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ไสเดือนดินและการใชประโยชน

ไสเดือนดินถูกมองวาเปนสัตวทเี่ ปนประโยชน
มากกวาสัตวที่เปนโทษตอมนุษย เพราะมีสวนชวย
ทําใหโครงสรางของดินดีขึ้นจากการชอนไชทําให
ดินรวนซุยและทําใหการระบายนํา้ และอากาศในดิน
ดีขึ้น ไสเดือนดินสามารถชอนไชลงไปในดินไดลึก
มากกวา 20 เมตร เปนการไถพรวนทางธรรมชาติ
ที่เครื่องกลทางการเกษตรไมสามารถทําได และ
ยังชวยใหดินอุดมสมบูรณโดยการเพิ่มอินทรียวัตถุ
และธาตุอาหารแกดนิ นอกจากนีย้ งั พบวาไสเดือนดิน
มีประโยชนตอ พืชในการชวยกระตุน การเจริญเติบโต
ของพืชดวย
นอกจากนีย้ งั ใชเปนดัชนีทมี่ ชี วี ติ (bio-index)
ในการบงชีก้ ารปนเปอ นสารพิษตางๆ ในดิน การสังเกต
จํานวนไสเดือนดินทีล่ ดลงในดินทีศ่ กึ ษาก็เปนขอบงชี้
ถึงสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมไดดี ในที่นี้รวมถึง
ดินทราย ดินเหนียวจัดที่ระบายนํ้าไมดี ดินที่มีการ
พนสารเคมีกาํ จัดแมลงและวัชพืชบอยครัง้ แปลงปลูก

ทีม่ สี ตั วเขาเหยียบยํา่ จนเกิดเลน หรือมีรถแทรกเตอร
ขนาดใหญเขาทําการเตรียมพื้นที่บอยครั้ง อยางไร
ก็ตามนอกจากการกลาวถึงไสเดือนดินในดานทีเ่ ปน
ประโยชนแลว มีการกลาวถึงไสเดือนดินในเชิงลบ
ดวยเชนกัน คือ กลาวกันวาไสเดือนดินเปนศัตรู
ตอพืช โดยเปนตัวนําพาเชื้อโรคพืช และทําใหดิน
พังทลาย เปนตน
โดยทัว่ ไปแลวไสเดือนดินสามารถแบงไดเปน
2 กลุมใหญ คือ กลุมไสเดือนดินสีเทาและกลุม
ไสเดือนดินสีแดง (Fig. 1) โดยกลุมไสเดือนดิน
สีเทานั้นเปนกลุมใหญที่พบเห็นไดทั่วไปในดิน ซึ่งมี
มากกวา 95 เปอรเซ็นตของไสเดือนดินทั้งหมด
สวนไสเดือนดินสีแดงนั้นพบไดเฉพาะบางพื้นที่
เทานั้นโดยสวนใหญพบที่ผิวดิน เชน พบอาศัยอยู
ในกองขยะอินทรีย บริเวณซักลางที่มีเศษอาหาร
หรื อ บริ เ วณร อ งระบายนํ้ า ทิ้ ง ในโรงเลี้ ย งวั ว นม
เปนตน
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Figure 1 Type of earthworm A) Red – earthworm, B) Gray – earthworm

ประโยชนของไสเดือนดิน

นอกจากไสเดือนดินจะเปนอาหารที่สําคัญ
ในหวงโซอาหารของสัตวนักลาอื่นๆ ในธรรมชาติ
แลวยังเปนประโยชนโดยตรงตอการทําการเกษตร
โดยเฉพาะการปรับโครงสรางของดินจากการพลิก
กลับดิน หรือการกินดินที่มีแรธาตุบริเวณดานลาง
แลวถายมูลบริเวณผิวดินดานบน ชวยใหเกิดการ
ผสมคลุกเคลาแรธาตุในดิน นําแรธาตุทเี่ ปนประโยชน
ตอพืชในชัน้ ใตดนิ ขึน้ มาดานบนใหพชื ดูดนําไปใชได
ไสเดือนดินยังชวยยอยสลายสารอินทรียใ นดิน ซากพืช
ซากสัตว และอินทรียวัตถุตา งๆ ทําใหธาตุอาหารพืช
อยู  ใ นรู ป ที่ เ ป น ประโยชน ต  อ พื ช และจะค อ ยๆ
ปลดปลอยออกมาใหพชื ไดใช หรือลดความเปนพิษ

ของมูลวัวกอนการนําไปใชประโยชน (Fig. 2) ชวย
แพรกระจายจุลินทรียในดินที่เปนประโยชนตอพืช
ไดดวย การชอนไชของไสเดือนดินทําใหดินรวนซุย
การถายเทนํ้าและอากาศดี ดินอุมนํ้าไดดีขึ้น เพิ่ม
ชองวางในดินทําใหรากพืชชอนไชไดดี (Fig. 3)
นอกจากนี้ บทบาทใหมของไสเดือนดินในปจจุบัน
คือ การเปนดัชนีที่มีชีวิต (Bio-Index) ในการชี้วัด
ถึงการปนเปอนของสารพิษตางๆ ในดิน เนื่องจาก
ไสเดือนดินมีไขมันที่สามารถดูดซับสารเคมีกําจัด
ศั ต รู พื ช บางกลุ  ม ที่ ส ามารถนํ า มาวิ เ คราะห ไ ด
ในภายหลั ง ซึ่ ง เป น ตั ว ชี้ วั ด ถึ ง สภาพแวดล อ มที่
ไมเหมาะสมในดินไดเปนอยางดี

Figure 2 Test of new manure toxicity at control (OM; new manure) and using earthworm
(Worm+OM)
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Figure 3 Soil Structure changes after having earthworm

สายพันธุไสเดือนดิน

ของสภาพอากาศในประเทศไทยไดดีกวาสายพันธุ
ไสเดือนดินแบงไดเปน 2 กลุม คือ ไสเดือนดิน ทางการคาจากตางประเทศ โดยเฉพาะในชวงที่มี
สีแดงและไสเดือนดินสีเทา โดยไสเดือนดินสีเทาเปน อุณหภูมิสูงในฤดูรอน
ไสเดือนดินทีม่ ขี นาดใหญ กินอาหารนอย และแพรพนั ธุ
ไดนอย สวนไสเดือนดินสีแดงจะมีขนาดเล็กกวา เทคนิคการเลี้ยงไสเดือนดินสายพันธุไทยและ
ไสเดือนดินสีเทา ลําตัวมีสแี ดง อาศัยอยูบ ริเวณผิวดิน สายพันธุตางประเทศ
ทีม่ แี หลงอาหารและความชืน้ สูงตลอดป กินอาหาร
การเลี้ยงไสเดือนดินไดแพรขยายไปอยาง
เกง แพรพนั ธุไ ดเร็ว เหมาะสําหรับใชยอ ยสลายขยะ กวางขวางในปจจุบัน ซึ่งวัตถุประสงคหลักในการ
อินทรีย
เลี้ยงไสเดือนดินนั้นมักประกอบดวย 2 ขอหลัก
สายพั น ธุ  ไ ส เ ดื อ นดิ น ที่ นํ า มาใช กํ า จั ด ขยะ นั่นคือ 1) ความตองการกําจัดขยะอินทรีย และ
อินทรียทางการคาสวนมากเปนไสเดือนดินกลุม 2) ความตองการผลิตปุยและเพาะตัวไสเดือนดิน
ผิวดินที่มีลําตัวสีแดง ไมเกิน 15 ชนิด โดยสวนมาก เพือ่ จําหนายทางการคา จากวัตถุประสงคทตี่ า งกันนี้
ไสเดือนดินที่นํามาใชในกระบวนการกําจัดขยะ ทํ า ให ก ารเลื อ กใช ส ายพั น ธุ  ไ ส เ ดื อ นดิ น และวิ ธี
อินทรียจ ะเปนไสเดือนดินสีแดงทีอ่ าศัยอยูใ นมูลสัตว การเลี้ยงมีการประยุกตแตกตางกันออกไปหลาย
หรือใตกองอินทรียวัตถุ ซึ่งจะเปนไสเดือนดินกลุม วิธกี าร ตามแตผเู ลีย้ งจะศึกษาและปรับปรุงใหเขากับ
ผิวดินที่กินอินทรียวัตถุมากกวากินดินและแรธาตุ วัตถุประสงคของตน
โดยสามารถแพรพันธุไดรวดเร็วและมีจํานวนมาก
ปจจุบันเมืองไทยนิยมเลี้ยงไสเดือนดินอยู
และที่สําคัญคือมีความทนทานตอสภาพแวดลอม ประมาณ 2-3 สายพันธุ คือ “ขี้ตาแร” ซึ่งเปน
ที่ไมเหมาะสมไดสูง สําหรับประเทศไทยนิยมใช ไสเดือนดินกลุมอินเดียนบลู หาไดจากฟารมวัวนม
ไสเดือนดินสีแดงซึง่ เปนสายพันธุท อี่ าศัยอยูใ นมูลวัว ในบานเรา สายพันธุ “แอฟริกัน ไนท คลอเลอร”
ชาวบานเรียกวา “ขี้ตาแร” ซึ่งสามารถยอยสลาย เปนสายพันธุจ ากตางประเทศทีส่ ามารถนํามาเลีย้ ง
ขยะและแพร พั น ธุ  ไ ด ดี เ ช น กั น กั บ พั น ธุ  ก ารค า ในบานเราไดผลดีเชนกัน และอีกสายพันธุค อื “ไทเกอร
ในตางประเทศ และทนทานตอการเปลี่ยนแปลง วอรม” สายพันธุน กี้ นิ ขยะไดดเี ชนเดียวกันแตพบวา
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ไมแพรหลายเทา 2 สายพันธุแ รก แตไดรบั ความนิยม
มากในตางประเทศ ซึ่งการเลือกใชไสเดือนดินนั้น
สวนมากผูเ ลีย้ งจะมองทีร่ าคาและวัตถุประสงคของ
การเลี้ยงเปนหลัก
ตัวอยางเชนการเลีย้ งไสเดือนพันธุ “แอฟริกนั
ไนท คลอเลอร” นั้น สวนมากมีวัตถุประสงคเพื่อ
เพาะพันธุตัวไสเดือน และผลิตปุย ดังนั้นการเลี้ยง
โดยทั่วไปจะคลายตางประเทศ คือ ใชมูลสัตวเปน
แหลงอาหารในการเลีย้ ง ทีน่ ยิ มใชคอื มูลวัวนม โดย
นํามูลวัวแชนาํ้ ทิง้ ไวประมาณ 5-7 วัน จากนัน้ นําไป
ใสบอหรืออางพลาสติก 10 กิโลกรัมตออาง แลวจึง
ปลอยไสเดือนดินแอฟริกันลงไปประมาณ 200 ตัว
รักษาความชื้นในบอเลี้ยงดวยนํ้าเปลาทุก 5-7 วัน
จนกระทั่ ง ไส เ ดื อ นดิ น กิ น มู ล วั ว จนหมดใช เ วลา
ประมาณ 30 วัน จึงคัดแยกตัวไสเดือนดินออกจาก
มูล และนําตัวไสเดือนดินทีค่ ดั แยกออกไปปลอยใน
อางใหมเพื่อกินมูลวัวชุดใหม วิธีการเลี้ยงแบบนี้
จะไดมลู ไสเดือนดินในเวลาทีร่ วดเร็วแตคณ
ุ ภาพปุย
ที่ไดจะดอยกวามูลไสเดือนที่ผลิตจากขยะอินทรีย
หลายชนิด และไดมูลไสเดือนดินเพียงอยางเดียว
และการทําเชนนี้เมื่อเวลาผานไปตัวไสเดือนดินจะ
ทยอยตายลดจํานวนลงตองซือ้ ตัวไสเดือนเพิม่ หรือ
ตองสรางบออนุบาลเพิม่ สําหรับสนับสนุนการผลิตปุย
หากแตมวี ตั ถุประสงคเพือ่ เพาะขยายพันธุไ สเดือนดิน
ดวยแลว จะไมคัดแยกปุยออกใน 30 วัน แตตอง
ปลอยใหไสเดือนดินในอางไดฟกตัวออกมากอน
ซึง่ จะใชเวลานานขึน้ อีกประมาณ 2-3 เดือน จึงคอย
คัดแยกตัวออกจากมูล ในระหวางนั้นจะตองเพิ่ม
มูลวัวใหมเพื่อเปนอาหารใหไสเดือนพอแมและ
ลูกไสเดือนเกิดใหม วิธีการนี้จะไดตัวไสเดือนดิน
จํ า นวนมาก แต ปุ  ย มู ล ไส เ ดื อ นดิ น ที่ ไ ด จ ะมี ธ าตุ
อาหารพืชคอนขางตํ่า

สําหรับการเลีย้ งไสเดือนดินสายพันธุ “ขีต้ าแร”
โดยสวนมากการเลี้ยงไสเดือนดินสายพันธุนี้มักมี
วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก เพื่ อ กํ า จั ด ขยะอิ น ทรี ย  และ
ผลพลอยได คือ ตัวไสเดือนดิน มูลไสเดือนดิน และ
ฉี่ไสเดือนดิน มูลไสเดือนดินพอเขาใจไดวาเปน
อยางไร แตหลายคนอาจสงสัยวา “ฉี่ไสเดือน”
คืออะไร มาจากไหน และมาไดอยางไร ทําไมการเลีย้ ง
ไส เ ดื อ นพั น ธุ  แ อฟริ กั น ไม ไ ด ฉี่ ไ ส เ ดื อ นดิ น แล ว
ไสเดือนดินมีฉี่ไดดวยหรือ สําหรับขอสงสัยเหลานี้
ตอบไดดงั นี้ ไสเดือนพันธุแ อฟริกนั ชอบอาศัยอยูใ น
ที่มีความชื้นตํ่าและกินอาหารที่มีกากใยสูงแตมี
นํา้ นอยอยางขีว้ วั จึงไดแตมลู ไสเดือนดิน แตไสเดือน
พันธุข ตี้ าแรเปนไสเดือนดินสีแดงซึง่ พบในธรรมชาติ
พบอยูรวมกันอยางหนาแนนในฟารมวัวนมและ
บริเวณซักลางที่มีเศษอาหาร จึงมีความสามารถ
ในการปรั บ ตั ว เข า กั บ สภาพอากาศร อ นชื้ น ของ
เมื อ งไทยได ดี และมี ค วามต อ งการความชื้ น สู ง
ในการอยูอาศัย สามารถทนอยูในนํ้าขังไดนาน
กิ น ขยะอิ น ทรี ย  ที่ เ น า สลายได ห ลากหลายชนิ ด
จึงเปนตัวเลือกที่นิยมนํามาใชกําจัดขยะอินทรีย
อยางกวางขวาง เนือ่ งจากขยะอินทรียท หี่ ลากหลาย
สวนใหญจะฉํา่ นํา้ เมือ่ เนา (ซึง่ สายพันธุต า งประเทศ
จะทนตอสภาพการเลีย้ งทีม่ คี วามชืน้ สูงเชนนีไ้ ดไมด)ี
ขีต้ าแรจะกินขยะเหลานีแ้ ลวถายมูลออกมาพรอมกับ
นํ้าฉี่ทางรูทวารเชนเดียวกับไสเดือนพันธุอื่นๆ แต
นํา้ ฉีท่ ไี่ ดนนั้ มีปริมาณมากกวาหลายเทาทําใหไหลซึม
แยกตัวออกมาจากมูล ดังนั้นจึงสามารถกักเก็บฉี่
ไสเดือนเหลานีไ้ วในบอเก็บฉีไ่ สเดือนทีส่ รางแยกไวได
ซึ่งในการสังเกตฉี่ไสเดือนดินที่มีคุณภาพดีนั้นดูได
จาก สี กลิ่น คาพีเอช กลาวคือ ฉี่ไสเดือนดินจะมี
ลักษณะเปนของเหลวสีนํ้าตาลดํา คลายนํ้าโคลา
ไมมีกลิ่นเหม็น คาพีเอชเปนกลางถึงดางออน
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การพัฒนาระบบกําจัดขยะจากไสเดือนดิน
ของมหาวิทยาลัยแมโจ

จากเหตุการณปญหาขยะลนเมืองเชียงใหม
ในป พ.ศ.2541 สงผลใหเกิดการระดมความคิด
ชวยกันแกไขปญหาขยะทีม่ มี ากมาย ซึง่ ศาสตราจารย
ดร.อานัฐ ตันโช ไดเปนตัวแทนของมหาวิทยาลัย
แมโจ ในการเขารวมหาแนวทางแกไขปญหาดังกลาว
โดยไดเสนอแนวทางในการกําจัดขยะอินทรียดวย
ไสเดือนดิน จึงเปนที่มาของการริเริ่มศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการนําไสเดือนดินมาใชกําจัดขยะอินทรีย
โดยไดสายพันธุไสเดือนดินจากตางประเทศเขามา
ทํ า วิ จั ย จากการวิ จั ย พบว า ไส เ ดื อ นสายพั น ธุ 
ตางประเทศ ไมเหมาะสมตอการนํามาใชเลี้ยงเพื่อ
กําจัดขยะอินทรียใ นประเทศไทย เนือ่ งจากไมสามารถ
ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมและสภาพขยะอินทรีย
ของเมืองไทย ประกอบกับสายพันธุตางประเทศ
มีราคาสูง จึงยากตอการสงเสริมใหกบั ผูส นใจนําไป
เลี้ยง จึงเปนที่มาของการเริ่มตนสํารวจไสเดือนดิน
สายพันธุไทยที่พบในทองถิ่น เพื่อนํามาใชในการ
ทดสอบกําจัดขยะอินทรีย
ศูนยวจิ ยั และพัฒนาไสเดือนดิน มหาวิทยาลัย
แมโจ ไดเริม่ ทําการสํารวจสายพันธุไ สเดือนดินในป
พ.ศ.2550 โดยสํารวจในเขตภาคเหนือ 6 จังหวัด
ประกอบดวย เชียงใหม เชียงราย ลําปาง ลําพูน
แพร นาน ซึ่งมีความสูงเหนือระดับนํ้าทะเล 150500 เมตร โดยสํารวจในเขตพื้นที่ปา พื้นที่เกษตร
พื้นที่ปศุสัตว และพื้นที่ในเขตชุมชนที่อยูอาศัย
รวบรวมไสเดือนดินกวา 100 ตัวอยาง จากการ
จํ า แนก พบว า ประกอบด ว ยไส เ ดื อ น 4 วงศ
Moniligastridae, Megascolecidae,
Octoehatidae และ Glossoscolecidae แยกเปน
7 สกุล คือ Drawide, Amynthas, Metaphire,
Penonyx, Dichogaster และ Pontoscolex

(Fig. 4) จากการนํามาทดสอบกินขยะอินทรียนั้นมี
เพียงสกุล Perionyx เทานั้น ที่มีประสิทธิภาพสูง
ในการกินขยะ ซึ่งเปนไสเดือนดินที่สํารวจพบใน
บริเวณรองระบบนํา้ ทิง้ ฟารมวัวนมทีอ่ าํ เภอสันกําแพง
จังหวัดเชียงใหม กับสายพันธุท สี่ าํ รวจพบในบริเวณ
พื้นดินรอบๆ บริเวณที่ลางจานของรานกวยเตี๋ยว
แหงหนึง่ ในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ศูนยฯ จึงได
เก็บรวบรวมไสเดือนดินจากฟารมวัว อําเภอสันกําแพง
ซึ่งมีชื่อทองถิ่นวา ขี้ตาแร (Perionyx sp.1) นํามา
ทดสอบกินขยะในระดับเชิงการคา เปรียบเทียบกับ
สายพันธุทางการคา 3 สายพันธุ คือ พันธุ ไทเกอร
วอรม, เรด ไทเกอร วอรม และ แอฟริกัน ไนท
คลอเลอร ซึ่งผลการทดสอบพบวา สายพันธุที่
สํ า รวจนี้ ส ามารถย อ ยสลายขยะอิ น ทรี ย  ไ ด ดี
เทียบเทากับสายพันธุก ารคา โดยผลผลิตมูลไสเดือน
ที่ไดนํามาตรวจวัดคุณคาธาตุอาหารพืช N P K
ไดสงู กวา 50 เปอรเซ็นตเมือ่ เทียบกับมูลไสเดือนดิน
ทีผ่ ลิตไดจากไสเดือนดินพันธุก ารคา แตในสวนของ
การแพรขยายพันธุน นั้ จะดอยกวาพันธุก ารคาเล็กนอย
อยางไรก็ตามสายพันธุขี้ตาแร Perionyx sp.1
ทีพ่ บนีส้ ามารถทนตอสภาพการเลีย้ งทีใ่ สขยะอินทรีย
ไดหลากหลายประเภท และทนตอสภาพอากาศ
รอนชื้นไดดีตลอดป นอกจากนี้ศูนยฯ ไดทราบวา
สายพันธุขี้ตาแร จากเมืองเชียงใหมที่นําไปสงเสริม
เลีย้ งกําจัดขยะบนสถานีเกษตรหลวงอางขาง ซึง่ เปน
พืน้ ทีส่ งู กวาระดับนํา้ ทะเล 1,400 เมตร นัน้ ไสเดือนดิน
จะปรับตัวไมไดและไมกนิ ขยะในฤดูหนาวทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
ลดตํ่าลงกวา 10 องศาเซลเซียส ศูนยฯ จึงเดินทาง
เขาพื้นที่ดังกลาวเพื่อสํารวจสายพันธุ ไสเดือนที่
สามารถแกไขปญหาดังกลาวได ทําใหการสํารวจ
ครั้งนั้นพบไสเดือนดินสายพันธุ Perionyx sp.2
ในบริเวณคอกฬอทีช่ าวบานเลีย้ งไวในหมูบ า นพืน้ ที่
เขตความรับผิดชอบของสถานีเกษตรหลวงอางขาง
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จึงไดรวบรวมนําไปใหกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ พื้ น ที่ ที่ มี ส ภาพภู มิ ป ระเทศและภู มิ อ ากาศที่
เลี้ยงไสเดือนดินของสถานีเพื่อใชเลี้ยงกินขยะบน คลายคลึงกัน (microclimate) เชน อินทนนท หรือ
พื้นที่ซึ่งปรากฏวาไดผลดีตลอดทั้งป ในเวลาตอมา ภูเรือ จังหวัดเลย เปนตน
ไสเดือนดินสายพันธุนี้ไดถูกขยายการใชงานไปสู

Perionyx excavates

Pontoscolex corethrurus

Amynthas mekongianus

Amynthas hilgendorfi

Polypheretima elongate

Metaphire peguana

Metaphire posthuma
Amynthas hilgendorfi
Figure 4 Earthworm species
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ผลิตภัณฑอินทรีย จากไสเดือนดิน

ปุยหมักมูลไสเดือนดิน (Vermicompost)
หมายถึง เศษซากพืชอินทรียวัตถุตางๆ รวมทั้งดิน
และจุ ลิ น ทรี ย  ที่ ไ ส เ ดื อ นดิ น กิ น เข า ไปแล ว ผ า น
กระบวนการยอยสลายอินทรียวัตถุเหลานัน้ ภายใน
ลําไสของไสเดือนดิน แลวจึงขับถายเปนมูลออกมา
ทางรูทวาร ซึ่งมูลที่ไดจะมีลักษณะเปนเม็ดสีดํา

มีธาตุอาหารพืชอยูในรูปที่พืชสามารถนําไปใชได
ในปริมาณที่สูง และมีจุลินทรียจํานวนมาก ซึ่งใน
กระบวนการผลิตปุย หมักโดยใชไสเดือนดินขยะอินทรีย
ที่ไสเดือนดินกินเขาไป และผานการยอยสลายใน
ลําไสแลวขับถายออกมา มูลไสเดือนดินทีไ่ ดเรียกวา
“ปุยหมักมูลไสเดือนดิน” (Fig. 5)

Figure 5 Vermicompost
นํ้าหมักมูลไสเดือนดิน หมายถึง นํ้าที่ไดจาก
กระบวนการผลิตปุยหมักมูลไสเดือนดิน เปนนํ้าที่
ไดจากการเนาสลายของเศษขยะอินทรียที่ใชเปน
อาหารของไสเดือนดินซึง่ เปนนํา้ ในเซลลของพืชผัก
ผลไม และเศษอาหารตางๆ หรือนํ้าที่ไดจากวัสดุที่

นํามาใชใหไสเดือนดินกําจัด โดยนํ้าหมักที่ไดจะมี
ลักษณะเปนของเหลวสีนํ้าตาลดํา คลายนํ้าโคลา
ไมมีกลิ่นเหม็น มีสวนประกอบของธาตุอาหารพืช
และจุลินทรียหลายชนิด (Fig. 6)

Figure 6 Fermented water from Earthworm
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การใชประโยชนนํ้าหมักและปุยหมักมูล
ไสเดือนดิน ปุยหมักมูลไสเดือนดินและนํ้าหมักมูล
ไสเดือนดิน ผลผลิตทั้งสองชนิดนี้สามารถนําไปใช
ปลูกพืชไดเกือบทุกชนิด ใหผลดีในดานสงเสริม
การออกดอกออกผลของพืช สวนมากจะนําไปใช
บํารุงไมดอกกระถาง ใชเปนสวนผสมของวัสดุปลูก
5-10 เปอรเซ็นต หรือสวนผสมของวัสดุเพาะกลา
20-30 เปอรเซ็นต
สําหรับนํ้าหมักมูลไสเดือนดินนั้นในการใช
จะนํามาเจือจางนํ้าในอัตรา 20-40 เทา แลวฉีดพน
ใบพืชหรือรดลงดิน หรือนําไปปกชํากิ่งจะทําให
ออกรากไดดขี นึ้ นอกจากนีใ้ ชนาํ้ หมักมูลไสเดือนดิน
เขมขน 100 เปอรเซ็นต ใสโถสวมสามารถลดกลิ่น
เหม็นของหองนํ้าได
แตมฟี ารมบางแหงทีเ่ ลีย้ งไสเดือนพันธุแ อฟริกา
ไนท คลอเลอร ที่ตองการผลิตฉี่ไสเดือน จะใชวิธี

การผลิตนํา้ มูลไสเดือนแทน ซึง่ มีชอื่ เรียกวา เวิอรม-ที
(Worm Tea) ทําไดโดยใชมลู ไสเดือนดินแชนาํ้ ทิง้ ไว
1 คืน แลวแยกกากออกไป และนอกจากนีย้ งั พบวา
ปจจุบนั มีการนําฉีไ่ สเดือนดินผสมนํา้ และกากนํา้ ตาล
เปาออกซิเจนเขาไป นําออกจําหนายดวย ซึง่ กระบวนการ
เหลานีค้ ณ
ุ สมบัตคิ วามเปนฉีไ่ สเดือนดินจะลดตํา่ ลง
ทั้งในดานของกลิ่นจะมีกลิ่นเปรี้ยว และคาพีเอช
เปนกรด การใชตอ งเจือจางนํา้ มากเพือ่ ปองกันใบพืช
ไหมจากกรด และคุณภาพทีไ่ ดจะตํา่ กวาทีฉ่ ไี่ สเดือนดิน
ทีผ่ ลิตจากตัวไสเดือนกินขยะอินทรีย 100 เปอรเซ็นต
ในแงของธาตุอาหารพืช ฮอรโมนพืช จากขยะอินทรีย
หลากหลายทีใ่ ชเลีย้ งไสเดือน รวมถึงจุลนิ ทรียห ลาย
ชนิดจากลําไสไสเดือนดินที่ปนออกมากับมูลและฉี่
ไสเดือนซึง่ หมักอยางสมบูรณแลวในลําไสไสเดือนดิน
ซึ่งมีการทดลองแลวพบวา สามารถชวยใหกิ่งชํา
ออกรากไดดีขึ้น (Fig. 7)

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

กับมูลไสเดือนดินและฉีไ่ สเดือนดินรวมกับจุลนิ ทรีย
จํ า นวนมหาศาลทํ า ให ไ ด นํ้ า หมั ก ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง
ไมแพนํ้าหมักทั่วไปที่มีอยูในทองตลาด คุณสมบัติ
โดยทั่ ว ไปของนํ้ า หมั ก มู ล ไส เ ดื อ นดิ น คื อ เป น
ฮอรโมนพืช สงเสริมการออกดอก ติดผล และการ
ออกรากของพืช รวมถึงคุณสมบัตใิ นดานปรับสภาพ
ดิน ปลดปลอยธาตุอาหารพืชที่ถูกตรึงอยูในดิน
ใหพชื ดูดไปใชได ซึง่ ไดรบั ความนิยมแพรหลายมาก
ในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย

ปจจุบนั มีโครงการผลิตปุย หมักมูลไสเดือนดิน
เชิงการคาหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งในบางประเทศ
มีการผลิตปุย หมักมูลไสเดือนดินเพือ่ ใชภายในฟารม
กันอยางแพรหลาย เชน ในประเทศอินเดีย มีเกษตรกร
เกือบ 1,000 ราย สามารถลดการใชปยุ เคมีในทองถิน่
ลงถึง 90 เปอรเซ็นต โดยหันมาใชปุยหมักจากมูล
ไสเดือนดินแทนในการปลูกองุน ทับทิม และกลวย
ประเทศจีน เกาหลี และญี่ปุน ไดนําเขาไสเดือนดิน
ประมาณ 3,000 ลานตัว/ป สําหรับใชกาํ จัดขยะแลว เอกสารอางอิง
นําปุย หมักทีไ่ ดมาใชในการปลูกพืชเพือ่ ผลิตอาหาร สุลีรัก อารักษณธรรม และอานัฐ ตันโช. 2558.
แนวใหม โดยประเทศจีนไดใชเทคโนโลยีการกําจัด
รูปแบบการเลี้ยงไสเดือนดินสายพันธุไทย
ขยะอินทรียด ว ยไสเดือนดินในกีฬาโอลิมปกป 2008
(Perionyx sp.) และสายพันธุก ารคา (Eudrilus
ทีก่ รุงปกกิง่ ดวย นอกจากนีป้ ระเทศฟลปิ ปนสกเ็ ปน
eugeniae) ที่เหมาะสมตอการผลิตปุยหมัก
ประเทศหนึ่งที่มีการใชปุยหมักมูลไสเดือนดินกัน
มูลไสเดือนดินเชิงพาณิชย. ใน งานประชุม
อยางแพรหลายดวยเชนกัน สําหรับประเทศในแถบ
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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 เมือ่ พัฒนาเปนดอกสมบูรณกา นจะยืดยาวออกมาเห็นชัดเจน 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
การพัฒนาผลจะมีสเี ขียวและเปลีย่ นไปเปนสีชมพู และแดงเมือ่ สุก ผลเปนแบบ stone fruit มีสดั สวนของ
เนื้อที่รับประทานไดเพิ่มขึ้นจากประมาณรอยละ 42 ในชวงตนเปนรอยละ 80 เมื่อผลสุกเปนสีแดงพรอม
รับประทานได
คําสําคัญ: ตนมหัศจรรย (Synsepalum dulcificum) พัฒนาการของดอก พัฒนาการของผล

คํานํา

ตนมหัศจรรย (Miracle Fruit) ชือ่ วิทยาศาสตร
Synsepalum dulcificum เปนไมผลพื้นเมือง
ทวีปแอฟริกาฝง ตะวันตก (Andrade et al., 2019)
ซึ่ ง มี ส ภาพภู มิ อ ากาศคล า ยคลึ ง กั บ ภาคใต ข อง
ประเทศไทย (วิกพิ เี ดีย, 2556) คุณสมบัตพิ เิ ศษของ
ผลมหัศจรรย เมื่อสุกแกจะมีผลสีแดง ผลสุกของ
ตนมหัศจรรยมีสารไกลโคโปรตีน (glycoprotein)
ขณะรับประทานผลเขาไปสารดังกลาวจะไปเคลือบ
ผิวของลิ้นอยูไดนานประมาณ 1-2 ชั่วโมง หาก
รับประทานผลไมที่มีรสเปรี้ยว เชน มะนาว ฯลฯ
ตามเขาไปจะไมรูสึกเปรี้ยว ในทางตรงกันขาม
กลับกลายเปนรสชาติหวานคลายนํ้าตาล (ทวีศักดิ์,
2561) โดยสารไกลโคโปรตีนที่กลาวถึงคือสาร
มิราคูลิน (miraculin; MCL) ซึ่งพบวามีบทบาท
กระตุนการทํางานของตอมรับรส ซึ่งจะทํางานไดดี

เมื่อระดับความเปนกรด-เบส (คา pH) เปลี่ยนจาก
6.5 เปน 4.8 (เปนกรดมากขึ้น) ทําใหปรับเปลี่ยน
ตอมรับรสใหรูสึกวารสเปรี้ยวกลายเปนรสหวานได
(Koizumi et al., 2011) ดังนั้นเมื่อเรากินผล
มหัศจรรยสุกเขาไป สารมิราคูลินในผลมหัศจรรย
จะจับกับตัวรับรสในตุม รับรส และเปลีย่ นโครงสราง
ของตัวรับรส ทําใหตัวรับรสหวานตอบสนองกับทั้ง
รสหวานและรสเปรี้ยว และเมื่อเรากินอาหารที่มี
รสเปรี้ยวตามไป ตัวรับรสหวานก็ทํางานและสง
กระแสประสาทไปยั ง สมองบอกว า อาหารนั้ น มี
รสหวาน (นพปฎล, 2554) ไมเฉพาะปรับเปลี่ยน
รสเปรี้ยวแตมีศักยภาพในการเปลี่ยนรสชาติขม
ใหเปนหวานไดดวย แตมีประสิทธิภาพนอยกวา
การเปลีย่ นรสเปรีย้ วใหเปนหวาน (Andrade et al.,
2019)
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โดยทัว่ ไปตนมหัศจรรยสามารถเก็บผลผลิตได
ในชวงเดือนพฤษภาคม สิงหาคม และตุลาคม ของ
ทุ ก ป และมี ร ะยะพั ฒ นาการของดอกประมาณ
100 วัน สวนผลมีระยะพัฒนาการจากดอกบานถึง
ผลสุกประมาณ 90 วัน (Xingwei et al., 2016)
แตยังไมมีรายงานการพัฒนาการของดอกและผล
ของตนมหัศจรรยที่ปลูกในประเทศไทย ซึ่งหากมี
การศึกษาจนทราบถึงระยะเวลาในการพัฒนาการ
ของดอกและผลที่เหมาะสมกับสภาพอากาศของ
ประเทศไทย ก็จะทําใหเปนประโยชนตอ การวางแผน
ในการผลิต และเปนประโยชนตอผูที่สนใจตอไป

อุปกรณและวิธีการ

ใชตน มหัศจรรยอายุประมาณ 10 ป ปลูกไวที่
สาขาไมผล คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัย
แมโจ จํานวน 6 ตน เก็บขอมูลระหวาง ดอกระยะ
ไขปลา ถึงระยะกลีบดอกเปลี่ยนสี สุมชอดอกเพื่อ
เก็บตัวอยางครั้งละ 10 ดอก โดยแบงชวงการเจริญ
ของดอกเปน 6 ระยะ ดังนี้ 1. ไขปลา 2. มะเขือพวง
3. ลูกตุม 4. กลีบดอกโผล 5. กลีบดอกโผลเต็มที่
และ 6. กลีบดอกเปลี่ยนสี บันทึกความกวางและ
ความยาวของดอกรายสัปดาหหรือรายวัน โดย
ความกวางวัดบริเวณของดอกทีก่ วางทีส่ ดุ ความยาว
ดอกวัดตั้งแตฐานรองดอกจนถึงปลายดานบนสุด
ใช ห น ว ยวั ด เป น มิ ล ลิ เ มตร บั น ทึ ก ลั ก ษณะทาง
สัณฐานวิทยาของดอกมหัศจรรย โดยการถายภาพ
ประกอบในแตละครัง้ ทีเ่ ก็บขอมูล ศึกษาองคประกอบ
ของดอก โดยใชดอกในระยะที่ 6 มาใชผาจําแนก
เพื่อบันทึกภาพประกอบ
สําหรับการพัฒนาของผล เก็บขอมูลระหวาง
ผลเริม่ มีสเี ขียวโผลใหเห็น ถึงระยะผลสีแดง แบงชวง

พัฒนาการผลออกเปน 5 ระยะ ไดแก 1. เริ่มมีผล
สีเขียวโผลใหเห็นดวยตา เล็กนอย 2. ผลสีเขียว
เต็มผล 3. ผลสีขาวปนชมพู 4. ผลสีชมพูออน
5. ผลสีแดง บันทึกขอมูลความกวางและความสูง
ของผล โดยความกวางวัดบริเวณที่กวางที่สุดของ
ผล ความสูงวัดตัง้ แตบริเวณขัว้ ผลถึงบริเวณดานลาง
สุด สุมผลแตละระยะมาชั่งนํ้าหนัก และหานํ้าหนัก
ขององคประกอบภายใน เชน ผลและเมล็ด เพื่อหา
สัดสวนที่รับประทานได

ผลการศึกษาและวิจารณผลการทดลอง

องคประกอบของดอกมหัศจรรย
เปนดอกสมบูรณเพศ (perfect flower หรือ
hermaphrodite) ที่มีทั้งเกสรเพศผูและเพศเมีย
ในดอกเดียวกัน โดยมีสวนประกอบของดอกครบ
ทุกสวน (Fig 1) ไดแก
1. กลีบเลี้ยง (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) มี ข นาดสมํ่ า เสมอกั น ยาวประมาณ
4-5 มิลลิเมตร อับเรณู (anther) มี 2 หยัก และ
แตกตามยาว
4. เกสรเพศเมีย (pistil) ประกอบดวยรังไข
ทีม่ ี 2 พู รังไขอยูเ หนือวงกลีบดอก เรียกวา superior
ovary ดานนอกของรังไขมขี นปกคลุมอยู กานเกสร
เพศเมีย (stigma) ยาวประมาณ 5-6 มิลลิเมตร
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Figure 1 Flower parts of Synsepalum dulcificum
การพัฒนาการของดอก
จากการศึกษาการเจริญของดอกมหัศจรรย
ทีป่ ลูกในพืน้ ทีส่ าขาไมผล คณะผลิตกรรมการเกษตร
มหาวิ ท ยาลั ย แม โ จ จั ง หวั ด เชี ย งใหม พบว า
พัฒนาการของดอกสามารถแบงออกเปนระยะ
ชัดเจนได 6 ระยะ (Fig 2) ไดแก
1. ระยะไขปลา (small dot) มีลักษณะเปน
ตุม เล็กๆ สังเกตเห็นไดดว ยตาเปลา ติดอยูบ นลําตน
โดยตรง ยังไมเห็นกานดอกชัดเจน (Fig 2a)
2. ระยะกลมเล็ก (tiny ball) มีลักษณะ
ตุมกลม โผลพนลําตนออกมา มีกานดอกชัดเจนขึ้น
(Fig 2b)

3. ระยะยืดยาว หรือลูกตุม (elongated
shape) มีลักษณะเปนลูกตุมที่ยืดยาว สวนปลาย
อวบใหญมีสีนํ้าตาลออน กานดอกเรียวติดอยูบน
ลําตน (Fig 2c)
4. ระยะดอกขาว (white-color break)
เปนระยะที่เริ่มเห็นกลีบดอกสีขาวแสดงออกมาที่
ปลายดอกแตยังไมพนกลีบเลี้ยง (Fig 2d)
5. ระยะเห็นเกสรเพศเมีย (stigma seen)
มีกลีบดอกสีขาวโผลพน กลีบเลีย้ งชัดเจน ปลายดอก
มียอดเกสรเพศเมียแทงออกมา กลีบดอกไมคลีบ่ าน
(Fig 2e)

ว. ผลิตกรรมการเกษตร 2(1):11-22 15
J. Agri. Prod.

6. ระยะกลีบดอกแหง (dried petal) ที่ แตกตางอาจจะเกิ ดจากความคลาดเคลื่ อนของ
ปลายดอกมี ก ลี บ ดอกที่ แ ห ง เหี่ ย วเป น สี นํ้ า ตาล การเริ่มตนเก็บขอมูล และความแตกตางของพื้นที่
เกาะอยู (Fig 2f)
หรืออุณหภูมิในชวงที่ทําการศึกษา โดย Xingwei
et al. (2016) ศึกษาอยูที่มาเลเซีย มีการจําแนก
พัฒนาการแตละระยะใชเวลาตางกัน โดยจาก ระยะการพัฒนาของดอกเปน 6 ระยะเชนเดียวกัน
ระยะที่ 1 (ไขปลา) ถึงระยะที่ 2 (กลมเล็ก) ใชเวลา โดยในช ว งต น (ระยะที่ 1-3) มี ก ารจํ า แนกที่
ประมาณ 30 วัน จากระยะที่ 2 ถึง ระยะที่ 3 คลายคลึงกัน แตในระยะทายมีการแบงระยะที่
(ยืดยาวหรือลูกตุม) ใชเวลาประมาณ 30 วัน จาก ละเอียดกวาในการศึกษาครั้งนี้ โดยหลังจากระยะ
ระยะที่ 3 ถึงระยะที่ 4 (ดอกขาว) ใชเวลาประมาณ แทงยอดเกสรเพศเมียแลว (ระยะที่ 5 ของการศึกษา
5-7 วัน จากระยะที่ 4 ถึงระยะที่ 5 (เห็นยอดเกสร ครัง้ นี้ เทากับระยะที่ 4 ของการศึกษาของ Xingwei
เพศเมีย) ใชเวลาสัน้ มากประมาณ 2-3 วัน และจาก et al., 2016) โดย Xingwei et al. (2016) ไดแบง
ระยะที่ 5 ถึงระยะที่ 6 (กลีบดอกแหง) ใชเวลาอีก เปนระยะดอกบาน (anthesis) อีก 1 ระยะเปน
ประมาณ 20 วัน (Fig 3) โดยรวมแลวการพัฒนาการ ระยะที่ 5 ซึง่ จะเห็นกลีบดอกพองขึน้ ไมบานชัดเจน
ของดอกมหัศจรรยใชเวลาประมาณ 87-90 วัน แตจะมีระยะเวลาสั้นมากกอนที่กลีบดอกจะเหี่ยว
(ประมาณ 3 เดือน) ซึง่ ในเบือ้ งตนพบวาระยะทีด่ อก (ระยะที่ 6) คือประมาณ 3-4 วัน แตในการศึกษา
เริ่ ม พั ฒ นา ตั้ ง แต ร ะยะแรกจนถึ ง ระยะที่ เ ห็ น ครั้ ง นี้ ไ ม ไ ด แ ยกระยะดอกบานนี้ อ อกมา ทํ า ให
กลีบดอกสีขาวโผลพน กลีบเลีย้ ง (ระยะที่ 4) ใชเวลา ระยะเวลาในการพัฒนาการของดอกระยะที่ 5
นานมาก ไมตํ่ากวา 2 เดือน ซึ่งบางครั้งดอกจะ ยาวนานถึงประมาณ 20 วัน ซึง่ แสดงใหเห็นวาระยะ
หลุดรวงไปโดยไมพัฒนาตอหากตนขาดนํ้าหรือ ดอกบานที่ แ บ ง โดย Xingwei et al. (2016)
สภาพแวดลอมไมเหมาะสม แตถาตนไดรับนํ้า ซอนอยูในระยะที่ 5 ของการศึกษาครั้งนี้
สมบูรณ พัฒนาการของดอกในชวงทายจะรวดเร็ว
การขยายตัวขนาดความกวางและความยาว
มาก เพียง 2-3 วัน จากชวงเห็นกลีบดอกถึงระยะ ของดอก สอดคลองกับลักษณะพัฒนาการของดอก
เห็นยอดเกสรเพศเมียโผลพนกลีบดอก จากนั้น คือ ในชวงแรก (60 วัน หลังดอกพัฒนา) ขนาดของ
อีกประมาณ 3 สัปดาห กลีบดอกจะเริ่มแหงและ ดอกจะเพิม่ ขึน้ อยางชาๆ และจะมีการพัฒนาขนาด
เห็นรังไขหรือผลเริ่มพัฒนาอยางชัดเจน
อยางรวดเร็ว โดยเฉพาะความยาวของดอกหลังจาก
ระยะเวลาการพั ฒ นาของดอกมหั ศ จรรย ที่กลีบดอกเริ่มแทงพนจากกลีบเลี้ยง (ระยะที่ 4
ดังกลาวใกลเคียงกับการศึกษาของ Xingwei et al. เป น ต น ไป) เนื่ อ งจากกลี บ ดอกยื ด ยาวโผล พ  น
(2016) ที่รายงานวาดอกมหัศจรรยที่ศึกษาใชเวลา กลีบเลี้ยงชัดเจนขึ้น และความยาวดอกลดลงเมื่อ
ในการเจริญประมาณ 100 วัน สวนจํานวนวันที่ กลีบดอกเหี่ยวแหง 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 3 Stages of flower development

Figure 4 Flower size of Synsepalum dulcificum during development

stage 6
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การพัฒนาของผล
ผลมหัศจรรย จัดเปนผลเดีย่ ว (simple fruit)
มีขนาดความกวางผลประมาณ 1 เซนติเมตร และ
มีความยาวผลประมาณ 2 เซนติเมตร เมื่อออน
มีสีเขียว เปลี่ยนสีเปนชมพู และแดงจัดเมื่อสุก

ลักษณะผลเปนแบบ stone fruit หรือผลเดี่ยว
เมล็ดแข็ง มีผนังผลชั้นใน (endocarp) แข็ง สวนที่
รับประทานไดเปนผนังผลชัน้ กลางหรือ mesocarp
เมล็ดมีเยื่อหุมภายนอกสีขาว (Fig 5)

Figure 5 Fruit of Synsepalum dulcificum
จากการศึกษาสามารถแบงพัฒนาการของ
3. ระยะผลเปลีย่ นเปนสีขาวหรือเหลืองออน
ผลมหัศจรรยออกเปน 5 ระยะ (Fig 6) คือ
(white or light yellow bean) (Fig 6c)
1. ระยะติดผล ผลมีลกั ษณะสีเขียวเล็ก (fruit
4. ระยะผลเปลี่ยนเปนสีชมพู (pink bean)
setting) อาจมีปลายของ stigma ติดอยู (Fig 6a) (Fig 6d)
2. ระยะผลออนสีเขียว (green bean) ผล
5. ระยะผลสีแดง (red bean) เปนระยะที่
สีเขียวรูปทรงรี (Fig 6b)
ผลสุกเปนสีแดงทั้งผล (Fig 6e)
a

b

d

c

e

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)
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จากการศึกษาระยะพัฒนาการแตละระยะ
พบวา จากระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 2 ใชระยะเวลา
ในการพัฒนาผล ประมาณ 15-30 วัน และจาก
ระยะที่ 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
ระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 5 ใชระยะเวลาในการพัฒนา
ผลประมาณ 40-60 วัน (Fig 7) อยางไรก็ตาม
ในการศึกษาครั้งนี้ระยะพัฒนาการของผล จาก
ติ ด ผลจนถึ ง สุ ก แดง มี ร ะยะเวลาพั ฒ นาการที่
นอยกวาในการศึกษาของ Xingwei et al. (2016)
15-30 d
stage 1

ซึ่ ง รายงานว า ผลมหั ศ จรรย จ ะใช เ วลาประมาณ
100 วั น หลั ง ติ ด ผล เมื่ อ ตรวจสอบข อ มู ล และ
ขนาดผลที่เริ่มตนพัฒนา พบวาในการศึกษาครั้งนี้
เริ่มตนชากวางานดังกลาว โดย Xingwei et al.
(2016) เริม่ ตนตัง้ แตระยะดอกเหีย่ ว (ดอกระยะที่ 6)
แตในการศึกษาครั้งนี้เริ่มตนจากรังไขที่สังเกตเห็น
ไดชัดเจน ซึ่งจะใชเวลาพัฒนาการจากระยะดอก
เหี่ยวประมาณ 2 สัปดาห และผลที่สุกแดงหาก
ไมไดดําเนินการเก็บจะมีระยะเวลาอยูบนตนอีก
ประมาณ 2 สัปดาห ซึ่งหากรวมระยะเวลาเขา
ทั้งหมด จะมีอายุผลที่ใกลเคียงกันคือประมาณ
90-100 วัน

15 d

5-7 d

stage 2

stage 3

5-7 d
stage 4

stage 5

40-60 d
Figure 7 Stages of fruit development
พัฒนาการของผลแตกตางจากการพัฒนา
ของดอก ผลมหัศจรรยมีการพัฒนาที่เร็วในชวงตน
หลั ง จากติ ด ผล โดยเฉพาะความยาวผล สู ง สุ ด
ในระยะที่ 4 หลั ง จากนั้ น ความยาวผลจะคงที่
ในขณะทีข่ นาดความกวางของผลขยายขนาดชาลง
เมื่อเทียบกับตอนตนของการพัฒนาผล จนกระทั่ง
ผลเปลี่ยนสีและสุกเปนสีแดง (Fig 8)

นํ้าหนักผลมหัศจรรย มีการพัฒนาสอดคลอง
กับความยาวและความกวางของผล โดยนํ้าหนัก
จะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในชวงแรกของการพัฒนา
และมีนํ้าหนักสูงสุดในระยะที่ 5 คือผลสุกแกเต็มที่
(Fig 9) สัดสวนระหวางเนือ้ กับเมล็ดหรือสัดสวนของ
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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Figure 10 Percentage of edible portion of Synsepalum dulcificum fruit
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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
เอื้องสายเชียงใหมในสภาพปลอดเชื้อ เพื่อการผลิตตนกลากลวยไมเชิงสมุนไพรในระบบอินทรียและ
ประหยัดตนทุน โดยจากการทดลองไดนาํ หนอเอือ้ งสายเชียงใหมเลีย้ งในอาหารสูตรปุย อินทรียน าํ้ หมักปลา
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 ผลที่ไดพบวา เอื้องสายเชียงใหมมีแนวโนม
ของการเกิดหนอเพิ่มขึ้นและสูงสุดในอาหารที่เติมสารสกัดยีสต 3 g/l ในขณะที่การเจริญของหนอและ
จํานวนรากไมแตกตางกันทางสถิติในทุกสูตรอาหาร มีแตเพียงการเจริญดานความยาวรากในอาหาร VW
ที่มีความยาวสูงสุดและมีความแตกตางกันทางสถิติกับอาหารสูตรอื่นๆ หลังเลี้ยงหนอเอื้องสายเชียงใหม
เปนเวลา 30-60 วัน จากการทดลองสรุปไดวา สามารถนําปุยอินทรียนํ้าหมักปลาความเขมขน 2.0 ml/l
รวมกับสารสกัดยีสต 3 g/l มาใชแทนอาหารสูตร VW สําหรับเลี้ยงกลวยไมเอื้องสายเชียงใหมไดในสภาพ
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 โรคกระเพาะอักเสบเรือ้ รัง โรคมะเร็ง โรคหัวใจ
และหลอดเลือด บรรเทาอาการไข และการเสือ่ มสภาพ
ของผิว ซึง่ ในจีนไดนาํ กลวยไมสกุลหวายมาใชเปนยา
นานนับพันปมาแลว นอกจากนี้ยังมีการนํามาใช
ทางยาในประเทศอื่ น ๆ ได แ ก อิ น เดี ย ไต ห วั น
อินโดนีเซีย บังกลาเทศ ศรีลังกา เวียดนาม ไทย
พมา ญี่ปุน และสิงคโปร เปนตน โดยตัวอยางสาร
ทีพ่ บและมีผลทางยา ไดแก สาร polysaccharides

มีสรรพคุณสรางภูมิคุมกัน มีฤทธิ์ปกปองตับ สาร
alkaloids มีสรรพคุณยับยั้งสารอนุมูลอิสระ ตาน
มะเร็ง กระตุนระบบเซลลประสาท สาร phenolic
compound มีสรรพคุณยับยัง้ สารอนุมลู อิสระ และ
สาร Aromatic compound ใหกลิ่นเพื่ออารมณ
ผอนคลาย ตัวอยางกลวยไมทนี่ าํ มาใชทางสมุนไพร
เชน เอื้องคํา (Dendrobium chrysotoxum)
โนบิเล (D. nobile) เอือ้ งสายเชียงใหม (D. aphyllum)
เอื้องมอนไข (D. densiflorum) เปนตน กลวยไม
เอื้องสายเชียงใหม (D. aphyllum) เปนพืชที่
นาสนใจตัวหนึง่ เนือ่ งจากมีสารทีม่ สี รรพคุณทางยาสูง
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และเปนไมทดี่ อกดกสวยงามนิยมนํามาใชทางพืชสวน
ในปจจุบันมีการนําสวนของดอกและลําลูกกลวย
ของเอือ้ งสายเชียงใหม (D. aphyllum) มาตากแหง
เปนยาสมุนไพรในรูปของชาและสารสกัดในเชิง
การคา โดยจีนนิยมนํามาใชเพื่อชวยเพิ่มภูมิคุมกัน
ใหแกรางกาย (TianZi team, 2016; Yang et al.,
2015; Ng et al., 2012; Zhang et al., 2008)
ในการผลิตพืชเพื่อการนําไปใชเปนเครื่องดื่ม
หรือเปนยาสมุนไพร ควรตองมีระบบการผลิตที่
ปลอดภัย อยางเชน การผลิตภายใตระบบเกษตร
อินทรีย ซึง่ การผลิตสินคาเกษตรในรูปแบบอินทรีย
ตนกลาที่นํามาปลูกเลี้ยงเพื่อใหไดผลผลิตควรตอง
มาจากการจัดการผลิตแบบอินทรียดวย ดังนั้น
ในการวิจยั ครัง้ นีจ้ งึ ไดทาํ การศึกษาการนําสารอินทรีย
ตางๆ มาทดลองใชในการเลีย้ งกลวยไมเพือ่ คาดหวัง
วาจะเปนแนวทางสําหรับการผลิตตนกลาโดยการ
เพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ ในระบบอินทรีย และเพือ่ ตองการ
ลดตนทุนสําหรับคาอาหารในการเลีย้ งกลวยไมโดย
วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อดวย
จากการวิ เ คราะห ป ริ ม าณธาตุ อ าหารของ
ปุย อินทรียน าํ้ หมักปลา โดยสํานักนิเทศและถายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาทีด่ นิ (2550) 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), ออกซิน
(4.01 mg/l), จิบเบอรเรลลิน (33.07 mg/l) และ
ไซโตไคนิน (3.05 mg/l) ซึง่ สารดังกลาวลวนมีความ
สําคัญตอการเจริญของพืช โดยทัว่ ไปการใหสารอาหาร
ปุยอินทรียนํ้าหมักปลาแกพืชจะใหโดยการฉีดพน
ทางใบ โดยอัตราสวนทีแ่ นะนํา คือ 20 ml/นํา้ 20 l
หรือ 1 ml/l และถารดลงดินจะใหในอัตราสวนที่
แนะนํา คือ 40 ml/นํา้ 20 l หรือ 2 ml/l ซึง่ จะเปน
ความเขมขนที่เหมาะสมสําหรับการเจริญของพืช

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

อุปกรณและวิธีการ

วางแผนการทดลองแบบสุ  ม สมบู ร ณ
(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
สูตรอาหารทีใ่ ชสาํ หรับเลีย้ งกลวยไมทวั่ ไปในสภาพ
ปลอดเชื้อ ในการเตรียมอาหารทุกสูตรของการ
ทดลองนี้ไดประยุกตเพิ่มโดยการเติมนํ้ามะพราว
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
นึ่ ง ฆ า เชื้ อ ด ว ยหม อ นึ่ ง ความดั น ไอนํ้ า ที่ อุ ณ หภู มิ
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
ในหองควบคุมอุณหภูมิ 25 °C และใหแสง 16 ชัว่ โมง/
วัน ทําการบันทึกขอมูลจํานวนหนอ ความสูงหนอ
ความกวางหนอ จํานวนใบ ความกวางใบ ความยาวใบ
จํานวนราก และ ความยาวราก นําคาขอมูลทีบ่ นั ทึก
มาวิเคราะหผลความแปรปรวนทางสถิติ (Analysis
of Variance, ANOVA) และเปรียบเทียบความ
แตกตางของคาเฉลีย่ ของสิง่ ทดลองโดยวิธี Duncan
Multiple Range Test

ผลการวิจัยและวิจารณ

หลังเลีย้ งหนอเอือ้ งสายเชียงใหมในอาหารทีม่ ี
สูตรปุยอินทรียนํ้าหมักปลาความเขมขน 2.0 ml/l
รวมกับสารสกัดจากยีสต 0, 1, 1.5, 2, 2.5 และ
3 g/l เทียบกับสูตรอาหาร VW โดยทุกสูตรเติม
นํา้ มะพราวปริมาตร 150 ml/l กลวยหอม 100 g/l

นํ้าตาล 20 g/l และ ผงถาน 1 g/l เปนระยะเวลา
60 วัน พบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติดาน
จํานวนหนอ ความสูง และความกวางหนอ (Table 1)
จํานวนใบ ความกวางใบ ความยาวใบ (Table 2)
และจํ า นวนราก (Table 3) แต อ ย า งไรก็ ต าม
หลังการเพาะเลี้ยงเปนเวลา 60 วัน พบวา การเติม
สารสกัดยีสตในอาหารสูตรนํ้าหมักปลามีแนวโนม
เพิม่ จํานวนหนอไดตามลําดับเมือ่ เทียบกับในอาหาร
ที่ ไ ม ไ ด เ ติ ม สารสกั ด ยี ส ต แ ละสู ต รอาหาร VW
(Table 1, Figure 1) นอกจากนีย้ งั พบวาการเพาะเลีย้ ง
ดวยอาหารสูตรตางๆ เปนเวลา 60 วัน ไมมีผลตอ
จํานวนราก โดยทุกสูตรอาหารมีจํานวนรากเฉลี่ย
2.4-5.5 ราก (Table 3) แตพบวาสูตรอาหาร VW
มีความยาวรากสูงสุดคือ 2.6 เซนติเมตร ในขณะที่
สู ต รอาหารอื่ น มี ค วามยาวรากสั้ น กว า อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ คือ อยูร ะหวาง 0.4-1.2 เซนติเมตร
(Table 3)

Table 1 Stem growth of Dendrobium aphyllum at 7, 30 and 60 days after culturing
Number of
stems
Treatments
7 30 60
VW
1.1 1.6 2.1
FE+YE 0.0 g/l 1.0 1.4 1.7
FE+YE 1.0 g/l 1.1 1.6 2.2
FE+YE 1.5 g/l 1.0 1.7 2.2
FE+YE 2.0 g/l 1.1 1.5 2.2
FE+YE 2.5 g/l 1.0 1.8 2.3
FE+YE 3.0 g/l 1.0 2.3 2.8
F-test
ns ns ns
ns = not significantly different

Stem length
(cm)
7 30 60
2.1 2.5 3.3
1.8 2.2 2.6
2.1 2.7 3.0
2.3 2.7 2.5
2.3 2.9 3.1
2.2 2.8 3.1
2.5 2.8 2.9
ns ns ns

Stem width
(cm)
7 30 60
0.3 0.3 0.3
0.3 0.3 0.3
0.3 0.3 0.3
0.3 0.3 0.3
0.2 0.3 0.4
0.3 0.3 0.3
0.2 0.3 0.3
ns ns ns

Days
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Table 2 Leaf growth of Dendrobium aphyllum at 7, 30 and 60 days after culturing
Number of
Leaf width
Leaf length
leaves
(cm)
(cm)
Treatments
7 30 60
7 30 60 Days
7 30 60(1)
VW
4.4 5.1 6.6
0.3 0.3 0.4
1.1 1.2b 1.5
FE+YE 0.0 g/l 4.3 4.9 4.9
0.3 0.3 0.3
1.0 1.0b 1.2
FE+YE 1.0 g/l 4.4 4.9 4.5
0.3 0.3 0.4
1.1 1.2ab 1.5
FE+YE 1.5 g/l 4.2 4.3 3.7
0.3 0.3 0.3
1.2 1.1b 1.2
FE+YE 2.0 g/l 4.3 5.0 4.6
0.3 0.3 0.4
1.2 1.3ab 1.6
FE+YE 2.5 g/l 4.7 5.1 4.6
0.3 0.3 0.3
1.0 1.2b 1.3
FE+YE 3.0 g/l 4.5 4.9 4.6
0.3 0.3 0.4
1.3 1.5a 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
Number of roots
Root length (cm)
7
30
60
7
30
60
2.6a
VW
1.7
3.7
5.3
0.3
1.2a
0.5bc 1.1bc
FE+YE 0.0 g/l
0.3
1.3
2.7
0.0
0.5bc 1.2b
FE+YE 1.0 g/l
0.8
3.3
5.2
0.3
0.4bc 0.8bc
FE+YE 1.5 g/l
1.4
2.2
2.5
0.3
0.3c
0.4c
FE+YE 2.0 g/l
0.9
1.5
2.4
0.2
0.7b 0.8bc
FE+YE 2.5 g/l
1.3
3.6
5.5
0.3
0.5bc 0.7bc
FE+YE 3.0 g/l
1.1
3.0
4.3
0.3
F-test
ns
ns
ns
ns
**
**
ns = not significantly different; ** = significantly different at p ≤ 0.01
Means comparing by Duncan Multiple Range Test.
Treatments

Days
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7 Days

30 Days

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

60 Days
Figure 1 Growth of Dendrobium aphyllum at 7, 30 and 60 days after culturing
การนําปุยอินทรียนํ้าหมักปลาความเขมขน
2 ml/l รวมกับการเติมสารสกัดจากยีสตในอาหาร
เลีย้ งกลวยไมเอือ้ งสายเชียงใหมในสภาพปลอดเชือ้
ใหผลการเจริญทีไ่ มแตกตางจากสูตร VW และพบวา
การเติมสารสกัดยีสต 3.0 g/l รวมกับอาหารสูตร
ปุย นํา้ หมักปลามีแนวโนมใหจาํ นวนหนอสูงสุด เมือ่
เทียบกับในอาหารสูตรอื่นๆ จากผลดังกลาวแสดง

ใหเห็นวามีความเปนไปไดในการนําปุยอินทรีย
นํา้ หมักปลาและสารสกัดยีสตมาใชเปนอาหารสําหรับ
เลีย้ งกลวยไมเอือ้ งสายเชียงใหมในสภาพปลอดเชือ้
อาจเนือ่ งมาจากอาหารสูตรปุย อินทรียน าํ้ หมักปลา
รวมกับสารสกัดยีสตมสี ารอาหารทีเ่ หมาะสมสําหรับ
การเจริญของกลวยไมเอื้องสายเชียงใหมทั้งชนิด
และปริมาณที่ใกลเคียงกับสูตรอาหาร VW
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จากข อ มู ล ของสํ า นั ก นิ เ ทศและถ า ยทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาทีด่ นิ (2550) ทีไ่ ดมกี ารวิเคราะห
ปริมาณธาตุอาหารของกลุม ปุย อินทรียน าํ้ หมักปลา
พบว า มี ป ริ ม าณ 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) จิบเบอรเรลลิน (33.07
mg/l) และ ไซโตไคนิน (3.05 mg/l) สวนในสารสกัด
ยีสตที่ผลิตมาจําหนายเพื่อนํามาใชเปนสวนผสม
ในอาหารพบวา มีสว นประกอบของสารตางๆ ไดแก
Nitrogen (9-12%), Sodium chloride (0-0.5%),
Protein (50-75%), Amino nitrogen (3-5%),
Carbohydrate (4-13%) และ วิ ต ามิ น เช น
thiamine (วิตามิน B1), inositol และ nicotinic
acid (อรุณ, 2553) และในกรณีของสูตรอาหาร VW
(ประศาสตร, 2538) มีชนิดและปริมาณสารเคมีที่
ใชตอลิตร ไดแก Ca3(PO4)2 (200 mg/l), KNO3
(525 mg/l), MgSO4.7H2O (250 mg/l), (NH4)2SO4
(500 mg/l), MnSO 4.H 2O (5.7 mg/l) และ
Fe2(C4H4O6)3.2H2O (28 mg/l)
จากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวาสารที่นํามา
ใชในการเตรียมอาหารเลี้ยงกลวยไมในสูตร VW
มีชนิดและปริมาณธาตุอาหารที่ใกลเคียงกันกับ
สูตรปุยอินทรียนํ้าหมักปลารวมกับสารสกัดยีสต
ขณะเดี ย วกั น ในอาหารที่ มี ก ารใช ปุ  ย อิ น ทรี ย 
นํ้ า หมั ก ปลาร ว มกั บ สารสกั ด ยี ส ต มี ส ารอื่ น ที่
มากกวาในสูตร VW คือ พวกวิตามิน และสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตพืช ทีเ่ ปนสารสําคัญในการ
เจริญของพืชดวยเชนกัน แตอยางไรก็ตามในการ
เตรียมอาหารสําหรับเลี้ยงกลวยไมในการทดลอง
ครัง้ นี้ ไดเติมสารอินทรียอ นื่ ๆ ไดแก กลวย (100 g/l)
และนํ้ามะพราว (150 ml/l) รวมดวยในทุกสูตร

อาหาร ซึ่งการเติมกลวยและนํ้ามะพราวก็มีการใช
ร ว มในอาหารสํ า หรั บ เลี้ ย งและขยายปริ ม าณ
ตนกลวยไมโดยทัว่ ไปอยูแ ลว เนือ่ งจากในนํา้ มะพราว
มีสารอาหารอื่นๆ ที่มีความสําคัญตอการเจริญของ
พืช รวมทัง้ มีกรดอะมิโน กรดอินทรีย กรดนิวคลีอคิ
และฮอรโมนพืชกลุม ออกซิน และ ไซโตไคนิน
ซึ่งนํ้ามะพราวถูกนํามาเติมในอาหารเพาะเลี้ยง
เนื้ อ เยื่ อ พื ช เพื่ อ ส ง เสริ ม การแบ ง เซลล พื ช ให มี
การเจริญที่เร็ว และชวยกระตุนการเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพของพืช โดยเฉพาะในการเลีย้ งกลวยไม
(Molnár et al., 2011) เชน ในงานวิจัยของ
Jualang et al. (2015) ที่เติมนํ้ามะพราว 10%
(v/v) ในสูตรอาหาร MS มีผลตอการพัฒนาของ
โปรโตคอรมไปเปนตนไดดใี นกลวยไม Dimorphorchis
rossii และการเติมนํ้ามะพราวเพิ่มเปน 15% (v/v)
มีผลตอจํานวนใบและความยาวรากที่มากขึ้น และ
สํานักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
(2553) รายงานวากลวยมีสารอาหารอื่นๆ รวมทั้ง
มี ก รดแอสคอร บิ ก หรื อ วิ ต ามิ น ซี (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
และความยาวใบที่ดี (Akter et al., 2007)
จากขอมูลอางอิงดังนั้นกลาวมาเปนไปไดวา
การเติมทั้งกลวยและนํ้ามะพราวชวยเพิ่มสารพวก
วิตามิน และสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชใน
อาหารสูตร VW รวมทัง้ ในสูตรปุย อินทรียน าํ้ หมักปลา
รวมกับสารสกัดจากยีสตดวย ซึ่งเปนชวงของสาร
ปริมาณสารในอาหารที่มีผลตอการเจริญของหนอ
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และจํานวนรากทีไ่ มแตกตางกันทางสถิติ แตอยางไร
ก็ตามผลการทดลองพบวา มีแนวโนมของจํานวน
หนอที่เพิ่มขึ้นในกรณีเติมสารสกัดยีสตในปริมาณ
ที่เพิ่มขึ้น โดยเห็นไดชัดวาการเติมสารสกัดยีสต
3.0 g/l ในอาหารสูตรปุยอินทรียนํ้าหมักปลามี
จํานวนยอดสูงสุด คือ 2.8 ยอด ซึ่งทั้งนี้อาจเปนผล
จากการเพิม่ ขึน้ ปริมาณของวิตามิน เชน thiamine
(วิตามิน B1), inositol และ nicotinic acid หรือ
กรดอะมิโน ทีไ่ ดจากการเพิม่ สารสกัดยีสตในอาหาร
ซึ่งมีปริมาณที่สูงกวาอาหารที่ไมเติมสารสกัดยีสต
และรวมทัง้ สูตรอาหาร VW ดวย แตผลอาจไมชดั เจน
ทางสถิตใิ นดานการเจริญของจํานวนหนอเอือ้ งสาย
เชียงใหม ทั้งนี้อาจเนื่องจากกลวยไมที่นํามาเลี้ยง
ในการศึกษาเปนระยะที่เจริญเปนหนอแลว และ
การให ป ริ ม าณสารสกั ด ยี ส ต ใ นครั้ ง นี้ ไ ม ม ากพอ
สําหรับระยะการเจริญของกลวยไมดงั กลาว ดังจาก
งานวิจัยของ Jualang et al. (2015) ไดรายงานไว
วาการใหสารสกัดยีสต (0.2% w/v) ในอาหารเลีย้ ง
กลวยไม Dimorphorchis rossii ในระยะโปรโตคอรม
ชวยสงเสริมใหมีการเพิ่มปริมาณของโปรโตคอรม
ที่ดี แตไมมีผลตอการเจริญและพัฒนาไปเปนตน
ของโปรโตคอรม ดังนั้นเพื่อใหเกิดความชัดเจน
ควรตองมีการศึกษาครัง้ ตอไปในทัง้ เรือ่ งของผลของ
ปุย อินทรียน าํ้ หมักปลารวมกับการเติมสารสกัดยีสต
ในอาหารเลี้ยงกลวยไมเอื้องสายเชียงใหมในสภาพ
ปลอดเชื้อ โดยทําการปรับการศึกษาเพิ่มในเรื่อง
ระยะการเจริญของกลวยไม เชน ตัง้ แตการเพาะเมล็ด
ระยะโปรโตคอรม รวมถึงระยะตนแตละขนาด และ
ทําการปรับปริมาณการใหสารสกัดยีสตที่เพิ่มขึ้น
จากเดิมเพื่อยืนยันผลของปริมาณสารสกัดยีสต
ที่เหมาะสมตอการเจริญและการขยายพันธุของ
กลวยไมเอื้องสายเชียงใหมตอไป

สรุปผลการวิจัย

จากผลการวิ จั ย สรุ ป ได ว  า สามารถนํ า ปุ  ย
อินทรียนํ้าหมักปลาความเขมขน 2.0 ml/l รวมกับ
สารสกัดยีสต 3 g/l มาใชแทนอาหารสูตร VW
สําหรับเลีย้ งกลวยไมเอือ้ งสายเชียงใหมไดในสภาพ
ปลอดเชือ้ และควรประยุกตสตู รอาหารโดยการเติม
นํ้ามะพราว 150 ml/l กลวยหอม 100 g/l นํ้าตาล
20 g/l และ ผงถาน 1 g/l เพื่อเพิ่มสารอาหารอื่นๆ
สําหรับชวยสงเสริมการเจริญของตน

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณทุนอุดหนุนการวิจยั จากสํานักวิจยั
และสงเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 และขอบคุณ
คณะผลิ ต กรรมการเกษตร มหาวิ ท ยาลั ย แม โ จ
ที่อนุเคราะหเรื่องสถานที่ทําวิจัย

เอกสารอางอิง

ประศาสตร เกื้อมณี. 2538. เทคนิคการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช. โอ เอส พริ้นติ้ง เฮาส, กรุงเทพฯ.
สํ า นั ก นิ เ ทศและถ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารพั ฒ นา
ที่ ดิ น . 2550. เอกสารเพื่ อ การถ า ยทอด
เทคโนโลยี ชุดความรูแ ละเทคโนโลยีการพัฒนา
ที่ดิน. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ.
สํานักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.
2553. คุ ณ ค า ทางโภชนาการในผลไม .
โรงพิ ม พ ชุ ม นุ ม สหกรณ ก ารเกษตร แห ง
ประเทศไทย จํากัด, นนทบุรี.
อรุณ ชาญชันเชาววิวัฒน. 2553. สารสกัดยีสต.
กาวทันโลกวิทยาศาสตร 10(2): 84-89.

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

Akter, S., K.M. Nasiruddin and A.B.M. TianZi team. 2016. Dendrobium aphyllum.
Available: https://www.natureproducts.
Khaldun. 2007. Organogenesis of
net/Dendrobium/Dendrobium_
Dendrobium orchid using traditional
aphyllum.html (March 1, 2019).
media and organic extracts. J. Agric
Yang, D., LY. Liu, ZQ. Cheng, FQ. Xu, WW.
Rural Dev. 5(1 & 2): 30-35.
Fan, CT. Zi, FW. Dong, J. Zhou, ZT. Ding
Jualang, A.G., R. Jawan and S.J. Spiridrin.
and JM. Hu. 2015. Five new phenolic
2015. Effect of yeast extract and
compounds from Dendrobium
coconut water on protocorm
aphyllum. Fitoterapia 100: 11-18.
proliferation and growth development
of Dimorphorchis rossii. Acta Biologica Zhang, C.F., L. Shao, WH. Huang, L. Wang,
ZT. Wang and LS. Xu. 2008. Phenolic
Malaysiana 4(2): 59-63.
components from herbs of Dendrobium
Molnár Z., E. Virág and V. Ördög. 2011.
aphyllum. Available: https://www.
Natural substances in tissue culture
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19294851
media of higher plants. Acta Biologica
(March 1, 2019).
Szegediensis 55(1): 123-127.
Ng, T.B., J. Liu, J.H. Wong, X. Ye, S.C.W. Sze,
Y. Tong and K.Y. Zhang. 2012. Review
of research on Dendrobium, a prized
folk medicine. Appl Microbiol
Biotechnol 93: 1795-1803.

วารสารผลิตกรรม

การเกษตร
JOURNAL OF AGRICULTURAL

PRODUCTION

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

การดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูกและแปรรูปกาแฟ
ในตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม

Operation of Coffee Growers and Processing
Community Enterprise Groups in Thep Sadet Sub-district,
Doi Saket District, Chiang Mai Province
เฉลิมพันธุ บุตรตานนท พหล ศักดิ์คะทัศน* พุฒิสรรค เครือคํา นภารัศม เวชสิทธิ์นิรภัย และ
ธีรธวัช ปุรินทราภิบาล
Chaleomphun Bhudtanon, Phahol Sakkatat*, Phutthisun Kruekum, Napharat
Vetchasitniraphai and Teetawat Purintrapibal
สาขาวิชาการสงเสริมและสื่อสารเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม 50290
Department of Resources Development and Agricultural Extension, Faculty of Agricultural Production
Maejo University, Chiang Mai 50290
*
Corresponding author: phahol@mju.ac.th

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

การวิจยั ในครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาลักษณะพืน้ ฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของสมาชิก
วิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูกและแปรรูปกาแฟ เพื่อศึกษาการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูกและ
แปรรูปกาแฟ เพือ่ ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ กับการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุม ผูป ลูก
และแปรรูปกาแฟ และเพือ่ ศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุม ผูป ลูก
และแปรรูปกาแฟ ในตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย
คือ เกษตรกรผูปลูกกาแฟจํานวน 146 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดย
สถิติพรรณนา และการใชสถิติ Chi-square test
การศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุอยูในชวง 41-50 ป จบการศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีสถานภาพสมรส มีจาํ นวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน มีจาํ นวนแรงงานทางดาน
การเกษตรในครัวเรือน 1-2 คน สวนใหญมีรายได 150,000-200,000 บาทตอป มีจํานวนพื้นที่ทํา
การเกษตร 1-10 ไร สวนใหญไดรับขาวสารจากเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร และสวนใหญเคยเขารับ
การฝกอบรมทีเ่ กีย่ วของทางดานการเกษตร การดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุม ผูป ลูกและแปรรูปกาแฟ
อยูใ นระดับมาก ปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั การดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุม ผูป ลูกและแปรรูปกาแฟ
ดานองคกร ไดแก เพศ และการเขารับการอบรม ดานการผลิตและวัตถุดิบ ไดแก การเขารับการอบรม
และดานการเงินและบัญชี ไดแก การเขารับการอบรม
สําหรับปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูกและแปรรูป
กาแฟ เปนปญหาการปฏิบตั กิ ารดําเนินงานตามหนาทีข่ องสมาชิก มีปญ
 หาในการทําความเขาใจของสมาชิก
ทําใหการดําเนินงานบางหนาที่เกิดความลาชา เกิดปญหาการสั่งสินคาซํ้าซอนทําใหเกิดการผลิตสินคาซํ้า
เกิดการผิดพลาดหรือการเสียเปลาของผลผลิตในขัน้ ตอนการเปดเครือ่ งหรือเริม่ แปรรูปของการผลิต และ
ปญหาการบันทึกรายรับ-รายจาย จึงทําใหเกิดปญหาเกี่ยวกับระบบการทําบัญชีในบางครั้ง
คําสําคัญ: การดําเนินงาน วิสาหกิจชุมชน กลุมผูปลูกและแปรรูปกาแฟ

ว. ผลิตกรรมการเกษตร 2(1):33-44 35
J. Agri. Prod.

คํานํา

กาแฟเป น พื ช เศรษฐกิ จ ที่ สํ า คั ญ ชนิ ด หนึ่ ง
ของไทยที่ทํารายไดใหแกเกษตรกรปละประมาณ
3,000 ลานบาท โดยในชวงป พ.ศ.2549-2553
ตลาดกาแฟมีการขยายตัวอยางมาก ทําใหความ
ตองการใชเมล็ดกาแฟของโรงงานแปรรูปกาแฟ
ในประเทศเพิม่ ขึน้ จาก 47,000 ตัน ในป พ.ศ.2549
เปน 67,000 ตัน ในป พ.ศ.2555 ในขณะเดียวกัน
ผลผลิตกาแฟในประเทศกลับลดลงอยางตอเนื่อง
เนื่องจากราคากาแฟที่ตกตํ่าเปนเวลานาน ทําให
เกษตรกรปรั บ เปลี่ ย นไปปลู ก พื ช อื่ น แทน เช น
ยางพารา ปาล ม นํ้ า มั น และไม ผ ล เนื้ อ ที่ ที่ ใ ห
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 กระบี่
นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ พังงา สวนพันธุ
อาราบิกามีเพียงรอยละ 22 แหลงปลูกที่สําคัญอยู
ในภาคเหนือ ไดแก จังหวัดเชียงใหม เชียงราย
แมฮองสอน ตาก จึงทําใหผลผลิตไมเพียงพอตอ
ความตองการของโรงงานแปรรูปที่เพิ่มขึ้น ทําใหมี
การนําเขาจากตางประเทศเพิ่มขึ้นดวย และตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2553 ภายใตความตกลงเขต
การคาเสรีอาเซียน (AFTA) ประเทศไทยเปดตลาด
ใหนําเขากาแฟเสรี โดยลดภาษีนําเขาเมล็ดกาแฟ
และกาแฟสําเร็จรูปเหลือรอยละ 5 และรอยละ 0
ตามลําดับ ซึง่ มีผลกระทบตอเกษตรกรผูผ ลิตกาแฟ
ในประเทศ ผูประกอบการแปรรูปกาแฟไทยนําเขา
เมล็ดกาแฟและกาแฟสําเร็จรูปจากตางประเทศ
แทนการรับซือ้ ในประเทศ ประเทศคูแ ขงในการผลิต
กาแฟของไทย ไดแก ประเทศเวียดนามและอินโดนีเซีย

ซึ่งประเทศเหลานี้สามารถผลิตกาแฟที่ใหผลผลิต
สูงกวาและตนทุนการผลิตตํ่ากวา การผลิตกาแฟ
ของไทยจึงไมสามารถแขงขันกับเวียดนามได และ
เนื่องจากปจจุบันสวนกาแฟของไทยรอยละ 70
ของกาแฟโรบัสตาเปนสวนผสม ซึ่งเกษตรกรขาด
การบํ า รุ ง รั ก ษา ส ง ผลให ผ ลผลิ ต ตํ่ า เฉลี่ ย ไร ล ะ
136 กิโลกรัม ในขณะที่สวนที่ปลูกเปนสวนเดี่ยว
ประมาณรอยละ 30 ของกาแฟโรบัสตาทั้งหมด
ใหผลผลิตถึง 250 กิโลกรัมตอไร ซึ่งมีเนื้อที่ปลูก
นอยกวาสวนผสมมาก ผลผลิตเฉลี่ยของประเทศ
จึงตํ่า กระทรวงเกษตรและสหกรณไดดําเนินการ
ยุทธศาสตรกาแฟตั้งแตป 2552-2556 สามารถ
บรรลุเปาหมายไดในระดับหนึง่ เนือ่ งจากติดขัดดาน
งบประมาณ ไมสามารถขยายผลไดตามเปาหมาย
ในป 2557-2560 ทีเ่ ขาสู AEC จําเปนทีอ่ ตุ สาหกรรม
กาแฟต อ งเร ง พั ฒ นา โดยไทยมี ศั ก ยภาพด า น
การแปรรูปและมีศักยภาพในการผลิตและสงออก
มาก ดังนั้นการพัฒนาในระยะตอไปจําเปนตอง
จัดทํายุทธศาสตรกาแฟ โดยเนนการบริหารจัดการ
แบบครบวงจร (Supply Chain) บนพื้นฐานของ
ศักยภาพ (Potential) และอัตลักษณของกาแฟไทย
พัฒนาตัง้ แตตน นํา้ กลางนํา้ สูป ลายนํา้ โดยการเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุนการผลิต การพัฒนา
คุณภาพเมล็ดกาแฟสูมาตรฐานสากล การผลิต
กาแฟเฉพาะถิน่ และการเปนศูนยกลางอุตสาหกรรม
แปรรูปกาแฟ เพื่อใหสามารถเปนผูนําสินคากาแฟ
ในอาเซียนตอไป (กรมวิชาการเกษตร, 2560)
ตําบลเทพเสด็จ นอกจากจะเปนพื้นที่ที่อุดม
ไปดวยตนเสีย้ ว ทีพ่ รอมจะผลิดอกบานในชวงเดือน
กุมภาพันธถงึ เดือนมีนาคม จนเกิดเปนงาน “เทศกาล
ดอกเสี้ยวบานลานกาแฟเทพเสด็จ” แลว ภายใน
ผืนปาของตําบลทามกลางพงไพรแหงนี้ ยังมาก
ไปดวยมวลไมพันธุกาแฟอาราบิกา ที่หลากหลาย
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วากันวา กาแฟบริเวณพื้นที่แหงนี้เปนกาแฟที่มี
คุณภาพดีที่สุดแหงหนึ่งของประเทศไทย จึงถูก
ขนานนามใหเปน “กาแฟเทพเสด็จ”
กาแฟเทพเสด็ จ เป น กาแฟคั่ ว สายพั น ธุ 
อาราบิ ก  า แท 100% ที่ ป ลู ก บนที่ สู ง จากระดั บ
นํา้ ทะเลระหวาง 1,000-1,500 เมตรขึน้ ไป มีสภาพ
ภูมิอากาศคอนขางเย็นตลอดทั้งป ทําใหผลผลิต
กาแฟอาราบิกา ของตําบลเทพเสด็จเปนเมล็ดกาแฟ
ที่ไดคุณภาพดีมีกลิ่นหอม รสชาตินาลิ้มลอง ซึ่ง
กาแฟที่คั่วมีดวยกันทั้งหมด 3 ระดับ คือ คั่วออน
คั่วกลาง และคั่วเขม ตนกาแฟในตําบลเทพเสด็จ
เปนไรกาแฟที่กระจายอยูทามกลางผืนปาใตเงา
รมไมใหญ ซึง่ เมล็ดกาแฟจะใหคณ
ุ ภาพทีด่ เี มือ่ ไดรบั
แสงแดดออนๆ เพียงรําไร การจัดตั้งกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนเพื่อการปลูก การผลิต และการแปรรูปเมล็ด
กาแฟ ทัง้ หมด 4 กลุม ไดแก กลุม กาแฟดอยปาเมีย่ ง
เทพเสด็จ กลุมรุงเรืองพัฒนาเทพเสด็จ กลุมผูปลูก
กาแฟและผลิตกาแฟอินทรียบ า นปางบง กลุม กาแฟ
เทพเสด็จและการแปรรูป โดยการรวมกลุมของ
เกษตรกรเริม่ ขึน้ พ.ศ.2531 ศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวง
ปาเมี่ยง โดยการสงเสริมความรูดานการผลิต และ
สนับสนุนปจจัยการผลิต รวมถึงดานการตลาดแก
กลุม เกษตรกร ตอมาในป พ.ศ.2552 มีการปรับเปลีย่ น
โครงสรางกลุมเพื่อใหสอดคลองกับจํานวนสมาชิก
ที่ลดลง โดยเหลือเพียงคณะกรรมการอํานวยการ
เพียงฝายเดียวเพื่อลดขั้นตอนการดําเนินงาน และ
การติดตอสื่อสารของกลุมใหรวดเร็วขึ้น การเปน
สมาชิกของทัง้ 4 กลุม ใชวธิ กี ารระดมหุน สมาชิกโดย
หมู 7 มีจํานวนหุน 75 หุน (100 บาทตอหุน) เงิน
รายไดจากสมาชิก 7,500 บาท รองลงมา หมู 4 และ
หมู 5 มีจํานวนหุน 68 หุนและ 46 หุน โดยมีเงิน
รายไดจากสมาชิก 6,800 บาท และ 4,600 บาท

ตามลําดับ การบริหารจัดการดานทุนของทัง้ 4 กลุม
ใชวธิ กี ารใหสมาชิกถือหุน หักเงินรายไดหลังการขาย
ผลผลิตกิโลกรัมละ 1 บาทเขาเปนทุนของกลุม และ
มีกระบวนการควบคุมคุณภาพการผลิตและแปรรูป
ใหไดมาตรฐานเดียวกัน (Traveller Freedom,
2558)
คณะผูศึกษาจึงมีการศึกษาการดําเนินงาน
ของวิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกกาแฟและการแปรรูป
กาแฟ ตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม เพือ่ ใหทราบวามีปจ จัยอะไรบางทีม่ อี ทิ ธิพล
ตอการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูกและ
แปรรูปกาแฟ เพือ่ เปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
และสงเสริมการดําเนินงานของกลุม วิสาหกิจชุมชน
อื่นๆ ที่มีความสนใจพัฒนากลุมวิสาหกิจของตน
หรื อ ผู  ที่ ส นใจเริ่ ม ก อ ตั้ ง กลุ  ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ให
สามารถดําเนินงานไปสูค วามสําเร็จอยางมัน่ คง และ
สามารถตอยอดไปเปนผูประกอบการธุรกิจขนาด
ยอมและขนาดกลางตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย

ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยคือ เกษตรกร
ผูปลูกกาแฟที่เปนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในเขต
พื้นที่ตําบลเทพเสด็จ ประกอบดวย กลุมวิสาหกิจ
ชุมชน กาแฟดอยปาเมี่ยงเทพเสด็จ รุงเรืองพัฒนา
กาแฟเทพเสด็จ กลุมผูปลูกและผลิตกาแฟอินทรีย
บานปางบง และกาแฟเทพเสด็จและการแปรรูป
กาแฟ จํานวน 146 คน การวิจยั ครัง้ นีไ้ ดดาํ เนินการ
วิจยั ตัง้ แตเดือนกันยายน พ.ศ.2559 ถึงเดือนตุลาคม
พ.ศ.2560
การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช ขอมูลทุติยภูมิ
จากเอกสาร สิ่งพิมพ และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อ
นํามาเปนขอมูลพืน้ ฐานในการวิจยั และขอมูลปฐมภูมิ
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โดยใชแบบสอบถามเปนเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวม
ข อ มู ล จากเกษตรกรกลุ  ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนที่ ป ลู ก
กาแฟในเขตพืน้ ทีต่ าํ บลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม 4 กลุม ซึ่งประกอบดวย กลุม
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน กาแฟดอยป า เมี่ ย ง เทพเสด็ จ
รุงเรืองพัฒนากาแฟเทพเสด็จ กลุมผูปลูกและผลิต
กาแฟอินทรียบานปางบง และกาแฟเทพเสด็จและ
การแปรรูปกาแฟ
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ไดดังนี้ 1) การ
วิเคราะหลกั ษณะพืน้ ฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจ และ
สังคม และการวิเคราะหการดําเนินงานของวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมผูปลูกและแปรรูปกาแฟ อธิบายโดยใช
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่ง
ประกอบดวยคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2) การวิเคราะหหาปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ
กับการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูก
และแปรรูปกาแฟ ในตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม โดยการใชสถิติ Chi-square test
และ 3) การวิเคราะหปญหา และขอเสนอแนะของ
เกษตรกรใชวิธีการจัดประเภทและจัดกลุมขอมูล

ผลการวิจัยและวิจารณ

ลักษณะพื้นฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม
ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุม ผูป ลูกและแปรรูป
กาแฟ
ผลการศึกษาพบวา สมาชิกกลุมวิสาหกิจ
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 รองลงมาชั้นประถมศึกษา คิดเปนรอยละ

17.3 ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 15.3
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนทุกคนมีสถานภาพสมรส มี
จํานวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน คิดเปนรอยละ
69.6 รองลงมามีจาํ นวนสมาชิกในครอบครัว 5-6 คน
คิดเปนรอยละ 30.4 มีจํานวนแรงงานทางดาน
การเกษตรในครัวเรือน 1-2 คน คิดเปนรอยละ 86.9
มีรายได 150,000-200,000 บาทตอป คิดเปน
รอยละ 71.7 รองลงมามีรายไดมากกวา 250,000
บาทตอป คิดเปนรอยละ 28.3 เกษตรกรโดย
สวนใหญมจี าํ นวนพืน้ ทีก่ ารเกษตร 1-10 ไร คิดเปน
รอยละ 78.2 รองลงมามีพื้นที่ทําการเกษตรอยูที่
11-20 ไร คิดเปนรอยละ 21.8 ตามลําดับ กลุม
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนทุกคนไดรับขาวสารจาก
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร และทุกคนเคยเขารับ
การฝกอบรม
การดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุม ผูป ลูกและ
แปรรูปกาแฟ
การศึกษาการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน
กลุม ผูป ลูกและแปรรูปกาแฟในตําบลเทพเสด็จ โดย
การวัดระดับการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน
พบวา การดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุม ผูป ลูก
และแปรรูปกาแฟอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.54)
โดยมีรายละเอียดแตละดาน ไดแก ดานองคกร
มีการดําเนินงานอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.57)
รองลงมาดานการตลาดและลูกคามีการดําเนินงาน
อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.55) ดานการผลิตและ
งานสนับสนุนการผลิตมีการดําเนินงานอยูใ นระดับ
มาก (คาเฉลีย่ 4.55) และดานการบัญชีและการเงิน
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)
𝛘
Operation of coffee and product processing
S.D. Description
Organization
4.57
0.92
High
Marketing and customer
4.55
0.91
High
Production and production support
4.55
0.91
High
Account and finance
4.48
0.89
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
การวิเคราะหเพื่อหาปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูก
และแปรรูปกาแฟ ใชการทดสอบไควสแควร (Chisquare test) ในการหาความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ 10 ตัวแปร ไดแก เพศ
อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา จํานวนสมาชิกใน
ครัวเรือน จํานวนแรงงานการเกษตร รายไดการเกษตร
จํานวนพืน้ ทีใ่ นการเกษตร การไดรบั ขาวสารความรู
เกีย่ วกับกลุม วิสาหกิจ และการฝกอบรมจากหนวยงาน
ราชการ และคาความสัมพันธตอ งมีระดับนัยสําคัญ
ที่ 0.01 และ 0.05 เพื่อหาวาตัวแปรอิสระที่มีความ
สัมพันธกบั ระดับการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน
กลุมผูปลูกและแปรรูปกาแฟอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ
โดยผลการหาคาความสัมพันธระหวางลักษณะ
พื้ น ฐานส ว นบุ ค คล เศรษฐกิ จ และสั ง คมของ

เกษตรกรกับการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุม
ปลูกกาแฟและการแปรรูปกาแฟตําบลเทพเสด็จ
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม โดยมีผลดังนี้
ดานองคกร
คาความสัมพันธระหวางลักษณะพืน้ ฐานสวน
บุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร กับการ
ดําเนินงานดานองคกรโดยวิเคราะหตัวแปรอิสระ
จํานวน 10 ตัวแปร การศึกษาพบวา มีตวั แปรอิสระ
2 ตัวแปร ทีม่ คี วามสัมพันธกบั ระดับการดําเนินงาน
ดานองคกรที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ไดแก
1. เพศ (sig = 0.011) จากการศึกษาพบวา
การดําเนินงานในดานองคกรขึ้นอยูกับเพศ โดย
เพศชาย จะมีการดําเนินงานในดานองคกรไดดกี วา
เพศหญิง ซึง่ เปนเพราะเพศชายมีภาวะผูน าํ การเคารพ
ความคิดเห็นและการควบคุมการบริหารงานและ
องคกรไดดี รวมไปถึงการใหความเคารพสมาชิก
องคกรรายอื่นที่เปนเพศหญิง โดยการรับฟงความ
คิดเห็นและการใหแสดงศักยภาพในการทํางานได
ตามความสามารถของสมาชิก สอดคลองกับงานวิจยั
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ของ ธีรธวัช และคณะ (2562) ที่พบวา เพศ มีความ
สัมพันธตอ การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกลําไยของ
เกษตรกรในตําบลขวงเปา อําเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม
2. การเข า รั บ การอบรม (sig = 0.010)
การเข า รั บ การอบรมจากหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง
เปนการใหความรูท งั้ ดานการบริหารงานขององคกร
การตลาด คุณภาพวัตถุดิบและการพัฒนาคุณภาพ

ของผลผลิตอยางตอเนื่อง สงผลใหการดําเนินงาน
เกิดการพัฒนากลุม วิสาหกิจชุมชนการแปรรูปกาแฟ
เทพเสด็จในดานองคกร สอดคลองกับงานวิจัยของ
จติ พ ร และคณะ (2562) ที่ พ บว า การเข า รั บ
การอบรม มีความสัมพันธกับการสรางสวนประสม
การตลาดของเกษตรกรผูป ลูกสตรอวเบอรรี 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
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
* Significant difference at probability level 0.05

X2
4.866
1.241
3.462
6.264
2.001
4.375
1.275
7.797
4.363
2.386

d.f.
3
6
3
6
3
3
3
3
3
3

Sig.
0.011*
0.241
0.253
0.574
0.175
0.261
0.623
0.166
0.251
0.010*
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ดานการตลาดและลูกคา
ตัวแปรอิสระจํานวน 10 ตัวแปร การศึกษาพบวา
คาความสัมพันธระหวางลักษณะพืน้ ฐานสวน ไม มี ตั ว แปรอิ ส ระใดที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ระดั บ
บุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร กับการ การดําเนินงานดานการตลาดและลูกคา (Table 3)
ดําเนินงานดานการตลาดและลูกคาโดยวิเคราะห
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
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
ดานการผลิตและวัตถุดิบ
คาความสัมพันธระหวางลักษณะพืน้ ฐานสวน
บุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร กับการ
ดําเนินงานดานการผลิตและวัตถุดิบโดยวิเคราะห
ตัวแปรอิสระจํานวน 10 ตัวแปร การศึกษาพบวา
มีตวั แปรอิสระ 1 ตัวแปร ทีม่ คี วามสัมพันธกบั ระดับ
การดําเนินงานดานการผลิตและวัตถุดิบที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ไดแก
1. การเขารับการอบรม (sig = 0.012) จาก
ผลการศึ ก ษาพบว า กลุ  ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนได รั บ

X2
1.462
1.563
4.264
1.674
4.125
7.475
8.251
3.451
2.226
2.462

d.f.
3
6
3
6
3
3
3
3
3
3

Sig.
0.223
0.623
0.251
0.583
0.475
0.353
0.341
0.476
0.562
0.050

การอบรมดานการผลิตและการบริหารดานการผลิต
ซึ่งเปนความรูในเรื่องกระบวนการจัดหาวัตถุดิบ
ปจจัยการผลิต การบรรจุ การจัดสงสินคาใหลูกคา
การดู แ ลเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ ก ารผลิ ต สิ น ค า
เพื่อเปนการบริหารจัดการระบบการผลิตทั้งขั้น
การเตรียมการผลิต ขั้นการผลิต และตลอดจนหลัง
การผลิต เปนการรักษาและควบคุมคุณภาพอุปกรณ
ของการผลิต รวมไปถึงการคัดเลือกและตรวจสอบ
คุ ณ ภาพของวั ต ถุ เ พื่ อ ให ไ ด ม าตรฐานตามความ
ตองการของลูกคา สอดคลองกับงานวิจยั ของ บุษกร
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และศุภกัญญา (2558) ทีพ่ บวา การเขารับการอบรม เศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา คณะบริหารศาสตร
มีความสัมพันธกบั แบบจําลองการประยุกตใชปรัชญา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Table 4)
Table 4 Factors related to the community enterprise operation on production and
production support of coffee and product processing farmers Thep Sadet Subdistrict Doi Saket district Chiang Mai province
Variable
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
* Significant difference at probability level 0.05
ดานการเงินและบัญชี
คาความสัมพันธระหวางลักษณะพืน้ ฐานสวน
บุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร กับการ
ดํ า เนิ น งานด า นการเงิ น และบั ญ ชี โ ดยวิ เ คราะห
ตัวแปรอิสระจํานวน 10 ตัวแปร การศึกษาพบวา
มีตวั แปรอิสระ 1 ตัวแปร ทีม่ คี วามสัมพันธกบั ระดับ
การดํ า เนิ น งานด า นการเงิ น และบั ญ ชี ที่ ร ะดั บ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ไดแก
1. การเขารับการอบรม (sig = 0.010) กลุม
วิสาหกิจไดรับการอบรมตามหมวดที่ 4 ในเรื่อง
การจัดการบัญชีขององคกร ดานรายรับ-รายจาย

X2
2.153
1.143
2.442
4.341
1.351
4.353
3.451
3.575
2.441
2.243

d.f.
3
6
3
6
3
3
3
3
3
3

Sig.
0.342
0.551
0.351
0.563
0.365
0.251
0.154
0.435
0.173
0.012*

ดานตนทุนและกําไร ดานการเงินของกลุม และ
ดานทรัพยสนิ และหนีส้ นิ ซึง่ เปนสวนสําคัญอีกสวน
ในการบริหารงานขององคกร กลุมวิสาหกิจชุมชน
จึงจัดทําแผนดานการเงินและบัญชี เปนลายลักษณ
อักษรเพื่อใหเกิดความโปรงใสและตรวจสอบการ
ดําเนินงานในเรื่องการเงินและบัญชีได สอดคลอง
กับงานวิจัยของ ณฐิตากานต (2558) ที่พบวา การ
เขารับการอบรม มีความสัมพันธกบั การปรับเปลีย่ น
ไปสูร ะบบการผลิตผักอินทรียเ กษตรกรรมบนพืน้ ที่
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
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
* Significant difference at probability level 0.05
ปญหาและขอเสนอแนะในการดําเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูกและแปรรูปกาแฟ
จากการศึกษาปญหา อุปสรรค ของเกษตรกร
ผูปลูกกาแฟเกี่ยวกับการดําเนินงานของวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมผูปลูกและแปรรูปกาแฟ สรุปไดวาดาน
องคกร 1) การฝกสอนการดําเนินงานตามหนาที่
ของสมาชิก มีอุปสรรคในการทําความเขาใจหรือ
เกินความสามารถของสมาชิกทําใหการดําเนินงาน
บางหนาที่มีความลาชา 2) มีบางตําแหนงที่สมาชิก
ไม มี ค วามรู  ใ นการทํ า งานหรื อ จํ า นวนสมาชิ ก มี
จํานวนไมเพียงพอ ทําใหสมาชิกบางคนตองทํางาน
หลายตําแหนงทําใหการดําเนินงานบางสวนลาชา
ดานการตลาดและลูกคา 1) การดําเนินงานในสวน
การรับคําสั่งซื้อบางรายของลูกคาผิดพลาด เชน
เกิ ด การสั่ ง สิ น ค า ซํ้ า ซ อ น ทํ า ให เ กิ ด การแปรรู ป

X2
1.563
3.352
3.562
5.588
2.004
4.375
2.678
3.673
5.462
2.573

d.f.
3
6
3
6
3
3
3
3
3
3

Sig.
0.562
0.522
0.119
0.348
0.262
0.674
0.453
0.563
0.748
0.010*

หรือการผลิตสินคาซํ้า ดานการผลิตและวัตถุดิบ
1) เกิ ด ผิ ด พลาดหรื อ การเสี ย เปล า ของผลผลิ ต
ในขัน้ ตอนการเปดเครือ่ งหรือเริม่ แปรรูปของการผลิต
2) อุปสรรคของเครื่องแปรรูป เชนเครื่องคั่วกาแฟ
ที่เกิดติดขัดขึ้นระหวางการผลิต ทําใหเสียเวลา
ในการซอมแซม จนบางครั้งตองเลื่อนการสงสินคา
ออกไป 3) มีบางฤดูของผลผลิตที่คุณภาพไมได
มาตรฐานของการแปรรูป อาจจะเกิดจากภัยธรรมชาติ
ที่ทําใหเกิดความเสียหายของผลผลิต ดานการเงิน
และบัญชี 1) มีการบันทึกรายรับ-รายจาย หรือ
การเก็บหลักฐานของเงินเขา ออกขององคกรไมครบ
จึ ง ทํ า ให เ กิ ด ป ญ หาเกี่ ย วกั บ ระบบการทํ า บั ญ ชี
ในบางครั้ง 2) การทําบัญชีมีความละเอียดในการ
รายงานและคํานวณ ทําใหเกิดการคางของการทํา
บัญชีในบางครั้ง
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สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษา พบวา เกษตรกรสวนใหญเปน
เพศชาย มีอายุอยูในชวง 41-50 ป จบการศึกษา
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย สมาชิกมีสถานภาพ
สมรส มี จํ า นวนสมาชิ ก ในครอบครั ว 3-4 คน
มีจํานวนแรงงานทางดานการเกษตรในครัวเรือน
1-2 คน สวนใหญมรี ายได 150,000-200,000 บาท
ตอป สมาชิกโดยสวนใหญมจี าํ นวนพืน้ ทีก่ ารเกษตร
อยูที่ 1-10 ไร กลุมสมาชิกวิสาหกิจชุมชนไดรับ
ขาวสารจากเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร และ
สวนใหญเคยเขารับการฝกอบรมที่เกี่ยวของทาง
ดานการเกษตร
ระดับการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุม
ผูปลูกและแปรรูปกาแฟอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย
4.54) ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ กับการ
ดํ า เนิ น งานของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ  ม ผู  ป ลู ก และ
แปรรูปกาแฟ พบวา สําหรับความสัมพันธกับดาน
องคกรมี 2 ตัวแปร ไดแก เพศ (sig = 0.011) และ
การเขารับการอบรม (sig = 0.010) ไมมคี วามสัมพันธ
กับดานการตลาดและลูกคา ความสัมพันธกับดาน
การผลิตและวัตถุดบิ มี 1 ตัวแปร ไดแก การเขารับ
การอบรม (sig = 0.012) และความสัมพันธกับ
ดานการเงินและบัญชีมี 1 ตัวแปร ไดแก การเขารับ
การอบรม (sig = 0.010)
ปญหาและขอเสนอแนะเกีย่ วกับการดําเนินงาน
ของวิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูกและแปรรูปกาแฟ
สวนใหญ เปนปญหาการฝกสอนการดําเนินงานตาม
หนาทีข่ องสมาชิก อาจมีอปุ สรรคในการทําความเขาใจ
หรือเกินความสามารถของสมาชิกทําใหการดําเนินงาน
บางหนาทีม่ คี วามลาชา การดําเนินงานในสวนการรับ
คําสัง่ ซือ้ บางรายของลูกคาผิดพลาด เชน เกิดการสัง่
สินคาซํ้าซอน ทําใหเกิดการแปรรูปหรือการผลิต

สินคาซํา้ ดานการผลิตและวัตถุดบิ เกิดการผิดพลาด
หรือการเสียเปลาของผลผลิตในขั้นตอนการเปด
เครื่ อ งหรื อ เริ่ ม แปรรู ป ของการผลิ ต การบั น ทึ ก
รายรับ-รายจาย หรือการเก็บหลักฐานของเงิน
เขา ออกขององคกรไมครบ จึงทําใหเกิดปญหา
เกี่ยวกับระบบการทําบัญชีในบางครั้ง

ขอเสนอแนะ

1. เจ า หน า ที่ ส  ง เสริ ม การเกษตร ควรให
ความรูเกี่ยวกับการเปดตลาดในชองทางอื่น ๆ เชน
การนําสินคาไปจัดบูธการแสดงสินคา และการ
จําหนายผานตลาดออนไลน เปนตน
2. กองสงเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมสงเสริม
การเกษตร ควรใหความรูดานการพัฒนา และ
การนําสวนอืน่ ของตนกาแฟมาแปรรูปเปนสินคาอืน่
เพื่อใหเกิดความหลากหลายมากขึ้น
3. จากการศึกษาพบวา การเขารวมฝกอบรม
ของเกษตรกรมีผลตอการดําเนินงานของวิสาหกิจ
ชุมชน ดังนัน้ ควรมีการจัดทําโครงการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ

กิตติกรรมประกาศ

การวิจัยเรื่อง การดําเนินงานของวิสาหกิจ
ชุมชนกลุม ผูป ลูกและแปรรูปกาแฟ ตําบลเทพเสด็จ
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม สําเร็จลงไดดว ย
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 ครั้ง 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
ผลผลิตออยของกรรมวิธกี ารใสปยุ อินทรียม คี า มากกวากรรมวิธไี มใสปยุ และใสปยุ เคมี การฉีดพนธาตุสงั กะสี
มีความยาวลําและผลผลิตออยมากกวาการไมฉดี พน นอกจากนีค้ วามยาวลําและผลผลิตออยทีม่ กี ารจัดการ
ปุย แตกตางกันตอบสนองตอการฉีดพนธาตุสงั กะสีอยางแตกตางกัน โดยความยาวลําออย +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 ธาตุสงั กะสี การฉีดพน

คํานํา

ออย (Saccharum officinarum L.) เปนพืช
เศรษฐกิ จ ที่ สํ า คั ญ ในประเทศไทยเนื่ อ งจากเป น
วัตถุดิบหลักของอุตสาหกรรมผลิตนํ้าตาล มีพื้นที่
เพาะปลูกรวม 47 จังหวัด จํานวน 12,236,074 ไร
โดยจังหวัดที่มีพื้นที่เพาะปลูกออยมากที่สุด ไดแก
นครสวรรค กําแพงเพชร และ กาญจนบุรี (สํานักงาน
คณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย, 2562) การ

เพาะปลูกออยของประเทศไทยสวนใหญอยูใ นพืน้ ที่
ที่มีความเหมาะสมระดับปานกลาง (55.5%) และ
ระดับตํา่ (21.8%) คือสภาพดินมีความอุดมสมบูรณ
ตํา่ โครงสรางดินไมเหมาะสม มีจาํ นวนวันฝนตกนอย
ทําใหเกษตรกรตองจัดหาวัสดุปรับปรุงดิน วิธีการ
บํารุงออย และวิธกี ารจัดการนํา้ ใหเหมาะสมเพียงพอ
ตอความตองการของออย
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การใสปยุ เคมีเปนแนวทางทีใ่ ชปฏิบตั เิ พือ่ เพิม่
ผลผลิตออยมาอยางยาวนาน สามารถเพิ่มผลผลิต
ใหแกออ ยไดดหี ากใชอยางเหมาะสม มีรายงานการ
ใชปยุ ตามคาการวิเคราะหดนิ ในพืน้ ทีเ่ พาะปลูกออย
เขตนํ้าฝนจังหวัดมหาสารคามสามารถเพิ่มผลผลิต
ออยปลูก ออยตอ1 และออยตอ2 เฉลีย่ ถึง 15.0 ตัน
ตอไร (อนุชา และคณะ, 2557) ขณะที่คาเฉลี่ยของ
ผลผลิตออยของประเทศไทยอยูที่ 10.8 ตันตอไร
(สํานักงานคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย,
2562) ทัง้ นีก้ ารใสปยุ เคมีตามคาวิเคราะหดนิ ใสปยุ เคมี
ตามคาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัม และใสปุยเคมี
75% ของคาวิเคราะหดนิ รวมกับยิปซัมพบวาสามารถ
เพิ่มการเจริญเติบโตของออยในดานความยาวและ
นํ้าหนักตอลําของออยไดสูงกวาการไมใสปุยเมื่อ
ปลูกในดินชุดกําแพงแสน แตทั้ง 3 กรรมวิธีกลับมี
การเจริญเติบโตและผลผลิตไมแตกตางกัน (นรีรตั น,
2554) แสดงวาการปลูกออยในบางพื้นที่นอกจาก
การใสปยุ เคมีผสม N-P-K เกรดตางๆ ตามคําแนะนํา
แลวออยยังมีความตองการธาตุอาหารอื่นเพิ่มเติม
ในการเจริญเติบโตและสรางผลผลิต
ธาตุ สั ง กะสี เ ป น จุ ล ธาตุ ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ
การเจริญเติบโตของพืชและเปนองคประกอบสําคัญ
ในกระบวนการสังเคราะหเอนไซม และการสังเคราะห
Indole acetic acid และ Auxin ซึ่งเปนฮอรโมน
ที่กระตุนการเจริญเติบโตของพืช (Marschner,
1995) มีรายงานการใสธาตุสงั กะสีทางดินและทางใบ
รวมการใสปุย N-P-K แกออยที่ปลูกในดินเหนียว
ปนรวนที่ประเทศปากีสถานพบวามีผลผลิตและ
ปริมาณนํา้ ตาลเพิม่ ขึน้ อยางมีนยั สําคัญทางสถิตแิ ละ
การใสธาตุสงั กะสีทางใบจะเพิม่ การเจริญเติบโตของ
ออยมากกวาการใสทางดิน (Panhwar et al.,
2003) อยางไรก็ตาม การใชจลุ ธาตุเพือ่ การเพาะปลูก
ออยในประเทศไทยยังไมเปนทีแ่ พรหลาย โดยเฉพาะ

อย า งยิ่ ง การใช จุ ล ธาตุ ร  ว มกั บ การจั ด การปุ  ย
ในรูปแบบตางกัน การวิจยั ในครัง้ นีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค
เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลของการจั ด การปุ  ย ร ว มกั บ
การฉี ด พ น ธาตุ สั ง กะสี ต  อ การเจริ ญ เติ บ โตและ
ผลผลิตของออยเพือ่ เปนแนวทางในการจัดการธาตุ
อาหารที่เหมาะสมตอการปลูกออยตอไป

อุปกรณและวิธีการ

ดํ า เนิ น การทดลองที่ ตํ า บลยางสู ง อํ า เภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร ตั้งแตเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ถึง เดือนธันวาคม 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
ปุย เคมี (Chemical fertilizer) และปจจัยการฉีดพน
สารละลายสังกะสี 2 ระดับ ไดแก ไมฉีดพน (0Zn)
และฉีดพนสารละลายสังกะสี (+Zn) จากนัน้ ทําการ
ไถเตรี ย มแปลงสํ า หรั บ ปลู ก อ อ ยพั น ธุ  LK9211
แตละแปลงยอยมีขนาดกวาง x ยาว เปน 6 × 6 ม.
วางทอนพันธุขนาดประมาณ 30 ซม. ไปตามรอง
ตลอดความยาวแถวซึง่ มีระยะหางระหวางแถว 2 ม.
การใสปยุ แบงออกเปน 3 ครัง้ ครัง้ ที่ 1 ใสปยุ รองพืน้
โดยใสปยุ อินทรียส ตู รปรับปรุงดินอัตรา 200 กก./ไร
หรือปุย เคมีสตู ร 16-20-0 อัตรา 50 กก./ไร ครัง้ ที่ 2
ใสหลังปลูกออย 6 เดือน โดยใสปุยอินทรียสูตรปุย
ไสเดือนอัตรา 120 กก./ไร หรือปุย เคมีสตู ร 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
ZnSO4.7H2O ความเขมขน 26.5 mgL-1 ผสม
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สารจับใบยี่หอ Amway-แอ็ปซา 80 ฉีดพนทางใบ
จนเปยกชุม จํานวน 2 ระยะ คือระยะ 6 และ 9 เดือน
หลังปลูก ทําการเก็บเกี่ยวที่อายุ 13 เดือน โดยเก็บ
ขอมูลจํานวนลําออยตอกอ ความยาวของลําออย
ขนาดเสนผาศูนยกลางเฉลี่ยโคน กลาง ปลายของ
ลําออย ผลผลิตตอไร และปริมาณของแข็งทีล่ ะลาย
นํ้าได (ความหวาน) ของนํ้าออยคั้นสดเฉลี่ยจาก
โคน กลาง ปลายของลําออยวัดโดยเครื่อง Brix
refractometer (รุน PAL-1 Atago) จากนัน้ วิเคราะห
คาความแปรปรวน (Analysis of variance) ของ
แต ล ะป จ จั ย การทดลองและเปรี ย บเที ย บความ
แตกตางของคาเฉลี่ยดวยวิธี Least significant
difference โดยโปรแกรม Statistix8 ที่ระดับ
P<0.05

ผลการทดลอง

การเจริญเติบโตของออย
การจัดการปุยที่แตกตางกันสงผลตอจํานวน
ลําออยตอกอเล็กนอย โดยพบวาออยทีไ่ ดรบั ปุย อินทรีย
และปุย เคมีมจี าํ นวนลําออยตอกอไมแตกตางกันคือ
จํานวน 10 ลําตอกอ และทั้งสองกรรมวิธีมีจํานวน
ลําออยมากกวาการไมใสปยุ ประมาณ 4.2% คาเฉลีย่
ของจํ า นวนลํ า อ อยต อกอในกรรมวิธีก ารฉี ดพน
สังกะสีจะมีคามากกวาการไมฉีดพนเล็กนอยคือ
ประมาณ 4.2% เชนกัน ขณะที่ผลของการฉีดพน
ธาตุสังกะสีตอจํานวนลําออยในกรรมวิธีการใสปุย
อินทรียและปุยเคมีนั้นไมมีความแตกตางกัน แต
ในกรรมวิธกี ารไมใสปยุ พบวาการฉีดพนธาตุสงั กะสี
มีจํานวนลําออยมากกวาการไมฉีดพนถึง 14.4%
(Figure 1)
ความยาวของลํ า อ อ ยในกรรมวิ ธี ก ารใส
ปุยอินทรียมีความยาวเฉลี่ยมากที่สุดถึง 252 ซม.

ขณะที่ ก รรมวิ ธี ก ารใส ปุ  ย เคมี กั บ การไม ใ ส ปุ  ย มี
ความยาวลํ า อ อ ยไม แ ตกต า งกั น คื อ 237 และ
238 ซม. ตามลําดับ สวนความยาวลําออยของ
กรรมวิ ธี ก ารฉี ด พ น ธาตุ สั ง กะสี นั้ น มี ค  า เฉลี่ ย ที่
258 ซม. ซึ่งมากกวากรรมวิธีการไมฉีดพนที่มี
ความยาวเฉลีย่ เพียง 227 ซม. ทัง้ นีย้ งั พบวาการฉีดพน
ธาตุสงั กะสีรว มกับการจัดการปุย สงผลตอความยาว
ลํ า อ อ ยที่ แ ตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
กลาวคือ ในกรรมวิธีการใสปุยอินทรียเมื่อมีการ
จัดการรวมกับการฉีดพนสังกะสีมคี วามยาวลําออย
มากกว า การไม ฉี ด พ น เพี ย งเล็ ก น อ ยที่ 10.9%
สวนกรรมวิธีการใสปุยเคมีเมื่อมีการจัดการรวมกับ
การฉีดพนสังกะสีมีความยาวลําออยมากกวาการ
ไมฉีดพนเพิ่มขึ้นที่ 22.1% ขณะที่กรรมวิธีการ
ไมใสปุยกลับพบวาการฉีดพนธาตุสังกะสีชวยเพิ่ม
ความยาวลํ า อ อ ยมากกว า การไม ฉี ด พ น มากถึ ง
36.8% (Figure 2)
ขนาดเส น ผ า ศู น ย ก ลางลํ า อ อ ยของแต ล ะ
กรรมวิธีการทดลองไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตโิ ดยมีคา เฉลีย่ ขนาดเสนผาศูนยกลาง
ลําออยของกรรมวิธีไมใสปุย ใสปุยอินทรีย และใส
ปุยเคมีเปน 31.8 31.7 และ 31.9 มม. ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกรรมวิธีการฉีดพนธาตุ
สังกะสีพบวามีความแตกตางกันเล็กนอยโดยการฉีดพน
ธาตุสังกะสีจะมีขนาดเสนผาศูนยกลางลําออยที่
32.5 มม. ซึ่งมากกวาการไมฉีดพนธาตุสังกะสีที่มี
คาเฉลีย่ เพียง 31.2 มม. หรือคิดเปน 4.2% และเปน
ที่นาสังเกตวาในกรรมวิธีการไมใสปุยนั้นหากมี
การฉีดพนดวยธาตุสังกะสีขนาดเสนผาศูนยกลาง
ลําออยจะเพิ่มขึ้นถึง 9.5% เมื่อเปรียบเทียบกับ
การไมฉีดพนดวยธาตุสังกะสี (Figure 3)
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ผลผลิตและคุณภาพของออย
การจัดการปุยรวมกับการฉีดพนธาตุสังกะสี
สงผลใหผลผลิตออยมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายปจจัยพบวา
การไมใสปยุ การใสปยุ อินทรีย และการใสปยุ เคมีนนั้
มีนํ้าหนักผลผลิตที่ 21.6 23.2 และ 19.3 ตันตอไร
ตามลําดับ ขณะที่การไมฉีดพนและการฉีดพนดวย
ธาตุสังกะสีจะมีนํ้าหนักผลผลิตเฉลี่ยที่ 19.5 และ
23.2 ตันตอไร ตามลําดับ นอกจากนีแ้ ตละกรรมวิธี
การจัดการปุยมีการตอบสนองตอการฉีดพนดวย
ธาตุสงั กะสีทแี่ ตกตางกัน กลาวคือในกรรมวิธกี ารใส
ปุยอินทรียจะมีการตอบสนองตอการฉีดพนดวย
ธาตุ สั ง กะสี ตํ่ า ที่ สุ ด คื อ มี ผ ลผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น จากการ
ไมฉดี พนเพียง 3.1% รองลงมาไดแกกรรมวิธกี ารใส
ปุย เคมีทกี่ ารฉีดพนดวยธาตุสงั กะสีชว ยเพิม่ ผลผลิต
ขึน้ จากการไมฉดี พน 26.5% และกรรมวิธกี ารไมใส
ปุย พบวาการฉีดพนดวยธาตุสงั กะสีชว ยเพิม่ ผลผลิต
ไดมากที่สุดถึง 30.3% (Figure 4)
การจัดการปุย และการฉีดพนดวยธาตุสงั กะสี
ไมทําใหคุณภาพของออยมีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ โดยปริมาณของแข็งที่ละลาย
นํา้ ไดหรือความหวานของนํา้ ออยคัน้ สดจากแปลงที่
ไมใสปุย ใสปุยอินทรีย และใสปุยเคมี มีปริมาณ
ของแข็งที่ละลายนํ้าไดที่ 22.1 21.4 และ 21.1 %
บริกซ ขณะที่การไมฉีดพนและการฉีดพนดวยธาตุ
สังกะสีจะมีปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าไดที่ 21.0
และ 22.1 % บริกซ ตามลําดับ แตกเ็ ปนทีน่ า สังเกตวา
ในกรรมวิธกี ารใสปยุ อินทรียน นั้ การฉีดพนดวยธาตุ
สังกะสีสามารถเพิ่มปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าได
ใหแกนํ้าออยถึง 10.8% ขณะที่การฉีดพนดวยธาตุ
สังกะสีในกรรมวิธกี ารไมใสปยุ และการใสปยุ เคมีนนั้
สามารถเพิ่มปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าไดใหแก
นํ้าออยเพียง 2.3 และ 3.9% ตามลําดับ (Figure 5)

วิจารณผลการทดลอง

การเจริ ญ เติ บ โตและผลผลิ ต ของอ อ ยใน
กรรมวิธกี ารใสปยุ อินทรียม แี นวโนมสูงกวากรรมวิธี
การใสปยุ เคมี (Figure 1, 2 and 4) แสดงใหเห็นวา
ออยทีป่ ลูกในพืน้ ทีศ่ กึ ษามีความตองการธาตุอาหาร
รองและ/หรือจุลธาตุเพิ่มเติมจากธาตุอาหารหลัก
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมที่เปน
สวนประกอบในปุยเคมี จุลธาตุที่จําเปนตอการ
เจริญเติบโตของพืชนัน้ มักพบในปุย อินทรียม ากกวา
ปุย เคมี (ยงยุทธ และคณะ, 2556) การใสปยุ อินทรีย
ยังชวยในการปรับปรุงโครงสรางดินใหมคี วามรวนซุย
มีสว นชวยในการตรึงธาตุสงั กะสีและอยูใ นรูปทีเ่ ปน
ประโยชนตอพืชมากขึ้น (Chen et al., 2019)
จึงทําใหออยมีการเจริญเติบโตและผลผลิตที่อยูใน
เกณฑดี และอาจเปนสาเหตุใหกรรมวิธีการใส
ปุยอินทรียไมมีความแตกตางกันของความยาวลํา
และผลผลิตระหวางกรรมวิธกี ารฉีดพนและไมฉดี พน
ธาตุสังกะสี
ในกรณีที่ดินมีธาตุอาหารตํ่าดังเชนกรรมวิธี
การไม ใ ส ปุ  ย ก็ พ บว า การฉี ด พ น ด ว ยธาตุ สั ง กะสี
สามารถเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตของออย
ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Figure 2 and 4)
สอดคลองกับการศึกษาทีผ่ า นมาทีพ่ บวาการใสธาตุ
สังกะสีแกออยชวยเพิ่มนํ้าหนักแหง ผลผลิต และ
ช ว ยปรั บ ปรุ ง อ อ ยตอให มี ค วามสมบู ร ณ ม ากขึ้ น
(Franco et al., 2011) รวมถึงชวยเพิ่มจํานวนขอ
และขยายความยาวปลองใหแกออยตออีกดวย
(Jamro et al., 2002) จุลธาตุยังมีความสําคัญตอ
กระบวนการสังเคราะหและเคลื่อนยายนํ้าตาล
ในออย โดยมีรายงานวาการฉีดพนธาตุสังกะสี
รวมกับธาตุเหล็กและธาตุฟอสฟอรัสสามารถเพิ่ม
ปริมาณนํ้าตาลในออยไดมากขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (Pawar et al., 2003) ผลการศึกษา
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ดังกลาวไมสอดคลองกับผลการทดลองในครั้งนี้
ที่ปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าไดหรือความหวาน
ของนํ้าออยคั้นสดในแตละกรรมวิธีการทดลองไมมี
ความแตกตางกัน (Figure 5) ซึ่งอาจเกิดจากปจจัย

ดานความแตกตางระหวางพันธุข องออยทีต่ อบสนอง
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). LSD0.05 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). LSD0.05 bar indicate
statistical significance at P<0.05.
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Figure 5 Total soluble solids of sugarcane grown in different fertilizer treatments with
0 (0Zn) and 2.5 µMZn (+Zn) foliar. Error bar correspond to s.e. (n=4).

สรุปผลการวิจัย
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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 acidbase 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
แยกกลุม สารสกัดหยาบชัน้ เอทานอลดวยเทคนิคกรดเบส ไดชนั้ สารทีเ่ ปนกรด (AE) ชัน้ สารเปนกลาง (NE)
และชั้นสารละลายนํ้า (AQ) ทดสอบฤทธิ์ของสารในแตละชั้นดวยวิธีการทดสอบในจานทดลองภายใต
หองปฏิบัติการ ความเขมขนที่ใชในการทดสอบคือ 1,250 2,500 5,000 และ 10,000 ppm โดยมีนํ้ากลั่น
เปนชุดควบคุม ผลการทดลองพบวา ฤทธิ์การยับยั้งของสารสกัดหยาบขึ้นอยูกับชั้นสารและความเขมขน
ชัน้ สาร AE แสดงฤทธิย์ บั ยัง้ การงอกและการเจริญเติบโตของตนกลาสองชนิดมากสุด รองลงมาคือ ชัน้ NE
และ OR สําหรับชัน้ AQ ทีร่ ะดับความเขมขนเหลานีไ้ มมฤี ทธิใ์ นการยับยัง้ พืชทดสอบ ความเขมขนทีส่ งู ขึน้
ทําใหฤทธิ์การยับยั้งของชั้นสารมากขึ้น ผักโขมเปนชนิดพืชที่มีความออนแอตอสารสกัดหยาบมากกวา
หญาขาวนก ผลการทดลองนี้แสดงใหเห็นวาในใบออยมีสารประกอบสําคัญที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการงอก
และการเจริญเติบโตของวัชพืชทดสอบ ซึง่ จะเปนขอมูลสําคัญในการแยกและวิเคราะหสารออกฤทธิส์ าํ คัญ
หรือนําสารสกัดเหลานี้ไปประยุกตเพื่อกําจัดวัชพืชในระบบเกษตรยั่งยืนตอไปในอนาคต
คําสําคัญ: อัลลีโลพาธิก ออย ฤทธิ์กําจัดวัชพืช

คํานํา

ใบพืชเปนแหลงกระบวนการเมตาบอลิซึม
ในการสรางอาหารและพลังงานใหกับตัวพืชเอง
สารประกอบจากกระบวนการทางชีวเคมีที่เกิดขึ้น
มีทงั้ สารปฐมภูมิ (primary metabolites) และสาร
ทุตยิ ภูมิ (secondary metabolites) สารประกอบ
ปฐมภูมิมีบทบาทหลักในกระบวนการพัฒนาการ
และเจริญเติบโตของพืช เชน คารโบไฮเดรต โปรตีน

และไขมัน เปนตน ขณะที่สารประกอบทุติยภูมิมี
บทบาททางออมในกระบวนการตางๆ ของพืช เชน
การปองกันตัวเองจากอันตรายตางๆ เพื่อตอสูให
ตัวเองอยูรอดในสิ่งแวดลอม พืชบางชนิดสามารถ
สรางสารทุตยิ ภูมขิ นึ้ มาและสารเหลานัน้ ไดถกู สะสม
ในเซลลพชื บางครัง้ สารเหลานัน้ ถูกพืชขับออกมาสู
สิ่งแวดลอมและสงผลยับยั้งหรือสงเสริมพัฒนา
และการเจริญเติบโตของพืชอื่นๆ ที่ไดรับสารนั้น
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เรียกปรากฏการณนวี้ า อัลลีโลพาธี (allelopathy)
สารเหลานั้นถูกเรียกวา อัลลีโลเคมิคอล (allellochemicals) สารอัลลีโลพาธิกคอมพาวด (allelopathic compounds) หรือเรียกสั้นๆ วาสาร
อัลลีโลพาธิก (allelopathics) สารอัลลีโลพาธิก
หลายชนิดมีคุณสมบัติที่คลายคลึงกับสารกําจัด
วัชพืชทีเ่ ปนสารเคมีสงั เคราะห ดวยคุณสมบัตนิ เี้ อง
ทีท่ าํ ใหสารอัลลีโลพาธิกจากพืชจึงไดรบั ความสนใจ
ศึกษาเพื่อพัฒนาเปนสารกําจัดวัชพืชจากสารสกัด
ธรรมชาติ เนือ่ งจากสารสกัดจากพืชสวนใหญสามารถ
ยอยสลายไดงายในธรรมชาติ มีความปลอดภัยตอ
มนุ ษ ย แ ละสิ่ ง แวดล อ มมากกว า สารสั ง เคราะห
(Tesio and Ferrero, 2010) ปจจุบันมีรายงาน
สารอัลลีโลพาธิกจากพืชมากมายหลายชนิดไมวา
จะมาจากพืชปลูก วัชพืช พืชสมุนไพรตางๆ อยางไร
ก็ตามการพัฒนาสารเหลานัน้ เปนสารกําจัดวัชพืชมี
ขอจํากัดหลายประการ เชน ปริมาณพืชที่นํามา
สกัดนั้นมีนอยเมื่อเทียบกับปริมาณของสารที่จะใช
ทําใหยากตอการพัฒนาสารสกัดเหลานั้นในเชิง
พาณิชย ดวยเหตุผลนี้จึงมีแนวคิดการใชของเหลือ
ทางการเกษตรที่มีอยูมากมายและไมมีมูลคามาใช
ประโยชน เชน ฟางขาวและใบออย ทีม่ อี ยูม ากมาย
ในแตละป เกษตรกรสวนใหญนิยมเผาทําลายวัสดุ
ดังกลาวกอนหรือหลังการเก็บเกีย่ ว เพือ่ ความสะดวก
ในการเตรียมดินหรือปฏิบตั งิ านอืน่ ๆ ในแปลง ออย
เปนพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญ ประเทศไทยมี
พื้นที่ปลูกออยประมาณ 11.5 ลานไร มีออยสด
เขาหีบในโรงงานประมาณ 135.8 ลานตนตอป
ไดนาํ้ ตาลทรายดิบประมาณ 14 ลานตัน (สํานักงาน
ออยและนํ้าตาลทราย, 2562) ในการปลูกออย
แตละครัง้ สามารถไวตอไดนานหลายป มีรายงานวา
ซากของใบออยทีร่ ว งหลนลงดินสามารถยอยสลาย
จากจุลินทรียในธรรมชาติและปลดปลอยสารพิษ

ออกมาเรี ย กปรากฏการณ นี้ ว  า autotoxicity
(Sampietro, 2006; Sampietro et al., 2007b)
ธนัชสัณห และคณะ (2563) รายงานวาสารสกัด
จากใบออย 16 สายพันธุส ามารถยับยัง้ การงอกและ
การเจริญเติบโตของตนกลาผักกาดหอมได 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)
ของสารสกัดหยาบชั้น dichloromethane จาก
ใบออย ในประเทศไทยออยพันธุขอนแกน 3 เปน
พันธุที่นิยมปลูกอยางมากประมาณ 80% ของ
ประเทศไทย
แนวคิดการประยุกตใชสารสกัดหยาบเพื่อ
ควบคุมวัชพืช Rani et al. (2006) ทําการทดลอง
ฉีดพนสารสกัดหยาบจากใบของ Breynia retusa
(Dennst.) Alston บนวัชพืช Calotropis gigantea
(R.Br.), Parthenium hysterophorus (L),
Dathura metal (L) และ Tridax procumbens
(L) ซึ่งพบวาสารสกัดดังกลาวมีฤทธิ์เปนสารกําจัด
วัชพืชประเภทสัมผัสตาย (contact herbicide)
โดยมีผลทําใหใบของวัชพืชไหมและเหี่ยว ในขณะ
เดียวกัน สารสกัดไมมผี ลกระทบตอขาวและขาวฟาง
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 มีฤทธิย์ บั ยัง้ การงอกและ
การเจริญเติบโตของหญาขาวนกสูงสุด นอกจากนี้
ยั ง รายงานว า กลไกการทํ า ลายพื ช ของสารชั้ น
hydrolyze สามารถยั บ ยั้ ง การแบ ง เซลล แ บบ
ไมโตซีส (mitosis) ของปลายรากหอมได
การสกัดสารสําคัญจากพืชนิยมใชสารละลาย
อินทรียโดยเฉพาะกลุมแอลกอฮอล เชน เมทานอล
(methanol) เปนสารที่มีความนิยมนํามาสกัด
แตอยางไรก็ตามเมทานอลเองมีความเปนพิษตอ
สัตวเลี้ยงลูกดวยนมสูงกวาเอทานอล (ethanol)
(Poonpaiboonpipat et al., 2011) และมีตนทุน
ในการผลิตวัตถุดิบสูงกวาเอทานอล ดังนั้นปจจุบัน
จึงมีความนิยมใชเอทานอลในการสกัดสารจากพืช
มากกวาเมทานอล อยางไรก็ตามเอทานอลเปนสาร
ที่มีขั้วปานกลางจึงไมสามารถละลายสารที่มีขั้วสูง
ในเซลลพืชได จึงนิยมผสมเอทานอลกับนํ้าซึ่งมีขั้ว
ปานกลางเพื่อที่จะสามารถสกัดสารสําคัญจากพืช
ไดมากกวาการใชเอทานอลหรือนํา้ เพียงอยางเดียว
(Spigno et al., 2007) Poonpaiboonpipat et al.
(2011) รายงานวา การใช ethanol 50% สกัด
สารอัลลีโลพาธีกจากใบมะลิลาซอนสามารถให
นํา้ หนักรวมของสารสกัดหยาบมากสุด รองลงมาคือ
เอทานอล 25% เอทานอล 75% นํา้ อยางเดียว และ
เอทานอล 100% ในขณะที่ ธนัชสัณห (2562)
รายงานวา การใชเอทานอลผสมนํ้า 50% สามารถ
สกั ด สารสกั ด หยาบจากใบแก ว (Murraya
paniculata (L.) Jack) ไดมากกวาเอทานอล 25%
เอทานอล 25% นํ้าอยางเดียว และเอทานอล
100% ตามลําดับ
ดังนั้น วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้ เพื่อสกัด
สารสําคัญจากใบออยดวยเอทานอล 50% แยกกลุม
สารสําคัญดวยวิธี acid-base partitioning และ

การทดสอบฤทธิก์ าํ จัดวัชพืชของกลุม สารตางๆ ตอ
หญาขาวนกและผักโขม ในระดับหองปฏิบัติการ

อุปกรณและวิธีการ

เตรียมใบออยพันธุข อนแกน 3 โดยเก็บใบออย
ที่เปนใบสดอายุออย 12 เดือนหลังปลูก ที่มีความ
สมบูรณแข็งแรงไมมโี รค เปนใบทีม่ กี ารเจริญเติบโต
เต็มที่แลว ไมเอาสวนกาบใบ จากแปลงออย ตําบล
บอทอง อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ชวงเวลา
ที่เก็บเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 นํามาผึ่งลม
ใหแหงในทีร่ ม จากนัน้ นําไปตัดเปนชิน้ เล็กๆ ประมาณ
1-2 เซนติเมตร จํานวน 1 กิโลกรัม สกัดดวยเอทานอล
50% ในอัตราสวนพืช 250 กรัม ตอเอทานอล
3,500 มิลลิลิตร โดยบรรจุใสโหลแกวขนาด 5 ลิตร
ปดฝาโหลแกวพอหลวม แลวเก็บไวที่อุณหภูมิหอ ง
เปนเวลา 72 ชัว่ โมง จากนัน้ นํามากรองดวยผาขาวบาง
สําลีและกระดาษกรองเบอร 1 แลวนําไประเหย
ตัวทําละลายดวยเครื่องระเหยสุญญากาศ (rotary
evaporator) ไดเปนสารสกัดชั้นตั้งตนหรือสาร
สกัดหยาบชั้นเอทานอล (OR) นํากากที่ไดจากการ
สกัดไปสกัดตอดวยเอทานอล 50% อีกเปนจํานวน
4 รอบ ทําการชั่งนํ้าหนักสารสกัดหยาบในแตละ
รอบไว และนํามาสกัดหยาบชั้น OR มาแยกกลุม
สารดวยวิธี acid-base partitioning มีขั้นตอน
ดังแสดงใน Figure 1 โดยนําสารสกัดหยาบทัง้ 4 รอบ
มารวมกันและละลายดวยนํ้ากลั่น 500 มิลลิลิตร
จากนั้ น เติ ม กรดไฮโดรคลอริ ก ลงในสารละลาย
จนกวามีคากรดดางประมาณ 2-3 นําสารละลาย
ทําปฏิกิริยากับเอทิลอะซีเตท 500 มิลลิลิตร เกิด
การแยกชั้นระหวางนํ้า (AQ) และเอทิลอะซีเตท
ชั้น AQ นําไปปรับคากรดดางใหเปนกลาง และ
นําไประเหยนํ้าออกดวยเครื่องระเหยสุญญากาศ
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ส ว นชั้ น เอทิ ล อะซี เ ตทนํ า ไปทํ า ปฏิ กิ ริ ย ากั บ
โซเดียมไบคาบอเนต 500 มิลลิลติ ร เกิดการแยกชัน้
ด า งและเอทิ ล อะซี เ ตท นํ า ชั้ น เอทิ ล อะซี เ ตทไป
ระเหยออกไดสารสกัดหยาบชั้น NE สวนชั้นดาง
นําไปทําปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกจนคากรด
ดางเทากับ 2-3 และนําไปทําปฏิกิริยากับเอทิล
อะซีเตท 500 มิลลิลิตร เกิดการแยกชั้นระหวางนํ้า
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
แตละชัน้ ใหมคี วามเขมขน 1,250 2,500 5,000 และ
10,000 ppm (w/v) และมีนํ้ากลั่นเปนกรรมวิธี
ควบคุม โดยชัน้ 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 วางเมล็ ด หญ า ข า วนกหรื อ ผั ก โขม
20 เมล็ด ตอจานทดลอง ปดฝาจานทดลองและ
พันดวยพาราฟลม และนําไปวางไวหองปฏิบัติการ
ทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ งทีม่ ชี ว งกลางวัน 24-26 องศาเซลเซียส
(เปดแอร) กลางคืน 30-32 องศาเซลเซียส (ปดแอร)
และมีแสงจากหลอดไฟนีออน 12 ชั่วโมง ไมมีแสง
12 ชั่วโมงเปนเวลา 7 วัน บันทึกการงอก ความยาว
ตน และความยาวราก ที่ 7 วันหลังเพาะเมล็ด
วิเคราะหขอ มูลดวยวิธวี เิ คราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (one-way ANOVA) เปรียบเทียบคาเฉลีย่
ดวยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

Figure 1 Methodology of acid-base partition
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ผลการทดลองและวิจารณผล

ปริมาณของสารสกัดหยาบ
ปริมาณนํา้ หนักของสารสกัดหยาบเอทานอล
50% ในแตละรอบของการสกัดพบวา ในปริมาณ
ใบออยแหง 1 กิโลกรัม สกัดไดสารสกัดหยาบรวม
ทั้งสี่รอบประมาณ 141 กรัม คิดเปน 1.4% ของ
นํา้ หนักใบแหง สารสกัดหยาบรอบแรกไดประมาณ
70 กรัม รอบทีส่ องได 40 กรัม รอบทีส่ ามได 22 กรัม
และรอบที่ 4 ได 9 กรัม ตามลําดับ (Figure 2 (a))
เมื่อนําสารสกัดหยาบทั้ง 4 รอบมารวมกันและ
ทําการแยกกลุม สารดวยวิธี acid-base partitioning
พบวา ในนํ้าหนักของสารสกัดหยาบชั้น 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%

ตามลําดับ (Poonpaiboonpipat, 2017) นอกจากนี้
Poonpaiboonpipat and Jumpathong (2019)
ไดรายงานวา ปริมาณของสารสกัดหยาบเอทานอล
70% จากใบพืช 19 ชนิด จาก Anomianthus
dulcis (Dunal) J.Sinclair, Goniothalamus
calvicarpa, Mitrephora keithii 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 2.9525.79 % 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
ไมแตกตางกันกับวิธคี วบคุมคือนํา้ กลัน่ (Figure 3 (a))
ผลตอความยาวตนกลาหญาขาวนก พบวา สาร
ชั้น AQ และ OR ทุกความเขมขน มีความยาวตน
ไม แ ตกต า งกั น กั บ วิ ธี ค วบคุ ม สารกลุ  ม AE ที่
ความเขมขน 2,500 5,000 และ 10,000 ppm
มี ค วามยาวต น กล า น อ ยกว า วิ ธี ค วบคุ ม อย า งมี
นั ย สํ า คั ญ ส ว นชั้ น NE พบว า ที่ ค วามเข ม ข น
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
ผักโขมไมแตกตางกับวิธคี วบคุม ขณะทีค่ วามเขมขน
5,000 และ 10,000 ppm ทําใหการงอกลดลง สาร
สกัดชั้น AE ทุกความเขมขนสามารถยับยั้งการงอก
ของผักโขมได 100% สวนสารสกัดชัน้ OR และ NE
ทุกความเขมขนทําใหการงอกลดลง เมือ่ ความเขมขน
เพิม่ สูงขึน้ ทําใหการงอกลดลงมากขึน้ (Figure 4 (a))
ผลตอความยาวตนและความยาวรากของตนกลา
ผักโขม พบวา สารสกัดชั้น AQ ที่ความเขมขน
1,250-5,000 ppm ความยาวตนและความยาวราก
ของตนกลาไมแตกตางกันกับควบคุม สวนที่ความ
เขมขน 10,000 ppm ความยาวตนลดลงอยางมี
นัยสําคัญ สารสกัดหยาบชั้น OR และ NE ที่ความ
เขมขน 2,500-10,000 ppm ความยาวตนนอยกวา
วิธีควบคุมอยางมีนัยสําคัญ โดยที่ความเขมขน

ที่สูงขึ้นทําใหความยาวลดลงมากขึ้น สวนสารสกัด
ชั้ น AE ทุ ก ความเข ม ข น ไม มี ค วามยาวต น และ
ความยาวราก เนื่ อ งจากถู ก ยั บ ยั้ ง การงอกโดย
สมบูรณ (Figure 4 (b) และ (c))
การแยกกลุม สารสําคัญจากพืชมีหลากหลาย
วิธี การใชเทคนิค acid-base partitioning เปน
การใชเทคนิคการทําปฏิกิริยาของสารสําคัญในพืช
กับกรดและเบสเพื่อใหสารสําคัญเปลี่ยนโครงสราง
ใหอยูในรูปไมละลายนํ้า และใชสารละลายอินทรีย
ที่มีขั้วตํ่าและแยกชั้นกับนํ้าเปนตัวนําพาสารสําคัญ
เหลานั้นออกมา กลุมสารสําคัญที่ไดออกมาจาก
การใชเทคนิค ไดแก สารสกัดหยาบชั้นนํ้า (AQ)
สารสกัดหยาบชั้นที่มีคุณสมบัติเปนกลาง (NE)
และสารสกัดหยาบชั้นที่มีคุณสมบัติเปนกรด (AE)
(พัชนี และคณะ, 2551) ผลการทดลองนี้พบวา
สารสกัดจากใบออยชั้น AE สามารถยับยั้งการงอก
และการเจริญเติบโตของตนกลาหญาขาวนกและ
ผักโขมสูงกวาสารสกัดชั้น NE และ AQ สอดคลอง
กับผลของสารสกัดหยาบชั้น 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) แตแตกตางกันกับสารสกัดจากเสลดพังพอน
ที่พบวา ชั้น NE มีฤทธิ์ในการยับยั้งการงอกและ
การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช ทดสอบสู ง กว า ชั้ น AE
และ AQ
นอกจากนี้ผลการทดลองยังพบวา ผักโขมมี
ความออนแอตอสารสกัดหยาบจากใบออยกวา
หญาขาวนก ผักโขมเปนวัชพืชใบเลี้ยงคู ในขณะที่
หญาขาวนกเปนวัชพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ความออนแอ
ของพืชตางชนิดกันตอสารอัลลีโลพาธิกถูกรายงาน
ในสารสกัดจากประยงคทหี่ ญาขาวนกมีความออนแอ
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มากกวาถั่วผี (Phaseolous lathyloides L.) ทั้งนี้
Pangnakorn and Poonpaiboonpipattana
(2013) ไดสันนิษฐานไววา ความออนแอของวัชพืช
ต อ สารอั ล ลี โ ลพาธิ ก ส ว นหนึ่ ง มาจากขนาดของ
เมล็ดวัชพืช ซึ่งโดยสวนใหญเมล็ดวัชพืชขนาดเล็ก
ความออนแอตอสารอัลลีโลพาธิกมากกวาเมล็ด
วัชพืชขนาดใหญ นอกจากนีผ้ ปู ระพันธบทความวิจยั

ไดตั้งสมมติวาอาจเกิดจากลักษณะทางชีววิทยา
ของการงอกเมล็ดวัชพืชของพืชใบเลี้ยงคูและพืช
ใบเลี้ยงเดี่ยวที่มีความแตกตางกัน พืชใบเลี้ยงคู
มีการงอกแบบ epigeal ซึ่งรากออนของพืชที่มี
การงอกแบบนี้ มี โ อกาสสั ม ผั ส สารอั ล ลี โ ลพาธิ ก
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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Figure 4 Effects of different fractions with various concentrations of sugarcane leaf
extract on germination (a), shoot length (b) and root length (c) of slender amaranth

สรุปผลการทดลอง

เอกสารอางอิง

สารสกั ด หยาบจากใบอ อ ยด ว ยเอทานอล ธนั ช สั ณ ห พู น ไพบู ล ย พิ พั ฒ น . 2562. ผลของ
50% ผสมนํ้ากลั่น ใหปริมาณสารสกัดหยาบ 1.4%
ความเขมขนที่แตกตางกันของเอทานอลตอ
เมื่ อ แยกกลุ  ม สารด ว ยเทคนิ ค กรดเบส พบว า
การสกัดสารสกัดหยาบและฤทธิท์ างอัลลีโลพาธี
ชั้นสารที่เปนกรด (AE) มีฤทธิ์ยับยั้งการงอกและ
ของใบแกว. วารสารเกษตรนเรศวร 16(1):
การเจริญเติบโตของตนกลาหญาขาวนกและผักโขม
1-6.
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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
เทียบกับชวงฤดูรอ นและฤดูฝน จากการปลูกรวบรวมหญาหวานทีไ่ ดจากการสํารวจ สามารถแยกลักษณะ
ความแตกตางกันทางสัณฐานวิทยาได 4 กลุมลักษณะ คือ 1) กลุมใบใหญมีขน (BLHS) 2) กลุมยอดออน
สีมวง (PYSS) 3) กลุมใบแคบยาว (ไตหวัน, LNLS) และ 4) กลุมทรงพุมเล็ก (SSS) ดานการวิเคราะห
ความสัมพันธทางพันธุกรรมของหญาหวานจํานวน 4 กลุม พบวามีความแตกตางกันทางพันธุกรรมทัง้ หมด
ดานผลผลิตพบวาสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตหญาหวาน ทุก 45 วัน ในการวิเคราะหหาปริมาณสาร
สตีวิโอไซด พบวาหญาหวานกลุมยอดออนสีมวง มีปริมาณสารสตีวิโอไซดมากที่สุด 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
ตามลําดับ ดานความสามารถในการตานอนุมลู อิสระของหญาหวานในชวงกอนออกดอก พบวาหญาหวาน
กลุมทรงพุมเล็กมีคาความสามารถในการตานอนุมูลอิสระสูงสุด คิดเปนรอยละ 77.43 รองลงมาคือ
หญาหวานกลุมยอดออนสีมวง, กลุมใบใหญมีขน และกลุมใบแคบยาว คิดเปนรอยละ 76.60, 75.20 และ
73.40 ตามลําดับ และพบวาในหญาหวานกลุมใบใหญมีขนที่เก็บเกี่ยวระยะกอนออกดอก มีปริมาณ
สารฟนอลิกเฉลี่ยสูงสุดที่ 0.058±0.01 mg/gDW รองลงมาไดแก หญาหวานกลุมยอดออนสีมวง, กลุม
ทรงพุม เล็กและกลุม ใบแคบยาว ทีม่ ปี ริมาณสารฟนอลิกเฉลีย่ เทากับ 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
พืชลมลุกระยะยาว มีลกั ษณะคลายตนกะเพราหรือ
ตนแมงลัก มีสาร Stevioside ที่ใหความหวาน
คลายนํา้ ตาลทรายมาก และมีความหวานประมาณ
300 เทาของนํ้าตาลซูโครส นอกจากนี้ยังเปนสาร
ที่ มี แ คลอรี ตํ่ า มาก เมื่ อ เที ย บกั บ นํ้ า ตาลทราย
เนื่องจากไมถูกยอยใหเกิดพลังงานในรางกาย จาก
คุณสมบัติดังกลาวในปจจุบันมีการนํามาใชเปน
สารที่ใหความหวานสําหรับอาหารและเครื่องดื่ม
บางประเภท โดยใชแทนนํา้ ตาลทรายบางสวนหรือ
ทัง้ หมด ซึง่ วัตถุประสงคสาํ คัญคือลดปริมาณแคลอรี
ในอาหาร และเครื่องดื่มสําหรับผูที่ตองการลด
ความอวนหรือผูป ว ยทีเ่ ปนโรคเบาหวาน ซึง่ ไมสามารถ
บริโภคนํา้ ตาลในปริมาณมากๆ ได ปจจุบนั สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อนุญาตใหนํา
สารสกัดสตีวิโอไซดมาขึ้นทะเบียนเปนสารหวาน
แทนนํ้าตาลได หญาหวานจึงเปนที่ตองการมากใน
อุตสาหกรรมอาหาร เชน ประเทศญีป่ นุ มีการสงออก
สารสตีวิโอไซดถึง 50 ตันในแตละป ซึ่งมีมูลคาถึง
220 ลานดอลลารสหรัฐ (Brandle and Rosa,
1992) มีการอนุญาตใหใชสารสกัดจากหญาหวาน
เปนสารทดแทนนํา้ ตาลในประเทศตางๆ ไมนอ ยกวา
30 ประเทศ เชน ญี่ปุน จีน เกาหลี แคนาดา
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด มาเลเซีย อินโดนีเซีย และ
มีแนวโนมเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ องคการอาหารและยาของ
สหรัฐอเมริกาและกลุมประเทศในยุโรปอนุญาตให
มีการใชสารหวานจากหญาหวานเปนสวนผสม
ในเครื่องดื่ม ตั้งแตป พ.ศ.2551 และ พ.ศ.2554
ตามลําดับ ประเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศอนุ ญ าตให มี ก ารผลิ ต และจํ า หน า ย
หญ า หวานในประเทศไทยตั้ ง แต ป  พ.ศ.2545

(ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 262) และ
ประกาศใหสารสกัดสติวิออลไกลโคไซดเปนวัตถุ
เจือปนอาหารตัง้ แตป พ.ศ.2556 (ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 360) โดยอางอิงขอมูลของ
คณะกรรมการผูเ ชีย่ วชาญวาดวยวัตถุเจือปนอาหาร
ขององคการอาหารและเกษตรและองคการอนามัยโลก
แหงสหประชาชาติ (The Joint FAO/WHO Expert
Committee on Food Additives, JECFA) ซึ่งได
ประเมินและกําหนดคาความปลอดภัย (Acceptable
Daily Intake, ADI) แลวตามประกาศกระทรวงฯ
ดังกลาว สตีวอิ อลไกลโคไซด หมายความวา สารสกัด
บริสทุ ธิจ์ ากใบหญาหวาน ซึง่ ประกอบดวยสตีวโิ อไซด,
รีบาวดิโอไซดเอ, รีบาวดิโอไซดบี, รีบาวดิโอไซดซี,
รีบาวดิโอไซดดี, รีบาวดิโอไซดโคไซดเอ, รูบุโซไซด
และสตีวิออลไบโอไซด สารสกัดจากหญาหวานที่
อนุญาตใหใชเปนสวนประกอบอาหารตองมีปริมาณ
สารในกลุม สตีวอิ อลไกลโคไซด รวมทัง้ หมดไมนอ ยกวา
รอยละ 95 ของนํา้ หนักแหง ซึง่ อางอิงจากมาตรฐาน
องคการอาหารและเกษตร และองคการอนามัยโลก
แหงสหประชาชาติ (Codex, 2010)
หญ า หวานจั ด เป น พื ช เศรษฐกิ จ ทางเลื อ ก
ที่นาสนใจอีกชนิดหนึ่ง เพราะเปนวัตถุดิบที่สําคัญ
ในการผลิตสารปรุงรสหวานเพือ่ สุขภาพ โดยเฉพาะ
ผูบริโภคที่มีปญหาของโรคอวน โรคหัวใจ โรค
เบาหวาน และโรคมะเร็ ง ที่ นั บ วั น จะเพิ่ ม ขึ้ น
ตามลําดับ นอกจากนี้ยังใชทดแทนนํ้าตาลเทียม
ในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร และเครื่องดื่มสุขภาพ
ซึ่งขยายตัวเร็วมาก รวมทั้งอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
และอาหารในตางประเทศตองการสารทีส่ กัดไดจาก
ใบหญาหวานเปนจํานวนมาก อาทิในประเทศญีป่ นุ
และบราซิล ไดมีการใชสารสกัดจากหญาหวาน
ทดแทนนํา้ ตาลกันอยางแพรหลาย สวนประเทศจีน
มีการผลิตหญาหวานเพือ่ สงประเทศญีป่ น ุ สหรัฐอเมริกา
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อนุญาตให Rebaudioside A วางจําหนายไดตงั้ แต
ป 2008 และบริษัทโคคา-โคลา (Coca-Cola)
ใชสารสกัดหญาหวานผลิตเครื่องดื่มในประเทศที่มี
การอนุญาตแลวหลายประเทศ สําหรับประเทศไทย
พบว า มี เ กษตรกรในพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม ผ ลิ ต
หญ า หวานส ง ไปจํ า หน า ยยั ง ประเทศเยอรมนี
ในสวนวงการอุตสาหกรรมอาหารและเครือ่ งดืม่ ของ
ไทยก็กําลังมีการเปลี่ยนแปลงไปใชสารสกัดจาก
หญาหวานแทนนํ้าตาลกันมากขึ้น (พิสมัย, 2557)
ป จ จุ บั น มี ก ารใช ส ารสตี วิ โ อไซด เ ป น สารแต ง
รสหวานสําหรับผูที่ตองการควบคุมนํ้าหนักและ
ใชเปนสารปรุงแตงรสหวานในเครือ่ งดืม่ ขนม ลูกอม
ยาสีฟน และนํา้ ยาบวนปาก เปนตน สารสตีวโิ อไซด
ไดรบั อนุญาตใหใชเปนสารปรุงแตงในอาหาร (food
additives) ในหลายประเทศ เชน บราซิล เกาหลี
และญี่ปุน ในประเทศสหรัฐอเมริกาอนุญาตใหใช
เปนผลิตภัณฑเสริมอาหาร (dietary supplement)
สวนในประเทศไทยในป พ.ศ.2545 สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาได อ นุ ญ าตให ส าร
สตี วิ โ อไซด ที่ ส กั ด ได จ ากหญ า หวานเป น อาหาร
ควบคุมเฉพาะ และอาหารที่มีสวนผสมของสาร
สตีวิโอไซดตองใชเปนอาหารสําหรับผูที่ตองการ
ควบคุมนํ้าหนัก (สายดนีย, 2554) หญาหวานยัง
จัดเปนพืชสมุนไพรทีม่ คี า ดัชนีแอนติออกซิเดนทสงู
และพบวาในหญาหวานมีสารประกอบฟนอลิก
คอนขางสูงถึง 448.59 มิลลิกรัม สวนปริมาณเบตา
แคโรทีน 5.10 มิลลิกรัม แซนโทฟลล 5.30 มิลลิกรัม
และวิตามินซี 16.50 มิลลิกรัม จึงคาดวาสารทีโ่ ดดเดน
ทีน่ า จะทําใหหญาหวานมีดชั นีแอนติออกซิเดนทสงู
นาจะเปนสารประกอบฟนอลิก หญาหวานนํามาใช
เปนเครื่องดื่มชาสมุนไพร ซึ่งเหมาะสําหรับผูปวย
โรคเบาหวาน เนื่องจากในใบของหญาหวานมีสาร
ที่เรียกวาสตีวีโอไซด (stevioside) ซึ่งเปนสารที่ให

ความหวานมากกวานํา้ ตาลทราย 250-300 เทา แต
สารดังกลาวไมใหพลังงานจึงไมทาํ ใหอว น นอกจากนี้
มีงานวิจัยพบวา กากหญาหวานที่ผานการสกัด
สารหวาน (ที่พัฒนาเปนผงแหงบรรจุซองสําหรับ
เติมลงในชา กาแฟ หรืออาหาร) ยังคงมีความหวาน
สามารถใชทดแทนนํ้าตาลในการใหความหวาน
ในเครื่องดื่มชาชงได ซึ่งบรรจุเปนถุงสําเร็จพรอม
ชงดื่มไดทุกชวงเวลา ดื่มไดงาย ชวยดับกระหาย
จากการประเมิ น ความพึ ง พอใจผลิ ต ภั ณ ฑ จ าก
กากหญาหวาน ผสมอัญชัน มะลิ กระเจีย๊ บแดง และ
เตยหอม พบว า ชากากหญ า หวานผสมมะลิ
ซึง่ ประกอบดวยกากหญาหวาน 250 มิลลิกรัม และ
มะลิ 80 มิลลิกรัม เปนสูตรที่มีสี กลิ่น และรสชาติ
เปนที่นาพึงพอใจที่สุด นอกจากหญาหวานจะเปน
สารปรุ ง รสหวานอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ที่ ม าจาก
ธรรมชาติ มีรสขมเล็กนอย ไมใหพลังงานและไขมัน
ไมเกิดการสะสมในรางกายผูบริโภค รวมทั้งไมเกิด
การดูดซึมในระบบการยอยทําใหมผี ลดีตอ ผูบ ริโภค
ที่ ต  อ งการลดนํ้ า หนั ก และที่ เ ป น โรคเบาหวาน
ประเภท 2 สารใหความหวานจากหญาหวานทน
ความรอนไดสงู ถึง 200 องศาเซลเซียส ทนตอภาวะ
ความเปนกรด-เบส ในชวง 3-9 ใหความหวานคงตัว
ตลอดกระบวนการผลิต ปองกันการหมักทําให
ไมเกิดการเนาบูด และเปนสารตานอนุมลู อิสระชวย
ชะลอความแกแลว ยังจัดเปนโภชนาการบําบัดที่ดี
เนื่องจากไมมีความเปนพิษทั้งแบบเฉียบพลันและ
แบบเรื้อรังตอสัตวทดลอง ไมกอใหเกิดโรคมะเร็ง
รวมทัง้ ทางระบาดวิทยายังไมเคยมีรายงานการปวย
หรือปญหาตอสุขภาพ ทีเ่ กิดจากการบริโภคหญาหวาน
เปนประจําแตอยางไร ในทางตรงกันขาม หญาหวาน
ชวยยอยอาหาร ปองกันฟนผุและปริทนต รักษา
บาดแผล มีดัชนีไกลซีมิก เทากับศูนย ดังนั้นจะไมมี
ผลตอระบบนํา้ ตาลในเลือดหลังจากบริโภค และยัง

ว. ผลิตกรรมการเกษตร 2(1):67-78 71
J. Agri. Prod.

ช ว ยลดระดั บ นํ้ า ตาลในเลื อ ด รั ก ษาผู  ป  ว ยโรค
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อหิวาตกโรค และโรค
ท อ งร ว งอื่ น ๆ และลดคอเลสเตอรอล เป น ต น
(สายดนีย, 2554) ใบหญาหวานยังประกอบดวย
คาร โ บไฮเดรต 52.8 เปอร เ ซ็ น ต โปรตี น 6.2
เปอรเซ็นต สตีไวโอไซด 15 เปอรเซ็นต ลิพิด 5.6
เปอรเซ็นต สวนอีก 20.4 เปอรเซ็นต เปนสารกลุม
ไดเทอรพีน กลุมไตรเทอรพีน กลุมสตีรอล กลุม
ฟลาโวนอยด นํา้ มันหอมระเหย สารสี เชน คลอโรฟล
และแคโรทีน แรธาตุตา งๆ เชน ฟอสฟอรัส แคลเซียม
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
มีการนําสารสกัดจากหญาหวานมาใชในอุตสาหกรรม
อาหารหลายประเภท ปจจุบนั ในประเทศไทยมีการ
ผลิตสารสตีวิออลไกลโคไซดในระดับอุตสาหกรรม
เพื่ อ ทดแทนการนํ า เข า จากต า งประเทศ ซึ่ ง
กระบวนการผลิตไดจากการวิจยั มีโครงการสงเสริม
ใหเกษตรกรปลูกไรหญาหวานใหมากขึน้ โดยเฉพาะ
พื้ น ที่ บ ริ เ วณเขาใหญ อํ า เภอปากช อ ง จั ง หวั ด
นครราชสีมา โดยรับซื้อหญาหวานสดหรือแหง
นํ า มาเป น วั ต ถุ ดิ บ ในการสกั ด สารหวานบริ สุ ท ธิ์
ในระดับอุตสาหกรรม จําหนายแกผผู ลิตอาหารและ
เครื่ อ งดื่ ม ทั้ ง ในและต า งประเทศ และผู  บ ริ โ ภค
โดยตรงเพื่อใชประกอบอาหารและเครื่องดื่มใน
ครั ว เรื อ น ช ว ยลดการนํ า เข า และผลั ก ดั น ให
หญาหวานเปนพืชเศรษฐกิจของประเทศ ซึง่ จะชวย
ใหเกษตรกรมีรายไดที่มั่นคงและเติบโตอยางยั่งยืน

อุปกรณและวิธีการ

พืชทดลองและการจัดการแปลง
พันธุหญาหวานที่รวบรวมปลูกทดสอบใน
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
ศึกษาขอมูลเบื้องตนโดยการบันทึกลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยาและการเจริญเติบโต ตามแบบ
บันทึกของสํานักคุมครองพันธุพืช (2542) เชน
ลักษณะตนและทรงพุม ลักษณะใบ ดอก กาน
การเจริญเติบโต และการใหผลผลิต สวนที่นํามาใช
ประโยชนและวิธีการใชประโยชน เปนตน รวมถึง
การศึกษาสารสําคัญตางๆ เมือ่ ถึงระยะเก็บเกีย่ วใน
หญาหวาน ไดแกปริมาณสารสตีวิโอไซด โดยวิธี
HPLC รายงานเปนกรัมตอกรัมนํา้ หนักแหงของพืช
ตัวอยาง (g/gDW) สารฟนอลลิคทั้งหมด โดยวิธี
Folin-Ciocalteu reagent รายงานผลเป น
มิ ล ลิ ก รั ม กรดแกลลิ ก ต อ กรั ม นํ้ า หนั ก แห ง พื ช
ตัวอยาง (mg/gDW) และสารซาโปนิน โดยวิธี Total
saponin colourimetry assay รายงานผลเปน
มิลลิกรัมตอกรัมนํ้าหนักแหงตัวอยาง (mg/gDW)
สํ า หรั บ ความสามารถในการต า นอนุ มู ล อิ ส ระ
รายงานเปนรอยละหรือสัดสวนเปอรเซ็นต (%)
การสกัดดีเอ็นเอเพื่อศึกษาความหลากหลายทาง
พันธุกรรมหรือความใกลชิดทางพันธุกรรม โดย
การเก็บตัวอยางจากใบออนมาสกัดดีเอ็นเอ ตาม
กรรมวิธีของ Doyle and Doyle (1987) จากนั้น

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

ศึ ก ษาความใกล ชิ ด ทางพั น ธุ ก รรมของดี เ อ็ น เอ สารละลายดีเอ็นเอโดยวิธีอะกาโรสเจลอิเล็กโตร
ตัวอยาง โดยใชการวิเคราะหความสัมพันธแบบ โฟริซีส (agarose gel electrophoresis) ความ
Agglomerative hierarchical clustering (AHC) เขมขนของเจล 0.8 เปอรเซ็นต ใน 1XTAE buffer
เปรียบเทียบกับความเขมขนของดีเอ็นเอมาตรฐาน
วิเคราะหความหลากหลายทางพันธุกรรมดวย
เทคนิค RAPD
ผลการทดลองและวิจารณ
นํ า ใบอ อ นหรื อ ยอดอ อ น มาทํ า การสกั ด ลักษณะทางพฤกษศาสตรและการเจริญเติบโต
ดีเอ็นเอโดยนํามาชั่งใหได 0.2 กรัม แลวบดในโกรง
จากการปลูกรวบรวมหญาหวานทีไ่ ดจากการ
ทีม่ ไี นโตรเจนเหลวใหละเอียด เสร็จแลวเทใสหลอด สํารวจ สามารถแยกลักษณะความแตกตางกันทาง
ทดลอง จากนั้นเติม 2XCTAB buffer จํานวน สัณฐานวิทยาได 4 กลุม ลักษณะ คือ 1) ใบใหญมขี น
600 ไมโครลิตร ลงในหลอดที่เตรียมไว แลวนําไป (BLHS) 2) ยอดออนสีมวง (PYSS) 3) ใบแคบยาว
บมทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที (ไตหวัน, LNLS) และ 4) ทรงพุมเล็ก (SSS) แตเมื่อ
เติ ม คลอโรฟอร ม (chloroform): ไอโซเอมิ ล บันทึกลักษณะทางการเจริญเติบโต สภาพแวดลอม
แอลกอฮอล (isoamyl alcohol) อั ต ราส ว น และลักษณะทางพฤกษศาสตรตามขอกําหนดตางๆ
24 : 1 จํานวน 800 ไมโครลิตร เขยาเบาๆ ใหเขากัน ตามแบบบันทึกของสํานักคุม ครองพันธุพ ชื (2542)
แลวนําไปเหวี่ยง (centrifuge) ที่ระดับความเร็ว พบวาไมมคี วามแตกตางกันมากนัก โดยหญาหวาน
12,000 g ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา ทุ ก กลุ  ม ตั ว อย า งมี ลั ก ษณะเป น ไม พุ  ม ตั้ ง ตรง
5-10 นาที จากนั้นดูดเฉพาะนํ้าที่ใสสวนบนลงใน ขนาดเล็กลําตนเปนสีเขียว ความสูง 2-50 เซนติเมตร
หลอดทดลองใหม แล ว เติ ม ไอโซโพรพานอล มีการแตกกอดี ใบสีเขียวและดอกมีสีขาว ชอดอก
(isopropanol) ที่เย็นจัด จํานวน 600 ไมโครลิตร เปนลักษณะ corymb ระยะที่เหมาะสมสําหรับ
เพื่อตกตะกอนดีเอ็นเอ เขยาเบาๆ ใหเขากัน นําไป เก็บเกีย่ วอยูใ นชวงกอนออกดอก อายุดอกประมาณ
แชไวที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เปนเวลา 4 เดือนหลังปลูก (Fig. 1, Table 1)
10-20 นาที แล ว นํ า ไปเหวี่ ย งที่ ค วามเร็ ว และ
ในขณะที่ผลการวิเคราะหความสัมพันธทาง
อุณหภูมิเทาเดิม เปนเวลา 5-10 นาที จากนั้น พันธุกรรมของหญาหวานทั้ง 4 กลุมตัวอยาง ไดแก
เทไอโซโพรพานอลทิ้ ง ไป แล ว เติ ม แอลกอฮอล ใบใหญมีขน, ยอดออนสีมวง, ใบแคบยาว และ
80 เปอรเซ็นต จํานวน 800 ไมโครลิตร แลวนําไป ทรงพุมเล็ก ดวยเครื่องหมายโมเลกุลชนิด RAPD
เหวี่ยงที่ความเร็วและอุณหภูมิเทาเดิม เปนเวลา จํานวน 8 เครื่องหมาย และเครื่องหมายโมเลกุล
5-10 นาที แลวเทแอลกอฮอล 80 เปอรเซ็นต ทิง้ ไป ชนิด ISSR จํานวน 4 เครื่องหมาย ไดแถบดีเอ็นเอ
และทําซํา้ ขัน้ ตอนนีอ้ กี 2 ครัง้ ปลอยใหตะกอนแหง จํานวนทัง้ หมด 63 แถบ เมือ่ นําแถบดีเอ็นเอทีไ่ ดมา
โดยการเปดฝาทิ้งไว เปนเวลา 20-30 นาที จากนั้น วิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ แ บบ Agglomerative
นํามาละลายใน TE buffer จํานวน 50-100 ไมโครลิตร hierarchical clustering (AHC) พบวาหญาหวาน
เก็บรักษาสารละลายดีเอ็นเอที่ไดที่อุณหภูมิ -20 ทัง้ 4 ตัวอยางมีความแตกตางทางพันธุกรรมทัง้ หมด
องศาเซลเซียส และทําการวัดคุณภาพและปริมาณ (Fig. 2)
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Figure 1 Leaf and flower of Stevia rebaudiana Bertoni
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
leaf
- Blade shape of mature leaf
- Leaf colour
- Leaf colour variegation
- Number of lobes in mature leaf

Mountainous
Higher-level landform
Perennial field cropping
Slightly moist
Moderate
sunny
cuneate
green
Present
Few
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Table 1 Botanical characteristics and agricultural characteristics of Stevia rebaudiana
Bertoni (Cont.)
Stevia rebaudiana Bertoni
- Terminal leaflet
- 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
flower

- Flower color
- Intensity of flower color
- Length of peduncle
- Number of inflorescences per plant
- Time of flowering
- Type of flower
- Length of picking season
- Fertility of first flowers
- flowering
- days to flowering after emergence
- sex

white
light
≤ 5 cm.
11-29
4 month after planting
corymb
before flowering
good
every year
20
Female and male
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Figure 2 The analysis of genetic correlations of Stevia rebaudiana Bertoni
ปริมาณสารสตีวิโอไซดทั้งหมด
จากการวิเคราะหปริมาณสตีวิโอไซดทั้งหมด
โดยใชเทคนิค HPLC Assay ในตนหญาหวานแตละ
กลุ  ม ตั ว อย า ง พบว า หญ า หวานที่ มี ป ริ ม าณสาร
สตีวโิ อไซดมากทีส่ ดุ ไดแก หญาหวานกลุม ยอดออน

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)

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

Stevioside content (g/gDW)
5.99
40.58
5.94
5.27
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ความสามารถในการตานสารอนุมูลอิสระ
จากการวิเคราะหความสามารถในการตาน
อนุมลู อิสระ พบวาหญาหวานกลุม ทรงพุม เล็ก มีคา
ความสามารถในการตานอนุมลู อิสระสูงสุด คิดเปน

รอยละ 77.43 รองลงมาไดแก กลุมยอดออนใบ
สี ม  ว ง, กลุ  ม ใบใหญ มี ข น และกลุ  ม ใบแคบยาว
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
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)
ปริมาณซาโปนินและปริมาณฟนอลิก
จากการวิ เ คราะห ป ริ ม าณซาโปนิ น ในต น
หญาหวานพบวา หญาหวานกลุมใบแคบยาวมี
ปริมาณสารซาโปนินสูงสุดเทากับ 52.00 mg/gDW
รองลงมาไดแก กลุมทรงพุมเล็ก, กลุมยอดออน
สีมวง และกลุมใบใหญมีขน ที่ปริมาณสารซาโปนิน
มีคาเฉลี่ยเทากับ 51.12, 50.82 และ 45.20 mg/
gDW ตามลําดับ (Table 4) เมือ่ ทําการวิเคราะหหา

Antioxidant capacity (%)
73.40±0.01
76.60±0.01
75.20±0.02
77.43±0.01
ปริ ม าณฟ น อลิ ก ทั้ ง หมดโดยใช เ ทคนิ ค Folin
Ciocalteu Colorimetric Assay พบวาหญาหวาน
กลุมใบใหญมีขน มีปริมาณสารฟนอลิกมากที่สุด
เทากับ 0.058 mg/gDW รองลงมาไดแก กลุม
ยอดออนสีมวง, กลุมทรงพุมเล็ก, และ กลุมใบแคบ
ยาว ทีม่ ปี ริมาณสารปริมาณฟนอลิกทัง้ หมด เทากับ
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
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)

Total saponins (mg/gDW)
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
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)

สรุปผลการศึกษา

หญาหวานที่ไดจากการสํารวจและรวบรวม
จากเขตภาคเหนือตอนบนในป พ.ศ.2559 พบวา
สามารถเจริ ญ เติ บ โตได ดี ใ นพื้ น ที่ ท ดสอบที่ มี
ความสูงเหนือระดับนํ้าทะเล 1200 เมตร โดยเริ่ม
พบการแตกยอดและแทงช อ ดอกตั้ ง แต ช  ว งต น
ฤดู ฝ น (พฤษภาคม-กรกฎาคม) ซึ่ ง เป น ช ว งที่
สามารถเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต ได สู ง สุ ด หลั ง จากนั้ น
การเจริญเติบโตจะลดลงในชวงฤดูหนาว เกษตรกร
จึงมักตัดแตงและบํารุงดวยการใสปยุ คอกและกําจัด
วัชพืชทันทีหลังตัดแตง ดานศัตรูพืชที่เขาทําลาย
พบวามีการเขาทําลายของมดและแมลงคอมทอง
โดยการกัดกินใบในชวงเดือนสิงหาคม สามารถ
จําแนกลักษณะของตนหญาหวานที่รวบรวมได
4 ลักษณะ (กลุม) คือ 1) กลุมใบใหญมีขน 2) กลุม
ยอดออนสีมวง 3) กลุมใบแคบยาว (ไตหวัน) และ
4) กลุม ทรงพุม เล็ก ผลจากการวิเคราะหความสัมพันธ
ทางพันธุกรรมของหญาหวาน จากการวิเคราะห

Total phenolic compounds
(mg galic/gDW)
0.041±0.00
0.052±0.01
0.058±0.01
0.050±0.00
ความสัมพันธแบบ Agglomerative hierarchical
clustering (AHC) พบวา หญาหวานทั้ง 4 ตัวอยาง
มีความแตกตางทางพันธุกรรมทัง้ หมด ดานปริมาณ
สตีวิโอไซดที่วิเคราะหโดยใชเทคนิค HPLC Assay
พบวาหญาหวานทีม่ ปี ริมาณสารสตีวโิ อไซดมากทีส่ ดุ
ไดแกหญาหวานกลุมยอดออนสีมวง เมื่อวิเคราะห
ปริมาณสารฟนอลิกทั้งหมดในหญาหวานระยะ
กอนดอกบานพบวา หญาหวานกลุมใบใหญมีขน
มีคาเฉลี่ยสูงสุด สวนหญาหวานกลุมใบแคบยาว
(ไตหวัน) มีปริมาณซาโปนินในใบมากที่สุด และ
พบวาตนหญาหวานกลุมทรงพุมเล็กมีฤทธิ์ตาน
อนุมูลอิสระสูงที่สุด สําหรับการใชประโยชนของ
หญาหวาน พบวาเกษตรกรนําสวนใบในระยะกอน
ออกดอกมาอบแหงและบดผงสงผูประกอบการ
เอกชนในการสกั ด เป น หญ า หวานไซรั ป และ
ผลิตภัณฑอนื่ ๆ สําหรับผสมในอาหารและเครือ่ งดืม่
เพื่อใหความหวานทดแทนนํ้าตาลและใชปรุงรส
อาหารบางชนิด

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

เอกสารอางอิง

พิสมัย กุลกาญจนาธร. 2555. หวาน-ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ. แหลงขอมูล (เอกสารสืบคน
ออนไลน ) : http://www.pharmacy.
mahidol.ac.th/th/knowledge/article/
107/หวาน-ธรรมชาติ-เพื่อสุขภาพ
สายดนีย หวังพัฒนพาณิชย. 2554. หญาหวาน
Natural Sweeter. R&D Newletter 18(2):
9-10.
สํานักคุมครองพันธุพืช กรมวิชาการเกษตร. 2542.
แบบบันทึกลักษณะพืชภาคสนาม.
Brandle, J. E. and N. Rosa. 1992. Heritability
for yield, leaf: Stem ratio and stevioside
content estimated from a landrace
cultivar of Stevia rebaudiana. Canadian
Journal of Plant Science 72(4): 12631266.
Codex. 2010. Procedural Manual. 19th ed.
Rome: Codex Alimentarius, Food and
Agriculture Organisation of the United
Nations (FAO).
Doyle, J.J. and J.L. Doyle. 1987. A rapid DNA
isolation procedure for small quantities
of fresh leaf tissue. Phytochem. Bull.
19: 11-15.

วารสารผลิตกรรม

การเกษตร
JOURNAL OF AGRICULTURAL

PRODUCTION

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

การศึกษาเบื้องตนลักษณะทางพันธุกรรม สัณฐานวิทยา
และพฤกษเคมีของสัตฤๅษี
Preliminary Study of Genetic, Morphology and
Phytochemistry of Paris polyphylla Sm.

สุ พั ฒ ธณกิ จ โพธิ์ ส ว า ง 1* พั ช ธาวดี ขุ น ไกร 1 เกษม ทองขาว 1 ลั ด ดาวั ล ย อิ น ทร สั ง ข 2
ปยรัษฏ ปริญญาพงษ เจริญทรัพย3 วินัย แสงแกว4 และ สายชล โนสุวรรณ1
Supattanakij Posawang1* Pattawadee Khunkrai1 Kaseam Tongkhaw1 Laddawan
Insung2 Piyarat Parinyapong Chareonsap3 Winai Sangkaew4 and Saichon Nosuwan1
ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม 313 หมู 12 ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 50230
Royal Agricultural Research Center, Chiang Mai 313 Moo 12, Nong Khwai Sub-district, Hang Dong
District, Chiang Mai 50230
2
สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2
Horticulture Research Institute Deparment of Agriculture, Bangkok 50 Ladyao, Chatuchak, Bangkok
10900
3
สํานักงานโครงการอนุรกั ษพนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.) เชียงใหม 50300
3
Plant Genetic Conservation Project Under The Royai Initative of Her Royal Higness Princess Maha
Chakri Sirindhorn, Chiang Mai 50300
4
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม 50290
4
Faculty of Agricultural Production, Maejo University, Chiang Mai 50290
* Corresponding author: weerapon99@hotmail.com
1
1

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
สีแดงอมสม พบกระจายตัวบนพืน้ ทีส่ งู ประมาณ 900-1,900 เมตร เจริญเติบโตในชวงปลายฤดูรอ น-ปลาย
ฤดูฝน พักตัวในฤดูหนาว-ฤดูรอน มีการนํามาใชประโยชนดานยาบํารุงกําลัง สมานแผล รักษาอาการชํ้า
ในปจจุบันอยูในภาวะเสี่ยงตอการสูญพันธุเนื่องจากการเก็บจากปาจํานวนมาก กลุมสารสําคัญที่พบคือ
สารซาโปนินและสารกลุมฟนอล จากการสํารวจพบสัตฤๅษีจํานวน 10 พื้นที่ในภาคเหนือตอนบน คือ
จังหวัดเชียงใหม อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอสะเมิง อําเภอแมวาง (ขุนวาง) อําเภอแมแจม (แมจอนหลวง)
อําเภอเชียงดาว อําเภอจอมทอง (บานขุนแตะ และบานแมแดด) จังหวัดเชียงราย อําเภอเวียงปาเปา (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
หัวใตดนิ พบวา ตัวอยางจากเวียงปาเปา (S5) มีสารประกอบฟนอลิกทัง้ หมดสูงกวาตัวอยางอืน่ ๆ คือ 0.009
mg/gDW เมือ่ วิเคราะหความสามารถในการตานอนุมลู อิสระพบวา สัตฤๅษีทสี่ าํ รวจจากอําเภอสะเมิง (S2)
มีคาความสามารถในการตานอนุมูลอิสระสูงที่สุด คือ 23.63±0.03 % และการวิเคราะหปริมาณ
สารซาโปนินทั้งหมดพบวา สัตฤๅษีที่สํารวจจากอําเภอแมแจม (S3) มีปริมาณสารซาโปนินทั้งหมด
มากที่สุด คือ 32.26±0.65 mg/gDW
คําสําคัญ: สัตฤๅษี ตีนฮุงดอย สารซาโปนินทั้งหมด สารตานอนุมูลอิสระ สารฟนอลิก

คํานํา

สัตฤๅษี (Paris polyphylla Sm.) ชือ่ ทองถิน่
เล็บฮุง, ตีนฮุงดอย, ตง (คนเมือง), ตองลุงจอ
(ไทใหญ) ยาประดงรอยเอ็ด (ลั้วะ) เล็บฮุงเปน
พืชลมลุก มีเหงาอยูใ ตดนิ ใบเดีย่ วออกเวียนรอบขอ
5-9 ใบ รูปรีแกมรูปขอบขนาน โคนใบมนหรือสอบ
ปลายใบแหลม กานใบสีนํ้าตาล ดอกเดี่ยวมียอด
เกสรเพศเมียสีเหลืองหรือสีสม มีใบประดับ 4-6 ใบ
รองรับ ผลแบบแคปซูล ทรงกลม ผิวเรียบ เมล็ดมี
เยือ่ หุม อวบนํา้ สีแดงอมสม ลําตนใตดนิ ชอบขึน้ ตาม
พื้นในปาสนเขา ที่มีเรือนยอดโปรง ความสูงตั้งแต
1,000 เมตรจากระดับนํ้าทะเล (เกรียงไกรและ
คณะ, 2551) ลําตนใตดนิ กินสดหรือตมดืม่ นํา้ รักษา
อาการบาดเจ็บ และเอาไปดองเหลากินเปนยาบํารุง
กําลัง (สํานักงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2544) สวน
ของเหงานิยมนําไปใชประโยชนกนั อยางแพรหลาย
ในประเทศตางๆ เชน เนปาลและจีน ในประเทศ
เนปาลใชเปนยายอยเสมหะ รักษาพิษไข พิษจาก
อาหาร แกพิษงูกัด พิษแมลงกัด เปนยาบรรเทา
ผลกระทบจากยาเสพติด เคีย้ วรากรักษาแผลภายใน
คอ รักษาบาดแผลภายนอก ใชเปนยาแกปวด

ตมรากรักษาแผลคอตีบ โรคตอมนํ้าเหลือง ตอม
ทอนซิ ล คางทู ม โรคเต า นมอั ก เสบ โรคไขข อ
บรรเทาฝ ประเทศจีนใชเปนสวนผสมหลักในยา
รักษาตับ ทอง จมูก ปอดคอ และมะเร็งเตานม
(Madhu et al., 2010) และใชรักษาเนื้องอก
หามเลือด ตอตานการอักเสบ ลดอาการปวดบวม
มะเร็ ง ปอด และมะเร็ ง กล อ งเสี ย ง และเป น
ส ว นประกอบที่ สํ า คั ญ ของสิ ท ธิ บั ต รยาจี น เช น
แคปซูล “Gongxuening” “JideshengSheyao”
“BiyanQingduKeli” (Wen et al., 2012; Shah
et al., 2012; Qin et al., 2013) CNC-DIVERSITAS
(2012) ได ร ายงานสายพั น ธุ  ไ ว ว  า พบ 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 ซึง่ มีเขตการกระจายพันธุต งั้ แต
แถบหิ ม าลั ย ไปยั ง ประเทศจี น ทิ เ บต เนปาล
เทือกเขาหิ มาลัย จีน ไตห วัน พมา ลาว และ
เวียดนาม (eMonocot, 2011) และสวนใหญอยูใ น
เขตภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต แ ละแถบ
ตะวันตกเฉียงใตของประเทศจีน โดยเฉพาะอยางยิง่
ในมณฑลยูนนาน มณฑลเสฉวน และมณฑลกุย โจว
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(CNC-DIVERSITAS, 2012) ในไทยพบเฉพาะ
สายพันธุ chinensis พบเฉพาะทางภาคเหนือแถบ
จังหวัดเชียงใหม เชียงราย แพร นาน ขึน้ ในปาดิบเขา
ระดับความสูง 900-1,900 เมตร ในตางประเทศพบ
ในระดับความสูงจนถึง 3,000 เมตร ทรัพยากรของ
สมุนไพรนี้ มีปริมาณลดลงอยางมาก การเจริญเติบโต
ของเหงาชามาก สามารถเก็บเกีย่ วผลผลิตหลังจาก
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
ประเทศพมาอยางผิดกฎหมาย (Shah et al., 2012)
ทั้งนี้ International Union for Conservation
of Nature and Natural Resources (IUCN)
กําหนดใหสัตฤๅษีเปนหนึ่งในพืชสมุนไพรที่ระบุวา
เปนความเสีย่ งภายใตภยั การคุกคาม (Madhu et al.,
2010) การศึ ก ษาสารประกอบ สามารถแยก
สารประกอบได 8 ชนิ ด คื อ Falcarindiol,
β-ecdysterone และ saponins 6 ชนิด ซึ่งมีฤทธิ์
ตอตานมะเร็งอยางมีนัยสําคัญ โดยโครงสรางของ
saponins มี ฤ ทธิ์ ต  า นเนื้ อ งอกได นอกจากนี้
ยั ง สามารถบรรเทาอาการบวมนํ้ า ที่ ป อดและ
กลามเนื้อหัวใจ (Shah et al., 2012)
สํานักคุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทย
(2555) จัดสัตฤๅษีไวเปนสมุนไพรที่อาจจะสูญพันธุ
และมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ในพืน้ ทีเ่ ขตอนุรกั ษ
ป า ดอยม อ นฤๅษี ในเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป  า
ขุน แม กวง ตํ า บลเทพเสด็จ อํ าเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม สํานักงานสวนสาธารณะ (2552)

จั ด สั ต ฤๅษี เ ป น ไม พื้ น เมื อ งของไทยที่ ค วรค า แก
การอนุรักษพันธุกรรม

อุปกรณและวิธีการ

พืชทดลองและแหลงเก็บตัวอยาง
สัตฤๅษีจากแหลงสํารวจจากพืน้ ทีข่ องจังหวัด
เชียงใหม 6 อําเภอ ไดแก ดอยสะเก็ด สะเมิง
แมวาง แมแจม เชียงดาว และกัลยาณิวฒ
ั นา จังหวัด
เชียงราย 2 อําเภอ ไดแก เวียงปาเปา และอําเภอ
เมืองเชียงราย และจังหวัดนาน หนึ่งอําเภอ คือ
แมจริม รวมจํานวน 10 พื้นที่ อยางไรก็ตามเมื่อ
จําแนกตามกลุมของดีเอ็นเอ ที่สกัดไดจะนําเสนอ
ผลการทดลองแยกตามกลุมตัวอยาง 7 กลุม ดังนี้
S1 กลุมดอยสะเก็ด (Doisaket)
ตัวอยางจากอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม
S2 กลุมสะเมิง (Samoeng)
ตัวอยางจากอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม
S3 กลุมแมแจม (Mae Chaem)
ตัวอยางจากบานแมจอนหลวง อําเภอ
แมแจม จังหวัดเชียงใหม
S4 กลุมแมวาง (Mae Wang)
ตัวอยางจากบานขุนวาง อําเภอแมวาง
จังหวัดเชียงใหม
S5 กลุมเวียงปาเปา (Wiang Pa Pao)
ตั ว อย า งจากบ า นขุ น แม ล าว อํ า เภอ
เวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย
S6 กลุมเชียงดาว (Chiang Dao)
ตั ว อย า งจากอํ า เภอเชี ย งดาว จั ง หวั ด
เชียงใหม
S7 กลุมแมจริม (Mae Charim)
ตัวอยางจากอําเภอแมจริม จังหวัดนาน
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วิธีดําเนินการทดลอง

การบันทึกขอมูลดานลักษณะสัณฐานวิทยาและ
การเจริญเติบโต
บั น ทึ ก ข อ มู ล ด า นความหลากหลายทาง
พันธุกรรมชนิด นิเวศวิทยา และการกระจายพันธุ
การใชประโยชนดานตางๆ ของสัตฤๅษีลักษณะ
ประจําพันธุ ชือ่ เรียกทองถิน่ สวนทีน่ าํ มาใชประโยชน
โดยใชแบบสอบถาม รวมถึงบันทึกการเจริญเติบโต
ของตนสัตฤๅษีที่นํามาเพาะปลูกบันทึกลักษณะ
ประจําพันธุ ประเมินคุณลักษณะทางพันธุกรรม
จําแนกพันธุโดยใชลักษณะทางสัณฐานวิทยา ตาม
แบบบันทึกของสํานักคุมครองพันธุพืช (2542)
การวิเคราะหสารสําคัญและความหลากหลายทาง
พันธุกรรม
วิเคราะหสารสําคัญโดยเก็บตัวอยางหัวสัตฤๅษี
มาใชในการวิเคราะหไดแก ปริมาณฟนอลิกทัง้ หมด
โดยวิธี Folin-Ciocalteu reagent รายงานเปน
มิลลิกรัมกรดแกลลิกตอกรัมนํา้ หนักแหงพืชตัวอยาง
(mg/gDW) และ ปริมาณสารซาโปนิน โดยวิธี Total
saponin colourimetry assay รายงานผลเปน
มิลลิกรัมตอกรัมนํ้าหนักแหงของพืชตัวอยาง (mg/
gDW) วิเคราะหความสามารถในการตานอนุมลู อิสระ
รายงานผลเปนรอยละ (%) ของความสามารถ
ในการตานสารอนุมูลอิสระ และวิเคราะหความ
หลากหลายทางพันธุกรรมดวยเทคนิค RAPD โดย
การสกั ด ดี เ อ็ น เอจากใบอ อ น ตามกรรมวิ ธี ข อง
Doyle and Doyle (1987) ดังนี้ นําใบออนหรือ
ยอดออนของสัตฤๅษี มาทําการสกัดดีเอ็นเอโดยนํา
มาชัง่ ใหได 0.2 กรัม แลวบดในโกรงทีม่ ไี นโตรเจนเหลว
ใหละเอียด เสร็จแลวเทใสหลอดทดลอง จากนัน้ เติม
2XCTAB buffer จํานวน 600 ไมโครลิตร ลงในหลอด

ทีเ่ ตรียมไว แลวนําไปบมทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 60 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 30 นาที เติมคลอโรฟอรม (chloroform):
ไอโซเอมิ ล แอลกอฮอล (isoamyl alcohol)
อัตราสวน 24 : 1 จํานวน 800 ไมโครลิตร เขยาเบาๆ
ใหเขากัน แลวนําไปเหวี่ยง (centrifuge) ที่ระดับ
ความเร็ว 12,000 g ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 5-10 นาที จากนัน้ ดูดเฉพาะนํา้ ทีใ่ สสวนบน
ลงในหลอดทดลองใหม แลวเติมไอโซโพรพานอล
(isopropanol) ที่เย็นจัด จํานวน 600 ไมโครลิตร
เพื่อตกตะกอนดีเอ็นเอ เขยาเบาๆ ใหเขากัน นําไป
แชไวที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เปนเวลา
10-20 นาที แล ว นํ า ไปเหวี่ ย งที่ ค วามเร็ ว และ
อุณหภูมิเทาเดิม เปนเวลา 5-10 นาที จากนั้นเท
ไอโซโพรพานอลทิ้ ง ไป แล ว เติ ม แอลกอฮอล
80 เปอรเซ็นต จํานวน 800 ไมโครลิตร แลวนําไป
เหวี่ยงที่ความเร็วและอุณหภูมิเทาเดิม เปนเวลา
5-10 นาที แลวเทแอลกอฮอล 80 เปอรเซ็นต ทิง้ ไป
และทําซํา้ ขัน้ ตอนนีอ้ กี 2 ครัง้ ปลอยใหตะกอนแหง
โดยการเปดฝาทิ้งไว เปนเวลา 20-30 นาที จากนั้น
นํามาละลายใน TE buffer จํานวน 50-100 ไมโครลิตร
เก็บรักษาสารละลายดีเอ็นเอที่ไดที่อุณหภูมิ -20
องศาเซลเซียส และทําการวัดคุณภาพและปริมาณ
สารละลายดีเอ็นเอโดยวิธีอะกาโรสเจลอิเล็กโตร
โฟริซีส (agarose gel electrophoresis) ความ
เขมขนของเจล 0.8 เปอรเซ็นต ใน 1XTAE buffer
เปรียบเทียบกับความเขมขนของดีเอ็นเอมาตรฐาน

ผลการทดลองและวิจารณผล

จากการสํารวจและรวบรวมในป 2559 บันทึก
ขอมูลการเจริญเติบโตพบวา ตนสัตฤๅษีเจริญเติบโต
ในชวงการเจริญเติบโตทางลําตนในฤดูฝน มีการ
พัฒนาดอกแตยงั ไมพบการติดเมล็ด ตนสัตฤๅษีทไี่ ด
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จากการสํารวจในป 2559-2560 มีการเจริญเติบโต
ทางลําตนชวงฤดูฝนเดือนพฤษภาคม-มิถนุ ายน และ
การเจริญดานสวนขยายพันธุ (reproductive
growth) ตั้งแตเดือนกรกฎาคม ไปจนถึงเดือน
ธั น วาคมก อ นจะเข า สู  ร ะยะพั ก ตั ว ในช ว งเดื อ น
มกราคมเปนตนไป การเจริญเติบโตทางลําตนของ
ตนสัตฤๅษีจะขึ้นอยูกับการสะสมอาหารภายในหัว
ซึ่งแตละหัวจึงเจริญเติบโตไมพรอมกันแตจะอยูใน
ชวงระยะเวลาใกลเคียงกัน ลักษณะการติดเมล็ด
ของตนตีนฮุงดอยจะเกาะเปนกลุมกันแนนภายใน
ฝก เมื่อสุกแกเต็มที่ฝกที่หุมเมล็ดจะแตกออก จะมี
เมล็ ด เฉลี่ ย ในฝ ก ประมาณ 20-35 เมล็ ด /ฝ ก
มีลักษณะเมล็ดกลม มีเยื่อหุมอวบนํ้าสีสมแดงและ
จะมีภายในหรือเมล็ดจริงคอนขางแข็งสีขาวครีม
อยู  ภ ายใน (Figure 1) โดยทั่ ว ไปลั ก ษณะทาง
พฤกษศาสตร และสัณฐานวิทยาของสัตฤๅษีจาก
แตละแหลง มีความหลากหลายทางสัณฐานวิทยา
มาก จึงไมสามารถจําแนกความแตกตางของแตละ
แหลงที่ไดทําการสํารวจจากลักษณะภายนอกได
แตโดยรวมสามารถสรุปลักษณะทางพฤกษศาสตร
ไดดังแสดงไวใน Table 1
ผลจากการตรวจวิเคราะห DNA จากใบสัตฤๅษี
7 ตัวอยางในป 2560 จากแหลงดอยสะเก็ด (S1)
สะเมิง (S2) แมแจม (S3) แมวาง (S4) เวียงปาเปา
(S5) เชี ย งดาว (S6) และแม จ ริ ม (S7) ด ว ย
เครื่องหมายโมเลกุลชนิด RAPD จํานวน 5 ตัว และ
เครือ่ งหมายโมเลกุลชนิด ISSR จํานวน 5 เครือ่ งหมาย
ไดแถบดีเอ็นเอจํานวน 48 แถบ เมือ่ นํามาวิเคราะห
ความสัมพันธแบบ Agglomerative hierarchical

clustering (AHC) พบวาสามารถจําแนกความ
แตกตางทางพันธุกรรมแบงออกเปน 3 กลุม โดย
กลุ  ม แรกได แ ก ดอยสะเก็ ด (S1) สะเมิ ง (S2)
เวียงปาเปา (S5) และเชียงดาว (S6) กลุมที่สอง
ไดแก แมแจม (S3) และ แมวาง (S4) และกลุม
ที่สามไดแก แมจริม (S7) (Figure 2)
เมื่ อ วิ เ คราะห ห าปริ ม าณสารสํ า คั ญ ที่ มี ใ น
แตละแหลงที่พบโดยวิเคราะหปริมาณฟนอลรวม
(Total phenolic compounds) ดวยวิธี FolinCiocalteu reagent และวิเคราะหปริมาณสาร
ซาโปนิน (Total saponin colourimetry assay)
จํานวน 7 ตัวอยาง พบวาปริมาณฟนอลรวม (total
phenolic compounds) จากหัวที่พักตัวของ
สัตฤๅษีทไี่ ดจาก ตําบลขุนแมลาว อําเภอดอยสะเก็ด
ซึ่งจัดอยูในกลุมเวียงปาเปา (S5) มีปริมาณ total
phenolic compounds เฉลี่ยสูงวาตัวอยางอื่นๆ
คือเทากับ 0.009 mg/gDW (Table 2)
ในขณะที่ปริมาณสารซาโปนินทั้งหมดในหัว
ที่ พั ก ตั ว ขนาดและนํ้ า หนั ก ใกล เ คี ย งกั น พบว า
สัตฤๅษีที่สํารวจจากเขตบานแมจอนหลวง ตําบล
ขุนแมวาง อําเภอแมแจม ซึ่งจัดอยูในกลุมแมแจม
(S3) มีปริมาณสารซาโปนินเฉลี่ยสูงกวากลุมอื่นๆ
คือ 32.26±0.65 mg/gDW (Table 3)
จากการวิเคราะหความสามารถในการตาน
อนุมลู อิสระ เปรียบเทียบจากแตละแหลงในสวนหัว
ทีพ่ กั ตัวขนาดและนํา้ หนักใกลเคียงกันพบวาสัตฤๅษี
มาจาก อําเภอสะเมิง หรือกลุมสะเมิง (S2) มีคา
ความสามารถในการต า นอนุ มู ล อิ ส ระมากกว า
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)
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Table 1 Morphological characteristics of Paris polyphylla Sm.
Paris polyphylla Sm.
Evaluation environment
Type of planting
Vigor of the plant
Environment
- Topography
- Country of characterization and / or evaluation
- Crop agriculture
- Soil moisture
- Soil fertility
- Light
Leaf
- 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
Stem
- stem branching
- Plant growth habit
- Stem growth habit
- Plant height
- Crown number per plant
- stem colour
- Type of material received

Detail
900-1,900 m.
Rhizome
not good
Detail
Mountainous
Higher-level landform
Perennial field cropping
Slightly moist
Moderate
sunny
Detail
oval
Dark green
Present
few
whorled
Semi-erect
simple
green
green
intermediate
Detail
Erect
Erect
Erect
10-100 cm.
No tillering
purplish green
rhizome
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Table 1 Morphological characteristics of Paris polyphylla Sm. (Cont.)
Paris polyphylla Sm.
Flower
- Flower colour
- Intensity of flower colour
- Length of peduncle
- Number of inflorescences per plant
- Time of flowering
- Type of flower
- flowering-flowering
- days to flowering after emergence
- sex
- calyx
- Length of picking season

Detail
Detail
light green
light
11-15 cm.
≤ 10
June-July
spatulate, 4 linear acute ones
flowering in some years
120
bisexual flower
4-10 lanceolate green leaves
after flowering

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
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7

location
Doisaket
Samoeng
Mae Chaem
Mae Wang
Wiang Pa Pao 1
Wiang Pa Pao 2
Chiang Dao
Mae Charim

Total phenolic compouns (mg galic/gDW)
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
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7

location
Doisaket
Samoeng
Mae Chaem
Mae Wang
Wiang Pa Pao 1
Chiang Dao
Mae Charim

Total saponins (mg/gDW)
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
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7

location
Doisaket
Samoeng
Mae Chaem
Mae Wang
Wiang Pa Pao 1
Wiang Pa Pao 2
Chiang Dao
Mae Charim

Antioxidant capacity. (%)
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

สั ต ฤๅษี จ ากแต ล ะแหล ง มี สั ณ ฐานวิ ท ยาที่
หลากหลายและแตกตางกัน การพิจารณาจัดจําแนก
ความแตกตางจากลักษณะภายนอกจึงทําไดยาก
สอดคลองกับ Jin et al. 2011 ที่รายงานผล
การสํารวจสัตฤๅษี 24 ชนิดจากจีนและเวียดนาม
วามีลักษณะถึง 27 ลักษณะจาก 196 จํานวนตนใน
8 กลุมประชากร และจากการสํารวจในป 25592561 สามารถจํ า แนกกลุ  ม ของสั ต ฤๅษี โ ดยใช
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
แมจริม (S7) เมือ่ วิเคราะหสารสําคัญพบวาตัวอยาง
จากกลุม เวียงปาเปา (S5) มีปริมาณ total phenolic
compounds มากกวากลุมอื่นๆ ตัวอยางสัตฤๅษี
จากกลุม แมแจม (S3) มีคา เฉลีย่ สาร total saponins
มากกวากลุมอื่นๆ และสัตฤๅษีจากกลุมสะเมิง (S2)
มี ค วามสามารถในการต า นอนุ มู ล อิ ส ระสู ง สุ ด
อย า งไรก็ ต ามในการศึ ก ษาปริ ม าณสารสํ า คั ญ
ในสัตฤๅษีครั้งนี้เปนเพียงการศึกษาเบื้องตนที่ยัง
ไมไดดําเนินการวางแผนทดลองเพื่อวิเคราะหทาง
สถิติเต็มรูปแบบ ซึ่งควรที่จะทําการศึกษาเพิ่มเติม
ในระยะตอไป

เอกสารอางอิง

ธวั ช ชั ย สั น ติ สุ ข . ม.ป.ป. พั น ธุ  พื ช หายากและ
ถูกคุกคามของดอยเชียงดาว ภูเขาหินปูน
ในจังหวัดเชียงใหม ภาคเหนือของประเทศไทย
ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ
ภูเขา. รายงานการประชุม วันสากลแหงความ
หลากหลายทางชีวภาพ, กรุงเทพฯ. หนา 5364.
สํานักคุม ครองพันธุพ ชื . กรมวิชาการเกษตร. 2542.
แบบบันทึกลักษณะพืชภาคสนาม.
สํานักงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดํ า ริ สมเด็ จ พระเทพรั ต น
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. 2544. พืช
ถิ่ น เดี ย วและพื ช หายากของประเทศไทย.
แหล ง ข อ มู ล : http://www.rspg.or.th/
plants_data/rare_plants /scien_name_
p9.htm (13 สิงหาคม 2556).
สํานักงานหอพรรณไม สํานักวิจัยการอนุรักษปาไม
และพันธุพืช กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช. 2550. สัตฤๅษี สารานุกรมพืช
ในประเทศไทย. แหล ง ข อ มู ล : http://
web3dnp.go.th/botany/ detail.aspx?w
ordsnamesci=Paris0polyphylla0Smith
0var.0chinensis0(Franchet)0H.0Hara
(13 สิงหาคม 2556).
CNC-DIVERSITAS. 2012. Catalogue of Life
China 2012 Annual Checklist. Available:
http:// data.sp2000.cn/2012_cnnode_
e/show_species_details.php? name_
code=e21cc83d-5c35-4ba5-afe269a3830c74c9 (21 August 2013).
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Doyle, J.J. and J.L. Doyle. 1987. A rapid DNA
isolation procedure for small quantities
of fresh leaf tissue. Phytochem. Bull.
19: 11-15.
Madhu, K.C., S. Phoboo and P. K. Jha. 2010.
Ecological study of Daiswa polyphylla
Sm. ECOS 17: 87-93.
Monocot. 2011. Daiswa polyphylla Sm.
Available: http://e-monocot.org/
taxonkew. org:wcs:taxon:283892 (13
August 2013).
Qin, X., C. Chen, W. Ni, H. Yan and H. Liu.
2013. C22-steroidal lactone glycosides
from stems and leaves of Paris
polyphylla var. yunnanensis. Fitoterapia
84: 248-251.
Shah, S. A., P.B. Mazumder and M. D.
Choudhury. 2012. Medicinal properties
of Paris polyphylla Smith: A review.
Journal of Herbal Medicine and
Toxicology 6(1):27-33.
Wen, F., H. Yin, C. Chen, X. Liu, D. Xue, T.
Chen, J.He and H. Zhang.2012.Chemical
characteristics of saponins from Paris
fargesii var. brevipetala and cytotoxic
activity of its main ingredient,
parissaponin H. Fitoterapia 83: 627-63.
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คําแนะนําในการเตรียมตนฉบับ
1. การพิมพ ตนฉบับพิมพโดยโปรแกรมไมโครซอฟทเวิรด ใชรปู แบบฟอนต Thai Sarabun PSK ขนาด
16 points สําหรับชื่อเรื่อง และ 15 points สําหรับที่เหลือ พิมพหนาเดียวในกระดาษ A4 เวนขอบ
ทั้ง 4 ดาน 2.5 ซม. พรอมระบุเลขหนาที่ดานมุมบนขวามือ ความยาวของบทความรวมทุกอยาง
ไมเกิน 10 หนา
2. การเรียงเนื้อหา
2.1 ชือ่ เรือ่ ง (Title) ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรสัน้ กระชับและสือ่ เปาหมายหลักของการวิจยั
ชื่อวิทยาศาสตร ใชตัวเอน และการพิมพภาษาละติน เชน in vivo, in vitro, Ad libitum, หรือ
et al. ใหพิมพดวยตัวเอน ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ขึ้นตนตัวใหญเฉพาะคําแรกและคําเฉพาะ
2.2 ชื่อผูเขียน (Authors) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สวนที่อยูใหใสเปนเชิงอรรถที่ทายชื่อ และ
อธิบายไวในหนาแรกของบทความ ใสเครื่องหมายดอกจัน (*) ชื่อคนที่รับผิดชอบบทความ
(corresponding author) พรอมอีเมลติดตอ
2.3 บทคัดยอ (Abstract) ควรสั้น กระชับ ไดใจความในการทําวิจัย วิธีการ ผลการศึกษาและสรุป
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไมควรเกิน 300 คํา (เรียง Abstract กอน บทคัดยอ)
2.4 คําสําคัญ (Keywords) ใหระบุคาํ สําคัญ ไมเกิน 4 คํา ทายบทคัดยอแตละภาษา โดยวางในตําแหนง
ชิดดานซายของหนากระดาษ (บทความประมวลความรูเชิงวิเคราะห หรือบทความปริทัศน
ไมตองมีบทคัดยอ)
2.5 คํานํา (Introduction) แสดงเหตุผลหรือความสําคัญที่ทําวิจัย อาจรวมการตรวจเอกสารและ
วัตถุประสงคไวดวย
2.6 อุปกรณและวิธีการ (Materials and Methods) รายละเอียดวัสดุ อุปกรณ วิธีการ และ
แบบจําลองการศึกษาที่ชัดเจน สมบูรณและเขาใจงาย
2.7 ผลการทดลองและวิจารณผล (Results and Discussion) อธิบายผลการทดลอง พรอมเสนอ
ขอมูลในรูปแบบตาราง (Table) หรือภาพประกอบ (Figure) โดยตารางหรือภาพ ใหจัดทําเปน
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 ในเนือ้ หา ระบบทีใ่ ชอา งอิงคือ ระบบชือ่ และป (Name-and-year System) ในเอกสารภาษาไทย
ใชชื่อตัวและป พ.ศ. เชน
4.1.1 คนเดียว ใชรูปแบบ พาวิน (2556) รายงานวา..... หรือ ..... (พาวิน, 2556) ในบทความ
ภาษาอังกฤษใช Yong (1996) หรือ ..... (Yong, 1996)
4.1.2 สองคน ใชคําเชื่อมและ เชน พาวิน และสมชาย (2557) หรือ ..... (พาวิน และสมชาย,
2557) ในบทความภาษาอังกฤษใช Young and Smith (2000) หรือ ..... (Young and
Smith, 2000)
4.1.3 มากกวา 2 คนขึ้นไป ใชชื่อคนแรกตามดวยคําวา และคณะ เชน พาวิน และคณะ (2560)
รายงานวา..... หรือ ..... (พาวิน และคณะ, 2560) ในบทความภาษาอังกฤษใช Young
et al. (2005) หรือ ..... (Young et al., 2005) แตในสวนบัญชีเอกสารอางอิงทายบทความ
ใหใชชื่อผูเขียนเต็มทุกคน
4.2 ในบัญชีเอกสารอางอิง ใหเรียงลําดับเอกสารภาษาไทยกอนภาษาอังกฤษ โดยเรียงลําดับชื่อตาม
ตัวอักษรในแตละภาษา ตามรูปแบบการเขียนดังนี้
4.2.1 วารสาร (Standard Journal) ถาวารสารมีชื่อยอใหใชชื่อยอ
แสงทอง พงษเจริญกิต จันทรเพ็ญ สะระ ธีรนุช เจริญกิจ และฉันทนา วิชรัตน. 2559.
การศึกษาความสัมพันธทางพันธุกรรมของลําไยดวยเทคนิคดีอารเอพีดี. วารสาร
เกษตร 32(1): 1-8.
Shternshi, M., O. Tomilova, T. Shpatova and K. Soytong. 2005. Evaluation of
ketomium-mycofungicide on siberian isolates of phytopathogenic
Fungi. J. Ari. Tech. 1(2): 247-253.
4.2.2 หนังสือ หรือตํารา (Books/ Textbook) ไมตองระบุจํานวนหนา
จักรพงษ พิมพพิมล. 2555. การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลลําไยสดเชิงการคา. ดอคคิว
เมนทารี ดีไซน, เชียงใหม.
Steel, R.G.D., J.H. Torrie, and D.A. Dickie. 1997. Principal and procedures of
atatistic-abiometric approach. 3rd Editon. McGraw-Hill Publishing
Company, Toronto.
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4.2.3 เรื่องยอยในหนังสือหรือตําราที่มีผูเขียนแยกบทและมีบรรณาธิการ (Section in Books
with Editors)
สมชาย องคประเสริฐ. 2543. การใหนํ้าลําไย. น. 44-49. ใน: นพดล จรัสสัมฤทธิ์ พาวิน
มะโนชัย นพมณี โทปุญญานนท ธีรนุช จันทรชิต วินัย วิริยะอลงกรณ พิชัย
สมบูรณวงศ (บ.ก.). การผลิตลําไย. สิรินาฏการพิมพ, เชียงใหม.
Kubo, T. 2003. Molecular analysis of the honeybee socially. pp. 3-20. In:
T. Kikuchi, N. Azuma and S. Higashi (eds.). Gene, Behaviors and
Evolution of Social Insects. Hokkaido University Press. Sapporo.
4.2.4 วิทยานิพนธ (Thesis)
ทรงศักดิ์ ธรรมจํารัส. 2554. การศึกษาหาดัชนีการเก็บเกี่ยวลําไยพันธุดอในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม โดยใชอายุผลและปริมาณความรอนสะสม. วิทยานิพนธวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน, คณะผลิตกรรมการเกษตร, มหาวิทยาลัยแมโจ.
Chantrachit, T. 1994. Anaerobic conditions and off-flavor development in
ripening banana (Carvendishii spp.). M.S. Thesis in Horticulture, Oregon
State Universtiy.
4.2.5 ประชุมวิชาการ (Proceeding/ Conference)
ณวรรณพร จิรารัตน สมกิจ อนะวัชกุล ปยศักดิ์ คงวิริยะกุล และสมบัติ พนเจริญสวัสดิ์.
2550. ผลของการเสริมดอกปบในอาหารสุกรขุนตอสมรรถภาพการผลิตและ
คุณภาพซาก. รายงานการประชุมวิชาการ ครัง้ ที่ 45, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. น. 308314.
Yamagishi, Y., H. Mitamura, N. Arai, Y. Mitsunaga, Y. Kawabata, M. Khachapicha,
and T. Viputhamumas. 2005. Feeding habits of hatchery-reared young
Mekong giant catfish in fish pond and Mae Peum reservoir. Precedding
of the 2nd Internationl Symposium on SEASTAR 2000 and Asian BioLogging Science. Kyoto, Japan. pp. 17-22.
4.2.6 สื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet)
กรมสงเสริมการเกษตร. 2561. การปลูกผักแบบไมใชดิน (ไฮโดรโปนิกซ). แหลงขอมูล
http://www.servicelink.doae.go.th/corner%20book/ book%2005/
Hydropronic.pdf (25 กรกฎาคม 2561).
Linardakis, D.K. and B.I. Manois. 2005. Hydroponics culture of strawberries
in Perlite. Available: http://www.schunder.com/strawberries.html
(April 21, 2005.)
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5. ตัวอยางรูปแบบและคําแนะนําที่เปนภาษาอังกฤษ
ตัวอยางรูปแบบและคําแนะนําศึกษาเพิ่มเติมไดที่ เว็บไซต http://jap.mju.ac.th
การสงบทความ สามารถเลือกชองทางที่สะดวก จากรูปแบบตางๆ ดังนี้
1. ทางไปรษณีย ซีดี 1 แผน และเอกสาร 3 ชุด พรอมแบบลงทะเบียนสงบทความหรือจดหมาย
นําสงที่
บรรณาธิการวารสารผลิตกรรมการเกษตร
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ
63 หมู 4 ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50290
2. อีเมล
japmju@gmail.com (สงไฟล พรอมแบบลงทะเบียนสงบทความ ทีก่ รอกขอความ
แลว)
3. Online (ThaiJo) เขาเว็บไซต http://www.tci-thaijo.org แลวเลือกชื่อวารสาร Journal of
Agricultural Production เพือ่ สงบทความออนไลน (ตองลงทะเบียนสมัครสมาชิก
วารสารกอน (ไมมีคาใชจาย) จึงจะสามารถสงบทความได)
การตรวจแกไขและการยอมรับการตีพิมพ
1. การติดตอผูเ ขียนจะติดตอผานอีเมล ตามทีอ่ ยูข อง correspondent author หรือหากจําเปนจะติดตอ
ทางไปรษณียหรือเบอรโทรศัพทตามที่อยูที่ติดตอได
2. เรื่องที่ผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิอยางนอย 2 ทาน จึงจะไดรับใหลงตีพิมพในวารสาร โดยจะ
ตอบรับการตีพิมพหรือปฏิเสธบทความ ภายในไมเกิน 120 วัน
3. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจแกไขเรื่องที่จะสงตีพิมพทุกเรื่องตามที่เห็นสมควร ในกรณี
ที่จําเปนจะสงตนฉบับที่แกไขแลวคืนใหผูเขียน เพื่อความเห็นชอบอีกครั้งกอนตีพิมพ
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Guide for Authors
Manuscripts submitted for publication should be of high academic merit and are
accepted on condition that they are contributed solely to the Journal of Agricultural
Production. Submission of a multi-authored manuscript implies the consent of all the
participating authors. All manuscripts considered for publication will be peer-reviewed
by at least 2 independent referees.
Submission checklist
Manuscripts submission must include title page, abstract, keyword, text, tables,
figures, acknowledgements, reference list and appendices (if necessary). The title page
of this file should be include the title of the article, full name, official name and affiliations
of all authors and E-mail address for corresponding author. The total manuscript should
not exceed 10 pages.
Preparation of the manuscript
All manuscripts submission for publication in the journal should followed the
following guidelines:
1. Manuscript texts must be written using high-quality language. For non-native
English language authors, the article should be proof-read by a language specialist
before submission.
2. The manuscript text, tables and figures should be created using Microsoft Word.
3. If possible, all text throughout the manuscript should be used 15 pt ~TH
SarabunPSK except the title topic using 16-pt, otherwise, Browallia new would
be replaced.
4. Manuscript texts should be prepared as single column, with sufficient margin (2.5
centimeters for each side).
5. Abstract should not exceed than 300 words and provide only 4 key-words for
each manuscript.

ผลิตกรรมการเกษตร
96 ว.
J. Agri. Prod.

6. All measurement in the text should be reported in abbreviation, using metric
system.
7. Tables and figures should each be numbered consecutively.
8. Acknowledgments should be as brief as possible, in a separate section before
the references.
9. Citations of published literature in the text should be given in the form of author
and year in parentheses; (Pawin et al., 2012) or if the name forms part of a
sentence, it should be followed by the year in parentheses; Pawin et al. (2012).
All references mentioned in the reference list must be cited in the text, and vice
versa. The reference list at the end of the manuscript should be listed
alphabetically. The following are examples of reference writing.
Standard journal:
Shternshi, M., O. Tomilova, T. Shpatova and K. Soytong. 2005. Evaluation of ketomiummycofungicide on siberian isolates of phytopathogenic Fungi. J. Ari. Tech. 1(2): 247253.
Books/ Textbook:
Steel, R.G.D., J.H. Torrie, and D.A. Dickie. 1997. Principal and procedures of atatisticabiometric approach. 3rd Editon. McGraw-Hill Publishing Company, Toronto.
Section in Books with Editors:
Kubo, T. 2003. Molecular analysis of the honeybee socially. pp. 3-20. In: T. Kikuchi, N.
Azuma and S. Higashi (eds.). Gene, Behaviors and Evolution of Social Insects. Hokkaido
University Press. Sapporo.
Thesis:
Chantrachit, T. 1994. Anaerobic conditions and off-flavor development in ripening banana
(Carvendishii spp.). M.S. Thesis in Horticulture, Oregon State Universtiy.
Proceeding/ Conference:
Yamagishi, Y., H. Mitamura, N. Arai, Y. Mitsunaga, Y. Kawabata, M. Khachapicha, and T.
Viputhamumas. 2005. Feeding habits of hatchery-reared young Mekong giant catfish
in fish pond and Mae Peum reservoir. Precedding of the 2nd Internationl Symposium
on SEASTAR 2000 and Asian Bio-Logging Science. Kyoto, Japan. pp. 17-22.
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Journal of Agricultural Production
วารสารผลิตกรรมการเกษตร หรือ Journal of Agricultural Production (JAP) จัดทําโดย
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม มีวตั ถุประสงคเพือ่ การเผยแพรผลงานวิจยั
ดานการเกษตรหรือที่เกี่ยวของกับการเกษตร ของนักศึกษา คณาจารย นักวิจัย และนักวิชาการทั้งในและ
นอกสถาบัน มีกาํ หนดตีพมิ พเผยแพร ปละ 3 ฉบับ โดยกําหนดออกในเดือนเมษายน สิงหาคม และ ธันวาคม
ของทุกป

นโยบายการจัดพิมพ

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

ติดตอสอบถาม

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

“แปลงฝกนักศึกษา”

ขนาดตัดสําเร็จ 180 x 260 mm.

377.5 x 272 mm.

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