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Abstract
The study of the effect of fertilizer application on the qualities of soil and rice yields 

in paddy field, Nong Harn area, Sakon Nakhon province. The experiments were conducted 
with six different treatments, by using chemical fertilizers (16-16-8 and 46-0-0 or urea): (1) 
35 kg/rai of 16-16-8 fertilizer on 30th day and 15 kg/rai of urea fertilizer on 60th and 90th day 
by broadcasting (T1), deep placement at 10 cm (T2) and 20 cm (T3); (2) fertilizer 16-16-8 70 
kg/rai and urea 30 kg/rai by broadcasting (T4), deep placement at 10 cm (T5) and 20 cm (T6).

The results of soil qualities revealed that pH was highest (8.44) in T5 on 90th day 
and the lowest pH was 8.44 in T1. Additionally, the highest and lowest of OM were found 
in T1 (0.98%) and T4 (0.57%), respectively. At the same fertilization rate, the oxidation-
reduction potential was highest in T1 (-130.00 mV), the lowest NH

4
+-N concentration was 

103.96 mg/L and NO
3
--N concentration of 8.30 mg/L was highest. For deep placement at 

10 and 20 cm, the oxidation-reduction potentials were -161.00 and -215.20 mV; the NH
4
+-N 

concentrations were 230.42 and 314.23 mg/kg; NO
3
--N concentrations were 7.39 and 5.91 

mg/kg, respectively. The soil qualities in different treatments were significantly different 
(P < 0.05). The highest and lowest of PO

4
3--P concentrations were 29.17 in T3 and 10.03 

mg/kg in T1, respectively. It was noted that the available phosphorus was very low and 
the results showed the same as two times of fertilization rate.
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The results of rice yield presented significantly difference (P < 0.05). The highest rice 
yield was found in treatment of deep placement at 10 cm at the same fertilization rate. 
The highest rice yield was 360.2 kg/rai in T5 and lowest was 215.0 kg/rai in T3. However, 
245.3 kg/rai of rice yield by fertilizer application by T2 was produced which is less affecting 
the aquatic environment than that by T5. Therefore, the fertilizer application of T2 was 
suggested for farmer practice.
Keywords: Fertilizer application, Deep placement, Broadcasting, Paddy field

บทคัดยอ
การศกึษาผลของกรรมวธิกีารใชปุยเคมตีอคณุภาพดนิในนาขาว ในพืน้ท่ีหนองหาร จงัหวดัสกลนคร 

ในแปลงทดลอง จํานวน 6 กรรมวิธี ใสปุยเคมี (สูตร 16-16-8 และสูตร 46-0-0 หรือยูเรีย) โดยใชวิธีการ
ใสปุยและอัตราปุยที่แตกตางกันดังนี้ (1) ปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 35 กิโลกรัมตอไร ในอายุขาว 30 วัน 
และปุยยูเรีย อัตรา 15 กิโลกรัมตอไร ในอายุขาว 60 และ 90 วัน ดวยวิธีการหวาน (กรรมวิธีที่ 1) วิธีการ
ฝงที่ระดับความลึก 10 เซนติเมตร (กรรมวิธีที่ 2) และที่ระดับความลึก 20 เซนติเมตร (กรรมวิธีที่ 3) 
(2) ปุยอัตรา 70 กิโลกรัมตอไร ในอายุขาว 30 วัน และปุยยูเรีย อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร ในอายุขาว 60 
และ 90 วัน ดวยวิธีการหวาน (กรรมวิธีที่ 4) วิธีการฝงที่ระดับความลึก 10 เซนติเมตร (กรรมวิธีที่ 5) และ
ที่ระดับความลึก 20 เซนติเมตร (กรรมวิธีที่ 6) ผลตอคุณภาพดิน พบวา ในอายุขาว 90 วัน คาความเปน
กรด-เบส มีคาสูงสุดในกรรมวิธีที่ 5 เทากับ 8.44 และตํ่าสุดในกรรมวิธีที่ 1 เทากับ 6.70 คาอินทรียวัตถุ
อยูในเกณฑตํา่ มคีาสงูสดุในกรรมวิธทีี ่1 รอยละ 0.98 ตํา่สดุในกรรมวิธทีี ่4 รอยละ 0.57 ในอตัราปุยเทากนั 
กรรมวิธีที่ 1 คารีดอกซโพเทนเชียล มีคาสูงสุดเทากับ -130.00 มิลลิโวลต คาแอมโมเนียม-ไนโตรเจน 
มคีาตํา่สุดเทากบั 103.96 มลิลกิรมัตอกโิลกรมั และคาไนเตรท-ไนโตรเจน มคีาสงูสดุเทากับ 8.30 มลิลกิรมั
ตอกิโลกรัม และเม่ือใชวิธีการฝงที่ความลึก 10 และ 20 เซนติเมตร ในกรรมวิธีที่ 2 และ 3 ตามลําดับ 
คารีดอกซโพเทนเชียล มีคาเทากับ -161.00 และ -215.20 มิลลิโวลต คาแอมโมเนียม-ไนโตรเจน เทากับ 
230.42 และ 314.23 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม คาไนเตรท-ไนโตรเจน ในกรรมวิธีที่ 2 และ 3 เทากับ 7.39 
และ 5.91 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ในแตละกรรมวิธี มีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
คาฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส มีคาสูงสุดในกรรมวิธีที่ 3 และตํ่าสุดในกรรมวิธีที่ 1 เทากับ 29.17 และ 10.03 
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับ โดยพบวาฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนอยูในเกณฑตํ่ามาก เชนเดียวกันกับ
กรรมวิธีที่ 4, 5 และ 6 ผลผลิตขาวทุกกรรมวิธีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
ผลผลิตขาวจากวิธีการฝงที่ระดับความลึก 10 เซนติเมตร ไดผลผลิตสูงสุด ในอัตราการใชปุยที่เทากัน โดย
ในกรรมวิธีที่ 5 ไดผลผลิตขาวเปลือกสูงสุด เทากับ 360.2 กิโลกรัมตอไร และตํ่าสุดในกรรมวิธีที่ 3 เทากับ 
215.0 กโิลกรมัตอไร อยางไรก็ตามการใชกรรมวธิทีี ่2 ใหผลผลติขาวเปลอืก 245.3 กโิลกรมัตอไร สงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมนอยกวาวิธีการฝงปุยที่กรรมวิธี 5 จึงแนะนําใหเกษตรกรปลูกขาวดวยกรรมวิธีที่ 2
คําสําคัญ: กรรมวิธีการใสปุย, การฝงปุย, การหวานปุย, นาขาว
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คํานํา
จังหวัดสกลนคร เปนจังหวัดหน่ึงในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีพื้นที่การปลูกขาวนาป 
2,017,304 ไร หรือรอยละ 6 ของภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ตั้งอยูในที่ราบแองสกลนคร พื้นที่ทั่วไป
มีภูเขาและปาไมหนาแนน มีแหลงนํ้าขนาดใหญ
ที่เรียกวา “หนองหาร” ซึ่งเปนพ้ืนที่ชุ มนํ้าที่มี
ความสําคัญและเหมาะสําหรับการทําเกษตรกรรม
โดยเฉพาะการทํานาขาว มีพื้นที่ทํานาขาวเปน
อันดับที่ 9 จาก 19 จังหวัดของภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ใหผลผลิตขาวเปลือกรวม 566,649 ตัน 
และใหผลผลิตเฉล่ียไรละ 324 กโิลกรัม ซึง่นบัวาอยู
ในเกณฑตํา่เนือ่งจากดนิมคีวามอุดมสมบูรณตํา่โดย
ธรรมชาต ิและเปนดินทีง่ายตอการชะลางพังทลาย 
สงผลใหเกษตรกรมีการใชปุยเคมีในนาขาวเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิต เน่ืองจากปุ ยเคมีสามารถหาใชไดง าย 
สะดวก ประหยัดแรงงาน ปุยเคมีสามารถเพ่ิมธาตุ
อาหารใหกับดินไดทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุ
อาหารรองและในประเทศไทยมีการนําปุยมาใชใน
ปรมิาณท่ีมาก ซึง่ทาํใหเกดิปญหาส่ิงแวดลอมตามมา 
กลาวคือ การใชปุยไนโตรเจนในนาขาวจะทําให
ไนโตรเจนในนาขาวเคล่ือนที่ลงสูนํ้าทําใหแหลงนํ้า
เกดิความเส่ือมโทรมและถูกทาํลายได การปลดปลอย
กาซไนโตรเจนโดยกระบวนการระเหยของแอมโมเนยี
ทีเ่กดิจากการใชปุยไนโตรเจนไดมกีารศกึษาไวเชนกนั 
(Cao et al., 2013) การใชปุยไนโตรเจนในนาขาว
จะทําใหเกดิแอมโมเนียมออิอน จะถกูเปล่ียนไปเปน
แอมโมเนียและปลดปลอยสูอากาศในรูปของกาซ
ตอไปซ่ึงถือวาเปนสัดสวนท่ีมาก ในขณะเดียวกัน 
ไนเตรทในนาขาวก็สามารถเกิดขึ้นในนาขาวได
เชนกันโดยผานกระบวนการดีไนตริฟเคชัน ซึ่งจะ
แพรกระจายลงไปในดนิชัน้รดีวิซโซนทีจ่ะคอยรกัษา
ตัวรับอิเล็กตรอนใหกับการหายใจของจุลินทรีย

แบบไมใชออกซิเจน และไนเตรทในนํ้าในนาขาว
สามารถผานเขาสูในดินชั้นตํ่ากวารีดิวซโซนไดดวย
กระบวนการไหลผานและแพรกระจายไดงาย จาก
การวจิยัพบวา การใชปุยไนโตรเจนในนาขาวสามารถ
เพ่ิมแอมโมเนีย แอมโมเนียมอิออนและไนเตรทอิออน
ไดอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งจะสงผลตอการเปลี่ยนรูป
และการเคลือ่นทีข่องไนโตรเจนได ในขณะเดยีวกนั 
Iqbal (2011) รายงานวาความเขมขนของไนเตรท
ที่ระดับความลึกของดิน 30 เซนติเมตร จะมีการ
ปลดปลอยออกมามากกวาในดนิท่ีมรีะดบัความลกึ 
60 เซนติเมตร

วิธีการใสปุ ยในนาขาวก็มีความสําคัญตอ
คณุภาพดนิและนํา้ในนาขาวโดยวธิกีารใสปุยหลกัๆ 
มอียูสองวธิคีอื การหวานปุยและการฝงปุยกลบลงไป
ในดนิ กลาวคอื การหวานปุยจะทําใหปุยกระจายตัว
ในดนิอยางสมํา่เสมอและเมือ่มกีารปลอยนํา้เขามา
ในแปลงนาขาวจะทําใหปุยแพรกระจายไดด ีวธินีีม้ี
ขอดคีอืทาํไดงาย กระจายตัวในดินไดดแีละไมตองใช
เครื่องมือราคาแพง แตมีขอเสียคือทําใหวัชพืชใน
นาขาวเจริญเติบโตไดดี เพิ่มการสูญเสียไนโตรเจน
ดวยกระบวนการระเหย ดีไนตริฟเคชัน และการ
ไหลไปกับนํา้ไดดเีมือ่เทียบกบัการใสปุยแบบฝง ปุย
ไนโตรเจนเมื่อใสลึกใตผิวดินจะทําใหแอมโมเนียม
ไมถูกเปล่ียนไปเปนไนเตรทเน่ืองจากแอมโมเนียม
เคล่ือนยายในชัน้ใตดนิไดนอยกวาเพราะถกูยดึดวย
อนุภาคดินเหนียวและอินทรียวัตถุจึงทําใหปริมาณ
แอมโมเนยีม-ไนโตรเจนทีล่ะลายอยูในนํา้ทีผ่วิดนิมี
จํากัดและลดการสูญเสียในรูปกาซไนโตรเจนโดย
กระบวนการดีไนตริฟเคชันและการระเหยของ
แอมโมเนีย แอมโมเนียม-ไนโตรเจนจะยังคงรูปอยู
ในช้ันลกึใตผวิดนิและในสภาพทีเ่ปนประโยชนตอพชื 
นอกจากน้ีการใสปุยไนโตรเจนลึกใตผวิดนิมขีอดคีอื
ชวยปองกันไมใหเกิดการสูญเสียปุยไนโตรเจนโดย
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การถูกชะลางและชวยลดการนําไนโตรเจนไปใช
โดยสาหรายสเีขยีว ทัง้นี ้เพราะการใสปุยไนโตรเจน
โดยเฉพาะยูเรียตอนระยะกอนปลูกขาว ถาหาก
หวานบนผิวดินจะชวยสงเสริมใหสาหรายสีเขียว
เจริญเติบโตปกคลุมผิวนํ้าอยางหนาแนน สาหราย
ดังกลาวจะนําเอาไนโตรเจนจากปุยไปใชทําใหปุย
ไนโตรเจนไมสามารถเปนประโยชนตอขาวไดดี
เทาทีค่วร ขอดปีระการหน่ึงของการใสปุยไนโตรเจน
แบบลึกใตผิวดินก็คือการใสปุยแบบนี้ไมขัดขวาง
กิจกรรมการตรึงไนโตรเจนจากสาหรายสีนํ้าเงิน
แกมเขียว ซึ่งอาศัยอยูในนํ้าที่ทวมขังผิวดิน ดังนั้น 
การใสปุยไนโตรเจนสําหรับเปนปุยรองพื้นแบบลึก
ใตผวิดนิเปนวธิกีารปฏิบตัทิีใ่หผลดีอยางย่ิงในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชประโยชนและลดการสูญเสีย
ของปุยไนโตรเจนในดินนา จากการศึกษาของ Xu 
et al. (2013) พบวา ความเขมขนของแอมโมเนียม
ในนํ้าผิวดินและในดินรวมท้ังการระเหยของ
แอมโมเนยีมจากวธิกีารฝงปุยมกีารสญูเสยีนอยกวา
วิธีการหวาน รายงานวิจัยพบวา การรับธาตุอาหาร
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในแหลงนํ้าทําใหพืชน้ํามี
การเจริญเตบิโตและแพรกระจายอยางรวดเร็ว การ
ใสปุยเคมีในนาขาวจึงมีความสําคัญเปนอยางมาก 
เพราะหากมีการใสปุยเคมีอยางไมเหมาะสม เชน 
ใสปุยมากแตมีประสิทธิภาพการใชปุยเคมีตํ่า จะ
ทําใหเกิดปญหาตามมา สงผลกระทบตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอมโดยเฉพาะดินและนํ้า นอกจากนั้น
ยงัพบวามากกวา 10% ของปุยไนโตรเจนท่ีใสลงใน
ดินนาขาวที่ปลูกขาวนาสวนมีการสูญเสียโดยการ
พัดพาไปกับน้ําท่ีไหลบาออกไปจากนาขาวโดย
ในฤดนูาปจะมนีํา้ในนาสญูหายไปจากการระบายน้ํา
ประมาณ 980 มลิลิเมตร ซึง่ไนโตรเจนท่ีสญูหายไป
กับการไหลของนํ้านี้ส วนใหญจะอยู ในรูปของ
แอมโมเนียมมากกวาไนเตรทและเมื่อลงสูแหลงนํ้า

จะทําใหเกิดมลพิษในแหลงนํ้าได (Singh et al., 
1978) การทํานาขาวท่ีมีการใชปุยเคมี จึงมีความ
จําเปนที่จะตองศึกษาถึงอิทธิพลของการใชปุยเคมี
จากรูปแบบและวิธกีารใชปุยเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ
ใหกับผลผลิตอยางคุมคารวมถึงการศึกษาเพ่ือ
หาความเหมาะสมสําหรับการทํานาปรังในพื้นท่ี
หนองหารจากกรรมวิธีการใชปุยเคมีเพื่อการเพ่ิม
ผลผลิตของเกษตรกร และตองคํานึงถึงคุณภาพ
สิ่งแวดลอมดวยเพื่อความยั่งยืนในอนาคต

ดงันัน้งานวิจยันีจ้งึมุงศกึษาถึงผลของกรรมวิธี
การใชปุยเคมีตอคณุภาพดินในนาขาว เพือ่วเิคราะห
หาปริมาณแอมโมเนียม-ไนโตรเจน ไนเตรท-
ไนโตรเจน ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส และสมบัติบาง
ประการของดินในนาขาวและศึกษาเปรียบเทียบ
กรรมวิธีการใชปุยเคมีตอคุณภาพดินและผลผลิต
ขาวของเกษตรกรในพื้นที่หนองหาร ทั้งนี้ เพื่อเปน
แนวทางในการจัดการปญหามลพิษจากนาขาว 
รวมถงึการปองกนัและแกไขปญหาดงักลาวและเปน
ข อมูลกรรมวิธีการปฏิบัติที่ เหมาะสมและลด
ผลกระทบตอสิง่แวดลอมจากภาคเกษตรกรรมโดย
เฉพาะในพื้นที่หนองหารซึ่งเปนแหลงนํ้าธรรมชาติ
ที่สําคัญสําหรับการทํานาขาวในฤดูนาปรังไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสมตอไป

อุปกรณและวิธีการ
การศกึษาในครัง้นี ้ศกึษาผลของกรรมวธิกีาร

ใช ปุ ยเคมีชนิดเม็ด วางแผนการทดลองแบบ
แฟคทอเรียล 2 ปจจัย (จรัญ, 2527) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ ปจจัยที่ 1 ไดแก ชนิดปุยที่ใช คือ 
ปุยสตูร 16-16-8 อตัรา 35 กโิลกรัมตอไร และอัตรา 
70 กิโลกรัมตอไร ปุยสูตร 46-0-0 (ยูเรีย) ในอัตรา 
15 กโิลกรมัตอไร และ 30 กโิลกรมัตอไร ปจจัยท่ี 2 
คือ วิธีการใสปุยเคมี 3 วิธี ไดแก การใสแบบหวาน 
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การใสแบบฝงที่ความลึก 10 เซนติเมตร และ
แบบฝงที่ความลึก 20 เซนติเมตร โดยใชชนิดพันธุ
ขาวเหนียวพ้ืนเมอืง พนัธุเลาแตก การเพาะปลกูน้ัน
ใชวธิกีารปกดาํโดยการยายตนกลาทีม่อีายไุด 25 วนั 
ในแปลงตกกลาที่ใชในการทดลอง นําไปปกดําใน
แปลงทดลอง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2557 ปกดํา
จับละ 3 ตน โดยใชระยะหางระหวางกอและแถว 
25 × 25 เซนตเิมตร (กรมการขาว, 2553) ดาํเนนิการ
ทดลองในแปลงนาขาว ขนาด 4 × 4 เมตร (16 
ตารางเมตร) รวมท้ังหมด 6 แปลง ซึง่จะประกอบดวย 
6 กรรมวิธี

การวางแปลงทดลอง
ทดลองในแปลงขนาด 4 × 4 เมตร (16 ตาราง

เมตร) ทั้งหมด 6 แปลง แปลงละกรรมวิธี รวม
ทั้งหมด 6 กรรมวิธี การเลือกพื้นที่ในการวางแปลง
ทดลองนั้นใชวิธีการพิจารณาเลือกเปนไปตาม
วตัถปุระสงคของการศกึษา (purposive sampling) 
(พศิมัย, 2553) คาํนงึถงึลกัษณะของภูมปิระเทศโดย
การวางขนานกบัแนวของหนองหาร และในกรรมวธิี
ที่ใชอัตราปุยเทากันจะอยูในกลุมเดียวกัน คือ 
ในแปลงที่ 1-3 และแปลงที่ 4-6 เรียงจากซายไป
ขวา นอกจากน้ัน เพื่อปองกันความคลาดเคล่ือนที่
อาจจะเกดิขึน้ในระหวางการทดลองในแตละแปลง
จึงมชีุดไมโครพล็อต (micro plot) ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 20 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร (8 × 
20 นิว้) การวางไมโครพลอ็ตในแปลงทดลองนาขาว
อางองิจากกรมวิชาการเกษตร (2552) สาํหรบัแปลง
นาขาวทดลองจะเวนแถวริมไว 1 แถว ซึ่งถือวา
ไมเปนตวัแทนทีด่ขีองการทดลอง จงึวางไมโครพลอ็ต
ขนานไปกบัแนวขอบแปลงนาหรอืคันนา ระยะหาง 
50 เซนติเมตร ในแถวที่ 2 ของการปกดําขาว 
จํานวน 3 ดาน ดานละ 1 ชุด ชุดละ 4 อัน จะได

ไมโครพล็อตในแตละแปลง แปลงละ 12 อัน ทั้ง 
6 แปลง รวมทัง้หมด 72 อนั ฝงลกึในดนิ 30 เซนตเิมตร 
ปกดําตนกลาในไมโครพล็อต พล็อตละ 1 กอ 
กอละ 3 ตน

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ตัวอยางดิน
เก็บตัวอยางดินในแปลงนาขาวทดลองกอน

การปกดําตนขาว ที่ความลึก 0-20 เซนติเมตร 
นํ้าหนัก 1 กิโลกรัม ในแปลงทดลองทั้ง 6 แปลง 
แปลงละ 3 ตัวอยาง ตัวอยางละ 1 กิโลกรัม โดยใช
เครือ่งมอื hand corer เพือ่วเิคราะหสมบตัทิางเคมี
ของดินกอนการปลูกขาว (กอนการปกดําขาว) 
ไดแก คาความเปนกรด-เบส คาอินทรียวัตถุในดิน 
คาแอมโมเนียม-ไนโตรเจน คาไนเตรท-ไนโตรเจน 
และคาฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส สําหรับคารีดอกซ
โพเทนเชียล ตรวจวัดในภาคสนาม เก็บตัวอยางดิน
ในแตละกรรมวิธีทดลอง ทั้ง 6 กรรมวิธี เพื่อ
วเิคราะหหาคาพารามเิตอรเดยีวกนักับกอนปลูกขาว 
โดยเกบ็ตวัอยางดนิท่ีความลกึ 0-20 เซนติเมตร โดย
ใชเครื่องมือ hand corer ในอายุขาว 30, 60 และ 
90 วัน คือ หลังการใสปุยในแตละครั้งไปแลว 2 วัน 
ตามระยะการเจริญเติบโตของขาวในแตละคร้ัง 
ไดกรรมวิธีละ 3 ตัวอยาง ตัวอยางละ 1 กิโลกรัม 
รวมจาํนวน 3 ครัง้ ใสถงุพลาสตกิปดปากถงุใหสนทิ 
พรอมติดปายระบุรายละเอียดแปลงท่ีเก็บ วันที่ 
และเวลาที่เก็บตัวอยางดินในถุงพลาสติก แชเย็น
ตัวอยางดินที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส กอนนําไป
วิเคราะห ตัวอยางดินที่ไดนํามาผึ่งใหแหงในที่รมที่
อุณหภูมิหอง จากนั้นนํามาทุบและบดใหละเอียด 
รอนดินผานตะแกรงรอนดิน (sieve) ขนาด 
2 มิลลิเมตร และเก็บไวในถุงพลาสติกที่ระบุ
รายละเอียดตัวอยางดิน ปดปากถุงใหสนิท ในการ
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วัดคาความเปนกรด-เบสของดิน คาอินทรียวัตถุ
ในดนิ ไดดาํเนินการวเิคราะหในหองปฏบิตักิารของ
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร สําหรับตัวอยางดินบางสวน 
ดาํเนนิการสงตวัอยางดินไปวิเคราะหทีห่องปฏบิตักิาร
ของภาควิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดลอม 
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน เพือ่นาํไป
วิเคราะหสมบัติทางเคมีของดินในหองปฏิบัติการ 
ไดแก แอมโมเนียม-ไนโตรเจน ไนเตรท-ไนโตรเจน 
และฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส ตามวิธีมาตรฐาน ในการ
เก็บตัวอยางดินครั้งที่ 2 ในอายุขาว 60 วัน และ
ครั้งที่ 3 ในอายุขาว 90 วัน ปฏิบัติในลักษณะ
เดียวกันกับการเก็บตัวอยางดินในคร้ังที่ 1

ผลผลิตขาว
เก็บเก่ียวผลผลิตขาวเปลือกเม่ืออายุขาว 120 วนั 

จากแปลงทดลองนาขาวในแตละแปลงหรือแตละ
กรรมวธิจีากไมโครพลอ็ตชดุสดุทายทีเ่หลอืจากการ
เก็บตัวอยางดิน จากนั้นนําขาวที่เก็บเกี่ยวมานวด 
ฝด ทาํความสะอาด ชัง่นํา้หนกั และหาความชืน้โดย
การใชเครื่องวัดความชื้นเมล็ดขาวแบบพกพา และ
คํานวณผลผลิตขาวเปลือก (grain yields) ที่
ความชื้น 14 เปอรเซ็นต (บุญหงษ, 2553) แสดง
ดังสมการ

ผลผลิตที่ความชื้นรอยละ 14 (กิโลกรัม/ไร) = 
a × (100 - b) × 1,600

(100 - 14) × c

เมื่อ a = นํ้าหนักของเมล็ดขาวเปลือกในแปลง
ทดลอง (กิโลกรัม)

 b = รอยละความชื้นท่ีระดับตางๆ กันของ
เมล็ดขาวที่หาไดจากเครื่องวัดความชื้น

 c = พื้นที่เก็บเก่ียวผลผลิต (ตารางเมตร)

ผลการวิจัยและวิจารณ
การศึกษาผลของกรรมวิธีการใชปุยเคมีตอ

คุณภาพดินในนาขาว ไดนําดินในแปลงนาขาว
ทดลองไปวิเคราะหหาคุณสมบัติเบื้องตนของดิน
กอนการปลูกขาว โดยเก็บตัวอยางดินท่ีระดับ
ความลึก 0-20 เซนติเมตร เพื่อวิเคราะหดินตาม
ชนิดของพืชที่ทําการเพาะปลูกขาว ตามระยะการ
เจริญเติบโตของขาว หลังจากมีการใสปุยในแปลง
ทดลองนาขาวในแตละครั้ง ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้

1. คาความเปนกรด-เบสในดิน
คาความเปนกรด-เบสในดิน จากการศึกษาคา

ความเปนกรด-เบสในดินของทุกแปลง โดยภาพรวม
ทั้ง 3 ระยะของการใสปุยเคมีในนาขาวตามระยะ
การเจริญเติบโตของขาว พบวา คาความเปนกรด-
เบส มีคาอยูในพิสัย 6.42-8.44 โดยเฉพาะในชวง
ตนขาวอายุ 90 วัน คาความเปนกรด-เบสจาก
กรรมวิธีที่ใชวิธีการฝงปุยเคมี คือในกรรมวิธีที่ 5 
และกรรมวิธีที่ 6 มีคาความเปนกรด-เบสสูงสุด 
ซึ่งสอดคลองกับ Shan et al. (2015) ที่พบวา 
ความเปนกรด-เบสของดินมีคาเพิ่มขึ้นใน 3 วัน
หลังจากการใสปุยเคมี ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากปุย
ยเูรยีท่ีฝงลงไปในดนิและในดนิมคีวามชืน้จงึละลาย
ในสารละลายดินแลวไดแอมโมเนียมไฮดรอกไซด 
ดงันัน้ ดนิในบริเวณรอบๆ ทีม่เีมด็ปุยจงึมสีภาพเปน
เบสมากขึ้น ทําใหคาความเปนกรด-เบสมีคาเพิ่ม
สูงขึ้น แตการเพิ่มขึ้นของคาความเปนกรด-เบสจะ
เกิดขึ้นชั่วขณะในบริเวณท่ีดินสัมผัสกับเม็ดปุ ย
เทานั้น (ยงยุทธ และคณะ, 2556)
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2. คารีดอกซโพเทนเชียลในดิน
ในชวงกอนการเพาะปลูกขาว คารีดอกซ

โพเทนเชียลในดินมคีาอยูในพิสยั -123.00 มลิลโิวลต 
ถึง -98.50 มิลลิโวลต โดยพบวาในแปลงที่ 1 มีคา
สูงสุดเทากับ -98.50 มิลลิโวลต รองลงมาในแปลง
ที่ 2 มีคาเทากับ -103.70 มิลลิโวลต แปลงที่ 6 
มีคาตํ่าสุดโดยมีคาเทากับ -123.00 มิลลิโวลต 
เน่ืองจากเม่ือดนินามนีํา้ทวมขงัจะทาํใหเกดิปฏกิริยิา
รดีกัชนัขึน้ในดิน และสงผลใหคารดีอกซโพเทนเชียล 
(Eh) จะมีคาลดตํ่าลง จึงสงผลทําใหระยะกอนการ
ปลกูขาวในแตละแปลง คารดีอกซโพเทนเชยีลมีคา
ลดลง ในระยะอายุขาว 30 วัน พบวา คารีดอกซ
โพเทนเชยีลในดนิมคีาแตกตางกนัอยางมนียัสําคญั
ทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 อาจเปน
ไปไดวาในดินท่ีมีนํ้าขังในแตละกรรมวิธี การแพร
กระจายของออกซิเจนจากบรรยากาศลงไปในดิน
นอยลง ออกซิเจนที่มีอยูเดิมในดินถูกจุลินทรียดิน
ใชไปอยางรวดเร็ว ดนิอยูในสภาพการขาดออกซิเจน 
สงผลใหคารีดอกซโพเทนเชยีลในดนิมคีาตํา่ลงและ
มีคาเปนลบในแตละกรรมวิธีจึงสงผลใหคารีดอกซ
โพเทนเชียลมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ในขณะเดียวกัน อายุขาว 60 วัน คารีดอกซ
โพเทนเชียลในดินมีคาอยู ในพิสัย -215.00 ถึง 
-170.00 มลิลโิวลต เมือ่พจิารณาปจจยัดานอทิธพิล
รวมระหวางอัตราปุยรวมกับวิธีการใสปุย พบวา 
คารีดอกซโพเทนเชียลในดินมีคาแตกตางกันอยาง
มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบัความเชือ่มัน่รอยละ 95 
และในระยะอายุขาว 90 วนั คารดีอกซโพเทนเชียล
ในดินมคีาอยูในพิสยั -235.53 ถงึ -130.00 มลิลโิวลต 
พบวา อิทธิพลรวมระหวางอัตราปุยรวมกับวิธีการ
ใสปุ ยในนาขาวสงผลตอคารีดอกซโพเทนเชียล
ในดินมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 โดยพบวา กรรมวิธี

ที่ 1 มีคาสูงสุดคือ -130.00 มิลลิโวลต รองลงมาคือ
กรรมวิธีที่ 2 มีคาเทากับ -161.00 มิลลิโวลต ตาม
ลําดับ

3. ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
คาอินทรียวัตถุในดินมีแนวโนมลดตํ่าลงเม่ือ

ขาวมีอายุมากขึ้น โดยเฉพาะกรรมวิธีที่ 4 ซึ่งใชวิธี
การหวาน แสดงใหเห็นวา วิธีการหวานสงผลใหคา
อนิทรียวตัถุในดินสลายไปไดมาก เนือ่งจากจุลนิทรีย
ในดนิไดรบัธาตอุาหารจากปุยเคมี โดยเฉพาะไนโตรเจน
ซึง่เปนสวนชวยในการเจรญิเตบิโตของจลุนิทรยีเพิม่
มากข้ึน จลุนิทรียทีเ่พิม่ข้ึนจงึไปยอยสลายอินทรียวตัถุ
ในดิน ทําใหอินทรียวัตถุในดินมีค าลดลงเม่ือ
เปรยีบเทียบกับระยะกอนการปลกูขาวอยางชดัเจน 
เนื่องจากอินทรียวัตถุในดินเปนแหลงของธาตุ
อาหารหลักของขาวท่ีสําคัญ คือ ไนโตรเจน และ
ฟอสฟอรัส (Smith, 1992) และตนขาวสามารถ
ดูดดึงไปใชประโยชนในการเจริญเติบโตในแตละ
ชวงอายขุองการเตบิโต นอกจากนัน้ คาอนิทรยีวตัถุ
ในดินกอนการปลูกขาว พบวา มีคาอินทรียวัตถุตํ่า
อยูแลว การใสปุยเคมีในนาขาวไมไดสงเสริมใหดิน
มีอินทรียวัตถุเพิ่มขึ้นโดยตรง แตเปนการชวยเพิ่ม
ธาตุอาหารท่ีจําเปนแกขาว ดังนั้น การใสปุยเคมี
ในนาขาวเปนระยะเวลาติดตอกันยาวนานเปนอีก
เหตุผลหนึ่งท่ีทําใหคาอินทรียวัตถุในดินลดลง
ซึ่งเปนผลใหดินมีธาตุอาหารท่ีจําเปนตอตนขาว
ลดลงตามไปดวย พบวา ทั้ง 3 ระยะของการ
เจริญเติบโตของขาว ทั้ง 6 กรรมวิธี ในกรรมวิธีที่ 4 
คาอนิทรยีวตัถุในดนิมคีาตํา่ท่ีสดุและตํา่กวากรรมวิธี
อื่นๆ และผลการศึกษาขัดแยงกับมณเฑียร และ
คณะ (2542) ที่พบวา การใชปุยเคมีไมทําใหคา
อินทรียวัตถุในดินเปลี่ยนแปลง อยางไรก็ตาม คา
อนิทรียวตัถุในดินในแตละกรรมวิธ ีเมือ่เปรียบเทียบ

ว. ผลิตกรรมการเกษตร 2(2):1-14
J. Agri. Prod. 7



กับระดับการประเมินคาอินทรียวัตถุในดินตามวิธี 
Walkley และ Black (1934) พบวา ปริมาณ
อนิทรยีวตัถใุนดนิมคีาอยูในเกณฑตํา่ (รอยละ 0.5-
1.0)

4. แอมโมเนียม-ไนโตรเจนในดิน
คาแอมโมเนียม-ไนโตรเจนในดิน มีคามาก

ในกรรมวิธีที่ใชวิธีการฝง เน่ืองจากวิธีการฝงโดย
เฉพาะที่ระดับความลึก 20 เซนติเมตร โอกาสของ
แอมโมเนียม-ไนโตรเจนท่ีจะเกิดกระบวนการ
ไนตรฟิเคชนัมไีดตํา่ เนือ่งจากในชัน้ดนิดงักลาวไมมี
ออกซิเจน และเมื่อพิจารณาคารีดอกซโพเทนเชียล
ในดิน พบวา มีคาติดลบและยิ่งติดลบมากแสดงให
เห็นวาออกซิเจนในดินมีคานอยมากหรือแทบจะ
ไมมอีอกซิเจนเลย ปุยทีใ่สลงไปในดินจงึไมเกิดปฏิกริยิา
ไนตริฟเคชันของแอมโมเนียมกลายเปนไนเตรทได 
จึงถูกสะสมอยู  ในดินในรูปของแอมโมเนียม-
ไนโตรเจนเพ่ือใหขาวดูดดึงไปใชประโยชนในการ
เจริญเติบโต ในขณะเดียวกัน แอมโมเนียมอิออน
ที่เปลี่ยนรูปมาจากปุยเคมีมีประจุบวกจึงถูกดูดซับ
โดยดินไดมาก เนื่องจากในดินสวนใหญแลวจะมี
ประจุลบ จึงพบวาทั้ง 3 ชวงระยะของอายุขาวหลัง
การใสปุ ยเคมีโดยวิธีการฝงจึงมีการสะสมของ
แอมโมเนียม-ไนโตรเจนสูงกวาในกรรมวิธีที่ใชวิธี
การหวานและฝงลึกในดินที่ระดับ 10 เซนติเมตร 

ในทํานองเดียวกัน วิธีการหวานปุยลงไปในดิน
โดยเฉพาะปุยยเูรยีท่ีใสลงไปในชวงอายขุาว 60 และ 
90 วันนั้นละลายนํ้าไดงาย และมีคาคงท่ีการเกิด
ปฏกิริยิาไฮโดรไลซีส (K) 0.36-0.80 วนั-1 (Chowdary 
et al., 2004) สวนหนึ่งจะถูกรากขาวดูดโมเลกุล
ของยูเรียจากสารละลายดินไปใชไดโดยตรง และ
สวนหนึ่งก็จะถูกเอนไซมยูรีเอส (urease) ที่อยูใน
ดินแปรสภาพใหกลายเปนแอมโมเนียมคารบอเนต 
แตเนือ่งจากแอมโมเนยีมคารบอเนตเปนเกลอืท่ีไมมี
เสถียรภาพจึงสลายตัวตอไปอีก ผลผลิตจากการ
สลายตัวของแอมโมเนียมคาร บอเนตนั้นคือ 
แอมโมเนียและคารบอนไดออกไซด ซึง่มสีถานะเปน
แกสจึงระเหยออกไปจากดินไดงาย และทําให
ไนโตรเจนสูญหายไปจากดินมากข้ึน จึงสงผลให
แอมโมเนียม-ไนโตรเจนท่ีวัดค าได ในดินจาก
กรรมวิธีที่ใชวิธีการหวาน คือ กรรมวิธีที่ 1 และ
กรรมวิธีที่ 4 มีคานอยตามไปดวย ซึ่งนอยกวาใน
กรรมวิธทีีใ่ชวธิกีารฝงทีร่ะดบัความลึก 10 เซนตเิมตร 
และ 20 เซนติเมตร ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ 
Gaihre et al. (2015) พบวา วิธีการฝงปุยที่ระดับ
ความลึกของดิน 7-10 เซนติเมตร ในนาขาว ปุย
ไนโตรเจนจะคงอยูในรปูของแอมโมเนยีม-ไนโตรเจน 
เนื่องจากเปนบริเวณที่เรียกวา รีดิวซโซน และการ
แพรกระจายของแอมโมเนียม-ไนโตรเจนจะชากวา
บริเวณผิวดิน (Figure 1)
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5. ไนเตรท-ไนโตรเจนในดิน
คาไนเตรท-ไนโตรเจนในดิน พบวา ในชวงอายุ

ขาว 60 วัน ในกรรมวิธีที่ 4 คาไนเตรท-ไนโตรเจน
มีคาสูงสุด มีคาเทากับ 17.62 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
โดยวิธกีารหวาน เปนเพราะแอมโมเนียม-ไนโตรเจน
ถูกออกซิไดส (oxidized) ไดงาย และคาไนเตรท-
ไนโตรเจนมีคาตํ่าสุดอยูในอายุขาว 90 วัน จาก
กรรมวิธีที่ 3 ซึ่งใชวิธีการฝงที่ระดับความลึก 
20 เซนติเมตร มคีาเทากบั 5.91 มลิลกิรมัตอกโิลกรมั 
ทัง้น้ีอาจเปนไดวา กรรมวธิกีารฝงมโีอกาสทาํใหเกดิ
กระบวนการไนตริฟเคชันของแอมโมเนียมมีได
นอยกวากรรมวิธีการหวาน แอมโมเนียมที่ไดจาก
การแปรสภาพของปุยทีใ่สในนาขาวจงึไมถกูเปลีย่น
เปนไนเตรท (NO

3
-) โดยกระบวนการไนตริฟเคชัน

ในดินนาขาวภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ในขณะ
เดยีวกัน กรรมวธิกีารหวานปุยโอกาสทีจ่ะทาํใหเกดิ
กระบวนการไนตริฟเคชันของแอมโมเนียมมี

มากกวาจงึทาํใหคาไนเตรท-ไนโตรเจนจากกรรมวธิี
การฝงในกรรมวิธีที่ 3 มีคาตํ่า และเม่ือพิจารณาคา
แอมโมเนยีม-ไนโตรเจนในดนิกบัคาไนเตรท-ไนโตรเจน
ในดนิ พบวา แอมโมเนยีมออิอนในดินมีคาสงู แสดง
ใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของแอมโมเนียมในดิน
ไปเปนไนเตรทมหีลายปจจยัทีเ่ก่ียวของทีส่งผลใหเกิด
การเปล่ียนแปลงหรอืแปรสภาพ โดยเฉพาะอยางยิง่ 
กระบวนการไนตริฟเคชันและภายในระยะเวลา 
2 วัน แอมโมเนียมอิออนจึงยังแปรสภาพไปเปน
ไนเตรทอิออนไดนอย สอดคลองกับการศึกษาของ 
Yang et al. (2014) ซึ่งพบวาในกรรมวิธีที่ใช
ปุ ยยูเรียในนาขาว ปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน
มีคาสูงสุดในวันที่ 4 หลังจากมีการใสปุ ยและมี
นํ้าทวมขัง เนื่องจากการเปลี่ยนรูปของยูเรียไปเปน
แอมโมเนียมอิออนและไนเตรทออิอนอยางสมบูรณ
ในดินใชเวลาประมาณ 7-14 วนั (คณาจารยภาควิชา
ปฐพีวิทยา, 2544) (Figure 2)

Figure 1  NH
4

+-N concentrations in soil of paddy fields at different days after fertilization. 
(T1–T6 are the experimental treatments. Error bars show ± SD. Different letters 
above each column for the same havesting day are significantly different 
according to Duncan’s new multiple range test, at P < 0.05)
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6. ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัสในดิน
พบวา ทั้ง 3 ระยะของอายุขาว การใสปุยโดย

วิธีการฝง คาฟอสเฟต-ฟอสฟอรัสในดินมีคาสูงสุด 
อาจเปนเพราะวาปุยเคมี (สูตร 16-16-8) เมื่อใสลง
ไปในดินเม็ดปุยมีการดูดซับนํ้าและเกิดการละลาย
ทําใหเกิดกรดฟอสฟอริก (H

3
PO

4
) ที่มีอยูในเม็ดปุย 

ซึ่งกรดฟอสฟอริกจากปุยจะทําใหเกิดการละลาย
ของเหล็ก อลูมิเนียม และแมงกานีสในดินในแปลง
นาขาว สืบเนื่องจากดินในนาขาวอยูในชุดดินเพ็ญ 
(ศนูยวจิยัขาวสกลนคร, 2551) ซึง่เปนแรดนิเหนยีว 
มีอนุภาคดินเหนียวถึงรอยละ 59.53 ถูกดินตรึงไว 
จงึสะสมอยูในดนิจากกรรมวธิทีีใ่ชวธิกีารฝงมากกวา
วิธีการหวานและเมื่อเปรียบเทียบคาฟอสเฟต-
ฟอสฟอรัสทั้ง 3 ระยะของอายุขาว จะพบวา 

Figure 2  NO
3

--N concentrations in soil of paddy fields at different days after fertilization. 
(T1–T6 are the experimental treatments. Error bars show ± SD. Different letters 
above each column for the same havesting day are significantly different 
according to Duncan’s new multiple range test, at P < 0.05)

ในระยะอายุขาว 30 วัน มีคาฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส
ในดินสูงสุด และสูงกวาในระยะ 60 และ 90 วัน 
ทั้งนี้ เนื่องจากในระยะขาวอายุ 30 วัน มีการใสปุย
รองพ้ืนสูตร 16-16-8 เปนปุยผสมท่ีไดฟอสฟอรัส
จากแมปุ ยแดป (DAP) ซึ่งเปนแมปุ ยที่ใหธาตุ
ฟอสฟอรัสในรูปของฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน 
(46%, P

2
O

5
) จึงเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหในอายุขาว 

30 วัน คาฟอสเฟต-ฟอสฟอรัสในดินมีคาสูงสุด 
ซึง่ตางจากในวันที ่60 และ 90 ทีม่กีารใสปุยเคมสีตูร 
46-0-0 (ยูเรีย) เพียงชนิดเดียว เพื่อเรงการแตกกอ 
และการสรางรวงและเมล็ด ซึ่งไมมีฟอสเฟต-
ฟอสฟอรสัเปนองคประกอบในปุยดังกลาว จงึสงผล
ใหค าฟอสเฟต-ฟอสฟอรัสในดินลดลงต่ํากวา
ในระยะอายุขาว 30 วัน (Figure 3)

ว. ผลิตกรรมการเกษตร 2(2):1-14
J. Agri. Prod.10



7. ผลผลิตขาวเปลือก
ผลผลิตขาวเปลือกที่ผลิตไดในแตละแปลง

ทําใหทราบถึงกรรมวิธีของการใสปุยเคมีในนาขาว
เพ่ือเปนขอมูลกรรมวิธีการปฏิบัติในการทํานาและ
ใชเปนขอมูลในการวางแผนทํานาปรังในฤดูกาล
ถัดไปได พบวาผลผลิตขาวเปลือกในกรรมวิธีที่ 5 
ใหผลผลิตสูงที่สุดซึ่งใชวิธีการฝงปุยที่ความลึก 10 
เซนติเมตร โดยผลผลิตขาวมีคาเทากับ 360.20 
กิโลกรัมตอไร รองลงมาในกรรมวิธีที่ 4 ใหผลผลิต
ขาวเทากับ 345.30 กิโลกรัมตอไร และในกรรมวิธี
ที ่3 ซึง่ใชวธิกีารฝงปุยทีค่วามลกึ 20 เซนตเิมตร ให
ผลผลิตขาวเปลือกตํ่าที่สุดเทากับ 215.0 กิโลกรัม
ตอไร เมือ่พิจารณาปจจยัดานอตัราปุย วธิกีารใสปุย 
และอิทธิพลรวมระหวางอัตราปุยกับวิธีการใสปุย 
พบวา ผลผลิตขาวเปลือกมีคาแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

กลาวคอื เมือ่เปรยีบเทยีบอตัราปุย วธิกีารใสปุยเคมี 
พบวา กรรมวิธีที่ใชปุ ยเคมีในอัตราเพิ่มข้ึนจาก
กรรมวธิทีี ่1, 2, และ 3 พบวา ผลผลิตขาวใหผลผลิต
สูงกวาการใสปุยเคมีในอัตราที่ตํ่ากวา เนื่องจาก
ตนขาวตองการธาตุอาหารอยางเพียงพอต้ังแตขาว
เริม่แตกกอเปนตนไป โดยเฉพาะปุยไนโตรเจนซ่ึงจะ
ชวยเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตขาว การเพิ่ม
ธาตุอาหารที่ขาวตองการในแตละชวงอายุจะทําให
ขาวมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น เพราะขาวไดรับธาตุอาหาร 
ไนเตรท และฟอสเฟต ซึ่งเปนธาตุอาหารที่จําเปน
ตอการเจริญเติบโตทางลําตน ใบ ดอก และชวยใน
การสรางดอก ติดเมล็ด และผลผลิตขาวเปลือก 
(Figure 4) เมื่อเปรียบเทียบในแตละกรรมวิธีตาม
วิธีการใสปุ ยในนาขาว พบวา วิธีการหวานใน
กรรมวิธีที่ 1 และ 4 ซึ่งเปนวิธีที่เกษตรกรสวนใหญ
ในพื้นท่ีหนองหารปฏิบัติในการใสปุ ยในนาขาว 

Figure 3  PO
4

3--P concentrations in soil of paddy fields at different days after fertilization. 
(T1–T6 are the experimental treatments. Error bars show ± SD. Different letters 
above each column for the same havesting day are significantly different 
according to Duncan’s new multiple range test, at P < 0.05)
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ผลผลติขาวเปลอืกมคีาแตกตางกนัอยางมนียัสาํคญั
ทางสถิติ โดยเมื่อใชอัตราปุยเพิ่มขึ้นในกรรมวิธีที่ 4 
เปน 2 เทาของกรรมวิธทีี ่1 ผลผลิตขาวมีคาเพ่ิมขึน้ 
จงึอาจเปนสาเหตทุีส่าํคัญทีท่าํใหเกษตรกรบางสวน

ทีป่ลกูขาวนาปรงัใสปุยในอตัราเพิม่เปน 2 เทา และ
สูงกวาที่ทางราชการแนะนําเพื่อมุ งหวังผลผลิต
มากกวาโดยมิไดคาํนึงถงึผลกระทบทีอ่าจสงผลตาม
มาในดานสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะดินและนํ้า

Figure 4  Rice yields after different fertilizer treatments, a–f = Values (± SD) with different 
superscript letters are significantly different according to Duncan’s new multiple 
range test, at P < 0.05.

สรุปผลการวิจัย
ผลของกรรมวิธีการใชปุยเคมีตอคุณภาพดิน

ในนาขาวทั้ง 6 กรรมวิธี โดยกรรมวิธีที่ 1 และ 4 ใช
วิธีการหวาน กรรมวิธีที่ 2 และ 5 ใชวิธีการฝงที่ 10 
เซนติเมตร และกรรมวิธีที่ 3 และ 6 ใชวิธีการฝงที่ 
20 เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 1, 2 และ 3 ใสปุยเคมี
สูตร 16-16-8 และสูตร 46-0-0 ในอัตรา 35 
กิโลกรัมตอไร และ 15 กิโลกรมัตอไร และกรรมวิธี
ที่ 4, 5 และ 6 ใสปุยเคมีสูตร 16-16-8 และสูตร 
46-0-0 อัตรา 70 กิโลกรัมตอไร และ 30 กิโลกรัม
ตอไร เมื่อเปรียบเทียบกรรมวิธีการใชปุยเคมีตอ
คุณภาพดินในนาขาว ตามระยะการเจริญเติบโต

ของขาว จากอัตราปุยที่ใชและวิธีการใสปุย พบคา
ความเปนกรด-เบสในดินสูงสุดในกรรมวิธีท่ี 5 
เทากับ 8.44 และมีคาตํ่าสุดในกรรมวิธีที่ 1 เทากับ 
6.42 คารีดอกซโพเทนเชียลในดินมีแนวโนมลดลง 
โดยกรรมวิธีที่ 6 มีคาตํ่าสุดคือ -235.53 มิลลิโวลต 
คาอินทรียวัตถุในดิน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิต ิและมแีนวโนมลดลงเชนเดยีวกบัคารดีอกซ
โพเทนเชียลในดนิ พบคาอนิทรยีวตัถใุนดนิในกรรมวธิี
ที่ 4 มีคาตํ่าสุดและตํ่ากวากรรมวิธีอื่นๆ คือ รอยละ 
0.57 คาแอมโมเนียม-ไนโตรเจนในดิน ในกรรมวิธี
ที่ 6 ซึ่งใชวิธีการฝงท่ีความลึก 20 เซนติเมตร และ
ใชอัตราปุย 2 เทา พบคาแอมโมเนียม-ไนโตรเจน
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สะสมในดินสูงสุด ในวันที่ 90 ของอายุขาว มีคา
เทากับ 550.67 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และกรรมวิธี
ที่ 1 คาตํ่าสุด เทากับ 103.96 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่นรอยละ 95 คาไนเตรท-ไนโตรเจนในดิน 
พบวา มีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
โดยกรรมวิธีที่ 4 พบวา คาไนเตรท-ไนโตรเจนใน
อายุขาว 60 วัน มีคาสูงสุด เทากับ 17.62 มิลลิกรัม
ตอกิโลกรัม และกรรมวิธีที่ 3 มีคาตํ่าสุด 5.35 
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม คาฟอสเฟต-ฟอสฟอรัสในดิน 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่นรอยละ 95 โดยพบคาฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส 
จากกรรมวธิทีี ่6 ในวันท่ี 30 ของอายุขาว มคีาสงูสดุ 
เทากับ 105.53 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และกรรมวิธี
ที่ 1 มีคาตํ่าสุด เทากับ 10.03 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
ผลการเปรยีบเทยีบกรรมวธิกีารใชปุยเคมใีนนาขาว
ตอผลผลิตขาว 6 กรรมวิธี พบวา กรรมวิธีที่ 5 
ซึ่งใชวิธีการฝงปุยที่ความลึก 10 เซนติเมตร และใช
อตัราปุยเพิม่ขึน้เปน 2 เทา ใหผลผลิตขาวสงูสดุ คอื 
เทากับ 360.20 กิโลกรัมตอไร รองลงมา กรรมวิธี
ที่ 4, 6, 2, 1 และ 3 คือ ใหผลผลิตขาว เทากับ 
345.30, 255.10, 245.30, 234.00 และ 215.00 
กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ โดยแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
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ผลของการไพรมเมล็ดดวย KNO
3
 รวมกับการเคลือบเมล็ด 

ตอความงอก การเจริญเติบโตของตนกลา และอายุการเก็บรักษา

ของเมล็ดพันธุขาวโพดเล้ียงสัตว
Effect of seed priming with KNO

3
 and coating on germination, 

seedling growth and longevity of field corn seeds
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Abstract
Field corn is a main crop used in the animal feed industry. Therefore, the crop is in 

high demand. However, during the corn production process, degradation of field corn 
seed quality is an important problem for farmers. This has shortened the storage time of 
the corn seeds. To solve this problem, seed priming and seed coating technology is 
applied to improve the quality of seeds. This current experiment aims to study the 
changes of corn seed quality after being primed with different portions of KNO

3
 and being 

coated with fungicides. The experiment was conducted at the Seed Technology Laboratory, 
Faculty of Agricultural Production, Maejo University. The experiment was divided into two 
groups and the results are as follow. For the first group of experiments, corn seeds were 
primed with different portions of KNO

3
. It was found that seeds primed with 1.5 grams of 

KNO
3
 had a higher speed of radical emergence, better germination, and a higher speed 

of germination, longer shoot length, and longer root length, and improved total seedlings 
compared to seeds that were not primed. Importantly, the differences were statistically 
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significant. Concerning the second group of experiments, seeds primed with the two best 
portions of KNO

3
, the seeds were then coated and storage in the controlled condition. 

The result shows that, when tested in the experimental house, after being stored for 
three and four months, coated seeds primed with 1.5 grams of KNO

3
 had better germination 

compared to seeds that were not primed. The difference was found statistically significant.
Keywords: Seed enhancement, seed priming, seed quality, fungicide

บทคัดยอ
ขาวโพดเลีย้งสัตวเปนวตัถดุบิสาํคญัสาํหรบัใชในอตุสาหกรรมอาหารสตัว จงึมคีวามตองการผลผลติ

จาํนวนมาก แตในกระบวนการผลติยงัคงประสบปญหาการเสือ่มคณุภาพของเมลด็พนัธุลดลงอยางรวดเรว็ 
จึงทําใหเก็บรักษาเมล็ดพันธุไดสั้นลง จากปญหาดังกลาวจึงไดนําเทคโนโลยีดานการไพรมและการเคลือบ
เมล็ดพันธุมาใชเพื่อยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุใหดีขึ้น งานทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการ
เปลีย่นแปลงคุณภาพของเมล็ดพนัธุขาวโพดเล้ียงสตัวหลงัผานการไพรมเมลด็พนัธุดวย KNO

3 
และเคลือบ

เมล็ดรวมกับสารเคมีปองกันเชื้อราในอัตราที่แตกตางกัน ดําเนินการทดลองที่หองปฏิบัติการเทคโนโลยี
เมลด็พนัธุ สาขาพชืไร คณะผลติกรรมการเกษตร มหาวทิยาลยัแมโจ โดยแบงการทดลองออกเปน 2 หวัขอ
ดังนี้ การทดลองที่ 1 จากการไพรมเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวรวมกับ KNO

3
 ในอัตราที่แตกตางกัน

พบวา การใช KNO
3
 อัตรา 1.5 กรัม ทําใหเมล็ดพันธุขาวโพดเล้ียงสัตวมีความเร็วในการงอกราก ความเร็ว

ในการงอก ความยาวตน ความยาวราก และผลรวมของตนกลา ดกีวาและแตกตางกนัในทางสถติกิบัเมลด็
ทีไ่มไดผานการไพรมมิง่ สวนการทดลองที ่2 หลงัจากนาํวธิกีารไพรมเมลด็ท่ีดทีีส่ดุ 2 อตัรา มาเคลอืบแลว
นาํไปเก็บรกัษานาน 3 และ 4 เดือน ผลการทดลองพบวา การเคลือบเมล็ดท่ีผานการทําไพรมมิง่ดวย KNO

3
 

อัตรา 1.5 กรัม มีความงอกหลังผานการเก็บรักษา มากกวาและแตกตางในทางสถิติกับเมล็ดที่ไมไดผาน
การไพรมมิ่งเมื่อตรวจสอบในสภาพเรือนทดลอง
คําสําคัญ: การยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ การไพรมเมล็ดพันธุ คุณภาพเมล็ดพันธุ สารเคมีปองกันเชื้อรา

คํานํา
 ขาวโพดเล้ียงสัตวเปนผลิตผลทางการเกษตร

ทีส่าํคญัของประเทศไทย ประมาณรอยละ 90-94 ของ
ผลผลติทัง้หมด ใชเปนวตัถดุบิหลกัในอตุสาหกรรม
การผลติอาหารสัตวทีม่กีารขยายตัวตามการเติบโต
ของภาคปศุสตัว มรีายงานความตองการใชขาวโพด
เลีย้งสตัวของโลกเพ่ิมมากข้ึน ทัง้ในภาคอุตสาหกรรม

อาหาร อุตสาหกรรมเอทานอล และอุตสาหกรรม
เมล็ดพันธุ (มูลนิธิเกษตรรักษสิ่งแวดลอม, 2560) 
แตการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวในไทยกลับมีไมเพียง
พอตอความตองการใชและการสงออก เนื่องจาก
เนื้อท่ีเพาะปลูกมีแนวโนมลดลงจาก 7.23 ลานไร 
ในป 2557/58 เหลือ 6.71 ลานไร ในป 2561/62 
หรือลดลงรอยละ 1.29 ตอป ทั้งยังราคารับซื้อท่ี
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ผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ (สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2562) ประกอบกับตนทุนการผลิต
ที่เพ่ิมสูงขึ้น จากปจจัยเหลานี้เกษตรกรสวนใหญ
จึงหันไปปลูกพืชอาหารสัตวชนิดอื่นทดแทน ซึ่งให
ผลตอบแทนท่ีดกีวา ประกอบกบัปญหาในเรือ่งของ
ผลผลิตทีด่อยคุณภาพ ประสิทธภิาพในการผลิตตํา่ 
ทําใหความช้ืนเกินมาตรฐานในการรับซื้อที่กําหนด 
เมลด็เสยีหายจากการแตกหัก รวมไปถึงสิง่ปลอมปน
ที่ติดมากับเมล็ด ซึ่งอาจเร่ิมมาต้ังแตการเส่ือม
คณุภาพของเมล็ดพันธุทีส่งผลตอความแข็งแรงของ
เมลด็พนัธุ จงึทาํใหเมลด็มคีวามสามารถในการงอก
ลดลง ตนกลามกีารเจริญเติบโตชา เจริญไปเปนตน
พืชที่ไมสมบูรณ ทําใหเกิดความเสียหายตอผลผลิต
ทีเ่กบ็จาํหนาย นอกจากนี ้จากลกัษณะทางพนัธกุรรม
และสภาพแวดลอมหลังการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ
ยงัเปนสาเหตสุาํคญัทําใหคณุภาพกอนการปลกูและ
หลงัการปลกูของเมลด็พนัธุขาวโพดมปีระสทิธภิาพ
การใชประโยชนลดลง (วันชัย, 2542)

การไพรมเมลด็พนัธุ (seed priming) เปนการ
เตรียมการงอกใหเมล็ดพันธุดวยการเพิ่มความชื้น
ใหกับเมล็ดพันธุ โดยจะใหเมล็ดคอยๆ ดูดซับนํ้า 
ในสภาวะที่มีการควบคุมอุณหภูมิ วิธีการ และ
ระยะเวลาในการใหความช้ืน การไพรมเมล็ดพันธุ
ชวยเพิม่อตัราการหายใจ กระตุนกจิกรรมการทาํงาน
ของเอนไซม และกระบวนการทางชีววิทยาตางๆ 
ภายในเมล็ด ซึ่งจะชวยใหเมล็ดพันธุงอกไดเร็วขึ้น 
งอกดีและสม่ําเสมอ ตนกลามกีารเจริญเตบิโตดีขึน้ 
สงผลใหตนพืชเจริญเติบโตดีและใหผลผลิตทีม่ากข้ึน 
ทั้งน้ียังสามารถเพ่ิมฮอรโมนพืชหรือธาตุอาหารพืช
บางชนิดในขั้นตอนการแชเมล็ดเพื่อใหดูดซับน้ํา 
เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการไพรมเมล็ดพันธุใหดี
ยิ่งขึ้นได เชน Na

2
SO

4
, CaCl

2
, KNO

3 
เปนตน 

(บุญมี, 2558) อยางไรก็ตาม การไพรมเมล็ดพันธุ
เปนเพยีงการเตรยีมความพรอมใหกบัเมล็ดพนัธุได
ในชวงเวลาหนึ่ง เมื่อเวลาผานไปก็จะเกิดการเสื่อม
คุณภาพ เนื่องจากถูกกระตุนดวยปจจัยภายนอก
ในธรรมชาต ิจงึไดนาํวธิกีารเคลอืบเมลด็พนัธุ (seed 
coating) ดวยการทําใหสารเคลือบติดแนนไปกับ
เมล็ดพันธุ โดยสารเคลือบท่ีมีความสามารถในการ
แลกเปล่ียนความช้ืนกับสภาพแวดลอมได อยางเชน 
PEG, CMC ที่ทําใหสารออกฤทธิ์ที่เคลือบเมล็ด
ไมหลดุรวงระหวางการนาํไปใช ปองกนัปจจยัภายนอก
ทีจ่ะเขามากระตุนใหเกดิการเปลีย่นแปลงกระบวนการ
ภายในเมล็ด จึงชวยชะลอการเสื่อมสภาพของ
เมล็ดพันธุ ทําใหประสิทธิภาพในการไพรมเมล็ด
พันธุ ยังคงอยู และชวยยืดอายุในการเก็บรักษา
เมล็ดพันธุ (บุญมี, 2558)

ดังนั้น งานทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศกึษาผลของการไพรมเมลด็พนัธุดวย KNO

3
 รวมกับ

การเคลือบเมล็ดตอความงอก การเจริญเติบโตของ
ตนกลา และอายุการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ 
ขาวโพดเล้ียงสัตว เพ่ือเปนหน่ึงในวิธีการยกระดับ
คณุภาพเมลด็พนัธุและเพือ่เพิม่ผลผลติของขาวโพด
เลี้ยงสัตวใหมีคุณภาพเพิ่มสูงข้ึน

อุปกรณและวิธีการ
ดําเนินการทดลอง ณ หองปฏิบัติการ

เทคโนโลยเีมลด็พนัธุ และโรงเรอืนทดลองสาขาวชิา
พืชไร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัย
แมโจ โดยมีทั้งหมด 2 การทดลอง ซึ่งทั้ง 2 การ
ทดลองวางแผนการทดลองแบบ completely 
randomized design (CRD) 3 ซํา้ แบงการทดลอง
ออกเปนทั้งหมด 2 การทดลอง ดังนี้
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1. การทดลองที่ 1 การศึกษาอัตราของ KNO
3
 ที่

เหมาะสมสาํหรบัการไพรมเมล็ดพนัธุขาวโพด
เล้ียงสัตว

โดยการแชเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวพันธุ 
MJU 62-1 ในสารละลาย KNO

3
 ในอตัราทีแ่ตกตาง

กัน โดยมีกรรมวิธีทดลองคือ เมล็ดที่ไมไดแช T1), 
เมล็ดที่ผานการแชดวยนํ้า T2), เมล็ดที่ผานการทํา
ไพรมมิ่งดวย KNO

3
 อัตรา 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9, 

1.1, 1.3 และ 1.5 กรัม T3), T4), T5), T6), T7), 
T8), T9) และ T10) ตามลําดับ ซึ่งในแตละกรรมวิธี

การไพรมเมล็ดแสดงในตารางที่ 1 (Table 1) โดย
เมล็ดท่ีถูกเตรียมในแตละกรรมวิธีจะถูกแชในตู
ควบคุมอุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียส เปนเวลา 
24 ชั่วโมง เมื่อครบกําหนดเวลาจึงนําเมล็ดพันธุ
ออกมาลางดวยนํา้เปลาผานนํา้ไหลเปนเวลา 2 นาที 
แลวซับนํา้ท่ีผวิเมล็ดและนําไปลดความช้ืนในสภาพ
อุณหภูมิหองเปนเวลา 48 ชั่วโมง แลวนําเมล็ด
ที่ผ านการไพรมมาทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ 
ในสภาพหองปฏบิตักิาร แลวคดัเลอืกวธิกีารท่ีดทีีส่ดุ 
2 กรรมวิธีไปใชในการทดลองที่ 2

Table 1  Show seed priming formulation of field corn seed on 45 grams per treatment 
(150 seeds).

Priming 
substance

Seed priming formulation

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

KNO
3
 (g)

Water (ml)
-
-

-
100

0.1
99.9

0.3
99.7

0.5
99.5

0.7
99.3

0.9
99.1

1.1
98.9

1.3
98.7

1.5
98.5

2. การทดลองที่ 2 การศึกษาผลของการเคลือบ
เมล็ดหลังผานการไพรมเมล็ดพันธุขาวโพด
เล้ียงสัตว

หลังการคัดเลือกกรรมวิธีที่ดีที่สุดจากการ
ทดลองที ่1 ทัง้หมด 2 กรรมวธิ ีจากนัน้นํามาเคลอืบ
เมล็ดดวย carboxylmethyl cellulose (CMC) ที่
อตัรา 0.1% โดยสามารถแบงกรรมวธิใีนการเคลอืบ
ไดดงันีค้อื เมลด็ไมเคลอืบ T1), เมลด็ทีไ่พรมดวยน้ํา
และเคลือบเมล็ดดวยพอลิเมอร T2), เมล็ดที่ผาน
การทําไพรมดวย KNO

3 
อัตรา 1.3 และ 1.5 กรัม 

และเคลือบเมล็ดดวยพอลิเมอร T3) และ T4) 
ตามลําดับ แลวนําไปลดความช้ืนในสภาพอุณหภูมิ
หองเปนเวลา 48 ชัว่โมง จากนัน้แบงเมลด็ออกเปน 
2 สวน โดยสวนแรกนําไปตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ

หลังเคลือบเมล็ดพันธุที่ผานการไพรมมิ่ง สวนที่ 2 
นาํไปเก็บรกัษาในสภาพหองควบคมุสภาพแวดลอม 
(อุณหภูมิ 4 °C ความชื้นสัมพัทธ 75%)

3. การบันทึกขอมูล
3.1 การทดสอบคุณภาพเมล็ดพนัธุในสภาพ

หองปฏิบัติการ
 การทดสอบในระดับหองปฏิบัติการ โดย

ทําการทดสอบคุณภาพเมล็ดดวยวิธี Between 
paper (BP) ทาํทัง้หมด 3 ซํา้ ซํา้ละ 50 เมลด็ จากนัน้
นาํไปท่ีตูเพาะความงอกท่ีอณุหภมู ิ25 องศาเซลเซียส 
แลวทาํการประเมนิผลความงอก โดยทําการตรวจนบั
ความงอกในวนัท่ี 4 ของการเพาะเมลด็ (first count) 
และนับอีกครั้งเมื่อครบ 7 วันที่ทําการเพาะเมล็ด 
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(final count) โดยนาํมาประเมนิผลตรวจสอบความ
งอกตามหลักวิธีการของ ISTA (2018) จากนั้น
ประเมินลักษณะเมล็ดตางๆ หลังผานการทดสอบ
ดังนี้

1) การตรวจสอบลักษณะเมล็ดตาย ทําโดย
ประเมินผลจากลักษณะเมล็ดที่ไมงอก เมล็ดอยูใน
สภาพไมสด เนา เละ หรืออาจจะมีเชื้อราขึ้นบน
เมล็ด ประเมินท้ังหมด 3 ซํ้า แลวจึงนํามาคํานวณ
หาเปอรเซ็นตเมล็ดตาย

2) การตรวจสอบลักษณะเมล็ดสด ทําโดย
ประเมินลักษณะของเมล็ดที่มีชีวิต สามารถดูดน้ํา
ไดแตไมงอก เมล็ดอยูในสภาพสด และสมบูรณ ทํา
ทัง้หมดจาํนวน 3 ซํา้ แลวจงึนํามาประเมนิเปอรเซน็ต
เมล็ดแข็ง

3) การตรวจสอบลักษณะตนกลาผิดปกติ 
ทําโดยการประเมินตนกลาที่ไมสามารถเจริญ
เปนตนกลาทีป่กตไิด หรอืตนกลาทีม่รีากและลาํตน
ไมสมบูรณ ทําทั้งหมดจํานวน 3 ซํ้า แลวนํามา
ประเมินเปนเปอรเซ็นตตนกลาผิดปกติ

4) การตรวจสอบการงอกราก ทาํโดยประเมนิ
จากจํานวนรากท่ีงอกในแตละกรรมวิธีทดลอง ทํา 
3 ซํา้ โดยเร่ิมนบัเมือ่เมล็ดมกีารงอกรากท่ีความยาว 
2 มลิลเิมตร ในวันที ่1 และวนัที ่3 หลงัจากการเพาะ
ทดสอบคณุภาพเมลด็พันธุ จากน้ันนาํไปคํานวณหา
เปอร เซ็นต การงอกรากของตนกลาข าวโพด
เลี้ยงสัตว ดังนี้

5) การตรวจสอบความเร็วในการงอกราก 
ดําเนินการตรวจนับรากที่มีความยาว 2 มิลลิเมตร 
ในทุกวันตั้งแตวันที่ 1 ถึงวันที่ 3 หลังการเพาะ 

ทําทั้งหมด 3 ซํ้าในทุกกรรมวิธี จากนั้นนํามา
คํานวณหาความเร็วในการงอกรากของตนกลา
ขาวโพดเลี้ยงสัตว ดังนี้

6) การตรวจสอบความงอกของเมล็ดพันธุ 
ดาํเนินการตรวจนับจํานวนเมล็ดพนัธุทีง่อกเปนตน
กลาปกตใินวนัท่ี 4 และวนัท่ี 7 โดยทาํท้ังหมด 3 ซํา้
ในทุกกรรมวิธี จากนั้นนํามาคํานวณหาเปอรเซ็นต
ความงอกของตนกลาขาวโพดเลี้ยงสัตว (ISTA, 
2018)

7) การตรวจสอบความเ ร็วในการงอก 
ดาํเนนิการตรวจนบัจาํนวนเมลด็พนัธุทีส่ามารถงอก
เปนตนกลาปกตใินทุกๆ วนั ตัง้แตเริม่เพาะครัง้แรก
ที ่4 วนั (first count) จนถงึวนัที ่7 หลงัเพาะ (final 
count) โดยทาํทัง้หมด 3 ซํา้ในทกุกรรมวธิ ีจากนัน้
นํามาคํานวณหาความเร็วในการงอกของตนกลา
ขาวโพดเลี้ยงสัตว ดังนี้

8) การตรวจสอบความยาวตนและความยาว
ราก โดยประเมินในวันที่ 7 ของการเพาะเมล็ด ทํา
โดยสุมตนกลาจํานวน 3 ซํ้า ซํ้าละ 10 ตน แลวนํา
มาวดัความยาวตน และความยาวรากดวยไมบรรทดั 
โดยวดัตัง้แตโคนตนจนถงึปลายใบของตนกลา และ
วดัจากโคนตนลงมาจนถงึปลายรากของตนกลา โดย
มีหนวยเปนมิลลิเมตร

× 100การงอกราก (%) = 
จํานวนเมล็ดที่งอกราก
จํานวนเมล็ดที่เพาะ

ผลรวมของ 
[จํานวนรากที่งอกในแตละวัน]

จํานวนวันหลังเพาะ

ผลรวมของ 
[จาํนวนตนกลาปกตทิีง่อกในแตละวนั]

จํานวนวันหลังเพาะ

ความเร็ว
ในการงอกราก 
(ราก/วัน)

ความเร็ว
ในการงอก 
(ตน/วัน)

=

=
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3.2 การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุใน
สภาพเรือนทดลอง

การตรวจสอบในระดับเรือนทดลอง ซึ่งไม
ควบคุมสภาพแวดลอม จะทําการเพาะเมล็ด
ขาวโพดเลี้ยงสัตวโดยใชพีทมอสเปนวัสดุปลูก โดย
จะเพาะเมล็ดจํานวน 5 ซํ้า ซํ้าละ 50 เมล็ดในทุก
กรรมวิธใีนถาดหลมุ โดยประเมนิคุณภาพเมลด็พนัธุ
ตามลักษณะ ดังนี้

1) การตรวจสอบความงอกของเมล็ดพันธุ 
ดาํเนินการตรวจนับจาํนวนเมล็ดพันธุทีง่อกเปนตน
กลาปกตใินวนัที ่4 และวนัที ่7 โดยทาํทัง้หมด 3 ซํา้
ในทุกกรรมวิธี ในสภาพเรือนทดลอง (ISTA, 2018) 
จากนั้นนํามาคํานวณหาเปอรเซ็นตความงอกของ
ตนกลาขาวโพดเลี้ยงสัตว

2) การตรวจสอบความเ ร็วในการงอก 
ดาํเนนิการตรวจนบัจาํนวนเมลด็พนัธุทีส่ามารถงอก
เปนตนกลาปกตใินทกุๆ วนั ตัง้แตเริม่เพาะครัง้แรก
ที่ 4 วัน จนถึงวันที่ 7 หลังเพาะ โดยทําทั้งหมด 
3 ซํ้าในทุกกรรมวิธี ในสภาพเรือนทดลอง (ISTA, 
2018) จากนัน้นํามาคาํนวณหาความเรว็ในการงอก
ของตนกลาขาวโพดเลี้ยงสัตว

3.3 การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ
นําเมล็ดพันธุที่ผานการเคลือบและไมเคลือบ

มาเกบ็รกัษาเมลด็พันธุทีห่องควบคมุสภาพแวดลอม
ทีอ่ณุหภูม ิ4 องศาเซลเซียส แลวทําการสุมตวัอยาง
เมล็ดพันธุที่เก็บรักษามาทําการตรวจสอบคุณภาพ
เมล็ดพันธุในทุกๆ 1 เดือน เปนระยะเวลา 4 เดือน

4. การวิเคราะหขอมูล
วเิคราะหขอมลูผลของการเคลอืบเมลด็ทีผ่าน

การทาํไพรมมิง่ ตอความงอกและการเจริญเตบิโตของ

ตนกลาขาวโพดหวานเลีย้งสตัว โดยทัง้ 2 การทดลอง
วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized 
Design (CRD) โดยแปลงขอมูลเปนเปอรเซ็นต
ความงอกของเมลด็พนัธุ เพือ่วเิคราะหทางสถิต ิโดย
ใชวิธี Arcsine transformation และเปอรเซ็นต
เมือ่ขอมลูมคีาเปน 0 มกีารแปลงคาโดยวธิ ีsquare  
และเปรียบเทียบคาเฉล่ียโดยวิธี Duncan’s 
Multiple Range Test (DMRT) วิเคราะหขอมูล
ดวยโปรแกรมวิเคราะหทางสถิติสําเร็จรูป

ผลการวิจัยและวิจารณ
การทดลองที่ 1 การคัดเลือกอัตรา KNO

3
 ที่มีผล

ตอความงอกและการเจริญเติบโตของตนกลา
ขาวโพดเลี้ยงสัตว
1. การประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ ข าวโพด

เลี้ยงสัตวในสภาพหองปฏิบัติการ
หลังจากการไพรมเมล็ดขาวโพดเล้ียงสัตวดวย

วิธีแตกตางกัน จากนั้นนํามาตรวจสอบคุณภาพ
เมล็ดพันธุในสภาพหองปฏิบัติการพบวา เมล็ดเนา 
มีความแตกตางกันทางสถิติ โดยกรรมวิธีที่มีการ
ไพรมเมล็ดดวย KNO

3
 อัตรา 0.3 กรัม (T4) สงผล

ใหมีจํานวนของเมล็ดเนามากกวาการไพรมเมล็ด
ดวยนํ้า (T2) และการไพรมเมล็ดดวย KNO

3
 อัตรา 

0.7 กรัม อยางไรก็ตาม ไมพบความแตกตางกัน
ในทางสถิตเิมือ่เปรยีบเทียบกับวธิกีารอืน่ๆ สวนการ
ตรวจสอบเมล็ดสดและตนกลาผิดปกติพบวา การ
ไพรมเมล็ดพันธุ ทุกวิธีการไมทําใหมีจํานวนของ
เมล็ดสดและตนกลาผดิปกติแตกตางกันในทางสถิติ
กับเมล็ดท่ีไมไดผานการไพรม (Table 2) สวน
การตรวจสอบการงอกรากยังคงพบวาไมมีความ
แตกตางกนัในทางสถิต ิแตทกุวธิกีารไพรมเมลด็พนัธุ
ทาํใหเมลด็มคีวามเร็วในการงอกรากดีมากกวาและ
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แตกตางกันในทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ด
ที่ไมไดผานการไพรม สวนการตรวจสอบความงอก
พบวา การไพรมเมล็ดดวย KNO

3
 อัตรา 1.5 กรัม มี

ความงอกดีมากกวาและแตกตางในทางสถิติเมื่อ
เปรียบเทียบกับการไพรมเมล็ดดวยน้ําและเมล็ด
ที่ไมไดผานการไพรม แตไมพบความแตกตางเมื่อ
เปรียบเทียบกับวิธีการอ่ืนๆ สวนการตรวจสอบ
ความเร็วในการงอกพบวา การไพรมเมล็ดรวมกับ 
KNO

3
 ทุกอัตรา มีความเร็วในการงอกดีมากกวา

และแตกตางในทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกับการ
ไพรมเมล็ดดวยน้ําและเมล็ดที่ไมไดผานการไพรม 
(Table 3)

จากผลของการไพรมเมล็ดดวย KNO
3
 ทําให

มกีารเปลีย่นแปลงของคณุภาพเมลด็พนัธุในลกัษณะ
ทีแ่ตกตางกัน ทาํใหความเร็วในการงอกราก ความงอก 
และความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุ ขาวโพด
เลี้ยงสัตวดีขึ้นจากเดิม ทั้งนี้เนื่องจากสารละลาย 
KNO

3
 สําหรับใชไพรมเมล็ดมีคุณสมบัติสามารถ

แตกตัวเปน K+ และ NO
3
- โดย NO

3
- ที่เมล็ด

ดูดไปชวยใหเกิดการสังเคราะหโปรตีนเพิ่มขึ้น การ
เจริญเติบโตเพิ่มขึ้น มีผลใหคุณภาพของเมล็ดพันธุ
เพิ่มขึ้นดวย (ชณิตรา และคณะ, 2553) นอกจากนี้
ที่เปนสวนประกอบของโปรโตพลาสซึมและผนัง
ของเซลลพืชจะอยูในรูป NO

3
- พืชจะตองรีดิวซ 

NO
3
- ใหเปน NH

4
+ แลวนํา NH

4
+ ไปใชสรางกรด

อะมิโนตอไป ซึ่งไนโตรเจน (N) เปนองคประกอบ
ของสารชีวโมเลกุลมากมายในเซลลพืช ทําใหเมล็ด
เมื่อดูดไนเตรทเขาไปจะชวยใหเมล็ดสังเคราะห
โปรตีนเพิ่มขึ้น จึงสงผลโดยตรงทําใหเมล็ดมี
พฒันาการการงอกและการเจริญเตบิโตทีด่มีากกวา

เมลด็ท่ีไมไดผานการไพรมเมลด็พนัธุ (บญุม,ี 2558; 
นภาพร และพรีะยศ, 2561; Barker and Pilbeam, 
2007) รวมถงึ KNO

3
 มสีวนในการเพิม่กจิกรรมของ

เอนไซม amylase protease และ lipase 
ซึ่งเอนไซมดังกลาวมีสวนชวยในการสลายอาหาร
สํารองในเมล็ด (endosperm) ในระหวางการงอก 
(ดนัย, 2539; Gupta et al., 2011) นอกจากนี้ 
Hilton and Thomas (1986) ยังไดสนับสนุนเพิ่ม
เติมวา KNO

3
 ชวยทําใหเมล็ดดูดซึมกาซออกซิเจน

ไดดีขึ้น ซึ่งออกซิเจนเปนปจจัยหน่ึงที่มีผลตอการ
งอกของเมล็ด โดยมีผลชวยในกระบวนการหายใจ
และการยอยสลายอาหารภายในเมล็ด นอกจากน้ี 
จักรพงษ และคณะ (2563) ยังพบวา การทํา 
Osmopriming ดวย KNO

3
 อตัรา 0.5% ทาํใหเมลด็

พนัธุขาวโพดหวานมคีวามงอกสงูท่ีสดุคอื 93% และ
แตกตางกับวิธีการอื่นๆ สอดคลองกับ พจนา และ
บุญมี (2550) รายงานวา การกระตุนการงอกของ
เมล็ดพริกหวานท่ีผานการเรงอายุโดยการไพรม
เมล็ดดวย vitamin C, KNO

3
 และ KNO

3
 รวมกับ 

KH
2
PO

4
 ทําใหเมล็ดพันธุมีการงอกและความเร็ว

ในการงอกเพิ่มขึ้น รวมถึงอัตราที่แตกตางกันของ 
KNO

3
 นัน้ยงัสงผลตอลกัษณะทางการงอกของเมลด็

ทีแ่ตกตางกัน สอดคลองกับ Ruttanaruangboworn 
et al. (2017) ไดไพรมเมล็ดขาวพันธุขาวดอกมะลิ 
105 และ กข15 ดวย KNO

3
 1% และ 2% พบวาการ

ไพรมดวย KNO
3
 1% มเีปอรเซน็ตความงอกสูงกวา 

และสําหรับการใช KNO
3
 เกินอัตราความเขมขนที่

เหมาะสมตอการทําไพรมมิ่งในพืชชนิดนั้นๆ จะ
ทําใหเมล็ดดูดนํ้าไดชาลง อีกทั้งเปนอันตรายตอ
ความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ
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Table 2  Dead seed, fresh seed and abnormal seedling of field corn seed after primed 
seed with difference rate of KNO

3
 and tested under laboratory condition.

Treatment1

Laboratory condition

Dead seed 
(%)2 (%)4 Fresh seed 

(%)
Abnormal 

seedling (%)

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10

1 ab3

0 b
1 ab
3 a
1 ab
0 b
1 ab
1 ab
1 ab
2 ab

(-100)
0

(+200)
0

(-100)
0
0
0

(+100)

2
1
0
0
0
0
1
0
0
0

1
1
1
0
0
1
0
1
1
0

Mean 0.89 0.40 0.60

F-test * ns ns

CV. (%) 40.13 48.99 40.32

ns, *: Not significantly difference and significantly different at P≤0.05 respectively.
1 T1 = Control, T2 = Priming + H

2
O, T3 = Priming + KNO

3
 0.1 g., T4 = Priming + KNO

3
 0.3 g., 

T5 = Priming + KNO
3
 0.5 g., T6 = Priming + KNO

3
 0.7 g., T7 = Priming + KNO

3
 0.9 g., 

T8 = Priming + KNO
3 
1.1 g., T9 = Priming + KNO

3
 1.3 g., T10 = Priming + KNO

3
 1.5 g.

2 Data are transformed by square root  before statistical analysis.
3  Means within a column followed by the same letter are not significantly at P≤0.05 by 

DMRT.
4  The number in parenthesis refer to percentage of increase (+) and decrease (-) compared 

to the control.
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Table 3  Radicle emergence, speed of radicle emergence, germination percentage and 
speed of germination of field corn seed after primed seed with difference rate 
of KNO

3
 and tested under laboratory condition.

Treatment1

Laboratory condition

Radicle 
emergence 

(%)2

Speed of 
radicle 

emergence 
(roots/day)

(%)4 Germination 
(%)

(%)
Speed of 

germination 
(plants/day)

(%)

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10

92
92
97
95
97
97
93
97
97
94

34.33 c3

41.77 ab
42.77 a
41.89 ab
43.77 a
41.22 ab
38.33 b
43.77 a
45.00 a
44.88 a

(+22)
(+25)
(+22)
(+27)
(+20)
(+12)
(+27)
(+31)
(+31)

95 c
96 bc
97 a-c
98 ab
97 a-c
97 a-c
98 ab
97 a-c
98 ab
100 a

(+1)
(+2)
(+3)
(+4)
(+2)
(+3)
(+2)
(+3)
(+5)

23.56 b
23.84 b
24.63 a
24.66 a
24.53 a
24.90 a
24.63 a
24.56 a
24.83 a
24.50 a

(+1)
(+5)
(+5)
(+4)
(+6)
(+5)
(+4)
(+5)
(+4)

Mean 41.77 98.30 24.46

F-test ns ** * **

CV.(%) 7.66 4.70 5.31 1.51

ns, *, **: Not significantly difference and significantly different at P≤0.05 and P≤0.01 
respectively.
1  T1 = Control, T2 = Priming + H

2
O, T3 = Priming + KNO

3
 0.1 g., T4 = Priming + KNO

3
 0.3 g., 

T5 = Priming + KNO
3
 0.5 g., T6 = Priming + KNO

3
 0.7 g., T7 = Priming + KNO

3
 0.9 g., 

T8 = Priming + KNO
3 
1.1 g., T9 = Priming + KNO

3
 1.3 g., T10 = Priming + KNO

3
 1.5 g.

2  Data are transformed by the arcsine before statistical analysis and back transformed 
data are presented.

3  Means within a column followed by the same letter are not significantly at P≤0.05 by 
DMRT.

4  The number in parenthesis refer to percentage of increase (+) compared to the control.

ว. ผลิตกรรมการเกษตร 2(2):15-30
J. Agri. Prod. 23



2. การเปลีย่นแปลงการเจรญิเตบิโตของตนกลา
ขาวโพดเลี้ยงสัตวในสภาพหองปฏิบัติการ

เมื่อพิจารณาการเจริญเติบโตของตนกลา
ขาวโพดเล้ียงสัตว เมื่อตรวจสอบในสภาพหอง
ปฏบิตักิารพบวา การไพรมเมลด็รวมกบั KNO

3
 อตัรา 

1.5 กรัม ทําใหตนกลามีความยาวลําตนมากที่สุด
และแตกตางกันในทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับ
วธิกีารอ่ืนๆ สวนการตรวจสอบความยาวรากพบวา 
การไพรมเมล็ดดวย KNO

3
 อัตรา 1.5 กรัม ยังคง

ทําใหตนกลาขาวโพดเลี้ยงสัตวมีความยาวราก

มากกวาและแตกตางในทางสถติกิบัการไพรมเมลด็
ดวย KNO

3
 อัตรา 1.1 กรัม และเมล็ดที่ไมไดผาน

การไพรมแตไมพบความแตกตางกันในทางสถิตเิมือ่
เปรยีบเทียบกับวธิกีารอืน่ๆ และเมือ่พจิารณาตนกลา
ขาวโพดเลี้ยงสัตวยังคงพบวา การไพรมเมล็ดดวย 
KNO

3
 อัตรา 1.5 กรัม มีผลรวมของรากและลําตน

ของตนกลาข าวโพดเลี้ยงสัตว ดีมากกวาและ
แตกตางในทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดพันธุ
ที่ไมไดผานการไพรม (Table 4)

Table 4  Shoot length, root length and total seedling of field corn seed after primed seed 
with difference rate of KNO

3
 and tested under laboratory condition.

Treatment1

Laboratory condition

Shoot 
length (mm)

(%)3 Root length 
(mm)

(%)
Total seedling 

(mm)
(%)

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10

99.70 b2

116.05 b
120.53 b
119.43 b
111.70 b
117.13 b
119.77 b
119.40 b
125.97 b
163.30 a

(+16)
(+21)
(+20)
(+12)
(+17)
(+20)
(+20)
(+26)
(+64)

135.07 b
155.90 ab
163.33 ab
163.60 ab
160.03 ab
160.33 ab
158.40 ab 
147.83 b
166.17 ab
186.50 a 

(+15)
(+21)
(+21)
(+18)
(+19)
(+17)
(+9)
(+23)
(+38)

234.77 c
271.95 bc
289.30 ab 
283.03 ab
271.73 bc
277.47 a-c
285.93 ab
267.23 bc
307.03 ab
321.70 a

(+16)
(+23)
(+21)
(+16)
(+18)
(+22)
(+14)
(+31)
(+37)

Mean 121.30 159.72 281.01

F-test * ** **

CV.(%) 15.27 11.69 8.70

ns, *, **: Not significantly difference and significantly different at P≤0.05 and P≤0.01 
respectively.
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1  T1 = Control, T2 = Priming + H
2
O, T3 = Priming + KNO

3
 0.1 g., T4 = Priming + KNO

3
 0.3 g., 

T5 = Priming + KNO
3
 0.5 g., T6 = Priming + KNO

3
 0.7 g., T7 = Priming + KNO

3
 0.9 g., 

T8 = Priming + KNO
3 
1.1 g., T9 = Priming + KNO

3
 1.3 g., T10 = Priming + KNO

3
 1.5 g.

2  Means within a column followed by the same letter are not significantly at P≤0.05 by 
DMRT.

3  The number in parenthesis refer to percentage of increase (+) compared to the control.

ซึง่จากผลการทดลองแสดงใหเหน็วา การไพรม
เมล็ดดวย KNO

3 
ทําใหเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว

มกีารเปลีย่นแปลงดานการเจรญิเตบิโตทีแ่ตกตางกนั 
โดยเฉพาะการไพรมเมลด็ดวย KNO

3
 อตัรา 1.5 กรมั 

ทําใหเมล็ดมีความยาวลําตน ความยาวราก และ
ผลรวมของตนกลาขาวโพดดีมากกวาเมล็ดท่ี
ไมไดผานการเคลือบอยางชัดเจน ทั้งนี้อาจเปนผล
เนื่องมาจาก KNO

3
 ที่ใชไพรมเมล็ดพันธุมีสวน

ในการเพ่ิมกจิกรรมของเอนไซม amylase protease 
และ lipase ซึง่เอนไซมดงักลาวมสีวนชวยในการสลาย
อาหารสํารองในเมล็ด (endosperm) ในระหวาง
การงอกของเมล็ด ดังนั้น จึงสามารถทําใหการงอก
และการพฒันาการของตนกลาเกดิขึน้ไดเรว็กวาเดมิ 
(ดนัย, 2539; Gupta et al., 2011) สอดคลองกับ
การทดลองของ Anosheh et al. (2011) ที่ทําการ
ไพรมเมล็ดขาวโพดลูกผสมรวมกับ KNO

3
 พบวา 

สามารถสงเสริมการเจริญเติบโตในดานความยาว
ของตนกลาขาวโพดลูกผสมได รวมถึงจากการ
รายงานของ Nawaz et al. (2017) ที่พบวา การ
ไพรมเมล็ดดวย KNO

3
 สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ

รงควัตถุ (pigment) ที่เกี่ยวของกับการสังเคราะห
แสงและกิจกรรมของเอนไซมที่เกี่ยวของกับการ
ตานอนุมูลอิสระของตนกลาขาวโพดในสภาวะ
เครียดจากโลหะหนักอยางตะกั่ว (Pb) ได อีกทั้ง
เม่ือพิจารณาผลรวมของตนกลาพบวา การทํา 
Osmopriming ดวย KNO

3
 อตัรา 0.5% และ 1.0% 

สงผลตอความยาวตนและความยาวรากตนกลา
ขาวโพดหวาน ซึ่งการใช KNO

3
 แสดงใหเห็นวามี

ความสําคญัในการสรางและการเคล่ือนยายอาหาร
พวกแปงและนํ้าตาลไปเล้ียงสวนท่ีมีการเจริญ
เติบโต จึงสงเสริมและสนับสนุนความยาวของราก
และตนกลาใหเพิ่มข้ึนได (พิทยา, 2554; ยงยุทธ, 
2558)

การทดลองที่ 2 การศึกษาอายุการเก็บรักษา
ของเมล็ดขาวโพดเล้ียงสัตวหลังผานการเคลือบ
เมล็ดพันธุ
การเปลี่ยนแปลงความงอกและความเร็วในการ
งอกของเมล็ดขาวโพดเล้ียงสัตวที่ผานการไพรม
รวมกบัการเคลอืบเมลด็พนัธุหลงัผานการเกบ็รกัษา
ในสภาพควบคุมสภาพแวดลอม

หลงัการคัดเลือกอัตราของ KNO
3
 ทีเ่หมาะสม

ตอการไพรมรวมกบัเมล็ดพนัธุขาวโพดเลีย้งสตัว คอื 
อัตรา 1.3 และ 1.5 กรัม จากน้ันนําเมล็ดที่ผาน
การไพรมในแตละอัตรามาเคลือบเมล็ดดวย 
carboxylmethyl cellulose แลวนําไปเก็บรักษา
ไวในสภาพควบคุมสภาพแวดลอมเปนระยะเวลา 
4 เดือน จากน้ันสุมตรวจสอบความงอกในสภาพ
หองปฏบิติัการพบวา ตลอดระยะเวลาการเกบ็รกัษา
นาน 4 เดือน ไมทําใหเมล็ดพันธุที่ผานการเคลือบ
ทุกวิธีการมีความงอกแตกตางกันกับเมล็ดที่ไมได
ผานการเคลือบเมล็ด สวนการตรวจสอบในสภาพ

ว. ผลิตกรรมการเกษตร 2(2):15-30
J. Agri. Prod. 25



เรือนทดลองพบวา เมล็ดพันธุที่ผานการเก็บรักษา
เดือนที่ 1 และ 2 ไมมีความแตกตางกันในทางสถิติ
ของความงอกเมล็ดพนัธุ แตเมือ่ตรวจสอบเมล็ดพันธุ
หลังผานการเก็บรักษานาน 3 และ 4 เดือนพบวา 
มคีวามแตกตางกนัในทางสถติ ิโดยการเคลอืบเมลด็
พันธุหลังผานการไพรมเมล็ดดวย KNO

3
 อัตรา 1.3 

และ 1.5 กรัม ทําใหเมล็ดมีความงอกดีมากกวา
เมล็ดทีไ่มไดผานการไพรมและเคลือบเมล็ด แตไมมี
ความแตกตางกันในทางสถิติกับการไพรมเมล็ด
ดวยนํ้า (Table 5)

สวนการตรวจสอบความเร็วในการงอกพบวา 
ตลอดระยะการเก็บรกัษานาน 4 เดือน เม่ือตรวจสอบ
ทั้งในสภาพหองปฏิบัติการและสภาพเรือนทดลอง 
การเคลือบเมล็ดทีผ่านการไพรมมิง่ทกุวิธกีารไมทาํให
ความเร็วในการงอกของเมล็ดมีความแตกตางกัน
ในทางสถิตกิบัเมล็ดทีไ่พรมดวยนํา้และเมลด็ทีไ่มได
ผานการไพรมมิง่ อยางไรก็ตาม พบความแตกตางกัน
ในทางสถิติเมื่อผานการเก็บรักษาเมล็ดไปแลวนาน 
1 เดือน หลงัผานการตรวจสอบในสภาพเรือนทดลอง 
โดยการเคลือบเมล็ดที่ผานการไพรมดวย KNO

3
 

อัตรา 1.5 กรัม มีความเร็วในการงอกดีมากกวา
เมล็ดที่ไพรมดวยนํ้าและเมล็ดที่ไมไดผานการทํา
ไพรมมิ่ง แตไมพบความแตกตางกันในทางสถิติกับ
การเคลือบเมล็ดที่ผานการไพรมดวย KNO

3
 อัตรา 

1.3 กรัม (Table 6)
ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาตรวจสอบความงอกใน

สภาพหองปฏิบัติการและสภาพเรือนทดลอง การ
เคลือบเมล็ดพันธุที่ผานการไพรมยังคงมีความงอก
ทีด่ ีซึง่เห็นไดชดัเจนเม่ือผานการตรวจสอบในสภาพ
เรือนทดลองหลังผานการเก็บรักษาไปแลวนาน 
3 และ 4 เดือน ความงอกของเมล็ดยังคงดีมากกวา
เมล็ดที่ไมไดผานการเคลือบ โดยสารเคลือบจะมี
คุณสมบัติปองกันการดูดซับนํ้า หรือชะลอการ

เคลื่อนตัวของนํ้าเขาสู เมล็ดพืชได (Henning, 
1990) อีกท้ังสามารถลดอันตรายจากการแชเมล็ด
ในนํ้าไดเปนอยางดี (Hwang and Sung, 1991) 
รวมถงึอนัตรายท่ีไดรบัจากปจจยัสภาพอณุหภมูติํา่ 
(Ni, 2001) และการเคลือบเมล็ดยังชวยปกปอง
อันตรายจากสภาวะความเครียดตางๆ ที่เกิดจาก
การเร งอายุของเมล็ดพันธุ และการเก็บรักษา 
(Sherin, 2003) อีกท้ังการไพรมเมล็ดนั้นเปนการ
เตรียมความพรอมสําหรับเมล็ดกอนกระบวนการ
งอกราก และการไพรมโดยใชสารละลายของ KNO

3
 

สามารถเพิ่มกิจกรรมของเอนไซม σ-amylase 
และปรมิาณนํา้ตาลไดมากกวาเมลด็ทีไ่มไดผานการ
ไพรมดวย KNO

3
 (Basra et al., 2005) จึงทําให

เมล็ดยังคงสามารถงอกไดดี และมีความเร็วในการ
งอกดเีมือ่ผานการเคลือบเมลด็ สอดคลองกับ บญุมี 
และสุวารี (2554) พบวาการเคลือบเมล็ดขาวโพด
หวานดวยสารเคลอืบชนิดตางๆ แลวนําไปเกบ็รักษา 
ทําใหเมล็ดพันธุที่ผานการเคลือบมีความงอกและ
ความแข็งแรงของเมล็ดดีมากกวาเมล็ดที่ไมไดผาน
การเคลือบ เม่ือตรวจสอบท้ังในสภาพหองปฏิบตักิาร
และสภาพเรือนทดลอง นอกจากนี้ พจนา (2551) 
ยงัไดศกึษาการทํา seed priming ดวย KNO

3
 รวมกับ 

KH
2
PO

4
 ทําใหเมล็ดพันธุพริกหวานมีความงอก

ที่เพาะในหองปฏิบัติการเพิ่มข้ึน และพบวามีอายุ
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ ในสภาพที่ไม ควบคุม
สภาพแวดลอมไดนานกวาเมล็ดที่ไมผานการทํา 
seed priming และพบรายงานที่สามารถทําให
การงอกของตนกลาดีขึ้น และเพิ่มความยาวของ 
embryo ใน tetraploid ของเมล็ดพันธุแตงโม
มากข้ึน ดังนั้นการทํา seed priming จึงชวยยืด
เวลาในการดดูซับนํา้ของการงอกใหยาวนานออกไป 
และการซอมแซมผนังเยื่อหุมเซลลใหเขาสูสภาวะ
ปกติมีเวลายาวนานขึ้น (McDonald, 2000)
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Table 5  Germination percentage (%) of coated field corn seeds after coating and storing 
under controlled storage condition.

Treatment1

Storage period (months)

Laboratory condition Greenhouse condition

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

T1
T2
T3
T4

99 2, 3

100
98
100

99
99
99
99

99
100
99
100

99
98
99
100

100
100
99
99

99
99
99
97

93
88
94
95

99
99
99
97

91 b
95 ab
97 a
99 a

90 b
93 ab
96 a
99 a

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

C.V. (%) 1.29 1.54 1.30 0.82 0.81 1.16 4.41 1.17 2.40 3.63

ns, *: Not significantly difference and significantly different at P≤0.05 respectively.
1  T1 = Control, T2 = Priming + H

2
O, T3 = Coating + (Priming + KNO

3
 1.3 g.), T4 = Coating + 

(Priming + KNO
3
 1.5 g.)

2  Data are transformed by the arcsine before statistical analysis and back transformed data are 
presented.

3  Means within a column followed by the same letter are not significantly at P≤0.05 by DMRT.

Table 6 Speed of germination (plant/day) of coated field corn seeds after coating and 
storing under controlled storage condition.

Treatment1

Storage period (months)

Laboratory condition Greenhouse condition

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

T1
T2

T3
T4

24.65
24.94

24.51
25.00

24.47
24.93
24.53
24.73

24.65
24.94
24.51

25.00

12.17
12.10
12.41

12.40

12.48

12.50
12.38
12.40

24.40

24.44
24.00
25.65

21.25 bc2

19.96 c
22.09 ab
23.28 a

24.40
24.44
24.02

24.65

10.21
9.44
10.46

11.30

10.33

9.98
10.29
10.98

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

C.V. (%) 1.39 1.44 1.39 1.18 1.07 1.65 4.68 1.66 9.66 6.82

ns, **: Not significantly difference and significantly different at P≤0.01 respectively.
1  T1 = Control, T2 = Priming + H

2
O, T3 = Coating + (Priming + KNO

3
 1.3 g.), T4 = Coating + 

(Priming + KNO
3
 1.5 g.)

2  Means within a column followed by the same letter are not significantly at P≤0.05 by DMRT.
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สรุปผลการวิจัย
จากผลของการไพรมเมล็ดพันธุดวย KNO

3
 

รวมกบัการเคลอืบเมลด็ตอความงอก การเจรญิเติบโต
ของตนกลา และอายุการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ
ขาวโพดเล้ียงสตัว มผีลสรุปในแตละการทดลองดังนี้ 
การทดลองที ่1 สรุปไดวา การใช KNO

3
 อตัรา 1.5 กรมั 

ทาํใหเมลด็พนัธุขาวโพดเลีย้งสตัวมคีวามเรว็ในการ
งอกราก ความงอก ความยาวตน ความยาวราก และ
ผลรวมของตนกลาดมีากกวาและแตกตางกนัในทาง
สถิติกับเมล็ดที่ไมไดผานการไพรมมิ่ง สวนการ
ทดลองที ่2 สามารถสรปุไดวา การเคลอืบเมลด็ดวย 
carboxy methyl cellulose อัตรา 0.1% ที่ผาน
การทําไพรมมิ่งดวย KNO

3
 อัตรา 1.5 กรัม มีความ

งอกหลังผานการเก็บรักษาไปแลวนาน 3 และ 
4 เดือน ดีกวาและแตกตางในทางสถิติกับเมล็ด
ทีไ่มไดผานการไพรมมิง่เม่ือตรวจสอบในสภาพเรือน
ทดลอง
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การทดสอบพันธุมะเดื่อฝร่ังบนที่สูง
Testing of fig varieties on highland
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Abstract
The purpose of this research was determined the satiable of fig varieties for cultivating 

in highland. Five fig varieties; Dauphine, Japan, Verte, Variegated, and Brown-turkey were 
grown at Chiang-Mai Royal Agricultural Research Center (CMRARC), 1,300 meters above 
sea level. After the fourth year (2012-2015), Variegated had the highest annual increase 
in trunk circumsference growth. The average annual increase of Variegated trunk 
circumference was 2.4 cm/year, followed by Japan, Dauphine, Verte, and Brown-Turkey 
which were 2.0, 1.7, 1.3 and 1.0 cm/year, respectively. Japan showed the highest average 
yield per plant, 50 fruits. While Verte, Dauphine, Variegated, and Brown-Turkey showed 
average yield of 35, 33, 20 and 5 fruits plant respectively. Mature fruit results indicated 
that Brown-Turkey had the highest average fruit weight (65.5 g/fruit). This followed by 
Japan, Dauphine and Verte, 42.9, 35.4 and 33.6 g/fruit. respectively Variegated variety had 
produced the smallest fruit at 20.46 g/fruit. Japan variety had the highest total soluble 
solids at 12.3 brix, followed by Variegated, Brown-Turkey and Verte varieties with total 
soluble solids as 11.9, 11.5 and 9.65 oBrix respectively. Dauphine has lowest dissolved 
solids at 8.94 °Brix. Overall, Japan variety are more suitable for highland planting than 
other varieties in this trial.
Keywords: Fig, highland, variety evaluation, quality
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบหาพันธุมะเดื่อฝรั่งท่ีเหมาะสมในการปลูกบนท่ีสูง โดยนําพันธุ

มะเดื่อฝร่ังตางประเทศ 5 สายพันธุ ปลูกทดสอบท่ีศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม ความสูง 1,300 เมตร 
เปนเวลา 4 ป พบวามะเดื่อฝรั่งพันธุ Variegated มีอัตราการเพ่ิมขึ้นของเสนรอบวงโคนตนสูงท่ีสุดเทากับ 
2.4 เซนติเมตร/ป รองลงมาคือพันธุ Japan, Dauphine, Verte และ Brown Turkey มีอัตราการเพ่ิมขึ้น
ของเสนรอบวงโคนตนเทากับ 2.0, 1.7, 1.3 และ 1.0 เซนติเมตร/ป ตามลําดบั ดานผลผลิต พบวาพันธุ 
Japan ใหผลผลิตเฉลี่ยตอตนสูงที่สุด เฉล่ีย 50 ผลตอตน รองลงมาคือพันธุ Verte, Dauphine และ 
Variegated และ Brown Turkey ใหผลผลิตเฉลี่ยในปสุดทาย (พืชอายุ 4 ป) 35, 33, 20 และ 5 ผลตอ
ตน ตามลําดับ ดานคุณภาพผลผลิต พบวาพันธุ Brown Turkey มีนํ้าหนักผลเฉลี่ยมากที่สุด 65.5 กรัม 
รองลงมาไดแกพันธุ Japan, Dauphine, Verte, Variegated และมีนํ้าหนักผลเฉลี่ยเทากับ 42.9, 35.4, 
33.6 และ 20.46 กรัม ตามลําดับ และพบวาพันธุ Japan มีปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าไดมากที่สุดคือ 
12.3 บริกซ รองลงมาคือพันธุ Variegated, Brown Turkey, Verte และ Dauphine มีปริมาณของแข็ง
ที่ละลายนํ้าไดเทากับ 11.9, 11.5, 9.65 และ 8.94 บริกซ ตามลําดับ โดยภาพรวมพันธุ Japan มีความ
เหมาะสมในการปลูกบนที่สูงมากกวาพันธุอื่นที่ทดสอบรวมกัน
คําสําคัญ: มะเดื่อฝร่ัง ที่สูง การทดสอบพันธุ คุณภาพ

คํานํา
ประเทศไทยไดมีการปลูกไมผลเมืองหนาว

มาต้ังแตป พ.ศ. 2512 จากพระราชประสงคของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลท่ี 9 เพื่อ
ศกึษาหาพืชมาปลูกทดแทนการปลูกฝนและการทํา
ไรเลื่อนลอยของประชากรที่อาศัยอยูบนพื้นที่สูง 
กรมวิชาการเกษตรเปนหนวยงานหน่ึงของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ทีไ่ดรบัมอบหมายใหรบัผดิชอบ
วิจัยสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง โครงการตาม
พระราชดําร ิและโครงการความรวมมอืกบัตางประเทศ 
เพือ่หาพชืทีม่ศีกัยภาพปลกูบนพืน้ทีส่งู ไดแก ไมผล
เมืองหนาวและเขตอบอุนที่มีการปลูกทดสอบเพ่ือ
ศึกษาศักยภาพในการใหผลผลิตในพ้ืนที่สูงของ
ประเทศไทยมีหลายชนิด (Yang et al., 2005) 
ซึง่เปนผลมาจากการท่ีประเทศไทยมีการดําเนินงาน

ความรวมมือทางวิชาการกับประเทศตางๆ หลาย
ประเทศ ไดแก จนี อเมริกา ไตหวัน อสิราเอล ยโุรป 
ญี่ปุ น ออสเตรเลีย อียิปต อัฟกานิสถาน และ
อารมาเนยี เปนตน ทาํใหไดรบัพนัธุพชืดงักลาวเพือ่
มาทดสอบศักยภาพในการศึกษาการปรับตัวกับ
สภาพพื้นท่ีในประเทศไทย ซึ่งไดมีการรวบรวม
ในพื้นที่ศูนยวิจัยตางๆ ของกรมวิชาการเกษตร 
พบวา มะเด่ือฝรั่งเปนหนึ่งในพืชที่มีศักยภาพ 
ใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและมีคุณคาทาง
อาหารสูง จึงไดมีการศึกษาถึงความเปนไปไดวา
พันธุใดมีศักยภาพและสามารถพัฒนาจนกระท่ังมี
การยอมรับและขยายพันธุสู เกษตรกร เพื่อเพิ่ม
รายไดและเพิม่ทางเลอืกใหมใหแกเกษตรกรบนทีส่งู 
และผูบริโภคในประเทศตอไป (ทวีศักดิ์, 2551)
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มะเดื่อฝรั่ง (Fig: Ficus carica Linn.) วงศ 
Moraceae (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2550) 
เปนพชืประเภทก่ึงรอน เปนไมผลยืนตนขนาดกลาง 
ปลูกมากทางตะวันตกของทวีปเอเชีย (ศรีวิจิตรา, 
2550) ปลกูเปนการคาในแถบลุมแมนํา้เมดเิตอรเรเนยีน 
ประเทศอิตาลี โปรตุเกส สเปน ตุรกี กรีซ 
แคลฟิอรเนยีตอนใต และพ้ืนทีแ่หงแลงของอเมรกิา 
แอฟริกาใต มาดากัสการ ออสเตรเลียและอินเดีย 
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2550; ธรีะ, 2550ก; 
ศรีวิจิตรา, 2550) ทั่วโลกมีมากกวา 600 สายพันธุ 
(ทวีศักดิ์, 2550) จัดอยูในสิบอันดับแรกของผลไม
ในโลกทีม่คีณุคาทางอาหารสงู ไดแก แคลเซยีม และ
ใยอาหารสูงกวาผักผลไมทุกชนิด ฟอสฟอรัส 
ธาตุเหล็กสูง ซึ่งจะชวยเสริมสรางซอมแซมเสริม
ความแข็งแรงของกระดูกและฟน สรางสมดุลของ
กรด-ดางในรางกาย ถนอมสุขภาพ ลดรอยเห่ียวยน 
ทําใหออนวัย ปองกันโรคปอด นิ่ว และกระเพาะ
ปสสาวะอักเสบ มี antioxidant polyphenol สูง 
ปองกันมะเร็งตางๆ ในทางการแพทยสารสกัดจาก
มะเดื่อฝรั่งถูกนํามาใชยับย้ังการเจริญของเซลล
มะเร็ง ชวยฟอกตับและมาม เปนยาระบายออนๆ 
ชวยระบบขับถาย กําจัดของเสียออกจากรางกาย 
แกทองผูก นอกจากนี้อุดมดวยโปรตีน เอนไซม
ยอยอาหาร สมานแผล มวีติามนิเอ บ1ี บ2ี ซ ีไนอาซนิ 
ใหพลังงานสูง ในขณะที่ไมมีไขมันคอเลสเตอรอล
หรอืโซเดยีม จงึไมมปีญหากบัผูปวยความดนั ไขมนั
ในเลือดสูง หรือโรคตับ (ธีระ, 2550) สายพันธุที่
นาํมาปลกูในประเทศไทยได ไดแกพนัธุ Inca Gold, 
พันธุ ญี่ปุ น BTM6, พันธุ สเปน (ธีระ, 2550) 
นอกจากนีส้ถานวีจิยัโครงการหลวงอนิทนนทมกีาร
ศึกษาสายพันธุมะเดื่อ 6 สายพันธุ ไดแก พันธุ 

Brown-Turkey มะเด่ือดูไบ มะเด่ือจีน มะเด่ือ
อหิราน มะเด่ือใบกลม และมะเด่ือสเปน (กระทรวง
เกษตรและสหกรณ, 2550) สถานีเกษตรหลวง
อางขาง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม มกีารศึกษา
และพัฒนาการปลูกมะเด่ือฝรั่ง 2 สายพันธุ ไดแก 
พนัธุดอรฟน (Dauphine) และพันธุไวทมารเซลเลสส 
(White Marseilless) (ทวีศักดิ์, 2550) สถานี
เกษตรหลวงปางดะ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม 
ไดศึกษาการเจริญเติบโตของมะเด่ือฝรั่ง พันธุ 
ดอรฟน (Dauphine), อินทนนท, ดอรฟน เจแปน, 
คาโดตา, ลิซา, ชูกา, บราว เทอรกี้ และ White 
Marseilless (ศรีวิจิตรา, 2550) และ ธีระ (2550) 
ไดศึกษาเพ่ือปรับปรุงสายพันธุมะเด่ือฝร่ัง ไดแก 
พันธุ Alma, Black Jack, Black Mission, Brown 
Turkey Japan, Brown Turkey USA., Conadria, 
Dauphine, Genoa, Osborn, Kadota, Inca Gold 
และไมทราบชื่อ จากประเทศอิตาลี ไตหวัน ญี่ปุน 
และสหรัฐอเมริกา พบวา มะเด่ือฝร่ังสายพันธุญีปุ่น 
เมื่อผลสุก ผิวผลแดงจัดถึงมวงเขม เนื้อในสีแดง
คลายสสีตรอวเบอรร ีเมลด็เลก็ลบีกรบุกรอบทานได 
ผลสุกเหมาะสําหรับรับประทานสด รสชาติหวาน
เขมขน ไมมีรสเปรี้ยว กลิ่นหอมคลายกลิ่นกุหลาบ 
เนื้อละเอียด หรืออาจประยุกตใชทําผลไมแปรรูป
ตางๆ เชน ทํามะเดื่อฝรั่งอบแหง ตากแหง ทําแยม
มะเด่ือฝร่ัง บรรจุกระปอง ลอยแกว แชอิ่ม ผสม
ในชาคลายชาไขมกุ ผสมกับผลไมชนดิอืน่ในการทํา
นํ้าผลไมป น หรือเปนสวนผสมในการทําขนม
ทดแทนลูกเกด (จารุพันธ และคณะ 2549) โดยมี
ประวัติการปลูกมะเดื่อฝรั่งของกรมวิชาการเกษตร 
ดังนี้
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ป การดําเนินการ สถานที่ แหลงงบประมาณ

2550-2553 โครงการความรวมมือทางดาน
วิชาการเกษตร ไทยและอารเมเนีย 
ในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 9 
ทรงครองราชย 60 ป และมี
พระชนมายุครบ 80 พรรษา

ศูนยวิจัย เกษตรหลวงเชียงใหม  
(ขุนวาง)

กรมวิชาการเกษตร

2551-2553 รวบรวมและปลูกมะเดื่อฝรั่ง 
10 สายพันธุ พบพันธุท่ีมีศักยภาพ
ในแตละแหลงปลูก

- โครงการฟาร ม ตั วอย า งตาม
พระราชดําริ บ.ดงเย็น อ.จอมทอง 
จ.เชียงใหม

-  ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม 
(ขุนวาง) อ.แมวาง จ.เชียงใหม

กรมวิชาการเกษตร 
(งานวจิยัอนรุกัษไมผล
เมืองหนาว)

2554 คดัพันธุสาํหรับใชในการทดลอง ศูนยวิ จัย เกษตรหลวงเชียงใหม  
(ขุนวาง) อ.แมวาง จ.เชียงใหม

กรมวิชาการเกษตร

2555-2557 คัดเลือก และทดสอบพันธุ
มะเดื่อฝรั่ง

-  ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม 
(ขุนวาง) อ. แมวาง จ. เชียงใหม

-  ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก
-  ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร

ที่สูงเลย (ภูเรือ) อ.ภูเรอื จ.เลย

กรมวิชาการเกษตร

2558 ไดพันธุแนะนํา: มะเดื่อฝรั่ง กรมวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

อุปกรณและวิธีการ
วัสดุและอุปกรณในการดําเนินการทดลอง

ตนพันธุ มะเดื่อฝรั่ง จํานวน 5 สายพันธุ  
สายพันธุละ 4 ตน วางแผนการทดลองแบบ RCBD 
สุมในบล็อกสมบูรณ มี 5 กรรมวิธี (พันธุ) 4 ซํ้า 
ซํ้าละ 1 ซึ่งกรรมวิธีที่ 1 คือ สายพันธุ Japan 
กรรมวิธีที่ 2 สายพันธุ Variegated กรรมวิธีที่ 3 
พันธุ Dauphine กรรมวิธีที่ 4 พันธุ Varte และ
กรรมวิธทีี ่5 พนัธุ Brown Turkey โดยปลกูทดสอบ
สายพันธุ  ณ ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม 
(แมจอนหลวง) เตรียมหลุมปลูก โดยขุดหลุมขนาด 

50 × 50 × 50 เซนตเิมตร จาํนวน 20 หลมุ กรรมวธิี 
(พันธุ ) ละ 4 หลุม รองกนหลุมดวยปุ ยคอก 
1 กโิลกรัม/หลมุ โนมกิง่เม่ือมกีิง่หลักสองก่ิงสาํหรับ
โนมก่ิงตามแนวยาวของแปลง บาํรงุรกัษาตนมะเดือ่
ฝรั่งตามกรรมวิธี บันทึกขอมูลการเจริญเติบโต
โดยวัดจากเหนือดิน 30 เซนติเมตร จํานวนผลตอ
ตน/นํ้าหนักผลตอตน ปริมาณและคุณภาพผลผลิต 
ไดแก นํ้าหนักผลเฉลี่ย (กิโลกรัม) ปริมาณของแข็ง
ที่ละลายน้ํา ปริมาณกรดไตเตรท โรคและแมลง
ที่พบและการกําจัด รวบรวมขอมูลและวิเคราะห
ขอมูลตางๆ ทางสถิติ และสรุปผลการทดลอง
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ผลการวิจัยและวิจารณ
การเจริญเติบโตของมะเด่ือฝร่ังท้ัง 5 สายพันธุ 

คอนขางชาในชวงแรก เนื่องจากพืชอยู ในชวง
พักตัวประกอบกับสภาพอากาศท่ีหนาวเย็น ทําให
มีการเจริญเติบโตเพียงเล็กนอย พืชจะเร่ิมมีการ
เจริญเติบโตที่ชัดเจนในชวงปลายฤดูฝน เน่ืองจาก
สภาพอากาศทีอ่บอุนขึน้ ประกอบกับดนิมคีวามชืน้
เหมาะสมในชวงฤดฝูน โดยตนเริม่มีการแตกใบและ
สรางก่ิงใหมในชวงดังกลาว อัตราการเจริญเติบโต
ในชวงปที่ 1-2 พบวา มะเดื่อฝรั่งพันธุ Variegated 
มีการเจริญเติบโตดานเสนรอบวงโคนตนสูงที่สุด 
รองลงมาไดแกพันธุ Japan พันธุ Dauphine พันธุ 
Verte ตามลาํดบั สวนพนัธุ Brown turkey มีอตัรา
การเจริญเติบโตดานเสนรอบวงโคนตนนอยที่สุด 
คาดวาเกิดจากมะเด่ือฝร่ังแตละสายพันธุ มีการ
ปรับตัวตอสภาพภูมิอากาศท่ีแตกตางกัน ทําใหมี
การตอบสนองทีต่างกนัในการเจรญิเติบโต โดยขนาด
เสนรอบวงโคนตนมะเดื่อฝร่ังมีความแตกตางกัน
อยางมนียัสาํคัญทางสถติ ิ(P<0.01) โดยมะเดือ่ฝรัง่
พนัธุ Dauphine มขีนาดเสนรอบวงโคนตนมากทีส่ดุ 
เฉลี่ยเทากับ 11.9 เซนติเมตร รองลงมาคือพันธุ 
Variegated เฉลี่ยเทากับ 11.4 เซนติเมตร และ
พันธุ Brown Turkey มีขนาดเสนรอบวงนอยที่สุด 
เฉลีย่เทากับ 8.00 เซนตเิมตร และเมือ่คิดเปนอตัรา
การเพ่ิมของเสนรอบวงโคนตนตอป พบวามะเด่ือ
ฝรั่งพันธุ Variegated มีอัตราการเพ่ิมของเสน
รอบวงโคนตนตอปมากท่ีสดุ เทากบั 2.4 เซนติเมตร/
ป รองลงมาไดแกพันธุ Japan, พันธุ Dauphine 
และพันธุ Verte มีคาเทากับ 2.0, 1.7 และ 1.3 
เซนติเมตร/ป ตามลําดับ พันธุ Brown Turkey มี
อตัราการเพ่ิมของเสนรอบวงโคนตนตอปนอยทีส่ดุ 
เทากับ 1.0 เซนติเมตร/ป (Table 1, Figure 1)

สําหรับการใหผลผลิต พบวา ตนมะเด่ือฝร่ัง
พันธุ Japan มีการติดผลมากที่สุด เฉลี่ย 50 ผล/
ตน รองลงมาไดแกพันธุ Verte, พันธุ Dauphine 
และพันธุ Variegated ที่มีการติดเทากับ 35, 33 
และ 20 ผล/ตน ตามลําดับ และพันธุ Brown 
Turkey มีการติดผลนอยที่สุด เทากับ 5 ผล/ตน 
(Table 2)

สําหรับคุณภาพของผลผลิตมะเด่ือฝรั่ ง 
พบวาการติดผลจะออกดอกบนก่ิง (Figure 2) 
นํ้าหนักเฉลี่ยตอผลของมะเดื่อฝรั่งพันธุ Brown 
turkey มนีํา้หนกัเฉล่ียตอผลสูงสดุเทากบั 65.5 กรมั 
รองลงมาไดแกพันธุ Japan, พันธุ Dauphine และ
พนัธุ Verte มนีํา้หนกัเฉลีย่ตอผลเทากบั 42.9, 35.4 
และ 33.6 กรัม พันธุ Veriegate มีนํ้าหนักเฉล่ียตอ
ผลนอยท่ีสุด เทากับ 20.5 กรัม (Table 3) ดาน
ปรมิาณของแขง็ทีล่ะลายนํา้ได (% Brix) พบวาพนัธุ 
Japan มีคาเฉลี่ยปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าได
สงูสดุ เทากบั 12.3 รองลงมาไดแกพนัธุ Veriegate, 
พันธุ Brown turkey และพันธุ Verte ที่มีคา
ความหวาน 11.9, 11.5 และ 9.65 ตามลําดับ พันธุ 
Dauphine มีคาเฉล่ียปริมาณของแข็งที่ละลายน้ํา
ไดตํ่าที่สุด เทากับ 8.94 (Table 3) ดานขนาดของ
ผลเมื่อสุกแกเต็มที่ (วัดขนาดทั้งความกวางผลและ
ความยาวผลเม่ือผลขยายใหญที่สุดกอนเก็บเก่ียว 
โดยเก็บเก่ียวเมื่อผลเริ่มนิ่ม) พบวามะเดื่อฝรั่งพันธุ 
Dauphine มีขนาดผลใหญที่สุด รองลงมาไดแก
พันธุ Brown turkey, พันธุ Japan และพันธุ 
Veriegate ตามลําดับ พันธุ Verte มีขนาดผลเฉล่ีย
เล็กท่ีสุด (Table 4, Figure 3)

ดานศัตรูพืช โรคและแมลงที่พบ พบวาเมื่อ
เขาสูปที่สองภายหลังการปลูก พบการเขาทําลาย
ผลผลิตในระยะสุกแกโดยมีนก หนู กระรอก และ
คางคาว เขากัดแทะผลท่ีสุกเปนอาหาร ปองกันได
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โดยการหอผลดวยตาขายมุงพลาสติก (ตาขาย
ไนลอน) รวมกับการทําความสะอาดบริเวณรอบๆ 
แปลงเพ่ือไมใหเปนที่หลบซอนและท่ีอยูอาศัยของ
สัตวดังกลาว นอกจากน้ันในระยะชวงฤดูฝนท่ีพืช
มกีารเจรญิเตบิโตดานการเพิม่จาํนวนใบและลาํตน
พบการเขาทําลายของดวงเจาะลําตน โดยพืชจะ
แสดงอาการยอดและใบเหี่ยวและใบรวง เนื่องจาก
หนอนเจาะเขาทาํลายทอน้ําทออาหารภายในลาํตน
บริเวณโคนตน (Figure 2) ปองกันไดโดยทําความ

สะอาดรอบๆ บริเวณโคนตน และทาสีนํ้าผสมสาร
ปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชบริเวณรอบๆ โคนตน 
และหากพบการเขาทาํลายใหทาํการใชปลายมีดหรือ
วัสดุแข็งแคะเอาตัวหนอนออกจากลําตน ทาทับ
บาดแผลดวยปูนแดงหรือสีนํ้าผสมยากันรา กรณี
ไมสามารถนาํหนอนออกจากลําตนไดใหฉดียากําจัด
แมลงเขาบริเวณรูเจาะใหตวัยาดูดซมึหรือสมัผสักับ
ตัวหนอนจนออกฤทธ์ิกําจัดหนอนภายในลําตน 
(Table 3, Figure 3)

Table 1  Trunk circumference of five varieties fig

Varieties
Trunk circumference 

(cm.)
Average annual increase of Variegated 

trunk circumference (cm./year)

Japan
Variegated
Dauphine
Verte
Brown Turkey

8.20b

11.4a

11.9a

10.3ab

8.00b

2.0ab

2.4a

1.7b

1.3b

1.0b

F-test
C.V. (%)

**
28.00

**
9.08

** Means within a column followed by different alphabets were significantly different at P<0.01 
by DMRT

Table 2  Average yield of five varieties fig

Varieties Number of fruit Weight of fruit / tree (Kg.)

Japan
Variegated
Dauphine
Verte
Brown Turkey

50a

20c

33b

35b

5.0d

2.16a

0.41c

1.17b

1.18b

0.33c

F-test
C.V. (%)

*
26.00

*
6.64

*  Means within a column followed by different alphabets were significantly different at P<0.05 

by DMRT

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



Table 3  Fruit quality of five varieties fig

Varieties Weight (g.) Width (cm.) length (cm.) (% Brix)

Japan
Variegated
Dauphine
Verte
Brown turkey

42.9a

20.5c

35.4b

33.6b

65.5a

4.69bc

4.77bc

9.73a

3.65d

5.00ab

5.69ab

5.23ab

6.20a

4.50b

6.50a

12.3a

11.9ab

8.94c

9.65b

11.5ab

F-test  
C.V. (%) 

*
38.50

*
15.26

*
6.64

*
10.62

*  Means within a column followed by different alphabets were significantly different at P<0.05 
by DMRT

Figure 3  Fruit characteristic of Brown Turkey (A), Dauphine (B), Japan (C), Variegated (D) 
and Verte (E) of fig

Figure 1  Fruit canopy during fig development Figure 2  Fruit setting
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สรุปผลการทดลอง
จากการทดสอบเพ่ือคัดเลือกสายพันธุ 

มะเดื่อฝร่ังจํานวน 5 สายพันธุ ไดแกพันธุ Japan, 
Dauphine, variegated, Verte และ Brown 
Turkey โดยทดลองปลูกในพื้นที่ ศูนย วิจัย
เกษตรหลวงเชียงใหม ความสูง 1,300 เมตรจาก
ระดับนํ้าทะเลปานกลาง เมื่อปลูกเปนระยะเวลา 
4 ป พบวามะเดื่อฝร่ังทุกพันธุมีการใหผลผลิต โดย
มะเดื่อฝรั่งพันธุ Variegated มีการอัตราการ
เจริญเติบโตดานลําตน (อตัราการเพ่ิมของเสนรอบวง
โคนตน) สูงที่สุด แตไมแตกตางในทางสถิติกับพันธุ 
Japan รองลงมาคือพันธุ Dauphine ดานผลผลิต
พบวามะเดือ่ฝรัง่พนัธุญีปุ่นใหปรมิาณผลผลติตอตน
สูงที่สุด มีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดสูงที่สุด 
และมีนํ้าหนักเฉลี่ยผลรองจากมะเด่ือฝรั่งพันธุ  
Brown Turkey โดยเม่ือพิจารณารวมกันระหวาง
การเจริญเตบิโตการใหผลผลติและคณุภาพผลผลติ
เบือ้งตนแลว พบวามะเด่ือฝร่ังพันธุ Japan มลีกัษณะ
ที่เหมาะสมในการผลิตในพื้นที่ดังกลาวมากที่สุด 
รองลงมาได แก พันธุ  Dauphine และพันธุ  
Variegated ตามลําดบั สวนมะเด่ือฝรัง่พนัธุ Verte 
และ Brown Turkey มีการตอบสนองดานการ
เจริญเติบโตและการใหผลผลิตที่นอยเมื่อเทียบกับ
พันธุอื่นๆ
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Study on growth and some substances content of 9 varieties 
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Abstract
Plu Kao (Houttuynia cordata) cultivars were collected from various sources in 

Northern Thailand. They were identified into 3 groups included red leaf group (of Chiang 
Rai, Chiang Mai and Phitsanulok), green leaf group (of Lumpang, Phrae and Sukhothai) 
and Purple stalk group (of Phrae 1, Phrae 2 and Phrae 3). Planting 3 groups of Plu Kao at 
Chiang Mai Royal Agricultural Research Center in 2013. The experimental was designed 
as RCBD with 9 treatments and 3 replications. After 3 months of planting, there was no 
significant difference in the growth of canopy. It was found that purple stalk of Phrae 1 
had the highest canopy as 21.91 centimeters but not different from other groups. At the 
age of 6 months, all three groups showed no significant different in growth of canopy 
and average number of leaves per tree. When considering the fresh weight per square 
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meter, it was found that green of Lumpang, red leaf of Phitsanulok, purple stalk of Phrae 
2 and green leaf of Sukhothai group were 2,450, 2,250, 2,150 and 2,050 grams, respectively. 
Whereas purple stalk of Phrae 1, red leaf of Chiang Rai, red leaf of Chiang Mai and green 
leaf of Phrea had average fresh weight per square meter as 1,250, 1,150, 1,000 and 1,000 
grams, respectively. However, dry weight (at 45 °C for 24 hours) of all cultivars were not 
statistically different form each other. It was found that the quercetin and rutin of purple 
stalk of Phrea 1 tended to have high content of quercetin than other cultivars. For rutin 
substance, it was found that green leaf of Lumpang contained higher rutin than that of 
other cultivars.
Keywords: Plu Kao, Quercetin, Rutin

บทคัดยอ
รวบรวมสายพันธุพลูคาวที่ไดจากแหลงตางๆ ในภาคเหนือ จัดกลุมพลูคาวไดเปนสามกลุม ไดแก 

สายพันธุใบแดง ไดแก ใบแดงเชียงราย ใบแดงเชียงใหม และใบแดงพิษณุโลก สายพันธุใบเขียว ไดแก 
ใบเขียวลําปาง ใบเขียวแพร และใบเขียวสุโขทัย และสายพันธุกานมวง ไดแก กานมวงแพร 1 กานมวง
แพร 2 และกานมวงแพร 3 ปลูกพลูคาวทั้ง 3 กลุมในพ้ืนท่ีศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม ในป พ.ศ. 2555 
วางแผนการทดลองแบบ RCBD 9 กรรมวิธี 3 ซํ้า เมื่อพืชอายุ 3 เดือน ไมพบความแตกตางของการเจริญ
ดานเสนผานศนูยกลางทรงพุม พบวาสายพันธุกานมวงแพร 1 มคีวามสงูตนเฉลีย่มากทีส่ดุคอื 21.91 เซนติเมตร 
แตไมแตกตางกับสายพันธุอื่น เมื่ออายุ 6 เดือน ทั้งสามกลุมไมพบความแตกตางของการเจริญเติบโต
ดานเสนผานศูนยกลางทรงพุม และจํานวนใบเฉลี่ยตอตน แตเมื่อพิจารณาจากนํ้าหนักสดตอพื้นท่ีปลูก 
1 ตารางเมตร พบวาสายพันธุใบเขียวลําปาง สายพันธุใบแดงพิษณุโลก สายพันธุกานมวงแพร 2 และ
สายพันธุใบเขียวสุโขทัย เปนกลุมที่มีนํ้าหนักสดตอตารางเมตรเฉลี่ยมีคาสูงเทากับ 2,450 2,250 2,150 
และ 2,050 กรัม ตามลําดับ สวนสายพันธุกานมวงแพร 1 สายพันธุใบแดงเชียงราย สายพันธุใบแดง
เชียงใหม และสายพันธุใบเขียวแพร มนีํา้หนกัสดเฉล่ียตอตารางเมตรท่ีตํา่กวากลุมแรก คอื 1,250, 1,150, 
1,000 และ 1,000 กรัม ตามลําดับ แตเมื่อนําผลผลิตไปอบที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เปนเวลา 
24 ชั่วโมง นํ้าหนักแหงที่ไดไมมีความแตกตางกันทางสถิติ และเม่ือนําไปวิเคราะหหาปริมาณสารสําคัญ 
2 ชนิด ไดแก เคอรซีติน (Quercetin) และรูติน (Rutin) พบวาสายพันธุกานมวงแพร 1 มีแนวโนมพบ
ปรมิาณสารสาํคญัเคอรซตีนิสงูกวาพนัธุอืน่ สวนสารรตูนิพบในสายพนัธุใบเขียวลาํปางสงูกวาสายพนัธุอืน่ 
วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อคัดเลือกสายพันธุพลูคาวท่ีใหผลผลิตและสารสําคัญสูงในแหลงปลูก
คําสําคัญ: พลูคาว เคอรซีติน รูติน
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คํานํา
ปจจบุนัประชาชนสวนใหญใหความสนใจกับ

การดํารงชีวิตและการดูแลสุขภาพของตนเองโดย
วิธีธรรมชาติมากขึ้น ทําใหความนิยมในการใช
สมุนไพรเพื่อสุขภาพมีแนวโนมสูงขึ้นอยางรวดเร็ว 
ทําใหกระแสความตองการสมุนไพรมีมาก โดย
องคการอนามัยโลกคาดวาปจจุบันมูลคาของ
ผลิตภัณฑสมุนไพรในตลาดโลกมีมูลคาสูงถึงปละ 
4.4 ลานลานบาท และยังคงมีแนวโนมเติบโตอยาง
ตอเนื่อง ภาครัฐมีนโยบายที่จะพัฒนาประเทศให
เปนศูนยกลางสุขภาพของเอเชียและนานาชาติ 
(Medical Hub) ในป พ.ศ. 2555-2559 และคาดวา
จะสามารถสรางรายไดใหประเทศรวม 5 ป ประมาณ 
814,266 ลานบาท โดยผลผลิตดานสมุนไพรและ
ผลิตภัณฑสุขภาพคาดวาจะสามารถสรางรายได
ใหประเทศไดถึง 52,493 ลานบาท สําหรับใน
ประเทศไทย ผลิตภัณฑสมุนไพรเปนที่ยอมรับและ
มีความตองการมากขึ้นเชนเดียวกัน โดยมีการใช
ผลิตภัณฑในลักษณะของอาหารเสริมสุขภาพ 
เคร่ืองสําอางสมุนไพร นวดและอบตัวดวยสมุนไพร 
ตลอดจนการรับประทานเคร่ืองดื่มสุขภาพ ทําให
ธุรกิจสมุนไพรมีรายไดอยางมหาศาล และมีโอกาส
เติบโตไดอีกมาก ทั้งน้ีเห็นไดจากการท่ีตลาด
ผลติภณัฑสมนุไพรในประเทศขยายตัวปละไมตํา่กวา
รอยละ 20-30 และจากการสํารวจทัว่ประเทศพบวา
มีมูลคาการใชจายเก่ียวกับผลิตภัณฑสมุนไพร 
48,000 ลานบาท (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2555) จาก
มูลคาของสินคาที่สูงและมีแนวโนมการเติบโตของ
ตลาดอยางตอเนื่องทําใหรัฐบาลมีการสงเสริมและ
สนับสนุนใหมีการพัฒนาการผลิตสมุนไพรท่ีมี
คุณภาพในเชิงพาณิชย และผลักดันใหไทยเปน
ศนูยกลางการคาสมนุไพรของเอเชยีในอนาคต โดย
วางยุทธศาสตรในการพัฒนาสมุนไพรไทยใหเปน

ผลติภณัฑเศรษฐกจิของชาต ิดงันัน้จงึมคีวามจาํเปน
อยางยิ่งท่ีกรมวิชาการเกษตรจะตองรวบรวมและ
ศึกษาพันธุพืชสมุนไพรท่ีมีศักยภาพ และตลาดมี
แนวโนมความตองการสูงข้ึน ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ เพื่อจะไดมีพันธุและการขยายพันธุ
ที่พรอมจะขยายใหเกษตรกร รวมทั้งเปนแหลง
รวบรวมชนิดและพันธุพืชสมุนไพรที่มีเทคโนโลยี
การผลิตและการจัดการทั้งกอนเก็บเกี่ยวและหลัง
เก็บเก่ียวท่ีถูกตองและเหมาะสม อันจะสามารถ
รองรับความตองการวัตถุดิบที่ขยายตัวมากข้ึน 
จนสงเสริมพัฒนาเปนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ
สมุนไพรเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและเพิ่มรายไดให
เกษตรกร ตลอดจนใหวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ไมมี
สารพิษตกคาง ปลอดภัยแกผูบริโภค

พลูคาว เปนสมุนไพรพ้ืนบานท่ีมีประวัติการ
ใชประโยชนอยางกวางขวางในภูมิภาคตางๆ ของ
เอเชียมานานแลว นิยมปลูกเปนอาหาร สมุนไพร 
และไมประดบั พลคูาวเปนพชืในวงศ Saururaceae 
มชีือ่วทิยาศาสตรวา Houttuynia cordata Thunb. 
ชื่อสามัญ Chinese lizard tail, fishwort, 
heartbeat, chameleon plant มีชื่อเรียกตาม
ทองถิ่นตางๆ คือ ผักคาวตอง หรือผักกานตอง 
(ภาคเหนือ) ผักคาวทอง (ภาคกลาง) เปนพันธุไม
กลางแจงที่ชอบขึ้นในดินท่ีชื้นแฉะหรือริมนํ้าท่ัวไป 
สามารถขยายพันธุ ด วยการแยกตนและปกชํา 
พลูคาวมีเขตการขยายพันธุทั่วไปในเขตตะวันออก
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต เจริญเติบโตไดตั้งแต
พื้นที่ราบตํ่าจนถึงท่ีสูงประมาณ 2,500 เมตร
เหนือระดับนํ้าทะเล สําหรับประเทศไทยพบมาก
ในภาคเหนอื ทัง้ทีข่ึน้ตามธรรมชาตแิละทีป่ลกูเลีย้ง 
สามารถเจริญเติบโตในดินตางๆ ตั้งแตดินรวนท่ี
อดุมสมบรูณ จนถงึดนิทรายทีม่ปีรมิาณธาตอุาหาร
บางชนิดคอนขางตํ่า (ปริญญา, 2553) พลูคาว
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จัดเปนพืชลมลุก มีกลิ่นคาว ลําตนใตดินเปนปลอง
สั้นๆ ตามขอมีรากออกโดยรอบ และมีลําตนที่อยู
เหนือดินสูง 10-30 เซนติเมตร ลําตนเหนือดินน้ี 
สวนขอทีท่อดเอนแตะพ้ืนดนิจะสามารถออกรากได 
ใบเดีย่วออกเวยีนหรอืออกสลบั ปลายใบแหลมมาก 
โคนใบรูปหัวใจ ชอดอกออกตามยอดหรือซอกใบ 
(วัชร,ี 2548) สําหรับสรรพคุณในตํารับยาไทยของ
พลูคาวน้ัน ตน ใชในการรักษาโรคติดเช้ือและ
ทางเดนิหายใจ ฝหนองในปอด ปอดบวม ปอดอกัเสบ 
ไขมาลาเรีย แกบิด ขับปสสาวะ ลดอาการบวมนํ้า 
นิว่ ขบัระดขูาว รดิสดีวงทวาร แกโรคผวิหนัง ผืน่คนั 
ฝฝกบวั แผลเปอย ตดิเช้ือในทางเดินปสสาวะ แกไอ
หลอดลมอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ ราก ใชเปนยา
ขับปสสาวะ ใบ ใชรักษาโรคบิด หัด โรคผิวหนัง 
ริดสีดวงทวาร หนองใน ใชปรุงเปนยาแกกามโรค 
ทําใหแผลแหงเร็ว แกโรคขอและแกโรคผิวหนัง
ทุกชนิด ทั้งตนมีรสเย็นและฉุน ใชเปนยาแกโรคบิด 
โรคตดิเชือ้ในทางเดนิปสสาวะ ขบัปสสาวะ แกบวมนํา้ 
แกไอ หลอดลมอกัเสบ ฝบวมอกัเสบ รดิสดีวงทวาร 
หูชั้นกลางอักเสบ (ปริญญา, 2553) พลูคาวมี
องคประกอบทางเคมีที่สําคัญ 6 ประเภท คือ

1. สารประเภทนํ้ามันหอมระเหย (volatile 
oil) มีอยูรอยละ 0.005-0.5 สารสําคัญที่พบไดแก 
d – borneol; bornyl acetate, caryophyllene 
และอื่นๆ ฯลฯ (อัมพกิา, 2540)

2. สารประเภทฟลาโวนอยด (flavanoids) 
ไดแก quercetin, chloger acid, rutin และ
สารอ่ืนๆ (Hayashi et al., 1995)

3. สารประ เภท อัลคาลอยด   ไ ด  แ ก  
aristalactam A, cepharanone B, cordarine, 
benzamide และสารอ่ืนๆ (Probstle and Bauer, 
1992)

4. สารประเภทกรดไขมนั ไดแก capric acid, 
lauric acid, linoleic acid, oleic acid และ
สารอื่นๆ (อัมพิกา, 2540)

5. สารประเภทสเตอรอล (sterols) ไดแก 
phytol, spinasterol, stigmasterol และสารอืน่ๆ 
(อัมพิกา, 2540)

6. สารประกอบเคมีชนิดอื่ นๆ  ได แก  
polyphenolic acid เชน chlorogenic acid และ
แรฮาบุ เชน fluoride; potassium chloride, 
potassium sulfate และสารอืน่ๆ (อมัพกิา, 2540)

สารสาํคญัหลกัท่ีพบในพลคูาวเปนสารในกลุม 
flavonoid glycosides มสีรรพคณุในการรกัษาโรค
ตดิเชือ้ตางๆ ตานและยบัยัง้การเจรญิของแบคทเีรยี
แกรมลบถึง 9 ชนิด ไดแก Rutin มีฤทธิ์ตาน
อนุมูลอิสระตามธรรมชาติ (ตานการเกิดมะเร็ง) 
ทางการแพทยยงัใชเสรมิสรางผนงัหลอดเลอืดฝอย 
ปองกันหลอดเลือดฝอยแตก (โรคหลอดเลือด
ในสมองแตก) สวน quercetin มีฤทธ์ิต าน
อนมุลูอสิระบรเิวณเยือ่หุมเซลล ทีม่ปีระสทิธภิาพสงู 
สามารถลดอาการเกดิภมูแิพ หอบหดื และลดภาวะ
ความดันโลหิตสูง ยับยั้งการเจริญของเซลลมะเร็ง
เตานม ตอมลูกหมาก รังไข เยื่อบุโพรงมดลูก และ
มะเร็งปอด (Hayashi et al., 1995) อีกท้ังยังมี
คุณสมบัติของยาและสารออกฤทธิ์ ดังนี้ 1) ฤทธ์ิ
ในการทําลายเซลลมะเร็ง (Kim et al., 2001) 
2) ฤทธ์ิยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็ง
เม็ดเลือดขาว (นิรนาม, 2546) 3) ฤทธิ์ตานไวรัส 
และ 4) ฤทธิต์านเชือ้ไวรสัและแบคทเีรยีรวมทัง้เชือ้
ไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 (ไทยรัฐออนไลน, 
2552) คณะนักวจิยัของกรมวทิยาศาสตรการแพทย 
กระทรวงสาธารณสุข ไดทําการศึกษาฤทธ์ิของ
พลูคาวตอเซลลในระบบคุมกันในหลอดทดลอง 
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พบว าสามารถกระตุ นการแบ งตัวของเซลล 
เม็ดเลือดขาวได และไดทําการศึกษาฤทธิ์ของ
พลคูาวหรอืพลคูาวแคปซลู (Cordex) และยาตาํรา
สมุนไพรงวงตาล แคปซูล (Watusplex) ซึง่มพีลคูาว
เปนองคประกอบ ผลิตโดยองคการเภสัชกรรม 
มฤีทธ์ิชวยเพ่ิมการแบงตวัเม็ดเลือดขาวของคนปกติ
ในหลอดทดลองได เปนตน (Sriwanthana et al., 
2003.) ปจจุบัน ในการผลิตพลูคาวยังขาดพันธุทีใ่ห
สารสาํคญัสม่ําเสมอ การปลูกในสภาพพ้ืนทีต่างกนั
ใหสารสําคัญตางกัน จึงควรมีการศึกษาการผลิต
พลูคาวเพื่อใหไดวัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีสารสําคัญ
ที่มีฤทธิ์ทางเภสัช ปราศจากการปนเปอนสารพิษ
และส่ิงเจือปน เปนสิง่สาํคัญทีจ่ะทําใหไดผลติภณัฑ
แปรรูปพลคูาวท่ีมคีณุภาพ อกีทัง้พลูคาวยังเปนพืช
ที่สามารถพัฒนาขยายผลแนะนําสูเกษตรกรและ
ชมุชน อนัจะเปนทางเลอืกในการปลกูพชืทีส่ามารถ
ทํารายไดแกครัวเรือน และสามารถเพิ่มรายไดแก
เกษตรกรและชุมชน รวมทั้งเกษตรกรไดรับการ
ถายทอดความรูดานการเกษตร ไดเรยีนรูและนําไป
ปรับใชในไรนาของเกษตรกร เปนการชวยเหลือ
สนับสนุนใหเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการ
ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางย่ังยืนในท่ีสุด

อุปกรณและวิธีการ
วางแผนการทดลองแบบ RCBD โดยมีพันธุ

พลูคาว 9 สายพันธุ (กรรมวิธี, Figure 1) มี 3 ซํ้า 
ไดแก สายพันธุใบแดง จาก 3 แหลงปลูก ไดแก 
เชยีงราย พษิณโุลก และเชยีงใหม สายพนัธุใบเขยีว 
จาก 3 แหลงปลูก ไดแก ลําปาง แพร และสุโขทัย 
และสายพันธุกานสีมวง จาก 3 แหลงปลูก ไดแก 
แพร 1 แพร 2 และแพร 3 โดยปลูกในศูนยวิจัย

เกษตรหลวงเชียงใหม เตรียมตนกลาพันธุพลูคาว
ที่มีกิ่งสมบูรณ ขยายพันธุโดยการปกชํา เพื่อใช
เปนตนพนัธุในการทดสอบ เตรียมแปลงปลูกโดยใช
ปนูขาวเปนตวัผสมดนิ ขนาดแปลง 1 × 3 ตารางเมตร/
ซํา้ ระยะปลูก 15 × 20 เซนตเิมตร วเิคราะหปรมิาณ
สาระสําคัญโดยวิธี aluminum chlor ide 
calorimetry โดยใชเคอรซิตินเปนสารมาตรฐาน 
ละลายสารสกัดดวยเมทานอล นําสารสกัดแตละ
ชนิดมา 0.5 มิลลิลิตร ความเขมขนของสารสกัด 
1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร แลวเติมเอทานอล 95% 
ลงไป 1.5 มิลลิลิตร จากนั้นเติม 10% aluminum 
chloride 0.1 มิลลิลิตร เขยาใหเขากัน แลวเติม 
1 M potassium acetate 0.1 มิลลิลิตร แลวปรับ
ปริมาตรดวยนํ้ากลั่นจนครบ 5 มิลลิลิตร ตั้งท้ิงไวที่
อุณหภูมิหองเปนเวลา 30 นาที นําสารละลาย
ที่ได ไปวัดคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 
415 นาโนเมตร คํานวณหาปริมาณสารสําคัญ
ในสารสกดัโดยเปรยีบเทียบกราฟมาตรฐานเคอรซนิ
ในหนวยมิลลิกรัม บันทึกขอมูลการเจริญเติบโต 
ปรมิาณและคุณภาพผลผลิต และปริมาณสาระสําคญั

ผลการวิจัยและวิจารณ
1) การเจริญเติบโต

พบวาเมื่อปลูกพลูคาวทุกสายพันธุ  เป น
ระยะเวลา 3 เดือน ทําการบํารุงรักษาตามหลัก
วิชาการที่ถูกตองและเหมาะสมตามคําแนะนํา
การปลูกพืชผักของกรมวิชาการเกษตร ตนพลูคาว
สายพันธุกานมวงแพร 1 มีความสูงตนเฉลี่ยสูงสุด 
วดัได 21.91 เซนติเมตร ไมแตกตางอยางมนียัสาํคญั
ทางสถิติกับพันธุอื่นๆ ยกเวนพันธุใบเขียวลําปาง
ที่มีคาความสูงตนตํ่าสุด เทากับ 15.36 เซนติเมตร 
ดานความกวางทรงพุม เมื่อพิจารณาจากเสนผาน
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ศนูยกลางในแนวทิศเหนือ-ทศิใต และทิศตะวันออก-
ทิศตะวันตก พบวาทุกสายพันธุมีการเจริญเติบโต
ดานทรงพุมไมแตกตางกันทางสถิติ (Table 1) เมื่อ
พิจารณาถึงการเจริญเติบโตดานจํานวนใบตอตน 
พบวาพันธุกานมวงแพร 3 มีจํานวนใบเฉล่ียสูงสุด 
เทากบั 10.43 ใบตอตน ไมแตกตางทางสถติกิบัพนัธุ
กานมวงแพร 2 พันธุกานมวงแพร 3 และพันธุ
ใบแดงเชียงราย ที่มีจํานวนใบตอตนเฉลี่ยเทากับ 
9.67, 8.73 และ 8.57 ตามลําดับ รองลงมาไดแก
พันธุใบแดงเชียงใหม พันธุใบแดงพิษณุโลก พันธุ
ใบเขยีวแพร และพนัธุใบเขยีวสโุขทยั ทีม่จีาํนวนใบ
เฉลี่ยตอตนเทากับ 7.33, 7.10, 6.93 และ 6.57 
ตามลําดับ สวนพันธุใบเขียวลําปาง พบวามีจํานวน
ใบตอตนนอยที่สุด เทากับ 6.47 ใบ (Table 1) เมื่อ
ศึกษาการเจริญเติบโตของพลูคาวแตละสายพันธุ 
เมื่อปลูกเปนระยะเวลา 6 เดือน พบวา พันธุใบแดง
เชียงใหมมีความสูงตนมากท่ีสุด เทากับ 35.27 
เซนติเมตร ซึ่งไมแตกตางทางสถิติกับพันธุใบแดง
พษิณโุลก พนัธุกานมวงแพร 2 พนัธุใบแดงเชียงราย 
พันธุ ก านมวงแพร และพันธุ ใบเขียวแพร ที่มี
ความสงูตนเฉลีย่เทากบั 34.57, 34.37, 32.50 และ 
31.43 เซนติเมตร ตามลําดับ (Table 1) แตพบวา
ทุกสายพันธุไมมีความแตกตางทางสถิติดานการ
เจริญดานขาง เมื่อพิจารณาจากเสนผานศูนยกลาง
ทรงพุมในแนวทิศเหนือ-ทิศใต และทิศตะวันออก-
ทิศตะวันตก (Table 2) สําหรับจํานวนใบตอตน 

พบวาเมื่อปลูกเปนระยะเวลา 6 เดือน พันธุใบแดง
เชียงรายมีจํานวนใบตอตนสูงสุด เทากับ 8.47 
ซึ่งไมแตกตางทางสถิติกับพันธุใบเขียวแพร พันธุ
ใบเขียวสุโขทัย พันธุใบแดงเชียงใหม พันธุใบแดง
พิษณุโลก พันธุกานมวงแพร 2 พันธุใบเขียวลําปาง 
และพันธุกานมวงแพร 3 ทีม่จีาํนวนใบตอตนเทากบั 
7.63, 7.52, 7.50, 7.47, 7.27, 7.20 และ 6.83 
ตามลําดับ แตแตกตางทางสถิติกับพันธุกานมวง
แพร 1 ที่มีจํานวนใบตอตนตํ่าสุด เทากับ 6.63 ใบ 
(Table 1) ดานปริมาณของผลผลิต เมื่อพิจารณา
จากการนาํผลผลติสดมาชัง่นํา้หนกัสดตอตารางเมตร 
พบวาพันธุใบเขียวลําปางมีคานํ้าหนักสด (กรัม) 
ต อตารางเมตรสูงสุด เท ากับ 2,450 กรัม 
ซึ่งไมแตกตางทางสถิติกับนํ้าหนักผลผลิตสดพันธุ
ใบแดงพิษณุโลก พันธุกานมวงแพร 2 พันธุใบเขียว
สโุขทยั ทีม่นีํา้หนกัสด (กรมั) ตอตารางเมตรเทากบั 
2,250, 2,150 และ 2,050 ตามลําดับ แตมีความ
แตกตางทางสถิติกับพันธุกานมวงแพร 1 พันธุ
ใบแดงเชียงราย พันธุใบแดงเชียงใหม และพันธุ
กานมวงแพร 3 ทีม่นีํา้หนักสด (กรัม) ตอตารางเมตร
เทากับ 1,250, 1,150, 1,000 และ 1,000 กรัม 
ตามลําดับ แตเมื่อนําผลผลิตสดท่ีไดมาอบแหง
ที่อณุหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง 
พบวานํ้าหนักของผลผลิตที่ไดจากทุกพันธุ มีคา
ไมแตกตางกันทางสถิติ (Table 3)
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Table 1  Plant height and number of leaf of 9 chameleon cultivars at 3 and 6 months after 
planting.

Cultivars
Plant height (cm) Number of leaf

3 months 6 months 3 months 6 months

red leaf Ching Rai
red leaf Phitsanulok
red leaf Ching Mai
green leaf Lumpang
green leaf Phare
green leaf Sukhothai
Purple stalk Phrae No.1
Purple stalk Phrae No.2
Purple stalk Phrae No.3

18.66 ab

20.13 ab

20.43 ab

15.36 b

19.96 ab

15.86 ab

21.91 a

19.66 ab

20.13 ab

32.50 abc

34.57 ab

35.27 a

30.40 c

31.43 abc

30.93 bc

32.50 abc

34.37 ab

30.23 c

8.57 abc

7.10 bcd

7.33 bcd

6.47 d

6.93 bcd

6.57 cd

9.67 a

8.73 ab

10.43 a

8.47 a

7.47 ab

7.50 ab

7.20 ab

7.63 ab

7.52 ab

6.63 b

7.27ab

6.83ab

F-test
C.V. (%)

*
15.26

*
6.64

*
19.00

*
9.66

NS = Non significant difference, * = Singnificant difference at probability level 0.05

Table 2  Plant spread of 9 Chameleon plant cultivars at 3 and 6 months after planting.

Cultivars

Plant spread (cm)

3 months 6 months

North-South East-West North-South East-West

red leaf Ching Rai
red leaf Phitsanulok
red leaf Ching Mai
green leaf Lumpang
green leaf Phare
green leaf Sukhothai
Purple stalk Phrae No.1
Purple stalk Phrae No.2
Purple stalk Phrae No.3

14.45
14.57
13.67
13.43
13.43
13.53
15.87
13.93
16.67

14.30
14.50
13.23
13.07
13.40
13.03
15.50
14.20
14.53

14.73
15.13
15.97
15.07
14.87
15.23
15.87
15.33
15.17

14.77
14.87
16.30
15.83
15.47
16.33
16.60
16.13
15.90

F-test
C.V. (%)

ns
10.62

ns
8.48

ns
4.64

ns
6.95

NS = Non significant difference, * = Singnificant difference at probability level 0.05
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Table 3  Fresh weight and dry weight of 9 chameleon plant cultivars at 6 months after planting.

Cultivars Fresh weight (g) Dry weight (g)

red leaf Ching Rai
red leaf Phitsanulok
red leaf Ching Mai
green leaf Lumpang
green leaf Phare
green leaf Sukhothai
Purple stalk Phrae No.1
Purple stalk Phrae No.2
Purple stalk Phrae No.3

1,150
2,250
1,000
2,450
1,000
2,050
1,250
2,150
1,000

160
155
160
175
180
170
100
155
150

F-test
C.V. (%)

*
40.32

ns
38.50

NS = Non significant difference, * = Singnificant difference at probability level 0.05

2) สารสําคัญ
พบ Quercetin ในพลูคาวสายพันธุกานมวงแพร 1 ปริมาณสูงสุด รองลงมาไดแกสายพันธุกานมวง

แพร 2 และกานมวงแพร 3 คือ 2.68, 2.22 และ 1.79 (± 0.21) มิลลิกรัม/กรัมนํ้าหนักแหง ตามลําดับ 
สวน Rutin พบปริมาณสูงสุดในสายพันธุใบเขียวลําปาง รองลงมาคือสายพันธุใบเขียวแพรและกานมวง
แพร 3 มีปริมาณ 1.25, 0.94 และ 0.87 มิลลิกรัม/กรัมนํ้าหนักแหง ตามลําดับ (Table 4)

Table 4  Quercetin and rutin content in leaf of 9 chameleon plant cultivars at 6 months 
after planting.

Cultivars Quercetin (mg/g Dw) Rutin (mg/g Dw)

red leaf Ching Rai
red leaf Phitsanulok
red leaf Ching Mai
green leaf Lumpang
green leaf Phare
green leaf Sukhothai
Purple stalk Phrae No.1
Purple stalk Phrae No.2
Purple stalk Phrae No.3

1.02 b

1.20 b

1.21 b

0.91 c

0.76 c

1.00 b

2.68 a

2.22 ab

1.79 ab

0.57 b

0.81 b

0.66 b

1.25 a

0.94 ab

0.64 b

0.62 b

0.67 b

0.87 ab

F-test * *
NS = Non significant difference, * = Significant difference at probability level 0.05

J. Agri. Prod.46 ว. ผลิตกรรมการเกษตร 2(2):39-49



Figure 1 Characteristics of 9 chameleon cultivars
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Figure 2 leaf of chameleon plant and flower morphology at various blooming stage

สรุปผลการวิจัย
จากการทดลองเพ่ือคดัเลอืกสายพันธุพลคูาว

ที่ใหผลผลิตและสารสําคัญสูงในแหลงปลูก พบวา
ในระยะเวลาการปลูกจนพชืมอีาย ุ3 เดือน สายพนัธุ
กานมวงแพรทั้ง 3 สายพันธุ  และพันธุ ใบแดง
เชียงราย มีแนวโนมในการเจริญเติบโตดี ทั้งดาน
ความสูงเฉลี่ยตอตน และจํานวนใบตอตน และเมื่อ
บํารุงรักษาไปจนครบระยะ 6 เดือน ซึ่งเปนระยะที่
พืชมีความสมบูรณพรอมสําหรับการเก็บเก่ียว 
พบวา สายพันธุใบเขียวลําปาง สายพันธุใบแดง
พิษณุโลก สายพันธุกานมวงแพร 2 และสายพันธุ
ใบเขียวสุโขทัย มีแนวโนมใหผลผลิตที่คิดเปน
นํ้าหนักสดตอตารางเมตรสูงกวาสายพันธุ อื่น 
อยางไรก็ตามเม่ือนําผลผลิตสดดังกลาวมาอบแหง 
พบวาน้ําหนักแหงที่ไดจากทุกสายพันธุไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติ ทั้งนี้อาจเกิดจากลักษณะการ

เจริญเติบโตของแตละสายพันธุที่มีการสะสมนํ้าไว
ในสวนของพชืทีแ่ตกตางกนั เมือ่ระเหยนํา้ออกจาก
ผลผลติจงึทําใหเหลอืนํา้หนกัแหงท่ีแตกตางไปจาก
นํา้หนกัสดทีบ่นัทึกได และเมือ่พจิารณาจากปรมิาณ
สารสําคัญสองชนิดที่ทําการตรวจวิเคราะห คือ 
Quercitin พบวา สายพันธุ ก านมวงแพร 1 
มีแนวโนมพบสารสําคัญดังกลาวในผลผลิตสด
มากกวาสายพันธุอื่น สวน Rutin พบวามีแนวโนม
พบในสายพันธุใบเขียวลําปางสูงกวาสายพันธุอื่น
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อิทธิพลของการเคลือบเมล็ดดวย Captan และ Metalaxyl 

หลังผานการทําไพรมมิ่งตอความงอก การเจริญเติบโตของตนกลา 

และอายุการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว
The influence of seed coating with Captan and Metalaxyl 
after primed seed on germination, seedling growth and 
longevity of field corn seeds

จักรพงษ กางโสภา* และ เพชรรัตน จี้เพชร

Jakkrapong Kangsopa* and Phetcarat Jeephet

สาขาวิชาพืชไร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50290
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Abstract
Currently, maize is a crop type that is in high demands for producing animal feeds. 

However, maize cultivation often has problems with low germination and seed vigor. This 
is the result of an ineffective post-planting process and improper storage which leads to 
seed deterioration. This experiment aims to study the results of seeds coated with Captan 
and Metalaxyl after the seed priming process. The changes in germination and growth of 
maize seedlings after the storage process were also monitored. The experiment was 
conducted at the Seed Technology Laboratory, Faculty of Agricultural Production, Maejo 
University. The experiment results are as follows. When tested in a laboratory condition, 
maize seeds coated with 0.5 g.ai. of Captan and Metalaxyl did not have decreased 
germination rate and vigor after stored for four months when compared to non-coated. 
Nevertheless, when tested in the greenhouse, it was found that after storing the seeds 
for three months, the differences of the germination and speed of germination were not 
statistically significant. At the same time, after stored for four months, seeds coated with 
0.5 g.ai. of Metalaxyl had better germination and higher speed of germination compared 

J. Agri. Prod. 51ว. ผลิตกรรมการเกษตร 2(2):51-64



to those coated with Captan, but the differences were not statistically different. 
Furthermore, when looking at changes in seedling growth, it was found that after four 
months of seed storage, seeds coated with 0.5 g.ai. of Captan and Metalaxyl had better 
shoot lengths and shoot fresh weight and the differences were statistically significant 
when compared to non-coated, when tested both in the laboratory and greenhouse 
conditions. Regarding the shoot length, when tested in the greenhouse, it was found that 
after the 4 months storage, all methods of seed coating did not result in the difference 
of shoot length which was also not statistically significant compared to non-coated.
Keywords: Seed conditioning, seed priming, seed quality, fungicide

บทคัดยอ
ขาวโพดเลีย้งสตัวเปนพชืทีม่คีวามตองการใชมากในปจจบุนัเพือ่ใชในการแปรรปูเปนพชือาหารสตัว 

แตในการเพาะปลูกมักประสบปญหากับความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุที่ตํ่า เปนผลกระทบ
ทีม่าจากกระบวนการหลังการเก็บเก่ียวท่ีไมมปีระสิทธภิาพ และการเก็บรกัษาท่ีไมเหมาะสม ทาํใหเมลด็พนัธุ
มีการเสื่อมสภาพไดงาย งานทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเคลือบเมล็ดดวย Captan และ 
Metalaxyl ที่ผานการทําไพรมมิ่งและติดตามการเปลี่ยนแปลงความงอก การเจริญเติบโตของตนกลา
ขาวโพดเลีย้งสัตวหลงัผานการเก็บรกัษา โดยทาํการทดลองท่ีหองปฏบิตักิารเทคโนโลยเีมลด็พนัธุ สาขาวชิา
พืชไร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ มีผลการทดลองดังนี้ การเคลือบเมล็ดพันธุขาวโพด
ดวย Captan และ Metalaxyl ทีอ่ตัรา 0.5 g.ai. ไมทาํใหคณุภาพความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพนัธุ
ลดลงตลอดการเก็บรักษานาน 4 เดือน เมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดที่ไมไดผานการเคลือบเมื่อตรวจสอบ
ในสภาพหองปฏิบัติการ แตเมื่อตรวจสอบในสภาพเรือนทดลองพบวา หลังผานการเก็บรักษาไปแลวนาน 
3 เดือน ความงอกและความเร็วในการงอกยังคงไมพบความแตกตางกันในทางสถิติ แตการเคลือบเมล็ด
ดวย Metalaxyl อัตรา 0.5 g.ai. มีความงอกและความเร็วในการงอกดีกวาการเคลือบเมล็ดดวย Captan 
และไมมคีวามแตกตางกนัในทางสถติเิมือ่ผานการเกบ็รกัษาไปแลวนาน 4 เดอืน เมือ่ตรวจสอบการเปลีย่น
การเจรญิเตบิโตของตนกลาพบวา หลงัผานการเก็บรักษาไปแลวนาน 4 เดือน การเคลอืบเมล็ดดวย Captan 
และ Metalaxyl ที่อัตรา 0.5 g.ai. ยังคงมีความยาวตนและนํ้าหนักสดลําตนดีกวา และแตกตางในทาง
สถิติเมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดที่ไมไดผานการเคลือบเมื่อตรวจสอบทั้งในสภาพหองปฏิบัติการและสภาพ
เรอืนทดลอง สวนความยาวรากเมือ่ตรวจสอบในสภาพหองปฏบิตักิารพบวา ตลอดระยะเวลาการเกบ็รกัษา
นาน 4 เดือน การเคลือบเมล็ดทุกวิธีการไมทําใหความยาวรากตนกลามีความแตกตางกันในทางสถิติกับ
เมล็ดที่ไมไดผานการเคลือบ
คําสําคัญ: การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ การไพรมเมล็ดพันธุ คุณภาพเมล็ดพันธุ สารเคมีปองกันเชื้อรา
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คํานํา
ในปจจุบันขาวโพดเลี้ยงสัตวนั้นถือไดวาเปน

พืชที่มีความสําคัญเปนอยางมากในดานการนํามา
แปรรูปเปนอาหารสัตว โดยมีความตองการท่ีเพ่ิม
สูงมากข้ึนจาก 7.89 ลานตันเปน 8.08 ลานตัน 
ซึ่งผลผลิตที่ผลิตออกมาไดนั้นยังไมเพียงพอตอ
ความตองการใชภายในประเทศ (สมาคมผูผลิต
อาหารสัตวไทย, 2561) ในดานการผลิตขาวโพด
เลี้ยงสัตวนั้นกําลังประสบปญหาการเสื่อมคุณภาพ
ของเมล็ดพันธุ ซึ่งสงผลกระทบเปนอยางมากตอ
การเพาะปลูก ทําใหผลผลิตที่ไดมีปริมาณลดลง 
รวมถึงการสูญเสียเมล็ดพันธุ ที่ เสื่อมคุณภาพ
ในระหวางการเพาะปลูก ทําใหเกษตรกรสูญเสีย
รายไดเปนจาํนวนมาก ซึง่การเสือ่มคุณภาพของเมลด็
มสีาเหตหุลกัมาจากกระบวนการหลงัการเกบ็เกีย่ว
ทีไ่มไดมาตรฐาน หรอืผลกระทบจากระยะเวลาของ
การเกบ็รักษาเมลด็พนัธุ อกีทัง้ปญหาการเขาทาํลาย
ของโรคและแมลง จงึเปนสาเหตุสาํคัญทาํใหคณุภาพ
กอนการปลูกและหลังการปลูกของเมล็ดพันธุ 
ขาวโพดมีประสิทธิภาพการใชประโยชนลดลง

จากปญหาดงักลาว จงึไดประยกุตใชเทคโนโลยี
การไพรมและการเคลือบเมล็ดมาใชยกระดับคุณภาพ
ของเมล็ดพันธุขาวโพด โดยวิธีการไพรมเมล็ดพันธุ
เปนหนึง่ในวธิกีารท่ีสามารถยกระดบัการเสือ่มคณุภาพ
เมลด็พันธุได โดยจะทําใหเมลด็พันธุสามารถงอกได
รวดเร็วข้ึน สมํ่าเสมอ ตนกลามีพัฒนาการท่ีดีขึ้น 
และสามารถเพิ่มผลผลิตที่มากข้ึนจากเดิม (บุญมี, 
2558; Dutta, 2018; Waqas et al., 2019) โดย
วิธีการไพรมเมล็ดพันธุ จะสงผลกระตุ นใหเกิด
กระบวนการเปลีย่นแปลงทางสรรีวทิยาของเมลด็พันธุ 
และไปทาํใหเกดิพลงังานเพิม่มากขึน้จากกระบวนการ
หายใจ และการไพรมเมล็ดพันธุจะชวยใหเมล็ดมี

ความพรอมในการงอกในสภาพแวดลอมท่ีไมเหมาะสม 
โดยการกระตุนการงอกของเมล็ดพันธุ การเตรียม
การงอกเมล็ดเปนวธิกีารปรับปรงุคณุภาพเมล็ดพนัธุ
ทางสรีรวิทยา โดยใหเมล็ดดูดนํา้เพ่ือกระตุนการงอก 
แตยังไมถึงระดับท่ีทําใหรากงอก (นภาพร และ
พีระยศ, 2561) อยางไรก็ตาม การไพรมเมล็ดพันธุ
สามารถชวยใหคุณภาพเมล็ดพันธุดีไดระยะหนึ่ง 
เมล็ดพันธุ ก็จะกลับมาเส่ือมคุณภาพอีกคร้ังจาก
ปจจัยสภาพแวดลอมของความช้ืนและอุณหภูมิที่
ไมเหมาะสม (บุญมี, 2558) จากปญหาดังกลาว 
การนําวิธีการเคลือบเมล็ดพันธุ มาประยุกตใช
รวมกับวิธีการไพรมเมล็ดพันธุจะเปนการปกปอง
เมลด็พนัธุจากสภาพแวดลอมทีไ่มเหมาะสมซึง่เปน
ตวัเรงใหเมลด็พนัธุเกิดการเสือ่มคณุภาพ อกีท้ังการ
เคลือบเมล็ดยงัสามารถนําพาสารออกฤทธ์ิใหตดิไปกับ
เมลด็พนัธุและในระยะตนกลาได จากกระบวนการ
เตรยีมความงอกใหกบัเมล็ดพนัธุโดยวิธกีารไพรมมิง่
และการเคลือบเมล็ดพันธุรวมกับสารเคมีปองกัน
เชือ้รา ยงัคงมคีวามจาํเปนตองศกึษาการตรวจสอบ
คุณภาพเมล็ดพันธุหลังผานการปรับปรุงคุณภาพ
เมล็ดพันธุ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการนําไป
ศึกษาการปองกันการเกิดโรคกับเมล็ดและตนกลา
หลังการเพาะปลูก

ดังนั้น งานทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศกึษาการเคลอืบเมลด็ดวย Captan และ Metalaxyl 
ที่ผานการทําไพรมมิ่งและติดตามการเปล่ียนแปลง
ความงอกและการเจริญเตบิโตของตนกลาขาวโพด
เลี้ยงสัตวหลังผานการเก็บรักษานาน 4 เดือน เพื่อ
เปนหนึ่งในวิธีการยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ 
การปองกันโรคในระยะตนกลา ซึ่งจะสงผลในการ
เพิ่มผลผลิตของขาวโพดเลี้ยงสัตวใหมีคุณภาพ
เพิ่มสูงข้ึน
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อุปกรณและวิธีการ
การทดลองน้ีใชเมล็ดพันธุขาวโพดเล้ียงสัตว

สายพันธุ MJU 63-1 ดําเนินการทดลอง ณ หอง
ปฏิบัติการเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ สาขาวิชาพืชไร 
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ โดย
วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized 
Design (CRD) ระหวางเดือน กรกฎาคม 2562 – 
มีนาคม 2563 ซึ่งแบงออกไดเปน 2 ขั้นตอนการ
ทดลอง ดังตอไปน้ี

1. การไพรมเมล็ดพันธุ
การไพรมเมล็ดพันธุทําโดย นําเมล็ดขาวโพด

เลี้ยงสัตวไปแชในสารละลาย KNO
3
 ความเขมขน 

0.4% ในตูควบคุมอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 24 ชั่วโมง เมื่อครบเวลาท่ีกําหนด นําเมล็ด
พันธุที่ผานการไพรมมาลางดวยน้ําเปลา โดยให
เมล็ดถูกน้ําไหลผานเปนเวลา 2 นาที หลังจากน้ัน
ซับนํ้าที่ผิวเมล็ด และนําไปลดความชื้นในสภาพ
อณุหภมูหิองเปนเวลา 48 ชัว่โมง จนความช้ืนเมลด็
เทากับความชื้นเริ่มตน (7%)

2. การศึกษาอายุการเก็บรกัษาเมล็ดพนัธุขาวโพด
เลีย้งสตัว หลงัผานการเคลือบเมลด็ดวย Captan 
และ Metalaxyl หลังผานการไพรมเมล็ด

นาํเมลด็ทีผ่านการไพรมจากหวัขอที ่1. มาผาน
กรรมวิธกีารเคลือบเมล็ด โดยใช Carboxylmethyl 
cellulose (CMC) ทีอ่ตัรา 0.1 กรมั เปนสารเคลอืบ 
แลวนาํมาผสมรวมกับสารเคมีปองกันเช้ือรา 2 ชนดิ 
คือ Captan และ Metalaxyl โดยมีกรรมวิธีการ
ทดลองดังนี้ เมล็ดไมเคลือบ T1), การเคลือบเมล็ด
ทีผ่านการไพรมดวยพอลเิมอรเพยีงอยางเดยีว T2), 
เมล็ดที่ผานการไพรมแลวเคลือบดวย Captan 
อัตรา 0.5 g.ai. T3) และเมล็ดที่ผานการไพรมแลว
เคลือบดวย Metalaxyl อัตรา 0.5 g.ai. T4) ตาม
การแสดงในตารางที่ 1 (Table 1) จากนั้นนําเมล็ด
ที่ผานการเคลือบไปลดความชื้นในสภาพอุณหภูมิ
หองเปนเวลา 48 ชั่วโมง จนความชื้นเมล็ดเทากับ
ความช้ืนเร่ิมตน (7%) แลวแบงเมล็ดออกเปน 2 สวน 
โดยสวนแรกนําไปตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ 
หลังเคลือบเมล็ดพันธุในสภาพหองปฏิบัติการและ
ในสภาพเรือนทดลอง สวนที่ 2 นําไปเก็บรักษาใน
สภาพหองควบคุมสภาพแวดลอมในถุงอลูมิเนียม
ฟอยลทีอ่ณุหภมู ิ4 องศาเซลเซยีส ความชืน้สมัพทัธ 
75% จากน้ันทําการสุมเมล็ดพันธุทกุๆ 1 เดือน เปน
ระยะเวลา 4 เดือน มาตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพนัธุ
ในลักษณะตางๆ ทั้งในสภาพหองปฏิบัติการและ
ในสภาพเรือนทดลอง

Table 1  Show seed coating formulation of field corn seed after primed seeds.

Coating substance
Seed coating formulation

T1 T2 T3 T4

Carboxylmethyl cellulose (CMC) (g)
Captan (g.ai.)
Metalaxyl (g.ai.)
Water (ml)

-
-
-
-

0.1
-
-

99.9

0.1
0.5
-

99.4

0.1
-

0.5
99.4
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3. การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ
3.1 การตรวจสอบความงอกในสภาพหอง

ปฏบิตักิาร สุมเมล็ดพนัธุทีผ่านกระบวนการเคลือบ
และไมเคลือบเมล็ดจํานวน 4 ซํ้า ซํ้าละ 50 เมล็ด 
มาทดสอบความงอกโดยวิธ ีBetween paper (BP) 
จากนั้นนําไปไวในตูเพาะความงอกอุณหภูมิ 25 
องศาเซลเซียส แลวตรวจนับจาํนวนเมล็ดพนัธุทีง่อก
เปนตนกลาปกติในวันที ่4 และวันที ่7 (ISTA, 2018) 
จากนั้นนํามาคํานวณหาเปอรเซ็นตความงอกของ
เมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว

3.2 การตรวจสอบความงอกในสภาพเรือน
ทดลอง สุมเมล็ดพนัธุทีผ่านกระบวนการเคลือบและ
ไมเคลือบจํานวน 4 ซํ้า ซํ้าละ 50 เมล็ด มาทดสอบ
ความงอกในถาดหลุม ซึ่งใชพีทมอส (peat moss) 
เปนวัสดุเพาะเมล็ด ตรวจนับจํานวนเมล็ดพันธุที่
งอกเปนตนกลาปกติในวันที่ 4 และวันที่ 7 โดยทํา
ทั้งหมด 4 ซํ้า ในทุกกรรมวิธี ในสภาพเรือนทดลอง 
(ISTA, 2018) จากนั้นนํามาคํานวณหาเปอรเซ็นต
ความงอกของเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว

3.3 การตรวจสอบความเร็วในการงอกใน
สภาพหองปฏิบัติการและในสภาพเรือนทดลอง 
ดาํเนนิการตรวจนบัจาํนวนเมลด็พนัธุทีส่ามารถงอก
เปนตนกลาปกตใินทกุๆ วนั ตัง้แตเริม่เพาะครัง้แรก
ที่ 4 วัน จนถึงวันที่ 7 หลังเพาะ จากนั้นนํามา
คาํนวณหาความเร็วในการงอกของตนกลาขาวโพด
เลี้ยงสัตว

3.4 การตรวจสอบความยาวตนและความ
ยาวรากในสภาพหองปฏิบตักิาร โดยสุมตนกลาปกติ
ที่อายุ 7 วันหลังเพาะ ทํา 4 ซํ้า ซํ้าละ 10 ตน การ
ตรวจวัดความยาวตน โดยวัดต้ังแตสวนรอยตอของ
ตนกับรากไปจนถึงปลายสุดใบจริง (foliage leaf) 
สวนความยาวราก วัดจากบริเวณปลายรากจนถึง
บริเวณขอตอระหวางสวนรากและลําตนของ

ตนกลา (Baki and Anderson, 1973) และการ
ประเมินความยาวตนกลาทั้งหมด ตรวจวัดตั้งแต
ปลายรากไปจนจนถึงปลายสุดใบจริง สวนการ
ตรวจสอบความยาวตนในสภาพเรือนทดลอง 
วัดจากบริเวณขอตอตนและรากไปจนถึงปลายสุด
ใบจริง (foliage leaf) ใชหนวยเปนเซนติเมตร

3.5 การตรวจสอบนํ้าหนักสดตนกลาและ
นํ้าหนักสดลําตน การตรวจสอบในสภาพหอง
ปฏบิตักิาร นาํตนกลาท่ีมสีวนของลาํตนและรากมา
ชั่งนํ้าหนักสดเปนนํ้าหนักสดของตนกลา สวนการ
ตรวจสอบในสภาพเรือนทดลอง นําสวนของลําตน
ของตนกลามาทาํการตรวจสอบน้ําหนกัสด ทาํทัง้หมด 
4 ซํ้า ซํ้าละ 10 ตน โดยใชหนวยเปนมิลลิกรัม

4. การวิเคราะหขอมูล
ทําการวิเคราะหขอมูลคุณภาพเมล็ดพันธุ 

และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพเมล็ดพันธุขาวโพด
เลี้ยงสัตวหลังผานการเก็บรักษาตามลักษณะตางๆ 
ใชแผนการทดลองแบบ Completely Randomized 
Design (CRD) โดยแปลงขอมลูเปนเปอรเซน็ตความ
งอกของเมล็ดพนัธุ เพือ่วเิคราะหทางสถิต ิโดยใชวธิี 
Arcsine transformation และเปอรเซ็นตเมื่อ
ขอมูลมีคาเปน 0 มีการแปลงคาโดยวิธี square  
และเปรยีบเทียบคาเฉลีย่โดยวธิ ีLeast Significant 
Difference (LSD) วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม
วิเคราะหทางสถิติสําเร็จรูป

ผลการวิจัยและวิจารณ 
1. การประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ ข าวโพด

เลี้ยงสัตวในสภาพหองปฏิบัติการ
หลังจากการเคลือบเมล็ดขาวโพดเล้ียงสัตว

ดวยวิธีแตกตางกัน แลวนําไปเก็บรักษาเมล็ดพันธุ
เปนเวลา 4 เดอืน จากนัน้สุมนาํมาตรวจสอบคณุภาพ
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เมลด็พนัธุทกุๆ 1 เดอืน ผลการทดลองเมือ่ตรวจสอบ
ความงอกในสภาพหองปฏบิตักิารพบวา การเคลอืบ
เมล็ดที่ผานการทําไพรมมิ่งทุกวิธีการไมมีผลทําให
เมล็ดมีความงอกแตกตางกันกับเมล็ดที่ไมผานการ
เคลือบตลอดระยะเวลาการเก็บรักษานาน 4 เดือน 
สวนการตรวจสอบในสภาพเรือนทดลองพบวา 
ตลอดระยะเวลาการเกบ็รกัษานาน 3 เดือน การเคลอืบ
เมล็ดทุกวิธีการยังคงมีความงอกของเมล็ดพันธุ 
ไมแตกตางกนัในทางสถิตเิมือ่เปรียบเทียบกับเมล็ด
ที่ไมไดผานการเคลือบ อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
การเก็บรักษาในเดือนที่ 4 พบวา การเคลือบเมล็ด
ดวยสารเคลือบเพียงอยางเดียว ทําใหเมล็ดมี
ความงอกดีที่สุดและแตกตางกันในทางสถิติเมื่อ
เปรียบเทียบกับวิธีการอื่นๆ (Table 2) จากนั้น
ตรวจสอบความเร็วในการงอกในสภาพหองปฏิบตักิาร
ยังคงพบวา เมล็ดไมเคลือบและการเคลือบเมล็ด
ทุกกรรมวิธีไมมีความแตกตางกันในทางสถิติของ
ความเร็วในการงอกตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา
นาน 4 เดือน สวนการประเมินความเร็วในการงอก
หลังการตรวจสอบในสภาพเรือนทดลองพบวา 
ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษานาน 3 เดือน ไมพบ
ความแตกตางกันในทางสถิตขิองความเร็วในการงอก 
แตเมื่อตรวจสอบในเดือนท่ี 4 พบวา การเคลือบ
เมล็ดดวยสารเคลือบเพียงอยางเดียว และการ
เคลือบเมล็ดดวย Metalaxyl อตัรา 0.5 g.ai. ทาํให
เมลด็มคีวามเรว็ในการงอกดกีวาและแตกตางกนัใน
ทางสถิต ิเมือ่เปรียบเทียบกับเมล็ดทีผ่านการเคลือบ
รวมกับ Captan อัตรา 0.5 g.ai. แตไมพบความ
แตกตางกันในทางสถิติกับเมล็ดที่ไมไดผานการ
เคลือบ (Table 3)

จากผลการทดลองแสดงใหเหน็วา การเคลอืบ
เมล็ดรวมกับ Captan และ Metalaxyl ไมทําให
คุณภาพความงอกและความเร็วในการงอกของ

เมล็ดพันธุลดลง ซึ่งไมพบความแตกตางกันในทาง
สถิติตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาในสภาพหอง
ปฏบิตักิารนาน 4 เดอืน เชนเดียวกันกบัการตรวจสอบ
ในสภาพเรือนทดลองตลอดระยะเวลา 3 เดือน 
การเคลือบเมล็ดทุกวิธีการไมพบความแตกตางกัน
ในทางสถิติของความงอกและความเร็วในการงอก
ของเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว แตการเคลือบ
เมล็ดรวมกับสารเคมีปองกันเชื้อราทั้ง 2 ชนิด เริ่ม
มีแนวโนมทําใหคุณภาพของเมล็ดลดลงหลังผาน
การเก็บรักษานาน 4 เดือน ทั้งนี้เนื่องจาก Captan 
เปนกลุมสารเคมีชนิดออกฤทธิ์ประเภทสัมผัส โดย
ออกฤทธ์ิยบัยัง้การเจรญิเตบิโตและการสรางสปอร
ของเช้ือราโดยตรง (พิสุทธิ์, 2550) จากการใช 
Captan เคลอืบรวมกบัเมลด็พนัธุโดยตรงอาจสงผล
ตอคุณภาพเมล็ดพันธุทั้งหลังการเคลือบและการ
เก็บรักษาโดยเฉพาะการใช Captan ในปริมาณ
ความเขมขนสูง ยิ่งจะสงผลตอคุณภาพความงอก
ของเมลด็พนัธุมากขึน้ อยางไรกต็าม การใช Captan 
สําหรับเคลือบรวมกับเมล็ดพันธุขาวโพดเล้ียงสัตว
ในอัตรา 0.5 g.ai. จะไมมีผลเสียหายตอคุณภาพ
ความงอกและความแขง็แรงของเมลด็พนัธุหลงัการ
เคลือบและหลังการเก็บรักษานาน 4 เดือนเมื่อ
ตรวจสอบในสภาพหองปฏบิตักิารและนาน 2 เดอืน
เมือ่ตรวจสอบในสภาพเรือนทดลอง อกีท้ัง Captan 
เปนสารออกฤทธ์ิประเภทสัมผัสเม่ือใชในอัตรา
ที่ไมเหมาะสมจะมีผลกระทบตอการเคล่ือนยาย
คารโบไฮเดรต (Petit et al., 2012) ซึ่งเปนแหลง
พลังงานในกระบวนการงอกของเมล็ดพันธุ

สวนการเคลือบเมล็ดดวยพันธุ Metalaxyl 
แสดงใหเหน็วาเม่ือเมล็ดถูกเกบ็รักษาเปนเวลานาน
อาจมผีลทําใหเมลด็ดดูซึม Metalaxyl เขาไปภายใน
เมล็ดผานความช้ืน จึงทําใหเมล็ดมีความเสียหาย
จากสารเคมไีดเมือ่ผานการเกบ็รกัษาเปนเวลานาน 
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จึงทําใหเมล็ดเส่ือมคุณภาพ โดยจะไปมีผลตอการ
สังเคราะหปริมาณโปรตีนภายในเมล็ดลดลง
ในกระบวนการงอก เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณกรดไขมันอิสระ (free fatty acids) มีสวน
ในการทําลายผนังเมมเบรน เชน กระบวนการ 
peroxidation และกรดไขมันอิสระยังทําให
โครงสรางของไมโทคอนเดรีย (mitochondria) 
ผิดปกติ แลวยังกระทบกระเทือนตอกระบวนการ
หายใจของเซลลดวย (Priestley, 1986) นอกจากน้ี 
พบรายงานการใช Metalaxyl รวมกับเมล็ดพันธุ
ชนิดอื่น ยกตัวอยางการรายงานของ Keawkham 
et al. (2014) พบวาการเคลือบเมล็ดพันธุแตงกวา

ดวย Metalaxyl อัตรา 1 และ 2 เทา มีผลทําให
ความงอกของเมล็ดพนัธุแตงกวาลดลงจากเดิม 4% 
ทั้ง 2 อัตรา สวน วรรณวิไล และคณะ (2544) 
พบวาการคลุกเมล็ดดวย Metalaxyl อัตรา 0.1% 
โดยนํา้หนกั สามารถควบคมุโรคเนาระดบัดนิสาเหตุ
จากเช้ือรา Pythium aphanidermatum ได โดย
ไมมีผลตอคุณภาพการงอกของเมล็ด ดังนั้นจากผล
การทดลองแสดงใหเห็นวา หลังผานการเก็บรักษา
ไปแลวนาน 4 เดือน การเคลือบเมล็ดรวมกับ 
Metalaxyl ยงัคงมีความงอกและความแขง็แรงของ
เมล็ดพันธุดีมากกวาการเคลือบเมล็ดดวย Captan

Table 2  Germination percentage (%) of coated field corn seeds in laboratory and 
greenhouse conditions tests following storage under controlled condition.

Treatment1

Laboratory condition Greenhouse condition

Storage period (months)

1 2 3 4 1 2 3 4

T1
T2
T3
T4

 992

98
99
98

99
99
99
99

99
98
98
99

97
97
98
97

99
99
99
97

99
99
99
97

96
99
79
96

94 bc3

97 a
93 c
95 b

F-test
CV.(%)

ns
6.92

ns
5.50

ns
5.99

ns
8.09

ns
6.27

ns
5.49

ns
16.76

**
2.06

ns, **: Not significantly difference, significantly different at P≤0.01 respectively.
1 T1 = Untreated, T2 = coating with CMC, T3 = coating with captan 0.5 g.ai., T4 = coating 

with metalaxyl 0.5 g.ai.,
2 Data are transformed by the arcsine before statistical analysis and back transformed 

data are presented.
3  Means within a column followed by the same letter are not significantly at P≤0.05 by 

DMRT.
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Table 3  Speed of germination (plant/day) of coated field corn seeds in laboratory and 
greenhouse conditions tests following storage under controlled condition.

Treatment1

Laboratory condition Greenhouse condition

Storage period (months)

1 2 3 4 1 2 3 4

T1
T2
T3
T4

24.67
24.44
24.67
24.50

24.83
24.61
24.61
24.63

24.67
24.50
24.50
24.60

24.27
24.33
24.50
24.26

24.51
24.80
24.77
24.30

24.51
24.80
24.77
24.30

22.42
23.64
19.18
23.17

23.30 ab2

23.86 a
22.63 b
23.53 a

F-test
CV.(%)

ns
2.04

ns
1.18

ns
1.59

ns
2.98

ns
2.0

ns
3.23

ns
18.87

**
1.77

ns, **: Not significantly difference, significantly different at P≤0.01 respectively.
1  T1 = Untreated, T2 = coating with CMC, T3 = coating with captan 0.5 g.ai., T4 = coating 

with metalaxyl 0.5 g.ai.,
2  Means within a column followed by the same letter are not significantly at P≤0.05 by 

DMRT.

2. การเปล่ียนแปลงทางดานการเจริญเตบิโตของ
ตนกลาขาวโพดเลี้ยงสัตว

เมื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทางดานการ
เจริญเติบโตของตนกลาขาวโพดเล้ียงสัตว และ
ตรวจสอบในสภาพหองปฏิบัติการพบวา หลังผาน
การเก็บรักษานาน 2 เดือน การเคลือบเมล็ดทุกวิธกีาร 
ไมทาํใหความยาวของตนกลามคีวามแตกตางกันกบั
เมลด็ทีไ่มไดผานการเคลอืบ แตเมือ่ผานการเกบ็รกัษา
ไปแลวนาน 3 และ 4 เดือนพบวา การเคลือบเมล็ด
ดวย Captan อตัรา 0.5 g.ai. และ Metalaxyl อตัรา 
0.5 g.ai. ทําใหตนกลามีความยาวลําตนดีมากกวา
และแตกตางกนัในทางสถติ ิเมือ่เปรยีบเทยีบกบัการ
เคลือบเมล็ดเพียงอยางเดียวและเมล็ดที่ไมไดผาน
การเคลอืบ สวนการตรวจสอบในสภาพเรอืนทดลอง

พบวา การตรวจสอบความยาวของลําตนตนกลา
ตลอดการเก็บรกัษานาน 4 เดอืนมคีวามแตกตางกนั
ในทางสถิต ิโดยการเคลือบเมล็ดดวย Captan อตัรา 
0.5 g.ai. และ Metalaxyl อตัรา 0.5 g.ai. มคีวามยาว
ของลําตนตนกลาดมีากกวาและแตกตางกันในทาง
สถิต ิเมือ่เปรยีบเทยีบกบัเมลด็ทีไ่มไดผานการเคลอืบ
ตลอดระยะเวลาการเกบ็รกัษานาน 4 เดอืนในสภาพ
ควบคุมสภาพแวดลอม (Table 4)

จากการพจิารณาตรวจสอบความยาวรากของ
ตนกลา เมือ่ตรวจสอบในสภาพหองปฏบิตักิารพบวา 
การเคลือบเมล็ดทุกวธิกีารไมทาํใหตนกลามคีวามยาว
ของรากแตกตางกนักับเมลด็ท่ีไมไดผานการเคลอืบ 
และเมื่อพิจารณาความยาวของตนกลาหลังผาน
การเก็บรักษานาน 2 เดือนไมพบความแตกตางกัน
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ในทางสถิติ แตเมื่อตรวจสอบความยาวตนกลา
หลังผานการเก็บรักษานาน 3 เดือนพบวา การ
เคลือบเมล็ดดวย Captan อัตรา 0.5 g.ai. และ 
Metalaxyl อตัรา 0.5 g.ai. ทาํใหตนกลามคีวามยาว
ของตนกลาดีมากกวาและแตกตางกันในทางสถิติ
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการเคลอืบเมลด็ดวยสารเคลอืบ
เพียงอยางเดียวและเมล็ดที่ไมไดผานการเคลือบ 
และเมื่อพิจารณาตรวจสอบความยาวของตนกลา
พบวาไมมีความแตกตางกันในทางสถิติ (Table 5)

เมื่อพิจารณาตรวจสอบน้ําหนักสดของ
ตนกลาหลังตรวจสอบในสภาพหองปฏิบตักิารพบวา 
เมล็ดทีถ่กูเคลือบดวย Captan อตัรา 0.5 g.ai. และ 
Metalaxyl อัตรา 0.5 g.ai. ทําใหนํ้าหนักสดของ
ตนกลาดีมากกวาและแตกตางในทางสถิตกิบัวิธกีาร
อื่นๆ แตไมพบความแตกตางในทางสถิติของ
นํ้าหนักสดตนกลา เมื่อผานการเก็บรักษานาน 
2 เดือน และเม่ือสุมตรวจสอบในเดือนที่ 3 พบวา 
การเคลือบเมลด็ดวย Captan อตัรา 0.5 g.ai. ทาํให
ตนกลามีนํ้าหนักสดตนกลาดีที่สุด คือ 8,560 
มิลลิกรัม และแตกตางในทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบ
กับวิธีการอื่นๆ แตเมื่อสุมตรวจสอบในเดือนที่ 4 
พบวา การเคลือบเมลด็ดวย Captan อตัรา 0.5 g.ai. 
และ Metalaxyl อัตรา 0.5 g.ai. ยังคงมีนํ้าหนักสด
ตนกลาดีมากกวาและแตกตางในทางสถิติ เมื่อ
เปรียบเทียบกับเมล็ดที่ไมไดผานการเคลือบเมล็ด 
จากนัน้พิจารณาตรวจสอบนํา้หนกัสดลาํตนตนกลา
พบวา หลังผานการเก็บรักษาไปแลวนาน 2 เดือน 
การเคลือบเมล็ดทุกวิธีการไมทําใหลําตนตนกลามี
นํ้าหนักสดที่แตกตางกันกับเมล็ดที่ไมไดผานการ
เคลือบ และเมื่อสุมตรวจสอบในเดือนที่ 3 และ 4 
พบวา การเคลือบเมลด็ดวย Captan อตัรา 0.5 g.ai. 
และ Metalaxyl อตัรา 0.5 g.ai. ยังคงมีนํ้าหนักสด

ของลําตนตนกลาดมีากกวาและแตกตางกันในทาง
สถิติเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการอื่นๆ (Table 6)

จากผลการทดลองแสดงใหเหน็ชัดเจนวา เมือ่
ผานการเก็บรักษาไปแลวนาน 3 และ 4 เดือน การ
เคลือบเมล็ดรวมกับ Captan และ Metalxyl ยงัคง
มคีวามยาวของลําตนตนกลาดมีากกวาเมลด็ทีไ่มได
ผานการเคลือบเม่ือตรวจสอบทั้งในสภาพหอง
ปฏิบัติการและสภาพเรือนทดลอง แตการเคลือบ
เมล็ดทุกวิธีการไมทําใหการเปลี่ยนแปลงของราก
ตนกลาแตกตางกันกับเมล็ดที่ไมไดผานการเคลือบ
ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษานาน 4 เดือน แตจะ
พบการเปล่ียนแปลงท่ีชดัเจนหลังผานการเก็บรกัษา
นาน 4 เดือนของนํ้าหนักสดตนกลา เมื่อตรวจสอบ
ในสภาพหองปฏิบัติการและน้ําหนักสดลําตนของ
ตนกลาเม่ือตรวจสอบในสภาพเรือนทดลอง ซึง่การ
เคลือบเมล็ดดวย Captan และ Metalxyl ยังคง
ทําใหการเปล่ียนของน้ําหนักสดดีมากกวาเมล็ด
ไมเคลอืบอยางชดัเจน ทัง้นี ้Captan และ Metalxyl 
เปนสารเคมอีอกฤทธิป์องกนักําจัดเชือ้ราทีส่ามารถ
สงผลกระทบตอการยืดขยายของเซลลตนกลาได 
ซึ่งเมื่อเมล็ดดูดซึมสารเคมีเขาไปภายในเมล็ดจะ
ทาํใหเมลด็เกดิการเส่ือมคณุภาพของเมล็ดพนัธุ โดย
การเส่ือมคุณภาพดังกลาวจะมีผลตอการเปล่ียนแปลง
ของโปรตนีและการทาํงานของเอนไซมภายในเมลด็
ลดลง ซึง่มผีลตอการกระตุนการทาํงานของเอนไซม 
l ipoxygenase และการเพิ่มขึ้นของ l ipid 
peroxidation จงึสงผลใหเอนไซมถกูยับยัง้โดยการ
ยอยสลายโปรตีน ทําใหเกิดการหยุดชะงักของ
เยื่อหุมเซลลและกระบวนการตางๆ ซึ่งทําใหเกิด
ความเสียหายตอเมล็ดพันธุ (McDonald, 1999; 
McCord, 2000; Thobunluepop et al., 2009) 
ตลอดจนการสูญเสียความมีชวีติของเมล็ดพนัธุหรอื
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เกิดความผิดปกติกับตนกลาขาวโพดเลี้ยงสัตวได 
อยางไรกต็ามจากผลการทดลองยงัคงแสดงใหเหน็วา 
การเก็บรักษาของเมล็ดพันธุขาวโพดเล้ียงสัตวใน
สภาพควบคุมสภาพแวดลอมเปนเวลา 4 เดือน 
ยังไมมีผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงดานการ
เจริญเติบโตของลําตน ราก และนํ้าหนักสดตนกลา
ของขาวโพดเลี้ยงสัตว

นอกจากน้ียังพบการรายงานการใช Captan 
และ Metalaxyl รวมกับเมล็ดพันธุ ชนิดอื่นๆ 
ยกตวัอยางการรายงานของ Kavitha et al. (2009) 
พบวา การพอกเมล็ดพริกดวย Captan (3 g/kg) + 
imidachloprid (2 g/kg) พบวา ทําใหตนกลามี
ความยาวราก ความยาวตน ดชันคีวามแขง็แรง และ
นํา้หนักแหงของตนกลาดีมากกวาเมลด็ไมพอก และ 

จกัรพงษ และบุญม ี(2557) รายงานถงึคณุภาพและ
อายุการเก็บรกัษาของเมล็ดพนัธุยาสูบหลังการพอก
เมลด็รวมกบัสารปองกนัเชือ้ราพบวา เมือ่เกบ็รกัษา
เมล็ดพอกนาน 4 เดือน มีความงอกลดลงจากเดิม 
30-50% และคุณภาพหลังการพอกเมล็ดรวมกับ 
Metalaxyl, Captan และ Pylaclostrobin 
สามารถเก็บรกัษาใหมคีณุภาพความงอกและความ
แขง็แรงไดนานประมาณ 2-3 เดอืน ตอมา จกัรพงษ 
และคณะ (2563) พบวา การเคลือบเมล็ดดวย 
Captan อัตรา 2 g.ai. ทําใหตนกลามีความยาว
ลําตนสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดไมเคลือบ 
และการเคลือบเมล็ดดวย Captan อัตรา 4 และ 
6 g.ai. มีความยาวผลรวมของตนกลาถั่วเหลือง
ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดไมเคลือบ

Table 4  Shoot length (cm) of coated field corn seeds in laboratory and greenhouse 
conditions tests following storage under controlled condition.

Treatment1

Laboratory condition Greenhouse condition

Storage period (months)

1 2 3 4 1 2 3 4

T1
T2
T3
T4

13.37
12.94
12.94
13.74

11.39
12.10
12.02
13.67

11.37 b2

12.08 b
13.12 a
13.20 a

10.75 b
11.39 b
12.30 a
12.43 a

13.65 b
14.68 ab
15.18 a
15.35 a

7.33 b
7.91 b
8.53 a
8.45 a 

8.17 b
9.39 a
10.06 a
10.19 a

7.65 c
9.10 b
9.42 a
9.33 a

F-test
CV.(%)

ns
6.83

ns
4.50

**
3.44

**
4.56

*
4.19

**
4.62

**
5.40

**
3.35

ns, *, **: Not significantly difference, significantly different at P≤0.05 and P≤0.01 respectively.
1  T1 = Untreated, T2 = coating with CMC, T3 = coating with captan 0.5 g.ai., T4 = coating 

with metalaxyl 0.5 g.ai.,
2  Means within a column followed by the same letter are not significantly at P≤0.05 by 

DMRT.
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Table 5  Root length and seedling length of coated field corn seeds in laboratory condition 
tests following storage under controlled condition.

Treatment1

Laboratory condition

Root length (cm) Seedling length (cm)

1 2 3 4 1 2 3 4

T1
T2
T3
T4

19.12
20.38
20.94
20.14

18.61
18.84
19.83
17.70

19.99
19.81
19.58
20.03

19.29
19.82
20.12
20.23

32.49
33.32
33.88
33.89

36.00
30.94
31.85
30.89

31.36 c2

31.89 b
32.69 a
33.23 a

30.03
31.21
32.43
32.66

F-test
CV.(%)

ns
4.63

ns
7.02

ns
3.22

ns
5.24

ns
3.15

ns
19.12

**
1.60

ns
4.47

ns, **: Not significantly difference, significantly different at P≤0.01 respectively.
1  T1 = Untreated, T2 = coating with CMC, T3 = coating with captan 0.5 g.ai., T4 = coating 

with metalaxyl 0.5 g.ai.,
2  Means within a column followed by the same letter are not significantly at P≤0.05 by DMRT.

Table 6  Seedling fresh weight and Shoot fresh weight of coated field corn seeds in laboratory 
and greenhouse conditions tests following storage under controlled condition.

Treatment1

Laboratory condition Greenhouse condition 

Seedling fresh weight (mg) Shoot fresh weight (mg)

Storage period (months)

1 2 3 4 1 2 3 4

T1
T2
T3
T4

7,106 b2

7,003 b
8,430 a
8,226 a

6,660
7,533
7,423
7,226

6,640 c
7,313 b
8,560 a
7,716 b

6,146 b
6,320 ab
6,916 a
6,870 a

4,796
5,266
5,346
5,083

2,583
2,916
3,033
2,830

3,086 b
3,293 b
3,780 a
3,983 a

2,820 c
3,573 bc
3,780 a
3,680 a

F-test
CV.(%)

**
5.82

ns
5.22

**
4.48

*
4.29

ns
7.77

ns
7.34

**
5.87

**
5.97

ns, *, **: Not significantly difference, significantly different at P≤0.05 and P≤0.01 respectively.
1  T1 = Untreated, T2 = coating with CMC, T3 = coating with captan 0.5 g.ai., T4 = coating 

with metalaxyl 0.5 g.ai.,
2  Means within a column followed by the same letter are not significantly at P≤0.05 by DMRT05.
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สรุปผลการวิจัย
เมลด็พนัธุขาวโพดเลีย้งสตัวทีผ่านการเคลอืบ

ดวย Captan และ Metalaxyl ที่อัตรา 0.5 g.ai. 
ไมทําใหคุณภาพความงอกและความแข็งแรงของ
เมล็ดพันธุลดลงตลอดการเก็บรักษานาน 4 เดือน 
เมือ่เปรียบเทียบกับเมล็ดทีไ่มไดผานการเคลือบเม่ือ
ตรวจสอบในสภาพหองปฏบิตักิาร แตเมือ่ตรวจสอบ
ในสภาพเรือนทดลองพบวา การเคลือบเมล็ดดวย 
Metalaxyl อัตรา 0.5 g.ai. ยังคงมีความงอกและ
ความเร็วในการงอกดีกวาการเคลือบเมล็ดดวย 
Captan แตเมือ่ตรวจสอบการเปลีย่นการเจรญิเตบิโต
ของตนกลาพบวา หลังผานการเก็บรักษาไปแลว
นาน 4 เดือน การเคลือบเมล็ดดวย Captan และ 
Metalaxyl ที่อัตรา 0.5 g.ai. ยังคงมีความยาวตน
และนํา้หนกัสดลาํตนดกีวาและแตกตางในทางสถติ ิ
เมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดที่ไมไดผานการเคลือบ 
เมือ่ตรวจสอบท้ังในสภาพหองปฏิบตักิารและสภาพ
เรือนทดลอง
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อิทธิพลของ BAP ตอการเจริญเติบโตของตนแมพันธุมันฝรั่ง

ในระบบไฮโดรโพนิค
Influence of BAP on the growth of potato mother plants 
production in hydroponic system
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Abstract
Nowadays, there is demand of potato mother plant for pre-basic seed (G0) production. 

Therefore, we aim to study of influence of BAP on the growth of potato mother plant 
production in hydroponic system. This study was conducted in research center at the 
KhunWang Chiang Mai Royal Agricultural Research Center (CMRARC), Maewin, Maewang, 
Chiang Mai in cool seasons during 2017-2018. The experiment was designed using 
randomized complete block design (RCBD) with five treatments and three replications of 
differ 6-benzylaminopurine (BAP) concentrations; 0, 50, 100, 150 and 200 mg l-1 production 
of mother plants hydroponic system. The box tray size in hydroponic system was 1 × 2.4 
m for each treatment. The plantation space was 10 x 10 cm. The growth of mother plants 
in hydroponic system that treated with 50 mg l-1 BAP after cutting 30 days was showed 
significant higher (27.7 cm) than other concentration. The growth rate of mother plant 
after planting 30 days was higher (0.57 cm d-1) than BAP concentrations but did not 
significantly different with control. Moreover, the number of stem nodes (4 nodes) was 
different from other treatments. The stem cutting in 50 mg l-1 BAP (264 shoots) in 2.4 m2 
area did not statistically significant in 200 mg l-1 BAP, 100 mg l-1 BAP, 150 mg l-1 BAP and 
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untreated. Therefore, 50 mg l-1 BAP spray in potato foliar was appropriate hormone to 
increase the growth rate, number of shoot cutting and number of node in stem cutting 
of mother plant production in hydroponic system.
Keywords: Mother plant, 6-benzylaminopurine (BAP), hydroponic, potato

บทคัดยอ
เนือ่งจากมีความตองการตนแมพนัธุมนัฝรัง่เพือ่ใชในการผลติเปนหวัพนัธุชัน้หลกั (pre-basic seed: 

G0) จึงจําเปนตองทดสอบอิทธิพลของฮอรโมนตอการเจริญเติบโตของตนแมพันธุในระบบไฮโดรโพนิค 
ดาํเนนิการทดสอบท่ีศนูยวจิยัเกษตรหลวงเชียงใหม (ขนุวาง) อาํเภอแมวาง จงัหวดัเชยีงใหม ป 2560-2561 
วางแผนการทดลองแบบ RCBD ประกอบดวย 5 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 3 ซํ้า ไดแก ไมพนฮอรโมนเรงการ
เจรญิเตบิโต (control) พน 6-benzylaminopurine (BAP) อตัรา 50 100 150 และ 200 mg l-1 โดยเตรยีม
กระบะปลูกไฮโดรโพนิค ขนาด 1 × 2.4 เมตร ที่ใชระยะปลูก 10 × 10 เซนติเมตร พบวาการพนสารเรง
การเจริญเตบิโต BAP อตัรา 50 mg l-1 ทาํใหตนแมพนัธุมนัฝรัง่ท่ีอาย ุ30 วนั มกีารเจริญเตบิโตดานความสงู
เฉล่ียสงูทีส่ดุ 27.7 เซนตเิมตร มอีตัราการเพ่ิมของความสูงมากท่ีสดุ 0.57 cm d-1 แตกตางอยางมนียัสาํคญั
ทางสถิติกับการพนดวย BAP ในอัตราท่ีสูง แตไมแตกตางกับการพนดวยนํ้าเปลา จํานวนขอตอตนเฉลี่ย
มากที่สุด 4 ขอ ซึ่งมีความแตกตางทางสถิติกับการพนนํ้าเปลา และ BAP และมีจํานวนยอดตัดปกชําเฉลี่ย
ตอพืน้ทีป่ลกู 2.4 ตารางเมตร มากทีส่ดุ 264 ยอด แตอยางไรก็ตามจาํนวนยอดตดัปกชําไมมคีวามแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการพน BAP อัตรา 200 mg l-1 100 mg l-1 ไมมีการพนฮอรโมน และ BAP 
อัตรา 150 mg l-1 ดังนั้นการพน BAP ในอัตราท่ีเหมาะสมท่ีความเขมขน 50 mg l-1 ชวยสงเสริมการ
เจริญเติบโต และเพ่ิมจํานวนยอดในการตัดปกชําของตนมันฝรั่งในระบบไฮโดรโพนิคไดดีที่สุด
คําสําคัญ: ตนแมพันธุ 6-benzylaminopurine (BAP) ไฮโดรโพนิค มันฝรั่ง

คํานํา
มันฝร่ัง (Solanum tuberosum L.) เปน

พืชอาหารท่ีปลูกไดในเขตอบอุน-หนาว ซึ่งมีความ
สาํคญัอยูในอนัดบัทีส่ีข่องโลก รองจาก ขาว ขาวสาลี 
และขาวโพด มันฝรั่งไมใชพืชอาหารหลักของ
ประเทศไทย แตเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญในดาน
เปนพืชอุตสาหกรรมที่มีมูลคาหลายพันลานบาท 
ทํารายไดสูงเฉลี่ย 15,000-25,000 บาท/ไร ใหกับ
เกษตรกรในเขตภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ 

จังหวัดที่มีการปลูกมันฝร่ังมากที่สุดคือ จังหวัด
เชียงใหม รองลงมาไดแก จังหวัดตาก ลําพูน 
เชียงราย พะเยา ลําปาง เพชรบูรณ และบางพื้นที่
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก จงัหวัดหนองคาย 
สกลนคร เลย และนครพนม (สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2557; อรทัย, 2557) พื้นที่เพาะปลูก
มันฝรั่งในป พ.ศ. 2562 มีพื้นท่ี 45,689 ไร เปน
มันฝร่ังพันธุโรงงาน 42,928 ไร พันธุบริโภคสด 
2,761 ไร ผลผลิตรวม 127,935 ตัน เปนพันธุ
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โรงงาน 119,519 ตัน พันธุบริโภคสด 8,416 ตัน 
(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562) ซึ่งใน
ปจจุบันโรงงานแปรรูปมันฝรั่ง มีความตองการ
ผลผลิตสูงถึง 150,000 ตัน/ป (ชวาลา, 2559) 
ซึ่งการปลูกมันฝรั่งมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในแตละป 
หรือเพ่ิมขึ้นในชวง 5 ปที่ผานมาคิดเปนรอยละ 2 
จงึทาํใหมคีวามตองการหวัพนัธุมนัฝรัง่เพิม่ขึน้ ทาํให
มกีารนาํเขาหวัพนัธุมนัฝรัง่จากประเทศออสเตรเลยี 
สกอตแลนด แคนาดา เนเธอรแลนด และสหรฐัอเมรกิา 
มาปลูกมากข้ึนทกุป (ศนูยวจิยัเกษตรหลวงเชียงใหม, 
2557; สาํนักงานเศรษฐกจิการเกษตร, 2562) ทาํให
มีการสูญเสียงบประมาณจากการนําเขาคิดเปน
มูลคาหลายรอยลานบาท ประกอบกับเกษตรกร
ผูปลูกมันฝรั่งบางรายเก็บหัวพันธุมันฝรั่งขนาดเล็ก
ทีไ่มสามารถขายเขาโรงงานแปรรปูไดไวเปนหวัพนัธุ
สาํหรับปลกูในฤดูตอไป ประมาณการปละ 1,000 ตนั 
ทําใหไดหัวพันธุที่ไมมีคุณภาพ มีการปนเปอนโรค
ไวรัส โรคใบไหม และโรคเหี่ยวเขียว เมื่อนําไปปลูก
ในฤดูตอไปทําใหไดผลผลิตต่ํา (อรทัย, 2562)

ในปจจบุนัการผลิตตนแมพนัธุมนัฝรัง่เปนการ
นําตนแมพันธุ ต นออนที่ไดจากการเพาะเลี้ยง
เน้ือเย่ือในหองปลอดเชื้อ มาปลูกในดินปลูกที่ผาน
การอบดวยไอน้ําที่อุณหภูมิ 100 °C นาน 1 ชั่วโมง 
จงึทาํใหไดกิง่ปกชาํท่ีมคีณุภาพ และทําใหไดหวัพนัธุ
มันฝรั่งที่มีคุณภาพดี ปลอดโรค (อรทัย, 2561) 
อยางไรก็ตามวิธีการน้ีมีขอเสียคือใชเวลานาน
ในการอบดนิปลกู และมขีัน้ตอนทียุ่งยาก อกีทัง้หาก
อบดินปลูกไมไดอุณหภูมิที่เหมาะสมอาจทําให
เชือ้โรคยงัมชีวีติรอดอยูในดนิ และทาํความเสยีหาย
ใหกบัตนเพาะเล้ียงเนือ้เยือ่พชืได ระบบไฮโดรโพนิค 
(hydroponic) เปนการปลกูพชืโดยไมใชดนิ ใชพืน้ที่
เพาะปลูกนอย ใหผลิตสูง ปลูกไดหลายรอบตอป 
ประหยัดเวลา แรงงาน และคาใชจายในการกําจัด

วัชพืช มีความสะอาด และปลอดภัยจากสารเคมี 
(พีระศักดิ์, 2553) เชน ระบบ Deep Flow 
Technique (DFT) โดยใหสารละลายธาตุอาหาร
พืชและอากาศไหลวนผานรากพืชในระดับนํ้าลึก
ตัง้แต 10 เซนตเิมตร อยางตอเนือ่งในถาดปลกู โดย
แผนปลกูทาํดวยโฟมเจาะรปูลกูพชื สวนถาดปลกูมี
อปุกรณสาํหรบัปรับระดับนํา้ พชืไดรบัท้ังสารละลาย
ธาตุอาหารและอากาศที่มีการหมุนเวียนที่รากพืช
อยางตอเนือ่ง (สถาบนัวจิยัพชืสวน, 2560) การทดสอบ
การใชระบบไฮโดรโพนิครวมกับการใชสารควบคุม
การเจริญเติบโตกับพืช อาจทําใหการเจริญเติบโต
ของพืชและผลผลิตเพิ่มขึ้นได (ลิลลี่, 2556) ดังเห็น
ไดจากการใช BAP (6-benzylaminopurine) 
ซึง่มีหนาท่ีสงเสริมการแบงเซลลเพือ่กระตุนเนือ้เยือ่
พชืใหแบงตวัอยางรวดเร็ว เกดิเปนกลุมเซลลทีเ่รยีกวา 
callus และ callus เจรญิพัฒนาไปจนไดตนออนที่
ประกอบดวยตน ใบ และราก ซึง่สามารถเจริญตอไป
จนกระทั่งไดตนท่ีสมบูรณใหดอกและเมล็ดได 
(เทิดศักดิ์, 2555) นอกจากนี้การใชสารเรงการ
เจริญเติบโต BAP 50 mg l-1 พนตนมันฝรั่งในระยะ
เกิดหัว ทําใหจํานวนหัวตอตนและปริมาณผลผลิต
เพิ่มสูงข้ึน (Caldiz, 1996) การพน BAP ที่ความ
เขมขน 20 ppm ชวยสงเสรมิการพฒันาหนออารตโิชค 
(artichoke) จากตนแมพนัธุทีไ่ดจากการเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อในระบบไฮโดรโพนิค (Temperini et al., 
2005) อยางไรก็ตามยังมีขอมูลนอยในการใช BAP 
ฉดีพนใบของตนแมพนัธุมนัฝรัง่ท่ีไดจากการเพาะเลีย้ง
เนื้อเยื่อหลังยายปลูก

จากปญหาดงักลาวเปนขอจาํกัดตอการขยายตวั
ของการผลติหวัพนัธุมนัฝร่ังเพือ่ใหเกษตรกรปลกูเปน
วตัถุดบิสงอุตสาหกรรมแปรรูปมันฝร่ังในประเทศไทย 
จึงมีความจําเปนที่ตองศึกษาอัตราความเขมขนที่
เหมาะสมของ BAP ที่ทําใหตนแมพันธุ มันฝรั่ง
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ในระบบไฮโดรโพนิคมกีารเจริญเติบโตดทีีส่ดุ ทาํให
ไดยอดปกชาํปริมาณท่ีมากในเวลารวดเร็ว ปลอดจาก
เชื้อโรค ซึ่งการผลิตตนแมพันธุเปนขั้นตอนหน่ึง
ในการผลิตหัวพันธุใหไดคุณภาพ ที่เปนแนวทาง
ชวยใหเกษตรกรไดใชหัวพันธุที่มีคุณสมบัติในการ
แปรรูปดี (processing quality) ผลผลิตสูง ปลอด
จากโรค ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

อุปกรณและวิธีการ
ดําเนินการทดลองโดยนําตนออนปลอดเชื้อ

มันฝร่ัง พันธุเชียงใหม 1 ที่ไดจากการเพาะเล้ียง
เนือ้เย่ือ มาปลกูในระบบไฮโดรโพนิค โดยยายตนออน
ปลูกในฟองน้ํา แลวนําไปใสในแผนโฟมซ่ึงรองรับ
ตนออน ขนาด 60x120 เซนติเมตร ทีเ่จาะรสูาํหรบั
ปลูกตนแมพันธุมันฝร่ัง ใชระยะปลูก 10 × 10 
เซนติเมตร พื้นที่ 2.4 ตารางเมตร (144 ตน) วางลง
ในกระบะปลกูในระบบไฮโดรโพนคิแบบ DFT ขนาด 
0.61 × 18 × 0.25 เมตร ตดิต้ังปมนํา้ และตวัควบคมุ
เวลาการไหลเวยีนสารละลาย นาํนํา้ผานการฆาเชือ้
ดวยเครื่องโอโซนกอนนํามาผสมสารละลายปุย 
ในสปัดาหแรกหลงัปกชาํใหเฉพาะนํา้เปลา หลงัจากนัน้
จงึใหสารละลายปุย A ปุย B และ ปุย C ซึง่การเตรียม
สตอกสารละลายปุยสตูร A ไดแก แคลเซยีมไนเตรท 
(Ca(NO

3
)
2
) (15-0-0) อัตรา 47.5 kg เหล็กคีเลท 

(Fe EDTA) อัตรา 1.1 kg ตอนํ้า 200 L ปุยสูตร B 
ไดแก โพแทสเซยีมไนเตรท (KNO

3
) (13-0-46) อตัรา 

40.5 kg โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต (NH
4
H

2
PO

4
) 

(12-60-0) อตัรา 7.75 kg แมกนเีซยีมซลัเฟต (MgSO
4
) 

(0-0-0+16) อัตรา 25 kg ตอนํ้า 200 L และ 
ปุยสตูร C ไดแก บอรกิแอซดิ (H

3
BO

3
) อตัรา 140 g 

ZnSO
4
 (ซิงคซัลเฟต) อัตรา 10 g แมงกานีสซัลเฟต 

(MnSO
4
) อัตรา 100 g คอปเปอรซัลเฟต (CuSO

4
) 

อตัรา 4 g และ แอมโมเนยีมโมลปิเดต ((NH
4
)
6
Mo

7
O

24
) 

อัตรา 1 g ตอนํ้า 200 L (ดัดแปลงจาก Kim, 2014) 
ปรบัคา pH ระหวาง 5.5-6.5 คา EC ของความเขมขน
ของปุยอยูระหวาง 0.2-1.70 ms cm-1 (ชวงเร่ิม
ปลูก-1.5 เดือน) อัตราปุย A:B:C = 2:3:1 (เรงตน) 
ขึน้อยูกบัชวงระยะเวลาการเจริญเติบโต โดยใหราก
มันฝรั่งแชอยูใตแผนโฟม และมีการไหลเวียนของ
อากาศตลอดเวลา เมื่อตนมันฝรั่งอายุได 2 สัปดาห
หลงัปลูกจงึทาํการฉีดพน BAP ในระดับทีแ่ตกตางกัน 
5 ระดับ ดังนี้ไมฉีดพน BAP เรงการเจริญเติบโต 
(control) ฉีดพน BAP อัตรา 50 100 150 และ 
200 mg l-1 โดยวางแผนการทดลองแบบสุมในบล็อก
สมบูรณ (Randomized Complete Block 
Design; RCBD) จํานวน 3 ซํ้า โดยผสม BAP ตาม
แตละอัตราเขมขนกับนํ้าเปลา ปริมาณ 1 L ใสใน
ถังพนยาขนาด 2 ลิตร แบบปมมือ พนตนมันฝรั่ง
หลังปลูก 14 วัน อัตราตนละ 5 ml ทําการบันทึก
ผลการทดลองในแตละชวงการเจริญเติบโต ไดแก 
ความสูง เสนผานศูนยกลางลําตน จํานวนยอดตัด
ปกชําตอพื้นที่ 2.4 ตารางเมตร จํานวนขอตอตน 
จาํนวนครัง้ในการตดัปกชํา ชวงอายทุีต่ดัปกชําหลงั
ยายปลูกครั้งแรก 45 วัน ปลอยใหตนเจริญเติบโต
และตัดปกชําครั้งท่ี 2 เมื่ออายุ 53 วันหลังยายปลูก
ครั้งแรก และตัดปกชําครั้งท่ี 3 เมื่ออายุ 62 วันหลัง
ยายปลกูครัง้แรก เปอรเซน็ตการรอดตาย และอตัรา
การเพิม่ความสงู คาํนวณไดจากวธิกีารของ สกุญัญา 
และคณะ (2554) หนวยคือ เซนติเมตรตอวัน 
(cm d-1) ดังนี้

(ความสูงหลังการทดลอง – 
ความสูงกอนการทดลอง)

จํานวนวันหลังปลูก

อัตราการ
เพิ่มความสูง

=
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การวิเคราะหขอมูล
ทําการวิเคราะหผลทางสถิติ โดยวิเคราะห

ความแปรปรวนของขอมูล โดยใชการทดสอบ 
Analysis of Variance (ANOVA) และเปรียบเทียบ
ความแตกตางของกลุมทดลอง โดยใช Duncan’s 
Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ด วยโปรแกรมทางสถิติ SAS 
(Statistical Analysis System)

ผลการวิจัยและวิจารณ
การเจริญเติบโต

ความสูงของตนแมพันธุ มันฝรั่งระหวาง
สิ่งทดลองควบคุม (ไมพน BAP) และพน BAP 
ทุกระดับความเขมขนในระบบไฮโดรโพนิค ที่อายุ 
15 วันหลังปลูก พบวามีการเจริญดานความสูง
ไมแตกตางกัน อยูระหวาง 11-13.9 เซนติเมตร สวน
ตนมันฝร่ังที่อายุ 30 วันหลังปลูก ที่พน BAP อัตรา 
50 mg l-1 ทาํใหมคีาเฉลีย่ความสงูมากทีส่ดุคอื 27.7 
เซนติเมตร แตไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตกิบัการไมพน BAP และการพน BAP อตัรา 
150 mg l-1 มคีวามสงูเฉลีย่ 27.0 และ 24.8 เซนตเิมตร 
ตามลําดับ แตมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับ
การพน BAP อัตรา 200 mg l-1 และ 100 mg l-1 
ที่มีความสูงลําตนเฉลี่ย 24.2 และ 23.7 เซนติเมตร 
ตามลําดับ (Table 1) ซึ่งสอดคลองกับงานทดลอง
ของ Liu et al. (2000) พบวาการพน  BAP ที่ระดับ
ความเขมขน 100 μM กบัตนขาวในระบบไฮโดรโพนิค 
ทาํใหยบัยัง้พฒันาการและการเจริญเติบโตดานอายุ
ของตน ความสูงลําตน ความยาวของใบและราก 
ภายหลังการพนสารบริเวณยอดขาวทุกๆ 2 วัน 
จํานวน 5 คร้ัง นอกจากน้ี จิระศักด์ิ และคณะ 
(2560) รายงานวาการเติม BAP ทีร่ะดับ 2-6 mg l-1 
ทาํใหความสูงของหนอกลวยหอมทองท่ีไดจากการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญลดลง เนื่องจากเปนระดับ
ความเขมขนสูงเกินไป จึงทําใหเกิดการยับยั้งการ
เจริญเติบโตของพืช เพราะไซโทไคนินมีผลยับยั้ง
การสังเคราะหเอนไซมนวิคลีเอส (มานี, 2542) และ
อตัราการเพ่ิมความสูงของตนแมพนัธุมนัฝร่ังหลังปลูก 
30 วนัทีพ่น BAP 50 mg l-1 มอีตัราการเพ่ิมสงูทีส่ดุ 
0.57 cm d-1 ไมแตกตางจากการพนดวยนํ้าเปลา 
0.50 cm d-1 แตแตกตางอยางมนียัสาํคญัจากการพน 
BAP ที่อัตราความเขมขนสูง (Table 1)

เสนผานศูนยกลางของตนมันฝร่ังในระบบ
ไฮโดรโพนิคทีอ่าย ุ15 วนัหลงัปลกู หรอืหลงัจากพน 
BAP 1 วนั มขีนาดอยูระหวาง 3.26-3.76 มลิลเิมตร 
เมื่อตนมันฝรั่งอายุ 30 วันหลังปลูก หรือหลังจาก
พน BAP 16 วัน มีขนาดอยูระหวาง 5.20-5.77 
มิลลิเมตร ซึ่งไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ แตอยางไรก็ตาม การพน BAP อัตรา 
50 mg l-1 มีคาเฉลี่ยเสนผานศูนยกลางมากที่สุด 
3.76 และ 5.77 มิลลิเมตร ตามลําดับ (Table 1) 
และอตัราการเพิม่เสนผานศนูยกลางของตนแมพนัธุ
มันฝรั่งหลังปลูก 30 วันที่พน BAP ทุกความเขมขน
ไมมคีวามแตกตางจากการพนดวยนํา้เปลา (Table 1)

จํานวนยอดตัดปกชําเฉลี่ยต อพื้นท่ีปลูก 
2.4 ตารางเมตร โดยตัดปกชํา 3 ครั้งหลังจาก
ยายปลูก 45 วัน 53 วัน และ 62 วัน ตนแมพันธุ
ที่พน BAP อัตรา 50 mg l-1 มีจํานวนยอดรวมท่ีได
จากการตัดปกชํา 3 ครั้ง เฉลี่ยสูงท่ีสุด 264 ยอด 
ซึ่งไมแตกตางทางสถิติจากการพนดวย BAP อัตรา 
200 mg l-1 100 mg l-1 พนนํ้าเปลา และ BAP 
อตัรา 150 mg l-1 มจีาํนวนยอดรวมเฉลีย่ 237 234 
231 และ 204 ยอด ตามลําดับ (Table 2) ดังนั้น
การใช BAP ที่ความเขมขนตํ่าทําใหไดจํานวนยอด
ทีส่ามารถตัดปกชาํไดมากท่ีสดุ ซึง่เปนไปในทิศทาง
เดียวกับการทดลองของ Eihory et al. (2009) 
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รายงานวาการเพิ่มระดับ BAP เปน 5.0 μM ทําให
ความยาวยอดลดลง และถาเพิ่ม BAP สูงเกินไป
ทําใหเกิดการแคระแกร็น และทําใหยอดลด
การเจริญเติบโตได (Azam et al., 2010)

จํานวนขอของตนแมพันธุมันฝรั่งที่พน BAP 
อัตรา 50 mg l-1 ทําใหมีจํานวนขอเฉลี่ยมากที่สุด 
4 ขอ/ตน ไมมีความแตกตางกับการพน BAP 
ทีอ่ตัรา 200 mg l-1 ซึง่มจีาํนวนขอเฉลีย่ 3.6 ขอ/ตน 

แตมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ
การพน BAP อัตรา 100 mg l-1 150 mg l-1 และ
ไมมกีารพน BAP ซึง่มจีาํนวนขอเฉลีย่ 3.5 3.5 และ 
3.4 ขอตอตน ตามลําดับ (Table 2)

เปอรเซ็นตการรอดตายของตนมันฝร่ังหลัง
จากพนนํ้าเปลา และพน BAP ทุกความเขมขน 
มเีปอรเซน็ตการรอดตายเฉล่ียอยูระหวาง 96-97 % 
และไมมีความแตกตางกัน (Table 2)

Table 1  The average plant growth and growth rate of potato mother plant that sprayed 
with different BAP concentration in the foliar at CMRARC, Thailand in 2017-
2018.

Concentration 
of BAP

Plant height/ plant (cm)1/ Plant diameter/ plant (mm)1/

15 days 30 days
Growth 
rate 30 
days

15 days 30 days
Growth 
rate 30 
days

Water (control)
BAP 50 mg l-1

BAP 100 mg l-1

BAP 150 mg l-1

BAP 200 mg l-1

11.8
11.0
12.3
13.9
12.2

27 ab
27.7 a
23.7 c

24.8 abc
24.2 bc

0.50 ab
0.57 a
0.37 b
0.37 b
0.4 b

3.72
3.76
3.56
3.26
3.72

5.58
5.77
5.44
5.27
5.20

0.10
0.10
0.10
0.10
0.07

F-test ns * * ns ns ns

%CV 13.9 6.3 16.1 7.8 6.3 27.7
1/ = Means within a column followed by the same letter are not significantly different at 

P≤0.05 by the DMRT.
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Table 2  The average number of shoot cutting, node per plant, time per cutting, day of 
cutting and survival percentage of potato mother plant that sprayed with different 
BAP concentration in the foliar at CMRARC, Thailand in 2017-2018.

Concentration 
of BAP

Number of
Day of 
cutting

Percentage 
of survival

Shoot 
cutting/2.4 m2

Node/
plant

Time/
cutting

Water (control)
BAP 50 mg l-1

BAP 100 mg l-1

BAP 150 mg l-1

BAP 200 mg l-1

231
264
234
204
237

3.4 b
4 a

3.5 b
3.5 b
3.6 ab

3
3
3
3
3

45, 53, 62
45, 53, 62
45, 53, 62
45, 53, 62
45, 53, 62

96.5
96.5
96.0
97.0
96.7

F-test ns * ns ns ns

%CV 14.1 6.3 0 0 1.7
1/ =  Means within a column followed by the same letter are not significantly different 

at P≤0.05 by the DMRT.

สรุปผลการวิจัย
การพน BAP ในอตัราทีเ่หมาะสมคือ 50 mg l-1 

สงผลใหตนมันฝร่ังมีการเจริญเติบโตดานความสูง
เฉลี่ยที่อายุ 30 วัน ดีที่สุด (27.2 เซนติเมตร) ทําให
มอีตัราการเจริญดานความสงูมากทีส่ดุ (0.57 cm d-1) 
เสนผาศูนยกลางเฉลี่ยใหญที่สุด (5.77 มิลลิเมตร) 
และมีจาํนวนยอดในการตัดปกชําเฉล่ียตอพืน้ทีป่ลกู 
2.4 ตารางเมตร มากที่สุดคือ 264 ยอด นอกจากนี้
ยังชวยชักนําใหมีจํานวนขอมากท่ีสุดคือ 4 ขอตอ
ยอด ดังนั้นการใช BAP ที่ความเขมขน 50 mg l-1 
จะชวยสงเสรมิการเจรญิเตบิโต และเพิม่จํานวนยอด
ในการตดัปกชาํของตนมนัฝรัง่ในระบบไฮโดรโพนคิ
ไดดีกวาความเขมขนอื่นๆ ที่ทําการศึกษา

กิตติกรรมประกาศ
งานวจิยัอทิธพิลของ BAP ตอการเจรญิเตบิโต

ของตนแมพันธุในระบบไฮโดรโพนิค สําเร็จไดดวย
ความชวยเหลือของฝายบริหาร ที่อํานวยความ
สะดวกในการดําเนินงานวิจัย รวมทั้งทีมงานวิจัย
มันฝร่ัง และเจาหนาท่ีที่เกี่ยวของของศูนยวิจัย
เกษตรหลวงเชยีงใหม ทีช่วยปฏบิตังิานวจิยัดงักลาว
จนสําเร็จลงไดดวยดี

เอกสารอางอิง
จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ ประสาพร กออวยชัย และ

ปยนุช จันทรัมพร. 2560. ผลของ BAP และ 
IAA ทีม่ตีอการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือกลวยหอมทอง. 
มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร.
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Abstract 
Study on the effect of cow manure ratios on growth and yield of the Waan pha-ya-

gasak (Leea macrophylla Roxb. ex Hornem.) The completely randomized designed (CRD) 
was used in this study consisting of 5 treatments of cow manure ratios (0, 200, 400 and 
600 g/plant). The results showed that plant height was significantly different (p<0.05) in 
accordance to the cow manure for each treatment after transplanted for 3-7 months. 
Plants receiving cow manure of 600, 400 g/plant had the highest hight at 7 months. The 
leaf number per plant was significantly different (p<0.05) at the age of 2-5 months and 
given the maximum number at 5 months when receiving cow manure at 600 g/plant. 
The leaves size, both width and length, increased more than 2 times at 3 months for all 
treatments and reached the maximum size at the age of 5 months. After transplanting 
for 7 months, plants receiving cow manure of 400 and 600 g/plant showed highest fresh 
tuber weight, whereas plants receiving 200, 400 and 600 g/plant showed maximum dry 
tuber weight. However, the flavonoid content of leaf were found significantly different 
(P <0.05) while the tuber flavonoid content of all cow manure ratios were not difference.
Keywords: Leea macrophilla, flavonoids, cow manure
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บทคัดยอ
ศึกษาผลของอัตราปุยมูลวัวตอการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของตนวาน พญากาสัก (Leea 

macrophylla Roxb. ex Hornem) ณ สํานักฟารมหาวิทยาลัยแมโจ และหองปฏิบัติการหลักสูตร
วิทยาการสมุนไพร มหาวิทยาลัยแมโจ แผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (CRD) ประกอบดวย 4 สิ่งทดลอง 
คือปริมาณปุยมูลวัว 0, 200, 400 และ 600 กรัมตอตน ผลการศึกษาดานการเจรญิเติบโตพบวา ตนวาน
พญากาสักมีอัตราความสูงเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ตามปริมาณปุยท่ีเพ่ิมข้ึนแตละ
สิ่งทดลองระหวางชวงอายุ 3-7 เดือน โดยตนที่ไดรับปุยมูลวัวที่ 600, 400 กรัมตอตน มีความสูงมากท่ีสุด
ที่อายุ 7 เดือน สําหรับจํานวนใบตอตนนั้นมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) เชนกัน ที่อายุ 
2-5 เดือน และมีจํานวนใบสูงสุดตอตนสูงสุดที่อายุ 5 เดือน เมื่อไดรับปุยมูลวัว 600 กรัมตอตน สวนขนาด
ความกวางและความยาวของใบนั้นจะเพิ่มขึ้นมากกวา 2 เทา ที่อายุ 3 เดือน ในทุกอัตราปุย และใบจะมี
ขนาดใหญที่สุดที่อายุ 5 เดือน สําหรับนํ้าหนักสดและนํ้าหนักแหงท่ีอายุ 7 เดือนนั้น พบวามีนํ้าหนักหัวสด
มีคาสูงสุดเมื่อไดรับปุยมูลวัว 400 และ 600 กรัมตอตน และพบวามีนํ้าหนักแหงของหัวสูงสุดที่อัตราปุย 
200, 400 และ 600 ตอตน จากการวิเคราะหปริมาณสารฟลาโวนอยดดวยวิธีสเปคโตรโฟโตมิเตอร 
พบวาสวนของใบมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) โดยตนท่ีไมไดใหปุยจะมีปริมาณสาร
ฟลาโวนอยดสูงสุด คือ 15.25 มิลลิกรัมตอกรัมนํ้าหนักแหง รองลงคือ ที่ไดรับปุยปริมาณ 200, 600 และ 
400 กรัมตอตน ตามลําดับ ในขณะที่สวนของหัวใตดินมีปริมาณสารฟลาโวนอยดไมแตกตางกันทางสถิติ
คําสําคัญ: วานพญากาสัก สารฟลาโวนอยด ปุยมูลวัว

คํานํา
วานพญากาสัก (Leea macrophylla Roxb. 

ex Hornem.) จัดอยูในวงศ LEEACEAE (The 
plant list, 2017) เปนพืชที่ขึ้นในแถบเอเชียใต 
ในตอนเหนอืและตะวนัตกของอนิเดยี เนปาล กมัพชูา 
ลาว พมา และไทย ซึ่งพบในพื้นที่ปาเบญจพรรณ
ในภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ทีค่วามสงู 
100-600 เมตรจากระดับนํา้ทะเลปานกลาง (สธุรรม 
และคณะ, 2551) วานพญากาสักมีช่ือเรียกอื่นวา 
กาสัก เขืองหูชาง เขืองหูมา ตองตวบ ตองสาก 
ตาลปตรฤๅษี เสือน่ังรม และพญารากหลอ เปนตน 
(เต็ม, 2544) เปนพืชลมลุกหลายป ยุบตัวลงใน
หนาแลง ลําตนเปนพุมสูง 2-4 เมตร ลําตนสีเขียว 
มีขอชัดเจน ใบเปนใบเดี่ยวขนานใหญ เรียงสลับ 

รปูไข กวาง 25-30 เซนตเิมตร ยาว 30-50 เซนตเิมตร 
ผวิใบเปนเคลือ่นเลก็นอย มหีใูบเหน็ไดชดั ผลสเีขียว
ทรงกลมแปน ขนาดเสนผานศูนยกลาง 10-15 
มิลลิเมตร หนึ่งผลมี 6 เมล็ด เมื่อสุกจะเปล่ียนเปน
สดีาํ (ฐานขอมลูพรรณไมองคการสวนพฤกษศาสตร, 
2562) พญากาสักเปนพืชผักท่ีอุดมไปดวยสาร
อาหารวิตามิน B1, B2, B12 และ C (Ken, 2014) 
ว านพญากาสักมีสารสําคัญคือ อัลคาลอยด  
ฟลาโวนอยด ฟนอล แทนนิน และกรดคลอโรจินิก 
ที่มีคุณสมบัติเปนสารตานอนุมูลอิสระและมีฤทธิ์
ตานเชื้อแบคทีเรีย และรักษาโรคไต รักษาแผล
ในชองปาก สวนของรากใชผสมสมุนไพรชนิดอื่น 
ใชรักษาฝ แผล หนองใน และกามโรค (คมชัดลึก, 
2560) นอกจากน้ันรากยังนิยมใชยอมผาใหสีแดง 
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ใชรากเปนสวนผสมของพระเครื่อง และผูนิยมสัก
อกัขระยันตโดยใชผสมกบันํา้มนัวานเปนนํา้หมกึสกั 
ดานความเชื่ออื่นนั้นการกินรากวานพญากาสัก
ถือเปนเคล็ดกันวาจะสามารถปลุกพระคาถาท่ีอยู
ตามตัวน้ันใหมีความขลังและคงทนยิ่งขึ้น จากการ
ที่เปนสวนผสมในนํ้าหมึกที่ใชสักยันต จึงเปนที่มา
ของชื่อ “วานกาสัก” นอกจากนั้นคนโบราณจะใช
ใบวานพญากาสักรองรับเด็กเพศชายแรกเกิดและ
ใชใบปูรองใหเด็กนอนตลอดจนกวาจะโตเร่ิมทาน
อาหารไดจึงนําใบนั้นมาปนใหละเอียดผสมอาหาร
ใหเด็กกินจนหมด จะชวยใหอยูยงคงกระพัน วาน
พญากาสักขยายพันธุโดยใชเมล็ด และใชเหงาปลูก
ในดินรวนปนทราย (ไทยเกษตรศาสตร, 2012) จาก
การศกึษาคนควาขอมลูเบือ้งตนพบวา วานพญากาสกั
เปนพืชทองถิ่นที่มีศักยภาพสูงชนิดหนึ่งมีบริบท
การใชประโยชนทัง้ทางดานอาหาร และยาสมุนไพร
ใชรกัษาโรคหลายชนดิ ดงันัน้จงึไดทาํการศกึษาวจิยั
ถึงการเพาะขยายพันธุ การใชวัสดุปลูกที่เหมาะสม
ตอการเจริญเติบโต และสารสําคัญในตนวาน
พญากาสัก

อุปกรณและวิธีการ
เตรียมตนกลาพญากาสักที่ไดจากการเพาะ

เมล็ด โดยคัดเลือกเมล็ดที่สมบูรณ เมื่อตนกลาอายุ 
2 เดือนจึงยายลงปลูกในกระถางทดลองขนาด 
10 นิ้ว วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (CRD) 
ประกอบดวย 4 สิ่งทดลอง สิ่งทดลองละ 4 ซํ้า โดย
สิ่งทดลองเปนวัสดุปลูก (ดิน:แกลบ ในสัดสวน 1:1) 
และใหปุยเพิ่มในแตละสิ่งทดลอง ดังนี้ สิ่งทดลอง
ที่ 1 ไมใสปุยมูลวัว สิ่งทดลองท่ี 2 ใสปุยมูลวัว 
200 กรัมตอตน สิ่งทดลองที่ 3 ใสปุ ยมูลวัว 
400 กรัมตอตน และส่ิงทดลองท่ี 4 ใสปุยมูลวัว 
600 กรัมตอตน ทําการทดลอง ณ สํานักฟารม

มหาวิทยาลัยแมโจ และหองปฏิบัติการหลักสูตร
วิทยาการสมุนไพร

บันทึกขอมูลการเจริญเติบโต โดยการทําการ
วัดขนาดความสูงตน จํานวนใบตอตน ความกวาง
ของใบ และความยาวใบ ในชวงระยะเวลา 7 เดือน 
(กรกฎาคม 2561 ถึง มกราคม 2562) เมื่อครบ 
7 เดือน ทําการวัดนํ้าหนักสด และนํ้าหนักแหงของ
ตน นาํมาสกดัสารฟลาโวนอยดในสวนของรากและ
ใบท่ีไดจากการเตรียมตวัอยางโดยการอบท่ีอณุหภมูิ 
50 องศาเซลเซียส ใบใชเวลาอบ 12 ชั่วโมง และ
รากใชเวลาอบ 72 ชั่วโมง นําตัวอยางมาบดให
ละเอยีด นาํไปวเิคราะหหาปรมิาณสารฟลาโวนอยด
ดวยเทคนิคสเปคโตรไฟโตมิเตอร ดวยเคร่ือง UV-
visible Spectrophotometer ทีช่วงความยาวคล่ืน 
415 นาโนเมตร นาํผลท่ีไดมาคํานวณหาความเขมขน
ปริมาณฟลาโวนอยดเทียบกับกราฟมาตรฐาน
เคอรซิติน (Quercetin) โดยใชสูตร

y = mx + b

การนําค าความเข มข นของสารละลาย
ตัวอยางท่ีไดไปคํานวณหาปริมาณฟลาโวนอยด
ในตัวอยางพืชแหง ดังสูตร

นําผลการทดลองมาวิเคราะหขอมูลความ
แปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) และ
เปรยีบเทียบความแตกตางของคาเฉลีย่ของสิง่ทดลอง 
โดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test 
(DMRT)

ปริมาณ
ฟลาโวนอยด
ทั้งหมด 
(มิลลิกรัม/กรัม) 

ความเขมขนจากกราฟ
มาตรฐาน (ppm) × v1 × v3

1000 × w(g) × v2

 =
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ผลการวิจัยและวิจารณ
ผลของอตัราปุยมลูววัตอการเจรญิเตบิโตดาน

ความสูง จํานวนใบ ความยาวใบ ความกวางของใบ 
นํ้าหนักรากและปริมาณสารฟลาโวนอยด ของวาน
พญากาสัก โดยการใหปุยมลูววัแตกตางกัน 4 อตัรา 
คือ 0, 200, 400 และ 600 กรัมตอตน พบวาการ
เจรญิเตบิโตทางดานความสงูของลาํตนในเดอืนแรก
และเดอืนที ่3-7 มคีวามแตกตางกนัอยางมีนยัสาํคัญ
ทางสถติ ิ(P<0.05) ยกเวนเดอืนที ่2 มกีารเจริญเตบิโต
ทางดานความสูงของลําตนไมมีความแตกตางกัน
ทางสถติ ิในเดอืนที ่7 สิง่ทดลองทีม่คีวามสงูมากทีส่ดุ
คืออัตราปุย 600, 400 กรัมตอตน ตามลําดับ 
(Table 1) ซึง่การทีพ่ชืไดรบัอตัราปุยทีเ่พิม่ขึน้สงผล
ใหเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตนั้นเปนเพราะพืช
ตอบสนองตออัตราปุยที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเปนการเพิ่ม
ปรมิาณธาตอุาหารใหแกพชืในสิง่ทดลอง เน่ืองจาก
มรีายงานวา ในปุยมลูววัมปีรมิาณธาตุอาหารท่ีจาํเปน
สําหรับการเจริญเติบโตของพืช เชน ไนโตรเจน 
(1.9%) ฟอสฟอรัส (0.7%) โพแทสเซียม (2.0%) 
และธาตรุองอืน่ๆ อกีมากมาย โดยเฉพาะธาตเุหลก็
ทีม่มีากถงึ 5,000 mg/kg (ยงยทุธ และคณะ, 2556)

จํานวนใบตอตนในเดือนที่ 7 พบวามีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่อายุ 2, 3, 4 
และ 5 เดือน สวนเดือนที่ 1, 6 และ 7 มีจํานวนใบ
ตอตนไมแตกตางกันทางสถติ ิอยางไรก็ตามการท่ีมี
จํานวนใบตอตนลดลงหลังชวงเดือนที่ 4 ถึงเดือน
ที ่7 เนือ่งจากใบดานลางรวงหลนทาํใหมจีาํนวนใบ
สะสมตอตนลดลง สําหรับเดือนที่ 5 ซึ่งมีจํานวนใบ
ตอตนสูงสุดนั้นพบวา ที่อัตราปุย 600 กรัมตอตน 
มีจํานวนใบสูงสุด 9.88 ตอตน และเปนอัตราปุย
ทีใ่หจาํนวนใบตอตนสงูสดุในทกุชวงอาย ุ(Table 2)

การเจรญิเตบิโตดานความยาวใบพบวาความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ (P<0.05) 
ในทกุอตัราปุย และใบมคีวามยาวสูงสดุในชวงเดอืน
ที่ 5 หลังจากนั้นใบเริ่มเหี่ยวแหงหดตัวในสวนของ
ขอบใบทาํใหมคีวามยาวใบลดลง ในทกุชวงอายขุอง
ทุกสิ่งทดลอง โดยเร่ิมลดลงในเดือนท่ี 6 และ 7 
(Table 3)

การเจริญเติบโตดานความกวางของใบใน
เดือนแรกไมมีความแตกตางกันทางสถิติ สวนชวง
เดอืนท่ี 2-7 ใบมีความแตกตางอยางมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ โดยท่ีใบจะมีความกวางมากยิ่งขึ้นในแตละ
ชวงอายุ แตมีความกวางมากสุดที่อัตรา 600 กรัม
ตอตน รองลงมาคอือตัราปุย 400, 200 และ 0 กรมั
ตอตน ตามลําดับ (Table 4)

จากการศกึษาเกีย่วกบันํา้หนกัสดและนํา้หนกั
รากสะสมอาหาร พบวาท้ังนํ้าหนักสดและน้ําหนัก
แหงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P<0.05) โดยอัตราปุย 400 กรัมตอตนจะให
นํ้าหนักสดและนํ้าหนักแหงสูงสุด คือ 120.00 และ 
54.23 กรัมตอตน ตามลําดับ สวนอัตราปุย 0, 200 
และ 600 กรัมตอตนใหนํ้าหนักสด 17.50, 69.13 
และ 119.75 กรัม ตามลําดับ และใหนํ้าหนักแหง 
4.28, 31.03 และ 45.41 กรัม (Table 5)

ผลการสกัดฟลาโวนอยดจากสวนใบ และหัว 
ของตนวานพญากาสัก พบวาสวนใบมีปริมาณสาร
ฟลาโวนอยดสงูกวาในรากสะสมอาหาร เมือ่พจิารณา
ปริมาณสารฟลาโวนอยดจากสวนใบพบความ
แตกตางอยางมีนยัสาํคญั (P<0.05) โดยท่ีสิง่ทดลอง
ทีไ่มใสปุยมปีริมาณสารมากท่ีสดุคือ 15.25 มลิลกิรัม
ตอกรัมนํ้าหนักแหง ในขณะท่ีอัตราปุย 200, 400 
และ 600 กรัมตอตน มีปริมาณ 9.82, 6.86 และ 
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7.01 มิลลิกรัมตอกรัมน้ําหนักแหง จากขอมูล
ดงักลาวแสดงใหเหน็ถงึอตัราปุยมลูววัทีใ่หในปริมาณ
ที่เพิ่มขึ้นตอตนไมสงผลตอการเพ่ิมปริมาณสาร
ฟลาโวนอยในสวนของใบ สําหรับสวนของราก
สะสมอาหารนั้นในทุกอัตราปุยมูลวัวใหปริมาณ
ฟลาโวนอยไมแตกตางกนัทางสถติ ิโดยทีส่ิง่ทดลอง
ไมใสปุยมปีรมิาณสารฟลาโวนอยดนอยสดุคอื 3.82 
มลิลกิรมัตอกรัมนํา้หนักแหง สวนสิง่ทดลองท่ีใสปุย
ในอตัรา 600 กรัมตอตนใหปรมิาณสารมากทีส่ดุคอื 
4.10 มิลลิกรัมตอกรัมนํ้าหนักแหง (Table 6) 
ผลจากการท่ีสิ่งทดลองท่ีไมใสปุยใหปริมาณสาร
ฟลาโวนอยดมากกวาสิง่ทดลองท่ีใสปุยนัน้อาจเปน

เพราะพืชอยูในสภาพท่ีไดรบัผลปุยนอยสงผลใหพชื
เขาสูสภาวะเครียดจะไปชักนําใหเกิดการสรางสาร
ทุติยภูมิในกลุมโพลีฟนอล (polyphenol) ขึ้นมา 
ซึง่สารฟลาโวนอยดนัน้จัดเปนสารในกลุมโพลฟีนอล
เชนกนั และสวนของใบจะมีปรมิาณสารฟลาโวนอยด
มากกวาสวนของรากน้ันเน่ืองจากพืชจะสรางสาร
ฟลาโวนอยดในสวนของพชืท่ีมสีรีงควตัถ ุ(pigments) 
ไดมากกวาสวนที่ไมมีสี ซึ่งสวนที่มีสีของพืช เชน 
ใบไมเขียว ผลไมมีสีแดง สม เหลือง มวง และผลไม
สกุทีใ่หสสีนัจะมปีรมิาณสารฟลาโวนอยดทีม่ากกวา
สวนของพืชท่ีไมมีรงควัตถุ

Table 1  Effect of cow manure ratios on height of Waan pha-ya-gasak (Leea macrophylla 
Robx. Ex Hornem.) after planting at 7 months.

Cow 

manure 

(g./plot)

Plant Height (cm)

Months 1 2 3 4 5 6 7

control

200

400

600

3.66±0.74a

2.76±0.25b

3.14±0.47ab

3.24±0.27ab

3.96±0.30

3.90±0.53

4.45±0.71

4.66±0.43

4.39±0.32b

5.48±0.54ab

6.21±1.42a

6.81±0.71a

4.38±0.31b

7.21±0.79a

8.59±1.58a

7.96±1.39a

3.60±0.36c

7.48±1.50b

7.48±1.50b

10.03±1.11a

3.44±0.53c

7.94±1.72b

10.74±1.71a

9.89±0.67ab

3.68±0.37c

9.10±1.65b

11.28±1.05a

11.58±0.83a

F-test 0.50 * ns * * * * *

C.V.% 13.52 11.61 13.06 14.46 15.63 14.46 10.94

ns  =  Not significant difference
*  =  significant difference at P<0.05 by DMRT
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Table 2  Effect of cow manure ratios on Leaf number of Waan pha-ya-gasak (leea 
mecrophylla Roxb. ex Hornem.) after planting at 7 months.

Cow 
manure 
(g/plot)

Leaf number

Months 1 2 3 4 5 6 7

control

200

400

600

2.75±0.29

2.75±0.50

3.00±0.00

2.88±0.00

4.13±0.63b

4.88±0.25a

5.38±0.48a

5.94±0.48a

6.00±0.41b

8.25±1.04ab

9.13±3.20a

9.25 ±0.96a

7.00±0.00b

8.00±1.47ab

8.50±1.94ab

9.75±1.00a

5.75±0.96b

7.63±1.85ab

7.75±2.39ab

9.88 ±1.03a

6.13±0.75

6.63±0.63

6.75±1.65

7.63±0.50

4.88±1.75

5.13±0.63

5.63±0.85

6.13±1.25

F-test 0.05 ns * * * * ns ns

C.V.% 6.95 9.05 17.19 13.26 20.09 13.01 20.58

ns  =  Not significant difference

*  =  significant difference at P<0.05 by DMRT

Table 3  Effect of cow manure ratios on leaf leangth of Wann pha-ya-gasak (Leea 
macrophylla Roxb. ex Hornem.) after planting at 7 months.

Cow 

manure 

(g/plot)

Leaf Length (cm)

Months 1 2 3 4 5 6 7

control

200

400
600

2.75±0.29
2.75±0.50

3.00±0.00
2.88±0.00

4.13±0.63b

4.88±0.25a

5.38±0.48a

5.94±0.48a

6.00±0.41b

8.25±1.04ab

9.13±3.20a

9.25 ±0.96a

7.00±0.00b

8.00±1.47ab

8.50±1.94ab

9.75±1.00a

5.75±0.96b

7.63±1.85ab

7.75±2.39ab

9.88 ±1.03a

6.13±0.75

6.63±0.63
6.75±1.65

7.63±0.50

4.88±1.75

5.13±0.63

5.63±0.85
6.13±1.25

F-test 0.05 ns * * * * ns ns

C.V.% 6.95 9.05 17.19 13.26 20.09 13.01 20.58

*  =  significant difference at P<0.05 by DMRT
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Table 4  Effect of cow manure ratios on leaf width of Wann pha-ya-gasak (Leea 
macrophylla Roxb. ex Hornem.) after planting at 7 months.

Cow 
manure 
(g/plot)

Leaf Length (cm)

Months 1 2 3 4 5 6 7

control

200

400

600

3.28± 0.39

2.81 ±0.18

2.89 ±0.33

2.75 ±0.34

3.20 ±0.11c

4.75±0.94bc

5.16±1.03b

6.81± 1.61a

4.71 ±1.01c

11.61 ±2.19b

13.28±2.71ab

16.54 ±3.58a

5.80± 1.25c

17.63± 1.39b

21.04±2.38ab

23.06± 3.71a

6.48 ±0.39d

18.86± 2.01c

22.00± 1.05b

25.64± 2.19a

6.85± 1.03c

19.01 ±2.31b

22.03 ±1.30b

25.20 ±2.73a

6.91 ±0.99c

19.16 ±2.50b

21.79 ±1.57b

24.93± 2.33a

F-test 0.50 ns * * * * * *

c.v.% 10.57 18.58 30.48 12.13 7.73 10.08 10.15

ns  =  Not significant difference,

*  =  significant difference at 0.05 by DMRT

Table 5  Effect of cow manure ratios on tuber weight of Wann pha-ya-gasak (Leea 
macrophylla Roxb. ex Hornem.) after planting at 7 months.

Cow manure (g/plot)
Tuber Weight (g)

Fresh Weight Dry Weight

Control
200
400
600

17.50±17.01c

69.13±12.98b

120.00±14.07a

119.75±33.77a

4.28±0.65b

31.03±8.50a

54.23±7.02a

45.41±26.85a

F-test 0.05 * *

C.V.% 23.85 31.88

*  =  significant difference at 0.05 by DMRT
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Table 6  Effect of cow manure ratios on total flavonoids of Wann pha-ya-gasak (Leea 
macrophylla Roxb. Ex Hornem.) after planting at 7 months.

Cow manure (g/plot)
Total Flavonoid (mg/Dry weight)

Leaf Tuber

control
200
400
600

15.25±2.44a

9.82±1.12b

6.86±1.28c

7.01±1.58c

3.82±0.35
4.05±0.25
4.02±0.26
4.10±0.45

F-test * ns

C.V.% 16.49 8.19

ns  =  Not significant difference

*  =  significant difference at 0.05 by DMRT

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาผลของอัตราปุยมูลวัวที่มีผลตอ

การเจริญเติบโตและปริมาณสารฟลาโวนอยดของ
ตนวานพญากาสัก พบวาอัตราปุยมูลวัวมีผลตอ
การเจริญเติบโต ทั้งความสูงตน จํานวนใบตอตน 
ความยาวใบ และความกวางใบ โดยที่ปริมาณปุย 
600 กรมัตอตน มผีลตอการเจริญเตบิโตของตนวาน
พญากาสักมากที่สุด รองลงมาคือปริมาณปุย 400, 
200 และ 0 กรมัตอตน ตามลาํดบั และจากการศกึษา
นํา้หนกัสดและนํา้หนกัแหงของรากสะสมอาหารนัน้
พบวาผลของอัตราปุยมูลวัวมีผลตอการใหนํ้าหนัก
หวัสดและแหงแตกตางกนัอยางมนียัสาํคัญทางสถิติ 
(P<0.05) โดยพบวาทีป่รมิาณปุย 400 และ 600 กรมั
ตอตน ใหนํ้าหนักมากที่สุด รองลงมาเปนอัตราปุย
ที่ 200 และ 0 กรัมตอตน ผลจากการวิเคราะห
ปรมิาณสารฟลาโวนอยด พบวาสวนของใบมปีรมิาณ
สารสูงกวาสวนของรากสะสมอาหาร และส่ิงทดลอง
ควบคุมที่ไมไดใหปุยจะมีปริมาณสาร ฟลาโวนอยด

สูงสุด มีคาเทากับ 15.25 มิลลิกรัมตอกรัมนํ้าหนัก
แหง รองลงมาคือ ใหปุยที่ปริมาณปุย 200 600 
และ 400 กรัมตอตน มีคาเทากับ 9.82 7.01 และ 
6.86 มิลลิกรัมตอกรัมนํ้าหนักแหง ตามลําดับ สวน
ปริมาณสารฟลาโวนอยดที่พบในรากสะสมอาหาร 
ไมแตกตางกันทางสถิติในทุกอัตราปุย
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Abstract
This study was conducted to investigate: 1) socio-economic attributes of farmers 

growing strawberry, Chiang Mai province; 2) market mix in the decision-making to purchase 
agro-chemicals of the farmers; and 3) guidelines for purchasing and correctly using agro-
chemicals in accordance with standards of farmers. A set of questionnaires was used for 
data collection administered with 166 farmers growing strawberry in Bo-Kaew sub-district, 
Samoeng district, Chiang Mai province. Obtained data were anslyzed by using descriptive 
statistics and type sorting/grouping.

Results of the study revealed that most of the respondents were male, 36-45 years 
old, married and they did not attend formal education. The respondents had a strawberry 
cultivation area for 1.00-2.50 rai and earned an income for 100,000-150,000 bath per year. 
They had 5-10 years of experience in strawberry growing. Most of the respondents 
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perceived data/information about strawberry growing through neighbors, agricultural 
extension officers and middlemen. The respondents put the importance on market mix 
for the purchase of agro-chemicals at a high level (=4.43). That was, the put the importance 
on product most and followed by price, distribution channel and market promotion was 
found least.

The following were guidelines for purchasing and using agro-chemicals correctly 
under the following: 1) enhancement awareness towards negative impacts of chemicals 
using without control or using chemicals which had not been recognized in terms of 
human health and environment, 2) promotion on body of knowledge transfer about the 
correct selection of agro-chemicals for strawberry growing under good agricultural practice; 
and 3) participation in monitoring and control of agro-chemicals using to be in accordance 
with good agricultural practice. This must be done with the coordination in standard 
agro-chemicals selling (agro-chemicals selling shops and the public sector).
Keywords: market mix, purchase of agro-chemicals, strawberry farmers, good agricultural 
  practice

 บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษา ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของ

เกษตรกรผูปลูกสตรอวเบอรรี 2) ศึกษาสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซ้ือสารเคมีทาง
การเกษตรของเกษตรกรผูปลูกสตรอวเบอรรี และ 3) ศึกษาแนวทางในการเลือกซื้อและใชสารเคมีทาง
การเกษตรอยางถูกตองตามมาตรฐานสําหรับเกษตรกรผูปลูกสตรอวเบอรรี เก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถามจากกลุมตัวอยางเกษตรกรผูปลูกสตรอวเบอรรี ในตําบลบอแกว อําเภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหม จํานวน 166 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และการจัดประเภทและจัดกลุม

ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรผูปลูกสตรอวเบอรรีสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุอยูระหวาง 36-45 ป 
มีสถานภาพสมรส ไมไดเขารับการศึกษา มีรายไดจากการปลูกสตรอวเบอรรีอยูระหวาง 100,000-
150,000 บาทตอป มีพื้นที่สําหรับการปลูกสตรอวเบอรรีอยูระหวาง 1.00-2.5 ไร มีประสบการณในการ
ปลูกสตรอวเบอรรีมาแลว 5-10 ป และสวนมากไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปลูกสตรอวเบอรรีจาก
เพื่อนบาน เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร และพอคาคนกลาง เกษตรกรใหความสําคัญกับสวนประสมทาง
การตลาดสําหรับการเลือกซื้อสารเคมีทางเกษตรอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.43) โดยใหความสําคัญ
ในดานผลิตภัณฑมากที่สุด รองลงมาไดแก ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และนอยสุดในดาน
การสงเสริมการตลาด
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แนวทางในการเลอืกซือ้และใชสารเคมทีางการเกษตรอยางถกูตองตามมาตรฐาน 3 ส. คอื 1) เสรมิสราง: 
การเสริมสรางความตระหนักตอผลกระทบดานลบจากการใชสารเคมีโดยขาดการควบคุม หรือสารเคมี
ที่ไมไดรับรองคุณภาพท่ีมีตอสุขภาพและส่ิงแวดลอมของมนุษย 2) สงเสริม: การสงเสริมโดยมุงเนน
การถายทอดองคความรูในการเลือกใชสารเคมีอยางถูกตองในกระบวนการปลูกสตรอวเบอรรีทุกข้ันตอน
โดยยึดหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และ 3) สวนรวม: การสรางการมีสวนรวมในการควบคุม
และตรวจสอบการใชสารเคมีใหเปนไปตามมาตรฐาน GAP ระหวางเกษตรกรผูปลูกสตรอวเบอรรีกับ
หนวยงานภาครัฐหรือเอกชนที่กํากับดูแล รวมถึงการสรางการมีสวนรวมใหมีการจําหนายสารเคมีทาง
การเกษตรที่ไดรับรองมาตรฐานและเปนไปตามขอกําหนดกําหนดของ GAP ระหวางสถานจําหนายเคมี
เกษตรกับหนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่ควบคุม
คําสําคัญ: สวนประสมทางการตลาด การซื้อสารเคมีทางการเกษตร เกษตรกรผูปลูกสตรอวเบอรรี 
 การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี

คํานํา
สตรอวเบอรรเีปนไมผลขนาดเลก็ มแีหลงกาํเนดิ

อยูในเขตอบอุนจงึจาํเปนทีต่องการอากาศท่ีหนาวเย็น
ในชวงของการเจรญิเติบโตและชวงของการตดิดอก
ออกผล สําหรับประเทศไทยเร่ิมมีการสงเสริม
การปลูกสตรอวเบอรรีใหเปนอาชีพหลังจากมูลนิธิ
โครงการหลวงประสบความสําเร็จในการวิจัยให
สตรอวเบอรรีสามารถเจริญเติบโตและใหผลผลิต
ไดเปนอยางดีในสภาพภูมิอากาศแบบพื้นท่ีสูงของ
ไทย และไดพัฒนาปรับปรุงวิธีการผลิตใหมีความ
เหมาะสมเรือ่ยมาจนปจจบุนัสตรอวเบอรรเีปนหนึง่
ในไมผลเศรษฐกิจที่สําคัญของพื้นที่สูง ผลผลิตที่ได
เปนที่ตองการของตลาดและผูบริโภคและสราง
ผลกําไรใหแกเกษตรกรจากการจาํหนายทีค่อนขาง
สูงเมื่อเทียบกับไมผลชนิดอื่นๆ บนพื้นที่สูง (วิรัตน 
และคณะ, 2556)

จงัหวัดเชียงใหมถอืเปนจงัหวัดในเขตภาคเหนือ
ที่มีสตรอวเบอรรีเปนพืชเศรษฐกิจที่สามารถสราง
รายไดในระดับสูง โดยมีพื้นที่ปลูกที่สําคัญคือ 
อําเภอฝาง อําเภอแมริม อําเภอจอมทอง (บนดอย

อินทนนท) อําเภอสะเมิง และพื้นที่รอบๆ ตัวเมือง 
ซึ่งผลผลิตสตรอวเบอรรีสามารถนํามาจําหนายได
โดยตรงจากพื้นที่ปลูก เปนผลรับประทานสดแก
นกัทองเท่ียว ตลอดจนมกีารสงไปจําหนายยงัตลาด
ที่มีพื้นที่หางไกล เชน กรุงเทพมหานคร เปนตน 
ทั้งนี้ผลผลิตยังสามารถสงจําหนายใหแกโรงงาน
อุตสาหกรรมเพื่อทําการแปรรูปได (ณรงคชัย, 
2554) โดยหนึง่ในพืน้ทีท่ีม่คีวามโดดเดนในการปลกู
สตรอวเบอรรีคือ ตําบลบอแกว อําเภอสะเมิง 
จังหวัดเชียงใหม ซึ่งองคการบริหารสวนตําบล
บอแกวไดสนบัสนนุการจดังานสตรอวเบอรรใีหเปน
สวนหนึ่งของยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
การผลติ และการมงีานทาํ จากการท่ีสตรอวเบอรรี
เปนพืชหลักของตําบลที่เกษตรกรสวนใหญเลือก
ที่จะทําการผลิตและสามารถสรางรายไดจํานวน
มากใหแกเกษตรกร ดังเปนท่ีมาของคําขวัญตําบล
บอแกว คือ “นํ้าตกตีนตาด ธรรมชาติงามลํ้า 
วัฒนธรรมชนเผา ขุนเขามอนกู ชวนดูชางขุนโต 
สตรอวเบอรรีลูกโตหวานอรอย” (องคการบริการ
สวนตําบลบอแกว, 2557)
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อยางไรก็ตาม ในปจจบุนัการปลกูสตรอวเบอรรี
ของเกษตรกรในเขตตําบลบอแกวไดประสบกับ
ปญหาการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพชื ตลอดจน
การเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศทําใหผลผลติ
สตรอวเบอรรใีนรอบปไดรบัความเสียหายโดยเฉพาะ
การไดปริมาณที่ลดลงและขาดคุณภาพ จึงเปนเหตุ
ใหเกษตรกรมีการเพ่ิมปริมาณการใชสารเคมี ซึง่เปน
อนัตรายตอสขุภาพของเกษตรกรและผูบรโิภค รวมถงึ
เปนการสรางมลพิษตอระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ในอกีทางหนึง่ จงึทาํใหมหีลายหนวยงานทีเ่กีย่วของ 
ตลอดจนนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาได
ทาํการศึกษาวิจยัผลกระทบท่ีเกิดจากการใชสารเคมี
ทางการเกษตรอยางกวางขวาง โดยมจีาํนวนไมนอย
ทีใ่ชการปลกูสตรอวเบอรรเีปนกรณศีกึษา อนึง่การ
ศึกษาผลกระทบจากการใชสารเคมีทางการเกษตร
ถอืเปนการศกึษาในมติขิองการนาํไปใช ซึง่เปนสวน
ทายสุดของเสนทางการใชสารเคมีของเกษตรกร 
แตถาหากมีการศึกษาจุดเร่ิมตนของการไดมาซ่ึง
สารเคมีในการทําเกษตรแลวนัน้จะสามารถเติมเตม็
สําหรับการกําหนดแนวทางการลดการใชสารเคมี
ตลอดจนเปนการหนนุเสรมิใหเกษตรกรเขาสูระบบ
การผลติภายใตการปฏิบตัทิางการเกษตรทีด่ ี(GAP) 
ไดมากขึ้น ทําใหผลผลิตสตรอวเบอรรีไดมาตรฐาน
และไดรบัความเชือ่มัน่จากผูบรโิภค ทัง้หมดนีจ้งึเปน
สาเหตุที่สําคัญใหมีการศึกษาสวนประสมทางการ
ตลาด ซึง่ถอืเปนเครือ่งมอืสาํหรบัการหาทางตอบสนอง
ความตองการการตดัสนิใจเลอืกซือ้สารเคมทีางการ
เกษตรของเกษตรกรผูปลูกสตรอวเบอรรีใหเปนไป
อยางมีประสิทธภิาพภายใตคาํถามการวิจยั คอื สวน
ประสมทางการตลาดมคีวามสาํคญัในการตดัสนิใจ
เลอืกซือ้สารเคมทีางการเกษตรของเกษตรกรผูปลกู
สตรอวเบอรรหีรอืไมและมีอยูในระดับใด ตลอดจน
ศึกษาขอมลูพืน้ฐานสวนบคุคล เศรษฐกิจ และสังคม 

และแนวทางในการเลอืกซือ้และใชสารเคมทีางการ
เกษตรอยางถูกตองตามมาตรฐานสาํหรบัเกษตรกร
ผูปลูกสตรอวเบอรรี เพื่อใหการใชสารเคมีทางการ
เกษตรของเกษตรกรผูปลูกสตรอวเบอรรีในตําบล
บอแกว อาํเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม ใหมคีณุภาพ
และเปนไปตามขอกําหนดของหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน ตลอดจนตลาดผูรับซ้ือผลผลิตทั้งใน
และนอกประเทศอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน

อุปกรณและวิธีการ
ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยคือ เกษตรกร
ผูปลูกสตรอวเบอรรีในตําบลบอแกว อําเภอสะเมิง 
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 286 คน และทําการ
กําหนดขนาดตัวอยางตามสูตรของ Yamane 
(1973) ที่ระดับความเชื่อมั่นที่รอยละ 95 โดยยอม
ใหเกดิความคลาดเคล่ือนท่ีระดบั 0.05 ไดกลุมตวัอยาง
เกษตรกรผูปลกูสตรอวเบอรรจีาํนวน 166 คน จากน้ัน
ทาํการเทียบสัดสวนขนาดตัวอยางท้ังหมดกับจํานวน
เกษตรกรผูปลกูสตรอวเบอรรใีนแตละหมูบาน เพือ่
หาขนาดตัวอยางเกษตรกรผูปลูกสตรอวเบอรรี
รายหมูบาน และทําการสุมตัวอยางโดยวิธีการสุม
อยางงายดวยตารางเลขสุมจากการเรียงตามลําดับ
รายช่ือของเกษตรกรผูปลูกสตรอวเบอรรีในแตละ
หมูบาน เพื่อเปนตัวแทนในการศึกษา

การวิจยัคร้ังนีไ้ดทาํการศึกษาสวนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสารเคมี
ทางการเกษตรของเกษตรกรผูปลูกสตรอวเบอรรี
ในตําบลบอแกว อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม 
ในปการเพาะปลูก 2558/2559 ซึ่งไดดําเนินการ
วิจัยตั้งแตเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 ถึงเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2560
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การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชในการวิจัยมี

แหลงที่มาของขอมูลซึ่งจําแนกไดเปน 2 ประเภท 
คอื 1) ขอมลูปฐมภมู ิซึง่เปนการเกบ็รวบรวมขอมลู
จากกลุมตัวอยางเกษตรกรผูปลูกสตรอวเบอรรี
ในตาํบลบอแกว อาํเภอสะเมิง จงัหวัดเชียงใหม โดย
ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมลูจากเกษตรกรเปนรายบุคคล จาํนวน 166 ชดุ 
2) ขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลที่รวบรวมไดจากการ
คนควาจากเอกสารในรูปแบบของบทความวิจัย 
บทความวิชาการ ตํารา รายงานการวิจัย ตลอดจน
การสืบคนขอมูลที่อยูในระบบออนไลน

การวิเคราะหขอมูล
การศกึษาวจิยัในครัง้น้ีไดจาํแนกการวเิคราะห

ขอมูลซ่ึงแบงออกเปน 2 สวน คือ การวิเคราะห
ขอมลูเชงิปรมิาณ และการวเิคราะหขอมลูเชงิคณุภาพ 
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

1. การวิเคราะหขอมลูเชิงปริมาณ โดยใชสถติิ
พรรณนา ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบีย่งเบนมาตรฐานสาํหรบัการวเิคราะหสภาพ
เศรษฐกิจและสงัคมของเกษตรกรผูปลกูสตรอวเบอรรี 
สวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อ
สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกรผู ปลูก
สตรอวเบอรร ีซึง่ไดมกีารใชโปรแกรมสถิตสิาํเรจ็รปู
เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตรชวยในการบันทึก 
จัดการ และการวิเคราะหขอมูล

2. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยใชวิธี
การจัดประเภทและจัดกลุม (Categorize and 
Sort) (ภัทราพร, 2559) สําหรับการวิเคราะห
แนวทางในการเลือกซ้ือและใชสารเคมีทางการ
เกษตรอยางถกูตองตามมาตรฐานสาํหรบัเกษตรกร
ผูปลูกสตรอวเบอรรี

ผลการวิจัยและวิจารณ
ขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม
ของเกษตรกรผูปลกูสตรอวเบอรรใีนตาํบลบอแกว 
อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม

ผลการวจิยัพบวา เกษตรกรผูปลกูสตรอวเบอรรี
สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุอยูระหวาง 36-45 ป 
มีสถานภาพสมรส ไมไดเขารับการศึกษา มีรายได
จากการปลูกสตรอวเบอรรีอยูระหวาง 100,000-
150,000 บาทตอป มีพื้นที่สําหรับการปลูก
สตรอวเบอรรอียูระหวาง 1.00-2.5 ไร มปีระสบการณ
ในการปลูกสตรอวเบอรรีมาแลว 5-10 ป และ
สวนมากไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการปลูก
สตรอวเบอรรีจากเพื่อนบาน เจาหนาท่ีสงเสริม
การเกษตร และพอคาคนกลาง

สวนประสมทางการตลาดในการตัดสนิใจเลือกซือ้
สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกรผู ปลูก
สตรอวเบอรรีในตําบลบอแกว อําเภอสะเมิง 
จังหวัดเชียงใหม

ผลการวจิยัพบวา เกษตรกรใหความสาํคญักบั
สวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซ้ือ
สารเคมีทางการเกษตรอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 
4.43 โดยดานท่ีมคีาเฉลีย่มากท่ีสดุคอื ดานผลิตภณัฑ 
รองลงมาไดแก ดานราคา ดานชองทางการจดัจาํหนาย 
และใหความสําคัญนอยสุดในดานการสงเสริม
การตลาด ดังรายละเอียดคาสถิติใน Table 1 
ซึง่จากผลการศกึษาแสดงใหเหน็วาเกษตรกรผูปลกู
สตรอวเบอรรีใหความสําคัญกับผลิตภัณฑของ
สารเคมีทางการเกษตรเปนลําดับแรก ถัดมาจึง
พิจารณาถึงราคา ชองทางการจัดจําหนาย และ
สดุทายจึงจะพจิารณาเกีย่วกบัการสงเสรมิการตลาด 
ซึง่สอดคลองกบัผลการศึกษาของสารศิา และจันทนา 
(2558) ที่พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
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ในดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานชองทางการ
จัดจําหนาย สงผลตอการตัดสินใจซื้อเคมีภัณฑ
ทางการเกษตรของเกษตรกรผูปลูกขาวในจังหวัด
สุพรรณบุรี แตในดานการสงเสริมการตลาดกลับ
ไมสงผลตอการตดัสนิใจซือ้เคมภีณัฑทางการเกษตร
ในพื้นที่ดังกลาว

ทั้งนี้ เมื่อศึกษารายละเอียดในดานตางๆ 
ของสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจ
เลอืกซือ้สารเคมทีางการเกษตรของเกษตรกรผูปลกู
สตรอวเบอรรีไดผลการศึกษาดังนี้

1. ดาน ผลิตภัณฑ พบวา เกษตรกรใหความ
สาํคญัเก่ียวกับเคร่ืองหมายทางการคาของผลิตภณัฑ
ที่มีความนาเชื่อถือหรือไดรับความนิยมมากสุด 
รองลงมาคือ ประเภทหรือรูปแบบผลิตภัณฑของ
สารเคมีทางการเกษตร ความเหมาะสมกับการนํา
ไปใชในกระบวนการผลิต ขนาดของบรรจุภัณฑ 
ปริมาณของสินคาเมื่อเทียบกับราคา และใหความ
สนใจนอยสุดเกี่ยวกับสีสันหรือความสวยงามของ
ผลิตภัณฑ ตามลําดับ จากผลการศึกษาดังกลาว
สามารถสนับสนุนไดจากผลการศึกษาของกรุณาพร 
และคณะ (2559) ที่พบวา เกษตรกรตําบลพะวอ 
อาํเภอแมสอด จงัหวดัตาก จะมพีฤตกิรรมเลอืกซือ้
สารเคมีกาํจัดศัตรูพชืโดยพิจารณาจากเคร่ืองหมาย
ทางราชการทุกครั้ง

2. ดานราคา พบวา เกษตรกรใหความสนใจ
มากสุดเก่ียวกบัผลติภัณฑทีม่รีาคาใหเลอืกหลายแบบ 
รองลงมาไดแก การจําหนายในรูปแบบของเงินสด 
การสามารถซื้อสินคาโดยชําระเงินในแบบเงินเช่ือ 
การมรีาคาสนิคาทีย่อมเยาเม่ือเทยีบกบัรานเคมภีณัฑ
อืน่ๆ และใหความสาํคญันอยสดุในประเดน็ทีเ่กีย่วของ
กบัการทีส่ามารถผอนชาํระเงนิในการซือ้สารเคมไีด 
และระยะเวลาที่เหมาะสมในการชําระหนี้ จาก
ผลการศึกษาในประเด็นยอยพบวา การท่ีสามารถ

ซื้อสินคาโดยชําระเงินในแบบเงินเช่ือ และการมี
ราคาสินคาท่ียอมเยาเม่ือเทียบกับรานเคมีภัณฑ
อื่นๆ สอดคลองกับการศึกษาของศิริพงษ และ
นิรินธนา (2562) ที่พบวาปจจัยทางการตลาดดาน
ราคาสินคาท่ีมีผลตอการจัดจําหนายผลิตภัณฑ
ทางการเกษตรมากสุดคือ การมีราคาถูกกวาสินคา
ยี่หออื่น รองลงมาไดแก การมีราคาเทากับสินคา
ยีห่ออืน่ และการสามารถชาํระผานบตัรเครดติ ตาม
ลําดับ

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา 
เกษตรกรใหความสําคัญเกี่ยวกับความสะดวก
ในการเดินทางไปยังรานเคมีภัณฑเพื่อซื้อสินคา
มากท่ีสุด รองลงมาไดแก ที่ตั้งของรานเคมีเกษตร
ตองมีระยะทางท่ีไมไกลจากพ้ืนที่เพาะปลูกของ
เกษตรกร การใหบรกิารหรือคาํแนะนําจากพนักงาน
ของรานเคมีภัณฑ และเกษตรกรใหความสําคัญ
นอยทีส่ดุกบัการมีรานคาท่ีมจีาํนวนมากใหเลอืกซือ้ 
ซึ่งกลาวไดวา การเลือกซื้อสารเคมีทางการเกษตร
ของเกษตรกรผูปลกูสตรอวเบอรรจีะใหความสําคญั
กับความสะดวกในการเดินทางไปซ้ือสินคาและ
สถานท่ีตัง้ของรานเคมีเกษตรท่ีไมไกลจากพ้ืนทีป่ลกู
สตรอวเบอรรีเปนหลัก โดยอาจเทียบเคียงกับ
การศึกษาของศิวฤทธิ์ และสุรัตน (2556) ที่พบวา 
สวนใหญการตัดสินใจซื้อปุ ยเคมีของผู บริโภค
ในประเทศเวียดนาม จะสะดวกเดินทางไปซ้ือที่
ระยะทางไมเกิน 5 กิโลเมตร และมีสวนนอยที่จะ
เดินทางไปซ้ือปุยเคมีที่ระยะทาง 6-10 กิโลเมตร

4. ด านการส งเสริมการตลาด พบว า 
เกษตรกรใหความสําคัญมากสุดเก่ียวกับการท่ี
ผลิตภัณฑสารเคมีทางการเกษตรที่มีปายโฆษณา
ประชาสัมพันธ รองลงมาไดแก ความนาเช่ือถือ
ในการแนะนาํสนิคาจากพนกังานรานเคมภีณัฑ การ
โฆษณาผลิตภัณฑทางโทรทัศน ความสุภาพและ
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เต็มใจบริการจากรานเคมีเกษตร การจัดกิจกรรม
สมนาคุณลูกคา (ลด แลก แจก แถม) จากรานเคมี
เกษตร แตเกษตรกรไมใหความสําคัญกับการโฆษณา
ในรูปแบบของเอกสารส่ิงพิมพ จากผลการศึกษา
กลาวไดวา การมีปายโฆษณาประชาสัมพันธ การที่
รานเคมีเกษตรมีพนักงานท่ีความนาเชื่อถือในการ
แนะนําสินคา ตลอดจนการมีพนักงานของรานเคมี
เกษตรทีเ่ต็มใจบรกิาร และการมกีจิกรรมตอบแทน
ลูกคา ถือเปนเหตุผลหลักที่ทําใหเกษตรกรผูปลูก

สตรอวเบอรรีพิจารณาเลือกซื้อสารเคมีทางการ
เกษตรกลับไปใช ซึ่งเปนไปตามผลการศึกษาของ
สนธยา (2562) ที่พบวา ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดในดานสงเสริมการขายท่ีมีผลตอการซ้ือ
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชของครัวเรือนชาวนา 
ในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย ประกอบไปดวย
การมีของแถม การโฆษณา การใหคาํแนะนาํท่ีดจีาก
ผูขาย และการสงของใหโดยไมคิดคาใชจาย

Table 1  Market Mix in the Decision-Making to Purchasing Agro-chemicals of Farmers 
Growing Strawberry in Bo-Kaew Subdistrict, Samoeng District, Chiang Mai 
Province

(n=166)

Marketing Mix in Decisioning Making on Purchasing 
the Agrochemicals of Strawberry’s Farmers 

𝛘 SD. Interpretation

Product
Price
Distribution channels 
Promote marketing

4.93
4.36
4.24
4.18

.693

.707

.631

.720

Very high
High
High
High

Total 4.43 .688 High

Remarks: Very high =4.51-5.00 High =3.51-4.50 Moderate = 2.51-3.50 Low =1.51-2.50 
 Very low =1.00-1.50

แนวทาง ใน การเลือกซ้ือและใชสารเคมีทางการ
เกษตรอยางถกูตองตามมาตรฐานสําหรบัเกษตรกร
ผูปลกูสตรอวเบอรรใีนตาํบลบอแกว อาํเภอสะเมิง 
จังหวัดเชียงใหม

จากผลการศึกษาสวนประสมทางการตลาด
ในการตดัสนิใจเลอืกซือ้สารเคมทีางการเกษตรของ
เกษตรกรผูปลูกสตรอวเบอรรทีาํใหทราบถงึการให
ความสําคัญของเกษตรกรในการเลือกซื้อสารเคมี
จากรานเคมีเกษตรหรือจากแหลงจําหนายตางๆ 

อยางไรก็ตามเพื่อเปนการลดความเสี่ยงจากการใช
สารเคมีทางการเกษตรท่ีจะกระทบท้ังทางตรงและ
ทางออมตอสุขภาพของ เกษตรกรผูบริโภค รวมถึง
สภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติซึง่เปนปจจยั
สําคัญตอการเพาะปลูก จึงมีการเสนอแนวทาง
ในการเลือกซ้ือและใชสารเคมีทางการเกษตรอยาง
ถูกตองตามมาตรฐานสําหรับเกษตรกรผู ปลูก
สตรอวเบอรรี 3 ส. ดังตอไปนี้
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1) เสริมสราง: โดยใหมีการเสริมสรางความ
ตระหนักรูตอผลกระทบดานลบ โดยเฉพาะปญหา
ทั้งทางตรงและทางออมที่สงผลตอระบบสุขภาพ
และสิง่แวดลอมของมนษุยจากการใชสารเคมทีีข่าด
การควบคุมในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ โดย
เนนยํ้าถึงผลกระทบดังกลาวจะสรางความเสียหาย
ตอการดาํเนนิวิถชีวีติและคณุภาพชวีติของเกษตรกร
ในระยะยาวได

2) สงเสรมิ: การสงเสรมิโดยใชรปูแบบถายทอด
องคความรูทีเ่กษตรกรสามารถเขาถงึหรอืรบัรูไดงาย
และไมซบัซอนท่ีเปนการมุงเนนการเลือกใชสารเคมี
ไดอยางถูกตองในการปลูกตั้งแตกระบวนการแรก
จนถงึสดุทายของการผลติสตรอวเบอรรโีดยยดึหลกั
การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAP) ซึ่งถือเปน
วธิกีารหนึง่เพือ่เตรียมความพรอมในการขอรบัการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) จากกรมวิชาการ
เกษตร และลดความเส่ียงดานสขุภาพของเกษตรกร 
ผูบริโภค และชวยบรรเทาการสรางความเสียหาย
ตอสภาพแวดลอมไดในอีกทาง

3) สวนรวม: การสรางการมีสวนรวมในการ
ควบคมุและตรวจสอบการใชสารเคมใีหเปนไปตาม
มาตรฐาน GAP ระหวางเกษตรกรผูปลกูสตรอวเบอรรี
กบัหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนท่ีมหีนาทีก่าํกบัดูแล 
ตลอดจนการสรางการมีสวนรวมระหวางหนวยงาน
ภาครัฐที่มีหนาที่ควบคุมการใชสารเคมีทางการ
เกษตรกบัสถานจาํหนายสารเคมทีางการเกษตรเพ่ือ
ใหมกีารจาํหนายสารเคมทีางการเกษตรทีไ่ดรบัรอง
มาตรฐานและเปนไปตามขอกําหนดกําหนดของ 
GAP หรือมาตรฐานทางส่ิงแวดลอม

สรุปผลการวิจัย
จากการศกึษาสามารถสรปุไดวา สวนประสม

ทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อสารเคมี

ทางการเกษตรของเกษตรกรผูปลูกสตรอวเบอรรี
ในตําบลบอแกว อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม 
มีความสําคัญอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.43) โดย
พบวา สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ
มีความสําคัญมากท่ีสุดตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ
สารเคมทีางการเกษตร รองลงมาคอื ดานราคา ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริม
การตลาด ตามลาํดบั โดยแนวทางทีส่าํคญัเพือ่ชวย
ใหเกษตรกรมีการเลือกซื้อและใชสารเคมีทางการ
เกษตรเปนไปอยางถูกตองตามมาตรฐานสามารถ
ดาํเนนิการโดยใชแนวทาง 3 ส. ไดแก 1) เสรมิสราง: 
เสริมสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับผลเสียที่มีตอ
สุขภาพและสิ่งแวดลอมของมนุษยจากการใช
สารเคมีในการผลิตสตรอวเบอรรทีีข่าดการควบคุม 
2) สงเสรมิ: สงเสรมิและถายทอดองคความรูในการ
เลือกใชสารเคมีอยางถูกตองในกระบวนการปลูก
สตรอวเบอรรโีดยยดึหลกัการปฏบิตัทิางการเกษตร
ที่ดี (GAP) 3) สวนรวม: สรางการมีสวนรวมของ
เกษตรกรในการควบคุมและการตรวจสอบการใช
สารเคมใีหเปนไปมาตรฐาน GAP ตลอดจนการสราง
การมีสวนรวมระหวางหนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่
ควบคุมการใชสารเคมีทางการเกษตรกับสถานที่
จาํหนายเคมีภณัฑทางการเกษตรเพือ่ใหมกีารจําหนาย
สารเคมีทางการเกษตรท่ีไดรับรองมาตรฐานและ
ไมละเมิดขอกําหนดมาตรฐาน GAP

ขอเสนอแนะ
1. เจาหนาท่ีสงเสรมิการเกษตรจากสาํนกังาน

เกษตรกรอําเภอสะเมิง หนวยงานพัฒนาพื้นที่สูง 
เชน มูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนา
พืน้ท่ีสงู (องคการมหาชน) หรอืศนูยสงเสรมิและพฒันา
อาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม (เกษตรท่ีสงู) ควร
เขามาสนับสนุนองคความรูเก่ียวกับการใชสารเคมี

J. Agri. Prod.92 ว. ผลิตกรรมการเกษตร 2(2):85-94



ทางการเกษตรอยางถกูตอง โดยเฉพาะการปองกนั
ตัวเองจากการใชสารเคมีใหมีความปลอดภัยที่สุด

2. องคการบริหารสวนตําบลบอแกวและ
สํานักงานเกษตรอําเภอสะเมิง ควรผลักดันให
เกษตรกรผู ปลูกสตรอวเบอรรีในตําบลบอแกว 
อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม มีการใชสารเคมี
ทางการเกษตรตามมาตรฐานหลักการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี (GAP) โดยอาจกําหนดใหเปน
โครงการสงเสริมการปลูกสตรอวเบอรรีในระบบ
เกษตรท่ีดี หรือโครงการจัดตั้ งชุมชนผู ปลูก
สตรอวเบอรรีตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตร
ทีด่ ีเพือ่เปนการงายตอการติดตามและประเมนิผล 
รวมถึงสามารถยกระดับใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิง
เกษตรปลอดภัยไดในอนาคต

3. หนวยงานทัง้ในภาคราชการและเอกชนที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาการเกษตร เชน มูลนิธิ
โครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 
(องคการมหาชน) หรือบริษัทชั้นนําในการผลิตปุย
บํารุงดินและสารปองกันกําจัดศัตรูพืช ควรมีการ
พัฒนาผลิตภัณฑทางการเกษตรที่เปนมิตรกับ
สิง่แวดลอมและมนษุยสาํหรบัการปฏบิตัดิแูลรกัษา
ทุกขั้นตอนของการปลูกสตรอวเบอรรี ตลอดจน
ควรมกีารจดัทาํแปลงทดสอบสาธติการใชผลติภณัฑ
โดยใหเกษตรกรมีสวนรวมเพ่ือสรางความเช่ือมั่น
สําหรับการนําไปใชจริงของเกษตรกร

4. รานคาและผูจาํหนายสารเคมทีางการเกษตร 
ควรมีการกําหนดราคาจําหนายสารเคมีที่มีความ
เหมาะสม และควรมีการแนะนําสนิคาแกเกษตรกร
ผูซื้อผลิตภัณฑ โดยเฉพาะรูปแบบและวิธีการใช
สารเคมีที่ถูกวิธีเพื่อความปลอดภัยแกเกษตรกร
ผูนําไปใชและส่ิงแวดลอม

กิตติกรรมประกาศ
คณะผู วิจัยขอขอบคุณคณาจารย  และ

บุคลากรสาขาการพัฒนาสงเสริมและนิเทศศาสตร
เกษตร และสาขาพัฒนาทรัพยากรและสงเสริม
การเกษตร คณะผลติกรรมการเกษตร มหาวทิยาลยั
แมโจทุกทาน ที่ไดใหคําปรึกษา คําแนะนําในการ
ศกึษาวจิยั การตดิตอประสานงานในการดาํเนนิงาน
วิจัยมาโดยตลอด และขอขอบคุณผูนําชุมชนท่ีให
ความชวยเหลอืคณะผูวจิยัในการเกบ็รวบรวมขอมลู 
และท่ีสําคัญท่ีสุดขอขอบคุณเกษตรกรผู ปลูก
สตรอวเบอรรีในพื้นท่ีตําบลบอแกว อําเภอสะเมิง 
จงัหวดัเชียงใหม ทีไ่ดสละเวลาในการใหขอมลูทีเ่ปน
ประโยชนในการศึกษาวิจัยจนสําเร็จลุลวงดวยดี

เอกสารอางอิง
กรุณาพร ปุกหลิก พีรญา อึ้งอุดรภักดี กานตพิชชา 

เกียรติกิจโรจน ปาจรีย  ทองสนิท และ
พันธทิพย หินหุมเพ็ชร. 2559. ความสัมพันธ
ระหวางปจจัยสวนบุคคลและความเชื่อดาน
สุขภาพตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร. วารสารควบคุม
โรค 42(4): 348-359.

ณรงค ชัย พิพัฒนธนวงศ  .  2554. การปลูก
สตรอวเบอรรี. แหลงขอมูล https://www.
ku.ac.th/e-magazine/january44/agri/
strawberry/ (2 พฤษภาคม 2563).

ภัทราพร เกษสังข. 2559. การวิจัยปฏิบัติการ. 
กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.

วริตัน ปราบทุกข บรรจง ปานด ีพมิกุต พนัธรกัษเดชา 
กนกธร วงศกิติ อาคม พรหมเสน สุธาศินี 

J. Agri. Prod. 93ว. ผลิตกรรมการเกษตร 2(2):85-94



นนทะจกัร เผาไท ถายะพงิค ศวิาภรณ หยองเอน 
และวรวฒัน วนัติกจิเจรญิกลู. 2556. การปลกู
สตรอวเบอรรพีนัธุพระราชทาน 80. เชยีงใหม: 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการ
มหาชน).

ศิริพงษ ฐานม่ัน และนิรินธนา บุษปฤกษ. 2562. 
การศกึษาการพฒันาผลติภณัฑทางการเกษตร
และพฤติกรรมผูบรโิภคโดยกระบวนการวิจยั
แบบผสมผสาน. วารสารวิจัยและพัฒนา 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 14(1): 
111-124.

ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป และสุรัตน ฐานะกาญจน. 
2556. ปจจยัทีม่คีวามสมัพันธกบัการตัดสนิใจ
ซื้อปุยเคมีของผูบริโภคในประเทศเวียดนาม. 
วารสารวิชาการ Veridian E-Journal 6(3): 
305-320.

สนธยา สําเภาทอง. 2562. การศึกษาพฤติกรรม
การใชสารเคมีและปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอการซื้อสารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรูพืชของครัวเรือนชาวนา ในเขต
ภาคตะวันตกของประเทศไทย. แกนเกษตร 
47(2): 307-316.

สาริศา ทติยวงษ และจันทนา แสนสุข. 2558. ปจจยั
ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเคมีภัณฑ
ทางการเกษตรจากรานคาเคมีภัณฑทางการ
เกษตรของเกษตรกรผู ปลูกขาวในจังหวัด
สุพรรณบุร. วารสารเทคโนโลยีภาคใต 8(2): 
63-70.

องคการบริหารสวนตําบลบอแกว. 2557. แผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2558-2562). 
แหลงขอมูล www.borkaew.go.th/แผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา-อ/ (2 พฤษภาคม 
2563).

Yamane, T. 1973. Statistics: An Introductory 
Analysis. 3rd. New York: Harper and Row 
Publication. 

J. Agri. Prod.94 ว. ผลิตกรรมการเกษตร 2(2):85-94
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คําแนะนําในการเตรียมตนฉบับ

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

2. การเรียงเนื้อหา
2.1 ชือ่เรือ่ง (Title) ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ควรสัน้ กระชับและสือ่เปาหมายหลกัของการวจิยั 

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

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

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

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

2.5 คํานํา (Introduction) แสดงเหตุผลหรือความสําคัญท่ีทําวิจัย อาจรวมการตรวจเอกสารและ
วัตถุประสงคไวดวย

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

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

2.8 สรุปผลการศึกษา (Conclusion) สรุปผลที่ไดวาเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม

ว. ผลิตกรรมการเกษตร
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3. กิตติกรรมประกาศ
อาจมีหรือไมมีก็ได เปนการแสดงความขอบคุณผูที่มีสวนรวมในการวิจัย เชน แหลงทุน แตไมไดมีชื่อ
รวมวิจัย

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.4 วิทยานิพนธ (Thesis)
ทรงศักดิ์ ธรรมจํารัส. 2554. การศึกษาหาดัชนีการเก็บเก่ียวลําไยพันธุดอในพื้นที่จังหวัด

เชียงใหม โดยใชอายุผลและปริมาณความรอนสะสม. วิทยานิพนธวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน, คณะผลิตกรรมการเกษตร, มหาวิทยาลัยแมโจ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Agricultural Production เพือ่สงบทความออนไลน (ตองลงทะเบยีนสมคัรสมาชกิ
วารสารกอน (ไมมีคาใชจาย) จึงจะสามารถสงบทความได)

การตรวจแกไขและการยอมรับการตีพิมพ
1. การตดิตอผูเขยีนจะติดตอผานอเีมล ตามทีอ่ยูของ correspondent author หรอืหากจาํเปนจะตดิตอ

ทางไปรษณียหรือเบอรโทรศัพทตามท่ีอยูที่ติดตอได
2. เร่ืองที่ผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิอยางนอย 2 ทาน จึงจะไดรับใหลงตีพิมพในวารสาร โดยจะ

ตอบรับการตีพิมพหรือปฏิเสธบทความ ภายในไมเกิน 120 วัน
3. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจแกไขเรื่องที่จะสงตีพิมพทุกเรื่องตามที่เห็นสมควร ในกรณี

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

Guide for Authors

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Abstract should not exceed than 300 words and provide only 4 key-words for 
each manuscript.
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6. All measurement in the text should be reported in abbreviation, using metric 
system.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ของทุกป

นโยบายการจัดพิมพ
รับบทความวิชาการดานการเกษตร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการเกษตร เชน นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีดานการเกษตร เปนตน ตีพิมพในรูปแบบ บทความวิจัยเต็มรูปแบบ (Full length article) 
โดยบทความดงักลาวจะตองไมเคยไดรบัการตีพมิพ หรืออยูระหวางการพิจารณาเพือ่ตีพมิพในวารสารอืน่
มากอน บทความอาจจะเขียนโดยใชภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได แตบทคัดยอจะตองมีทั้งสองภาษา 
บทความท่ีตพีมิพในวารสารจะตองสงในรูปแบบการเขียนตามทีก่าํหนด (ดรูายละเอียดเพ่ิมเตมิในคําแนะนํา
การเตรียมตนฉบับสําหรับตีพิมพ) ทุกบทความที่จะไดรับการตีพิมพ จะทําการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ
ในสาขาที่เกี่ยวของอยางนอย 2 ทาน และเมื่อผานการประเมินแลว กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการ
ตรวจแกไขเรื่องท่ีจะสงพิมพตามที่เห็นสมควร และไมรับพิจารณาตนฉบับที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑ
การตีพิมพของวารสาร สําหรับผูสนใจบทความสามารถเขาถึงเนื้อหาผลงานตีพิมพไดโดยไมเสียคาใชจาย 
(Open access)

เนื้อหาบทความในวารสารนี้ เปนความคิดเห็นของผูเขียน โดยผานความเห็นชอบจากผูทรงคุณวุฒิ
ในการตรวจอาน คณะผูจดัทําไมจาํเปนตองเห็นดวยและมใิชความรบัผิดชอบของคณะผลติกรรมการเกษตร 
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

Journal of Agricultural Production

วารสารผลิตกรรมการเกษตร
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
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