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Effects of granular fertilizer mixed formula and chemical
fertilizer on accumulation of organic matter in leaves and
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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

ผลิตกรรมการเกษตร 1(2):1-10
2 ว.
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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

การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาอิทธิพลของปุย ปน เม็ดสูตรผสม (HO) และปุย เคมี ทีม่ ผี ลตอการ
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)
ธาตุอาหารรองสูงสุดในดิน ไดแก T4 (HOR3) และธาตุอาหารเสริมสูงสุดในดิน ไดแก T4 (HOR3) กรรมวิธี
ที่มี ธาตุ N, P และ K สูงสุดในใบ ไดแก T4 (HOR3) ธาตุอาหารรองสูงสุดในใบ ไดแก T4 (HOR3) และ
ธาตุอาหารเสริมสูงสุดในใบ ไดแก T4 (HOR3) ผลการวิเคราะหการสะสมอินทรียส ารในใบพืชและปริมาณ
ของแข็งที่ละลายนํ้าได (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
ในใบพืชมีบทบาทสําคัญตอการสรางอินทรียส ารภายในของพืชและลําเลียงอาหารจากแหลงทีส่ รางอาหาร
ไปสูผล โดยสารอาหารถูกลําเลียงไปในรูปของนํ้าตาล ซึ่งสวนใหญคือนํ้าตาลซูโครส
คําสําคัญ: ปุยปนเม็ดสูตรผสม การสะสมอินทรียสาร คาความหวาน ปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าได
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คํานํา

มะมวงนํ้าดอกไมสีทอง มีแหลงผลิตที่สําคัญ
ไดแก จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ นครราชสีมา และ
ลพบุรี โดยเฉพาะอําเภอวังทอง อําเภอเนินมะปราง
จังหวัดพิษณุโลก มีกลุม ผลิตมะมวงนํา้ ดอกไมสที อง
สงออกไปประเทศญี่ปุนอยางเปนระบบ ทําใหมี
ชื่อเสียงโดงดังไปทั่วจังหวัดอยูในขณะนี้ และเปน
อาชีพหลักนํารายไดเขาสูป ระเทศจํานวนมาก มีขาย
ตลอดทั้งป และสงออกในรูปมะมวงสดและผลไม
แปรรูป โดยเกษตรกรสวนใหญมีการใชปุยเคมีเปน
จํานวนมาก (ประมาณ 90 % ของผูส ง ออกทัง้ หมด)
เพื่อการผลิตมะมวงในฤดูกาลและการผลิตมะมวง
นอกฤดู โดยเฉพาะสูตร 46-0-0, 21-0-0, 15-1515, 13-13-21 และใสปุยมากขึ้นตามอายุของตน
มะมวง จึงทําใหระบบการผลิตไมยั่งยืน เกษตรกร
มีตน ทุนดานปุย เคมีและสารเคมีสงู มากในการปลูก
มะมวง และทําใหดินเสื่อมสภาพเร็วขึ้น ผลผลิต
มะมวงขาดคุณภาพ ปริมาณความหวานในผลมะมวง
ลดตํา่ ลง จึงตองมีการทดสอบพัฒนาปุย ปน เม็ดสูตร
ผสม (HO) ที่นําเอาธาตุอาหารที่จําเปนของพืชทั้ง
16 ชนิดมาผสมกับจุลินทรียที่เปนประโยชน (EM)
หลายชนิด ผสมกับสารสกัดสมุนไพร สารปรับสภาพ
ดิ น สารเสริ ม ภู มิ คุ  ม กั น โรคพื ช และสารอิ น ทรี ย 
ปองกันโรคและแมลงหลายชนิดเขาไวภายในเม็ด
เดียวกัน แลวควบคุมการปลดปลอยธาตุอาหาร
ทําใหมีคุณสมบัติเปนปุยละลายชา โดยพัฒนาสูตร
ปุยปนเม็ดสูตรผสม (HO) ที่มีประสิทธิภาพ 3 สูตร
นํามาใชทดสอบกับมะมวง (Japkaew and Intanon,
2010.) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปุยปนเม็ดสูตรผสม
(HOR) และปุย เคมี ทีม่ ผี ลตอการสะสมอินทรียส าร
ในใบและปริมาณของแข็งทีล่ ะลายนํา้ ได (TSS) ของ
ผลมะมวง

อุปกรณและวิธีการ

วิธีการศึกษา
พัฒนาปุย ปน เม็ดสูตรผสม (Granular fertilizer
mixed formula, HO) ผลิตเปนสูตรเฉพาะพืช 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 ทําการทดลอง
ในแปลงมะมวงนํ้าดอกไมสีทองของเกษตรกรที่ให
ผลผลิตแลวอายุตน 10 ป ระยะปลูก 8×8 เมตร
วางแผนทดลองแบบ RCBD ประกอบดวย 5 กรรมวิธี
วิธีละ 4 ซํ้า รวม 4 ตน/กรรมวิธี หรือทั้งหมด
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 ครั้งที่ 1 ภายหลังการตัดแตงกิ่งใสปุย
HOV = 2 กิโลกรัม/ตน ครั้งที่ 2 เมื่อมะมวงเปนใบ
เพสลาด ใสปุย HOR = 2 กิโลกรัม/ตน ครั้งที่ 3
หลังออกดอกแลวและติดผลเล็กขนาดเทาหัวแมมอื
ใสปุย HOR = 1 กิโลกรัม/ตน ระยะเวลาทําการ
ทดลอง ระหวางเดือนพฤษภาคม 2560 ถึงเดือน
พฤษภาคม 2561 ณ บานมวงหอม ตําบลบานกลาง
อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ทําการบันทึกขอมูล
ดั ง นี้ 1. รวบรวมข อ มู ล สภาพแวดล อ ม ได แ ก
ความชืน้ สัมพัทธและปริมาณนํา้ ฝน 2. วิเคราะหปยุ
ที่ใชในการทดลอง ไดแก การวิเคราะหธาตุอาหาร
หลัก (N, P, K), ธาตุอาหารรอง (Ca, Mg, S), ธาตุ
อาหารเสริม (Fe, Cu, Mn, Zn, B), pH, OM, EC
3. วิเคราะหดนิ กอนและหลังการทดลอง ไดแก การ
วิเคราะหธาตุอาหารหลัก (N, P, K), ธาตุอาหารรอง
(Ca, Mg, S), ธาตุอาหารเสริม (Fe, Cu, Mn, Zn,
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B), pH, OM, EC 4. วิเคราะหธาตุอาหารในใบ ไดแก
การวิเคราะหธาตุอาหารหลัก (N, P, K), ธาตุอาหาร
รอง (Ca, Mg, S), ธาตุอาหารเสริม (Fe, Cu, Mn,
Zn, B) 5. วิเคราะหการสะสมอินทรียสารในใบพืช
และปริมาณของแข็งทีล่ ะลายนํา้ ได วิเคราะหขอ มูล
เชิงสถิตโิ ดยใชวธิ ี Analysis of Variance (ANOVA)
เปรี ย บเที ย บความแตกต า งของค า เฉลี่ ย โดยวิ ธี
Duncan’s new multiple range test (DMRT)
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %
วิธีการผลิตปุยปนเม็ดสูตรผสม
พัฒนาสูตรปุยปนเม็ดสูตรผสม เพื่อเรงการ
เจริญเติบโตดานกิ่ง ยอด และใบ จํานวน 1 สูตร
(HOV) เพือ่ ใชกบั ทุกกรรมวิธที มี่ กี ารจัดการปุย และ
สูตรปุย ปน เม็ดสูตรผสม เพือ่ เรงการออกดอก ติดผล
ขยายขนาดของผล และเพิม่ ผลผลิต จํานวน 3 สูตร
(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. วิเคราะหดนิ เพือ่ หาระดับธาตุอาหารหลัก
(N, P, K) เบื้องตนที่มีในแปลงปลูก และพิจารณา
ปริมาณธาตุอาหารหลักทีต่ อ งเพิม่ เขาไปใหเพียงพอ
กับความตองการของพืช
2. ชัง่ วัตถุดบิ ตามสัดสวนโดยนํา้ หนัก (Table
1) แล ว นํ า มาขึ้ น จานป  น พ น เคลื อ บด ว ยปุ  ย นํ้ า
ชีวภาพและปุยอินทรียนํ้า เสร็จแลวจึงนําไปผึ่งลม
ใหแหง เรียกวา เม็ดปุยตั้งตน
3. นําเม็ดปุย ตัง้ ตน มาพรมดวยปุย อินทรียน าํ้
อีกครัง้ แลวปน ขึน้ เม็ดโดยการเสริมธาตุอาหารรอง
ธาตุอาหารเสริม วัสดุสารปรับปรุงดินแลวเคลือบ
ดวยสารควบคุม การปลดปลอยธาตุอาหารบนจาน
ปน แลวปลอยใหเม็ดปุย กลิง้ ไประยะหนึง่ เพือ่ ใหเม็ด
แนนและคงรูปยิ่งขึ้น เสร็จแลวนําไปผึ่งลมใหแหง
เรียกวา “ปุยปนเม็ดสูตรผสม”

Table 1 Raw materials and components of chemical and granular fertilizer mixed formula
Raw materials and components of granulated fertilizer
mixed formula (% weight)
Fertilizer
A
B
C
D
E
F
HOV
30
20
20
10
10
10
HOR1
15
15
40
15
10
5
HOR2
20
15
35
15
10
5
HOR3
35
15
20
15
10
5

Total
100 %
100
100
100
100
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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

ผลการทดลองและวิจารณผล

1. สภาพภูมอิ ากาศระหวางเดือนพฤษภาคม
2560 ถึงเดือนพฤษภาคม 2561 มีอณ
ุ หภูม,ิ ปริมาณ
นํา้ ฝนและความชืน้ สัมพัทธเฉลีย่ โดยรวบรวมขอมูล
จากสถานีศูนยอุทกวิทยาและบริหารนํ้าภาคเหนือ
ตอนลาง จังหวัดพิษณุโลก และกรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม ซึง่ ครอบคลุม

พืน้ ทีท่ ที่ าํ วิจยั พบวา ระหวางเดือนพฤษภาคม 2560
ถึงเดือนพฤษภาคม 2561 มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด
33.8 องศาเซลเซียส, อุณหภูมเิ ฉลีย่ ตํา่ สุด 23.4 องศา
เซลเซียส, ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย 109.7 มิลลิเมตร
และความชื้นสัมพัทธเฉลี่ย 73.8 - 78.8 เปอรเซ็นต
สิง่ แวดลอมอยูใ นสภาพปกติไมเปนอุปสรรคตอการ
เจริญเติบโตของตนมะมวง (Figure 1)

Figure 1 Weather conditions, monthly from May 2017 to May 2018
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2. ผลการวิเคราะหปุย พบวา ปุยเคมี (1515-15) มีธาตุ N สูงสุด เมื่อพิจารณาเฉพาะในกลุม
ของปุยปนเม็ดสูตรผสมแลวพบวา ธาตุไนโตรเจน
รวมสูงสุด ไดแก ปุย HOR3, HOR2 และ HOR1
ตามลํ า ดั บ เมื่ อ พิ จ ารณาผลการวิ เ คราะห ธ าตุ

ไนโตรเจนแลวพบวา กลุม ปุย ปน เม็ดสูตรผสม มีธาตุ
ไนโตรเจนตามปริมาณความตองการของพืช โดยมี
ธาตุ N ระหวาง 2.55 - 2.80 % ทั้งนี้เปนผลมาจาก
วัสดุผสมสูตรทีห่ ลากหลายและเปนเปาหมายสําคัญ
ในการพัฒนาสูตรปุย (Table 2)

Table 2 Analysis of fertilizers used in this experiment
Properties
Major nutrients

Secondary nutrients

Micro nutrients

Organic matter
pH (1:1)
EC (1:5)

N%
P%
K%
Total %
Ca %
Mg %
S%
Total %
Fe (ppm)
Cu (ppm)
Zn (ppm)
Mn (ppm)
Bo (ppm)
Total %
OM %
EC (us/cm)

15-15-15
15
15
15
45

Fertilizers
HOV HOR1 HOR2 HOR3
2.55
2.65
2.71
2.80
1.44
1.62
1.75
1.85
10.29 10.54 10.73 10.97
14.27 14.82 15.18 15.62
2.14
2.40
2.87
1.99
1.36
1.48
1.54
1.11
1.21
0.75
0.92
1.14
5.62
3.86
4.42
5.02
2.46
2.35
1.79
1.35
44.47 47.33 49.66 53.72
139.73 155.28 189.62 203.17
254.06 272.36 281.78 298.55
30.33 33.55 35.85 37.52
0.06
0.05
0.05
0.06
1.13
1.20
1.44
1.51
8.14
6.43
7.35
7.68
67.31 66.25 63.44 61.12
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3. ผลการวิเคราะหดนิ กอนและหลังการทดลอง
พบวา ดินทีใ่ ชในการทดลองเปนดินในแปลงมะมวง
นํ้ า ดอกไม สี ท องของเกษตรกรที่ ใ ห ผ ลผลิ ต แล ว
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
ความเค็มของดินอยูใ นระดับตํา่ มาก ธาตุอาหารเพิม่
สูงขึ้น (Table 3)

Table 3 Analysis of physical and chemical properties of the soil before and after planting
After the experiment
Before
the
T0
T1
T2
T3
experiment Control 15-15-15 HOR1 HOR2

Properties
Major nutrients

N%
P%
K%
Total %
Secondary nutrients Ca (ppm)
Mg (ppm)
S (ppm)
Total %
Micro nutrients
Fe (ppm)
Cu (ppm)
Zn (ppm)
Mn (ppm)
Bo (ppm)
Total %
Organic matter
OM %
pH (1:1)
EC (1:5)

EC (us/cm)

1.05
1.20
1.50
1.53
1.65
0.38
0.42
0.45
0.49
0.58
1.14
1.25
1.36
1.46
1.74
2.58
2.86
3.31
3.48
3.96
695.10 675.7 653.2 1364.40 1543.20
153.14 157.71 196.23 373.27 446.45
3400.00 3900.00 4800.00 5800.00 6300.00
0.42
0.47
0.56
0.75
0.83
1030.00 1580.00 3900.00 1080.00 1213.00
1.96
2.90
1.12
1.14
1.02
39.69 49.58 52.29 67.41 76.23
33.54 33.82 39.80 85.22 141.94
1.38
2.06
0.19
0.25
0.35
0.14
0.17
0.40
0.12
0.11
0.93
1.53
1.96
2.17
2.31

T4
HOR3
1.76
0.74
2.21
4.71
2184.70
491.45
6500.00
0.92
1531.00
4.75
112.77
163.23
3.75
0.18
3.03

8.53

8.57

8.28

7.62

7.46

7.21

70.85

70.83

70.16

67.14

63.16

62.23
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4. ผลการวิ เ คราะห ธ าตุ อ าหารในใบพื ช
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
Major nutrients

N%
P%
K%
Total %
Secondary nutrients Ca (ppm)
Mg (ppm)
S (ppm)
Total %
Micro nutrients
Fe (ppm)
Cu (ppm)
Zn (ppm)
Mn (ppm)
Bo (ppm)
Total %

Before
the
T0
experiment Control
0.96 1.08
0.11 0.13
0.43 0.51
1.50 1.72
168.14 190.87
110.92 112.35
90.00 110.00
0.37 0.41
43.75 58.76
0.01 0.02
20.65 20.98
10.19 10.17
0.18 0.20
0.07 0.09

After the experiment
T1
T2
T3
15-15-15 HOR1 HOR2
1.42 1.40 1.52
0.13 0.15 0.17
0.52 0.63 0.67
2.07 2.18 2.36
196.62 539.36 566.92
113.90 164.05 170.29
140.00 160.00 150.00
0.45 0.86 0.89
63.07 101.44 115.32
0.02 1.20 2.20
30.49 40.79 50.20
10.60 40.44 60.80
0.34 0.45 0.49
0.10 0.18 0.23

T4
HOR3
1.53
0.18
0.73
2.44
746.37
171.99
170.00
1.09
171.51
2.43
80.10
80.54
0.54
0.34
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5. ผลการวิเคราะหการสะสมอินทรียสาร
ในใบพื ช และปริ ม าณของแข็ ง ที่ ล ะลายนํ้ า ได
ในผลมะมวง พบวา ใบพืชมี Dry matter สูงสุดใน
T4 (HOR3) 6.76 g คาความหวานในผลมะมวง
สูงสุดใน T4 (HOR3) 21.5 % brix อยางมีนยั สําคัญ

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

Table 5 Analysis of dry matter of leaves and total soluble solid of the fruit
Treatments
Dry matter (g)
T0 (Control)
4.91 c
T1 (15-15-15)
5.22 bc
T2 (HOR1)
5.27 bc
T3 (HOR2)
5.73 b
T4 (HOR3)
6.76 a
F-Test
*
% CV
12.94
* = 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

TSS (% brix)
18.0 e
18.3 d
19.1 c
20.2 b
21.5 a
*
7.42

ขอขอบคุณ คุณมานิต นันทพรหม เกษตรกร
ชาวสวนมะมวง บานมวงหอม ตําบลบานกลาง
อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ทีใ่ หความอนุเคราะห
สวนมะมวงเพื่อใชเปนแปลงวิจัย และขอขอบคุณ
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตนครสวรรค ที่ชวยใหการวิจัยในครั้งนี้
สําเร็จไดดวยดี
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การผลิตเคพกูสเบอรรีในวัสดุปลูกไรดิน

The Cape gooseberry Production in Substrates Culture
ชินพันธ ธนารุจ* และ วิภาวี มีระหันนอก
Chinnapan Thanarut* and Wipawee Meerahannok
สาขาไมผล คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม 50290
Division of Pomology, Faculty of Agriculture Production, Maejo University, Chiang Mai, 50290
* Corresponding author: greenlanna2512@gmail.com

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
เคพกูสเบอรรโี ดยใหปยุ ไฮโดรโปนิกส ในพืน้ ทีท่ มี่ คี วามสูง 300 เมตรเหนือระดับนํา้ ทะเลปานกลาง ทีส่ าขา
ไมผล คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม โดยแบงออกเปน 2 การทดลอง
ไดแก การทดลองที่ 1 ศึกษาวัสดุปลูกเคพกูสเบอรรจี าํ นวน 8 ชนิดคือ ขุยมะพราวลางดวยแคลเซียมไนเตรท
ขุยมะพราวลางดวยนํา้ เปลา ขุยมะพราวไมลา งนํา้ กาบมะพราวสับลางดวยแคลเซียมไนเตรท กาบมะพราว
สับลางดวยนํ้าเปลา กาบมะพราวสับไมลางนํ้า ทรายและถานแกลบ โดยพบวาการปลูกเคพกูสเบอรรี
ในขุยมะพราวที่ลางดวยแคลเซียมไนเตรทมีการเจริญเติบโตที่ดีที่สุดคือ 78.22 เซนติเมตร และมี
ความกวางของทรงพุม 44.80 เซนติเมตร แตเคพกูสเบอรรีที่ปลูกในกาบมะพราวสับที่ลางดวยนํ้าเปลา
และลางดวยแคลเซียมไนเตรท มีผลตอขนาดทําใหผลใหญคือ 4.43 และ 4.38 กรัม ตามลําดับ ซึ่งมี
ความแตกตางกับทุกสิง่ ทดลองทีเ่ หลืออยางมีนยั สําคัญทางสถิติ ในการทดลองที่ 2 เปนการศึกษาวัสดุปลูก
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 สวนที่ปลูก
ในทรายผสมกับกาบมะพราวสับ อัตราสวน 1:1 พบวามีนํ้าหนักผลสูงที่สุดคือ 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
เดียวกับพริก มะเขือเทศ มันฝรัง่ ยาสูบ และพิทเู นีย
มีถนิ่ กําเนิดในอเมริกาใต เชน ประเทศเปรู ชิลี และ
ประเทศบราซิล เคพกูสเบอรรีมีมากกวา 70 ชนิด
(species) มีทั้งชนิดลมลุก เปนพืชปเดียว และพืช
หลายป แต มี เ พี ย งไม กี่ ช นิ ด ที่ มี มู ล ค า ทางด า น
เศรษฐกิจ เพราะมีรสชาติหวานหอมและเปนทีร่ จู กั
อยางกวางขวาง ทัง้ ในประเทศไทยและในตางประเทศ
(Intelligence, 2008) เคยมีการเรียก เคพกูสเบอรรี
วา “โทงเทงฝรัง่ ” เพราะมีลกั ษณะคลายกับตนโทงเทง
(P. minima L. และ P. angulata L.) ซึง่ เปนวัชพืช
ชนิดหนึ่งที่ขึ้นอยูทั่วไป ตอมาไดมีการเรียกชื่อใหม
เพื่อกลยุทธทางดานการคา คือ “ผลระฆังทอง”
(Golden bell fruit) (ณรงคชัย, 2550)
เคพกู ส เบอร รี เ ป น ไม เ มื อ งหนาวที่ มู ล นิ ธิ
โครงการหลวงไดนํามาทดลองปลูกในพื้นที่ของ
โครงการพัฒนาและสงเสริมไมผลขนาดเล็ก มูลนิธิ
โครงการหลวง ตั้งแตป พ.ศ. 2522 เปนตนมา เปน
สายพั น ธุ  โ คลั ม เบี ย อี โ คไทป (Colombian
ecotype) (Cikili and Halil, 2016) และเริ่มเปน
ที่รูจักในกลุมผูบริโภคมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีคุณคา
สารอาหารสูงและมีการคนพบสรรพคุณในทางการ
แพทยคือ ผลเคพกูสเบอรรีสดมีสารตานอนุมูล
อิสระ (antioxidants) ซึ่งประกอบดวยวิตามินซี
anthocyanin, flavonoids และ phenolic acids
ในปริมาณที่สูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับผลไมชนิด
อืน่ ๆ โดยมีรายงานจากการวิจยั พบวา anthocyanin
ในผลเคพกูสเบอรรสี ามารถลดการเจริญเติบโตของ
เซลลมะเร็งประเภท HT-29 และ HCT-116 ได
(สุชาดา, 2559)

ป จ จุ บั น ประเทศไทยส ว นใหญ มี ก ารปลู ก
เคพกูสเบอรรจี าํ นวนมากในพืน้ ทีส่ งู ทางตอนเหนือ
ของประเทศ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่โครงการหลวง
เชน สถานีโครงการหลวงอินทนนท อําเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม สถานีเกษตรหลวงอางขาง อําเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม ศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวงแกนอย
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม และศูนยพัฒนา
โครงการหลวงแมลานอย อําเภอแมลานอย จังหวัด
แมฮอ งสอน เคพกูสเบอรรยี งั เปนไมผลทีอ่ ยูร ะหวาง
การวิ จั ย และส ง เสริ ม ให เ กษตรกรสมาชิ ก ของ
โครงการหลวงปลูกเพื่อเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร
(องคความรูเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน,
2559; ณรงค ชั ย , 2550) ซึ่ ง การปลู ก พื ช และ
เคพกูสเบอรรีในวัสดุปลูก เปนอีกงานวิจัยหนึ่งเพื่อ
แก ไ ขป ญ หาการทํ า การเกษตรบนดิ น ที่ มี ส ภาพ
ไม เ หมาะสมในการเพาะปลู ก หรื อ มี ธ าตุ อ าหาร
ไมเพียงพอตอการเจริญเติบโตของพืชชนิดนั้นๆ
ซึ่งชนิดวัสดุปลูกเคพกูสเบอรรีจะมีผลตอขนาดผล
และคุณภาพของผลผลิต (Andre et al, 2013)
ดั ง นั้ น การปลู ก พื ช ในวั ส ดุ ป ลู ก ที่ ไ ม ใ ช ดิ น
(ไรดิน) เปนการแกปญหาการเกิดโรคในดิน และ
รวมถึงการขาดออกซิเจนของรากพืชตางๆ ได เชน
มะเขือเทศ พริกหวาน แตงกวา และเมลอน เปนตน
โดยพืชเหลานี้เปนพืชที่ตองการออกซิเจนจํานวน
มาก เนือ่ งจากการปลูกพืชแบบรากแชในสารละลาย
(Hydropronis) โดยพบวาในพื้นที่ที่มีอากาศรอน
มักจะมีปญหาเรื่องอุณหภูมิของนํ้าที่สูงจนเกินไป
ทําใหพืชเกิดอาการเครียด มีผลทําใหรากพืชขาด
ออกซิเจนจนทําใหพืชออนแอและเปนโรคไดงาย
ซึง่ การทดลองครัง้ นีไ้ ดศกึ ษาวัสดุปลูกทีม่ ผี ลตอการ
เจริญเติบโตและการใหผลผลิตของเคพกูสเบอรรี
ในพื้นที่ตํ่า เพื่อใหการปลูกและการจัดการผลผลิต
มีการเจริญเติบโตดีและใหผลผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ จึงได
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ทําการศึกษาวัสดุปลูกตางๆ ในการปลูกเคพกูสเบอรรี
ทีส่ าขาไมผล คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัย
แมโจ จังหวัดเชียงใหม ซึง่ มีระดับความสูง 300 เมตร
เหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง เพื่อศึกษาผลของ
วัสดุปลูกไรดนิ ทีเ่ หมาะสม รวมถึงผลกระทบตอการ
เจริญเติบโตของเคพกูสเบอรรี เพื่อเปนขอมูลและ
แนวทางการผลิตเคพกูสเบอรรีที่มีคุณภาพดีตอไป

อุปกรณและวิธีการ

การทดลองที่ 1 ศึกษาวัสดุปลูกที่มีผลตอการ
เจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของเคพกูสเบอรรี
โดยวางแผนการทดลองแบบสุม สมบูรณ (Completely
randomized design ; CRD) แบงออกเปน 8 สิ่ง
ทดลองๆ ทดลองละ 10 ซํ้า ซํ้าละ 1 ตน ใชตนกลา
อายุ 1 เดือน โดยแยกปลูกตามสิง่ ทดลองไดดงั นีค้ อื
1) ขุยมะพราวทีล่ า งดวยแคลเซียมไนเตรท (Coconut
coir wash with calcium nitrate) 2) ขุยมะพราว
ลางดวยนํ้าเปลา (Coconut coir wash with
water) 3) ขุยมะพราวไมไดลา งนํา้ (Coconut coir
unwash) 4) กาบมะพราวสับลางดวยแคลเซียม
ไนเตรท (Coconut chip wash with calcium
nitrate) 5) กาบมะพราวสับลางดวยนํา้ เปลา (Coconut
chip wash with water) 6) กาบมะพราวสับไมได
ลางนํา้ (Coconut chip unwash) 7) ทราย (Sand)
และ 8) ถานแกลบ (Rice husk charcoal) การ
เตรียมวัสดุปลูกลางนํา้ เปลาและลางดวยแคลเซียม
ไนเตรท อัตราสวน 1 กิโลกรัมตอนํ้า 100 ลิตร เปน
เวลา 3 วัน ชวงแรกของการเจริญเติบโตใชคา EC
ของปุย นํา้ 1.6 - 2.0 โดยระบบนํา้ หยดทุกวัน วันละ
1 ลิตรตอ 1 ตน และเมื่อตนเคพกูสเบอรรีเริ่ม
ออกดอกไปจนถึงผลสุกแก ใชคา EC 2.0 - 2.5 โดย
ระบบนํ้าหยดทุกวัน วันละ 2 ลิตรตอ 1 ตน เก็บ
ขอมูลความสูงของตน ความกวางของทรงพุม ขนาด

และนํ้าหนักผล และคุณภาพผล Coconut coir
(unwash)
การทดลองที่ 2 ศึกษาอัตราสวนผสมของวัสดุ
ปลูกไรดินตอการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิต
ของเคพกูสเบอรรี วางแผนการทดลองแบบสุม
สมบูรณ (Completely randomized design;
CRD) แบงออกเปน 9 สิ่งทดลอง ทดลองละ 10 ซํ้า
ซํา้ ละ 1 ตน ใชตน กลาอายุ 1 เดือน โดยใชวสั ดุปลูก
ไรดินที่ไดผลดีจากการทดลองที่ 1 มาทดสอบและ
รวมถึงการผสมรวมกัน ซึ่งแยกสิ่งทดลองดังนี้คือ
1) ขุยมะพราว 2) กาบมะพราวสับ 3) ทรายผสม
ขุยมะพราว อัตราสวน 1:1, 4) ทรายผสมกาบ
มะพราวสับ อัตราสวน 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
ขุยมะพราวและกาบมะพราวสับลางดวยสารละลาย
แคลเซียมไนเตรท คา EC และระยะเวลาการใหนํ้า
ทําเชนเดียวกับการทดลองที่ 1 โดยบันทึกความสูง
ของตนและความกวางของทรงพุมในเดือนที่ 1
เดือนที่ 2 หลังจาก 2 เดือนทําการผูกเชือกโยงกิ่ง
เพื่อพยุงตน การเก็บขอมูลเก็บเชนเดียวกับการ
ทดลองที่ 1 และวิ เ คราะห ข  อ มู ล ทางสถิ ติ ด  ว ย
โปรแกรมสําเร็จรูป

ผลการวิจัย

การทดลองที่ 1 ความสูงของตนพบวาในเดือน
ที่ 1 และ 2 ตนเคพกูสเบอรรีที่ปลูกในขุยมะพราว
ลางดวยแคลเซียมไนเตรทมีความสูงของตนสูงทีส่ ดุ
คือ 12.22 และ 48.55 เซนติเมตร ตามลําดับ โดย
มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่งกับ
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วัสดุชนิดอืน่ ๆ ขณะทีเ่ ดือนที่ 3 การเจริญเติบโตดาน
ความสูงไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ทางดาน
ความกวางของทรงพุมพบวา เดือนที่ 2 ตนที่ปลูก
ในถานแกลบมีความกวางของทรงพุมมากที่สุดคือ
12.35 เซนติเมตร มีความแตกตางกันทางสถิตอิ ยาง
มีนัยสําคัญยิ่ง และในเดือนที่ 3 ตนเคพกูสเบอรรี
ที่ปลูกในขุยมะพราวลางดวยแคลเซียมไนเตรท
มีความกวางของทรงพุม มากทีส่ ดุ คือ 44.80 เซนติเมตร
ซึ่งไมมีความแตกตางทางสถิติกับกาบมะพราวสับ
ไมลางนํ้าและที่ลางแคลเซียมไนเตรทคือ 42.60
และ 42.10 เซนติเมตร ตามลําดับ แตมีความ
แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่งกับวัสดุ
ไรดินชนิดอื่นๆ ที่เหลือ (Table 1)

ดานคุณภาพของผลผลิตพบวา หลังจากปลูก
2 เดือนจะเริ่มออกดอกติดผล ตนที่ปลูกในกาบ
มะพราวสับลางดวยนํา้ เปลาและลางดวยแคลเซียม
ไนเตรท มีนาํ้ หนักผลมากทีส่ ดุ คือ 4.43 กรัม มีความ
กวางและความยาวผลมากเชนกัน คือ 18.17,
19.85 และ 18.26, 19.11 ตามลําดับ (Table 2)
ซึง่ มีความแตกตางทางสถิตกิ นั ทุกวัสดุอนื่ ๆ ทีเ่ หลือ
ในดานความกวางของผลพบวา ตนที่ปลูกในกาบ
มะพราวสับลางดวยแคลเซียมไนเตรทมีความกวาง
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)

Month 1
Coconut coir wash with calcium nitrate 12.22 a
Coconut coir wash with water
7.00 ab
Coconut coir (unwash)
7.45 ab
Coconut chip wash with calcium nitrate 6.35 ab
Coconut chip wash with water
5.90 ab
Coconut chip (unwash)
5.10 b
Sand
7.30 ab
Rice husk charcoal
8.95 a
F-Test
**
CV (%)
33.9531

Month 2
48.55 a
40.70 abc
38.30 abc
32.33 bcd
29.11 cd
25.33 d
36.30 abcd
43.80 ab
**
22.2611

Month 3
78.22
71.20
65.70
74.22
71.44
73.22
68.20
76.50
ns
28.0759

Plant canopy (cm)
Month 2
10.95 ab
10.80 ab
10.10 ab
9.95 ab
8.00 b
8.00 b
11.85 a
12.35 a
**
24.72

Month 3
44.80 a
42.10 a
42.60 a
28.33 bc
27.77 bc
26.88 c
37.80 ab
40.90 a
**
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
Berry weight (g)
Treatment
With Without
husk husk
Coconut coir wash with calcium nitrate 3.36 c 3.21 c
Coconut coir wash with water
3.27 c 3.12 c
Coconut coir (unwash)
3.70 bc 3.53 bc
Coconut chip wash with calcium nitrate 4.55 a 4.38 a
Coconut chip wash with water
4.64 a 4.43 a
Coconut chip (unwash)
3.68 bc 3.53 bc
4.28 ab 4.07 ab
Sand
Rice husk charcoal
4.14 ab 3.95 ab
F-Test
**
**
CV (%)
24.88 24.01

Berry Length (mm)
Diameter Length
17.78 d
17.98 d
18.52 cd
20.26 a
19.85 ab
18.17 d
19.48 abc
18.97 bcd
**
9.86

17.27 cd
16.90 d
17.85 bcd
18.71 ab
19.11 a
18.26 abc
17.90 bcd
17.84 bcd
**
8.7

TSS
(ºBrix)
14.03 ab
13.40 b
14.25 ab
14.18 ab
14.46 ab
14.38 ab
14.01 ab
14.65 a
**
6.20

** = Significant difference at probability level 0.01
การทดลองที่ 2 การเจริ ญ เติ บ โตพบว า
เคพกู ส เบอร รี ที่ ป ลู ก ในทรายผสมถ า นแกลบ
อัตราสวน 1:1 มีการเจริญเติบโตไดดใี นชวง 1 เดือน
แรกคือ 15.12 เซนติเมตร และมีทรงพุมใหญที่สุด
คือ 15.50 เซนติเมตร (Table 3) แตไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติกับทุกสิ่งทดลอง โดยเฉพาะ
ทรายผสมกาบมะพราวสับอัตราสวน 1:1 และ
รวมถึงในเดือนที่ 2 หลังปลูก ซึ่งสอดคลองกับดาน

คุณภาพผลผลิตพบวา เคพกูสเบอรรที ปี่ ลูกในทราย
ผสมกาบมะพราวสับอัตราสวน 1:1 มีนํ้าหนักผล
มากที่สุดคือ 6.31 กรัม เพราะมีผลขนาดใหญ
ซึ่งไมแตกตางกับสิ่งทดลองตางๆ ยกเวนที่ปลูก
ในขุ ย มะพร า วและถ า นแกลบผสมขุ ย มะพร า ว
อัตราสวน 1:1 ทีม่ ขี นาดผลเล็กทีส่ ดุ (Table 4 และ
Figure 1)
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Table 3 Effect of substrate culture on growth rate of cape gooseberry tree
Treatment
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)
F-Test
CV (%)

Plant high (cm)
Month 1 Month 2
11.00 b
56.10
13.40 ab
55.60
12.90 ab
55.70
51.90
13.30 ab
15.12 a
57.90
57.90
12.7 ab
54.30
13.50 ab
13.20 ab
58.40
56.80
13.50 ab
**
ns
20.09
15.93

Plant canopy
(cm)
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
*
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
Berry weight (g)
Treatment
With Without
husk husk
4.25 cd 4.05 cd
Coconut coir
4.66 bc 4.43 bc
Coconut chip
5.66 ab 5.42 ab
Sand : coconut coir (1:1)
6.59 a 6.31 a
Sand : coconut chip (1:1)
4.81 bc 4.60 bc
Sand : rice husk charcoal (1:1)
3.39 d 3.25 d
Rice husk charcoal: coconut coir (1:1)
Rice husk charcoal: coconut chip (1:1) 5.65 ab 5.38 ab
Coconut coir: sand: rice husk charcoal (1:1:1) 6.23 a 5.89 a
Coconut chip: sand: rice husk charcoal (1:1:1) 4.77 bc 4.58 bc
F-Test
**
**
CV (%)
21.91 22.82

** = Significant difference at probability level 0.01

Berry Length (mm)
Diameter Length
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
**
8.84

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
**
7.80

TSS
(ºBrix)
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
**
6.00
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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)

ผลการวิจารณผลการวิจัย

จากการทดลองพบวา นอกจากธาตุอาหารแลว
วั ส ดุ ป ลู ก ไร ดิ น ยั ง มี ผ ลต อ การเจริ ญ เติ บ โตและ
คุณภาพผลผลิตของเคพกูสเบอรรีเปนอยางมาก
โดยพบวาเคพกูสเบอรรีที่ปลูกในขุยมะพราวลาง
ดวยแคลเซียมไนเตรท ขุยมะพราวลางดวยนํา้ เปลา
ขุยมะพราวไมไดลา งนํา้ ทรายและถานแกลบรวมกับ
การใหปยุ ในระบบนํา้ หยด มีผลตอการเจริญเติบโต
ของเคพกูสเบอรรี ทั้งดานความสูงของตนและ
ความกวางของทรงพุม ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากวัสดุปลูกตางๆ
มีชองอากาศมากทําใหมีการถายเทอากาศดี และ
วัสดุยงั สามารถอุม นํา้ ไดดแี ตนาํ้ ไมขงั จึงทําใหมกี าร
เจริญเติบโตและใหผลผลิตที่ดีมีคุณภาพซึ่งตางกับ
ขุยมะพราวที่อุมนํ้าไดดีและมีชองวางอากาศนอย

ทําใหการเจริญเติบโตชาและผลผลิตมีขนาดเล็ก ซึง่
สอดคลองกับ เจนจิรา และคณะ (2559) รายงานวา
ขุยมะพราวสามารถกักเก็บนํ้าไดดี ทําใหพืชมีการ
เจริญเติบโตเร็ว สวน เรวัตร และคณะ (ม.ป.ป.)
ไดรายงานวา ทรายเหมาะสําหรับใชเปนวัสดุปลูก
เพราะมีการระบายนํ้าดีและความพรุน ในขณะที่
ถานแกลบมีการอุมนํ้าที่ดี มีความโปรง มีคา pH
มากกวา 8 และชวยปลดปลอยฟอสฟอรัสและ
โพแทสเซียม ทําใหพืชแข็งแรง (ทัศนีย, ม.ป.ป.)
ตนกลาไมสามารถเจริญเติบโตไดดีในกาบมะพราว
สับในชวงแรกเนื่องจากมีชองวางมากเกินไป การ
ยึดเกาะของรากทําไดยากและชา จึงมีผลทําให
การเจริญเติบโตและใหผลผลิตชาในชวงแรกของ
การเจริญเติบโต แตพบวามีการเจริญเติบโตไดดี
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หลังจากปลูก 2 เดือน ซึ่งสอดคลองกับ เจนจิรา
และคณะ (2559) รายงานวากาบมะพราวสับมี
ชองวางภายในวัสดุ เกิดการสูญเสียนํ้าจากการ
ระเหยไดงาย จึงทําใหพืชมีการเจริญเติบโตที่ชา
สวนคุณภาพของผลผลิตพบวา เคพกูสเบอรรี
ทีป่ ลูกในวัสดุปลูกกาบมะพราวสับลางดวยแคลเซียม
ไนเตรท กาบมะพราวสับลางดวยนํา้ เปลา ทรายและ
ถานแกลบมีผลทําใหคณ
ุ ภาพผลผลิตตอนํา้ หนักผล
และขนาดผลดี เนื่องจากวัสดุปลูกมีรูพรุนสูงและมี
การอุมนํ้าไดดี ตนพืชเจริญเติบโตมากขึ้นจึงทําให
รากสามารถยึดเกาะกับกาบมะพราวสับไดดีขึ้น
และมีระบบรากที่แนนและมีการถายเทอากาศดี
ทําใหมีรากจํานวนมากซึ่งสอดคลองกับ สิริรัตน
(2558) รายงานวา กาบมะพราวสับสามารถดูดซับ
นํ้าและธาตุอาหารไดดี รากนําไปใชในการเจริญ
เติบโตไดดี
สวนการศึกษาการผสมวัสดุปลูกตอการเจริญ
เติบโตและคุณภาพผลผลิตของเคพกูสเบอรรีใน
9 วัสดุปลูก ซึง่ ประกอบดวย ขุยมะพราวอยางเดียว
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
วั ส ดุ ป ลู ก ในทุ ก สิ่ ง ทดลองมี ก ารเจริ ญ เติ บ โตที่ ดี
ในดานความสูงของตนและความกวางของทรงพุม
ยกเวนขุยมะพราวที่มีการเจริญเติบโตชาในชวง
เดือนแรกหลังปลูก เนื่องจากขุยมะพราวมีลักษณะ
อุมนํ้าทําใหตนมีการเจริญเติบโตชาในระยะแรก
และเจริญไดดีขึ้นเมื่อตนโตขึ้นและมีระบบรากที่
มากขึ้น ประกอบกับการใหนํ้าลงบนวัสดุเปนการ

ลางความเค็มของขุยมะพราวออกได ซึ่งสอดคลอง
กับการทดลองขุยมะพราวทีล่ า งนํา้ มีการเจริญเติบโต
ไดดีตั้งแตหลังปลูก 1 เดือนแรก (Table 1)
สวนคุณภาพของผลผลิตพบวา เคพกูสเบอรรี
ที่ปลูกในทรายผสมกาบมะพราวสับ อัตราสวน 1:1
มีผลตอการเพิ่มนํ้าหนักผลและขนาดผลไดดี ทั้งนี้
เนื่องจากทรายซึ่งมีการระบายนํ้าดีเมื่อผสมกับ
กาบมะพราวสับ ทําใหอุมนํ้าดี ลดชองวางของ
กาบมะพราวสับ มีผลทําใหรากยึดเกาะไดดีและ
ระบายนํ้าไดดี ซึ่งสอดคลองกับ สิริรัตน (2558)
ที่รายงานไววา กาบมะพราวสับสามารถดูดซับนํ้า
ไดดแี ละเก็บธาตุอาหารเพือ่ ใหรากนําไปใชเพือ่ การ
เจริญเติบโตไดดี และสอดคลองกับ Hassan et al,
(2010) รายงานวา การใชกาบอินทผาลัมบดเปน
วัสดุปลูกผสมเพอรไลททาํ ใหมชี อ งวางระบายอากาศ
ไดดี สงผลใหรบั ออกซิเจนไดมากและสามารถดูดซับ
นํ้าและธาตุอาหารไดดี สวน Maloupa et al,
(2001) โดยพบวา เมื่อผสมกาบอินทผลัมบดกับ
เพอรไลทมีผลทําใหมะเขือเทศเจริญเติบโตและ
ใหผลผลิตไดดีที่สุด สวน เรวัตร และคณะ (ม.ป.ป.)
รายงานเกี่ยวกับวัสดุปลูกที่ใชทรายเปนวัสดุผสม
ในวัสดุปลูกอื่นๆ มีผลทําใหคุณสมบัติทางเคมีของ
วัสดุปลูกลดลง เชน ความเปนกรด-เปนดางและ
การนํ า ไฟฟ า ส ว นถ า นแกลบผสมขุ ย มะพร า ว
อัตราสวน 1:1 ใหคุณภาพผลผลิตที่ตํ่า เนื่องจาก
วัสดุมคี วามเปนดางสูงและมีการอุม นํา้ ไดมากทําให
มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตช า และส ง ผลให ผ ลผลิ ต ตํ่ า
ซึ่งสอดคลองกับ ศรีสุนันท และเยาวพา (2545)
รายงานวา ขุยมะพราวผสมถานแกลบมีคาการนํา
ไฟฟาสูง แสดงวามีธาตุอาหารตางๆ ละลายอยูม าก
ซึ่งอาจเปนอันตรายตอพืชได
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จากการทดลองวั ส ดุ ป ลู ก ไร ดิ น ที่ มี ผ ลต อ
การเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตเคพกูสเบอรรี
พบว า เคพกู ส เบอร รี ส ามารถเจริ ญ เติ บ โตและ
ใหผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพในพื้นที่ราบ ที่ระดับ
300 เมตรเหนือระดับนํา้ ทะเลปานกลาง 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
uniformity, size and shape. Yield
components, quality attributes and disease
evaluation were recorded. Ten tubers from
each variety were selected for quality
attribute evaluation.

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 FHR5) 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).

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 (1313-21) were applied at the rate of 100 kg/
rai for basal dressing. After that, urea (46-00) 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.
Statistical analysis
The experiment was laid out using a
randomized completely block design
Yield performance
Total yield (kg per rai), the number of (RCBD). Nine treatments with three
tubers per plant were recorded for each 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; postharvest 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).

Tuber weight/ tuber (g)

Tuber weight/ plant (g)

Tuber weight/
12 m2 (kg)
Total yield
(kg/rai)

12 ab

10 bc

6c

8c

15 a

*

YS301

YS304

YS401

YS506

YS603

F-test

*

6b

4b

6b

4b

7b

*

10 ab

3c

3c

4c

7 bc

*

43.2 c

428.7 c

77.3 d

88.7 c

885.3 a 184.7 cd 114.7 c

94.0 d 108.7 c

23.1

*

41.8

*

36.0

*

19.3 b 45.7 ab 547.3 bc 77.7 d 279.3 b

389.7 c

50.8 a 38.9 ab 436.7 bc 269.0 abc 129.3 c

74.6 abc 29.3 ab 43.8 ab

95.1 a

43.4 c 32.1 ab 37.5 ab

69.8 abc 38.3 ab 24.4 b

688.0 ab 362.7 a 268.7 b

61.9 abc 36.7 ab 24.4 b 652.0 abc 207.3 bcd 68.3 c

14 a 10 ab 61.3 abc 31.2 ab 56.5 a

4c

876.7 a 351.7 ab 469.7 a

90.2 ab 45.7 a 43.8 ab 554.7 bc 162.7 cd 112.0 c

45.8 a 45.3 ab

40.6

15 a

YS203

7b

4c

56.0 c

CV (%)
24.3 29.8 39.3
28.5
37.0
* = Significant difference at probability level 0.05

11 ab

YS202

4b

12 a

*

8 bc

Spunta
(Control)

11 a

*

16 a
9 bc

20 a
6c

27 a

23.1

*

31 bc

22 c

25 bc

24 bc

50 a

39 ab

41.1

*

4c

5c

15 ab

4c

10 bc

20 a

4,926 abc 1,566 bcd 516 c

4,191 bc 1,229 cd 846 c

6,624 a 2,655 ab 3,549 a

35.4

*

16 b

6c

7c

5c

8c

670 c
710 d

819 c

23.1

*

40.9

*

36.0

*

4,136bc 587 d 2,110 b

2,944 c

3,299 bc 2,032 abc 977 c

3,239 bc 584 d

6,689 a 1,395 cd 866 c

15 b 5,198 ab 2,739 a 2,030 b

37 abc 12 abc 4 c

31 bc

50 a

CMARDC CRHRC TARDC CMARDC CRHRC TARDC CMARDC CRHRC TARDC CMARDC CRHRC TARDC CMARDC CRHRC TARDC

Atlantic
(Control)

Varieties

Tuber number/ plant

Table 1 The average yield components; tubers number per plant, total weight per tuber, tuber weight per plant, production per 12 sq.m2
and yield production of potato varieties in CMARDC, CRHRC and TARDC, Thailand in 2018.
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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

Atlantic

Spunta YS202 YS203

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
different enzymatically 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).

YS301 YS304

S401 YS506 YS603

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

ว. ผลิตกรรมการเกษตร 1(2):23-30 29
J. Agri. Prod.

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.
TSC (%)
TSS (°Brix)
Firmness (N)
CMARDC CRHRC TARDC CMARDC CRHRC TARDC CMARDC CRHRC TARDC
Atlantic 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
(Control)
Spunta 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
(Control)
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
Varieties

* = 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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ประสิทธิภาพของชอลกสมุนไพรปองกันมด

The Efficacy of Ant Prevention Herbal Chalks
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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

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาประสิทธิภาพของชอลกสมุนไพรในการปองกันมด ระยะทาง
ที่เหมาะสมในการขีดชอลก และความเสถียรของประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ของสมุนไพร โดยดําเนินการ
ทดสอบประสิทธิภาพในการปองกันมดคันไฟ (Solenopsis geminate) ระยะทางที่เหมาะสมและ
ความเสถียรของประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ของชอลกสมุนไพร 4 สูตร ไดแก สูตรปกติ, สูตรเปลือกไข,
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สูตรเปลือกไขมะกรูด และสูตรเปลือกไขพริก เปรียบเทียบกับชุดควบคุม โดยการขีดชอลกทีร่ ะยะรัศมีจาก
จุดกึ่งกลางของแหลงอาหาร 5 - 30 เซนติเมตร และศึกษาหลังจากขีดชอลก ตั้งแตเวลา 15 - 60 นาที
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาชอลกทุกสูตรมีประสิทธิภาพในการปองกันมดได 88.9 - 98.7 เปอรเซ็นต โดย
ชอลกสูตรเปลือกไขพริกเปนสูตรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถปองกันมดไดถงึ 98.7 เปอรเซ็นต ที่ระยะ
รัศมี 5 เซนติเมตรจากจุดกึ่งกลางของแหลงอาหาร และมีความเสถียรของประสิทธิภาพการออกฤทธิ์
ที่ระยะเวลา 60 นาที
คําสําคัญ: มดคันไฟ ชอลกสมุนไพร ชอลกปองกันมด
คํานํา
มดคันไฟ (fire ant: Solenopsis geminate)
เปนแมลงในวงศ Formicidae อันดับ Hymenoptera
เปนมดที่ทําอันตรายใหกับมนุษยโดยการกัดหรือ
ต อ ย พร อ มทั้ ง ปล อ ยพิ ษ ลงไปในรอยแผลที่ กั ด
หรือตอยนั้นทําใหรูสึกเจ็บปวด พิษของมดคันไฟ
ประกอบดวยสารสําคัญหลัก 2 ชนิด คือ สาร
อัลคาลอยดและโปรตีน สารอัลคาลอยดจะเปนพิษ
กับเซลล ทําใหบริเวณที่ถูกตอยเกิดเปนตุมหนอง
และถาผิวหนังบริเวณนัน้ แตกออกอาจทําใหเกิดการ
ติดเชื้อซํ้าของแบคทีเรีย (Secondary infection)
ทําใหเปนโรคผิวหนังเรือ้ รัง สวนโปรตีนนัน้ จะไมคอ ย
มีผลมากนักยกเวนผูที่มีอาการแพ นอกจากนั้น
มดคันไฟยังเปนตัวพาเชื้อโรคติดมาตามขาและ
หนวด เมื่ อ มดพวกนี้ ขึ้ น มากิ น อาหารของคน
จะทําใหมีเชื้อโรคปะปนอยูในอาหาร การปองกัน
กําจัดมดคันไฟ วิธหี นึง่ ทีเ่ ปนทีน่ ยิ มคือ การใชชอลก
ปองกันมด โดยชอลกปองกันมดทีข่ ายตามทองตลาด
มีสว นประกอบของสารเคมีปอ งกันกําจัดแมลงเปน
หลัก จึงอาจเปนอันตรายหรือสงผลกระทบตอผูใช
สัตวเลีย้ งและสิง่ แวดลอม ดวยเหตุนผี้ วู จิ ยั จึงมีความ
สนใจในการนําเปลือกไข มะกรูด และพริกที่มี
ประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดแมลงมาใชทดแทน

สารเคมี ป  อ งกั น กํ า จั ด แมลงเพื่ อ ลดผลกระทบ
ดังกลาว และเพือ่ เปนการลดขยะมูลฝอยยอยสลาย
โดยกระบวนนํากลับมาใชใหม ตลอดจนการใช
ประโยชนจากพืชสมุนไพรเพือ่ ใหเกิดประโยชน และ
เพิ่มมูลคา รวมไปถึงชวยลดการนําเขาของสารเคมี
ปองกันกําจัดแมลง การวิจยั ครัง้ นีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค
เพื่อศึกษา ประสิทธิภาพของชอลกสมุนไพรสูตร
ตางๆ ในการปองกันมด ระยะทางที่เหมาะสมตอ
การออกฤทธิ์ของสมุนไพร รวมถึงความเสถียรของ
ประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ของสมุนไพร

อุปกรณและวิธีการ

การเตรียมสวนผสมของสมุนไพร
เปลือกไข: นําเปลือกไขมาลางใหสะอาด ลอก
เนื้อเยื่อที่ติดดานในออก นําไปตากแดด แลวปน
ใหละเอียด จากนั้นนํามารอนผานตะแกรง จะได
ผลเปลือกไขที่มีความละเอียดมากขึ้น
นํ้ า ใบมะกรู ด : ชั่ ง ใบมะกรู ด ที่ ป   น ละเอี ย ด
ปริมาณ 10 กรัม ผสมกับนํ้าเปลา 250 มิลลิลิตร
แลวกรองดวยผาขาวบาง
นํ้าพริก: ชั่งพริกแหงที่ปนละเอียด ปริมาณ
10 กรัม ผสมกับนํ้าเปลา 250 มิลลิลิตร แลวกรอง
ดวยผาขาวบาง
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การทําชอลกสูตรตางๆ
เตรี ย มส ว นผสม ได แ ก ปู น ปลาสเตอร
ดินสอพอง เปลือกไข นํ้าเปลา นํ้ามะกรูด นํ้าพริก
บีกเกอร หลอดฉีดยา หลอดพลาสติกขนาดใหญ
แทงแกวสําหรับคน โดยนําสวนผสมที่เตรียมไว
มาผสมใหเขากันในบีกเกอร จากนั้นคนจนเปน
เนือ้ เดียวกัน แลวบรรจุใสหลอดพลาสติกขนาดใหญ
ทีใ่ ชเปนแมพมิ พชอลก ทิง้ ไวใหแหง แกะชอลกออก
จากแมพิมพ นําไปทดสอบตอไป (Figure 1) โดย
แตละกรรมวิธี (สูตร) มีอัตราสวนผสมของชอลก
ดังนี้

Plaster

White clay

Eggshell

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
กรรมวิ ธี ที่ 4 สู ต รเปลื อ กไข พ ริ ก (chili
eggshell, CES): ปูนปลาสเตอร: ดินสอพอง:
เปลือกไข: นํ้าพริก = 2: 1: 1: 1.4

Plaster

Kaffir lime

Chili

A
B
C
D
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

วิธีการทดสอบ

การศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพและระยะเวลาที่
เหมาะสมในการปองกันมดของชอลกสูตรตางๆ
ดําเนินการโดยขีดชอลกลอมรอบอาหาร ไดแก
ฝอยทอง ที่ใชเปนเหยื่อลอที่รัศมีจากจุดกึ่งกลาง
5 เซนติเมตร ทําการจับเวลาที่ 15, 30, และ

60 นาที ปลอยมดจํานวน 100 ตัว นอกเขตรัศมี
ที่กําหนด นับจํานวนมดที่เขาไปตอมอาหาร หรือ
แสดงเปนรอยละสัดสวนที่ปองกันการเขาไปถึง
อาหารไดของสิ่งทดลอง
การศึกษาระยะทางทีเ่ หมาะสมในการขีดชอลก
เพื่ อ ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการป อ งกั น มดสู ง สุ ด
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ดําเนินการโดยกําหนดระยะทางในการใชชอลกขีด
ปองกันมดเปนรัศมีหา งจากจุดกึง่ กลางทีว่ างอาหาร
คือ 5, 10, 15, 20, 25, และ 30 เซนติเมตร (Figure
2) จากนั้นปลอยมดจํานวน 100 ตัว นอกเขตรัศมี
ทีก่ าํ หนด แลวสังเกตจํานวนมดทีเ่ ขาไปตอมอาหาร
ที่ระยะเวลา 15 นาที

ทุกการทดลองดําเนินการโดยเปรียบเทียบกับ
กรรมวิธคี วบคุม คือ ไมมกี ารใชชอลกในการปองกัน
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. ประสิทธิภาพและระยะเวลาทีเ่ หมาะสมในการ
ใชชอลกปองกันมดสูตรตางๆ
การศึกษาเกีย่ วกับประสิทธิภาพและระยะเวลา
ในการปองกันมดของชอลกสูตรตางๆ ที่ระยะเวลา
15, 30, และ 60 นาทีหลังการใช ไดดําเนินการ
ทดสอบโดยนําชอลกสูตรตางๆ ที่ตองการศึกษา
มาขีดเปนวงกลมลอมรอบอาหารที่ใชเปนเหยื่อ
ลอมด ทีร่ ะยะรัศมีจากจุดกึง่ กลางของแหลงอาหาร
5 เซนติเมตร จากนั้นดําเนินการจับเวลา และนับ

จํานวนมดที่เขาไปตอมอาหาร ผลการศึกษาที่ได
พบวา กรรมวิธีควบคุม มีมดเขาไปตอมอาหาร
ในทุกชวงเวลาไมแตกตางกัน อยูท ี่ 75.33 - 79.67 ตัว
(Table 1) สวนชอลกสูตรปกติ (NES), สูตรเปลือกไข
(OES) และสู ต รเปลื อ กไข ม ะกรู ด (LES) เมื่ อ
เปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพในการป อ งกั น มดที่
ระยะเวลา 15 และ 30 นาทีหลังการใชงาน สามารถ
ปองกันมดไดดีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ และจะมีประสิทธิภาพในการปองกันมดลดลง
ที่ระยะเวลา 60 นาที สําหรับชอลกสูตรเปลือกไข
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พริก (CES) เปนเพียงสูตรเดียวที่มีประสิทธิภาพ เปอรเซ็นตสามารถปองกันมดได 98.5 - 99 เปอรเซ็นต
ในการปองกันมดทั้ง 3 ชวงเวลาไมแตกตางกัน พบ ดังนั้นจึงเปนสูตรที่ดีที่สุดที่สามารถนําไปใชในการ
มดเขาไปตอมอาหารเพียง 1 - 1.5 ตัว เมื่อคิดเปน พัฒนาตอไป (Figure 3)
Table 1 Numbers of fire ants reached the food for each herbal chalk treated for 15, 30,
and 60 minutes
Treatment

Period
after use

Control
15 minutes 79.67 ± 8.12

NES
7.83 ± 2.32 a

OES
LES
CES
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)

ผลิตกรรมการเกษตร 1(2):31-38
36 ว.
J. Agri. Prod.

2. การศึกษาระยะทางทีเ่ หมาะสมในการขีดชอลก
เพือ่ ใหมปี ระสิทธิภาพในการปองกันมดสูงสุด
การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ระยะทางที่ เ หมาะสม
ในการขี ด ชอล ก ป อ งกั น มด ได ดํ า เนิ น การโดย
กํ า หนดระยะทางในการใช ช อล ก ขี ด ป อ งกั น มด
เปนรัศมีหา งจากจุดกึง่ กลางทีว่ างอาหาร คือ 5, 10,
15, 20, 25, และ 30 เซนติเมตร จากนั้นปลอยมด
จํานวน 100 ตัว นอกเขตรัศมีที่กําหนด แลวสังเกต

จํานวนมดทีเ่ ขาไปตอมอาหาร ทีร่ ะยะเวลา 15 นาที
ผลการศึกษาพบวาระยะทางในการขีดชอลกที่หาง
จากแหลงอาหารเพิ่มขึ้น จะทําใหประสิทธิภาพ
ในการปองกันมดลดลง โดยระยะทางที่เหมาะสม
ที่สุดสําหรับการใชชอลกทุกสูตรในการขีดปองกัน
มด คือ รัศมี 5 เซนติเมตร จากจุดกึง่ กลางของแหลง
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
องคประกอบพืน้ ฐาน โดยดินสอพองมีองคประกอบ

ทางเคมี คือ แคลเซียมคารบอเนต อยูรอยละ 80
(สํานักงานเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย, 2562)
ซึง่ จะสงกลิน่ รบกวน กลิน่ ทีบ่ อกเสนทางเดินของมด
ตัวอื่นๆ ทําใหมดไมเดินผานเสนที่ชอลกขีดเอาไว
ดังนัน้ เมือ่ เติมสวนผสมของเปลือกไข ซึง่ มีแคลเซียม
คารบอเนตเปนองคประกอบหลัก 97 เปอรเซ็นต
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(Burley และคณะ, 1989; Hunton, 2005) ลงใน
สูตร OES, LES และ CES ทําใหปริมาณของ
แคลเซียมคารบอเนตในสวนผสมของชอลกเพิม่ ขึน้
สงผลทําใหประสิทธิภาพในการปองกันมดดีขึ้น
นอกจากนีส้ ารแคลเซียมในเปลือกไขเมือ่ ผสมกับนํา้
จะได แ คลเซี ย มไฮดรอกไซด ซึ่ ง มี ฤ ทธิ์ เ ป น ด า ง
สามารถขับไลมดได (ชํานาญ, 2555) สําหรับสูตร
เปลือกไขมะกรูด ทีม่ กี ารเติมนํา้ มะกรูดในสวนผสม
มีประสิทธิภาพในการปองกันมดไดมากกวาสูตร
เปลือกไขเพียงอยางเดียว เนื่องจากมะกรูดมีสารที่
ชวยในการไลแมลง เมือ่ นําไปใสเพิม่ เติมในการผลิต
ชอลกสูตรเปลือกไขจงึ ชวยเสริมฤทธิใ์ นการปองกัน
กําจัดมดไดดียิ่งขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ Fan
และคณะ (2011) ที่รายงานวามะกรูดมีสารชื่อวา
ß-citronellal ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตใิ นการไลแมลง (insect
repellant) สามารถนํามาใชเปนสารไลหนอนผีเสือ้
ได และงานวิจัยของ Tawtsin et.al. (2001)
ที่พบวานํ้ามันหอมระเหยจากมะกรูดมีคุณสมบัติ
ในการไลยุงไดดี สวนสูตรเปลือกไขพริก ซึ่งพบวา
มีประสิทธิภาพสูงสุดในการปองกันมด อาจเปนผล
มาจากสารสําคัญในพริกที่มีชื่อวา capsaicin ซึ่ง
เปนสารที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งการกินอาหาร
(feeding deterrent) ของแมลงจํานวนมาก และ
เปนสารไลแมลงที่สําคัญ จึงสงผลทําใหเกิดการ
เสริมฤทธิ์ในการปองกันมดไดมากขึ้น เมื่อทํางาน
ร ว มกั น แคลเซี ย มคาร บ อเนต ซึ่ ง ผลวิ จั ย ที่ ไ ด
สอดคลองกับงานวิจยั ของอภิรกั ษและคณะ (2562)
ที่รายงานวาสารสกัดพริกผสมกับเปลือกไขไก มี
ประสิทธิภาพในการไลมดไดดีกวา สารสกัดจาก
เปลือกไขไก นอกจากปองกันกําจัดมดแลว สารสกัด
จากพริกยังสามารถปองกันกําจัดดวงงวงขาวโพด
(Sitophilus zeamais) ไดอกี ดวย (วสกร และคณะ,
2545)

สําหรับระยะเวลาทีเ่ หมาะสมในการใชชอลก
ปองกันมดใหมีประสิทธิภาพดี ในสูตรที่ปกติ สูตร
เปลื อ กไข และสู ต รเปลื อ กไข ม ะกรู ด จะอยู  ที่
ระยะเวลา 15 - 30 นาที เมือ่ ระยะเวลาเกิน 30 นาที
ประสิทธิภาพจะเริ่มลดลง ตางจากสูตรเปลือกไข
พริก ที่มีสวนผสมของพริกเปนองคประกอบ พบวา
ประสิทธิภาพที่ระยะเวลา 60 นาทีไมแตกตางจาก
15 และ 30 นาที ผลที่ไดแสดงใหเห็นวาพริกมีสาร
ออกฤทธิท์ ใี่ หกลิน่ ทีร่ นุ แรง ยาวนานมากกวามะกรูด
เนือ่ งจากแคปซายซิน (capsaicin) ทีเ่ ปนองคประกอบ
สําคัญของพริกเปนสารทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ผ็ดรอน กลิน่ ฉุน
มีฤทธิ์ระคายเคืองตอสัตว จึงสงผลใหเสถียรภาพ
การคงอยูของกลิ่นสมุนไพรที่เปนสวนผสมของ
ชอลกคงตัวนาน ทําใหมปี ระสิทธิภาพในการปองกัน
มดยังคงดีมากแมเวลาผานไปถึง 60 นาที
การศึกษาระยะทางทีเ่ หมาะสมในการขีดชอลก
เพือ่ ใหมปี ระสิทธิภาพในการปองกันมดสูงสุด พบวา
ที่ระยะของรัศมีที่หางจากจุดกึ่งกลางที่วางอาหาร
5 เซนติเมตร เปนระยะทางที่เหมาะสมที่สุดในการ
ขีดชอลก แสดงใหเห็นวาการใชชอลกใหมปี ระสิทธิภาพ
สูงสุด ควรขีดชอลกไวใกลๆ แหลงอาหาร เพราะ
ยิง่ เพิม่ ระยะหางของการขีดชอลกออกไปจากแหลง
อาหารเพิม่ ขึน้ ประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดจะ
ยิ่งลดลง

สรุปผลการวิจัย

การศึกษาประสิทธิภาพของชอลกสมุนไพร
สูตรตางๆ ในการปองกันมด พบวาชอลกทุกสูตรมี
ประสิทธิภาพในการปองกันมดได 88.9 - 98.8
เปอรเซ็นต โดยสูตรเปลือกไขพริกมีประสิทธิภาพสูงสุด
สําหรับระยะเวลาทีเ่ หมาะสมในการใชชอลกปองกัน
มดสูตรปกติ สูตรเปลือกไข และสูตรเปลือกไขมะกรูด
ใหมีประสิทธิภาพดี ควรใชในเวลา 15 - 30 นาที
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บทบาทของสารไกลซีนเบตาอีน แคลเซียมและโพแทสเซียม
ในกระบวนการชักนําใหตนกลามะเขือเทศเกิดความทนทานตอ
สภาพอุณหภูมิสูง

Role of Glycinebetaine, Calcium and Potassium on Induction
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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
ยังสงผลใหปริมาณมาลอนดิอลั ดีไฮดและเปอรเซ็นตการรัว่ ไหลของไอออนในใบตํา่ กวาตนทีไ่ ดรบั นํา้ เปลา
ดวยการใหสารยับยัง้ การทํางานของชองโปรตีนแคลเซียมและโพแทสเซียมลดทอนอิทธิพลในเชิงบวกของ
GB ทั้งหมด ผลการทดลองในครั้งนี้แสดงนัยวากลไกการชักนําใหพืชทนรอนดวย GB นาจะเกี่ยวของกับ
การเปลี่ยนแปลงความเขมขนของแคลเซียมและโพแทสเซียมภายในเซลล
คําสําคัญ: ไกลซีนเบตาอีนแคลเซียม ความเครียดจากสภาพอุณหภูมิสูง มะเขือเทศ

คํานํา

สภาพอุณหภูมิสูงเปนปญหาสําคัญที่ทําให
ผลผลิตในภาคการเกษตรลดลงโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในพื้นที่เขตรอน โดยสภาพอุณหภูมิที่สูงขึ้นเพียง
1 องศาเซลเซียส อาจทําใหผลผลิตขาวลดลงไดถึง
10 % (Peng et al., 2004) นอกจากนี้อุณหภูมิ
ที่สูงเกินความเหมาะสมทําใหประสิทธิภาพการ
สังเคราะหแสงของพืชลดลงได เชน ในผักโขมทีป่ ลูก
ในสภาพอุณหภูมิสูง 40 องศาเซลเซียส พบวามี

ประสิทธิภาพการสังเคราะหแสงลดลงถึงประมาณ
80 % (Yamane et al., 1998) ในมะเขือเทศ
พบวาสภาพอุณหภูมิสูงที่ 45 องศาเซลเซียส ทําให
อัตราการสังเคราะหแสงลดลงอยางมีนัยสําคัญ
ซึ่งไมไดเปนผลมาจากการปดของปากใบแตกลับมี
สาเหตุมาจากการยับยั้งการทํางานของปฏิกิริยา
คารบอนและปฏิกิริยาแสงเปนหลัก (Camejo et
al., 2005) ผลกระทบในเชิงลบที่เกิดขึ้นกับการ
สังเคราะหแสงนีถ้ อื เปนหนึง่ ในปจจัยสําคัญทีท่ าํ ให
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ผลผลิตของพืชทีป่ ลูกในสภาพอุณหภูมสิ งู มีปริมาณ
และคุณภาพลดลง
ไกลซีนเบตาอีน (Glycinebetaine หรือ GB)
เป น อนุ พั น ธ ข องอามี น ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ ป น สาร
คอมแพททิ เ บิ ล โซลู ท (Compatible solute)
ทีเ่ ซลลของพืชสามารถสะสมไวไดในปริมาณสูงโดย
ไมเกิดความเปนพิษตอเซลล พืชหลายชนิดสามารถ
สังเคราะห GB ไดภายในเซลลโดยจะมีการสะสม
ในปริมาณทีเ่ พิม่ มากขึน้ เมือ่ พืชเผชิญสภาวะเครียด
รูปแบบตางๆ (Chen and Murata, 2011) ดวย
เหตุนจี้ งึ มีงานวิจยั การถายยีนสังเคราะห GB ใหกบั
พืชเพื่อจุดประสงคในการเพิ่มความทนทานตอ
ความเครียด เชน การถายยีน codA ซึ่งทําหนาที่
ในการสังเคราะหไกลซีนเบตาอีนจากสารโคลีนให
แกมะเขือเทศ และพบวากลามะเขือเทศมีการ
แสดงออกของยีน HSP70 (Heat-shock protein
70) เพิ่ ม ขึ้ น พร อ มกั บ มี ค วามทนทานต อ สภาพ
อุณหภูมสิ งู มากขึน้ ดวย (Li et al., 2011) นอกจากนี้
การให GB แกพืชโดยตรงยังสามารถชักนําใหพืชมี
ความทนทานตอสภาพอุณหภูมสิ งู เพิม่ ขึน้ ดวย เชน
ในตนดาวเรืองการพนสารละลาย GB ที่ความ
เขมขน 1 mM ใหทางใบ พบวามีผลทําใหอตั ราการ
สังเคราะหแสงสูงขึ้นกวาตนที่ไดรับนํ้าเปลาเพียง
อยางเดียว (Sorwong and Sakhonwasee, 2015)
อย า งไรก็ ต ามกลไกการชั ก นํ า ให พื ช ทนทานต อ
สภาพอุณหภูมสิ งู โดยไกลซีนเบตาอีนไมเปนทีท่ ราบ
แนชัด
งานวิจัยของ Li et al. (2011) แสดงให
เห็นวาการมี GB สะสมภายในเซลลพืชทําใหเซลล
สามารถกระตุ  น การแสดงออกของยี น HSP70
ซึ่งเกี่ยวของกับการบรรเทาความเครียดจากสภาพ
อุณหภูมิสูงได ในขณะเดียวกันงานวิจัยของ Saidi
et al. (2009) ก็บงชี้วาการตอบสนองของเซลลพืช

รวมไปถึงการเพิม่ ระดับการแสดงออกของยีน HSP
ในสภาพอุณหภูมสิ งู ตองอาศัยแคลเซียมไอออนเปน
ตั ว ส ง สั ญ ญาณ ทั้ ง นี้ ก ารไหลเข า และออกของ
แคลเซียมผานทางชองโปรตีน (channel) ในเยื่อ
หุมเซลลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับความ
เขมขนของแคลเซียมภายในเซลลซึ่งเปรียบเสมือน
สัญญาณที่ชักนําใหเซลลมีการตอบสนองตอสภาพ
อุณหภูมิสูง จึงเปนที่มาของสมมุติฐานวากลไกการ
ชักนําใหพืชทนทานตอสภาพอุณหภูมิสูงโดย GB
อาจเกีย่ วของกับการไหลเขาและออกของแคลเซียม
ภายในเซลลโดยขอเท็จจริงมีรายงานกอนหนานี้
แลววา GB ชักนําใหเกิดการไหลเขาของแคลเซียม
ภายในเซลลในสภาวะเค็มจัด โดยปริมาณแคลเซียม
ในเนื้ อ เยื่ อ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ในต น พื ช
ที่ไดรับสารไกลซีนเบตาอีนและโดยกระบวนการ
ไหลเข า ของแคลเซี ย มนี้ เ องที่ ชั ก นํ า ให เ พิ่ ม การ
แสดงออกของยีน HSP (Li et al., 2013) ดังนั้น
ในการทดลองนี้ จึ ง ต อ งการทดสอบสมมุ ติ ฐ าน
ดังกลาวโดยทดลองให GB แกพืช พรอมรบกวน
กระบวนการไหลเขาออกของแคลเซียมโดยใชสาร
ยับยั้งการทํางานของชองโปรตีนที่ทําหนาที่ขนสง
แคลเซียม (Calcium channel blocker drug)
ผลการทดลองที่ ไ ด จ ะเป น ประโยชน ใ นการทํ า
ความเขาใจกระบวนการทํางานของ GB ในพืชทีอ่ ยู
ในสภาพอุณหภูมิสูงตอไป

อุปกรณและวิธีการ

สภาพการปลูกและตํารับการทดลอง
ดําเนินการทดลองทีห่ อ งควบคุมสภาพแวดลอม
สาขาพืชผัก มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม การ
ทดลองทั้งหมดใชเมล็ดมะเขือเทศสายพันธุสีดา
(บริษัท เจียไต จํากัด ประเทศไทย) โดยเพาะเมล็ด
ลงในวัสดุปลูกทีม่ สี ว นผสมของพีทมอส (Klasmann
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ประเทศลิ ธั ว เนี ย ): ขุ ย มะพร า ว: ทรายหยาบ
ในอัตราสวน 1:1:1 เมื่อเมล็ดงอกเปนตนกลาและ
มีอายุได 10 วันใหสารละลายปุยสูตร Modified
Hoagland Solution (Epstein and Bloom,
2005) ความเขมขน 0.5 เทา ตนกลาปลูกอยูใ นหอง
ควบคุมอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ตลอดทั้งวัน
(25/25 °C) ใหแสงเทียมจากหลอดไฟแอลอีดสี ขี าว
อุณหภูมิสี 3000K: 6500K ในอัตราสวน 1:1 ที่
ความเขม 150 PPFD เปนเวลา 16 ชั่วโมงตอวัน
ทีส่ ภาพการทดลองอุณหภูมสิ งู ใชอณ
ุ หภูมิ 39 องศา
เซลเซียสชวงที่ไฟเปด 16 ชั่วโมงและ 29 องศา
เซลเซียส ในชวงที่ไฟปด 8 ชั่วโมง (39/29 °C) เมื่อ
ตนกลามะเขือเทศมีอายุครบ 21 วันจะยายเขาสู
การทดลองในหองควบคุมอุณหภูมิ
การทดลองนี้มี 4 ตํารับ โดยเปนการพน
สารละลายที่ แ ตกต า งกั น ตามรายละเอี ย ดดั ง นี้
ตํารับที่ 1 ตํารับควบคุม พนนํ้าเปลาตํารับที่ 2
พนสารละลายไกลซีนเบตาอีน ความเขมขน 1 mM
24 ชั่ ว โมงก อ นเข า สู  ก ารทดลอง ตํ า รั บ ที่ 3
พนสารละลายไกลซีนเบตาอีนและสารยับยั้งการ
ทํางานของชองโปรตีนที่ทําหนาที่ขนสงแคลเซียม
เวอราปามิ ล (Verapamil หรื อ VP) (บริ ษั ท
ฟาร ม าสั น ต แล็ บ บอราตอรี่ ส  จํ า กั ด นนทบุ รี
ประเทศไทย) ความเขมขน 1 mM 24 ชั่วโมงกอน
เขาสูการทดลอง และตํารับที่ 4 พนสารละลาย
ไกลซีนเบตาอีนและสารยับยั้งการทํางานของชอง
โปรตีนที่ทําหนาที่ขนสงโพแทสเซียมเตตระเอทิล
แอมโมเนียมคลอไรด (Tetraethylammonium
Chloride หรือ TEA) ความเขมขน 1 mM 24 ชัว่ โมง
กอนเขาสูการทดลอง การพนสารละลายและนํ้า
ในทุกตํารับจะทําการพนจนใบเปยกและมีนํ้าไหล
หยดลงจากใบ เก็บขอมูลการเจริญเติบโตและดัชนี
ทางสรีรวิทยาเมื่อทําการทดลองครบ 14 วัน

คาดัชนีที่เกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยนกาซ
วัดคาดัชนีทเี่ กีย่ วของกับการแลกเปลีย่ นกาซ
ไดแก คาอัตราการนําไหลของปากใบ และคาอัตรา
การดูดซึมคารบอนไดออกไซดของใบพืชดําเนินการ
โดยใชเครือ่ ง LCi-SD (BioScientific Ltd. ประเทศ
อังกฤษ) เลือกวัดใบที่มีขนาดใหญที่สุดและมีอายุ
นอยที่สุด
คาดัชนีทเี่ กีย่ วของกับการเรืองแสงของคลอโรฟลล
วัดคาดัชนีท่ีเกี่ยวของกับการเรืองแสงของ
คลอโรฟลล ไดแก คาประสิทธิภาพการทํางานสูงสุด
ของระบบแสงที่ ส อง (Maximum quantum
efficiency of PSII หรือ Fv/Fm) และคาประสิทธิภาพ
การทํ า งานของระบบแสงที่ ส อง (Quantum
efficiency of PSII หรื อ Ø PSII ) ใช เ ครื่ อ ง
Fluorescence Monitoring System รุน FMS2
เลือกวัดใบที่มีขนาดใหญที่สุดและมีอายุนอยที่สุด
ปริมาณมาลอนดิอัลดีไฮด
วัดปริมาณมาลอนดิอัลดีไฮด (Malondialdehyde หรือ MDA) โดยวิธีการตาม Velikova
and Loreto (2005) ดังนี้ ใชตัวอยางใบจาก
มะเขือเทศ ประมาณ 0.1 กรัม บดใหละเอียดใน
1 ml ของสารละลาย Trichloroacetic acid 0.1 %
(W/V) จากนัน้ นําไปปน เหวีย่ งที่ 12,000 g เปนเวลา
15 นาที ที่ อุ ณ หภู มิ ห  อ ง นํ า สารละลายส ว นใส
(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 และนํ า ไปแช นํ้ า แข็ ง และป  น เหวี่ ย งที่
7500×g เปนเวลา 5 นาที แลวนําสารละลายไปวัด
คาการดูดกลืนแสง (absorbance) ทีค่ วามยาวคลืน่
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532 nm จากนั้นวัดคา A ที่ 600 nm เพื่อนําคามา
ใชหักลบการดูดกลืนแสงที่ไมจําเพาะอันเกิดจาก
ความขุนของสารละลาย ปริมาณของ MDA จะถูก
คํานวณโดยใชสูตร:
MDA(μmol/g FW) = [(A532-A600)/155]
× 103 × dilution factor

การวิเคราะหทางสถิติ
การวิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย
ใชวธิ กี าร Duncan Multiple Range Test (DMRT)
ใชโปรแกรม SPSS V.22 (2013) การรายงานความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

เปอรเซ็นตการรั่วไหลของไอออน
เปอรเซ็นตการรั่วไหลของไอออนดําเนินการ
ทั้งหมด 4 ซํ้า โดยการตัดใบเปนวงกลมขนาด
เสนผานศูนยกลาง 0.5 เซนติเมตรใสลงในหลอด
แกวจํานวน 10 วงตอหนึ่งหลอด จากนั้นนําไปแช
ในนํ้ากลั่นชนิด deionized เปนเวลา 10 นาที
จํานวน 2 ครัง้ ใสนาํ้ deionized 10 ml ลงในหลอด
ทดลอง ปดปากหลอดใหสนิทดวยกระดาษฟอยล
แล ว นํ า ไปบ ม ที่ อุ ณ หภู มิ ห  อ งในที่ มื ด เป น เวลา
12 ชั่วโมง แลววัดคาการนําไฟฟาของสารละลาย
(Electrical Conductivity หรือ EC) จากนั้นนํา
หลอดแก ว ที่ มี ตั ว อย า งทั้ ง หมดไปนึ่ ง ในหม อ นึ่ ง
ความดัน (autoclave) ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 121 องศาเซลเซียส
เป น เวลา 20 นาที นํ า หลอดแก ว มาตั้ ง ทิ้ ง ไว ที่
อุณหภูมิหองเปนเวลา 30 นาทีกอนดําเนินการวัด
คา EC อีกครั้ง นําคา EC ที่ไดทั้งหมดมาคํานวณหา
เปอรเซ็นตการรั่วไหลของไอออนตามสูตร
การรั่วไหลของไอออน (%) = (คาการรั่วไหล
ของไอออนกอน autoclave/ คาการรั่วไหลของ
ไอออนหลัง autoclave) × 100

จากการทดลองพบวา มะเขือเทศสีดาทีไ่ ดรบั
สารละลาย GB มีอัตราการสังเคราะหแสง และ
คาการนําไหลของปากใบสูงกวาตนควบคุมที่ไดรับ
นํ้ า เปล า อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ทั้ ง ในสภาพ
อุณหภูมคิ วบคุม (25/25 °C) และสภาพอุณหภูมสิ งู
(39/29 °C) แสดงใหเห็นวา GB มีผลในเชิงบวกตอ
การสังเคราะหแสงแมในสภาพปกติ (Figure 1A)
มี ค วามเป น ไปได ว  า การเพิ่ ม ขึ้ น ของอั ต ราการ
สังเคราะหแสงนี้เปนผลมาจากอิทธิพลของ GB
ในการสงเสริมการนําไหลของปากใบ (Figure 1B)
สมมุ ติ ฐ านนี้ ส อดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ก อ นหน า ที่
รายงานวาการให GB แกตนขาวโพดทําใหอัตรา
การนําไหลของปากใบเพิม่ ขึน้ ซึง่ สงผลใหอตั ราการ
สังเคราะหแสงทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามไปดวย (Yang and Lu,
2006) นอกจากนีพ้ บวาการใหสารยับยัง้ การทํางาน
ของชองโปรตีนแคลเซียมและโพแทสเซียมรวมกับ
GB มีผลทําใหอิทธิพลในเชิงบวกของ GB ตออัตรา
การสังเคราะหแสงและอัตราการนําไหลของปากใบ
ลดลง โดยทีค่ า ดัชนีทงั้ สองมีคา ไมแตกตางกับตํารับ
ควบคุม ซึ่งบงชี้วาสารยับยั้งการทํางานทั้งของชอง
โปรตีนทัง้ สองชนิดยับยัง้ อิทธิพลของ GB โดยไมกอ
ใหเกิดผลในเชิงลบตอคาดัชนีที่เกี่ยวของกับการ
แลกเปลี่ยนกาซ

ผลการทดลองและวิจารณผล
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Figure 1 Gas exchange parameters of tomato leaves after 14 days of the experiment (A)
Net CO2 Assimilation or A (B) Stomatal Conductance or gs. 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
กับการเรืองแสงของคลอโรฟลลพบวา ในตนมะเขือ
เทศทุกตํารับที่ปลูกในสภาพควบคุมมีคา Fv/Fm
ไมแตกตางกัน ในสวนของคา ØPSII พบวาตนทีไ่ ดรบั
GB มีคาสูงกวาตนควบคุมที่ไดรับนํ้าเปลาอยางมี
นัยสําคัญ (Figure 2A และ Figure B) ผลการ
ทดลองนี้แสดงวาสารยับยั้งการทํางานของชอง
โปรตีนแคลเซียมและโพแทสเซียม ไมไดสง ผลกระทบ

ตอการทํางานของปฏิกิริยาแสงในสภาพการปลูก
ปกติ และในสภาพอุณหภูมสิ งู พบวา ผลการทดลอง
มีความคลายคลึงกัน โดยคาความสัมพันธทเี่ กีย่ วของ
กับการแลกเปลี่ยนกาซพบวา ตนที่ไดรับ GB มีคา
F v/F m และค า Ø PSII สู ง กว า ต น ควบคุ ม ที่ ไ ด รั บ
นํา้ เปลา และเมือ่ มีการใหสารยับยัง้ การทํางานของ
ชองโปรตีนแคลเซียมและโพแทสเซียม รวมกับ GB
พบวาอิทธิพลในเชิงบวกของ GB ที่เคยปรากฏถูก
ลดทอนลงอยางมีนัยสําคัญ
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Figure 2 Chlorophyll fluorescence parameters of tomato leaves after 14 days of the
experiment (A) Maximum Quantum Efficiency of PSII or Fv/Fm (B) Quantum Efficiency
of PSII or ØPSII. 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).
จากนั้นไดดําเนินการประเมินระดับการเกิด
ออกซิเดชั่นของไขมัน (Lipid peroxidation) ใน
เนื้ อ เยื่ อ โดยพิ จ ารณาปริ ม าณมาลอนดิ อั ล ดี ไ ฮด
(Malondialdehydeหรือ MDA) ในเนือ้ เยือ่ ใบเปน
ตัวชี้วัด จากการทดลองพบวาตนกลามะเขือเทศที่
ปลูกในสภาพอุณหภูมสิ งู มีคา ปริมาณ MDA สูงกวา
ตนทีป่ ลูกในสภาพปกติอยางมีนยั สําคัญในทุกตํารับ
การทดลอง (Figure 3A) ผลดังกลาวแสดงใหเห็น

เปนนัยวาสภาพอุณหภูมสิ งู ทีใ่ ชในการทดลองนีม้ ผี ล
ทําใหออกซิเดชั่นไขมันเพิ่มมากขึ้นและนาจะกอ
ให เ กิ ด ความเครี ย ดกั บ พื ช (Larkindale and
Knight, 2002) ทั้งนี้พบวาตนที่ไดรับ GB ปริมาณ
MDA นอยกวาตนควบคุมที่ไดรับนํ้าเปลา และเมื่อ
มี ก ารให ส ารยั บ ยั้ ง การทํ า งานของช อ งโปรตี น
แคลเซียมและโพแทสเซียม พรอมกับ GB พบวา
อิทธิพลของ GB ในการลดปริมาณ MDA ในสภาพ
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อุณหภูมิสูงกลับถูกยับยั้ง ในขณะที่คาเปอรเซ็นต
การรัว่ ไหลของไอออนซึง่ บงชีเ้ สถียรภาพของเยือ่ หุม
เซลล พบวาผลการทดลองเปนไปในทิศทางเดียวกัน
คือ การให GB มีผลทําใหการรั่วไหลของไอออน
ในสภาพอุ ณ หภู มิ สู ง ลดลงและเมื่ อ มี ก ารให ส าร
ยับยั้งการทํางานของชองโปรตีนแคลเซียมและ
โพแทสเซียมรวมดวย พบวาอิทธิพลในเชิงบวกของ
GB หายไป (Figure 3B)
การเจริ ญ เติ บ โตของต น กล า มะเขื อ เทศ
ในสภาพอุ ณ หภู มิ สู ง นั้ น ตํ่ า กว า การเจริ ญ เติ บ โต
ในสภาพอุณหภูมปิ กติอยางเห็นไดชดั พิจารณาจาก

ไดจากคานํ้าหนักสดและนํ้าหนักแหงของตนกลา
มะเขือเทศทีป่ ลูกในสภาพอุณหภูมสิ งู ซึง่ มีคา ตํา่ กวา
คาของตนที่ปลูกในสภาพควบคุม (Figure 4A และ
Figure B) ในสภาพอุณหภูมสิ งู การให GB มีผลทําให
ทัง้ นํา้ หนักสดและนํา้ หนักแหงของตนกลามะเขือเทศ
สูงกวาตนควบคุมที่ไดรับนํ้าเปลาอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ และการใหสารยับยั้งการทํางานของชอง
โปรตี น แคลเซี ย มและโพแทสเซี ย มมี ผ ลทํ า ให
ประสิทธิภาพของ 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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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).
ผลการทดลองทั้ ง หมดบ ง ชี้ ไ ปในทิ ศ ทาง
เดียวกันวาการให GB จากภายนอกที่ระดับความ
เขมขน 1 mM สามารถบรรเทาความเครียดใหกับ
กลามะเขือเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลอง
กับผลการทดลองในตนดาวเรือง (Sorwong and
Sakhonwasee, 2015) และออย (Rasheed et
al., 2011) ผลการทดลองในครั้งนี้บงชี้วากลไก
การทํางานของ GB ในเซลลพืชนั้นเกี่ยวของกับ
การไหลเข า และออกของแคลเซี ย ม เนื่ อ งจาก

การให VP ซึ่งเปนสารยับยั้งการทํางานของชอง
โปรตีนแคลเซียม (Awasthi and Yadav, 2007)
มีผลทําใหอิทธิพลของ GB ในกระบวนการทาง
สรีรวิทยาและการเจริญเติบโตถูกหักลางไป โมเลกุล
ของแคลเซี ย มมี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการเป น ตั ว ส ง
สัญญาณขั้นทุติยภูมิเพื่อตอบสนองตอสิ่งเรา เชน
แสง ความเครียดและฮอรโมน การเปลี่ยนแปลง
ความเขมขนของแคลเซียมภายในเซลลชักนําให
เซลลตอบสนอง เชน การเปลี่ยนแปลงระดับการ
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แสดงออกของยีน (Taiz and Zeiger, 2006)
ซึง่ ชวยใหเซลลสามารถปรับตัวและมีชวี ติ รอดไดใน
สภาพแวดลอมทีผ่ นั แปรอยูต ลอดเวลา ในกรณีของ
สภาพอุณหภูมิสูงมีรายงานวา การเพิ่มระดับการ
แสดงออกของ Heat Shock Protein ซึง่ มีสว นสําคัญ
ในการปกปองเซลลถูกชักนําใหเกิดขึ้นผานการ
เปลี่ ย นแปลงระดั บ ความเข ม ข น ของแคลเซี ย ม
ภายในเซลล (Saidi et al., 2009) และการให GB
ก็มผี ลทําใหระดับการแสดงออกของยีน HSP เพิม่ ขึน้
ในสภาพอุ ณ หภู มิ สู ง ด ว ย (Li et al., 2011)
นอกจากนีม้ รี ายงานวาการให GB นัน้ ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงความเขมขนของแคลเซียมภายใน
เซลลในสภาพเค็มจัด (Li et al., 2014) เมื่อ
วิเคราะหขอ มูลผลการทดลองทีเ่ คยรายงานมากอน
หนานีร้ ว มกลับกับผลการทดลองในครัง้ นี้ อาจสรุป
ไดวากลไกการชักนําใหเกิดการทนตอความรอน
ในกลามะเขือเทศโดย GB นั้นเกี่ยวของกับการ
สงสัญญาณขัน้ ทุตยิ ภูมโิ ดยแคลเซียมในระดับเซลล
เปนทีน่ า สนใจวาการใหสารยับยัง้ การทํางาน
ของช อ งโปรตี น โพแทสเซี ย ม TEA (Bialczyk
and Lechowski, 1990) มีผลในการลดทอน
ประสิทธิภาพของ GB เชนเดียวกันกับ VP อาจ
เปนไปไดวากลไกการทํางาน GB เกี่ยวของกับ
การผ า นเข า ออกของโพแทสเซี ย มในเซลล ด  ว ย
คําอธิบายหนึ่งที่เปนไปไดคือ GB นั้นชักนําใหคา
อัตราการนําไหลของปากใบเพิ่มขึ้น (Figure 1B)
โดยคานี้มีความสัมพันธโดยตรงกับการเปดปดของ
ปากใบซึ่ ง ถู ก ควบคุ ม ด ว ยการไหลเข า ออกของ
โพแทสเซี ย มไอออนในการ ด เซลล (Taiz and
Zeiger, 2006) การเปดปากใบนัน้ เปนผลดีในสภาพ
อุ ณ หภู มิ สู ง เนื่ อ งจากช ว ยให พื ช สามารถระบาย
ความรอนออกจากปากใบผานทางการคายนํ้า เมื่อ

กระบวนการนีถ้ กู ยับยัง้ ดวย TEA อิทธิพลในเชิงบวก
ของ GB จึงถูกลดทอนลง
การลดทอนประสิทธิภาพของ GB โดยการให
สารยับยัง้ การทํางานของชองโปรตีนแคลเซียมและ
โพแทสเซียมในการทดลองนี้ ไมนา จะเกิดขึน้ เพราะ
ความเปนพิษของสารทั้งสองชนิด เนื่องจากใน
สภาพปกติ ก ารให ส ารทั้ ง สองชนิ ด ไม ไ ด ทํ า ให
ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการสั ง เคราะห แ สง
(Figure 1 และ Figure 2) และการเจริญเติบโต
(Figure 4) ของตนกลามะเขือเทศตํา่ กวาตนควบคุม

สรุปผลการทดลอง

ผลการทดลองนี้ ช  ว ยเพิ่ ม ความรู  พื้ น ฐาน
สําหรับการใชประโยชนจากสาร GB รวมกับการ
ปลูกพืช สาร GB เปนสารที่ปลอดภัยตอมนุษยและ
สามารถพบไดพชื อาหารหลายชนิด อีกทัง้ ยังมีราคา
ไม แ พง การให GB แก พื ช เพื่ อ ชั ก นํ า ให ต  น พื ช
ทนทานตอสภาพอุณหภูมิสูงจึงเปนทางเลือกที่นา
สนใจ อยางไรก็ดี 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

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ 1) ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวนาปรัง 2) ศึกษาปจจัย
ที่มีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวนาปรัง และ 3) ศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของเกษตรกร
เกีย่ วกับการปลูกขาวนาปรัง ในเขตเทศบาลตําบลครึง่ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยใชแบบสอบถาม
ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากเกษตรกรผูปลูกขาวนาปรังจํานวน 237 ราย สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล คือ
สถิติพรรณนา ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน ไดแก
การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบคัดเลือกเขา
ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรผูป ลูกขาวนาปรังสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุเฉลีย่ 55 ป จบการศึกษา
ในระดับประถมศึกษาตอนตน มีสถานภาพสมรส มีพื้นที่ในการปลูกขาวนาปรัง เฉลี่ย 13.6 ไร มีรายได
จากการปลูกขาวนาปรังเฉลี่ย 74,206.7 บาทตอป มีภาระหนี้สินเฉลี่ย 127,333.3 บาทตอครัวเรือน
มีจํานวนแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 2 คน สวนใหญเปนสมาชิกของสถาบันทางการเกษตร มีการติดตอกับ
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรเฉลี่ย 1 ครั้งตอป ไดรับขาวสารเกี่ยวกับการปลูกขาวนาปรังจากสื่อมวลชน
เปนหลัก ไดแก โทรทัศน วิทยุ และสิง่ พิมพ มีประสบการณในการปลูกขาวนาปรังเฉลีย่ 12 ป มีประสบการณ
ในการศึกษาดูงานดานการเกษตรเฉลีย่ 3 ครัง้ ตอป มีการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวนาปรังอยูใ นระดับ
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มากที่สุด และปจจัยที่มีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวนาปรังอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในทาง
บวก ไดแก อายุ พื้นที่ในการปลูกขาวนาปรัง ภาระหนี้สินและการไดรับขาวสารดานการเกษตร สวนใน
ทางลบ ไดแก รายไดจากการปลูกขาวนาปรัง และประสบการณในการปลูกขาวนาปรัง
ปญหาทีเ่ กษตรกรประสบในการปลูกขาวนาปรัง คือ 1) การขาดองคความรูใ นการเตรียมพรอมรับมือ
กับสภาวะภัยแลงในระยะยาว 2) การทวีความรุนแรงและขยายวงกวางของการระบาดของโรค วัชพืช และ
แมลงศัตรูพืชในขาว และ 3) การแบกรับภาระตนทุนการผลิตขาวที่สูงขึ้น โดยเกษตรกรมีขอเสนอแนะตอ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน คือ 1) ควรมีการสนับสนุนปจจัยการผลิตทีส่ าํ คัญ ไดแก เมล็ดพันธุข า วคุณภาพ
และวัสดุสําหรับการบํารุงและดูแลรักษาตนขาว 2) ควรมีการจัดโครงการฝกอบรมเกี่ยวกับการลดตนทุน
ในการผลิตขาวนาปรัง โดยเฉพาะในขั้นตอนการปองกันและกําจัดโรค วัชพืช และแมลงศัตรูพืช และ
3) ควรมีดาํ เนินการสงเสริมการผลิตขาวนาปรังโดยมุง เนนการมีสว นรวมของเกษตรกรในการกําหนดแผน
และจัดทําโครงการใหมากยิ่งขึ้น
คําสําคัญ: การยอมรับเทคโนโลยี การปลูกขาวนาปรัง จังหวัดเชียงราย

คํานํา

ขาวถือเปนอาหารหลัก แหลงรายได ตลอดจน
เปนรากฐานของวิถีชีวิต ความเชื่อ ประเพณี และ
วัฒนธรรมของประเทศไทยมาตัง้ แตอดีตกาลจนถึง
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 ลานตัน
(สมาคมผูสงออกขาวไทย, 2562) ซึ่งจากปริมาณ
การสงออกขาวดังกลาวทําใหประเทศไทยถือเปน
หนึ่งในประเทศที่เปนมหาอํานาจการสงออกขาว
ของโลก
ในรอบหนึง่ ปของการผลิตขาวในประเทศไทย
สามารถแบงการผลิตออกไดเปน 2 ฤดู คือ ฤดูนาป
และฤดูนาปรัง ซึ่งการทํานาทั้งสองรูปแบบจําเปน
ตองอาศัยนํา้ เปนปจจัยหลักในการเจริญเติบโตและ
ใหผลผลิตของตนขาว โดยเฉพาะการทํานาปรังที่มี
รูปแบบของการปลูกขาวนอกชวงฤดูฝนและมีการ

เพาะปลูกมากในภูมิภาคที่มีสภาพพื้นที่สวนใหญ
เปนแหลงตนนํา้ และทีร่ าบลุม แมนาํ้ อันประกอบดวย
ลุมนํ้าขนาดใหญของแมนํ้าสายหลักและลุมนํ้าเล็ก
ของแมนาํ้ สาขา ซึง่ พืน้ ทีด่ งั กลาวสามารถตอบสนอง
ปริมาณนํ้าที่มากพอในการเปนปจจัยหลักของการ
ผลิตขาวนาปรังได โดยพื้นที่ที่มีการทํานาปรังใน
ประเทศไทยสวนมากพบไดในบริเวณกลุม จังหวัดใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนลาง
สวนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนพบสัดสวนพื้นที่ที่มี
การทํานาปรังอยูมากคือ จังหวัดเชียงใหม และ
จังหวัดเชียงราย (เบญจวรรณ, 2561)
จังหวัดเชียงรายเปนพื้นที่หนึ่งที่มีเนื้อที่การ
เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตขาวนาปรังมากที่สุด
ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะใน
เขตอําเภอแมสาย เวียงชัย แมจัน เมืองเชียงราย
และเชียงของ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,
2561) อยางไรก็ตามพืน้ ทีป่ ลูกขาวนาปรังในจังหวัด
เชียงรายไดประสบกับปญหาภัยแลงมาอยางยาวนาน
ตลอดจนการระบาดของวัชพืช โรค และแมลง
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ศัตรูพชื ในขาว ทําใหผลผลิตขาวนาปรังในหลายพืน้ ที่
ไดรบั ความเสียหาย ดังเชนในเขตเทศบาลตําบลครึง่
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายทีป่ ระชาชนสวนใหญ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งมีรายไดหลักมาจาก
การทํานาขาวที่ตองเผชิญกับปริมาณนํ้าที่ลดลง
ประกอบกับเริม่ มีการระบาดของวัชพืช และไมสามารถ
ควบคุ ม การกระจายของโรคและแมลงศั ต รู พื ช
ในขาวได จึงเปนสาเหตุใหหนวยงานภาครัฐในพืน้ ที่
เชน เกษตรกรอําเภอเชียงของ และสํานักงาน
เทศบาลตําบลครึ่ง ไดมีการสงเสริมเทคโนโลยีการ
ปลู ก ข า วนาปรั ง เพื่ อ ช ว ยให เ กษตรกรสามารถ
จัดการนํ้าใหเพียงพอตอการเพาะปลูกขาวนาปรัง
ตลอดจนสามารถควบคุมวัชพืช และแมลงศัตรูพืช
ทีเ่ ปนบอเกิดของโรคในขาวไดอยางถูกหลักวิชาการ
อันเปนการรักษาปริมาณและคุณภาพของผลผลิต
ขาวนาปรังใหอยูใ นระดับทีไ่ มเกิดความเสียหายทาง
เศรษฐกิจ
ดังนัน้ เพือ่ สรางฐานขอมูลในการจัดทําแผนหรือ
โครงการในการขยายพื้นที่การสงเสริมเทคโนโลยี
การปลูกขาวนาปรังของหนวยงานภาครัฐและเอกชน
ในพื้นที่ใหทั่วถึงและครอบคลุมทุกชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลครึง่ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
จึงจําเปนที่จะตองมีการศึกษาขอมูลสวนบุคคล
เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกรผูป ลูกขาวนาปรัง
วาเปนอยางไร มีการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาว
นาปรังอยูใ นระดับไหน มีปจ จัยใดบางทีม่ ผี ลตอการ
ยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวนาปรังของเกษตรกร
ตลอดจนมีการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของ
เกษตรกรเกีย่ วกับการปลูกขาวนาปรังวามีอะไรบาง
ซึ่งขอมูลพื้นฐานเหลานี้จะเปนการยกระดับการ
ผลิ ต ข า วนาปรั ง ให ไ ด คุ ณ ภาพและมี ป ริ ม าณที่
เพียงพอในการสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคมใหแกเกษตรกรผูปลูกขาวนาปรังตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยนี้ใชรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อ
ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวนาปรัง
ของเกษตรกร ในพื้นที่ตําบลครึ่ง อําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย โดยมีการดําเนินการวิจัยดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ
เกษตรกรผู  ป ลู ก ข า วนาปรั ง ตํ า บลครึ่ ง อํ า เภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย จํานวน 585 คน ที่ปลูก
ขาวนาปรังในปการผลิต พ.ศ. 2559 จากนั้นไดมี
การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชวิธีคํานวณ
จากสูตร Taro Yamane, (1973) ไดจาํ นวนเกษตรกร
ตั ว อย า งจํ า นวน 237 คน ซึ่ ง การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด
ดําเนินการวิจัยตั้งแตเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย
การรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการศึกษาวิจัย
ในครั้งนี้เปนขอมูลที่ไดมาจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ
เปนหลัก ซึ่งใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยจํานวน 237 ชุด ซึ่งเก็บ
ขอมูลจากเกษตรกรเปนรายบุคคล
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอ มูลการวิจยั แบงการวิเคราะห
ออกเปน 3 สวน ดังนี้ 1) ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล
เศรษฐกิจ สังคม และการยอมรับเทคโนโลยีการ
ปลูกขาวนาปรัง โดยสถิตทิ นี่ าํ มาใชในการวิเคราะห
คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ คารอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) การวิเคราะห
ปจจัยทีส่ ง ผลตอการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาว
นาปรังของเกษตรกรในตําบลครึ่ง อําเภอเชียงของ
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จังหวัดเชียงราย โดยใชสถิติอนุมาน ไดแก การ
วิ เ คราะห พ หุ ถ ดถอยแบบคั ด เลื อ กเข า (Enter
Multiple Regression Analysis) และ 3) การ
วิเคราะหปญ
 หา และขอเสนอแนะเกีย่ วกับการปลูก
ขาวนาปรังของเกษตรกรใชวิธีการจัดประเภทและ
จัดกลุม (Categorize and Sort) ซึ่งการวิเคราะห
ในสวนที่ 1 และ 2 ใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพื่อ
การวิจยั ทางสังคมศาสตรชว ยในการบันทึก จัดการ
และการวิเคราะหขอมูล

ผลการวิจัยและวิจารณ

ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม
ของเกษตรกรผูปลูกขาวนาปรัง
ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรผูป ลูกขาวนาปรัง
สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุเฉลีย่ 55 ป จบการศึกษา
ในระดับประถมศึกษาตอนตน มีสถานภาพสมรส
มีพื้นที่ในการปลูกขาวนาปรัง เฉลี่ย 13.6 ไร มี
รายไดจากการปลูกขาวนาปรังเฉลีย่ 74,206.7 บาท
ตอป มีภาระหนี้สินเฉลี่ย 127,333.3 บาทตอ

ครัวเรือน มีจํานวนแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 2 คน
สวนใหญเปนสมาชิกของสถาบันทางการเกษตร
มีการติดตอกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรเฉลี่ย
1 ครั้งตอป ไดรับขาวสารเกี่ยวกับการปลูกขาว
นาปรังจากสือ่ มวลชนเปนหลัก ไดแก โทรทัศน วิทยุ
และสิง่ พิมพ มีประสบการณในการปลูกขาวนาปรัง
เฉลี่ย 12 ป มีประสบการณในการศึกษาดูงานดาน
การเกษตรเฉลี่ย 3 ครั้งตอป
การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวนาปรังของ
เกษตรกร
การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวนาปรัง
ของเกษตรกรโดยภาพรวมอยูในระดับการยอมรับ
มากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.70) โดยเรียงลําดับดานที่มี
คาเฉลี่ยการยอมรับมากไปหานอย ไดแก ดานการ
เตรียมพื้นที่ (คาเฉลี่ย 4.97) รองลงมา คือ ดานการ
ปฏิบัติและการดูแลรักษา (คาเฉลี่ย 4.87) ดานการ
เก็บเกีย่ วผลผลิต (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
Adoption
𝛘
S.D.
Technology of Farmers
Level
Preparation of Area
4.97
.531
Mostly
Production’s Care
4.87
1.13
Mostly
Harvesting and processing
4.58
1.69
Mostly
Marketing and Selling
4.36
1.69
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
การวิ เ คราะห เ พื่ อ หาป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การ
ยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวนาปรังของเกษตรกร
ซึง่ วิเคราะห โดยใชการวิเคราะหถดถอยพหุคณ
ู แบบ
คั ด เลื อ กเข า (Enter Multiple Regression
Analysis) ซึ่งเปนการหาความสัมพันธระหวาง
ตั ว แปรตาม (ตั ว แปรเกณฑ ) กั บ ตั ว แปรอิ ส ระ
(ตัวแปรพยากรณ) ตั้งแต 2 ตัวขึ้นไป (วาโร, 2553)
โดยการวิเคราะหไดคัดเลือกตัวแปรอิสระจากการ
ทบทวนวรรณกรรม ทั้งหมด 13 ตัวแปร ไดแก เพศ
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ พื้นที่ในการปลูก
ขาวนาปรัง รายไดการปลูกขาวนาปรัง ภาระหนีส้ นิ
จํานวนแรงงานในครัวเรือน การเปนสมาชิกของ
สถาบันการเกษตร การติดตอกับเจาหนาที่สงเสริม
การเกษตร การได รั บ ข า วสารด า นการเกษตร
ประสบการณในการปลูกขาวนาปรัง และประสบการณ
ในการศึกษาดูงานและฝกอบรมดานการเกษตร เพือ่
หาวาตัวแปรอิสระใดมีผลตอการยอมรับเทคโนโลยี
การปลูกขาวนาปรังของเกษตรกรอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ และสงผลในเชิงบวกหรือลบ ทั้งนี้การ
ศึกษาปญหา Multicollinearity พบวาไมมตี วั แปร
อิสระใดทีม่ คี วามสัมพันธกนั สูงเกิน 0.7 อันจะทําให
เกิดการละเมิดขอกําหนดเบือ้ งตนของการวิเคราะห
การถดถอยพหุ คู ณ (Multiple Regression
Analysis) (สุชาติ, 2545)
การวิ เ คราะห ป  จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การยอมรั บ
เทคโนโลยีการปลูกขาวนาปรังของเกษตรกร พบวา
ตัวแปรอิสระทัง้ หมด 13 ตัวแปร สามารถพยากรณ
ความผั น แปรของตั ว แปรตาม คื อ การยอมรั บ
เทคโนโลยีการปลูกขาวนาปรังของเกษตรกรอยู
รอยละ 21.0 (R2 = .210) และเมื่อพิจารณาตัวแปร
อิสระที่มีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาว

นาปรั ง ของเกษตรกรอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
พบวามีทั้งหมด 6 ตัวแปร โดยมีความสัมพันธ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติในทางบวก ไดแก อายุ
พื้นที่ในการปลูกขาวนาปรัง ภาระหนี้สิน และการ
ไดรับขาวสารดานการเกษตร สวนในทางลบ ไดแก
รายไดจากการปลูกขาวนาปรัง และประสบการณ
ในการปลูกขาวนาปรัง (Table 2) ซึ่งสามารถ
วิจารณผลการวิเคราะหไดดังนี้
1. จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาอายุมผี ล
ต อ การยอมรั บ เทคโนโลยี ก ารปลู ก ข า วนาปรั ง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กลาวคือ เมื่อเกษตรกร
ผูปลูกขาวนาปรังมีอายุเพิ่มมากขึ้นจะมีแนวโนม
ใหเกิดการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวนาปรัง
มากขึ้นดวยเชนกัน ทั้งนี้เพราะเกษตรกรที่มีอายุ
มากขึ้นนั้นไดมีการผานการดําเนินกิจกรรมตางๆ
ในการทํานาปรังมาแลวหลายครัง้ ตามชวงอายุทาํ ให
เกิดความเชีย่ วชาญหรือมีความรูใ นขัน้ ตอนของการ
ทํ า นาปรั ง ตั้ ง แต ก ารเตรี ย มเมล็ ด พั น ธุ  จ นถึ ง
การจําหนายผลผลิตเปนอยางดี เมื่อไดรับการ
สงเสริมการใชเทคโนโลยีในการผลิตขาวนาปรังจาก
เจาหนาทีส่ ง เสริมการเกษตรทัง้ จากหนวยงานภาครัฐ
และเอกชนแลวนั้นก็จะสามารถนําเทคโนโลยีการ
ปลูกขาวนาปรังมาประยุกตใชกบั พืน้ ทีก่ ารผลิตขาว
นาปรั ง ของตนเองได อ ย า งรวดเร็ ว ผลการวิ จั ย
ดังกลาวขัดแยงกับการศึกษาของวนิดา และจิตผกา
(2553) ที่พบวา อายุมีผลในทางลบตอการยอมรับ
การผลิตและใชปุยอินทรียของเกษตรกรในอําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา
2. จากการศึกษาพบวา เมือ่ เกษตรกรมีพนื้ ที่
ในการปลูกขาวนาปรังเพิ่มขึ้นจะสงผลใหเกิดการ
ยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวนาปรังเพิ่มสูงขึ้น
ตามไปดวย ซึง่ มีเหตุผลมาจากพืน้ ทีป่ ลูกขาวนาปรัง
ในเทศบาลตําบลครึง่ เปนพืน้ ทีล่ มุ นํา้ ทีม่ คี วามพรอม
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ในการทํานาปรัง อยางไรก็ตามในชวง 3 ปทผี่ า นมา
ไดประสบกับปญหาภัยแลงและการระบาดของโรค
และแมลงศัตรูพืช ซึ่งควบคุมและปองกันไดยาก
โดยเฉพาะเกษตรกรที่ มี พื้ น ที่ ป ลู ก ข า วนาปรั ง
จํานวนมาก ดังนั้นการนําเทคโนโลยีมาใชในการ
ผลิตขาวนาปรังจึงเปนทางเลือกหลักของเกษตรกร
ที่มีพื้นที่ปลูกขาวจํานวนมากนํามาปรับใชเพื่อให
ผลผลิตขาวมีคุณภาพและไดปริมาณเพียงพอกับ
การบริโภคและการจําหนาย โดยผลการศึกษา
ไดสอดคลองกับพัชราภรณ และจิตผกา (2552)
ที่พบวา พื้นที่ปลูกเงาะ มีความสัมพันธกับการ
ยอมรับการปฏิบตั ติ ามระบบการผลิตทางการเกษตร
ที่ถูกตองและเหมาะสมสําหรับเงาะ ของเกษตรกร
อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานีอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ
3. ในสวนของภาระหนี้สินพบวา เกษตรกร
ที่มีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นจะมีแนวโนมที่จะยอมรับ
เทคโนโลยีการปลูกขาวนาปรังเพิ่มมากขึ้นตามไป
ด ว ย ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากเกษตรกรที่ มี ภ าระหนี้ สิ น
จํ า นวนมากจํ า เป น ต อ งหาแนวทางหรื อ วิ ธี ก าร
จัดการการผลิตขาวนาปรังทีช่ ว ยประหยัดคาใชจา ย
หรือลดตนทุนการผลิตในทุกขัน้ ตอน โดยเฉพาะการ
ใชจายในการซื้อวัสดุหรือสารปองกันและกําจัด
แมลงศั ต รู ข  า วที่ มี ร าคาที่ สู ง ประกอบกั บ มี ก าร
สงเสริมการใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการผลิตขาว
นาปรังของหนวยงานภาคการเกษตรในพื้นที่ โดย
เปนวิธีการจัดการที่ชวยใหเกษตรกรชวยลดตนทุน
การผลิ ต และมี ก ารควบคุ ม ศั ต รู พื ช โดยการใช
สารเคมี น  อ ยลง ซึ่ ง ทํ า ให เ กษตรกรสามารถลด
คาใชจายลงได ตลอดจนยังเปนเทคโนโลยีที่ชวย
ในการควบคุ ม การใช นํ้ า อย า งประหยั ด สํ า หรั บ
การปลู ก ข า วในช ว งที่ มี ค วามเสี่ ย งต อ การได รั บ
ผลกระทบจากภั ย แล ง ดั ง นั้ น จึ ง เป น เหตุ ผ ลให

เกษตรกรที่มีภาระหนี้สินมีการนําเทคโนโลยีการ
ปลูกขาวนาปรังมาปรับใชในการพื้นที่การผลิตของ
ตนเอง ซึง่ สอดคลองกับผลการศึกษาของยุพณ
ิ และ
คณะ (2550) ทีพ่ บวา ภาวะการกูย มื มีความสัมพันธ
กั บ การยอมรั บ เทคโนโลยี ด  า นการจั ด การสวน
ลองกองของเกษตรกร ในอําเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส
4. ในส ว นของตั ว แปรการได รั บ ข า วสาร
เกี่ ย วกั บ การปลู ก ข า วนาปรั ง พบว า เกษตรกร
ทีไ่ ดรบั ขาวสารเกีย่ วกับการปลูกขาวนาปรังจากสือ่
ประเภทสื่อมวลชนจะมีผลทําใหเกิดการยอมรับ
เทคโนโลยีการปลูกขาวนาปรังเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
การรั บ ข า วสารจากโทรทั ศ น ซึ่ ง เป น สื่ อ ที่ มี ก าร
นําเสนอไดทงั้ ภาพเคลือ่ นไหวและภาพนิง่ ตลอดจน
มีการบรรยายเสียงประกอบ จึงทําใหการนําเสนอ
ขาวสารหรือองคความรูต า งๆ ทีม่ กี ารสาธิตการปฏิบตั ิ
ดั ง เช น การปฏิ บั ติ ต ามเทคโนโลยี ก ารปลู ก ข า ว
นาปรังทีส่ ามารถสรางการรับรับรูแ ละทําใหเกษตรกร
เขาใจในกระบวนการหรือขัน้ ตอนตางๆ ในการผลิต
ไดงายขึ้นจากการนําเสนอหรือบรรยายที่เห็นผล
ชัดเจนจากการมีภาพและเสียงบรรยายประกอบ
ซึ่งมีผลตอการนําไปใชกับการปลูกขาวนาปรังของ
เกษตรกรไดโดยตรง ซึ่งสอดคลองกับเจริญ และ
คณะ (2559) ที่พบวาการติดตอสื่อสารแบบกลุม
และแบบมวลชนมีผลทําให ความรูม าตรฐานเกษตร
อินทรียของเกษตรกร ผูผลิตขาวอินทรีย ในอําเภอ
สังขทอง นครหลวงเวียงจันทน สปป. ลาว มากกวา
การติดตอสื่อสารแบบบุคคลอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ
5. จากผลการศึ ก ษาพบว า เกษตรกรที่ มี
รายได จ ากการปลู ก ข า วนาปรั ง เพิ่ ม มากขึ้ น มี
แนวโนมทําใหการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาว
นาปรังลดลง ทั้งนี้อาจเนื่องจากกอนมีการสงเสริม
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การใช เ ทคโนโลยี ก ารปลู ก ข า วนาปรั ง ซึ่ ง เป น
องคความรูใหม เกษตรกรสวนใหญมีการลงทุน
ในการผลิ ต ที่ ช  ว ยให ผ ลผลิ ต มี ป ริ ม าณมากและ
ไดคณ
ุ ภาพตามความตองการของตลาด โดยเฉพาะ
การใช ส ารเคมี ใ นปริ ม าณสู ง เพื่ อ ป อ งกั น และ
กําจัดโรค วัชพืช และแมลงศัตรูในขาว จึงทําใหได
รายไดสูงจากการจําหนายผลผลิตขาว ซึ่งตรงขาม
กับเทคโนโลยีการปลูกขาวนาปรังทีพ่ ยายามลดการ
ใช ส ารเคมี แ ละใช วั ส ดุ ท ดแทนการใช ส ารเคมี ที่
เกษตรกรยังขาดองคความรูในการผลิตหรือจัดหา
มาใชในการปลูกขาว จึงทําใหเกษตรกรผูปลูกขาว
นาปรังที่มีรายไดสูงจากการใชสารเคมีในปริมาณ
มากชวยเพิ่มจํานวนผลผลิตมีแนวโนมปฏิเสธการ
ปฏิบัติตามเทคโนโลยีการปลูกขาวนาปรังที่เปน
องคความรูสมัยใหม โดยผลการศึกษาดังกลาว
ตรงข า มกั บ ผลการศึ ก ษาของณั ฐ วุ ฒิ และพหล
(2561) ที่ พ บว า ถ า เกษตรกรมี ร ายได จ ากปลู ก
ขาวโพดเพิ่มขึ้นจะมีผลทําใหการยอมรับการผลิต
ขาวโพดตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)
ของเกษตรกรในจังหวัดอางทองเพิม่ สูงขึน้ ตามไปดวย

6. จากผลการศึกษาชีใ้ หเห็นวาเกษตรกรทีม่ ี
ประสบการณในการปลูกขาวนาปรังมากจะมีผล
ทําใหการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวนาปรัง
ลดลง เนื่องจากประสบการณเดิมของเกษตรกร
ในการปลูกขาวนาปรังจะมีการใชสารเคมีที่เปน
อันตรายตอสุขภาพและสิง่ แวดลอม รวมถึงมีการใช
นํา้ ในการปลูกขาวปริมาณทีม่ ากและขาดการควบคุม
ซึง่ ตรงขามกับเทคโนโลยีการปลูกขาวนาปรังสมัยใหม
ที่มุงเนนใหมีการใชสารเคมีที่ไมเกิดสารพิษตกคาง
ในผลผลิตและเปนอันตรายตอผูผ ลิต ผูบ ริโภค และ
สิง่ แวดลอมนอยทีส่ ดุ อีกทัง้ ยังมีการควบคุมการใชนาํ้
ในการผลิตอยางประหยัด ซึ่งขัดกับประสบการณ
ของเกษตรกรทีม่ กี ารปฏิบตั หิ รือการจัดการการปลูก
ขาวนาปรังในแบบเดิม อยางไรก็ตามผลการศึกษา
ไดขัดแยงกับวัลยลิกา และคณะ (2560) ที่พบวา
เมื่ อ เกษตรกรผู  ป ลู ก ข า วในจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี มี
ประสบการณปลูกขาวไรซเบอรีม่ ากขึน้ จะมีผลทําให
เกิดการยอมรับนวัตกรรมการผลิตขาวไรซเบอรี่
สูงขึ้นตามไปดวย

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

Dependent variable
Adoption of Dry-Season Rice
Production Technology of Farmers
B
t
Sig.
.053
1.897
.059
.006
2.999
.003**
-.033
-1.104
.271
.031
1.121
.264
.020
2.751
.006**
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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.)

Independent variables

Dependent variable
Adoption of Dry-Season Rice
Production Technology of Farmers
B
t
Sig.
-2.999E-006 -2.317
.021**

6. Income earned from dry-season rice
production
7.167E-007
2.129
.034*
7. Debt
-.027
-1.494
.137
8. Household workforce
.049
.781
.436
9. Members of agricultural institutions
-.005
-.589
.557
10. Contacted agricultural extension staff
11. Perceive information on dry-season rice
.003
2.000
.047*
production
12. Dry-season rice production experience
-.009
-3.545
.000**
13. Participated in agricultural training/
-.012
-1.571
.118
educational trips
Constant
4.328
36.280
.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
ปญหาและขอเสนอแนะของเกษตรกรเกี่ยวกับ
การปลูกขาวนาปรัง
การศึกษาปญหาในการปลูกขาวนาปรังของ
เกษตรกรสามารถแบงออกเปน 4 ประเด็น คือ
1) ปญหาในดานการเตรียมพื้นที่ปลูกขาวนาปรัง
ซึ่งตองใชนํ้าเปนปจจัยหลักในการเตรียมพื้นที่ให
พรอมตอการเพาะปลูก อยางไรก็ตามปญหาภัยแลง
ไดสงผลใหปริมาณนํ้ามีไมเพียงพอตอการเตรียม
พื้ น ที่ เ พื่ อ การปลู ก ข า วนาปรั ง อี ก ทั้ ง เกษตรกร

ยังขาดความเขาใจในการเตรียมความพรอมและ
การบริหารจัดการนํ้าภายใตสภาวะภัยแลงทั้งใน
ระยะสัน้ และระยะยาว 2) ปญหาในดานการปฏิบตั ิ
และการดูแลรักษาขาวนาปรัง พบวามีการระบาด
ของวัชพืช โรคและแมลงศัตรูพชื ในขาว ซึง่ สวนหนึง่
เปนผลมาจากสภาวะภัยแลงทีท่ าํ ใหตน ขาวมีความ
ออนแอทําใหเกษตรกรตองเพิ่มปริมาณการใหนํ้า
ปุย และสารกําจัดโรคและแมลงศัตรูพชื ทีส่ งู ขึน้ เปน
อันตรายตอสุขภาพของเกษตรกรและสิ่งแวดลอม
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3) ปญหาในดานการเก็บเกี่ยวผลผลิตขาวนาปรัง
โดยเมือ่ ถึงชวงระยะเวลาการเก็บเกีย่ วขาว เกษตรกร
จะประสบกับการขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกีย่ ว
และคาจางแรงงานตอคนมีราคาทีส่ งู ขึน้ สงผลทําให
เกษตรกรตองใชตนทุนเพิ่มมากขึ้น และ 4) ปญหา
ในดานการตลาด พบวาเกษตรกรสวนใหญถกู พอคา
คนกลางกําหนดราคาการรับซือ้ ผลผลิตขาวในราคา
ที่ตํ่า ประกอบกับชองทางการจําหนายผลผลิตขาว
มีนอ ยและถูกทับซอนดวยพอคาคนกลางอีกเชนกัน
อันเปนผลทําใหรายไดของเกษตรกรลดลงไมสามารถ
ชําระหนีส้ นิ ไดจากการกูน าํ มาลงทุนในการปลูกขาว
นาปรังในแตละครัง้ โดยเกษตรกรไดมกี ารเสนอแนะ
ในการปลูกขาวนาปรัง แกหนวยงานของภาครัฐ
และเอกชน คือ 1) ควรมีการสนับสนุนปจจัยการ
ผลิตทีส่ าํ คัญ ไดแก เมล็ดพันธุข า วคุณภาพ และวัสดุ
สําหรับการบํารุงและดูแลรักษาตนขาว 2) ควรมี
การจัดโครงการฝกอบรมเกี่ยวกับการลดตนทุน
ในการผลิตขาวนาปรัง โดยเฉพาะในขั้นตอนการ
ปองกันและกําจัดโรค วัชพืช และแมลงศัตรูพืช
3) ควรมีดาํ เนินการสงเสริมการผลิตขาวนาปรังโดย
มุงเนนการมีสวนรวมของเกษตรกรในการกําหนด
แผนและจัดทําโครงการใหมากยิ่งขึ้น และ 4) ควร
ใหเกษตรกรมีสวนรวมในการกําหนดราคาขาวกับ
หนวยงานภาครัฐที่เปนราคากลางและไดรับการ
ยอมรับจากทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของ

สรุปผลการวิจัย

การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวนาปรัง
ของเกษตรกรในเขตเทศบาลตําบลครึ่ง อําเภอ
เชี ย งของ จั ง หวั ด เชี ย งรายสามารถสรุ ป ได ว  า
เกษตรกรผูป ลูกขาวนาปรังมีการยอมรับเทคโนโลยี
การปลูกขาวนาปรังอยูในระดับมากที่สุด โดยมี
ปจจัยทีม่ ผี ลตอการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาว

นาปรังอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในทางบวก ไดแก
อายุ พื้นที่ในการปลูกขาวนาปรัง ภาระหนี้สินและ
การไดรับขาวสารดานการเกษตร สวนในทางลบ
ไดแก รายไดการปลูกขาวนาปรัง และประสบการณ
ในการปลู ก ข า วนาปรั ง ในขณะที่ ป  ญ หาสํ า คั ญ
เกี่ยวกับการปลูกขาวนาปรัง คือ เกษตรกรผูปลูก
ขาวนาปรังยังขาดองคความรูในการเตรียมพรอม
รับมือกับสภาวะภัยแลงในระยะยาว เพื่อรับมือกับ
การทวี ค วามรุ น แรงและขยายวงกว า งของการ
ระบาดของโรค วัชพืช และแมลงศัตรูพืชในขาว
อี ก ทั้ ง ยั ง ต อ งแบกรั บ ภาระต น ทุ น การผลิ ต ข า ว
ที่สูงขึ้นและการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน โดยเกษตรกร
ผู  ป ลู ก ข า วนาปรั ง มี ข  อ เสนอแนะต อ หน ว ยงาน
ภาครัฐและเอกชนวาควรมีการสนับสนุนปจจัย
การผลิตทีส่ าํ คัญ ไดแก เมล็ดพันธุข า วคุณภาพ และ
วั ส ดุ สํ า หรั บ การบํ า รุ ง และดู แ ลรั ก ษาต น ข า ว
ตลอดจนมีการจัดโครงการฝกอบรมเกีย่ วกับการลด
ตนทุนในการผลิตขาวนาปรัง โดยเฉพาะในขัน้ ตอน
การปองกันและกําจัดโรค วัชพืช และแมลงศัตรูพชื
และควรมี ก ารดํ า เนิ น การส ง เสริ ม การผลิ ต ข า ว
นาปรั ง โดยมุ  ง เน น การมี ส  ว นร ว มของเกษตรกร
ในการกําหนดแผนและจัดทําโครงการใหมากยิง่ ขึน้

ขอเสนอแนะ

1. กรมสงเสริมการเกษตร และสํานักงานเกษตร
ตําบล ควรเขามาสนับสนุนการสรางกลุมวิสาหกิจ
หรือการสรางเครือขายเกษตรแปลงใหญใหแก
เกษตรกรผู  ผ ลิ ต ข า วในเทศบาลตํ า บลครึ่ ง เพื่ อ
ใชเปนชองทางในการในการถายทอดองคความรู
เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ก ารผลิ ต ข า วนาปรั ง ให แ ก
เกษตรกรไดโดยตรง รวมทัง้ รับฟงความคิดเห็นและ
สรางการมีสวนรวมของเกษตรกรในการกําหนด
ราคาผลผลิตขาวใหเปนที่ยอมรับของทุกฝาย
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2. กรมวิชาการเกษตร กรมการขาว และ
ศูนยวจิ ยั ขาวเชียงราย ควรมีการจัดโครงการเกีย่ วกับ
การถายทอดองคความรูใ นการจัดการพืน้ ทีป่ ลูกขาว
โดยเฉพาะการควบคุมการระบาดของวัชพืชในนาขาว
ในชวงการเตรียมแปลงและชวงตนขาวกําลังเจริญ
เติบโต รวมถึงการใชองคความรูในการดูแลรักษา
ตนขาวอยางถูกวิธจี ากการแพรระบาดของโรคและ
แมลงศัตรูพชื ในขาว เชน องคความรูเ กีย่ วกับวิธกี าร
ใชสารเคมีที่ไมเกิดอันตรายแกผูผลิตและผูบริโภค
องคความรูเกี่ยวกับประเภทของสารเคมีที่สามารถ
ใชในกระบวนการผลิตขาวที่เปนไปตามกฎหมาย
และตามขอกําหนดของตลาดการรับซือ้ ผลผลิตขาว
3. หนวยงานภาครัฐ ไดแก กรมการขาว
กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร และ
หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นาการเกษตร
หนวยงานขององคการปกครองสวนทองถิน่ ในพืน้ ที่
เทศบาลตํ า บลครึ่ ง ตลอดจนหน ว ยงานพั ฒ นา
ภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วของกับการผลิตอาหารปลอดภัย
ควรมีการผลิตสื่อที่สามารถเขาถึงเกษตรกรไดงาย
และสะดวกในการถายทอดองคความรูเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการปลูกขาวนาปรัง เชน สื่อวีดิทัศนที่มี
เสียงและภาพเคลื่อนไหวสําหรับการประกอบการ
ฝกอบรม การสรางสื่อสิ่งพิมพที่อยูในรูปแบบของ
ปฏิทนิ ทีส่ อดแทรกเนือ้ หาของหาแตละขัน้ ตอนของ
เทคโนโลยีการผลิตขาว หรือการผลิตแบบคูมือ
ฉบับพกพาโดยใชภาษาที่เขาใจงาย มีการนําเสนอ
รูปภาพเพื่อใหงายตอการเขาใจ
4. ควรมีการถายทอดองคความรูเ กีย่ วกับการ
จัดการและการรับมือกับภัยแลงใหแกเกษตรกร
ผูป ลูกขาวนาปรัง เพือ่ ใหเกษตรกรสามารถมีรายได
ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของตนเองและครอบครัว
โดยอาจมีการสงเสริมการปลูกพืชทดแทนเมื่อการ
ปลูกขาวประสบกับปญหาภัยแลงอยางหนัก หรือ

องคความรูเกี่ยวกับการจัดการนํ้าอยางประหยัด
ในการปลูกขาวนาปรัง เพื่อเปนการลดความเสี่ยง
ในการใชตน ทุนทีส่ งู และการขาดทุนของเกษตรกร
ในการปลูกขาวนาปรังในแตละป โดยหนวยงานที่
รับผิดชอบ คือ กรมการขาว กรมสงเสริมการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร ตลอดจนสํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เปนตน

กิตติกรรมประกาศ

คณะผูว จิ ยั ขอขอบคุณคณาจารย และบุคลากร
สาขาวิชาการพัฒนาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร
คณะผลิ ต กรรมการเกษตร มหาวิ ท ยาลั ย แม โ จ
ทุกทาน ที่ไดใหคําปรึกษา คําแนะนําในการศึกษา
วิจัย การติดตอประสานงานในการดําเนินงานวิจัย
มาโดยตลอด และขอขอบคุณผูนําชุมชนที่ใหความ
กรุณาชวยเหลือคณะผูว จิ ยั ในการเก็บรวบรวมขอมูล
และที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ขอขอบคุ ณ เกษตรกรในพื้ น ที่
เทศบาลตําบลครึง่ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ทีไ่ ดสละเวลาอันมีคา ในการใหขอ มูลทีเ่ ปนประโยชน
ในการศึกษาวิจัยจนสําเร็จลุลวงดวยดี

เอกสารอางอิง

เจริญ ดาวเรือง ชวสรรค เครือคํา พหล ศักดิค์ ะทัศน
และนคเรค รังควัต. 2559. ปจจัยเชิงสาเหตุ
ที่มีอิทธิพลตอการยอมรับมาตรฐานเกษตร
อินทรียของเกษตรกร ผูผลิตขาวอินทรีย ใน
อําเภอสังขทอง นครหลวงเวียงจันทน สปป.
ลาว. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ 11(2): 51-66.
ณัฐวุฒิ จั่นทอง และพหล ศักดิ์คะทัศน. 2561. การ
ยอมรั บ การผลิ ต ข า วโพดตามการปฏิ บั ติ
ทางการเกษตรที่ ดี (GAP) ของเกษตรกร

ผลิตกรรมการเกษตร 1(2):51-62
62 ว.
J. Agri. Prod.

ในจังหวัดอางทอง. วารสารวิจัยและสงเสริม
วิชาการเกษตร 35(3): 54-63.
เบญจวรรณ ฤกษเกษม. 2561. วิทยาการขาวไทย.
เชียงใหม: ศูนยบริหารงานวิจัย คณะเกษตร
ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
พัชราภรณ เพ็ชรทอง และจิตผกา ธนปญญารัชวงศ.
2552. การยอมรับการปฏิบัติตามระบบการ
ผลิตทางการเกษตรที่ถูกตองและเหมาะสม
สําหรับเงาะ ของเกษตรกรอําเภอบานนาสาร
จั ง หวั ด สุ ร าษฎร ธ านี . วารสารเทคโนโลยี
สุรนารี 3(2): 29-44.
ยุ พิ ณ พรรณ ศิ ริ วั ธ นนุ กู ล ยุ ท ธนา ศิ ริ วั ธ นนุ กู ล
มงคล หลิม และอํามร อินนุรักษ. 2550. การ
ยอมรับเทคโนโลยีดา นการจัดการสวนลองกอง
ของเกษตรกรในอํ า เภอบาเจาะ จั ง หวั ด
นราธิ ว าส. วารสารมหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ
10(2): 32-49.
วนิดา สุจริตธุรการ และจิตผกา ธนปญญารัชวงศ.
2553. ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการผลิต
และใชปุยอินทรีย ของเกษตรกรในอําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา. วารสารเทคโนโลยี
สุรนารี 4(1): 29-44.
วัลยลิกา พลเสน ทิพวรรณ ลิมังกูร และสมศักดิ์
คูหาสวรรคเวช. 2560. ปจจัยที่มีผลตอการ
ยอมรับนวัตกรรมการผลิตขาวไรซเบอรี่ของ
เกษตรกรผูปลูกขาวในจังหวัดสุพรรณบุรี.
วารสารเกษตรพระจอมเกลา 35 (1): 11-24.
วาโร เพ็งสวัสดิ์. 2553. สถิติประยุกต สําหรับการ
วิจยั ทางสังคมศาสตร. สุวรี ยิ าสาสน: กรุงเทพฯ.

สมาคมผูส ง ออกขาวไทย. 2562. รายงานสถานการณ
สงออกขาว แนวโนมและทิศทางการสงออก
ขาวไทย ป 2562. แหลงขอมูล http://www.
thairiceexporters.or.th/Press%20
release/2019/TREA%20Press%20
Release%20Thai%20Rice%20
Situation%20&%20Trend%20Year%20
2019-30012019.pdf (20 เมษายน 2562).
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2561. ขาวนาปรัง:
เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต และ
ผลผลิตตอไร ป 2560 ณ ความชื้น 15 %.
แหล ง ข อ มู ล http://www.oae.go.th/
assets/portals/1/files/production/
secondrice.pdf (20 เมษายน 2562).
สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตร. 2562. สถิ ติ
การเกษตรของประเทศไทย ป 2561. กรุงเทพฯ:
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ.
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ. 2545. การใชสถิติในงาน
วิ จั ย อย า งถู ก ต อ งและได ม าตรฐานสากล.
กรุงเทพฯ: เฟองฟา พริ้นติ้ง.
อรอนงค นัยวิกุล. 2560. ขาว: วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี. พิมพครัง้ ที่ 4. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
Yamane, T. 1973. Statistics: An Introductory
Analysis. 3rd. New York: Harper and Row
Publication.

วารสารผลิตกรรม

การเกษตร
JOURNAL OF AGRICULTURAL

PRODUCTION

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

การเคลือบเมล็ดพันธุ
Seed Coating

จักรพงษ กางโสภา*
Jakkrapong Kangsopa*
ภาควิชาพืชไร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40002
Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University, Khon Kaen 40002
* Corresponding author: jakkrapongkangsopa@gmail.com

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
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บทคัดยอ

การเคลือบเมล็ดพันธุเปนการนําพอลิเมอรมาหอหุมรอบๆ ผิวของเมล็ดพันธุอยางเบาบาง โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อนําพาสารออกฤทธิ์ชนิดตางๆ ใหติดไปกับเมล็ดพันธุ เชน สารปองกันแมลง สารปองกัน
เชือ้ รา และธาตุอาหารพืช เปนตน ปจจุบนั เทคโนโลยีการเคลือบเมล็ดพันธุเ ปนวิธกี ารหลักในกระบวนการ
ผลิตเมล็ดพันธุเ พือ่ การคาและการสงออก จึงทําใหองคความรู ทักษะความเชีย่ วชาญดานการเคลือบเมล็ด
พันธุ สูตรสารเคลือบ และเทคโนโลยีที่ใชในการเคลือบเมล็ดพันธุเปนความลับทางการคา อยางไรก็ตาม
หนวยงานที่เกี่ยวของหรือสถาบันการศึกษาในประเทศไทยยังคงใหความสนใจและศึกษาคนควากันอยาง
ตอเนื่อง ดังนั้นบทความนี้จึงไดเสนอองคความรูดานการเคลือบ และวิธีการเคลือบเมล็ดพันธุ โดยจะ
ประกอบดวยหัวขอยอยที่เปนองคประกอบสําคัญตอกระบวนการเคลือบเมล็ดพันธุใหประสบผลสําเร็จ
โดยเฉพาะขอมูลของเครื่องเคลือบเมล็ดพันธุ สารเคลือบหรือพอลิเมอร และสารออกฤทธิ์ชนิดตางๆ
ซึ่งผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวาบทความนี้จะเปนประโยชนแกผูสนใจหรือกําลังศึกษาจะนําไปใชใหเกิด
ประโยชนในโอกาสตอไป
คําสําคัญ: การเคลือบเมล็ดพันธุ การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ การยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ

คํานํา

เมล็ดพันธุค อื รากฐานของชีวติ ทางการเกษตร
จึงมีความสําคัญตอกระบวนการผลิตพืช เพื่อใหได
คุณภาพและผลผลิตสูง ดังนัน้ คุณภาพของเมล็ดพันธุ
จึงเปนปจจัยหลักที่มีผลตอกระบวนการผลิตพืช
ซึ่งคุณภาพของเมล็ดพันธุขึ้นอยูกับความแข็งแรง
ในชวงการเจริญเติบโตของตนพืช รวมถึงขั้นตอน
การเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บรักษา (Murphy,
2017; Yang and Wen, 2017) ซึ่งปจจัยเหลานี้
มีผลตอการเสือ่ มสภาพของเมล็ดพันธุไ ด โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในขั้นตอนการเก็บรักษาเมล็ดพันธุซึ่งมี
เงือ่ นไขหรือปจจัยหลายอยางทีส่ ามารถลดคุณภาพ
ของเมล็ดพันธุได เชน อุณหภูมิ ความชื้น แสง และ
ปจจัยการเขาทําลายของโรคและแมลง เปนตน
(Taylor et al., 1998) จากปจจัยดังกลาว ทําใหมี
ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ต  อ เมล็ ด พั น ธุ  ห รื อ “seed
treatment” ซึ่งเปนการจัดการกับเมล็ดพันธุทันที
หลังการเก็บเกีย่ วจากแปลงปลูก (Murphy, 2017)

เพื่อลดความเสียหายของคุณภาพเมล็ดพันธุจาก
ปจจัยตางๆ โดยทั่วไปรูปแบบในการทํา seed
treatment มักจะใชสารเคมีเพื่อการปองกันกําจัด
ศัตรูของเมล็ดพันธุ และชวยในการปรับปรุงคุณภาพ
ความงอกของเมล็ดพันธุ ไดแก การคลุกเมล็ดพันธุ
การเคลื อ บเมล็ ด พั น ธุ  และการพอกเมล็ ด พั น ธุ 
เปนตน
ปจจุบนั วิธกี ารทีไ่ ดรบั ความนิยมอยางมากของ
บริษัทผูผลิตเมล็ดพันธุคือ วิธีการเคลือบเมล็ดพันธุ
เนือ่ งจากวิธกี ารเคลือบเมล็ดพันธุเ ปนวิธกี ารปฏิบตั ิ
ตอเมล็ดพันธุ โดยการนําสารละลายจําพวกพอลิเมอร
(polymer) มายึดเกาะรอบๆ ผิวของเมล็ดพันธุ
(Pedrini et al., 2017) อีกทั้งสารละลายเหลานี้
สามารถเพิม่ สารออกฤทธิท์ มี่ คี ณ
ุ สมบัตใิ นการยกระดับ
เมล็ดพันธุใ หมคี ณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพสูงสุด กอน
นําไปใชเพาะปลูกได เชน ธาตุอาหารพืช ฮอรโมนพืช
และสารเรงการเจริญเติบโต เปนตน นอกจากนี้
ยังสามารถเพิ่มสารออกฤทธิ์จําพวกสารปองกัน
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กําจัดโรคและแมลงไดอกี ดวย จากปจจัยดังกลาวจึง
ทําใหการเคลือบเมล็ดพันธุเปนที่นิยมในเชิงการคา
และเกษตรกรผูปลูกพืช เนื่องจากวิธีการเคลือบ
เมล็ดพันธุสามารถรับประกันคุณภาพความงอก
และความแข็งแรงของเมล็ดพันธุได
ดั ง นั้ น วิ ธี ก ารเคลื อ บเมล็ ด พั น ธุ  จึ ง ได รั บ
ความนิยมและความสนใจ ทั้งบริษัทผูผลิตเมล็ด
พันธุและเกษตรกรผูเพาะปลูกพืช ทําใหเมล็ดพันธุ
หลังการเก็บเกี่ยวจากแปลงปลูกมาอยูในสภาพที่
พรอมใชและพรอมเก็บรักษา โดยที่ยังคงรักษา
คุณภาพความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ
ไวในระยะเวลายาวนาน และเนื่องจากบทความนี้
มีขอบเขตการกลาวถึง การเคลือบเมล็ดพันธุ และ
วิธกี ารเคลือบเมล็ดพันธุ โดยไมไดระบุขอ มูลเชิงลึก
ในระดับคุณสมบัตทิ างเคมีของสารเคลือบเมล็ดพันธุ
ดังนั้นบทความนี้จึงเปนองคความรูทั่วไป สําหรับ
ผูท สี่ นใจจะทําความรูจ กั กับ “การเคลือบเมล็ดพันธุ”
ที่มีความสําคัญตอกระบวนการการเพิ่มผลผลิต
ของพืชในปจจุบัน

การเคลือบเมล็ดพันธุ

การเคลือบเมล็ดพันธุคือ การนําสารสะสม
ที่มีลักษณะบางเบา มาฉาบยึดเกาะใหสมํ่าเสมอไป
บนผิวของเมล็ดพันธุ (film coating) โดยเมล็ด
จะถูกหอหุมเปนแผนฟลมบางๆ จําพวก thin
polymer การเคลือบเมล็ดพันธุไดพัฒนามาจาก
วิธกี ารคลุกเมล็ดรวมกับสารเคมี สําหรับการปองกัน
กํ า จั ด ศั ต รู พื ช ประเภทต า งๆ เช น โรคโคนเน า
(dumping-off) และการเขาทําลายของหนอนเจาะ
รากขาวโพด เปนตน (Ramsey, 1975; Scott,
1975; Taylor et al., 1998) แตดว ยวิธกี ารดังกลาว
ทําใหเกษตรกรสัมผัสกับสารเคมีโดยตรง จึงอาจกอ
ให เ กิ ด ความเสี่ ย งเป น อั น ตรายต อ สุ ข ภาพของ
เกษตรกรผูใ ช เนือ่ งจากวิธกี ารคลุกเมล็ดเปนวิธกี าร

ที่เกษตรกรสัมผัสกับสารเคมีโดยตรง อาจจะสัมผัส
ทางมือ หรือการสูดดม สารเคมีจะคอยๆ ซึมผาน
เยื่อผิวหนังสะสมไปเรื่อยๆ จนทําใหเกษตรกรปวย
หรือเสียชีวิตได (ธิดารัตน, 2560; Pedrini et al.,
2017; Murphy, 2017) ดังนัน้ การเคลือบเมล็ดพันธุ
จึงเขามาแกไขขอบกพรองดังกลาว เมื่อพิจารณา
Figure 1 จะพบวา เมล็ดพันธุหัวหอมมีรูปราง
ที่ไมแนนอน บิด เบี้ยว และขนาดเล็ก แตวิธีการ
เคลือบเมล็ดพันธุดวยสารเคลือบ สามารถไปสะสม
อยูรอบๆ ผิวเมล็ดไดอยางสมํ่าเสมอในทุกซอกมุม
ที่มีสวนบิดเบี้ยว จึงทําใหวิธีการเคลือบเมล็ดพันธุ
เหมาะสมสามารถนําไปใชรวมกับเมล็ดพันธุเกือบ
ทุกชนิด ทั้งนี้การเคลือบเมล็ดพันธุใหประสบผล
สําเร็จตองขึ้นอยูกับความเหมาะสมของชนิดสาร
เคลือบและชนิดของเมล็ดพันธุดวย
ดังนั้นการเคลือบเมล็ดพันธุจึงเปนวิธีการที่
เหมาะสมสําหรับการพัฒนาเพือ่ ปฏิบตั ติ อ เมล็ดพันธุ
หลังการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บรักษา ทําให
เกษตรกรลดปญหาการสัมผัสสารเคมีโดยตรง และ
เปนการเพิ่มศักยภาพการใชสารเคมีรวมกับเมล็ด
พันธุไ ดอยางสูงสุด นอกจากนีก้ ารเคลือบเมล็ดพันธุ
ยังสามารถเพิม่ สารออกฤทธิใ์ หกบั เมล็ดพันธุไ ด เชน
ธาตุอาหารพืช ฮอรโมนพืช สารกระตุน การงอก สาร
กําจัดวัชพืช สารปองกันเชื้อรา สารปองกันแมลง
และสารเคมีปองกันโรคพืช เปนตน (Taylor and
Harman, 1990; Ester, 1994; Taylor et al.,
1998; Pedrini et al., 2017) เมื่อเกษตรกร
นํ า เมล็ ด พั น ธุ  ไ ปเพาะปลู ก จะทํ า ให ส ามารถดึ ง
ประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์ที่เคลือบติดอยูกับ
เมล็ดพันธุใ นขณะทีง่ อกไดทนั ที ซึง่ แตกตางจากการ
หวานหรือโรยสารเคมีไปตามรองปลูกทําใหตน กลา
ได รั บ สารเคมี ไ ม ส มํ่ า เสมอ และอาจสู ญ เสี ย
ประสิ ท ธิ ภ าพสารเคมี ก  อ นต น กล า จะนํ า ไปใช
ประโยชนได (Bruggink, 2005)
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Figure 1 Show of a pelleted (left) and film coated (right) onion (Allium cepa) seed
Source: Murphy (2017)

วิธีการเคลือบเมล็ดพันธุ

โดยปกติแลววิธีการเคลือบเมล็ดพันธุที่ถูก
เผยแพรในบทความวารสารวิชาการทั้งในประเทศ
และตางประเทศจะถูกเปดเผยขอมูลเพียงเล็กนอย
เนื่องจากเปนความลับทางการคารวมกับบริษัท
ผูร ว มวิจยั หรือบริษทั ผูจ า งใหทาํ วิจยั ดังนัน้ เทคโนโลยี
สําหรับใชเคลือบเมล็ดพันธุรวมทั้งวัสดุอุปกรณ
จะถูกปดบังไมสามารถเปดเผยได หรือติดในเรื่อง
ของสิทธิบตั รดานกฎหมาย คือการถือสิทธิคมุ ครอง
ทางปญญาประดิษฐ จึงทําใหระบบการเคลือบ
เมล็ดพันธุที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยังคงเปน
ความลั บ ทางการค า ของบริ ษั ท ผู  ถื อ ครองสิ ท ธิ์
(Taylor et al., 1998; Pedrini et al., 2017;
Murphy, 2017) อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาใน
กรณีของสถาบันทางการศึกษา สวนใหญจะประยุกต
ใชวธิ กี ารเคลือบเมล็ดอยางอิสระ (กรณีไมมสี ว นรวม
ในดานงานวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม) และเปน

วิธกี ารขนาดเล็กทีเ่ รียบงาย เชน เครือ่ งเขยาในหอง
ปฏิบัติการ การเคลือบเมล็ดดวยมือ การเขยาเมล็ด
ในถุงพลาสติก หรือเทคโนโลยีเครื่องปนเหวี่ยง
ขนาดเล็กทีผ่ ลิตขึน้ ใชเองภายในประเทศหรือนําเขา
จากตางประเทศ เปนตน (Gregg and Billups,
2010; Murphy, 2017)
วิธีการเคลือบเมล็ดพันธุจําเปนตองมีวัสดุ
อุปกรณหลัก 4 ชนิด ประกอบดวย 1) เมล็ดพันธุ
2) เครื่องเคลือบหรืออุปกรณสําหรับใชเคลือบ
เมล็ ด พั น ธุ  3) สารเคลื อ บหรื อ พอลิ เ มอร และ
4) สารออกฤทธิ์ เชน ธาตุอาหารพืช ฮอรโมนพืช
สารปองกันกําจัดโรคและแมลง เปนตน
1. เมล็ ด พั น ธุ  ชนิ ด ของเมล็ ด พั น ธุ  มี ค วาม
สําคัญตอการเลือกชนิดของสารเคลือบ เนื่องจาก
เมล็ดพันธุแ ตละชนิดมีลกั ษณะของเปลือกหุม เมล็ด
ที่แตกตางกัน เชน ผิวเรียบมัน หรือผิวขรุขระ
ไมสมํา่ เสมอ เปนตน จึงทําใหการคัดเลือกชนิดของ
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สารเคลือบมีความจําเพาะเจาะจงตอชนิดของเมล็ด
เพื่อทําใหการเคลือบเมล็ดพันธุประสบผลสําเร็จ
สูงสุด
2. เครื่องเคลือบเมล็ดพันธุ 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

(A)

2.1 เครือ่ งเคลือบเมล็ดพันธุแ บบ Fluidized
bed มี รู ป ทรงสู ง ยาวคล า ยทรงกรวยหรื อ ทรง
กระบอก มีหลักการทํางานโดยใหเมล็ดพันธุล อยตัว
ในอากาศอยูในกระบอกดวยระบบลมเปา (air
flow) จากดานลาง จากนั้นสารเคลือบ (binder:
liquid or slurry) จะถูกนําเขาจากดานลางของฐาน
กระบอกเชนเดียวกันกับระบบเปาลม จึงทําใหเมล็ด
ที่ลอยตัวอยูกลางกระบอกของเครื่องเคลือบไดรับ
สารเคลือบทีฉ่ ดี พนอยางสมํา่ เสมอทุกเมล็ด ใชเวลา
ในการเคลือบเมล็ดประมาณ 30 - 60 วินาที/ครั้ง
จึ ง เหมาะสมใช ร  ว มกั บ เมล็ ด ขนาดเล็ ก จนถึ ง
ขนาดกลาง ยกตัวอยางเชน เมล็ดพันธุพริก แตง
มะเขือเทศ คะนา เปนตน (Figure 2A)
(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 เครือ่ งเคลือบเมล็ดพันธุแ บบ Rotary
coater หรือแบบปนเหวี่ยง มีรูปทรงกระบอกฐาน
กว า ง แต ไ ม สู ง ยาวเหมื อ นเครื่ อ งเคลื อ บแบบ
Fluidized bed โดยที่ฐานของเครื่องเคลือบจะมี
จานแบบหมุนเหวี่ยง ดวยความเร็วรอบคงที่ อีกทั้ง
สามารถกํ า หนดความเร็ ว /รอบ ได ต ามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของเมล็ดพันธุ สวน
ตรงกลางของเครือ่ งเคลือบจะมีจานหมุนขนาดเล็ก
อยูตรงกลางเพื่อใชเปนสวนสงตอสารเคลือบให
กระจายไปรอบๆ จานหมุนปน เหวีย่ ง ซึง่ สารเคลือบ
จะถูกปลอยจากดานบนของตัวเครื่อง (binder:
liquid) ไปยังจานหมุนกระจายสารเคลือบ โดย
ทั่วไปจะใชความเร็วรอบประมาณ 30 - 50 รอบ/
นาที และใชเวลาในการเคลือบเมล็ดพันธุประมาณ
30 - 60 วินาที/ครั้ง เพื่อลดความเสียหายของ
เมล็ดพันธุท อี่ าจเกิดขึน้ จากเครือ่ งเคลือบเมล็ด เมือ่
เคลือบเมล็ดพันธุเปนเวลานาน (Figure 2B)
2.3 เครือ่ งเคลือบเมล็ดพันธุแ บบ Rotating
pan หรือแบบถังหมุน มีรปู ทรงคลายบาตรพระหรือ
จานปนเม็ดปุย รูปทรงถังจะมีลักษณะเอียง เพื่อให
เมล็ดสามารถกลิ้งอยูภายในถังขณะที่เครื่องกําลัง
หมุน โดยมีทอ สงสารเคลือบ (binder: liquid) มายัง
ดานหนาของถังเคลือบ เพื่อใหสามารถฉีดพนสาร
เคลือบไปยังเมล็ดทีก่ าํ ลังกลิง้ อยูภ ายในถังเคลือบได
การทํางานทีเ่ หมาะสมของเครือ่ งเคลือบแบบถังหมุน
จะใชความเร็วรอบประมาณ 30 - 50 รอบ/นาที
และใชเวลาประมาณ 1 - 3 นาที/ครั้ง ขึ้นอยูกับ
ความสั ม พั น ธ ข องปริ ม าณของสารเคลื อ บที่ ถู ก
ฉีดพนไปยังเมล็ดในแตละครั้ง (Figure 2C)
3. สารเคลือบหรือพอลิเมอร สารเคลือบ
เมล็ดพันธุในปจจุบันมีมากหลายชนิด ทั้งในสวนที่
เปนพอลิเมอรและสวนที่เปนสารเคลือบสําเร็จรูป
ในเชิงการคา อยางไรก็ตาม สารเคลือบเมล็ดพันธุท ดี่ ี

ตองไมมีผลกระทบตอคุณภาพของเมล็ดพันธุ สาร
เคลือบเมล็ดพันธุควรเปนสารชีวภาพหรือสารเคมี
ที่ทําใหเมล็ดพันธุมีการงอกและการเจริญเติบโต
ของตนกลาดีทสี่ ดุ (พจนา, 2559) ทําใหการเลือกใช
สารเคลือบเมล็ดพันธุใ หเหมาะสมตอชนิดของเมล็ด
มีความสําคัญมาก ดังนั้นการรูจักคุณสมบัติของ
สารเคลือบจึงมีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกใช
สารเคลือบ ซึง่ จะทําใหการเคลือบเมล็ดพันธุป ระสบ
ผลสําเร็จมากทีส่ ดุ โดยปกติมกั จะจําแนกพอลิเมอร
หรือสารเคลือบตามความสามารถในการละลาย คือ
3.1 พอลิเมอรสงั เคราะหทสี่ ามารถละลาย
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 (waterinsoluble binder) พอลิเมอรกลุมนี้นิยมนํามาใช
ผสมรวมกั บ กลุ  ม ที่ ส ามารถละลายนํ้ า ได ได แ ก
Lactide-co-glycolide polymers เปนตน (Kadajji
and Betageri, 2011)
3.3 พอลิเมอรที่มีการละลายขึ้นอยูกับ
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
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคเพิ่มสูงขึ้น และจาก
คุณสมบัติของพอลิเมอรดังกลาวทําใหพอลิเมอรมี
บทบาทหนาที่แตกตางกันออกไป ฉะนั้นการรูจัก

คุณสมบัติของพอลิเมอรเบื้องตน และการเลือกใช
ใหเหมาะสมจึงมีความสําคัญมากตอการเคลือบ
เมล็ดพันธุ เมื่อพิจารณา Table 1 จะพบวา ในชวง
ระยะเวลา 10 ป (2009 - 2019) มีรายงานการใช
สารเคลือบหลายชนิดรวมกับเมล็ดพันธุท แี่ ตกตางกัน
ทั้งสารเคลือบในรูปของพอลิเมอรและสารเคลือบ
ในเชิงการคา โดยสารเคลือบที่ไดรวบรวมมาไวใน
Table 1 สวนใหญมักถูกรายงานถึงความสําเร็จ
ในการเคลือบรวมกับเมล็ดพันธุพืช

Table 1 Seed coating with polymer of several plants
Type of seeds
Rice
Soybean
Cotton
Soybean
Soybean
Rice
Cucumber
Wheat
Cucumber
Vinhatico
Pigeonpea
Cotton
Cucumber

C. korshinskii
Cucumber
Lettuce
Cucumber

Coating polymers
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, polyvinylpyrrolidoneK30, polyvinylpyrrolidone-K90,
commercial product
Polyacrylamide
Polyvinylpyrrolidone (PVP-K90)
Carboxymethyl cellulose
Polyvinylpyrrolidone (PVP-K30)

Reference
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. สารออกฤทธิ์ คือ กลุมของสารเคมีหรือ
ชีวเคมีที่มีความจําเปนตอการความงอก และความ
แข็งแรงของเมล็ดพันธุ ดวยการใชสารเคลือบเปน
ตัวกลางนําพาสารออกฤทธิ์ ยกตัวอยางเชน ธาตุ
อาหารพืช ฮอรโมนพืช สารเรงการเจริญเติบโตของ
พืช สารแกการพักตัวของเมล็ด สารปองกันโรคและ

แมลง สารปองกันกําจัดวัชพืช สารจุลนิ ทรียช วี ภาพ
และสารป อ งกั น การปลอมแปลงเมล็ ด พั น ธุ  พื ช
เป น ต น ซึ่ ง สารออกฤทธิ์ คื อ ส ว นเติ ม เต็ ม เพื่ อ
ยกระดับการใชเมล็ดพันธุหลังการปรับปรุงสภาพ
เมล็ดพันธุใหเกิดประโยชนสูงที่สุด (Table 2)

Table 2 Seed coating with polymer and active ingredient of several plants
Type of
seeds
Rice
Pea

Coating polymers
Polykote®

Product of Seed
Science Center of
Zhejiang University
Soybean Amphiphilic copolymers
Corn
Collor Seed® He Red
polymer
Cucumber Gelatine
Cotton
Polykote®

Soybean

Active ingredients

Reference

Flowable Thiram,
Vitavax 200
Rhodamine B,
safranine T

Rettinassababady et
al. (2012)
Tian et al. (2013)

Thiram

Kaushik et al. (2013)

Bacillus subtilis

Junges et al. (2013)

Riboflavin
Thiram, Imidacloprid,
Flowable thiram,
Vitavax 200
Poly[poly(oxyethylene- Imidacloprid
300)-oxyglutaroyl],
Poly[poly(oxyethylene600)-oxyglutaroyl],
Poly[poly(oxyethylene1000)-oxyglutaroyl]

Sikhao et al. (2014)
Badiger et al. (2015)

Adak et al. (2016)
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Table 2 Seed coating with polymer and active ingredient of several plants (Cont.)
Type of
Coating polymers
seeds
Cucumber Polyvinyl alcohol

Pigeonpea Incotec Pvt. Ltd.®
Cucumber Polyvinylpyrrolidone
(PVP-K90)

Lettuce

Carboxymethyl
cellulose

Corn

Starch-based
bioplastic

Cucumber Polyvinylpyrrolidone
(PVP-K30)

Active ingredients
Difenoconazole,
carboxin,
pyraclostrobin
Zn and Fe
nanoparticles
Gibberellic acid (GA3),
Indole-3-acetic acid
(IAA),
Indole-3-butyric acid
(IBA), Alphanaphthalene acetic
acid (NAA)
Pseudomonas
fluoresces 31-12,
Bacillus subtilis
Imidacloprid,
Metalaxyl-M, A. flavus
NRRL 30797
Rhodamine B,
curcumin, auramine O

ตัวอยางการรายงานการศึกษาทีเ่ กีย่ วกับการ
ใชธาตุอาหารพืชเคลือบเมล็ดพันธุ Hara (2015)
เช น การเคลื อ บเมล็ ด พั น ธุ  ถั่ ว เหลื อ งด ว ย
สารประกอบโมลิบดีนัมในอัตรา 0.5 - 1 โมลของ
โมลิบดีนัม/เมล็ดพันธุ 1 กิโลกรัม พบวา สามารถ
ช ว ยต น กล า ถั่ ว เหลื อ งที่ ป ลู ก ในพื้ น ที่ นํ้ า ท ว มขั ง
ยืนตนไดเพิม่ ขึน้ (Hara, 2015) จึงทําใหการเคลือบ

Reference
Kaewkham et al.
(2016b)
Korishettar et al.
(2016)
Hansuri and Siri (2018)

Kangsopa et al. (2018)

Accinelli et al. (2016)

Thanomkwan et al.
(2019)

เมล็ดถั่วเหลืองดวยโมลิบดีนัม สามารถลดความ
เสียหายจากนํ้าทวมที่เกิดขึ้นหลังการหยอดเมล็ด
เพาะปลูกได ตอมา Hara (2016) ไดรายงานการ
เคลือบเมล็ดขาวสาลีดวยโมลิบดีนัมอัตรา 0.05 0.5 โมลของโมลิบดีนัมตอเมล็ดพันธุ 1 กิโลกรัม
ยังคงทําใหตน กลาขาวสาลี ตัง้ ตัวไดไมนอ ยกวา 54 %
สวน Rehman and Farooq (2016) รายงานวา
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เมือ่ เคลือบเมล็ดขาวสาลีดว ยธาตุอาหารพืชสังกะสี
(Zn) พบวา สามารถทําใหการงอก การเจริญเติบโต
ของตนกลา และผลผลิตของเมล็ดขาวสาลีเพิ่ม
มากขึ้น สวนการเคลือบเมล็ดพันธุถั่วเหลืองดวย
โมโนโซเดียมฟอสเฟตปริมาณ 7 กรัม/เมล็ดพันธุ
1 กิโลกรัม พบวา มีจํานวนของปมรากถั่ว และ
ผลรวมของจํานวนเมล็ด/ตน เพิ่มมากขึ้นจากเดิม
(Soares et al., 2016)
สวนการใชกลุมจุลินทรียเพื่อชวยสงเสริม
การงอกและการเจริญเติบโตของพืช พบวา การ
เคลือบเมล็ดพันธุแตงเทศดวย Bacillus subtilis
B006 ไมทําใหความงอกของเมล็ดแตกตางกัน ทั้ง
หลังการเคลือบและหลังการเก็บรักษานาน 4 เดือน
เมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดที่ไมไดเคลือบ (กุศล และ
พิศาล, 2555) สวน Kaewkham et al. (2016b)
รายงานว า เมื่ อ เคลื อ บเมล็ ด พั น ธุ  แ ตงกวาด ว ย
B. subtilis และ P. fluorescens ที่ความเขมขน
1 × 105 และ 1 × 107 cfu/seed ทําใหนํ้าหนักสด
ของรากตนกลาแตงกวาเพิ่มสูงขึ้นมากกวาตนกลา
ของเมล็ดทีไ่ มไดผา นการเคลือบ และมีรายงานของ
Tu et al. (2016) ทีเ่ คลือบเมล็ดฝายดวย 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
สามารถเพิ่ ม ความงอกของเมล็ ด ฝ า ยได เ พิ่ ม ขึ้ น
28.74 % นอกจากนี้ยังพบการเปลี่ยนแปลงของ
ความสูงของตนกลา ความยาวราก นํา้ หนักสดทัง้ ตน
และนํา้ หนักแหงทัง้ ตน เพิม่ ขึน้ 52.70 %, 25.13 %,
46.47 % และ 33.21 % ตามลําดับ นอกจากนี้
มีรายงานการใชสารเคมีปองกันกําจัดเชื้อราและ
แมลงรวมกับการเคลือบเมล็ดพันธุ โดย Sousa et
al. (2016) รายงานว า เมื่ อ เคลื อ บเมล็ ด พั น ธุ 

Vinhatico ดวย captan 0.25 กรัม พบวา เมล็ด
ไมมีเชื้อรา Plathymenia reticulate ติดรวมอยู
กับเมล็ดพันธุ อีกทั้งเมื่อมีสวนผสมของธาตุอาหาร
พืชสูตรผสมอัตรา 50 กรัม ยิ่งทําใหเมล็ดมีนํ้าหนัก
ของ 1,000 เมล็ด เพิ่มสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับ
เมล็ดทีไ่ มไดผา นการเคลือบ สวน Kangsopa et al.
(2018) ไดเคลือบเมล็ดพันธุผักกาดหอมรวมกับ
P. fluorescens 31 - 12 จากนัน้ นําไปปลูกทดสอบ
ในระบบการปลูกพืชไรดิน พบวา มีนํ้าหนักสดใบ
นํา้ หนักสดราก นํา้ หนักแหงใบ และนํา้ หนักแหงราก
มากกวาและแตกตางกันในทางสถิติอยางชัดเจน
เมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดควบคุม
อยางไรก็ตาม การเคลือบเมล็ดพันธุรวมกับ
สารออกฤทธิ์มีทั้งขอดีและขอเสีย ถาเลือกใชอัตรา
ของสารออกฤทธิ์ในแตละประเภทมากเกินไป อาจ
จะมีผลกระทบตอคุณภาพของเมล็ดพันธุได ถา
เลือกใชในอัตราทีไ่ มเหมาะสมจะทําใหการปรับปรุง
สภาพเมล็ ด พั น ธุ  ด ว ยวิ ธี ก ารเคลื อ บเมล็ ด พั น ธุ 
ไมประสบผลสําเร็จได ดังนัน้ การศึกษาหาชนิดและ
อัตราสวนของสารออกฤทธิ์ที่เหมาะสม จึงมีความ
จําเปนเพื่อลดความเสี่ยงที่จะทําใหเมล็ดพันธุเสื่อม
คุณภาพไปจากเดิม และสารออกฤทธิ์คือกุญแจ
สําคัญทีจ่ ะชวยยกระดับวิธกี ารเคลือบเมล็ดพันธุใ ห
เกิดประโยชนมากที่สุดและประสบผลสําเร็จมาก
ที่สุดในการผลิตพืชในยุคปจจุบัน

สรุป

การเคลือบเมล็ดพันธุเ ปนเทคโนโลยีสมัยใหม
ทีถ่ กู ใชกนั อยางแพรหลายในปจจุบนั เนือ่ งจากเปน
วิธกี ารเพิม่ ประสิทธิภาพการใชเมล็ดพันธุเ พือ่ ใหเกิด
ประโยชนสูงที่สุด โดยการนําพาสารออกฤทธิ์ที่มี
สวนในการยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ การใชเพื่อ
การเพาะปลูกที่งาย และเปนวิธีการปรับปรุงสภาพ
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เมล็ดพันธุหลังการเก็บเกี่ยวที่มีประสิทธิภาพสูง
เพื่อนําไปใชในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ ในระยะ
เวลานานไดมากขึ้น โดยไมมีผลกระทบตอคุณภาพ
เมล็ดพันธุ อยางไรก็ตามการเคลือบเมล็ดพันธุย งั คง
มีความจําเพาะเจาะจงตอผูถือครองความลับของ
สูตรการเคลือบเมล็ดพันธุ เชน การจดสิทธิบตั ร หรือ
ขอมูลอยูภายใตความลับของบริษัทผูทําการคา
เมล็ดพันธุ ดังนั้นผูเรียนรูหรือผูที่สนใจการเคลือบ
เมล็ ด พั น ธุ  ควรทํ า ความเข า ใจเบื้ อ งต น ของ
องคประกอบที่สําคัญในการเคลือบเมล็ดพันธุ ดังนี้
1) จําเปนตองรูจ กั คุณสมบัตเิ บือ้ งตนของพอลิเมอร
เพื่อการตัดสินใจเลือกใชใหเหมาะกับวัตถุประสงค
ของการเคลื อ บเมล็ ด พั น ธุ  2) จํ า เป น ต อ งรู  จั ก
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการเคลือบเมล็ดพันธุ เชน ชนิดของ
เครื่องเคลือบเมล็ดพันธุ และเครื่องลดความชื้น
เมล็ดพันธุ เปนตน เพื่อชวยในการตัดสินใจในการ
คัดเลือกชนิดของเมล็ดพันธุและสารเคลือบเมล็ด
ที่เหมาะสม สําหรับใชรวมกับเครื่องมือที่ใชเคลือบ
เมล็ด และการดูแลคุณภาพเมล็ดพันธุหลังการ
เคลือบดวยการลดความชื้นที่ถูกวิธี และ 3) ควรมี
ความรู  ค วามเข า ใจเรื่ อ งการตรวจสอบคุ ณ ภาพ
เมล็ ด พั น ธุ  ห ลั ง การเคลื อ บ เพื่ อ ให มี เ กณฑ ก าร
ตรวจสอบที่ แ น น อน สํ า หรั บ ใช คั ด เลื อ กสู ต ร
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

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

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 รวมทั้งความกวางและความยาวของชอดอก
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 ตามลําดับ)
คําสําคัญ: ลําไยนอกฤดู, การใชปุย

คํานํา

ลํ า ไยจั ด เป น ไม ผ ลที่ มี ค วามสํ า คั ญ ทาง
เศรษฐกิจชนิดหนึง่ ของประเทศไทยซึง่ สามารถสราง
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

ลดลงซึ่ ง จะทํ า ให ป ริ ม าณธาตุ อ าหารภายในดิ น
ลดลง สาเหตุทที่ าํ ใหปริมาณธาตุอาหารในดินลดลง
เชน ติดไปกับผลผลิต ใบและกิ่งที่รวง และถูก
ตัดแตง สูญเสียไปกับนํา้ ทีไ่ หลบา ไปตามพืน้ ดินหรือ
ซึ ม ลงสู  ใ ต พื้ น ดิ น ลึ ก เกิ น กว า ระดั บ ราก สู ญ เสี ย
เนือ่ งจากการเกิดปฏิกริ ยิ าเคมีของดิน ซึง่ มักจะเกิด
จากการใชปุยที่ไมถูกตองจนทําใหดินมีสภาพที่ไม
เหมาะสมสงผลใหพืชไมสามารถดูดธาตุอาหารได
(Yan, 2002)
ธาตุอาหารมีอทิ ธิพลตอการผลิใบ การออกดอก
การเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต Li et al.
(2001) รายงานวาถาไนโตรเจนในใบสูง การแตกใบ
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จะมีมากขึ้นทําใหการออกดอกและผลผลิตลดลง
แตปริมาณไนโตรเจนกับการออกดอก อาจจะเกิด
จากพันธุ สภาพพื้นที่ ปริมาณอาหารในดินและ
สภาพภู มิ อ ากาศในช ว งการให ปุ  ย แตกต า งกั น
นอกจากนี้ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมยังมีความ
สําคัญตอการเจริญเติบโตของพืช เมื่อพืชไดรับ
ธาตุอาหารนอยกวาปริมาณที่ตองการอาจมีผลตอ
การเจริญเติบโต (ศรีสม, 2547) การศึกษาความ
ตองการธาตุอาหารในลําไยทรงพุมขนาด 5 เมตร
พบวาความตองการธาตุไนโตรเจนกอนและหลัง
ตัดแตงกิง่ ลําไยคือ 96.4 และ 57.9 กรัมตอตน สวน
ฟอสฟอรัส คือ 4.6 และ 7.7 กรัมตอตน และ
โพแทสเซียม 60.3 และ 36.2 กรัมตอตนตามลําดับ
(ยุทธนา และคณะ, 2544) การใหธาตุอาหารที่
เหมาะสมและเพียงพอกับความตองการของพืช
สามารถชวยเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต
ได ดังนั้นจึงไดมีงานวิจัยนี้เพื่อเปนการศึกษาอัตรา
ในการใชปุยเคมีในการผลิตลําไยนอกฤดู

อุปกรณและวิธีการ

การศึกษาอัตราการใชปยุ เคมีในการผลิตลําไย
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
มี 7 กรรมวิธๆี ละ 5 ซํา้ ๆ ละ 1 ตน รวมเปน 35 ตน
ดังนี้ กรรมวิธีที่ 1 ถึง 4 (T1-T4) คือ สูตรปุยตาม
คํ า แนะนํ า ของบริ ษั ท ไทยเซ็ น ทรั ล เคมี จํ า กั ด
(มหาชน) สูตรที่ 1 ถึง 4 กรรมวิธีที่ 5 (T5) คือ สูตร
ปุยที่ใชเปนตัวเปรียบเทียบ กรรมวิธีที่ 6 (T6) คือ
สูตรปุยตามที่เกษตรกรใช และกรรมวิธีที่ 7 (T7)
คือ ปุยสูตรเสมอ (15-15-15) การใสปุยโดยการ
หวานเม็ดปุยใตทรงพุมเดือนละ 1 ครั้ง โดยใสปุย
อัตรา 400 กรัมตอขนาดทรงพุม 3 - 4 เมตร และ
อัตรา 800 กรัมตอขนาดทรงพุม 5 - 6 เมตร ซึง่ ระยะ
ฟนตน ระยะกระตุนการเกิดดอก และระยะกอน
การเก็บเกี่ยว มีระยะเวลา 1 ครั้ง ระยะติดผลออน
มีระยะเวลา 3 ครัง้ สําหรับกรรมวิธที ี่ 6 ใสปยุ อัตรา
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
เก็บเกีย่ วผลผลิตลําไยในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561

Table 1 Soil chemical properties at Pomology farm, Maejo University, Sansai district,
Chiang Mai province.
Property
pH
Organic mater (%)
Nitrogen (%)
Available-P (P, ppm)
Potassium (K, ppm)

Value
5.080
0.050
0.025
2.830
28.000

Level
High acidity
Very low
Low
Very low
Very low
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Table 2 Fertilizer formulae (N-P2O5-K2O) used in different growth stages of longan in each
treatment.
Treatment
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7

Vegetative
stage
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

Flower induction Fruit setting
stage
stage
9-24-24
9-24-24
9-24-24
13-13-21
12-24-12
12-9-21
9-24-24
12-12-17
8-24-24
15-9-20
15-15-15 (pre)
15-15-15 (pre)
15-15-15
15-15-15

การบันทึกขอมูลดําเนินการดังนี้ ชอดอกลําไย
ทําการสุมวัด 20 ชอตอตน โดยความกวางชอดอก
ลํ า ไยวั ด ได จ ากด า นที่ ก ว า งที่ สุ ด และความยาว
ชอดอกวัดไดจากโคนชอจนถึงปลายชอดอกลําไย
เมื่อดอกบานเต็มที่ และนับจํานวนชอดอกลําไย
ทั้งหมดตอตน ชอผลลําไย ทําการสุมวัด 20 ชอ
ตอตน ในระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยความกวาง
ชอผลลําไยวัดจากดานที่กวางที่สุดและความยาว
ช อ ผลลํ า ไยจากโคนช อ จนถึ ง ปลายช อ ผลลํ า ไย
จากนั้นนับจํานวนผลลําไยตอชอและชั่งนํ้าหนัก
ชอผลลําไย ปริมาณและคุณภาพผลผลิต ทําการชัง่
นํ้ า หนั ก ผลผลิ ต ต อ ต น และทํ า การสุ  ม ผลลํ า ไย
จํานวน 50 ผลตอตน บันทึกขอมูลนํ้าหนักผล
นํา้ หนักเมล็ด นํา้ หนักเปลือก และนํา้ หนักเนือ้ โดยใช
เครื่องชั่งแบบดิจิตอล วัดขนาดผล ความกวางผล
ความยาวผล ความสูงผล ความกวางเมล็ด ความ
ยาวเมล็ด ความสูงเมล็ด ความหนาเปลือก และ
ความหนาเนื้อโดยใชเวอรเนียรคาลิปเปอรแบบ
ดิจิตอล และวัดปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าได
(Total Soluble Solid, TSS) ดวยเครื่อง Digital

Pre-harvest
stage
9-24-24
13-13-21
9-24-24
12-12-17
15-9-20
0-0-60
15-15-15

reflectometer การวิเคราะหขอมูล ดําเนินการ
โดยวิ เ คราะห ค วามแปรปรวน (analysis of
variance) ของผลการทดลองตามแผนการทดลอง
แบบ RCBD และมีการเปรียบเทียบความแตกตาง
กั น ทางสถิ ติ โ ดยวิ ธี ก าร Duncan’s Multiple
Range Test (DMRT)

ผลการวิจัยและวิจารณ

การออกดอกและการติดผล
การใสปยุ ทุกกรรมวิธขี องลําไยนอกฤดู พบวา
ไมมคี วามแตกตางกันของขนาดชอดอก และจํานวน
ชอดอกลําไย (Table 3) แตมีความแตกตางกันทาง
สถิตอิ ยางมีนยั สําคัญของจํานวนผลตอชอของลําไย
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
อาจเนือ่ งมาจากในระหวางการเจริญเติบโต มีแมลง
เข า ทํ า ลายผล ทํ า ให ผ ลร ว ง และไม พ บความ
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แตกตางกันทางสถิตใิ นสวนของนํา้ หนักชอผล ความ ผลผลิตผลิตลําไยตอตน พบวาไมมคี วามแตกตางกัน
กวางและความยาวชอผลลําไย (Table 3) ตลอดจน 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.
Inflorescence
Fruit Panicle size No. of
No. of
Fruit
size (cm)
(cm)
Treatment
infloresfruit/ panicle
Width Length cence
Width Length panicle weight (g)
T1
19.20 25.56
228.40
13.41
24.51 22.53c 192.90
T2
19.85 26.35
151.20
15.34
23.30 26.70abc 228.00
T3
22.45 28.60
208.00
14.73
25.79 24.25bc 209.00
T4
20.65 27.87
234.60
14.54
25.57 30.57ab 260.00
T5
19.53 28.07
263.20
15.04
25.27 29.00abc 257.80
T6
21.16 27.87
232.20
16.22
26.56 32.20a 284.50
T7
21.28 26.99
196.20
14.03
24.19 23.39bc 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
ความหนาเนือ้ ลําไย การใสปยุ ตนลําไยในทุกกรรมวิธี
พบวาไมมีผลตอขนาดผล ขนาดเมล็ดในดานของ
ความกวาง ความยาว และความสูง สวนความหนา
เปลือก และความหนาเนื้อลําไย พบวาไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติ (Table 4) ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจยั ของ Rai et al. (2002) โดยทดลองอิทธิพล
ของปุยไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม
พบวาไมมีผลตอคุณภาพผลผลิต นํ้าหนักผลและ
นํ้าหนักเปลือก นอกจากนี้ Khosumain et al.
(2013) ไดกลาววาการใหไนโตรเจนมากกวา 160 กรัม
หรือ 2 เทาของผลผลิตที่สูญเสียไปจะมีผลทําให

ขนาดผล นํ้าหนักสดและนํ้าหนักแหงลดลง สวน
นํ้าหนักผล เปลือก เนื้อ เมล็ด และปริมาณของแข็ง
ที่ละลายนํ้าได ผลลําไยเมื่อนํามาแยกสวนของ
เปลือก เนือ้ และเมล็ด พบวานํา้ หนักผล เปลือก เนือ้
และนํ้าหนักเมล็ด ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
ในการใสปุยทุกกรรมวิธี สวนปริมาณของแข็งที่
ละลายนํา้ ไดของผลทีไ่ ดรบั ปุย ทุกกรรมวิธพี บวาไมมี
ความแตกตางกันทางสถิติ (Table 5) ซึ่งคลายกับ
การทดลองของ Senanan et al. (2010) โดยทดลอง
ใหปุย 0.5 เทา 1 เทา 2 เทาของปริมาณธาตุอาหาร
ทีส่ ญ
ู เสียไปกับผลผลิตและการใหปยุ ตามคาวิเคราะห
ดิ น พบว า การให ปุ  ย ไม มี ผ ลต อ ปริ ม าณผลผลิ ต
ขนาดผลนํ้าหนักผลและจํานวนผลตอกิโลกรัม
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Table 4 Effect of fertilizer applications on fruit size, seed size, peel thickness and aril
thickness.
Fruit size (mm)
Treatment

Seed size (mm)

Width Length Height Width Length Height

23.50 25.69
T1
24.31 26.61
T2
23.75 26.15
T3
22.54 24.78
T4
24.01 26.43
T5
T6
24.05 26.79
T7
23.97 26.33
F-test
ns
ns
CV. (%)
4.18 5.17
ns = Not significant difference

23.14
23.80
23.20
22.41
23.48
23.87
23.51
ns
4.37

10.95
11.24
10.85
11.37
11.00
10.95
10.99
ns
4.63

13.10
13.31
13.17
13.15
13.24
13.35
13.39
ns
3.27

12.86
12.87
12.95
12.70
12.74
12.71
12.75
ns
5.85

Peel
Aril
thickness thickness
(mm)
(mm)
0.58
12.00
0.61
12.69
0.62
12.35
0.60
11.02
0.64
12.53
0.82
12.60
0.61
12.33
ns
ns
31.71
9.98

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

Fruit
T1
8.39
T2
9.25
T3
8.75
T4
8.98
T5
9.19
T6
9.35
T7
8.95
F-test
ns
CV. (%)
13.49
ns = Not significant difference

Weight (g)
Peel
Aril
0.91
6.23
1.13
6.81
1.02
6.51
1.15
6.58
1.12
6.80
1.16
6.87
0.98
6.70
ns
ns
23.85
15.49

Seed
1.24
1.30
1.21
1.25
1.27
1.30
1.27
ns
9.95

Yield/tree
(Kg)

TSS
(°Brix)

38.69
24.68
46.28
41.44
44.25
45.86
32.86
ns
57.93

21.42
19.08
21.68
20.24
21.20
20.41
20.80
ns
10.65
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Table 6 The amount of fertilizers (N-P2O5-K2O) each longan tree received in different
treatment.
Treatment
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7

N (g)
910
1,106
1,049
1,057
1,200
962
941

จาก Table 6 แสดงปริมาณปุย N, P2O5 และ
K2O ที่ตนลําไยไดรับรวมตลอดการทดลอง จะเห็น
ไดวาในทุกกรรมวิธีตนลําไยไดรับปุยเปนปริมาณ
ที่สูงมาก เมื่อเทียบกับการทดลองใหปุยกับลําไย
นอกฤดูในจังหวัดจันทบุรี (Changthom and
Chaiku, 2016) ที่ซึ่งดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า
เช น กั น ยกเว น ปริ ม าณอิ น ทรี ย วั ต ถุ ที่ มี ร ะดั บ
ปานกลาง (2.12 %) โดยปริมาณปุย N ที่ใชอยู
ระหวาง 183 - 724 กรัม และสูงสุดถึง 1,456 กรัม
และปุย K2O ที่ใชอยูระหวาง 200 - 800 กรัม และ
สูงสุดถึง 1,600 กรัม แต ปุย P2O5 ที่ใชอยูระหวาง
44 - 176 กรัม และสูงสุดเพียง 352 กรัมเทานั้น
แต ไ ม ไ ด ทํ า ให คุ ณ ภาพผลผลิ ต ลํ า ไยมี ค วาม
แตกตางกันชัดเจน
ตามปกติการเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิต
ของลําไยในธรรมชาติไมไดเกิดจากปุยหรือธาตุ
อาหารเพียงอยางเดียว แตเกิดจากอิทธิพลรวมกัน
ระหวางการจัดการนํา้ การตัดแตงกิง่ หรือการปองกัน
กําจัดโรคและแมลงดวย (ชิติ และคณะ, 2554) ซึง่

P2O5 (g)
1,382
843
737
794
647
647
941

K2O (g)
1,382
1,232
1,209
1,039
1,186
647
941

อาจจะเปนสวนหนึ่งที่ทําใหการตอบสนองของ
ตนลําไยตอสูตรปุย ในการศึกษาครัง้ นีไ้ มแตกตางกัน

สรุปผลการวิจัย

จากผลการศึ ก ษาอั ต ราการใช ปุ  ย อย า งมี
ประสิทธิภาพของการผลิตลําไยนอกฤดู โดยการ
เปรียบเทียบการใชปยุ ทัง้ 7 กรรมวิธใี นครัง้ นี้ พบวา
การใชปุยทั้ง 7 กรรมวิธี ไมมีผลตอการออกดอก
ติดผล และคุณภาพของผลผลิตในการผลิตลําไย
นอกฤดู

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั นีไ้ ดรบั การสนับสนุนการทําวิจยั จาก
บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และสาขา
ไมผล คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัย
แมโจทใี่ หความอนุเคราะหในการใชตน ลําไยสําหรับ
ทําการทดลอง และขอขอบคุณผูใ หความชวยเหลือ
ในการดําเนินงานตางๆ จนกระทั่งงานวิจัยสําเร็จ
ลุลวงไปไดดวยดี
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คําแนะนําในการเตรียมตนฉบับ
1. การพิมพ ตนฉบับพิมพโดยโปรแกรมไมโครซอฟทเวิรด ใชรปู แบบฟอนต Thai Sarabun PSK ขนาด
16 points สําหรับชื่อเรื่อง และ 15 points สําหรับที่เหลือ พิมพหนาเดียวในกระดาษ A4 เวนขอบ
ทั้ง 4 ดาน 2.5 ซม. พรอมระบุเลขหนาที่ดานมุมบนขวามือ ความยาวของบทความรวมทุกอยาง
ไมเกิน 10 หนา
2. การเรียงเนื้อหา
2.1 ชือ่ เรือ่ ง (Title) ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรสัน้ กระชับและสือ่ เปาหมายหลักของการวิจยั
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 คําสําคัญ (Keywords) ใหระบุคาํ สําคัญ ไมเกิน 4 คํา ทายบทคัดยอแตละภาษา โดยวางในตําแหนง
ชิดดานซายของหนากระดาษ (บทความประมวลความรูเชิงวิเคราะห หรือบทความปริทัศน
ไมตองมีบทคัดยอ)
2.5 คํานํา (Introduction) แสดงเหตุผลหรือความสําคัญที่ทําวิจัย 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
ความคิดเห็นของผลการศึกษาโดยเชื่อมโยงกับสมมติฐานหรืออางอิงที่เชื่อถือได
2.8 สรุปผลการศึกษา (Conclusion) สรุปผลที่ไดวาเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม
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3. กิตติกรรมประกาศ
อาจมีหรือไมมีก็ได เปนการแสดงความขอบคุณผูที่มีสวนรวมในการวิจัย เชน แหลงทุน แตไมไดมีชื่อ
รวมวิจัย
4. เอกสารอางอิง
4.1 ในเนือ้ หา ระบบทีใ่ ชอา งอิงคือ ระบบชือ่ และป (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) หรือ ..... (Young et al., 2005) แตในสวนบัญชีเอกสารอางอิงทายบทความ
ใหใชชื่อผูเขียนเต็มทุกคน
4.2 ในบัญชีเอกสารอางอิง ใหเรียงลําดับเอกสารภาษาไทยกอนภาษาอังกฤษ โดยเรียงลําดับชื่อตาม
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. การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลลําไยสดเชิงการคา. 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 เรื่องยอยในหนังสือหรือตําราที่มีผูเขียนแยกบทและมีบรรณาธิการ (Section in Books
with Editors)
สมชาย องคประเสริฐ. 2543. การใหนํ้าลําไย. น. 44-49. ใน: นพดล จรัสสัมฤทธิ์ 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. การศึกษาหาดัชนีการเก็บเกี่ยวลําไยพันธุดอในพื้นที่จังหวัด
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 พนเจริญสวัสดิ์.
2550. ผลของการเสริมดอกปบในอาหารสุกรขุนตอสมรรถภาพการผลิตและ
คุณภาพซาก. รายงานการประชุมวิชาการ ครัง้ ที่ 45, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. น. 308314.
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 BioLogging 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.)

ผลิตกรรมการเกษตร
88 ว.
J. Agri. Prod.

5. ตัวอยางรูปแบบและคําแนะนําที่เปนภาษาอังกฤษ
ตัวอยางรูปแบบและคําแนะนําศึกษาเพิ่มเติมไดที่ เว็บไซต http://jap.mju.ac.th
การสงบทความ สามารถเลือกชองทางที่สะดวก 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 พรอมแบบลงทะเบียนสงบทความ ทีก่ รอกขอความ
แลว)
3. Online (ThaiJo) เขาเว็บไซต http://www.tci-thaijo.org แลวเลือกชื่อวารสาร Journal of
Agricultural Production เพือ่ สงบทความออนไลน (ตองลงทะเบียนสมัครสมาชิก
วารสารกอน (ไมมีคาใชจาย) จึงจะสามารถสงบทความได)
การตรวจแกไขและการยอมรับการตีพิมพ
1. การติดตอผูเ ขียนจะติดตอผานอีเมล ตามทีอ่ ยูข อง correspondent author หรือหากจําเปนจะติดตอ
ทางไปรษณียหรือเบอรโทรศัพทตามที่อยูที่ติดตอได
2. เรื่องที่ผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิอยางนอย 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.
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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 ketomiummycofungicide on siberian isolates of phytopathogenic Fungi. J. Ari. Tech. 1(2): 247253.
Books/ Textbook:
Steel, R.G.D., J.H. Torrie, and D.A. Dickie. 1997. Principal and procedures of atatisticabiometric 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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Journal of Agricultural Production
วารสารผลิตกรรมการเกษตร หรือ Journal of Agricultural Production (JAP) จัดทําโดย
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม มีวตั ถุประสงคเพือ่ การเผยแพรผลงานวิจยั
ดานการเกษตรหรือที่เกี่ยวของกับการเกษตร ของนักศึกษา คณาจารย นักวิจัย และนักวิชาการทั้งในและ
นอกสถาบัน มีกาํ หนดตีพมิ พเผยแพร ปละ 3 ฉบับ โดยกําหนดออกในเดือนเมษายน สิงหาคม และ ธันวาคม
ของทุกป

นโยบายการจัดพิมพ

รับบทความวิชาการดานการเกษตร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการเกษตร เชน นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดานการเกษตร เปนตน ตีพิมพในรูปแบบ บทความวิจัยเต็มรูปแบบ (Full length article)
โดยบทความดังกลาวจะตองไมเคยไดรบั การตีพมิ พ หรืออยูร ะหวางการพิจารณาเพือ่ ตีพมิ พในวารสารอืน่
มากอน บทความอาจจะเขียนโดยใชภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได แตบทคัดยอจะตองมีทั้งสองภาษา
บทความทีต่ พี มิ พในวารสารจะตองสงในรูปแบบการเขียนตามทีก่ าํ หนด (ดูรายละเอียดเพิม่ เติมในคําแนะนํา
การเตรียมตนฉบับสําหรับตีพิมพ) ทุกบทความที่จะไดรับการตีพิมพ จะทําการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ
ในสาขาที่เกี่ยวของอยางนอย 2 ทาน และเมื่อผานการประเมินแลว กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการ
ตรวจแกไขเรื่องที่จะสงพิมพตามที่เห็นสมควร และไมรับพิจารณาตนฉบับที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑ
การตีพิมพของวารสาร สําหรับผูสนใจบทความสามารถเขาถึงเนื้อหาผลงานตีพิมพไดโดยไมเสียคาใชจาย
(Open access)
เนื้อหาบทความในวารสารนี้ เปนความคิดเห็นของผูเขียน โดยผานความเห็นชอบจากผูทรงคุณวุฒิ
ในการตรวจอาน คณะผูจ ดั ทําไมจาํ เปนตองเห็นดวยและมิใชความรับผิดชอบของคณะผลิตกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแมโจ

ติดตอสอบถาม

บรรณาธิการวารสารผลิตกรรมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ
63 หมู 4 ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50290
อีเมล japmju@gmail.com เว็บไซต http://jap.mju.ac.th
โทรศัพท +66 5387 3618
โทรสาร +66 5387 3628
ภาพปก

“งานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแมโจ ครั้งที่ 41 ”
วันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2562

ขนาดตัดสําเร็จ 180 x 260 mm.

378.4 x 272 mm.

Internet:
Linardakis, D.K. and B.I. Manois. 2005. Hydroponics culture of strawberries in Perlite.
Available: http://www.schunder.com/strawberries.html (April 21, 2005.)
Submission
1. Via regular mail 3 sets of hard-copy with CD and cover letter
(download from website http://jap.mju.ac.th)
sent to Editor of the JAP Journal
Faculty of Agricultural Production
Maejo University, T Nongharn, A sansei, Chiang Mai 50290
2. Via E-mail
attach file and cover letter to japmju@gmail.com
3. Online (ThaiJo) Register as Journal’s member of Journal Agricultural Production
in Website ThaiJo (http://www.tci-thaijo.org) before submission
(free of charge)
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