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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
การทดสอบความเปนพิษของสารสกดัหยาบจากสะเดา (Azadirachta indica) ขม้ินชัน (Curcuma 

longa) และสาบเสือ (Chromolaena odorata) ในการควบคุมหนอนกระทูผักไดดําเนินการ
ในหองปฏิบัติการ โดยสารสกัดหยาบจากพืชในแตละความเขมขน (1, 3, 5, 7 และ 10% w/v) นํามา
ทดสอบความเปนพิษโดยวิธีการสัมผัสและโดยวิธีการกิน พบวาสารสกัดหยาบจากขมิ้นชันที่ 10% ทําให
หนอนกระทูผักตายมากท่ีสุดภายใน 7 วันถึง 83.33% รองลงมาคือสารสกัดหยาบจากสาบเสือ 10% 
โดยมีอตัราการตายที ่63.33% สวนสารสกัดหยาบของสะเดาท่ี 1% พบวามคีาการตายนอยท่ีสดุ (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
สารสกัดหยาบน้ีมาใชในการวางแผนการกําจัดแมลงศัตรูพืชเพ่ือลดและทดแทนการใชสารเคมี
ในการควบคุมได
คําสําคัญ: สารสกัดหยาบ หนอนกระทูผัก Spodoptera litura

คํานํา
พชืผกัเปนหนึง่อาหารทีส่าํคัญในชวีติประจาํวนั 

มีการบริโภคทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
มีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนเนื่องจากปจจุบันผู บริโภค
คาํนึงถงึการบริโภคอาหารท่ีมคีณุคาทางโภชนาการ
และมีประโยชนตอสุขภาพทําใหความตองการ
สินคาในกลุมพืชผักมีปริมาณสูงขึ้น แตการผลิต
พชืผกัมกัประสบปญหาทีส่าํคญัคอื การตกคางของ
สารพษิในผลผลติ เนือ่งจากพชืผกัสวนใหญมรีายงาน
ชนิดของแมลงศัตรูพืชเขาทําลายจํานวนมาก เชน 
หนอนใยผัก (Plutella xylostella) เพลี้ยไฟพริก 
(Scirtothrips dorsalis) เพล้ียออนฝาย (Aphis 
gossypii) ไรแดง (Eutetranychus africanus) 
ไรขาวพริก (Polyphagotarsonemus latus) 
เปนตน จึงทําใหมีการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช
ในปรมิาณทีม่าก สงผลกระทบตอสขุภาพของผูผลติ 

ผูบรโิภคและสิง่แวดลอมโดยรอบ แมลงศตัรทูีส่าํคญั
ของพืชผักที่สรางความเสียหายใหแกเกษตรกร
ผูปลกูผกัอยูเสมอคอื หนอนกระทูผกั Spodoptera 
litura (Fabricius, 1775) อันดับ Lepidoptera 
วงศ Noctuidae (สมภพ, 2542) โดยหนอนกระทู
ผักชนิดนี้สามารถกินพืชอาหารหลายชนิด ไดแก 
กะหล่ําปลี กะหล่ําดอก ผักคะนา ผักกาดหัว 
ผักกาดหอม ผักกาดขาวใหญ ยาสูบ ขาวโพด 
ยางพารา ถั่วเขียว ตลอดจนไมผลและไมดอก
ไมประดับหลายชนิด โดยสรางความเสียหายแก
พืชปลูกในชวงที่เปนตัวหนอนระยะตาง ๆ โดย
ตวัหนอนจะเริม่กดักนิใบพชืตัง้แตฟกออกมาจากไข 
และจะอยูรวมกันเปนกลุมในระยะแรก เมื่อเจริญ
เติบโตเขาระยะท่ี 2 ตัวหนอนจะเร่ิมแยกยาย
กระจายตัวไปทําลายตนพืชโดยรอบ โดยเขากัดกิน
ใบ ยอด กาน ดอก หัว และทุกสวนของพืช (Hill, 
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1983) ในการควบคุมหนอนกระทูผักนี้เกษตรกร
นยิมใชสารเคมีสงัเคราะหในการปองกนักาํจดั ทาํให
แมลงเกิดการดื้อตอสารเคมีกําจัดแมลงดังกลาว 
รวมถึงยังสามารถทําลายแมลงศัตรูธรรมชาติที่มี
ประโยชน ซึ่งเปนหนึ่งในตนเหตุของการทําใหเกิด
แมลงศัตรูชนิดใหมที่จะสามารถเขามาระบาด
ในพื้นที่ได  ทั้งยังเกิดการตกคางของสารเคมี
ในส่ิงแวดลอม สรางความเปนพิษตอมนุษยและ
สตัวเลีย้งลกูดวยนมในระบบหวงโซอาหารข้ึนอยาง
ตอเนือ่ง (อารมณ, 2536) ดงันัน้การใชสารสกดัจาก
พืชควบคุมหนอนกระทูผักก็เปนอีกทางเลือกหนึ่ง
ในการชวยลดปริมาณการใชสารเคมีสังเคราะห
ใหนอยลง ซึ่งจะมีความปลอดภัยกับมนุษย สัตว 
และสิ่งแวดลอมตอไป

อุปกรณและวิธีการ
การสกัดสารจากพืช

เก็บรวบรวมชนิดพืชที่นํามาใชในการศึกษา 
ไดแก ใบสะเดา (Azadirachta indica A. Juss.), 
เหงาขมิน้ชนั (Curcuma longa L.) และใบสาบเสือ 
(Chromolaena odorata (L.)) บริเวณตําบล
หนองหาร อาํเภอสันทราย จงัหวัดเชียงใหม มาลาง
ทาํความสะอาด ตอจากนัน้หัน่ใหเปนชิน้เลก็ ๆ  และ
ซับน้ําออกแลวจึงปลอยใหแหง นําไปอบในเคร่ือง
อบลมรอน (hot air oven) ที่อุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นชั่งตัวอยาง
ของพชืทีแ่หงสนทิ ชนดิละ 100 กรมั แชในเอทานอล 
95 เปอรเซ็นต อัตราสวน 1 : 5 (นํ้าหนัก/ปริมาตร) 
ในบกีเกอรขนาด 500 มลิลลิติร ทาํการคนช้ินสวนพืช
ที่แชในเอทานอลอยางสม่ําเสมอ เมื่อครบกําหนด
เปนเวลา 7 วัน นําสารละลายที่ไดไปกรองดวย
ผาขาวบางและกระดาษกรอง แลวนําไประเหยเอา
เอทานอลออกดวยเคร่ืองกล่ันระเหยสารแบบหมุน 

(rotary evaporator) จากนั้นเก็บสารสกัดหยาบ
ที่ไดจากการระเหย เก็บรักษาไวที่อุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส เพื่อใชในการทดลองตอไป

การศึกษาผลของสารสกัดจากพืชตอหนอนกระทูผกั
1. การเพาะเล้ียงหนอนกระทูผกัเพ่ือการทดสอบ

เก็บตัวอย างหนอนกระทู ผักจากแปลง
ปฏิบัติการสาขาวิชาพืชผัก มหาวิทยาลัยแมโจ 
โดยเก็บกลุมหนอนมาเล้ียงในหองปฏิบัติการให
กลายเปนตัวเต็มวัย จากนั้นนําตนคะนาท่ีปลูก
เตรียมไวมาใสในกรงเล้ียงแมลงเพ่ือใหตัวเต็มวัย
ตัวเมียวางไข เก็บกลุมไขหนอนกระทูผักท่ีไดแยก
ออกมาเพ่ือนํามาเพาะเล้ียงหนอนระยะท่ี 2 ใหได
ปริมาณตัวหนอนมากพอกับการทดลอง

2. การทดสอบความเปนพษิของสารสกดัจากพชื
โดยวิธีการสัมผัส (contact toxicity)

นาํสารสกดัหยาบจากใบสะเดา ขมิน้ชนั และ
สาบเสือที่เตรียมไวในขั้นตอนแรกมาปรับปริมาณ
ความเขมขนใหเปนสารละลายเขมขนรอยละ 1, 3, 
5 และ 10 (นํ้าหนัก/ปริมาตร) โดยใชตัวทําละลาย
เอทานอล 95% เปนตัวควบคมุ ใชตวัหนอนกระทูผกั
ระยะท่ี 2 จํานวน 10 ตัวตอ 1 ความเขมขนของ
สารสกดั โดยทาํการทดลองทัง้หมด 3 ซํา้ นาํสารสกดั
ที่เตรียมไวในแตละความเขมขน มาหยดลงบน
สวนอกของหนอนกระทูผกับริเวณปลองท่ี 3 โดยใช
ไมโครปเปต (Proline®) ปริมาณ 2 ไมโครลิตร 
จากน้ันปลอยท้ิงไวใหแหงกอน ยายหนอนกระทูผกั
ลงในจานทดลองท่ีมีอาหารเทียมท่ีใชเลี้ยงหนอน
โดยดัดแปลงตามสูตรของอุทัย (2530) ทําการ
เปลีย่นอาหารเทียมทีใ่ชเลีย้งตวัหนอนทุกวนั สงัเกต
และบนัทกึอตัราการตายของหนอนกระทูผกัทุกวนั
เปนเวลา 7 วนั (อธิราช, 2550)
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3. การทดสอบความเปนพษิของสารสกดัจากพชื
โดยวิธีการกิน (oral toxicity)

นาํสารสกดัหยาบจากใบสะเดา ขมิน้ชนั และ
สาบเสือจากเตรียมในขั้นตอนแรกมาปรับปริมาณ
ใหเปนสารละลายเขมขนรอยละ 1, 3, 5 และ 10 
(นํ้าหนัก/ปริมาตร) โดยใชตัวทําละลายเอทานอล 
95% เปนตัวควบคุม ตัดใบคะนาเปนวงกลมท่ีมี
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 เซนติเมตร แลวทําการ
หยดสารสกดัทีเ่ตรยีมไวในแตละความเขมขนโดยใช
ไมโครปเปต (Proline®) จํานวน 30 ไมโครลิตรบน
ใบคะนา จากน้ันปลอยหนอนกระทูผักระยะท่ี 2 
จํานวน 10 ตัวตอหนึ่งความเขมขนของสารสกัด
ลงบนใบคะนาจํานวน 1 ตัวตอ 1 ใบ โดยทําการ
ทดลองทั้งหมด 3 ซํ้า ปลอยใหหนอนกระทูผักกิน
ใบคะนาท่ีหยดสารสกัดลงไปจนหมด จากน้ันยาย
หนอนกระทูผักลงในจานทดลองท่ีมีอาหารเทียม
สําหรับเลี้ยงหนอน ซึ่งจะมีการเปลี่ยนอาหารเทียม
ทุกวัน สังเกตและบันทึกอัตราการตายของหนอน
กระทูผักทุกวันเปนเวลา 7 วัน

การวิเคราะหผลขอมูล
นําขอมูลอัตราการตายของหนอนกระทูผัก

จากสารสกัดมาวิเคราะหหาคาความแปรปรวนทาง
สถติทิีร่ะดบัความเชือ่มัน่ที ่95% เปรียบเทยีบความ
แตกตางทางสถิติโดยวิธี Duncan Multiple Rang 
Test (DMRT) และวิเคราะหหาคา LC50, LC90 
โดยวิธี Probit analysis (Abbott, 1925)

ผลการวิจัยและวิจารณ
ความเปนพิษของสารสกัดจากพืชโดยวิธีการ
สัมผัส

ผลการทดสอบประสทิธภิาพของสารสกดัจาก
ใบสะเดา ขมิ้นชัน และสาบเสือ ตอหนอนกระทูผัก 

โดยวิธกีารสัมผสัท่ีทดสอบในหองปฏิบตักิาร หลังจาก
ทดสอบ 7 วัน พบวาสารสกัดจากขม้ินชันท่ีความ
เขมขน 10% ใหผลการตายของหนอนกระทูผัก
ดีที่สุดแตกตางจากผลการทดลองในระดับความ
เขมขนอื่น ๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยพบวา
ภายใน 24 ชั่วโมง ตัวหนอนมีอัตราการตายเทากับ 
70% และเพ่ิมสูงสุดในวันท่ี 3 ที่มีอัตราการตาย
สงูถงึ 83.33% เมือ่เปรียบเทียบกับผลการตายของ
หนอนจากการทดลองอื่น รองลงมาไดแก สารสกัด
จากสาบเสือที่ระดับความเขมขน 10% มีอัตรา
การตายสูงสุดในวันท่ี 4 เทากับ 63.33% สวน
สารสกัดจากสะเดา ในทุกความเขมขนใหอัตรา
การตายของหนอนกระทูผกันอยทีส่ดุ (6.67, 16.67, 
20.00 และ 20.00 ตามลําดับ) (Table 1) 
ซึ่งสอดคลองกับผลการทดลองของ วัชระ (2554) 
ที่ไดรายงานวา ขมิ้นชันที่สกัดดวยตัวทําละลาย
แอลกอฮอล ทีร่ะดบัความเขมขน 20% สามารถฆา
หนอนกระทูผักเทากับ 56.67% ภายในระยะเวลา 
24 ชั่วโมง แตอยางไรก็ตามประสิทธิภาพของ
สารสกัดขมิ้นชันอาจมีความแตกตางหากใช 
ตวัทําละลายทีแ่ตกตางกัน เชน หากนาํสารสกดัจาก
ขมิน้ชนัทีส่กัดดวยสารละลายของปโตรเลยีมอีเทอร
และเมทลิแอลกอฮอล มาทดสอบกบัหนอนกระทูผกั 
ผลปรากฏวาที่เวลา 24 ชั่วโมง การตายของหนอน
กระทูผกัลดลงเหลือเพียง 4.55% เทานัน้ (ฐตินินัท, 
2548) หรือหากสกัดขมิ้นชันดวยตัวทําละลาย
เฮกเซน คลอโรฟอรม นํ้า และเมทิลแอลกอฮอล 
ในความเขมขนท่ี 0.3% สามารถทําใหตัวหนอน
กระทูผักตายได 70% (มยุรา และศจีรัตน, 2547) 
นอกจากน้ี Tavares และคณะ (2013) ไดรายงานวา 
สารสกดัขมิน้ชนัความเขมขน 1% ผสมลงอาหารเทยีม 
สามารถใชกาํจดัดวงงวงขาวตวัเตม็วยั และสามารถ
กําจัดหนอนกระทูขาวโพดไดถึง 58% อุดมลักษณ 
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(2540) ไดรายงานวา สารออกฤทธ์ิทีส่าํคญัในขมิน้ชนั
ที่มีผลตอการตายของแมลง ไดแก สารพิมเสน 
(borneol) เฟลแลนดรีน (phellandrene) และไพนีน 
(pinene) สารออกฤทธิ์เหลานี้สามารถนํามาใช
ในการปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชชนิดอื่นไดอีก 
เชน ดวงถั่วเขียว มอดแปง มอดขาวเปลือก หนอน
กระทูหอม หนอนใยผัก เปนตน

ในทางกลับกัน อัตราการตายของหนอน
กระทูผักกับสารสกัดจากสะเดาที่พบคอนขางตํ่า 
เนือ่งจากสารอะซาไดแรคตนิ (azadirachtin) ทีเ่ปน
สารออกฤทธ์ิหลักนั้นมีผลในการยับยั้งการกิน 
การเจริญเติบโต รวมไปถึงการสืบพันธุของแมลง
เปนหลัก ดังนั้นอัตราการตายของหนอนกระทูผัก
จึงมีผลที่ไมสูงมากนัก แตอัตราการตายของหนอน
กระทูผักที่เกิดขึ้นสวนใหญเปนผลสืบเนื่องจาก
สาเหตุดังกลาว เชน การตายของตัวหนอนระหวาง
เปลีย่นระยะการเจรญิเตบิโตการตายทีพ่บในระยะ
ดักแด รวมท้ังลักษณะความผิดปกติที่เกิดขึ้นของ
ตวัเตม็วยั นอกจากนีส้ะเดายงัมฤีทธิเ์ปนสารไลแมลง 
มีผลตอตัวหนอนและตัวเต็มวัยไดอีกดวย (Gadi, 
2017; Sithisarn et al., 2009)

คา LC50 และ LC90 (ความเขมขนของสารสกดั
ทีท่าํแมลงตาย 50% และ 90%) ที ่7 วนัของสารสกัด
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 จากสารสกดัขมิน้ชนัทีส่กดัดวย
แอลกอฮอลเทากับ 13.47% ที่ 24 ชั่วโมง โดย
ประสทิธภิาพขององคประกอบในขมิน้ชนัขึน้อยูกบั
ป จจัยทางพันธุกรรม และองคประกอบทาง
สิ่งแวดลอมที่เพาะปลูกในชวงเวลาน้ัน โดยความ
เขมขนของน้ํามันหอมระเหย (essential oil) 

(α และ β-turmerones, myrcene, 1, 8-cineole 
และ p-cymene) ในขมิน้ชนันัน้จะสามารถแปรผัน
ไปตามฤดูกาลและสถานท่ีปลกูนัน้ (Bansal et al., 
2002)

ความเปนพิษของสารสกัดจากพืชโดยวิธีการกิน
ผลการทดสอบประสทิธภิาพของสารสกดัจาก

ใบสะเดา ขมิ้นชัน และสาบเสือ ตอหนอนกระทูผัก 
โดยวิธีการกินในหองปฏิบัติการ หลังจากทดสอบ 
7 วัน พบวาสารสกัดจากสาบเสือท่ีความเขมขน 
10% ใหผลการตายของหนอนกระทูผักสูงท่ีสุด
เทากับ 43.33% แตกตางจากการทดลองอื่นอยาง
มีนัยสําคัญ โดยพบวา สารสกัดจากสาบเสือที่ 5% 
สารสกัดจากขมิน้ชันท่ี 5%, 10% และสารสกัดจาก
สะเดาที ่3%, 5%, 10% มคีาผลการตายของหนอน
กระทูผักระหวาง 23.3-36.67% นั้น ทําใหหนอน
กระทูผกัมอีตัราการตายไมแตกตางกัน สวนสารสกัด
จากสะเดา 1% สารสกัดจากขมิ้นชัน 1% และ 3% 
สารสกัดจากสาบเสือที่ 1% และ 3% มีอัตราการ
ตายไมแตกตางกบัชดุควบคุม (Table 2) สอดคลอง
กับอุดมลักษณ (2540) ที่รายงานวานํ้ามันหอม
ระเหยที่สกัดไดจากใบสาบเสือมีสาร α-pinene, 
cadiene, α-camphor, limonene, β-caryo-
phyllene และ cadinol โดยมีสาร α-pinene 
สามารถออกฤทธ์ิกาํจัดแมลงกับหนอนใยผัก หนอน
กระทูผกั จากการทดลองจะเห็นไดวาอตัราการตาย
ของหนอนกระทูผักจากวิธีการกินมีคานอยกวา
วธิสีมัผสั (43.33% และ 63.33%) และจากการวจิยั
ของ Sahayraj and Paulraj (2000) ที่นําพืช
ในวงศทานตะวัน (Asteraceae) มาใชในขับไล
หนอนกระทูผักออกจากแปลงปลูกถ่ัวลิสง โดย
พบวาหากเพ่ิมความเขมขนจะทําใหการหลบหนี
ของหนอนกระทูผักจะเพ่ิมข้ึนดวย สวนสารสกัด
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จากขมิ้นชันและสะเดา แมวาใหอัตราการตายของ
หนอนกระทูผักที่ตํ่ากวาสารสกัดจากสาบเสือ แตก็
ยังสามารถนํามาใชควบคุมหนอนกระทู ผักได
สอดคลองกับ วัชระ (2554) ที่รายงานวาสารสกัด
จากขมิ้นชันสามารถกําจัดหนอนกระทูผัก โดยมี
อัตราการตาย 16.67% ที่ความเขมขน 20% 
ในระยะเวลา 24 ชัว่โมง นอกจากนีย้งัสอดคลองกบั 
Koul et al. (1996) ไดอธิบายถึงสารประกอบ 
salannin และ nimbinene ในสะเดาวาไมมีผลถึง
ความเปนพิษกับหนอนกระทูผักแตจะมีผลในดาน
การยับยัง้การรับรูของสารเคมี (chemoreceptor) 

และเปนผลกับการยับยั้งการกินอาหารของหนอน
กระทูผัก

คา LC50 และ LC90 (ความเขมขนของสารสกดั
ที่ทําแมลงตาย 50% และ 90%) ที่ 7 วัน ของ
สารสกัดจากใบสะเดา เทากับ 14.57% และ 
34.31% สารสกดัจากขมิน้ชันเทากับ 14.78% และ 
33.34% สารสกดัจากสาบเสอืเทากบั 10.47% และ 
20.90% (Table 4) สอดคลองกบัรายงานของ 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
Azadirachta 
indica extract

Curcuma 
longa extract

Chromolaena 
odorata 
extract

LC50

LC90

24.55
49.50

5.66
11.36

6.92
18.90

Parameter estimates*
A
Slope
Coeffi cient of determination (R2)

-1.32
0.06
0.55

-1.28
0.23
0.99

-0.77
0.11
0.98

*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
Azadirachta 
indica extract

Curcuma 
longa extract

Chromolaena 
odorata 
extract

LC50

LC90

14.57
34.31

14.78
33.34

10.47
20.90

Parameter estimates*
A
Slope
Coeffi cient of determination (R2)

-0.96
0.07
0.91

-1.09
0.08
0.61

-0.77
0.11
0.98

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

สรุปผลการวิจัย
ผลการทดสอบพบวาสารสกัดจากขม้ินชัน

และสาบเสือที่ความเขมขน 10% สามารถกําจัด
หนอนกระทูผักไดดีกวาสารสกัดจากสาบเสือและ
สะเดาท่ีความเขมขนอืน่ ๆ  โดยวธิกีารสมัผสั ภายใน
ระยะเวลา 7 วัน นอกจากนี้ผลการทดสอบจาก
การกนิของหนอนกระทูผกัพบวาสารสกดัหยาบจาก
สาบเสือที่ความเขมขน 10% ทําใหหนอนกระทูผัก
ตายมากที่สุด อยางไรก็ตามสารสกัดหยาบจาก
ขมิน้ชนัและสะเดายงัคงพบวาสามารถกาํจัดหนอน
กระทูผกัได แตจะใชเวลานานกวา 7 วนั โดยเฉพาะ
สารสกัดหยาบจากสะเดาเพราะสะเดามีฤทธ์ิในการ
ยับยั้งการกินของหนอนกระทูผัก จึงทําใหใชระยะ
เวลาท่ีนานกวาตวัหนอนจะตาย แมวาความเปนพษิ
ของสารสกัดจากพืชทั้งสามชนิดโดยวิธีการกินนั้น
จะมีคาที่คอนขางตํ่า แตหากพิจารณาถึงแนวทาง
การฉีดพนใหสัมผัสกับตัวหนอนโดยตรงก็ยังคงมี
ประสิทธภิาพทีด่ ีสามารถนาํไปพฒันาเพ่ือใชกาํจัด

หนอนกระทูผักไดเปนอยางดี นอกจากนั้นควร
ทําการศึกษาประสิทธิภาพการปองกันกําจัดตอ
แมลงศัตรูพืชชนิดอื่นตอไป
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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 eva luated 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
โรคเห่ียวจากเช้ือ Ralstonia solanacearum ของขิง จะแสดงอาการใบเห่ียวมวนจากตนถึง

ปลายยอด โคนตนและเหงามีลักษณะฉํ่านํ้า เนาเปอยมีกลิ่นเหม็น เมื่อผาหัวหรือตนจุมนํ้าจะมีเมือกขน
สีขุนขาวคลายนํ้านมไหลเปนทาง อาการทั้งหมดใชเวลา 5-7 วัน แพรระบาดในแปลงปลูกอยางรวดเร็ว
ดวยความชื้นและนํ้า ทําความเสียหายอยางสูงตอการผลิตและการตลาดของขิง ทุกพื้นที่ปลูกขิงทั้งใน
เขตรอนและเขตกึง่รอนทัว่โลก เชือ้โรคเหีย่วจะอาศยัอยูทัง้ในหวัพนัธุขงิ ในพชือาศยัตระกลูขิงและตระกลู
มะเขือ อาศัยอยูในดินและแปลงปลูก การปลูกขิงของเกษตรกรจึงมีการยายพื้นท่ีปลูกใหมทุกปเพื่อ
หลีกเลี่ยงการแพรระบาดของโรค แหลงปลูกขิงสวนใหญอยูตามพ้ืนที่ลาดชันแนวภูเขา จึงกอเกิดปญหา
การทําลายปา หนาดินถูกชะลางพังทลาย สภาพแวดลอมและโครงสรางของดินเปลี่ยน ดินเสื่อมความ
อุดมสมบูรณ เกิดการตกคางของสารเคมีเปนพิษตอดิน นํ้าและชุมชน เกิดการด้ือยาและระบาดของโรค
และแมลง  จากปญหาที่เกิดขึ้น ไดดําเนินการวิจัยหาแนวทางการปลูกขิงปลอดโรคเห่ียวอยางยั่งยืน 
เพื่อใหเกษตรกรสามารถปลูกขิงซํ้าพื้นที่ได ดวยเทคโนโลยีการผลิตขิงแบบผสมผสาน คือ การฆาเช้ือโรค
ในแปลงปลูกดวยกา รหวานปูนขาวผสมยูเรีย อัตรา 800:80 กิโลกรัม/ตอไร ไถกลบนาน 1 เดือน การใช
เชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ Bacillus subtilis สายพันธุ BS-DOA 24 และการใชหัวพันธุขิงปลอดโรคที่ไดจาก
การเพาะเลีย้งเน้ือเยือ่ โดยปลกูซํา้แปลงเดมิตอเนือ่ง 3 ป และปลกูเปรยีบเทยีบกบัการผลติขงิของเกษตรกร 
ทีศ่นูยวจิยัเกษตรทีส่งูเพชรบรูณ ในป 2559-2563 พบวา หลงัจากปลกู 11 เดอืน ผลผลติขิงทกุรุนปราศจาก

ว. ผลิตกรรมการเกษตร 3(1):13-23
J. Agri. Prod.14



โรคเหี่ยว โดยหัวพันธุขิงรุน G3 มีจํานวนแงงตอเหงาเฉลี่ยมากที่สุด 17 แงง สูงกวาหัวพันธุรุนอื่น ๆ 
มีนํ้าหนักตอเหงาเฉลี่ยต่ําสุด 433 กรัม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติกับขิงทุกรุน ขิง G5 
มีนํ้าหนักตอเหงาเฉล่ียมากท่ีสุด 1,409 กรัม แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับขิงที่การผลิตขิงของ
เกษตรกรซ่ึงมีนํ้าหนักตอเหงาเฉลี่ย 910 กรัม หัวพันธุขิงรุน G3, G4 และ G5 ใหผลผลิตตอไร 3,248 
10,133 และ 10,568 กิโลกรัม ตามลําดับ ซึ่งขิงรุน G5 ที่ปลูกซ้ําแปลงเดิมปที่ 3 ตามกรรมวิธีของ
กรมวิชาการเกษตรใหผลผลิตตอไรสงูกวาแปลงปลูกขิงของเกษตรกรท่ีไดผลผลิต 6,725 กโิลกรัม ผลผลิต
เพิ่มขึ้นจากแปลงของเกษตรกรคิดเปน 36.36% ตนทุนการผลิตขิงรุน G3 มีตนทุน 28,817 บาท/ไร 
สูงกวาขิงทุกรุนเนื่องจากหัวพันธุมีราคาแพงเกษตรกรท่ีปลูกขิงรุน 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 ปลูกซ้ําไดในพื้นที่เดิม 
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 มพีืน้ทีป่ลกูขงิเฉลีย่ 6,486 ไร 
ผลผลิตรวมเฉลี่ย 24,491 ตัน สวนใหญสงออก
ไปยังตางประเทศ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2558) การผลิตขิงในประเทศไทย นิยมปลูกโดยใช
ทอนพันธุ (Jayashree et al., 2015) เก็บเกี่ยว
ผลผลิตไดเมือ่ขงิออนอายุ 3 เดือนข้ึนไปจนถึงขิงแก
อายุ 12 เดือน (สนอง และคณะ, 2558) ปญหา
ที่พบคือการระบาดของโรคเหี่ยวในขิง ที่เกิดจาก
เช้ือแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum 

(Hayward, 1991) โดยเชื้อสาเหตุโรคสามารถ
เขาสู พืชไดเมื่อเกิดบาดแผล หรืออาจมีการเขา
ภายในพชืไดตามชองเปดธรรมชาตขิองพชื (Meng, 
2013) มักมีการระบาดอยางรวดเร็ว โดยใชเวลา 
5-7 วัน ในการเกิดโรคทั่วทั้งแปลงปลูก (Raghu, 
2011) เช้ือนี้สามารถติดไปกับหัวพันธุ (rhizome 
borne) และอาศัยอยูในดินไดเปนเวลานานเปน
แหลงของเชือ้ท่ีสาํคัญ ทาํใหเกดิการระบาดในแปลง
ปลูก โดยเฉพาะเมื่อมีฝนตกหรือมีการใหนํ้าแบบ
ปลอยในรอง (Nelson, 2013) โดยเช้ือจะเขาไป
อุดตันในทอลําเลียงนํ้า ทําใหตนขิงท่ีเปนโรคแสดง
อาการใบเหลอืงมวนงอเหีย่ว (White et al., 2013) 
เกดิการระบาดทัว่แปลงสรางความเสยีหายตอผลผลติ
มากกวา 50% (Yu et al., 2003) การปลูกขิง
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หนีโรคเห่ียวของเกษตรกรคือยายพ้ืนที่ปลูกใหม
ทุกป และใชหัวพันธุขิงจากแหลงอื่น ซึ่งไมสามารถ
ปองกันโรคเหี่ยวขิงได 100 เปอรเซ็นต เน่ืองจาก
สาเหตุของโรคเกิดจากหลายปจจัย (จิตอาภา, 
2563)

การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตขิงแบบ
ผสมผสานในสภาพไร ตามขั้นตอนการปฏิบัติของ
กรมวิชาการเกษตร ตั้งแตขั้นตอนกอนการปลูกพืช
จนถึงการเก็บเกีย่ว ไดแก การใชหวัพันธุขงิปลอดโรค 
การทําลายเชื้อในดิน และการใชเชื้อแบคทีเรีย
ปฏิปกษ (จิตอาภา, 2563) โดยใชหัวพันธุขิงที่
ปลอดเช้ือแบคทีเรยี ซึง่ไดจากการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ 
(Kirdmanee et al., 2004) และการปลกูพชืในดนิ
ทีป่ลอดเชือ้ การอบฆาเชือ้ในดนิ การจดัการดนิดวย
การใชยเูรยี และปนูขาว เพือ่ลดจํานวนเช้ือแบคทีเรยี 
(White et al., 2013) รวมกับการใชเชื้อแบคทีเรีย
ปฏิปกษ Bacillus subtilis BS-DOA 24 ที่มี
ประสทิธิภาพในการควบคุมโรคเห่ียวในขงิ (ณฏัฐิมา 
และคณะ, 2547) โดยคลุกหวัพนัธุดวยเช้ือแบคทีเรยี 
BS-DOA 24 และราดแปลงปลกูในอัตรา 40 กรัม/
นํา้ 20 ลติร ทกุเดือนอยางตอเน่ืองเปนเวลา 4 เดอืน 
ขุดตนที่เปนโรคออกจากแปลง โรยดวยปูนขาว
ผสมยูเรียในอัตราสวน 800:80 กิโลกรัม/ไร เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปองกันโรคเห่ียวขิงในแปลง
ปลูกได (ณัฏฐิมา และคณะ, 2551) การใชหัวพันธุ
ขิงปลอดโรค มีความสําคัญอยางยิ่งในระบบการ
ผลติขงิแบบผสมผสาน จงึไดดาํเนนิการผลิตหวัพนัธุ
ขงิปลอดโรคจากการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่รุน G1 และ 
G2 ในป 2557-2558 (ไว และคณะ, 2562) แต
หวัพนัธุทีไ่ดมขีนาดเล็ก ตนทนุการผลติยงัมรีาคาสงู 
การจะถายทอดใหเกษตรกรนําไปปลูกจะตองใช
หัวพันธุปริมาณมาก (ลัดดาวัลย และคณะ, 2558) 
จึงนําเทคโนโลยีดังกลาวมาปรับใชในการผลิตขิง

ปลอดโรค G3-G5 ในแปลงปลูกเดิมตอเนื่อง 3 ป 
เพื่อใหไดหัวพันธุขิงปลอดโรคและเทคโนโลยีการ
ผลติท่ีเหมาะสาํหรบัปลกูในสภาพไร คอืการเตรยีม
ดินโดยใชปูนขาวผ สมยูเรียตอไรในอัตรา 800:80 
กโิลกรัม และการใชเชือ้แบคทีเรยีปฏปิกษ BS-DOA 
24 ชวยลดความเสียหายของผลผลิต ลดตนทุน 
ขิงมีคุณภาพดี มีมาตรฐานตรงตามความตองการ
ของตลาด สามารถปลูกซํ้าพ้ืนที่เดิมได ลดความ
เสี่ยงจากการยายพื้นท่ีปลูก มีความสะดวกในการ
จัดการแปลง มีความเปนอยูอยางย่ังยืน ทั้งดาน
คุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอม

อุปกรณและวิธีการ
อุปกรณ

หวัพนัธุขงิปลอดโรคจากการเพาะเล้ียงเนือ้เย่ือ
รุน G3 G4 G5 หัวพันธุขิงจากแปลงเกษตรกร วัสดุ
การเกษตร ไดแก ปุยเคมี ปุยอินทรีย ปูนขาว 
สารเคมีปองกันกําจัดโรคและแมลง เช้ือแบคทีเรีย 
BS-DOA 24 ภาชนะบรรจ ุเครือ่งมอืปลกู ตลบัเมตร 
เครื่องชั่งนํ้าหนัก เครื่องมือเก็บขอมูล

วิธีการดําเนินการ
การผลิตขิงปลอดโรคในสภาพไร
ทดสอบสมมุติฐาน เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ย

ของกลุมตวัอยางสองกลุมคอื เทคโนโลยกีารผลติขงิ
แบบผสมผสานของกรมวชิาการเกษตร เปรยีบเทยีบ
กบัวธิกีารผลิตขิงของเกษตรกร แบบ Independent 
t-test โดยมีการดําเนินงานที่แตกตางกัน ดังนี้

วธิกีารใชเทคโนโลยีการผลิตขิงแบบผสมผสาน
ของกรมวชิาการเกษตร โดยการใชหวัพนัธุ ขงิปลอด
โรครุน G3, G4 และ G5 เตรียมแปลงปลูก โดยการ
อบดินดวยปูนขาวผสมยูเรียในอัตรา 800:80 
กิโลกรัมตอไร ไถกลบนาน 1 เดือน และใชเช้ือ
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แบคทีเรียปฏิปกษ BS-DOA 24 ในการปลูกและ
ระหวางขิงเจริญเติบโต

วธิกีารปลกูของเกษตรกร โดยใชพนัธุขงิแปลง
ปลกูใหมจากการปลกูรุนตอรุน เตรยีมแปลงปลกูใน
พื้นที่ใหม ที่ไมมีการปลูกขิงมากอน และ ไมใชเชื้อ 
BS-DOA 24 ในการปลูกและระหวางขงิเจรญิเตบิโต

การบันทึกขอมูล
เปอรเซ็นตการงอก เปอรเซ็นตการเกิดโรค 

คุณภาพของหัวพันธุขิง จํานวนแงงตอกอ นํ้าหนัก
ตอกอ ผลผลิตตอไร ตนทุนการผลิต ผลตอบแทน 
การถายทอดเทคโนโลยี

ระยะเวลาและสถานที่
เดือนตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2563 

ดําเนินการทดลองในพ้ืนที่ศูนยวิจัยเกษตรท่ีสูง
เพชรบูรณ อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ

ผลการวิจัยและวิจารณ
การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตขิงปลอดโรค G3 
G4 และ G5 ในสภาพไร

คุณภาพของหัวพันธุ
ลักษณะหัวพันธุขิง G3 G4 และ G5 และขิง

จากวิธีการผลิตของเกษตรกร มีความสมบูรณ 
ผวิมนั เนือ้แนน ตาเตง ไมมรีองรอยการทําลายของ
โรคและแมลง ไมพบการระบาดของโรคเห่ียวจาก
เชื้อ R. Solanacearum

เปอรเซ็นตการงอก
ดานเปอรเซ็นตการงอกของขิงหลังปลูกได 

2 เดอืน พบวา ขิงรุน G3 G4 G5 และขิงปลูกตาม
วิธีของเกษตรกร มีเปอรเซ็นตการงอกและมีอัตรา
การงอกเพ่ิมสูงข้ึนในแตละรุน โดยผลผลิตขิงตาม

เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรในรุน G3 มอีตัรา
การงอกของตา 92 เปอรเซ็นต รุน G4 ม ี97 เปอรเซ็นต 
และรุน G5 มี 99 เปอรเซ็นต ไมแตกตางกับขิงของ
เกษตรกร (98 เปอรเซ็นต) การเริ่มงอกของตา
เกิดข้ึนจากกระบวนการหายใจและการสูญเสีย
ความชุมชืน้อยางรวดเรว็ (Hayward, 1991) ขงิเปน
พืชวันสั้น ชวงระยะแรกของการเจริญเติบโต
ตองการชวงแสงยาวเพือ่ชวยในการเจรญิของลาํตน 
หลังจากน้ันตองการชวงแสงส้ันเพื่อชักนําใหมีการ
เจริญเติบโตของหัวใตดิน (Smith and Hamill, 
1996) อุณหภูมิของดินท่ีมีความเหมาะสมตอ
การงอกอยูระหวาง 25-26 องศาเซลเซียส และ
อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตคือ 27.5 
องศาเซลเซียส แตอุณหภูมิที่สูงกวา 32 องศา
เซลเซียส อาจเปนสาเหตทุาํใหขงิเกิดอาการใบไหม 
นอกจากน้ีอุณหภูมิตํ่าอาจทําใหเกิดการพักตัวของ
หวัพันธุ และการเจริญของหัวใตดนิท่ีเหมาะสมควร
ไดรับแสงในชวงระยะเวลา 10-16 ชั่วโมง (Fikre 
and Kifle, 2013)

เปอรเซ็นตการเกิดโรค
ดานเปอรเซ็นตการเกิดโรคขิง G3 G4 และ 

G5 ที่ใชเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรและขิง
ปลกูตามกรรมวธิเีกษตรกร ไมมอีาการเกดิโรคเหีย่ว
จากเช้ือแบคทีเรีย R. solanacearum และไมพบ
เช้ือสาเหตุในดิน จากการเก็บตัวอยางพืชและดิน
สงวิเคราะหเช้ือสาเหตุที่หนวยงานวิจัยแบคทีเรีย 
กลุมโรคพืช สํานักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช

ผลผลิตและองคประกอบผลผลิต
จํานวนแงงตอเหงา
จํานวนแงงตอเหงาขิงเริ่มลดลงในการปลูก

แตละรุน โดยเริ่มตั้งแตรุนที่ 3 ที่มีขนาดเล็ก และ
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เริ่มขนาดใหญมากขึ้นในรุนที่ 5 จํานวนแงงตอ
เหงาขิง G3 มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 17 แงง 
แตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติกับขิง G4 ที่มี
จาํนวนแงงเทากบั 12 แงง และขิง G4 มจีาํนวนแงง
มากกวาอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติกับขิง G5 ที่มี
จํานวนแงงเฉลี่ยเทากับ 7 แงง แตเมื่อเปรียบเทียบ
จาํนวนแงงในรุนที ่5 ทีใ่ชเทคโนโลยขีองกรมวชิาการ
เกษตร (7 แงงตอเหงา) นอยกวาขิงของเกษตรกร 

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

DOA’s Technology
Farmer’s 

Technology P-value

G3 G4 G5 G5

Sprout germination (%)
sprouts/rhizome
Rhizome weight (g/rhizome)
Yield (kg/rai)

92
17
433

3,248

97
12

1,351
10,133

99
7

1,409
10,568

98
9

910
6,725

-
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.

(9 แงงตอเหงา) แตไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
แตขนาดของเหงาที่ไดจากการใชเทคโนโลยีของ
กรมวิชาการเกษตร จะมีขนาดใหญกวาวิธีการผลิต
ขงิของเกษตรกร ซึง่ผลการทดลองมคีวามสอดคลอง
กับการศึกษาของ Thaveechai et al. (1997) 
ที่แสดงใหเห็นวาหัวพันธุขิงท่ีไดจากการเพาะเล้ียง
เนือ้เยือ่มกีารผลติกอและแงงไดในจาํนวนทีม่ากกวา 
(Table 1)

นํ้าหนักตอเหงา
นํ้าหนักของเหง าขิงที่ ใช  เทคโนโลยีของ

กรมวิชาการเกษตรในรุน G3 รุน G4 และรุนที่ 5 
มนีํา้หนักเพิม่ขึน้ในแตละรุน ซึง่ขงิรุน G4 มนีํา้หนกั
ตอเหงาเฉลี่ย 1,351 กรัม มีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติกับขิงรุน G3 ที่มีนํ้าหนักเหงา
เฉลีย่ 433 กรัม และไมแตกตางทางสถิตกิบัขิงรุน G5 
ที่มีนํ้าหนักตอเหงาเฉลี่ยมากที่สุด 1,409 กรัม และ
ขิงรุน G5 มีนํ้าหนักตอเหงาเฉลี่ยแตกตางกันอยาง

มนียัสาํคญัทางสถติกิบัขิงของเกษตรกร ซึง่มนีํา้หนกั
ตอเหงาเฉลีย่ 910 กรมั (Table 1) จากผลการทดลอง
แสดงใหเหน็วา B. subtilis ชวยปองกันโรคและเพ่ิม
ผลผลิตของขิง เชนเดียวกับการใชจลุนิทรียสามชนิด 
ไดแก B. subtilis, Trichoderma album และ 
Trichoderma hamatum มผีลในการเพิม่นํา้หนกั
ของหวัมนัฝรัง่ (Abd – El-Khair and Self El-Nasr 
HI, 2011) นอกจากนีข้งิรุน G3 มจีาํนวนแงงตอเหงา
มากกวาขิงรุน G4 เมื่อเทียบสัดสวนจํานวนแงงตอ
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นํา้หนกั พบวาแตละแงงมนีํา้หนกันอยกวาขงิรุน G4 
ทีม่จีาํนวนแงงนอยกวาแตนํา้หนกัตอเหงามากกวา 
ขิงรุ น G5 มีจํานวนแงงขิงนอยกวาขิงรุ น G4 
มีนํ้าหนักตอเหงามากกวาและไมแตกตางกันทาง
สถิตกิบัขงิรุน G4 แตมนีํา้หนักตอเหงามากกวาและ
แตกตางกันทางสถิติกับขิงที่ปลูกวิธีของเกษตรกร 

ผลผลิตตอไร
ผลผลิตรวมตอไรของขิงในรุ น G5 ที่ใช 

เทคโนโลยขีองกรมวชิาการเกษตร (10,568 กโิลกรมั
ตอไร) ใหผลผลิตไดมากกวาในรุน G4 (10,133 
กิโลกรัมตอไร) และรุน G3 (3,248 กิโลกรัมตอไร) 
ตามลาํดบั (Table 1) และใหผลผลติมากกวาขงิของ
เกษตรกร (6,725 กิโลกรัมตอไร) ซึ่งผลผลิตขิงรุน 
G4 มอีตัราการเพิม่ข้ึนของผลผลิตเมือ่เปรยีบเทยีบ
กบัขงิรุน G3 เทากบั 67.95 เปอรเซน็ต และเพ่ิมขึน้
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัขงิของเกษตรกร 32.65 เปอรเซน็ต 
ผลผลิตขงิตอไรทีป่ลกูซ้ําแปลงเดิมในปที ่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
ชวยเพ่ิมปรมิาณผลผลิตในการเก็บเกีย่ว (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
รากของตนมันฝร่ัง ชวยสงเสริมการเพ่ิมผลผลิต
ในหัวมันฝรั่งได

ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตขิง
ตนทุนหลักในการปลูกขิง ไดแก คาหัวพันธุ 

คา BS-DOA 24 คาแรงงาน โดยตนทุนรวมตอไรมี
มูลคาสูงสุดในแปลงเกษตรกรท่ีใชเทคโนโลยีของ
กรมวชิาการเกษตรรุน G3 (28,817 บาทตอไร) รอง
ลงมา ไดแก รุน G4 (25,425 บาทตอไร) รุน G5 
(25,300 บาทตอไร) และการผลิตขิงดวยวิธี
ของเกษตรกร (24,875 บาทตอไร) ตามลําดับ 
(Table 2) เมือ่เปรยีบเทยีบตนทนุการผลติขงิแตละ
รุ นที่ลดลง ซึ่งสัมพันธกับราคาคาหัวพันธุ และ
สัดสวนผลผลิตที่เพิ่มขึ้น พบวา ขิงรุน G4 มีตนทุน
ตํ่ากวารุน G3 เทากับ 12 เปอรเซ็นต และขิงรุน G5 
มีต นทุนต่ํากวาขิงรุ น G4 และขิงที่ปลูกดวย
เทคโนโลยีของเกษตรกร เทากับ 1 เปอรเซ็นต และ 
2 เปอรเซ็นต ตามลําดับ

เมื่อพิจารณาเฉพาะตนทุนหัวพันธุขิง พบวา 
ตนทนุหวัพนัธุขงิของเกษตรกร (10,108 บาทตอไร) 
มีตนทุนสูงกวาเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร
ในรุน G3 (6,156 บาทตอไร), รุน G5 (2,128 บาท
ตอไร) และรุน G4 (1,748 บาทตอไร) ตามลําดับ 
นอกจากนีก้ารใชเทคโนโลยขีองกรมวชิาการเกษตร
ดวยการใช BS-DOA 24 ควบคุมโรคเห่ียวเขียว
ในขิง เปนการเพิ่มตนทุนการผลิตขิงในแตละรุน 
แตทําใหปริมาณผลผลิตขิงเพิ่มขึ้น ทําใหเกษตรกร
มีรายไดเพิ่มขึ้นและทําใหมีกําไรเพิ่มมากขึ้น

รายไดรวมตอไร เทยีบกับราคากลาง 20 บาท
ตอกิโลกรัม พบวาขิงรุน G3 มีรายไดรวมเทากับ 
64,696 บาท รุน G4 เทากับ 202,660 บาท รุน G5 
เทากับ 211,360 บาท และรายไดวธิกีารผลิตขิงของ
เกษตรกรเทากบั 134,500 บาท เมือ่หกัตนทนุดาน
การผลิต พบวาขงิรุน 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 กอใหเกดิรายไดสงูสดุ (211,360 บาทตอ
ไร) และสูงกวาการผลิตขงิของเกษตรกร (134,500 
บาทตอไร) เพราะผลผลิตขิงที่เพิ่มขึ้นและตนทุน
คาหัวพันธุที่ลดลง ทําใหไดกําไรสุทธิไดมากที่สุด 
(186,060 บาทตอไร) ทําใหมีกําไรสุทธิมากกวาขิง
รุน G3 (80.57 เปอรเซ็นต) G4 (4.74 เปอรเซ็นต) 

และขงิของเกษตรกร (41.08 เปอรเซน็ต) ซึง่เปนไป
ในทิศทางเดียวกันกับ NdaNmadu (2013) แสดง
ใหเห็นวาตนทุนสวนใหญของการปลูกขิง ไดแก 
ตนทุนแรงงาน หัวพันธุ ปุย มีความเกี่ยวของอยาง
มีนัยสําคัญ ตอผลลัพธที่ไดพบวาเกษตรกรท่ีใช
เทคโนโลยีปลูกขิงแบบผสมผสานมีผลผลิตเพ่ิมข้ึน 
18.55 เปอรเซน็ต ตนทนุสวนใหญจะเปนคาแรงงาน 
(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.

Item
DOA’s Technology Farmer’s Technology

G5G3 G4 G5

Ginger rhizome seed (Baht/rai)
Material cost (Baht/rai)
Bacillus subtilis (Baht/rai)
Labor cost (Baht/rai)
Total costs (Baht/rai)
Income (Baht/rai)
Profi t (Baht/rai)
BCR

6,156
13,461
4,400
4,800
28,817
64,960
36,143
1.25

1,748
14,477
4,400
4,800
25,425
202,660
177,235

6.97

2,128
13,972
4400
4,800
25,300
211,360
186,060

7.35

10,108
9,967

-
4,800
24,875
134,500
109,625

4.41

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

การถายทอดเทคโนโลยีสูเกษตรกร
หลังสิ้นสุดการดําเนินงานมีการถายทอด

เทคโนโลยี โดยผานกจิกรรมตาง ๆ  ไดแก การฝกอบรม 
(จํานวน 100 ราย) การพาไปศึกษาดูงาน (จํานวน 
37 ราย) และการจัดทําแปลงตนแบบ ผลการ
ถายทอดเทคโนโลยีพบวา หลังจากการส้ินสุดการ
อบรม เกษตรกรที่เขารับการอบรมมีความรูเรื่อง

การปลูกขิงซํ้าพื้นที่เพิ่มข้ึนจาก 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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มีรายไดเพ่ิมขึ้นในปที่ 1 เทากับ 120,000 บาท
ตอไร และปที่ 2 เทากับ 61,460 บาทตอไร

สรุปผลการวิจัย
วัตถุประสงคของการวิจัยนี้เพื่อแกไขปญหา

แกเกษตรกรผูปลูกขิงที่ประสบปญหาการระบาด
ของโรคเหี่ยว ทําใหไมสามารถปลูกซํ้าพ้ืนที่เดิมได 
ตองยายพ้ืนที่ปลูกใหมทุกป การใชเทคโนโลยีการ
ผลิตขิงแบบผสมผสานชวยแกไขปญหาการระบาด
ของโรคเห่ียวขงิและสามารถปลูกซํา้ไดในพืน้ท่ีเดมิได 
ดวยวธิกีารจดัการแปลงปลกู คอือบดนิดวยปนูขาว
ผสมยูเรียอัตรา 800:80 กิโลกรัมตอไร การใชเชื้อ
แบคทีเรียปฏิปกษ Bacillus subtilis BS-DOA 24 
และการใชหวัพนัธุขงิปลอดโรคทีไ่ดจากการเพาะเลีย้ง
เนื้อเยื่อ ปลูกในแปลงเดิมจนไดรุน G3 G4 และ G5 
ปลูกเปรียบเทียบกับวิธีการผลิตขิงของเกษตรกร 
ที่ศูนยวิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ ป 2558-2563 
พบวา การใชเทคโนโลยีการปลูกแบบผสมผสาน
สามารถปลกูขงิซํา้พืน้ทีต่อเนือ่ง 5 ป โดยผลผลติขงิ
ทุกรุนหลังจากปลูก 11 เดือน มีคุณภาพปราศจาก
โรคเหีย่ว การปลกูโดยใชหวัพนัธุขงิรุน G4 และ G5 
จะใหผลผลิตตอไร 10,133 และ 10,568 กิโลกรัม 
สูงกวาแปลงปลูกขิงของเกษตรกรท่ีไดผลผลิต 
6,725 กิโลกรัม และมีรายไดเพ่ิมสูงกวากรรมวิธี
เกษตรกร โดยขิงรุน G5 มีรายไดเฉล่ีย 211,360 
บาทตอไร สงผลใหไดกาํไรสทุธสิงูถึง 186,060 บาท
ตอไร สงูกวาการปลกูตามกรรมวิธเีกษตรกร คดิเปน 
41.08 เปอรเซ็นต

ดังน้ัน การปลูกขิงตามข้ันตอนน้ีสามารถ
ปลกูซํา้ในพืน้ทีเ่ดมิ หรอืปรบัใชวธิกีารโดยปลกูสลบั
หมุนเวียนกับพืชชนิดอื่น ปตอปในพ้ืนที่เดิม เปน
แนวทางชวยใหเกษตรกรมีความสะดวกในการ
ดําเนินกิจกรรมในแปลงปลูก คาดวาผลที่ไดรับ

จะไดตรงตามเปาหมายทีว่างไว คอื เกษตรกรสามารถ
ผลิตขิงท่ีมีคุณภาพในพื้นที่เดิมโดยปราศจากโรค
เหี่ยวได ชวยลดพ้ืนท่ีการปลูกขิงในพื้นท่ีใหม ได
มากกวา 2,000 ไร ชวยใหเกษตรกรมีความสะดวก
ในการจัดการแปลงปลูก ลดตนทุน ลดความเสี่ยง
จากความสูญเสียจากการเกิดโรคขิง มีผลผลิตและ
รายไดเพิ่ม รวมถึงไดชวยฟนคืนสภาพแวดลอม
บนพื้นที่สูงใหมีความยั่งยืน
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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
งานวจิยัน้ีศกึษาทีส่ถานวีจิยัทาเชยีด คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร จงัหวัด

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/พนัธุ ซํ้าละ 3 ตน นํ้าหนัก
ทะลายเฉล่ีย องคประกอบทะลายและผลผลิตนํ้ามันเก็บตัวอยางพันธุละ 3 ทะลาย/ซํ้า/ป พบวา 
ธาตุอาหารและสมบัติทางเคมีของดินอยูในเกณฑที่ตํ่า การเจริญเติบโตทางลําตนพบวา พันธุ UT
 มคีวามยาวทางใบสูง พนัธุ S2 มจีาํนวนใบยอย ความกวางโคนกานใบ สวน CR มคีวามสูงตนสงู ทีล่กัษณะ
ผลผลิต องคประกอบผลผลิต องคประกอบทะลาย และผลผลิตนํ้ามัน พบวา พันธุ PU1 มีผลผลิต
ทะลายสด นํ้าหนักทะลายเฉลี่ย และผลผลิตน้ํามันสูง สวนพันธุ UT มีจํานวนทะลายสูง พันธุ PR 
มีเปอรเซ็นตเน้ือปาลมสดตอผลสูง พันธุ S7 มีคาเปอรเซ็นตผลตอทะลาย และเปอรเซ็นตนํ้ามันตอ
ทะลายสูง สวนพันธุ CP มีเปอรเซ็นตนํ้ามันตอเน้ือปาลมแหงสูง คาอัตราพันธุกรรมพบวาลักษณะ
ที่ควรใชเปนเกณฑในการคัดเลือก คือ ความยาวทางใบ จํานวนใบยอย ความกวางโคนทางใบ ความสูงตน 
ผลผลิตทะลายสด นํ้าหนักทะลายเฉลี่ย นํ้ามันตอเนื้อปาลมแหง และผลผลิตนํ้ามัน เนื่องจากมีอัตรา
พันธุกรรมท่ีระดับปานกลาง เมื่อใชลักษณะเหลาน้ีในการคัดเลือกพบวา พันธุ UT S2 และCR มีการ
เจริญเติบโตที่ดี สวนพันธุ PU1 และ CP ใหผลผลิตดี
คําสําคัญ:  ปาลมนํ้ามัน การเจริญเติบโต ผลผลิตน้ํามัน องคประกอบผลผลิต
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คํานํา
ปาลมนํา้มนัเปนพชืนํา้มนัทีม่ศีกัยภาพในการ

แขงขันสูงกวาพืชน้ํามันชนิดอ่ืน ทั้งดานการผลิต
และการตลาด เนื่องจากเปนพืชที่ใหผลผลิตน้ํามัน
ตอหนวยพ้ืนที่สูง ทําใหมีตนทุนการผลิตและราคา
ตํ่ากวานํ้ามันพืชชนิดอื่น (ธีระ, 2554) นํ้ามันปาลม
สามารถใชประโยชนไดหลายดานท้ังในสินคา
อุปโภค บริโภค และพลังงานทดแทน เชน ใชเปน
วตัถดุบิในอตุสาหกรรมผลติสบู อตุสาหกรรมอาหาร 
เชน นมขนหวาน ไอศกรีม เนยขาว ทั้งยังใชเปน
ไบโอดีเซลไดอีกดวย (Yusof, 2007) ประเทศไทย
มีการขยายพ้ืนท่ีปลูกปาลมเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว 
จนกระท่ังปจจบุนัประเทศไทยมีพืน้ทีป่ลกูปาลมนํา้มนั
ประมาณ 5.2 ลานไร โดยมีการขยายพ้ืนที่ปลูก
ในภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บางสวน (Office of Agricultural Economics, 
2018) โดยไมคาํนงึถงึความเหมาะสมของพืน้ทีป่ลกู
จะสงผลตอการเจริญเตบิโตและการใหผลผลติของ
ปาลมนํ้ามันซ่ึงไมสามารถแขงขันและไมคุ มกับ
การลงทุนเนื่องจากคุณภาพของพันธุปาลมนํ้ามัน
และประสิทธิภาพในการจัดการสวนที่ดีไมพอเมื่อ
เทียบกับพื้นที่ภาคใต ดังน้ันพันธุปาลมนํ้ามันที่ดี
ตองปรับตัวและตอบสนองตอสภาพแวดลอมไดดี 
พันธุปาลมนํ้ามันที่นิยมปลูกเปนการคาในปจจุบัน 
คือ พันธุลูกผสมเทเนอราที่ไดจากการผสมระหวาง
แมพันธุดูราและพอพันธุพิสิเฟอรา ธีระ (2554) 
รายงานวา พนัธุปาลมนํา้มนัทีด่ตีองผานกระบวนการ
ปรับปรุงพันธุ และสามารถ ยืนยันไดวา เปนพันธุที่
ใหผลผลิตน้ํามันตอหนวยพื้นที่สูงสามารถปรับตัว
เขากับสภาพแวดลอมในแหลงปลูกไดดีแตใน
ปจจบุนัเกษตรกรยังขาดความเขาใจในการเลือกใช
พนัธุปาลมนํา้มนัทีด่ ีทาํใหเกดิปญหาในการ พฒันา
ปาลมน้ํามันของไทย และเกิดผลเสียหายตอ

เกษตรกรเองรวมท้ังเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ
ดวย การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเบื้องตนเพื่อ
ศึกษาความสัมพันธระหวางพันธุกับพื้นที่ปลูกรวม
ทัง้ประเมินอตัราพันธกุรรมอยางกวาง ของลักษณะ
การเจริญเติบโต ผลผลิตทะลาย องคประกอบ
ผลผลิต และผลผลิตนํ้ามัน ของลูกผสมเทเนอรา
ในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง ขอมูลที่ไดจากการศึกษา
จะนํามาใชเปนขอมูลพื้นฐานในการทดลองตอไป

อุปกรณและวิธีการ
งานวจิยันีด้าํเนนิงาน ระหวางเดอืนกุมภาพันธ 

2561 ถึง เดือน กุมภาพันธ 2562 ที่แปลงรวบรวม
พนัธุปาลมนํา้มนั สถานวีจิยัทาเชียด คณะทรพัยากร
ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พื้นที่ปลูก
มีการขุดรองคูระบายน้ํามีนํ้าตลอดท้ังป พันธุที่ใช
ในการศึกษาประกอบดวยปาลมนํ้ามันลูกผสม
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) 
ขอมลูปรมิาณธาตอุาหารในดนิ โดยเก็บตวัอยางดนิ
ทีร่ะดบัความลกึ 0 - 30 เซนตเิมตร วเิคราะหขอมลูดนิ
ที่ศูนยปฏิบัติการวิเคราะหกลางคณะทรัพยากร
ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

เก็บขอมูลการเจริญเติบโต 4 ซํ้าตอพันธุ  
ซํ้าละ 3 ตน เก็บขอมูลทุก 3 เดือนเปนเวลา 1 ป 
การบันทึกลักษณะการเจริญเติบโตทางลําตนโดย
วิธีวิเคราะหแบบไมทําลายตนของ Corley และ 
Tinker (2003) โดยเก็บจากทางใบท่ี 17 มีดังนี้ 
ความกวางใบยอย (วัดจากการสุมใบยอย จํานวน 
5 ใบ อยูตรงบริเวณสันของทางใบเริ่มเปลี่ยนจาก
สันใบเรียบเปนสันใบเหลี่ยม) ความยาวใบยอย 
(วัดจากการแบงพื้นที่ของทางใบเปน 5 สวน 
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หลังจากนั้นวัดความยาวของใบยอยในแตละสวน
โดยในแตละสวนทําการวัดเพียง 1 ใบ) ความกวาง
และหนาทางใบ (ตําแหนงที่วัดอยูที่จุดกําเนิดของ
ใบยอยลางสุด) ความยาวทางใบ (วัดจากจุดกําเนิด
ใบยอยลางสุดไปจนถึงปลายทางใบ) จาํนวนใบยอย 
(นับจากจํานวนใบยอยรวมทั้ง 2 ขางของใบ) 
ความสูงทั้งหมด (วัดความสูงจากโคนตนจนถึงโคน
ทางใบท่ี 1) ความสงูของตน (วดัจากโคนตนไปจนถึง
โคนของใบยอยของทางใบท่ี 17) และขนาด
เสนผาศูนยกลางลําตน (วัดจากบริเวณกึ่งกลาง
ลําตนเหนือระดับผิวดิน 1 เมตร) 

พื้นที่ ใบ สามารถหาได จากสมการของ 
Henson (1993)

LA  =  -0.25+0.45nlw
เมื่อ n  =  จํานวนใบยอย
lw  =  คาเฉลี่ยของความยาวใบยอย x 
  คาเฉลี่ยความกวางใบยอย
เก็บขอมูลจํานวนทะลายโดยการนับจํานวน

ทะลายในแตละรอบทีเ่กบ็และทาํเครือ่งหมายทกุทะลาย 
โดยใชตนท่ีเกบ็การเจรญิเตบิโต 4 ซํา้ตอพันธุ ซํา้ละ 
3 ตน เก็บขอมูลทุก 3 เดือนเปนเวลา 1 ป

เกบ็ขอมลูนํา้หนกัทะลายเฉล่ีย องคประกอบ
ทะลายและผลผลิตนํา้มนัโดยวธิกีารของ ธรีะ (2554) 
โดยเก็บเก่ียวทะลายปาลมน้ํามันที่สุกแกเต็มท่ีจาก
ตนทีเ่กบ็ตวัอยางพนัธุละ 3 ทะลาย/ซํา้/ป นาํมาช่ัง
ทะลายสด จากนั้นใชขวานสับแยกกาน ชอผลยอย 
ออกจากแกนทะลาย ชั่งนํ้าหนักแกน ทะลายสด 
และกานชอผลยอย หลงัจากน้ันสบัยอยแกนทะลายสด
แลวอบทีอ่ณุหภูม ิ70 องศาเซลเซยีส นาน 48 ชัว่โมง 
เพือ่หาเปอรเซ็นตความช้ืน สุมเลือกกานชอผลยอย
ประมาณ 1/4 ของกานชอผลยอยทั้งหมด นํามาช่ัง
นํ้าหนัก และแยกผลปาลมออกจากกานชอผลยอย 
นาํผลปาลมมาคดัแยกเปนผลปาลมดแีละผลปาลม

ลีบ ชั่งนํ้าหนักผลปาลมดี 25-50 ผล ชั่งนํ้าหนักสด 
หลังจากน้ันแยกเน้ือปาลมออกจากเมล็ด แลวช่ัง
นํา้หนักเนื้อปาลมสดและเมล็ดปาลม จากนั้นนําไป
อบท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 48 ชั่วโมง 
ชั่งนํ้าหนักหลังอบ บดเน้ือปาลมแหงใหละเอียด 
แลวนาํมาวเิคราะหเปอรเซน็ตนํา้มันของเนือ้ปาลม
แหง สวนเมล็ดปาลมแหง นาํมาแยกเปน 2 สวน คอื 
สวนของกะลาปาลมและสวนของเน้ือในเมล็ด แยก
ชัง่น้ําหนกัและนาํเนือ้ในเมลด็แหงมาบดใหละเอยีด 
เพือ่วเิคราะหหาเปอรเซ็นตนํา้มนัตอเนือ้ปาลมแหง 
โดยนาํเนือ้ปาลมท่ีบดละเอียดแลวใสถงุบรรจุ ปดผนกึ
ใหเรียบรอย ชั่งน้ําหนัก นํามาแชในน้ํามันเบนซิน 
นานติดตอกัน 5 วัน โดยตองเปล่ียนนํ้ามันเบนซิน
ใหมทุกวัน เมื่อครบ 5 วัน นําถุงบรรจุมาผึ่งในที่รม
ใหแหง ชั่งนํ้าหนักและบันทึกนํ้าหนักเสนใยแหง 
วิเคราะหขอมูลองคประกอบทะลาย องคประกอบ
ผลผลิต และผลผลิตนํ้ามัน ดวยวิธี Nigerian 
Institute for Oil Palm Research (NIFOR) 
(Corley and Tinker, 2003) โดยเลือกลักษณะ
เปอรเซ็นตผลตอทะลาย เปอรเซ็นตเนื้อปาลมสด
ตอผล เปอรเซ็นตนํ้ามันตอเนื้อปาลมแหง และ
เปอรเซน็ตนํา้มนัตอทะลาย ทีม่สีหสัมพนัธในทางบวก
สูงกับผลผลิตนํ้ามัน (ณัฐพงศ, 2557) วิเคราะหหา
ความแปรปรวนของลักษณะการเจริญเติบโตทาง
ลําตน และผลผลิตเพื่อตรวจสอบความแตกตาง
ระหวางพันธุ โดยวิเคราะหผลทางสถิติโดยใช
โปรแกรม R (R-language and environment for 
statistical computing and graphics) โดย
เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยวิธี 
Duncan’s new multiple range test (DMRT) 
การประเมนิอตัราพันธกุรรม อตัราพันธกุรรมอยาง
กวาง (h2

b.s.) เปนอตัราสวนระหวางความแปรปรวน
ทางพันธุกรรมท้ังหมดตอความแปรปรวนท่ีสังเกต
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ไดทัง้หมดคํานวณไดจากสูตรของ Srinives (1982) 
การประเมินคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของ
ฟโนไทปและจีโนไทป สามารถคํานวณไดจากสูตร 
Burton and De Vane (1953)

ผลการวิจัย
สมบัติทางเคมีและปริมาณธาตุอาหารในดิน

ผลการวิเคราะหปริมาณธาตุอาหารสมบัติ
ทางเคมีภายในแปลงปาลมน้ํามัน พบวา ระดับ

ปริมาณธาตุอาหารอยูในเกณฑที่ตํ่า คาความเปน
กรด-ดาง มีคาความเหมาะตํ่า คือ 6.79 1:5 H2O 
ความสามารถในการแลกเปล่ียนประจุบวก ปรมิาณ
อนิทรยีคารบอน ไนโตรเจนทัง้หมด ฟอสฟอรสัท่ีเปน
ประโยชน และโพแทสเซียมมีคาความเหมาะสม
อยู ในระดับตํ่ามีคา 5.23 มิลลิกรัม/กิโลกรัม, 
0.44%, 0.05%, 7.28 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และ 
25.64 มิลลิกรัม/กิโลกรัมตามลําดับ (Table 1) 

Table 1  Physical and chemical properties of soil in Tha Chiat research station

Chemical properties
Tha Chiad

0-30 cm. Level

Soil pH (1:5 H2O)
CEC (mg/kg)
OC (%)
Total N (%)
Avai. P (mg/kg)
Exch. K (mg/kg)

6.79
5.23
0.44
0.05
7.28
25.64

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
ทางใบของปาลมนํา้มนัพนัธุ UT มคีาของลกัษณะนี้
สูงที่สุดมีคา 551.04 เซนติเมตร ซึ่งไมมีความ
แตกตางทางสถิติกับพันธุ PR S2 GT PU1 และCR 
สวนพันธุ S7 มคีาของลักษณะน้ีตํา่ทีส่ดุ คอื 426.89 
เซนติเมตร ลักษณะความยาวใบยอยพบวาไมมี
ความแตกตางทางสถิติของปาลมนํ้ามันทั้ง 8 พันธุ 

โดยพันธุ GT มีแนวโนมใหคาของลักษณะนี้สูงสุด
มีคา 82.95 เซนติเมตร สวนพันธุ UT มีคาของ
ลักษณะตํ่าท่ีสุดมีคา 73.69 เซนติเมตร ลักษณะ
ความกวางใบยอยไมมีความแตกตางทางสถิติของ
ปาลมนํ้ามันทั้ง 8 พันธุ โดยปาลมนํ้ามันพันธุ UT 
มีคาสูงที่สุดมีคา 5.79 เซนติเมตร สวนพันธุ CR 
มีคาของลักษณะนี้ตํ่าสุดมีคา 5.11 เซนติเมตร 
ลกัษณะจํานวนใบยอยปาลมนํา้มันพนัธุ S2 มจีาํนวน
ใบมากที่สุดคือ 321.70 ใบ ซึ่งไมมีความแตกตาง
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ทางสถิติกับปาลมนํ้ามันพันธุ UT PR GT CP PU1 
และ CR สวนพันธุ S7 มีจํานวนใบยอยต่ําท่ีสุด 
281.26 ใบ ลักษณะความกวางโคนกานใบพันธุ S2 
มีคาของลักษณะสูงที่สุดมีคา 80.11 มิลลิเมตร 
ซึ่งไมมีความแตกตางทางสถิติกับพันธุ UT S7 GT 
CP PU1 และพันธุ CR สวนพันธุ PR มีคาของ
ลักษณะตํ่าสุดคือ 61.96 มิลลิเมตร ลักษณะ
ความหนาโคนกานใบไมมคีวามแตกตางทางสถติกิบั
ปาลมน้ํามันทั้ง 8 พันธุ โดยพันธุ S2 มีแนวโนม
ใหคาของลักษณะสูงที่สุดมีคา 41.17 มิลลิเมตร 
สวนพนัธุ PR มแีนวโนมใหคาของลกัษณะน้ีต่ําทีส่ดุ 
34.79 มลิลเิมตร ลกัษณะความสงูลาํตนปาลมนํา้มนั
พันธุ CR มีคาสูงที่สุดในลักษณะน้ีมีคา 391.74 

เซนติเมตร ซึ่งไมมีความแตกตางทางสถิติกับพันธุ 
UT PR S2 GT CP และ PU1 สวนพนัธุ S7 มคีวามสูง
นอยท่ีสุดคือ 290.59 เซนติเมตร ลักษณะเสนผา
ศูนยกลางลําตนไมมีความแตกตางทางสถิติกับ
ปาลมนํ้ามันทั้ง 8 พันธุ โดยปาลมนํ้ามันพันธุ PR 
มีแนวโนมใหคาเสนผาศูนยกลางลําตนสูงที่สุดมีคา 
71.15 เซนติเมตร สวนพันธุ CP มีแนวโนมใหคา
เสนผาศนูยกลางลาํตนตํา่ทีส่ดุมคีา 65.96 เซนตเิมตร 
ลักษณะพ้ืนท่ีใบพบวาไมมีความแตกตางทางสถิติ
กบัปาลมนํา้มนัท้ัง 8 พนัธุ โดยปาลมนํา้มนัพนัธุ GT 
มแีนวโนมใหคาพ้ืนทีใ่บสูงท่ีสดุมคีา 6.55 ตารางเมตร 
สวนพันธุ CP มีแนวโนมใหคาพื้นท่ีใบต่ําท่ีสุดมีคา 
5.52 ตารางเมตร (Table 2) 

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

Genotypes RL LL LW LN PW PD H TD LA

UT
PR
S7
S2

GT
CP
PU1
CR

551.04a1

526.59ab
426.89c
513.04ab
535.89ab

491.37b

511.00ab
535.67ab

73.69
74.47
81.03
76.71
82.95

79.89

76.46
77.39

5.79
5.58
5.29
5.58
5.73

5.17

5.64
5.11

318.89a
313.33ab
281.26b
321.70a
303.11ab

293.26ab

293.04ab
307.78ab

71.18ab
61.96b
71.43ab
80.11a
67.70ab

72.85ab

72.46ab
73.89ab

41.02
34.79
39.13
41.17
38.63

38.03

38.58
37.36

350.11ab
341.26ab
290.59b
357.59ab
346.33ab

317.26ab

351.30ab
391.74a

69.70
71.15
68.59
66.00
67.30

65.96

66.85
68.67

6.20
5.95
5.64
6.21
6.55

5.52

5.76
5.55

F-test

CV.

**

6.23

ns

6.67

ns

10.56

**

6.32

**

12.49

ns

11.25

**

12.77

ns

5.45

ns

15.92

1 = 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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ผลผลิตน้ํามันและผลผลิตทะลาย 
1. ลักษณะผลผลิตทะลาย 

ลกัษณะผลผลติทะลายสดพบวาปาลมน้ํามนั
พันธุ PU1 ใหผลผลิตทะลายสดสูงที่สุดถึง 723.67 
กิโลกรัม/ตน/ป ซึ่งไมแตกตางทางสถิติกับพันธุ UT 
สวนพนัธุเปารงคใหผลผลติทะลายสดตอปนอยทีส่ดุ
เพยีง 465.67 กโิลกรัม/ตน/ป และท่ีจาํนวนทะลาย
พบวาพันธุ UT มีจํานวนทะลายสูงที่สุดเทากับ 
35.33 ทะลาย/ตน/ป ซึ่งไมแตกตางทางสถิติกับ
พันธุGT PU1 และพันธุ CR สวนพันธุ PR และ S7 
ใหจาํนวนทะลายต่ําทีส่ดุเพยีง 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 มคีาของลกัษณะนีส้งูทีส่ดุมคีา 75.41 เปอรเซน็ต 
ซึง่ไมแตกตางทางสถิตกิบัพนัธุ UT S2 GT CP PU1 
และ CR สวนพนัธุทีม่คีาของลกัษณะตํา่ทีส่ดุคอืพนัธุ 
PR มคีาเพียง 64.90 เปอรเซน็ต ลกัษณะเปอรเซน็ต
เน้ือปาลมสดตอผลพบวามีความแตกตางอยางมี
นยัสาํคญัจากทัง้ 8 พนัธุ โดยพนัธุ PR มคีาลกัษณะนี้
สงูสดุมคีา 89.31 เปอรเซน็ต ซึง่ไมแตกตางทางสถิติ
กับพันธุ UT S2 PU1 และ CR สวนพันธุ CP ให
เปอรเซ็นตเนื้อปาลมสดตอผลตํ่าที่สุดเพียง 76.63 
เปอรเซน็ต ทีล่กัษณะเปอรเซน็ตนํา้มนัตอเนือ้ปาลม
แหงพบวาพันธุ CP มีคาของลักษณะนี้สูงที่สุดคือ 
73.33 เปอรเซน็ต ซึง่ไมมคีวามแตกตางทางสถติกิบั

พันธุ UT S7 S2 GT PU1 และพันธุ CR สวนพันธุ 
PR ใหคาตํ่าที่สุดมีคา 52.89 เปอรเซ็นต และ
ลักษณะเปอรเซ็นตนํ้ามันตอทะลายพบวาพันธุ S7 
ใหคาสูงท่ีสุดคือ 34.56 เปอรเซ็นต ซึ่งไมแตกตาง
ทางสถิตกิบัพนัธุ UT S2 GT CP PU1 และ CR และ
พันธุเปารงคใหคาตํ่าที่สุดเพียง 22.56 เปอรเซ็นต 
(Table 3) 

3. ผลผลิตนํ้ามัน
ผลผลิตนํ้ามันของปาลมนํ้ามันท้ัง 8 พันธุ 

มคีวามแตกตางทางสถติอิยางมนียัสาํคญั 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)

สัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของฟ โนไทป  
สัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของจีโนไทปของ
ลักษณะการเจริญเติบโตและผลผลิต

คาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของลักษณะ
ฟโนไทป (PCV) และจีโนไทป (GCV) ของลักษณะ
การเจริญเติบโตทางลําตน พบวา ลกัษณะฟโนไทป
ของลักษณะการเจริญเติบโตทางลําตน มคีาระหวาง 
6.45-24.82 เปอรเซน็ต โดยผลผลตินํา้มนัมคีาสงูสดุ 
24.82 เปอรเซ็นต ลักษณะเสนผาศูนยกลางลําตน
มีคาตํ่าที่สุด 6.45 เปอรเซ็นต สวนจีโนไทปของ
ลักษณะการเจริญเติบโตทางลําตน มีคาระหวาง 
2.81-17.35 เปอรเซ็นต โดยคาผลผลิตนํ้ามันมี
คาสงูสุด 17.35 เปอรเซ็นต และเปอรเซ็นตผลตอ
ทะลายมีคานอยที่สุด 2.81 เปอรเซ็นต ซึ่งฟโนไทป
มีคามากกวาจีโนไทปทุกลักษณะ (Table 4) 
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อตัราพนัธกุรรมของลกัษณะการเจรญิเตบิโตและ
ผลผลิต

คาอัตราพนัธกุรรมของปาลมนํา้มนัทัง้ 8 พนัธุ 
มีคาอยูระหวาง 8.07-80.47 เปอรเซ็นต ลักษณะที่
มีคาอัตราพันธุกรรมระดับสูง คือ ความยาวทางใบ 
และเปอรเซ็นตนํา้มนัตอเน้ือปาลมแหง มคีา 80.47 

และ 79.58 เปอรเซ็นต สวนลักษณะท่ีมีคาอัตรา
พันธุกรรมระดับปานกลาง คือ ความยาวใบยอย 
จํานวนใบยอย ความกวางโคนกานใบ ความสูงตน 
ผลผลติทะลายสด นํา้หนกัทะลาย และผลผลตินํา้มนั 
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 (%) h2
b.s. (%)

Vegetative growths
Rachis length
Leafl et length
Leafl et width
Number of leafl et
Petiole width
Petiole depth
Height
Trunk diameter
Leaf area

511.44
77.82
5.49

304.05
71.45
38.59
200.34
68.03
5.92

14.09
8.99
11.90
9.54
16.19
12.97
23.52
6.45
16.94

12.64
6.03
5.49
7.15
10.30
6.45
15.75
3.45
5.79

80.47
44.98
21.25
56.15
40.47
24.70
44.85
28.60
11.66

Fresh fruit bunch (kg/plant/year) 592.08 14.63 10.74 53.84

Yield components
Bunch number (bunch/plant/year)
Average bunch weight (kg/plant)

31.08
19.08

10.21
12.70

5.48
10.04

28.84
62.42

Bunch components
%Fruit/Bunch
%Wet Mesocarp/Fruit
%Oil/Dry Mesocarp
%Oil/Bunch

71.34
82.62
68.31
29.08

7.78
7.43
10.45
21.55

2.81
4.48
9.32
6.12

13.03
36.40
79.58
8.07

Oil yield 172.38 24.82 17.35 48.86

PCV = Phenotypic Coefficient of Variation, GCV = Genotypic Coefficient of Variation, h2
b.s. = broad sense 

heritability
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วิจารณผล
สมบัติทางเคมีและปริมาณธาตุอาหารในดิน

เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณธาตุอาหารในดินที่
เหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโตของปาลมนํ้ามัน 
พบวา ดินมีความเปนกรดออน pH 6.79 ซึ่ง pH 
ที่เหมาะสมสําหรับปลูกปาลมนํ้ามันควรอยูที่ 5.5-
6.5 (ธีระ และธีระพงศ, 2558) อาจสงผลใหมี
ธาตุอาหารรองไดแก อะลูมิเนียม แมงกานีส และ
เหล็ก ละลายออกมานอยเกินไปจนพืชที่ปลูกไดรับ
ธาตุอาหารไมเพียงพอ (ณัฐพล และคณะ, 2563) 
วิธีแกโดยการใชปุ ยคอกอัตรา 0.5 ตันตอไร  
นอกจากนีภ้ายในแปลงปาลมนํา้มนัมรีะดบัปรมิาณ
ธาตุอาหารอยูในระดับตํ่า แสดงใหเห็นวาปริมาณ
ธาตุอาหารหรือสมบตัทิางเคมีในดนิทีม่กีารเปลีย่นแปลง
ไปจากเดิม อาจเกิดจากการใชประโยชนจากท่ีดิน
ตดิตอกนัเปนระยะเวลานาน ขาดการปรับปรุงและ
บาํรงุรกัษาดนิ เปนสาเหตสุาํคญัทีท่าํใหดนิในพืน้ที่
มีความอุดมสมบูรณลดลงจากเดิม การปรับปรุง
บาํรงุดนิเปนการรกัษาคณุภาพดนิเพือ่ใหดนิคงความ
อุดมสมบูรณ ใชเพาะปลูกพืชไดอยางย่ังยืน จําเปน
ตองปรบัปรงุบาํรุงดนิอยางตอเนือ่ง ถกูวธิ ีเหมาะสม
กบัลกัษณะและสมบัตขิองดิน (กองวิจยัและพัฒนา
การจัดการท่ีดิน, 2563) ผลผลิตทะลายสดของ
แตละพนัธุจะมกีารตอบสนองตอสภาพแวดลอมสงู
เชนเดียวกับการศึกษาของ Okoye et al. (2009) 
รายงานวาผลผลิตทะลายสดจะมีการตอบสนอง
เมื่อมีการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมสูง 
ซึง่ลกัษณะท่ีสาํคญัในการคัดเลือกพันธุปาลมนํา้มนั
คือผลผลิตและองคประกอบผลผลิต ไดแก ผลผลิต
จากจํานวนทะลายและน้ําหนักทะลายเปนเกณฑ
ที่จะใหผลผลิตนํ้ามันตอพื้นที่สูงสุด จากการศึกษา
คาของฟโนไทปมีคามากกวาจีโนไทปทุกลักษณะ 
ซึ่งการศึกษาของ Marhalil et al. (2013) and 

Okwuagwu et al. (2008) รายงานวา สมัประสทิธิ์
ความแปรปรวนของฟโนไทปทีส่งูกวาจโีนไทปแสดง
ถึงอิทธิพลของสภาพแวดลอมเขามาเกี่ยวของสูง
ในลักษณะน้ันๆ คาอัตราพันธุกรรมของลักษณะ
ความยาวทางใบ เปอรเซ็นตนํา้มนัตอเน้ือปาลมแหง 
ความยาวใบยอย จํานวนใบยอย ความกวางโคน
กานใบ ความสูงตน ผลผลิตทะลายสด นํ้าหนัก
ทะลาย และผลผลิตนํ้ามันมีคาระดับปานกลาง 
สอดคลองกับรายงานของ ธนนต และธีระ (2558) 
พบวา อัตราพันธุกรรมของลักษณะผลผลิตนํ้ามัน 
ผลผลิตทะลาย และองคประกอบผลผลิตมคีาระดับ
ปานกลาง เนื่องจากลักษณะดังกลาวมียีนควบคุม
จาํนวนมากและมอีทิธพิลของสภาพแวดลอมเขามา
เก่ียวของสงู และ ธรีะ (2548) รายงานวา การคดัเลอืก
ปาลมนํ้ามันที่เหมาะสมตอพื้นที่ปลูกในแตละพื้นที่ 
จะพจิารณาลกัษณะผลผลิตทะลายสดเปนลกัษณะ
สาํคญัอนัดบัตน ๆ  เนือ่งจากเปนลกัษณะทีเ่กษตรกร
จะเลือกพันธุไปใชปลูกมากท่ีสุด

สรุปผลการวิจัย
การวิเคราะหสมบัติทางเคมีและปริมาณ

ธาตอุาหารภายในแปลงปาลมนํา้มนัมรีะดบัปรมิาณ
ธาตุอาหารอยูในเกณฑที่ไมเหมาะสม การศึกษา
ลกัษณะการเจรญิเตบิโตทางลาํตนของปาลมนํา้มนั
ทั้ง 8 พันธุ พบวา การเจริญเติบโตทางลําตน พบวา 
พันธุ UT มีความยาวทางใบสูง พันธุ S2 มีจํานวน
ใบยอย ความกวางโคนกานใบ สวน CR มีความสูง
ตนสูง ที่ลักษณะผลผลิต องคประกอบผลผลิต 
องคประกอบทะลาย และผลผลิตนํ้ามัน พบวา 
ปาลมนํา้มนัพนัธุ PU1 มผีลผลิตทะลายสด นํา้หนัก
ทะลายเฉลี่ย และผลผลิตนํ้ามันสูงที่สุดจากทั้ง 
8 พันธุ สวนพันธุ UT มีจํานวนทะลายสูงที่สุด 
พันธุ PR มีเปอรเซ็นตเนื้อปาลมสดตอผลสูงที่สุด 
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พันธุ  S7 มีคาเปอรเซ็นตผลตอทะลาย และ
เปอรเซ็นตนํ้ามันตอทะลายสูงที่สุด สวนพันธุ CP 
มีเปอร เซ็นตนํ้ามันต อเน้ือปาลมแหงสูงที่สุด 
คาอัตราพันธุกรรมพบวาลักษณะสําคัญที่ควรใช
เปนเกณฑในการคัดเลือกคือ ความยาวทางใบ 
จํานวนใบยอย ความกวางโคนทางใบ ความสูงตน 
ผลผลิตทะลายสด นํ้าหนักทะลายเฉล่ีย นํ้ามันตอ
เนือ้ปาลมแหง และผลผลติน้ํามนั เนือ่งจากลกัษณะ
ดังกลาวมีอัตราพันธุกรรมที่ระดับปานกลาง (h2 = 
40.47-80.47%) เมื่อใชลักษณะเหลานี้ในการ
คัดเลือกพบวา พันธุ UT S2 และCR มีการเจริญ
เติบโตท่ีดี สวนพันธุ PU1 และ CP มีผลผลิตท่ีดี 
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเบื้องตนในพื้นที่
จังหวัดพัทลุง ขอมูลที่ไดจากการศึกษาจะนํามาใช
เปนขอมูลพ้ืนฐานในการศึกษาตอไป
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การศึกษาอิทธิพลของการคว่ันกิ่งตอการเสียบยอดมะคาเดเมีย
Effects of girdling on cleft grafting of Macadamia 
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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
การขยายพันธุขึ้นกับหลายปจจัยทั้งสวนของก่ิงพันธุดีและตนตอ เชน อาหารสะสม ฮอรโมนของพืช 
รวมถึงปจจัยสภาพแวดลอม จึงไดทําการศึกษาการเสียบกิ่งมะคาเดเมีย ในชวงเวลาตาง ๆ 3 ชวงเวลา 
มี 3 การทดลอง คือ 1. การศึกษาการเสียบกิ่งมะคาเดเมียชวงเดือนพฤษภาคม 2. การศึกษาการเสียบก่ิง
มะคาเดเมยีชวงเดอืนกรกฎาคม และ 3. การศกึษาการเสยีบกิง่มะคาเดเมยีชวงเดอืนพฤศจกิายน วางแผน
การทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) ทํา 4 ซํ้า ซํ้าละ 25 ตน มี 4 กรรมวิธี 
คือ 1. ไมควั่นก่ิง (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 
ใหเปอรเซน็ตการรอดตายของกิง่สงูสดุเชนกนัคอื 85% แตกตางทางสถิตกิบัการไมควัน่ก่ิงซึง่รอดตาย 47% 
สวนการเสียบกิ่งในเดือนพฤศจิกายน พบวา กรรมวิธีที่ 4 ใหเปอรเซ็นตการรอดตายของก่ิงสูงสุดเชนกัน
คือ 63% แตกตางทางสถิติกับการไมควั่นกิ่งซึ่งรอดตาย 40% สําหรับแปลงทดลองขุนวางใหผล
ทาํนองเดียวกับแปลงทดลองแมเหียะ โดยการเสียบก่ิง 3 ชวงเวลาดังกลาวพบวากรรมวิธทีี ่4 ใหเปอรเซ็นต
รอดตายสูงสุด 62 65 และ 75% แตกตางทางสถิติกับ control ซึ่งใหเปอรเซ็นตรอดตายต่ําสุด คือ 
38 27 และ 11% ตามลําดับ จากผลการดําเนินการทั้ง 2 สถานที่จะเห็นไดวา วิธีการควั่นกิ่งไว 8 สัปดาห
กอนตัดมาเสียบ ใหเปอรเซ็นตตนรอดตายสูงสุด ดานระยะเวลาการเสียบก่ิง แปลงทดลองแมเหียะ 
การเสียบกิง่ชวงเดอืนกรกฎาคมมีเปอรเซน็ตตนรอดตายสงูสดุ สวนแปลงทดลองขุนวาง พบวา การเสียบกิง่
ชวงเดือนพฤศจิกายนมีเปอรเซ็นตตนรอดตายสูงสุด
คําสําคัญ: การควั่นกิ่ง การทาบก่ิงแบบเสียบยอด
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คํานํา
มะคาเดเมยีเปนพชืทีม่ศีกัยภาพทางเศรษฐกจิ 

ชื่อวิทยาศาสตร คือ Macadamia integrifolia. 
จดัอยูในวงศ Proteaceae เปนไมยนืตนขนาดใหญ 
มีใบเขียวตลอด ไมผลัดใบ (evergreen tree) 
ลกัษณะของผลมเีปลอืกแขง็และหนา (nut) มแีหลง
กําเนิดในบริเวณใกลเขตรอนและฝนตกชุกของ
รฐันิวเซาทเวลส และควนีสแลนด เครอืรฐัออสเตรเลยี 
นอกจากนี้ยังมีการนํามาขยายพันธุในพื้นที่ตาง ๆ 
ทั่วโลก เชน รัฐฮาวายในประเทศสหรัฐอเมริกา 
กัวเตมาลา เคนยา ซิมบับเว มาลาวี แอฟริกาใต 
รวมทั้งประเทศไทย (Xavier et al., 2016)

จากสถานการณการผลิตและการตลาด
มะคาเดเมียในประเทศไทยป 2561 พบวา มีพื้นที่
ปลกูมะคาเดเมยีภายในประเทศจาํนวน 10,733 ไร 
โดยสามารถใหผลผลิตรวม 12,704,721 กิโลกรัม 
คิดเปนผลผลิต 2,565 กิโลกรัมตอไร  (ศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, 2562) 
ป 2562 มีการนําเขามะคาเดเมียในปริมาณ 
1,701,434 กโิลกรมั มลูคา 272,277,009 บาท และ
มีการสงออกมะคาเดเมีย ปริมาณ 1,411,397 
กิโลกรัม มูลคา 137,762,841 บาท ซึ่งมีมูลคานอย
กวาการนําเขาประมาณ 2 เทา จากขอมูลดังกลาว
จะเหน็ไดวา ประเทศไทยยังมผีลผลิตนอยกวาความ
ตองการของผูบริโภค เนือ่งจากปญหาดานการผลิต
ตนกลาทีไ่มเพยีงพอตอความตองการของเกษตรกร

การขยายพันธุพืชมะคาเดเมียที่นิยมทั่วไปมี 
2 วธิ ีคอื การทาบกิง่และการเสยีบยอด การจะเลอืก
ใชวิธีไหนขึ้นอยูกับความเหมาะสม ความชํานาญ 
และความตองการของผูปลูก โดยทั้งสองวิธีจะตอง
ใชตนตอที่เหมาะสม โดยในประเทศไทยใชตนตอ
จากพันธุ H2 ≠344 OC และเชียงใหม 700 (≠ 741) 
เนื่องจากระบบรากมีการเจริญเติบโตไดดีและ

แผกวาง ซึง่ปจจุบนัใชพนัธุ H2 เปนหลักในการผลิต
ตนตอ (สถาบันวิจัยพืชสวน, 2563)

สําหรับการเสียบยอดหรือการเสียบกิ่ ง
มะคาเดเมยี เปนวธิกีารขยายพนัธุทีน่ยิมวธิหีนึง่ตาม
ที่กลาวมาแลว การขยายพันธุโดยการเสียบยอด 
จะมีปจจัยที่เกี่ยวของทั้งในสวนของกิ่งพันธุ ดี 
(scion) ตนตอ (rootstock) และปจจัยของสภาพ
แวดลอม ซึ่งในสวนของกิ่งพันธุดีจะมีผลอยางมาก
ตอปริมาณและคุณภาพผลผลิต สวนของตนตอ
จะมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพของการหาอาหาร
สงผลตอขนาด ความแข็งแรงรวมท้ังผลผลิตของ
มะคาเดเมีย (Nagao et al., 1992) Fukumaga 
(1951) กลาววาความสําเร็จในการเสียบก่ิงของ
มะคาเดเมีย ปจจัยหนึ่งจะข้ึนกับอายุของก่ิงพันธุดี 
กิ่งพันธุ ดีที่มีอายุหลายปจะประสบความสําเร็จ
มากกวาก่ิงที่อายุนอยกวา Cho และ Kawabata 
(2016) กลาววาการเสียบก่ิงมะคาเดเมียจะมีความ
ยุงยากในตอนตนเพราะมะคาเดเมยีเปนไมเนือ้แขง็ 
ซึง่ตองอาศัยความชํานาญของผูขยายพนัธุ โดยแบง
เปน 3 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมตนตอ 2) การ
เตรียมกิ่งพันธุดี และ 3) การเชื่อมตอกิ่งพันธุดีและ
ตนตอเขาดวยกัน ซึ่งในสวนของการเตรียมก่ิง
พันธุดี ควรเปนกิ่งท่ีมีอายุแก เสนผาศูนยกลาง 
0.5-0.75 นิว้ และทําการคว่ันกิง่ความยาวประมาณ 
1 นิว้ และปลอยท้ิงไวเปนเวลาไมนอยกวา 6 สปัดาห 
เพ่ือใหมกีารขัดขวางการเคล่ือนยายของคารโบไฮเดรต
ที่สรางที่ใบและสงไปตน ทําใหมีอาหารสะสมในกิ่ง
พันธุดีเหนือรอยคว่ันมากข้ึน ซึ่งระดับของปริมาณ
คารโบไฮเดรตท่ีสะสมในสวนของก่ิงพันธุดีมีความ
สําคัญตอความสําเร็จในการขยายพันธุ กิ่งพันธุดี
ควรมีการคว่ันกิ่งกอน 4-6 สัปดาห (Bennell, 
1984)
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การควั่นกิ่ง (cincturing หรือ girdling) 
วิธีนี้เปนการตัดเสนทางลําเลียงอาหารที่ใบพืช
สังเคราะหไดไมใหมีการเคลื่อนยายลงไปยังสวน
ดานลางเปนการชั่วคราว ทําใหมีการสะสมอาหาร
อยูทางสวนยอดมากขึ้น และยังเปนการชวยลด
การผลิใบออนได คาดวาการควั่นกิ่งอาจมีผลตอ
การสะสมอาหารและยับยั้ งการเจริญเติบโต 
(growth inhibitors) (Menzel and Paxton, 
1987) และ ธีรวุธ และคณะ (2551) ไดกลาววา
การควั่นก่ิงสามารถเพิ่มจํานวนตาที่แตกออกมาได
มากขึ้นและแตกตาไดเร็วกวากิ่งที่ไมไดควั่น

สาํหรบัปจจยัของความสาํเรจ็ในการขยายพนัธุ
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
ขยายพันธุโดยการเสียบยอด จะขึน้กบัปจจยัของพชื 
และปจจยัสภาพแวดลอม ดงันัน้จงึไดทาํการศึกษา
ระยะเวลาในการควัน่กิง่มะคาเดเมยี รวมทัง้ชวงเวลา
ในการเสียบกิ่ง ที่มีตอความสําเร็จในการเสียบกิ่ง
มะคาเดเมยี เพือ่เปนการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ
กิ่งมะคาเดเมียพันธุดีใหเพียงพอกับความตองการ
ของผูปลูก

อุปกรณและวิธีการ
อุปกรณ

อปุกรณตาง ๆ  ทีใ่ชในการทดลองประกอบดวย 
วสัดกุารเกษตร เชน ตนพนัธุมะคาเดเมีย 741 (พนัธุด)ี 
และตนตอ H2 อุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน 
มดีขยายพนัธุ, กรรไกรตดักิง่ เทปพนักิง่, เชอืกฟาง, 
ถุงเพาะชํา ขนาด 3½ × 12 นิ้ว, ดิน, กระบะทราย
เพาะตนตอ, ปายTag วัสดุกอสราง งานครัว และ
อุปกรณสํานักงานตาง ๆ

วิธีการทดลอง
ทาํการทดลองแบบ Randomized Complete 

Block Design (RCBD) ดําเนินการทดสอบในพื้นที่
ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 
2 สถานท่ี คือ ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม 
(แมเหียะ) อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม และ
ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม (ขุนวาง) อําเภอ
แมวาง จังหวัดเชียงใหม รวมระยะเวลา 3 ป 
(ป 2559-2561) มี 3 การทดลอง ตามชวงเวลา
การเสียบก่ิง ดังนี้

การทดลองท่ี 1 การศึกษาการเสียบก่ิง
มะคาเดเมียในชวงเดือนพฤษภาคม (ป 2560) 

การทดลองท่ี 2 การศึกษาการเสียบก่ิง
มะคาเดเมียในชวงเดือนกรกฎาคม (ป 2560)

การทดลองท่ี 3 การศึกษาการเสียบก่ิง
มะคาเดเมียในชวงเดือนพฤศจิกายน (ป 2560)

ในแตละการทดลอง ประกอบดวย 4 กรรมวธิี 
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 

ปดูวยลวดตาขาย เพ่ือปองกันหนู ใสทรายหยาบสูง
ประมาณ 20-25 เซนติเมตร คัดแยกเมล็ดโดยการ
แชเมล็ดในนํ้า เลือกที่จมน้ําไปเพาะ วางเมล็ดเปน
แถว ระยะ 2 × 1-1.5 นิ้ว กลบเมล็ดหนา 1 นิ้ว ราด
สารเคมีกําจัดโรค เชน แมนโคเซบ และแมลง เชน 
คารบารลิ ดแูลจนตนกลาทีม่อีาย ุ8-12 เดอืน พรอม
ที่ใชเสียบกิ่ง

การเตรียมการกอนการเสียบกิ่ง
เตรยีมตนตอ (พนัธุ H2) โดยถอนตนกลาอายุ

ประมาณ 1 เดือน ยายลงถุง ขนาด 3½ × 12 นิ้ว 
เพ่ือดูแลตนกลาในโรงเรือนเพาะชํา 8-12 เดือน 
และเตรียมก่ิงพันธุดี (พันธุ 741) โดยการควั่นกิ่ง
ทิ้งไว 4, 6 และ 8 สัปดาห กอนการเสียบกิ่ง

การเสียบก่ิงแบบเสียบลิ่ม
ทําการคัดเลือกตนพันธุโดยการตัดกิ่งพันธุ

มะคาเดเมีย ความยาวประมาณ 25-30 เซนติเมตร 
และตัดยอดตนตอท้ิงใหมีความสูงใกลเคียงกันคือ 
20 เซนติเมตร เฉือนยอดกิ่งพันธุที่เตรียมไวเสียบ
แบบลิ่มประกบกัน พันดวยเทปพันกิ่งจากดานลาง
ขึ้นบน พันธุที่เสียบก่ิงเรียบรอยแลว นําไมมาปก
แลวมดัดวยเชอืกฟาง เพือ่ปองกนัลาํตนเอนหรอืลม 
นาํตนพนัธุไปเกบ็พกัฟนในโรงเรือนพลาสตกิ ใหระบบ
แบบนํา้พนฝอยสปัดาหละครัง้ ประมาณ 2-3 เดอืน 
สงัเกตตนพนัธุทีม่เีปอรเซน็ตการเสยีบติดโดยสมบรูณ

การปฏิบัติหลังการทาบกิ่ง
เมือ่รอยแผลตดิกนัสนทิและรากตนตอเจรญิดี 

ใหตัดยอดและแกะถุงออก นํามาตัดแตงกิ่ง และ
จุมฮอรโมนเรงราก นําตนกลาลงถุงเพาะชํา ขนาด 

3½ × 12 นิว้ และเลีย้งดตูนกลาในโรงเรอืนพลาสตกิ
ควบคมุความช้ืน ประมาณ 1½-2 เดอืน รากเจริญดี
และแตกยอดใหม จึงนําออกมาเลี้ยงดูในโรงเรือน
พรางแสง 70-80% เพือ่ใหตนกลามกีารเจรญิเตบิโต 
และปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม เพื่อใหพรอม
ปลูกทดสอบ

การบันทึกผล
บันทึกเปอรเซ็นตการรอดตาย (%) และการ

เจริญเติบโตของก่ิงเสียบ หลงัการเสียบก่ิงประมาณ 
60 วัน

ผลการทดลอง
แปลงทดลอง แมเหียะ
การทดลองที ่1 การศกึษาการเสยีบก่ิงมะคาเดเมยี
ในชวงเดือนพฤษภาคม

เปอรเซ็นตการรอดตาย
ผลการเสียบก่ิงมะคาเดเมียในชวงเดือน

พฤษภาคม พบวากรรมวิธีที่ 4 ทําการควั่นกิ่ง 
8 สัปดาห มีเปอรเซ็นตการรอดตายสูงสุด 76% 
แตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 1 (ไมควั่นกิ่ง) และ
กรรมวิธีที่ 3 ควั่นกิ่งไว 6 สัปดาห อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถติ ิโดยทัง้ 2 วธิกีารมเีปอรเซน็ตการรอดตาย 
2.33 และ 54.0% แตไมแตกตางทางสถิติกับ
กรรมวิธีที่ 2 ควั่นกิ่งไว 4 สัปดาห มีเปอรเซ็นตการ
รอดตาย 66.7% สวนวิธีการคว่ันกิ่งไว 4 และ 
6 สัปดาห ใหเปอรเซ็นตตนรอดตายไมแตกตางกัน
ทางสถติ ิ(Table 1) จากผลการทดลองจะเหน็ไดวา
กรรมวิธทีีไ่มคว่ันก่ิง มเีปอรเซน็ตการรอดตายต่ําสดุ 
2.33% สวนการคว่ันกิ่งทุกกรรมวิธีใหเปอรเซ็นต
การรอดตายสูงกวาการไมควั่นกิ่งอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ทั้งนี้เนื่องจากการคว่ันกิ่งเปนการเตรียม
กิง่พนัธุดใีหมกีารสะสมปริมาณคารโบไฮเดรตเพ่ิมขึน้ 
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ทําใหกิ่งพันธุดีมีอาหารสะสมและมีความสมบูรณ
กวาการไมควัน่ก่ิง เมือ่นาํกิง่พนัธุดดีงักลาวมาเสียบ
กับตนตอ หลังจากรอยแผลจากการเสียบกิ่งเชื่อม
ประสานกันดีแลว สวนของตนตอก็จะสงอาหารมา
เล้ียงสวนของยอด ซึ่งถาสวนของยอดมีอาหาร
สะสมอยูมากก็พรอมท่ีจะแตกตาและเจริญตอไป 
จึงทําใหการควั่นกิ่งทุกกรรมวิธีมีเปอรเซ็นตการ
รอดตายมากกวาการไมควั่นกิ่ง สอดคลองกับ 
Bennell (1984) พบวาการคว่ันกิง่กอน 4-6 สปัดาห 
กอนการตัดกิง่มาเสยีบ ทาํใหปริมาณคารโบไฮเดรต
ในกิ่งเพิ่มขึ้น นอกจากนี้พบวาปริมาณ total non-
structural carbohydrate ในเน้ือไม เปลือก และ
ใบจะขึ้นสูงในชวงฤดูหนาว-กลางฤดูรอน

การเจริญเติบโตดานความสูงของก่ิง
ดานการเจริญเติบโตหลังการเสียบกิ่ง 60 วัน 

พบวา กรรมวิธคีวัน่กิง่ 8 สปัดาห ใหการเจริญเติบโต

ดานความสูงมากสุด 37.5 เซนติเมตร แตกตางทาง
สถติกิบัทกุกรรมวิธทีัง้การไมคว่ันกิง่และการคว่ันกิง่ 
4 และ 6 สัปดาห ซึ่งมีความสูงกิ่ง 0 (ไมแตกกิ่ง) 
16.3 และ 16.8 เซนติเมตร (Table 1) ซึ่งจะเห็น
ไดวาทุกกรรมวิธีที่ควั่นกิ่ง กิ่งพันธุดีมีการแตกตา
และแตกยอดใหม สวนการไมควั่นก่ิง กิ่งพันธุดี
สวนใหญจะตายโดยมีเปอรเซ็นตการรอดตายเพียง 
2.33% ซึ่งตํ่าสุด และกิ่งพันธุดีที่รอดตายก็ไมมีการ
แตกตาใหมจงึทําใหไมมกีารเจริญเติบโต ซึง่การคว่ันก่ิง
ทีช่วยใหมปีรมิาณคารโบไฮเดรตสะสมในกิง่เพิม่ขึน้ 
ทาํใหกิง่สมบรูณ ตาของกิง่พรอมท่ีจะแตกใหมหลงัจาก
ที่รอยแผลจากการเสียบก่ิงเช่ือมประสานกันดีแลว 
ดงันัน้การเตรียมกิง่พนัธุดโีดยการคว่ันก่ิงจะชวยให
มีเปอรเซ็นตการรอดตายสูงและกิ่งพันธุ ดีมีการ
แตกตาและเจรญิเตบิโตไดรวดเรว็ ซึง่การควัน่กิง่ไว 
8 สัปดาห ใหผลดีที่สุดท้ังเปอรเซ็นตการรอดตาย
และความสูงของก่ิง

 
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

 Treatment

Conjuring on cleft grafting in May at at Maehea substation

Percentage of survival of 
the scion branches (%)

The growth of young 
branch (cm)

Not cincturing (control)
Cincturing 4 weeks
Cincturing 6 weeks
Cincturing 8 weeks

2.33c
66.7ab
54.0b
76.0a

0.00
16.3b
16.8b
37.5a

F-test * *

C.V. (%) 17.7 23.2

* = Significant difference at probability level 0.05 by DUNCAN
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การทดลองที ่2 การศกึษาการเสยีบกิง่มะคาเดเมยี
ในชวงเดือนกรกฎาคม

เปอรเซ็นตการรอดตาย
ผลการเสียบก่ิงมะคาเดเมียในชวงเดือน

กรกฎาคม พบวา กรรมวิธีควั่นกิ่ง 8 สัปดาห 
ใหเปอรเซ็นตการรอดตายสูงสุด 85% แตกตาง
ทางสถิตกิบัการไมคว่ันก่ิง และการคว่ันก่ิง 6 สปัดาห 
(47.0 และ 59.0%) แตไมแตกตางทางสถิติกับ
กรรมวิธีควั่นก่ิง 4 สัปดาห ซึ่งมีเปอรเซ็นตการรอด
ตาย 78% (Table 2) ซึ่งจากผลการทดลองเปนไป
ในทาํนองเดยีวกบัการเสยีบกิง่ในชวงเดอืนพฤษภาคม 
คือ 85 และ 76% ทั้งนี้ในสวนของการคว่ันกิ่ง
ที่ใหเปอรเซ็นตการรอดตายสูง สวนหนึ่งเปนผล
มาจากการคว่ันกิ่งเปนการขัดขวางการเคล่ือนยาย
คารโบไฮเดรตจากสวนท่ีใบสรางสงไปลําตนและ
รากตามท่ีกลาวมาแลว แตสิ่งที่พบคือการเสียบก่ิง
ในชวงเดือนกรกฎาคมมีเปอรเซ็นตการรอดตายสูง
กวาในทุกกรรมวิธ ีเมือ่เปรียบเทียบกับการเสียบก่ิง
ในชวงเดือนพฤษภาคม (Table 1 และ Table 2) 
ทั้งนี้สวนหน่ึงอาจเปนผลมาจากชวงเวลา หาก
พจิารณาจากสภาพภูมอิากาศในชวงเดือนกรกฎาคม 
ซึ่งในข้ันตอนต้ังแตการคว่ันกิ่ง และชวงเวลาหลัง
การเสียบกิ่ง (พฤษภาคม- กันยายน) จะอยูในชวง
ของฤดูฝน ซึ่งเปนชวงที่ตนมะคาเดเมียมีการเจริญ
เตบิโตทางลําตน (vegetative) มาก มกีารสรางและ
สะสมคารโบไฮเดรตในกิง่มาก รวมทัง้สภาพอณุหภมูิ
สงูสดุหลงัการเสยีบกิง่ตํา่กวาในชวงเดือนพฤษภาคม 

และมคีวามชืน้สมัพทัธอากาศมากกวา ซึง่เปนปจจยั
หนึ่งที่สงผลตอเปอรเซ็นตการรอดตายมากกวา
ในชวงเดือนพฤษภาคม

การเจริญเติบโตดานความสูงของกิ่ง
หลังการเสียบก่ิง 60 วัน พบวา การควั่นกิ่ง 

8 สัปดาห และใหการเจริญเติบโตดานความสูง
มากสุด 47.4 เซนติเมตร แตกตางทางสถิติกับ
การไมควั่นกิ่ง ซึ่งมีความสูง 21.4 เซนติเมตร และ
พบวาการควั่นกิ่งทุกกรรมวิธีใหการเจริญเติบโต
ดานความสูงไมแตกตางทางสถิติ และทุกกรรมวิธี
ของการคว่ันกิ่งแตกตางทางสถิติกับการไมควั่นกิ่ง 
(Table 2) ซึ่งผลการเจริญเติบโตของก่ิงท่ีเสียบใน
ชวงเดือนกรกฎาคมจะมีการเจริญเติบโตมากกวา
ชวงเดือนพฤษภาคมในทุกกรรมวิธี ซึ่งสวนหนึ่ง
เปนผลมาจากสภาพแวดลอมซึ่งอยูในชวงฤดูฝน 
ตนมะคาเดเมียมีการเจริญเติบโตสรางและสะสม
คารโบไฮเดรตมากตามทีก่ลาวมาแลว ซึง่ Beaumont 
และ Moltzau (1937) และ Bones และ Beaumont 
(1937) กลาววาปริมาณคารโบไฮเดรตสะสมในก่ิง
พันธุดี จะเปนปจจัยหลักท่ีทําใหมีความแตกตาง
ระหวางชวงเวลาในการเสียบกิ่ง สวนปจจัยสภาพ
แวดลอมทัง้ในสวนของอุณหภมู ิปรมิาณนํา้ฝน และ
ความช้ืนสมัพทัธทีแ่ตกตางจะมีผลตอท้ังเปอรเซน็ต
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

Treatment

Conjuring on cleft grafting in July at at Maehea substation

Percentage of survival of 
the scion branches (%)

Percentage of survival of 
the scion branches (%)

Not cincturing (control)
Cincturing 4 weeks
Cincturing 6 weeks
Cincturing 8 weeks

47.0c
74.0ab
59.0bc
85.0a

21.4b
38.6a
38.6a
47.4a

F-test * *

C.V. (%) 14.5 20.7

* = Significant difference at probability level 0.05 by DUNCAN

การทดลองที ่3 การศกึษาการเสยีบกิง่มะคาเดเมยี
ในชวงเดือนพฤศจิกายน

เปอรเซ็นตการรอดตาย
ผลการเสียบก่ิงมะคาเดเมียในชวงเดือน

พฤศจิกายน พบวา กรรมวิธีควั่นกิ่ง 8 สัปดาห 
ใหเปอรเซ็นตการรอดตายสูงสุด 63% แตกตาง
ทางสถิตกิบัการไมคว่ันก่ิง และการคว่ันก่ิง 4 สปัดาห 
แตทุกกรรมวิธีของการควั่นกิ่งใหเปอรเซ็นตการ
รอดตายมากกวาการไมควั่นกิ่งอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (Table 3) ซึ่งผลการคว่ันกิ่งเปนไปใน
ทํานองเดียวกันกับการเสียบก่ิงในช วงเดือน
พฤษภาคมและกรกฎาคม ยกเวนกรรมวิธไีมควัน่กิง่ 
มีเปอรเซ็นตการรอดตายมากกวาในชวงเดือน
พฤษภาคม (40.0 และ 2.33%) ซึ่งความแตกตาง
ดานสภาพภูมอิากาศระหวางชวงเวลาหลังการเสียบก่ิง 
คือสภาพของอุณหภูมิชวงหลังเดือนพฤศจิกายน

มอีณุหภมูติํา่เขาสูชวงฤดูหนาวและไมมปีรมิาณฝน 
จึงอาจสงผลตอเปอรเซ็นตการรอดตายลดลง 
แตในสวนของการไมควัน่ก่ิงมเีปอรเซน็ตการรอดตาย
มากกวาเดอืนพฤษภาคม นาจะเปนผลมาจากปรมิาณ
คารโบไฮเดรตสะสมในกิง่มากกวา ซึง่จากการศกึษา
การผลิใบของตนมะคาเดเมียทีแ่ปลงทดลองแมเหยีะ 
(พื้นราบ) พบวา มีการผลิใบ 4-5 ครั้งตอป มีการ
ผลิใบมากในชวงเดือนมิถุนายน รองลงมาคือเดือน
สิงหาคม และตุลาคม แลวจึงเริ่มพักตัว ไมมีการ
ผลิใบในชวงเดือนพฤศจิกายน ดังนั้นในกรรมวิธี
การไมควัน่กิง่และการคว่ันกิง่เพือ่มาเสียบก่ิงในชวง
เดอืนพฤศจิกายน กิง่พนัธุดทีีน่าํมาใชจะมกีารสะสม
ปรมิาณคารโบไฮเดรตทีใ่กลเคยีงกนั ซึง่ความสาํเรจ็
ของเปอรเซน็ตการรอดตายข้ึนกบัปจจยัของพืช คอื
ปรมิาณคารโบไฮเดรตสะสมและชวงเวลาในการเสยีบก่ิง
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การเจริญเติบโตดานความสูง
พบวากรรมวธิคีวัน่กิง่ 8 สปัดาห ใหการเจรญิ

เติบโตดานความสูงกิ่งมากสุด 42.0 เซนติเมตร 
แตกตางทางสถติกิบัทกุกรรมวธิ ีและการไมควัน่กิง่
มีความสูงกิ่งตํ่าสุด 2.95 เซนติเมตร แตอยางไร
กต็าม การคว่ันก่ิงทกุกรรมวิธใีหความสูงกิง่มากกวา
การไมควั่นกิ่ง (Table 3) หากพิจารณาการเจริญ
เตบิโตจะพบวา การเสยีบกิง่ในชวงเดอืนกรกฎาคม
มีการเจริญเติบโตดานความสูงมากสุด สวนการ

เสยีบก่ิงชวงเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายน
จะมีความสูงของก่ิงใกลเคียงกัน (Table 1, 2 และ 
3) ทั้งนี้จะเปนผลมาจากดานปริมาณอาหารสะสม
ในกิ่งและสภาพแวดลอมตามที่กลาวมาแลว การ
ควั่นก่ิงในชวงที่พืชมีการเจริญเติบโต สรางและ
สะสมคารโบไฮเดรตมากจะสงผลตอท้ังเปอรเซ็นต
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

Treatment

Conjuring on cleft grafting in November at at Maehea substation

Percentage of survival of 
the scion branches (%)

Percentage of survival of 
the scion branches (%)

Not cincturing (control)
Cincturing 4 weeks
Cincturing 6 weeks
Cincturing 8 weeks

40.0c
55.0b
59.0ab
63.0a

2.95d
16.3c
32.9b
42.0a

F-test * *

C.V. (%) 4.64 11.1

* = Significant difference at probability level 0.05 by DUNCAN

แปลงทดลอง ขุนวาง
การทดลองที ่1 การศกึษาการเสยีบกิง่มะคาเดเมีย
ในชวงเดือนพฤษภาคม

เปอรเซ็นตการรอดตาย
การเ สียบ ก่ิงมะคาเดเ มียในช วง เ ดือน

พฤษภาคมท่ีแปลงทดลองขุนวางซ่ึงมีความสูงจาก
ระดับน้ําทะเล 1,400 เมตร พบวาการควั่นกิ่ง 

8 สัปดาห ใหเปอรเซ็นตการรอดตายสูงสุด 62% 
แตกตางทางสถติกิบัการไมควัน่ก่ิง และการควัน่กิง่ 
6 สปัดาห ซึง่รอดตาย 38 และ 53% แตไมแตกตาง
ทางสถิตกิบัการคว่ันกิง่ 4 สปัดาห ซึง่รอดตาย 59% 
(Table 4) ซึง่ผลของการควัน่กิง่จะมีสวนชวยในการ
สะสมปรมิาณคารโบไฮเดรตในกิง่ (Bennell, 1984) 
โดยปรมิาณคารโบไฮเดรตจะเพิม่ข้ึนภายใน 30 วนั 
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หลังการคว่ันกิ่ง แตเมื่อหลัง 70 วัน ปริมาณ
คารโบไฮเดรตจะลดลง ดงันัน้จะเห็นไดวาทกุกรรมวิธี
ที่ควั่นกิ่งมีเปอรเซ็นตการรอดตายมากกวาการ
ไมคว่ันกิ่ง ซึ่งปจจัยหนึ่งนาจะมาจากปริมาณ
คารโบไฮเดรตสะสมในก่ิงที่เพิ่มข้ึน เปนผลมาจาก
การคว่ันก่ิงตามท่ีกลาวมา หากเปรียบเทียบกับ
สภาพพ้ืนที่คือแปลงทดลองแมเหียะซึ่งอยูพื้นราบ 
สิ่งที่พบคือความแตกตางของสภาพภูมิอากาศ 
แปลงขุนวางจะมีอุณหภูมิตํ่ากวา ปริมาณฝน
มากกวา ความชื้นสัมพัทธตํ่ากวาเล็กนอย จะเห็น
ไดวาผลการทดลองเปนไปในทํานองเดียวกัน แตที่
แปลงทดลองขุนวางกรรมวธิกีารควัน่กิง่ มเีปอรเซน็ต
การรอดตายของกิ่งตํ่ากวาที่แปลงทดลองแมเหียะ 
ยกเวนกรรมวิธทีีไ่มควัน่กิง่ มเีปอรเซน็ตการรอดตาย
มากกวา 38.0 และ 2.3% (Table 1 และ Table 4) 
ซึง่ในลกัษณะของมะคาเดเมียทีป่ลกูพืน้ทีส่งูขนุวาง 
พบวาจะมีการผลิใบมากกวาชวงเดอืนกมุภาพันธถงึ
มนีาคม ซึง่ในการเสยีบกิง่ชวงเดอืนพฤษภาคมจะมี
การคว่ันก่ิงในชวงต้ังแต มีนาคม-เมษายน ซึ่งเปน
ชวงที่มีการผลิใบ มีการสรางอาหารสะสมในกิ่ง แต
อยางไรก็ตามเน่ืองจากท่ีขุนวางชวงเดือนหลังการ
เสียบก่ิง 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
แปลงทดลองแมเหยีะมปีรมิาณฝนตกมากอาจสงผล
ตอทั้งการเจริญเติบโตและการสะสมอาหารของกิ่ง 
และการเกิดเช้ือรากับรอยแผลท่ีเสียบจะเช่ือม

ประสานทําใหรอยแผลเนาหรือไมติดไดซึ่งนาจะ
เปนปจจัยรองจากความสมบูรณของก่ิง

ดานความสูงของกิ่ง
ผลการทดลองพบวา ความสงูของกิง่หลงัการ

เสียบก่ิง 60 วัน ทุกกรรมวิธีที่ควั่นกิ่งใหความสูงกิ่ง
ไมแตกตางกันทางสถิติ โดยมีความสูงระหวาง 
16.4-18.7 เซนติเมตร สวนการไมควั่นกิ่งไมมีการ
แตกยอดใหม (Table 4) ซึง่จะเหน็ไดวามะคาเดเมยี
ทีเ่สยีบกิง่บนพืน้ทีส่งู (แปลงขุนวาง) จะมีการเจริญ
ดานความสูงตํ่ากว ามะคาเดเมียท่ีเสียบก่ิงที่
พื้นท่ีราบ (แปลงแมเหียะ) โดยเฉพาะกรรมวิธี
ควั่นกิ่ง 8 สัปดาห คอนขางมาก 16.4 และ 37.5 
เซนตเิมตร (Table 1 และ Table 4) แตการควัน่กิง่
ทุกกรรมวิธีที่แปลงขุนวางจะไมแตกตางทางสถิติ 
แตทีแ่ปลงแมเหยีะกรรมวธิคีวัน่ก่ิง 8 สปัดาห มกีาร
เจริญเติบโตในดานความสูงกิ่งสูงสุด ซึ่งนาจะเปน
ผลมาจากปจจัยสภาพแวดลอมโดยเฉพาะปริมาณ
ฝนและจํานวนวันที่ฝนตกตามท่ีกลาวมาแลว ซึ่งท่ี
แปลงทดลอง มีปริมาณฝนและจํานวนวันที่ฝนตก
มากจะสงผลตอปริมาณแสงท่ีพืชจะใชในการ
สังเคราะหแสงเพื่อสรางอาหารสงไปใหกิ่ง ลําตน
และราก รวมถึงถาฝนตกมาก ดินหรือวัสดุปลูก
ในถุงและระยะเวลา ประสิทธิภาพการทํางาน
ของรากที่จะดูดธาตุอาหารสงไปเลี้ยงตนพืชจะมี
ประสิทธิภาพตํ่าลง จึงสงผลตอการเจริญเติบโต
ในดานความสูงของก่ิงตามที่ปรากฏ
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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

Treatment

Conjuring on cleft grafting in May at at Khunwang substation

Percentage of survival of 
the scion branches (%)

Percentage of survival of 
the scion branches (%)

Not cincturing (control)
Cincturing 4 weeks
Cincturing 6 weeks
Cincturing 8 weeks

38.0c
59.0ab
53.0b
62.0a

0
18.7
17.7
16.4

F-test * ns

C.V. (%) 7.12 51.8

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

การทดลองที ่2 การศกึษาการเสยีบกิง่มะคาเดเมยี
ในชวงเดือนกรกฎาคม

เปอรเซ็นตการรอดตาย
พบวากรรมวธิคีวัน่กิง่ 8 สปัดาห ใหเปอรเซน็ต

การรอดตายสูงสุด 65.0% แตกตางกันทางสถิติกับ
การไมควั่นกิ่งซ่ึงมีเปอรเซ็นตการรอดตายต่ําสุด 
27% แตไมตางกับการควั่นกิ่งที่ 4 และ 6 สัปดาห 
(56.0 และ 59.0%) และทุกกรรมวิธีที่ควั่นก่ิง
ใหเปอรเซ็นตการรอดตายมากกวาการไมควั่นกิ่ง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Table 5) จากผลการ
ทดลองจะเปนไปในทํานองเดียวกับแปลงทดลองท่ี
แมเหยีะ คอืกรรมวธิคีวัน่กิง่ 8 สปัดาห ใหเปอรเซน็ต
การรอดตายสูงสุด (Table 2 และ Table 5) แต
เปอรเซ็นตการรอดตายแปลงขุนวางซ่ึงเปนแปลง
บนพ้ืนที่สูงมีเปอรเซ็นตการรอดตายตํ่ากวาแปลง
พื้นที่ราบ (แปลงแมเหียะ) ซึ่งนาจะเปนผลมาจาก
นสิยัการเจริญเติบโตของมะคาเดเมีย ทีต่างกันตาม
ทีก่ลาวมาแลวรวมถงึปจจัยสภาพแวดลอมโดยเฉพาะ

อุณหภูมิ ปริมาณฝน และจํานวนวันที่ฝนตก ซึ่งท่ี
แปลงขุนวางจะมีอณุหภูมติํา่กวา แตปรมิาณฝนและ
จํานวนวันฝนตกมากกวา สงผลตอการสังเคราะห
แสง การสะสมอาหารภายในก่ิง รวมถึงการเกิดโรค
จากเช้ือราของก่ิงเสียบได สงผลใหเปอรเซ็นตการ
รอดตายตํ่า

ดานความสูงของกิ่ง
พบวาหลงัการเสียบกิง่ 60 วนั กรรมวธิคีวัน่กิง่ 

8 สัปดาห มีความสูงกิ่งมากที่สุด 72.8 เซนติเมตร 
แตกตางทางสถิติกับทุกกรรมวิธี และกรรมวิธีที่ 6 
มคีวามสงูกิง่มากกวาการควัน่กิง่ที ่4 สปัดาห (63.6 
และ 48.0 เซนตเิมตร) และทกุกรรมวธิขีองการควัน่กิง่
มคีวามสงูก่ิงมากกวาการไมควัน่กิง่ (30.0 เซนตเิมตร) 
อยางมนียัสาํคญัทางสถติ ิ(Table 5) ซึง่ผลจากการ
เจริญเติบโตดานความสงูคร้ังนีจ้ะมีความสัมพนัธกบั
ระยะเวลาการควัน่กิง่ ซึง่ระยะเวลาการควัน่กิง่นาน
สงผลใหกิ่งมีการสะสมอาหารในกิ่งมาก และเม่ือมี
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การแตกตาจึงมีการเจริญเติบโตสูงสดุ สอดคลองกับ 
Bennell (1984) ที่พบวาปริมาณคารโบไฮเดรต
เพิม่ขึน้ภายใน 30 วนั หลงัการคว่ันกิง่ และจะลดลง

หลังการคว่ันก่ิง 70 วัน ซึ่งอาจเนื่องจากรอยแผล
จากการควั่นกิ่งมีการเชื่อมประสาน ทําใหการ
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

Treatment

Conjuring on cleft grafting in July at at Khunwang substation

Percentage of survival of 
the scion branches (%)

Percentage of survival of 
the scion branches (%)

Not cincturing (control)
Cincturing 4 weeks
Cincturing 6 weeks
Cincturing 8 weeks

27.0b
56.0a
59.0a
65.0a

30.0d
48.0c
63.6b
72.8a

F-test * *

C.V. (%) 12.0 8.99

* = Significant difference at probability level 0.05 by DUNCAN

การทดลองที ่3 การศกึษาการเสยีบกิง่มะคาเดเมยี
ในชวงเดือนพฤศจิกายน

เปอรเซ็นตการรอดตาย
พบวาการควัน่กิง่ 8 สปัดาห ใหเปอรเซน็ตการ

รอดตายสงูสดุ 75% แตกตางทางสถติทิกุกรรมวธิี 
การควั่นก่ิงที่ 4 และ 6 สัปดาห ใหเปอรเซ็นตการ
รอดตาย 50.0 และ 61.0% ซึ่งไมแตกตางกันทาง
สถิติ แตทุกกรรมวิธีที่ควั่นกิ่งมีเปอรเซ็นตการ
รอดตายมากกวาการไมควัน่กิง่อยางมนียัสาํคญัทาง
สถติ ิ(Table 6) และเมือ่เปรยีบเทยีบกบัการเสยีบกิง่
ในชวงเดือนพฤษภาคมและกรกฎาคม คือ 75 62 
และ 65% (Table 4 5 และ 6) ซึ่งจากนิสัยของ
มะคาเดเมียที่ปลูกบนพื้นที่สูงในชวงเดือนตุลาคม

ถึงมกราคม เขาสูระยะพักตัวจึงทําใหมีการสะสม
อาหารในก่ิงเพ่ิมขึ้นประกอบกับการคว่ันก่ิงจะมี
สวนชวยในการสะสมในกิง่เพิม่ขึน้ เมือ่นาํกิง่มาเสยีบ 
สงผลใหเปอรเซ็นตการรอดตายเพิ่มขึ้น

ดานความสูงของกิ่ง
พบวาการคว่ันกิ่ง 8 สัปดาห ใหความสูงก่ิง

มากสุด 63.8 เซนติเมตร แตกตางทางสถิติกับทุก
กรรมวธิ ีการควัน่กิง่ท่ี 4 และ 6 สปัดาห ใหความสงู
กิง่ไมแตกตางทางสถิต ิ(44.8 และ 36.1 เซนตเิมตร) 
และทุกกรรมวิธทีีค่วัน่ก่ิงใหความสูงกิง่มากกวาการ
ไมควั่นกิ่ง (11.1 เซนติเมตร) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (Table 6) ซึ่งการเจริญของก่ิงข้ึนกับอาหาร
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สะสมในก่ิง รอยประสาน ประสิทธิภาพของตนตอ 
และสภาพแวดลอม ซึ่งความแตกตางนาจะเปนผล
มาจากอาหารสะสมในกิ่งที่ควั่นกิ่งในระยะเวลา

ตางกนั ซึง่คารโบไฮเดรตสะสมเพิม่หลงัการควัน่กิง่ 
70 วัน ตามผลการศึกษาของ (Bennel, 1984)

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

Treatment

Conjuring on cleft grafting in November at at Khunwang substation

Percentage of survival of 
the scion branches (%)

Percentage of survival of 
the scion branches (%)

Not cincturing (control)
Cincturing 4 weeks
Cincturing 6 weeks
Cincturing 8 weeks

11.0c
50.0b
61.0b
75.0a

11.1c
36.1b
44.8b
63.8a

F-test * *

C.V. (%) 15.5 25.3

* = Significant difference at probability level 0.05 by DUNCAN

วิจารณผลการทดลอง
การควัน่กิง่จะชวยใหการยบัยัง้การเคลือ่นยาย

คารโบไฮเดรตที่สรางจากใบและจะสงไปกิ่ง ลําตน 
และรากพืช ทําใหมีอาหารสะสมในก่ิงเพิ่มขึ้น
ตามท่ีกลาวมาแลว เมือ่ตดักิง่มาเสียบบนตนตอเม่ือ
รอยแผลประสานดีและรากสงอาหารมาเลี้ยงกิ่ง
พันธุดี (scion) ที่สมบูรณตาท่ีกิ่งพรอมที่จะแตกตา
เจริญเติบโตเปนกิง่ใหมจงึทาํใหการเสียบก่ิงประสบ
ความสาํเร็จเพ่ิมมากขึน้ จะเหน็ไดวาการควัน่กิง่จะ
ชวยใหการแตกตาเร็วขึ้นสงผลใหการเจริญเติบโต
ของก่ิงใหมที่แตกมีความสูงมากกวาการไมควั่นกิ่ง 
แตในบางชวงเวลาคือชวงพฤษภาคม การไมควัน่กิง่
จะไมมีการแตกตาและไมมีกิ่งใหมที่เจริญเติบโต 

นอกจากน้ีในสภาพความแตกตางของพ้ืนท่ีคือที่
แมเหียะจะเปนแปลงพ้ืนท่ีราบ สวนแปลงขุนวาง
เปนแปลงบนท่ีสูง มีความสูงจากระดับนํ้าทะเล 
1,400 เมตร สิง่ทีม่คีวามแตกตางคือสภาพภูมอิากาศ
ทั้งดานอุณหภูมิ ปริมาณฝน จํานวนวันที่ฝนตก 
ตลอดจนความช้ืนสมัพทัธอากาศ ซึง่จะสงผลตอท้ัง
นสิยัการเจริญเติบโตของตนมะคาเดเมียแตกตางกัน 
เชน มะคาเดเมียที่แปลงทดลองแมเหียะจะมีการ
แตกใบปละ 4-5 คร้ัง มีการผลิใบมากชวงเดือน 
มถินุายน รองมาคือสงิหาคม และเร่ิมพกัตวัชวงเดือน
พฤศจิกายน-มกราคม สวนท่ีแปลงขุนวาง มีการ
ผลิใบมากชวงเดือนสิงหาคม-กันยายน และเขาสู
ระยะการพักตัวชวงเดือนตุลาคม-มกราคม และเร่ิม
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ผลิใบใหมชวงเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม (จําลอง, 
2544) ซึ่งลักษณะนิสัยการเจริญเติบโตพืชที่ปรับ
ตามสภาพภมูอิากาศจะเปนปจจยัหน่ึงทีน่าํมาใชใน
การจัดการผลิตพืชใหตรงตามชวงเวลาพัฒนาการ
ของพืช ในสวนของการขยายพันธุจะตองเตรียมกิ่ง
พันธุดีใหสมบูรณ มีอาหารสะสมในกิ่งมาก เพื่อให
แตกตาและเจริญเติบโตไดเร็วขึ้น วิธีการคว่ันกิ่ง
จึงเปนวิธีการหน่ึงในการเตรียมก่ิงพันธุดีสําหรับ
ใชในการเสียบกิ่ง ในสวนของสภาพภูมิอากาศเชน
อุณหภูมิ ปริมาณฝน จํานวนวันที่ฝนตกนาจะมีผล
ตอความสําเร็จในการขยายพันธุ พืชดวยเชนกัน 
โดยเฉพาะปริมาณฝน จะมีผลตอการขยายพันธุ
ทัง้ในสวนทีน่ํา้อาจซมึเขารอยแผล ทาํใหแผลไมตดิ 
เกิดเชื้อรา หรือฝนมากและติดตอกันจะมีผลตอทั้ง
รอยแผลและการเชื่อมประสานของตนตอและ
กิ่งพันธุดี

สรุปผลการทดลอง
จากผลการดําเนินการเสียบกิ่งมะคาเดเมีย

ในชวงเวลาตาง ๆ  3 ชวงเวลา คอื ชวงเดอืนพฤษภาคม 
กรกฎาคม และพฤศจิกายน ใน 2 พื้นที่ คือแปลง
ทดลองแมเหียะและแปลงทดลองขุนวาง ใน 3 ชวง
เวลาที่แตกตางกันพบวา กรรมวิธีการควั่นกิ่งทุก
กรรมวิธีใหเปอรเซ็นตกิ่งท่ีรอดตายมากกวาการ
ไมควั่นก่ิง และการควั่นกิ่งไว 8 สัปดาห ใหผลดีสุด
ทั้ง 2 พื้นที่ แตเนื่องจากแปลงที่ขุนวางมีอุณหภูมิ
ตํา่กวา แตมปีรมิาณฝนมากกวารวมทัง้จาํนวนวนัที่
ฝนตกมากกวาแปลงท่ีแมเหยีะ สงผลใหเปอรเซน็ต
กิ่งรอดตายตํ่ากวาแปลงที่แมเหียะ ดังนั้นจึงตองมี
การจัดการโรงเรือนเพาะชําอยางดีดวยเพื่อใหการ
ขยายพันธุมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณเจาหนาที่ของศูนยวิจัยเกษตร

หลวงเชียงใหม ทั้ง 2 พื้นที่ ที่ปฏิบัติงานทดลองน้ี
อยางอตุสาหะ ทาํใหไดผลงานนีอ้อกมาเปนประโยชน
แกเกษตรกรที่สนใจปลูกมะคาเดเมียสืบตอไป
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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 ตอการทาบกิง่มะคาเดเมยี ทาํการทดลองทีศ่นูยวจิยัเกษตรหลวงเชยีงใหม (แปลงทดลอง

แมเหียะ และขุนวาง) ในป 2558-2561 โดยแบงการทดลองออกเปน 3 การทดลอง คือ 1) การศึกษา
ความเขมขน IBA ในการทาบก่ิงมะคาเดเมียชวงเดือนพฤษภาคม 2) การศึกษาความเขมขน IBA 
ในการทาบก่ิงมะคาเดเมียชวงเดือนกรกฎาคม และ 3) การศึกษาความเขมขน IBA ในการทาบก่ิง
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 นํ้าหนักรากของการทาบก่ิงท่ีมากที่สุดอยูในเดือนพฤษภาคมของ
ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม (แมเหียะ) มีนํ้าหนักรากของการทาบกิ่งสูงที่สุด โดยการใช IBA 
ความเขมขน 8,000 ppm มีคาเทากับ 15.68 กรัม เชนเดียวกับเปอรเซ็นตการรอดตายของกิ่งทาบสูงสุด
โดยการใช IBA ความเขมขน 8,000 ppm ของศูนยวจิยัเกษตรหลวงเชียงใหม (แมเหยีะ) ในเดือนพฤศจิกายน 
มคีาเทากบั 85.63% ซึง่ไมแตกตางทางสถิตกิบั IBA ความเขมขน 6,000 ppm ทีม่เีปอรเซน็ตการรอดตาย
ของกิ่งทาบ คือ 79.38% ซึ่งสรุปไดวาการใช IBA ที่ความเขมขน 8,000 ppm และ IBA ที่ความเขมขน 
6,000 ppm ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ดังนั้น IBA ที่ความเขมขน 6,000 ppm มีความเหมาะสม
สาํหรับการทาบก่ิงมะคาเดเมียทีส่ดุ เนือ่งจาก ทาํใหมปีระสิทธภิาพในการทาบก่ิงมะคาเดเมีย และมีความ
คุมทุนที่สุด
คําสําคัญ:  การทาบก่ิงมะคาเดเมีย กรดอินโดล-3-บวิทีริก (IBA)

คํานํา
Southern African Macadamia Grower 

Association (2018) รายงานวาจากขอมลูพืน้ทีป่ลกู
และการพยากรณผลผลิตมะคาเดเมยีจากแหลงปลกู
สาํคญัของโลกที ่ไดแก ประเทศแอฟรกิาใต ออสเตรเลยี 
สหรัฐอเมริกา เคนยา มาลาวี กัวเตมาลา บราซิล 
จีน เวียดนาม และซิมบับเว พบวา ในป 2558 

ประเทศจนีมพีืน้ทีป่ลกูมากทีส่ดุคอื 65,000 เฮกแตร 
(406,250 ไร) และมอีตัราการปลูกเพิม่ปละ 10,000 
เฮกแตรตอป (62,500 ไร) สําหรับผลการพยากรณ
ผลผลิตป 2563 ประเทศแอฟริกาใตมีผลผลิต
มากทีส่ดุคอื 64,800 ตนั (nut in shell) สถานการณ
ดานราคาในป 2559 พบวา แตละประเทศแตกตาง
กนัไปคอื 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

มะคาเดเมยีเปนพชืทีม่ศีกัยภาพทางเศรษฐกจิ 
เปนไมยนืตนทีต่องการอุณหภูมติํา่กวา 18-20 องศา
เซลเซียส นานประมาณ 1 เดือน ในการพัฒนาเปน
ตาดอกและตองการปริมาณความช้ืนที่เหมาะสม 
สามารถปลูกทดแทนพื้นที่ปาไดดี แตเนื่องจากใน
ประเทศไทยยังขาดพันธุและเทคโนโลยีในการผลิต
ทีเ่หมาะสม กรมวชิาการเกษตรจงึไดดาํเนนิการวจิยั
เกี่ยวกับมะคาเดเมียตั้งแตป 2527 จนกระทั่ง
ในป 2559-2564 ไดดําเนินโครงการปรับปรุงพันธุ
และศกึษาเทคโนโลยีการผลติมะคาเดเมียเปาหมาย 
เพื่อใหไดมะคาเดเมียพันธุ ที่เหมาะสมกับพื้นที่
ตํา่กวา 700 เมตร จากระดับนํา้ทะเลปานกลาง และ
เทคโนโลยีการผลิต (ขยายพันธุ /ตัดแตงกิ่ง/
การจัดการแมลงและสัตวศัตรู) ไปพรอมกัน

กรมวิชาการเกษตรไดทาํการศึกษาการขยาย
พันธุโดยการทาบกิ่ง และเสียบกิ่งพันธุดี เพื่อใหได
วธิกีารและก่ิงพนัธุทีม่คีณุภาพ ลดปริมาณการนําเขา
และพัฒนาเปนอุตสาหกรรมสงออกตอไป

อุปกรณและวิธีการ
พืชทดลองใชต นกลามะคาเดเมีย พันธุ 

เชียงใหม 700 อายุประมาณ 1 ป ปลูกในพื้นที่
ศูนยวิจัยเกษตรหลวง (แมเหียะ)

วิธีการทดลอง
ทาํการทดลองแบบ Randomized Complete 

Block Design (RCBD) การศึกษาผลของ IBA 
ตอการทาบก่ิงมะคาเดเมีย พันธุเชียงใหม 700 
ไดดาํเนนิการทดสอบในพืน้ทีศ่นูยวจิยัเกษตรหลวง
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ป 2559-2561 โดยแบง
การทดลองออกเปน 3 การทดลอง คือ

การทดลองที่ 1 การศึกษาความเขมขน IBA 
ในการทาบกิ่งมะคาเดเมียชวงเดือนพฤษภาคม 
(ป 2560)

การทดลองที่ 2 การศึกษาความเขมขน IBA 
ในการทาบกิ่งมะคาเดเมียชวงเดือนกรกฎาคม 
(ป 2560)

การทดลองที่ 3 การศึกษาความเขมขน IBA 
ในการทาบก่ิงมะคาเดเมียชวงเดือนพฤศจิกายน 
(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

วิธีการดําเนินการทดลอง
ตนกลามะคาเดเมียที่มีอายุประมาณ 1 ป 

พรอมที่ใชทาบก่ิง นํามาอัดตุมตนตอ โดยนําตนตอ
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ที่ไดมาตัดแตง ตัดสวนใบ และราก ออกบางสวน 
ตนตอที่ผานการตัดแตงแลวใหตัดแตงรากใหได
ความยาวประมาณ 5 เซนตเิมตร เตรยีมขยุมะพราว 
รดนํ้าใหพอหมาด ๆ จากน้ันทําการแชตนตอลงใน
สารฮอรโมนเรงราก IBA ตามความเขมขนตาม
กรรมวิธีที่เตรียมไวประมาณ 10 วินาที จากนั้น
นําออกมาพักใหแหงพอหมาด แลวทําการอัดตุม
ตนตอมะคาเดเมียในขุยมะพราวลงถุงพลาสติก 
(ชนิดถุงเย็น) ขนาด 4×6 นิ้ว

การปฏิบัติหลังการทาบกิ่ง
ใหตัดกิ่งพันธุดีเมื่อรอยแผลติดกันสนิท และ

รากตนตอเจริญดี ตัดยอดและแกะถุงออก นํามา
ตัดแตงก่ิง และจุมฮอรโมนเรงราก นาํตนกลาลงถุง
เพาะชํา ขนาด 3½×12 นิ้ว และเลี้ยงดูตนกลา
ในโรงเรือนพลาสติกควบคุมความชื้น ประมาณ 
1½-2 เดือน รากเจริญดีและแตกยอดใหม จึงนํา
ออกมาเลีย้งดใูนโรงเรอืนพรางแสง 70-80 เปอรเซน็ต 
เพือ่ใหตนกลามกีารเจรญิเตบิโต และปรบัตวัเขากบั
สภาพแวดลอม เพื่อใหพรอมปลูก

การบันทึกผล
1. เปอรเซ็นตการรอดตายของกิ่งทาบ (%)
2. นํ้าหนักราก (กรัม)

เวลาและสถานท่ี
ระยะเวลา (เริ่มตน-สิ้นสุด) 

ป 2559-2561
สถานที่ดําเนินการ  

ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม (แมเหียะ) 
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม (ขุนวาง) 
อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม

ผลการทดลอง
การทดลองที่ 1 การศึกษาความเขมขน IBA 
ในการทาบกิ่งมะคาเดเมียชวงเดือนพฤษภาคม
1. เปอรเซ็นตการรอดตายของก่ิงทาบ (%)

เปอรเซ็นตการรอดตายของก่ิงทาบ (%) 
ในการศึกษาความเขมขน IBA ในการทาบกิ่ง
มะคาเดเมยีชวงเดอืนพฤษภาคม ของทัง้สองสถานที่ 
(แมเหียะ และ ขุนวาง) พบวา IBA ความเขมขน 
8,000 ppm ใหเปอรเซน็ตการรอดตายของกิง่ทาบ
สูงสุด ซึ่งไมมีความแตกตางทางสถิติกับ IBA ความ
เขมขน 6,000 ppm และ 4,000 ppm แตมีความ
แตกตางทางสถิตกิบัความเขมขน 2,000 ppm และ
กรรมวิธคีวบคุม โดย IBA ความเขมขน 8,000 ppm 
ใหเปอรเซ็นตการรอดตายของกิ่งทาบสูงสุดของ
ขุนวางและแมเหียะ คือ 86.25 และ 83.75% 
ตามลําดับ (Table 1)

2. นํ้าหนักรากของกิ่งทาบ (กรัม)
นํ้าหนักรากของกิ่งทาบ (กรัม) ในการศึกษา

ความเขมขน IBA ในการทาบกิ่งมะคาเดเมียชวง
เดือนพฤษภาคม พบวา ณ ศูนยวิจัยเกษตรหลวง
เชียงใหม (แมเหียะ) IBA ความเขมขน 8,000 ppm 
ใหนํา้หนกัรากของก่ิงทาบเฉลีย่สงูสดุ คอื 15.68 กรมั 
ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ IBA 
ที่ความเขมขน 6,000, 4,000, 2,000 ppm และ
กรรมวิธคีวบคุม ทีม่คีาเทากบั 9.63, 7.75, 5.05 และ 
2.90 กรมั ตามลาํดบั และ ณ ศนูยวจิยัเกษตรหลวง
เชียงใหม (ขุนวาง) IBA ความเขมขน 8,000 ppm 
ใหนํ้ารากของการทาบก่ิงสูงที่สุดอยูที่ 8.63 กรัม 
ซึ่งไมแตกตางทางสถิติกับ IBA ความเขมขน 6,000 
ppm ที่มีคาเทากับ 7.08 กรัม โดยทั้งสองความ
เขมขนนี้ แตกตางทางสถิติกับ IBA ที่ความเขมขน 
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

Treatment

Percentage of survival of 
approach grafting branches (%)

Root weight (g)

Maehea Kunwang Maehea Kunwang

water (control)
2000 ppm
4,000 ppm
6,000 ppm
8,000 ppm

61.25c
73.75b
77.50ab
79.38ab
83.75a

62.50c
75.63b
79.38ab
81.88ab
86.25a

2.90d
5.05cd
7.75bc
9.63b
15.68a

1.25b
1.80b
3.30b
7.08a
8.63a

F-test * * * *

C.V. (%) 10.00 8.64 22.66 41.99

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

การทดลองที่ 2 การศึกษาความเขมขน IBA 
ในการทาบกิ่งมะคาเดเมียชวงเดือนกรกฎาคม
1. เปอรเซ็นตการรอดตายของกิ่งทาบ (%)

การศึกษาความเขมขน IBA ในการทาบก่ิง
มะคาเดเมียชวงเดือนกรกฎาคม พบวาการใช IBA 
ทีค่วามเขมขน 8,000 ppm มเีปอรเซน็ตการรอดตาย
ของกิง่ทาบสงูสดุ ทัง้ศนูยวจิยัเกษตรหลวงเชยีงใหม 
(แมเหียะ) และศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม 
(ขนุวาง) โดยแมเหยีะ IBA ความเขมขน 8,000 ppm 
มคีาเทากบั 81.25% ไมมคีวามแตกตางทางสถิตกิบั 
IBA ความเขมขน 6,000 ppm ที่มีคาเทากับ 
76.88% แตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
กับ IBA ความเขมขน 4,000, 2,000 ppm และ
กรรมวธิคีวบคมุ ซึง่มคีาเทากบั 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% 
ตามลาํดบั แตแตกตางกนัอยางมนียัสาํคญัทางสถติิ
กับ IBA ความเขมขน 2,000 และกรรมวิธีควบคุม 
ทีม่คีาเปอรเซน็ตการรอดตายของก่ิงทาบ คอื 66.25 
และ 51.25% ตามลําดับ (Table 2)

2. นํ้าหนักรากของกิ่งทาบ (กรัม)
การศึกษาความเขมขน IBA ในการทาบก่ิง

มะคาเดเมียชวงเดือนกรกฎาคม พบวา การใช IBA 
ทีค่วามเขมขน 8,000 ppm มนีํา้หนกัรากของกิง่ทาบ
สูงสุด ทั้งศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม (แมเหียะ) 
และศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม (ขุนวาง) มคีา
เทากับ 7.38 และ 6.78 กรัม ตามลําดับ โดย
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธี
ควบคมุ 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
นํ้าหนักรากของกิ่งทาบเทากับ 2.23, 3.35, 4.10 
และ 5.65 กรัม ตามลําดับ และ ณ ศูนยวิจัย
เกษตรหลวงเชียงใหม (ขุนวาง) คาน้ําหนักรากของ

กิ่งทาบของกรรมวิธีควบคุม IBA ความเขมขน 
2,000, 4,000 และ 6,000 ppm เทากับ 2.00, 
3.05, 3.90 และ 5.13 กรัม ตามลําดับ (Table 2)

Table 2  Effect of IBA on approach grafting branches and root weight of Macadamia in 
July

Treatment

Percentage of survival of 
approach grafting branches (%)

Root weight (g)

Maehea Kunwang Maehea Kunwang

water (control)
2,000 ppm
4,000 ppm
6,000 ppm
8,000 ppm

67.50c
71.88bc
73.13bc
76.88ab
81.25a

51.25c
66.25b
68.13ab
72.50ab
80.63a

2.23d
3.35cd
4.10c
5.65b
7.38a

2.00d
3.05cd
3.90bc
5.13b
6.78a

F-test * * * *

C.V. (%) 9.75 18.79 18.41 24.08

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

การทดลองที่ 3 การศึกษาความเขมขน IBA 
ในการทาบกิ่งมะคาเดเมียชวงเดือนพฤศจิกายน
1. เปอรเซ็นตการรอดตายของกิ่งทาบ (%)

เปอรเซ็นตการรอดตายของกิ่งทาบ (%) 
ในการศึกษาความเขมขน IBA ในการทาบกิ่ง
มะคาเดเมียชวงเดือนพฤศจิกายน พบวา ณ ศนูยวจิยั
เกษตรหลวงเชียงใหม (แมเหียะ) และศูนยวิจัย
เกษตรหลวงเชียงใหม (ขุนวาง) IBA ที่ความเขมขน 
8,000 ppm มีเปอรเซ็นตการรอดตายของกิ่งทาบ
สงูทีส่ดุ ซึง่ไมแตกตางทางสถติกิบั IBA ความเขมขน 
6,000 ppm แตมคีวามแตกตางกันอยางมนียัสาํคญั

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% 
ตามลาํดบั ในขณะที ่ศนูยวจิยัเกษตรหลวงเชยีงใหม 
(ขุนวาง) มีเปอรเซ็นตการรอดตายของกิ่งทาบของ
ความเขมขน 8,000, 6,000, 4,000, 2,000 ppm 
และกรรมวิธคีวบคุม เทากับ 85.00, 78.75, 76.25, 
72.50 และ 55.63% ตามลําดับ (Table 3)
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2. นํ้าหนักรากของก่ิงทาบ (กรัม)
การศึกษาความเขมขน IBA ในการทาบก่ิง

มะคาเดเมียชวงเดือนพฤศจิกายน พบวา ณ ศนูยวจิยั
เกษตรหลวงเชียงใหม (แมเหียะ) นํ้าหนักรากของ
กิง่ทาบสูงสดุ คอื 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 (ขนุวาง) ที ่IBA ความเขมขน 
8,000 ppm มีคานํ้าหนักรากของก่ิงทาบสูงสุด 
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

Treatment

Percentage of survival of 
approach grafting branches (%)

Root weight (g)

Maehea Kunwang Maehea Kunwang

water (control)
2,000 ppm
4,000 ppm
6,000 ppm
8,000 ppm

69.38c
73.13bc
78.13b
79.38ab
85.63a

55.63c
72.50b
76.25b
78.75ab
85.00a

0.70c
2.00c
3.30c
5.88b
8.93a

2.70c
4.20bc
5.48bc
6.45b
9.60a

F-test * * * *

C.V. (%) 8.99 10.36 39.86 33.93

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

วิจารณผลการทดลอง
การศึกษาความเขมขน IBA ในการทาบก่ิง

มะคาเดเมีย พบวา ณ ศนูยวจิยัเกษตรหลวงเชียงใหม 
(แมเหียะ) ในเดือนพฤศจิกายน มีเปอรเซ็นตการ
รอดตายของกิง่ทาบสงูสดุโดยการใช IBA ความเขมขน 
8,000 ppm มีคาเทากับ 85.63% ซึ่งไมแตกตาง
ทางสถิติกับ IBA ความเขมขน 6,000 ppm ที่มี

เปอรเซ็นตการรอดตายของก่ิงทาบ คือ 79.38% 
ขณะท่ีในเดือนพฤษภาคมของศูนยวจิยัเกษตรหลวง
เชียงใหม (แมเหียะ) มีนํ้าหนักรากของการทาบกิ่ง
สูงท่ีสุด 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% ซึง่ไมแตกตางทางสถิตกิบั IBA ความเขมขน 
6,000 และ 4,000 ppm ทีม่เีปอรเซน็ตการรอดตาย
ของกิ่งทาบ อยูที่ 81.88 และ 79.38% ตามลําดับ 
ในขณะทีใ่นเดอืนพฤศจกิายน การใช IBA ความเขมขน 
8,000 ppm ทาํใหนํา้หนกัรากของการทาบกิง่มคีา
สงูทีส่ดุ เทากับ 9.60 กรมั โดยจากการทดลอง พบวา 
นํา้หนกัรากของการทาบกิง่ทีส่ดุทีส่ดุอยูในเดอืนใน
เดือนพฤษภาคมของศูนยวจิยัเกษตรหลวงเชียงใหม 
(แมเหยีะ) มนีํา้หนกัรากของการทาบกิง่สงูท่ีสดุ โดย
การใช IBA ความเขมขน 8,000 ppm มีคาเทากับ 
15.68 กรัม เชนเดียวกับเปอรเซ็นตการรอดตาย
ของกิ่งทาบสูงสุดโดยการใช IBA ความเขมขน 
8,000 ppm ของศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม 
(แมเหียะ) ในเดือนพฤศจิกายน มีค าเทากับ 
85.63% ซึ่งไมแตกตางทางสถิติกับ IBA ความ
เขมขน 6,000 ppm ทีม่เีปอรเซน็ตการรอดตายของ
กิ่งทาบ คือ 79.38%

สรุปผลการทดลอง
จากการทดลองสรุปไดวา การใช IBA ทีค่วาม

เขมขน 8,000 ppm และ IBA ที่ความเขมขน 
6,000 ppm ไมมคีวามแตกตางกนัทางสถติ ิจงึควร
เลือกใช IBA ที่ความเขมขน 6,000 เนื่องจากทําให
มีประสิทธิภาพในการทาบก่ิงมะคาเดเมีย และ
มีความคุมทุนที่สุด

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณเจาหนาทีข่องศูนยวจิยัเกษตรหลวง
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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
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บทคัดยอ
การจัดการปุยที่เหมาะสมตามระยะการพัฒนาของพืช สําหรับการผลิตลําไยเปนวิธีที่สําคัญเพื่อ

สงเสริมการเจริญเติบโตกับตนลําไยนําไปสูการผลิตลําไยใหไดปริมาณและคุณภาพท่ีดี การศึกษาน้ีใชปุย
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 (104.10-
120.77 ผล/กิโลกรัม) และปที่ 3 (91.14-115.31 ผล/กิโลกรัม) ชี้ใหเห็นวา ผลลําไยมีขนาดเพิ่มขึ้น แตยัง
ไมสงผลใหเกดิความแตกตางกนัทางสถติริวมถงึนํา้หนกัผลผลติตอตนตัง้แตปที ่1-3 อยูในชวง 24.68-46.28 
กิโลกรัม/ตน, 11.00-35.13 กิโลกรัม/ตน และ 21.03-46.86 กิโลกรัม/ตน ตามลําดับ ตลอดจนไมสงผล
ใหเกิดความแตกตางกันทางสถิติกับคุณภาพผลในน้ําหนักเนื้อ และปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าได พบวา 
นํา้หนักเนือ้อยูในชวง 6.23-6.87 กรมั, 7.33-8.24 กรัม และ 6.16-7.73 กรัม และปริมาณของแข็งทีล่ะลาย
นํ้าอยูในชวง 19.08-21.68 °Brix, 17.61-19.22 °Brix และ 19.19-21.23 °Brix ตามลําดับ
คําสําคัญ:  ลําไยนอกฤดู การใชปุย

คํานํา
การผลิตลําไยนอกฤดูมีจุดประสงคเพื่อชวย

ทําใหมีการกระจายตัวของฤดูกาลในการผลิตลําไย
กวางมากข้ึน จึงเปนที่ทราบกันดีวาการผลิตลําไย
ใหออกดอกนอกฤดูกาลนั้นจะสามารถจําหนาย
ผลผลิตไดในราคาสูงขึ้น (พาวิน, 2544) โดยความ
ตองการผลผลิตลําไยมีตลอดทั้งปและมีแนวโนม
เพิ่มมากข้ึน แตสวนใหญมักจะออกสูตลาดในชวง
เดือนพฤศจกิายนถงึเดอืนเมษายน เนือ่งจากตรงกบั
เทศกาลสําคัญของประเทศจีน (อรุณี และคณะ, 
2554) ซึ่งไดแก ตรุษจีน สารทจีน และปใหม 
จึงสงผลทําใหลําไยในชวงเวลาดังกลาวมีราคาสูง 
(สรุพล, 2553) แตเกษตรกรสวนใหญกย็งัมกีารปลูก
ลาํไยตามฤดูกาลปกติ บางคร้ังจึงทําใหผลผลิตที่ได
ดอยคุณภาพและสงผลทําใหราคาต่ํา ซึ่งมีแนวทาง
ในการแกปญหาคอืการกระจายฤดกูาลผลติใหกวาง
ขึ้นดวยการผลิตลําไยนอกฤดู และปรับปรุงผลผลิต
ใหไดคุณภาพตรงตามความตองการของตลาด 
(พาวิน และคณะ, 2550) ความตองการธาตุอาหาร

ในพืชสวนใหญแลวในปุ ยเคมีที่ใช บํารุงดินจะ
ประกอบดวยธาตอุาหารหลกัคอืไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
และโพแทสเซียม ซึ่งเปนธาตุอาหารที่พืชตองการ
ปรมิาณมากจงึเพยีงพอตอการเจรญิเตบิโตตามปกติ 
(ยงยุทธ, 2543) ในสภาพท่ีพืชไดรับธาตุอาหาร
พอเหมาะกับความตองการ ไนโตรเจนปริมาณที่
พอเหมาะจะชวยกระตุนใหพืชมีการเจริญเติบโต
แข็งแรง สงเสริมการเจริญเติบโตของใบและลําตน
ทําใหใบมีสีเขียว ควบคุมการออกดอกและติดผล 
และชวยเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึนสําหรับฟอสฟอรัส
จะสรางเสริมการเจริญเติบโตและความแข็งแรงของ
พืช สวนบทบาทของโพแทสเซียมที่มีความสําคัญ
ตอกระบวนการสะสมตาง  ๆ  ไดแก กระบวนการ
สรางนํ้าตาลและแปง กระบวนการสังเคราะหแสง
และการหายใจ รวมถึงคุณภาพของผักและผลไม 
(ยงยุทธ และคณะ, 2541) การใหธาตุอาหารที่
เหมาะสมและเพียงพอตอความตองการจะชวยเพิม่
ปริมาณและคุณภาพของลําไยได ดังนั้น งานวิจัยนี้
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จงึมวีตัถปุระสงคเพ่ือเปรียบเทียบผลผลิตและคุณภาพ
ในการผลิตลําไยนอกฤดูที่ไดรับปุยสูตรตาง ๆ

อุปกรณและวิธีการ
การศกึษาแนวทางการใชปุยอยางมปีระสทิธภิาพ

ในการผลิตลําไยนอกฤดู ณ แปลงลําไยสาขาไมผล 
(บานโปง) ตําบลปาไผ อําเภอสันทราย จังหวัด
เชยีงใหม โดยศกึษากบัตนลาํไยพนัธุดอ อาย ุ7-9 ป 
มีทรงพุม 2 ขนาด คือ 3-4 เมตร และ 5-6 เมตร 
วางแผนการทดลองแบบ Randomized complete 
block design (RCBD) มี 7 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 
5 ซํ้า ซํ้าละ 1 ตน รวมเปน 35 ตน ดังนี้ กรรมวิธีที่ 
1 ถึง 4 (T1-T4) คือ สูตรปุยตามคําแนะนําของ
บรษิทัไทยเซ็นทรลัเคม ีจาํกดั (มหาชน) กรรมวธิทีี ่5 

(T5) คือ สูตรปุยที่ใชเปนตัวเปรียบเทียบ กรรมวิธี
ที่ 6 (T6) คือ สูตรปุยตามที่เกษตรกรใช และ
กรรมวิธีที่ 7 (T7) คือ ปุยสูตร 15-15-15 การใสปุย
โดยการหวานเม็ดปุยใตทรงพุมเดือนละ 1 ครั้ง 
ในอตัรา 400 กรมัตอขนาดทรงพุม 3-4 เมตร อตัรา 
800 กรัมตอขนาดทรงพุม 5-6 เมตร สวนกรรมวิธี
ที่ 6 ใสปุ ยในอัตรา 500 กรัมตอขนาดทรงพุม 
3-4 เมตร และ 1 กิโลกรัมตอขนาดทรงพุ ม 
5-6 เมตร (นพดล และคณะ, 2562) โดยเปลีย่นสตูร
ปุยตามระยะพฒันาการของตน 4 ระยะ ไดแก ระยะ
ฟนตน (3 เดือนหลังตัดแตงกิ่ง) ระยะกระตุนการ
เกิดดอก (2 เดือนกอนชักนําใหออกดอก) ระยะติด
ผลออน (3 เดือนหลังติดผล) และระยะกอนการ
เก็บเก่ียว (2 เดือนกอนเก็บเก่ียว) (Table 1)

Table 1  Fertilizer formulae (N-P2O5-K2O) used in different growth stages of longan in 
each treatment

Treatment
Vegetative 

stage
Flower 

induction stage
Fruit setting 

stage
Pre-harvest 

stage

T1
T2
T3
T4

T5
T6
T7

15-15-15
15-15-15
15-15-15
15-15-15

16-16-16
25-7-7

15-15-15

9-24-24
9-24-24
12-24-12
9-24-24

8-24-24
15-15-15
15-15-15

9-24-24
13-13-21
12-9-21
12-12-17

15-9-20
15-15-15
15-15-15

9-24-24
13-13-21
9-24-24
12-12-17

15-9-20
0-0-60

15-15-15

ชวงระยะเวลาของการชกันาํใหลาํไยออกดอก
นอกฤดูหลังจากการตัดแตงกิ่ง โดยใหมีการแตกใบ
ใหม 2 ครั้ง แลวทําการชักนําใหออกดอกโดยราด
สารโพแทสเซียมคลอเรต 1 ครั้ง อัตรา 20 กรัมตอ
ตารางเมตร และฉดีพนทางใบ 1 ครัง้ อตัรา 40 กรมั
ตอนํ้า 20 ลิตร (Table 2) จากน้ันทําการบันทึก

ขอมลูในจาํนวนผลตอกโิลกรมั ปรมิาณผลผลติตอตน 
นํา้หนักเน้ือ และปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ําได โดย
วเิคราะหขอมลูความแตกตางทางสถิตดิวยโปรแกรม 
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
Flower induction with 
Potassium chlorate Harvesting

1
2
3

March 2017
March 2018
May 2019

July 2017
August 2018

November 2019

March 2018
April 2019
July 2020

ผลการวิจัยและวิจารณ
จํานวนผลตอกิโลกรัมและน้ําหนักผลผลิตตอตน

จากการศกึษาการใชปุยในการผลติลาํไยนอกฤดู 
3 ปตอเนื่อง พบวา จํานวนผลตอกิโลกรัมในปที่ 1 
ปที ่2 และปที ่3 กบัการใหปุยทกุกรรมวธิไีมมคีวาม
แตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) โดยจํานวนผลตอ
กิโลกรัมในปที่ 1 อยูในชวง 110.82-121.93 ผล/
กโิลกรมั และมจีาํนวนผลลดลงอยางตอเนือ่งในปที ่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 

เนื่องจากผลมีขนาดเล็ก แตการใหปุยในปที่ 2 และ
ปที่ 3 จํานวนผลตอกิโลกรัมลดลงตามลําดับ ชี้ให
เห็นวา การใหปุยตามกรรมวิธีดังกลาวมีแนวโนม
สงผลดตีอขนาดของผลลาํไยทาํใหผลมขีนาดใหญขึน้ 
(Figure 1) จากการรายงานของยุทธนา และคณะ 
(2545) ที่ใหปริมาณธาตุอาหาร 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 
และ 4.0 เทาของธาตุอาหารที่ประเมินได พบวา 
ผลผลิตตอตนทีไ่ดอยูในชวง 10.25-36.85 กโิลกรมั 
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
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ปริมาณผลผลิตตอตนกับการใหปุยทั้งหมด 
7 กรรมวิธี พบวา นํ้าหนักผลผลิตตอตนปที่ 1 
อยูในชวง 24.68-46.28 กโิลกรัม/ตน และมีนํา้หนกั
ผลผลิตลดลงในปที่ 2 อยูในชวง 11.00-35.13 
กโิลกรมั/ตน ในปที ่2 มนีํา้หนกัผลผลติตอตนลดลง
เกือบทุกกรรมวิธีอาจมีผลมาจากการผลิตลําไย
นอกฤดูในพื้นที่ภาคเหนือจะตรงกับฤดูฝน ชวง
ที่ทําการราดสารโพแทสเซียมคลอเรตมีฝนตกชุก
ติดตอกันหลายวันทําใหความเขมขนของสาร
ไมเพียงพอตอการชักนําใหลําไยออกดอกหรือ
ออกดอกนอย จึงกระทบตอการติดผลซึ่งไมไดเปน
ผลมาจากการใหปุยโดยตรง และลําไยจะออกดอก

ไดดีควรราดสารโพแทสเซียมคลอเรตชวงฤดูหนาว 
และฤดูรอน (พิทยา และพาวิน, 2545) ดังนั้น 
ขัน้ตอนการทาํใหลาํไยออกดอกจงึสาํคัญอยางมาก
เพราะถาลําไยออกดอกในเกณฑที่ดีจะสงผลตอ
ปริมาณผลผลิต นอกจากนี้ยังมีอายุใบ สายพันธุ 
ความสมบูรณของตน และการดูแลรักษาอยาง
เหมาะสมเปนปจจัยท่ีควรพิจารณาในแตละรอบป
ที่ผลิต (พาวิน, 2544) ในปที่ 3 นํ้าหนักผลผลิตเพิ่ม
ขึ้นเกือบทุกกรรมวิธี อยู ในชวง 21.03-46.86 
กโิลกรมั/ตน แตการใหปุยกบัลาํไยตลอดการทดลอง
ก็ไมไดสงผลใหเกิดความแตกตางกันทางสถิติ 
(p>0.05) (Figure 2)

Figure 2 Effect of fertilizer applications on yield per tree

นํ้าหนักเน้ือและปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าได
การใหปุยทกุกรรมวิธกีบัตนลาํไยตอคุณภาพ

ผลในดานน้ําหนักเนื้อ และปริมาณของแข็งที่
ละลายนํ้าได โดยนํ้าหนักเน้ือในการใหปุยปที่ 1 
มีนํ้าหนักอยูในชวง 6.23-6.87 กรัม และมีนํ้าหนัก
เพิ่มขึ้นในปที่ 2 กับการใหปุยทุกกรรมวิธีอยูในชวง 

7.33-8.24 กรัม แตการใหปุ ยในปที่ 3 พบวา 
นํา้หนกัเนือ้ลดลงเกือบทกุกรรมวิธเีมือ่เปรียบเทียบ
กับปที่ 2 แตการลดลงของนํ้าหนักเนื้อไมสงผลให
เกิดความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) ในการให
ปุยทั้ง 3 ปการทดลอง (Figure 3)
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ปรมิาณของแขง็ทีล่ะลายนํา้ไดของการใหปุย
ทัง้หมด 7 กรรมวธิทีัง้หมด 3 ปทีท่าํการทดลอง พบวา 
ในปที่ 1 มีคาอยูในชวง 19.08-21.68 °Brix ปที่ 2 
อยูในชวง 17.61-19.22 °Brix ซึ่งกรรมวิธีสวนใหญ
มีคาลดลงในการทดลองปที่ 2 และเพิ่มขึ้นเพียง
เลก็นอยในปที ่3 อยูในชวง 19.19-21.23 °Brix และ
ไมพบความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) กับการ
ใหปุยทกุกรรมวธิตีลอดชวงการทดลอง จากรายงาน
ของ Rai et al. (2002) ที่ทดสอบอิทธิพลของปุย
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมใหผล
ไมแตกตางกันทางสถิติในการพัฒนาขนาดและ

คณุภาพของลิน้จ่ี และสอดคลองกบัจิรนนัท (2551) 
ทาํการทดลองใหปุยปริมาณ 0.5, 1.0 และ 2.0 เทา
ของปรมิาณธาตุอาหารท่ีสญูเสยีไปกบัผลผลิต และ
การใหปุยตามคาวิเคราะหดิน พบวา การใหปุยทุก
ระดับไมสงผลใหเกิดความแตกตางทางสถิติตอ
คุณภาพผลผลิต ปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ําได 
อยูในชวง 21.12-21.82 ºBrix ซึง่โดยปกติดชันกีาร
เกบ็เกีย่วลาํไยถาวดัปรมิาณของแขง็ท่ีละลายนํา้ได
จะอยูในชวง 16-22 ºBrix (พาวิน, 2544) ซึ่งปุย
โพแทสเซียมสูงสามารถชวยเพิ่มปริมาณแปงและ
นํ้าตาลได (จีราภรณ, 2557) (Figure 4)

Figure 3 Effect of fertilizer applications on aril weight

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
ปริมาณปุยทีล่าํไยไดรบัในปที ่1 เกิดจากขอมูลอางอิง
คาวิเคราะหดินกอนการทดลอง สวนในปริมาณปุย
ทีใ่หกบัตนลาํไยในปที ่2 มปีรมิาณเพิม่ขึน้เกอืบ 2 เทา
จากปที่ 1 แตก็ยังไมสงผลใหเกิดความแตกตางกัน
ทางสถิติตอผลผลิตและคุณภาพลําไย และในปที่ 3 
ปริมาณปุยที่ตนไดรับลดลงเกือบ 2 เทาจากปที่ 2 
พบวา ปรมิาณปุยทีใ่หกบัลาํไยทุกกรรมวิธใีนแตละ
รอบที่ทําการทดลองไมสงผลใหเกิดความแตกตาง
กันทางสถิติกับผลผลิตและคุณภาพของลําไยอยาง
ชัดเจน จากปริมาณรวมปุย N, P2O5 และ K2O 
ทีต่นลาํไยไดรบัตลอดการทดลองในแตละปจะเห็น
ไดวามปีริมาณทีส่งูมากเมือ่เทยีบกบัการใชปุยลาํไย
นอกฤดใูนจงัหวดัจนัทบรุทีีม่ขีนาดเสนผาศนูยกลาง 
3.8 เมตร (Changthom and Sutisa, 2016) 
อตัราสวน N : P2O5 : K2O เทากบั 183-1,456 กรมั : 
44-352 กรัม : 200-1,600 กรัมเทาน้ัน และจาก
ปริมาณปุยที่ใหในงานทดลองดังกลาวก็ไมไดทําให
ปรมิาณและคณุภาพผลผลติแตกตางกนัชดัเจน จาก
คําแนะนําของ Khoi and Tri (2003) ปริมาณปุยที่
ใหตอตนลําไยในระยะใหผลผลิต โดยใหไนโตรเจน
ปริมาณ 400-500 กรัม/ตน ฟอสฟอรัส 80-240 
กรมั/ตน และโพแทสเซียม 300-480 กรมั/ตน ตาม

ลําดับ และมีรายงานของ Yan (2002) ไดวิเคราะห
ความตองการธาตุอาหารในแตละปของลําไยท่ีมี
ขนาดเสนผาศนูยกลาง 7-8 เมตร เทากบัไนโตรเจน 
1,500-2,500 กรัม ฟอสฟอรัส 200-300 กรัม และ
โพแทสเซียม 1,300-2,000 กรัม และ Paull and 
Odilo (2011) ในระยะแทงชอดอกใชปุ ยสูตร 
10-20-20 และระยะหลังเก็บเก่ียวสูตร 14-14-14 
ปริมาณ 1-1.5 กิโลกรัม/ตน แตทั้งนี้ควรพิจารณา
ถึงความตองการธาตุอาหารของพืชดวย โดยทั่วไป
มกัวิเคราะหใบและวิเคราะหดนิรวมกับการจัดการ
ธาตุอาหาร (ยงยุทธ, 2543) จากการใหปุยในชวง
ใหผลผลิตแลว แนะนําใหใส 4 ครั้ง คือ ครั้งแรกใส
หลงัเกบ็เกีย่วและตดัแตงกิง่ ครัง้ที ่2 ใสในชวงท่ีเริม่
มีดอก ครั้งท่ี 3 ใสเมื่อลําไยเริ่มติดผล และครั้งท่ี 4 
ใสเมือ่ผลใกลแกซึง่เปนระยะสรางเนือ้ (สมชาย และ
พาวนิ, 2543) ปกตกิารเจรญิเตบิโตของพชืไมไดเกดิ
จากธาตุอาหารเพียงอยางเดียว แตเกิดจากปจจัยของ
สิง่แวดลอมรวมดวย ไดแก แสง สภาพภมูอิากาศ นํา้ 
และการจัดการโรคและแมลง (สมบุญ, 2548) 
ซึง่อาจเปนสวนหน่ึงท่ีทาํใหการใสปุยในทุกกรรมวิธี
ไมสงผลใหเกิดความแตกตางกันของจํานวนผลตอ
กิโลกรัม นํ้าหนักผลผลิตตอตน นํ้าหนักเนื้อ และ
ปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าไดทั้ง 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
N (g) P2O5 (g) K2O (g)

Year 1 Year 2 Year 3 Year 1 Year 2 Year 3 Year 1 Year 2 Year 3

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7

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

1,774
1,928
1,984
1,890
2,033
1,190
2,310

1,504
1,183
1,176
1,155
1.260
700

1,365

1,382
843
737
794
647
647
941

2,982
1,613
2,562
2,520
2,474
647

2.310

1,806
1,498
1,596
1,470
1,428
1,295
1,365

1,382
1,232
1,209
1,039
1,186
647
941

2,982
2,866
2,394
2,713
2,898
647

2,310

1,806
1,722
1,513
1,470
1,764
1,698
1,365

สรุปผลการวิจัย
จากผลการศึกษาการใชปุยในการผลิตลําไย

นอกฤดทูัง้ 7 กรรมวิธตีลอดจนปรมิาณปุย N : P2O5 
: K2O ทีล่าํไยไดรบัในแตละป พบวา ไมสงผลใหเกดิ
ความแตกตางกันทางสถิตกิบัจาํนวนผลตอกโิลกรัม 
นํ้าหนักผลผลิตตอตน นํ้าหนักเนื้อ และปริมาณ
ของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้ง 3 ปที่ศึกษา

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด 

(มหาชน) ที่ใหการสนับสนุนทุนในการทําวิจัย และ
สาขาไมผล คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัย
แมโจทีเ่อือ้เฟอสถานทีใ่นการดําเนนิงานวจิยัในครัง้นี้
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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 ดังน้ันการวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการจําแนกพันธุ และการวิเคราะหความแปรผันทาง
พนัธกุรรมของมัลเบอรรีใ่นจังหวดัพษิณุโลก โดยอาศยัการวเิคราะหจากลาํดบันวิคลโีอไทดของยนีบรเิวณ 
ITS และ matK ขนาด 805 และ 830 คูเบส นํามาสรางเปนแผนภูมิตนไมดวยวิธี Maximum Likelihood 
(ML) จากผลการศึกษาพบวา การสรางแผนภูมิตนไมจากลําดับนิวคลีโอไทดของยีนบริเวณ ITS แสดงเปน
กลุมเดียวกัน ในขณะท่ีลําดับนิวคลีโอไทดของยีนบริเวณ matK สามารถแบงกลุมของมัลเบอรรี่พันธุ
ตาง ๆ ไดเปนสองกลุมอยางชัดเจน ทั้งนี้ความผันแปรนิวคลีโอไทดระหวางพันธุ จากท้ังยีนทั้งสองบริเวณ
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), 
เรดมลัเบอรรี ่(red mulberry; Morus rubra) และ
แบลค็มลัเบอรรี ่(black mulberry; Morus nigra) 
เปนตน ที่ผานมาในประเทศไทยสวนใหญพบ
มลัเบอรรี ่2 ชนิด คอื ไวทมลัเบอรรีท่ีป่ลกูเพือ่นาํใบ
ไปเลีย้งตัวไหม (silkworm) ซึง่ชนิดนีม้ใีบขนาดใหญ 

และแบล็คมัลเบอรรี่ที่ปลูกเพื่อรับประทานผล 
(ลือชัย, 2555) ขณะที่ในปจจุบัน มัลเบอรรี่กําลัง
ไดรับความนิยมจากผูที่ชื่นชอบในการดูแลสุขภาพ
เปนอยางมากเนื่องจากมัลเบอรรี่มีปริมาณสาร
ประกอบฟนอลิก (phenolic compounds) และ
มคีวามสามารถในการตานอนมุลูอสิระ (antioxidant) 
สงู อนัเปนสาเหตสุาํคญัทีท่าํใหระบบตาง ๆ  ภายใน
รางกายทํางานผิดปกติ และสงผลใหเกิดความ
แกชราเรว็ข้ึน ทัง้ยงัเปนสาเหตขุองโรคอกีหลายชนดิ 
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เชน โรคมะเร็ง โรคอัลไซเมอร โรคหัวใจ และโรคที่
เกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ (Yuan and Walsh, 
2006) เปนตน นอกจากนี้ยังพบวามีฤทธิ์ตาน
เอนไซมไทโรซิเนส (anti-tyrosinase) ฤทธิต์านการ
อักเสบ (anti-inflammatory activity) และฤทธิ์
ยบัยัง้การสังเคราะหเมลานิน (anti-melanogenesis) 
(ปญญดา และคณะ, 2556; Lee et al., 2002; 
Chang et al., 2011) โดยผลมัลเบอรรี่สามารถ
รบัประทานสดหรือนาํไปแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมลูคา และ
เปนการยืดอายุการเก็บรักษา ซึ่งผลจากความนิยม
ตอมัลเบอรรี่ทําใหมีการปลูก และจําหนายกิ่งพันธุ
กันอยางแพรหลายโดยเฉพาะจังหวัดพิษณุโลกท่ีมี
การปลกู และจาํหนายกิง่พนัธุของมลัเบอรรีท่ัง้พนัธุ
พืน้เมอืงและพนัธุตางถิน่เพือ่ประโยชนในการเลีย้งไหม
และการบริโภคเปนจํานวนมาก โดยมีแนวโนมวา
จะไดรบัความนิยมเพ่ิมมากข้ึนอกีในอนาคต อยางไร
ก็ตาม ขอมูลทางความหลากหลายทางพันธุกรรม
ของมัลเบอรรี่ในพ้ืนที่ยังมีอยูอยางจํากัด ดังนั้น
ในงานวิจยัน้ีจงึมีความสนใจท่ีจะทําการจําแนกพันธุ 
(cultivar) ของมัลเบอรรีด่วยเทคนิคดีเอน็เอบารโคด 
(DNA barcoding) และวเิคราะหความแปรผนัทาง
พันธุกรรมของมัลเบอรรี่ เพื่อจัดทําฐานขอมูลพันธุ
ของมัลเบอรรี่ในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเปนการ
อนุรักษพันธุดั้งเดิม และสงเสริมพันธุที่ใหผลผลิตดี
ตอไป

อุปกรณและวิธีการ
การเก็บและเตรียมตัวอยางเพื่อจําแนกพันธุ

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

ลักษณะของใบ และผลของมัลเบอรรี่แตละพันธุ 
เปรยีบเทียบตวัอยางมลัเบอรรีก่บัฐานขอมลูพชืจาก
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 

มาสกัดดเีอน็เอโดยดดัแปลงตามวธิขีอง Sambrook 
et al. (1989) โดยบดใหละเอยีดแลวเตมิสารละลาย 
CTAB เขมขน 2% ปริมาตร 200 ไมโครลิตร (μl) 
และสารละลาย Rnase A ความเขมขน 100 
ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร (μg/ml) จากนั้นนําไป 
vortex และบมท่ี อณุหภมู ิ65 °C เปนเวลา 60 นาที 
โดยจะทําการพลิกกลับหลอดไปมา 2-3 ครั้ง เมื่อ
ครบเวลานําไป vortex และปนเหว่ียงท่ีความเร็ว
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 เทาของสวนน้ําใสท่ีเก็บได นําไป vortex และ
ปนเหวี่ยงท่ีความเร็วรอบ 12,000 รอบตอนาที 
ที่อุณหภูมิ 4 °C เปนเวลา 5 นาที ดูดสวนนํ้าใส
ดานบนใสในหลอด microcentrifuge ใหม แลว
เตมิสารละลาย sodium acetate (NaOAc) เขมขน 
3 โมลาร (Molarity, M) ที่แชเย็นในปริมาณ 
1/10 เทาของปริมาตรนํ้าใส เติมสารละลาย 
isopropanol ที่แชเย็น ในปริมาตร 1 เทาของ
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ปริมาตรท้ังหมด แลวพลิกกลับหลอดไปมาใหเขา
กนัเบา ๆ  นาํไปแชในนํา้แขง็เปนเวลา 30 นาท ีและ
ปนเหว่ียงที่ความเร็วรอบ 12,000 รอบตอนาที 
ที่อุณหภูมิ 4 °C เปนเวลา 20 นาที เทสวนนํ้าทิ้ง 
เติมสารละลาย ethanol เขมขน 70% ที่แชเย็น
ปริมาตร 300 ไมโครลิตร นําไปปนเหวี่ยงท่ีความ
เร็วรอบ 12,000 รอบตอนาที ที่อุณหภูมิ 4 °C เปน
เวลา 10 นาที เทสวนนํ้าทิ้ง และปลอยทิ้งไวใหแหง 
ที่อุณหภูมิหอง หลังจากน้ันเติมนํ้าที่ปราศจาก
เอนไซม Dnase และ Rnase ปริมาณ 20-50 
ไมโครลิตร แลวเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิ -20 °C 
จนกวาจะนําไปใช

การตรวจสอบหาปริมาณดีเอ็นเอที่สกัดได
การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพของ

ดเีอน็เอทีส่กดัไดดวยเทคนคิ 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
อยูแลว ทิง้ไวใหเจลเยน็และแข็งตัว ดงึหวอีอกจะได
เจลที่เปนหลุม (well) นําเจลที่ไดใสลงใน gel 
chamber ทีม่สีารละลาย 1X TAE buffer อยู ผสม
สารละลายดีเอ็นเอตัวอยางปริมาตร 3 ไมโครลิตร 
ผสมกับสารละลาย loading dye ปริมาตร 
1 ไมโครลิตร หยดสารละลายท่ีผสมแลวลงในหลุม
เจล โดยหยดสารละลายดเีอน็เอมาตรฐานปรมิาตร 
7 ไมโครลิตร ใชกระแสไฟฟา 100 โวลต เปนเวลา 
30 นาที นําเจลที่ไดมาตรวจสอบแถบดีเอ็นเอ
ภายใตแสงอัลตราไวโอเลตดวยเครื่องกําเนิดแสง
อลัตราไวโอเลตสําหรับสองเจล (UV-transilluminator) 

(Gel DocTH XR+) พรอมทั้งปรับภาพพื้นหลังใหมี
ความคมชัดของแถบดีเอ็นแบบกลับพื้นดําเปน
พื้นขาว (invert) ผานโปรแกรม Image Lab 
Software 5.0

การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอของยีน matK และ ITS 
ดวยปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรส

นําดีเอ็นเอท่ีสกัดไดไปเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอ
ของยีน matK และ ITS ดวยปฏิกิริยาลูกโซ
พอลเิมอเรส (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
ทําการเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอในเคร่ืองเพ่ิมปริมาณ
ดีเอ็นเอ (Polymerase Chain Reaction (PCR) 
machine) ซึ่งโปรแกรมท่ีใชในปฏิกิริยาลูกโซ
พอลเิมอเรส ประกอบดวยขัน้ตอนตาง ๆ  ดงันี ้pre-
denaturation ท่ี 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
ดเีอน็เอแลวนาํดเีอน็เอทีไ่ดมาตรวจสอบขนาดดวย
วิธีอะกาโรสเจลอิเล็กโตรโฟรีซีส (Agarose gel 
electrophoresis) ดวยชุดเคร่ืองเจลอิเล็กโตร
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โฟรีซสิ โดยเปรียบเทียบกับ ขนาดดีเอน็เอมาตรฐาน 
(100 bp DNA ladder marker) ใชความเขมขน
ของเจลอะกาโรส 1% ใน สารละลายบฟัเฟอร 0.5X 
TBE (Amresco) ใชกระแสไฟฟาที่ความตางศักย 
100 โวลต เปนเวลา 30 นาที นําไปตรวจสอบแถบ
ดีเอ็นเอภายใตแสงอัลตราไวโอเลตดวยเครื่อง
กําเนิดแสงอัลตราไวโอเลตสําหรับสองเจล และ
บันทึกภาพ

การทําชิ้นดีเอ็นเอใหบริสุทธิ์
การทําชิ้นสวนดีเอ็นเอใหบริสุทธิ์โดยการ

สกัดดี เอ็นเอออกจากผลผลิตพีซีอาร ด วยชุด 
GenUP PCR /Gel Cleanup Kit โดยทําตาม
วธิกีารของผูผลิต (Biotechrabbit, Germany) โดย
ถายโอนผลผลติพซีอีาร (PCR product) ลงในหลอด 
micro-centrifuge tube ขนาด 1.5 มลิลลิติร แลว
เตมิบฟัเฟอร BINDING BP ปรมิาตร 500 ไมโครลิตร 
แลวผสมใหเขากันจากน้ันทาํการถายสารทีไ่ดลงใน 
Mini filter ที่ตอกับ Collection tube นําไป
ปนเหวี่ยงที่ 12,000 รอบตอนาที เปนเวลา 2 นาที 
จากนั้นนํา Mini filter ไปตอกับหลอด Elution 
tube 1.5 มลิลลิติร ทาํการเตมิบฟัเฟอร ELUTION 
ปริมาตร 10-15 ไมโครลิตร ลงตรงกลางของ Mini 
filter ตัง้ไวทีอ่ณุหภมูหิองเปนเวลานาน 2 นาท ีแลว
นําไปปนเหวี่ยงท่ีความเร็ว 10,000 รอบตอนาที 
เปนเวลา 1 นาท ีแลวดงึสวน Mini filter ทิง้ จากนัน้
นําสารที่ไดไปเก็บ 4 °C เพ่ือนําสงไปเขาขั้นตอน
การหาลําดับดีเอ็นเอ (DNA sequencing) ตอไป

การวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทด
นําลําดับเบสหรือนิวคลีโอไทดที่ไดไปเทียบ

กับฐานขอมูลของมัลเบอรรี่ใน GenBank (http://

www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank) ดวยการ 
BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.
cgi) จากนัน้ทาํการศึกษารปูแบบพนัธกุรรมดวยการ
สรางแผนภูมิวิวัฒนาการ (phylogenetic tree) 
แบบวธิ ีMaximum Likelihood (ML) โดยใชโมเดล
คํานวณ Kimura-2-parametera (K2P) ผาน
โปรแกรม MEGA 7.0 (Kumar et al., 2016) 
ทาํการวิเคราะหหาความหลากหลายทางพันธกุรรม 
(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

เกบ็ตวัอยางมลัเบอรรีพ่นัธุตาง ๆ  ซึง่ประกอบ
ดวย 9 พันธุ โดยเปนพันธุจากตางประเทศ 7 พันธุ 
คือ ไวทคิง สหรัฐอเมริกา มังกร สหรัฐอเมริกาขาว 
ฝรัง่เศส ไตหวนั เรดคงิ และพนัธุพืน้ถิน่ทีใ่ชเปนพนัธุ
อางอิง จํานวน 2 พันธุ คือ กําแพงแสน และบุรีรัมย 
ตามลําดบั จากน้ันนาํมาจําแนกพันธุ โดยใชสณัฐาน
วทิยาและดเีอน็เอทาํการตรวจสอบลกัษณะสณัฐาน
วิทยา โดยเปรียบเทียบลักษณะของใบ และผล
ของมลัเบอรรีแ่ตละพนัธุ เปรยีบเทยีบกบัฐานขอมลู
พืช และใชเปรียบเทียบกับผลของพันธุ ที่ไดจาก
การตรวจวิเคราะหดีเอ็นเอ ซึ่งโครงสรางลักษณะ
โดยท่ัวไปของใบในแตละพันธุ มีความแตกตางกัน
ออกไป (Figure 1)
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การศึกษาทางชีวโมเลกุล
หลังจากนําดีเอ็นเอท่ีสกัดไดไปเพ่ิมปริมาณ

ดีเอ็นเอของยีน matK และ ITS ดวยปฏิกิริยาลูกโซ
พอลเิมอเรส (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
คูไพรเมอรทีใ่ชสาํหรบัเพิม่ปรมิาณดเีอน็เอ คอื 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) 
แลวทําการเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอในเคร่ือง PCR 
ซึ่งโปรแกรมท่ีใชในปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรส 
ประกอบดวยขัน้ตอนตาง ๆ  ดงันี ้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 
และทําการตรวจสอบผลผลิตพีซีอาร  (PCR 
product) ผลการศกึษาสามารถเพิม่ผลผลติพซีอีาร
ในแตละพันธุ จากยีนทั้ง 2 บริเวณ โดยพบแถบ
ขนาดประมาณ 850 คู เบส (basepair, bp) 
(Figure 2)

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).
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จากผลการสังเคราะหลาํดับนวิคลโีอไทด พบวา 
ยีนบริเวณ ITS ของมัลเบอรรี่สามารถสังเคราะหได
เกือบทุกพันธุ ยกเวน พันธุ ฝรั่งเศส (FR) และมี
ขนาดประมาณ 805 คูเบส ขณะทีย่นีบรเิวณ matK 
สามารถสังเคราะหไดเพียงในพันธุไวทคิง (AUSW) 
พันธุสหรัฐอเมริกาขาว (USAW) พันธุไตหวัน (TW) 
พนัธุมงักร (MK) และพันธุบรุรีมัย (BRR) โดยมขีนาด
ประมาณ 830 คูเบส เม่ือนาํลาํดับนวิคลีโอไทดของ

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)).

a) b)

ยนีท้ังสองบรเิวณท่ีไดไปเทยีบกับลาํดบันวิคลโีอไทด
ที่อยูในฐานขอมูล NCBI (National Center for 
Biotechnology Information) พบวา ลําดับ
นิวคลีโอไทดที่ไดตรงกับลําดับนิวคลีโอไทดของ
แตละยีนในพืช จากนั้นไดฝากเก็บขอมูลลําดับ
นวิคลโีอไทดของยนี ITS และ matK ของมลัเบอรรี่
ทกุพนัธุทีว่เิคราะหได ลงในฐานขอมลู NCBI และไดรบั
หมายเลขเฉพาะ (accession number) (Table 1)

Table 1  Accession numbers obtained from ITS and matK sequences of different mulberry 
varieties.

Mulberries
Accession numbers

ITS (805 bps) matK (830 bps)

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)

MH187214
MH187215
MH187216
MH187217

-
MH187218
MH187219
MH187220
MH187221

-
MH187244

-
MH187245

-
MH187246
MH187247

-
MH187248
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เมื่อเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทดโดยใช
โปรแกรม ClustalW พบวา มเีปอรเซน็ตองคประกอบ
ของนิวคลีโอไทด (Nucleotide composition) 
ในมัลเบอรรี่แตละพันธุ โดยในยีนบริเวณ ITS มี
สดัสวนของ Thymine (T = 20.4%) และ Adenine 
(A = 21.8%) ตํ่า และมีสัดสวนของ Cytosine 
(C = 28.0%) และ Guanine (G =29.8%) สูง 
ในขณะทีย่นีบริเวณ matK มีสดัสวนของ Thymine 
(T = 36.9%) และ Adenine (A = 30.2%) สงู และ
มีสัดสวนของ Cytosine (C = 16.8%) และ 
Guanine (G =16.0%) ตํา่ และการกระจายความถ่ี

ของนิวคลีโอไทดโดยรวมตําแหนงโคดอนท่ี 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
ตาํแหนงโคดอนที ่1, 2 และ 3 ของยนีบรเิวณ 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 T-1 C-1 A-1 G-1 T-2 C-2 A-2 G-2 T-3 C-3 A-3 G-3

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

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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ตําแหน งที่ เกิดการเปลี่ยนแปลงลําดับ
นวิคลีโอไทด (point mutation) หรอืการกลายพันธุ
ระดับยีน (Gene mutation) ของมัลเบอรรี่พันธุ
ตาง ๆ  โดยการเปรยีบเทยีบระหวางพนัธุทกุ ๆ  พนัธุ 
จากยีนบริเวณ ITS พบวา มลีาํดับการเปล่ียนแปลง
ของลาํดับนิวคลโีอไทด หรอื ตาํแหนงพอลมิอรฟซมี 
(polymorphic site, S) ถึง 9 ตําแหนง โดยเกิดท่ี
ตําแหนงที่ 6 ของทุก ๆ  พันธุ (A<->G) พันธุไตหวัน 
(TW) ตําแหนงที่ 50 (T<->G) พันธุสหรัฐอเมริกา 
(USA) ตาํแหนงที ่555 (T<->G) พนัธุสหรฐัอเมรกิา
ขาว (USAW) (G<-A) ตําแหนงที่ 675 (C<->T) 
ตําแหนงที่ 685 (C<->T) ตําแหนงที่ 687 (C<->T) 
ตําแหนงที่ 687 (G<-A) พันธุสหรัฐอเมริกา (USA) 
ตาํแหนงที ่754 (C<->T) และตาํแหนงที ่773 (C<-
>T) ตามลําดับ ขณะที่ยีนบริเวณ matK มีตําแหนง
พอลิมอรฟซีมเกิดขึ้นเพียง 2 ตําแหนง คือ ในพันธุ
สหรัฐอเมริกาขาว (USAW) พันธุไตหวัน (TW) และ
พนัธุบรุรีมัย (BRR) ในตาํแหนงที ่153 (T<->C) และ
พันธุสหรัฐอเมริกาขาว (USAW) ตําแหนงท่ี 827 
(A<->G) ตามลําดับ ทั้งนี้การเปล่ียนแปลงลําดับ
นวิคลโีอไทดทีเ่กดิขึน้เปนไดทัง้ลกัษณะ transition 
(A<->G หรือ C<->T) และ transversion (A<->C, 
A<->T, G<->C และ G<->T)

นอกจากนี้ เมื่อวิเคราะหความหลากหลาย
ทางพันธกุรรม (Genetic diversity) ของมลัเบอรรี่
ทุกพันธุ ในยีนบริเวณ ITS พบจํานวน haplotype 
(No.) เทากบั 5 รปูแบบ, number of polymorphic 
(segregating) sites (S) เทากับ 9 ตําแหนง, 

haplotype diversity (hd) (±SD) เทากับ 0.786 
(±0.151), nucleotide diversity (π) (±SD) เทากบั 
0.00280 (±0.00144), total number of 
mutations (m) เทากับ 9 ตวั 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) เทากบั 2 ตาํแหนง, haplotype diversity (hd) 
(±SD) เทากับ 0.800 (±0.164), nucleotide 
diversity (π) (±SD) เทากบั 0.00120 (±0.00082), 
total number of mutations (m) เทากับ 2 ตัว 
และ mean number of pairwise nucleotide 
differences (k) เทากับ 1.000 ตามลําดับ

เมื่อวิ เคราะห หาความสัมพันธ ทางสาย
วิวัฒนาการ (Phylogenetic relationship) ของ
มลัเบอรรีร่ะดับพนัธุ จากลําดบันวิคลีโอไทดของยีน 
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 พนัธุบรุรีมัย (BRR) พนัธุไตหวนั (TW) 
และพันธุสหรัฐอเมริกาขาว (USAW) (Figure 4)
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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).

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
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วิจารณผล
จากการศึกษาการจําแนกพันธุ  และการ

วเิคราะหความแปรผนัทางพนัธกุรรมของมลัเบอรรี่ 
9 พันธุ โดยเปนพันธุ ตางประเทศ 7 พันธุ คือ 
ไวทคิง สหรัฐอเมริกา มังกร สหรัฐอเมริกาขาว 
ฝรั่งเศส ไตหวัน เรดคิง และพันธุพื้นถิ่นซึ่งใชเปน
พันธุอางอิงจํานวน 2 พันธุ คือ กําแพงแสนและ
บุรีรัมย ตามลําดับ ในจังหวัดพิษณุโลก โดยอาศัย
การวเิคราะหจากลาํดับ นวิคลโีอไทดของยนีบริเวณ 
ITS และ matK โดยในผลผลิตพีซีอาร (PCR 
product) จากยีนบริเวณ ITS สามารถใหขนาด
คูเบสได 805 คูเบส ในขณะท่ี ยีนบริเวณ matK 
สามารถใหผลผลิต PCR ไดประมาณ 830 คูเบส แต
เมื่อสังเคราะหลําดับเบสหรือนิวคลีโอไทด พบวา 
บริเวณยีน ITS ใหผลการสังเคราะหมัลเบอรรี่
ไดเพียง 8 พันธุ (ยกเวน พันธุฝรั่งเศส) ในทาง
ตรงกนัขาม การสังเคราะหนวิคลโีอไทดจากบริเวณ
ยนี matK จากมลัเบอรรี ่ใหผลไดเพยีง 5 พนัธุ ไดแก 
พันธุ ไวทคิง (AUSW) พันธุ สหรัฐอเมริกาขาว 
(USAW) พันธุไตหวัน (TW) พันธุมังกร (MK) และ
พันธุบุรีรัมย (BRR) อาจเปนผลจากกระบวนการ
เตรียมตัวอยาง หรอืขัน้ตอนกําหนดการเพ่ิมปริมาณ
ดีเอ็นเอดวยเครื่อง PCR ยังไมมีความเหมาะสม
สาํหรบัในบางพนัธุ อยางไรก็ตาม ลาํดับนวิคลโีอไทด
ทีส่ามารถสังเคราะห (sequencing) ได เมือ่ทาํการ
เทียบความคลายคลึงทางชนิด (identity) จากฐาน
ขอมูลทางพันธุกรรม (GenBank) พบวาแตละพันธุ
ถูกระบุเปนมัลเบอรรี่ชนิด Morus alba โดย 
มีความคลายคลึงหรือเหมือนกันในฐานขอมูลต้ัง 
99-100 เปอรเซ็นต ซึ่งเหมือนการรายงานท่ีผาน
การใชยีนทั้งสองบริเวณสําหรับการระบุชนิดนั้น
ใหผลไดด ีเชนการใช ITS ในการระบุพนัธุ มลัเบอรรี่ 
8 พันธุ (Zeng et al., 2015) หรือแมแตหมอน

ในสกลุเดยีว (Morus) แตแตกตางชนดิอยางชดัเจน 
และลูกผสมพันธุตาง ๆ (Weiguo et al., 2005) 
ไดเปนผลสําเร็จ จากผลการศึกษาในครั้งนี้พบวา
ความแปรผันทางพันธุกรรมระหวางมัลเบอรรี่พันธุ
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะหในบริเวณทั้งสอง
คอนขางตํ่า อาจเปนไปไดที่ลักษณะอัตราการ
กลายพันธุ (mutation) ไมไดมีการเปลี่ยนกันมาก 
ซึ่งอาจตองใชปรับปรุงพันธุใหมีความหลากหลาย
มากข้ึน และใชระยะในการใหเกิดการแปรผัน
มากข้ึนตอไป ทัง้นีจ้ากการจดักลุมความสัมพันธทาง
วิวัฒนาการของลําดับนิวคลีโอไทดจากบริเวณยีน 
ITS นัน้ไมสามารถแยกกลุมของมลัเบอรรีพ่นัธุตาง ๆ  
ออกจากกันได ในขณะที่การใชลําดับนิวคลีโอไทด
จากบริเวณยีน matK นั้น สามารถแบงออกไดเปน
สองกลุมหลัก แมวา ยีนบริเวณ ITS จะใหผลผลิต 
PCR ที่ดีกวา matK ก็ตาม ซึ่งจากการรายงานการ
ศกึษาวงศวานวฒันาการในพชืทีผ่านมา มขีอแนะนาํ
ถึงการใช matK เปนดีเอ็นเอบารโคดมาตรฐาน
สาํหรบัการระบุชนิดและการวิเคราะหความแปรผัน
ทางพันธุกรรม (Hollingsworth et al., 2009; 
วุฒิพงศ, 2554) และยังคงใชยีนบริเวณนี้กับงาน
วจิยัของกลุมพชืในหลาย ๆ  กลุมมาจวบจนปจจบุนั 
(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 การใชยนีบริเวณ matK สามารถจําแนกพันธุ
กลวยไมออกจากกนัได 11 พนัธุ โดยไมสามารถแยก
เอื้องกุหลาบชมพูกระบ่ีกับเอื้องกุหลาบนานออก
จากกัน แตพบวา บริเวณ ITS ไมเหมาะสมท่ีจะนํา
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มาใชเนื่องจากไมสามารถเพ่ิมปริมาณช้ินดีเอ็นเอ
ของกลวยไมไดครบทั้ง 13 พันธุ นอกจากนี้ยังไดมี
การวิเคราะหความสัมพันธทางพันธุกรรมของ
กลวยไม สิงโตกลอกตาหมู สิงโตโดยใช ลําดับ
นิวคลีโอไทดของยีนจําเพาะ กลับพบวา การใช
บริเวณ matK เพียงลําพังนั้นไมสามารถแยก
สงิโตกามปูใหญ และกามปูแดง สิงโตอาจารยเต็ม
กบัสงิโตงาม และสงิโตอคีอรกบัสงิโตสคุรินิออกจาก
กันได ซึ่งมีขอแนะนําวาใหใชยีน matK รวมกับยีน 
rbcL เพ่ือใหการจําแนกไดดีขึ้น ซึ่งเหมือนกับการ
รายงานในอดีตที่ผานมาเชนกัน (Sugita et al., 
1985; นฤมล และคณะ, 2557ข) นอกจากนี้
เพื่อความเหมาะสมตอการนําไปประยุกตใชกับพืช
ชนิดตาง ๆ จึงไดมีการเสนอใหใชรวมกันเปน 
2-3 บริเวณ (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
จาํแนกชนดิของมลัเบอรรีพ่นัธุตาง ๆ  ใหมปีระสทิธภิาพ
มากยิง่ขึน้ และครอบคลมุ มขีอแนะนาํวา ควรศกึษา
ในขอมูลสวนอ่ืนประกอบ 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
มกีารศกึษาเพิม่เตมิในสวนของอณชูวีวทิยา ซึง่การ
ศึกษาการจําแนกพันธุในครั้งนี้อาศัยการวิเคราะห
จากลําดับนิวคลีโอไทดของยีนบริเวณ ITS และ 
matK พบวา แผนภูมิตนไมจากลําดับนิวคลีโอไทด
ของยีนบริเวณ ITS มีวัฒนาการเชิงเดี่ยว ในขณะท่ี
ลําดับนิวคลีโอไทดของยีนบริเวณ matK สามารถ
จัดกลุมของมัลเบอรรี่พันธุตาง ๆ ไดเปนสองกลุม
อยางชัดเจน ทัง้นีค้วามผันแปรนิวคลีโอไทดระหวาง
พันธุจากท้ังยีนทั้งสองบริเวณมีคาคอนขางตํ่า จึงมี
ขอแนะนาํใหวิเคราะหดวยยนีหลายบรเิวณรวมกนั 
เพือ่ใหเกดิความมีประสิทธภิาพของการจัดกลุมตาม
วงศวานวิวัฒนาการตอไป อีกท้ังตองทําการพัฒนา
ปรบัปรุงพนัธุตาง ๆ  เพือ่การอนุรกัษพนัธุมลัเบอรรี่
ในเขตพื้นที่ตอไปอีกดวย

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณแหลงทุนจากการสนับสนุน

การวิจัยโครงการวิจัยสนองพระราชดําริโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
(อพ. สธ., 2562) ไดรบัทนุสนบัสนนุจากมหาวทิยาลยั
ราชภัฏพิบูลสงคราม  งบประมาณแผ นดิน 
ปงบประมาณ 2562 ที่สนับสนุนงบประมาณ
การวิจัยในคร้ังนี้ ทั้งนี้คณะผู วิจัยขอขอบคุณ
ศูนยวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพบิลูสงคราม ทีใ่หความอนุเคราะหทางดาน
เครื่องมือ และหองอุปกรณในการวิจัยครั้งนี้ 
คณะผูวิจัยจึงกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว 
ณ ที่นี้
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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 ซึง่ฝร่ังหลายพันธุมปีระวัตพินัธุไมชดัเจน แตการจําแนกพันธุฝรัง่มีความจําเปนในการปรับปรุง
พันธุในอนาคต ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคงตัวทางพันธุกรรมของฝรั่งจํานวน 
18 พันธุ ดวยลักษณะปรากฏโดยเก็บขอมูลลักษณะสีใบ สีผิวของผล สีเนื้อ และการกระจายตัวของลูก
ที่ไดจากการผสมตัวเอง รวมกับการตรวจสอบลายพิมพดีเอ็นเอดวยเครื่องหมาย SSR จํานวน 9 ไพรเมอร 
ผลการศึกษา พบวา จากลักษณะท่ีปรากฏของลูกที่ไดจากการผสมตัวเองมี 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
ฝรั่ง (Psidium guajava L.) มีจํานวน

โครโมโซม 2n=22 (Mehmood et al., 2016) 
มีถิ่นกําเนิดอยูในเขตรอน เปนผลไมที่อุดมไปดวย
เสนใย วติามนิเอ วติามนิซ ีและกรดโฟลคิ (Ahmed 
et al., 2011) โดยเฉพาะวิตามินซีมีมากกวาสม 
3-6 เทา (Youssef and Ibrahim, 2016) มีแหลง

ผลิตที่สําคัญอยูในหลายประเทศท่ัวโลก (Shiva et 
al., 2017) รวมถึงประเทศไทยท่ีสามารถปลูกฝรั่ง
ไดในทุกภูมิภาคของประเทศไทย มีความทนทาน
ตอสภาพแวดลอม (พจณีย, 2554) ซึ่งประเทศไทย
มีฝรั่งหลายพันธุ ทั้งท่ีเปนพันธุพื้นเมืองของไทย 
และพันธุ ที่นําเขามาจากตางประเทศ จากการ
สาํรวจพบวามฝีรัง่จาํนวน 15 พนัธุทีข่ึน้ทะเบยีนกับ
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สํานักคุมครองพันธุพืช (สํานักคุมครองพันธุพืช, 
2563) โดยการปลูกฝร่ังในประเทศไทยยังคงเปน
การปลูกเชิงเด่ียว เนื่องจากพันธุฝรั่งนิยมขายใน
ทองตลาดสวนใหญเปนพันธุ ที่มีผลสีเขียว เชน 
กิมจู และแปนสีทอง เปนตน การปรับปรุงพันธุฝรั่ง
จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง เนื่องจากในปจจุบัน
สภาพแวดลอมมีความแปรปรวนตลอดเวลา 
(กระทรวงพลังงาน, 2563) ซึ่งสงผลตอการเจริญ
เติบโตของตนพืช รวมทั้งสงเสริมใหโรคและแมลง
ตาง ๆ  ปรับตัวใหเขาทําลายพืชไดมากยิ่งขึ้น หากมี
การเขาทําลายของโรคหรือแมลงที่จําเพาะกับ
พันธุฝรั่งบางพันธุจะสงผลกระทบอยางมาก การ
ปรับปรุงพันธุฝร่ังในประเทศไทยสามารถแบงออก
เปน 2 วิธี คือ การคัดเลือกและผสมขามพันธุ  
ซึ่งการปรับปรุงพันธุเพื่อใหไดพันธุใหมนั้นใชเวลา
นาน เนือ่งจากใชระยะเวลาในการคัดเลอืกยาวนาน
ประกอบกับในไมผลจะมีระยะเยาววัย (juvenile) 
ยาวนาน อยางไรกต็ามประวัตคิวามเปนมาของฝร่ัง
ในประเทศไทยยังมีหลายพันธุที่ไมปรากฏความ
เปนมาแนชดั ดงันัน้การคัดเลือกพันธุตาง ๆ  เพ่ือนาํ
มาใชเปนพอแมพันธุในโครงการปรับปรุงพันธุจึงมี
ความสําคัญอยางย่ิง โดยเฉพาะถายทอดลักษณะ
ตาง ๆ จากรุนพอแมไปยังรุนลูก เนื่องจากจะมีผล
ตอวิธีการคัดเลือกในการปรับปรุงพันธุ ซึ่งปจจัย
สาํคญัทีจ่ะทําใหการปรับปรุงพนัธุพชืประสบความ
สําเร็จ คือ การคัดเลือกลักษณะที่ตองการไดอยาง
ถกูตองแมนยาํ และมีประสิทธิภาพ (อรรัตน, 2548)

ปจจบุนัมกีารนําเคร่ืองหมายดีเอน็เอมาใชใน
การปรบัปรงุพนัธุ เนือ่งจากเปนการคดัเลอืกในระดบั
ดเีอน็เอ ซึง่อทิธพิลของสภาพทีแ่วดลอมไมสงผลให
เกิดการเปลี่ยนแปลง (อรรัตน, 2548) เชน การใช
เครื่องหมาย Simple Sequence DNA Repeats 
(SSR) ในการตรวจสอบมะมวงลูกผสม (กิตติพัฒน 

และธัญพิสิษฐ, 2545) การตรวจสอบลําไยลูกผสม
ดวยเคร่ืองหมาย Sequence Characterized 
Amplified Region (SCAR) (จนัทรเพญ็ และคณะ, 
2560) การสรางแผนที่พันธุกรรมในฝรั่ง โดยใช
เครื่องหมาย Sequence-Related Amplified 
Polymorphic (SRAP) และ SSR (Padmaker et 
al., 2015) นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบความ
บริสุทธิ์ทางพันธุกรรมในขาว ขาวโพดพันธุตาง ๆ 
และพืชตระกูลกะหล่ํา (จรรยา และคณะ, 2553; 
ศุภลักษ และจิระ, 2560; Yea et al., 2013) 
ในงานวิจัยครั้งนี้จึงไดทําการศึกษาความคงตัวทาง
พนัธกุรรมของฝรัง่พนัธุตาง ๆ  ในระยะตนกลา ดวย
ลักษณะปรากฏ (phenotype) และตรวจสอบ
ลายพิมพดีเอ็นเอ (DNA finger print) ดวย
เคร่ืองหมาย SSR ของตนลูกที่ไดจากการผสม
ตัวเองของฝรั่งที่ใชในการศึกษาเพื่อใชเปนขอมูล
เบ้ืองตน ซึ่งจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงพันธุ
ฝรั่งตอไปในอนาคต

 อุปกรณและวิธีการ
พันธุฝรั่งที่ใชในการวิจัย

พันธุ ฝรั่งท่ีใชในการวิจัยเปนฝรั่งท่ีมีเมล็ด 
จํานวน 18 พันธุ ไดแก พุทรา (Putsa) แปนสีทอง 
(Paenseethong) ฮองเต (Hongta) กิมจู (Kimju) 
วังชมภู (Wangchompoo) แมโจ 343 (Maejo 
343) ปุยฝาย (Puyphai) ขี้นก (Kheenok) ชมพู
พันธุ ทิพย (Chompoopuntip) ขี้นกไสแดง 
(Kheenok-Saidang) รจนา (Rotjana) สามสกีรอบ 
(Samsikrob) แปนไสแดง (Paen-Saidang) ไขมุก
ไต หวัน  (Ka imookta iwan)  เพชร น้ําผึ้ ง 
(Petnamphueng) พจิติร 13-10 (Pijit 13-10) มวง 
(Mung) และแดง (Dang)

J. Agri. Prod. 89ว. ผลิตกรรมการเกษตร 3(1):87-97



การศึกษาลักษณะปรากฏของฝร่ัง
เกบ็ขอมลูลกัษณะปรากฏของฝรัง่ ไดแก สใีบ 

สีผิวของผล สีเนื้อ แลวทําการครอบดอกฝรั่งทั้ง 
18 พันธุ เพื่อปองกันการผสมขามโดยแมลง เมื่อ
ผลฝรั่งอายุประมาณ 5 เดือน นํามาเพาะเมล็ด
จนกระท่ังตนกลามใีบออนเกิดขึน้ จากน้ันเกบ็ขอมลู
การกระจายตัวของตนกลาตนลูกฝร่ัง โดยสังเกต
ลกัษณะสขีองใบ เน่ืองจากเปนลกัษณะทีเ่หน็ไดงาย 
จากน้ันสุมเก็บใบออนของตนแมและตนกลาที่ได
จากการผสมตัวเองของตนแม จํานวน 10 ตน เพื่อ
ใชในการศึกษาตอไป

การศึกษาลายพิมพดีเอ็นเอของฝร่ัง
การสกัดดีเอ็นเอ
นําใบออนของฝรั่งประมาณ 0.2 กรัม มาบด

ในสารละลาย mCTAB เพื่อสกัดดีเอ็นเอ โดยใชวิธี 
CTAB ดดัแปลง (Hwang and Kim, 2000) ตรวจสอบ
คุณภาพและปริมาณดีเอ็นเอดวยการทํา 1% 
อะกาโรสเจล อิเล็กโทรฟอรีซิส ในสารละลาย TBE 
ความเขมขน 1 เทา ใชกระแสไฟฟา 100 โวลต เปน
เวลา 30 นาท ียอมชิน้สวนดเีอน็เอดวย RedSafeTM 
Nucleic Acid Staining Solution (iNtRON 

Biotechnology, Korea) เก็บสารละลายดีเอ็นเอ
ไวที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส จนกวาจะใชงาน

การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอดวยไพรเมอร SSR
นําดีเอ็นเอที่สกัดได มาเพิ่มปริมาณดวย

เทคนคิ PCR รวมกบัไพรเมอร SSR (Padmakar et 
al., 2015) จํานวน 9 ไพรเมอร (Table 1) เพื่อ
วเิคราะหลายพิมพดเีอน็เอ โดยปฏิกริยิาประกอบดวย 
ดเีอน็เอประมาณ 20 นาโนกรัมตอปฏิกริยิาบัฟเฟอร
สําเร็จรูป 1 เทา MyTaqTM Red Mix (BIOLINE, 
USA) ใชไพรเมอรความเขมขนสุดทาย 0.5 ไมโคร
โมลาร สภาวะที่ใช คือ 94 องศาเซลเซียส 4 นาที 
สาํหรับขัน้ตอนการ denaturing จากน้ันทาํ 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 
ยอมช้ินสวนดีเอ็นเอดวย RedSafeTM Nucleic Acid 
Staining Solution (iNtRON Biotechnology, Korea)

Table 1  The SSR primer sequences used for DNA amplification in this study

Primer name Forward sequence (5’ to 3’) Reverse sequence (5’ to 3’)

mPgCIR19
mPgCIR27
mPgCIR31
mPgCIR93
mPgCIR96
mPgCIR100
mPgCIR102
mPgCIR105
mPgCIR111

AAAATCCTGAAGACGAAC
AGCACTTAGGGACAAATTCA
TCTCACTGATGCAACTTTTC
GCATCATGTGTTTGAACGAT
ACGCTGCAAACGATACTAAT
CTAGAAGTCGAAGAATGGAA
AATTGGTGTAGCATCTGGA
CCTCCTTCGCTCTACATAAA
CAACCTCGTTTGAGTCTTCT

TATCAGAGGCTTGCATTA
CTCACTCTCCTCCATTCAAG
CCCATTTTCATCTCAAAGTC
AAGTGTGCGTTCTCCATCT
AACTCACACGAGCACAGAG

TTTGTTAGTATCGGAGTCGAG
GCCTACCATGAACAGAGAAA
ATTACCCCACGAACATATCA
AACATCATTGGGACCATTC
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การวิเคราะหความคงตัวทางพันธุกรรมของฝร่ัง
หลงัจากทาํการเกบ็ขอมลูลกัษณะปรากฏแลว 

ถาพบวามกีารกระจายตัวของสีใบในตนลกู จะระบุ
ไดทนัทวีาฝรัง่เหลานัน้ไมมคีวามคงตวัทางพนัธกุรรม 
จากน้ันจะทําการศึกษาลายพิมพดีเอ็นเอดวย
เครื่องหมาย SSR เพื่อดูการกระจายตัวตอไป หาก
พบวาลายพิมพดีเอ็นเอของตนลูกมีความแตกตาง
กัน ก็จะถูกระบุวาฝรั่งเหลาน้ันไมมีความคงตัวทาง
พันธุกรรมเชนเดียวกัน

ผลการวิจัยและวิจารณ
การศึกษาลักษณะปรากฏของฝร่ัง

การศึกษาลักษณะปรากฏของฝร่ังจํานวน 
18 พันธุ พบวา สามารถแบงฝรั่งออกเปน 5 กลุม 

ดงันี ้กลุมที ่1 ใบและผลมสีเีขียว เนือ้ในมสีขีาว และ
สีใบของตนลูก มีสีเขียว มีจํานวนทั้งหมด 8 พันธุ 
ไดแก พุทรา แปนสีทอง ฮองเต กิมจู วังชมพู แมโจ 
343 ปุยฝาย และข้ีนก กลุมที่ 2 ใบและผลมีสีเขียว 
เนือ้ในมสีแีดง และสใีบของตนลกู มสีเีขียว มจีาํนวน 
3 พนัธุ ไดแก ชมพพูนัธุทพิย ขีน้กไสแดง และรจนา 
กลุมที่ 3 ใบและผลมีสีเขียว เนื้อในมีสีแดง และ
สใีบของตนลกูมกีารกระจายตวัออกเปนสเีขยีวและ
สแีดง จาํนวน 5 พนัธุ ไดแก สามสกีรอบ แปนไสแดง 
ไขมกุไตหวนั เพชรนํา้ผึง้ และพจิติร 13-10 กลุมท่ี 4 
ใบ ผล เนื้อในมีสีแดง แตสีใบของตนลูก มีการ
กระจายตัวออกสีเขียวและสแีดง มีเพียงพันธุเดียว 
คอื มวง และกลุมที ่5 ใบ ผล เนือ้ในรวมท้ังสใีบของ
ตนลูกมีสีแดง มีเพียงพันธุเดียว คือ แดง (Table 2)

Table 2  Characteristics of guava cultivars and their progenies

No. Name of cultivar Leaves color Fruit color pulp fruit 
color

Leaves color 
of progenies

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

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

white
white
white
white
white
white
white
white
red
red
red
red
red
red
red
red
red
red

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
ของตนกลาในรุนลกูในฝรัง่แตละพนัธุ สามารถแบง
กลุมได 2 กลุม คือ กลุมสีใบของตนลูกไมแตกตาง
จากตนแม มีจํานวน 12 พันธุ และกลุมสีใบของ
ตนลูกแตกตางจากตนแม มีจํานวน 6 พันธุ ทําให
สามารถสรุปไดวาฝร่ังพันธุสามสีกรอบ แปนไสแดง 
ไขมุกไตหวัน เพชรนํ้าผึ้ง และพิจิตร 13-10 ไมมี
ความคงตัวทางพันธุกรรม ซึ่งในการปรับปรุงพันธุ
ถาตนพอหรือแมไมมีความคงตัวทางพันธุกรรม 
สงผลใหเกิดการกระจายในรุนลูกได (ศุภลักษ และ
จริะ, 2558) ซึง่หลกัการนีส้ามารถนาํมาใชประโยชน
ในการปรับปรุงพันธุฝร่ังพันธุใหม ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทย เชน การปรับปรุงฝรั่งพันธุหวานพิรุณ 
ที่อาศัยตนแมพันธุแปนยักษสีทองซึ่งไมมีความ
คงตวัทางพนัธกุรรม มาเพาะเมลด็และปลกูคดัเลอืก 
ฝรั่งพันธุเคยูการด เบอร 1 ที่เกิดจากการคัดเลือก
พนัธุจากลกูผสมเปดของฝรัง่พนัธุพืน้เมอืง ฝร่ังพนัธุ
พนัธุแมโจ 341 เกดิจากการคัดเลอืกมาจากตนเพาะ
เมล็ดพันธุโบมองท (Beaumont) (สํานักคุมครอง
พันธุพืช, 2564)

การศึกษาลายพิมพดีเอ็นเอของฝร่ัง
ฝรัง่จาํนวน 18 พนัธุ ถกูนาํมาศกึษาลายพิมพ

ดีเอ็นเอดวยเครื่องหมาย SSR จํานวน 9 ไพรเมอร 
โดยเปรยีบเทยีบกับพนัธุแม พบวา มฝีร่ังพนัธุพทุรา 
(Putsa) เพียงพันธุเดียวที่มีลายพิมพดีเอ็นเอของ
ตนแมและตนลูก ทั้ง 10 ตน ไมแตกตางกันและ
แสดงแถบดีเอ็นเอเหมือนตนแมทั้ง 9 ไพรเมอร 
(Figure 1) แสดงวา ฝรั่งพันธุพุทรามีความคงตัว
ทางพันธุกรรมสูงที่สุด

ในขณะท่ีพันธุแปนสีทอง สามสีกรอบ และ
แปนไสแดง มลีายพมิพดเีอน็เอของตนลกูทัง้ 10 ตน 
แตกตางกัน จํานวน 3 ไพรเมอร และ มีลายพิมพ
ดเีอน็เอของตนลกูทัง้ 10 ตน ไมแตกตางกนั จาํนวน 
6 ไพรเมอร พันธุขี้นกไสแดง และพิจิตร 13-10 
มลีายพมิพดเีอน็เอของตนลกูท้ัง 10 ตน แตกตางกนั 
จํานวน 4 ไพรเมอร และมีลายพิมพดีเอ็นเอของ
ตนลูกท้ัง 10 ตน ไมแตกตางกันจํานวน 5 ไพรเมอร 
พนัธุแมโจ 343 เพชรนํา้ผึง้ และปุยฝาย มลีายพมิพ
ดีเอ็นเอของตนลูกท้ัง 10 ตน แตกตางกัน จํานวน 
5 ไพรเมอร และลายพิมพดีเอ็นเอของตนลูกท้ัง 
10 ตน ไมแตกตางกัน จํานวน 4 ไพรเมอร พันธุ
กิมจูมีลายพิมพดีเอ็นเอของตนลูกท้ัง 10 ตน 
แตกตางกัน จํานวน 6 ไพรเมอร และมีลายพิมพ
ดเีอน็เอของตนลกูทัง้ 10 ตน ไมแตกตางกนั จาํนวน 
3 ไพรเมอร พันธุมวงและไขมุกไตหวันมีลายพิมพ
ดีเอ็นเอของตนลูกท้ัง 10 ตน แตกตางกัน จํานวน 
7 ไพรเมอร และมีลายพิมพดีเอ็นเอของตนลูก
ทั้ง 10 ตน ไมแตกตางกัน จํานวน 2 ไพรเมอร 
พันธุ ฮองเตและวังชมภูมีลายพิมพดีเอ็นเอของ
ตนลูกท้ัง 10 ตน แตกตางกัน จํานวน 8 ไพรเมอร 
และลายพิมพดี เอ็นเอของต นลูกทั้ง 10 ตน 
ไมแตกตางกนัจาํนวน 1 ไพรเมอร พนัธุชมพพูนัธุทพิย 
รจนา และข้ีนกมีลายพิมพดีเอ็นเอของตนลูกทั้ง 
10 ตน แตกตางกัน ทั้ง 9 ไพรเมอร แสดงวาเปน
กลุมมคีวามไมคงตัวทางพันธกุรรมสูงทีส่ดุ ในขณะท่ี
พันธุแดงมีลายพิมพดีเอ็นเอของตนลูกท้ัง 10 ตน 
แตกตางกนัเพยีงแคเครือ่งหมายเดยีว คอื เครือ่งหมาย 
mPgCIR 19 (Figure 2) และมีลายพิมพดเีอ็นเอของ
ตนลกูท้ัง 10 ตน ไมแตกตางกนั จาํนวน 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
ปรากฏจะพบวาพันธุ ฝรั่งไมมีความคงตัวทาง
พันธุกรรมเพียงจํานวน 6 พันธุ แตเมื่อนํามาตรวจ
สอบลายพิมพดีเอ็นเอดวยเครื่องหมาย SSR 
สามารถระบุพันธุฝรั่งไดมากถึง 17 พันธุ ที่ไมมี
ความคงตัวทางพันธุกรรม จากการตรวจสอบดวย
เครื่องหมาย SSR มากถึง 9 ตําแหนง ซึ่งใช
เครื่องหมายมากกวาการตรวจสอบความบริสุทธิ์
ทางพันธุกรรมของขาวโพดหวานลูกผสมพันธุ 
สงขลา 84-1 ที่ใชเครื่องหมาย SSR เพียงแค 
3 ตําแหนง (ศุภลักษ และจิระ, 2015) และการ
ตรวจสอบการปนเป อนของขาววัชพืชในเมล็ด

พันธุขาว ที่ใชเครื่องหมาย SSR ในการตรวจสอบ
จํานวน 7 ตําแหนง (จรรยา และคณะ, 2553) และ
การศึกษาความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุกะหล่ําปลี
ดวยเคร่ืองหมาย SSR, RAPD, ISSR และ SRAP 
จํานวน 7 เครื่องหมาย (Yea et al., 2013) ดังนั้น
หากตองการศึกษาแผนที่ยีนของฝรั่ง สามารถใช
ประชากรในรุนที ่1 แทนประชากร 2 ตามกระบวน 
Pseudo-Testcross (Grattapagli and Sederoff, 
1994; วภิาว ีและคณะ, 2553) ซึง่สามารถนาํขอมลู
มาตอยอดในการปรับปรุงพันธุ ฝร่ังไดตอไปใน
อนาคต

Figure 2 DNA amplification with mPgCIR 19 markers of Dang and their progenies
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Table 3  Genotyping of guava progenies with 9 SSR markers

No.
Name of 
cultivar

Leaves 
color of F1 
progenies m

Pg
CI

R 
19

m
Pg

CI
R 

27

m
Pg

CI
R 

31

m
Pg

CI
R 

93

m
Pg

CI
R 

96

m
Pg

CI
R 

10
0

m
Pg

CI
R 

10
2

m
Pg

CI
R 

10
5

m
Pg

CI
R 

11
1

 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

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาความคงตัวทางพันธุกรรมของฝรั่ง

จํานวน 18 พันธุ พบวา เมื่อตรวจสอบดวยลักษณะ
ปรากฏมกีารกระจายตวัของสใีบของตนกลาของลกู
ในพนัธุฝรัง่จาํนวน 6 พนัธุ ซึง่สามารถระบไุดวาไมมี
ความคงตวัทางพนัธกุรรมดวยลกัษณะปรากฏ และ

จากตรวจสอบลายพิมพดีเอ็นเอของฝรั่งด วย
เครื่องหมาย SSR จํานวน 9 ไพรเมอร พบวา ฝรั่ง
พันธุ พุทรามีความคงตัวทางพันธุกรรมสูงที่สุด 
ในขณะท่ีพันธุอื่น ๆ อีก 17 พันธุ ไมมีความคงตัว
ทางพันธุกรรม ซึ่งจากการศึกษาขอมูลเบ้ืองตนนี้
สามารถนําพันธุที่ไมมีความคงตัวทางพันธุกรรม
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เหลานี้ไปปลูกเพื่อคัดเลือกในรุนลูกชั่วที่ 1 โดย
ไมตองทําการผสมขามพันธุ ซึ่งทําใหเกิดฝรั่งพันธุ
ใหม ๆ ตอไปในอนาคตได
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ลําไยลูกผสม. น. 46-54. 7-8 ธันวาคม. 
มหาวทิยาลัยแมโจ. เชียงใหม.

พจณีย มะลิชื่น. 2554. การศึกษาการผสมพันธุ 
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18(4): 1-11.

ศุภลักษ สัตยสมิทสถิต และจิระ สุวรรณประเสริฐ. 
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คําแนะนําในการเตรียมตนฉบับ

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

2. การเรียงเนื้อหา
2.1 ชือ่เรือ่ง (Title) ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ควรสัน้ กระชับและสือ่เปาหมายหลกัของการวจิยั 

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

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

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

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

2.5 คํานํา (Introduction) แสดงเหตุผลหรือความสําคัญท่ีทําวิจัย อาจรวมการตรวจเอกสารและ
วัตถุประสงคไวดวย

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

2.7 ผลการทดลองและวิจารณผล (Results and Discussion) อธิบายผลการทดลอง พรอมเสนอ
ขอมูลในรูปแบบตาราง (Table) หรือภาพประกอบ (Figure) โดยตารางหรือภาพ ใหจัดทําเปน
ภาษาอังกฤษทั้งหมด (รวมทั้งคําอธิบาย) และแทรกอยูในเนื้อหา คําอธิบายตารางใหอยู
เหนือตาราง สวนคําอธิบายภาพใหวางอยูใตภาพ หนวยในตารางใหใชตัวยอ ในระบบเมตริกซ 
สวนวิจารณผล ใหแสดงความคิดเห็นของผลการศึกษาโดยเชื่อมโยงกับสมมติฐานหรืออางอิง
ทีเ่ชือ่ถอืได กราฟไมใสเสนกรอบ และตารางไมใชเสนแนวตัง้ หรอืหากจาํเปน สามารถแยกหวัขอ
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 ในเนือ้หา ระบบทีใ่ชอางองิคือ ระบบชือ่และป (Name-and-year System) ในเอกสารภาษาไทย

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.4 วิทยานิพนธ (Thesis)
ทรงศักดิ์ ธรรมจํารัส. 2554. การศึกษาหาดัชนีการเก็บเก่ียวลําไยพันธุดอในพื้นที่จังหวัด

เชียงใหม โดยใชอายุผลและปริมาณความรอนสะสม. วิทยานิพนธวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน, คณะผลิตกรรมการเกษตร, มหาวิทยาลัยแมโจ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Agricultural Production เพือ่สงบทความออนไลน (ตองลงทะเบยีนสมคัรสมาชกิ
วารสารกอน (ไมมีคาใชจาย) จึงจะสามารถสงบทความได)

การตรวจแกไขและการยอมรับการตีพิมพ
1. การตดิตอผูเขยีนจะติดตอผานอเีมล ตามทีอ่ยูของ correspondent author หรอืหากจาํเปนจะตดิตอ

ทางไปรษณียหรือเบอรโทรศัพทตามท่ีอยูที่ติดตอได
2. เร่ืองที่ผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิอยางนอย 2 ทาน จึงจะไดรับใหลงตีพิมพในวารสาร โดยจะ

ตอบรับการตีพิมพหรือปฏิเสธบทความ ภายในไมเกิน 120 วัน
3. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจแกไขเรื่องที่จะสงตีพิมพทุกเรื่องตามที่เห็นสมควร ในกรณี

ที่จําเปนจะสงตนฉบับที่แกไขแลวคืนใหผูเขียน เพื่อความเห็นชอบอีกครั้งกอนตีพิมพ
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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 
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