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Abstract
The objective of this study was to determine the growth and development of Kum 

Bangphra rice variety grown under different lights conditions. A completely Randomized 
Design was used with 4 replications. Treaments were natural sun light (T1), LED white: 
red: blue bulb panel (T2), LED white HP4F-AL (T3), LED full spectrum grow board (T4), 
and fluorescent (T5). The experiment was conducted from August to December 2020 at 
the Department of Plant Production Technology, Faculty of Agriculture and Bioresources, 
Rajamangala University of Technology Tawan-ok. The results showed that the highest 
growth in terms of stem height of 156.4 cm in T3, tillers per hill of 11.9 tiller/hill in T1, 
fresh and dry straw weight of 252.7 and 74.0 g and the number of seeds of 353.2 seed/
hill. It was found that rice plant grown under T2 had the fastest development period, 
booting stage at 60 days, flowering at 95 days, and harvesting at 130 days whereas those 
in T5 were the latest. It was found that the amylose content was between 18.02-19.32 
% at a low amylose content. The T4 experiment had the largest amount of amylose at 
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19.32 %. Therefore, artificial light source can be an alternative solution for growing rice 
in low light area.
Keywords: Kum Bangphra rice, LED growth light, indoor plants

บทคัดยอ
การทดลองนี้เปนการศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการของขาวก่ําบางพระที่ปลูกภายใตแสงที่

แตกตางกัน โดยวางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design มีจํานวน 5 สิ่งทดลอง 
คือ สิ่งทดลองที่ 1 แสงธรรมชาติ (T1) มีคาเทากับ 620 ไมโครโมล/วินาที/ตารางเมตร สิ่งทดลองท่ี 2 LED 
white: red: blue bulb panel (T2) สิ่งทดลองที่ 3 LED white HP4F-AL (T3) สิ่งทดลองท่ี 4 LED full 
spectrum grow board (T4) และ สิ่งทดลองที่ 5 fluorescent (T5) ดําเนินการทดลองต้ังแตเดือน
สงิหาคมถงึธนัวาคม 2563 ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติพชื คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก ผลการทดลองพบวา ขาวก่ําบางพระมีการเจรญิเตบิโตในดาน
ความสูงมากที่สุดใน T3 (156.4 เซนติเมตร) มีจํานวนหนอตอกอมากใน T1 (11.9 ตนตอกอ) นํ้าหนักสด
และฟางมากที่สุดใน T1 (252.7 และ 74.0 กรัม) และจํานวนเมล็ดดีมากที่สูงสุดใน T3 (353.2 เมล็ดตอ
รวง) สําหรับระยะพัฒนาการของขาวกํ่าบางพระพบวา ขาวท่ีปลูกใน T2 มีระยะพัฒนาการเร็วท่ีสุดคือ 
ระยะตั้งทอง 60 วัน ระยะออกดอก 95 วัน และระยะเก็บเก่ียว 130 วัน สวนขาวที่ปลูกใน T5 มีระยะ
พัฒนาการดานตาง ๆ นานท่ีสุด ในการวิเคราะหปริมาณอะไมโลส พบวา มีปริมาณอะไมโลสอยูระหวาง 
18.02-19.32 % อยูในเกณฑระดับตํ่า และ T4 มีปริมาณอะไมโลสมากท่ีสุดเทากับ 19.32 % ดังนั้นจาก
ผลการทดลองการใชแสงเทียมสามารถปลูกพืชในพื้นที่ที่มีแสงนอยได
คําสําคัญ: ขาวกํ่าบางพระ แอลอีดีปลูกพืช ปลูกพืชในรม

คํานํา
ขาวเปนพชืเศรษฐกจิทีส่าํคญัของประเทศไทย 

ใชประโยชนทั้งการบริโภคภายในประเทศและ
สงออกไปยังตลาดตางประเทศ (สถาบันวิจัยขาว, 
2544; กรมการขาว, 2549) ในการพิจารณาการ
ปลูกขาว ควรคํานึงถึงการเจริญเติบโตและการให
ผลผลิตสูงสุดเปนหลัก เนื่องจากลักษณะการเจริญ
เติบโต และความสามารถในการใหผลผลิตมีความ
แตกตางกันไปตามสภาพแวดลอม เช น แสง 
(Kobota and Moriwaki, 1990; Kobota et al., 

2000; ศานิต, 2549) ขาวเหนียวดํา หรือ ขาวกํ่า 
เปนขาวท่ีไมไดรับความนิยมรับประทานเปน
ขาวหลักเหมือนกับขาวเหนียวขาว และขาวเจา 
เพราะเมล็ดขาวมีสีมวงดํา และเน้ือเมล็ดคอนขาง
แข็ง เคี้ยวละเอียดยากกวา แตนิยมรับประทาน
ในรูปของขนมหวานมากกวาขาวอื่น ๆ อาทิ 
ขาวเหนยีวดาํกะทิ ขาวเหนยีวดาํใสถัว่ดาํ และใชทาํ
ขาวหลาม (Promsomboon and Promsomboon, 
2016) เปนตน ขาวก่ําบางพระเปนขาวพ้ืนเมือง
สายพันธุบางพระ 56-009 ทีไ่ดจากการพฒันาพันธุ
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ดวยวธิกีารคดัเลอืกเกบ็รวบรวมในระหวางป 2554-
2555 โดยคณาจารยคณะเกษตรศาสตรและ
ทรพัยากรธรรมชาต ิมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ตะวันออก วทิยาเขตบางพระ ทีไ่ดคดัเลือกลักษณะ
ตนที่ดี และมีเสถียรภาพในการใหผลผลิต และ
ในป 2556 ไดนํามาทดสอบพันธุ ในไรนาของ
เกษตรกรในจงัหวดัชลบรุ ีพบวา กอตัง้ ลาํตนแขง็แรง 
สูงประมาณ 130 เซนติเมตร ตานทานตอโรค และ
แมลง เปนขาวที่มีความไวตอแสง จึงปลูกไดใน
ฤดูนาป และนาปรัง ปลูกไดทั้งในสภาพนาดํา และ
นาไร (Promsomboon and Promsomboon, 
2019)

แสงเปนปจจัยดานส่ิงแวดลอมท่ีสาํคัญทีม่ผีล
ตอการเจริญเติบโตและพัฒนาสวนตาง ๆ ของพืช 
โดยการควบคุมการเปล่ียนแปลงทางดานสัณฐาน
วิทยา (Drozdova et al., 2001; Li and Kubota, 
2009) รวมทัง้กระบวนการเผาผลาญสารตาง ๆ  ในพชื 
ในการศึกษาชวีวิทยาทางแสง แหลงกาํเนิดแสงเทียม
หลอด LED (แอลอดี)ี ใหแสงทีม่กีารกระจายตวัของ
สเปกตรัมที่แคบ ทําใหสามารถปรับชวงแสงใหมี
ความใกลเคียงกับแสงธรรมชาติที่พืชตองการได
อยางมีประสิทธภิาพ ไดมรีายงานการศึกษาอิทธพิล
ของแสงจากหลอดแอลอีดีตอการเจริญเติบโตของ
พืชและสัณฐานวิทยาของพืช (Li and Kubota, 
2009; Yorio et al., 2001) แตยังไมมีการศึกษา
อทิธพิลของแสงเทียมตอการเจริญเติบโตของขาวก่ํา

ในการศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ผลของการใชแสงทีแ่ตกตางกนั 5 ชนดิตอการเจริญ
เติบโตในระยะพัฒนาการตาง ๆ และผลผลิตของ
ขาวกํา่บางพระ ซึง่การทดลองน้ีจะเปนขอมลูเบือ้งตน
ใหผู เกี่ยวของเลือกใชแสงไฟที่เหมาะสมกับการ
ปลกูขาวมากยิง่ขึน้ และหวงัวาการทดลองนีน้าจะเปน
ประโยชนตอการศึกษาวิจยัการปลูกขาวในรมตอไป

อุปกรณและวิธีการ
ใชขาวกํ่าบางพระปลูกภายใตสภาพแสงที่

แตกตางกัน โดยจัดหนวยทดลองแบบสุมสมบูรณ 
(Completely Randomized Design) จํานวน 
5 สิ่งทดลอง 4 ซํ้า ดังนี้ สิ่งทดลองที่ 1 คือ 
แสงธรรมชาติ (T1) สิ่งทดลองที่ 2 คือ LED Grow 
Light 1000W Full spectrum, 10W×100 
double chips ประกอบดวย Red: 65 pcs, Blue: 
17 pcs, Orange: 4 pcs, White: 12 pcs, IR: 
1 pcs และ UV: 1 pcs จากรานคาออนไลน 
ledgrowlightthailand.lnwshop.com (T2) 
สิง่ทดลองท่ี 3 คอื หลอด LED แสงสขีาว-HP4F-AL 
48 W จาก บริษัท เจแอนดพีสเปรยเยอร จํากัด 
(T3) สิ่งทดลองที่ 4 คือ LED Grow Light 240W 
Samsung LM301M chips จากรานคาออนไลน 
ledgrowlightthailand.lnwshop.com (T4) และ 
สิง่ทดลองท่ี 5 คอื หลอดฟลูออเรสเซนต T18 Cool 
Daylight ของ PHILIPS (T5)

สภาพแวดลอมในการเพาะปลูกขาวกํ่าบางพระ
ในการศึกษาอิทธิพลของชนิดแสงไฟท่ี

แตกตางกันตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของ
ขาวกํ่าบางพระ สําหรับความเขมแสง PPFD จาก
คาเฉลี่ยของแสงธรรมชาติ ใน T1 มีคาเทากับ 620 
ไมโครโมล/วินาที/ตารางเมตร สวนความเขมแสง
ของสิ่งทดลองที่ T2, T3, T4 และ T5 ถูกกําหนด
ความเขมแสงที่ระดับใบเทากันที่ 250 ไมโครโมล/
วินาที/ตารางเมตร ในการศึกษานี้ไดกําหนดเวลา
เปด-ปดไฟในชวงการเจริญเติบโตต้ังแตเริ่มปลูกถึง
อายุ 60 วัน เปดไฟ 14 ชั่วโมง ปดไฟ 8 ชั่วโมง และ
หลังจากนั้นจะเปดไฟ 11.30 ชั่วโมง ปดไฟ 12.30 
ชัว่โมง จนกระท่ังขาวออกดอกจึงเปดไฟ 14 ชัว่โมง 
ปดไฟ 8 ชั่วโมง จนถึงเวลาเก็บเก่ียวผลผลิต ในการ
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บันทึกอุณหภูมิพบวามีคาเฉลี่ยเทากับ 34.6 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิดานในมีคาระหวาง 30.3-32.9 

องศาเซลเซียส สําหรับความชื้นสัมพัทธพบวา 
มคีาเฉลีย่ระหวาง 74.4 ถงึ 76.6 เปอรเซน็ต (Table 1)

Table 1 PPFD, Temperature out, Temperature in and RH 

Treatments1/ PPFD (umol/s/m2) Temp.out (°C) Temp. in (°C) RH (%)

T1
T2
T3
T4
T5

620
250
250
250
250

34.6
34.6
34.6
34.6
34.6

34.6
30.6
30.3
32.9
31.3

74.6
75.9
76.6
75.3
74.4

1/ T1 (sun light) T2 (LED white: red: blue bulb panel) T3 (LED white HP4F-AL) T4 (LED full spectrum 

grow board) and T5 (fluorescent)

การเพาะปลูก การบันทึกผล และวิเคราะหผล
ปลูกขาวในกระถางพลาสติกขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 30 เซนติเมตร ที่บรรจุดินปลูกผานการ
ตากแหงน้ําหนัก 10 กิโลกรัมตอกระถาง โดยปลูก
ขาวกระถางละ 3 กอ กอละ 1 ตน หลังจากปลูก 
15 วัน ใสปุยเคมีสูตร 16-16-8 (ตรากระตาย ของ
บริษัท เจียไต จํากัด) อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร เมื่อ
ขาวอายุได 60 วัน ใสปุยเคมีสูตร 46-0-0 (ตรา
เรือใบไวกิ้ง ของบริษัท ไฮโดรไทย จํากัด) อัตรา 
10 กิโลกรัมตอไร (กอนขาวออกดอก) กําจัดวัชพืช
โดยใชมือถอนอยางสม่ําเสมอ มีการจัดการน้ําใน
สภาพปกติที่ระดับขอบกระถางตั้งแตปลูกจนถึง
ระยะที่ขาวสุกแกแลวจึงงดการใหนํ้า โดยมีการ
บันทึกผลการทดลองดานการเจริญเติบโตที่อายุ
หลังปลูก 15, 30, 60 และ วันที่เก็บเกี่ยว จํานวน 
8 ลักษณะ คือ ความสูง จํานวนหนอ ความเขมสีใบ 
และบันทึกระยะพัฒนาการ จํานวน 3 ระยะ คือ 
ระยะต้ังทอง ออกดอก และเก็บเก่ียว จํานวนรวง
ตอกอ จาํนวนเมล็ดตอรวง และนํา้หนกัฟางสดและแหง

การวิเคราะหอะไมโลส (Juliano et al., 
1971) มีลําดับข้ันตอนดังนี้ ชั่งตัวอยางขาวจํานวน 
0.1 กรัม ใสในขวดวัดปริมาตรขนาด 100 มิลลิลิตร 
จากนัน้เตมิเอธลิแอลกอฮอล 95 เปอรเซ็นต (บรษิทั 
พี.ไว จํากัด) จํานวน 1 มิลลิลิตร เขยาเบา ๆ และ
เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด (บริษัท พี.ไว 
จํากัด) ความเขมขน 2 นอรมัล จํานวน 9 มิลลิลิตร 
นําตัวอยางวางบนเครื่องผสมโดยใชแทงแมเหล็ก
เปนเวลา 10 นาที ปรับปริมาตรดวยนํ้ากลั่นใหได 
100 มลิลลิติร นาํขวดวดัปรมิาตรขนาด 100 มลิลลิติร 
ใบใหมเติมมาน้ํากล่ันประมาณ 70 มิลลิลิตร เติม
กรดอะซิตกิ (บรษิทั พ.ีไว จาํกดั) เขมขน 1 นอรมลั 
จํานวน 2 มิลลิลิตร และเติมสารละลายไอโอดีน 
2 มิลลิลิตร ดูดตัวอยางสารละลายน้ําแปงท่ีเตรียม
ไวแลวจํานวน 5 มิลลิลิตร และปรับปริมาตร ดวย
นํา้กลัน่เปน 100 มลิลลิติร ตัง้ทิง้ไว 10 นาที ทาํ blank 
ตามวธิเีตรยีมตวัอยางแตไมตองใสตวัอยางสารละลาย
นํา้แปง นาํตวัอยางไปวดัความเขมขนของสารละลาย
ดวยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร ที่ความยาวคลื่น 
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620 นาโนเมตร จากนั้นนําคาที่วัดไดมาคํานวณหา
ปริมาณอะไมโลสของตัวอยางกับกราฟมาตรฐาน
ของอะไมโลส

วิเคราะหขอมูลผลการทดลองโดยวิธีการ
วเิคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance) 
เปรียบเทียบความแตกตางโดยใชคา DMRT ที่ 
P<0.05

ผลการวิจัยและวิจารณ
การเจริญเติบโตและผลผลิตขาวกํ่าบางพระ

จากการศกึษาหาคาเฉลีย่ความสงูของขาวกํา่
บางพระท่ีปลกูภายใตสภาพแสงท่ีแตกตางกัน 15 วนั
หลังปลกู พบวาความสูงเฉล่ียไมมคีวามแตกตางกัน
อยางมนียัสาํคญัทางสถติ ิโดยขาวกํา่บางพระทีป่ลกู
ใน T1 ใหความสูงเฉล่ียมากที่สุดเทากับ 60.4 
เซนติเมตร รองลงมาคือ T3, T2, T5 และ T4 มี
ความสูงเทากับ 58.4, 56.3, 53.9 และ 53.6 4 
เซนติเมตร ตามลําดับ ในขณะที่ 30 วันหลังปลูก 
พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติเชนเดียวกัน โดย T3 ใหความสูงมากท่ีสุด
เทากบั 100.6 เซนตเิมตร รองลงมาคอื T5, T2 และ 
T4 มีความสูงเทากับ 96.8, 94.3 และ 93.5 4 
เซนติเมตร ตามลําดับ ในขณะ T1 มีความสูงนอย
ที่สุดเทากับ 89.8 เซนติเมตร สวน 60 วันหลังปลูก 
พบวาความสูงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิต ิโดย T5 ใหความสงูมากทีส่ดุเทากบั 158.1 
เซนติเมตร รองลงมาคือ T3, T2, T4 และ T1 มี
ความสูงเทากับ 156.4, 147.6, 145.6 และ 137.2 
4 เซนติเมตร ตามลําดับ (Table 2 และ Figure 1) 
จ า ก ก า ร ศึ กษ า ลั กษณะป ร ะ จํ า พั น ธุ  ข อ ง 
Promsomboon and Promsomboon (2016) 
พบวาขาวก่ําบางพระเม่ือปลูกในท่ีลุมมีความสูง
เทากับ 143.08 เซนติเมตร ซึ่งมีความสูงใกลเคียง

กับการทดลองในคร้ังนี้ ชี้ใหเห็นวาการปลูกขาว
ในพื้นท่ีที่มีแสงนอยดวยแสงแอลอีดีไมมีผลทําให
ความสูงแตกตางไปจากลักษณะประจําพันธุ

ในสวนของการแตกกอของขาวก่ําบางพระ 
30 วันหลังปลูก พบวามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดย T1 มีการแตกกอสูงท่ีสุด
เทากับ 4.9 หนอตอกอ รองลงมาคือ T4, T3, T5 
และ T2 มีจํานวนหนอเทากับ 2.9, 2.3, 2.3 และ 
2.2 หนอตอกอ ตามลําดับ ในขณะท่ีจํานวนหนอ 
60 วนัหลงัปลูก พบวาขาวกํา่บางพระท่ีปลกูภายใต
แสงธรรมชาติ T1 ใหจํานวนหนอสูงท่ีสุดเทากับ 
11.9 หนอตอกอ รองลงมาคือ T2, T3, T4 และ T5 
มีจํานวนหนอเทากับ 7.7, 5.7, 5.5 และ 3.5 หนอ
ตอกอ ตามลําดับ (Table 2) เมื่อเปรียบเทียบการ
แตกกอ เฉพาะขาวที่ปลูกภายใตสภาพแสงเทียม 
ขาวที่ปลูกในสภาพ T2 มีการแตกกอมากที่สุด 
ซึ่งพิจารณาสีของแสงเทียมแตละชนิดพบวา 
แสงเทียมจาก T2 มีปริมาณสีแดงท่ีมากกวา
แสงเทยีมอืน่ สอดคลองกบัรายงานของ Monostori 
et al. (2018) การปลูกขาวสาลีภายใตสภาพ
แสงเทียมสีแดงมีการแตกกอที่ มากขึ้ น เมื่ อ
เปรยีบเทยีบกบัแสงเทยีมสชีมพ ูสนีํา้เงนิ และสขีาว 
ชนิดของแสงท่ีแตกตางกันมีผลตอการตอบสนอง
ทางสัณฐานวิทยาของพืช เชน การแตกกอ ลําตน
ยืดยาว และการชักนําใหออกดอก (De Salvador 
et al., 2008) นอกจากนี้ พืชที่ปลูกภายใตแสง
ที่ความเขมสูงสงผลใหพืชสามารถรับแสงเพียงพอ
สําหรับการพัฒนาของตาเพ่ือเจริญข้ึนเปนหนอได 
(Gautier et al., 1999) เนื่องจากการแตกหนอจะ
ถูกยับยั้งเมื่อตาหนอไดรับความเขมแสงตํ่าหรือถูก
บดบงัแสงดวยใบสงผลใหมกีารแตกกอนอย (Smith 
and Whitelam, 1997)
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Table 2  Stem height and number of tillers per plant at 15, 30 and 65 days after transplanted 
of Kum Bangpra rice grown under different light conditions

Treatments1/
Stem height (cm)  Tillers/plant

15 days 30 days 60 days 30 days 60 days

1
2
3
4
5

60.4
56.3
58.4
53.6
53.9

89.8
94.3
100.6
93.5
96.8

137.2b2/

147.6ab
156.4a
145.6b
158.1a

4.9a
2.2b
2.3b
2.9b
2.3b

11.9a
7.7b
5.7bc
5.5bc
3.5c

F-test
CV (%)

ns
8.5

ns
8.7

**
4.7

*
17.5

**
20.7

 *  significantly at 0.05 %

** significantly at 0.01 %

ns: not significantly
1/ T1 (sun light) T2 (LED white: red: blue bulb panel) T3 (white LED HP4F-AL) T4 (LED full spectrum 

grow board) and T5 (fluorescent)
2/ In the same column, means followed by a common letter are not significantly different at 0.05 %

Figure 1 Characteristics of rice plants grown under different light conditions
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ความเขมสใีบของขาวกํา่บางพระเปรียบเทยีบ
โดยใชคา SPAD ที ่30 วนัหลงัปลกู พบวาไมมคีวาม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดย T2 
ใหความเขมสีใบสูงที่สุด เทากับ 37.9 รองลงมาคือ 
T3, T4, T5 และ T1 มีความเขมสีใบเทากับ 35.5, 
34.8, 34.5 และ 32.2 ตามลําดับ สวนความเขม
สีใบ 60 วันหลังปลูก พบวาไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเชนเดียวกัน ขาวโดย T4 
มีความเขมสีใบสูงที่สุดเทากับ 41.2 รองลงมาคือ 
T3, T5, T1 และ T2 มีความเขมสีใบเทากับ 40.6, 
39.9, 39.1 และ 38.6 ตามลําดับ (Table 3) 
ความเขมสใีบเปนตวับงบอกไดวาถาพชืมคีวามเขม
สีใบสูงจะมีปริมาณคลอโรฟลลในใบสูง จากการ
เปรียบเทียบความเขมสีใบในสภาพแสงเทียม T3 
ซึ่งเปนแอลอีดีสีขาวมีความเขมสีใบสูงกวาแสงอ่ืน 
สอดคลองกับการศึกษาของ Tran and Jung 
(2017) ทีพ่บวาตนกลาขาวทีไ่ดรบัแสงแอลอดีสีขีาว
มีปริมาณคลอโรฟลลสูงกวาแสงแอลอีดีสีนํ้าเงิน 
สีเขียว และสีแดง

เมือ่เกบ็เกีย่วขาวแลวนาํฟางมาชัง่นํา้หนกัสด
พบวา มคีวามแตกตางกนัอยางมนียัสาํคญัทางสถติิ 
โดยน้ําหนักสดฟางท่ีปลูกใน T1 มีนํ้าหนักสดฟาง
มากที่สุดเทากับ 252.7 กรัม รองลงมาคือ T2, T3, 
T5 และ T4 มนีํา้หนกัสดฟางเทากบั 181.9, 132.4, 
64.5 และ 59.0 กรัม ตามลําดับ เมื่อวิเคราะหหนัก
ฟางแหงพบวา T1 ใหนํ้าหนักฟางแหงสูงที่สุด 
เทากับ 74.0 กรัม รองลงมาคือ T2, T3, T4 และ 
T5 มนีํา้หนักฟางแหงเทากบั 39.2, 29.3, 20.3 และ 
16.8 กรมั ตามลาํดบั การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ
ชวีมวลของพชืทีป่ลกูภายใตแสง เกดิจากอตัราการ
ดดูซึมปริมาณไนโตรเจนสุทธขิองใบสูงขึน้ สงผลตอ
องคประกอบของกระบวนการสังเคราะหดวยแสง 
(Keiko et al., 2006)

ในสวนของจํานวนเมล็ดรวมและเปอรเซ็นต
เมล็ดดีตอกอของขาวก่ําบางพระหลังเก็บเก่ียว
พบวา T2 มจีาํนวนเมลด็รวมมากท่ีสดุเทากบั 534.1 
เมล็ดตอกอ แตไมมีความแตกตางกันทางสถิติกับ 
T3 และ T1 ทีมี่จาํนวนเมลด็รวมเทากบั 503.2 และ 
463.6 เมล็ดตอกอ และ T4 มีจํานวนเมล็ดรวม
นอยท่ีสดุเทากบั 63.2 เมลด็ตอกอ เมือ่คดัแยกเมล็ดดี
ออกจากเมล็ดรวมพบวา T3 มีแนวโนมที่ใหเมล็ดดี
มากกวามีคาเทากับ 70.1 เปอรเซ็นต แตไมมีความ
แตกตางกันกับ T2 และ T5 ที่มีเมล็ดดีเทากับ 54.8 
และ 37.7 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และ T1 
มเีปอรเซ็นตเมลด็ดนีอยท่ีสดุเทากับ 5.2 เปอรเซ็นต 
(Table 3 และ Figure 2) เปอรเซ็นตเมล็ดดีของ 
T1 ที่มีคาตํ่า เนื่องจากปลูกในสภาพแสงธรรมชาติ
ทําใหตองการน้ําในปริมาณมาก สังเกตไดจากการ
ที่ตองเติมนํ้าบอยครั้งขึ้นในระยะ reproductive 
พบวาบางวันเติมนํ้าในเวลาเชาพอตกเย็นนํ้าแหง 
ซึ่งการขาดน้ํามีผลตอการเคล่ือนยายสารอาหาร
จากลําตนและใบไปยงัผลผลติ (เมลด็ขาว) โดยเฉพาะ
อยางยิง่ในพวกธัญพชืจะยังคงมีการสังเคราะหแสง
และเคลือ่นยายสารอาหารในระยะออกรวง (current 
photosynthesis) Rahman et al. (2002) 
รายงานวา การขาดน้ําท่ีระยะต้ังทองและระยะ
ออกดอกมีผลทําใหคาดัชนีเก็บเกี่ยวตํ่า และยังมี
รายงานวาการขาดน้ําท่ีระยะดังกลาวสงผลใหเกิด
เมล็ดลีบ (unfilled grain) มาก ทั้งนี้เพราะการ
เคลือ่นยายถายเทสารอาหารมาทีผ่ลผลติไมสมบูรณ
สงผลใหผลผลิตตํ่า (Wopereis et al., 1996)

ระยะพัฒนาการของขาวก่ําบางพระท่ีปลูก
ภายใตสภาพแสงที่แตกตางกัน 5 ชนิด พบวา ขาว
ที่ปลูกใน T2 มีระยะพัฒนาการเร็วที่สุดคือ ระยะ
ตั้งทอง 60 วัน ระยะออกดอก 95 วัน และระยะ
เก็บเก่ียว 130 วัน ขาวที่ปลูกใน T1 มีระยะตั้งทอง 
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72 วัน ระยะออกดอก 102 วัน และระยะเก็บเกี่ยว 
135 วัน ขาวที่ปลูกใน T3 พบวา มีระยะตั้งทอง 
65 วัน ระยะออกดอก 96 วัน และระยะเก็บเกี่ยว 
130 วัน และ T4 มีระยะต้ังทอง 70 วัน ระยะ
ออกดอก 98 วัน และระยะเก็บเกี่ยว 132 วัน สวน
ขาวท่ีปลูกใน T5 มีระยะพัฒนาการดานตาง ๆ 
ยาวนานที่สุด (Table 4) มีการศึกษาอายุเก็บเกี่ยว
ของขาวก่ําบางพระทั้งในที่ลุ มและที่ดอนมีอายุ
เทากันที่ 110.60 วัน (Promsomboon and 
Promsomboon, 2016) ซึ่งเร็วกวาการทดลอง

ในครั้งนี้ เนื่องจากขาวก่ําบางพระเปนขาวไวแสง 
ระยะเวลาการไดรับแสงในชวงวันสั้นจึงมีความ
สาํคญัตอเวลาการออกดอกและสงผลตอการสกุแก
ของขาว การศึกษาคร้ังนีไ้ดกาํหนดใหขาวไดรบัชวง
แสงสั้นท่ีอายุ 60 วันหลังปลูก ซึ่งอาจชักนําการ
ออกดอกที่ลาชาและสงผลใหเกิดการสุกแกชากวา
ปกติ ดังนั้น การปลูกขาวสายพันธุ ไวแสงดวย
แสงเทียมตองคํานงึถงึชวงแสงท่ีเหมาะสมกับระยะ
การพัฒนาของขาว

Table 3  Chlorophyll, Rice straw and Number of seeds of Kum Bangphra rice grown 
under different light conditions

Treatments1/

Chlorophyll (SPAD) Straw weight (g) Number of seeds (seed/hill)

30 days 60 days Fresh Dry Total seed
% Good 

seed

1
2
3
4
5

32.2
37.9
35.5
34.8
34.5

39.1
38.6
40.6
41.2
39.9

252.7a
181.9b
132.4b
59.0c
64.5c

74.0a
39.2b
29.3bc
20.3bc
16.8c

463.6ab
534.1a
503.2a
63.2b
103.2b

5.2bc
54.8a
70.2a
19.6b
37.7ab

F-test
CV (%)

ns
7.4

ns
6.6

*
31.5

**
36.3

**
33.6

**
42.1

*  significant at 0.05 %
** significant at 0.01 %

ns: not significantly
1/ T1 (sun light) T2 (LED white: red: blue bulb panel) T3 (LED white HP4F-AL) T4 (LED full spectrum 

grow board) and T5 (fluores cent)
2/ In the same column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5 %
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Table 4  Days to Booting stage, flowering stage and harvesting stage of Kum Bangphra 
rice grown under different lights

Treatments1/
Development stages

Booting stage (day) Flowering (day) Harvesting (day)

1
2
3
4
5

72
60
65
70
75

102
95
96
98
96

135
130
130
132
140

1/ T1 (sun light) T2 (LED white: red: blue bulb panel) T3 (LED white HP4F-AL) T4 (LED full spectrum 

grow board) and T5 (fluorescent)

Figure 2 Grain characteristics of rice grown under different light conditions

จากผลการศึกษาการปลูกขาวกํ่าบางพระ
ภายใตสภาพแสงท่ีแตกตางกัน พบวาขาวสามารถ
เจริญเติบโตและใหผลผลิตไดเมื่อปลูกภายใต
แสงเทยีม จากการวเิคราะหผลการทดลองดานการ
เจริญเติบโต มีตัวชี้วัดบางตัวที่ไมแตกตางกันทาง
สถติกิบัการปลูกขาวในแสงธรรมชาติ ยิง่ไปกวานัน้
การปลูกขาวดวยแสงเทียมโดยเฉพาะใน T3 พบวา
มผีลผลติทีม่คีณุภาพมากกวาการปลกูขาวในสภาพอืน่ 
อยางไรก็ตามแสงเทียมจากหลอดไฟแอลอีดปีลกูพืช 
สามารถนาํไปใชทดแทนแสงธรรมชาติเพือ่การปลกู
พืชในรมได อยางเชนในฤดูฝนที่มีแสงไมเพียงพอ
สําหรับการปลูกขาวในบางพ้ืนที่ การเลือกชนิด
แสงเทียมควรเลือกชนิดของแสงที่สงเสริมใหขาว
มีการเจริญเติบโตและผลผลิตที่มีคุณภาพ

การศึกษาปริมาณอะไมโลส
ในการวิเคราะหปริมาณอะไมโลสของขาวก่ํา

บางพระที่ปลูกภายใตแสงตาง ๆ  แสดงใน Table 5 
พบวาขาวก่ําบางพระ มปีรมิาณอะไมโลสอยูระหวาง 
18.02-19.32 เปอรเซ็นต ซึ่งมีปริมาณอะไมโลส
อยูในเกณฑระดับตํ่า (low amylose content) 
โดยส่ิงทดลอง T4 มีปริมาณอะไมโลสมากท่ีสุด
เทากับ 19.32 เปอรเซ็นต รองลงมาคือ T5, T3, T2 
และ T1 มีคาเทากับ 19.23, 19.13, 19.04 และ 
18.02 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ในสวนของปริมาณ
อะไมโลเพกทินอยูระหวาง 80.68-81.98 เปอรเซ็นต 
และอัตราสวนระหวางอะไมโลส/อะไมโลเพกทิน
อยูระหวาง 0.219-0.239
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Table 5  Amylose, amylopectin and amylose/amylopectin content in Kum Bangphra rice 
grown under different light conditions

Treatments1/ Amylose (%) Amylopectin % Amylose/Amylopectin

T1
T2
T3
T4
T5

18.02
19.04
19.13
19.32
19.23

81.98
80.96
80.87
80.68
80.77

0.219
0.235
0.236
0.239
0.238

1/ T1 (sun light) T2 (LED white: red: blue bulb panel) T3 (LED white HP4F-AL) T4 (LED full spectrum 

grow board) and T5 (fluorescent)

สําหรับความแตกตางของขาวเจา (non-
glutinous) และ ขาวเหนียว (glutinous) สามารถ
สังเกตไดจากปริมาณของอะไมโลสท่ีอยู ในขาว
สายพันธุนัน้ ๆ  โดยเฉพาะขาวทีม่ลีกัษณะเหนียวนุม
มักจะมีปริมาณอะไมโลสตํ่า สวนขาวท่ีมีปริมาณ
อะไมโลสสงูมักจะมลีกัษณะแขง็และรวน ซึง่ไมเปน
ทีน่ยิมของผูบริโภค Coffman and Juliano (1987) 
ไดแบงพันธุขาวออกเปน 5 กลุม ตามปริมาณของ
อะไมโลสคือ (1) ขาวเหนียวมีปริมาณอะไมโลส
อยูระหวาง 1-2 เปอรเซ็นต (2) ขาวท่ีมีปริมาณ
อะไมโลสตํ่ามาก (very low amylose content) 
มคีาอยูระหวาง 2-12 เปอรเซน็ต (3) ขาวทีม่ปีรมิาณ
อะไมโลสระดับตํ่า (low amylose content) มีคา
อยูระหวาง 12-20 เปอรเซ็นต (4) ขาวที่มีปริมาณ 
อะไมโลสระดับปานกลาง (intermediate amylose 
content) มีคาอยูระหวาง 20-25 เปอรเซ็นต และ 
(5) ขาวทีม่ปีรมิาณอะไมโลสระดบัสงู (high amylose 
content) มีคาอยูระหวาง 25-33 เปอรเซ็นต 
สาํหรบัผลการวเิคราะหปรมิาณอะไมโลส ในขาวกํา่
บางพระที่ปลูกภายใตแสงตาง ๆ พบวาสิ่งทดลอง 
T4 มีปริมาณอะไมโลสมากที่สุด รองลงมาคือ T5, 

T3, T2 และ T1 ตามลําดับ โดยมีปริมาณอะไมโลส
อยูระหวาง 18.02-19.32 เปอรเซ็นต ซึ่งเปน
ปริมาณท่ีอยู ในเกณฑระดับตํ่า สอดคลองกับ 
Promsomboon and Promsomboon (2019) 
รายงานวา ขาวก่ําบางพระเปนขาวท่ีมีปริมาณ
อะไมโลสในระดับตํ่า จัดอยูในประเภทขาวเจา
อะไมโลสตํา่ เมือ่หงุสกุจะมีลกัษณะนุม-เหนยีวและ
หุงแฉะงาย (อรอนงค, 2550)

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาขาวก่ําบางพระท่ีปลูกภายใต

แสง T3 (LED white HP4F-AL) มีการเจริญเติบโต
ในดานความสงู จาํนวนหนอตอกอ นํา้หนกัฟาง และ
จาํนวนเมลด็ด ีมากทีส่งูสดุ สาํหรบัระยะพฒันาการ
ของขาวกํ่าบางพระพบวา ขาวที่ปลูกใน T2 (LED 
white: red: blue bulb panel) มรีะยะพัฒนาการ
เร็วท่ีสุดคือ ระยะตั้งทอง 60 วัน ระยะออกดอก 
95 วัน และระยะเก็บเก่ียว 130 วัน สําหรับการ
วเิคราะหปรมิาณอะไมโลสในขาวก่ําบางพระ พบวา
ขาวกํ่าบางพระมีปริมาณอะไมโลสอยู ระหวาง 
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18.02-19.32 เปอรเซ็นต ซึ่งมีปริมาณอะไมโลส
อยูในเกณฑระดับตํ่า
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Abstract
Thailand is facing severely problem of smog from maize stubble burning. Negative 

impact in peoples’ health was happened as its effect. So, plant exchanging for cultivation 
such as tobacco, is one of the good alternatives for the mentioned problem solving. 
However, the study of farmers’ attitude on plant exchanging for cultivation is primary 
needed. Thus, this research was attempted to find out truly farmers’ attitude in Mae 
Chaem district which is the most animal feed maize growing area in Thailand, including 
impact analysis to Thai animal feed industry. Interview schedule was employed for data 
collection from 378 of animal feed maize growing farmers. A set of question was used 
for qualitative data collection from 4 administrators of private organization in animal feed 
industry. Obtained data were analyzed by descriptive and inferential statistics as well as 
rationale content analysis. The results reveal that, 62.70% of farmers were male with 
47.39 years old on average age. Farmers more than one-half reached primary school with 
average income from animal feed maize growing was 52,912.70 baht per year in growing 
area of 1.55 hectares on average. Most of farmers had growing area with soil fertility but 
67.72% of farmers have not enough natural water resource and had good level in 
knowledge of tobacco growing (69.58%). In terms of farmers’ attitude, farmers had 
moderate level in readiness of tobacco growing. While had high level in needs of tobacco 
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growing and had low level in possibility of tobacco growing instead of animal feed maize. 
Furthermore, the study found 6 main factors significantly correlating farmers’ needs as 
follows: educational attainment, income from animal feed maize growing, animal feed 
maize growing area, soil fertility, adequate water, and farmers’ readiness. In terms of 
effect, negatively impact to need of raw material and animal feed production might be 
happened by private sector action measures and government policy.
Keywords:  Attitude, smog, tobacco, maize stubble burning

Introduction
Thailand has been promoting maize 

cultivation for a long time, since it is an 
important cash crop needed by domestic 
markets. Meanwhile, many provinces of 
northern Thailand are now facing the 
problem in forest encroachment for animal 
feed maize growing. This is because of its 

good price and the private sector promotes 
animal feed maize and sweet maize growing 
in the form of contract farming (Poung-
ngamchuen and Poonnoy, 2018) (Figure 1). 
In addition, maize still be needed inside 
and outside the country (Chiang Mai 
Agricultural Office, 2017) making a lot of 
famers turn to grow maize.

Figure 1 Animal feed maize growing in Mae Chaem district, Chiang Mai

Animal feed maize growing under 
contract farming helps ensure a certain 
income of farmers. However, maize stubble 
burning after the harvest season causes the 
smog problem (Poung-ngamchuen and 
Poonnoy, 2018). That is, farmers prefer to 

burn maize stubble after harvest because, 
it is the easiest method without expenses 
(Tantiwittayapit, 2015). According to the 
initial data obtained, found that the yield 
of maize growing is only the shuck of an 
ear of maize which can be sold. Part of 
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maize stubble can be used for compost 
and the rest are burned. Besides, maize 
stubble burning to wait for the first rain 
involves culture of farmers. That is, they 
bel ieve that Melientha suavis and 
hygroscopic earthstar will grow and be 
harvested for consumption or selling. 
However, maize stubble burning results in 
the severe problem of smog happening for 
years. BBC News (2019) supported that, 
Chiang Mai ranks number one in terms of 
the highest air quality index in the world 
which surely harms human health.

Mae Chaem Agricultural Office (2017) 
reported that Mae Jam district is the biggest 
animal feed maize production place in 
Chiang Mai covering an area of 15,492.04 
hectares. Besides, it is the highest hotspot 
area raised from burning in Chiang Mai on 
it is the biggest origin of smog (Promtha, 
2018). According to Office of Disease Control 

and Prevention, Region 10, there are 70,000 
patients using service of 85 hospitals per 
day. In Chiang Mai, there are 2,000–3,000 
patients and their ailments can be sorted 
into 4 main groups: 1) heart disease and 
vascular disease, 2) respiratory disease, 3) 
inflammatory eye disease, and 4) skin 
disease. And with an increase rate at 5–10% 
(Prachachat Business, 2015). Smog harms 
the health and livelihoods of people in 
Chiang Mai. A good way to solve this 
problem in a long term is to grow such as 
tobacco.

Tobacco is a short-stemmed plant and 
has large leaves. So, there will have only a 
few stem fragments left after harvesting, 
which can be plowed to prepare the soil 
for next crop. More importantly, there will 
be no longer smog from incineration of 
post-harvest scraps (Figure 2).

Figure 2 Tobacco growing in Thailand
Source: Thairat online (2012)
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Aside from helping the alleviation of 
the smog problem but tobacco also support 
Thai tobacco industry which generates an 
annual income for more than 20,000 million 
baht (Tobacco Authority of Thailand, 2015). 
Indeed, domestic tobacco consumers prefer 
Thai cigarettes rather than the imported 
ones (Post Today, 2018). Moreover, the 
study of Poung-ngamchuen and Promtha 
(2021) confirmed that farmers in upper 
northern Thailand had high and moderate 
levels of needs and readiness for tobacco 
growing instead of animal feed maize. 
Therefore, the researchers agree to conduct 
this study to help indirectly solve the smog 
problem by growing another kind of plant-
tobacco and it is hoped to be successful. 
Also, this study contains an analysis of 
impacts which may happen to feed industry 
of Thailand.

Objectives of the Study 
Specifically, this study aimed to 

investigate attitudes of the farmers based 
on 2 aspects: readiness and needs. Also, 
there was a study on the possibility of 
tobacco growing to replace maize and 
reduce the problem of smog or maize 
stubble growing. Minor objectives included 
the investigation of personal factors, social 
factors, economic factors, environmental 
factors, factors on knowledge and 

understanding about tobacco growing of 
the farmers, and factors effecting needs for 
growing tobacco of the farmers.

Research Methodology 
This survey research was conducted 

in Mae Chaem district, Chiang Mai, Thailand. 
Population in this study were 7,004 farmers 
maize grower with a total maize cultivation 
area of 15,492.04 hectares (organic/
chemical systems) in 7 sub–districts as 
follows: 1) Chang Khoeng 2) Tha Pha 3) Ban 
Thap 4) Mae Suck 5) Mae Na Chon 6) Pang 
Hin Fon and 7) Kong Khaek (Mae Chaem 
Agricultural Office, 2017). The sample group 
for quantitative data collection consisted 
of 378 maize growing farmers and they were 
obtained by formula of Taro Yamane 
(Thaweerat, 1997), Slovin’s formula (Poung–
ngamchuen and Namviset, 2012), and 
simple random sampling. Besides, another 
administers of private organizations on feed 
industry, northern Thailand were included 
in the sample group for qualitative data 
collection. Interview schedule was used for 
the maize farmers. It consisted of 3 parts: 
1) the basic information of farmers (personal, 
economic ,  soc ia l ,  env i ronmenta l 
information, and knowledge/understanding 
about tobacco growing); 2) attitudes of the 
maize farmers based on readiness in 
tobacco growing and needs for maize 
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growing. Focus group discussion and in-
depth interview were conducted with the 
4 administrators of private feed industry. 
Fifteen question items were created for the 
measurement of knowledge/understanding 
about tobacco growing (true or false) with 
the cr i ter ia as followed: 0-9=Fair , 
10-12=Rather high, and 13-15=High.

Regarding attitudes of the maize 
farmers based on readiness in tobacco 
growing, it was on the basis of 5 levels: 1) 
highest, 2) high, 3) not sure, 4) low, and 5) 
not ready. In the case of needs for tobacco 
growing, it was in terms of 3 aspects: 1) 
environmental conservation, 2) promotion 
by the public sector and 3) rate of return. 
Obtain data were analyzed by descriptive 
statistics. For the possibility of tobacco 
growing, it was based on maize growing area 
reduction and cancellation of maize 

growing. The question items were in the 
form of Likert 5 rating scale: highest, high, 
moderate ,  low,  and lowest .  The 
determination of score interval for the 
consideration of a level of needs for 
tobacco growing of the maize farmers are 
shown in Table 1 (Poung–ngamchuen, 
Poonnoy and Buwjoom, 2016).

This study was composed of 2 steps: 
1) documentary review and field study and 
2) data analysis by descriptive and inferential 
statistics such as percentage, mean, 
standard deviation, minimum score, 
maximum score, and Chi-square test were 
used for the consideration of factors relating 
to farmers’ needs for tobacco growing. 
Qualitative data gained from focus group 
discussion and in-depth interviews were 
analyzed by rationale content analysis.

Table 1  Score interval for consideration of farmers’ readiness, needs, and possibility 
for tobacco growing 

Score range
Level of readiness/needs and 

possibility

4.50-5.00
3.50-4.49
2.50-3.49
1.50-2.49
1.00-1.49

Highest/Highest
High/High

Not sure/Moderate
Low/Low

Not ready/Lowest
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Results and Discussion
Basic information of the farmers growing 
animal feed maize

It was found that, about two-thirds of 
the maize farmer respondents (62.70%) 
were made and 47.39 years old on average. 
More than half of the maize farmer 
informants (55.56%) were elementary 
school graduates. Most of the maize farmer 
informants (84.13%) were married and they 
had 4.08 family members on average and 
2.98 persons were household workforce. 
Each maize farmer informants had 1.55 
hectares of maize growing area and they 
earned an income from it for 52,912.70 baht 
per cropping on average. However, they had 
debts due to maize growing for 4,637.57 
baht on average. They perceived the 
information about tobacco growing 0.58 
time and attended training 0-50 time on 
overage in 2017. Almost all the maize 
farmer informants’ land (91.53%) had fertile 
soil, but 67.72 percent did not have enough 
water for growing tobacco throughout the 
year.

Many pieces of research on agriculture 
fix farmers to be unit of analysis. It is often 
found that the number of male farmers 
participating in agriculture activities is more 
than female and it is the same as this study. 
This might be because males in the Thai 

agricultural society usually play social roles 
more than females such as community 
leaders and farmer representatives. So, they 
have more chances to learn gain experience 
(Sompakdi, Phonprapai and Sindecharak, 
2014). Besides, it is found that males have 
good instinct in decision making to do 
various tasks (Poung-ngamchuen, Supa-
udomlerk and Leerattanakorn, 2015). 

Knowledge/understanding of farmers in 
tobacco growing

The results revealed that, more than 
two-thirds (69.58%) of the maize farmer 
informants had a high level of knowledge/
understanding about tobacco growing and 
only 2.65 percent were found at the 
moderate level (Table 2). Regarding 
knowledge about the organic farming 
system, most of the maize farmer 
respondents (95.24%) perceived that 
tobacco can be used as a traditional 
medicine and it can eliminate insects. They 
also perceived that tobacco can be 
propagating by cuttings. After the harvest 
of tobacco, the leaves are dried in the 
sunlight for 15-20 days (84.39% of the maize 
farmer informants). However, 57.94 percent 
did not know that it takes about 150 days 
of tobacco growing by or harvest.
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Table 2  Knowledge/understanding of farmer in tobacco tree growing

Level of knowledge and understanding F %

High
Rather high
Fair

262
105
10

69.58
27.78
2.64

Total 378 100.00

Findings showed that the maize farmers 
had knowledge and understanding about 
tobacco growing at a high, rather high, and 
moderate level, respectively. This implied 
experience in growing diverse crops of the maize 
farmers. That was, some maize farmers used 
to grow tobacco and some of them used to 
do organic farming. This was in the same 
direction of a study of Poung-ngamchuen, 
Poonnoy and Buwjoom (2016) which found 
that farmers had knowledge and understanding 
about organic standards at a moderate and high 
level due to their experience in growing diverse 
crops for more than 20 years. Regarding 3 
aspects of the maize farmers’ attitude, it was 
found that they were ready in cultivation area, 
plant varieties, and production costs which were 
found at a moderate level. For their needs, 
the maize farmers needed for growing tobacco 
at a high level. Besides, they needed for 
upstream forest and conservation chemical 
free water sources.

Attitudes of the maize farmers towards 
tobacco tree growing to replace maize 

This was on the basis of readiness and 
needs for tobacco growing of the maize 
farmer informants.

Readiness in tobacco growing
Findings showed that the maize farmer 

informants had readiness in tobacco 
growing at a moderate lever (𝒙=2.85). Based 
on its details, they had a moderate level in 
terms of 1) plantation area, 2) tobacco 
varieties, and 3) costs (𝒙=3.30, 2.61, and 
2.64 respectively) (Table 3). It was found 
that the plantation area was sandy loam 
soil most (𝒙=3.80). They are mostly ready 
to g row tobacco var iet ies  hav ing 
appropr iateness with cl imate and 
topographic conditions (𝒙=2.94). But they 
did not have tobacco varieties to grow 
(𝒙=2.17). However, they were confident that 
could find a capital source for growing 
tobacco (𝒙=2.87). 
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Table 3  Farmers’ readiness of tobacco growing 

Readiness 𝒙 SD Description

Growing area
Plant varieties
Capital source

3.30
2.61
2.64

0.74
0.74
0.76

Not sure
Not sure
Not sure

Total 2.85 0.75 Not sure

Needs for tobacco growing 
In general, it was found that the maize 

farmer informants had high level of needs 
for tobacco growing (𝒙=3.73) in three 
aspects: environmental conservation 
(𝒙=4.02); promotion by personnel of the 
public sector (𝒙=3.43); and incomes/returns 
(𝒙=3.74)(Table 4). Besides, the maize farmer 
informants did not destroy upstream forest 
most (𝒙=4.26). This was followed by did 

not want water sources to have chemical 
contamination (𝒙=4.26). The maize farmer 
informants wanted training about tobacco 
growing most (𝒙=3.58). They also needed 
concern personnel to always supervise and 
monitor tobacco growing (𝒙=3.46). Regarding 
incomes and benefits, the maize farmer 
informants wanted to have assurance of 
tobacco price most (𝒙=4.08) as well as a 
certain price (𝒙=4.02).

Table 4  Need of farmers in tobacco growing

Needs 𝒙 SD Description

Environmental conservation
Government support
Benefi t and income

4.02
3.34
3.74

0.82
0.70
0.70

High
High
High

Total 4.10 0.74 High

Possibility of the maize farmer informants 
to grow tobacco

There was a low level of the possibility 
in tobacco growing (𝒙=2.55). Based on its 
details, the reduction of maize growing area 
was found at a moderate level (𝒙=3.28) and 
the cancellation of maize growing was 

found at a low level (𝒙=1.82) (Table 5). 
However, the maize farmer informants were 
confident that they could reduce maize 
growing area in order to grow tobacco 
(𝒙=3.13). Meanwhile, few of them had an 
idea to cancel maize growing to grow 
another kind of crop (𝒙=1.93).
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Table 5  The possibility of farmers in tobacco growing

Possibility 𝒙 SD Description

Reduction of maize growing area
Cancellation of maize growing area

3.28
1.82

0.74
0.72

Moderate
Low

Total 2.55 0.72 Low

Factors relating to needs for growing 
tobacco to replace maize of the 
maize farmers

According to the study, there were 6 
main factors found to have relationship with 
needs for growing tobacco to replace maize 
of the maize farmer informants with a 
statistical significance level. This included 
the following: educational attainment, 
income from animal feed maize growing, 
animal feed maize growing area, soil fertility, 
adequate water, and farmer readiness of 
tobacco growing. In general, all of these 
had a high level of relationship with needs 
for tobacco growing of the maize farmer 
informants (Table 6). 

According to an interview about the 
farmers’ needs on tobacco farming in three 
aspects (environmental conservation, 
government support, and benefit and income), 
there were eight factors relating on needs for 
tobacco growing of the farmer informants 
based on environmental conservation with a 
statistical significance level. This included the 
following: gender, age, educational attainment, 
marital status, incomes earned from maize 

growing, animal feed maize growing area, debts 
due to maize growing, and informational 
perception about tobacco growing.

The informants wanted to grow tobacco 
although these people had certain incomes 
and a large area of maize growing they wanted 
to use part of it for growing tobacco. They also 
stated that tobacco growing could help reduce 
the smog problem caused by maize stubble 
burning. This was in the same direction with a 
study of Japichom and Tongdeelert (2015) 
which found that farmers had readiness most 
in terms of economy, since they used a small 
piece of land for vegetable production based 
on land rotation and household workforce. 
Meanwhile, there were 2 main factors relating 
on needs for the promotion by the public 
sector: incomes from maize growing and 
adequate water throughout the year. According 
to an interview, it was found that in case of a 
satisfactory level of incomes earning from 
maize growing, the maize farmer informants 
used part of the incomes for the investment 
of tobacco growing. However, they were 
worried about lack of rain which would 
influence tobacco and maize growing.
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Table 6  Factors’ relating to needs of farmers in tobacco growing in general

Independent Variables

Farmers’ Needs of Tobacco 
Growing in General

Chi-square Sig.

Gender
Age
Educational attainment
Marital status
Number of household members
Number of household workforce
Income from animal feed maize growing
Debt due to animal feed maize growing
Animal feed maize growing area 
Information perceiving of tobacco growing
agricultural training and educational tour
Soil fertility
Adequate water throughout the year
Level of knowledge and understanding of tobacco growing
Farmers’ readiness of tobacco growing
Farmers’ possibility of tobacco growing

1.413
8.112

26.185**
1.665
5.790
5.408

14.756**
9.677

14.243**
3.395
2.609
7.440*

15.498**
3.697
7.941*
5.620

0.493
0.423
0.010
0.797
0.215
0.248
0.005
0.288
0.007
0.758
0.856
0.024
0.000
0.449
0.035
0.233

In terms of income and benefits, there 
was statistically significant relationship 
between needs for tobacco growing and 
the level of knowledge/understanding of 
tobacco growing. This was in the same 
direction with results of a study of Kananit, 
Prapatigul and Wongsamun (2017) which 
reported that farmers having high 
educational attainment or knowledge/
understanding on agriculture tended to 

want to be developed themselves about 
good agricultural practice rather than those 
having low educational attainment or 
knowledge/understanding about agriculture. 
Furthermore, the study of Sujaritturakarn and 
Tanapanyaratchawong (2010) confirmed that, 
knowledge about organic fert i l izer 
production and utilization had an effect on 
the adoption of organic fertilizer production 
and utilization and this could motivate 
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farmers to grow new crop varieties. Likewise, 
a study of Kaewpipop, Yothakong and Kaew-
wan (2012) supported that, a level of 
educational attainment and an income 
earned from the agricultural sector had 
relationship with need for the promotion 
of farmers to participate in rubber growing 
project. 

An analysis of impacts of tobacco 
growing to replace maize and reduce the 
smog problem on Thai feed industry

According to an in-depth interview 
with administrators of private companies 
(Thai feed industry) and secondary data, it 
was found that an amount of feed in the 
world had increased to reach more than 
1,000 million tons or with the growth rate 
of 2.5 percent per year on average (Figure 3). 

Recently, Alltech’s e-newsletters (2018) had 
collected data from 144 countries and 
found that this growth rate was due to an 
increase in the needs for meat, egg, and 
milk consumption by 3 percent. Meanwhile, 
growth of feed for pigs in China is inadequate 
following a number of yields each year. 
Interestingly, the growth of feed for pig in 
Russia increased due to an increase in the 
amount of pig production under the policy 
of the government on pig rearing extension 
to replace imported pork (National Swine 
Farmers Association, 2018). According to 
these data, it could be concluded that the 
feed production of Thailand drastically 
decreased due to the decrease in domestic 
and foreign markets.

Figure 3 World situation of animal feed production during the year of 2012-2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Feed mill plants in Thailand produce 
3 feed types based on nutrition components: 
1) complete feed, 2) concentrates, and 3) 
pre-mixtures (Animal Feed and Veterinary 
Product Control, 2015), but only complete 
feed needed as much maize as possible. 
Regarding animal feed maize production in 
Thailand, it is found that this production is 
somewhat problematic. The National Swine 
Farmers Association (Alltech’s e-newsletter, 
2018) reported that there was a decline in 
an area of animal feed maize from 1.16 
million hectares in 2014-2015 to 1.08 million 
hectares in 2018-2019 (1.29% per year). This 
was because of a low price of animal feed 
maize and most of animal feed maize 
farmers turned to grow other field crops 
such as cassava and sugar cane. Besides, 
the private sector had measures not to 
purchase animal feed maize grown in the 
area having no right document. Meanwhile, 
the public sector had a policy on the 
promotion of animal feed maize growing in 
the dry season for increased its production. 
However, it was still not enough, so 
Thailand had to import animal feed maize 
from neighboring countries along with 
alternat ive finding such as wheat 
(Kantanamallakul, 2019). Since maize is an 
important energy source for animal feed, 
so it is expected that the reduction of maize 
growing area for growing tobacco will harm 

maize growing for animal feed industry of 
the country.

Conclusion
In general, it can be concluded that 

farmers could grow tobacco to replace 
animal feed maize, but it depends on soil 
fertility of the cultivation area, adequate 
water, and a good price of tobacco leaves. 
However, the reduction of maize growing 
was may harm the animal feed industry in 
terms of an amount of raw material and 
instant animal feed, therefore, concerned 
public and private agencies should 
acceleratory  seek adv ice for  the 
determination of measures to cope with 
crop varieties changing of farmers as well 
as the curation of confidence in a good yield 
price. Nevertheless, all concerned parties 
should be aware of readiness preparation 
of farmers particularly on production factor 
in the case of high tendency to grow 
tobacco to replace maize.
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Abstract
The effects of various roasting-rolling temperatures (40-50, 50-60, 70-80 °C), rolling 

times (10, 15, 20 minutes), and drying temperatures ( 60 and 80 °C) on water activity (aw), 
color values (L*, a*, b*), total phenolic content, antioxidant activity by DPPH, and ferric 
ion reducing antioxidant power (FRAP) in Betel nut tea were studied. The total phenolic 
content and antioxidant activity decreased when the roasting-rolling and drying 
temperatures increased (p≤0.05). As a result, the tea processing condition that produced 
the most bioactive compounds (roasting-rolling temperature of 50-60 °C, 15 minutes of 
rolling time, and drying temperature of 60 °C for 3 hours) was chosen to investigate the 
amount of water (60 and 80 milliliters) and water temperature (80, 90, and 100 °C) needed 
to make tea. The water and the water temperature did not affect the bioactive compounds 
(p>0.05). Sensory evaluation with 50 panelists using a 9-point hedonic scale showed 
differences in preference scores in the taste (p≤0.05), but there was no significant difference 
in terms of color, odor, and overall liking for Betel nut tea (p>0.05). Thus, the appropriate 
formula for Betel nut tea making was 5 grams of tea, 60-80 milliliters of water, and 
80-90 °C water temperature.
Keywords: Betel nut, Betel nut tea, Herbal tea, Bioactive compound
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Introduction
 According to the Notification of the 

Ministry of Public Health (No. 280) B.E. 2547 
(2004), certain therapeutic plants can be 
processed into herbal teas. Thai medicinal 
plants, such as mulberry leaf tea, fragrant 
pandan tea, bael tea, roselle tea, and 
safflower tea, are currently more popular 
to be processed into herbal teas. Because 
most herbal teas are caffeine-free, they are 
excellent for seniors and caffeine-allergic 
individuals.

The color, fragrance, and taste of tea 
are all influenced by the chemical content 
of the leaves. Polyphenols, which account 
for approximately 10-25 percent of the dry 
weight of all fresh tea leaves, are the 
compounds that influence tea flavor. These 
compounds have an astringent flavor. The 
majority of polyphenol chemicals are 
flavonoids, which have antioxidant 
characteristics (Agartvipart, 2015). People 
commonly consume tea from the Camellia 
Sinensis Plant Family, including polyphenol 
chemicals with natural antioxidant effects. 
Herbal tea is made from plants or fruits that 
contain polyphenols, which have antioxidant 
effects. Depending on the processing, the 
type and concentration of polyphenol 
compounds in tea will vary. Chemical 
processes and biochemistry in tea leaves, 
which produce different polyphenol 
chemicals, are affected by different 

processing methods. Therefore, herbal teas 
are suitable for health-conscious consumers 
(Yuan et al., 2011; Theppakorn, 2012).

The Betel Nut, also known as the Betel 
Palm, is a palm tree belonging to the 
Arecaceae family with the scientific name 
Areca catechu Linn. The fruit of the 
immature betel nut is dark green, whereas 
the adult betel nut is yellow-orange. Betel 
nuts are spherical or elliptical with an 
average diameter of 2-2.5 centimeters, betel 
nut bunches, and 10-15 fruits per bunch. 
The diuretic qualities of betel nut seed aid 
to relieve gastrointestinal pain, distension, 
dysentery, infected wounds, and parasites 
(Plansangkate and Promrak, 2008). The total 
phenolic content in betel nut rough extracts 
was 54.38 milligrams/milliliter, total tannin 
content was 87.74 milligrams/milliliter, and 
antioxidant activity was determined using 
the DPPH Radical technique with an IC50 
value of 7.32 micrograms/milliliter (Sinsaior, 
2012).

In accordance with the properties of 
bioactive substances in betel nuts; the 
researcher had an idea to use the betel nut 
and process it into herbal tea products by 
studying the physical properties, chemical 
properties, and bioactive substances in fresh 
betel nut flesh, developing a suitable tea 
making process and studying the appropriate 
conditions of tea making to get a nutritious 
betel tea rich in antioxidants with a unique 
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taste and flavor, thereby increasing choices 
for consumers. It also makes the products 
more valuable. Moreover, it promotes the 
development of food products from plants, 
vegetables, and local herbs to be more 
widely acknowledged.

Materials and Methods
Raw material preparation

The betel nuts were purchased in Si 
Mum Mueang market, Pathum Thani, 
Thailand. Betel nuts with a fire-colored peel 
and no insect punctures or rotting symptoms 
were chosen. The betel nuts needed to be 
cleaned and dried first. Next, remove only 
the betel nut peel, powder it, collect the 
sample in clean glass vials, and seal it for 
further physical and chemical analysis.

The process of making herbal tea 
from betel nut
Temperature for roasting and rolling and 
appropriate oven drying temperature for 
preparing herbal tea made from betel nut

The temperature for roasting and 
rolling, as well as the temperature for oven 
drying, were modified from the herbal tea 
production process (Khonsarn et al., 2018) 
as follows: roasting-rolling temperatures 
(40-50, 50-60, 70-80 °C), rolling time (10, 15, 
20 minutes), and drying temperatures (60 
and 80 °C), drying time 3 hours. The final 
moisture level of the betel nut flesh must 

be less than 8%. The dried betel nuts were 
then placed in bags and stored in desiccators 
for quality testing.

Appropriate conditions for making 
betel nut herbal tea
The appropriate amount of water and 
water temperature for making betel nut 
herbal tea were studied

In the second phase, betel nut tea was 
selected from the best formulae to 
determine the amount of water and 
appropriate water temperature for brewing 
betel nut tea. The researcher took 5 grams 
of betel nut tea, brewed it with hot water 
in the amount and temperature stated in 
the six formulas experiment, with the water 
amount (milliliter): temperature (°C) in tea 
brewing as follows: For 5 minutes, alternate 
60:80, 80:80, 60:90, 80:90, 60:100, 80:100. 
Then, set the tea temperature to 65-70 (°C) 
for physical, chemical, and bioactive 
compound analysis, as well as sensory 
acceptance.

Physical properties and bioactive 
compound analysis

Color value; Color value analysis 
refers to the lightness (lightness: L*), redness 
(redness: L*), and yellowness (yellowness: 
L*) of betel nut tea by using a colorimeter 
(Hunter Lab Model Colourflex45/0, USA) to 
make three replicate measurements.
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Water Activity (aw); Water activity 
(aw) in the betel nut tea recipe was 
measured using the water activity (aw) 
meter by Aqua Lab, Model CX2.

pH; The potential of pH  was measured 
by a pH meter (Sartorius, PB-20, Germany).

Determination of bioactive compounds
Betel nut tea extract; Bioactive 

compounds of Betel nut tea extract were 
measured with modified methods from 
Pumtes et al. (2012) and Taokaenchan et 
al. (2018). 

Bioactive compounds; Total phenolic 
content was determined by Folin-Ciocalteu’s 
reagent method, modified methods from 
Namjooyan et al. (2010); Kubola and 
Siriamornpun (2008). Antioxidant activity by 
radical scavenging activity: This value was 
measured using the modified DPPH method 
from Mao et al. (2006) and Singh et al. 
(2002), and antioxidant activity was 
measured by ferric reducing antioxidant 
power (FRAP), Antioxidant activity was 
measured by ferric reducing antioxidant 
power (FRAP) modified from the methods 
of Benzie and Strain (1996); Kubola and 
Siriamornpun (2008).

Sensory evaluation of betel nut tea 
The sensory evaluation of betel nut 

tea was examined by 50 taste panelists 

using a liking scale to measure preference, 
the 9–point hedonic scale, to select a 
condition of betel nut tea they liked the 
most. The test variables are color, odor, 
taste, and overall liking, with betel nut tea 
temperatures controlled at 65–70 °C. Three 
samples were tested, followed by a one-
minute interval, then three more samples 
were tested.

Statistical analysis
Physical properties and bioactive 

compound data were analyzed using the 
Completely randomized design (CRD). 
Sensory evaluation was analyzed using the 
Random complete block design (RCBD). The 
obtained data with Analysis of variance 
(ANOVA) and difference of means between 
experimental groups compared with 
Duncan’s new multiple range test at p≤0.05 
was considered. 

Results and Discussion
The study on the production process of 
herbal tea from betel nut

For betel nut tea production, the 
temperature and time for roasting, rolling, 
and oven drying were examined. Betel nut 
tea from all six formulae had significantly 
different aw value and color values of L*, 
a*, and b* (p≤0.05) but did not affect the 
pH value in betel nut tea (p>0.05). The 
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maximum aw value was 0.72 for betel nut 
tea roasted and rolled at 40-50 °C for 10 
minutes and dried at 60 °C for 3 hours, and 
the lowest aw value was 0.72 for betel nut 
tea roasted and rolled at 50-80 °C for 10 
minutes and dried at 70-80 °C for 3 hours.

Herbal teas are of high quality and 
standard, according to the Notification of 
the Ministry of Public Health. (No. 280) B.E. 
2547 (2004). Specifically, the moisture 
content must not exceed 10 percent by 
weight, pathogenic microorganisms must 
not be present, and toxic compounds from 
microorganisms, pesticides, or other 
hazardous substances must not be present 
in proportions that may be harmful to 
customers. The water activity (aw) of the 
betel nut teas in all six recipes was 0.62-
0.72, which was the value within the herbal 
tea product standard that required moisture 
content of less than 10% by weight because 
there was enough water content for 
microbes such as bacteria, yeast, or fungi 
to grow and destroy the food, it was 
designated as a risky food group if the water 
activity was greater than 0.85. Food will 

have a longer shelf life if the aw value is 
lower than the amount of water activity 
that the microorganisms can live in (Khonsarn 
et al., 2018).

Color analysis of betel nut tea products 
revealed that all six formulations had 
significantly different betel nut teas (p≤0.05). 
The lightness, redness, and yellowness 
qualities of roasted-rolled and dried foods 
tend to increase as the temperature rises. 
Unsuitable drying circumstances cause 
product quality loss, such as taste, color, 
nutrition, and rehydration capability, making 
drying difficult to control (Maskan, 2000).

Analysis of total phenolic content: 
Antioxidant activity as measured by DPPH 
radical scavenging activity; DPPH and Ferric 
reducing/antioxidant power; and FRAP 
techniques for all six betel nut tea 
formulations (Table 1). The total phenolic 
content and antioxidant activity were found 
to be substantially different (p≤0.05). When 
the overall phenol concentration of a 
roasted-rolled product is affected by 
increasing the temperature and drying time, 
antioxidant activity diminishes.
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Table 1 Physical properties and bioactive compounds of betel nut tea 

Formulas

Physical properties Bioactive compounds

L* a* b* aw pH
TPC

(mgGAE/g)
DPPH

(% inhibition)
FRAP

(mg TE/g)

1
2
3
4
5
6

13.72f

14.74d

14.04e

15.22c

15.52b

16.52a

45.64d

46.32c

46.65a

43.91e

42.53f

46.46a

20.04e

21.86c

24.24a

20.51d

22.62b

20.03e

0.72a

0.72a

0.69a

0.65b

0.62b

0.63b

5.72
5.74
5.74
5.72
5.74
5.77

54.46bc

57.32a

58.48a

57.30a

53.88c

56.86ab

7.20a

7.43a

5.54ab

5.07ab

4.30b

4.18b

2.58a

1.92b

1.76ab

1.61ab

1.13b

1.06b

a-f  Values with different letters in the same column are significantly different (p≤0.05), TPC: Total 

phenolic content

Formulas 1-6 = Temperature, time for roasting and rolling and drying; 1= 40-50 °C 10 min  and drying 

60 °C 3 h, 2= 40-50 °C 20 min and drying 80 °C 3 h, 3= 50-60 °C 15 min and drying 60 °C 3 h, 4=50-60 °C 

15 min and drying 80 °C 3 h, 5=70-80 °C 10 min and drying 60 °C 3 h, 6= 70-80 °C 10 min and drying 

80 °C 3 h

The total phenolic content and 
antioxidant activity of betel nut tea with 
roasting and rolling temperatures of 40-50 °C 
for 10 minutes and drying temperatures of 
60 °C for 3 hours were found to be the 
highest by FRAP and DPPH, with 54.46 
milligrams of gallic acid equivalents/gram, 
2.58 milligrams of Trolox equivalents/gram, 
and 7.20% inhibition. The lowest total 
phenolic content and antioxidant activity 
are obtained by roasting and rolling at 
70-80 °C for 10 minutes and drying at 80 °C 
for 3 hours. As a result, roasting-rolling and 
drying at high temperatures for an extended 
period reduce the beneficial components 
in betel nut tea.

The following crucial processes in the 
tea production process, such as withering, 
are included. The process of withering 
causes the water in the tea leaves to 
evaporate, causing the tea leaves to wither 
and the permeability of various substances 
inside and outside the cell to increase. 
Polyphenol oxidase catalyzes oxidation and 
polymerization, which chemically reacts 
with polyphenols to produce new 
components that change the betel nut tea’s 
color, aroma, and flavor. The following 
crucial processes in the tea production 
process, such as withering, are included.

The process of withering causes the 
water in the tea leaves to evaporate, 
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causing the tea leaves to wither and the 
permeability of various substances inside 
and outside the cell to increase and the 
roasted-rolled method is to press down on 
the tea leaves and crush them to break the 
cells. When cells are destroyed, various 
substances leak out of the cells and coat 
various areas of the tea leaves. while 
polyphenol oxidase catalyzes oxidation and 
polymerization, which chemically reacts 
with polyphenols to produce new 
components that change the tea’s color, 
aroma, and flavor. Different colors are 
produced when the various substances that 
flow out of the cell are subjected to heat 
during drying. Fermentation is a continuous 
process that begins with withering and 
rolling and ends with the deactivation of 
polyphenol oxidase by steaming or burning. 
Polyphenol oxidase catalyzes the oxidation 
reaction that causes polyphenol to oxidize 
and polymerize in this process. It forms a 
complex compound of polyphenols with 
bigger molecules, which results in variations 
in the tea’s scent, color, and flavor, 
depending on the chemical composition of 
the tea and the manufacturing process. 
Drying is the process of lowering the 
moisture content of tea leaves to less than 
5 percent in order to extend the shelf life 
of the tea (Chuamchamp et al., 2020). As 
a result, the color of betel nut tea products 
is affected by roasting–rolling temperature 

and time, total phenolic concentration in 
raw materials, and drying temperature. The 
obtained products would have a darker hue 
if the drying temperature was exceedingly 
high, as opposed to the low temperature 
in roasted-rolled and dried.

The high temperature of the drying 
process affects antioxidants, and total 
phenolic content has decreased. Molecules 
of total phenolic content vaporize and 
decay into a carboxylic acid carboxaldehyde, 
which evaporates with the vapor (Jackman 
and Smith, 1996). Furthermore, high 
temperatures cause antioxidants to be 
degraded. As a result, applying high 
temperatures in food processing alters the 
antioxidant activity of the food (Pokorn and 
Schmidt, 2001). Seewaeng and Siriamornpun 
(2019) explored how drying temperatures 
(60, 70, and 80 °C) affected phytochemical 
components and antioxidant activity in 
Bambusa beecheyana. Total phenolic 
compounds, total flavonoids, antioxidant 
activity as measured by DPPH radical 
scavenging activity, and antioxidant activity 
in Bambusa beecheyana all decreased as 
the dried temperature increased. 

To explore the water quantity and 
acceptable temperature of betel nut tea 
making, the researcher chose the tea making 
process of the betel nut in formulations 3, 
which involves roasting–rolling at 50–60 °C 
for 15 minutes and dryer at 60 °C for 3 hours, 
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based on the consideration of bioactive 
chemicals. Six formulas were used to specify 
the conditions for brewing tea (water 
(milliliters): temperature (°C)) for making tea. 
This experiment used 60:80, 80:80, 60:90, 
80:90, 60:100, 80:100, 60:100, 80:100, and 
5 grams of betel nut tea. The total phenolic 
content, antioxidant activity by DHHP, and 
FRAP techniques were not affected by the 
water content or water temperature in tea 
brewing (p>0.05) (Table 2).

The greatest total phenolic content 
was 18.668 milligrams of gallic acid 
equivalents/gram when tea was made with 
60 milliliters of water at 100 °C. Phenolic 
compounds tended to increase as the water 
temperature for tea manufacturing 
increased. Furthermore, betel nut tea 
brewed with 60 milliliters of water at 80 °C 
was found to have antioxidant activity of 
2.451% inhibition by using the DHHP 
method and 0.753 milligrams of Trolox 
equivalents/gram by using the FRAP 
method. So, the temperature of the tea 
water rises, the antioxidant activity tends 
to decrease.

The heating process causes bioactive 
substances to degrade or change their 
structure, resulting in cellular integrity loss 
or oxidative breakdown, which is catalyzed 
by O2, enzymes, and light. The disruption 
of cell structure can occur during processing 
procedures such as blanching, drying, and 

crushing, as well as other pre-processing 
processes that affect the antioxidant 
potential of fruits and vegetables, such as 
rolling and fermentation. The total phenolic 
components in jack fruit tea rise after 
fermentation (Davey et al., 2000). The 
rolling and fermentation processes apply 
mechanical strain to the plant cell walls, 
which encase the phenolic chemicals, and 
diseased cell walls are more easily damaged. 
When the plant cells are cooked with hot 
water, the phenolic compounds dissolve 
more easily (Nicoli et al., 1997).

The heating procedure influences the 
bioactive chemicals, which is in line with 
the findings of Nayak et al. (2011), who 
looked at the effects of temperature and 
duration (0-60 minutes) at 100 °C on the 
DPPH radical scavenging activity and ABTS+ 
of Purple Potato. The DPPH radical 
scavenging activity dropped when the 
duration was prolonged, but the ABTS+ 
radical scavenging activity rose in the first 
5 minutes. As time passed, the DPPH radical 
scavenging activity decreased. Next, 
Jirarattanarangsri and Budprom (2017) 
 investigated the effects of several methods 
on total phenolic content, anthocyanin 
content, and antioxidant activity by setting 
the temperature at 50 °C and 60 °C for 24 
hours and dry roasting at 175 °C and 250 °C 
for 5 minutes. The researchers discovered 
that drying and roasting did not affect total 
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phenolic chemicals. When the temperature 
process was increased, the antioxidant 
activity measured by the DPPH technique 
was reduced significantly (p≤0.05). 
Furthermore, Singkhum (2021) investigated 
the effects of the manufacturing process 
on the physical, chemical, and biological 
constituents in Karanda tea. The study 
found that the amount of water used to 
make tea (80 and 90 milliliters) and the 
temperature of the water (70 and 90 
mill i l iters) did not affect bioactive 

compound. When the temperature of the 
water used to make tea is raised, bioactive 
compound tend to rise.

The sensory evaluation of the amount 
of water and water temperature in all six 
formulas for making betel nut tea found 
that the water and temperature did not 
significantly affect the color, odor, and 
overall liking of betel nut tea (p>0.05). 
Nevertheless, the satisfaction value point 
of taste was a significant difference (p≤0.05) 
(Table 2).

Table 2  Bioactive compound and hedonic score of sensory evaluation of betel nut tea 
brewing

water:water 
temperature

Bioactive compound Score of sensory evaluation

FRAP
(mgTE/g)

DPPH
(%inhibition)

TPC
(mgGAE/g)

Color Odor Taste
Overall 
liking

60 ml:80 °C 0.842 2.615 18.335 7.16 6.54 6.88b 7.32

80 ml:80 °C 0.799 2.558 18.496 7.40 6.80 6.92b 7.18

60 ml:90 °C 0.759 2.504 18.434 7.20 6.76 7.04ab 7.24

80 ml:90 °C 0.757 2.480 18.564 7.06 6.98 7.16ab 7.14

60 ml:100 °C 0.753 2.451 18.668 7.28 6.84 7.22ab 7.20

80 ml:100 °C 0.721 2.317 18.620 7.14 6.88 7.38a 7.14

Note: a, b, c Values with different letters in the same column are significantly different (p≤0.05), TPC: 
Total phenolic content

The tea made with 5 grams of betel 
nut tea, 80 milliliters of water, and 100 °C 
received the highest average score for 
flavor. However, there were no differences 
in taste between preparing tea with 60 

milliliters of water and a water temperature 
of 90 °C and 60 milliliters of water and a 
water temperature of 100 °C, respectively. 
The taste of betel nut tea will change as 
the amount of water and the temperature 

36 ว. ผลิตกรรมการเกษตร 4(1):28-39
J. Agri. Prod. 2022



of the water rises. The taste satisfaction of 
the panelists was affected significantly by 
increasing water and temperature. The 
amount of water and the temperature of 
the water used to make betel nut tea, o

On the other hand, did not affect the 
overall liking. As a result, making betel tea 
requires 60-80 milliliters of water and a 
water temperature of 80-100 °C.

Making good quality tea is both a 
science and an art. The critical factor for 
the quality of tea’s quality is the quality 
and quantity of tea leaves. When tea leaves 
are immersed in hot water, they gradually 
loosen. Still, adding many tea leaves will 
make it difficult to relax, which affects the 
flavor of tea and is not the standard of that 
type of tea. Once the tea leaves become 
entirely loosened, they should contain 90% 
of the tea waste. The water temperature 
for making tea depends on the type of tea. 
Tea-making equipment should be made of 
baked clay because it can retain heat. The 
long or short duration of making tea can 
determine whether the tea has a mild or 
intense taste.

Conclusions
Betel nut with temperatures and time 

for roasting and rolling at 50-60 °C for 15 
minutes and drying temperature at 60 °C 
for 3 hours was an acceptable tea production 

method of betel nut tea with high bioactive 
components, according to the study of the 
tea production process. The bioactive 
chemicals are affected by the roasting and 
rolling temperatures, as well as the drying 
temperature. Customers choose to create 
a tea with 5 grams of betel nut tea and 
60-80 milliliters of water at 80-100 °C of 
water temperature to obtain bioactive 
substances that are useful to consumers in 
the appearance of color, flavor, and taste. 
Another strategy to improve the nutritional 
content of beverage products and promote 
food products made from plants, vegetables, 
and local herbs is to design a beverage that 
mimics herbal tea made from local herbs.
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Abstract
This study was conducted to investigate: 1) socio-economic attributes of farmers; 

2) level of food security creating practice at the household level of the farmers; and 
3) factors effecting food security creating at the household level of the farmers. The 
sample group consisted of 279 farmers in Muang Kham, Xiengkhoung province, Laos P.D.R. 
A set of questionnaires was used for data collection and analyzed by using descriptive 
statistics and multiple regression.

Results of the study revealed that most of the respondents were female, 42.93 years 
old on average, married and elementary school graduates on below. They had 6 household 
members and 3 household work force on average. The respondents had 10.66 rai of farm 
land with an income earned from the agricultural sector for 30,252.46 baht per year on 
average. They had an income earned from the non-agricultural sector for 11,059.13 baht 
per year. The respondents had household expenses for 25,802.92 baht per year and 
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debts for 2,179.82 baht on average. Most of the respondents had no social position but 
they were group member in the community for 4 groups on average. They attended a 
training or joined an educational trip for 1.32 time on average. They perceived news or 
information about farming for 19.22 time per month on average. The respondents had a 
moderate level of knowledge about food security creating but they had a high level of 
an agreement or attitude towards food security creating. As a whole, the respondents 
performed food security creating at the household level at a moderate level (𝒙=3.46). 
Based on its details, they had a high level of practices in terms of food utilization (𝒙=3.53), 
access to food (𝒙=3.52), adequate food (𝒙=3.40), and food stability (𝒙=3.40), respectively. 
The following had positive statistically significant relationship with food security creating 
practice at the household level: educational attainment, an income earned from the 
agricultural sector, an income earned from the non-agricultural sector, participation in 
activities related to food security, knowledge about food security creating, and attitude 
towards food security creating. Two factors were found to be negative: household expenses 
and debt burden.
Keywords:  Food availability, food access, food utilization, food stabilization

 บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาลักษณะพื้นฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจและสังคมของ

เกษตรกร 2) เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติการสรางความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนของเกษตรกร 
และ 3) เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติการสรางความม่ันคงทางอาหารในระดับครัวเรือนของ
เกษตรกรในพื้นท่ีเมืองคํา แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลุมตัวอยางท่ีใชใน
การศึกษาวิจัย คือ เกษตรกรเมืองคํา แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จํานวน 
279 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยสถิติพรรณนา และการวิเคราะห
ถดถอยพหุคูณ

ผลการศกึษาพบวา  กลุมตวัอยางสวนใหญเปนเพศหญงิ อายุเฉลีย่ 42.93 ป มสีถานภาพสมรส สาํเรจ็
การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาหรือตํ่ากวา มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 6 คน มีแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 
3 คน มีพื้นที่ทําการเกษตรเฉลี่ย 10.66 ไร มีรายไดในภาคการเกษตรเฉลี่ย 30,252.46 บาทตอป 
มรีายไดนอกภาคการเกษตรเฉล่ีย 11,059.13 บาทตอป มรีายจายในครวัเรอืนเฉลีย่ 25,802.92 บาทตอป 
มีหนี้สินเฉล่ีย 2,179.82 บาท สวนใหญไมมีตําแหนงทางสังคม เปนสมาชิกกลุมในชุมชนเฉลี่ย 4 กลุม 
เขารวมฝกอบรมหรือศึกษาดูงานเฉลี่ย 1.32 ครั้งตอป ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเกษตรเฉลี่ย 
19.22 คร้ังตอเดอืน เกษตรกรมคีวามรูเกีย่วกับการสรางความม่ันคงทางอาหารอยูในระดับปานกลาง และ
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มีทัศนคติตอการสรางความมั่นคงทางอาหารอยูในระดับเห็นดวยมาก กลุมตัวอยางเกษตรกรมีการสราง
ความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.46) โดยดานที่มี
คาเฉล่ียการปฏบิตัมิาก คอื ดานการใชประโยชนจากอาหาร (คาเฉลีย่ 3.53) รองลงมา ไดแก ดานการเขาถงึ
อาหาร (คาเฉลี่ย 3.52) โดยดานการมีอาหารเพียงพอ และดานความมีเสถียรภาพของอาหารมีคาเฉลี่ย
เทากันที่ 3.40 ตามลําดับ ในสวนปจจัยที่มีความสัมพันธกับการปฏิบัติในการสรางความมั่นคงทางอาหาร
ในระดับครัวเรือนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติมีจํานวน 8 ตัวแปร โดยเปนตัวแปรที่มีความสัมพันธเชิงบวก
จํานวน 6 ตัวแปร ไดแก ระดับการศึกษา รายไดจากภาคการเกษตร รายไดนอกภาคการเกษตร การได
เขารวมโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหาร ความรูเก่ียวกับการสรางความมั่นคงทาง
อาหาร และทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับการสรางความมั่นคงทางอาหาร และตัวแปรที่มีความสัมพันธ
ในเชิงลบมีจํานวน 2 ตัวแปร ไดแก รายจายในครัวเรือน และภาระหนี้สิน
คําสําคัญ: การใชประโยชนจากอาหาร การเขาถึงอาหาร การมีอาหารเพียงพอ ความมีเสถียรภาพ
 ดานอาหาร

คํานํา
ความไมมัน่คงทางอาหาร ถอืเปนปญหาสาํคัญ

ที่ประเทศกําลังพัฒนากําลังเผชิญอยู โดยเฉพาะ
การประสบกับปญหาทุพโภชนาการที่ประชาชน
ไมไดรบัอาหารทีม่โีภชนาการเพยีงพอกบัทีร่างกาย
ตองการ อยางไรก็ตามปญหาความไมมั่นคงทาง
อาหารยังไดประสบกับประเทศท่ีพัฒนาแลวดวย
เชนกัน คือ การขาดความสมดุลทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพของอาหารและนํ้าที่เพียงพอและ
เหมาะสมกบัประชากรทีก่าํลงัเพิม่มากขึน้ในแตละป 
จากปญหาดังกลาวจึงเปนที่มาให องคการอาหาร
และการเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and 
Agriculture Organization of the United 
Nations: FAO) ไดยกประเด็นความไมมั่นคงทาง
อาหารมาพิจารณาเพ่ือใหทุกประเทศเล็งเห็น
ความสําคัญของการสรางความมั่นคงทางอาหาร 
โดยใหมีการพัฒนาและหนุนเสริมทุกองคประกอบ
ของกระบวนการผลิตอาหาร โดยเร่ิมจากการผลิต 
การทําเปนอาหาร การบริโภค และผลกระทบ

ที่เกิดจากการบริโภคภายใตหลักการสําคัญของ
ความม่ันคงทางอาหารท้ัง 4 มติ ิคอื 1) การมีอาหาร
เพยีงพอ (Food Availability) 2) การเขาถึงอาหาร 
(Food Access) 3) การใชประโยชนจากอาหาร 
(Food Utilization) และ 4) การมีเสถียรภาพดาน
อาหาร (Food Stability) (สุพรรณี, 2560)

ตามทิศทางแผนพัฒนาประเทศของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ในสวนของการสราง
หลกัประกนัความมัน่คงทางดานอาหารและการบรโิภค
ที่ไดมาตรฐานทางโภชนาการไดใหความสําคัญ
ในการมุงเนนใหเกิดการสรางความปลอดภัยของ
ผูผลติและผูบรโิภค เพือ่นาํไปสูการพัฒนาและยกระดับ
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาทางการเกษตรใหได
คุณภาพและปริมาณและเพียงพอตอการบริโภค
ภายในประเทศ ซึง่เปนพืน้ฐานสําคญัในการสงเสรมิ
ใหประชาชนมสีขุภาพทีด่ ีทัง้ดานรางกายและจติใจ 
ทั้งนี้การมีอาหารท่ีเพียงพอซ่ึงสวนสําคัญในการ
สรางความมั่นคงทางอาหารยังเปนการชวยเหลือ
กลุมผูดอยโอกาส เด็ก เยาวชน และสตรีวัยชรา
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ใหมสีวนรวมในการแกปญหาความยากจน เปนการ
ลดภาวะการขาดอาหารและขาดโภชนาการไดอีก
ทางหนึง่ (Ministry of Planning and Investment, 
2016)

เมอืงคาํ อยูในเขตจังหวดัเชยีงขวาง มหีมูบาน
ทั้งหมด 90 หมูบาน มีประชากร 51,716 คน 
มีจํานวนครัวเรือน 8,192 หลังคาเรือน และมี
หมูบานท่ียากจนจํานวน 24 หมูบาน ประชาชน
สวนมากทําการเกษตรเปนอาชีพหลัก คิดเปน
รอยละ 91 และมีสภาพพื้นที่เปนภูเขาหรือพื้นที่สูง
ถงึ 2 ใน 3 ของพืน้ทีท่ัง้หมด ในสภาพเศรษฐกิจพบวา 
ประชาชนสวนมากประสบปญหากับความยากจน 
มรีายไดตํา่ มรีปูแบบการยังชีพทีข่ึน้อยูกบัธรรมชาติ
ภายใตระบบสังคมชนบทท่ีมหีมูบานตัง้อยูกระจายกัน 
หรือเปนหยอมบานเล็ก ๆ ที่อยูหางไกลจากพ้ืนที่
ทีเ่ปนเขตเมอืง ซึง่เปนปจจยัสาํคญัทีท่าํใหประชาชน
ไมสามารถเขาถึงแหลงอาหารไดอยางท่ัวถึง 
เน่ืองจากระบบการคมนาคมยังมกีารสญัจรทีค่อนขาง
ลาํบาก การตดิตอสือ่สารไมสะดวก และมคีวามลาชา
ในการรับขอมลูขาวสารตาง ๆ  (Sub-Committees 
of the General Assembly of Mueang Kham, 
2019) เนื่องจากประชาชนในเขตเมืองคําประกอบ
อาชพีเกษตรกรรมเปนสวนใหญและมแีนวโนมทีจ่ะ
เผชญิกับปญหาการขาดความมัน่คงทางอาหาร ดงันัน้
เพ่ือเปนแนวทางท่ีจะนําไปสูการสรางความม่ันคง
ทางอาหารในระดับครัวเรือนของเกษตรกรใหเปน
ไปไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรมน้ัน 
จาํเปนอยางยิง่ทีต่องมีการศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจ
และสงัคมของเกษตรกร รวมกบัการศกึษาถงึระดบั
การปฏิบัติในการสรางความม่ันคงทางอาหาร เพื่อ
นําไปสูการหาปจจัยที่มีผลตอการสรางความมั่นคง
ทางอาหารของเกษตรกร เพื่อใหเปนขอมูลในการ
ดาํเนนิงานการสรางความมัน่คงทางอาหารในครวัเรอืน

เกษตรกรใหสอดคลองไปกับแผนพัฒนาประเทศ 
และเตรียมความพรอมตอการเผชิญกับความ
ทาทายของความไมมัน่คงทางอาหารในอนาคตของ
ครัวเรือนเกษตรกรตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากรท่ีใชในการศึกษาคือ เกษตรกรท่ี
อาศัยอยู ในเขตพ้ืนที่เมืองคํา แขวงเชียงขวาง 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งการ
กําหนดกลุมตัวอยาง โดยในการสุมตัวอยางครั้งนี้มี
การสุมตัวอยางทั้งหมดสองขั้นตอน (Tow-stages 
sampling) (ประชุม, 2541) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนท่ี 1 เปนการสุมหมูบาน ที่ตั้งอยูใน 
4 กลุ มบานที่เปนพื้นที่ดําเนินโครงการเกษตร
โภชนาการ เมืองคํา แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยกําหนดใหมีการ
สุมหมูบานในแตละกลุมบานจํานวน 3 หมูบาน โดย
วิธีการสุมอยางงายดวยการจับฉลาก ไดหมูบาน
ตัวอยางจํานวน 12 หมูบาน โดยแตละหมูบาน
มีจํานวนเกษตรกรรวมทั้งหมด 925 คน จากนั้น
คํานวณจากสูตร (Yamane, 1973) ที่ระดับความ
เชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นต และยอมใหมีความคลาด
เคลื่อนที่ระดับ 0.05 ไดกลุมตัวอยางเกษตรกร
จํานวน 279 คน

ขั้นตอนที่ 2 เปนการสุมเกษตรกรในแตละ
หมูบานตัวอยาง โดยไดทําการเทียบสัดสวนของ
จํานวนเกษตรกรท้ังหมดแตละหมูบานตัวอยางกับ
ขนาดตัวอยางทั้งหมดที่ไดจากการคํานวณ เพื่อหา
ขนาดกลุมตัวอยางเกษตรกรแตละหมูบาน เมื่อได
ขนาดกลุมตัวอยางเกษตรกรแตละหมูบานแลวจึง
ทําการสุมเกษตรกร โดยใชวิธีการสุมอยางงายดวย
การใชตารางเลขสุมตามรายชือ่เกษตรกรแตละหมูบาน
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การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย
การศกึษาวจิยัในครัง้น้ีไดทาํการเกบ็รวบรวม

ขอมูลจากเกษตรกรในเมืองคํา แขวงเชียงขวาง 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในป พ.ศ. 
2563 จํานวน 279 คน โดยใชแบบสอบถามเปน
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมลูมจีาํนวน 2 ตอน 
คือ ตอนที่ 1 ลักษณะพื้นฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจ
และสังคมของเกษตรกร และตอนที่ 2 การปฏิบัติ
ของเกษตรกรในการสรางความมั่นคงทางอาหาร
ระดบัครวัเรือนมอีงคประกอบจํานวน 4 ดาน ไดแก 
1) ดานการมีอาหารเพียงพอ 2) ดานการเขาถึง
อาหาร 3) ดานการใชประโยชนของอาหาร และ 
4) ดานความมีเสถียรภาพของอาหาร

การวิเคราะหขอมูล
หลงัจากการเก็บรวบรวมขอมลูและตรวจสอบ

ความสมบูรณของขอมลูในเคร่ืองมอืแลว ไดกาํหนด
การวเิคราะหขอมูลเชงิปรมิาณ โดยการประมวลผล
จากเคร่ืองคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
เพือ่การวิจยัทางสงัคมศาสตรโดยแบงการวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติ คือ

1) ขอมลูลักษณะพืน้ฐานสวนบคุคล เศรษฐกจิ 
สังคม และการปฏิบัติของเกษตรกรในการสราง
ความม่ันคงทางอาหารระดับครัวเรือนใชสถิติเชิง
พรรณนาในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ 
คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สําหรับการ
วเิคราะหการปฏบิตัขิองเกษตรกรในการสรางความ
มั่นคงทางอาหารระดับครัวเ รือนกําหนดให 
เกษตรกรระบุคะแนนการปฏิบัติออกเปน 5 ระดับ 
คือ 5=ปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด 4=ปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก  3=ปฏิบัติอยู  ในระดับปานกลาง 
2=ปฏิบัติอยูในระดับนอย และ 1=ปฏิบัติอยูใน
ระดบันอยสดุ จากนัน้นาํคะแนนทีไ่ดมาหาคาเฉลีย่

และแบงชวงสําหรับการพิจารณาระดับการปฏิบัติ
ของเกษตรกร ดังนี้

คะแนนเฉลี่ย ระดับการปฏิบัติ
4.51-5.00 หมายถึง มกีารปฏบิตัอิยูในระดบั

มากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง มกีารปฏบิตัอิยูในระดบั

มาก
2.51-3.50 หมายถึง มกีารปฏบิตัอิยูในระดบั

ปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง มกีารปฏบิตัอิยูในระดบั

นอย
1.00-1.50 หมายถึง มกีารปฏบิตัอิยูในระดบั

นอยสุด

2) การวิเคราะหปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับ
การสรางความม่ันคงทางอาหารระดับครัวเรือนของ
เกษตรกรใชสถิติการวิเคราะห ถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) ซึ่งใชโปรแกรม
สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตรในการวิเคราะห 
ทัง้นีก้ารวิเคราะหเพ่ือหาปจจัยท่ีมคีวามสัมพนัธกบั
การปฏิบัติตอการสรางความมั่นคงทางอาหาร
ในระดับครัวเรือนเกษตรกรใชสถิติการวิเคราะห
การถดถอยพหคุณูเปนการหาความสมัพนัธระหวาง
ตวัแปรอสิระตัง้แต 2 ตวัขึน้ไป กบัตวัแปรตาม 1 ตวั 
วาตวัแปรอิสระตวัใดมคีวามสมัพนัธกบัตวัแปรตาม
อยางมนียัสาํคญัทางสถติ ิและมีระดบัความสมัพนัธ
มากนอยเพยีงใด โดยการวิเคราะหในครัง้นีค้ณะผูวจิยั
ไดคดัเลือกตัวแปรอิสระจากการทบทวนวรรณกรรม
ทั้งหมด 17 ตัวแปร ไดแก 1) เพศ 2) อายุ 
3) สถานภาพสมรส 4) ระดับการศึกษาสูงสุด 
5) จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 6) จํานวนแรงงาน
ในครัวเรือน 7) จํานวนพ้ืนท่ีทําการเกษตร 
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8) จํานวนรายไดจากภาคการเกษตร รายไดเสริม 
9) จํานวนรายจายในครัวเรือน 10) ภาระหน้ีสิน 
11) การมีตําแหนงทางสังคม 12) การเขารวมเปน
สมาชกิกลุมของชมุชน 13) จาํนวนครัง้ในการตดิตอ
กับเจาหนาที่ทางการเกษตร 14) การเขารวม
โครงการเก่ียวกับการสรางความม่ันคงทางอาหาร 
15) จํานวนครั้งในการรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับ
ความมั่นคงทางอาหาร 16) ความรูเกี่ยวกับการ
สรางความมั่นคงทางอาหาร และ 17) ทัศนคติของ
เกษตรกรเกี่ยวกับการสรางความมั่นคงทางอาหาร 
ซึง่จากการศึกษาความสัมพนัธระหวางตวัแปรอิสระ
แตละคู  โดยใชวิธีการวิเคราะหสหสัมพันธของ 
เพียรสัน (Pearson Correlation) พบวา ไมมี
ตัวแปรอิสระคูใดที่มีคาความสัมพันธ (r) สูงกวา 
0.80 ที่จะทําใหเกิดปญหาความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรอิสระดวยกันเองสูง (Multicollinearity) 
และสงผลให เกิดการละเมิดเงื่อนไขของการ
วิเคราะหถดถอยพหุคูณ (สุชาติ, 2546)

ผลการวิจัยและวิจารณ
ลักษณะพื้นฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม
ของเกษตรกร

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ
เปนเพศหญงิ อายเุฉลีย่ 42.93 ป มสีถานภาพสมรส 
สาํเรจ็การศึกษาระดับชัน้ประถมศึกษา หรือตํา่กวา 
มสีมาชกิในครวัเรอืนเฉลีย่ 6 คน มแีรงงานในครวัเรอืน
เฉลี่ย 3 คน มีพื้นที่ทําการเกษตรเฉล่ีย 10.66 ไร 

มีรายไดในภาคการเกษตรเฉล่ีย 30,252.46 บาท
ตอป มรีายไดนอกภาคการเกษตรเฉล่ีย 11,059.13 
บาทตอป มีรายจายในครัวเรือนเฉล่ีย 25,802.92 
บาทตอป ผูที่รับผิดชอบในการใชจายในครัวเรือน
สวนใหญเปนแมบานหรือภรรยา มีภาระหน้ีสิน
เฉลี่ย 2,179.82 บาท สวนใหญไมมีตําแหนงทาง
สังคม ไดเปนสมาชิกกลุมในชุมชนเฉลี่ย 4 กลุม 
สวนใหญไมไดติดตอกับเจาหนาที่ทางการเกษตร 
เขารวมฝกอบรมหรือศึกษาดูงานเฉลี่ย 1.32 ครั้ง
ตอป ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเกษตรเฉลี่ย 
19.22 ครั้งตอเดือน เกษตรกรมีความรูเกี่ยวกับ
แนวทางการสรางความม่ันคงทางอาหารในระดับ
ครัวเรือนอยูในระดับปานกลาง และมีทัศนคติตอ
การสรางความม่ันคงทางอาหารอยูในระดับเห็น
ดวยมาก 

ระดับการสรางความม่ันคงทางอาหารในระดับ
ครัวเรือนเกษตรกร

ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรมีคาเฉล่ียระดับ
การปฏิบัติในการสรางความม่ันคงทางอาหาร
ในระดับครัวเรือนภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
(คาเฉลี่ย 3.46) โดยดานที่มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติ
มากสุด คือ ดานการใชประโยชนจากอาหาร 
(คาเฉลี่ย 3.53) รองลงมา ไดแก ดานการเขาถึง
อาหาร (คาเฉลีย่ 3.52) โดยดานการมีอาหารเพียงพอ 
และดานความมีเสถียรภาพของอาหารมีคาเฉลี่ย
เทากันที่ 3.40 ตามลําดับ (Table 1)
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Table 1 Levels of food security capacity building at the household levels of farmers in 
Muang Kham, Xiengkhouang province, Lao People’s Democratic Republic

(n=279)

Levels of food security capacity building 
in the household levels 

𝒙 S.D. Description

1. Food availability
2. Food access
3. Food utilization
4. Food stability

3.40
3.52
3.53
3.40

.631

.589

.480

.509

Moderate
High
High

Moderate

Total 3.46 .462 Moderate

Remarks   4.51-5.00 = Highest  3.51-4.50 = High  2.51-3.50 = Moderate  1.51-2.50 = low  1.00-1.50 = Lowest

ปจจัยท่ีมีผลตอการสรางความม่ันคงทางอาหาร
ในระดับครัวเรือนเกษตรกร 

การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติ
ในการสรางความม่ันคงทางอาหารในระดับครวัเรือน
เกษตรกร เมืองคํา แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ใชการวิเคราะห
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
เพื่อหาวาตัวแปรอิสระใดมีผลตอตัวแปรตามอยาง
มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และเมือ่พจิารณา
ตัวแปรอิสระท่ีมีผลตอการสรางความม่ันคงทาง
อาหารในระดับครวัเรอืนเกษตรกรอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถติ ิพบวามทีัง้หมด 8 ตวัแปร โดยเปนตวัแปร
ที่มีความสัมพันธเชิงบวกจํานวน 6 ตัวแปร ไดแก 
รายไดจากภาคการเกษตร ระดับความรู ทศันคติของ
เกษตรกร ระดับการศึกษาสูงสุด รายไดนอกภาค
การเกษตร และการเขารวมโครงการหรือกิจกรรม
เกีย่วกับความม่ันคงทางอาหารมีความสัมพนัธอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ตัวแปร
ทีม่คีวามสัมพนัธในเชิงลบ ไดแก รายจายในครัวเรือน 
และภาระหนีส้นิ (Table 2) โดยตัวแปรอิสระที่มี
ความสัมพันธอยางมีนยัสาํคัญทางสถิตทิีร่ะดับ 0.05 

กบัตวัแปรท้ังหมด สามารถอธิบายความผันแปรของ
ตัวแปรตาม (การสรางความม่ันคงทางอาหาร
ในระดับครัวเรือนเกษตรกร) อยูรอยละ 47.20 
(R2 =.472) ซึ่งสามารถวิจารณผลการวิเคราะหได
ดังนี้

1. ระดบัการศึกษาสูงสดุ พบวา ถาเกษตรกร
ที่มีระดับการศึกษาที่สูงกวาระดับประถมศึกษา
จะมีแนวโนมในการสรางความมั่นคงทางดาน
อาหารในครัวเรือนมากขึ้น (Sig.=.013) เนื่องจาก
การศึกษาถือเปนสวนสําคัญท่ีทําใหเกษตรกร
มีพื้นฐานความรูที่จะนํามาประยุกตใชในการสราง
ความเขาใจในการวางแผนการสรางความมัน่คงทาง
อาหารในครัวเรือน เชน การเลือกซ้ืออาหารหรือ
วตัถุดบิประกอบการทาํอาหารทีม่คีณุภาพ และการ
หารายไดเพื่อการเขาถึงอาหาร เปนตน (Mishra, 
2005)

2. จํ า น วนร าย ได  ใ นภาคกา ร เ กษตร 
(Sig.=.000) สามารถอธิบายไดวา ถาเกษตรกรที่มี
รายไดในภาคการเกษตรท่ีสูงขึ้นจะสงผลทําใหมี
การสรางความม่ันคงทางอาหารในระดับครัวเรือน
เพิ่มสูงขึ้นตามไปดวย ทั้งนี้เนื่องจากรายไดจาก
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ภาคการเกษตรถือเปนรายไดหลักและอาจเปน
รายไดทางเดียวท่ีเกษตรกรใชสาํหรับในการซ้ือหรือ
หาอาหารที่มีคุณภาพ รวมถึงการจัดหาอาหารท่ีให
คุณคาทางโภชนาการสูง และอาหารที่ตนเองหรือ
ครอบครัวไมสามารถผลิตไดมาใหเหลาสมาชิก
ในครอบครัวไดบริโภคไดอยางเพียงพอและท่ัวถึง 
สอดคลองกับผลการวิจัยของ ทัตภณ และคณะ 
(2559) ทีพ่บวา รายไดของครอบครวัเปนปจจยัหนึง่
ทีม่คีวามสมัพันธกบัความมัน่คงทางอาหารดานการ
ปริมาณอาหารของวัยรุ นในชุมชนชนบทภาค
ตะวันออกเฉียงเหนืออยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

3. จํ านวนรายได นอกภาคการเกษตร 
(Sig.=.017) โดยอธิบายผลการศึกษาได ว า 
ถาเกษตรกรมีรายไดนอกภาคการเกษตร หรือ
รายไดเสริมนอกเหนือจากการทําเกษตรกรรม
เพิม่มากข้ึน จะทําใหเกษตรกรมีแนวโนมสรางความ
มัน่คงทางอาหารในระดบัครวัเรอืนในระดบัทีส่งูขึน้ 
โดยแหลงรายไดเสริมของเกษตรกรนอกเหนือจาก
การทําเกษตรกรรมในพื้นที่เมืองคํา คือ การเก็บ
ของปา และการทอผา (Kham District Agriculture 
and Forestry Office, 2019) ซึง่สะทอนใหเหน็วา
นอกเหนอืจากเกษตรกรจะมีรายไดหลกัจากการทํา
เกษตรกรรมแลว เกษตรกรยังมีการหารายไดเสริม
จากแหลงอ่ืนดวย อันเปนการบงชี้ถึงการมีโอกาส
หรือมศีกัยภาพทีจ่ะเขาถงึแหลงอาหารทีจ่าํเปนและ
การมปีรมิาณอาหารทีเ่พยีงพอของครวัเรอืนเกษตรกร 
และสอดคลองกับการศึกษาของ จันทรตนาพร 
(2557) ที่พบวา ความอุดมสมบูรณของทรัพยากร
ธรรมชาติทําใหชาวชุมชนเพียลาด อําเภอสังทอง 
นครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวมีความม่ันคงดานอาหารไดใน
ระดับหนึ่ง ซึ่งไดจากการหาผักพื้นบานในปา การ
หาปลาตามแหลงนํา้ธรรมชาติ รวมถึงการเปนปจจยั

หลักในสนับสนุนการทํานา การเพาะปลูกอื่น ๆ 
และการทาํปศสุตัวทีส่งผลใหผูคนในชมุชนมอีาหาร
เพียงพอ

4. จํานวนรายจายในครัวเรือน (Sig.=.005) 
สามารถอธิบายไดวา ถาเกษตรกรมีรายจายใน
ครัวเรือนสูงขึ้นจะมีผลทําใหการสรางความม่ันคง
ทางอาหารลดลง ทั้งนี้เนื่องมาจากภาระคาใชจาย
ในครัวเรือนของเกษตรกรสวนมากเปนไปเพื่อการ
ลงทุนในการทําการเกษตรหรือคาอุปการะทางการ
ศกึษาใหแกบตุรหลาน ประกอบกบัในปจจบุนัการผลติ
ในภาคการเกษตรยงัประสบกับปญหาดนิเสือ่มโทรม 
การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช และการ
ขาดแคลนนํา้เพือ่การเกษตร ซึง่ทําใหเกษตรกรตอง
ใหเงนิทนุในการบาํรงุดแูลรกัษาผลผลติของตนเอง
ใหไดคุณภาพและปริมาณตามความตองการของ
ตลาด จึงทําใหขาดหรือมีทุนทรัพยไมเพียงพอ
ในการจัดหาหรือเขาถึงแหลงอาหารที่มีประโยชน
ใหแกสมาชิกในครัวเรือนไดอยางมีประสิทธิภาพ
เทาที่ควร ดังผลการศึกษาของ คําสุกขะ และคณะ 
(2562) ที่พบวา การเกิดปญหาภัยธรรมชาติ เชน 
ภัยแลง และนํ้าทวมเปนอีกหนึ่งในสาเหตุทําให
ผลผลิตทางการเกษตรมปีรมิาณนอยไมเพยีงพอตอ
การบริโภค และถือเปนปจจัยหน่ึงที่ส งผลตอ
ครัวเรือนยากจน เมืองบัวละพา แขวงคํามวน 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

5. จํานวนหนี้สินในครัวเรือน (Sig.=.032) 
สามารถอธิบายไดวาเกษตรกรที่มีภาระหนี้สิน
ในครัวเรือนท่ีสูงมากข้ึนจะมีแนวโนมท่ีจะสราง
ความม่ันคงทางอาหารในครัวเรือนลดลง สําหรับ
ครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรมสวนมาก
ตองแบกรับภาระหนี้สินจากการกูยืมเงินเพ่ือใชใน
กิจกรรมทางการเกษตรของตนเอง ซึ่งทําใหมีเงิน
ทุนไมเพียงพอและเกิดความยากลําบากในการเขา
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ถงึอาหารสาํหรบัเลีย้งดสูมาชกิในครัวเรอืน ผลการ
ศกึษาสามารถเทยีบเคยีงไดกบัการศกึษาของ ปณุณดา 
และคณะ (2559) ที่พบวา ครัวเรือนเกษตรกรไทย
ที่มีหนี้สินจะมีโอกาสที่จะตกเปนครัวเรือนมีความ
ไมมั่นคงดานอาหารสูงขึ้นตามไปดวย

6. การเขารวมการฝกอบรมท่ีเกีย่วกับการทํา
เกษตรกรรม (Sig.=.011) สามารถอธิบายไดวา
เกษตรกรที่ไดเขารวมการฝกอบรมเกี่ยวกับการทํา
เกษตรกรรมเพ่ิมขึ้นจะมีการสรางความม่ันคงทาง
อาหารในครัวเรือนในระดับท่ีสงูข้ึน โดยการเขารวม
ฝกอบรมในดานการเกษตรเปนชองทางหนึง่ในการ
เพิ่มองคความรู หรือเทคโนโลยีใหมและทันสมัยที่
เกษตรกรสามารถนํามาปรับใชกับการดําเนินการ
ทาํเกษตรกรรมของตนเอง โดยเฉพาะการยกระดับ
คุณภาพและปริมาณผลผลิตทางการเกษตรเพื่อให
ไดมาซึ่งกําไรหรือรายไดที่สูงขึ้น หรือการไดรับ
องคความรูเกี่ยวกับการวางแผนในการทําเกษตร 
ตลอดจนการผลิตสินคาเกษตรที่มีความปลอดภัย
จากสารเคมีสาํหรับเปนแหลงอาหารเพ่ือการบริโภค
มาบรโิภค ซึง่สอดคลองกบัการศกึษาของ นคิม และ
คณะ (2560) ที่พบวา การถายทอดองคความรูเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตอาหารตามหลักเกษตรอินทรีย 
เปนหนึง่ในองคประกอบของรปูแบบการสรางความ
มั่นคงทางอาหารของครัวเรือนดวยกระบวนการ
สิง่แวดลอมศกึษาในชมุชนรมินํา้พอง อาํเภอนํา้พอง 
จงัหวดัขอนแกน ทีส่มาชกิในครวัเรอืนควรไดรบัเพือ่
นําไปสูการสรางอาหารไดปลอดภัย เพียงพอและ
พึ่งตนเองไดอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

7. ความรูเกี่ยวกับการสรางความม่ันคงทาง
อาหาร (Sig.=.000) อธิบายผลการวิเคราะหไดวา 
เกษตรกรที่มีความรูเกี่ยวกับการสรางความมั่นคง
ทางอาหารในระดับทีส่งูขึน้จะมีแนวโนมสรางความ
มัน่คงทางอาหารในครวัเรอืนสงูขึน้ตามไปดวย ทัง้นี้

การท่ีเกษตรกรมีความรูนั้นจะสามารถชวยใหการ
นําเอาแนวคิดวิทยาการ หรือเทคโนโลยีตาง ๆ 
เกี่ยวกับการหนุนเสริมความม่ันคงทางอาหารมา
ประยุกตใชเพื่อการปฏิบัติไดอยางเหมาะสมและ
เปนไปตามหลักวิชาการ เชน ความรูเกี่ยวกับการ
ปลูกพืชในระบบเกษตรปลอดภัยหรือเกษตร
อินทรีย ความรูเก่ียวกับการวางแผนการตลาดเพื่อ
การจําหนายผลผลิตใหเกิดรายไดสูงสุด ความรู
เกีย่วกบัการปองกันและกาํจัดโรคและแมลงศตัรพูชื 
และความรูเก่ียวกับโภชนาการดานอาหาร เปนตน 
ซึ่งท้ังหมดน้ีลวนแตเปนองคความรู ที่สามารถ
สนบัสนุนการสรางความม่ันคงทางอาหารในครัวเรอืน
ของเกษตรกรไดทั้งสิ้น ผลการศึกษาดังกลาว
สอดคลองกับการศึกษาการสรางความม่ันคงทาง
อาหารของเกษตรกรอินทรีย ในภาคตะวันออก
เฉยีงเหนอืตอนลางของ เพชรบุญ และคณะ (2559) 
ที่พบวา กลวิธีการสรางความม่ันคงของเกษตรกร
อินทรียในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางใหมี
ความมั่นคงทั้งดานการบริโภค ดานการผลิต และ
ดานทรัพยากรสวนหนึ่งมาจากใชความรู และ
เทคโนโลยี จนไดผลผลติอาหารท่ีมคีวามหลากหลาย 
ปลอดภัย และมีคุณคาทางโภชนาการ

8. ทัศนคติต อการสรางความม่ันคงทาง
อาหาร สามารถอธิบายไดวา (Sig.=.000) เกษตรกร
ที่มีทัศนคติตอการสรางความม่ันคงทางอาหาร
ในเชงิบวกหรอืเหน็ดวยทีจ่ะมกีารสรางความมัน่คง
ทางการอาหารในครัวเรือนเพ่ิมสูงข้ึน โดยผลการ
ศึกษาสะทอนใหเห็นถึงการที่เกษตรกรมีมุมมอง
หรอืมแีนวความคดิทีด่ตีอการสรางความมัน่คงทาง
อาหารถือเป นส วนสําคัญอยางย่ิงท่ีจะทําให 
เกษตรกรมกีารปฏบิตัเิกีย่วกบัการสรางความมัน่คง
ทางอาหาร โดยเฉพาะการปรับเปล่ียนรูปแบบการ
ผลติทีไ่มใชสารเคมทีีท่าํลายสิง่แวดลอม มกีารรกัษา
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คณุภาพของผลผลิต ตลอดจนการคัดเลอืกพนัธุพชื
หรือสัตวที่ใหคุณคาทางอาหารสูงสุดมาผลิตเพ่ือ
เปนสินคาและอาหารเพ่ือการบริโภค ซึ่งสอดคลอง
กบัการศกึษาของ รณดิา และคณะ (2560) ทีพ่บวา
ป จจัยหน่ึงที่ทําให กิจกรรมการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพสูความมั่นคงทางอาหาร
ของชาติพันธุในลุมนํ้ากก-ลุมนํ้าโขง: กรณีศึกษา 

จังหวัดเชียงรายประสบผลสําเร็จ คือ การที่
ประชาชนในชุมชนมีความรัก หวงแหนแหลง
ทรัพยากรธรรมชาติของตนเอง และมีความเขาใจ
ถงึความสมัพนัธของคนกบัปาทีต่องอาศยัและพึง่พงิ
ในดานทรพัยากรนํา้ และแหลงอาหารเพือ่ใชในการ
ดําเนินชีวิต

Table 2  Factors effecting food security capacity building in the household levels of 
farmers in Muang Kham, Xiengkhouang province, Lao People’s Democratic 
Republic

Independent variables

Dependent variable

Creating Food Security of Farmers in 
Household Levels

B t Sig.

1. Educational attainment
2. Agricultural income
3. Non-agricultural income
4. Household Expenses
5. Debt burden
6. Participating in a training
7. Knowledge about food security

8. Attitudes about food security
Constant

.167
5.671E-06
3.734E-06
-2.902E-06
-6.864E-06

.027

.063

.176
1.649

2.488
5.134
2.410
-2.835
-2.159
2.576
7.763

4.407
8.101

.013*
.000**
.017*
.005**
.032*
.011*
.000**

.000**
.000**

R2 = .477 (47.70%)     F = 13.693     Sig. F = 0.000**

Remarks   *Statistically significant level at 0.05   **Statistically significant level at 0.01
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สรุปผลการวิจัย
การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการสรางความ

มัน่คงทางอาหารในระดับครัวเรือนเกษตรกร เมืองคํา 
แขวงเชยีงขวาง สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน
ลาว ผลการศึกษาสรุปไดวา การสรางความม่ันคง
ทางอาหารในระดบัครวัเรือนของเกษตรกรในเมอืงคาํ 
แขวงเชยีงขวาง สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน
ลาวอยูในระดับการปฏิบัติปานกลาง โดยปจจัยที่มี
ผลตอการสรางความมั่นคงทางอาหารในระดับ
ครัวเรือนของเกษตรกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ในเชิงบวก ไดแก ระดับการศึกษาสูงสุด จํานวน
รายไดจากภาคการเกษตร จํานวนรายไดนอกภาค
การเกษตร ความรูเกีย่วกบัการสรางความมัน่คงทาง
อาหาร และทศันคตขิองเกษตรกรเกีย่วกบัการสราง
ความม่ันคงทางอาหาร และการเขารวมโครงการ
หรือกิจกรรมเก่ียวกับความม่ันคงทางอาหาร 
ในขณะทีป่จจยัทีส่งผลใหการสรางความมัน่คงทาง
อาหารในระดับครัวเรือนของเกษตรกรท่ีลดลง 
ไดแก จาํนวนรายจายในครวัเรอืน และจาํนวนหนีส้นิ
ของเกษตรกร โดยตัวแปรท้ังหมดสามารถอธิบาย
ความผันแปรของการสรางความมั่นคงทางอาหาร
ในระดับครวัเรอืนเกษตรกร (ตวัแปรตาม) อยูรอยละ 
47.20 (R2 =.472)

ขอเสนอแนะ
1. จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นถึงระดับ

การศึกษาและความรูมีความสัมพันธในเชิงบวกตอ
การสรางความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนของ
เกษตรกร ดังนั้นหองการเกษตรและปาไม และ
โครงการเกษตรโภชนาการ เมอืงคาํ แขวงเชยีงขวาง 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ควรมีการ
ถายทอดองคความรูหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ

การสนับสนุนการผลิตพืชและสัตวในระบบเกษตร
ทีเ่ปนมติรกบัสิง่แวดลอม อาท ิระบบเกษตรท่ีดแีละ
เหมาะสม (Good Agricultural Practice: GAP) 
ระบบเกษตรอินทรีย หรือระบบเกษตรปลอดภัย
จากสารพษิ เพือ่ใหไดมาซึง่อาหารและสนิคาเกษตร
ทีม่คีณุภาพไรสารเคมี สามารถใหเปนวตัถุดบิในการ
ประกอบอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและ
จําหนาย

2. หองการเกษตรและปาไม และโครงการ
เกษตรโภชนาการ เมืองคํา แขวงเชียงขวาง 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ควร
สงเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการจัดทํา
โครงการรวมกบัโรงเรยีนในพืน้ท่ีใหมกีารบูรณาการ
หรือสรางเครือขายสําหรับรับซ้ือผลผลิตจาก
เกษตรกรที่มีการผลิตพืชหรือสัตวในระบบเกษตร
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อนําผลผลิตดังกลาว
มาเปนวัตถุดิบสําหรับทําอาหารกลางวันของ
โรงเรียน ตลอดจนมีการปลูกฝงค านิยมและ
สรางเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีปลอดภัย
เพือ่นาํไปสูการสรางคนรุนใหมทีค่าํนงึถึงความสําคญั
ของความมัน่คงทางอาหารทีเ่ปนพืน้ฐานสําคญัของ
การดําเนินชีวิตในปจจุบัน

3. หองการเกษตรและปาไม เมืองคํา แขวง
เชยีงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ควรสนับสนุนใหมีโครงการ หรือกิจกรรมท่ีมี
กระบวนการสาธิตหรือฝกปฏิบัติเก่ียวกับการผลิต
สนิคาเกษตรทีม่คีณุภาพและปลอดภัยจากสารเคมี
ทีอ่าจทําอนัตรายแกผูบรโิภคได เชน โครงการจัดทาํ
ผลิตภัณฑบํารุงดินสําหรับการเพาะปลูกพืชผล
ทางการเกษตร ไดแก การผลิตปุยหมักจากเศษพืช
และมลูสตัว การทําผลิตภณัฑปองกนัโรคและแมลง
ศัตรูพืชแบบอนุรักษธรรมชาติ ตลอดจนการจัดทํา
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โครงการท่ีสรางผลิตภัณฑเพ่ือการปศุสตัว เชน การ
ผลิตอาหารเลี้ยงสัตวโดยใชวัสดุจากธรรมชาติ
ในทองถิ่น การจัดทําโรงเรือนการเลี้ยงและแปรรูป
ที่ไดมาตรฐานและสะอาด เปนตน

4. หนวยงานภายใตกระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงกสิกรรมและปาไม ตลอดจนโครงการ
เกษตรโภชนาการในเขตเมืองคํา แขวงเชียงขวาง 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ควรมีการ
พฒันาสือ่รปูแบบตาง ๆ  รวมถงึชองทางสาํหรบัการ
ประชาสัมพันธองคความรูเกี่ยวกับความมั่นคงทาง
อาหารใหแกเกษตรกร เพื่อการปลูกฝงและสราง
ทัศนคติที่ดี อันนําไปสูการยอมรับแนวคิดความ
มัน่คงทางอาหารมาปฏบิตัอิยางเปนรปูธรรมสาํหรบั
สมาชิกในครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
โดยเฉพาะองคความรูทางโภชนาการและการใช
ประโยชนจากอาหารท่ีหลากหลาย องคความรูดาน
การบริหารปจจัยการผลิตภายใตระบบเกษตร
อินทรียหรือการเพาะปลูกที่ไมใชสารเคมีและเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม องคความรูดานการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรเพ่ือเพิม่มลูคา 
องคความรูดานการตลาด เปนตน

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ สําเร็จลงไดดวยความ

รวมมือจากเกษตรกร ผูนําชุมชนและเจาหนาที่
หองการเกษตรและปาไม และโครงการเกษตร
โภชนาการ เมืองคํา แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ทีใ่หความรวมมือ และ
ชวยเหลือในการใหขอมูลและรวมดําเนินการวิจัย 
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  ศักยภาพการเล้ียงไกพื้นเมือง ตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) 

ของเกษตรกรในเมืองหลา แขวงอุดมซัย สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว
 Potential of Raising Native Chicken According to Good 
Agricultural Practices (GAP) of Farmers in La District, 
Udomxay Province, Lao People’s Democratic Republic 
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Abstract
This study aimed to explore potential good agriculture practice focus on knowledge 

and practical of local farmers in La district, Udomxay province, Lao People’s Democratic 
Republic. A set of questionnaires was used for data collection administered with a group 
population of 319 local farmers who rearing native chicken in La district. Obtained data 
were analyzed by using descriptive statistics i.e. frequency, percentage, standard deviation, 
Maximum score and Minimum score. Results revealed that the respondents were female 
with age average of 31.07, education were elementary school or lower, and marital state, 
the respondents had a moderate level of knowledge and understanding about native 
chicken rearing (average score was 10.6 of 21). Regarding guidelines for good agriculture 
practice for the native chicken farm, using 5 level measurement based on Likert’s scale, 
it was found that the overall was moderate score (2.89), the score of water management, 
farm components, environmental management, and feed management were 3.50, 3.43, 

53ว. ผลิตกรรมการเกษตร 4(1):53-63
J. Agri. Prod. 2022



3.22 and 3.00, respectively. However, the farm management, animal health care, and 
animal welfare scores were low at 2.40, 2.39 and 2.19, respectively
Keywords: Good agriculture practice, native chicken, knowledge of native chickens

บทคัดยอ
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาศักยภาพการเล้ียงไกพื้นเมืองตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสม 

(GAP) โดยทาํการศกึษาศกัยภาพใน 2 ประเด็นคอื ความรู และการปฏิบตัไิด ของเกษตรกรผูเลีย้งไกพืน้เมอืง
ของเกษตรกรในเมืองหลา แขวงอุดมซัย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลุมตวัอยางท่ีใชในการวิจยั
คอืเกษตรกรผูเลีย้งไกพืน้เมอืงในเมอืงหลา แขวงอดุมซยั จาํนวน 319 คน โดยใชแบบทดสอบเพ่ือวดัความรู
เก่ียวกับการเล้ียงไกพืน้เมือง  และใชแบบสอบถามเพ่ือศกึษาแนวทางการปฏิบตัทิางการเกษตรท่ีดสีาํหรับ
ฟารมไกพื้นเมืองของเกษตรกร วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา เพื่อหาคาความถ่ี คารอยละ 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด และคาตํ่าสุด ผลการวิจัยพบวา เกษตรกรสวนใหญเปนเพศหญิง 
อายุเฉล่ีย 31.07 ป สําเร็จการศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาหรือตํ่ากวา อยูในสถานภาพสมรส 
เกษตรกรมรีะดับของความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงไกพื้นเมืองอยูในระดับปานกลาง (𝒙 = 10.6 คะแนน จาก
ทั้งหมด 21 คะแนน) ในดานแนวทางการปฏิบัติตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับฟารมไกพื้นเมือง
โดยใชการวัด 5 ระดับตามแบบของ Likert’s scale พบวา มีคาเฉลี่ยรวมทุกดานอยูระดับปานกลาง 
(𝒙 = 2.89) โดยเรียงคาเฉลีย่แตละดานจากมากไปนอยไดดงันี ้ดานการจดัการนํา้ ดานองคประกอบฟารม 
ดานการจัดการสิ่งแวดลอม และดานการจัดการอาหาร อยูในระดับปานกลาง (𝒙 = 3.50, 3.43, 3.22 
และ 3.00 ตามลําดับ) ดานการจัดการฟารม ดานสุขภาพสัตว และดานสวัสดิภาพสัตว อยูในระดับนอย 
(𝒙 = 2.40, 2.39 และ 2.19 ตามลําดับ)
คําสําคัญ: การปฏิบัติตามเกษตรที่ดี ไกพื้นเมือง ความรูในการเลี้ยงไกพื้นเมือง

คํานํา
ไกพื้นเมืองเปนสัตวปกที่มีขนาดตัวเล็กโดย

ทั่วไปไกที่มีนํ้าหนักตัว 1.5 กิโลกรัม จะใหเนื้อ
ประมาณ 800 กรัม และใชอาหาร 3.5 กิโลกรัม 
นอกจากนั้น มูลไกที่ไดจากการเลี้ยงยังเปนวัตถุดิบ
ทีส่าํคญัในการเพิม่ความอดุมสมบรูณใหแกดนิ และ
สามารถลดตนทุนคาอาหารสัตวนํ้าไดอีกดวย 
(Livelihood Improvement Project for 
Southern Mountainous and Plateau Areas 

of Lao PDR, 2014) โดยในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวพบวาไกพื้นเมืองเปน
อาหารท่ีใหโปรตีนคณุภาพท่ีด ีเปนเน้ือท่ียอยไดงาย
เหมาะแกการเปนอาหารใหผูอายุสูงและเด็กเล็ก 
ซึ่งปจจุบันมีการบริโภคเน้ือไกพื้นเมืองกันมากข้ึน 
โดยเปอรเซ็นตการบริโภคเน้ือทั้งหมดของคนลาว
จะมีเนื้อสัตวปกถึงรอยละ 35-40 (Agricultural 
and Forestry Office La District, 2019) จงึทําให
ไกพื้นเมืองมีราคาคอนขางแพง
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การเกษตรโดยรวมในปจจุบนัของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวกําลังมีการขยายตัว 
มอีตัราการเติบโตเฉล่ียรอยละ 3.4 ตอป ซึง่สวนมาก
เปนการเกษตรแบบผสมผสาน ทีม่กีารปลกูพชืและ
เล้ียงสัตวควบคูกนัไป หรอืการเกษตรแบบครัวเรือน 
ที่ประชาชนทํามาหากินพอเล้ียงครอบครัวเปน
สวนใหญ สวนการเล้ียงสัตวและการประมงมีการ
เติบโตไปในทางที่ดีขึ้น เนื่องจากมีความตองการ
ของตลาดเพ่ิมมากข้ึน โดยการผลิตสวนมากเพ่ือ
เปนอาหารมนุษย เชน ปลา ไก หมู โค และกระบือ 
ซึ่งการเล้ียงสัตวเปนองคประกอบหน่ึงที่สําคัญตอ
การดาํรงชวีติของเกษตรกร ซึง่รายไดเกอืบรอยละ 50 
ไดมาจากการเล้ียงสตัว (Bountong, 2000) สตัวปก
นบัวามบีทบาทสําคญัอกีชนิดหน่ึงในการตอบสนอง
ความตองการดานเนือ้ โดยนโยบายถงึป พ.ศ. 2568 
ตองผลิตสัตวปกใหได 114,000 ตัน และไข 
78,000 ตัน เพ่ือทําใหบรรลุเปาหมายดังกลาว
จําตองตระหนักถึงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวปก
ในเขตชนบท เพื่อตอบสนองตอความตองการ
อาหารท่ีการสงเสริมการเล้ียงสัตวใหถูกตองตาม
เทคนคิ มกีารปองกนัพยาธิ และปฏบิตัติามหลกัการ
ความปลอดภัยดานชีวภาพ

แผนพัฒนากสกิรรม ปาไม และพัฒนาชนบท
ป พ.ศ. 2562 ของแขวงอดุมซยัไดกาํหนดไว 3 ดาน 
โดยเฉพาะดานการกสิกรรม ไดแก การเลี้ยงสัตว 
และการรบัประกนัความมัน่คงทางดานเสบยีงอาหาร 
โดยเฉพาะการเลี้ยงสัตวและการประมงไดมีการ
ปรับปรุงใหดีขึ้น ทั้งดานการเปลี่ยนใหเปนระบบ 
รปูแบบ และวิธกีารเลีย้ง จากการเลีย้งแบบธรรมชาติ
ไปสูการเลี้ยงที่นําใชเทคนิคที่ทันสมัยเขาชวย และ
แผนพ ัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 ป ครั้งที่ 2 
ระยะท่ี 10 (2558-2562) ของเมืองหลา ดานงาน
การเลีย้งสตัวและสัตวแพทยไดมกีารปรบัปรงุใหดขีึน้

เปนลาํดบั มกีารเปลีย่นรปูแบบและวธิกีารเลีย้งจาก
การเลี้ยงแบบธรรมชาติสู การเลี้ยงท่ีนําเทคนิค
ทีท่นัสมยัมาใช เลีย้งเปนกลุม เลีย้งเปนฟารม มกีาร
ปลูกพืชอาหารสัตว และมีการใชยาปองกันพยาธิ 
โดยทั่วเมืองมีสัตวแพทยประจําในหมูบานจํานวน 
45 คน มตีูยาสัตวแพทย 1 แหง และสามารถปองกัน
พยาธสิตัวไดทัง้หมด 51,799 ตวั สามารถตอบสนอง
ความตองการเนือ้และไขเพือ่บรโิภคภายในเมืองได 
489.23 ตนั เฉลีย่ 29 กโิลกรัมตอคนตอป (Planning 
and Investment Office La District, 2019)

เมืองหลาเปนเมืองที่มีเกษตรกรเลี้ยงสัตวปก
มากท่ีสุดในแขวงอุดมซัย มากถึงรอยละ 90 ของ
จํานวนครอบครัวท้ังหมด อยางไรก็ตาม การเล้ียง
สตัวปกในเมอืงหลาสวนมากเปนการเลีย้งขนาดเลก็ 
เลี้ยงแบบใชเปนอาหารในครอบครัว พออยูพอกิน 
มีขายเปนสินคาบางเปนจํานวนนอย และระบบ
การเล้ียงยังไมไดมีการพัฒนา ไมมีการนําเทคนิค
ที่ทันสมัยเขามาชวย (Agricultural and forestry 
Office La District, 2019) โดยเฉล่ียประมาณ
รอยละ 70-80 เลี้ยงไกพื้นเมืองแบบปลอยตาม
ธรรมชาติ จํานวนไกที่เลี้ยงประมาณ 10-20 ตัวตอ
ครอบครวั ปจจบุนัอาหารไก เชน พชื ผกั และแมลง
ทีม่ใีนธรรมชาตไิดลดลง ทาํใหผูเลีย้งตองชือ้อาหาร
สาํเร็จรปูท่ีนาํเขาจากประเทศเพ่ือนบานมาเล้ียงไก 
ทําใหตนทุนในการผลิตสูงขึ้น (Laos Extension 
for Agriculture Project, 2003) ซึง่จากแผนพัฒนา
กสิกรกรมปาไม และพัฒนาชนบทป พ.ศ. 2562 
ของแขวงอุดมซัย ในดานการรับประกันความม่ันคง
ทางดานเสบยีงอาหาร โดยเฉพาะการเลีย้งสตัวและ
การประมงใหมกีารปรับปรุงใหดขีึน้ ทาํใหเมอืงหลา
มีการปฏิบัติงานการเล้ียงสัตวและสัตวแพทย
ปรับปรุงดีขึ้นตามลําดับ มีการปรับเปล่ียนระบบ 
รูปแบบ และวิธีการเ ล้ียงจากการเ ล้ียงแบบ
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ธรรมชาติไปสูการเล้ียงท่ีนาํเทคนิคท่ีทนัสมัยเขามา
ชวยมากขึ้น (Planning and Investment Office 
La District, 2019)

จากประเด็นขางตน เมืองหลา แขวงอุดมซัย 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถือไดวา
มีความสําคัญอย างมากต อกับการส  ง เสริม
การเกษตร เพื่อจะใหการสงเสริมการเกษตรไดรับ
ผลดียิ่งขึ้น ดังนั้นการศึกษาศักยภาพ การเล้ียงไก
พื้นเมืองของเกษตรกรในเมืองหลาจึงเปนสิ่งสําคัญ 
ซึง่ขอมลูทีไ่ดจะเปนประโยชนตอการนาํไปวางแผน
ปรับปรุงการดําเนินงาน และพัฒนาศักยภาพการ
เลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกร และกรมสงเสริม
การเกษตรและสหกรณการเกษตร รวมทั้งหนวย
งานที่เกี่ยวของตาง ๆ  เพื่อการสงเสริมที่มีศักยภาพ
ตรงตามความตองการของเกษตรกร อันจะกอให
เกิดประโยชนในการนาํไปปฏบิตัไิดอยางแทจรงิกบั
เกษตรกรตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตวัอยาง สมาชกิเกษตรกร

ผู  เลี้ยงไก พื้นเมืองในเมืองหลา แขวงอุดมซัย 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จํานวน 
319 ครัวเรือน โดยไดจากการสุมเกษตรกรที่เลี้ยง
ไกทัง้หมดจํานวน 21 หมูบาน 1,573 คน ทีค่าํนวณ
ไดจากสูตรของ Taro Yamane (1973) โดยใช
ความคลาดเคลื่อนที่ระดับ 0.05

เคร่ืองมือทีใ่ชในการวิจยั เคร่ืองมือทีใ่ชในการ
วิจัยคร้ังน้ีเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) 
ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นโดยการคนควาจากตํารา หนังสือ 
และงานวจิยัทีเ่กีย่วของ พรอมทัง้ขอคาํปรกึษาจาก
อาจารยที่ เชี่ยวชาญดานการวิจัย ซึ่งลักษณะ
แบบสอบถามจะแยกออกเปน 3 สวน ไดแก

สวนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับลักษณะสวน
บุคคลของเกษตรกรผูเลี้ยงไกพื้นเมือง

สวนที่ 2 เปนคําถามความรูและความเขาใจ
เก่ียวกับการเล้ียงไกพื้นเมืองของเกษตรกร โดยใช
แบบทดสอบวัดความรูและความเขาใจ 7 ดาน ไดแก 
ดานองคประกอบฟารม ดานการจัดการอาหาร ดาน
การจัดการนํ้า ดานการจัดการฟารม ดานสุขภาพ
สัตว ดานสวัสดิภาพสัตว และดานการจัดการ
สิง่แวดลอม โดยท่ีลกัษณะคาํถามเปนแบบปรนยัคอื 
ถูกและผิด ทั้งแบบคําถามเชิงบวกและคําถาม
เชิงลบ จํานวน 21 ขอ มีเกณฑการใหคะแนนดังนี้

ตอบคําถามผิด = 0 คะแนน
ตอบคําถามถูกตอง = 1 คะแนน
สวนท่ี 3 เปนคําถามเก่ียวกับการปฏิบัติ

ทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมไกพื้นเมืองของ
เกษตรกรผูเลี้ยงไกพื้นเมือง อําเภอหลา จังหวัด
อุดมซัย ใชแบบทดสอบท่ีมีจํานวนคําถามท้ังหมด 
52 ขอ แบงออกเปน 7 ดาน คือ ดานองคประกอบ
ฟารม ดานการจัดการอาหาร ดานการจัดการนํ้า 
ดานการจัดการฟารม ดานสุขภาพสัตว ดาน
สวสัดภิาพสตัว และดานการจดัการสิง่แวดลอม โดย
ลกัษณะคาํถามทัง้หมดเปนมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) จํานวน 5 ระดับ คือ

มีการปฏิบัติมากที่สุด = 5 คะแนน
มีการปฏิบัติมาก = 4 คะแนน
มีการปฏิบัติปานกลาง = 3 คะแนน
มีการปฏิบัตินอย = 2 คะแนน
มีการปฏิบัตินอยที่สุด = 1 คะแนน
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยเก็บขอมูลจาก

กลุมตัวอยาง โดยใชแบบสอบถามและจัดลําดับ
ขอมูล เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหขอมูลรอยละ และ
แจกแจงความถ่ีทางสถิติ โดยใชโปรแกรมสถิติ
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สําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร เพื่อทําการ
แจกแจงขอมูลที่ไดในแตละสวนดังตอไปนี้

1. วิเคราะหขอมูลของแบบทดสอบคําถาม
ความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกร
ผูเลีย้งไกพืน้เมอืง เมอืงหลา แขวงอดุมซยั สาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ทีม่คีาํถามความรูและ
ความเขาใจเก่ียวกับการเล้ียงไกพ้ืนเมือง 7 ดาน คอื 
ดานองคประกอบฟารม ดานการจดัการอาหาร ดาน
การจัดการนํ้า ดานการจัดการฟารม ดานสุขภาพ
สัตว ดานสวัสดิภาพสัตว และดานการจัดการ
สิ่งแวดลอม โดยขอคําถามในทุกดานรวมทั้งหมด 
21 ขอคาํถาม จากน้ันนาํมาตรวจนับคะแนนเพ่ือจัด
ทําเปนระดับความรู โดยแบงเปน 3 ระดับ คือ

0 – 7 คะแนน หมายถึง ความรูนอย
8 – 14 คะแนน หมายถึง ความรูปานกลาง
15 – 21 คะแนน หมายถึง ความรูมาก
2. วิ เคราะห ข อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมไกพื้นเมืองของ
เกษตรกรผูเลีย้งไกพืน้เมอืง เมอืงหลา แขวงอดุมซยั 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทีม่คีวามรู
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 7 ดาน คือ ดาน
องคประกอบฟารม ดานการจัดการอาหาร ดานการ
จัดการนํ้า ดานการจัดการฟารม ดานสุขภาพสัตว 
ดานสวสัดภิาพสตัว และดานการจดัการสิง่แวดลอม 
โดยการใชสถิติเชิงพรรณนา เชน ความถี่ รอยละ 
คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากนั้นนํา
คะแนนท่ีไดตามความเปนจริงมาคํานวณหาน้ําหนัก
คาเฉลี่ยเพื่อตีความหมายใหเปน มากที่สุด มาก 
ปานกลาง นอย และ นอยทีส่ดุ ตามเกณฑทีก่าํหนด 
ดังนี้

มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.00 – 1.50 
ระดับการปฏิบตัิไดนอยที่สุด
มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.51 – 2.50 
ระดับการปฏิบัติไดนอย
มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.51 – 3.50 
ระดับการปฏิบัติไดปานกลาง
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.51 – 4.50 
ระดับการปฏิบัติไดมาก
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.51 – 5.00 
ระดับการปฏิบัติไดมากที่สุด

ผลการวิจัยและวิจารณ
ขอมลูพืน้ฐานสวนบุคคลของเกษตรกร พบวา 

เกษตรกรกลุมตวัอยางสวนมากเปนเพศหญงิรอยละ 
61.1 ทั้งนี้เนื่องจากเมืองหลาเปนเมืองที่ไดรับการ
ชวยเหลือจากโครงการโภชนาการเพื่อสตรีมีครรภ
และเด็กอายุไมเกิน 2 ป และการเล้ียงไกพื้นเมือง
เปนกิจกรรมหลักในครัวเรือนของเกษตรกรใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อีกดวย 
โดยตัวอยางกลุมเปาหมายมีอายุเฉลี่ยอยูที่ 31.1 ป 
ซึ่งเห็นไดวาเกษตรกรสวนใหญอยูในชวงอายุนอย 
ซึ่งเปนวัยท่ีคนหาประสบการณใหม ดังนั้นจึงมี
โอกาสท่ีจะนําประสบการณและความรูไปปรับใช
ในการเลี้ยงไกไดดีกวาวัยอื่น ดานการศึกษาพบวา 
เกษตรกรมากกวาครึ่งมีระดับการศึกษาในชั้น
ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา (รอยละ 55.5) เนื่องจาก
คนในชนบทสวนมากจะยืดถือเอานโยบายของ
ภาครัฐสืบตอกันมาจนถึงลูกหลาน โดยเม่ือจบ
การศึกษาในระดับประถมศึกษาก็ถือวาเปนผู มี
ความรู ขั้นพื้นฐาน จึงไมคอยเรียนตอในระดับ
ที่สูงข้ึน
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ระดบัความรูของเกษตรกรในการเลีย้งไกพืน้เมอืง
จากผลการวัดระดับความรูของเกษตรกร

ในการเล้ียงไกพื้นเมืองพบวา ระดับความรูของ
เกษตรกรเกี่ยวกับการเลี้ยงไกพื้นเมืองรวมทุกดาน
อยูในระดบัปานกลาง (10.6 คะแนน) โดยเกษตรกร
มคีวามรูทีม่ากทีส่ดุคอื 20 คะแนน และระดบัความรู
ตํา่ทีส่ดุคอื 4 คะแนน ซึง่เกษตรกรมคีวามรูเกีย่วกบั
การเลี้ยงไกพื้นเมืองอยูในระดับปานกลางคิดเปน
รอยละ 56.1 รองลงมาคือระดับตํ่าคิดเปนรอยละ 
29.2 และนอยที่สุดคือระดับมากคิดเปนรอยละ 
14.7 (Table 1)

จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาเกษตรกร
ที่ใหขอมูลสวนมากมีความรู ในระดับปานกลาง
อาจเนื่องมาจากเกษตรกรมีพื้นฐานการเล้ียงไก
มาเนิ่นนานซึ่งสืบทอดกันมาจนถึงปจจุบันและ
ประชาชนลาวยังถือเอาการเล้ียงไกพื้นเมืองเปน
กจิกรรมประจําในครวัเรอืนเพือ่ใชเปนแหลงอาหาร
ในครัวเรือน ทั้งนี้เนื่องมาจากเกษตรกรยังขาด
ความรูใหม ๆ  ในการจดัการการผลติดานตาง ๆ  เชน 
การจัดการดานอาหาร การปองกันโรค การนําใช
เทคนิคที่ทันสมัยเขาชวย เปนตน ซึ่งมีงานวิจัย
ทีช่ีใ้หเหน็วาการเพิม่ศกัยภาพของเกษตรกรในดาน
ความรูใหมากขึ้นก็จะทําใหการเลี้ยงไกพื้นเมือง
ประสบความสําเร็จและไดผลผลิตมากตามความ
ตองการ เชน งานวจิยัของ ปราณ ีและคณะ (2556) 
รายงานวา กลุมเครือขายของการเล้ียงไกพื้นเมือง
ประดูหางดําเชียงใหม เปนอาชีพหลัก ในอําเภอ
ดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม ซึ่งในระบบการผลิต 

เกษตรกรผูเลี้ยงจะตองมีความรูในการจัดการดาน
อาหารทีเ่หมาะสม การจดัการการเลีย้ง การปองกนั
โรค การใชเครื่องฟกไขในกรณีมีการขยายผลผลิต 
อีกท้ังการรณรงคการรับรูของประชาชนเพื่อชวย
เพิม่โอกาสทางการตลาด และงานวิจยัของ ธนนนัท 
และวราภรณ (2556) พบวาในการเลี้ยงไกพื้นเมือง
พนัธุประดูหางดําเพ่ือสรางเปนอาชีพของเกษตรกร 
ที่ตําบลแมป ง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 
เกษตรกรตองมีความรูในการจัดการการผลิตดาน
ตาง ๆ โดยในการผลิต ลูกไกตองมีความรูหรือ
เทคนิคการใชตูฟก การอนุบาลลูกไก การทําวัคซีน
ตามโปรแกรม การจดัการดานอาหาร นํา้ เวชภณัฑ
อื่น ๆ การจัดการสุขาภิบาล เชนเดียวกับการ ผลิต
ไกขุน ที่ตองมีการจัดการเพิ่มเติมในการวางแผน 
การผลิตท่ีสอดคลองกับความตองการของผูบรโิภค
ในตลาด ชุมชนรวมทั้งการจัดการดานการตลาด 
ดังนั้นการเลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกรเพื่อให
ประสบความสําเร็จและไดผลผลิตมากตามความ
ตองการเกษตรกรตองมีการเพิ่มศักยภาพของ
ตนเองในดานความรู ใหมากขึ้น อยางไรก็ตาม
คะแนนในระดับมากน้ันยังมีนอย เนื่องจากระดับ
การศึกษาของเกษตรกรยังตํ่ า  อายุยั งน อย
ประสบการณในการเล้ียงไกยงัมไีมเพยีงพอ การรบัรู
ขอมูลขาวสารของเกษตรกรยังตํ่า และการเขาถึง
ของหนวยงานสงเสริมยังมีนอยเนื่องจากพื้นฐาน
โครงสรางไมเอือ้อาํนวย และยงัมเีกษตรกรบางสวน
ที่ถือจารีตประเพณีความเช่ือทางศาสนาทําใหการ
ถายทอดความรูนั้นเขาถึงไดยาก
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Table 1  A number and percentage of levels of knowledge about native chicken rearing 
of the respondents

(n=319)

Level of knowledge N (person) %

Low
Moderate
High

93
179
47

29.2
56.1
14.7

Total 319 100

 𝒙 = 10.6          SD = 3.57          Min-Max = 4-20

Remark     0-7 = Low    8-14 = Moderate    15-21 = High

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับการเล้ียงไก
พื้นเมืองของเกษตรกรผูเลี้ยงไก

จากผลการวิเคราะหขอมูล ดานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมไกพื้นเมืองของ
เกษตรกร พบวา ระดับการปฏิบัติไดเก่ียวกับการ
เลีย้งไกพืน้เมอืงของเกษตรกรมีคาเฉลีย่รวมทกุดาน
เทากับ 2.89 ซึ่งอยูในระดับปานกลาง โดยเรียง
คาเฉลี่ยแตละดานจากมากไปนอยไดดังนี้ ดานการ
จัดการนํ้า ดานองคประกอบฟารม ดานการจัดการ
สิ่งแวดลอม และดานการจัดการอาหาร ที่อยูใน
ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.50 3.43 
3.22 และ 3.00 ตามลําดับ สวนดานการจัดการ
ฟารม ดานสุขภาพสัตว และดานสวัสดิภาพสัตว 
อยูในระดับนอย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.40 2.39 
และ 2.19 ตามลําดับ (Table 2)

จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา การปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมไกพื้นเมืองของ
เกษตรกร 4 ดาน อยูในระดับปานกลาง ไดแก ดาน
องคประกอบฟารม เกษตรกรมีการปฏิบัติได เชน 
มีการสรางโรงเรือนใหไก โรงเรือนตั้งอยูบริเวณ

นํ้าทวมไมถึง โรงเรือนแยกอยูหางบานพักอาศัย 
โรงเรือนอยูหางบริเวณใชยาฆาหญาและแมลง 
เปนตน ทั้งนี้เนื่องจากพื้นท่ีเขตการเลี้ยงไกของ
เกษตรกรยังอดุมสมบูรณ อปุกรณสรางคอกสวนมาก
ยงัหาไดจากไมในปาท่ียงัไมถกูทาํลาย ซึง่สอดคลอง
กบัการงานวจิยัของ สวุทิย และคณะ (2556) ศกึษา
การเล้ียงไกพื้นเมืองของเกษตรกร หมูที่ 3 ตําบล
วังตะเคียน อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 
พบวา ดานโรงเรือนและอุปกรณ เกษตรกรมีการ
ปฏบิตัไิดแก มกีารสรางโรงเรือน โรงเรือนอยูบรเิวณ
นํ้าทวมไมถึง โรงเรือนแยกอยูหางบานพักอาศัย 
โรงเรือนอยูหางบริเวณใชยาฆาหญาและแมลง 
โรงเรือนอยูหางเสียงรบกวน มีที่บังลมและแดด 
มีรังไขเพียงพอสําหรับแมไก แตเกษตรกรผูเลี้ยงไก
ในเมืองหลาสวนมาก โรงเรอืนไมมตีาขายคลมุ ไมมี
ไฟฟาสองสวาง ซึ่งแตกตางกับงานวิจัยของ สุวิทย 
และคณะ (2556) รายงานวาดานโรงเรือนและ
อุปกรณ โรงเรือนมีตาขายคลุม มีไฟฟาสองสวาง 
อาจเนือ่งมาจากเกษตรกรในเมืองหลาไมมงีบประมาณ
เพียงพอในการจัดซื้ออุปกรณเหลานี้ ดานการ
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จัดการนํ้า เกษตรกรมีการปฏิบัติไดอยูในระดับ
ปานกลาง เน่ืองจากอปุกรณใหนํา้ สวนมากยงัทาํได
จากไมในปาที่ยังไมถูกทําลาย นํ้าที่ใชสําหรับการ
เลี้ยงไกยังอาศัยนํ้าจากธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ 
ดานการจัดการอาหาร อาหารสําหรับไกพื้นเมือง
สวนมากเกษตรกรใชวตัถดุบิทีป่ลกูเอง เชน ขาวเปลอืก 
ขาวโพด และพืชผักที่มีตามธรรมชาติใหไกโดยตรง
โดยไมไดทาํการผสมอาหาร ซึง่สอดคลองกบังานวจิยั
ของ วชัระ แลนอย และคณะ (2558) ระบบการเล้ียง
และศักยภาพในการผลิตไกพื้นเมืองของเกษตรกร
ในจังหวัดพะเยา พบวา เกษตรกรรอยละ 48.49 
ใชธญัพชื ไดแก ขาวโพดและขาวเปลอืกเปนอาหาร
ไกพืน้เมอืงโดยตรงโดยไมไดทาํการผสมอาหาร ดาน
สิง่แวดลอม อยูในระดบัปานกลาง เน่ืองมาจากการ
เลี้ยงไกของเกษตรกรสวนมากเปนเลี้ยงแบบเปน
อาหารในครัวเรือน เลี้ยงในปริมาณนอย ทําใหการ
กําจัดของเสียไมยุงยาก อีกทั้งมูลของไกเกษตรกร
ยังใชเปนปุยใสพืชผัก และเพ่ิมความอุดมสมบูรณ
ใหดินไดดีอีกดวย

สวนดานการจัดการฟารม ดานสุขภาพสัตว 
และดานสวัสดิภาพสัตว เกษตรกรมีการปฏิบัติได
อยูในระดับนอย ทั้งน้ีเนื่องจากหลายปจจัย เชน 
ดานการจัดการฟารมการจัดอบรมของหนวยงาน
ภาครฐัหรอืหนวยงานทีเ่กีย่วของยงัมนีอย การอบรม
สวนมากเปนการอบรมการเลี้ยงไกแบบท่ัวไปไมได
เฉพาะเจาะจงในแตละดาน การโฆษณาประชาสัมพนัธ
เกี่ยวกับการจัดอบรมยังเข าไม ถึงเกษตรกร 
เกษตรกรบางสวนไมสะดวกท่ีจะเขาอบรมเน่ืองจาก
หมูบานต้ังอยูไกลจากสถานท่ีจดัอบรม สาํหรับดาน

สุขภาพสัตว และดานสวัสดิภาพสัตว สวนมากการ
เลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกรเปนการเล้ียงแบบ
ปลอยทาํใหการดแูลสขุภาพสตัวและดานสวสัดภิาพ
สัตวไมดีเทาที่ควร อีกท้ังยาและวัคซีนปองกัน และ
รักษาสัตวยังมีจํากัด สวนดานการจัดการฟารม 
เกษตรกรสวนมากไมไดเอาใจใสทําความสะอาด
โรงเรือน ไมมีการใชนํ้ายาฆาเช้ือ ดานสุขภาพสัตว 
เกษตรกรไมมีโปรแกรมการทําวัคซีนใหไก ดาน
สวัสดิภาพสัตว ไมมีการคัดไกเมื่อไกเจ็บปวย 
ซึ่งแตกตางจากงานวิจัยของ สุวิทย และคณะ 
(2556) ศึกษาการเล้ียงไกพื้นเมืองของเกษตรกร 
หมูที่ 3 ตําบลวังตะเคียน อําเภอหนองมะโมง 
จังหวัดชัยนาท เกษตรกรทุกรายมีการจัดการดาน
การจัดการฟารมไดดี ไดแก การทําความสะอาด
โรงเรือนดวยนํ้ายาฆาเช้ือ ทําความสะอาดพื้นดวย
นํ้ายาฆาเชื้อฉีดหรือพน เปล่ียนน้ําและทําความ
สะอาดภาชนะใสนํา้ทุกวนั รกัษาโรงเรอืนใหมคีวาม
สะอาด เปล่ียนที่รองพื้นบอย ๆ หมั่นดูแลสุขภาพ
ไกเปนประจํา มีการคัดไกที่ปวยออกจากฝูงเพื่อ
สังเกตอาการ มีพื้นท่ีเพียงพอใหไกออกกําลังกาย 
การสุขาภิบาล เกษตรกรทุกรายมีการปฏิบัติ เชน 
ทาํความสะอาดภาชนะตาง ๆ  ดวยน้ํายาฆาเช้ือโรค 
สรางโรงเรือนท่ีมีอากาศถายเทไดสะดวก มีการ
จัดการแหลงนํ้าสกปรกรอบโรงเรือนและบริเวณ
ใกลเคียง ทําการถายพยาธิใหไก ไมทิ้งซากไกลงนํ้า 
มกีารกกัไกไวอยางนอย 7 วนักอนนาํเขาฝงู ไมใชนํา้
จากแหลงสาธารณะเลีย้งไกหากจาํเปนใหผสมน้ํายา
ฆาเช้ือ ทําการฉีดวัคซีนปองกันโรคใหไกตาม
โปรแกรม
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Table 2  Good agriculture practice for native chicken rearing of the respondents 
(n=319)

Item 𝒙 SD Description

1. Farm components
2. Feed management
3. Water management
4. Farm management
5. Animal health
6. Animal well-being
7. Environmental management

3.43
3.00
3.50
2.40
2.39
2.19
3.22

0.25
0.27
0.26
0.18
0.28
0.30
0.37

Moderate
Moderate
Moderate

Low
Low
low

Moderate

On average 2.89 0.14 Moderate

Remark   Highest=4.51-5.00   High=3.51-4.50   Moderate=2.51-3.50   Low=1.51-2.50   Lowest=1.00-1.50

สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคศึกษาศักยภาพ

การเลีย้งไกพืน้เมอืง (ตามหลกัเกษตรดทีีเ่หมาะสม: 
ความรูและการปฏิบัติได) ของเกษตรกรผูเลี้ยงไก
ในเมืองของเกษตรกรในเมืองหลา แขวงอุดมซัย 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สรุปไดวา 
ศกัยภาพของเกษตรกรดานความรูเกีย่วกบัการเลีย้ง
ไกพืน้เมอืงรวมทกุดานอยูในระดบัปานกลาง (10.6 
คะแนน) ซึง่เกษตรกรสวนใหญมคีวามรูอยูในระดับ
ปานกลาง คิดเปนรอยละ 56.1 และศักยภาพของ
เกษตรกรดานการปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่สีาํหรบั
ฟารมไกพืน้เมอืงรวมทัง้ 7 ดาน อยูในระดบัปานกลาง 
มคีาเฉล่ียรวมทุกดานเทากบั 2.89 โดยเรียงคาเฉล่ีย
แตละดานจากมากไปนอยคือ ดานการจัดการน้ํา 
(3.50) ดานองคประกอบฟารม (3.43) ดานการ
จัดการสิ่งแวดลอม (3.22) ดานการจัดการอาหาร 
(3.00) ดานการจัดการฟารม (2.40) ดานสุขภาพ
สัตว (2.39) และดานสวัสดิภาพสัตว (2.19) ดังนั้น
เพ่ือเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงไกพื้นเมือง เกษตรกร

ตองหาความรูใหม ๆ จากหลายชองทาง เชน วิทยุ 
โทรทัศน สื่อพิมพตาง ๆ อินเทอรเน็ต รวมทั้งการ
ตดิตอสือ่สารกับเจาหนาทีส่งเสริมเพ่ือขอคําแนะนํา
เกีย่วกับการเลีย้งไกพืน้เมอืง เมือ่เกษตรกรมคีวามรู
เพิ่มมากข้ึนก็จะทําใหการปฏิบัติเกี่ยวกับการเล้ียง
ไกพื้นเมืองไดดีขึ้น

ขอเสนอแนะ
จากการวิจยัเร่ืองศักยภาพการเล้ียงไกพืน้เมือง

ตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) ของเกษตรกร
ในเมอืงหลา แขวงอดุมซยั สาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาว พบวา เกษตรกรมีศกัยภาพในประเด็น
ความรู และการปฏิบัติได เก่ียวกับการเลี้ยงไก
พื้นเมืองอยูระดับปานกลาง ดังนั้น

1. เสนอใหเจาหนาท่ีสงเสรมิการเกษตร ควร
มีการจัดฝกอบรมและใหความรูแกเกษตรกรอยาง
ตอเน่ือง โดยความรูเกี่ยวกับสุขภาพสัตว และ
สวัสดิภาพสัตว ไดแก การปองกันและรักษาโรค 
วธิกีารนาํวคัซนีมาใชอยางถกูตอง เปนตน และควร

61ว. ผลิตกรรมการเกษตร 4(1):53-63
J. Agri. Prod. 2022



มีการลงติดตามการเลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกร
เปนประจําเพ่ือชวยในการช้ีแนะเร่ืองการปฏิบตักิาร
เลี้ยงไกใหถูกตองและไดรับผลดียิ่งขึ้น

2. เสนอใหภาครัฐบาลควรมีการเผยแพร
ขอมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงไกพื้นเมืองผานสื่อตาง ๆ 
อยางสมํา่เสมอและตอเนือ่งตามความเหมาะสมของ
พื้นที่ เชน ผานวิทยุชุมชน แผนพับ หนังสือ เปนตน 
เพื่อเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรในการเลี้ยงไก
พื้นเมือง

3. ภาครัฐบาลและเจาหนาที่สงเสริมการ
เกษตร ควรนําเอาขอมูลที่ไดจากงานวิจัยครั้งนี้
ไปเปนพ้ืนฐานในการปรับปรุงรูปแบบการพัฒนา
การเลีย้งไกพืน้เมอืงของเกษตรกรเพือ่ใหไดรบัผลดี

4. ในการวจิยัคร้ังตอไปควรมกีารศึกษาความ
ตองการของเกษตรกรในเร่ืองการสงเสริมการเล้ียง
ไกพืน้เมืองจากภาครัฐ และควรมีการศึกษาศักยภาพ
การเลีย้งไกพืน้เมอืงของเกษตรกรในพืน้ทีอ่ืน่ ๆ  เพือ่
จะไดนําผลมาเปรียบเทียบกับการวิจัยครั้งนี้

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณผู ประสานงานโครงการ

โภชนาการอาหารแขวงอุดมซยั และผูประสานงาน
โครงการโภชนาการอาหารเขตเมืองหลา แขวง
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Abstract
The purpose of this research was to compare the content of the total phenolic, 

flavonoid, ferulic acid and antioxidant activities in wheat germ mixed with bran and flour 
from 8 wheat varieties, which has been breeding by Mr. Ruangchai Juwattanasomran, 
Agronomy Program, Faculty of Agricultural Production, Maejo University, Chiang Mai 
Province. According to the results, the amount of phytochemicals and antioxidant activities 
found in wheat germ mixed with bran was significant at 95% confidence level higher than 
that of the flour in all wheat varieties. In wheat germ mixed with bran, MJU10 variety 
showed the highest total phenolic content of 2.86±0.06 mgGAE/ g DW, while those of 
MJU2 and MJU8 varieties showed the highest flavonoid contents of 0.65±0.00 and 0.65±0.01 
mgQE/ g DW, respectively. The rice germ mixed with bran of MJU10 variety gave the 
highest ferulic acid content which was 478.40±2.58 mg/ kg, while those of MJU3 and 
MJU2 varieties showed the highest antioxidant activity by DPPH method with a percentage 
inhibition of 87.05 ± 0.17 and 85.69 ± 0.55, respectively. Moreover, the MJU2 variety 
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exhibited the highest antioxidant activity by ABTS method with a percentage inhibition 
of 46.55 ± 0.39.
Keywords:  Wheat,  phytochemicals, antioxidant activities

บทคัดยอ
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบสารประกอบฟนอลิกรวม สารฟลาโวนอยด 

กรดเฟอรลูกิ และฤทธิต์านอนมุลูอสิระ ในสวนของจมกูขาวสาลผีสมราํ และสวนของเนือ้แปงของขาวสาลี 
จาํนวน 8 สายพนัธุ ซึง่ไดรบัการปรับปรุงพนัธุโดย ผศ.ดร.เรอืงชัย จวูฒันสาํราญ สาขาวชิาพชืไร คณะผลติกรรม
การเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม จากผลการศึกษาพบวาปริมาณสารพฤกษเคมีและฤทธ์ิ
ตานอนุมูลอิสระมีในสวนของจมูกขาวสาลีผสมรํามากกวาสวนของเน้ือแปงในขาวสาลีทุก ๆ สายพันธุ 
อยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95 เปอรเซน็ต โดยสวนของจมกูขาวสาลผีสมราํพบปรมิาณ
สารประกอบฟนอลิกรวมมากสุดในขาวสาลีสายพันธุ MJU10 มีคาเทากับ 2.86±0.06 มก. สมมูลของ
กรดแกลลิก/ก. นํ้าหนักแหง สวนปริมาณสารฟลาโวนอยดมีมากสุดในสวนของจมูกขาวผสมรําของขาว
สาลสีายพนัธุ MJU2 และ MJU8 คอืมคีาเทากบั 0.65±0.00 และ 0.65±0.01 มก. สมมลูของเควอซิตนิ/ก. 
นํ้าหนักแหง ตามลําดับ สําหรับปริมาณกรดเฟอรูลิกพบมากสุดในจมูกขาวผสมรําของขาวสาลีสายพันธุ 
MJU10 มคีาเทากบั 478.40±2.58 มก./กก. ขณะท่ีในสายพันธุ MJU3 และ MJU2 มฤีทธ์ิตานอนุมลูอสิระ
ดวยวิธี DPPH มากสุด คือมีคารอยละการยับยั้งเทากับ 87.05±0.17 และ 85.69±0.55 ตามลําดับ และ
ในสายพนัธุ MJU2 มฤีทธิต์านอนมุลูอสิระดวยวธิ ีABTS มากสดุ คอืมคีารอยละการยบัยัง้เทากบั 46.55±0.39
คําสําคัญ: ขาวสาลี สารพฤกษเคมี ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ

คํานํา
ธญัพืชเปนอาหารหลกัของประชากรในหลาย ๆ  

ประเทศ เนือ่งจากประกอบดวยสารพฤกษเคมตีาง ๆ  
เชน คารโบไฮเดรต โปรตนี ไขมนั วติามนิ สารฟนอลกิ 
ฟลาโวนอยด และสารตานอนุมลูอสิระตาง ๆ  ขาวสาลี
เปนธัญพืชชนิดหนึ่งที่มีบทบาทตอชีวิตประจําวัน
ของคนไทยมากข้ึนเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในสงัคมเมอืงทีร่บีเรง จงึทาํใหผลติภณัฑอาหารจาก
ขาวสาลี เชน บะหมี ่ขนมปง ขนมเคก และมกักะโรนี 
เปนที่นิยมมากข้ึน เนื่องจากสามารถตอบสนอง
ความตองการของชีวิตได ประเทศไทยมีการปลูก

ขาวสาลีในพืน้ท่ีภาคเหนอืของประเทศและมแีนวโนม
ที่จะขยายพ้ืนที่ปลูกมากข้ึนเรื่อย ๆ ประกอบกับ
ปจจบุนัมกีารต่ืนตวัในดานสขุภาพอนามัยกันมากข้ึน 
จึงมีการนําขาวสาลีไปพัฒนาเปนผลิตภัณฑเสริม
สุขภาพและความงามในรูปแบบท่ีหลากหลายข้ึน 
(พลังเกษตร, 2562; สุธีรา และคณะ, 2554; 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2542)

สารประกอบฟนอลกิ และ ฟลาโวนอยด เปน
สารพฤกษเคมีที่ไดรับความสนใจเปนอยางมาก
ในปจจุบัน เนื่องจากสารกลุมนี้มีฤทธิ์ทางชีวภาพ
ที่หลากหลาย เชน ฤทธิ์ตานการอักเสบ ฤทธิ์เพิ่ม
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ภมูคิุมกนัใหกบัรางกาย โดยเฉพาะอยางย่ิงฤทธ์ิตาน
อนุมูลอิสระ (Ghasemzadeh  et al., 2010) 
เนือ่งจากเปนทีท่ราบกนัดวีาอนุมลูอสิระเปนสาเหตุ
ใหเซลลในรางกายเสื่อมสภาพและมีประสิทธิภาพ
ในการทาํงานนอยลง สงผลใหเกดิโรคตาง ๆ  ทีร่ายแรง
ตามมา เชน โรคมะเรง็ ความดนัโลหติสงู เบาหวาน 
รูมาตอยด และโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน เปนตน 
(วัลลภ และประณีต, 2547; Pham-Huy et al., 
2008) โดยสารฟนอลิกชนิดทีพ่บมากสุดในผนังเซลล
ของธัญพชืทัว่ไป คอื กรดเฟอรลูกิ ซึง่พบมากในสวน
ผนงัเซลลของแอลิวโรนหรือช้ันราํละเอียด (aleurone) 
เยือ่หุมผล (pericarp) และจมกูขาว (embryo) แตพบ
เพียงเล็กนอยในสวนของเน้ือเมล็ด (endosperm) 
(Smith and Hartley, 1983) กรดเฟอรูลิกมี
สรรพคุณเปนสารตานอนุมลูอสิระท่ีมปีระสิทธภิาพ
ในการกาํจดัอนมุลูอสิระสงูมาก (Graf, 1992; Ohta 
et al., 1997) สามารถกําจัดสารพวกไนไตรท
ในลําไสได (Neut et al., 1997) ชวยเพ่ิมประสิทธิผล
ของวิตามินอ ีและลดคอเลสเตอรอลในหนู (Kamal-
Eldin et al., 2000) มีคุณสมบัติเปนสารตานการ
อกัเสบ (Chawla et al., 1987) ยบัยัง้การเกดิมะเรง็
และเนื้องอกในผิวหนังหนู (Huang et al., 1988) 
และยังชวยยับยั้งการเกิดออกซิเดชันของไขมัน 
(lipid peroxidation) ได (Uchida et al., 1996) 
ในบางประเทศกรดเฟอรูลิกไดรับการอนุมัติใหใช
เปนสารเตมิแตงอาหารเพือ่ปองกนัการเกดิปฏกิริยิา
ออกซิเดชันของไขมัน (lipid peroxidation) และ
ใชเปนยาสําหรับรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
สมอง (Wang and Jing-Ping, 2005; Graf, 1992) 
ในขาวสาลีมีกรดเฟอรูลิกอยู ประมาณ 0.8-2.0 
กรมั/กโิลกรัมนํา้หนักแหง ซึง่คิดเปนรอยละ 90 ของ
สารพอลีฟนอลท้ังหมดในขาวสาลี ดวยเหตุผลน้ี

จึงสามารถใชกรดเฟอรูลิกเปนตัวบงช้ีของสารตาน
อนุมูลอิสระในขาวสาลีได (Boz, 2015)

ดังนั้นการวิจัยนี้จึงมุงเนนการเปรียบเทียบ
สารพฤกษเคมีและฤทธิต์านอนมุลูอสิระในสวนตาง ๆ 
ที่ไดจากการบดโมเมล็ดขาวสาลีสายพันธุตาง ๆ 
ซึง่ไดรบัการปรบัปรงุพนัธุโดยสาขาวชิาพชืไร คณะ
ผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัด
เชียงใหม เนือ่งจากยงัไมมกีารศกึษาถงึสารพฤกษเคมี
และฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระในสวนตาง ๆ ของเมล็ด
ขาวสาลีพนัธุแมโจทีไ่ดปรบัปรงุมากอน จงึสามารถ
ใชเปนแนวทางในการคัดเลือกพันธุขาวสาลีที่มี
คุณภาพ มีปริมาณสารสําคัญสูง สําหรับสงเสรมิให
เกษตรกรนําไปเพาะปลูกเพ่ือการบริโภคหรือการคา 
และสามารถนาํขอมลูไปพฒันาตอยอดเปนผลติภณัฑ
อาหารเพ่ือสขุภาพ หรือผลิตภัณฑทางดานความงาม
ตอไป ซึ่งถือเปนการเพิ่มคุณคาและมูลคาใหกับ
ขาวสาลีพันธุแมโจได

อุปกรณและวิธีการ
การเตรียมตัวอยางขาวสาลี

นําตัวอยางเมล็ดขาวสาลีที่แยกเปลือกหุม
เมล็ดออกแลว จํานวน 8 สายพันธุ ไดแก MJU1 
MJU2 MJU3 MJU4 MJU5 MJU6 MJU8 (ฝาง 
60) และ MJU10 (สะเมิง 2) โดยที่สายพันธุ MJU8 
และ MJU10 เปนสายพันธุเปรียบเทียบ (check) 
ซึง่ไดรบัการเก็บเก่ียวในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2561 
มาคัดแยกหิน ดิน ทราย ออกใหหมด นําเมล็ดขาว
สาลีไปอบในตูอบลมรอน (Memmert UE 600, 
Germany) ทีอ่ณุหภมู ิ40 องศาเซลเซียส เปนเวลา 
12 ชั่วโมง เพื่อใหมีปริมาณความชื้นไมเกินรอยละ 
14 (Rasper, 1991) จากนั้นชั่งเมล็ดขาวสาลีแตละ
สายพันธุ 100 กรัม ตาํใหพอแตกและบดดวยครกหิน 
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แลวนําไปรอนผานตะแกรงขนาด 20 40 และ 60 
เมช ตามลําดับ โดยสวนของแปงที่มีเน้ือเนียน
ละเอียดจะรอนผานตะแกรงทุกขนาดตกลงมาใน
ภาชนะรองรับ สวนของเนื้อแปงที่มีเศษรําเล็ก ๆ 
ผสมอยูดวยจะติดอยูที่ตะแกรงขนาด 60 เมช 
ขณะทีส่วนของจมกูขาวสาลผีสมราํจะอยูทีต่ะแกรง
ทั้งขนาด 20 และ 40 เมช งานวิจัยนี้เลือกนําสวน
ของเนื้อแปงและสวนของจมูกขาวสาลีผสมรํา 

(เนือ่งจากกระบวนบดโมเมลด็ขาวสาลใีนอตุสาหกรรม
เพือ่ใหไดมาซ่ึงแปงสาลีสขีาวน้ัน จะไดสวนของจมูก
ขาวสาลีผสมรําท่ีไมเปนที่ตองการของผูบริโภค) 
ไปวิเคราะหปริมาณสารพฤกษเคมี (สารประกอบ
ฟนอลิกรวม ฟลาโวนอยด กรดเฟอรูลิก) และฤทธ์ิ
ตานอนมุลูอสิระในขัน้ตอนตอไป ลกัษณะของเนือ้แปง
และสวนของจมูกขาวผสมรําของขาวสาลีสายพันธุ
แมโจ จํานวน 8 สายพันธุ แสดงดัง Figure 1

Figure 1  Characteristics of flour and wheat germ mixed with bran from 8 wheat varieties, 
Mae Jo

Flour Rice germ mixed with bran

การศึกษาสารพฤกษเคมีในสวนตาง ๆ 
ของขาวสาลี

นาํสวนของราํผสมจมกูขาวสาลีและสวนแปง 
(เนื้อเมล็ด) ที่ได จากการบดเมล็ดขาวสาลีทั้ง 
8 สายพนัธุ มาศกึษาเพือ่เปรยีบเทยีบสารพฤกษเคมี 
ไดแก สารประกอบฟนอลิกทั้งหมด ฟลาโวนอยด 
และกรดเฟอรูลิก ดังนี้

1. การวเิคราะหปรมิาณสารประกอบฟนอลกิรวม
การเตรียมสารสกัดขาวสาลี ดัดแปลงจากวิธี

ของ Mcdonald et al. (2001) โดยชั่งตัวอยาง
ขาวสาลแีตละสวน 1.5 กรมั เติมเมทานอลปรมิาตร 
40 มิลลิลิตร เขยาใหเขากัน นําไปแชในตูเย็น 

24 ชั่วโมง จากนั้นนําสารละลายที่สกัดไดมากรอง 
แลวนาํไประเหยจนแหงดวยเคร่ืองระเหยสุญญากาศ 
(Buchi R-3, Switzerland) ละลายสารสกัดหยาบ
ที่ไดดวยเมทานอล 5 มิลลิลิตร นําสารละลายที่ได
ไปวิเคราะหปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวม โดย
ใชวิธี Folin-Ciocalteu’s assay ซึ่งดัดแปลงมา
จาก Namjooyan et al. (2010) โดยปเปต
สารละลายทีส่กดัไดมา 0.5 มลิลลิติร เจอืจางใหเปน 
10 มิลลิลิตร ดวยนํ้ากลั่น จากนั้นปเปตสารละลาย
ทีเ่ตรียมไดมา 0.1 มลิลลิติร เติมลงในหลอดทดลอง 
ผสมกบัสารละลายโซเดยีมคารบอเนตเขมขนรอยละ 
2.0 ปริมาตร 2.0 มิลลิลิตร และสารละลาย Folin-
Ciocalteu 0.1 มิลลิลิตร ตั้งท้ิงไว 30 นาที นําไป
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วดัคาการดดูกลนืแสงดวยเครือ่งสเปกโทรโฟโตมิเตอร 
(Thermo Scientific Genesys 10S, USA) 
ทีค่วามยาวคลืน่ 750 นาโนเมตร คาํนวณหาปรมิาณ
สารประกอบฟนอลกิรวมโดยเทียบกบักราฟมาตรฐาน
ของกรดแกลลิก (gallic acid) ที่ไดจากกราฟความ
สมัพนัธเชงิเสนตรงระหวางแกน X คอืความเขมขน
ของสารมาตรฐานกรดแกลลกิ (มลิลกิรมัตอมลิลลิติร) 
และแกน Y คือคาดูดกลืนแสงของสารมาตรฐาน
แตละความเขมขน (Y = 0.0021X + 0.0232, R2 
= 0.9959) ที่สรางขึ้นเอง รายงานผลปริมาณ
สารประกอบฟนอลิกรวมเปน มิลลิกรัมสมมูลของ
กรดแกลลิก/กรัมนํ้าหนักแหง (mgGAE/g DW)

2. การวิเคราะหปริมาณสารฟลาโวนอยด
การวิเคราะหปริมาณสารฟลาโวนอยดในขาว

สาลี ทําดวยวิธี AlCl3 colorimetric assay 
ดัดแปลงจากงานวิจัยของ Patil et al. (2012) โดย
ชัง่ตวัอยางขาวสาลแีตละสวนอยางละ 3.0 กรมั เติม
เอทานอล 10 มิลลิลิตร ผสมใหเขากันดวยเครื่อง
ผสมสารละลาย 5 นาท ีตัง้ทิง้ไว 5 นาท ีใหตกตะกอน 
แลวนํามากรอง ทําซํ้าอีก 2 ครั้ง ปรับปริมาตรดวย
เอทานอลจนครบ 25 มิลลิลิตร ปเปตสารละลาย
ตวัอยางทีเ่ตรยีมไดมา 0.5 มลิลลิติร ผสมกับนํา้กลัน่ 
2.9 มิลลิลิตร เอทานอล 1.5 มิลลิลิตร และ AlCl3 
เขมขนรอยละ 10 ปรมิาตร 0.1 มลิลลิติร นาํสารละลาย
ที่ไดไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 415 
นาโนเมตร คาํนวณหาปรมิาณสารฟลาโวนอยด โดย
เทียบกับกราฟมาตรฐานของเควอซิติน ที่ไดจาก
กราฟความสัมพนัธเสนตรงระหวางแกน x คอืความ
เขมขนของสารมาตรฐานเคอรซิติน (มิลลิกรัมตอ
มิลลิลิตร) และ แกน y คือคาดูดกลืนแสงของสาร
มาตรฐานแตละความเขมขน (y = 0.0091x + 
0.1476, r2 = 0.9987) ที่สรางข้ึนเอง รายงานผล

ปริมาณสารฟลาโวนอยดเปน มิลลิกรัมสมมูลของ
เควอซิติน/กรัมนํ้าหนักแหง (mgQE/g DW) 

3. การวิเคราะหปริมาณกรดเฟอรูลิก
การวิเคราะหปริมาณกรดเฟอรูลิก ดัดแปลง

จากงานวจิยัของ Li (2014) โดยชัง่ตวัอยางขาวสาลี
แตละสวนตัวอยางละ 5.0 กรัม สกัดดวยเมทานอล 
50 มลิลลิติร ปรบั pH เทากบั 2 ดวยกรดไฮโดรคลอริก 
เขยาใหเขากัน แลวนาํไปบมใน shaking bath (Heto 
SBD 50, Germany) ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 180 นาที นําสารสกัดที่ไดมากรองผาน 
syringe filter 0.45 ไมโครเมตร และนําไปวิเคราะห
ปริมาณกรดเฟอรูลิกดวยเครื่อง HPLC-DAD 
(high performance liquid chromatography 
with diode-array detector) (Agilent LC1100, 
USA) โดยใชคอลัมนชนิด ACEc18 (150x4.6 
มิลลิเมตร, 5.0 ไมโครเมตร) เฟสเคลื่อนที่ประกอบ
ดวยเมทานอลและนํ้ากลั่นในอัตราสวน 30:70 
(ปรมิาตร/ปรมิาตร) ทีม่กีรดแอซีตกิเขมขนรอยละ 1 
ที่อัตราการไหล 1.0 มิลลิลิตร/นาที ตรวจวัด
สัญญาณของกรดเฟอรูลิกที่ความยาวคล่ืน 320 
นาโนเมตร นําพื้นที่ใตกราฟของสารสกัดตัวอยาง
ขาวสาลมีาคาํนวณหาปรมิาณกรดเฟอรลูกิเทยีบกบั
สารมาตรฐานกรดเฟอรูลิกในชวงความเขมขน 
1-100 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร รายงานปริมาณกรด
เฟอรูลิกในตัวอยางขาวสาลี ในหนวย มิลลิกรัม/
กิโลกรัม 

การศึกษาฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ
เตรียมสารสกัดขาวสาลีโดยช่ังตวัอยางขาวสาลี

แตละสวนท่ีแยกไดและบดละเอียดแลวหนัก 3.0 กรัม 
เติมเมทานอล 50 มิลลิลิตร บมตัวอยางไวในอาง
ควบคุมอุณหภูมิที่ 40 องศาเซลเซียส เปนเวลา 
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3 ชั่วโมง กรองดวยกระดาษกรอง แลวนําไประเหย
ใหแหงดวยเคร่ืองระเหยสุญญากาศ (Buchi R-3, 
Switzerland) ละลายสารสกัดหยาบท่ีไดดวย
เมทานอล ปรมิาตร 10 มลิลลิติร เพ่ือนาํไปทดสอบ
ฤทธิ์ต านอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH radical 
scavenging assay (DPPH) และ วธิ ีABTS radical 
scavenging assay (ABTS)

การทดสอบฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระดวยวิธี 
DPPH ดัดแปลงจากวิธีของ Singh et al. (2002) 
โดยปเปตสารสกัดตัวอยางท่ีเตรียมได 0.3 มลิลลิติร 
ใสในหลอดทดลอง เติมสารละลาย DPPH เขมขน 
0.1 มลิลิโมลาร ปรมิาตร 2.9 มลิลลิติร ผสมใหเขากนั 
แลวตั้งทิ้งไวในท่ีมืดนาน 30 นาที หลังจากนั้นนํา
สารละลายทีเ่ตรยีมไดไปวดัคาการดดูกลนืแสงดวย
เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอรที่ความยาวคล่ืน 515 
นาโนเมตร นําคาการดูดกลืนแสงท่ีไดของสาร
ตัวอยาง (As) มาคํานวณฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ 
DPPH เมื่อเปรียบเทียบกับคาการดูดกลืนแสงของ
เมทานอลทีเ่ปนหลอดควบคุม (Ac) โดยรายงานผล
เปนคาของรอยละการยับยัง้ คาํนวณไดจากสมการ 
% Inhibition = [(Ac-As)/Ac] × 100

การทดสอบฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระดวยวิธ ี
ABTS ดัดแปลงมาจากวิธีของ Thaipong et al. 
(2006) โดยนําสารสกัดตัวอยางท่ีเตรียมได 0.3 
มิลลิลิตร เติมเมทานอล 5 มิลลิลิตร หลังจากน้ัน
ปเปตสารละลายที่ไดมา 0.1 มิลลิลิตร ใสลงใน
หลอดทดลอง และเติมสารละลาย ABTS•+ เขมขน 
7.0 มลิลโิมลาร ปรมิาตร 2 มลิลลิติร ผสมใหเขากนั 
ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 6 นาที นําไปวัด
คาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 734 นาโนเมตร 
นําคาการดูดกลืนแสงท่ีไดของสารตัวอยาง (As) 
มาคํานวณฤทธ์ิต านอนุมูลอิสระ ABTS เมื่อ
เปรียบเทียบกับคาการดูดกลืนแสงของเมทานอล

ที่เปนหลอดควบคุม (Ac) โดยรายงานฤทธิ์ตาน
อนุมูลอิสระ ABTS เปนคาของรอยละการยับยั้ง 
คาํนวณเชนเดยีวกันกับการหาฤทธ์ิตานอนุมลูอสิระ 
DPPH 

การวิเคราะหทางสถิติ
นาํขอมลูท่ีไดจากการทดลองไปวิเคราะหทาง

สถิติเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New 
multiple range test (DMRT) ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่
รอยละ 95 (p<0.05) ดวยโปรแกรมสําเรจ็รปู SPSS 
17.0

ผลการวิจัยและวิจารณ
ปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวมในสวนของ
จมูกขาวสาลีผสมรําและสวนของเน้ือแปงของ
ขาวสาลี

ผลการทดลองพบวาสายพนัธุขาวสาลมีผีลตอ
ปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ โดยสวนของจมูกขาวสาลีผสมรําของ
ขาวสาลีสายพันธุ MJU10 มีปริมาณสารประกอบ
ฟนอลิกรวมมากท่ีสุด มีคาเทากับ 2.86±0.06 
มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิก/กรัมนํ้าหนักแหง 
และในสวนของเน้ือแปงพบวาขาวสาลีสายพันธุ 
MJU1 และ MJU3 มีปริมาณสารประกอบฟนอลิก
รวมมากที่สุด มีค าเทากับ 1.63±0.05 และ 
1.62±0.04 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิก/กรัม
นํ้าหนักแหง ตามลําดับ ดังแสดงใน Table 1 
ซึง่สอดคลองกบัการศกึษาของ Adom et al. (2005) 
ที่พบวาในขาวสาลีทุกสายพันธุที่นํามาทดสอบมี
ปริมาณฟนอลิกรวมในสวนของรํา/จมูกขาวสาลี 
มากกวาในสวนของเนื้อเมล็ด และจากการศึกษา
ของ Ivanišova et al. (2012) รายงานวาในสวน
ของรําหยาบและรําละเอียดของธัญพืชทุก ชนิดที่
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ไดนํามาทดสอบมีปริมาณของฟนอลิกรวมสูงกวา
ในสวนของขาวทีบ่ดเปนแปงหยาบและแปงละเอยีด

ปริมาณสารฟลาโวนอยดในสวนของจมูกขาวสาลี
ผสมรําและสวนของเนื้อแปงของขาวสาลี

ผลการศกึษาพบวาสวนของจมกูขาวสาลผีสม
ราํของขาวสาลีสายพันธุ MJU2 และ MJU8 มปีริมาณ
สารฟลาโวนอยดมากทีส่ดุ คอืมคีา 0.65±0.00 และ 
0.65±0.01 มิลลิกรัมสมมูลของเควอซิติน/กรัม
นํา้หนกัแหง ตามลําดบั สวนขาวสาลีสายพันธุ MJU4 
มปีรมิาณสารฟลาโวนอยดนอยทีส่ดุ คอื มคีาเทากบั 
0.36±0.02 มิลลิกรัมสมมูลของเควอซิติน/กรัม
นํา้หนกัแหง และในสวนของเนือ้แปงพบวาขาวสาลี

สายพนัธุ MJU1 มปีรมิาณสารฟลาโวนอยดมากท่ีสดุ 
คอืมีคา 0.38±0.00 มลิลกิรมัสมมูลของเควอซิตนิ/
กรัมนํ้าหนักแหง สวนสายพันธุ MJU8 มีปริมาณ
สารฟลาโวนอยดนอยทีส่ดุ คอื 0.11±0.00 มลิลกิรมั
สมมลูของเควอซตินิตอกรมันํา้หนกัแหง โดยสายพนัธุ
ขาวสาลีมีผลตอปริมาณสาร ฟลาโวนอยดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ดังแสดงใน Table 1 ซึ่ง Goufo 
and Trindade (2014) พบวาบรเิวณราํขาวสวนใหญ
จะมีสารในกลุ มฟลาโวนอยด คือ myricetin 
luteolin kaempferol และ apigenin จากสมบัติ
ดังกลาวจึงทําใหขาวสี (ไมขัดสี) มีฤทธ์ิในการตาน
อนุมูลอิสระ ROS (Reactive Oxygen Species) 
สูงมาก

Table 1  Total phenolic compound and flavonoid content in rice germ mixed with bran 
and flour from 8 wheat varieties

Wheat 
varieties

Total phenolic content 
(mgGAE/g DW)

Flavonoid content (mgQE/g 
DW)

Rice germ 
mixed with 

bran
Flour

Rice germ 
mixed with 

bran
Flour

MJU1
MJU2
MJU3
MJU4
MJU5
MJU6
MJU8
MJU10

2.51±0.03d

2.79±0.04b

2.23±0.02f

2.36±0.05e

2.70±0.03c

2.22±0.04f

2.79±0.03b

2.86±0.06a

1.63±0.05a

1.17±0.02d

1.62±0.04a

1.03±0.04e

0.97±0.04f

1.48±0.04b

1.49±0.03b

1.27±0.03c

0.46±0.00de

0.65±0.00a

0.49±0.00c

0.36±0.02f

0.46±0.00e

0.51±0.00b

0.65±0.01a

0.47±0.00d

0.38±0.00a

0.26±0.00e

0.35±0.00b

0.34±0.00c

0.12±0.00f

0.26±0.00e

0.11±0.00g

0.28±0.00d

Values are means of three replications ± standard error

Values in the same column with the different letters are significantly different at P<0.05
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ปริมาณกรดเฟอรูลิกในสวนของจมูกขาวสาลี
ผสมรําและสวนของเนื้อแปงของขาวสาลี

 จากการวิเคราะหปริมาณกรดเฟอรูลิกดวย
เคร่ือง HPLC พบวาสารมาตรฐานกรดเฟอรูลกิมคีา 
retention time (RT) เทากับ 3.98 นาที ดังแสดง
ใน Figure 2 โดยกรดเฟอรูลิกในขาวสาลีสวนใหญ
แลวพบมากในสวนของจมูกขาวสาลผีสมราํมากกวา
ในสวนของเนื้อแปง โดยสวนของจมูกขาวสาลีผสม
รํามีปริมาณกรดเฟอรูลิกอยูในชวง 91.20-478.40 
มลิลิกรัม/กโิลกรัม และในสวนของเน้ือแปงมปีรมิาณ
กรดเฟอรูลิกอยูในชวง 83.03-237.38 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม (Table 2) กรดเฟอรูลิกในสวนของจมูก
ขาวสาลีผสมรําพบมากสุดในสายพันธุ MJU10 
มีคาเทากับ 478.40±2.58 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และ
ในสวนของเนื้อแปงพบมากสุดในสายพันธุ MJU1 
มีคาเทากับ 237.38±1.05 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
ซึง่สอดคลองกบัการศกึษาของ Adom et al. (2005) 
ทีพ่บวาขาวสาลทีกุสายพนัธุทีน่าํมาทดสอบมปีรมิาณ
กรดเฟอรูลิกในสวนของจมูกข าวสาลีผสมรํา

มากกวาในสวนของเน้ือแปง ทัง้นีเ้นือ่งจากในขาวสาลี
มีสารประกอบฟนอลิกและฟลาโวนอยดเป น
องคประกอบในปริมาณมาก ซึ่งสารฟนอลิกชนิดที่
พบมากสุดในผนังเซลลของธัญพืชทั่วไป คือ กรด
เฟอรูลิก คิดเปนรอยละ 90 ของสารพอลีฟนอล
ทั้งหมดในขาวสาลี จึงทําใหขาวสาลีมีฤทธิ์ตาน
อนุมูลอิสระสูงมาก (Boz, 2015) จากผลการศึกษา
ปริมาณกรดเฟอรูลิกในขาวสาลีสายพันธุตาง ๆ 
ในงานวิจยันี ้พบวามปีรมิาณนอยกวาการศึกษาของ 
Boz (2015) ที่รายงานวาขาวสาลีมีกรดเฟอรูลิก
อยูประมาณ 0.8–2 กรัม/กโิลกรัมนํา้หนกัแหง ทัง้น้ี
เนื่องจากกรดเฟอรูลิกซึ่งเปนตัวบงชี้ของสารตาน
อนุมูลอิสระที่พบในขาวสาลีเปนสารเมแทบอไลต
ทุติยภูมิที่พืชสรางขึ้น ซึ่งมีหลายปจจัยที่สงผลตอ
การสรางสารกลุมนีใ้นพชื เชน แสง รงัสอีลัตราไวโอเลต 
ความแหงแลง อณุหภมู ิความเครยีด สายพนัธุ อายุ
การเกบ็เกีย่ว และการขาดธาตอุาหาร เปนตน (Ali, 
2014)

Figure 2 Chromatograms of standard ferulic acid and ferulic acid in MJU8 varieties
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Table 2  Ferulic acid content in rice germ mixed with bran and flour from 8 wheat varieties

Wheat varieties
Ferulic acid content (mg/kg)

Rice germ mixed with bran Flour

MJU1
MJU2
MJU3
MJU4
MJU5
MJU6
MJU8
MJU10

230.87±1.85d

270.93±1.04c

91.20±0.75f

113.62±0.32e

93.07±0.39f

114.47±0.75e

451.45±2.43b

478.40±2.58a

237.38±1.05a

110.55±0.13f

83.03±0.63h

106.77±0.31g

190.80±0.88b

117.88±1.56e

139.68±1.11c

128.33±1.76d

Values are means of three replications ± standard error

Values in the same column with the different letters are significantly different at P<0.05

ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระในสวนของจมูกขาวสาลี
ผสมรําและสวนของเนื้อแปงของขาวสาลี

 ผลการศึกษาฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระดวยวิธี 
DPPH พบวาสวนของจมูกขาวสาลีผสมรํามีฤทธิ์
ตานอนุมลูอิสระสูงกวาสวนของเน้ือแปงของขาวสาลี
ในทุก ๆ  สายพันธุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเช่ือมัน่ 95 เปอรเซน็ต โดยสวนของจมูกขาวสาลี
ผสมรําของสายพันธุ MJU3 และ MJU2 ใหฤทธิต์าน
อนมุลูอสิระดวยวิธ ีDPPH สงูสดุ คอืมคีารอยละการ
ยับยั้งเทากับ 87.05±0.17 และ 85.69±0.55 ตาม
ลําดับ ขณะที่สวนของเนื้อแปงขาวสาลีสายพันธุ 
MJU2 และ MJU8 มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ DPPH 
สงูทีส่ดุ คอืมคีารอยละการยบัยัง้เทากบั 71.83±0.25 
และ 71.72±0.22 ตามลําดับ (Table 3) 

 ฤทธ์ิการตานอนมุลูอสิระดวยวธิ ีABTS พบวา
มผีลแตกตางทางสถิตอิยางมนียัสาํคญัทีร่ะดับความ
เชื่อมั่นรอยละ 95 และใหผลที่สอดคลองกับวิธี 
DPPH คือ สวนของจมูกขาวสาลีผสมรํามีฤทธิ์ตาน

อนมุลูอสิระสงูกวาในสวนของเนือ้แปงของขาวสาลี
ในทกุ ๆ  สายพนัธุ โดยทีส่ายพนัธุ MJU2 มฤีทธิต์าน
อนุมูลอิสระดวยวิธี ABTS สูงที่สุดทั้งในสวนของ
จมกูขาวผสมราํและสวนของเนือ้แปง คอืมคีารอยละ
การยับยั้งเทากับ 46.55±0.39 และ 15.88±0.19 
ตามลําดับ

ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH และ 
ABTS ใหผลการทดลองสอดคลองกับ Adom et al. 
(2005) ที่ศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของขาวสาลี
จาํนวน 3 สายพันธุ และพบวาฤทธ์ิตานอนุมลูอสิระ
มมีากในสวนของจมกูขาวสาลีผสมราํมากกวาในสวน
ของเนือ้แปงถงึ 28-89 เทา เชนเดยีวกบั Ivanišova 
et al. (2012) ที่ทําการบดโมขาวสาลี บารเลย 
ขาวโอต สเปลท ขาวไรย และทริทิเคลี โดยพบวา
สวนของรําหยาบและรําละเอียดของธัญพืชทั้ง 
5 ชนิดนี้ มีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระสูงกวาในสวนแปง
หยาบ ๆ  และแปงละเอยีด ทาํนองเดยีวกบั ธรรณพ 
(2553) ที่พบวาสวนของรําขาวมีปริมาณสารตาน
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อนุมูลอิสระสูงกวาสวนของขาวกลองและขาวขาว
ถึง 7 และ 62 เทา ตามลําดับ ทั้งนี้ปจจัยที่สงผลตอ
การผลิตสารตานอนุมูลอิสระในพืชทั่ว ๆ ไป มีอยู

ดวยกันหลายปจจัย เชน ระยะเวลาในการเก็บเกีย่ว 
สายพนัธุ และสภาพภมูอิากาศ (Gao et al., 2011)

Table 3  DPPH and ABTS radical scavenging activities in rice germ mixed with bran and 
flour from 8 wheat varieties

Wheat 
varieties

DPPH activity (% inhibition) ABTS activity (% inhibition)

Rice germ mixed 
with bran

Flour
Rice germ mixed 

with bran
Flour

MJU1
MJU2
MJU3
MJU4
MJU5
MJU6
MJU8
MJU10

85.11±0.22bc

85.69±0.55ab

87.05±0.17a

67.5±0.50g

70.46±0.35f

81.93±0.07d

83.96±2.08c

78.87±0.40e

56.76±0.21e

71.83±0.25a

54.39±0.35f

60.47±0.35c

58.54±0.40d

51.68±0.23g

71.72±0.22a

65.68±0.16b

42.57±0.65b

46.55±0.39a

35.00±0.59c

29.56±0.38e

21.70±0.11g

32.21±0.26d

22.36±0.06f

21.56±0.23g

8.18±0.08e

15.88±0.19a

10.09±0.14b

8.98±0.13d

6.60±0.00g

3.68±0.10h

7.84±0.11f

9.33±0.50c

Values are means of three replications ± standard error

Values in the same column with the different letters are significantly different at P<0.05

สรุปผลการวิจัย
สายพนัธุขาวสาลมีผีลตอปรมิาณสารพฤกษเคมี 

และฤทธิต์านอนมุลูอสิระอยางมนียัสาํคญัทางสถติิ 
โดยปริมาณสารพฤกษเคมีและฤทธ์ิตานอนมุลูอสิระ
ในสวนของจมูกขาวผสมรําขาว มีมากกวาสวนของ
เนือ้แปงในขาวสาลทีกุ ๆ  สายพนัธุ ซึง่สวนของจมกู
ขาวผสมรําพบปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวม
และกรดเฟอรูลกิมากสุดในสายพันธุ MJU10 ปรมิาณ
สารฟลาโวนอยดมีมากสุดในสายพันธุ MJU2 และ 
MJU8 ขณะที่ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH 
พบมากสุดในสายพันธุ MJU2 และ MJU3 สวนฤทธ์ิ
ตานอนุมลูอสิระดวยวิธ ีABTS มมีากสุดในสายพันธุ 

MJU2 สาํหรับสวนของเน้ือแปงพบปริมาณสารประกอบ
ฟนอลิกรวมมากสุดในสายพันธุ MJU1 และ MJU3 
สวนปริมาณสารฟลาโวนอยดและกรดเฟอรูลิกพบ
มากสดุในสายพนัธุ MJU1 ขณะทีฤ่ทธิต์านอนมุลูอสิระ
ดวยวิธี DPPH มีมากสุดในสายพันธุ MJU2 และ 
MJU8 สวนฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระดวยวิธี ABTS 
พบมากสุดในสายพันธุ MJU2

ดงันัน้หากตองการนําขาวสาลีสายพนัธุแมโจ
ทีม่สีารพฤกษเคมีและฤทธ์ิตานอนุมลูอสิระในปริมาณ
มากไปใชสําหรับการพัฒนาเปนผลิตภัณฑตาง ๆ 
ควรเลือกใชขาวสาลีสายพันธุ MJU2 MJU3 MJU8 
และ MJU10 ในสวนของจมูกขาวผสมราํ ในขณะที่
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ควรใชขาวสาลีสายพันธุ MJU1 MJU2 MJU3 และ 
MJU8 ในสวนเนื้อแปง ดังนั้นขาวสาลีที่ปรับปรุง
พันธุโดยสาขาพืชไร มหาวิทยาลัยแมโจ คือ MJU1 
MJU2 MJU3 จึงเปนสายพันธุ ที่ควรไดรับการ
พิจารณาตัดสินใจสําหรับนําไปใชประโยชนหรือ
ปรบัปรงุพนัธุตอ เพือ่ใหไดขาวสาลทีีม่สีารพฤกษเคมี
และฤทธิต์านอนุมลูอสิระในปรมิาณทีส่งู เมือ่เทยีบ
กับพันธุเปรียบเทียบ นอกจากนี้ยังสามารถใชเปน
แนวทางในการเลือกบริโภค และสรางมูลคาเพ่ิมให
กับขาวสาลีสายพันธุแมโจได ตลอดจนสามารถ
นําไปประยุกตใชในการพัฒนากระบวนการผลิต
เปนผลิตภัณฑเสริมสุขภาพหรือเครื่องสําอางเชิง
พาณชิย และตอยอดผลติภณัฑจากขาวสาลสีายพนัธุ
แมโจสู ระดับอุตสาหกรรมภายในประเทศและ
ตางประเทศตอไป
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การเปรียบเทียบวิธีการสกัดและอัตราสวนของสารสกัดท่ีแตกตางกัน 
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Ratios on Yield, Content of Total Phenolic and Flavonoid in 
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Abstract
This research compared the different extraction methods (maceration, sonication, 

and microwave) with the ratio of ethanol and water (100:0, 80:20, 60:40, 40:60, 20:80, 
and 0:100) on yield of extraction, contents of total phenolic, and flavonoid in Kaempferia 
parviflora Wallich. ex Baker. The results showed that the yield of extraction, total phenolic 
compound, and flavonoid contents in Kaempferia parviflora Wallich. ex Baker had a 
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significantly difference (P<0.05) on different extraction methods with the ratios of ethanol 
and water. The maximum yield (12.23±1.03 %) of the crude extract was observed at the 
maceration method with an ethanol to water ratio of 60:40 while the maximum total 
phenolic compound and flavonoid content were obtained by the microwave extraction 
method. The highest total phenolic compound (65.60±4.62 μgGAE/ mg extract) was 
obtained when extracted with ethanol to water ratio of 60:40. Furthermore, using ethanol 
to water ratio of 100:0 yielded the highest flavonoid content with 93.43±9.78 μgQE/ mg 
extract.
Keywords:  Phenolic, flavonoid, extraction, microwave

 
บทคัดยอ

งานวิจัยน้ีไดเปรียบเทียบวิธีการสกัดท่ีแตกตางกัน (การแชหมัก อัลตราโซนิค และไมโครเวฟ) 
ดวยอัตราสวนของเอทานอลตอนํ้า (100:0, 80:20, 60:40, 40:60, 20:80 และ 0:100) ตอนํ้าหนัก
สารสกัดหยาบ สารประกอบฟนอลิกรวม และปริมาณสารฟลาโวนอยดในกระชายดํา ผลศึกษาพบวา 
นํ้าหนักสารสกัดหยาบ สารประกอบฟนอลิกรวม และปริมาณสารฟลาโวนอยดในกระชายดํา มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ตอวิธีการสกัดดวยอัตราสวนของเอทานอลตอนํ้าตางกัน 
โดยนํา้หนกัสารสกดัหยาบมปีรมิาณมากทีส่ดุ (12.23±1.03%) เมือ่ทาํการสกดัดวยวธิกีารแชหมกั และใช
เอทานอลตอนํ้าที่อัตราสวน (60:40) ในขณะที่สารประกอบฟนอลิกรวม และสารฟลาโวนอยดมีปริมาณ
มากทีส่ดุเมือ่ทาํการสกัดดวยวธิไีมโครเวฟ โดยปริมาณสารประกอบฟนอลกิรวมมีคาสงูทีส่ดุ (65.60±4.62 
มคก.สมมูลของกรดแกลลิกตอ มก.สารสกัดหยาบ) เมื่อสกัดดวยเอทานอลตอนํ้าท่ีอัตราสวน 60:40 
นอกจากนีเ้มือ่ใชเอทานอลและนํา้ทีอ่ตัราสวน 100:0 จะสกดัสารฟลาโวนอยดสงูทีส่ดุ เทากับ 93.43±9.78 
มคก.สมมูลของเคอรซิตินตอนํ้าหนักสารสกัดหยาบ 1 มก.
คําสําคัญ: ฟนอลิก ฟลาโวนอยด การสกัด ไมโครเวฟ

คํานํา
กระชายดาํ (Kaempferia parviflora Wallich. 

ex Baker) เปนพืชในตระกูล Zingiberaceae 
เชนเดยีวกับขงิ ขา และขมิน้ มถีิน่กาํเนิดในประเทศ
เขตรอนชื้น และในประเทศไทย เปนพืชลมลุก
มีลําตนอยูใตดิน (rhizome) ที่เรียกกันทั่วไปวาหัว 
หรอืเหงา โดยเหงาหรือหวัมสีเีขมแตกตางกนั ตัง้แต
สีมวงจาง มวงเขมและดําสนิท กระชายดํามีใบ

ขนาดใหญ และมีสีเขียวเขมกวากระชายท่ัวไป 
ขนาดใบกวางประมาณ 7-15 เซนตเิมตร ยาว 30-35 
เซนตเิมตร ลาํตนมคีวามสงูประมาณ 30 เซนตเิมตร 
(Eungpinichpong et al., 2018) สารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพท่ีพบในเหงากระชายดํา แบงออกไดเปน 
2 กลุมใหญ ไดแก 5,7-dimethoxyflavone และ 
5,7,4-trimethoxyflavone (Sutthanut et al., 
2007) ซึ่งเปนสารในกลุมฟลาโวนอยด นอกจากนี้
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ยงัพบสารกลุมฟนอลกิดวยเชนกนั (Chivapat et al., 
2004) เหงากระชายดํานัน้มสีรรพคุณ และคุณสมบตัิ
ทางดานเภสัชวทิยามากมาย ไดแก ฤทธิต์านอกัเสบ 

ตานเชื้อแบคทีเรีย ตานมะเร็ง และมีสรรพคุณดาน
บํารุงกําลัง (Saokaew et al., 2017) เปนตน

Figure 1 Structure of flavonoid compounds in Kaempferia parviflora Wallich. ex Baker

5,7,4-trimethoxyflavone5,7-dimethoxyflavone

การสกดัเปนกระบวนการทีส่าํคญัอนัดับแรก
ในการแยกสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพออกจากพืช
สมุนไพร ในปจจุบันมีวิธีการสกัดที่นํามาใชเพื่อ
ทําการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพอยูหลายวิธี 
เชน การสกัดแบบแชหมัก การสกัดแบบซอกเลท 
ซึง่เปนกระบวนการสกัดทีถ่กูใชมานานแลว ขอเสยี
ของวิธีการดังกลาวคือ ใชสารเคมีที่คอนขางมาก 
และใชระยะเวลาในการสกัดทีน่าน (Masota et al., 
2020) จงึทําใหในปจจบุนัไดมกีารศึกษาวจิยัเพิม่ข้ึน 
ซึ่งทําใหมีวิธีการสกัดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน 
การสกัดดวยเทคนิคไมโครเวฟ อัลตราโซนิค หรือ
การสกัดดวยคารบอนไดออกไซดวิกฤตย่ิงยวด 
(supercritical fluid CO2 extraction) (Liu et al., 
2016) เปนตน แตวิธีการสกัดดวย supercritical 
fluid CO2 เปนวธิกีารทีต่องใชอปุกรณทีม่รีาคาแพง 
และตองอาศัยนักวิจัยผู ที่มีความชํานาญในการ
ทาํการสกัด จงึทาํใหวธิกีารสกัดดวยไมโครเวฟ และ
อัลตราโซนิคถูกนํามาใชในการสกัดสารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพในพืชสมุนไพรมากกวา (Baghdikian 

et al., 2016; Vinatoru et al., 2017; Siramon 
et al., 2020) ปจจัยหลายประการท่ีมีผลตอ
ประสทิธภิาพในการสกดัสารสาํคญัจากพชืสมนุไพร 
ไดแก เวลาในการสกัด อุณหภูมิ ตัวทําละลาย 
อตัราสวนของแข็งตอตวัทําละลาย ทัง้หมดลวนอาจ
สงผลตอประสิทธิภาพของกระบวนการสกัด 
(Zhang et al., 2018) และในปจจบุนันีก้ารทํางาน
ทีช่วยประหยัดเวลา ลดคาใชจาย ทีเ่รยีกวาการสกัด
แบบสีเขียว (green extraction) และไมยุงยาก
ซับซอน ก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่นํามาคิดทบทวน
พรอมกับประสิทธิภาพในการสกัดพรอมกันไปดวย 
ถึงแมการศึกษาและวิจัยในเร่ืองของกระบวนการ
สกัดสารสําคัญในกระชายดํามมีาอยางตอเน่ืองเชน 
Wongsrikaew et al. (2012) ไดทําการศึกษาการ
สกัดสาร polymethoxyflvonne ในกระชายดํา
ดวยคารบอนไดออกไซดวกิฤตย่ิงยวด หรอื Sudwan 
et al. (2006) ทาํการสกัดสารสกัดหยาบดวยเคร่ือง
สกัดซอกเลต (Soxhlet extraction) เปนตน 
แตในการศึกษาถึงกระบวนการสกัด โดยใชเครื่อง
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มือมีราคาไมแพง ไมยุ งยากซับซอน รวมท้ังใช
สารละลายในการสกัดท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
และนอกจากนี้สามารถนําไปตอยอดหรือประยุกต
ใชในอตุสาหกรรม อาหาร เคร่ืองดืม่ ยา และเคร่ือง
สําอาง ควรยังคงตองมีการศึกษา และพัฒนาตอไป

ดงันัน้งานวจิยันีจ้งึมจีดุมุงหมายเพือ่ประเมิน
ผลของวิธีการสกัด (แชหมัก อัลตราโซนิค และ
ไมโครเวฟ ) และตัวทําละลายที่แตกต างกัน 
(อตัราสวนเอทานอลตอนํา้) ตอปรมิาณนํา้หนกัสาร
สกัดหยาบ สารประกอบฟนอลิก และฟลาโวนอยด 
ในเหงากระชายดํา เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการ
สกัดสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพในพืชสมุนไพรดงักลาว 
และเพ่ือสามารถผลิตสารสกัดจากกระชายดําอยาง
มปีระสิทธภิาพเพ่ือนาํไปตอยอดในการผลิตเปน ยา 
เครื่องสําอาง หรืออาหารเสริมตอไป

อุปกรณและวิธีการ
การเตรียมตัวอยางกระชายดํา

นําตัวอยางกระชายดําจากทองตลาดที่มีชวง
อายุ 10-12 เดือน ในเขตจังหวัดเชียงใหม นํามา
ทําการลาง และทําความสะอาด หั่นเปนชิ้นเล็ก ๆ 
หลงัจากนัน้นําไปอบจนแหงดวยตูอบลมรอน (UN30, 
Memmert, Germany) ทีอ่ณุหภูม ิ45 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 72 ชั่วโมง จนมีปริมาณความชื้นไมเกิน
รอยละ 10 บดเปนผงละเอียดดวยเครื่องปน และ
รอนผานตะแกรงกรองขนาด 40 เมซ เก็บผง
ตัวอยางไวในภาชนะปดสนิท รอทําการทดลอง
ในขั้นตอไป

การสกัดตัวอยางกระชายดํา
งานวิจัยน้ีทําการศึกษา เปรียบเทียบผลของ

วิธีการสกัด ไดแก การแชหมัก อัลตราโซนิค และ
ไมโครเวฟ และอัตราสวนเอทานอลตอนํา้ทีแ่ตกตางกนั 

(100:0, 80:20, 60:40, 40:60, 20:80 และ 0:100 
(v/v)) เพื่อใชในการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ในกระชายดํา

การสกัดดวยวิธีแชหมัก
ชั่งผงตัวอยางกระชายดํา 5.0 กรัม ลงใน

ภาชนะทีม่ฝีาปดสนทิ เตมิสารสกัดเอทานอลตอนํา้
ที่อัตราสวนเทากับ 100:0, 80:20, 60:40, 40:60, 
20:80 และ 0:100 ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ตั้งท้ิงไว
ที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 1 สัปดาห ทําการสกัดใน
เอทานอลตอนํา้ในแตละอตัราสวน 3 ซํา้ นาํสารละลาย
ทีส่กดัไดไปกรองดวยกระดาษกรองเบอร 1 แลวนาํ
ไประเหยจนแหงดวยเครื่อง rotary evaporator 
(Rotavap R-3, Buchi, Switzerland) บันทึก
นํ้าหนักสารสกัดหยาบที่ได เก็บสารสกัดหยาบ
ที่สกัดไดในภาชนะปดสนิททึบแสง ที่อุณหภูมิ 
5 องศาเซลเซียส เพื่อรอการวิเคราะหหาปริมาณ
สารฟลาโวนอยด และสารประกอบฟนอลิกตอไป

การสกัดดวยวิธีอัลตราโซนิค
สกัดผงกระชายดําด วยวิธีอัลตราโซนิค 

(Prommajak et al., 2014) โดยชั่งผงตัวอยาง
กระชายดํา 5.0 กรัม เติมสารสกัดเอทานอลตอนํ้า
ที่อัตราสวนเทากับ 100:0, 80:20, 60:40, 40:60, 
20:80 และ 0:100 ปริมาตร 50 มิลลิลิตร หลังจาก
นั้นทําการสกัดดวยเครื่องอัลตราโซนิค (Sonica 
2200 S3, Soltec, Italy) ที่ความถี่ 40 กิโลเฮิรตซ 
(kHz) เปนเวลา 10 นาที กรองสารละลายที่ไดดวย
กระดาษกรองเบอร 1 นําผงกระชายดําเดิมเติม
สารละลายเอทานอลลงไปในปริมาตรเทาเดิม 
สกดัซ้ําแบบเดิมอกีสองรอบ โดยใชเอทานอลตอนํา้
แตละอัตราสวน 3 ซํ้า นําสารละลายที่สกัดไดไป
ระเหยจนแหงดวยเคร่ือง rotary evaporator 
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(Rotavap R-3, Buchi, Switzerland) บันทึก
นํ้าหนักสารสกัดหยาบที่ได เก็บสารสกัดหยาบ
ที่สกัดไดในภาชนะปดสนิททึบแสง ที่อุณหภูมิ 
5 องศาเซลเซียส เพื่อรอการวิเคราะหหาปริมาณ
สารฟลาโวนอยด และสารประกอบฟนอลิกตอไป

การสกัดดวยวิธีไมโครเวฟ
สกดัผงกระชายดําดวยวธิไีมโครเวฟ (กาญจนา 

และคณะ, 2560) ชัง่ผงตัวอยางกระชายดํา 5.0 กรมั 
เติมสารสกัดเอทานอลตอนํ้าที่อัตราสวนเทากับ 
100:0, 80:20, 60:40, 40:60, 20:80 และ 0:100 
ปริมาตร 50 มิลลิลิตร หลังจากน้ันทําการสกัดดวย
เครื่องไมโครเวฟ (ME81KS-1, Samsung, Korea) 
โดยใชเวลาในการสกัดเทากับ 4 นาที และท่ีคลื่น
ความถีเ่ทากบั 450 วตัต ทาํการสกดัดวยเอทานอล
ตอนํ้าแตละอัตราสวน 3 ซํ้า กรองสารละลายท่ีได
ดวยกระดาษกรองเบอร 1 นําสารละลายที่สกัดได
ไประเหยจนแหงดวยเครื่อง rotary evaporator 
(Rotavap R-3, Buchi, Switzerland) บันทึก
นํ้าหนักสารสกัดหยาบที่ได เก็บสารสกัดหยาบ
ที่สกัดไดในภาชนะปดสนิททึบแสง ที่อุณหภูมิ 
5 องศาเซลเซียส เพื่อรอการวิเคราะหหาปริมาณ
สารฟลาโวนอยด และสารประกอบฟนอลิกตอไป

การวิเคราะหปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวม
การวิเคราะหปริมาณสารประกอบฟนอลิก

รวม (TPC) ดวย Folin-ciocalteu’s reagent 
(Rabeta and Vithyia, 2013; Ueda et al., 2019) 
โดยเตรียมตัวอยางสารสกัดหยาบจากกระชายดํา
ที่ได ทําการสกัดในแตละวิธีให มีความเขมขน 
1 มลิลกิรมัตอมลิลลิติร ดวย dimethyl sulfoxide 
(DMSO) หลังจากนั้นปเปตสารละลายตัวอยาง
ที่เตรียมไวมา 0.3 มิลลิลิตร เติมสารละลาย Folin-

ciocaltue ความเขมขน 1:10 ปริมาตร 1.5 
มลิลลิติร และสารละลายโซเดยีมคารบอเนต ความ
เขมขนรอยละ 10 ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร ผสมให
เขากัน และตั้งท้ิงไวเปนเวลา 10 นาที นําสาร
ตัวอยางท่ีไดไปวัดคาดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 
600 นาโนเมตร ดวยเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร 
(Genesys 10S, Thermo Scientific, USA) นําคา
การดดูกลนืแสงท่ีไดมาเทยีบหาปรมิาณสารประกอบ
ฟนอลกิรวม โดยเทยีบจากกราฟมาตรฐานของกรด
แกลลิกที่ไดจากกราฟความสัมพันธเชิงเสนตรง
ระหวางแกน X คือความเขมขนของสารมาตรฐาน
กรดแกลลิก (มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร) และแกน Y คือ
คาดดูกลนืแสงของสารมาตรฐานแตละความเขมขน 
(Y = 8.6616X – 0.0029, R2 = 0.9950) ที่สราง
ขึน้เอง รายงานผลเปนปริมาณสารประกอบฟนอลิก
รวมในหนวย ไมโครกรัมสมมูลของกรดแกลลิกตอ
นํ้าหนักสารสกัดหยาบ 1 มิลลิกรัม (microgram 
gallic acid equivalent per milligram extract 
weight μgGAE/ mg extract)

การวิเคราะหปริมาณสารฟลาโวนอยด
การวิเคราะหปริมาณสารฟลาโวนอยด (TFC) 

โดยใชวิธี Aluminium Chloride Colorimetric 
(Chang et al., 2006) มีกระบวนการวิเคราะห
ดังตอไปนี้ เตรียมตัวอยางสารสกัดจากกระชายดํา
ที่สกัดไดในแตละวิธีใหมีความเขมขน 2 มิลลิกรัม
ตอมิลลิลิตร แลวเจือจางใหมีความเขมขนเทากับ 
1 และ 0.5 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ดวย dimethyl 
sulfoxide (DMSO) ปเปตสารละลายตัวอยางที่
เตรียมไวอยางละ 250 ไมโครลิตร นาํไปผสมกับนํา้กล่ัน 
1.25 มิลลิลิตร และสารละลายโซเดียมไนเตรท
เขมขนรอยละ 5 ที่ปริมาตร 75 ไมโครลิตร ผสมให
เขากัน และตั้งท้ิงไวเปนเวลา 6 นาที หลังจากนั้น
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จึงเติมสารละลายอะลูมิเนียมคลอไรดความเขมขน
รอยละ 10 ปรมิาตร 150 ไมโครลติร ผสมใหเขากนั 
และต้ังท้ิงไวเปนเวลา 5 นาที หลังจากครบเวลาเติม
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดความเขมขน 
1 นอรมอล ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร และน้ํากล่ัน 
275 ไมโครลิตร นาํสารละลายตัวอยางท่ีไดไปวัดคา
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 510 นาโนเมตร ดวย
เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร (Genesys 10S, 
Thermo Scientific, USA) นําคาการดูดกลืนแสง
ทีไ่ดมาเทยีบหาปรมิาณฟลาโวนอยด โดยเทยีบจาก
กราฟมาตรฐานของเคอรซิตินที่ไดจากกราฟความ
สมัพนัธเสนตรงระหวางแกน X คอืความเขมขนของ
สารมาตรฐานเคอรซตินิ (มลิลิกรมัตอมิลลิลติร) และ
แกน Y คือคาดูดกลืนแสงของสารมาตรฐานแตละ
ความเขมขน (Y = 0.6634X – 0.0179, R2 = 0.9950) 
ทีส่รางข้ึนเอง รายงานผลเปนปริมาณสารประกอบ
ฟลาโวนอยด ในหนวยไมโครกรัมสมมูลเคอรซิติน
ตอนํา้หนักสารสกัดหยาบ 1 มลิลกิรมั (microgram 
quercetin equivalent per milligram extract 
weight, μgQE/ mg extract)

การวิเคราะหผลทางสถิติ
วิเคราะหผลการทดสอบทางสถิติโดยเปรียบ

เทียบคาเฉลี่ยระหวางผลการวิเคราะหดวยวิธี 
Duncan’s new multi range test (DMRT) 
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS 17.0

ผลการวิจัยและวิจารณ
นํ้าหนักสารสกัดหยาบในกระชายดําตอวิธีการ
สกัดที่อัตราสวนของสารสกัดที่ตางกัน

เมื่อนํากระชายดําไปทําการสกัดดวยวิธีการ
แชหมกั อลัตราโซนคิ และไมโครเวฟ ดวยสารละลาย

เอทานอลตอนํา้ทีอ่ตัราสวนแตกตางกนัตามวธิกีาร
ทดลองขางตน จากผลการทดลองทีไ่ดพบวา นํา้หนกั
สารสกัดหยาบที่สกัดไดมีคาตั้งแตรอยละ 5-12 
(Table 1) โดยกรรมวธิกีารสกดัแบบแชหมกัไดนํา้หนกั
สารสกัดหยาบอยูในชวงรอยละ 5-12 เมื่อทําการ
สกัดดวยสารละลายเอทานอลตอนํ้าที่อัตราสวน 
60:40 จะทําการสกัดไดนํ้าหนักมากท่ีสุดเทากับ
รอยละ 12.23±1.03 สําหรับการสกัดแบบอัลตรา
โซนคินัน้ ไดนํา้หนักสารสกัดหยาบอยูในชวงรอยละ 
6-11 และนํ้าหนักสารสกัดหยาบมากท่ีสุดเมื่อ
ทําการสกัดดวยสารละลายเอทานอลตอนํ้าที่
อตัราสวน 60:40 และ 40:60 (รอยละ 10.62±0.47 
และ 10.67±0.86 ตามลําดับ) ในขณะที่การสกัด
ดวยไมโครเวฟพบวา มนีํา้หนกัสกดัหยาบอยูในชวง
รอยละ 5-11 เมือ่ทําการสกัดดวยสารละลายเอทานอล
ตอนํ้าที่อัตราสวน 60:40 และ 40:60 จะทําให
สามารถสกัดไดนํ้าหนักมากท่ีสุดเทากับรอยละ 
10.95±0.67 และ 11.01±0.28 ตามลําดับ

นําขอมูลของน้ําหนักสารสกัดหยาบท้ังหมด
มาทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติพบวา มีความ
แตกตางกนัทางสถติอิยางมนียัสําคญั (P<0.05) ตอ
วธิกีารสกัด และอัตราสวนของสารละลายเอทานอล
ตอนํา้ โดยพบวาเมือ่ทาํการสกดัดวยวธิแีชหมกั และ
สารละลายเอทานอลตอนํา้ทีอ่ตัราสวนเทากับรอยละ 
60 จะทําใหสามารถสกัดไดนํ้าหนักสารสกัดหยาบ
มากทีส่ดุเทากับรอยละ 12.23±1.03 ผลการทดลอง
ทีไ่ดมคีวามใกลเคยีงกบังานวจิยัของ Hikmawanti 
et al. (2021) ที่พบวาเมื่อใชสารละลายเอทานอล
ที่ความเขมขนรอยละ 50 สามารถสกัดสารสกัด
หยาบไดมากกวา เอทานอลทีค่วามเขมขนอืน่ ๆ  (70 
และ 96 เปอรเซ็นต) ทั้งนี้อาจเนื่องจากสารละลาย
ผสมของเอทานอลที่มีนํ้าเปนสวนประกอบมีความ
เปนข้ัวมากกวาสารละลายที่เปนเอทานอลเพียง
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อยางเดียว จึงทําใหสามารถสกัดสารกลุมโปรตีน 
และคารโบไฮเดรต ซึง่เปนกลุมสารท่ีพบในกระชายดํา 
สงผลใหสามารถสกัดสารสกัดหยาบไดนํ้าหนักท่ี
มาก (Do et al., 2014)

ปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวมในกระชายดํา
ตอกระบวนการสกัดและอัตราสวนของสารสกัด
ที่แตกตางกัน

จากการศกึษาปรมิาณสารประกอบฟนอลกิรวม
ของกระชายดําทีผ่านกระบวนการสกัดทีอ่ตัราสวน
ของสารละลายเอทานอลตอนํา้ทีต่างกนั (Table 1) 
พบวาปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวมมีคาอยูใน
ชวงเทากบั 29-66 ไมโครกรัมสมมูลของกรดแกลลิก
ตอนํ้าหนักสารสกัดหยาบ 1 มิลลิกรัม เมื่อทําการ
วเิคราะหขอมลูทางสถติพิบวาปริมาณสารประกอบ
ฟนอลิกรวมมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมี
นัยสําคัญ (P<0.05) ซึ่งการสกัดดวยวิธีไมโครเวฟ 
ดวยสารละลายเอทานอลตอนํา้ทีอ่ตัราสวนรอยละ 
60 จะทําใหสามารถสกัดสารประกอบฟนอลิกรวม
สูงที่สุดเทากับ 65.60±4.62 ไมโครกรัมสมมูลของ
กรดแกลลิกตอนํ้าหนักสารสกัดหยาบ 1 มิลลิกรัม

เมื่อทําการพิจารณาถึงปริมาณสารประกอบ
ฟนอลกิรวมในแตละวิธกีารสกดั พบวาการสกดัดวย
วิธีแชหมัก การสกัดดวยวิธีอัลตราโซนิค และการ
สกัดดวยวิธีไมโครเวฟ ไดปริมาณสารประกอบ
ฟ นอลิกรวมมากที่สุดเท ากับ 48.75±2.62 
59.18±2.91 และ 65.60±4.62 ไมโครกรัมสมมูล
ของกรดแกลลกิตอนํา้หนกัสารสกดัหยาบ 1 มลิลกิรมั 
ตามลําดับ เมื่อใชสารละลายเอทานอลตอนํ้า
ที่อัตราสวนเทากับ 60:40 และจากผลการทดลอง
ที่ไดพบวา ทั้งสามวิธีมีแนวโนมที่สอดคลองกันคือ 
เม่ือเพ่ิมอัตราสวนของปริมาณน้ําจนถึงรอยละ 40 

จะทําใหมปีระสิทธภิาพในการสกัดสารกลุมฟนอลิก
ไดดีที่สุด (Figure 2)

ปจจยัทีม่ผีลตอประสิทธภิาพในกระบวนการ
สกัดสารสาํคญัในพชื และพชืสมนุไพรมหีลายปจจยั
ดวยกัน เชน ชนิดของสารสกัด ความมีขั้วของสาร
สกัด และวิธีการสกัด เปนตน (Dent et al., 2013) 
การสกัดแบบแชหมกั ถอืเปนวธิกีารสกัดแบบด้ังเดิม
โดยวิธีการดังกลาวนี้ จะอาศัยคุณสมบัติของตัวทํา
ละลาย และอาจจะตองใชอุณหภูมิที่สูงในขณะ
ทําการสกัด เพื่อชวยทําใหการสกัดมีประสิทธิภาพ
ทีด่ ีจึงมโีอกาสท่ีสารสําคญัหลายชนิดเกิดการสูญเสีย
ในขณะทีท่าํการสกดั นอกจากนีแ้ลวยงัใชระยะเวลา
ในการสกดัทีค่อนขางนาน (Mandal et al., 2007) 
จากการทดลองในการวิจัยนี้จะเห็นไดวาการสกัด
แบบแชหมกัใชเวลาในการสกดั 7 วนัตอหนึง่ตวัอยาง 
และจากผลการทดลองท่ีไดพบวา ประสิทธิภาพ
ในการสกัดสารกลุมฟนอลิก มีปริมาณนอยเมื่อ
เทียบกบัสองวธิทีีไ่ดทาํการทดลอง คอื อลัตราโซนคิ 
และวิธีไมโครเวฟ จากผลการวิจัยในคร้ังนี้พบวา 
เมือ่ทาํการสกดัดวยวธิไีมโครเวฟ จะทาํใหประสทิธภิาพ
ในการสกัดสารฟนอลิกรวม และสารฟลาโวนอยด
มีปริมาณมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องจากการสกัดดวย
ไมโครเวฟ เปนวธิกีารสกดัสารออกฤทธิท์างชวีภาพ 
ซึ่งใชพลังงานไมโครเวฟเพ่ือผลิตความรอน และ
สงผานคลื่นไมโครเวฟไปยังเซลลพืชทําใหโมเลกุล
ของนํ้า หรือความชื้นที่มีอยู ในเซลลพืชเกิดการ
สัน่สะเทือน เกดิแรงดันขึน้ภายในเซลลทาํใหเซลลแตก 
และทําใหปลอยสารฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีอยูภายใน
เซลลออกมาผสมกบัตวัทาํละลายทีใ่ชสกดั ขอดขีอง
วธินีีค้อื ใชเวลาในการสกัดสัน้ ไมเปลืองตัวทําละลาย 
และระยะเวลาในการสัมผัสกับความรอนท่ีสั้น 
(Rosa et al., 2019) ซึ่งการสกัดดวยวิธีไมโครเวฟ
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Figure 2 Effect of different extraction methods as maceration method (A), sonication 
method (B), and microwave method (C) with different solvent ratios on total phenolic 
compounds and flavonoid contents in Kaempferia parviflora Wallich. ex Baker

A

B

C
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ใชระยะเวลาการสกัดสั้นที่สุด เทากับ 12 นาที
ตอหน่ึงตัวอยาง ในขณะท่ีการสกัดดวยวิธีแบบ
อลัตราโซนิค ใชเวลาในการสกัดเทากบั 30 นาทตีอ
หนึ่งตัวอยาง ซึ่งทําใหมีโอกาสท่ีสารออกฤทธ์ิทาง
ชีวภาพสัมผัสกับความรอนที่เกิดขึ้นในขณะที่ทํา
การสกัดนานกวาวิธีการสกัดดวยไมโครเวฟ อาจ
สงผลทําใหสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในกระชายดํา
เกดิการเสือ่มสลายไปในขณะทีท่าํการสกดั นีจ่งึอาจ
เปนเหตุผลหน่ึงทีท่าํใหการสกัดดวยวิธขีองไมโครเวฟ
มีประสิทธิภาพในการสกัดที่ดีที่สุดเม่ือเทียบกับ
วิธีการสกัดแบบอัลตราโซนิค และวิธีการแชหมัก 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยหลาย ๆ ชิ้นที่พบวา การ
สกัดสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพในพืช และพืช
สมุนไพรดวยวิธีไมโครเวฟมีประสิทธิภาพดีที่สุด 
(Lianfu and Zelong, 2008; Golmakani and 
Rezaei, 2018)

ปริมาณสารฟลาโวนอยดในกระชายดําที่ผาน
กระบวนการสกัดที่แตกตางกัน

จากปริมาณสารฟลาโวนอยดทีท่าํการวิเคราะหได 
(Table 1) พบวา เมื่อทําการสกัดดวยวิธีที่แตกตาง
กันดวยสารละลายเอทานอลที่อัตราสวนตางกัน 
ปรมิาณสารฟลาโวนอยดทีท่าํการสกดัไดมคีาอยูในชวง 
16-94 ไมโครกรัมสมมูลเคอรซิตินตอนํ้าหนัก
สารสกัดหยาบ 1 มิลลิกรัม เมื่อนําผลการทดลอง
ทั้งหมดมาทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติพบวา 
ปริมาณสารฟลาโวนอยดมีความแตกตางกันทาง
สถิติอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) โดยพบวาเมื่อทํา
การสกดัดวยวิธไีมโครเวฟดวยสารละลายเอทานอล
ตอนํา้ทีอ่ตัราสวน 100:0 สามารถสกัดสารฟลาโวนอยด
สงูทีส่ดุเทากบั 93.43±9.78 ไมโครกรัมสมมลูเคอรซตินิ
ตอนํ้าหนักสารสกัดหยาบ 1 มิลลิกรัม ซึ่งมีความ
สอดคลองกบัผลการวเิคราะหปรมิาณสารประกอบ

ฟนอลิกรวมจากขางตน และจากผลการทดลอง
ที่ไดพบวา ทั้งสามวิธีมีแนวโนมที่สอดคลองกันคือ 
เมื่อทําการสกัดดวยเอทานอลตอนํ้าในอัตราสวน 
100:0 มีประสิทธิภาพในการสกัดสารกลุ มสาร
ฟลาโวนอยดไดดีที่สุดเมื่อเทียบกับสารละลาย
เอทานอลตอนํ้าที่อัตราสวนอื่น ๆ (Figure 2)

ในแตละกรรมวิธีการสกัดจะไดปริมาณสาร
ฟลาโวนอยดที่ตางกันคือ การสกัดแบบแชหมักมี
ปริมาณของสารฟลาโวนอยดอยู ในชวง 17-48 
ไมโครกรมัสมมลูเคอรซตินิตอนํา้หนกัสารสกดัหยาบ 
1 มิลลิกรัม และทําการสกัดไดสารฟลาโวนอยด
มากที่สุดเทากับ 45.69±4.15 และ 47.60±5.05 
ไมโครกรัมสมมูลเคอรซิตินตอนํ้าหนักสารสกัด
หยาบ 1 มิลลิกรัม เมื่อทําการสกัดดวยสารละลาย
เอทานอลตอนํ้าที่อัตราสวน 100:0 และ 80:20 
ตามลําดับ สําหรับการสกัดแบบอัลตราโซนิค สกัด
สารฟลาโวนอยดไดอยูในชวง 19-57 ไมโครกรัม
สมมูลเคอรซตินิตอนํา้หนกัสารสกัดหยาบ 1 มลิลกิรมั 
และมปีรมิาณสารฟลาโวนอยดมากท่ีสดุเมือ่ทาํการ
สกัดดวยสารละลายเอทานอลตอนํ้าที่อัตราสวน 
100:0 (57.25±4.41 ไมโครกรมัสมมลูเคอรซตินิตอ
นํ้าหนักสารสกัดหยาบ 1 มิลลิกรัม) ในขณะท่ีการ
สกดัดวยไมโครเวฟพบวา มปีรมิาณสารฟลาโวนอยด
อยูในชวง 16-94 ไมโครกรัมสมมูลเคอรซิตินตอ
นํ้าหนักสารสกัดหยาบ 1 มิลลิกรัม เมื่อทําการสกัด
ดวยสารละลายเอทานอลตอนํ้าที่อัตราสวน 100:0 
ทําใหสามารถสกัดไดสารฟลาโวนอยดมากที่สุด
เทากับ 93.43±9.78 ไมโครกรมัสมมลูเคอรซตินิตอ
นํ้าหนักสารสกัดหยาบ 1 มิลลิกรัม

ป จจัยที่สําคัญอีกอย างหนึ่ งที่ส  งผลต อ
ประสิทธิภาพในการสกัดคือความมีขั้ วของ
สารละลายที่ใชทําการสกัด โดยหลักการพื้นฐาน
ของการสกัด คือตามกฎ Like dissolves like 
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โดยสารที่มีขั้วจะถูกสกัดออกมาไดดีดวยตัวทําลาย
ทีม่ขีัว้ จากการทดลองนีไ้ดทาํการเลอืกใชเอทานอล
กับนํ้า ซึ่งน้ําจะมีคุณสมบัติเปนตัวทําละลายที่มีขั้ว
มากที่สุด โดยมีคา polar index เทากับ 10.2 
ในขณะที่เอทานอลมีคา polar index เทากับ 5.2 
ซึง่ความเปนขัว้ของสารละลายจะลดลงมา (Kkeiman 
et al., 2016) ดังนั้นเมื่อนําไปทําการสกัดสารกลุม
ฟนอลิก และสารกลุ มฟลาโวนอยดที่พบเปน
องคประกอบในกระชายดํานั้น (Yenjai et al., 
2004; Azuma et al., 2008) เมื่อพิจารณาจาก
โครงสรางของสารสาํคัญทัง้สองกลุมพบวาสารกลุม
ฟนอลิกมีคุณสมบัติของความมีขั้วมากกวา เมื่อ
เทียบกับสารกลุมของฟลาโวนอยด ดังนั้นจึงเปน
สาเหตุใหเมื่อทําการสกัดดวยสารละลายเอทานอล
อตัราสวนทีม่ปีรมิาณนํา้ผสมเพิม่มากขึน้ (ทีอ่ตัราสวน 
60:40) มปีระสทิธภิาพในการสกดัสารกลุมฟนอลกิ
ไดดทีีส่ดุ ในขณะทีก่ลุมฟลาโวนอยดสามารถละลาย
ออกมาไดมากกวาเมือ่ใชสารละลายทีเ่ปนเอทานอล
เทานั้น สอดคลองกับงานวิจัยของ Do et al. 
(2014) ที่พบวาการสกัดสารกลุมฟลาโวนอยดใน 
Limnophila aromatica ดวยสารละลายเอทานอล 
100 เปอรเซ็นต มีประสิทธิภาพการสกัดดีที่สุด

สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนี้เปรียบเทียบผลของวิธีการสกัด 

ไดแก การแชหมกั อลัตราโซนคิ และไมโครเวฟ ดวย
อัตราสวนเอทานอลตอน้ําที่แตกตางกัน (100:0, 
80:20, 60:40, 40:60, 20:80 และ 0:100) เพื่อใช
ในการสกัดสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพในกระชายดํา 
จากผลการวิจัย พบวาปริมาณของน้ําหนักสาร
สกดัหยาบมนีํา้หนกัมากทีส่ดุเมือ่สกดัดวยวธิแีชหมกั
โดยใชสารละลายเอทานอลตอนํ้าที่อัตราสวน
รอยละ 60 สาํหรบัสารฟลาโวนอยดเมือ่สกดัดวยวธิี

ไมโครเวฟ ดวยสารละลายเอทานอลตอนํา้อตัราสวน 
100:0 มีประสิทธิภาพในสกัดไดดีที่สุด ในขณะที่
สารประกอบฟนอลิกจะใชสารละลายเอทานอล
ตอนํ้าอัตราสวน 60:40 และสกัดดวยวิธีไมโครเวฟ
จะใหผลไดดีที่สุดเชนกัน
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Abstract
The objectives of this research were to study the effects of foliar spray with calcium 

and boron (CaB) on yield quality of melon. A factorial in randomized complete block 
design was employed. The first factor consisted of no foliar application, and CaB foliar 
application at the rate of 0.75, 1.5, 2.25 and 3 ml/liters of water applied at 1, 2, 3 and 4 
weeks after the flowering stage (four times). The second factor comprised 2 melon cultivars 
(honeydew 1348 and TML-052). The results revealed that the CaB foliar application in 
different concentrations resulted in fresh fruit weight, peel thickness, flesh thickness, 
firmness and total soluble solid were significantly different. CaB foliar at the rate of 3 ml/
liters of water gave the highest fresh fruit weight (1,866 g) flesh thickness (37 mm), brix 
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value (14.06 %brix) and fruit diameter (15.51 cm). When considering interaction between 
cultivar and CaB rate found that CaB foliar at the rate of 3 ml/liters of water in TML-052 
cultivar gave the highest flesh thickness and total soluble solid. The yield of TML-052 
cultivar was greater than that of Honeydew 1348. In addition, concentration of CaB in 
pulp had significant differences among the cultivars. Foliar of CaB in different rate resulted 
in higher total B concentration in TML-052 than Honeydew 1348 cultivar, whereas the 
total Ca concentration in Honeydew 1348 greater than that in TML-052. CaB foliar at the 
rate of 3 ml/liters of water gave the highest calcium and boron concentration in all parts 
of plant. However, foliar application at the rate of 3 ml/liters of water gave the highest 
economic return (16,524 baht/crop for Honeydew 1348 and 25,084 baht/crop for TM-052).
Keyword: melon calcium boron foliar spray

บทคัดยอ
วตัถปุระสงคของการวิจยัเพ่ือศกึษาผลของการฉีดพนแคลเซียมและโบรอน (CaB) ทางใบตอคณุภาพ

ผลผลิตของเมลอน วางแผนการทดลอง Factorial in Randomized Complete Block Design 
ปจจัยแรกประกอบดวย การไมฉีดพน CaB ฉีดพน CaB อัตรา 0.75, 1.5, 2.25 และ 3.0 มิลลิลิตร/ลิตร 
หลังระยะดอกบาน สัปดาหละคร้ัง เปนเวลา 4 สัปดาห ปจจัยท่ี 2 ประกอบดวย เมลอนสายพันธุ 
Honeydew 1348 และสายพันธุ TM-052 ผลการทดลองพบวาการให CaB ทางใบในอัตราตางกัน
มีผลใหนํ้าหนักผลสด เสนผานศูนยกลางผล ความหนาเปลือก ความหนาเนื้อ ความแนนเนื้อ ปริมาณของ
ของแขง็ทีล่ะลายน้ําไดมคีวามแตกตางอยางมนียัสาํคญัทางสถติ ิการให CaB ทางใบอตัรา 3 มลิลลิติร/ลติร 
สงผลใหนํ้าหนักผลสด (1,866 กรัม) ความหนาของเนื้อ (37 มิลลิเมตร) ปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าได 
(14.06 องศาบริกซ) และเสนผานศูนยกลางผล (15.51 เซนติเมตร) สูงที่สุด เมื่อพิจารณาอิทธิพลรวม
ระหวางปจจัย พบวา การให CaB ทางใบอัตรา 3 มิลลิลิตร/ลิตร ในสายพันธุ TML-052 มีผลใหความ
หนาเน้ือและปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดสูงสุด โดยสายพันธุ TM-052 ใหผลผลิตสูงกวาสายพันธุ 
Honeydew 1348 ความเขมขนของแคลเซียมและโบรอนในเมลอนที่ระยะเก็บเกี่ยว พบวาสายพันธุ 
Honeydew 1348 มีความเขมขนของแคลเซียมในเนื้อผลและใบสูงกวาสายพันธุ TML-052 ในทาง
ตรงกันขามสายพันธุ TML-052 มีความเขมขนโบรอนในเนื้อผลมากกวาสายพันธุ Honeydew 1348 
การฉีดพน CaB อัตรา 3 มิลลิลิตร/ลิตร สงผลใหความเขมขนของแคลเซียมและโบรอนในสวนตาง ๆ  ของ
พืชสูงที่สุด นอกจากนี้ การให CaB ทางใบอัตรา 3 มิลลิลิตร/ลิตร ใหผลตอบแทนสูงท่ีสุด (16,524 บาท/
รอบการผลิต สําหรับพันธุ Honeydew 1348 และ 25,084 บาท/รอบการผลิต สําหรับพันธุ TM-052)
คําสําคัญ:  เมลอน แคลเซียม โบรอน การพนปุยทางใบ
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คํานํา
เมลอน (Cucumis melo L.) อยูในวงศ 

Cucurbitaceae กลุมเดียวกับแตงกวา เปนพืชที่มี
ราคาแพงและไดรับความนิยมอยางมากในปจจุบัน 
คณุภาพผลผลิตนอกจากจะข้ึนอยูกบัสายพันธุและ
สภาพอากาศแลว อัตราปุยที่เหมาะสมและความ
สมดุลของธาตุอาหารยังเปนปจจัยหลักที่มีความ
สําคัญอยางมาก สําหรับระบบการปลูกเมลอน
ในปจจุบันเกษตรกรมักประสบปญหาผลเมลอน
ไมสมบูรณ คุณภาพไมไดมาตรฐานเปนสาเหตุให
ราคาตกตํา่ โดยในระบบการปลกูแบบไมใชดนิเปน
วัสดุปลูกที่มีการใหสารละลายทางนํ้าทําใหเมลอน
มีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วและอายุสั้น เมลอน
จงึตองการธาตุอาหารท่ีสมดุลเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของ
ผลและยืดอายุการวางจําหนายของผลผลิต มีการ
รายงานการขาดธาตุอาหารหลักและจุลธาตุอยาง
กวางขวางในแตงกวา (Carmona et al., 2015) 
ซึ่งเปนอุปสรรคในการผลิตของพืชในวงศนี้ การ
จัดการธาตุอาหารพืชที่เหมาะสมเปนแนวทาง
ปจจัยหน่ึงที่มีความสําคัญตอการเจริญเติบโตและ
คุณภาพของผล แคลเซียมเปนธาตุหนึ่งที่มีบทบาท
สําคัญทางสรีระของพืชดานเสถียรภาพของผนัง
เซลลทําหนาที่เชื่อมโยงภายในเน้ือเยื่อทําใหผนัง
เซลลเน้ือเยือ่และตนพชืมคีวามแขง็แรง และยงัเปน
โคแฟกเตอรของเอนไซมโปรตีนไคเนสและแอลฟา
อะไมเลสท่ีมีบทบาทสําคัญในการเคล่ือนยายแปง
ไปยงัสวนอืน่ของพชื (ยงยทุธ, 2558) รวมไปถงึการ
รักษาคุณภาพผลผลิตในการเก็บรักษา ปริมาณ
วติามนิซ ีและความแนนเนือ้ของผลเมลอน (Bernadac 
et al., 1996) และแคลเซียมควบคุมการนิ่มเนื้อ
และการเส่ือมสภาพของผลไมในระดับเมมเบรน 
(Lester, 1996; Lamikanra and Watson, 2004) 
มรีายงานการพนแคลเซยีมในพลบัสายพนัธุ “FUYU” 

(พนัธุฟยู)ู สารละลายแคลเซยีมคลอไรด 0.5 เปอรเซน็ต 
(กรัม/มิลลิลิตร) ทําใหนํ้าหนักมากที่สุด 28.07 
กิโลกรัม/ตน นอกจากนี้ ชัยสิทธิ์ และคณะ (2559) 
ไดศกึษาผลของการใช CaB ทีม่ตีอความเขมขนของ
ธาตุอาหารในใบและปริมาณผลผลิตของพลับ
สายพนัธุซชิแูละสายพันธุฟยู ูพบวา พลบัสายพนัธุฟยูู
มจีาํนวลผลตอตน นํา้หนกัผลผลิตตอตนและน้ําหนัก
ตอผลเพ่ิมมากข้ึนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถติติามความเขมขนของสารละลาย CaB ทีเ่พิม่ข้ึน 
การฉีดพนสารละลาย CaB มีผลทําใหไดผลผลิต
มากข้ึนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แต
ไมมผีลตอปริมาณของแข็งทีล่ะลายน้ําได และเปนไป
ในแนวทางเดียวกันทั้งในพลับพันธุซิชูและพันธุฟูยู 
โบรอนเปนจลุธาตุทีม่บีทบาทสําคญัในกระบวนการ
ทางสรรีวทิยาของพืช เชน การยืดตวัของเซลล ขนสง
นํา้ตาล การพฒันาเนือ้เยือ่เจรญิและการสงัเคราะห
ผนงัเซลลการออกดอกและการผสมเกสร ชวยใหตดิผล 
การเคลือ่นยายฮอรโมน การใชประโยชนจากไนโตรเจน
และการแบงเซลล (Mengel and Kirkby, 1982) 
และยังเกี่ยวของกับการดูดแคลเซียมของราก 
การนําแคลเซียมไปใชประโยชนใหมีประสิทธิภาพ
สงูสดุ อกีท้ังยงัชวยเพิม่ปรมิาณคลอโรฟลลในใบพชื 
หากพืชขาดโบรอนจะมีอาการใบเหี่ยวหรือมวนงอ 
ผล หัว หรือรากที่แตกจะเนาเปอย (Khamwaree 
and Khurnpoon, 2016) ทําใหตายอดตายและ
เริม่มตีาขาง ลาํตนไมยดืตวั ใบและกิง่ชดิกัน ใบเลก็ 
เปราะบาง (คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541) 
นอกจากนี ้Srilatha and Kumar (2019) พบวาการ
ฉดีพนทางใบโดยใชบอแรกซความเขมขน 1 เปอรเซน็ต 
รวมกับแคลเซียมไนเตรท ความเขมขน 6 เปอรเซ็นต 
เมื่อ 30 และ 50 วันหลังปลูกสามารถชวยเพิ่ม
ผลผลิตเมลอนไดอยางมีนยัสาํคัญทางสถิต ิการเพ่ิม
ธาตอุาหารโดยเฉพาะ CaB ในระยะท่ีพชืกําลงัมกีาร
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เจริญเติบโตและเริ่มพัฒนาผล เปนแนวทางหนึ่ง
ในการเพ่ิมคุณภาพของผล ซึ่งวิธีการใหปุยทางใบ
เปนวธิทีีม่ปีระสทิธิภาพในการปรบัปรุงผลผลติโดย
การเพิม่สถานะธาตอุาหารพืชในชวงเวลาทีต่องการ
สารอาหารสูง (Lovatt, 2013) จากงานวิจยัทีก่ลาว
ขางตน จะเห็นไดวา CaB มีบทบาทสําคัญตอการ
เพิ่มคุณภาพผลผลิตของพืชหลายชนิด ในขณะที่
เมลอนซึ่งเปนพืชที่ไดรับความนิยมในตลาดมาก 
ยงัไมพบงานวิจยัดานการใช CaB ตอผลผลิตเมลอน
มากนกั ดงัน้ัน งานวจิยัน้ีจงึมวีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษา
อตัราทีเ่หมาะสมของสารละลาย CaB ในรปูสารละลาย
คเีลตโดยวิธพีนทางใบเพ่ือเพิม่คุณภาพและผลผลิต
ของเมลอน รวมทั้งชวยยกระดับผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจใหเพิ่มสูงขึ้นดวย

อุปกรณและวิธีการ
ทําการทดลองในโรงเรือนอัจฉริยะของ

คณะเกษตร กาํแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน ทําการทดลองระหวาง 16 
เมษายน - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยวางแผน
การทดลอง 5 × 2 Factorial in Randomized 
Completely Block Design โดยปจจัยที่ 1 คือ 
อัตราการฉีดพนสารละลาย CaB 5 อัตรา ไดแก 0, 
0.75, 1.5, 2.25 และ 3 มลิลลิติร/ลติร โดยใชปุยเคมี
ธาตรุองและธาตอุาหารเสรมิในรปูสารละลายคเีลต
เตรยีมจาก Nurich® บรษิทัเจยีไต จาํกดั ประกอบดวย 
10.5% CaO และ 1.5% B2O3 ปจจัยที่ 2 คือพันธุ
เมลอน จํานวน 2 สายพันธุ ไดแก สายพันธุ 
Honeydew 1348 และสายพันธุ TML-052 โดย
การนําตนกลาเมลอนอายุ 10 วันยายลงปลูก
ในกระถางขนาด 14 นิว้ ใชขยุมะพราวเปนวสัดปุลกู 
วางกระถางแบบแถวคู ระยะหางระหวางกระถาง
ในแถว 30 เซนติเมตร ระยะหางภายในแถวคู 

30 เซนติเมตร เมื่อเมลอนอายุ 28 วัน ตัดเถาแขนง
ที่เกิดจากขอที่ 1-8 ของเถาหลักท้ิง ปลอยให
เถาแขนงเจริญในขอที่ 9-12 ของเถาหลัก เด็ดยอด
เถาแขนงใหเหลอื 2 ขอ หรอืมใีบ 2 ใบ ดอกเพศเมีย
จะเจรญิในขอแรกของเถาแขนง เมือ่เริม่มกีารตดิผล 
จึงคัดเลือกผลท่ีสมบูรณไวตนละ 1 ผล เด็ดยอด
เถาหลักเมื่อมีใบจริง 25 ใบ และใหเด็ดใบลางสุด
ออกอีก 3-5 ใบ เพื่อเพิ่มการถายเทของอากาศ 
ลดการสะสมของความชืน้ท่ีชกันาํใหเกิดโรคราตาง ๆ  
และลดการแกงแยงอาหารจากใบลาง ใหปุยโดยใช
สารละลายธาตุอาหารพรอมกับระบบน้ําหยด โดย
เตรียมปุยจากสูตรของ Enshi Solution (ศราวุธ, 
2558) ผสมปุยลงในถังผสมขนาด 200 ลติร กาํหนด
เวลาใหปุยในระบบน้ําผานเคร่ืองต้ังเวลาอัตโนมัติ 
ซึง่ปริมาณน้ําทีใ่หแกตนเมลอนหลังยายกลา 0.5 ลติร/
ตน/วัน และในชวงที่กําลังออกดอกและติดผล 
2 ลิตร/ตน/วัน โดยในชวง 35 วันหลังจากยายปลูก
มีปรับคาการนําไฟฟาในถังผสมปุยเปน 1.5-1.7 
มิลลิซีเมนส/เซนติเมตร และใหปรับเปน 2.0-2.5 
มิลลิซีเมนส/เซนติเมตร

บนัทึกขอมูลผลผลิตและองคประกอบผลผลิต
ที่ระยะ 75 วัน ไดแก ขนาดผล นํ้าหนักผล ความ
แนนเนือ้ โดยใชเครือ่ง Firmness Tester (Endeccotts 
รุน FT 327 ประเทศอิตาลี) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 
หวักด 0.3 เซนติเมตร นาํคาท่ีไดมาคํานวณเปนหนวย
นิวตัน โดยคํานวณจากคาที่อานได (กิโลกรัม) × 
9.807 และปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าได (Total 
Soluble Solids: TSS) โดยการสุมเน้ือผลจาก 
บริเวณกลางผล ขั้วผล และปลายผล โดยนํานํ้าคั้น
ที่ไดจากท้ังสามสวนมาวิเคราะหคา TSS โดยใช
เครือ่ง Digital Refractometer (ATAGO รุน PAL-1 
ประเทศญีปุ่น) วเิคราะหความเขมขนของ CaB จาก
ใบท่ี 12 ลําตนและผลเปลือก โดยนําตัวอยางพืช
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แตละสวนที่อบแหงมาบดใหละเอียดและนําไป
ย อยสลายด วย HNO3:HClO4 โดยวิธี Wet 
Ashing (Jones et al., 1991) วิเคราะหปริมาณ
แคลเซียมรวมวัดดวย Atomic Absorption 
Spectrophotometer (Agilent Technologies 
รุน 200 Series AA ประเทศสหรัฐอเมริกา) และ
ปริมาณโบรอนรวมวัดดวยเคร่ือง Spectrophotometer 
(Thermo Scientific รุน Genesys 20 ประเทศ
สหรัฐอเมริกา) ที่ความยาวคลื่น 440 นาโนเมตร 
(ทัศนีย และจงรักษ, 2542)

ขอมูลจากทดลองนําไปวิเคราะหความ
แปรปรวนทางสถิต ิและเปรียบเทียบความแตกตาง
ทางสถิติ โดยวิธี Duncan’s multiple range test 
ที่ระดับความเชื่อมั่นร อยละ 95 การคํานวณ
ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรโดยใชอัตราสวน
ผลตอบแทนตอตนทนุ (Benefit-Cost Ratio: BCR) 
สามารถนํามาใชเพื่อพิจารณามูลคาผลตอบแทนที่
มมีากกวาหรือนอยกวามลูคาตนทนุ โดยการจัดการ
ธาตุอาหารเฉพาะพ้ืนที่ที่เหมาะสมตองมีคา BCR 
มากกวา 1 หมายความวา ผลตอบแทนท่ีไดจากการ
ลงทุนจะมีมากกวาตนทุนที่ตองเสียไป หรืออยาง
นอยที่สุดเทากับ 1 หมายความวาผลตอบแทนท่ีได
จากการลงทุนมีคาเทากับคาใชจายท่ีเสียไปพอดี 
(จรัณธร และคณะ, 2561) โดยที่

โดยกําหนดให 
Bt = มูลคาผลตอบแทนในป t
Ct  =  มูลคาตนทุนในป t
t  =  ระยะเวลา (1, 2, 3… n)

ผลการวิจัยและวิจารณ
ผลของแคลเซียมและโบรอนตอคุณภาพและ
ผลผลิตของเมลอน

การให CaB ทางใบในอัตราตางกันมีผลให
นํ้าหนักผลสด เสนผานศูนยกลางผล ความหนา
เปลือก ความหนาเนื้อ ความแนนเนื้อ ปริมาณของ
ของแข็งท่ีละลายนํ้าได มีความแตกตางอยางมี
นยัสาํคญัทางสถติ ิ(Table 1) โดยการให CaB ทางใบ
อตัรา 3 มลิลลิติร/ลติร สงผลใหนํา้หนกัผลสด ความ
หนาของเนื้อ ปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าไดและ
เสนผานศูนยกลางผลสูงที่สุดคือ 1,865.88 กรัม 
36.95 มิลลิเมตร 14.06 องศาบริกซ และ 15.51 
เซนตเิมตร ตามลาํดบั ในขณะทีก่ารไมให CaB ทาง
ใบมีผลใหความหนาเน้ือและปริมาณของแข็ง
ที่ละลายนํ้าไดตํ่าที่สุดคือ 27.84 มิลลิเมตร และ 
11.02 องศาบริกซ ตามลําดับ จากผลการทดลอง
มีขอสังเกตวา ความหนาเนื้อและปริมาณของแข็ง
ที่ละลายน้ําไดของเมลอนเพ่ิมข้ึนตามความเขมขน
ของ CaB ที่สูงข้ึน ในขณะท่ีความหนาเปลือกของ
เมลอนลดลง ซึง่แคลเซยีมเปนองคประกอบท่ีสาํคญั
ของแคลเซยีมเพก็เทต (Pectate) ทาํหนาทีค่ลายกาว
เช่ือมผนังเซลลทําใหเซลลเนื้อเย่ือตนพืชแข็งแรง
เพิ่มมากขึ้น (McLaughlin and Wimmer, 1999) 
เมือ่เมลอนมกีารสะสมธาตแุคลเซยีมสงูขึน้ จงึสงผลให
ความหนาเนือ้ของเมลอนเพิม่สงูข้ึน George et al. 
(2003) พบวาการพนสารละลายแคลเซียมคารบอเนต 
ความเขมขน 16 เปอรเซน็ต มผีลทําใหคาความแนน
เนือ้ของพลับสายพันธุฟยู ูเพิม่ขึน้ 20-40 เปอรเซ็นต
เมื่อเทียบกับชุดควบคุม เนื่องจากธาตุแคลเซียม
มีความเก่ียวของกับการสรางผนังเซลลใหผลท่ีมี
ความคงทนและความแข็งแรงผลไมจงึมคีวามกรอบ
และคงทนตอการเก็บรักษาผลผลิต นอกจากน้ี 
Sarrwy et al. (2010) รายงานวาการใชกรดบอริก 
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Table 1  Effect of foliar spray with calcium and boron on yield quality of melon

Methods

Fresh 
fruit 

weight 
(g)

Fruit 
diameter 

(cm)

Peel 
thickness 

(cm)

Flesh 
Thickness 

(mm)

Firmness 
(N)

Total 
soluble 
Solids 

(%brix)

Melon cultivar (A)
HONEY DEW 1348 (H)
TML-052 (T)

F-test
CaB rate (B)

0
0.75
1.50
2.25
3.00

F-test
A × B
H × 0

H × 0.75
H × 1.50
H × 2.25
H × 3.00

T × 0

T × 0.75

T × 1.50
T × 2.25
T × 3.00
F-test

C.V. %

1660.37b
1753.38a

*

1721.48b
1722.06b
1512.14c
1712.83b
1865.88a

*

1658.49
1703.8
1420.55
1663.33
1855.71
1784.47

1740.33

1603.73
1762.33
1876.06

ns

8.61

14.45b
15.20a

*

14.25b
14.73b
14.80b
14.85b
15.51a

*

13.9
14.16
14.2
14.2
15.6
14.6

15.3

15.4
15.3
15.43

ns

4.9

0.80b
1.13a

*

1.33a
0.87c
0.78c
0.73c
1.10b

*

1.40a
0.38f
0.51ef
0.64cd
1.06bc
1.26ab

1.37a

1.06bc
0.82cd
1.14ab

*

37.11

31.81b
33.81a

*

27.84d
32.08c
32.69c
34.48b
36.95a

*

25.16e
32.86bcd
32.58bcd
34.89b
33.55bc

30.53d
31.03cd
32.8bcd

34.07bc
40.34a

*
11.73

2.46b
2.76a

*

3.05a
2.41b

2.50b
2.56b
2.54b

*

3.13
2.23
2.3
2.33
2.33
2.96

2.6

2.7
2.8
2.75

ns
13.79

12.32
12.49

ns

11.02d
11.77c
12.20c
12.98b
14.06a

*

11.22ef
12.25cd
12.13cde
12.46c
13.56b
10.83f

11.30def

12.26cd
13.50b
14.56a

*
9.75

1/* = significantly different at 95% level of confidence, mean within the same column followed by the 
same letter indicated no statistical difference using DMRT; ns = not significant
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250 มิลลิกรัม/กิโลกรัม รวมกับ 1 เปอรเซ็นต
แคลเซียมไนเตรท สงผลใหปรมิาณของแข็งทีล่ะลาย
นํ้าได คารโบไฮเดรต และการขนสงปริมาณน้ําตาล
ในผลเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ี สายนํ้าผึ้ง และคณะ 
(2562) พบวาการพน CaB, GA3 และ CaB+GA3 
มีนํ้าหนักผล และความแนนเนื้อผลพลับมากกวา
ชุดควบคุม นอกจากนี้ Ali et al. (2014) พบวา
การใชบอแรกซ 20 กรัม รวมกับสังกะสีซัลเฟต 
30 กรมั และเหลก็ซลัเฟต 40 กรมั ทางใบ สงผลให
ผลผลิตพลับสูงสุด ชวยยกระดับคุณภาพผลผลิต
สงูขึน้เม่ือเทียบกับตาํรบัควบคุม (ไมมกีารฉีดพนปุย
จุลธาตุทางใบ)

เมื่อพิจารณาอิทธิพลรวมระหวางปจจัย
ระหวางสายพันธุเมลอนกับอตัราการให CaB ทางใบ 
พบวา แตละปจจยัมคีวามแตกตางกนัอยางมนียัสาํคญั
ทางสถิต ิโดยการให CaB ทางใบอัตรา 3 มลิลลิิตร/
ลิตร ในสายพันธุ TML-052 มีผลใหความหนาเน้ือ
และปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดสูงกวาความ
เขมขนอ่ืน ๆ เทากับ 40.34 มิลลิเมตร และ 14.56 
องศาบริกซ ตามลําดับ (Table 1)

 
ความเขมขนของแคลเซยีมและโบรอนในผลผลติ
หลังเก็บเกี่ยว

ความเขมขนของ CaB ในเมลอนท้ังสองสายพันธุ 
พบวา ความเขมขนของแคลเซียมในเปลือกและ
เนือ้ผลมคีวามแตกตางทางสถิต ิขณะทีค่วามเขมขน
ของแคลเซียมในลําต นและใบไมแตกตางกัน 

นอกจากนี้ ความเขมขนของโบรอนในลําตนและ
เนื้อผลมีความแตกตางทางสถิติ (Table 2) โดย
สายพันธุ Honeydew 1348 มีความเขมขนของ
แคลเซียมในเน้ือผลและใบสูงกวาสายพันธุ TML-
052 ในทางตรงกันขามสายพันธุ TML-052 มคีวาม
เขมขนโบรอนในเนือ้ผลมากกวาสายพันธุ Honeydew 
1348 คือ 14.39 และ 12.29 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
ตามลําดับ ในสวนของอัตราการฉีดพน CaB พบวา
การฉีดพน CaB อัตราตางกันมีผลใหความเขมขน
ของแคลเซียมในเน้ือผลกับลาํตน และความเขมขน
ของโบรอนในลําตน ใบ เนื้อผล และเปลือกมีความ
แตกตางกันทางสถิติ โดยการฉีดพน CaB อัตรา 
3 มลิลลิติร/ลติร สงผลใหความเขมขนของแคลเซยีม
และโบรอนในสวนตาง ๆ  ของพชืสงูทีส่ดุ มขีอสงัเกต
วาความเขมขนของ CaB ในลําตนและเนื้อผล
แปรผนัตามความเขมขนของอตัราสารละลาย CaB 
(Yildirim et al., 2007) Xuan et al. (2003) 
รายงานวา การใสปุย CaB จะชวยยับยั้งการสราง
สารเอทิลีนในผลไมไดอยางมีประสิทธิภาพสําหรับ
การเก็บรักษาผลแพร โดยการศึกษาผลของปุยตอ
การเกดิแผลทีผ่ลและการเปลีย่นส ีพบวาการใสปุย 
CaB จะชวยแกปญหาไดดทีีส่ดุตลอดระยะเวลาการ
เก็บรักษา 5 เดือน และเนื่องจากแคลเซียมชวยให
ผนังเซลลมีความแข็งแรง และโบรอนชวยใหพืช
สามารถเอาธาตุแคลเ ซียมมาใช  ได อย  าง มี
ประสิทธภิาพ ดงันัน้ การฉีดพนดวยสารละลาย CaB 
จึงสามารถเพิ่มคุณภาพของเมลอนได
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Table 2  Effect of foliar spray with calcium and boron ratio or of calcium and boron in 
leaf, pulp, peel and stem of melon

 Method
Ca (mg/kg) B (mg/kg)

Stem Leaf Pulp Peel Stem Leaf Pulp Peel

Melon cultivar (A)
HONEY DEW 1348 (H)
TML-052 (T)

F-test
CaB rate (B)

0
0.75
1.50
2.25
3.00

F-test
A × B

H × 0
H × 0.75
H × 1.50
H × 2.25
H × 3.00

T × 0
T × 0.75
T × 1.50

T × 2.25
T × 3.00
F-test

C.V. %

1.1
1.13
ns

0.5c
1.22b
1.27ab
1.27ab
1.33a

*

0.45
1.22
1.3
1.25
1.35
0.55
1.21
1.31

1.28
1.31
ns

28.66

7.82
6.78
ns

6.3
6.42
7.53
5.58
8.42
ns

6.03
8.3
7.03
9.19
9.05
4.14
6.87

7.5
7.32
7.62
ns

22.8

4.58a
4.00b

*

4.06ab
3.56b
4.42ab
4.81a
4.58a

*

4.69
3.35
4.54
5.18
5.14
3.44
3.77

4.3
4.43
4.03
ns

19.81

3.67b
4.28a

*

3.51
3.9
4.09
3.9
4.49
ns

3.48
3.57
3.65
3.36
4.32
3.54
4.24

4.53
4.44
4.66
ns

18.34

11.49a
13.15b

*

6.42d
11.35c
13.32b
14.32b
15.88a

*

6.44
10.56
12.38
13.13
14.94
7.03
12.13

14.26
15.51
16.82

ns
28.08

13.94
13.87

ns

6.83c
14.10b
16.21a
15.62a
16.76a

*

6.71
14.32
16.7
15.54
16.43
6.95
13.88

15.71
15.71
17.09

ns
28.95

12.29b

14.39a
*

7.09d
12.47c
14.31b

15.75ab

17.09a
*

6.34
10.91
12.97
14.93
16.32
7.84
14.04

15.64
16.57
17.86

ns
28.93

6.57
6.67
ns

4.45c
6.49b
6.96b
6.99b
8.44a

*

4.33
6.09
6.65
7.31
8.46
4.56
6.09

7.28
6.68
8.41
ns

23.23

1/* = significantly different at 95% level of confidence, mean within the same column followed by the 

same letter indicated no statistical difference using DMRT; ns = not significant
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ผลตอบแทนของการผลิตเมลอนในระบบโรงเรือน
การทดลองนี้มีค าใช จ ายหลักที่ เท ากัน

ทุกตํารับการทดลอง (ประมาณ 11,150 บาท/
รอบการผลิต) (Table 3) โดยแยกเปนคาแรงงาน 
2,000 บาท (ปลูก 240 ตน/โรงเรือน และดูแล
รักษา) คาปุ ยเคมีประมาณ 3,800 บาท และ
คาอุปกรณในระบบนํ้าหยดอัตโนมัติประมาณ 
4,000 บาท คาวัสดุปลูกประมาณ 1,350 บาท 
คาเมล็ดพันธุที่ใช ไดแก สายพันธุ Honeydew 
1348 ประมาณ 420 บาท/รอบการผลิต และ
สายพนัธุ TML-052 ประมาณ 360 บาท/รอบการผลติ 
สวนคาสารละลาย CaB 340 บาท/ลิตร และราคา
ขายเมลอนสายพนัธุ Honeydew 1348 กโิลกรมัละ 
80 บาท และสายพนัธุ TML-052 กโิลกรมัละ 100 

บาท (ตลาดไทย ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2563) ดังนั้น
สามารถสรปุกาํไรสทุธโิดยภาพรวมของการทดลองได 
 โดยการให CaB ทางใบอัตรา 3 มิลลิตร/ลิตร ชวย
เพิ่มผลผลิตและผลตอบแทนของเมลอนสายพันธุ 
Honeydew 1348 (16,524 บาท/รอบการผลิต) 
และ TML-052 (25,084 บาท/รอบการผลติ) สงูทีส่ดุ 
นอกจากน้ีผลตอบแทนตอตนทุน (BCR) พบวา
ทกุตํารบัการทดลองมีคามากกวา 1 แสดงใหเห็นวา
ทกุตาํรบัการทดลองคุมคาแกการดําเนินการ การฉีด 
CaB อตัรา 3 มลิลลิติร/ลติร ในสายพันธุ Honeydew 
1348 มีผลตอบแทนตอตนทุน (BCR) สูงสุด คือ 
2.34 ในขณะท่ีการไมฉดีพน CaB ในสายพันธุ TML-
052 มีผลตอบแทนตอตนทุนสูงที่ สุด (3.06) 
เนื่องจากมีผลผลิตสูงและตนทุนไมสูงมากนัก

Table 3  Production cost and economic returns of melon in greenhouse

Methods

Production 

cost 
(Baht/
crop)

CaB 
Solution 
(Baht/
crop)

Melon 
seed 
(Baht/
crop)

Yield 
(kg/crop)

Yield 
value 
(Baht/
crop)

Profi t 
(Baht/
crop)

Benefi t-
Cost 
Ratio 
(BCR)

HONEY 

DEW 1348
0

0.75

1.50
2.25
3.00

TML-052
0

0.75
1.50
2.25

3.00

11,150

11,150
11,150
11,150
11,150

11,150
11,150

11,150
11,150
11,150

0
176
353

529
706

0
176
353
529
706

420

420
420
420

420

360
360
360

360
360

326
340

240
326
360

353

346
320
346

373

26,080

27,200
19,200
26,080
28,800

35,300
34,600

32,000
34,600
37,300

14,510
15,454
7,277

13,981
16,524

23,790
22,914
20,137
22,561
25,084

2.25

2.31
1.61
2.15

2.34

3.06
2.96
2.69

2.87
3.05
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สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาผลของสายพันธุเมลอนและ

อัตราการฉีดพน CaB ทางใบท่ีสงผลตอคุณภาพ
ผลผลิตของเมลอน พบวาเมลอนสายพันธุ TML-
052 มีการเจริญเติบโตและผลผลิตสูงกวาสายพันธุ 
Honeydew 1348 และการให CaB ทางใบอัตรา 
3 มิลลิลิตร/ลิตร สงผลใหผลผลิต คุณภาพผลผลิต 
ความเขมขนของ CaB ในผล รวมทั้งผลตอบแทน
ของเมลอนสูงที่สุด

กิตติกรรมประกาศ
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2562

เอกสารอางอิง
คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา. 2541. ปฐพีวิทยา

เบือ้งตน. สาํนักพมิพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 
กรุงเทพฯ.

จรัณธร บุญญานุภาพ วันวิสาข ปนศักด์ิ และ
กัญจนชนา เมาสิ้ว. 2561. การวิเคราะห
ตนทุนและผลตอบแทนเชิงสิ่งแวดลอมของ
มาตรการอนุรักษดินและน้ําในสวนยางพารา
บ ริ เวณพื้ นที่ ล าดชันของ จั งหวัดน  าน . 
มหาวิทยาลัยนเรศวร. วารสารวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 26(3): 80-97.

ชยัสทิธิ ์ทองจ ูวรีะศร ีเมฆตรง บวับาง ยะอูป โอฬาร 
ตณัฑวิรฬุห วสิฐิ กจิสมพร และวรวิทย ยีส่วสัด์ิ. 
2559. ผลของการใชแคลเซียมรวมกับโบรอน
ที่มีตอความเขมขนของธาตุอาหารในใบและ
ปริมาณผลผลิตในพลับพันธุซิชูและพันธุฟูยู. 
วารสารพืชศาสตรสงขลานครินทร 3(3): 1-10.

ทศันยี อตัตะนนัทน และจงรกัษ จนัทรเจรญิ. 2542. 
แบบฝกหัดและคูมือปฏิบัติการการวิเคราะห
ดินและพืช. ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ.

นภาพร จิตตศรัทธา และวัชรวิทย รัศมี. 2562. 
ผลของชนิดวัสดุปลูกท่ีสงผลตอการเจริญ
เติบโตและผลผลิตเมลอน. วารสารรําไพพรรณี 
13(2): 17-24.

นุชนาฏ ภักดี และพีระศักดิ์ ฉายประสาท. 2553. 
ผลของสารแคลเซียม-โบรอน (Ca-B) และ
กรดจิบเบอเรลลิค (GA3) ที่มีผลตอคุณภาพ
หลังการเก็บเกี่ยวของสมโอพันธุ ทาขอย. 
วารสารวิทยาศาสตรเกษตร 4(พเิศษ 1): 114-117.

ยงยุทธ โอสถสภา .  2558. ธาตุอาหารพืช . 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ.

ศราวุธ จันทะพรหม. 2558. การปลูกเมลอน
ในโรงเรือน. เอ็มไอเอส จํากัด, กรุงเทพฯ.

สายนํา้ผึง้ เหลาภวังค เจนจริา ชมุภคูาํ อษิยา นะมกิิ 
วีระศรี เมฆตรง และกฤษณา กฤษณพุกต. 
2562 .  ผลของแคลเซี ยมโบรอนและ
จิบเบอเรลลิคแอซิดตอการพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตพลับพันธุฟูยู. วารสารวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 8(1): 11-19.

Ali, H., A.H. Shah, M. Naeem, J. Khan, A. 
Majid, Z. Iqbal and H. Ahmad. 2014. 
Ef fect of fol iar  appl icat ion of 
micronutrients on persimmon fruit 
quality and yield.Int. J. Biosci. 4: 82-88.

Bernadac, A., l. Jean-Baptiste, G. Bertoni and 
P. Morard. 1996. Changes in calcium 
contents during melo n (Cucumis melo 
L.) fruit development. Scientia Hort. 
66: 181-189.

100 ว. ผลิตกรรมการเกษตร 4(1):91-101
J. Agri. Prod. 2022



Carmona, V.V., L.C. Costa and F.A.B. Cecílio. 
2015. Symptoms of Nutrient Deficiencies 
on Cucumbers. International Journal 
of Plant and Soil Science. 8(6): 1-11.

George, A.P., R.J. Nissen, R.H. Broadley and 
R.J. Collins. 2003. Improving the 
nutritional management of non-
astringent persimmon in subtropical 
Australia, Acta Hort. 601: 131-138.

Jones, B.J., B. Jr. Wolf and H.A. Mill. 1991. 
Plant Analysis Handbook. Micro-Macro 
Publishing Inc, Georgia.

Lamikanra, O and M.A. Watson. 2004. Effect 
of calcium treatment temperature on 
fresh-cut cantaloupe melon during 
storage. Journal of Food Science. 69: 
468-472.

Lester, G. 1996. Calcium alters senescence 
rate of postharvest muskmelon fruit 
disks. Postharvest Biology and 
Technology. 7: 91-96.

Lovatt, C.J. 2013. Properly timing foliar 
applied fertilizers increase efficacy: A 
review and update on timing foliar 
nutrient applications to citrus and 
avocado. Horticultural Technology. 
23(5): 536-541.

McLaughlin, S.B and R. Wimmer. 1999. 
Calcium physiology and terrestrial 
ecosystem process: New Phytol. 142: 
373-417.

Mengel, K. and E.A. Kirkby. 1982. Principles 
of plant nutrition. 3rd editiod. International 
Potash Institute.Bern, Switzerland.

Sarrwy, S.M.A., E.G. Gadalla and E.A.M. 
Mostafa. 2010. Effect of calcium nitrate 
and boric acid sprays on fruit set, yield 
and fruit quality of cv. Amhat date 
palm. Journal of Agricultural Sciences. 
8(5): 506-515.

Srilatha, V. and K.S. Kumar. 2019. Effect of 
foliar application of fertilizers on 
flowering and yield of muskmelon 
(Cucumis melo) CV. Madhuras. The 
Pharma Innovation Journal. 8(3): 524-
526.

Xuan, H., J. Streif, A.A. Saquet and F. 
Bangerth. 2003. Boron application 
affects respiration and energy status 
of ‘conference’ pears during CA-
storage. Acta Hort. (ISHS). 628: 167-174.

Yildirim, E., L. Guvenc, M. Turan and A. 
Karatas. 2007. Effect of foliar urea 
application on quality Growth mineral 
uptake and yield of broccoli (Brassica 
oleracea L.) var. PlantSoil and 
Environment. 53: 120-128.

101ว. ผลิตกรรมการเกษตร 4(1):91-101
J. Agri. Prod. 2022



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

ผลของสารพาตอประสิทธิภาพของแบคทีเรียปฏิปกษ Bacillus 
subtilis และ Bacillus amyloliquefaciens ตอการยับยั้งเชื้อรา 

Rigidoporus microporus สาเหตุโรครากขาวในยางพารา
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Bacillus subtilis and Bacillus amyloliquefaciens on Inhibition 
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Abstract
Rigidoporus microporus is a soil-borne fungus that causes white root rot disease of 

para rubber. Controlling disease using bio-agent is effective and safe for environment. In 
addition to antagonistic bacteria, carrier is a key component of bio-agent. Therefore, this 
research aimed to study the effect of carriers on efficacy of antagonistic bacteria Bacillus 
subtilis isolate SM1, LPDD3-2 and Bacillus amyloliquefaciens isolate PT7 for inhibition of 
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R. microporus. Seven carriers including bentonite, kaolin, lactose, modified starch, rice 
starch, cassava starch and corn starch were tested in completely randomized design (CRD) 
for 4 replications.  The result showed that antagonistic bacteria on potato dextrose agar 
(PDA) containing bentonite showed the highest viability and different from other carriers 
(P≤ 0.01). Including, the antagonistic bacteria revealed enlarge size of colony in this 
medium. The mycelial growth of R. microporus on PDA containing bentonite was not 
statistically different from the control (PDA). R. microporus growth inhibition by B. subtilis 
isolate SM1 and LPDD3-2 on PDA containing bentonite was higher than other carriers using 
dual culture method and different from the control (PDA) (P≤ 0.01). The result indicated 
that  carriers affected the growth and efficacy of antagonistic bacteria. The selection of 
the proper carrier is critical to the development of antagonistic bacteria bio-agent.
Keywords:  Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, Carrier, Hevea brasiliensis

บทคัดยอ
Rigidoporus microporus เปนเชื้อราในดินสาเหตุโรครากขาวของยางพารา การควบคุมโรคดวย

ชีวภัณฑแบคทีเรียปฏิปกษ มีประสิทธิผลและปลอดภัยตอสภาพแวดลอม นอกจากแบคทีเรียปฏิปกษ 
สารพา (carrier) นับเปนองคประกอบหนึ่งที่สําคัญของชีวภัณฑ การวิจัยจึงศึกษาผลของสารพาตอ
การเจริญและการยับยั้งการเจริญเสนใยเชื้อรา R. microporus โดยแบคทีเรียปฏิปกษ Bacillus subtilis 
ไอโซเลท SM1, LPDD3-2 และ Bacillus amyloliquefaciens ไอโซเลท PT7 ทดสอบกับสารพาทั้งหมด 
7 ชนิด คือ เบนโทไนท เคโอลิน แลคโตส แปงดัดแปร แปงขาวเจา แปงมันสําปะหลัง และแปงขาวโพด 
วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ จํานวน 4 ซํ้า ผลการวิจัยพบวา แบคทีเรียปฏิปกษมีปริมาณสูงสุด
ในอาหาร potato dextrose agar (PDA) ที่ผสมเบนโทไนทและแตกตางกับสารพาชนิดอื่น ๆ (P≤ 0.01) 
รวมทัง้มขีนาดโคโลนใีหญขึน้ ขณะทีก่ารเจริญของเสนใย R. microporus ในอาหาร PDA ทีผ่สมเบนโทไนท
ไมมคีวามแตกตางทางสถติกิบัชดุควบคมุ (PDA) การยบัยัง้การเจรญิเชือ้รา R. microporus ของ B. subtilis 
ไอโซเลท SM1, LPDD3-2 ดวยวิธี dual culture ในอาหาร PDA ผสมเบนโทไนทสูงกวาสารพาชนิดอื่น
และแตกตางกับชุดควบคุม (PDA) (P≤ 0.01) แสดงใหเห็นวาสารพามีผลตอการเจริญและประสิทธิภาพ
ของแบคทีเรียปฏิปกษ การเลือกสารพาท่ีเหมาะสมจึงมีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาชีวภัณฑแบคทีเรีย
ปฏิปกษ
คําสําคัญ:  Bacillus subtilis Bacillus amyloliquefaciens สารพา ยางพารา
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คํานํา
Rigidoporus microporus เปนเชือ้ราในดิน

สาเหตุโรครากขาว เขาทําลายระบบรากของ
ยางพารา ปจจุบันการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรค
มหีลากหลายวิธ ีแตการใชแบคทเีรยีปฏปิกษในการ
ควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี เปนวิธีการที่มีความ
ปลอดภัย โดยเฉพาะแบคทีเรียในกลุม Bacillus 
subtilis B. megaterium B. thuringiensis และ 
B. amyloliquefaciens สามารถควบคมุโรคพชืได
หลายชนิด เชน การควบคุมเชื้อรา Bipolaris 
maydis สาเหตุโรคใบไหมแผลเล็กในขาวโพด 
(Djaenuddin et al., 2020) การควบคุมโรคเหี่ยว
ของกลวย ที่เกิดจากเช้ือราสาเหตุ Fusarium 
oxysporum (Bubici et al., 2019) การควบคุม
เชื้อรา Rhizoctonia solani สาเหตุโรคโคนเนา
ในแตงกวา ( Huang et al., 2012) และการควบคมุ 
R. solani สาเหตุโรคกาบใบแห งของข าว 
(Wiwattanapatapee et al., 2013; Chumthong 
et al., 2016) เปนตน ซึ่งแบคทีเรียบาซิลลัส
มีคุณสมบัติเดนในการสรางสารปฏิชีวนะ สราง
เอมไซมที่ชวยยอยสลายผนังเซลลของเชื้อรา ผลิต
สารระเหยท่ีมีคุณสมบัติในการยับยั้งหรือทําลาย
เชื้อสาเหตุโรค (Nikaji, 2016) แตการใชแบคทีเรีย
ปฏิปกษใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนจําเปนตองใช
สารพา (carriers) เพื่อกระตุนการเจริญเติบโตและ
ประสิทธิภาพของแบคทีเรียปฏิปกษในการยับยั้ง
เช้ือสาเหตุโรค โดยทั่วไปสารพามีลักษณะเปน
สารเฉื่อย และทําหนาที่เปนตัวพาเชื้อจุลินทรีย
ใหกระจายท่ัวถึงพ้ืนที่เปาหมายเม่ือนําไปใชงาน 
ซึ่งสารพามีอนุภาคขนาดเล็ก บางชนิดสามารถ
ละลายนํ้าไดหมด ในสวนที่ไมสามารถละลายนํ้า
ไดหมด สามารถชวยปองกันเซลลจุลินทรียจาก
สภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม และเปนแหลงของ
อาหารและพลังงานแกจุลินทรีย (Carpin et al., 

2017) โดยปริมาณของคารบอน หรือคารบอนตอ
ไนโตรเจนในสารพาท่ีแตกตางกัน จะสงผลทําให
การเจริญของเซลลจุลินทรียไมเทากัน จึงสงผลตอ
ประสทิธภิาพในการยบัยัง้เชือ้สาเหตโุรค (Schisler 
et al., 2004) ในขณะทีเ่ปอรเซน็ตการยบัยัง้เสนใย 
เชือ้รา R. solani เพิม่สงูข้ึนเมือ่ใช B. megaterium 
รวมกับสารพาแลคโตสโมโนไฮเดรต (lactose 
monohydrate) (Kanjanamaneesathian et al., 
2007) และสารพาบางชนิด เชน ทัลคัม (talcum), 
เบนโทไนท (bentonite) และเคโอลิน (kaolin) 
ยังชวยในการกระจายตัวของเซลลจุลินทรียไดดี 
(Ting et al., 2010) ขณะที่สารพาทัลคัมและ
เบนโทไนท  สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของ 
B. coagulans ในการสงเสริมการเจริญเติบโตของ
ตนกลาซูการบีท โดยเฉพาะความยาวของราก
เพิม่ขึน้ (Jorjani et al., 2011) และการใชชวีภณัฑ 
B. firmus ทีม่สีารพาทัลคมัสามารถยับยัง้การเจริญ
เสนใยของเช้ือรา R. solani สาเหตุโรคใบไหมของ
ถั่วหรั่ง และชีวภัณฑไมกอใหเกิดความผิดปกติของ
ตนกลา และการงอกของเมล็ดถั่วหรั่ง ทั้งนี้ปริมาณ
แบคทเีรยีปฏปิกษยงัคงมชีวีติรอดมากวา 108 โคโลนี
ตอกรัม หลังจากการเก็บรักษาเปนเวลา 1 ป 
ทีอ่ณุหภมูหิอง (Pengnoo et al., 2006) นอกจากน้ี
สารพายังสงผลใหอายุการเก็บรักษาของชีวภัณฑ
แตกตางกนั จงึไดคดัเลอืกสาํหรบัพฒันาเปนชวีภณัฑ
เพื่อยืดอายุของจุลินทรีย (Swami et al., 2017)

ดงันัน้ งานทดลองจงึมวีตัถปุระสงคเพือ่ ศกึษา
ผลของสารพาตอการเจริญของแบคทีเรียปฏิปกษ 
Bacillus subtilis และ Bacillus amyloliquefaciens 
และเชื้อรา Rigidoporus microporus สาเหตุ
โรครากขาวของยางพารา อกีทัง้ศกึษาประสทิธภิาพ
การยับยั้งการเจริญเสนใยเช้ือรา R. microporus 
โดยแบคทเีรยีปฏปิกษทีเ่จรญิบนอาหาร PDA ผสม
สารพาชนิดตาง ๆ
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อุปกรณและวิธีการ
การเตรียมแบคทีเรียปฏิปกษ และเชื้อราสาเหตุ
โรครากขาว

แบคทีเรียปฏิปกษ Bacillus spp. จํานวน 
3 ไอโซเลท ไดแก B. subtilis ไอโซเลท SM1 และ 
LPDD3-2, B. amyloliquefaciens ไอโซเลท PT7 
และเชื้อรา R. microporus ไอโซเลท NK6 ไดรับ
ความอนุเคราะหจากหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ของดิน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ และศูนยวิจัย
ควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหงชาติ ภาคใต 
สาํหรบัการเตรยีมแบคทเีรยีปฏปิกษ เลีย้งแบคทเีรยี
บนอาหาร potato dextrose agar (PDA) 
ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 วัน 
นําไปปนเหวี่ยงเพื่อแยกเอนโดสปอรที่ความเร็ว 
9,000 รอบ/นาท ีและนําสารแขวนลอยเอนโดสปอร
แชในอางนํ้าควบคุมอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส 
เพื่อทําลาย vegetative cell ไดปริมาณสาร
แขวนลอยเอนโดสปอรของ B. subtilis ไอโซเลท 
SM1 และ LPDD3-2 และ B. amyloliquefaciens 
ไอโซเลท PT7 เทากับ 4.6×109, 3.1×109 และ 
3.2×105 โคโลนีตอมลิลลิติร ตามลําดับ สาํหรับเช้ือ
รา R. microporus ทําการเลี้ยงบนอาหาร PDA ที่
อณุหภูมหิอง (26-30 องศาเซลเซียส) เปนเวลา 7 วนั

ผลของสารพาตอการเจริญของแบคทีเรยีปฏิปกษ
นําสารพา 7 ชนิด ได แก  เบนโทไนท 

(bentonite) เคโอลิน (kaolin) แลคโตส (lactose) 
แปงดัดแปร (modified starch) แปงขาวเจา (rice 
starch) แปงมันสําปะหลัง (cassava starch) และ
แปงขาวโพด (corn starch) ที่ผานการฆาเช้ือ
ที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที 
ผสมในอาหาร PDA ใหมคีวามเขมขน 0.36 เปอรเซน็ต 

แลวเทอาหาร PDA แตละชนิดในจานเพาะเช้ือ 
จากนั้นนําสารแขวนลอยเอนโดสปอรที่เตรียมไว 
ปริมาณ 0.30 มิลลิลิตร หยดลงบนอาหาร PDA 
ใชแทงแกวกระจายเซลลของแบคทีเรียใหทั่ว
ผิวหนาอาหาร โดยวิธี spread plate นําไปบม
ที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 24 ชั่วโมง วางแผนการ
ทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized 
Design: CRD) ประกอบดวย 7 กรรมวิธี 4 ซํ้า 
ตรวจสอบลักษณะการเจริญและนับจํานวนโคโลนี
ของเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ Bacillus spp. แตละ
ไอโซเลท เปรียบเทียบกับชุดควบคุม (PDA) ท่ีไมมี
การผสมสารพา

ผลของสารพาตอการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรค
รากขาว

นําเช้ือรา R. microporus ที่เตรียมไวขนาด
เสนผานศูนยกลางของช้ินวุน 0.5 เซนติเมตร วาง
บนจานเพาะเช้ือทีม่อีาหาร PDA ผสมสารพาแตละ
ชนิด บมที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 7 วัน วางแผน
การทดลองแบบสุมสมบูรณ (CRD) ประกอบดวย 
7 กรรมวิธ ี4 ซํา้ บนัทึกผลโดยการวดัรัศมกีารเจรญิ
เสนใยของเช้ือรา R. microporus คํานวณคาเฉลี่ย
เปรียบเทียบกับชุดควบคุม (PDA) ที่ไมมีการผสม
สารพา

ทดสอบประสทิธภิาพในการยบัยัง้การเจรญิเสนใย
ของเชือ้ราสาเหตโุรครากขาว โดยแบคทเีรยีปฏปิกษ 
ดวยวิธี dual culture บนอาหาร PDA ที่ผสม
สารพาชนิดตาง ๆ

นาํแบคทเีรยีปฏิปกษแตละไอโซเลท ทดสอบ
ประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเสนใยของ
เช้ือรา R. microporus ดวยวิธีการ dual culture 
บนอาหาร PDA ที่ผสมสารพาแตละชนิด โดยการ
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วางช้ินวุ นเช้ือสาเหตุหางจากขอบจานอาหาร 
2 เซนติเมตร และขีดแบคทีเรยีปฏิปกษตรงขามกับ
เชือ้รา R. microporus ใหหางจากขอบจานอาหาร 
2 เซนติเมตร บมที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 7 วัน 
วางแผนการทดลองแบบสุ มสมบูรณ (CRD) 
ประกอบดวย 7 กรรมวิธี 4 ซํ้า บันทึกผลโดยการ
วดัรัศมกีารเจรญิของเสนใยเชือ้รา R. microporus 
คํานวณคาเฉล่ียเปรียบเทียบกับชุดควบคุม (PDA) 
ที่ไมมีการผสมสารพา และคํานวณเปอรเซ็นตการ
ยับยั้งตามวิธีของ Morton and Stroube (1955)

Percentage inhibition (%) = 
100 × ((R1 – R2)/R1)

เมื่อ R1 =  ความยาวของเสนใยเชื้อราสาเหตุโรค
ในชุดควบคุม

 R2  =  ความยาวของเสนใยเชื้อราสาเหตุโรค
ในชุดทดสอบ

การวิเคราะหขอมูล
วเิคราะหความแปรปรวนและเปรยีบเทยีบคา

เฉลี่ยการทดลองดวยวิธีของ Duncan New’s 
Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 
99 เปอรเซ็นต

ผลการวิจัยและวิจารณ
ผลของสารพาต อการเจริญของแบคที เรีย
ปฏิปกษ Bacillus subtilis และ Bacillus 
amyloliquefaciens

การเจรญิของแบคทเีรยีปฏปิกษทัง้ 3 ไอโซเลท 
ไดแก B. subtilis ไอโซเลท SM1, B. subtilis 
ไอโซเลท LPDD3-2 และ B. amyloliquefaciens 
ไอโซเลท PT7 บนอาหาร PDA ผสมสารพาแตละ
ชนิด ทําใหลักษณะโคโลนีของแบคทีเรียปฏิปกษมี

ขนาดใหญขึ้น แสดงใหเห็นถึงการเจริญเติบโต
ที่ดีกวาเม่ือเปรียบเทียบกับชุดควบคุม (Figure 1) 
จาํนวนโคโลนเีดยีวของแบคทเีรยีปฏปิกษ B. subtilis 
ไอโซเลท SM1 และ B. amyloliquefaciens 
ไอโซเลท PT7 เจริญเติบโตไดดีที่สุดเมื่อผสมสาร
พาเบนโทไนท โดยมีปริมาณเชื้อเทากับ 5.9 ± 2.3 
× 1010 และ 2.1 ± 1.3 × 107 โคโลนีตอมิลลิลิตร 
ตามลําดับ ขณะท่ี B. subtilis ไอโซเลท LPDD3-2 
สามารถเจริญเติบโตบนอาหาร PDA ผสมสาร
พาเบนโทไนท เคโอลิน แลคโตส แปงขาวเจา และ
แปงขาวโพด โดยมีปริมาณเชื้อเทากับ 8.6 ± 1.3 × 
109, 6.7 ± 2.1 × 109, 8.6 ± 2.1 × 109, 8.3 ± 
2.7 × 109 และ 8.1 ± 2.0 × 109 โคโลนีตอมลิลลิติร 
ตามลําดับ ซึ่งแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง 
(P≤ 0.01) กับชุดควบคุม และการเจริญเติบโตของ 
B. subtilis ไอโซเลท SM1 มีแนวโนมดีกวาใน 
B .  subt i l i s  ไอ โซ เลท  LPDD3-2  และ 
B. amyloliquefaciens ไอโซเลท PT7 สวนใน
สารพาแปงดดัแปร แบคทีเรยีปฏปิกษทัง้ 3 ไอโซเลท 
เจริญเติบโตไดนอยที่สุด (Table 1) ทั้งนี้การเจริญ
เติบโตท่ีแตกตางกัน เนื่องจากแบคทีเรียปฏิปกษ
ไดรบัพลงังานจากแหลงคารบอน นํา้ และธาตอุาหาร
ตาง  ๆ  (Jacoby et al., 2017) พลังงานสวนใหญ
ถกูใชในการสงัเคราะหทางชวีภาพ อาศยัประสทิธภิาพ
ของปฏิกิริยาเมแทบอลิซึมภายในเซลล ของ
จลุนิทรยีทีม่ชีวีติ มกีารใชพลงังานจากสารท่ีไดจาก
การยอยสลายในการสรางสารโมเลกุลขนาดใหญ 
ทําใหเกิดการสรางสวนตาง ๆ ของเซลล เซลลจึง
สามารถเจริญเติบโตได (Kohl et al., 2019) และ
แตกตางกันไปขึ้นอยูกับลักษณะของแหลงกําเนิด
คารบอน ความเขมขนของสารท่ีได รับ และ
ประสิทธิภาพของแบคทีเรียปฏิปกษ (Egli, 2015) 
โดยเฉพาะการใชเบนโทไนท ชวยยืดอายุจุลินทรีย 
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(Rakian et al., 2018) เปนแหลงของพลังงานและ
อาหาร สามารถปกปองเซลลของจุลินทรียดวย
คุณสมบัติที่ทึบแสงของเบนโทไนท (Ting et al., 
2010) ทาํใหการเพิม่ปรมิาณของแบคทเีรยีปฏปิกษ 

Bacillus spp. ขนาด และลกัษณะโคโลนแีตกตางกนั 
โดยลักษณะของโคโลนีแบคทีเรียปฏิปกษมีขนาด
ใหญขึน้ เมือ่เปรยีบเทียบกับชุดควบคมุทีใ่ชระยะเวลา
ในการเจริญเติบโตนานกวา (Figure 1)

Table 1  Growth of antagonistic bacteria on the PDA media containing various carriers

Carriers

Number of viable Bacillus spp. (cfu/ml)

B. subtilis (SM1) B. subtilis (LPDD3-2)
B. amyloliquefaciens 

(PT7)

control PDA 
bentonite
kaolin
lactose
modifi ed starch
rice starch
cassava starch
corn starch

5.7 ± 2.8 × 107 e
5.9 ± 2.3 × 1010 a
8.5 ± 2.0 × 109 b
5.5 ± 2.1 × 109 c
5.7 ± 1.5 × 107 e
8.9 ± 2.3 × 109 b
7.6 ± 1.0 × 108 d
9.4 ± 2.4 × 109 b

9.7 ± 2.4 × 107 c
8.6 ± 1.3 × 109 a
6.7 ± 2.1 × 109 a
8.6 ± 2.1 × 109 a
4.2 ± 1.3 × 106 d
8.3 ± 2.7 × 109 a
7.6 ± 1.0 × 108 b
8.1 ± 2.0 × 109 a

2.2 ± 2.4 × 104 f
2.1 ± 1.3 × 107 a
3.2 ± 2.1 × 104 e
1.7 ± 1.0 × 106 c
4.2 ± 1.2 × 103 g
3.3 ± 2.1 × 106 b
2.6 ± 1.1 × 105 d
1.6 ± 1.0 × 106 c

T-test ** ** **

C.V. (%) 0.59 0.70 1.15

Means within the same column followed by the same letter are not significantly different ** There is 
statistical different at P≤ 0.01 level by DMRT test

Figure 1 Growth of antagonistic bacteria, Bacillus subtilis (SM1) on the PDA media 
containing bentonite, lactose and rice starch compared to control

control bentonite lactose rice starch
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ผลของสารพาตอการเจรญิของเชือ้รา Rigidoporus 
microporus 

อาหาร PDA ทีผ่สมสารพาแปง, แลคโตส และ
เบนโทไนท ไมสงเสริมการเจริญเติบโตของเสนใย
เช้ือรา R. microporus ซึง่ไมแตกตางจากชดุควบคมุ 
สวนสารพาแปงดดัแปร และเคโอลิน มผีลใหเชือ้รา 
R. microporus เจริญเติบโตชากวาปกติ โดยเจริญเติบโต
ชาที่สุดในสารพาแปงดัดแปร คือ 5.10 เซนติเมตร 

แตกตางทางสถติอิยางมนียัสาํคญัยิง่ (P≤ 0.01) เมือ่
เปรียบเทียบกับชุดควบคุม (Table 2) นอกจากน้ี
มรีายงานวาการใชอลัจเินต (alginate) และแปงขาวโพด 
ไม ส งเสริมการเจริญเติบโตของเส นใยเชื้อรา 
(Pereira and Roberts, 1991) ขณะท่ีการใชแปง
มันสําปะหลัง ไมไดสงเสริมการเจริญเติบโตของ
เสนใยเชือ้ราใหเพิม่ขึน้ รวมถงึการสรางสปอร ซึง่เปน
เชื้อรากอโรคในพืช (Kwoseh et al., 2012)

Table 2  Mycelial growth of Rigidoporus microporus on the PDA media containing various 
carriers

Carriers Mycelium growth of R. microporus (cm.)

bentonite
kaolin
lactose
modifi ed starch
rice starch
cassava starch
corn starch
control (PDA)

6.90 ± 0.17 a
6.23 ± 0.25 b
6.93 ± 0.12 a
5.10 ± 0.10 c
7.00 ± 0.00 a
7.00 ± 0.00 a
7.00 ± 0.00 a
7.00 ± 0.00 a

F-test **

C.V. (%) 0.68

Means within the same column followed by the same letter are not significantly different ** There is 
statistical different at P≤ 0.01 level by DMRT test

ผลของสารพาตอประสิทธิภาพของ Bacillus 
subtilis และ Bacillus amyloliquefaciens 
ในการยับย้ังเชื้อรา Rigidoporus microporus

แบคทเีรยีปฏปิกษ Bacillus spp. ทัง้ 3 ไอโซเลท 
(B. subtilis ไอโซเลท SM1 LPDD3-2 และ 
B. amyloliquefaciens ไอโซเลท PT7) สามารถ
ยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อรา R. microporus 
ไดดี โดยแบคทีเรียปฏิปกษ B. subtilis ไอโซเลท 
SM1 และ LPDD3-2 สามารถยับยั้งไดดีที่สุด
บนอาหาร PDA ทีผ่สมสารเบนโทไนท โดยยบัย้ังได

เทากับ 71.10 และ 69.68 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
ขณะที่ B. amyloliquefaciens ไอโซเลท PT7 
สามารถยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อราไดดีบน
อาหาร PDA ทีผ่สมสารพาเบนโทไนท, แปงขาวเจา, 
แปงมันสําปะหลัง และแปงขาวโพด โดยยับยั้งได
เทากบั 60.49 63.57 62.51 และ 63.41 เปอรเซน็ต 
ตามลําดับ สวนการใชสารพาแปงดัดแปร พบวามี
เปอรเซ็นตการยับยั้งเช้ือรานอยที่สุด ซึ่งแบคทีเรีย
ปฏิปกษทั้ง 3 ไอโซเลท สามารถยับยั้งเช้ือรา 
R. microporus ไดแตกตางทางสถิติอยางมี
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นัยสําคัญยิ่ง (P≤ 0.01) เม่ือเปรียบเทียบกับ
ชุดควบคุม (Table 3) โดยลักษณะของการยับยั้ง
เชื้อรา  R. microporus สังเกตไดจากแบคทีเรีย
ปฏิปกษเจริญเติบโตไดดีขึ้นในอาหาร PDA ที่ผสม
สารพา ทําใหประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา
สาเหตุโรคเพ่ิมขึน้ เม่ือเปรียบเทียบกับอาหาร PDA 
อยางเดยีว ในขณะทีเ่สนใยเช้ือราเจรญิเตบิโตไดนอย 
(Figure 2) ทั้งน้ีเปอรเซ็นตการยับยั้งที่แตกตางกัน
ขึน้อยูกบัประสทิธภิาพของแบคทเีรียปฏปิกษ และ
ผลของสารพา เนื่องจากสารพาบางชนิดทําหนาที่
เพิ่มประสิทธิภาพ หรือชวยในการเจริญเติบโตของ
จุลินทรีย บางชนิดเปนแหลงของอาหาร และชวย
ปองกันเซลลของจุลินทรีย (Jayasudha et al., 
2017) นอกจากนี้ยังชวยสงเสริมประสิทธิภาพของ
แบคทีเรยีปฏิปกษ ซึง่สงัเกตไดจากการทดสอบเม่ือ
ผสมสารพากับอาหาร PDA มีผลใหแบคทีเรีย

ปฏิปกษ Bacillus spp. ใหคาเปอรเซ็นตการยับยั้ง
ที่สูงข้ึนทั้ง 3 ไอโซเลท เมื่อเปรียบเทียบกับการ
ทดสอบในอาหาร PDA อยางเดยีว ขณะทีส่ารพาทัง้ 
7 ชนิดไมสงเสริมใหการเจริญของเสนใยเช้ือรา 
R. microporus เพิ่มขึ้น นอกจากน้ีการเกิดบริเวณ
ยับยั้งดังกลาว แบคทีเรียปฏิปกษมีการปลดปลอย
สารท่ีละลายนํา้และแพรซมึเขาไปในอาหาร โดยสาร
ทีป่ลอยออกมา เชน fengycin, iturin และsurfactin 
เปนตน ซึ่งมีฤทธิ์ในการตอตานเช้ือรา (Rangel, 
2013) ทําใหเช้ือราไมสามารถเจริญเขาใกลหรือไม
สามารถเจริญผานแบคทีเรียไปได ทําใหบริเวณ
ปลายเสนใยของเช้ือราชุดทดสอบมีลกัษณะผิดปกติ 
โดยเสนใยเล็กลง และไมสามารถแบงตัวตอไปได 
(Moore et al., 2003) ทัง้นีเ้มือ่ตดิตามผลการทดลอง
หลงัจากระยะเวลา 7 วนั เสนใยเชือ้รา R. microporus 
ยังคงไมสามารถเจริญเติบโตตอไปได

Table 3  Percentage of Rigidoporus microporus mycelial inhibition by Bacillus subtilis 
and Bacillus amyloliquefaciens antagonistic bacteria on the PDA media 
containing various carriers

Carriers
Percentage of R. microporus mycelium inhibition

B. subtilis 
(SM1)

B. subtilis 
(LPDD3-2)

B. amyloliquefaciens 
(PT7)

bentonite
kaolin
lactose
modifi ed starch
rice starch
cassava starch
corn starch
control PDA+Bacillus spp.
control PDA

71.10 ± 0.95 a
54.33 ± 1.00 e
68.91 ± 0.65 b
45.79 ± 0.68 f
68.61 ± 1.00 b
68.76 ± 0.66 b
67.23 ± 0.87 c
56.07 ± 0.41 d

0.00

69.68 ± 0.57 a
50.80 ± 0.49 d
64.79 ± 0.59 c
43.14 ± 0.98 f
65.77 ± 0.63 b
66.85 ± 0.56 b
65.30 ± 0.38 b
46.43 ± 0.13 e

0.00

60.49 ± 0.65 a
47.31 ± 1.00 b
46.42 ± 0.53 b
41.62 ± 0.73 c
63.57 ± 0.69 a
62.51 ± 0.78 a
63.41 ± 0.53 a
39.29 ± 0.21 d

0.00

T-test ** ** **

C.V. (%) 0.12 0.08 0.09

Means within the same column followed by the same letter are not significantly different ** There is 
statistical different at P≤ 0.01 level by DMRT test
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สรุปผลการวิจัย
การใชสารพาเบนโทไนท สงผลใหการเจริญ

ของเช้ือแบคทีเรียปฏิปกษทั้ง 3 ไอโซเลท ไดแก 
B. subtilis ไอโซเลท SM1, LPDD3-2 และ 
B. amyloliquefaciens ไอโซเลท PT7 สูงสุดและ
แตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (P≤ 0.01) 
เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม โดยมีปริมาณเชื้อ
มากกวาชุดควบคุม 102-103 โคโลนีตอมิลลิลิตร 
และขนาดของโคโลนใีหญขึน้ โดยเฉพาะ B. subtilis 
ไอโซเลท SM1 การเจริญเติบโตของเสนใยเชื้อรา 
R. microporus ในอาหาร PDA ผสมสารพาทุกชนดิ
ไมตางจากชดุควบคมุ ยกเวน เคโอลนิและแปงดัดแปร 
ขณะทีส่ารพาทกุชนดิโดยเฉพาะสารพาเบนโทไนท 
ทาํใหประสทิธภิาพการยบัยัง้เพิม่ขึน้อยางมนียัสาํคัญ
ทางสถติยิิง่ เมือ่เทยีบกบัชดุควบคมุ ยกเวน B. subtilis 
ไอโซเลท SM1 บนอาหาร PDA ผสมเคโอลิน 
อยางไรก็ตาม อาหาร PDA ผสมเบนโทไนท ทําให 

Figure 2  The efficacy of antagonistic bacteria for suppression the mycelial growth of 
Rigidoporus microporus on the PDA media containing bentonite at 7 days

Control PDA PDA (SM1) PDA (LPDD3-2)PDA (PT7)

PDA+bentonite PDA+bentonite (SM1) PDA+bentonite (LPDD3-2) PDA+bentonite (PT7)

B. subtilis ไอโซเลท SM1 สามารถยับยั้งเสนใย
เช้ือราสูงสุดถึง 71.10 เปอรเซ็นต การศึกษานี้
จงึเปนประโยชนสาํหรบัการพฒันาแบคทเีรยีปฏปิกษ
เปนชีวภัณฑเพื่อควบคุมโรครากขาวของยางพารา

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนจากศูนยความ

เปนเลิศดานเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สํานักงาน
ปลดักระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม และทุนอุดหนุนงานวิจัยจาก
สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) ภายใตโครงการ 
การควบคุมโรครากขาวของยางพาราโดยชีววิธี
รวมกับการจัดการดิน ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และภาควิชานวัตกรรม
การเกษตรและการจดัการ คณะทรพัยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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Abstract
Lettuce seeds are small and less food accumulated in the seed. When being grown, 

seedlings have low germination rate and vigor. Therefore, lettuce farmers import pelleted 
seeds from other countries instead. Creating a pelleting substance formula for farmers’ 
own use is an important step to improve lettuce cultivation in Thailand. This study aims 
to find an appropriate type and a concentration level of binder material for lettuce seed 
pelleting. A randomized complete block design with four replications was used as the 
experimental design. Seeds were put in two main groups, which were those pelleted with 
five concentration levels of methyl hydroxyethyl cellulose (MHEC) which were 0.3%, 
0.4%, 0.6%, 0.8%, and 1.0% (w/v) and those pelleted with the same five concentration 
levels of carboxyl methyl cellulose (CMC) as in the first seed groups. 130 grams of zeolite 
were used as a pelleting material per 10 grams of lettuce seeds. The experiment results 
showed that the pelleted seed with 0.3% and 0.4% (w/v) were the concentration levels 
of MHEC and CMC that made pellet forming the easiest and easy, respectively. After 
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testing the quality of the pelleted lettuce seeds, it was found that the seeds pelleted 
with 0.4%, 0.6%, and 0.8% (w/v) of CMC had higher speed of germination and the 
differences were statistically significant when compared to other seed pelleting methods 
under laboratory conditions. At the same time, under the laboratory conditions, seeds 
pelleted with 0.4% (w/v) of CMC had higher root length and shoot length when compared 
to seeds that were not pelleted. Those differences were found statistically significant. 
Hence, after considering the experimental results from all seed pelleting methods, it can 
be concluded that pelleting red oak lettuce seeds with 0.4% (w/v) of CMC is the most 
proper concentration level.
Keywords:  Seed enhancement, seed quality, organic seeds, filler material

บทคัดยอ
เมล็ดพันธุ ผักกาดหอมมีขนาดเล็ก และมีอาหารสะสมในเมล็ดนอย เมื่อนําไปเพาะตนกลามี

ความงอกและความแข็งแรงตํ่า เกษตรกรจึงนําเขาเมล็ดที่ผานการพอกจากตางประเทศ การสรางสูตร
สารพอกข้ึนใชเองภายในประเทศจึงมคีวามสําคญัตอการยกระดับการเพาะปลูกผกักาดหอมในประเทศไทย 
ดังน้ันการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือคนหาชนิดและความเขมขนของวัสดุประสานท่ีเหมาะสมสําหรับ
การพอกเมล็ดพันธุผักกาดหอมเรดโอค วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ จํานวน 4 ซํ้า โดยมีกรรมวิธี
ดังนี้คือ การพอกเมล็ดดวย Methyl hydroxylethyl cellulose (MHEC) และ Carboxylmethyl 
cellulose (CMC) ที่ความเขมขนแตกตางกัน 5 ระดับเชนเดียวกันคือ 0.3%, 0.4%, 0.6%, 0.8% และ 
1.0% (w/v) ตามลําดับ โดยใช zeolite เปนวัสดุพอก ที่อัตรา 130 กรัมตอเมล็ดพันธุผักกาดหอม 10 กรัม 
โดยมผีลการทดลองดงันี ้การพอกเมลด็ดวย MHEC และ CMC ทีค่วามเขมขนเทากนัคอื 0.3% และ 0.4% 
(w/v) ทาํใหการข้ึนรปูกอนพอกเมล็ดอยูทีร่ะดับงายท่ีสดุ และงาย ตามลําดบั เมือ่ตรวจสอบคุณภาพเมล็ด
พันธุหลังการพอกเมล็ดพบวา การพอกเมล็ดดวย CMC ที่ความเขมขน 0.4%, 0.6% และ 0.8% (w/v) 
มีความเร็วในการงอกสูงและแตกตางทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการอ่ืน ๆ หลังทดสอบในสภาพ
หองปฏิบัติการ สวนการพอกเมล็ดดวย CMC ที่ความเขมขน 0.4% (w/v) มีความยาวรากและความยาว
ตนกลามากกวาและแตกตางทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกับเมล็ดท่ีไมไดผานการพอก การพอกเมล็ดดวย 
CMC ที่ความเขมขน 0.4% (w/v) เปนชนิดและความเขมขนที่เหมาะสมสําหรับใชพอกรวมกับเมล็ดพนัธุ
ผักกาดหอมพันธุเรดโอคมากที่สุด
คําสําคัญ:  การยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ คุณภาพเมล็ดพันธุ เมล็ดพันธุอินทรีย วัสดุพอก

115ว. ผลิตกรรมการเกษตร 4(1):114-127
J. Agri. Prod. 2022



คํานํา
ผักกาดหอม (Lactuca sativa) เปนผักที่มี

ความสําคญัทางเศรษฐกิจชนิดหน่ึงทีม่คีวามตองการ
บริโภคตลอดท้ังปโดยเฉพาะชวงเทศกาลตาง ๆ 
จัดไดวาเปนผักที่ตลาดตองการสูง และมีแนวโนม
ความตองการปรมิาณเพิม่สงูขึน้ (ระบบสารสนเทศ
การผลิตทางดานการเกษตร, 2564) อีกทั้งยังเปน
ผกัทีม่คีณุคาทางอาหารสูง ประกอบไปดวยวติามนิเอ 
วติามินซ ีแคลเซียม เหล็ก โปรตีน และคารโบไฮเดรต 
เปนตน ในป 2560 มกีารนําเขาเมล็ดพนัธุผกักาดหอม
ปริมาณ 26.04 ตัน คิดเปนมูลคา 34.68 ลานบาท 
(สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564) ซึง่ในระบบ
การผลิตผักกาดหอมการเพาะกลาเปนขั้นตอนท่ี
สาํคญัมาก เน่ืองจากขนาดของเมลด็พันธุผกักาดหอม
มีขนาดเล็ก แบน และมีอาหารสะสมในเมล็ดนอย 
เมื่อนําไปเพาะตนกลาเมล็ดจะมีความงอก ความ
แข็งแรงตํ่า และตนกลางอกไมสมํ่าเสมอ ทําให
เกษตรกร และฟารมผูผลิตผักระบบอุตสาหกรรม
ในประเทศไทยนิยมนําเขาเมล็ดพันธุผักกาดหอม
ที่ผานการพอกจากตางประเทศมาใชในระบบการ
เพาะปลูกแทน สงผลใหเมล็ดพันธุมีราคาสูง และ
เพิม่ตนทนุการผลิตมากข้ึน 5 เทาตวั (จกัรพงษ และ
บุญมี, 2558)

การสรางสตูรสารพอกเมล็ดพนัธุผกักาดหอม
ขึน้ใชเองภายในประเทศไทยมีความจาํเปนอยางมาก 
เพือ่ชวยลดตนทนุการผลติและชวยสงเสรมิเกษตรกร
ผูผลติเมล็ดพันธุใหสามารถสงออกเมลด็พนัธุทีผ่าน
การปรับปรุงสภาพใหมีมูลคาสูงเพิ่มข้ึนได ซึ่งการ
พอกเมล็ดเปนแนวทางการแกไขปญหาในเร่ืองของ
ขนาดเมล็ดที่มีขนาดเล็ก แบน หรือรูปรางเมล็ด
ไมสม่ําเสมอ โดยจะชวยใหเมล็ดมีขนาดใหญขึ้น 
มรีปูรางกลม สม่ําเสมอ และงายตอการนาํไปเพาะปลกู
ไดมากย่ิงข้ึน (บญุม,ี 2558) อยางไรก็ตาม องคประกอบ

สาํคญัทีจ่ะทําใหการพอกเมลด็พนัธุประสบผลสาํเรจ็
ไดนั้นจะตองขึ้นอยูกับวัสดุพอก วัสดุประสาน และ
สารออกฤทธ์ิ โดยเฉพาะวัสดุประสานจะทําหนาที่
เปนกาวท่ียดึเกาะระหวางเมลด็พนัธุ และวัสดพุอก 
โดยวัสดุประสานคือ สารเหนียวที่มีความหนืด
อยูระหวาง 7.0-30.0 ตารางมิลลิเมตรตอวินาที 
ขึ้นอยูกับคุณสมบัติแตละชนิดของวัสดุประสาน 
โดยมีหนาที่เชื่อมยึดใหเมล็ดพันธุ และวัสดุพอก
เกาะยึดติดกัน วัสดุประสานที่ดีตองมีคุณสมบัติที่
ละลายนํ้าไดงาย ทําใหไมขัดขวางตอกระบวนการ
ซึมผานของนํ้า และอากาศเขาสูเมล็ดพันธุหลังการ
พอกเมล็ด (จักรพงษ, 2563) วัสดุประสานที่นิยม
นาํมาใชในการพอกเมลด็พนัธุ ไดแก Hydroxypropyl 
methylcel lu lose (HPMC) ,  Carboxy 
methylcellulose (CMC), Methylcellulose 
(MC) และ Hydroxyethyl methylcellulose 
(MHEC) เปนตน ปจจุบันวัสดุประสานสําหรับใช
พอกเมล็ดพันธุ มีมากมายหลายชนิด อีกทั้งมี
คุณสมบัติทางกายภาพท่ีแตกตางกัน เมื่อนํามา
เตรียมใหอยูในรูปของสารละลายพรอมใช จงึทาํให
วสัดปุระสานมคีวามเหมาะสมทีจ่าํเพาะเจาะจงตอ
ชนดิของวัสดพุอก และชนิดของเมล็ดพนัธุ จงึทาํให
การพอกเมล็ดพันธุจําเปนตองทราบถึงคุณสมบัติ
ทางกายภาพ และคุณภาพเมล็ดพันธุหลังการพอก 
(บุญมี, 2558) เพื่อเปนการยืนยันถึงผลของการ
สรางสูตรสารพอกเมล็ดที่สมบูรณ ยกตัวอยางการ
รายงานของ ศศปิระภา และบญุม ี(2561) ไดทดลอง
พอกเมล็ดพันธุผักกาดหอมดวย MHEC ที่ความ
เขมขน 0.3 เปอรเซ็นต และ 0.5 เปอรเซ็นต (w/w) 
พบวาสามารถข้ึนรูปเมล็ดพอกไดงาย เมล็ดพอก
มคีวามกรอนตํา่ และกอนพอกสามารถละลายน้ําไดดี

ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ
คนหาชนิดและความเขมขนของวัสดุประสานที่
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เหมาะสมสําหรับการพอกร วมกับเมล็ดพันธุ 
ผักกาดหอม และติดตามการเปล่ียนแปลงลักษณะ
ทางกายภาพกอนพอก ความงอก และการเจริญ
เตบิโตของตนกลา เพือ่เปนการยกระดับการเพาะปลูก
ผักกาดหอมใหมีประโยชนสูงสุดในเชิงพาณิชย 
และการเพิ่มมูลคาใหกับเมล็ดพันธุ ผักกาดหอม
ในประเทศไทย

อุปกรณและวิธีการ
ดาํเนินการทดลอง ณ หองปฏบิตักิารเทคโนโลยี

เมล็ดพันธุ และโรงเรือนทดลอง สาขาวิชาพืชไร 
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ โดย
ใชเมล็ดพันธุผักกาดหอมอินทรียพันธุเรดโอคเปน
เมลด็พนัธุทดลอง ฤดกูารผลติป 2563 โดยศนูยการ
เรียนรู การผลิตเมล็ดพันธุ ผัก เกษตรอินทรีย  
มหาวทิยาลยัแมโจ ซึง่ดาํเนนิการวจิยัระหวางเดอืน
มกราคม - พฤษภาคม 2564 ดังนี้

การพอกเมล็ดพันธุผักกาดหอม
คดัเลือกวัสดปุระสาน 2 ชนดิทีม่คีวามเปนไปได

สําหรับใชพอกรวมกับเมล็ดพันธุ ผักกาดหอม 
ประกอบไปดวย Methyl hydroxylethyl 
cellulose (MHEC) และ Carboxylmethyl 
cellulose (CMC) ทีค่วามเขมขนแตกตางกนั โดยใช 
zeolite เปนวัสดุพอก จึงแบงกรรมวิธีการทดลอง
ดังนี้ การพอกเมล็ดดวย MHEC 0.3 เปอรเซ็นต, 
0.4 เปอรเซ็นต, 0.6 เปอรเซ็นต, 0.8 เปอรเซ็นต 
และ 1.0 เปอรเซ็นต (T1-T6 ตามลําดับ) และการ
พอกเมล็ดดวย CMC 0.3 เปอรเซน็ต, 0.4 เปอรเซน็ต, 
0.6 เปอรเซน็ต, 0.8 เปอรเซน็ต และ 1.0 เปอรเซน็ต 
(T7-T10 ตามลาํดบั) โดยแตละกรรมวธิใีช zeolite เปน
วสัดพุอก ทีอ่ตัรา 130 กรมัตอเมลด็พนัธุผกักาดหอม 
10 กรมั จากนัน้นาํวสัดมุาพอกเมลด็พนัธุผกักาดหอม

ตามแผนการทดลอง ดวยเครือ่งพอกเมลด็พนัธุแบบ
ถังหมุนรุ น JK-01 แลวนําเมล็ดที่ผานการพอก
แตละกรรมวิธมีาลดความช้ืนในสภาพอุณหภูมหิอง
เปนเวลา 48 ชั่วโมง จนความช้ืนใกลเคียงหรือ
เทากับความช้ืนเมล็ดพันธุเริม่ตน (6 เปอรเซน็ต±2) 
จากนั้นนําเมล็ดพันธุที่ผานการพอกไปตรวจสอบ
คุณภาพทางดานกายภาพของกอนพอกและ
คุณภาพเมล็ดพันธุหลังการพอกเมล็ดในสภาพ
หองปฏิบัติการและสภาพเรือนทดลอง

การบันทึกขอมูล
ลักษณะทางกายภาพของกอนพอกเมล็ดพันธุ 
ผักกาดหอม

การละลายของแผนฟลม โดยนําตะแกรง
ที่มีขนาด 3×5 เซนติเมตร ขนาดรูตะแกรง 2×1.5 
มลิลเิมตร พบัขอบทัง้ 4 ดานใหมคีวามสูงประมาณ 
1 เซนติเมตร มาช่ังนํ้าหนักตัดแผนฟลมที่ทําจาก
วสัดปุระสานทีแ่ตกตางกนั ขนาด 4 ตารางเซนตเิมตร 
วางบนตะแกรง และชั่งนํ้าหนัก นําตะแกรงที่มี
แผนฟลมจุมในนํ้าที่บรรจุในบีกเกอรใชเวลาจุม
แผนฟลมลงในนํ้าประมาณ 5 นาที เมื่อครบเวลาท่ี
กําหนด นําตะแกรงที่มีแผนฟลมไปอบที่อุณหภูมิ 
50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 4 ชั่วโมง ชั่งนํ้าหนัก
ตะแกรงพรอมแผนฟลมท่ีเหลอืบนตะแกรง ทดสอบ
วิธีการละ 4 ครั้ง และคํานวณหาคาการละลายของ
ฟลมจากสูตร คาการละลายของฟลม (เปอรเซ็นต) 
= [นํ้าหนักฟลมเริ่มตน – นํ้าหนักฟลมที่เหลืออยู/
นํ้าหนักฟลมเริ่มตน] × 100 (สุวารี, 2551)

นํา้หนักแผนฟลม เตรยีมแผนฟลมเชนเดยีวกัน
กบัหวัขอ การละลายของแผนฟลม จากนัน้นาํฟลม
ทีไ่ดจากชนดิและความเขมขนท่ีแตกตางกนัในแตละ
กรรมวิธีมาตัดใหมีขนาด 4 ตารางเซนติเมตร แลว
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ชัง่นํา้หนกัฟลม ทาํ 4 ซํา้ จากนัน้รายงานผลมหีนวย
เปนมิลลิกรัม

การขึน้รปูกอนพอก การข้ึนรปูของกอนพอก
เมล็ดพันธุผักกาดหอมในระหวางการพอกเมล็ด
จะสังเกตความยาก-งายของการข้ึนรูปกอนพอก
ของวัสดุพอกแตละชนิดท่ีสามารถยึดเกาะและคลุม
เปลือกของเมล็ดพันธุ โดยใชคาคะแนน 1-5 ในการ
ประเมินการข้ึนรปูเมล็ดพอก กาํหนดให 1 = ยากมาก, 
2 = ยาก, 3 = ปานกลาง, 4 = งายและ 5 = งายมาก 
(สันติภาพ และบุญมี, 2562)

ความกรอนของกอนพอก ทาํโดยสุมกอนพอก
เมล็ดผกักาดหอมจํานวน 4 ซํา้ ซํา้ละ 100 เมล็ดพอก 
นํามาชั่งนํ้าหนักกอนทดสอบ หลังจากน้ันนําเขา
เครื่องทดสอบความกรอน Tablet Friability 
Tester รุน 45-2200 ที่ความเร็ว 25 รอบตอนาที 
เปนเวลา 4 นาที (100 รอบ) แลวชั่งนํ้าหนักเมล็ด
ที่เหลืออยูทั้งหมดหลังทดสอบ จากน้ันคํานวณหา
เปอรเซ็นตความกรอน (กณุฑกิา และเกศรา, 2549)

การละลายน้ําของกอนพอกเมลด็ สุมคัดเลอืก
กอนพอกเมล็ดพันธุผักกาดหอมในแตละกรรมวิธี 
จาํนวน 4 ซํา้ ซํา้ละ 10 กอนพอก จากน้ันนาํกอนพอก
มาแชในน้ําปริมาตร 10 มิลลิลิตร โดยแชกอนพอก
ทลีะกอน ใหหยดุเวลาเมือ่กอนพอกเริม่มกีารปรแิตก
ทันที จากนั้นบันทึกเวลาการละลายในนํ้าของวัสดุ
พอก ดัดแปลงจาก Anderson et al. (1969)

ความเปนกรด-ดางของกอนพอกเมล็ด 
ตรวจสอบความเปนกรด-ดางของกอนพอกที่ผาน
การพอกเมล็ด ทํา 4 ซํ้า ซํ้าละ 3 กรัม นําวัสดุพอก
แตละชนิดใสในบีกเกอรขนาด 50 มิลลิลิตร ที่มีนํ้า
ปริมาตร 30 มิลลิลิตร จากน้ันตรวจสอบความเปน
กรด-ดางของเมล็ดพอก โดยใชเครื่องวัดความเปน
กรด-ดางรุน Pen type pH meter รุน PH-03

การทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ ในสภาพหอง
ปฏิบัติการ

 เพาะทดสอบคณุภาพเมลด็พนัธุทัง้ทีผ่านการ
พอกและไมพอกเมล็ดดวยวิธี Top of paper (TP) 
ในกลองพลาสติกใส (110 × 110 × 30 มิลลิเมตร, 
ยาว × กวาง × สงู) ทาํทัง้หมด 4 ซํา้ ซํา้ละ 50 เมลด็
พอก จากนั้นนําไปไวที่ตูเพาะความงอกที่อุณหภูมิ 
25 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 80 เปอรเซ็นต 
ความเขมแสง 180 ไมโครไอนสไตล ใหแสงตลอด 
24 ชั่วโมง แลวนําเมล็ดท้ังที่ผานการพอกและ
ไมพอกในแตละกรรมวิธีมาประเมินผลลักษณะ
ตาง ๆ ดังนี้

ความงอกของเมล็ดพันธุ  ประเมินเมล็ด
ทีง่อกเปนตนกลาปกตใินวนัท่ี 4 (first count) และ
วันที่ 7 (final count) โดยทําทั้งหมด 4 ซํ้า ซํ้าละ  
50 เมล็ด จากนั้นนํามาคํานวณหาเปอรเซ็นต
ความงอก (ISTA, 2019)

ความเร็วในการงอก ประเมินจํานวนเมล็ด
ที่สามารถงอกเปนตนกลาปกติในทุก ๆ วัน ตั้งแต
ประเมินครั้งแรกที่ 4 วัน (first count) จนถึงวันที่ 
7 หลังเพาะ (final count) โดยทําทั้งหมด 4 ซํ้า 
ซํ้าละ 50 เมล็ด จากนั้นนํามาคํานวณหาความเร็ว
ในการงอกตามวิธีการของ AOSA (1983)

จํานวนเมล็ดที่เพาะ

จํานวนวันหลังเพาะ

ความงอก 
(%)

ความเร็วในการงอก 
(ตน/วัน)

จํานวนเมล็ดที่เปน
ตนกลาปกติ

ผลรวมของ [จาํนวนตนกลา
ปกติที่งอกในแตละวัน]

=

=

× 100
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ความยาวตน ความยาวราก และความยาว
ตนกลา ประเมินที่ 7 วันหลังเพาะ ทํา 4 ซํ้า ซํ้าละ 
10 ตน โดยความยาวตนวดัจากโคนลาํตนออนจนถงึ
ปลายใบเลีย้ง และความยาวรากวดัจากโคนรากแกว
จนถงึปลายราก สวนความยาวตนกลาตรวจวัดต้ังแต
ปลายรากจนถึงปลายใบ โดยใชไมบรรทัดมีหนวย
เปนเซนติเมตร

การทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ ในสภาพเรือน
ทดลอง

ความงอกของเมล็ดพันธุ  นําเมล็ดพันธุ 
ผักกาดหอมท่ีผานการพอกและไมพอกมาทดสอบ
ความงอกที่ถาดหลุมเพาะเมล็ด โดยมีพีทมอสเปน
วัสดุเพาะ ทํา 4 ซํ้า ซํ้าละ 50 เมล็ด ทําการนับ
ความงอกคร้ังแรก (first count) หลังจากเพาะ 
4 วัน และนับครั้งสุดทาย (final count) หลังเพาะ 
7 วัน (ISTA, 2019)

ความเร็วในการงอก ประเมินเมล็ดพันธุที่
สามารถงอกเปนตนกลาปกติในทุก ๆ  วนั ตัง้แตเร่ิม
เพาะครั้งแรกที่ 4 วัน (first count) จนถึงวันที่ 7 
หลังเพาะ (final count) โดยทําทั้งหมด 4 ซํ้า 
ซํ้าละ 50 เมล็ด จากนั้นนํามาคํานวณหาความเร็ว
ในการงอกเชนเดียวกันกับการทดสอบในสภาพ
หองปฏิบัติการ

ความยาวตน ประเมินความยาวตนที่ 7 วัน
หลังเพาะ ทําโดยตัดลําตนของตนกลาชิดวัสดุปลูก 
ทั้งหมดทํา 4 ซํ้า ซํ้าละ 10 ตน จากน้ันนํามาวัด
บนัทกึขอมลูโดยใชไมบรรทัด มหีนวยเปนเซนติเมตร 

การวิเคราะหขอมูล
วิ เคราะห ข อมูลผลของวัสดุประสานท่ี

แตกตางกันตอลักษณะทางกายภาพและคุณภาพ
เมล็ดพันธุผักกาดหอม วางแผนการทดลองแบบ 
Completely Randomized Design (CRD) 
จํานวน 4 ซํ้า โดยแปลงขอมูลเปอรเซ็นตความงอก
ของเมล็ดพันธุกอนวิเคราะหทางสถิติ โดยใชวิธี 
Arcsine transformation และเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test 
(DMRT) วิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรม 
SAS (Version 9.1)

ผลการวิจัยและวิจารณ
ลกัษณะทางกายภาพของวสัดุประสานและความ
เขมขนที่แตกตางกัน

จากการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุประสาน 
2 ชนิดพบวา ทุกความเขมขนของการละลายของ
แผนฟลมและนํ้าหนักแผนฟลมของ Methyl 
hydroxylethyl cellulose (MHEC) ไมมคีวามแตกตาง
ทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกับ Carboxymethyl 
cellulose (CMC) อยางไรก็ตาม การตรวจสอบ
ลกัษณะของแผนฟลมแสดงใหเห็นวา การใช MHEC 
และ CMC ที่ความเขมขน 0.3 เปอรเซ็นต, 0.4 
เปอรเซ็นต, 0.6 เปอรเซ็นต และ 0.8 เปอรเซ็นต 
ทําใหแผนฟลมท่ีไดมีลักษณะบางเบา แตมีความ
ยดืหยุน สวนการใช MHEC และ CMC ทีค่วามเขมขน 
1.0 เปอรเซ็นต ทาํใหแผนฟลมมคีวามเหนยีว คงทน 
และฉีกขาดยาก (Figure 1) โดย MHEC ที่เปน
องค ประกอบของอนุพันธ  เซลลูโลสสายยาว
ประกอบดวย 27-32 เปอรเซ็นต ของ hydroxyl 
group (ดวงกมล และเตชิษฐ, 2549) และ CMC 
เปนอนุพันธเซลลูโลสที่ประกอบดวย 3 หมู ของ 
Hydroxyl group จงึทาํใหโครงสรางของวัสดปุระสาน

จํานวนวันหลังเพาะ

ความเร็วในการงอก 
(ตน/วัน)

ผลรวมของ [จาํนวนตนกลา
ปกติที่งอกในแตละวัน]

=
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ทั้ง 2 ชนิด มีโมเลกุลของเซลลูโลสมาเช่ือมตอกัน
เปนสายยาวแบบเชิงเสน (linear polymer) ทําให
มโีครงสรางเปนรางแห (Rowe et al., 2009) ทาํให
แผนฟลมของ MHEC และ CMC ทีไ่ดมคีวามแข็งแรง
และทนทาน จงึเหมาะสมสําหรับนาํมาเปนสารเช่ือม
ยดึระหวางเมลด็พนัธุและวสัดุพอกสาํหรบัการสราง
กอนพอกเมล็ดพันธุใหสมบูรณได สวนการข้ึนรูป
กอนพอกพบวา การใช MHEC และ CMC ที่ความ
เขมขน 0.3 เปอรเซ็นต ทําใหการขึ้นรูปกอนพอก
งายที่สุดเม่ือเปรียบเทียบกับการใชวัสดุประสาน
ชนิดและความเขมขนอื่น ๆ รองลงมาคือ การใช 
MHEC และ CMC ที่ความเขมขน 0.4 เปอรเซ็นต 
ท่ีทําใหการขึ้นรูปกอนพอกงายกวาการใช MHEC 
และ CMC ที่ความเขมขน 0.6 เปอรเซ็นต, 0.8 
เปอรเซ็นต และ 1 เปอรเซ็นต โดย MHEC และ 
CMC เปนอนุพันธเซลลูโลสที่สกัดไดจากพืช จึงมี
โครงสรางเปนรางแห ทาํใหวสัดปุระสานมคีวามหนดื
มากกวากลุมวัสดุประสานสังเคราะห การใชความ
เขมขนของ MHEC 0.3 เปอรเซ็นต และ CMC 0.4 
เปอรเซ็นต จึงเปนความเขมขนท่ีเหมาะสมตอการ
ขึ้นรูปกอนพอกเมล็ดพันธุผักกาดหอมไดงายที่สุด 
เมื่อเปรียบเทียบกับการใชความเขมขนของวัสดุ
ประสานทีค่วามเขมขนอืน่ ๆ  (จกัรพงษ, 2563) โดย 
ศศิประภา และบุญมี (2561) ไดรายงานวา เมื่อใช 
MHEC ทีค่วามเขมขน 5 เปอรเซน็ต เปนวสัดุประสาน
รวมกบัการใช Calcium sulfate เปนวสัดพุอกพบวา 
สามารถขึ้นรูปกอนพอกเมล็ดพันธุผักกาดหอมได
ในระดับที่งาย จึงสามารถพอกเมล็ดเปนกอนพอก
ที่สวยและแข็งแรงได อีกทั้งงานทดลองน้ีไดใช 
Calcium sulfate เปนวัสดุพอกสําหรับใชศึกษา
คุณสมบัติของวัสดุประสานชนิดตาง ๆ ซึ่งมี
คุณสมบัติดูดซับความช้ืนไดดี มีความแข็งแรงสูง 
(ลดา, 2552) อีกทั้งมีอนุภาคละเอียดประมาณ 

79 ไมครอน (Chindaprasirt et al., 2011) 
จึงทําให Calcium sulfate สามารถรวมตัวกับ
วสัดปุระสานท่ีมอีงคประกอบของอนุพนัธเซลลูโลส
จําพวก CMC และ MHEC ไดดี

สวนการตรวจสอบความกรอนของกอนพอก
พบวา การใช MHEC ทีค่วามเขมขน 0.8 เปอรเซ็นต, 
1.0 เปอรเซ็นต และ CMC ที่ความเขมขน 0.4 
เปอรเซ็นต, 0.6 เปอรเซ็นต, 0.8 เปอรเซ็นต และ 
1.0 เปอรเซน็ต ทาํใหกอนพอกไมมคีวามกรอนและ
แตกตางทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีการ
อื่น ๆ ทั้งนี้การพอกเมล็ดโดยใช MHEC และ CMC 
ที่ความเขมขนสูง ผลการทดลองแสดงใหเห็นวา 
วัสดุพอกรวมตัวกับเมล็ดไดอยางแนบแนน เปน
กอนพอกทีส่มบรูณ ไมพบความกรอนของวสัดพุอก 
จากคุณสมบัติที่มีโครงสรางเปนรางแหทําใหเกิด
การเช่ือมยึดกันอยางแนนหนา (บุญมี, 2558) 
นอกจากนี ้ศศปิระภา และบุญม ี(2561) ไดทดสอบ
พอกเมล็ดพันธุ ผักกาดหอมโดยใช Calcium 
sulfate เปนวัสดุพอกและใช MHEC 5 เปอรเซ็นต 
เปนวัสดุประสานพบวา กอนพอกมีความกรอน
เพียง 1.31 เปอรเซ็นต และเมื่อตรวจสอบการ
ละลายน้ําของกอนพอกพบวา การพอกเมล็ดดวย 
MHEC ทีค่วามเขมขน 1.0 เปอรเซน็ต ทาํใหกอนพอก
ละลายน้ําไดชาที่สุดคือ 7.28 นาที และมีความ
แตกตางทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการอ่ืน ๆ 
รองลงมาคือ การพอกเมล็ดดวย CMC และ MHEC 
ทีค่วามเขมขน 1.0 เปอรเซน็ต และ 0.8 เปอรเซน็ต 
ตามลาํดบั โดย MHEC และ CMC จดัเปนพอลเิมอร
ทีล่ะลายน้ําได (natural water soluble polymers) 
(Rowe et al., 2009) ทําใหกอนพอกเมล็ดที่ได 
จงึมคีณุสมบัตไิมขดัขวางตอการงอกของเมล็ดพนัธุ 
สวนการตรวจสอบความเปนกรด-ดางพบวา วัสดุ
ประสานทั้ง 2 ชนิด มี pH อยูระหวาง 7.48-7.70 
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ซึ่งหมายถึง MHEC และ CMC ทุกความเขมขน
มีความเปนกลาง (Science Notes, 2021) 
คลายกับการรายงานของ สันติภาพ และคณะ 
(2561) พบวา การเตรยีม MHEC สาํหรบัพอกเมลด็

พันธุมะเขือเทศที่ความเขมขน 0.7 เปอรเซ็นต 
มีคา pH ของ MHEC คือ 6.96 ซึ่งใกลเคียงกับการ
เตรียมวัสดุประสานในการทดลองนี้ สําหรับการ
พอกเมล็ดพันธุผักกาดหอม (Table 1)

Table 1  Film dissolution, film weight, forming, friability of pelleted seed, dissolution 
period of pelleted seed and pH of pelleted seed of pelleted lettuce seed with 
MHEC and CMC at different types and concentrations

Treatment
Film 

dissolution 
(%)

Film 
weight 
(mg)

Forming

Friability 
of 

pelleted 
seed (%) 

Dissolution 
period of 
pelleted 

seed (min)

pH of 
pelleted 

seed

MHEC 0.3%
MHEC 0.4%
MHEC 0.6%
MHEC 0.8%
MHEC 1.0%
CMC 0.3%
CMC 0.4%
CMC 0.6%
CMC 0.8%
CMC 1.0%

96
96
97
99
99
97
98
98
99
99

30
30
50
40
60
30
30
40
50
70

 51

4
3
2
2
5
4
3
2
2

62.83 a2

66.55 a
5.56 b

0 c
0 c

4.61 b
0 c
0 c
0 c
0 c

0.07 e
0.10 e
1.38 d
2.94 c
7.28 a
0.03 e
0.04 e
0.03 e
0.07 e
5.48 b

7.63 d
7.67 b
7.70 a
7.64 cd
7.65 c
7.62 d
7.56 e
7.48 g
7.55 e
7.52 e

F-test
CV.(%)

ns
0.21

ns
1.10

-
-

**
40.92

**
0.20

**
0.17

ns, **: Non significantly and significantly different at P≤0.01, respectively
1  The forming scores for the seed pelleting: 1 = very hard, 2 = difficult, 3 = medium, 4 = easy, 5 = 

very easy
2  Means with in a column followed by the same letter are not significantly at P≤0.05 by DMRT
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คณุภาพเมล็ดพนัธุผกักาดหอมหลังการพอกเมล็ด
ดวยวัสดุประสานและความเขมขนที่แตกตางกัน

เมื่อตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ ในสภาพ
หองปฏิบัติการพบวา การพอกเมล็ดดวย CMC 
ทีค่วามเขมขน 0.3 เปอรเซน็ต, 0.6 เปอรเซน็ต และ 
0.8 เปอรเซน็ต ทาํใหเมล็ดมคีวามงอก 99 เปอรเซน็ต 
สูงกวากรรมวิธีการอื่น ๆ และแตกตางทางสถิติกับ
การพอกเมล็ดดวย CMC 1.0 เปอรเซ็นต การพอก
เมลด็ดวย CMC ทีค่วามเขมขน 0.4 เปอรเซน็ต, 0.6 
เปอรเซ็นต และ 0.8 เปอรเซ็นต ทําใหเมล็ดมี
ความเร็วในการงอกสูงกวาและแตกตางทางสถิติ
เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการอื่น ๆ (Table 2) โดย 
CMC มีคุณสมบัติสามารถละลายน้ําไดงาย ทําให
เมือ่ใชทีร่ะดับความเขมขนตํา่ จงึไมมผีลขัดขวางตอ
ความงอกและความแข็งแรงของเมล็ด (จักรพงษ, 
2563) โดยมีรายงานของ Anbarasan et al. 
(2016) ไดทดลองใช CMC อัตรา 5 กรัม เปนวัสดุ
ประสานสําหรับพอกเมล็ดถั่วมะแฮะพบวา การใช 
CMC ไมมีผลขัดขวางตอการงอกของเมล็ด อีกทั้ง
เมล็ดที่ผานการพอกมีความงอกสูงมากกวาเมล็ด

ที่ไมไดผานการพอก นอกจากนี้ จักรพงษ และ
บุญมี (2558) ยังรายงานเพิ่มเติมวา การใช CMC 
เปนวัสดุประสานที่ความเขมขน 0.4, 0.6, 0.8 และ 
1.0 กรัม สําหรับพอกเมล็ดพันธุผักกาดหอมพบวา 
ไมมผีลกระทบตอความงอกและความเร็วในการงอก
เมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดที่ไมไดผานการพอก

เมื่อตรวจสอบในสภาพเรือนทดลองพบวา 
การพอกเมล็ดดวย MHEC ที่ความเขมขน 0.6 
เปอรเซ็นต ทําใหเมล็ดมีความงอก 99 เปอรเซ็นต 
สูงกวาและแตกตางกับการพอกเมล็ดดวย MHEC 
ทีค่วามเขมขน 1 เปอรเซน็ต และ CMC ทีค่วามเขมขน 
1 เปอรเซ็นต แตไมแตกตางกับกรรมวิธีการอื่น ๆ 
สวนการพอกเมล็ดดวย MHEC ที่ความเขมขน 0.6 
เปอรเซ็นต, 0.8 เปอรเซ็นต, 1.0 เปอรเซ็นต และ 
CMC ทีค่วามเขมขน 0.3 เปอรเซ็นต, 0.4 เปอรเซ็นต, 
0.8 เปอรเซ็นต และเมล็ดที่ไมไดผานการพอก 
มีความเร็วในการงอกสูงมากกวาและแตกตางกัน
ในทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับการพอกเมล็ดดวย 
CMC ทีค่วามเขมขน 1.0 เปอรเซ็นต แตไมพบความ
แตกตางกับกรรมวิธีอื่น ๆ (Table 2) โดยการ

T1

T6

T2

T7

T3

T8

T4

T9

T5

T10

Figure 1  Physical characteristics of film at different types and concentrations of binder: 
T1 = MHEC 0.3%, T2 = MHEC 0.4%, T3 = MHEC 0.6%, T4 = MHEC 0.8%, 
T5 = MHEC 1.0%, T6 = CMC 0.3%, T7 = CMC 0.4%, T8 = CMC 0.6%, T9 = 
CMC 0.8%, T10 = CMC 1.0%
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ทดสอบในสภาพเรอืนทดลองเปนการเพาะทดสอบ
โดยใชวสัดเุพาะกลาเปนพีทมอสภายใตสภาพแวดลอม
ทีไ่มไดควบคมุ ซึง่ผลการทดลองแสดงใหเหน็วา การ
พอกเมล็ดดวย MHEC และ CMC ที่ความเขมขน 
0.4-0.8 เปอรเซ็นต มีความงอกไมแตกตางกันเมื่อ
เปรียบเทียบกับเมล็ดทีไ่มไดผานการพอก ซึง่ทัง้ MHEC 
และ CMC เปนวสัดปุระสานทีไ่ดจากอนพุนัธเซลลโูลส
ที่มีคุณสมบัติละลายน้ําไดดี ทําใหการทดสอบใน
วสัดเุพาะกลาทีร่ะดบัความลกึประมาณ 2 เซนตเิมตร 
กอนพอกยังสามารถปริและแตกได โดยไมขัดขวาง
ตอกระบวนการงอกของเมล็ด (จกัรพงษ และบุญม,ี 
2556) อกีทัง้การพอกเมล็ดดวยวสัดปุระสานท่ีชนดิ
และความเขมขนแตกตางกันยังแสดงใหเห็นวา 

มคีวามเรว็ในการงอกไมแตกตางกันกับเมลด็ท่ีไมได
ผานการพอก ยกเวนการพอกเมล็ดดวย CMC 
ที่ความเขมขน 1 เปอรเซ็นต จะทําใหเมล็ดมี
ความเร็วในการงอกนอยมากกวากรรมวิธีอื่น ๆ 
อยางชัดเจน ทั้งนี้ CMC ที่เปนอนุพันธเซลลูโลสที่มี
โครงรางเปนรางแห (บุญมี, 2558) เมื่อใชในระดับ
ความเขมขนสูงกวา 0.8 เปอรเซ็นต จะทําใหวัสดุ
ประสานมีความหนืดสูง กอนพอกละลายน้ําไดชา 
(Table 1) ทําใหเมล็ดท่ีอยูภายในกอนพอกไดรับ
ปจจัยทีเ่หมาะสมตอการงอกชาไปดวย (จวงจันทร, 
2529; วันชัย, 2553) จึงทําใหเมล็ดที่ผานการพอก
ดวย CMC ที่ความเขมขน 1 เปอรเซ็นต งอกชา
มากกวากรรมวิธีการอื่น ๆ

Table 2  Germination and speed of germination of pelleted lettuce seed with MHEC and 
CMC at different types and concentrations, tested under laboratory and 
greenhouse conditions

Treatment

Laboratory condition Greenhouse condition

Germination
(%)

Speed of germination 
(plant/day)

Germination
(%)

Speed of germination 
(plant/day)

Non pelleted
MHEC 0.3%
MHEC 0.4%
MHEC 0.6%
MHEC 0.8%
MHEC 1.0%
CMC 0.3%
CMC 0.4%
CMC 0.6%
CMC 0.8%
CMC 1.0%

96 ab1, 2

96 ab
98 ab
96 ab
96 ab
98 ab
99 a
97 ab
99 a
99 a
95 b

11.85 c
11.95 c
12.10 c
11.85 c
11.93 c
12.09 c
12.20 c
24.06 a
24.39 a
24.33 a
21.88 b

97 a-c
96 a-c
98 ab
99 a

97 a-c
93 c

96 a-c
97 a-c
96 a-c
96 a-c
94 c

12.08 a
11.49 ab
11.34 ab
11.98 a
11.96 a
12.06 a
11.55 a
12.56 a
10.63 ab
12.49 a
9.65 b

F-test
CV.(%)

*
5.12

**
3.10

*
5.07

*
10.24

*, **: Significantly different at P≤0.05 and P≤0.01, respectively
1  Means with in a column followed by the same letter are not significantly at P≤0.05 by DMRT
2  Data are transformed by the arcsine before statistical analysis
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การเจริญเติบโตของตนกลาผักกาดหอมหลังการ
พอกเมล็ดดวยวัสดุประสานและความเขมขนท่ี
แตกตางกัน

เมื่อตรวจสอบการเจริญเติบโตของตนกลา
ผกักาดหอมในสภาพหองปฏิบตักิารพบวา การพอก
เมล็ดดวย CMC ที่ความเขมขน 0.3 เปอรเซ็นต 
มีความยาวตน 1.26 เซนติเมตร สูงมากกวาและ
แตกตางกันในทางสถติเิมือ่เปรยีบเทยีบกบักรรมวธิกีาร
อื่น ๆ ซึ่งมีความยาวตน 0.98-1.7 เซนติเมตร 
แตไมพบความแตกตางทางสถิติกับการพอกเมล็ด
ดวย MHEC ทีค่วามเขมขน 0.4 เปอรเซน็ต มคีวามยาว
ตน 1.20 เซนติเมตร สวนการพอกเมล็ดดวย CMC 
ทีค่วามเขมขน 0.4 เปอรเซน็ต ทาํใหมคีวามยาวราก 
6.87 เซนติเมตร และความยาวตนกลา 8.04 เซนติเมตร 
มากกวาและแตกตางทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับ
เมล็ดที่ไมไดผานการพอกเมล็ด (Table 3) ซึ่งเมื่อ
พจิารณาจาก Figure 2 จะพบวา ตนกลาทีผ่านการ
พอกเมล็ดดวย CMC ทีค่วามเขมขน 0.4 เปอรเซน็ต 
มีแนวโนมของการเจริญเติบโตไดดีมากกวาเมล็ด
ทีไ่มไดผานการพอกเมลด็ จากผลการทดลองสามารถ
พจิารณาไดจากผลของการละลายนํา้ของกอนพอก 
ซึ่งแสดงใหเห็นวาการพอกเมล็ดดวย CMC ที่ความ
เขมขน 0.3-0.8 เปอรเซ็นต กอนพอกสามารถ
ละลายน้ําไดดี (Table 1) ทําใหเมล็ดมีโอกาสไดรับ
ปจจัยการงอกและการเจริญเติบโตเร็วมากกวา
กรรมวิธีอื่น ๆ  ซึ่งจากการพิจารณาท้ังความยาวตน 
ความยาวรากและความยาวตนกลาแสดงใหเหน็วา 
การพอกเมล็ดทุกวิธีการทําใหตนกลาผักกาดหอม
มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของตนกลาสูง
มากกวาและแตกตางกนัในทางสถติเิมือ่เปรยีบเทยีบ

กบัเมล็ดท่ีไมไดผานการพอก ดงันัน้การใชวสัดปุระสาน
ชนิด MHEC และ CMC ทุกความเขมขนสําหรับใช
พอกรวมกบัเมลด็พนัธุจงึไมมผีลกระทบตอการเจริญ
เตบิโตของตนกลาผกักาดหอม คลายกับการรายงาน
ของ ศศิประภา และบุญมี (2561) พบวาการพอก
เมล็ดผักกาดหอมดวย MHEC 0.3 เปอรเซ็นต 
มคีวามยาวรากสูงมากกวาเมลด็ทีไ่มไดผานการพอก

สวนการตรวจสอบในสภาพเรือนทดลองพบวา 
การพอกเมล็ดดวย MHEC ที่ความเขมขน 0.4 
เปอรเซ็นต มีความยาวตนสูงมากกวาและแตกตาง
ทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกับการพอกเมล็ดดวย 
CMC ทุกความเขมขน แตไมพบความแตกตางทาง
สถิตเิมือ่เปรยีบเทยีบกับกรรมวิธกีารอืน่ ๆ (Table 3) 
ซึง่จากผลการทดลองเหน็ไดชดัวา การใช CMC เปน
วัสดุประสานที่มีความเขมขนเกิน 0.4 เปอรเซ็นต 
จะมีผลขัดขวางตอความยาวตนกลามากกวา
การพอกเมล็ดดวย MHEC ทุกความเขมขน ทั้งนี้ 
CMC เปนอนุพันธของเซลลูโลสชนิดหน่ึง โดย
โมเลกุลของเซลลูโลสประกอบดวยหนวยยอยของ 
D-anhydroglucopyranose มาเช่ือมตอกันเปน
สายยาวแบบเชิงเสนดวยพันธะ b-14 glucosidic 
ทาํใหมโีครงสรางเปนรางแห (Rowe et al., 2009) 
จึงทําใหกอนพอกมีความแข็งแรง ทําใหสงผลตอ
การดดูซมึผานของออกซเิจน และความชืน้ ไดชากวา
วิธีการอ่ืน ๆ (วันชัย, 2553) เมล็ดจึงไดรับปจจัย
ทีใ่ชในกระบวนการยอยสลายอาหารสาํหรบัการงอก
และการเจริญเติบโตชา ทําใหในระยะเวลา 8 วัน 
สาํหรบัการประเมนิการตรวจนบัครัง้สดุทาย (final 
count) แสดงใหเห็นวา ตนกลามีพัฒนาการดาน
ความยาวตนนอยมากกวาวิธีการอื่น ๆ
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Table 3  Shoot, root and seedling length of pelleted lettuce seed with MHEC and CMC 
at different types and concentrations, tested under laboratory and greenhouse 
conditions

Treatment

Laboratory condition
Greenhouse 
condition

Shoot length 
(cm)

Root length 
(cm)

Seedling 
length (cm)

Shoot length 
(cm)

Non pelleted
MHEC 0.3%
MHEC 0.4%
MHEC 0.6%
MHEC 0.8%
MHEC 1.0%
CMC 0.3%
CMC 0.4%
CMC 0.6%
CMC 0.8%
CMC 1.0%

0.98 e1

1.13 b-d
1.20 ab
1.08 d
1.10 cd
1.13 b-d
1.26 a
1.17 bc
1.07 d
1.17 bc
1.10 cd

4.05 e
5.85 c
6.05 bc
6.04 bc
4.97 d
5.88 c
6.17 bc
6.87 a
6.65 ab
5.95 bc
6.18 a-c

5.03 d
6.97 b
7.25 b
7.12 b
6.07 c
7.01 b
7.42 ab
8.04 a
7.72 ab
7.12 b
7.27 b

1.10 a-d
1.18 a
1.15 ab
1.15 ab
1.10 a-c
1.12 ab
1.06 b-e
1.05 b-e
0.98 de
0.97 e

0.99 c-e

F-test
CV.(%)

**
4.89

**
7.80

**
6.75

**
6.75

**: Significantly different at P≤0.01
1  Means with in a column followed by the same letter are not significantly at P≤0.05 by DMRT

Figure 2  The seedling growth of lettuce was examined under laboratory conditions 
7 days after planting. T1) non pelleted seed, T2) pelleted seed + MHEC 0.3%, 
T3) pelleted seed + MHEC 0.4%, T4) pelleted seed + MHEC 0.6%, T5) pelleted 
seed + MHEC 0.8%, T6) pelleted seed + MHEC 1.0%, T7) pelleted seed + CMC 
0.3%, T8) pelleted seed + CMC 0.4%, T9) pelleted seed + CMC 0.6%, T10) 
pelleted seed + CMC 0.8%, T11) pelleted seed + CMC 1.0%
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สรุปผลการวิจัย
การใช MHEC และ CMC ที่ความเขมขน 0.3 

เปอรเซ็นต และ 0.4 เปอรเซ็นต ทําใหการขึ้นรูป
กอนพอกเมล็ดพันธุผักกาดหอมงายที่สุด และงาย 
ตามลําดับ สวนการพอกเมล็ดดวย CMC ที่ความ
เขมขน 0.4 เปอรเซ็นต, 0.6 เปอรเซ็นต และ 0.8 
เปอรเซ็นต มีความเร็วในการงอกสูงมากกวาและ
แตกตางทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกับวิธีการอ่ืน ๆ 
ซึ่งการพอกเมล็ดดวย CMC ที่ความเขมขน 0.4 
เปอรเซ็นต มีความยาวรากและความยาวตนกลา
มากกวาและแตกตางทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับ
เมล็ดที่ไมไดผานการพอก หลังทดสอบในสภาพ
หองปฏิบัติการ อีกทั้งหลังการทดสอบในสภาพ
เรอืนทดลองยงัมีความงอกและความเรว็ในการงอก
ไมแตกตางกันกับเมล็ดที่ไมไดผานการพอก

ดังนั้นการพอกเมล็ดดวย CMC ที่ความ
เขมขน 0.4 เปอรเซ็นต จึงเปนชนิดและอัตรา
แนะนําสําหรับใชเปนวัสดุประสานสําหรับใชพอก
เมล็ดพันธุผักกาดหอม
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วารสารผลิตกรรมการ เกษตร
JOURNAL OF AGRICULTURAL 
P R O D U C T I O N

 คําแนะนําในการเตรียมตนฉบับ

1. การพิมพ ตนฉบับพิมพโดยโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด ใชรูปแบบฟอนต Thai Sarabun PSK 
ขนาด 16 points สําหรับชื่อเรื่อง และ 15 points สําหรับท่ีเหลือ พิมพหนาเดียวในกระดาษ A4 
เวนขอบทั้ง 4 ดาน 2.5 ซม. ความยาวของบทความรวมทุกอยางไมเกิน 10 หนา

2. การเรียงเนื้อหา เน้ือหาประกอบดวยสวนตางๆ รวม 8 หัวขอ ควรเรียงตามลําดับ ดังนี้
2.1 ชือ่เรือ่ง (Title) ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ควรสัน้ กระชับและสือ่เปาหมายหลกัของการวจิยั 

ชื่อวิทยาศาสตร ใชตัวเอน และการพิมพภาษาละติน เชน in vivo, in vitro, Ad libitum, หรือ 
et al. ใหพมิพดวยตวัเอน ชือ่เร่ืองภาษาอังกฤษ ใหขึน้ตนคาํดวยอกัษรตัวพมิพใหญทกุคาํ ยกเวน
คําบุพบท

2.2 ชือ่ผูเขยีน (Authors) ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ สวนทีอ่ยูทัง้ภาษาไทยและองักฤษ ใหใสเปน
เชิงอรรถท่ีทายช่ือหากมีผูแตงมาจากหลายท่ี โดยอธิบายเชิงอรรถไวในหนาแรกของบทความ 
ที่อยูควรเปนที่อยูที่ติดตอไดทางไปรษณีย รวมรหัสไปรษณียดวย ใสเครื่องหมายดอกจัน (*) 
หลังชื่อคนที่รับผิดชอบบทความ (corresponding author) พรอมอีเมลติดตอ

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

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
แบบจําลองการศกึษาที่ชัดเจน สมบูรณและเขาใจงาย

2.7 ผลการวิจัยและวิจารณ (Results and Discussion) อธิบายผลการทดลอง พรอมเสนอขอมูล
ในรูปแบบ ตาราง (Table) หรือภาพประกอบ (Figure) โดยตารางหรือภาพ ใหจัดทําเปน
ภาษาอังกฤษทั้งหมดและแทรกอยูในเนื้อหา คําอธิบายตารางใหอยูเหนือตาราง สวนคําอธิบาย
ภาพใหวางอยูใตภาพ หนวยในตารางใหใชตัวยอ ในระบบเมตริก สวนวิจารณผล ใหแสดง
ความคิดเห็นของผลการศึกษาโดยเชื่อมโยงกับสมมติฐานหรืออางอิงท่ีเชื่อถือได โดยไมตอง
แยกเปนอีกหัวขอ

2.8 สรุปผลการวิจัย (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) หรือ .... (Young et al., 2005) แตในสวนบัญชีเอกสารอางอิงทายบทความ 
ใหใชชื่อผูเขียนเต็มทุกคน

4.2 ในบัญชีเอกสารอางอิง ใหเรียงลําดับเอกสารภาษาไทยกอนภาษาอังกฤษ โดยเรียงลําดับชื่อ
ตามตัวอักษรในแตละภาษา ตามรูปแบบการเขียนดังนี้
4.2.1 วารสาร (Standard Journal)

แสงทอง พงษเจริญกิต จันทรเพ็ญ สะระ ธีรนุช เจริญกิจ และฉันทนา วิชรัตน. 2559. 
การศึกษาความสัมพันธทางพันธุกรรมของลําไยดวยเทคนิคดีอารเอพีดี. 
วารสารเกษตร 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. Agricultural Technology 1(2): 247-253.

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

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

atatistic-abiometric approach. 3rd Edition. McGraw-Hill Publishing 
Company, Toronto.

4.2.3 เรือ่งยอยในหนังสอืหรือตาํราท่ีมผีูเขยีนแยกบทและมีบรรณาธิการ (Section in Books 
with Editors)
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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. การศึกษาหาดัชนีการเก็บเกี่ยวลําไยพันธุ ดอในพื้นท่ี

จังหวัดเชียงใหม โดยใชอายุผลและปริมาณความรอนสะสม. วิทยานิพนธ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน, คณะผลิตกรรมการเกษตร, 
มหาวิทยาลัยแมโจ.

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

4.2.5 ประชุมวิชาการ (Proceeding/ Conference)
วรรณพร จิรารัตน สมกิจ อนะวัชกุล ปยศักดิ์ คงวิริยะกุล และสมบัติ พนเจริญสวัสดิ์. 

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. Proceeding 
of the 2nd Internationl Symposium on SEASTAR 2000 and Asian Bio-
Logging Science, Kyoto. 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 www.jap.mju.ac.th

การสงบทความ
อีเมล jap@mju.ac.th
ThaiJo https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju
เว็บไซต www.jap.mju.ac.th
เบอรโทรติดตอ +66 5387 3618
ที่อยูติดตอวารสาร สํานักงานวารสารผลิตกรรมการเกษตร อาคารรัตนโกสินทร 200 ป
 คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ
 63 หมู 4 ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50290
หมายเหตุ ทกุชองทางการสงบทความ ใหสงใบลงทะเบียนสงบทความ (แบบฟอรม วผก.1) 
 ที่กรอกเอกสารเรียบรอยแลว แนบไปพรอมกับบทความทุกครั้ง

การตรวจแกไขและการยอมรับการตีพิมพ
1. การติดตอผูเขียนจะติดตอผานอีเมล ตามท่ีอยูของ corresponding author หรือหากจําเปนเรงดวน

จะติดตอทางเบอรโทรศัพทหรือไปรษณียตามท่ีอยูที่ติดตอได
2. เร่ืองท่ีผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน จึงจะไดรับใหลงตีพิมพในวารสาร โดยจะ

ตอบรับการตพีิมพหรือปฏิเสธบทความ ภายใน 180 วัน หลังวันรับลงทะเบียนบทความ
3. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจแกไขเร่ืองที่จะสงตีพิมพทุกเรื่องตามที่เห็นสมควร ในกรณี

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

Guide for Authors

The submitted Manuscripts should be of high academic merit and are accepted on 
condition that they are contributed solely to the Journal of Agricultural Production. 
Submission of a multi-authored manuscript implies the consent of all the participating 
authors. All manuscripts considered for publication will be subjected in a process of 
double-blinded peer-review by at least 3 independent referees and it is free of charge.

Submission checklist
Manuscript submission must include title page, abstract, keywords, text, tables, 

figures, acknowledgements, reference list and appendices (if necessary). For a title page 
section, a title of the article, a list of author, affiliations and E-mail address for corresponding 
author need to be provided. The total manuscript should not exceed 10 pages.

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

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

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

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

SarabunPSK except a title using 16 pt, otherwise, Browallia new would be replaced.
4. Manuscript texts should be prepared as a single column, with a sufficient margin 

(2.5 centimeters for each side).
5. Abstract should not exceed 300 words and provide only 4 keywords for each 

manuscript.
6. All measurement in the text should be reported in abbreviation, using metric 

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

9. In-text citation should be given in the form of author and year in parentheses; 
(Pawin et al., 2012) or if the author’s name is a part of sentence, it should be 
followed by the year in parentheses; Pawin et al. (2012). All references mentioned 
in the reference list must be cited in the text, and vice versa.

10. The reference list at the end of the manuscript should be listed alphabetically. 
The following are examples of reference format.

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

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

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

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

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

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

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

T. Viputhamumas. 2005. Feeding habits of hatchery-reared young Mekong giant catfish 
in fish pond and Mae Peum reservoir. Precedding of the 2nd Internationl Symposium 
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