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จึงเรยีนมาเพื่อทราบเปนเบื้องตน และยินดนีอมรับทกุคําติชมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคะ

  นอกจากนี้ส่ิงที่อยากจะย้ําเตือนผูแตงหรือผูเขียนบทความท่ีจะสงบทความเขามาตีพิมพ  คือ
การจะเริ่มเก็บคาธรรมเนียมตีพิมพบทความประจําฉบับ  โดยจะเรียกเก็บเต็มจํานวนหลังจากการตรวจ
รูปแบบเบื้องตนเรียบรอยแลว  เริ่มจากบทความที่จะสงเขามาในปงบประมาณ  2566 (1  ตุลาคม  2565)
เปนตนไป  สําหรับรายละเอียดในการจัดเก็บคาธรรมเนียมรวมถึงรูปแบบการจัดเก็บ  ตองรอประกาศ
ของมหาวิทยาลัยกอน  แลวจะประกาศเพ่ิมเติมในเว็บไซตของวารสารนะคะ  หากผูแตงมีขอสงสัยหรือ
ตอ  งการรายละเอยี ดเพม่ิ เตมิ  สามารถตดิ ตอ  สอบถามไดท  ส่ี าํ นกั งานวารสารโดยตรง  นอกจากนท้ี างวารสาร
ไดแตงตั้งทีมบรรณาธิการผูชวยเพิ่มขึ้นอีกจํานวนอีกทาน  คือ  ผูชวยศาสตราจารย  ดร.สุธีระ  เหิมฮึก
จากสาขาวิชาพืชไร  เพ่ือมาเปนกําลังสําคัญในการบริหารจัดการบทความในระบบออนไลน  ซ่ึงเช่ือวา
จะชวยทําใหการทํางานของวารสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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Abstract
Twenty-two upland rice lines and 2 control varieties were evaluated at Na Khu 

district, Kalasin Province. The aimed of study was determined to select the rice with high 
yield and yield components and correlation between character, the direct and indirect 
effects related on yield. The experimental design was RCBD with 3 replications. The results 
found that tillering ranged from 6.00-20.33 tillers per hill. The plant height was 56.22-
125.91 cm. The panicles per hill was 3.33-116.67 panicles. The panicle length was between 
20.39-30.00 cm. The seeds per panicle ranged from 38.67-148.67 seeds. The seed width 
was during 2.04-3.42 mm. The seed length was during 8.42-11.43 mm. 100 seed weight 
was 1.90-3.18 g. The seed weight per hill was 2.90-35.00 g. The total yield ranged from 
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64.87-676.33 kg./rai. Rice 153, Rice 207 and Rice 193 had a high yield viz. 676.33, 464.10 
and 367.07 kg./rai. The panicles per plant was positively correlated with seed weight per 
plant (r  = +0.64) and grand yield (r = +0.64). The panicle length was positively correlated 
with the seeds per panicle (r = +0.68), seed weight per plant (r = +0.74) and grand yield 
(r = +0.72). The seed weight per plant was positively correlated with grand yield 
(r = +0.99). The path analysis indidated direct positively effects of seed weight per plant, 
plant height, seed width, seed length and 100 seed weight per plant were 1.0054 0.0258 
0.0273 0.0251 and 0.0037 effect to grand yield, respectively.
Keywords: Undulation slope area, upland rice varieties, path analysis

บทคัดยอ
การประเมินสายพันธุขาวไรจาํนวน 22 สายพันธุ และ 2 พนัธุควบคุม ในอาํเภอนาคู จงัหวัดกาฬสินธุ 

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสายพันธุขาวที่มีผลผลิตสูง และความสัมพันธระหวางลักษณะ อิทธิพลทางตรง 
และทางออมทีม่ตีอผลผลติของขาว วางแผนการทดลองแบบสุมภายในบลอ็กสมบูรณ (RCBD) จาํนวน 3 ซํา้ 
ผลการทดลองพบวา จํานวนหนอตอกอ 6.00-20.33 หนอตอกอ ความสูงตน 56.22-125.91 เซนติเมตร 
จํานวนรวงตอกอ 3.33-11.67 รวงตอกอ ความยาวรวง 20.39-30.00 เซนติเมตร จํานวนเมล็ดตอรวง 
38.67-148.67 เมล็ด ความกวางเมล็ด 2.04-3.42 มิลลิเมตร ความยาวเมล็ด 8.42-11.43 มิลลิเมตร 
นํ้าหนัก 100 เมล็ด 1.90-3.18 กรัม นํ้าหนักเมล็ดตอกอ 2.90-35.00 กรัม และผลผลิต 64.87-676.33 
กิโลกรัมตอไร โดย Rice 153 Rice 207 และ Rice 193 มีผลผลิตตอไรมากที่สุดเทากับ 676.33, 464.10 
และ 367.07 กิโลกรัมตอไร จํานวนรวงตอกอมีความสัมพันธทางบวกกับนํ้าหนักเมล็ดตอกอ (r = +0.64) 
และผลผลิตตอไร (r = +0.64) ความยาวรวงมีความสัมพันธทางบวกกับจํานวนเมล็ดตอรวง (r = +0.68) 
นํ้าหนักเมล็ดตอกอ (r = +0.74) และผลผลิตตอไร (r = +0.72) นํ้าหนักเมล็ดตอกอมีความสัมพันธ
ทางบวกกับผลผลิตตอไร (r = +0.99) และการวิเคราะหความสัมพันธระหวางองคประกอบผลผลิตกับ
ผลผลิต พบวาอิทธิพลโดยตรงทางบวกตอผลผลิต คือ นํ้าหนักเมล็ดตอกอ ความสูง ความกวาง ความยาว
เมล็ดและนํ้าหนัก 100 เมล็ดตอตน คือ 1.0054 0.0258 0.0273 0.0251 และ 0.0037 ตามลําดับ
คําสําคัญ: พื้นที่คลื่นลอน สายพันธุขาวไร การวิเคราะหเสนทางความสัมพันธ
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คํานํา
ขาวเปนธัญพืชที่มีความสําคัญของโลก และ

เปนพืชหลักที่สําคัญของประเทศไทย สามารถใช
ประโยชนในการบริโภคโดยตรง หรือนํามาแปรรูป
เปนผลิตภัณฑได (Custodio et al., 2019) ขาว
พื้นเมืองเปนสายพันธุขาวที่มีลักษณะบางลักษณะ
ที่ดี เชน ทนทานตอโรคแมลง และปรับตัวตอ
สภาพแวดลอมไดดี สามารถปลูกไดในท่ีดอนหรือ
ในสภาพไร บริเวณไหลเขาหรือพ้ืนที่ซึ่งไมมีนํ้าขัง 
(สํานักวิจัยและพัฒนาขาว กรมการขาว, 2563; 
Raboina et al., 2014) การหาสายพันธุขาวที่มี
การเจริญเติบโตท่ีดี ใหผลผลิตท่ีดีที่เหมาะสมตอ
สภาพการปลูก สามารถเพ่ิมพื้นที่เพาะปลูก และ
รายไดใหกับเกษตรกร และการคัดเลือกสายพันธุ
โดยใชความสมัพนัธระหวางลกัษณะ อทิธพิลทางตรง 
และทางออมท่ีมีตอผลผลิตของขาวน้ัน ทําใหชวย
ในการคัดเลือกลักษณะท่ีสําคัญ ที่มีอิทธิพลตอ
ผลผลิตของขาวอีกดวย Kumar et al. (2014) 
กลาววาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับลักษณะ
องคประกอบอืน่เปนสิง่จาํเปนในการเพิม่ประสทิธภิาพ
การคดัเลือก สาํหรบัการพฒันาพันธุพชืใหม ในลกัษณะ
ที่สําคัญทางเศรษฐกิจ เชน ขนาดความยาวฝก 
ขนาดเมล็ด เปนตน งานทดลองของ Nithya et al. 
(2020) ระบุวาความสูง และนํ้าหนัก 100 เมล็ด 
มีอิทธิพลโดยตรงทางบวกกับผลผลิตของขาว 
งานทดลองของ Oladosu et al. (2018) พบวา 
นํ้าหนักเมล็ดตอกอมีความสัมพันธทางบวกกับ
ผลผลิตของขาว และ Kumar et al. (2018) ศึกษา
ความสัมพันธระหวางลักษณะของขาว อิทธิพล
ทางตรงและออมตอผลผลิตขาว พบวา นํ้าหนัก
ชีวมวล ดัชนีการเก็บเกี่ยว ความสมบูรณของเมล็ด 
นํา้หนกั 1,000 เมลด็ ความสงู ความยาวรวง มคีวาม
สัมพันธทางบวกกับผลผลิตเมล็ดของขาว อีกทั้ง

ผลผลติชวีมวล ดชันกีารเกบ็เก่ียว นํา้หนกั 1,000 เมลด็ 
และความยาวรวง มีอิทธิพลโดยตรงทางบวกกับ
ผลผลติขาว ซึง่มสีวนสาํคญัในการชวยการคัดเลอืก
เพือ่ตองการสายพนัธุทีใ่หผลผลติสงูในขาว จากการ
ศกึษาความสมัพนัธของลกัษณะดงักลาวสามารถใช
ประโยชนในดานการคดัเลอืกลกัษณะของสายพนัธุ
ขาวไรใหมีลักษณะท่ีดีตามตองการได

ในพืน้ทีจ่งัหวดักาฬสนิธุเปนพืน้ทีท่ีอ่ยูในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ มกีารปลูกขาวเปนจาํนวนมาก 
ในปการผลิต 2561-2562 จํานวน 1,470,036 ไร 
เพิม่ขึน้จากปการผลิต 2560-2561 จาํนวน 27,581 ไร 
แตยงัมผีลผลติตอไรคอนขางตํา่ เมือ่เทียบกบัคาเฉลีย่
ของผลผลิตขาวตอไรเฉลี่ยท้ังประเทศ (สํานักงาน
จงัหวดักาฬสนิธุ, 2563) พืน้ทีแ่บบลกูคลืน่ลอนลาด
คือพื้นที่ที่มีความชัน 5-12 เปอรเซ็นต เนื่องจากมี
ความลาดชันในการทําการเกษตรจึงต องมี
การทําการเกษตรแบบขัน้บันไดเพือ่ลดการลาดชนั 
ซึ่งในจังหวัดกาฬสินธุ มีพื้นท่ีอยู ในเขตอําเภอ
ทาคันโท บางสวนของอําเภอนาคู อําเภอสหัสขันธ 
อําเภอยางตลาด อําเภอสมเด็จและอําเภอหวยผึ้ง 
(กรมพัฒนาท่ีดิน, 2564) การนําสายพันธุขาวไร
ที่ ได จากการรวบรวมสายพันธุ จากพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มาทดลองปลูกหา
สายพันธุขาวท่ีเหมาะสมในดานการเจริญเติบโต
และมีองคประกอบดานผลผลิตที่เหมาะสมตอ
การปลูกในสภาพไร และลูกคลื่นลอนลาด จังหวัด
กาฬสินธุ เพื่อเปนประโยชนแกเกษตรกรในพื้นที่ 
จึงมีวัตถุประสงคการศึกษาครั้งนี้เพื่อหาสายพันธุ
ขาวไรที่มีผลผลิตสูง และความสัมพันธระหวาง
ลักษณะ อิทธิพลทางตรง และทางออมท่ีมีตอ
ผลผลิตของขาว เพ่ือใชประโยชนในการคัดเลือก
ลักษณะสายพันธุ ที่ดีมีผลผลิตสูงเหมาะสมตอ
พ้ืนที่ไดตอไป
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อุปกรณและวิธีการ
สายพันธุขาวไรจํานวนทั้งหมด 22 สายพันธุ 

และพนัธุควบคุม 2 พนัธุ ไดแก พนัธุลมืผวั และพนัธุ
สกลนคร รายชือ่สายพนัธุ ดงั Table 1 แตละสายพนัธุ
รวบรวมจากพื้นที่จังหวัดสกลนคร นครพนม 
มุกดาหาร และกาฬสินธุ งานทดลองใชแผนการ
ทดลองแบบสุมบล็อกสมบูรณ (Randomized 
Complete Block Design หรือ RCBD) จํานวน 
3 ซํ้า ในพื้นที่อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ ละติจูด 
16.837490 ลองตจิดู 104.059884 ทาํการทดลอง
ระหวางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2559

ลกัษณะพ้ืนท่ีเปนลกูคลืน่ลอนลาด ทีม่คีวามชัน 
5 เปอรเซ็นต โดยใชขนาดแปลงปลูก ขนาด 1×5 เมตร 
ระยะปลูก 25×30 เซนติเมตร ปลกูหลมุละ 2 เมล็ด 
ใสปุยเคมีจํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ใชปุย 46-0-0 
อัตรา 10 กิโลกรัมตอไร อายุ 30 วัน และครั้งที่ 2 

ใชสูตร 15-15-15 ในอัตรา 20 กิโลกรัมตอไร 
หลังหยอดเมล็ด 60 วัน อาศัยนํ้าฝนในการเจริญ
เติบโต ทําการบันทึกลักษณะของขาวไร ไดแก 
จํานวนหนอตอกอ ความสูงท่ีอายุ 4 เดือน จํานวน
รวงตอกอ ความยาวรวง จํานวนเมล็ดตอรวง 
ความกวางเมล็ด ความยาวเมล็ด นํา้หนัก 100 เมล็ด 
นํ้าหนักเมล็ดตอกอ และผลผลิต (กิโลกรัมตอไร) 
ตามวิธีการของกรมการขาว (กรมการขาว, 2554) 
วิเคราะหผลการทดลองและเปรียบเทียบความ
แตกตางทางสถิตโิดยวิธ ีDuncan’s New Multiple 
Range Test (DMRT) ทีร่ะดบัความเช่ือมัน่ทางสถิติ 
95 เปอรเซน็ต จากนัน้นาํขอมลูมาหาความสมัพนัธ
ระหวางลักษณะ อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม
ทีม่ตีอผลผลติ หรอืเสนทางความสัมพนัธ (Johnson 
and Kuby, 2012) ดวยโปรแกรม R v. 4.1.1 
(http://www.r-project.org/) (The R foundation, 
2021)

Figure 1 The undulation slope area in Na Khu District, Kalasin Province
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ผลการวิจัยและวิจารณ
จากผลการศึกษาลักษณะองคประกอบ

ผลิตผลและผลผลิตของขาวไรจํานวน 22 สายพันธุ 
โดยมีพันธุสกลนคร และพันธุ ลืมผัว เปนพันธุ 
ควบคุม ผลการทดลองพบวาลักษณะท่ีศึกษา
มคีวามแตกตางทางสถติ ิคอื ลกัษณะความยาวรวง 
ความกวางและความยาวของเมล็ด นํ้าหนักเมล็ด
ตอรวงและน้ําหนักผลผลิตรวมตอตน (Table 1) 
ซึง่ขึน้อยูกบัลกัษณะของสายพนัธุทีแ่ตกตางกนัและ
ลักษณะความแปรปรวนที่มาจากจีโนไทปของ
ลักษณะเชิงปริมาณในขาว (Ullah et al., 2011; 
Seyoum et al., 2012; Hasan et al., 2019) โดย
สายพันธุเกษตร (Rice 153) สายพันธุอีแดง (Rice 
212) และสายพันธุหางยี (Rice 187) มคีวามยาวรวง
มากท่ีสุด เทากับ 30.00, 25.00 และ 23.33 
เซนตเิมตร ตามลาํดบั สอดคลองกบังานทดลองของ 
นิภาภรณ (2560) ที่พบความแตกตางกันของ
สายพันธุทีป่ระเมนิเชือ้พันธุกรรมขาวไรในดนิลกูรงั
ที่บานคํายาง อําเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 
ที่พบวาความยาวรวงมีคาเฉลี่ยอยูในชวง 20.16-
31.48 เซนติเมตร และสอดคลองกับงานของ 
Seyoum et al. (2012) พบความแปรปรวนและ
แตกตางกันทางดานสถิติในดานความยาวรวง 
ความสูงตน และจํานวนเมล็ดตอรวง

ขนาดเมล็ดมีขนาดแตกตางกันทางสถิติ โดย
พนัธุลมืผวั (Rice 273) สายพนัธุขาวกํา่ (Rice 183) 
และสายพันธุกระแสน (Rice 179) มีความกวาง
เมล็ดมากท่ีสุดเทากับ 3.42, 3.15 และ 3.10 
มลิลิเมตร ตามลําดับ (Table 1) สวนความยาวเมล็ด
มคีวามแตกตางกันทางสถิต ิโดยความยาวเมล็ดของ
ทุกสายพันธุเฉลี่ยเทากับ 10.29 มิลลิเมตร พบวา
พันธุ สกลนคร (Rice 274) พันธุ ลืมผัว (Rice 
273) และสายพันธุขาวใหมไทสกล (Rice 193) 

มีความยาวเมล็ดมากที่สุด เทากับ 11.43, 11.39 
และ 11.39 มิลลิเมตร

นํ้าหนักเมล็ดตอกอมีความแตกตางกันทาง
สถิติ โดยนํ้าหนักเมล็ดตอกอของทุกสายพันธุเฉลี่ย
เทากับ 12.67 กรัมตอกอ พบวาสายพันธุเกษตร 
(Rice 153) สายพันธุขาวอีแดง (Rice 207) และ
สายพนัธุขาวใหมไทสกล (Rice 193) มนีํา้หนกัเมล็ด
ตอกอมากที่สุดเทากับ 35.00, 22.05 และ 17.99 
กรัมตอกอ สายพันธุที่มีนํ้าหนักเมล็ดตอกอนอย
ทีส่ดุ คอื สายพนัธุขาวลโีอ (Rice 192) เทากบั 2.90 
กรัมตอกอ

ผลผลิตตอไรมีความแตกตางกันทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอรเซ็นต โดยผลผลิต
ตอไรของทุกสายพันธุเฉล่ียเทากบั 254.29 กโิลกรัม
ตอไร พบวาสายพันธุเกษตร (Rice 153) สายพันธุ
ขาวอีแดง (Rice 207) และสายพันธุขาวใหมไทสกล 
(Rice 193) มผีลผลติตอไรมากทีส่ดุเทากบั 676.33, 
464.10 และ 367.07 กิโลกรัมตอไร (Table 1)

จากการศึกษาลักษณะการเจริญเติบโต 
องคประกอบผลิตผล และผลผลิตของขาวไร 
ในพื้นที่ซึ่งเปนพื้นที่แบบลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอย
ถึงเปนเนินเขา ทําใหทราบสายพันธุที่ใหผลผลิตสูง 
และองคประกอบของผลผลิตที่ดี สามารถใชปลูก
เพื่อเพิ่มพื้นที่การปลูกขาวในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ 
ไดแก สายพันธุเกษตร (Rice 153) สายพันธุขาว
อีแดง (Rice 207) และสายพันธุขาวใหมไทสกล 
(Rice 193) มผีลผลิตตอไรเทากบั 676.33, 464.10 
และ 367.07 กโิลกรมัตอไร และมากกวาพนัธุลมืผวั 
และสกลนคร ที่มีผลผลิตเทากับ 220.63 และ 
254.90 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ สวนความสูงตน
เมือ่อาย ุ4 เดือน มคีวามแปรปรวนในแตละสายพนัธุ 
แตไมมีความแตกตางกันทางสถิติ สายพันธุ ที่มี
ความสูงตนสูงท่ีสุดคือ สายพันธุเกษตร (Rice 153) 
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มีคาเทากับ 125.91 เซนติเมตร สอดคลองกับ
งานทดลองของ Roy et al. (2014) ทีท่าํการศกึษา
ดานความสูงของขาวในทองถ่ิน โดยทําการศึกษา
ความหลากหลายของขาวพันธุ บูโรในทองถ่ิน
จํานวน 12 ชนิด ความสูงของตน และจํานวนยอด
ของตนขาวท่ีแตกตางกัน ซึ่งความแตกตางกัน
ในแตละพันธุ เปนผลจากยีนที่ควบคุมลักษณะ
ทีแ่ตกตางกันไป และยังตอบสนองตอสภาพแวดลอม
ที่แตกตางกันที่มีผลตอการแสดงออกของลักษณะ
อีกดวย (Ullah et al., 2011) สวนจํานวนหนอ
ตอกอ และจํานวนรวงตอกอ จํานวนเมล็ดตอรวง 
และนํ้าหนัก 100 เมล็ดมีความแปรปรวนในแตละ
สายพันธุ แตไมแตกตางกันทางสถิติ สายพันธุที่มี
จาํนวนหนอตอกอสูงท่ีสดุคือ สายพันธุขาวเลาแตก 
(Rice 146) มีจํานวนหนอตอกอมากที่สุดเทากับ 
20.33 หนอตอกอ สวนจํานวนรวงตอกอพบวา
ทกุสายพนัธุเฉลีย่ เทากบั 7.45 รวงตอกอ สายพนัธุ
ที่มีจํานวนรวงตอกอสูงท่ีสุดคือ สายพันธุขาวใหม
ไทสกล (Rice 193) จํานวนรวงตอกอมากท่ีสุด
เทากบั 11.67 รวงตอกอ (Table 1) สวนผลน้ําหนัก 
100 เมล็ดพบวา พันธุลืมผัว (Rice 273) สายพันธุ
ขาวแดง (Rice 208) และสายพันธุขาวสวน (Rice 
166) มีนํ้าหนัก 100 เมล็ดมากที่สุด เทากับ 3.18, 
2.79 และ 2.68 กรมั ซึง่สอดคลองกบั Dinesh et al. 
(2014) ที่พบความแปรปรวนของขนาดเมล็ดของ
ขาวพื้นเมือง ที่เก็บจากรัฐเบงกอลตะวันตกของ
อนิเดยี โดยศึกษาจากปริมาณและคุณภาพของขาว
พืน้เมืองทัง้ 23 สายพันธุ พบวา นํา้หนกั 1,000 เมลด็ 
อยูในชวง 9.32-24.74 กรัม (Table 1)

การศึกษาความสัมพันธของลักษณะในงาน
ดานการปรับปรงุพนัธุพชืเปนทางหนึง่ทีช่วยในดาน
การคัดเลือกพันธุ พืช ซึ่งชวยเพิ่มลักษณะทาง
พนัธกุรรมทีต่องการ เชนนอกจากการปรับปรงุพนัธุ
ให มีผลผลิตที่สูงแล วยังสามารถไดลักษณะท่ี

ตองการเพิม่ เชนลกัษณะรปูราง รปูทรง รวมถงึดาน
คุณภาพของเมล็ดพืช เปนตน (Sivasankar et al., 
2018) ในการศึกษาสวนน้ีทําการหาคาสหสัมพันธ
ของลกัษณะ (correlation analysis) พบวา ความสูง
ตนขาวมีความสัมพันธบวกกับความยาวรวง (r = 
+0.5493) จํานวนเมล็ดตอรวง (r = +0.6227) 
นํา้หนกัเมลด็ตอกอ (r = +0.5948) และผลผลิตตอไร 
(r = +0.5915) ซึง่หมายถงึการคดัเลอืกตนขาวทีส่งู 
จะสงผลใหความยาวรวง จํานวนเมล็ดตอรวง และ
นํา้หนกัเมลด็ตอกอเพิม่ขึน้ (Table 2) ซึง่สอดคลอง
กับงานทดลองของ Sivasankar et al. (2018) 
ที่พบความสัมพันธระหวางลักษณะผลผลิตและ
องคประกอบของผลผลติในขาว 35 สายพนัธุทีป่ลกู
ในประเทศอินเดีย โดยพบวา ความสูงตนขาว
มีความสัมพันธบวกกับจํานวนเมล็ดตอรวง และ
นํ้าหนักเมล็ดตอกอ เชนเดียวกับ Abebe et al. 
(2019) ทาํการศกึษาความสมัพนัธระหวางลกัษณะ
ของขาว 36 สายพันธุทีป่ลกูทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ของประเทศเอธิโอเปย พบวา ความสูงตนขาว
มีความสัมพันธบวกกับความยาวรวง และ Kumar 
et al. (2018) รายงานผลการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางลักษณะ และอิทธิพลทางตรงและออม 
จํานวน 12 ลักษณะท่ีมีตอผลผลิตขาว พบวา
ความสูงตนขาวมคีวามสัมพนัธบวกกับนํา้หนกัเมลด็
ตอกอ อีกดวย

จํานวนรวงตอกอมีความสัมพันธทางบวกกับ
นํา้หนกัเมลด็ตอกอ (r = +0.6446) และผลผลิตตอไร 
(r = +0.6425) ซึ่งหมายถึงการคัดเลือกตนขาวที่มี
จํานวนรวงตอกอมาก สงผลใหนํ้าหนกัเมล็ดตอกอ 
และผลผลิตตอไรเพิม่ขึน้ ซึง่สอดคลองกบังานทดลอง
ของ Sivasankar et al. (2018) ทีร่ายงานวาจาํนวน
รวงตอกอมีความสัมพันธทางบวกกับนํ้าหนักเมล็ด
ตอกอ และสอดคลองกบังานทดลองของ Oladosu 
et al. (2018) ทีศ่กึษาในขาว 15 สายพนัธุ ในสภาพ
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เขตรอนของประเทศมาเลเซีย พบวา จาํนวนรวงตอกอ
มีความสัมพันธทางบวกกับนํ้าหนักเมล็ดตอกอ 
รวมถงึงานทดลองของ Bagati et al. (2016) พบวา
ในการศึกษาขาวในประเทศอินเดีย การแตกกอมี
ความสัมพันธทางบวกกับผลผลิตเมล็ดขาวอีกดวย

ความยาวรวงมีความสัมพันธทางบวกกับ
จํานวนเมล็ดตอรวง (r = +0.6814) นํ้าหนักเมล็ด
ตอกอ (r = +0.7398) และผลผลติตอไร (r = +0.7244) 
ซึง่หมายถงึการคดัเลอืกตนขาวทีม่คีวามยาวรวงมาก 
สงผลใหจํานวนเมล็ดตอรวง นํ้าหนักเมล็ดตอกอ 
และผลผลิตตอไรเพิม่ขึน้ ซึง่สอดคลองกบังานทดลอง
ของ Abebe et al. (2019) ที่พบวา ความยาวรวง
มคีวามสมัพนัธทางบวกกบัจาํนวนเมลด็ตอรวง และ 
Bagati et al. (2016) พบวาความยาวรวงมีความ
สัมพันธทางบวกกับผลผลิตเมล็ดขาว

จาํนวนเมลด็ตอรวงมคีวามสมัพนัธทางลบกบั
ความกวางเมล็ด (r = -0.4659) มีความสัมพันธ
ทางบวกกบัน้ําหนกัเมลด็ตอกอ (r = +0.5275) และ
ผลผลิตต อไร  (r = +0.5098) ซึ่งหมายถึง
การคัดเลือกตนขาวที่มีจํานวนเมล็ดตอรวง สงผล

ใหความกวางเมล็ดลดลง แตมีนํ้าหนักเมล็ดตอกอ 
และผลผลิตตอไรเพิม่ขึน้ ซึง่สอดคลองกบังานทดลอง
ของ Sivasankar et al. (2018) และ Oladosu et al. 
(2018) ที่พบวาจํานวนเมล็ดตอรวงมีความสัมพันธ
ทางบวกกับนํ้าหนักเมล็ดตอกอ นอกจากนั้น 
Abebe et al. (2019) ยงัพบวาจํานวนเมล็ดตอรวง
มคีวามสัมพนัธทางบวกกับนํา้หนักผลผลิต (กโิลกรัม
ตอเฮคตาร) เชนเดียวกันกับ Bagati et al. (2016) 
ทีพ่บวาจาํนวนเมล็ดตอรวงมีความสัมพนัธทางบวก
กับผลผลิตเมล็ดขาว

นํ้าหนักเมล็ดตอกอมีความสัมพันธทางบวก
กับผลผลิตตอไร (r = +0.9978) ซึ่งหมายถึง
การคัดเลือกตนขาวที่มีนํ้าหนักเมล็ดตอกอเพิ่มขึ้น 
สงผลใหผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ
งานทดลองของ Oladosu et al. (2018) ที่พบวา 
นํ้าหนักเมล็ดตอกอมีความสัมพันธทางบวกกับ
ผลผลิต (ตันตอเฮคตาร) ซึ่งจากความสัมพันธของ
ลักษณะดังกลาวสามารถใชประโยชนในดานการ
คัดเลือกลักษณะของสายพันธุขาวไรใหมีลักษณะ
ตามที่ตองการได

Table 2  Phenotypic correlation coefficients (rp) for ten traits of 24 rice genotypes

Traits H NP PL NSP SW SL HSW SWT GY

TILL

H

NP
PL

NSP

SW
SL

HSW
SWT

0.2941 0.2888

0.2885

-0.0724

0.5493**
0.2577

0.0962

0.6227**
0.0800

0.6814**

-0.4128
-0.1109
-0.0266

-0.3183

-0.4659*

-0.1359
-0.2433

0.1342

-0.0592
-0.1675
0.1172

-0.1535

0.0773

0.0736
0.2378
0.0101

0.2924
0.3409

0.1207

0.5948**
0.6446**
0.7398**

0.5275**

-0.0816
0.0359
0.3006

0.1073
0.5915**
0.6425**

0.7244**

0.5098*
-0.0409
0.0585

0.3179
0.9978**

TILL = tillers per hill (tillers) PH = plant height (cm.) NP = number of panicles per hill (panicles) PL = 
panicle length (cm.) NSP = number of seeds per panicle (seeds) SW = seed width (mm.) SL = seed 
length (mm.) HSW = 100 seed weight (g.) SWT = seed weight per hill (g.) GY = Grand yield (kg./rai)
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จากผลการทดลองวิเคราะหเสนทางความ
สัมพันธขององคประกอบผลผลิต (path analysis) 
ซึ่งเปนการวัดอิทธิพลทางตรงและทางออมที่มีตอ
ความสัมพันธระหวางลักษณะนั้น แสดงผลการ
วเิคราะหใน Table 3 พบวา อทิธพิลโดยตรง (Path 
Coefficient; Direct Effect) ที่มีผลตอผลผลิต
ตอไรทางบวก ไดแก นํ้าหนักเมล็ดตอกอ ความสูง 
ความกวางเมล็ด ความยาวเมล็ด และน้ําหนัก 
100 เมล็ด โดยมีคาอิทธิพลโดยตรงเทากับ 1.0054 
0.0258 0.0273 0.0251 และ 0.0037 ตามลําดับ 
ซึ่งลักษณะเหลานี้มีผลท่ีสําคัญโดยตรงตอผลผลิต 
ซึง่เปนเกณฑสาํคญัในการคัดเลือกเพ่ือใหมผีลผลิต
ที่สูงในขาว สอดคลองกับงานทดลองของ Nithya 
et al. (2020) ทีร่ะบวุาความสูง และน้ําหนกั 100 เมล็ด 
มีอิทธิพลโดยตรงทางบวกกับผลผลิต เชนเดียวกัน
กับ Abebe et al. (2019) ที่รายงานวา ความสูง 
มีอิทธิพลโดยตรงทางบวกกับผลผลิต นอกจากน้ัน 

Oladosu et al. (2018) ยงัพบวา นํา้หนกั 100 เมลด็ 
และนํ้าหนักเมล็ดตอกอ มีอิทธิพลโดยตรงทางบวก
กับผลผลิตอีกดวย สวน Kumar et al. (2018) 
รายงานวา ผลผลิตชวีมวล ดชันกีารเกบ็เกีย่ว นํา้หนกั 
1,000 เมล็ด และความยาวรวง มีอิทธิพลโดยตรง
ทางบวกกับผลผลิต

สวนอิทธิพลโดยตรงทางลบตอผลผลิตตอไร 
ไดแก จาํนวนหนอตอกอ จาํนวนรวงตอกอ ความยาว
รวง และจํานวนเมล็ดตอรวง โดยมีคาสหสัมพันธ
ของอทิธิพลเทากับ -0.0036 -0.0102 -0.0143 และ 
-0.0089 ตามลําดับ เชนเดียวกับรายงานของ 
Kumar et al. (2018) รายงานวา จํานวนเมล็ดตอ
รวง มีอิทธิพลโดยตรงทางลบกับผลผลิต (-0.018)

คาอิทธิพลรวมขององคประกอบผลผลิตที่มี
ตอผลผลิตรวม มีคา 0.9958 ชี้ใหเห็นวาแตละ
องคประกอบของผลผลิตที่มีอิทธิพลท่ีศึกษาครั้งนี้ 
99.58 เปอรเซ็นต

Table 3  Path coefficient analyses of total yield and yield components of 24 rice genotypes

Traits
Direct and indirect effect Correlation 

coefi cient 
with GYTILL H NP PL NSP SW SL HSW SWT

TILL
H

NP

PL
NSP
SW

SL
HSW

SWT

-0.0036

-0.0010

-0.0010
0.0003
-0.0003

0.0015

0.0005
0.0006
-0.0004

0.0073

0.0258
0.0075
0.0137

0.0161

-0.0019
-0.0041
0.0025

0.0151

-0.0029

-0.0030
-0.0102

-0.0026

-0.0008
0.0002
-0.0014

-0.0008
-0.0066

0.0010
-0.0076

-0.0037

-0.0143
-0.0097
0.0046

0.0011
-0.0033

-0.0106

-0.0008

-0.0055

-0.0007
-0.0060
-0.0089

0.0039

0.0012
-0.0002
-0.0047

-0.0112

-0.0020
-0.0005
-0.0088

-0.0120

0.0273
0.0050
0.0085

-0.0022

-0.0035

-0.0040
0.0034

-0.0019

-0.0033
0.0046
0.0251

0.0092
0.0007

-0.0006
0.0004

0.0003

0.0008
0.0001
0.0012

0.0014
0.0037

0.0011

0.1216

0.5884

0.6474
0.7432
0.5286

-0.0823

0.0297
0.2977
1.0054

0.1073

0.5915**
0.6425**
0.7244**

0.5098*

-0.0409
0.0585
0.3179

0.9978**

Residual effects, R = 0.9958, * = significant at 0.05 level, ** = significant at 0.01 level, ns = non significant; 
TILL = tillers per hill (tillers) PH = plant height (cm.) NP = number of panicles per hill (panicles) PL = 
panicle length (cm) NSP = number of seeds per panicle (seeds) SW = seed width (mm) SL = seed length 

(mm) HSW = 100 seed weight (g) SWT = seed weight per hill (g) GY = grand yield (kg. rai-1)
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สรุปผลการวิจัย
การทดลองน้ีเปนการศึกษาองคประกอบ

ผลผลิตและผลผลิตของขาวไรจํานวน 22 สายพันธุ 
และพันธุควบคุม 2 พันธุ ไดแก พันธุลืมผัว และ
พันธุสกลนคร ในพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาด พบวา 
สายพันธุขาวที่ใหผลผลิตสูง คือ Rice 153 Rice 
207 และ Rice 193 มผีลผลติตอไรเทากบั 676.33, 
464.10 และ 367.07 กิโลกรัมตอไร มากกวา
พนัธุควบคมุลืมผวั และสกลนคร ทีม่ผีลผลิตเทากบั 
220.63 และ 254.90 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ 
จํานวนรวงตอกอมีความสัมพันธทางบวกกับ
นํ้าหนักเมล็ดตอกอ (r = +0.64) และผลผลิตตอไร 
(r = +0.64) ความยาวรวงมีความสัมพันธทางบวก
กับจํานวนเมล็ดตอรวง (r = +0.68) นํ้าหนักเมล็ด

ตอกอ (r = +0.74) และผลผลิตตอไร (r = +0.72) 
นํ้าหนักเมล็ดตอกอมีความสัมพันธทางบวกกับ
ผลผลิตตอไร (r = +0.99) ทั้งนี้นํ้าหนักเมล็ดตอกอ 
ความสูง ความกวางเมล็ด ความยาวเมล็ด และ
นํ้าหนัก 100 เมล็ด มีอิทธิพลโดยตรงทางบวกตอ
ผลผลิต และการวิเคราะหเสนทางความสัมพนัธของ
องคประกอบผลผลิตกับผลผลิตรวมพบวา อิทธิพล
โดยตรงทางบวกตอผลผลติ คอื นํา้หนกัเมลด็ตอกอ 
ความสูง ความกวาง ความยาวเมล็ดและนํ้าหนัก 
100 เมล็ดตอตน คือ 1.0054 0.0258 0.0273 
0.0251 และ 0.0037 ตามลําดับ ดังนั้นในการเพิ่ม
ผลผลิตของขาวในระบบการปลูกแบบสภาพไร
ที่เปนคล่ืนลอน โดยการคัดเลือกควรคํานึงถึง
ลักษณะเมล็ดตอกอ ความสูงและขนาดของเมล็ด

Figure 2 Path analysis diagram for yield components on grand yield of 24 rice genotypes
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Abstract
The effect of controlled release-nano material coated chemical fertilizers on growth, 

yield and yield components of sugarcane var. Kamphaeng Saen 01-4-29 planted in 
Kamphaeng Saen soil series was investigated. Plots were arranged in Randomized Complete 
Block Design (RCBD) consisting of 8 treatments and 3 replications. The study revealed 
that the application of chemical fertilizers (CF) formula 16-16-16 of 50 kg/rai/time at 
1 and 3 months in combination with 20 kg/rai of CF formula 46-0-0 at 3 months (T3) gave 
the highest fresh yield, weight/stalk, stalk diameter, CCS and concentrations of N in stalks. 
This was not significantly different from the application of controlled release-nano material 
coated chemical fertilizers (CR-NF-New) formula 12-12-12 of 66 kg/rai/time at 3 months 
(T5), the application of controlled release-nano material coated chemical fertilizers 
(CR-NF-Original) formula 12-12-12 of 66 kg/rai/time at 3 months (T4) and the application 
of chemical fertilizer based on soil chemical analysis (T2). Furthermore, T3 gave the highest 
sugar yield and concentrations of P in stalks which was not significantly different from 
the comparable to T5. While, T5 gave the highest concentrations of Zn and B in stalks, 
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followed by that the application of controlled release-nano material coated chemical 
fertilizers (CR-NF-New) formula 12-12-12 of 33 kg/rai/time at 3 months (T8), T4 and T3, 
respectively.
Keywords:  controlled release-nano chemical fertilizers, sugarcane, Zinc, Boron

บทคัดยอ
ศึกษาผลของปุยเคมีเคลือบดวยวัสดุนาโนที่ควบคุมการปลดปลอยตอการเจริญเติบโต ผลผลิต และ

องคประกอบผลผลิตของออยพันธุกําแพงแสน 01-4-29 ที่ปลูกในชุดดินกําแพงแสน โดยวางแผน
การทดลองแบบสุมสมบูรณภายในบล็อก (RCBD) ทดลองซํ้า 3 ครั้ง ประกอบดวย 8 ตํารับทดลอง ผลการ
ทดลองพบวา การใสปุยเคมีสูตร 16-16-16 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร/ครั้ง ที่อายุ 30 และ 90 วันหลังปลูก 
และปุยเคมสีูตร 46-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัม/ไร ที่อายุ 90 วันหลังปลูก (T3) มีผลใหผลผลิตออยสด นํ้าหนัก
ตอลํา เสนผานศูนยกลางลํา CCS และปริมาณความเขมขนของธาตุไนโตรเจนที่สะสมในลําของออย
มากที่สุด ไมแตกตางกับการใสปุยเคมีเคลือบดวยวัสดุนาโนที่ควบคุมการปลดปลอยสูตร 12-12-12 
(สูตรใหม) อัตรา 66 กิโลกรัม/ไร/ครั้ง ที่อายุ 30 วันหลังปลูก (T5) การใสปุยเคมีเคลือบดวยวัสดุนาโน
ที่ควบคุมการปลดปลอยสูตร 12-12-12 (สูตรเดิม) อัตรา 66 กิโลกรัม/ไร/ครั้ง ที่อายุ 30 วันหลังปลูก (T4) 
และการใสปุยเคมตีามคาวเิคราะหดนิ (T2) นอกจากน้ี T3 ยงัมผีลใหผลผลตินํา้ตาล และปรมิาณความเขมขน
ของธาตฟุอสฟอรสัทีส่ะสมในลาํของออยมากทีส่ดุ ไมแตกตางกบั T5 ขณะที ่T5 มผีลใหปรมิาณความเขมขน
ของธาตุสังกะสี และโบรอนที่สะสมในลําของออยมากที่สุด รองลงมาคือ การใสปุยเคมีเคลือบดวย
วัสดุนาโนที่ควบคุมการปลดปลอยสูตร 12-12-12 (สูตรใหม) อัตรา 33 กิโลกรัม/ไร/ครั้ง ที่อายุ 30 วัน
หลังปลูก (T8), T4 และ T3 ตามลําดับ
คําสําคัญ: ปุยเคมีเคลือบดวยวัสดุนาโนที่ควบคุมการปลดปลอย ออย สังกะสี โบรอน

คํานํา
ปจจุบันเกษตรกรผูปลูกพืชเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยมักประสบปญหาตนทุนการผลิตที่สูง
และรายไดจากผลผลิตลดลง (นาวา และคณะ, 
2562) แนวทางในการทําการเขตกรรมเพื่อเพ่ิม
ผลผลิตพืชที่ปฏิบัติโดยท่ัวไปคือ การใชปุ ยเคมี
เพื่อเพิ่มผลผลิตใหสูงขึ้น แตปุยเคมีที่เกษตรกรใช
สวนใหญมีสมบัติละลายน้ําและทําปฏิกิริยากับดิน
ไดอยางรวดเร็วหลังจากใสลงดิน (ปยะ, 2538) 
ทําใหธาตุอาหารในปุยเคมีที่ละลายงายบางสวน

ทําปฏิกิริยากับดินและถูกตรึงอยู  ในรูปท่ีพืช
ใชประโยชนไมได บางสวนสญูหายโดยกระบวนการ
แปรสภาพเปนแกสโดยกิจกรรมของจุลินทรียผาน
กระบวนการดีไนตริฟเคชัน (denitrification) 
การสูญหายในรูปแอมโมเนียของปุ ยไนโตรเจน 
(ammonia volatilization) อิมโมบิไลเซชัน 
(immobilization) และการชะละลายของปุยเคมี
หลายชนิด (leaching) เปนตน (Mullen, 2011) 
สงผลใหปริมาณธาตุอาหารบางสวนในปุยเคมี
เทานัน้ท่ีพชืสามารถดูดใชไดจริง ปุยเคมีเคลือบดวย
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วัสดุนาโนท่ีควบคุมการปลดปลอยซ่ึงผลิตโดย
ศนูยนาโนเทคโนโลยีแหงชาต ิ(ศนูยนาโนเทคโนโลยี
แหงชาติ, 2557) คือ ปุยเคมีชนิดเม็ดที่ธาตุอาหาร
ถูกควบคุมการปลดปลอยออกมาสูสารละลายดิน 
โดยสารหุมผิวเม็ดในรูปสารโพลิเมอรนาโนเคลย
คอมโพสิท (nano-clay composite) มีสมบัติ
ในการควบคุมการปลดปลอยธาตุอาหารที่มีในปุย
เคมีเมื่ออยูในดิน โดยปลดปลอยออกมาอยางชา ๆ 
และมีระยะเวลาการปลดปลอยธาตุอาหารยาวนาน 
เพื่อปลดปลอยธาตุอาหารพืชในเม็ดปุ ยออกมา
ในอตัราทีส่อดคลองสมดลุกบัปรมิาณการดดูใชของ
พชืปลูกแตละชนิด การใชปุยเคมีเคลือบดวยวัสดุนาโน
ทีค่วบคุมการปลดปลอย ชวยเพิม่ประสิทธภิาพของ
พืชปลูกตอการดูดใชธาตุอาหารพืชที่มีในปุยเคมี 
โดยไมตองแบงใสหลายครัง้ และใชในอตัราทีต่ํา่กวา
ปุ ยเคมีประเภทละลายเร็ว ทั้งนี้จะเห็นไดจาก
ผลการวิจัยที่พบวาการใชปุยเคมีประเภทควบคุม
การปลดปลอย โดยเฉพาะปุยเคมีไนโตรเจน จะชวย
เพิ่มประสิทธิภาพการดูดใชไนโตรเจนของออยได
อยางมีนัยสําคัญ (Verburg et al., 2017) และ
การใชปุยเคมปีระเภทควบคมุการปลดปลอยในออย
ยังสามารถเพ่ิมผลผลิตออยสดและผลผลิตน้ําตาล
สูงกวาการใชปุยเคมีประเภทละลายเร็ว (Garrett 
et al., 2017) จากงานวิจัยที่ผานมาพบวาการใช
ปุยเคมเีคลอืบดวยวสัดุนาโนทีค่วบคมุการปลดปลอย
เพื่อการผลิตพืชไร เศรษฐกิจในประเทศไทยมี
คอนขางนอย จึงกําหนดวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผล
ของปุ ยเคมีเคลือบดวยวัสดุนาโนที่ควบคุมการ
ปลดปลอยตอการเจริญเติบโต ผลผลิต และ
องคประกอบผลผลิตของออยที่ปลูกในชุดดิน
กาํแพงแสน ทัง้นีเ้พ่ือเปนขอมลูทีส่าํคญัและเปนอกี
ทางเ ลือกหน่ึงสํ าหรับเกษตรกรผู ปลูกอ อย
ในอนาคต

อุปกรณและวิธีการ
ศึกษาผลของปุยเคมีเคลือบดวยวัสดุนาโน

ทีค่วบคมุการปลดปลอยตอการเจรญิเตบิโต ผลผลติ 
และองคประกอบผลผลติของออยพนัธุกาํแพงแสน 
01-4-29 ในชวงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน
กมุภาพนัธ พ.ศ. 2564 ณ แปลงทดลองของภาควิชา
ปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
ซึง่เปนชดุดินกําแพงแสน (Kamphaeng Saen soil 
series, Ks; Typic Haplustalfs; fine-silty, mixed, 
semiactive, isohyperthermic) (Soil Survey 
Staff, 2003) โดยเก็บตัวอยางดินกอนปลูกจาก
แปลงทดลองท่ีระดับความลึก 0-30 เซนติเมตร เพือ่
วิเคราะหสมบัติบางประการของดิน ซึ่งใชวิธีการ
วิเคราะหดินตามหลักคูมือปฏิบัติการวิเคราะหดิน
และพืช (ทัศนีย และจงรักษ, 2542) ไดแก คา pH 
(1:1) คาสภาพการนําไฟฟาของดินในสภาพอิ่มตัว
ดวยนํา้ (ECe) ปรมิาณอนิทรยีวตัถ ุปรมิาณฟอสฟอรสั
ที่เปนประโยชน ปริมาณโพแทสเซียม แคลเซียม 
แมกนีเซียม และโซเดียมท่ีแลกเปล่ียนได รวมท้ัง
เนื้อดิน (คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา, 2558) 
(Table 1) จากนั้น นําผลการวิเคราะหปริมาณ
อินทรียวัตถุ ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน 
และปริมาณโพแทสเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดมากําหนด
อัตราปุยตามคาวิเคราะหดินสําหรับออยปลูก คือ 
12, 3 และ 12 กิโลกรัม N, P2O5 และ K2O ตอไร 
ตามลาํดบั (กรมวชิาการเกษตร, 2553) งานทดลองน้ี
ประกอบดวย 24 แปลงยอย แตละแปลงยอยมี
ขนาดกวาง 7.5 เมตร ยาว 8.0 เมตร จาํนวน 5 แถว 
ระยะหางระหวางแถว 1.5 เมตร เก็บขอมูล
การเจรญิเตบิโตและผลผลติของออยเฉพาะ 3 แถว
กลาง เวนหัวและทายแถวประมาณ 1 เมตร โดยมี
พื้นท่ีเก็บเกี่ยวในแตละแปลงยอยเทากับ 4.5×6.0 
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ตารางเมตร วางแผนการทดลองแบบ Randomized 
Complete Block จาํนวน 3 ซํา้ แตละซํา้ประกอบ
ดวย 8 ตํารับทดลอง (Table 2) ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ 1) ไมใสปุยเคมี (control, T1) 2) ใสปุยเคมี
ตามคาวเิคราะหดนิตามคาํแนะนาํของกรมวิชาการ
เกษตร (CFDOA, T2) 3) ใสปุยเคมีสูตร 16-16-16 
อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร/ครั้ง ที่อายุ 30 และ 90 วัน
หลงัปลูก และปุยเคมีสตูร 46-0-0 อตัรา 20 กโิลกรัม/
ไร ที่อายุ 90 วันหลังปลูก (T3) 4) ใสปุยเคมีเคลือบ
ดวยวสัดนุาโนทีค่วบคมุการปลดปลอยสตูร 12-12-12 
(สูตรเดิม) อัตรา 66 กิโลกรัม/ไร/ครั้ง ที่อายุ 30 วัน
หลังปลูก (T4) 5) ใสปุยเคมีเคลือบดวยวัสดุนาโน
ที่ควบคุมการปลดปลอยสูตร 12-12-12 (สูตรใหม) 
อัตรา 66 กิโลกรัม/ไร/ครั้ง ที่อายุ 30 วันหลังปลูก 
(T5) 6) ใสปุยเคมีสตูร 16-16-16 อตัรา 25 กโิลกรัม/
ไร/คร้ัง ทีอ่ายุ 30 และ 90 วนัหลังปลูก และปุยเคมี
สูตร 46-0-0 อัตรา 10 กิโลกรัม/ไร ที่อายุ 90 วัน
หลังปลูก (T6) 7) ใสปุยเคมีเคลือบดวยวัสดุนาโน
ที่ควบคุมการปลดปลอยสูตร 12-12-12 (สูตรเดิม) 
อัตรา 33 กิโลกรัม/ไร/ครั้ง ที่อายุ 30 วันหลังปลูก 
(T7) และ 8) ใสปุ ยเคมีเคลือบดวยวัสดุนาโน
ที่ควบคุมการปลดปลอยสูตร 12-12-12 (สูตรใหม) 
อัตรา 33 กิโลกรัม/ไร/ครั้ง ที่อายุ 30 วันหลังปลูก 
(T8) อน่ึง ปุยเคมีเคลือบดวยวัสดุนาโนที่ควบคุม
การปลดปลอยสูตร 12-12-12 (สูตรใหม) เปนปุย
ควบคุมการปลดปลอยที่พัฒนาขึ้นดวยกรรมวิธี
การเคลือบเม็ดปุยเคมีใหมีสมบัติละลายชา โดย
อาศัยสารหุมผิวเม็ดในรูปสารโพลิเมอรนาโนเคลย
คอมโพสิท ซึ่งมีสวนผสมของธาตุสังกะสี และ
โบรอนในสารเคลือบดวย (ศูนยนาโนเทคโนโลยี
แหงชาติ, 2557)

เก็บขอมูลการเจริญเติบโตของออยท่ีอายุ 3, 
6, 8 และ 9 เดือนหลังปลูก ไดแก ความสูงตน 

จํานวนลําใน 1 แถวเมตร และคาความเขียวของใบ 
(SPAD unit) (วัดตําแหนงใบท่ี 3-5 จากปลายยอด 
ทําการวัด 5 คร้ังตอใบ) ซึ่งวัดโดยใชเคร่ือง 
chlorophyll meter (SPAD-502 model) สวน
การเก็บขอมลูผลผลิตและองคประกอบผลผลิตของ
ออยที่อายุ 12 เดือนหลังปลูก ไดแก ผลผลิตตอไร 
นํ้าหนักตอลํา ความยาวลํา เสนผานศูนยกลางลํา 
คา CCS (commercial cane sugar) โดยอาศัย
สมการของ Meade and Chen (1977) และ
ผลผลิตนํ้าตาล โดยคํานวณจากสูตรดังนี้

นอกจากน้ี วิเคราะหปริมาณธาตุอาหาร
ที่สะสมในลํา ไดแก ความเขมขนธาตุไนโตรเจน 
ฟอสฟอรสั และโพแทสเซยีมตามทีไ่ดอธบิายไวโดย 
ทัศนีย และจงรักษ (2542) ปริมาณธาตุสังกะสี
ทั้งหมดในทอนลํา ตามที่ไดอธิบายไวโดย Lindsay 
and Norvell (1978) และปริมาณโบรอนทั้งหมด
ในทอนลาํ ตามวธิ ีAzomethine-H จากนัน้ นาํไปวดั
การดดูกลนืแสงดวยเครือ่ง Spectrophotometer 
ที่ความยาวคลื่น 430 นาโนเมตร ตามที่ไดอธิบาย
ไวโดย ทัศนียและจงรักษ (2542) โดยขอมูล
การเจริญเติบโต ผลผลิต และองคประกอบผลผลิต
ทีไ่ดจากการทดลอง นาํมาวิเคราะหความแปรปรวน
ทางสถิต ิ(analysis of variance) เพือ่เปรยีบเทยีบ
ความแตกตางของคาเฉลีย่โดยใช DMRT (Duncan’s 
multiple range test) ที่ระดับความเช่ือม่ัน
รอยละ 95 ดวยโปรแกรม Statistical Package for 
the Social Science for Windows (SPSS) 
version 22

100

ผลผลิต
ของนํ้าตาล

CCS × ผลผลิตออยสด (ตนั/ไร)
=
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Table 1  Properties of soil before the experiment

Properties Results (0-30 cm) Rating

pH (1:1 water)
ECe (dS/m)
Organic matter (%)
Available P (mg/kg)
Exchangeable K (mg/kg)
Exchangeable Ca (mg/kg)
Exchangeable Mg (mg/kg)
Exchangeable Na (mg/kg)
Extractable Zn (mg/kg)
Extractable B (mg/kg)
Texture

7.33
0.53
1.36
33.59
54.72
1,124
94.56
32.54
0.67
0.54

sandy loam

neutral
non-saline

moderately low
high
low
high

moderately
-

low
low

-

Table 2  Information of experimental treatments

Treat-
ments

Treatment descriptions Quantity of major 
elements 

(N-P2O5-K2O kg/rai)
Fertilizer 
materials

Fertilizer 
grades

Applied rates 
(kg/rai)

Applied time 
(months)

T1 - - - - 0 - 0 - 0

T2 CF1/ 21-0-0
0-42-0
0-0-60

28.57, 28.57
7.14
20

2, 4
4
4

12 - 3 - 12

T3 CF1/ 16-16-16
46-0-0

50, 50
20

1, 3
3

25.2 - 16 - 16

T4 CR-NF (original)2/ 12-12-12 66 1 7.92 - 7.92 - 7.92

T5 CR-NF (new)2/ 12-12-12 66 1 7.92 - 7.92 - 7.92

T6 CF1/ 16-16-16
46-0-0

25, 25
10

1, 3
3

12.6 - 8 - 8

T7 CR-NF (original)2/ 12-12-12 33 1 3.96 - 3.96 - 3.96

T8 CR-NF (new)2/ 12-12-12 66 1 7.92 - 7.92 - 7.92

Notes  1/ = chemical fertilizer  2/ = controlled release-nano chemical fertilizers
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ผลการวิจัยและวิจารณ
1. การเจริญเติบโตของออย

การใสปุยเคมชีนดิเมด็ธรรมดา การใสปุยเคมี
เคลือบดวยวัสดุนาโนท่ีควบคุมการปลดปลอย 
(สูตรเดิม) หรือการใสปุยเคมีเคลือบดวยวัสดุนาโน
ที่ควบคุมการปลดปลอย (สูตรใหม) รวมทั้งตํารับ
ควบคุม (control) มีผลใหความสูงของตนออย
ที่อายุ 3, 6, 8 และ 9 เดือนหลังปลูก แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (Table 3) กลาวคือ 
ที่อายุ 3 เดือนหลังปลูก พบวา T3 มีผลใหความสูง
ของตนออยมากท่ีสดุ (120.60 เซนติเมตร) รองลงมา 
คือ T5 ซึ่งไมแตกตางกับ T4 และ T2 ที่อายุ 6 และ 
9 เดือนหลังปลูก พบวา T3 มีผลใหความสูงของ
ตนออยมากที่สุด ไมแตกตางกับ T5 สวนที่อายุ 
8 เดือนหลังปลูก พบวา T3 มีผลใหความสูงของ
ตนออยมากท่ีสุด (278.50 เซนติเมตร) รองลงมา 
คือ T5 ซึ่งไมแตกตางกับ T4 นอกจากน้ี มีขอสังเกต
วาการใสปุ ยเคมีเคลือบดวยวัสดุนาโนที่ควบคุม
การปลดปลอย (สตูรใหม) (T5) มแีนวโนมใหความสงู
ตนของออยทีอ่าย ุ6 และ 9 เดือนหลงัปลกูใกลเคยีง
กบัการใชปุยเคมชีนดิเมด็ธรรมดา (T3) แมวา T5 จะมี
ปรมิาณธาตไุนโตรเจน ฟอสฟอรสั และโพแทสเซียม
นอยกวาปริมาณธาตุอาหารหลักของ T3 เทากับ 
3.18, 2.02 และ 2.02 เทา ตามลาํดบั ซึง่ผลการทดลอง
ที่ไดสอดคลองกับผลการวิจัยที่รายงานวาการใส
ปุยเคมเีคลอืบดวยวสัดนุาโนทีค่วบคมุการปลดปลอย
มีผลทําใหออยมีความสูงของลําตนมากกวาหรือ
ใกลเคียงกับการใชปุยเคมีชนิดเม็ดธรรมดา โดย
ชวยลดการสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพการใช
ธาตุอาหารหลักในปุยโดยเฉพาะธาตุไนโตรเจน 
(Bhanuvally et al., 2017)

การใสปุยเคมชีนดิเมด็ธรรมดา การใสปุยเคมี
เคลือบดวยวัสดุนาโนท่ีควบคุมการปลดปลอย 

(สูตรเดิม) หรือการใสปุยเคมีเคลือบดวยวัสดุนาโน
ที่ควบคุมการปลดปลอย (สูตรใหม) รวมทั้งตํารับ
ควบคมุ มีผลใหจํานวนลําใน 1 แถวเมตรของออย
ที่อายุ 3, 6, 8 และ 9 เดือนหลังปลูก แตกตางกัน
อยางมนียัสาํคัญยิง่ทางสถิต ิ(Table 4) กลาวคอื T3 
มีผลใหจํานวนลําใน 1 แถวเมตรของออยมากที่สุด 
ไมแตกตางกบั T5, T4, T2 และ T6 โดยมขีอสงัเกตวา
จํานวนลําใน 1 แถวเมตรของออยท่ีอายุ 8 และ 
9 เดือน มีแนวโนมลดลง ทั้งนี้อาจเปนผลมาจาก
การเจริญเติบโตของออยในดานความสูงเพิ่มข้ึน 
ทําใหเกิดการบังแสง ดังนั้น เม่ือหนอออยท่ีเกิด
ขึ้นใหมไมไดรับแสงอยางเหมาะสม จึงสงผลใหการ
สังเคราะหแสงลดลง หรืออาจเปนผลจากการ
แกงแยงธาตุอาหารจึงทําใหหนอใหมไมสามารถ
เจรญิเตบิโตตอไปได ซึง่ผลการทดลองดงักลาวเปน
ไปในลักษณะเดียวกับงานวิจัยของณัฐภัทร และ
คณะ (2562)

การใสปุยเคมีชนดิเมด็ธรรมดา การใสปุยเคมี
เคลือบดวยวัสดุนาโนท่ีควบคุมการปลดปลอย 
(สูตรเดิม) หรือการใสปุยเคมีเคลือบดวยวัสดุนาโน
ที่ควบคุมการปลดปลอย (สูตรใหม) รวมทั้งตํารับ
ควบคุม มีผลใหคาความเขียวของใบออยที่อายุ 3, 
6, 8 และ 9 เดือนหลังปลูก แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (Table 5) กลาวคือ ที่อายุ 3, 6 
และ 8 เดือน พบวา T3 มีผลใหคาความเขียวของ
ใบออยมากที่สุด ไมแตกตางกับ T5, T4, T2 และ T6 
สวนที่อายุ 9 เดือนหลังปลูก พบวา T3 มีผลใหคา
ความเขียวของใบออยมากที่สุด ไมแตกตางกับ T5 
และ T4 โดยมขีอสงัเกตวาคาความเขยีวของใบออย
ทีอ่ายุ 8 และ 9 เดือนหลังปลกู มแีนวโนมลดลงตาม
ระยะเวลาของการใสปุยไนโตรเจน ทั้งนี้เนื่องจาก
ชุดดินกําแพงแสนมีปริมาณอินทรียวัตถุในระดับ
คอนขางต่ํา ดังนั้น ปริมาณปุยไนโตรเจนท่ีลดลง
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ตามระยะเวลา จงึสงผลใหคาความเขยีวของใบออย
ลดลง ทั้งน้ีเนื่องจากไนโตรเจนเปนองคประกอบ
ของคลอโรฟลลนั่นเอง (ยงยุทธ, 2558) อยางไร

กต็าม ตาํรบัควบคุมมผีลใหความสูงของตน จาํนวนลํา
ใน 1 แถวเมตร และคาความเขียวของใบออย
นอยที่สุดทุกระยะการเจริญเติบโต

Table 3  Height of sugarcane at different ages

Treatments
Height (cm)

3 MAP 6 MAP 8 MAP 9 MAP

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

59.74e 1/

106.54bc

120.60a

108.60b

112.67b

100.33c

80.49d

83.62d

124.24e 1/

203.56bc

218.63a

206.34bc

211.56ab

196.46c

153.25d

161.42d

168.42f 1/

251.46cd

278.50a

257.48bc

264.24b

245.20d

222.55e

226.44e

183.42e 1/

275.35c

300.35a

281.53bc

289.53ab

270.38c

235.19d

239.08d

F-test
CV (%)

**
14.76

**
13.22

**
12.63

**
13.46

Notes MAP = months after planting
  1/ means within the same column followed by the same letter indicate no statistical difference by DMRT
  ** indicates significant difference at P< 0.01

Table 4  Number of stalks within a one-meter row of sugarcane at different ages

Treatments
Number of stalks within a one-meter row

3 MAP 6 MAP 8 MAP 9 MAP

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

7.12c 1/

10.28a

10.62a

10.34a

10.53a

10.22a

9.12b

9.25b

6.98c 1/

12.24a

12.56a

12.36a

12.43a

12.18a

11.32b

11.42b

6.73d 1/

12.11ab

12.31a

12.16ab

12.22a

12.08ab

11.24c

11.31bc

6.58c 1/

11.92a

12.26a

12.03a

12.13a

11.83a

11.21b

11.36b

F-test
CV (%)

**
14.76

**
12.68

**
13.46

**
12.19

Notes MAP = months after planting
  1/ means within the same column followed by the same letter indicate no statistical difference by DMRT
  ** indicates significant difference at P< 0.01
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Table 5  Leaf greenness (SPAD reading) of sugarcane at different ages

Treatments
SPAD reading

3 MAP 6 MAP 8 MAP 9 MAP

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

34.63b 1/

39.83a

42.86a

40.51a

40.73a

39.64a

36.18b

36.26b

33.82c 1/

47.11a

48.73a

47.26a

48.51a

46.38a

42.61b

42.85b

32.18d 1/

43.86ab

46.13a

45.14a

45.26a

43.53ab

38.72c

40.87bc

30.28f 1/

41.86bc

44.68a

43.51ab

43.78ab

40.83cd

36.56e

38.73de

F-test
CV (%)

*
12.48

**
13.47

**
12.86

**
13.68

Notes MAP = months after planting
 1/ means within the same column followed by the same letter indicate no statistical difference by DMRT
 * indicates significant difference at P< 0.05
 ** indicates significant difference at P< 0.01

2. ผลผลิตและองคประกอบผลผลิตของออย
2.1 ผลผลิตออยสด และนํ้าหนักตอลํา
การใสปุยเคมชีนดิเมด็ธรรมดา การใสปุยเคมี

เคลือบดวยวัสดุนาโนท่ีควบคุมการปลดปลอย 
(สูตรเดิม) หรือการใสปุยเคมีเคลือบดวยวัสดุนาโน
ที่ควบคุมการปลดปลอย (สูตรใหม) รวมทั้งตํารับ
ควบคุม มีผลใหผลผลิตออยสด และนํ้าหนักตอลํา
ของออยท่ีอายุ 12 เดอืนหลังปลูก แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (Table 6) กลาวคือ T3 
มีผลใหผลผลิตออยสดและนํ้าหนักตอลําของออย
มากที่สุด (23.56 ตัน/ไร และ 2.31 กิโลกรัม/ลํา 
ตามลําดับ) ไมแตกตางกับ T5, T4 และ T2 ขณะที่
ตํารับควบคุมมีผลใหผลผลิตออยสด และน้ําหนัก
ตอลําของออยต่ําท่ีสุด (8.48 ตัน/ไร และ 1.01 
กิโลกรัม/ลํา ตามลําดับ)

2.2 ความยาวลํา และเสนผานศูนยกลางลํา
การใสปุยเคมีชนดิเมด็ธรรมดา การใสปุยเคมี

เคลือบดวยวัสดุนาโนท่ีควบคุมการปลดปลอย 
(สูตรเดิม) หรือการใสปุยเคมีเคลือบดวยวัสดุนาโน
ที่ควบคุมการปลดปลอย (สูตรใหม) รวมทั้งตํารับ
ควบคมุ มผีลใหความยาวลาํและเสนผานศนูยกลาง
ลําของออยที่อายุ 12 เดือนหลังปลูก แตกตางกัน
อยางมนียัสาํคัญยิง่ทางสถิต ิ(Table 6) กลาวคอื T3 
มีผลใหความยาวลําของออยมากที่สุด (283.41 
เซนติเมตร) ไมแตกตางกับ T5 และ T4 นอกจากน้ี 
T3 ยงัมผีลใหเสนผานศนูยกลางลาํของออยมากทีส่ดุ 
(3.42 เซนติเมตร) ไมแตกตางกับ T5, T4, T2 และ 
T6 ขณะท่ีตํารับควบคุมมีผลใหความยาวลําและ
เสนผานศนูยกลางลาํของออยตอนอยทีส่ดุ (169.50 
และ 2.22 เซนติเมตร ตามลําดับ)
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2.3 คา CCS และผลผลิตน้ําตาล
การใสปุยเคมีชนิดเมด็ธรรมดา การใสปุยเคมี

เคลือบดวยวัสดุนาโนท่ีควบคุมการปลดปลอย 
(สูตรเดิม) หรือการใสปุยเคมีเคลือบดวยวัสดุนาโน
ที่ควบคุมการปลดปลอย (สูตรใหม) รวมทั้งตํารับ
ควบคุม มีผลใหคา CCS และผลผลิตนํ้าตาลของ
ออยที่อายุ 12 เดือนหลงัปลูก แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (Table 6) กลาวคือ T3 มีผล
ใหคา CCS ของออยมากที่สุด (13.86 เปอรเซ็นต) 
ไมแตกตางกบั T5, T4, T2 และ T6 ขณะที ่T3 ยงัมผีล
ใหผลผลิตนํ้าตาลของออยมากที่สุด (3.27 ตัน/ไร) 
ไมแตกตางกบั T5 สวนตาํรบัควบคุมมผีลใหคา CCS 
และผลผลตินํา้ตาลของออยนอยท่ีสดุ (8.35 เปอรเซน็ต 
และ 0.71 ตัน/ไร ตามลําดับ)

Table 6  Yield, weight/stalk, stalk height, stalk diameter, CCS and sugar yield of sugarcane 
at 12 months

Treatments
Yield 

(ton/rai)
Weight/
stalk (kg)

Stalk 
height 
(cm)

Stalk 
diameter 

(cm)
CCS (%)

Sugar 
yield 

(ton/rai)

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

8.48d1/

20.84ab

23.56a

22.53a

22.76a

19.16bc

16.36c

16.84c

1.01d1/

2.18ab

2.31a

2.22ab

2.27ab

2.14b

1.81c

1.87c

169.50e1/

270.36bc

283.41a

276.51ab

280.36a

262.67c

222.60d

228.63d

2.22c1/

3.30a

3.42a

3.33a

3.40a

3.27a

3.02b

3.10b

8.35c1/

13.32a

13.86a

13.48a

13.69a

12.96a

10.65b

10.89b

0.71f1/

2.78c

3.27a

3.04b

3.12ab

2.48d

1.74e

1.83e

F-test
CV (%)

**
13.87

**
11.38

**
12.18

**
11.28

**
12.42

**
10.48

Notes 1/ means within the same column followed by the same letter indicate no statistical difference by DMRT 
 ** indicates significant difference at P< 0.01 

2.4 ความเขมขนของธาตุอาหารที่สะสม
ในลําของออย

การใสปุยเคมีชนิดเมด็ธรรมดา การใสปุยเคมี
เคลือบดวยวัสดุนาโนท่ีควบคุมการปลดปลอย 
(สูตรเดิม) หรือการใสปุยเคมีเคลือบดวยวัสดุนาโน
ที่ควบคุมการปลดปลอย (สูตรใหม) รวมทั้งตํารับ

ควบคุม มีผลใหความเขมขนของธาตุไนโตรเจน 
ฟอสฟอรสั โพแทสเซยีม สงักะส ีและโบรอนทีส่ะสม
ในลาํของออยท่ีอาย ุ12 เดอืนหลงัปลกู แตกตางกัน
อยางมนียัสาํคญัยิง่ทางสถติ ิ(Table 7) กลาวคือ T3 
มผีลใหความเขมขนของธาตไุนโตรเจนทีส่ะสมในลาํ
ของออยมากท่ีสดุ (0.322 เปอรเซ็นต) ไมแตกตางกบั 
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T5, T4, T2 และ T6 นอกจากน้ี T3 มผีลใหความเขมขน
ของธาตุฟอสฟอรัสที่สะสมในลําของออยมากที่สุด 
(0.087 เปอรเซ็นต) ไมแตกตางกับ T5 สวน T3 มีผล
ใหความเขมขนของธาตุโพแทสเซียมท่ีสะสมในลํา
ของออยมากท่ีสดุ (0.489 เปอรเซน็ต) ไมแตกตางกบั 
T5 และ T4 อยางไรก็ตาม T5 มีผลใหความเขมขน
ของธาตุสังกะสี และโบรอนท่ีสะสมในลําของออย

มากที่สุด (12.63 และ 9.42 mg/kg ตามลําดับ) 
รองลงมา คอื T8, T4 และ T3 ตามลาํดบั ขณะทีต่าํรบั
ควบคุมมีผลใหความเขมขนของธาตุไนโตรเจน 
ฟอสฟอรสั โพแทสเซยีม สงักะส ีและโบรอนทีส่ะสม
ในลําของออยนอยท่ีสุด (0.134, 0.022, 0.176 
เปอรเซ็นต 1.93 และ 1.39 mg/kg ตามลําดับ)

Table 7  The concentration of macro plant nutrients, Zn and B in the stalk of sugarcane 
at 12 months

Treatments
Total N 

(%)
Total P 

(%)
Total K 

(%)
Total Zn 
(mg/kg)

Total B 
(mg/kg)

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

0.134c1/

0.312a

0.322a

0.315a

0.318a

0.308a

0.261b

0.268b

0.022f1/

0.053e

0.087a

0.076bc

0.081ab

0.071bcd

0.061de

0.068cd

0.176d1/

0.469b

0.489a

0.476ab

0.480ab

0.466b

0.430c

0.433c

1.93g1/

4.85e

5.56d

6.74c

12.63a

3.26f

3.59f

8.43b

1.39g1/

4.12de

4.36d

4.89c

9.42a

3.51f

3.75ef

6.53b

F-test
CV (%)

**
12.78

**
11.87

**
10.39

**
11.45

**
10.29

Notes 1/ means within the same column followed by the same letter indicate no statistical difference by DMRT

  ** indicates significant difference at P< 0.01

จากผลการทดลองท้ังหมดท่ีกลาวมาขางตน 
ใหขอสังเกตวาการใสปุยเคมีชนิดเม็ดธรรมดา (T3) 
มีแนวโนมให ผลผลิต และองคประกอบผลผลิต 
รวมทัง้ความเขมขนของธาตุอาหารหลัก (N, P และ K) 
ที่สะสมในลําของออยใกลเคียงกับการใสปุยเคมี
เคลือบดวยวัสดุนาโนท่ีควบคุมการปลดปลอย 
(สตูรใหม, T5) และการใสปุยเคมเีคลอืบดวยวสัดุนาโน

ที่ควบคุมการปลดปลอย (สูตรเดิม, T4) แมวา
การใสปุยเคมีชนิดเม็ดธรรมดา (T3) มีปริมาณธาตุ
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมมากกวา
ปริมาณธาตุอาหารหลักของ T5 และ T4 เทากับ 
3.18, 2.02 และ 2.02 เทา ตามลําดับ ซึ่งอาจ
เปนไปไดวาการใสปุ ยเคมีเคลือบดวยวัสดุนาโน
ที่ควบคุมการปลดปลอยมีผลดีตอการเพิ่มผลผลิต 
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และองคประกอบผลผลิต รวมทั้งความเขมขนของ
ธาตุอาหารหลักทีส่ะสมในลําของออย เพราะการใช
ปุ ยประเภทน้ีช วยลดการสูญเสียธาตุอาหาร
ในปุยเคมีทีใ่สลงดนิไดอยางมนียัสาํคญั เชน การลด
การสูญเสียไนโตรเจนในดินโดยกระบวนการ
ดไีนตรฟิเคชนั (denitrification process) ไดมากกวา
เมื่อเปรียบเทียบกับการใช ปุ ยเคมีไนโตรเจน
ประเภทละลายเร็ว (Morgan, 2009; Zwieten 
et al., 2016) เนื่องจากกลไกการปลดปลอย
ธาตุอาหารของปุยเคมเีคลอืบดวยวสัดุนาโนทีค่วบคมุ
การปลดปลอย จะดูดซึมนํ้าและความชื้นในดิน
ผานเปลอืกทีหุ่มเมด็เขาไปในเมด็ปุยแลวละลายตวั
ปุยเกิดเปนสารละลายเกลือทีเ่ขมขนภายในเปลือก
ของปุยแตละเม็ด ในสภาพเชนนีจ้ะทาํใหเกดิความดัน
ออสโมซิส (osmotic pressure) ขึ้นภายในและ
เมื่อมีความดันสูงจนถึงระดับหน่ึง จะมีผลทําให
นํ้าปุยในรูปสารละลายคอย ๆ แพรซึมผนังเปลือก
เม็ดปุยที่ปริราวออกมาภายนอกอยางตอเน่ืองและ
สมํ่าเสมอเปนระยะเวลานาน ซึ่งพืชสามารถดูดไป
ใชประโยชนได (ปยะ, 2538; วิยงค และคณะ, 
2557) นอกจากน้ี การใสปุยเคมเีคลอืบดวยวสัดนุาโน
ที่ควบคุมการปลดปลอย (สูตรใหม) มีแนวโนม
ใหผลผลิต และองคประกอบผลผลิต รวมทั้งความ
เขมขนของธาตุสงักะสี และโบรอนท่ีสะสมในลําของ
ออยมากกวาการใสปุยเคมีเคลือบดวยวัสดุนาโน
ทีค่วบคมุการปลดปลอย (สตูรเดมิ) และการใสปุยเคมี
ชนิดเม็ดธรรมดา ตามลําดับ โดยผลการทดลอง
สอดคลองกบัผลการวจิยัทีร่ายงานวาการใสปุยเคมี
รวมกับสังกะสี (วรัญญา และคณะ, 2562) และ
โบรอน (ยศวดี และคณะ, 2562) มีแนวโนม
ใหผลผลิต องคประกอบผลผลิต ความเขมขนของ
ธาตุสังกะสี และโบรอนที่สะสมในทอนลําออย
มากกวาเม่ือเปรียบเทยีบกบัการใสปุยเคมีอยางเดียว 

ซึ่งผลการทดลองจะเดนชัดเม่ือมีการปลูกทดสอบ
กับอ อยในดินที่มีปริมาณสังกะสีและโบรอน
ในระดับตํ่า

สรุปผลการวิจัย
การใสปุยเคมีสตูร 16-16-16 อตัรา 50 กโิลกรัม/

ไร/ครัง้ ทีอ่ายุ 30 และ 90 วนัหลังปลูก และปุยเคมี
สูตร 46-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัม/ไร ที่อายุ 90 วัน
หลงัปลกู (T3) มผีลใหผลผลติออยสด นํา้หนกัตอลาํ 
เสนผานศูนยกลางลํา CCS และปริมาณความเขมขน
ของธาตุไนโตรเจนที่สะสมในลําของออยมากที่สุด 
ไมแตกตางกับการใสปุยเคมีเคลือบดวยวัสดุนาโน
ที่ควบคุมการปลดปลอยสูตร 12-12-12 (สูตรใหม) 
อัตรา 66 กิโลกรัม/ไร/ครั้ง ที่อายุ 30 วันหลังปลูก 
(T5) การใสปุยเคมีเคลือบดวยวัสดุนาโนที่ควบคุม
การปลดปลอยสูตร 12-12-12 (สูตรเดิม) อัตรา 
66 กิโลกรัม/ไร/ครั้ง ที่อายุ 30 วันหลังปลูก (T4) 
และการใสปุยเคมตีามคาวเิคราะหดนิ (T2) นอกจากน้ี 
T3 ยงัมผีลใหผลผลิตนํา้ตาล และปรมิาณความเขมขน
ของธาตุฟอสฟอรัสท่ีสะสมในลําของออยมากที่สุด 
ไมแตกตางกับ T5 ขณะท่ี T5 มีผลใหปริมาณความ
เขมขนของธาตุสงักะสี และโบรอนท่ีสะสมในลําของ
ออยมากที่สุด รองลงมา คือ การใสปุยเคมีเคลือบ
ดวยวสัดนุาโนทีค่วบคมุการปลดปลอยสตูร 12-12-12 
(สตูรใหม) อตัรา 33 กโิลกรัม/ไร/ครัง้ ทีอ่ายุ 30 วนั
หลังปลูก (T8), T4 และ T3 ตามลําดับ

กิตติกรรมประกาศ
งานวจิยันีไ้ดรบัทนุสนบัสนนุจากโครงการวจิยั

ระหวางศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ และ
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการ
มหาชน)
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Abstract
This investigation aimed to study the utilization of by-product from poultry industry 

on growth, yield and yield components of sugarcane var. Kamphaeng Saen 01-4-29 planted 
in Kamphaeng Saen soil series. Experimental design was arranged in Randomized Complete 
Block Design (RCBD) with 3 replications consisting of 10 treatments. The results showed 
that all treatments that applied of chemical fertilizer (CF) based on soil chemical analysis 
in combination with by-product from poultry industry (BPI) or spraying with BPI provided 
the highest cane yield and commercial cane sugar (CCS), followed by that the app lication 
of CF based on soil chemical analysis (CFDOA). Furthermore, the application of CF based 
on soil chemical analysis in combination with BPI of 1000 g/ 50 kg of CF and spraying with 
BPI of 600 g/rai (CFDOA+BPI1000 (in soil)+BPI600 (spray)) provided the highest weight/stalk and sugar 
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yield which were not significantly different from those of the application of CF based on 
soil chemical analysis in combination with BPI of 1000 g/ 50 kg of CF and spraying with 
BPI of 300 g/rai (CFDOA+BPI1000 (in soil)+BPI300 (spray)), the application of CF based on soil chemical 
analysis in combination with BPI of 1000 g/ 50 kg of CF and spraying with BPI of 150 g/rai 
(CFDOA+BPI1000 (in soil)+BPI150 (spray)) and the application of CF based on soil chemical analysis 
in combination with BPI of 500 g/ 50 kg of CF and spraying with BPI of 600 g/rai (CFDOA+BPI500 

(in soil)+BPI600 (spray)).
Keywords:  Sugarcane, by-product, chicken feather, poultry industry

บทคัดยอ
ศึกษาการใชประโยชนของผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมสัตวปกตอการเจริญเติบโต ผลผลิต และ

องคประกอบผลผลิตของออยพันธุกําแพงแสน 01-4-29 ที่ปลูกในชุดดินกําแพงแสน โดยวางแผน
การทดลองแบบสุมสมบูรณภายในบล็อก (RCBD) จํานวน 3 ซํ้า ประกอบดวย 10 ตํารับทดลอง 
ผลการศึกษา พบวา ทุกตํารับทดลองท่ีมีการใสปุยเคมีรวมกับผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมสัตวปก 
ทั้งการคลุกผสมกับปุยเคมี หรือการฉีดพนสวนเหนือดินของพืช มีผลใหผลผลิตออยสด และคา CCS 
มากทีส่ดุ รองลงมา คอื การใสปุยเคมตีามคาวเิคราะหดนิ (CFDOA) นอกจากน้ี การใสปุยเคมตีามคาวเิคราะห
ดินรวมกับผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมสัตวปกอัตรา 1,000 กรัม/ปุย 50 กิโลกรัม และการฉีดพน
ผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมสัตวปกอัตรา 600 กรัม/ไร (CFDOA+BPI1000 (in soil)+BPI600 (spray)) มีผลให
นํา้หนกัตอลาํ และผลผลตินํา้ตาลของออยมากทีส่ดุ ซึง่ไมแตกตางทางสถติกิบัการใสปุยเคมตีามคาวเิคราะห
ดินรวมกับผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมสัตวปกอัตรา 1,000 กรัม/ปุย 50 กิโลกรัม และการฉีดพน
ผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมสัตวปกอัตรา 300 กรัม/ไร (CFDOA+BPI1000 (in soil)+BPI300 (spray)) การใสปุยเคมี
ตามคาวิเคราะหดินรวมกับผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมสัตวปกอัตรา 1,000 กรัม/ปุย 50 กิโลกรัม และ
การฉดีพนผลพลอยไดจากอตุสาหกรรมสตัวปกอตัรา 150 กรมั/ไร (CFDOA+BPI1000 (in soil)+BPI150 (spray)) และ
การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมสัตวปกอัตรา 500 กรัม/ปุย 
50 กิโลกรัม และการฉีดพนผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมสัตวปกอัตรา 600 กรัม/ไร (CFDOA+BPI500 (in soil)

+BPI600 (spray))
คําสําคัญ: ออย ผลพลอยได ขนไก อุตสาหกรรมสัตวปก
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คํานํา
ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกออย 11.47 ลานไร 

ไดผลผลิตออยสด 116.78 ลานตัน คิดเปนผลผลิต
เฉลีย่ 10.19 ตนั/ไร (สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร, 
2562) โดยความตองการออยของตลาดโลกและ
ภายในประเทศมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น แตมีขอจํากัด
ทางดานตนทุนการผลิตที่สูง และผลผลิตตอไรตํ่า 
(สํานักงานคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย, 
2564) แนวทางที่เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิตออย 
คือ การเพ่ิมผลผลิตตอหนวยพื้นที่ใหสูงขึ้น เชน 
การปรับปรุงบํารุงดิน การนําผลพลอยไดจาก
ภาคการเกษตร หรือภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ  มาใช
เพ่ือลดตนทนุ เพิม่ปรมิาณและคณุภาพผลผลติออย
ใหสงูข้ึน (ปยพงศ และคณะ, 2560) โรงงานอุตสาหกรรม
มักมีผลพลอยไดที่เกิดจากกระบวนการผลิตเปน
จํานวนมาก เชน กากตะกอนจากบอบําบัดน้ําเสีย
จากโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ ผลพลอยได
จากโรงงานผงชรูส (อาม-ิอาม)ิ กากตะกอนยสีตจาก
โรงงานผลิตเอทานอล เปนตน โดยผลพลอยได
ดังกลาวมีการนํากลับไปใชประโยชนคอนขางนอย 
และมักกอใหเกดิปญหาตอสิง่แวดลอมในระยะยาวได 
(Thongjoo et al., 2005) Prasanthi et al. 
(2016) ศกึษาเกีย่วกับการใชประโยชนผลพลอยได
จากอุตสาหกรรมสัตวปก โดยรายงานวาในภูมภิาค
ยุโรปมักมีขนไก (chicken feather) ที่ถูกทิ้ง
ในแตละปประมาณ 2.3 ลานตัน และปรมิาณดังกลาว
จะเพิ่มมากขึ้นอีก 30 เปอรเซ็นตในภูมิภาคเอเชีย
ซึ่งมีการบริโภคสัตวปกที่สูงกวา ขนไกที่สกัดได
จะมลีกัษณะเปนของเหลวขน เมือ่ผานกระบวนการ
ทําแหงแบบพนกระจาย (spray drying) จะมี
ลักษณะเปนผงสีนํ้าตาล ประกอบดวยโปรตีน
มากกวา 90 เปอรเซ็นต ปริมาณไนโตรเจนท้ังหมด 
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน และปริมาณ

อินทรียวัตถุประมาณ 12, 6 และ 50 เปอรเซ็นต 
ตามลําดบั จากขอมลูทีก่ลาวมาขางตนจงึเกิดแนวคิด
ในการศึกษาการใชประโยชนผลพลอยไดจาก
อุตสาหกรรมสัตวปกตอการเจริญเติบโต ผลผลิต 
และองคประกอบผลผลิตของออย ซึ่งนอกจาก
จะเปนการนําผลพลอยไดดังกลาวมาใชใหเกิด
ประโยชนไดอยางเหมาะสมแลว ยังเปนขอมูล
ทีส่าํคัญและเปนอกีทางเลือกหน่ึงสําหรบัเกษตรกร
ผูปลูกออยในอนาคตตอไป

อุปกรณและวิธีการ
ศึกษาการใช ประโยชนผลพลอยไดจาก

อุตสาหกรรมสัตวปกตอการเจริญเติบโต ผลผลิต 
และองคประกอบผลผลติของออยพนัธุกาํแพงแสน 
01-4-29 ในชวงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563-เดือน
กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 ณ แปลงทดลองของ
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อําเภอกําแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม ซึ่งต ามแผนท่ีดินระบุเปนชุดดิน
กําแพงแสน (Kamphaeng Saen soil series, Ks) 
โดยจํา แนกตามระบบอนุกรมวิธานดินข้ันวงศดิน
เป น  F ine-s i l ty ,  mixed,  semiact ive, 
isohyperthermic Typic Haplustalfs (โรจน, 
2525) เก็บตัวอยางดินกอนปลูกจากแปลงทดลอง
ที่ระดับความลึก 0-30 เซนติเมตร เพื่อวิเคราะห
สมบตับิางประการของดนิ ซึง่ใชวธิกีารวเิคราะหดนิ
ตามหลักคู มือปฏิบัติการวิเคราะหดินและพืช 
(ทัศนีย และจงรักษ, 2542) ไดแก คา pH (1:1) 
คาสภาพการนาํไฟฟาของดนิในสภาพอิม่ตวัดวยนํา้ 
(ECe) ปรมิาณอนิทรยีวัตถ ุปรมิาณฟอสฟอรสัทีเ่ปน
ประโยชน ปรมิาณโพแทสเซยีม แคลเซยีม แมกนเีซยีม 
และโซเดียมท่ีแลกเปล่ียนได  รวมท้ังเน้ือดิน 
(คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา, 2558) สําหรับ
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สมบตับิางประการของดนิกอนการทดลองไดแสดง
ไวใน Table 1 งานทดลองน้ีประกอบดวย 30 แปลง
ยอย แตละแปลงยอยมีขนาดกวาง 7.5 เมตร 
ยาว 6.0 เมตร จํานวน 5 แถว ระยะหางระหวาง
แถว 1.5 เมตร เก็บขอมูลผลผลิตของออยเฉพาะ 
3 แถวกลาง เวนหัวและทายแถวประมาณ 1 เมตร 
โดยมีพื้นที่เก็บเก่ียวในแตละแปลงยอยเทากับ 
4.5×4.0 ตารางเมตร วางแผนการทดลองแบบ 
Randomized Complete Block Design (RCBD) 
จาํนวน 3 ซํา้ 10 ตาํรบัทดลอง โดยรายละเอียดของ
ตํารับทดลองไดแสดงไวใน Table 2

การใสปุยเคมี ไดแก ปุยแอมโมเนียมซัลเฟต 
(21 %N) ปุยทริปเปลซูเปอรฟอสเฟต (46 %P2O5) 
และปุยโพแทสเซียมคลอไรด (60 %K2O) โดย
แบงใส 2 ครัง้ ครัง้ละครึง่อตัรา ในแตละตาํรับทดลอง
ทีอ่ายุ 2 และ 4 เดือนหลังปลูก ยกเวน ตาํรบัควบคุม 
(control) อัตราการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน
สําหรับออย คือ 12, 6 และ 12 กิโลกรัม N, P2O5 
และ K2O ตอไร ตามลําดับ (กรมวิชาการเกษตร, 
2553) สาํหรับผลพลอยไดจากอตุสาหกรรมสัตวปก 
(by-product from poultry industry, BPI) ที่ใช
ในการทดลองมาจากโครงการพัฒนาวิชาการระหวาง 
บริษัท วังเคมี จํากัด และภาควิชาปฐพีวิทยา 
คณะเกษตร กาํแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
จังหวัดนครปฐม (Table 3) โดยการใสผลพลอยได
จากอุตสาหกรรมสัตว ป กมี 2 ลักษณะ คือ 
1) การผสมในปุยเคมีอัตรา 500 กรัม/ปุยเคมี 
50 กิโลกรัม (ตํารับทดลองท่ี 3-6) และการผสม
ในปุยเคมีอัตรา 1,000 กรัม/ปุยเคมี 50 กิโลกรัม 
(ตํารับทดลองท่ี 7-10) และ 2) การฉีดพน
ผลพลอยไดจากอตุสาหกรรมสตัวปกกระทาํ 3 ครัง้ 
ที่อายุ 1, 2 และ 3 เดือนหลังปลูก กลาวคือ ตํารับ
ทดลองที ่4 และ 8 ชัง่ผลพลอยไดจากอตุสาหกรรม
สัตวปกอัตรา 10 กรัม/นํ้า 20 ลิตร โดยการฉีดพน

แตละคร้ังจะดําเนินการฉีดพน 5 ถัง/ไร หรือ
ใชผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมสัตวปกอัตรา 
50 กรัม/ไร ดังนั้น ตํารับทดลองดังกลาวจึงใช
ผลพลอยไดจากอตุสาหกรรมสตัวปกอตัรา 150 กรมั/
ไร ตํารับทดลองที่ 5 และ 9 ชั่งผลพลอยไดจาก
อุตสาหกรรมสัตวปกอัตรา 20 กรัม/นํ้า 20 ลิตร 
โดยการฉีดพนแตละคร้ังจะดําเนนิการฉีดพน 5 ถงั/
ไร หรือใชผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมสัตวปก
อัตรา 100 กรัม/ไร ดังนั้น ตํารับทดลองดังกลาว
จึงใชผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมสัตวปกอัตรา 
300 กรัม/ไร ขณะท่ีตํารับทดลองท่ี 6 และ 10 
ชั่งผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมสัตวปกอัตรา 
40 กรัม/นํ้า 20 ลิตร โดยการฉีดพนแตละครั้ง
จะดําเนินการฉีดพน 5 ถัง/ไร หรือใชผลพลอยได
จากอุตสาหกรรมสัตวปกอัตรา 200 กรัม/ไร ดังนั้น 
ตํารับทดลองดังกล าวจึงใช ผลพลอยได จาก
อุตสาหกรรมสัตวปกอัตรา 600 กรัม/ไร

การเก็บขอมูลการเจริญเติบโตของออยท่ีได 
3, 6, 8 และ 9 เดือนหลังปลูก ไดแก ความสูงตน 
จํานวนลําใน 1 แถวเมตร และคาความเขียวของใบ 
(SPAD unit) โดยวัดตาํแหนงใบท่ี 3-5 จากปลายยอด 
ดวยเครือ่ง chlorophyll meter (Minolta Co., Ltd., 
JAPAN: SPAD-502 model) สวนการเก็บขอมูล
ผลผลิตและองคประกอบผลผลิตของออยที่อายุ 
12 เดอืนหลังปลกู ไดแก ผลผลิตตอไร ความยาวลํา 
นํ้าหนักตอลํา คา CCS และผลผลิตนํ้าตาล จากนั้น 
นาํขอมลูการเจรญิเตบิโต ผลผลติ และองคประกอบ
ผลผลิตทีไ่ดจากการทดลองมาวิเคราะหความแปรปรวน
ทางสถิต ิ(analysis of variance) เพือ่เปรยีบเทยีบ
ความแตกตางของคาเฉลีย่โดยใช DMRT (Duncan’s 
multiple range test) ที่ระดับความเช่ือม่ัน
รอยละ 95 ดวยโปรแกรม Statistical Package for 
the Social Science for Windows (SPSS) 
version 22
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Table 1  Properties of soil (0-30 cm depth) before the experiment

Properties Results Rating

pH (1:1 water)
ECe (dS/m)
Organic matter (%)
Available P (mg/kg)
Exchangeable K (mg/kg)
Exchangeable Ca (mg/kg)
Exchangeable Mg (mg/kg)
Exchangeable Na (mg/kg)
Texture

7.12
0.41
0.81
27.56
56.42
812
114

26.28
sandy loam

neutral
non-saline

low
high
low
high

moderately
-
-

Table 2  Detail of treatments

Treat-
ments Descriptions Symbols

Quantity of major 
elements (kgN-
P2O5-K2O per rai)

T1 no chemical fertilizer (CF) treatment control 0-0-0

T2 the application of CF based on soil chemical analysis CFDOA 12-6-12

T3 the application of CF based on soil chemical analysis 
in combination with by-product from poultry 
industry (BPI) of 500 g/ 50 kg of CF 

CFDOA+BPI500 (in soil) 12-6-12

T4 the application of CF based on soil chemical analysis 
in combination with BPI of 500 g/ 50 kg of CF and 
spraying with BPI of 150 g/rai 

CFDOA+BPI500 (in soil)

+BPI150 (spray)

12-6-12

T5 the application of CF based on soil chemical analysis 
in combination with BPI of 500 g/ 50 kg of CF and 
spraying with BPI of 300 g/rai

CFDOA+BPI500 (in soil)

+BPI300 (spray)

12-6-12

T6 the application of CF based on soil chemical analysis 
in combination with BPI of 500 g/ 50 kg of CF and 
spraying with BPI of 600 g/rai

CFDOA+BPI500 (in soil)

+BPI600 (spray)

12-6-12

T7 the application of CF based on soil chemical analysis 
in combination with BPI of 1000 g/ 50 kg of CF

CFDOA+BPI1000 (in soil) 12-6-12

T8 the application of CF based on soil chemical analysis 
in combination with BPI of 1000 g/ 50 kg of CF and 
spraying with BPI of 150 g/rai

CFDOA+BPI1000 (in soil)

+BPI150 (spray)

12-6-12

T9 the application of CF based on soil chemical analysis 
in combination with BPI of 1000 g/ 50 kg of CF and 
spraying with BPI of 300 g/rai

CFDOA+BPI1000 (in soil)

+BPI300 (spray)

12-6-12

T10 the application of CF based on soil chemical analysis 
in combination with BPI of 1000 g/ 50 kg of CF and 
spraying with BPI of 600 g/rai 

CFDOA+BPI1000 (in soil)

+BPI600 (spray)

12-6-12
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Table 3  Properties of by-product from poultry industry (BPI) before the experiment

Properties Results

pH (1:2)
EC (1:10, dS/m)
Organic matter (%)
C/N ratio
Total N (%)
Available P2O5 (%)
Exchangeable K2O (%)
Total Ca (%)
Total Mg (mg/kg)
Total S (mg/kg)
Total Fe (mg/kg)
Total Mn (mg/kg)
Total B (mg/kg)
Total Na (%)
Moisture (%) 

5.29
9.89
54.75

2.64 : 1
12.02
5.78
0.05
2.91
n.d.

1,998
145
9.42
2.52
2.20
16.66

Note n.d. = not detected

ผลการวิจัยและวิจารณ
การเจริญเติบโตของออย

ความสูงตน
การใสปุยเคมีอยางเดียว หรือการใสรวมกับ

ผลพลอยไดจากอตุสาหกรรมสตัวปก ทัง้การคลกุผสม
กบัปุยเคมี หรือการฉีดพนสวนเหนือดนิของพืช รวมท้ัง
ตาํรับควบคุม (control) มผีลใหความสูงของตนออย
ที่อายุ 3, 6, 8 และ 9 เดือนหลังปลกู แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (Table 4) กลาวคือ 
ทีอ่าย ุ3 และ 6 เดอืนหลงัปลกู พบวา การใสปุยเคมี
ตามคาวิเคราะหดนิรวมกบัผลพลอยไดจากอุตสาหกรรม
สตัวปกอตัรา 1,000 กรมั/ปุย 50 กโิลกรัม และการ
ฉีดพนผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมสัตวปกอัตรา 

600 กรัม/ไร (CFDOA+BPI1000 (in soil)+BPI600 (spray)) 
มผีลใหความสูงตนของออยมากท่ีสดุ ซึง่ไมแตกตาง
ทางสถิติกับการใสปุ ยเคมีตามคาวิเคราะหดิน
รวมกับผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมสัตวปกอัตรา 
1,000 กรัม/ปุย 50 กิโลกรัม และการฉีดพน
ผลพลอยได จากอุตสาหกรรมสัตว ป กอัตรา 
300 กรัม/ไร (CFDOA+BPI1000 (in soil)+BPI300 (spray)) 
สวนท่ีอายุ 8 และ 9 เดือนหลังปลูก พบวา 
CFDOA+BPI1000 (in soil)+BPI600 (spray) มผีลใหความสงูตน
ของออยมากท่ีสดุ รองลงมา คอื CFDOA+BPI1000 (in soil)

+BPI300 (spray) ซึ่งไมแตกตางทางสถิติกับการใส
ปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับผลพลอยไดจาก
อุตสาหกรรมสัตว ป กอัตรา 1,000 กรัม/ปุ ย 
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50 กิโลกรัม และการฉีดพนผลพลอยไดจาก
อุตสาหกรรมสัตว ป กอัตรา  150 กรัม/ ไร  
(CFDOA+BPI1000 (in soil)+BPI150 (spray)) และการใส
ปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับผลพลอยไดจาก
อุตสาหกรรมสัตว ป กอัตรา  500 กรัม/ปุ ย 
50 กิโลกรัม และการฉีดพนผลพลอยไดจาก
อุตสาหกรรมสัตว ป กอัตรา  600 กรัม/ ไร  
(CFDOA+BPI500 (in soil)+BPI600 (spray)) ขณะที่ตํารับ
ควบคุม (control) มผีลใหความสูงตนของออยนอย
ที่สุดในทุกระยะของการเจริญเติบโต

จํานวนลําใน 1 แถวเมตร
การใสปุยเคมีอยางเดียว หรือการใสรวมกับ

ผลพลอยไดจากอตุสาหกรรมสตัวปก ทัง้การคลกุผสม
กับปุยเคมี หรือการฉีดพนสวนเหนือดินของพืช 
รวมทั้งตํารับควบคุม (control) มีผลใหจํานวนลํา
ใน 1 แถวเมตรของออยที่อายุ 3, 6, 8 และ 9 เดือน
หลังปลูก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ 
(Table 5) กลาวคือ ที่อายุ 3 เดือนหลังปลูก พบวา 
CFDOA+BPI1000 (in soil)+BPI600 (spray) มีผลใหจํานวนลํา
ใน 1 แถวเมตรของออยมากท่ีสุด (8.95 ลํา) 
ซึ่งไมแตกตางทางสถิติกับ CFDOA+BPI1000 (in soil)

+BPI300 (spray), CFDOA+BPI1000 (in soil)+BPI150 (spray), 
CFDOA+BPI500 (in soil)+BPI600 (spray) และการใสปุยเคมี
ตามคาวิ เคราะหดินร วมกับผลพลอยได จาก
อตุสาหกรรมสัตวปกอตัรา 500 กรัม/ปุย 50 กโิลกรัม 
และการฉดีพนผลพลอยไดจากอตุสาหกรรมสัตวปก
อัตรา 300 กรัม/ไร (CFDOA+BPI500 (in soil)+BPI300 

(spray)) ที่อายุ 6 เดือนหลังปลูก พบวา ทุกตํารับ
ทดลองท่ีมกีารใสปุยเคมีอยางเดียว หรอืการใสรวม
กับผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมสัตวปก ทั้งการ
คลุกผสมกับปุยเคมี หรือการฉีดพนสวนเหนือดิน
ของพืช มีผลใหจํานวนลําใน 1 แถวเมตรของออย
ใกลเคยีงกนัในชวง 12.53-13.56 ลาํ ทีอ่าย ุ8 เดอืน

หลังปลูก พบวา CFDOA+BPI1000 (in soil)+BPI600 (spray) 
มีผลใหจํานวนลําใน 1 แถวเมตรของออยมากที่สุด 
(13.43 ลาํ) ซึง่ไมแตกตางทางสถติกิบั CFDOA+BPI1000 

(in soil)+BPI300 (spray), CFDOA+BPI1000 (in soil)+BPI150 (spray), 
CFDOA+BPI500 (in soil)+BPI600 (spray), CFDOA+BPI500 (in soil)

+BPI300 (spray) และการใสปุยเคมตีามคาวเิคราะหดนิ
รวมกับผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมสัตวปกอัตรา 
500 กรัม/ปุ ย 50 กิโลกรัม และการฉีดพน
ผลพลอยไดจากอตุสาหกรรมสตัวปกอตัรา 150 กรมั/
ไร (CFDOA+BPI500 (in soil)+BPI150 (spray)) สวนที่อายุ 
9 เดือนหลังปลูก พบวา ทุกตํารับทดลองท่ีมีการใส
ปุยเคมีรวมกับผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมสัตวปก 
ทั้งการคลุกผสมกับปุยเคมี หรือการฉีดพนสวน
เหนือดินของพืช มีผลใหจํานวนลําใน 1 แถวเมตร
ของออยใกลเคียงกันในชวง 12.63-13.25 ลํา 
ขณะท่ีตํารับควบคุม (control) มีผลใหจํานวนลํา
ใน 1 แถวเมตรของออยนอยที่สุดในทุกระยะของ
การเจริญเติบโต อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวา
จํานวนลําใน 1 แถวเมตรของออยท่ีอายุ 8 และ 
9 เดือนหลังปลูก มีแนวโนมลดลงท้ังนี้อาจเปน
เพราะเม่ือออยมีการเจริญเติบโตในดานความสูง
เพิ่มขึ้น จึงเกิดการบังแสง ดังนั้น เมื่อหนอออย
ที่เกิดข้ึนใหมไมไดรับแสง ก็สงผลใหประสิทธิภาพ
การสังเคราะหแสงลดลงทําใหหนอใหมไมสามารถ
เจริญเติบโตตอไปได (วรัญญา และคณะ, 2561)

คาความเขียว (SPAD unit) ของใบ
การใสปุยเคมีอยางเดียว หรือการใสรวมกับ

ผลพลอยไดจากอตุสาหกรรมสตัวปก ทัง้การคลกุผสม
กับปุยเคมี หรือการฉีดพนสวนเหนือดินของพืช 
รวมทัง้ตาํรบัควบคมุ (control) มผีลใหคาความเขยีว
ของใบออยที่อายุ 3, 6, 8 และ 9 เดือนหลังปลูก 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Table 6) 
กลาวคือ ที่อายุ 3, 6, 8, 9 เดือนหลังปลูก พบวา 
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ทุกตํารับทดลองท่ีมีการใสปุยเคมีอยางเดียว หรือ
การใสรวมกับผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมสัตวปก 
ทั้งการคลุกผสมกับปุยเคมี หรือการฉีดพนสวน
เหนือดินของพืช มีผลใหคาความเขียวของใบออย
ใกลเคยีงกนั และแตกตางกนัทางสถติเิม่ือเปรยีบเทยีบ
กบัตาํรบัควบคมุ (control) ซึง่มผีลใหคาความเขยีว
ของใบออยนอยที่สุดทุกระยะการเจริญเติบโต 
อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวาคาความเขียวของ

ใบออยที่อายุ 8 และ 9 เดือน มีแนวโนมลดลงตาม
ระยะเวลาของการใสปุยโดยเฉพาะปุยไนโตรเจน 
ทัง้นีเ้นือ่งจากชุดดนิกาํแพงแสนมีปรมิาณอินทรยีวตัถุ
ในระดบัต่ํา ดงันัน้ ปริมาณปุยไนโตรเจนท่ีลดลงตาม
ระยะเวลา จงึสงผลใหคาความเขียวของใบออยลดลง 
ทั้งนี้เนื่องจากไนโตรเจนเปนองคประกอบของ
คลอโรฟลลนั่นเอง (ยงยุทธ, 2558)

Table 4  Height of sugarcane at different ages

Treatments
Height (cm)

3 MAP1/ 6 MAP1/ 8 MAP1/ 9 MAP1/

T1 = control
T2 = CFDOA

T3 = CFDOA+BPI500 (in soil)

T4 = CFDOA+BPI500 (in soil)+BPI150 (spray)

T5 = CFDOA+BPI500 (in soil)+BPI300 (spray)

T6 = CFDOA+BPI500 (in soil)+BPI600 (spray)

T7 = CFDOA+BPI1000 (in soil)

T8 = CFDOA+BPI1000 (in soil)+BPI150 (spray)

T9 = CFDOA+BPI1000 (in soil)+BPI300 (spray)

T10 = CFDOA+BPI1000 (in soil)+BPI600 (spray)

40.49g 2/

43.47g

54.54f

60.60de

62.47d

64.57cd

56.16ef

68.62bc

70.60ab

75.58a

100.32g 2/

125.56f

136.51e

143.62cd

145.51cd

147.57bc

138.78de

149.49bc

153.48ab

159.60a

176.57g 2/

215.59f

234.38e

241.43cd

243.53c

247.64bc

236.44de

250.40b

253.64b

260.80a

217.45h 2/

243.43g

263.44f

277.65de

281.69cd

285.50bcd

270.65ef

287.40bc

291.54b

300.54a

F-test
CV (%)

**
13.17

**
12.72

**
12.58

**
13.79

1/  Months after planting
2/  Means within the same column followed by the same letter indicate no statistical difference by 

DMRT
**  indicates significant difference at P< 0.01
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Table 5  Number of stalk within one-meter row of sugarcane at different ages

Treatments
Number of stalk within one-meter row

3 MAP1/ 6 MAP1/ 8 MAP1/ 9 MAP1/

T1 = control
T2 = CFDOA

T3 = CFDOA+BPI500 (in soil)

T4 = CFDOA+BPI500 (in soil)+BPI150 (spray)

T5 = CFDOA+BPI500 (in soil)+BPI300 (spray)

T6 = CFDOA+BPI500 (in soil)+BPI600 (spray)

T7 = CFDOA+BPI1000 (in soil)

T8 = CFDOA+BPI1000 (in soil)+BPI150 (spray)

T9 = CFDOA+BPI1000 (in soil)+BPI300 (spray)

T10 = CFDOA+BPI1000 (in soil)+BPI600 (spray)

7.38d 2/

8.41c

8.63b

8.71b

8.73ab

8.76ab

8.66b

8.81ab

8.83ab

8.95a

9.49b 2/

12.53a

12.83a

13.28a

13.41a

13.43a

12.95a

13.47a

13.50a

13.56a

9.29d 2/

12.48c

12.73bc

13.18ab

13.22ab

13.27ab

12.80bc

13.33ab

13.35ab

13.43a

9.00c 2/

12.34b

12.63ab

12.87ab

12.93ab

12.95ab

12.71ab

13.15ab

13.17ab

13.25a

F-test
CV (%)

**
12.14

**
11.49

**
12.53

**
13.48

1/  Months after planting
2/  Means within the same column followed by the same letter indicate no statistical difference by DMRT
**  indicates significant difference at P< 0.01

Table 6  Leaf greenness (SPAD unit) of sugarcane at different ages

Treatments
SPAD unit

3 MAP1/ 6 MAP1/ 8 MAP1/ 9 MAP1/

T1 = control
T2 = CFDOA

T3 = CFDOA+BPI500 (in soil)

T4 = CFDOA+BPI500 (in soil)+BPI150 (spray)

T5 = CFDOA+BPI500 (in soil)+BPI300 (spray)

T6 = CFDOA+BPI500 (in soil)+BPI600 (spray)

T7 = CFDOA+BPI1000 (in soil)

T8 = CFDOA+BPI1000 (in soil)+BPI150 (spray)

T9 = CFDOA+BPI1000 (in soil)+BPI300 (spray)

T10 = CFDOA+BPI1000 (in soil)+BPI600 (spray) 

38.63b 2/

43.42a

44.33a

44.58a

44.63a

44.65a

44.46a

44.73a

44.76a

44.83a

36.54b 2/

48.39a

50.41a

50.63a

50.72a

50.77a

50.53a

50.83a

51.12a

51.23a

35.61b 2/

46.33a

47.11a

47.34a

47.43a

47.54a

47.22a

47.63a

48.13a

48.28a

34.74b 2/

43.05a

43.76a

44.63a

45.21a

45.55a

44.38a

45.63a

46.25a

46.39a

F-test
CV (%)

**
12.94

**
11.41

*
12.63

**
13.14

1/  Months after planting
2/  Means within the same column followed by the same letter indicate no statistical difference by DMRT
*  indicates significant difference at P< 0.05 ** indicates significant difference at P< 0.01
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ผลผลิตและองคประกอบผลผลิตของออย
ผลผลิตออยสด
การใสปุยเคมีอยางเดียว หรือการใสรวมกับ

ผลพลอยไดจากอตุสาหกรรมสตัวปก ทัง้การคลกุผสม
กบัปุยเคมี หรือการฉีดพนสวนเหนือดนิของพืช รวมท้ัง
ตํารับควบคุม (control) มีผลใหผลผลิตออยสด
ที่ระยะเก็บเก่ียว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่ง
ทางสถิติ (Table 7) กลาวคือ ทุกตํารับทดลองที่มี
การใสปุยเคมีรวมกับผลพลอยไดจากอุตสาหกรรม
สัตวปก ทั้งการคลุกผสมกับปุยเคมี หรือการฉีดพน
สวนเหนือดินของพืช มีผลใหผลผลิตออยสด
ใกลเคียงกันในชวง 21.76-23.56 ตัน/ไร ขณะที่
ตํารับควบคุม (control) มีผลใหผลผลิตออยสด
นอยที่สุดเพียง 12.24 ตัน/ไร

นํ้าหนักตอลํา
การใสปุยเคมีอยางเดียว หรือการใสรวมกับ

ผลพลอยไดจากอตุสาหกรรมสตัวปก ทัง้การคลกุผสม
กบัปุยเคมี หรือการฉีดพนสวนเหนือดนิของพืช รวมท้ัง
ตาํรับควบคุม (control) มผีลใหนํา้หนกัตอลาํของออย
ที่ระยะเก็บเก่ียว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่ง

ทางสถิติ (Table 7) กลาวคือ CFDOA+BPI1000 (in soil)

+BPI600 (spray) มผีลใหนํา้หนกัตอลาํของออยมากทีส่ดุ 
(2.28 กิโลกรัม) ซึ่งไมแตกตางทางสถิติกับ CFDOA+
BPI1000 (in soil)+BPI300 (spray), CFDOA+BPI1000 (in soil)+
BPI150 (spray), CFDOA+BPI500 (in soil)+BPI600 (spray) และ 
CFDOA+BPI500 (in soil)+BPI300 (spray) CFDOA+BPI500 (in soil)+
BPI300 (spray) ขณะท่ีตํารับควบคุม (control) มีผลให
นํา้หนักตอลาํของออยนอยท่ีสดุ (1.38 กโิลกรัม/ลาํ)

ความยาวลํา
การใสปุยเคมีอยางเดียว หรือการใสรวมกับ

ผลพลอยไดจากอตุสาหกรรมสตัวปก ทัง้การคลกุผสม
กบัปุยเคมี หรือการฉีดพนสวนเหนือดนิของพืช รวมท้ัง
ตาํรบัควบคุม (control) มผีลใหความยาวลําของออย
ที่ระยะเก็บเกี่ยว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่ง
ทางสถิต ิ(Table 7) กลาวคือ CFDOA+BPI1000 (in soil)+
BPI600 (spray) มีผลใหความยาวลําของออยมากที่สุด 
(268.58 เซนติเมตร) ซึ่งไมแตกตางทางสถิติกับ 
CFDOA+BPI1000 (in soil)+BPI300 (spray) ขณะท่ีตํารับ
ควบคุม (control) มีผลใหความยาวลําของออย
นอยที่สุด (151.42 เซนติเมตร)

Table 7  Yield, weight/stalk and stalk height of sugarcane at 12 MAP1/

Treatments Yield (ton/rai) Weight/stalk (kg) Stalk height (cm)

T1 = control
T2 = CFDOA

T3 = CFDOA+BPI500 (in soil)

T4 = CFDOA+BPI500 (in soil)+BPI150 (spray)

T5 = CFDOA+BPI500 (in soil)+BPI300 (spray)

T6 = CFDOA+BPI500 (in soil)+BPI600 (spray)

T7 = CFDOA+BPI1000 (in soil)

T8 = CFDOA+BPI1000 (in soil)+BPI150 (spray)

T9 = CFDOA+BPI1000 (in soil)+BPI300 (spray)

T10 = CFDOA+BPI1000 (in soil)+BPI600 (spray)

12.24c 2/

18.63b

21.76a

22.58a

22.64a

22.76a

22.24a

23.12a

23.35a

23.56a

1.38f 2/

1.77e

1.93d

2.13bc

2.17ab

2.21ab

2.03cd

2.23ab

2.25ab

2.28a

151.42h 2/

225.38g

241.36f

248.62de

251.58de

255.43cd

245.58ef

258.55bc

262.38ab

268.58a

F-test
CV (%)

**
14.25

**
11.36

**
12.59

1/  Months after planting
2/  Means within the same column followed by the same letter indicate no statistical difference by DMRT
** indicates significant difference at P< 0.01
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คณุภาพผลผลติและผลผลตินํา้ตาลของออยปลูก
คา CCS
การใสปุยเคมีอยางเดียว หรือการใสรวมกับ

ผลพลอยไดจากอตุสาหกรรมสตัวปก ทัง้การคลกุผสม
กบัปุยเคมี หรือการฉีดพนสวนเหนือดนิของพืช รวมท้ัง
ตํารับควบคุม (control) มีผลใหคา CCS ของออย
ที่ระยะเก็บเก่ียว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่ง
ทางสถิติ (Table 8) กลาวคือ ทุกตํารับทดลองที่มี
การใสปุยเคมีรวมกับผลพลอยไดจากอุตสาหกรรม
สัตวปก ทั้งการคลุกผสมกับปุยเคมี หรือการฉีดพน
สวนเหนือดินของพืช มีผลใหคา CCS ของออย
ใกลเคียงกันในชวง 12.41-13.38 เปอรเซ็นต 
รองลงมา คอื CFDOA ขณะทีต่าํรบัควบคมุ (control) 
มผีลใหคา CCS ของออยต่ําทีส่ดุ (9.56 เปอรเซ็นต)

ผลผลิตนํ้าตาล
การใสปุยเคมีอยางเดียว หรือการใสรวมกับ

ผลพลอยไดจากอตุสาหกรรมสตัวปก ทัง้การคลกุผสม
กบัปุยเคมี หรือการฉีดพนสวนเหนือดนิของพืช รวมท้ัง
ตาํรบัควบคุม (control) มผีลใหผลผลิตนํา้ตาลของออย
ที่ระยะเก็บเก่ียว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่ง
ทางสถิต ิ(Table 8) กลาวคือ CFDOA+BPI1000 (in soil)+

BPI600 (spray) มผีลใหผลผลตินํา้ตาลของออยมากทีส่ดุ 
(3.15 ตัน/ไร) ซึ่งไมแตกตางทางสถิติกับ CFDOA+
BPI1000 (in soil)+BPI300 (spray), CFDOA+BPI1000 (in soil)+
BPI150 (spray) และ CFDOA+BPI500 (in soil)+BPI600 (spray) 
ขณะท่ีตํารับควบคุม (control) มีผลใหผลผลิต
นํ้าตาลของออยนอยที่สุด (1.17 ตัน/ไร)

จากผลการทดลองท้ังหมดท่ีกลาวมาขางตน 
ใหขอสังเกตวาการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน
รวมกบัผลพลอยไดจากอตุสาหกรรมสตัวปก ทัง้การ
คลุกผสมกับปุยเคมีและการฉีดพนสวนเหนือดิน
ของพืช มีแนวโนมใหผลผลิตและองคประกอบ
ผลผลิตของออยดีกวาเมื่อเปรียบเทียบกับการใส
ปุยเคมตีามคาวเิคราะหดนิแตเพยีงอยางเดยีว ทัง้นี้
เปนเพราะผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมสัตวปก 
อาจมีสมบัติเปนสารกระตุ นเชิงชีวภาพของพืช 
(biostimulants) เนื่องจากจัดอยู ในกลุ มของ
สารฮิวมิก ผลิตภัณฑที่มีฮอรโมน และกรดอะมิโน 
มกีารใชในปริมาณท่ีนอยโดยการผสมรวมไปกับปุย 
หรือการฉีดพนทางใบ (ยงยุทธ, 2560) แตมีผลตอ
ประสิทธิภาพการใชธาตุอาหารพืช จึงสงผลใหการ
เจริญเติบโตและผลผลิตโดยภาพรวมของพืชดีขึน้ได

Table 8  CCS and sugar yield of sugarcane at 12 MAP1/

Treatments CCS (%) Sugar yield (ton/rai)

T1 = control
T2 = CFDOA

T3 = CFDOA+BPI500 (in soil)

T4 = CFDOA+BPI500 (in soil)+BPI150 (spray)

T5 = CFDOA+BPI500 (in soil)+BPI300 (spray)

T6 = CFDOA+BPI500 (in soil)+BPI600 (spray)

T7 = CFDOA+BPI1000 (in soil)

T8 = CFDOA+BPI1000 (in soil)+BPI150 (spray)

T9 = CFDOA+BPI1000 (in soil)+BPI300 (spray)

T10 = CFDOA+BPI1000 (in soil)+BPI600 (spray) 

9.56c 2/

12.00b

12.41ab

12.76ab

13.00a

13.16a

12.48ab

13.22a

13.31a

13.38a

1.17g 2/

2.24f

2.70e

2.88cde

2.94bcd

3.00abc

2.78de

3.06abc

3.11ab

3.15a

F-test
CV (%)

**
12.41

**
10.76

1/ Months after planting
2/ Means within the same column followed by the same letter indicate no statistical difference by DMRT
** indicates significant difference at P< 0.01
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สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาการใชประโยชนผลพลอยได

จากอุตสาหกรรมสัตว ป กตอการเจริญเติบโต 
ผลผลติ และองคประกอบผลผลติของออย สามารถ
สรุปผลการทดลองไดดังนี้

ทุกตํารับทดลองท่ีมีการใสปุ ยเคมีรวมกับ
ผลพลอยไดจากอตุสาหกรรมสตัวปก ทัง้การคลกุผสม
กับปุยเคมี หรือการฉีดพนสวนเหนือดินของพืช 
มีผลใหผลผลิตออยสด และคา CCS มากท่ีสุด 
รองลงมา คือ การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน 
(CFDOA) นอกจากน้ี CFDOA+BPI1000 (in soil)+BPI600 (spray) 
มีผลใหนํ้าหนักตอลํา และผลผลิตน้ําตาลของออย
มากที่สุด ซึ่งไมแตกตางทางสถิติกับ CFDOA+
BPI1000 (in soil)+BPI300 (spray), CFDOA+BPI1000 (in soil)+
BPI150 (spray) และ CFDOA+BPI500 (in soil)+BPI600 (spray)

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนจากโครงการ

พัฒนาวิชาการระหวาง บริษัท วังเคมี จํากัด และ
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม
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Abstract
The objective of this research was the development of tea recipes from 5 organic 

plants. The antioxidant activities were studied with the main ingredient including mulberry 
leaves, pennywort, jiaogulan, brahmi, and stevia by comparing their antioxidant activities 
in mixed tea from 5 organic plants. The antioxidant activities were studied by 
Diphenylpicryhydrazyl (DPPH) radical scavenging assay, Ferric ion reducing antioxidant 
power (FRAP), and ABTS radical cation decolorization assay. From the 5 recipes of tea 
developed form organic plants, it was found that the plants had similar antioxidant 
activities. Recipe 5 was highest antioxidant activities (P≤0.05), the mixture ratio of organic 
plants as follows: mulberry leaves : brahmi : pennywort : jaogulan : stevia (0.35 : 0.35 : 
0.20 : 0.10 : 0.25 g) with total phenolic content, DPPH, FRAP, and ABTS were 18.21±0.86 
mg GAE/g, 52.64±1.84 mg TE/g DW, 83.84±1.41 mg TE/g DW, 48.52±1.67 mg Fe2+/g DW, 
respectively and followed by recipes 2, 3, 1, and 4.

Quality and shelf life of tea from the organic plant products was assessed. The 
results showed that, the change of the microbial quality of the tea from organic plant 
products during 60-day storage at 35, 45, and 55°C. The products has total microbial 
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count, yeast and mold count does not change with tea as made form organic plant 
products. The evaluation shelf life of the products, when stored at 55 and 45°C, it could 
be stored for 36 and 120 days, respectively. The result revealed that the predicting the 
shelf life of these products at 30°C for 721 days.

The tea from mixed organic plants product showed chemical, physical, and microbial 
qualities as demonstrated in tea from plant standards (Notification of the Ministry of 
Public Health (No. 426) B.E. 2021 Re: Tea from Plants)
Keywords:  Recipes development, tea from plants, antioxidant activities, shelf life

บทคัดยอ
งานวจิยันีม้วีตัถปุระสงคเพือ่พฒันาสตูรชาผสมจากพืชอนิทรยี 5 ชนดิทีม่ปีรมิาณสารตานอนมุลูอสิระ 

โดยมีสวนผสมพืชหลัก ไดแก ใบหมอน บัวบก ปญจขันธ พรมมิ และหญาหวาน ซึ่งสามารถพัฒนาสูตรชา
ผสมจากพืชอินทรีย จํานวน 5 สูตร โดยศึกษาเปรียบเทียบฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระดวยวิธี การวิเคราะหฤทธ์ิ
ตานอนุมูลอิสระ ดวยวิธีการทําลายอนุมูลอิสระดีพีพีเอช (diphenyl-picryhydrazyl (DPPH) radical 
scavenging assay) ความสามารถในการรีดิวซเฟอรริกของสารตานอนุมูลอิสระ (Ferric ion reducing 
antioxidant power: FRAP) และการวิเคราะหฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยการฟอกสีอนุมูลอิสระ (ABTS 
radical cation decolorization assay) ในน้ําชาจากพืชอินทรียทั้ง 5 สูตร ที่พัฒนาขึ้น พบวาชาจาก
พืชอินทรียทั้ง 5 สูตร มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระไปในทิศทางเดียวกัน โดยสูตรที่มีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระสูงสุด 
(P≤0.05) คือ สูตรที่ 5 มีอัตราสวนผสมของพืชอินทรีย คือ ใบหมอน : พรมมิ : บัวบก : ปญจขันธ : 
หญาหวาน (0.35 : 0.35 : 0.20 : 0.10 : 0.25 กรัม) มีปริมาณฟนอลิกรวม, DPPH, FRAP และ ABTS 
เทากับ 18.21±0.86 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิก/กรัมของนํ้าหนักแหง 52.64±1.84 มิลลิกรัมสมมูล
ของโทรลอกซ/กรมัของนํา้หนกัแหง 83.84±1.41 มลิลกิรมัสมมลูของโทรลอกซ/กรมัของนํา้หนกัแหง และ 
48.52±1.67 มิลลิกรัมสมมูลของไอรออนทู/กรัมของนํ้าหนักแหง ตามลําดับ รองลงมาคือสูตรท่ี 2 
สูตรที่ 3 สูตรที่ 1 และสูตรที่ 4 ตามลําดับ

การประเมินคุณภาพและอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑชาจากพืชอินทรีย พบวา การเปล่ียนแปลง
คณุภาพทางจลุนิทรียของผลติภณัฑชาจากพชือนิทรยีในระหวางการเกบ็รกัษาเปนเวลา 60 วนั ทีอ่ณุหภมูิ 
35 45 และ  55 องศาเซลเซียส ของผลิตภัณฑมีจํานวนจุลินทรียทั้งหมดและจํานวนยีสตและรา ไมพบการ
เปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาการเก็บทั้ง 60 วัน ซึ่งเปนไปตามเกณฑของผลิตภัณฑชาจากพืชที่กําหนดไว 
และผลการประเมินอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑโดยวิธีสภาวะเรง พบวาสามารถเก็บผลิตภัณฑ
ทีอ่ณุหภมู ิ55 และ 45 องศาเซลเซียส ไดนาน 36 และ 120 วนั ตามลาํดบั และการทาํนายอายกุารเก็บรกัษา
ของผลิตภัณฑที่ 30 พบวาผลิตภัณฑสามารถเก็บไดนาน 721 ซึ่งผลิตภัณฑชาผสมจากพืชอินทรีย
ทีพ่ฒันาขึน้มีคณุภาพทางเคม ีกายภาพ และจลุนิทรยี เปนไปตามมาตรฐานชาจากพชื (ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 426) พ.ศ. 2564 เรื่อง ชาจากพืช)
คําสําคัญ:  การพัฒนาสูตร ชาจากพืช ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ อายุการเก็บรักษา
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คํานํา
“ชาจากพืช” หมายถึง ผลิตภัณฑที่ไดจาก

สวนตาง ๆ ของพืชที่ผานกระบวนการทําใหแหง 
อาจผานการบดหยาบหรือลดขนาด โดยมีจดุมุงหมาย
เพือ่นาํไปบริโภคโดยการตมหรือชงกับนํา้ (ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 426) พ.ศ. 2564) 
ปจจุบันมีการนําพืชหรือสวนตาง ๆ ของพืชมาผาน
กระบวนการเพือ่ใชทาํใหแหงแลวลดขนาดใหเลก็ลง
โดยการตดั สบั หรือบด แลวบรรจซุองสาํหรบัการแช
เพื่อชงด่ืมหรือบรรจุภาชนะอ่ืนเพ่ือการตักชงด่ืม
ในปริมาณตามความตองการ การชงด่ืมทําไดโดย
การแชซองหรอืตกัพืชนัน้ลงในนํา้รอน ซึง่พชืทีน่ยิม
นํามาทําเปนชาจากพืช ไดแก มะตูม กระเจี๊ยบ 
เหงาขิง เหงาขา เหงาและตนตะไคร ดอกคําฝอย 
ใบเตยหอม ใบบัวบก ดอกเกกฮวย เถาวัลยเปรียง 
ใบหญาหวาน ใบหมอน รวมทัง้ใบและตนปญจขันธ 
(เจี่ยวกูหลาน) อีกพืชหนึ่งที่มีสรรพคุณโดดเดน คือ 
พรมมิ ที่สามารถนํามาเปนชาจากพืชทั้งในรูปแบบ
เดี่ยวและผสม งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ
พัฒนาสูตรชาผสมจากพืชอินทรีย 5 ชนิด ไดแก 
ใบหมอน พรมมิ บัวบก ปญจขันธ และหญาหวาน 
ซึ่งพืชเหลานี้มีสรรพคุณโดดเดน เชน ใบหมอน 
(Morus alba Linn.) จัดอยูในวงศ Moraceae 
มีสารสําคัญคือ สารโพลีฟนอล (polyphenols) 
ซึง่เปนสารตานอนมุลูอสิระ ชวยปองกนัภาวะสมอง
ขาดเลอืดรวมทัง้การเสือ่มสมรรถภาพทางกาย เชน 
กลามเน้ือออนแรง เดินไมตรง เดินเซ นอนไมหลับ 
การเกิดภาวะทางสมอง เชน โรคสมองเสื่อม 
อัลไซเมอร (กรมวิทยาศาสตรการแพทย, 2561) 
พรมมิ (Bacopa monnieri (L.) Wettst.) เปนพืช
ที่จัดอยูในวงศ Plantaginaceae มีสารสําคัญชื่อ 
บาโคไซด (bacoside) (กรกนก, 2561) สารสกัด
จากสวนตนที่อยูเหนือดินมีฤทธิ์เพิ่มประสิทธิภาพ

ของสมอง (nootropic activity) บวับก (Centella 
asiatica L.) จัดอยูในวงศ Umbelliferae (Arun 
et al., 2017) การแพทยแผนไทยพบวา นํา้มนัหอม
ระเหยจากใบบัวบก มีสารกลุม monoterpenes 
มีฤทธ์ิยับยั้งการทํางานของเอนไซม acetylcho 
linesterase สารสกัดชนิดนี้มีฤทธิ์กลอมประสาท 
(tranquilizing) ซึ่งเกิดจากสารไตรเทอรปน 
(triterpenes) ที่ชื่อวา บราโมไซด (brahmoside) 
สารสกัดจากใบบัวบกยังมีฤท ธ์ิกดประสาท 
(sedative) ตานอาการซึมเศราและมีฤทธ์ิเปน
สารตานโคลีนเอสเทอเรส (cholinomimetic) 
ในสัตวทดลอง จากการคนพบนี้จึงอาจมีการนํา
บัวบกไปใชรักษาอาการซึมเศราและอาการกังวล
ในผูปวยอัลไซเมอรได (ชาญชัย, 2555) ปญจขันธ 
หรอื เจ่ียวกูหลาน (Gynostemma pentaphyllum 
(Thunb) Makino) จดัอยูในวงศแตง (Cucurbitaceae) 
มีสรรพคุณในการบํารุงสุขภาพและรักษาอาการ
ปวยตาง ๆ มีสารประกอบออกฤทธ์ิทางชีวภาพ 
ไดแก ซาโปนิน โพลีแซ็กคาไรด ฟลาโวนอยด และ
ไฟโตสเตอรอล ซึง่ปญจขันธมฤีทธิท์างชวีภาพตาง ๆ  
ไดแก ตานมะเร็ง ตานการเกิดลิ่มเลือด ตานภาวะ
สมองเสื่อม และโรคพารกินสัน (Chao Su et al., 
2021) และหญาหวาน (Stevia rebaudiana 
(Bertoni)) จัดอยูในวงศทานตะวัน (Asteraceae) 
ใบหญาหวานมคีณุสมบตัหิลายดาน เนือ่งจากมสีาร
ใหความหวานที่เรียกวา สตีวิออล ไกลโคไซด 
(steviol glycoside) ซึ่งทราบกันดีว ามีฤทธิ์
ต านอนุมูลอิสระ ตานจุลชีพ และตานเชื้อรา 
ซึ่งสตีวิออล ไกลโคไซด สตีวิโอไซด (stevioside) 
และรีบาวดิโอไซด เอ (reaudioside A) เปน
สารประกอบใหความหวานมากกวาซูโครสหรือ
นํา้ตาลทรายขาวบริสทุธิ ์30-250 เทา (Haida et al., 
2020) จะเห็นไดวา พืชเปาหมายท้ัง 5 ชนิด
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มีสรรพคุณที่โดดเดนที่หลากหลายและท่ีสําคัญ
ลวนเกีย่วเนือ่งกบัระบบประสาทและความจาํทัง้สิน้ 
จึงเปนที่มาของการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ เพื่อพัฒนา
สตูรชาผสมจากพชือนิทรยีเพือ่เพิม่สรรพคณุของชา
จากพืช โดยใชพืชที่มาจากระบบการผลิตแบบ
อินทรีย  เ พ่ือพัฒนาเป นชาชงด่ืมเ พ่ือสุขภาพ 
ตานภาวะสมองเส่ือม และมสีารตานอนมุลูอสิระสงู
ที่ไดจากสารธรรมชาติจากพืชที่มีศักยภาพในการ
ชวยฟนฟูความจํา พัฒนาการเรียนรู และบํารุง
สมอง ไดแก ใบหมอน พรมม ิบวับก ปญจขนัธ และ
หญาหวาน เปนตน

อุปกรณและวิธีการ
การเตรียมตัวอยางพืชอินทรีย

พืชอินทรียทั้ง 5 ชนิดที่เก็บเกี่ยวในเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2564 ประกอบดวย 1) พรมมิ 
(Brahmi: Bacopa monnieri (L) Wettst.) ใชสวน
ใบและลําตน เก็บเก่ียวท่ีอายุ 120 วัน 2) บัวบก 
(Pennywort: Centella asiatica (Linn.) Urban) 
ใชสวนใบ เก็บเกี่ยวที่อายุ 120 วัน 3) ปญจขันธ 
หรือเจี่ยวกูหลาน (Jiaogulan: Gynostemma 
pentaphyllum (Thunb). Makino) ใชสวนใบ 
เก็บเกี่ยวที่อายุ 120 วัน 4) ใบหมอน (Mulberru 
Leaves: Morus alba Linn.) ใชสวนใบ เก็บเกี่ยว

ที่อายุ 120 วัน 5) หญาหวาน (Stevia: Stevia 
rebpaudiana Bertoni) ใชสวนใบ เก็บเก่ียวทีอ่ายุ 
30 วนั จากฟารม บริษทั ภเูชียงทาเฮิรบแลนด จาํกัด 
อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งไดปลูกพืช
แบบอินทรียโดยไดรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย 
มกษ. 9000 เลม 1 (G)-2557: เกษตรอินทรยี เลม 1: 
การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจําหนาย ผลติผล
และผลิตภณัฑเกษตรอินทรีย จากกรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยนาํพชืแตละชนดิ
มาลางทําความสะอาดดวยนํ้า ซับใหแหง และหั่น
ใหมขีนาด 2-3 เซนตเิมตร นาํไปอบแหงดวยลมรอน
ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 7 ชั่วโมง 
(Bacco et al., 1998) นําพืชท่ีแหงไปบดดวย
เครื่องบด (DELIXI, LX19-001, China) และรอน
ดวยตะแกรงเบอร 80 บรรจุในถุงอะลมูเินยีมฟอยล
ปลอดเช้ือเพื่อนําไปพัฒนาสูตรชาตอไป 

การพัฒนาสูตรชาจากพืชอินทรีย
นําวัตถุดิบพืชอินทรียที่เตรียมไดมาพัฒนา

เปนชาจากพืชอินทรียโดยนําวัตถุดิบพืชอินทรีย
แตละชนิดท่ีเตรียมใหอยูในรปูผงแหงมาพัฒนาสูตร
เปนชาจากพืชอินทรีย โดยแบงเปน 5 สูตร บรรจุ
สวนผสมตามอัตราสวนใน Table 1 ลงในถุงชา
ขนาด 6×8 เซนติเมตร

Table 1  Recipes of tea form organic plant 5 recipes

Recipes
Raw material (Dry weight/g) Total 

weight (g)Mulberry leaves Pennywort Jiaogulan Brahmi Stevia

1
2
3
4
5

0.50
0.40
0.60
0.65
0.35

0.10
0.15
0.05
0.05
0.20

0.10
0.15
0.05
0.05
0.10

0.05
0.05
0.05
0.05
0.10

0.25
0.25
0.25
0.20
0.25

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
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การวิเคราะหปริมาณฟนอลิกรวม
และฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ
การเตรียมนํ้าชาจากพืชอินทรีย

นําชาจากพืชอินทรีย บรรจุลงในซองเยื่อ
กระดาษท้ัง 5 สตูร โดยแบงเปนซอง ซองละ 1 กรมั 
แลวชงในน้ํารอนอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส 
ปริมาตร 100 มิลลิลิตร นาน 5 นาที (Chan et al., 
2010) เก็บนํ้าชาจากพืชอินทรียในขวดแกวนําไป
วิ เคราะห ปริมาณฟนอลิกรวมและฤทธ์ิต าน
อนุมูลอิสระตอไป

การหาปริมาณฟนอลิกรวม
นํานํ้าชาจากพืชอินทรียที่เตรียมได ปริมาตร 

20 ไมโครลิตร มาเติมนํ้าปราศจากไอออน 100 
ไมโครลิตร และเติม 10% Folin-Cioalteu’s 
reagent ปริมาตร 80 ไมโครลิตร ผสมใหเขากัน 
ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 5 นาที เติม 
Na2CO3 (7% w/v) ปริมาตร 100 ไมโครลิตร 
ตัง้ไวทีอ่ณุหภมูหิองเปนเวลา 90 นาท ีนาํสารละลาย
ผสมมาวัดคาดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 760 
นาโนเมตร  ดวย Spectrophotometer (Labomed, 
Spectro SC, USA) ทดลอง 5 ซํ้า เปรียบเทียบกับ
กรดแกลลิคมาตรฐาน รายงานปริมาณฟนอลิกรวม
ในหนวยมิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิก/กรัมของ
นํ้าหนักแหงตามวิธีการดัดแปลงจาก Chan et al. 
(2010 )

การวิเคราะหฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH
นํานํ้าชาจากพืชอินทรียทั้ง 5 สูตร ปริมาตร 

2 มิลลิลิตร เติมสารละลาย DPPH ที่ความเขมขน 
200 ไมโครโมล ปรมิาตร 2 มลิลลิติร เขยาใหเขากนั 
ตัง้ทิง้ไวในทีม่ดืทีอ่ณุหภมูหิอง 30 นาท ีทาํการวดัคา
การดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 515 นาโนเมตร 
ดวย Spectrophotometer (Labomed, Spectro 

SC, USA) ทดลอง 5 ซํ้า นําคาการดูดกลืนแสงของ
ตัวอยางท่ีไดมาคํานวณความสามารถในการเปน
สารตานอนุมูลอิสระ โดยเทียบกับกราฟมาตรฐาน
ของสารละลายมาตรฐานโทรลอกซ ที่ความเขมขน 
0-100 พีพีเอ็ม รายงานผลเปนมิลลิกรัมสมมูล
ของโทรลอกซ/กรัมของน้ําหนักแหง ตามวิธีการ
ดัดแปลงจาก Zaeoung et al. (2005)

การวิเคราะหฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี FRAP
นํานํ้าชาจากพืชอินทรียทั้ง 5 สูตร ปริมาตร 

20 ไมโครลิตร เติมสารละลาย FRAP ปริมาตร 
180 ไมโครลิตร ผสมใหเขากัน วางไวในที่มืด
ทีอ่ณุหภมูหิอง เปนเวลา 30 นาท ีจากนัน้นาํไปวดัคา
การดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 593 นาโนเมตร 
ดวย Spectrophotometer (Labomed, Spectro 
SC, USA) โดยใชสารละลาย FRAP เปน blank 
ทาํการทดลอง 5 ซํา้ และนาํคาการดดูกลนืแสงทีไ่ด
ไปเทียบกับกราฟมาตรฐานของ FeCl4.7H2O 
ดัดแปลงวิธีการจาก Benzie and Strain (1996)

การวิเคราะหฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี ABTS
นํานํ้าชาจากพืชอินทรียทั้ง 5 สูตร ปริมาตร 

10 ไมโครลิตร เติมสารละลาย ABTS ปริมาตร 
190 ไมโครลิตร ผสมใหเขากัน วางไวในที่มืด
ทีอ่ณุหภมูหิองเปนเวลา 120 นาท ีจากนัน้นาํไปวดัคา
การดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 590 นาโนเมตร 
ดวย Spectrophotometer (Labomed, Spectro 
SC, USA) โดยใชสารละลาย ABTS เปน blank 
ทาํการทดลอง 5 ซํา้ และนาํคาการดดูกลนืแสงทีไ่ด
ไปเทียบกับกราฟมาตรฐานโทรลอกซ และรายงาน
เป นมิลลิกรัมสมมูลของโทรลอกซ /กรัมของ
นํ้าหนักแหง ดัดแปลงวิธีการจาก Charoensiddhi 
and Anupong (2008)
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การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
วางแผนการทดลองแบบสุ  มสมบู รณ  

(Completely Randomized Design) นําขอมูล
ที่ไดวิเคราะหคาความแปรปรวน (Analysis of 
Variance: ANOVA) เปรียบเทียบความแตกตางของ
คาเฉลี่ยปริมาณฟนอลิกรวมและฤทธิ์ตานอนุมูล
อิสระระหวางชาแตละสูตร โดยวิธี Duncan’s 
Multiple Rang Test (DMRT) ทีร่ะดบัความเช่ือมัน่
รอยละ 95

การศึกษาคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของชา
พืชอินทรีย

นาํชาพชือนิทรยีสตูรทีม่ปีรมิาณสารประกอบ
ฟนอลิกรวมและฤทธิ์ต านอนุมูลอิสระสูงที่สุด
มาทําการศึกษาคุณภาพและอายุการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ ชาจากพืชอินทรีย  ในสภาวะเร  ง 
(accelerated shelf life test) โดยบรรจุชา
พชือนิทรียลงในซองสาํหรบับรรจชุา นํา้หนกั 1.0 กรมั 
จาํนวน 360 ซอง แบงเกบ็รกัษาท่ีอณุหภมู ิ3 ระดบั 
คือ 35 45 และ 55 องศาเซลเซียส สุมตัวอยาง
วิเคราะหทุก ๆ  5 วัน เปนเวลา 60 วัน (สุมตัวอยาง 
12 ครั้ง) จํานวน 10 ซํ้า ตอการวิเคราะห 1 ครั้ง 
โดยใชชาพชือนิทรยีจากซองใหมทกุครัง้ และเกบ็ตอ
จนกวาผลติภณัฑมคีา Thiobarbituric acid (TBA) 
สูงเกิน 1.6 มิลลิกรัมมาลอนไดแอลดีไฮด/กิโลกรัม 
มาวิเคราะหคุณภาพทางเคมี กายภาพ และ
จลุนิทรยี ไดแก เปอรเซน็ตความชืน้ (AOAC, 2005) 
คาวอเตอรแอคทิวิตี (aw) (AQUA Lab: CX3TX, 
USA) คากรด TBA (Tarlidgis et al., 1960) จาํนวน
จุลินทรียทั้งหมด (Maturin and Peeler, 2001) 
ยสีตและรา (Tournas et al., 2001) Staphylococcus 
aureus และ Salmonella spp. (AOAC, 2005) 
และคาสี L, a*, b* (Minolta, CR-300, Japan)

การคํานวณอายุการเก็บผลิตภัณฑ
การหาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ

โดยใชวิธีการประเมินทางวิทยาศาสตรที่เรียกวา 
Accelerated shelf life testing (ASLT) ดวยการ
ใชคา Q10 Factor ซึ่งเปนวิธีการสากลที่นิยมใช
ในการหาอายุการเก็บของผลิตภัณฑอาหารท่ีใช
เวลาการหาสั้นและประหยัดคาใชจาย แตสามารถ
คาดคะเนอายุการเก็บของผลิตภัณฑที่เก็บรักษา
ตาง ๆ ไดโดยไมตองทดลองทุกอุณหภูมิ และยังใช
ประเมินอายุการเก็บท่ีเหลือหลังจากการเก็บท่ี
อณุหภมูติาง ๆ  ไดเชนกนั (Labuza, 1982; Labuza 
and Schmidl, 1985) แตวิธีนี้มีขอจํากัดสําหรับ
อาหารบางชนิด เชน การเพิ่มอุณหภูมิในระยะ
การบมอาจจะเรงใหเกิดการเปลีย่นแปลงกระบวนการ
ทางเคมีและกายภาพบางชนิด ทําใหการคาดคะเน
อายมุคีวามคลาดเคลือ่นได (ศจ,ี 2551) ซึง่สามารถ
อธบิายความสมัพนัธของคา Q10 และ Q1 ไดตอไปนี้ 
(ดัดแปลงจาก Mizrahi, 2004) จากสูตร

เมื่อθs(T) =  อายุการเก็บรกัษาท่ีอณุหภูม ิT (วนั)θs(T+∆T) =  อายุการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ T+10 
(วัน)

Q10 =  อตัราสวนของอตัราการเกดิปฏกิริยิา
ทีม่อีณุหภมูติางกัน 10 องศาเซลเซียส

Q1 =  อตัราสวนของอตัราการเกดิปฏกิริิยา
ทีม่อีณุหภมูติางกัน 1 องศาเซลเ ซยีส

∆T = ผลตางของอุณหภูมิที่ทํานายกับ
อุณหภูมิ T

θ10
0.1θs(T+10)θs(T)θs(T+∆T)

Q10 = θs(T)   และ Q1 =

Q∆T =
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ผลการวิจัยและวิจ ารณ
การพัฒนาสูตรชาจากพืชอินทรีย

การพัฒนาสูตรชาจากพืชอินทรีย ไดจํานวน 
5 สูตร (Figure 1) ที่มีอัตราสวนของสวนผสมของ
พืชอินทรียทั้ง 5 ชนิด คือ ใบหมอน บัวบก 
ปญจขันธ พรมมิ และหญาหวานที่เหมาะสมลงตัว 
โดยงานวจิยัน้ีเลอืกใบหมอนเปนพชืหลกัในการพฒันา
สตูรชา ใบหมอนนอกจากเปนพชืทีม่สีารพฤกษเคมี
ทีส่าํคญัแลว ยงัมคีวามปลอดภัยตอผูบริโภคเมือ่ชง
ในน้ํารอน ใหรสชาติดี ดื่มงาย และไมขม (อนงค 
และกาญจนา, 2563) ตลอดจนเปนพืชที่ปลูกงาย 
โตเร็ว โรคและแมลงศัตรูพืชคอนขางนอย อีกทั้งมี
ปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวมและฤทธิ์ตาน
อนมุลูอสิระสงู ในขณะทีพ่รมมิมสีรรพคุณทางยาทีด่ี 
แตรสชาติขมตดิลิน้ (กรกนก, 2561) จงึใชในปริมาณ
ที่นอยเม่ือเทียบกับพืชเปาหมายอ่ืน อีกทั้งยังเพ่ิม
สรรพคณุทางยาดวยการเติมใบบวับกและปญจขนัธ 
พรอมแตงรสชาติของชาพืชอนิทรียใหดืม่งายมากข้ึน

ดวยการปรับใหมีรสหวานกลมกลอมจากการเติม
ใบหญาหวาน (วุฒิพงค, 2564) การเพิ่มหญาหวาน
ในสูตรชานอกจากจะทําใหนํ้าชามีรสชาติหวาน
ดืม่งายแลว หญาหวานยังมสีารสําคญั เชน สตวีอิอล
ไกลโคไซด (steviolglycoside) ซึ่งละลายน้ําไดดี
แลวยังทําใหปริมาณฟนอลิกรวมในนํ้าชาเพิ่มข้ึน
อยางมีนัยสําคัญ ซึ่งปริมาณฟนอลิกรวมท่ีเพ่ิมข้ึน
สอดคลองกับฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีดขีึน้ ไดแก ฤทธ์ิการ
ตานอนุมูลอิสระ เปนตน (วุฒิพงค, 2564; Zaidan 
et al., 2019)

เมือ่นาํชาจากพชือนิทรยีทัง้ 5 สตูร ชงในนํา้รอน
อณุหภมู ิ90 องศาเซลเซยีส ปรมิาตร 100 มลิลลิติร 
นาน 5 นาที เกบ็นํา้ชาจากพืชอนิทรยีทีช่งในขวดแกว
และนําไปวิเคราะหปริมาณฟนอลิกรวม และฤทธิ์
ตานอนุมูลอิสระตอไป โดยพบวา สีของนํ้าชาจาก
พชือนิทรยีทัง้ 5 สตูร มคีวามเขมของสทีีแ่ตกตางกนั 
โดยสีที่ปรากฏเปนสีเหลืองทอง (Figure 2)

Figure 1 The 5 recipes of tea developed from organic plants packed in tea sachets
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การวิเคราะหปริมาณฟนอลิกรวมและฤทธ์ิตาน
อนุมูลอิสระ

ชาจากพชือนิทรยีสตูรที ่5 มปีรมิาณสารประกอบ
ฟนอลิกรวมสูงที่สุด เทากับ 18.215±0.864 
มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิก/กรัมน้ําหนักแหง 
(P≤0.05) (Table 2) รองลงมาคือ สตูรที ่2 สตูรที ่3 
สตูรที ่1 และสตูรที ่4 โดยมคีาเทากบั 16.418±0.702, 
15.481±0.632, 15.103±0.774 และ 13.420±1.013 
มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิก/กรัมน้ําหนักแหง 
ตามลําดับ และการวิเคราะหฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ
ดวยวิธี DPPH (Table 2) พบวา ชาพืชอินทรีย
สูตรที่ 5 มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระสูงที่สุด รองลงมา
คือ สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 สูตรที่ 1 และสูตรที่ 4 โดยมี
คาเทากับ 52.645±1.842, 45.185±1.558, 
44.397±0.937, 40.906±1.485 และ 36.881±1.199 
มิลลิกรัมสมมูลของโทรล็อก/กรัมนํ้าหนักแหง 
ตามลําดบั สวนผลการวิเคราะหฤทธ์ิตานอนุมลูอสิระ
ดวยวิธี ABTS (Table 2) พบวา ชาพืชอินทรีย
สูตรที่ 5 มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระสูงที่สุด รองลงมา
คือ สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 สูตรที่ 1 และสูตรที่ 4 โดยมี
คาเทากับ 83.848 ±1.410, 67.349±2.217, 

64.063±1.376, 59.175±2.186 และ 57.400±1.569 
มิลลิกรัมสมมูลของโทรล็อก/กรัมนํ้าหนักแหง 
ตามลาํดบั และผลการวเิคราะหฤทธิต์านอนมุลูอสิระ
ดวยวธิ ีFRAP มฤีทธิก์ารตานอนุมลูอสิระสงูทีส่ดุคอื
สูตรที่ 5 รองลงมาคือ ชาพืชอินทรียสูตรที่ 2 
สูตรที่ 3 สูตรที่ 1 และ สูตรที่ 4 โดยมีคาเทากับ 
48.528±1.673 43,.756±1.258 41,.323±1.671, 
37.608±1.218 และ 35.340±1.358 มิลลิกรัม
สมมูลของโทรล็อก/กรัมนํ้าหนักแหง ตามลําดับ 
(Table 2)

ชาพืชอินทรียที่พัฒนาข้ึนในสูตรท่ี 5 ซึ่งมี
สวนผสมของ ใบหมอน : บัวบก : ปญจขันธ : 
พรมมิ : หญาหวาน ในอัตราสวน 0.35 : 0.20 : 
0.10 : 0.10 : 0.25 ตามลําดบั มฤีทธ์ิตานอนุมลูอสิระ
ดวยวิธี DPPH ABTS และ FRAP ปริมาณสูงสุด
เมือ่เทียบกบัสตูรอืน่โดยแตกตางกนัอยางมนียัสาํคญั
ทางสถติ ิ(P≤0.05) จงึเลอืกสตูรชาดังกลาวใชในการ
ทดสอบคุณภาพของชาจากพืชอินทรียและศึกษา
การเปลีย่นแปลงระหวางการเกบ็รกัษาในสภาวะเรง
ตอไป

Figure 2 The color of different tea water from organic plants 5 recipes
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Table 2  Total phenolic content and antioxidant activity of the 5 recipes form organic plants1/

Recipes Ingredient Weight 
(g)

DPPH 
(mg TE/g DW)

ABTS 
(mg TE/g DW)

FRAP 
(mg Fe2+/g DW)

Total Phenolic 
Compound 

(mg GAE/g DW)

1

Mulberry leave
Pennywort
Jiaogulan
Brahmi
Stevia

0.50
0.10
0.10
0.05
0.25

40.90±1.48 c 59.17±2.18 d 37.60±1.21 d 15.10±0.77 c

2

Mulberry leave
Pennywort
Jiaogulan
Brahmi
Stevia

0.40
0.15
0.15
0.05
0.25

45.18±1.55 b 67.349±2.21 b 43.75±1.25 b 16.41±0.70 b

3

Mulberry leave
Pennywort
Jiaogulan
Brahmi
Stevia

0.60
0.05
0.05
0.05
0.25

44.39±0.93 b 64.06±1.37 c 41.32±1.67 c 15.48±0.63 bc

4

Mulberry leave
Pennywort
Jiaogulan
Brahmi
Stevia

0.65
0.05
0.05
0.05
0.20

36.88±1.19 d 57.40±1.56 d 35.34±1.35 e 13.42±1.01 d

5

Mulberry leave
Pennywort
Jiaogulan
Brahmi
Stevia

0.35
0.20
0.10
0.10
0.25

52.64±1.84 a 83.84±1.41 a 48.52±1.67 a 18.21±0.86 a

1/ Mean in the same column with different letter(s); 
(a-c) differ significant (P≤0.05).

การศึกษาคุณภาพและการศึกษาอายุการเก็บรักษา
ของผลิตภัณฑชาจากพืชอินทรีย

นําผลิตภัณฑชาจากพืชอินทรียสูตรท่ี 5 
ซึง่เปนสูตรชาทีม่ปีรมิาณฟนอลกิรวมและฤทธ์ิตาน
อนุมูลอิสระสูงที่สุด มาศึกษาคุณภาพและอายุ
การเก็บรักษาของชาพืชอินทรียตามมาตรฐานชา
จากพืช (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัที ่426) 

พ.ศ. 2564 เรื่อง ชาจากพืช) โดยชาพืชอินทรีย
สูตรที่ 5 พบวา มีคุณภาพทางกายภาพโดยมีคา aw 
เทากบั 0.398±0.001 และมีคณุภาพทางดานสีโดย
แสดงคาความสวาง (L*) คาสัมประสิทธิ์ของสี a* 
และ b* เทากับ 42.566±0.084 -0.618±0.030 
และ 6.554±0.084 ตามลําดับ ซึ่งคา L* สามารถ
มีคามากกวา 100 ได ซึ่งมาจากหลายสาเหตุ 
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ยกตัวอยางเชน ภายในตัวอยางมีสวนประกอบ
ที่สามารถสะทอนแสงได (สีเมทาลิค) ทําใหคา L 
เกิน 100 แตกรณีนีไ้มคอยพบในอุตสาหกรรมอาหาร 
และคา a* เปนคาสัมประสิทธิ์ของสี โดย +a* คือ
คาสีมีแนวโนมไปทางสีแดง และ –a* คือคาสีมี
แนวโนมไปทางสีเขียว สวนคาสเีหลือง (b*) มีการ
เปลีย่นแปลงเพียงเลก็นอย คา b* เปนคาสัมประสทิธิ์
ของสี โดย +b* คาสีมีแนวโนมไปทางสีเหลือง และ 
–b* คาสีมแีนวโนมไปทางสีนํา้เงิน โดยผลการทดลอง 
พบวา คาสัมประสิทธิ์ของสีของชาพืชสูตรที่ 5 
มแีนวโนมไปทางสเีหลอืง-เขยีว สวนคุณภาพทางเคมี
ของชาพืชอนิทรยีสตูรที ่5 พบวา มคีวามช้ืน เทากบั 

7.106±0.249 ซึ่งมีความช้ืนไมเกินรอยละ 10 
ปริมาณเถา ปริมาณฟนอลิกรวม และฤทธ์ิตาน
อนุมูลอิสระ เทากับ 5.123±0.167 กรัม/100 กรัม 
18.215±0.864 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิก/
กรัมนํ้าหนักแหง และ 52.645±1.842 มิลลิกรัม
สมมูลของโทรล็อก/กรัมนํ้าหนักแหง ตามลําดับ 
และมีปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมเกินคาท่ีกําหนด 
(กระทรวงสาธารณสุข, 2564) (Table 3) โดย
ผลิตภัณฑชาจากพืชอินทรียสูตรท่ี 5 มีคุณสมบัติ
ทางดานกายภาพ เคมี และจุลินทรียเปนไปตาม
มาตรฐานของชาจากพืช (ประกาศกระทรวง
สาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 426) พ.ศ. 2564 เรือ่ง ชาจากพชื)

Table 3  Chemical, physical, and microbial quality of tea from organic plants

Quality Value Standard*

Physical qualities
Color L*
 a*
 b*
Water activity (aw)
Chemical qualities
Moisture content (g/100 g)

Ash (g/100 g)
Total phenolic compound (mg GAE/g DW)
Antioxidation activity (mg TE/g DW)
Microbiological qualities
Total plate count (cfu/g)
Yeasts and moulds (cfu/g)
Sallmonella spp. (BAM)
Staphylococcus aureus (BAM)

42.566±0.084
-0.618±0.030
6.554±0.084
0.398±0.001

7.106±0.249

5.123±0.167
18.215±0.864
52.645±1.842

<250±0.00 
<25±0.00

Not detected
Not detected

NS
NS
NS

<0.6

<10

NS
NS
NS

1x10 4

NS
Not detect in 25 g

< 100 in 1 g (CFU/g)

*  Standard of Notification of the Ministry of Public Health (No. 426) B.E. 2021 Re: Tea from Plants; 
NS = Not specified.
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การคํานวณอายุการเก็บผลิตภัณฑ
 การคาํนวณอายกุารเกบ็ผลติภณัฑโดยศกึษา

การเปลีย่นแปลงของผลิตภณัฑชาพชือนิทรยีสตูรที ่5 
ระหวางการเก็บรักษาในสภาวะเรง พบวา ผลการ
เกบ็รกัษาผลิตภณัฑชาจากพืชอนิทรียทีอ่ณุหภมู ิ35 
45 และ 55 องศาเซลเซยีส ผลติภณัฑชาพืชอนิทรยี
มปีรมิาณความชืน้และคา aw เพิม่ขึน้ตลอดอายกุาร
เก็บรักษา เมื่อพิจารณาผลของอุณหภูมิตอปริมาณ
ความช้ืนและคา aw พบวา ปริมาณความช้ืนและคา 
aw ของชาจากพชือนิทรยีเพิม่ขึน้เมือ่ระดบัอณุหภูมิ

สงูขึน้ จากการศึกษาคุณภาพทางดานส ี(Figure 4C) 
โดยแสดงคาความสวาง (L*) เพิม่ขึน้ตลอดชวงเวลา
การเก็บรักษา และอุณหภูมิมีผลตอคาความสวาง
ของสีเพิ่มข้ึนเมื่อเก็บไวที่อุณหภูมิสูงขึ้น และ
อณุหภมูมิผีลตอคาสมัประสทิธิข์องส ีa* (Figure 4D) 
โดยมีคาสมัประสทิธิข์องสเีปน –a* คอืคาสมีแีนวโนม
ไปทางสีเขียว สวนคาสีเหลือง (b*) (Figure 4E) 
มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย คา b* เปน
คาสมัประสิทธิข์องสี โดยมีคาเปน +b* ซึง่หมายถึง
คาสมีแีนวโนมไปทางสเีหลอืง และคาการเปลีย่นแปลง

Figure 4  Six parameters of mixed tea from organic plants product during storage at 35, 
45, and 55°C for 60 days: the moisture content (A), water activity (aw) (B), lightness 
color (L*) (C), redness color (a*) (D), yellowness (b*) (E), and thaiobarbituric acid 
value (mg MDA/Kg) (F)
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สโีดยรวม พบวา การเกบ็ทีอ่ณุหภมูสิงูทาํใหเกดิการ
เปลี่ยนแปลงของคาสีไดมากข้ึน อาจเน่ืองมาจาก
การเกิดปฏิกิริยาเมลลารดในผลิตภัณฑชาจากพืช
อนิทรยีสงผลใหเกดิเปนสนีํา้ตาลเพิม่มากขึน้ได เมือ่
อุณหภูมิสูงขึ้นปฏิกิริยาตาง ๆ  เกิดในอัตราท่ีเร็วขึ้น
และมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของสี (นิธิยา, 2557) 
และการเปล่ียนแปลงคากรด thaiobarbituric acid 
(TBA) ระหวางการเกบ็รกัษา พบวา ในระหวางการ
เก็บรักษาชาจากพืชอินทรีย คา TBA มีแนวโนม
เพิ่มมากขึ้น และเมื่อชวงอุณหภูมิที่สูงขึ้นมีปริมาณ 
TBA ทีส่งูขึน้ดวย โดยในระหวางการเก็บรกัษา พบวา 
หากคาอยูในชวงที่ยอมรับไดสําหรับอาหารท่ัวไป 
คือ คาไมเกิน 1.6 มิลลิกรัมมาลอนไดแอลดีไฮด/
กิโลกรัม (Figure 4F) โดยที่อาหารยังเปนที่ยอมรับ
ของบริโภคและผูบริโภคยังไมไดรับกล่ินเหม็นหืน
สาํหรบัผลติภณัฑชาจากพืชอนิทรยี พบวา หากเก็บไว
ที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส สามารถเก็บไวได
มากกวา 60 วัน เนื่องจากมีคา TBA ไมเกิน 1.6 
มลิลิกรมัมาลอนไดแอลดีไฮด/กโิลกรัม เปนผลจาก
ผลิตภัณฑชาจากพืชอินทรียมีความชื้นต่ําและ
ไมมีนํ้าตาลเปนองคประกอบในผลิตภัณฑ เมื่อ
อณุหภมูสิงูขึน้จงึไมเรงการเกดิปฏกิริยิาออกซเิดชนั
ในผลิตภัณฑ (นิธิยา, 2557)

สวนจุลินทรียในผลิตภัณฑชาจากพืชอินทรีย
สูตรที่ 5 พบวา ในระหวางการเก็บรักษาเปนเวลา 
60 วันที่อุณหภูมิ 35 45 และ 55 องศาเซลเซียส 
ไมมีการเปล่ียนแปลงของจํานวนจุลินทรียทั้งหมด
และจาํนวนยีสตและรา ตลอดระยะเวลาการเก็บรกัษา
ทั้ง 60 วัน อาจเน่ืองจากในผลิตภัณฑมีคา aw 
ตํ่ากวา 0.6 จึงทําใหจุลินทรียไมสามารถเจริญได
เพราะมีปจจัยไมเหมาะสม (Fennema, 1996) 
โดยปกติคา aw มากกวา 0.6 จะสามารถพบการ
เจรญิเตบิโตของจลุนิทรียได ดงัน้ัน คณุภาพทางดาน

จุลินทรียในผลิตภัณฑชาจากพืชอินทรียสูตรที่ 5 
จึงไมมีการเปล่ียนแปลงในระหวางการเก็บรักษา
ในสภาวะเรงนี้ และการทํานายอายุการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑชาจากพืชอินทรียสูตรที่ 5 โดยใชวธิีการ
ประเมินทางวิทยาศาสตรที่เรียกวา accelerated 
shelf life testing (ASLT) ทําใหสามารถประเมิน
ผลของสภาพการเก็บรกัษาของผลิตภณัฑอาหารได 
โดยเลือกสภาวะการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 45 และ 
55 องศาเซลเซียส เปนสภาวะเรงอุณหภูมิแลว
นําไปทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ พบวา สามารถ
เก็บรักษาไดนาน 120 วัน ผลิตภัณฑชาพืชอินทรีย
ความชื้น รอยละ 7.47±0.17 และคา TBA 
1.584±0.026 มิลลิกรัมมาลอนไดแอลดีไฮด/
กโิลกรมั ปรมิาณจลุนิทรยีตํา่กวาคามาตรฐาน และ 
36 วัน มีความชื้นรอยละ 7.45±0.16 และคา TBA 
1.574±0.042 มลิลกิรมัมาลอนไดแอลดไีฮด/กโิลกรมั 
ปริมาณจุลินทรียตํ่ากวาคามาตรฐาน ตามลําดับ 
เมื่อนําผลจากการวิเคราะหดังกลาวมาทํานายอายุ
การเก็บรักษาของผลิตภัณฑชาจากพืชอินทรีย 
จะสามารถคาํนวณคา Q10 ของผลติภณัฑไดจากการ
ประเมินอายุการเก็บรักษา พบวา สามารถคํานวณ
คาอายุการเก็บรักษาท่ี 30 องศาเซลเซียส ของ
ผลิตภัณฑชาจากพืชอินทรียไดนาน 721 วัน

สรุปผลการวิจัย
ผลิตภัณฑชาพืชอินทรียสูตรที่ 5 มีสวนผสม

ของใบหมอน : พรมม ิ: บวับก : ปญจขนัธ : หญาหวาน 
ในอัตราสวน 0.35 : 0.35 : 0.20 : 0.10 : 0.25 กรัม 
มีปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวมและฤทธิ์การ
ตานอนุมูลอิสระสูงท่ีสุด การทดสอบการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑชาจากพืชอินทรียเปนเวลา 60 วันที่
อุณหภูมิ 35 45 และ 55 องศาเซลเซียส โดย
ผลติภณัฑไมพบการเปล่ียนแปลงของจํานวนจุลนิทรีย
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ทั้งหมดและจํานวนยีสตและรา ตลอดระยะเวลา
การเก็บรักษาทั้ง 60 วัน และจากการคํานวณอายุ
การเกบ็รกัษาโดยใช Q10 ทีอ่ณุหภมู ิ30 องศาเซลเซยีส 
สามารถเก็บรกัษาไวไดนาน 721 วนั หรอื 24 เดอืน 
(2 ป) เมื่อเก็บไวที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ 
ผลิตภัณฑชาจากพืชอินทรียสูตรท่ี 5 ที่พัฒนาข้ึน
มีคุณสมบัติทางดานกายภาพ เคมี และจุลินทรีย
เปนไปตามมาตรฐานของชาจากพืช (ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัที ่426) พ.ศ. 2564 เรือ่ง 
ชาจากพืช) และจากงานวิจัยครั้งนี้สามารถนําไป
เปนตนแบบในการผลติชาชงดืม่จากพชือนิทรยีเพือ่
สขุภาพทีม่ปีระโยชนในการตานภาวะสมองเสือ่มได 
และในปจจบุนัประเทศไทยกาํลงัเขาสูสงัคมผูสงูอายุ
คือมีผูสูงอายุมากกวาในวัยอื่น ๆ โดยจะสงผลใหมี
ผู สูงอายุเปนโรคอัลไซเมอรและโรคสมองเส่ือม
เพ่ิมสงูขึน้ ซึง่ผลติภณัฑชาจากพชือนิทรยีทีพ่ฒันาขึน้
มสีารตานอนมุลูอสิระสงูทีไ่ดจากสารธรรมชาติของ
พืชอินทรียที่มีศักยภาพในการชวยฟนฟูความจํา 
พัฒนาการเรียนรู และบํารุงสมอง ซึ่งผลิตภัณฑนี้
เหมาะสําหรับกลุมผูสูงอายุที่เกิดอาการของโรค
อัลไซเมอรและโรคสมองเสื่อม
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ของเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิล บานแมแกด ตําบลปาไผ 

อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
Attitude Towards Tilapia Organic Culture System Adaptation 
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Abstract
The objectives of this research were to study the attitude towards tilapia organic 

culture adaptation as well as to investigate the factors affecting attitudes including socio-
economic attributes, commercial tilapia culture information and freshwater organic 
aquaculture cognition of tilapia farmers in the Maegad, Parphai subdistrict, Sansai district, 
Chiang Mai province. The information could be applied to promote the adaptation to 
tilapia organic culture system further. The population was commercial fish farmers in the 
Sansai district area. The samples were gathered from all members in tilapia culture groups 
of 105 farmers selected by the purposive sampling method. The validity and reliability 
questionnaires were approved moreover, structure interviews were used as tools. Data 
analysis was performed with descriptive statistics, Pearson’s product moment correlation 
coefficient and chi-square test. The results revealed that majority of the tilapia farmers 
performed the overall positive attitude towards adaptation to tilapia organic culture 
system while sub attitude included environment awareness, organic culture certificate 
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and marketing, the positive attitude was also obtained. In contrary, the negative attitude 
about the farmer cooperation readiness was found. The four factors included tilapia 
culture experience, initial tilapia size, training experience frequency and cognition which 
were affected the attitudes significantly. In conclusion, the process to encourage the 
tilapia farmers adaptation, the eligible farmers who has readiness and more experiences 
should be chosen individually or grouping as a pioneer and leader to conduct tilapia 
organic culture system. After that, the specific intensive training program about 
implementing to tilapia organic culture certify included supplying chain, production 
methodology, marketing channel and value adding by fish processing should be conducted 
completely.
Keywords:  Attitude towards, tilapia, organic culture system, adaptation

บทคัดยอ
 การวิจยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาทศันคตติอการปรบัเปลีย่นการเลีย้งปลานลิเขาสูระบบอนิทรยี 

ตลอดจนปจจยัทีม่คีวามสัมพนัธกบัทศันคติทีป่ระกอบดวยขอมลูสวนบุคคล เศรษฐกิจและสังคม การเล้ียง
ปลานิลเชิงพาณิชยและความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดอินทรีย ของเกษตรกร
บานแมแกด ตําบลปาไผ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ประชากรคือเกษตรกรผูเพาะเล้ียงสัตวนํ้า
เชงิพาณชิยพืน้ทีอ่าํเภอสนัทราย กลุมตัวอยางคอืสมาชกิของกลุมเกษตรกรผูเลีย้งปลานลิ จาํนวน 105 ราย 
คัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใชแบบสอบถามที่ผานการทดสอบความถูกตองและความเชื่อมั่นรวมกับ
การสัมภาษณแบบมีโครงสรางเปนเครื่องมือ วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ของเพียรสันและไครสแควร ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมเกษตรกรสวนใหญมีทัศนคติในแงบวก
เก่ียวกับการปรับเปล่ียนการเล้ียงปลานิลในระบบอินทรีย สาํหรบัประเด็นยอยดานส่ิงแวดลอม วธิกีารเลีย้ง
ในระบบอินทรียและการตลาด เกษตรกรมีทัศนคติในแงบวกเชนเดียวกัน ในทางตรงกันขามเกษตรกร
มทีศันคตแิงลบเกีย่วกบัประเด็นความพรอมของกลุมเกษตรกร สาํหรบัปจจยัประสบการณในการประกอบอาชพี
การเล้ียงปลานิล จาํนวนคร้ังของการฝกอบรม ขนาดปลานิลทีเ่ริม่เล้ียงรวมท้ังความรูความเขาใจ มคีวามสัมพนัธ
กับทัศนคติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ขอสรุปแนวทางการสงเสริมการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตคือ 
การคดัเลอืกเกษตรกรรายยอยหรอืกลุมทีม่ปีระสบการณและความพรอมสงู เพือ่เปนผูนาํตนแบบการเลีย้ง
ปลานิลในระบบอนิทรยี มากกวานัน้การจดัฝกอบรมใหความรูความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการเพ่ือใหไดรบั
การรับรองมาตรฐานผลผลิต เชน การจัดหาปจจัยการผลิต วิธีการผลิตปลานิลอินทรีย การตลาดและ
การแปรรูปเพิ่มมูลคา ควรมีการดําเนินการใหครบวงจรการผลิต
คําสําคัญ:  ทัศนคติ ปลานิล ระบบอินทรียและการปรับเปล่ียน
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คํานํา
ปลานิล (nile tilapia, Oreochromis 

niloticus) ปลานํา้จดืทีม่ตีนกาํเนดิจากทวีปแอฟรกิา 
แตในปจจุบันเปนปลาเศรษฐกิจที่มีความนิยม
เพาะเลีย้งและบรโิภคแพรหลายไปทัว่โลก สงผลใหมี
ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงมากท่ีสุดเปนอันดับ 1 
ของโลกรวมทัง้ในประเทศไทย ปลานลิเริม่มบีทบาท
ในการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าของไทยมานานกวา 50 ป 
เนือ่งจากเปนปลาทีม่รีสชาติด ีเพาะเล้ียงงาย เจรญิ
เติบโตเรว็ ทนทานตอสภาพแวดลอมและมรีาคาถกู
หากเทยีบกับเนือ้สัตวบกอืน่ ๆ  การเพาะเลีย้งปลานลิ
เชงิพาณชิยในปจจบุนัเปนการเพาะเลีย้งเชงิพฒันา 
(intensive culture) โดยมีรูปแบบการเลี้ยงแบบ
เพศเดียว (monosex) ทําใหลูกพันธุ ปลานิล
ถูกพัฒนาเทคนิคในการแปลงเพศ (sex reversal) 
ใหเปนเพศผูลวน (all male) ซึ่งตองพึ่งพาการใช
ฮอรโมนเพศชายสังเคราะหเขาชวยในการเหน่ียวนํา
การเปล่ียนเพศ แมวาจะมรีายงานการวิจยัวาการใช
ฮอรโมนนี้ไมมีผลใหฮอรโมนตกคางในเนื้อปลา 
แตอยางไรกต็ามตลาดสงออกในบางพืน้ท่ีไมเปดรับ
ผลผลติปลานลิจากวธิกีารนี ้ประกอบกับในปจจบุนั
กระแสของการบริโภคมุงเนนผลผลิตที่มีคุณภาพ
ไดรบัการรับรองมาตรฐานมากย่ิงข้ึน ระบบการเล้ียง
ปลานลิเชงิพาณชิยสวนใหญจะไดรบัรองมาตรฐาน
การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าที่ดี (Good 
aquaculture practice; GAP) แตในระดับ
มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าอินทรีย (Organic 
aquaculture) ซึง่มรีะดบัความปลอดภยัตอผูบรโิภค 
ผูผลติและส่ิงแวดลอมท่ีสงูข้ึน ยงัไมมรีายงานฟารม
ทีไ่ดรบัการรบัรองผลผลตินี ้ซึง่หากสามารถสงเสรมิ
ใหมีการเพาะเลี้ยงท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานนี้
จะเปนผลดีตอสุขภาพของผูบริโภคและส่ิงแวดลอม 

รวมท้ังสามารถสงออกและเพ่ิมมูลคาของปลานิล
ไดมากยิ่งข้ึน

จังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดที่มีความสําคัญ
ทางเศรษฐกจิทัง้ทางดานอตุสาหกรรมการทองเทีย่ว
และการบริการ สามารถผลิตสัตวนํ้าเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมดังกลาวในป 2558 ไดทั้งหมด 
2,843.12 ตัน โดยพื้นที่อําเภอสันทรายมีสัดสวน
ผลผลิตมากที่สดุ จํานวน 838.59 ตัน (สํานักงาน
ประมงจงัหวดัเชยีงใหม, 2563) หรอืคดิเปนรอยละ 
29.50 ของผลผลิตจากการเพาะเล้ียงในจังหวัด
ทัง้หมด ซึง่ปลานิลคอืปลาท่ีมสีดัสวนผลผลิตมากท่ีสดุ 
แตอยางไรก็ตามยังตองมีการนําเขาผลผลิตจาก
ตางจังหวัดเนื่องจากเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม
ไมสามารถผลิตไดเพียงพอกับความตองการของ
ตลาด กลุ มเกษตรกรผู เลี้ยงปลานิลในอําเภอ
สนัทราย โดยเฉพาะบริเวณบานแมแกด ตาํบลปาไผ 
เปนกลุ มที่ริเริ่มเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชยมาเปน
ระยะเวลานาน ทําใหมีบทบาทและสวนแบงทาง
เศรษฐกิจจากการเล้ียงปลานลิมาก การปรบัเปลีย่น
รปูแบบการเลีย้งเขาสูระบบอินทรยีจงึเปนสิง่ทาทาย 
เพื่อเปนจุดเริ่มตนในการยกระดับและขยายตลาด
ผลผลติ เพิม่รายไดจากผูบรโิภคกลุมทีเ่นนคณุภาพ
มากยิ่งขึ้น การศึกษาทัศนคติของเกษตรกรจึงเปน
จุดเร่ิมตนท่ีควรศึกษาเน่ืองจากเปนสวนประกอบ
ที่จะบงบอกความคิด ความรูสึกและแนวโนม
พฤติกรรมของบุคคลตอสถานการณ ในทิศทางที่ดี
หรือไมดี บวกหรือลบ (ศักดิ์ไทย, 2545) ดังนั้น
การศกึษาครัง้นีจ้งึมวีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาทศันคติ
ตอการปรับเปลี่ยนการเลี้ยงปลานิลเขาสู ระบบ
อนิทรยี ตลอดจนปจจยัทีม่คีวามสมัพนัธกบัทัศนคติ
ทีป่ระกอบดวยขอมลูสวนบคุคล เศรษฐกจิและสงัคม 
การเล้ียงปลานิลเชิงพาณิชยและความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดอินทรีย เพื่อเปน

56 ว. ผลิตกรรมการเกษตร 4(2):54-65
J. Agri. Prod. 2022



แนวทางสงเสริมการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยง
ปลานิลของเกษตรกรในพ้ืนที่บานแมแกดตอไป
ในอนาคต

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากรในการวิจยัคอืเกษตรกรท่ีขึน้ทะเบียน
เปนผูเพาะเลีย้งสตัวนํา้กบัสาํนกังานประมงจงัหวดั
เชียงใหม กรมประมง จํานวน 441 ราย (สํานักงาน
ประมงจังหวัดเชียงใหม, 2563) ในพ้ืนที่อําเภอ
สนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม จากนัน้เลอืกกลุมตวัอยาง
เกษตรกรทีเ่ปนสมาชกิกลุมหรอืชมรมผูเลีย้งปลานลิ
ในพื้นท่ีบานแมแกด ตําบลปาไผ อําเภอสันทราย 
จงัหวดัเชยีงใหม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง (purposive 
sampling) พบวามีจํานวน 5 กลุม ที่ประกอบดวย 
กลุมผูเลี้ยงปลานิลเชียงใหม กลุมเครือขายผูเลี้ยง
ปลานิลแปลงใหญเชียงใหม ชมรมผูเลี้ยงปลานิล
สันทราย กลุมผูเลี้ยงปลาปาเก็ดกาวหนา และกลุม
ปลานิลเชียงใหมพัฒนา โดยเลือกเกษตรกรทุกราย
ตามรายช่ือที่อยูในทะเบียนกลุมหรือชมรมผูเลี้ยง
ปลานิล จาํนวน 30 30 20 20 และ 5 ราย ตามลาํดบั 
ไดจํานวนกลุ มตัวอยางรวมทั้งหมด 105 ราย 
การวจิยันีเ้กบ็ขอมลูตัง้แตเดือนกนัยายน พ.ศ. 2561 
ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย
ขอมลูการวจิยัครัง้น้ีเกบ็รวบรวมจาก 2 แหลง 

จําแนกเปน 1) ขอมูลปฐมภูมิ (primary data) โดย
เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมเกษตรกรผูเปนสมาชิก
กลุมหรือชมรมผูเลี้ยงปลานิลที่มีสํานักงานในพ้ืนที่
บานแมแกด ตําบลปาไผ อําเภอสันทราย จังหวัด
เชยีงใหม โดยใชแบบสอบถามทีป่ระกอบดวย 4 สวน 
ดังนี้ ขอมูลสวนบุคคล เศรษฐกิจและสังคม ขอมูล

การเลีย้งปลานลิเชงิพาณชิย ขอมลูความรูความเขาใจ
และทัศนคติตอการปรับเปลี่ยนการเลี้ยงปลานิล
ในระบบอนิทรยี รวมทัง้การสมัภาษณแบบมโีครงสราง 
(structure interview) และ 2) ขอมูลทุติยภูมิ 
(secondary data) เปนขอมูลท่ีรวบรวมจากการ
คนควาเอกสารในรูปแบบตาง ๆ  เชน บทความวิจัย 
บทความวิชาการ รายงานการวิจัย จากฐานขอมูล
วารสารวิชาการไทย (TCI) งานประชมุวชิาการและ
ฐานขอมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย หนังสือ ตํารา 
เอกสารวิชาการ จากหองสมดุและหนวยงานภาครัฐ
ตาง ๆ  รวมทัง้การสบืคนในระบบเครอืขายอนิเทอรเนต็

การวิเคราะหขอมูล
1) แบบสอบถามถูกทดสอบความถูกตอง 

(content validity) ใหตรงตามวัตถุประสงค และ
หาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (reliability) โดย
ในสวนของขอมูลความรูความเขาใจและทัศนคติ
ใชสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
alpha coefficient) โดยทดสอบกับกลุมตัวอยาง
ที่ใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจริงจํานวน 30 ราย 
พบวา มีความเช่ือม่ันเทากับ 0.85 และ 0.92 
ตามลาํดบั ซึง่มคีาอยูระหวาง 0.80-1 หมายความวา 
แบบสอบถามสองสวนนีม้คีวามเชือ่มัน่สงู (พชัราภณัฑ, 
2550)

2) การวิเคราะหขอมูลงานวิจัยในสวนของ
ขอมลูสวนบุคคล เศรษฐกิจและสังคม ขอมลูการเล้ียง
ปลานิลเชิงพาณิชยใชสถติพิรรณนา ไดแก คาความถ่ี 
รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สําหรับขอมูลดานความรูความเขาใจใหเลือกตอบ
ถกูและผดิ แบงระดบัได 5 ระดบั คอื มากทีส่ดุ มาก 
ปานกลาง นอยและนอยที่สุด โดยใชคาเฉลี่ย
ในการนําเสนอ สวนทัศนคติใหคะแนนแบบลิเคิรท 
(Likert arbitrary weighting scale) 5 ระดับ 
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ประกอบดวย เห็นดวยอยางย่ิง เห็นดวย ไมแนใจ 
ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางย่ิง โดยมีคะแนน 
5 4 3 2 และ 1 ในคําถามแงบวก และ 1 2 3 4 
และ 5 ในคําถามแงลบ สําหรับการนําเสนอระดับ
ทัศนคติทําการแบงออกเปนสองระดับคือ แงบวก
และลบ โดยใชคามัธยฐาน (median) ในการแบง
ตามเกณฑการแบงความรูสึกเก่ียวกับทัศนคติของ
ศักดิ์ไทย (2545) หากเกษตรกรมีคะแนนรวมของ
ทัศนคติสูงกวาคามัธยฐาน อธิบายไดวาเกษตรกร
มทีศันคตใินแงบวก ในทางตรงกนัขามหากมคีะแนน
ตํ่ากวา อธิบายไดวาเกษตรกรมีทัศนคติในแงลบ 
และนาํเสนอขอมลูในรปูรอยละเพือ่ใหสอดคลองกบั
การทดสอบความสัมพันธของตัวแปรนามบัญญัติ

3) การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอทัศนคติ
ใชสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธของเพยีรสนั (Pearson’s 
product moment correlation coefficient, r) 
สาํหรบัขอมลูยอยในตวัแปรตนดานขอมลูสวนบคุคล 
เศรษฐกิจและสังคม ดานขอมูลการเล้ียงปลานิล
เชิงพาณิชย และดานความรูความเขาใจสําหรับ
ตัวแปรมาตรวัดชวง (interval scale) และใช
ไครสแควร (𝛘2) สาํหรบัตวัแปรมาตรวัดนามบัญญตัิ 
(nominal scale) สําหรับขอมูลยอยดานตาง ๆ 
ขางตน โดยใชสมัประสทิธิฟ์ (phi, Ø) อธบิายระดบั
ความสัมพันธ

ผลการวิจัยและวิจารณ
ขอมูลสวนบุคคล เศรษฐกิจและสังคม การเลี้ยง
ปลานิลเชิงพาณิชยและความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการเพาะเล้ียงสัตวนํ้าจืดอินทรีย

เกษตรกร ท่ีมี ราย ช่ือ เป นสมา ชิกกลุ  ม
หรือชมรมผู เล้ียงปลานิลสวนใหญเปนเพศชาย
รอยละ 66.67 อายเุฉลีย่ 49.45 ป มกีารศกึษาระดบั
ประถมศึกษารอยละ 60.95 เปนสวนใหญ และ

ประกอบอาชีพการเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชยเปน
อาชีพรองถึงรอยละ 92.38 สําหรับสถานะทาง
สังคมสวนใหญรอยละ 94.29 มีสถานภาพสมรส 
และมสีมาชกิในครอบครัวเฉลีย่ 3.89 คน เกษตรกร
มีรายไดเฉล่ียตอเดือนประมาณ 18,500.34 บาท 
และมปีระสบการณในการประกอบอาชพีหลกัเฉลีย่ 
28.12 ป

ขอมูลการเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย พบวา 
เกษตรกรสังกัดกลุ มหรือชมรมเลี้ยงปลานิล
ทีม่จีาํนวนสมาชิกเฉล่ีย กลุมละ 21 ราย ระยะเวลา
การกอตัง้กลุมเฉลีย่กลุมละ 14.36 ป โดยเกษตรกร
ทั้งหมดเล้ียงปลานิลสีดํา ใชทุนของตนเองในการ
ดําเนินการเลี้ยงถึงรอยละ 93.34 โดยเกือบทุกราย
ดําเนินการเลี้ยงในบอดินรอยละ 99.05 ซึ่งรอยละ 
97.14 มกีรรมสทิธิก์ารเล้ียงในพืน้ทีต่นเอง มจีาํนวน
บอและพื้นที่เลี้ยงเฉลี่ย 1.80 บอ และ 2.15 ไร 
ตามลําดับ โดยทั้งหมดใชแหลงนํ้าจากชลประทาน
แมแฝก–แมงัดเปนหลัก ในรอบหนึ่งปสามารถ
ดําเนินการเล้ียงไดเฉล่ีย 1.82 รุนตอป โดยมีการ
ปลอยปลานิลขนาดใหญนํ้าหนักเฉล่ีย 21.14 กรัม
ตอตัว ความหนาแนนเฉล่ีย 3,589.28 ตัวตอไร 
ใชระยะเวลาเลีย้งตอรุนเฉลีย่ 5.79 เดอืน ไดผลผลติ
เฉลี่ย 1,566.66 กิโลกรัมตอไร มีรายไดหักตนทุน
จากการจําหนายเฉล่ีย 25,700.83 บาทตอรุ น 
มสีมาชิกในครอบครัวท่ีมสีวนรวมเลีย้งเฉลีย่ 1.28 คน 
ประสบการณในการประกอบอาชีพการเล้ียงปลานิล
เชิงพาณิชยพบวามีคาเฉล่ียสูงถึง 15.17 ป และ
เกษตรกรสวนใหญผานประสบการณในการฝกอบรม
ทีเ่กีย่วของกับการเพาะเล้ียงสัตวนํา้และการจัดการ
ฟารมเลี้ยงโดยเฉพาะปลา รวมทั้งการฝกอบรม
ดานอื่น ๆ ที่เก่ียวของจากหนวยงานรัฐและเอกชน
ในพื้นท่ีมากถึงรอยละ 98.09 โดยมีจํานวนคร้ัง
ในการอบรมเฉลี่ยตอรายเทากับ 2.57 ครั้ง
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ความรูความเขาใจของเกษตรผูเลี้ยงปลานิล
เก่ียวกับการเพาะเล้ียงสัตวนํ้าจืดอินทรีย พบวา
เกษตรกรสวนใหญมคีวามรูความเขาใจในระดบัมาก
และมากทีส่ดุรอยละ 52.38 และ 11.43 ตามลาํดับ 
ระดับปานกลาง 34.29 และต่ํารอยละ 1.90 
ตามลําดับ

ทัศนคติของเกษตรกรผู เลี้ยงปลานิลตอการ
ปรับเปล่ียนการเลี้ยงปลานิลเขาสูระบบอินทรีย

ผลการศึกษาในภาพรวม (Table 1) พบวา 
เกษตรกรสวนใหญมีทัศนคติในแงบวกถึงรอยละ 
69.52 และมีเพยีงรอยละ 30.48 เทาน้ันทีม่ทีศันคติ
ในแงลบ ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากเกษตรกรผูเลี้ยง
ปลานิลสวนใหญมีอาชีพและรายไดหลักจากการ
ประกอบอาชพีอืน่ ๆ  เปนประจาํอยูแลว สวนการเลีย้ง
ปลานิลเปนเพยีงอาชพีและรายไดเสริม และยงัไมได
ลงมือปฏบิตักิารเลีย้งจรงิตามระบบการเลีย้งอนิทรยี 
ประกอบกับมีความรูสึกวาการทําการเพาะเลี้ยง
สัตวนํ้าจืดอินทรียเปนสิ่งทาทายและอาจมีบทบาท
มากยิง่ขึน้ในอนาคต การผลติปลานลิอนิทรยีจงึอาจ
ยงัไมกระทบตอรายไดในขณะปจจบุนัจงึสงผลใหมี
ทัศนคติในแงบวกมากกวาแงลบ ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของวริพัสย (2560) ที่พบวาเกษตรกร
รายยอยมทีศันคตทิีด่ใีนปรบัเปลีย่นมาเปนการผลติ
ในระบบอินทรีย เนื่องจากมีรายไดจากแหลงอื่น
นอกจากการทําเกษตรเพียงอยางเดียว นอกจากนี้ 
สรพงษ และชฎารัตน (2554) และณัชชา และคณะ 
(2556) ก็พบวาเกษตรกรมีทัศนคติที่ดีตอการ
ปรับเปล่ียนการปลกูพชืและพชืผกัในระบบอนิทรยี 
เน่ืองมาจากมกีารปลกูพชืหลกัและจะลองทาํเกษตร
ในระบบอินทรียเปนรายไดเสริม ตามลําดับ โดยมี
ความคิดเห็นตอการปรับเปลี่ยนที่สามารถจําแนก
ไดตามประเด็นหัวขอหลักตาง ๆ ไดดังตอไปนี้

1) ดานสิ่งแวดลอม เกษตรกรสวนใหญ
มีทัศนคติในแงบวกรอยละ 95.24 โดยมีความรูสึก
เห็นดวยอยางยิ่งเกี่ยวกับหากปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การเล้ียงปลานิลเชิงพาณิชยแบบปกติที่มีการใช
สารเคมีมาเปนระบบอินทรียจะทําใหสามารถ
ประกอบการการเพาะเล้ียงสัตวนํ้าควบคูกับการ
รักษาส่ิงแวดลอมไดอยางย่ังยืน ไมใชแคปจจุบัน
แตสามารถสงตอความอุดมสมบูรณของทรัพยากร
จนถึงอนุชนรุนหลัง สอดคลองกับสวรรค และดุสิต 
(2562) ที่พบวาการทําเกษตรอินทรียสงผลให
เกษตรกรมคีณุภาพชวีติทีด่ ีรวมทัง้เปนการอนรุกัษ
ธรรมชาติท่ีดีดวยเชนกัน เนื่องจากการเพาะเล้ียง
สัตวนํ้าอินทรียยึดหลักกิจกรรม กระบวนการผลิต
และการจัดการผลผลิตที่คํานึงถึงความสัมพันธ
ในทุกระดบัของผูเกีย่วของ เชน ผูผลติ ผูบรโิภคและ
สิ่งแวดลอมอยางเปนธรรม นอกจากนี้ยังรวมไปถึง
การปฏิบัติตอการเลี้ยงปลานิลใหเหมาะสม เชน 
การจดัสภาพการเลีย้งทีส่อดคลองกบัลกัษณะความ
ตองการตามธรรมชาต ิการดแูลเอาใจใสความเปนอยู
ของปลานิล เปนตน ไมมุงเนนเฉพาะการเพ่ิมผลผลิต
ปลานิลตอหนวยพื้นท่ีใหมีผลผลิตสูงสุดเชนเดิม 
ทําใหมีความปลอดภัยตอผู ผลิต ผู บริโภคและ
สิ่งแวดลอมมากขึ้น

2) ด านวิธีการ เลี้ ยงในระบบอินทรีย  
เกษตรกรสวนใหญมีทัศนคติในแงบวกรอยละ 
53.33 โดยรูสกึเห็นดวยวา มาตรฐานการเพาะเลีย้ง
สตัวนํา้จดือนิทรยีเปนวธิกีารดาํเนนิงานทีป่ฏบิตัติาม
ไดยาก เนือ่งจากมขีัน้ตอนทีซ่บัซอนและรายละเอยีด
และตัวช้ีวดัมาก ตองอาศัยระยะเวลา ประสบการณ 
รวมทัง้ความรูความเขาใจในขัน้ตอนการดาํเนนิการ
ผลิตใหมาก ทาํใหในปจจบุนัยงัไมมเีกษตรกรรายใด
ดาํเนินการหรือไดรบัการรับรองมาตรฐานการเล้ียง
ปลานิลอินทรีย สอดคลองกับณัชชา และคณะ 
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(2556) ที่พบวากระบวนการผลิตระบบเกษตร
อนิทรยีมคีวามซบัซอนและสรางความลาํบากใหกบั
เกษตรกร โอกาสประสบความสําเร็จยาก ในประเด็น
ดานการลงทุนเกษตรกรยังไมแนใจวาตองใชทุน
ในการดําเนินการสูงระดับใด เนื่องจากยังขาด
ความชดัเจนดานการจดัหาวตัถดุบิในการผลติ เชน 
ยังไมมีลูกพันธุ ปลานิลที่ได รับการรับรองจาก
ฟารมเพาะในระบบอินทรียจําหนายและหาไดยาก
ในทองตลาด ทาํใหยงัไมแนใจเกีย่วกบัราคาตอหนวย
ของลูกปลานิลวาจะอยูในระดับใด จะสูงหรือต่ํากวา
ลูกปลาในทองตลาดปจจุบัน รวมท้ังปลานิลเปน
ปลาเศรษฐกิจที่มีความตองการลูกพันธุในปริมาณ
ที่มากและตอเน่ือง ลูกพันธุในระบบอินทรียจะ
สามารถผลิตออกมาใหเพียงพอกับความตองการ
ของตลาดหรอืไม สาํหรบัอาหารในการเลีย้งปลานลิ
ซึง่เปนปจจยัหลกัทีส่าํคญัในการผลิตระบบอินทรีย 
เนื่องจากวัตถุดิบหลายชนิดที่เปนสวนประกอบ
สวนใหญตองนํามาจากการผลิตระบบอินทรีย
เชนเดียวกัน ตัวอยางเชน รํา ปลายขาว ขาวโพด
หรือวัตถุดิบอื่น ๆ ไมสามารถใชวัสดุจากการผลิต
ทางเคมี ทําใหเกษตรกรไมแนใจวาวัสดุอาหารนี้
จะมีปริมาณเพียงพอในการนํามาผลิตอาหาร
อินทรียหรือไม ตนทุนตอหนวยจะเปนอยางไร 
คุณภาพของอาหารจะไดมาตรฐานหรือไม และ
จะมโีรงงานไหนท่ีสามารถผลิตและไดรบัการรับรอง
อยางไร ซึ่งหากเทียบกับอาหารสัตวนํ้าทั่วไปที่หา
ไดงายตามทองตลาด นอกจากน้ีในประเด็นการใช
สารเคมีหรือยาปฏิชีวนะในการจัดการคุณภาพนํ้า
และการรักษาโรคแมวาเกษตรกรจะไมเต็มใจท่ีจะใช 
แตเมือ่เกิดโรคหรือคณุภาพน้ําตํา่ลงก็จาํเปนตองใช 
ซึง่เกษตรกรไมแนใจวาอะไรทีส่ามารถทดแทนสารเคมี
หรือยาปฏิชีวนะที่ใชอยูหากเกิดภาวะนํ้าเสียและ
โรคระบาด ซึง่ณชัชา และคณะ (2556) กพ็บปญหา

การใชสารเคมนีีเ้ชนเดยีวกนักับเกษตรกรปลกูพชืผกั
ในระบบเคม ีสาํหรบัประเดน็สดุทายสตัวนํา้อนิทรยี
ใชระยะเวลาเล้ียงนานกวารูปแบบเคมี รวมท้ัง
ผลผลิตตอหนวยของระบบอินทรียอาจไดนอยกวา
รปูแบบเคมี เกษตรกรสวนใหญรูสกึเห็นดวยอยางยิง่
ในประเด็นนี ้สบืเน่ืองจากการเล้ียงปลานิลเชิงพาณิชย
ในปจจุบนัเปนการเลีย้งในรูปแบบเพศเดยีว (monosex) 
คือเพศผูลวน ยังไมมีเทคโนโลยีใดท่ีสามารถผลิต
เพศผูลวนไดนอกจากการเหน่ียวนําโดยใชฮอรโมน
สังเคราะหเพศชาย (testosterone) ทําใหปลานิล
มกีารเจริญเติบโตท่ีรวดเร็วและใชระยะเวลาเล้ียงส้ัน 
และไดผลผลิตเต็มท่ีเหมาะสมกับขนาดพ้ืนท่ี หาก
เปลีย่นมาเล้ียงในระบบอนิทรยีซึง่ยงัไมมขีอมลูการ
ศึกษาวิจัยวาสามารถผลิตผลผลิตและระยะเวลา
เลี้ยงรองรับท่ีชัดเจนจึงทําใหไมแนใจในประเด็นนี้ 
สอดคลองกับ วริพัสย (2560) ที่พบวาเกษตรกร
ทีท่าํการเกษตรแบบเชงิเดีย่วมคีวามสนใจทาํเกษตร
อนิทรยีนอยกวาเกษตรกรท่ีทาํเกษตรแบบผสมผสาน 
ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากปจจัยเร่ืองรายไดรวมท้ัง
ปรมิาณผลผลติจากระบบอนิทรยีทีห่ากเปรยีบเทยีบ
กับระบบปกติแลวอาจมีผลผลิตตอหนวยตํ่ากวา 
สงผลใหมีรายไดนอยกวา สําหรับประเด็นเกี่ยวกับ
คณุภาพเนือ้ของปลานลิในระบบอนิทรยีเปรยีบเทยีบ
กับระบบเคมี เกษตรกรสวนใหญยังไมแนใจ ทั้งนี้
อาจเนือ่งจากวาเกษตรกรมคีวามคุนชินวาการเลีย้ง
ปลานิลในระบบเคมีมีอาหารเลี้ยงท่ีมีคุณภาพและ
ปรมิาณเพยีงพอ สามารถเลอืกซือ้ไดงาย มหีลากหลาย
บริษัท เมื่อนํามาเลี้ยงทําใหปลามีการเจริญเติบโต
และน้ําหนักดี โดยเฉพาะปริมาณเน้ือตอตัวที่สูง 
สนัหนา ซึง่หากเปรียบกับผลผลิตปลานิลจากระบบ
อนิทรียทีย่งัไมมขีอมลูดานการเจริญเติบโต ปรมิาณ
และคุณภาพของเนื้อ รวมทั้งสูตรอาหารที่ใชเลี้ยง
ทีม่คีณุภาพและปรมิาณเพยีงพอ และสาํคญัทีส่ดุคอื
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สามารถผลิตปรมิาณอาหารปอนเขาสูกระบวนการ
เล้ียงไดตอเนือ่งหรอืไม ในสวนประเดน็การตรวจสอบ
ยอนกลับ (traceability) เกษตรกรสวนใหญ
เห็นดวยกับประเด็นนี้ แตตองมีการใหความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการเก็บขอมูลที่ถูกตอง 
เขาใจงาย เพื่อนํามาใชประกอบในการประเมิน
รับรองไดถูกตองและชัดเจน

3) ประเดน็ดานการตลาด เกษตรกรสวนใหญ
มทีศันคตใินแงบวกรอยละ 68.57 โดยรูสกึเหน็ดวย
อยางยิ่งกับประเด็นปลานิลที่เลี้ยงในระบบอินทรีย
เป นสัตว นํ้ า ท่ีผู บริโภคกําลังมีความต องการ 
เนื่องมาจากแนวโนมกระแสการดูแลสุขภาพและ
การดแูลเอาใจใสตนเองดานการรบัประทานอาหาร
ที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะปลานิล
ที่มีคุณคาทางโภชนาการที่ดีและราคาไมสูงมาก 
ปลานลิอนิทรยีจงึมโีอกาสเปนทางเลอืกในการเขาสู
การแขงขนัทางการตลาดกับสตัวนํา้ชนดิอืน่ ๆ  ตอไป 
สอดคลองกับสมเกียรติ และวิลาวรรณ (2561) 
ที่ศึกษาพบวาการตัดสินใจซ้ือสินคาอาหารอินทรีย
เนื่องจากเปนสินคาปลอดภัยจากสารพิษ สําหรับ
ในประเด็นราคาตอหนวยของผลผลิตปลานิล
ทีม่าจากการเลีย้งในระบบอนิทรยีจะมรีาคาสงูกวา
ปลาทีม่าจากระบบเคม ีเกษตรกรสวนใหญเหน็ดวย
อยางย่ิงเน่ืองจากวาการผลิตในระบบอินทรีย
อาจตองใชตนทุนวัตถุดิบอาหารท่ีสูงเน่ืองจาก
ปรมิาณผลผลิตของวตัถดุบิแตละชนิดยงัไมเพยีงพอ
ที่จะรองรับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารปลา 
ประกอบกับคุณภาพของวัตถุดิบยังไมไดรับการ
รับรองคุณภาพมาตรฐานอินทรีย ทําใหสงผลตอ
การกําหนดราคาตอหนวยที่สูงขึ้นเชนเดียวกับ

ผลผลิตทางดานเกษตรอ่ืน ๆ สอดคลองกับคณิต 
และดุสิต (2563) ที่พบวาผู บริโภคสวนใหญ
มีทัศนคติตอราคาสินคาอินทรียวาสูงกวาสินคา
ทั่วไป ซึ่งสุณี และคณะ (2563) ไดแนะนําวา
เกษตรกรควรหาวิธีการผลิตที่มีตนทุนตํ่า เพื่อให
ราคาขายลดลง ในประเด็นหากปลานิลไดรับการ
รับรองมาตรฐานอินทรียการสงออกเปนทางเลือก
ในการขยายตลาดไดมากขึ้น เกษตรกรสวนใหญ
เห็นดวยกับประเด็นนี้ แตอยางไรก็ตามเกษตรกร
ใหขอสังเกตวาในปจจุบันผลผลิตปลานิลในจังหวัด
เชียงใหมยังไมเพียงพอกับความตองการของตลาด
ยังตองนําเขาจากพื้นท่ีอื่น ๆ เชน จากจังหวัด
เชียงราย เปนตน ประกอบกับการสงออกอาจมี
รายละเอียดปลกียอยเพิม่เตมิมากกวานี ้เชน เกณฑ
การยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งจะตองมีการ
ศึกษาตอไป

4) ประเด็นความพรอมของกลุมเกษตรกร 
เกษตรกรสวนใหญมทีศันคตใินแงลบรอยละ 60.94 
โดยเกษตรกรมีความรูสึกไมเห็นดวยวาเกษตรกร
มีความพรอมในการปรับเปล่ียนมาเล้ียงในระบบ
อนิทรีย ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากปญหาดานส่ิงแวดลอม 
เชน การปนเปอนของการใชยาหรอืสารเคม ีปญหา
ดานกระบวนการผลติ เชน ขัน้ตอนในการตรวจสอบ
ที่ซับซอน ปจจัยการผลิตท่ีไมเพียงพอสําหรับ
การสนับสนุนการผลิต และรายไดจากการผลิต
ปลานิลอินทรียจะเพียงพอหรือไมหากเทียบกับ
ในระบบการเลี้ยงเดิม และประเด็นสําคัญยังไมมี
เกษตรกรตนแบบรายใดท่ีประสบความสําเร็จจาก
การเลี้ยงปลานิลอินทรีย เปนตน
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Table 1  Attitude towards Tilapia organic culture system adaptation of farmers in Maegad, 
Parphai Subdistrict, Sansai District, Chiang Mai province

N=105

Issue
Attitudes

Positive (%) Negative (%)

1. Environment awareness
2. Organic culture certifi cate
3. Marketing
4. Farmer group readiness

95.24
53.33
68.57
29.06

4.76
46.67
31.43
60.94

Overall 69.52 30.48

ปจจัยที่มีความสัมพันธ กับทัศนคติต อการ
ปรับเปล่ียนการเลี้ยงปลานิลเขาสูระบบอินทรีย

ผลการศึกษา (Table 2) พบวา ตัวแปรยอย
ดานปจจยัสวนบคุคล เศรษฐกิจและสงัคม และดาน
การเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย 2 ตัวแปร ไดแก 
ประสบการณในการประกอบอาชีพการเล้ียงปลานิล
และจาํนวนคร้ังของการฝกอบรมท่ีแตกตางกนัมผีล
ใหเกษตรกรมีทัศนคติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 (P < 0.05) โดยมีความสมัพนัธ
แบบผกผันและตรงตามลําดับ (r = -0.44 และ 
Ø = 0.12, P < 0.05) แสดงใหเห็นวาเกษตรกรท่ีมี
ประสบการณมากข้ึนแตกลับมีทัศนคติในแงลบ 
และหากมีการฝกอบรมท่ีมากข้ึนมีผลใหมีทัศนคติ
ในแงบวกมากยิง่ขึน้ ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากในปจจบุนั
เกษตรกรคุนเคยกับการเล้ียงปลานิลในระบบเคมี
มานาน ประกอบกับยังไมมีการผลิตปลานิลที่ได
รบัรองภายใตระบบอนิทรยีเปนตนแบบความสาํเรจ็ 
จงึอาจสงผลใหเกษตรกรมีความรูสกึวาเปนเร่ืองยาก
ทีจ่ะปฏิบตัติามระบบ ซึง่หากมีการฝกอบรมแนวทาง
การเล้ียงปลานิลในระบบอินทรียนี้ที่ชัดเจนและ
ตอเนือ่งจากหนวยงานทีเ่กีย่วของจะสามารถทาํให

เกษตรกรมีความรูสึกแงบวกมากย่ิงข้ึน สอดคลอง
กับยุทธพล และดุษฎี (2554) ณัชชา และคณะ 
(2556) ณฐัวฒุ ิและพหล (2559) นราศณิ ีและคณะ 
(2560) และสวรรค และดุสิต (2562) ที่พบวา
ประสบการณและการฝกอบรมเก่ียวกับการทํา
เกษตรอินทรียเป นปจจัยสัมพันธกับการผลิต 
การยอมรับและสงผลใหเกษตรกรมีทัศนคติตอ
เกษตรอินทรีย ดียิ่ง ข้ึน นอกจากน้ีตัวแปรอีก 
2 ตัวแปร ไดแก ขนาดปลานิลที่ปลอยเลี้ยงเริ่มตน
และระดับความรูความเขาใจท่ีแตกตาง มีผลให
เกษตรกรมีทัศนคติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
อยางยิ่งทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P < 0.01) เชนกัน 
โดยมีความสัมพันธแบบตรงและผกผันตามลําดับ 
(r = 0.29 และ -0.33, P < 0.01) แสดงใหเห็นวา
การปลอยปลาขนาดใหญจะสงผลใหมีทัศนคติ
แงบวกมากขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเกษตรกร
ในปจจุบนันยิมปลอยปลานิลท่ีมขีนาดใหญลงเล้ียง 
เนือ่งจากใหผลผลติทีด่ ีจากอตัราการรอดทีส่งูทําให
ไดผลผลิตตอไรที่เหมาะสม ซึ่งหากจะปรับเปลี่ยน
มาเล้ียงระบบอินทรียโดยเร่ิมเล้ียงปลาขนาดใหญ
ก็มีโอกาสใหผลผลิตดีกวาลูกปลาขนาดเล็กเชน
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เดียวกัน สําหรับปจจัยดานความรูความเขาใจสูง
สงผลใหมทีศันคติในแงลบมากย่ิงข้ึน ทัง้นีอ้าจเน่ือง
มาจากในปจจุบันยังไมมีการเล้ียงปลานิลในระบบ
อินทรียที่ไดรับการรับรองการผลิต ประกอบกับ
ระบบการเลี้ยงมีรายละเอียดในการดําเนินการ
มากและซับซอน ยากตอการปฏิบัติตามเพ่ือใหได
รับการรับรอง จึงอาจทําใหเกษตรกรท่ีมีความรูสูง
เห็นขอจํากัดในการดําเนินการมากกวาจึงสงผล

ใหมทีศันคตลิบมากกวาเกษตรกรท่ีมคีวามรูตํา่กวา 
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของนราศิณี และคณะ 
(2560) ทีพ่บวา ความรูความเขาใจเปนอีกปจจยัหนึง่
ที่สงผลตอการยอมรับและทัศนคติที่ดีตอการปลูก
พชือนิทรยี แตเนือ่งจากการปลกูพชืในระบบอนิทรยี
ประสบผลสําเร็จมากแลว แตการเล้ียงปลานิล
ในระบบอินทรียยงัไมประสบผลสําเร็จ จงึอาจสงผล
ใหเกษตรกรทีม่คีวามรูสงูมทีศันคติในแงลบมากกวา

Table 2  The factors affecting attitude towards tilapia organic culture system adaptation 
of farmers in Maegad, Parphai subdistrict, Sansai district, Chiang Mai province

N=105

Variable 
Relation

Interpretation
Coeffi cient P-value

Tilapia culture experiences 
(year)

r = -0.44 0.04* Negative and moderate

Organic aquaculture 
cognition (score)

r = -0.33 0.002** Negative and moderate

Initial tilapia size (gram) r = 0.29 0.007** Positive and low

Training experiences (time) 𝛘2 = 1.16, Ø = 0.12 0.04* Positive and low

Remark: * = significance at 0.05 level, ** = significance at 0.01 level

แนวทางการสนับสนุนและสงเสริมการปรับเปล่ียน
การเลี้ยงปลานิลเขาสูระบบอินทรีย

จากปจจัย 4 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
ทัศนคติ ดังน้ันการดําเนินแนวทาง ควรคัดเลือก
เกษตรกรท่ีมีประสบการณในการเล้ียงปลานิลสูง
และมีความพรอมทางดานพื้นที่ รายไดและมีเวลา 
เพื่อเปนผู นําตนแบบการเล้ียงปลานิลในระบบ
อินทรียใหประสบผลสําเร็จ ควบคูกับการฝกอบรม
ใหความรู ความเข าใจอยางต อเนื่องเกี่ยวกับ

กระบวนการเลี้ยงปลานิลใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
มาตรฐานผลผลติตามระบบอนิทรยี เชน การจดัหา
ปจจัยการผลิต วิธีการผลิตปลานิลอินทรีย การ
แปรรูปเพิ่มมูลคา ชองทางการจําหนายและตลาด
รองรับผลผลิต เพื่อใหไดรับการรับรองมาตรฐาน 
และเพ่ิมความม่ันใจแกเกษตรกรวาการเล้ียงปลานิล
ในระบบอินทรียสามารถทําได และสรางรายได
ที่มั่นคงแกเกษตรไดเชนเดียวกับในระบบเคมี
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สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบวากลุ มเกษตรกรผู เลี้ยง

ปลานิล บานแมแกด ตําบลปาไผ อําเภอสันทราย 
จงัหวดัเชยีงใหม จาํนวน 5 กลุม 105 ราย ในภาพรวม
สวนใหญมีทัศนคติแงบวกตอการปรับเปลี่ยนการ
เลีย้งปลานลิเขาสูระบบอนิทรยี สาํหรบัในประเดน็ยอย
ดานสิ่งแวดลอม วิธีการเล้ียงในระบบอินทรียและ
การตลาดเกษตรกรสวนใหญก็มีทัศนคติในแงบวก
เชนกนั แตในประเด็นความพรอมของกลุมเกษตรกร
สวนใหญกลุมเกษตรกรมีความรูสกึในแงลบแสดงถึง
ความไมพรอมของกลุมเกษตรกรจึงแสดงทัศนคติ
ออกมาในแงลบ สาํหรับปจจัยทีม่สีงผลใหเกษตรกร
มีทัศนคติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ไดแก ประสบการณในการประกอบอาชีพการเล้ียง
ปลานลิ จาํนวนครัง้ของการฝกอบรม ขนาดปลานลิ
ที่เริ่มปลอยเล้ียงและระดับความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าอินทรีย เปนตน

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการ

การเกษตร และคณะเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ํา มหาวิทยาลัยแมโจ สําหรับการ
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Abstract
Wheat imports in Thailand are increasing every year. Therefore, it is necessary to 

analyze the potential areas for production of wheat that are currently grown. And assessed 
the yield of the best wheat varieties suitable. In order to guide the production of enough 
wheat to meet the needs of the domestic market, it is necessary to grow wheat as a 
substitute for imports. Therefore, it is necessary to analyze the potential areas for 
production of wheat that are currently grown. And assessed the yield of the best wheat 
varieties suitable. As in the local case study of Ban Thung Luang, Mae Win sub-district, 
Mae Wang district, Chiang Mai province, and Ban Sri Don Chai, Wiang Nuea sub-district, 
Pai district, Mae Hong Son province. The study was into two parts i.e. analysis of suitable 
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area by overlay analysis method with the geographic information system program and a 
comparison of the yield of outstanding wheat varieties on the appropriate planting dates. 
The design of this experiment was split plot in RCB with 3 replications. The results showed 
that Ban Thung Luang had a moderately suitable area of 491 rai and should be planted 
with PMPBWS89013 and FNBW8301-5-5 in mid-November to early January. And Ban Sri 
Donchai had a moderately suitable area of 1,584 rai and should be planted with 
PMPBWS89013, LARTC-W89011 and Samoeng 2 in mid-November.
Keywords: Spatial analysis, planting dates, wheat promising lines

บทคัดยอ
การนาํเขาขาวสาลใีนประเทศไทยเพิม่มากขึน้ทุกป เพือ่เปนแนวทางในการผลติขาวสาลใีหเพยีงพอ

ตอความตองการของตลาดในประเทศจึงจําเปนตองปลูกขาวสาลีเพื่อทดแทนการนําเขา โดยตองการ
วิเคราะหพื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิตขาวสาลีที่มีการปลูกในปจจุบัน และประเมินผลผลิตของขาวสาลี
สายพนัธุดเีดนทีเ่หมาะสมในแตละพ้ืนที ่ดงักรณศีกึษาในพ้ืนทีข่องบานทุงหลวง ตาํบลแมวนิ อาํเภอแมวาง 
จงัหวัดเชยีงใหม และบานศรดีอนชยั ตาํบลเวยีงเหนอื อาํเภอปาย จงัหวดัแมฮองสอน งานวจิยันีแ้บงออกเปน 
2 สวน ไดแก การวเิคราะหขอมลูพ้ืนทีป่ลกูขาวสาลีโดยวธิกีารวเิคราะหแบบซอนทบัขอมลู ดวยโปรแกรม
ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร และการเปรียบเทียบผลผลติขาวสาลสีายพนัธุดเีดนในแตละวนัปลกูท่ีเหมาะสม 
วางแผนการทดลองแบบ split plot in RCB จํานวน 3 ซํ้า พบวา บานทุงหลวง มีพื้นที่เหมาะสมระดับ
ปานกลาง 491 ไร ควรปลูกสายพันธุ PMPBWS89013 และ FNBW8301-5-5 ตั้งแตชวงกลางเดือน
พฤศจิกายนถึงตนเดอืนมกราคม และบานศรดีอนชยั มพีืน้ทีเ่หมาะสมระดับปานกลาง 1,584 ไร ควรปลูก
พันธุ/สายพันธุ PMPBWS89013, LARTC-W89011 และ Samoeng 2 ในชวงกลางเดือนพฤศจิกายน
คําสําคัญ: การวิเคราะหพื้นที่ วันปลูก ขาวสาลีสายพันธุดีเดน

คํานํา
จากสถิตกิารนาํเขาขาวสาลแีละแปงขาวสาลี

ในแตละปมีมูลคาเพิ่มขึ้น โดยมีการนําเขาขาวสาลี
และแปงขาวสาลี คิดเปนมูลคา 21 22 และ 
24 ลานบาท ในป พ.ศ. 2561 2562 และ 2563 
ตามลําดับ (Office of Agricultural Economics, 
2020) อกีทัง้ขาวสาลียงัสามารถนํามาใชประโยชน
ไดตั้งแตสวนตนจนถึงเมล็ด โดยเมล็ด (grain) 

ใชแปรรูปเปนแปงเพื่อทําขนมปง รําและจมูกขาว
สาลีใชเปนอาหารเพื่อสุขภาพ รวมถึงเมล็ด (seed) 
สามารถใชแปรรูปเปนนํา้คัน้ตนออนขาวสาลีใชเปน
อาหารเพือ่สขุภาพเชนกัน หากไมตองการจาํหนาย
เปนเมล็ดสามารถใชสวนของลําตนแปรรูปเปน
หลอดกาแฟหรือหลอดด่ืมนํ้าใชทดแทนหลอด
พลาสติกเพ่ือเปนการรักษาส่ิงแวดลอม หรือขาย
ตัดดอกเปนดอกไมแหง ซึ่งจะสามารถเพิ่มมูลคา
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ไดสูงถึง 800% จากตนทุนการผลิตขาวสาลี
โดยท่ัวไป (Nantapoldej, 2018) ตามท่ีกองวิจัย
และพัฒนาขาวไดจัดประชุมผู ใชประโยชนจาก
ธัญพืชเมืองหนาว เพ่ือเปนขอมูลในการวิจัยและ
พัฒนาธัญพืชเมืองหนาวใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดภายในประเทศ และเพื่อเปน
การประชาสัมพันธใหผู ใชประโยชนจากธัญพืช
เมอืงหนาวชนิดตาง ๆ  ไดทราบถึงแหลงผลติและชนิด
ของธญัพืชเมอืงหนาวท่ีมกีารปลูกของประเทศไทย
ในปจจุบัน เพ่ือใชวางแผนดานการตลาด พบวา 
ปจจุบนัมคีวามตองการขาวสาลีทีป่ลกูในประเทศไทย
ในปริมาณสูงมาก โดยความตองการผลผลิตของ
ผูประกอบการ แบงออกเปน 2 กลุม ประกอบดวย 
1) กลุมขาวสาลีแปรรูปเปนผลิตภัณฑเพ่ือบริโภค 
ไดแก แปงสําหรบัทาํขนมปง 206 ตนัตอป ผลติภณัฑ
นํ้าคั้นตนออนขาวสาลี 10 ตันตอป รําขาวสาลี 
144 ตันตอป และนํ้าอารซีเพื่อสุขภาพ 20 ตันตอป 
และ 2) กลุมขาวสาลหีตัถกรรม ไดแก ชอแหงขาวสาลี
ตัดใบ 2 ตันตอป และหลอดจากขาวสาลีสําหรับ
เครือ่งดืม่ รวมความตองการผลผลิตขาวสาลีทัง้หมด 
382 ตัน พันธุขาวสาลีที่ปลูกสวนใหญ คือ ฝาง 60 
มีพื้นที่ผลิตที่สําคัญมีอยู 2 พื้นที่ ไดแก อําเภอปาย 
จังหวัดแมฮองสอน และอําเภอแมวาง จังหวัด
เชียงใหม สามารถผลิตได 43 และ 12 ตัน 
ตามลําดับ สําหรับพ้ืนที่อื่น ๆ มีอําเภอสบเมย 
จังหวัดแมฮองสอน ไดผลผลิต 4 ตัน รวมถึง
มใีนพืน้ทีอ่าํเภอแมแตง จงัหวดัเชียงใหม และอาํเภอ
บอเกลือ จังหวัดนาน ซึ่งยังไมสามารถคาดการณ
ผลผลิตได และแผนการผลิตเมล็ดพันธุของศูนย
วิจัยขาวแมฮองสอนและสะเมิง ผลิตได 5 และ 
15 ตัน ตามลําดับ แตกําลังการผลิตโดยประมาณ
ทีป่ระเมนิโดยกรมการขาว ในป 2563 สามารถผลติ

ขาวสาลไีดเพยีง 79 ตนั ซึง่ผลผลติทีไ่ดยงัไมเพยีงพอ
กับความตองการของตลาด (Rice Department, 
2019) โดยประเทศไทยมีการนําขาวสาลีมาปลูก
ในพ้ืนที่สูงทางภาคเหนือซึ่งมีอุณหภูมิตํ่ากวาพื้นที่
อืน่ ๆ  ทาํใหผลติขาวสาลีมจีาํกดัและปริมาณผลผลิต
ที่ไดตํ่า เฉลี่ย 250 กิโลกรัม/ไร (Mascharoon 
et. al., 1990) ในทวีปยุโรปผลผลิตขาวสาลี เฉลี่ย 
900 กิโลกรัม/ไร (statista, 2022) ขาวสาลีที่ปลูก
เปนชนิดปลูกตนฤดูใบไมผลิ (spring wheat) 
ที่นํามาจากตางประเทศ จึงตองปลูกตนฤดูหนาว
หรือหลังเก็บเก่ียวขาวนาปทัง้หมด โดยมีพนัธุรบัรอง 
จํานวน 6 พันธุ ไดแก พันธุสะเมิง 1, สะเมิง 2, 
แพร 60, อินทรี 1, อินทรี 2 และฝาง 60 ซึ่งการให
ผลผลติยงัมคีวามแปรปรวนสูงขึน้กับสภาพแวดลอม
และการจัดการ จากหลายงานวิจัยพบวา อุณหภูมิ
ทีเ่หมาะสมสาํหรบัการปลกูขาวสาลใีนกลุม spring 
wheat คอื 10-24 oC (Chujo, 1966) หากอณุหภมูิ
เพิ่มสูงข้ึนมากกวา 25 oC จะสงผลทําใหจํานวนตน
ตอกอ จํานวนใบตอตน พื้นท่ีใบ และการสะสม
นํ้าหนักแหงลดลง (Wall and Cartwright, 1974) 
จํานวนกลุมดอกยอยตอรวงและจํานวนเมล็ดตอ
กลุมดอกยอยตํ่า (Rawson and Evans, 1971) 
เมล็ดมีขนาดเล็ก (Frank and Bauer, 1984) และ
หากอณุหภมูสิงูขึน้ 30-40 oC จะทาํใหดอกขาวสาลี
เปนหมัน (Marcellos and Single, 1972)

ดงันัน้จึงมคีวามจําเปนตองการวิเคราะหพืน้ท่ี
ที่มีศักยภาพในการผลิตขาวสาลีที่มีการปลูก
ในปจจุบัน และประเมินผลผลิตของขาวสาลี
สายพันธุดีเดนที่เหมาะสมในแตละพื้นที่ เพื่อเปน
แนวทางในการผลิตขาวสาลีใหเพียงพอตอความ
ตองการของตลาดตอไป

68 ว. ผลิตกรรมการเกษตร 4(2):66-79
J. Agri. Prod. 2022



อุปกรณและวิธีการ
งานวิจัยครั้งน้ีแบงงานเปน 2 สวน ไดแก 

การวิเคราะหขอมลูพืน้ทีป่ลกูขาวสาลีบานทุงหลวง 
ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม และ
บานศรดีอนชยั ตาํบลเวยีงเหนอื อาํเภอปาย จงัหวดั
แมฮองสอน เปนการวเิคราะหพืน้ทีเ่หมาะสมในการ
ปลูกขาวสาลี โดยการนําเขาขอมูล ประกอบดวย 
1) ขอมูลระดับของผลผลิตขาวสาลีของเกษตรกร
โดยใชแบบสัมภาษณ เก็บรวบรวมขอมูลจาก
เกษตรกรที่เปนกลุมตัวอยาง โดยกําหนดจํานวน
กลุมตวัอยางทีร่ะดับความเช่ือมัน่ 95% (Yamane, 
1973) เน่ืองจากเกษตรกรในกลุมเปนครอบครัว
เดียวกันจงึไมไดเก็บขอมลูจากเกษตรกรท้ังหมด คอื 
(1) กลุมเกษตรกรบานทุงหลวง ตาํบลแมวนิ อาํเภอ
แมวาง จงัหวัดเชียงใหม จาํนวน 12 ราย จากเกษตรกร
ทั้งหมด 13 ราย และ (2) กลุมผูปลูกขาวสาลี
บานศรดีอนชยั ตําบลเวยีงเหนอื อาํเภอปาย จงัหวดั
แมฮองสอน จํานวน 13 ราย จากเกษตรกรทั้งหมด 
14 ราย พรอมทั้งบันทึกขอมูลสภาพอากาศโดยใช
เคร่ืองวัดและบันทึกอุณหภูมิและปริมาณน้ําฝน
แบบอัตโนมัติ ไดแก อุณหภูมิเฉลี่ย ตํ่าสุด สูงสุด 
และปรมิาณนํา้ฝนสะสมในฤดปูลกู พรอมทัง้บนัทกึ
ความอุดมสมบูรณของดิน โดยสุมเก็บตัวอยางดิน
ในแปลงปลูกทีร่ะดับความลึก 0-15 เซนติเมตร เพ่ือ
วิเคราะหสมบัติบางประการของดิน ไดแก คา pH 
(1:1) ปริมาณอินทรียวัตถุ (Walkley and Black, 
1934) ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชน (Bray 
and Kurtz, 1945) และปริมาณโพแทสเซียม
ที่แลกเปลี่ยนได (Pratt, 1965) และ 2) ขอมูล
เชิงพ้ืนที่ (ความละเอียด 1:25,000) ไดแก ลักษณะ
ทางภูมิศาสตร (ความสูงจากระดับนํ้าทะเล และ
ความลาดชัน) และลักษณะของดิน (เนื้อดิน ความ
อุดมสมบูรณของดิน การระบายน้ําของดิน ความ

เปนกรดเปนดาง ความลกึของดนิ และปรมิาณเกลอื
ในดิน) จากนั้นประเมินความเหมาะสมศักยภาพ
ของพื้นที่การผลิตขาวสาลี การใหค าคะแนน 
(Rating) คานํา้หนกั (Weighting) โดยดดัแปลงและ
อางอิงมาจาก FAO Frame work (1983) และ 
Department of Land Development (1996) 
ดวยวิธีการวิเคราะหแบบซอนทับขอมูล (Overlay 
Analysis) ดวยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมศิาสตร 
(QGIS)

และการเปรียบเทียบผลผลิตดาํเนินการจัดทํา
แปลงทดสอบพื้นที่ละ 1 แปลง ในฤดูปลูกป 2563/
2564 (เดือนพฤศจิกายน 2563 - เมษายน 2564) 
โดยวางแผนการทดลองแบบ split plot in RCB 
จํานวน 3 ซํ้า กําหนด main plots เปนวันปลูก 
(plating date) จาํนวน 4 ชวงวนัปลกู ประกอบดวย 
1) กลางเดือนพฤศจิกายน (Mid November) 
2) ตนเดือนธันวาคม (Early December) 
3) กลางเดือนธันวาคม (Mid December) และ 
4) ตนเตือนมกราคม (Early January) และกําหนด 
sub plots เปนขาวสาลีสายพันธุดีเดน จํานวน 
12 สายพันธุ /พันธุ  ไดแก PMPBWS89248, 
PMPBWS89013, SMGBWS88008, LARTC-
W89011, MHSBWS12010, MHSBWS12046, 
FNBW8301-5-5, FNBW8310-1-SMG-1-1-1, 
Lampang 2, Lampang 5, Samoeng 2 และ 
Fang 60 ปลกูโดยวิธโีรยเปนแถว ระยะหางระหวาง
แถว 20 เซนติเมตร ขนาดแปลงยอย 2×3 เมตร 
อัตราเมล็ดพันธุ  20 กิโลกรัมตอไร ใหนํ้าทันที
หลังปลูกและใหนํ้าทุก 10-14 วัน ใสปุย จํานวน 
2 คร้ัง ประกอบดวย คร้ังท่ี 1 ใหปุยไนโตรเจน อตัรา 
10 กิโลกรัมN/ไร ปุ ยฟอสฟอรัส 5 กิโลกรัม 
P2O5/ไร ปุยโพแทสเซียม อัตรา 15 กิโลกรัม K2O/
ไร และครั้งท่ี 2 ใหปุยไนโตรเจน 10 กิโลกรัมN/ไร 
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เกบ็ขอมูลผลผลิตในพ้ืนทีเ่กบ็เกีย่วแตละแปลงยอย
โดยเก็บเก่ียว 8 แถวกลาง ยาว 3 เมตร บันทึก
นํา้หนักของผลผลิต สาํหรับการวิเคราะหขอมลูทาง
สถิติ ทําการวิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติ 
(Analysis of variance) และวเิคราะหความแตกตาง
ระหวางกรรมวิธีโดยใชคา Least significant 
difference (LSD) ที่ระดับนยัสําคัญ 95%

ผลการวิจัยและวิจารณ
กลุมเกษตรกรบานทุงหลวง ตําบลแมวิน อําเภอ
แมวาง จังหวัดเชียงใหม

พืน้ท่ีปลกูขาวสาลีของบานทุงหลวงสวนใหญ
เปนชุดดินดอนไร สภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบ
ถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5% 
การระบายน้ําดปีานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ
ปานกลาง การซมึผานไดของนํา้ปานกลาง ลกัษณะ
และสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวน
ปนทรายหรือดินรวน สีนํ้าตาลปนเทา จากการ
เกบ็ตวัอยางดนิ พบวา ดนิเปนกรดปานกลาง ปรมิาณ
อนิทรยีวตัถอุยูในระดบัปานกลาง ฟอสฟอรัสทีเ่ปน
ประโยชนอยูในระดับสงู โพแทสเซียมทีแ่ลกเปล่ียน
ไดอยูในระดับสูง และเน้ือดินเปนดินรวนปนทราย 
มีระดับความสูง 1,065 เมตรจากระดับนํ้าทะเล 
และขอมูลอุตุนิยมวิทยาตลอดฤดูปลูก พบวา 
อุณหภูมิเฉลี่ย 22 องศาเซลเซียส และมีปริมาณ
นํา้ฝนสะสม 54 มลิลิเมตร (เดอืนพฤศจกิายน 2563 
- เมษายน 2564)

เมื่อพิจารณาระดับของผลผลิตขาวสาลีของ
กลุมตวัอยางเกษตรกรบานทุงหลวง พบวา เกษตรกร
มีผลผลิตสูงกวา 450 กิโลกรัมตอไร รอยละ 27.27 
ผลผลิตระหวาง 301-450 กิโลกรัมตอไร รอยละ 
27.27 ผลผลิตระหวาง 151-300 กิโลกรัมตอไร 

รอยละ 36.36 และผลผลิตตํ่ากวา 150 กิโลกรัม
ตอไร รอยละ 9.10 (Figure 1)

หากจําแนกพื้นท่ีความเหมาะสมในการปลูก
ขาวสาล ีโดยประเมนิจากแหลงนํา้ ความอดุมสมบรูณ
และเนื้อดิน พบวา จากขอบเขตพ้ืนที่บานทุงหลวง 
ประมาณ 2,631 ไร มพีืน้ทีเ่หมาะสมระดบัปานกลาง 
491 ไร เหมาะสมตํ่า 6 ไร และพื้นที่ไมเหมาะสม 
970 ไร (Figure 2)

จากการวิเคราะหชวงวันปลูกและสายพันธุ
ทีเ่หมาะสมในพืน้ทีบ่านทุงหลวง ตาํบลแมวนิ อาํเภอ
แมวาง จังหวัดเชียงใหม พบวา วันปลูกไมสงผล
ใหผลิตขาวสาลีแตกตางกันทางสถิติ เนื่องจาก
อุณหภูมิตํ่าคอนขางคงที่ตั้งแตเดือนธันวาคมถึง
เดือนกุมภาพันธ ซึ่งสอดคลองกับ Chujo (1966) 
รายงานวา อณุหภมู ิ10-24 องศาเซลเซียส เหมาะสม
สาํหรบัการปลกูขาวสาลใีนกลุม spring wheat โดย
เปนกลุมที่นํามาปลูกในประเทศไทย แตสายพันธุ/
พันธุ และปฏิสัมพันธรวมกันระหวางวันปลูกและ
สายพนัธุ/พนัธุ สงผลใหผลผลิตของขาวสาลีมคีวาม
แตกตางกนัทางสถติทิีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 99% โดย
คาเฉลีย่ของผลผลติขาวสาลใีนแตละวนัปลกูข้ึนอยู
กับสายพันธุ/พันธุที่เลือกปลูก (Table 1)

โดยการปลูกขาวสาลสีายพนัธุ PMPBWS89248 
ปลูกกลางเดือนพฤศจิกายนถึงตนเดือนมกราคม, 
PMPBWS89013 ปลกูตนเดอืนธนัวาคมถึงตนเดอืน
มกราคม, SMGBWS88008 ปลกูตนเดอืนมกราคม, 
LARTC-W89011 ปลกูกลางเดือนพฤศจิกายนและ
กลางเดอืนธนัวาคม, MHSBWS12010 ปลกูกลางเดอืน
พฤศจิกายน, MHSBWS12046 ปลูกกลางเดือน
พฤศจกิายนและกลางเดอืนธันวาคม, FNBW8301-
5-5 ปลกูกลางเดอืนธนัวาคมและตนเดอืนมกราคม, 
FNBW8310-1-SMG-1-1-1 ปลูกกลางเดือน
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Figure 1 Wheat yield of in Bang Thung Luang

Figure 2 Suitable of wheat in Bang Thung Luang
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พฤศจิกายน กลางเดือนธันวาคม และตนเดือน
มกราคม, Lampang 2 ปลูกกลางเดือนธันวาคม
และตนเดอืนมกราคม, Lampang 5 ปลกูกลางเดือน
พฤศจิกายนและตนเดือนธันวาคม, Samoeng 2 
ปลูกกลางเดือนพฤศจิกายน และ Fang 60 ปลูก
ตนเดือนธันวาคมและกลางเดือนธันวาคม ทําให
ระดับของผลผลิตเหมาะสมที่สุด (Table 1)

อยางไรก็ตาม บานทุงหลวงมีระดับความสูง 
1,065 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง ทําใหผลผลิต
ของขาวสาลีทีป่ลกูในทุกวนัชวงวันปลูกอยูในระดับสงู
ทัง้หมด โดย Kanchanaprachot (1986) ไดทดลอง
ศึกษาระยะเวลาปลูกที่เหมาะสมของขาวสาลี
บนพืน้ทีส่งูโดยอาศยัน้ําฝน (rainfed highland) 2 แหง 
ไดแก สถานีโครงการหลวงขุนแปะ อาํเภอเชียงดาว 
ซึ่งมีระดับความสูง 1,200 เมตรจากระดับทะเล
ปานกลาง และท่ีสถานีโครงการหลวงแกนอย 
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม มีความสูง 1,000 
เมตรจากระดับทะเลปานกลาง โดยไดกําหนด
วนัปลกูเปน 4 ระยะ ไดแก ปลกูวนัที ่1, 15 กนัยายน 
และ 1, 15 ตุลาคม ผลการทดสอบไดพบวา เมื่อ
ปลูกขาวสาลีบนพื้นที่สูงอาศัยน้ําฝนนั้น ชวงระยะ
วันปลูกท่ีเหมาะสมไดแกวันปลูก 15 กันยายน 
จะใหผลผลิตสูงสุด แสดงใหเห็นถึงอุณหภูมิที่ตํ่า
และยาวนานกวาในพ้ืนที่ตํ่ากวา ระดับความสูง 
1,000 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง

กลุมผูปลกูขาวสาลบีานศรดีอนชยั ตาํบลเวยีงเหนอื 
อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน

พืน้ทีป่ลกูขาวสาลขีองบานศรดีอนชยัสวนใหญ
เปนชดุดนิกาํแพงเพชร สภาพพ้ืนทีค่อนขางราบเรียบ
ถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย ความลาดชัน 
1-3% การระบายนํา้ดปีานกลาง การไหลบาของนํา้
บนผวิดนิชา การซมึผานไดของนํา้ปานกลาง ลกัษณะ

และสมบัติดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวน
หรือดินรวนปนทรายแปง สีนํ้าตาลถึงสีนํ้าตาลเขม 
จากการเก็บตัวอยางดิน พบวา ดินเปนกรดแก 
ปริมาณอินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน 
โพแทสเซียมท่ีแลกเปล่ียนได อยูในระดับปานกลาง 
และเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย มีระดับความสูง 
546 เมตรจากระดับน้ําทะเล และขอมูลอุตนุยิมวิทยา
ตลอดฤดูปลกู พบวา อณุหภูมเิฉล่ีย 24 องศาเซลเซียส 
และมีปริมาณน้ําฝนสะสม 59 มิลลิเมตร (เดือน
พฤศจิกายน 2563 - เมษายน 2564)

เมื่อพิจารณาระดับของผลผลิตขาวสาลีของ
กลุมตวัอยางเกษตรกรบานทุงหลวง พบวา เกษตรกร
มีผลผลิตสูงกวา 450 กิโลกรมัตอไร รอยละ 25.00 
ผลผลิตระหวาง 301-450 กิโลกรัมตอไร รอยละ 
58.33 และผลผลติระหวาง 151-300 กโิลกรมัตอไร 
รอยละ 16.67 (Figure 3)

หากจําแนกพื้นท่ีความเหมาะสมในการปลูก
ขาวสาล ีโดยประเมนิจากแหลงนํา้ ความอดุมสมบรูณ
และเน้ือดนิ พบวา จากขอบเขตพ้ืนทีบ่านศรีดอนชัย
และบานโปง ประมาณ 14,584 ไร มพีืน้ทีเ่หมาะสม
ระดับปานกลาง 1,584 ไร และพ้ืนท่ีไมเหมาะสม 
894 ไร (Figure 4)

จากการวิเคราะหชวงวันปลูกและสายพันธุ
ทีเ่หมาะสมในพ้ืนทีบ่านศรีดอนชัย ตาํบลเวียงเหนือ 
อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน พบวา วันปลูก 
สายพันธุ/พันธุ และปฏิสัมพันธรวมกันระหวาง
วันปลูกและสายพันธุ/พันธุ สงผลใหผลผลิตของ
ขาวสาลีมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 99% โดยการปลูกขาวสาลีกลางเดือน
พฤศจิกายนสงผลใหคาเฉลี่ยของผลผลิตในทุก
สายพันธุ/พันธุสูงสุด สวนในวันปลูกอื่น ๆ ผลผลิต
แตกตางกันตามสายพันธุ/พนัธุทีป่ลกูในแตละวันปลูก 
การปลูกขาวสาลีตนเดือนธันวาคมโดยใชสายพันธุ 
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Figure 3 Wheat yield in Ban Sri Don Chai

Figure 4 Suitable of wheat in Ban Sri Don Chai
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LARTC-W89011 และ Samoeng 2 กลางเดือน
ธันวาคมโดยใช สายพันธุ  PMPBWS89248, 
PMPBWS89013 และ FNBW8310-1-SMG-1-1-1 
และตนเดือนมกราคมโดยใชสายพันธุ PMPBWS
89248, PMPBWS89013, SMGBWS88008, 
LARTC-W89011, FNBW8310-1-SMG-1-1-1, 
Lampang 2, Lampang 5, Samoeng 2 และ 
Fang 60 ใหคาเฉลี่ยของผลผลิตสูงสุด (Table 2) 
ซึ่งสอดคลองกับ Chulsrikaiwan and Tuwalee 
(1982) ไดทดลองศกึษาระยะเวลาปลกูทีเ่หมาะสม
ของขาวสาลีเพื่อยืนยันผลการทดลองของฤดูปลูก
ป 2523 อกีครัง้หนึง่ โดยใชขาวสาล ีBread Wheat 
พนัธุ Inia 66 ซึง่เปนขาวสาลีสายพันธุดทีีใ่ชสงเสริม
ใหแกเกษตรกรปลกู โดยกาํหนดใหมรีะยะเวลาปลกู
หางกัน 10 วัน เริ่มปลูกตั้งแตวันที่ 4 พฤศจิกายน 
2524 จนถงึวันที ่17 มกราคม 2525 ผลการทดลอง
ไดพบวา ชวงระยะวนัปลกูทีเ่หมาะสมของขาวสาลี 
พนัธุ Inia 66 อยูชวงเดอืนพฤศจกิายน ระหวางวนัที่ 
4-27 พฤศจิกายนเทานัน้ ถาหากปลูกลาถอยออกไป
จนถึงเดือนธันวาคม จะไดผลผลิตลดลงอยางมาก 
และไดผลผลิตตํ่าทั้งน้ีเนื่องจากขาวสาลีไดรับ
ผลกระทบอากาศร อนของชวงปลายฤดูปลูก
เชนเดียวกัน และ สาวิตร (2528) ไดทดลองศึกษา
ผลกระทบของวนัปลกู และการขาดนํา้ของขาวสาลี
พันธุ Inia 66 ภายใตการเพาะปลูกการเกษตร
เขตชลประทานไดแบงระยะเวลาปลูกออกเปน 
3 ชวง ชวงหนึ่งหางกัน 14 วัน ปลูกวันที่ 12, 27 
พฤศจกิายน และ 13 ธนัวาคม 2527 ผลการทดลอง
ปลูกไดยืนยันการทดลอง Chulsrikaiwan et. al. 
(1981) และ Chulsrikaiwan and Tuwalee 
(1982) กลาวคือ เมื่อปลูกขาวสาลีชวงเดือน
พฤศจิกายน จะไดผลผลิตเฉลี่ยตอไรสูงกวาปลูก
เดือนธันวาคม

กรมสงเสริมการเกษตร ไดริเริ่มงานทดสอบ
และสงเสริมการปลูกขาวสาลีหลังเสร็จสิ้นการทํา
นาป ตั้งแตป 2527 พบวา การปลูกขาวสาลี
มศีกัยภาพสูงในพ้ืนทีน่าท่ีมนีํา้ชลประทานในฤดูแลง 
และมีสภาพดินรวน การระบายนํ้าดี ซึ่งจากการ
วิเคราะหพื้นท่ีโดยคณะทํางานวิเคราะหพื้นท่ี
กําหนดเขตการผลิตขาวสาลี-ขาวบารเลย ระบุวา
ในภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ไดแก เชียงราย 
เชียงใหม แพร นาน พะเยา ลําพูน ลําปาง และ
แมฮองสอน มีพื้นที่ที่อยู ในเขตรับนํ้าโครงการ
ชลประทานหลวง โครงการชลประทานขนาดปานกลาง 
และโครงการชลประทานขนาดเล็ก เหมาะสม
แกการปลูกข าวสาลีประมาณ 192,789 ไร  
(Masjaroon et. al., 1990) แตในปจจุบันมีพื้นที่
ผลติท่ีสาํคญัมอียู 2 พืน้ที ่ไดแก อาํเภอปาย จงัหวดั
แมฮองสอน และอําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 
สามารถผลิตได 43 และ 12 ตนั ตามลําดับ รวมพ้ืนท่ี
ประมาณ 160 ไร (Rice Department, 2019) 
อยางไรก็ตามจากผลการศึกษา พบวา บานทุงหลวง 
มีพื้นท่ีเหมาะสมระดับปานกลาง 491 ไร และ
บานศรีดอนชัย มีพื้นท่ีเหมาะสมระดับปานกลาง 
1,584 ไร รวมทั้งหมด 2,015 ไร ที่สามารถสงเสริม
การปลูกขาวสาลีเปนพืชหลังนาเสริมรายไดใหกับ
เกษตรกรในพื้นที่ได

การปลูกขาวสาลีในแถบมรสุม มีขอจํากัด
ทางดานอุณหภูมคิอื มชีวงฤดูหนาวส้ัน ในพ้ืนทีร่าบ
ทางภาคเหนือฤดูหนาวจะเร่ิมตนตั้งแตปลายเดือน
ตุลาคมเปนตนไป และจะส้ันประมาณกุมภาพันธ 
อยางไรกต็ามชวงเวลาการปลกูขาวสาลไีดผลผลติดี
จะอยูระหวางกลางเดอืนพฤศจกิายน ถงึกลางเดอืน
ธันวาคม หากปลูกลาชากวานี้จะมีผลกระทบทําให
จํานวนตนตอกอลดลงประมาณ 30-70% จํานวน
เมล็ดตอรวงลดลง 30-40% ขนาดเมล็ดเล็ก 20% 
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และยังมผีลกระทบตอคุณภาพแปงดวย (Saunders, 
1990) ตามขอเทจ็จริงในพ้ืนทีใ่นชวงระยะเวลาปลูก
ที่เหมาะสมตามคําแนะนําเกษตรกร โดยสวนใหญ
ยงัเก็บเก่ียวขาวไมเสร็จ และบางรายท่ีปลกูขาวเบา
ก็มักจะมีงานปลูกพืชอื่น หรือรับจางขายแรงงาน 
ประกอบกบัสภาวะธรรมชาตใินพืน้ทีเ่หลานัน้มกัจะ
มีฝนตกในชวงกลางเดือนพฤศจิกายนเปนประจํา
ทุกป ในระยะเวลาอันสั้นและขาดแคลนแรงงาน
เชนนี้ จึงทําใหเกษตรกรไมสามารถปฏิบัติตาม
คําแนะนําหรือมีการจัดการไดไมเหมาะสม จาก
การกลุมตัวอยาง พบวา เกษตรกรโดยสวนใหญ
มีการปฏิบัติตามคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการเตรียม
และการปลูก กลาวคือ ใชรถไถในการเตรียมดิน
ทั้งหมด ซึ่งแตกตางจากแตกอนใชรถไถในการ
เตรียมดิน รอยละ 62 และใชจอบรอยละ 12 และ
ใชวิธีการปลูกโดยโรยเมล็ดเปนแถว รอยละ 69 
(Pongsakul et. al., 1990) แตปจจุบันใชวิธีปลูก
โดยโรยเมล็ดแถวดวยเครื่องจักรและหวานเพื่อ
ลดแรงงานและเวลา แตทีส่ามารถปลูกไดทนัภายใน
กลางเดือนธนัวาคม รอยละ 85 ทีป่ลกูหลงักลางเดือน
ธันวาคม รอยละ 15 สําหรับกลุมผูปลูกขาวสาลี
บานศรีดอนชัย และกลุมเกษตรกรบานทุงหลวง 
ปลูกทันกอนกลางเดือนธันวาคมทั้งหมด จึงเห็นวา
มเีกษตรกรสวนมากทีป่ฏบิตัติรงตามเวลาทีแ่นะนาํ 
และมีขาวสาลีสายพันธุดีเดนที่เหมาะสมในแตละ
วันปลูกที่แตกตางกันอีกดวย

ดังนั้นควรมีการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต
ขาวสาลใีหเหมาะสมเฉพาะพ้ืนที ่โดยเฉพาะการเลือก
ใชพนัธุพชืทีด่ ีโดยเปนพนัธุทีเ่หมาะสมกับชวงฤดปูลกู
หรือวันปลูกทําใหสามารถปรับตัวเจริญเติบโตไดดี
กับสภาพแวดลอม นับวาเปนปจจัยพื้นฐานในการ

ปฏิบัติเพื่อการเพ่ิมผลผลิตของขาวสาลี ซึ่งเปน
การผลิตใชวิธีการจัดการโดยไมเพิ่มปจจัยการผลิต 
โดยเปนการจัดการสภาพแวดลอมใหเหมาะสมหรือ
การจัดการพชืใหเขากับสภาพแวดลอมแทนการใสปุย
และการใชสารเคมีตาง ๆ ที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจาก
ขาวสาลีไมใชพืชทองถิ่นของประเทศไทย

สรุปผลการวิจัย
บานทุงหลวง ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง 

จังหวัดเชียงใหม มีพื้นที่เหมาะสมสําหรับการปลูก
ขาวสาลี ในระดับปานกลาง 491 ไร ควรปลูก
สายพันธุ PMPBWS89013 และ FNBW8301-5-5 
โดยปลูกในชวงกลางเดือนพฤศจิกายนถึงตนเดือน
มกราคม และบานศรีดอนชัย ตําบลเวียงเหนือ 
อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน มีพื้นท่ีเหมาะสม
ระดับปานกลาง 1,584 ไร ควรปลูกสายพันธุ  
PMPBWS89013, LARTC-W89011 และ 
Samoeng 2 ในชวงกลางเดือนพฤศจิกายน

กิตติกรรมประกาศ
งานวจิยันีไ้ดรบัทนุสนบัสนนุงบประมาณจาก

กรมการขาว และสํานกังานพัฒนาการวิจยัการเกษตร 
(องคการมหาชน) ภายใตโครงการพฒันาศูนยธญัพืช
เมืองหนาวของลานนาเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากในพื้นที่ภาคเหนือประจําปงบประมาณ 
2564 และขอขอบคณุ ดร.กญัญณชั ศริธิญัญา และ 
ผศ.ดร.สาวิตร มีจุย ที่ไดใหคําแนะนําและจัดทํา
แบบสอบถามเกษตรกรเพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการ
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Abstract
The identification types of cannabinoids in hemp and marijuana were analyzed by 

Gas Chromatography/ Mass Spectrometry (GC-MS), a method that can identify cannabinoids 
in hemp and marijuana. It was found that there were 4 types of cannabinoids, namely 
THC, CBN, CBC, and CBD, and they were statistically and significantly different (P>0.05), 
in the range of 0.65±0.15 – 6.76±0.21, 0.13±0.12 – 0.52±0.19, 0.00 – 0.29±0.15 and 
0.96±0.18 – 3.97±0.18 %, respectively. Marijuana and Pang Thong could produce the 
highest THC content, Vietnam produced the highest CBN content, Pang Oung produced 
the highest CBC content and Vietnam produced the highest CBD and CBN content. The 
identification of DNA fingerprinting in 9 hemp cultivars and 1 marijuana by 11 simple 
sequence repeat (SSR) markers in the study could be perfectly 100 % detected and 
differentiated. Furthermore, DNA fingerprinting revealed 41 alleles to be polymorphic. 
Based on an initial DNA analysis using Unweighted Pair Group Method with Arithmetic 

80 ว. ผลิตกรรมการเกษตร 4(2):80-91
J. Agri. Prod. 2022



Mean (UPGMA), it revealed that the average number of alleles per SSR locus was 3.73. 
Similarly, their coefficients varied from 0.05 to 0.83 with an average of 0.44. Consequently, 
it indicated that there was a very broad genetic base and high genetic variation. As a 
result of using the SSR-base genetic similarity the UPGMA dendrogram, it was found that 
cannabinoids in hemp and marijuana can be classified into two distinct groups: Group 1 
(Song Kew, Pang Tong, Huay Lang, Marijuana Pang Kae and Vietnam) and Group 2 (Pop 
Pra, Pang Aug, Mae Tala, and Huay Hoy).
Keywords: cannabinoids, gas chromatography/mass spectrometry (GC-MS), simple 
sequence repeat (SSR) marker, hemp

บทคัดยอ
การระบุชนิดของสารกลุม cannabinoids ในกัญชงและกัญชานี้ ไดทําการวิเคราะหโดยเครื่องกาซ

โครมาโท กราฟ/แมสสเปคโทรเมตรี (GC-MS) ซึ่งเปนวิธีการที่สามารถวิเคราะหชนิดของสารกลุม 
cannabinoids ในกัญชงและกัญชา ได โดยพบวา มีสารกลุม cannabinoids 4 ชนิด ไดแก THC, CBN, 
CBC และ CBD ซึ่งมีปริมาณสารที่แตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (P < 0.05) มีคาอยูระหวาง 
0.65±0.15 – 6.76±0.21, 0.13±0.12 – 0.52±0.19, 0.00 – 0.29±0.15 และ 0.96±0.18 – 
3.97±0.18 % ตามลําดับ โดยกัญชงและกัญชาสายพันธุปางตองมีสาร THC มากท่ีสุด พันธุเวียดนาม
มสีาร CBN และ CBD มากทีส่ดุ และพนัธุปางอุงมสีาร CBC มากท่ีสดุ การระบคุวามสมัพนัธทางพนัธกุรรม
ในกัญชง 9 สายพันธุ และกัญชา 1 สายพันธุ โดยเทคนิคโมเลกุลเคร่ืองหมายเอสเอสอาร จํานวน 
11 ไพรเมอร สามารถแยกความแตกตางทางพันธุกรรมของกัญชงสูงถึง 100 % ในการศึกษานี้พบวา 
มจีาํนวนแถบดีเอน็เอทีม่คีวามแตกตางเกิดขึน้ทัง้หมด 41 อลัลลี จากการวิเคราะหดเีอน็เอเบ้ืองตนโดยใช
วิธี unweighted pair group a arithematic average (UPGMA) จํานวนอัลลีลเฉลี่ยตอโลคัส SSR 
เทากับ 3.73 คาสัมประสิทธิ์ความคลายคลึงกันเปลี่ยนแปลงจาก 0.05 ถึง 0.83 โดยมีคาเฉลี่ย 0.44 
ซึง่บงชีว้า มฐีานทางพันธกุรรมท่ีกวางมากและมีความแปรผันทางพันธกุรรมสูง จากการใชความคลายคลึงกัน
ทางพันธุกรรมของฐาน SSR UPGMA dendrogram แสดงใหเห็นวาสามารถจําแนกสายพันธุที่ศึกษา
ออกเปน 2 กลุม ที่มีลักษณะเฉพาะดังนี้ กลุมที่ 1 ไดแก พันธุสองแคว ปางตอง หวยแลง กัญชา ปางแก 
และเวียดนาม และกลุมที่ 2 ไดแก พันธุพบพระ ปางอุง แมตะละ และหวยหอย
คําสําคัญ:  แคนนาบินอยด กาซโครมาโทกราฟ/แมสสเปคโทรเมตรี โมเลกุลเครื่องหมายเอสเอสอาร 
กัญชง
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คํานํา
กัญชงจัดเปนพืชเสนใยที่มีความสําคัญ 1 ใน 

13 ของโลก (Cherney and Small, 2016) และ
จดัเปนพืชเศรษฐกจิชนดิหนึง่ของประเทศ มปีระโยชน
ในการผลิตปจจัยส่ีของมนุษย เชน สามารถนําไป
ถักทอเส้ือผา เชือก กระสอบ ทํากระดาษ หรือ
เครื่องใชตาง ๆ เมล็ดสามารถนํามาเปนอาหารคน 
สตัวเลีย้ง และยังใหน้ํามนั โปรตีน ซึง่สามารถนําไป
ผลิตเปนนํ้ามันซักแหง สบู เครื่องสําอาง หรือ
แมกระทั่งเปนน้ํามันเชื้อเพลิง (De Zeeuw et al., 
1972)

กัญชงและกัญชาสามารถสังเคราะหสาร
ทีเ่รียกวา cannabinoids ชนดิตาง ๆ  ทีม่โีครงสราง
ทางเคมแีตกตางกนั ไดแก 1) tetrahydrocannabinol 
(THC) ประกอบดวยสารสองชนดิทีเ่ปน isomer กนั 
คือ Delta-9-tetrahydrocannabinol (∆9-THC) 
มีฤทธ์ิทางดานจิตใจ ทําใหเกิดอารมณเคลิบเคล้ิม
และเปนสุข ถาเสพโดยการสูบจะออกฤทธิ์แรงกวา
การรับประทาน และ Delta-8-tetrahydrocannabinol 
(∆8-THC) ไมมฤีทธ์ิตอจิตใจจงึไมจดัเปนสารเสพติด 
ทําใหเกิดอารมณเคลิบเคล้ิม (Devane, 1992) 
2) cannabidiol (CBD) 3) cannabinol (CBN) 
เปนสารที่ไดจากการออกซิเดชันของ Delta-9-
tetrahydrocannabinol มฤีทธิท์าํใหเกดิการเสพตดิ 
4) cannabicyclol (CBC) 5) cannabichromine 
(CBCh) 6) cannabinolic acid (CBNA) มฤีทธิท์าํให
จติใจสงบจดัเปนยานอนหลบั 7) cannabichromenic 
acid (CBCHA) และ 8) cannabidivarol 
(Hazekamp et al., 2004) โดยปริมาณของสาร
แตละพันธุจะแตกตางกันไปตามสภาพแวดลอม 
เชน ภูมิอากาศ ดิน นํ้า และอื่น ๆ  (Etienne et al., 
2003)

เดิมกัญชงจัดเปนพืชเสพติดประเภทที่ 5 
เนือ่งจากมีสารเสพตดิประเภท tetrahydrocannabinol 
(THC) มากกวา 0.3 เปอรเซน็ต ซึง่ไมสามารถปลูกได 
ปจจบุนัมกีารปลดล็อกแตกญัชงยังจัดอยูในยาเสพติด
ใหโทษประเภท 5 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 29 
มกราคม พ.ศ. 2564 ดงันัน้ การปลูกจึงตองขออนุญาต
จากกระทรวงสาธารณสุขเสียกอน โดยทําตาม
กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต 
นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไวในครอบครอง
ซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 การศึกษา
คนควาวิจัยตองดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมาย 
ในการศึกษาคนควาวิจัยตองขออนุญาตพิเศษ 
จงึจําเปนตองมีการศึกษาขอมลูดานตาง ๆ  ทัง้ทางดาน
เขตกรรมและขอมลูเชิงปริมาณและคุณภาพในดาน
สารเคมี นํ้ามันในเมล็ด การใหเสนใยและเยื่อหรือ
ประโยชนในลักษณะอื่น ๆ ของกัญชงที่ปลูก
ในประเทศไวโดยละเอียด อันจะเปนขอมูลพื้นฐาน
สําคัญสําหรับรองรับการพัฒนาใหกัญชงเปน
พืชเศรษฐกิจ จึงจําเปนท่ีจะตองหาวิธีวิเคราะห
สายพันธุกญัชง เพือ่ใหสามารถระบุชนดิของสารกลุม 
Cannabinoids และความสัมพันธทางพันธุกรรม
ของกัญชงและกัญชา ดงันัน้การนําเอาเคร่ืองหมาย
เอสเอสอาร (Simple Sequence Repeats: SSRs) 
มาใชวิเคราะหความสัมพันธทางพันธุกรรมของ
สายพนัธุกญัชงและกญัชา จะชวยทําใหทราบความ
แตกตางทางพันธุกรรมไดอยางแทจริง โดยที่ไมมี
อิทธิพลของสภาพแวดลอมมาเกี่ยวของ และ
ยังสามารถทําการประเมินผลไดอยางรวดเร็ว 
(Heyden and Sharp, 2001) จึงนับเปนอีก
แนวทางหนึ่งที่มีความสําคัญในการวางแผนงาน
ทางดานการปรับปรุงพันธุ โดยสามารถนําขอมูล
มาใชในการพัฒนาและคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ
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กัญชงใหประสบความสําเร็จตอไป รวมถึงการ
ตรวจสอบพันธุกัญชงที่ปลูกในประเทศไทย

อุปกรณและวิธีการ
วิธีการทดลอง

ดําเนินการทดลอง ณ มหาวิทยาลัยแมโจ-
ชุมพร จังหวัดชุมพร ระหวางเดือนกันยายน 
พ.ศ. 2562 – มถินุายน พ.ศ. 2564 โดยทาํการปลูก
สายพนัธุกญัชง 9 สายพนัธุ ไดแก ปางอุง, สองแคว, 
ปางแก, พบพระ, ปางตอง, แมตะละ, หวยหอย, 
หวยแลง เวียดนาม และกัญชาสายพันธุซาติวา 
ทีม่กีารวางแผนการทดลองแบบ RCBD จาํนวน 4 ซํา้

การวิเคราะหสารกลุม cannabinoids โดยกาซ
โครมาโทกราฟ

นําใบกัญชงสดมาอบท่ีอุณหภูมิ 70 องศา
เซลเซียส บดใหเปนผงละเอียด ชั่งใบกัญชงที่อบ 
5 กรมั มาสกัดดวย Methanol (CH3OH) 60 มลิลลิติร 
และเขยาใชระยะเวลาในการสกัด 24 ชั่วโมง กรอง
เอาสารละลายทีใ่ชในการสกดัออกมาดวยกระดาษ
กรอง จากนั้นขจัดนํ้าออกดวยการเติม Sodium 
sulfate anhydrous (Na2SO4) และกรองเอา 
Sodium sulfate anhydrous (Na2SO4) ออกดวย
กระดาษกรอง และนําสารละลายใบของกัญชง
ที่สกัดไดมาวิเคราะหหาองคประกอบทางเคมี โดย
เทคนคิวเิคราะหสารตวัอยางและพสิจูนเอกลักษณ
ของสารเปนการยืนยันโครงสรางและนํ้าหนัก
โมเลกุลของสารโดยใชเคร่ืองกาซโครมาโทกราฟ 
(Gas Chromatography/Mass Spectrometry 
(GC-MS) Agilent; U.S., Column Capillary (HP-
5MS)/30.0 m × 250 ไมครอน i.d.,0.25 ไมครอน 
และเคร่ืองกล่ันระบบสุญญากาศ (Buchi/R-114, 
Switzerland) เมมเบรนขนาด 0.45 ไมครอน และ 

microsyringe 50 มิลลิลิตร (Pellegrini et al., 
2005) ใชวธิอีเิลก็ตรอนอมิแพค (Electron Impact 
mode) การเปรียบเทียบแมสสเปคโทรเมตรีกับ
ฐานขอมูล Public library: G1035A Wiley 
Library (Wiley7) และ National Institute of 
Standards and Technology, NIST NIST02 
Mass Spectral Library สภาวะการทํางาน
ของเคร่ืองกาซโครมาโทกราฟ/แมสสเปคโทรเมตรี 
(GC-MS) มีดังนี้ Model Agilent mobile phase 
He (1.0 มิลลิลิตร/นาที) Column Capillary 
(HP-5MS)/30.0 มิลลิเมตร × 250 ไมครอน, 
0.25 ไมครอน อณุหภูม ิInjector 110 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิ Detector 300 องศาเซลเซียส/MS (EI) 
อุณหภูมิ Oven 1 นาที Isothermal ที่อุณหภูม ิ
110 องศาเซลเซียส และ 20 องศาเซลเซียส/นาที 
ที ่300 องศาเซลเซียส ปรมิาณการฉดี 1.0 ไมโครลิตร 
70 โวลต (Pellegrini et al., 2005)

การวิเคราะหโมเลกุลเครื่องหมายเอสเอสอาร
ในกัญชงและกัญชา

ใชวธิกีารสกดัดเีอน็เอทีด่ดัแปลงจากกรรมวธิี
ของ Doyle and Doyle (1987) สวนการตรวจสอบ
คุณภาพและปริมาณของดีเอ็นเอ กระทําโดยนํา
ดีเอ็นเอมาผานอีเล็กโทรโฟริซิสในวุ นอะกาโรส
ความเขมขน 1 เปอรเซน็ต แลวยอมดวยสารละลาย
เอธิเดียมโบรไมด สองดูภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 
ดวยเครื่อง UV Transillumination เปรียบเทียบ
กบัขนาดของแถบดเีอน็เอมาตรฐาน 10 bp Ladder 
Plus บันทึกภาพแถบ DNA ดวยกลอง Digital Gel 
Doc

การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม
ของพนัธุกญัชงและกัญชา ดวยโมเลกลุเครือ่งหมาย 
SSR 11 ชนิด Miller (2003) โดยการนําดีเอ็นเอ
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มาเพิม่จาํนวนดวยเครือ่ง PCR โดยใชปฏกิริยิา PCR 
ดวยขั้นตอน Pre-denaturation เปนเวลา 3 นาที 
ทีอ่ณุหภมู ิ94 องศาเซลเซียส จาํนวน 1 รอบ ขัน้ตอน 
denaturation เปนเวลา 30 วินาที ที่อุณหภูมิ 
94 องศาเซลเซียส จํานวน 35 รอบ ขั้นตอน 
annealing เปนเวลา 30 วนิาท ีทีอ่ณุหภมู ิ66 องศา
เซลเซียส จํานวน 35 รอบ ขั้นตอน extension 
เปนเวลา 1 วินาที ที่อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส 
จํานวน 35 รอบ และขั้นตอนสุดทาย post 
extension เปนเวลา 5 นาที ที่อุณหภูมิ 72 องศา
เซลเซียส จาํนวน 1 รอบ (Morgante and Olivieri, 
1993) และตรวจสอบแถบดเีอน็เอบนเจลอะกาโรส
ความเขมขน 3 เปอรเซน็ตในเครือ่ง electrophoresis 
แลวยอมดวย ethidium bromide โดยเปรียบเทยีบ
กับดีเอ็นเอมาตรฐาน (100 bp DNA Ladder, 

Bioscience) แลวบนัทึกภาพดวยกลอง Digital gel 
doc การวิเคราะหจํานวนอัลลีล และความสัมพันธ
ทางพันธกุรรมของพันธุกญัชงและกัญชา ดาํเนินการ
โดยนําแถบดีเอ็นเอท่ีสังเคราะหไดแลวถายภาพ
มาวิเคราะหขนาดดวยการเปรียบเทียบกับแถบ
ดเีอน็เอมาตรฐาน (DNA ladder) ทาํการบนัทกึและ
วิเคราะหขอมูลจากการปรากฏและไมปรากฏแถบ
ดีเอ็นเอของสายพันธุ กัญชงและกัญชา และใช
โปรแกรมสําเร็จรูป NTSYS เพื่อหาสัมประสิทธิ์
ความคล ายคลึงทางพันธุกรรม (s imilarity 
Jaccard’s coefficient) แลวสรางแผนภูมิ
เดนโดรแกรม (dendrogram) โดยใช Unweighted 
Pair Group Method Arithmetic Average 
(UPGMA) เพื่อจัดแบงกลุมสายพันธุกัญชงและ
กัญชาท่ีแตกตางกันทางพันธุกรรม

Table 1  Primer sequences of selected 11 SSR primers for determination of genetic 
relationships in and marijuana. (Gilmore and Peakall, 2003) and (Gao et al., 2014)

No. SSR locus Forward (5’-->3’) Reverse (3’-->5’)

1 ANUCS201 GGTTCAATGGAGATTCTCGT CCACTAAACCAAAAGTACTCTTC

2 ANUCS202 AGGACCAATTTTGAATATGC AGAGAGGGAAGGGCTAACTA

3 ANUCS203 GCTCTTCTTATTAATTCCTCCTT GAATATGATAAGACACAACTTCATT

4 ANUCS204 TGGAAGATATGCAACTGGAG AACGAACATAAGCACGAACA

5 ANUCS205 TTGACTAACCGGCAAAGATA AAATTCAAAACCGATTCTCAG

6 BO1-CANN1 TGGAGTCAAATGAAAGGGAAC CCATAGCATTATCCCACTCAAG

7 DO2-CANN2 AGATGATGCCAAGAGGCAC TACCCATCCCCTTGGATCAC

8 CO8-CANN2 GCAAGAAGTAGAGAGACAATCC CCCTCAACACTCATTAACTCAC

9 H11-CANN1 GCATGTGGTTGTTTCGTACCC CAGCGAACATTCACTCTAGCTC

10 B02-CANN2 CAACCAAATGAGAATGCAACC TGTTTTCTTCACTGCACCC

11 TH1-CANN1 TGCTCTGCCCAAAGTATCAA CCACTCACCACTCCACCTTT
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ผลการวิจัยและวิจารณ
การเปรียบเทียบแมสสเปคโทรเมตรีกบัฐานขอมลู

ผลการวิเคราะห  เพื่อระบุชนิดของสาร
กลุม cannabinoids ในกัญชง ดวยเทคนิคกาซ
โครมาโทกราฟ/แมสสเปคโทรเมตรี (GC-MS) โดย
การเปรียบเทียบแมสสเปคโทรเมตรีกับฐานขอมูล
ใน Public library ไดแก G1035A Wiley Library 

(Wiley7) และ NIST02 Mass Spectral Library 
พบวา สามารถตรวจพบสารกลุม cannabinoids 
ที่สําคัญ ไดแก ∆8-THC, ∆9-THC, CBC, CBD และ 
CBN ซึ่งมีลําดับเวลารีเทนชั่นที่แตกตางกัน โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 18.35, 18.39, 17.08, 17.55 และ 
18.93 นาที ตามลําดับ (Figure 1)

Figure 1 Chromatograms Pang Ung Hemp

การวเิคราะหผลดวยการแตกตวัของแมสสเปคตรมั
และตรวจสอบโดยฐานขอมูล

ผลการวิเคราะหการแยกชนิดของสารกลุม 
cannabinoids ในกญัชาและกญัชงทัง้ 10 สายพนัธุ 
ไดแก ปางอุงสองแคว ปางแก พบพระ ปางตอง 
แมตะละ หวยหอย หวยแลง พนัธุเวยีดนาม และกญัชา 
ดวยเทคนิคกาซโครมาโทกราฟ/แมสสเปคโทรเมตรี 
(GC-MS) พบวา กัญชงทุกสายพันธุ และกัญชา
มีปริมาณสารกลุม cannabinoids ที่แตกตางทาง
สถิติอยางมีนัยสําคัญ (P < 0.05) โดยสารกลุม 
cannabinoids 4 ชนิด ที่ตรวจพบ ไดแก THC, 
CBN, CBC และ CBD มคีาเฉลี่ยปริมาณสาร THC 
อยูระหวาง 0.65±0.15 – 6.76±0.21 เปอรเซ็นต 

คาเฉลีย่ปรมิาณสาร CBN มคีาเทากบั 0.13±0.12 – 
0.52±0.19 เปอรเซ็นต คาเฉลี่ยปริมาณสาร CBC 
มีคาเทากับ 0.00 – 0.29±0.15 เปอรเซ็นตและมี
คาเฉลีย่ปรมิาณสาร CBD อยูระหวาง 0.96±0.18 – 
3.97±0.18 เปอรเซน็ต ตามลําดับ โดยพันธุปางตอง
มปีรมิาณสาร THC มากท่ีสดุ (Lachenmeier et al., 
2004) และยงัพบอกีวา กญัชง 3 สายพนัธุทีส่ามารถ
ตรวจพบสารกลุม cannabinoids ครบทั้ง 4 ชนิด 
(THC, CBC, CBD และ CBN) ไดแก สายพันธุ
ปางอุง แมตะละ และหวยหอย โดยกัญชาและ
กัญชงสายพันธุ ปางตองมีสาร THC มากท่ีสุด 
พันธุเวียดนามมีสาร CBN มากท่ีสุด พันธุปางอุง
มสีาร CBC มากท่ีสดุ และพันธุเวยีดนามมีสาร CBD 
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มากท่ีสุด มีคาเทากับ 6.76±0.21, 0.52±0.19, 
0.29±0.15 และ 3.97±0.18 เปอรเซน็ต ตามลาํดบั 
(Table 2) โดยปริมาณและชนิดของสารเสพติด 
cannabinoids แตกตางกันเนื่องจากอิทธิพลของ
พนัธกุรรมทีใ่ชทีเ่ปนพนัธุตางกนั และสภาพแวดลอม 

เชน ภูมิอากาศ ดิน นํ้า หรืออื่น ๆ ซึ่งสอดคลองกับ
รายงานของ Etienne et al. (2003) ที่พบวา 
สายพันธุ กัญชงและกัญชาท่ีปลูกต างฤดูกาล 
มีผลทําใหปริมาณสาร THC, CBC, CBD, CBN 
แตกตางกัน

 Table 2  Cannabinoids contents in 9 hemps cultivars and 1 marijuana analyzed by 
GC-MS

Varieties
% of cannabinoids

THC CBN CBC CBD

Pang Ung 2.24±0.12e 0.46±0.18a 0.29±0.15b 3.81±0.18a

Song Kew 5.42±0.21b 0.32±0.11b 0.22±0.14b -

Pang kae 1.47±0.12f - - 0.96±0.18d

Pop Pra 4.22±0.12c 0.30±0.22b - 3.19±0.18b

Pang Tong 5.93±0.21b 0.22±0.18b 0.21±0.12b -

Mae Ta la 4.21±0.12c 0.15±0.13c 0.13±0.15a 2.27±0.18c

Huay Hoi 4.19±0.12c 0.13±0.13c 0.11±0.17a 2.76±0.18c

Huay Lang 3.41±0.13d 0.12±0.12c 0.11±0.11a -

Vietnam 6.52±0.15g 0.52±0.20a - 3.97±0.18a

Marijuana 6.76±0.21a 0.33±0.12b 0.23±0.16b 2.15±0.15c

F-test ** * * **

Remark: Each value represents mean of three replicates ± standard deviation. Means in the same 

column followed by the different letter are significantly different at P<0.05 when comparing the means 
value by Duncan Multiple Range Test.
*  = significantly different at P<0.05

** = significantly different at P<0.01
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การตรวจหาชนิดของสารเสพติดกลุ ม 
cannabinoids ในกญัชงและกญัชาทัง้ 10 สายพนัธุ 
สามารถตรวจพบสาร THC และยังพบสาร CBD, 
CBN และ CBC ซึ่งสารทั้ง 4 ชนิดเปนกระบวนการ
สังเคราะหทางชีวภาพของ THC ซึ่งสอดคลองกับ
รายงานของ Bruce and John (1973) สารออกฤทธิ์
ที่มีอยูในกัญชงมีหลายชนิด แตสารท่ีสําคัญที่สุด
ทีม่ฤีทธ์ิตอสมอง และทําใหรางกาย อารมณ และจิตใจ
เปล่ียนแปลงไป คือสารในกลุม THC มีสองชนิด
ที่เปนสารออกฤทธิ์คือ ∆9-THC และ CBD สวน ∆8-THC ไมมีฤทธิ์ตอจิตใจจึงไมจัดเปนสารเสพติด 
ทาํใหเกดิอารมณเคลบิเคลิม้ CBN เปนสารท่ีไดจาก
การออกซิเดชันของ ∆9-THC แต ∆9-THC จัดเปน
สารประกอบสวนใหญในกัญชงที่สงผลกระทบตอ
จิตและประสาทมากท่ีสุด โดยสารน้ีมีลักษณะเปน
ของเหลวคลายนํ้ามัน ไมคอยละลายนํ้า (Chadi, 
2006) การเรียกช่ือสารเสพติดชนิดน้ีโดยท่ัวไป
นิยมเรียกชื่อสั้น ๆ  วาสาร THC สารเสพติดที่พบใน
กัญชงมีอยู 2 สารที่เปน Isomer กัน คือ ∆8-THC 
และ ∆9-THC โดย THC ที่พบนี้สามารถแยกและ
วเิคราะหผลดวยการแตกตวัของแมสสเปคตรมัทีเ่กดิ
และตรวจสอบโดยฐานขอมูลของแมสสเปคตรัม 
ซึ่งฐานขอมูลที่ใชคือ NIST และ Wiley7 โดยสาร 
THC มีสูตรโครงสรางโมเลกุลเปน C21H30O2 
มีนํ้าหนักมวลโมเลกุลเทากับ 314.46 สอดคลอง
กับรายงานของ Elsohly and Slade (2005) 
นอกจากนั้นยังพบกลุ มของสารอื่นที่มีความ
ใกลเคียงกับสาร THC สอดคลองกับรายงานของ 
สทุธริกัษ และคณะ (2552) ทีพ่บสาร Hexadecanoic 
acid, Cannabispirenone A, Cannabichromene, 
Cannabivarin

ผลการทดลองทีไ่ดนีส้ามารถบอกวากลุมของ
สาร tetrahydrocannabinol (THC) cannabidiol 

(CBD) cannabinol (CBN) มีความเกี่ยวของกัน 
เนื่องจากในสายพันธุกัญชงที่มีปริมาณ THC สูง
จะมีผลทําใหปริมาณสาร CBD สูงตามไปดวย 
จึงทําให กัญชงสายพันธุ ดังกล าวมีฤทธิ์ที่ เป น
สารเสพติดมาก ไมเหมาะในการใชพัฒนาพันธุ  
ไดแก สายพันธุพบพระ แมตะละ หวยหอย และ
เวียดนาม โดยมีสัดส วนระหวางปริมาณสาร 
THC:CBD เทากบั 2:1 แตมกีญัชงบางสายพนัธุ เชน 
สายพันธุสองแคว ปางตอง และหวยแลง ทีม่ปีริมาณ
สาร THC สูงแตมีปริมาณ CBD ตํ่า ซึ่งจะเหมาะสม
ในการคัดเลือกพันธุ เพื่อนําไปใชมากกวา และ
ในอกีดานถาผลการวเิคราะหตรวจพบมสีาร CBN สงู
จะทําให ตรวจพบกลุ มของ THC และ CBD 
ในปริมาณท่ีตํา่ ซึง่จะทําใหกญัชงสายพันธุนัน้มฤีทธ์ิ
ที่เปนสารเสพติดนอย ขอมูลที่ไดกลาวมาขางตน
เปนผลมาจากเสนทางการสังเคราะหทางชีวภาพ
ของสาร THC ในกลุม cannabinoids ซึง่สอดคลอง
กับรายงานของ Bruce and John (1973) ขอมูล
จากการทดลองน้ีสามารถนําไปเปนขอมูลพื้นฐาน
สําหรับนักปรับปรุงพันธุในการนําใชคัดเลือกพันธุ
และพัฒนาพันธุกัญชงในอนาคต

การวิเคราะหโมเลกุลเครื่องหมายเอสเอสอาร
ในกัญชง

ผลของการใช SSR primers ทั้ง 11 ชนิด 
พบวาทําใหเกิดแถบดีเอ็นเอ (polymorphism) 
คิดเปน 100 เปอรเซ็นต ของ SSR primer ทั้งหมด 
แถบดีเอ็นเอที่เกิดขึ้นทั้งหมดมี 41 แถบ หรือ
ตําแหนง (polymorphic alleles) ของสายพันธุ
กัญชงท้ัง 9 สายพันธุ และกัญชา จํานวนแถบ
ดีเอ็นเอที่เกิดขึ้นตอไพรเมอรมีตั้งแต 3 ถึง 4 แถบ 
(alleles) คิดเปนคาเฉล่ีย 3.73 แถบตอไพรเมอร 
SSR primer ที่ทําใหเกิดแถบดีเอ็นเอ 4 แถบ ไดแก 
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ANUCS201 ANUCS202 ANUCS203 ANUCS204 
BO1-CANN1 CO8-CANN2 BO2-CANN2 และ 
TH1-CANN1 สวน SSR primer ที่ทําใหเกิดแถบ
ดีเอ็นเอ 3 แถบ ไดแก ANUCS205 DO2-CANN2 
และ H11-CANN1 (Figure 2) การใช SSR primer 
ตางชนิดกันทําใหเกิดแถบดีเอ็นเอที่แตกตางกัน
ในกัญชงทั้ง 9 สายพันธุและกัญชาบางพันธุอาจมี
ความเหมือนกันหรือความคลายคลึงกันของแถบ
ดเีอน็เอทีป่รากฏคาความคลายคลงึกนัทางพนัธกุรรม
ของกัญชงดูไดจากคา similarity coefficient 
ซึ่งมีคาอยูระหวาง 0.05 ถึง 0.83 แสดงใหเห็นวา
การใชโมเลกุลเครื่องหมาย SSR สามารถบงบอก
ความหลากหลายแตกตางกันทางพันธุกรรมของ
สายพันธุกัญชาและกัญชงท้ัง 10 สายพันธุไดดี 

กัญชงบางสายพันธุมีความคลายคลึงกันมาก เชน 
พันธุปางอุง กับ แมตะละ มีคาความคลายคลึงทาง
พันธุกรรมเทากับ 0.83 ในทางตรงขามพันธุที่มี
ความแตกตางทางพันธุกรรมคอนขางมาก ไดแก 
พันธุสองแคว กับ หวยหอย ซึ่งมีคาความคลายคลึง
ทางพันธุกรรมนอยมากเพียง 0.05 เท านั้น 
สอดคลองกับ Alghanim and Almirall (2003) 
เมือ่นาํคาสมัประสทิธิค์วามเหมอืนหรอืความคลายคลงึ
ทางพนัธุกรรมมาจัดกลุม (cluster analysis) ทาํให
สามารถจัดแบงกลุมพันธุกัญชงไดเปน 2 กลุมใหญ 
(Figure 3) โดยกลุมท่ี 1 ประกอบดวยสายพันธุ 
สองแคว ปางตอง หวยแลง กัญชา ปางแก และ
เวียดนาม สวนกลุมท่ี 2 ประกอบดวยสายพันธุ
พบพระ ปางอุง แมตะละ และหวยหอย

Figure 2  The simple sequence repeat (SSRs) profile of 9 hemp genotypes and marijuana 
(Song Kew (T1), Pang kae (T2), Pop Pra (T3), Pang Tong (T4), Pang Ung (T5), 
Mae Ta la (T6), Huay Hoi (T7), Huay Lang (T8), Vietnam (T9) and Marijuana (T10)) 
using the ANUCS201 primer pair. Lane MW was 100 bp molecular weight marker 
mixed with 2000 bp ladders
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สรุปผลการวิจัย
การระบุชนดิของสารเสพติด cannabinoids 

ในกัญชงดวยเคร่ืองกาซโครมาโทกราฟ/แมสสเปค
โทรเมตรี (GC-MS) สามารถวิเคราะหชนิดของ
สารเสพติด cannabinoids ในกัญชง 9 สายพันธุ
และกญัชาได โดยพบวา มสีารเสพตดิ cannabinoids 
ทั้งหมด 4 ชนิด ไดแก THC, CBN, CBC และ CBD 
โดยกัญชงและกัญชาสายพันธุปางตองมีสาร THC 
มากท่ีสุด พันธุเวียดนามมีสาร CBN และ CBD 
มากที่สุด และพันธุปางอุงมีสาร CBC มากที่สุด

การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม
ของกัญชงท้ัง 9 สายพันธุและกัญชา โดยอาศัย
โมเลกุลเครือ่งหมาย SSR Markers พบวามไีพรเมอร
ทั้งหมด 11 ชนิดเกิดแถบดีเอ็นเอที่แตกตางกัน 
41 แถบ หรอื polymorphic alleles คาสมัประสทิธิ์
ความคลายคลึงกันทางพันธุกรรมมีคาอยูในชวง 
0.05 ถึง 0.83 และเมื่อจัดกลุมดวยวิธี UPGMA 

ทาํใหแบงกลุมกญัชงและกญัชาออกเปน 2 กลุมใหญ 
โดยแตละกลุมยังสามารถแบงเปนกลุมยอยไดอีก 
ผลของการศึกษาทําใหเกิดประโยชนสาํหรับโครงการ
ปรับปรุงพันธุกัญชงและกัญชาในอนาคต

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการระบุ
ชนดิของสารกลุม cannabinoids กบัความสัมพันธ
ทางพันธุกรรมของกัญชงมีความเก่ียวของกัน โดย
กลุม 1 สามารถระบุไดวา เปนกลุมที่มีปริมาณสาร 
THC สงู คอื กลุม 1a ประกอบดวย สายพันธุสองแคว 
ปางตอง และหวยหอย และเปนกลุมที่พบสารกลุม 
cannabinoids 3 ชนิดเหมือนกัน คือ THC CBN 
และ CBC สวนกลุม 2 ระบุไดวากัญชามสีาร THC สงู 
โดยกลุม 2a ไดแก สายพันธุปางแก และเวียดนาม 
ระบุไดวามีปริมาณสาร THC นอยเหมือนกัน และ
กลุม 2b ไดแก สายพันธุปางอุง แมตะละ และ
หวยหอย มีสารเสพติด cannabinoids ทั้งหมด 
4 ชนิด ไดแก THC, CBN, CBC และ CBD

Figure 3 The dendrogram (UPGMA) was constructed based on the dice similarity 
coefficient in 10 Cannabis sativa genetic materials analyzed by SSRs
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Abstract
This study was conducted to compare the effect of four pruning systems on flowering 

and fruit quality of Makiang (Cleistocalyx nervosum var. paniala), consisting of T1: control 
unit shape (without pruning), T2: open-center shape, T3: cubic shape, and T4: flat shape. 
The 4×4 meters spacings, 8-9 years of age were applied in the organic plots. The 
experimental design was assigned into a randomized complete block design (RCBD) of 
4 treatments, each with 3 replications, and 4 samples. The studied plants had never been 
pruned nor yielded before. The research findings revealed as followed the data concerning 
leaf flushing and flowering of Makiang plant showed that the T2, T3, and T4 gave 
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27.72 - 37.25 buds. This had a statistically significant difference from the T1 that gave 
6.23 buds per branch. The number of inflorescences and panicles showed no difference 
among the treatments. Regarding the product quantity, it was found that T1 gave the 
highest of fruit weight. The findings also revealed that four types of pruning had indifferent 
effects on fruit length, fruit width, pulp thickness, seed diameter, TSS (Total Soluble 
Solids) content, TA (Titratable Acidity) content. In the aspect the peel color of Makiang 
fruit after flowering, it was found that within 24 weeks, the fruit developed a dark peel 
color. In 25 weeks, most fruit peel turned to dark purplish gray color. Then the fruit peel 
color value changed to dark red after 28 weeks. All treatments had no different effects 
on peel color. Moreover, the study showed that canopy pruning (factor A) and flowering 
period (factor B) had no effect nor relationships with total soluble solids content.
Keywords: Pruning factors, Makiang, yield, growth

บทคัดยอ
การศึกษาเปรียบเทียบการตัดแตงกิ่งมะเกี๋ยง 4 รูปทรง ไดแก ทรงชุดควบคุมไมตัดแตง (T1) 

ทรงเปดกลาง (T2) ทรงสี่เหลี่ยม (T3) และ ทรงฝาชีหงาย (T4) ที่มีความเหมาะสมตอการเจริญ 
การออกดอก และคุณภาพผลของมะเกี๋ยง ใชแปลงปลูกระยะ 4×4 เมตร อายุ 8-9 ป วางแผนการทดลอง
แบบสุมในบล็อกสมบูรณ RCBD มี 4 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 3 ซํ้า ซํ้าละ 4 ตัวอยาง ตนที่ใชศึกษายังไมเคย
ไดรบัการตดัแตงกิง่และใหผลผลติมากอน ใชแปลงในระบบอนิทรยี ผลการทดลองพบวา มกีารแตกตาใหม
ของตนในกรรมวิธี T2 T3 T4 ระหวาง 27.72-37.25 ตาตอก่ิง ซึ่งมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติกับชุดควบคุม T1 เทากับ 6.23 ตาตอกิ่ง จํานวนชอดอกและจํานวนชอดอกยอย ไมมีความ
แตกตางกันระหวางกรรมวิธ ีขอมูลผลผลิตเชิงปริมาณ พบวา กรรมวิธ ีT1 มนีํา้หนกัตอผลมากท่ีสดุ สาํหรบั
ความยาวผล, ความกวางผล, ความหนาเน้ือ, เสนผานศูนยกลางเมล็ด, ปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ํา
ไดทั้งหมด (Total soluble solids, TSS) ปริมาณกรดท้ังหมดที่ไทเทรตได (TA) และอัตราสวน TSS:TA 
ไมมคีวามแตกตางกนัระหวางรปูทรงการตดัแตงกิง่ ในดานสเีปลอืกของผลระหวางการเจรญิเตบิโต พบวา 
สีผลที่ 24 สัปดาห ใหคาสีเปลือกผลเปน dark purplish grey มากที่สุด ใน 26 สัปดาห คาสีเปลือกผล
เปลี่ยนเปน dark red จนกระทั่งใน 28 สัปดาห คาสีเปลือกผลเปน dark red ทุกกรรมวิธี ในสวนของ
การจัดรูปทรงพุม (ปจจัย A) และระยะเวลาของการติดผล (ปจจัย B) ไมสงผลกระทบและไมมีปฏิสัมพันธ
ตอคาปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าไดทั้งหมด
คําสําคัญ:  ปจจัยการตัดแตงกิ่ง มะเกี๋ยง ผลผลิต การเจริญเติบโต
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คํานํา
มะเก๋ียง (Cleistocalyx nervosum var. 

paniala) เปนไมยืนตนพืชพ้ืนเมือง จัดอยูในวงศ 
Myrtaceae พบมากในแถบภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย เปนพืชที่ไดรับการเสนอใหเปนพืช
ที่ควรอนุรักษตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) (พรชัย 
และคณะ, 2558) สารสกัดจากน้ํามะเก๋ียงมฤีทธิช์วย
ยับยั้งเซลลมะเร็งลําไส ชวยยับยั้งการกลายพันธุ
ทีเ่กดิจากสารกอมะเร็ง (Charoensin et al., 2012) 
ชวยตานอนมุลูอสิระ เสริมภมูคิุมกนั ชวยชะลอการ
เกิดโรคมะเร็ง (Taya et al., 2014) ชวยลดนํ้าตาล
ในเลอืดสาํหรบัผูปวยโรคเบาหวาน มสีารฟลาโวนอยด 
(flavonoids) ปองกนัไมใหเกดิโรคหลอดเลอืดหวัใจ
อุดตัน รักษาแผลในกระเพาะอาหาร เปนตน 
(ทนงศกัดิ,์ 2544) มะเกีย๋งสามารถเจรญิเติบโตไดดี
ในพื้นที่สูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางประมาณ 
200-500 เมตร บริเวณพื้นที่ที่มีความชุมชื้นตลอด
ทั้งป เชน ริมหวย ลําคลอง หนอง บึง และที่ไมมี
นํ้าทวมขัง โดยพฤติกรรมการออกดอกติดผลของ
มะเก๋ียงน้ันจะออกดอกในชวงเดือนธันวาคมถึง
กมุภาพนัธ บรเิวณกิง่ทีม่อีาย ุ2 ปขึน้ไป ตามซอกใบ
ที่รวงไป (วิภารัตน และทนงศักดิ์, 2558) การ
ตัดแตงกิ่งมีประโยชนตอการแตกตาใหม ทําใหตน
ฟนตวัไดเรว็ ใบใหมสามารถสะสมอาหารไวสาํหรับ
การออกดอกติดผลในฤดูกาลถัดไป (อนุชา, 2561) 
ดงันัน้ การตดัแตงกิง่จงึเปนวิธกีารทีน่ยิมใชควบคมุ
การออกดอกติดผลไดดีขึ้น (กวิศร, 2546)

การจัดรูปทรงมีหลายรูปแบบ แตกตางกันไป
ตามชนดิของไมผล เชน ลิน้จ่ี มะมวง ลาํไย นอยหนา 
ฝรัง่ มะนาว องุน เปนตน มกีารศึกษาการจดัรูปทรง
ตนมะเกีย๋งของ นพพร (2559) ทีไ่ดศกึษาการจดัการ

การเขตกรรมและการพัฒนาคุณภาพผลผลิต
มะเก๋ียง โดยการตัดแตงกิง่รปูทรงตาง ๆ  หลงัเปล่ียน
ยอด 8 เดือน รวมกับการบังคับการออกดอก ดวย
วธิกีารคลุมตาขายพรางแสง 80 เปอรเซ็นต การเด็ด
ใบทิ้งท้ังตน การตัดราก การควั่นโคนตน การราด
สารพาโคบิวทราโชลอัตราตาง ๆ  พบวา ทกุกรรมวิธี
ไมสามารถกระตุ นการออกดอกติดผลของพืช
มะเก๋ียงได และในการศึกษาของ วาสนา และคณะ 
(2563) ไดศึกษาเทคนิคการตัดแตงกิ่ง โดยทําการ
ศกึษาการเจริญเตบิโตของมะเก๋ียง 3 สายตน ไดแก 
สายตน RIT ม.2013/18/2, LP 007 และ RIT ต.
1072/1/13 ในพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา โดยเลือก
ตนที่มีอายุ 4 ป พบวาการตัดแตงกิ่งหนักมีการ
ออกดอกเร็วที่สุด ปริมาณผลผลิตตอตน ปริมาณ
ของแข็งที่ละลายนํ้าไดทั้งหมด (Total soluble 
solids; TSS) และอัตราสวน TSS ตอปริมาณกรด
ที่ไทเทรตได (Titratable acidity; TA) มากที่สุด 
แตในพื้นที่มหาวิทยาลัยแมโจ-แพรฯ มีลักษณะ
พืน้ทีป่ลอดสารเคมี การปลูกระยะชิด อาย ุชวงเวลา
การออกดอก ชวงเวลาการตัดแตงกิ่งท่ีแตกตางกัน 
จึงเปนวัตถุประสงคของการศึกษาที่ตองการจัด
รูปทรง หรือการตัดแตงกิ่งตนมะเก๋ียงท่ีเหมาะสม
ตอการออกดอก และคุณภาพผลของมะเกี๋ยง
ในพืน้ท่ีของมหาวทิยาลยัแมโจ-แพร เฉลมิพระเกยีรติ

อุปกรณและวิธีการ
ในการศึกษาการจัดรูปทรง 4 รูปทรงนี้ 

ใชพื้นท่ีศึกษาวิจัย ณ แปลงทดสอบการปลูกพืช
มะเก๋ียง ศูนยส งเสริมและสนับสนุนโครงการ
พระราชดาํร ิมหาวทิยาลยัแมโจ-แพร เฉลมิพระเกยีรติ 
พิกัดกริดแบบ UTM (Universal Transverse 
Mercator) 47 Q, x = 638421, y = 2030549 
มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 265 เมตร 
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ใชตนทีศ่กึษาจากการปลูกระยะชิด 4×4 เมตร อายุ 
8-9 ป โดยคัดเลือก จํานวน 60 ตน โดยมีความสูง
เฉลี่ย 8.82 เมตร ความกวางเฉลี่ย 4.98 เมตร เปน
แปลงที่ไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย 
IFOAM (International Federation of Organic 
Agriculture Movements) จากสํานักงาน
มาตรฐานเกษตรอินทรียแหงประเทศไทย (มกท.) 
ซึ่งตนที่ใชทดลองยังไมเคยไดรับการตัดแตงกิ่งและ
ใหผลผลิตมากอน โดยแบงชุดแผนการทดลองเปน 
2 แผน

ชดุการทดลองท่ี 1 วางแผนการทดลองแบบสุม
ในบล็อกสมบูรณ (RCBD) มี 4 กรรมวิธี จํานวน 
15 ซํ้า โดยใชหาคาผลการวิเคราะหขอมูลทาง
กายภาพดานตาง ๆ ของตนมะเกี๋ยง และชุดการ
ทดลองที ่2 วางแผนการทดลองแบบ 4×3 Factorial 
in RCBD โดยปจจัย A คือ การจัดรูปทรง 4 รูปทรง 
ไดแก ทรงชุดควบคุม (A1) ทรงเปดกลาง (A2) ทรง
สี่เหลี่ยม (A3) และ ทรงฝาชีหงาย (A4) ปจจัย B 
คือ การศึกษาอายุผล 3 ชวงเวลา ไดแก 24 (B1) 
26 (B1) และ 28 (B3) สัปดาหหลังการออกดอก 
เพื่อทําการวิเคราะหความแปรปรวนของปริมาณ 
TSS สวนคาสีเปลือกผลไดจากกระดาษเทียบคาสี
มาตรฐาน RHS color chart (Torso-Verlag, 
2015) ไดดําเนินการจัดรูปทรงในวันที่ 7-9 ตุลาคม 
2562 (ตัดแตงก่ิง) 4 รูปทรง ดังนี้ รูปทรงแบบชุด
ควบคุมหรือไมดําเนินการตัดแตงกิ่ง โดยมีความสูง
เฉล่ีย 8 เมตร เพื่อนําขอมูลมาเปรียบเทียบกับ
รูปทรงอ่ืน ๆ รูปทรงแบบเปดกลาง ตัดกิ่งตั้งหลัก
ออกไปประมาณ 1-2 กิ่ง เปนการจัดรูปทรง
ทีไ่มหนักมาก ใหแสงสองเขาถงึบริเวณกลางทรงพุม
ได โดยใหมีความสูงเฉลี่ย 6-8 เมตร รูปทรงแบบ
สี่เหลี่ยม ตัดกิ่งตั้งหลักออกใหเสมอกันในดานบน

และดานความกวางดานขางทั้ง 4 ดาน เปนการจัด
รูปทรงท่ีคอนขางหนัก เพ่ือกระตุนใหมีการแตก
ยอดออนบรเิวณสวนปลายยอดทกุดานของตน โดย
มีความสูงเฉลี่ย 6-8 เมตร รูปทรงแบบฝาชีหงาย 
ตัดกิ่งตั้งหลักออกประมาณ 3-5 กิ่ง เปนการจัด
รปูทรงทีค่อนขางหนกัมาก ใหแสงแดดสองถึงกลาง
ทรงพุมได มคีวามสงูเฉลีย่ 4-6 เมตร การดแูลรกัษา
มีการใหนํ้าอาทิตยละ 2 ครั้ง โดยในระยะหลังการ
จดัรปูทรงใหนํา้ครัง้ละ 40 นาท ีปรมิาณนํา้ 20 ลติร
ตอตนตอคร้ัง ในระยะการออกดอกใหนํ้าคร้ังละ 
60 นาที ปริมาณนํ้า 30 ลิตรตอตนตอครั้ง สําหรับ
ในระยะติดผลใหนํ้าคร้ังละ 40 นาที ปริมาณน้ํา 
20 ลติรตอตนตอครัง้ (ใหนํา้เฉพาะเวลาทีฝ่นท้ิงชวง
เทานั้น) การใหปุยคอก (มูลวัว) ตนละ 2 กระสอบ 
แบงให 2 ระยะ หลังการจัดทรงตนแลวหนึ่งเดือน
และใหอกีครัง้ในระยะตดิผลออน การบนัทึกขอมลู
พัฒนาการและขอมูลทางกายภาพดานตาง ๆ ของ
ตนมะเกี๋ยงหลังการจัดรูปทรงในชวงการแตกตาใบ
และการออกดอก โดยเลอืกกิง่ทีม่ขีนาดใกลเคยีงกนั
จาํนวน 4 กิง่ ตอ 4 ทศิตอตน และชอดอกท่ีสมบูรณ
เพื่อการบันทึกขอมูล นับจํานวนการแตกตาใหม 
จํานวนชอดอก จํานวนชอดอกยอย จํานวนดอก
ตอชอ และจํานวนเกสรเพศผูตอดอก การบันทึก
ขอมูลผลผลิตทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมี 
ดานน้ําหนักผลผลิต ความยาวผล ความกวางผล 
ความหนาเนื้อ เสนผานศูนยกลางผล ปริมาณ
ของแข็งทีล่ะลายน้ําไดทัง้หมด ปรมิาณกรดท้ังหมด
ที่ไทเทรตได นํ้าหนักตอผล และการเทียบคาสี
เปลือกผลดวยกระดาษเทียบสี RHS color chart 
โดยใชโปรแกรม IRRISTAT V.4 (International 
Rice Research Institute version 4) สําหรับ
การวิเคราะหคาความแตกตางทางสถิติ
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ผลการวิจัยและวิจารณ
ผลการทดลองใน ชุดการทดลอง ท่ี  1 

การวิเคราะหขอมูลทางกายภาพดานตาง ๆ ของ
ตนมะเกี๋ยง หลังจากการจัดรูปทรงแลวเริ่มแตกชอ
ดอกใชระยะเวลา 85 วัน พบวา ลักษณะจํานวน
การแตกใบใหมตอกิ่งมีความแตกตางกันทางสถิติ
อยางมีนัยสําคัญยิ่ง โดยท่ีรูปทรงแบบฝาชีหงาย 
(T4) เทากับ 37.25 ตาตอกิ่ง รูปทรงแบบสี่เหลี่ยม 
(T3) เทากับ 32.00 ตาตอกิ่ง รูปทรงแบบเปดกลาง 
(T2) เทากับ 27.72 ตาตอกิ่ง มีความแตกตางกับ
ชดุควบคมุ (T1) เทากบั 6.23 ตอกิง่ (Table 1) โดย
การแตกตาใบใหม เกิดจากอิทธิพลจากตายอดขม
ตาขางทีม่กีารตดัตายอดหรอืกิง่ต้ังออก ทาํใหตาขาง
เจริญเติบโตไดเต็มที่ ลักษณะการเกิดชอดอกไมมี
ความแตกตางกันทางสถิติ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
39.25 ชอดอกตอกิ่ง ลักษณะจํานวนชอดอกยอย
ตอชอไมมคีวามแตกตางกนัทางสถติ ิโดยมคีาเฉลีย่
เทากบั 5.3 ชอดอกยอยตอชอ ลกัษณะจาํนวนดอก
ตอชอมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ 
โดยที่ชุดควบคุม (T1) เทากับ 72 ดอกตอชอ
มากท่ีสุด รูปทรงแบบฝาชีหงาย (T4) เทากับ 
44.20 ดอกตอชอ และรูปทรงแบบเปดกลาง (T2) 
เทากับ 42.40 ดอกตอชอ มีความแตกตางกับ
รปูทรงแบบสีเ่หลีย่ม (T3) เทากบั 31.60 ดอกตอชอ 
(Table 1) สอดคลองกับงานวิจัยพืชมะเก๋ียงของ 
อภินันท และคณะ (2549) ที่ศึกษาคุณภาพของ
ผลมะเกี๋ยงโดยใชปุยโพแทสเซียมปที่ 2 กับตนอายุ 
6-7 ป ในสถาบันวิจัยและฝกอบรมทางการเกษตร
ลําปาง มีคาเฉล่ียปริมาณดอกตอชออยูระหวาง 

34.31-48.00 ดอกตอชอ และในสวนของจํานวน
เกสรเพศผูตอดอกไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 197.95 อัน (Table 1) 
มจีาํนวนใกลเคยีงกับงานวิจยัพชืมะเก๋ียงของ อภนินัท 
และคณะ (2549) ที่ศึกษาในพื้นที่สถาบันวิจัยและ
ฝกอบรมทางการเกษตรลําปาง พบวา จาํนวนเกสร
เพศผูตอดอกอยูระหวาง 190.50-196.60 อัน 
สัดสวนเกสรเพศผูเพศเมียมีความสําคัญทําให
การตดิผลสมบูรณมากขึน้ ในการศกึษาของ จรีนนัท 
(2551) ที่ไดศึกษาการจัดรูปทรงของลําไย พบวา 
ปริมาณผลผลิตท่ีไดรับจากการจัดทรงตนในปที่ 1 
ทรงเปดกลาง ทรงครึ่งวงกลม และทรงเหลี่ยม 
มีจํานวนผลผลิตมากกวาทรงฝาชีหงาย ในปที่ 2 
ผลผลิตเฉล่ียทุกรูปทรงไมแตกตางกันทางสถิติ 
วาสนา และคณะ (2563) ศึกษาการตัดแตงก่ิง
ตนมะเก๋ียง อายุ 4 ป ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ในชวง
เดือนมกราคม 2561 ไดกลาววา การตัดแตงก่ิง
เปนการบังคับการออกดอกของไมผลบางชนิด 
การเจริญของกิ่งใหมใบใหมจะมีประสิทธิภาพ
ในการสังเคราะหแสงมากกวาใบแก สรางอาหาร
ไดดกีวา โดยตนมะเกีย๋งเริม่ออกดอกวนัแรกในชวง
วันท่ี 7-13 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 รูปทรงที่
ตัดแตงกิ่งที่หนักมีการออกดอกเร็วท่ีสุด ปริมาณ
ผลผลติตอตน ปรมิาณ TSS และอตัราสวน TSS:TA 
มากท่ีสุด ซึ่งมีความแตกตางจากการศึกษานี้ คือ 
สภาพปจจัยแวดลอมตาง ๆ ลักษณะเชิงพื้นที่ที่มี
ลักษณะเปนพื้นที่ปาเต็งรัง ชวงระยะการออกดอก 
(ระหวางเดือนธันวาคมถึงมกราคม) อายุตน และ
การจัดการแปลงแบบอินทรีย เปนตน
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Table 1  Development of leaf bud and flower emerging growth of Makiang after pruned 
through treatments

Treatment

Leaf 
fl ushing 
(buds/

branches)

Number 
of 

panicle

Number 
of 

cymose-
panicle

Number 
of 

fl owers/
bunch

Number 
of 

stamens/
fl owers

control unit shape (T1)
open center shape (T2)
square shape (T3)
slender spindle shape (T4)

6.23b
27.72a
32.00a
37.25a

39.38
45.45
42.28
29.90

6.20
4.60
5.40
5.00

72.00a
42.40ab
31.60b
44.20ab

205.20
199.60
191.60
211.80

Mean 25.80 39.25 5.30 47.55 197.95

F-test ** ns ns * ns

CV. (%) 36.9 49.50 23.11 46.24 14.95

ns = non-significant difference, * = significant difference at probability level 0.05, ** = significant difference 

at probability level 0.01, n = 60

ผลการทดลองเร่ืองลักษณะทางกายภาพของ
ผลมะเกี๋ยง โดยเก็บขอมูลผลมะเกี๋ยงหลังการ
ออกดอก 3 ระยะ คือ 24 26 และ 28 สัปดาห 
พบวา ผลการวิเคราะหขอมูลทางกายภาพดาน
ตาง ๆ ของผลมะเก๋ียงไมมีความแตกตางกัน
ทางสถิติระหวางกรรมวิธีที่ศึกษา โดยที่ปริมาณ
ผลผลิตมีคาเฉลี่ย 3.16 กิโลกรัมตอตน ความยาว
ของผลมีคาเฉลี่ย 16.85 มิลลิเมตร ความกวางของ
ผลมีคาเฉลี่ย 12.47 มิลลิเมตร ความหนาของเนื้อ
มีคาเฉลี่ย 2.04 มิลลิเมตร เสนผานศูนยกลางของ
เมล็ดมีคาเฉลี่ย 7.82 มิลลิเมตร  (Table 2) จาก
ผลการวเิคราะหขอมลูทางกายภาพดานตาง ๆ  ของ

ผลผลิตมะเกี๋ยงมีคาเฉลี่ยใกลเคียงกัน แตในการ
จัดรูปทรงแบบเปดกลาง (T2) ในปที่ 1 มีแนวโนม
ทีด่ ีเปนผลมาจากการจัดรปูทรงท่ีไมหนกัจนเกินไป 
ทําใหชวยกระตุนการออกดอกติดผลท่ีเหมาะสม 
ยังมีกิ่งกานสาขาท่ียังสามารถออกผลผลิตมาได 
และตนสามารถปรับตวัไดด ีทกุกรรมวิธทีีจ่ดัรูปทรง
มีพัฒนาการของผลตามชวงระยะเวลาการสุกแก
ตามปกต ิการจดัรูปทรงยงัไดชวยฟนฟตูนใหแขง็แรง
สมบูรณใหมได อาจจะเปนการเพ่ิมภาระดานตนทนุ
ในการดําเนินการตัดแตงกิ่งบาง แตจะชวยให
ผลผลิตมีพัฒนาการที่ดีมีคุณภาพในระยะยาว
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Table 2  Quantitative and qualitative characteristics of Makiang yield between different 
treatments

Treatment
Yield 
(kg./

plant)

Fruit 
length 
(mm.)

Fruit 
width 
(mm.)

Flesh 
thickness 

(mm.)

Seed 
diameter 

(mm.)

control unit shape (T1)
open center shape (T2)
square shape (T3)
slender spindle shape (T4)

3.24
3.69
3.32
2.39

17.25
16.07
15.86
18.25

11.87
12.43
12.65
12.92

2.08
2.02
2.04
2.03

7.31
7.60
7.96
8.42

Mean 3.16 16.85 12.47 2.04 7.82

F-test ns ns ns ns ns

CV. (%) 94.7 9.05 7.47 8.28 9.09

ns = non-significant differences, n = 60

ในขณะที่ผลการวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมี
ของผลผลิตมะเก๋ียง พบวา ปริมาณของแข็งที่
ละลายน้ําไดทั้งหมดมีคาเฉล่ีย 9.76 เปอรเซ็นต 
ปริมาณกรดท้ังหมดท่ีไทเทรตไดมีคาเฉล่ีย 0.44 
เปอรเซ็นต คารสชาติจากอัตราสวน TSS:TA 
มีคาเฉลี่ย 23.97 ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
ระหวางกรรมวิธีการจัดรูปทรง สวนน้ําหนักตอผล
ในตนที่ไมตัดแตงกิ่ง หรือชุดควบคุม (T1) มีคา 
1.64 กรัม มคีวามแตกตางทางสถิตอิยางมีนยัสาํคญั 
กับรูปทรงแบบสี่เหลี่ยม (T3) และรูปทรงแบบ
ฝาชีหงาย (T4) ที่มีคาเทากับ 1.42 และ 1.27 กรัม 
ตามลําดับ (Table 3) การศึกษาการจัดรูปทรงมี
ผลกระทบตอสรีรวิทยาของพืชที่ ได จากการ
สงัเคราะหแสงทัง้ในดานการเจรญิเตบิโต การนาํไป
เก็บสะสมเปนอาหารไวใชในการออกดอกติดผล 
และยังเปนการลดขนาดของพืชแลวนาํอาหารท่ีพชื

สงัเคราะหไดไปใชใหเกดิประโยชนอยางมปีระสทิธภิาพ 
การใชตนอายุ 8-9 ปที่ยังไมเคยใหผลผลิตมากอน 
เริ่มมีการออกดอกติดผลหลังการตัดแตงก่ิง แตยัง
ไมมีความสม่ําเสมอดานปริมาณและคุณภาพ 
สอดคลองกับงานตัดแตงกิ่งมะเก๋ียงของ สันติ และ
คณะ (2550) พบวา การตัดแตงกิ่งเปนการกระตุน
ใหตนสามารถเจริญเติบโตทางลําตน กิ่งแขนง 
และใบ ไดมากกวาตนที่ไมไดตัดแตงกิ่งเลย ซ่ึงการ
ไมตัดแตงกิ่งมีสวนของก่ิงตาที่ยังสามารถออกดอก
ไดดี และมีการสงอาหารจากก่ิงใบท่ีมีนั้นมาใช
ในการออกดอกและเล้ียงผลไดดีกวากรรมวิธีที่มี
การตัดแตงกิง่อืน่ ๆ  การตัดแตงกิง่เปนวธิทีีส่งผลตอ
การออกดอกและปรับสมดุลทางสรีรวิทยาของตน
ใหเหมาะสมยิ่งข้ึน ซึ่งอาจลดปริมาณผลผลิตลง
ในปแรก ๆ  แตจะสามารถเพิม่คณุภาพและคณุสมบตัิ
ทางเคมีของผลผลิตมะเก๋ียงที่เหลืออยูใหดีขึ้นได
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Table 3  Quantitative data and qualitative data on the number and size of yield of Makiang 
Fruit

Treatment
Total soluble 

solids (%)
Titratable 
acidity (%)

Flavor 
(TSS:TA)

Weight per 
fruit (g.)

control unit shape (T1)
open center shape (T2)
square shape (T3)
slender spindle shape (T4)

9.41
9.67
10.06
9.89

0.43
0.51
0.41
0.40

21.89
20.33
25.84
25.04

1.64a
1.52ab
1.42b
1.27c

Mean 9.76 0.44 23.27 1.46

F-test ns ns ns *

CV. (%) 6.23 14.58 19.48 4.57

ns = non-significant difference, * = Significant difference at probability level 0.05, n = 60

จากการทดลองชดุที ่2 พบวา ผลการวเิคราะห
ความแปรปรวนของปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้า
ไดทั้งหมด การจัดรูปทรงตาง ๆ (ปจจัย A) อายุ
การเก็บเก่ียว (ปจจัย B) และปฏิสัมพันธระหวาง 
2 ปจจัย ไมมีผลตอปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าได 

(Table 4) เนื่องจากการเก็บเก่ียวผลผลิตมะเก๋ียง
ตองรอใหสุกและรวงมาเอง แตควรเพิม่กระบวนการ
การบรหิารจัดการแปลง การดูแลรักษา และควรให
ปุยนํ้าหมักผลไมรวมเพิ่มรสชาติ ในชวงระยะเริ่ม
ติดผลออนอยางตอเนื่อง

Table 4  The comparison of total Soluble solids during harvested period

Treatment Total soluble solids (%)

control unit shape (A1)
open center shape (A2)
square shape (A3)
slender spindle shape (A4)

9.41
9.67
10.06
9.89

F-test ns

24 weeks after fl owering (B1)
26 weeks after fl owering (B2)
28 weeks after fl owering (B3)

9.72
9.45
10.10

F-test ns
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Treatment Total soluble solids (%)

control unit shape (A1) × 24 weeks after fl owering (B1)
control unit shape (A1) × 26 weeks after fl owering (B2)
control unit shape (A1) × 28 weeks after fl owering (B3)
open center shape (A2) × 24 weeks after fl owering (B1)
open center shape (A2) × 26 weeks after fl owering (B2)
open center shape (A2) × 28 weeks after fl owering (B3)
square shape (A3) × 24 weeks after fl owering (B1)
square shape (A3) × 26 weeks after fl owering (B2)
square shape (A3) × 28 weeks after fl owering (B3)
slender spindle shape (A4) × 24 weeks after fl owering (B1)
slender spindle shape (A4) × 26 weeks after fl owering (B2)
slender spindle shape (A4) × 28 weeks after fl owering (B3)

8.77
9.82
9.64
9.91
9.00
10.09
9.59
9.82
10.77
10.59
9.18
9.91

F-test ns

CV. (%) 26.61

ns = non-significant difference, n = 132

Table 4  The comparison of total Soluble solids during harvested period (Cont.)

ผลการเทียบสีคาสีเปลือกของผลมะเก๋ียง
หลังการออกดอก พบวา สัปดาหที่ 24 ทุกกรรมวิธี
ทีจ่ดัรปูทรง ใหคาสเีปลอืกเปน dark purplish grey 

(N186-7A) หรอืสมีวงเขม สปัดาหที ่26 ทกุกรรมวธิี 
สเีปลือกผลเร่ิมเปล่ียนใหคาสเีปน dark red (187A) 
หรือสีดําแดง แตในการรูปทรงแบบสี่เหลี่ยม (T3) 
มีคาสีเปลือกเปน dark purplish grey (N186A) 
มีการเปลี่ยนแปลงที่ชากวา (Table 5) เนื่องจาก
กระบวนการตัดแตงกิง่หรอืการจดัรูปทรง ทาํใหเกดิ
ความทึบจากก่ิงแขนงและใบท่ีแตกใหมเพิ่มขึ้น

มามาก ทําใหแสงและลมไหลผานเขาไปในทรงพุม
ไดไมดี และสัปดาหที่ 28 ใหคาสีเปลือก ผลเปน 
dark red (187A) หรือสีดําแดงทั้งหมดทุกรูปทรง 
Watada and Abbott (1975) รายงานวา การ
ดูดกลืนแสงมีความสัมพันธกับสีแดงที่เกิดจาก
เม็ดสีแอนโธไซยานิน และชี้ไดถึงปริมาณของสาร
แอนโธไซยานิน โดยสีที่นิยมไปใชประโยชนในการ
แปรรูปผลิตภัณฑ คือ สีแดงถึงสีมวงดํา (นัยวิทย, 
2538) สีผลหรือสีเปลือกของผลผลิตมะเก๋ียง
ทกุกรรมวธินีีส้ามารถนาํไปแปรรปูเปนผลติภณัฑได
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Table 5  The comparison of peel color during harvested period

Treatment
24 weeks after 
fl owering

26 weeks after 
fl owering

28 weeks after 
fl owering

control unit shape (T1)
open center shape (T2)
square shape (T3)
slender spindle shape (T4)

N186A (DPG)
N187A (DPG)

N186-7A (DPG)
N187A (DPG)

187A (DR)
187A (DR)

N186A (DPG)
187A (DR)

187A (DR)
187A (DR)
187A (DR)
187A (DR)

DPG = dark purplish grey (N186-7A), DR = dark red (187A), n = 132

สรุปผลการวิจัย
ตามวัตถุประสงคของการศึกษาท่ีตองการ

ทราบการตัดแตงก่ิงรูปทรงตาง ๆ ที่เหมาะสมตอ
การออกดอกและคุณภาพของผลมะเกี๋ยง จาก
การศึกษาในฤดูกาลป 2563 กรณีศึกษาพื้นที่
มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ ในชุดการ
ทดลองที่ 1 พบวาขอมูลทางกายภาพดานตาง ๆ 
ของตนมะเกี๋ยงที่การตัดแตงกิ่งรูปทรงตาง ๆ ไมมี
ความแตกตางกนัทางสถิต ิคอื รปูทรงเปดกลาง (T2) 
รูปทรงส่ีเหล่ียม (T3) และรูปทรงฝาชีหงาย (T4) 
แตมีความแตกตางจากทรงชุดควบคุม (T1) 
ที่มีพัฒนาการการแตกใบใหมในปริมาณท่ีมากกวา 
ในชวงหลังการตัดแตงกิ่งแลว 85 วัน จํานวนดอก
ตอชอของทรงชุดควบคุม (T1) และรูปทรงส่ีเหล่ียม 
(T3) มีความแตกตางกันทางสถิติ ดานนํ้าหนักผล
รูปทรงชุดควบคุม (T1) มีนํ้าหนักผลท่ีดีกว า 
ในดานขนาดและคุณสมบัติทางเคมีในผลมะเก๋ียง 
ทุกกรรมวิธีไมมีความแตกตางกันทางสถิติ สวน
ในชดุการทดลองที ่2 การจดัรปูทรงและระยะเวลา
การติดผล ไมมีผลกระทบและไมมีปฏิสัมพันธตอ
คาปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าไดทั้งหมด คาสี

เปลือกผลในสัปดาหที ่26 รปูทรงแบบส่ีเหล่ียม (T3) 
มกีารเปลีย่นแปลงคาสเีปลอืกผลท่ีชากวา ซึง่ควรมี
การศึกษาในระยะยาวตอไป

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคณุคณะอาจารยทีป่รกึษา คณาจารย

สาขาวิชาการจัดการปาไม ที่ชวยใหคําแนะนํา
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ 
จงัหวดัแพร ทีใ่หความอนเุคราะหบคุลากร สถานที่ 
พืชมะเก๋ียงในการศึกษา และขอขอบคุณโครงการ
อนรุกัษพนัธกุรรมพืช อนัเน่ืองมาจากพระราชดํารฯิ 
(อพ.สธ.) ที่ไดรวบรวมองคความรู พืชมะเกี๋ยง 
ใหขอมูลในการอางอิงประกอบการศึกษานี้
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Abstract
During 2015-2020, the registration of the Community Enterprise Network (CEN) in 

Thailand tended to increase but in contrast, CEN in Chiang Mai was decreased continuously. 
So, the problems of development process in CEN at the national level was happened as 
it effect. Therefore, the study of factors and Sustainable CEN Operational Model is needed. 
Data were collected by questionnaires from 182 CEN members in Chiang Mai, consisting 
of seven networks, with 25 community enterprise groups. Obtained data were analyzed 
using descriptive and inferential statistics. A set of questions and in-depth interview 
technique were also employed for data collection from 50 of chairman and representatives 
of the community enterprise committee. The data were analyzed by rational content 
analysis. The results reveal that more than three-fourth (78.57%) of sample group were 
members of CEN in the category of product manufacturing. The CEN was founded by 
group leaders (63.74%), used their own funds (29.10%), and applied “made to order” 
production method (23.26%). The sample group had joined the network for an average 
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of 3.35 years. More than half (57.14%) of sample group used to contact to the government 
agencies, but they had experiences of nonresponding (56.59%). However, the sample 
group had high level of attachment to each other (mean  = 4.23). Meanwhile, they had 
participated in CEN at a high level in general (mean = 3.90), leading to the sustainable 
operation as a whole at a high level (mean = 4.00). Furthermore, seven factors influencing 
the sustainable operation of CEN were also found to have a statistically significant 
correlation at 0.01 level as followed: participation in CEN as a whole, income (less than 
84,000 baht/year), participation in benefits sharing, funding from the Bank for Agriculture 
and Agricultural Cooperatives, extension from agricultural extension officers, involving 
the CEN (below one year), and educational attainment (bachelor’s degree or above).
Keywords:  Sustainable Operational Model, Community Enterprise, Community Enterprise 
Network

บทคัดยอ
ในชวงป พ.ศ. 2558-2563 การจดทะเบียนเครือขายวิสาหกิจชุมชนในภาพรวมของไทยมีแนวโนม

เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง แตในขณะที่จังหวัดเชียงใหมพบวาเครือขายวิสาหกิจชุมชนมีจํานวนลดลงอยาง
ตอเน่ือง ซึ่งสงผลกระทบตอกระบวนการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจชุมชนอยางย่ังยืนในระดับประเทศ 
ดังน้ันการศึกษาถึงปจจัยในการดําเนินงานเครือขายวิสาหกิจชุมชนอยางยั่งยืนจึงเปนเรื่องเรงดวน 
โดยทําการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง 182 คน ซึ่งเปนสมาชิกเครือขายวิสาหกิจชุมชน
ในจังหวัดเชียงใหมจํานวน 7 เครือขาย รวม 25 กลุมวิสาหกิจชุมชน และวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ
เชิงพรรณนาและอนุมาน และเก็บขอมูลดวยชุดคําถามรวมกับเทคนิคการสัมภาษณเชิงลึกกับประธาน
และกรรมการกลุมวิสาหกิจชุมชนทั้งสิ้น 50 คน วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหาเชิงเหตุผล 
ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ (78.57%) เปนสมาชิกเครือขายวสิาหกิจชุมชนประเภทการผลิต
สินคาที่กอตั้งโดยผูนํากลุม (63.74%) โดยกลุมตัวอยางประมาณหนึ่งในสี่ (23.26%) จัดจําหนายผลผลิต
ตามคําสั่งซ้ือ และใชทุนตนเอง (29.10%) โดยมีการเขารวมเครือขายมาแลวเฉลี่ย 3.35 ป กลุมตัวอยาง
มากกวาครึ่งหน่ึง (57.14%) เคยมีการติดตอแตไมไดรับความชวยเหลือจากเจาหนาท่ี (56.59%) ทั้งนี้
กลุมตัวอยางมีความแนบแนนตอกันในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.23) ในขณะท่ีการมีสวนรวมในภาพรวม
ระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.90) ซึ่งนําไปสูการดําเนินงานอยางยั่งยืนในภาพรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.00) 
อีกทั้งพบ 7 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดําเนินงานเครือขายวิสาหกิจชุมชนอยางย่ังยืนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ไดแก การมีสวนรวมในภาพรวม รายได (ตํ่ากวา 84,000 บาท/ป) การมีสวนรวม
แบงผลประโยชน แหลงเงินทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ การไดรับความชวยเหลือจาก
นักสงเสริมการเกษตร การเขารวมเครือขาย (ตํ่ากวา 1 ป) และระดับการศึกษาสูงสุด (ปริญญาตรีขึ้นไป)
คําสําคัญ:  รูปแบบการดําเนินงานอยางย่ังยืน วิสาหกิจชุมชน เครือขายวิสาหกิจชุมชน
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คํานํา
การพัฒนาประเทศไทยที่ผานมายึดหลักการ

พฒันาตามระบบเศรษฐกิจแบบทุนนยิมโดยมุงเนน
การเติบโตทางเศรษฐกิจ มีเปาหมายนําประเทศ
ไปสูประเทศอุตสาหกรรม ประกอบกับนโยบายของ
รฐับาลท่ีสนับสนุนเปาหมายการพฒันาตามแนวคิด
ขององคการสหประชาชาติ (United Nation: UN) 
นั่นก็คือเป าหมายการพัฒนาสหัสวรรษหรือ 
Sustainable Development Goals (SDGs) 
ที่ประกอบไปดวย 17 เปาหมายของการพัฒนา 
(สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ, 2564) แตอยางไรก็ตามแผนยุทธศาสตรชาติ 
20 ป ไดกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศภายใต
กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนใน 3 ดานคือ สังคม 
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม (Siriwan et al., 2020) 
แตเนือ่งดวยผลจากการพฒันาทีเ่รงรบีสงผลกระทบ
ตอการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ทําให
การพัฒนาประเทศเปนไปดวยความยากลําบาก 
ถึงแมชุมชนจะพยายามพึ่งตนเองแตก็หลีกไมพน
กับผลกระทบที่เกิดขึ้น ทําใหเกิดความเหลื่อมลํ้า
ทางสังคม (ลําแพน และสุทธิพงษ, 2546) โดย
ปญหาเหลานีส้งผลกระทบตอคนในทุกระดับชนช้ัน
ในประเทศ กระทั่งวันหนึ่งที่ปญหาที่สะสมมานาน
เกิดปะทุขึ้นเหมือนระเบิดภู เขาไฟในรูปของ
พิษเศรษฐกิจหรือที่เรียกวาวิกฤตการณเศรษฐกิจ
ฟองสบูแตก (ปยะบุตร, 2547) โดยสงผลกระทบ
มากที่สุดตอธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งเปน
ภาคการผลิตที่เปนหัวใจในกระบวนการขับเคล่ือน
ระบบเศรษฐกิจในประเทศ กอใหเกดิความเดือดรอน
ทั่วประเทศ ดวยเหตุนี้รัฐบาลจึงปรับแนวคิดจาก
การเนนการพัฒนาเศรษฐกิจเปนการเนนคนใหเปน
ศูนยกลางของการพัฒนา (สํานักงานสภาพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2540) จากน้ัน

รฐับาลไดสงเสริมและสนับสนุนใหชมุชนนําทุนทาง
สังคมอันเปนรากฐานสําคัญที่มีอยู มาใชใหเกิด
ประโยชนช วยเสริมสร างเศรษฐกิจในชุมชน
ใหสามารถพ่ึงตนเองได นอกจากน้ีรฐับาลมีนโยบาย
พัฒนาสินคาโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
โดยมีเปาหมายใหแตละชุมชนไดนําภูมิปญญา
ทองถ่ินมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑและบริการ เปนการ
สรางรายไดและอาชีพแกผู อาศัยอยู ในชุมชน
เพื่อผลักดันใหเปนวิสาหกิจชุมชน ภายหลังรัฐบาล
ไดออกพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 
พ.ศ. 2548 เพือ่กําหนดแนวทางการดาํเนนิงานเปน
แบบอยางวิสาหกิจชุมชนขึ้น โดยวิสาหกิจชุมชน
เนนใหชุมชนมีการคนหาศักยภาพของตนเองและ
พัฒนาศักยภาพไปสูการพ่ึงพาตนเองและนําไปสู
การพัฒนาเปนผูประกอบการในระดับสูงขึ้นตอไป 
(กรมสงเสริมการเกษตร, 2552) ทั้งนี้ชุมชนเปน
เจาของและผูดําเนินการในการจัดการทุน มีการ
ดําเนินการแบบบูรณาการเชื่อมโยงกิจกรรมตาง ๆ 
(กรมพัฒนาชุมชน, 2547) ในชวงป พ.ศ. 2558-
2563 การจดทะเบียนเครือขายวิสาหกิจชุมชน
ในภาพรวมของไทยมแีนวโนมเพิม่ข้ึนอยางตอเนือ่ง
จาก 325 เครอืขาย เพิม่ขึน้ถึง 561 เครอืขาย (กลุม
ทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน, 2563) 
โดยสวนทางกันกับจังหวัดเชียงใหมที่เครือขาย
วิสาหกิจชุมชนมีจํานวนลดลงอยางตอเนื่องโดย
ในป พ.ศ. 2558 ที่มี 11 เครือขาย ในป พ.ศ. 2559 
และ พ.ศ. 2560 เหลือเพียง 6 เครือขาย ในขณะท่ี
ป พ.ศ. 2561 ลงลดอยางนาใจหายเหลือเพียง 
3 เครือขาย และ 7 เครือขายในป พ.ศ. 2563 
ซึ่งสงผลกระทบตอกระบวนการพัฒนาเครือขาย
วิสาหกิจชุมชนท่ีไมยั่งยืนในระดับประเทศ  (กลุม
ทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน, 2563) 
ดังนั้นผูวิจัยจึงพยายามที่จะศึกษาถึงขอมูลพื้นฐาน
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ของสมาชกิเครอืขายวสิาหกจิชมุชน การดาํเนนิงาน
ของเครือขายวิสาหกิจชุมชนภายใตกรอบแนวคิด
การพัฒนาอยางยั่งยืน ตลอดจนปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการดําเนินงานเครือขายวิสาหกิจชุมชนอยาง
ยั่งยืนของสมาชิกเครือขายวิสาหกิจชุมชน รวมทั้ง
แนวคดิในการดาํเนนิงานของคณะกรรมการบรหิาร
เครือขายวิสาหกิจชุมชน เพื่อใหไดมาซึ่งรูปแบบ
การดาํเนนิงานเครอืขายวสิาหกจิชมุชนอยางยัง่ยนื

อุปกรณและวิธีการ
การวิจัยครั้ง น้ีผู วิจัยใช วิธีการแบบผสม 

ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยมีระเบียบวิธีวิจัยดังตอไปนี้

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ประกอบไปดวย 

1) สมาชิกเครือขายวิสาหกิจชมุชนจังหวัดเชียงใหม 
ทั้งสิ้น 7 เครือขาย 25 วิสาหกิจชุมชน จํานวน
ประชากรท้ังหมด 333 คน ผูวิจัยไดใชวิธีคํานวณ
เพ่ือหาขนาดของกลุมประชากรตัวอยางจากสูตรของ 
Taro Yamane (1973) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 
และยอมใหมคีวามคลาดเคล่ือน 0.05 ไดกลุมตัวอยาง
ทั้งสิ้น 182 คน 2) คณะกรรมการบริหารเครือขาย
วิสาหกิจชุมชน ประกอบดวย ประธานวิสาหกิจ
ชุมชน 1 คนและตัวแทนคณะกรรมการ 1 คน 
ทั้ง 25 กลุมวิสาหกิจชุมชน รวมกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 
50 คน

การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีการเก็บรวบรวมขอมูลเปน 

2 ลกัษณะ ไดแก 1) การเกบ็รวบรวมขอมูลโดยการ
ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเก็บจาก
กลุมตัวอยางจํานวน 182 คน โดยมีขอคําถาม

ปลายเปดและปลายปด แบงออกเปน 4 ตอน ไดแก 
 ตอนท่ี 1 ขอคาํถามเก่ียวกับขอมลูปจจัยสวนบุคคล
ของสมาชิกเครือขายวิสาหกิจชุมชน  ตอนที่ 2 
ขอคาํถามเก่ียวกับปจจยัเศรษฐกิจสงัคมของสมาชิก
เครือขายวิสาหกิจชุมชน  ตอนที่ 3 ขอคําถาม
เกี่ยวกับปจจัยแวดลอมของสมาชิกเครือขาย
วิสาหกิจชุมชน  และตอนท่ี 4 ขอคําถามเก่ียวกับ
การดาํเนนิงานของเครอืขายวสิาหกจิชุมชน ภายใต
กรอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนใน 3 ดาน โดย
ผูวจิยัไดดาํเนนิการวดัความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม
ไดคา IOC = 0.89 และคาความเช่ือมัน่ (Reliability) 
ของแบบสอบถามซ่ึงผลการทดสอบคือ 1) การมี
สวนรวมของสมาชิกเครือขายวิสาหกิจชุมชน 
Alpha Coefficient = 0.853 2) ความแนบของ
สมาชิกเครอืขายวสิาหกิจชุมชน Alpha Coefficient 
= 0.914 และ 3) การดําเนินงานเครือขายวิสาหกิจ
ชุมชนภายใตกรอบแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน 
Alpha Coefficient = 0.932 2) ชุดคําถาม (A Set 
of Question) ถกูนาํมาใชในการเกบ็รวบรวมขอมลู
จากประธานและคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน 
จํานวน 50 คน ดวยการสมัภาษณเชิงลกึ (In-depth 
interview) ประกอบไปดวยขอคําถามที่เก่ียวของ
กบัการบริหารจัดการเครือขายภายใตกรอบแนวคิด
การพัฒนาท่ียั่งยืนใน 7 ประเด็นหลัก ไดแก 
ดานโครงสราง ดานการวางแผน ดานการมีสวนรวม 
ดานการแลกเปลี่ยนความรู ดานการติดตอสื่อสาร 
ดานการตลาด และดานผลประโยชน

การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดทั้งหมดถูกนํามา

วิเคราะหดวยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย
ทางสังคมศาสตร ดังรายละเอียดตอไปนี้
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1) การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล ปจจัย
เศรษฐกิจสงัคม ปจจยัแวดลอม การดําเนนิงานของ
เครือขายวิสาหกิจชุมชน ภายใตกรอบแนวคิด
การพัฒนาที่ยั่ งยืน โดยใช สถิติ เชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ไดแก ความถี่ รอยละ 
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยตัวแปร
ความแนบแนนของสมาชกิเครอืขายวสิาหกจิชมุชน 
การมสีวนรวมในการดําเนนิงานของเครือขายวสิาหกจิ
ชมุชน และการดาํเนินงานเครอืขายวสิาหกจิชมุชน 

ภายใตกรอบแนวคดิการพฒันาทีย่ัง่ยนื ไดดาํเนนิการ
วเิคราะหขอมลูแบบ วดัมาตราสวนการประมาณคา 
(Rating Scale) ของ Likert สําหรับขอคําถามที่ใช
การวัดแบบเปนระดับ (พวงรัตน, 2540 อางถึง 
Likert, 1961) ใน 5 ระดับ โดยกําหนดคะแนนเฉล่ีย
เพื่อแบงระดับความแนบแนน การมีสวนรวม และ
การดาํเนนิงานทีย่ัง่ยนืเปนชวง ๆ  เพือ่พจิารณาระดบั
ความแนบแนน การมีสวนรวม และการดําเนินงาน
อยางยั่งยืน (จักรพงษ และคณะ, 2562) ดังนี้

 ระดับคะแนนเฉล่ีย ระดับความแนบแนน/ระดับการมีสวนรวม/การดําเนินงาน อยางยั่งยืน
 4.50-5.00 แนบแนนมากที่สุด/มีสวนรวมมากที่สุด/ดาํเนนิงานอยางยัง่ยนืมากท่ีสดุ
 3.50-4.49 แนบแนนมาก/มีสวนรวมมาก/ดําเนินงานอยางยั่งยืนมาก
 2.50-3.49 แนบแนนปานกลาง/มีสวนรวมปานกลาง/ดาํเนนิงานอยางยัง่ยนืปานกลาง
 1.50-2.49 แนบแนนนอย/มีสวนรวมนอย/ดําเนินงานอยางยั่งยืนนอย
 1.00-1.49 แนบแนนนอยที่สุด/มีสวนรวมนอยที่สุด/ดาํเนนิงานอยางยัง่ยนืนอยท่ีสดุ

2. การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ดําเนินงานของเครือขายวิสาหกิจชุมชน ภายใต
กรอบแนวคิดการพัฒนาทีย่ัง่ยนื 3 ดาน โดยใชสถติิ
เชิงอนุมานคือ การวิเคราะหถดถอยพหุ (Multiple 
Regression Analysis) ดวยวิธี Stepwise และ
นาํเสนอผลการวิเคราะหแบบพรรณนา (Descriptive 
Explanation)

3. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจากการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) กับ
ประธานวสิาหกจิชมุชน และตวัแทนคณะกรรมการ
วิสาหกิจชุมชน ดวยการจัดวิเคราะหขอมูลการจัด
หมวดหมู  และการวิเคราะหเน้ือหาเชิงเหตุผล 
(Rationale Content Analysis)

ผลการวิจัยและวิจารณ
ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัย
สวนบุคคล ปจจยัเศรษฐสังคม และปจจยัแวดลอม

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมากกวา
ครึ่งหนึ่ง (56.59%) เปนเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 47 ป 
กลุมตัวอยางหนึ่งในสาม (37.36%) จบการศึกษา
ระดบัประถมศึกษา มรีายไดเฉลีย่ 99,230 บาทตอป 
วสิาหกิจชุมชนสวนใหญ (78.57%) ในเครือขายเปน
ประเภทการผลติสนิคา โดยใชทนุตนเอง (29.10%) 
และจัดจําหนายผลผลิตตามคําสั่งซื้อ (22.56%) 
สองในสาม (63.74%) ของการกอตั้งเครือขาย
เกิดจากผูนํากลุมวิสาหกิจชุมชนเปนคนริเริ่ม โดย
กลุมตัวอยางเขารวมเครือขายมาแลว 3 ป เกิน
ครึ่งหนึ่ง (52.55%) ไดรับขอมูลขาวสารที่เก่ียวกับ
เครือขายจากสมาชิก ประธานและคณะกรรมการ
เครอืขาย  สมาชกิโดยสวนใหญ (57.14%) เคยตดิตอ
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เจาหนาทีเ่กีย่วกับเครือขาย แตในทางกลับกนักลบั
ไมไดรับความชวยเหลือจากเจาหนาที่ (56.59%) 
ในขณะท่ีความแนบแนนของกลุมตัวอยางในภาพรวม
อยูในระดบัมาก (คาเฉลีย่ 4.23) โดยเฉพาะอยางย่ิง
การสนับสนุนซึ่งกันและกันในกิจกรรมตาง ๆ 
(คาเฉล่ีย 4.31) และการเคารพความคิดเห็นของ
กันและกัน (คาเฉลี่ย 4.29) รวมทั้งการมีสวนรวม
ในภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.02) โดย
ประกอบไปดวย 4 ประเด็น ไดแก การมสีวนรวมดาน
การตดัสนิใจ การมีสวนรวมดานการแบงผลประโยชน
รวมกนั การมีสวนรวมดานการดาํเนนิงานเครอืขาย 
และการมีสวนรวมดานการประเมินผล (คาเฉลี่ย 
4.14, 4.07, 3.98 และ 3.90 ตามลําดับ) แสดง
ใหเห็นวา สมาชิกทุกคนรวมถึงคณะกรรมการ
เครือขายวิสาหกิจชุมชนใหความสําคัญกับการ
ตดัสินใจในการดําเนนิงานเครือขายรวมกนั รองลงมา
คอืดานการมีสวนรวมในการดาํเนนิการของสมาชกิ
เครอืขายวสิาหกจิชมุชน กลาวคอื สมาชกิเครอืขาย
วิสาหกิจชุมชนใหความสนใจและรวมกันดําเนิน
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นกับเครือขายวิสาหกิจชุมชน
ทุกกิจกรรม ซึ่งสงผลตอผลการดําเนินงานท่ีดีของ
เครือขายวิสาหกิจชุมชนเชนกัน โดยผลการวิจัยนี้
สนับสนนุการศึกษาของ ทศันชยั (2564) โดยพบวา
การมีสวนรวมในการตัดสินใจของสมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชนอยูในระดับมากที่สุด สงผลตอความสําเร็จ

การดาํเนนิงานวสิาหกจิชุมชนมากเชนกนั กลาวคอื 
การมีสวนรวมในการตัดสินใจนั้นเปนประเด็นหนึ่ง
ทีส่าํคญัหน่ึงในกระบวนการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน
และเครือขายวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเปนกระบวนการ
ทํางานท่ีเปดโอกาสใหทุกคนแสดงความคิดเห็น
อยางเทาเทียมกัน ภายใตความโปรงใสในการ
บรหิารจัดการ แตเปนท่ีนาสงัเกตวา สมาชิกเครือขาย
วิสาหกิจชุมชนเขามามีสวนรวมในการประเมินผล
เปนลําดับสุดทาย (คาเฉลี่ย 3.90) ทั้งนี้เนื่องจาก
สมาชิกหลายรายขาดความม่ันใจในความรู และ
ประสบการณในการประเมินผล อีกท้ังสมาชิก
หลายรายมองวา การประเมินผลนั้นไมใชหนาท่ี
ของตน แตเปนหนาที่ของคณะกรรมการเครือขาย
วิสาหกิจชุมชนมากกวา ซึ่งเปนไปตามผลการวิจัย
ของ ปยะนุช (2552) และ จักรพงษ (2552) 
วาประชาชนหรอืกลุมสมาชกิในชุมชนมกัจะเขามา
มสีวนรวมในการประเมินผลโครงการหรือกจิกรรม
ตาง ๆ ในระดับท่ีไมมากนัก ซึ่งอาจกลาวโดยสรุป
ไดวา การประเมนิผลโครงการหรอืกิจกรรมตาง ๆ  นัน้
ตองอาศยัความรูหรอืความเขาใจสูง โดยในปจจุบนั
การประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสําคัญตาง ๆ 
ตองอาศัยผู ประเมินท่ีมีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณสงูดงันัน้ เครอืขายวสิาหกจิชุมชนควร
จัดกิจกรรมการใหความรูเกี่ยวกับการประเมินผล
ใหกับสมาชิกทุกคน (Table 1)

Table 1  CEN member’s participation in CEN operation 

Participation 𝛘 SD Level of Participation

Decision making
Implementation
Benefi t sharing
Evaluation

4.14
4.07
3.98
3.90

0.873
0.923
0.888
0.989

High
High
High
High

Total 4.02 0.671 High
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การดําเนินงานเครือขายวิสาหกิจชุมชนภายใต
กรอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลการศึกษาพบวา การดําเนินงานเครือขาย
วิสาหกิจชุมชนภายใตกรอบแนวคิดการพัฒนา
ทีย่ัง่ยนืในภาพรวมพบอยูในระดับสงู (คาเฉลีย่ 4.00) 
โดยเม่ือพจิารณาการดําเนนิงานเปนรายดานพบวา 
ดานสังคมพบการดําเนินงานภายใตกรอบแนวคิด
การพัฒนาที่ยั่งยืนอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 3.79) 
โดยเฉพาะในประเด็นการจัดใหสมาชิกไดพบปะ
แลกเปลีย่นกนัอยางสมํา่เสมอ (คาเฉลีย่ 4.13) และ
การสรางแรงจูงใจเพ่ือใหเกิดการเปนเครือขาย
วสิาหกจิชมุชนทีเ่ขมแขง็และยัง่ยนื (คาเฉลีย่ 4.11) 
ในขณะที่การดําเนินงานเครือขายวิสาหกิจชุมชน

อยางยั่งยืนดานเศรษฐกิจ พบอยูในระดับมาก 
(คาเฉล่ีย 4.17) โดยเฉพาะในประเด็นการมีแนวทาง
การดําเนินงานเพ่ือใหสมาชิกในเครือขายวิสาหกิจ
ชุมชนมีรายจายลดลง (คาเฉลี่ย 4.32) และมีการ
วางแผนเพ่ิมการลงทุน ปรับปรุง และพัฒนา
ผลิตภัณฑเพ่ือเพ่ิมยอดขาดและรายไดร วมกัน
ระหวางเครือขาย (คาเฉล่ีย 4.20) และการดําเนินงาน
ภายใตกรอบแนวคดิการพฒันาทีย่ัง่ยนืดานสิง่แวดลอม 
พบอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.04) โดยการผลิต
เพื่อลดขยะและของเสีย (คาเฉลี่ย 4.24) ตลอดจน
การลดการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชในการผลิต
ตามแนวคิดการอนุรกัษสิง่แวดลอม (คาเฉล่ีย 4.22) 
เปนประเดน็ทีเ่ครือขายใหความสาํคญัท่ีสดุ (Table 2)

Table 2  CEN operation under the sustainable development concept

Sustainable Operational 𝛘 S.D. Level of Sustainability

Social aspect
Economic aspect
Environmental aspect

3.79
4.17
4.04

.878

.875

.865

High
High
High

Total 4.00 0.63 High

ปจจยัทีม่อีทิธพิลตอการดาํเนนิงานของเครอืขาย
วิสาหกิจชุมชนภายใตกรอบแนวคิดการพัฒนา
อยางยั่งยืน

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดําเนินงานของ
เครือขายวิสาหกิจชุมชน ภายใตกรอบแนวคิด
การพฒันาอยางยัง่ยนื กลุมตวัอยางทีใ่ชในการศกึษา 
ไดแก สมาชิกเครือขายวิสาหกิจชุมชนท้ัง 7 แหง 
ในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 182 คน โดยครั้งนี้
มีดําเนินการวิเคราะหหาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ดาํเนนิงานเครอืขายภายใตกรอบแนวคดิการพัฒนา
ทีย่ัง่ยนื โดยการวเิคราะหการถดถอยพห ุ(Multiple 

Regression Analysis) ดวยวิธี Stepwise โดย
วเิคราะหความยัง่ยนืในภาพรวม มผีลการวเิคราะห
พบตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกับการดําเนินงาน
อยางยั่งยืนของเครือขายวิสาหกิจชุมชนภายใต
กรอบแนวคิดการพัฒนาท่ียัง่ยนืดานภาพรวมอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (F value = 
89.100) ทั้งหมด 7 ตัวแปร คือ การมีสวนรวม
ในภาพรวม รายได (ตํ่ากวา 84,000 บาท/ป) 
การมีสวนรวมการแบงผลประโยชน แหลงเงินทุน 
(ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ) การไดรับ
ความชวยเหลือจากนักสงเสริมการเกษตร ระยะเวลา
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การเขารวมเครือขาย (ตํ่ากวา 1 ป) และการศึกษา 
(ระดับปริญญาตรีขึ้นไป) โดยตัวแปรท้ังหมด
สามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรตาม หรือ
การดําเนินงานอยางยั่งยืนของเครือขายวิสาหกิจ
ชุมชนภายใตกรอบแนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืน

ดานภาพรวมไดรอยละ 78.20 (R2 = 0.782) จาก
ผลการวิเคราะห พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การดําเนินงานอยางยั่งยืนของเครือขายวิสาหกิจ
ชุมชนภายใตกรอบแนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืน
ดานภาพรวมมีจํานวน 7 ปจจัย (Table 3)

Table 3  Factors’ influencing sustainable CEN operation as a whole

Independent Variables

The Level of Sustainable 
CEN Operation

Beta t-value

Constant
Overall Participation
Income (less than 84,000 baht/year)
Participation in sharing of mutual benefi ts
Source of funds (Bank for Agriculture and Agricultural 
Cooperatives)
Receiving assistance from Agricultural Extension Offi cers
Length of participation in the network (under one year)
Education level (Bachelor’s degree and above)

.328
-.143
.314
.202

-.144
-.169
-.177

10.282
3.606**
-2.860**
4.345**
3.522**

-3.042**
-2.748**
-2.180**

R2 = .782 F value = 
89.100**

Note: * = significantly different at p<0.05; ** = significantly different at p<0.01

เมื่อพิจารณาการดําเนินงานอยางยั่งยืน
ในแตละดาน พบวา ดานสังคมพบ 8 ปจจัยทีม่คีวาม
สมัพนัธกบัการดาํเนนิงานเครือขายวสิาหกจิชมุชน
ภายใตกรอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนดานสังคม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติยิ่ง (F value = 59.629) 
ไดแก การมีสวนรวมในภาพรวม การมีสวนรวม
ในการดําเนินงาน รายไดตํ่ากวา 84,000 บาทตอป 
การไดรบัความชวยเหลอืจากนกัสงเสรมิการเกษตร 

แหลงเงินทนุจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ 
การมีสวนรวมการตัดสนิใจ การกอตัง้เครือขายจาก
การสงเสริมของหนวยงานภาครัฐ และชองทาง
การขายปลกี โดยปจจัยตาง ๆ  เหลานีส้ามารถอธบิาย
ความผันแปรของตัวแปรตามหรือการดําเนินงาน
เครือขายวิสาหกิจชุมชนภายใตกรอบแนวคิด
การพัฒนาที่ยั่งยืนดานสังคมไดรอยละ 73.40 
(R2 = 0.734)

111ว. ผลิตกรรมการเกษตร 4(2):104-115
J. Agri. Prod. 2022



ในดานเศรษฐกิจ พบ 11 ปจจัยที่มีความ
สมัพนัธกบัการดาํเนินงานเครือขายวสิาหกจิชมุชน
ภายใตกรอบแนวคิดการพฒันาทีย่ัง่ยนืดานเศรษฐกิจ
อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (F value = 37.141) 
ไดแก การมีสวนรวมในภาพรวม สถานภาพสมรส 
การเขารวมเครือขายตํ่ากวา 1 ป ชองทางการขาย
ในงานเทศกาลตาง ๆ การมีสวนรวมการแบง
ผลประโยชนรวมกัน ชวงอายุ 34-43 ป การศึกษา
ระดับประถมศึกษา รายไดระหวาง 168,001-
252,000 บาท ชองทางการขายสง ชองทางการขาย
ผานพอคาคนกลาง และแหลงเงินทุนจากธนาคาร
เพือ่การเกษตรและสหกรณ โดยปจจยัตาง ๆ  เหลานี้
สามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรตามหรือ
การดําเนินงานเครือขายวิสาหกิจชุมชนภายใต
กรอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนดานเศรษฐกิจได
รอยละ 70.60 (R2 = 0.706)

อีกทั้งยังพบ 6 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
การดําเนินงานเครือขายวิสาหกิจชุมชนภายใต
กรอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (F value = 43.628) 
ไดแก การเขารวมเครือขายต่ํากวา 1 ป การไดรับ
ขอมูลขาวสารผานอินเทอรเน็ต การมีสวนรวม
การแบงผลประโยชนรวมกัน การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป สถานภาพโสด และการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยปจจัยตาง ๆ  เหลาน้ี
สามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรตามหรือ
การดําเนินงานเครือขายวิสาหกิจชุมชนภายใต
กรอบแนวคดิการพฒันาทีย่ัง่ยนืดานสิง่แวดลอมได
รอยละ 59.90 (R2 = 0.599)

ความยั่งยืนในการบริหารจัดการในบริบทของ
คณะกรรมการบริหารเครือขายวิสาหกิจชุมชน

จากการสัมภาษณกับคณะกรรมการบริหาร
งานเครือขายวิสาหกิจชุมชนทําใหทราบวา แนวทาง
ในการบริหารจัดการเครือขายใน 7 ประเด็นนั้น
สอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืน กลาวคือ
ในดานสังคมพบวา คณะกรรมการบริหารมีแนวทาง
ในการจัดโครงสรางองคกรจากความรวมมือของ
กลุมวิสาหกิจชมุชนและหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ
ในทองถ่ิน โดยในชวงแรกของการกอตั้งเครือขาย 
ทางหนวยงานภาครัฐใหความชวยเหลือทางดาน
ของการแบงโครงสรางคณะกรรมการ การวางแผน 
การแลกเปล่ียนความรู การมีสวนรวมในกิจกรรม
ตาง ๆ ของเครือขาย และในปจจุบันเครือขาย
วิสาหกิจชุมชนมุงใหความสําคัญไปท่ีการติดตอ
สื่อสารผานระบบออนไลนเพื่อลดปญหาและ
ตอบสนองนโยบายการเวนระยะหางทางสังคม 
(Social Distancing) ในชวงการแพรระบาดของ 
COVID-19

สําหรับการบริหารจัดการดานเศรษฐกิจ 
พบความเช่ือมโยงของการวางแผนและการกําหนด
วัตถุประสงคที่สอดคลองกับการบริหารจัดการ
ดานเศรษฐกิจ โดยมุงเนนเพ่ิมอํานาจในการตอรอง
มูลคาทางการตลาดของสินคาและการตอรองกับ
สถาบันการเงิน มีการรวมตัวกันเพื่อสรางกองทุน
เครือขาย ในการสรางศูนยจําหนายสินคา การ
แลกเปลี่ยนขอมูลทางการตลาด อีกท้ังยังเปน
การหนุนเสริมดานการมีสวนรวมในการแลกเปล่ียน
สินคากันภายในเครือขาย เพื่อเปนการขยายฐาน
การผลิตและลดตนทุนการผลิต นอกจากนี้ยังมี
แนวทางในการแบงผลประโยชนซึง่ขึน้อยูกบัจาํนวน
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หุนของสมาชิก และประเด็นการบริหารจดัการดาน
สิ่งแวดลอม คณะกรรมการเครือขายมุงเนนไปที่
ประเด็นการมีสวนรวมในการผลิต โดยงดการนํา
วัตถุดิบจากส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติมาเปน
วตัถดุบิในการผลติ และใหสมาชกินัน้เปนผูผลติและ
รบัซือ้วัตถดุบิจากสมาชิกเครือขายเทานัน้ กลาวโดย
สรุปดวยวาหลักการบริหารจัดการทั้ง 7 ประเด็น
ของคณะกรรมการบริหารงานเครือขายวิสาหกิจ
ชุมชนนั้นสอดคลองและเปนไปตามกรอบแนวคิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน

สรุปผลการวิจัย
จากผลการศึกษาในภาพรวมพบวา การ

ดําเนินงานของเครือข ายวิสาหกิจชุมชนนั้น
สอดคลองกับกรอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย
แบงออกเปน 3 ประเด็นหลัก ไดแก การดําเนินงาน
อยางย่ังยืนดานสังคม โดยใหความสําคัญไปท่ีการ
จดัใหสมาชกิไดพบปะแลกเปล่ียนกนัอยางสมํา่เสมอ 
และการสรางแรงจงูใจเพ่ือใหเกดิการเปนเครอืขาย
วิสาหกิจชุมชนท่ีเขมแข็งและยั่งยืน ในขณะท่ีการ
ดาํเนนิงานอยางยัง่ยนืดานเศรษฐกจิ พบวาเครอืขาย
ไดมุงเนนไปที่การมีแนวทางการดําเนินงานเพื่อให
สมาชิกในเครือขายวิสาหกิจชุมชนมีรายจายลดลง 
และมีการวางแผนเพ่ิมการลงทุน ปรับปรุง และ
พัฒนาผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มยอดขาดและรายได
รวมกันระหวางเครือขาย และการดําเนินงานอยาง
ยัง่ยนืดานส่ิงแวดลอม พบวาสมาชิกใหความสําคญั
กับการผลิตเพื่อลดขยะและของเสีย ตลอดจน
การลดการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชในการผลิต
ตามแนวคิดการอนุรักษสิ่งแวดลอม ในทิศทาง
เดียวกันพบแนวทางในการบริหารจัดการของ

คณะกรรมการเครือข าย วิสาหกิจชุมชนท้ัง 
7 ประเด็นภายใตกรอบแนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืน
ซึง่ไดแก ดานโครงสราง การวางแผน การมีสวนรวม 
การแบงผลประโยชน การตลาด การแลกเปล่ียน
เรยีนรู และดานการสือ่สาร ดงันัน้กลาวโดยสรปุไดวา 
รูปแบบการบริหารจัดการและการดําเนินงานของ
เครอืขายวสิาหกจิชุมชนจงัหวดัเชยีงใหมนัน้ มคีวาม
เชื่อมโยงกันเพื่อเปาหมายตามกรอบการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

สิ่งที่คนพบจากการวิจัย
จากผลการวิจัยไดคนพบวาการดําเนินงาน

ภายใต กรอบแนวคิดการพัฒนาท่ียั่ งยืนของ
เครือขายนั้น ใหความสําคัญไปที่การดําเนินการ
ที่เก่ียวของในดานเศรษฐกิจ โดยสังเกตไดจากหลัก
การบริหารจัดการของคณะกรรมการเครือขาย
ใน 7 ดาน ซึ่งคณะกรรมการบริหารมุงเปาไปท่ีดาน
การมีสวนรวมของสมาชิกเครือขายในทุกระดับ 
ในขณะท่ีการดําเนินงานของสมาชิกเครือขาย
มุงเนนไปที่การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน
รวมกัน ดังนั้นในการศึกษาตอยอดครั้งตอไปผูวิจัย
ขอแนะนาํใหผูทีส่นใจนัน้ศกึษาความสมัพนัธเชงิลกึ
ของ 3 สวน คือ การพัฒนาที่ยั่งยืนดานเศรษฐกิจ 
การบริหารจัดการโดยยึดหลักการมีสวนรวม และ
การเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานดานการแบง
ผลประโยชนของสมาชิก นอกจากน้ันอาจมีการ
ทดลองนํารูปแบบดังกล าวไปประยุกต ใช กับ
เครือขายวิสาหกิจชุมชนในทุกระดับ เพื่อปรับปรุง 
พัฒนา รูปแบบดังกลาวในการนําไปประยุกตใชได
อยางทั่วถึง (Figure 1)
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Abstract
The objectives of this research were to study 1) farmer’s personal characteristics, 

social and economic information, 2) farmer’s knowledge, attitude and practice of organic 
agriculture, 3) factors influencing farmer’s practice of organic agriculture standards and 
4) problems and recommendations on organic farming of organic vegetable farmers in 
Vientiane, Lao PDR. Data were collected with questionnaire from sample group of 160 
farmers and analyzed by using descriptive statistics and inferential statistics.

The research found two-thirds of farmers (68.13%) were female with average age of 
45.55 years, half of them (53.12%) graduated higher than primary level. The farmers had 
an average 3.16 rai of organic agriculture area, which earned 218,775 Baht per year of 
family income during 6.91 years in average of organic farming experience, received 
agricultural information 2.97 time a month and participated in agricultural training 2.68 
time per year. The farmers possessed a medium knowledge (𝛘 = 15.24), while their attitude 
toward organic farming were at a high level (𝛘 =4.21), leading their practice of organic 
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agriculture as a whole were also at a high level (𝛘 =4.20). There were five factors influencing 
farmer’s practice according to organic agriculture standards (Sig<.05) consisted organic 
farming area, receiving agricultural information, agricultural training or trip, knowledge and 
attitude on organic agriculture. Most of farmers had problems on organic farming included 
disease and pest protection, lack of production factor and unstable market. Thereby, 
some of them recommended to relevant agencies should continuously encourage 
agricultural knowledge and useful information, support grant for agricultural input such 
as organic seed and fertilizer as well as allocation of stable market which could help 
them to produce according to standards efficiently.
Keywords:  practice, organic vegetable, organic agriculture standards, Lao PDR

บทคัดยอ
การวิจยันีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษา 1) ขอมลูพืน้ฐานสวนบคุคล เศรษฐกิจ และสงัคม 2) ระดบัความรู 

ทัศนคติ และการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย 3) ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตร
อนิทรยี รวมถงึ 4) ปญหา และขอเสนอแนะเกีย่วกบัการปฏบิตัติามมาตรฐานเกษตรอนิทรยีของเกษตรกร
ผูปลูกผักอินทรียในนครหลวงเวียงจันทน สปป. ลาว โดยใชแบบสอบถามใน การเก็บรวบรวมขอมูลจาก
กลุมตัวอยาง จํานวน 160 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และสถิติอนุมานคือ การวิเคราะห
ถดถอยพหุคูณ  

ผลการวจิยัพบวา เกษตรกรสองในสาม (68.13%) เปนเพศหญงิ มอีายเุฉลีย่ 45.55 ป มากกวาครึง่หนึง่ 
(53.12%) มีการศึกษาสูงกวาระดับประถมศึกษา มีพื้นที่ปลูกผักอินทรียเฉลี่ย 3.16 ไร รายไดในครัวเรือน
เฉลี่ย 218,775 บาทตอป ประสบการณปลูกผักอินทรียเฉลี่ย 6.91 ป ไดรับขาวสารดานการเกษตรเฉลี่ย 
2.97 ครั้งตอเดือน อบรมหรือดูงานดานการเกษตรเฉล่ีย 2.68 ครั้งตอป ความรูเก่ียวกับมาตรฐานเกษตร
อนิทรยีอยูในระดบัปานกลาง (𝛘 = 15.24) ในขณะทีม่ทีศันคตติอมาตรฐานเกษตรอนิทรยีอยูในระดบัมาก 
(𝛘 = 4.21) และการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรียรวมทุกดานอยูในระดับมาก (𝛘 = 4.20) โดยพบ 
5 ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรียของเกษตรกร (Sig<.05) ไดแก พื้นที่ปลูก
ผักอินทรีย การรับรูขาวสารดานการเกษตร การเขารวมอบรมหรือดูงานดานการเกษตร ความรู และ
ทัศนคติของเกษตรกรตอมาตรฐานเกษตรอินทรีย ปญหาที่เกษตรกรพบมาก ไดแก การปองกันโรคและ
แมลงศัตรูพืช ขาดปจจัยการผลติ และการตลาด เกษตรกรจึงมีขอเสนอแนะตอทุกหนวยงานที่เก่ียวของ
วาควรมีการจัดฝกอบรมใหความรูแกเกษตรกรอยางตอเนื่องเก่ียวกับการควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช 
การสนับสนุนทุน เมล็ดพันธุอินทรีย และการผลิตปุยอินทรีย รวมถึงการจัดสรรตลาดที่มั่นคง เพื่อชวยให
เกษตรกรสามารถผลิตพืชผักตามมาตรฐานเกษตรอินทรียไดอยางมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ:  การปฏิบัติ ผกัอินทรีย มาตรฐานเกษตรอินทรีย สปป. ลาว
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คํานํา
ปจจุบันการเกษตรแบบทั่วไปที่ใชสารเคมี

เปนการกอมลพษิตอธรรมชาตแิละทําใหสิง่แวดลอม
เสื่อมโทรมโดยคิดเปนรอยละ 14 ของการปลอย
กาซเรอืนกระจกทัง้หมดของโลก (Pachauri et al., 
2014) ทาํใหความตองการและพฤติกรรมการบริโภค
ของบุคคลเร่ิมมีความตระหนักมากขึ้นเกี่ยวกับ
ความยั่งยืนของสุขภาพและการอนุรักษธรรมชาติ 
สงผลทําใหการผลิตในระบบอินทรียเติบโตข้ึน 
เกษตรอนิทรยีเปนแนวทางการทาํการเกษตรทีไ่มใช
สารเคมีในกระบวนการผลิต แตจะใหความสําคัญ
ดวยการนําทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูมาใชใหเกิด
ประโยชนสงูสดุ สามารถเพาะปลูกพชืใหไดผลผลติ
ทั้งด านปริมาณและคุณภาพที่ดี เป นมิตรกับ
สิง่แวดลอม ไมเปนอนัตรายตอเกษตรกรและผูบรโิภค 
เปนระบบเกษตรท่ีมีความย่ังยืนและเปนอาชีพ
ทีม่ัน่คง (Department of Agriculture Extension, 
2015 อางถึงใน สรธน และพุฒิสรรค (2562)) 
ถอืไดวาเปนการสรางความย่ังยนืทัง้ทางสังคม นเิวศน 
และเศรษฐกิจ (Bourn and Prescott, 2002) ทัง้นี้
สถานการณการทําเกษตรอินทรียทั่วโลกมีอัตรา
การเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว และผลผลิตที่ได
เปนที่ตองการของผูบริโภคมากข้ึนอยางตอเน่ือง
ทุกป (สุณัฐวีย, 2558)

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป. ลาว) โครงการแรกท่ีมุงเนนตอการผลิต
ในระบบเกษตรอินทรียคือโครงการสงเสริมการทํา
เกษตรอินทรีย และการตลาดใน สปป . ลาว 
(PROFIL) เปนโครงการท่ีพฒันาข้ึนในป พ.ศ. 2547 
โดยความรวมมือระหวางองคกรพัฒนาเอกชนจาก
สวิตเชอรแลนด (Helvetas) และกรมปลูกฝง 
(Department of Agriculture; DOA) กระทรวง
กสิกรรมและปาไม (Ministry of agriculture and 

forestry; MAF) อีกท้ังยังไดรับทุนจากสมาคมเพื่อ
ความรวมมือระหวางประเทศจากสวีเดน ภายใต
การชวยเหลือของโครงการนี้ มาตรฐานเกษตร
อินทรียฉบับแรกของ สปป. ลาว ไดรับการสรางขึ้น 
(Department of Agriculture, 2005) โดยองิตาม
มาตรฐานสหพนัธเกษตรอนิทรยีนานาชาต ิ(IFOAM) 
จนปจจุบันนี้ไดมีการจัดต้ังกลุมผลิตเกษตรอินทรีย
ทั้งหมด 1 นคร และ 7 จังหวัด (กรมปลูกฝง, 2559) 
โดยหน่ึงในกลุมริเร่ิมทีส่าํคัญคือ กลุมเกษตรอินทรีย
นครหลวงเวียงจันทน ซึ่งเปนกลุมผลิตพืชผักและ
ผลไมอินทรียที่ปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย
ลาวในการผลิตทุกขั้นตอน ภายใตการดูแลของ
กรมปลูกฝง (DOA) ที่คอยผลักดันและสงเสริม
การผลิตใหไดตามมาตรฐาน เนื่องจากพืชผักเปน
พชืเศรษฐกิจทีม่คีวามสําคญัจดัอยูในกลุมพชือายสุัน้
ที่ใหผลผลิตเร็วและเปนแหลงอาหารท่ีสําคัญของ
มนุษย (กมล และคณะ, 2544) กลุมเกษตรอินทรีย
นครหลวงเวยีงจนัทนจงึเปนกลุมท่ีมบีทบาทสาํคญั
ในการผลิตและตอบสนองความตองการของกลุม
ผูบริโภคพืชผักอินทรียในพื้นที่ที่ตองการบริโภค
ผลผลิตและผลิตภัณฑที่สะอาดปลอดภัยจาก
สารเคมีทางการเกษตร อยางไรกต็าม แมวาภาครฐั
จะมนีโยบายสงเสริมการผลิตเกษตรอนิทรีย แตการ
เผยแพรมาตรฐานเกษตรอินทรียยังไมครอบคลุม 
สงผลใหเกษตรกรบางสวนยังไมเขาใจอยางชัดเจน 
ทําใหมีการปฏิบัติไมไดตามมาตรฐาน และยังไมมี
มาตรการลงโทษตอผู ที่ไมปฏิบัติตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรยี (กรมปลูกฝง, 2559) ดงันัน้ การวิจยั
เพื่อใหทราบถึงการตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย
ของเกษตรกร รวมถึงปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติ 
ตลอดจนปญหา และขอเสนอแนะของเกษตรกร
จงึเปนส่ิงสาํคญัท่ีจะไดมาซึง่ขอมลูอันเปนประโยชน
ในการนําไปใชเพื่อการวางแผนงานสงเสริม แกไข
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ปญหาใหตรงจุด เพื่อพัฒนาการปลูกพืชในระบบ
อนิทรยีของเกษตรกรผูปลกูผกัในนครหลวงเวยีงจนัทน 
และพื้นที่อื่น ๆ ตอไปในอนาคต

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ใชรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ 

ดาํเนินการวิจยัตัง้แตเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2564 โดยมีระเบียบวิธีวิจัยดังตอไปนี้

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ เกษตรกร

ผูปลกูผกัอนิทรียในนครหลวงเวียงจนัทน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งหมด 10 หมูบาน 
ประกอบดวย 265 ครวัเรอืน (แขนงปลกูฝง, 2563) 
โดยผูวจิยัไดคาํนวณหาขนาดกลุมตวัอยางจากสูตร
ของ Taro Yamane (Yamane, 1973) ทีร่ะดบัความ
เชือ่มัน่รอยละ 95 และยอมใหเกดิความคลาดเคลือ่น 
0.05 ไดกลุมตัวอยางจํานวน 160 ครัวเรือน แลว
กําหนดสัดสวนประชากรในแตละหมูบาน และ
ทาํการสุมตวัอยางเกษตรกร โดยวธิกีารสุมอยางงาย
ดวยการจบัสลากจากรายชือ่ และกําหนดใหตวัแทน
เกษตรกรครัวเรือนละ 1 คน เปนผูใหขอมูล

การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย
แหลงขอมูลที่รวบรวมเพื่อใชในการวิจัย

สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1. ขอมูลปฐมภูมิ รวบรวมขอมูลโดยการใช

แบบสอบถาม (Questionnaire) มีทั้งขอคําถาม
ปลายเปดและปลายปด แบงออกเปน 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 การศึกษาลักษณะพื้นฐานสวนบุคคล 
เศรษฐกิจ และสังคม ตอนที่ 2 การศึกษาระดับ
ความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย และตอนที่ 3 การศึกษาปญหา และ

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรียของเกษตรกร โดยผานการทดสอบ
ความเชื่อมั่นแลว (α>0.07)

2. ขอมลูทุตยิภมู ิเปนการรวบรวมขอมลูจาก
เอกสาร รายงาน และงานวจิยัท่ีเกีย่วของเพือ่นาํมา
เปนขอมูลพื้นฐานในการวิจัย

การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลท้ังหมดที่ เก็บรวบรวมไดถูกนํามา

วิเคราะหดวยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย
ทางสังคมศาสตรโดยแบงการวิเคราะหขอมูล
ออกเปน 3 สวน คือ

1. การวิเคราะหขอมูลลักษณะพื้นฐานสวน
บุคคล เศรษฐกิจ สังคม ระดับความรู ทัศนคติ และ
การปฏบิตัติามมาตรฐานเกษตรอนิทรยีของเกษตรกร 
โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยในสวนของการปฏิบตัใิชการวัดแบบ 
5 ระดับ ดาํเนินการวิเคราะหขอมลูแบบวัดมาตราสวน
การประมาณคา (Rating Scale) ของ Likert 
(1961) โดยกาํหนดคะแนนเฉลีย่เพือ่แบงระดบัและ
พิจารณาระดับการปฏิบัติ ดังนี้

 คาคะแนนเฉลี่ย  ระดับการปฏิบัติ
4.51 – 5.00 = ปฏิบัติมากที่สุด
3.51 – 4.50 = ปฏิบัติมาก
2.51 – 3.50 = ปฏิบัติปานกลาง
1.51 – 2.50 = ปฏิบัตินอย
1.00 – 1.50 = ปฏิบัตินอยที่สุด

2. การวเิคราะหหาปจจยัท่ีสงผลตอการปฏบิตัิ
ตามมาตรฐานเกษตรอินทรียของเกษตรกรผูปลูก
ผักอินทรียในนครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐ
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ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยการใชสถติอินมุาน 
( Inferential Statistics) คือการวิเคราะห
พหุถดถอยแบบคัดเลือกเข าทั้งหมด (Enter 
multiple regression analysis)

3. การวิเคราะหปญหา และขอเสนอแนะ
ของเกษตรกรตอการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย ด วยวิธีการจัดประเภท และจัดกลุ ม 
(Categorize and sort)

ผลการวิจัยและวิจารณ
ลักษณะพ้ืนฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม
ของเกษตรกร

ผลการวิจัยพบวา เกษตรกรสองในสาม 
(68.13%) เปนเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 45.55 ป 
มากกวาคร่ึงหนึง่ (53.12%) ไดรบัการศึกษาสูงกวา
ระดบัประถมศกึษา มสีถานภาพสมรสเกือบทัง้หมด 
(93.75%) มจีาํนวนสมาชกิในครวัเรือนเฉลีย่ 5.48 คน 
จาํนวนแรงงานปลกูผักอนิทรยีเฉลีย่ 3.28 คน มพีืน้ที่
ปลูกผักอินทรียเฉลี่ย 3.16 ไร จํานวนชนิดพืชผัก
ที่ปลูกในแตละปเฉลี่ย 19.14 ชนิด สรางรายได
ในครัวเรือนเฉลี่ย 218,775 บาทตอป เกษตรกร
สวนมาก (76.88%) ไมมีหน้ีสิน มีประสบการณ
ในการปลูกผักอินทรียเฉลี่ย 6.91 ป นอกจาก
การเปนสมาชิกกลุมเกษตรอินทรียแลวมากกวา
ครึ่งหน่ึง (57.50%) ไมไดเปนสมาชิกกลุมอื่น ๆ 
ในชุมชนเลย เกษตรกรไดรับขอมูลขาวสารดาน
การเกษตรเฉลี่ย 2.97 ครั้งตอเดือน โดยผาน
ชองทางท่ีสําคัญไดแก เพื่อนบานหรือกลุมปลูกผัก 
เจาหนาทีภ่าครัฐ และอนิเทอรเนต็ และเคยเขารวม

ฝกอบรมหรือศึกษาดูงานดานการเกษตรเฉล่ีย 
2.68 ครั้งตอป

 ความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรียของเกษตรกร

ผลการวจิยัพบวา เกษตรกรมคีวามรูเกีย่วกบั
มาตรฐานเกษตรอินทรียอยู ในระดับปานกลาง 
(คะแนนเฉลีย่ 15.24) มทีศันคติตอมาตรฐานเกษตร
อินทรียโดยภาพรวมจัดอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 
4.21) และมกีารปฏิบตัติามมาตรฐานเกษตรอินทรยี
รวมทัง้ 5 ดานอยูในระดบัมาก (คาเฉลีย่ 4.20 ) และ
ระดับการปฏิบัติในแตละดานก็อยูในระดับมาก
ทั้งหมด ซึ่งมีคาเฉลี่ยที่ใกลเคยีงกันดังนี้ ดานระยะ
การปรับเปล่ียนเปนเกษตรอินทรีย (คาเฉลี่ย 4.32) 
ดานการจัดการฟารมโดยรวม (คาเฉล่ีย 4.26) 
ดานการจัดการดิน นํ้า และ ปุย (คาเฉล่ีย 4.19) 
ดานการปองกันกําจัดศัตรูพืช โรคพืช และ วัชพืช 
(คาเฉลีย่ 4.13) และดานชนดิและพนัธุของพชืปลูก 
(คาเฉล่ีย 4.10) ตามลําดับ (Table 1) แสดง
ใหเห็นวา เกษตรกรมีคาเฉลี่ยการปฏิบัติมากสุด
ในดานระยะการปรับเปล่ียนเปนเกษตรอินทรีย 
เนื่องจากเกษตรกรทุกครัวเรือนที่ไดการรับรองนั้น
ผานระยะนี้มากอนแลว ซึ่งเปนระยะที่ตองเริ่ม
ปฏิบัติตามหลักการที่มาตรฐานกําหนด ในขณะที่
เกษตรกรมีคาเฉล่ียการปฏิบัตินอยกวาดานอ่ืน ๆ 
ในเรื่องของชนิดและพันธุของพืชปลูก เพราะวา
เกษตรกรยังใชเมล็ดพันธุทั่วไปอยูเปนสวนใหญ 
และผลิตเมล็ดพันธุอินทรียไวใชเองไดนอย
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Table 1  Level of vegetable farming practice according to organic agriculture standards 
of farmers

(n = 160)

Organic Agriculture Standards 𝛘 SD. Practicing Level

1. Organic Farm Management
2. Conversion period Standards
3. Choice of Crops and Varieties
4. Soil, Water and Fertilizer Management
5. Prevention and Control of Diseases, Insects 

and Weeds

4.26
4.32
4.10
4.19
4.13

.339

.341

.376

.322

.348

High
High
High
High
High

Total 4.20 .268 High

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

ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตร
อินทรียของเกษตรกร

ผลการวิเคราะหสหสัมพันธระหวางตัวแปร
อสิระเอง พบวาไมมตีวัแปรอสิระคูใดมคีาสมัประสทิธิ์
สหสมัพันธเกิน 0.70 จงึไมเกดิปญหา Multicollinearity 
และผลการวิเคราะหปจจัยทีม่ผีลตอการปฏิบตัติาม
มาตรฐานเกษตรอินทรียของเกษตรกร พบวา
ตัวแปรอิสระทั้งหมด 16 ตัวแปรสามารถรวมกัน
อธิบายหรือทํานายความผันแปรตัวแปรตามอยูที่
รอยละ 69.3 (R2 = 0.693) และเมื่อพิจารณา
ตัวแปรอิสระที่มีผลตอการปฏิบัติตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรียของเกษตรกรอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (Sig. of F = 0.000) พบวามีจํานวนทั้งหมด 
5 ตัวแปร โดยแบงออกเปนตัวแปรที่มีผลทางบวก 
4 ตัวแปร คือ การรับรูขาวสารดานการเกษตร การ
เขารวมอบรมหรือดูงานดานการเกษตร ซึ่งมีความ
สัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ความรู เกี่ยวกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย และ

ทศันคตติอมาตรฐานเกษตรอนิทรยี มคีวามสมัพนัธ
อยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และตวัแปร
ที่มีความสัมพันธทางสถิติในทางลบ คือ พื้นที่ปลูก
ผักอินทรีย โดยมีความสัมพันธทางสถิติอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.01 (Table 2) โดยสามารถ
อธิบายและวิจารณผลการวิจัยไดดังนี้

1) การรับขาวสารดานการเกษตรของเกษตรกร
มคีวามสัมพันธเชิงบวกกับการปฏิบตัติามมาตรฐาน
เกษตรอินทรยี หมายความวา เกษตรกรไดรบัขอมลู
ขาวสารดานการเกษตรมากเทาไหรก็สงผลตอ
การนําไปปฏิบัติตามมากขึ้นดวย ไมวาจะเปนการ
ไดรบัขาวสารจากเพือ่นบานหรอืกลุมปลกูผกั ภาครฐั 
รวมถึงอินเทอรเน็ต ในประเด็นท่ีนาสนใจ หรือ
สาํคญัตองานท่ีทาํ กจ็ะเกิดปฏิบตัติาม ซึง่สอดคลอง
กับผลการวิจัยของ Inta และคณะ (2561) ที่พบวา 
จํานวนคร้ังของการไดรับขอมูลขาวสารดานการ
เกษตรมีผลทําใหเกิดการยอมรับเทคโนโลยีการ
ปลูกขาวภายใตระบบเกษตรดีที่เหมาะสม เชน
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เดียวกันกับการศึกษาของ Thong (2564) พบวา 
เมือ่เกษตรกรรบัรูขาวสารในการปลกูกาแฟอนิทรยี
มากขึ้นจะมีผลทําใหการปฏิบัติสูงขึ้นเชนกัน

2) การเขารวมฝกอบรมหรอืศกึษาดงูานดาน
การเกษตร มีความสัมพันธเชิงบวกกับการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย แสดงใหเห็นวา เมื่อ
เกษตรกรมกีารฝกอบรมหรือมกีารศกึษาดงูานดาน
การเกษตรมากขึ้นจะมีผลทําใหเกิดการปฏิบัติตาม
มาตรฐานเกษตรอนิทรยีเพ่ิมขึน้ดวย อาจเนือ่งมาจาก
ในการฝกอบรมนัน้เกษตรกรไดทัง้แลกเปลีย่น เรยีนรู 
และฝกปฏิบตัดิวยตัวเองจากส่ิงทีส่นใจ จนเกิดเปน
ความเขาใจ สามารถนาํไปปรับใชไดจรงิ สอดคลอง
กับการวิจัยของ นราศิณี และคณะ (2560) พบวา 
เกษตรกรท่ีไดรบัการฝกอบรมในเร่ืองการทาํเกษตร
อินทรีย จะมีความนาจะเปนที่จะยอมรับการทํา
เกษตรอินทรียเพิม่ขึน้เม่ือเปรียบเทียบกับเกษตรกร
ทีไ่มไดรบัการอบรม ซึง่ผลการวิจยัคร้ังนีก้ย็งัสนับสนุน
การศึกษาของ พฒุสิรรค และคณะ (2562) ทีพ่บวา 
เมื่อเกษตรกรมีการฝกอบรมเก่ียวกับมาตรฐาน
เกษตรทีด่เีพิม่ขึน้ยอมจะมผีลทําใหเกดิการยอมรบั
การสงเสริมการปลูกพืชผักในระบบการเพาะปลูก
ที่ดีสูงขึ้นตามไปดวย

3) ความรูเกี่ยวกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย
มคีวามสัมพันธเชิงบวกกับการปฏิบตัติามมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย แสดงวาถาเกษตรกรมีความรูมากขึน้
จะมีผลตอการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย
เพ่ิมข้ึนดวย อาจเน่ืองมาจากเกษตรกรน้ันสั่งสม
ความรูจากขบวนการเรียนรูผานการฝกอบรมจาก
เจาหนาทีส่งเสรมิตัง้แตรเิริม่สรางกลุมจนถงึปจจุบนั 
การไดรับขอมูลขาวสารจากสื่อตาง ๆ รวมถึง
ประสบการณปลูกผักอินทรียจนเกิดเปนความรู
นําไปสูการปฏิบัติได ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกัน
กบัการศกึษาของ กงัสดาล และคณะ (2561) พบวา 

เกษตรกรท่ีมคีวามรูเก่ียวกับวธิกีารปลูกพืช GAP สงู 
จะเกดิการยอมรบัวธิกีารปลกูพชื GAP ไปปฏบิตัสิงู 
และยังสอดคลองกับ กนกกานต (2564) ที่พบวา 
การที่เกษตรกรมีความรูเก่ียวกับมาตรฐานเกษตร
อินทรียมากขึ้นสามารถชวยใหเกษตรกรมีการ
ปฏบิตัใินการปลูกขาวตามมาตรฐานเกษตรอนิทรยี
เพิ่มขึ้นดวย

4) ทัศนคติตอมาตรฐานเกษตรอินทรียมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับการปฏิบัติตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย กลาวคือ ถาเกษตรกรมีทัศนคติ
ทีเ่หน็ดวยมากข้ึนจะมีแนวโนมทําใหการปฏิบตัติาม
มาตรฐานเกษตรอินทรียเพิ่มมากข้ึนดวย ทั้งนี้
อาจเปนผลมาจากขอมูลความรูที่เกษตรกรไดรับ
จากหนวยงานรัฐที่รณรงคสงเสริม และสนับสนุน
การทําเกษตรอินทรียตลอดมา รวมถึงกระแส
ความตองการของผูบริโภค และผลตอบรับท่ีดีจาก
ประสบการณจรงิ ทาํใหเกษตรกรมีทศันคติทีด่แีละ
มีการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรียเปน
อยางดี ซึ่งสอดคลองกับ เจริญ และคณะ (2559) 
ที่พบวา ปจจัยดานทัศนคติตอกับมาตรฐานเกษตร
อินทรียมีอิทธิพลโดยตรงตอระดับการยอมรับ
มาตรฐานเกษตรอินทรียมากที่สุด เชนเดียวกันกับ 
ศานิต และคณะ (2564) พบวา เมื่อเกษตรกร
มีทัศนคติเห็นดวยตอการผลิตมะพราวอินทรีย
เพิ่มมากข้ึน การยอมรับการผลิตมะพราวอินทรีย
จะเพ่ิมมากขึ้นดวย 

5) พืน้ทีป่ลกูผกัอนิทรียมคีวามสัมพนัธเชิงลบ
กับการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย เมื่อ
เกษตรกรมีจํานวนพ้ืนท่ีปลูกผักเพิ่มขึ้นกลับทําให
ความสามารถในการปฏิบตัไิดตามมาตรฐานเกษตร
อินทรียลดลง อาจเนื่องมาจากการที่เกษตรกร
มขีนาดพืน้ทีม่ากขึน้กย็ิง่จําเปนตองใชแรงงาน เวลา 
และตนทุนที่สูงขึ้นดวย ภาระในการจัดการดูแล
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ทีม่ากขึน้อาจสงผลทาํใหความสามารถในการปฏิบตัิ
ไดตามมาตรฐานนอยลง สอดคลองกับผลการวิจัย
ของ นราศณิ ีและคณะ (2560) พบวา หากเกษตรกร
มีขนาดพ้ืนที่ผลิตพืชเพ่ิมขึ้น 1 ไร มีโอกาสท่ี
เกษตรกรเหลานี้จะยอมรับการทําเกษตรอินทรีย

ลดลง 1 เทา รวมถงึผลการวจิยัของ ปภพ และคณะ 
(2561) ก็สนับสนุนวา เมื่อเกษตรกรมีจํานวนพื้นที่
ในการทําการเกษตรเพ่ิมขึ้นกลับสงผลใหมีการทํา
เกษตรกรรมในระดับครัวเรือนลดลง

Table 2  Results of the multiple regression analysis of independent variables and vegetable 
farming practice according to organic agriculture standards

Independent Variables

Dependent Variable

Vegetable farming practice according to 
organic agriculture standards of farmers

B t Sig.

1. Gender 
2. Age 
3. Education level
4. Marital status
5. Family member
6. Number of labors 
7. Organic farming area
8. Crops and varieties
9. Total income 
10. Indebtedness
11. Organic farming experience
12. Participation in community group 
13. Receiving agricultural information 
14. Agricultural training or trip
15. Knowledge of organic farming
16. Attitude towards organic farming

-.022
.000
.038
-.055
.001
.003
-.028
-.001

1.964E-7
.017
.008
-.065
.021
.015
.025
.499

-.509
-.247
.970
-.761
.090
.250

-3.279
-.566
1.379
.394
1.853
-1.768
2.494
2.214
4.625
9.073

.611

.805

.334

.448

.928

.803
.001**
.572
.170
.694
.066
.079
.014*
.028*
.000**
.000**

R2 = .693 (69.30%)     F = 8.245     Sig. F = .000**

Remarks: * Statistically significant level at 0.05, ** Statistically significant level at 0.01
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ปญหาและขอเสนอแนะของเกษตรกร
การศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ

การปฏบิตัติามมาตรฐานเกษตรอนิทรยีของเกษตรกร
พบวา ปญหาที่เกษตรกรพบมากไดแก ปญหา
ในการปองกนัการระบาดของโรคและแมลงศตัรพูชื 
ปจจัยการผลิตที่ยังขาดแคลน เชน เมล็ดพันธุ 
อินทรีย ปุยอินทรีย และทุนในการสรางโรงเรือน 
นอกจากปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรียแลว เกษตรกรบางสวนยังมีปญหา
ตลาดสําหรับขายผลผลิตที่ยังไมคงที่ หมุนเวียนไป
ตามจดุตาง ๆ  ทีก่าํหนด โดยเกษตรกรมขีอเสนอแนะ
ตอทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของวา เจาหนาที่ควรจัด
ฝกอบรมใหความรูเกีย่วกบัการปองกนัและควบคมุ
โรค-แมลงศตัรูพชื การผลติและเกบ็รกัษาเมล็ดพนัธุ
อินทรีย การทําปุยอินทรียที่หลากหลาย ตลอดจน
การสนับสนุนวิทยาการใหมที่เปนประโยชนใหแก
เกษตรกรอยางตอเนื่อง รวมถึงการจัดสรรตลาด
ที่มั่นคง และแหลงทุนสนับสนุนปจจัยการผลิต
โดยเฉพาะการทําโรงเรือนเพ่ือลดปญหาศัตรูพืช 
และเพิ่มความสามารถในการผลิตชวงฤดูฝนได

สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปไดคือ การปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานเกษตรอินทรียของเกษตรกรโดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก และการปฏิบัติทั้ง 5 ดาน
ก็อยูในระดับมากเชนเดียวกัน โดยพบ 5 ปจจัยที่มี
ผลตอการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรียของ
เกษตรกร ซึ่งเปนปจจัยที่ควรใหความสําคัญในงาน
สงเสริมการทําเกษตรอินทรีย ไดแก พ้ืนที่ปลูกผัก
อนิทรีย การรับรูขาวสารดานการเกษตร การเขารวม
อบรมหรือดูงานดานการเกษตร ความรูเกี่ยวกับ
มาตรฐานเกษตรอินทรียและทัศนคติตอมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย แสดงใหเหน็วาการท่ีเกษตรกรไดรบั

ขอมูลขาวสาร ไดเรียนรูจนเกิดความเขาใจ และ
ความรูสกึนกึคดิทีด่ตีอการทําเกษตรอินทรยี รวมถงึ
การมีขนาดพื้นที่ทําการผลิตในขอบเขตที่ควบคุม
จดัการไดนัน้ สามารถสงผลใหเกษตรกรปฏบิตัติาม
มาตรฐานเกษตรอินทรียไดดี ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
เกษตรกรผูปลกูผกัอนิทรยีในนครหลวงเวยีงจนัทน 
เปนกลุมท่ีไดรบัการสงเสริมสนับสนุน และอยูภายใต
การดูแลของหนวยงานภาครัฐ จึงเปนปจจัยสําคัญ
ของกลุมผลิตผักอินทรียที่มีทั้งประสบการณ และ
ความรูที่จะสามารถปฏิบัติตามมาตรฐาน ดังนั้น 
ปญหาและขอเสนอแนะของเกษตรกรสวนใหญ
ควรไดรับการชวยเหลือและแกไข เพื่อใหพวกเขา
สามารถทําการผลิตไดอยางเต็มที่

ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยชี้ใหเห็นวาการไดรับขอมูล

ขาวสารและการเขารวมการฝกอบรมชวยทําให
เกษตรกรมีความรู และทัศนคติที่ต อการผลิต
ผกัอนิทรยีและยอมนาํไปสูการปฏบิตัติามมาตรฐาน
เกษตรอินทรียตามไปดวย แตเกษตรกรสวนใหญ
ยังมีความรูปานกลาง คาเฉลี่ยการปฏิบัติดานชนิด
และพันธุ ของพืชปลูกนอยกวาดานอ่ืน ๆ และ
มปีญหาในการปองกันศตัรพูชื ดงันัน้เจาหนาทีส่งเสรมิ
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรใหความสําคัญกับ
การจัดทําโครงการหรือกิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏบิตักิารเพ่ือใหความรูเรือ่งการทําเกษตรอินทรีย
แกเกษตรกรอยางตอเนื่อง เชน วิธีการควบคุม
ปองกันศัตรูพืช การผลิตและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ 
การทําปุยอินทรีย ตลอดจนความรูที่เก่ียวของกับ
กระบวนการผลิตตาง ๆ  โดยมีการสาธิตวธิกีาร หรอื
มีแปลงทดลองใหเกษตรกรไดศึกษาเปนตัวอยาง 
การเสริมสรางจติสาํนกึ หรอืการกระตุนใหเกษตรกร
ตระหนกัถึงขอดขีองการทําเกษตรอนิทรยีทีถ่กูตอง
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และเหมาะสม ผานการประชาสมัพนัธหรอืเผยแพร
ขอมูลผานส่ือตาง ๆ ที่เกษตรกรสามารถเขาถึงได 
ตลอดจนการแนะนําใหเกษตรกรจัดแบงพื้นที่เพื่อ
ทําเกษตรอินทรียอยางเหมาะสมเพ่ือเปนการลด
ตนทุนทางการผลิต นอกจากนั้น การสรางตลาด
ใหมคีวามม่ันคงโดยการสรางตลาดของกลุมเอง เพือ่
อาํนวยความสะดวกใหเกษตรกรสามารถนําผลผลติ
ออกจําหนายและเขาถึงผูบริโภคไดอยางสมํ่าเสมอ
จะสามารถผลักดันใหเกษตรกรเกิดความมั่นใจ
ในการผลิตผักอินทรียที่มีมาตรฐาน และสามารถ
จะผลติตามมาตรฐานเกษตรอนิทรยีไดอยางตอเน่ือง

จากผลการวิจัยปญหาและขอเสนอแนะของ
เกษตรกรยังพบวา เกษตรกรบางสวนยังขาดปจจัย
การผลิต ดังน้ัน เจาหนาที่สงเสรมิหรือหนวยงานที่
เกีย่วของทกุระดบัควรหาแหลงทนุเขามาชวยเหลอื 
และสนับสนุนเกษตรกรในดานปจจัยการผลิตเชน 
เมล็ดพันธุ และสารชีวภัณฑ เปนตน รวมถึงเงินทุน
ในการสรางโรงเรือน ซึง่จะสามารถชวยใหเกษตรกร
สามารถผลิตในชวงฤดูฝนและลดปญหาจาก
การทําลายของศัตรูพืชไดมากข้ึน อยางไรก็ตาม 
นอกจากการชวยเหลือดานปจจัยตาง ๆ แลว 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของทุกภาคสวนควรรวมปรึกษา
หารอืกบักลุมเกษตรกรในการกาํหนดใหมมีาตรการ
ลงโทษตอผูทีไ่มปฏิบตัติามมาตรฐานเกษตรอินทรีย 
เพื่อลดปญหาการละเมิดหรือการละเลยที่อาจ
เกิดขึ้นในการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย
ตามที่กลุมกําหนด

กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณเปนอยางสูงตอหนวยวิชา

ปองกันพืช คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
แหงชาติลาว ที่สนับสนุนและชวยเหลือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ตลอดจนคณาจารยและบุคลากร

สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท 
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 
ที่คอยใหคําปรึกษาเปนอยางดี และที่สําคัญท่ีสุด
ขอขอบคณุเกษตรกรผูปลกูผกัอนิทรยีในนครหลวง
เวียงจันทน สปป. ลาว ที่ไดสละเวลาอันมีคามาให
ขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับการวิจัยครั้งนี้
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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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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 
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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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the references.
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วารสารผลิตกรรมการเกษตร หรือ Journal of Agricultural Production (JAP) จัดทําโดย
คณะผลติกรรมการเกษตร มหาวทิยาลยัแมโจ จงัหวัดเชียงใหม มวีตัถุประสงคเพ่ือการเผยแพรผลงานวจิยั
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ของทุกป

นโยบายการจัดพิมพ
รับบทความวิชาการดานการเกษตร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการเกษตร เชน นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีดานการเกษตร เปนตน ตีพิมพในรูปแบบ บทความวิจัยเต็มรูปแบบ (Full length article) 
แบบเนือ้หาส้ัน (Short communication) รวมถึงบทความประมวลความรูเชงิวเิคราะห (Review article) 
หรือบทความปริทัศน โดยบทความดังกลาวจะตองไมเคยไดรับการตีพิมพ หรืออยูระหวางการพิจารณา
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จะตองมีทั้งสองภาษา บทความที่ตีพิมพในวารสารจะตองสงในรูปแบบการเขียนตามที่กําหนด 
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคําแนะนําการเตรียมตนฉบับสําหรับตีพิมพ) ทุกบทความที่จะไดรับการตีพิมพ 
จะทําการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่เก่ียวของจํานวน 3 ทาน และเมื่อผานการประเมินแลว 
กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธ์ิในการตรวจแกไขเร่ืองท่ีจะสงพิมพตามท่ีเห็นสมควร และไมรับพิจารณา
ตนฉบับที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑการตีพิมพของวารสาร สําหรับผูสนใจบทความสามารถเขาถึงเนื้อหา
ผลงานตีพิมพไดโดยไมเสียคาใชจาย (Open access)

เนื้อหาบทความในวารสารนี้ เปนความคิดเห็นของผูเขียน โดยผานความเห็นชอบจากผูทรงคุณวุฒิ
ในการตรวจอาน คณะผูจดัทําไมจาํเปนตองเห็นดวยและมใิชความรบัผิดชอบของคณะผลติกรรมการเกษตร 
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