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Abstract

The toxicity of plants crude extracts from neem (Azadirachta indica), turmeric
(Curcuma longa) and Siam weed (Chromolaena odorata) in controlling cotton leafworm,
Spodoptera litura, was conducted in the laboratory. Each crude extract (1, 3, 5 and 10%
w/v) was tested for contact and oral toxicity. In term of contact toxicity, the results
indicated that the 10% turmeric crude extract was the highest effective to cause
Spodoptera litura die 83.33% in 7 days, followed by 10% Siam weed crude extract for
63.33% and 1% neem crude extract was lowest effective (6.67%) . The LC50 values at 7
days of turmeric, Siam weed and neem were 5.66, 6.92 and 24.55, respectively. According
to oral toxicity, 10% Siam weed extract caused Spodoptera litura die 43.33% highest
than that of all crude extracts. The LC50 values of oral toxicity at 7 days of Siam weed,
neem and turmeric were 10.47, 14.57 and 14.78, respectively. In summary, 10% crude
extract of turmeric and Siam weed have high ability of controlling Spodoptera litura
within 7 days and could be used in planning insect pests control, reducing and replacing
chemical use in control method.
Keywords: crude extract, common cutworm, Spodoptera litura
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บทคัดยอ

การทดสอบความเปนพิษของสารสกัดหยาบจากสะเดา (Azadirachta indica) ขมิน้ ชัน (Curcuma
longa) และสาบเสื อ (Chromolaena odorata) ในการควบคุ ม หนอนกระทู  ผั ก ได ดํ า เนิ น การ
ในหองปฏิบัติการ โดยสารสกัดหยาบจากพืชในแตละความเขมขน (1, 3, 5, 7 และ 10% w/v) นํามา
ทดสอบความเปนพิษโดยวิธีการสัมผัสและโดยวิธีการกิน พบวาสารสกัดหยาบจากขมิ้นชันที่ 10% ทําให
หนอนกระทูผักตายมากที่สุดภายใน 7 วันถึง 83.33% รองลงมาคือสารสกัดหยาบจากสาบเสือ 10%
โดยมีอตั ราการตายที่ 63.33% สวนสารสกัดหยาบของสะเดาที่ 1% พบวามีคา การตายนอยทีส่ ดุ (6.67%)
คา LC50 ของขมิ้นชัน สาบเสือ และสะเดาเทากับ 5.66, 6.92 และ 24.55 ตามลําดับ สวนการทดสอบ
โดยวิธีการกินพบวา สารสกัดหยาบ 10% จากสาบเสือทําใหหนอนกระทูผักตายมากที่สุดภายใน 7 วัน
เทากับ 43.33% เมื่อเทียบกับสารสกัดหยาบชนิดอื่น คา LC50 ของการทดสอบความเปนพิษโดยการกิน
สาบเสือ สะเดา และขมิ้นชันเทากับ 10.47, 14.57 และ 14.78 ตามลําดับ ดังนั้นสรุปไดวาสารสกัดหยาบ
จากขมิ้นชันและสาบเสือที่ 10% สามารถควบคุมหนอนกระทูผักไดภายใน 7 วัน และสามารถนํา
สารสกั ด หยาบนี้ ม าใช ใ นการวางแผนการกํ า จั ด แมลงศั ต รู พื ช เพื่ อ ลดและทดแทนการใช ส ารเคมี
ในการควบคุมได
คําสําคัญ: สารสกัดหยาบ หนอนกระทูผัก Spodoptera litura

คํานํา

พืชผักเปนหนึง่ อาหารทีส่ าํ คัญในชีวติ ประจําวัน
มีการบริโภคทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากปจจุบันผูบริโภค
คํานึงถึงการบริโภคอาหารทีม่ คี ณ
ุ คาทางโภชนาการ
และมีประโยชนตอสุขภาพทําใหความตองการ
สินคาในกลุมพืชผักมีปริมาณสูงขึ้น แตการผลิต
พืชผักมักประสบปญหาทีส่ าํ คัญคือ การตกคางของ
สารพิษในผลผลิต เนือ่ งจากพืชผักสวนใหญมรี ายงาน
ชนิดของแมลงศัตรูพืชเขาทําลายจํานวนมาก เชน
หนอนใยผัก (Plutella xylostella) เพลี้ยไฟพริก
(Scirtothrips dorsalis) เพลี้ยออนฝาย (Aphis
gossypii) ไรแดง (Eutetranychus africanus)
ไรขาวพริก (Polyphagotarsonemus latus)
เปนตน จึงทําใหมีการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช
ในปริมาณทีม่ าก สงผลกระทบตอสุขภาพของผูผ ลิต

ผูบ ริโภคและสิง่ แวดลอมโดยรอบ แมลงศัตรูทสี่ าํ คัญ
ของพืชผักที่สรางความเสียหายใหแกเกษตรกร
ผูป ลูกผักอยูเ สมอคือ หนอนกระทูผ กั Spodoptera
litura (Fabricius, 1775) อันดับ Lepidoptera
วงศ Noctuidae (สมภพ, 2542) โดยหนอนกระทู
ผักชนิดนี้สามารถกินพืชอาหารหลายชนิด ไดแก
กะหลํ่ า ปลี กะหลํ่ า ดอก ผั ก คะน า ผั ก กาดหั ว
ผั ก กาดหอม ผั ก กาดขาวใหญ ยาสู บ ข า วโพด
ยางพารา ถั่ ว เขี ย ว ตลอดจนไม ผ ลและไม ด อก
ไมประดับหลายชนิด โดยสรางความเสียหายแก
พืชปลูกในชวงที่เปนตัวหนอนระยะตาง ๆ โดย
ตัวหนอนจะเริม่ กัดกินใบพืชตัง้ แตฟก ออกมาจากไข
และจะอยูรวมกันเปนกลุมในระยะแรก เมื่อเจริญ
เติ บ โตเข า ระยะที่ 2 ตั ว หนอนจะเริ่ ม แยกย า ย
กระจายตัวไปทําลายตนพืชโดยรอบ โดยเขากัดกิน
ใบ ยอด กาน ดอก หัว และทุกสวนของพืช (Hill,
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1983) ในการควบคุมหนอนกระทูผักนี้เกษตรกร
นิยมใชสารเคมีสงั เคราะหในการปองกันกําจัด ทําให
แมลงเกิดการดื้อตอสารเคมีกําจัดแมลงดังกลาว
รวมถึงยังสามารถทําลายแมลงศัตรูธรรมชาติที่มี
ประโยชน ซึ่งเปนหนึ่งในตนเหตุของการทําใหเกิด
แมลงศั ต รู ช นิ ด ใหม ที่ จ ะสามารถเข า มาระบาด
ในพื้ น ที่ ไ ด ทั้ ง ยั ง เกิ ด การตกค า งของสารเคมี
ในสิ่งแวดลอม สรางความเปนพิษตอมนุษยและ
สัตวเลีย้ งลูกดวยนมในระบบหวงโซอาหารขึน้ อยาง
ตอเนือ่ ง (อารมณ, 2536) ดังนัน้ การใชสารสกัดจาก
พืชควบคุมหนอนกระทูผักก็เปนอีกทางเลือกหนึ่ง
ในการชวยลดปริมาณการใชสารเคมีสังเคราะห
ใหนอยลง ซึ่งจะมีความปลอดภัยกับมนุษย สัตว
และสิ่งแวดลอมตอไป

อุปกรณและวิธีการ

การสกัดสารจากพืช
เก็บรวบรวมชนิดพืชที่นํามาใชในการศึกษา
ไดแก ใบสะเดา (Azadirachta indica A. Juss.),
เหงาขมิน้ ชัน (Curcuma longa L.) และใบสาบเสือ
(Chromolaena odorata (L.)) บริเวณตําบล
หนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม มาลาง
ทําความสะอาด ตอจากนัน้ หัน่ ใหเปนชิน้ เล็ก ๆ และ
ซับนํ้าออกแลวจึงปลอยใหแหง นําไปอบในเครื่อง
อบลมรอน (hot air oven) ที่อุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นชั่งตัวอยาง
ของพืชทีแ่ หงสนิท ชนิดละ 100 กรัม แชในเอทานอล
95 เปอรเซ็นต อัตราสวน 1 : 5 (นํ้าหนัก/ปริมาตร)
ในบีกเกอรขนาด 500 มิลลิลติ ร ทําการคนชิน้ สวนพืช
ที่แชในเอทานอลอยางสมํ่าเสมอ เมื่อครบกําหนด
เปนเวลา 7 วัน นําสารละลายที่ไดไปกรองดวย
ผาขาวบางและกระดาษกรอง แลวนําไประเหยเอา
เอทานอลออกดวยเครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน

(rotary evaporator) จากนั้นเก็บสารสกัดหยาบ
ที่ไดจากการระเหย เก็บรักษาไวที่อุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส เพื่อใชในการทดลองตอไป
การศึกษาผลของสารสกัดจากพืชตอหนอนกระทูผ กั
1. การเพาะเลีย้ งหนอนกระทูผ กั เพือ่ การทดสอบ
เก็ บ ตั ว อย า งหนอนกระทู  ผั ก จากแปลง
ปฏิบัติการสาขาวิชาพืชผัก มหาวิทยาลัยแมโจ
โดยเก็บกลุมหนอนมาเลี้ยงในหองปฏิบัติการให
กลายเปนตัวเต็มวัย จากนั้นนําตนคะนาที่ปลูก
เตรียมไวมาใสในกรงเลี้ยงแมลงเพื่อใหตัวเต็มวัย
ตัวเมียวางไข เก็บกลุมไขหนอนกระทูผักที่ไดแยก
ออกมาเพื่อนํามาเพาะเลี้ยงหนอนระยะที่ 2 ใหได
ปริมาณตัวหนอนมากพอกับการทดลอง
2. การทดสอบความเปนพิษของสารสกัดจากพืช
โดยวิธีการสัมผัส (contact toxicity)
นําสารสกัดหยาบจากใบสะเดา ขมิน้ ชัน และ
สาบเสือที่เตรียมไวในขั้นตอนแรกมาปรับปริมาณ
ความเขมขนใหเปนสารละลายเขมขนรอยละ 1, 3,
5 และ 10 (นํ้าหนัก/ปริมาตร) โดยใชตัวทําละลาย
เอทานอล 95% เปนตัวควบคุม ใชตวั หนอนกระทูผ กั
ระยะที่ 2 จํานวน 10 ตัวตอ 1 ความเขมขนของ
สารสกัด โดยทําการทดลองทัง้ หมด 3 ซํา้ นําสารสกัด
ที่เตรียมไวในแตละความเขมขน มาหยดลงบน
สวนอกของหนอนกระทูผ กั บริเวณปลองที่ 3 โดยใช
ไมโครปเปต (Proline®) ปริมาณ 2 ไมโครลิตร
จากนัน้ ปลอยทิง้ ไวใหแหงกอน ยายหนอนกระทูผ กั
ลงในจานทดลองที่มีอาหารเทียมที่ใชเลี้ยงหนอน
โดยดัดแปลงตามสูตรของอุทัย (2530) ทําการ
เปลีย่ นอาหารเทียมทีใ่ ชเลีย้ งตัวหนอนทุกวัน สังเกต
และบันทึกอัตราการตายของหนอนกระทูผ กั ทุกวัน
เปนเวลา 7 วัน (อธิราช, 2550)
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3. การทดสอบความเปนพิษของสารสกัดจากพืช
โดยวิธีการกิน (oral toxicity)
นําสารสกัดหยาบจากใบสะเดา ขมิน้ ชัน และ
สาบเสือจากเตรียมในขั้นตอนแรกมาปรับปริมาณ
ใหเปนสารละลายเขมขนรอยละ 1, 3, 5 และ 10
(นํ้าหนัก/ปริมาตร) โดยใชตัวทําละลายเอทานอล
95% เปนตัวควบคุม ตัดใบคะนาเปนวงกลมที่มี
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 เซนติเมตร แลวทําการ
หยดสารสกัดทีเ่ ตรียมไวในแตละความเขมขนโดยใช
ไมโครปเปต (Proline®) จํานวน 30 ไมโครลิตรบน
ใบคะนา จากนั้นปลอยหนอนกระทูผักระยะที่ 2
จํานวน 10 ตัวตอหนึ่งความเขมขนของสารสกัด
ลงบนใบคะนาจํานวน 1 ตัวตอ 1 ใบ โดยทําการ
ทดลองทั้งหมด 3 ซํ้า ปลอยใหหนอนกระทูผักกิน
ใบคะนาที่หยดสารสกัดลงไปจนหมด จากนั้นยาย
หนอนกระทูผักลงในจานทดลองที่มีอาหารเทียม
สําหรับเลี้ยงหนอน ซึ่งจะมีการเปลี่ยนอาหารเทียม
ทุกวัน สังเกตและบันทึกอัตราการตายของหนอน
กระทูผักทุกวันเปนเวลา 7 วัน
การวิเคราะหผลขอมูล
นําขอมูลอัตราการตายของหนอนกระทูผัก
จากสารสกัดมาวิเคราะหหาคาความแปรปรวนทาง
สถิตทิ รี่ ะดับความเชือ่ มัน่ ที่ 95% เปรียบเทียบความ
แตกตางทางสถิติโดยวิธี Duncan Multiple Rang
Test (DMRT) และวิเคราะหหาคา LC50, LC90
โดยวิธี Probit analysis (Abbott, 1925)

ผลการวิจัยและวิจารณ

ความเป น พิ ษ ของสารสกั ด จากพื ช โดยวิ ธี ก าร
สัมผัส
ผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจาก
ใบสะเดา ขมิ้นชัน และสาบเสือ ตอหนอนกระทูผัก

โดยวิธกี ารสัมผัสทีท่ ดสอบในหองปฏิบตั กิ าร หลังจาก
ทดสอบ 7 วัน พบวาสารสกัดจากขมิ้นชันที่ความ
เขมขน 10% ใหผลการตายของหนอนกระทูผัก
ดีที่สุดแตกตางจากผลการทดลองในระดับความ
เขมขนอื่น ๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยพบวา
ภายใน 24 ชั่วโมง ตัวหนอนมีอัตราการตายเทากับ
70% และเพิ่มสูงสุดในวันที่ 3 ที่มีอัตราการตาย
สูงถึง 83.33% เมือ่ เปรียบเทียบกับผลการตายของ
หนอนจากการทดลองอื่น รองลงมาไดแก สารสกัด
จากสาบเสือที่ระดับความเขมขน 10% มีอัตรา
การตายสูงสุดในวันที่ 4 เทากับ 63.33% สวน
สารสกัดจากสะเดา ในทุกความเขมขนใหอัตรา
การตายของหนอนกระทูผ กั นอยทีส่ ดุ (6.67, 16.67,
20.00 และ 20.00 ตามลํ า ดั บ ) (Table 1)
ซึ่งสอดคลองกับผลการทดลองของ วัชระ (2554)
ที่ไดรายงานวา ขมิ้นชันที่สกัดดวยตัวทําละลาย
แอลกอฮอล ทีร่ ะดับความเขมขน 20% สามารถฆา
หนอนกระทูผักเทากับ 56.67% ภายในระยะเวลา
24 ชั่ ว โมง แต อ ย า งไรก็ ต ามประสิ ท ธิ ภ าพของ
สารสกั ด ขมิ้ น ชั น อาจมี ค วามแตกต า งหากใช
ตัวทําละลายทีแ่ ตกตางกัน เชน หากนําสารสกัดจาก
ขมิน้ ชันทีส่ กัดดวยสารละลายของปโตรเลียมอีเทอร
และเมทิลแอลกอฮอล มาทดสอบกับหนอนกระทูผ กั
ผลปรากฏวาที่เวลา 24 ชั่วโมง การตายของหนอน
กระทูผ กั ลดลงเหลือเพียง 4.55% เทานัน้ (ฐิตนิ นั ท,
2548) หรื อ หากสกั ด ขมิ้ น ชั น ด ว ยตั ว ทํ า ละลาย
เฮกเซน คลอโรฟอรม นํ้า และเมทิลแอลกอฮอล
ในความเขมขนที่ 0.3% สามารถทําใหตัวหนอน
กระทูผักตายได 70% (มยุรา และศจีรัตน, 2547)
นอกจากนี้ Tavares และคณะ (2013) ไดรายงานวา
สารสกัดขมิน้ ชันความเขมขน 1% ผสมลงอาหารเทียม
สามารถใชกาํ จัดดวงงวงขาวตัวเต็มวัย และสามารถ
กําจัดหนอนกระทูขาวโพดไดถึง 58% อุดมลักษณ
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(2540) ไดรายงานวา สารออกฤทธิท์ สี่ าํ คัญในขมิน้ ชัน
ที่มีผลตอการตายของแมลง ไดแก สารพิมเสน
(borneol) เฟลแลนดรีน (phellandrene) และไพนีน
(pinene) สารออกฤทธิ์เหลานี้สามารถนํามาใช
ในการปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชชนิดอื่นไดอีก
เชน ดวงถั่วเขียว มอดแปง มอดขาวเปลือก หนอน
กระทูหอม หนอนใยผัก เปนตน
ในทางกลั บ กั น อั ต ราการตายของหนอน
กระทูผักกับสารสกัดจากสะเดาที่พบคอนขางตํ่า
เนือ่ งจากสารอะซาไดแรคติน (azadirachtin) ทีเ่ ปน
สารออกฤทธิ์ ห ลั ก นั้ น มี ผ ลในการยั บ ยั้ ง การกิ น
การเจริญเติบโต รวมไปถึงการสืบพันธุของแมลง
เปนหลัก ดังนั้นอัตราการตายของหนอนกระทูผัก
จึงมีผลที่ไมสูงมากนัก แตอัตราการตายของหนอน
กระทูผักที่เกิดขึ้นสวนใหญเปนผลสืบเนื่องจาก
สาเหตุดังกลาว เชน การตายของตัวหนอนระหวาง
เปลีย่ นระยะการเจริญเติบโตการตายทีพ่ บในระยะ
ดักแด รวมทั้งลักษณะความผิดปกติที่เกิดขึ้นของ
ตัวเต็มวัย นอกจากนีส้ ะเดายังมีฤทธิเ์ ปนสารไลแมลง
มีผลตอตัวหนอนและตัวเต็มวัยไดอีกดวย (Gadi,
2017; Sithisarn et al., 2009)
คา LC50 และ LC90 (ความเขมขนของสารสกัด
ทีท่ าํ แมลงตาย 50% และ 90%) ที่ 7 วันของสารสกัด
จากใบสะเดา เทากับ 24.55% และ 49.50%
สารสกัดจากขมิ้นชันเทากับ 5.66% และ 11.36%
สารสกัดจากสาบเสือเทากับ 6.92% และ 18.90%
(Table 3) พบวาแตกตางจาก วัชระ (2554) ที่ได
รายงานวาคา LC50 จากสารสกัดขมิน้ ชันทีส่ กัดดวย
แอลกอฮอลเทากับ 13.47% ที่ 24 ชั่วโมง โดย
ประสิทธิภาพขององคประกอบในขมิน้ ชันขึน้ อยูก บั
ป จ จั ย ทางพั น ธุ ก รรม และองค ป ระกอบทาง
สิ่งแวดลอมที่เพาะปลูกในชวงเวลานั้น โดยความ
เขมขนของนํ้ามันหอมระเหย (essential oil)

(α และ β-turmerones, myrcene, 1, 8-cineole
และ p-cymene) ในขมิน้ ชันนัน้ จะสามารถแปรผัน
ไปตามฤดูกาลและสถานทีป่ ลูกนัน้ (Bansal et al.,
2002)
ความเปนพิษของสารสกัดจากพืชโดยวิธีการกิน
ผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจาก
ใบสะเดา ขมิ้นชัน และสาบเสือ ตอหนอนกระทูผัก
โดยวิธีการกินในหองปฏิบัติการ หลังจากทดสอบ
7 วัน พบวาสารสกัดจากสาบเสือที่ความเขมขน
10% ใหผลการตายของหนอนกระทูผักสูงที่สุด
เทากับ 43.33% แตกตางจากการทดลองอื่นอยาง
มีนัยสําคัญ โดยพบวา สารสกัดจากสาบเสือที่ 5%
สารสกัดจากขมิน้ ชันที่ 5%, 10% และสารสกัดจาก
สะเดาที่ 3%, 5%, 10% มีคา ผลการตายของหนอน
กระทูผักระหวาง 23.3-36.67% นั้น ทําใหหนอน
กระทูผ กั มีอตั ราการตายไมแตกตางกัน สวนสารสกัด
จากสะเดา 1% สารสกัดจากขมิ้นชัน 1% และ 3%
สารสกัดจากสาบเสือที่ 1% และ 3% มีอัตราการ
ตายไมแตกตางกับชุดควบคุม (Table 2) สอดคลอง
กับอุดมลักษณ (2540) ที่รายงานวานํ้ามันหอม
ระเหยที่สกัดไดจากใบสาบเสือมีสาร α-pinene,
cadiene, α-camphor, limonene, β-caryophyllene และ cadinol โดยมีสาร α-pinene
สามารถออกฤทธิก์ าํ จัดแมลงกับหนอนใยผัก หนอน
กระทูผ กั จากการทดลองจะเห็นไดวา อัตราการตาย
ของหนอนกระทูผักจากวิธีการกินมีคานอยกวา
วิธสี มั ผัส (43.33% และ 63.33%) และจากการวิจยั
ของ Sahayraj and Paulraj (2000) ที่นําพืช
ในวงศทานตะวัน (Asteraceae) มาใชในขับไล
หนอนกระทูผักออกจากแปลงปลูกถั่วลิสง โดย
พบวาหากเพิ่มความเขมขนจะทําใหการหลบหนี
ของหนอนกระทูผักจะเพิ่มขึ้นดวย สวนสารสกัด

Average mortality percentage at various days after spraying ± S.E.1/
2
3
4
5
6
0.00 ± 0.00e 0.00 ± 0.00f 0.00 ± 0.00f 0.00 ± 0.00g 0.00 ± 0.00g
3.33 ± 3.33d 6.67 ± 3.33e 6.67 ± 3.33e 6.67 ± 3.33f 6.67 ± 3.33f
3.33 ± 3.33d 6.67 ± 6.67e 6.67 ± 6.67e 13.33 ± 8.82e 13.33 ± 8.82e
6.67 ± 3.33c 13.33 ± 3.33d 10.00 ± 0.00d 16.67 ± 6.67d 16.67 ± 6.67e
6.67 ± 3.33c 16.67 ± 3.33c 20.00 ± 5.77c 20.00 ± 5.77c 20.00 ± 5.77d
3.33 ± 3.33d 13.33 ± 6.67d 13.33 ± 6.67d 13.33 ± 6.67e 16.67 ± 3.33e
20.00 ± 0.00c 30.00 ± 5.77c 30.00 ± 5.77c 30.00 ± 5.77c 30.00 ± 5.77c
33.33 ± 8.82b 36.67 ± 6.67c 36.67 ± 8.82c 36.67 ± 8.82c 43.33 ± 6.67c
76.67 ± 3.33a 83.33 ± 3.33a 83.33 ± 3.33a 83.33 ± 3.33a 83.33 ± 3.33a
23.33 ± 8.82c 23.33 ± 8.82c 26.67 ± 8.82c 26.67 ± 8.82c 26.67 ± 8.82c
20.00 ± 5.77c 30.00 ± 5.77c 30.00 ± 5.77c 30.00 ± 5.77c 30.00 ± 5.77c
33.33 ± 13.33b 33.33 ± 13.33c 36.67 ± 12.02c 40.0 ± 10.0c 40.00 ± 10.00c
46.67 ± 3.33b 56.67 ± 6.67b 63.33 ± 6.67b 63.33 ± 6.67b 63.33 ± 6.67b

1/

Mean within columns followed by the same letter are not significantly different at 5% by DMRT.

1
Control
0.00 ± 0.00e
1% of Azadirachta indica extract 3.33 ± 3.33d
3% of A. indica extract
3.33 ± 3.33d
5% of A. indica extract
3.33 ± 3.33d
10% of A. indica extract
6.67 ± 3.33d
1% of Curcuma longa extract
3.33 ± 3.33d
3% of C. longa extract
10.00 ± 5.77d
5% of C. longa extract
26.67 ± 3.33c
10% of C. longa extract
70.00 ± 0.00a
1% of Chromolaena odorata extract 16.67 ± 8.82c
3% of C. odorata extract
16.67 ± 3.33c
5% of C. odorata extract
30.00 ± 10.00b
10% of C. odorata extract
43.33 ± 3.33b

Treatment

Table 1 Average mortality percentage of Spodoptera litura by contact toxicity with plant extracts under laboratory

7
0.00 ± 0.00f
6.67 ± 3.33e
16.67 ± 6.67d
20.00 ± 5.77d
20.00 ± 5.77d
20.00 ± 0.00d
30.00 ± 5.77c
43.33 ± 6.67c
83.33 ± 3.33a
26.67 ± 8.82c
30.00 ± 5.77c
43.33 ± 8.82c
63.33 ± 6.67b
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1/

Mean within columns followed by the same letter are not significantly different at 5% by DMRT.

1
Control
0.00 ± 0.00a
1% of Azadirachta indica extract 0.00 ± 0.00a
3% of A. indica extract
3.33 ± 3.33a
5% of A. indica extract
3.33 ± 3.33a
10% of A. indica extract
0.00 ± 0.00a
1% of Curcuma longa extract
0.00 ± 0.00a
3% of C. longa extract
0.00 ± 0.00a
5% of C. longa extract
3.33 ± 3.33a
10% of C. longa extract
0.00 ± 0.00a
1% of Chromolaena odorata extract 0.00 ± 0.00a
3% of C. odorata extract
0.00 ± 0.00a
5% of C. odorata extract
0.00 ± 0.00a
10% of C. odorata extract
3.33 ± 3.33a

reatment

Average mortality percentage at various days after spraying ± S.E.1/
2
3
4
5
6
a
a
b
b
0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00b
0.00 ± 0.00a 0.00 ± 0.00a 3.33 ± 3.33b 13.33 ± 3.33b 16.67 ± 3.33b
3.33 ± 3.33a 3.33 ± 3.33a 3.33 ± 3.33b 13.33 ± 3.33b 20.00 ± 5.77b
3.33 ± 3.33a 6.67 ± 6.67a 6.67 ± 6.67b 10.00 ± 10.00b 16.67 ± 12.02b
0.00 ± 0.00a 3.33 ± 3.33a 6.67 ± 3.33b 13.33 ± 8.82b 16.67 ± 3.33b
0.00 ± 0.00a 3.33 ± 3.33a 6.67 ± 3.33b 10.00 ± 0.00b 10.00 ± 0.00b
3.33 ± 3.33a 6.67 ± 6.67a 6.67 ± 6.67b 20.00 ± 10.00b 20.00 ± 10.00b
3.33 ± 3.33a 3.33 ± 3.33a 10.00 ± 5.77b 20.00 ± 5.77b 26.67 ± 3.33b
0.00 ± 0.00a 0.00 ± 0.00a 3.33 ± 3.33b 16.67 ± 6.67b 30.00 ± 11.55b
0.00 ± 0.00a 0.00 ± 0.00a 3.33 ± 3.33b 3.33 ± 3.33b 3.33 ± 3.33b
0.00 ± 0.00a 0.00 ± 0.00a 3.33 ± 3.33b 13.33 ± 3.33b 20.00 ± 0.00b
0.00 ± 0.00a 0.00 ± 0.00a 6.67 ± 6.67b 26.67 ± 8.82b 33.33 ± 8.82a
6.67 ± 3.33a 10.00 ± 0.00a 20.00 ± 10.00a 30.00 ± 20.00a 33.33 ± 23.33a

Table 2 Average mortality percentage of Spodoptera litura by oral toxicity with plant extracts under laboratory
7
0.00 ± 0.00c
16.67 ± 3.33c
23.33 ± 6.67b
30.00 ± 15.27b
36.67 ± 12.02b
10.00 ± 0.00c
26.67 ± 6.67c
30.00 ± 5.77b
33.33 ± 8.82b
6.67 ± 3.33c
20.00 ± 0.00c
33.33 ± 8.82b
43.33 ± 18.60a
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จากขมิ้นชันและสะเดา แมวาใหอัตราการตายของ
หนอนกระทูผักที่ตํ่ากวาสารสกัดจากสาบเสือ แตก็
ยั ง สามารถนํ า มาใช ค วบคุ ม หนอนกระทู  ผั ก ได
สอดคลองกับ วัชระ (2554) ที่รายงานวาสารสกัด
จากขมิ้นชันสามารถกําจัดหนอนกระทูผัก โดยมี
อั ต ราการตาย 16.67% ที่ ค วามเข ม ข น 20%
ในระยะเวลา 24 ชัว่ โมง นอกจากนีย้ งั สอดคลองกับ
Koul et al. (1996) ไดอธิบายถึงสารประกอบ
salannin และ nimbinene ในสะเดาวาไมมีผลถึง
ความเปนพิษกับหนอนกระทูผักแตจะมีผลในดาน
การยับยัง้ การรับรูข องสารเคมี (chemoreceptor)

และเปนผลกับการยับยั้งการกินอาหารของหนอน
กระทูผัก
คา LC50 และ LC90 (ความเขมขนของสารสกัด
ที่ทําแมลงตาย 50% และ 90%) ที่ 7 วัน ของ
สารสกั ด จากใบสะเดา เท า กั บ 14.57% และ
34.31% สารสกัดจากขมิน้ ชันเทากับ 14.78% และ
33.34% สารสกัดจากสาบเสือเทากับ 10.47% และ
20.90% (Table 4) สอดคลองกับรายงานของ Tran
et al. (2020) ที่ไดรายงานวาสารสกัดจากใบ
สาบเสือ สามารถใชกําจัดหนอนกระทูผักได โดยมี
คา LD50 เทากับ 0.57 ในชวงเวลา 24 ชั่วโมง

Table 3 LC50, LC90 and regression parameter estimates of plant extracts by contact
toxicity with plant extracts under laboratory
Parameter/Treated
LC50
LC90
Parameter estimates*
A
Slope
Coefficient of determination (R2)

24.55
49.50

5.66
11.36

Chromolaena
odorata
extract
6.92
18.90

-1.32
0.06
0.55

-1.28
0.23
0.99

-0.77
0.11
0.98

Azadirachta
Curcuma
indica extract longa extract

*Parameter estimates for regression line Y = A + Slope * X
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Table 4 LC50, LC90 and regression parameter estimates of plant extracts by oral toxicity
with plant extracts under laboratory
Parameter/Treated
LC50
LC90
Parameter estimates*
A
Slope
Coefficient of determination (R2)

14.57
34.31

14.78
33.34

Chromolaena
odorata
extract
10.47
20.90

-0.96
0.07
0.91

-1.09
0.08
0.61

-0.77
0.11
0.98

Azadirachta
Curcuma
indica extract longa extract

*Parameter estimates for regression line Y = A + Slope * X

สรุปผลการวิจัย

หนอนกระทูผักไดเปนอยางดี นอกจากนั้นควร
ผลการทดสอบพบวาสารสกัดจากขมิ้นชัน ทําการศึกษาประสิทธิภาพการปองกันกําจัดตอ
และสาบเสือที่ความเขมขน 10% สามารถกําจัด แมลงศัตรูพืชชนิดอื่นตอไป
หนอนกระทูผักไดดีกวาสารสกัดจากสาบเสือและ
สะเดาทีค่ วามเขมขนอืน่ ๆ โดยวิธกี ารสัมผัส ภายใน เอกสารอางอิง
ระยะเวลา 7 วัน นอกจากนี้ผลการทดสอบจาก ฐิตินันท พันธนิกุล. 2548. อิทธิพลของสารสกัด
การกินของหนอนกระทูผ กั พบวาสารสกัดหยาบจาก
ธรรมชาติที่มีตอคุณภาพเมล็ดพันธุขาวโพด
สาบเสือที่ความเขมขน 10% ทําใหหนอนกระทูผัก
ขาวเหนียวพันธุส าํ ลีอสี านและการเขาทําลาย
ตายมากที่สุด อยางไรก็ตามสารสกัดหยาบจาก
ของดวงงวงขาวโพด. วิทยานิพนธปริญญา
ขมิน้ ชันและสะเดายังคงพบวาสามารถกําจัดหนอน
มหาบัณฑิต สาขาพืชสวน, มหาวิทยาลัย
กระทูผ กั ได แตจะใชเวลานานกวา 7 วัน โดยเฉพาะ
ขอนแกน.
สารสกัดหยาบจากสะเดาเพราะสะเดามีฤทธิใ์ นการ มยุรา สุนยวรี ะ และศจีรตั น กางกัน้ . 2547. ผลของ
ยับยั้งการกินของหนอนกระทูผัก จึงทําใหใชระยะ
สารสกัดจากขมิน้ ชันตอการตายและการเจริญ
เวลาทีน่ านกวาตัวหนอนจะตาย แมวา ความเปนพิษ
เติบโตของหนอนกระทูผัก. วารสารเกษตร
ของสารสกัดจากพืชทั้งสามชนิดโดยวิธีการกินนั้น
พระจอมเกลา 20(2): 16-21.
จะมีคาที่คอนขางตํ่า แตหากพิจารณาถึงแนวทาง วัชระ ทองสุขนอก. 2554. ประสิทธิภาพและการ
การฉีดพนใหสัมผัสกับตัวหนอนโดยตรงก็ยังคงมี
ออกฤทธิใ์ นการเปนสารกําจัดแมลงของสารสกัด
ประสิทธิภาพทีด่ ี สามารถนําไปพัฒนาเพือ่ ใชกาํ จัด
จากขมิ้นชัน (Curcuma longa Linn.) ตอ
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หนอนกระทู  ผั ก (Spodoptera litura
Fabricius). วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิ ช ากี ฏ วิ ท ยา, บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
สมภพ ฐิตะวสันต. 2542. หลักการผลิตผัก ภาควิชา
เทคโนโลยี ก ารผลิ ต พื ช และเทคโนโลยี
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Abstract

Increasing threats of ginger from bacterial wilt: Ralstonia solanacearum, is impacted
to ginger production. The objective of this study was to finding the integrated ginger
production system that was produced high yield stability and able to replanted in the
same area for farmer’s well-being sustainable development. This study evaluated the
integrated ginger production technology consist of soil preparation with soil fumigation
was mixed with lime and urea fertilizer rate of 800:80 kg/rai or 0.5:5.0 tons/hectare (1:10
ratio). After that, the soil was applied with bioproduct from Bacillus subtilis BS-DOA 24
strain for controlling bacterial wilt of ginger and disease-free rhizomes seeds from tissue
culture of ginger three generations (G3, G4 and G5) at Phetchabun Highland Agricultural
Research Center during 2016-2020. The rhizomes seed production after planting 11 months
was free from bacterial wilt disease. The number of DOA’s G3 branches per rhizome
(17 branches) was higher than other generation. In contrast, rhizome weight of G3 in DOA
technology (433 g/rhizome) was lower than another treatment however DOA’s G5
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(1,409 g/rhizome) was significantly heavier than farmer’s technology (910 g/rhizome).
Total yield of DOA’s technology in G3, G4 and G5 showed 3,248, 10,133 and 10,568 kg/
rai, respectively that the yield of DOA’s G5 was significantly higher than farmer method
(6,725 kg/rai) or 36.36% increased. The production costs of rhizomes ginger in G3
(28,817 baht/rai) were higher than another treatment due to high - value of seeds prices
in this generation. Net income of DOA’s G5 showed the highest of value as 211,360 baht/
rai therefore the profit (186,060 baht/rai) also was higher than farmer’s technology or
41.08% profit increased then BCR showed 7.35. During 2019-2020, 19 farmers were
established field demonstration by using DOA’s techniques and these knowledges were
transferred to 137 farmers for apply in their farming. Diseases-free rhizome seeds
(9,040 kg) were planted in 20.1 rai of farmer fields at Khao Kho, Phetchabun. In summary,
the disease-free ginger production was shown to increase productivity, decrease unit cost
and increase net income and net profit, and BS - DOA 24 strain bioproduct was controlled
bacterial wilt in all generations after replanted in the same area.
Keywords: Disease-free ginger, bacterial wilt, BS-DOA 24, Bacillus subtilis

บทคัดยอ

โรคเหี่ยวจากเชื้อ Ralstonia solanacearum ของขิง จะแสดงอาการใบเหี่ยวมวนจากตนถึง
ปลายยอด โคนตนและเหงามีลักษณะฉํ่านํ้า เนาเปอยมีกลิ่นเหม็น เมื่อผาหัวหรือตนจุมนํ้าจะมีเมือกขน
สีขุนขาวคลายนํ้านมไหลเปนทาง อาการทั้งหมดใชเวลา 5-7 วัน แพรระบาดในแปลงปลูกอยางรวดเร็ว
ดวยความชื้นและนํ้า ทําความเสียหายอยางสูงตอการผลิตและการตลาดของขิง ทุกพื้นที่ปลูกขิงทั้งใน
เขตรอนและเขตกึง่ รอนทัว่ โลก เชือ้ โรคเหีย่ วจะอาศัยอยูท งั้ ในหัวพันธุข งิ ในพืชอาศัยตระกูลขิงและตระกูล
มะเขือ อาศัยอยูในดินและแปลงปลูก การปลูกขิงของเกษตรกรจึงมีการยายพื้นที่ปลูกใหมทุกปเพื่อ
หลีกเลี่ยงการแพรระบาดของโรค แหลงปลูกขิงสวนใหญอยูตามพื้นที่ลาดชันแนวภูเขา จึงกอเกิดปญหา
การทําลายปา หนาดินถูกชะลางพังทลาย สภาพแวดลอมและโครงสรางของดินเปลี่ยน ดินเสื่อมความ
อุดมสมบูรณ เกิดการตกคางของสารเคมีเปนพิษตอดิน นํ้าและชุมชน เกิดการดื้อยาและระบาดของโรค
และแมลง จากปญหาที่เกิดขึ้น ไดดําเนินการวิจัยหาแนวทางการปลูกขิงปลอดโรคเหี่ยวอยางยั่งยืน
เพื่อใหเกษตรกรสามารถปลูกขิงซํ้าพื้นที่ได ดวยเทคโนโลยีการผลิตขิงแบบผสมผสาน คือ การฆาเชื้อโรค
ในแปลงปลูกดวยการหวานปูนขาวผสมยูเรีย อัตรา 800:80 กิโลกรัม/ตอไร ไถกลบนาน 1 เดือน การใช
เชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ Bacillus subtilis สายพันธุ BS-DOA 24 และการใชหัวพันธุขิงปลอดโรคที่ไดจาก
การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ โดยปลูกซํา้ แปลงเดิมตอเนือ่ ง 3 ป และปลูกเปรียบเทียบกับการผลิตขิงของเกษตรกร
ทีศ่ นู ยวจิ ยั เกษตรทีส่ งู เพชรบูรณ ในป 2559-2563 พบวา หลังจากปลูก 11 เดือน ผลผลิตขิงทุกรุน ปราศจาก
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โรคเหี่ยว โดยหัวพันธุขิงรุน G3 มีจํานวนแงงตอเหงาเฉลี่ยมากที่สุด 17 แงง สูงกวาหัวพันธุรุนอื่น ๆ
มีนํ้าหนักตอเหงาเฉลี่ยตํ่าสุด 433 กรัม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติกับขิงทุกรุน ขิง G5
มีนํ้าหนักตอเหงาเฉลี่ยมากที่สุด 1,409 กรัม แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับขิงที่การผลิตขิงของ
เกษตรกรซึ่งมีนํ้าหนักตอเหงาเฉลี่ย 910 กรัม หัวพันธุขิงรุน G3, G4 และ G5 ใหผลผลิตตอไร 3,248
10,133 และ 10,568 กิโลกรัม ตามลําดับ ซึ่งขิงรุน G5 ที่ปลูกซํ้าแปลงเดิมปที่ 3 ตามกรรมวิธีของ
กรมวิชาการเกษตรใหผลผลิตตอไรสงู กวาแปลงปลูกขิงของเกษตรกรทีไ่ ดผลผลิต 6,725 กิโลกรัม ผลผลิต
เพิ่มขึ้นจากแปลงของเกษตรกรคิดเปน 36.36% ตนทุนการผลิตขิงรุน G3 มีตนทุน 28,817 บาท/ไร
สูงกวาขิงทุกรุนเนื่องจากหัวพันธุมีราคาแพงเกษตรกรที่ปลูกขิงรุน G5 มีรายไดเฉลี่ย 211,360 บาท/ไร
สงผลใหไดกําไรสุทธิสูงถึง 186,060 บาท/ไร สูงกวาการผลิตขิงของเกษตรกร คิดเปน 41.08% สงผลให
คา BCR สูงสุด 7.35 ป 2562-2563 ขยายผลและถายทอดเทคโนโลยี โดยจัดทําเอกสารองคความรู
แปลงตนแบบศูนยเรียนรู ขยายผลสูแปลงตนแบบศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
(ศพก.) เขาคอ และวิสาหกิจชุมชนบริการองคความรูและศึกษาดูงานในแปลงปลูกแกเกษตรกร 137 ราย
พรอมทั้งสนับสนุนปจจัยการผลิต หัวพันธุขิงปลอดโรครุน G4 และ G5 นํ้าหนัก 9,040 กิโลกรัม ปลูก
ในพื้นที่ 20.1 ไร ของเกษตรกรอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ การผลิตขิงโดยใชหัวพันธุปลอดโรค
รวมกับการจัดการดิน และการใช BS-DOA 24 จะทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น ปลอดโรค ปลูกซํ้าไดในพื้นที่เดิม
สงผลใหเกษตรกรลดตนทุน และมีรายไดเพิ่มขึ้น
คําสําคัญ: ขิงปลอดโรค โรคเหี่ยวเขียว BS-DOA 24 แบคทีเรียปฏิปกษ

คํานํา

ขิง (Zingiber officinale) เปนพืชใบเลี้ยง
เดี่ยว อยูในวงศ Zingiberaceae (Shoaib et al.,
2016) แหลงปลูกขิงที่สําคัญในประเทศไทยอยูเขต
พื้นที่สูงภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหวางป 2559-2561 มีพนื้ ทีป่ ลูกขิงเฉลีย่ 6,486 ไร
ผลผลิตรวมเฉลี่ย 24,491 ตัน สวนใหญสงออก
ไปยังตางประเทศ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,
2558) การผลิตขิงในประเทศไทย นิยมปลูกโดยใช
ทอนพันธุ (Jayashree et al., 2015) เก็บเกี่ยว
ผลผลิตไดเมือ่ ขิงออนอายุ 3 เดือนขึน้ ไปจนถึงขิงแก
อายุ 12 เดือน (สนอง และคณะ, 2558) ปญหา
ที่พบคือการระบาดของโรคเหี่ยวในขิง ที่เกิดจาก
เชื้ อ แบคที เ รี ย Ralstonia solanacearum

(Hayward, 1991) โดยเชื้อสาเหตุโรคสามารถ
เขาสูพืชไดเมื่อเกิดบาดแผล หรืออาจมีการเขา
ภายในพืชไดตามชองเปดธรรมชาติของพืช (Meng,
2013) มักมีการระบาดอยางรวดเร็ว โดยใชเวลา
5-7 วัน ในการเกิดโรคทั่วทั้งแปลงปลูก (Raghu,
2011) เชื้อนี้สามารถติดไปกับหัวพันธุ (rhizome
borne) และอาศัยอยูในดินไดเปนเวลานานเปน
แหลงของเชือ้ ทีส่ าํ คัญ ทําใหเกิดการระบาดในแปลง
ปลูก โดยเฉพาะเมื่อมีฝนตกหรือมีการใหนํ้าแบบ
ปลอยในรอง (Nelson, 2013) โดยเชื้อจะเขาไป
อุดตันในทอลําเลียงนํ้า ทําใหตนขิงที่เปนโรคแสดง
อาการใบเหลืองมวนงอเหีย่ ว (White et al., 2013)
เกิดการระบาดทัว่ แปลงสรางความเสียหายตอผลผลิต
มากกวา 50% (Yu et al., 2003) การปลูกขิง
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หนีโรคเหี่ยวของเกษตรกรคือยายพื้นที่ปลูกใหม
ทุกป และใชหัวพันธุขิงจากแหลงอื่น ซึ่งไมสามารถ
ปองกันโรคเหี่ยวขิงได 100 เปอรเซ็นต เนื่องจาก
สาเหตุ ข องโรคเกิ ด จากหลายป จ จั ย (จิ ต อาภา,
2563)
การทดสอบเทคโนโลยี ก ารผลิ ต ขิ ง แบบ
ผสมผสานในสภาพไร ตามขั้นตอนการปฏิบัติของ
กรมวิชาการเกษตร ตั้งแตขั้นตอนกอนการปลูกพืช
จนถึงการเก็บเกีย่ ว ไดแก การใชหวั พันธุข งิ ปลอดโรค
การทําลายเชื้อในดิน และการใชเชื้อแบคทีเรีย
ปฏิปกษ (จิตอาภา, 2563) โดยใชหัวพันธุขิงที่
ปลอดเชือ้ แบคทีเรีย ซึง่ ไดจากการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่
(Kirdmanee et al., 2004) และการปลูกพืชในดิน
ทีป่ ลอดเชือ้ การอบฆาเชือ้ ในดิน การจัดการดินดวย
การใชยเู รีย และปูนขาว เพือ่ ลดจํานวนเชือ้ แบคทีเรีย
(White et al., 2013) รวมกับการใชเชื้อแบคทีเรีย
ปฏิปกษ Bacillus subtilis BS-DOA 24 ที่มี
ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเหีย่ วในขิง (ณัฏฐิมา
และคณะ, 2547) โดยคลุกหัวพันธุด ว ยเชือ้ แบคทีเรีย
BS-DOA 24 และราดแปลงปลูกในอัตรา 40 กรัม/
นํา้ 20 ลิตร ทุกเดือนอยางตอเนือ่ งเปนเวลา 4 เดือน
ขุดตนที่เปนโรคออกจากแปลง โรยดวยปูนขาว
ผสมยูเรียในอัตราสวน 800:80 กิโลกรัม/ไร เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปองกันโรคเหี่ยวขิงในแปลง
ปลูกได (ณัฏฐิมา และคณะ, 2551) การใชหัวพันธุ
ขิงปลอดโรค มีความสําคัญอยางยิ่งในระบบการ
ผลิตขิงแบบผสมผสาน จึงไดดาํ เนินการผลิตหัวพันธุ
ขิงปลอดโรคจากการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ รุน G1 และ
G2 ในป 2557-2558 (ไว และคณะ, 2562) แต
หัวพันธุท ไี่ ดมขี นาดเล็ก ตนทุนการผลิตยังมีราคาสูง
การจะถายทอดใหเกษตรกรนําไปปลูกจะตองใช
หัวพันธุปริมาณมาก (ลัดดาวัลย และคณะ, 2558)
จึงนําเทคโนโลยีดังกลาวมาปรับใชในการผลิตขิง

ปลอดโรค G3-G5 ในแปลงปลูกเดิมตอเนื่อง 3 ป
เพื่อใหไดหัวพันธุขิงปลอดโรคและเทคโนโลยีการ
ผลิตทีเ่ หมาะสําหรับปลูกในสภาพไร คือการเตรียม
ดินโดยใชปูนขาวผสมยูเรียตอไรในอัตรา 800:80
กิโลกรัม และการใชเชือ้ แบคทีเรียปฏิปก ษ BS-DOA
24 ชวยลดความเสียหายของผลผลิต ลดตนทุน
ขิงมีคุณภาพดี มีมาตรฐานตรงตามความตองการ
ของตลาด สามารถปลูกซํ้าพื้นที่เดิมได ลดความ
เสี่ยงจากการยายพื้นที่ปลูก มีความสะดวกในการ
จัดการแปลง มีความเปนอยูอยางยั่งยืน ทั้งดาน
คุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอม

อุปกรณและวิธีการ

อุปกรณ
หัวพันธุข งิ ปลอดโรคจากการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่
รุน G3 G4 G5 หัวพันธุขิงจากแปลงเกษตรกร วัสดุ
การเกษตร ไดแก ปุยเคมี ปุยอินทรีย ปูนขาว
สารเคมีปองกันกําจัดโรคและแมลง เชื้อแบคทีเรีย
BS-DOA 24 ภาชนะบรรจุ เครือ่ งมือปลูก ตลับเมตร
เครื่องชั่งนํ้าหนัก เครื่องมือเก็บขอมูล
วิธีการดําเนินการ
การผลิตขิงปลอดโรคในสภาพไร
ทดสอบสมมุติฐาน เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
ของกลุม ตัวอยางสองกลุม คือ เทคโนโลยีการผลิตขิง
แบบผสมผสานของกรมวิชาการเกษตร เปรียบเทียบ
กับวิธกี ารผลิตขิงของเกษตรกร แบบ Independent
t-test โดยมีการดําเนินงานที่แตกตางกัน ดังนี้
วิธกี ารใชเทคโนโลยีการผลิตขิงแบบผสมผสาน
ของกรมวิชาการเกษตร โดยการใชหวั พันธุ ขิงปลอด
โรครุน G3, G4 และ G5 เตรียมแปลงปลูก โดยการ
อบดิ น ด ว ยปู น ขาวผสมยู เ รี ย ในอั ต รา 800:80
กิโลกรัมตอไร ไถกลบนาน 1 เดือน และใชเชื้อ
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แบคทีเรียปฏิปกษ BS-DOA 24 ในการปลูกและ
ระหวางขิงเจริญเติบโต
วิธกี ารปลูกของเกษตรกร โดยใชพนั ธุข งิ แปลง
ปลูกใหมจากการปลูกรุน ตอรุน เตรียมแปลงปลูกใน
พื้นที่ใหม ที่ไมมีการปลูกขิงมากอน และ ไมใชเชื้อ
BS-DOA 24 ในการปลูกและระหวางขิงเจริญเติบโต
การบันทึกขอมูล
เปอรเซ็นตการงอก เปอรเซ็นตการเกิดโรค
คุณภาพของหัวพันธุขิง จํานวนแงงตอกอ นํ้าหนัก
ตอกอ ผลผลิตตอไร ตนทุนการผลิต ผลตอบแทน
การถายทอดเทคโนโลยี
ระยะเวลาและสถานที่
เดือนตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2563
ดํ า เนิ น การทดลองในพื้ น ที่ ศู น ย วิ จั ย เกษตรที่ สู ง
เพชรบูรณ อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ

ผลการวิจัยและวิจารณ

การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตขิงปลอดโรค G3
G4 และ G5 ในสภาพไร
คุณภาพของหัวพันธุ
ลักษณะหัวพันธุขิง G3 G4 และ G5 และขิง
จากวิ ธี ก ารผลิ ต ของเกษตรกร มี ค วามสมบู ร ณ
ผิวมัน เนือ้ แนน ตาเตง ไมมรี อ งรอยการทําลายของ
โรคและแมลง ไมพบการระบาดของโรคเหี่ยวจาก
เชื้อ R. Solanacearum

เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรในรุน G3 มีอตั รา
การงอกของตา 92 เปอรเซ็นต รุน G4 มี 97 เปอรเซ็นต
และรุน G5 มี 99 เปอรเซ็นต ไมแตกตางกับขิงของ
เกษตรกร (98 เปอรเซ็นต) การเริ่มงอกของตา
เกิดขึ้นจากกระบวนการหายใจและการสูญเสีย
ความชุม ชืน้ อยางรวดเร็ว (Hayward, 1991) ขิงเปน
พื ช วั น สั้ น ช ว งระยะแรกของการเจริ ญ เติ บ โต
ตองการชวงแสงยาวเพือ่ ชวยในการเจริญของลําตน
หลังจากนั้นตองการชวงแสงสั้นเพื่อชักนําใหมีการ
เจริญเติบโตของหัวใตดิน (Smith and Hamill,
1996) อุ ณ หภู มิ ข องดิ น ที่ มี ค วามเหมาะสมต อ
การงอกอยูระหวาง 25-26 องศาเซลเซียส และ
อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตคือ 27.5
องศาเซลเซียส แตอุณหภูมิที่สูงกวา 32 องศา
เซลเซียส อาจเปนสาเหตุทาํ ใหขงิ เกิดอาการใบไหม
นอกจากนี้อุณหภูมิตํ่าอาจทําใหเกิดการพักตัวของ
หัวพันธุ และการเจริญของหัวใตดนิ ทีเ่ หมาะสมควร
ไดรับแสงในชวงระยะเวลา 10-16 ชั่วโมง (Fikre
and Kifle, 2013)
เปอรเซ็นตการเกิดโรค
ดานเปอรเซ็นตการเกิดโรคขิง G3 G4 และ
G5 ที่ใชเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรและขิง
ปลูกตามกรรมวิธเี กษตรกร ไมมอี าการเกิดโรคเหีย่ ว
จากเชื้อแบคทีเรีย R. solanacearum และไมพบ
เชื้อสาเหตุในดิน จากการเก็บตัวอยางพืชและดิน
สงวิเคราะหเชื้อสาเหตุที่หนวยงานวิจัยแบคทีเรีย
กลุมโรคพืช สํานักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช

เปอรเซ็นตการงอก
ดานเปอรเซ็นตการงอกของขิงหลังปลูกได
ผลผลิตและองคประกอบผลผลิต
2 เดือน พบวา ขิงรุน G3 G4 G5 และขิงปลูกตาม
จํานวนแงงตอเหงา
วิธีของเกษตรกร มีเปอรเซ็นตการงอกและมีอัตรา
จํานวนแงงตอเหงาขิงเริ่มลดลงในการปลูก
การงอกเพิ่มสูงขึ้นในแตละรุน โดยผลผลิตขิงตาม แตละรุน โดยเริ่มตั้งแตรุนที่ 3 ที่มีขนาดเล็ก และ
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เริ่มขนาดใหญมากขึ้นในรุนที่ 5 จํานวนแงงตอ
เหงาขิง G3 มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 17 แงง
แตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติกับขิง G4 ที่มี
จํานวนแงงเทากับ 12 แงง และขิง G4 มีจาํ นวนแงง
มากกวาอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติกับขิง G5 ที่มี
จํานวนแงงเฉลี่ยเทากับ 7 แงง แตเมื่อเปรียบเทียบ
จํานวนแงงในรุน ที่ 5 ทีใ่ ชเทคโนโลยีของกรมวิชาการ
เกษตร (7 แงงตอเหงา) นอยกวาขิงของเกษตรกร

(9 แงงตอเหงา) แตไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
แตขนาดของเหงาที่ไดจากการใชเทคโนโลยีของ
กรมวิชาการเกษตร จะมีขนาดใหญกวาวิธีการผลิต
ขิงของเกษตรกร ซึง่ ผลการทดลองมีความสอดคลอง
กับการศึกษาของ Thaveechai et al. (1997)
ที่แสดงใหเห็นวาหัวพันธุขิงที่ไดจากการเพาะเลี้ยง
เนือ้ เยือ่ มีการผลิตกอและแงงไดในจํานวนทีม่ ากกวา
(Table 1)

Table 1 The total yield and yield components of DOA’s technology (G3 G4 and G5 rhizome
seed) were compared with farmer’s technology in ginger production during
2016-2019.
Yield and Yield
Components
Sprout germination (%)
sprouts/rhizome
Rhizome weight (g/rhizome)
Yield (kg/rai)

DOA’s Technology
G3
92
17
433
3,248

G4
G5
97
99
12
7
1,351 1,409
10,133 10,568

Farmer’s
Technology
G5
98
9
910
6,725

P-value
0.055ns
0.002*
-

Remarks: Means followed by the same letter with in a column are not significantly different at 5%
level of significance by independent T-test method.

นํ้าหนักตอเหงา
นํ้ า หนั ก ของเหง า ขิ ง ที่ ใ ช เ ทคโนโลยี ข อง
กรมวิชาการเกษตรในรุน G3 รุน G4 และรุนที่ 5
มีนาํ้ หนักเพิม่ ขึน้ ในแตละรุน ซึง่ ขิงรุน G4 มีนาํ้ หนัก
ตอเหงาเฉลี่ย 1,351 กรัม มีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติกับขิงรุน G3 ที่มีนํ้าหนักเหงา
เฉลีย่ 433 กรัม และไมแตกตางทางสถิตกิ บั ขิงรุน G5
ที่มีนํ้าหนักตอเหงาเฉลี่ยมากที่สุด 1,409 กรัม และ
ขิงรุน G5 มีนํ้าหนักตอเหงาเฉลี่ยแตกตางกันอยาง

มีนยั สําคัญทางสถิตกิ บั ขิงของเกษตรกร ซึง่ มีนาํ้ หนัก
ตอเหงาเฉลีย่ 910 กรัม (Table 1) จากผลการทดลอง
แสดงใหเห็นวา B. subtilis ชวยปองกันโรคและเพิม่
ผลผลิตของขิง เชนเดียวกับการใชจลุ นิ ทรียส ามชนิด
ไดแก B. subtilis, Trichoderma album และ
Trichoderma hamatum มีผลในการเพิม่ นํา้ หนัก
ของหัวมันฝรัง่ (Abd – El-Khair and Self El-Nasr
HI, 2011) นอกจากนีข้ งิ รุน G3 มีจาํ นวนแงงตอเหงา
มากกวาขิงรุน G4 เมื่อเทียบสัดสวนจํานวนแงงตอ
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นํา้ หนัก พบวาแตละแงงมีนาํ้ หนักนอยกวาขิงรุน G4
ทีม่ จี าํ นวนแงงนอยกวาแตนาํ้ หนักตอเหงามากกวา
ขิ ง รุ  น G5 มี จํ า นวนแง ง ขิ ง น อ ยกว า ขิ ง รุ  น G4
มีนํ้าหนักตอเหงามากกวาและไมแตกตางกันทาง
สถิตกิ บั ขิงรุน G4 แตมนี าํ้ หนักตอเหงามากกวาและ
แตกตางกันทางสถิติกับขิงที่ปลูกวิธีของเกษตรกร
ผลผลิตตอไร
ผลผลิ ต รวมต อ ไร ข องขิ ง ในรุ  น G5 ที่ ใ ช
เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร (10,568 กิโลกรัม
ตอไร) ใหผลผลิตไดมากกวาในรุน G4 (10,133
กิโลกรัมตอไร) และรุน G3 (3,248 กิโลกรัมตอไร)
ตามลําดับ (Table 1) และใหผลผลิตมากกวาขิงของ
เกษตรกร (6,725 กิโลกรัมตอไร) ซึ่งผลผลิตขิงรุน
G4 มีอตั ราการเพิม่ ขึน้ ของผลผลิตเมือ่ เปรียบเทียบ
กับขิงรุน G3 เทากับ 67.95 เปอรเซ็นต และเพิม่ ขึน้
เมือ่ เปรียบเทียบกับขิงของเกษตรกร 32.65 เปอรเซ็นต
ผลผลิตขิงตอไรทปี่ ลูกซํา้ แปลงเดิมในปที่ 3 หรือรุน
G5 เพิ่มขึ้น 4.12 เปอรเซ็นต รุน G4 เพิ่มขึ้น 69.27
เปอรเซ็นต และรุน G3 เพิ่มขึ้น 35.42 เปอรเซ็นต
จะเห็นไดวา แบคทีเรีย B. subtilis เปนจุลินทรียมี
คุณสมบัติในการสงเสริมการเจริญเติบโตของพืช
โดยยับยั้งการเกิดโรคของเชื้อกอโรคเหี่ยว และ
ชวยเพิม่ ปริมาณผลผลิตในการเก็บเกีย่ ว (Hashem
et al., 2019) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ
Kositcharoenkul et al. (2014) รายงานวา
การใชสารชีวภัณฑ BS-DOA 24 ชวยใหผลผลิตขิง
เพิ่มมากกวา 4,288.03 กิโลกรัมตอไร นอกจากนี้
Wang et al. (2019) ประยุกตใชผลิตภัณฑจาก
จุลินทรียสายพันธุ B. subtilis ที่อยูบริเวณดินรอบ
รากของตนมันฝรั่ง ชวยสงเสริมการเพิ่มผลผลิต
ในหัวมันฝรั่งได

ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตขิง
ตนทุนหลักในการปลูกขิง ไดแก คาหัวพันธุ
คา BS-DOA 24 คาแรงงาน โดยตนทุนรวมตอไรมี
มูลคาสูงสุดในแปลงเกษตรกรที่ใชเทคโนโลยีของ
กรมวิชาการเกษตรรุน G3 (28,817 บาทตอไร) รอง
ลงมา ไดแก รุน G4 (25,425 บาทตอไร) รุน G5
(25,300 บาทต อ ไร ) และการผลิ ต ขิ ง ด ว ยวิ ธี
ของเกษตรกร (24,875 บาทตอไร) ตามลําดับ
(Table 2) เมือ่ เปรียบเทียบตนทุนการผลิตขิงแตละ
รุ  น ที่ ล ดลง ซึ่ ง สั ม พั น ธ กั บ ราคาค า หั ว พั น ธุ  แ ละ
สัดสวนผลผลิตที่เพิ่มขึ้น พบวา ขิงรุน G4 มีตนทุน
ตํ่ากวารุน G3 เทากับ 12 เปอรเซ็นต และขิงรุน G5
มี ต  น ทุ น ตํ่ า กว า ขิ ง รุ  น G4 และขิ ง ที่ ป ลู ก ด ว ย
เทคโนโลยีของเกษตรกร เทากับ 1 เปอรเซ็นต และ
2 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาเฉพาะตนทุนหัวพันธุขิง พบวา
ตนทุนหัวพันธุข งิ ของเกษตรกร (10,108 บาทตอไร)
มีตนทุนสูงกวาเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร
ในรุน G3 (6,156 บาทตอไร), รุน G5 (2,128 บาท
ตอไร) และรุน G4 (1,748 บาทตอไร) ตามลําดับ
นอกจากนีก้ ารใชเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร
ดวยการใช BS-DOA 24 ควบคุมโรคเหี่ยวเขียว
ในขิง เปนการเพิ่มตนทุนการผลิตขิงในแตละรุน
แตทําใหปริมาณผลผลิตขิงเพิ่มขึ้น ทําใหเกษตรกร
มีรายไดเพิ่มขึ้นและทําใหมีกําไรเพิ่มมากขึ้น
รายไดรวมตอไร เทียบกับราคากลาง 20 บาท
ตอกิโลกรัม พบวาขิงรุน G3 มีรายไดรวมเทากับ
64,696 บาท รุน G4 เทากับ 202,660 บาท รุน G5
เทากับ 211,360 บาท และรายไดวธิ กี ารผลิตขิงของ
เกษตรกรเทากับ 134,500 บาท เมือ่ หักตนทุนดาน
การผลิต พบวาขิงรุน G3 G4 G5 และการผลิตขิง
ของเกษตรกร มีกําไรสุทธิตอไรเทากับ 36,143
177,235 186,060 และ 109,625 บาท ตามลําดับ
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และมีอัตราสวนผลตอบแทนตอการลงทุน (BCR)
เทากับ 1.25 6.97 7.35 และ 4.41 (Table 2) โดย
รายไดและผลตอบแทนสุทธิตอไรของการผลิตขิง
ในรุน G5 กอใหเกิดรายไดสงู สุด (211,360 บาทตอ
ไร) และสูงกวาการผลิตขิงของเกษตรกร (134,500
บาทตอไร) เพราะผลผลิตขิงที่เพิ่มขึ้นและตนทุน
คาหัวพันธุที่ลดลง ทําใหไดกําไรสุทธิไดมากที่สุด
(186,060 บาทตอไร) ทําใหมีกําไรสุทธิมากกวาขิง
รุน G3 (80.57 เปอรเซ็นต) G4 (4.74 เปอรเซ็นต)

และขิงของเกษตรกร (41.08 เปอรเซ็นต) ซึง่ เปนไป
ในทิศทางเดียวกันกับ NdaNmadu (2013) แสดง
ใหเห็นวาตนทุนสวนใหญของการปลูกขิง ไดแก
ตนทุนแรงงาน หัวพันธุ ปุย มีความเกี่ยวของอยาง
มีนัยสําคัญ ตอผลลัพธที่ไดพบวาเกษตรกรที่ใช
เทคโนโลยีปลูกขิงแบบผสมผสานมีผลผลิตเพิ่มขึ้น
18.55 เปอรเซ็นต ตนทุนสวนใหญจะเปนคาแรงงาน
(50.57 เปอรเซ็นต) และตนทุนหัวพันธุ (30.38
เปอรเซ็นต) (Ewuziem and Onyenobi, 2012)

Table 2 The production cost of DOA’s technology (G3, G4, and G5 rhizome seed) were
compared with farmer’s technology in ginger productions during 2016-2019.
DOA’s Technology
Farmer’s Technology
G5
G3
G4
G5
10,108
Ginger rhizome seed (Baht/rai) 6,156 1,748 2,128
9,967
13,461 14,477 13,972
Material cost (Baht/rai)
4,400 4,400 4400
Bacillus subtilis (Baht/rai)
4,800
Labor cost (Baht/rai)
4,800 4,800 4,800
24,875
Total costs (Baht/rai)
28,817 25,425 25,300
134,500
64,960 202,660 211,360
Income (Baht/rai)
109,625
36,143 177,235 186,060
Profit (Baht/rai)
6.97
7.35
4.41
1.25
BCR
Item

Remarks: DOA’s technology = cultivate management, bioproduct from Bacillus subtilis BS-DOA
24 strain and disease

การถายทอดเทคโนโลยีสูเกษตรกร
หลั ง สิ้ น สุ ด การดํ า เนิ น งานมี ก ารถ า ยทอด
เทคโนโลยี โดยผานกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การฝกอบรม
(จํานวน 100 ราย) การพาไปศึกษาดูงาน (จํานวน
37 ราย) และการจัดทําแปลงตนแบบ ผลการ
ถายทอดเทคโนโลยีพบวา หลังจากการสิ้นสุดการ
อบรม เกษตรกรที่เขารับการอบรมมีความรูเรื่อง

การปลูกขิงซํ้าพื้นที่เพิ่มขึ้นจาก รอยละ 25 เปน
รอยละ 80
จากการศึกษาดูงาน ทําใหเกษตรกรเขาใจ
วิธีการจัดการโรคเหี่ยวขิงมากขึ้น ทําใหมีรอยละ
การเกิดโรคเหลือรอยละ 1-5 จากเดิมที่เปนโรค
รอยละ 50 และแปลงตนแบบมีผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก
4,000 กิโลกรัมตอไร เปน 8,000 กิโลกรัมตอไร
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มีรายไดเพิ่มขึ้นในปที่ 1 เทากับ 120,000 บาท จะไดตรงตามเปาหมายทีว่ างไว คือ เกษตรกรสามารถ
ตอไร และปที่ 2 เทากับ 61,460 บาทตอไร
ผลิตขิงที่มีคุณภาพในพื้นที่เดิมโดยปราศจากโรค
เหี่ยวได ชวยลดพื้นที่การปลูกขิงในพื้นที่ใหม ได
สรุปผลการวิจัย
มากกวา 2,000 ไร ชวยใหเกษตรกรมีความสะดวก
วัตถุประสงคของการวิจัยนี้เพื่อแกไขปญหา ในการจัดการแปลงปลูก ลดตนทุน ลดความเสี่ยง
แกเกษตรกรผูปลูกขิงที่ประสบปญหาการระบาด จากความสูญเสียจากการเกิดโรคขิง มีผลผลิตและ
ของโรคเหี่ยว ทําใหไมสามารถปลูกซํ้าพื้นที่เดิมได รายไดเพิ่ม รวมถึงไดชวยฟนคืนสภาพแวดลอม
ตองยายพื้นที่ปลูกใหมทุกป การใชเทคโนโลยีการ บนพื้นที่สูงใหมีความยั่งยืน
ผลิตขิงแบบผสมผสานชวยแกไขปญหาการระบาด
ของโรคเหีย่ วขิงและสามารถปลูกซํา้ ไดในพืน้ ทีเ่ ดิมได เอกสารอางอิง
ดวยวิธกี ารจัดการแปลงปลูก คืออบดินดวยปูนขาว จิตอาภา จิจุบาล. 2563. ปลูกขิงซํ้าพื้นที่เดิม.
ผสมยูเรียอัตรา 800:80 กิโลกรัมตอไร การใชเชื้อ
หนังสือพิมพกสิกร. 93(5): 65-73.
แบคทีเรียปฏิปกษ Bacillus subtilis BS-DOA 24 ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล รัศมี ฐิติเกียรติพงศ และ
และการใชหวั พันธุข งิ ปลอดโรคทีไ่ ดจากการเพาะเลีย้ ง
บุษราคัม อุดมศักดิ์. 2551. พัฒนาสูตรสําเร็จ
เนื้อเยื่อ ปลูกในแปลงเดิมจนไดรุน G3 G4 และ G5
แบคทีเรีย Bacillus subtilis ควบคุมโรคเหีย่ ว
ปลูกเปรียบเทียบกับวิธีการผลิตขิงของเกษตรกร
ในขิง. รายงานผลการวิจัยประจําป 2551.
ที่ศูนยวิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ ป 2558-2563
กลุ  ม วิ จั ย โรคพื ช , สํ า นั ก วิ จั ย พั ฒ นาการ
พบวา การใชเทคโนโลยีการปลูกแบบผสมผสาน
อารักขาพืช.
สามารถปลูกขิงซํา้ พืน้ ทีต่ อ เนือ่ ง 5 ป โดยผลผลิตขิง ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล วงศ บุญสืบสกุล อรพรรณ
ทุกรุนหลังจากปลูก 11 เดือน มีคุณภาพปราศจาก
วิเศษสังข และทัศนาพร ทัศคร. 2547. การ
โรคเหีย่ ว การปลูกโดยใชหวั พันธุข งิ รุน G4 และ G5
ศึกษาการใชประโยชนจากเชือ้ Bacillus spp.
จะใหผลผลิตตอไร 10,133 และ 10,568 กิโลกรัม
ในการควบคุมโรคเหีย่ วของขิงและมะเขือเทศ.
สู ง กว า แปลงปลู ก ขิ ง ของเกษตรกรที่ ไ ด ผ ลผลิ ต
น. 115-126 ในรายงานผลการวิจัยประจําป
6,725 กิโลกรัม และมีรายไดเพิ่มสูงกวากรรมวิธี
2547. กลุมวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนา
เกษตรกร โดยขิงรุน G5 มีรายไดเฉลี่ย 211,360
การอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร.
บาทตอไร สงผลใหไดกาํ ไรสุทธิสงู ถึง 186,060 บาท ลัดดาวัลย อินทรสังข บูรณี พั่ววงษแพทย จิตอาภา
ตอไร สูงกวาการปลูกตามกรรมวิธเี กษตรกร คิดเปน
ชมเชย ศศิ ธ ร วรป ติ รั ง สี สนอง จริ น ทร
41.08 เปอรเซ็นต
ไว อินตะแกว เสาวลักษณ บันเทิงสุข พรอนันต
ดั ง นั้ น การปลู ก ขิ ง ตามขั้ น ตอนนี้ ส ามารถ
แข็งขัน สุรชาติ คูอาริยะกุล วิมล แกวสีดา
ปลูกซํา้ ในพืน้ ทีเ่ ดิม หรือปรับใชวธิ กี ารโดยปลูกสลับ
ทัศนีย ดวงแยม ณัฎฐิมา โฆษิตเจริญกุล และ
หมุนเวียนกับพืชชนิดอื่น ปตอปในพื้นที่เดิม เปน
สุภา สุขโชคกุศล. 2558. รายงานโครงการ
แนวทางชวยใหเกษตรกรมีความสะดวกในการ
วิจยั การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขิง
ดําเนินกิจกรรมในแปลงปลูก คาดวาผลที่ไดรับ
คุณภาพ. แหลงขอมูล http://www.doa.
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go.th/research/attachment.php?aid=
2152. (5 เมษายน 2563).
ไว อินตะแกว ณัฎฐิมา โฆษิตเจริญกุล จิตอาภา
จิ จุ บ าล ศิ ริ ลั ก ษณ พุ ท ธวงค ทิ พ ย ด รุ ณี
สิทธินาม สนอง จรินทร และลัดดาวัลย อินทร
สังข. 2562. โครงการวิจยั พันธุแ ละเทคโนโลยี
การผลิตขิงคุณภาพ. รายงานโครงการวิจัย
เรื่องเต็ม. สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการ
เกษตร.
สนอง จรินทร ทัศนีย ดวงแยม บูรณีย พัว่ วงษแพทย
และลัดดาวัลย อินทรสังข. 2558. การศึกษา
ระยะปลูกของขิงจากตนกลาและหัวพันธุขิง
ปลอดโรคเพือ่ ผลิตหัวพันธุข งิ (mini rhizome)
และขิงปลอดโรค (G0) ในสภาพโรงเรือน.
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Abstract

This research was studied at Tha Chiat Research Station, Faculty of Natural Resources,
Prince of Songkla University, Phatthalung Province. The experiment was carried out from
February 2018 - February 2019, studied in the commercial oil palm tenera 8 varieties, 8
years of age, including; UT PR S7 S2 GT CP PU1 and CR. The experimental method was
Randomized complete block design (RCBD), Growth and number of bunches data were
collected from 4 replications/ varieties, 3 plants/replications and collected every 3 months
for 1 year. Average bunch weight, bunch components and oil yield data were collected
from 3 bunches/replications/year. The analysis of variance of Physical and chemical
properties of soil levels was found to be low, analysis of characteristic variance found
that UT oil palm is best grown with rachis length, S2 oil palm is best grown with leaflet
number and petiole width, CR oil palm is best grown with plant height. The characteristics
of the fresh fruit bunch, yield component, bunch component and oil yield were found
that the oil palm variety of PU1 had fresh fruit bunch, average bunch weight and oil yield
was the highest out of all 8 varieties. It was found that the UT varieties had the highest
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of number of bunch. PR varieties had the highest of %wet mesocarp/fruit. S7 varieties
had the highest of %fruit/bunch and %oil/bunch. CP varieties had the highest of %oil/
dry mesocarp. The genetic rate found that the characteristics that should be used as the
criteria for selection were rachis length, leaflet number, petiole width, plant height, fresh
fruit bunches, average bunch weight, %oil/dry mesocarp and oil yield. Because there is
a moderate genetic rate. When these traits were used for selection, UT S2 and CR showed
good growth, whereas those of PU1 and CP showed good yields.
Keywords: Oil palm (Elaeis guineensis Jacq.), Growth, Oil yield, Yield components

บทคัดยอ

งานวิจยั นีศ้ กึ ษาทีส่ ถานีวจิ ยั ทาเชียด คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จังหวัด
พัทลุง ระหวางเดือนกุมภาพันธ 2561-2562 ใชปาลมนํ้ามันพันธุลูกผสมทางการคาจํานวน 8 พันธุ อายุ
8 ป ไดแก UT PR S7 S2 GT CP PU1 และ CR วางแผนการทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ (RCBD)
เก็บขอมูลการเจริญเติบโตและจํานวนทะลายทุก 3 เดือนจนครบ 1 ป ใช 4 ซํ้า/พันธุ ซํ้าละ 3 ตน นํ้าหนัก
ทะลายเฉลี่ย องคประกอบทะลายและผลผลิตนํ้ามันเก็บตัวอยางพันธุละ 3 ทะลาย/ซํ้า/ป พบวา
ธาตุอาหารและสมบัติทางเคมีของดินอยูในเกณฑที่ตํ่า การเจริญเติบโตทางลําตนพบวา พันธุ UT
มีความยาวทางใบสูง พันธุ S2 มีจาํ นวนใบยอย ความกวางโคนกานใบ สวน CR มีความสูงตนสูง ทีล่ กั ษณะ
ผลผลิต องคประกอบผลผลิต องคประกอบทะลาย และผลผลิตนํ้ามัน พบวา พันธุ PU1 มีผลผลิต
ทะลายสด นํ้าหนักทะลายเฉลี่ย และผลผลิตนํ้ามันสูง สวนพันธุ UT มีจํานวนทะลายสูง พันธุ PR
มีเปอรเซ็นตเนื้อปาลมสดตอผลสูง พันธุ S7 มีคาเปอรเซ็นตผลตอทะลาย และเปอรเซ็นตนํ้ามันตอ
ทะลายสูง สวนพันธุ CP มีเปอรเซ็นตนํ้ามันตอเนื้อปาลมแหงสูง คาอัตราพันธุกรรมพบวาลักษณะ
ที่ควรใชเปนเกณฑในการคัดเลือก คือ ความยาวทางใบ จํานวนใบยอย ความกวางโคนทางใบ ความสูงตน
ผลผลิตทะลายสด นํ้าหนักทะลายเฉลี่ย นํ้ามันตอเนื้อปาลมแหง และผลผลิตนํ้ามัน เนื่องจากมีอัตรา
พันธุกรรมที่ระดับปานกลาง เมื่อใชลักษณะเหลานี้ในการคัดเลือกพบวา พันธุ UT S2 และCR มีการ
เจริญเติบโตที่ดี สวนพันธุ PU1 และ CP ใหผลผลิตดี
คําสําคัญ: ปาลมนํ้ามัน การเจริญเติบโต ผลผลิตนํ้ามัน องคประกอบผลผลิต
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คํานํา

ปาลมนํา้ มันเปนพืชนํา้ มันทีม่ ศี กั ยภาพในการ
แขงขันสูงกวาพืชนํ้ามันชนิดอื่น ทั้งดานการผลิต
และการตลาด เนื่องจากเปนพืชที่ใหผลผลิตนํ้ามัน
ตอหนวยพื้นที่สูง ทําใหมีตนทุนการผลิตและราคา
ตํ่ากวานํ้ามันพืชชนิดอื่น (ธีระ, 2554) นํ้ามันปาลม
สามารถใช ป ระโยชน ไ ด ห ลายด า นทั้ ง ในสิ น ค า
อุปโภค บริโภค และพลังงานทดแทน เชน ใชเปน
วัตถุดบิ ในอุตสาหกรรมผลิตสบู อุตสาหกรรมอาหาร
เชน นมขนหวาน ไอศกรีม เนยขาว ทั้งยังใชเปน
ไบโอดีเซลไดอีกดวย (Yusof, 2007) ประเทศไทย
มีการขยายพื้นที่ปลูกปาลมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
จนกระทัง่ ปจจุบนั ประเทศไทยมีพนื้ ทีป่ ลูกปาลมนํา้ มัน
ประมาณ 5.2 ลานไร โดยมีการขยายพื้นที่ปลูก
ในภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บางสวน (Office of Agricultural Economics,
2018) โดยไมคาํ นึงถึงความเหมาะสมของพืน้ ทีป่ ลูก
จะสงผลตอการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของ
ปาลมนํ้ามันซึ่งไมสามารถแขงขันและไมคุมกับ
การลงทุนเนื่องจากคุณภาพของพันธุปาลมนํ้ามัน
และประสิทธิภาพในการจัดการสวนที่ดีไมพอเมื่อ
เทียบกับพื้นที่ภาคใต ดังนั้นพันธุปาลมนํ้ามันที่ดี
ตองปรับตัวและตอบสนองตอสภาพแวดลอมไดดี
พันธุปาลมนํ้ามันที่นิยมปลูกเปนการคาในปจจุบัน
คือ พันธุลูกผสมเทเนอราที่ไดจากการผสมระหวาง
แมพันธุดูราและพอพันธุพิสิเฟอรา ธีระ (2554)
รายงานวา พันธุป าลมนํา้ มันทีด่ ตี อ งผานกระบวนการ
ปรับปรุงพันธุ และสามารถ ยืนยันไดวา เปนพันธุที่
ใหผลผลิตนํ้ามันตอหนวยพื้นที่สูงสามารถปรับตัว
เข า กั บ สภาพแวดล อ มในแหล ง ปลู ก ได ดี แ ต ใ น
ปจจุบนั เกษตรกรยังขาดความเขาใจในการเลือกใช
พันธุป าลมนํา้ มันทีด่ ี ทําใหเกิดปญหาในการ พัฒนา
ปาล ม นํ้ า มั น ของไทย และเกิ ด ผลเสี ย หายต อ

เกษตรกรเองรวมทัง้ เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ดวย การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเบื้องตนเพื่อ
ศึกษาความสัมพันธระหวางพันธุกับพื้นที่ปลูกรวม
ทัง้ ประเมินอัตราพันธุกรรมอยางกวาง ของลักษณะ
การเจริญเติบโต ผลผลิตทะลาย องคประกอบ
ผลผลิต และผลผลิตนํ้ามัน ของลูกผสมเทเนอรา
ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ขอมูลที่ไดจากการศึกษา
จะนํามาใชเปนขอมูลพื้นฐานในการทดลองตอไป

อุปกรณและวิธีการ

งานวิจยั นีด้ าํ เนินงาน ระหวางเดือนกุมภาพันธ
2561 ถึง เดือน กุมภาพันธ 2562 ที่แปลงรวบรวม
พันธุป าลมนํา้ มัน สถานีวจิ ยั ทาเชียด คณะทรัพยากร
ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พื้นที่ปลูก
มีการขุดรองคูระบายนํ้ามีนํ้าตลอดทั้งป พันธุที่ใช
ในการศึ ก ษาประกอบด ว ยปาล ม นํ้ า มั น ลู ก ผสม
เทเนอราพันธุการคาอายุ 8 ป (ระยะปลูก 9x9x9
เมตร) จํานวน 8 สายพันธุ ไดแก UT PR S7 S2 GT
CP PU1 และ CR วางแผนการทดลองแบบ
randomized complete block design (RCBD)
ขอมูลปริมาณธาตุอาหารในดิน โดยเก็บตัวอยางดิน
ทีร่ ะดับความลึก 0 - 30 เซนติเมตร วิเคราะหขอ มูลดิน
ที่ศูนยปฏิบัติการวิเคราะหกลางคณะทรัพยากร
ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เก็บขอมูลการเจริญเติบโต 4 ซํ้าตอพันธุ
ซํ้าละ 3 ตน เก็บขอมูลทุก 3 เดือนเปนเวลา 1 ป
การบันทึกลักษณะการเจริญเติบโตทางลําตนโดย
วิธีวิเคราะหแบบไมทําลายตนของ Corley และ
Tinker (2003) โดยเก็บจากทางใบที่ 17 มีดังนี้
ความกวางใบยอย (วัดจากการสุมใบยอย จํานวน
5 ใบ อยูตรงบริเวณสันของทางใบเริ่มเปลี่ยนจาก
สันใบเรียบเปนสันใบเหลี่ยม) ความยาวใบยอย
(วั ด จากการแบ ง พื้ น ที่ ข องทางใบเป น 5 ส ว น
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หลังจากนั้นวัดความยาวของใบยอยในแตละสวน
โดยในแตละสวนทําการวัดเพียง 1 ใบ) ความกวาง
และหนาทางใบ (ตําแหนงที่วัดอยูที่จุดกําเนิดของ
ใบยอยลางสุด) ความยาวทางใบ (วัดจากจุดกําเนิด
ใบยอยลางสุดไปจนถึงปลายทางใบ) จํานวนใบยอย
(นั บ จากจํ า นวนใบย อ ยรวมทั้ ง 2 ข า งของใบ)
ความสูงทั้งหมด (วัดความสูงจากโคนตนจนถึงโคน
ทางใบที่ 1) ความสูงของตน (วัดจากโคนตนไปจนถึง
โคนของใบย อ ยของทางใบที่ 17) และขนาด
เสนผาศูนยกลางลําตน (วัดจากบริเวณกึ่งกลาง
ลําตนเหนือระดับผิวดิน 1 เมตร)
พื้ น ที่ ใ บ สามารถหาได จ ากสมการของ
Henson (1993)
LA = -0.25+0.45nlw
เมื่อ n = จํานวนใบยอย
lw = คาเฉลี่ยของความยาวใบยอย x
คาเฉลี่ยความกวางใบยอย
เก็บขอมูลจํานวนทะลายโดยการนับจํานวน
ทะลายในแตละรอบทีเ่ ก็บและทําเครือ่ งหมายทุกทะลาย
โดยใชตน ทีเ่ ก็บการเจริญเติบโต 4 ซํา้ ตอพันธุ ซํา้ ละ
3 ตน เก็บขอมูลทุก 3 เดือนเปนเวลา 1 ป
เก็บขอมูลนํา้ หนักทะลายเฉลีย่ องคประกอบ
ทะลายและผลผลิตนํา้ มันโดยวิธกี ารของ ธีระ (2554)
โดยเก็บเกี่ยวทะลายปาลมนํ้ามันที่สุกแกเต็มที่จาก
ตนทีเ่ ก็บตัวอยางพันธุล ะ 3 ทะลาย/ซํา้ /ป นํามาชัง่
ทะลายสด จากนั้นใชขวานสับแยกกาน ชอผลยอย
ออกจากแกนทะลาย ชั่งนํ้าหนักแกน ทะลายสด
และกานชอผลยอย หลังจากนัน้ สับยอยแกนทะลายสด
แลวอบทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 48 ชัว่ โมง
เพือ่ หาเปอรเซ็นตความชืน้ สุม เลือกกานชอผลยอย
ประมาณ 1/4 ของกานชอผลยอยทั้งหมด นํามาชั่ง
นํ้าหนัก และแยกผลปาลมออกจากกานชอผลยอย
นําผลปาลมมาคัดแยกเปนผลปาลมดีและผลปาลม

ลีบ ชั่งนํ้าหนักผลปาลมดี 25-50 ผล ชั่งนํ้าหนักสด
หลังจากนั้นแยกเนื้อปาลมออกจากเมล็ด แลวชั่ง
นํา้ หนักเนื้อปาลมสดและเมล็ดปาลม จากนั้นนําไป
อบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 48 ชั่วโมง
ชั่งนํ้าหนักหลังอบ บดเนื้อปาลมแหงใหละเอียด
แลวนํามาวิเคราะหเปอรเซ็นตนาํ้ มันของเนือ้ ปาลม
แหง สวนเมล็ดปาลมแหง นํามาแยกเปน 2 สวน คือ
สวนของกะลาปาลมและสวนของเนือ้ ในเมล็ด แยก
ชัง่ นํา้ หนักและนําเนือ้ ในเมล็ดแหงมาบดใหละเอียด
เพือ่ วิเคราะหหาเปอรเซ็นตนาํ้ มันตอเนือ้ ปาลมแหง
โดยนําเนือ้ ปาลมทีบ่ ดละเอียดแลวใสถงุ บรรจุ ปดผนึก
ใหเรียบรอย ชั่งนํ้าหนัก นํามาแชในนํ้ามันเบนซิน
นานติดตอกัน 5 วัน โดยตองเปลี่ยนนํ้ามันเบนซิน
ใหมทุกวัน เมื่อครบ 5 วัน นําถุงบรรจุมาผึ่งในที่รม
ใหแหง ชั่งนํ้าหนักและบันทึกนํ้าหนักเสนใยแหง
วิเคราะหขอมูลองคประกอบทะลาย องคประกอบ
ผลผลิ ต และผลผลิ ต นํ้ า มั น ด ว ยวิ ธี Nigerian
Institute for Oil Palm Research (NIFOR)
(Corley and Tinker, 2003) โดยเลือกลักษณะ
เปอรเซ็นตผลตอทะลาย เปอรเซ็นตเนื้อปาลมสด
ตอผล เปอรเซ็นตนํ้ามันตอเนื้อปาลมแหง และ
เปอรเซ็นตนาํ้ มันตอทะลาย ทีม่ สี หสัมพันธในทางบวก
สูงกับผลผลิตนํ้ามัน (ณัฐพงศ, 2557) วิเคราะหหา
ความแปรปรวนของลักษณะการเจริญเติบโตทาง
ลําตน และผลผลิตเพื่อตรวจสอบความแตกตาง
ระหว า งพั น ธุ  โ ดยวิ เ คราะห ผ ลทางสถิ ติ โ ดยใช
โปรแกรม R (R-language and environment for
statistical computing and graphics) โดย
เปรี ย บเที ย บความแตกต า งของค า เฉลี่ ย ด ว ยวิ ธี
Duncan’s new multiple range test (DMRT)
การประเมินอัตราพันธุกรรม อัตราพันธุกรรมอยาง
กวาง (h2b.s.) เปนอัตราสวนระหวางความแปรปรวน
ทางพันธุกรรมทั้งหมดตอความแปรปรวนที่สังเกต
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ไดทงั้ หมดคํานวณไดจากสูตรของ Srinives (1982)
การประเมินคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของ
ฟโนไทปและจีโนไทป สามารถคํานวณไดจากสูตร
Burton and De Vane (1953)

ปริมาณธาตุอาหารอยูในเกณฑที่ตํ่า คาความเปน
กรด-ดาง มีคาความเหมาะตํ่า คือ 6.79 1:5 H2O
ความสามารถในการแลกเปลีย่ นประจุบวก ปริมาณ
อินทรียค ารบอน ไนโตรเจนทัง้ หมด ฟอสฟอรัสทีเ่ ปน
ประโยชน และโพแทสเซียมมีคาความเหมาะสม
ผลการวิจัย
อยู  ใ นระดั บ ตํ่ า มี ค  า 5.23 มิ ล ลิ ก รั ม /กิ โ ลกรั ม ,
สมบัติทางเคมีและปริมาณธาตุอาหารในดิน
0.44%, 0.05%, 7.28 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และ
ผลการวิเคราะหปริมาณธาตุอาหารสมบัติ 25.64 มิลลิกรัม/กิโลกรัมตามลําดับ (Table 1)
ทางเคมีภายในแปลงปาลมนํ้ามัน พบวา ระดับ
Table 1 Physical and chemical properties of soil in Tha Chiat research station
Chemical properties
Soil pH (1:5 H2O)
CEC (mg/kg)
OC (%)
Total N (%)
Avai. P (mg/kg)
Exch. K (mg/kg)

Tha Chiad
0-30 cm.
6.79
5.23
0.44
0.05
7.28
25.64

Level
low
low
low
low
low
low

CEC = Cation Exchange Capacity, OC = Organic Carbon, Total N = Total Nitrogen content, Avai.
P = Available Phosphorus, Exch. K = Exchangeable Potassium

การเจริญเติบโตทางลําตนของปาลมนํ้ามัน
ผลการศึกษาการเจริญเติบโตทางลําตนของ
ปาลมนํ้ามันทั้ง 8 พันธุ พบวา ลักษณะความยาว
ทางใบของปาลมนํา้ มันพันธุ UT มีคา ของลักษณะนี้
สูงที่สุดมีคา 551.04 เซนติเมตร ซึ่งไมมีความ
แตกตางทางสถิติกับพันธุ PR S2 GT PU1 และCR
สวนพันธุ S7 มีคา ของลักษณะนีต้ าํ่ ทีส่ ดุ คือ 426.89
เซนติเมตร ลักษณะความยาวใบยอยพบวาไมมี
ความแตกตางทางสถิติของปาลมนํ้ามันทั้ง 8 พันธุ

โดยพันธุ GT มีแนวโนมใหคาของลักษณะนี้สูงสุด
มีคา 82.95 เซนติเมตร สวนพันธุ UT มีคาของ
ลักษณะตํ่าที่สุดมีคา 73.69 เซนติเมตร ลักษณะ
ความกวางใบยอยไมมีความแตกตางทางสถิติของ
ปาลมนํ้ามันทั้ง 8 พันธุ โดยปาลมนํ้ามันพันธุ UT
มีคาสูงที่สุดมีคา 5.79 เซนติเมตร สวนพันธุ CR
มีคาของลักษณะนี้ตํ่าสุดมีคา 5.11 เซนติเมตร
ลักษณะจํานวนใบยอยปาลมนํา้ มันพันธุ S2 มีจาํ นวน
ใบมากที่สุดคือ 321.70 ใบ ซึ่งไมมีความแตกตาง
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ทางสถิติกับปาลมนํ้ามันพันธุ UT PR GT CP PU1
และ CR สวนพันธุ S7 มีจํานวนใบยอยตํ่าที่สุด
281.26 ใบ ลักษณะความกวางโคนกานใบพันธุ S2
มีคาของลักษณะสูงที่สุดมีคา 80.11 มิลลิเมตร
ซึ่งไมมีความแตกตางทางสถิติกับพันธุ UT S7 GT
CP PU1 และพันธุ CR สวนพันธุ PR มีคาของ
ลั ก ษณะตํ่ า สุ ด คื อ 61.96 มิ ล ลิ เ มตร ลั ก ษณะ
ความหนาโคนกานใบไมมคี วามแตกตางทางสถิตกิ บั
ปาลมนํ้ามันทั้ง 8 พันธุ โดยพันธุ S2 มีแนวโนม
ใหคาของลักษณะสูงที่สุดมีคา 41.17 มิลลิเมตร
สวนพันธุ PR มีแนวโนมใหคา ของลักษณะนีต้ าํ่ ทีส่ ดุ
34.79 มิลลิเมตร ลักษณะความสูงลําตนปาลมนํา้ มัน
พันธุ CR มีคาสูงที่สุดในลักษณะนี้มีคา 391.74

เซนติเมตร ซึ่งไมมีความแตกตางทางสถิติกับพันธุ
UT PR S2 GT CP และ PU1 สวนพันธุ S7 มีความสูง
นอยที่สุดคือ 290.59 เซนติเมตร ลักษณะเสนผา
ศูนยกลางลําตนไมมีความแตกตางทางสถิติกับ
ปาลมนํ้ามันทั้ง 8 พันธุ โดยปาลมนํ้ามันพันธุ PR
มีแนวโนมใหคาเสนผาศูนยกลางลําตนสูงที่สุดมีคา
71.15 เซนติเมตร สวนพันธุ CP มีแนวโนมใหคา
เสนผาศูนยกลางลําตนตํา่ ทีส่ ดุ มีคา 65.96 เซนติเมตร
ลักษณะพื้นที่ใบพบวาไมมีความแตกตางทางสถิติ
กับปาลมนํา้ มันทัง้ 8 พันธุ โดยปาลมนํา้ มันพันธุ GT
มีแนวโนมใหคา พืน้ ทีใ่ บสูงทีส่ ดุ มีคา 6.55 ตารางเมตร
สวนพันธุ CP มีแนวโนมใหคาพื้นที่ใบตํ่าที่สุดมีคา
5.52 ตารางเมตร (Table 2)

Table 2 Growth characteristics of 8 oil palm genotypes in Tha Chiat research station

1

Genotypes

RL

LL

LW

UT
PR
S7
S2
GT
CP
PU1
CR
F-test
CV.

551.04a1
526.59ab
426.89c
513.04ab
535.89ab
491.37b
511.00ab
535.67ab
**
6.23

73.69
74.47
81.03
76.71
82.95
79.89
76.46
77.39
ns
6.67

5.79
5.58
5.29
5.58
5.73
5.17
5.64
5.11
ns
10.56

LN

PW

318.89a 71.18ab
313.33ab 61.96b
281.26b 71.43ab
321.70a 80.11a
303.11ab 67.70ab
293.26ab 72.85ab
293.04ab 72.46ab
307.78ab 73.89ab
**
**
6.32 12.49

PD

H

TD

LA

41.02
34.79
39.13
41.17
38.63
38.03
38.58
37.36
ns
11.25

350.11ab
341.26ab
290.59b
357.59ab
346.33ab
317.26ab
351.30ab
391.74a
**
12.77

69.70
71.15
68.59
66.00
67.30
65.96
66.85
68.67
ns
5.45

6.20
5.95
5.64
6.21
6.55
5.52
5.76
5.55
ns
15.92

= Values followed by different letters are significantly different according to DMRT.

RL = rachis length (cm), LL = leaflet length (cm), LW = leaflet width (cm), LN = leaflet number (leaf),
PW = petiole width (mm), PD = petiole depth (mm), H = height (cm), TD = trunk diameter (cm),
LA = leaf area (m2)
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ผลผลิตนํ้ามันและผลผลิตทะลาย

1. ลักษณะผลผลิตทะลาย
ลักษณะผลผลิตทะลายสดพบวาปาลมนํา้ มัน
พันธุ PU1 ใหผลผลิตทะลายสดสูงที่สุดถึง 723.67
กิโลกรัม/ตน/ป ซึ่งไมแตกตางทางสถิติกับพันธุ UT
สวนพันธุเ ปารงคใหผลผลิตทะลายสดตอปนอ ยทีส่ ดุ
เพียง 465.67 กิโลกรัม/ตน/ป และทีจ่ าํ นวนทะลาย
พบวาพันธุ UT มีจํานวนทะลายสูงที่สุดเทากับ
35.33 ทะลาย/ตน/ป ซึ่งไมแตกตางทางสถิติกับ
พันธุGT PU1 และพันธุ CR สวนพันธุ PR และ S7
ใหจาํ นวนทะลายตํา่ ทีส่ ดุ เพียง 29.00 ทะลาย/ตน/ป
นํ้าหนักทะลายเฉลี่ยมีความแตกตางกันทั้ง 8 พันธุ
โดยพันธุ PU1 มีนํ้าหนักทะลายเฉลี่ยสูงที่สุดคือ
22.67 กิโลกรัม/ทะลาย ซึ่งไมมีความแตกตางทาง
สถิติกับพันธุ S7 และพันธุ S2 สวนพันธุเปารงค
มีนํ้าหนักทะลายเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ 16.00 กิโลกรัม/
ทะลาย (Table 3)
2. ลักษณะองคประกอบทะลาย
ที่ลักษณะเปอรเซ็นตผลตอทะลายพบวามี
ความแตกตางกันทางสถิติจากทั้ง 8 พันธุโดยพันธุ
S7 มีคา ของลักษณะนีส้ งู ทีส่ ดุ มีคา 75.41 เปอรเซ็นต
ซึง่ ไมแตกตางทางสถิตกิ บั พันธุ UT S2 GT CP PU1
และ CR สวนพันธุท มี่ คี า ของลักษณะตํา่ ทีส่ ดุ คือพันธุ
PR มีคา เพียง 64.90 เปอรเซ็นต ลักษณะเปอรเซ็นต
เนื้อปาลมสดตอผลพบวามีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญจากทัง้ 8 พันธุ โดยพันธุ PR มีคา ลักษณะนี้
สูงสุดมีคา 89.31 เปอรเซ็นต ซึง่ ไมแตกตางทางสถิติ
กับพันธุ UT S2 PU1 และ CR สวนพันธุ CP ให
เปอรเซ็นตเนื้อปาลมสดตอผลตํ่าที่สุดเพียง 76.63
เปอรเซ็นต ทีล่ กั ษณะเปอรเซ็นตนาํ้ มันตอเนือ้ ปาลม
แหงพบวาพันธุ CP มีคาของลักษณะนี้สูงที่สุดคือ
73.33 เปอรเซ็นต ซึง่ ไมมคี วามแตกตางทางสถิตกิ บั

พันธุ UT S7 S2 GT PU1 และพันธุ CR สวนพันธุ
PR ใหคาตํ่าที่สุดมีคา 52.89 เปอรเซ็นต และ
ลักษณะเปอรเซ็นตนํ้ามันตอทะลายพบวาพันธุ S7
ใหคาสูงที่สุดคือ 34.56 เปอรเซ็นต ซึ่งไมแตกตาง
ทางสถิตกิ บั พันธุ UT S2 GT CP PU1 และ CR และ
พันธุเปารงคใหคาตํ่าที่สุดเพียง 22.56 เปอรเซ็นต
(Table 3)
3. ผลผลิตนํ้ามัน
ผลผลิตนํ้ามันของปาลมนํ้ามันทั้ง 8 พันธุ
มีความแตกตางทางสถิตอิ ยางมีนยั สําคัญ โดยปาลม
นํ้ามันพันธุPU1 มีผลผลิตนํ้ามันสูงที่สุด 204.84
กิโลกรัม/ตน/ป ซึ่งไมมีความแตกตางทางสถิติกับ
พันธุ UT S7 S2 GT CP และพันธุ CR สวนพันธุ PR
มีผลผลิตนํ้ามันตํ่าที่สุดเทากับ 105.45 กิโลกรัม/
ตน/ป (Table 3)
สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามแปรปรวนของฟ โ นไทป
สัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของจีโนไทปของ
ลักษณะการเจริญเติบโตและผลผลิต
คาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของลักษณะ
ฟโนไทป (PCV) และจีโนไทป (GCV) ของลักษณะ
การเจริญเติบโตทางลําตน พบวา ลักษณะฟโนไทป
ของลักษณะการเจริญเติบโตทางลําตน มีคา ระหวาง
6.45-24.82 เปอรเซ็นต โดยผลผลิตนํา้ มันมีคา สูงสุด
24.82 เปอรเซ็นต ลักษณะเสนผาศูนยกลางลําตน
มีคาตํ่าที่สุด 6.45 เปอรเซ็นต สวนจีโนไทปของ
ลักษณะการเจริญเติบโตทางลําตน มีคาระหวาง
2.81-17.35 เปอรเซ็นต โดยคาผลผลิตนํ้ามันมี
คาสูงสุด 17.35 เปอรเซ็นต และเปอรเซ็นตผลตอ
ทะลายมีคานอยที่สุด 2.81 เปอรเซ็นต ซึ่งฟโนไทป
มีคามากกวาจีโนไทปทุกลักษณะ (Table 4)

%F/B
70.64ab
64.90b
76.41a
75.88a
70.68ab
70.344ab
70.39ab
71.48ab
*
7.25

= Values followed by different letters are significantly different according to DMRT.

635.33ab1
465.67c
597.33b
596.67b
576.67bc
569.33bc
723.67a
572.00bc
**
9.94

UT
PR
S7
S2
GT
CP
PU1
CR
F-test
CV.

Yield components
BN
ABW
35.33a
18.00bcd
29.00b
16.00d
29.00b
20.67ab
29.33b
20.33ab
33.33ab
17.33cd
30.00b
19.00bc
32.00ab
22.67a
30.67ab 18.67bcd
*
**
8.61
7.78

Bunch components
%WM/F
%O/DM
88.05ab
72.89a
89.31a
52.89b
79.82bc
67.11a
84.97abc
71.33a
77.34c
69.67a
76.63c
73.33a
82.97abc
67.56a
81.91abc
71.67a
*
**
5.93
4.72
%O/B
32.01ab
22.56b
34.56a
32.75ab
26.08ab
27.61ab
28.37ab
28.67ab
*
20.67

202.70a
105.45b
199.10a
194.78a
149.79ab
158.05ab
204.84a
164.35ab
*
17.75

OY

FFB = fresh fruit bunch (kg/plant/year), BN = number of bunch (bunch/plant/year), ABW = average bunch weight (kg/bunch), %F/B = %fruit/bunch,
%WM/F = %wet mesocarp/fruit, %O/DM = %oil/dry mesocarp, %O/B = %oil/bunch, OY = oil yield (kg/plant/year)

1

FFB

Genotypes

Table 3 Yield, Yield components, Bunch components and Oil yield of 8 oil palm genotypes in Tha Chiat research station
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อัตราพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตและ
ผลผลิต
คาอัตราพันธุกรรมของปาลมนํา้ มันทัง้ 8 พันธุ
มีคาอยูระหวาง 8.07-80.47 เปอรเซ็นต ลักษณะที่
มีคาอัตราพันธุกรรมระดับสูง คือ ความยาวทางใบ
และเปอรเซ็นตนาํ้ มันตอเนือ้ ปาลมแหง มีคา 80.47

และ 79.58 เปอรเซ็นต สวนลักษณะที่มีคาอัตรา
พันธุกรรมระดับปานกลาง คือ ความยาวใบยอย
จํานวนใบยอย ความกวางโคนกานใบ ความสูงตน
ผลผลิตทะลายสด นํา้ หนักทะลาย และผลผลิตนํา้ มัน
มีคา 44.98, 56.15, 40.47, 44.85, 50.81, 53.84,
62.42, 48.86 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (Table 4)

Table 4 Broad sense heritability of Vegetative growths, Yield, Yield components, Bunch
components and Oil yield of oil palm genotypes
Traits/Genetic Parameter

Mean

PCV (%)

GCV (%)

h2b.s. (%)

Vegetative growths
Rachis length
Leaflet length
Leaflet width
Number of leaflet
Petiole width
Petiole depth
Height
Trunk diameter
Leaf area
Fresh fruit bunch (kg/plant/year)

511.44
77.82
5.49
304.05
71.45
38.59
200.34
68.03
5.92
592.08

14.09
8.99
11.90
9.54
16.19
12.97
23.52
6.45
16.94
14.63

12.64
6.03
5.49
7.15
10.30
6.45
15.75
3.45
5.79
10.74

80.47
44.98
21.25
56.15
40.47
24.70
44.85
28.60
11.66
53.84

31.08
19.08

10.21
12.70

5.48
10.04

28.84
62.42

71.34
82.62
68.31
29.08
172.38

7.78
7.43
10.45
21.55
24.82

2.81
4.48
9.32
6.12
17.35

13.03
36.40
79.58
8.07
48.86

Yield components
Bunch number (bunch/plant/year)
Average bunch weight (kg/plant)
Bunch components
%Fruit/Bunch
%Wet Mesocarp/Fruit
%Oil/Dry Mesocarp
%Oil/Bunch
Oil yield

PCV = Phenotypic Coefficient of Variation, GCV = Genotypic Coefficient of Variation, h2b.s. = broad sense
heritability

ผลิตกรรมการเกษตร 3(1):25-36
34 ว.
J. Agri. Prod.

วิจารณผล

สมบัติทางเคมีและปริมาณธาตุอาหารในดิน
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ปริ ม าณธาตุ อ าหารในดิ น ที่
เหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโตของปาลมนํ้ามัน
พบวา ดินมีความเปนกรดออน pH 6.79 ซึ่ง pH
ที่เหมาะสมสําหรับปลูกปาลมนํ้ามันควรอยูที่ 5.56.5 (ธีระ และธีระพงศ, 2558) อาจสงผลใหมี
ธาตุอาหารรองไดแก อะลูมิเนียม แมงกานีส และ
เหล็ก ละลายออกมานอยเกินไปจนพืชที่ปลูกไดรับ
ธาตุอาหารไมเพียงพอ (ณัฐพล และคณะ, 2563)
วิ ธี แ ก โ ดยการใช ปุ  ย คอกอั ต รา 0.5 ตั น ต อ ไร
นอกจากนีภ้ ายในแปลงปาลมนํา้ มันมีระดับปริมาณ
ธาตุอาหารอยูในระดับตํ่า แสดงใหเห็นวาปริมาณ
ธาตุอาหารหรือสมบัตทิ างเคมีในดินทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
ไปจากเดิม อาจเกิดจากการใชประโยชนจากที่ดิน
ติดตอกันเปนระยะเวลานาน ขาดการปรับปรุงและ
บํารุงรักษาดิน เปนสาเหตุสาํ คัญทีท่ าํ ใหดนิ ในพืน้ ที่
มีความอุดมสมบูรณลดลงจากเดิม การปรับปรุง
บํารุงดินเปนการรักษาคุณภาพดินเพือ่ ใหดนิ คงความ
อุดมสมบูรณ ใชเพาะปลูกพืชไดอยางยั่งยืน จําเปน
ตองปรับปรุงบํารุงดินอยางตอเนือ่ ง ถูกวิธี เหมาะสม
กับลักษณะและสมบัตขิ องดิน (กองวิจยั และพัฒนา
การจัดการที่ดิน, 2563) ผลผลิตทะลายสดของ
แตละพันธุจ ะมีการตอบสนองตอสภาพแวดลอมสูง
เชนเดียวกับการศึกษาของ Okoye et al. (2009)
รายงานวาผลผลิตทะลายสดจะมีการตอบสนอง
เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล อ มสู ง
ซึง่ ลักษณะทีส่ าํ คัญในการคัดเลือกพันธุป าลมนํา้ มัน
คือผลผลิตและองคประกอบผลผลิต ไดแก ผลผลิต
จากจํานวนทะลายและนํ้าหนักทะลายเปนเกณฑ
ที่จะใหผลผลิตนํ้ามันตอพื้นที่สูงสุด จากการศึกษา
คาของฟโนไทปมีคามากกวาจีโนไทปทุกลักษณะ
ซึ่งการศึกษาของ Marhalil et al. (2013) and

Okwuagwu et al. (2008) รายงานวา สัมประสิทธิ์
ความแปรปรวนของฟโนไทปทสี่ งู กวาจีโนไทปแสดง
ถึงอิทธิพลของสภาพแวดลอมเขามาเกี่ยวของสูง
ในลักษณะนั้นๆ คาอัตราพันธุกรรมของลักษณะ
ความยาวทางใบ เปอรเซ็นตนาํ้ มันตอเนือ้ ปาลมแหง
ความยาวใบยอย จํานวนใบยอย ความกวางโคน
กานใบ ความสูงตน ผลผลิตทะลายสด นํ้าหนัก
ทะลาย และผลผลิตนํ้ามันมีคาระดับปานกลาง
สอดคลองกับรายงานของ ธนนต และธีระ (2558)
พบวา อัตราพันธุกรรมของลักษณะผลผลิตนํ้ามัน
ผลผลิตทะลาย และองคประกอบผลผลิตมีคา ระดับ
ปานกลาง เนื่องจากลักษณะดังกลาวมียีนควบคุม
จํานวนมากและมีอทิ ธิพลของสภาพแวดลอมเขามา
เกีย่ วของสูง และ ธีระ (2548) รายงานวา การคัดเลือก
ปาลมนํ้ามันที่เหมาะสมตอพื้นที่ปลูกในแตละพื้นที่
จะพิจารณาลักษณะผลผลิตทะลายสดเปนลักษณะ
สําคัญอันดับตน ๆ เนือ่ งจากเปนลักษณะทีเ่ กษตรกร
จะเลือกพันธุไปใชปลูกมากที่สุด

สรุปผลการวิจัย

การวิ เ คราะห ส มบั ติ ท างเคมี แ ละปริ ม าณ
ธาตุอาหารภายในแปลงปาลมนํา้ มันมีระดับปริมาณ
ธาตุอาหารอยูในเกณฑที่ไมเหมาะสม การศึกษา
ลักษณะการเจริญเติบโตทางลําตนของปาลมนํา้ มัน
ทั้ง 8 พันธุ พบวา การเจริญเติบโตทางลําตน พบวา
พันธุ UT มีความยาวทางใบสูง พันธุ S2 มีจํานวน
ใบยอย ความกวางโคนกานใบ สวน CR มีความสูง
ตนสูง ที่ลักษณะผลผลิต องคประกอบผลผลิต
องคประกอบทะลาย และผลผลิตนํ้ามัน พบวา
ปาลมนํา้ มันพันธุ PU1 มีผลผลิตทะลายสด นํา้ หนัก
ทะลายเฉลี่ ย และผลผลิ ต นํ้ า มั น สู ง ที่ สุ ด จากทั้ ง
8 พันธุ สวนพันธุ UT มีจํานวนทะลายสูงที่สุด
พันธุ PR มีเปอรเซ็นตเนื้อปาลมสดตอผลสูงที่สุด
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พั น ธุ  S7 มี ค  า เปอร เ ซ็ น ต ผ ลต อ ทะลาย และ
เปอรเซ็นตนํ้ามันตอทะลายสูงที่สุด สวนพันธุ CP
มี เ ปอร เ ซ็ น ต นํ้ า มั น ต อ เนื้ อ ปาล ม แห ง สู ง ที่ สุ ด
คาอัตราพันธุกรรมพบวาลักษณะสําคัญที่ควรใช
เปนเกณฑในการคัดเลือกคือ ความยาวทางใบ
จํานวนใบยอย ความกวางโคนทางใบ ความสูงตน
ผลผลิตทะลายสด นํ้าหนักทะลายเฉลี่ย นํ้ามันตอ
เนือ้ ปาลมแหง และผลผลิตนํา้ มัน เนือ่ งจากลักษณะ
ดังกลาวมีอัตราพันธุกรรมที่ระดับปานกลาง (h2 =
40.47-80.47%) เมื่ อ ใช ลั ก ษณะเหล า นี้ ใ นการ
คัดเลือกพบวา พันธุ UT S2 และCR มีการเจริญ
เติบโตที่ดี สวนพันธุ PU1 และ CP มีผลผลิตที่ดี
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป น การศึ ก ษาเบื้ อ งต น ในพื้ น ที่
จังหวัดพัทลุง ขอมูลที่ไดจากการศึกษาจะนํามาใช
เปนขอมูลพื้นฐานในการศึกษาตอไป
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Effects of girdling on cleft grafting of Macadamia

อนันต ปญญาเพิ่ม* สมคิด รัตนบุรี อนุ สุวรรณโฉม และ เหรียญชัย เกิดพงษ
A-nun Punyaperm Somkid Rattanaburi Anu Suwannachom and Rianchai
Koetphong
ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 50230
Royal Agricultural Research Centre, Chiang Mai NongKhwai Sub-district, Hang Dong District, Chiang Mai
50230
*
Corresponding author: anun.punyaperm@gmail.com
(Received: 26 November, 2020, Revised: 9 April, 2021; Accepted: 19 April, 2021)

Abstract

Cleft grafting is one of asexual propagation which most commonly used for
macadamia. The achievement propagation of macadamia depended on various factors
included scion branch, rootstock, endosperm, plant hormones and environmental factors
because it is a timber tree and very difficult to cutting propagation. This study was
demonstrated in three periods including May, July and November for approach grafting
on macadamia. The experiments arrangement was a randomized complete block (RCBD)
with four replications in four treatments as follow: (1) control (no girdling) (2) girdling at
4 week (3) girdling at 6 week and (4) girdling at 8 week, using 25 plants per replications.
The experiment was conducted at Chiang Mai Royal Agricultural Research Center in
Maehea and Khunwang substations during 2016-2018. At Maehea substation showed the
results of cleft grafting in May that the girdling at eight weeks was the highest survival
rate of scion at 76% with significantly different from the control. Besides the cleft grafting
in July, the results of the girdling at eight weeks showed the highest survival rate at 85%
and significantly different from the control (47%). And the cleft grafting in November, the
girdling at eight weeks was the highest survival rate at 63% and significantly different from
the control (40%). In a same as the previous station, the results from Khunwang substation
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showed the girdling at eights in May, July and November was the highest survival rate at
62, 65, and 75% respectively and significantly different from control. In summary, girdling
the scion branch at eight weeks was the highest survival rate in cleft grafting. In addition,
the timing of cleft grafting at Maehea substation was showed higher survival rate in July
while, Khunwang substation was represented in November.
Keywords: girdling, cleft grafting

บทคัดยอ

การขยายพันธุมะคาเดเมีย นิยมใชวิธีการขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศ ซึ่งวิธีที่นิยมทั่วไปมี 2 วิธีคือ
การเสียบกิ่งและทาบกิ่ง มะคาเดเมียเปนไมเนื้อแข็งจึงมีความยากในการขยายพันธุ ซึ่งความสําเร็จของ
การขยายพันธุขึ้นกับหลายปจจัยทั้งสวนของกิ่งพันธุดีและตนตอ เชน อาหารสะสม ฮอรโมนของพืช
รวมถึงปจจัยสภาพแวดลอม จึงไดทําการศึกษาการเสียบกิ่งมะคาเดเมีย ในชวงเวลาตาง ๆ 3 ชวงเวลา
มี 3 การทดลอง คือ 1. การศึกษาการเสียบกิ่งมะคาเดเมียชวงเดือนพฤษภาคม 2. การศึกษาการเสียบกิ่ง
มะคาเดเมียชวงเดือนกรกฎาคม และ 3. การศึกษาการเสียบกิง่ มะคาเดเมียชวงเดือนพฤศจิกายน วางแผน
การทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) ทํา 4 ซํ้า ซํ้าละ 25 ตน มี 4 กรรมวิธี
คือ 1. ไมควั่นกิ่ง (control) 2. ควั่นกิ่ง 4 สัปดาห 3. ควั่นกิ่ง 6 สัปดาห และ 4. ควั่นกิ่ง 8 สัปดาห
ดําเนินการ 2 สถานที่ คือ ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหมแปลงทดลองแมเหียะ และแปลงทดลองขุนวาง
ระหวางป 2558-2561 มีผลการทดลองดังนี้ ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหมแปลงทดลองแมเหียะ พบวา
การเสียบกิ่งเดือนพฤษภาคม กรรมวิธีที่ 4 ควั่นกิ่ง 8 สัปดาหมีเปอรเซ็นตรอดตายสูงสุด 76% แตกตาง
ทางสถิติกับการไมควั่นกิ่ง(control) การเสียบกิ่งเดือนกรกฎาคม พบวา กรรมวิธีที่ 4 ควั่นกิ่ง 8 สัปดาห
ใหเปอรเซ็นตการรอดตายของกิง่ สูงสุดเชนกันคือ 85% แตกตางทางสถิตกิ บั การไมควัน่ กิง่ ซึง่ รอดตาย 47%
สวนการเสียบกิ่งในเดือนพฤศจิกายน พบวา กรรมวิธีที่ 4 ใหเปอรเซ็นตการรอดตายของกิ่งสูงสุดเชนกัน
คือ 63% แตกตางทางสถิติกับการไมควั่นกิ่งซึ่งรอดตาย 40% สําหรับแปลงทดลองขุนวางใหผล
ทํานองเดียวกับแปลงทดลองแมเหียะ โดยการเสียบกิง่ 3 ชวงเวลาดังกลาวพบวากรรมวิธที ี่ 4 ใหเปอรเซ็นต
รอดตายสูงสุด 62 65 และ 75% แตกตางทางสถิติกับ control ซึ่งใหเปอรเซ็นตรอดตายตํ่าสุด คือ
38 27 และ 11% ตามลําดับ จากผลการดําเนินการทั้ง 2 สถานที่จะเห็นไดวา วิธีการควั่นกิ่งไว 8 สัปดาห
กอนตัดมาเสียบ ใหเปอรเซ็นตตนรอดตายสูงสุด ดานระยะเวลาการเสียบกิ่ง แปลงทดลองแมเหียะ
การเสียบกิง่ ชวงเดือนกรกฎาคมมีเปอรเซ็นตตน รอดตายสูงสุด สวนแปลงทดลองขุนวาง พบวา การเสียบกิง่
ชวงเดือนพฤศจิกายนมีเปอรเซ็นตตนรอดตายสูงสุด
คําสําคัญ: การควั่นกิ่ง การทาบกิ่งแบบเสียบยอด
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คํานํา

มะคาเดเมียเปนพืชทีม่ ศี กั ยภาพทางเศรษฐกิจ
ชื่อวิทยาศาสตร คือ Macadamia integrifolia.
จัดอยูใ นวงศ Proteaceae เปนไมยนื ตนขนาดใหญ
มีใบเขียวตลอด ไมผลัดใบ (evergreen tree)
ลักษณะของผลมีเปลือกแข็งและหนา (nut) มีแหลง
กําเนิดในบริเวณใกลเขตรอนและฝนตกชุกของ
รัฐนิวเซาทเวลส และควีนสแลนด เครือรัฐออสเตรเลีย
นอกจากนี้ยังมีการนํามาขยายพันธุในพื้นที่ตาง ๆ
ทั่วโลก เชน รัฐฮาวายในประเทศสหรัฐอเมริกา
กัวเตมาลา เคนยา ซิมบับเว มาลาวี แอฟริกาใต
รวมทั้งประเทศไทย (Xavier et al., 2016)
จากสถานการณ ก ารผลิ ต และการตลาด
มะคาเดเมียในประเทศไทยป 2561 พบวา มีพื้นที่
ปลูกมะคาเดเมียภายในประเทศจํานวน 10,733 ไร
โดยสามารถใหผลผลิตรวม 12,704,721 กิโลกรัม
คิ ด เป น ผลผลิ ต 2,565 กิ โ ลกรั ม ต อ ไร (ศู น ย
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร, 2562)
ป 2562 มี ก ารนํ า เข า มะคาเดเมี ย ในปริ ม าณ
1,701,434 กิโลกรัม มูลคา 272,277,009 บาท และ
มีการสงออกมะคาเดเมีย ปริมาณ 1,411,397
กิโลกรัม มูลคา 137,762,841 บาท ซึ่งมีมูลคานอย
กวาการนําเขาประมาณ 2 เทา จากขอมูลดังกลาว
จะเห็นไดวา ประเทศไทยยังมีผลผลิตนอยกวาความ
ตองการของผูบ ริโภค เนือ่ งจากปญหาดานการผลิต
ตนกลาทีไ่ มเพียงพอตอความตองการของเกษตรกร
การขยายพันธุพืชมะคาเดเมียที่นิยมทั่วไปมี
2 วิธี คือ การทาบกิง่ และการเสียบยอด การจะเลือก
ใชวิธีไหนขึ้นอยูกับความเหมาะสม ความชํานาญ
และความตองการของผูปลูก โดยทั้งสองวิธีจะตอง
ใชตนตอที่เหมาะสม โดยในประเทศไทยใชตนตอ
จากพันธุ H2 ≠344 OC และเชียงใหม 700 (≠ 741)
เนื่ อ งจากระบบรากมี ก ารเจริ ญ เติ บ โตได ดี แ ละ

แผกวาง ซึง่ ปจจุบนั ใชพนั ธุ H2 เปนหลักในการผลิต
ตนตอ (สถาบันวิจัยพืชสวน, 2563)
สํ า หรั บ การเสี ย บยอดหรื อ การเสี ย บกิ่ ง
มะคาเดเมีย เปนวิธกี ารขยายพันธุท นี่ ยิ มวิธหี นึง่ ตาม
ที่กลาวมาแลว การขยายพันธุโดยการเสียบยอด
จะมี ป  จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง ในส ว นของกิ่ ง พั น ธุ  ดี
(scion) ตนตอ (rootstock) และปจจัยของสภาพ
แวดลอม ซึ่งในสวนของกิ่งพันธุดีจะมีผลอยางมาก
ตอปริมาณและคุณภาพผลผลิต สวนของตนตอ
จะมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพของการหาอาหาร
สงผลตอขนาด ความแข็งแรงรวมทั้งผลผลิตของ
มะคาเดเมีย (Nagao et al., 1992) Fukumaga
(1951) กลาววาความสําเร็จในการเสียบกิ่งของ
มะคาเดเมีย ปจจัยหนึ่งจะขึ้นกับอายุของกิ่งพันธุดี
กิ่งพันธุดีที่มีอายุหลายปจะประสบความสําเร็จ
มากกวากิ่งที่อายุนอยกวา Cho และ Kawabata
(2016) กลาววาการเสียบกิ่งมะคาเดเมียจะมีความ
ยุง ยากในตอนตนเพราะมะคาเดเมียเปนไมเนือ้ แข็ง
ซึง่ ตองอาศัยความชํานาญของผูข ยายพันธุ โดยแบง
เปน 3 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมตนตอ 2) การ
เตรียมกิ่งพันธุดี และ 3) การเชื่อมตอกิ่งพันธุดีและ
ต น ตอเข า ด ว ยกั น ซึ่ ง ในส ว นของการเตรี ย มกิ่ ง
พันธุดี ควรเปนกิ่งที่มีอายุแก เสนผาศูนยกลาง
0.5-0.75 นิว้ และทําการควัน่ กิง่ ความยาวประมาณ
1 นิว้ และปลอยทิง้ ไวเปนเวลาไมนอ ยกวา 6 สัปดาห
เพือ่ ใหมกี ารขัดขวางการเคลือ่ นยายของคารโบไฮเดรต
ที่สรางที่ใบและสงไปตน ทําใหมีอาหารสะสมในกิ่ง
พันธุดีเหนือรอยควั่นมากขึ้น ซึ่งระดับของปริมาณ
คารโบไฮเดรตที่สะสมในสวนของกิ่งพันธุดีมีความ
สําคัญตอความสําเร็จในการขยายพันธุ กิ่งพันธุดี
ควรมีการควั่นกิ่งกอน 4-6 สัปดาห (Bennell,
1984)
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การควั่นกิ่ง (cincturing หรือ girdling)
วิ ธี นี้ เ ป น การตั ด เส น ทางลํ า เลี ย งอาหารที่ ใ บพื ช
สังเคราะหไดไมใหมีการเคลื่อนยายลงไปยังสวน
ดานลางเปนการชั่วคราว ทําใหมีการสะสมอาหาร
อยูทางสวนยอดมากขึ้น และยังเปนการชวยลด
การผลิใบออนได คาดวาการควั่นกิ่งอาจมีผลตอ
การสะสมอาหารและยั บ ยั้ ง การเจริ ญ เติ บ โต
(growth inhibitors) (Menzel and Paxton,
1987) และ ธีรวุธ และคณะ (2551) ไดกลาววา
การควั่นกิ่งสามารถเพิ่มจํานวนตาที่แตกออกมาได
มากขึ้นและแตกตาไดเร็วกวากิ่งที่ไมไดควั่น
สําหรับปจจัยของความสําเร็จในการขยายพันธุ
มะคาเดเมีย ในสวนที่เกี่ยวของกับตนพืชทั้งในสวน
ของตนพันธุดีและตนตอแลว พบวาปจจัยสภาพ
แวดลอมก็มีสวนเกี่ยวของดวยเชนกัน Rodrigues,
et al. (1960) กลาวถึงฤดูกาลมีผลตอความสําเร็จ
ในการขยายพันธุอาโวกาโด โดยพบวาการเสียบกิ่ง
ชวงฤดูหนาวและตนฤดูใบไมผลิ โดยเฉพาะชวง
เดือนมกราคม กุมภาพันธ และตนเดือนมีนาคม
ประสบความสําเร็จเกือบ 100% ขณะที่ปลายฤดู
ใบไมผลิ ฤดูรอน และตนฤดูใบไมรวงเปอรเซ็นต
ความสําเร็จจะตํ่ากวา
จากปจจัยที่เกี่ยวของกับความสําเร็จในการ
ขยายพันธุโ ดยการเสียบยอด จะขึน้ กับปจจัยของพืช
และปจจัยสภาพแวดลอม ดังนัน้ จึงไดทาํ การศึกษา
ระยะเวลาในการควัน่ กิง่ มะคาเดเมีย รวมทัง้ ชวงเวลา
ในการเสียบกิ่ง ที่มีตอความสําเร็จในการเสียบกิ่ง
มะคาเดเมีย เพือ่ เปนการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
กิ่งมะคาเดเมียพันธุดีใหเพียงพอกับความตองการ
ของผูปลูก

อุปกรณและวิธีการ

อุปกรณ
อุปกรณตา ง ๆ ทีใ่ ชในการทดลองประกอบดวย
วัสดุการเกษตร เชน ตนพันธุม ะคาเดเมีย 741 (พันธุด )ี
และตนตอ H2 อุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน
มีดขยายพันธุ, กรรไกรตัดกิง่ เทปพันกิง่ , เชือกฟาง,
ถุงเพาะชํา ขนาด 3½ × 12 นิ้ว, ดิน, กระบะทราย
เพาะตนตอ, ปายTag วัสดุกอสราง งานครัว และ
อุปกรณสํานักงานตาง ๆ
วิธีการทดลอง
ทําการทดลองแบบ Randomized Complete
Block Design (RCBD) ดําเนินการทดสอบในพื้นที่
ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
2 สถานที่ คือ ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม
(แมเหียะ) อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม และ
ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม (ขุนวาง) อําเภอ
แม ว าง จั ง หวั ด เชี ย งใหม รวมระยะเวลา 3 ป
(ป 2559-2561) มี 3 การทดลอง ตามชวงเวลา
การเสียบกิ่ง ดังนี้
การทดลองที่ 1 การศึ ก ษาการเสี ย บกิ่ ง
มะคาเดเมียในชวงเดือนพฤษภาคม (ป 2560)
การทดลองที่ 2 การศึ ก ษาการเสี ย บกิ่ ง
มะคาเดเมียในชวงเดือนกรกฎาคม (ป 2560)
การทดลองที่ 3 การศึ ก ษาการเสี ย บกิ่ ง
มะคาเดเมียในชวงเดือนพฤศจิกายน (ป 2560)
ในแตละการทดลอง ประกอบดวย 4 กรรมวิธี
กรรมวิธีละ 4 ซํ้า ซํ้าละ 25 ตน ไดแก
กรรมวิธีที่ 1 ไมควั่นกิ่ง (control)
กรรมวิธีที่ 2 ควั่นกิ่ง 4 สัปดาห
กรรมวิธีที่ 3 ควั่นกิ่ง 6 สัปดาห
กรรมวิธีที่ 4 ควั่นกิ่ง 8 สัปดาห
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การเพาะเมล็ดทําตนตอ
เตรียมกระบะเพาะ ขนาดสูง 30 เซนติเมตร
ปูดว ยลวดตาขาย เพือ่ ปองกันหนู ใสทรายหยาบสูง
ประมาณ 20-25 เซนติเมตร คัดแยกเมล็ดโดยการ
แชเมล็ดในนํ้า เลือกที่จมนํ้าไปเพาะ วางเมล็ดเปน
แถว ระยะ 2 × 1-1.5 นิ้ว กลบเมล็ดหนา 1 นิ้ว ราด
สารเคมีกําจัดโรค เชน แมนโคเซบ และแมลง เชน
คารบาริล ดูแลจนตนกลาทีม่ อี ายุ 8-12 เดือน พรอม
ที่ใชเสียบกิ่ง
การเตรียมการกอนการเสียบกิ่ง
เตรียมตนตอ (พันธุ H2) โดยถอนตนกลาอายุ
ประมาณ 1 เดือน ยายลงถุง ขนาด 3½ × 12 นิ้ว
เพื่อดูแลตนกลาในโรงเรือนเพาะชํา 8-12 เดือน
และเตรียมกิ่งพันธุดี (พันธุ 741) โดยการควั่นกิ่ง
ทิ้งไว 4, 6 และ 8 สัปดาห กอนการเสียบกิ่ง
การเสียบกิ่งแบบเสียบลิ่ม
ทําการคัดเลือกตนพันธุโดยการตัดกิ่งพันธุ
มะคาเดเมีย ความยาวประมาณ 25-30 เซนติเมตร
และตัดยอดตนตอทิ้งใหมีความสูงใกลเคียงกันคือ
20 เซนติเมตร เฉือนยอดกิ่งพันธุที่เตรียมไวเสียบ
แบบลิ่มประกบกัน พันดวยเทปพันกิ่งจากดานลาง
ขึ้นบน พันธุที่เสียบกิ่งเรียบรอยแลว นําไมมาปก
แลวมัดดวยเชือกฟาง เพือ่ ปองกันลําตนเอนหรือลม
นําตนพันธุไ ปเก็บพักฟน ในโรงเรือนพลาสติก ใหระบบ
แบบนํา้ พนฝอยสัปดาหละครัง้ ประมาณ 2-3 เดือน
สังเกตตนพันธุท มี่ เี ปอรเซ็นตการเสียบติดโดยสมบูรณ
การปฏิบัติหลังการทาบกิ่ง
เมือ่ รอยแผลติดกันสนิทและรากตนตอเจริญดี
ใหตัดยอดและแกะถุงออก นํามาตัดแตงกิ่ง และ
จุมฮอรโมนเรงราก นําตนกลาลงถุงเพาะชํา ขนาด

3½ × 12 นิว้ และเลีย้ งดูตน กลาในโรงเรือนพลาสติก
ควบคุมความชืน้ ประมาณ 1½-2 เดือน รากเจริญดี
และแตกยอดใหม จึงนําออกมาเลี้ยงดูในโรงเรือน
พรางแสง 70-80% เพือ่ ใหตน กลามีการเจริญเติบโต
และปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม เพื่อใหพรอม
ปลูกทดสอบ
การบันทึกผล
บันทึกเปอรเซ็นตการรอดตาย (%) และการ
เจริญเติบโตของกิง่ เสียบ หลังการเสียบกิง่ ประมาณ
60 วัน

ผลการทดลอง

แปลงทดลอง แมเหียะ
การทดลองที่ 1 การศึกษาการเสียบกิง่ มะคาเดเมีย
ในชวงเดือนพฤษภาคม
เปอรเซ็นตการรอดตาย
ผลการเสี ย บกิ่ ง มะคาเดเมี ย ในช ว งเดื อ น
พฤษภาคม พบว า กรรมวิ ธี ที่ 4 ทํ า การควั่ น กิ่ ง
8 สัปดาห มีเปอรเซ็นตการรอดตายสูงสุด 76%
แตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 1 (ไมควั่นกิ่ง) และ
กรรมวิธีที่ 3 ควั่นกิ่งไว 6 สัปดาห อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ โดยทัง้ 2 วิธกี ารมีเปอรเซ็นตการรอดตาย
2.33 และ 54.0% แตไมแตกตางทางสถิติกับ
กรรมวิธีที่ 2 ควั่นกิ่งไว 4 สัปดาห มีเปอรเซ็นตการ
รอดตาย 66.7% สวนวิธีการควั่นกิ่งไว 4 และ
6 สัปดาห ใหเปอรเซ็นตตนรอดตายไมแตกตางกัน
ทางสถิติ (Table 1) จากผลการทดลองจะเห็นไดวา
กรรมวิธที ไี่ มควัน่ กิง่ มีเปอรเซ็นตการรอดตายตํา่ สุด
2.33% สวนการควั่นกิ่งทุกกรรมวิธีใหเปอรเซ็นต
การรอดตายสูงกวาการไมควั่นกิ่งอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ทั้งนี้เนื่องจากการควั่นกิ่งเปนการเตรียม
กิง่ พันธุด ใี หมกี ารสะสมปริมาณคารโบไฮเดรตเพิม่ ขึน้
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ทําใหกิ่งพันธุดีมีอาหารสะสมและมีความสมบูรณ
กวาการไมควัน่ กิง่ เมือ่ นํากิง่ พันธุด ดี งั กลาวมาเสียบ
กับตนตอ หลังจากรอยแผลจากการเสียบกิ่งเชื่อม
ประสานกันดีแลว สวนของตนตอก็จะสงอาหารมา
เลี้ยงสวนของยอด ซึ่งถาสวนของยอดมีอาหาร
สะสมอยูมากก็พรอมที่จะแตกตาและเจริญตอไป
จึงทําใหการควั่นกิ่งทุกกรรมวิธีมีเปอรเซ็นตการ
รอดตายมากกว า การไม ค วั่ น กิ่ ง สอดคล อ งกั บ
Bennell (1984) พบวาการควัน่ กิง่ กอน 4-6 สัปดาห
กอนการตัดกิง่ มาเสียบ ทําใหปริมาณคารโบไฮเดรต
ในกิ่งเพิ่มขึ้น นอกจากนี้พบวาปริมาณ total nonstructural carbohydrate ในเนื้อไม เปลือก และ
ใบจะขึ้นสูงในชวงฤดูหนาว-กลางฤดูรอน

ดานความสูงมากสุด 37.5 เซนติเมตร แตกตางทาง
สถิตกิ บั ทุกกรรมวิธที งั้ การไมควัน่ กิง่ และการควัน่ กิง่
4 และ 6 สัปดาห ซึ่งมีความสูงกิ่ง 0 (ไมแตกกิ่ง)
16.3 และ 16.8 เซนติเมตร (Table 1) ซึ่งจะเห็น
ไดวาทุกกรรมวิธีที่ควั่นกิ่ง กิ่งพันธุดีมีการแตกตา
และแตกยอดใหม สวนการไมควั่นกิ่ง กิ่งพันธุดี
สวนใหญจะตายโดยมีเปอรเซ็นตการรอดตายเพียง
2.33% ซึ่งตํ่าสุด และกิ่งพันธุดีที่รอดตายก็ไมมีการ
แตกตาใหมจงึ ทําใหไมมกี ารเจริญเติบโต ซึง่ การควัน่ กิง่
ทีช่ ว ยใหมปี ริมาณคารโบไฮเดรตสะสมในกิง่ เพิม่ ขึน้
ทําใหกงิ่ สมบูรณ ตาของกิง่ พรอมทีจ่ ะแตกใหมหลังจาก
ที่รอยแผลจากการเสียบกิ่งเชื่อมประสานกันดีแลว
ดังนัน้ การเตรียมกิง่ พันธุด โี ดยการควัน่ กิง่ จะชวยให
มีเปอรเซ็นตการรอดตายสูงและกิ่งพันธุดีมีการ
การเจริญเติบโตดานความสูงของกิ่ง
แตกตาและเจริญเติบโตไดรวดเร็ว ซึง่ การควัน่ กิง่ ไว
ดานการเจริญเติบโตหลังการเสียบกิ่ง 60 วัน 8 สัปดาห ใหผลดีที่สุดทั้งเปอรเซ็นตการรอดตาย
พบวา กรรมวิธคี วัน่ กิง่ 8 สัปดาห ใหการเจริญเติบโต และความสูงของกิ่ง

Table 1 Percentage of survival of the scion branches and the growth of young branch
of cleft grafting scion of macadamia in May at Maehea substation
Conjuring on cleft grafting in May at at Maehea substation
Treatment
Percentage of survival of
The growth of young
the scion branches (%)
branch (cm)
Not cincturing (control)
2.33c
0.00
Cincturing 4 weeks
66.7ab
16.3b
Cincturing 6 weeks
54.0b
16.8b
Cincturing 8 weeks
76.0a
37.5a
F-test
*
*
C.V. (%)
17.7
23.2
* = Significant difference at probability level 0.05 by DUNCAN
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การทดลองที่ 2 การศึกษาการเสียบกิง่ มะคาเดเมีย
ในชวงเดือนกรกฎาคม
เปอรเซ็นตการรอดตาย
ผลการเสี ย บกิ่ ง มะคาเดเมี ย ในช ว งเดื อ น
กรกฎาคม พบว า กรรมวิ ธี ค วั่ น กิ่ ง 8 สั ป ดาห
ใหเปอรเซ็นตการรอดตายสูงสุด 85% แตกตาง
ทางสถิตกิ บั การไมควัน่ กิง่ และการควัน่ กิง่ 6 สัปดาห
(47.0 และ 59.0%) แตไมแตกตางทางสถิติกับ
กรรมวิธีควั่นกิ่ง 4 สัปดาห ซึ่งมีเปอรเซ็นตการรอด
ตาย 78% (Table 2) ซึ่งจากผลการทดลองเปนไป
ในทํานองเดียวกับการเสียบกิง่ ในชวงเดือนพฤษภาคม
คือ 85 และ 76% ทั้งนี้ในสวนของการควั่นกิ่ง
ที่ใหเปอรเซ็นตการรอดตายสูง สวนหนึ่งเปนผล
มาจากการควั่นกิ่งเปนการขัดขวางการเคลื่อนยาย
คารโบไฮเดรตจากสวนที่ใบสรางสงไปลําตนและ
รากตามที่กลาวมาแลว แตสิ่งที่พบคือการเสียบกิ่ง
ในชวงเดือนกรกฎาคมมีเปอรเซ็นตการรอดตายสูง
กวาในทุกกรรมวิธี เมือ่ เปรียบเทียบกับการเสียบกิง่
ในชวงเดือนพฤษภาคม (Table 1 และ Table 2)
ทั้งนี้สวนหนึ่งอาจเปนผลมาจากชวงเวลา หาก
พิจารณาจากสภาพภูมอิ ากาศในชวงเดือนกรกฎาคม
ซึ่งในขั้นตอนตั้งแตการควั่นกิ่ง และชวงเวลาหลัง
การเสียบกิ่ง (พฤษภาคม-กันยายน) จะอยูในชวง
ของฤดูฝน ซึ่งเปนชวงที่ตนมะคาเดเมียมีการเจริญ
เติบโตทางลําตน (vegetative) มาก มีการสรางและ
สะสมคารโบไฮเดรตในกิง่ มาก รวมทัง้ สภาพอุณหภูมิ
สูงสุดหลังการเสียบกิง่ ตํา่ กวาในชวงเดือนพฤษภาคม

และมีความชืน้ สัมพัทธอากาศมากกวา ซึง่ เปนปจจัย
หนึ่งที่สงผลตอเปอรเซ็นตการรอดตายมากกวา
ในชวงเดือนพฤษภาคม
การเจริญเติบโตดานความสูงของกิ่ง
หลังการเสียบกิ่ง 60 วัน พบวา การควั่นกิ่ง
8 สัปดาห และใหการเจริญเติบโตดานความสูง
มากสุด 47.4 เซนติเมตร แตกตางทางสถิติกับ
การไมควั่นกิ่ง ซึ่งมีความสูง 21.4 เซนติเมตร และ
พบวาการควั่นกิ่งทุกกรรมวิธีใหการเจริญเติบโต
ดานความสูงไมแตกตางทางสถิติ และทุกกรรมวิธี
ของการควั่นกิ่งแตกตางทางสถิติกับการไมควั่นกิ่ง
(Table 2) ซึ่งผลการเจริญเติบโตของกิ่งที่เสียบใน
ชวงเดือนกรกฎาคมจะมีการเจริญเติบโตมากกวา
ชวงเดือนพฤษภาคมในทุกกรรมวิธี ซึ่งสวนหนึ่ง
เปนผลมาจากสภาพแวดลอมซึ่งอยูในชวงฤดูฝน
ตนมะคาเดเมียมีการเจริญเติบโตสรางและสะสม
คารโบไฮเดรตมากตามทีก่ ลาวมาแลว ซึง่ Beaumont
และ Moltzau (1937) และ Bones และ Beaumont
(1937) กลาววาปริมาณคารโบไฮเดรตสะสมในกิ่ง
พันธุดี จะเปนปจจัยหลักที่ทําใหมีความแตกตาง
ระหวางชวงเวลาในการเสียบกิ่ง สวนปจจัยสภาพ
แวดลอมทัง้ ในสวนของอุณหภูมิ ปริมาณนํา้ ฝน และ
ความชืน้ สัมพัทธทแี่ ตกตางจะมีผลตอทัง้ เปอรเซ็นต
การรอดตายและการเจริญเติบโตดานความสูงกิ่ง
(Table 2)
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Table 2 Percentage of survival of the scion branches and the growth of young branch
of cleft grafting scion of macadamia in July at Maehea substation
Conjuring on cleft grafting in July at at Maehea substation
Treatment
Percentage of survival of
Percentage of survival of
the scion branches (%)
the scion branches (%)
Not cincturing (control)
47.0c
21.4b
Cincturing 4 weeks
74.0ab
38.6a
Cincturing 6 weeks
59.0bc
38.6a
Cincturing 8 weeks
85.0a
47.4a
F-test
*
*
C.V. (%)
14.5
20.7
* = Significant difference at probability level 0.05 by DUNCAN

การทดลองที่ 3 การศึกษาการเสียบกิง่ มะคาเดเมีย
ในชวงเดือนพฤศจิกายน
เปอรเซ็นตการรอดตาย
ผลการเสี ย บกิ่ ง มะคาเดเมี ย ในช ว งเดื อ น
พฤศจิกายน พบวา กรรมวิธีควั่นกิ่ง 8 สัปดาห
ใหเปอรเซ็นตการรอดตายสูงสุด 63% แตกตาง
ทางสถิตกิ บั การไมควัน่ กิง่ และการควัน่ กิง่ 4 สัปดาห
แตทุกกรรมวิธีของการควั่นกิ่งใหเปอรเซ็นตการ
รอดตายมากกวาการไมควั่นกิ่งอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (Table 3) ซึ่งผลการควั่นกิ่งเปนไปใน
ทํ า นองเดี ย วกั น กั บ การเสี ย บกิ่ ง ในช ว งเดื อ น
พฤษภาคมและกรกฎาคม ยกเวนกรรมวิธไี มควัน่ กิง่
มี เ ปอร เ ซ็ น ต ก ารรอดตายมากกว า ในช ว งเดื อ น
พฤษภาคม (40.0 และ 2.33%) ซึ่งความแตกตาง
ดานสภาพภูมอิ ากาศระหวางชวงเวลาหลังการเสียบกิง่
คือสภาพของอุณหภูมิชวงหลังเดือนพฤศจิกายน

มีอณ
ุ หภูมติ าํ่ เขาสูช ว งฤดูหนาวและไมมปี ริมาณฝน
จึ ง อาจส ง ผลต อ เปอร เ ซ็ น ต ก ารรอดตายลดลง
แตในสวนของการไมควัน่ กิง่ มีเปอรเซ็นตการรอดตาย
มากกวาเดือนพฤษภาคม นาจะเปนผลมาจากปริมาณ
คารโบไฮเดรตสะสมในกิง่ มากกวา ซึง่ จากการศึกษา
การผลิใบของตนมะคาเดเมียทีแ่ ปลงทดลองแมเหียะ
(พื้นราบ) พบวา มีการผลิใบ 4-5 ครั้งตอป มีการ
ผลิใบมากในชวงเดือนมิถุนายน รองลงมาคือเดือน
สิงหาคม และตุลาคม แลวจึงเริ่มพักตัว ไมมีการ
ผลิใบในชวงเดือนพฤศจิกายน ดังนั้นในกรรมวิธี
การไมควัน่ กิง่ และการควัน่ กิง่ เพือ่ มาเสียบกิง่ ในชวง
เดือนพฤศจิกายน กิง่ พันธุด ที นี่ าํ มาใชจะมีการสะสม
ปริมาณคารโบไฮเดรตทีใ่ กลเคียงกัน ซึง่ ความสําเร็จ
ของเปอรเซ็นตการรอดตายขึน้ กับปจจัยของพืช คือ
ปริมาณคารโบไฮเดรตสะสมและชวงเวลาในการเสียบกิง่
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การเจริญเติบโตดานความสูง
พบวากรรมวิธคี วัน่ กิง่ 8 สัปดาห ใหการเจริญ
เติบโตดานความสูงกิ่งมากสุด 42.0 เซนติเมตร
แตกตางทางสถิตกิ บั ทุกกรรมวิธี และการไมควัน่ กิง่
มีความสูงกิ่งตํ่าสุด 2.95 เซนติเมตร แตอยางไร
ก็ตาม การควัน่ กิง่ ทุกกรรมวิธใี หความสูงกิง่ มากกวา
การไมควั่นกิ่ง (Table 3) หากพิจารณาการเจริญ
เติบโตจะพบวา การเสียบกิง่ ในชวงเดือนกรกฎาคม
มีการเจริญเติบโตดานความสูงมากสุด สวนการ

เสียบกิง่ ชวงเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายน
จะมีความสูงของกิ่งใกลเคียงกัน (Table 1, 2 และ
3) ทั้งนี้จะเปนผลมาจากดานปริมาณอาหารสะสม
ในกิ่งและสภาพแวดลอมตามที่กลาวมาแลว การ
ควั่นกิ่งในชวงที่พืชมีการเจริญเติบโต สรางและ
สะสมคารโบไฮเดรตมากจะสงผลตอทั้งเปอรเซ็นต
การรอดตาย การแตกตา และการเจริญเติบโตของ
กิ่งพันธุดี

Table 3 Percentage of survival of the scion branches and the growth of young branch
of cleft grafting scion of macadamia in November at Maehea substation
Conjuring on cleft grafting in November at at Maehea substation
Treatment
Percentage of survival of
Percentage of survival of
the scion branches (%)
the scion branches (%)
Not cincturing (control)
40.0c
2.95d
Cincturing 4 weeks
55.0b
16.3c
Cincturing 6 weeks
59.0ab
32.9b
Cincturing 8 weeks
63.0a
42.0a
F-test
*
*
C.V. (%)
4.64
11.1
* = Significant difference at probability level 0.05 by DUNCAN

แปลงทดลอง ขุนวาง
การทดลองที่ 1 การศึกษาการเสียบกิง่ มะคาเดเมีย
ในชวงเดือนพฤษภาคม
เปอรเซ็นตการรอดตาย
การเสี ย บกิ่ ง มะคาเดเมี ย ในช ว งเดื อ น
พฤษภาคมที่แปลงทดลองขุนวางซึ่งมีความสูงจาก
ระดับนํ้าทะเล 1,400 เมตร พบวาการควั่นกิ่ง

8 สัปดาห ใหเปอรเซ็นตการรอดตายสูงสุด 62%
แตกตางทางสถิตกิ บั การไมควัน่ กิง่ และการควัน่ กิง่
6 สัปดาห ซึง่ รอดตาย 38 และ 53% แตไมแตกตาง
ทางสถิตกิ บั การควัน่ กิง่ 4 สัปดาห ซึง่ รอดตาย 59%
(Table 4) ซึง่ ผลของการควัน่ กิง่ จะมีสว นชวยในการ
สะสมปริมาณคารโบไฮเดรตในกิง่ (Bennell, 1984)
โดยปริมาณคารโบไฮเดรตจะเพิม่ ขึน้ ภายใน 30 วัน
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หลั ง การควั่ น กิ่ ง แต เ มื่ อ หลั ง 70 วั น ปริ ม าณ
คารโบไฮเดรตจะลดลง ดังนัน้ จะเห็นไดวา ทุกกรรมวิธี
ที่ควั่นกิ่งมีเปอรเซ็นตการรอดตายมากกวาการ
ไม ค วั่ น กิ่ ง ซึ่ ง ป จ จั ย หนึ่ ง น า จะมาจากปริ ม าณ
คารโบไฮเดรตสะสมในกิ่งที่เพิ่มขึ้น เปนผลมาจาก
การควั่นกิ่งตามที่กลาวมา หากเปรียบเทียบกับ
สภาพพื้นที่คือแปลงทดลองแมเหียะซึ่งอยูพื้นราบ
สิ่ ง ที่ พ บคื อ ความแตกต า งของสภาพภู มิ อ ากาศ
แปลงขุ น วางจะมี อุ ณ หภู มิ ตํ่ า กว า ปริ ม าณฝน
มากกวา ความชื้นสัมพัทธตํ่ากวาเล็กนอย จะเห็น
ไดวาผลการทดลองเปนไปในทํานองเดียวกัน แตที่
แปลงทดลองขุนวางกรรมวิธกี ารควัน่ กิง่ มีเปอรเซ็นต
การรอดตายของกิ่งตํ่ากวาที่แปลงทดลองแมเหียะ
ยกเวนกรรมวิธที ไี่ มควัน่ กิง่ มีเปอรเซ็นตการรอดตาย
มากกวา 38.0 และ 2.3% (Table 1 และ Table 4)
ซึง่ ในลักษณะของมะคาเดเมียทีป่ ลูกพืน้ ทีส่ งู ขุนวาง
พบวาจะมีการผลิใบมากกวาชวงเดือนกุมภาพันธถงึ
มีนาคม ซึง่ ในการเสียบกิง่ ชวงเดือนพฤษภาคมจะมี
การควั่นกิ่งในชวงตั้งแต มีนาคม-เมษายน ซึ่งเปน
ชวงที่มีการผลิใบ มีการสรางอาหารสะสมในกิ่ง แต
อยางไรก็ตามเนื่องจากที่ขุนวางชวงเดือนหลังการ
เสียบกิ่ง คือพฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม
จะมีปริมาณฝนป 60 และ 61 คอนขางมาก 124.4
315.2 371.9 และ 366.9 312.6 243.4 มิลลิเมตร
มีวันฝนตก 12 24 26 และ 19 21 22 วัน สวน
แปลงทดลองแมเหียะมีปริมาณฝนตกมากอาจสงผล
ตอทั้งการเจริญเติบโตและการสะสมอาหารของกิ่ง
และการเกิ ด เชื้ อ รากั บ รอยแผลที่ เ สี ย บจะเชื่ อ ม

ประสานทําใหรอยแผลเนาหรือไมติดไดซึ่งนาจะ
เปนปจจัยรองจากความสมบูรณของกิ่ง
ดานความสูงของกิ่ง
ผลการทดลองพบวา ความสูงของกิง่ หลังการ
เสียบกิ่ง 60 วัน ทุกกรรมวิธีที่ควั่นกิ่งใหความสูงกิ่ง
ไม แ ตกต า งกั น ทางสถิ ติ โดยมี ค วามสู ง ระหว า ง
16.4-18.7 เซนติเมตร สวนการไมควั่นกิ่งไมมีการ
แตกยอดใหม (Table 4) ซึง่ จะเห็นไดวา มะคาเดเมีย
ทีเ่ สียบกิง่ บนพืน้ ทีส่ งู (แปลงขุนวาง) จะมีการเจริญ
ด า นความสู ง ตํ่ า กว า มะคาเดเมี ย ที่ เ สี ย บกิ่ ง ที่
พื้นที่ราบ (แปลงแมเหียะ) โดยเฉพาะกรรมวิธี
ควั่นกิ่ง 8 สัปดาห คอนขางมาก 16.4 และ 37.5
เซนติเมตร (Table 1 และ Table 4) แตการควัน่ กิง่
ทุกกรรมวิธีที่แปลงขุนวางจะไมแตกตางทางสถิติ
แตทแี่ ปลงแมเหียะกรรมวิธคี วัน่ กิง่ 8 สัปดาห มีการ
เจริญเติบโตในดานความสูงกิ่งสูงสุด ซึ่งนาจะเปน
ผลมาจากปจจัยสภาพแวดลอมโดยเฉพาะปริมาณ
ฝนและจํานวนวันที่ฝนตกตามที่กลาวมาแลว ซึ่งที่
แปลงทดลอง มีปริมาณฝนและจํานวนวันที่ฝนตก
มากจะส ง ผลต อ ปริ ม าณแสงที่ พื ช จะใช ใ นการ
สังเคราะหแสงเพื่อสรางอาหารสงไปใหกิ่ง ลําตน
และราก รวมถึงถาฝนตกมาก ดินหรือวัสดุปลูก
ในถุ ง และระยะเวลา ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งาน
ของรากที่จะดูดธาตุอาหารสงไปเลี้ยงตนพืชจะมี
ประสิทธิภาพตํ่าลง จึงสงผลตอการเจริญเติบโต
ในดานความสูงของกิ่งตามที่ปรากฏ
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Table 4 Percentage of survival of the scion branches and the growth of young branch
of cleft grafting scion of macadamia in May at Khunwang substation
Conjuring on cleft grafting in May at at Khunwang substation
Treatment
Percentage of survival of
Percentage of survival of
the scion branches (%)
the scion branches (%)
Not cincturing (control)
38.0c
0
Cincturing 4 weeks
59.0ab
18.7
Cincturing 6 weeks
53.0b
17.7
Cincturing 8 weeks
62.0a
16.4
F-test
*
ns
C.V. (%)
7.12
51.8
* = Significant difference at probability level 0.05 by DUNCAN ns = Not significant difference

การทดลองที่ 2 การศึกษาการเสียบกิง่ มะคาเดเมีย
ในชวงเดือนกรกฎาคม
เปอรเซ็นตการรอดตาย
พบวากรรมวิธคี วัน่ กิง่ 8 สัปดาห ใหเปอรเซ็นต
การรอดตายสูงสุด 65.0% แตกตางกันทางสถิติกับ
การไมควั่นกิ่งซึ่งมีเปอรเซ็นตการรอดตายตํ่าสุด
27% แตไมตางกับการควั่นกิ่งที่ 4 และ 6 สัปดาห
(56.0 และ 59.0%) และทุกกรรมวิธีท่ีควั่นกิ่ง
ใหเปอรเซ็นตการรอดตายมากกวาการไมควั่นกิ่ง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Table 5) จากผลการ
ทดลองจะเปนไปในทํานองเดียวกับแปลงทดลองที่
แมเหียะ คือกรรมวิธคี วัน่ กิง่ 8 สัปดาห ใหเปอรเซ็นต
การรอดตายสูงสุด (Table 2 และ Table 5) แต
เปอรเซ็นตการรอดตายแปลงขุนวางซึ่งเปนแปลง
บนพื้นที่สูงมีเปอรเซ็นตการรอดตายตํ่ากวาแปลง
พื้นที่ราบ (แปลงแมเหียะ) ซึ่งนาจะเปนผลมาจาก
นิสยั การเจริญเติบโตของมะคาเดเมีย ทีต่ า งกันตาม
ทีก่ ลาวมาแลวรวมถึงปจจัยสภาพแวดลอมโดยเฉพาะ

อุณหภูมิ ปริมาณฝน และจํานวนวันที่ฝนตก ซึ่งที่
แปลงขุนวางจะมีอณ
ุ หภูมติ าํ่ กวา แตปริมาณฝนและ
จํานวนวันฝนตกมากกวา สงผลตอการสังเคราะห
แสง การสะสมอาหารภายในกิง่ รวมถึงการเกิดโรค
จากเชื้อราของกิ่งเสียบได สงผลใหเปอรเซ็นตการ
รอดตายตํ่า
ดานความสูงของกิ่ง
พบวาหลังการเสียบกิง่ 60 วัน กรรมวิธคี วัน่ กิง่
8 สัปดาห มีความสูงกิ่งมากที่สุด 72.8 เซนติเมตร
แตกตางทางสถิติกับทุกกรรมวิธี และกรรมวิธีที่ 6
มีความสูงกิง่ มากกวาการควัน่ กิง่ ที่ 4 สัปดาห (63.6
และ 48.0 เซนติเมตร) และทุกกรรมวิธขี องการควัน่ กิง่
มีความสูงกิง่ มากกวาการไมควัน่ กิง่ (30.0 เซนติเมตร)
อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (Table 5) ซึง่ ผลจากการ
เจริญเติบโตดานความสูงครัง้ นีจ้ ะมีความสัมพันธกบั
ระยะเวลาการควัน่ กิง่ ซึง่ ระยะเวลาการควัน่ กิง่ นาน
สงผลใหกิ่งมีการสะสมอาหารในกิ่งมาก และเมื่อมี
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การแตกตาจึงมีการเจริญเติบโตสูงสุด สอดคลองกับ หลังการควั่นกิ่ง 70 วัน ซึ่งอาจเนื่องจากรอยแผล
Bennell (1984) ที่พบวาปริมาณคารโบไฮเดรต จากการควั่ น กิ่ ง มี ก ารเชื่ อ มประสาน ทํ า ให ก าร
เพิม่ ขึน้ ภายใน 30 วัน หลังการควัน่ กิง่ และจะลดลง ขัดขวางการสงอาหารจากใบไปลําตน ราก มากขึ้น
Table 5 Percentage of survival of the scion branches and the growth of young branch
of cleft grafting scion of macadamia in July at Khunwang substation
Conjuring on cleft grafting in July at at Khunwang substation
Treatment
Percentage of survival of
Percentage of survival of
the scion branches (%)
the scion branches (%)
Not cincturing (control)
27.0b
30.0d
Cincturing 4 weeks
56.0a
48.0c
Cincturing 6 weeks
59.0a
63.6b
Cincturing 8 weeks
65.0a
72.8a
F-test
*
*
C.V. (%)
12.0
8.99
* = Significant difference at probability level 0.05 by DUNCAN

การทดลองที่ 3 การศึกษาการเสียบกิง่ มะคาเดเมีย
ในชวงเดือนพฤศจิกายน
เปอรเซ็นตการรอดตาย
พบวาการควัน่ กิง่ 8 สัปดาห ใหเปอรเซ็นตการ
รอดตายสูงสุด 75% แตกตางทางสถิตทิ กุ กรรมวิธี
การควั่นกิ่งที่ 4 และ 6 สัปดาห ใหเปอรเซ็นตการ
รอดตาย 50.0 และ 61.0% ซึ่งไมแตกตางกันทาง
สถิ ติ แต ทุ ก กรรมวิ ธี ที่ ค วั่ น กิ่ ง มี เ ปอร เ ซ็ น ต ก าร
รอดตายมากกวาการไมควัน่ กิง่ อยางมีนยั สําคัญทาง
สถิติ (Table 6) และเมือ่ เปรียบเทียบกับการเสียบกิง่
ในชวงเดือนพฤษภาคมและกรกฎาคม คือ 75 62
และ 65% (Table 4 5 และ 6) ซึ่งจากนิสัยของ
มะคาเดเมียที่ปลูกบนพื้นที่สูงในชวงเดือนตุลาคม

ถึงมกราคม เขาสูระยะพักตัวจึงทําใหมีการสะสม
อาหารในกิ่งเพิ่มขึ้นประกอบกับการควั่นกิ่งจะมี
สวนชวยในการสะสมในกิง่ เพิม่ ขึน้ เมือ่ นํากิง่ มาเสียบ
สงผลใหเปอรเซ็นตการรอดตายเพิ่มขึ้น
ดานความสูงของกิ่ง
พบวาการควั่นกิ่ง 8 สัปดาห ใหความสูงกิ่ง
มากสุด 63.8 เซนติเมตร แตกตางทางสถิติกับทุก
กรรมวิธี การควัน่ กิง่ ที่ 4 และ 6 สัปดาห ใหความสูง
กิง่ ไมแตกตางทางสถิติ (44.8 และ 36.1 เซนติเมตร)
และทุกกรรมวิธที คี่ วัน่ กิง่ ใหความสูงกิง่ มากกวาการ
ไมควั่นกิ่ง (11.1 เซนติเมตร) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (Table 6) ซึ่งการเจริญของกิ่งขึ้นกับอาหาร
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สะสมในกิ่ง รอยประสาน ประสิทธิภาพของตนตอ ตางกัน ซึง่ คารโบไฮเดรตสะสมเพิม่ หลังการควัน่ กิง่
และสภาพแวดลอม ซึ่งความแตกตางนาจะเปนผล 70 วัน ตามผลการศึกษาของ (Bennel, 1984)
มาจากอาหารสะสมในกิ่งที่ควั่นกิ่งในระยะเวลา
Table 6 Percentage of survival of the scion branches and the growth of young branch
of cleft grafting scion of macadamia in November at Khunwang substation
Conjuring on cleft grafting in November at at Khunwang substation
Treatment
Percentage of survival of
Percentage of survival of
the scion branches (%)
the scion branches (%)
Not cincturing (control)
11.0c
11.1c
Cincturing 4 weeks
50.0b
36.1b
Cincturing 6 weeks
61.0b
44.8b
Cincturing 8 weeks
75.0a
63.8a
F-test
*
*
C.V. (%)
15.5
25.3
* = Significant difference at probability level 0.05 by DUNCAN

วิจารณผลการทดลอง

การควัน่ กิง่ จะชวยใหการยับยัง้ การเคลือ่ นยาย
คารโบไฮเดรตที่สรางจากใบและจะสงไปกิ่ง ลําตน
และรากพื ช ทํ า ให มี อ าหารสะสมในกิ่ ง เพิ่ ม ขึ้ น
ตามทีก่ ลาวมาแลว เมือ่ ตัดกิง่ มาเสียบบนตนตอเมือ่
รอยแผลประสานดีและรากสงอาหารมาเลี้ยงกิ่ง
พันธุดี (scion) ที่สมบูรณตาที่กิ่งพรอมที่จะแตกตา
เจริญเติบโตเปนกิง่ ใหมจงึ ทําใหการเสียบกิง่ ประสบ
ความสําเร็จเพิม่ มากขึน้ จะเห็นไดวา การควัน่ กิง่ จะ
ชวยใหการแตกตาเร็วขึ้นสงผลใหการเจริญเติบโต
ของกิ่งใหมที่แตกมีความสูงมากกวาการไมควั่นกิ่ง
แตในบางชวงเวลาคือชวงพฤษภาคม การไมควัน่ กิง่
จะไมมีการแตกตาและไมมีกิ่งใหมที่เจริญเติบโต

นอกจากนี้ในสภาพความแตกตางของพื้นที่คือที่
แมเหียะจะเปนแปลงพื้นที่ราบ สวนแปลงขุนวาง
เปนแปลงบนที่สูง มีความสูงจากระดับนํ้าทะเล
1,400 เมตร สิง่ ทีม่ คี วามแตกตางคือสภาพภูมอิ ากาศ
ทั้งดานอุณหภูมิ ปริมาณฝน จํานวนวันที่ฝนตก
ตลอดจนความชืน้ สัมพัทธอากาศ ซึง่ จะสงผลตอทัง้
นิสยั การเจริญเติบโตของตนมะคาเดเมียแตกตางกัน
เชน มะคาเดเมียที่แปลงทดลองแมเหียะจะมีการ
แตกใบปละ 4-5 ครั้ง มีการผลิใบมากชวงเดือน
มิถนุ ายน รองมาคือสิงหาคม และเริม่ พักตัวชวงเดือน
พฤศจิกายน-มกราคม สวนที่แปลงขุนวาง มีการ
ผลิใบมากชวงเดือนสิงหาคม-กันยายน และเขาสู
ระยะการพักตัวชวงเดือนตุลาคม-มกราคม และเริม่

ผลิตกรรมการเกษตร 3(1):37-51
50 ว.
J. Agri. Prod.

ผลิใบใหมชวงเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม (จําลอง,
2544) ซึ่งลักษณะนิสัยการเจริญเติบโตพืชที่ปรับ
ตามสภาพภูมอิ ากาศจะเปนปจจัยหนึง่ ทีน่ าํ มาใชใน
การจัดการผลิตพืชใหตรงตามชวงเวลาพัฒนาการ
ของพืช ในสวนของการขยายพันธุจะตองเตรียมกิ่ง
พันธุดีใหสมบูรณ มีอาหารสะสมในกิ่งมาก เพื่อให
แตกตาและเจริญเติบโตไดเร็วขึ้น วิธีการควั่นกิ่ง
จึงเปนวิธีการหนึ่งในการเตรียมกิ่งพันธุดีสําหรับ
ใชในการเสียบกิ่ง ในสวนของสภาพภูมิอากาศเชน
อุณหภูมิ ปริมาณฝน จํานวนวันที่ฝนตกนาจะมีผล
ตอความสําเร็จในการขยายพันธุพืชดวยเชนกัน
โดยเฉพาะปริมาณฝน จะมีผลตอการขยายพันธุ
ทัง้ ในสวนทีน่ าํ้ อาจซึมเขารอยแผล ทําใหแผลไมตดิ
เกิดเชื้อรา หรือฝนมากและติดตอกันจะมีผลตอทั้ง
รอยแผลและการเชื่ อ มประสานของต น ตอและ
กิ่งพันธุดี

สรุปผลการทดลอง

จากผลการดําเนินการเสียบกิ่งมะคาเดเมีย
ในชวงเวลาตาง ๆ 3 ชวงเวลา คือ ชวงเดือนพฤษภาคม
กรกฎาคม และพฤศจิกายน ใน 2 พื้นที่ คือแปลง
ทดลองแมเหียะและแปลงทดลองขุนวาง ใน 3 ชวง
เวลาที่แตกตางกันพบวา กรรมวิธีการควั่นกิ่งทุก
กรรมวิธีใหเปอรเซ็นตกิ่งที่รอดตายมากกวาการ
ไมควั่นกิ่ง และการควั่นกิ่งไว 8 สัปดาห ใหผลดีสุด
ทั้ง 2 พื้นที่ แตเนื่องจากแปลงที่ขุนวางมีอุณหภูมิ
ตํา่ กวา แตมปี ริมาณฝนมากกวารวมทัง้ จํานวนวันที่
ฝนตกมากกวาแปลงทีแ่ มเหียะ สงผลใหเปอรเซ็นต
กิ่งรอดตายตํ่ากวาแปลงที่แมเหียะ ดังนั้นจึงตองมี
การจัดการโรงเรือนเพาะชําอยางดีดวยเพื่อใหการ
ขยายพันธุมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณเจาหนาที่ของศูนยวิจัยเกษตร
หลวงเชียงใหม ทั้ง 2 พื้นที่ ที่ปฏิบัติงานทดลองนี้
อยางอุตสาหะ ทําใหไดผลงานนีอ้ อกมาเปนประโยชน
แกเกษตรกรที่สนใจปลูกมะคาเดเมียสืบตอไป
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ผลของ IBA ตอการทาบกิ่งมะคาเดเมีย พันธุเชียงใหม 700
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Abstract

Effect of Indole-3-butyric acid (IBA) Concentration on approach grafting Macadamia
tree was carried out at the Chiangmai Royal Agricultural Research Center (CMRARC),
Maehea and Kunwang substation in 2015-2018. The study divided into 3 experiments
1) Study of IBA concentrations on approach grafting Macadamia in May. 2) Study of IBA
concentrations on approach grafting Macadamia in July. 3) Study of IBA concentrations
on approach grafting Macadamia in November. There are 5 treatments as water (control)
and sprayed with IBA concentration of 2000, 4000, 6000 and 8000 ppm. There were
8 replication (20 plants/replication). The results showed that the highest root weight were
found in May at Chiang Mai Royal Agricultural Research Center (Maehea) with the highest
root weight of grafting using IBA at a concentration of 8,000 ppm was 15.68 g. As well as
the highest percentage of survival of approach grafting branches using IBA at a concentration
of 8,000 ppm of the Chiang Mai Royal Agricultural Research Center (Maehea) in November
was 85.63%. However, there was non-statistically different with IBA at 6,000 ppm with
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survival of approach grafting branches of 79.38%. In conclusion there was non-statistically
different between the concentration of 8,000 ppm IBA and 6,000 ppm IBA. Therefore,
the concentration of 6,000 ppm IBA are most suitable for approach grafting Macadamia
because it is effective in approach grafting Macadamia and the most breakeven.
Keywords: Approach grafting macadamia, Indole-3-butyric acid (IBA)

บทคัดยอ

ผลของ IBA ตอการทาบกิง่ มะคาเดเมีย ทําการทดลองทีศ่ นู ยวจิ ยั เกษตรหลวงเชียงใหม (แปลงทดลอง
แมเหียะ และขุนวาง) ในป 2558-2561 โดยแบงการทดลองออกเปน 3 การทดลอง คือ 1) การศึกษา
ความเขมขน IBA ในการทาบกิ่งมะคาเดเมียชวงเดือนพฤษภาคม 2) การศึกษาความเขมขน IBA
ในการทาบกิ่งมะคาเดเมียชวงเดือนกรกฎาคม และ 3) การศึกษาความเขมขน IBA ในการทาบกิ่ง
มะคาเดเมียชวงเดือนพฤศจิกายน มี 5 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 8 ซํ้า ซํ้าละ 20 ตน กรรมวิธีที่ 1 จุมรากของ
ตนตอดวย นํ้าเปลา (กรรมวิธีควบคุม) กรรมวิธีที่ 2, 3, 4 และ 5 คือจุมดวย IBA ความเขมขน 2,000,
4,000, 6,000, และ 8,000 ppm พบวา นํ้าหนักรากของการทาบกิ่งที่มากที่สุดอยูในเดือนพฤษภาคมของ
ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม (แมเหียะ) มีนํ้าหนักรากของการทาบกิ่งสูงที่สุด โดยการใช IBA
ความเขมขน 8,000 ppm มีคาเทากับ 15.68 กรัม เชนเดียวกับเปอรเซ็นตการรอดตายของกิ่งทาบสูงสุด
โดยการใช IBA ความเขมขน 8,000 ppm ของศูนยวจิ ยั เกษตรหลวงเชียงใหม (แมเหียะ) ในเดือนพฤศจิกายน
มีคา เทากับ 85.63% ซึง่ ไมแตกตางทางสถิตกิ บั IBA ความเขมขน 6,000 ppm ทีม่ เี ปอรเซ็นตการรอดตาย
ของกิ่งทาบ คือ 79.38% ซึ่งสรุปไดวาการใช IBA ที่ความเขมขน 8,000 ppm และ IBA ที่ความเขมขน
6,000 ppm ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ดังนั้น IBA ที่ความเขมขน 6,000 ppm มีความเหมาะสม
สําหรับการทาบกิง่ มะคาเดเมียทีส่ ดุ เนือ่ งจาก ทําใหมปี ระสิทธิภาพในการทาบกิง่ มะคาเดเมีย และมีความ
คุมทุนที่สุด
คําสําคัญ: การทาบกิ่งมะคาเดเมีย กรดอินโดล-3-บิวทีริก (IBA)

คํานํา

Southern African Macadamia Grower
Association (2018) รายงานวาจากขอมูลพืน้ ทีป่ ลูก
และการพยากรณผลผลิตมะคาเดเมียจากแหลงปลูก
สําคัญของโลกที่ ไดแก ประเทศแอฟริกาใต ออสเตรเลีย
สหรัฐอเมริกา เคนยา มาลาวี กัวเตมาลา บราซิล
จีน เวียดนาม และซิมบับเว พบวา ในป 2558

ประเทศจีนมีพนื้ ทีป่ ลูกมากทีส่ ดุ คือ 65,000 เฮกแตร
(406,250 ไร) และมีอตั ราการปลูกเพิม่ ปละ 10,000
เฮกแตรตอป (62,500 ไร) สําหรับผลการพยากรณ
ผลผลิ ต ป 2563 ประเทศแอฟริ ก าใต มี ผ ลผลิ ต
มากทีส่ ดุ คือ 64,800 ตัน (nut in shell) สถานการณ
ดานราคาในป 2559 พบวา แตละประเทศแตกตาง
กันไปคือ ประเทศออสเตรเลียราคา 5.2-5.6 ดอลลาร
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(US)/kg. of NIS สวนประเทศแอฟริกาใตราคา
5.46-5.76 ดอลลาร (US)/kg. of NIS (Hort
Innovation, 2018) ในป 2561 พบวา ราคา
ของมะคาเดเมียแตกตางกันขึ้นกับแหลงที่มาคือ
มะคาเดเมียที่ปลูกภายใตระบบ GAP ราคา 5.20
ดอลลาร/kg of NIS สวนมะคาเดเมียอินทรียราคา
6.3 ดอลลาร/kg of NIS (Macadamia Processing
Company, 2018) ซึ่งราคามีแนวโนมสูงขึ้น แมวา
ราคาจะสูงขึ้นไมมาก แตราคาก็ยังไมเคยลดลง
มะคาเดเมียเปนพืชทีม่ ศี กั ยภาพทางเศรษฐกิจ
เปนไมยนื ตนทีต่ อ งการอุณหภูมติ าํ่ กวา 18-20 องศา
เซลเซียส นานประมาณ 1 เดือน ในการพัฒนาเปน
ตาดอกและตองการปริมาณความชื้นที่เหมาะสม
สามารถปลูกทดแทนพื้นที่ปาไดดี แตเนื่องจากใน
ประเทศไทยยังขาดพันธุแ ละเทคโนโลยีในการผลิต
ทีเ่ หมาะสม กรมวิชาการเกษตรจึงไดดาํ เนินการวิจยั
เกี่ ย วกั บ มะคาเดเมี ย ตั้ ง แต ป  2527 จนกระทั่ ง
ในป 2559-2564 ไดดําเนินโครงการปรับปรุงพันธุ
และศึกษาเทคโนโลยีการผลิตมะคาเดเมียเปาหมาย
เพื่ อ ให ไ ด ม ะคาเดเมี ย พั น ธุ  ที่ เ หมาะสมกั บ พื้ น ที่
ตํา่ กวา 700 เมตร จากระดับนํา้ ทะเลปานกลาง และ
เทคโนโลยี ก ารผลิ ต (ขยายพั น ธุ  / ตั ด แต ง กิ่ ง /
การจัดการแมลงและสัตวศัตรู) ไปพรอมกัน
กรมวิชาการเกษตรไดทาํ การศึกษาการขยาย
พันธุโดยการทาบกิ่ง และเสียบกิ่งพันธุดี เพื่อใหได
วิธกี ารและกิง่ พันธุท มี่ คี ณ
ุ ภาพ ลดปริมาณการนําเขา
และพัฒนาเปนอุตสาหกรรมสงออกตอไป

อุปกรณและวิธีการ

วิธีการทดลอง
ทําการทดลองแบบ Randomized Complete
Block Design (RCBD) การศึกษาผลของ IBA
ตอการทาบกิ่งมะคาเดเมีย พันธุเชียงใหม 700
ไดดาํ เนินการทดสอบในพืน้ ทีศ่ นู ยวจิ ยั เกษตรหลวง
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ป 2559-2561 โดยแบง
การทดลองออกเปน 3 การทดลอง คือ
การทดลองที่ 1 การศึกษาความเขมขน IBA
ในการทาบกิ่งมะคาเดเมียชวงเดือนพฤษภาคม
(ป 2560)
การทดลองที่ 2 การศึกษาความเขมขน IBA
ในการทาบกิ่ ง มะคาเดเมี ย ช ว งเดื อ นกรกฎาคม
(ป 2560)
การทดลองที่ 3 การศึกษาความเขมขน IBA
ในการทาบกิ่งมะคาเดเมียชวงเดือนพฤศจิกายน
(ป 2560)
ประกอบดวย 5 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 8 ซํ้า
ซํ้าละ 20 ตน ดังนี้
กรรมวิธีที่ 1 จุมรากของตนตอใน นํ้าเปลา
(กรรมวิธีควบคุม)
กรรมวิธีที่ 2 จุมรากของตนตอใน IBA ความ
เขมขน 2,000 ppm
กรรมวิธีที่ 3 จุมรากของตนตอใน IBA ความ
เขมขน 4,000 ppm
กรรมวิธีที่ 4 จุมรากของตนตอใน IBA ความ
เขมขน 6,000 ppm
กรรมวิธีที่ 5 จุมรากของตนตอใน IBA ความ
เขมขน 8,000 ppm

พื ช ทดลองใช ต  น กล า มะคาเดเมี ย พั น ธุ  วิธีการดําเนินการทดลอง
เชียงใหม 700 อายุประมาณ 1 ป ปลูกในพื้นที่
ตนกลามะคาเดเมียที่มีอายุประมาณ 1 ป
ศูนยวิจัยเกษตรหลวง (แมเหียะ)
พรอมที่ใชทาบกิ่ง นํามาอัดตุมตนตอ โดยนําตนตอ
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ที่ไดมาตัดแตง ตัดสวนใบ และราก ออกบางสวน
ตนตอที่ผานการตัดแตงแลวใหตัดแตงรากใหได
ความยาวประมาณ 5 เซนติเมตร เตรียมขุยมะพราว
รดนํ้าใหพอหมาด ๆ จากนั้นทําการแชตนตอลงใน
สารฮอรโมนเรงราก IBA ตามความเขมขนตาม
กรรมวิธีที่เตรียมไวประมาณ 10 วินาที จากนั้น
นําออกมาพักใหแหงพอหมาด แลวทําการอัดตุม
ตนตอมะคาเดเมียในขุยมะพราวลงถุงพลาสติก
(ชนิดถุงเย็น) ขนาด 4×6 นิ้ว

ผลการทดลอง

การทดลองที่ 1 การศึกษาความเขมขน IBA
ในการทาบกิ่งมะคาเดเมียชวงเดือนพฤษภาคม
1. เปอรเซ็นตการรอดตายของกิ่งทาบ (%)
เปอร เ ซ็ น ต ก ารรอดตายของกิ่ ง ทาบ (%)
ในการศึ ก ษาความเข ม ข น IBA ในการทาบกิ่ ง
มะคาเดเมียชวงเดือนพฤษภาคม ของทัง้ สองสถานที่
(แมเหียะ และ ขุนวาง) พบวา IBA ความเขมขน
8,000 ppm ใหเปอรเซ็นตการรอดตายของกิง่ ทาบ
สูงสุด ซึ่งไมมีความแตกตางทางสถิติกับ IBA ความ
เขมขน 6,000 ppm และ 4,000 ppm แตมีความ
แตกตางทางสถิตกิ บั ความเขมขน 2,000 ppm และ
กรรมวิธคี วบคุม โดย IBA ความเขมขน 8,000 ppm
ใหเปอรเซ็นตการรอดตายของกิ่งทาบสูงสุดของ
ขุนวางและแมเหียะ คือ 86.25 และ 83.75%
ตามลําดับ (Table 1)

การปฏิบัติหลังการทาบกิ่ง
ใหตัดกิ่งพันธุดีเมื่อรอยแผลติดกันสนิท และ
รากตนตอเจริญดี ตัดยอดและแกะถุงออก นํามา
ตัดแตงกิ่ง และจุมฮอรโมนเรงราก นําตนกลาลงถุง
เพาะชํา ขนาด 3½×12 นิ้ว และเลี้ยงดูตนกลา
ในโรงเรือนพลาสติกควบคุมความชื้น ประมาณ
1½-2 เดือน รากเจริญดีและแตกยอดใหม จึงนํา
ออกมาเลีย้ งดูในโรงเรือนพรางแสง 70-80 เปอรเซ็นต 2. นํ้าหนักรากของกิ่งทาบ (กรัม)
เพือ่ ใหตน กลามีการเจริญเติบโต และปรับตัวเขากับ
นํ้าหนักรากของกิ่งทาบ (กรัม) ในการศึกษา
สภาพแวดลอม เพื่อใหพรอมปลูก
ความเขมขน IBA ในการทาบกิ่งมะคาเดเมียชวง
เดือนพฤษภาคม พบวา ณ ศูนยวิจัยเกษตรหลวง
การบันทึกผล
เชียงใหม (แมเหียะ) IBA ความเขมขน 8,000 ppm
1. เปอรเซ็นตการรอดตายของกิ่งทาบ (%) ใหนาํ้ หนักรากของกิง่ ทาบเฉลีย่ สูงสุด คือ 15.68 กรัม
2. นํ้าหนักราก (กรัม)
ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ IBA
ที่ความเขมขน 6,000, 4,000, 2,000 ppm และ
เวลาและสถานที่
กรรมวิธคี วบคุม ทีม่ คี า เทากับ 9.63, 7.75, 5.05 และ
ระยะเวลา (เริ่มตน-สิ้นสุด)
2.90 กรัม ตามลําดับ และ ณ ศูนยวจิ ยั เกษตรหลวง
ป 2559-2561
เชียงใหม (ขุนวาง) IBA ความเขมขน 8,000 ppm
สถานที่ดําเนินการ
ใหนํ้ารากของการทาบกิ่งสูงที่สุดอยูที่ 8.63 กรัม
ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม (แมเหียะ) ซึ่งไมแตกตางทางสถิติกับ IBA ความเขมขน 6,000
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
ppm ที่มีคาเทากับ 7.08 กรัม โดยทั้งสองความ
ศู น ย วิ จั ย เกษตรหลวงเชี ย งใหม (ขุ น วาง) เขมขนนี้ แตกตางทางสถิติกับ IBA ที่ความเขมขน
อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม
2,000 ppm และกรรมวิธีควบคุม (Table 1)
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Table 1 Effect of IBA on approach grafting branches and root weight of Macadamia in
May
Percentage of survival of
Treatment approach grafting branches (%)
Maehea
Kunwang
water (control)
61.25c
62.50c
2000 ppm
73.75b
75.63b
4,000 ppm
77.50ab
79.38ab
6,000 ppm
79.38ab
81.88ab
8,000 ppm
83.75a
86.25a
F-test
*
*
C.V. (%)
10.00
8.64

Root weight (g)
Maehea
2.90d
5.05cd
7.75bc
9.63b
15.68a
*
22.66

Kunwang
1.25b
1.80b
3.30b
7.08a
8.63a
*
41.99

* Significant difference at probability level 0.05 by DUNCAN ns = Not significant difference

การทดลองที่ 2 การศึกษาความเขมขน IBA
ในการทาบกิ่งมะคาเดเมียชวงเดือนกรกฎาคม
1. เปอรเซ็นตการรอดตายของกิ่งทาบ (%)
การศึกษาความเขมขน IBA ในการทาบกิ่ง
มะคาเดเมียชวงเดือนกรกฎาคม พบวาการใช IBA
ทีค่ วามเขมขน 8,000 ppm มีเปอรเซ็นตการรอดตาย
ของกิง่ ทาบสูงสุด ทัง้ ศูนยวจิ ยั เกษตรหลวงเชียงใหม
(แมเหียะ) และศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม
(ขุนวาง) โดยแมเหียะ IBA ความเขมขน 8,000 ppm
มีคา เทากับ 81.25% ไมมคี วามแตกตางทางสถิตกิ บั
IBA ความเขมขน 6,000 ppm ที่มีคาเทากับ
76.88% แตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
กับ IBA ความเขมขน 4,000, 2,000 ppm และ
กรรมวิธคี วบคุม ซึง่ มีคา เทากับ 73.13, 71.88, และ
67.50 % ตามลําดับ ในขณะที่ขุนวาง IBA ความ
เขมขน 8,000 ppm ที่มีคา 80.63% ไมมีความ
แตกตางทางสถิติกับ IBA ความเขมขน 6,000 และ

4,000 ppm ซึ่งมีคาเทากับ 72.50, 68.13%
ตามลําดับ แตแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
กับ IBA ความเขมขน 2,000 และกรรมวิธีควบคุม
ทีม่ คี า เปอรเซ็นตการรอดตายของกิง่ ทาบ คือ 66.25
และ 51.25% ตามลําดับ (Table 2)
2. นํ้าหนักรากของกิ่งทาบ (กรัม)
การศึกษาความเขมขน IBA ในการทาบกิ่ง
มะคาเดเมียชวงเดือนกรกฎาคม พบวา การใช IBA
ทีค่ วามเขมขน 8,000 ppm มีนาํ้ หนักรากของกิง่ ทาบ
สูงสุด ทั้งศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม (แมเหียะ)
และศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม (ขุนวาง) มีคา
เทากับ 7.38 และ 6.78 กรัม ตามลําดับ โดย
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธี
ควบคุม IBA ความเขมขน 2,000, 4,000 และ 6,000
ppm ทั้งสองสถานที่ โดย ณ ศูนยวิจัยเกษตรหลวง
เชียงใหม (แมเหียะ) กรรมวิธีควบคุม IBA ความ
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เขมขน 2,000, 4,000 และ 6,000 ppm มีคา กิ่งทาบของกรรมวิธีควบคุม IBA ความเขมขน
นํ้าหนักรากของกิ่งทาบเทากับ 2.23, 3.35, 4.10 2,000, 4,000 และ 6,000 ppm เทากับ 2.00,
และ 5.65 กรัม ตามลําดับ และ ณ ศูนยวิจัย 3.05, 3.90 และ 5.13 กรัม ตามลําดับ (Table 2)
เกษตรหลวงเชียงใหม (ขุนวาง) คานํ้าหนักรากของ
Table 2 Effect of IBA on approach grafting branches and root weight of Macadamia in
July
Percentage of survival of
Treatment approach grafting branches (%)
Maehea
Kunwang
water (control)
67.50c
51.25c
2,000 ppm
71.88bc
66.25b
4,000 ppm
73.13bc
68.13ab
6,000 ppm
76.88ab
72.50ab
8,000 ppm
81.25a
80.63a
F-test
*
*
C.V. (%)
9.75
18.79

Root weight (g)
Maehea
2.23d
3.35cd
4.10c
5.65b
7.38a
*
18.41

Kunwang
2.00d
3.05cd
3.90bc
5.13b
6.78a
*
24.08

* Significant difference at probability level 0.05 by DUNCAN ns = Not significant difference

การทดลองที่ 3 การศึกษาความเขมขน IBA
ในการทาบกิ่งมะคาเดเมียชวงเดือนพฤศจิกายน
1. เปอรเซ็นตการรอดตายของกิ่งทาบ (%)
เปอร เ ซ็ น ต ก ารรอดตายของกิ่ ง ทาบ (%)
ในการศึ ก ษาความเข ม ข น IBA ในการทาบกิ่ ง
มะคาเดเมียชวงเดือนพฤศจิกายน พบวา ณ ศูนยวจิ ยั
เกษตรหลวงเชียงใหม (แมเหียะ) และศูนยวิจัย
เกษตรหลวงเชียงใหม (ขุนวาง) IBA ที่ความเขมขน
8,000 ppm มีเปอรเซ็นตการรอดตายของกิ่งทาบ
สูงทีส่ ดุ ซึง่ ไมแตกตางทางสถิตกิ บั IBA ความเขมขน
6,000 ppm แตมคี วามแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญ

ทางสถิติกับ IBA ความเขมขน 4,000, 2,000 ppm
และกรรมวิธีควบคุม โดย ณ ศูนยวิจัยเกษตรหลวง
เชียงใหม (แมเหียะ) เปอรเซ็นตการรอดตายของ
กิ่งทาบของความเขมขน 8,000, 6,000, 4,000,
2,000 ppm และกรรมวิธีควบคุม มีคาเทากับ
85.63, 79.38, 78.13, 73.13 และ 69.38%
ตามลําดับ ในขณะที่ ศูนยวจิ ยั เกษตรหลวงเชียงใหม
(ขุนวาง) มีเปอรเซ็นตการรอดตายของกิ่งทาบของ
ความเขมขน 8,000, 6,000, 4,000, 2,000 ppm
และกรรมวิธคี วบคุม เทากับ 85.00, 78.75, 76.25,
72.50 และ 55.63% ตามลําดับ (Table 3)
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2. นํ้าหนักรากของกิ่งทาบ (กรัม)
การศึกษาความเขมขน IBA ในการทาบกิ่ง
มะคาเดเมียชวงเดือนพฤศจิกายน พบวา ณ ศูนยวจิ ยั
เกษตรหลวงเชียงใหม (แมเหียะ) นํ้าหนักรากของ
กิง่ ทาบสูงสุด คือ การใช IBA ความเขมขน 8,000 ppm
มีคาเทากับ 8.93 กรัม ซึ่งมีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติกับ IBA ความเขมขน 6,000,
4,000, 2,000 ppm และกรรมวิธีควบคุม โดยมี
นํ้าหนักรากของกิ่งทาบ เทากับ 5.88, 3.30, 2.00

และ 0.70 กรัม ตามลําดับ เชนเดียวกับศูนยวิจัย
เกษตรหลวงเชียงใหม (ขุนวาง) ที่ IBA ความเขมขน
8,000 ppm มีคานํ้าหนักรากของกิ่งทาบสูงสุด
เทากับ 9.60 กรัม โดยมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติกับ IBA ความเขมขน 6,000,
4,000, 2,000 ppm และกรรมวิธีควบคุม ที่มีคา
นํ้าหนักรากของกิ่งทาบ เทากับ 6.45, 5.48, 4.20
และ 2.70 กรัม ตามลําดับ (Table 3)

Table 3 Effect of IBA on approach grafting branches and root weight of Macadamia in
November
Percentage of survival of
Treatment approach grafting branches (%)
Maehea
Kunwang
water (control)
69.38c
55.63c
2,000 ppm
73.13bc
72.50b
4,000 ppm
78.13b
76.25b
6,000 ppm
79.38ab
78.75ab
8,000 ppm
85.63a
85.00a
F-test
*
*
C.V. (%)
8.99
10.36

Root weight (g)
Maehea
0.70c
2.00c
3.30c
5.88b
8.93a
*
39.86

Kunwang
2.70c
4.20bc
5.48bc
6.45b
9.60a
*
33.93

* Significant difference at probability level 0.05 by DUNCAN ns = Not significant difference

วิจารณผลการทดลอง

การศึกษาความเขมขน IBA ในการทาบกิ่ง
มะคาเดเมีย พบวา ณ ศูนยวจิ ยั เกษตรหลวงเชียงใหม
(แมเหียะ) ในเดือนพฤศจิกายน มีเปอรเซ็นตการ
รอดตายของกิง่ ทาบสูงสุดโดยการใช IBA ความเขมขน
8,000 ppm มีคาเทากับ 85.63% ซึ่งไมแตกตาง
ทางสถิติกับ IBA ความเขมขน 6,000 ppm ที่มี

เปอรเซ็นตการรอดตายของกิ่งทาบ คือ 79.38%
ขณะทีใ่ นเดือนพฤษภาคมของศูนยวจิ ยั เกษตรหลวง
เชียงใหม (แมเหียะ) มีนํ้าหนักรากของการทาบกิ่ง
สูงที่สุด โดยการใช IBA ความเขมขน 8,000 ppm
มีคาเทากับ 15.68 กรัม และ ณ ศูนยวิจัยเกษตร
หลวงเชียงใหม (ขุนวาง) มีเปอรเซ็นตการรอดตาย
ของกิ่งทาบสูงสุดโดยการใช IBA ความเขมขน
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8,000 ppm อยูในเดือนพฤษภาคม มีคาอยูที่
86.25% ซึง่ ไมแตกตางทางสถิตกิ บั IBA ความเขมขน
6,000 และ 4,000 ppm ทีม่ เี ปอรเซ็นตการรอดตาย
ของกิ่งทาบ อยูที่ 81.88 และ 79.38% ตามลําดับ
ในขณะทีใ่ นเดือนพฤศจิกายน การใช IBA ความเขมขน
8,000 ppm ทําใหนาํ้ หนักรากของการทาบกิง่ มีคา
สูงทีส่ ดุ เทากับ 9.60 กรัม โดยจากการทดลอง พบวา
นํา้ หนักรากของการทาบกิง่ ทีส่ ดุ ทีส่ ดุ อยูใ นเดือนใน
เดือนพฤษภาคมของศูนยวจิ ยั เกษตรหลวงเชียงใหม
(แมเหียะ) มีนาํ้ หนักรากของการทาบกิง่ สูงทีส่ ดุ โดย
การใช IBA ความเขมขน 8,000 ppm มีคาเทากับ
15.68 กรัม เชนเดียวกับเปอรเซ็นตการรอดตาย
ของกิ่งทาบสูงสุดโดยการใช IBA ความเขมขน
8,000 ppm ของศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม
(แม เ หี ย ะ) ในเดื อ นพฤศจิ ก ายน มี ค  า เท า กั บ
85.63% ซึ่งไมแตกตางทางสถิติกับ IBA ความ
เขมขน 6,000 ppm ทีม่ เี ปอรเซ็นตการรอดตายของ
กิ่งทาบ คือ 79.38%

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองสรุปไดวา การใช IBA ทีค่ วาม
เขมขน 8,000 ppm และ IBA ที่ความเขมขน
6,000 ppm ไมมคี วามแตกตางกันทางสถิติ จึงควร
เลือกใช IBA ที่ความเขมขน 6,000 เนื่องจากทําให
มีประสิทธิภาพในการทาบกิ่งมะคาเดเมีย และ
มีความคุมทุนที่สุด

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณเจาหนาทีข่ องศูนยวจิ ยั เกษตรหลวง
เชียงใหม ทั้ง 2 แหง ที่ปฏิบัติงานทดลองนี้อยาง
อุตสาหะ ทําใหไดผลงานนีอ้ อกมาเปนประโยชนแก
เกษตรกรที่สนใจปลูกมะคาเดเมียสืบตอไป
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longan (Dimocarpus longan Lour.) production

นพดล จรัสสัมฤทธิ1*์ มลธิดา ธิศาเวช1 วรรณอุษา ผาคํา1 และ บุรินทร พิชัยรัตน2
Nopadol Jarassamrit1* Monthida Thisawech1 Wannausa Phakham1 and Burin
Phichairath2
1
1
2
2
*

สาขาไมผล คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม 50290
Pomology Division, Faculty of Agricultural Production, Maejo University, Chiang Mai 50290
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Thai Central Chemical Public Limited, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120
Corresponding author: nopadol88jaras@gmail.com
(Received: 15 December, 2020; Revised: 5 April, 2021; Accepted: 9 April, 2021)

Abstract

A good fertilizer management, according to plant development, is an important
method for longan production to promote growth for good quantity and quality. For the
fertilizer application with 7 fertilizer formulae on “Daw”, 7-9 years old longan trees for
3 years during March 2017 to July 2020. The results showed that all treatments were no
significant differences among treatments over 3 years on number of fruits per kilogram
in the first year ranged from 110.82-121.93 fruit/kg, and tended to decrease in the second
year (104.10-120.77 fruit/kg) and the third year (91.14-115.31 fruit/kg), this indicated the
increase in fruit size. The yields per tree in 3 years were ranged from 24.68-46.28 kg/tree,
11.00-35.13 kg/tree and 21.03-46.86 kg/tree, respectively. There were no significant
differences over 3 years in aril weight ranged from 6.23-6.87 g, 7.33-8.24 g and
6.16-7.73 g and total soluble solid ranged from 19.08-21.68 °Brix, 17.61-19.22 °Brix and
19.19-21.23 °Brix, respectively
Keywords: Off-season longan, Fertilizer application

ผลิตกรรมการเกษตร 3(1):61-69
62 ว.
J. Agri. Prod.

บทคัดยอ

การจัดการปุยที่เหมาะสมตามระยะการพัฒนาของพืช สําหรับการผลิตลําไยเปนวิธีที่สําคัญเพื่อ
สงเสริมการเจริญเติบโตกับตนลําไยนําไปสูการผลิตลําไยใหไดปริมาณและคุณภาพที่ดี การศึกษานี้ใชปุย
ทั้งหมด 7 สูตรกับตนลําไยพันธุดอ อายุ 7-9 ป เปนเวลา 3 ป ระหวางเดือนมีนาคม 2560 – กรกฎาคม
2563 ผลการทดลอง พบวา การใหปุยทุกกรรมวิธีกับลําไยตลอด 3 ปที่ศึกษากับจํานวนผลตอกิโลกรัม
ซึ่งในปที่ 1 อยูในชวง 110.82-121.93 ผล/กิโลกรัม และมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องในปที่ 2 (104.10120.77 ผล/กิโลกรัม) และปที่ 3 (91.14-115.31 ผล/กิโลกรัม) ชี้ใหเห็นวา ผลลําไยมีขนาดเพิ่มขึ้น แตยัง
ไมสง ผลใหเกิดความแตกตางกันทางสถิตริ วมถึงนํา้ หนักผลผลิตตอตนตัง้ แตปท ี่ 1-3 อยูใ นชวง 24.68-46.28
กิโลกรัม/ตน, 11.00-35.13 กิโลกรัม/ตน และ 21.03-46.86 กิโลกรัม/ตน ตามลําดับ ตลอดจนไมสงผล
ใหเกิดความแตกตางกันทางสถิติกับคุณภาพผลในนํ้าหนักเนื้อ และปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าได พบวา
นํา้ หนักเนือ้ อยูใ นชวง 6.23-6.87 กรัม, 7.33-8.24 กรัม และ 6.16-7.73 กรัม และปริมาณของแข็งทีล่ ะลาย
นํ้าอยูในชวง 19.08-21.68 °Brix, 17.61-19.22 °Brix และ 19.19-21.23 °Brix ตามลําดับ
คําสําคัญ: ลําไยนอกฤดู การใชปุย

คํานํา

การผลิตลําไยนอกฤดูมีจุดประสงคเพื่อชวย
ทําใหมีการกระจายตัวของฤดูกาลในการผลิตลําไย
กวางมากขึ้น จึงเปนที่ทราบกันดีวาการผลิตลําไย
ใหออกดอกนอกฤดูกาลนั้นจะสามารถจําหนาย
ผลผลิตไดในราคาสูงขึ้น (พาวิน, 2544) โดยความ
ตองการผลผลิตลําไยมีตลอดทั้งปและมีแนวโนม
เพิ่มมากขึ้น แตสวนใหญมักจะออกสูตลาดในชวง
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน เนือ่ งจากตรงกับ
เทศกาลสําคัญของประเทศจีน (อรุณี และคณะ,
2554) ซึ่งไดแก ตรุษจีน สารทจีน และปใหม
จึงสงผลทําใหลําไยในชวงเวลาดังกลาวมีราคาสูง
(สุรพล, 2553) แตเกษตรกรสวนใหญกย็ งั มีการปลูก
ลําไยตามฤดูกาลปกติ บางครั้งจึงทําใหผลผลิตที่ได
ดอยคุณภาพและสงผลทําใหราคาตํ่า ซึ่งมีแนวทาง
ในการแกปญ
 หาคือการกระจายฤดูกาลผลิตใหกวาง
ขึ้นดวยการผลิตลําไยนอกฤดู และปรับปรุงผลผลิต
ให ไ ด คุ ณ ภาพตรงตามความต อ งการของตลาด
(พาวิน และคณะ, 2550) ความตองการธาตุอาหาร

ในพื ช ส ว นใหญ แ ล ว ในปุ  ย เคมี ที่ ใ ช บํ า รุ ง ดิ น จะ
ประกอบดวยธาตุอาหารหลักคือไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
และโพแทสเซียม ซึ่งเปนธาตุอาหารที่พืชตองการ
ปริมาณมากจึงเพียงพอตอการเจริญเติบโตตามปกติ
(ยงยุทธ, 2543) ในสภาพที่พืชไดรับธาตุอาหาร
พอเหมาะกับความตองการ ไนโตรเจนปริมาณที่
พอเหมาะจะชวยกระตุนใหพืชมีการเจริญเติบโต
แข็งแรง สงเสริมการเจริญเติบโตของใบและลําตน
ทําใหใบมีสีเขียว ควบคุมการออกดอกและติดผล
และชวยเพิ่มผลผลิตใหสูงขึ้นสําหรับฟอสฟอรัส
จะสรางเสริมการเจริญเติบโตและความแข็งแรงของ
พืช สวนบทบาทของโพแทสเซียมที่มีความสําคัญ
ตอกระบวนการสะสมตาง ๆ ไดแก กระบวนการ
สรางนํ้าตาลและแปง กระบวนการสังเคราะหแสง
และการหายใจ รวมถึงคุณภาพของผักและผลไม
(ยงยุทธ และคณะ, 2541) การใหธาตุอาหารที่
เหมาะสมและเพียงพอตอความตองการจะชวยเพิม่
ปริมาณและคุณภาพของลําไยได ดังนั้น งานวิจัยนี้
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จึงมีวตั ถุประสงคเพือ่ เปรียบเทียบผลผลิตและคุณภาพ (T5) คือ สูตรปุยที่ใชเปนตัวเปรียบเทียบ กรรมวิธี
ในการผลิตลําไยนอกฤดูที่ไดรับปุยสูตรตาง ๆ
ที่ 6 (T6) คือ สูตรปุยตามที่เกษตรกรใช และ
กรรมวิธีที่ 7 (T7) คือ ปุยสูตร 15-15-15 การใสปุย
อุปกรณและวิธีการ
โดยการหวานเม็ดปุยใตทรงพุมเดือนละ 1 ครั้ง
การศึกษาแนวทางการใชปย ุ อยางมีประสิทธิภาพ ในอัตรา 400 กรัมตอขนาดทรงพุม 3-4 เมตร อัตรา
ในการผลิตลําไยนอกฤดู ณ แปลงลําไยสาขาไมผล 800 กรัมตอขนาดทรงพุม 5-6 เมตร สวนกรรมวิธี
(บานโปง) ตําบลปาไผ อําเภอสันทราย จังหวัด ที่ 6 ใสปุยในอัตรา 500 กรัมตอขนาดทรงพุม
เชียงใหม โดยศึกษากับตนลําไยพันธุด อ อายุ 7-9 ป 3-4 เมตร และ 1 กิ โ ลกรั ม ต อ ขนาดทรงพุ  ม
มีทรงพุม 2 ขนาด คือ 3-4 เมตร และ 5-6 เมตร 5-6 เมตร (นพดล และคณะ, 2562) โดยเปลีย่ นสูตร
วางแผนการทดลองแบบ Randomized complete ปุย ตามระยะพัฒนาการของตน 4 ระยะ ไดแก ระยะ
block design (RCBD) มี 7 กรรมวิธี กรรมวิธีละ ฟนตน (3 เดือนหลังตัดแตงกิ่ง) ระยะกระตุนการ
5 ซํ้า ซํ้าละ 1 ตน รวมเปน 35 ตน ดังนี้ กรรมวิธีที่ เกิดดอก (2 เดือนกอนชักนําใหออกดอก) ระยะติด
1 ถึง 4 (T1-T4) คือ สูตรปุยตามคําแนะนําของ ผลออน (3 เดือนหลังติดผล) และระยะกอนการ
บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) กรรมวิธที ี่ 5 เก็บเกี่ยว (2 เดือนกอนเก็บเกี่ยว) (Table 1)
Table 1 Fertilizer formulae (N-P2O5-K2O) used in different growth stages of longan in
each treatment
Treatment
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7

Vegetative
stage
15-15-15
15-15-15
15-15-15
15-15-15
16-16-16
25-7-7
15-15-15

Flower
induction stage
9-24-24
9-24-24
12-24-12
9-24-24
8-24-24
15-15-15
15-15-15

ชวงระยะเวลาของการชักนําใหลาํ ไยออกดอก
นอกฤดูหลังจากการตัดแตงกิ่ง โดยใหมีการแตกใบ
ใหม 2 ครั้ง แลวทําการชักนําใหออกดอกโดยราด
สารโพแทสเซียมคลอเรต 1 ครั้ง อัตรา 20 กรัมตอ
ตารางเมตร และฉีดพนทางใบ 1 ครัง้ อัตรา 40 กรัม
ตอนํ้า 20 ลิตร (Table 2) จากนั้นทําการบันทึก

Fruit setting
stage
9-24-24
13-13-21
12-9-21
12-12-17
15-9-20
15-15-15
15-15-15

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

ขอมูลในจํานวนผลตอกิโลกรัม ปริมาณผลผลิตตอตน
นํา้ หนักเนือ้ และปริมาณของแข็งทีล่ ะลายนํา้ ได โดย
วิเคราะหขอ มูลความแตกตางทางสถิตดิ ว ยโปรแกรม
Statistical Analysis System version 9.0 (SAS
ver.9.0) และบันทึกปริมาณรวมปุย N, P2O5 และ
K2O ที่ลําไยไดรับในแตละปของการทดลอง
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Table 2 The period of off-season longan productions each year
Year

Pruning

1
2
3

March 2017
March 2018
May 2019

ผลการวิจัยและวิจารณ

Flower induction with
Potassium chlorate
July 2017
August 2018
November 2019

จํานวนผลตอกิโลกรัมและนํ้าหนักผลผลิตตอตน
จากการศึกษาการใชปยุ ในการผลิตลําไยนอกฤดู
3 ปตอเนื่อง พบวา จํานวนผลตอกิโลกรัมในปที่ 1
ปที่ 2 และปที่ 3 กับการใหปยุ ทุกกรรมวิธไี มมคี วาม
แตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) โดยจํานวนผลตอ
กิโลกรัมในปที่ 1 อยูในชวง 110.82-121.93 ผล/
กิโลกรัม และมีจาํ นวนผลลดลงอยางตอเนือ่ งในปที่ 2
อยูในชวง 104.10-120.77 ผล/กิโลกรัม และในป
ที่ 3 อยูในชวง 91.14-115.32 ผล/กิโลกรัม ซึ่ง
จํานวนผลตอกิโลกรัมในการใชปุยกรรมวิธีที่ 1, 3,
6 และ 7 มีจํานวนผลมากในการใหปุยในปที่ 1

Harvesting
March 2018
April 2019
July 2020

เนื่องจากผลมีขนาดเล็ก แตการใหปุยในปที่ 2 และ
ปที่ 3 จํานวนผลตอกิโลกรัมลดลงตามลําดับ ชี้ให
เห็นวา การใหปุยตามกรรมวิธีดังกลาวมีแนวโนม
สงผลดีตอ ขนาดของผลลําไยทําใหผลมีขนาดใหญขนึ้
(Figure 1) จากการรายงานของยุทธนา และคณะ
(2545) ที่ใหปริมาณธาตุอาหาร 0.5, 1.0, 1.5, 2.0
และ 4.0 เทาของธาตุอาหารที่ประเมินได พบวา
ผลผลิตตอตนทีไ่ ดอยูใ นชวง 10.25-36.85 กิโลกรัม
และ Senanan et al. (2010) ทดลองใหปุยรวม
กับการจัดทรงตน พบวา ปริมาณผลผลิต ขนาดผล
นํ้าหนักผล และจํานวนผลตอกิโลกรัมไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติ

Figure 1 Effect of fertilizer applications on number of fruits per kilogram

ว. ผลิตกรรมการเกษตร 3(1):61-69 65
J. Agri. Prod.

ปริมาณผลผลิตตอตนกับการใหปุยทั้งหมด
7 กรรมวิธี พบวา นํ้าหนักผลผลิตตอตนปที่ 1
อยูใ นชวง 24.68-46.28 กิโลกรัม/ตน และมีนาํ้ หนัก
ผลผลิตลดลงในปที่ 2 อยูในชวง 11.00-35.13
กิโลกรัม/ตน ในปที่ 2 มีนา้ํ หนักผลผลิตตอตนลดลง
เกือบทุกกรรมวิธีอาจมีผลมาจากการผลิตลําไย
นอกฤดูในพื้นที่ภาคเหนือจะตรงกับฤดูฝน ชวง
ที่ทําการราดสารโพแทสเซียมคลอเรตมีฝนตกชุก
ติ ด ต อ กั น หลายวั น ทํ า ให ค วามเข ม ข น ของสาร
ไม เ พี ย งพอต อ การชั ก นํ า ให ลํ า ไยออกดอกหรื อ
ออกดอกนอย จึงกระทบตอการติดผลซึ่งไมไดเปน
ผลมาจากการใหปุยโดยตรง และลําไยจะออกดอก

ไดดีควรราดสารโพแทสเซียมคลอเรตชวงฤดูหนาว
และฤดูรอน (พิทยา และพาวิน, 2545) ดังนั้น
ขัน้ ตอนการทําใหลาํ ไยออกดอกจึงสําคัญอยางมาก
เพราะถาลําไยออกดอกในเกณฑที่ดีจะสงผลตอ
ปริมาณผลผลิต นอกจากนี้ยังมีอายุใบ สายพันธุ
ความสมบูรณของตน และการดูแลรักษาอยาง
เหมาะสมเปนปจจัยที่ควรพิจารณาในแตละรอบป
ที่ผลิต (พาวิน, 2544) ในปที่ 3 นํ้าหนักผลผลิตเพิ่ม
ขึ้ น เกื อ บทุ ก กรรมวิ ธี อยู  ใ นช ว ง 21.03-46.86
กิโลกรัม/ตน แตการใหปยุ กับลําไยตลอดการทดลอง
ก็ ไ ม ไ ด ส  ง ผลให เ กิ ด ความแตกต า งกั น ทางสถิ ติ
(p>0.05) (Figure 2)

Figure 2 Effect of fertilizer applications on yield per tree
นํ้าหนักเนื้อและปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าได
การใหปยุ ทุกกรรมวิธกี บั ตนลําไยตอคุณภาพ
ผลในด า นนํ้ า หนั ก เนื้ อ และปริ ม าณของแข็ ง ที่
ละลายนํ้าได โดยนํ้าหนักเนื้อในการใหปุยปที่ 1
มีนํ้าหนักอยูในชวง 6.23-6.87 กรัม และมีนํ้าหนัก
เพิ่มขึ้นในปที่ 2 กับการใหปุยทุกกรรมวิธีอยูในชวง

7.33-8.24 กรัม แตการใหปุยในปที่ 3 พบวา
นํา้ หนักเนือ้ ลดลงเกือบทุกกรรมวิธเี มือ่ เปรียบเทียบ
กับปที่ 2 แตการลดลงของนํ้าหนักเนื้อไมสงผลให
เกิดความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) ในการให
ปุยทั้ง 3 ปการทดลอง (Figure 3)
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Figure 3 Effect of fertilizer applications on aril weight
ปริมาณของแข็งทีล่ ะลายนํา้ ไดของการใหปยุ
ทัง้ หมด 7 กรรมวิธที งั้ หมด 3 ปทที่ าํ การทดลอง พบวา
ในปที่ 1 มีคาอยูในชวง 19.08-21.68 °Brix ปที่ 2
อยูในชวง 17.61-19.22 °Brix ซึ่งกรรมวิธีสวนใหญ
มีคาลดลงในการทดลองปที่ 2 และเพิ่มขึ้นเพียง
เล็กนอยในปที่ 3 อยูใ นชวง 19.19-21.23 °Brix และ
ไมพบความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) กับการ
ใหปยุ ทุกกรรมวิธตี ลอดชวงการทดลอง จากรายงาน
ของ Rai et al. (2002) ที่ทดสอบอิทธิพลของปุย
ไนโตรเจน ฟอสฟอรั ส และโพแทสเซี ย มให ผ ล
ไมแตกตางกันทางสถิติในการพัฒนาขนาดและ

คุณภาพของลิน้ จี่ และสอดคลองกับจิรนันท (2551)
ทําการทดลองใหปยุ ปริมาณ 0.5, 1.0 และ 2.0 เทา
ของปริมาณธาตุอาหารทีส่ ญ
ู เสียไปกับผลผลิต และ
การใหปุยตามคาวิเคราะหดิน พบวา การใหปุยทุก
ระดับไมสงผลใหเกิดความแตกตางทางสถิติตอ
คุณภาพผลผลิต ปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าได
อยูใ นชวง 21.12-21.82 ºBrix ซึง่ โดยปกติดชั นีการ
เก็บเกีย่ วลําไยถาวัดปริมาณของแข็งทีล่ ะลายนํา้ ได
จะอยูในชวง 16-22 ºBrix (พาวิน, 2544) ซึ่งปุย
โพแทสเซียมสูงสามารถชวยเพิ่มปริมาณแปงและ
นํ้าตาลได (จีราภรณ, 2557) (Figure 4)

Figure 4 Effect of fertilizer applications on total soluble solid (TSS)
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จากปริมาณรวมปุย N, P2O5 และ K2O ที่ตน
ลําไยไดรับตลอดการทดลองทั้ง 3 ป จะเห็นไดวา
ตนลําไยไดรับปุยเปนปริมาณที่สูงแตกตางกัน โดย
ปริมาณปุย ทีล่ าํ ไยไดรบั ในปที่ 1 เกิดจากขอมูลอางอิง
คาวิเคราะหดินกอนการทดลอง สวนในปริมาณปุย
ทีใ่ หกบั ตนลําไยในปที่ 2 มีปริมาณเพิม่ ขึน้ เกือบ 2 เทา
จากปที่ 1 แตก็ยังไมสงผลใหเกิดความแตกตางกัน
ทางสถิติตอผลผลิตและคุณภาพลําไย และในปที่ 3
ปริมาณปุยที่ตนไดรับลดลงเกือบ 2 เทาจากปที่ 2
พบวา ปริมาณปุย ทีใ่ หกบั ลําไยทุกกรรมวิธใี นแตละ
รอบที่ทําการทดลองไมสงผลใหเกิดความแตกตาง
กันทางสถิติกับผลผลิตและคุณภาพของลําไยอยาง
ชัดเจน จากปริมาณรวมปุย N, P2O5 และ K2O
ทีต่ น ลําไยไดรบั ตลอดการทดลองในแตละปจะเห็น
ไดวา มีปริมาณทีส่ งู มากเมือ่ เทียบกับการใชปยุ ลําไย
นอกฤดูในจังหวัดจันทบุรที มี่ ขี นาดเสนผาศูนยกลาง
3.8 เมตร (Changthom and Sutisa, 2016)
อัตราสวน N : P2O5 : K2O เทากับ 183-1,456 กรัม :
44-352 กรัม : 200-1,600 กรัมเทานั้น และจาก
ปริมาณปุยที่ใหในงานทดลองดังกลาวก็ไมไดทําให
ปริมาณและคุณภาพผลผลิตแตกตางกันชัดเจน จาก
คําแนะนําของ Khoi and Tri (2003) ปริมาณปุยที่
ใหตอตนลําไยในระยะใหผลผลิต โดยใหไนโตรเจน
ปริมาณ 400-500 กรัม/ตน ฟอสฟอรัส 80-240
กรัม/ตน และโพแทสเซียม 300-480 กรัม/ตน ตาม

ลําดับ และมีรายงานของ Yan (2002) ไดวิเคราะห
ความตองการธาตุอาหารในแตละปของลําไยที่มี
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 7-8 เมตร เทากับไนโตรเจน
1,500-2,500 กรัม ฟอสฟอรัส 200-300 กรัม และ
โพแทสเซียม 1,300-2,000 กรัม และ Paull and
Odilo (2011) ในระยะแทงชอดอกใชปุยสูตร
10-20-20 และระยะหลังเก็บเกี่ยวสูตร 14-14-14
ปริมาณ 1-1.5 กิโลกรัม/ตน แตทั้งนี้ควรพิจารณา
ถึงความตองการธาตุอาหารของพืชดวย โดยทั่วไป
มักวิเคราะหใบและวิเคราะหดนิ รวมกับการจัดการ
ธาตุอาหาร (ยงยุทธ, 2543) จากการใหปุยในชวง
ใหผลผลิตแลว แนะนําใหใส 4 ครั้ง คือ ครั้งแรกใส
หลังเก็บเกีย่ วและตัดแตงกิง่ ครัง้ ที่ 2 ใสในชวงทีเ่ ริม่
มีดอก ครั้งที่ 3 ใสเมื่อลําไยเริ่มติดผล และครั้งที่ 4
ใสเมือ่ ผลใกลแกซงึ่ เปนระยะสรางเนือ้ (สมชาย และ
พาวิน, 2543) ปกติการเจริญเติบโตของพืชไมไดเกิด
จากธาตุอาหารเพียงอยางเดียว แตเกิดจากปจจัยของ
สิง่ แวดลอมรวมดวย ไดแก แสง สภาพภูมอิ ากาศ นํา้
และการจัดการโรคและแมลง (สมบุญ, 2548)
ซึง่ อาจเปนสวนหนึง่ ทีท่ าํ ใหการใสปยุ ในทุกกรรมวิธี
ไมสงผลใหเกิดความแตกตางกันของจํานวนผลตอ
กิโลกรัม นํ้าหนักผลผลิตตอตน นํ้าหนักเนื้อ และ
ปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าไดทั้ง 3 ปการทดลอง
(Table 3)
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Table 3 The amount of fertilizers (N-P2O5-K2O) each longan tree received in different
treatment
Treatment
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7

Year 1
910
1,106
1,049
1,057
1.200
962
941

N (g)
Year 2
1,774
1,928
1,984
1,890
2,033
1,190
2,310

Year 3
1,504
1,183
1,176
1,155
1.260
700
1,365

Year 1
1,382
843
737
794
647
647
941

สรุปผลการวิจัย

จากผลการศึกษาการใชปุยในการผลิตลําไย
นอกฤดูทงั้ 7 กรรมวิธตี ลอดจนปริมาณปุย N : P2O5
: K2O ทีล่ าํ ไยไดรบั ในแตละป พบวา ไมสง ผลใหเกิด
ความแตกตางกันทางสถิตกิ บั จํานวนผลตอกิโลกรัม
นํ้าหนักผลผลิตตอตน นํ้าหนักเนื้อ และปริมาณ
ของแข็งที่ละลายนํ้าไดทั้ง 3 ปที่ศึกษา

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด
(มหาชน) ที่ใหการสนับสนุนทุนในการทําวิจัย และ
สาขาไมผล คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัย
แมโจทเี่ อือ้ เฟอ สถานทีใ่ นการดําเนินงานวิจยั ในครัง้ นี้

เอกสารอางอิง
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Abstract

Over the years, the mulberry is popular with people due to it is rich in phenolic
compounds which possess the ability to inhibit oxidation. It is considered as alternative
economic plant and can be exported. Nevertheless, the mulberry is a high genetic diversity
and discrimination using morphological traits often require long and difficult to identify.
This current research, therefore, aimed to identify cultivar and to analyze the genetic
variation of mulberry (Morus alba) in Phitsanulok province inferred from ITS (805 bp) and
matK (830 bp) sequences. Afterwards, the phylogenetic tree using Maximum Likelihood
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(ML) method was constructed. It was found that ITS Sequence based phylogenetic
relationship demonstrated as monophyly. Whereas phylogeny inferred from matK
sequence obviously displayed as two main clades. In this regard, the nucleotide diversities
among mulberry verities from both nucleotide sequences were relatively low. However,
these obtained results provide the information for parental line selection in the future
breeding program.
Keywords: Mulberry, DNA barcoding, ITS, matK

บทคัดยอ

ในชวงระยะเวลาที่ผานมา มัลเบอรรี่ไดรับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากเปนแหลงของสารประกอบ
ฟนอลิกที่มีการศึกษาถึงความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระ จึงจัดเปนพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม และ
สามารถสงออกไปยังตางประเทศ อยางไรก็ตาม มัลเบอรรี่เปนพืชที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรม
คอนขางสูง อีกทั้งการจําแนกมัลเบอรรี่โดยใชลักษณะสัณฐานวิทยามักตองใชระยะเวลา และมีความ
ยุงยาก ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการจําแนกพันธุ และการวิเคราะหความแปรผันทาง
พันธุกรรมของมัลเบอรรใี่ นจังหวัดพิษณุโลก โดยอาศัยการวิเคราะหจากลําดับนิวคลีโอไทดของยีนบริเวณ
ITS และ matK ขนาด 805 และ 830 คูเบส นํามาสรางเปนแผนภูมิตนไมดวยวิธี Maximum Likelihood
(ML) จากผลการศึกษาพบวา การสรางแผนภูมิตนไมจากลําดับนิวคลีโอไทดของยีนบริเวณ ITS แสดงเปน
กลุมเดียวกัน ในขณะที่ลําดับนิวคลีโอไทดของยีนบริเวณ matK สามารถแบงกลุมของมัลเบอรรี่พันธุ
ตาง ๆ ไดเปนสองกลุมอยางชัดเจน ทั้งนี้ความผันแปรนิวคลีโอไทดระหวางพันธุ จากทั้งยีนทั้งสองบริเวณ
มีคาตํ่า อยางไรก็ตาม การจัดกลุมนี้สามารถใชเปนขอมูลที่เปนประโยชนตอการคัดเลือกพันธุพอแมเพื่อ
การปรับปรุงพันธุตอไป
คําสําคัญ: มัลเบอรรี่ ดีเอ็นเอบารโคด ยีน ITS ยีน matK

คํานํา

มัลเบอรรี่ (mulberry) หรือหมอนเปนพืช
ในวงศ Moraceae มีหลายชนิด (species) เชน
ไวทมัลเบอรรี่ (white mulberry; Morus alba),
เรดมัลเบอรรี่ (red mulberry; Morus rubra) และ
แบล็คมัลเบอรรี่ (black mulberry; Morus nigra)
เป น ต น ที่ ผ  า นมาในประเทศไทยส ว นใหญ พ บ
มัลเบอรรี่ 2 ชนิด คือ ไวทมลั เบอรรที่ ปี่ ลูกเพือ่ นําใบ
ไปเลีย้ งตัวไหม (silkworm) ซึง่ ชนิดนีม้ ใี บขนาดใหญ

และแบล็ ค มั ล เบอร รี่ ที่ ป ลู ก เพื่ อ รั บ ประทานผล
(ลือชัย, 2555) ขณะที่ในปจจุบัน มัลเบอรรี่กําลัง
ไดรับความนิยมจากผูที่ชื่นชอบในการดูแลสุขภาพ
เปนอยางมากเนื่องจากมัลเบอรรี่มีปริมาณสาร
ประกอบฟนอลิก (phenolic compounds) และ
มีความสามารถในการตานอนุมลู อิสระ (antioxidant)
สูง อันเปนสาเหตุสาํ คัญทีท่ าํ ใหระบบตาง ๆ ภายใน
รางกายทํางานผิดปกติ และสงผลใหเกิดความ
แกชราเร็วขึน้ ทัง้ ยังเปนสาเหตุของโรคอีกหลายชนิด
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เชน โรคมะเร็ง โรคอัลไซเมอร โรคหัวใจ และโรคที่
เกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ (Yuan and Walsh,
2006) เป น ต น นอกจากนี้ ยั ง พบว า มี ฤ ทธิ์ ต  า น
เอนไซมไทโรซิเนส (anti-tyrosinase) ฤทธิต์ า นการ
อักเสบ (anti-inflammatory activity) และฤทธิ์
ยับยัง้ การสังเคราะหเมลานิน (anti-melanogenesis)
(ปญญดา และคณะ, 2556; Lee et al., 2002;
Chang et al., 2011) โดยผลมัลเบอรรี่สามารถ
รับประทานสดหรือนําไปแปรรูปเพือ่ เพิม่ มูลคา และ
เปนการยืดอายุการเก็บรักษา ซึ่งผลจากความนิยม
ตอมัลเบอรรี่ทําใหมีการปลูก และจําหนายกิ่งพันธุ
กันอยางแพรหลายโดยเฉพาะจังหวัดพิษณุโลกที่มี
การปลูก และจําหนายกิง่ พันธุข องมัลเบอรรที่ งั้ พันธุ
พืน้ เมืองและพันธุต า งถิน่ เพือ่ ประโยชนในการเลีย้ งไหม
และการบริโภคเปนจํานวนมาก โดยมีแนวโนมวา
จะไดรบั ความนิยมเพิม่ มากขึน้ อีกในอนาคต อยางไร
ก็ตาม ขอมูลทางความหลากหลายทางพันธุกรรม
ของมัลเบอรรี่ในพื้นที่ยังมีอยูอยางจํากัด ดังนั้น
ในงานวิจยั นีจ้ งึ มีความสนใจทีจ่ ะทําการจําแนกพันธุ
(cultivar) ของมัลเบอรรดี่ ว ยเทคนิคดีเอ็นเอบารโคด
(DNA barcoding) และวิเคราะหความแปรผันทาง
พันธุกรรมของมัลเบอรรี่ เพื่อจัดทําฐานขอมูลพันธุ
ของมั ล เบอร รี่ ใ นจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลกเพื่ อ เป น การ
อนุรักษพันธุดั้งเดิม และสงเสริมพันธุที่ใหผลผลิตดี
ตอไป

อุปกรณและวิธีการ

การเก็บและเตรียมตัวอยางเพื่อจําแนกพันธุ
เก็บตัวอยางมัลเบอรรี่พันธุตาง ๆ จากฟารม
ในเขตอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก แลวนํามา
จําแนกพันธุ โดยใชทั้งลักษณะสัณฐานวิทยา และ
ขอมูลดีเอ็นเอในการจําแนกพันธุ ซึ่งจะทําการ
ตรวจสอบลักษณะสัณฐานวิทยา โดยเปรียบเทียบ

ลักษณะของใบ และผลของมัลเบอรรี่แตละพันธุ
เปรียบเทียบตัวอยางมัลเบอรรกี่ บั ฐานขอมูลพืชจาก
องคการสวนพฤกษศาสตร (http://www.qsbg.
org) ฐานขอมูลออนไลนของ Plant of the World
online (http://www.plantsoftheworldonline.
org/) พรอมทั้งใชคูมือการจําแนกของ Berg et al.
(2011) และ Heuzé et al. (2019) จากนั้นทําการ
เปรียบเทียบกับผลของพันธุ ที่ไดจากการตรวจ
วิเคราะหดีเอ็นเอ
การสกัดดีเอ็นเอจากตัวอยางมัลเบอรรี่
นําตัวอยางใบออนของมัลเบอรรี่แตละพันธุ
มาสกัดดีเอ็นเอโดยดัดแปลงตามวิธขี อง Sambrook
et al. (1989) โดยบดใหละเอียดแลวเติมสารละลาย
CTAB เขมขน 2% ปริมาตร 200 ไมโครลิตร (μl)
และสารละลาย Rnase A ความเข ม ข น 100
ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร (μg/ml) จากนั้นนําไป
vortex และบมที่ อุณหภูมิ 65 °C เปนเวลา 60 นาที
โดยจะทําการพลิกกลับหลอดไปมา 2-3 ครั้ง เมื่อ
ครบเวลานําไป vortex และปนเหวี่ยงที่ความเร็ว
รอบ 12,000 รอบตอนาที (rpm) ที่อุณหภูมิ 4 °C
เปนเวลา 10 นาที ดูดสวนนํ้าใสที่อยูดานบนใสใน
หลอด microcentrifuge ใหมแลวเติมสารละลาย
phenol: chloroform: isoamyl alcohol (อัตรา
25: 24: 1) (Research organics, USA) ปริมาตร
1 เทาของสวนนํ้าใสที่เก็บได นําไป vortex และ
ปนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 12,000 รอบตอนาที
ที่อุณหภูมิ 4 °C เปนเวลา 5 นาที ดูดสวนนํ้าใส
ดานบนใสในหลอด microcentrifuge ใหม แลว
เติมสารละลาย sodium acetate (NaOAc) เขมขน
3 โมลาร (Molarity, M) ที่แชเย็นในปริมาณ
1/10 เท า ของปริ ม าตรนํ้ า ใส เติ ม สารละลาย
isopropanol ที่แชเย็น ในปริมาตร 1 เทาของ
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ปริมาตรทั้งหมด แลวพลิกกลับหลอดไปมาใหเขา
กันเบา ๆ นําไปแชในนํา้ แข็งเปนเวลา 30 นาที และ
ปนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 12,000 รอบตอนาที
ที่อุณหภูมิ 4 °C เปนเวลา 20 นาที เทสวนนํ้าทิ้ง
เติมสารละลาย ethanol เขมขน 70% ที่แชเย็น
ปริมาตร 300 ไมโครลิตร นําไปปนเหวี่ยงที่ความ
เร็วรอบ 12,000 รอบตอนาที ที่อุณหภูมิ 4 °C เปน
เวลา 10 นาที เทสวนนํ้าทิ้ง และปลอยทิ้งไวใหแหง
ที่ อุ ณ หภู มิ ห  อ ง หลั ง จากนั้ น เติ ม นํ้ า ที่ ป ราศจาก
เอนไซม Dnase และ Rnase ปริมาณ 20-50
ไมโครลิตร แลวเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิ -20 °C
จนกวาจะนําไปใช

การตรวจสอบหาปริมาณดีเอ็นเอที่สกัดได

การตรวจสอบปริ ม าณและคุ ณ ภาพของ
ดีเอ็นเอทีส่ กัดไดดว ยเทคนิค Gel electrophoresis
โดยเตรียมอะกาโรส (agarose gel) ความเขมขน
1% โดยผสมผงอะกาโรส 0.5 กรัม ในสารละลาย
1X TAE buffer ปริมาณ 50 มิลลิลิตร จากนั้น
นําไปใหความรอนดวยไมโครเวฟ (micro wave)
ที่ 360 นาน 3 นาที จนอะกาโรสเจลละลายหมด
เทเจลใสลงถาดที่เตรียมไว มีหวี (comb) เสียบไว
อยูแ ลว ทิง้ ไวใหเจลเย็นและแข็งตัว ดึงหวีออกจะได
เจลที่เปนหลุม (well) นําเจลที่ไดใสลงใน gel
chamber ทีม่ สี ารละลาย 1X TAE buffer อยู ผสม
สารละลายดีเอ็นเอตัวอยางปริมาตร 3 ไมโครลิตร
ผสมกั บ สารละลาย loading dye ปริ ม าตร
1 ไมโครลิตร หยดสารละลายที่ผสมแลวลงในหลุม
เจล โดยหยดสารละลายดีเอ็นเอมาตรฐานปริมาตร
7 ไมโครลิตร ใชกระแสไฟฟา 100 โวลต เปนเวลา
30 นาที นําเจลที่ไดมาตรวจสอบแถบดีเอ็นเอ
ภายใตแสงอัลตราไวโอเลตดวยเครื่องกําเนิดแสง
อัลตราไวโอเลตสําหรับสองเจล (UV-transilluminator)

(Gel DocTH XR+) พรอมทั้งปรับภาพพื้นหลังใหมี
ความคมชั ด ของแถบดี เ อ็ น แบบกลั บ พื้ น ดํ า เป น
พื้นขาว (invert) ผานโปรแกรม Image Lab
Software 5.0
การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอของยีน matK และ ITS
ดวยปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรส
นําดีเอ็นเอที่สกัดไดไปเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ
ของยี น matK และ ITS ด ว ยปฏิ กิ ริ ย าลู ก โซ
พอลิเมอเรส (polymerase chain reaction; PCR)
โดยมีปริมาตรรวมทั้งหมด 25 ไมโครลิตร ประกอบ
ดวย 1xPCR buffer, 0.4 mM dNTP, 2.0 mM
MgCl2, 0.5 uM primer, 0.5 unit Taq polymerase
(Vivantis) และดีเอ็นเอตนแบบ 20 นาโนกรัม (ng)
โดยคูไพรเมอรที่ใชสําหรับเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ คือ
ITS: 18d (5’-CAC ACC GCC CGT CGC TCC TAC
CGA-3’) 28cc (5’-ACT CGC CGT TAC TAG GGG
AA-3’) (Sitthithaworn et al., 2010) และ matK:
matK-390f (CGATCTATTCATTCAATATTTC)
และ matK-1326r (TCTAGCACACGAAA
GTCGAAGT) (Cuenoud et al., 2002) แลว
ทําการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในเครื่องเพิ่มปริมาณ
ดีเอ็นเอ (Polymerase Chain Reaction (PCR)
machine) ซึ่ ง โปรแกรมที่ ใ ช ใ นปฏิ กิ ริ ย าลู ก โซ
พอลิเมอเรส ประกอบดวยขัน้ ตอนตาง ๆ ดังนี้ predenaturation ที่ 94 °C (5 นาที ) 1 รอบ
denaturation ที่ 94 °C (1 นาที) annealing
50 °C (1 นาที) และ extension ที่ 72 °C (2 นาที)
เปนจํานวน 30 รอบ และ final extension ที่
72 °C (10 นาที) 1 รอบ หลังจากเพิ่มปริมาณ
ดีเอ็นเอแลวนําดีเอ็นเอทีไ่ ดมาตรวจสอบขนาดดวย
วิธีอะกาโรสเจลอิเล็กโตรโฟรีซีส (Agarose gel
electrophoresis) ดวยชุดเครื่องเจลอิเล็กโตร
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โฟรีซสิ โดยเปรียบเทียบกับ ขนาดดีเอ็นเอมาตรฐาน
(100 bp DNA ladder marker) ใชความเขมขน
ของเจลอะกาโรส 1% ใน สารละลายบัฟเฟอร 0.5X
TBE (Amresco) ใชกระแสไฟฟาที่ความตางศักย
100 โวลต เปนเวลา 30 นาที นําไปตรวจสอบแถบ
ดี เ อ็ น เอภายใต แ สงอั ล ตราไวโอเลตด ว ยเครื่ อ ง
กําเนิดแสงอัลตราไวโอเลตสําหรับสองเจล และ
บันทึกภาพ
การทําชิ้นดีเอ็นเอใหบริสุทธิ์
การทํ า ชิ้ น ส ว นดี เ อ็ น เอให บ ริ สุ ท ธิ์ โ ดยการ
สกั ด ดี เ อ็ น เอออกจากผลผลิ ต พี ซี อ าร ด  ว ยชุ ด
GenUP PCR /Gel Cleanup Kit โดยทําตาม
วิธกี ารของผูผ ลิต (Biotechrabbit, Germany) โดย
ถายโอนผลผลิตพีซอี าร (PCR product) ลงในหลอด
micro-centrifuge tube ขนาด 1.5 มิลลิลติ ร แลว
เติมบัฟเฟอร BINDING BP ปริมาตร 500 ไมโครลิตร
แลวผสมใหเขากันจากนัน้ ทําการถายสารทีไ่ ดลงใน
Mini filter ที่ตอกับ Collection tube นําไป
ปนเหวี่ยงที่ 12,000 รอบตอนาที เปนเวลา 2 นาที
จากนั้นนํา Mini filter ไปตอกับหลอด Elution
tube 1.5 มิลลิลติ ร ทําการเติมบัฟเฟอร ELUTION
ปริมาตร 10-15 ไมโครลิตร ลงตรงกลางของ Mini
filter ตัง้ ไวทอี่ ณ
ุ หภูมหิ อ งเปนเวลานาน 2 นาที แลว
นําไปปนเหวี่ยงที่ความเร็ว 10,000 รอบตอนาที
เปนเวลา 1 นาที แลวดึงสวน Mini filter ทิง้ จากนัน้
นําสารที่ไดไปเก็บ 4 °C เพื่อนําสงไปเขาขั้นตอน
การหาลําดับดีเอ็นเอ (DNA sequencing) ตอไป

www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank) ดวยการ
BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.
cgi) จากนัน้ ทําการศึกษารูปแบบพันธุกรรมดวยการ
สรางแผนภูมิวิวัฒนาการ (phylogenetic tree)
แบบวิธี Maximum Likelihood (ML) โดยใชโมเดล
คํานวณ Kimura-2-parametera (K2P) ผาน
โปรแกรม MEGA 7.0 (Kumar et al., 2016)
ทําการวิเคราะหหาความหลากหลายทางพันธุกรรม
(Genetic Diversity) ของตัวอยางมัลเบอรรี่ที่
สํารวจไดโดยคํานวณหาคา mtDNA haplotypes
(h) haplotype diversity (hd), nucleotide
diversity (π), total number of mutations (m)
mean และ number of pairwise nucleotide
differences (k) โดยใชโปรแกรม DnaSP version
5 (Librodo and Rozas, 2009)

ผลการวิจัย

การตรวจสอบลักษณะสัณฐานวิทยา
เก็บตัวอยางมัลเบอรรพี่ นั ธุต า ง ๆ ซึง่ ประกอบ
ดวย 9 พันธุ โดยเปนพันธุจากตางประเทศ 7 พันธุ
คือ ไวทคิง สหรัฐอเมริกา มังกร สหรัฐอเมริกาขาว
ฝรัง่ เศส ไตหวัน เรดคิง และพันธุพ นื้ ถิน่ ทีใ่ ชเปนพันธุ
อางอิง จํานวน 2 พันธุ คือ กําแพงแสน และบุรีรัมย
ตามลําดับ จากนัน้ นํามาจําแนกพันธุ โดยใชสณ
ั ฐาน
วิทยาและดีเอ็นเอทําการตรวจสอบลักษณะสัณฐาน
วิทยา โดยเปรียบเทียบลักษณะของใบ และผล
ของมัลเบอรรแี่ ตละพันธุ เปรียบเทียบกับฐานขอมูล
พืช และใชเปรียบเทียบกับผลของพันธุ ที่ไดจาก
การตรวจวิเคราะหดีเอ็นเอ ซึ่งโครงสรางลักษณะ
การวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทด
โดยทั่วไปของใบในแตละพันธุ มีความแตกตางกัน
นําลําดับเบสหรือนิวคลีโอไทดที่ไดไปเทียบ ออกไป (Figure 1)
กับฐานขอมูลของมัลเบอรรี่ใน GenBank (http://
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Figure 1 General external morphology of mulberry leaves in different varieties. (a) White
king (AUSW) (b) United State of America (USA) (c) Mungkorn (MK) (d) White
United State of America (USAW) (e) French (f) Taiwan (g) Red king (AUSR) (h)
Kampaengsaeng (KPS) and (i) Buriram (BRR).
การศึกษาทางชีวโมเลกุล
หลังจากนําดีเอ็นเอที่สกัดไดไปเพิ่มปริมาณ
ดีเอ็นเอของยีน matK และ ITS ดวยปฏิกิริยาลูกโซ
พอลิเมอเรส (polymerase chain reaction; PCR)
โดยมีปริมาตรรวมทั้งหมด 25 ไมโครลิตร ประกอบ
ดวย 1xPCR buffer, 0.4 mM dNTP, 2.0 mM
MgCl2, 0.5 μM primer, 0.5 unit Taq polymerase
(Vivantis) และดีเอ็นเอตนแบบ 20 นาโนกรัม โดย
คูไ พรเมอรทใี่ ชสาํ หรับเพิม่ ปริมาณดีเอ็นเอ คือ ITS:
18d (5’-CAC ACC GCC CGT CGC TCC TAC
CGA- 3’) 28cc (5’-ACT CGC CGT TAC TAG
GGG AA-3’) (Sitthithaworn et al., 2010) และ
matK: matK-390f (CGATCTATTCATT
CAATATTTC) และ matK-1326r (TCTAGCA

CACGAAAGTCGAAGT) (Cuenoud et al., 2002)
แล ว ทํ า การเพิ่ ม ปริ ม าณดี เ อ็ น เอในเครื่ อ ง PCR
ซึ่ ง โปรแกรมที่ ใ ช ใ นปฏิ กิ ริ ย าลู ก โซ พ อลิ เ มอเรส
ประกอบดวยขัน้ ตอนตาง ๆ ดังนี้ pre-denaturation
ที่ 94 °C (5 นาที) 1 รอบ denaturation ที่ 94 °C
(1 นาที ) annealing 50 °C (1 นาที ) และ
extension ที่ 72 °C (2 นาที) เปนจํานวน 30 รอบ
และ final extension ที่ 72 °C (10 นาที) 1 รอบ
และทํ า การตรวจสอบผลผลิ ต พี ซี อ าร (PCR
product) ผลการศึกษาสามารถเพิม่ ผลผลิตพีซอี าร
ในแตละพันธุ จากยีนทั้ง 2 บริเวณ โดยพบแถบ
ขนาดประมาณ 850 คู  เ บส (basepair, bp)
(Figure 2)
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a)

b)

Figure 2 DNA bands of ITS (a) and matK (b) from different mulberry strains (Marker (M)
= 1,000 bp ladder DNA) (1) White king (AUSW) (2) United State of America (USA)
(3) Mungkorn (MK) (4) White United State of America (USAW) (5) French
(6) Taiwan (7) Red king (AUSR) (8) Kampaengsaeng (KPS) (9) Buriram (BRR)).
จากผลการสังเคราะหลาํ ดับนิวคลีโอไทด พบวา
ยีนบริเวณ ITS ของมัลเบอรรี่สามารถสังเคราะหได
เกือบทุกพันธุ ยกเวน พันธุ ฝรั่งเศส (FR) และมี
ขนาดประมาณ 805 คูเ บส ขณะทีย่ นี บริเวณ matK
สามารถสังเคราะหไดเพียงในพันธุไวทคิง (AUSW)
พันธุสหรัฐอเมริกาขาว (USAW) พันธุไตหวัน (TW)
พันธุม งั กร (MK) และพันธุบ รุ รี มั ย (BRR) โดยมีขนาด
ประมาณ 830 คูเ บส เมือ่ นําลําดับนิวคลีโอไทดของ

ยีนทัง้ สองบริเวณทีไ่ ดไปเทียบกับลําดับนิวคลีโอไทด
ที่อยูในฐานขอมูล NCBI (National Center for
Biotechnology Information) พบวา ลําดับ
นิวคลีโอไทดที่ไดตรงกับลําดับนิวคลีโอไทดของ
แตละยีนในพืช จากนั้นไดฝากเก็บขอมูลลําดับ
นิวคลีโอไทดของยีน ITS และ matK ของมัลเบอรรี่
ทุกพันธุท วี่ เิ คราะหได ลงในฐานขอมูล NCBI และไดรบั
หมายเลขเฉพาะ (accession number) (Table 1)

Table 1 Accession numbers obtained from ITS and matK sequences of different mulberry
varieties.
Mulberries
Red king (AUSR)
White king (AUSW)
United State of America (USA)
White United State of America (USAW)
French (FR)
Taiwan (TW)
Mungkorn (MK)
Kampaengsaen (KPS)
Buriram (BRR)

Accession numbers
ITS (805 bps)
matK (830 bps)
MH187214
MH187215
MH187244
MH187216
MH187217
MH187245
MH187218
MH187246
MH187219
MH187247
MH187220
MH187221
MH187248
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เมื่อเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทดโดยใช
โปรแกรม ClustalW พบวา มีเปอรเซ็นตองคประกอบ
ของนิวคลีโอไทด (Nucleotide composition)
ในมัลเบอรรี่แตละพันธุ โดยในยีนบริเวณ ITS มี
สัดสวนของ Thymine (T = 20.4%) และ Adenine
(A = 21.8%) ตํ่า และมีสัดสวนของ Cytosine
(C = 28.0%) และ Guanine (G =29.8%) สูง
ในขณะทีย่ นี บริเวณ matK มีสดั สวนของ Thymine
(T = 36.9%) และ Adenine (A = 30.2%) สูง และ
มี สั ด ส ว นของ Cytosine (C = 16.8%) และ
Guanine (G =16.0%) ตํา่ และการกระจายความถี่

ของนิวคลีโอไทดโดยรวมตําแหนงโคดอนที่ 1, 2
และ 3 ของยีนบริเวณ ITS มีคาเปน A = 22.7%,
19.4% และ 23.2%; C = 28.5%, 30.9% และ
24.5%; G = 31.6%, 26.9% และ 30.9% และ
T = 17.0%, 23.0% และ 21.0% ตามลําดับ
สวนการกระจายความถี่ของนิวคลีโอไทดโดยรวม
ตําแหนงโคดอนที่ 1, 2 และ 3 ของยีนบริเวณ matK
มีคาเปน A = 29.6%, 32.1% และ 29.0%;
C = 19.9%, 16.6% และ 14.0%; G = 16.6%,
16.3% และ 15.2% และ T = 34.0%, 35.0% และ
42.0% ตามลําดับ (Table 2)

Table 2 Compositional properties of ORFs and nucleotide composition in each codon
of ITS and matK genes of different mulberry varieties.
Mulberries
ITS

T(U)

C

A

G

AUSR
AUSW
USA
USAW
TW
MK
KPS
BRR

20.4
20.4
20.6
20.7
20.2
20.4
20.4
20.4

28.1
28.1
27.8
27.7
28.1
28.1
28.1
28.1

21.9
21.7
21.9
21.9
21.7
21.7
21.7
21.7

29.7
29.8
29.7
29.7
29.9
29.8
29.8
29.8

T-1 C-1 A-1 G-1 T-2 C-2 A-2 G-2 T-3 C-3 A-3 G-3
17
17
17
17
17
17
17
17

28.6
28.6
28.3
28.3
28.6
28.6
28.6
28.6

22.7
22.7
22.7
23.0
22.7
22.7
22.7
22.7

31.6
31.6
31.6
31.2
31.6
31.6
31.6
31.6

23
23
23
23
22
23
23
23

31.0
31.0
30.6
31.0
31.0
31.0
31.0
31.0

19.4
19.4
19.4
19.4
19.4
19.4
19.4
19.4

26.9
26.9
26.9
26.9
27.2
26.9
26.9
26.9

21
21
21
22
21
21
21
21

24.6
24.6
24.6
23.9
24.6
24.6
24.6
24.6

23.5
23.1
23.5
23.1
23.1
23.1
23.1
23.1

30.6
31.0
30.6
31.0
31.0
31.0
31.0
31.0

Average 20.4 28.0 21.8 29.8 17 28.5 22.7 31.6 23 30.9 19.4 26.9 21 24.5 23.2 30.9
matK
AUSW
USAW
TW
MK
BRR

37.0
36.9
36.9
37.0
36.9

16.7
16.9
16.9
16.7
16.9

30.2
30.1
30.2
30.2
30.2

16.0
16.1
16.0
16.0
16.0

34
34
34
34
34

19.9
19.9
19.9
19.9
19.9

29.6
29.6
29.6
29.6
29.6

16.6
16.6
16.6
16.6
16.6

35
35
35
35
35

16.6
16.6
16.6
16.6
16.6

32.1
31.8
32.1
32.1
32.1

16.2
16.6
16.2
16.2
16.2

42
42
42
42
42

13.8
14.1
14.1
13.8
14.1

29.0
29.0
29.0
29.0
29.0

15.2
15.2
15.2
15.2
15.2

Average 36.9 16.8 30.2 16.0 34 19.9 29.6 16.6 35 16.6 32.1 16.3 42 14.0 29.0 15.2

Note: AUSR (Red king), AUSW (White king), USA (United State of America), USAW (White United State
of America) TW (Taiwan), MK (Mungkon), KPS (Kampaengsaeng) and BPP (Buriram).
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ตํ า แหน ง ที่ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงลํ า ดั บ
นิวคลีโอไทด (point mutation) หรือการกลายพันธุ
ระดับยีน (Gene mutation) ของมัลเบอรรี่พันธุ
ตาง ๆ โดยการเปรียบเทียบระหวางพันธุท กุ ๆ พันธุ
จากยีนบริเวณ ITS พบวา มีลาํ ดับการเปลีย่ นแปลง
ของลําดับนิวคลีโอไทด หรือ ตําแหนงพอลิมอรฟซ มี
(polymorphic site, S) ถึง 9 ตําแหนง โดยเกิดที่
ตําแหนงที่ 6 ของทุก ๆ พันธุ (A<->G) พันธุไตหวัน
(TW) ตําแหนงที่ 50 (T<->G) พันธุสหรัฐอเมริกา
(USA) ตําแหนงที่ 555 (T<->G) พันธุส หรัฐอเมริกา
ขาว (USAW) (G<-A) ตําแหนงที่ 675 (C<->T)
ตําแหนงที่ 685 (C<->T) ตําแหนงที่ 687 (C<->T)
ตําแหนงที่ 687 (G<-A) พันธุสหรัฐอเมริกา (USA)
ตําแหนงที่ 754 (C<->T) และตําแหนงที่ 773 (C<>T) ตามลําดับ ขณะที่ยีนบริเวณ matK มีตําแหนง
พอลิมอรฟซีมเกิดขึ้นเพียง 2 ตําแหนง คือ ในพันธุ
สหรัฐอเมริกาขาว (USAW) พันธุไตหวัน (TW) และ
พันธุบ รุ รี มั ย (BRR) ในตําแหนงที่ 153 (T<->C) และ
พันธุสหรัฐอเมริกาขาว (USAW) ตําแหนงที่ 827
(A<->G) ตามลําดับ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงลําดับ
นิวคลีโอไทดทเี่ กิดขึน้ เปนไดทงั้ ลักษณะ transition
(A<->G หรือ C<->T) และ transversion (A<->C,
A<->T, G<->C และ G<->T)
นอกจากนี้ เมื่อวิเคราะหความหลากหลาย
ทางพันธุกรรม (Genetic diversity) ของมัลเบอรรี่
ทุกพันธุ ในยีนบริเวณ ITS พบจํานวน haplotype
(No.) เทากับ 5 รูปแบบ, number of polymorphic
(segregating) sites (S) เทากับ 9 ตําแหนง,

haplotype diversity (hd) (±SD) เทากับ 0.786
(±0.151), nucleotide diversity (π) (±SD) เทากับ
0.00280 (±0.00144), total number of
mutations (m) เทากับ 9 ตัว และ mean number
of pairwise nucleotide differences (k) เทากับ
2.250 ตามลําดับ สําหรับในยีนบริเวณ matK
จํานวน haplotype (No.) เทากับ 3 รูปแบบ,
number of polymorphic (segregating) sites
(S) เทากับ 2 ตําแหนง, haplotype diversity (hd)
(±SD) เทากับ 0.800 (±0.164), nucleotide
diversity (π) (±SD) เทากับ 0.00120 (±0.00082),
total number of mutations (m) เทากับ 2 ตัว
และ mean number of pairwise nucleotide
differences (k) เทากับ 1.000 ตามลําดับ
เมื่ อ วิ เ คราะห ห าความสั ม พั น ธ ท างสาย
วิวัฒนาการ (Phylogenetic relationship) ของ
มัลเบอรรรี่ ะดับพันธุ จากลําดับนิวคลีโอไทดของยีน
ITS ดวยวิธี Maximum likelihood (ML) ดวย
โปรแกรม MEGA version 6.0 โดยพืชสกุล Trophis
และ Sorocea เปน outgroup สําหรับแผนภูมิ
ตนไม (phylogenetic tree) พบวาไมสามารถแบง
กลุมพันธุ ของมัลเบอรรี่ออกจากกันได (Figure 3)
ในขณะที่ การวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทดจากยีน
matK พบวา สามารถแบงกลุมไดเปน 2 กลุม
(clade) คือ clade A ประกอบดวย พันธุไวทคิง
(AUSW) และพันธุมังกร (MK) และ clade B
ประกอบดวย พันธุบ รุ รี มั ย (BRR) พันธุไ ตหวัน (TW)
และพันธุสหรัฐอเมริกาขาว (USAW) (Figure 4)
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Figure 3 Phylogenetic tree based on ITS gene of the eight mulberry varieties using
Maximum Likelihood (ML) method and confidence level was calculated with the
bootstrap test (1,000 replicates). AUSR (Red king), AUSW (White king), USA
(United State of America), USAW (White United State of America), TW (Taiwan),
MK (Mungkon), KPS (Kampaengsaeng) and BPP (Buriram).
A

B

Figure 4 Phylogenetic tree based on ITS gene of the five mulberry varieties using Maximum
Likelihood (ML) method and confidence level was calculated with the bootstrap
test (1,000 replicates). AUSW (White king), USAW (White United State of America),
TW (Taiwan), MK (Mungkon) and BPP (Buriram).
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วิจารณผล

จากการศึ ก ษาการจํ า แนกพั น ธุ  และการ
วิเคราะหความแปรผันทางพันธุกรรมของมัลเบอรรี่
9 พันธุ โดยเปนพันธุ ตางประเทศ 7 พันธุ คือ
ไวทคิง สหรัฐอเมริกา มังกร สหรัฐอเมริกาขาว
ฝรั่งเศส ไตหวัน เรดคิง และพันธุพื้นถิ่นซึ่งใชเปน
พันธุอางอิงจํานวน 2 พันธุ คือ กําแพงแสนและ
บุรีรัมย ตามลําดับ ในจังหวัดพิษณุโลก โดยอาศัย
การวิเคราะหจากลําดับ นิวคลีโอไทดของยีนบริเวณ
ITS และ matK โดยในผลผลิ ต พี ซี อ าร (PCR
product) จากยีนบริเวณ ITS สามารถใหขนาด
คูเบสได 805 คูเบส ในขณะที่ ยีนบริเวณ matK
สามารถใหผลผลิต PCR ไดประมาณ 830 คูเ บส แต
เมื่อสังเคราะหลําดับเบสหรือนิวคลีโอไทด พบวา
บริเวณยีน ITS ใหผลการสังเคราะหมัลเบอรรี่
ไดเพียง 8 พันธุ (ยกเวน พันธุฝรั่งเศส) ในทาง
ตรงกันขาม การสังเคราะหนวิ คลีโอไทดจากบริเวณ
ยีน matK จากมัลเบอรรี่ ใหผลไดเพียง 5 พันธุ ไดแก
พั น ธุ  ไ วท คิ ง (AUSW) พั น ธุ  ส หรั ฐ อเมริ ก าขาว
(USAW) พันธุไตหวัน (TW) พันธุมังกร (MK) และ
พันธุบุรีรัมย (BRR) อาจเปนผลจากกระบวนการ
เตรียมตัวอยาง หรือขัน้ ตอนกําหนดการเพิม่ ปริมาณ
ดีเอ็นเอดวยเครื่อง PCR ยังไมมีความเหมาะสม
สําหรับในบางพันธุ อยางไรก็ตาม ลําดับนิวคลีโอไทด
ทีส่ ามารถสังเคราะห (sequencing) ได เมือ่ ทําการ
เทียบความคลายคลึงทางชนิด (identity) จากฐาน
ขอมูลทางพันธุกรรม (GenBank) พบวาแตละพันธุ
ถูกระบุเปนมัลเบอรรี่ชนิด Morus alba โดย
มีความคลายคลึงหรือเหมือนกันในฐานขอมูลตั้ง
99-100 เปอรเซ็นต ซึ่งเหมือนการรายงานที่ผาน
การใชยีนทั้งสองบริเวณสําหรับการระบุชนิดนั้น
ใหผลไดดี เชนการใช ITS ในการระบุพนั ธุ มัลเบอรรี่
8 พันธุ (Zeng et al., 2015) หรือแมแตหมอน

ในสกุลเดียว (Morus) แตแตกตางชนิดอยางชัดเจน
และลูกผสมพันธุตาง ๆ (Weiguo et al., 2005)
ไดเปนผลสําเร็จ จากผลการศึกษาในครั้งนี้พบวา
ความแปรผันทางพันธุกรรมระหวางมัลเบอรรี่พันธุ
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะหในบริเวณทั้งสอง
ค อ นข า งตํ่ า อาจเป น ไปได ที่ ลั ก ษณะอั ต ราการ
กลายพันธุ (mutation) ไมไดมีการเปลี่ยนกันมาก
ซึ่งอาจตองใชปรับปรุงพันธุใหมีความหลากหลาย
มากขึ้ น และใช ร ะยะในการให เ กิ ด การแปรผั น
มากขึน้ ตอไป ทัง้ นีจ้ ากการจัดกลุม ความสัมพันธทาง
วิวัฒนาการของลําดับนิวคลีโอไทดจากบริเวณยีน
ITS นัน้ ไมสามารถแยกกลุม ของมัลเบอรรพี่ นั ธุต า ง ๆ
ออกจากกันได ในขณะที่การใชลําดับนิวคลีโอไทด
จากบริเวณยีน matK นั้น สามารถแบงออกไดเปน
สองกลุมหลัก แมวา ยีนบริเวณ ITS จะใหผลผลิต
PCR ที่ดีกวา matK ก็ตาม ซึ่งจากการรายงานการ
ศึกษาวงศวานวัฒนาการในพืชทีผ่ า นมา มีขอ แนะนํา
ถึงการใช matK เปนดีเอ็นเอบารโคดมาตรฐาน
สําหรับการระบุชนิดและการวิเคราะหความแปรผัน
ทางพันธุกรรม (Hollingsworth et al., 2009;
วุฒิพงศ, 2554) และยังคงใชยีนบริเวณนี้กับงาน
วิจยั ของกลุม พืชในหลาย ๆ กลุม มาจวบจนปจจุบนั
(Chase et al., 2007; Asahina et al., 2010;
มัทนา และคณะ, 2552; พรรษา และคณะ, 2556;
นฤมล และคณะ, 2557ก, ข)
การศึกษาของ นฤมล และคณะ (2557ก)
ที่ไดทําการจําแนกพันธุ และการวิเคราะหความ
สัมพันธทางพันธุกรรม ของกลวยไมสกุลกุหลาบ
ดวยลําดับนิวคลีโอไทดของตําแหนงจําเพาะ โดย
พบวา การใชยนี บริเวณ matK สามารถจําแนกพันธุ
กลวยไมออกจากกันได 11 พันธุ โดยไมสามารถแยก
เอื้องกุหลาบชมพูกระบี่กับเอื้องกุหลาบนานออก
จากกัน แตพบวา บริเวณ ITS ไมเหมาะสมที่จะนํา
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มาใชเนื่องจากไมสามารถเพิ่มปริมาณชิ้นดีเอ็นเอ
ของกลวยไมไดครบทั้ง 13 พันธุ นอกจากนี้ยังไดมี
การวิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ ท างพั น ธุ ก รรมของ
กล ว ยไม สิ ง โตกลอกตาหมู  สิ ง โตโดยใช ลํ า ดั บ
นิวคลีโอไทดของยีนจําเพาะ กลับพบวา การใช
บริ เ วณ matK เพี ย งลํ า พั ง นั้ น ไม ส ามารถแยก
สิงโตกามปูใหญ และกามปูแดง สิงโตอาจารยเต็ม
กับสิงโตงาม และสิงโตอีคอรกบั สิงโตสุคริ นิ ออกจาก
กันได ซึ่งมีขอแนะนําวาใหใชยีน matK รวมกับยีน
rbcL เพื่อใหการจําแนกไดดีขึ้น ซึ่งเหมือนกับการ
รายงานในอดีตที่ผานมาเชนกัน (Sugita et al.,
1985; นฤมล และคณะ, 2557ข) นอกจากนี้
เพื่อความเหมาะสมตอการนําไปประยุกตใชกับพืช
ชนิ ด ต า ง ๆ จึ ง ได มี ก ารเสนอให ใ ช ร  ว มกั น เป น
2-3 บริ เ วณ (Kress and Ericson, 2007;
Newmaster et al., 2008; Kress et al., 2009)
หรือ 3 บริเวณรวมกัน (Chase et al., 2007) และ
การเลือกใชผสมผสาน 3-4 บริเวณ (Fazekas
et al., 2008) เปนตน แตอยางไรก็ตาม เพื่อการ
จําแนกชนิดของมัลเบอรรพี่ นั ธุต า ง ๆ ใหมปี ระสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน้ และครอบคลุม มีขอ แนะนําวา ควรศึกษา
ในขอมูลสวนอื่นประกอบ อาทิ การศึกษาลักษณะ
สัณฐานวิทยาทั้งสายพันธุไวทมัลเบอรรี่ (white
mulberry; Morus alba), เรดมัลเบอรรี่ (red
mulberry; Morus rubra) และแบล็คมัลเบอรรี่
(black mulberry; Morus nigra) การกระจายตัว
ทางภูมิศาสตร รวมทั้งการวิเคราะหดวยยีนรวม
หลายบริเวณรวมกัน เชน rbcL, rpoB, rpoC1,
trnH และ psbA เปนตน

สรุปผลการวิจัย

การศึกษาทางสัณฐานวิทยาเพียงอยางเดียว
อาจไมสามารถระบุสายพันธุมัลเบอรรี่ที่ได จึงตอง
มีการศึกษาเพิม่ เติมในสวนของอณูชวี วิทยา ซึง่ การ
ศึกษาการจําแนกพันธุในครั้งนี้อาศัยการวิเคราะห
จากลําดับนิวคลีโอไทดของยีนบริเวณ ITS และ
matK พบวา แผนภูมิตนไมจากลําดับนิวคลีโอไทด
ของยีนบริเวณ ITS มีวัฒนาการเชิงเดี่ยว ในขณะที่
ลําดับนิวคลีโอไทดของยีนบริเวณ matK สามารถ
จัดกลุมของมัลเบอรรี่พันธุตาง ๆ ไดเปนสองกลุม
อยางชัดเจน ทัง้ นีค้ วามผันแปรนิวคลีโอไทดระหวาง
พันธุจากทั้งยีนทั้งสองบริเวณมีคาคอนขางตํ่า จึงมี
ขอแนะนําใหวเิ คราะหดว ยยีนหลายบริเวณรวมกัน
เพือ่ ใหเกิดความมีประสิทธิภาพของการจัดกลุม ตาม
วงศวานวิวัฒนาการตอไป อีกทั้งตองทําการพัฒนา
ปรับปรุงพันธุต า ง ๆ เพือ่ การอนุรกั ษพนั ธุม ลั เบอรรี่
ในเขตพื้นที่ตอไปอีกดวย
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Abstract

Guava (Psidium guajava Linn.) is a fruit which has high vitamin C content. The major
guava production had been done several countries including Thailand. There are numerous
guavas in Thailand, however history and genetics database of guava were not varietally
clear. Guava identification is useful for breeding program. In this study, eighteen guava
varieties were detected genetic stability by phenotype and DNA fingerprint. The phenotype
was collected characteristic with leaves color, fruit color, pulp fruit color and leaves color
of selfing progenies segregation. The DNA fingerprint was verified nine SSR markers. The
result shows that, the seedling segregation of 18 guava cultivars were separated into
2 groups follow by the seedling leaves color; 1) the leaves color of progenies different
from mother plant was 12 cultivars 2) the leaves color of progenies not different from
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mother plant was 6 cultivars. There was indicated non-genetic stability 6 guava cultivars
by phenotype. The DNA fingerprint were examined among 18 guava cultivars with SSR
markers. There was found that, only Putsa variety shows DNA pattern the same with their
mother form nine SSR markers while 17 guava cultivars appeared the DNA pattern different
from their mother and within progenies group. Thus, both of the phenotype and DNA
fingerprint be able to demonstrate Putsa as highest genetic stability guava.
Keywords: guava, genetic stability, phenotype, DNA fingerprint

บทคัดยอ

ฝรั่ง (Psidium guajava L.) เปนผลไมที่มีวิตามินซีสูง มีแหลงผลิตอยูในหลายประเทศรวมถึง
ประเทศไทย ซึง่ ฝรัง่ หลายพันธุม ปี ระวัตพิ นั ธุไ มชดั เจน แตการจําแนกพันธุฝ รัง่ มีความจําเปนในการปรับปรุง
พันธุในอนาคต ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคงตัวทางพันธุกรรมของฝรั่งจํานวน
18 พันธุ ดวยลักษณะปรากฏโดยเก็บขอมูลลักษณะสีใบ สีผิวของผล สีเนื้อ และการกระจายตัวของลูก
ที่ไดจากการผสมตัวเอง รวมกับการตรวจสอบลายพิมพดีเอ็นเอดวยเครื่องหมาย SSR จํานวน 9 ไพรเมอร
ผลการศึกษา พบวา จากลักษณะที่ปรากฏของลูกที่ไดจากการผสมตัวเองมี 2 กลุม คือ กลุมสีใบของ
ตนลูกไมแตกตางจากตนแม มีจํานวน 12 พันธุ และกลุมสีใบของตนลูกแตกตางจากตนแม มีจํานวน
6 พันธุ ซึ่งกลุมหลังสามารถระบุไดวาฝรั่งพันธุเหลานี้ไมมีความคงตัวทางพันธุกรรม เมื่อตรวจสอบ
ลายพิมพดีเอ็นเอของฝรั่งจํานวน 18 พันธุ ดวยเครื่องหมาย SSR พบวา มีเพียงพันธุพุทรามีลายพิมพ
ดีเอ็นเอของตนแมและลูกเหมือนกันทุกตนในทุกเครื่องหมายที่ใชในการศึกษาแสดงวาฝรั่งพันธุพุทรา
มีความคงตัวทางพันธุกรรมสูงสุด ในขณะที่ฝรั่งอีก 17 พันธุ ไมมีความคงตัวทางพันธุกรรม เนื่องจากมี
ลายพิมพดีเอ็นเอของตนแมและตนลูกมีความแตกตางกันในบางเครื่องหมาย จึงสามารถสรุปไดวาฝรั่ง
พันธุพุทรามีความคงตัวทางพันธุกรรมสูงจากทั้งลักษณะปรากฏและลายพิมพดีเอ็นเอ
คําสําคัญ: ฝรั่ง ความคงตัวทางพันธุกรรม ลักษณะปรากฏ ลายพิมพดีเอ็นเอ

คํานํา

ฝรั่ ง (Psidium guajava L.) มี จํ า นวน
โครโมโซม 2n=22 (Mehmood et al., 2016)
มีถิ่นกําเนิดอยูในเขตรอน เปนผลไมที่อุดมไปดวย
เสนใย วิตามินเอ วิตามินซี และกรดโฟลิค (Ahmed
et al., 2011) โดยเฉพาะวิตามินซีมีมากกวาสม
3-6 เทา (Youssef and Ibrahim, 2016) มีแหลง

ผลิตที่สําคัญอยูในหลายประเทศทั่วโลก (Shiva et
al., 2017) รวมถึงประเทศไทยที่สามารถปลูกฝรั่ง
ไดในทุกภูมิภาคของประเทศไทย มีความทนทาน
ตอสภาพแวดลอม (พจณีย, 2554) ซึ่งประเทศไทย
มีฝรั่งหลายพันธุ ทั้งที่เปนพันธุพื้นเมืองของไทย
และพันธุที่นําเขามาจากตางประเทศ จากการ
สํารวจพบวามีฝรัง่ จํานวน 15 พันธุท ขี่ นึ้ ทะเบียนกับ
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สํานักคุมครองพันธุพืช (สํานักคุมครองพันธุพืช,
2563) โดยการปลูกฝรั่งในประเทศไทยยังคงเปน
การปลูกเชิงเดี่ยว เนื่องจากพันธุฝรั่งนิยมขายใน
ทองตลาดสวนใหญเปนพันธุที่มีผลสีเขียว เชน
กิมจู และแปนสีทอง เปนตน การปรับปรุงพันธุฝรั่ง
จึ ง มี ค วามจํ า เป น อย า งยิ่ ง เนื่ อ งจากในป จ จุ บั น
สภาพแวดล อ มมี ค วามแปรปรวนตลอดเวลา
(กระทรวงพลังงาน, 2563) ซึ่งสงผลตอการเจริญ
เติบโตของตนพืช รวมทั้งสงเสริมใหโรคและแมลง
ตาง ๆ ปรับตัวใหเขาทําลายพืชไดมากยิ่งขึ้น หากมี
การเข า ทํ า ลายของโรคหรื อ แมลงที่ จํ า เพาะกั บ
พันธุฝรั่งบางพันธุจะสงผลกระทบอยางมาก การ
ปรับปรุงพันธุฝรั่งในประเทศไทยสามารถแบงออก
เปน 2 วิธี คือ การคัดเลือกและผสมขามพันธุ
ซึ่งการปรับปรุงพันธุเพื่อใหไดพันธุใหมนั้นใชเวลา
นาน เนือ่ งจากใชระยะเวลาในการคัดเลือกยาวนาน
ประกอบกับในไมผลจะมีระยะเยาววัย (juvenile)
ยาวนาน อยางไรก็ตามประวัตคิ วามเปนมาของฝรัง่
ในประเทศไทยยังมีหลายพันธุที่ไมปรากฏความ
เปนมาแนชดั ดังนัน้ การคัดเลือกพันธุต า ง ๆ เพือ่ นํา
มาใชเปนพอแมพันธุในโครงการปรับปรุงพันธุจึงมี
ความสําคัญอยางยิ่ง โดยเฉพาะถายทอดลักษณะ
ตาง ๆ จากรุนพอแมไปยังรุนลูก เนื่องจากจะมีผล
ตอวิธีการคัดเลือกในการปรับปรุงพันธุ ซึ่งปจจัย
สําคัญทีจ่ ะทําใหการปรับปรุงพันธุพ ชื ประสบความ
สําเร็จ คือ การคัดเลือกลักษณะที่ตองการไดอยาง
ถูกตองแมนยํา และมีประสิทธิภาพ (อรรัตน, 2548)
ปจจุบนั มีการนําเครือ่ งหมายดีเอ็นเอมาใชใน
การปรับปรุงพันธุ เนือ่ งจากเปนการคัดเลือกในระดับ
ดีเอ็นเอ ซึง่ อิทธิพลของสภาพทีแ่ วดลอมไมสง ผลให
เกิดการเปลี่ยนแปลง (อรรัตน, 2548) เชน การใช
เครื่องหมาย Simple Sequence DNA Repeats
(SSR) ในการตรวจสอบมะมวงลูกผสม (กิตติพัฒน

และธัญพิสิษฐ, 2545) การตรวจสอบลําไยลูกผสม
ดวยเครื่องหมาย Sequence Characterized
Amplified Region (SCAR) (จันทรเพ็ญ และคณะ,
2560) การสรางแผนที่พันธุกรรมในฝรั่ง โดยใช
เครื่องหมาย Sequence-Related Amplified
Polymorphic (SRAP) และ SSR (Padmaker et
al., 2015) นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบความ
บริสุทธิ์ทางพันธุกรรมในขาว ขาวโพดพันธุตาง ๆ
และพืชตระกูลกะหลํ่า (จรรยา และคณะ, 2553;
ศุภลักษ และจิระ, 2560; Yea et al., 2013)
ในงานวิจัยครั้งนี้จึงไดทําการศึกษาความคงตัวทาง
พันธุกรรมของฝรัง่ พันธุต า ง ๆ ในระยะตนกลา ดวย
ลักษณะปรากฏ (phenotype) และตรวจสอบ
ลายพิ ม พ ดี เ อ็ น เอ (DNA finger print) ด ว ย
เครื่องหมาย SSR ของตนลูกที่ไดจากการผสม
ตัวเองของฝรั่งที่ใชในการศึกษาเพื่อใชเปนขอมูล
เบื้องตน ซึ่งจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงพันธุ
ฝรั่งตอไปในอนาคต

อุปกรณและวิธีการ

พันธุฝรั่งที่ใชในการวิจัย
พั น ธุ  ฝ รั่ ง ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย เป น ฝรั่ ง ที่ มี เ มล็ ด
จํานวน 18 พันธุ ไดแก พุทรา (Putsa) แปนสีทอง
(Paenseethong) ฮองเต (Hongta) กิมจู (Kimju)
วังชมภู (Wangchompoo) แมโจ 343 (Maejo
343) ปุยฝาย (Puyphai) ขี้นก (Kheenok) ชมพู
พั น ธุ  ทิ พ ย (Chompoopuntip) ขี้ น กไส แ ดง
(Kheenok-Saidang) รจนา (Rotjana) สามสีกรอบ
(Samsikrob) แปนไสแดง (Paen-Saidang) ไขมุก
ไต ห วั น (Kaimooktaiwan) เพชรนํ้ า ผึ้ ง
(Petnamphueng) พิจติ ร 13-10 (Pijit 13-10) มวง
(Mung) และแดง (Dang)
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การศึกษาลักษณะปรากฏของฝรั่ง
เก็บขอมูลลักษณะปรากฏของฝรัง่ ไดแก สีใบ
สีผิวของผล สีเนื้อ แลวทําการครอบดอกฝรั่งทั้ง
18 พันธุ เพื่อปองกันการผสมขามโดยแมลง เมื่อ
ผลฝรั่งอายุประมาณ 5 เดือน นํามาเพาะเมล็ด
จนกระทัง่ ตนกลามีใบออนเกิดขึน้ จากนัน้ เก็บขอมูล
การกระจายตัวของตนกลาตนลูกฝรั่ง โดยสังเกต
ลักษณะสีของใบ เนือ่ งจากเปนลักษณะทีเ่ ห็นไดงา ย
จากนั้นสุมเก็บใบออนของตนแมและตนกลาที่ได
จากการผสมตัวเองของตนแม จํานวน 10 ตน เพื่อ
ใชในการศึกษาตอไป
การศึกษาลายพิมพดีเอ็นเอของฝรั่ง
การสกัดดีเอ็นเอ
นําใบออนของฝรั่งประมาณ 0.2 กรัม มาบด
ในสารละลาย mCTAB เพื่อสกัดดีเอ็นเอ โดยใชวิธี
CTAB ดัดแปลง (Hwang and Kim, 2000) ตรวจสอบ
คุ ณ ภาพและปริ ม าณดี เ อ็ น เอด ว ยการทํ า 1%
อะกาโรสเจล อิเล็กโทรฟอรีซิส ในสารละลาย TBE
ความเขมขน 1 เทา ใชกระแสไฟฟา 100 โวลต เปน
เวลา 30 นาที ยอมชิน้ สวนดีเอ็นเอดวย RedSafeTM
Nucleic Acid Staining Solution (iNtRON

Biotechnology, Korea) เก็บสารละลายดีเอ็นเอ
ไวที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส จนกวาจะใชงาน
การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอดวยไพรเมอร SSR
นํ า ดี เ อ็ น เอที่ ส กั ด ได ม าเพิ่ ม ปริ ม าณด ว ย
เทคนิค PCR รวมกับไพรเมอร SSR (Padmakar et
al., 2015) จํานวน 9 ไพรเมอร (Table 1) เพื่อ
วิเคราะหลายพิมพดเี อ็นเอ โดยปฏิกริ ยิ าประกอบดวย
ดีเอ็นเอประมาณ 20 นาโนกรัมตอปฏิกริ ยิ าบัฟเฟอร
สําเร็จรูป 1 เทา MyTaqTM Red Mix (BIOLINE,
USA) ใชไพรเมอรความเขมขนสุดทาย 0.5 ไมโคร
โมลาร สภาวะที่ใช คือ 94 องศาเซลเซียส 4 นาที
สําหรับขัน้ ตอนการ denaturing จากนัน้ ทํา 35 รอบ
ของ denaturing ที่ 94 องศาเซลเซียส 30 วินาที,
annealing 55 องศาเซลเซียส 60 วินาที และ
extension 72 องศาเซลเซียส 90 วินาที ตามดวย
final extension 72 องศาเซลเซียส นาน 7 นาที
วิเคราะหผลผลิต PCR ดวย 3% อะกาโรสเจล
อิเล็กโทรฟอรีซิส ในสารละลาย TBE ความเขมขน
1 เทา ใชกระแสไฟฟา 100 โวลต เปนเวลา 60 นาที
ยอมชิน้ สวนดีเอ็นเอดวย RedSafeTM Nucleic Acid
Staining Solution (iNtRON Biotechnology, Korea)

Table 1 The SSR primer sequences used for DNA amplification in this study
Primer name
mPgCIR19
mPgCIR27
mPgCIR31
mPgCIR93
mPgCIR96
mPgCIR100
mPgCIR102
mPgCIR105
mPgCIR111

Forward sequence (5’ to 3’)
AAAATCCTGAAGACGAAC
AGCACTTAGGGACAAATTCA
TCTCACTGATGCAACTTTTC
GCATCATGTGTTTGAACGAT
ACGCTGCAAACGATACTAAT
CTAGAAGTCGAAGAATGGAA
AATTGGTGTAGCATCTGGA
CCTCCTTCGCTCTACATAAA
CAACCTCGTTTGAGTCTTCT

Reverse sequence (5’ to 3’)
TATCAGAGGCTTGCATTA
CTCACTCTCCTCCATTCAAG
CCCATTTTCATCTCAAAGTC
AAGTGTGCGTTCTCCATCT
AACTCACACGAGCACAGAG
TTTGTTAGTATCGGAGTCGAG
GCCTACCATGAACAGAGAAA
ATTACCCCACGAACATATCA
AACATCATTGGGACCATTC
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การวิเคราะหความคงตัวทางพันธุกรรมของฝรั่ง
หลังจากทําการเก็บขอมูลลักษณะปรากฏแลว
ถาพบวามีการกระจายตัวของสีใบในตนลูก จะระบุ
ไดทนั ทีวา ฝรัง่ เหลานัน้ ไมมคี วามคงตัวทางพันธุกรรม
จากนั้ น จะทํ า การศึ ก ษาลายพิ ม พ ดี เ อ็ น เอด ว ย
เครื่องหมาย SSR เพื่อดูการกระจายตัวตอไป หาก
พบวาลายพิมพดีเอ็นเอของตนลูกมีความแตกตาง
กัน ก็จะถูกระบุวาฝรั่งเหลานั้นไมมีความคงตัวทาง
พันธุกรรมเชนเดียวกัน

ดังนี้ กลุม ที่ 1 ใบและผลมีสเี ขียว เนือ้ ในมีสขี าว และ
สีใบของตนลูก มีสีเขียว มีจํานวนทั้งหมด 8 พันธุ
ไดแก พุทรา แปนสีทอง ฮองเต กิมจู วังชมพู แมโจ
343 ปุยฝาย และขี้นก กลุมที่ 2 ใบและผลมีสีเขียว
เนือ้ ในมีสแี ดง และสีใบของตนลูก มีสเี ขียว มีจาํ นวน
3 พันธุ ไดแก ชมพูพนั ธุท พิ ย ขีน้ กไสแดง และรจนา
กลุมที่ 3 ใบและผลมีสีเขียว เนื้อในมีสีแดง และ
สีใบของตนลูกมีการกระจายตัวออกเปนสีเขียวและ
สีแดง จํานวน 5 พันธุ ไดแก สามสีกรอบ แปนไสแดง
ไขมกุ ไตหวัน เพชรนํา้ ผึง้ และพิจติ ร 13-10 กลุม ที่ 4
ผลการวิจัยและวิจารณ
ใบ ผล เนื้อในมีสีแดง แตสีใบของตนลูก มีการ
การศึกษาลักษณะปรากฏของฝรั่ง
กระจายตัวออกสีเขียวและสีแดง มีเพียงพันธุเดียว
การศึกษาลักษณะปรากฏของฝรั่งจํานวน คือ มวง และกลุม ที่ 5 ใบ ผล เนือ้ ในรวมทัง้ สีใบของ
18 พันธุ พบวา สามารถแบงฝรั่งออกเปน 5 กลุม ตนลูกมีสีแดง มีเพียงพันธุเดียว คือ แดง (Table 2)
Table 2 Characteristics of guava cultivars and their progenies
No. Name of cultivar Leaves color
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Putsa
Paenseethong
Hongta
Kimju
Wangchompoo
Maejo 343
Puyphai
Kheenok
Chompoopuntip
Kheenok-Saidang
Rotjana
Samsikrob
Paen- Saidang
Kaimooktaiwan
Petnamphueng
Pijit 13-10
Mung
Dang

green
green
green
green
green
green
green
green
green
green
green
green
green
green
green
green
red
red

Fruit color
green
green
green
green
green
green
green
green
green
green
green
green
green
green
green
green
red
red

pulp fruit
color
white
white
white
white
white
white
white
white
red
red
red
red
red
red
red
red
red
red

Leaves color
of progenies
green
green
green
green
green
green
green
green
green
green
green
green/red
green/red
green/red
green/red
green/red
green/red
red
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จากขอมูลการกระจายตัวของลักษณะสีใบ
ของตนกลาในรุน ลูกในฝรัง่ แตละพันธุ สามารถแบง
กลุมได 2 กลุม คือ กลุมสีใบของตนลูกไมแตกตาง
จากตนแม มีจํานวน 12 พันธุ และกลุมสีใบของ
ตนลูกแตกตางจากตนแม มีจํานวน 6 พันธุ ทําให
สามารถสรุปไดวา ฝรัง่ พันธุส ามสีกรอบ แปนไสแดง
ไขมุกไตหวัน เพชรนํ้าผึ้ง และพิจิตร 13-10 ไมมี
ความคงตัวทางพันธุกรรม ซึ่งในการปรับปรุงพันธุ
ถาตนพอหรือแมไมมีความคงตัวทางพันธุกรรม
สงผลใหเกิดการกระจายในรุนลูกได (ศุภลักษ และ
จิระ, 2558) ซึง่ หลักการนีส้ ามารถนํามาใชประโยชน
ในการปรับปรุงพันธุฝรั่งพันธุใหม ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทย เชน การปรับปรุงฝรั่งพันธุหวานพิรุณ
ที่อาศัยตนแมพันธุแปนยักษสีทองซึ่งไมมีความ
คงตัวทางพันธุกรรม มาเพาะเมล็ดและปลูกคัดเลือก
ฝรั่งพันธุเคยูการด เบอร 1 ที่เกิดจากการคัดเลือก
พันธุจ ากลูกผสมเปดของฝรัง่ พันธุพ นื้ เมือง ฝรัง่ พันธุ
พันธุแ มโจ 341 เกิดจากการคัดเลือกมาจากตนเพาะ
เมล็ดพันธุโบมองท (Beaumont) (สํานักคุมครอง
พันธุพืช, 2564)
การศึกษาลายพิมพดีเอ็นเอของฝรั่ง
ฝรัง่ จํานวน 18 พันธุ ถูกนํามาศึกษาลายพิมพ
ดีเอ็นเอดวยเครื่องหมาย SSR จํานวน 9 ไพรเมอร
โดยเปรียบเทียบกับพันธุแ ม พบวา มีฝรัง่ พันธุพ ทุ รา
(Putsa) เพียงพันธุเดียวที่มีลายพิมพดีเอ็นเอของ
ตนแมและตนลูก ทั้ง 10 ตน ไมแตกตางกันและ
แสดงแถบดีเอ็นเอเหมือนตนแมทั้ง 9 ไพรเมอร
(Figure 1) แสดงวา ฝรั่งพันธุพุทรามีความคงตัว
ทางพันธุกรรมสูงที่สุด

ในขณะที่พันธุแปนสีทอง สามสีกรอบ และ
แปนไสแดง มีลายพิมพดเี อ็นเอของตนลูกทัง้ 10 ตน
แตกตางกัน จํานวน 3 ไพรเมอร และ มีลายพิมพ
ดีเอ็นเอของตนลูกทัง้ 10 ตน ไมแตกตางกัน จํานวน
6 ไพรเมอร พันธุขี้นกไสแดง และพิจิตร 13-10
มีลายพิมพดเี อ็นเอของตนลูกทัง้ 10 ตน แตกตางกัน
จํานวน 4 ไพรเมอร และมีลายพิมพดีเอ็นเอของ
ตนลูกทั้ง 10 ตน ไมแตกตางกันจํานวน 5 ไพรเมอร
พันธุแ มโจ 343 เพชรนํา้ ผึง้ และปุยฝาย มีลายพิมพ
ดีเอ็นเอของตนลูกทั้ง 10 ตน แตกตางกัน จํานวน
5 ไพรเมอร และลายพิมพดีเอ็นเอของตนลูกทั้ง
10 ตน ไมแตกตางกัน จํานวน 4 ไพรเมอร พันธุ
กิ ม จู มี ล ายพิ ม พ ดี เ อ็ น เอของต น ลู ก ทั้ ง 10 ต น
แตกตางกัน จํานวน 6 ไพรเมอร และมีลายพิมพ
ดีเอ็นเอของตนลูกทัง้ 10 ตน ไมแตกตางกัน จํานวน
3 ไพรเมอร พันธุมวงและไขมุกไตหวันมีลายพิมพ
ดีเอ็นเอของตนลูกทั้ง 10 ตน แตกตางกัน จํานวน
7 ไพรเมอร และมีลายพิมพดีเอ็นเอของตนลูก
ทั้ง 10 ตน ไมแตกตางกัน จํานวน 2 ไพรเมอร
พั น ธุ  ฮ  อ งเต แ ละวั ง ชมภู มี ล ายพิ ม พ ดี เ อ็ น เอของ
ตนลูกทั้ง 10 ตน แตกตางกัน จํานวน 8 ไพรเมอร
และลายพิ ม พ ดี เ อ็ น เอของต น ลู ก ทั้ ง 10 ต น
ไมแตกตางกันจํานวน 1 ไพรเมอร พันธุช มพูพนั ธุท พิ ย
รจนา และขี้นกมีลายพิมพดีเอ็นเอของตนลูกทั้ง
10 ตน แตกตางกัน ทั้ง 9 ไพรเมอร แสดงวาเปน
กลุม มีความไมคงตัวทางพันธุกรรมสูงทีส่ ดุ ในขณะที่
พันธุแดงมีลายพิมพดีเอ็นเอของตนลูกทั้ง 10 ตน
แตกตางกันเพียงแคเครือ่ งหมายเดียว คือ เครือ่ งหมาย
mPgCIR 19 (Figure 2) และมีลายพิมพดเี อ็นเอของ
ตนลูกทัง้ 10 ตน ไมแตกตางกัน จํานวน 8 ไพรเมอร
(Table 3) แสดงวาเปนฝรั่งที่มีความไมคงตัวทาง
พันธุกรรมตํ่าที่สุด
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Figure 1 DNA amplification with 9 SSR markers of Putsa (P1) and their progenies (1-10)
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จะเห็นไดวาจากการตรวจสอบดวยลักษณะ
ปรากฏจะพบว า พั น ธุ  ฝ รั่ ง ไม มี ค วามคงตั ว ทาง
พันธุกรรมเพียงจํานวน 6 พันธุ แตเมื่อนํามาตรวจ
สอบลายพิ ม พ ดี เ อ็ น เอด ว ยเครื่ อ งหมาย SSR
สามารถระบุพันธุฝรั่งไดมากถึง 17 พันธุ ที่ไมมี
ความคงตัวทางพันธุกรรม จากการตรวจสอบดวย
เครื่ อ งหมาย SSR มากถึ ง 9 ตํ า แหน ง ซึ่ ง ใช
เครื่องหมายมากกวาการตรวจสอบความบริสุทธิ์
ทางพั น ธุ ก รรมของข า วโพดหวานลู ก ผสมพั น ธุ 
สงขลา 84-1 ที่ ใ ช เ ครื่ อ งหมาย SSR เพี ย งแค
3 ตําแหนง (ศุภลักษ และจิระ, 2015) และการ
ตรวจสอบการปนเป  อ นของข า ววั ช พื ช ในเมล็ ด

พันธุขาว ที่ใชเครื่องหมาย SSR ในการตรวจสอบ
จํานวน 7 ตําแหนง (จรรยา และคณะ, 2553) และ
การศึกษาความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุกะหลํ่าปลี
ดวยเครื่องหมาย SSR, RAPD, ISSR และ SRAP
จํานวน 7 เครื่องหมาย (Yea et al., 2013) ดังนั้น
หากตองการศึกษาแผนที่ยีนของฝรั่ง สามารถใช
ประชากรในรุน ที่ 1 แทนประชากร 2 ตามกระบวน
Pseudo-Testcross (Grattapagli and Sederoff,
1994; วิภาวี และคณะ, 2553) ซึง่ สามารถนําขอมูล
มาต อ ยอดในการปรั บ ปรุ ง พั น ธุ  ฝ รั่ ง ได ต  อ ไปใน
อนาคต

Figure 2 DNA amplification with mPgCIR 19 markers of Dang and their progenies
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No.

Name of
cultivar

Leaves
color of F1
progenies

mPgCIR 19

mPgCIR 27

mPgCIR 31

mPgCIR 93

mPgCIR 96

mPgCIR 100

mPgCIR 102

mPgCIR 105

mPgCIR 111

Table 3 Genotyping of guava progenies with 9 SSR markers

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Putsa
Paenseethong
Hongta
Kimju
Wangchompoo
Maejo 343
Puyphai
Kheenok
Chompoopuntip
Kheenok-Saidang
Rotjana
Samsikrob
Paen- Saidang
Kaimooktaiwan
Petnamphueng
Pijit 13-10
Mung
Dang

green
green
green
green
green
green
green
green
green
green
green
green-red
green-red
green-red
green-red
green-red
green-red
red



X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X



X

X


X
X

X
X
X
X
X

X



X
X

X

X
X
X

X



X

X



X
X
X
X
X

X
X
X
X


X
X

X



X
X
X
X
X
X
X
X
X
X




X





X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X




X

X


X
X
X
X


X

X
X





X

X

X
X

X


X
X






X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X


Remark:  = DNA bands of progenies are the same pattern; X = DNA bands of progenies are not the
same pattern
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การศึกษาความคงตัวทางพันธุกรรมของฝรั่ง
จํานวน 18 พันธุ พบวา เมื่อตรวจสอบดวยลักษณะ
ปรากฏมีการกระจายตัวของสีใบของตนกลาของลูก
ในพันธุฝ รัง่ จํานวน 6 พันธุ ซึง่ สามารถระบุไดวา ไมมี
ความคงตัวทางพันธุกรรมดวยลักษณะปรากฏ และ
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ในขณะที่พันธุอื่น ๆ อีก 17 พันธุ ไมมีความคงตัว
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สามารถนําพันธุที่ไมมีความคงตัวทางพันธุกรรม
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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
ทีเ่ ชือ่ ถือได กราฟไมใสเสนกรอบ และตารางไมใชเสนแนวตัง้ หรือหากจําเปน สามารถแยกหัวขอ
ผลการทดลอง ออกจากวิจารณผลได ขึ้นอยูกับดุลพินิจของ บรรณาธิการวารสาร
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

วารสารผลิตกรรม

การเกษตร
JOURNAL OF AGRICULTURAL

PRODUCTION

ว. ผลิตกรรมการเกษตร 103
J. Agri. Prod.

Guide for Authors
Manuscripts submitted for publication should be of high academic merit and are
accepted on condition that they are contributed solely to the Journal of Agricultural
Production. Submission of a multi-authored manuscript implies the consent of all the
participating authors. All manuscripts considered for publication will be peer-reviewed
by at least 2 independent referees.
Submission checklist
Manuscripts submission must include title page, abstract, keyword, text, tables,
figures, acknowledgements, reference list and appendices (if necessary). The title page
of this file should be include the title of the article, full name, official name and affiliations
of all authors and E-mail address for corresponding author. The total manuscript should
not exceed 10 pages.
Preparation of the manuscript
All manuscripts submission for publication in the journal should followed the
following guidelines:
1. Manuscript texts must be written using high-quality language. For non-native
English language authors, the article should be proof-read by a language specialist
before submission.
2. The manuscript text, tables and figures should be created using Microsoft Word.
3. If possible, all text throughout the manuscript should be used 15 pt ~TH
SarabunPSK except the title topic using 16-pt, otherwise, Browallia new would
be replaced.
4. Manuscript texts should be prepared as single column, with sufficient margin (2.5
centimeters for each side).
5. Abstract should not exceed than 300 words and provide only 4 key-words for
each manuscript.
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6. All measurement in the text should be reported in abbreviation, using metric
system.
7. Tables and figures should each be numbered consecutively.
8. Acknowledgments should be as brief as possible, in a separate section before
the references.
9. Citations of published literature in the text should be given in the form of author
and year in parentheses; (Pawin et al., 2012) or if the name forms part of a
sentence, it should be followed by the year in parentheses; Pawin et al. (2012).
All references mentioned in the reference list must be cited in the text, and vice
versa. The reference list at the end of the manuscript should be listed
alphabetically. The following are examples of reference writing.
Standard journal:
Shternshi, M., O. Tomilova, T. Shpatova and K. Soytong. 2005. Evaluation of ketomiummycofungicide on siberian isolates of phytopathogenic Fungi. J. Ari. Tech. 1(2): 247253.
Books/ Textbook:
Steel, R.G.D., J.H. Torrie, and D.A. Dickie. 1997. Principal and procedures of atatisticabiometric approach. 3rd Editon. McGraw-Hill Publishing Company, Toronto.
Section in Books with Editors:
Kubo, T. 2003. Molecular analysis of the honeybee socially. pp. 3-20. In: T. Kikuchi, N.
Azuma and S. Higashi (eds.). Gene, Behaviors and Evolution of Social Insects. Hokkaido
University Press. Sapporo.
Thesis:
Chantrachit, T. 1994. Anaerobic conditions and off-flavor development in ripening banana
(Carvendishii spp.). M.S. Thesis in Horticulture, Oregon State Universtiy.
Proceeding/ Conference:
Yamagishi, Y., H. Mitamura, N. Arai, Y. Mitsunaga, Y. Kawabata, M. Khachapicha, and T.
Viputhamumas. 2005. Feeding habits of hatchery-reared young Mekong giant catfish
in fish pond and Mae Peum reservoir. Precedding of the 2nd Internationl Symposium
on SEASTAR 2000 and Asian Bio-Logging Science. Kyoto, Japan. pp. 17-22.
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Journal of Agricultural Production
วารสารผลิตกรรมการเกษตร หรือ Journal of Agricultural Production (JAP) จัดทําโดย
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม มีวตั ถุประสงคเพือ่ การเผยแพรผลงานวิจยั
ดานการเกษตรหรือที่เกี่ยวของกับการเกษตร ของนักศึกษา คณาจารย นักวิจัย และนักวิชาการทั้งในและ
นอกสถาบัน มีกาํ หนดตีพมิ พเผยแพร ปละ 3 ฉบับ โดยกําหนดออกในเดือนเมษายน สิงหาคม และ ธันวาคม
ของทุกป

นโยบายการจัดพิมพ

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

ติดตอสอบถาม

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

ภายถายโดย รศ.ดร.นคเรศ รงควัต

ขนาดตัดสําเร็จ 180 x 260 mm.

378.2 x 272 mm.

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