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ไสเดือนดินและการใชประโยชน
ไสเดอืนดนิถกูมองวาเปนสตัวทีเ่ปนประโยชน

มากกวาสัตวที่เปนโทษตอมนุษย เพราะมีสวนชวย
ทําใหโครงสรางของดินดีขึ้นจากการชอนไชทําให
ดนิรวนซยุและทาํใหการระบายนํา้และอากาศในดนิ
ดีขึ้น ไสเดือนดินสามารถชอนไชลงไปในดินไดลึก
มากกวา 20 เมตร เปนการไถพรวนทางธรรมชาติ
ที่เคร่ืองกลทางการเกษตรไมสามารถทําได และ
ยังชวยใหดินอุดมสมบูรณโดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุ
และธาตุอาหารแกดนิ นอกจากนีย้งัพบวาไสเดือนดนิ
มปีระโยชนตอพชืในการชวยกระตุนการเจริญเติบโต
ของพืชดวย

นอกจากน้ียงัใชเปนดัชนีทีม่ชีวีติ (bio-index) 
ในการบงชีก้ารปนเปอนสารพษิตางๆ ในดิน การสงัเกต
จาํนวนไสเดอืนดนิทีล่ดลงในดนิทีศ่กึษากเ็ปนขอบงชี้
ถึงสภาพแวดลอมท่ีไมเหมาะสมไดดี ในท่ีนี้รวมถึง
ดินทราย ดินเหนียวจัดที่ระบายนํ้าไมดี ดินที่มีการ
พนสารเคมกีาํจดัแมลงและวชัพชืบอยครัง้ แปลงปลกู

ทีม่สีตัวเขาเหยียบย่ําจนเกิดเลน หรอืมรีถแทรกเตอร
ขนาดใหญเขาทําการเตรียมพื้นที่บอยครั้ง อยางไร
กต็ามนอกจากการกลาวถึงไสเดือนดินในดานท่ีเปน
ประโยชนแลว มีการกลาวถึงไสเดือนดินในเชิงลบ
ดวยเชนกัน คือ กลาวกันวาไสเดือนดินเปนศัตรู
ตอพืช โดยเปนตัวนําพาเชื้อโรคพืช และทําใหดิน
พังทลาย เปนตน

โดยทัว่ไปแลวไสเดอืนดนิสามารถแบงไดเปน 
2 กลุมใหญ คือ กลุมไสเดือนดินสีเทาและกลุม
ไสเดือนดินสีแดง (Fig. 1) โดยกลุมไสเดือนดิน
สีเทานั้นเปนกลุมใหญที่พบเห็นไดทั่วไปในดิน ซึ่งมี
มากกวา 95 เปอรเซ็นตของไสเดือนดินท้ังหมด 
สวนไสเดือนดินสีแดงนั้นพบไดเฉพาะบางพ้ืนที่
เทานั้นโดยสวนใหญพบที่ผิวดิน เชน พบอาศัยอยู
ในกองขยะอินทรีย บริเวณซักลางที่มีเศษอาหาร 
หรือบริเวณรองระบายน้ําท้ิงในโรงเล้ียงวัวนม 
เปนตน
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ประโยชนของไสเดือนดิน
นอกจากไสเดือนดินจะเปนอาหารท่ีสําคัญ

ในหวงโซอาหารของสัตวนักลาอื่นๆ ในธรรมชาติ 
แลวยังเปนประโยชนโดยตรงตอการทําการเกษตร 
โดยเฉพาะการปรับโครงสรางของดินจากการพลิก
กลับดิน หรือการกินดินที่มีแรธาตุบริเวณดานลาง
แลวถายมูลบริเวณผิวดินดานบน ชวยใหเกิดการ
ผสมคลกุเคลาแรธาตใุนดิน นาํแรธาตุทีเ่ปนประโยชน
ตอพชืในชัน้ใตดนิขึน้มาดานบนใหพชืดดูนาํไปใชได 
ไสเดอืนดินยงัชวยยอยสลายสารอินทรียในดนิ ซากพชื 
ซากสัตว และอนิทรียวตัถตุางๆ ทาํใหธาตอุาหารพืช
อยู ในรูปที่ เป นประโยชนต อพืชและจะคอยๆ 
ปลดปลอยออกมาใหพชืไดใช หรือลดความเปนพษิ

ของมูลวัวกอนการนําไปใชประโยชน (Fig. 2) ชวย
แพรกระจายจุลินทรียในดินที่เปนประโยชนตอพืช
ไดดวย การชอนไชของไสเดือนดินทําใหดินรวนซุย 
การถายเทนํ้าและอากาศดี ดินอุมนํ้าไดดีขึ้น เพิ่ม
ชองวางในดินทําใหรากพืชชอนไชไดดี (Fig. 3) 
นอกจากนี้ บทบาทใหมของไสเดือนดินในปจจุบัน 
คือ การเปนดัชนีที่มีชีวิต (Bio-Index) ในการชี้วัด
ถึงการปนเปอนของสารพิษตางๆ ในดิน เนื่องจาก
ไสเดือนดินมีไขมันที่สามารถดูดซับสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชบางกลุ มที่สามารถนํามาวิเคราะหได 
ในภายหลัง ซึ่งเปนตัวช้ีวัดถึงสภาพแวดลอมท่ี
ไมเหมาะสมในดินไดเปนอยางดี

Figure 1  Type of earthworm A) Red – earthworm, B) Gray – earthworm

A B

Figure 2  Test of new manure toxicity at control (OM; new manure) and using earthworm 
(Worm+OM)
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สายพันธุไสเดือนดิน
ไสเดอืนดนิแบงไดเปน 2 กลุม คอื ไสเดอืนดนิ

สแีดงและไสเดอืนดินสเีทา โดยไสเดอืนดินสเีทาเปน
ไสเดอืนดนิทีม่ขีนาดใหญ กนิอาหารนอย และแพรพนัธุ
ไดนอย สวนไสเดือนดินสีแดงจะมีขนาดเล็กกวา
ไสเดอืนดินสีเทา ลาํตวัมสีแีดง อาศัยอยูบรเิวณผิวดนิ
ทีม่แีหลงอาหารและความช้ืนสงูตลอดป กนิอาหาร
เกง แพรพนัธุไดเรว็ เหมาะสําหรบัใชยอยสลายขยะ
อินทรีย

สายพันธุ ไสเดือนดินที่นํามาใชกําจัดขยะ
อินทรียทางการคาสวนมากเปนไสเดือนดินกลุม
ผิวดินที่มีลําตัวสีแดง ไมเกิน 15 ชนิด โดยสวนมาก
ไสเดือนดินที่นํามาใชในกระบวนการกําจัดขยะ
อนิทรยีจะเปนไสเดอืนดนิสีแดงทีอ่าศยัอยูในมลูสตัว 
หรือใตกองอินทรียวัตถุ ซึ่งจะเปนไสเดือนดินกลุม
ผิวดินที่กินอินทรียวัตถุมากกวากินดินและแรธาตุ 
โดยสามารถแพรพันธุไดรวดเร็วและมีจํานวนมาก 
และที่สําคัญคือมีความทนทานตอสภาพแวดลอม
ที่ไมเหมาะสมไดสูง สําหรับประเทศไทยนิยมใช
ไสเดอืนดนิสแีดงซึง่เปนสายพนัธุทีอ่าศัยอยูในมลูววั 
ชาวบานเรียกวา “ขี้ตาแร” ซึ่งสามารถยอยสลาย
ขยะและแพรพันธุ ได ดีเช นกันกับพันธุ การคา
ในตางประเทศ และทนทานตอการเปล่ียนแปลง

ของสภาพอากาศในประเทศไทยไดดีกวาสายพันธุ
ทางการคาจากตางประเทศ โดยเฉพาะในชวงที่มี
อุณหภูมิสูงในฤดูรอน

เทคนิคการเล้ียงไสเดือนดินสายพันธุไทยและ
สายพันธุตางประเทศ

การเลี้ยงไสเดือนดินไดแพรขยายไปอยาง
กวางขวางในปจจุบัน ซึ่งวัตถุประสงคหลักในการ
เลี้ยงไสเดือนดินนั้นมักประกอบดวย 2 ขอหลัก 
นั่นคือ 1) ความตองการกําจัดขยะอินทรีย และ 
2) ความตองการผลิตปุยและเพาะตัวไสเดือนดิน
เพือ่จาํหนายทางการคา จากวตัถุประสงคทีต่างกนันี้
ทําใหการเลือกใชสายพันธุ ไส เดือนดินและวิธี
การเลี้ยงมีการประยุกตแตกตางกันออกไปหลาย
วธิกีาร ตามแตผูเลีย้งจะศกึษาและปรบัปรงุใหเขากบั
วัตถุประสงคของตน

ปจจุบันเมืองไทยนิยมเล้ียงไสเดือนดินอยู
ประมาณ 2-3 สายพันธุ คือ “ขี้ตาแร” ซึ่งเปน
ไสเดือนดินกลุมอินเดียนบลู หาไดจากฟารมวัวนม
ในบานเรา สายพันธุ “แอฟริกัน ไนท คลอเลอร” 
เปนสายพันธุจากตางประเทศท่ีสามารถนํามาเล้ียง
ในบานเราไดผลดเีชนกัน และอกีสายพนัธุคอื “ไทเกอร 
วอรม” สายพนัธุนีก้นิขยะไดดเีชนเดยีวกนัแตพบวา

Figure 3  Soil Structure changes after having earthworm
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ไมแพรหลายเทา 2 สายพันธุแรก แตไดรบัความนิยม
มากในตางประเทศ ซึ่งการเลือกใชไสเดือนดินนั้น
สวนมากผูเลีย้งจะมองทีร่าคาและวตัถปุระสงคของ
การเลี้ยงเปนหลัก

ตวัอยางเชนการเลีย้งไสเดอืนพนัธุ “แอฟรกินั 
ไนท คลอเลอร” นั้น สวนมากมีวัตถุประสงคเพื่อ
เพาะพันธุตัวไสเดือน และผลิตปุย ดังนั้นการเลี้ยง
โดยทั่วไปจะคลายตางประเทศ คือ ใชมูลสัตวเปน
แหลงอาหารในการเลีย้ง ทีน่ยิมใชคอืมลูววันม โดย
นาํมูลวัวแชนํา้ท้ิงไวประมาณ 5-7 วนั จากน้ันนาํไป
ใสบอหรืออางพลาสติก 10 กิโลกรัมตออาง แลวจึง
ปลอยไสเดือนดินแอฟริกันลงไปประมาณ 200 ตัว 
รักษาความชื้นในบอเลี้ยงดวยนํ้าเปลาทุก 5-7 วัน 
จนกระท่ังไสเดือนดินกินมูลวัวจนหมดใชเวลา
ประมาณ 30 วัน จึงคัดแยกตัวไสเดือนดินออกจาก
มลู และนาํตวัไสเดอืนดินทีค่ดัแยกออกไปปลอยใน
อางใหมเพ่ือกินมูลวัวชุดใหม วิธีการเล้ียงแบบน้ี
จะไดมลูไสเดอืนดนิในเวลาทีร่วดเรว็แตคณุภาพปุย
ที่ไดจะดอยกวามูลไสเดือนที่ผลิตจากขยะอินทรีย
หลายชนิด และไดมูลไสเดือนดินเพียงอยางเดียว 
และการทําเชนนี้เมื่อเวลาผานไปตัวไสเดือนดินจะ
ทยอยตายลดจํานวนลงตองซ้ือตวัไสเดอืนเพ่ิม หรอื
ตองสรางบออนบุาลเพ่ิมสาํหรับสนบัสนนุการผลิตปุย 
หากแตมวีตัถปุระสงคเพือ่เพาะขยายพนัธุไสเดือนดนิ
ดวยแลว จะไมคัดแยกปุยออกใน 30 วัน แตตอง
ปลอยใหไสเดือนดินในอางไดฟกตัวออกมากอน 
ซึง่จะใชเวลานานขึน้อกีประมาณ 2-3 เดอืน จงึคอย
คัดแยกตัวออกจากมูล ในระหวางนั้นจะตองเพิ่ม
มูลวัวใหมเพื่อเปนอาหารใหไสเดือนพอแมและ
ลูกไสเดือนเกิดใหม วิธีการน้ีจะไดตัวไสเดือนดิน
จํานวนมาก แตปุ ยมูลไสเดือนดินท่ีไดจะมีธาตุ
อาหารพืชคอนขางตํ่า

สาํหรบัการเลีย้งไสเดอืนดนิสายพนัธุ “ขีต้าแร” 
โดยสวนมากการเล้ียงไสเดือนดินสายพันธุนี้มักมี
วัตถุประสงคหลักเพื่อกําจัดขยะอินทรีย และ
ผลพลอยได คือ ตัวไสเดือนดิน มูลไสเดือนดนิ และ
ฉี่ไสเดือนดิน มูลไสเดือนดินพอเขาใจไดวาเปน
อยางไร แตหลายคนอาจสงสัยวา “ฉี่ไสเดือน” 
คอือะไร มาจากไหน และมาไดอยางไร ทาํไมการเลีย้ง
ไสเดือนพันธุ แอฟริกันไมไดฉี่ไสเดือนดิน แลว
ไสเดือนดินมีฉี่ไดดวยหรือ สําหรับขอสงสัยเหลานี้ 
ตอบไดดงันี ้ไสเดอืนพันธุแอฟริกนั ชอบอาศัยอยูใน
ที่มีความช้ืนตํ่าและกินอาหารท่ีมีกากใยสูงแตมี
นํา้นอยอยางขีว้วั จงึไดแตมลูไสเดอืนดนิ แตไสเดอืน
พนัธุขีต้าแรเปนไสเดอืนดนิสแีดงซึง่พบในธรรมชาติ 
พบอยูรวมกันอยางหนาแนนในฟารมวัวนมและ
บริเวณซักลางท่ีมีเศษอาหาร จึงมีความสามารถ
ในการปรับตัวเขากับสภาพอากาศรอนชื้นของ
เมืองไทยไดดี และมีความตองการความชื้นสูง
ในการอยูอาศัย สามารถทนอยูในนํ้าขังไดนาน 
กินขยะอินทรียที่เนาสลายไดหลากหลายชนิด 
จึงเปนตัวเลือกท่ีนิยมนํามาใชกําจัดขยะอินทรีย
อยางกวางขวาง เนือ่งจากขยะอินทรยีทีห่ลากหลาย
สวนใหญจะฉํา่นํา้เมือ่เนา (ซึง่สายพนัธุตางประเทศ
จะทนตอสภาพการเลีย้งทีม่คีวามชืน้สงูเชนนีไ้ดไมด)ี 
ขีต้าแรจะกินขยะเหลานีแ้ลวถายมลูออกมาพรอมกบั
นํ้าฉี่ทางรูทวารเชนเดียวกับไสเดือนพันธุอื่นๆ แต
นํา้ฉีท่ีไ่ดนัน้มีปรมิาณมากกวาหลายเทาทาํใหไหลซมึ
แยกตัวออกมาจากมูล ดังนั้นจึงสามารถกักเก็บฉี่
ไสเดอืนเหลานีไ้วในบอเกบ็ฉีไ่สเดอืนท่ีสรางแยกไวได 
ซึ่งในการสังเกตฉี่ไสเดือนดินที่มีคุณภาพดีนั้นดูได
จาก สี กลิ่น คาพีเอช กลาวคือ ฉี่ไสเดือนดินจะมี
ลักษณะเปนของเหลวสีนํ้าตาลดํา คลายน้ําโคลา 
ไมมีกลิ่นเหม็น คาพีเอชเปนกลางถึงดางออน
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การพัฒนาระบบกําจัดขยะจากไสเดือนดิน 
ของมหาวิทยาลัยแมโจ

จากเหตุการณปญหาขยะลนเมืองเชียงใหม
ในป พ.ศ.2541 สงผลใหเกิดการระดมความคิด
ชวยกนัแกไขปญหาขยะทีม่มีากมาย ซึง่ศาสตราจารย 
ดร.อานัฐ ตันโช ไดเปนตัวแทนของมหาวิทยาลัย
แมโจ ในการเขารวมหาแนวทางแกไขปญหาดงักลาว
โดยไดเสนอแนวทางในการกําจัดขยะอินทรียดวย
ไสเดือนดิน จึงเปนที่มาของการริเริ่มศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการนําไสเดือนดินมาใชกําจัดขยะอินทรีย 
โดยไดสายพันธุไสเดือนดินจากตางประเทศเขามา
ทําวิจัย จากการวิจัยพบวา ไสเดือนสายพันธุ 
ตางประเทศ ไมเหมาะสมตอการนํามาใชเลี้ยงเพื่อ
กาํจดัขยะอินทรียในประเทศไทย เนือ่งจากไมสามารถ
ปรับตวัใหเขากบัสภาพแวดลอมและสภาพขยะอนิทรยี
ของเมืองไทย ประกอบกับสายพันธุตางประเทศ
มรีาคาสงู จงึยากตอการสงเสริมใหกบัผูสนใจนาํไป
เลี้ยง จึงเปนที่มาของการเริ่มตนสํารวจไสเดือนดิน
สายพันธุไทยท่ีพบในทองถิ่น เพื่อนํามาใชในการ
ทดสอบกําจัดขยะอินทรีย

ศนูยวจิยัและพฒันาไสเดือนดนิ มหาวทิยาลยั
แมโจ ไดเริม่ทาํการสาํรวจสายพนัธุไสเดอืนดนิในป 
พ.ศ.2550 โดยสํารวจในเขตภาคเหนือ 6 จังหวัด 
ประกอบดวย เชียงใหม เชียงราย ลําปาง ลําพูน 
แพร นาน ซึ่งมีความสูงเหนือระดับนํ้าทะเล 150-
500 เมตร โดยสํารวจในเขตพ้ืนที่ปา พื้นที่เกษตร 
พื้นที่ปศุสัตว และพื้นที่ในเขตชุมชนท่ีอยู อาศัย 
รวบรวมไสเดือนดินกวา 100 ตัวอยาง จากการ
จําแนก พบวา ประกอบดวยไสเดือน 4  วงศ 
Mon i l i g a s t r i dae ,  Megasco lec idae , 
Octoehatidae และ Glossoscolecidae แยกเปน 
7 สกุล คือ Drawide, Amynthas, Metaphire, 
Penonyx, Dichogaster และ Pontoscolex 

(Fig. 4) จากการนํามาทดสอบกินขยะอินทรียนั้นมี
เพียงสกุล Perionyx เทานั้น ที่มีประสิทธิภาพสูง
ในการกินขยะ ซึ่งเปนไสเดือนดินที่สํารวจพบใน
บรเิวณรองระบบนํา้ท้ิงฟารมววันมท่ีอาํเภอสนักําแพง 
จงัหวดัเชียงใหม กบัสายพนัธุทีส่าํรวจพบในบริเวณ
พื้นดินรอบๆ บริเวณท่ีลางจานของรานกวยเตี๋ยว
แหงหนึง่ในอําเภอเมือง จงัหวัดลาํปาง ศนูยฯ จงึได
เกบ็รวบรวมไสเดอืนดนิจากฟารมววั อาํเภอสนักาํแพง 
ซึ่งมีชื่อทองถิ่นวา ขี้ตาแร (Perionyx sp.1) นํามา
ทดสอบกินขยะในระดบัเชงิการคา เปรยีบเทยีบกับ
สายพันธุทางการคา 3 สายพันธุ คือ พันธุ ไทเกอร 
วอรม, เรด ไทเกอร วอรม และ แอฟริกัน ไนท 
คลอเลอร ซึ่งผลการทดสอบพบวา สายพันธุ ที่
สํารวจน้ีสามารถย อยสลายขยะอินทรีย ได ดี
เทยีบเทากบัสายพนัธุการคา โดยผลผลติมลูไสเดอืน
ที่ไดนํามาตรวจวัดคุณคาธาตุอาหารพืช N P K 
ไดสงูกวา 50 เปอรเซน็ตเมือ่เทยีบกบัมลูไสเดอืนดนิ
ทีผ่ลติไดจากไสเดอืนดินพนัธุการคา แตในสวนของ
การแพรขยายพนัธุนัน้จะดอยกวาพนัธุการคาเลก็นอย 
อยางไรก็ตามสายพันธุขี้ตาแร Perionyx sp.1 
ทีพ่บนีส้ามารถทนตอสภาพการเลีย้งท่ีใสขยะอนิทรยี
ไดหลากหลายประเภท และทนตอสภาพอากาศ
รอนชื้นไดดีตลอดป นอกจากน้ีศูนยฯ ไดทราบวา
สายพันธุขี้ตาแร จากเมืองเชียงใหมที่นําไปสงเสริม
เลีย้งกาํจดัขยะบนสถานีเกษตรหลวงอางขาง ซ่ึงเปน
พืน้ท่ีสงูกวาระดบันํา้ทะเล 1,400 เมตร นัน้ไสเดอืนดนิ
จะปรับตวัไมไดและไมกนิขยะในฤดูหนาวท่ีอณุหภูมิ
ลดตํ่าลงกวา 10 องศาเซลเซียส ศูนยฯ จึงเดินทาง
เขาพื้นที่ดังกลาวเพ่ือสํารวจสายพันธุ ไสเดือนท่ี
สามารถแกไขปญหาดังกลาวได ทําใหการสํารวจ
ครั้งนั้นพบไสเดือนดินสายพันธุ Perionyx sp.2 
ในบรเิวณคอกฬอทีช่าวบานเลีย้งไวในหมูบานพืน้ที่
เขตความรบัผดิชอบของสถานเีกษตรหลวงอางขาง 
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จึงไดรวบรวมนําไปใหกับเจาหนาที่ผู รับผิดชอบ
เล้ียงไสเดือนดินของสถานีเพื่อใชเลี้ยงกินขยะบน
พื้นที่ซึ่งปรากฏวาไดผลดีตลอดท้ังป ในเวลาตอมา
ไสเดือนดินสายพันธุนี้ไดถูกขยายการใชงานไปสู

พื้นที่ที่ มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่
คลายคลงึกนั (microclimate) เชน อนิทนนท หรอื
ภูเรือ จังหวัดเลย เปนตน

Figure 4  Earthworm species

Perionyx excavates Pontoscolex corethrurus

Amynthas mekongianus Amynthas hilgendorfi

Polypheretima elongate Metaphire peguana

Metaphire posthuma Amynthas hilgendorfi
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ผลิตภัณฑอินทรีย จากไสเดือนดิน
ปุยหมักมูลไสเดือนดิน (Vermicompost) 

หมายถึง เศษซากพืชอินทรียวัตถุตางๆ รวมทั้งดิน 
และจุลินทรีย ที่ไส เดือนดินกินเขาไปแลวผาน
กระบวนการยอยสลายอนิทรยีวตัถเุหลานัน้ภายใน
ลําไสของไสเดือนดิน แลวจึงขับถายเปนมูลออกมา
ทางรูทวาร ซึ่งมูลที่ไดจะมีลักษณะเปนเม็ดสีดํา 

มีธาตุอาหารพืชอยูในรูปที่พืชสามารถนําไปใชได
ในปริมาณที่สูง และมีจุลินทรียจํานวนมาก ซึ่งใน
กระบวนการผลติปุยหมกัโดยใชไสเดอืนดินขยะอนิทรยี 
ที่ไสเดือนดินกินเขาไป และผานการยอยสลายใน
ลาํไสแลวขับถายออกมา มลูไสเดอืนดนิท่ีไดเรยีกวา 
“ปุยหมักมูลไสเดือนดิน” (Fig. 5)

 

Figure 5  Vermicompost

นํ้าหมักมูลไสเดือนดิน หมายถึง นํ้าที่ไดจาก
กระบวนการผลิตปุยหมักมูลไสเดือนดิน เปนนํ้าที่
ไดจากการเนาสลายของเศษขยะอินทรียที่ใชเปน
อาหารของไสเดอืนดินซึง่เปนนํา้ในเซลลของพชืผกั 
ผลไม และเศษอาหารตางๆ หรือนํ้าที่ไดจากวัสดุที่

Figure 6  Fermented water from Earthworm

นํามาใชใหไสเดือนดินกําจัด โดยนํ้าหมักท่ีไดจะมี
ลักษณะเปนของเหลวสีนํ้าตาลดํา คลายน้ําโคลา 
ไมมีกลิ่นเหม็น มีสวนประกอบของธาตุอาหารพืช 
และจุลินทรียหลายชนิด (Fig. 6)
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การใชประโยชนนํ้าหมักและปุยหมักมูล
ไสเดือนดิน ปุยหมักมูลไสเดือนดินและนํ้าหมักมูล
ไสเดือนดิน ผลผลิตทั้งสองชนิดนี้สามารถนําไปใช
ปลูกพืชไดเกือบทุกชนิด ใหผลดีในดานสงเสริม
การออกดอกออกผลของพืช สวนมากจะนําไปใช
บํารุงไมดอกกระถาง ใชเปนสวนผสมของวัสดุปลูก 
5-10 เปอรเซ็นต หรือสวนผสมของวัสดุเพาะกลา 
20-30 เปอรเซ็นต

สําหรับน้ําหมักมูลไสเดือนดินนั้นในการใช
จะนํามาเจือจางนํ้าในอัตรา 20-40 เทา แลวฉีดพน
ใบพืชหรือรดลงดิน หรือนําไปปกชํากิ่งจะทําให
ออกรากไดดขีึน้ นอกจากน้ีใชนํา้หมกัมลูไสเดอืนดิน
เขมขน 100 เปอรเซ็นต ใสโถสวมสามารถลดกลิ่น
เหม็นของหองน้ําได

แตมฟีารมบางแหงทีเ่ลีย้งไสเดอืนพันธุแอฟรกิา 
ไนท คลอเลอร ที่ตองการผลิตฉี่ไสเดือน จะใชวิธี

การผลตินํา้มลูไสเดอืนแทน ซึง่มชีือ่เรยีกวา เวอิรม-ที 
(Worm Tea) ทาํไดโดยใชมลูไสเดอืนดนิแชนํา้ทิง้ไว 
1 คนื แลวแยกกากออกไป และนอกจากน้ียงัพบวา
ปจจบุนัมีการนาํฉีไ่สเดอืนดินผสมน้ําและกากน้ําตาล
เปาออกซิเจนเขาไป นาํออกจําหนายดวย ซึง่กระบวนการ
เหลาน้ีคณุสมบตัคิวามเปนฉีไ่สเดอืนดนิจะลดตํา่ลง 
ทั้งในดานของกล่ินจะมีกลิ่นเปร้ียว และคาพีเอช
เปนกรด การใชตองเจือจางน้ํามากเพ่ือปองกนัใบพชื
ไหมจากกรด และคณุภาพท่ีไดจะตํา่กวาทีฉ่ีไ่สเดอืนดนิ
ทีผ่ลติจากตัวไสเดอืนกินขยะอินทรีย 100 เปอรเซ็นต 
ในแงของธาตุอาหารพืช ฮอรโมนพืช จากขยะอินทรีย
หลากหลายท่ีใชเลีย้งไสเดอืน รวมถึงจลุนิทรยีหลาย
ชนิดจากลําไสไสเดือนดินท่ีปนออกมากับมูลและฉี่
ไสเดอืนซึง่หมกัอยางสมบรูณแลวในลาํไสไสเดอืนดนิ 
ซึ่งมีการทดลองแลวพบวา สามารถชวยใหกิ่งชํา
ออกรากไดดีขึ้น (Fig. 7)

Figure 7  Test of Fermented water from earthworm on cutting materials
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การเลี้ยงไสเดือนดินกําจัดขยะอินทรีย
ระดับอุตสาหกรรมในตางประเทศ

ปจจบุนัมโีครงการผลติปุยหมกัมลูไสเดอืนดนิ
เชิงการคาหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งในบางประเทศ
มกีารผลติปุยหมกัมลูไสเดือนดนิเพือ่ใชภายในฟารม
กนัอยางแพรหลาย เชน ในประเทศอินเดีย มเีกษตรกร
เกอืบ 1,000 ราย สามารถลดการใชปุยเคมใีนทองถิน่
ลงถึง 90 เปอรเซ็นต โดยหันมาใชปุยหมักจากมูล
ไสเดือนดินแทนในการปลูกองุน ทับทิม และกลวย 
ประเทศจีน เกาหลี และญี่ปุน ไดนําเขาไสเดือนดิน
ประมาณ 3,000 ลานตวั/ป สาํหรบัใชกาํจดัขยะแลว
นาํปุยหมกัทีไ่ดมาใชในการปลกูพชืเพือ่ผลติอาหาร
แนวใหม โดยประเทศจีนไดใชเทคโนโลยีการกําจัด
ขยะอนิทรยีดวยไสเดอืนดนิในกฬีาโอลมิปกป 2008 
ทีก่รุงปกก่ิงดวย นอกจากนีป้ระเทศฟลปิปนสกเ็ปน
ประเทศหน่ึงที่มีการใชปุยหมักมูลไสเดือนดินกัน
อยางแพรหลายดวยเชนกนั สาํหรบัประเทศในแถบ
อเมรกิา ยโุรป และออสเตรเลยี ไดมกีารนาํไสเดอืนดนิ
มาใชกําจัดขยะอินทรียเพื่อผลิตปุยหมักเปนเวลา
หลายรอยปแลว และในปจจุบันไดขยายวงกวาง
ลงไปถึงระดับครัวเรือนทําใหการกําจัดขยะอินทรีย
เพือ่ผลติปุยหมกัมลูไสเดอืนดินมปีระสิทธภิาพมาก

แนวโนมการพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหารอินทรียจากไสเดือนดิน

การเลี้ยงไสเดือนดินในประเทศไทยมีการ
เลี้ยงกันอยางแพรหลาย เนื่องจากประโยชนของ
ไสเดือนดินในหลายๆ ดานไมวาจะเปนในดานชวย
พรวนดิน ดานอาหารสัตว และกําจัดขยะอินทรีย 
นอกจากนี้ขยะที่ไสเดือนดินยอยนั้นสามารถนํามา
เปนปุยใชในแปลงเกษตรไดอีกดวย

นอกจากปุยแลว ยังมีนํ้าหมักมูลไสเดือนดิน
ทีเ่กดิจากกระบวนการเนาเสยีของขยะผสมคลกุเคลา

กบัมลูไสเดอืนดินและฉ่ีไสเดอืนดินรวมกับจุลนิทรีย
จํานวนมหาศาลทําใหไดนํ้าหมักที่มีคุณภาพสูง
ไมแพนํ้าหมักทั่วไปท่ีมีอยูในทองตลาด คุณสมบัติ
โดยท่ัวไปของนํ้าหมักมูลไสเดือนดิน คือ เปน
ฮอรโมนพืช สงเสริมการออกดอก ติดผล และการ
ออกรากของพืช รวมถึงคณุสมบัตใินดานปรบัสภาพ
ดิน ปลดปลอยธาตุอาหารพืชที่ถูกตรึงอยูในดิน
ใหพชืดดูไปใชได ซึง่ไดรบัความนยิมแพรหลายมาก
ในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย

เอกสารอางอิง
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พัฒนาการของดอกและผลตนมหัศจรรย 

(Synsepalum dulcificum) ที่ปลูกในมหาวิทยาลัยแมโจ
Flower and Fruit Development of Miracle Fruit Tree 
(Synsepalum dulcificum) Grown in Maejo University 
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Abstract
Flower and fruit development of miracle fruit tree (Synsepalum dulcificum) grown 

at Division of Pomology, Faculty of Agriculture Production Maejo University, Sansai, Chiang 
Mai were studied. The finding showed that miracle flower occurs on the branch and stem. 
Once develop to be more mature, the peduncle will be elongated. Miracle flowers were 
perfect type containing 5 sepals, 5 petals and 5 anthers with filaments are about 4.0-5.0 
mm long. The superior ovary has 2 lobes and style is about 5.0-6.0 mm long. There are 
6 stages for flower development taking about 87-90 days. Size of flowers is small with 
the full length about 1.0 cm for fruit development, (from 0.3 cm - long to red ripe (2.0 
cm –long)), it takes 40-60 days. There are 5 stages of fruit development and miracle fruit 
is classified as stone fruit with pattern of development as simple sigmoid curve. The fruits 
change color from green (young fruit) to pink and finally red (ripe fruit). Edible portion 
increase from 42 percent at the beginning to about 80 when ripe.
Keywords: miracle fruit tree (Synsepalum dulcificum), flower development, fruit 
development
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บทคัดยอ
พัฒนาการของดอกและผลตนมหัศจรรย (Synsepalum dulcificum) ที่ปลูกในสาขาไมผล 

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมพบวา ดอกตนมหัศจรรย
เกิดบนกานหรือลําตนบริเวณขอใบ เมือ่พฒันาเปนดอกสมบูรณกานจะยืดยาวออกมาเห็นชัดเจน ดอกเปน
ดอกสมบูรณเพศ มีกลีบเลี้ยงและกลีบดอกจํานวนอยางละ 5 กลีบ อับละอองเรณูจํานวน 5 อัน กานชู
อับละอองเรณูยาวประมาณ 4-5 มิลลิเมตร รังไขมี 2 พู อยูเหนือวงของกลีบดอก มีกานชูเกสรเพศเมีย
ยาวประมาณ 5-6 มิลลิเมตร พัฒนาการของดอกแบงไดเปน 6 ระยะ รวมเวลาในการพัฒนาประมาณ 
87-90 วัน ดอกมีขนาดเล็กเมื่อเจริญเต็มที่จะมีความยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ในสวนของผลถานับหลัง
จากรังไขพัฒนาแลว (ยาวประมาณ 0.3 เซนติเมตร) จนกระทั่งผลสุกสีแดง (ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร) 
ใชเวลาประมาณ 40-60 วัน แบงเปน 5 ระยะ มีการเจริญแบบ simple sigmoid curve ในชวงตนของ
การพัฒนาผลจะมีสเีขยีวและเปล่ียนไปเปนสชีมพ ูและแดงเม่ือสกุ ผลเปนแบบ stone fruit มสีดัสวนของ
เนื้อที่รับประทานไดเพิ่มขึ้นจากประมาณรอยละ 42 ในชวงตนเปนรอยละ 80 เมื่อผลสุกเปนสีแดงพรอม
รับประทานได
คําสําคัญ: ตนมหัศจรรย (Synsepalum dulcificum) พัฒนาการของดอก พัฒนาการของผล

คํานํา
ตนมหศัจรรย (Miracle Fruit) ชือ่วทิยาศาสตร 

Synsepalum dulcificum เปนไมผลพื้นเมือง
ทวีปแอฟริกาฝงตะวันตก (Andrade et al., 2019) 
ซึ่งมีสภาพภูมิอากาศคลายคลึงกับภาคใตของ
ประเทศไทย (วกิพิเีดยี, 2556) คณุสมบัตพิเิศษของ
ผลมหัศจรรย เมื่อสุกแกจะมีผลสีแดง ผลสุกของ
ตนมหัศจรรยมีสารไกลโคโปรตีน (glycoprotein) 
ขณะรับประทานผลเขาไปสารดังกลาวจะไปเคลือบ
ผิวของลิ้นอยูไดนานประมาณ 1-2 ชั่วโมง หาก
รับประทานผลไมที่มีรสเปร้ียว เชน มะนาว ฯลฯ 
ตามเขาไปจะไมรู สึกเปร้ียว ในทางตรงกันขาม
กลับกลายเปนรสชาติหวานคลายน้ําตาล (ทวีศักดิ์, 
2561) โดยสารไกลโคโปรตีนที่กลาวถึงคือสาร
มิราคูลิน (miraculin; MCL) ซึ่งพบวามีบทบาท
กระตุนการทํางานของตอมรับรส ซึ่งจะทํางานไดดี

เมื่อระดับความเปนกรด-เบส (คา pH) เปล่ียนจาก 
6.5 เปน 4.8 (เปนกรดมากขึ้น) ทําใหปรับเปล่ียน
ตอมรับรสใหรูสึกวารสเปรี้ยวกลายเปนรสหวานได 
(Koizumi et al., 2011) ดังนั้นเม่ือเรากินผล
มหัศจรรยสุกเขาไป สารมิราคูลินในผลมหัศจรรย
จะจับกับตัวรับรสในตุมรับรส และเปล่ียนโครงสราง
ของตัวรับรส ทําใหตัวรับรสหวานตอบสนองกับท้ัง
รสหวานและรสเปร้ียว และเม่ือเรากินอาหารท่ีมี
รสเปร้ียวตามไป ตัวรับรสหวานก็ทํางานและสง
กระแสประสาทไปยังสมองบอกวาอาหารน้ันมี
รสหวาน (นพปฎล, 2554) ไมเฉพาะปรับเปลี่ยน
รสเปรี้ยวแตมีศักยภาพในการเปลี่ยนรสชาติขม
ใหเปนหวานไดดวย แตมีประสิทธิภาพนอยกวา
การเปลีย่นรสเปรีย้วใหเปนหวาน (Andrade et al., 
2019)
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โดยทัว่ไปตนมหศัจรรยสามารถเก็บผลผลิตได
ในชวงเดือนพฤษภาคม สิงหาคม และตุลาคม ของ
ทุกป และมีระยะพัฒนาการของดอกประมาณ 
100 วัน สวนผลมีระยะพัฒนาการจากดอกบานถึง
ผลสุกประมาณ 90 วัน (Xingwei et al., 2016) 
แตยังไมมีรายงานการพัฒนาการของดอกและผล
ของตนมหัศจรรยที่ปลูกในประเทศไทย ซึ่งหากมี
การศึกษาจนทราบถึงระยะเวลาในการพัฒนาการ
ของดอกและผลท่ีเหมาะสมกับสภาพอากาศของ
ประเทศไทย กจ็ะทาํใหเปนประโยชนตอการวางแผน
ในการผลิต และเปนประโยชนตอผูที่สนใจตอไป

อุปกรณและวิธีการ
ใชตนมหศัจรรยอายปุระมาณ 10 ป ปลกูไวที่

สาขาไมผล คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัย
แมโจ จํานวน 6 ตน เก็บขอมูลระหวาง ดอกระยะ
ไขปลา ถึงระยะกลีบดอกเปลี่ยนสี สุมชอดอกเพื่อ
เก็บตัวอยางครั้งละ 10 ดอก โดยแบงชวงการเจริญ
ของดอกเปน 6 ระยะ ดงันี ้1. ไขปลา 2. มะเขอืพวง 
3. ลูกตุม 4. กลีบดอกโผล 5. กลีบดอกโผลเต็มที่ 
และ 6. กลีบดอกเปล่ียนสี บันทึกความกวางและ
ความยาวของดอกรายสัปดาหหรือรายวัน โดย
ความกวางวดับรเิวณของดอกทีก่วางทีส่ดุ ความยาว
ดอกวัดต้ังแตฐานรองดอกจนถึงปลายดานบนสุด 
ใชหนวยวัดเปนมิลลิเมตร บันทึกลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาของดอกมหัศจรรย โดยการถายภาพ
ประกอบในแตละครัง้ทีเ่กบ็ขอมลู ศกึษาองคประกอบ
ของดอก โดยใชดอกในระยะท่ี 6 มาใชผาจําแนก
เพื่อบันทึกภาพประกอบ

สําหรับการพัฒนาของผล เก็บขอมูลระหวาง 
ผลเร่ิมมสีเีขยีวโผลใหเหน็ ถงึระยะผลสแีดง แบงชวง

พัฒนาการผลออกเปน 5 ระยะ ไดแก 1. เริ่มมีผล
สีเขียวโผลใหเห็นดวยตา เล็กนอย 2. ผลสีเขียว
เต็มผล 3. ผลสีขาวปนชมพู 4. ผลสีชมพูออน 
5. ผลสีแดง บันทึกขอมูลความกวางและความสูง
ของผล โดยความกวางวัดบริเวณท่ีกวางท่ีสุดของ
ผล ความสงูวดัตัง้แตบรเิวณขัว้ผลถงึบรเิวณดานลาง
สุด สุมผลแตละระยะมาช่ังนํ้าหนัก และหานํ้าหนัก
ขององคประกอบภายใน เชน ผลและเมล็ด เพื่อหา
สัดสวนที่รับประทานได

ผลการศึกษาและวิจารณผลการทดลอง
องคประกอบของดอกมหัศจรรย

เปนดอกสมบูรณเพศ (perfect flower หรือ 
hermaphrodite) ที่มีทั้งเกสรเพศผูและเพศเมีย
ในดอกเดียวกัน โดยมีสวนประกอบของดอกครบ
ทุกสวน (Fig 1) ไดแก

1. กลีบเล้ียง (sepal) สีนํ้าตาลออน ลักษณะ
หนาแข็งเปนหลอดแยกที่ปลาย จํานวน 5 กลีบ

2. กลีบดอก (petal) สีขาว มีลักษณะบาง 
เวลาบานจะแยมออกเห็นจํานวน 5 กลีบชัดเจน

3. เกสรเพศผู (stamen) มีเกสรเพศผู 5 อัน 
ติดอยูกับกลีบดอก สีนํ้าตาล กานชูเกสรเพศผู 
(filament) มีขนาดสมํ่าเสมอกันยาวประมาณ 
4-5 มิลลิเมตร อับเรณู (anther) มี 2 หยัก และ
แตกตามยาว

4. เกสรเพศเมีย (pistil) ประกอบดวยรังไข
ทีม่ ี2 พ ูรงัไขอยูเหนอืวงกลีบดอก เรยีกวา superior 
ovary ดานนอกของรงัไขมขีนปกคลมุอยู กานเกสร
เพศเมีย (stigma) ยาวประมาณ 5-6 มิลลิเมตร
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การพัฒนาการของดอก
จากการศึกษาการเจริญของดอกมหัศจรรย

ทีป่ลูกในพืน้ท่ีสาขาไมผล คณะผลติกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ  จังหวัดเชียงใหม พบวา 
พัฒนาการของดอกสามารถแบงออกเปนระยะ
ชัดเจนได 6 ระยะ (Fig 2) ไดแก

1. ระยะไขปลา (small dot) มีลักษณะเปน
ตุมเลก็ๆ สงัเกตเหน็ไดดวยตาเปลา ตดิอยูบนลาํตน
โดยตรง ยังไมเห็นกานดอกชัดเจน (Fig 2a)

2. ระยะกลมเล็ก (tiny ball) มีลักษณะ
ตุมกลม โผลพนลําตนออกมา มีกานดอกชัดเจนข้ึน 
(Fig 2b)

3. ระยะยืดยาว หรือลูกตุม (elongated 
shape) มีลักษณะเปนลูกตุมท่ียืดยาว สวนปลาย
อวบใหญมีสีนํ้าตาลออน กานดอกเรียวติดอยูบน
ลําตน (Fig 2c)

4. ระยะดอกขาว (white-color break) 
เปนระยะที่เริ่มเห็นกลีบดอกสีขาวแสดงออกมาที่
ปลายดอกแตยังไมพนกลีบเล้ียง (Fig 2d)

5. ระยะเห็นเกสรเพศเมีย (stigma seen) 
มกีลบีดอกสขีาวโผลพนกลบีเลีย้งชดัเจน ปลายดอก
มยีอดเกสรเพศเมยีแทงออกมา กลบีดอกไมคลีบ่าน 
(Fig 2e)

Figure 1  Flower parts of Synsepalum dulcificum
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6. ระยะกลีบดอกแหง (dried petal) ที่
ปลายดอกมีกลีบดอกท่ีแหงเห่ียวเปนสีนํ้าตาล
เกาะอยู (Fig 2f)

พฒันาการแตละระยะใชเวลาตางกัน โดยจาก
ระยะท่ี 1 (ไขปลา) ถึงระยะที่ 2 (กลมเล็ก) ใชเวลา
ประมาณ 30 วัน จากระยะที่ 2 ถึง ระยะที่ 3 
(ยืดยาวหรือลูกตุม) ใชเวลาประมาณ 30 วัน จาก
ระยะท่ี 3 ถึงระยะที่ 4 (ดอกขาว) ใชเวลาประมาณ 
5-7 วัน จากระยะที่ 4 ถึงระยะที่ 5 (เห็นยอดเกสร
เพศเมยี) ใชเวลาสัน้มากประมาณ 2-3 วนั และจาก
ระยะท่ี 5 ถึงระยะที่ 6 (กลีบดอกแหง) ใชเวลาอีก
ประมาณ 20 วนั (Fig 3) โดยรวมแลวการพฒันาการ
ของดอกมหัศจรรยใชเวลาประมาณ 87-90 วัน 
(ประมาณ 3 เดือน) ซึง่ในเบ้ืองตนพบวาระยะท่ีดอก
เร่ิมพัฒนา ตั้งแตระยะแรกจนถึงระยะท่ีเห็น
กลบีดอกสขีาวโผลพนกลบีเลีย้ง (ระยะที ่4) ใชเวลา
นานมาก ไมตํ่ากวา 2 เดือน ซึ่งบางคร้ังดอกจะ
หลุดรวงไปโดยไมพัฒนาตอหากตนขาดนํ้าหรือ
สภาพแวดลอมไมเหมาะสม แตถาตนไดรับนํ้า
สมบูรณ พัฒนาการของดอกในชวงทายจะรวดเร็ว
มาก เพียง 2-3 วัน จากชวงเห็นกลีบดอกถึงระยะ
เห็นยอดเกสรเพศเมียโผลพนกลีบดอก จากน้ัน
อีกประมาณ 3 สัปดาห กลีบดอกจะเริ่มแหงและ
เห็นรังไขหรือผลเริ่มพัฒนาอยางชัดเจน

ระยะเวลาการพัฒนาของดอกมหัศจรรย
ดงักลาวใกลเคยีงกบัการศกึษาของ Xingwei et al. 
(2016) ที่รายงานวาดอกมหัศจรรยที่ศึกษาใชเวลา
ในการเจริญประมาณ 100 วัน สวนจํานวนวันท่ี

แตกตางอาจจะเกิดจากความคลาดเคล่ือนของ
การเริ่มตนเก็บขอมูล และความแตกตางของพื้นท่ี
หรืออุณหภูมิในชวงท่ีทําการศึกษา โดย Xingwei 
et al. (2016) ศึกษาอยูที่มาเลเซีย มีการจําแนก
ระยะการพัฒนาของดอกเปน 6 ระยะเชนเดียวกัน 
โดยในชวงตน (ระยะที่ 1-3) มีการจําแนกที่
คลายคลึงกัน แตในระยะทายมีการแบงระยะที่
ละเอียดกวาในการศึกษาคร้ังนี้ โดยหลังจากระยะ
แทงยอดเกสรเพศเมยีแลว (ระยะที ่5 ของการศกึษา
ครัง้นี ้เทากบัระยะที ่4 ของการศึกษาของ Xingwei 
et al., 2016) โดย Xingwei et al. (2016) ไดแบง
เปนระยะดอกบาน (anthesis) อีก 1 ระยะเปน
ระยะท่ี 5 ซึง่จะเห็นกลีบดอกพองข้ึนไมบานชัดเจน 
แตจะมีระยะเวลาส้ันมากกอนที่กลีบดอกจะเห่ียว 
(ระยะท่ี 6) คือประมาณ 3-4 วัน แตในการศึกษา
ครั้งนี้ไมไดแยกระยะดอกบานนี้ออกมา ทําให
ระยะเวลาในการพัฒนาการของดอกระยะที่ 5 
ยาวนานถงึประมาณ 20 วนั ซึง่แสดงใหเหน็วาระยะ
ดอกบานที่แบงโดย Xingwei et al. (2016) 
ซอนอยูในระยะที่ 5 ของการศึกษาครั้งนี้

การขยายตัวขนาดความกวางและความยาว
ของดอก สอดคลองกับลกัษณะพัฒนาการของดอก
คือ ในชวงแรก (60 วัน หลังดอกพัฒนา) ขนาดของ
ดอกจะเพิม่ข้ึนอยางชาๆ และจะมกีารพฒันาขนาด
อยางรวดเรว็ โดยเฉพาะความยาวของดอกหลงัจาก
ที่กลีบดอกเร่ิมแทงพนจากกลีบเล้ียง (ระยะท่ี 4 
เปนตนไป) เนื่องจากกลีบดอกยืดยาวโผลพน
กลีบเลี้ยงชัดเจนขึ้น และความยาวดอกลดลงเมื่อ
กลีบดอกเห่ียวแหง ในระยะที่ 6 (Fig 4)
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Figure 2 Stages of miracle (Synsepalum dulcificum) flower development classified as 
stage I, small dot (a), stage II, tiny ball (30 d, b), stage III, elongatd shape (31-60 
d, c), stage IV, white-color break (60-65 d, d), stage V, stigma seen (65-67 d, 
e), and stage VI, dried petal (87-90 d, f)
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Figure 4  Flower size of Synsepalum dulcificum during development

Figure 3  Stages of flower development

30 d

stage 1 stage 2 stage 3 stage 4 stage 5 stage 6

30 d 5-7 d 2-3 d 20 d
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การพัฒนาของผล
ผลมหัศจรรย จดัเปนผลเด่ียว (simple fruit) 

มีขนาดความกวางผลประมาณ 1 เซนติเมตร และ
มีความยาวผลประมาณ 2 เซนติเมตร เมื่อออน
มีสีเขียว เปลี่ยนสีเปนชมพู และแดงจัดเมื่อสุก 

ลักษณะผลเปนแบบ stone fruit หรือผลเด่ียว
เมล็ดแข็ง มีผนังผลชั้นใน (endocarp) แข็ง สวนที่
รบัประทานไดเปนผนงัผลช้ันกลางหรือ mesocarp 
เมล็ดมีเยื่อหุมภายนอกสีขาว (Fig 5)

Figure 5  Fruit of Synsepalum dulcificum

จากการศึกษาสามารถแบงพัฒนาการของ
ผลมหัศจรรยออกเปน 5 ระยะ (Fig 6) คือ

1. ระยะติดผล ผลมีลกัษณะสีเขียวเล็ก (fruit 
setting) อาจมีปลายของ stigma ติดอยู (Fig 6a)

2. ระยะผลออนสีเขียว (green bean) ผล
สีเขียวรูปทรงรี (Fig 6b)

3. ระยะผลเปลีย่นเปนสขีาวหรอืเหลอืงออน 
(white or light yellow bean) (Fig 6c)

4. ระยะผลเปล่ียนเปนสีชมพู (pink bean) 
(Fig 6d)

5. ระยะผลสีแดง (red bean) เปนระยะที่
ผลสุกเปนสีแดงทั้งผล (Fig 6e)

Figure 6 Stages of miracle (Synsepalum dulcificum) fruit development classified as fruit 
setting (a), green bean (b), white or light-yellow bean (c), pink bean (d), and red 
bean (e)

a cb

ed
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จากการศึกษาระยะพัฒนาการแตละระยะ
พบวา จากระยะท่ี 1 ถึงระยะท่ี 2 ใชระยะเวลา
ในการพัฒนาผล ประมาณ 15-30 วัน และจาก
ระยะท่ี 2 ถึงระยะที่ 3 ใชระยะเวลา 15 วัน จาก
ระยะที่ 3 ถึงระยะที่ 4 ใชระยะเวลาประมาณ 
5-7 วัน และระยะที่ 4 ถึงระยะที่ 5 ใชระยะเวลา
ประมาณ 5-7 วัน รวมแลวการพัฒนาดอกจาก
ระยะท่ี 1 ถึงระยะที่ 5 ใชระยะเวลาในการพัฒนา
ผลประมาณ 40-60 วัน (Fig 7) อยางไรก็ตาม
ในการศึกษาคร้ังนี้ระยะพัฒนาการของผล จาก
ติดผลจนถึงสุกแดง มีระยะเวลาพัฒนาการท่ี
นอยกวาในการศึกษาของ Xingwei et al. (2016) 

ซึ่งรายงานวาผลมหัศจรรยจะใชเวลาประมาณ 
100 วันหลังติดผล เมื่อตรวจสอบขอมูลและ
ขนาดผลที่เริ่มตนพัฒนา พบวาในการศึกษาครั้งนี้
เริ่มตนชากวางานดังกลาว โดย Xingwei et al. 
(2016) เริม่ตนตัง้แตระยะดอกเห่ียว (ดอกระยะท่ี 6) 
แตในการศึกษาคร้ังนี้เร่ิมตนจากรังไขที่สังเกตเห็น
ไดชัดเจน ซึ่งจะใชเวลาพัฒนาการจากระยะดอก
เหี่ยวประมาณ 2 สัปดาห และผลท่ีสุกแดงหาก
ไมไดดําเนินการเก็บจะมีระยะเวลาอยูบนตนอีก
ประมาณ 2 สัปดาห ซึ่งหากรวมระยะเวลาเขา
ทั้งหมด จะมีอายุผลที่ใกลเคียงกันคือประมาณ 
90-100 วัน

พัฒนาการของผลแตกตางจากการพัฒนา
ของดอก ผลมหัศจรรยมีการพัฒนาที่เร็วในชวงตน
หลังจากติดผล โดยเฉพาะความยาวผล สูงสุด
ในระยะท่ี 4 หลังจากน้ันความยาวผลจะคงท่ี 
ในขณะทีข่นาดความกวางของผลขยายขนาดชาลง
เมื่อเทียบกับตอนตนของการพัฒนาผล จนกระท่ัง
ผลเปลี่ยนสีและสุกเปนสีแดง (Fig 8)

Figure 7  Stages of fruit development

นํ้าหนักผลมหัศจรรย มีการพัฒนาสอดคลอง
กับความยาวและความกวางของผล โดยน้ําหนัก
จะเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วในชวงแรกของการพัฒนา 
และมีนํ้าหนักสูงสุดในระยะที่ 5 คือผลสุกแกเต็มที่ 
(Fig 9) สดัสวนระหวางเน้ือกับเมล็ดหรอืสัดสวนของ
สวนที่รับประทานได (edible portion) กับเมล็ด 
เพิ่มขึ้นจากรอยละประมาณ 40 ในระยะที่ 2 เปน
รอยละประมาณ 80 ในระยะที่ 5 (Fig 10)
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Figure 8  Fruit size of Synsepalum dulcificum during development

Figure 9  Weight of Synsepalum dulcificum fruit during development
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สรุปผลการวิจัย
ตนมหัศจรรยอายุประมาณ 10 ป ที่ปลูกใน

สาขาไมผล คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัย
แมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม มีระยะ
พฒันาการของดอกในชวงเดือนกุมภาพันธแบงเปน 
6 ระยะ ใชเวลาพัฒนาการดอกประมาณ 90 วัน
หลังจากเห็นตุมตาดอกอยูบนกิ่ง เปนดอกสมบูรณ
เพศ กลีบดอกและกลีบเลี้ยงมีอยางละ 5 กลีบ 
มีอับละอองเรณูติดอยูกับกลีบดอกจํานวน 5 ใบ 
กานชูเกสรเพศเมียยาวและย่ืนออกมานอกชั้นของ
กลบีดอกกอนดอกจะบาน สวนในชวงเดอืนเมษายน
พัฒนาการของผลแบงออกเปน 5 ระยะ ใชเวลา
ประมาณ 40-60 วันนับจากวันที่สังเกตเห็นรังไข
ขยายชัดเจน การเจริญเติบโตของผลมีลกัษณะเปน 
simple sigmoid curve โดยชวงแรก (ระยะท่ี 1-2) 
ของการพัฒนาจะมีการขยายผลเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเรว็จนคอนขางคงที ่เมือ่เขาสูระยะเปลีย่นสจีาก

Figure 10  Percentage of edible portion of Synsepalum dulcificum fruit

ผลสีเขียว เปนสีชมพูออน และสุกสีแดงในท่ีสุด 
ซึง่จะเก็บเก่ียวไดในชวงเดือนกรกฎาคมถึงสงิหาคม
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Abstract
This research aimed to know the effect of yeast extract combination with fish extract 

organic fertilizer on growth of  Dendrobium aphyllum  in-vitro culture for plantlets 
production of medicinal orchid under organic system and save cost. The various 
concentrations of yeast extract (0, 1, 1.5, 2, 2.5 or 3 g/l) were added in each treatment 
which contain 2 ml/l of  fish extract organic fertilizer and they were compared with VW 
media (control). All treatments were  supplemented with 150 ml/l coconut water, 100 
g/l banana pulp, 20 g/l sugar and 1 g/l activated charcoal. The result showed that the 
stem number of D. Aphyllum was highest when their shoots were cultured in media 
which contain with 3 g/l yeast extract, while their stem growth and number of root were 
not significantly different in each treatment. The longest root length was obtained when 
they were cultured in VW media for 30-60 days and data was significantly different with 
other treatments. Therefore, this present study cloud be concluded that we can use the 
media which contained 2 ml/l fish extract organic fertilizer and add with 3 g/l yeast extract 
instant of VW media for D. aphyllum in-vitro culture and this media should be applied 
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with 150 ml/l coconut water, 100 g/l banana pulp, 20 g/l sugar and 1 g/l activated charcoal 
to enhance the growth of plant.
Keywords:  Dendrobium orchid, Yeast extract, Organic fertilizer, In-vitro culture 

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของสารสกัดยีสตรวมกับสารสกัดจากปลาตอการเจริญของ

เอื้องสายเชียงใหมในสภาพปลอดเช้ือ เพื่อการผลิตตนกลากลวยไมเชิงสมุนไพรในระบบอินทรียและ
ประหยัดตนทนุ โดยจากการทดลองไดนาํหนอเอ้ืองสายเชียงใหมเล้ียงในอาหารสูตรปุยอนิทรียนํา้หมกัปลา
ความเขมขน 2.0 ml/l รวมกับสารสกัดจากยีสต 0, 1, 1.5, 2, 2.5 หรือ 3 g/l เทียบกับสูตรอาหาร VW 
(ชุดควบคุม) เพื่อประเมินผลการเจริญของตนในสภาพปลอดเชื้อ โดยทุกสูตรเติมนํ้ามะพราว 150 ml/l 
กลวยหอม 100 g/l นํ้าตาล 20 g/l และ ผงถาน 1 g/l ผลท่ีไดพบวา เอื้องสายเชียงใหมมีแนวโนม
ของการเกิดหนอเพ่ิมข้ึนและสูงสุดในอาหารที่เติมสารสกัดยีสต 3 g/l ในขณะท่ีการเจริญของหนอและ
จํานวนรากไมแตกตางกันทางสถิติในทุกสูตรอาหาร มีแตเพียงการเจริญดานความยาวรากในอาหาร VW 
ที่มีความยาวสูงสุดและมีความแตกตางกันทางสถิติกับอาหารสูตรอ่ืนๆ หลังเล้ียงหนอเอ้ืองสายเชียงใหม
เปนเวลา 30-60 วัน จากการทดลองสรุปไดวา สามารถนําปุยอินทรียนํ้าหมักปลาความเขมขน 2.0 ml/l 
รวมกับสารสกัดยีสต 3 g/l มาใชแทนอาหารสูตร VW สําหรับเล้ียงกลวยไมเอื้องสายเชียงใหมไดในสภาพ
ปลอดเชื้อ และควรประยุกตสูตรอาหารโดยการเติมนํ้ามะพราว 150 ml/l กลวยหอม 100 g/l นํ้าตาล 
20 g/l และ ผงถาน 1 g/l เพื่อเพิ่มสารอาหารอื่นๆ สําหรับชวยสงเสริมการเจริญของตน 
คําสําคัญ:  กลวยไมสกุลหวาย สารสกัดยีสต ปุยอินทรีย การเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

คํานํา
กลวยไมสกุลหวาย (Dendrobium spp.) ได

ถูกนํามาใชเปนยาสมุนไพรในการรักษาโรคตางๆ 
เชน โรคกระเพาะอกัเสบเรือ้รงั โรคมะเร็ง โรคหัวใจ
และหลอดเลอืด บรรเทาอาการไข และการเสือ่มสภาพ
ของผวิ ซึง่ในจนีไดนาํกลวยไมสกลุหวายมาใชเปนยา
นานนับพันปมาแลว นอกจากน้ียังมีการนํามาใช
ทางยาในประเทศอื่นๆ ไดแก อินเดีย ไตหวัน 
อินโดนีเซีย บังกลาเทศ ศรีลังกา เวียดนาม ไทย 
พมา ญี่ปุน และสิงคโปร เปนตน โดยตัวอยางสาร
ทีพ่บและมผีลทางยา ไดแก สาร polysaccharides 

มีสรรพคุณสรางภูมิคุมกัน มีฤทธิ์ปกปองตับ สาร 
alkaloids มีสรรพคุณยับยั้งสารอนุมูลอิสระ ตาน
มะเร็ง กระตุนระบบเซลลประสาท สาร phenolic 
compound มสีรรพคณุยบัยัง้สารอนมุลูอสิระ และ 
สาร Aromatic compound ใหกลิ่นเพื่ออารมณ
ผอนคลาย ตวัอยางกลวยไมทีน่าํมาใชทางสมุนไพร 
เชน เอื้องคํา (Dendrobium chrysotoxum) 
โนบิเล (D. nobile) เอือ้งสายเชียงใหม (D. aphyllum) 
เอื้องมอนไข (D. densiflorum) เปนตน กลวยไม
เอื้องสายเชียงใหม (D. aphyllum) เปนพืชที่
นาสนใจตัวหนึง่ เนือ่งจากมีสารท่ีมสีรรพคุณทางยาสูง
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และเปนไมทีด่อกดกสวยงามนยิมนาํมาใชทางพชืสวน 
ในปจจุบันมีการนําสวนของดอกและลําลูกกลวย
ของเอ้ืองสายเชียงใหม (D. aphyllum) มาตากแหง
เปนยาสมุนไพรในรูปของชาและสารสกัดในเชิง
การคา โดยจีนนิยมนํามาใชเพื่อชวยเพิ่มภูมิคุมกัน
ใหแกรางกาย (TianZi team, 2016; Yang et al., 
2015; Ng et al., 2012; Zhang et al., 2008)

ในการผลิตพืชเพื่อการนําไปใชเปนเครื่องด่ืม 
หรือเปนยาสมุนไพร ควรตองมีระบบการผลิตที่
ปลอดภัย อยางเชน การผลิตภายใตระบบเกษตร
อนิทรยี ซึง่การผลติสนิคาเกษตรในรปูแบบอนิทรยี 
ตนกลาที่นํามาปลูกเลี้ยงเพื่อใหไดผลผลิตควรตอง
มาจากการจัดการผลิตแบบอินทรียดวย ดังนั้น
ในการวจิยัครัง้น้ีจงึไดทาํการศกึษาการนาํสารอนิทรยี
ตางๆ มาทดลองใชในการเลีย้งกลวยไมเพือ่คาดหวงั
วาจะเปนแนวทางสําหรับการผลิตตนกลาโดยการ
เพาะเล้ียงเน้ือเย่ือในระบบอินทรีย และเพ่ือตองการ
ลดตนทนุสาํหรับคาอาหารในการเล้ียงกลวยไมโดย
วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อดวย

จากการวิเคราะหปริมาณธาตุอาหารของ
ปุยอนิทรยีนํา้หมกัปลา โดยสาํนักนเิทศและถายทอด
เทคโนโลยกีารพฒันาทีด่นิ (2550) พบวา มปีรมิาณ 
N (0.98%), P (1.12%), K (1.03%), Ca (1.66%), 
Mg (0.24%), S (0.20%), Fe (160 mg/l), Mn (50 
mg/l), Cu (30 mg/l), Zn (12 mg/l), ออกซิน 
(4.01 mg/l), จิบเบอรเรลลิน (33.07 mg/l) และ 
ไซโตไคนนิ (3.05 mg/l) ซึง่สารดงักลาวลวนมคีวาม
สาํคญัตอการเจรญิของพชื โดยทัว่ไปการใหสารอาหาร
ปุยอินทรียนํ้าหมักปลาแกพืชจะใหโดยการฉีดพน
ทางใบ โดยอตัราสวนทีแ่นะนาํ คอื 20 ml/นํา้ 20 l 
หรือ 1 ml/l และถารดลงดินจะใหในอัตราสวนที่
แนะนาํ คอื 40 ml/นํา้ 20 l หรอื 2 ml/l ซึง่จะเปน
ความเขมขนที่เหมาะสมสําหรับการเจริญของพืช

สารสกัดยีสตมีสวนประกอบของสารตางๆ 
ไดแก Nitrogen (8-12%), Protein (50-75%), 
Amino nitrogen (3-5%), Carbohydrate 
(4-13%) และ วติามิน เชน thiamine (วติามิน B1), 
inositol และ nicotinic acid (อรุณ, 2553) 
สารสกัดยีสตถูกนํามาใชสงเสริมการเจริญของพืช
ในอาหารที่มีไนโตรเจนและวิตามินตํ่า เพื่อสงเสริม
การเจริญของเนื้อเยื่อพืช (Molnár et al., 2011) 
เชน มีรายงานการเติมสารสกัดยีสต (0.2% w/v) 
ในอาหารเลี้ยงกลวยไม Dimorphorchis rossii 
ในระยะโปรโตคอรมชวยสงเสริมใหมกีารเพ่ิมปริมาณ
ของโปรโตคอรมที่ดี (Jualang et al., 2015)

อุปกรณและวิธีการ
วางแผนการทดลองแบบสุ  มสมบู รณ  

(Completely Randomized Design; CRD) โดย
ทําการทดลองเลี้ยงหนอเอื้องสายเชียงใหมลงบน
อาหารที่เติมปุยอินทรียนํ้าหมักปลา (Fish extract 
organic fertilizer; FE) ความเขมขน 2.0 ml/l 
รวมกับสารสกัดจากยีสต (Yeast extract; YE) 0, 
1, 1.5, 2, 2.5 และ 3 g/l ตามลําดับ เทียบกับ
สูตรอาหาร VW (Vacin & Went, 1949) ซึ่งเปน
สตูรอาหารทีใ่ชสาํหรบัเลีย้งกลวยไมทัว่ไปในสภาพ
ปลอดเชื้อ ในการเตรียมอาหารทุกสูตรของการ
ทดลองน้ีไดประยุกตเพิ่มโดยการเติมนํ้ามะพราว
ปริมาตร 150 ml/l กลวยหอม 100 g/l นํ้าตาล 
20 g/l และ ผงถาน 1 g/l ปรับคา pH ของอาหาร
เทากับ 5.0 อาหารถูกบรรจุในขวดขนาด 8 ออนซ 
ปริมาตร 30 ml/ขวด ทําการปดฝาขวดและนําไป
นึ่งฆาเช้ือดวยหมอนึ่งความดันไอน้ําที่อุณหภูมิ  
121 °C เปนเวลา 20 นาที หลังจากอาหารเย็นได
ยายหนอเอื้องสายเชียงใหมที่มีขนาดความสูงตน 
1 ซม. ความกวางลํา 0.2 ซม. และจํานวนใบ 3 ใบ 
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ลงเลี้ยงบนอาหารแตละสูตร สูตรละ 10 ขวด 
ขวดละ 1 ตน จากนั้นนําขวดกลวยไมมาจัดวางไว
ในหองควบคุมอณุหภูม ิ25 °C และใหแสง 16 ชัว่โมง/
วัน ทําการบันทึกขอมูลจํานวนหนอ ความสูงหนอ 
ความกวางหนอ จาํนวนใบ ความกวางใบ ความยาวใบ 
จาํนวนราก และ ความยาวราก นาํคาขอมลูทีบ่นัทกึ
มาวิเคราะหผลความแปรปรวนทางสถติ ิ(Analysis 
of Variance, ANOVA) และเปรียบเทียบความ
แตกตางของคาเฉลีย่ของสิง่ทดลองโดยวธิ ีDuncan 
Multiple Range Test

ผลการวิจัยและวิจารณ
หลงัเลีย้งหนอเอือ้งสายเชียงใหมในอาหารท่ีมี

สูตรปุยอินทรียนํ้าหมักปลาความเขมขน 2.0 ml/l 
รวมกับสารสกัดจากยีสต 0, 1, 1.5, 2, 2.5 และ 
3 g/l เทียบกับสูตรอาหาร VW โดยทุกสูตรเติม
นํา้มะพราวปรมิาตร 150 ml/l กลวยหอม 100 g/l 

นํ้าตาล 20 g/l และ ผงถาน 1 g/l เปนระยะเวลา 
60 วัน พบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติดาน
จาํนวนหนอ ความสูง และความกวางหนอ (Table 1) 
 จํานวนใบ ความกวางใบ ความยาวใบ (Table 2) 
และจํานวนราก (Table 3) แตอยางไรก็ตาม
หลังการเพาะเลี้ยงเปนเวลา 60 วัน พบวา  การเติม
สารสกัดยีสตในอาหารสูตรนํ้าหมักปลามีแนวโนม
เพิม่จาํนวนหนอไดตามลาํดบัเม่ือเทยีบกับในอาหาร
ที่ไม ได เติมสารสกัดยีสตและสูตรอาหาร VW 
(Table 1, Figure 1) นอกจากนีย้งัพบวาการเพาะเลีย้ง
ดวยอาหารสูตรตางๆ เปนเวลา 60 วัน ไมมีผลตอ
จํานวนราก โดยทุกสูตรอาหารมีจํานวนรากเฉล่ีย 
2.4-5.5 ราก (Table 3) แตพบวาสูตรอาหาร VW 
มีความยาวรากสูงสุดคือ 2.6 เซนติเมตร ในขณะท่ี
สูตรอาหารอ่ืนมีความยาวรากส้ันกวาอยางมี
นยัสาํคญัทางสถติ ิคอื อยูระหวาง 0.4-1.2 เซนตเิมตร 
(Table 3)

Table 1  Stem growth of Dendrobium aphyllum at 7, 30 and 60 days after culturing

Treatments

Number of 
stems

Stem length 
(cm)

Stem width 
(cm)

7 30 60 7 30 60 7 30 60 Days

VW
FE+YE 0.0 g/l
FE+YE 1.0 g/l
FE+YE 1.5 g/l
FE+YE 2.0 g/l
FE+YE 2.5 g/l
FE+YE 3.0 g/l

1.1
1.0
1.1
1.0
1.1
1.0
1.0

1.6
1.4
1.6
1.7
1.5
1.8
2.3

2.1
1.7
2.2
2.2
2.2
2.3
2.8

2.1
1.8
2.1
2.3
2.3
2.2
2.5

2.5
2.2
2.7
2.7
2.9
2.8
2.8

3.3
2.6
3.0
2.5
3.1
3.1
2.9

  0.3
0.3
0.3
0.3
0.2
0.3
0.2

0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

0.3
0.3
0.3
0.3
0.4
0.3
0.3

F-test ns ns ns ns ns ns ns ns ns

ns = not significantly different
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Table 2  Leaf growth of Dendrobium aphyllum at 7, 30 and 60 days after culturing

Treatments

Number of 
leaves

Leaf width 
(cm)

Leaf length 
(cm)

7 30 60(1) 7 30 60 7 30 60 Days

VW
FE+YE 0.0 g/l
FE+YE 1.0 g/l
FE+YE 1.5 g/l
FE+YE 2.0 g/l
FE+YE 2.5 g/l
FE+YE 3.0 g/l

4.4
4.3
4.4
4.2
4.3
4.7
4.5

5.1
4.9
4.9
4.3
5.0
5.1
4.9

6.6
4.9
4.5
3.7
4.6
4.6
4.6

0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

0.4
0.3
0.4
0.3
0.4
0.3
0.4

1.1
1.0
1.1
1.2
1.2
1.0
1.3

1.2b

1.0b

1.2ab

1.1b

1.3ab

1.2b

1.5a

1.5
1.2
1.5
1.2
1.6
1.3
1.6

 

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

ns = not significantly different; * = significantly different at p ≤ 0.05
Means comparing by Duncan Multiple Range Test.
(1) Number of leaves decreased at 60 days after culturing because of dry leaves occurred 
at the lower part of stem.

Table 3  Root growth  of Dendrobium aphyllum at 7, 30 and 60 days after culturing

Treatments
Number of roots Root length (cm)

7 30 60 7 30 60 Days

VW
FE+YE 0.0 g/l
FE+YE 1.0 g/l
FE+YE 1.5 g/l
FE+YE 2.0 g/l
FE+YE 2.5 g/l
FE+YE 3.0 g/l

1.7
0.3
0.8
1.4
0.9
1.3
1.1

3.7
1.3
3.3
2.2
1.5
3.6
3.0

5.3
2.7
5.2
2.5
2.4
5.5
4.3

  0.3
0.0
0.3
0.3
0.2
0.3
0.3

1.2a

0.5bc

0.5bc

0.4bc

0.3c

0.7b

0.5bc

2.6a

1.1bc

1.2b

0.8bc

0.4c

0.8bc

0.7bc

 
 

F-test ns ns ns   ns ** **  

ns = not significantly different; ** = significantly different at p ≤ 0.01
Means comparing by Duncan Multiple Range Test.

J. Agri. Prod. 27ว. ผลิตกรรมการเกษตร 2(1):23-31



การนํา  ปุยอินทรียนํ้าหมักปลาความเขมขน 
2 ml/l รวมกับการเติมสารสกัดจากยีสตในอาหาร
เลีย้งกลวยไมเอือ้งสายเชยีงใหมในสภาพปลอดเชือ้ 
ใหผลการเจรญิทีไ่มแตกตางจากสตูร VW และพบวา
การเติมสารสกัดยีสต 3.0 g/l รวมกับอาหารสูตร
ปุยนํา้หมกัปลามแีนวโนมใหจาํนวนหนอสงูสดุ เมือ่
เทียบกับในอาหารสูตรอื่นๆ จากผลดังกลาวแสดง

ใหเห็นวามีความเปนไปไดในการนําปุยอินทรีย
นํา้หมกัปลาและสารสกัดยสีตมาใชเปนอาหารสําหรบั
เลีย้งกลวยไมเอือ้งสายเชียงใหมในสภาพปลอดเช้ือ 
อาจเน่ืองมาจากอาหารสูตรปุยอนิทรยีนํา้หมกัปลา
รวมกบัสารสกดัยสีตมสีารอาหารทีเ่หมาะสมสาํหรบั
การเจริญของกลวยไมเอื้องสายเชียงใหมทั้งชนิด
และปริมาณที่ใกลเคียงกับสูตรอาหาร VW

7 Days

30 Days

60 Days

Figure 1  Growth of Dendrobium aphyllum at 7, 30 and 60 days after culturing

VW FE+YE 0.0 FE+YE 1.0 FE+YE 1.5 FE+YE 2.0 FE+YE 2.5 FE+YE 3.0
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จากขอมูลของสํานักนิเทศและถายทอด
เทคโนโลยกีารพฒันาทีด่นิ (2550) ทีไ่ดมกีารวเิคราะห
ปรมิาณธาตอุาหารของกลุมปุยอนิทรยีนํา้หมกัปลา 
พบวา มีปริมาณ N (0.98%), P (1.12%), 
K (1.03%), Ca (1.66%), Mg (0.24%), S (0.20%), 
Fe (160 mg/l), Mn (50 mg/l), Cu (30 mg/l), 
Zn (12 mg/l) และมีสารควบคุมการเจริญของพืช 
ไดแก  ออกซิน (4.01 mg/l) จบิเบอรเรลลิน (33.07 
mg/l) และ ไซโตไคนิน (3.05 mg/l) สวนในสารสกัด
ยีสตที่ผลิตมาจําหนายเพื่อนํามาใชเปนสวนผสม
ในอาหารพบวา มสีวนประกอบของสารตางๆ ไดแก 
Nitrogen (9-12%) , Sodium chloride (0-0.5%), 
Protein (50-75%), Amino nitrogen (3-5%), 
Carbohydrate (4-13%) และ วิตามิน เชน 
thiamine (วิตามิน B1), inositol และ nicotinic 
acid (อรณุ, 2553) และในกรณีของสูตรอาหาร VW 
(ประศาสตร, 2538) มีชนิดและปริมาณสารเคมีที่
ใชตอลิตร ไดแก Ca

3
(PO

4
)
2
 (200 mg/l), KNO

3
 

(525 mg/l), MgSO
4
.7H2O (250 mg/l), (NH

4
)
2
SO

4 

(500 mg/l), MnSO
4
.H

2
O (5.7 mg/l) และ 

Fe
2
(C

4
H

4
O

6
)
3
.2H

2
O (28 mg/l)

จากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวาสารที่นํามา
ใชในการเตรียมอาหารเล้ียงกลวยไมในสูตร VW 
มีชนิดและปริมาณธาตุอาหารที่ใกลเคียงกันกับ
สูตร ปุยอินทรียนํ้าหมักปลารวมกับสารสกัดยีสต 
ขณะเดียวกันในอาหารที่มีการใช ปุ ยอินทรีย 
นํ้าหมักปลารวมกับสารสกัดยีสต มีสารอื่นที่
มากกวาในสูตร VW คือ พวกวิตามิน และสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตพืช ทีเ่ปนสารสําคญัในการ
เจริญของพืชดวยเชนกัน แตอยางไรก็ตามในการ
เตรียมอาหารสําหรับเลี้ยงกลวยไมในการทดลอง
คร้ังน้ี ไดเตมิสารอนิทรยีอืน่ๆ ไดแก กลวย (100 g/l) 
และนํ้ามะพราว (150 ml/l) รวมดวยในทุกสูตร

อาหาร ซึ่งการเติมกลวยและนํ้ามะพราวก็มีการใช
ร วมในอาหารสําหรับเล้ียงและขยายปริมาณ
ตนกลวยไมโดยทัว่ไปอยูแลว เนือ่งจากในนํา้มะพราว
มีสารอาหารอื่นๆ ที่มีความสําคัญตอการเจริญของ
พชื รวมทัง้มกีรดอะมโิน กรดอนิทรยี กรดนวิคลอีคิ 
และฮอรโมนพืชกลุม ออกซิน และ ไซโตไคนิน 
ซึ่งนํ้ามะพราวถูกนํามาเติมในอาหารเพาะเลี้ยง
เนื้อเย่ือพืช เพื่อสงเสริมการแบงเซลลพืชใหมี
การเจริญท่ีเร็ว และชวยกระตุนการเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพของพชื โดยเฉพาะในการเลีย้งกลวยไม 
(Molnár et al., 2011) เชน ในงานวิจัยของ 
Jualang et al. (2015) ที่เติมนํ้ามะพราว 10% 
(v/v) ในสูตรอาหาร MS มีผลตอการพัฒนาของ
โปรโตคอรมไปเปนตนไดดใีนกลวยไม Dimorphorchis 
rossii และการเติมนํ้ามะพราวเพิ่มเปน 15% (v/v) 
มีผลตอจํานวนใบและความยาวรากที่มากขึ้น และ 
สาํนกัโภชนาการ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ 
(2553) รายงานวากลวยมีสารอาหารอื่นๆ รวมทั้ง
มีกรดแอสคอรบิก หรือ วิตามินซี (11.1 mg 
ในปริมาณเนื้อกลวย 100 g) ในการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อกลวยไมมีการนํากลวย ปริมาณ 100 g 
มาเติมในอาหารสูตร VW (Vacin and Went), KC 
(Knudson) และ ½ MS (Murashige and Skoog) 
เพื่อเลี้ยงโปรโตคอรมกลวยไมสกุลหวาย พบวา
การเติมกลวยมีผลตอการเจริญดานนํ้าหนักของ
โปรโตคอรม จํานวนหนอ ความสูงหนอ จํานวนใบ 
และความยาวใบที่ด ี(Akter et al., 2007)

จากขอมูลอางอิงดังนั้นกลาวมาเปนไปไดวา
การเติมทั้งกลวยและนํ้ามะพราวชวยเพิ่มสารพวก
วิตามิน และสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชใน
อาหารสูตร VW รวมท้ังในสูตรปุยอนิทรียนํา้หมักปลา
รวมกับสารสกัดจากยีสตดวย ซึ่งเปนชวงของสาร
ปริมาณสารในอาหารที่มีผลตอการเจริญของหนอ
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และจาํนวนรากทีไ่มแตกตางกนัทางสถติ ิแตอยางไร
ก็ตามผลการทดลองพบวา มีแนวโนมของจํานวน
หนอท่ีเพ่ิมข้ึนในกรณีเติมสารสกัดยีสตในปริมาณ
ที่เพิ่มขึ้น โดยเห็นไดชัดวาการเติมสารสกัดยีสต  
3.0 g/l ในอาหารสูตรปุยอินทรียนํ้าหมักปลามี
จํานวนยอดสูงสุด คือ 2.8 ยอด ซึ่งทั้งนี้อาจเปนผล
จากการเพิม่ขึน้ปรมิาณของวติามนิ เชน thiamine 
(วิตามิน B1), inositol และ nicotinic acid หรือ
กรดอะมโิน ทีไ่ดจากการเพิม่สารสกดัยสีตในอาหาร 
ซึ่งมีปริมาณที่สูงกวาอาหารท่ีไมเติมสารสกัดยีสต
และรวมทัง้สตูรอาหาร VW ดวย แตผลอาจไมชดัเจน
ทางสถติใินดานการเจรญิของจํานวนหนอเอือ้งสาย
เชียงใหม ทั้งนี้อาจเนื่องจากกลวยไมที่นํามาเล้ียง
ในการศึกษาเปนระยะท่ีเจริญเปนหนอแลว และ
การใหปริมาณสารสกัดยีสตในครั้งนี้ไมมากพอ
สาํหรบัระยะการเจริญของกลวยไมดงักลาว ดงัจาก
งานวิจัยของ Jualang et al. (2015) ไดรายงานไว
วาการใหสารสกัดยสีต (0.2% w/v) ในอาหารเล้ียง
กลวยไม Dimorphorchis rossii ในระยะโปรโตคอรม
ชวยสงเสริมใหมีการเพ่ิมปริมาณของโปรโตคอรม
ที่ดี แตไมมีผลตอการเจริญและพัฒนาไปเปนตน
ของโปรโตคอรม ดังน้ันเพื่อใหเกิดความชัดเจน
ควรตองมกีารศกึษาครัง้ตอไปในทัง้เรือ่งของผลของ
ปุยอินทรยีนํา้หมกัปลารวมกบัการเตมิสารสกดัยสีต
ในอาหารเล้ียงกลวยไมเอ้ืองสายเชียงใหมในสภาพ
ปลอดเช้ือ โดยทําการปรับการศึกษาเพ่ิมในเรื่อง
ระยะการเจรญิของกลวยไม เชน ตัง้แตการเพาะเมลด็ 
ระยะโปรโตคอรม รวมถงึระยะตนแตละขนาด และ
ทําการปรับปริมาณการใหสารสกัดยีสตที่เพิ่มขึ้น
จากเดิมเพื่อยืนยันผลของปริมาณสารสกัดยีสต
ที่เหมาะสมตอการเจริญและการขยายพันธุของ
กลวยไมเอื้องสายเชียงใหมตอไป

สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยสรุปไดว าสามารถนําปุ ย

อินทรียนํ้าหมักปลาความเขมขน 2.0 ml/l รวมกับ
สารสกัดยีสต 3 g/l มาใชแทนอาหารสูตร VW 
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นํ้ามะพราว 150 ml/l กลวยหอม 100 g/l นํ้าตาล 
20 g/l และ ผงถาน 1 g/l เพื่อเพิ่มสารอาหารอ่ืนๆ 
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Abstract
The objective of this research were to study personal characteristics, socio-economic 

of coffee growers and processing community enterprise member group, to study the 
operations of coffee grower and processing community enterprise group, to study the 
relationship between various factors and the operation of coffee grower and processing 
community enterprise group, and to study problems and recommendations of coffee 
growers and processing community enterprise group, Thep Sadet Sub-district, Doi Saket 
District, Chiang Mai Province. The population used in the study were 146 coffee farmers. 
Data were collected by questionnaires. Analyze data using description and Chi-square 
test.

The study found that most farmers are male, aged between 41-50 yeas, have 
completed high school education, have marital status, having 3-4 family members, 1-2 
household labor, most have income 150,000-200,000 baht per year, have agricultural 
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area 1-10 rai, mostly receiving news from agricultural extension offices and had previously 
received agricultural training. The operations of the coffee grower and processing enterprise 
are at a high level. Factors that relate to the operation of community enterprise, coffee 
growers and processing group; in organization such as gender and training, the raw material 
production includes training, finance and account including training.

Problem and suggestion regarding the operative of community enterprise, coffee 
grower and processing groups, such as member’s operative have delays receiving incorrect 
costumer order; such as order duplicate products repeat production errors in the 
production process and recording revenue wrong expense.
Keywords: operation, community enterprise, coffee growers and processing group 

บทคัดยอ
ก ารวจิยัในครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาลกัษณะพืน้ฐานสวนบคุคล เศรษฐกจิ และสงัคมของสมาชกิ

วิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูกและแปรรูปกาแฟ เพื่อศึกษา การดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูกและ
แปรรูปกาแฟ เพ่ือศึกษาความสัมพนัธระหวางปจจัยตางๆ กบัการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลกู
และแปรรปูกาแฟ และเพือ่ศกึษาปญหาและขอเสนอแนะในการดาํเนนิงานของวสิาหกจิชมุชนกลุมผูปลกู
และแปรรูปกาแฟ ในตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัย
คือ เกษตรกรผูปลูกกาแฟจํานวน 146 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดย
สถิติพรรณนา และการใชสถิติ Chi-square test

การศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุอยูในชวง 41-50 ป จบการศึกษาระดับช้ัน
มธัยมศกึษาตอนปลาย มสีถานภาพสมรส มจีาํนวนสมาชกิในครอบครวั 3-4 คน มจีาํนวนแรงงานทางดาน
การเกษตรในครัวเรือน 1-2 คน สวนใหญมีรายได 150,000-200,000 บาทตอป มีจํานวนพ้ืนท่ีทํา
การเกษตร 1-10 ไร สวนใหญไดรับขาวสารจากเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร และสวนใหญเคยเขารับ
การฝกอบรมท่ีเกีย่วของทางดานการเกษตร การดําเนินงานของวิสาหกิจชมุชนกลุมผูปลกูและแปรรูปกาแฟ
อยูในระดบัมาก ปจจยัทีม่คีวามสมัพนัธกบัการดาํเนนิงานของวสิาหกจิชมุชนกลุมผูปลกูและแปรรปูกาแฟ 
ดานองคกร ไดแก เพศ และการเขารับการอบรม ดานการผลิตและวัตถุดิบ ไดแก การเขารับการอบรม 
และดานการเงินและบัญชี ไดแก การเขารับการอบรม

สําหรับปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูกและแปรรูป
กาแฟ เปนปญหาการปฏบิตักิารดาํเนนิงานตามหนาทีข่องสมาชกิ มปีญหาในการทาํความเขาใจของสมาชกิ
ทําใหการดําเนินงานบางหนาที่เกิดความลาชา เกิดปญหาการสั่งสินคาซํ้าซอนทําใหเกิดการผลิตสินคาซํ้า 
เกิดการผิดพลาดหรือการเสียเปลาของผลผลิตในข้ันตอนการเปดเคร่ืองหรือเร่ิมแปรรูปของการผลิต และ
ปญหาการบันทึกรายรับ-รายจาย จึงทําใหเกิดปญหาเกี่ยวกับระบบการทําบัญชีในบางครั้ง
 คําสําคัญ: การดําเนินงาน วิสาหกิจชุมชน กลุมผูปลูกและแปรรูปกาแฟ

J. Agri. Prod.34 ว. ผลิตกรรมการเกษตร 2(1):33-44



คํานํา
กาแฟเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหน่ึง

ของไทยที่ทํารายไดใหแกเกษตรกรปละประมาณ 
3,000 ลานบาท โดยในชวงป พ.ศ.2549-2553 
ตลาดกาแฟมีการขยายตัวอยางมาก ทําใหความ
ตองการใชเมล็ดกาแฟของโรงงานแปรรูปกาแฟ
ในประเทศเพิม่ขึน้จาก 47,000 ตนั ในป พ.ศ.2549 
เปน 67,000 ตัน ในป พ.ศ.2555 ในขณะเดียวกัน
ผลผลิตกาแฟในประเทศกลับลดลงอยางตอเนื่อง 
เนื่องจากราคากาแฟที่ตกตํ่าเปนเวลานาน ทําให
เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นแทน เชน 
ยางพารา ปาลมน้ํามัน และไมผล เน้ือที่ที่ให
ผลผลิตจึงลดลงจาก 429,878 ไร ในป พ.ศ.2549 
เหลือเพียง 279,060 ไร ในป พ.ศ.2556 ทําให
ผลผลิตลดลงดวย (อุตสาหกรรมกาแฟ, 2559)

พันธุกาแฟที่ปลูกสวนใหญเปนพันธุโรบัสตา 
รอยละ 78 โดยแหลงปลูกที่สําคัญอยูในภาคใต 
ไดแก จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎรธานี กระบ่ี 
นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ พังงา สวนพันธุ
อาราบิกามีเพียงรอยละ 22 แหลงปลูกที่สําคัญอยู
ในภาคเหนือ ไดแก จังหวัดเชียงใหม เชียงราย 
แมฮองสอน ตาก จึงทําใหผลผลิตไมเพียงพอตอ
ความตองการของโรงงานแปรรูปที่เพิ่มขึ้น ทําใหมี
การนําเขาจากตางประเทศเพิ่มขึ้นดวย และต้ังแต
วันที่ 1 มกราคม 2553 ภายใตความตกลงเขต
การคาเสรีอาเซียน (AFTA) ประเทศไทยเปดตลาด
ใหนําเขากาแฟเสรี โดยลดภาษีนําเขาเมล็ดกาแฟ
และกาแฟสําเร็จรูปเหลือรอยละ 5 และรอยละ 0 
ตามลาํดบั ซึง่มผีลกระทบตอเกษตรกรผูผลติกาแฟ
ในประเทศ ผูประกอบการแปรรูปกาแฟไทยนําเขา
เมล็ดกาแฟและกาแฟสําเร็จรูปจากตางประเทศ
แทนการรบัซือ้ในประเทศ ประเทศคูแขงในการผลิต
กาแฟของไทย ไดแก ประเทศเวียดนามและอินโดนีเซยี 

ซึ่งประเทศเหลานี้สามารถผลิตกาแฟที่ใหผลผลิต
สูงกวาและตนทุนการผลิตตํ่ากวา การผลิตกาแฟ
ของไทยจึงไมสามารถแขงขันกับเวียดนามได และ
เนื่องจากปจจุบันสวนกาแฟของไทยรอยละ 70 
ของกาแฟโรบัสตาเปนสวนผสม ซึ่งเกษตรกรขาด
การบํารุงรักษา สงผลใหผลผลิตตํ่าเฉลี่ยไรละ 
136 กิโลกรัม ในขณะท่ีสวนท่ีปลูกเปนสวนเด่ียว
ประมาณรอยละ 30 ของกาแฟโรบัสตาทั้งหมด
ใหผลผลิตถึง 250 กิโลกรัมตอไร ซึ่งมีเนื้อที่ปลูก
นอยกวาสวนผสมมาก ผลผลิตเฉล่ียของประเทศ
จึงตํ่า กระทรวงเกษตรและสหกรณไดดําเนินการ
ยุทธศาสตรกาแฟตั้งแตป 2552-2556 สามารถ
บรรลุเปาหมายไดในระดับหน่ึงเน่ืองจากติดขดัดาน
งบประมาณ ไมสามารถขยายผลไดตามเปาหมาย 
ในป 2557-2560 ทีเ่ขาสู AEC จาํเปนท่ีอตุสาหกรรม
กาแฟตองเรงพัฒนา โดยไทยมีศักยภาพดาน
การแปรรูปและมีศักยภาพในการผลิตและสงออก
มาก ดังนั้นการพัฒนาในระยะตอไปจําเปนตอง
จดัทํายทุธศาสตรกาแฟ โดยเนนการบรหิารจดัการ
แบบครบวงจร (Supply Chain) บนพื้นฐานของ
ศกัยภาพ (Potential) และอตัลกัษณของกาแฟไทย 
พฒันาต้ังแตตนนํา้ กลางน้ํา สูปลายน้ํา โดยการเพ่ิม
ประสทิธภิาพการผลติ ลดตนทุนการผลติ การพฒันา
คุณภาพเมล็ดกาแฟสูมาตรฐานสากล การผลิต
กาแฟเฉพาะถิน่และการเปนศนูยกลางอตุสาหกรรม
แปรรูปกาแฟ เพ่ือใหสามารถเปนผูนําสินคากาแฟ
ในอาเซียนตอไป (กรมวิชาการเกษตร, 2560)

ตําบลเทพเสด็จ นอกจากจะเปนพื้นที่ที่อุดม
ไปดวยตนเส้ียว ทีพ่รอมจะผลิดอกบานในชวงเดือน
กมุภาพนัธถงึเดอืนมนีาคม จนเกดิเปนงาน “เทศกาล
ดอกเสี้ยวบานลานกาแฟเทพเสด็จ” แลว ภายใน
ผืนปาของตําบลทามกลางพงไพรแหงนี้ ยังมาก
ไปดวยมวลไมพันธุกาแฟอาราบิกา ที่หลากหลาย
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วากันวา กาแฟบริเวณพ้ืนที่แหงน้ีเปนกาแฟท่ีมี
คุณภาพดีที่สุดแหงหนึ่งของประเทศไทย จึงถูก
ขนานนามใหเปน “กาแฟเทพเสด็จ”

กาแฟเทพเสด็จ เป นกาแฟค่ัวสายพันธุ 
อาราบิกาแท 100% ที่ปลูกบนท่ีสูงจากระดับ
นํา้ทะเลระหวาง 1,000-1,500 เมตรขึน้ไป มสีภาพ
ภูมิอากาศคอนขางเย็นตลอดทั้งป ทําใหผลผลิต
กาแฟอาราบิกาของตําบลเทพเสด็จเปนเมล็ดกาแฟ
ที่ไดคุณภาพดีมีกลิ่นหอม รสชาตินาลิ้มลอง ซึ่ง
กาแฟท่ีคั่วมีดวยกันทั้งหมด 3 ระดับ คือ คั่วออน 
คั่วกลาง และคั่วเขม ตนกาแฟในตําบลเทพเสด็จ
เปนไรกาแฟที่กระจายอยูทามกลางผืนปาใตเงา
รมไมใหญ ซึง่เมล็ดกาแฟจะใหคณุภาพท่ีดเีมือ่ไดรบั
แสงแดดออนๆ เพียงรําไร การจัดต้ังกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนเพ่ือการปลูก การผลิต และการแปรรูปเมล็ด
กาแฟ ทัง้หมด 4 กลุม ไดแก กลุมกาแฟดอยปาเม่ียง 
เทพเสด็จ กลุมรุงเรืองพัฒนาเทพเสด็จ กลุมผูปลูก
กาแฟและผลติกาแฟอนิทรยีบานปางบง กลุมกาแฟ
เทพเสด็จและการแปรรูป โดยการรวมกลุมของ
เกษตรกรเริม่ขึน้ พ.ศ.2531 ศนูยพฒันาโครงการหลวง 
ปาเมี่ยง โดยการสงเสริมความรูดานการผลิต และ
สนับสนุนปจจัยการผลิต รวมถึงดานการตลาดแก
กลุมเกษตรกร ตอมาในป พ.ศ.2552 มกีารปรบัเปล่ียน
โครงสรางกลุมเพื่อใหสอดคลองกับจํานวนสมาชิก
ที่ลดลง โดยเหลือเพียงคณะกรรมการอํานวยการ
เพียงฝายเดียวเพ่ือลดข้ันตอนการดําเนินงาน และ
การติดตอสื่อสารของกลุมใหรวดเร็วขึ้น การเปน
สมาชกิของทัง้ 4 กลุมใชวธิกีารระดมหุนสมาชกิโดย 
หมู 7 มีจํานวนหุน 75 หุน (100 บาทตอหุน) เงิน
รายไดจากสมาชกิ 7,500 บาท รองลงมา หมู 4 และ
หมู 5 มีจํานวนหุน 68 หุนและ 46 หุน โดยมีเงิน
รายไดจากสมาชิก 6,800 บาท และ 4,600 บาท 

ตามลาํดบั การบรหิารจดัการดานทนุของทัง้ 4 กลุม
ใชวธิกีารใหสมาชิกถอืหุนหกัเงินรายไดหลงัการขาย
ผลผลิตกโิลกรัมละ 1 บาทเขาเปนทนุของกลุม และ
มกีระบวนการควบคมุคณุภาพการผลติและแปรรปู
ใหไดมาตรฐานเดียวกัน (Traveller Freedom, 
2558)

คณะผูศึกษาจึงมีการศึกษาการดําเนินงาน
ของวิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกกาแฟและการแปรรูป
กาแฟ ตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชยีงใหม เพือ่ใหทราบวามปีจจยัอะไรบางทีม่อีทิธพิล
ตอการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูกและ
แปรรปูกาแฟ เพือ่เปนแนวทางในการพัฒนาปรบัปรงุ
และสงเสรมิการดาํเนนิงานของกลุมวสิาหกจิชมุชน
อื่นๆ ที่มีความสนใจพัฒนากลุมวิสาหกิจของตน 
หรือผู ที่สนใจเริ่มกอตั้งกลุ มวิสาหกิจชุมชน ให
สามารถดําเนินงานไปสูความสําเร็จอยางม่ันคง และ
สามารถตอยอดไปเปนผูประกอบการธุรกิจขนาด
ยอมและขนาดกลางตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยคือ เกษตรกร

ผูปลูกกาแฟท่ีเปนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในเขต
พื้นที่ตําบลเทพเสด็จ ประกอบดวย กลุมวิสาหกิจ
ชุมชน กาแฟดอยปาเมี่ยงเทพเสด็จ รุงเรืองพัฒนา
กาแฟเทพเสด็จ กลุมผูปลูกและผลิตกาแฟอินทรีย
บานปางบง และกาแฟเทพเสด็จและการแปรรูป
กาแฟ จาํนวน 146 คน การวจัิยครัง้นีไ้ดดาํเนนิการ
วจิยัตัง้แตเดอืนกันยายน พ.ศ.2559 ถงึเดือนตุลาคม 
พ.ศ.2560

การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช ขอมูลทุติยภูมิ
จากเอกสาร สิ่งพิมพ และงานวิจัยที่เก่ียวของเพ่ือ
นาํมาเปนขอมลูพืน้ฐานในการวจิยั และขอมลูปฐมภมูิ 
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โดยใชแบบสอบถามเปนเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวม
ขอมูลจากเกษตรกรกลุ มวิสาหกิจชุมชนท่ีปลูก
กาแฟในเขตพ้ืนทีต่าํบลเทพเสด็จ อาํเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม 4 กลุม ซึ่งประกอบดวย กลุม
วิสาหกิจชุมชน กาแฟดอยปาเม่ียง เทพเสด็จ 
รุงเรืองพัฒนากาแฟเทพเสด็จ กลุมผูปลูกและผลิต
กาแฟอินทรยีบานปางบง และกาแฟเทพเสด็จและ
การแปรรูปกาแฟ

การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ไดดังนี้ 1) การ
วเิคราะหลกัษณะพ้ืนฐานสวนบคุคล เศรษฐกิจ และ
สงัคม และการวิเคราะหการดําเนินงานของวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมผูปลูกและแปรรูปกาแฟ  อธิบายโดยใช
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่ง
ประกอบดวยคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2) การวิเคราะหหาปจจยัทีม่คีวามสัมพนัธ
กับการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูก
และแปรรูปกาแฟ ในตําบลเทพเสด็จ อาํเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม โดยการใชสถิติ Chi-square test 
และ 3) การวิเคราะหปญหา และขอเสนอแนะของ
เกษตรกรใชวิธีการจัดประเภทและจัดกลุมขอมูล

ผลการวิจัยและวิจารณ
ลักษณะพื้นฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม
ของสมาชกิวสิาหกจิชมุชนกลุมผูปลกูและแปรรปู
กาแฟ

ผลการศึกษาพบวา สมาชิกกลุ มวิสาหกิจ
ชุมชนสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 63.1 
มีอายุอยูในชวง 41-50 ป คิดเปนรอยละ 47.8 
รองลงมามีอายุ 51-60 ป คิดเปนรอยละ 32.6 และ
มีอายุ 31-40 ป คิดเปนรอยละ 19.6 จบการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเปนรอยละ 
67.4 รองลงมาช้ันประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 

17.3 ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 15.3 
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนทุกคนมีสถานภาพสมรส มี
จาํนวนสมาชกิในครอบครวั 3-4 คน คดิเปนรอยละ 
69.6 รองลงมามจีาํนวนสมาชกิในครอบครวั 5-6 คน 
คิดเปนรอยละ 30.4 มีจํานวนแรงงานทางดาน
การเกษตรในครวัเรอืน 1-2 คน คดิเปนรอยละ 86.9 
มีรายได 150,000-200,000 บาทตอป คิดเปน
รอยละ 71.7 รองลงมามีรายไดมากกวา 250,000 
บาทตอป คิดเปนรอยละ 28.3 เกษตรกรโดย
สวนใหญมจีาํนวนพ้ืนท่ีการเกษตร 1-10 ไร คดิเปน
รอยละ 78.2 รองลงมามีพื้นที่ทําการเกษตรอยูที่ 
11-20 ไร คิดเปนรอยละ 21.8 ตามลําดับ กลุม
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนทุกคนไดรับขาวสารจาก
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร และทุกคนเคยเขารับ
การฝกอบรม

 การดําเนนิงานของวสิาหกจิชมุชนกลุมผูปลกูและ
แปรรูปกาแฟ

การศึกษาการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน
กลุมผูปลกูและแปรรูปกาแฟในตําบลเทพเสด็จ โดย
การวัดระดับการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน 
พบวา การดําเนนิงานของวสิาหกจิชมุชนกลุมผูปลกู
และแปรรูปกาแฟอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.54) 
โดยมีรายละเอียดแตละดาน ไดแก ดานองคกร
มีการดําเนินงานอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.57) 
รองลงมาดานการตลาดและลูกคามกีารดาํเนนิงาน
อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.55) ดานการผลิตและ
งานสนบัสนนุการผลติมกีารดาํเนนิงานอยูในระดบั
มาก (คาเฉล่ีย 4.55) และดานการบัญชแีละการเงิน
มีการดําเนินงานอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.48) 
ตามลําดับ (Table 1)
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Table 1  Level of the community enterprise operation of coffee and product processing 
farmers in Thep Sadet Sub-district Doi Saket district Chiang Mai province

(n=146)

Operation of coffee and product processing 𝛘 S.D. Description

Organization
Marketing and customer
Production and production support
Account and fi nance

4.57
4.55
4.55
4.48

0.92
0.91
0.91
0.89

High
High
High
High

Total 4.54 0.91 High

High = 3.68-5.00, Moderate = 2.43-3.67, Low = 1.00 -2.33

ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ กับระดับการ
ดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูกและ
แปรรูปกาแฟ

การวิเคราะหเพ่ือหาปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูก
และแปรรูปกาแฟ ใชการทดสอบไควสแควร (Chi-
square test) ในการหาความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ 10 ตัวแปร ไดแก เพศ 
อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา จํานวนสมาชิกใน
ครวัเรือน จาํนวนแรงงานการเกษตร รายไดการเกษตร 
จาํนวนพ้ืนทีใ่นการเกษตร การไดรบัขาวสารความรู
เกีย่วกบักลุมวสิาหกจิ และการฝกอบรมจากหนวยงาน
ราชการ และคาความสมัพนัธตองมรีะดับนยัสาํคญั
ที่ 0.01 และ 0.05 เพื่อหาวาตัวแปรอิสระที่มีความ
สมัพันธกบัระดับการดําเนนิงานของวิสาหกิจชุมชน
กลุมผูปลูกและแปรรูปกาแฟอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ

โดยผลการหาคาความสมัพนัธระหวางลกัษณะ
พื้นฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของ

เกษตรกรกับการดําเนนิงานของวิสาหกิจชมุชนกลุม
ปลูกกาแฟและการแปรรูปกาแฟตําบลเทพเสด็จ 
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม โดยมีผลดังนี้

ดานองคกร
คาความสัมพนัธระหวางลักษณะพ้ืนฐานสวน

บุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร กับการ
ดําเนินงานดานองคกรโดยวิเคราะหตัวแปรอิสระ
จาํนวน 10 ตวัแปร การศกึษาพบวา มตีวัแปรอสิระ 
2 ตวัแปร ทีม่คีวามสัมพนัธกบัระดับการดําเนินงาน
ดานองคกรที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ไดแก

1. เพศ (sig = 0.011) จากการศึกษาพบวา 
การดําเนินงานในดานองคกรข้ึนอยูกับเพศ โดย
เพศชาย จะมกีารดาํเนนิงานในดานองคกรไดดกีวา
เพศหญิง ซึง่เปนเพราะเพศชายมีภาวะผูนาํ การเคารพ
ความคิดเห็นและการควบคุมการบริหารงานและ
องคกรไดดี รวมไปถึงการใหความเคารพสมาชิก
องคกรรายอ่ืนท่ีเปนเพศหญิง โดยการรับฟงความ
คิดเห็นและการใหแสดงศักยภาพในการทํางานได
ตามความสามารถของสมาชกิ สอดคลองกบังานวจิยั
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ของ ธีรธวัช และคณะ (2562) ที่พบวา เพศ มีความ
สมัพนัธตอการยอมรับเทคโนโลยกีารปลกูลาํไยของ
เกษตรกรในตําบลขวงเปา อําเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม

2. การเขารับการอบรม (sig = 0.010) 
การเขารับการอบรมจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
เปนการใหความรูทัง้ดานการบรหิารงานขององคกร 
การตลาด คุณภาพวัตถุดิบและการพัฒนาคุณภาพ

ของผลผลิตอยางตอเน่ือง สงผลใหการดําเนินงาน
เกดิการพฒันากลุมวสิาหกจิชุมชนการแปรรปูกาแฟ
เทพเสด็จในดานองคกร สอดคลองกับงานวิจัยของ 
จติพร และคณะ (2562) ที่พบวา การเขารับ
การอบรม มีความสัมพันธกับการสรางสวนประสม
การตลาดของเกษตรกรผูปลกูสตรอวเบอรร ีในเขต
อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม (Table 2)

Table 2  Factors related to the community enterprise operation on organization of coffee 
and product processing farmers Thep Sadet Sub-district Doi Saket district 
Chiang Mai province

Variable X2 d.f. Sig.

Sex
Age
Marital status
Education attainment
No. of household member
No. of agricultural workforce
Income earned form the agricultural sector
No. of agricultural area

Community enterprise news/information perception
Training about community enterprise

4.866
1.241
3.462
6.264
2.001
4.375
1.275
7.797

4.363
2.386

3
6
3
6
3
3
3
3

3
3

0.011*
0.241
0.253
0.574
0.175
0.261
0.623
0.166

0.251
0.010*

* Significant difference at probability level 0.05
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ดานการตลาดและลูกคา
คาความสัมพนัธระหวางลักษณะพ้ืนฐานสวน

บุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร กับการ
ดําเนินงานดานการตลาดและลูกคาโดยวิเคราะห

ตัวแปรอิสระจํานวน 10 ตัวแปร การศึกษาพบวา 
ไมมีตัวแปรอิสระใดท่ีมีความสัมพันธกับระดับ
การดําเนินงานดานการตลาดและลูกคา (Table 3)

Table 3  Factors related to the community enterprise operation on marketing and customer 
of coffee and product processing farmers Thep Sadet Sub-district Doi Saket 
district Chiang Mai province

Variable X2 d.f. Sig.

Sex
Age
Marital status
Education attainment
No. of household member
No. of agricultural workforce
Income earned form the agricultural sector
No. of agricultural area
Community enterprise news/information perception
Training about community enterprise

1.462
1.563
4.264
1.674
4.125
7.475
8.251
3.451
2.226
2.462

3
6
3
6
3
3
3
3
3
3

0.223
0.623
0.251
0.583
0.475
0.353
0.341
0.476
0.562
0.050

ดานการผลิตและวัตถุดิบ
คาความสัมพนัธระหวางลักษณะพ้ืนฐานสวน

บุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร กับการ
ดําเนินงานดานการผลิตและวัตถุดิบโดยวิเคราะห
ตัวแปรอิสระจํานวน 10 ตัวแปร การศึกษาพบวา 
มตีวัแปรอิสระ 1 ตวัแปร ทีม่คีวามสัมพันธกบัระดับ
การดําเนินงานดานการผลิตและวัตถุดิบที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ไดแก

1. การเขารับการอบรม (sig = 0.012) จาก
ผลการศึกษาพบวา กลุ มวิสาหกิจชุมชนไดรับ

การอบรมดานการผลิตและการบริหารดานการผลิต 
ซึ่งเปนความรูในเรื่องกระบวนการจัดหาวัตถุดิบ 
ปจจัยการผลิต การบรรจุ การจัดสงสินคาใหลูกคา 
การดูแลเครื่องมือ และอุปกรณการผลิตสินคา 
เพื่อเปนการบริหารจัดการระบบการผลิตท้ังขั้น
การเตรียมการผลิต ขั้นการผลิต และตลอดจนหลัง
การผลติ เปนการรกัษาและควบคมุคณุภาพอปุกรณ
ของการผลิต รวมไปถึงการคัดเลือกและตรวจสอบ
คุณภาพของวัตถุเพื่อใหไดมาตรฐานตามความ
ตองการของลกูคา สอดคลองกบังานวจิยัของ บษุกร 
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และศภุกญัญา (2558) ทีพ่บวา การเขารับการอบรม 
มคีวามสมัพนัธกบัแบบจาํลองการประยกุตใชปรชัญา

Table 4  Factors related to the community enterprise operation on production and 
production support of coffee and product processing farmers Thep Sadet Sub-
district Doi Saket district Chiang Mai province

Variable X2 d.f. Sig.

Sex
Age
Marital status
Education attainment
No. of household member
No. of agricultural workforce
Income earned form the agricultural sector
No. of agricultural area
Community enterprise news/information perception
Training about community enterprise

2.153
1.143
2.442
4.341
1.351
4.353
3.451
3.575
2.441
2.243

3
6
3
6
3
3
3
3
3
3

0.342
0.551
0.351
0.563
0.365
0.251
0.154
0.435
0.173
0.012*

* Significant difference at probability level 0.05

เศรษฐกจิพอเพยีงของนกัศกึษา คณะบรหิารศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Table 4)

ดานการเงินและบัญชี
คาความสัมพนัธระหวางลักษณะพ้ืนฐานสวน

บุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร กับการ
ดําเนินงานดานการเงินและบัญชีโดยวิเคราะห
ตัวแปรอิสระจํานวน 10 ตัวแปร การศึกษาพบวา 
มตีวัแปรอิสระ 1 ตวัแปร ทีม่คีวามสัมพันธกบัระดับ
การดําเนินงานดานการเงินและบัญชีที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ไดแก

1. การเขารับการอบรม (sig = 0.010) กลุม
วิสาหกิจไดรับการอบรมตามหมวดที่ 4 ในเรื่อง
การจัดการบัญชีขององคกร ดานรายรับ-รายจาย 

ดานตนทุนและกําไร ดานการเงินของกลุม และ
ดานทรัพยสนิและหน้ีสนิ ซึง่เปนสวนสําคัญอกีสวน
ในการบริหารงานขององคกร กลุมวิสาหกิจชุมชน
จงึจดัทาํแผนดานการเงินและบัญช ีเปนลายลักษณ
อักษรเพ่ือใหเกิดความโปรงใสและตรวจสอบการ
ดําเนินงานในเร่ืองการเงินและบัญชีได สอดคลอง
กับงานวิจัยของ ณฐิตากานต (2558) ที่พบวา การ
เขารับการอบรม มคีวามสัมพันธกบัการปรับเปล่ียน
ไปสูระบบการผลิตผกัอนิทรยีเกษตรกรรมบนพ้ืนที่
สูงอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม (Table 5)
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Table 5  Factors related to the community enterprise operation on account and finance 
of coffee and product processing farmers Thep Sadet Sub-district Doi Saket 
district Chiang Mai province

Variable X2 d.f. Sig.

Sex
Age
Marital status
Education attainment
No. of household member
No. of agricultural workforce
Income earned form the agricultural sector
No. of agricultural area
Community enterprise news/information perception
Training about community enterprise

1.563
3.352
3.562
5.588
2.004
4.375
2.678
3.673
5.462
2.573

3
6
3
6
3
3
3
3
3
3

0.562
0.522
0.119
0.348
0.262
0.674
0.453
0.563
0.748
0.010*

* Significant difference at probability level 0.05

ปญหาและขอเสนอแนะในการดําเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูกและแปรรูปกาแฟ

จากการศกึษาปญหา อปุสรรค ของเกษตรกร
ผูปลูกกาแฟเกี่ยวกับการดําเนินงานของวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมผูปลูกและแปรรูปกาแฟ สรุปไดวาดาน
องคกร 1) การฝกสอนการดําเนินงานตามหนาที่

ของสมาชิก มีอุปสรรคในการทําความเขาใจหรือ
เกินความสามารถของสมาชิกทําใหการดําเนินงาน
บางหนาที่มีความลาชา 2) มีบางตําแหนงที่สมาชิก
ไมมีความรูในการทํางานหรือจํานวนสมาชิกมี
จาํนวนไมเพยีงพอ ทาํใหสมาชิกบางคนตองทาํงาน
หลายตําแหนงทําใหการดําเนินงานบางสวนลาชา 
ดานการตลาดและลูกคา 1) การดําเนินงานในสวน
การรับคําสั่งซ้ือบางรายของลูกคาผิดพลาด เชน
เกิดการส่ังสินคาซํ้าซอน ทําใหเกิดการแปรรูป

หรือการผลิตสินคาซ้ํา ดานการผลิตและวัตถุดิบ 
1) เกิดผิดพลาดหรือการเสียเปลาของผลผลิต
ในขัน้ตอนการเปดเครือ่งหรอืเริม่แปรรปูของการผลติ 
2) อุปสรรคของเครื่องแปรรูป เชนเครื่องคั่วกาแฟ
ที่เกิดติดขัดข้ึนระหวางการผลิต ทําใหเสียเวลา
ในการซอมแซม จนบางครั้งตองเลื่อนการสงสินคา
ออกไป 3) มีบางฤดูของผลผลิตที่คุณภาพไมได
มาตรฐานของการแปรรปู อาจจะเกดิจากภยัธรรมชาติ
ที่ทําใหเกิดความเสียหายของผลผลิต ดานการเงิน
และบัญชี 1) มีการบันทึกรายรับ-รายจาย หรือ
การเกบ็หลกัฐานของเงนิเขา ออกขององคกรไมครบ 
จึงทําใหเกิดปญหาเกี่ยวกับระบบการทําบัญชี
ในบางครั้ง 2) การทําบัญชีมีความละเอียดในการ
รายงานและคํานวณ ทําใหเกิดการคางของการทํา
บัญชีในบางครั้ง
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สรุปผลการวิจัย
จากการศกึษา พบวา เกษตรกรสวนใหญเปน

เพศชาย มีอายุอยูในชวง 41-50 ป จบการศึกษา
ระดับชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย สมาชิกมสีถานภาพ
สมรส มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน 
มีจํานวนแรงงานทางดานการเกษตรในครัวเรือน 
1-2 คน สวนใหญมรีายได 150,000-200,000 บาท
ตอป สมาชกิโดยสวนใหญมจีาํนวนพ้ืนทีก่ารเกษตร
อยูที่ 1-10 ไร กลุมสมาชิกวิสาหกิจชุมชนไดรับ
ขาวสารจากเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร และ
สวนใหญเคยเขารับการฝกอบรมที่เกี่ยวของทาง
ดานการเกษตร

ระดบัการดําเนนิงานของวิสาหกิจชมุชนกลุม
ผูปลูกและแปรรูปกาแฟอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 
4.54) ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ กับการ
ดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ มผู ปลูกและ
แปรรูปกาแฟ พบวา สําหรับความสัมพันธกับดาน
องคกรมี 2 ตัวแปร ไดแก เพศ (sig = 0.011) และ
การเขารบัการอบรม (sig = 0.010) ไมมคีวามสมัพนัธ
กับดานการตลาดและลูกคา ความสัมพันธกับดาน
การผลิตและวัตถุดบิมี 1 ตัวแปร ไดแก การเขารับ
การอบรม (sig = 0.012) และความสัมพันธกับ
ดานการเงินและบัญชีม ี1 ตวัแปร ไดแก การเขารับ
การอบรม (sig = 0.010)

ปญหาและขอเสนอแนะเกีย่วกบัการดาํเนินงาน
ของวิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูกและแปรรูปกาแฟ
สวนใหญ เปนปญหาการฝกสอนการดาํเนนิงานตาม
หนาทีข่องสมาชกิ อาจมอีปุสรรคในการทาํความเขาใจ
หรอืเกนิความสามารถของสมาชกิทาํใหการดาํเนนิงาน
บางหนาทีม่คีวามลาชา การดาํเนนิงานในสวนการรบั
คาํสัง่ซ้ือบางรายของลูกคาผดิพลาด เชน เกดิการสัง่
สินคาซํ้าซอน ทําใหเกิดการแปรรูปหรือการผลิต

สนิคาซํา้ ดานการผลติและวตัถุดบิ เกดิการผดิพลาด
หรือการเสียเปลาของผลผลิตในขั้นตอนการเปด
เครื่องหรือเริ่มแปรรูปของการผลิต การบันทึก
รายรับ-รายจาย หรือการเก็บหลักฐานของเงิน
เขา ออกขององคกรไมครบ จึงทําใหเกิดปญหา
เก่ียวกับระบบการทําบัญชีในบางครั้ง

ขอเสนอแนะ
1. เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร ควรให

ความรูเก่ียวกับการเปดตลาดในชองทางอื่น ๆ เชน 
การนําสินคาไปจัดบูธการแสดงสินคา และการ
จําหนายผานตลาดออนไลน เปนตน

2. กองสงเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมสงเสริม
การเกษตร ควรใหความรูดานการพัฒนา และ
การนาํสวนอืน่ของตนกาแฟมาแปรรปูเปนสนิคาอืน่ 
เพื่อใหเกิดความหลากหลายมากขึ้น

3. จากการศกึษาพบวา การเขารวมฝกอบรม
ของเกษตรกรมีผลตอการดําเนินงานของวิสาหกิจ
ชมุชน ดงันัน้ควรมีการจดัทําโครงการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยเรื่อง การดําเนินงานของวิสาหกิจ

ชมุชนกลุมผูปลกูและแปรรูปกาแฟ ตาํบลเทพเสด็จ 
อาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม สาํเรจ็ลงไดดวย
ความรวมมือจากเกษตรกร กลุมวิสาหกิจชุมชน 
กาแฟดอยปาเมี่ยง เทพเสด็จ รุงเรืองพัฒนากาแฟ
เทพเสด็จ กลุมผูปลูกและผลิตกาแฟอินทรียบาน
ปางบง และกาแฟเทพเสด็จและการแปรรูปกาแฟ 
ที่ใหความรวมมือในการใหขอมูลและรวมดําเนิน
การวิจัย คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณไว ณ ที่นี้
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Abstract
Effect of fertilizer management and zinc foliar on growth and yield of sugarcane var. 

LK9211 was studied at Khanu Woralaksaburi district, Kamphaeng Phet province. The 
experiment was laid out in 3 × 2 factorial in RCBD with 2 treatments including no-fertilizer 
(control), organic and chemical fertilizer and zinc application rates of 0 (0Zn) and 26.5 
mgL-1 (+Zn) and 4 replications. The fertilizers were applied thrice each at top-dressed, 6 
and 9 months after planting and zinc applications were foliar twice each at 6 and 9 
months after planting. Growth and yield of sugarcane were collected at 13 months after 
planting. The results showed that numbers of stalk per hill, stalk diameter and total 
soluble solids were not statistically difference. Stalk length and yield of sugarcane grown 
in organic fertilizer treatment were higher than control and chemical fertilizer treatment. 
Zinc foliar displayed higher stalk length and yield than not foliar. Moreover, stalk length 
and yield of sugarcane grown in different fertilizer management were differently response 
to Zn application. Stalk length of +Zn was increased from 0Zn up to 36.8% when grown 
in control, while the increasing was 22.1% in chemical fertilizer treatment and only 10.9% 
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in organic fertilizer treatment. In addition, yield of +Zn sugarcane was increased for 30.3% 
and 26.5% in control and chemical fertilizer but not differed in organic fertilizer. The result 
indicates that Zn foliar enhance growth and yield of sugarcane grown in low fertility soil.
Keywords: Sugarcane, Fertilizer management, Zinc, Foliar

บทคัดยอ
ศึกษาผลของการจัดการปุยรวมกับการฉีดพนธาตุสังกะสีตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของออย

พันธุ LK9211 ที่ปลูกใน อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร วางแผนการทดลองแบบ 3 × 2 
factorial in RCBD มี 2 ปจจัยคือ ไมใสปุย (control) ปุยอินทรีย และปุยเคมี และการฉีดพนธาตุสังกะสี
ความเขมขน 0 (0Zn) และ 26.5 mgL-1 (+Zn) จํานวน 4 ซํ้า การใสปุยแบงใส 3 คร้ัง คือรองพื้น
พรอมปลูก ระยะ 6 เดือน และ 9 เดือนหลังปลูก และฉีดพนธาตุสังกะสี จํานวน 2 ครั้ง ที่ระยะ 6 เดือน 
และ 9 เดือนหลังปลูก เก็บขอมูลเมื่อออยมีอายุ 13 เดือน ผลการทดลองพบวาจํานวนลําตอกอ ขนาด
เสนผาศูนยกลางลํา และปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าไดของออยไมแตกตางกันทางสถิติ ความยาวลําและ
ผลผลิตออยของกรรมวธิกีารใสปุยอนิทรยีมคีามากกวากรรมวธิไีมใสปุยและใสปุยเคม ีการฉดีพนธาตสุงักะสี
มคีวามยาวลําและผลผลติออยมากกวาการไมฉดีพน นอกจากน้ีความยาวลําและผลผลติออยทีม่กีารจัดการ
ปุยแตกตางกนัตอบสนองตอการฉดีพนธาตสุงักะสอียางแตกตางกนั โดยความยาวลาํออย +Zn จะมากกวา 
0Zn ถึง 36.8% ในกรรมวิธีไมใสปุย สวนการใสปุยเคมีจะเพิ่มขึ้น 22.1% และเพิ่มเพียง 10.9% เมื่อ
ใสปุยอินทรีย สวนผลผลิตออยมีการตอบสนองแตกตางจากความยาวลํา คือ ในกรรมวิธีไมใสปุยและ
ใสปุยเคมี +Zn มีผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 0Zn 30.3% และ 26.5% ตามลําดับ แตการใสปุยอินทรียมีผลผลิต
ไมแตกตางกันระหวาง +Zn และ 0Zn ผลการศึกษาแสดงวาการฉีดพนธาตุสังกะสีชวยสงเสริม
การเจริญเติบโตและผลผลิตออยในดินที่มีความอุดมสมบูรณตํ่าได
คําสําคัญ: ออย การจัดการปุย ธาตุสงักะสี การฉีดพน

คํานํา
ออย (Saccharum officinarum L.) เปนพชื

เศรษฐกิจที่สําคัญในประเทศไทยเนื่องจากเปน
วัตถุดิบหลักของอุตสาหกรรมผลิตนํ้าตาล มีพื้นที่
เพาะปลูกรวม 47 จังหวัด จํานวน 12,236,074 ไร 
โดยจังหวัดที่มีพื้นที่เพาะปลูกออยมากที่สุด ไดแก 
นครสวรรค กาํแพงเพชร และ กาญจนบุร ี(สาํนกังาน
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย, 2562) การ

เพาะปลกูออยของประเทศไทยสวนใหญอยูในพืน้ที่
ที่มีความเหมาะสมระดับปานกลาง (55.5%) และ
ระดับตํา่ (21.8%) คอืสภาพดินมคีว ามอุดมสมบูรณ
ตํา่ โครงสรางดนิไมเหมาะสม มจีาํนวนวันฝนตกนอย 
ทําใหเกษตรกรตองจัดหาวัสดุปรับปรุงดิน วิธีการ
บาํรุงออย และวธิกีารจดัการนํา้ใหเหมาะสมเพยีงพอ
ตอความตองการของออย
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การใสปุยเคมีเปนแนวทางท่ีใชปฏิบตัเิพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตออยมาอยางยาวนาน สามารถเพ่ิมผลผลิต
ใหแกออยไดดหีากใชอยางเหมาะสม มรีายงานการ
ใชปุยตามคาการวเิคราะหดนิในพืน้ทีเ่พาะปลกูออย
เขตน้ําฝนจังหวัดมหาสารคามสามารถเพ่ิมผลผลิต
ออยปลกู ออยตอ1 และออยตอ2 เฉลีย่ถงึ 15.0 ตนั
ตอไร (อนุชา และคณะ, 2557) ขณะที่คาเฉลี่ยของ
ผลผลิตออยของประเทศไทยอยูที่ 10.8 ตันตอไร 
(สํานักงานคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย, 
2562) ทัง้น้ีการใสปุยเคมตีามคาวเิคราะหดนิ ใสปุยเคมี
ตามคาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัม และใสปุยเคมี 
75% ของคาวเิคราะหดนิรวมกับยปิซมัพบวาสามารถ
เพิ่มการเจริญเติบโตของออยในดานความยาวและ
นํ้าหนักตอลําของออยไดสูงกวาการไมใสปุยเมื่อ
ปลูกในดินชุดกําแพงแสน แตทั้ง 3 กรรมวิธีกลับมี
การเจรญิเตบิโตและผลผลติไมแตกตางกนั (นรรีตัน, 
2554) แสดงวาการปลูกออยในบางพื้นที่นอกจาก
การใสปุยเคมผีสม N-P-K เกรดตางๆ ตามคาํแนะนาํ
แลวออยยังมีความตองการธาตุอาหารอ่ืนเพิ่มเติม
ในการเจริญเติบโตและสรางผลผลิต

ธาตุสังกะสีเปนจุลธาตุที่มีความสําคัญตอ
การเจรญิเตบิโตของพชืและเปนองคประกอบสาํคญั
ในกระบวนการสังเคราะหเอนไซม และการสังเคราะห 
Indole acetic acid และ Auxin ซึ่งเปนฮอรโมน
ที่กระตุนการเจริญเติบโตของพืช (Marschner, 
1995) มรีายงานการใสธาตุสงักะสีทางดินและทางใบ
รวมการใสปุย N-P-K แกออยที่ปลูกในดินเหนียว
ปนรวนที่ประเทศปากีสถานพบวามีผลผลิตและ
ปรมิาณนํา้ตาลเพ่ิมขึน้อยางมนียัสาํคญัทางสถติแิละ
การใสธาตสุงักะสทีางใบจะเพิม่การเจรญิเตบิโตของ
ออยมากกวาการใสทางดิน (Panhwar et al., 
2003) อยางไรกต็าม การใชจลุธาตเุพือ่การเพาะปลกู
ออยในประเทศไทยยังไมเปนทีแ่พรหลาย โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการใช จุลธาตุร วมกับการจัดการปุ ย
ในรปูแบบตางกนั การวจิยัในครัง้นีจ้งึมวีตัถปุระสงค
เพื่อเปรียบเทียบผลของการจัดการปุ ยรวมกับ
การฉีดพนธาตุสังกะสีตอการเจริญเติบโตและ
ผลผลติของออยเพือ่เปนแนวทางในการจัดการธาตุ
อาหารที่เหมาะสมตอการปลูกออยตอไป

อุปกรณและวิธีการ
ดําเนินการทดลองที่ตําบลยางสูง อําเภอ

ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร ตั้งแตเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ถงึ เดอืนธันวาคม พ.ศ.2561 
วางแผนการทดลองแบบ 3 × 2 factorial in 
Randomized Complete Block Design (RCBD) 
จํานวน 4 ซํ้า กําหนดปจจัยในการทดลอง 2 ปจจัย 
ประกอบดวยปจจัยปุย 3 ชนิด ไดแก ไมใสปุย 
(Control) ปุยอินทรีย (Organic fertilizer) และ
ปุยเคม ี(Chemical fertilizer) และปจจัยการฉดีพน
สารละลายสังกะสี 2 ระดับ ไดแก ไมฉีดพน (0Zn) 
และฉีดพนสารละลายสังกะสี (+Zn) จากน้ันทําการ
ไถเตรียมแปลงสําหรับปลูกออยพันธุ  LK9211 
แตละแปลงยอยมีขนาดกวาง x ยาว เปน 6 × 6 ม. 
วางทอนพันธุขนาดประมาณ 30 ซม. ไปตามรอง
ตลอดความยาวแถวซ่ึงมีระยะหางระหวางแถว 2 ม. 
การใสปุยแบงออกเปน 3 ครัง้ ครัง้ท่ี 1 ใสปุยรองพืน้ 
โดยใสปุยอนิทรยีสตูรปรบัปรงุดนิอตัรา 200 กก./ไร 
หรอืปุยเคมสีตูร 16-20-0 อตัรา 50 กก./ไร ครัง้ท่ี 2 
ใสหลังปลูกออย 6 เดือน โดยใสปุยอินทรียสูตรปุย
ไสเดอืนอตัรา 120 กก./ไร หรอืปุยเคมสีตูร 27-12-6 
อัตรา 50 กก./ไร และครั้งที่ 3 ใสหลังปลูกออย 
9 เดือน โดยใสปุยอินทรียสูตรปุยไสเดือนอัตรา 
120 กก./ไร หรือปุยเคมีสูตร 27-12-6 อัตรา 
50 กก./ไร สวนการพนสารละลายสังกะสีจะใช 
ZnSO

4
.7H

2
O ความเขมขน 26.5 mgL-1 ผสม
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สารจับใบยี่หอ Amway-แอ็ปซา 80 ฉีดพนทางใบ
จนเปยกชุม จาํนวน 2 ระยะ คอืระยะ 6 และ 9 เดือน
หลังปลูก ทําการเก็บเกี่ยวที่อายุ 13 เดือน โดยเก็บ
ขอมูลจํานวนลําออยตอกอ ความยาวของลําออย 
ขนาดเสนผาศูนยกลางเฉล่ียโคน กลาง ปลายของ
ลาํออย ผลผลิตตอไร และปรมิาณของแขง็ทีล่ะลาย
นํ้าได (ความหวาน) ของน้ําออยค้ันสดเฉล่ียจาก
โคน กลาง ปลายของลําออยวัดโดยเคร่ือง Brix 
refractometer (รุน PAL-1 Atago) จากนัน้วเิคราะห
คาความแปรปรวน (Analysis of variance) ของ
แตละปจจัยการทดลองและเปรียบเทียบความ
แตกตางของคาเฉล่ียดวยวิธี Least significant 
difference โดยโปรแกรม Statistix8 ที่ระดับ 
P<0.05

ผลการทดลอง
การเจริญเติบโตของออย

การจัดการปุยที่แตกตางกันสงผลตอจํานวน
ลาํออยตอกอเลก็นอย โดยพบวาออยทีไ่ดรบัปุยอนิทรยี
และปุยเคมมีจีาํนวนลาํออยตอกอไมแตกตางกนัคอื
จํานวน 10 ลําตอกอ และทั้งสองกรรมวิธีมีจํานวน
ลาํออยมากกวาการไมใสปุยประมาณ 4.2% คาเฉลีย่
ของจํานวนลําออยตอกอในกรรมวิธีการฉีดพน
สังกะสีจะมีคามากกวาการไมฉีดพนเล็กนอยคือ
ประมาณ 4.2% เชนกัน ขณะที่ผลของการฉีดพน
ธาตุสังกะสีตอจํานวนลําออยในกรรมวิธีการใสปุย
อินทรียและปุยเคมีนั้นไมมีความแตกตางกัน แต
ในกรรมวธิกีารไมใสปุยพบวาการฉดีพนธาตสุงักะสี
มีจํานวนลําออยมากกวาการไมฉีดพนถึง 14.4% 
(Figure 1)

ความยาวของลําอ อยในกรรมวิธีการใส 
ปุยอินทรียมีความยาวเฉล่ียมากท่ีสุดถึง 252 ซม. 

ขณะท่ีกรรมวิธีการใสปุ ยเคมีกับการไมใสปุ ยมี
ความยาวลําออยไมแตกตางกันคือ 237 และ 
238 ซม. ตามลําดับ สวนความยาวลําออยของ
กรรมวิธีการฉีดพนธาตุสังกะสีนั้นมีค าเฉลี่ยที่ 
258 ซม. ซึ่งมากกวากรรมวิธีการไมฉีดพนที่มี
ความยาวเฉลีย่เพยีง 227 ซม. ทัง้นีย้งัพบวาการฉีดพน
ธาตสุงักะสรีวมกบัการจัดการปุยสงผลตอความยาว
ลําออยที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
กลาวคือ ในกรรมวิธีการใสปุยอินทรียเมื่อมีการ
จดัการรวมกับการฉีดพนสงักะสีมคีวามยาวลําออย
มากกวาการไมฉีดพนเพียงเล็กนอยท่ี 10.9% 
สวนกรรมวิธีการใสปุยเคมีเมื่อมีการจัดการรวมกับ
การฉีดพนสังกะสีมีความยาวลําออยมากกวาการ
ไมฉีดพนเพิ่มข้ึนท่ี 22.1% ขณะที่กรรมวิธีการ
ไมใสปุยกลับพบวาการฉีดพนธาตุสังกะสีชวยเพิ่ม
ความยาวลําออยมากกวาการไมฉีดพนมากถึง 
36.8% (Figure 2)

ขนาดเสนผาศูนยกลางลําออยของแตละ
กรรมวิธีการทดลองไมมีความแตกตางกันอยางมี
นยัสาํคญัทางสถติโิดยมคีาเฉลีย่ขนาดเสนผาศนูยกลาง
ลําออยของกรรมวิธีไมใสปุย ใสปุยอินทรีย และใส
ปุยเคมีเปน 31.8 31.7 และ 31.9 มม. ตามลําดับ 
เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกรรมวิธีการฉีดพนธาตุ
สงักะสพีบวามคีวามแตกตางกนัเลก็นอยโดยการฉดีพน
ธาตุสังกะสีจะมีขนาดเสนผาศูนยกลางลําออยท่ี 
32.5 มม. ซึ่งมากกวาการไมฉีดพนธาตุสังกะสีที่มี
คาเฉล่ียเพียง 31.2 มม. หรือคดิเปน 4.2% และเปน
ที่นาสังเกตวาในกรรมวิธีการไมใสปุ ยนั้นหากมี
การฉีดพนดวยธาตุสังกะสีขนาดเสนผาศูนยกลาง
ลําออยจะเพิ่มข้ึนถึง 9.5% เมื่อเปรียบเทียบกับ
การไมฉีดพนดวยธาตุสังกะสี (Figure 3)
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ผลผลิตและคุณภาพของออย
การจัดการปุยรวมกับการฉีดพนธาตุสังกะสี

สงผลใหผลผลิตออยมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายปจจัยพบวา
การไมใสปุย การใสปุยอนิทรยี และการใสปุยเคมนีัน้
มีนํ้าหนักผลผลิตที่ 21.6 23.2 และ 19.3 ตันตอไร 
ตามลําดับ ขณะที่การไมฉีดพนและการฉีดพนดวย
ธาตุสังกะสีจะมีนํ้าหนักผลผลิตเฉลี่ยที่ 19.5 และ 
23.2 ตนัตอไร ตามลาํดับ นอกจากน้ีแตละกรรมวธิี
การจัดการปุยมีการตอบสนองตอการฉีดพนดวย
ธาตสุงักะสทีีแ่ตกตางกนั กลาวคอืในกรรมวิธกีารใส
ปุยอินทรียจะมีการตอบสนองตอการฉีดพนดวย
ธาตุสังกะสีตํ่าที่สุดคือมีผลผลิตเพิ่มขึ้นจากการ
ไมฉดีพนเพยีง 3.1% รองลงมาไดแกกรรมวธิกีารใส
ปุยเคมทีีก่ารฉดีพนดวยธาตสุงักะสชีวยเพ่ิมผลผลติ
ขึน้จากการไมฉดีพน 26.5% และกรรมวธิกีารไมใส
ปุยพบวาการฉดีพนดวยธาตสุงักะสชีวยเพิม่ผลผลติ
ไดมากที่สุดถึง 30.3% (Figure 4)

การจดัการปุยและการฉีดพนดวยธาตสุงักะสี
ไมทําใหคุณภาพของออยมีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ โดยปริมาณของแข็งที่ละลาย
นํา้ไดหรอืความหวานของนํา้ออยคัน้สดจากแปลงที่
ไมใสปุย ใสปุยอินทรีย และใสปุยเคมี มีปริมาณ
ของแข็งที่ละลายนํ้าไดที่ 22.1 21.4 และ 21.1 % 
บริกซ ขณะที่การไมฉีดพนและการฉีดพนดวยธาตุ
สังกะสีจะมีปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าไดที่ 21.0 
และ 22.1 % บรกิซ ตามลาํดับ แตกเ็ปนทีน่าสังเกตวา
ในกรรมวิธกีารใสปุยอนิทรียนัน้การฉีดพนดวยธาตุ
สังกะสีสามารถเพ่ิมปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได
ใหแกนํ้าออยถึง 10.8% ขณะที่การฉีดพนดวยธาตุ
สงักะสีในกรรมวิธกีารไมใสปุยและการใสปุยเคมีนัน้
สามารถเพิ่มปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าไดใหแก
นํ้าออยเพียง 2.3 และ 3.9% ตามลําดับ (Figure 5)

วิจารณผลการทดลอง
การเจริญเติบโตและผลผลิตของออยใน

กรรมวิธกีารใสปุยอนิทรียมแีนวโนมสงูกวากรรมวิธี
การใสปุยเคม ี(Figure 1, 2 and 4) แสดงใหเหน็วา
ออยทีป่ลกูในพ้ืนทีศ่กึษามีความตองการธาตุอาหาร
รองและ/หรือจุลธาตุเพ่ิมเติมจากธาตุอาหารหลัก
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมที่เปน
สวนประกอบในปุยเคมี จุลธาตุที่จําเปนตอการ
เจริญเตบิโตของพืชนัน้มกัพบในปุยอนิทรยีมากกวา
ปุยเคม ี(ยงยทุธ และคณะ, 2556) การใสปุยอนิทรยี
ยงัชวยในการปรบัปรงุโครงสรางดนิใหมคีวามรวนซยุ
มสีวนชวยในการตรงึธาตสุงักะสแีละอยูในรปูท่ีเปน
ประโยชนตอพืชมากข้ึน (Chen et al., 2019) 
จึงทําใหออยมีการเจริญเติบโตและผลผลิตที่อยูใน
เกณฑดี และอาจเปนสาเหตุใหกรรมวิธีการใส
ปุยอินทรียไมมีความแตกตางกันของความยาวลํา
และผลผลติระหวางกรรมวธิกีารฉดีพนและไมฉดีพน
ธาตุสังกะสี

ในกรณีที่ดินมีธาตุอาหารตํ่าดังเชนกรรมวิธี
การไมใสปุ ยก็พบวาการฉีดพนดวยธาตุสังกะสี
สามารถเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตของออย
ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Figure 2 and 4) 
สอดคลองกบัการศกึษาทีผ่านมาท่ีพบวาการใสธาตุ
สังกะสีแกออยชวยเพิ่มนํ้าหนักแหง ผลผลิต และ
ชวยปรับปรุงออยตอใหมีความสมบูรณมากขึ้น 
(Franco et al., 2011) รวมถึงชวยเพิ่มจํานวนขอ
และขยายความยาวปลองใหแกออยตออีกดวย 
(Jamro et al., 2002) จุลธาตุยังมีความสําคัญตอ
กระบวนการสังเคราะหและเคล่ือนยายน้ําตาล
ในออย โดยมีรายงานวาการฉีดพนธาตุสังกะสี
รวมกับธาตุเหล็กและธาตุฟอสฟอรัสสามารถเพิ่ม
ปริมาณน้ําตาลในออยไดมากข้ึนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (Pawar et al., 2003) ผลการศึกษา
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ดังกลาวไมสอดคลองกับผลการทดลองในคร้ังนี้
ที่ปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ําไดหรือความหวาน
ของนํ้าออยคั้นสดในแตละกรรมวิธีการทดลองไมมี
ความแตกตางกัน (Figure 5) ซึ่งอาจเกิดจากปจจัย

ดานความแตกตางระหวางพันธุของออยท่ีตอบสนอง
ตอการฉีดพนธาตุสังกะสีแตกตางกัน ปจจัยความ
เขมขนของธาตุสังกะสีที่เหมาะสม และปจจัยดาน
ความอุดมสมบูรณของดิน เปนตน

Figure 1  Number of stalk per hill of sugarcane grown in different fertilizer treatments with 
0 (0Zn) and 2.5 µMZn (+Zn) foliar. Error bar correspond to s.e. (n=4).

Figure 2  Stalk length of sugarcane grown in different fertilizer treatments with 0 (0Zn) 
and 2.5 µMZn (+Zn) foliar. Error bar correspond to s.e. (n=4). LSD

0.05
 bar indicate 

statistical significance at P<0.05.
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Figure 3  Stalk diameter of sugarcane grown in different fertilizer treatments with 0 (0Zn) 
and 2.5 µMZn (+Zn) foliar. Error bar correspond to s.e. (n=4).

Figure 4  Yield of sugarcane grown in different fertilizer treatments with 0 (0Zn) and 2.5 
µMZn (+Zn) foliar. Error bar correspond to s.e. (n=4). LSD

0.05
 bar indicate 

statistical significance at P<0.05.
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สรุปผลการวิจัย
การใสปุยทางดินดวยปุยอินทรียชวยใหออย

มีการเจริญเติบโตและผลผลิตสูงไมแตกตางจาก
การใสปุยเคมี การฉีดพนธาตุสังกะสีชวยปรับปรุง
การเจริญเติบโตและผลผลิตของออยในกรรมวิธี
ไมใสปุยและใสปุยเคมีมากกวาการใสปุยอินทรีย 
แมวาการจัดการปุยรวมกับการฉีดพนธาตุสังกะสี
ไม ทําให ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได หรือ
ความหวานของออยแตกตางกันแตการฉีดพน
ธาตุสงักะสีชวยสงเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิต
ออยในพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณตํ่าและขาด
การบํารุงดินอยางเหมาะสมได
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Abstract
Sugarcane leaf is a by-product after sugarcane harvesting. Previous reports indicated 

that the leaves content some substances inhibiting test plants. This study aimed to 
partially isolate allelopathic compounds of sugarcane (Saccharum officinarum L.) leaf 
and its inhibitory activity of germination and seedling growth against barnyard grass 
(Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.) and slender amaranth (Amaranthus viridis L.). Dry leaf 
was extracted by the four times of 50% aqueous-ethanol giving crude yield by 1.4% w/w. 
The aqueous-ethanol crude (original crude: OR) was partially isolated fractions by acid- 
base technique giving acidic fraction (AE), neutral fraction (NE) and aqueous fraction (AQ). 
The fractions were assayed against germination and seedling growth of test species by 
petri-test method under laboratory condition. The concentrations of 1,250, 2,500, 5,000 
and 10,000 ppm were investigated, and distilled water was used as control. The inhibitory 
activity was significance depending on fractions and concentrations. AE fraction showed 
the most inhibition on germination and seedling growth of slender amaranth and barnyard 
grass followed by NE and OR, while AQ did not display the inhibitory effect of these 
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concentrations. The inhibitory effect increased with increasing concentration. Slender 
amaranth was more susceptible to the fractions than barnyard grass. These results indicated 
that sugarcane contained growth inhibitory substances lead for further identification of 
allelochemicals and development into natural herbicides for sustainable agriculture.
Keywords:  Allelopathic, Sugarcane (Saccharum officinarum L.), Herbicidal activity

บทคัดยอ
ใบออยเปนวัสดุเหลือทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวออย ในใบออยเคยมีรายงานพบสารยับยั้ง

ในใบออย งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อแยกกลุมสารอัลลีโลพาธิกจากใบออย และทดสอบฤทธิ์ยับยั้ง
การงอกและการเจริญเติบโตตอหญาขาวนกและผักโขม สกัดใบออยแหงดวยนํ้าผสมเอทานอล 50% 
จํานวน 4 รอบ ไดสารสกัดหยาบชั้นเอทานอล (OR) ที่มีนํ้าหนักประมาณ 1.4% โดยนํ้าหนักใบแหง 
แยกกลุมสารสกดัหยาบชัน้เอทานอลดวยเทคนคิกรดเบส ไดชัน้สารทีเ่ปนกรด (AE) ชัน้สารเปนกลาง (NE) 
และช้ันสารละลายน้ํา (AQ) ทดสอบฤทธ์ิของสารในแตละช้ันดวยวิธีการทดสอบในจานทดลองภายใต
หองปฏิบัติการ ความเขมขนที่ใชในการทดสอบคือ 1,250 2,500 5,000 และ 10,000 ppm โดยมีนํ้ากลั่น
เปนชุดควบคุม ผลการทดลองพบวา ฤทธิ์การยับยั้งของสารสกัดหยาบขึ้นอยูกับช้ันสารและความเขมขน 
ชัน้สาร AE แสดงฤทธ์ิยบัยัง้การงอกและการเจริญเติบโตของตนกลาสองชนิดมากสุด รองลงมาคือ ชัน้ NE 
และ OR สาํหรบัชัน้ AQ ทีร่ะดบัความเขมขนเหลาน้ีไมมฤีทธิใ์นการยบัยัง้พชืทดสอบ ความเขมขนทีส่งูข้ึน
ทําใหฤทธ์ิการยับยั้งของชั้นสารมากขึ้น ผักโขมเปนชนิดพืชที่มีความออนแอตอสารสกัดหยาบมากกวา
หญาขาวนก ผลการทดลองนี้แสดงใหเห็นวาในใบออยมีสารประกอบสําคัญท่ีมีฤทธิ์ในการยับยั้งการงอก
และการเจริญเตบิโตของวัชพืชทดสอบ ซึง่จะเปนขอมลูสาํคญัในการแยกและวิเคราะหสารออกฤทธ์ิสาํคญั
หรือนําสารสกัดเหลานี้ไปประยุกตเพื่อกําจัดวัชพืชในระบบเกษตรย่ังยืนตอไปในอนาคต
คําสําคัญ:  อัลลีโลพาธิก ออย ฤทธิ์กําจัดวัชพืช

คํานํา
ใบพืชเปนแหลงกระบวนการเมตาบอลิซึม

ในการสรางอาหารและพลังงานใหกับตัวพืชเอง 
สารประกอบจากกระบวนการทางชีวเคมีที่เกิดขึ้น
มทีัง้สารปฐมภูม ิ(primary metabolites) และสาร
ทตุยิภมู ิ(secondary metabolites) สารประกอบ
ปฐมภูมิมีบทบาทหลักในกระบวนการพัฒนาการ
และเจรญิเตบิโตของพืช เชน คารโบไฮเดรต โปรตนี 

และไขมัน เปนตน ขณะท่ีสารประกอบทุติยภูมิมี
บทบาททางออมในกระบวนการตางๆ ของพชื เชน 
การปองกันตัวเองจากอันตรายตางๆ เพื่อตอสูให
ตัวเองอยูรอดในส่ิงแวดลอม พืชบางชนิดสามารถ
สรางสารทตุยิภมูขิึน้มาและสารเหลานัน้ไดถกูสะสม
ในเซลลพชื บางครัง้สารเหลานัน้ถูกพชืขับออกมาสู
สิ่งแวดลอมและสงผลยับยั้งหรือสงเสริมพัฒนา
และการเจริญเติบโตของพืชอื่นๆ ที่ไดรับสารนั้น 
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เรยีกปรากฏการณนีว้า อลัลโีลพาธ ี(allelopathy) 
สารเหลานั้นถูกเรียกวา อัลลีโลเคมิคอล (allello-
chemicals) สารอัลลีโลพาธิกคอมพาวด (allelo-
pathic compounds) หรือเรียกสั้นๆ วาสาร
อัลลีโลพาธิก (allelopathics) สารอัลลีโลพาธิก
หลายชนิดมีคุณสมบัติที่คลายคลึงกับสารกําจัด
วชัพชืทีเ่ปนสารเคมสีงัเคราะห ดวยคณุสมบตันิีเ้อง
ทีท่าํใหสารอลัลีโลพาธกิจากพืชจงึไดรบัความสนใจ
ศึกษาเพ่ือพัฒนาเปนสารกําจัดวัชพืชจากสารสกัด
ธรรมชาต ิเนือ่งจากสารสกดัจากพืชสวนใหญสามารถ
ยอยสลายไดงายในธรรมชาติ มีความปลอดภัยตอ
มนุษยและสิ่งแวดลอมมากกวาสารสังเคราะห 
(Tesio and Ferrero, 2010) ปจจุบันมีรายงาน
สารอัลลีโลพาธิกจากพืชมากมายหลายชนิดไมวา
จะมาจากพืชปลูก วชัพืช พชืสมุนไพรตางๆ อยางไร
กต็ามการพัฒนาสารเหลานัน้เปนสารกําจดัวชัพชืมี
ขอจํากัดหลายประการ เชน ปริมาณพืชที่นํามา
สกัดนั้นมีนอยเม่ือเทียบกับปริมาณของสารท่ีจะใช 
ทําใหยากตอการพัฒนาสารสกัดเหลาน้ันในเชิง
พาณิชย ดวยเหตุผลนี้จึงมีแนวคิดการใชของเหลือ
ทางการเกษตรที่มีอยูมากมายและไมมีมูลคามาใช
ประโยชน เชน ฟางขาวและใบออย ทีม่อียูมากมาย
ในแตละป เกษตรกรสวนใหญนิยมเผาทําลายวัสดุ
ดงักลาวกอนหรอืหลงัการเกบ็เกีย่ว เพือ่ความสะดวก
ในการเตรียมดินหรือปฏิบตังิานอ่ืนๆ ในแปลง ออย
เปนพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญ ประเทศไทยมี
พื้นที่ปลูกออยประมาณ 11.5 ลานไร มีออยสด
เขาหีบในโรงงานประมาณ 135.8 ลานตนตอป 
ไดนํา้ตาลทรายดบิประมาณ 14 ลานตนั (สาํนกังาน
ออยและนํ้าตาลทราย, 2562) ในการปลูกออย
แตละครัง้สามารถไวตอไดนานหลายป มรีายงานวา
ซากของใบออยทีร่วงหลนลงดนิสามารถยอยสลาย
จากจุลินทรียในธรรมชาติและปลดปลอยสารพิษ

ออกมาเรียกปรากฏการณนี้ว า autotoxicity 
(Sampietro, 2006; Sampietro et al., 2007b) 
ธนัชสัณห และคณะ (2563) รายงานวาสารสกัด
จากใบออย 16 สายพนัธุสามารถยบัยัง้การงอกและ
การเจรญิเตบิโตของตนกลาผกักาดหอมได ในใบออย
พบสาร 2,4-dihydroxy-1, 4-benzoxazin-3-one 
(DIBOA) and benzoxazolin-2-one (BOA) 
(Singh et al., 2003b) และยังพบสาร ferulic, 
syringic และ vanillic acids (Sampietro et al., 
2007a) (Gomes et al., 2016) พบสาร palmitic, 
linoleic, stearic and 8,11,14-docosatrienoic 
fatty acids ซึ่งเปนสารในกลุม cinnamic และ 
benzoic acids ซึ่งไดจากแยกกลุมสาร (fraction) 
ของสารสกัดหยาบช้ัน dichloromethane จาก
ใบออย ในประเทศไทยออยพันธุขอนแกน 3 เปน
พันธุ ที่นิยมปลูกอยางมากประมาณ 80% ของ
ประเทศไทย

แนวคิดการประยุกตใชสารสกัดหยาบเพื่อ
ควบคุมวัชพืช Rani et al. (2006) ทําการทดลอง
ฉีดพนสารสกัดหยาบจากใบของ Breynia retusa 
(Dennst.) Alston บนวัชพชื Calotropis gigantea 
(R.Br.), Parthenium hysterophorus (L), 
Dathura metal (L) และ Tridax procumbens 
(L) ซึ่งพบวาสารสกัดดังกลาวมีฤทธิ์เปนสารกําจัด
วัชพืชประเภทสัมผัสตาย (contact herbicide) 
โดยมีผลทําใหใบของวัชพืชไหมและเหี่ยว ในขณะ
เดยีวกัน สารสกัดไมมผีลกระทบตอขาวและขาวฟาง 
นอกจากนี้ มีรายงานของ Wichittrakarn et al. 
(2018) ที่ทําการแยกกลุมสารสกัดหยาบเอทานอล
จากใบดาวเรืองดวยวิธี acid-base partition แยก
กลุมสารไดชั้น hydrolyze, ชั้นนํ้า (aqueous 
fraction: AQ), ชั้น neutral compound extract 
(NE) และ ชั้น acidic compound extract (AE) 
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โดยพบวาชัน้ hydrolyze มฤีทธ์ิยบัยัง้การงอกและ
การเจริญเติบโตของหญาขาวนกสูงสุด นอกจากนี้
ยังรายงานวากลไกการทําลายพืชของสารช้ัน 
hydrolyze สามารถยับยั้งการแบงเซลลแบบ
ไมโตซีส (mitosis) ของปลายรากหอมได

การสกดัสารสาํคญัจากพชืนิยมใชสารละลาย
อินทรียโดยเฉพาะกลุมแอลกอฮอล เชน เมทานอล 
(methanol) เปนสารที่มีความนิยมนํามาสกัด
แตอยางไรก็ตามเมทานอลเองมีความเปนพิษตอ
สัตวเลี้ยงลูกดวยนมสูงกวาเอทานอล (ethanol) 
(Poonpaiboonpipat et al., 2011) และมีตนทุน
ในการผลิตวัตถุดิบสูงกวาเอทานอล ดังนั้นปจจุบัน
จึงมีความนิยมใชเอทานอลในการสกัดสารจากพืช
มากกวาเมทานอล อยางไรกต็ามเอทานอลเปนสาร
ที่มีขั้วปานกลางจึงไมสามารถละลายสารที่มีขั้วสูง
ในเซลลพืชได จึงนิยมผสมเอทานอลกับน้ําซึ่งมีขั้ว
ปานกลางเพื่อที่จะสามารถสกัดสารสําคัญจากพืช
ไดมากกวาการใชเอทานอลหรอืนํา้เพยีงอยางเดยีว 
(Spigno et al., 2007) Poonpaiboonpipat et al. 
(2011) รายงานวา การใช ethanol 50% สกัด
สารอัลลีโลพาธีกจากใบมะลิลาซอนสามารถให
นํา้หนกัรวมของสารสกดัหยาบมากสดุ รองลงมาคอื
เอทานอล 25% เอทานอล 75% นํา้อยางเดยีว และ
เอทานอล 100% ในขณะที่ ธนัชสัณห (2562) 
รายงานวา การใชเอทานอลผสมนํ้า 50% สามารถ
สกัดสารสกัดหยาบจากใบแก ว  (Murraya 
paniculata (L.) Jack) ไดมากกวาเอทานอล 25% 
เอทานอล 25% นํ้าอยางเดียว และเอทานอล 
100% ตามลําดับ

ดังน้ัน วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้ เพ่ือสกัด
สารสําคญัจากใบออยดวยเอทานอล 50% แยกกลุม
สารสําคัญดวยวิธี acid-base partitioning และ

การทดสอบฤทธ์ิกําจดัวชัพชืของกลุมสารตางๆ ตอ
หญาขาวนกและผักโขม ในระดับหองปฏิบัติการ

อุปกรณและวิธีการ
เตรียมใบออยพันธุขอนแกน 3 โดยเก็บใบออย

ที่เปนใบสดอายุออย 12 เดือนหลังปลูก ที่มีความ
สมบรูณแขง็แรงไมมโีรค เปนใบทีม่กีารเจรญิเตบิโต
เต็มที่แลว ไมเอาสวนกาบใบ จากแปลงออย ตําบล
บอทอง อาํเภอบางระกํา จงัหวัดพษิณโุลก ชวงเวลา
ที่เก็บเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 นํามาผึ่งลม
ใหแหงในท่ีรม จากน้ันนาํไปตัดเปนชิน้เลก็ๆ ประมาณ 
1-2 เซนตเิมตร จาํนวน 1 กโิลกรมั สกัดดวยเอทานอล 
50% ในอัตราสวนพืช 250 กรัม ตอเอทานอล 
3,500 มิลลิลิตร โดยบรรจุใสโหลแกวขนาด 5 ลิตร 
ปดฝาโหลแกวพอหลวม แลวเก็บไวที่อุณหภูมิหอง 
เปนเวลา 72 ชัว่โมง จากน้ันนาํมากรองดวยผาขาวบาง 
สําลีและกระดาษกรองเบอร 1 แลวนําไประเหย
ตัวทําละลายดวยเครื่องระเหยสุญญากาศ (rotary 
evaporator) ไดเปนสารสกัดชั้นตั้งตนหรือสาร
สกัดหยาบชั้นเอทานอล (OR) นํากากที่ไดจากการ
สกัดไปสกัดตอดวยเอทานอล 50% อีกเปนจํานวน 
4 รอบ ทําการช่ังนํ้าหนักสารสกัดหยาบในแตละ
รอบไว และนํามาสกัดหยาบช้ัน OR มาแยกกลุม
สารดวยวิธี acid-base partitioning มีขั้นตอน
ดงัแสดงใน Figure 1 โดยนาํสารสกดัหยาบทัง้ 4 รอบ
มารวมกันและละลายดวยนํ้ากลั่น 500 มิลลิลิตร 
จากนั้นเติมกรดไฮโดรคลอริกลงในสารละลาย
จนกวามีคากรดดางประมาณ 2-3 นําสารละลาย
ทําปฏิกิริยากับเอทิลอะซีเตท 500 มิลลิลิตร เกิด
การแยกชั้นระหวางนํ้า (AQ) และเอทิลอะซีเตท 
ชั้น AQ นําไปปรับคากรดดางใหเปนกลาง และ
นําไประเหยน้ําออกดวยเครื่องระเหยสุญญากาศ 
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ส วนชั้น เอทิลอะซีเตทนําไปทําปฏิกิ ริยากับ
โซเดยีมไบคาบอเนต 500 มลิลลิติร เกดิการแยกช้ัน
ดางและเอทิลอะซีเตท นําชั้นเอทิลอะซีเตทไป
ระเหยออกไดสารสกัดหยาบช้ัน NE สวนช้ันดาง
นําไปทําปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกจนคากรด
ดางเทากับ 2-3 และนําไปทําปฏิกิริยากับเอทิล
อะซีเตท 500 มิลลิลิตร เกิดการแยกชั้นระหวางน้ํา
กับเอทิลอะซีเตท นําชั้นเอทิลอะซีเตทไประเหย
สุญญากาศจนไดสารสกัดหยาบชั้น AE สารสกัดทั้ง 
4 ชั้น ไดแก OR, AQ, NE, AE เก็บไวในตูเย็น
อุณหภูมิ 10-14 องศาเซลเซียส

วางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely 
Randomized Design) 4 ซํ้า การทดสอบสารสกัด
แตละชัน้ใหมคีวามเขมขน 1,250 2,500 5,000 และ 
10,000 ppm (w/v) และมีนํ้ากลั่นเปนกรรมวิธี
ควบคมุ โดยช้ัน OR ละลายดวยเอทานอล 50% ชัน้ 

AQ ละลายดวยนํ้า ชั้น AE และ NE ละลายดวย
เอทิลอะซีเตท นําสารสกัดแตละความเขมขนใสใน
จานทดลองขนาดเสนผานศูนยกลาง 9 เซนติเมตร 
ที่มีกระดาษเพาะรองอยู 2 แผน ปลอยใหตัวทํา
ละลายระเหยจนแหง ใสนํ้ากลั่น 5 มิลลิลิตร ลงใน
จานทดลอง วางเมล็ดหญาขาวนกหรือผักโขม 
20 เมล็ด ตอจานทดลอง ปดฝาจานทดลองและ
พันดวยพาราฟลม และนําไปวางไวหองปฏิบัติการ
ทีอ่ณุหภมูหิองทีม่ชีวงกลางวัน 24-26 องศาเซลเซียส 
(เปดแอร) กลางคืน 30-32 องศาเซลเซียส (ปดแอร) 
และมีแสงจากหลอดไฟนีออน 12 ชั่วโมง ไมมีแสง 
12 ชั่วโมงเปนเวลา 7 วัน บันทึกการงอก ความยาว
ตน และความยาวราก ที่ 7 วันหลังเพาะเมล็ด

วเิคราะหขอมลูดวยวธิวีเิคราะหความแปรปรวน
ทางเดยีว (one-way ANOVA) เปรยีบเทยีบคาเฉลีย่
ดวยวิธี DMRT ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 

Figure 1  Methodology of acid-base partition

J. Agri. Prod. 59ว. ผลิตกรรมการเกษตร 2(1):55-65



ผลการทดลองและวิจารณผล
ปริมาณของสารสกัดหยาบ

ปริมาณนํา้หนักของสารสกดัหยาบเอทานอล 
50% ในแตละรอบของการสกัดพบวา ในปริมาณ
ใบออยแหง 1 กิโลกรัม สกัดไดสารสกัดหยาบรวม
ทั้งสี่รอบประมาณ 141 กรัม คิดเปน 1.4% ของ
นํา้หนักใบแหง สารสกดัหยาบรอบแรกไดประมาณ 
70 กรัม รอบทีส่องได 40 กรมั รอบทีส่ามได 22 กรมั 
และรอบที่ 4 ได 9 กรัม ตามลําดับ (Figure 2 (a)) 
เมื่อนําสารสกัดหยาบท้ัง 4 รอบมารวมกันและ
ทาํการแยกกลุมสารดวยวิธ ีacid-base partitioning 
พบวา ในน้ําหนักของสารสกัดหยาบช้ัน OR หรือ 
สารสกัดหยาบเอทานอล 50% ไดสวนของสารที่
ละลายดวยนํา้ (aqueous fraction: AQ) ประมาณ 
69% และไดสารสกัดหยาบชั้น neutral fraction 
(NE) ประมาณ 24.79% สวนชั้น acidic fraction 
(AE) ไดประมาณ 5.67% (Figure 2 (b)) ปริมาณ
สารสกัดหยาบจากใบออยมีความแตกตางกันกับ
รายงานของปริมาณสารสกัดหยาบจากใบพืชอื่น ๆ  
เชน ในใบเสลดพังพอน (Barleria lupulina 
Lindl.) มีสารสกัดหยาบชั้นเอทานอล (OR) 23% 
แยกชั้น AQ ได 80% ชั้น NE 11% และ AE 8% 

ตามลาํดบั (Poonpaiboonpipat, 2017) นอกจากน้ี 
Poonpaiboonpipat and Jumpathong (2019) 
ไดรายงานวา ปรมิาณของสารสกดัหยาบเอทานอล 
70% จากใบพืช 19 ชนิด จาก Anomianthus 
dulcis (Dunal) J.Sinclair, Goniothalamus 
calvicarpa ,  Mitrephora keithi i Ridl, 
Mitrephora wangii Hu, Orophea polycarpa 
A.DC., Elephantopus scaber L., Pachyptera 
hymenaea (DC.) A. Gentry, Garcinia dulcis 
(Roxb.) Kurz, Agapetes lobbii C.B. Clarke, 
Cinnamomum loureiroi Nees, Cinnamomum 
porrectum Kosterm, Magnolia cathcarii 
(Hook.f. & Thornson) Noot, Magnolia citrate 
(Noot. & Chaoermglin), Michelia floribunda 
Fin. et Gagnep, Manglietia garrettii Cralb, 
Magnolia henryi, Ficus microcarpa L.f. var. 
crassifolia sheeh Liao, Zingiber zerumbet 
(L.) Smith. และ Hedychium coronarium 
J.Koenig ซึ่งพบวาปริมาณสารสกัดหยาบของพืช
แตละชนิดมีความแตกตางกัน อยูระหวาง 2.95-
25.79 % ของนํ้าหนักใบแหง

Figure 2  Amount crude yield of aqueous-ethanol extract in extraction times (a), crude 
yield of each fractions (b) 
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ผลของกลุมสารสําคัญตอการงอกและการเจริญ
เติบโตของพืชทดสอบ

ผลตอหญาขาวนก พบวา สารสกัดหยาบ
ทุกกลุม (OR, AQ, NE, AE) มีการงอกของเมล็ด
ไมแตกตางกันกับวิธคีวบคุมคือน้ํากลัน่ (Figure 3 (a)) 
ผลตอความยาวตนกลาหญาขาวนก พบวา สาร
ชั้น AQ และ OR ทุกความเขมขน มีความยาวตน
ไมแตกตางกันกับวิธีควบคุม สารกลุ ม AE ที่
ความเขมขน 2,500 5,000 และ 10,000 ppm 
มีความยาวตนกลานอยกวาวิธีควบคุมอยางมี
นัยสําคัญ สวนชั้น NE พบวา ที่ความเขมขน 
10,000 ppm มีความยาวตนนอยกวาวิธีควบคุม 
(Figure 3 (b)) ขณะที่ผลตอความยาวราก พบวา 
สารชั้น OR และ AQ ทุกความเขมขนมีความยาว
รากที่มากกวาวิธีควบคุม สวนชั้น AE และ NE 
ที่ความเขมขน 10,000 ppm มีความยาวราก
นอยกวาวิธีควบคุมอยางมีนัยสําคัญ (Figure 3 (c))

ผลตอผักโขม พบวา สารสกัดชั้น AQ ที่ความ
เขมขน 1,250 และ 2,500 ppm การงอกของเมล็ด
ผกัโขมไมแตกตางกบัวธิคีวบคมุ ขณะทีค่วามเขมขน 
5,000 และ 10,000 ppm ทาํใหการงอกลดลง สาร
สกัดชั้น AE ทุกความเขมขนสามารถยับยั้งการงอก
ของผักโขมได 100% สวนสารสกัดช้ัน OR และ NE 
ทกุความเขมขนทาํใหการงอกลดลง เมือ่ความเขมขน
เพ่ิมสงูข้ึนทาํใหการงอกลดลงมากข้ึน (Figure 4 (a)) 
ผลตอความยาวตนและความยาวรากของตนกลา
ผักโขม พบวา สารสกัดชั้น AQ ที่ความเขมขน 
1,250-5,000 ppm ความยาวตนและความยาวราก
ของตนกลาไมแตกตางกันกับควบคุม สวนท่ีความ
เขมขน 10,000 ppm ความยาวตนลดลงอยางมี
นัยสําคัญ สารสกัดหยาบช้ัน OR และ NE ที่ความ
เขมขน 2,500-10,000 ppm ความยาวตนนอยกวา
วิธีควบคุมอยางมีนัยสําคัญ โดยท่ีความเขมขน

ที่สูงข้ึนทําใหความยาวลดลงมากขึ้น สวนสารสกัด
ชั้น AE ทุกความเขมขนไมมีความยาวตนและ
ความยาวราก เนื่องจากถูกยับยั้งการงอกโดย
สมบูรณ (Figure 4 (b) และ (c))

การแยกกลุมสารสาํคญัจากพชืมหีลากหลาย
วิธี การใชเทคนิค acid-base partitioning เปน
การใชเทคนิคการทําปฏิกิริยาของสารสําคัญในพืช
กับกรดและเบสเพื่อใหสารสําคัญเปลี่ยนโครงสราง
ใหอยูในรูปไมละลายนํ้า และใชสารละลายอินทรีย
ที่มีขั้วตํ่าและแยกช้ันกับนํ้าเปนตัวนําพาสารสําคัญ
เหลานั้นออกมา กลุมสารสําคัญที่ไดออกมาจาก
การใชเทคนิค ไดแก สารสกัดหยาบชั้นนํ้า (AQ) 
สารสกัดหยาบช้ันที่มีคุณสมบัติเปนกลาง (NE) 
และสารสกัดหยาบชั้นที่มีคุณสมบัติเปนกรด (AE) 
(พัชนี และคณะ, 2551) ผลการทดลองนี้พบวา 
สารสกัดจากใบออยชั้น AE สามารถยับยั้งการงอก
และการเจริญเติบโตของตนกลาหญาขาวนกและ
ผักโขมสูงกวาสารสกัดชั้น NE และ AQ สอดคลอง
กับผลของสารสกัดหยาบช้ัน AE จากพุทธชาติ
กานแดง (Jasminum officinale Linn.f.var. 
grandiforum (L.) Kob.) (พัชนี และคณะ, 2551), 
หญาแฝก (Vetiveria spp.) (Laosinwattana 
et al., 2007) ดาวเรือง (Wichittrakarn et al., 
2018) แตแตกตางกนักบัสารสกดัจากเสลดพงัพอน
ที่พบวา ชั้น NE มีฤทธ์ิในการยับยั้งการงอกและ
การเจริญเติบโตของพืชทดสอบสูงกวาชั้น AE 
และ AQ

นอกจากนี้ผลการทดลองยังพบวา ผักโขมมี
ความออนแอตอสารสกัดหยาบจากใบออยกวา
หญาขาวนก ผักโขมเปนวัชพืชใบเล้ียงคู ในขณะท่ี
หญาขาวนกเปนวัชพืชใบเล้ียงเด่ียว ความออนแอ
ของพืชตางชนิดกันตอสารอัลลีโลพาธิกถูกรายงาน
ในสารสกดัจากประยงคทีห่ญาขาวนกมคีวามออนแอ
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มากกวาถั่วผี (Phaseolous lathyloides L.) ทั้งนี้ 
Pangnakorn and Poonpaiboonpipattana 
(2013) ไดสันนิษฐานไววา ความออนแอของวัชพืช
ตอสารอัลลีโลพาธิกสวนหน่ึงมาจากขนาดของ
เมล็ดวัชพืช ซึ่งโดยสวนใหญเมล็ดวัชพืชขนาดเล็ก
ความออนแอตอสารอัลลีโลพาธิกมากกวาเมล็ด
วชัพชืขนาดใหญ นอกจากนีผู้ประพันธบทความวจิยั

ไดตั้งสมมติวาอาจเกิดจากลักษณะทางชีววิทยา
ของการงอกเมล็ดวัชพืชของพืชใบเลี้ยงคูและพืช
ใบเลี้ยงเดี่ยวที่มีความแตกตางกัน พืชใบเลี้ยงคู
มีการงอกแบบ epigeal ซึ่งรากออนของพืชท่ีมี
การงอกแบบนี้มีโอกาสสัมผัสสารอัลลีโลพาธิก
มากกวาการงอกแบบ hypogeal ของพืชใบเลี้ยง
เดี่ยว

Figure 3  Effects of different fractions with various concentrations of sugarcane leaf 
extract on germination (a), shoot length (b) and root length (c) of barnyard grass
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สรุปผลการทดลอง
สารสกัดหยาบจากใบออยดวยเอทานอล 

50% ผสมนํ้ากลั่น ใหปริมาณสารสกัดหยาบ 1.4% 
เมื่อแยกกลุ มสารดวยเทคนิคกรดเบส พบวา
ชั้นสารที่เปนกรด (AE) มีฤทธิ์ยับยั้งการงอกและ
การเจรญิเตบิโตของตนกลาหญาขาวนกและผกัโขม
มากกวาชั้นที่เปนกลาง (NE) และชั้นนํ้า (AQ) และ
พบวาผักโขมมีความออนแอตอสารสกัดหยาบกวา
หญาขาวนก ผลการทดลองจะเปนขอมูลในการนํา
สกัดหยาบไปพัฒนาต อเป นสารกําจัดวัชพืช
ในอนาคต
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Abstract
A study of botanical characteristics and agricultural characteristics of stevia at Chiang 

Mai Royal Agricultural Research Center (Mae-John-Loang) revealed that there were for 4 
sample groups of stevia as of 1) big leaf with leaf hair stevia (BLHS), 2) purple young shoot 
stevia (PYSS), 3) long narrow leaves stevia (LNLS) and 4) small shrub stevia (SSS). The 
analysis of genetic correlations of four sample groups showed that they were all genetic 
differences. The yields were harvested every 45 days after that all of sample groups of 
stevia were maintained for the next harvest. The analysis of stevioside content showed 
that PYSS has the highest stevioside content (40.58 g/gDW), followed by SNLS, BLHS and 
SSS (5.99, 5.94, 5.27 g/gDW, respectively). The saponins contents in LNLS group was the 
highest as of 52.00 mg/gDW, followed by, SSS, PYSS and BLHS (51.1, 50.82, and 45.20 mg/
gDW, respectively). The antioxidant capacity of stevia was detected in early pre-flowering. 
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It was found that antioxidant capacity in SSS group was the highest as 77.43 percent, 
followed by PYSS, BLHS and LNLS (76.60, 75.20 and 73.40 percent, respectively). For the 
phenolic content, it was found that BLHS group contained the highest phenolic content 
as of 0.058 mg /gDW, followed by PYSS, SSS and LNLS (0.052, 0.050 and 0.041 mg/gDW, 
respectively).
Keywords:  Stevia rebaudiana Bertoni, stevioside, antioxidant, phenolic compounds

บทคัดยอ
การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรและลักษณะทางการเกษตรของหญาหวาน ณ ศูนยวิจัย

เกษตรหลวงเชียงใหม-แมจอนหลวง จังหวัดเชียงใหม พบวาชวงฤดูหนาวการเจริญเติบโตคอนขางชา เมื่อ
เทยีบกับชวงฤดรูอนและฤดฝูน จากการปลกูรวบรวมหญาหวานทีไ่ดจากการสาํรวจ สามารถแยกลกัษณะ
ความแตกตางกันทางสัณฐานวิทยาได 4 กลุมลักษณะ คือ 1) กลุมใบใหญมีขน (BLHS) 2) กลุมยอดออน
สีมวง (PYSS) 3) กลุมใบแคบยาว (ไตหวัน, LNLS) และ 4) กลุมทรงพุมเล็ก (SSS) ดานการวิเคราะห
ความสมัพันธทางพนัธกุรรมของหญาหวานจาํนวน 4 กลุม พบวามคีวามแตกตางกนัทางพนัธกุรรมท้ังหมด 
ดานผลผลิตพบวาสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตหญาหวาน ทุก 45 วัน ในการวิเคราะหหาปริมาณสาร
สตีวิโอไซด พบวาหญาหวานกลุมยอดออนสีมวง มีปริมาณสารสตีวิโอไซดมากท่ีสุด คือ 40.58 g/gDW 
รองลงมาคือ กลุมใบแคบยาว, กลุมใบใหญมีขน และกลุมทรงพุมเล็ก ที่มีปริมาณสารสตีวิโอไซดเทากับ 
5.99, 5.94 และ 5.27 g/gDW ตามลําดับ สวนปริมาณซาโปนินในตนหญาหวาน พบวาในหญาหวานกลุม
ใบแคบยาว มีปริมาณสารซาโปนินสูงสุดที่ 52.00 mg/gDW รองลงมาคือ กลุมทรงพุมเล็ก, กลุมยอดออน
สีมวง และกลุมใบใหญมีขน ที่มีปริมาณสารซาโปนินเทากับ 51.13, 51.12, 50.82 และ 45.20 mg/gDW 
ตามลําดบั ดานความสามารถในการตานอนมุลูอสิระของหญาหวานในชวงกอนออกดอก พบวาหญาหวาน
กลุมทรงพุมเล็กมีคาความสามารถในการตานอนุมูลอิสระสูงสุด คิดเปนรอยละ 77.43 รองลงมาคือ 
หญาหวานกลุมยอดออนสมีวง, กลุมใบใหญมีขน และกลุมใบแคบยาว คิดเปนรอยละ 76.60, 75.20 และ 
73.40 ตามลําดับ และพบวาในหญาหวานกลุมใบใหญมีขนท่ีเก็บเกี่ยวระยะกอนออกดอก มีปริมาณ
สารฟนอลิกเฉลี่ยสูงสุดที่ 0.058±0.01 mg/gDW รองลงมาไดแก หญาหวานกลุมยอดออนสีมวง, กลุม
ทรงพุมเลก็และกลุมใบแคบยาว ทีม่ปีรมิาณสารฟนอลกิเฉลีย่เทากับ 0.052, 0.050 และ 0.041 mg/gDW 
ตามลําดับ
คําสําคัญ: หญาหวาน สารสตีวิโอไซด สารตานอนุมูลอิสระ สารฟนอลิก
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คํานํา
หญาหวาน (Stevia rebaudiana Bertoni) 

จัดอยูในวงศ Asteracea (Compositae) เปน
พชืลมลกุระยะยาว มลีกัษณะคลายตนกะเพราหรอื
ตนแมงลัก มีสาร Stevioside ที่ใหความหวาน
คลายนํา้ตาลทรายมาก และมคีวามหวานประมาณ 
300 เทาของนํ้าตาลซูโครส นอกจากน้ียังเปนสาร
ที่มีแคลอรีตํ่ามาก เม่ือเทียบกับน้ําตาลทราย 
เนื่องจากไมถูกยอยใหเกิดพลังงานในรางกาย จาก
คุณสมบัติดังกลาวในปจจุบันมีการนํามาใชเปน
สารที่ใหความหวานสําหรับอาหารและเครื่องดื่ม
บางประเภท โดยใชแทนน้ําตาลทรายบางสวนหรือ
ทัง้หมด ซึง่วตัถปุระสงคสาํคญัคือลดปรมิาณแคลอรี
ในอาหาร และเคร่ืองด่ืมสําหรับผู ที่ตองการลด
ความอวนหรอืผูปวยทีเ่ปนโรคเบาหวาน ซึง่ไมสามารถ
บรโิภคน้ําตาลในปริมาณมากๆ ได ปจจุบนัสาํนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อนุญาตใหนํา
สารสกัดสตีวิโอไซดมาข้ึนทะเบียนเปนสารหวาน
แทนนํ้าตาลได หญาหวานจึงเปนที่ตองการมากใน
อตุสาหกรรมอาหาร เชน ประเทศญีปุ่นมกีารสงออก
สารสตีวิโอไซดถึง 50 ตันในแตละป ซ่ึงมีมูลคาถึง 
220 ลานดอลลารสหรัฐ (Brandle and Rosa, 
1992) มีการอนุญาตใหใชสารสกัดจากหญาหวาน
เปนสารทดแทนน้ําตาลในประเทศตางๆ ไมนอยกวา 
30 ประเทศ เชน ญี่ปุ น จีน เกาหลี แคนาดา 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด มาเลเซีย อินโดนีเซีย และ
มแีนวโนมเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ องคการอาหารและยาของ
สหรัฐอเมริกาและกลุมประเทศในยุโรปอนุญาตให
มีการใชสารหวานจากหญาหวานเปนสวนผสม
ในเครื่องดื่ม ตั้งแตป พ.ศ.2551 และ พ.ศ.2554 
ตามลําดับ ประเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณสุข 
ประกาศอนุญาตใหมีการผลิต และจําหนาย
หญาหวานในประเทศไทยต้ังแตป พ.ศ.2545 

(ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 262) และ
ประกาศใหสารสกัดสติวิออลไกลโคไซดเปนวัตถุ
เจือปนอาหารตัง้แตป พ.ศ.2556 (ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 360) โดยอางอิงขอมูลของ
คณะกรรมการผูเชีย่วชาญวาดวยวัตถเุจือปนอาหาร
ขององคการอาหารและเกษตรและองคการอนามยัโลก 
แหงสหประชาชาต ิ(The Joint FAO/WHO Expert 
Committee on Food Additives, JECFA) ซึ่งได
ประเมินและกําหนดคาความปลอดภัย (Acceptable 
Daily Intake, ADI) แลวตามประกาศกระทรวงฯ 
ดงักลาว สตวีอิอลไกลโคไซด หมายความวา สารสกดั
บรสิทุธิจ์ากใบหญาหวาน ซึง่ประกอบดวยสตีวโิอไซด, 
รีบาวดิโอไซดเอ, รีบาวดิโอไซดบี, รีบาวดิโอไซดซี, 
รีบาวดิโอไซดดี, รีบาวดิโอไซดโคไซดเอ, รูบุโซไซด 
และสตีวิออลไบโอไซด สารสกัดจากหญาหวานท่ี
อนญุาตใหใชเปนสวนประกอบอาหารตองมปีรมิาณ
สารในกลุมสตวีอิอลไกลโคไซด รวมท้ังหมดไมนอยกวา
รอยละ 95 ของนํา้หนกัแหง ซึง่อางองิจากมาตรฐาน 
องคการอาหารและเกษตร และองคการอนามยัโลก 
แหงสหประชาชาติ (Codex, 2010)

หญาหวานจัดเปนพืชเศรษฐกิจทางเลือก
ที่นาสนใจอีกชนิดหน่ึง เพราะเปนวัตถุดิบท่ีสําคัญ
ในการผลิตสารปรุงรสหวานเพ่ือสุขภาพ โดยเฉพาะ
ผู บริโภคที่มีปญหาของโรคอวน โรคหัวใจ โรค
เบาหวาน และโรคมะเร็ง ที่นับวันจะเพิ่มขึ้น
ตามลําดับ นอกจากนี้ยังใชทดแทนนํ้าตาลเทียม
ในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร และเครื่องดื่มสุขภาพ
ซึ่งขยายตัวเร็วมาก รวมทั้งอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม 
และอาหารในตางประเทศตองการสารทีส่กดัไดจาก
ใบหญาหวานเปนจํานวนมาก อาทิในประเทศญีปุ่น
และบราซิล ไดมีการใชสารสกัดจากหญาหวาน
ทดแทนนํา้ตาลกนัอยางแพรหลาย สวนประเทศจนี 
มกีารผลติหญาหวานเพ่ือสงประเทศญ่ีปุน สหรฐัอเมริกา 
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อนญุาตให Rebaudioside A วางจําหนายไดตัง้แต
ป 2008 และบริษัทโคคา-โคลา (Coca-Cola) 
ใชสารสกัดหญาหวานผลิตเครื่องดื่มในประเทศที่มี
การอนญุาตแลวหลายประเทศ สาํหรบัประเทศไทย
พบวามีเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหมผลิต
หญาหวานสงไปจําหนายยังประเทศเยอรมนี 
ในสวนวงการอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดืม่ของ
ไทยก็กําลังมีการเปล่ียนแปลงไปใชสารสกัดจาก
หญาหวานแทนน้ําตาลกันมากขึ้น (พิสมัย, 2557) 
ปจจุบันมีการใช สารสตีวิโอไซดเป นสารแตง
รสหวานสําหรับผูที่ตองการควบคุมนํ้าหนักและ
ใชเปนสารปรุงแตงรสหวานในเคร่ืองด่ืม ขนม ลกูอม 
ยาสีฟน และนํา้ยาบวนปาก เปนตน สารสตีวโิอไซด
ไดรบัอนญุาตใหใชเปนสารปรุงแตงในอาหาร (food 
additives) ในหลายประเทศ เชน บราซิล เกาหลี 
และญ่ีปุน ในประเทศสหรัฐอเมริกาอนุญาตใหใช
เปนผลติภณัฑเสรมิอาหาร (dietary supplement) 
สวนในประเทศไทยในป พ.ศ.2545 สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาไดอนุญาตใหสาร
สตีวิโอไซดที่สกัดไดจากหญาหวานเปนอาหาร
ควบคุมเฉพาะ และอาหารที่มีสวนผสมของสาร
สตีวิโอไซดตองใชเปนอาหารสําหรับผูที่ตองการ
ควบคุมน้ําหนัก (สายดนีย, 2554) หญาหวานยัง
จดัเปนพชืสมุนไพรท่ีมคีาดชันแีอนติออกซิเดนทสงู 
และพบวาในหญาหวานมีสารประกอบฟนอลิก
คอนขางสูงถึง 448.59 มิลลิกรัม สวนปริมาณเบตา
แคโรทนี 5.10 มลิลกิรมั แซนโทฟลล 5.30 มลิลกิรมั 
และวติามนิซ ี16.50 มลิลกิรมั จงึคาดวาสารทีโ่ดดเดน
ทีน่าจะทําใหหญาหวานมีดชันแีอนติออกซิเดนทสงู
นาจะเปนสารประกอบฟนอลกิ หญาหวานนาํมาใช
เปนเคร่ืองดื่มชาสมุนไพร ซึ่งเหมาะสําหรับผูปวย
โรคเบาหวาน เนื่องจากในใบของหญาหวานมีสาร
ที่เรียกวาสตีวีโอไซด (stevioside) ซึ่งเปนสารที่ให

ความหวานมากกวานํา้ตาลทราย 250-300 เทา แต
สารดังกลาวไมใหพลงังานจึงไมทาํใหอวน นอกจากน้ี
มีงานวิจัยพบวา กากหญาหวานท่ีผานการสกัด
สารหวาน (ที่พัฒนาเปนผงแหงบรรจุซองสําหรับ
เตมิลงในชา กาแฟ หรอือาหาร) ยงัคงมคีวามหวาน 
สามารถใชทดแทนน้ําตาลในการใหความหวาน
ในเคร่ืองด่ืมชาชงได ซึ่งบรรจุเปนถุงสําเร็จพรอม
ชงดื่มไดทุกชวงเวลา ดื่มไดงาย ชวยดับกระหาย 
จากการประเมินความพึงพอใจผลิตภัณฑจาก
กากหญาหวาน ผสมอญัชัน มะล ิกระเจีย๊บแดง และ
เตยหอม พบวา ชากากหญาหวานผสมมะลิ
ซึง่ประกอบดวยกากหญาหวาน 250 มลิลกิรมั และ 
มะลิ 80 มิลลิกรัม เปนสูตรที่มีสี กลิ่น และรสชาติ
เปนท่ีนาพึงพอใจท่ีสุด นอกจากหญาหวานจะเปน
สารปรุงรสหวานอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมาจาก
ธรรมชาติ มรีสขมเล็กนอย ไมใหพลงังานและไขมัน 
ไมเกิดการสะสมในรางกายผูบริโภค รวมท้ังไมเกิด
การดดูซมึในระบบการยอยทาํใหมผีลดตีอผูบรโิภค
ที่ต องการลดนํ้าหนักและท่ีเปนโรคเบาหวาน
ประเภท 2 สารใหความหวานจากหญาหวานทน
ความรอนไดสงูถงึ 200 องศาเซลเซียส ทนตอภาวะ
ความเปนกรด-เบส ในชวง 3-9 ใหความหวานคงตวั
ตลอดกระบวนการผลิต ปองกันการหมักทําให
ไมเกดิการเนาบูด และเปนสารตานอนมุลูอสิระชวย
ชะลอความแกแลว ยังจัดเปนโภชนาการบําบัดที่ดี 
เนื่องจากไมมีความเปนพิษท้ังแบบเฉียบพลันและ
แบบเรื้อรังตอสัตวทดลอง ไมกอใหเกิดโรคมะเร็ง 
รวมทัง้ทางระบาดวทิยายงัไมเคยมรีายงานการปวย
หรอืปญหาตอสขุภาพ ทีเ่กดิจากการบรโิภคหญาหวาน
เปนประจําแตอยางไร ในทางตรงกันขาม หญาหวาน
ชวยยอยอาหาร ปองกันฟนผุและปริทนต รักษา
บาดแผล มีดัชนีไกลซีมิก เทากับศูนย ดังนั้นจะไมมี
ผลตอระบบนํา้ตาลในเลอืดหลงัจากบรโิภค และยงั
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ชวยลดระดับนํ้าตาลในเลือด รักษาผูปวยโรค
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อหิวาตกโรค และโรค
ทองรวงอื่นๆ และลดคอเลสเตอรอล เปนตน 
(สายดนีย, 2554) ใบหญาหวานยังประกอบดวย
คารโบไฮเดรต 52.8 เปอรเซ็นต โปรตีน 6.2 
เปอรเซ็นต สตีไวโอไซด 15 เปอรเซ็นต ลิพิด 5.6 
เปอรเซ็นต สวนอีก 20.4 เปอรเซ็นต เปนสารกลุม
ไดเทอรพีน กลุมไตรเทอรพีน กลุมสตีรอล กลุม
ฟลาโวนอยด นํา้มนัหอมระเหย สารสี เชน คลอโรฟล 
และแคโรทนี แรธาตตุางๆ เชน ฟอสฟอรสั แคลเซยีม 
โปแตสเซียม โซเดียม แมกนีเซียม สังกะสี เหล็ก 
กรดไขมัน กรดอะมิโนตางๆ เชน อารจินิน ไลซีน 
ฮิสทิดีน ฟนีล-อะลานีน ลิวซีน เมไทโอนีน แวลีน 
เซรีน ไอโซลิวซีน กรดแอสพารติก กรดกลูตามิก 
โพรลีน ไกลซีน อะลานีน ซีสทีน ไทโรซีน และ
ทรีโอนีน วิตามินซี วิตามินเอ เสนใย และยางไม 
มกีารนําสารสกัดจากหญาหวานมาใชในอุตสาหกรรม
อาหารหลายประเภท ปจจบุนัในประเทศไทยมีการ
ผลิตสารสตีวิออลไกลโคไซดในระดับอุตสาหกรรม 
เพื่อทดแทนการนําเข าจากต างประเทศ ซึ่ง
กระบวนการผลติไดจากการวจิยั มโีครงการสงเสริม
ใหเกษตรกรปลูกไรหญาหวานใหมากข้ึน โดยเฉพาะ
พื้นที่บริเวณเขาใหญ อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา โดยรับซื้อหญาหวานสดหรือแหง 
นํามาเปนวัตถุดิบในการสกัดสารหวานบริสุทธิ์
ในระดบัอตุสาหกรรม จาํหนายแกผูผลติอาหารและ
เครื่องดื่มทั้งในและตางประเทศ และผู บริโภค
โดยตรงเพื่อใชประกอบอาหารและเครื่องดื่มใน
ครัวเรือน ชวยลดการนําเข าและผลักดันให 
หญาหวานเปนพืชเศรษฐกจิของประเทศ ซึง่จะชวย
ใหเกษตรกรมีรายไดที่มั่นคงและเติบโตอยางย่ังยืน

อุปกรณและวิธีการ
พืชทดลองและการจัดการแปลง

พันธุ หญาหวานท่ีรวบรวมปลูกทดสอบใน
ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม (แมจอนหลวง) 
ตําบลแมนาจร อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 
จํานวน 4 กลุมตัวอยาง ปลูกขยายพันธุโดยวิธี
ปกชําในแปลงปลูกขนาด 1×3 เมตร ระยะปลูก 
30×30 เซนติเมตร ปลูกลึก 10 เซนติเมตร ปลูก
แปลงละ 1 กลุมตัวอยาง ภายใตโรงเรือนหลังคา
พลาสติก

วิธีการทดลอง
ศึกษาขอมูลเบ้ืองตนโดยการบันทึกลักษณะ

ทางสัณฐานวิทยาและการเจริญเติบโต ตามแบบ
บันทึกของสํานักคุมครองพันธุพืช (2542) เชน 
ลักษณะตนและทรงพุม ลักษณะใบ ดอก กาน 
การเจริญเติบโต และการใหผลผลิต สวนที่นํามาใช
ประโยชนและวิธีการใชประโยชน เปนตน รวมถึง
การศึกษาสารสําคัญตางๆ เม่ือถึงระยะเก็บเกีย่วใน
หญาหวาน ไดแกปริมาณสารสตีวิโอไซด โดยวิธี 
HPLC รายงานเปนกรมัตอกรมันํา้หนกัแหงของพชื
ตัวอยาง (g/gDW) สารฟนอลลิคทั้งหมด โดยวิธี 
Folin-Ciocalteu reagent รายงานผลเปน
มิลลิกรัมกรดแกลลิก ตอกรัมนํ้าหนักแหงพืช
ตวัอยาง (mg/gDW) และสารซาโปนิน โดยวิธ ีTotal 
saponin colourimetry assay รายงานผลเปน
มิลลิกรัมตอกรัมนํ้าหนักแหงตัวอยาง (mg/gDW) 
สําหรับความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ 
รายงานเปนรอยละหรือสัดสวนเปอรเซ็นต (%) 
การสกัดดีเอ็นเอเพ่ือศึกษาความหลากหลายทาง
พันธุกรรมหรือความใกลชิดทางพันธุกรรม โดย
การเก็บตัวอยางจากใบออนมาสกัดดีเอ็นเอ ตาม
กรรมวิธีของ Doyle and Doyle (1987) จากนั้น
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ศึกษาความใกลชิดทางพันธุกรรมของดีเอ็นเอ
ตัวอยาง โดยใชการวิเคราะหความสัมพันธแบบ 
Agglomerative hierarchical clustering (AHC)

วิเคราะหความหลากหลายทางพันธุกรรมดวย
เทคนิค RAPD

นําใบออนหรือยอดออน มาทําการสกัด
ดีเอ็นเอโดยนํามาชั่งใหได 0.2 กรัม แลวบดในโกรง
ทีม่ไีนโตรเจนเหลวใหละเอยีด เสรจ็แลวเทใสหลอด
ทดลอง จากน้ันเติม 2XCTAB buffer จํานวน 
600 ไมโครลิตร ลงในหลอดที่เตรียมไว แลวนําไป
บมทีอ่ณุหภมู ิ60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที 
เติมคลอโรฟอรม (chloroform): ไอโซเอมิล
แอลกอฮอล (isoamyl alcohol) อัตราสวน 
24 : 1 จาํนวน 800 ไมโครลติร เขยาเบาๆ ใหเขากนั 
แลวนําไปเหว่ียง (centrifuge) ที่ระดับความเร็ว 
12,000 g ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 
5-10 นาที จากน้ันดูดเฉพาะน้ําที่ใสสวนบนลงใน
หลอดทดลองใหม แลวเติมไอโซโพรพานอล 
(isopropanol) ที่เย็นจัด จํานวน 600 ไมโครลิตร 
เพื่อตกตะกอนดีเอ็นเอ เขยาเบาๆ ใหเขากัน นําไป
แชไวที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เปนเวลา 
10-20 นาที แลวนําไปเหวี่ยงที่ความเร็วและ
อุณหภูมิเทาเดิม เปนเวลา 5-10 นาที จากนั้น
เทไอโซโพรพานอลทิ้งไป แลวเติมแอลกอฮอล 
80 เปอรเซ็นต จํานวน 800 ไมโครลิตร แลวนําไป
เหวี่ยงที่ความเร็วและอุณหภูมิเทาเดิม เปนเวลา 
5-10 นาท ีแลวเทแอลกอฮอล 80 เปอรเซน็ต ทิง้ไป 
และทาํซํา้ขัน้ตอนนีอ้กี 2 ครัง้ ปลอยใหตะกอนแหง
โดยการเปดฝาทิ้งไว เปนเวลา 20-30 นาที จากน้ัน
นาํมาละลายใน TE buffer จาํนวน 50-100 ไมโครลิตร 
เก็บรักษาสารละลายดีเอ็นเอท่ีไดที่อุณหภูมิ -20 
องศาเซลเซียส และทําการวัดคุณภาพและปริมาณ

สารละลายดีเอ็นเอโดยวิธีอะกาโรสเจลอิเล็กโตร
โฟริซีส (agarose gel electrophoresis) ความ
เขมขนของเจล 0.8 เปอรเซ็นต ใน 1XTAE buffer 
เปรียบเทียบกับความเขมขนของดีเอ็นเอมาตรฐาน

ผลการทดลองและวิจารณ
ลักษณะทางพฤกษศาสตรและการเจริญเติบโต

จากการปลูกรวบรวมหญาหวานท่ีไดจากการ
สํารวจ สามารถแยกลักษณะความแตกตางกันทาง
สณัฐานวทิยาได 4 กลุมลกัษณะ คอื 1) ใบใหญมขีน 
(BLHS) 2) ยอดออนสีมวง (PYSS) 3) ใบแคบยาว 
(ไตหวัน, LNLS) และ 4) ทรงพุมเล็ก (SSS) แตเมื่อ
บนัทึกลกัษณะทางการเจรญิเตบิโต สภาพแวดลอม 
และลกัษณะทางพฤกษศาสตรตามขอกาํหนดตางๆ 
ตามแบบบันทกึของสาํนกัคุมครองพนัธุพชื (2542) 
พบวาไมมคีวามแตกตางกนัมากนกั โดยหญาหวาน
ทุกกลุ มตัวอย างมีลักษณะเป นไม พุ มตั้ งตรง
ขนาดเล็กลาํตนเปนสเีขียว ความสูง 2-50 เซนติเมตร 
มีการแตกกอดี ใบสีเขียวและดอกมีสีขาว ชอดอก
เปนลักษณะ corymb ระยะท่ีเหมาะสมสําหรับ
เกบ็เก่ียวอยูในชวงกอนออกดอก อายดุอกประมาณ 
4 เดือนหลังปลูก (Fig. 1, Table 1)

ในขณะท่ีผลการวิเคราะหความสัมพันธทาง
พันธุกรรมของหญาหวานทั้ง 4 กลุมตัวอยาง ไดแก 
ใบใหญมีขน, ยอดออนสีมวง, ใบแคบยาว และ
ทรงพุมเล็ก ดวยเครื่องหมายโมเลกุลชนิด RAPD 
จํานวน 8 เคร่ืองหมาย และเคร่ืองหมายโมเลกุล
ชนิด ISSR จํานวน 4 เครื่องหมาย ไดแถบดีเอ็นเอ
จาํนวนท้ังหมด 63 แถบ เมือ่นาํแถบดีเอน็เอท่ีไดมา
วิเคราะหความสัมพันธแบบ Agglomerative 
hierarchical clustering (AHC) พบวาหญาหวาน
ทัง้ 4 ตวัอยางมีความแตกตางทางพันธกุรรมท้ังหมด 
(Fig. 2)

J. Agri. Prod.72 ว. ผลิตกรรมการเกษตร 2(1):67-78



Table 1  Botanical characteristics and agricultural characteristics of Stevia rebaudiana 
Bertoni

Stevia rebaudiana Bertoni

Planting date
Evaluation environment
Type of planting
Vigour of the plant

12/2/2559
Tropical

seed
good

environment

- Topography
- Country of characterization and /or evaluation
- Crop agriculture
- Soil moisture
- Soil fertility
- Light requirement

Mountainous
Higher-level landform

Perennial fi eld cropping
Slightly moist

Moderate
sunny

leaf

- Blade shape of mature leaf
- Leaf colour
- Leaf colour variegation
- Number of lobes in mature leaf

cuneate
green

Present
Few

Figure 1  Leaf and flower of Stevia rebaudiana Bertoni
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Stevia rebaudiana Bertoni

- Terminal leafl et
- Foliation density
- leaf margin colour
- vein colour
- leaf density
- leaf type
- margin
- venation

Present
dense

light green
light green

High
simple
crenate

longitudinal

stem

- stem branching
- Plant growth habit
- Stem growth habit
- Plant height
- Crown number per plant
- stem color
- Type of material received

Semi-erect
Erect
Erect

5-20 cm.
high
green
seed

fl ower

- Flower color
- Intensity of fl ower color
- Length of peduncle
- Number of infl orescences per plant
- Time of fl owering
- Type of fl ower
- Length of picking season
- Fertility of fi rst fl owers
- fl owering
- days to fl owering after emergence
- sex

white
light

≤ 5 cm.
11-29

4 month after planting
corymb

before fl owering
good

every year
20

Female and male

Table 1  Botanical characteristics and agricultural characteristics of Stevia rebaudiana 
Bertoni (Cont.)
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ปริมาณสารสตีวิโอไซดทั้งหมด
จากการวิเคราะหปริมาณสตีวิโอไซดทั้งหมด

โดยใชเทคนิค HPLC Assay ในตนหญาหวานแตละ
กลุ มตัวอยาง พบวาหญาหวานท่ีมีปริมาณสาร
สตีวโิอไซดมากท่ีสดุ ไดแก หญาหวานกลุมยอดออน

สีมวง มีปริมาณสารสตีวิโอไซด เทากับ 40.58 g/
gDW รองลงมา ไดแก กลุมใบแคบยาว (ไตหวัน), 
กลุมใบใหญมีขน และกลุมทรงพุมเล็ก ที่มีปริมาณ
สารสตีวิโอไซด เทากับ 5.99, 5.94, และ 5.27 g/
gDW ตามลําดับ (Table 2)

Figure 2  The analysis of genetic correlations of Stevia rebaudiana Bertoni

Table 2  Stevioside content (HPLC Assay) of Stevia rebaudiana Bertoni

Groups of sample Stevioside content (g/gDW)

1. long narrow leaves stevia (LNLS)
2. purple young shoot stevia (PYSS)
3. big leaf with leaf hair stevia (BLHS)
4. small shrub stevia (SSS)

5.99
40.58
5.94
5.27
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ความสามารถในการตานสารอนุมูลอิสระ
จากการวิเคราะหความสามารถในการตาน

อนมุลูอสิระ พบวาหญาหวานกลุมทรงพุมเลก็ มคีา
ความสามารถในการตานอนุมลูอสิระสูงสดุ คดิเปน

รอยละ 77.43 รองลงมาไดแก กลุมยอดออนใบ
สีมวง, กลุ มใบใหญมีขน และกลุมใบแคบยาว 
คิดเปนรอยละ 76.60, 75.20, 73.40 ตามลําดับ 
(Table 3)

Table 3  Antioxidant capacity of Stevia rebaudiana Bertoni in early pre-flowering

Groups of sample Antioxidant capacity (%)

1. long narrow leaves stevia (LNLS)
2. purple young shoot stevia (PYSS)
3. big leaf with leaf hair stevia (BLHS)
4. small shrub stevia (SSS)

73.40±0.01
76.60±0.01
75.20±0.02
77.43±0.01

ปริมาณซาโปนินและปริมาณฟนอลิก
จากการวิเคราะหปริมาณซาโปนินในตน

หญาหวานพบวา หญาหวานกลุมใบแคบยาวมี
ปรมิาณสารซาโปนนิสงูสดุเทากบั 52.00 mg/gDW 
รองลงมาไดแก กลุมทรงพุมเล็ก, กลุมยอดออน
สีมวง และกลุมใบใหญมีขน ที่ปริมาณสารซาโปนิน
มีคาเฉลี่ยเทากับ 51.12, 50.82 และ 45.20 mg/
gDW ตามลําดบั (Table 4) เมือ่ทาํการวิเคราะหหา

ปริมาณฟนอลิกท้ังหมดโดยใชเทคนิค Folin 
Ciocalteu Colorimetric Assay พบวาหญาหวาน
กลุมใบใหญมีขน มีปริมาณสารฟนอลิกมากที่สุด
เทากับ 0.058 mg/gDW รองลงมาไดแก กลุม
ยอดออนสีมวง, กลุมทรงพุมเล็ก, และ กลุมใบแคบ
ยาว ทีม่ปีรมิาณสารปรมิาณฟนอลกิท้ังหมด เทากบั 
0.052, 0.050 และ 0.041 mg/gDW ตามลําดับ 
(Table 5)

Table 4  Total saponin of Stevia rebaudiana Bertoni in early pre-flowering

Groups of sample Total saponins (mg/gDW)

1. long narrow leaves stevia (LNLS)
2. purple young shoot stevia (PYSS)
3. big leaf with leaf hair stevia (BLHS)
4. small shrub stevia (SSS)

52.00 ± 1.35
50.82 ± 1.80
45.20 ± 2.50
51.12 ± 1.05
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Table 5  Total phenolic compounds of Stevia rebaudiana Bertoni in early pre-flowering

Groups of sample
Total phenolic compounds

(mg galic/gDW)

1. long narrow leaves stevia (LNLS)
2. purple young shoot stevia (PYSS)
3. big leaf with leaf hair stevia (BLHS)
4. small shrub stevia (SSS)

0.041±0.00
0.052±0.01
0.058±0.01
0.050±0.00

สรุปผลการศึกษา
หญาหวานที่ไดจากการสํารวจและรวบรวม

จากเขตภาคเหนือตอนบนในป พ.ศ.2559 พบวา
สามารถเจริญเติบโตได ดี ในพื้นที่ทดสอบที่มี
ความสูงเหนือระดับนํ้าทะเล 1200 เมตร โดยเริ่ม
พบการแตกยอดและแทงชอดอกตั้งแตชวงตน
ฤดูฝน (พฤษภาคม-กรกฎาคม) ซึ่งเปนชวงท่ี
สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไดสูงสุด หลังจากนั้น
การเจริญเตบิโตจะลดลงในชวงฤดหูนาว เกษตรกร
จงึมักตดัแตงและบํารุงดวยการใสปุยคอกและกําจัด
วัชพืชทันทีหลังตัดแตง ดานศัตรูพืชที่เขาทําลาย 
พบวามีการเขาทําลายของมดและแมลงคอมทอง
โดยการกัดกินใบในชวงเดือนสิงหาคม สามารถ
จําแนกลักษณะของตนหญาหวานที่รวบรวมได 
4 ลักษณะ (กลุม) คือ 1) กลุมใบใหญมีขน 2) กลุม
ยอดออนสีมวง 3) กลุมใบแคบยาว (ไตหวัน) และ 
4) กลุมทรงพุมเล็ก ผลจากการวเิคราะหความสมัพนัธ
ทางพันธุกรรมของหญาหวาน จากการวิเคราะห

ความสัมพันธแบบ Agglomerative hierarchical 
clustering (AHC) พบวา หญาหวานทั้ง 4 ตัวอยาง
มคีวามแตกตางทางพนัธกุรรมท้ังหมด ดานปรมิาณ
สตีวิโอไซดที่วิเคราะหโดยใชเทคนิค HPLC Assay 
พบวาหญาหวานท่ีมปีริมาณสารสตีวโิอไซดมากทีส่ดุ
ไดแกหญาหวานกลุมยอดออนสีมวง เมื่อวิเคราะห
ปริมาณสารฟนอลิกทั้งหมดในหญาหวานระยะ
กอนดอกบานพบวา หญาหวานกลุมใบใหญมีขน
มีคาเฉลี่ยสูงสุด สวนหญาหวานกลุมใบแคบยาว 
(ไตหวัน) มีปริมาณซาโปนินในใบมากท่ีสุด และ
พบวาตนหญาหวานกลุมทรงพุมเล็กมีฤทธิ์ตาน
อนุมูลอิสระสูงท่ีสุด สําหรับการใชประโยชนของ
หญาหวาน พบวาเกษตรกรนําสวนใบในระยะกอน
ออกดอกมาอบแหงและบดผงสงผู ประกอบการ
เอกชนในการสกัดเป นหญาหวานไซรัปและ
ผลติภณัฑอืน่ๆ สาํหรบัผสมในอาหารและเคร่ืองดืม่
เพื่อใหความหวานทดแทนนํ้าตาลและใชปรุงรส
อาหารบางชนิด
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Abstract
Paris polyphylla Sm. is perennial hurb with rhizome. The stem is 0.5-1.0 m above 

ground. Leaves are found in a whorl of 5 to 10 leaves with broadly oval shape and parallel 
edge. Petiole is brown. Solitary flower, with 4-6 green bracts. Fruit is capsule and round 
shape with smooth surface. Seeds are red with orange. Plants are distributed in highland 
about 900-1,900 meters above sea level. Generally, plants grow in late summer-late rainy 
season and break dormant to summer. The utilization of plants is tonic medication, 
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healing wounds and bruise. At present, Paris polyphylla Sm. is risk of extinction due to 
slow growth and excessive harvesting. The main ingredients of this plant in saponins and 
polyphenol. This preliminary study was conducted for plant samples from 10 locations 
of Chiangmai (Doisaket), Samoeng, Mae Wang (Khun Wang), Mae Chaem (Mae Jon Luang), 
Chiang Dao, Chom Thong (Khun Taeand Mae Dad), Chiang Rai (Wiang Pa Paoand Pang 
Khon) and Nan (Mae Charim) which classified into 7 sample sites as Doisaket (S1), Samoeng 
(S2), Mae Chaem (S3), Mae Wang (S4), Wiang Pa Pao (S5), Chiang Dao (S6) and Mae Charim 
(S7) which were genetically different. After classified by Agglomerative hierarchical clustering 
(AHC), all samples were separated into 3 groups as follow: group 1 composed of S1 
(Doisaket), S2 (Samoeng), S5 (Wiang Pa Pao), and S6 (Chiang Dao), group 2 composed of 
S3 (Mae Chaem) and S4 (Mae Wang) and group 3 was S7 (Mae Charim). For phytochemical 
study, it was found that sample from Wiang Pa Pao (S5) showed the highest total phenolic 
compounds of (0.009 mg/gDW). Sample from Samoeng (S2) showed the highest antioxidant 
capacity (23.63±0.03 %) and sample from Mae Chaem (S3) showed the highest total 
saponins substance (32.26±0.65 mg/gDW.).
Keywords:  Paris polyphylla Sm., saponins, antioxidant, phenolic compounds

บทคัดยอ
สัตฤๅษีเปนพืชลมลุกอายุหลายป มีลําตนเหนือดินสูง 0.5-1.0 เมตร มีเหงาอยูใตดิน ใบเปนใบเดี่ยว

ออกเวียนรอบขอ รูปรีแกมรูปขอบขนาน ฐานใบมน ปลายใบแหลม พบ 5-10 ใบ/ตน กานใบสีนํ้าตาล 
ดอกเดี่ยวออกที่ปลายยอด มีใบประดับ 4-6 ใบใตฐานรองดอก ผลแบบแคปซูลทรงกลม ผิวเรียบ เมล็ด
สแีดงอมสม พบกระจายตัวบนพ้ืนทีส่งูประมาณ 900-1,900 เมตร เจริญเติบโตในชวงปลายฤดูรอน-ปลาย
ฤดูฝน พักตัวในฤดูหนาว-ฤดูรอน มีการนํามาใชประโยชนดานยาบํารุงกําลัง สมานแผล รักษาอาการชํ้า
ในปจจุบันอยูในภาวะเสี่ยงตอการสูญพันธุเนื่องจากการเก็บจากปาจํานวนมาก กลุมสารสําคัญที่พบคือ
สารซาโปนินและสารกลุมฟนอล จากการสํารวจพบสัตฤๅษีจํานวน 10 พื้นท่ีในภาคเหนือตอนบน คือ 
จังหวัดเชียงใหม อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอสะเมิง อําเภอแมวาง (ขุนวาง) อําเภอแมแจม (แมจอนหลวง) 
อาํเภอเชยีงดาว อาํเภอจอมทอง (บานขนุแตะ และบานแมแดด) จงัหวดัเชยีงราย อาํเภอเวยีงปาเปา (บาน
ขุนแมลาว) อําเภอเมือง (บานปางขอน) และจังหวัดนาน (อําเภอแมจริม) จากผลวิเคราะหความสัมพันธ
ทางพันธุกรรมของสัตฤๅษีพบวาตัวอยางที่เก็บมาจาก 10 พื้นที่จําแนกไดเปน 7 กลุม ที่มีความแตกตาง
ทางพันธุกรรมไดแก ดอยสะเก็ด (S1) สะเมิง (S2) แมแจม (S3) แมวาง (S4) เวียงปาเปา (S5) เชียงดาว 
(S6) และ แมจริม (S7) เมื่อวิเคราะหความสัมพันธทางพันธุกรรมแบบ Agglomerative hierarchical 
clustering (AHC) สามารถแยกเปน 3 กลุมยอย คือ กลุมที่หนึ่งไดแก กลุมตัวอยางจาก ดอยสะเก็ด (S1) 
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สะเมิง (S2) เวียงปาเปา (S5) และ เชียงดาว (S6) กลุมที่สองไดแก กลุมตัวอยางจาก แมแจม (S3) และ 
แมวาง (S4) และกลุมที่สามไดแก กลุมตัวอยางจาก แมจริม (S7) จากการวิเคราะหสารสําคัญจากสวน
หวัใตดนิพบวา ตวัอยางจากเวยีงปาเปา (S5) มสีารประกอบฟนอลกิท้ังหมดสงูกวาตวัอยางอืน่ๆ คอื 0.009 
mg/gDW เมือ่วเิคราะหความสามารถในการตานอนมุลูอสิระพบวา สตัฤๅษทีีส่าํรวจจากอาํเภอสะเมงิ (S2) 
มีคาความสามารถในการตานอนุมูลอิสระสูงที่สุด คือ 23.63±0.03 % และการวิเคราะหปริมาณ
สารซาโปนินทั้งหมดพบวา สัตฤๅษีที่สํารวจจากอําเภอแมแจม (S3) มีปริมาณสารซาโปนินท้ังหมด
มากที่สุด คือ 32.26±0.65 mg/gDW
คําสําคัญ: สัตฤๅษี ตีนฮุงดอย สารซาโปนินทั้งหมด สารตานอนุมูลอิสระ สารฟนอลิก

คํานํา
สตัฤๅษี (Paris polyphylla Sm.) ชือ่ทองถ่ิน

เล็บฮุง, ตีนฮุงดอย, ตง (คนเมือง), ตองลุงจอ 
(ไทใหญ) ยาประดงรอยเอ็ด (ลั้วะ) เล็บฮุงเปน
พชืลมลกุ มเีหงาอยูใตดนิ ใบเด่ียวออกเวียนรอบขอ 
5-9 ใบ รปูรีแกมรูปขอบขนาน โคนใบมนหรือสอบ 
ปลายใบแหลม กานใบสีนํ้าตาล ดอกเดี่ยวมียอด
เกสรเพศเมียสีเหลืองหรือสีสม มีใบประดับ 4-6 ใบ
รองรับ ผลแบบแคปซูล ทรงกลม ผิวเรียบ เมล็ดมี
เยือ่หุมอวบนํา้สแีดงอมสม ลาํตนใตดนิ ชอบขึน้ตาม
พื้นในปาสนเขา ที่มีเรือนยอดโปรง ความสูงต้ังแต 
1,000 เมตรจากระดับนํ้าทะเล (เกรียงไกรและ
คณะ, 2551) ลาํตนใตดนิ กนิสดหรอืตมดืม่นํา้รกัษา
อาการบาดเจ็บ และเอาไปดองเหลากินเปนยาบํารุง
กําลัง (สํานักงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2544) สวน
ของเหงานยิมนาํไปใชประโยชนกนัอยางแพรหลาย
ในประเทศตางๆ เชน เนปาลและจีน ในประเทศ
เนปาลใชเปนยายอยเสมหะ รักษาพิษไข พิษจาก
อาหาร แกพิษงูกัด พิษแมลงกัด เปนยาบรรเทา
ผลกระทบจากยาเสพตดิ เคีย้วรากรกัษาแผลภายใน
คอ รักษาบาดแผลภายนอก ใชเปนยาแกปวด 

ตมรากรักษาแผลคอตีบ โรคตอมนํ้าเหลือง ตอม
ทอนซิล คางทูม โรคเตานมอักเสบ โรคไขขอ 
บรรเทาฝ ประเทศจีนใชเปนสวนผสมหลักในยา
รักษาตับ ทอง จมูก ปอดคอ และมะเร็งเตานม 
(Madhu et al., 2010) และใชรักษาเนื้องอก 
หามเลือด ตอตานการอักเสบ ลดอาการปวดบวม 
มะเร็งปอด และมะเร็งกล องเสียง และเปน
สวนประกอบท่ีสําคัญของสิทธิบัตรยาจีน เชน 
แคปซูล “Gongxuening” “JideshengSheyao” 
“BiyanQingduKeli” (Wen et al., 2012; Shah 
et al., 2012; Qin et al., 2013) CNC-DIVERSITAS 
(2012) ได รายงานสายพันธุ  ไว ว าพบ Paris 
polyphylla Sm. 12 สายพันธุทั่วโลก Qin et al., 
(2013) รายงานวา P. polyphylla Sm. แบงออก
ไดมากกวา 10 สายพันธุ มี 2 สายพันธุที่สําคัญ คือ 
P. polyphylla var. chinensis และ P. polyphylla 
var. yunnanensis ซึง่มเีขตการกระจายพนัธุตัง้แต
แถบหิมาลัยไปยังประเทศจีน ทิเบต เนปาล 
เทือกเขาหิมาลัย จีน ไตหวัน พมา ลาว และ
เวียดนาม (eMonocot, 2011) และสวนใหญอยูใน
เขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและแถบ
ตะวนัตกเฉยีงใตของประเทศจีน โดยเฉพาะอยางยิง่
ในมณฑลยูนนาน มณฑลเสฉวน และมณฑลกุยโจว 

J. Agri. Prod. 81ว. ผลิตกรรมการเกษตร 2(1):79-90



(CNC-DIVERSITAS, 2012) ในไทยพบเฉพาะ
สายพันธุ chinensis พบเฉพาะทางภาคเหนือแถบ
จงัหวดัเชยีงใหม เชยีงราย แพร นาน ขึน้ในปาดบิเขา 
ระดบัความสงู 900-1,900 เมตร ในตางประเทศพบ
ในระดับความสงูจนถึง 3,000 เมตร ทรพัยากรของ
สมนุไพรนี ้มปีรมิาณลดลงอยางมาก การเจรญิเตบิโต
ของเหงาชามาก สามารถเกบ็เกีย่วผลผลติหลงัจาก
ปลูกไปแลวเมื่อมีอายุ 5-7 ปขึ้นไป ในประเทศจีน
เกิดปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในชวงปลายป 
ค.ศ.1990 การผลิตมีปริมาณนอยกวา 1,000 ตัน
ตอป ในขณะที่ความตองการประมาณ 2,000 ตัน
ตอป (Wen et al., 2012) รัฐมณีปุระ ของประเทศ
อินเดีย มีการสงออกไปยังประเทศจีนและประเทศ
อื่นๆ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต ผานไปทาง
ประเทศพมาอยางผดิกฎหมาย (Shah et al., 2012) 
ทั้งนี้ International Union for Conservation 
of Nature and Natural Resources (IUCN) 
กําหนดใหสัตฤๅษีเปนหน่ึงในพืชสมุนไพรที่ระบุวา
เปนความเสีย่งภายใตภยัการคกุคาม (Madhu et al., 
2010) การศึกษาสารประกอบ สามารถแยก
สารประกอบได 8 ชนิด คือ Falcarindiol, 
β-ecdysterone และ saponins 6 ชนิด ซึ่งมีฤทธิ์
ตอตานมะเร็งอยางมีนัยสําคัญ โดยโครงสรางของ 
saponins มีฤทธิ์ต านเนื้องอกได นอกจากนี้
ยังสามารถบรรเทาอาการบวมนํ้าที่ปอดและ
กลามเน้ือหวัใจ (Shah et al., 2012)

สํานักคุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 
(2555) จัดสัตฤๅษีไวเปนสมุนไพรที่อาจจะสูญพันธุ
และมีความสําคญัทางเศรษฐกิจ ในพ้ืนทีเ่ขตอนุรกัษ
ปาดอยมอนฤๅษี ในเขตปาสงวนแหงชาติปา
ขุนแมกวง ตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม สํานักงานสวนสาธารณะ (2552) 

จัดสัตฤๅษีเปนไมพื้นเมืองของไทยที่ควรคาแก
การอนุรักษพันธุกรรม

อุปกรณและวิธีการ
พืชทดลองและแหลงเก็บตัวอยาง

สตัฤๅษีจากแหลงสาํรวจจากพ้ืนท่ีของจังหวัด
เชียงใหม 6 อําเภอ ไดแก ดอยสะเก็ด สะเมิง 
แมวาง แมแจม เชยีงดาว และกลัยาณวิฒันา จงัหวดั
เชียงราย 2 อําเภอ ไดแก เวียงปาเปา และอําเภอ
เมืองเชียงราย และจังหวัดนาน หนึ่งอําเภอ คือ 
แมจริม รวมจํานวน 10 พื้นที่ อยางไรก็ตามเม่ือ
จําแนกตามกลุมของดีเอ็นเอ ที่สกัดไดจะนําเสนอ
ผลการทดลองแยกตามกลุมตัวอยาง 7 กลุม ดังนี้

S1 กลุมดอยสะเก็ด (Doisaket) 
 ตัวอยางจากอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

เชียงใหม
S2 กลุมสะเมิง (Samoeng) 
 ตวัอยางจากอาํเภอสะเมิง จงัหวดัเชยีงใหม
S3 กลุมแมแจม (Mae Chaem) 
 ตัวอยางจากบานแมจอนหลวง อําเภอ

แมแจม จังหวัดเชียงใหม
S4 กลุมแมวาง (Mae Wang) 
 ตัวอยางจากบานขุนวาง อําเภอแมวาง 

จังหวัดเชียงใหม
S5 กลุมเวียงปาเปา (Wiang Pa Pao) 
 ตัวอยางจากบานขุนแมลาว อําเภอ

เวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย
S6  กลุมเชียงดาว (Chiang Dao) 
 ตัวอยางจากอําเภอเชียงดาว จังหวัด

เชียงใหม
S7 กลุมแมจริม (Mae Charim) 
 ตัวอยางจากอําเภอแมจริม จังหวัดนาน
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วิธีดําเนินการทดลอง
การบันทึกขอมูลดานลักษณะสัณฐานวิทยาและ
การเจริญเติบโต

บันทึกข อมูลด านความหลากหลายทาง
พันธุกรรมชนิด นิเวศวิทยา และการกระจายพันธุ 
การใชประโยชนดานตางๆ ของสัตฤๅษีลักษณะ
ประจาํพนัธุ ชือ่เรยีกทองถิน่ สวนทีน่าํมาใชประโยชน 
โดยใชแบบสอบถาม รวมถงึบนัทกึการเจริญเตบิโต
ของตนสัตฤๅษีที่นํามาเพาะปลูกบันทึกลักษณะ
ประจําพันธุ ประเมินคุณลักษณะทางพันธุกรรม 
จําแนกพันธุโดยใชลักษณะทางสัณฐานวิทยา ตาม
แบบบันทึกของสํานักคุมครองพันธุพืช (2542)

การวเิคราะหสารสาํคญัและความหลากหลายทาง
พันธุกรรม

วเิคราะหสารสาํคญัโดยเกบ็ตวัอยางหวัสตัฤๅษี
มาใชในการวเิคราะหไดแก ปรมิาณฟนอลกิทัง้หมด 
โดยวิธี Folin-Ciocalteu reagent รายงานเปน
มลิลกิรัมกรดแกลลกิตอกรมันํา้หนกัแหงพืชตวัอยาง 
(mg/gDW) และ ปรมิาณสารซาโปนนิ โดยวธิ ีTotal 
saponin colourimetry assay รายงานผลเปน
มิลลิกรัมตอกรัมนํ้าหนักแหงของพืชตัวอยาง (mg/
gDW) วเิคราะหความสามารถในการตานอนมุลูอสิระ 
รายงานผลเปนรอยละ (%) ของความสามารถ
ในการตานสารอนุมูลอิสระ และวิเคราะหความ
หลากหลายทางพันธุกรรมดวยเทคนิค RAPD โดย
การสกัดดีเอ็นเอจากใบออน ตามกรรมวิธีของ 
Doyle and Doyle (1987) ดังนี้ นําใบออนหรือ
ยอดออนของสัตฤๅษี มาทําการสกัดดีเอ็นเอโดยนํา
มาช่ังใหได 0.2 กรัม แลวบดในโกรงทีม่ไีนโตรเจนเหลว
ใหละเอยีด เสรจ็แลวเทใสหลอดทดลอง จากน้ันเติม 
2XCTAB buffer จาํนวน 600 ไมโครลติร ลงในหลอด

ทีเ่ตรียมไว แลวนาํไปบมท่ีอณุหภูม ิ60 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 30 นาท ีเตมิคลอโรฟอรม (chloroform): 
ไอโซเอมิลแอลกอฮอล (isoamyl alcohol) 
อตัราสวน 24 : 1 จาํนวน 800 ไมโครลติร เขยาเบาๆ 
ใหเขากัน แลวนําไปเหวี่ยง (centrifuge) ที่ระดับ
ความเร็ว 12,000 g ที่อุณหภมูิ 4 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 5-10 นาท ีจากนัน้ดดูเฉพาะนํา้ท่ีใสสวนบน
ลงในหลอดทดลองใหม แลวเติมไอโซโพรพานอล 
(isopropanol) ที่เย็นจัด จํานวน 600 ไมโครลิตร 
เพื่อตกตะกอนดีเอ็นเอ เขยาเบาๆ ใหเขากัน นําไป
แชไวที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เปนเวลา 
10-20 นาที แลวนําไปเหวี่ยงที่ความเร็วและ
อุณหภูมิเทาเดิม เปนเวลา 5-10 นาที จากนั้นเท
ไอโซโพรพานอลท้ิงไป แลวเติมแอลกอฮอล 
80 เปอรเซ็นต จํานวน 800 ไมโครลิตร แลวนําไป
เหวี่ยงที่ความเร็วและอุณหภูมิเทาเดิม เปนเวลา 
5-10 นาท ีแลวเทแอลกอฮอล 80 เปอรเซน็ต ทิง้ไป 
และทาํซํา้ขัน้ตอนนีอ้กี 2 ครัง้ ปลอยใหตะกอนแหง
โดยการเปดฝาทิ้งไว เปนเวลา 20-30 นาที จากนั้น
นาํมาละลายใน TE buffer จาํนวน 50-100 ไมโครลิตร 
เก็บรักษาสารละลายดีเอ็นเอท่ีไดที่อุณหภูมิ -20 
องศาเซลเซียส และทําการวัดคุณภาพและปริมาณ
สารละลายดีเอ็นเอโดยวิธีอะกาโรสเจลอิเล็กโตร
โฟริซีส (agarose gel electrophoresis) ความ
เขมขนของเจล 0.8 เปอรเซ็นต ใน 1XTAE buffer 
เปรียบเทียบกับความเขมขนของดีเอ็นเอมาตรฐาน

ผลการทดลองและวิจารณผล
จากการสํารวจและรวบรวมในป 2559 บนัทกึ

ขอมลูการเจรญิเตบิโตพบวา ตนสตัฤๅษเีจรญิเตบิโต
ในชวงการเจริญเติบโตทางลําตนในฤดูฝน มีการ
พฒันาดอกแตยงัไมพบการติดเมลด็ ตนสตัฤๅษีทีไ่ด
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จากการสาํรวจในป 2559-2560 มกีารเจรญิเตบิโต
ทางลําตนชวงฤดูฝนเดือนพฤษภาคม-มถินุายน และ
การเจริญดานสวนขยายพันธุ  (reproductive 
growth) ตั้งแตเดือนกรกฎาคม ไปจนถึงเดือน
ธันวาคมกอนจะเขาสู ระยะพักตัวในชวงเดือน
มกราคมเปนตนไป การเจริญเติบโตทางลําตนของ
ตนสัตฤๅษีจะขึ้นอยูกับการสะสมอาหารภายในหัว 
ซึ่งแตละหัวจึงเจริญเติบโตไมพรอมกันแตจะอยูใน
ชวงระยะเวลาใกลเคียงกัน ลักษณะการติดเมล็ด
ของตนตีนฮุงดอยจะเกาะเปนกลุมกันแนนภายใน
ฝก เมื่อสุกแกเต็มที่ฝกที่หุมเมล็ดจะแตกออก จะมี
เมล็ดเฉลี่ยในฝกประมาณ 20-35 เมล็ด/ฝก 
มีลักษณะเมล็ดกลม มีเยื่อหุมอวบนํ้าสีสมแดงและ
จะมีภายในหรือเมล็ดจริงคอนขางแข็งสีขาวครีม
อยู ภายใน (Figure 1) โดยท่ัวไปลักษณะทาง
พฤกษศาสตร และสัณฐานวิทยาของสัตฤๅษีจาก
แตละแหลง มีความหลากหลายทางสัณฐานวิทยา
มาก จึงไมสามารถจําแนกความแตกตางของแตละ
แหลงที่ไดทําการสํารวจจากลักษณะภายนอกได 
แตโดยรวมสามารถสรุปลักษณะทางพฤกษศาสตร
ไดดังแสดงไวใน Table 1

ผลจากการตรวจวเิคราะห DNA จากใบสตัฤๅษี 
7 ตัวอยางในป 2560 จากแหลงดอยสะเก็ด (S1) 
สะเมิง (S2) แมแจม (S3) แมวาง (S4) เวียงปาเปา 
(S5) เชียงดาว (S6) และแมจริม (S7) ดวย
เครื่องหมายโมเลกุลชนิด RAPD จํานวน 5 ตัว และ
เครือ่งหมายโมเลกลุชนดิ ISSR จาํนวน 5 เครือ่งหมาย 
ไดแถบดเีอน็เอจาํนวน 48 แถบ เมือ่นาํมาวเิคราะห
ความสัมพันธแบบ Agglomerative hierarchical 

clustering (AHC) พบวาสามารถจําแนกความ
แตกตางทางพันธุกรรมแบงออกเปน 3 กลุม โดย
กลุมแรกไดแก ดอยสะเก็ด (S1) สะเมิง (S2) 
เวียงปาเปา (S5) และเชียงดาว (S6) กลุมท่ีสอง
ไดแก แมแจม (S3) และ แมวาง (S4) และกลุม
ที่สามไดแก แมจริม (S7) (Figure 2)

เม่ือวิเคราะหหาปริมาณสารสําคัญท่ีมีใน
แตละแหลงท่ีพบโดยวิเคราะหปริมาณฟนอลรวม 
(Total phenolic compounds) ดวยวิธี Folin-
Ciocalteu reagent และวิเคราะหปริมาณสาร
ซาโปนิน (Total saponin colourimetry assay) 
จํานวน 7 ตัวอยาง พบวาปริมาณฟนอลรวม (total 
phenolic compounds) จากหัวที่พักตัวของ
สตัฤๅษทีีไ่ดจาก ตาํบลขนุแมลาว อาํเภอดอยสะเกด็ 
ซึ่งจัดอยูในกลุมเวียงปาเปา (S5) มีปริมาณ total 
phenolic compounds เฉลี่ยสูงวาตัวอยางอื่นๆ 
คือเทากับ 0.009 mg/gDW (Table 2)

ในขณะที่ปริมาณสารซาโปนินทั้งหมดในหัว
ที่พักตัวขนาดและนํ้าหนักใกลเคียงกันพบวา 
สัตฤๅษีที่สํารวจจากเขตบานแมจอนหลวง ตําบล
ขุนแมวาง อําเภอแมแจม ซึ่งจัดอยูในกลุมแมแจม 
(S3) มีปริมาณสารซาโปนินเฉลี่ยสูงกวากลุมอื่นๆ 
คือ 32.26±0.65 mg/gDW (Table 3)

จากการวิเคราะหความสามารถในการตาน
อนมุลูอสิระ เปรียบเทียบจากแตละแหลงในสวนหวั
ทีพ่กัตัวขนาดและน้ําหนักใกลเคียงกันพบวาสตัฤๅษี
มาจาก อําเภอสะเมิง หรือกลุมสะเมิง (S2) มีคา
ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระมากกวา
กลุมอื่นๆ คือ 23.63±0.03 % (Table 4)
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Figure 1  Morphology of Paris polyphylla Sm. collected in this study: leaves and flower 
(A), whole plant (B), rhizome (C) and seed and seedling germinated from seed 
(D)

A

C

B

D
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Table 1  Morphological ch aracteristics of Paris polyphylla Sm.

Paris polyphylla Sm. Detail

Evaluation environment
Type of planting
Vigor of the plant

900-1,900 m.
Rhizome
not good

Environment Detail

- Topography
- Country of characterization and / or evaluation
- Crop agriculture
- Soil moisture
- Soil fertility
- Light

Mountainous
Higher-level landform

Perennial fi eld cropping
Slightly moist

Moderate
sunny

Leaf Detail

- Blade shape of mature leaf
- Leaf colour
- Leaf colour variegation
- Number of lobes in mature leaf
- Foliation density
- Leaf growth habit (attitude)
- Leaf type
- leaf margin colour
- vein colour
- leaf density

oval
Dark green

Present
few

whorled
Semi-erect

simple
green
green

intermediate

Stem Detail

- stem branching
- Plant growth habit
- Stem growth habit
- Plant height
- Crown number per plant
- stem colour
- Type of material received

Erect
Erect
Erect

10-100 cm.
No tillering

purplish green
rhizome
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Paris polyphylla Sm. Detail

Flower Detail

- Flower colour
- Intensity of fl ower colour
- Length of peduncle
- Number of infl orescences per plant
- Time of fl owering
- Type of fl ower
- fl owering-fl owering
- days to fl owering after emergence
- sex
- calyx
- Length of picking season

light green
light

11-15 cm.
≤ 10

June-July
spatulate, 4 linear acute ones
fl owering in some years

120
bisexual fl ower

4-10 lanceolate green leaves
after fl owering

Table 1  Morphological ch aracteristics of Paris polyphylla Sm. (Cont.)

Figure 2 Genetic correlation of 7 sample groups of Paris polyphylla Sm. using 
Agglomerative hierarchical clustering (AHC) analysis
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Table 2 Total phenolic compounds of Paris polyphylla Sm.

Sample groups location Total phenolic compouns (mg galic/gDW)

S1
S2
S3
S4
S5

S6
S7

Doisaket
Samoeng

Mae Chaem
Mae Wang

Wiang Pa Pao 1
Wiang Pa Pao 2

Chiang Dao
Mae Charim

0.0044
0.0066
0.0035
0.0050
0.0090
0.0042
0.0044
0.0039

Table 3 Total saponins of Paris polyphylla Sm.

Sample groups location Total saponins (mg/gDW)

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7

Doisaket
Samoeng

Mae Chaem
Mae Wang

Wiang Pa Pao 1
Chiang Dao
Mae Charim

28.20±0.20
23.55±0.96
32.26±0.65
22.68±2.18
17.15±2.14
27.36±0.47
15.47±1.87

Table 4 Antioxidant of Paris polyphylla Sm.

Sample groups location Antioxidant capacity. (%)

S1
S2
S3
S4
S5

S6
S7

Doisaket
Samoeng

Mae Chaem
Mae Wang

Wiang Pa Pao 1
Wiang Pa Pao 2

Chiang Dao
Mae Charim

15.33±0.07
23.63±0.03
11.67±0.15
18.97±0.27
12.43±0.15
13.73±0.09
13.87±0.28
8.53±0.20
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สรุปผลการวิจัย
สัตฤๅษีจากแตละแหลงมีสัณฐานวิทยาท่ี

หลากหลายและแตกตางกนั การพจิารณาจัดจําแนก
ความแตกตางจากลักษณะภายนอกจึงทําไดยาก
สอดคลองกับ Jin et al. 2011 ที่รายงานผล
การสํารวจสัตฤๅษี 24 ชนิดจากจีนและเวียดนาม 
วามีลักษณะถึง 27 ลักษณะจาก 196 จํานวนตนใน 
8 กลุมประชากร และจากการสํารวจในป 2559-
2561 สามารถจําแนกกลุ มของสัตฤๅษีโดยใช
วิธีวิเคราะหความสัมพันธแบบ Agglomerative 
hierarchical clustering (AHC) สามารถแบง
สัตฤๅษี ออกเปน 3 กลุม คือกลุมที่ 1 ประกอบดวย
สัตฤๅษีที่มาจาก ดอยสะเก็ด (S1) สะเมิง (S2) 
เวียงปาเปา (S5) เชียงดาว (S6) กลุมที่สองมาจาก 
แมแจม (S3) และแมวาง (S4) และกลุมที่สามจาก 
แมจรมิ (S7) เมือ่วเิคราะหสารสาํคญัพบวาตวัอยาง
จากกลุมเวียงปาเปา (S5) มปีรมิาณ total phenolic 
compounds มากกวากลุมอื่นๆ ตัวอยางสัตฤๅษี
จากกลุมแมแจม (S3) มคีาเฉลีย่สาร total saponins 
มากกวากลุมอื่นๆ และสัตฤๅษีจากกลุมสะเมิง (S2) 
มีความสามารถในการตานอนุมูลอิสระสูงสุด 
อยางไรก็ตามในการศึกษาปริมาณสารสําคัญ
ในสัตฤๅษีคร้ังนี้เปนเพียงการศึกษาเบ้ืองตนที่ยัง
ไมไดดําเนินการวางแผนทดลองเพื่อวิเคราะหทาง
สถิติเต็มรูปแบบ ซึ่งควรที่จะทําการศึกษาเพิ่มเติม
ในระยะตอไป
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คําแนะนําในการเตรียมตนฉบับ

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

2. การเรียงเนื้อหา
2.1 ชือ่เรือ่ง (Title) ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ควรสัน้ กระชับและสือ่เปาหมายหลกัของการวจิยั 

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

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

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

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

2.5 คํานํา (Introduction) แสดงเหตุผลหรือความสําคัญท่ีทําวิจัย อาจรวมการตรวจเอกสารและ
วัตถุประสงคไวดวย

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

2.7 ผลการทดลองและวิจารณผล (Results and Discussion) อธิบายผลการทดลอง พรอมเสนอ
ขอมูลในรูปแบบตาราง (Table) หรือภาพประกอบ (Figure) โดยตารางหรือภาพ ใหจัดทําเปน
ภาษาอังกฤษทั้งหมด (รวมทั้งคําอธิบาย) และแทรกอยูในเนื้อหา คําอธิบายตารางใหอยู
เหนือตาราง สวนคําอธิบายภาพใหวางอยูใตภาพ หนวยในตารางใหใชตัวยอ ในระบบเมตริกซ 
สวนวิจารณผล ใหแสดงความคิดเห็นของผลการศึกษาโดยเชื่อมโยงกับสมมติฐานหรืออางอิง
ที่เชื่อถือได กราฟไมใสเสนกรอบ และตารางไมใชเสนแนวตั้ง

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.4 วิทยานิพนธ (Thesis)
ทรงศักดิ์ ธรรมจํารัส. 2554. การศึกษาหาดัชนีการเก็บเก่ียวลําไยพันธุดอในพื้นที่จังหวัด

เชียงใหม โดยใชอายุผลและปริมาณความรอนสะสม. วิทยานิพนธวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน, คณะผลิตกรรมการเกษตร, มหาวิทยาลัยแมโจ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Agricultural Production เพือ่สงบทความออนไลน (ตองลงทะเบยีนสมคัรสมาชกิ
วารสารกอน (ไมมีคาใชจาย) จึงจะสามารถสงบทความได)

การตรวจแกไขและการยอมรับการตีพิมพ
1. การตดิตอผูเขยีนจะติดตอผานอเีมล ตามทีอ่ยูของ correspondent author หรอืหากจาํเปนจะตดิตอ

ทางไปรษณียหรือเบอรโทรศัพทตามท่ีอยูที่ติดตอได
2. เร่ืองที่ผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิอยางนอย 2 ทาน จึงจะไดรับใหลงตีพิมพในวารสาร โดยจะ

ตอบรับการตีพิมพหรือปฏิเสธบทความ ภายในไมเกิน 120 วัน
3. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจแกไขเรื่องที่จะสงตีพิมพทุกเรื่องตามที่เห็นสมควร ในกรณี

ที่จําเปนจะสงตนฉบับที่แกไขแลวคืนใหผูเขียน เพื่อความเห็นชอบอีกครั้งกอนตีพิมพ
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วารสารผลิตกรรมการ เกษตร
JOURNAL OF AGRICULTURAL 
P R O D U C T I O N

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 ketomium-

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

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

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

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