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สวัสดีคะผูอานทุกทาน พบกันรอบนี้เปนเลมสุดทายของปที่ 2 ซึ่งมาพรอมกับการระบาดระลอก
ที่ ส องของโคโรน า ไวรั ส ที่ เ ริ่ ม ต น จากตลาดกลางกุ  ง ที่ ส มุ ท รสาคร ตอนนี้ ก็ ไ ด แ พร ก ระจายไปเกื อ บ
ทั่วประเทศแลวนะคะ คงตองยกการดใหสูง ไมประมาท ดูแลตัวเองและสุขภาพของคนรอบขาง รวมทั้ง
การรับผิดชอบตอสังคมโดยรวมดวยนะคะ เปนหวงทุกๆ คนคะ ถาพวกเราสามัคคีกันและเอาประโยชน
ของประเทศเปนที่ตั้ง เอาประโยชนสวนตัวเปนรอง เหมือนอยางที่ลนเกลารัชกาลที่ 9 ไดสอนไว
ประเทศชาติก็จะกาวผานอุปสรรคเหลานี้ไปไดดวยดีคะ
สําหรับวารสารผลิตกรรมการเกษตรฉบับนี้ ยังคงไดรบั ความสนใจจากนักวิจยั นักวิชาการ นักศึกษา
และผูสนใจทั่วไป ที่ตองการเผยแพรผลงานวิจัยอยางดี จึงใครขอขอบพระคุณเจาของบทความทุกทานไว
ณ ที่นี้ดวย ฉบับนี้มีเรื่องที่นาสนใจหลากหลายบทความ ทั้งในสวนของพืชไร พืชสวน อารักขาพืช และ
อื่นๆ ซึ่งเชื่อวาบทความทั้งหมด จะนาสนใจและเปนประโยชนสําหรับผูอานทุกๆ ทานคะ
ทายที่สุดขอประชาสัมพันธเชิญชวนทุกทานที่สนใจ สงบทความเขารวมตีพิมพเผยแพร โดย
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Abstract

Riceberry rice (rice seeds cv. Riceberry) is highly nutritious and has many anti-oxidants.
Therefore, it is in high demand for consumption in order to promote health. Nevertheless,
degradation of quality Riceberry rice seed is a problem when the seeds are kept for a
long time. This results in a lower germination rate and could affect the quality and the
production of Riceberry rice. Therefore, improving the quality of Riceberry rice seeds with
priming before storing the seeds is necessary in order to be able to store them for a
longer period of time. The experiment was conducted at the Seed Technology Laboratory,
Faculty of Agricultural Production, Maejo University. The experiment results are as follows.
Seeds primed with all methods did not grow into unusual seedlings compared to seeds
that were not primed. More seeds primed with 1.0% of KNO3 survived compared to seeds
that were not primed. Additionally, seeds primed with 0.1% of KH2PO4 had a higher speed
of radical emergence, better germination, and a higher speed of germination compared
to the seeds that were not primed and the differences were statistically significant. At
the same time, when tested under greenhouse condition, seeds primed with 1% of KNO3
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and 2.0% of KH2PO4 had longer shoot lengths, longer root lengths, and improved total
seedling quality compared to the seeds that were not primed. The differences are
statistically significant.
Keywords: Seed enhancement, osmopriming, hydropriming, plant nutrient

บทคัดยอ

ขาวไรซเบอรรี่มีคุณคาทางโภชนาการสูง มีคุณสมบัติตานอนุมูลอิสระที่ดี จึงนิยมใชรับประทาน
เพือ่ เสริมสรางสุขภาพ อยางไรก็ตาม เมล็ดพันธุข า วไรซเบอรรยี่ งั คงมีปญ
 หาเรือ่ งการเสือ่ มสภาพของเมล็ด
พันธุขาวเมื่อเก็บรักษาในระยะยาว ทําใหคุณภาพของเมล็ดมีอัตราการงอกลดลง และสงผลเสียหายตอ
คุณภาพและผลผลิตของขาวไรซเบอรรี่ ทําใหการยกระดับคุณภาพของเมล็ดพันธุดวยวิธีการทําไพรมมิ่ง
กอนการเก็บรักษาอาจมีความจําเปนเพื่อรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุใหยาวนานมากขึ้น ดําเนินการทดลอง
ที่หองปฏิบัติการเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ สาขาพืชไร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ โดยมี
ผลการทดลองดังนี้ การไพรมเมล็ดทุกวิธีการไมทําใหลักษณะของตนกลาผิดปกติมีความแตกตางกันกับ
เมล็ดทีไ่ มไดผา นการไพรม แตการไพรมเมล็ดดวย KNO3 อัตรา 1.0% ทําใหมจี าํ นวนเมล็ดตายนอยมากกวา
และแตกตางกับเมล็ดที่ไมไดผานการไพรม สวนการไพรมเมล็ดดวย KH2PO4 อัตรา 0.1% ทําใหเมล็ดมี
ความเร็วในการงอกราก ความงอก และความเร็วในการงอกดีมากกวาและแตกตางในทางสถิติเมื่อ
เปรียบเทียบกับเมล็ดที่ไมไดผานการไพรม และการไพรมเมล็ดดวย KNO3 อัตรา 1.0% และ KH2PO4
อัตรา 2.0% ทําใหตนกลามีความยาวตน ความยาวราก และผลรวมตนกลาดีและแตกตางในทางสถิติเมื่อ
เปรียบเทียบกับเมล็ดที่ไมไดผานการไพรม เมื่อตรวจสอบในสภาพหองปฏิบัติการ
คําสําคัญ: การยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ ออสโมไพรมมิ่ง ไฮโดรไพรมมิ่ง ธาตุอาหารพืช

คํานํา

ขาวไรซเบอรรี่เปนการผสมขามพันธุระหวาง
ขาวเจาหอมนิลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (พันธุพ อ )
กับขาวขาวดอกมะลิ 105 จากสถาบันวิจัยขาว
(พันธุแม) โดยมีคุณสมบัติทางโภชนาการคือ มีสาร
ตานอนุมูลอิสระในปริมาณสูง ไดแก เบตาแคโรทีน
แกมมาโอไรซานอล วิตามินอี แทนนิน สังกะสี และ
โฟเลต มีดัชนีนํ้าตาลตํ่าถึงปานกลาง นอกจากนี้
รําขาวและนํา้ มันรําขาว มีคณ
ุ สมบัตติ า นอนุมลู อิสระ
ซึง่ จากคุณสมบัตขิ อ นีน้ อกจากจะใชรบั ประทานเพือ่

เสริมสรางสุขภาพแลว ในทางการแพทยยงั นําไปใช
ทําผลิตภัณฑอาหารโภชนบําบัดลดความเสี่ยงตอ
การเปนโรคมะเร็ง (โครงการขาวไรซเบอรรอี่ นิ ทรีย,
2558) อยางไรก็ตาม แมจะมีคุณสมบัติที่ดีดังกลาว
ขาวไรซเบอรรี่ยังคงมีปญหาเรื่องการเสื่อมสภาพ
ของเมล็ดพันธุข า วเมือ่ เก็บรักษาเปนระยะเวลานาน
ทําใหคุณภาพของขาวปลูกมีอัตราการงอกลดลง
ตนกลามีความแข็งแรงตํ่า ทําใหงายตอการเขา
ทําลายของโรคและแมลงในระยะตนกลา ผลผลิต
ไมไดตามทีต่ อ งการ เมล็ดพันธุข า วทีม่ คี วามงอกและ
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ความแข็งแรงสูง ปราศจากโรคและแมลงเขาทําลาย
จะสามารถเพิม่ ผลผลิตขาวไดเพิม่ ขึน้ 5-20% (IRRI,
2013)
ป จ จุ บั น มี วิ ธี ก ารทํ า ให เ มล็ ด พั น ธุ  ยั ง คงมี
ความงอกและความแข็งแรงแมจะเก็บรักษาเปน
เวลานาน โดยหนึ่งในวิธีการดังกลาวคือ การไพรม
เมล็ดพันธุ (seed priming) ซึ่งเปนวิธีการให
ความชื้นกับเมล็ดพันธุ โดยจะใหเมล็ดคอย ๆ ดูด
ซั บ นํ้ า ในสภาวะที่ มี ก ารควบคุ ม อุ ณ หภู มิ และ
ระยะเวลาในการใหความชื้น การไพรมเมล็ดพันธุ
ช ว ยเพิ่ ม กิ จ กรรมการทํ า งานของเอนไซม และ
กระบวนการทางชีววิทยาตาง ๆ ภายในเมล็ดใหดี
ยิ่ ง ขึ้ น ส ง ผลทํ า ให เ มล็ ด พั น ธุ  ง อกได เ ร็ ว และ
สมํ่าเสมอมากขึ้น ตนกลามีการเจริญเติบโตดีขึ้น
ส ง ผลให ต  น พื ช เจริ ญ เติ บ โตดี แ ละให ผ ลผลิ ต ที่
มากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มฮอรโมนพืชหรือ
ธาตุอาหารพืชบางชนิดในขั้นตอนการแชเมล็ดเพื่อ
ใหดูดซับนํ้า เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการไพรม
เมล็ ด พั น ธุ  ใ ห ดี ยิ่ ง ขึ้ น ได เช น KNO 3, KH 2PO 4,
Na2SO4, CaCI4 และ PEG เปนตน (Taylor et al.,
1998; McDonald, 2000; บุญมี, 2558) พรทิพย
และคณะ (2553) พบวาการไพรมเมล็ดพันธุด ว ยนํา้
สามารถสงเสริมทําใหเมล็ดพันธุม คี วามงอกเพิม่ ขึน้
และสามารถเก็ บ รั ก ษาได ย าวนานขึ้ น จากเดิ ม
สวนจักรพงษ และคณะ (2563) พบวาการทํา
osmopriming ดวยสารละลาย KNO3 0.5% ทําให
เมล็ดพันธุขาวโพดหวานมีความงอกสูงที่สุด และ
การทํา osmopriming ดวยสารละลาย KNO3
0.5% และ 1.0% ทําใหตนกลามีพัฒนาการทาง
ดานลําตนและรากสูงกวาวิธีการอื่น ๆ
งานทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผล
ของการไพรมเมล็ดพันธุดวย KNO3 และ KH2PO4
โดยเก็บขอมูลความงอกและการเจริญเติบโตของ

ต น กล า ข า วไรซ เ บอร รี่ เพื่ อ เป น หนึ่ ง ในวิ ธี ก าร
ยกระดั บ คุ ณ ภาพเมล็ ด พั น ธุ  ข องข า วไรซ เ บอร รี่
ใหสูงขึ้น

อุปกรณและวิธีการ

ดํ า เนิ น การทดลอง ณ ห อ งปฏิ บั ติ ก าร
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ และโรงเรือนทดลองสาขาวิชา
พืชไร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัย
แมโจ วางแผนการทดลองแบบ completely
randomized design (CRD) ระหว า งเดื อ น
กรกฎาคม-ตุลาคม 2562 ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนิน
การทดลองดังตอไปนี้
1. การไพรมเมล็ดพันธุขาวไรซเบอรรี่
การไพรมเมล็ดพันธุด ว ยการแชเมล็ดพันธุข า ว
ไรซเบอรรี่ในสารละลาย KNO3 และ KH2PO4 โดย
มีกรรมวิธีการทดลองดังนี้ T1) เมล็ดพันธุไมไพรม,
T2) เมล็ดที่ถูกไพรมดวยนํ้า (กรรมวิธีควบคุม), T3)
การไพรมเมล็ดดวย KNO3 0.1%, T4) การไพรม
เมล็ดดวย KNO3 0.5%, T5) การไพรมเมล็ดดวย
KNO3 1.0%, T6) การไพรมเมล็ดดวย KNO3 2.0%,
T7) การไพรมเมล็ดดวย KH2PO4 0.1%, T8) การ
ไพรมเมล็ดดวย KH2PO4 0.5%, T9) การไพรมเมล็ด
ดวย KH2PO4 1.0% และ T10) การไพรมเมล็ดดวย
KH2PO4 2.0% ทุกกรรมวิธีการทดลองไพรมเมล็ด
พันธุขาวเปนเวลา 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส เมือ่ ครบกําหนดเวลานําเมล็ดพันธุอ อกมา
ลางดวยนํา้ เปลาโดยลางผานนํา้ ไหลเปนเวลา 2 นาที
หลังจากนั้นซับนํ้าที่ผิวเมล็ดและนําไปลดความชื้น
ในสภาพอุณหภูมิหองเปนเวลา 48 ชั่วโมง จากนั้น
นําเมล็ดที่ผานการไพรมมาทดสอบคุณภาพเมล็ด
พันธุในสภาพหองปฏิบัติการ
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2. การบันทึกขอมูล
ดํ า เนิ น การทดสอบคุ ณ ภาพเมล็ ด พั น ธุ  ใ น
สภาพหองปฏิบัติการ โดยทําการทดสอบคุณภาพ
เมล็ดดวยวิธี Between paper (BP) ทําทั้งหมด
3 ซํา้ ซํา้ ละ 50 เมล็ด ในตูเ พาะความงอกทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
25 องศาเซลเซียส แลวทําการประเมินผลความงอก
โดยทําการตรวจนับความงอกในวันที่ 5 ของการ
เพาะเมล็ด (first count) และนับอีกครั้งเมื่อครบ
14 วัน (final count) โดยประเมินผลในลักษณะ
ตาง ๆ ดังนี้ (ISTA, 2018)
2.1 การตรวจสอบลักษณะเมล็ดตาย ทําโดย
ประเมินจากลักษณะเมล็ดที่ไมงอก เมล็ดอยูใน
สภาพไมสด เนา เละ หรืออาจจะมีเชื้อราขึ้นบน
เมล็ด ประเมินทั้งหมด 3 ซํ้า แลวจึงนํามาคํานวณ
หาเปอรเซ็นตเมล็ดตาย
2.2 การตรวจสอบลักษณะเมล็ดแข็ง ทําโดย
ประเมินลักษณะของเมล็ดที่มีชีวิต ไมดูดนํ้า เมล็ด
อยูในสภาพแข็ง และสมบูรณ ประเมินทั้งหมด
จํานวน 3 ซํ้า แลวจึงนํามาประเมินหาเปอรเซ็นต
เมล็ดแข็ง
2.3 การตรวจสอบลักษณะตนกลาผิดปกติ
ทํ า โดยการประเมิ น ต น กล า ที่ ไ ม ส ามารถเจริ ญ
เปนตนกลาทีป่ กติได หรือตนกลาทีม่ รี ากและลําตน
ไมสมบูรณ ทําทั้งหมดจํานวน 3 ซํ้า แลวนํามา
ประเมินเปนเปอรเซ็นตตนกลาผิดปกติ
2.4 การตรวจสอบการงอกราก โดยประเมิน
จากจํานวนรากทีง่ อกในแตกรรมวิธที ดลอง ทํา 3 ซํา้
โดยเริ่ ม นั บ เมื่ อ เมล็ ด มี ก ารงอกรากที่ ค วามยาว
2 มิลลิเมตร ในวันที่ 1 และวันที่ 4 หลังจากการ
เพาะทดสอบคุ ณ ภาพเมล็ ด พั น ธุ  จากนั้ น นํ า ไป
คํานวณหาเปอรเซ็นตการงอกรากของตนกลาขาว
ไรซเบอรรี่

การงอกราก (%) =

จํานวนเมล็ดที่งอกราก
× 100
จํานวนเมล็ดที่เพาะ

2.5 การตรวจสอบความเร็วในการงอกราก
ดําเนินการตรวจนับรากที่มีความยาว 2 มิลลิเมตร
ในทุกวันตั้งแตวันที่ 1 ถึงวันที่ 4 หลังการเพาะ ทํา
ทั้งหมด 3 ซํ้า ในทุกกรรมวิธีการ จากนั้นนํามา
คํานวณหาความเร็วในการงอกรากของตนกลาขาว
ไรซเบอรรี่
ความเร็วในการงอกราก (ราก/วัน) =
ผลรวมของ [จํานวนรากที่งอกในแตละวัน]
จํานวนวันหลังเพาะ
2.6 การตรวจสอบความงอกของเมล็ดพันธุ
ดําเนินการตรวจนับจํานวนเมล็ดพันธุท งี่ อกเปนตน
กลาปกติในวันที่ 5 และวันที่ 14 โดยทําทั้งหมด
3 ซํ้ า ในทุ ก กรรมวิ ธี จากนั้ น นํ า มาคํ า นวณหา
เปอรเซ็นตความงอก
2.7 การตรวจสอบความเร็ ว ในการงอก
ดําเนินการตรวจนับจํานวนเมล็ดพันธุท สี่ ามารถงอก
เปนตนกลาปกติในทุก ๆ วัน ตัง้ แตเริม่ เพาะครัง้ แรก
ที่ 5 วัน (first count) จนถึงวันที่ 14 หลังเพาะ
(final count) โดยทําทั้งหมด 3 ซํ้าในทุกกรรมวิธี
จากนัน้ นํามาคํานวณหาความเร็วในการงอกของตน
กลาขาวไรซเบอรรี่
ความเร็วในการงอก (ตน/วัน) =
ผลรวมของ [จํานวนตนกลาปกติทงี่ อกในแตละวัน]
จํานวนวันหลังเพาะ
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2.8 การตรวจสอบความยาวตนและความ
ยาวราก โดยประเมินในวันที่ 14 ของการเพาะเมล็ด
ทําโดยสุมตนกลาจํานวน 3 ซํ้า ซํ้าละ 10 ตน แลว
นํ า มาวั ด ความยาวต น และความยาวรากด ว ย
ไมบรรทัด โดยวัดตั้งแตโคนตนจนถึงปลายใบของ
ตนกลา และวัดจากโคนตนลงมาจนถึงปลายราก
ของตนกลาโดยมีหนวยเปนมิลลิเมตร
3. การวิเคราะหขอมูล
วิ เ คราะห ข  อ มู ล ผลของการทํ า ไพรม มิ่ ง
เมล็ดพันธุตอความงอกและการเจริญเติบโตของ
ตนกลาขาวไรซเบอรรี่ โดยการวางแผนการทดลอง
แบบ Completely Randomized Design (CRD)
โดยแปลงขอมูลเปนเปอรเซ็นตความงอกของเมล็ด
พันธุ เพื่อวิเคราะหทางสถิติ โดยใชวิธี Arcsine
transformation และเปอรเซ็นตเมือ่ ขอมูลมีคา เปน
0 มี ก ารแปลงค า โดยวิ ธี square
และ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s Multiple
Range Test (DMRT) และเปรียบเทียบคุณภาพ
เมล็ ด พั น ธุ  โ ดยวิ ธี orthogonal contrast
comparison วิ เ คราะห ข  อ มู ล ด ว ยโปรแกรม
วิเคราะหทางสถิติสําเร็จรูป

ผลการวิจัย

จากการศึกษาการทําไพรมมิ่งเมล็ดพันธุขาว
ไรซเบอรรดี่ ว ยกรรมวิธกี ารทดลองทีก่ าํ หนด ตอการ
เปลี่ ย นแปลงคุ ณ ภาพเมล็ ด พั น ธุ  แ ละการเจริ ญ
เติบโตของตนกลาหลังการทําไพรมมิ่งเมล็ดพันธุมี
ผลการทดลองดังนี้
1. การประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุข า วไรซเบอรรี่
การประเมินเมล็ดพันธุขาวไรซเบอรรี่ที่ผาน
การทําไพรมมิ่งเมล็ดพันธุในสภาพหองปฏิบัติการ
พบวา เมล็ดพันธุข า วไรซเบอรรที่ ผี่ า นการทําไพรมมงิ่
ดวยสารละลาย KNO3 และ KH2PO4 ในสภาพหอง
ปฏิบัติการ พบวา เมล็ดเนาและเมล็ดแข็ง มีความ
แตกตางทางสถิติ โดยเมล็ดไมทาํ ไพรมมงิ่ เมล็ดพันธุ
(กรรมวิธีการควบคุม) มีแนวโนมจํานวนเมล็ดเนา
มากกวาวิธีการทดลองอื่น ๆ แตไมแตกตางในทาง
สถิติกับวิธีการ T2, T4, T6, T7, T8, T9 และ T10
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเมล็ดแข็งพบวา การทํา
ไพรมม่ิงเมล็ดพันธุดวยสารละลาย KNO3 อัตรา
0.1% (T5) มีจาํ นวนเมล็ดแข็งมากกวาเมล็ดทีไ่ มได
ไพรม 500% และมากกวาวิธกี ารอืน่ ๆ แตไมมคี วาม
แตกตางกันในทางสถิตกิ บั T2, T3, T4, T8, T9 และ
T10 และเมื่อพิจารณาตนกลาผิดปกติพบวา ไมมี
ความแตกตางกันในทางสถิติ (Table 1)
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Table 1 Dead seed, hard seed and abnormal seedling percentage of riceberry seed after
primed with difference rate of KNO3 and KH2PO4 after tested under laboratory
condition.
Treatment1 Dead seed
(%)
9 a2,3
T1
T2
3 ab
T3
2b
T4
5 ab
T5
1b
T6
4 ab
T7
3 ab
T8
5 ab
T9
3 ab
T10
5 ab
F-test
*
CV.(%)
39.44

(%)4
(-66)
(-77)
(-44)
(-88)
(-55)
(-66)
(-66)
(-66)
(-44)

Seed quality
Hard
seed (%) (%)4
1b
2 ab
(+100)
3 ab
(+200)
5 ab
(+400)
6a
(+500)
2b
(+100)
1b
(+0)
2 ab
(+100)
3 ab
(+200)
3 ab
(+200)
*
36.32

Abnormal seedling
(%)
1
2
1
1
1
1
7
1
2
1
ns
54.88

ns, *: Not significantly difference and significantly different at P≤0.05 respectively.
1
T1 = Control, T2 = primed + H2O, T3 = primed + KNO3 0.1%, T4 = primed + KNO3 0.5%, T5 = primed
+ K N O 3 1 . 0 % T 6 = p r i m e d + K N O 3 2 . 0 % , T 7 = p r i m e d + K H 2P O 4 0 . 1 % ,
T8 = primed + KH2PO4 0.5%, T9 = primed + KH2PO4 1.0%, T10 = primed + KH2PO4 2.0%
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.

2. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพเมล็ดพันธุในสภาพ
หองปฏิบัติการ
การทําไพรมมิ่งเมล็ดพันธุขาวไรซเบอรรี่ดวย
สารละลาย KNO3 และ KH2PO4 ไมทาํ ใหการงอกราก
แตกตางกันเมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดที่ไมไดผาน
การทําไพรมมงิ่ เมล็ดพันธุ แตเมือ่ พิจารณาตรวจสอบ

ความเร็วในการงอกรากพบวา การไพรมเมล็ดพันธุ
ด ว ยสารละลาย KH 2PO 4 0.1% ทํ า ให เ มล็ ด มี
ความเร็วในการงอกรากมากกวากรรมวิธีการอื่น ๆ
แตไมมีความแตกตางกันในทางสถิติกรรมวิธีการ
ไพรมเมล็ดพันธุ ใน T6, T8, T9 และ T10 สวน
ความงอกพบวา เมล็ดทีแ่ ชดว ยนํา้ เมล็ดทีไ่ พรมดว ย
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สารละลาย KNO3 อัตรา 0.5% และ 1% และการ
ไพรมเมล็ดดวยสารละลาย KH2PO4 0.1% มีความงอก
ดีที่สุด แตไมพบความแตกตางกันในทางสถิติกับ
กรรมวิธี T3, T5, T8, T9 และ T10 สําหรับความเร็ว
ในการงอกพบวา การไพรมเมล็ดพันธุทุกวิธีการมี
ความเร็วในการงอกสูงเมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดที่

ไมไดผานการไพรม แตไมพบความแตกตางกัน
ในทางสถิตใิ นกรรมวิธที ี่ T3 และ T5 (Table 2) เมือ่
พิจารณา Figure 1 แสดงใหเห็นถึงแนวโนมของ
ทุกวิธีการทําไพรมมิ่ง (T3-T10) มีการงอกรากของ
ตนกลาขาวไรซเบอรรยี่ าวมากกวาเมล็ดทีไ่ มไดผา น
การทําไพรมมิ่ง และเมล็ดที่แชนํ้าเพียงอยางเดียว

Table 2 Radicle emergence, speed of radicle emergence, germination percentage and
speed of germination of riceberry seed after primed with difference rate of KNO3
and KH2PO4 after tested under laboratory condition.
Seed quality
Treatment1
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
F-test
CV.(%)

Speed of
Radicle
radicle
emergence
emergence
(%)
(root/day)
33.67 d2
25
38.78 bc
19
38.72 bc
16
38.17 c
25
38.61 bc
21
40.56 ab
17
41.50 a
25
40.61 ab
20
40.00 a-c
21
40.35 a-c
23
ns
**
18.12
2.98

Germination
(%)
(%)
(%)
3

(+15)
(+15)
(+15)
(+14)
(+20)
(+23)
(+20)
(+20)
(+20)

93 b
99 a
96 ab
99 a
96 ab
99 a
99 a
98 ab
97 ab
97 ab
*
6.08

(+6)
(+3)
(+6)
(+3)
(+6)
(+6)
(+5)
(+4)
(+4)

Speed of
germination
(seedling/
day)
9.27 b
9.84 a
9.60 ab
9.89 a
9.55 ab
9.92 a
9.85 a
9.78 a
9.64 a
9.72 a
*
2.02

(%)

(+6)
(+3)
(+6)
(+3)
(+7)
(+6)
(+5)
(+3)
(+4)

ns, *, **: not significantly difference, significantly different at P≤0.05 and P≤0.01 respectively.
1
T1 = Control, T2 = primed + H2O, T3 = primed + KNO3 0.1%, T4 = primed + KNO3 0.5%, T5 = primed
+ KNO3 1.0% T6 = primed + KNO3 2.0%, T7 = primed + KH2PO4 0.1%, T8 = primed + KH2PO4 0.5%,
T9 = primed + KH2PO4 1.0%, T10 = primed + KH2PO4 2.0%
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.
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Figure 1 Effect of seed priming with difference rate of KNO3 and KH2PO4, radicle
emergence 3 day after tested under laboratory condition. T1 = Control, T2 =
primed + H2O, T3 = primed + KNO3 0.1%, T4 = primed + KNO3 0.5%, T5 = primed
+ KNO3 1.0% T6 = primed + KNO3 2.0%, T7 = primed + KH2PO4 0.1%, T8 =
primed + KH2PO4 0.5%, T9 = primed + KH2PO4 1.0%, T10 = primed + KH2PO4
2.0%
3. การเปลี่ยนแปลงดานการเจริญเติบโตของ
ตนกลาในสภาพหองปฏิบัติการ
จากการพิจารณาการเจริญเติบโตของตนกลา
ข า วไรซ เ บอร รี่ ห ลั ง ผ า นการทํ า ไพรม มิ่ ง ร ว มกั บ
KNO3 และ KH2PO4 ในอัตราที่แตกตางกันพบวา
การไพรมเมล็ดดวย KNO3 1.0% และ KH2PO4
2.0% ทําใหเมล็ดมีความยาวของลําตนตนกลาดี
มากกวาและแตกตางกันในทางสถิตเิ มือ่ เปรียบเทียบ
กับเมล็ดไมไพรม สวนการตรวจสอบความยาวราก

พบวา การไพรมเมล็ดดวย KNO3 1.0%, KH2PO4
0.1% และ KH2PO4 2.0% ทําใหเมล็ดมีความยาว
ของรากตนกลามากกวาและแตกตางกันในทางสถิติ
เมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดไมไพรม เชนเดียวกันกับ
ผลรวมของตนกลาพบวา การไพรมเมล็ดดวย KNO3
1.0%, KH2PO4 0.1% และ KH2PO4 2.0% ทําให
ผลรวมของตนกลาดีมากกวาและแตกตางกันในทาง
สถิตเิ มือ่ เปรียบเทียบกับเมล็ดไมผา นการไพรมเมล็ด
(Table 3)
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Table 3 Shoot length, root length and seedling length of riceberry seed after primed with
difference rate of KNO3 and KH2PO4 after tested under laboratory condition.
Treatment1 Shoot length
(mm)
94.5 b2
T1
T2
117.0 ab
T3
103.8 ab
T4
107.0 ab
T5
104.9 a
T6
90.5 b
T7
117.9 ab
T8
106.4 ab
T9
114.0 ab
T10
130.5 a
F-test
*
CV.(%)
16.02

(%)3
(+24)
(+10)
(+13)
(+11)
(-4)
(+25)
(+13)
(+21)
(+38)

Seed quality
Root length
Seedling
(mm)
(%) length (mm)
99.47 b
193.97 b
121.33 ab (+22) 238.33 ab
121.90 ab (+23) 225.70 ab
114.20 ab (+15) 221.20 ab
242.93 a
138.03 a
(+39)
118.97 ab (+20) 209.47 ab
244.80 a
126.90 a
(+28)
123.57 ab (+24) 229.97 ab
125.60 ab (+26) 239.60 ab
260.90 a
130.40 a
(+31)
*
**
11.52
10.56

(%)
(+23)
(+16)
(+14)
(+25)
(+8)
(+26)
(+19)
(+24)
(+35)

*, **: Significantly different at P≤0.05 and P≤0.01 respectively.
1
T1 = Control, T2 = primed + H2O, T3 = primed + KNO3 0.1%, T4 = primed + KNO3 0.5%, T5 = primed
+ KNO3 1.0% T6 = primed + KNO3 2.0%, T7 = primed + KH2PO4 0.1%, T8 = primed + KH2PO4 0.5%,
T9 = primed + KH2PO4 1.0%, T10 = primed + KH2PO4 2.0%
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 (+) and decrease (-) compared to the
control.

4. การเปรียบเทียบแบบกลุมของ การงอกราก
ความเร็วในการงอกราก ความงอก และความเร็ว
ในการงอกของเมล็ดพันธุขาวไรซเบอรรี่เมื่อ
ตรวจสอบในสภาพหองปฏิบัติการ
จากการเปรียบเทียบการงอกรากแบบกลุม
ระหวางเมล็ดไมไพรมและการแชเมล็ดดวยนํ้าและ
การไพรมทุกวิธีการของเมล็ดพันธุขาวไรซเบอรรี่
พบวา ไมมีความแตกตางกันในทางสถิติ แตพบ

ความแตกตางในความเร็วในการงอกราก ความงอก
และความเร็วในการงอก โดยวิธีการการแชเมล็ด
ด ว ยนํ้ า และการไพรม ทุ ก วิ ธี ก ารมี แ นวโน ม ของ
ความเร็วในการงอกราก ความงอก และความเร็ว
ในการงอกดีมากกวาเมล็ดที่ไมไดผานการไพรม
เมล็ด สวนการเปรียบเทียบการใช KNO3 และ
KH2PO4 ในอัตราเดียวกันพบวา มีความเร็วในการ
งอกราก ความงอก และความเร็ ว ในการงอก
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แตกตางกันในทางสถิติ ซึง่ จากผลการทดลองแสดง และความเร็วในการงอกดีมากกวาการใช KNO3
ใหเห็นวา การใช KH2PO4 ในการทําไพรมมิ่งมี สําหรับการทําไพรมมิ่งเมล็ดพันธุขาวไรซเบอรรี่
แนวโนมทําใหความเร็วในการงอกราก ความงอก (Table 4)
Table 4 Comparison by orthogonal contrast of radicle emergence (RE), speed of radicle
emergence (SRE), germination percentage (GE) and speed of germination (SGE)
of riceberry seed after primed with difference rate of KNO3 and KH2PO4 after
tested under laboratory condition.
Treatment
T1 vs T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10
T2 vs T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10
T3 vs T4 vs T5 vs T6
T7 vs T8 vs T9 vs T10
T3 vs T7
T4 vs T8
T5 vs T9
T6 vs T10
CV.(%)

Seed quality
RE
SRE
GE
SGE
(%) (root/day) (%) (seedling/day)
**
**
**
ns
**
**
**
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
**
**
**
ns
**
ns
**
**
**
ns
**
**
**
ns
**
**
30.61
2.98
1.98
2.02

ns, **: not significantly difference and P≤0.01 respectively.
1
T1 = Control, T2 = primed + H2O, T3 = primed + KNO3 0.1%, T4 = primed + KNO3 0.5%, T5 = primed
+ KNO3 1.0% T6 = primed + KNO3 2.0%, T7 = primed + KH2PO4 0.1%, T8 = primed + KH2PO4 0.5%,
T9 = primed + KH2PO4 1.0%, T10 = primed + KH2PO4 2.0%

5. การเปรียบเทียบแบบกลุมของ ความสูงตน
ความยาวราก และผลรวมตนกลาของเมล็ด
พันธุขาวไรซเบอรรี่เมื่อตรวจสอบในสภาพ
หองปฏิบัติการ
จากการเปรียบเทียบความสูงตนแบบกลุม
ระหวางเมล็ดไมไพรมและการแชเมล็ดดวยนํ้าและ
การไพรมทุกวิธีการของเมล็ดพันธุขาวไรซเบอรรี่
พบวา ไมมีความแตกตางกันในทางสถิติ แตเมื่อ

พิจารณาความยาวรากพบวา การไพรมเมล็ดทุก
วิธกี ารมีความยาวรากและผลรวมตนกลาดีมากกวา
เมล็ดทีไ่ มไดไพรมเมล็ด แตเมือ่ เปรียบเทียบระหวาง
การใช KNO3 และ KH2PO4 ในอัตราแตกตางกัน
พบวา ไมมคี วามแตกตางกันในทางสถิติ โดยการไพรม
เมล็ดดวย KNO3 และ KH2PO4 ไมทําใหผลของ
ความสูงตน ความยาวราก และผลรวมตนกลามี
ผลการทดลองที่แตกตางกันในทางสถิติ (Table 5)
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Table 5 Comparison by orthogonal contrast of shoot length, root length and seedling
length of riceberry seed after primed with difference rate of KNO3 and KH2PO4
after tested under laboratory condition.
Treatment1
T1 vs T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10
T2 vs T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10
T3 vs T4 vs T5 vs T6
T7 vs T8 vs T9 vs T10
T3 vs T7
T4 vs T8
T5 vs T9
T6 vs T10
CV.(%)

Shoot length
(mm)
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
16.02

Seed quality
Root length
(mm)
**
*
ns
ns
**
**
**
**
11.52

Seedling
length (mm)
**
**
ns
ns
**
**
**
**
10.56

ns, *, **: not significantly difference, significantly different at P≤0.05 and P≤0.01 respectively.
1
T1 = Control, T2 = primed + H2O, T3 = primed + KNO3 0.1%, T4 = primed + KNO3 0.5%, T5 = primed
+ KNO3 1.0% T6 = primed + KNO3 2.0%, T7 = primed + KH2PO4 0.1%, T8 = primed + KH2PO4 0.5%,
T9 = primed + KH2PO4 1.0%, T10 = primed + KH2PO4 2.0%

วิจารณผลการวิจัย

ขาวไรซเบอรรี่มีความสําคัญตอการบริโภค
ของประชากรในบางกลุม และมีแนวโนมตองการ
เพิม่ มากขึน้ เนือ่ งจากมีคณ
ุ คาทางโภชนาการสูง แต
ยังคงมีปญหาดานการเก็บรักษาเมล็ดพันธุใหมี
คุณภาพเพือ่ ใชเปนแหลงเมล็ดพันธุส าํ หรับเพาะปลูก
ในระยะยาว
จากผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงความงอก
และการเจริญเติบโตของตนกลา หลังผานการทํา
ไพรมมงิ่ รวมกับ KNO3 และ KH2PO4 ของเมล็ดพันธุ
ขาวไรซเบอรรี่แสดงใหเห็นวา การไพรมเมล็ดดวย
KNO3 และ KH2PO4 ไมทําใหการงอกของรากของ

ตนกลาขาวไรซเบอรรี่แตกตางกับเมล็ดที่ไมไดผาน
การไพรม แตจะพบความแตกตางในวิธีการไพรม
เมล็ดดวย KH2PO4 อัตรา 0.1% ซึ่งทําใหเมล็ดมี
ความเร็วในการงอกของรากดีมากกวาเมล็ดที่ไมได
ผานการไพรม อีกทัง้ ทุกวิธกี ารไพรมมแี นวโนมทําให
เมล็ดมีความงอกและความเร็วในการงอกดีมากกวา
เมล็ดทีไ่ มไดผา นการไพรม ทัง้ นีก้ ารไพรมเมล็ดดวย
KNO3 และ KH2PO4 จะชวยทําใหเมล็ดดูดซึมกาซ
ออกซิเจนไดดเี พิม่ ขึน้ เนือ่ งจากออกซิเจนเปนปจจัย
หนึ่ ง ที่ มี ผ ลต อ การงอกของเมล็ ด โดยมี ผ ลช ว ย
ในกระบวนการหายใจและการยอยสลายอาหาร
ภายในเมล็ด (Hilton and Thomas, 1986) อีกทั้ง
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การไพรมเมล็ดดวย KNO3 จะสงเสริมใหไนเตรทเปน
ตัวรับอิเล็กตรอนในกระบวนการหายใจในวิถีเพน
โตสฟอสเฟต (pentose phosphate pathway)
หรือวิถีทางเลือกของไกลโคไลซิส (glycolysis) จะ
ทําหนาที่แทนออกซิเจนในการออกซิไดซ NADPH
ในกระบวนการหายใจ ซึง่ สามารถทําลายการพักตัว
ของเมล็ดได จึงทําใหเมล็ดสามารถงอกไดดี และ
งอกไดเร็วมากขึ้น (วันชัย, 2553) ซึ่งสอดคลองกับ
Amjad et al. (2007) พบวา การไพรมเมล็ดพริก
พันธุ Hot Queen ดวย KNO3 ความเขมขน 3%
ทําใหเมล็ดมีความงอก 100% และมีเวลาเฉลี่ย
ในการงอก 5.63 วัน สวนเมล็ดที่ไมเตรียมพรอม
เมล็ดพันธุมีความงอกเพียง 70% และมีเวลาเฉลี่ย
ในการงอกนาน 14 วัน นอกจากนี้ ทั้ง KNO3 และ
KH2PO4 จะแตกตัวให K+ และจะละลายอยูใน
ไซโตพลาสซึมและแวคิวโอล ทําหนาที่หลักในการ
รักษาคา osmotic potential นอกจากนี้ K+ ยังทํา
หนาทีก่ ระตุน การทํางานของเอนไซมมากกวา 40 ชนิด
โดยเฉพาะอยางยิ่งเอนไซมในการสังเคราะหแสง
และกระบวนการหายใจรวมทั้ ง เอนไซม ที่ ใ ช ใ น
กระบวนการสังเคราะหแปงและโปรตีน และยัง
สามารถชวยรักษาแรงเตงของเซลลพืชไดอีกดวย
(ปยะดา, 2540; สุมนทิพย, 2542) นอกจากนี้ การ
ไพรมเมล็ดดวย KH2PO4 จะแตกตัวใหฟอตเฟส
ไอออนที่เปนแหลงของธาตุฟอสฟอรัส สําหรับให
เมล็ดดูดไปใชในกระบวนการงอก ซึ่งมีบทบาท
สําคัญตอกระบวนการหายใจ กระบวนการสลาย
สารอาหารในเมล็ด และการสังเคราะหสารทีจ่ าํ เปน
ตอการแบงเซลลใหม (Marschner, 1995) สวน
Wang (2009) พบวา การกระตุนการงอกเมล็ด
ยาสูบดวยสารละลายธาตุฟอสฟอรัส แลวนําเมล็ด
ไปเคลือบดวยพอลิเมอร ทําใหเมล็ดยาสูบมีคณ
ุ ภาพ
ดีขนึ้ ทัง้ ความงอกและความแข็งแรง ตอมา Karanam

and Vadez (2010) พบวา การ priming เมล็ดพันธุ
ขาวฟาง phosphate ไมไดทําใหมวลชีวภาพของ
ขาวฟางเพิ่มขึ้น
จากนั้นพิจารณาการเปลี่ยนแปลงการเจริญ
เติบโตของตนกลาขาวไรซเบอรรี่พบวา การไพรม
เมล็ดดวย KNO3 และ KH2PO4 ยังคงมีแนวโนม
ทําใหความยาวตนและความยาวรากดีมากกวา
เมล็ดที่ไมไดผานการไพรม ซึ่งเมล็ดขาวที่ผานการ
ไพรมดวย KNO3 อัตรา 1.0% และ KH2PO4 อัตรา
0.1% และ 2.0% แสดงใหเห็นวา มีผลรวมตนกลา
ดีมากกวาและแตกตางกันในทางสถิติกับเมล็ดที่
ไมไดผานการไพรม โดย KNO3 จะมีไนโตรเจนเปน
องคประกอบ ซึง่ มีบทบาทสําคัญในโปรโตพลาสซึม
และผนังของเซลลพืชโดยจะอยูในรูป NO3– ซึ่งพืช
จะตองรีดิวซ NO3– ใหเปน NH4+ แลวนํา NH4+
ไปใชสรางกรดอมิโน ซึ่ง N เปนองคประกอบของ
สารชีวโมเลกุลมากมายในเซลลพชื (ปยะดา, 2540;
สุมนทิพย, 2542) เมือ่ เมล็ดดูดไนเตรทเขาไปจะชวย
ใหเมล็ดสังเคราะหโปรตีนเพิ่มขึ้น จึงมีผลทําให
ตนกลาขาวไรซเบอรรี่มีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น
ทั้ ง ในส ว นของรากและลํ า ต น ของต น กล า ส ว น
KH2PO4 จะสงเสริมใหเมล็ดที่ถูกไพรมไดรับธาตุ
ฟอสฟอรัสที่จะชวยกระตุนการสรางสารที่มีผลตอ
การงอกของราก เชน glucose, auxins, ethylene,
cytokinins, nitric oxide (NO) และ reactive
oxygen species (ROS) (Niu et al., 2013)
อีกทั้งเมื่อตนกลางอกรากจะมีผลตอการสงเสริม
การเจริญเติบโตของรากพืช ทั้งรากแกว รากฝอย
และรากแขนงมากขึ้น (Smith and Read, 1997)
นอกจากนีย้ งั ชวยสนับสนุนใหรากแรกงอกสามารถ
ดูดธาตุโพแทสเซียมจากดินมาใชเปนประโยชนได
มากขึน้ กวาเดิม อีกทัง้ ยังชวยเพิม่ ความตานทานตอ
โรคบางชนิด และสงเสริมใหตนกลาแข็งแรง และ
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ชวยลดผลกระทบทีเ่ กิดจากพืชไดรบั ไนโตรเจนมาก ป ย ะดา ธี ร กุ ล พิ ศุ ท ธิ์ . 2540. ธาตุ อ าหารพื ช .
เกินไป (Uchida, 2000; McCauley et al., 2009;
สรีรวิทยาของพืช. ภาควิชาชีววิทยา คณะ
Thavarajah et al., 2010)
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, ขอนแกน.
พรทิพย ถาวงค รอยบุญ จํารัสกาญจน สุวัฒน
สรุปผลการวิจัย
สายมายา และอดุลย อินทรประเสริฐ. 2553.
จากผลของการไพรมเมล็ดพันธุข า วไรซเบอรรี่
ผลของ seed priming ตอการยืดอายุการเก็บ
ดวย KNO3 และ KH2PO4 ตอความงอกและการ
รักษาเมล็ดพันธุข า ว. ใน: รายงานการประชุม
เจริญเติบโตของตนกลา มีผลสรุปดังนี้ การไพรม
ทางวิชาการเมล็ดพันธุพืชแหงชาติ ครั้งที่ 7
เมล็ดดวย KH2PO4 อัตรา 0.1% ทําใหเมล็ดมี
วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรม
ความเร็วในการงอกราก ความงอก และความเร็ว
ท็อปแลนดจังหวัดพิษณุโลก, พิษณุโลก.
ในการงอก ดีมากกวาและแตกตางในทางสถิติ เมื่อ วันชัย จันทรประเสริฐ. 2553. สรีรวิทยาเมล็ดพันธุ.
เปรียบเทียบกับเมล็ดทีไ่ มไดผา นการไพรม และการ
คณะเกษตร มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ,
ไพรมเมล็ดดวย KNO3 อัตรา 1.0% และ KH2PO4
กรุงเทพฯ.
อัตรา 2.0% ทําใหตน กลามีความยาวตน ความยาว สุมนทิพย บุนนาค. 2542. ธาตุอาหารพืชและการ
ราก และผลรวมตนกลาดีและแตกตางในทางสถิติ
ลําเลียง. สรีรวิทยาเบื้องตนของพืช. คณะ
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Abstract

The study on effect of auxins on rooting and survival rates of fig (Ficus carica L.)
stem cuttings cv. Black genoa was carried out in Pomology greenhouse, Maejo University,
Chiang Mai province from February to May 2018. The objective was to find out the
appropriate concentration for promote rooting and survival rate of figs stem cutting. The
experiment was carried out by using a completely randomized design (CRD) 7 treatments
with 3 replications. The treatments were dipped the base of stem cutting in IBA and NAA
solution at concentrations of 0, 500 1,000 1,500 mg/L. The results showed that IBA 500
mg/L had higher roots numbers than control. However, whereas root length, leaves
number and axillary shoot length were not different with IBA 1,000 and 1,500 mg/L and
all concentration of NAA. On the other hand, the survival rate of stem cutting was
significantly different with 1,000 and 1,500 mg/L IBA that provided higher survival percentage
than others. Thus, it can be concluded that 1,000 mg/L IBA was an appropriate
concentration for stem cutting of fig cv. Black genoa.
Keywords: plant growth regulators, NAA, IBA
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บทคัดยอ

การศึกษาผลของออกซินตอการเกิดรากและอัตราการรอดของกิ่งชํามะเดื่อฝรั่ง (Ficus carica L.)
พันธุแ บล็คเจนัว ณ แปลงทดลองไมผล สาขาไมผล คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ ระหวาง
เดือนกุมภาพันธ-พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเขมขนที่เหมาะสมตอการเกิด
รากและอัตราการรอดของกิ่งชํามะเดื่อฝรั่ง วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 7 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 3 ซํ้า
โดยการจุมโคนกิ่งชําลงในสารสารละลาย IBA และ NAA ความเขมขน 0 500 1,000 1,500 มิลลิกรัมตอ
ลิตร ผลการทดลอง พบวาการใช IBA ความเขมขน 500 มิลลิกรัมตอลิตร มีจํานวนรากมากกวากรรมวิธี
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนการใช IBA ความเขมขน 1,000 และ 1,500 มิลลิกรัมตอลิตร และ
NAA ทุกความเขมขน ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ในดาน ความยาวราก จํานวนใบ ความยาว สวน
อัตราการรอดของกิ่งชําพบวา การใช IBA ความเขมขน 1,000 และ 1,500 มิลลิกรัมตอลิตร มีอัตรา
การรอดมากกวากรรมวิธีอื่น ๆ ดังนั้น การใช IBA ความเขมขน 1,000 มิลลิกรัมตอลิตร เหมาะสมตอ
การปกชํากิ่งมะเดื่อฝรั่งพันธุแบล็คเจนัวมากที่สุด
คําสําคัญ: สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช NAA IBA

คํานํา

มะเดื่อฝรั่ง (Fig) มีชื่อวิทยาศาสตรวา Ficus
carica L. อยูในวงศ Moraceae เปนพืชกึ่งรอน
ตระกูลเดียวกับหมอน เปนไมผลทีร่ จู กั ในทวีปยุโรป
อาทิ ประเทศตุรกี กรีซ อิตาลี และสเปน และปลูก
เปนการคาในที่ราบลุมนํ้าแถบเมดิเตอรเรเนียน
และเปนทีน่ ยิ มในประเทศอินเดียและสหรัฐอเมริกา
(Morton, 2000) มะเดื่อฝรั่งเปนไมยืนตนขนาด
กลาง ผลัดใบ ใบเปนใบเดี่ยวคอนขางหนา เปนพืช
ที่ชอบแสงแดด (ณรงคชัย, 2550) มะเดื่อฝรั่งมี
ถิ่นกําเนิดและแพรกระจายในประเทศเขตรอนใน
ทุกทวีป แตพบมากในแถบประเทศเอเชีย โดยเฉพาะ
ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต มะเดือ่ ฝรัง่
ในประเทศไทย มีสายพันธุท นี่ ยิ มปลูกคือมะเดือ่ ฝรัง่
สายพันธุแบล็คเจนัว (Black genoa) เนื่องจาก
พันธุนี้สามารถปรับตัวไดดีกับสภาพภูมิอากาศใน
ประเทศไทย สามารถติดผลไดโดยไมตองไดรับการ
ผสมเกสร มีความทนรอนและสภาพแดดจัด ไมชอบ

รมเงา ผลไมรว งหรือสลัดผลทิง้ ขัว้ ผลเหนียว ขนาด
ของผลมีขนาดประมาณเทากับไขไก หรือมี 7-10 ผล
ตอ 1 กิโลกรัม เมือ่ สุกแลวผลจะมีลกั ษณะเปนสีแดง
มีรสชาติทไี่ มหวานจัดตรงกับความนิยมของคนไทย
และเปนสายพันธุที่ปลูกงาย โดยผลมีสีมวงแดง
ซึง่ มีสารแอนโทไซยานิน (anthocyanin) มีคณ
ุ สมบัติ
เปนสารตานอนุมูลอิสระชวยชะลอความเสื่อมของ
เซลล การปลูกมะเดื่อฝรั่ง สวนใหญนําตนพันธุ
มาจากตางประเทศ ถูกนํามาปลูกในหลายพื้นที่ใน
ประเทศไทย เชน พื้นที่สูงจากระดับนํ้าทะเล 600800 เมตร (ณรงคชัย, 2550) และพื้นที่ภาคกลาง
โดยปกติจะใชกิ่งพันธุที่ไดจากการตอนกิ่ง ปกชํา
และติดตา เปนตน การปลูกจะมีทั้งการปลูกลง
แปลงและการปลูกในกระถางหรือวงบอซีเมนต แต
การปลูกโดยทัว่ ไปโดยมากจะปลูกแบบใหเจริญเติบโต
ตามธรรมชาติไมมกี ารจัดทรงตน หรือการบังคับกิง่
ซึ่งจะทําใหยากแกการจัดการกิ่งที่เกิดขึ้นบนตน
กิ่งเจริญเติบโตไมเปนระเบียบ ขนาดของกิ่งบนตน
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มีขนาดไมเทากันซึ่งมีผลตอผลผลิตที่ไมสามารถ
กํ า หนดปริ ม าณและคุ ณ ภาพได ในทางปฏิ บั ติ
เกษตรกรตองทําการตัดแตงกิ่ง ในเดือนกุมภาพันธ
ถึงเดือนมีนาคม เพื่อใหเกิดการแตกกิ่งใหม ซึ่งจะ
ชวยใหออกดอกในบริเวณยอดใหมหรือกิ่งใหมของ
ทุกป จากการปฏิบัติขางตนนี้จึงมีแนวคิดเพื่อเพิ่ม
มูลคาใหกับมะเดื่อฝรั่งโดยการขยายพันธุดวยการ
ตัดชําในกิง่ ทีต่ อ งทําการตัดทิง้ ในทุกป และเพือ่ เพิม่
รายไดใหกบั เกษตรกรแทนการตัดทิง้ อยางไรประโยชน
โดยมะเดื่อฝรั่งที่ชําในถุงที่พรอมปลูกจะมีราคา
ตั้งแต 100-300 บาทขึ้นไป เพื่อจะเปนประโยชน
ตอเกษตรกรและบุคคลที่สนใจ การตัดชําเปนการ
ขยายพั น ธุ  โ ดยไม อ าศั ย เพศด ว ยการตั ด ส ว นใด
สวนหนึ่งของตน ใบ หรือรากของพืช แลวนํามาชํา
ไวในวัสดุเพาะในสภาพแวดลอมทีเ่ หมาะสมเพือ่ ให
เกิดรากและยอด และพัฒนาเปนตนใหม โดยที่พืช
ตนใหมมลี กั ษณะเหมือนตนแมทกุ ประการ (พาวิน,
2553) การใชสารควบคุมการเจริญเติบโตกระตุน
การเกิดรากในกิ่งชําจะชวยทําใหกิ่งชํามีการเจริญ
เติบโตดี และมีอัตราการรอดตายสูง การใชสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชมีบทบาทสําคัญให
เกิดการเปลีย่ นแปลงทางสรีรวิทยาของพืชในระดับ
เซลล โดยสารในกลุมออกซิน (auxins) เปนกลุม
ของสารทีม่ หี นาทีท่ เี่ กีย่ วของกับการขยายขนาดของ
เซลล (cell enlargement) การแบงตัวของเซลล
ในแคมเบียม (cambium) การขยายขนาดของใบ
การเกิดราก การขยายขนาดของผล ซึ่ง IBA และ
NAA จัดเปนสารควบคุมการเจริญเติบโตที่นิยมใช
กันอยางแพรหลาย โดย IBA และ NAA มีความเปน
พิษนอยกับพืช ในชวงแรกพืชจะตองการปริมาณสูง
เพื่ อ กระตุ  น ให เ กิ ด จุ ด กํ า เนิ ด รากต อ จากนั้ น จะ
ตองการในความเขมขนตํา่ เพือ่ พัฒนาเปนรากตอไป
(พีรเดช, 2529) จากการศึกษาของ เจนจิรา และ

คณะ (2557) โดยใช IBA และ NAA ในกิ่งปกชํา
หมอนพันธุเชียงใหม 60 พบวาการใช IBA ความ
เขมขน 1,000 มิลลิกรัมตอลิตร มีความเหมาะสม
มากที่สุด โดยทําใหหมอนพันธุเชียงใหม 60 มี
ปริมาณการเกิดราก การแตกยอด รวมทั้งมีจํานวน
ใบ ความกวาง และความยาวของใบมากที่สุด เชน
เดียวกับการรายงานของ Bhatt and Tomar
(2010) รายงานผลของ IBA ตอการเกิดรากในกิ่ง
ปกชําของมะนาวพันธุ Kagzi-lime พบวา IBA ความ
เขมขน 500 และ 1,000 มิลลิกรัมตอลิตร มีอัตรา
การเกิ ด รากมากที่ สุ ด คื อ 68.50 และ 51.83
เปอรเซ็นต ตามลําดับ ตอมา Denaxa et.al (2008)
ไดทําการทดลองปกชํากิ่ง Olive 3 สายพันธุ ไดแก
Arbequina, Kalamata และ Mastoidis โดยใช
IBA และ NAA ความเขมขน 500, 1,000, 2,000
และ 4,000 มิลลิกรัมตอลิตร เพือ่ กระตุน ใหเกิดราก
พบวาที่ความเขมขน ของทั้ง IBA รวมกับ NAA ที่
1,000 มิลลิกรัมตอลิตร มีอตั ราการเกิดรากไดดที สี่ ดุ
ดังนัน้ การทดลองนีจ้ งึ มุง ศึกษาถึงความเขมขน
ทีเ่ หมาะสมของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
ในกลุม ออกซินเพือ่ กระตุน การเจริญเติบโต และเพิม่
อัตราการรอดตายของกิ่งชํามะเดื่อฝรั่ง

อุปกรณและวิธีการ

ศึกษาผลของ NAA และ IBA ที่ความเขมขน
ระดับตาง ๆ ของกิ่งชํามะเดื่อฝรั่งพันธุแบล็คเจนัว
โดยวางแผนการทดลองแบบสุม สมบูรณ (CRD) แบง
ออกเปน 7 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 3 ซํ้า ซํ้าละ 7 กิ่ง
กรรมวิธีที่ 1 นํ้าเปลา (กรรมวิธีควบคุม)
กรรมวิธีที่ 2 IBA ความเขมขน
500 มิลลิกรัมตอลิตร
กรรมวิธีที่ 3 IBA ความเขมขน
1,000 มิลลิกรัมตอลิตร
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กรรมวิธีที่ 4 IBA ความเขมขน
1,500 มิลลิกรัมตอลิตร
กรรมวิธีที่ 5 NAA ความเขมขน
500 มิลลิกรัมตอลิตร
กรรมวิธีที่ 6 NAA ความเขมขน
1,000 มิลลิกรัมตอลิตร
กรรมวิธีที่ 7 NAA ความเขมขน
1,500 มิลลิกรัมตอลิตร
เมื่ออายุกิ่งชําครบ 50 วัน ทําการบันทึก
ผลการทดลอง 1) จํานวนราก 2) ความยาวราก
3) จํานวนใบ 4) ความยาวยอด 5) อัตราการรอด
โดยการใชนับรากที่โผลออกมาจากรอยตัด โดยใช
ไมบรรทัดวัดความยาวรากและความยาวยอด และ
นับจํานวนใบทีแ่ ตกออก จากนัน้ จึงหาอัตราการรอด
ตาย ดังสมการ คือ อัตรารอดตาย = (จํานวนของ
กิ่งชําเมื่อสิ้นสุดการทดลอง ÷ จํานวนกิ่งชําเริ่มตน)
× 100
วิ เ คราะห ค วามแปรปรวน (analysis of
variance) โดยโปรแกรม R โดยการเปรียบเทียบ
โดยใชวิธี Duncan’s new multiple range test
(DMRT)
การเตรียมชิ้นสวนของทอนพันธุ
เตรียมทอนพันธุมะเดื่อฝรั่ง โดยใชกิ่งแกที่มี
สีนํ้าตาลที่ไดจากการตัดแตงกิ่ง และมีขนาดเสน
ผานศูนยกลางใกลเคียงกันประมาณ 10-19 มิลลิเมตร
นํามาตัดเปนทอนมีความยาวประมาณ 12 เซนติเมตร
และกรี ด บริ เ วณโคนกิ่ ง กิ่ ง ละ 4 รอย รอยละ
ประมาณ 2 เซนติเมตร จากนัน้ เตรียมวัสดุเพาะชํา
(แกลบดํา) ในถุงปลูกขนาด 4×7 นิ้ว เมื่อนํากิ่ง
มะเดือ่ ฝรัง่ ไปปกชําแลว เก็บไวภายในโรงเรือนและ
ใหนํ้าวันละ 1 ครั้ง

การเตรียมสารออกซินในการปกชําและการใช
สารปองกันกําจัดโรคพืช
เตรียมสารออกซินไดแก NAA (1-Naphthaleneacetic acid) และ IBA (Indole-3-butyric
acid) ตามความเขมขนทีร่ ะบุไว จากนัน้ นําทอนพันธุ
แช ส ารป อ งกั น กํ า จั ด โรคพื ช ได แ ก แมนโคเซบ
(mancozeb) และ methyl N-(2-methoxyacetyl)N-(2,6-xylyl)-D-Lalanina (ชื่อทางการคา ไดเทน
เอ็ม-45) ความเขมขน 3,000 มิลลิกรัมตอลิตร แลว
นํามาผึ่งใหแหง จากนั้นจุมสารควบคุมการเจริญ
เติบโตของพืชในแตละกรรมวิธแี ลวปกชําลงในวัสดุ
ปลูกเพาะชํา

ผลการทดลองและวิจารณ

จากการศึกษาการใชสารควบคุมการเจริญ
เติบโตของพืชกลุมออกซินไดแก IBA และ NAA
ในกิ่งชํามะเดื่อฝรั่งพันธุ แบล็คเจนัว พบวา การใช
IBA ความเขมขน 500 มิลลิกรัมตอลิตร มีความ
แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญกับกรรมวิธี
ควบคุม โดยมีจํานวนรากเฉลี่ยตอกิ่ง 28.55 ราก
แตไมแตกตางจากการใช IBA ความเขมขน 1,000
และ 1,500 มิลลิกรัมตอลิตร รวมถึงการใช NAA
ความเขมขน 500 มิลลิกรัมตอลิตร สวนออกซิน
กรรมวิธอี นื่ ๆ ใหจาํ นวนรากไมแตกตางจากกรรมวิธี
ควบคุม (Table 1) Majda and Robert (2018)
อธิบายเกี่ยวกับ ทฤษฎี Acid growth วาออกซิน
ทําใหภายในเซลลเกิดการปลดปลอยของไฮโดรเจน
ไอออนเขาไปในผนังเซลลเปนเหตุใหเกิดสภาวะกรด
เมื่อผนังเซลลเปนกรด จะเปนเหตุใหมีผลตอการ
เลือกผานเขา-ออกของผนังเซลล การลดแรงเตงของ
เซลล และศักยของนํ้าในเซลล ทําใหนํ้ามีการไหล
เขาสูเ ซลล เนือ่ งจากตองรักษาสภาวะสมดุลภายใน
เซลล เปนเหตุใหเซลลมีการขยายขนาด และการ
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พัฒนาขึ้นของราก อีกทั้งในสารควบคุมการเจริญ
เติบโตของพืชในกลุมของออกซิน กระตุนการสราง
รากจากการปกชํา และเมื่อมีการเกิดรากออกซิน
จะมีมากบริเวณปลายราก (De Smet et al., 2007)
เพื่อเพิ่มเปอรเซ็นตการเกิดของรากและคุณภาพ
ของราก (Blythe et al., 2007) และการพัฒนา
ของรากทีส่ มํา่ เสมอ (Boyer et al., 2013) สาร IBA
สารควบคุมการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืช
เชนเดียวกับ IAA ซึง่ การใช IBA จะไปกระตุน บริเวณ
ที่มี IAA โดย IBA จะทําใหมีการพัฒนาของราก
เพิ่มขึ้น (De Rybel et al., 2012) นอกจากนี้ยังมี
กลไกการเปลี่ยนจาก IBA ไปเปน IAA ที่ไปมีสวน
ชวยในการพัฒนาราก (Strader and Bartel, 2011)
ดังนั้นการไดรับ IBA จากภายนอกเพิ่มสามารถ
กระตุนใหเกิดรากไดดียิ่งขึ้น (Frick and Strader,
2017) ในการทดลองนี้การใช IBA และ NAA
ทุกกรรมวิธีมีแนวโนมใหความยาวรากมากกวา
กรรมวิธคี วบคุม โดยเฉพาะการใช IBA ความเขมขน

500 มิลลิกรัมตอลิตร ที่ใหความยาวรากเฉลี่ย
15.61 เซนติเมตร ขณะทีก่ รรมวิธคี วบคุมมีความยาว
รากเฉลี่ยเพียง 10.28 เซนติเมตร อยางไรก็ตาม
ความยาวรากในทุกกรรมวิธีไมมีความแตกตางกัน
ทางสถิตเิ ชนเดียวกับ จํานวนใบ และความยาวยอด
ที่แตกใหม (Table 1) พัชรี และคณะ (2560) ได
รายงานวาการใช IBA ความเขมขน 500 มิลลิกรัม
ตอลิตร ทําใหมีความยาวของรากเฉลี่ยยอดชํา
ดาวเรืองเพิ่มขึ้นได เชนเดียวกับการรายงานผล
การศึกษาของ พัชรา และคณะ (2561) รายงานวา
การใชสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชกลุม ออกซิน
ชนิด IBA มีผลทําใหความยาวราก และความยาว
ลําตนเพิม่ ขึน้ ในระยะตนกลาของเมล็ดพันธุแ ตงกวา
สวนการศึกษาของ เจนจิรา และคณะ (2557) พบวา
การใช IBA ความเขมขน 1,000 มิลลิกรัมตอลิตร
ในหม อ นให จํ า นวนใบมากกว า กรรมวิ ธี ค วบคุ ม
จะเห็นไดวา พืชตางชนิดกันมีการตอบสนองตอชนิด
และความเขมขนของออกซินที่แตกตางกัน

Table 1 Effect of IBA and NAA at different concentrations on root and shoot of Black
genoa growth after 50 days of stem cutting
Treatments
Control
IBA 500 mg/L
IBA 1000 mg/L
IBA 1500 mg/L
NAA 500 mg/L
NAA 1000 mg/L
NAA 1500 mg/L
F-test
CV. (%)

Number of
roots
19.33 b
28.55 a
26.44 ab
26.55 ab
21.44 ab
20.55 b
20.11 b
*
16.70

Root length
(cm)
10.28
15.61
12.22
14.11
11.00
14.22
12.56
ns
18.08

Number of
leaves
13.33
14.44
15.44
15.89
12.00
10.33
10.67
ns
19.91

Axillary shoot
length (cm)
4.52
4.69
6.10
6.07
6.72
4.71
6.21
ns
22.72

mean within the same column followed by the same letter indicated no statistical difference by
DMRT. * indicated significant difference at P < 0.05 ns = non-significant difference (P ≤ 0.05)
1/
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อัตราการรอดในแตละกรรมวิธี การใช IBA
ความเขมขน 1,000 และ 1,500 มิลลิกรัมตอลิตร
มีอัตราการรอดเฉลี่ยมากที่สุด 90.47 เปอรเซ็นต
ซึ่งมากกวากรรมวิธีควบคุม (57.14 เปอรเซ็นต)
อยางมีนัยสําคัญ (Table 2) โดยปจจัยที่มีผลตอ
อัตราการรอดจะขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม เชน
อุณหภูมิ ความชื้น หรือการใชสารเรงราก (พาวิน,
2553) อีกทั้ง การใชออกซินที่ระดับสูงเกินไปจะมี
ผลในการยับยั้งการเกิดราก และอาจมีผลทําใหมี

อัตราการรอดนอยลง (Li et al., 2016) จะเห็น
ไดวาสาร IBA ใหผลที่ดีกวาสาร NAA เนื่องจากมี
คุณสมบัติในการเคลื่อนยายของสารออกฤทธิ์และ
จะถูกเปลี่ยนเปน IAA ไดงายกวา NAA (Frick and
Strader, 2017) และจากการทดลองจะเห็นไดวา
NAA ความเขมขน 1,500 มิลลิกรัมตอลิตร ทําให
อัตราการรอดชีวิตนอยที่สุด (33.33 เปอรเซ็นต)
กว า IBA เพราะความเป น พิ ษ ของสาร NAA
มีมากกวา IBA (ปยะณัฎฐ และอนงคภัทร, 2558)

Table 2 Effect of IBA and NAA at different concentrations on survival rate of Black genoa
after 50 days of stem cutting
Treatments
Control
IBA 500 mg/L
IBA 1000 mg/L
IBA 1500 mg/L
NAA 500 mg/L
NAA 1000 mg/L
NAA 1500 mg/L
F-test
CV. (%)

Survival rate (%)
57.14 b
57.14 b
90.47 a
90.47 a
76.19 ab
57.14 b
33.33 c
**
12.49

mean within the same column followed by the same letter indicated no statistical difference by
DMRT. ** indicated significant difference at P < 0.01

1/
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Figure 1 Vegetative growth of Black genoa stem cutting treated with different
concentrations of auxins after 50 days of stem cutting

Figure 2 Root growth of Black genoa stem cutting treated with different concentrations
of auxins after 50 days of stem cutting
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สรุปผลการทดลอง

การศึกษาการใชสารควบคุมการเจริญเติบโต
ของพืชกลุมออกซิน ไดแก IBA และ NAA ในกิ่งชํา
มะเดื่อฝรั่งพันธุแบล็คเจนัว พบวา การใช IBA ทุก
กรรมวิธี และ NAA ความเขมขน 500 มิลลิกรัมตอ
ลิตร ทําใหเกิดจํานวนรากไมแตกตางกัน แตการใช
IBA ความเขมขน 500 มิลลิกรัมตอลิตร มีจํานวน
รากมากกวากรรมวิธีควบคุมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ สวนความยาวราก จํานวนใบ ความยาวยอด
ทุกกรรมวิธไี มมคี วามแตกตางกัน สวนอัตราการรอด
ของกิ่งชําพบวา การใช IBA ความเขมขน 1,000
และ 1,500 มิลลิกรัมตอลิตร ไมมคี วามแตกตางกัน
ทางสถิ ติ แ ละมี อั ต ราการรอดมากกว า กรรมวิ ธี
ควบคุม ดังนั้นในการทดลองนี้จึงสรุปไดวาการใช
IBA ความเขมขน 1,000 มิลลิกรัมตอลิตร เหมาะสม
กับการปกชํามะเดือ่ ฝรัง่ มากทีส่ ดุ เนือ่ งจากมีการใช
ปริมาณสารที่นอยกวาแตมีจํานวนรากมากและ
อัตราการรอดตายของกิ่งชําสูงเชนกัน
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Abstract

Production of quality of oil palm seedlings is an important for success of palm
plantations. Especially the oil palm seedling in the pre-nursery stage that requires quality
planting materials for good growth of seedlings. The objective of this study was to compare
suitable material for the growth of oil palm seedlings in the pre-nursery stage. Experiment
at the Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla University between March and July
2019, complete randomized design with SUP-PSU1 tenera oil palm seedlings was used
as a test variety. The media used in 15 treatments were peat moss, vermicompost, coco
peat, topsoil, male inflorescence of oil palm, peat-moss+vermicompost, peat-moss+coco
peat, peat-moss+topsoil, peat-moss+male inflorescence of oil palm, vermicompost+coco
peat, vermicompost+topsoil, vermicompost+male inflorescence of oil palm, coco
peat+topsoil, coco peat+male inflorescence of oil palm and topsoil+male inflorescence
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of oil palm. It was found that the different media have statistically significant differences
and seedling media containing male inflorescences which contribute to the seedling
growth better than other composites. Moreover, it was found that in the material containing
male flowers of palm oil showed increased leaf area and leaf greenness values, resulting
in improved palm oil synthesis rate. Also found that only the material of male inflorescence
of oil palm shows various characteristics higher than using only other materials as well.
Therefore, the material that has the same amount of male inflorescence of oil palm is
mixed in the oil palm seedlings in the pre-nursery stages of growth.
Keywords: Oil palm (Elaeis guineensis Jacq.), seeding material, growth

บทคัดยอ

การผลิตกลาปาลมนํา้ มันทีม่ คี ณ
ุ ภาพเปนสวนสําคัญของการปลูกสรางสวนปาลมใหประสบผลสําเร็จ
โดยเฉพาะกลาปาลมนํ้ามันในระยะอนุบาลแรกมีความสําคัญอยางมากซึ่งวัสดุเพาะที่มีคุณภาพนั้นสงผล
ใหตนกลาเจริญเติบโตไดดี การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาวัสดุเพาะที่เหมาะสมสําหรับการเจริญ
เติบโตของกลาปาลมนํ้ามันในระยะอนุบาลแรก ทดลองที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร ระหวางเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคม 2562 วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ ใชเมล็ดงอก
ปาลมนํ้ามันพันธุทรัพย ม.อ.1 เปนพันธุทดสอบ ใชวัสดุเพาะจํานวน 15 สิ่งทดลอง ไดแก พีทมอส
มูลไสเดือน ขุยมะพราว หนาดิน ดอกตัวผูปาลมนํ้ามัน พีทมอสผสมมูลไสเดือน พีทมอสผสมขุยมะพราว
พีทมอสผสมหนาดิน พีทมอสผสมดอกตัวผูปาลมนํ้ามัน มูลไสเดือนผสมขุยมะพราว มูลไสเดือนผสม
หนาดิน มูลไสเดือนผสมดอกตัวผูปาลมนํ้ามัน ขุยมะพราวผสมหนาดิน ขุยมะพราวผสมดอกตัวผู
ปาลมนํา้ มัน และ หนาดินผสมดอกตัวผูป าลมนํา้ มัน พบวา วัสดุเพาะทีต่ า งกันมีความแตกตางกันทางสถิติ
และวัสดุเพาะที่มีชอดอกตัวผูปาลมนํ้ามันผสมมีสวนทําใหตนกลาเจริญเติบโตไดดีกวาวัสดุผสมอื่น
นอกจากนี้ยังพบวาในวัสดุที่มีสวนผสมของดอกตัวผูปาลมนํ้ามันแสดงคาพื้นที่ใบและคาความเขียวใบ
เพิ่มขึ้น สงผลใหปาลมนํ้ามันมีอัตราการสังเคราะหดวยแสงดีขึ้น อีกทั้งวัสดุเพาะดอกตัวผูปาลมนํ้ามัน
เพียงอยางเดียวก็แสดงคาลักษณะตาง ๆ สูงกวาการใชวสั ดุอนื่ เพียงอยางเดียว ดังนัน้ วัสดุเพาะทีม่ ดี อกตัวผู
ปาลมนํ้ามันผสมอยูทําใหกลาปาลมนํ้ามันในระยะอนุบาลแรกเจริญเติบโตไดดี
คําสําคัญ: ปาลมนํ้ามัน วัสดุเพาะ การเจริญเติบโต
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คํานํา

ปาลมนํ้ามันเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญทาง
ภาคใตของไทยชนิดหนึ่ง มีผลผลิตนํ้ามันตอหนวย
พื้นที่สูงเมื่อเทียบกับพืชนํ้ามันชนิดอื่น ๆ ไดแก
ถั่วเหลือง งา หรือละหุง เปนตน และมีความสําคัญ
ในดานบริโภค และพลังงาน (Sanputawong et
al., 2017) ในปจจุบนั ไดมกี ารขยายพืน้ ทีป่ ลูกปาลม
นํ้ามันเพิ่มขึ้นจากแผนยุทธศาสตรแหงชาติ โดยมี
พื้ น ที่ ป ลู ก ปาล ม นํ้ า มั น ในประเทศไทยประมาณ
4.7 ลานไร พื้นที่ปลูกมากอยูในภาคใต และมีการ
ขยายพืน้ ทีป่ ลูกไปยังภาคกลาง ภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (Office of Agricultural
Economics, 2018) ผลจากการขยายพื้นที่ปลูก
เพิม่ มากขึน้ ดังกลาวสงผลใหผผู ลิตกลาปาลมนํา้ มัน
มีการพัฒนาและผลิตกลาพันธุดีเพื่อเปนทางเลือก
ใหกับเกษตรกรนําไปปลูก โดยเนนลักษณะการให
ผลผลิต ทะลายสด ผลผลิตนํา้ มัน และความสามารถ
ในการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมในพื้นที่
เปาหมายไดดี (Corley and Tinker, 2003)
ตนกลาที่นํามาปลูกตองเปนตนกลาที่สมบูรณและ
ผานกระบวนการคัดกลา 2 ระยะ คือ ระยะอนุบาล
แรก (pre-nursery) และระยะอนุบาลหลัก (main
nursery) (Hardon, 1976) การใชวัสดุเพาะที่
เหมาะสมทําใหตนกลาเจริญเติบโตสมํ่าเสมอ ชวย
ลดความเสียหายของตนกลา ลดคาใชจายในการ
ดูแลรักษาหลังตนกลางอก และยังสามารถคัดเลือก
ตนกลาที่มีความแข็งแรงได ดังนั้นวัสดุเพาะกลา
จึงมีบทบาทโดยตรงตอคุณภาพกลา สงผลใหเมื่อ
ย า ยลงแปลงในระยะอนุ บ าลหลั ก มี ก ารตั้ ง ตั ว ที่
เร็วขึ้น (Ekhator et al., 2018) วัสดุเพาะที่นิยมใช
คือ พีทมอส ซึง่ เปนวัสดุทนี่ าํ เขามาจากตางประเทศ
เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ดี คือ อุมนํ้า รวน โปรง
ถายเทอากาศ และมีธาตุอาหารที่จําเปนตอพืช

มีคา pH 3.5-4.0 และนํ้าหนักเบา แตพีทมอสเปน
วัสดุที่ตองนําเขาจากตางประเทศและมีราคาแพง
ทําใหเกษตรกรมีตน ทุนการผลิตสูงขึน้ ประเทศไทย
มีวสั ดุเหลือใชจากภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม
เปนจํานวนมากหลายชนิดที่มีคุณสมบัติใกลเคียง
กั บ วั ส ดุ เ พาะกล า ที่ ดี คื อ โปร ง มี อิ น ทรี ย วั ต ถุ
นํา้ หนักเบา มีการระบายนํา้ ถายเทอากาศไดดี และ
สามารถหาไดในทองถิ่น เชน ขุยมะพราว เปนตน
(Limraksasin, 2012) ดังนั้นการเลือกใชวัสดุที่
เหมาะสมจะชวยใหตนกลามีการเจริญเติบโตและ
ไดผลผลิตที่ดี การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
เปรียบเทียบวัสดุปลูกและอัตราสวนที่เหมาะสม
ตอการเจริญเติบโตของกลาปาลมนํ้ามันในระยะ
อนุบาลแรก

อุปกรณและวิธีการ

1. การวางแผนการทดลอง
การทดลองนี้ใชเมล็ดงอกของปาลมนํ้ามัน
พันธุทรัพย ม.อ.1 ปลูกในพื้นที่คณะทรัพยากร
ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา วางแผนการทดลองแบบ
สุมตลอด (Completely randomized design)
ใชระยะเวลา 3 เดือน โดยเพาะเมล็ดงอกในถาด
เพาะขนาด 32 หลุม ใชวัสดุเพาะคือ พีทมอส ดิน
มูลไสเดือน ขุยมะพราว หนาดิน และดอกตัวผูป าลม
นํ้ามัน จํานวน 15 สิ่งทดลอง ไดแก พีทมอส,
มู ล ไส เ ดื อ น, ขุ ย มะพร า ว, หน า ดิ น , ดอกตั ว ผู 
ปาลมนํ้ามัน, พีทมอสผสมมูลไสเดือน (อัตราสวน
1:1), พีทมอสผสมขุยมะพราว (อัตราสวน 1:1),
พีทมอสผสมหนาดิน (อัตราสวน 1:1), พีทมอสผสม
ดอกตัวผูปาลมนํ้ามัน (อัตราสวน 1:1), มูลไสเดือน
ผสมขุยมะพราว (อัตราสวน 1:1), มูลไสเดือนผสม
หนาดิน (อัตราสวน1:1), มูลไสเดือนผสมดอกตัวผู
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ปาลมนํ้ามัน (อัตราสวน 1:1), ขุยมะพราวผสม
หนาดิน (อัตราสวน 1:1), ขุยมะพราวผสมดอกตัวผู
ปาลมนํา้ มัน (อัตราสวน 1:1) และหนาดินผสมดอก
ตัวผูปาลมนํ้ามัน (อัตราสวน 1:1) วางในโรงเรือน
ที่มีการพรางแสง 60 เปอรเซ็นต ใหนํ้า 2 ครั้ง
เชาเย็น การกําจัดวัชพืชโดยใชมือ ในการทดลองนี้
ไมมกี ารใสปยุ ใหกบั ตนกลาปาลมนํา้ มันเพือ่ ดูศกั ยภาพ
ของวัสดุเพาะชนิดตาง ๆ
2. การเตรียมวัสดุปลูก
การเตรี ย มวั ส ดุ ปุ  ย มู ล ไส เ ดื อ นโดยการนํ า
มูลวัวที่ผานการหมัก 7-10 วัน มาใสไสเดือนพันธุ
แอฟริกัน AF (African Night Crawler) จากนั้น
เก็บไวในที่รม ควบคุมความชื้นโดยสเปรยนํ้าให
ความชื้ น หากมู ล วั ว แห ง 2 วั น ต อ ครั้ ง จนครบ
30-45 วัน จากนัน้ นําดินทีไ่ ดมารอนเพือ่ แยกไสเดือน
ออกจากมูลไสเดือนแลวจึงนําปุยมูลไสเดือนที่ได
มาใช
การเตรียมวัสดุปลูกดอกตัวผูป าลมนํา้ มัน เก็บ
ดอกตัวผูมาจากตนปาลมนํ้ามันแลวตัดเอาสวน
กานดอกออก จากนั้นหมักเปนเวลา 1 เดือน เมื่อ
ครบกําหนดเวลานําออกมาตากแหงพอหมาด ๆ
แลวปนโดยใชเครื่องปนทําขุยมะพราวจนละเอียด
แลวนํามาตากใหแหงจึงนํามาใชงาน
3. การเก็บขอมูล
ขอมูลวัสดุปลูก เก็บตัวอยางวัสดุปลูกโดยสุม
เก็บตัวอยาง 5 จุดนํามาวิเคราะหขอมูลที่ศูนย
ปฏิบตั กิ ารวิเคราะหกลางคณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ขอมูลที่วิเคราะห

ไดแก ความเปนกรดดาง อินทรียวัตถุ อินทรีย
คารบอน และธาตุอาหารหลักในวัสดุเพาะ
ขอมูลการเจริญเติบโต บันทึกในเดือนที่ 3
หลังเพาะลงในวัสดุปลูกชนิดตาง ๆ โดยสุมจาก
ต น กล า ที่ มี ลั ก ษณะปกติ จํ า นวน 5 ซํ้ า (ต น )/
ทรีตเมนต เพื่อบันทึกลักษณะการเจริญเติบโตทาง
ลําตนแบบไมทาํ ลายตน ไดแก ขนาดของโคน วัดสูง
จากบริเวณผิวดินรอบโคนตนกลาปาลมนํ้ามัน 0.5
เซนติเมตร ความสูงของตน วัดจากผิวดินถึงบริเวณ
ขอใบที่ยาวที่สุดของตนปาลมนํ้ามัน จํานวนใบ
นับใบที่โผลและแผกางออกทุกใบ ความยาวใบ
วัดจากโคนกานใบของทางใบทีย่ าวทีส่ ดุ ของตนกลา
ปาลมนํ้ามัน การบันทึกลักษณะการเจริญเติบโต
ทางลําตนแบบทําลายตน โดยสุมตนกลาที่ปกติ
จํานวน 3 ซํ้า (ตน)/ทรีตเมนต เพื่อบันทึก นํ้าหนัก
สดและนํ้าหนักแหงของราก ลําตน และใบ การวัด
พืน้ ทีใ่ บโดยใชเครือ่ งวัด รุน CID CI-202 และบันทึก
ลักษณะทางสรีรวิทยา ไดแก การสังเคราะหดวย
แสง โดยใชเครื่องวัดการสังเคราะหแสง ADC Bio
scientific LCi-SD และคาความเขียวใบ SPAD
meter รุน 502 Plus บันทึกขอมูลสิ่งทดลองละ
5 ซํ้า (ตน)/ทรีตเมนต โดยเลือกวัดใบที่ 1 ที่บาน
เต็มที่ นําขอมูลทีไ่ ดมาวิเคราะหความแปรปรวนเพือ่
ตรวจสอบความแตกตางระหวางสิ่งทดลอง และ
วิเคราะหผลทางสถิตโิ ดยใชโปรแกรม R (R-language
and environment for statistical computing
and graphics) version 2.14.0 และเปรียบเทียบ
ความแตกต า งของค า เฉลี่ ย ด ว ยวิ ธี Duncan’s
multiple range test (DMRT)

ว. ผลิตกรรมการเกษตร 2(3):25-36 29
J. Agri. Prod.

ผลการวิจัย

1. สมบัติของวัสดุปลูก
จากการวิ เ คราะห คุ ณ สมบั ติ ข องวั ส ดุ ป ลู ก
ทั้ง 5 ชนิด ไดแก พีทมอส มูลไสเดือน ขุยมะพราว
หนาดิน และดอกตัวผูปาลมนํ้ามัน พบวา คาความ
เปนกรดดางของวัสดุปลูกทั้ง 5 ชนิด มีคาสูงที่สุด
6.94 ในมูลไสเดือน และหนาดินมีคา ทีต่ าํ่ ทีส่ ดุ 5.47
ดอกตั ว ผู  ป าล ม นํ้ า มั น มี ค  า ปริ ม าณอิ น ทรี ย วั ต ถุ
สูงที่สุดมีคา 42.75 กรัม/กิโลกรัม สวนหนาดินมี
ปริมาณอินทรียวัตถุตาํ่ ทีส่ ดุ มีคา 4.73 กรัม/กิโลกรัม
ดอกตัวผูปาลมนํ้ามันมีคาปริมาณคารบอนในดิน
สูงทีส่ ดุ 25.91 กรัม/กิโลกรัม สวนหนาดินมีปริมาณ

คารบอนในดินตํ่าที่สุดมีคา 2.75 กรัม/กิโลกรัม
นอกจากนั้นยังพบวาดอกตัวผูปาลมนํ้ามันมีคา
ปริ ม าณไนโตรเจนทั้ ง หมด ปริ ม าณฟอสฟอรั ส
ทั้งหมด และโพแทสเซียมทั้งหมด สูงที่สุดเทากับ
1.45 กรัม/กิโลกรัม, 0.73 และ 2.28 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม ตามลําดับ หนาดินมีปริมาณไนโตรเจน
ทัง้ หมดตํา่ ทีส่ ดุ เพียง 0.16 กรัม/กิโลกรัม ขุยมะพราว
มี ป ริ ม าณฟอสฟอรั ส ทั้ ง หมดตํ่ า ที่ สุ ด คื อ 0.04
มิลลิกรัม/กิโลกรัม และพีทมอสมีคาโพแทสเซียม
ทั้งหมดตํ่าที่สุดเทากับ 0.08 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
(Table 1)

Table 1 Growing media chemical characteristics of pre-nursery stage oil palm seedlings
Growing media
Peat-moss
Vermicompost
Coco-peat
Topsoil
Male inflorescence

Soil pH
(1:5)
5.60
6.94
5.80
5.47
6.50

OM
g kg-1
32.40
25.00
25.17
4.73
42.75

OC
g kg-1
18.84
14.54
14.64
2.75
25.91

Total N Total P
g kg-1 mg kg-1
0.45
0.05
0.91
0.56
0.34
0.04
0.16
0.10
1.45
0.73

Total K
mg kg-1
0.08
0.43
0.46
0.16
2.28

OM = Organic matter, OC = Organic carbon

2. ลักษณะการเจริญเติบโตของตนกลาปาลม
นํา้ มันระยะอนุบาลแรก อายุ 3 เดือนหลังปลูก
จากการศึกษาลักษณะการเจริญเติบโตของ
ตนกลาปาลมนํ้ามันอายุ 3 เดือน ในวัสดุปลูกที่
แตกตางกันพบวามีความแตกตางทางสถิติอยางมี
นัยสําคัญยิง่ (p≤0.01) ของลักษณะการเจริญเติบโต

ของเสนผานศูนยกลางลําตน ความสูงตน และ
ความยาวใบ โดยสิ่งทดลอง พีทมอสผสมดอกตัวผู
ปาลมนํา้ มันมีคา เฉลีย่ เสนผานศูนยกลางลําตนกวาง
ที่สุดเทากับ 10.82 มิลลิเมตร แตไมแตกตางทาง
สถิติกับ ขุยมะพราวผสมดอกตัวผูปาลมนํ้ามัน,
หน า ดิ น ผสมดอกตั ว ผู  ป าล ม นํ้ า มั น , ดอกตั ว ผู 
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ปาลมนํ้ามัน และ มูลไสเดือนผสมขุยมะพราว ซึ่งมี
คาเฉลี่ยเทากับ 9.88, 9.83, 9.52 และ 9.49
มิลลิเมตร ตามลําดับ สวนคาความสูงตน พบวา
มู ล ไส เ ดื อ นผสมดอกตั ว ผู  ป าล ม นํ้ า มั น แสดงค า
มากที่สุดเทากับ 7.67 เซนติเมตร แตไมแตกตาง
ทางสถิตกิ บั ขุยมะพราวผสมดอกตัวผูป าลมนํา้ มัน,
มูลไสเดือนผสมดอกตัวผูปาลมนํ้ามัน, ดอกตัวผู
ปาลมนํ้ามัน, พีทมอสผสมมูลไสเดือน, มูลไสเดือน
ผสมขุยมะพราว และ หนาดินผสมดอกตัวผูปาลม
นํ้ามัน ที่มีความสูงเฉลี่ยเทากับ 7.00, 7.00, 6.50,
6.33, 6.33 และ 6.17 เซนติเมตร ตามลําดับ และ
ความยาวใบของหนาดินผสมดอกตัวผูปาลมนํ้ามัน
มี ค  า ความยาวมากที่ สุ ด เฉลี่ ย เท า กั บ 22.83
เซนติเมตร แตไมแตกตางทางสถิตกิ บั พีทมอสผสม
ดอกตัวผูปาลมนํ้ามัน, ขุยมะพราวผสมดอกตัวผู
ปาลมนํ้ามัน, มูลไสเดือน, มูลไสเดือนผสมดอกตัวผู
ปาลมนํา้ มัน, ดอกตัวผูป าลมนํา้ มัน, มูลไสเดือนผสม
หนาดิน, พีทมอสผสมมูลไสเดือน และพีทมอสผสม
หนาดิน ที่มีความยาวเฉลี่ยเทากับ 22.33, 22.17,
22.00, 22.00, 21.67, 21.67, 21.17 และ 20.33
เซนติเมตร ตามลําดับ (Table 2)
นอกจากนัน้ ยังพบวาความกวางใบ ความยาว
ราก และจํานวนใบ ที่ปลูกในวัสดุตาง ๆ กันมีความ
แตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p≤0.05) โดย
สิ่ ง ทดลองพี ท มอสผสมดอกตั ว ผู  ป าล ม นํ้ า มั น มี
ความกวางใบเฉลี่ยสูงที่สุด 4.67 เซนติเมตร แต
ไม แ ตกต า งทางสถิ ติ กั บ ดอกตั ว ผู  ป าล ม นํ้ า มั น ,
พีทมอส, พีทมอสผสมหนาดิน, ขุยมะพราวผสมดอก
ตัวผูป าลมนํา้ มัน, หนาดินผสมดอกตัวผูป าลมนํา้ มัน,
มูลไสเดือน, พีทมอสผสมมูลไสเดือน, มูลไสเดือน
ผสมดอกตัวผูป าลมนํา้ มัน, มูลไสเดือนผสมขุยมะพราว

และ มูลไสเดือนผสมหนาดิน ที่มีคาความกวางใบ
เฉลี่ยเทากับ 4.50, 4.40, 4.40, 4.30, 4.30, 4.20,
4.17, 4.17, 4.00 และ 4.00 เซนติเมตร ตามลําดับ
สวนของความยาวรากของกลาที่เพาะในวัสดุเพาะ
ที่ใช ดอกตัวผูปาลมนํ้ามันมีคาเฉลี่ยความยาวราก
มากที่สุดเทากับ 18.50 เซนติเมตร แตไมแตกตาง
ทางสถิติกับมูลไสเดือน, ขุยมะพราว, มูลไสเดือน
ผสมขุยมะพราว, มูลไสเดือนผสมหนาดิน, หนาดิน,
พีทมอสผสมมูลไสเดือน, พีทมอสผสมหนาดิน,
ขุยมะพราวผสมหนาดิน, พีทมอสผสมขุยมะพราว,
พีทมอสผสมดอกตัวผูปาลมนํ้ามัน, หนาดินผสม
ดอกตัวผูป าลมนํา้ มัน และขุยมะพราวผสมดอกตัวผู
ปาลมนํ้ามัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 17.67, 16.67,
16.33, 16.00, 15.67, 15.33, 15.33, 15.17,
15.00, 14.33, 14.33 และ 14.00 เซนติเมตร
ตามลําดับ สวนจํานวนใบ พบวาขุยมะพราวผสม
ดอกตั ว ผู  ป าล ม นํ้ า มั น มี ค  า เฉลี่ ย ของจํ า นวนใบ
มากที่สุดเฉลี่ยเทากับ 4.00 ใบ แตไมแตกตางทาง
สถิตกิ บั ดอกตัวผูป าลมนํา้ มัน, พีทมอสผสมดอกตัวผู
ปาลมนํ้ามัน, มูลไสเดือนผสมหนาดิน มีคาเฉลี่ย
จํานวนใบเทากันเทากับ 3.67 ใบ และมูลไสเดือน
ผสมขุยมะพราว, มูลไสเดือนผสมดอกตัวผูปาลม
นํา้ มัน และหนาดินผสมดอกตัวผูป าลมนํา้ มัน มีคา เฉลีย่
จํานวนใบเทากันเทากับ 3.33 ใบ (Table 2)
การศึกษาลักษณะนํา้ หนักสดและนํา้ หนักแหง
ของสวนของตน ราก และใบ พบวามีความแตกตาง
กันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยพีทมอสผสมดอก
ตัวผูปาลมนํ้ามันมีคาเฉลี่ยนํ้าหนักสดตน ราก ใบ
และนํ้าแหนักแหงใบมากที่สุดเฉลี่ยเทากับ 2.67,
2.25, 3.41 และ 0.80 กรัม ตามลําดับ แตพบวา
นํา้ หนักสดของรากแสดงคาไมแตกตางกันทางสถิติ
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กับขุยมะพราวผสมดอกตัวผูป าลมนํา้ มัน, พีทมอส,
ขุยมะพราวผสมหนาดิน, หนาดิน, พีทมอสผสม
มูลไสเดือน, หนาดินผสมดอกตัวผูป าลมนํา้ มัน, ดอก
ตัวผูปาลมนํ้ามัน และ มูลไสเดือนผสมขุยมะพราว
ทีม่ คี า นํา้ หนักสดรากเฉลีย่ เทากับ 2.11, 2.10, 1.95,
1.90, 1.87, 1.79, 1.65 และ 1.61 กรัม ตามลําดับ
และนํ้ า หนั ก สดใบแสดงค า ไม แ ตกต า งกั น กั บ
ขุยมะพราวผสมดอกตัวผูปาลมนํ้ามัน, ดอกตัวผู
ปาลมนํา้ มันและ หนาดินผสมดอกตัวผูป าลมนํา้ มัน
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.12, 3.10 และ 3.03 กรัม ตาม
ลําดับ สวนนํา้ หนักแหงตน พบวาพีทมอสมีคา เฉลีย่
นํ้าหนักแหงของตนมากที่สุดเทากับ 0.51 กรัม
ไม แ ตกต า งทางสถิ ติ กั บ พี ท มอสผสมดอกตั ว ผู 
ปาลมนํา้ มัน และหนาดินผสมดอกตัวผูป าลมนํา้ มัน
มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.47 และ 0.40 กรัม ตามลําดับ
และนํ้ า หนั ก แห ง รากของหน า ดิ น ผสมดอกตั ว ผู 
ปาลมนํ้ามัน มีคามากที่สุดเฉลี่ยเทากับ 0.47 กรัม
แสดงคาไมแตกตางทางสถิติกับพีทมอส, พีทมอส
ผสมดอกตัวผูปาลมนํ้ามัน, หนาดิน, ขุยมะพราว
ผสมหนาดิน, ขุยมะพราวผสมดอกตัวผูป าลมนํา้ มัน,
พี ท มอสผสมมู ล ไส เ ดื อ น, มู ล ไส เ ดื อ นผสมขุ ย
มะพราว, ดอกตัวผูป าลมนํา้ มัน และมูลไสเดือนผสม
หนาดิน มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.46, 0.43, 0.41, 0.40,
0.40, 0.37, 0.33, 0.32 และ 0.30 กรัม ตามลําดับ
(Table 3)

3. ลักษณะทางสรีรวิทยาของตนกลาปาลมนํา้ มัน
ระยะอนุบาลแรก อายุ 3 เดือนหลังปลูก
จากการศึกษาลักษณะทางสรีรวิทยาพบวา
คาเฉลี่ยพื้นที่ใบ คาความเขียวใบ และอัตราการ
สังเคราะหดวยแสงของตนกลาปาลมนํ้ามันอายุ
3 เดือน ในวัสดุปลูกที่แตกตางกันมีความแตกตาง
กันทางสถิตอิ ยางมีนยั สําคัญยิง่ โดยพบวาดอกตัวผู
ปาลมนํา้ มัน และหนาดินผสมดอกตัวผูป าลมนํา้ มัน
มีคาเฉลี่ยพื้นที่ใบมากที่สุดเทากับ 145.24 ตาราง
เซนติเมตร แตไมแตกตางทางสถิติกับพีทมอสผสม
ดอกตัวผูปาลมนํ้ามัน, ขุยมะพราวผสมดอกตัวผู
ปาลมนํ้ามัน และมูลไสเดือน ที่มีคาเฉลี่ยเทากับ
135.80, 129.93 และ 121.67 ตารางเซนติเมตร
ตามลํ า ดั บ ส ว นค า ความเขี ย วใบของหน า ดิ น มี
คามากเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 52.48 SPAD unit
ไมแตกตางทางสถิติกับขุยมะพราว, พีทมอสผสม
ขุยมะพราว, หนาดินผสมดอกตัวผูปาลมนํ้ามัน,
พีทมอสผสมมูลไสเดือน และมูลไสเดือน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 51.90, 51.86, 47.50, 47.18 และ 45.18
SPAD unit ตามลําดับ และคาอัตราการสังเคราะห
ดวยแสงของพีทมอสผสมดอกตัวผูปาลมนํ้ามัน
มีคามากที่สุดเทากับ 7.79 μmol m-2s-1 รองลงมา
ไดแกหนาดินผสมดอกตัวผูปาลมนํ้ามันมีคาเทากับ
6.01 μmol m-2s-1 (Table 3)
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4.67d
4.83d
6.50a-d
6.33a-d
5.17d
6.00cd
7.00a-c
6.33a-d
7.00a-c
7.67a-c
6.17b-d
6.17b-d
6.17b-d
**
14.56
21.00a-c
22.00ab
15.50e
14.67e
21.67ab
21.17a-c
17.17de
20.33a-d
22.33ab
18.50b-e
21.67ab
22.00ab
17.50c-e
22.17ab
22.83a
**
10.19
4.40ab
4.20a-d
3.57d
3.67cd
4.50ab
4.17a-d
3.67cd
4.40ab
4.67a
4.00a-d
4.00a-d
4.17a-d
3.90b-d
4.30a-c
4.30a-c
*
8.62
13.00b
17.67ab
16.67ab
15.67ab
18.50a
15.33ab
15.00ab
15.33ab
14.33ab
16.33ab
16.00ab
13.00b
15.17ab
14.00ab
14.33ab
*
15.5

3.00b
3.33ab
3.00b
3.00b
3.67ab
3.00b
3.00b
3.00b
3.67ab
3.33ab
3.67ab
3.33ab
3.00b
4.00a
3.33ab
*
11.99

Trunk
Plant
Leaf length Leaf width Root length Number of
diameter (mm) height (cm)
(cm)
(cm)
(cm)
leaves

* = Significant difference at P≤0.05 level. ** Significant at difference P ≤ 0.01 level, 2/ = Values followed by different letters are significantly different
according to DMRT.

Peat-moss 100%
Vermicompost 100%
Coco peat 100%
Topsoil 100%
Male inflorescence 100%
Peat-moss 50% + vermicompost 50%
Peat-moss 50% + coco peat 50%
Peat-moss 50% + topsoil 50%
Peat-moss 50% + male inflorescence 50%
Vermicompost 50% + coco peat 50%
Vermicompost 50% + topsoil 50%
Vermicompost 50% + male inflorescence 50%
Coco peat 50% + topsoil 50%
Coco peat 50% + male inflorescence 50%
Topsoil 50% + male inflorescence 50%
F-test
C.V. (%)

Treatments

Table 2 Effect of different growing media on agronomic characteristic parameters of oil palm seedling 3 month after planting
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13.13

20.69

26.4

17.17

13.87

13.61

**

9.96

**

3.42f
3.77d-f
3.35f
4.58cd
4.42c-e
4.41c-e
3.65ef
4.57cd
7.79a
4.55cd
3.83d-f
5.18c
3.29f
5.12c
6.01b
29.66ef
45.18ab
51.90a
52.48a
27.72ef
47.18ab
51.86a
40.74bc
23.68f
32.24de
36.94cd
43.34bc
26.52ef
40.20bc
47.50ab
112.11b-e
121.67a-c
72.90f-h
70.07gh
145.24a
94.94d-g
75.45f-h
98.74c-f
135.80ab
86.44e-g
94.94d-g
102.52c-e
55.85h
129.93ab
145.24a
**

Photosynthetic rate
(μmol m-2 s-1)

SPAD
value

Leaf area
(cm2)

*, **= Significant difference at P≤0.05, P ≤ 0.01 level, 2/ = Values followed by different letters are significantly different according to DMRT.

24.81

**

14.16

*

C.V. (%)

**

**

F-test

**

0.59b-e
0.69a-d
0.33g
0.34g
0.74a-c
0.57c-e
0.38fg
0.57c-e
0.80a
0.59b-e
0.54d-f
0.65a-d
0.43e-g
0.74a-c
0.77ab
0.46a
0.24c
0.28bc
0.41a-c
0.32a-c
0.37a-c
0.24c
0.31a-c
0.43ab
0.33a-c
0.30a-c
0.26bc
0.40a-c
0.40a-c
0.47a

0.51a
0.29cd
0.21d
0.29cd
0.38bc
0.31cd
0.24d
0.32cd
0.47ab
0.35b-d
0.34cd
0.32cd
0.29cd
0.35b-d
0.40a-c

2.65bc
2.76bc
1.37f
1.41f
3.10ab
2.40cd
1.76ef
2.31c-e
3.41a
2.37cd
2.53b-d
2.64bc
1.97d-f
3.12ab
3.03ab

2.10ab
1.14c
1.17c
1.90a-c
1.65a-c
1.87a-c
1.40bc
1.39bc
2.25a
1.61a-c
1.31bc
1.16c
1.95a-c
2.11ab
1.79a-c

2.16b
1.84b-e
1.00g
1.25fg
1.99b-d
1.81b-e
1.41e-g
1.65c-f
2.67a
1.88b-e
1.86b-e
1.70b-f
1.58d-f
2.16b
2.09bc

Peat-moss 100%
Vermicompost 100%
Coco peat 100%
Topsoil 100%
Male inflorescence 100%
Peat-moss 50% + vermicompost 50%
Peat-moss 50% + coco peat 50%
Peat-moss 50% + topsoil 50%
Peat-moss 50% + male inflorescence 50%
Vermicompost 50% + coco peat 50%
Vermicompost 50% + topsoil 50%
Vermicompost 50% + male inflorescence 50%
Coco peat 50% + topsoil 50%
Coco peat 50% + male inflorescence 50%
Topsoil 50% + male inflorescence 50%
*

Leaf

Root

Trunk

2/

Leaf

Dry weight (g)

Root

Fresh weight (g)
Trunk

Treatments

Table 3 Effect of different growing media on fresh and dry weight leaf area, SPAD value and photosynthesis rate of oil palm seedling
3 month after planting
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วิจารณผล

สําหรับการเจริญเติบโตของตนกลาปาลมนํา้ มัน
ในเดือนที่ 3 พบวาวัสดุเพาะพีทมอสผสมดอกตัวผู
ปาลมนํ้ามันใหการเจริญเติบโตของตนกลาดีที่สุด
และพบวาธาตุอาหารในวัสดุเพาะมีผลตอการเจริญ
เติบโตเนื่องจากอาหารจากเมล็ดปาลมนํ้ามันไดถูก
ใชงานไปประมาณ 80% (Boatman and Crombie,
1958) ดังนั้นวัสดุปลูกจึงเปนแหลงอาหารสําคัญ
ในการเจริ ญ เติ บ โตของต น กล า ปาล ม นํ้ า มั น
(Mutert, 1999) ซึ่ ง ควรใช วั ส ดุ เ พาะชนิ ด ที่ มี
คุ ณ สมบั ติ ที่ ดี เ หมาะสมกั บ ต น กล า ปาล ม นํ้ า มั น
ไดแก ความโปรง, ความสามารถในการอุมนํ้า,
ปริ ม าณธาตุ อ าหารที่ มี อ ยู  ใ นวั ส ดุ นั้ น หรื อ ป จ จั ย
อื่น ๆ เปนตน เนื่องจากในการทดลองไมมีการให
ปุยเคมีแกตนกลาปาลมนํ้ามัน สงผลใหเห็นความ
แตกตางในการเจริญเติบโตของกลาปาลมนํ้ามัน
จากวัสดุเพาะทีแ่ ตกตางกันอยางชัดเจน ยิง่ ไปกวานัน้
การปลูกกลาปาลมนํ้ามันในวัสดุที่มีลักษณะพรุน
และมีความสามารถในการระบายนํ้าและอากาศ
ได ดี ทํ า ให ร ากมี ก ารเจริ ญ เติ บ โตและหาอาหาร
ไดเพียงพอตอการสนับสนุนใหกลาปาลมนํ้ามัน
เจริญเติบโตไดดี (Aisueni et al., 2000) Rosenani
และคณะ (2016) รายงานว า การใช ห น า ดิ น
อยางเดียวในการเพาะกลาปาลมนํ้ามันทําใหการ
เจริญเติบโตนอยกวาการใชวสั ดุปลูกผสม เนือ่ งจาก
ธาตุ อ าหารไม เ พี ย งพอต อ การเจริ ญ เติ บ โตเมื่ อ
กล า ปาล ม มี อ ายุ เ พิ่ ม ขึ้ น นอกจากนั้ น ยั ง พบว า
ลักษณะทางกายภาพของดินที่มีความพรุนนอย
ทําใหไมเหมาะตอการเจริญของรากกลาปาลม
(Yahya et al., 2010) ยั ง ไม มี ร ายงานเรื่ อ ง
สารอาหารภายในดอกตัวผูปาลมนํ้ามันแตพบวา
ในพื ช ชนิ ด เดี ย วกั น เช น มะพร า วมี ธ าตุ อ าหาร
โพแทสเซียม เหล็ก และทองแดงในปริมาณที่สูง

(Purnomo, 2007) ซึ่งโพแทสเซียม เปนธาตุที่ชวย
ใหพืชมีลําตนแข็งแรง ตานทานตอโรคและแมลง
บางชนิด ธาตุเหล็กชวยในการสังเคราะหคลอโรฟลล
มีบทบาทสําคัญในการสังเคราะหแสงและหายใจ
และทองแดงมีสว นชวยในการสังเคราะหคลอโรฟลล
การหายใจ (Upayak, 2001)

สรุปผลการวิจัย

ตนกลาปาลมนํา้ มันพันธุท รัพย ม.อ.1 ทีเ่ พาะ
โดยใชวัสดุเพาะที่แตกตางกันสงผลใหการเจริญ
เติบโตของลักษณะทางการเกษตรและลักษณะทาง
สรีรวิทยาบางประการมีความแตกตางกันในระยะ
อนุบาลแรก โดยพบวา วัสดุเพาะที่มีอัตราสวนของ
ดอกตัวผูปาลมนํ้ามันผสมอยูสงผลใหคาเฉลี่ยของ
ลักษณะการเจริญเติบโตและลักษณะทางสรีรวิทยา
ไดดี เชน พีทมอสผสมดอกตัวผูป าลมนํา้ มัน หนาดิน
ผสมดอกตัวผูป าลมนํา้ มัน ขุยมะพราวผสมดอกตัวผู
ปาลมนํ้ามัน มูลไสเดือนผสมดอกตัวผูปาลมนํ้ามัน
และดอกตั ว ผู  ป าล ม นํ้ า มั น เนื่ อ งจากดอกตั ว ผู 
ปาลมนํ้ามันมีปริมาณธาตุอาหารหลักสูงกวาวัสดุ
เพาะอื่น ๆ โดยตนกลาปาลมนํ้ามันในอายุ 3 เดือน
เปนระยะที่มีการใชอาหารภายในเมล็ดหมดไป
จึงมีการนําอาหารจากวัสดุปลูกมาใชในการเจริญ
เติบโต นอกจากนั้นยังพบวาวัสดุเพาะที่มีสวนผสม
ของดอกตัวผูปาลมนํ้ามันสงผลใหมีพื้นที่ใบและ
คาความเขียวใบเพิม่ ขึน้ สงผลใหปาลมนํา้ มันมีอตั รา
การสังเคราะหดวยแสงดีขึ้นดวย แสดงวาพื้นที่ใบ
และคาความเขียวใบสามารถนํามาใชเปนตัวบงชี้
สํ า หรั บ การประเมิ น การเจริ ญ เติ บ โตในระยะ
อนุบาลแรกของปาลมนํา้ มันได จะเห็นไดวา การนํา
วัสดุปลูกผสมกับดอกตัวผูข องปาลมนํา้ มันสามารถ
ใชเปนวัสดุเพาะทีม่ คี ณ
ุ ภาพไดดกี วาการใชวสั ดุปลูก
อยางใดอยางหนึ่งเพียงอยางเดียว และยังเปนการ
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Abstract

The objective of this study was to assess the potential of 5-year-old SUB-PSU1 oil
palm varieties oil palm in the abandoned paddy field: a case study of Songkhla Province
by planting 8 plots at Pakro Subdistrict, Singhanakhon District, Songkhla Province, Eight
treatments with four repetitions of randomized complete block design (RCBD), three
plants/treatment (plot), two times of growth recorded every six months and total bunch
yield. The experiment was carried out from November 2013 to November 2014. It was
found that the total rainfall and the number of rainy days were appropriate according to
the standard criteria for the growth of oil palm. Further, soil properties data had a relatively
suitable pH level between 5.47-5.93 except plots 1, 5 and 6 had a low pH (acidic soil).
Furthermore, the plots 2, 3, 4, 7 and 8 had high growth characteristics more than other
plots. Moreover, the characteristics of the fruit bunch, yield component and oil yield
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were found that plots 4, 7 and 8 had better characteristics than other plots, indicating
that the oil palm of Sub PSU 1 cultivated in plots 4, 7 and 8 had potential for growth
and can be adaptation in the abandoned paddy field than other plots. Therefore, it can
be recommended to farmers with the same soil properties and climate.
Keywords: Oil palm (Elaeis guineensis Jacq.), growth, bunch yield, yield components

บทคัดยอ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินศักยภาพของปาลมนํ้ามันพันธุทรัพย ม.อ. 1 อายุ 5 ป
ในพืน้ ทีน่ าราง จังหวัดสงขลา (กรณีศกึ ษา) โดยปลูกทดสอบจํานวน 8 แปลง ทีต่ าํ บลปากรอ อําเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา วางแผนการทดลองแบบสุมบล็อกสมบูรณ (RCBD) จํานวน 4 ซํ้า ซํ้าละ 3 ตน/ทรีทเมนต
(แปลง) บันทึกการเจริญเติบโตทุก 6 เดือน จํานวน 2 ครั้ง และเก็บผลผลิตทะลายทั้งหมด ทําการทดสอบ
ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2557 พบวา ปริมาณนํ้าฝนและจํานวนวันฝนตกมีคา
เหมาะสมตามเกณฑมาตรฐานตอการเจริญเติบโตของปาลมนํ้ามัน สวนขอมูลสมบัติดิน พบวา ทุกแปลง
มีคา pH อยูในระดับที่คอนขางเหมาะสมระหวาง 5.47-5.93 ยกเวนแปลงที่ 1, 5 และ 6 มีคา pH ตํ่า
(ดินเปนกรด) สวนลักษณะการเจริญเติบโตทางลําตน พบวา แปลงที่ 2, 3, 4, 7 และ 8 มีคาลักษณะการ
เจริญเติบโตทางลําตนที่ดี และลักษณะผลผลิตทะลาย องคประกอบผลผลิต และผลผลิตนํ้ามัน พบวา
แปลงที่ 4, 7 และ 8 มีลักษณะที่ดีกวาแปลงอื่น ๆ แสดงใหเห็นวาปาลมนํ้ามันพันธุทรัพย ม.อ. 1 ที่ปลูก
ในแปลง 4, 7 และ 8 มีศักยภาพในการเจริญเติบโตและปรับตัวเขากับดินในพื้นที่นารางไดดีกวาแปลงอื่น
จึงสามารถใชเปนแปลงในการแนะนําสงเสริมใหเกษตรที่มีพื้นที่แปลงในสภาพเดียวกันปลูกปาลมนํ้ามัน
ตอไปได
คําสําคัญ: ปาลมนํ้ามัน การเจริญเติบโต ผลผลิตทะลาย องคประกอบของผลผลิต

คํานํา

ประเทศไทยมีพนื้ ทีป่ ลูกปาลมนํา้ มันประมาณ
5.2 ลานไร พื้นที่เพาะปลูกมากที่สุดอยูทางภาคใต
ของประเทศไทยประมาณ 4.4 ลานไร และจาก
ยุทธศาสตรของภาครัฐตั้งแตป พ.ศ. 2551-2555
ที่ผลักดันใหเกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกปาลมนํ้ามัน
เพิ่มผลผลิต และผลิตนํ้ามันปาลมดิบเพื่อรองรับ
ยุทธศาสตรพลังงานทดแทน (ศูนยวิจัยกสิกรไทย,
2555) ทําใหมีการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นในภาค

ตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางสวน
(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) ในป พ.ศ.
2554 กรมพัฒนาที่ดินไดทําการสํารวจพื้นที่นาราง
ใน 5 จังหวัดชายแดนใต ไดแก จังหวัดปตตานี ยะลา
นราธิวาส สตูล และสงขลา พบวามีพื้นที่นาราง
ทั้งสิ้น 172,410 ไร (กรมพัฒนาที่ดิน, 2556) โดย
จังหวัดสงขลามีพื้นที่นารางประมาณ 94,000 ไร
กระจายอยู  ทุ ก อํ า เภอ ดั ง นั้ น สถานี พั ฒ นาที่ ดิ น
จังหวัดสงขลาจึงมีโครงการพลิกฟน นารางเปนสวน
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ปาลมนํ้ามัน โดยเริ่มโครงการตั้งแตป พ.ศ. 2554
จนกระทั่งป พ.ศ. 2558 ไดฟนฟูนารางเพื่อปลูก
ปาลมแลวทัง้ สิน้ 21,000 ไร (สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ
เขต 12, 2559) พืน้ ทีน่ าทีถ่ กู ทิง้ รางมีสาเหตุจากการ
ขาดแคลนแรงงานครัวเรือน การผลิตขาวยังใชวิธี
ดัง้ เดิม ปญหาภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ ความเสียหาย
จากโรคและแมลง ผลผลิตที่ไดจึงตํ่า เกษตรกรจึง
เปลี่ยนอาชีพเปนการรับจางใชแรงงานและคาขาย
(กรมพัฒนาที่ดิน, 2562) โดยพื้นที่นารางที่สําคัญ
จะอยูแถบลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา บริเวณอําเภอ
สิงหนคร สทิงพระ และระโนด ซึง่ สมบัตดิ นิ ในพืน้ ที่
นารางสวนใหญเปนชุดดินระโนดทีเ่ กิดจากตะกอน
นํ้ากรอยนําพามาทับถมอยูบนที่ราบชายฝงทะเล
สภาพพื้นที่ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความ
ลาดชัน 0-1 เปอรเซ็นต การระบายนํ้าเลวนํ้าซึม
ผานไดชา มีการไหลบาของนํา้ บนผิวดิน จึงนิยมปลูก
ขาว ลักษณะและสมบัติดินที่พบคือ หนาดินลึก ดิน
บนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว หรือดินรวน
เหนียวปนทรายแปง มีสีดําหรือสีนํ้าตาลปนเทา
และพบวาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.55.5) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียวหรือดินเหนียว
ปนทรายแปง มีสีเทา มีจุดประสีเหลือง สีนํ้าตาล
ดินมีความเปนกลางถึงดางปานกลาง (pH 7.0-8.0)
มีความสามารถในการอุมนํ้าดีแตไมเหมาะสมกับ
การปลูกปาลมนํ้ามัน เพราะดินที่เหมาะสมกับการ
ปลูกปาลมนํา้ มันควรเปนดินรวนเหนียว มีความลึก
ของชั้นหนาดินมากกวา 75 เซนติเมตร อุมนํ้าไดดี
มีธาตุอาหารสูง และมีความเปนกรดออน (pH 5.56.5) (ธีระ, 2554) ซึ่งพื้นที่นารางอาจจะไมเหมาะ
สําหรับการใชปาลมนํ้ามันพันธุการคาทั่วไปในการ
นํามาปลูก เนื่องจากพันธุดังกลาวอาจไมสามารถ
ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมนั้นได โดยสภาพ
ภูมิอากาศที่แปรปรวนในปจจุบันยังสงผลตอการ

เจริญเติบโตและการใหผลผลิต จากความสัมพันธ
ของลั ก ษณะผลผลิ ต ทะลายและผลผลิ ต นํ้ า มั น
ซึ่ ง เป น ลั ก ษณะเชิ ง ปริ ม าณที่ ถู ก ควบคุ ม ด ว ยยี น
หลายคู มีอทิ ธิพลของสภาพแวดลอม และอิทธิพลของ
ปฏิกริ ยิ าสัมพันธระหวางพันธุก บั สภาพแวดลอมสูง
(Corley and Tinker, 2003) ทําใหผลผลิตของ
แตละพันธุแ ตกตางกันในแตละสภาพแวดลอม จาก
ปญหาดังกลาวทําใหสถานพืชกรรมปาลมนํ้ามัน
คณะทรั พ ยากรธรรมชาติ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลา
นครินทร ไดเริม่ โครงการปรับปรุงพันธุป าลมนํา้ มัน
จากฐานพันธุกรรมในพืน้ ทีภ่ าคใตของประเทศ โดย
ทําการคัดเลือกพอแมพันธุ ผสมพันธุ และปลูก
ทดสอบหลายพื้นที่ทั่วภาคใต เพื่อพัฒนาประชากร
พอแมพันธุปาลมนํ้ามัน สรางลูกผสมเทเนอรา
ที่ใหผลผลิตสูงและสามารถปรับตัวไดดีกับสภาพ
แวดลอมนัน้ (ธีระ และธีระพงศ, 2558; ธีระ, 2554)
ไดแก พันธุท รัพย ม.อ.1 ทีม่ ลี กั ษณะผลผลิตทะลาย
และผลผลิตนํา้ มันสูง เนือ้ ในเมล็ดมีขนาดปานกลาง
และเปนพันธุท มี่ พี นั ธุกรรมทีส่ ามารถปรับตัวเขากับ
ดินที่มีความสมบูรณตํ่าไดดี (ธีระ, 2554) ในทาง
ปรับปรุงพันธุ จําเปนตองผานการปลูกทดสอบ
ในหลายสภาพแวดลอมกอนสงเสริมใหเกษตรกร
ปลูก เพื่อยืนยันความสามารถในการปรับตัวและ
ศั ก ยภาพของพั น ธุ  (ไพศาล และคณะ, 2547)
ซึ่งพันธุพืชนั้นจะตองมีเสถียรภาพของพันธุในดาน
ผลผลิตเมื่อปลูกในหลายสภาพแวดลอม (ชูศักดิ์,
2551) นั่ น คื อ เป น พั น ธุ  ที่ ใ ห ผ ลผลิ ต ดี ใ นสภาพ
แวดลอมที่ไมเหมาะสม (กิตติศักดิ์, 2549) ตรงกับ
ความตองการของเกษตรกร และในจังหวัดสงขลา
มีพื้นที่สวนใหญเดิมเปนพื้นที่ปลูกยางพารา และ
พื้นที่นาขาว จากการสงเสริมของภาครัฐจึงเปลี่ยน
พื้นที่มาปลูกปาลมนํ้ามันกันมากขึ้น การศึกษา
ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ประเมิ น ศั ก ยภาพของ
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ปาลมนํ้ามันพันธุทรัพย ม.อ.1 อายุ 5 ป ที่ปลูกใน นครินทร ไดแก ความเปนกรดดาง ความจุในการ
พื้นที่นาราง กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา
แลกเปลี่ยนประจุบวก ปริมาณอินทรียคารบอน
และปริมาณธาตุอาหารหลัก
อุปกรณและวิธีการ
การบันทึกลักษณะการเจริญเติบโตทางลําตน
ดําเนินการทดลองโดยใชแปลงปลูกปาลมนํา้ มัน โดยวิธวี เิ คราะหแบบไมทาํ ลายตนของ Corley และ
พันธุทรัพย ม.อ.1 อายุ 5 ป (ระยะปลูก 9×9×9 Tinker (2003) โดยเก็บจากทางใบที่ 17 มีดังนี้
เมตร) ของเกษตรกรตําบลปากรอ อําเภอสิงหนคร ความกวางใบยอย (วัดจากการสุมใบยอย จํานวน
จังหวัดสงขลา ที่เขารวมโครงการปาลมนํ้ามันเพื่อ 5 ใบ อยูตรงบริเวณสันของทางใบเริ่มเปลี่ยนจาก
คุณภาพชีวิตชุมชน จํานวน 8 แปลง จากทั้งหมด สันใบเรียบเปนสันใบเหลี่ยม) ความยาวใบยอย
17 แปลง (สุมคัดเลือก) ไดแก แปลงที่ 1 นางวัลลา (วั ด จากการแบ ง พื้ น ที่ ข องทางใบเป น 5 ส ว น
คงเจริญ แปลงที่ 2 นายมณี สุขเสม แปลงที่ 3 หลังจากนั้นวัดความยาวของใบยอยในแตละสวน
นายมณี สุขเสม แปลงที่ 4 นางฉาว โตะเด็น แปลง โดยในแตละสวนทําการวัดเพียง 1 ใบ) ความกวาง
ที่ 5 นายสะหรอ ฤทธิโต แปลงที่ 6 นายสมศักดิ์ และหนาทางใบ (ตําแหนงที่วัดอยูที่จุดกําเนิดของ
สุวรรณะ แปลงที่ 7 นายสุจติ สรอยสุนทร และแปลง ใบยอยลางสุด) ความยาวทางใบ (วัดจากจุดกําเนิด
ที่ 8 นายพงศพจน มะเดือ่ ทัง้ หมดมีการจัดการสวน ใบยอยลางสุดไปจนถึงปลายทางใบ) จํานวนใบยอย
คลายคลึงกัน เชน การกําจัดวัชพืช การวางทางใบ (นั บ จากจํ า นวนใบย อ ยรวมทั้ ง 2 ข า งของใบ)
การใหปุยตามคาการวิเคราะหใบ และมีการขุดยก ความสูงทั้งหมด (วัดความสูงจากโคนตนจนถึงโคน
รองภายในสวน เปนตน ทําการทดลองตั้งแตเดือน ทางใบที่ 1) ความสูงของตน (วัดจากโคนตนไปจนถึง
พฤศจิกายน 2556 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2557 โคนของใบยอยของทางใบที่ 17) และขนาดเสน
โดยวางแผนการทดลองแบบสุ  ม บล็ อ กสมบู ร ณ ผาศูนยกลางลําตน (วัดจากบริเวณกึ่งกลางลําตน
(Randomized Complete Block Design; RCBD) เหนือระดับผิวดิน 1 เมตร)
เก็บขอมูล 4 ซํ้า (ซํ้าละ 3 ตน)/ทรีทเมนต (แปลง)
บันทึกการเจริญเติบโตทุก 6 เดือน จํานวน 2 ครั้ง พื้นที่ใบ สามารถหาไดจากสมการของ Henson
และเก็บขอมูลผลผลิตทะลายทั้งหมด โดยการสุม (1993)
และทําเครือ่ งหมายตนปาลมทีเ่ ปนตัวแทนในแตละ
LA = -0.25 + 0.45nlw
แปลงปลูก บันทึกขอมูลนํ้าหนักทะลายเฉลี่ยและ
เมื่อ n = จํานวนใบยอย
จํานวนทะลายทุกครั้งที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตจาก
lw = คาเฉลี่ยของความยาวใบยอย ×
ตนทีค่ ดั เลือกไว บันทึกขอมูลสภาพภูมอิ ากาศ ไดแก
คาเฉลี่ยความกวางใบยอย
ปริมาณนํ้าฝนและจํานวนวันฝนตกในป 2555- นํ้าหนักแหงใบ สามารถหาไดจากสมการ (Corley
2557 การเก็บตัวอยางดินในแตละแปลง สุม จํานวน et al., 1971)
5 จุดตอแปลง ที่ระดับความลึก 30 เซนติเมตร
LDW = 0.102P + 0.21
วิเคราะหขอมูลดินที่ศูนยปฏิบัติการวิเคราะหกลาง
เมื่อ P = ความกวางกานใบ ×
คณะทรั พ ยากรธรรมชาติ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลา
ความหนากานใบ
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การบันทึกขอมูลองคประกอบทะลาย โดย
เก็บเกีย่ วทะลายปาลมนํา้ มันทีส่ กุ แกเต็มทีจ่ ากตนที่
เก็บตัวอยางแปลงละ 3 ทะลาย/ป นํามาชัง่ ทะลายสด
จากนั้นใชขวานสับแยกกาน ชอ ผลยอย ออกจาก
แกนทะลาย ชั่งนํ้าหนักแกน ทะลายสด และกาน
ชอผลยอย หลังจากนั้นสับยอยแกนทะลายสดแลว
อบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 48 ชั่วโมง
เพือ่ หาเปอรเซ็นตความชืน้ สุม เลือกกานชอผลยอย
ประมาณ 1/4 ของกานชอผลยอยทั้งหมด นํามา
ชั่งนํ้าหนัก และแยกผลปาลมออกจากกานชอผล
ยอย นําผลปาลมมาคัดแยกเปนผลปาลมดีและ
ผลปาลมลีบ ชั่งนํ้าหนัก เลือกผลปาลมดี 20 ผล
ชั่งนํ้าหนักสด หลังจากนั้นแยกเนื้อปาลมออกจาก
เมล็ด แลวชั่งนํ้าหนักเนื้อปาลมสดและเมล็ดปาลม
จากนัน้ นําไปอบทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน
48 ชั่วโมง ชั่งนํ้าหนักหลังอบ บดเนื้อปาลมแหง
ใหละเอียด แลวนํามาวิเคราะหเปอรเซ็นตนํ้ามัน
ของเนื้อปาลมแหง สวนเมล็ดปาลมแหง นํามาแยก
เปน 2 สวน คือ สวนของกะลาปาลมและสวนของ
เนือ้ ในเมล็ด แยกชัง่ นํา้ หนักและนําเนือ้ ในเมล็ดแหง
มาบดใหละเอียด เพือ่ วิเคราะหหาเปอรเซ็นตนาํ้ มัน
ตอเนื้อปาลมแหง โดยนําเนื้อปาลมที่บดละเอียด
แลวใสถุงบรรจุ ปดผนึกใหเรียบรอย ชั่งนํ้าหนัก
นํามาแชในนํ้ามันเบนซิน นานติดตอกัน 5 วัน โดย
ตองเปลี่ยนนํ้ามันเบนซินใหมทุกวัน เมื่อครบ 5 วัน
นําถุงบรรจุมาผึง่ ในทีร่ ม ใหแหง ชัง่ นํา้ หนักและบันทึก
นํ้าหนักเสนใยแหง วิเคราะหขอมูลองคประกอบ
ทะลาย องคประกอบผลผลิต และผลผลิตนํ้ามัน

ด ว ยวิ ธี Nigerian Institute for Oil Palm
Research (NIFOR) (Corley and Tinker, 2003)
โดยเลือกลักษณะเปอรเซ็นตผลตอทะลาย เปอรเซ็นต
เนื้อปาลมสดตอผลสูง เปอรเซ็นตนํ้ามันตอเนื้อ
ปาลมแหง และเปอรเซ็นตนํ้ามันตอทะลาย ที่มี
สหสัมพันธในทางบวกกับผลผลิตนํ้ามัน (ณัฐพงศ,
2557) นําขอมูลทีไ่ ดมาวิเคราะหหาความแปรปรวน
เพื่อตรวจสอบความแตกตางระหวางแปลงและ
วิเคราะหผลทางสถิตโิ ดยใชโปรแกรม R (R-language
and environment for statistical computing
and graphics) version 2.14.0 และเปรียบเทียบ
ความแตกต า งของค า เฉลี่ ย ด ว ยวิ ธี Duncan’s
multiple range test (DMRT)

ผลการทดลองและวิจารณผล

ปริ ม าณนํ้ า ฝนและจํ า นวนวั น ฝนตกในป
พ.ศ. 2555-2557
ปริ ม าณนํ้ า ฝนและจํ า นวนวั น ฝนตกในป
พ.ศ. 2555-2557 ของอําเภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา พบวา มีปริมาณนํา้ ฝนอยูร ะหวาง 1,943.02,793.6 มิลลิเมตร/ป สวนจํานวนวันฝนตกมีคา
146-202 วัน/ป (Table 1) ซึ่งปาลมนํ้ามันมีความ
ตองการปริมาณนํ้าฝน 1,800-3,000 มิลลิเมตร
ตอป และมีการกระจายตัวของฝนอยางสมํ่าเสมอ
(ธีระ, 2554) จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวา
ทั้ ง ปริ ม าณนํ้ า ฝนและจํ า นวนวั น ฝนตกระหว า ง
การทดลองมีคาเหมาะสมตามเกณฑมาตรฐานตอ
การเจริญเติบโตของปาลมนํ้ามัน
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Table 1 Monthly rainfall and number of rainy days in Singhanakhon District, Songkhla
Province during 2012-2014.
Years
Months
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Total

2012
Rainfall Rainy day
(mm)
(d)
19
379.2
8
36.5
13
76.2
25
266.5
15
87.8
13
63.0
12
38.8
14
157.3
20
151.5
17
255.8
23
670.1
23
504.2
2,686.9
202

2013
Rainfall Rainy day
(mm)
(d)
15
68.4
15
125.1
6
0.7
14
270.6
18
94.8
19
110.1
11
53.1
15
208.7
10
47.7
26
472.0
23
757.7
24
584.7
2,793.6
196

วิเคราะหปริมาณธาตุอาหารในดิน
ผลการวิเคราะหปริมาณธาตุอาหารในแปลง
ปาลมนํ้ามัน พบวา คาความเปนกรดดางของแปลง
ที่ 7 มีคา สูงทีส่ ดุ 5.93 และแปลงที่ 6 มีคา ทีต่ าํ่ ทีส่ ดุ
3.01 ปริมาณอินทรียคารบอนแปลงที่ 1 มีคา
สูงทีส่ ดุ 9.20 กรัม/กิโลกรัม และแปลงอืน่ ๆ มีความ
เหมาะสมในระดับที่สูงเชนกัน ปริมาณไนโตรเจน
ทัง้ หมดและปริมาณฟอสฟอรัสทีเ่ ปนประโยชนของ
แปลงที่ 6 มีคาสูงที่สุด 1.80 กรัม/กิโลกรัม และ
31.28 มิลลิกรัม/กิโลกรัม สวนแปลงอื่น ๆ มีความ
เหมาะสมของปริ ม าณไนโตรเจนทั้ ง หมดอยู  ใ น

2014
Rainfall Rainy day
(mm)
(d)
9.0
6
1
2.8
3
17.8
3
56.2
163.0
15
9
101.4
12
81.3
16
220.2
13
57.0
18
212.0
25
426.7
25
595.6
1,943.0
146

ระดับสูงแตมีคาฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนอยูใน
ระดับตํ่า ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดของ
แปลงที่ 3 และแปลงที่ 5 มีความเหมาะสมสูงมีคา
0.35 และ 0.42 cmol/kg ตามลําดับ สวนแปลงที่ 1
มีคาอยูในระดับตํ่าที่สุด 0.18 cmol/kg ปริมาณ
แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนไดของแปลงที่ 3 มีคา
ความเหมาะสมสูงที่สุดมีคา 6.55 cmol/kg สวน
แปลงอืน่ ๆ ก็มคี วามเหมาะสมอยูใ นระดับสูงเชนกัน
คาความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของ
แปลงที่ 6 มีคา สูงทีส่ ดุ เทากับ 26.65 cmol/kg สวน
แปลงที่ 1 มีคาตํ่าที่สุด 16.03 cmol/kg (Table 2)
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จากผลการวิเคราะหดินดังกลาว เมื่อเปรียบเทียบ
กับปริมาณธาตุอาหารในดินที่เหมาะสมสําหรับ
การเจริญเติบโตของปาลมนํ้ามัน พบวา สมบัติดิน
ของแปลงปลูกทดสอบปาลมนํ้ามันทั้ง 8 แปลง
อยูในระดับที่คอนขางเหมาะสม ยกเวนแปลงที่ 1,
5 และ 6 ซึ่งดินมีความเปนกรดจัด อาจสงผลใหมี
ธาตุอาหารรอง ไดแก อะลูมิเนียม แมงกานีส และ
เหล็ก ละลายออกมามากเกินไปจนเกิดเปนพิษกับ
พืชที่ปลูกได ซึ่งแมงกานีส และเหล็ก แมวาจะเปน
ธาตุอาหารพืชที่สําคัญ แตพืชตองการในปริมาณ
นอยมาก เมือ่ มีปริมาณมากเกินความจําเปนจึงเปน
พิษกับพืชได นอกจากนั้นยังพบวาปุยฟอสเฟตที่ใส
ลงไปในดินจะไมเปนประโยชนตอ พืชทัง้ หมด แตจะ
สูญเสียไปโดยทําปฏิกิริยากับแรธาตุตาง ๆ ในดิน
และแปรสภาพเปนสารประกอบที่ละลายนํ้ายาก
มากกวา 80% นัน่ คือภาวะฟอสเฟตถูกตรึง โดยเฉพาะ
ถาดินมีคา pH สูงหรือตํ่ากวาปกติ ปุยฟอสเฟต
จะถู ก ตรึ ง ได ง  า ยและมากขึ้ น จึ ง มั ก พบป ญ หา
สภาพดินเปนกรดจัดมากในพืน้ ทีป่ ลูกพืช (กองวิจยั
และพัฒนาการจัดการที่ดิน, 2563)
ลักษณะการเจริญเติบโตทางลําตนของปาลมนํา้ มัน
การวิเคราะหความแปรปรวนลักษณะการ
เจริญเติบโตทางลําตน พบวา แตละแปลงปลูก
ปาลมนํา้ มันมีอทิ ธิพลตอการเจริญเติบโตทางลําตน
ที่แตกตางกันทางสถิติ แสดงวาปาลมนํ้ามันพันธุ
ทรัพย ม.อ.1 มีการตอบสนองแตกตางกันในแตละ
พืน้ ทีป่ ลูก หากเปรียบเทียบลักษณะการเจริญเติบโต
ทางลําตน ไดแก ความยาวทางใบ ความสูงตน
เสนผาศูนยกลางลําตน นํ้าหนักแหงทางใบ และ

พืน้ ทีใ่ บ พบวา แปลงที่ 7 มีความยาวทางใบสูงทีส่ ดุ
มีคา 368.37 เซนติเมตร สวนแปลงที่ 5 มีความยาว
ทางใบตํ่าที่สุดมีคา 302.12 เซนติเมตร แปลงที่ 7
มีความสูงลําตนสูงที่สุดมีคา 146.13 เซนติเมตร
สวนแปลงที่ 5 มีความสูงลําตนตํา่ ทีส่ ดุ มีคา 111.13
เซนติเมตร และแปลงที่ 8 ใหคาลักษณะเสนผา
ศูนยกลางลําตนสูงที่สุดเทากับ 68.90 เซนติเมตร
แปลงที่ 2 มีคาของลักษณะนี้ตํ่าที่สุดเทากับ 56.17
เซนติเมตร และลักษณะนํ้าหนักแหงทางใบของ
แปลงที่ 8 มีคาสูงที่สุดเทากับ 1.65 กิโลกรัม สวน
แปลงที่ 1 มีคา ตํา่ ทีส่ ดุ เทากับ 1.27 กิโลกรัม ในสวน
ของพื้นที่ใบของแปลงที่ 7 และ 8 มีพื้นที่ใบสูงที่สุด
เทากับมีคา 3.27 ตารางเมตร และแปลงที่ 1 มีพนื้ ที่
ใบตํ่ า ที่ สุ ด มี ค  า 2.18 ตารางเมตร (Table 3)
เห็นไดวาคาเฉลี่ยความยาวทางใบที่มากอาจจะ
สงผลใหมีพื้นที่ใบมากขึ้นตามไปดวย ทําใหพืชมี
กระบวนการสังเคราะหแสงที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น
ดวย (ธีระ, 2554) เชนเดียวกับที่ Hardon et. al.,
(1976) รายงานวาหากตนปาลมนํ้ามันมีความยาว
ทางใบมากแสดงวามีจํานวนใบยอยสูงทําใหมีพื้นที่
ใบมากซึง่ ลักษณะดังกลาวเปนปจจัยทีส่ าํ คัญในการ
สังเคราะหแสงของตนปาลมนํ้ามันทําใหพืชตนนั้น
มีการเจริญเติบโตที่ดี และ Jacquemard (1979)
รายงานวาความสูงทีเ่ พิม่ ขึน้ ในแตละแปลงขึน้ อยูก บั
อัตราการผลิตทางใบของตนปาลมนํา้ มัน การเจริญ
เติบโตทางลําตนทีม่ คี วามแปรปรวนมาก อาจขึน้ อยู
กั บ ป จ จั ย ทางพั น ธุ ก รรมและสภาพแวดล อ มมา
เกี่ยวของ เชน สภาพแวดลอมที่มีรมเงามากหรือมี
อุณหภูมิตํ่าการเจริญเติบโตของใบและลําตนจะชา
กวาปกติ
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Table 2 Soil physical and soil chemical properties in the 8 locations of SUB-PSU 1 oil
palm in Singhanakhon District, Songkhla Province during 2013-2014.
Plantations
1
2
3
4
5
6
7
8

Soil pH
(1:5)
4.84M1
5.47H
5.89H
5.74H
4.70M
3.01L
5.93H
5.78H

OC
g kg-1
9.20H
7.20H
5.50H
6.10H
8.40H
4.14H
4.40H
4.30H

Total N
g kg-1
1.00H
0.80H
0.70H
0.70H
0.90H
1.80H
0.50H
0.60H

Avai.P Exch.K Exch.Mg CEC
mg kg-1 cmolckg-1 cmolckg-1 cmolckg-1
12.25L
0.18L
4.40H 16.03M
16.94L 0.29M
4.66H 19.62H
16.65L 0.35H
6.55H 22.87H
11.92L
0.22L
4.56H 18.50H
18.26L 0.42H
3.60H 24.50H
31.28H 0.29M
1.27H 26.65H
12.96L
0.22L
5.71H 18.94H
12.94L 0.25M
6.30H 20.82H

Organic Carbon=OC, Total N=Total Nitrogen content, Avai.P=Available Potassium, Exch.K=Exchangeable
Potassium, Exch.Mg=Exchangeable Magnesium, CEC=Cation Exchange Capaeity, 1 H=High, M=Medium,
L=low

Table 3 Growth characteristics of SUB PSU1 oil palm 5 years old in 8 locations planted
in Singhanakhon District, Songkhla Province during 2013-2014.
Plantations
1
2
3
4
5
6
7
8
C.V. (%)
1

Length of
rachis (cm)
307.30c1
328.67abc
325.35bc
342.70abc
302.12c
322.46bc
368.37a
362.50ab
7.95

Height
Trunk
Leaf dry
(cm) diameter (cm) weight (kg)
116.29b
57.54bc
1.27b
115.83b
56.17c
1.37ab
118.50b
59.25bc
1.38ab
137.83a
63.10ab
1.48ab
111.13b
61.71bc
1.31b
112.73b
58.32bc
1.41ab
146.13a
68.67a
1.64a
137.62a
68.90a
1.65a
9.65
6.67
12.70

Means followed by different letters are significantly different according to DMRT.

Leaf area
(m2)
2.18d
2.65cd
2.70abcd
2.96abc
2.31d
2.41cd
3.27a
3.27a
13.78
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ลักษณะผลผลิตนํ้ามันและผลผลิตทะลาย

1. ลักษณะผลผลิตทะลาย
จากการทดลอง พบวาแปลงที่ 7 ใหผลผลิต
ทะลายสูงที่สุด 163.33 กิโลกรัม/ตน/ป สวนแปลง
ที่ 5 ใหผลผลิตทะลายนอยที่สุด 32.03 กิโลกรัม/
ตน/ป และแปลงที่ 7 ใหจํานวนทะลายสูงที่สุด
22.33 ทะลาย/ตน/ป สวนแปลงที่ 5 ใหจํานวน
ทะลายนอยทีส่ ดุ 9.67 ทะลาย/ตน/ป และแปลงที่ 7
มีนาํ้ หนักทะลายเฉลีย่ สูงทีส่ ดุ เทากับ 7.33 กิโลกรัม/
ทะลาย แปลงที่ 5 มีคา นํา้ หนักทะลายเฉลีย่ ตํา่ ทีส่ ดุ
3.30 กิโลกรัม/ทะลาย จะเห็นไดวาในแปลงที่ 2
และ 3 มีจํานวนทะลายไมแตกตางกับแปลงที่ 4, 7
และ 8 แตใหผลผลิตนํ้าหนักทะลายสดนอยกวา
อยางมีนัยสําคัญกับแปลงที่ 7 ซึ่งแปลงที่ 2 พบวา
มีจํานวนเมล็ดในทะลายลีบมากกวา อาจจะเนื่อง
มาจากอาการขาดธาตุโบรอนซึ่งธาตุนี้เกี่ยวของกับ
การสรางละอองเกสร และการพัฒนาของทอนํา
ละอองเกสร ดังนัน้ การผสมเกสรจึงเกิดขึน้ ไมสมบูรณ
สงผลใหเมล็ดในทะลายลีบและมีนํ้าหนักทะลาย
นอยลงได (ธีระ และธีรพงศ, 2558) (Table 4)
แสดงใหเห็นวาแตละพื้นที่มีอิทธิพลที่ทําใหจํานวน
ทะลายเฉลีย่ ผลผลิตทะลายสด และนํา้ หนักทะลาย
เฉลีย่ มีความแตกตางกัน มีการตอบสนองทีแ่ ตกตางกัน
ในแตละสภาพพืน้ ทีป่ ลูก โดยความแตกตางทีเ่ กิดขึน้
จากอิทธิพลหลาย ๆ ปจจัยในพื้นที่ปลูกมีความ
แตกตางกัน ทําใหปาลมนํ้ามันมีความแตกตางกัน
ของแต ล ะลั ก ษณะการเจริ ญ เติ บ โตทางลํ า ต น
ผลผลิตทะลาย และจํานวนทะลาย จากการศึกษา
ของ ธนนต (2558) รายงานวาอิทธิพลที่มีผลทําให
เกิดความแปรปรวนของลักษณะผลผลิตทะลาย
มากที่สุด คือ ปจจัยสภาพแวดลอม ซึ่งมีทั้งปจจัย
ทีไ่ มสามารถควบคุมได เชน พืน้ ทีป่ ลูก ปริมาณนํา้ ฝน
และสมบัติของดิน เปนตน และปจจัยที่ควบคุมได

เชน ระยะปลูก การจัดการใหปุยและนํ้า หรือการ
ตัดแตงทางใบ โดย Kushairi และ Rajanaidu
(2000) รายงานวาหากการปรับปรุงพันธุปาลม
นํ้ามันเพิ่มเพื่อผลผลิตควรพิจารณาจากผลผลิต
ทะลายสดเปนหลักเนื่องจากลักษณะดังกลาวมี
สหสัมพันธในทางบวกตอผลผลิตนํ้ามัน
2. ลักษณะองคประกอบทะลาย
จากการวิเคราะหลักษณะเปอรเซ็นตผลตอ
ทะลาย พบวา ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ โดย
แปลงที่ 3 มีแนวโนมของลักษณะนี้สูงที่สุดเทากับ
74.38 เปอรเซ็นต และสวนแปลงที่ 6 มีคาของ
ลักษณะตํ่าที่สุดเทากับ 63.02 เปอรเซ็นต ในสวน
ของลักษณะเปอรเซ็นตเนื้อปาลมสดตอผลและ
ลักษณะเปอรเซ็นตนํ้ามันตอทะลาย พบวา ไมมี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญเชนเดียวกัน โดย
แปลงที่ 7 มีแนวโนมของทั้งสองลักษณะสูงที่สุด
เทากับ 86.08 และ 26.58 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
สวนแปลงที่ 2 แสดงผลตํ่าที่สุดเพียง 77.41 และ
18.79 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และลักษณะเปอรเซ็นต
นํ้ามันตอเนื้อปาลมแหง พบวา มีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยแปลงที่ 7 ใหคาของ
ลักษณะนีส้ งู ทีส่ ดุ 69.00 เปอรเซ็นต สวนแปลงที่ 3
ใหคาตํ่าที่สุดมีคา 56.67 เปอรเซ็นต (Table 4)
ซึ่งจากการศึกษาของ ธนนต (2558) รายงานวา
ลักษณะเปอรเซ็นตผลตอทะลาย เปอรเซ็นตเนื้อ
ปาลมสดตอผล เปอรเซ็นตนํ้ามันตอเนื้อปาลมแหง
และลักษณะเปอรเซ็นตนํ้ามันตอทะลายนั้นจะมี
สหสัมพันธในทางบวกตอผลผลิตนํา้ มัน เชนเดียวกับ
การศึกษาของ Okoye และคณะ (2009) รายงานวา
ผลผลิตทะลายสดจะมีการตอบสนอง เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมสูง ซึ่งลักษณะที่
สําคัญในการคัดเลือกพันธุปาลมนํ้ามัน คือ ผลผลิต

%WM/F
78.34
77.41
80.96
79.45
75.26
77.99
86.08
82.19
10.49

%F/B
70.69
74.87
74.38
70.47
70.63
63.02
71.35
70.68
9.38

59.11b
58.56b
56.67b
58.44b
62.33ab
60.11ab
69.00a
64.67ab
7.84

%O/DM

Bunch components

20.59
18.79
18.87
20.76
19.70
19.18
26.58
25.67
25.06

%O/B

9.39d
17.1bcd
16.51bcd
24.50bc
6.03d
10.16cd
43.58a
28.53b
39.75

oil yield
(kg/plant/
year)

1

= Values followed by different letters are significantly different according to DMRT.
FFB=fresh fruit bunch, BN=number of bunch, ABW=average bunch weight, %F/B=%fruit/bunch, %WM/F=%wet mesocarp/fruit, %O/DM=%oil/dry mesocarp,
%O/B=oil/bunch

Yield components
FFB (kg/
Plantations
plant/year) BN (bunch/ ABW (kg/
plant/year)
bunch)
41.20d1
1
11.33c
3.67b
2
91.43bc
20.33ab
4.50b
3
82.10bcd
18.67b
4.40b
4
114.07b
19.67ab
5.73ab
5
32.03d
9.67c
3.30b
6
53.67cd
12.00c
4.60b
7
163.33a
22.33a
7.33a
8
111.33b
20.00ab
5.57ab
c.v. (%)
30.16
8.7
26.33

Table 4 Yield components, bunch components and oil yield of SUB PSU 1 oil palm 5 years old in 8 locations planted in Singhanakhon
District, Songkhla Province during 2013-2014.
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และองคประกอบผลผลิต ไดแก เปอรเซ็นตผลตอ ตามอัตราสวนทีเ่ หมาะสมของการวิเคราะหดนิ หรือ
ทะลาย และนํ้ า หนั ก ทะลายเป น เกณฑ ที่ จ ะให ตามความตองการปูนของดิน (ปริมาณ 2 ตันตอไร)
ผลผลิตนํ้ามันตอพื้นที่สูงสุด
เพื่อปรับคา pH ใหอยูในชวงที่เหมาะสม ทําให
สมบัติของดินดีขึ้นสงผลตอการเจริญเติบโตและ
3. ผลผลิตนํ้ามัน
ผลผลิตเพิ่มขึ้นตามไปดวย ซึ่งแปลงที่ 4, 7 และ 8
ผลผลิตนํา้ มันของทัง้ 8 แปลง มีความแตกตาง มีลักษณะที่ดีกวาแปลงอื่น ๆ ในพื้นที่ดินนาราง
ทางสถิตอิ ยางมีนยั สําคัญยิง่ โดยแปลงที่ 7 มีผลผลิต จึ ง สามารถใช เ ป น แปลงในการแนะนํ า ส ง เสริ ม
นํ้ามันสูงที่สุด 43.58 กิโลกรัม/ตน/ป สวนแปลง ให เ กษตรที่ มี พื้ น ที่ แ ปลงในสภาพเดี ย วกั น ปลู ก
ที่ 5 มีผลผลิตนํ้ามันตํ่าที่สุดเทากับ 6.00 กิโลกรัม/ ปาลมนํ้ามันตอไปได
ตน/ป (Table 4)

สรุปผลการศึกษา

กิตติกรรมประกาศ

คณะผูวิจัยขอขอบคุณสถานวิจัยพืชกรรม
จากผลการบันทึกปริมาณนํ้าฝนและจํานวน ปาลมนํ้ามัน ระยะที่ 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
วันฝนตกระหวางการทดลอง แสดงใหเห็นวามีคา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่อนุเคราะหใหทุน
เหมาะสมตามเกณฑมาตรฐานตอการเจริญเติบโต สนับสนุนการทําวิจัยครั้งนี้จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี
ของปาลมนํ้ามัน สวนการวิเคราะหสมบัติของดิน
และปริมาณธาตุอาหารในดิน พบวา ดินทัง้ 8 แปลง เอกสารอางอิง
มีคา pH อยูในระดับที่คอนขางเหมาะสม ยกเวน กรมพั ฒ นาที่ ดิ น . 2556. เร ง แก ป  ญ หานาร า ง
แปลงที่ 1, 5 และ 6 มีคา pH ตํ่า (ดินเปนกรด)
ชายแดนใต ดึงศักยภาพ 5 จังหวัดดานเกษตร.
สงผลตอการปลดปลอยธาตุอาหารตาง ๆ ใหแก
แหลงขอมูล https://mgronline.com/
ตนปาลม และในแปลงที่ 1 มีคาของความสามารถ
daily/detail/9560000102907. (6 กันยายน
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2563).
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Abstract

This research was investigated the difference of Gymnema inodorum tea process
on total phenolic, flavonoid content and antioxidant activity. The experiment was
performanced in three difference tea processing methods (treatment 1 blanch in 0.5%
sodium chloride, pan firing and drying in hot air oven, treatment 2 blanch in 0.5% sodium
chloride and drying in hot air oven and treatment 3 drying in hot air oven).
The result showed, the difference of tea processing method was not difference
significantly in total phenolic and flavonoid content. In the other hand, the antioxidant
activity by DPPH method was significantly different (P < 0.05). The highest of IC50 were
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1.78 and 1.71 mg/mL in tea process form treatment 1 and treatment 2, respectively.
From the results in this research, the Gymnema inodorum tea process should be drying
in hot air oven method.
Keywords: Gymnema inodorum tea, antioxidant, tea process

บทคัดยอ

งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาผลของความแตกตางของกระบวนการแปรรูปชาเชียงดา ตอปริมาณ
สารประกอบฟนอลิก สารฟลาโวนอยด และคุณสมบัติของสารตานอนุมูลอิสระ โดยไดมีการแปรรูปชา
ที่แตกตางกัน 3 วิธี (วิธีที่ 1 ลวกในนํ้าเกลือเขมขนรอยละ 0.5 แลวนําไปคั่ว หลังจากนั้นนําไปอบแหง
ในเตาอบลมรอน วิธีที่ 2 ลวกในนํ้าเกลือเขมขนรอยละ 0.5 แลวนําไปอบแหงในเตาอบลมรอน และ
วิธีที่ 3 อบแหงในเตาอบลมรอน)
ผลการทดลองพบวา วิธีการแปรรูปชาที่แตกตางกันไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ตอปริมาณสารประกอบฟนอลิก และสารฟลาโวนอยด ในขณะที่คุณสมบัติตานอนุมูลอิสระดวยวิธี
ดีพีพีเอชมีความแตกตางกันทางสถิติ (P < 0.05) โดยคาความสามารถในการยับยั้งที่ระดับการยับยั้ง
รอยละ 50 มีคาสูงที่สุด เทากับ 1.78 และ 1.71 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ในชาเชียงดาที่ผานกระบวนการ
แปรรูปดวยกรรมวิธที ี่ 1 และ 3 ตามลําดับ จากผลการวิจยั ในครัง้ นีก้ ารแปรรูปชาเชียงดา ควรแปรรูปดวย
กระบวนการอบแหงดวยตูอบลมรอน
คําสําคัญ: ชาเชียงดา สารตานอนุมูลอิสระ กระบวนการผลิตชา

คํานํา

ชาสมุนไพรเปนเครือ่ งดืม่ ทีม่ กี ารนํามาบริโภค
และเปนทีน่ ยิ มเพิม่ ขึน้ มาเรือ่ ย ๆ เนือ่ งจากสมุนไพร
ที่นํามาแปรรูปเปนชานั้นมีสรรพคุณในดานการ
รักษาโรค (อนงค และกาญจนา, 2563; อาริษา และ
คณะ, 2563) และมีคณ
ุ สมบัตเิ ปนสารตานอนุมลู อิสระ
(วัฒนา, 2562) นอกจากนี้สมุนไพรของไทยยังมี
ราคาถู ก สามารถหาได ง  า ยตามในท อ งถิ่ น ของ
ประเทศไทย โดยทั่วไปในการผลิตชาสมุนไพรนั้น
มีกระบวนการผลิตทีแ่ ตกตางกันไปขึน้ อยูก บั ลักษณะ
ของพืชสมุนไพรที่นํามาแปรรูป โดยกระบวนการ
ผลิตชาทัว่ ไปมีกรรมวิธหี ลายขัน้ ตอน ไดแก การผึง่ ชา

(withering) การนึ่งชา (Steaming) หรือการคั่วชา
(Pan firing) การนวดชา (Rolling) การหมักชา
(Fermentation) และการอบแห ง (Drying)
(สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง,
2563) เปนตน จากกระบวนการผลิตชาดังกลาว
จะเห็นไดวา มีหลายขัน้ ตอน ทําใหตอ งใชระยะเวลา
ในการผลิตทีน่ าน จึงทําใหมงี านวิจยั อืน่ ๆ ทีท่ าํ การ
ผลิ ต ชาสมุ น ไพร นํ า วิ ธี ก ารผลิ ต ชามาดั ด แปลง
หรือปรับปรุงเพื่อลดขั้นตอนการผลิตชาสมุนไพร
นอกจากนี้แลวยังชวยประหยัดเวลาอีกดวย เชน
จิราภัทร และคณะ (2558) ไดนําใบยานางมาคั่ว
จนไดกลิ่นหอม แลวนําไปอบจนแหง หรือนําพืช
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สมุ น ไพรไปทํ า ให แ ห ง เพี ย งขั้ น ตอนเดี ย วด ว ย
กรรมวิธีที่แตกตางกัน เชน ตากแดด หรืออบแหง
ดวยตูอบลมรอน เทานั้น (อนงค และกาญจนา,
2563)
ผักเชียงดา (Gymnema inodorum (Lour.)
Decne.) มี ชื่ อ ท อ งถิ่ น หลายชื่ อ เช น เจี ย งดา,
ผักเชียงดา, ผักกูด, ผักมวนไก หรือผักเซ็ง เปน
ผักพื้นบานที่คนในทองถิ่นนิยมบริโภค โดยนํามา
รับประทานกับนํ้าพริก หรือนํามาทําเปนแกงได
ลักษณะของผักเชียงดาเปนไมเลื้อยมีลําตนสีเขียว
ลําตนเมือ่ ยังออนมีเขียวเขม ใบเดีย่ ว ออกคูต รงกันขาม
ใบรูปหอกกวาง ปลายใบเรียวแหลม โคนใบโคงสอบ
แคบโคงมน หรือเวาเล็กนอย ขอบใบเรียบ ผิวใบ

เกลี้ยงเปนมัน ดอกออกเปนชอกระจุกจากซอกใบ
ดอกยอย กลีบเลี้ยงสีเขียว กลีบดอกสีขาว สีเหลือง
ออน หรือเหลืองอมสม เกสรตัวผูเปนกระจุกแนน
ผลเมือ่ ออนสีเขียว เมือ่ แกสนี าํ้ ตาลคลํา้ มี 2-3 เมล็ด
(อุทยานธรรมชาติวทิ ยาสิรรี กุ ขชาติ, 2553) จากการ
วิจัยพบวาผักเชียงดามีสารสําคัญที่ชวยลดนํ้าตาล
ในเลือด ซึง่ เปนสารกลุม ไตรเทอปนไกลโคไซด ไดแก
gymnemic acid (Stoecklin, 1969) ดังแสดงใน
Figure 1 และยังพบสารตานอนุมูลอิสระอีกดวย
(ธีรวัลย และคณะ, 2554) จึงทําใหนอกจากการนํา
ผักเชียงดามาบริโภคแลว ในปจจุบนั ไดมกี ารแปรรูป
ผักเชียงดาออกมาเปนผลิตภัณฑตาง ๆ มากมาย
รวมถึงการนํามาแปรรูปเปนชาสมุนไพรดวย

Figure 1 Structure of gymnemic acid (Srinuanchai et. al., 2019)
จากขอมูลเบือ้ งตนในการผลิตชาสมุนไพรนัน้
มีกระบวนการแปรรูปอยูหลายกรรมวิธี ขึ้นอยูกับ
ความเหมาะสมหลายปจจัย ไดแก ตนทุน อุปกรณ
ระยะเวลา และคาใชจาย เปนตน แตยังไมไดคํานึง
ถึงปริมาณสารสําคัญที่ได หลังจากที่ทําการผลิตชา
ทีแ่ ตกตางกัน ดังนัน้ ในงานวิจยั นีจ้ งึ ไดทาํ การศึกษา
ถึงกระบวนการผลิตชาเชียงดาที่แตกตางกัน ตอ

ปริมาณสารประกอบฟนอลิก สารฟลาโวนอยด และ
คุณสมบัตขิ องสารตานอนุมลู อิสระ เพือ่ ใหการผลิต
ชาเชียงดาเปนการผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพทัง้ ในดานปริมาณ
สารสําคัญ นอกจากนี้ยังชวยทําใหขั้นตอนในการ
ผลิตเปนขัน้ ตอนทีไ่ มยงุ ยาก ประหยัดเวลา และเพือ่
เปนขอมูลสําหรับผูป ระกอบการ ผูบ ริโภค ตลอดจน
นักวิจยั ทีท่ าํ งานเกีย่ วของกับสมุนไพรและชา ตอไป
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อุปกรณและวิธีการ

การเตรียมตัวอยางชาเชียงดา
ผักเชียงดาที่ใชในงานวิจัยนี้เปนผักเชียงดา
อินทรีย จากกาดแมโจ 2477 ในมหาวิทยาลัยแมโจ
โดยการนําผักเชียงดามาทําการลาง และทําความ
สะอาด ผึง่ ใหแหง หลังจากนัน้ เลือกใชสว นใบทีไ่ มแก
และออนจนเกินไป นํามาผลิตชาดวยกระบวนการ
ผลิ ต ชาเชี ย งดาที่ ไ ด อ  า งอิ ง มาจากงานวิ จั ย ของ
ปริญญาวดี และคณะ (2562) และไดมกี ารปรับปรุง
กระบวนการผลิตเพือ่ ใหมคี วามเหมาะสมในการนําไป
พัฒนา และผลิตชาเชียงดา โดยกระบวนการผลิตชา
ควรจะตองสามารถควบคุมคุณภาพได และนอกเหนือ

จากนี้แลวยังสามารถทําไดงาย ไมสลับซับซอน
เปนตน ดังนั้นจึงไดออกแบบใหมีกระบวนการผลิต
ชาเชียงดาออกมาเปน 3 วิธีดวยกัน (Table 1)
หลังจากนั้นนําชาเชียงดาที่ผานกระบวนการ
เตรียมจากกรรมวิธีที่ศึกษาขางตนไปทดสอบหา
ปริมาณสารประกอบฟนอลิก สารฟลาโวนอยด
คุ ณ สมบั ติ ข องสารต า นอนุ มู ล อิ ส ระ และนํ า มา
ตรวจสอบคุณภาพดานกายภาพไดแก สี (จากการ
สั ง เกต) กลิ่ น (จากการดมกลิ่ น ) และปริ ม าณ
ความชื้นโดยใชเครื่องวัดคาความชื้น (moisture
balance)

Table 1 Gymnema inodorum tea process
Treatments
Process
1
Blanched the Gymnema inodorum in 0.5% of sodium chloride solution
for 30 seconds and pan firing until the tea leaves dry, after that dried in
hot air oven at 40 °C for 6 hours.
2
Blanched the Gymnema inodorum in 0.5% of sodium chloride solution
for 30 seconds and dried in hot air oven at 40 °C for 6 hours
3
Dried in hot air oven at 40 °C for 6 hours
การเตรียมสารสกัดชาเชียงดา
ทํ า การสกั ด ชาเชี ย งดาที่ เ ตรี ย มได ด  ว ยวิ ธี
อั ล ตราโซนิ ค โดยดั ด แปลงมาจากงานวิ จั ย ของ
Prommajak et al. (2014) โดยสุมตัวอยางชา
เชี ย งดาที่ ผ  า นการเตรี ย มในแต ล ะกรรมวิ ธี ม า
50 กรัม บดเปนผงใหละเอียด ชั่งผงตัวอยางชา
เชี ย งดามาตั ว อย า งละ 5.0 กรั ม เติ ม สารสกั ด
เอทานอล ปริมาตร 50 มิลลิลติ ร หลังจากนัน้ ทําการ
สกัดดวยเครือ่ งอัลตราโซนิค ทีค่ วามถี่ 40 กิโลเฮิรตซ

(kHz) เปนเวลา 10 นาที กรองสารละลายที่ได
นําผงชาเชียงดาเดิมเติมสารละลายเอทานอลลงไป
ในปริ ม าณเท า เดิ ม ทํ า การสกั ด ซํ้ า แบบเดิ ม อี ก
สองรอบ หลังจากนั้นนําสารละลายที่สกัดไดมา
กรอง และระเหยจนแหงดวยเครือ่ งกลัน่ ระเหยแบบ
สุญญากาศ (rotary evaporator) บันทึกนํ้าหนัก
สารสกัดหยาบที่ได ทําการสกัดชาเชียงดาในแตละ
กรรมวิธีอยางละ 3 ซํ้า นําสารสกัดหยาบที่ไดไป
วิเคราะหหาปริมาณสารประกอบฟนอลิก สาร
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ฟลาโวนอยด และคุณสมบัติของสารตานอนุมูล มิลลิลติ ร, สารละลายโซเดียมไนเตรทเขมขนรอยละ
อิสระ ตอไป
5 ปริมาตร 0.075 มิลลิลิตร และตั้งทิ้งไวเปนเวลา
6 นาที หลังจากนั้นเติมสารละลายอะลูมิเนียม
การวิเคราะหปริมาณสารประกอบฟนอลิก
คลอไรดเขมขนรอยละ 10 ปริมาตร 0.15 มิลลิลิตร
การวิเคราะหปริมาณสารประกอบฟนอลิก ผสมใหเขากัน ตั้งทิ้งไวเปนเวลา 5 นาที เมื่อครบ
ดวย Folin-Ciocalteu’s reagent เปนวิธีที่ได เวลาเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขน
ดัดแปลงมาจาก Rabeta and Vithyia (2013) และ 1 นอรมอล ปริมาตร 0.50 มิลลิลิตร และนํ้ากลั่น
Ueda et al. (2019) โดยเตรียมตัวอยางสารสกัด 0.275 มิลลิลิตร นําสารละลายตัวอยางที่เตรียมได
จากชาเชียงดาใหมีความเขมขน 1 มิลลิกรัมตอ ไปวัดคาดูดกลืนแสงทีค่ วามยาวคลืน่ 510 นาโนเมตร
มิลลิลิตร ดวย Dimethyl sulfoxide (DMSO) ดวยสเปกโทรโฟโตมิเตอร นําคาการดูดกลืนแสง
หลังจากนั้นปเปตตสารละลายตัวอยางที่เตรียมได ทีไ่ ดมาเทียบหาปริมาณสารฟลาโวนอยด โดยเทียบ
มา 0.3 มิลลิลติ ร เติมสารละลาย Folin-Ciocaltue จากกราฟมาตรฐานของเคอร ซิ ติ น รายงานผล
เขมขน 1:10 ปริมาตร 1.5 มิลลิลติ ร และสารละลาย ปริมาณสารฟลาโวนอยด เปนไมโครกรัมสมมูล
โซเดียมคารบอเนต เขมขนรอยละ 10 ปริมาตร เคอรซิติน ตอมิลลิกรัมนํ้าหนักสารสกัดหยาบชา
1.5 มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน และตั้งทิ้งไวเปนเวลา เชียงดา (microgram quercetin equivalent per
10 นาที นําสารละลายตัวอยางที่เตรียมไดไปวัดคา milligram extract weight, μgQE/mg extract)
ดูดกลืนที่ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร ดวย
สเปกโทรโฟโตมิเตอร นําคาการดูดกลืนแสงทีไ่ ดมา การวิเคราะหฤทธิต์ า นอนุมลู อิสระดวยวิธดี พี พี เี อช
เทียบหาปริมาณสารประกอบฟนอลิก โดยเทียบ
การทดสอบฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระดวยวิธี
จากกราฟมาตรฐานของกรดแกลลิก รายงานผล ดีพีพีเอช (DPPH radical scavenging) ดัดแปลง
ปริมาณสารประกอบฟนอลิก เปนไมโครกรัมสมมูล มาจากวิธีของ Singh et al. (2002) โดยเตรียม
ของกรดแกลลิก ตอมิลลิกรัมนํา้ หนักสารสกัดหยาบ สารละลายตัวอยางสารสกัดชาเชียงดาใหมีความ
ชาเชียงดา (microgram gallic acid equivalent เขมขน 0.075-1.0 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ดวย
per milligram extract weight, μgGAE/mg DMSO ปเปตตสารละลายตัวอยางที่เตรียมไดมา
extract)
0.05 มิลลิลิตร เติมลงในหลอดทดลอง และเติม
สารละลาย DPPH เขมขน 0.1 มิลลิโมลาร ปริมาตร
การตรวจวิเคราะหปริมาณสารฟลาโวนอยด
1.0 มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน สําหรับสารละลาย
การวิเคราะหปริมาณสารฟลาโวนอยดเปนวิธี ควบคุมจะใช DMSO ปริมาตร 0.05 มิลลิลิตร เติม
ที่ไดดัดแปลงมาจาก Chang et al. (2006) โดย ลงในหลอดทดลอง และเติมสารละลาย DPPH
เตรียมตัวอยางสารสกัดจากชาเชียงดาใหมีความ เชนเดียวกันกับสารละลายตัวอยาง ตัง้ ทิง้ ไวในทีม่ ดื
เข ม ข น 1 มิ ล ลิ ก รั ม ต อ มิ ล ลิ ลิ ต ร ด ว ย DMSO เปนเวลา 30 นาที หลังจากนั้นนําสารละลายที่
หลังจากนั้นปเปตตสารละลายตัวอยางที่เตรียมได เตรียมได มาวัดคาการดูดกลืนแสงทีค่ วามยาวคลืน่
มา 0.25 มิลลิลิตร นําไปผสมกับนํ้ากลั่น 1.25 515 นาโนเมตร ดวยสเปกโทรโฟโตมิเตอร
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นําคาการดูดกลืนแสงที่ไดของสารละลาย
ตัวอยางมาคํานวณรอยละการยับยั้ง ดังสมการ
หลังจากนั้นนําคารอยละการยับยั้งที่ไดไปคํานวณ
หาความสามารถในการยับยั้งที่ระดับการยับยั้ง
รอยละ 50 (IC50)

เมื่อ Actrl
Asample

คือ คาการดูดกลืนแสง
ของหลอดควบคุม
คือ คาการดูดกลืนแสง
ของสารละลายตัวอยาง

การวิเคราะหผลทางสถิติ
งานวิจัยครั้งนี้วิเคราะหผลการทดสอบทาง
สถิ ติ โดยเปรี ย บเที ย บค า เฉลี่ ย ระหว า งผลการ
ทดสอบวิเคราะหดวยวิธี Duncan’s New Multi
range Test (DMRT) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

ผลการวิจัยและวิจารณ

งานวิ จั ย นี้ ทํ า การศึ ก ษาผลของการผลิ ต
ชาเชียงดาที่แตกตางกัน ตอปริมาณสารประกอบ
ฟ น อลิ ก สารฟลาโวนอยด และคุ ณ สมบั ติ ข อง
สารต า นอนุ มู ล อิ ส ระ โดยกระบวนการผลิ ต ชา
ทีท่ าํ การศึกษา ไดแก กรรมวิธที ี่ 1 คือนําผักเชียงดา
มาลวกในนํ้าเกลือเขมขนรอยละ 0.5 เปนเวลา
30 วินาที แลวนําไปคัว่ ในกระทะจนใบชาแหง และ
นําไปอบอีกครั้งที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 6 ชั่วโมง ซึ่งเปนวิธีการผลิตที่คลายคลึงกับ
กระบวนการผลิตชาทั่วไป สวนกรรมวิธีที่ 2 มีการ

ลดขั้นตอนของการคั่วลง คือนําผักเชียงดามาลวก
ในนํ้าเกลือเขมขนรอยละ 0.5 เปนเวลา 30 วินาที
และอบที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เปนเวลา
6 ชั่วโมง เชนกัน และกรรมวิธีที่ 3 เหลือเพียง
ขั้นตอนของการอบแหงเทานั้น โดยนําผักเชียงดา
ไปอบที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เปนเวลา
6 ชัว่ โมง หลังจากนัน้ จึงไดนาํ ชาเชียงดาทีเ่ ตรียมได
นํามาตรวจสอบคุณภาพดานกายภาพ ไดแก สี กลิน่
ปริ ม าณความชื้ น และตรวจวิ เ คราะห ปริ ม าณ
สารประกอบฟ น อลิ ก สารฟลาโวนอยด และ
คุณสมบัติของสารตานอนุมูลอิสระ โดยผลการ
ทดลองมีดังตอไปนี้
ผลการผลิตชาเชียงดาทีแ่ ตกตางกันตอคุณสมบัติ
ทางกายภาพ
หลังจากที่ผลิตชาเชียงดาตามที่วางแผนการ
ทดลอง พบวาชาเชียงดาที่ผลิตไดมีคุณสมบัติทาง
กายภาพดังแสดงใน Table 2 และ Figure 2 โดย
ชาเชียงดาทีผ่ ลิตไดจากทัง้ 3 กรรมวิธี มีคา ความชืน้
ไมเกินรอยละ 10 ตามเกณฑขอกําหนดมาตรฐาน
ของกระทรวงสาธารณสุ ข กํ า หนด (สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา, 2549) และกลิ่น
ของชาเชียงดาที่ผลิตไดมีกลิ่นที่หอมตามลักษณะ
ของใบเชียงดา เมือ่ ผานกระบวนการผลิตทีแ่ ตกตาง
กันกลิน่ ทีไ่ ดจะไมคอ ยแตกตางกันมากนัก โดยกลิน่
ชาที่ออนคือชาเชียงดาที่ผานการแปรรูปแบบอบ
ดวยตูอบลมรอน
สําหรับสีของชาเชียงดา พบวาสีของชาที่ทํา
การผลิตไดจะมีสีออกเขียวคลํ้า-เขียวเหลืองออน
(Figure 2) โดยเมื่อทําการพิจารณาดวยวิธีการ
พินจิ สีของชาเชียงดาจะไมคอ ยมีความแตกตางกัน
มากนัก
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Table 2 Physical properties of Gymnema inodorum tea
Treatments
1
2
3

color
dark green
dark green
light yellow green

treatment 1

Physical properties
Odor
Moisture content (%)
dried green herbal
9.79±0.06
dried green herbal
9.99±0.08
dried green herbal
8.89±0.08

treatment 2

treatment 3

Figure 2 Characteristic of Gymnema inodorum tea from different process
ผลการผลิตชาเชียงดาที่แตกตางกันตอปริมาณ
สารประกอบฟนอลิก
เมือ่ นําตัวอยางชาเชียงดาทีผ่ า นกระบวนการ
ผลิตที่แตกตางกัน มาทําการตรวจวิเคราะหหา
ปริ ม าณสารประกอบฟ น อลิ ก ได ผ ลดั ง แสดงใน
Table 3 โดยปริมาณสารประกอบฟนอลิกที่ตรวจ
วิเคราะหในชาเชียงดามีปริมาณอยูในชวง 39-41
ไมโครกรั ม สมมู ล ของกรดแกลลิ ก ต อ มิ ล ลิ ก รั ม
นํา้ หนักสารสกัดหยาบชาเชียงดา และเมือ่ นําผลการ
วิเคราะหมาทําการเปรียบเทียบทางสถิติ พบวา
ปริมาณสารประกอบฟนอลิกจากชาเชียงดาที่ผาน
กระบวนการผลิตที่แตกตางกันไมมีคาแตกตางกัน
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต

จากผลการทดลองที่ไดแสดงใหเห็นวาถึงแม
กระบวนการผลิ ต ชาเชี ย งดาที่ แ ตกต า งกั น ไป
ไมสงผลกระทบตอปริมาณสารประกอบฟนอลิก
ในชาเชียงดา ทั้งนี้อาจเปนไดจากในกระบวนการ
แปรรูปชาเชียงดาในงานวิจยั นี้ กระบวนการทีใ่ ชเวลา
มากทีส่ ดุ ของทัง้ 3 กระบวนการเกิดจากขัน้ ตอนของ
การอบ โดยในขั้นตอนดังกลาวจะใชอุณหภูมิที่
40 องศาเซลเซียส และใชระยะเวลาในการอบที่
เทากันคือเทากับ 6 ชั่วโมง ถึงแมกระบวนการที่ 1
และ 2 กอนการนําชาเชียงดามาอบจะผานขั้นตอน
ของการคัว่ หรือ การลวกดวยนํา้ เกลือมากอน ก็ไมได
สงผลตอการสลายตัวไปของสารประกอบฟนอลิก
มากนัก จึงทําใหเห็นวาชาเชียงดาทีผ่ า นการแปรรูป
ที่แตกตางกันในงานวิจัยนี้มีคาไมแตกตางกัน
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Table 3 Total phenolic compound, flavonoid content and antioxidant activity of Gymnema
inodorum tea from difference process
Total phenolic compound Flavonoids content
(μgGAE/mg extract)
(μgQE/mg extract)
1
41.97±4.02
121.49±6.49
2
41.71±3.41
117.53±5.30
3
39.33±3.22
111.42±7.58
F-test 0.05
ns
ns

Treatments

DPPH activity
(IC50, mg/mL)
1.71±0.03a
2.02±0.07b
1.78±0.11a
*

N=3
ns = Non significant difference
* Means within a column followed by different alphabets were significantly different at P<0.05 by DMRT

ปริ ม าณสารฟลาโวนอยด ใ นชาเชี ย งดาที่ ผ ลิ ต
แตกตางกัน
ปริมาณสารฟลาโวนอยด ในชาเชียงดาทีผ่ ลิต
แตกตางกัน พบวาชาเชียงดาที่ผานการแปรรูป
ดวยกรรมวิธีทั้ง 3 แบบ เมื่อนําตรวจวิเคราะหหา
ปริมาณสารฟลาโวนอยด มีปริมาณสารฟลาโวนอยด
อยูใ นชวง 111-121 ไมโครกรัมสมมูลเคอรซติ นิ ตอ
มิลลิกรัมนํา้ หนักสารสกัดหยาบชาเชียงดา (Table 3)
และเมื่อนําผลการวิเคราะหมาทําการเปรียบเทียบ
ทางสถิติ พบวาปริมาณสารฟลาโวนอยดของชา
เชียงดาที่ผานกระบวนการผลิตที่แตกตางกันไมมี
ค า แตกต า งกั น ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น
95 เปอรเซ็นต ซึง่ มีความสอดคลองเชนเดียวกันกับ
ปริมาณสารประกอบฟนอลิกขางตน
ผลการผลิตชาเชียงดาทีแ่ ตกตางกันตอคุณสมบัติ
ตานอนุมูลอิสระดวยวิธีดีพีพีเอช
คุณสมบัติตานอนุมูลอิสระของชาเชียงดา
ในงานวิจยั นี้ ทําการตรวจวิเคราะหดว ยวิธดี พี พี เี อช
โดยเมื่อนําตัวอยางชาเชียงดาที่ทําการผลิตตาม

แผนการทดลอง มาตรวจหาคุณสมบัตติ า นอนุมลู อิสระ
ดวยวิธดี พี พี เี อช ผลการทดลองทีไ่ ดพบวา คุณสมบัติ
ตานอนุมลู อิสระดวยวิธดี พี พี เี อชมีคา ความสามารถ
ในการยับยั้งที่ระดับการยับยั้งรอยละ 50 (IC50)
อยูในชวง 1.7-2.0 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร และเมื่อ
นําผลการวิเคราะหมาทําการเปรียบเทียบทางสถิติ
พบวาความสามารถในการยับยั้งที่ระดับการยับยั้ง
รอยละ 50 มีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต โดยที่ชา
เชียงดาทีผ่ า นกรรมวิธที ี่ 1 และ 3 มีคา ความสามารถ
ในการยับยัง้ ทีร่ ะดับการยับยัง้ รอยละ 50 ดีทสี่ ดุ คือ
1.78 และ 1.71 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร และรองมา
คือชาเชียงดาทีผ่ า นกรรมวิธที ี่ 2 มีคา ความสามารถ
ในการยับยั้งที่ระดับการยับยั้งรอยละ 50 เทากับ
2.02 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ
สารตานอนุมูลอิสระเปนสารที่ชวยปองกัน
และยับยั้งความเสียหายของเยื่อหุมเซลล รวมถึง
สวนอื่น ๆ ของเซลล โดยในธรรมชาติพบในพืช ผัก
ผลไม และพืชสมุนไพร ซึง่ ประกอบไปดวยสารกลุม
ตาง ๆ ไดแก สารประกอบฟนอลิก สารฟลาโวนอยด
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เทอนพีนอดย แคโรทีนอยด และสารกลุมวิตามิน
(Alok et al., 2014) เปนตน โดยเมื่อพืช ผัก ผลไม
และพืชสมุนไพรที่มีคาความสามารถในการยับยั้ง
ทีร่ ะดับการยับยัง้ รอยละ 50 (IC50) เขมขนนอย และ
มีปริมาณสารสารประกอบฟนอลิก สารฟลาโวนอยด
เทอนพีนอดย แคโรทีนอยด และสารกลุมวิตามิน
ที่สูง จะแสดงคุณสมบัติเปนสารตานอนุมูลอิสระ
ไดดี ดังเชนงานวิจัยของ Spiridon et al. (2011)
ที่ พ บว า oregano ถ า มี ป ริ ม าณสารประกอบ
ฟนอลิกและฟลาโวนอยดมาก จะมีคณ
ุ สมบัตใิ นการ
ต า นอนุ มู ล อิ ส ระสู ง เช น เดี ย วกั น งานวิ จั ย ของ
Sarker et al. (2010) ที่ไดทําการศึกษาปริมาณ
สารอาหาร วิตามิน และคุณสมบัตติ า นอนุมลู อิสระ
ในใบผักขม พบวาเมือ่ ผักขมทีน่ าํ มาศึกษามีปริมาณ
วิตามินซีสูง จะมีคุณสมบัติในการตานอนุมลู อิสระ
สูงเชนกัน ซึ่งในงานวิจัยนี้ถึงแมวากระบวนการ
ผลิตชาที่แตกตางกัน จะไมมีผลกระทบตอปริมาณ
สารประกอบฟนอลิก และฟลาโวนอยดในเชียงดา
แตอาจจะมีผลตอคุณสมบัตติ า นอนุมลู อิสระกับสาร
กลุมอื่นนอกเหนือจากสารทั้งสองกลุมนี้ จึงทําให
ความสามารถในการยับยัง้ ทีร่ ะดับการยับยัง้ รอยละ
50 (IC50) ของชาเชียงดาที่ผานกรรมวิธีที่ 1 และ 3
มีคาแตกตางกันกับชาเชียงดาที่ผานกรรมวิธีที่ 2
ดังผลการวิเคราะหขางตน

สรุปผลการวิจัย

งานวิจัยนี้ทําการศึกษาผลของการผลิตชา
เชียงดาที่แตกตางกัน ตอปริมาณสารประกอบ
ฟ น อลิ ก สารฟลาโวนอยด และคุ ณ สมบั ติ ข อง
สารตานอนุมูลอิสระ จากผลการทดลองพบวา
เมื่ อ ทํ า การผลิ ต ชาเชี ย งดาที่ แ ตกต า งกั น ได แ ก
กรรมวิธีที่ 1 คือนําผักเชียงดามาลวกในนํ้าเกลือ
เขมขนรอยละ 0.5 เปนเวลา 30 วินาที แลวนําไป

คั่วในกระทะจนใบชาแหง และนําไปอบอีกครั้งที่
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เปนเวลา 6 ชั่วโมง
สวนกรรมวิธที ี่ 2 มีการลดขัน้ ตอนของการคัว่ ลง คือ
นําผักเชียงดามาลวกในนํ้าเกลือเขมขนรอยละ 0.5
เปนเวลา 30 วินาที และอบที่อุณหภูมิ 40 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 6 ชั่วโมง และกรรมวิธีที่ 3
เหลือเพียงขั้นตอนของการอบแหงเทานั้น โดยนํา
ผักเชียงดาไปอบที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 6 ชั่วโมง
จากผลการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ชี้ ใ ห เ ห็ น ได ว  า
ผักเชียงดาทีน่ าํ มาแปรรูปเปนชาสมุนไพรนัน้ ถึงแม
จะผานกระบวนการผลิตทีแ่ ตกตางกัน ไมวา จะเปน
วิธีผลิตแบบทั่วไป (กรรมวิธีที่ 1) ซึ่งเปนวิธีที่ผาน
กระบวนการหลายขั้นตอน หรือเปนวิธีที่มีการลด
ขั้นตอนจากกรรมวิธีที่ 1 ลง (กรรมวิธีที่ 2 และ 3)
เพือ่ ใหสามารถผลิตชาเชียงดาไดไวขึน้ ลดระยะเวลา
ในการผลิตลง รวมทัง้ เปนวิธที งี่ า ย ไมยงุ ยากซับซอน
โดยทั้ง 3 กรรมวิธีที่ใชในการผลิตชาในงานวิจัย
ครั้งนี้ ไมมีผลกระทบตอคุณภาพดานสี และกลิ่น
รวมทัง้ ตอปริมาณสารประกอบฟนอลิก และปริมาณ
สารฟลาโวนอยด ในชาเชียงดาทีผ่ ลิตขึน้ แตจะมีผล
ตอคุณสมบัตติ า นอนุมลู อิสระเทานัน้ โดยชาเชียงดา
ที่ ผ  า นกระบวนการผลิ ต จากกรรมวิ ธี ที่ 1 และ
กรรมวิธีที่ 3 มีคุณสมบัติตานอนุมูลอิสระดีกวา
ชาเชียงดาที่ผานการผลิตจากกรรมวิธีที่ 2 ดังนั้น
เพือ่ ใหกระบวนการผลิตชาเชียงดา เปนกระบวนการ
ผลิ ต ที่ มี ค วามเหมาะสมต อ ทั้ ง ปริ ม าณสารต า น
อนุมลู อิสระ ประหยัดเวลา และมีขนั้ ตอนไมยงุ ยาก
มากนัก จึงควรทําการเลือกวิธีการผลิตชาเชียงดา
ดวยกรรมวิธีที่ 3 คือนําผักเชียงดามาอบที่อุณหภูมิ
40 องศาเซลเซียส เปนเวลา 6 ชั่วโมง ดวยตูอบ
ลมรอน
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Abstract

Spent coffee grounds (SCG) could be volatilized through recycles. SCG has good
characteristics to be recycled i.e. high porosity, good water absorption, remaining 2%
(w/w) nitrogen etc. Therefore, SCG might has a potential for using as a substance to
improve soil porosity or even fertilizer. However, many types of the other residual
compounds still remain in SCG and some of them were reported about their toxicity to
the plants and some kinds of microbe. The objective of this research was to investigate
the effect of SCG on cultivating an economical crop. This experiment was conducted in
Randomize Completely Block Design with 2 blocks. Five treatments e.g. soil, soil with bat
guano, soil with SCG in 3 different ratios (1:1, 2:1 and 3:1), in which all SCG-mixing soil
were left for 45 day-fermentation before tested. Six response variables were recorded
e.g. plant height, leave area, leaf color score, field weight, ear weight and ear length. The
results showed that growth rate of sweet corns grown in 1:1 soil and SCG was the worst
comparing with those grown in the other types of planting materials. Furthermore, ANOVA
and post-hoc analyses revealed that planting materials statistically affected leave area,
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leaf color score and field weight characteristics only, in which these 3 characteristics of
sweet corn grown in soil with bat guano were highest among different planting materials
(P<0.05). This experiment suggested that although fermentation step of planting material
with SCG was carried out, the positive effect on promoting growth development was hard
to observe in this experiment. Therefore, finding pre-treatment methods for eliminating
toxic residues in SCG might address this issue and gain the benefits to agriculture for SCG
recycle.
Keywords: spent coffee ground, toxic residues, caffeine, babycorn, sweet corn

บทคัดยอ

การนํากากกาแฟเหลือทิง้ กลับมาใชใหม สามารถเพิม่ มูลคาใหกบั วัสดุเหลือทิง้ ไดเปนอยางดี นอกจากนี้
ดวยคุณสมบัตขิ องกากกาแฟทีด่ ี คือ มีลกั ษณะผงรวน มีความสามารถในการอุม นํา้ ไดดี และมีธาตุไนโตรเจน
คงเหลืออยูประมาณ 2% ของนํ้าหนักกากกาแฟ กากกาแฟจึงอาจมีศักยภาพในการปรับปรุงคุณภาพของ
ดินและใชเปนปุยบํารุงพืชปลูกได อยางไรก็ตาม ในกากกาแฟยังมีสารประกอบที่ตกคางหลายชนิด
ในสัดสวนที่แตกตางกันไป ซึ่งสารบางชนิดมีความเปนพิษตอพืชปลูกและจุลินทรียบางชนิด ดังนั้น
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค ในการตรวจสอบผลกระทบเบื้องตนที่มีตอการเจริญเติบโตและองคประกอบ
ผลผลิตของขาวโพดเมือ่ ผสมกากกาแฟเหลือทิง้ ในดินปลูก การทดลองนีใ้ ชแผนการทดสอบแบบสุม บล็อค
สมบูรณ จํานวน 2 บล็อก ประกอบดวย 5 สิ่งทดสอบไดแก ดินเปลา ดินที่ผสมดวยปุยอินทรียที่ผลิตจาก
มูลคางคาว ดินที่ผสมดวยกากกาแฟที่อัตราสวน 1:1, 2:1 และ 3:1 โดยวัสดุปลูกที่มีกากกาแฟผสมอยูได
ผานการหมักนาน 45 วันกอนนํามาทดสอบ ตลอดการทดลองทําการบันทึกขอมูลทัง้ หมด 6 ลักษณะ ไดแก
ความสูงของตน พืน้ ทีใ่ บ คะแนนความเขมของสีใบ นํา้ หนักฝกสดกอนปอกเปลือก นํา้ หนักฝกสดหลังปอกเปลือก
และความยาวฝกออน ผลการทดสอบพบวา ขาวโพดที่ปลูกในดินผสมกากกาแฟที่อัตราสวน 1:1 มีอัตรา
การเจริญเติบโตที่ตํ่ากวาขาวโพดในวัสดุปลูกอื่น ๆ นอกจากนี้ ผลการวิเคราะหคาความแปรปรวนและ
การเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ยังพบอีกวา วัสดุปลูกมีผลตอลักษณะพืน้ ทีใ่ บ คะแนนความเขมของสีใบ นํา้ หนัก
ฝกสดกอนปอกเปลือกเทานั้น โดยขาวโพดที่ปลูกในดินที่ผสมดวยปุยอินทรียที่ผลิตจากมูลคางคาว
ใหคาเฉลี่ยของลักษณะดังกลาวสูงที่สุด (P<0.05) การทดลองนี้ชี้ใหเห็นวา กากกาแฟแมจะผานการหมัก
มาเปนระยะเวลาหนึ่ง ผลเชิงบวกในแงของการสงเสริมการเจริญเติบโตทางลําตนของขาวโพดหวาน
ยังไมปรากฎอยางเดนชัด ซึง่ อาจเปนผลจากสารประกอบทีม่ คี วามเปนพิษตอการเจริญเติบโตของขาวโพด
ดังนัน้ การศึกษาการจัดการกากกาแฟเพือ่ ใหสารพิษทีต่ กคางอยูเ กิดการสลายตัวอาจจะชวยแกปญ
 หาดังกลาว
และกอใหเกิดประโยชนตอภาคเกษตรกรรมในแงของการนํากากกาแฟเหลือทิ้งมาใชประโยชนอีกครั้ง
คําสําคัญ: กากกาแฟ สารตกคางที่เปนพิษ คาเฟอีน ขาวโพดฝกออน ขาวโพดหวาน
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คํานํา

ในตางประเทศ มีรายงานการใชประโยชน
จากกากกาแฟเหลือทิ้ง (spent coffee ground;
SCG) ในการใชเปนวัตถุดิบในการผลิตพลังงาน
ไฟฟา นํ้ามันไบโอดีเซล การสกัดนํ้าตาล การผลิต
activated carbon หรือแมแตใชในการกําจัด
ไอออนของโลหะหนัก (Campos-Vega et al.,
2015) ในขณะที่ สื่ อ ออนไลน ข องประเทศไทย
จํานวนมากแนะนําการใชประโยชนจากกากกาแฟ
สดในการเปนปุยบํารุงตนไม หรือใชปรับสภาพดิน
ใหรว นซุย และปรับคาความเปนกรดดางใหกบั ดินได
ทั้ ง นี้ อั น เนื่ อ งมาจากกากกาแฟเป น วั ส ดุ อิ น ทรี ย 
เหลือทิ้ง (มีคาอัตราสวนของ C/N คอนขางสูงถึง
14:1 (Janissen and Huynh, 2018)) มีลักษณะ
กายภาพเปนผงรวน และอุม นํา้ ไดดี ดังนัน้ กากกาแฟ
นาจะมีศักยภาพในการนํามาใชเปนปุยบํารุงตนไม
และปรั บ ปรุ ง ลั ก ษณะทางกายภาพของดิ น ได
อยางไรก็ตาม งานวิจยั จากตางประเทศจํานวนมาก
กลาววา กากกาแฟเหลือทิง้ จากโรงงานอุตสาหกรรม
กาแฟสําเร็จรูปมีความเปนพิษตอระบบนิเวศเปน
อย า งมากหากนํ า ไปทิ้ ง โดยไม ผ  า นการบํ า บั ด
เนื่องจากกากกาแฟมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ มีฤทธิ์
เปนกรด มีสารประกอบตกคางทีม่ คี วามเปนพิษตอ
จุลินทรียและพืช ไดแก สารแทนนิน สารคาเฟอีน
และกรดคลอโรจีนิค (Janissen and Huynh,
2018; Campos-Vega et al., 2015) Janissen
and Huynh (2018) แสดงรายการสารประกอบที่
สามารถพบในกากกาแฟทีเ่ หลือทิง้ จํานวน 100 กรัม
วาประกอบดวย คารโบไฮเดรทสูงถึง 82 กรัม
รองลงมาคือ เสนใยทัง้ ชนิดละลายและไมละลายนํา้
(60.5 กรัม) เฮมิเซลลูโลส (36.7 กรัม) โปรตีน
(13.6 กรัม) กรดคลอโรจีนคิ (11.45 กรัม) เซลลูโลส

(8.6 กรัม) ไขมัน (6 กรัม) ไนโตรเจน (2.3 กรัม)
คาเฟอีน (0.4 กรัม) แทนนิน (0.02 กรัม) เปนตน
อยางไรก็ตาม บางรายงานแสดงใหเห็นถึงปริมาณ
ของสารคาเฟอีนตกคางที่สูงกวาคาที่บรรยายไว
กอนหนานี้ เชน Cruz et al. (2012) สามารถสกัด
สารคาเฟอีนจากกากกาแฟไดสงู ถึง 1.8 mg/g SCG
นอกจากนี้ มีการศึกษาเกี่ยวกับความเปนพิษของ
สารคาเฟอีน แทนนิน และกรดคลอโรจีนิคที่มีตอ
สิ่ ง มี ชี วิ ต ทั้ ง บนบกและในนํ้ า (Janissen and
Huynh, 2018) สําหรับความเปนพิษของสารคาเฟอีน
มีรายงานในตนยาสูบ โดยพบวา สารคาเฟอีนมีฤทธิ์
ในการยับยัง้ การเจริญของตนกลายาสูบ (Mohanpuria
and Yadav, 2009) ขณะที่ความเปนพิษของ
กรดคลอโรจี นิ ค ในกากกาแฟมี ก ารศึ ก ษาในต น
Arabidopsis thaliana โดยพบวา กรดคลอโรจีนคิ
มีผลในการยับยั้งการงอกและเจริญเติบโตของราก
ซึ่งมีคา IC50 เทากับ 96.3 μM (Reigosa and
Pasoz-Malvido, 2007) นอกจากนี้ มีรายงาน
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงปริมาณการสะสมธาตุ
อาหารภายในลําตนของพืช เชน ในกะหลํ่าที่ถูกใส
กากกาแฟลงในวัสดุปลูกโดยตรง สงผลใหกะหลํ่า
มีการสะสมธาตุ Mg, P, Ca, Na, Fe, Mn, Zn และ
Cu ในตนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับตัวควบคุม แต
เมื่อนํากากกาแฟไปผานกระบวนการหมักกอน
นํามาผสมลงในวัสดุปลูก กลับพบวา ปริมาณธาตุ
Mg, Mn, K และ Na ที่สะสมในตน กลับเพิ่มสูงขึ้น
ซึ่ง Cruz et al. (2014) อธิบายวา กระบวนการ
หมักกอใหเกิดการสลายตัวของสารคาเฟอีน รวมถึง
ธาตุอาหารบางชนิดเปลีย่ นไปอยูใ นรูปทีพ่ ชื สามารถ
นําไปใชประโยชนและดูดซึมได จึงสงผลดีตอ พืชปลูก
ผลที่คลายกันนี้พบไดจากการตรวจสอบในตนขาว
(Morikawa and Saigusa, 2011) ดังนัน้ งานวิจยั นี้
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จึงมีวัตถุประสงคในการตรวจสอบผลกระทบของ
กากกาแฟทีผ่ า นกระบวนการหมักในการใชเปนวัสดุ
ผสมดินปลูก
การผลิตขาวโพดฝกออน สามารถผลิตไดจาก
ทั้งขาวโพดหวานและขาวโพดเลี้ยงสัตวเนื่องจาก
ฝกออนที่เก็บเกี่ยว มักเก็บกอนการผสมเกสรจะ
เกิ ด ขึ้ น และยั ง ไม มี ก ระบวนการสะสมนํ้ า ตาล
ภายในเอนโดสเปรมของเมล็ด (Kaiser and Ernst,
2017) อยางไรก็ตาม สายพันธุข า วโพดหวานมักถูก
นํ า มาใช ใ นการผลิ ต ข า วโพดฝ ก อ อ นเนื่ อ งจาก
เก็บเกี่ยวไดงายกวาขาวโพดเลี้ยงสัตว สําหรับ
ในประเทศไทยนั้น ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟาง
แหงชาติ เริม่ มีการแนะนําใหเกษตรกรผลิตขาวโพด
ฝกออนจากขาวโพดเลี้ยงสัตวสุวรรณ 5 ตั้งแต
ป พ.ศ. 2561 ดังนัน้ งานวิจยั นีจ้ งึ เลือกปลูกขาวโพด
หวาน เพื่อเก็บขอมูลลักษณะทางกายภาพ และ
เก็บเกี่ยวผลผลิตเปนฝกออน พรอมเก็บลักษณะ
บางประการของผลผลิต

อุปกรณและวิธีการ

กากกาแฟที่อัตราสวน 1:1 (1SC), 2:1 (2SC) และ
3:1 (3SC) ซึ่งวัสดุปลูก 1SC จัดเปนวัสดุปลูกที่มี
กากกาแฟอยูใ นสัดสวนทีม่ ากทีส่ ดุ เมือ่ เปรียบเทียบ
กับวัสดุปลูก 2SC และ 3SC การทดลองนี้มีทั้งหมด
50 หนวยทดลอง (50 ตน)
การเตรียมวัสดุปลูกและการปลูกพืชเพื่อทดสอบ
สํ า หรั บ วั ส ดุ ป ลู ก ที่ ต  อ งผสมดิ น เข า กั บ
กากกาแฟนั้น นํากากกาแฟที่รวบรวมมาจากราน
กาแฟสดทัว่ ไปมาผสมเขากับดินปลูกตามอัตราสวน
ทีก่ าํ หนดไว โดยคลุกเคลาผสมใหเขากันเปนอยางดี
รดดวยนํา้ หมักเชือ้ จุลนิ ทรีย ปลอยทิง้ ไวนาน 45 วัน
โดยมีการใหนาํ้ และรักษาความชืน้ จากนัน้ เก็บตัวอยาง
ดินผสมไปสงตรวจคาเปอรเซ็นตอินทรียวัตถุที่หอง
ปฏิบัติการหลักสูตรปฐพีศาสตร คณะผลิตกรรม
การเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ และพบวาสิง่ ทดสอบ
S, SO, 1SC, 2SC, 3SC มีคา เปอรเซ็นตอนิ ทรียวัตถุ
เทากับ 1.2, 9.85, 10.24, 7.69 และ 3.47%
ตามลําดับ วัสดุผสมทัง้ 5 ชนิดถูกบรรจุลงในถุงปลูก
ขนาด 30×50 ซม. (กวาง×สูง) จากนั้นทําการปลูก
ขาวโพดหวานลูกผสม เพื่อเก็บเกี่ยวเปนขาวโพด
ฝกออน ทําการหยอดเมล็ดจํานวน 3 เมล็ดตอถุง
ดูแลขาวโพดตามมาตรฐานการผลิตขาวโพดฝกออน
ทีด่ ี (กรมวิชาการเกษตร, 2550) เมือ่ ตนกลาอายุได
7 วันจึงทําการกําจัดใหเหลือเพียง 1 ตนตอถุง และ
ใหปุยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 50 กก./ไร เมื่อ
ขาวโพดอายุได 25 วัน

แผนการทดลอง
วางแผนการทดสอบแบบสุมบล็อคสมบูรณ
(Randomized Complete Block Design) จํานวน
2 บล็อก โดยหนึง่ บล็อกประกอบดวย 5 ซํา้ ดินปลูก
ที่นํามาใชเปนดินรวนปนทราย (sandy loam)
มีอนุภาคทราย ดินทรายแปง และดินเหนียว คิดเปน
57, 24 และ 19% ตามลําดับ ดินชนิดนี้มีคา pH
เทากับ 4.96 และมีอินทรียวัตถุเทากับ 1.2%
นําดินดังกลาวมาเตรียมสวนผสมของวัสดุปลูกที่ การเก็บขอมูลและวิเคราะหทางสถิติ
แตกตางกัน 5 ชนิด ไดแก ดินทีไ่ มผา นการผสมวัสดุ
ตลอดการทดลองทําการบันทึกขอมูลทัง้ หมด
ใด ๆ (S), ดินที่ผสมดวยปุยอินทรียที่ผลิตจาก 5 ลักษณะ ไดแก ความสูงของตน (PH), พื้นที่ใบ
มูลคางคาวที่อัตราสวน 1:1 (SO), ดินที่ผสมดวย (LA), คะแนนความเขมของสีใบ (LC), นํ้าหนัก
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ฝกสดกอนปอกเปลือก (FW) และหลังปอกเปลือก
(EW), และความยาวฝกออน (EL) สําหรับระยะการ
เจริ ญ เติ บ โตทางลํ า ต น ทํ า การวั ด ความสู ง ต น
ขาวโพดหวานลูกผสมทุกระยะ โดยวัดตั้งแตระยะ
V1 (7 วันหลังปลูก) จนถึงระยะ V10 (45 วัน
หลังปลูก) รวมถึงทําการประเมินพืน้ ทีใ่ บทีอ่ ยูต ดิ กับ
ฝกแรก (LA) ในหนวย ตารางเซนติเมตร โดยทําการ
วัดขนาดความยาวและความกวางของใบ (ซม.) และ
นํ า ค า ที่ ไ ด ม าคํ า นวณพื้ น ที่ ใ บของข า วโพดด ว ย
สมการของ Montgomery, 1911 (สมการที่ 1)
นอกจากนี้ ความเขมของสีใบ (LC) ถูกบันทึกบนใบ
ที่ติดกับฝกแรก (ear leaf) โดยใชแผนเทียบสีใบ
(Nitrogen parameters-LCC) ที่มีชวงคะแนน
ในชวง 1-6 โดยคะแนน เทากับ 6 แสดงระดับ
ความเขมของสีเขียวสูงที่สุด
พื้นที่ใบขาวโพด = ความยาวใบ × ความกวางใบ
× 0.75………………สมการที่ 1
จากนั้นเมื่อขาวโพดฝกออนเริ่มเกิดไหมบน
ฝกแรก โดยสังเกตใหไหมมีขนาดยาวประมาณ 1-2
เซนติเมตร จึงทําการเก็บฝก (50-55 วัน) จากนั้น
ทําการชัง่ นํา้ หนักฝกสดกอนปอกเปลือก (FW) และ
หลั ง ปอกเปลื อ ก (EW) ในหน ว ย กรั ม รวมถึ ง
วัดความยาวฝกออน (EL) ในหนวย เซนติเมตร
สําหรับการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ขอมูล
จะถูกนํามาประเมินคาสถิตพิ รรณนา และวิเคราะห

ค า ความแปรปรวนชนิ ด One-way ANOVA
พรอมเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของตัวแปรตามระหวาง
สิ่งทดสอบดวยโปรแกรม R version 4.0.2

ผลการทดลองและวิจารณ

ผลกระทบของกากกาแฟที่มีตออัตราการเจริญ
เติบโตทางลําตนของขาวโพดหวาน
เมื่อนําขอมูลลักษณะความสูง (PH) ของตน
ขาวโพดทีป่ ลูกในวัสดุปลูกทีม่ สี ดั สวนของกากกาแฟ
ที่แตกตางกันไป มาสรางกราฟความสัมพันธเชิง
เสนตรงระหวางความสูงในแตระยะการเจริญเติบโต
ทางลําตนของขาวโพด (V1-V10) ซึ่งชี้ใหเห็นถึง
อัตราการเจริญเติบโตของตนขาวโพดหวานที่ปลูก
ในวัสดุปลูกที่แตกตางกัน (S, SO, 1SC, 2SC และ
3SC) ดังแสดงใน Figure 1 จากกราฟจะเห็นไดวา
วั ส ดุ ป ลู ก 1SC ซึ่ ง มี อั ต ราส ว นระหว า งดิ น และ
กากกาแฟสูงทีส่ ดุ เมือ่ เปรียบเทียบกับวัสดุปลูกผสม
ชนิดอืน่ มีผลทําใหตน ขาวโพดมีอตั ราการเจริญเติบโต
ตํ่าที่สุด (Y = 7.84X + 4.40) เสนกราฟแยกออก
จากเสนกราฟของวัสดุปลูกอื่นอีก 4 ชนิด สําหรับ
วัสดุปลูกผสมระหวางดินและปุยมูลคาวคาว (SO)
จะเห็นไดวา วัสดุปลูก SOสงเสริมอัตราการเจริญ
เติบโตของขาวโพดหวานสูงที่สุด สังเกตไดจาก
คาลาดชัน (slope) ของสมการรีเกรสชัน่ เชิงเสนตรง
Y = 12.68X – 4.09 อยางไรก็ตาม วัสดุปลูก SO,
2SC, S และ 3SC ใหอัตราการเจริญเติบโตของ
ตนขาวโพดใกลเคียงกัน
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Figure 1 Linear regression lines of plant height against 10 vegetative growth stages show
for 5 types of planting materials (S, SO, 1SC, 2SC and 3SC).
การทดสอบอิทธิพลและการเปรียบเทียบคาเฉลีย่
ของชนิดวัสดุปลูกทีม่ ตี อ ลักษณะฟโนไทป 6 ชนิด
จากขอมูลฟโนไทปทั้งหมด พบ 6 สิ่งสังเกตที่
หายไป (missing data) ดังนั้น เพียง 44 จาก 50
สิง่ สังเกตของแตละตัวแปรตามถูกนํามาประเมินคา
skewness เพือ่ ตรวจสอบการกระจายตัวของขอมูล
ผลการตรวจสอบพบวา ความสูงตนที่ระยะ V10
(PH10) และนํ้าหนักฝกออน (EW) มีการกระจายตัว
แบบเบซาย (คา skewness ติดลบ) ดังนั้น ขอมูล
ดังกลาวถูกนํามาแปลงคา (transformation) เพื่อ
ใหขอมูลมีการกระจายตัวแบบปกติกอนวิเคราะห
คาความแปรปรวนโดยขอมูล PH10 และ EW ถูก
นํามาแปลงโดยใชฟง กชนั่ ยกกําลังสาม และ log10
ตามลําดับ กําหนดให tPHv10 และ tEW แทน
ลักษณะของ PH10 และ EW ที่ผานการแปลงคา
(transformed data)
จากการทดสอบขอมูล 6 ชนิด ไดแก tPHv10,
LA, LC, FW, tEW และ EL ดวย ANOVA F-test

พบวา อิทธิพลของชนิดวัสดุปลูกมีผลตอลักษณะ
LA, LC และ FW (P<0.01) อยางมีนัยสําคัญและ
ไมมีผลในทางสถิติตอลักษณะ tPHv10, tEW และ
EL (P>0.05) (Table 1) ประเด็นทีน่ า สังเกตคือ แม
ความสูงที่ระยะ V10 จากทุกวัสดุจะไมแตกตางกัน
(P>0.05) ในทางสถิติ แตผลที่แสดงกอนหนานี้
เห็นไดชดั วา วัสดุปลูกทีม่ กี ากกาแฟอยูใ นสัดสวนที่
มากมีผลตออัตราการเจริญเติบโตทางดานความสูง
ของขาวโพด (Figure 1) เมื่อพิจารณาความดีเดน
ของวัสดุปลูกแตละชนิดที่มีผลตอลักษณะ LA, LC
และ FW ดวยการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวยวิธี
Least significant difference (LSD) ทีอ่ ลั ฟา 0.05
พบวา วัสดุปลูก SO ใหคา LA (457.39 ซม2) LC
(5.43 คะแนน) และ FW (81.99 กรัม) สูงที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับวัสดุปลูกอีก 4 ชนิด (Figure 2A2C) คาเฉลีย่ ทัง้ หมด (grand mean) ของขอมูล LA,
LC และ FW ถูกแสดงดวยเสนประบน Figure 2
ซึง่ เปนทีน่ า สังเกตวา ดินทีไ่ มไดผา นการผสมวัสดุใด
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(S) และดิ น ที่ ผ สมด ว ยสั ด ส ว นของกากกาแฟที่
แตกตางกัน (1SC-3SC) สงผลใหตนขาวโพดหวาน
มีลกั ษณะ LA, LC และ FW ไมแตกตางกันมาก และ
ใหคา ทีใ่ กลเคียงกับคาเฉลีย่ ทัง้ หมด นอกจากนี้ จาก
Figure 2B ยังพบอีกวา แม SO และ 3SC จะมี
ค า เฉลี่ ย ของลั ก ษณะ LC (5.43 a และ 4.5a b
ตามลําดับ) ที่ไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05)
แต เ มื่ อ พิ จ ารณาความสู ง ของแท ง กราฟ จะพบ
ความแตกตางอยางชัดเจน (Figure 2B) ขอสังเกตนี้
พบคลายกันในลักษณะ FW (Figure 2C) ในทาง
สถิติ หากเพิ่มหนวยทดลองใหมากขึ้น วิธี LSD
น า จะสามารถแยกความแตกต า งของค า เฉลี่ ย
ระหว า งวั ส ดุ ป ลู ก สองชนิ ด ได อ ย า งมี นั ย สํ า คั ญ
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ
LA, LC และ FW ระหวางวัสดุผสมของกากกาแฟ
1SC, 2SC และ 3SC กับวัสดุดนิ เพียงอยางเดียว (S)
จะพบวา ทั้ง 4 วัสดุใหคาเฉลี่ยของทั้ง 3 ลักษณะ
ไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) (Figure 2A-2C)
ประเด็นทีน่ า สนใจ คือ แมวา ลักษณะขาวโพด
ฝกออนกอนปอกเปลือก (FW) จะมีความแตกตาง
ระหวางวัสดุ SO และวัสดุ 1SC, 2SC, 3SC และ S
ก็ตาม แตเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยหลังปอกเปลือก
(tEW) กลับพบวา วัสดุปลูกทีแ่ ตกตางกันทัง้ 5 ชนิด
ไมไดมีอิทธิพลใดตอนํ้าหนักขาวโพดฝกออนหลัง
ปอกเปลือก ซึง่ จัดเปนผลผลิตทีท่ าํ เงิน (economical
yield) อยางไรก็ตาม ขาวโพดฝกออนคือ สวนของ
ดอกตัวเมียทีย่ งั ไมไดรบั การผสมเกสร จึงยังไมมกี าร
ติดเมล็ดแตอยางใด และถูกเก็บเกี่ยวในระยะ R1
(ระยะออกไหม) เพียงเทานัน้ ดังนัน้ ผลกระทบของ
กากกาแฟที่มีตอการปลูกขาวโพดชนิดอื่น เชน
ขาวโพดหวาน ขาวโพดขาวเหนียว ขาวโพดเลีย้ งสัตว
เปนตน ที่ปริมาณผลผลิตจะขึ้นกับความสามารถ
ในการสะสมนํ้าหนักเมล็ดในแตละระยะ (R2-R5)

ยั ง มี ค วามจํ า เป น ต อ งผ า นการทดสอบอี ก ครั้ ง
งานวิจัยชิ้นนี้ชี้ใหเห็นวา กากกาแฟแมจะผานการ
หมักมาเปนระยะเวลาหนึ่ง (เพื่อหวังใหเกิดการ
สลายตั ว ของสารประกอบ เช น สารคาเฟอี น
กรดคลอโรจีนิค สารแทนนิน เปนตน ที่มีรายงาน
เกี่ ย วกั บ ความเป น พิ ษ ต อ พื ช ปลู ก และเชื้ อ รา
บางชนิด) ยังไมไดมีผลในเชิงบวกในการสงเสริม
การเจริญเติบโตทางลําตนของขาวโพดได งาน
ทดสอบกอนหนานี้ ไดทดลองปลูกขาวโพดหวาน
พั น ธุ  เ ดี ย วกั น ในดิ น ที่ ผ สมกากกาแฟเหลื อ ทิ้ ง
ที่โดยตรง (ไมผานการหมัก) ผลการทดสอบพบวา
สวนใหญเมล็ดไมงอก ขณะทีต่ น กลาบางตนมีอาการ
แคระแกร็น เหลือง และตายในที่สุด CarrascoCabrera et al. (2019) ศึกษาการเพาะเห็ดนางรม
(Pleurotus ostreatus) ดวยกากกาแฟเหลือทิ้ง
มีการพบวาเชือ้ ราของเห็ดชนิดนีส้ ามารถสลายสาร
คาเฟอีนที่ตกคางอยูในกากกาแฟได จึงสงผลให
สามารถใชกากกาแฟในการเพาะเลี้ยงเห็ดชนิดนี้
ไดเปนอยางดี และเพิ่มมูลคาใหกับวัสดุเหลือใช
นอกจากนี้ Ronga et al. (2020) ไดทดลองนํา
กากกาแฟเหลื อ ทิ้ ง มาผสมกั บ Biochar และ
ดินเหนียวสีแดง เพื่อขึ้นรูปเปนกระถางเพาะชํากิ่ง
องุน การทดลองนี้ชี้ใหเห็นถึงผลในเชิงบวกของ
กากกาแฟทีม่ ตี อ รากเกิดใหมขององุน อยางไรก็ตาม
ในขั้นตอนการเตรียมกากกาแฟและ Biochar นั้น
มีการอบใหความรอนที่ 100 °c นาน 24 ชั่วโมง
ซึง่ อาจมีผลตอการสลายตัวของสารตกคางทีม่ คี วาม
เปนพิษ จากขอมูลที่ใหไวกอนหนานี้ จะเห็นไดวา
การศึกษาวิธีการจัดการกากกาแฟเพื่อใหสารพิษที่
ตกคางเกิดการสลายตัวอยางสมบูรณ จนสามารถ
นํากากกาแฟกลับมาใชใหมไดในภาคเกษตรกรรม
คาดว า จะเกิ ด ประโยชน อ ย า งมากต อเกษตรกร
ผูปลูกพืช
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Table 1 One-way ANOVA with N=44 observations for 6 maize characteristics
Source of
variation

DF

Block
Planting materials
Error

1
4
38

tPHv10
2.1×1011
5.24×1011
2.73×1011

Mean square
LA
LC
FW
4353
2.94*
18.4
**
**
14223 3.64 1138.8**
2511
0.58
201.6

tEW
0.03
0.03
0.01

EL
0.04
5.74
4.61

*, ** indicate statistical significance at P<0.05, P<0.01 levels, respectively

A

B

C

D

Figure 2 Mean comparisons among 5 different planting materials for A) Leave area B)
Leaf color score C) Field weight and D) log10(EW). Horizontal dashed line in each
plots represents grand mean across all treatments.
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สรุปผลการศึกษา

กากกาแฟจัดเปนวัสดุเหลือทิ้ง มีคุณสมบัติ
ทางกายภาพทีด่ สี าํ หรับใชในการปรับปรุงสภาพดิน
และประกอบด ว ยธาตุ อ าหารบางชนิ ด จึ ง อาจ
เหมาะสมในการใชเปนปุยบํารุงพืชปลูก อยางไร
ก็ตาม นอกจากคุณสมบัติที่ดีเหลานั้น กากกาแฟ
ยังประกอบดวย สารประกอบอื่นที่มีความเปนพิษ
ตอพืชปลูก เชน สารคาเฟอีน สารแทนนิน กรด
คลอโรจีนิค เปนตน กากกาแฟที่ผานการหมักนาน
45 วัน อาจยังไมเพียงพอ หรือไมสามารถสลาย
สารพิษดังกลาวไดหมด ดินทีผ่ สมกากกาแฟภายใต
การทดลองนี้ แมไมไดสงผลในเชิงลบตอการผลิต
ขาวโพดฝกออนแตอยางใด แตสงผลใหอัตราการ
เจริญเติบโตของขาวโพดชาลง และยังพบอีกวา
ดินปลูกที่มีกากกาแฟผสมอยูไมไดชวยบํารุงใหใบ
มีขนาดใหญและไมไดสงเสริมความสมบูรณของใบ
เพิม่ มากขึน้ แตอยางใด งานวิจยั นีใ้ หผลการทดสอบ
เบื้องตน และทีมนักวิจัยมีแนวคิดวา แนวทางการ
ศึกษาการจัดการกากกาแฟเพื่อใหสลายสารพิษที่
ตกคางอยู นาจะมีประโยชนตอภาคเกษตรกรรม
เปนอยางมาก ทั้งในแงของการนําวัสดุเหลือใช
กลั บ มาใช ป ระโยชน และช ว ยในการปรั บ ปรุ ง
ปริมาณอินทรียวัตถุใหแกดินปลูกได
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Abstract

Rice brown planthopper (BPH) also known as Nilaparvata Iugens is a very serious
pest that attacks rice plants, resulting in crop loss. One of the strategies in controlling
this pest is use of herbal plants as insecticides. In this current study, therefore, toxicity
test of hexane and methanolic crude extracts from Acmella oleracea obtained from
Soxhlet technique was evaluated on N. Iugens nymphs. All trails were done by spraying
with different concentrations of extracts (0, 1, 250, 2,500, 5,000 and 10,000 ml/L) and the
insect mortality was observed at 12, 24, 36, and 48 hours after exposure. It was found
that A. oleracea hexane extract displayed LC50 of the treated N. Iugens in 12, 24, 36, and
48 hours of 17,548.70, 5,937.99, 4,191.06 and 2,792.34 ml/L. Meanwhile, LC50 A. oleracea
methanolic extract valued 13,594.35, 3,418.03, 2,015.15 and 1,270.18 respectively.
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Regarding the mortality rate, the concentration at 10,000 ml/L of A. oleracea methanolic
extract showed the highest effectiveness in killing N. Iugens with 100% mortality after
exposure for 48 hours. Nonetheless, no significant difference in the mean total mortality
of N. Iugens from both extracts in all times of exposure (p≥0.05). From these results, both
extracts are likely to be further applied in preventing this N. Iugens in the agricultural
system.
Keywords: Acmella oleracea extract, Nilaparvata Iugens, toxicity test

บทคัดยอ

เพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลเปนแมลงศัตรูที่สําคัญ ทําใหผลผลิตของขาวลดลงอยางมาก วิธีการหนึ่ง
ในการควบคุมปองกันกําจัดคือการใชสารสกัดจากพืชสมุนไพร ดังนัน้ การวิจยั นีจ้ งึ มีจดุ มุง หมายเพือ่ ทดสอบ
พิษของสารสกัดหยาบจากผักคราดหัวแหวนที่สกัดดวยเฮกเซนและเมทานอลดวยวิธีซอลกเลตที่มีผลตอ
ตัวออนเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล โดยทดสอบความเปนพิษตอการตายของเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลระยะ
ตัวออน ที่ระดับความเขมขน 0 1,250 2,500 5,000 และ 10,000 มิลลิกรัม/ลิตร บันทึกอัตราการตายที่
เวลา 12 24 36 และ 48 ชั่วโมง คํานวณคาความเปนพิษ (LC50) ดวยวิธี Probit พบวา สารสกัดจาก
ผักคราดหัวแหวนที่สกัดดวยเฮกเซน มีคา LC50 ตอเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลเทากับ 17,548.70 5,937.99
4,191.06 และ 2,792.34 มิลลิกรัม/ลิตร ที่เวลา 12 24 36 และ 48 ชั่วโมง ตามลําดับ ขณะที่สารสกัด
จากผักคราดหัวแหวนที่สกัดดวยเมทานอล มีคา LC50 ตอเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลที่ 13,594.35 3,418.03
2,015.15 และ 1,270.18 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ พบวาอัตราการตายของเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล
ตอสารสกัดดวยเมทานอลที่ 10,000 มิลลิกรัม/ลิตร มีคาสูงถึง 100 เปอรเซ็นต ภายหลังการทดสอบที่
48 ชั่วโมง อยางไรก็ตาม สารสกัดที่สกัดดวยตัวทําละลายทั้งสองชนิดใหผลการตายของเพลี้ยกระโดด
สีนํ้าตาลที่ไมแตกตางกันในทุก ๆ ชั่วโมงของการทดสอบ (p ≥ 0.05) จากผลการศึกษาในครั้งนี้มีแนวโนม
ที่ดีที่จะนําไปประยุกตใชในการปองกันและกําจัดเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลในระบบการปลูกขาวตอไป
คําสําคัญ: สารสกัดผักคราดหัวแหวน, เพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล, การทดสอบความเปนพิษ
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คํานํา

เพลีย้ กระโดดสีนาํ้ ตาล (Nilaparvata Iugens)
อยูในอันดับ Hemiptera วงศ Delphacidae
จัดเปนแมลงศัตรูขาวที่สําคัญในปจจุบัน เพราะ
นอกจากการทําลายโดยตรง โดยการดูดกินนํา้ เลีย้ ง
ทําใหตนขาวแหงตายเปนหยอม (hopper burn)
ซึ่งทําใหผลผลิตขาวลดลงอยางมาก ถาขาวอยูใน
ระยะออกรวงจะทําใหรวงลีบ นํ้าหนักเมล็ดลดลง
แลว ยังเปนพาหะนําโรคใบหงิก (Ragged stunt
disease) ซึ่งทําใหขาวไมออกรวง ขาวมีอาการ
แคระแกร็น ตนเตี้ย ใบสีเขียวแคบ และสั้น ใบแก
ชากวาปกติ ปลายใบบิดเปนเกลียว และขอบใบ
แหวงวิ่น (วารี, 2543; Nanthakumar et al.,
2012, Kumar et al., 2017a; Kumar et al.,
2017b) วงจรชี วิ ต ของเพลี้ ย กระโดดสี นํ้ า ตาล
มีระยะไข 7-10 วัน ระยะตัวออน 11-20 วัน และ
ระยะตัวเต็มวัย 10-15 วัน ในระยะตัวเต็มวัยมีลกั ษณะ
รูปราง 2 รูปแบบคือ ชนิดปกยาว (macropterous
form) และชนิดปกสั้น (brachypterous from)
(ปรี ช า, 2545; ภั ท ราภรณ และคณะ, 2562;
Manikandan et al., 2015) ในปจจุบันมีวิธีการ
ควบคุมเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล หลากหลายวิธี เชน
การปลู ก ข า วสายพั น ธุ  ต  า นทานโรคและแมลง
การเขตกรรม และการฉีดพนสารเคมีสังเคราะห
ซึ่งวิธีการสุดทาย แมจะสะดวก รวดเร็ว และใช
แรงงานนอย แตกลับใหผลกระทบตอทัง้ สิง่ แวดลอม
และสุขภาพของมนุษย ทั้งนี้หากมีการใชสารเคมี
อยางตอเนื่องหรือการใชมากเกินไป อาจสงผลตอ
ความต า นทานแมลงศั ต รู พื ช ในระบบนิ เ วศได
(Khoa et al., 2018) เพื่อลดปญหาที่อาจเกิดจาก
การใชสารเคมี ในปจจุบันจึงไดพัฒนาการผลิต
สารสกัดจากพืชสมุนไพรชนิดๆ ตาง ๆ เพื่อเปน
ทางหนึ่งที่สามารถทดแทนสารเคมีสังเคราะหได

อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งพืชสมุนไพรสวนใหญที่นํา
มาใช มักหางายในทองถิ่น เชน พริก ขิง ขา และ
ตะไคร เปนตน ทัง้ นีส้ ารสกัดจากพืชสมุนไพรเหลานี้
มี ค วามเป น พิ ษ ต อ สิ่ ง มี ชี วิ ต และสภาพแวดล อ ม
นอยกวาสารเคมีและมีการสลายตัวไดงาย จึงไม
ตกคางในระบบนิเวศ ที่ผานมามีการประยุกตใช
สารสกัดหยาบจากสาบเสือในการควบคุมเพลี้ย
กระโดดสีนํ้าตาล (N. Iugens) ซึ่งผลทําใหอัตรา
การตายของเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลสูงขึ้นเมื่อเวลา
ผานไป จึงมีแนวโนมที่จะนําไปใชในสภาพพื้นที่ได
(ภัทราภรณ และคณะ, 2562) จึงเปนไดวา พืชสมุนไพร
ชนิดอืน่ ๆ อาจมีศกั ยภาพในการควบคุมเพลีย้ กระโดด
สีนํ้าตาลได ในการนี้ผักคราดหัวแหวนซึ่งมีการ
กระจายตั ว ได ทั่ ว ไปในแหล ง ชุ ม ชน จึ ง เป น อี ก
หนึ่งพืชที่ไดรับความสนใจในการวิจัยครั้งนี้
ผั ก คราดหั ว แหวน มี ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร ว  า
Acmella oleracea (L.) R.K. Jansen เปน
ไมลมลุก ขนาดเล็ก อายุปเดียว ลําตนกลมอวบนํ้า
มีสีเขียวมวงแดงปนเขม ลําตนออน มีขนปกคลุม
เล็กนอย ใบเปนใบเดี่ยว ปลายใบแหลม ผิวใบสาก
มีขน ดอกออกเปนชอตามซอกใบ และปลายกิ่ง
เปนกระจุกสีเหลือง ลักษณะกลม รูปไข ปลายเปน
ดอกสมบูรณเพศ กานดอกเรียว ดอกวงนอกเปน
ดอกตัวเมีย มี 1 วง กลีบดอกรูปรางนํ้า ดอกวงใน
เปนดอกสมบูรณเพศ พบขึ้นทั่วไปในที่ลุม ชื้นแฉะ
และที่ ร กร า ง (ก อ งกานดา และลี น า, 2545;
Erickson et al., 1999) มีสารออกฤทธิ์สําคัญ
ในกลุ  ม N-isonutylamids, spilanthol,
isobutylamides, undeca-E,Z,E-trienoic acid
isobutylamide undeca-E-en-diynoic acid
isobutylamide isobutylamides, spilanthol
(Barbosa et al., 2016; Lalthanpuii and
Lalchhandama 2016) จากรายงานทีผ่ า นมาไดมี
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การนําผักคราดหัวแหวนมาเปนอาหาร เปนยาสมุนไพร
รวมทั้งสามารถนํามาใชเปนสารกําจัดแมลง (Seal
et al., 2013; Uthpala and Navaratne, 2020)
ตอมา สุวฒ
ั น (2550) ไดใชผกั คราดหัวแหวนในการ
ปองกันและกําจัดเพลี้ยกระโดดนํ้าตาลตัวเต็มวัย
โดยใหเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลดูดกินใบพืชที่มีการ
พนสาร (foliar spray) และพนสารที่ลําตัวเพื่อให
เกิดการสัมผัสโดยตรง (contact poison) ซึ่งมี
แนวโนมในการเปนสารกําจัดแมลงทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
แต อ ย า งไรก็ ต ามการวิ จั ย ที่ ผ  า นยั ง ไม ไ ด
ครอบคลุมชวงชีวิตของเพลี้ยกระโดดที่ใชทดสอบ
ดังนัน้ การวิจยั ครัง้ นีผ้ วู จิ ยั มีวตั ถุประสงค เพือ่ ศึกษา
ประสิทธิภาพของผักคราดหัวแหวนตอการกําจัด
เพลี้ ย กระโดดสี นํ้ า ตาลระยะตั ว อ อ น โดยสกั ด
ผักคราดหัวแหวนดวยเฮกเซนและเมทานอลดวย
วิธซี อลกเลต เพือ่ เปนแนวทางในการใชปอ งกันและ
กําจัดเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลในแปลงนาขาว

อุปกรณและวิธีการ

การเก็บตัวอยางผักคราดหัวแหวนและการเตรียม
สารสกัดหยาบ
เก็บตัวอยางใบผักคราดหัวแหวน Acmella
oleracea (L.) R.K. Jansen ทีต่ าํ บลทายดง อําเภอ
วังโปง จังหวัดเพชรบูรณ มาทําความสะอาด และ
นําไปตากแหง เปนระยะเวลา 1-3 วัน จากนัน้ สกัด
ดวยเครื่อง Soxhlet apparatus โดยใชเฮกเซน
เปนตัวทําละลายในอัตราสวนของวัตถุดิบ ตอตัว
ทําละลายเทากับ 70 กรัม ตอ 1,600 มิลลิลติ ร สกัด
เปนเวลา 8 ชั่วโมง และสกัดตอดวยเมทานอล
ในอั ต ราส ว นของวั ต ถุ ดิ บ ต อ ตั ว ทํ า ละลายและ
ระยะเวลาในการสกัดเหมือนกับขั้นตอนดังกลาว
ขางตน สารสกัดทีไ่ ดไประเหย เอาตัวทําละลายออก
โดยใชเครือ่ งระเหยสุญญากาศ (rotary evaporator)

จนไดสารสกัดหยาบ ที่มีลักษณะเหนียวขนสีเขียว
นํ้าตาลเขม ทําการชั่งนํ้าหนักสารสกัดหยาบที่ได
และนําไปใสในขวดสีชาและเก็บในตูเ ย็น เพือ่ รอการ
ทดสอบตอไป
เพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลที่ใชทดสอบ
เก็บตัวออนเพลีย้ กระโดดสีนาํ้ ตาล Nilaparvata
Iugens ระยะที่ 3-4 จากพื้นที่เพาะปลูกขาว จาก
ตําบลทายดง อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ เก็บ
โดยวิธกี ารเขีย่ ตัวออนทีห่ าไดจากโคลนตนขาวลงใน
กลองพลาสติกใสและปดดวยผาขาวบาง ในระหวาง
ทําการพักตัวอยางแมลงเปนเวลา 12 ชั่วโมง ใหใบ
ขาวแกตัวออนกอนนํามาทดสอบในขั้นตอนตอไป
การทดสอบความเปนพิษ
นํ า สารสกั ด หยาบที่ ไ ด จ ากการสกั ด ด ว ย
เฮกเซนและเมทานอลมาเจือจางความเขมขนเปน
ระดับ (serial dilution) โดยมีความเขมขนเปน
10,000 5,000 2,500 และ 1,250 มิลลิกรัม/ลิตร
(นํ้าหนักตอปริมาตร; w/v) พรอมกับชุดควบคุม
ที่ใชนํ้ากลั่น ผสมอะซิโตนประมาณ 2 เปอรเซ็นต
วางแผนการทดลองแบบสุม สมบูรณ (Completely
Randomized Design; CRD) โดยแตละทรีทเมนต
ประกอบด ว ยความเข ม ข น ของสารสกั ด หยาบ
ดังกลาวขางตน ในการทดลองมีการออกแบบการ
ทดลองเปน 6 กรรมวิธี ๆ ละ 3 ซํ้า จํานวนเพลี้ย
กระโดดสีนํ้าตาล 10 ตัวตอซํ้า ทําการทดสอบดวย
การพ น ด ว ยสารสกั ด จากพื ช ที่ ค วามเข ม ข น ที่
แตกตางกัน ประกอบไปดวย 0 1,250 2,500 5,000
และ 10,000 มิลลิกรัม/ลิตร ตัง้ ทิง้ ไวทอี่ ณ
ุ หภูมหิ อ ง
พรอมบันทึกผลการตายของเพลีย้ กระโดดสีนาํ้ ตาล
ที่เวลา 12 24 36 และ 48 ชั่วโมงตามลําดับ
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การวิเคราะหขอมูล
จากนั้ น นํ า ผลที่ ไ ด ม าคํ า นวณหา LC 50
(Median Lethal Concentration50) ซึ่งเปนคา
ความเข ม ข น ของสารละลายที่ มี ผ ลทํ า ให
เพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลตายรอยละ 50 ตามวิธีของ
(Abbott, 1925) โดยใช Probit analysis ของ
(Finney, 1971) ทั้ ง ยั ง ทํ า การทดสอบความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA; F-test)
ของอัตราการตายที่เกิดขึ้น การทดสอบคาเฉลี่ย
กลุมตัวอยางจากการทดสอบที่สารสกัดตางกัน
ดวยวิธี t-test independent และเปรียบเทียบ
ความ แตกตางของอัตราการตายดวย Duncan’s
Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต

ผลการวิจัยและวิจารณ

ผลของสารสกัดจากผักคราดหัวแหวนทดลอง
โดยใชสารสกัดเฮกเซน และเมทานอล ดวยวิธีพน
ที่ระดับความเขมขน 0 1,250 2,500 5,000 และ
10,000 มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร พบว า อั ต ราการตาย
ภายหลังจากการตรวจสอบที่ 12 ชั่วโมง ของเพลี้ย
กระโดดสีนํ้าตาลจากสารสกัดเฮกเซน มีคาเทากับ
0 6.66 16.67 26.67 และ 36.66 เปอรเซ็นต ตาม
ลําดับ ภายหลังจากการตรวจสอบที่ 24 ชัว่ โมง ของ
เพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลจากสารสกัดเฮกเซน มีคา
เท า กั บ 0 13.33 26.67 56.66 และ 56.66
เปอรเซ็นต ตามลําดับ ภายหลังจากการตรวจสอบที่
36 ชั่วโมง ของเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลจากสารสกัด

เฮกเซน มีคาเทากับ 0 20.00 30.00 63.33 และ
70 เปอร เ ซ็ น ต ตามลํ า ดั บ ภายหลั ง จากการ
ตรวจสอบที่ 48 ชั่วโมง ของเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล
สําหรับสารสกัดเฮกเซน มีคา เทากับ 0 33.33 43.33
66.66 และ 76.66 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
ภายหลังจากการตรวจสอบที่ 12 ชั่วโมง ของ
เพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลจากสารสกัดเมทานอล มีคา
เทากับ 0 10 23.33 36.66 และ 40.00 เปอรเซ็นต
ตามลําดับ ภายหลังจากการตรวจสอบที่ 24 ชัว่ โมง
ของเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลจากสารสกัดเมทานอล
มีคาเทากับ 0 23.33 43.33 60.00 และ 76.66
เปอรเซ็นต ตามลําดับ ภายหลังจากการตรวจสอบที่
36 ชั่วโมง ของเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลจากสารสกัด
เมทานอล มีคาเทากับ 0 40.00 50.00 76.66 และ
83.33 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ภายหลังจากการ
ตรวจสอบที่ 48 ชั่วโมง ของเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล
จากสารสกัดเมทานอล มีคา เทากับ 0 53.33 70.00
86.66 และ 100 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สารสกัด
จากผักคราดหัวแหวนที่สกัดดวยเฮกเซนมีคา LC50
ตอเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล ที่ 12 24 36 และ 48
ชั่วโมง เทากับ 17,548.70 5,937.99 4,191.66
และ 2,792.34 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ สารสกัด
จากผักคราดหัวแหวนที่สกัดดวยเมทานอล มีคา
LC50 ตอเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล ที่ 12 24 36 และ
48 ชั่วโมง เทากับ 13,594.55 3,418.03 2,015.15
และ 1,270.18 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ อัตรา
การตายเกิดจากความเขมขนที่ตางกัน พบวาใหผล
ที่แตกตางกันออกไป (Table 1)
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Table 1 Larvicidal activity of hexane and ethanolic extracts of Acmella oleracea against
the nymphal instars of brown planthopper nymphs (Nilaparvata Iugens) after
12, 24, 36 and 48 hours of exposure.
Concentration
(mg/l)
10,000
5,000
Hexane
2,500
1,250
Control
LC50 (mg/L)
10,000
5,000
Methanol
2,500
1,250
Control
LC50 (mg/L)

Extractions
Solvent

1/

Mortality Rate (x± S.D)
12 hours

24 hours

36 hours

48 hours

36.66 ± 5.77 c
26.67 ± 11.57 cd
16.67 ± 5.77 ab
6.66 ± 5.77 a
0.00 ± 0.00 a
17548.7
40.00 ± 0.00 d
36.66 ± 5.77 c
23.33 ± 5.77 b
10.00 ± 10.00 a
0.00 ± 0.00 a
13594.35

56.66 ± 15.27 c
56.66 ± 5.77 c
26.67 ± 11.54 b
13.33 ± 5.77 ab
0.00 ± 0.00 a
5937.99
76.66 ± 5.77 e
60.00 ± 10.00 d
43.33 ± 5.77 c
23.33 ± 11.54 b
0.00 ± 0.00 a
3418.03

70.00 ± 0.00 d
63.33 ± 5.77 d
30.00 ± 10.00 c
20.00 ± 0.00 b
0.00 ± 0.00 a
4191.06
83.33 ± 5.77 c
76.66 ± 5.77 c
50.00 ± 10.00 b
40.00 ± 10.00 b
0.00 ± 0.00 a
2015.15

76.66 ± 5.77 e
66.66 ± 5.77 d
43.33 ± 5.77 c
33.33 ± 5.77 b
0.00 ± 0.00 a
2792.34
100.00 ± 0.00 e
86.66 ± 5.77 d
70.00 ± 0.00 c
53.33 ± 5.77 b
0.00 ± 0.00 a
1270.18

Means followed by the same common letter in a column are not significantly different at the 5%
level by Duncan’s New Multiple Range Test.

เมื่ อ ทดสอบค า ทางสถิ ติ ด  ว ยวิ ธี T-Test
independent ระหวางอัตราการตายของ เพลี้ย
กระโดดสีนํ้าตาล ที่ไดจากสารสกัดตัวทําละลาย
ทั้งสองชนิดยังพบวาสารสกัดจาก เฮกเซน และ
เมททานอล ในความเขมขนทุก ๆ ความเขมขน
โดยรวม ใหอตั ราการตายของเพลีย้ กระโดดสีนาํ้ ตาล
ที่ไมแตกตางกัน (P ≥ 0.05) โดยที่ 12 ชั่วโมง
หลังจากการทดสอบพบวามีคาเฉลี่ยอัตราการตาย
ของสารสกัดจากเฮกเซนและเมทานอล เปน 12.00
และ 22.00 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (t = -0.812;
df = 28; P = 0.499) 24 ชัว่ โมงหลังจากการทดสอบ
พบวามีคาเฉลี่ยอัตราการตายของสารสกัดจาก
เฮกเซนและเมทานอลเปน 30.00 และ 40.00

เปอรเซ็นต ตามลําดับ (t = -1.020; df =28; P =
0.780) 36 ชั่วโมงหลังจากการทดสอบพบวามี
คาเฉลีย่ อัตราการตายของสารสกัดตากเฮกเซนและ
เมทานอล เปน 36.66 และ 5.00 เปอรเซ็นต
ตามลําดับ (t = -1.234; df =28; P = 0.869)
48 ชัว่ โมงหลังจากการทดสอบพบวามีคา เฉลีย่ อัตรา
การตายของสารสกัดตากเฮกเซนและเมทานอลเปน
42.20 และ 62.00 เปอร เ ซ็ น ต ตามลํ า ดั บ
(t =-1.634; df =28; P = 0.696) จะเห็นไดวาเมื่อ
ระยะเวลาที่เพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลสัมผัสสารสกัด
ตากตัวทําละลายทั้งสองชนิดนานขึ้น ทําใหอัตรา
การตายก็เพิ่มขึ้นไปอีกดวย (Table 2)
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Table 2 Mean mortality rate (±SD) of the mean total death rate of brown planthopper
(Nilaparvata Iugens) obtained from hexane and ethanolic extracts of Acmella
oleracea at concentration after 12, 24, 36 and 48 hours of exposure.
Time
(hours)
12
24
36
48

Extraction
(Solvent)
Hexane
Methanol
Hexane
Methanol
Hexane
Methanol
Hexane
Methanol

N
15
15
15
15
15
15
15
15

Mortality Rate
(x ± S.D)
12.00 ± 9.41
22.00 ± 5.83
30.00 ± 24.91
40.00 ± 28.65
36.66± 27.69
50.00 ± 31.40
42.20 ± 29.30
62.00 ± 36.10

จากการทดสอบฤทธิข์ องสารสกัดจากผักคราด
หัวแหวนจาก ตัวทําละลายทั้งสองชนิด คือเฮกเซน
และเมทานอล โดยที่สารตัวทําละลายทั้งสองชนิด
มีประสิทธิภาพสามารถกําจัดเพลีย้ กระโดดสีนาํ้ ตาล
ระยะตัวออนไดคอ นขางดี โดยเฉพาะทีร่ ะดับ ความ
เขมขน 10,000 มิลลิกรัม/ลิตร ในสารสกัดเมททานอล
สามารถทําใหเพลีย้ กระโดดสีนาํ้ ตาล ตายไดถงึ 100
เปอรเซ็นต เมื่อตรวจเช็คผลภายหลังการทดสอบที่
48 ชัว่ โมง เปนผลทําใหมคี า LC50 เทากับ 1,270.18
มิลลิกรัม/ลิตร จะเห็นไดวาสารสกัดจากผักคราด
หัวแหวน ที่ไดตัวจากทําละลายจากเมทานอล มี
ประสิทธิภาพ สูงกวาสารสกัดจากผักคราดหัวแหวน
ที่ไดจากตัวทําละลายเฮกเซน เมื่อทดสอบทางสถิติ
(T-Test independent) พบวาสารสกัดที่ไดจาก
ตั ว ทํ า ละลายทั้ ง สองชนิ ด ให ผ ลที่ ไ ม แ ตกต า งกั น
(p≥0.05) จึงสามารถเลือกใชตวั ทําละลายใดก็ไดใน
การสกัดพืชดังกลาว ในรายงานกอนหนานี้ ของ

t

df

p-value

-0.812

28

0.499

-1.020

28

0.780

-1.234

28

0.869

-1.634

28

0.696

Saraf and Dixit (2002) ไดทําการศึกษา สารพิษ
ในผักคราดหัวแหวนในการกําจัดลูกนํ้ายุง การ
ศึกษาสารสกัด spolanthol ที่ไดจากผักคราด
A. oleracea เพื่อการฆาลูกนํ้ายุง สารสกัดที่ไดมี
สาร spolanthol เปนองคประกอบหลัก โดยนํามา
ทดสอบกับ ลูกนํ้ายุงรําคาญ (Culex) ลูกนํ้ายุงลาย
(Aedes) ลูกนํ้ายุงกนปลอง (Anopheles) ระยะที่
นํามาทดสอบ ระยะไข และลูกนํ้าระยะ 1-4 โดย
วิธีการทดสอบ ผลการศึกษาในภาพรวม พบวา
ความเขมขนที่สูงที่สุดปริมาณ 7.5 ppm สารสกัด
จากผักคราดสามารถยับยั้งการฟกไข (ovicidal
activity) การเปลี่ ย นระยะตั้ ง แต ร ะยะที่ 1-4
(larvicidal activity) และยับยั้งการเขาเปนระยะ
ดักแด (pupicidal activity) ไดถึง 100 เปอรเซ็นต
สํ า หรั บ การประยุ ก ต ใ ช ส ารสกั ด จากผั ก คราด
หัวแหวนในประเทศไทยโดย สุวัฒน (2550) ซึ่งได
ทําการศึกษาสารพิษในผักคราดในการปองกันและ
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กํ า จั ด เพลี้ ย กระโดดสี นํ้ า ตาลตั ว เต็ ม วั ย โดยการ
ทดสอบความเปนพิษทางสัมผัสและทางการกิน โดย
วิธพี น ทางใบและใหเพลีย้ กระโดดสีนาํ้ ตาลดูดกินใบ
(foliar spray) และการพนที่ลําตัวเพื่อใหเกิดการ
สัมผัสโดยตรง (contact poison) ที่ระดับความ
เขมขนคือ 10 100 1,000 10,000 และ 100,000
มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ พบวา คา LC50 สําหรับ
การพนสารเมทานอล และเฮกเซนลงบนตัวเพลี้ย
กระโดดสีนาํ้ ตาล ไดเทากับ 6,873 และ 6,402 ppm
ตามลําดับ ขณะที่เมื่อเปลี่ยนวิธีในการพนสารสกัด
ลงบนตนขาวแลวปลอยเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลลง
เพือ่ ดูดกินนํา้ เลีย้ งพืชมีคา LC50 สําหรับการพนสาร
เมทานอล และเฮกเซน เทากับ 23,405 และ
10,629 ppm ตามลําดับ ในทํานองเดียวกัน ในทาง
ตรงกันขามการวิจัยในครั้งนี้ จะใหคา LC50 สําหรับ
การพนสารเมทานอล และเฮกเซน สําหรับการพนสาร
ลงบนใบขาวแลวปลอยใหเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล
ระยะตัวไมเต็มวัยดูดกินเปนอาหาร มีคา เปน 1,270.18
และ 2,792.34 มิลลิกรัม/ลิตร (ppm) ซึง่ จะเห็นไดวา
จากการศึกษาในอดีต เพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลระยะ
ตัวเต็มวัยมีแนวโนมของการตานทานตอสารสกัดที่
พนลงไปสูงกวาในระยะตัวออน อาจเนือ่ งจากการมี
โครงสรางทีแ่ ข็งแรงขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงรูปราง
(metamorphosis) ทั้งนี้อาจมีปจจัยอื่นเขามา
เกี่ยวของไดอีก เชน สายพันธุตามธรรมชาติ (field
strain) หรือสายพันธุจากหองปฏิบัติ (laboratory
strain)

ละลายทั้งสองชนิดอัตราการตายก็เพิ่มขึ้นตามไป
ดวย จึงมีแนวโนมทีจ่ ะนําไปประยุกตใชในการกําจัด
เพลี้ ย กระโดดสี นํ้ า ตาลในสภาพพื้ น ที่ เ พาะปลู ก
โดยเฉพาะระบบการทํานาขาวไดตอ ไป หากตองการ
นําไปประยุกตใชตอ จําเปนทีจ่ ะตองศึกษาโดยละเอียด
ถึงเรื่องพฤกษเคมี (phytochemistry) และการ
เลือกใชสาระสําคัญหลัก ๆ ตอการควบคุมเพลี้ย
กระโดดสีนํ้าตาล ตลอดจนรูปแบบหรือวิธีการสกัด
เชน การสกัดดวยไอนํา้ (water/stream distillation)
การแชยยุ (maceration) และอัตราสวนทีเ่ หมาะสม
เพือ่ ใหเกิดประสิทธิภาพตอการควบคุมเพลีย้ กระโดด
สีนํ้าตาลตอไป
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Abstract

Effect of 1-Methylcyclopropene (1-MCP) on ripening of banana (Musa sapientum L.,
ABB group) cv. “Namwa Mali-Ong” was established by using the mature green banana
harvested from farmer’s orchard at San Sai district, Chiang Mai province. The uniformity
of the plant materials, beside the diseased and insect-free banana, was classified by
position of hands on the bunch of banana. The experiment was designed as completely
randomized design (CRD) with 3 replications. There were 4 treatments as follow: control
(non-fumigated) and fumigated with 1-MCP for 1 hour at concentration levels of 450, 900
and 1800 ppb. After fumigated or non-fumigated treatments, all plant materials were set
at room conditions (28-30 °C and 80-85% RH) for the data collection up to 13 days. The
results showed that Namwa banana of all concentrations of 1-MCP treatment showed
longer storage life compared to the control. The untreated bananas were ripened within
6 days after storage as determined by yellow score of peel color and the decreased in
starch content of the flesh part as determined by iodine solution. Whereas those of
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1-MCP treated bananas showed ripened symptoms within 8 days after harvesting. For the
storage life, as determined by dark brown color of banana peel, the untreated banana
showed storage life of 7.67 days compared to about 12 days of treated banana. The
results showed that concentration of 1-MCP as lower than 1,000 ppb could help to extend
storage life of Namwa banana compared to non-treated banana.
Keywords: Namwa banana, ripening, 1-MCP, shelf life

บทคัดยอ

การศึกษาผลของ 1-Methycyclopropene (1-MCP) ตอการสุกของกลวยนํ้าวา โดยเก็บเกี่ยว
กลวยนํ้าวาในระยะผลแกเต็มที่ จากแปลงเกษตรกรที่อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม คัดเลือกผลที่มี
ความสมํ่าเสมอ โดยแบงกลุมจากตําแหนงของหวี (บน กลาง ลาง) ในเครือเดียวกันของกลวย วางแผน
การทดลองแบบ completely randomized design (CRD) มี 3 ซํ้า ซํ้าละ 3 ผล สิ่งทดลองจํานวน
4 สิ่งทดลอง ไดแก การไมรม 1-MCP (ชุดควบคุม) และการรม 1-MCP ที่ความเขมขน 450, 900 และ
1800 ppb เปนเวลา 1 ชั่วโมง หลังจากการรมแลว นํากลวยมาเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิหอง (28-30
องศาเซลเซียส, ความชื้นสัมพัทธ 80-85%) เพื่อเก็บขอมูลในชวงเวลา 13 วัน ผลการทดลองพบวา
การรมกลวยนํ้าวาดวย 1-MCP ที่ความเขมขนทั้ง 3 ระดับเปนระยะเวลา 1 ชั่วโมง ชวยยืดอายุการ
เก็บรักษาไดนานกวาชุดควบคุม และสามารถชะลอการสุกของผลกลวยได เมื่อเทียบกับชุดควบคุมที่มี
การสุกในระยะเวลา 6 วัน สังเกตจากคะแนนการเปลี่ยนเปนสีเหลืองของเปลือกกลวยและการลดลงของ
ปริมาณแปงในเนื้อผล (จากการทดสอบดวยสารละลายไอโอดีน) ในขณะที่การรมกลวยดวย 1-MCP
ทุกความเขมขน แสดงอาการสุกประมาณวันที่ 8 หลังเก็บเกีย่ ว สวนอายุการเก็บรักษา สังเกตจากคะแนน
การเปลี่ยนเปนสีนํ้าตาลของเปลือกกลวย พบวาชุดควบคุมมีอายุการเก็บรักษา 7.67 วัน สวนสิ่งทดลอง
อื่นๆ มีอายุการเก็บรักษาประมาณ 12 วัน ผลการทดลองยืนยันวาความเขมขนของ 1-MCP ที่ตํ่ากวา
1,000 ppb ชวยยืดอายุการเก็บรักษาผลกลวยนํ้าวาไดเมื่อเทียบกับชุดควบคุม
คําสําคัญ: กลวยนํ้าวา, การสุก, 1-MCP, อายุการเก็บรักษา
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คํานํา

กลวย มีชอื่ วิทยาศาสตรวา Musa sapientum
L. อยูในตระกูล Musaceae เปนผลไมเขตรอนที่มี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ เปนพืชที่ปลูกงายและมี
คุณคาทางอาหารสูง ทําใหความตองการของตลาด
มีแนวโนมเพิ่มขึ้น (ธีรนุช, 2555) เนื่องจากกลวย
จัดเปนผลไมประเภท climacteric มีอัตราการ
หายใจคอนขางสูง มีการเปลีย่ นแปลงหลังการเก็บเกีย่ ว
โดยเฉพาะการตอบสนองต อ เอทิ ลี น ซึ่ ง จะเร ง
กระบวนการสุก ทําใหเก็บรักษาไวไดสั้น
เอทิลีน (C2H4) เปนสารอินทรีย ไมมีสี มีกลิ่น
เล็กนอย มีสถานะเปนแกสสามารถแพรกระจายไป
ยังสวนตางๆ ของพืชไดงา ย ทําใหมอี ทิ ธิพลคอนขาง
กวางตอการพัฒนาของพืช โดยทั่วไปเอทิลีนมีผล
ตอการเรงการสุกของผลไม การทํางานของเอทิลีน
แสดงอิทธิพลผานตัวรับเอทิลีน หรือ ethylene
receptor ที่อยูบนเมนเบรนหรือเยื่อหุมเซลล เพื่อ
สงสัญญาณไปยังสวนประกอบอื่นๆ ภายในเซลล
ในขณะที่ 1-Methylcyclopropene (1-MCP,
C4H6) เปนอนุพันธของไซโคลโพรพีน เปนตัวยับยั้ง
การทํ า งานของเอทิ ลี น โดยการไปแย ง จั บ กั บ
receptor ในตําแหนงเดียวกันกับทีเ่ อทิลนี จะมาจับ
(Schotsmans et al., 2009) เนื่องจากมีสูตร
โครงสรางของโมเลกุลทีใ่ กลเคียงกันกับเอทิลนี สาร
1-MCP ไมเปนพิษตอพืชและสิ่งแวดลอม ไมมีกลิ่น
และมีประสิทธิภาพสูงที่ระดับความเขมขนตํ่า (Ku
and Wills, 1999) ปจจุบัน 1-MCP ถูกนํามาใช
อยางแพรหลายในการลดการทํางานของเอทิลีน
ลดการเสือ่ มสภาพและยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผล
ทางการเกษตรหลายชนิด เชน กลวย มะมวง ผักชี
และกลวยไม (จริงแท, 2549)
จากการศึกษาการใชสาร 1-MCP ในผลกลวย
ที่ความเขมขน 1,000 ppb รวมกับการเก็บรักษาที่

อุณหภูมิ 14 องศาเซลเซียส สามารถเก็บรักษาไดนาน
21 วัน และเมื่อนํามาบมดวยเอทิลีน ผลกลวยไข
จะสุกหลังการบมในเวลาประมาณ 11-13 วัน เมื่อ
เปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่มีระยะเวลาการสุก
ภายใน 7 วัน (จารุวรรณ, 2562) นอกจากนี้พบวา
การรมกลวยนํ้าวาดวยสาร 1-MCP ความเขมขน
1,000 ppb ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสเปนเวลา
24 ชัว่ โมงแลวบรรจุใสบรรจุภณ
ั ฑแอคทีฟ สามารถ
ยั บ ยั้ ง การเสื่ อ มคุ ณ ภาพชะลอการสุ ก และช ว ย
ยืดอายุการเก็บรักษากลวยนํ้าวาไดนาน 12 วัน
(อารีรัตน, 2556) อยางไรก็ตามยังไมมีรายงานการ
ศึกษาระดับความเขมขนของ 1-MCP ที่ระดับ
ตํ่ากวา 1,000 ppb ในการยืดอายุการเก็บรักษา
กลวย การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ผลของ 1-MCP ทีร่ ะดับความเขมขน สูงหรือตํา่ กวา
1,000 ppb ตอการยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยวของ
กลวยนํ้าวา

อุปกรณและวิธีการทดลอง

ทําการทดลองโดยใชกลวยนํา้ วาพันธุม ะลิออ ง
ทีป่ ลูกในอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม เก็บเกีย่ ว
และทําการทดลองในชวงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน
2563 ที่หองปฏิบัติการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
อาคารเพิม่ พูน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัย
แมโจ การจัดหนวยทดลองใหมีความสมํ่าเสมอโดย
การแบงกลุม กลวยหนวยละ 3 ผล และแบงตําแหนง
ของหวีบนเครือเปนซํ้า คือ บน กลาง ลาง ของ
เครือกลวย
วางแผนการทดลองแบบ completely
randomized design (CRD) คัดเลือกกลวยที่มี
ความสมบูรณความแกเทากัน เปลือกสีเขียวเขม
ไมมบี าดแผลและรอยชํา้ มี 4 สิง่ ทดลอง (treatment)
ไดแก การไมรม 1-MCP (ชุดควบคุม) และการรม
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1-MCP นาน 1 ชัว่ โมง ทีร่ ะดับความเขมขนแตกตาง
กัน 3 ระดับคือ 450, 900 และ 1,800 ppb แตละ
สิ่งทดลองมี 3 ซํ้า วางแผนหนวยทดลองเพื่อใชใน
การเก็บขอมูลแบบทําลายเนื้อเยื่อ และไมทําลาย
เนือ้ เยือ่ แยกชุดกัน โดยการเก็บขอมูลแบบไมทาํ ลาย
เนือ้ เยือ่ บันทึกขอมูลทุกวัน สวนการเก็บขอมูลแบบ
ทําลายเนื้อเยื่อ บันทึกขอมูลวันที่ 0, 6 และ 13
หลังการเก็บรักษา โดยขอมูลในการบันทึกมี ดังนี้
รอยละการสูญเสียนํา้ หนักสด สีผวิ ของเปลือก
ใช colorimeter (Konica Minolta CR-10) วัดคา
L* a* b* ความแนนเนื้อวัดบริเวณกึ่งกลางผลหลัง
ปอกเปลือกผลแลวโดยใช fruit firmness tester
(ขนาด 13 กิโลกรัม เสนผานศูนยกลางหัวกด 0.5
เซนติเมตร) ปริมาณแปงในเนื้อผลดวยการฉีดพน
เนื้อผลที่ผาแนวขวางดวยสารละลายไอโอดีนแลว
บันทึกสีทเี่ ปลีย่ นแปลง อายุการสุกและการเก็บรักษา
โดยใชคาคะแนนการเปลี่ยนแปลงสีเปลือกเทากับ
5 (เปลือกสีเหลือง) สําหรับการสุก และคะแนนการ
เปลี่ยนแปลงสีผิวเทากับ 6 (เปลือกเริ่มมีสีนํ้าตาล
คลํ้า) สําหรับการอายุการเก็บรักษา
การสุ ก ของผล โดยใช ค  า คะแนนการ
เปลี่ยนแปลงสีเปลือก ตามระดับดังนี้
1 = สีเขียวสด
2 = สีเขียวออน
3 = เขียวมากกวาเหลือง
4 = เหลืองมากกวาเขียว
5 = เหลืองทั้งผล
6 = เริ่มมีสีนํ้าตาลคลํ้าบนผิวเปลือก
การรม 1-MCP ใชหองรมขนาดเล็กที่ใชใน
หองปฏิบัติการขนาด 40 × 40 × 100 เซนติเมตร
มีพัดลมดูดอากาศภายใน 2 ตัวเพื่อกระจายอากาศ
ภายในตู สารทีป่ ลดปลอยแกส 1-MCP ใช ไบโอลีน
0.19% (บริษัทลัดดา, กรุงเทพฯ) โดยการนํามาบด

เปนผงและคํานวณนํ้าหนักตามปริมาตรตูรมตาม
คําแนะนําของบริษัท

ผลการทดลอง

เปอรเซ็นตการสูญเสียนํ้าหนัก
ผลการทดลองพบวา นํ้าหนักสดของกลวย
ลดลงตามระยะเวลาการเก็บรักษาทีเ่ พิม่ ขึน้ ในขณะที่
ร อ ยละของนํ้ า หนั ก สดที่ สู ญ เสี ย เพิ่ ม ขึ้ น ตลอด
ระยะเวลาการเก็บรักษาผลผลิต (Table 1) รอยละ
ของนํ้ า หนั ก สดที่ สู ญ เสี ย หลั ง จากเก็ บ รั ก ษาเป น
ระยะเวลา 7 วันไมมีความแตกตางกันในทางสถิติ
ระหวางสิ่งทดลองที่ศึกษา แตหลังจากเก็บรักษาไว
เปนระยะเวลา 8-12 วัน พบวา กลวยที่ไมผานการ
รม 1-MCP (ชุดควบคุม) มีอตั ราการสูญเสียนํา้ หนัก
ที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับกลวยที่ผานการรมดวย
1-MCP ทุกความเขมขน (Table 1)
การเปลี่ยนแปลงสีเปลือก L*, a* และ b*
คาความสวาง หรือคา L* มีคาคอนขางคงที่
ในชวงแรกของการเก็บรักษา แตลดลงเมื่อกลวย
หมดอายุการเก็บรักษา (Figure 1A) เนื่องจากมี
สีผิวที่คลํ้าลง สอดคลองกับลักษณะของคาแสดง
สีเหลืองหรือนํ้าเงิน (b* value) มีคาคงที่ในชวงตน
แลวลดลงในชวงทายของการเก็บรักษาเนือ่ งจากผล
แสดงอาการสีคลํ้าลง (Figure 1C) ในขณะที่คา
แสดงสีเขียวหรือแดง (a* value) พบวาในชวงตน
ของการเก็บรักษา กลวยมีคา แสดงความเปนสีเขียว
ลดลงหรือคา a* value เพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลา
การเก็บรักษา โดยกลวยชุดควบคุมมีการเพิ่มขึ้น
ของคา a* value อยางรวดเร็วภายในชวง 4-6 วัน
ในขณะที่กลวยที่ผานการรม 1-MCP ทุกความ
เขมขนมีคา a* value ขึ้นสูงสุดหลังจากเก็บรักษา
เปนระยะเวลาประมาณ 11 วัน (Figure 1B)
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10.18 11.83 13.34 15.24b 18.59b 20.19b 23.22b 25.65b 28.59

ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
*
*
*
*
*
ns
11.59 11.15 11.73 12.21 13.10 13.15 12.77 12.04 12.36 10.75 12.25 11.57 13.58

2.81

0.00

-

1
2.88
2.44

0
0.00
0.00

Day after storage
5
6
7
8
9
10
11
12
13
11.92 14.67 17.22 19.93a 23.21a 26.24a 29.11a 32.72a 9.62 11.18 12.57 14.15b 15.98b 18.05b 19.84b 22.26b 24.77

Means followed by different letters within the same column are significantly different at P≤0.05 by SNK.
ns = non-significantly different at P>0.05, * = significantly different at P≤0.05

Control
1-MCP
450 ppb
1-MCP
900 ppb
1-MCP
1800 ppb
F-test
c.v. (%)

Treatment

Table 1 Percentage of weight loss of Namwa banana (%) treated with different concentrations of 1-MCP stored at room temperature
for 13 days
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A

B
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Figure 1 Peel color changes of Namwa banana treated with different concentrations of
1-MCP during storage for 13 days after harvest as L* value (A), a* value (B) and
b* value (C)
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Figure 2 Change in peel color of Namwa banana during storage at room temperature for
12 days
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ระยะเวลาการสุกของกลวย
ระยะเวลาการสุกของผลกลวยประเมินจาก
การใหคาคะแนนสีผิว โดยใหคาคะแนน 5 เมื่อ
เปลือกกลวยมีสีเหลืองทั่วผล พบวาคะแนนการ
เปลี่ยนแปลงสีผิวของเปลือกกลวยเพิ่มขึ้นตลอด
ระยะเวลาการเก็บรักษา โดยชุดควบคุมที่ไมไดรม
1-MCP สีของเปลือกกลวยเพิ่มขึ้นถึงคะแนน 5

ในชวงระยะเวลา 6 วันหลังจากเก็บรักษา ในขณะที่
กลวยที่รมดวย 1-MCP ที่ระดับเขมขน 450, 900
และ 1,800 ppb มี ก ารเปลี่ ย นแปลงค า สี ผิ ว
ใกลเคียงกัน โดยมีคาคะแนนการเปลี่ยนแปลงสีผิว
ถึงระดับที่ 5 ภายในระยะเวลาประมาณวันที่ 10
ของการเก็บรักษา (Figure 3)

Figure 3 Ripening scores of Namwa banana treated with 1-MCP at different concentrations
การทดสอบปริมาณแปงในเนื้อกลวย
การทดสอบปริมาณแปงโดยใชสารละลาย
ไอโอดีนฉีดพนบนเนื้อกลวย หากกลวยยังไมสุก
(เปลือกสีเขียว) ปริมาณแปงเกิดปฏิกิริยาสีนํ้าเงิน
เขมบนเนื้อกลวย แตหากกลวยแสดงอาการสุก
(เปลือกเปนสีเหลือง) จะมีการเปลี่ยนแปงใหเปน
นํ้าตาล ทําใหสารละลายไอโอดีนไมเปลี่ยนสีของ
เนื้อกลวยเปนสีนํ้าเงินแตแสดงเปนสีนํ้าตาลออน
แทน จากผลการทดสอบปริมาณแปงในชุดควบคุม
มีการเปลี่ยนแปงไปเปนนํ้าตาล (เนื้อกลวยไมติด
สีนํ้าเงิน) ในวันที่ 6 ของการเก็บรักษา ในขณะที่

กลวยทัง้ 3 สิง่ ทดลองทีร่ มดวย 1-MCP มีการเปลีย่ น
แปงไปเปนนํ้าตาลในวันที่ 10 ของการเก็บรักษา
ความแนนเนื้อ
ผลกลวยทุกกรรมวิธีมีความแนนเนื้อลดลง
เมื่อระยะเวลาในการเก็บรักษานานขึ้น ผลกลวย
ในชุดควบคุมมีความแนนเนื้อลดลงเร็วที่สุดโดย
ความแนนเนื้อ มีคาเปน 0 ในวันที่ 6 สวนผลกลวย
ในกรรมวิธีรมดวยสาร 1-MCP ทั้ง 3 กรรมวิธีมี
ความแนนเนื้อลดลงเปน 0 ในวันที่ 13 ของการ
เก็บรักษา (Table 2)

ว. ผลิตกรรมการเกษตร 2(3):83-93 91
J. Agri. Prod.

Table 2 Firmness of Namwa banana (Kg/cm3) treated with different concentrations of
1-MCP at 0, 6 and 13 days after storage at room temperature
Treatment

0
5.20
4.60
4.47
4.57
ns
11.37

Control
1-MCP 450 ppb
1-MCP 900 ppb
1-MCP 1800 ppb
F-test
C.V. (%)

Days after storage
6
0.0b
2.97a
4.07a
3.57a
**
21.18

13
0.0
0.0
0.0
0.0
-

Means followed by different letters within the same column are significantly different at P≤0.01 by
SNK., ns = non-significantly different at P≤0.05

อายุการเก็บรักษา
อายุการเก็บรักษาของผลกลวยประเมินจาก
การใหคะแนนสีเปลือกกลวยเทากับ 6 (เปลือก
กลวยเริ่มแสดงอาการจุดสีตาล) พบวาชุดควบคุม
มีอายุการเก็บรักษาอยูที่ 7.67 วัน ในขณะที่กลวย

ทีร่ มดวย 1-MCP ทีค่ วามเขมขนตางๆ กันมีอายุการ
เก็บรักษามากกวาชุดควบคุมอยางมีนัยสําคัญยิ่ง
โดยกลวยทีร่ มดวย 1-MCP ความเขมขน 450, 900
และ 1800 ppb มีอายุการเก็บรักษาอยูที่ 11.67,
11.33 และ 12.00 วัน ตามลําดับ (Table 3)

Table 3 Storage life of Namwa banana treated with different concentrations of 1-MCP
Treatment
control
1-MCP 450 ppb
1-MCP 900 ppb
1-MCP 1800 ppb
F-test
C.V. (%)

Storage life (days)
7.67b
11.67a
11.33a
12.00a
**
10.48

Means followed by different letters within the same column are significantly different at P≤0.01 by
SNK.
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วิจารณผลการทดลอง

การศึกษาผลของ 1-MCP ตอการสุกของ
กลวยรายงานไวในกลวยไข (จารุวรรณ, 2562;
ปวีณพล และวาสนา, 2558; วาริช, ม.ป.ป.) และ
กลวยนํ้าวา (อารีรัตน, 2556) แตรายงานการใช
1-MCP ระดับความเขมขนที่สูงกวา 1,000 ppb
และใชเวลารมนาน เชน การใชความเขมขน 1,000
ppb นาน 8-24 ชั่วโมง (ปวีณพล และวาสนา,
2558) จึงตองการทดสอบความเขมขนของ 1-MCP
ที่มีความเขมขนตํ่ากวา 1,000 ppb ซึ่งผลการ
ทดลองพบวา การรมกลวยนํา้ วาดวย 1-MCP ทีร่ ะดับ
ความเขมขน 450 หรือ 900 ppb สามารถชวยยืด
อายุการเก็บรักษาผลกลวยนํ้าวาไดไมแตกตางจาก
ที่ระดับความเขมขน 1,800 ppb หลังจากการรม
และเก็บรักษา กลวยมีการสุกตามปกติ ซึง่ สังเกตได
จากการเกิดสีเหลืองของเปลือก เนื้อนิ่ม และมีการ
เปลี่ยนแปงไปเปนนํ้าตาล จึงอาจกลาวไดวาการใช
ความเขมขนที่ตํ่าและรมในระยะเวลาที่สั้นกวา
การทดลองอื่นๆ ที่เคยมีรายงานไว โดยใชเวลา
ในการรมเพียง 1 ชั่วโมง ในขณะที่การศึกษาอื่นๆ
ใชเวลา 8-24 ชั่วโมง (ปวีณพล และวาสนา, 2558:
อารีรัตน, 2556) ในการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับ
งานของ Song et al. (2020) ที่ศึกษาการรมกลวย
Fenjiao ดวยความเขมขน 400 ppb สามารถยืด
อายุการเก็บรักษากลวยได แตใชเวลาในการรมที่
นานกวา 6 ชั่วโมง
กลวยเปนผลไมกลุม climacteric (Nakasone
and Paull, 1999) มีการผลิตเอทิลนี และอัตราการ
หายใจที่สูงมาก สามารถกระตุนการสุกโดยการ
เปลี่ยนแปลงสีผิวเปลือกจากสีเขียวเปนสีเหลือง
การเปลี่ยนแปงใหเปนนํ้าตาล และมีการยอยสลาย
ผนังเซลลทําใหเนื้อนิ่มขึ้น การยับยั้งการผลิตหรือ
การตอบสนองตอเอทิลีน สามารถชวยยืดอายุการ
เก็บรักษากลวยได (จริงแท, 2549) 1-MCP เปน

อนุพันธของไซโคลโพรพีน (วิกิพีเดีย, 2020) มีฤทธิ์
ดูดซับเอทิลนี อยูใ นรูปกาซ ไมมสี ี ไมมกี ลิน่ สามารถ
ยับยัง้ การทํางานของเอทิลนี โดยแยงพืน้ ทีใ่ นการจับ
กับตัวรับเอทิลีน (ethylene receptor) ทําใหพืช
ตอบสนองต อ เอทิ ลี น น อ ยลง และลดการสร า ง
เอทิลนี ของพืชไดดว ย (Ku and Wills, 2542) กลวย
ที่ผานการรมดวยสาร 1-MCP ในความเขมขนและ
ระยะเวลาที่ เ หมาะสมจึ ง สามารถยื ด อายุ ก าร
เก็บรักษาผลผลิตได ดังนัน้ การเลือกใช 1-MCP เพือ่
ยื ด อายุ ก ารเก็ บ รั ก ษาผลกล ว ยจึ ง ควรต อ งเลื อ ก
ความเขมขนทีเ่ หมาะสมเพือ่ ปองกันไมใหเกิดความ
เสียหายกับผลผลิตโดยจากการทดลองผลกลวยที่
ผานการรมดวยสาร 1-MCP ที่ระดับความเขมขน
450 ppb เปนเวลา 1 ชั่วโมง ใหคุณภาพดานการ
สูญเสียนํ้าหนักที่ตํ่า การเปลี่ยนแปลงสีผิวและอายุ
การเก็บรักษาของผลกลวยไดไมแตกตางจากการรม
ที่ความเขมขนที่สูงกวา คือ 900 และ 1800 ppb
ซึ่งชวยใหเกษตรกรประหยัดคาใชจายไดอยางไร
ก็ ต ามการทดสอบครั้ ง นี้ เ ป น เพี ย งการทดสอบ
เบื้องตนเทานั้น จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเรื่อง
ของระดับความเขมขนและระยะเวลาที่เหมาะสม
สําหรับการนําไปใชจริงตอไป

สรุปผลการทดลอง

จากการศึ ก ษาผลของ 1-MCP เป น เวลา
1 ชั่วโมงที่ระดับความเขมขน 450 และ 900 ppb
สามารถยืดอายุการเก็บรักษาไดไมแตกตางจากการ
รมในความเขมขน 1800 ppb แตแตกตางอยางมี
นัยสําคัญยิ่งกับการไมรมสาร 1-MCP โดยสามารถ
ยืดอายุการเก็บรักษาไดจากประมาณ 6 วัน (ชุด
ควบคุม) เปนประมาณ 12 วัน โดยหลังจากการสุก
มีลกั ษณะคุณสมบัตทิ างกายภาพและเคมีไมแตกตาง
กับกลวยชุดควบคุม
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คําแนะนําในการเตรียมตนฉบับ
1. การพิมพ ตนฉบับพิมพโดยโปรแกรมไมโครซอฟทเวิรด ใชรปู แบบฟอนต Thai Sarabun PSK ขนาด
16 points สําหรับชื่อเรื่อง และ 15 points สําหรับที่เหลือ พิมพหนาเดียวในกระดาษ A4 เวนขอบ
ทั้ง 4 ดาน 2.5 ซม. พรอมระบุเลขหนาที่ดานมุมบนขวามือ ความยาวของบทความรวมทุกอยาง
ไมเกิน 10 หนา
2. การเรียงเนื้อหา
2.1 ชือ่ เรือ่ ง (Title) ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรสัน้ กระชับและสือ่ เปาหมายหลักของการวิจยั
ชื่อวิทยาศาสตร ใชตัวเอน และการพิมพภาษาละติน เชน in vivo, in vitro, Ad libitum, หรือ
et al. ใหพิมพดวยตัวเอน ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ขึ้นตนตัวใหญเฉพาะคําแรกและคําเฉพาะ
2.2 ชื่อผูเขียน (Authors) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สวนที่อยูใหใสเปนเชิงอรรถที่ทายชื่อ และ
อธิบายไวในหนาแรกของบทความ ใสเครื่องหมายดอกจัน (*) ชื่อคนที่รับผิดชอบบทความ
(corresponding author) พรอมอีเมลติดตอ
2.3 บทคัดยอ (Abstract) ควรสั้น กระชับ ไดใจความในการทําวิจัย วิธีการ ผลการศึกษาและสรุป
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไมควรเกิน 300 คํา (เรียง Abstract กอน บทคัดยอ)
2.4 คําสําคัญ (Keywords) ใหระบุคาํ สําคัญ ไมเกิน 4 คํา ทายบทคัดยอแตละภาษา โดยวางในตําแหนง
ชิดดานซายของหนากระดาษ (บทความประมวลความรูเชิงวิเคราะห หรือบทความปริทัศน
ไมตองมีบทคัดยอ)
2.5 คํานํา (Introduction) แสดงเหตุผลหรือความสําคัญที่ทําวิจัย อาจรวมการตรวจเอกสารและ
วัตถุประสงคไวดวย
2.6 อุปกรณและวิธีการ (Materials and Methods) รายละเอียดวัสดุ อุปกรณ วิธีการ และ
แบบจําลองการศึกษาที่ชัดเจน สมบูรณและเขาใจงาย
2.7 ผลการทดลองและวิจารณผล (Results and Discussion) อธิบายผลการทดลอง พรอมเสนอ
ขอมูลในรูปแบบตาราง (Table) หรือภาพประกอบ (Figure) โดยตารางหรือภาพ ใหจัดทําเปน
ภาษาอังกฤษทั้งหมด (รวมทั้งคําอธิบาย) และแทรกอยูในเนื้อหา คําอธิบายตารางใหอยู
เหนือตาราง สวนคําอธิบายภาพใหวางอยูใตภาพ หนวยในตารางใหใชตัวยอ ในระบบเมตริกซ
สวนวิจารณผล ใหแสดงความคิดเห็นของผลการศึกษาโดยเชื่อมโยงกับสมมติฐานหรืออางอิง
ที่เชื่อถือได กราฟไมใสเสนกรอบ และตารางไมใชเสนแนวตั้ง
2.8 สรุปผลการศึกษา (Conclusion) สรุปผลที่ไดวาเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม
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3. กิตติกรรมประกาศ
อาจมีหรือไมมีก็ได เปนการแสดงความขอบคุณผูที่มีสวนรวมในการวิจัย เชน แหลงทุน แตไมไดมีชื่อ
รวมวิจัย
4. เอกสารอางอิง
4.1 ในเนือ้ หา ระบบทีใ่ ชอา งอิงคือ ระบบชือ่ และป (Name-and-year System) ในเอกสารภาษาไทย
ใชชื่อตัวและป พ.ศ. เชน
4.1.1 คนเดียว ใชรูปแบบ พาวิน (2556) รายงานวา..... หรือ ..... (พาวิน, 2556) ในบทความ
ภาษาอังกฤษใช Yong (1996) หรือ ..... (Yong, 1996)
4.1.2 สองคน ใชคําเชื่อมและ เชน พาวิน และสมชาย (2557) หรือ ..... (พาวิน และสมชาย,
2557) ในบทความภาษาอังกฤษใช Young and Smith (2000) หรือ ..... (Young and
Smith, 2000)
4.1.3 มากกวา 2 คนขึ้นไป ใชชื่อคนแรกตามดวยคําวา และคณะ เชน พาวิน และคณะ (2560)
รายงานวา..... หรือ ..... (พาวิน และคณะ, 2560) ในบทความภาษาอังกฤษใช Young
et al. (2005) หรือ ..... (Young et al., 2005) แตในสวนบัญชีเอกสารอางอิงทายบทความ
ใหใชชื่อผูเขียนเต็มทุกคน
4.2 ในบัญชีเอกสารอางอิง ใหเรียงลําดับเอกสารภาษาไทยกอนภาษาอังกฤษ โดยเรียงลําดับชื่อตาม
ตัวอักษรในแตละภาษา ตามรูปแบบการเขียนดังนี้
4.2.1 วารสาร (Standard Journal) ถาวารสารมีชื่อยอใหใชชื่อยอ
แสงทอง พงษเจริญกิต จันทรเพ็ญ สะระ ธีรนุช เจริญกิจ และฉันทนา วิชรัตน. 2559.
การศึกษาความสัมพันธทางพันธุกรรมของลําไยดวยเทคนิคดีอารเอพีดี. วารสาร
เกษตร 32(1): 1-8.
Shternshi, M., O. Tomilova, T. Shpatova and K. Soytong. 2005. Evaluation of
ketomium-mycofungicide on siberian isolates of phytopathogenic
Fungi. J. Ari. Tech. 1(2): 247-253.
4.2.2 หนังสือ หรือตํารา (Books/ Textbook) ไมตองระบุจํานวนหนา
จักรพงษ พิมพพิมล. 2555. การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลลําไยสดเชิงการคา. ดอคคิว
เมนทารี ดีไซน, เชียงใหม.
Steel, R.G.D., J.H. Torrie, and D.A. Dickie. 1997. Principal and procedures of
atatistic-abiometric approach. 3rd Editon. McGraw-Hill Publishing
Company, Toronto.
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4.2.3 เรื่องยอยในหนังสือหรือตําราที่มีผูเขียนแยกบทและมีบรรณาธิการ (Section in Books
with Editors)
สมชาย องคประเสริฐ. 2543. การใหนํ้าลําไย. น. 44-49. ใน: นพดล จรัสสัมฤทธิ์ พาวิน
มะโนชัย นพมณี โทปุญญานนท ธีรนุช จันทรชิต วินัย วิริยะอลงกรณ พิชัย
สมบูรณวงศ (บ.ก.). การผลิตลําไย. สิรินาฏการพิมพ, เชียงใหม.
Kubo, T. 2003. Molecular analysis of the honeybee socially. pp. 3-20. In:
T. Kikuchi, N. Azuma and S. Higashi (eds.). Gene, Behaviors and
Evolution of Social Insects. Hokkaido University Press. Sapporo.
4.2.4 วิทยานิพนธ (Thesis)
ทรงศักดิ์ ธรรมจํารัส. 2554. การศึกษาหาดัชนีการเก็บเกี่ยวลําไยพันธุดอในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม โดยใชอายุผลและปริมาณความรอนสะสม. วิทยานิพนธวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน, คณะผลิตกรรมการเกษตร, มหาวิทยาลัยแมโจ.
Chantrachit, T. 1994. Anaerobic conditions and off-flavor development in
ripening banana (Carvendishii spp.). M.S. Thesis in Horticulture, Oregon
State Universtiy.
4.2.5 ประชุมวิชาการ (Proceeding/ Conference)
ณวรรณพร จิรารัตน สมกิจ อนะวัชกุล ปยศักดิ์ คงวิริยะกุล และสมบัติ พนเจริญสวัสดิ์.
2550. ผลของการเสริมดอกปบในอาหารสุกรขุนตอสมรรถภาพการผลิตและ
คุณภาพซาก. รายงานการประชุมวิชาการ ครัง้ ที่ 45, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. น. 308314.
Yamagishi, Y., H. Mitamura, N. Arai, Y. Mitsunaga, Y. Kawabata, M. Khachapicha,
and T. Viputhamumas. 2005. Feeding habits of hatchery-reared young
Mekong giant catfish in fish pond and Mae Peum reservoir. Precedding
of the 2nd Internationl Symposium on SEASTAR 2000 and Asian BioLogging Science. Kyoto, Japan. pp. 17-22.
4.2.6 สื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet)
กรมสงเสริมการเกษตร. 2561. การปลูกผักแบบไมใชดิน (ไฮโดรโปนิกซ). แหลงขอมูล
http://www.servicelink.doae.go.th/corner%20book/ book%2005/
Hydropronic.pdf (25 กรกฎาคม 2561).
Linardakis, D.K. and B.I. Manois. 2005. Hydroponics culture of strawberries
in Perlite. Available: http://www.schunder.com/strawberries.html
(April 21, 2005.)
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5. ตัวอยางรูปแบบและคําแนะนําที่เปนภาษาอังกฤษ
ตัวอยางรูปแบบและคําแนะนําศึกษาเพิ่มเติมไดที่ เว็บไซต http://jap.mju.ac.th
การสงบทความ สามารถเลือกชองทางที่สะดวก จากรูปแบบตางๆ ดังนี้
1. ทางไปรษณีย ซีดี 1 แผน และเอกสาร 3 ชุด พรอมแบบลงทะเบียนสงบทความหรือจดหมาย
นําสงที่
บรรณาธิการวารสารผลิตกรรมการเกษตร
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ
63 หมู 4 ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50290
2. อีเมล
japmju@gmail.com (สงไฟล พรอมแบบลงทะเบียนสงบทความ ทีก่ รอกขอความ
แลว)
3. Online (ThaiJo) เขาเว็บไซต http://www.tci-thaijo.org แลวเลือกชื่อวารสาร Journal of
Agricultural Production เพือ่ สงบทความออนไลน (ตองลงทะเบียนสมัครสมาชิก
วารสารกอน (ไมมีคาใชจาย) จึงจะสามารถสงบทความได)
การตรวจแกไขและการยอมรับการตีพิมพ
1. การติดตอผูเ ขียนจะติดตอผานอีเมล ตามทีอ่ ยูข อง correspondent author หรือหากจําเปนจะติดตอ
ทางไปรษณียหรือเบอรโทรศัพทตามที่อยูที่ติดตอได
2. เรื่องที่ผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิอยางนอย 2 ทาน จึงจะไดรับใหลงตีพิมพในวารสาร โดยจะ
ตอบรับการตีพิมพหรือปฏิเสธบทความ ภายในไมเกิน 120 วัน
3. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจแกไขเรื่องที่จะสงตีพิมพทุกเรื่องตามที่เห็นสมควร ในกรณี
ที่จําเปนจะสงตนฉบับที่แกไขแลวคืนใหผูเขียน เพื่อความเห็นชอบอีกครั้งกอนตีพิมพ
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Guide for Authors
Manuscripts submitted for publication should be of high academic merit and are
accepted on condition that they are contributed solely to the Journal of Agricultural
Production. Submission of a multi-authored manuscript implies the consent of all the
participating authors. All manuscripts considered for publication will be peer-reviewed
by at least 2 independent referees.
Submission checklist
Manuscripts submission must include title page, abstract, keyword, text, tables,
figures, acknowledgements, reference list and appendices (if necessary). The title page
of this file should be include the title of the article, full name, official name and affiliations
of all authors and E-mail address for corresponding author. The total manuscript should
not exceed 10 pages.
Preparation of the manuscript
All manuscripts submission for publication in the journal should followed the
following guidelines:
1. Manuscript texts must be written using high-quality language. For non-native
English language authors, the article should be proof-read by a language specialist
before submission.
2. The manuscript text, tables and figures should be created using Microsoft Word.
3. If possible, all text throughout the manuscript should be used 15 pt ~TH
SarabunPSK except the title topic using 16-pt, otherwise, Browallia new would
be replaced.
4. Manuscript texts should be prepared as single column, with sufficient margin (2.5
centimeters for each side).
5. Abstract should not exceed than 300 words and provide only 4 key-words for
each manuscript.
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6. All measurement in the text should be reported in abbreviation, using metric
system.
7. Tables and figures should each be numbered consecutively.
8. Acknowledgments should be as brief as possible, in a separate section before
the references.
9. Citations of published literature in the text should be given in the form of author
and year in parentheses; (Pawin et al., 2012) or if the name forms part of a
sentence, it should be followed by the year in parentheses; Pawin et al. (2012).
All references mentioned in the reference list must be cited in the text, and vice
versa. The reference list at the end of the manuscript should be listed
alphabetically. The following are examples of reference writing.
Standard journal:
Shternshi, M., O. Tomilova, T. Shpatova and K. Soytong. 2005. Evaluation of ketomiummycofungicide on siberian isolates of phytopathogenic Fungi. J. Ari. Tech. 1(2): 247253.
Books/ Textbook:
Steel, R.G.D., J.H. Torrie, and D.A. Dickie. 1997. Principal and procedures of atatisticabiometric approach. 3rd Editon. McGraw-Hill Publishing Company, Toronto.
Section in Books with Editors:
Kubo, T. 2003. Molecular analysis of the honeybee socially. pp. 3-20. In: T. Kikuchi, N.
Azuma and S. Higashi (eds.). Gene, Behaviors and Evolution of Social Insects. Hokkaido
University Press. Sapporo.
Thesis:
Chantrachit, T. 1994. Anaerobic conditions and off-flavor development in ripening banana
(Carvendishii spp.). M.S. Thesis in Horticulture, Oregon State Universtiy.
Proceeding/ Conference:
Yamagishi, Y., H. Mitamura, N. Arai, Y. Mitsunaga, Y. Kawabata, M. Khachapicha, and T.
Viputhamumas. 2005. Feeding habits of hatchery-reared young Mekong giant catfish
in fish pond and Mae Peum reservoir. Precedding of the 2nd Internationl Symposium
on SEASTAR 2000 and Asian Bio-Logging Science. Kyoto, Japan. pp. 17-22.
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คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม มีวตั ถุประสงคเพือ่ การเผยแพรผลงานวิจยั
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ในสาขาที่เกี่ยวของอยางนอย 2 ทาน และเมื่อผานการประเมินแลว กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการ
ตรวจแกไขเรื่องที่จะสงพิมพตามที่เห็นสมควร และไมรับพิจารณาตนฉบับที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑ
การตีพิมพของวารสาร สําหรับผูสนใจบทความสามารถเขาถึงเนื้อหาผลงานตีพิมพไดโดยไมเสียคาใชจาย
(Open access)
เนื้อหาบทความในวารสารนี้ เปนความคิดเห็นของผูเขียน โดยผานความเห็นชอบจากผูทรงคุณวุฒิ
ในการตรวจอาน คณะผูจ ดั ทําไมจาํ เปนตองเห็นดวยและมิใชความรับผิดชอบของคณะผลิตกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแมโจ

ติดตอสอบถาม
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Linardakis, D.K. and B.I. Manois. 2005. Hydroponics culture of strawberries in Perlite.
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