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อิทธิพลของปุยปนเม็ดสูตรผสมและปุยเคมีที่มีผลตอการสะสม

อินทรียสารในใบและปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าไดของผลมะมวง
Effects of granular fertilizer mixed formula and chemical 
fertilizer on accumulation of organic matter in leaves and 
total soluble solid (TSS) of mango fruits
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Abstract
This study was performed to determine the effect of granular fertilizer mixed formula 

(HO) and chemical fertilizer Influence accumulation of organic matter in leaves and total 
soluble solid (TSS) of mango fruit. Of all fertilizers tested, chemical fertilizer (15-15-15) 
contained highest levels of N, P, and K. Among the granular fertilizers mixed formula, 
HOR3 had greatest amount of N, P, K, secondary nutrients, and micronutrients. Soil and 
nutrients in leaf analyses showed that soil and leaves in T4 (HOR3) experimental model 
had the highest levels of N, P, K, secondary nutrients, and micronutrients. Likewise, the 
results showed that the leaves had the highest dry matter content in T4 (HOR3) 6.76 g. 
Sweetness in mangoes was highest in T4 (HOR3) 21.5 % brix Statistical significance show 
that Major nutrients secondary nutrients and micro nutrients play an important role in 
the formation of the dry matter and the sweetness of the mango fruits, significantly 
different from those of other treatments. This is due to the treatments in granular fertilizer 
mixed formula has balanced nutrients that stimulate growth and has a very organic 
accumulation of nutrients. The major nutrients, secondary nutrients and micro nutrients 

ว. ผลิตกรรมการเกษตร 1(2):1-10
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play an important role in the formation of organic matter within plants and the transport 
of food from the source to the food are transported in the form of sucrose.
Keywords: granular fertilizer mixed formula, dry matter, sweetness, total soluble solid 
(TSS)

บทคัดยอ
การศกึษานีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศึกษาอทิธพิลของปุยปนเมด็สตูรผสม (HO) และปุยเคม ีทีม่ผีลตอการ

สะสมอินทรียสารในใบและปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าได (TSS) ของผลมะมวง จากผลการศึกษาพบวา 
ปุยที่มีธาตุ N, P และ K สูงสุด ไดแก ปุยเคมี (15-15-15) เมื่อพิจารณาเฉพาะในกลุมของปุยปนเม็ดสูตร
ผสมแลวพบวา ธาตุอาหาร N, P และ K รวมสูงสุดใน HOR3 ธาตุอาหารรองรวมสูงสุดใน HOR3 และ
ธาตุอาหารเสริมรวมสูงสุดใน HOR3 กรรมวิธีที่มี ธาตุ N, P และ K สูงสุดในดิน ไดแก T4 (HOR3) 
ธาตุอาหารรองสูงสดุในดิน ไดแก T4 (HOR3) และธาตุอาหารเสริมสงูสดุในดิน ไดแก T4 (HOR3) กรรมวิธี
ที่มี ธาตุ N, P และ K สูงสุดในใบ ไดแก T4 (HOR3) ธาตุอาหารรองสูงสุดในใบ ไดแก T4 (HOR3) และ
ธาตอุาหารเสรมิสงูสดุในใบ ไดแก T4 (HOR3) ผลการวเิคราะหการสะสมอนิทรยีสารในใบพชืและปรมิาณ
ของแข็งที่ละลายน้ําได (TSS) ของผลมะมวง พบวา ใบพืชมี Dry matter สูงสุดใน T4 (HOR3) 6.76 g 
คาความหวานในผลมะมวงสูงสุดใน T4 (HOR3) 21.5 % brix อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงใหเห็นวา 
ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมในใบพืชมีบทบาทสําคัญตอการสรางอินทรียสาร 
(Organic matter) และความหวาน (Sweetness) ของผลมะมวง แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ
กรรมวิธีอื่นๆ ทั้งนี้เนื่องจากกรรมวิธีในกลุมปุยปนเม็ดสูตรผสม ธาตุอาหารมีความสมดุลชวยกระตุนการ
เจริญเติบโต ใบพืชมีการสะสมอินทรียสารมาก โดยธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม
ในใบพืชมบีทบาทสําคญัตอการสรางอนิทรยีสารภายในของพืชและลาํเลยีงอาหารจากแหลงท่ีสรางอาหาร
ไปสูผล โดยสารอาหารถูกลําเลียงไปในรูปของนํ้าตาล ซึ่งสวนใหญคือนํ้าตาลซูโครส
คําสําคัญ: ปุยปนเม็ดสูตรผสม การสะสมอินทรียสาร คาความหวาน ปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าได
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คํานํา
มะมวงนํ้าดอกไมสีทอง มีแหลงผลิตที่สําคัญ

ไดแก จงัหวดัพิษณโุลก เพชรบรูณ นครราชสมีา และ
ลพบรุ ีโดยเฉพาะอําเภอวังทอง อาํเภอเนินมะปราง 
จงัหวดัพษิณโุลก มกีลุมผลติมะมวงนํา้ดอกไมสทีอง
สงออกไปประเทศญี่ปุนอยางเปนระบบ ทําใหมี
ชื่อเสียงโดงดังไปท่ัวจังหวัดอยูในขณะน้ี และเปน
อาชพีหลกันาํรายไดเขาสูประเทศจาํนวนมาก มขีาย
ตลอดทั้งป และสงออกในรูปมะมวงสดและผลไม
แปรรูป โดยเกษตรกรสวนใหญมีการใชปุยเคมีเปน
จาํนวนมาก (ประมาณ 90 % ของผูสงออกท้ังหมด) 
เพ่ือการผลิตมะมวงในฤดูกาลและการผลิตมะมวง
นอกฤดู โดยเฉพาะสูตร 46-0-0, 21-0-0, 15-15-
15, 13-13-21 และใสปุยมากขึ้นตามอายุของตน
มะมวง จึงทําใหระบบการผลิตไมยั่งยืน เกษตรกร
มตีนทนุดานปุยเคมีและสารเคมีสงูมากในการปลูก
มะมวง และทําใหดินเส่ือมสภาพเร็วขึ้น ผลผลิต
มะมวงขาดคณุภาพ ปรมิาณความหวานในผลมะมวง
ลดตํา่ลง จงึตองมกีารทดสอบพฒันาปุยปนเมด็สตูร
ผสม (HO) ที่นําเอาธาตุอาหารที่จําเปนของพืชทั้ง 
16 ชนิดมาผสมกับจุลินทรียที่เปนประโยชน (EM) 
หลายชนดิ ผสมกบัสารสกดัสมนุไพร สารปรบัสภาพ
ดิน สารเสริมภูมิคุ มกันโรคพืชและสารอินทรีย
ปองกันโรคและแมลงหลายชนิดเขาไวภายในเม็ด
เดียวกัน แลวควบคุมการปลดปลอยธาตุอาหาร 
ทําใหมีคุณสมบัติเปนปุยละลายชา โดยพัฒนาสูตร
ปุยปนเม็ดสูตรผสม (HO) ที่มีประสิทธิภาพ 3 สูตร 
นาํมาใชทดสอบกับมะมวง (Japkaew and Intanon, 
2010.) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปุยปนเม็ดสูตรผสม 
(HOR) และปุยเคมี ทีม่ผีลตอการสะสมอินทรียสาร
ในใบและปริมาณของแข็งทีล่ะลายน้ําได (TSS) ของ
ผลมะมวง

อุปกรณและวิธีการ
วิธีการศึกษา

พฒันาปุยปนเมด็สตูรผสม (Granular fertilizer 
mixed formula, HO) ผลติเปนสตูรเฉพาะพชื ตาม
วิธีการผลิตของ Intanon (2013) โดยกําหนดชื่อ
ยอของ HO ในการทดลอง 2 สูตรดังนี้ HOV = 
Granular fertilizer mixed formula for 
vegetative และ HOR = Granular fertilizer 
mixed formula for reproductive ทาํการทดลอง
ในแปลงมะมวงนํ้าดอกไมสีทองของเกษตรกรที่ให
ผลผลิตแลวอายุตน 10 ป ระยะปลูก 8×8 เมตร 
วางแผนทดลองแบบ RCBD ประกอบดวย 5 กรรมวธิี 
วิธีละ 4 ซํ้า รวม 4 ตน/กรรมวิธี หรือท้ังหมด 
20 ตน ดังนี้ T0 ไมใสปุย (Control), T1 ใสปุยเคมี 
15-15-15, T2 ใสปุย HOV+HOR1, T3 ใสปุย 
HOV+HOR2, T4 ใสปุย HOV+HOR3 โดยแบงใส 
3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งท่ี 1 ภายหลังการตัดแตงกิ่งใสปุย 
HOV = 2 กิโลกรัม/ตน ครั้งท่ี 2 เมื่อมะมวงเปนใบ
เพสลาด ใสปุย HOR = 2 กิโลกรัม/ตน ครั้งท่ี 3 
หลงัออกดอกแลวและตดิผลเลก็ขนาดเทาหวัแมมอื
ใสปุย HOR = 1 กิโลกรัม/ตน ระยะเวลาทําการ
ทดลอง ระหวางเดือนพฤษภาคม 2560 ถึงเดือน
พฤษภาคม 2561 ณ บานมวงหอม ตาํบลบานกลาง 
อาํเภอวังทอง จงัหวดัพษิณโุลก ทําการบันทึกขอมลู
ดังนี้ 1. รวบรวมขอมูลสภาพแวดลอม ไดแก 
ความชืน้สมัพทัธและปรมิาณนํา้ฝน 2. วเิคราะหปุย
ที่ใชในการทดลอง ไดแก การวิเคราะหธาตุอาหาร
หลัก (N, P, K), ธาตุอาหารรอง (Ca, Mg, S), ธาตุ
อาหารเสริม (Fe, Cu, Mn, Zn, B), pH, OM, EC 
3. วเิคราะหดนิกอนและหลังการทดลอง ไดแก การ
วเิคราะหธาตุอาหารหลัก (N, P, K), ธาตุอาหารรอง 
(Ca, Mg, S), ธาตุอาหารเสริม (Fe, Cu, Mn, Zn, 
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B), pH, OM, EC 4. วเิคราะหธาตุอาหารในใบ ไดแก 
การวเิคราะหธาตอุาหารหลกั (N, P, K), ธาตอุาหาร
รอง (Ca, Mg, S), ธาตุอาหารเสริม (Fe, Cu, Mn, 
Zn, B) 5. วิเคราะหการสะสมอินทรียสารในใบพืช
และปริมาณของแข็งทีล่ะลายน้ําได วเิคราะหขอมลู
เชิงสถติโิดยใชวธิ ีAnalysis of Variance (ANOVA) 
เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี 
Duncan’s new multiple range test (DMRT)
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %

วิธีการผลิตปุยปนเม็ดสูตรผสม
พัฒนาสูตรปุยปนเม็ดสูตรผสม เพ่ือเรงการ

เจริญเติบโตดานกิ่ง ยอด และใบ จํานวน 1 สูตร 
(HOV) เพือ่ใชกบัทกุกรรมวธิทีีม่กีารจดัการปุยและ
สตูรปุยปนเมด็สตูรผสม เพือ่เรงการออกดอก ตดิผล 
ขยายขนาดของผล และเพิม่ผลผลติ จาํนวน 3 สตูร 
(HOR) ที่ระดับความเขมขนของสารแตกตางกัน 
3 ระดับคือ ระดับตํ่า, ระดับกลาง, ระดับสูง หรือ 
สูตร HOR1, HOR2, HOR3 ตามลําดับ ซึ่งปุย
นวัตกรรมใหมผลิตเพื่อเปนสูตรเฉพาะพืช โดยการ
คํานวณธาตุอาหารที่จําเปน มาผสมกับจุลินทรีย

ที่เปนประโยชน (EM) สารสกัดสมุนไพร สารปรับ
สภาพดิน สารเสริมภูมิคุมกันโรคพืช แลวนํามาปน
เปนเม็ดและควบคุมการปลดปลอยธาตุอาหาร จึง
เปนปุยละลายชา (Intanon, 2009) โดยมีขั้นตอน
การผลิตดังนี้

1. วเิคราะหดนิเพือ่หาระดบัธาตอุาหารหลกั 
(N, P, K) เบ้ืองตนที่มีในแปลงปลูก และพิจารณา
ปรมิาณธาตอุาหารหลกัท่ีตองเพิม่เขาไปใหเพยีงพอ
กับความตองการของพืช

2. ชัง่วตัถุดบิตามสัดสวนโดยน้ําหนัก (Table 
1) แลวนํามาขึ้นจานป นพนเคลือบดวยปุยนํ้า
ชีวภาพและปุยอินทรียนํ้า เสร็จแลวจึงนําไปผึ่งลม
ใหแหง เรียกวา เม็ดปุยตั้งตน

3. นาํเม็ดปุยตัง้ตน มาพรมดวยปุยอนิทรียนํา้
อกีคร้ัง แลวปนขึน้เม็ดโดยการเสริมธาตุอาหารรอง 
ธาตุอาหารเสริม วัสดุสารปรับปรุงดินแลวเคลือบ
ดวยสารควบคมุ การปลดปลอยธาตอุาหารบนจาน
ปน แลวปลอยใหเมด็ปุยกล้ิงไประยะหน่ึงเพ่ือใหเมด็
แนนและคงรูปยิ่งข้ึน เสร็จแลวนําไปผึ่งลมใหแหง 
เรยีกวา “ปุยปนเม็ดสูตรผสม”

Table 1 Raw materials and components of chemical and granular fertilizer mixed formula

Fertilizer

Raw materials and components of granulated fertilizer 
mixed formula (% weight)

Total 
100 %

A B C D E F

HOV
HOR1
HOR2
HOR3

30
15
20
35

20
15
15
15

20
40
35
20

10
15
15
15

10
10
10
10

10
5
5
5

100
100
100
100
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ผลการทดลองและวิจารณผล
1. สภาพภูมอิากาศระหวางเดือนพฤษภาคม 

2560 ถงึเดือนพฤษภาคม 2561 มอีณุหภูม,ิ ปรมิาณ
นํา้ฝนและความช้ืนสมัพทัธเฉล่ีย โดยรวบรวมขอมลู
จากสถานีศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคเหนือ
ตอนลาง จังหวัดพิษณุโลก และกรมอุตุนิยมวิทยา 
กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่ครอบคลมุ

พืน้ท่ีทีท่าํวจิยั พบวา ระหวางเดอืนพฤษภาคม 2560 
ถึงเดือนพฤษภาคม 2561 มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 
33.8 องศาเซลเซยีส, อณุหภมูเิฉลีย่ตํา่สดุ 23.4 องศา
เซลเซียส, ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย 109.7 มิลลิเมตร 
และความชื้นสัมพัทธเฉลี่ย 73.8 - 78.8 เปอรเซ็นต 
สิง่แวดลอมอยูในสภาพปกติไมเปนอปุสรรคตอการ
เจริญเติบโตของตนมะมวง (Figure 1)

Figure 1  Weather conditions, monthly from May 2017 to May 2018

A = Ratio between Major nutrients (70 %)/secondary nutrients (20 %)/micronutrients 
(10 %) by chemical fertilizer, B = Powder of compost with high nutrients, C = Soil 
amendment, D = compost of herb plant mixed with herbal extract liquid, E = Bio-liquid 
hormones, F = Bio-liquid fertilizer with EM
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Table 2  Analysis of fertilizers used in this experiment

Properties  
Fertilizers

15-15-15 HOV HOR1 HOR2 HOR3

Major nutrients N %
P %
K %

Total %

15
15
15
45

2.55
1.44

10.29
14.27

2.65
1.62

10.54
14.82

2.71
1.75

10.73
15.18

2.80
1.85

10.97
15.62

Secondary nutrients Ca %
Mg %
S %

Total %

1.99
1.11
0.75
3.86

2.14
1.36
0.92
4.42

2.40
1.48
1.14
5.02

2.87
1.54
1.21
5.62

Micro nutrients Fe (ppm)
Cu (ppm)
Zn (ppm)
Mn (ppm)
Bo (ppm)
Total %

1.35
44.47

139.73
254.06
30.33
0.05

1.79
47.33

155.28
272.36
33.55
0.05

2.35
49.66

189.62
281.78
35.85
0.06

2.46
53.72

203.17
298.55
37.52
0.06

Organic matter OM % 1.13 1.20 1.44 1.51

pH (1:1) 8.14 6.43 7.35 7.68

EC (1:5) EC (us/cm)   67.31 66.25 63.44 61.12

2. ผลการวิเคราะหปุย พบวา ปุยเคมี (15-
15-15) มีธาตุ N สูงสุด เมื่อพิจารณาเฉพาะในกลุม
ของปุยปนเม็ดสูตรผสมแลวพบวา ธาตุไนโตรเจน
รวมสูงสุด ไดแก ปุย HOR3, HOR2 และ HOR1 
ตามลําดับ เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหธาตุ

ไนโตรเจนแลวพบวา กลุมปุยปนเมด็สตูรผสม มธีาตุ
ไนโตรเจนตามปริมาณความตองการของพืช โดยมี
ธาตุ N ระหวาง 2.55 - 2.80 % ทั้งนี้เปนผลมาจาก
วสัดุผสมสูตรทีห่ลากหลายและเปนเปาหมายสําคัญ
ในการพัฒนาสูตรปุย (Table 2)
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3. ผลการวเิคราะหดนิกอนและหลงัการทดลอง 
พบวา ดนิทีใ่ชในการทดลองเปนดินในแปลงมะมวง
นํ้าดอกไมสีทองของเกษตรกรที่ใหผลผลิตแลว 
อายุตน 10 ป ดินมี pH 8.53 มีความเปนดางออน 
อินทรียวัตถุ (OM) 0.925 % อยูในระดับตํ่า ความ
เค็มของดิน (EC 1:5) 70.85 us/cm อยูในระดับ

ตํ่ามาก ภายหลังการทดลองพบวา กรรมวิธีที่ใชปุย
ปนเม็ดสูตรผสม ดินมี pH เปนกลาง อินทรียวัตถุ 
(OM) อยูในระดับปานกลาง จนถึงสูงปานกลาง 
ความเค็มของดนิอยูในระดบัตํา่มาก ธาตอุาหารเพ่ิม
สูงข้ึน (Table 3)

Table 3 Analysis of physical and chemical properties of the soil before and after planting

Properties
Before 

the 
experiment

After the experiment

T0 T1 T2 T3 T4

Control 15-15-15 HOR1 HOR2 HOR3

Major nutrients N %
P %
K %

Total %

1.05
0.38
1.14
2.58

1.20
0.42
1.25
2.86

1.50
0.45
1.36
3.31

1.53
0.49
1.46
3.48

1.65
0.58
1.74
3.96

1.76
0.74
2.21
4.71

Secondary nutrients Ca (ppm)
Mg (ppm)
S (ppm)
Total %

695.10
153.14

3400.00
0.42

675.7
157.71

3900.00
0.47

653.2
196.23

4800.00
0.56

1364.40
373.27

5800.00
0.75

1543.20
446.45

6300.00
0.83

2184.70
491.45

6500.00
0.92

Micro nutrients Fe (ppm)

Cu (ppm)
Zn (ppm)
Mn (ppm)

Bo (ppm)
Total %

1030.00
1.02

39.69

33.54
0.19
0.11

1580.00
1.12

49.58

33.82
0.25
0.17

3900.00
1.14

52.29

39.80
0.35
0.40

1080.00
1.96

67.41

85.22
1.38
0.12

1213.00
2.90

76.23

141.94
2.06
0.14

1531.00
4.75

112.77

163.23
3.75
0.18

Organic matter OM % 0.93 1.53 1.96 2.17 2.31 3.03

pH (1:1) 8.53 8.57 8.28 7.62 7.46 7.21

EC (1:5) EC (us/cm) 70.85 70.83 70.16 67.14 63.16 62.23
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4. ผลการวิเคราะหธาตุอาหารในใบพืช 
พบวา กอนการทดลองใบพืชมีธาตุอาหารหลัก
รวม 1.50 % ธาตุอาหารรองรวม 0.37 % ธาตุ
อาหารเสริมรวม 0.07 % ภายหลังการทดลองพบวา 
ใบพืชมีธาตุอาหารหลักรวมสูงสุด ไดแก กรรมวิธีที่ 

T4, T3, T2, T1 และT0 ตามลําดับ ธาตุอาหารรอง
รวมสูงสุด ไดแก กรรมวิธีที่ T4, T3, T2, T1 และ 
T0 ตามลําดับ ธาตุอาหารเสริมรวมสูงสุด ไดแก 
กรรมวิธีที่ T4, T3, T2, T1 และ T0 ตามลําดับ 
(Table 4)

Table 4 Analysis of chemical properties of the leaves before and after planting

Properties
Before 

the 
experiment

After the experiment

T0 T1 T2 T3 T4

Control 15-15-15 HOR1 HOR2 HOR3

Major nutrients N %
P %
K %

Total %

0.96
0.11
0.43
1.50

1.08
0.13
0.51
1.72

1.42
0.13
0.52
2.07

1.40
0.15
0.63
2.18

1.52
0.17
0.67
2.36

1.53
0.18
0.73
2.44

Secondary nutrients Ca (ppm)
Mg (ppm)
S (ppm)
Total %

168.14
110.92
90.00
0.37

190.87
112.35
110.00

0.41

196.62
113.90
140.00

0.45

539.36
164.05
160.00

0.86

566.92
170.29
150.00

0.89

746.37
171.99
170.00

1.09

Micro nutrients Fe (ppm)
Cu (ppm)
Zn (ppm)
Mn (ppm)
Bo (ppm)
Total %

43.75
0.01

20.65
10.19
0.18
0.07

58.76
0.02

20.98
10.17
0.20
0.09

63.07
0.02

30.49
10.60
0.34
0.10

101.44
1.20

40.79
40.44
0.45
0.18

115.32
2.20

50.20
60.80
0.49
0.23

171.51
2.43

80.10
80.54
0.54
0.34

ว. ผลิตกรรมการเกษตร 1(2):1-10
J. Agri. Prod.8



5. ผลการวิเคราะหการสะสมอินทรียสาร
ในใบพืชและปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได  
ในผลมะมวง พบวา ใบพืชมี Dry matter สูงสุดใน 
T4 (HOR3) 6.76 g คาความหวานในผลมะมวง
สงูสดุใน T4 (HOR3) 21.5 % brix อยางมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ แสดงใหเห็นวา ธาตุอาหารหลัก ธาตุ
อาหารรอง และธาตุอาหารเสริมในใบพืชมีบทบาท
สําคัญตอการสรางอินทรียสาร (Dry matter) และ
ปรมิาณของแข็งทีล่ะลายน้ําได (TSS) ของผลมะมวง 
(Table 5)

Table 5  Analysis of dry matter of leaves and total soluble solid of the fruit

Treatments Dry matter (g) TSS (% brix)

T0 (Control)
T1 (15-15-15)
T2 (HOR1)
T3 (HOR2)
T4 (HOR3)

4.91 c
5.22 bc
5.27 bc
5.73 b
6.76 a

18.0 e
18.3 d
19.1 c
20.2 b
21.5 a

F-Test * *

% CV 12.94 7.42

* = Significant difference at probability level 0.05

สรุปผลการศึกษา
กรรมวิธี T4 (HOR3) มีการสะสมอินทรียสาร 

(Dry matter) ในใบพืชมากที่สุด 6.76 g มีปริมาณ
ของแข็งที่ละลายนํ้าได (TSS) ในผลมะมวงสูงที่สุด 
21.5 % brix และกรรมวิธีในกลุมปุยปนเม็ดสูตร
ผสม (T2, T3, T4) ยังแสดงใหเห็นวา มีการสะสม
อินทรียสารในใบพืชมากกวา กรรมวิธีในปุยเคมี 
(15-15-15)

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ คุณมานิต นันทพรหม เกษตรกร

ชาวสวนมะมวง บานมวงหอม ตําบลบานกลาง 
อาํเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณโุลก ทีใ่หความอนเุคราะห
สวนมะมวงเพื่อใชเปนแปลงวิจัย และขอขอบคุณ
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตนครสวรรค ที่ชวยใหการวิจัยในครั้งนี้
สําเร็จไดดวยดี
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Abstract
Study of substrate culture on growth rate and productivity of cape gooseberry in 

hydroponic system. The experiments was conducted at Division of Pomology, Faculty of 
Agricultural Production, Maejo university, Chiang Mai province, were carry out of area 300 
meter above sea level. There were separated in two experiments. The experiment 1 was 
evaluate the cape gooseberry seedling in 8 different substrate compositions, including 
coconut coir washed with calcium nitrate, coconut coir washed with water, coconut coir, 
coconut chip washed with calcium nitrate, coconut chip washed with water, coconut 
chip, sand, and rice husk charcoal. It was found that the growth rate of cape gooseberry 
was planted in coconut coir washes with calcium nitrate was heigh of the tree as 78.22 
cm and the canopy diameter of 44.80 cm. And also cape gooseberry were grown in 
coconut chip washed with water and coconut chip washed with calcium nitrate were 
significate difference in other treatments as 4.43 and 4.38 g. respectively. In the experiment 
2 was studied on the best of substrate culture from experiment 1 and mixed one, including 
 coconut coir, coconut chip, sand + coconut coir (1:1), sand + coconut chip (1:1), sand + 
rice husk charcoal (1:1), rice husk charcoal + coconut coir (1:1), rice husk charcoal + 
coconut chip (1:1), coconut coir + sand + rice husk charcoal (1:1:1), and coconut chip + 
sand + rice husk charcoal (1:1:1). The result showed that cape gooseberry planted in the 
ratio of substrate culture of sand + rich husk charcoal (1:1) in the first month was height 
of tree as 15.12 cm and canopy diameter as 15.5 cm. For the growth rate in second month 
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after planted, there was no difference of the height and canopy diameter of all treatments. 
The highest of berry weight was planted on sand + coconut ship (1:1) was 6.31 g, which 
no significantly different from that of coconut coir + sand + rice husk charcoal (1:1;1) and 
sand + coconut coir (1:1) were 5.89 and 5.42 g respectively.
Keyword: substrate culture, Cape gooseberry

บทคัดยอ
ศึกษาวัสดุปลูกเคพกูสเบอรรีในวัสดุไรดินที่มีผลตอการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของ

เคพกูสเบอรรโีดยใหปุยไฮโดรโปนิกส ในพ้ืนทีท่ีม่คีวามสูง 300 เมตรเหนือระดับนํา้ทะเลปานกลาง ทีส่าขา
ไมผล คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม โดยแบงออกเปน 2 การทดลอง 
ไดแก การทดลองท่ี 1 ศกึษาวสัดุปลกูเคพกูสเบอรรจีาํนวน 8 ชนดิคอื ขยุมะพราวลางดวยแคลเซยีมไนเตรท 
ขยุมะพราวลางดวยนํา้เปลา ขยุมะพราวไมลางนํา้ กาบมะพราวสบัลางดวยแคลเซยีมไนเตรท กาบมะพราว
สับลางดวยน้ําเปลา กาบมะพราวสับไมลางนํ้า ทรายและถานแกลบ โดยพบวาการปลูกเคพกูสเบอรรี
ในขุยมะพราวที่ลางดวยแคลเซียมไนเตรทมีการเจริญเติบโตท่ีดีที่สุดคือ 78.22 เซนติเมตร และมี
ความกวางของทรงพุม 44.80 เซนติเมตร แตเคพกูสเบอรรีที่ปลูกในกาบมะพราวสับที่ลางดวยนํ้าเปลา
และลางดวยแคลเซียมไนเตรท มีผลตอขนาดทําใหผลใหญคือ 4.43 และ 4.38 กรัม ตามลําดับ ซึ่งมี
ความแตกตางกบัทกุสิง่ทดลองทีเ่หลอือยางมีนยัสาํคัญทางสถติ ิในการทดลองที ่2 เปนการศกึษาวสัดปุลกู
ที่ดีจากการทดลองที่ 1 ไดแก ขุยมะพราว กาบมะพราวสับ ทรายผสมขุยมะพราว อัตราสวน 1:1 ทราย
ผสมกาบมะพราวสับ อัตราสวน 1:1 ทรายผสมถานแกลบ อัตราสวน 1:1 ถานแกลบผสมขุยมะพราว 
อัตราสวน 1:1 ถานแกลบผสมกาบมะพราวสับ อัตราสวน 1:1 ขุยมะพราวผสมทรายและถานแกลบ 
อัตราสวน 1:1:1 และกาบมะพราวสับผสมทรายและถานแกลบ อัตราสวน 1:1:1 พบวาเคพกูสเบอรรี
ที่ปลูกในวัสดุปลูกผสมกันระหวางทรายผสมถานแกลบ อัตราสวน 1:1 มีผลตอการเจริญเติบโตในชวง 
1 เดือนแรก คือมีความสูง 15.12 เซนติเมตร และมีขนาดทรงพุม 15.50 เซนติเมตร และในเดือนที่ 2 
หลังปลูกเปนตนไป ไมพบความแตกตางกันทางสถิติ ทั้งดานความสูงและขนาดของทรงพุม สวนท่ีปลูก
ในทรายผสมกับกาบมะพราวสับ อัตราสวน 1:1 พบวามนีํ้าหนักผลสูงท่ีสุดคือ 6.31 กรัม ซึ่งไมแตกตาง
ทางสถิติกับขุยมะพราวผสมทรายและถานแกลบ อัตราสวน 1:1:1 และทรายผสมขุยมะพราว อัตราสวน 
1:1 คือ 5.89 และ 5.42 กรัม ตามลําดับ
คําสําคัญ: วัสดุปลูกไรดิน เคพกูสเบอรรี
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คํานํา
เคพกูสเบอรรี (Cape Gooseberry) ชื่อ

วิทยาศาสตร Physalis peruviana L. อยูในวงศ 
Solanaceae เปนไมผลเขตหนาวที่อยูในตระกูล
เดยีวกบัพรกิ มะเขอืเทศ มนัฝรัง่ ยาสบู และพทิเูนยี 
มถีิน่กาํเนิดในอเมริกาใต เชน ประเทศเปรู ชลิ ีและ
ประเทศบราซิล เคพกูสเบอรรีมีมากกวา 70 ชนิด 
(species) มีทั้งชนิดลมลุก เปนพืชปเดียว และพืช
หลายป แตมีเพียงไมกี่ชนิดที่มีมูลคาทางดาน
เศรษฐกจิ เพราะมรีสชาตหิวานหอมและเปนทีรู่จกั
อยางกวางขวาง ทัง้ในประเทศไทยและในตางประเทศ 
(Intelligence, 2008) เคยมกีารเรยีก เคพกสูเบอรรี 
วา “โทงเทงฝร่ัง” เพราะมีลกัษณะคลายกับตนโทงเทง 
(P. minima L. และ P. angulata L.) ซึง่เปนวชัพชื
ชนิดหนึ่งที่ขึ้นอยูทั่วไป ตอมาไดมีการเรียกชื่อใหม
เพื่อกลยุทธทางดานการคา คือ “ผลระฆังทอง” 
(Golden bell fruit) (ณรงคชัย, 2550)

เคพกูสเบอรรีเปนไมเมืองหนาวที่มูลนิธิ
โครงการหลวงไดนํามาทดลองปลูกในพื้นที่ของ
โครงการพัฒนาและสงเสริมไมผลขนาดเล็ก มูลนิธิ
โครงการหลวง ตั้งแตป พ.ศ. 2522 เปนตนมา เปน
สายพันธุ  โคลัมเบีย อีโคไทป (Colombian 
ecotype) (Cikili and Halil, 2016) และเริ่มเปน
ที่รูจักในกลุมผูบริโภคมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีคุณคา
สารอาหารสูงและมีการคนพบสรรพคุณในทางการ
แพทยคือ ผลเคพกูสเบอรรีสดมีสารตานอนุมูล
อิสระ (antioxidants) ซึ่งประกอบดวยวิตามินซี 
anthocyanin, flavonoids และ phenolic acids 
ในปริมาณที่สูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับผลไมชนิด
อืน่ๆ โดยมรีายงานจากการวิจยัพบวา anthocyanin 
ในผลเคพกสูเบอรรสีามารถลดการเจรญิเตบิโตของ
เซลลมะเร็งประเภท HT-29 และ HCT-116 ได 
(สุชาดา, 2559)

ปจจุบันประเทศไทยสวนใหญมีการปลูก
เคพกูสเบอรรจีาํนวนมากในพืน้ท่ีสงู ทางตอนเหนอื
ของประเทศ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่โครงการหลวง 
เชน สถานโีครงการหลวงอนิทนนท อาํเภอจอมทอง 
จงัหวัดเชียงใหม สถานีเกษตรหลวงอางขาง อาํเภอฝาง 
จงัหวดัเชียงใหม ศนูยพฒันาโครงการหลวงแกนอย 
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม และศูนยพัฒนา
โครงการหลวงแมลานอย อาํเภอแมลานอย จงัหวัด
แมฮองสอน เคพกูสเบอรรยีงัเปนไมผลทีอ่ยูระหวาง
การวิจัยและสงเสริมใหเกษตรกรสมาชิกของ
โครงการหลวงปลูกเพื่อเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร 
(องคความรู เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน, 
2559; ณรงคชัย, 2550) ซึ่งการปลูกพืชและ
เคพกูสเบอรรีในวัสดุปลูก เปนอีกงานวิจัยหนึ่งเพื่อ
แกไขปญหาการทําการเกษตรบนดินที่มีสภาพ
ไมเหมาะสมในการเพาะปลูกหรือมีธาตุอาหาร
ไมเพียงพอตอการเจริญเติบโตของพืชชนิดนั้นๆ 
ซึ่งชนิดวัสดุปลูกเคพกูสเบอรรีจะมีผลตอขนาดผล
และคุณภาพของผลผลิต (Andre et al, 2013)

ดังนั้นการปลูกพืชในวัสดุปลูกที่ไม ใช ดิน 
(ไรดิน) เปนการแกปญหาการเกิดโรคในดิน และ
รวมถึงการขาดออกซิเจนของรากพืชตางๆ ได เชน 
มะเขอืเทศ พรกิหวาน แตงกวา และเมลอน เปนตน 
โดยพืชเหลานี้เปนพืชท่ีตองการออกซิเจนจํานวน
มาก เนือ่งจากการปลูกพชืแบบรากแชในสารละลาย 
(Hydropronis) โดยพบวาในพื้นท่ีที่มีอากาศรอน
มักจะมีปญหาเรื่องอุณหภูมิของนํ้าท่ีสูงจนเกินไป
ทําใหพืชเกิดอาการเครียด มีผลทําใหรากพืชขาด
ออกซิเจนจนทําใหพืชออนแอและเปนโรคไดงาย 
ซึง่การทดลองครัง้นีไ้ดศกึษาวสัดปุลกูท่ีมผีลตอการ
เจริญเติบโตและการใหผลผลิตของเคพกูสเบอรรี
ในพื้นท่ีตํ่า เพื่อใหการปลูกและการจัดการผลผลิต
มกีารเจรญิเตบิโตดแีละใหผลผลติทีม่คุีณภาพ จงึได

ว. ผลิตกรรมการเกษตร 1(2):11-21
J. Agri. Prod. 13



ทาํการศกึษาวสัดปุลกูตางๆ ในการปลูกเคพกูสเบอรรี
ทีส่าขาไมผล คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัย
แมโจ จงัหวดัเชยีงใหม ซึง่มรีะดบัความสงู 300 เมตร
เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง เพื่อศึกษาผลของ
วสัดปุลกูไรดนิทีเ่หมาะสม รวมถึงผลกระทบตอการ
เจริญเติบโตของเคพกูสเบอรรี เพื่อเปนขอมูลและ
แนวทางการผลิตเคพกูสเบอรรีที่มีคุณภาพดีตอไป

อุปกรณและวิธีการ
การทดลองที่ 1 ศึกษาวัสดุปลูกที่มีผลตอการ

เจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของเคพกูสเบอรรี 
โดยวางแผนการทดลองแบบสุมสมบรูณ (Completely 
randomized design ; CRD) แบงออกเปน 8 สิ่ง
ทดลองๆ ทดลองละ 10 ซํ้า ซํ้าละ 1 ตน ใชตนกลา
อาย ุ1 เดอืน โดยแยกปลูกตามส่ิงทดลองไดดงันีค้อื 
1) ขยุมะพราวทีล่างดวยแคลเซยีมไนเตรท (Coconut 
coir wash with calcium nitrate) 2) ขุยมะพราว
ลางดวยน้ําเปลา (Coconut coir wash with 
water) 3) ขยุมะพราวไมไดลางน้ํา (Coconut coir 
unwash) 4) กาบมะพราวสับลางดวยแคลเซียม
ไนเตรท (Coconut chip wash with calcium 
nitrate) 5) กาบมะพราวสบัลางดวยนํา้เปลา (Coconut 
chip wash with water) 6) กาบมะพราวสับไมได
ลางน้ํา (Coconut chip unwash) 7) ทราย (Sand) 
และ 8) ถานแกลบ (Rice husk charcoal) การ
เตรยีมวสัดปุลกูลางน้ําเปลาและลางดวยแคลเซียม
ไนเตรท อัตราสวน 1 กิโลกรัมตอนํ้า 100 ลิตร เปน
เวลา 3 วัน ชวงแรกของการเจริญเติบโตใชคา EC 
ของปุยนํา้ 1.6 - 2.0 โดยระบบนํา้หยดทกุวนั วนัละ 
1 ลิตรตอ 1 ตน และเมื่อตนเคพกูสเบอรรีเริ่ม
ออกดอกไปจนถึงผลสุกแก ใชคา EC 2.0 - 2.5 โดย
ระบบน้ําหยดทุกวัน วันละ 2 ลิตรตอ 1 ตน เก็บ
ขอมลูความสูงของตน ความกวางของทรงพุม ขนาด

และนํ้าหนักผล และคุณภาพผล Coconut coir 
(unwash)

การทดลองท่ี 2 ศกึษาอัตราสวนผสมของวัสดุ
ปลูกไรดินตอการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิต
ของเคพกูสเบอรรี วางแผนการทดลองแบบสุม
สมบูรณ (Completely randomized design; 
CRD) แบงออกเปน 9 สิ่งทดลอง ทดลองละ 10 ซํ้า 
ซํา้ละ 1 ตน ใชตนกลาอาย ุ1 เดอืน โดยใชวสัดุปลกู
ไรดินที่ไดผลดีจากการทดลองที่ 1 มาทดสอบและ
รวมถึงการผสมรวมกัน ซึ่งแยกส่ิงทดลองดังนี้คือ 
1) ขุยมะพราว 2) กาบมะพราวสับ 3) ทรายผสม
ขุยมะพราว อัตราสวน 1:1, 4) ทรายผสมกาบ
มะพราวสบั อตัราสวน 1:1, 5) ทรายผสมถานแกลบ 
อัตราสวน 1:1, 6) ถานแกลบผสมขุยมะพราว 
อัตราสวน 1:1, 7) ถานแกลบผสมกาบมะพราวสับ 
อัตราสวน 1:1, 8) ขุยมะพราวผสมทรายและถาน
แกลบ อัตราสวน 1:1:1 และ 9) กาบมะพราวสับ
ผสมทรายและถานแกลบ อัตราสวน 1:1:1 โดย
ขยุมะพราวและกาบมะพราวสบัลางดวยสารละลาย
แคลเซียมไนเตรท คา EC และระยะเวลาการใหนํ้า
ทําเชนเดียวกับการทดลองที่ 1 โดยบันทึกความสูง
ของตนและความกวางของทรงพุมในเดือนท่ี 1 
เดือนที่ 2 หลังจาก 2 เดือนทําการผูกเชือกโยงกิ่ง
เพื่อพยุงตน การเก็บขอมูลเก็บเชนเดียวกับการ
ทดลองท่ี 1 และวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย
โปรแกรมสําเร็จรูป

ผลการวิจัย
การทดลองที ่1 ความสงูของตนพบวาในเดอืน

ที่ 1 และ 2 ตนเคพกูสเบอรรีที่ปลูกในขุยมะพราว
ลางดวยแคลเซยีมไนเตรทมคีวามสงูของตนสงูท่ีสดุ
คือ 12.22 และ 48.55 เซนติเมตร ตามลําดับ โดย
มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่งกับ
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วสัดชุนิดอืน่ๆ ขณะทีเ่ดอืนที ่3 การเจริญเตบิโตดาน
ความสูงไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ทางดาน
ความกวางของทรงพุมพบวา เดือนที่ 2 ตนที่ปลูก
ในถานแกลบมีความกวางของทรงพุมมากท่ีสุดคือ 
12.35 เซนติเมตร มคีวามแตกตางกนัทางสถติอิยาง
มีนัยสําคัญยิ่ง และในเดือนที่ 3 ตนเคพกูสเบอรรี
ที่ปลูกในขุยมะพราวลางดวยแคลเซียมไนเตรท
มคีวามกวางของทรงพุมมากทีส่ดุคอื 44.80 เซนตเิมตร 
ซึ่งไมมีความแตกตางทางสถิติกับกาบมะพราวสับ
ไมลางนํ้าและที่ลางแคลเซียมไนเตรทคือ 42.60 
และ 42.10 เซนติเมตร ตามลําดับ แตมีความ
แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่งกับวัสดุ
ไรดินชนิดอื่นๆ ที่เหลือ (Table 1)

ดานคณุภาพของผลผลติพบวา หลงัจากปลกู 
2 เดือนจะเร่ิมออกดอกติดผล ตนที่ปลูกในกาบ
มะพราวสบัลางดวยนํา้เปลาและลางดวยแคลเซยีม
ไนเตรท มนีํา้หนกัผลมากทีส่ดุคอื 4.43 กรมั มคีวาม
กวางและความยาวผลมากเชนกัน คือ 18.17, 
19.85 และ 18.26, 19.11 ตามลําดับ (Table 2) 
ซึง่มคีวามแตกตางทางสถิตกินัทกุวสัดอุืน่ๆ ทีเ่หลือ 
ในดานความกวางของผลพบวา ตนที่ปลูกในกาบ
มะพราวสบัลางดวยแคลเซียมไนเตรทมีความกวาง
ของผลมากที่สุดคือ 20.26 มิลลิเมตร ซึ่งไมมีความ
แตกตางทางสถิติกับตนที่ปลูกในกาบมะพราวสับ
ลางดวยนํ้าเปลาและทราย (Table 2)

Table 1 Effect of substrate culture on growth rate of cape gooseberry tree

Treatment
Plant high (cm) Plant canopy (cm)

Month 1 Month 2 Month 3 Month 2 Month 3

Coconut coir wash with calcium nitrate
Coconut coir wash with water
Coconut coir (unwash)
Coconut chip wash with calcium nitrate

Coconut chip wash with water

Coconut chip (unwash)
Sand
Rice husk charcoal

12.22 a
7.00 ab
7.45 ab
6.35 ab

5.90 ab

5.10 b
7.30 ab
8.95 a

48.55 a
40.70 abc
38.30 abc
32.33 bcd

29.11 cd

25.33 d
36.30 abcd
43.80 ab

78.22
71.20
65.70
74.22

71.44

73.22
68.20
76.50

10.95 ab
10.80 ab
10.10 ab
9.95 ab

8.00 b

8.00 b
11.85 a
12.35 a

44.80 a
42.10 a
42.60 a
28.33 bc

27.77 bc

26.88 c
37.80 ab
40.90 a

F-Test ** ** ns ** **

CV (%) 33.9531 22.2611 28.0759 24.72 22.20

ns = Not significant difference, ** = Significant difference at probability level 0.01
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Table 2  Effect of substrate culture on berry size and berry quality of cape gooseberry

Treatment

Berry weight (g) Berry Length (mm)
TSS 

(ºBrix)With 
husk

Without 
husk

Diameter Length

Coconut coir wash with calcium nitrate
Coconut coir wash with water
Coconut coir (unwash)

Coconut chip wash with calcium nitrate
Coconut chip wash with water
Coconut chip (unwash)
Sand
Rice husk charcoal

3.36 c
3.27 c
3.70 bc
4.55 a
4.64 a
3.68 bc
4.28 ab
4.14 ab

3.21 c
3.12 c
3.53 bc
4.38 a
4.43 a
3.53 bc
4.07 ab
3.95 ab

17.78 d
17.98 d
18.52 cd
20.26 a
19.85 ab
18.17 d
19.48 abc
18.97 bcd

17.27 cd
16.90 d
17.85 bcd
18.71 ab
19.11 a
18.26 abc
17.90 bcd
17.84 bcd

14.03 ab
13.40 b
14.25 ab
14.18 ab
14.46 ab
14.38 ab
14.01 ab
14.65 a

F-Test ** ** ** ** **

CV (%) 24.88 24.01 9.86 8.7 6.20

** = Significant difference at probability level 0.01

การทดลองที่ 2 การเจริญเติบโตพบวา 
เคพกูสเบอร รีที่ปลูกในทรายผสมถานแกลบ
อตัราสวน 1:1 มกีารเจริญเติบโตไดดใีนชวง 1 เดอืน
แรกคือ 15.12 เซนติเมตร และมีทรงพุมใหญที่สุด
คือ 15.50 เซนติเมตร (Table 3) แตไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติกับทุกสิ่งทดลอง โดยเฉพาะ
ทรายผสมกาบมะพราวสับอัตราสวน 1:1 และ
รวมถึงในเดือนที่ 2 หลังปลูก ซึ่งสอดคลองกับดาน

คณุภาพผลผลิตพบวา เคพกูสเบอรรทีีป่ลกูในทราย
ผสมกาบมะพราวสับอัตราสวน 1:1 มีนํ้าหนักผล
มากท่ีสุดคือ 6.31 กรัม เพราะมีผลขนาดใหญ 
ซึ่งไมแตกตางกับสิ่งทดลองตางๆ ยกเวนท่ีปลูก
ในขุยมะพราวและถานแกลบผสมขุยมะพราว
อตัราสวน 1:1 ทีม่ขีนาดผลเลก็ทีส่ดุ (Table 4 และ 
Figure 1)

ว. ผลิตกรรมการเกษตร 1(2):11-21
J. Agri. Prod.16



Table 3  Effect of substrate culture on growth rate of cape gooseberry tree

Treatment
Plant high (cm) Plant canopy

(cm)Month 1 Month 2

Coconut coir
Coconut chip
Sand : coconut coir (1:1)
Sand : coconut chip (1:1)
Sand : rice husk charcoal (1:1)
Rice husk charcoal : coconut coir (1:1)
Rice husk charcoal : coconut chip (1:1)
Coconut coir : sand : rice husk charcoal (1:1:1)
Coconut chip : sand : rice husk charcoal (1:1:1)

11.00 b
13.40 ab
12.90 ab
13.30 ab
15.12 a
12.7 ab
13.50 ab
13.20 ab
13.50 ab

56.10
55.60
55.70
51.90
57.90
57.90
54.30
58.40
56.80

14.00 ab
13.60 ab
13.80 ab
13.40 ab
15.50 a
13.50 ab
13.00 b
14.11 ab
14.60 ab

F-Test ** ns *

CV (%) 20.09 15.93 16.01

ns = Not significant difference, *, ** = Significant difference at probability level 0.05 and 
0.01, respectively

Table 4  Effect of substrate culture on berry quality of cape gooseberry

Treatment

Berry weight (g) Berry Length (mm)
TSS 

(ºBrix)With 
husk

Without 
husk

Diameter Length

Coconut coir

Coconut chip
Sand : coconut coir (1:1)
Sand : coconut chip (1:1)

Sand : rice husk charcoal (1:1)
Rice husk charcoal: coconut coir (1:1)
Rice husk charcoal: coconut chip (1:1)
Coconut coir: sand: rice husk charcoal (1:1:1)
Coconut chip: sand: rice husk charcoal (1:1:1)

4.25 cd
4.66 bc

5.66 ab
6.59 a
4.81 bc

3.39 d
5.65 ab
6.23 a
4.77 bc

4.05 cd

4.43 bc
5.42 ab
6.31 a
4.60 bc

3.25 d
5.38 ab
5.89 a

4.58 bc

19.34 d
20.40 cd
21.81 bc

23.73 a
20.77 cd
17.56 e
21.77 bc
23.02 ab

20.06 d

18.74 bc
18.77 bc
20.03 ab

19.75 ab
18.65 bc
17.48 c

19.94 ab
20.40 a
18.80 bc

14.40 bc

14.71 bc
14.30 bc
14.48 bc
14.68 bc
16.00 a

14.96 ab
13.63 c
14.40 bc

F-Test ** ** ** ** **

CV (%) 21.91 22.82 8.84 7.80 6.00

** = Significant difference at probability level 0.01
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ผลการวิจารณผลการวิจัย
จากการทดลองพบวา นอกจากธาตอุาหารแลว

วัสดุปลูกไรดินยังมีผลตอการเจริญเติบโตและ
คุณภาพผลผลิตของเคพกูสเบอรรีเปนอยางมาก 
โดยพบวาเคพกูสเบอรรีที่ปลูกในขุยมะพราวลาง
ดวยแคลเซยีมไนเตรท ขยุมะพราวลางดวยนํา้เปลา 
ขยุมะพราวไมไดลางน้ํา ทรายและถานแกลบรวมกับ
การใหปุยในระบบน้ําหยด มผีลตอการเจริญเตบิโต
ของเคพกูสเบอรรี ทั้งดานความสูงของตนและ
ความกวางของทรงพุม ทัง้นีเ้นือ่งจากวสัดุปลูกตางๆ 
มีชองอากาศมากทําใหมีการถายเทอากาศดี และ
วสัดยุงัสามารถอุมน้ําไดดแีตนํา้ไมขงั จงึทาํใหมกีาร
เจริญเติบโตและใหผลผลิตที่ดีมีคุณภาพซึ่งตางกับ
ขุยมะพราวท่ีอุมนํ้าไดดีและมีชองวางอากาศนอย

ทาํใหการเจรญิเตบิโตชาและผลผลติมขีนาดเลก็ ซึง่
สอดคลองกับ เจนจริา และคณะ (2559) รายงานวา 
ขุยมะพราวสามารถกักเก็บนํ้าไดดี ทําใหพืชมีการ
เจริญเติบโตเร็ว สวน เรวัตร และคณะ (ม.ป.ป.) 
ไดรายงานวา ทรายเหมาะสําหรับใชเปนวัสดุปลูก 
เพราะมีการระบายนํ้าดีและความพรุน ในขณะที่
ถานแกลบมีการอุมนํ้าท่ีดี มีความโปรง มีคา pH 
มากกวา 8 และชวยปลดปลอยฟอสฟอรัสและ
โพแทสเซียม ทําใหพืชแข็งแรง (ทัศนีย, ม.ป.ป.) 
ตนกลาไมสามารถเจริญเติบโตไดดีในกาบมะพราว
สับในชวงแรกเน่ืองจากมีชองวางมากเกินไป การ
ยึดเกาะของรากทําไดยากและชา จึงมีผลทําให
การเจริญเติบโตและใหผลผลิตชาในชวงแรกของ
การเจริญเติบโต แตพบวามีการเจริญเติบโตไดดี

Figure 1  Fruit characteristic of cape gooseberry with different sub-state culture, including 
coconut coir (T1), coconut chip (T2), sand : coconut coir 1:1 (T3) sand : coconut 
chip 1:1 (T4), sand : rice husk charcoal 1:1 (T5), rice husk charcoal : coconut coir 
1:1 (T6), rice husk charcoal : coconut chip 1:1 (T7), coconut coir : sand : rice husk 
charcoal 1:1:1 (T8) and coconut ship : sand : rice husk charcoal 1:1:1 (T9)
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หลังจากปลูก 2 เดือน ซึ่งสอดคลองกับ เจนจิรา 
และคณะ (2559) รายงานวากาบมะพราวสับมี
ชองวางภายในวัสดุ เกิดการสูญเสียนํ้าจากการ
ระเหยไดงาย จึงทําใหพืชมีการเจริญเติบโตที่ชา

สวนคณุภาพของผลผลิตพบวา เคพกสูเบอรรี
ทีป่ลกูในวัสดปุลกูกาบมะพราวสบัลางดวยแคลเซยีม
ไนเตรท กาบมะพราวสับลางดวยน้ําเปลา ทรายและ
ถานแกลบมผีลทาํใหคณุภาพผลผลติตอน้ําหนกัผล
และขนาดผลดี เนื่องจากวัสดุปลูกมีรูพรุนสูงและมี
การอุมนํ้าไดดี ตนพืชเจริญเติบโตมากขึ้นจึงทําให
รากสามารถยึดเกาะกับกาบมะพราวสับไดดีขึ้น 
และมีระบบรากท่ีแนนและมีการถายเทอากาศดี
ทําใหมีรากจํานวนมากซึ่งสอดคลองกับ สิริรัตน 
(2558) รายงานวา กาบมะพราวสับสามารถดูดซับ
นํ้าและธาตุอาหารไดดี รากนําไปใชในการเจริญ
เติบโตไดดี

สวนการศกึษาการผสมวสัดปุลกูตอการเจรญิ
เติบโตและคุณภาพผลผลิตของเคพกูสเบอรรีใน 
9 วสัดปุลูก ซึง่ประกอบดวย ขยุมะพราวอยางเดียว 
กาบมะพราวสับอยางเดียว ทรายผสมขุยมะพราว 
(1:1) ทรายผสมกาบมะพราวสับ (1:1) ทรายผสม
ถานแกลบ (1:1) ถานแกลบผสมขุยมะพราว (1:1) 
ถานแกลบผสมกาบมะพราวสับ (1:1) ขุยมะพราว
ผสมทรายและถานแกลบ (1:1:1) และกาบมะพราว
สับผสมทรายและถานแกลบ (1:1:1) โดยพบวา
วัสดุปลูกในทุกสิ่งทดลองมีการเจริญเติบโตท่ีดี
ในดานความสูงของตนและความกวางของทรงพุม 
ยกเวนขุยมะพราวท่ีมีการเจริญเติบโตชาในชวง
เดือนแรกหลังปลูก เนื่องจากขุยมะพราวมีลักษณะ
อุมนํ้าทําใหตนมีการเจริญเติบโตชาในระยะแรก
และเจริญไดดีขึ้นเม่ือตนโตข้ึนและมีระบบรากที่
มากข้ึน ประกอบกับการใหนํ้าลงบนวัสดุเปนการ

ลางความเค็มของขุยมะพราวออกได ซึ่งสอดคลอง
กบัการทดลองขุยมะพราวท่ีลางนํา้ มกีารเจรญิเตบิโต
ไดดีตั้งแตหลังปลูก 1 เดือนแรก (Table 1)

สวนคณุภาพของผลผลติพบวา เคพกสูเบอรรี
ที่ปลูกในทรายผสมกาบมะพราวสับ อัตราสวน 1:1 
มีผลตอการเพ่ิมนํ้าหนักผลและขนาดผลไดดี ทั้งน้ี
เนื่องจากทรายซ่ึงมีการระบายน้ําดีเมื่อผสมกับ
กาบมะพราวสับ ทําใหอุ มนํ้าดี ลดชองวางของ
กาบมะพราวสับ มีผลทําใหรากยึดเกาะไดดีและ
ระบายน้ําไดดี ซึ่งสอดคลองกับ สิริรัตน (2558) 
ที่รายงานไววา กาบมะพราวสับสามารถดูดซับนํ้า
ไดดแีละเก็บธาตุอาหารเพ่ือใหรากนําไปใชเพือ่การ
เจริญเติบโตไดดี และสอดคลองกับ Hassan et al, 
(2010) รายงานวา การใชกาบอินทผาลัมบดเปน
วสัดุปลูกผสมเพอรไลททาํใหมชีองวางระบายอากาศ
ไดด ีสงผลใหรบัออกซเิจนไดมากและสามารถดูดซบั
นํ้าและธาตุอาหารไดดี สวน Maloupa et al, 
(2001) โดยพบวา เมื่อผสมกาบอินทผลัมบดกับ
เพอรไลทมีผลทําใหมะเขือเทศเจริญเติบโตและ
ใหผลผลิตไดดีที่สุด สวน เรวัตร และคณะ (ม.ป.ป.) 
รายงานเกี่ยวกับวัสดุปลูกท่ีใชทรายเปนวัสดุผสม
ในวัสดุปลูกอื่นๆ มีผลทําใหคุณสมบัติทางเคมีของ
วัสดุปลูกลดลง เชน ความเปนกรด-เปนดางและ
การนําไฟฟา สวนถานแกลบผสมขุยมะพราว 
อัตราสวน 1:1 ใหคุณภาพผลผลิตท่ีตํ่า เนื่องจาก
วสัดมุคีวามเปนดางสงูและมกีารอุมนํา้ไดมากทําให
มีการเจริญเติบโตชาและสงผลใหผลผลิตตํ่า 
ซึ่งสอดคลองกับ ศรีสุนันท และเยาวพา (2545) 
รายงานวา ขุยมะพราวผสมถานแกลบมีคาการนํา
ไฟฟาสงู แสดงวามธีาตุอาหารตางๆ ละลายอยูมาก 
ซึ่งอาจเปนอันตรายตอพืชได
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สรุปผลการวิจัย
จากการทดลองวัสดุปลูกไรดินที่มีผลตอ

การเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตเคพกูสเบอรรี 
พบวา  เคพกูสเบอรรีสามารถเจริญเติบโตและ
ใหผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพในพ้ืนที่ราบ ที่ระดับ 
300 เมตรเหนอืระดบันํา้ทะเลปานกลาง และพบวา
เคพกูสเบอรรีที่ปลูกในทรายผสมกาบมะพราวสับ 
อัตราสวน 1:1 มีการเจริญเติบโตและคุณภาพ
ผลผลิตที่ดีโดยมีผลตอความสูงของตน ความกวาง
ของทรงพุม นํ้าหนักผล และขนาดผลที่ไดผลดี
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Abstract
The selection of potato trial varieties in Northern Thailand was conducted at Chiang 

Mai Agricultural Research and Development Center (CMARDC), Chiang Rai Horticultural 
Research Center (CRHRC) and Tak Agricultural Research and Development Center (TARDC) 
in 2017 - 2018. All experiments were laid out using a randomized completely block design 
RCBD with 3 replications and 9 treatments (YS 202, 203, 301, 304, 401, 506, 603 and 
Atlantic and Spunta). Variables reflecting the performance, quality and resistance to 
disease were recorded. Findings show that YS203 at CMARDC, CRHRC and TARDC yielded 
a greater number of tubers per plant (15, 14 and 10 tubers per plants, respectively), tuber 
weight per plant (688, 362.7, 268.7 g, respectively), and total yield (5,198, 2,739 and 2,030 
kg/rai, respectively) than Spunta and other varieties but lower than Atlantic at CMARDC 
and TARDC. In terms of quality attributes, total solid content of YS202 at CMARDC, CRHRC 
and TARDC was 22.7, 21.2, 18.6 %, respectively. However, YS203 at TARDC and CRHRC 
was found to be consistently firmer (0.87, 0.85 N, respectively) than those of Spunta and 
other varieties. Findings also showed that total tuber weights per plant were positively 
correlated with total solid and total solution solid content. Overall the findings suggest 
that out of all of the varieties grown included in the trials, varieties YS203 and YS202 
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were the best for processing. Further investigation on the selection of potato trial varieties 
for late blight resistance, nutritional quality, satisfaction of farmers and consumers, and 
marketing acceptance should be conducted in the future.
Keywords:  Trial varieties, yield, quality, potato

Introduction
Potato (Solanum tuberosum) is the 

important economic crop in the northern 
part of Thailand because the farmers’ 
income from planting potato per crop per 
hectare is approximately 2,679 - 4,464 USD 
(15,000 - 25,000 Baht/rai) (Wongmetha, 
2017). In 2016, the total potato planting 
area showed more than 7,011 hectares 
(43,818 rai). The total production was 
142,303 tons with the average yield of 
19,712.6 tons/ha (3,154 kg/rai) (Office of 
Agricultural Economics, 2016). Normally, 
potato is grown after harvesting rice in 
paddy fields in the cool season. The main 
planting period is in November-December 
which will be harvested in February-March. 
In the rainy season, potato cultivation is in 
highland areas with two different plantings 
periods, in April-May and July-August which 
will be harvested in August-September 
and October-November, respectively 
(Kittipadakul et al . , 2016; Office of 
Agricultural Economics, 2016).

There are two main varieties in 
Thailand, Spunta for fresh consumption and 
Atlantic for processing (Wongmetha, 2017). 

Thai farmers used to plant Bintje, Kennebec, 
Donata, Baraka and Mirka varieties but most 
varieties were not suitable for planting in 
the northern part of Thailand (Kittipadakul 
et al., 2016). At present, the farmers and 
companies look for different potato 
varieties which give high yield, high quality, 
and disease resistance to late blight, viruses, 
bacteria and scab, for fresh consumption 
and processing (Wongmetha, 2017). Then, 
CMARDC imported new potato varieties 
from Yunnan Academy of Agricultural 
Sciences (YAAS) in 2015 to select of potato 
varieties in northern part of Thailand. These 
varieties give high yield, high total solid 
content, creamy-white fresh pulp and late 
blight resistance.

The objective of this study was to 
identify new potato varieties for processing 
and fresh consumption with high yield and 
high quality in the northern part of Thailand.

Materials and Methods
Plant material

Seven potato varieties including YS202, 
YS203, YS301, YS304, YS401, YS506 and 
YS603, and two check varieties (Atlantic and 
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Spunta) were used in the trial. The tubers 
were harvested about 90 days after planting 
(DAP) or when the plant’s foliage or vines 
died back. The tubers were graded for 
uni formity ,  s ize and shape.  Y ield 
components, quality attributes and disease 
evaluation were recorded. Ten tubers from 
each variety were selected for quality 
attribute evaluation. 

Varietal treatments
The pre-basic seed (G0) potato of nine 

varieties (treatments) with uniform size was 
planted during the cool and dry seasons 
(November, 2017). The plot size was 2 × 6 
m for each replication. The pre-basic seeds 
were planted using a spacing of 90 × 20 cm. 
Compost and dolomite were incorporated 
to the soil before planting G0 with 200 kg/
rai and 200 kg/rai, respectively.

NPK fertilizers (15-15-15) and NPK (13-
13-21) were applied at the rate of 100 kg/
rai for basal dressing. After that, urea (46-0-
0) at the rate of 12.5 kg/rai was applied 
twice at 30 and 45 days after planting. The 
cultural and management practices i.e. 
hoeing, weeding, irrigation and spraying for 
insect pest and disease control were carried 
out uniformly for all treatments.

Yield performance
Total yield (kg per rai), the number of 

tubers per plant were recorded for each 

variety. Tuber weight per tuber and tuber 
weight per plant were recorded.

Quality attributes
Total solid content (TSC) was measured 

using a specific gravity method using 
samples of 3.63 kg each (Vakis, 1978). The 
percentages of solid content was calculated 
from the specific gravity (Murphy and Goven 
1959) as follows:

Solid content (%) = -2.86 + 47.1 U
U = (5G-5)/G
G = specific gravity (SG)
SG = weight of tuber in air/ (weight of 

tuber in air – weight of tuber in water)
Total soluble solids (TSS) were 

measured using a digital hand refractometer 
(Atago Pocket refractometer PAL-1) with 
results expressed in °Brix. Measurements 
were taken from three pieces of the ventral 
shoulder, middle and beak of tuber slices.

Firmness was measured using a fruits 
hardness tester (Nippon Optical Works FHR-
5) and a 5 mm-base diameter cylinder type. 
Firmness of the tubules were measured in 
three different areas. The readings were 
averaged and recorded in newton (N).

Statistical analysis
The experiment was laid out using a 

randomized completely block design 
(RCBD). Nine treatments with three 
replications were evaluated for yield 
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performance and quality attributes. Mean 
comparisons were made using the Duncan’s 
multiple range tests (DMRT) at p≤0.05. 
Statistical analysis was carried out using the 
SAS program

Results and Discussion
Yield performance

The total number of tubers per plant 
from Atlantic variety in CMARDC, CRHRC and 
TARDC research stations (16, 11 and 12 tuber 
per plant) was not significantly different from 
YS203 variety (15, 14 and 10 tuber per plant) 
and YS603 in CMARDC and TARDC research 
sites (15 and 10 tuber per plant), but was 
significantly different from YS401, YS506, 
Spunta and YS304, respectively (Table 1).

In CMARDC and CRHRC, the means of 
tuber weight per tuber of YS401 (95.1 and 
50.83 g, respectively) and Spunta (90.2 and 
45.7 43.8 g, respectively) were not 
significantly different from these of the 
tuber weight found YS202, YS203, YS301 
and YS501, but were significantly different 
from YS603. However in the CRHRC and 
TARDC research sites, the means of weight 
per tuber of Atlantic (45.8 and 45.3 g, 
respectively) were higher than those from 
Spunta, YS301, YS202, YS301, YS203, YS506 
and YS603, respectively (Table 1).

Mean of tuber weight per plant of 
Atlantic was not significantly different from 
YS301 in CMARDC research site, but 

significantly different from CRHRC and 
TARDC (184.7 and 114.7 g, respectively). In 
addition, YS203 was found to have the high 
tuber weight per plant (688 g) in CMARDC 
research station (Table 1).

Mean of tuber weight per 12 sq. m2 of 
Atlantic in CMARDC, CRHRC and TARDC (50, 
20 and 27 kg, respectively) were not 
significantly different from YS301 in CMARDC 
(50 g) but significantly different in CRHRC 
and TARDC (10 and 8 g, respectively) 
including other varieties (Table 1).

Mean of total yield of Atlantic in 
CMARDC and TARDC (6,624 and 3,549 kg per 
rai, respectively) were not significantly 
different from YS301 in CMARDC (5,198 kg 
per rai) and YS203 in CMARDC and CRHRC 
(5,198 and 2,739 kg per rai, respectively) but 
was significantly different from Spunta and 
other varieties (Table 1).

Potato yield vary among different 
potato cultivars; soil type and temperature; 
locations; cultural practices; maturity; post-
harvest storage conditions and other factors 
(Sing and Kaur, 2009). Potato production in 
northern Thailand is highly correlated with 
climate and production constraints. The 
climate is quite warm (14 - 29 °C in January 
to 22 - 36 °C in April). Lowland (300 - 700 m 
above sea level) potato production is 
limited by temperature to one crop in the 
dry winter months (November-March) 
(Kittipadakul et al., 2016).
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Quality attributes
Total solid content (TSC) of samples 

collected from YS202 in CMARDC, CRHRC and 
TARDC (22.7, 21.2 and 18.6 %, respectively) 
were significantly higher than those of the 
controls (Atlantic and Spunta) and other 
varieties (Table 2). Moreover, percentage of 
TSC in CMARDC was higher than those in 
CRHRC and TARDC because which could be 
that the weather in CMARDC was colder than 
the other research stations. Therefore, potato 
tuber accumulate starch and dry matter. 
Starch is the major component of the dry 
matter accounting for approximately 70 % 
of the total solids (Sing and Kaur, 2009). This 
is mainly determined genetically and thus 
depends on the variety (BeMiller and 
Whistler, 2009). Starch compositions (amylose 
and amylopectin) are affected by the 
cultivars and environmental factors 
(production area, soil, climate etc.) (Bhat, 
2015). Climate, soil and addition of fertilizer 

all affect the growth and dry matter content 
of the tuber (BeMiller and Whistler, 2009).

Total soluble solids (TSS) of YS603 in 
CRHRC, CMARDC and TARDC (10.1, 8.2 and 
4.9 oBrix, respectively) were significantly 
higher than those of Atlantic, Spunta and 
other varieties (Table 2). TSS and TSC were 
positively correlated, and highly depended 
on potato variety (Feltran et al., 2004).

Potato tubers from the Atlantic variety 
from all three sites were found to be firmer 
than those of Spunta and other varieties 
but not significantly firmer than those from 
YS603 (0.89 N) and YS203 in TARDC and 
CRHRC (0.87 and 0.85 N, respectively) (Table 
2, Figure 1). Because different varieties have 
d i f fe rent  enzymat ica l ly  mediated 
degradation changes in the cell walls during 
maturity. The enzymes are pectin esterases 
and polygalacturonases which might be 
either synthesized, activated, or a 
combination of both (Kays, 1991).

Figure 1  The tuber shapes of each variety after harvest in 2018

Atlantic     Spunta    YS202    YS203      YS301    YS304     S401   YS506 YS603
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Table 2  The average quality attributes; total solid content (TSC), total soluble solid (TSS) 
and firmness of potato varieties in CMARDC, CRHRC and TARDC, Thailand in 2018.

Varieties
TSC (%) TSS (°Brix) Firmness (N)

CMARDC CRHRC TARDC CMARDC CRHRC TARDC CMARDC CRHRC TARDC

Atlantic 
(Control)

20.9 d 16.7 d 17.1 c 6.4 b 5.3 d 4.4 c 0.82 a 0.87 a 0.87 b

Spunta 
(Control)

18.8 f 16.5 d 16.5 d 4.3 g 3.9 f 3.5 f 0.78 bc 0.82 bc 0.84 b

YS202 22.7 a 21.2 a 18.6 a 5.9 de 5.4 cd 4.1 d 0.76 cd 0.83 bc 0.88 a

YS203 22.0 b 19.2 b 17.5 b 4.4 g 5.2 d 2.6 g 0.75 d 0.85 ab 0.87 a

YS301 21.4 c 16.0 e 15.8 e 5.3 f 4.8 e 4.7 b 0.79 b 0.84 b 0.83 bc

YS304 21.2 c 16.5 d 17.5 b 6.0 cd 5.6 c 2.6 g 0.81 a 0.80 cd 0.84 b

YS401 20.1 e 17.6 c 16.5 d 6.2 bc 6.2 b 3.8 e 0.77 bcd 0.78 d 0.81 c

YS506 17.5 g 15.8 e 16.0 e 5.7 e 5.2 d 2.6 g 0.82 a 0.83 bc 0.85 b

YS603 21.8 b 16.5 d 18.6 a 8.2 a 10.1 a 4.9 a 0.77 bcd 0.83 bc 0.89 a

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

CV (%) 0.9 0.8 1.1 2.7 2.6 3.5 1.4 2.0 1.6

* = Significant difference at probability level 0.05

Conclusion
Results from these experiment trials in 

Northern Thailand show that the variety 
YS203 had a better performance than Spunta 
but lower than Atlantic, followed by YS202 
for processing. Moreover, quality attributes 
such as total solid content of YS202 and 
YS203 has a high percentage of starch and 
low TSS. Therefore, the findings suggested 
that YS203 and YS202 varieties were the most 
suitable processing variety for growing in 
Chiang Mai, Chiang Rai and Tak provinces.
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Abstract
The purpose of this research was to determine the effectiveness of herbal chalk 

formulas, the optimal distance of herbal chalk lines, and the optimal time of application 
of herbal chalks on ant prevention. The prevention of fire ant (Solenopsis geminate) was 
investigated using herbal chalk formulas including chicken’s eggshells, chicken’s eggshells 
with kaffir lime, chicken’s eggshells with chili, and compare with the control. The optimal 
distance and efficiency time of herbal chalk line was evaluated by drawing from the 
center point of the food source at 5 to 30 centimeters for 15 - 60 minutes. The result 
showed that all chalk formulas had prevented fire ants in range of 88.9 - 98.7 percent. 
The chicken’s eggshells with chili (radius of 5 centimeters) was the highest fire ant 
prevention with 98.7 percent for 60 minutes. 
Keywords:  Fire ants, Herbal chalk, Ant prevention chalk

บทคัดยอ 
การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาประสทิธภิาพของชอลกสมนุไพรในการปองกนัมด ระยะทาง

ที่เหมาะสมในการขีดชอลก และความเสถียรของประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ของสมุนไพร โดยดําเนินการ
ทดสอบประสิทธิภาพในการปองกันมดคันไฟ (Solenopsis geminate) ระยะทางที่เหมาะสมและ
ความเสถียรของประสิทธิภาพการออกฤทธ์ิของชอลกสมุนไพร 4 สูตร ไดแก สูตรปกติ, สูตรเปลือกไข, 
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สตูรเปลอืกไขมะกรดู และสตูรเปลอืกไขพรกิ เปรยีบเทยีบกบัชดุควบคมุ โดยการขดีชอลกท่ีระยะรศัมจีาก
จุดกึ่งกลางของแหลงอาหาร 5 - 30 เซนติเมตร และศึกษาหลังจากขีดชอลก ตั้งแตเวลา 15 - 60 นาที 
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาชอลกทุกสูตรมีประสิทธิภาพในการปองกันมดได 88.9 - 98.7 เปอรเซ็นต โดย
ชอลกสูตรเปลือกไขพริกเปนสูตรท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถปองกันมดไดถงึ 98.7 เปอรเซ็นต ที่ระยะ
รัศมี 5 เซนติเมตรจากจุดกึ่งกลางของแหลงอาหาร และมีความเสถียรของประสิทธิภาพการออกฤทธิ์
ที่ระยะเวลา 60 นาที
คําสําคัญ:  มดคันไฟ ชอลกสมุนไพร ชอลกปองกันมด

คํานํา
มดคนัไฟ (fire ant: Solenopsis geminate) 

เปนแมลงในวงศ Formicidae อนัดับ Hymenoptera 
เปนมดท่ีทําอันตรายใหกับมนุษยโดยการกัดหรือ
ตอย พรอมท้ังปลอยพิษลงไปในรอยแผลท่ีกัด
หรือตอยน้ันทําใหรูสึกเจ็บปวด พิษของมดคันไฟ
ประกอบดวยสารสําคัญหลัก 2 ชนิด คือ สาร
อลัคาลอยดและโปรตนี สารอลัคาลอยดจะเปนพิษ
กับเซลล ทําใหบริเวณท่ีถูกตอยเกิดเปนตุมหนอง 
และถาผวิหนังบรเิวณนัน้แตกออกอาจทาํใหเกดิการ
ติดเชื้อซํ้าของแบคทีเรีย (Secondary infection) 
ทาํใหเปนโรคผวิหนงัเรือ้รัง สวนโปรตีนนัน้จะไมคอย
มีผลมากนักยกเวนผูที่มีอาการแพ นอกจากนั้น
มดคันไฟยังเปนตัวพาเช้ือโรคติดมาตามขาและ
หนวด เ ม่ือมดพวกน้ีขึ้นมากินอาหารของคน
จะทําใหมีเชื้อโรคปะปนอยูในอาหาร การปองกัน
กาํจดัมดคนัไฟ วธิหีนึง่ทีเ่ปนทีน่ยิมคือ การใชชอลก
ปองกนัมด โดยชอลกปองกนัมดทีข่ายตามทองตลาด
มสีวนประกอบของสารเคมปีองกนักาํจดัแมลงเปน
หลัก จึงอาจเปนอันตรายหรือสงผลกระทบตอผูใช 
สตัวเล้ียงและส่ิงแวดลอม ดวยเหตุนีผู้วจิยัจึงมคีวาม
สนใจในการนําเปลือกไข มะกรูด และพริกท่ีมี
ประสทิธภิาพในการปองกนักาํจัดแมลงมาใชทดแทน

สารเคมีปองกันกําจัดแมลงเพื่อลดผลกระทบ
ดงักลาว และเพือ่เปนการลดขยะมลูฝอยยอยสลาย
โดยกระบวนนํากลับมาใชใหม ตลอดจนการใช
ประโยชนจากพืชสมุนไพรเพ่ือใหเกดิประโยชน และ
เพิ่มมูลคา รวมไปถึงชวยลดการนําเขาของสารเคมี
ปองกนักําจัดแมลง การวิจยัครัง้นีจ้งึมวีตัถุประสงค
เพ่ือศึกษา ประสิทธิภาพของชอลกสมุนไพรสูตร
ตางๆ ในการปองกันมด ระยะทางท่ีเหมาะสมตอ
การออกฤทธิ์ของสมุนไพร รวมถึงความเสถียรของ
ประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ของสมุนไพร

อุปกรณและวิธีการ
การเตรียมสวนผสมของสมุนไพร

เปลอืกไข: นาํเปลอืกไขมาลางใหสะอาด ลอก
เนื้อเยื่อที่ติดดานในออก นําไปตากแดด แลวปน
ใหละเอียด จากนั้นนํามารอนผานตะแกรง จะได
ผลเปลือกไขที่มีความละเอียดมากขึ้น

นํ้าใบมะกรูด: ชั่งใบมะกรูดที่ป นละเอียด 
ปริมาณ 10 กรัม ผสมกับนํ้าเปลา 250 มิลลิลิตร 
แลวกรองดวยผาขาวบาง

นํ้าพริก: ชั่งพริกแหงที่ปนละเอียด ปริมาณ 
10 กรัม ผสมกับนํ้าเปลา 250 มิลลิลิตร แลวกรอง
ดวยผาขาวบาง
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การทําชอลกสูตรตางๆ
เตรียมสวนผสม ได แก  ปูนปลาสเตอร  

ดินสอพอง เปลือกไข นํ้าเปลา นํ้ามะกรูด นํ้าพริก 
บีกเกอร หลอดฉีดยา หลอดพลาสติกขนาดใหญ 
แทงแกวสําหรับคน โดยนําสวนผสมท่ีเตรียมไว
มาผสมใหเขากันในบีกเกอร จากน้ันคนจนเปน
เนือ้เดยีวกนั แลวบรรจุใสหลอดพลาสติกขนาดใหญ
ทีใ่ชเปนแมพมิพชอลก ทิง้ไวใหแหง แกะชอลกออก
จากแมพิมพ นําไปทดสอบตอไป (Figure 1) โดย
แตละกรรมวิธี (สูตร) มีอัตราสวนผสมของชอลก
ดังนี้

กรรมวิธีที่ 1 สูตรปกติ (no-eggshell, NES): 
ปูนปลาสเตอร: ดินสอพอง: เปลือกไข: นํ้า = 2: 2: 
0: 1.4

กรรมวิธีที่ 2 สูตรเปลือกไข (only eggshell, 
OES): ปูนปลาสเตอร: ดินสอพอง: เปลือกไข: นํ้า = 
2: 1: 1: 1.4

กรรมวิธีที่ 3 สูตรเปลือกไขมะกรูด (kaffir 
lime eggshell, LES): ปูนปลาสเตอร: ดินสอพอง: 
เปลือกไข: นํ้ามะกรูด =2: 1: 1: 1.4

กรรมวิธีที่ 4 สูตรเปลือกไขพริก (chili 
eggshell, CES): ปูนปลาสเตอร: ดินสอพอง: 
เปลือกไข: นํ้าพริก = 2: 1: 1: 1.4

Figure 1  All ingredients used to prepare the herbal chalks and protocol as A) add selected 
ingredient, B) mix well, C) packed into the straw, D) peel it off when it dry

Plaster

A B C D

White clay Eggshell Plaster Kaffi r lime Chili

วิธีการทดสอบ
การศึกษาประสิทธิภาพและระยะเวลาท่ี

เหมาะสมในการปองกันมดของชอลกสูตรตางๆ 
ดําเนินการโดยขีดชอลกลอมรอบอาหาร ไดแก 
ฝอยทอง ที่ใชเปนเหยื่อลอที่รัศมีจากจุดกึ่งกลาง 
5 เซนติเมตร ทําการจับเวลาที่ 15, 30, และ 

60 นาที ปลอยมดจํานวน 100 ตัว นอกเขตรัศมี
ที่กําหนด นับจํานวนมดที่เขาไปตอมอาหาร หรือ
แสดงเปนรอยละสัดสวนที่ปองกันการเขาไปถึง
อาหารไดของสิ่งทดลอง

การศกึษาระยะทางท่ีเหมาะสมในการขีดชอลก
เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการปองกันมดสูงสุด 
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ดาํเนินการโดยกําหนดระยะทางในการใชชอลกขดี
ปองกันมดเปนรศัมหีางจากจุดก่ึงกลางท่ีวางอาหาร 
คือ 5, 10, 15, 20, 25, และ 30 เซนติเมตร (Figure 
2) จากนั้นปลอยมดจํานวน 100 ตัว นอกเขตรัศมี
ทีก่าํหนด แลวสงัเกตจาํนวนมดทีเ่ขาไปตอมอาหาร 
ที่ระยะเวลา 15 นาที

ทกุการทดลองดําเนนิการโดยเปรียบเทียบกับ
กรรมวิธคีวบคมุ คอื ไมมกีารใชชอลกในการปองกนั
กําจัดมด วางแผนการทดลองแบบ CRD จํานวน 
6 ซํ้า วิเคราะหผลทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 
95 เปอรเซ็นต โดยใช One-way ANOVA

Figure 2  Distance from the center point of food source at various radii (ranging from 
5 - 30 centimeters)

ผลการวิจัยและวิจารณ
1. ประสทิธิภาพและระยะเวลาทีเ่หมาะสมในการ

ใชชอลกปองกันมดสูตรตางๆ
การศึกษาเก่ียวกับประสิทธภิาพและระยะเวลา

ในการปองกันมดของชอลกสูตรตางๆ ที่ระยะเวลา 
15, 30, และ 60 นาทีหลังการใช ไดดําเนินการ
ทดสอบโดยนําชอลกสูตรตางๆ ที่ตองการศึกษา
มาขีดเปนวงกลมลอมรอบอาหารท่ีใชเปนเหย่ือ
ลอมด ทีร่ะยะรศัมจีากจุดกึง่กลางของแหลงอาหาร 
5 เซนติเมตร จากนั้นดําเนินการจับเวลา และนับ

จํานวนมดท่ีเขาไปตอมอาหาร ผลการศึกษาท่ีได
พบวา กรรมวิธีควบคุม มีมดเขาไปตอมอาหาร
ในทกุชวงเวลาไมแตกตางกนั อยูที ่75.33 - 79.67 ตวั 
(Table 1) สวนชอลกสตูรปกต ิ(NES), สตูรเปลอืกไข 
(OES) และสูตรเปลือกไขมะกรูด (LES) เมื่อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปองกันมดท่ี
ระยะเวลา 15 และ 30 นาทหีลงัการใชงาน สามารถ
ปองกันมดไดดีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถติ ิและจะมีประสิทธภิาพในการปองกันมดลดลง
ที่ระยะเวลา 60 นาที สําหรับชอลกสูตรเปลือกไข
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พริก (CES) เปนเพียงสูตรเดียวที่มีประสิทธิภาพ
ในการปองกันมดทั้ง 3 ชวงเวลาไมแตกตางกัน พบ
มดเขาไปตอมอาหารเพียง 1 - 1.5 ตัว เมื่อคิดเปน

เปอรเซน็ตสามารถปองกันมดได 98.5 - 99 เปอรเซน็ต 
ดังนั้นจึงเปนสูตรท่ีดีที่สุดที่สามารถนําไปใชในการ
พัฒนาตอไป (Figure 3)

Table 1  Numbers of fire ants reached the food for each herbal chalk treated for 15, 30, 
and 60 minutes

Period 
after use

Treatment

Control NES OES LES CES

15 minutes 79.67 ± 8.12 7.83 ± 2.32 a 4.5 ± 1.64 a 2.50 ± 0.84 a 1.00 ± 00

30 minutes 76.00 ± 14.06 8.83 ± 2.48 a 4.83 ± 0.75 a 3.00 ± 1.41 a 1.17 ± 0.41

60 minutes 75.33 ± 17.26 16.00 ± 4.94 b 9.83 ± 2.64 b 5.33 ± 1.21 b 1.50 ± 0.55

Statistic ns * * * ns

Remark ns = not significantly different, * = significanly different at P=0.05

Figure 3  The prevention percentage to fire ants when using different herbal chalk formulas 
compared to control (not using chalk)
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2. การศกึษาระยะทางทีเ่หมาะสมในการขดีชอลก
เพือ่ใหมปีระสิทธภิาพในการปองกนัมดสงูสดุ

การศึกษาเก่ียวกับระยะทางท่ีเหมาะสม
ในการขีดชอลกปองกันมด ไดดําเนินการโดย
กําหนดระยะทางในการใชชอลกขีดปองกันมด
เปนรศัมหีางจากจุดก่ึงกลางท่ีวางอาหาร คอื 5, 10, 
15, 20, 25, และ 30 เซนติเมตร จากน้ันปลอยมด
จํานวน 100 ตัว นอกเขตรัศมีที่กําหนด แลวสังเกต

จาํนวนมดทีเ่ขาไปตอมอาหาร ทีร่ะยะเวลา 15 นาที 
ผลการศึกษาพบวาระยะทางในการขีดชอลกท่ีหาง
จากแหลงอาหารเพิ่มข้ึน จะทําใหประสิทธิภาพ
ในการปองกันมดลดลง โดยระยะทางที่เหมาะสม
ที่สุดสําหรับการใชชอลกทุกสูตรในการขีดปองกัน
มด คอื รศัม ี5 เซนติเมตร จากจุดกึง่กลางของแหลง
อาหาร รองลงมาคือ 10, 15, 20, 25 และ 30 
เซนติเมตรตามลําดับ (Figure 4)

Figure 4  The prevention percentage of herbal chalks to fire ant at various distance from 
5 - 30 centimeters from food source.

วิจารณผลการวิจัย
ผลการศึกษาประสิทธิภาพของชอลกในการ

ปองกันมด พบวาชอลกทุกสูตรมีประสิทธิภาพ
ในการปองกันมดไดอยูที่ 88.9 - 98.8 เปอรเซ็นต 
โดยทุกสูตรมีปูนปลาสเตอรและดินสอพองเปน
องคประกอบพืน้ฐาน โดยดนิสอพองมอีงคประกอบ

ทางเคมี คือ แคลเซียมคารบอเนต อยูรอยละ 80 
(สํานักงานเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย, 2562) 
ซึง่จะสงกลิน่รบกวน กลิน่ทีบ่อกเสนทางเดนิของมด
ตัวอื่นๆ ทําใหมดไมเดินผานเสนท่ีชอลกขีดเอาไว 
ดงันัน้เม่ือเติมสวนผสมของเปลือกไข ซึง่มแีคลเซียม
คารบอเนตเปนองคประกอบหลัก 97 เปอรเซ็นต 
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(Burley และคณะ, 1989; Hunton, 2005) ลงใน
สูตร OES, LES และ CES ทําใหปริมาณของ
แคลเซยีมคารบอเนตในสวนผสมของชอลกเพ่ิมขึน้ 
สงผลทําใหประสิทธิภาพในการปองกันมดดีขึ้น 
นอกจากนีส้ารแคลเซยีมในเปลอืกไขเมือ่ผสมกบัน้ํา
จะไดแคลเซียมไฮดรอกไซด ซึ่งมีฤทธิ์เปนดาง
สามารถขับไลมดได (ชํานาญ, 2555) สําหรับสูตร
เปลอืกไขมะกรดู ทีม่กีารเตมินํา้มะกรดูในสวนผสม 
มีประสิทธิภาพในการปองกันมดไดมากกวาสูตร
เปลือกไขเพียงอยางเดียว เนื่องจากมะกรูดมีสารที่
ชวยในการไลแมลง เมือ่นาํไปใสเพ่ิมเตมิในการผลิต
ชอลกสตูรเปลอืกไขจงึชวยเสรมิฤทธิใ์นการปองกนั
กําจัดมดไดดียิ่งขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ Fan 
และคณะ (2011) ที่รายงานวามะกรูดมีสารช่ือวา 
ß-citronellal ทีม่คีณุสมบตัใินการไลแมลง (insect 
repellant) สามารถนาํมาใชเปนสารไลหนอนผเีสือ้
ได และงานวิจัยของ Tawtsin et.al. (2001) 
ที่พบวาน้ํามันหอมระเหยจากมะกรูดมีคุณสมบัติ
ในการไลยุงไดดี สวนสูตรเปลือกไขพริก ซึ่งพบวา
มีประสิทธิภาพสูงสุดในการปองกันมด อาจเปนผล
มาจากสารสําคัญในพริกที่มีชื่อวา capsaicin ซึ่ง
เปนสารที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งการกินอาหาร 
(feeding deterrent) ของแมลงจํานวนมาก และ
เปนสารไลแมลงที่สําคัญ จึงสงผลทําใหเกิดการ
เสริมฤทธ์ิในการปองกันมดไดมากข้ึน เมื่อทํางาน
รวมกันแคลเซียมคารบอเนต ซึ่งผลวิจัยที่ได 
สอดคลองกบังานวจิยัของอภริกัษและคณะ (2562) 
ที่รายงานวาสารสกัดพริกผสมกับเปลือกไขไก มี
ประสิทธิภาพในการไลมดไดดีกวา สารสกัดจาก
เปลือกไขไก นอกจากปองกันกาํจดัมดแลว สารสกัด
จากพริกยังสามารถปองกันกําจัดดวงงวงขาวโพด 
(Sitophilus zeamais) ไดอกีดวย (วสกร และคณะ, 
2545)

สาํหรบัระยะเวลาทีเ่หมาะสมในการใชชอลก
ปองกันมดใหมีประสิทธิภาพดี ในสูตรท่ีปกติ สูตร
เปลือกไข และสูตรเปลือกไขมะกรูด จะอยู ที่
ระยะเวลา 15 - 30 นาท ีเมือ่ระยะเวลาเกิน 30 นาที
ประสิทธิภาพจะเริ่มลดลง ตางจากสูตรเปลือกไข
พริก ที่มีสวนผสมของพริกเปนองคประกอบ พบวา
ประสิทธิภาพที่ระยะเวลา 60 นาทีไมแตกตางจาก 
15 และ 30 นาที ผลที่ไดแสดงใหเห็นวาพริกมีสาร
ออกฤทธ์ิทีใ่หกลิน่ทีร่นุแรง ยาวนานมากกวามะกรูด 
เนือ่งจากแคปซายซนิ (capsaicin) ทีเ่ปนองคประกอบ
สาํคญัของพรกิเปนสารทีม่คีณุสมบตัเิผด็รอน กลิน่ฉนุ 
มีฤทธ์ิระคายเคืองตอสัตว จึงสงผลใหเสถียรภาพ
การคงอยูของกล่ินสมุนไพรท่ีเปนสวนผสมของ
ชอลกคงตวันาน ทาํใหมปีระสิทธิภาพในการปองกนั
มดยังคงดีมากแมเวลาผานไปถึง 60 นาที

การศกึษาระยะทางท่ีเหมาะสมในการขีดชอลก
เพือ่ใหมปีระสทิธภิาพในการปองกันมดสงูสดุ พบวา
ที่ระยะของรัศมีที่หางจากจุดก่ึงกลางท่ีวางอาหาร 
5 เซนติเมตร เปนระยะทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการ
ขดีชอลก แสดงใหเหน็วาการใชชอลกใหมปีระสทิธภิาพ
สูงสุด ควรขีดชอลกไวใกลๆ แหลงอาหาร เพราะ
ยิง่เพิม่ระยะหางของการขดีชอลกออกไปจากแหลง
อาหารเพิม่ข้ึน ประสทิธภิาพในการปองกนักําจดัจะ
ยิ่งลดลง

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาประสิทธิภาพของชอลกสมุนไพร

สูตรตางๆ ในการปองกันมด พบวาชอลกทุกสูตรมี
ประสิทธิภาพในการปองกันมดได 88.9 - 98.8 
เปอรเซน็ต โดยสูตรเปลอืกไขพรกิมปีระสิทธภิาพสงูสดุ 
สาํหรบัระยะเวลาทีเ่หมาะสมในการใชชอลกปองกนั
มดสูตรปกติ สตูรเปลือกไข และสูตรเปลือกไขมะกรูด 
ใหมีประสิทธิภาพดี ควรใชในเวลา 15 - 30 นาที 
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สวนสูตรเปลือกไขพริก สามารถใชปองกันไดนาน
ถึง 60 นาที โดยประสิทธิภาพไมไดลดลงตามเวลา
ทีเ่พิม่ขึน้ สวนระยะทางท่ีเหมาะสมในการขีดชอลก
เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการปองกันมดสูงสุดคือ 
ระยะรศัมหีางจากจดุกึง่กลางทีว่างอาหาร 5 เซนตเิมตร 
ซึ่งระยะทางในการขีดชอลกจะมีความสัมพันธ
ในเชิงลบกับประสิทธิภาพในการปองกันมด
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บทบาทของสารไกลซีนเบตาอีน แคลเซียมและโพแทสเซียม

ในกระบวนการชักนําใหตนกลามะเขือเทศเกิดความทนทานตอ

สภาพอุณหภูมิสูง
Role of Glycinebetaine, Calcium and Potassium on Induction 
of Heat Tolerance in Tomato Seedlings 
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Abstract
Supra-optimal temperature induces heat stress in plants which in turn affect quality 

and quantity of agricultural products negatively. Induction of heat tolerance by exogenous 
application of Glycinebetaine (GB) is an alternative approach which can alleviate the 
effect of heat stress during plant cultivation. However, the mechanism of GB on induction 
of heat tolerance is not well understood. This study investigated the involvement of 
calcium on the mechanism of GB using calcium channel blocker, Verapamil (VP), and 
potassium channel blocker, Tetraethylammonium Chloride (TEA) and tomato seedlings 
as a plant model. Results showed that tomato seedlings received foliar application of 
GB had higher photosynthetic rate, stomatal conductance, maximum quantum efficiency 
of PSII, quantum efficiency of PSII fresh weight and dry weight than the control received 
only water. Moreover, application of GB resulted in lower amount of Malondialdehyde 
and percentage of ion leakage of leaf tissue when compared to the control under heat 
stress condition. Application of either calcium or potassium channel blockers negated all 
the positive effects of GB. Results implied that the mechanism of GB-induced heat 
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tolerance could be associated with the change of cellular concentration of calcium and 
potassium.
Keywords:  Glycinebetaine, Heat stress, Calcium 

บทคัดยอ
สภาพอุณหภูมิสูงเกินความเหมาะสมกอใหเกิดสภาวะเครียดในพืชซึ่งจะสงผลเสียตอคุณภาพและ

ปริมาณของผลผลิตในภาคการเกษตร การชักนําใหพืชทนทานตอสภาพอุณหภูมิสูงโดยใหสารละลาย
ไกลซีนเบตาอีน (Glycinebetaine หรือ GB) จากภายนอกเปนหนทางหนึ่งที่ชวยบรรเทาผลกระทบ
ในเชิงลบของสภาพอุณหภูมิสูงตอการปลูกพืชได แตกลไกการทํางานของ GB ในสภาพอุณหภูมิสูง
ยังไมเปนที่ทราบแนชัด งานวิจัยนี้จึงศึกษาความเกี่ยวของของแคลเซียมในกลไกการทํางานของ GB โดย
ใหสารยับยั้งการทํางานของชองโปรตีนแคลเซียมเวอรราปามิล (Verapamil) และสารยับยั้งการทํางาน
ของชองโปรตีนโพแทสเซียม (Tetraethylammonium Chloride) รวมกับ GB โดยใชตนกลามะเขือเทศ
เปนพืชทดสอบจากการทดลองพบวา การให GB ทางใบที่ความเขมขน 1 mM แกตนกลามะเขือเทศ
ที่ปลูกในสภาพอุณหภูมิสูงสงผลใหตนมะเขือเทศมีคาอัตราการสังเคราะหแสง คาอัตราการนําไหลของ
ปากใบ คาประสิทธิภาพการทํางานสูงสุดและประสิทธิภาพการทํางานของระบบแสงหมายเลขสอง 
นํ้าหนักสดและนํ้าหนักแหงมากกวาของตนควบคุมที่ไดรับนํ้าเปลาในสภาพเดียวกัน อีกทั้งการให GB 
ยงัสงผลใหปรมิาณมาลอนดิอลัดไีฮดและเปอรเซน็ตการรัว่ไหลของไอออนในใบตํา่กวาตนทีไ่ดรบันํา้เปลา 
ดวยการใหสารยบัยัง้การทาํงานของชองโปรตีนแคลเซยีมและโพแทสเซยีมลดทอนอทิธพิลในเชิงบวกของ 
GB ทั้งหมด ผลการทดลองในคร้ังนี้แสดงนัยวากลไกการชักนําใหพืชทนรอนดวย GB นาจะเก่ียวของกับ
การเปลี่ยนแปลงความเขมขนของแคลเซียมและโพแทสเซียมภายในเซลล
คําสําคัญ:  ไกลซีนเบตาอีนแคลเซียม ความเครียดจากสภาพอุณหภูมิสูง มะเขือเทศ

คํานํา
สภาพอุณหภูมิสูงเปนปญหาสําคัญที่ทําให

ผลผลิตในภาคการเกษตรลดลงโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในพื้นที่เขตรอน โดยสภาพอุณหภูมิที่สูงขึ้นเพียง 
1 องศาเซลเซียส อาจทําใหผลผลิตขาวลดลงไดถึง 
10 % (Peng et al., 2004) นอกจากน้ีอุณหภูมิ
ที่สูงเกินความเหมาะสมทําใหประสิทธิภาพการ
สงัเคราะหแสงของพชืลดลงได เชน ในผกัโขมทีป่ลกู
ในสภาพอุณหภูมิสูง 40 องศาเซลเซียส พบวามี

ประสิทธิภาพการสังเคราะหแสงลดลงถึงประมาณ 
80 % (Yamane et al., 1998) ในมะเขือเทศ
พบวาสภาพอุณหภูมิสูงท่ี 45 องศาเซลเซียส ทําให
อัตราการสังเคราะหแสงลดลงอยางมีนัยสําคัญ 
ซึ่งไมไดเปนผลมาจากการปดของปากใบแตกลับมี
สาเหตุมาจากการยับยั้งการทํางานของปฏิกิริยา
คารบอนและปฏิกิริยาแสงเปนหลัก (Camejo et 
al., 2005) ผลกระทบในเชิงลบที่เกิดข้ึนกับการ
สงัเคราะหแสงนีถ้อืเปนหนึง่ในปจจยัสาํคญัทีท่าํให
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ผลผลิตของพืชทีป่ลกูในสภาพอุณหภูมสิงูมปีรมิาณ
และคุณภาพลดลง

ไกลซีนเบตาอีน (Glycinebetaine หรือ GB) 
เปนอนุพันธของอามีน ที่มีคุณสมบัติเปนสาร
คอมแพททิเบิลโซลูท (Compatible solute) 
ทีเ่ซลลของพืชสามารถสะสมไวไดในปริมาณสูงโดย
ไมเกดิความเปนพษิตอเซลล พชืหลายชนดิสามารถ
สังเคราะห GB ไดภายในเซลลโดยจะมีการสะสม
ในปริมาณท่ีเพ่ิมมากข้ึนเม่ือพชืเผชิญสภาวะเครียด
รูปแบบตางๆ (Chen and Murata, 2011) ดวย
เหตนุีจ้งึมงีานวจิยัการถายยนีสงัเคราะห GB ใหกบั
พืชเพื่อจุดประสงคในการเพิ่มความทนทานตอ
ความเครียด เชน การถายยีน codA ซึ่งทําหนาที่
ในการสังเคราะหไกลซีนเบตาอีนจากสารโคลีนให
แกมะเขือเทศ และพบวากลามะเขือเทศมีการ
แสดงออกของยีน HSP70 (Heat-shock protein 
70) เพ่ิมข้ึนพรอมกับมีความทนทานตอสภาพ
อณุหภมูสิงูมากขึน้ดวย (Li et al., 2011) นอกจากน้ี
การให GB แกพืชโดยตรงยังสามารถชักนําใหพืชมี
ความทนทานตอสภาพอุณหภมูสิงูเพิม่ขึน้ดวย เชน 
ในตนดาวเรืองการพนสารละลาย GB ที่ความ
เขมขน 1 mM ใหทางใบ พบวามผีลทาํใหอตัราการ
สังเคราะหแสงสูงขึ้นกวาตนที่ไดรับนํ้าเปลาเพียง
อยางเดยีว (Sorwong and Sakhonwasee, 2015) 
อยางไรก็ตามกลไกการชักนําใหพืชทนทานตอ
สภาพอณุหภมูสิงูโดยไกลซนีเบตาอนีไมเปนทีท่ราบ
แนชัด

งานวิจัยของ Li et al. (2011) แสดงให
เห็นวาการมี GB สะสมภายในเซลลพืชทําใหเซลล
สามารถกระตุ นการแสดงออกของยีน HSP70 
ซึ่งเกี่ยวของกับการบรรเทาความเครียดจากสภาพ
อุณหภูมิสูงได ในขณะเดียวกันงานวิจัยของ Saidi 
et al. (2009) ก็บงชี้วาการตอบสนองของเซลลพืช

รวมไปถงึการเพิม่ระดบัการแสดงออกของยนี HSP 
ในสภาพอุณหภูมสิงูตองอาศัยแคลเซียมไอออนเปน
ตัวสงสัญญาณ ทั้งนี้การไหลเขาและออกของ
แคลเซียมผานทางชองโปรตีน (channel) ในเยื่อ
หุ มเซลลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับความ
เขมขนของแคลเซียมภายในเซลลซึ่งเปรียบเสมือน
สัญญาณท่ีชักนําใหเซลลมีการตอบสนองตอสภาพ
อุณหภูมิสูง จึงเปนที่มาของสมมุติฐานวากลไกการ
ชักนําใหพืชทนทานตอสภาพอุณหภูมิสูงโดย GB 
อาจเกีย่วของกบัการไหลเขาและออกของแคลเซยีม
ภายในเซลลโดยขอเท็จจริงมีรายงานกอนหนานี้
แลววา GB ชักนําใหเกิดการไหลเขาของแคลเซียม
ภายในเซลลในสภาวะเคม็จัด โดยปรมิาณแคลเซียม
ในเนื้อเย่ือท่ีเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญในตนพืช
ที่ไดรับสารไกลซีนเบตาอีนและโดยกระบวนการ
ไหลเขาของแคลเซียมนี้เองที่ชักนําใหเพิ่มการ
แสดงออกของยีน HSP (Li et al., 2013) ดังนั้น
ในการทดลองน้ีจึงตองการทดสอบสมมุติฐาน
ดังกลาวโดยทดลองให GB แกพืช พรอมรบกวน
กระบวนการไหลเขาออกของแคลเซียมโดยใชสาร
ยับยั้งการทํางานของชองโปรตีนที่ทําหนาที่ขนสง
แคลเซียม (Calcium channel blocker drug) 
ผลการทดลองที่ไดจะเปนประโยชนในการทํา
ความเขาใจกระบวนการทาํงานของ GB ในพชืทีอ่ยู
ในสภาพอุณหภูมิสูงตอไป

อุปกรณและวิธีการ
สภาพการปลูกและตํารับการทดลอง

ดาํเนนิการทดลองท่ีหองควบคุมสภาพแวดลอม 
สาขาพืชผัก มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม การ
ทดลองทั้งหมดใชเมล็ดมะเขือเทศสายพันธุสีดา 
(บริษัท เจียไต จํากัด ประเทศไทย) โดยเพาะเมล็ด
ลงในวสัดุปลูกทีม่สีวนผสมของพีทมอส (Klasmann 
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ประเทศลิธัวเนีย): ขุยมะพราว: ทรายหยาบ
ในอัตราสวน 1:1:1 เมื่อเมล็ดงอกเปนตนกลาและ
มีอายุได 10 วันใหสารละลายปุยสูตร Modified 
Hoagland Solution (Epstein and Bloom, 
2005) ความเขมขน 0.5 เทา ตนกลาปลกูอยูในหอง
ควบคุมอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ตลอดทั้งวัน 
(25/25 °C) ใหแสงเทยีมจากหลอดไฟแอลอดีสีขีาว
อุณหภูมิสี 3000K: 6500K ในอัตราสวน 1:1 ที่
ความเขม 150 PPFD เปนเวลา 16 ชั่วโมงตอวัน 
ทีส่ภาพการทดลองอณุหภมูสิงูใชอณุหภมู ิ39 องศา
เซลเซียสชวงท่ีไฟเปด 16 ชั่วโมงและ 29 องศา
เซลเซียส ในชวงที่ไฟปด 8 ชั่วโมง (39/29 °C) เมื่อ
ตนกลามะเขือเทศมีอายุครบ 21 วันจะยายเขาสู
การทดลองในหองควบคุมอุณหภูมิ

การทดลองนี้มี 4 ตํารับ โดยเปนการพน
สารละลายที่แตกตางกันตามรายละเอียดดังนี้ 
ตํารับที่ 1 ตํารับควบคุม พนนํ้าเปลาตํารับที่ 2 
พนสารละลายไกลซีนเบตาอนี ความเขมขน 1 mM 
24 ชั่วโมงก อนเข าสู การทดลอง ตํารับที่ 3 
พนสารละลายไกลซีนเบตาอีนและสารยับยั้งการ
ทํางานของชองโปรตีนที่ทําหนาที่ขนสงแคลเซียม
เวอราปามิล (Verapamil หรือ VP) (บริษัท 
ฟารมาสันต แล็บบอราตอร่ีส จํากัด นนทบุรี 
ประเทศไทย) ความเขมขน 1 mM 24 ชั่วโมงกอน
เขาสูการทดลอง และตํารับที่ 4 พนสารละลาย
ไกลซีนเบตาอีนและสารยับย้ังการทํางานของชอง
โปรตีนที่ทําหนาที่ขนสงโพแทสเซียมเตตระเอทิล
แอมโมเนียมคลอไรด (Tetraethylammonium 
Chloride หรือ TEA) ความเขมขน 1 mM 24 ชัว่โมง
กอนเขาสูการทดลอง การพนสารละลายและน้ํา
ในทุกตํารับจะทําการพนจนใบเปยกและมีนํ้าไหล
หยดลงจากใบ เก็บขอมูลการเจริญเติบโตและดัชนี
ทางสรีรวิทยาเมื่อทําการทดลองครบ 14 วัน

คาดัชนีที่เกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยนกาซ
วดัคาดชันทีีเ่กีย่วของกบัการแลกเปลีย่นกาซ

ไดแก คาอัตราการนําไหลของปากใบ และคาอัตรา
การดดูซมึคารบอนไดออกไซดของใบพืชดาํเนนิการ
โดยใชเคร่ือง LCi-SD (BioScientific Ltd. ประเทศ
อังกฤษ) เลือกวัดใบท่ีมีขนาดใหญที่สุดและมีอายุ
นอยที่สุด

คาดชันทีีเ่กีย่วของกับการเรืองแสงของคลอโรฟลล
วัดคาดัชนีที่เก่ียวของกับการเรืองแสงของ

คลอโรฟลล ไดแก คาประสทิธภิาพการทาํงานสงูสดุ
ของระบบแสงที่สอง (Maximum quantum 
efficiency of PSII หรือ F

v
/F

m
) และคาประสิทธภิาพ

การทํางานของระบบแสงท่ีสอง (Quantum 
efficiency of PSI I หรือ Ø

PSII
)  ใช  เครื่อง 

Fluorescence Monitoring System รุน FMS2 
เลือกวัดใบท่ีมีขนาดใหญที่สุดและมีอายุนอยที่สุด

ปริมาณมาลอนดิอัลดีไฮด
วัดปริมาณมาลอนดิอัลดีไฮด (Malondial-

dehyde หรือ MDA) โดยวิธีการตาม Velikova 
and Loreto (2005) ดังนี้ ใชตัวอยางใบจาก
มะเขือเทศ ประมาณ 0.1 กรัม บดใหละเอียดใน 
1 ml ของสารละลาย Trichloroacetic acid 0.1 % 
(W/V) จากน้ันนาํไปปนเหวีย่งท่ี 12,000 g เปนเวลา 
15 นาทีที่อุณหภูมิหอง นําสารละลายสวนใส 
(supernatant) ปริมาตร 0.5 ml มาผสมกับ 
thiobarbituric acid (0.5 % ผสมใน 20 % (W/V) 
Trichloroacetic acid) ปริมาตร 1 ml แลวนํา
สารผสมที่ไดไปตมที่ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 
25 นาที และนําไปแชนํ้าแข็งและป นเหวี่ยงที่ 
7500×g เปนเวลา 5 นาที แลวนําสารละลายไปวัด
คาการดดูกลนืแสง (absorbance) ทีค่วามยาวคลืน่ 
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532 nm จากนั้นวัดคา A ที่ 600 nm เพื่อนําคามา
ใชหักลบการดูดกลืนแสงท่ีไมจําเพาะอันเกิดจาก
ความขุนของสารละลาย ปริมาณของ MDA จะถูก
คํานวณโดยใชสูตร:

MDA(μmol/g FW) = [(A532-A600)/155] 
× 103 × dilution factor

เปอรเซ็นตการรั่วไหลของไอออน
เปอรเซ็นตการร่ัวไหลของไอออนดําเนินการ

ทั้งหมด 4 ซํ้า โดยการตัดใบเปนวงกลมขนาด
เสนผานศูนยกลาง 0.5 เซนติเมตรใสลงในหลอด
แกวจํานวน 10 วงตอหนึ่งหลอด จากน้ันนําไปแช
ในนํ้ากลั่นชนิด deionized เปนเวลา 10 นาที 
จาํนวน 2 คร้ัง ใสนํา้ deionized 10 ml ลงในหลอด
ทดลอง ปดปากหลอดใหสนิทดวยกระดาษฟอยล
แลวนําไปบมที่อุณหภูมิห องในที่มืดเปนเวลา 
12 ชั่วโมง แลววัดคาการนําไฟฟาของสารละลาย 
(Electrical Conductivity หรือ EC) จากน้ันนํา
หลอดแกวท่ีมีตัวอยางทั้งหมดไปนึ่งในหมอนึ่ง
ความดนั (autoclave) ทีอ่ณุหภมู ิ121 องศาเซลเซยีส
เปนเวลา 20 นาที นําหลอดแกวมาต้ังทิ้งไวที่
อุณหภูมิหองเปนเวลา 30 นาทีกอนดําเนินการวัด
คา EC อีกครั้ง นําคา EC ที่ไดทั้งหมดมาคํานวณหา
เปอรเซ็นตการร่ัวไหลของไอออนตามสูตร

การร่ัวไหลของไอออน (%) = (คาการร่ัวไหล
ของไอออนกอน autoclave/ คาการรั่วไหลของ
ไอออนหลัง autoclave) × 100

การวิเคราะหทางสถิติ
การวิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย

ใชวธิกีาร Duncan Multiple Range Test (DMRT) 
ใชโปรแกรม SPSS V.22 (2013) การรายงานความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการทดลองและวิจารณผล
จากการทดลองพบวา มะเขือเทศสีดาทีไ่ดรบั

สารละลาย GB มีอัตราการสังเคราะหแสง และ
คาการนําไหลของปากใบสูงกวาตนควบคุมท่ีไดรับ
นํ้าเปลาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทั้งในสภาพ
อณุหภมูคิวบคุม (25/25 °C) และสภาพอุณหภมูสิงู 
(39/29 °C) แสดงใหเห็นวา GB มีผลในเชิงบวกตอ
การสังเคราะหแสงแมในสภาพปกติ (Figure 1A) 
มีความเปนไปไดว าการเพ่ิมข้ึนของอัตราการ
สังเคราะหแสงนี้เปนผลมาจากอิทธิพลของ GB 
ในการสงเสริมการนําไหลของปากใบ (Figure 1B) 
สมมุติฐานนี้สอดคลองกับงานวิจัยกอนหนาที่
รายงานวาการให GB แกตนขาวโพดทําใหอัตรา
การนําไหลของปากใบเพ่ิมข้ึน ซึง่สงผลใหอตัราการ
สงัเคราะหแสงท่ีเพ่ิมข้ึนตามไปดวย (Yang and Lu, 
2006) นอกจากน้ีพบวาการใหสารยับยัง้การทํางาน
ของชองโปรตีนแคลเซียมและโพแทสเซียมรวมกับ 
GB มีผลทําใหอิทธิพลในเชิงบวกของ GB ตออัตรา
การสังเคราะหแสงและอัตราการนําไหลของปากใบ
ลดลง โดยท่ีคาดชันทีัง้สองมคีาไมแตกตางกบัตาํรบั
ควบคุม ซึ่งบงช้ีวาสารยับยั้งการทํางานทั้งของชอง
โปรตนีทัง้สองชนดิยบัยัง้อทิธพิลของ GB โดยไมกอ
ใหเกิดผลในเชิงลบตอคาดัชนีที่เกี่ยวของกับการ
แลกเปล่ียนกาซ
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Figure 1  Gas exchange parameters of tomato leaves after 14 days of the experiment (A) 
Net CO

2
 Assimilation or A (B) Stomatal Conductance or g

s
. Different letters indicate 

significance difference between treatments in the same environmental condition 
analyzed by DMRT (P < 0.05). Error bars indicate standard error (n = 6).

ในสวนการทํางานของปฏิกิริยาแสง (Light 
reaction) ซึ่งถูกประเมินโดยใชคาดัชนีที่เกี่ยวของ
กบัการเรอืงแสงของคลอโรฟลลพบวา ในตนมะเขอื
เทศทุกตํารับที่ปลูกในสภาพควบคุมมีคา F

v
/F

m
 

ไมแตกตางกัน ในสวนของคา Ø
PSII

 พบวาตนทีไ่ดรบั 
GB มีคาสูงกวาตนควบคุมที่ไดรับนํ้าเปลาอยางมี
นัยสําคัญ (Figure 2A และ Figure B) ผลการ
ทดลองน้ีแสดงวาสารยับยั้งการทํางานของชอง
โปรตนีแคลเซยีมและโพแทสเซยีม ไมไดสงผลกระทบ

ตอการทํางานของปฏิกิริยาแสงในสภาพการปลูก
ปกต ิและในสภาพอณุหภมูสิงูพบวา ผลการทดลอง
มคีวามคลายคลึงกัน โดยคาความสัมพนัธทีเ่ก่ียวของ
กับการแลกเปล่ียนกาซพบวา ตนที่ไดรับ GB มีคา 
F

v
/F

m
 และคา Ø

PSII 
สูงกวาตนควบคุมที่ไดรับ

นํา้เปลา และเมือ่มกีารใหสารยบัยัง้การทาํงานของ
ชองโปรตีนแคลเซียมและโพแทสเซียม รวมกับ GB 
พบวาอิทธิพลในเชิงบวกของ GB ที่เคยปรากฏถูก
ลดทอนลงอยางมีนัยสําคัญ
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จากนั้นไดดําเนินการประเมินระดับการเกิด
ออกซิเดช่ันของไขมัน (Lipid peroxidation) ใน
เนื้อเย่ือโดยพิจารณาปริมาณมาลอนดิอัลดีไฮด 
(Malondialdehydeหรอื MDA) ในเนือ้เยือ่ใบเปน
ตัวชี้วัด จากการทดลองพบวาตนกลามะเขือเทศที่
ปลกูในสภาพอุณหภมูสิงูมคีาปรมิาณ MDA สงูกวา
ตนทีป่ลูกในสภาพปกตอิยางมนียัสาํคญัในทกุตํารบั
การทดลอง (Figure 3A) ผลดังกลาวแสดงใหเห็น

เปนนยัวาสภาพอณุหภมูสิงูท่ีใชในการทดลองนีม้ผีล
ทําใหออกซิเดชั่นไขมันเพิ่มมากขึ้นและนาจะกอ
ใหเกิดความเครียดกับพืช (Larkindale and 
Knight, 2002) ทั้งนี้พบวาตนที่ไดรับ GB ปริมาณ 
MDA นอยกวาตนควบคุมที่ไดรับนํ้าเปลา และเม่ือ
มีการใหสารยับยั้งการทํางานของชองโปรตีน
แคลเซียมและโพแทสเซียม พรอมกับ GB พบวา
อิทธิพลของ GB ในการลดปริมาณ MDA ในสภาพ

Figure 2 Chlorophyll fluorescence parameters of tomato leaves after 14 days of the 
experiment (A) Maximum Quantum Efficiency of PSII or F

v
/F

m
 (B) Quantum Efficiency 

of PSII or Ø
PSII

. Different letters indicate significance difference between treatments 
in the same environmental condition analyzed by DMRT (P < 0.05). Error bars 
indicate standard error (n = 6).
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อุณหภูมิสูงกลับถูกยับยั้ง ในขณะที่คาเปอรเซ็นต
การร่ัวไหลของไอออนซ่ึงบงชีเ้สถียรภาพของเย่ือหุม
เซลล พบวาผลการทดลองเปนไปในทิศทางเดียวกัน
คือ การให GB มีผลทําใหการรั่วไหลของไอออน
ในสภาพอุณหภูมิสูงลดลงและเม่ือมีการใหสาร
ยับย้ังการทํางานของชองโปรตีนแคลเซียมและ
โพแทสเซยีมรวมดวย พบวาอทิธพิลในเชงิบวกของ 
GB หายไป (Figure 3B)

การเจริญเติบโตของตนกลามะเขือเทศ
ในสภาพอุณหภูมิสูงน้ันต่ํากวาการเจริญเติบโต
ในสภาพอุณหภมูปิกตอิยางเห็นไดชดั พจิารณาจาก

ไดจากคานํ้าหนักสดและนํ้าหนักแหงของตนกลา
มะเขือเทศทีป่ลูกในสภาพอณุหภมูสิงู ซึง่มคีาต่ํากวา
คาของตนที่ปลูกในสภาพควบคุม (Figure 4A และ 
Figure B) ในสภาพอุณหภมูสิงูการให GB มผีลทาํให
ทัง้นํา้หนกัสดและนํา้หนกัแหงของตนกลามะเขอืเทศ
สูงกวาตนควบคุมที่ไดรับนํ้าเปลาอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ และการใหสารยับยั้งการทํางานของชอง
โปรตีนแคลเซียมและโพแทสเซียมมีผลทําให
ประสิทธภิาพของ GB ในการสงเสริมการเจริญเติบโต
ของตนกลามะเขือเทศถูกลดทอนลง

Figure 3  (A) Malondialdehyde or MDA (B) Percentages of ion leakage of tomato leaves after 
14 days of the experiment. Different letters indicate significance difference 
between treatments in the same environmental condition analyzed by DMRT (P 
< 0.05). Error bars indicate standard error (n = 6).
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ผลการทดลองทั้งหมดบงชี้ ไปในทิศทาง
เดียวกันวาการให GB จากภายนอกที่ระดับความ
เขมขน 1 mM สามารถบรรเทาความเครียดใหกับ
กลามะเขือเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลอง
กับผลการทดลองในตนดาวเรือง (Sorwong and 
Sakhonwasee, 2015) และออย (Rasheed et 
al., 2011) ผลการทดลองในครั้งนี้บงชี้วากลไก
การทํางานของ GB ในเซลลพืชนั้นเกี่ยวของกับ
การไหลเขาและออกของแคลเซียม เนื่องจาก

การให VP ซึ่งเปนสารยับยั้งการทํางานของชอง
โปรตีนแคลเซียม (Awasthi and Yadav, 2007) 
มีผลทําใหอิทธิพลของ GB ในกระบวนการทาง
สรรีวทิยาและการเจริญเตบิโตถกูหกัลางไป โมเลกลุ
ของแคลเซียมมีบทบาทสําคัญในการเปนตัวสง
สัญญาณขั้นทุติยภูมิเพื่อตอบสนองตอสิ่งเรา เชน 
แสง ความเครียดและฮอรโมน การเปลี่ยนแปลง
ความเขมขนของแคลเซียมภายในเซลลชักนําให
เซลลตอบสนอง เชน การเปลี่ยนแปลงระดับการ

Figure 4  Growth of tomato plants after 14 days of the experiment (A) Fresh weight and (B) 
Dry weight. Different letters indicate significance difference between treatments 
in the same environmental condition analyzed by DMRT (P < 0.05). Error bars 
indicate standard error (n = 6).
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แสดงออกของยีน (Taiz and Zeiger, 2006) 
ซึง่ชวยใหเซลลสามารถปรบัตวัและมชีวีติรอดไดใน
สภาพแวดลอมทีผ่นัแปรอยูตลอดเวลา ในกรณีของ
สภาพอุณหภูมิสูงมีรายงานวา การเพ่ิมระดับการ
แสดงออกของ Heat Shock Protein ซึง่มสีวนสาํคัญ
ในการปกปองเซลลถูกชักนําใหเกิดขึ้นผานการ
เปลี่ยนแปลงระดับความเขมขนของแคลเซียม
ภายในเซลล (Saidi et al., 2009) และการให GB 
กม็ผีลทาํใหระดบัการแสดงออกของยีน HSP เพิม่ขึน้
ในสภาพอุณหภูมิสูงดวย (Li et al., 2011) 
นอกจากนีม้รีายงานวาการให GB นัน้ทาํใหเกดิการ
เปลี่ยนแปลงความเขมขนของแคลเซียมภายใน
เซลลในสภาพเค็มจัด (Li et al., 2014) เมื่อ
วเิคราะหขอมลูผลการทดลองท่ีเคยรายงานมากอน
หนานีร้วมกลบักับผลการทดลองในคร้ังน้ี อาจสรุป
ไดวากลไกการชักนําใหเกิดการทนตอความรอน
ในกลามะเขือเทศโดย GB นั้นเกี่ยวของกับการ
สงสัญญาณขัน้ทตุยิภมูโิดยแคลเซยีมในระดบัเซลล 

เปนทีน่าสนใจวาการใหสารยบัยัง้การทํางาน
ของชองโปรตีนโพแทสเซียม TEA (Bialczyk 
and Lechowski, 1990) มีผลในการลดทอน
ประสิทธิภาพของ GB เชนเดียวกันกับ VP อาจ
เปนไปไดวากลไกการทํางาน GB เก่ียวของกับ
การผานเขาออกของโพแทสเซียมในเซลลดวย 
คําอธิบายหน่ึงที่เปนไปไดคือ GB นั้นชักนําใหคา
อัตราการนําไหลของปากใบเพิ่มขึ้น (Figure 1B) 
โดยคานี้มีความสัมพันธโดยตรงกับการเปดปดของ
ปากใบซึ่งถูกควบคุมดวยการไหลเขาออกของ
โพแทสเซียมไอออนในการดเซลล (Taiz and 
Zeiger, 2006) การเปดปากใบนัน้เปนผลดใีนสภาพ
อุณหภูมิสูงเน่ืองจากชวยใหพืชสามารถระบาย
ความรอนออกจากปากใบผานทางการคายน้ํา เมื่อ

กระบวนการนีถ้กูยบัยัง้ดวย TEA อทิธพิลในเชงิบวก
ของ GB จึงถูกลดทอนลง

การลดทอนประสิทธภิาพของ GB โดยการให
สารยบัยัง้การทาํงานของชองโปรตนีแคลเซยีมและ
โพแทสเซียมในการทดลองน้ี ไมนาจะเกิดข้ึนเพราะ
ความเปนพิษของสารทั้งสองชนิด เนื่องจากใน
สภาพปกติการใหสารทั้งสองชนิดไมได ทําให
ประสิทธิภาพของกระบวนการสังเคราะหแสง 
(Figure 1 และ Figure 2) และการเจริญเติบโต 
(Figure 4) ของตนกลามะเขือเทศต่ํากวาตนควบคุม

สรุปผลการทดลอง
ผลการทดลองนี้ช วยเพิ่มความรู พื้นฐาน

สําหรับการใชประโยชนจากสาร GB รวมกับการ
ปลูกพืช สาร GB เปนสารที่ปลอดภัยตอมนุษยและ
สามารถพบไดพชือาหารหลายชนิด อกีท้ังยงัมรีาคา
ไมแพง การให GB แกพืชเพ่ือชักนําใหตนพืช
ทนทานตอสภาพอุณหภูมิสูงจึงเปนทางเลือกท่ีนา
สนใจ อยางไรกด็ ีหากตองการใชประโยชนจาก GB 
ในระบบการปลูกพืชใหไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
ควรตองพิจารณาและใหความสําคัญกับบทบาท
ของแคลเซียมและโพแทสเซียม ใหรอบคอบ
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Abstract
The objectives of the study were to investigate: 1) farmer’s adoption of technology 

for dry-season rice production; 2) factors affecting to farmer’s adoption of technology; 
and 3) problems and suggestions of the farmers about dry-season rice production in 
Kheuang municipality, Chiang Khong District, Chiang Rai Province. A set of questionnaires 
were used for data collection from 237 farmers who produce dry-season rice. Obtained 
data were analyzed by using descriptive statistic (frequency, mean, percentage, standard 
deviation) and inferential statistic (enter regression analysis).

Results of the study showed that most of the respondents were male, 55 years old 
on average, elementary school graduates, and married. 2.17 rai of dry-season rice 
production area on average, total income earned from dry-season rice production 74,206.7 
baht on average, an average debt of 127,333.3 baht per household, 2 household workforce, 
and most farmers are members of agricultural institutions. The farmers contacted 
agricultural extension staff once a year, perceive information on dry-season rice production 
from media though television and radio, 12 years of dry-season rice production experience, 
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the farmer participated in agricultural training/educational trips three a year. The farmer’s 
adoption though dry-season rice production technologies, all the average on a highest 
level. The factors affecting to farmer’s adoption dry-season rice production technology 
in a positive statistically significant, including the age of rice production area, amount of 
debt and number of receiving agricultural information; and negative statistically significant, 
including income from dry-season rice production and dry-season rice production 
experiences.

The following were problems encountered of dry-season rice production: 1) lack of 
knowledge in long-term drought management; 2) intensifying and extending the outbreak 
of diseases, weeds and pests in rice; and 3) responsibility for higher rice production costs. 
Therefore, the farmers suggested to the government agencies in following: 1) should 
support important production factors such as quality rice seed and materials for 
maintenance soil and rice plants; 2) should organize training program on cost reduction 
in dry-season rice production, especially in the process of preventing and eliminating 
weeds and pests; and 3) should encourage the dry-season rice production by focusing 
on the participation of farmers in formulating plans and creating more projects.
Keywords:  farmer’s adoption, dry-season rice production technology, Chiang Rai province

บทคัดยอ
การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ 1) ศกึษาการยอมรบัเทคโนโลยกีารปลกูขาวนาปรงั 2) ศกึษาปจจยั

ที่มีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวนาปรัง และ 3) ศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของเกษตรกร
เกีย่วกบัการปลกูขาวนาปรงั ในเขตเทศบาลตาํบลครึง่ อาํเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย โดยใชแบบสอบถาม
ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากเกษตรกรผูปลูกขาวนาปรังจํานวน 237 ราย สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล คือ 
สถิติพรรณนา ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน ไดแก 
การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบคัดเลือกเขา

ผลการศกึษาพบวา เกษตรกรผูปลกูขาวนาปรงัสวนใหญเปนเพศชาย มอีายเุฉลีย่ 55 ป จบการศึกษา
ในระดับประถมศึกษาตอนตน มีสถานภาพสมรส มีพื้นท่ีในการปลูกขาวนาปรัง เฉลี่ย 13.6 ไร มีรายได
จากการปลูกขาวนาปรังเฉลี่ย 74,206.7 บาทตอป มีภาระหนี้สินเฉลี่ย 127,333.3 บาทตอครัวเรือน 
มีจํานวนแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 2 คน สวนใหญเปนสมาชิกของสถาบันทางการเกษตร มีการติดตอกับ
เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรเฉล่ีย 1 ครั้งตอป ไดรับขาวสารเก่ียวกับการปลูกขาวนาปรังจากส่ือมวลชน
เปนหลกั ไดแก โทรทศัน วทิย ุและสิง่พมิพ มปีระสบการณในการปลกูขาวนาปรงัเฉลีย่ 12 ป มปีระสบการณ
ในการศกึษาดงูานดานการเกษตรเฉลีย่ 3 คร้ังตอป มกีารยอมรบัเทคโนโลยกีารปลกูขาวนาปรงัอยูในระดบั
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มากที่สุด และปจจัยที่มีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวนาปรังอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในทาง
บวก ไดแก อายุ พื้นที่ในการปลูกขาวนาปรัง ภาระหนี้สินและการไดรับขาวสารดานการเกษตร สวนใน
ทางลบ ไดแก รายไดจากการปลูกขาวนาปรัง และประสบการณในการปลูกขาวนาปรัง

ปญหาท่ีเกษตรกรประสบในการปลูกขาวนาปรงั คอื 1) การขาดองคความรูในการเตรียมพรอมรบัมอื
กบัสภาวะภยัแลงในระยะยาว 2) การทวคีวามรุนแรงและขยายวงกวางของการระบาดของโรค วชัพชื และ
แมลงศัตรูพืชในขาว และ 3) การแบกรับภาระตนทุนการผลิตขาวที่สูงข้ึน โดยเกษตรกรมีขอเสนอแนะตอ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน คอื 1) ควรมกีารสนับสนนุปจจยัการผลติทีส่าํคญั ไดแก เมลด็พนัธุขาวคณุภาพ 
และวัสดุสําหรับการบํารุงและดูแลรักษาตนขาว 2) ควรมีการจัดโครงการฝกอบรมเก่ียวกับการลดตนทุน
ในการผลิตขาวนาปรัง โดยเฉพาะในขั้นตอนการปองกันและกําจัดโรค วัชพืช และแมลงศัตรูพืช และ 
3) ควรมีดาํเนนิการสงเสรมิการผลติขาวนาปรงัโดยมุงเนนการมสีวนรวมของเกษตรกรในการกําหนดแผน
และจัดทําโครงการใหมากยิ่งขึ้น
คําสําคัญ:  การยอมรับเทคโนโลยี การปลูกขาวนาปรัง จังหวัดเชียงราย

คํานํา
ขาวถอืเปนอาหารหลัก แหลงรายได ตลอดจน

เปนรากฐานของวิถีชีวิต ความเชื่อ ประเพณี และ
วฒันธรรมของประเทศไทยมาตัง้แตอดีตกาลจนถงึ
ปจจุบัน (อรอนงค, 2560) โดยในป พ.ศ. 2561 
ประเทศไทยมีเนื้อที่การเก็บเกี่ยวผลผลิตขาว 64.9 
ลานไร มีผลผลิตขาว 21.4 ลานตัน (สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2562) และในป พ.ศ. 2561 
ประเทศไทยสามารถสงออกขาวไดถงึ 11.09 ลานตนั 
(สมาคมผูสงออกขาวไทย, 2562) ซึ่งจากปริมาณ
การสงออกขาวดังกลาวทําใหประเทศไทยถือเปน
หน่ึงในประเทศที่เปนมหาอํานาจการสงออกขาว
ของโลก

ในรอบหนึง่ปของการผลติขาวในประเทศไทย
สามารถแบงการผลิตออกไดเปน 2 ฤดู คือ ฤดูนาป
และฤดูนาปรัง ซึ่งการทํานาท้ังสองรูปแบบจําเปน
ตองอาศยันํา้เปนปจจยัหลกัในการเจรญิเตบิโตและ
ใหผลผลิตของตนขาว โดยเฉพาะการทํานาปรังที่มี
รูปแบบของการปลูกขาวนอกชวงฤดูฝนและมีการ

เพาะปลูกมากในภูมิภาคที่มีสภาพพื้นที่สวนใหญ
เปนแหลงตนนํา้และทีร่าบลุมแมนํา้ อนัประกอบดวย
ลุมนํ้าขนาดใหญของแมนํ้าสายหลักและลุมนํ้าเล็ก
ของแมนํา้สาขา ซึง่พืน้ท่ีดงักลาวสามารถตอบสนอง
ปริมาณนํ้าที่มากพอในการเปนปจจัยหลักของการ
ผลิตขาวนาปรังได โดยพื้นท่ีที่มีการทํานาปรังใน
ประเทศไทยสวนมากพบไดในบรเิวณกลุมจังหวดัใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนอื และภาคกลางตอนลาง 
สวนในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบนพบสัดสวนพ้ืนท่ีที่มี
การทํานาปรังอยูมากคือ จังหวัดเชียงใหม และ
จังหวัดเชียงราย (เบญจวรรณ, 2561)

จังหวัดเชียงรายเปนพื้นท่ีหนึ่งที่มีเนื้อท่ีการ
เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตขาวนาปรังมากที่สุด
ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะใน
เขตอําเภอแมสาย เวียงชัย แมจัน เมืองเชียงราย 
และเชียงของ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2561) อยางไรกต็ามพ้ืนท่ีปลูกขาวนาปรังในจงัหวดั
เชยีงรายไดประสบกบัปญหาภยัแลงมาอยางยาวนาน 
ตลอดจนการระบาดของวัชพืช โรค และแมลง
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ศตัรพูชืในขาว ทาํใหผลผลติขาวนาปรังในหลายพ้ืนที่
ไดรบัความเสยีหาย ดงัเชนในเขตเทศบาลตาํบลครึง่ 
อาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชยีงรายทีป่ระชาชนสวนใหญ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งมีรายไดหลักมาจาก
การทํานาขาวที่ตองเผชิญกับปริมาณนํ้าที่ลดลง 
ประกอบกบัเริม่มกีารระบาดของวชัพชื และไมสามารถ
ควบคุมการกระจายของโรคและแมลงศัตรูพืช
ในขาวได จงึเปนสาเหตุใหหนวยงานภาครัฐในพ้ืนที่ 
เชน เกษตรกรอําเภอเชียงของ และสํานักงาน
เทศบาลตําบลครึ่ง ไดมีการสงเสริมเทคโนโลยีการ
ปลูกขาวนาปรังเพ่ือชวยใหเกษตรกรสามารถ
จัดการน้ําใหเพียงพอตอการเพาะปลูกขาวนาปรัง 
ตลอดจนสามารถควบคุมวชัพืช และแมลงศัตรูพืช
ทีเ่ปนบอเกดิของโรคในขาวไดอยางถกูหลกัวชิาการ 
อันเปนการรักษาปริมาณและคุณภาพของผลผลิต
ขาวนาปรงัใหอยูในระดบัทีไ่มเกดิความเสยีหายทาง
เศรษฐกิจ

ดงันัน้เพือ่สรางฐานขอมูลในการจดัทาํแผนหรือ
โครงการในการขยายพ้ืนที่การสงเสริมเทคโนโลยี
การปลกูขาวนาปรงัของหนวยงานภาครฐัและเอกชน
ในพื้นที่ใหทั่วถึงและครอบคลุมทุกชุมชนในเขต
เทศบาลตาํบลครึง่ อาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชยีงราย 
จึงจําเปนที่จะตองมีการศึกษาขอมูลสวนบุคคล 
เศรษฐกจิ และสงัคมของเกษตรกรผูปลกูขาวนาปรงั
วาเปนอยางไร มกีารยอมรบัเทคโนโลยกีารปลกูขาว
นาปรงัอยูในระดบัไหน มปีจจัยใดบางทีม่ผีลตอการ
ยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวนาปรังของเกษตรกร 
ตลอดจนมีการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของ
เกษตรกรเกีย่วกบัการปลูกขาวนาปรังวามีอะไรบาง 
ซึ่งขอมูลพื้นฐานเหลานี้จะเปนการยกระดับการ
ผลิตขาวนาปรังใหไดคุณภาพและมีปริมาณที่
เพียงพอในการสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคมใหแกเกษตรกรผูปลูกขาวนาปรังตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ใชรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อ

ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวนาปรัง
ของเกษตรกร ในพื้นที่ตําบลครึ่ง อําเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย โดยมีการดําเนินการวิจัยดังนี้

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ 

เกษตรกรผู ปลูกขาวนาปรัง ตําบลคร่ึง อําเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย จํานวน 585 คน ที่ปลูก
ขาวนาปรังในปการผลิต พ.ศ. 2559 จากนั้นไดมี
การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชวิธีคํานวณ
จากสตูร Taro Yamane, (1973) ไดจาํนวนเกษตรกร
ตัวอยางจํานวน 237 คน ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ได
ดําเนินการวิจัยตั้งแตเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย
การรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการศึกษาวิจัย

ในคร้ังนี้เปนขอมูลที่ไดมาจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ
เปนหลัก ซึ่งใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยจํานวน 237 ชุด ซึ่งเก็บ
ขอมูลจากเกษตรกรเปนรายบุคคล

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมลูการวจิยัแบงการวิเคราะห

ออกเปน 3 สวน ดังนี้ 1) ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล 
เศรษฐกิจ สังคม และการยอมรับเทคโนโลยีการ
ปลกูขาวนาปรัง โดยสถิตทิีน่าํมาใชในการวิเคราะห 
คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ คารอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) การวิเคราะห
ปจจัยทีส่งผลตอการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาว
นาปรังของเกษตรกรในตําบลครึ่ง อําเภอเชียงของ 
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จังหวัดเชียงราย โดยใชสถิติอนุมาน ไดแก การ
วิเคราะหพหุถดถอยแบบคัดเลือกเขา (Enter 
Multiple Regression Analysis) และ 3) การ
วเิคราะหปญหา และขอเสนอแนะเก่ียวกับการปลูก
ขาวนาปรังของเกษตรกรใชวิธีการจัดประเภทและ
จัดกลุม (Categorize and Sort) ซึ่งการวิเคราะห
ในสวนที่ 1 และ 2 ใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพื่อ
การวจิยัทางสังคมศาสตรชวยในการบนัทกึ จดัการ 
และการวิเคราะหขอมูล 

ผลการวิจัยและวิจารณ
ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม
ของเกษตรกรผูปลูกขาวนาปรัง

ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรผูปลกูขาวนาปรัง
สวนใหญเปนเพศชาย มอีายเุฉลีย่ 55 ป จบการศึกษา
ในระดับประถมศึกษาตอนตน มีสถานภาพสมรส 
มีพื้นที่ในการปลูกขาวนาปรัง เฉลี่ย 13.6 ไร มี
รายไดจากการปลูกขาวนาปรังเฉล่ีย 74,206.7 บาท
ตอป มีภาระหนี้สินเฉลี่ย 127,333.3 บาทตอ

ครัวเรือน มีจํานวนแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 2 คน 
สวนใหญเปนสมาชิกของสถาบันทางการเกษตร 
มีการติดตอกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรเฉล่ีย 
1 ครั้งตอป ไดรับขาวสารเก่ียวกับการปลูกขาว
นาปรังจากส่ือมวลชนเปนหลัก ไดแก โทรทัศน วทิยุ 
และส่ิงพมิพ มปีระสบการณในการปลูกขาวนาปรัง
เฉลี่ย 12 ป มีประสบการณในการศึกษาดูงานดาน
การเกษตรเฉลี่ย 3 ครั้งตอป 

การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวนาปรังของ
เกษตรกร

การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวนาปรัง
ของเกษตรกรโดยภาพรวมอยูในระดับการยอมรับ
มากที่สุด (คาเฉล่ีย 4.70) โดยเรียงลําดับดานท่ีมี
คาเฉลี่ยการยอมรับมากไปหานอย ไดแก ดานการ
เตรียมพื้นที่ (คาเฉลี่ย 4.97) รองลงมา คือ ดานการ
ปฏิบัติและการดูแลรักษา (คาเฉลี่ย 4.87) ดานการ
เก็บเกีย่วผลผลติ (คาเฉลีย่ 4.58) และดานการตลาด 
(คาเฉลี่ย 4.36) (Table 1)

Table 1  Mean, standard deviation, and farmer’s adoption level of dry-season rice 
production technology

(n=237)

Adoption of Dry-Season Rice Production 
Technology of Farmers

𝛘 S.D.
Adoption 

Level

Preparation of Area
Production’s Care
Harvesting and processing 
Marketing and Selling

4.97
4.87
4.58
4.36

.531
1.13
1.69
1.69

Mostly
Mostly
Mostly
Most

Total 4.70 1.62 Mostly

Remarks: Mostly = 4.51 - 5.00  Most = 3.51 - 4.50  Moderate = 2.51 - 3.50
  Low = 1.51 - 2.50  Lowest = 1.00 - 1.50
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ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีการปลูก
ขาวนาปรังของเกษตรกร

การวิเคราะหเพื่อหาปจจัยที่มีผลตอการ
ยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวนาปรังของเกษตรกร 
ซึง่วิเคราะห โดยใชการวเิคราะหถดถอยพหคุณูแบบ
คัดเลือกเขา (Enter Multiple Regression 
Analysis) ซึ่งเปนการหาความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรตาม (ตัวแปรเกณฑ) กับตัวแปรอิสระ 
(ตัวแปรพยากรณ) ตั้งแต 2 ตัวขึ้นไป (วาโร, 2553) 
โดยการวิเคราะหไดคัดเลือกตัวแปรอิสระจากการ
ทบทวนวรรณกรรม ทั้งหมด 13 ตัวแปร ไดแก เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ พื้นที่ในการปลูก
ขาวนาปรัง รายไดการปลกูขาวนาปรงั ภาระหนีส้นิ 
จํานวนแรงงานในครัวเรือน การเปนสมาชิกของ
สถาบันการเกษตร การติดตอกับเจาหนาที่สงเสริม
การเกษตร การไดรับขาวสารดานการเกษตร 
ประสบการณในการปลกูขาวนาปรงั และประสบการณ
ในการศกึษาดงูานและฝกอบรมดานการเกษตร เพือ่
หาวาตวัแปรอิสระใดมีผลตอการยอมรับเทคโนโลยี
การปลูกขาวนาปรังของเกษตรกรอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ และสงผลในเชิงบวกหรือลบ ทั้งนี้การ
ศกึษาปญหา Multicollinearity พบวาไมมตีวัแปร
อสิระใดทีม่คีวามสัมพนัธกนัสงูเกนิ 0.7 อนัจะทาํให
เกดิการละเมดิขอกาํหนดเบือ้งตนของการวเิคราะห
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) (สุชาติ, 2545)

การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการยอมรับ
เทคโนโลยกีารปลกูขาวนาปรงัของเกษตรกร พบวา 
ตวัแปรอิสระท้ังหมด 13 ตวัแปร สามารถพยากรณ
ความผันแปรของตัวแปรตาม คือ การยอมรับ
เทคโนโลยีการปลูกขาวนาปรังของเกษตรกรอยู
รอยละ 21.0 (R2 = .210) และเมื่อพิจารณาตัวแปร
อิสระที่มีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาว

นาปรังของเกษตรกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
พบวามีทั้งหมด 6 ตัวแปร โดยมีความสัมพันธ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติในทางบวก ไดแก อายุ 
พื้นที่ในการปลูกขาวนาปรัง ภาระหนี้สิน และการ
ไดรับขาวสารดานการเกษตร สวนในทางลบ ไดแก 
รายไดจากการปลูกขาวนาปรัง และประสบการณ
ในการปลูกขาวนาปรัง (Table 2) ซึ่งสามารถ
วิจารณผลการวิเคราะหไดดังนี้

1. จากผลการศกึษาแสดงใหเหน็วาอายุมผีล
ตอการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวนาปรัง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กลาวคือ เมื่อเกษตรกร
ผูปลูกขาวนาปรังมีอายุเพ่ิมมากขึ้นจะมีแนวโนม
ใหเกิดการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวนาปรัง
มากขึ้นดวยเชนกัน ทั้งนี้เพราะเกษตรกรที่มีอายุ
มากขึ้นนั้นไดมีการผานการดําเนินกิจกรรมตางๆ 
ในการทํานาปรงัมาแลวหลายครัง้ตามชวงอายทุาํให
เกดิความเชีย่วชาญหรอืมคีวามรูในข้ันตอนของการ
ทํานาปรัง ตั้งแต การเตรียมเมล็ดพันธุ จนถึง
การจําหนายผลผลิตเปนอยางดี เมื่อไดรับการ
สงเสรมิการใชเทคโนโลยใีนการผลติขาวนาปรงัจาก
เจาหนาทีส่งเสรมิการเกษตรทัง้จากหนวยงานภาครฐั
และเอกชนแลวนั้นก็จะสามารถนําเทคโนโลยีการ
ปลกูขาวนาปรงัมาประยกุตใชกบัพืน้ท่ีการผลติขาว
นาปรังของตนเองไดอยางรวดเร็ว ผลการวิจัย
ดงักลาวขดัแยงกบัการศกึษาของวนดิา และจติผกา 
(2553) ที่พบวา อายุมีผลในทางลบตอการยอมรับ
การผลิตและใชปุยอินทรียของเกษตรกรในอําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา

2. จากการศกึษาพบวา เมือ่เกษตรกรมพีืน้ที่
ในการปลูกขาวนาปรังเพ่ิมข้ึนจะสงผลใหเกิดการ
ยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวนาปรังเพิ่มสูงขึ้น
ตามไปดวย ซึง่มเีหตผุลมาจากพ้ืนทีป่ลกูขาวนาปรงั
ในเทศบาลตาํบลครึง่เปนพืน้ทีลุ่มนํา้ทีม่คีวามพรอม
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ในการทาํนาปรงั อยางไรกต็ามในชวง 3 ปทีผ่านมา
ไดประสบกับปญหาภยัแลงและการระบาดของโรค
และแมลงศัตรูพืช ซึ่งควบคุมและปองกันไดยาก 
โดยเฉพาะเกษตรกรที่มีพื้นท่ีปลูกขาวนาปรัง
จํานวนมาก ดังนั้นการนําเทคโนโลยีมาใชในการ
ผลติขาวนาปรังจงึเปนทางเลือกหลักของเกษตรกร
ที่มีพื้นที่ปลูกขาวจํานวนมากนํามาปรับใชเพื่อให
ผลผลิตขาวมีคุณภาพและไดปริมาณเพียงพอกับ
การบริโภคและการจําหนาย โดยผลการศึกษา
ไดสอดคลองกับพัชราภรณ และจิตผกา (2552) 
ที่พบวา พื้นที่ปลูกเงาะ มีความสัมพันธกับการ
ยอมรบัการปฏบิตัติามระบบการผลติทางการเกษตร
ที่ถูกตองและเหมาะสมสําหรับเงาะ ของเกษตรกร 
อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานีอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ

3. ในสวนของภาระหนี้สินพบวา เกษตรกร
ที่มีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นจะมีแนวโนมที่จะยอมรับ
เทคโนโลยีการปลูกขาวนาปรังเพิ่มมากขึ้นตามไป
ดวย ทั้งน้ีเน่ืองจากเกษตรกรท่ีมีภาระหนี้สิน
จํานวนมากจําเปนตองหาแนวทางหรือวิธีการ
จดัการการผลิตขาวนาปรังทีช่วยประหยัดคาใชจาย
หรอืลดตนทนุการผลติในทกุขัน้ตอน โดยเฉพาะการ
ใชจายในการซ้ือวัสดุหรือสารปองกันและกําจัด
แมลงศัตรูขาวที่มีราคาท่ีสูง ประกอบกับมีการ
สงเสริมการใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการผลิตขาว
นาปรังของหนวยงานภาคการเกษตรในพ้ืนที่ โดย
เปนวิธีการจัดการท่ีชวยใหเกษตรกรชวยลดตนทุน
การผลิตและมีการควบคุมศัตรูพืชโดยการใช
สารเคมีนอยลง ซึ่งทําใหเกษตรกรสามารถลด
คาใชจายลงได ตลอดจนยังเปนเทคโนโลยีที่ชวย
ในการควบคุมการใชนํ้าอยางประหยัดสําหรับ
การปลูกขาวในชวงที่มีความเส่ียงตอการไดรับ
ผลกระทบจากภัยแลง ดังนั้นจึงเปนเหตุผลให

เกษตรกรท่ีมีภาระหน้ีสินมีการนําเทคโนโลยีการ
ปลูกขาวนาปรังมาปรับใชในการพ้ืนที่การผลิตของ
ตนเอง ซึง่สอดคลองกบัผลการศึกษาของยุพณิ และ
คณะ (2550) ทีพ่บวา ภาวะการกูยมืมคีวามสัมพนัธ
กับการยอมรับเทคโนโลยีดานการจัดการสวน
ลองกองของเกษตรกร ในอําเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส

4. ในสวนของตัวแปรการไดรับขาวสาร
เกี่ยวกับการปลูกขาวนาปรังพบวา เกษตรกร
ทีไ่ดรบัขาวสารเก่ียวกับการปลูกขาวนาปรังจากส่ือ
ประเภทสื่อมวลชนจะมีผลทําใหเกิดการยอมรับ
เทคโนโลยีการปลูกขาวนาปรังเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
การรับขาวสารจากโทรทัศนซึ่งเปนสื่อท่ีมีการ
นาํเสนอไดทัง้ภาพเคล่ือนไหวและภาพน่ิง ตลอดจน
มีการบรรยายเสียงประกอบ จึงทําใหการนําเสนอ
ขาวสารหรือองคความรูตางๆ ทีม่กีารสาธิตการปฏิบตัิ 
ดังเชนการปฏิบัติตามเทคโนโลยีการปลูกขาว
นาปรังทีส่ามารถสรางการรับรบัรูและทาํใหเกษตรกร
เขาใจในกระบวนการหรือขัน้ตอนตางๆ ในการผลิต
ไดงายขึ้นจากการนําเสนอหรือบรรยายที่เห็นผล
ชัดเจนจากการมีภาพและเสียงบรรยายประกอบ 
ซึ่งมีผลตอการนําไปใชกับการปลูกขาวนาปรังของ
เกษตรกรไดโดยตรง ซึ่งสอดคลองกับเจริญ และ
คณะ (2559) ที่พบวาการติดตอสื่อสารแบบกลุม
และแบบมวลชนมผีลทาํให ความรูมาตรฐานเกษตร
อินทรียของเกษตรกร ผูผลิตขาวอินทรีย ในอําเภอ
สังขทอง นครหลวงเวียงจันทน สปป. ลาว มากกวา
การติดตอสื่อสารแบบบุคคลอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ

5. จากผลการศึกษาพบวา เกษตรกรที่มี
รายได จากการปลูกข าวนาปรังเพิ่มมากข้ึนมี
แนวโนมทําใหการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาว
นาปรังลดลง ทั้งนี้อาจเนื่องจากกอนมีการสงเสริม
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การใชเทคโนโลยีการปลูกขาวนาปรังซึ่งเป น
องคความรูใหม เกษตรกรสวนใหญมีการลงทุน
ในการผลิตที่ช วยใหผลผลิตมีปริมาณมากและ
ไดคณุภาพตามความตองการของตลาด โดยเฉพาะ
การใช สารเคมีในปริมาณสูงเพ่ือปองกันและ
กําจัดโรค วัชพืช และแมลงศัตรูในขาว จึงทําใหได
รายไดสูงจากการจําหนายผลผลิตขาว ซึ่งตรงขาม
กบัเทคโนโลยีการปลูกขาวนาปรังทีพ่ยายามลดการ
ใชสารเคมีและใชวัสดุทดแทนการใชสารเคมีที่
เกษตรกรยังขาดองคความรูในการผลิตหรือจัดหา
มาใชในการปลูกขาว จึงทําใหเกษตรกรผูปลูกขาว
นาปรังที่มีรายไดสูงจากการใชสารเคมีในปริมาณ
มากชวยเพ่ิมจํานวนผลผลิตมีแนวโนมปฏิเสธการ
ปฏิบัติตามเทคโนโลยีการปลูกขาวนาปรังที่เปน
องคความรูสมัยใหม โดยผลการศึกษาดังกลาว
ตรงขามกับผลการศึกษาของณัฐวุฒิ และพหล 
(2561) ที่พบวาถาเกษตรกรมีรายไดจากปลูก
ขาวโพดเพิ่มขึ้นจะมีผลทําใหการยอมรับการผลิต
ขาวโพดตามการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAP) 
ของเกษตรกรในจังหวัดอางทองเพ่ิมสงูขึน้ตามไปดวย

6. จากผลการศึกษาช้ีใหเหน็วาเกษตรกรท่ีมี
ประสบการณในการปลูกขาวนาปรังมากจะมีผล
ทําใหการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวนาปรัง
ลดลง เนื่องจากประสบการณเดิมของเกษตรกร
ในการปลูกขาวนาปรังจะมีการใชสารเคมีที่เปน
อนัตรายตอสขุภาพและสิง่แวดลอม รวมถึงมกีารใช
นํา้ในการปลกูขาวปรมิาณทีม่ากและขาดการควบคมุ 
ซึง่ตรงขามกบัเทคโนโลยีการปลกูขาวนาปรังสมยัใหม
ที่มุงเนนใหมีการใชสารเคมีที่ไมเกิดสารพิษตกคาง
ในผลผลิตและเปนอนัตรายตอผูผลติ ผูบรโิภค และ
สิง่แวดลอมนอยทีส่ดุ อกีทัง้ยงัมกีารควบคมุการใชนํา้
ในการผลิตอยางประหยัด ซึ่งขัดกับประสบการณ
ของเกษตรกรท่ีมกีารปฏิบตัหิรอืการจัดการการปลูก
ขาวนาปรังในแบบเดิม อยางไรก็ตามผลการศึกษา
ไดขัดแยงกับวัลยลิกา และคณะ (2560) ที่พบวา
เมื่อเกษตรกรผูปลูกขาวในจังหวัดสุพรรณบุรีมี
ประสบการณปลกูขาวไรซเบอร่ีมากข้ึนจะมีผลทําให
เกิดการยอมรับนวัตกรรมการผลิตขาวไรซเบอรี่
สูงข้ึนตามไปดวย

Table 2  An analysis of factors affecting adoption of dry-season rice production technology 
of farmers in Kheuang municipality, Chiang Khong district, Chiang Rai province

Independent variables

Dependent variable

Adoption of Dry-Season Rice 
Production Technology of Farmers

B t Sig.

1. Sex
2. Age
3. Education Level
4. Status
5. Dry-season rice production area

.053

.006
-.033
.031
.020

1.897
2.999
-1.104
1.121
2.751

.059
.003**
.271
.264

.006**
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Independent variables

Dependent variable

Adoption of Dry-Season Rice 
Production Technology of Farmers

B t Sig.

6. Income earned from dry-season rice 
production

7. Debt
8. Household workforce
9. Members of agricultural institutions
10. Contacted agricultural extension staff
11. Perceive information on dry-season rice 

production
12. Dry-season rice production experience
13. Participated in agricultural training/

educational trips
Constant

-2.999E-006

7.167E-007
-.027
.049
-.005
.003

-.009
-.012

4.328

-2.317

2.129
-1.494
.781
-.589
2.000

-3.545
-1.571

36.280

.021**

.034*
.137
.436
.557
.047*

.000**
.118

.000

R2 = .210 (21.0 %)      F=4.220      Sig. of F =.000**

Remarks *Statistically significant level at 0.05 ** Statistically significant level at 0.01

Table 2  An analysis of factors affecting adoption of dry-season rice production technology 
of farmers in Kheuang municipality, Chiang Khong district, Chiang Rai province 
(Cont.)

ปญหาและขอเสนอแนะของเกษตรกรเก่ียวกับ
การปลูกขาวนาปรัง

การศึกษาปญหาในการปลูกขาวนาปรังของ
เกษตรกรสามารถแบงออกเปน 4 ประเด็น คือ 
1) ปญหาในดานการเตรียมพ้ืนที่ปลูกขาวนาปรัง 
ซึ่งตองใชนํ้าเปนปจจัยหลักในการเตรียมพ้ืนที่ให
พรอมตอการเพาะปลูก อยางไรก็ตามปญหาภยัแลง
ไดสงผลใหปริมาณน้ํามีไมเพียงพอตอการเตรียม
พื้นที่เพ่ือการปลูกขาวนาปรัง อีกทั้งเกษตรกร

ยังขาดความเขาใจในการเตรียมความพรอมและ
การบริหารจัดการน้ําภายใตสภาวะภัยแลงท้ังใน
ระยะส้ันและระยะยาว 2) ปญหาในดานการปฏิบตัิ
และการดูแลรักษาขาวนาปรัง พบวามีการระบาด
ของวชัพืช โรคและแมลงศตัรพูชืในขาว ซึง่สวนหนึง่
เปนผลมาจากสภาวะภัยแลงทีท่าํใหตนขาวมคีวาม
ออนแอทําใหเกษตรกรตองเพิ่มปริมาณการใหนํ้า 
ปุย และสารกาํจดัโรคและแมลงศตัรพูชืท่ีสงูข้ึน เปน
อันตรายตอสุขภาพของเกษตรกรและส่ิงแวดลอม 
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3) ปญหาในดานการเก็บเกี่ยวผลผลิตขาวนาปรัง 
โดยเมือ่ถงึชวงระยะเวลาการเกบ็เกีย่วขาว เกษตรกร
จะประสบกบัการขาดแคลนแรงงานในการเกบ็เกีย่ว
และคาจางแรงงานตอคนมีราคาท่ีสงูขึน้สงผลทําให
เกษตรกรตองใชตนทุนเพิ่มมากขึ้น และ 4) ปญหา
ในดานการตลาด พบวาเกษตรกรสวนใหญถกูพอคา
คนกลางกาํหนดราคาการรบัซือ้ผลผลติขาวในราคา
ที่ตํ่า ประกอบกับชองทางการจําหนายผลผลิตขาว
มนีอยและถกูทบัซอนดวยพอคาคนกลางอกีเชนกนั 
อนัเปนผลทาํใหรายไดของเกษตรกรลดลงไมสามารถ
ชาํระหนีส้นิไดจากการกูนาํมาลงทนุในการปลกูขาว
นาปรังในแตละคร้ัง โดยเกษตรกรไดมกีารเสนอแนะ
ในการปลูกขาวนาปรัง แกหนวยงานของภาครัฐ
และเอกชน คือ 1) ควรมีการสนับสนุนปจจัยการ
ผลติท่ีสาํคัญ ไดแก เมลด็พันธุขาวคุณภาพ และวัสดุ
สําหรับการบํารุงและดูแลรักษาตนขาว 2) ควรมี
การจัดโครงการฝกอบรมเกี่ยวกับการลดตนทุน
ในการผลิตขาวนาปรัง โดยเฉพาะในขั้นตอนการ
ปองกันและกําจัดโรค วัชพืช และแมลงศัตรูพืช 
3) ควรมีดาํเนินการสงเสริมการผลิตขาวนาปรังโดย
มุงเนนการมีสวนรวมของเกษตรกรในการกําหนด
แผนและจัดทําโครงการใหมากยิ่งขึ้น และ 4) ควร
ใหเกษตรกรมีสวนรวมในการกําหนดราคาขาวกับ
หนวยงานภาครัฐที่เปนราคากลางและไดรับการ
ยอมรับจากทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของ

สรุปผลการวิจัย
การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวนาปรัง

ของเกษตรกรในเขตเทศบาลตําบลคร่ึง อําเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงรายสามารถสรุปไดว า 
เกษตรกรผูปลกูขาวนาปรงัมกีารยอมรับเทคโนโลยี
การปลูกขาวนาปรังอยูในระดับมากที่สุด โดยมี
ปจจยัทีม่ผีลตอการยอมรบัเทคโนโลยกีารปลกูขาว

นาปรังอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในทางบวก ไดแก 
อายุ พื้นที่ในการปลูกขาวนาปรัง ภาระหนี้สินและ
การไดรับขาวสารดานการเกษตร สวนในทางลบ 
ไดแก รายไดการปลูกขาวนาปรัง และประสบการณ
ในการปลูกขาวนาปรัง ในขณะที่ปญหาสําคัญ
เกี่ยวกับการปลูกขาวนาปรัง คือ เกษตรกรผูปลูก
ขาวนาปรังยังขาดองคความรูในการเตรียมพรอม
รับมือกับสภาวะภัยแลงในระยะยาว เพื่อรับมือกับ
การทวีความรุนแรงและขยายวงกวางของการ
ระบาดของโรค วัชพืช และแมลงศัตรูพืชในขาว 
อีกทั้งยังตองแบกรับภาระตนทุนการผลิตขาว
ที่สูงข้ึนและการเพิ่มข้ึนของหนี้สิน โดยเกษตรกร
ผู ปลูกขาวนาปรังมีขอเสนอแนะตอหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนวาควรมีการสนับสนุนปจจัย
การผลิตทีส่าํคญั ไดแก เมลด็พนัธุขาวคณุภาพ และ
วัสดุสําหรับการบํารุงและดูแลรักษาต นข าว 
ตลอดจนมีการจัดโครงการฝกอบรมเก่ียวกับการลด
ตนทุนในการผลติขาวนาปรงั โดยเฉพาะในขัน้ตอน
การปองกันและกําจดัโรค วชัพชื และแมลงศัตรพูชื 
และควรมีการดําเนินการสงเสริมการผลิตขาว
นาปรังโดยมุงเนนการมีสวนรวมของเกษตรกร
ในการกาํหนดแผนและจดัทําโครงการใหมากยิง่ขึน้

ขอเสนอแนะ
1. กรมสงเสรมิการเกษตร และสํานกังานเกษตร

ตําบล ควรเขามาสนับสนุนการสรางกลุมวิสาหกิจ
หรือการสรางเครือขายเกษตรแปลงใหญใหแก
เกษตรกรผูผลิตขาวในเทศบาลตําบลคร่ึง เพ่ือ
ใชเปนชองทางในการในการถายทอดองคความรู
เ ก่ียวกับเทคโนโลยีการผลิตขาวนาปรังใหแก
เกษตรกรไดโดยตรง รวมท้ังรบัฟงความคิดเห็นและ
สรางการมีสวนรวมของเกษตรกรในการกําหนด
ราคาผลผลิตขาวใหเปนที่ยอมรับของทุกฝาย
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2. กรมวิชาการเกษตร กรมการขาว และ
ศนูยวจิยัขาวเชียงราย ควรมีการจัดโครงการเก่ียวกับ
การถายทอดองคความรูในการจดัการพืน้ทีป่ลกูขาว 
โดยเฉพาะการควบคมุการระบาดของวชัพชืในนาขาว
ในชวงการเตรียมแปลงและชวงตนขาวกําลังเจริญ
เติบโต รวมถึงการใชองคความรูในการดูแลรักษา
ตนขาวอยางถกูวธิจีากการแพรระบาดของโรคและ
แมลงศัตรูพชืในขาว เชน องคความรูเก่ียวกับวิธกีาร
ใชสารเคมีที่ไมเกิดอันตรายแกผูผลิตและผูบริโภค 
องคความรูเก่ียวกับประเภทของสารเคมีที่สามารถ
ใชในกระบวนการผลิตขาวที่เปนไปตามกฎหมาย
และตามขอกําหนดของตลาดการรับซือ้ผลผลิตขาว

3. หนวยงานภาครัฐ ไดแก กรมการขาว 
กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร และ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการเกษตร
หนวยงานขององคการปกครองสวนทองถิน่ในพ้ืนที่
เทศบาลตําบลครึ่ง ตลอดจนหนวยงานพัฒนา
ภาคเอกชนท่ีเกีย่วของกบัการผลิตอาหารปลอดภัย 
ควรมีการผลิตสื่อที่สามารถเขาถึงเกษตรกรไดงาย
และสะดวกในการถายทอดองคความรูเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการปลูกขาวนาปรัง เชน สื่อวีดิทัศนที่มี
เสียงและภาพเคล่ือนไหวสําหรับการประกอบการ
ฝกอบรม การสรางส่ือสิ่งพิมพที่อยูในรูปแบบของ
ปฏทินิทีส่อดแทรกเน้ือหาของหาแตละขัน้ตอนของ
เทคโนโลยีการผลิตขาว หรือการผลิตแบบคูมือ
ฉบับพกพาโดยใชภาษาท่ีเขาใจงาย มกีารนําเสนอ
รูปภาพเพื่อใหงายตอการเขาใจ

4. ควรมีการถายทอดองคความรูเก่ียวกับการ
จัดการและการรับมือกับภัยแลงใหแกเกษตรกร
ผูปลกูขาวนาปรงั เพือ่ใหเกษตรกรสามารถมรีายได
ในการดําเนินกจิกรรมตางๆ ของตนเองและครอบครัว 
โดยอาจมีการสงเสริมการปลูกพืชทดแทนเม่ือการ
ปลูกขาวประสบกับปญหาภัยแลงอยางหนัก หรือ

องคความรูเก่ียวกับการจัดการน้ําอยางประหยัด
ในการปลูกขาวนาปรัง เพื่อเปนการลดความเสี่ยง
ในการใชตนทนุทีส่งู และการขาดทนุของเกษตรกร
ในการปลูกขาวนาปรังในแตละป โดยหนวยงานที่
รบัผิดชอบ คอื กรมการขาว กรมสงเสรมิการเกษตร 
กรมวชิาการเกษตร ตลอดจนสํานกังานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เปนตน

กิตติกรรมประกาศ
คณะผูวจิยัขอขอบคุณคณาจารย และบคุลากร

สาขาวิชาการพฒันาสงเสรมิและนเิทศศาสตรเกษตร 
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ
ทุกทาน ที่ไดใหคําปรึกษา คําแนะนําในการศึกษา
วิจัย การติดตอประสานงานในการดําเนินงานวิจัย
มาโดยตลอด และขอขอบคุณผูนําชุมชนที่ใหความ
กรณุาชวยเหลอืคณะผูวจิยัในการเก็บรวบรวมขอมลู 
และท่ีสําคัญท่ีสุดขอขอบคุณเกษตรกรในพ้ืนที่
เทศบาลตาํบลครึง่ อาํเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย 
ทีไ่ดสละเวลาอันมคีาในการใหขอมลูท่ีเปนประโยชน
ในการศึกษาวิจัยจนสําเร็จลุลวงดวยดี
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Abstract
Seed coating is a process in which polymer are thinly coated around the seeds in 

order to coat them with various types of active compound such as insecticide, fungicide, 
and plant nutrients. In the present, seed coating technology has become the main method 
of seed production process for trade and export. Therefore, the body of knowledge and 
expertise in seed coating, coating formulations, and coating technology are trade secrets. 
Nevertheless, seed coating has gained tremendous attention from involved sectors or 
education institutions in Thailand. They have started to do research on it continuously. 
This article presents the body of knowledge of seed coating, and seed coating methods 
including sub-topics discussing important elements for successful seed coating process 
particularly the information of seed coating equipment, seed coating substances or 
polymers, and active compound. The author hopes that this article will be highly useful 
for those interested in the topic and those who are learning about the topic for future 
application.
Keyword:  Seed coating, seed conditioning, seed enhancement

ว. ผลิตกรรมการเกษตร 1(2):63-76
J. Agri. Prod. 63



บทคัดยอ
การเคลือบเมล็ดพันธุเปนการนําพอลิเมอรมาหอหุมรอบๆ ผิวของเมล็ดพันธุอยางเบาบาง โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อนําพาสารออกฤทธิ์ชนิดตางๆ ใหติดไปกับเมล็ดพันธุ เชน สารปองกันแมลง สารปองกัน
เช้ือรา และธาตุอาหารพืช เปนตน ปจจุบนัเทคโนโลยีการเคลือบเมล็ดพนัธุเปนวธิกีารหลักในกระบวนการ
ผลติเมล็ดพันธุเพ่ือการคาและการสงออก จงึทาํใหองคความรู ทกัษะความเช่ียวชาญดานการเคลือบเมล็ด
พันธุ สูตรสารเคลือบ และเทคโนโลยีที่ใชในการเคลือบเมล็ดพันธุเปนความลับทางการคา อยางไรก็ตาม
หนวยงานท่ีเก่ียวของหรือสถาบันการศึกษาในประเทศไทยยังคงใหความสนใจและศึกษาคนควากันอยาง
ตอเน่ือง ดังน้ันบทความนี้จึงไดเสนอองคความรูดานการเคลือบ และวิธีการเคลือบเมล็ดพันธุ โดยจะ
ประกอบดวยหัวขอยอยที่เปนองคประกอบสําคัญตอกระบวนการเคลือบเมล็ดพันธุใหประสบผลสําเร็จ 
โดยเฉพาะขอมูลของเครื่องเคลือบเมล็ดพันธุ สารเคลือบหรือพอลิเมอร และสารออกฤทธิ์ชนิดตางๆ 
ซึ่งผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวาบทความนี้จะเปนประโยชนแกผูสนใจหรือกําลังศึกษาจะนําไปใชใหเกิด
ประโยชนในโอกาสตอไป
คําสําคัญ:  การเคลือบเมล็ดพันธุ การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ การยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ

คํานํา
เมล็ดพนัธุคอืรากฐานของชวีติทางการเกษตร 

จึงมีความสําคัญตอกระบวนการผลิตพืช เพื่อใหได
คณุภาพและผลผลิตสงู ดงันัน้คุณภาพของเมลด็พนัธุ
จึงเปนปจจัยหลักที่มีผลตอกระบวนการผลิตพืช 
ซึ่งคุณภาพของเมล็ดพันธุขึ้นอยูกับความแข็งแรง
ในชวงการเจริญเติบโตของตนพืช รวมถึงข้ันตอน
การเก็บเก่ียวและหลังการเก็บรักษา (Murphy, 
2017; Yang and Wen, 2017) ซึ่งปจจัยเหลาน้ี
มผีลตอการเส่ือมสภาพของเมล็ดพนัธุได โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในขั้นตอนการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ ซึ่งมี
เงือ่นไขหรอืปจจยัหลายอยางทีส่ามารถลดคณุภาพ
ของเมล็ดพันธุได เชน อุณหภูมิ ความชื้น แสง และ
ปจจัยการเขาทําลายของโรคและแมลง เปนตน 
(Taylor et al., 1998) จากปจจัยดังกลาว ทําใหมี
ขั้นตอนการปฏิบัติต อเมล็ดพันธุ หรือ “seed 
treatment” ซึ่งเปนการจัดการกับเมล็ดพันธุทันที
หลงัการเกบ็เกีย่วจากแปลงปลูก (Murphy, 2017) 

เพื่อลดความเสียหายของคุณภาพเมล็ดพันธุจาก
ปจจัยตางๆ โดยทั่วไปรูปแบบในการทํา seed 
treatment มักจะใชสารเคมีเพื่อการปองกันกําจัด
ศตัรขูองเมล็ดพนัธุ และชวยในการปรับปรงุคณุภาพ
ความงอกของเมล็ดพันธุ ไดแก การคลุกเมล็ดพันธุ 
การเคลือบเมล็ดพันธุ  และการพอกเมล็ดพันธุ  
เปนตน

ปจจุบนัวธิกีารท่ีไดรบัความนิยมอยางมากของ
บริษัทผูผลิตเมล็ดพันธุคือ วิธีการเคลือบเมล็ดพันธุ 
เนือ่งจากวิธกีารเคลือบเมล็ดพนัธุเปนวธิกีารปฏิบตัิ
ตอเมลด็พนัธุ โดยการนาํสารละลายจําพวกพอลิเมอร 
(polymer) มายึดเกาะรอบๆ ผิวของเมล็ดพันธุ 
(Pedrini et al., 2017) อีกท้ังสารละลายเหลานี้
สามารถเพิม่สารออกฤทธิท์ีม่คีณุสมบตัใินการยกระดบั
เมลด็พนัธุใหมคีณุภาพและประสทิธภิาพสงูสดุ กอน
นาํไปใชเพาะปลกูได เชน ธาตอุาหารพชื ฮอรโมนพชื 
และสารเรงการเจริญเติบโต เปนตน นอกจากนี้
ยังสามารถเพ่ิมสารออกฤทธ์ิจําพวกสารปองกัน
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กาํจดัโรคและแมลงไดอกีดวย จากปจจัยดงักลาวจึง
ทําใหการเคลือบเมล็ดพันธุเปนที่นิยมในเชิงการคา 
และเกษตรกรผูปลูกพืช เนื่องจากวิธีการเคลือบ
เมล็ดพันธุ สามารถรับประกันคุณภาพความงอก 
และความแข็งแรงของเมล็ดพันธุได

ดังนั้นวิธีการเคลือบเมล็ดพันธุ จึงได รับ
ความนิยมและความสนใจ ทั้งบริษัทผูผลิตเมล็ด
พันธุและเกษตรกรผูเพาะปลูกพืช ทําใหเมล็ดพันธุ
หลังการเก็บเก่ียวจากแปลงปลูกมาอยูในสภาพท่ี
พรอมใชและพรอมเก็บรักษา โดยท่ียังคงรักษา
คณุภาพความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพนัธุ
ไวในระยะเวลายาวนาน และเนื่องจากบทความนี้
มีขอบเขตการกลาวถึง การเคลือบเมล็ดพันธุ และ
วธิกีารเคลือบเมล็ดพนัธุ โดยไมไดระบุขอมลูเชิงลกึ
ในระดบัคณุสมบัตทิางเคมขีองสารเคลอืบเมลด็พนัธุ 
ดังน้ันบทความนี้จึงเปนองคความรูทั่วไป สําหรับ
ผูทีส่นใจจะทาํความรูจกักบั “การเคลอืบเมลด็พนัธุ” 
ที่มีความสําคัญตอกระบวนการการเพ่ิมผลผลิต
ของพืชในปจจุบัน

การเคลือบเมล็ดพันธุ
การเคลือบเมล็ดพันธุคือ การนําสารสะสม

ที่มีลักษณะบางเบา มาฉาบยึดเกาะใหสมํ่าเสมอไป
บนผิวของเมล็ดพันธุ (film coating) โดยเมล็ด
จะถูกหอหุ มเปนแผนฟลมบางๆ จําพวก thin 
polymer การเคลือบเมล็ดพันธุไดพัฒนามาจาก
วธิกีารคลุกเมลด็รวมกบัสารเคมี สาํหรบัการปองกนั
กําจัดศัตรูพืชประเภทตางๆ เชน โรคโคนเนา 
(dumping-off) และการเขาทาํลายของหนอนเจาะ
รากขาวโพด เปนตน (Ramsey, 1975; Scott, 
1975; Taylor et al., 1998) แตดวยวธิกีารดังกลาว
ทาํใหเกษตรกรสมัผสักบัสารเคมีโดยตรง จงึอาจกอ
ใหเกิดความเสี่ยงเปนอันตรายตอสุขภาพของ
เกษตรกรผูใช เนือ่งจากวิธกีารคลุกเมล็ดเปนวธิกีาร

ที่เกษตรกรสัมผัสกับสารเคมีโดยตรง อาจจะสัมผัส
ทางมือ หรือการสูดดม สารเคมีจะคอยๆ ซึมผาน
เยื่อผิวหนังสะสมไปเร่ือยๆ จนทําใหเกษตรกรปวย
หรือเสียชีวิตได (ธิดารัตน, 2560; Pedrini et al., 
2017; Murphy, 2017) ดงันัน้การเคลือบเมล็ดพนัธุ
จึงเขามาแกไขขอบกพรองดังกลาว เมื่อพิจารณา 
Figure 1 จะพบวา เมล็ดพันธุหัวหอมมีรูปราง
ที่ไมแนนอน บิด เบ้ียว และขนาดเล็ก แตวิธีการ
เคลือบเมล็ดพันธุดวยสารเคลือบ สามารถไปสะสม
อยูรอบๆ ผิวเมล็ดไดอยางสมํ่าเสมอในทุกซอกมุม
ที่มีสวนบิดเบี้ยว จึงทําใหวิธีการเคลือบเมล็ดพันธุ
เหมาะสมสามารถนําไปใชรวมกับเมล็ดพันธุเกือบ
ทุกชนิด ทั้งนี้การเคลือบเมล็ดพันธุใหประสบผล
สําเร็จตองข้ึนอยูกับความเหมาะสมของชนิดสาร
เคลือบและชนิดของเมล็ดพันธุดวย

ดังนั้นการเคลือบเมล็ดพันธุจึงเปนวิธีการที่
เหมาะสมสาํหรบัการพฒันาเพือ่ปฏบิตัติอเมล็ดพนัธุ
หลังการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บรักษา ทําให
เกษตรกรลดปญหาการสัมผสัสารเคมีโดยตรง และ
เปนการเพิ่มศักยภาพการใชสารเคมีรวมกับเมล็ด
พนัธุไดอยางสูงสดุ นอกจากน้ีการเคลือบเมล็ดพนัธุ
ยงัสามารถเพิม่สารออกฤทธิใ์หกบัเมลด็พนัธุได เชน 
ธาตอุาหารพืช ฮอรโมนพชื สารกระตุนการงอก สาร
กําจัดวัชพืช สารปองกันเชื้อรา สารปองกันแมลง 
และสารเคมีปองกันโรคพืช เปนตน (Taylor and 
Harman, 1990; Ester, 1994; Taylor et al., 
1998; Pedrini et al., 2017) เมื่อเกษตรกร
นําเมล็ดพันธุ ไปเพาะปลูกจะทําใหสามารถดึง
ประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์ที่เคลือบติดอยูกับ
เมลด็พนัธุในขณะทีง่อกไดทนัท ีซึง่แตกตางจากการ
หวานหรือโรยสารเคมีไปตามรองปลูกทาํใหตนกลา
ได รับสารเคมีไม สมํ่าเสมอ และอาจสูญเสีย
ประสิทธิภาพสารเคมีกอนตนกลาจะนําไปใช
ประโยชนได (Bruggink, 2005)
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วิธีการเคลือบเมล็ดพันธุ
โดยปกติแลววิธีการเคลือบเมล็ดพันธุที่ถูก

เผยแพรในบทความวารสารวิชาการท้ังในประเทศ
และตางประเทศจะถูกเปดเผยขอมูลเพียงเล็กนอย 
เนื่องจากเปนความลับทางการคารวมกับบริษัท
ผูรวมวจิยั หรอืบรษิทัผูจางใหทาํวจิยั ดงันัน้เทคโนโลยี
สําหรับใชเคลือบเมล็ดพันธุ รวมท้ังวัสดุอุปกรณ
จะถูกปดบังไมสามารถเปดเผยได หรือติดในเร่ือง
ของสทิธบิตัรดานกฎหมาย คอืการถือสทิธคิุมครอง
ทางปญญาประดิษฐ จึงทําใหระบบการเคลือบ
เมล็ดพันธุที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยังคงเปน
ความลับทางการคาของบริษัทผู ถือครองสิทธ์ิ 
(Taylor et al., 1998; Pedrini et al., 2017; 
Murphy, 2017) อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาใน
กรณขีองสถาบันทางการศึกษา สวนใหญจะประยุกต
ใชวธิกีารเคลือบเมล็ดอยางอิสระ (กรณีไมมสีวนรวม
ในดานงานวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม) และเปน

วธิกีารขนาดเล็กท่ีเรียบงาย เชน เคร่ืองเขยาในหอง
ปฏิบัติการ การเคลือบเมล็ดดวยมือ การเขยาเมล็ด
ในถุงพลาสติก หรือเทคโนโลยีเครื่องปนเหวี่ยง
ขนาดเล็กทีผ่ลติข้ึนใชเองภายในประเทศหรือนาํเขา
จากตางประเทศ เปนตน (Gregg and Billups, 
2010; Murphy, 2017)

วิธีการเคลือบเมล็ดพันธุ จําเปนตองมีวัสดุ
อุปกรณหลัก 4 ชนิด ประกอบดวย 1) เมล็ดพันธุ 
2) เคร่ืองเคลือบหรืออุปกรณสําหรับใชเคลือบ
เมล็ดพันธุ  3) สารเคลือบหรือพอลิเมอร และ 
4) สารออกฤทธิ์ เชน ธาตุอาหารพืช ฮอรโมนพืช 
สารปองกันกําจัดโรคและแมลง เปนตน

1. เมล็ดพันธุ  ชนิดของเมล็ดพันธุ มีความ
สําคัญตอการเลือกชนิดของสารเคลือบ เนื่องจาก
เมลด็พนัธุแตละชนิดมลีกัษณะของเปลือกหุมเมล็ด
ที่แตกตางกัน เชน ผิวเรียบมัน หรือผิวขรุขระ
ไมสมํา่เสมอ เปนตน จงึทาํใหการคดัเลอืกชนดิของ

Figure 1  Show of a pelleted (left) and film coated (right) onion (Allium cepa) seed
Source:  Murphy (2017)
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สารเคลือบมีความจําเพาะเจาะจงตอชนิดของเมล็ด 
เพื่อทําใหการเคลือบเมล็ดพันธุประสบผลสําเร็จ
สูงสุด

2. เคร่ืองเคลือบเมล็ดพันธุ นับเปนอุปกรณ
หลักสําหรับใชเปนสวนคลุกเคลาเมล็ดพันธุและ
สารเคลือบ โดยปจจุบันลักษณะของเครื่องเคลือบ
เมล็ดที่เปนที่นิยมทั่วไป สําหรับใชศึกษาในสถาบัน
การศึกษา และหรือเปนที่นิยมใชในบริษัททางการ
คาเมล็ดพันธุในหลายประเทศทั่วโลก คือ แบบ 
fluidized bed, แบบ rotary coater และแบบ 
rotating pan (Figure 2) ซึ่งทั้ง 3 ประเภทของ
เครื่องเคลือบมีลักษณะการทํางานคราว ๆ ดังนี้

2.1 เครือ่งเคลอืบเมลด็พนัธุแบบ Fluidized 
bed มีรูปทรงสูงยาวคลายทรงกรวยหรือทรง
กระบอก มหีลกัการทาํงานโดยใหเมลด็พนัธุลอยตวั
ในอากาศอยู ในกระบอกดวยระบบลมเปา (air 
flow) จากดานลาง จากนั้นสารเคลือบ (binder: 
liquid or slurry) จะถูกนาํเขาจากดานลางของฐาน
กระบอกเชนเดยีวกันกับระบบเปาลม จงึทาํใหเมลด็
ที่ลอยตัวอยูกลางกระบอกของเครื่องเคลือบไดรับ
สารเคลอืบทีฉ่ดีพนอยางสมํา่เสมอทกุเมลด็ ใชเวลา
ในการเคลือบเมล็ดประมาณ 30 - 60 วินาที/ครั้ง 
จึงเหมาะสมใช ร วมกับเมล็ดขนาดเล็กจนถึง
ขนาดกลาง ยกตัวอยางเชน เมล็ดพันธุพริก แตง 
มะเขือเทศ คะนา เปนตน (Figure 2A)

(A)                                (B)                             (C)

Figure 2  Show different types of equipment for use in seed coating, Fluidized bed (A), rotary 
coater (B) and rotating pan (C)

Adapted from: Pedrini et al. (2017)
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2.2 เครือ่งเคลอืบเมลด็พนัธุแบบ Rotary 
coater หรือแบบปนเหวี่ยง มีรูปทรงกระบอกฐาน
กวาง แตไมสูงยาวเหมือนเครื่องเคลือบแบบ 
Fluidized bed โดยที่ฐานของเคร่ืองเคลือบจะมี
จานแบบหมุนเหวี่ยง ดวยความเร็วรอบคงที่ อีกทั้ง
สามารถกําหนดความเร็ว/รอบ ไดตามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับชนิดของเมล็ดพันธุ สวน
ตรงกลางของเครือ่งเคลอืบจะมจีานหมนุขนาดเลก็
อยูตรงกลางเพ่ือใชเปนสวนสงตอสารเคลือบให
กระจายไปรอบๆ จานหมุนปนเหว่ียง ซึง่สารเคลือบ
จะถูกปลอยจากดานบนของตัวเครื่อง (binder: 
liquid) ไปยังจานหมุนกระจายสารเคลือบ โดย
ทั่วไปจะใชความเร็วรอบประมาณ 30 - 50 รอบ/
นาที และใชเวลาในการเคลือบเมล็ดพันธุประมาณ 
30 - 60 วินาที/ครั้ง เพื่อลดความเสียหายของ
เมล็ดพนัธุทีอ่าจเกิดขึน้จากเคร่ืองเคลือบเมล็ด เมือ่
เคลือบเมล็ดพันธุเปนเวลานาน (Figure 2B)

2.3 เครือ่งเคลอืบเมลด็พนัธุแบบ Rotating 
pan หรอืแบบถงัหมนุ มรีปูทรงคลายบาตรพระหรือ
จานปนเม็ดปุย รูปทรงถังจะมีลักษณะเอียง เพื่อให
เมล็ดสามารถกล้ิงอยูภายในถังขณะท่ีเคร่ืองกําลัง
หมุน โดยมีทอสงสารเคลือบ (binder: liquid) มายัง
ดานหนาของถังเคลือบ เพื่อใหสามารถฉีดพนสาร
เคลอืบไปยังเมล็ดทีก่าํลงักลิง้อยูภายในถังเคลือบได 
การทาํงานทีเ่หมาะสมของเครือ่งเคลอืบแบบถงัหมนุ
จะใชความเร็วรอบประมาณ 30 - 50 รอบ/นาที 
และใชเวลาประมาณ 1 - 3 นาที/ครั้ง ขึ้นอยูกับ
ความสัมพันธของปริมาณของสารเคลือบที่ถูก
ฉีดพนไปยังเมล็ดในแตละครั้ง (Figure 2C)

3. สารเคลือบหรือพอลิเมอร สารเคลือบ
เมล็ดพันธุในปจจุบันมีมากหลายชนิด ทั้งในสวนที่
เปนพอลิเมอรและสวนที่เปนสารเคลือบสําเร็จรูป
ในเชงิการคา อยางไรกต็าม สารเคลอืบเมลด็พันธุทีด่ี

ตองไมมีผลกระทบตอคุณภาพของเมล็ดพันธุ สาร
เคลือบเมล็ดพันธุควรเปนสารชีวภาพหรือสารเคมี
ที่ทําใหเมล็ดพันธุมีการงอกและการเจริญเติบโต
ของตนกลาดทีีส่ดุ (พจนา, 2559) ทาํใหการเลอืกใช
สารเคลอืบเมล็ดพนัธุใหเหมาะสมตอชนดิของเมลด็
มีความสําคัญมาก ดังนั้นการรูจักคุณสมบัติของ
สารเคลือบจึงมคีวามสําคญัตอการตัดสนิใจเลือกใช
สารเคลือบ ซึง่จะทําใหการเคลือบเมล็ดพันธุประสบ
ผลสาํเรจ็มากทีส่ดุ โดยปกตมิกัจะจาํแนกพอลเิมอร
หรือสารเคลือบตามความสามารถในการละลาย คอื

3.1 พอลเิมอรสงัเคราะหทีส่ามารถละลาย
นํ้าได (water-soluble binder) โดยพอลิเมอร
เหลานี้นิยมนํามาใชสําหรับเคลือบพันธุมากที่สุด 
(Kadajji and Betageri, 2011; Zoubari, 2015) 
ยกตัวอยางเชน Poly ethylene glycol (PEG), 
Polyvinyl alcohol (PVA), Polyvinylpyrolidone 
(PVP), Polyacrylic acid (PAA), Polyacrylamides, 
N-(2-Hydroxypropyl) methacrylamide 
(HPMA), Divinyl Ether-Maleic Anhydride 
(DIVEMA), Polyoxazoline, Polyphosphates, 
Polyphosphazenes, Xanthan Gum, Guar 
Gum, Pectins, Chitosan Derivatives, Dextran, 
Carrageenan, Hydroxypropylmethyl 
cellulose (HPMC), Hydroxypropyl cellulose 
(HPC), Hydroxyethyl cellulose (HEC), Sodium 
carboxy methyl cellulose (Na-CMC) เปนตน

3.2 พอลิเมอรที่ไมละลายนํ้า (water-
insoluble binder) พอลิเมอรกลุมนี้นิยมนํามาใช
ผสมรวมกับกลุ มที่สามารถละลายนํ้าได ไดแก 
Lactide-co-glycolide polymers เปนตน (Kadajji 
and Betageri, 2011)

3.3 พอลิเมอรที่มีการละลายขึ้นอยู กับ 
pH (pH-dependent binder) ไดแก Cellulose 
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acetate phthalate (CAP), Cellulose acetate 
trimellitate (CAT) และ Hydroxypropyl 
methylcellulose phthalate (HPMCP) เปนตน 
(Kadajji and Betageri, 2011)

จากความหลากหลายของชนิดและประเภท
ของพอลิเมอรทําใหปจจัยการเคลือบเมล็ดพันธุมี
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคเพ่ิมสูงขึ้น และจาก
คุณสมบัติของพอลิเมอรดังกลาวทําใหพอลิเมอรมี
บทบาทหนาที่แตกตางกันออกไป ฉะนั้นการรูจัก

คุณสมบัติของพอลิเมอรเบื้องตน และการเลือกใช
ใหเหมาะสมจึงมีความสําคัญมากตอการเคลือบ
เมล็ดพันธุ เมื่อพิจารณา Table 1 จะพบวา ในชวง
ระยะเวลา 10 ป (2009 - 2019) มีรายงานการใช
สารเคลอืบหลายชนดิรวมกับเมลด็พนัธุทีแ่ตกตางกนั 
ทั้งสารเคลือบในรูปของพอลิเมอรและสารเคลือบ
ในเชิงการคา โดยสารเคลือบท่ีไดรวบรวมมาไวใน 
Table 1 สวนใหญมักถูกรายงานถึงความสําเร็จ
ในการเคลือบรวมกับเมล็ดพันธุพืช

Table 1  Seed coating with polymer of several plants 

Type of seeds Coating polymers Reference

Rice
Soybean
Cotton
Soybean
Soybean
Rice
Cucumber
Wheat
Cucumber
Vinhatico
Pigeonpea
Cotton

Cucumber

C. korshinskii
Cucumber
Lettuce
Cucumber

Chitosan
Chitosan
Aminopolysaccharide
Commercial product
Polyvinyl alcohol
Ethyl cellulose
Hydroxypropyl methycellulose
Commercial product
Polyvinyl alcohol, Methyl cellulose
Polyvinyl acetate
Commercial product
Sodium alginate, sodium dodecyl 
sulfate, acacia
Hydroxypropylmethyl cellulose, 
polyvinyl alcohol, polyvinylpyrrolidone-
K30, polyvinylpyrrolidone-K90, 
commercial product
Polyacrylamide
Polyvinylpyrrolidone (PVP-K90)
Carboxymethyl cellulose
Polyvinylpyrrolidone (PVP-K30)

Zeng and Shi (2009)
Zeng and Zhang (2010)
Zeng and Mei (2011)
Gesch et al. (2012)
Damasceno et al. (2013)
Casta1eda et al. (2014)
Keawkham et al. (2014)
Colla et al. (2015)
Kaewkham et al. (2016a)
Sousa et al. (2016)
Korishettar et al. (2016)
Tu et al. (2016)

Kaewkham et al. (2016b)

Su et al. (2017)
Hansuri and Siri (2018)
Kangsopa et al. (2018)
Thanomkwan et al. (2019)
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4. สารออกฤทธ์ิ คือ กลุมของสารเคมีหรือ
ชีวเคมีที่มีความจําเปนตอการความงอก และความ
แข็งแรงของเมล็ดพันธุ ดวยการใชสารเคลือบเปน
ตัวกลางนําพาสารออกฤทธ์ิ ยกตัวอยางเชน ธาตุ
อาหารพชื ฮอรโมนพชื สารเรงการเจรญิเตบิโตของ
พชื สารแกการพกัตวัของเมลด็ สารปองกนัโรคและ

แมลง สารปองกันกาํจดัวชัพชื สารจลุนิทรยีชวีภาพ 
และสารปองกันการปลอมแปลงเมล็ดพันธุ พืช 
เป นตน ซึ่งสารออกฤทธ์ิคือส วนเติมเต็มเพ่ือ
ยกระดับการใชเมล็ดพันธุหลังการปรับปรุงสภาพ
เมล็ดพันธุใหเกิดประโยชนสูงท่ีสุด (Table 2)

Table 2  Seed coating with polymer and active ingredient of several plants

Type of 
seeds

Coating polymers Active ingredients Reference

Rice Polykote® Flowable Thiram, 
Vitavax 200

Rettinassababady et 
al. (2012)

Pea Product of Seed 
Science Center of 
Zhejiang University

Rhodamine B, 
safranine T

Tian et al. (2013)

Soybean Amphiphilic co-
polymers

Thiram Kaushik et al. (2013)

Corn Collor Seed® He Red 
polymer

Bacillus subtilis Junges et al. (2013)

Cucumber Gelatine Ribofl avin Sikhao et al. (2014)

Cotton Polykote® Thiram, Imidacloprid, 
Flowable thiram, 
Vitavax 200

Badiger et al. (2015)

Soybean Poly[poly(oxyethylene-
300)-oxyglutaroyl], 
Poly[poly(oxyethylene-
600)-oxyglutaroyl], 
Poly[poly(oxyethylene-
1000)-oxyglutaroyl]

Imidacloprid Adak et al. (2016)
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Type of 
seeds

Coating polymers Active ingredients Reference

Cucumber Polyvinyl alcohol Difenoconazole, 
carboxin, 
pyraclostrobin

Kaewkham et al. 
(2016b)

Pigeonpea Incotec Pvt. Ltd.® Zn and Fe 
nanoparticles

Korishettar et al. 
(2016)

Cucumber Polyvinylpyrrolidone 
(PVP-K90)

Gibberellic acid (GA
3
), 

Indole-3-acetic acid 
(IAA),
Indole-3-butyric acid 
(IBA), Alpha-
naphthalene acetic 
acid (NAA)

Hansuri and Siri (2018)

Lettuce Carboxymethyl 
cellulose

Pseudomonas 
fl uoresces 31-12, 
Bacillus subtilis

Kangsopa et al. (2018)

Corn Starch-based
bioplastic

Imidacloprid, 
Metalaxyl-M, A. fl avus 
NRRL 30797

Accinelli et al. (2016)

Cucumber Polyvinylpyrrolidone 
(PVP-K30)

Rhodamine B, 
curcumin, auramine O

Thanomkwan et al. 
(2019)

Table 2  Seed coating with polymer and active ingredient of several plants (Cont.)

ตวัอยางการรายงานการศกึษาทีเ่กีย่วกบัการ
ใชธาตุอาหารพืชเคลือบเมล็ดพันธุ Hara (2015) 
เช น  การเคลือบเมล็ด พันธุ  ถั่ ว เหลืองด  วย
สารประกอบโมลิบดีนัมในอัตรา 0.5 - 1 โมลของ
โมลิบดีนัม/เมล็ดพันธุ 1 กิโลกรัม พบวา สามารถ
ชวยตนกลาถั่วเหลืองที่ปลูกในพ้ืนที่นํ้าทวมขัง
ยนืตนไดเพิม่ขึน้ (Hara, 2015) จงึทาํใหการเคลอืบ

เมล็ดถ่ัวเหลืองดวยโมลิบดีนัม สามารถลดความ
เสียหายจากน้ําทวมท่ีเกิดขึ้นหลังการหยอดเมล็ด
เพาะปลูกได ตอมา Hara (2016) ไดรายงานการ
เคลือบเมล็ดขาวสาลีดวยโมลิบดีนัมอัตรา 0.05 - 
0.5 โมลของโมลิบดีนัมตอเมล็ดพันธุ 1 กิโลกรัม 
ยงัคงทาํใหตนกลาขาวสาล ีตัง้ตวัไดไมนอยกวา 54 % 
สวน Rehman and Farooq (2016) รายงานวา 
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เมือ่เคลือบเมล็ดขาวสาลีดวยธาตุอาหารพืชสงักะสี 
(Zn) พบวา สามารถทําใหการงอก การเจริญเติบโต
ของตนกลา และผลผลิตของเมล็ดขาวสาลีเพิ่ม
มากขึ้น สวนการเคลือบเมล็ดพันธุถั่วเหลืองดวย
โมโนโซเดียมฟอสเฟตปริมาณ 7 กรัม/เมล็ดพันธุ 
1 กิโลกรัม พบวา มีจํานวนของปมรากถั่ว และ
ผลรวมของจํานวนเมล็ด/ตน เพิ่มมากข้ึนจากเดิม 
(Soares et al., 2016)

สวนการใชกลุ มจุลินทรียเพื่อชวยสงเสริม
การงอกและการเจริญเติบโตของพืช พบวา การ
เคลือบเมล็ดพันธุแตงเทศดวย Bacillus subtilis 
B006 ไมทําใหความงอกของเมล็ดแตกตางกัน ทั้ง
หลงัการเคลอืบและหลงัการเกบ็รกัษานาน 4 เดอืน 
เมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดที่ไมไดเคลือบ (กุศล และ
พิศาล, 2555) สวน Kaewkham et al. (2016b) 
รายงานวา เมื่อเคลือบเมล็ดพันธุ แตงกวาดวย 
B. subtilis และ P. fluorescens ที่ความเขมขน 
1 × 105 และ 1 × 107 cfu/seed ทําใหนํ้าหนักสด
ของรากตนกลาแตงกวาเพ่ิมสูงขึ้นมากกวาตนกลา
ของเมลด็ทีไ่มไดผานการเคลอืบ และมรีายงานของ 
Tu et al. (2016) ทีเ่คลือบเมล็ดฝายดวย B. subtilis 
SL-13 โดยมีสูตรสารเคลือบ คือ sodiumalginate 
1.0 % (w/v), polyvinyl alcohol 4.0 %, sodium 
dodecyl sulfate 1.0 %, acacia 0.6 %, bentonite 
0.5 % และ microcapsules 10 % (v/v) พบวา 
สามารถเพิ่มความงอกของเมล็ดฝายไดเพิ่มขึ้น 
28.74 % นอกจากนี้ยังพบการเปลี่ยนแปลงของ
ความสงูของตนกลา ความยาวราก นํา้หนกัสดทัง้ตน 
และน้ําหนักแหงทัง้ตน เพิม่ขึน้ 52.70 %, 25.13 %, 
46.47 % และ 33.21 % ตามลําดับ นอกจากน้ี
มีรายงานการใชสารเคมีปองกันกําจัดเชื้อราและ
แมลงรวมกับการเคลือบเมล็ดพันธุ โดย Sousa et 
al. (2016) รายงานวา เมื่อเคลือบเมล็ดพันธุ 

Vinhatico ดวย captan 0.25 กรัม พบวา เมล็ด
ไมมีเช้ือรา Plathymenia reticulate ติดรวมอยู
กับเมล็ดพันธุ อีกท้ังเม่ือมีสวนผสมของธาตุอาหาร
พืชสูตรผสมอัตรา 50 กรัม ยิ่งทําใหเมล็ดมีนํ้าหนัก
ของ 1,000 เมล็ด เพิ่มสูงข้ึน เมื่อเปรียบเทียบกับ
เมลด็ท่ีไมไดผานการเคลือบ สวน Kangsopa et al. 
(2018) ไดเคลือบเมล็ดพันธุผักกาดหอมรวมกับ 
P. fluorescens 31 - 12 จากนัน้นาํไปปลูกทดสอบ
ในระบบการปลูกพืชไรดิน พบวา มีนํ้าหนักสดใบ 
นํา้หนกัสดราก นํา้หนกัแหงใบ และนํา้หนกัแหงราก
มากกวาและแตกตางกันในทางสถิติอยางชัดเจน
เมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดควบคุม

อยางไรก็ตาม การเคลือบเมล็ดพันธุรวมกับ
สารออกฤทธิ์มีทั้งขอดีและขอเสีย ถาเลือกใชอัตรา
ของสารออกฤทธิ์ในแตละประเภทมากเกินไป อาจ
จะมีผลกระทบตอคุณภาพของเมล็ดพันธุได ถา
เลอืกใชในอตัราทีไ่มเหมาะสมจะทาํใหการปรบัปรงุ
สภาพเมล็ดพันธุ  ดวยวิธีการเคลือบเมล็ดพันธุ 
ไมประสบผลสาํเรจ็ได ดงันัน้การศกึษาหาชนดิและ
อัตราสวนของสารออกฤทธ์ิที่เหมาะสม จึงมีความ
จําเปนเพ่ือลดความเส่ียงท่ีจะทําใหเมล็ดพันธุเสื่อม
คุณภาพไปจากเดิม และสารออกฤทธิ์คือกุญแจ
สาํคญัทีจ่ะชวยยกระดบัวธิกีารเคลอืบเมลด็พนัธุให
เกิดประโยชนมากที่สุดและประสบผลสําเร็จมาก
ที่สุดในการผลิตพืชในยุคปจจุบัน

สรุป
การเคลอืบเมลด็พนัธุเปนเทคโนโลยสีมยัใหม

ทีถ่กูใชกนัอยางแพรหลายในปจจบุนั เนือ่งจากเปน
วธิกีารเพิม่ประสทิธภิาพการใชเมลด็พนัธุเพือ่ใหเกดิ
ประโยชนสูงท่ีสุด โดยการนําพาสารออกฤทธิ์ที่มี
สวนในการยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ การใชเพื่อ
การเพาะปลูกท่ีงาย และเปนวิธีการปรับปรุงสภาพ
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เมล็ดพันธุหลังการเก็บเก่ียวท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
เพื่อนําไปใชในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ ในระยะ
เวลานานไดมากขึ้น โดยไมมีผลกระทบตอคุณภาพ
เมลด็พันธุ อยางไรกต็ามการเคลือบเมลด็พนัธุยงัคง
มีความจําเพาะเจาะจงตอผูถือครองความลับของ
สตูรการเคลอืบเมลด็พนัธุ เชน การจดสทิธบิตัร หรอื
ขอมูลอยูภายใตความลับของบริษัทผู ทําการคา
เมล็ดพันธุ ดังน้ันผูเรียนรูหรือผูที่สนใจการเคลือบ
เมล็ดพันธุ  ควรทําความเข าใจเบื้องต นของ
องคประกอบที่สําคัญในการเคลือบเมล็ดพันธุ ดังนี้ 
1) จาํเปนตองรูจกัคณุสมบัตเิบือ้งตนของพอลิเมอร 
เพื่อการตัดสินใจเลือกใชใหเหมาะกับวัตถุประสงค
ของการเคลือบเมล็ดพันธุ  2) จําเปนตองรู จัก
เครือ่งมอืทีใ่ชในการเคลือบเมล็ดพนัธุ เชน ชนดิของ
เคร่ืองเคลือบเมล็ดพันธุ และเคร่ืองลดความช้ืน
เมล็ดพันธุ เปนตน เพื่อชวยในการตัดสินใจในการ
คัดเลือกชนิดของเมล็ดพันธุและสารเคลือบเมล็ด
ที่เหมาะสม สําหรับใชรวมกับเครื่องมือที่ใชเคลือบ
เมล็ด และการดูแลคุณภาพเมล็ดพันธุ หลังการ
เคลือบดวยการลดความช้ืนที่ถูกวิธี และ 3) ควรมี
ความรู ความเขาใจเร่ืองการตรวจสอบคุณภาพ
เมล็ดพันธุ หลังการเคลือบ เพ่ือใหมีเกณฑการ
ตรวจสอบท่ีแนนอน สําหรับใช คัดเลือกสูตร
การเคลือบเมล็ดพันธุที่มีความเหมาะสม โดยไมมี
ผลกระทบหรือเปนอันตรายตอคุณภาพเมล็ดพันธุ
หลังการเคลือบ
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Abstract
The study of chemical fertilizer application rates in off-season longan production of 

“Daw” longan trees was conducted in the longan orchard at Pomology farm, Maejo 
University, Chiang Mai province, from July 2017 to May 2018. The experimental design 
was randomized complete block design (RCBD), 7 treatments with 5 replications. The 
treatments 1 to 4 were the fertilizer formulae recommended by Thai Central Chemical 
Public Company Limited formulae 1 to 4, respectively. The treatment 5 was the control 
fertilizer formula. The treatment 6 was the fertilizer formula that longan growers practice, 
and the treatment 7 was the ‘equal’ fertilizer formula. The results showed that there 
were no significant differences among all the treatments in terms of flowering, fruit setting, 
and yield, as well as the longan fruit quality parameters; of which including inflorescence 
width, inflorescence length, number of inflorescence, fruit panicle width and length, fruit 
panicle weight, and yield per tree. However, the number of fruits per panicle in the 
treatment 6 gave the highest number of fruits per panicle (32.20 fruits), with significant 
differences to the treatment 1, 3 and 7 (22.53, 24.25, and 23.39 fruits, respectively), but 

ว. ผลิตกรรมการเกษตร 1(2):77-84
J. Agri. Prod. 77



showed no significant differences to the treatment 2, 4 and 5 (26.70, 30.57, and 29 fruits, 
respectively).
Keywords:  Off-season Longan, Fertilizer application

บทคัดยอ
การศึกษาอัตราการใชปุยเคมีในการผลิตลําไยนอกฤดู ทําการทดลองกับลําไยพันธุดอ ณ ฟารม

ไมผล มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม ระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2561 วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) มี 7 กรรมวิธีๆ 
ละ 5 ซํ้า ไดแก กรรมวิธีที่ 1 ถึง 4 คือ สูตรปุยตามคําแนะนําของบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) 
สูตรที่ 1 ถึง 4 กรรมวิธีที่ 5 คือ สูตรปุยที่ใชเปนตัวเปรียบเทียบ กรรมวิธีที่ 6 คือ สูตรปุยที่เกษตรกรใช 
และกรรมวิธีที่ 7 คือ ปุยสูตร “เสมอ” ผลการทดลองพบวา การใสปุยทุกกรรมวิธีไมมีผลตอการออกดอก 
การติดผล และผลผลิต ตลอดจนคุณภาพของผลผลิตลําไย รวมท้ังความกวางและความยาวของชอดอก 
จํานวนชอดอก ความกวางและความยาวของชอผล นํ้าหนักชอผล และผลผลิตตอตน แตพบวา มีความ
แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญในดานจํานวนผลตอชอ กับการใชปุยกรรมวิธีที่ 6 จํานวนผลตอชอ
มากที่สุด คือ 32.20 ผล ซึ่งแตกตางกับการใชปุยกรรมวิธีที่ 1, 3 และ 7 (22.53 ผล, 24.25 ผล และ 
23.39 ผล ตามลําดับ) แตไมแตกตางกับการใชปุยกรรมวิธีที่ 2, 4 และ 5 (26.70 ผล, 30.57 ผล และ 
29 ผล ตามลาํดับ)
คําสําคัญ: ลําไยนอกฤดู, การใชปุย

คํานํา
ลําไยจัดเป นไม ผลที่มีความสําคัญทาง

เศรษฐกจิชนดิหน่ึงของประเทศไทยซึง่สามารถสราง
รายไดใหกับเกษตรกร มีการสงออกลําไยสดใน
ป 2560 มูลคากวา 20,970 ลานบาท (สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2561) แหลงผลิตที่สําคัญ
ในเขตภาคเหนือ ไดแก เชียงใหม ลําพูน เชียงราย 
และนาน (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2561) การ
จัดการธาตุอาหารใหเพียงพอและเหมาะสมตอ
ความตองการของพืชนั้นจึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง 
โดยทั่วไปแลวหากดินไดรับการปลูกพืชมาในชวง
ระยะเวลาหนึ่งแลวจะทําใหดินมีความสมบูรณ

ลดลงซ่ึงจะทําใหปริมาณธาตุอาหารภายในดิน
ลดลง สาเหตทุีท่าํใหปรมิาณธาตอุาหารในดินลดลง 
เชน ติดไปกับผลผลิต ใบและก่ิงที่รวง และถูก
ตดัแตง สญูเสยีไปกบันํา้ท่ีไหลบาไปตามพืน้ดนิหรอื
ซึมลงสูใตพื้นดินลึกเกินกวาระดับราก สูญเสีย
เนือ่งจากการเกิดปฏกิริยิาเคมีของดิน ซึง่มกัจะเกิด
จากการใชปุยท่ีไมถูกตองจนทําใหดินมีสภาพท่ีไม
เหมาะสมสงผลใหพืชไมสามารถดูดธาตุอาหารได 
(Yan, 2002)

ธาตอุาหารมอีทิธพิลตอการผลใิบ การออกดอก 
การเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต Li et al. 
(2001) รายงานวาถาไนโตรเจนในใบสูง การแตกใบ
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จะมีมากข้ึนทําใหการออกดอกและผลผลิตลดลง 
แตปริมาณไนโตรเจนกับการออกดอก อาจจะเกิด
จากพันธุ สภาพพื้นที่ ปริมาณอาหารในดินและ
สภาพภูมิอากาศในชวงการใหปุ ยแตกตางกัน 
นอกจากน้ีฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมยังมีความ
สําคัญตอการเจริญเติบโตของพืช เมื่อพืชไดรับ
ธาตุอาหารนอยกวาปริมาณท่ีตองการอาจมีผลตอ
การเจริญเติบโต (ศรีสม, 2547) การศึกษาความ
ตองการธาตุอาหารในลําไยทรงพุมขนาด 5 เมตร 
พบวาความตองการธาตุไนโตรเจนกอนและหลัง
ตดัแตงกิง่ลาํไยคือ 96.4 และ 57.9 กรมัตอตน สวน
ฟอสฟอรัส คือ 4.6 และ 7.7 กรัมตอตน และ
โพแทสเซยีม 60.3 และ 36.2 กรัมตอตนตามลาํดบั 
(ยุทธนา และคณะ, 2544) การใหธาตุอาหารท่ี
เหมาะสมและเพียงพอกับความตองการของพืช
สามารถชวยเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต
ได ดังน้ันจึงไดมีงานวิจัยนี้เพื่อเปนการศึกษาอัตรา
ในการใชปุยเคมีในการผลิตลําไยนอกฤดู

อุปกรณและวิธีการ
การศกึษาอตัราการใชปุยเคมใีนการผลติลาํไย

นอกฤดู ณ แปลงลําไยสาขาไมผล (บานโปง) ตําบล
ปาไผ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม สภาพดินมี
ความอุดมสมบูรณตํ่า (Table 1) ตนลําไยมีอายุ 

7 - 9 ป มีทรงพุม 2 ขนาดคือ 3 - 4 เมตร และ 
5 - 6 เมตร จึงวางแผนการทดลองแบบ RCBD โดย
ม ี7 กรรมวธิีๆ  ละ 5 ซํา้ๆ ละ 1 ตน รวมเปน 35 ตน 
ดังนี้ กรรมวิธีที่ 1 ถึง 4 (T1-T4) คือ สูตรปุยตาม
คําแนะนําของบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด 
(มหาชน) สูตรที่ 1 ถึง 4 กรรมวิธีที่ 5 (T5) คือ สูตร
ปุยที่ใชเปนตัวเปรียบเทียบ กรรมวิธีที่ 6 (T6) คือ 
สูตรปุยตามท่ีเกษตรกรใช และกรรมวิธีที่ 7 (T7) 
คือ ปุยสูตรเสมอ (15-15-15) การใสปุยโดยการ
หวานเม็ดปุยใตทรงพุมเดือนละ 1 ครั้ง โดยใสปุย
อัตรา 400 กรัมตอขนาดทรงพุม 3 - 4 เมตร และ
อตัรา 800 กรมัตอขนาดทรงพุม 5 - 6 เมตร ซึง่ระยะ
ฟนตน ระยะกระตุนการเกิดดอก และระยะกอน
การเก็บเก่ียว มีระยะเวลา 1 ครั้ง ระยะติดผลออน 
มรีะยะเวลา 3 ครัง้ สาํหรับกรรมวิธทีี ่6 ใสปุยอตัรา 
500 กรัมตอขนาดทรงพุม 3 - 4 เมตร และอัตรา 
1 กิโลกรัมตอขนาดทรงพุม 5 - 6 เมตรตามระยะ
การเจริญเติบโต (ระยะละ 1 ครั้ง รวม 4 ครั้ง) 
(Table 2) โดยปริมาณธาตุอาหารที่ใหรวมทั้งหมด
แสดงไวใน Table 6 และกอนการทดลองทําการ
ราดสารโพแทสเซียมคลอเรต อัตรา 0.5 กิโลกรัม
ตอตน ในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เพื่อ
กระตุนการออกดอกนอกฤดูของลําไย และมีการ
เกบ็เก่ียวผลผลิตลาํไยในวันท่ี 20 มนีาคม พ.ศ. 2561 

Table 1  Soil chemical properties at Pomology farm, Maejo University, Sansai district, 
Chiang Mai province.

Property Value Level

pH
Organic mater (%)
Nitrogen (%)
Available-P (P, ppm)
Potassium (K, ppm)

5.080
0.050
0.025
2.830
28.000

High acidity
Very low

Low
Very low
Very low
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Table 2  Fertilizer formulae (N-P
2
O

5
-K

2
O) used in different growth stages of longan in each 

treatment.

Treatment
Vegetative

stage
Flower induction

stage
Fruit setting

stage
Pre-harvest

stage

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7

15-15-15 (pre)
15-15-15 (pre)
15-15-15 (pre)
15-15-15 (pre)

16-16-16
25-7-7

15-15-15

9-24-24
9-24-24
12-24-12
9-24-24
8-24-24

15-15-15 (pre)
15-15-15

9-24-24
13-13-21
12-9-21
12-12-17
15-9-20

15-15-15 (pre)
15-15-15

9-24-24
13-13-21
9-24-24
12-12-17
15-9-20
0-0-60

15-15-15

การบนัทกึขอมลูดําเนนิการดงันี ้ชอดอกลาํไย 
ทําการสุมวัด 20 ชอตอตน โดยความกวางชอดอก
ลําไยวัดไดจากดานท่ีกวางท่ีสุดและความยาว
ชอดอกวัดไดจากโคนชอจนถึงปลายชอดอกลําไย
เมื่อดอกบานเต็มที่ และนับจํานวนชอดอกลําไย
ทั้งหมดตอตน ชอผลลําไย ทําการสุมวัด 20 ชอ
ตอตน ในระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยความกวาง
ชอผลลําไยวัดจากดานท่ีกวางที่สุดและความยาว
ชอผลลําไยจากโคนชอจนถึงปลายชอผลลําไย 
จากนั้นนับจํานวนผลลําไยตอชอและชั่งน้ําหนัก
ชอผลลาํไย ปรมิาณและคณุภาพผลผลติ ทาํการชัง่
นํ้าหนักผลผลิตตอตน และทําการสุมผลลําไย
จํานวน 50 ผลตอตน บันทึกขอมูลนํ้าหนักผล 
นํา้หนกัเมลด็ นํา้หนักเปลอืก และนํา้หนกัเนือ้ โดยใช
เครื่องชั่งแบบดิจิตอล วัดขนาดผล ความกวางผล 
ความยาวผล ความสูงผล ความกวางเมล็ด ความ
ยาวเมล็ด ความสูงเมล็ด ความหนาเปลือก และ
ความหนาเนื้อโดยใชเวอรเนียรคาลิปเปอรแบบ
ดิจิตอล และวัดปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ําได 
(Total Soluble Solid, TSS) ดวยเครื่อง Digital 

reflectometer การวิเคราะหขอมูล ดําเนินการ
โดยวิเคราะหความแปรปรวน (analysis of 
variance) ของผลการทดลองตามแผนการทดลอง
แบบ RCBD และมีการเปรียบเทียบความแตกตาง
กันทางสถิติโดยวิธีการ Duncan’s Multiple 
Range Test (DMRT)

ผลการวิจัยและวิจารณ
การออกดอกและการติดผล

การใสปุยทกุกรรมวธิขีองลาํไยนอกฤด ูพบวา
ไมมคีวามแตกตางกันของขนาดชอดอก และจํานวน
ชอดอกลําไย (Table 3) แตมีความแตกตางกันทาง
สถติอิยางมนียัสาํคญัของจาํนวนผลตอชอของลาํไย 
พบวากรรมวิธีที่มีจํานวนผลตอชอมากที่สุดคือ T6 
มี 32.20 ผลตอชอ ซึ่งแตกตางกับ T1 (22.53 ผล
ตอชอ) T3 (24.25 ผลตอชอ) และ T7 (23.39 ผล
ตอชอ) แตไมแตกตางกับ T2 (22.53 ผลตอชอ) T4 
(24.25 ผลตอชอ) และ T5 (23.39 ผลตอชอ) ทั้งนี้
อาจเนือ่งมาจากในระหวางการเจรญิเตบิโต มแีมลง
เขาทําลายผล ทําใหผลรวง และไมพบความ
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แตกตางกนัทางสถติใินสวนของนํา้หนกัชอผล ความ
กวางและความยาวชอผลลาํไย (Table 3) ตลอดจน

ผลผลติผลติลาํไยตอตน พบวาไมมคีวามแตกตางกนั
ทางสถิติในการใสปุยทุกกรรมวิธี (Table 5)

Table 3  Effect of fertilizer applications on inflorescence size, number of inflorescence, 
fruit panicle size, number of fruit per panicle and fruit panicle weight. 

Treatment

Infl orescence 
size (cm)

No. of 
infl ores-
cence

Fruit Panicle size 
(cm)

No. of 
fruit/

panicle

Fruit 
panicle 

weight (g)Width Length Width Length

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7

19.20
19.85
22.45
20.65
19.53
21.16
21.28

25.56
26.35
28.60
27.87
28.07
27.87
26.99

228.40
151.20
208.00
234.60
263.20
232.20
196.20

13.41
15.34
14.73
14.54
15.04
16.22

14.03

24.51
23.30
25.79
25.57
25.27
26.56
24.19

22.53c

26.70abc

24.25bc

30.57ab

29.00abc

32.20a

23.39bc

192.90
228.00
209.00
260.00
257.80
284.50
208.10

F-test ns ns ns ns ns * ns

CV. (%) 11.13 10.56 41.08 11.12 10.96 19.03 21.84

ns = Not significant difference, * = Significant difference at probability level 0.05

คุณภาพผลผลิต
ขนาดผล ขนาดเมล็ด ความหนาเปลือกและ

ความหนาเนือ้ลาํไย การใสปุยตนลาํไยในทกุกรรมวธิี 
พบวาไมมีผลตอขนาดผล ขนาดเมล็ดในดานของ
ความกวาง ความยาว และความสูง สวนความหนา
เปลือก และความหนาเนื้อลําไย พบวาไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติ (Table 4) ซึ่งสอดคลองกับ
งานวจิยัของ Rai et al. (2002) โดยทดลองอทิธพิล
ของปุยไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม 
พบวาไมมีผลตอคุณภาพผลผลิต นํ้าหนักผลและ
นํ้าหนักเปลือก นอกจากนี้ Khosumain et al. 
(2013) ไดกลาววาการใหไนโตรเจนมากกวา 160 กรมั 
หรือ 2 เทาของผลผลิตที่สูญเสียไปจะมีผลทําให

ขนาดผล นํ้าหนักสดและน้ําหนักแหงลดลง สวน
นํ้าหนักผล เปลือก เนื้อ เมล็ด และปริมาณของแข็ง
ที่ละลายน้ําได ผลลําไยเม่ือนํามาแยกสวนของ
เปลอืก เนือ้ และเมลด็ พบวานํา้หนกัผล เปลอืก เนือ้ 
และนํ้าหนักเมล็ด ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
ในการใสปุยทุกกรรมวิธี สวนปริมาณของแข็งที่
ละลายนํา้ไดของผลทีไ่ดรบัปุยทุกกรรมวธิพีบวาไมมี
ความแตกตางกันทางสถิติ (Table 5) ซึ่งคลายกับ
การทดลองของ Senanan et al. (2010) โดยทดลอง
ใหปุย 0.5 เทา 1 เทา 2 เทาของปริมาณธาตุอาหาร
ทีส่ญูเสยีไปกบัผลผลติและการใหปุยตามคาวเิคราะห
ดิน พบวาการใหปุ ยไมมีผลตอปริมาณผลผลิต 
ขนาดผลนํ้าหนักผลและจํานวนผลตอกิโลกรัม
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Table 4  Effect of fertilizer applications on fruit size, seed size, peel thickness and aril 
thickness.

Treatment
Fruit size (mm) Seed size (mm) Peel 

thickness 
(mm)

Aril 
thickness 

(mm)
Width Length Height Width Length Height

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7

23.50
24.31
23.75
22.54
24.01
24.05
23.97

25.69
26.61
26.15
24.78
26.43
26.79
26.33

23.14
23.80
23.20
22.41
23.48
23.87
23.51

10.95
11.24
10.85
11.37
11.00
10.95
10.99

13.10
13.31
13.17
13.15
13.24
13.35
13.39

12.86
12.87
12.95

12.70
12.74
12.71
12.75

0.58
0.61
0.62
0.60
0.64
0.82
0.61

12.00
12.69
12.35
11.02
12.53
12.60
12.33

F-test ns ns ns ns ns ns ns ns

CV. (%) 4.18 5.17 4.37 4.63 3.27 5.85 31.71 9.98

ns = Not significant difference

Table 5  Effect of fertilizer applications on fruit weight, peel weight, aril weight, seed weight, 
yield per tree and total soluble solid (TSS).

Treatment
Weight (g) Yield/tree

 (Kg)
TSS

(°Brix)Fruit Peel Aril Seed

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7

8.39
9.25
8.75
8.98
9.19
9.35
8.95

0.91
1.13
1.02
1.15
1.12
1.16
0.98

6.23
6.81
6.51
6.58
6.80
6.87
6.70

1.24
1.30
1.21
1.25
1.27
1.30
1.27

38.69
24.68
46.28
41.44
44.25
45.86
32.86

21.42
19.08
21.68
20.24
21.20
20.41
20.80

F-test ns ns ns ns ns ns

CV. (%) 13.49 23.85 15.49 9.95 57.93 10.65

ns = Not significant difference 
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Table 6  The amount of fertilizers (N-P
2
O

5
-K

2
O) each longan tree received in different 

treatment.

Treatment N (g) P
2
O

5
 (g) K

2
O (g)

T1 
T2
T3
T4
T5
T6
T7

910 
1,106
1,049
1,057
1,200
962
941

1,382 
843
737
794
647
647
941

1,382 
1,232
1,209
1,039
1,186
647
941

จาก Table 6 แสดงปริมาณปุย N, P
2
O

5
 และ 

K
2
O ที่ตนลําไยไดรับรวมตลอดการทดลอง จะเห็น

ไดวาในทุกกรรมวิธีตนลําไยไดรับปุยเปนปริมาณ
ที่สูงมาก เมื่อเทียบกับการทดลองใหปุยกับลําไย
นอกฤดูในจังหวัดจันทบุรี (Changthom and 
Chaiku, 2016) ที่ซึ่งดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า
เช นกัน ยกเว นปริมาณอินทรียวัตถุที่มีระดับ
ปานกลาง (2.12 %) โดยปริมาณปุย N ที่ใชอยู
ระหวาง 183 - 724 กรัม และสูงสุดถึง 1,456 กรัม 
และปุย K

2
O ที่ใชอยูระหวาง 200 - 800 กรัม และ

สูงสุดถึง 1,600 กรัม แต ปุย P
2
O

5
 ที่ใชอยูระหวาง 

44 - 176 กรัม และสูงสุดเพียง 352 กรัมเทาน้ัน 
แต  ไม  ได ทําให คุณภาพผลผลิตลําไยมีความ
แตกตางกันชัดเจน

ตามปกตกิารเจรญิเตบิโตและปริมาณผลผลติ
ของลําไยในธรรมชาติไมไดเกิดจากปุยหรือธาตุ
อาหารเพียงอยางเดียว แตเกิดจากอิทธิพลรวมกัน
ระหวางการจดัการนํา้ การตดัแตงกิง่ หรือการปองกนั
กําจัดโรคและแมลงดวย (ชิติ และคณะ, 2554) ซึง่

อาจจะเปนสวนหนึ่งที่ทําใหการตอบสนองของ
ตนลาํไยตอสตูรปุยในการศกึษาครัง้นีไ้มแตกตางกนั

สรุปผลการวิจัย
จากผลการศึกษาอัตราการใชปุ ยอยางมี

ประสิทธิภาพของการผลิตลําไยนอกฤดู โดยการ
เปรยีบเทยีบการใชปุยท้ัง 7 กรรมวธิใีนครัง้นี ้พบวา
การใชปุยท้ัง 7 กรรมวิธี ไมมีผลตอการออกดอก 
ติดผล และคุณภาพของผลผลิตในการผลิตลําไย
นอกฤดู

กิตติกรรมประกาศ
งานวจิยันีไ้ดรบัการสนบัสนนุการทาํวจิยัจาก

บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และสาขา
ไมผล คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัย
แมโจทีใ่หความอนเุคราะหในการใชตนลาํไยสาํหรบั
ทาํการทดลอง และขอขอบคณุผูใหความชวยเหลอื
ในการดําเนินงานตางๆ จนกระท่ังงานวิจัยสําเร็จ
ลุลวงไปไดดวยดี
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วารสารผลิตกรรมการ เกษตร
JOURNAL OF AGRICULTURAL 
P R O D U C T I O N

คําแนะนําในการเตรียมตนฉบับ

1. การพมิพ ตนฉบับพิมพโดยโปรแกรมไมโครซอฟทเวริด ใชรปูแบบฟอนต Thai Sarabun PSK ขนาด 
16 points สําหรับชื่อเรื่อง และ 15 points สําหรับท่ีเหลือ พิมพหนาเดียวในกระดาษ A4 เวนขอบ
ทั้ง 4 ดาน 2.5 ซม. พรอมระบุเลขหนาที่ดานมุมบนขวามือ ความยาวของบทความรวมทุกอยาง 
ไมเกิน 10 หนา

2. การเรียงเนื้อหา
2.1 ชือ่เรือ่ง (Title) ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ควรสัน้ กระชับและสือ่เปาหมายหลกัของการวจิยั 

ชื่อวิทยาศาสตร ใชตัวเอน และการพิมพภาษาละติน เชน in vivo, in vitro, Ad libitum, หรือ 
et al. ใหพิมพดวยตัวเอน ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ขึ้นตนตัวใหญเฉพาะคําแรกและคําเฉพาะ

2.2 ชื่อผูเขียน (Authors) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สวนที่อยูใหใสเปนเชิงอรรถที่ทายชื่อ และ
อธิบายไวในหนาแรกของบทความ ใสเครื่องหมายดอกจัน (*) ชื่อคนที่รับผิดชอบบทความ 
(corresponding author) พรอมอีเมลติดตอ

2.3 บทคัดยอ (Abstract) ควรสั้น กระชับ ไดใจความในการทําวิจัย วิธีการ ผลการศึกษาและสรุป 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไมควรเกิน 300 คํา (เรียง Abstract กอน บทคัดยอ)

2.4 คาํสาํคญั (Keywords) ใหระบคุาํสาํคญั ไมเกนิ 4 คาํ ทายบทคัดยอแตละภาษา โดยวางในตําแหนง
ชิดดานซายของหนากระดาษ (บทความประมวลความรูเชิงวิเคราะห หรือบทความปริทัศน 
ไมตองมีบทคัดยอ)

2.5 คํานํา (Introduction) แสดงเหตุผลหรือความสําคัญท่ีทําวิจัย อาจรวมการตรวจเอกสารและ
วัตถุประสงคไวดวย

2.6 อุปกรณและวิธีการ (Materials and Methods) รายละเอียดวัสดุ อุปกรณ วิธีการ และ
แบบจําลองการศึกษาที่ชัดเจน สมบูรณและเขาใจงาย

2.7 ผลการทดลองและวิจารณผล (Results and Discussion) อธิบายผลการทดลอง พรอมเสนอ
ขอมูลในรูปแบบตาราง (Table) หรือภาพประกอบ (Figure) โดยตารางหรือภาพ ใหจัดทําเปน
ภาษาอังกฤษทั้งหมดและแทรกอยูในเนื้อหา คําอธิบายตารางใหอยูเหนือตาราง สวนคําอธิบาย
ภาพใหวางอยูใตภาพ หนวยในตารางใหใชตัวยอ ในระบบเมตริกซ สวนวิจารณผล ใหแสดง
ความคิดเห็นของผลการศึกษาโดยเชื่อมโยงกับสมมติฐานหรืออางอิงท่ีเช่ือถือได

2.8 สรุปผลการศึกษา (Conclusion) สรุปผลที่ไดวาเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม
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3. กิตติกรรมประกาศ
อาจมีหรือไมมีก็ได เปนการแสดงความขอบคุณผูที่มีสวนรวมในการวิจัย เชน แหลงทุน แตไมไดมีชื่อ
รวมวิจัย

4. เอกสารอางอิง
4.1 ในเนือ้หา ระบบทีใ่ชอางองิคือ ระบบชือ่และป (Name-and-year System) ในเอกสารภาษาไทย

ใชชื่อตัวและป พ.ศ. เชน
4.1.1 คนเดียว ใชรูปแบบ พาวิน (2556) รายงานวา..... หรือ ..... (พาวิน, 2556) ในบทความ

ภาษาอังกฤษใช Yong (1996) หรือ ..... (Yong, 1996)
4.1.2 สองคน ใชคําเชื่อมและ เชน พาวิน และสมชาย (2557) หรือ ..... (พาวิน และสมชาย, 

2557) ในบทความภาษาอังกฤษใช Young and Smith (2000) หรือ ..... (Young and 
Smith, 2000)

4.1.3 มากกวา 2 คนขึ้นไป ใชชื่อคนแรกตามดวยคําวา และคณะ เชน พาวิน และคณะ (2560) 
รายงานวา..... หรือ ..... (พาวิน และคณะ, 2560) ในบทความภาษาอังกฤษใช Young 
et al. (2005) หรอื ..... (Young et al., 2005) แตในสวนบญัชเีอกสารอางองิทายบทความ 
ใหใชชื่อผูเขียนเต็มทุกคน

4.2 ในบัญชีเอกสารอางอิง ใหเรียงลําดับเอกสารภาษาไทยกอนภาษาอังกฤษ โดยเรียงลําดับช่ือตาม
ตัวอักษรในแตละภาษา ตามรูปแบบการเขียนดังนี้
4.2.1 วารสาร (Standard Journal) ถาวารสารมีชื่อยอใหใชชื่อยอ

แสงทอง พงษเจริญกิต จันทรเพ็ญ สะระ ธีรนุช เจริญกิจ และฉันทนา วิชรัตน. 2559. 
การศึกษาความสัมพันธทางพันธุกรรมของลําไยดวยเทคนิคดีอารเอพีดี. วารสาร
เกษตร 32(1): 1-8.

Shternshi, M., O. Tomilova, T. Shpatova and K. Soytong. 2005. Evaluation of 
ketomium-mycofungicide on siberian isolates of phytopathogenic 
Fungi. J. Ari. Tech. 1(2): 247-253.

4.2.2 หนังสือ หรือตํารา (Books/ Textbook) ไมตองระบุจํานวนหนา
จักรพงษ พิมพพิมล. 2555. การจัดการหลังการเก็บเก่ียวผลลําไยสดเชิงการคา. ดอคคิว

เมนทารี ดีไซน, เชียงใหม.
Steel, R.G.D., J.H. Torrie, and D.A. Dickie. 1997. Principal and procedures of 

atatistic-abiometric approach. 3rd Editon. McGraw-Hill Publishing 
Company, Toronto.
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4.2.3 เรื่องยอยในหนังสือหรือตําราท่ีมีผูเขียนแยกบทและมีบรรณาธิการ (Section in Books 
with Editors)
สมชาย องคประเสริฐ. 2543. การใหนํ้าลําไย. น. 44-49. ใน: นพดล จรัสสัมฤทธ์ิ พาวิน 

มะโนชัย นพมณี โทปุญญานนท ธีรนุช  จันทรชิต วินัย วิริยะอลงกรณ พิชัย 
สมบูรณวงศ (บ.ก.). การผลิตลําไย. สิรินาฏการพิมพ, เชียงใหม.

Kubo, T. 2003. Molecular analysis of the honeybee socially. pp. 3-20. In: 
T. Kikuchi, N. Azuma and S. Higashi (eds.). Gene, Behaviors and 
Evolution of Social Insects. Hokkaido University Press. Sapporo.

4.2.4 วิทยานิพนธ (Thesis)
ทรงศักดิ์ ธรรมจํารัส. 2554. การศึกษาหาดัชนีการเก็บเก่ียวลําไยพันธุดอในพื้นที่จังหวัด

เชียงใหม โดยใชอายุผลและปริมาณความรอนสะสม. วิทยานิพนธวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน, คณะผลิตกรรมการเกษตร, มหาวิทยาลัยแมโจ.

Chantrachit, T. 1994. Anaerobic conditions and off-flavor development in 
ripening banana (Carvendishii spp.). M.S. Thesis in Horticulture, Oregon 
State Universtiy.

4.2.5 ประชุมวิชาการ (Proceeding/ Conference)
ณวรรณพร จิรารัตน สมกิจ อนะวัชกุล ปยศักดิ์ คงวิริยะกุล และสมบัติ พนเจริญสวสัดิ์. 

2550. ผลของการเสริมดอกปบในอาหารสุกรขุนตอสมรรถภาพการผลิตและ
คณุภาพซาก. รายงานการประชุมวิชาการ ครัง้ท่ี 45, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. น. 308-
314.

Yamagishi, Y., H. Mitamura, N. Arai, Y. Mitsunaga, Y. Kawabata, M. Khachapicha, 
and T. Viputhamumas. 2005. Feeding habits of hatchery-reared young 
Mekong giant catfish in fish pond and Mae Peum reservoir. Precedding 
of the 2nd Internationl Symposium on SEASTAR 2000 and Asian Bio-
Logging Science. Kyoto, Japan. pp. 17-22.

4.2.6 สื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet)
กรมสงเสริมการเกษตร. 2561. การปลูกผักแบบไมใชดิน (ไฮโดรโปนิกซ). แหลงขอมูล 

http://www.servicelink.doae.go.th/corner%20book/ book%2005/
Hydropronic.pdf (25 กรกฎาคม 2561).

Linardakis, D.K. and B.I. Manois. 2005. Hydroponics culture of strawberries 
in Perlite. Available: http://www.schunder.com/strawberries.html 
(April 21, 2005.)
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5. ตัวอยางรูปแบบและคําแนะนําที่เปนภาษาอังกฤษ
ตัวอยางรูปแบบและคําแนะนําศึกษาเพ่ิมเติมไดที่ เว็บไซต http://jap.mju.ac.th

การสงบทความ สามารถเลือกชองทางท่ีสะดวก จากรูปแบบตางๆ ดังนี้
1. ทางไปรษณีย ซีดี 1 แผน และเอกสาร 3 ชุด พรอมแบบลงทะเบียนสงบทความหรือจดหมาย

นําสงที่
  บรรณาธิการวารสารผลิตกรรมการเกษตร
  คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ
  63 หมู 4 ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50290
2. อีเมล japmju@gmail.com (สงไฟล พรอมแบบลงทะเบยีนสงบทความ ทีก่รอกขอความ

แลว)
3. Online (ThaiJo) เขาเว็บไซต http://www.tci-thaijo.org แลวเลือกช่ือวารสาร Journal of 

Agricultural Production เพือ่สงบทความออนไลน (ตองลงทะเบยีนสมคัรสมาชกิ
วารสารกอน (ไมมีคาใชจาย) จึงจะสามารถสงบทความได)

การตรวจแกไขและการยอมรับการตีพิมพ
1. การตดิตอผูเขยีนจะติดตอผานอเีมล ตามทีอ่ยูของ correspondent author หรอืหากจาํเปนจะตดิตอ

ทางไปรษณียหรือเบอรโทรศัพทตามท่ีอยูที่ติดตอได
2. เร่ืองที่ผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิอยางนอย 2 ทาน จึงจะไดรับใหลงตีพิมพในวารสาร โดยจะ

ตอบรับการตีพิมพหรือปฏิเสธบทความ ภายในไมเกิน 120 วัน
3. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจแกไขเรื่องที่จะสงตีพิมพทุกเรื่องตามที่เห็นสมควร ในกรณี

ที่จําเปนจะสงตนฉบับที่แกไขแลวคืนใหผูเขียน เพื่อความเห็นชอบอีกครั้งกอนตีพิมพ
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Guide for Authors

Manuscripts submitted for publication should be of high academic merit and are 
accepted on condition that they are contributed solely to the Journal of Agricultural 
Production. Submission of a multi-authored manuscript implies the consent of all the 
participating authors. All manuscripts considered for publication will be peer-reviewed 
by at least 2 independent referees.

Submission checklist
Manuscripts submission must include title page, abstract, keyword, text, tables, 

figures, acknowledgements, reference list and appendices (if necessary). The title page 
of this file should be include the title of the article, full name, official name and affiliations 
of all authors and E-mail address for corresponding author. The total manuscript should 
not exceed 10 pages. 

Preparation of the manuscript
All manuscripts submission for publication in the journal should followed the 

following guidelines:
1. Manuscript texts must be written using high-quality language. For non-native 

English language authors, the article should be proof-read by a language specialist 
before submission.

2. The manuscript text, tables and figures should be created using Microsoft Word.
3. If possible, all text throughout the manuscript should be used 15 pt ~TH 

SarabunPSK except the title topic using 16-pt, otherwise, Browallia new would 
be replaced.

4. Manuscript texts should be prepared as single column, with sufficient margin (2.5 
centimeters for each side).

5. Abstract should not exceed than 300 words and provide only 4 key-words for 
each manuscript.

ว. ผลิตกรรมการเกษตร
J. Agri. Prod. 89



6. All measurement in the text should be reported in abbreviation, using metric 
system.

7. Tables and figures should each be numbered consecutively.
8. Acknowledgments should be as brief as possible, in a separate section before 

the references.
9. Citations of published literature in the text should be given in the form of author 

and year in parentheses; (Pawin et al., 2012) or if the name forms part of a 
sentence, it should be followed by the year in parentheses; Pawin et al. (2012). 
All references mentioned in the reference list must be cited in the text, and vice 
versa. The reference list at the end of the manuscript should be listed 
alphabetically. The following are examples of reference writing.

Standard journal:
Shternshi, M., O. Tomilova, T. Shpatova and K. Soytong. 2005. Evaluation of ketomium-

mycofungicide on siberian isolates of phytopathogenic Fungi. J. Ari. Tech. 1(2): 247-
253.

Books/ Textbook:
Steel, R.G.D., J.H. Torrie, and D.A. Dickie. 1997. Principal and procedures of atatistic-

abiometric approach. 3rd Editon. McGraw-Hill Publishing Company, Toronto.
Section in Books with Editors:
Kubo, T. 2003. Molecular analysis of the honeybee socially. pp. 3-20. In: T. Kikuchi, N. 

Azuma and S. Higashi (eds.). Gene, Behaviors and Evolution of Social Insects. Hokkaido 
University Press. Sapporo.

Thesis:
Chantrachit, T. 1994. Anaerobic conditions and off-flavor development in ripening banana 

(Carvendishii spp.). M.S. Thesis in Horticulture, Oregon State Universtiy.
Proceeding/ Conference:
Yamagishi, Y., H. Mitamura, N. Arai, Y. Mitsunaga, Y. Kawabata, M. Khachapicha, and T. 

Viputhamumas. 2005. Feeding habits of hatchery-reared young Mekong giant catfish 
in fish pond and Mae Peum reservoir. Precedding of the 2nd Internationl Symposium 
on SEASTAR 2000 and Asian Bio-Logging Science. Kyoto, Japan. pp. 17-22.
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วารสารผลิตกรรมการเกษตร หรือ Journal of Agricultural Production (JAP) จัดทําโดย
คณะผลติกรรมการเกษตร มหาวทิยาลยัแมโจ จงัหวดัเชยีงใหม มวีตัถปุระสงคเพือ่การเผยแพรผลงานวจิยั
ดานการเกษตรหรือที่เกี่ยวของกับการเกษตร ของนักศึกษา คณาจารย นักวิจัย และนักวิชาการทั้งในและ
นอกสถาบัน มกีาํหนดตีพมิพเผยแพร ปละ 3 ฉบบั โดยกําหนดออกในเดือนเมษายน สงิหาคม และ ธนัวาคม 

ของทุกป

นโยบายการจัดพิมพ
รับบทความวิชาการดานการเกษตร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับการเกษตร เชน นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีดานการเกษตร เปนตน ตีพิมพในรูปแบบ บทความวิจัยเต็มรูปแบบ (Full length article) 
โดยบทความดังกลาวจะตองไมเคยไดรบัการตีพมิพ หรอือยูระหวางการพิจารณาเพ่ือตพีมิพในวารสารอ่ืน
มากอน บทความอาจจะเขียนโดยใชภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได แตบทคัดยอจะตองมีทั้งสองภาษา 
บทความท่ีตพีมิพในวารสารจะตองสงในรูปแบบการเขียนตามท่ีกาํหนด (ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในคําแนะนํา
การเตรียมตนฉบับสําหรับตีพิมพ) ทุกบทความที่จะไดรับการตีพิมพ จะทําการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ
ในสาขาที่เกี่ยวของอยางนอย 2 ทาน และเมื่อผานการประเมินแลว กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการ
ตรวจแกไขเร่ืองท่ีจะสงพิมพตามท่ีเห็นสมควร และไมรับพิจารณาตนฉบับที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑ
การตีพิมพของวารสาร สําหรับผูสนใจบทความสามารถเขาถึงเนื้อหาผลงานตีพิมพไดโดยไมเสียคาใชจาย 
(Open access)

เนื้อหาบทความในวารสารน้ี เปนความคิดเห็นของผูเขียน โดยผานความเห็นชอบจากผูทรงคุณวุฒิ
ในการตรวจอาน คณะผูจดัทาํไมจาํเปนตองเหน็ดวยและมใิชความรบัผดิชอบของคณะผลติกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ

ติดตอสอบถาม
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