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บทคัดยอ 
การเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอมะพราวกะทิ เปนเทคนิคชวยใหเอ็มบริโอสามารถเจริญเติบโตเปนตนกลาที่สมบูรณได เพื่อแก

ขอจำกัดของเนื้อมะพราวกะทเินาเสียเร็ว เอ็มบริโอไมสามารถเจริญเติบโตเปนตนและราก ดังนั้นจึงมีความสนใจที่จะทำการศึกษา
อายุผลและสูตรอาหารรวมกับการผาแบงครึ่งยอดของเอ็มบริโอของมะพราวลูกผสมกะทิพันธุชุมพร 84-2 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
เพิ ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาเปนตนออน ดำเนินการทดลอง ระหวางป พ.ศ. 2561-2564 ณ สถาบันวิจ ัยพืชสวน 
กร ุงเทพมหานคร วางแผนการทดลองแบบสุ มอย างสมบูรณ (Completely Randomized Design; CRD) มี 6 กรรมวิธี 
ประกอบดวย อายุผล 9 10 และ 11 เดือน และอาหารแข็งสูตรดัดแปลงของ Eeuwens medium (Y3) และ Murashige และ 
Skoog (MS) เติม Indole-3-butyric acid (IBA) เขมขน 0.4 มิลลิกรัมตอลิตร และ Kinetin เขมขน 3.2 มิลลิกรัมตอลิตร นำ
เอ็มบริโอเลี้ยงบนอาหารสูตรดัดแปลงของ Y3 วางในท่ีมืด ใหพัฒนาเปนยอดท่ีอายุ 2 เดือน นำมาผาแบงครึ่งยอดเปน 2 สวน เลี้ยง
แตละช้ินสวนบนอาหารสูตรดัดแปลงของ Y3 และ MS ท่ีเติม IBA 0.4 มิลลิกรัมตอลิตร และ Kinetin 3.2 มิลลิกรัมตอลิตร วางในท่ี
สวาง ความเขมแสง 4,000-5,000 ลักซ ระยะเวลาที่ใหแสง 12 ชั่วโมงตอวัน เปนเวลา 2 เดือน พบวา ชิ้นสวนของเอ็มบริโอที่ผา
แบงครึ่งตามยาวสามารถพัฒนาเปนยอดใหมไดภายใน 2 เดือน ชิ้นสวนผาครึ่งของเอ็มบริโอทุกอายุผล ที่เลี้ยงบนอาหารสูตร MS 
เติม IBA เขมขน 0.4 มิลลิกรัมตอลิตร และ Kinetin เขมขน 3.2 มิลลิกรัมตอลิตร มีเปอรเซ็นตการพัฒนาเปนตนออนสูงกวาท่ีเลี้ยง
บนอาหารสูตร Y3 และช้ินสวนผาครึ่งของเอ็มบริโอท่ีอายุผล 10 และ 11 เดือน ท่ีเลี้ยงบนอาหารท้ัง 2 สูตร มีเปอรเซ็นตการพัฒนา
เปนตนสูงกวาที่อายุผล 9 เดือน โดยชิ้นสวนที่ผาแบงครึ่งของเอ็มบริโอที่มีอายุผล 10 เดือน และเลี้ยงบนอาหาร MS เติม IBA 
เขมขน 0.4 มิลลิกรัมตอลิตร และ Kinetin เขมขน 3.2 มิลลิกรัมตอลิตร ใหเปอรเซ็นตการพัฒนาเปนตนออนสูงที่สุด คือ 161.5 
เปอรเซ็นต  
คำสำคัญ: มะพราวลูกผสมกะทิพันธุชุมพร 84-2 อายุผล การผาแบงครึ่ง เอ็มบริโอ  

 
Abstract 

Coconut embryo culture is a technique that helps the embryo to grow because the Macapuno coconut 
meat (endosperm) spoils quickly. The embryo cannot develop into a shoot and root. The objective of this 
present study was to study on effect of fruit age and culture medium of shoot halves Chumphon 84-2 hybrid 
Macapuno coconut in order to increase efficiency plant regeneration. Started operation in 2018 to 2021 at the 
Horticulture Research Institute, Bangkok. The experiment design has a completely randomized design (CRD) with 
6 treatments, consisting of the age of fruit being 9, 10 and 11 months and culture medium namely modified 
Eeuwens medium (Y3) and Murashige and Skoog (MS) medium supplemented with 0.4 mg L-1 Indole-3-butyric 
acid (IBA) and 3.2 mg L-1 kinetin. The embryo was cultured on modified Y3 solid medium in the dark condition 
for 2 months to develop into germination stage. Cut in half of shoot were cultured on modified Y3 and MS 
medium supplemented with 0.4 mg L-1 IBA and 3.2 mg L-1 kinetin in the light condition, (light Intensity at 4,000-
5,000 Lux) and photoperiod 12 hours per day. It was found that the piece of shoot halves of embryo can 
develop to shoot formation within 2 months. The piece of shoot halves of every fruiting age that cultured on 
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MS medium with 0.4 mg L-1 IBA and 3.2 mg L-1 kinetin had a higher percentage of seedling development than 
those cultured on modified Y3 medium. The piece of shoot halves of the fruiting age of 10 and 11 months 
cultured on both of culture mediums that had a higher percentage of seedling development than at 9 months. 
The piece of shoot halves of fruiting aged 10 months that cultured on MS medium with 0.4 mg L-1 IBA and 3.2 
mg L-1 kinetin gave the best result in the highest seedling development of 161.5 percent. 
Keywords: Chumphon 84-2 Hybrid Macapuno coconut, Age of fruit, Halves, Embryo   
 
บทนำ 

มะพราวเปนพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทยเนื่องจากคนไทยใชประโยชนจากมะพราวในการ
บริโภคเปนอาหารท้ังคาวหวานและเครื่องดื่มในชีวิตประจำวัน ใชเน้ือไมเพ่ือทำท่ีอยูอาศัย เครื่องใชไมสอย เครื่องนุงหมท่ีผลิตจากเสน
ใย และยารักษาโรคที่ผลิตจากน้ำมันมะพราวและน้ำมันกะลา จากรายงานยุทธศาสตรงานวิจัยและพัฒนามะพราวป พ.ศ. 2559 - 
2563 รายงานวา ปจจุบันแหลงปลูกมะพราวที่สำคัญของประเทศยังอยูทางภาคใต โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ ชุมพร 
และ สุราษฎรธานี สถานการณการผลิตในป พ.ศ. 2551 - 2556 พื้นที่ใหผลและผลผลิตมะพราวลดลง เนื่องจากที่สวนมะพราวใน
ปจจุบันสวนใหญเปนมะพราวสวนเกา อายุคอนขางมาก มะพราวตนสูงเปนอุปสรรคในการเก็บผลผลิต และขาดการดูแลรักษาท่ี
เหมาะสม ผลผลิตจึงลดลงตามอายุและสภาพตน ทำใหเกษตรกรผูปลูกมะพราวตัดตนมะพราวแลวไปปลูกพืชอ่ืนท่ีใหผลตอบแทนสูง
กวาทดแทนสวนมะพราวเดิม และในป พ.ศ. 2553 เกิดการระบาดของศัตรูมะพราว ไดแก แมลงดำหนาม และหนอนหัวดำมะพราว 
ประกอบกับภาวะฝนท้ิงชวงสภาพอากาศท่ีคอนขางแหงแลง เหมาะตอการระบาดของแมลงดังกลาว สงผลใหมะพราวติดผลนอย และ
บางพื้นท่ีมีการระบาดอยางรุนแรงทำใหมะพราวยืนตนตายสรางความเสียหายใหกับเกษตรกรเปนอยางมาก นำไปสูการขาดแคลน
วัตถุดิบ มะพราวราคาตอผลสูง ทำใหเกษตรกรมีความตองการมะพราวพันธุดีเพ่ิมข้ึน แตภาครัฐมีกำลังการผลิตไมเพียงพอ 

การเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอ (embryo culture) เปนเทคนิคที่ปฏิบัติกันในหมูนักปรับปรุงพันธุมาเปนเวลานาน ประโยชนท่ี
สำคัญคือ การชวยเอ็มบริโอของพืชท่ีผสมขาม species หรือขาม genus แลวกลายเปนหมันใหเจริญเติบโตเปนตนท่ีสมบูรณ ตอมา
ไดนำเทคนิคนี้มาใชในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยไมอยางแพรหลาย De Guzman ชาวฟลิปปนส ไดทำการทดลองเพาะเลี้ยง
มะพราวกะทิ (macapuno) ไดเปนผลสำเร็จ (De Guzman et al., 1971; De Guzman and Manuel, 1977) เน่ืองจากมะพราว
กะทิ ไมสามารถงอกไดในธรรมชาติ เพราะเนื้อมะพราว (solid endosperm) ออนนุม และเนาเสียเร็ว ทำใหเอ็มบริโอตายกอน
เจริญเปนตนและราก ในป ค.ศ. 1982 Del Rosario และ De Guzman พบวามะพราวกะทิที่เพาะเลี้ยงโดยวิธี embryo culture 
เมื่อตกผลแลวจะไดผลตรงตามสายพันธุของมะพราวกะทิ  

การใชเทคนิค embryo rescue ของมะพราวกะทิ ซึ ่งเปนพันธุ เฉพาะในประเทศฟลิปปนส (Blake, 1995) ประสบ
ความสำเร ็จในการเพาะเล ี ้ยง zygotic embryos ในห องปฏ ิบ ัต ิการหลายแห ง (Ashburner, 1991; Assy-Bah, 1989; 
Karunaratne et al., 2009; Rillo และ Paloma, 1990) ทำใหเอ็มบริโอของมะพราวมีการเจริญเติบโต เปนตน สมชาย และคณะ 
(2551) ประสบความสำเร็จในการทำ embryo culture กับมะพราวกะทิ และปจจุบันใชเปนระบบการผลิตมะพราวกะทิพันธุดีของ
กรมวิชาการเกษตร แตประสิทธิภาพการผลิตตนกลาที่ไดยังต่ำ ประมาณ 20 เปอรเซ็นต ทั้งนี้ Sisunandar และคณะ (2015) ได
พัฒนาเทคนิคใหมโดยผาเอ็มบริโอ ทำใหไดตนกลามะพราวกะทิ 2 ตน  

จากการประชุมงานวิจัยและพัฒนามะพราว ครั ้งที ่ 1/2560 เมื ่อวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 โดยมี ดร.เสริมสุข 
สลักเพ็ชร รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปนประธานการประชุม มติที่ประชมุมอบหมายให สถาบันวิจัยพืชสวนรวมกับ สำนักวิจัย
พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดทำแผนการทำงานในการผลิตหนอพันธุมะพราวพันธุดีเพ่ือใหเกษตรกรปลูก รวมท้ังใหริเริ่มและพัฒนา
งานวิจัยขยายพันธุมะพราวแบบรวดเร็ว ดวยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อและการคัดเลือกพันธุดวยโมเลกุลเครื่องหมาย ท้ังน้ีกรม
วิชาการเกษตรโดยสถาบันวิจัยพืชสวนและสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ ไดรวมจัดทำโครงการเพื่อการวิจัยพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่มะพราวในการเพิ่มปริมาณตนพันธุดีของมะพราวพันธุลูกผสมและมะพราวกะทิใหเพียงพอกับ
ความตองการของเกษตรกร ซึ่งระยะเวลาการดำเนินงานดานการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมะพราวมีความจำเปนตองใชเวลานานในการ
พัฒนาเทคนิคการปรับเปลี่ยนกรรมวิธีตาง ๆ เพ่ือใหไดเทคโนโลยีการขยายพันธุมะพราวลูกผสมชุมพร 2 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให
ไดเทคโนโลยีการขยายพันธุมะพราวลูกผสมชุมพร 2 โดยพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอเพื่อเพิ่มปริมาณตนมะพราวกะทิ
ลูกผสม และมะพราวกะทิใหเพียงพอกับความตองการของเกษตรกร 

อุปกรณ และวิธีการ  
วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) มี 4 ซ้ำ มีขนาดของหนวยทดลอง (experimental 

unit) 4 ขวด (เอ็มบริโอ) ตอกรรมวิธีทดลอง จำนวน 16 ผลตอกรรมวิธี  ไดแก 
กรรมวิธีท่ี 1 อายุ 9 เดือน ท่ีเลี้ยงในอาหารสูตร Y3 ดัดแปลง 
กรรมวิธีท่ี 2 อายุ 9 เดือน ท่ีเลี้ยงในอาหารสูตร MS เติม IBA 0.4 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ Kinetin 3.2 มิลลิกรัมตอลิตร 
กรรมวิธีท่ี 3 อายุ 10 เดือน ท่ีเลี้ยงในอาหารสูตร Y3 ดัดแปลง 
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กรรมวิธีท่ี 4 อายุ 10 เดือน ท่ีเลี้ยงในอาหารสูตร MS เติม IBA 0.4 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ Kinetin 3.2 มิลลิกรัมตอลิตร 
กรรมวิธีท่ี 5 อายุ 11 เดือน ท่ีเลี้ยงในอาหารสูตร Y3 ดัดแปลง 
กรรมวิธีท่ี 6 อายุ 11 เดือน ท่ีเลี้ยงในอาหารสูตร MS เติม IBA 0.4 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ Kinetin 3.2 มิลลิกรัมตอลิตร 
 

คัดเลือกมะพราวกะทิลูกผสมกะทิพันธุชุมพร 84-2 อายุผล 9 10 และ 11 เดือน (Figure 1A - C ตามลำดับ) ใชมีดเปด
กะลามะพราวตรงบริเวณตานิ่ม ควานเนื้อมะพราวรอบตานิ่มใหเปนรูปสี่เหลี่ยมและฟอกฆาเชื้อ นำเอ็มบริโอออกจากเนื้อมะพราว 
เพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร Y3 ดัดแปลง (ปริญดา, 2561) ภายใตที่มืด อุณหภูมิหองเพาะเลี้ยง 25 ± 2 องศาเซลเซียส เปนเวลา 
2 เดือน ใหเอ็มบริโอเริ่มมีการพัฒนาเปนยอด จึงนำมาผาครึ่งตามยาวพอดีศูนยกลางของยอด (Figure 2A และ B) นำชิ้นสวนที่ 1 
เลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร Y3 ดัดแปลง และอีกชิ้นสวนเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร MS เติม IBA 0.4 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ Kinetin 
3.2 มิลลิกรัมตอลิตร (Sisunandar, 2015) วางในท่ีสวาง บนช้ันเลี้ยงเน้ือเยื่อภายใตหลอดฟลูออเรสเซนซ (day light) ระยะเวลาท่ี
ใหแสง 12 ช่ัวโมงตอวัน ในหองอุณหภูมิ 25 ± 2 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 เดือน 
 
การบันทึกขอมูล   

จำนวนยอดและลักษณะการพัฒนาของยอดใหม และตนออนมะพราวกะทิลูกผสม 84-2 เปอรเซ็นตการพัฒนาเปนยอด
ใหมหลังจากการยายลงอาหารแข็งและเลี้ยงในท่ีสวาง 

 
 

 
Figure 1 Chumphon 84-2 Hybrid Macapuno Coconut embryo, fruit age 9 months (A), 10 months (B) and 11 

months (C) 

 

   
Figure 2 Embryo begins to germinate after 2 months and is ready to be halved (A) The pieces of halves (B) 2 

halves of embryo after 2 months of culture (C). 
 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 
ศึกษาความเปนไปไดในการผลิตตนออนคูจากเอ็มบรโิอมะพราวลูกผสมกะทิพันธุชุมพร 84-2 ช้ินเดียว (ซึ่งเอ็มบริโอ 1 ช้ิน 

ผาครึ่งทำใหได 2 ชิ้น หากพัฒนาเปนยอดไดทั้งหมด (Figure 2C) จะใหตนได 2 ตนหรือ 200 % เมื่อคิดเปอรเซ็นตเทียบตอ 1 
เอ็มบริโอ) โดยศึกษาการพัฒนาเปนยอดใหมจากการผาแบงครึ่งยอดเอ็มบริโอที่มีอายุผล 9 10 และ 11 เดือน เมื่อเลี้ยงในอาหาร
แข็งสูตร Y3 ดัดแปลงของปริญดา (2561) (Control, ตารางภาคผนวกที่ 1) และ Murashige และ Skoog (MS) เติม Indole-3-
butyric acid (IBA) เขมขน 0.4 มิลลิกรัมตอลิตร และ Kinetin เขมขน 3.2 มิลลิกรัมตอลิตร พบวา การใชยอดจากเอ็มบริโอที่มี
อายุผล 10 และ 11 เดือน และเลี้ยงในอาหาร MS เติม Indole-3-butyric acid (IBA) เขมขน 0.4 มิลลิกรัมตอลิตร และ Kinetin 
เขมขน 3.2 มิลลิกรัมตอลิตรทำใหเปอรเซ็นตการพัฒนาเปนยอดใหมสูงกวา (161.5 และ 150 %) เมื่อเทียบกับท่ีเลี้ยงในอาหารสูตร 
Y3 (144.3 และ 138.3 %) สวนการใชยอดจากเอ็มบริโอท่ีมีอายุผล 9 เดือน มีเปอรเซ็นตการพัฒนาเปนยอดใหมนอยท่ีสุดท้ังท่ีเลี้ยง
ในอาหารทั้ง 2 สูตร (123.3 และ 133.3 %) เมื่อเทียบกับที่อายุผล 10 และ 11 เดือน (Table 1) ซึ่งสอดคลองกับ สมชาย (2546) 

A B C 

A B C 
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กลาววา การเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอมะพราวจะประสบความสำเร็จได ขึ้นกับองคประกอบที่สำคัญ คือ อายุของเอ็มบริโอตองมีอายุ
ระหวาง 10-11 เดือน และสอดคลองกับงานวิจัยของ Sisunandar และคณะ (2015) ที่เลือกใชเอม็บริโอมะพราวประเภท kopyor 
แคระจากผลอายุ 11 เดือน  

  
Table 1 Embryo development percent of shoot halves of coconut fruiting age at 9, 10 and 11 months after 2 

months culturing in medium in the light  
Fruiting age Medium % Embryo development in the light 
9 months modified Y3  123.3 b 
9 months MS with 0.4 mg L-1 IBA and 3.2 mg L-1 Kinetin 133.3 ab 
10 months modified Y3  144.3 ab 
10 months MS with 0.4 mg L-1 IBA and 3.2 mg L-1 Kinetin 161.5 a 
11 months modified Y3  138.3 ab 
11 months MS with 0.4 mg L-1 IBA and 3.2 mg L-1 Kinetin 150.0 ab 
C.V. (%)  15.7 

 
จากผลของสูตรอาหารตอการพัฒนาของเอ็มบริโอเปนยอดใหม โดยการเพาะเลี้ยงเปรียบเทียบบนอาหารแข็งสูตร Y3 

ดัดแปลง และสูตร MS เติม IBA 0.4 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ Kinetin 3.2 มิลลิกรัมตอลิตร พบวา เปอรเซ็นตการพัฒนาของ
เอ็มบริโอที่อายุผล 9-11 เดือน ที่เลี้ยงบนอาหารสูตร MS เติม IBA 0.4 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ Kinetin 3.2 มิลลิกรัมตอลิตร สูง
กวาเมื่อเลี้ยงบนอาหารสูตร Y3 ดัดแปลง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Sisunandar และคณะ (2015) ที่ไดโปรโตคอลที่ดีที่สุด คือ 
การผาครึ่งเอ็มบริโอท่ีกระตุนใหงอกกอนการผาแยกเปนสองสวนหลังจาก 4 สัปดาหของเพาะเลี้ยง และนำไปเลี้ยงเพ่ือชักนำใหเกิด
ตนในอาหารสูตร Murashige และ Skoog (MS) ที ่เติม 2 µM IBA และ 15 µM kinetin และผลจากการเติมสารควบคุมการ
เจริญเติบโต IBA และ Kinetin ซึ่งเปนสารในกลุมออกซินและไซโตไคนิน ชวยการแบงเซลและการแตกหนอ/ยอดใหมในการ
เพาะเลี้ยงเนื้อพืชหลายชนิด สอดคลองกับรายงานของ Shou และคณะ (2008) และ Noraini และคณะ (2014) กับบัวหลวง โดย
ชักนำใหเกิดยอดจำนวนมาบนอาหารสูตร MS เติม BA และ NAA และคณะ (2014) และ Jala (2012) รายงานการเกิดยอดใหม
ของ Curcuma longa L. เฉลี่ยสูงสุดเมื่อเลี้ยงบนอาหาร MS เติม NAA และ BA สวนอาหารสูตร Y3 เปนสูตรอาหารเฉพาะสำหรบั
การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อมะพราว (สมชาย, 2546) ซึ่งไมเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต ดังน้ันจึงควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมการชักนำให
เกิดยอดใหม โดยใชสูตรดัดแปลง Y3 รวมกับสารควบคุมการเจริญเติบโต  

ในการผาครึ่งเอ็มบริโอนั้น ตองเนนที่การผาแบงครึ่งยอดตามยาวออกเปน 2 สวนเทา ๆ กัน และจากการผาครึ่งชิ้นสวน
หลายครั้งที่ทำใหตองตัดสวนรากทิ้ง (Figure 3 A) และเมื่อไปเลี้ยงในอาหารเหลวสูตร Y3 เพื่อใหตนออนพัฒนาตอไปเปนตนและ
รากที่สมบูรณ และมีใบ 2-3 ใบนั้น จะไมสามารถเกิดรากได (Figure 3 B) จึงทำใหตองมีการศึกษาสูตรอาหารชักนำใหเกิดราก 
(Figure 3 C) ซึ่งเปนการทดลองอีกสวนหน่ึงของโครงการวิจัยการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อมะพราว (ไมได
กลาวถึงในรายงานฉบับน้ี)  
 
 

 
Figure 3 Characteristics of halved fragments (A) embryo halves No root development (B) and root emergence 

of embryo halves when cultured in Root medium (C). 
 
 
 
 
 

 

 

C 
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สรุปผล   

1. อายุเอ็มบริโอของผลพันธุมะพราวกะทิลูกผสม 84-2 ท่ีเหมาะสม คือ อายุ 10 - 11 เดือน เพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร 
Y3 และเลี้ยงในที่มืดเปนเวลา 2 เดือน โดยสังเกตลักษณะของยอด ใหมีความยาวยอดประมาณ 0.5 - 1 เซนติเมตร สำหรับใชใน
การผาครึ่งยอด  

2. การผาแบงครึ่งเอ็มบริโอสามารถนำไปใชผลิตตนกลาคู ของมะพราวลูกผสมกะทิ และปรับใชกับการผลิตตนกลา
มะพราวน้ำหอมได และโปรโตคอลที่ดีที่สุด คือ การผาครึ่งเอ็มบริโอที่กระตุนใหงอกกอนและตามดวยการผาแบงยอดตามยาว
ออกเปนสองสวนเทากัน และเลี้ยงเพื่อชักนำใหเกิดยอดใหมในอาหารสูตร MS เติม IBA เขมขน 0.4 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ 
Kinetin เขมขน 3.2 มิลลิกรัมตอลิตร 

 
คำขอบคุณ 

ขอขอบคุณกรมวิชาการเกษตร ท่ีสนับสนุนใหมีการดำเนินงานโครงการน้ี โดยใชงบประมาณชองเงินรายไดจากการดำเนิน
งานวิจัยดานการเกษตร ขอขอบคุณนายสมชาย วัฒนโยธิน และนางสาวยุพิน กสินเกษมพงษ ปจจุบันขาราชการบำนาญ ที่ให
คำแนะนำ และคำปรึกษาตาง ๆ ในขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย ขอขอบคุณ นางสาวศิริลักษณ แกวสุรลิขิต นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ  นางสาวนิศารัตน ทวีนุต นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กองวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร และ
นางสาวนนทกร จันทรแสง ปจจุบันขาราชการบำนาญ รวมวิจัยในสวนการยายตนกลาอนุบาล และใหคำแนะนำแกเจาหนาท่ี
หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สถาบันวิจัยพืชสวน ตลอดจนเจาหนาที่ พนักงานราชการที่มีสวนเกี่ยวของ และขอขอบคุณ
คณะกรรมการบริหารการดำเนินงานวิจัยดานการเกษตร ที ่ปรึกษาโครงการ นายสัญชัย ตันตยาภรณ นางปยนุช นาคะ            
นายประเสริฐ อนุพันธ และคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยดานการเกษตร กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการ
เกษตร ท่ีใหคำแนะนำและ คำปรึกษาตาง ๆ ในการดำเนินงานโครงการฯ น้ี กระท่ังโครงการฯ สามารถดำเนินการสำเร็จไดดวยดี 
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ภาคผนวก 
ตารางภาคผนวกท่ี 1  องคประกอบของอาหารสูตร Y3 ดัดแปลง (อางอิงจากการสอบถาม คุณปริญดา, 2561) 
 

สารเคมี ปริมาณท่ีใชในอาหาร 1 ลิตร (มิลลิกรัม) 
Macronutrient elements   
KNO3 2020 
MgSO4.7H2O 247 
CaCl2.2H2O 294 
KCl 1492 
NH4Cl 535 
NaH2PO4.2H2O 312 
Micronutrient elements (µM)  
MnSO4.4H2O 1.12 
ZnSO4.7H2O 0.72 
KI 0.83 
H3BO3 0.31 
Na2MoO4.2H2O 0.024 
CuSO4.5H2O 0.025 
CoCl2.6H2O 0.024 
NiCl2.6H2O 0.0024 
Fe EDTA  
Na2EDTA 55.8 
FeSO4.7H2O 41.7 
Growth factor (µM)  
Thiamin HCl (B1) 0.005 
Nicotinic acid (B3) 0.005 
Pyridoxine HCl (B6) 0.005 
Glycine 0.1 
Ca D-pantothenate (B5) 0.005 
Biotin 0.005 
Folic acid 0.005 
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ผลของสูตรอาหารท่ีเหมาะสมตอการขยายพันธุมะพราวกะทิลูกผสม 5 สายพันธุ  
โดยใชเทคนิคการเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือพืช  

Effect of Appropriate Medium on Propagation of 5 Varieties  

Macapuno Using Plant Tissue Culture Technique 
  

อรทัย ธนัญชัย1* หยกทิพย สุดารีย1 ปริญดา หรูนหีม2 สุภาภรณ สาชาติ3 ทพิยา ไกรทอง1 และ สภุัทรา เลิศวัฒนาเกียรติ3 
Tananchai, O.1*, Sudaree, Y.1, Hrunheem, P.2, Sachati, S.3, Kraitong, T.1 and Lertwatanakiat, S.3 
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บทคัดยอ 
มะพราวกะทิไมสามารถงอกไดเองตามธรรมชาติ เนื่องจากมีลักษณะเปนยีนดอยและไมมีเอนไซม α-D-galactosidase 

ซึ่งเปนเอนไซมที่ใชยอยกาแลกโตแมนแนนใหเปนแมนแนน (เนื้อมะพราวที่แข็ง) ที่พบไดในมะพราวทั่วไป จึงทำใหมะพราวกะทิมี
ลักษณะออนนุม ชุมน้ำ และเนาเสียเร็ว ทำใหเอ็มบริโอตายกอนเจริญเปนตนและราก การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาเทคนิค
การเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอเพ่ือเพ่ิมปริมาณตนมะพราวกะทิพันธุดี เริ่มตนดำเนินการ ป 2561 - 2564 สถาบันวิจัยพืชสวน ศูนยวิจัยพืช
สวนชุมพรและสวนผลิตพันธุมะพราวลูกผสมคันธุลี ศึกษามะพราวกะทิลูกผสม 5 สายพันธุ ไดแก น้ำหอมxกะทิ (NHK), มลายูสีแดง
ตนเตี้ยxกะทิ (RDK), ทุงเคล็ดxกะทิ (TKK), เวสทอัฟริกันตนสูงxกะทิ (WAK) และมลายูสีเหลืองตนเตี้ยxกะทิ (YDK) เลี้ยงบนสูตร
อาหารแข็ง 3 สูตรคือ Eeuwens medium (Y3), Murashige and Skoog (MS) และ Rillo et al. (B2) โดยคัดเลือกผลมะพราว
กะทิลูกผสม 5 สายพันธุ ท่ีอายุ 11 เดือน นำมาฟอกฆาเช้ือ วางเลี้ยงเอ็มบริโอบนอาหารแข็งในท่ีมืด เมื่อเอ็มบริโอมีการเกิดรากและ
ยอด นำเอ็มบริโอไปเลี้ยงบนอาหารเหลว 2 สูตร คือ Y3 และB2 ในหองสวาง ท่ีมีแสง 16 ช่ัวโมงตอวัน เปรียบเทียบการตอบสนอง
แตละพันธุท่ี 19 สัปดาห พบวา เอ็มบริโอของมะพราวกะทิลูกผสมสายพันธุ NHK, RDK และ TKK เมื่อเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร 
MS หรือ สูตร B2 ในที่มืด และอาหารเหลวสูตร Y3 ในที่สวาง สามารถพัฒนาเปนตนกลาสมบูรณมากที่สุด 80, 70 และ 70 
เปอรเซ็นต ตามลำดับ สวนมะพราวกะทิลูกผสมสายพันธุ WAK และ YDK เมื่อเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอ บนอาหารแข็งสูตร B2 ในที่มืด 
และอาหารเหลวสูตร B2 ในท่ีสวาง พบวา เอ็มบริโอสามารถพัฒนาเปนตนกลาสมบูรณมากท่ีสุด 70 และ 80 เปอรเซ็นต ตามลำดับ 
เมื่อเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอที่อายุ 32 สัปดาห บนอาหารแข็งสูตร Y3 ในที่มืด และอาหารเหลวสูตร B2 ในที่สวาง ตนกลามะพราว
ลูกผสมกะทิสายพันธุ WAK, NHK และ TKK มีความสูงเฉลี่ย 17.0, 14.5 และ 13.3 เซนติเมตร ตามลำดับ ตนกลาของมะพราวกะทิ
ลูกผสมสายพันธุ RDK มีความสูงเฉลี่ย 11.0 เซนติเมตร บนอาหารแข็งสูตร Y3 ในที่มืด และอาหารเหลวสูตร Y3 ในที่สวาง และ  
มะพราวกะทิลูกผสมสายพันธุ YDK มีความสูงเฉลี่ย 13.5 เซนติเมตร บนอาหารแข็งสูตร B2 ในท่ีมืด และอาหารเหลวสูตร B2 ในท่ี
สวาง ดังน้ันจึงสรุปไดวา สูตรอาหารท่ีเหมาะสมในการขยายพันธุมะพราวกะทิลูกผสมสายพันธุ NHK คือสูตร MS หรือ สูตร B2 ใน
ที่มืด และอาหารเหลวสูตร Y3 ในที่สวาง สายพันธุ RHK คือสูตร MS ในที่มืด และอาหารเหลวสูตร B2 ในที่สวาง และ สายพันธุ 
TKK, WAK และYDK คือสูตร B2 ในท่ีมืด และอาหารเหลวสูตร B2 ในท่ีสวาง สามารถนำเทคโนโลย ีและ protocol ไปใชประโยชน
สำหรับการผลิตเปนตนกลามะพราวกะทิ 100 เปอรเซ็นต เพ่ือจำหนายสูเกษตรกร 
คำสำคัญ: มะพราวกะทิ เอ็มบริโอ การเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอ 

 
Abstract 

Macapuno is a coconut cultivar which has an abnormal development of the endosperm caused by 
mutation in α-D-galactosidase gene alleles. The deficiency of α-galactosidase activity in coconut endosperm 
has been reported to cause inability of oligogalactomannan hydrolysis in endosperm resulting in curd coconut 
phenotype, soft semi-transparent jelly-like flesh filled practically the whole central cavity of coconut seeds, 
with little or no coconut water. The endosperm fails therefore to sustain the embryo, resulting in collapsed 
embryo and finally die without germination and further development. In this study, "embryo rescue" in vitro 
culture technique has been developed to increase the number of elite Macapuno. The research was carried 
out in 2018 - 2021 at Chumphon Horticultural Research Centre and Hybrid Coconut Khan thuli Seed Garden. 5 
varieties of Macapuno coconuts were studied, namely, NamHom x Kathi (NHK), Malayan Dwarf x Kathi (RDK), 
Thungkled x Kathi (TKK), West African Tall x Kathi (WAK). and Malayan Yellow Dwarf x Kathi (YDK) and cultured 
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on 3 solid media namely Eeuwens medium (Y3), Murashige and Skoog (MS) and Rillo et al. (B2). The embryo 
coconut was selected at 11 months, sterilized placed on solid medium, under dark conditionuntil the embryo 
developed into root and shoot. Seedling was cultured in two liquid media Y3 and B2 for 16 hours per day in 
the light condition. At 19 weeks, it was found that embryo of NHK, RDK and TKK varieties cultured on Y3, B2 
under the darkconditionand Y3 under light condition gave the best results in embryo development into seedling 
at 80, 70 and 70%, respectively. Whereas the embryo of WAK and YDK varieties cultured on solid B2 medium 
under dark condition and liquid B2 medium under light conditiongave the best results in embryo development 
into seedling at 70 and 80%, respectively. After culturing for 32 weeks, the embryo of WAK, NHK and TKK 
varieties cultured on solid Y3 medium and liquid B2 medium under light condition gave theplant height at 17.0, 
14.5 and 13.3 cm, respectively. Whereas RDK gave the plant height at 11.0 cm on solid Y3 medium under dark 
condition and 13.5 cm on solid B2 medium under light condition. The result can be concluded that the suitable 
medium for propagation of NHK variety was MS or B2 under dark and Y3 medium under light condition, RHK 
variety was MS under dark and liquid B2 medium under light condition and the TKK, WAK and YDK varieties was 
B2 under dark condition and liquid B2 medium under light condition. 
Keywords: Macapuno, embryo, embryo culture 
 
บทนำ  

มะพราวกะทิเปนมะพราวท่ีนิยมบริโภคเปนของหวาน มีเน้ือหนาฟู  ออนนุม และหวานมัน อรอย มีคุณคาทางโภชนาการ 
สามารถรับประทานเนื้อมะพราวดวยการโรยดวยน้ำตาล หรือนำไปแปรรูปเปนสวนประกอบของไอศกรีม  ขนมหวานแบบไทย ๆ 
จึงเปนท่ีตองการของตลาดขนมหวาน ตลาดคนรักสุขภาพ เน่ืองจากชวยใหรางกายมีภูมิคุมกันโรค ตอตานโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน 
โรคหัวใจ  โรคอวน ฯลฯ และมะพราวกะทิสามารถใชไดในอุตสาหกรรม เชน เครื่องสำอาง ฟลมหออาหารชนิด Biodegradable 
film อุตสาหกรรมยาและอาหารเสริม เปนตน ผลผลิตที่มีอยูในปจจุบันไมเพียงพอกับความตองการ ทำใหมะพราวกะทิมีราคา
คอนขางแพง สำหรับประเทศฟลิปปนส เปนประเทศที่นิยมบริโภคมะพราวกะทิ  โดยแปรรูปเปนขนมหวานและสวนประกอบของ
อาหารวาง เชน pies และ tarts ซึ่งเปนไอศกรีมท่ีมีรสชาติดีท่ีสุดในโลก และเปนประเทศเดียวท่ีสงออกในรูปของผลิตภัณฑแปรรูป
มะพราวกะทิไปตางประเทศ โดยมีปริมาณและมูลคาในการสงออก ในป 2534 สงออก 420 ตัน มูลคา 40 ลานบาท และในป 2537 
เพ่ิมข้ึนเปน 643 ตัน มูลคา 64 ลานบาท (Romulo, 1996) 

ศิวเรศ และคณะ (2562) รายงานวา การใชเนื้อมะพราวกะทิในประเทศไทย ในป 2562 ประมาณ 150,000 กิโลกรัม 
หรือประมาณ 300,000 ผล ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากป 2561 ถึง 30 เปอรเซ็นต แตก็มีปริมาณมะพราวกะทิไมเพียงพอกับความ
ตองการของตลาด จึงเปนอุปสรรคท่ีทำใหมะพราวกะทิไมสามารถพัฒนาตอได หากสามารถทำใหมะพราวกะทิมีปริมาณมากข้ึน จะ
ทำใหอุตสาหกรรมมะพราวกะทิพัฒนาเพ่ือแปรรูปสงออกได ในปจจุบันมีแนวโนมการขยายตัวของตลาดมะพราวกะทิสูงมาก ผูผลิต
สามารถซื้อขายสินคาผานทางออนไลน  ใน facebook หรือ แพลทฟอรมอีคอมเมิรซ เชน Shopee และ lazada ซึ่งมีราคาสูงถึง 
150-250 บาท/ผล ซึ่ง สมภพ แซลิ้ม  เจาของแบรนด Thapsakae Coco ผูประกอบการจำหนายผลิตภัณฑมะพราวกะทิ ใน
รูปแบบมะพราวกะทิลูกสด, เน้ือมะพราวกะทิแชแข็ง, ไอศกรีมมะพราวกะทิ, มะพราวกะทิเชือ่ม และมะพราวกะทิแบบเกล็ดเพ่ือ
นำไปเปนสวนผสมในการทำเบเกอรี่ กลาววาในป 2561 มีรายไดจากการขายมะพราวกะทิสดและแปรรูปประมาณ 3.5 ลานบาท 
และคาดวาจะเพ่ิมในป 2562 อีก 40%   

การเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอ (embryo culture) เปนเทคนิคที่ปฏิบัติกันในหมูนักปรับปรุงพันธุมาเปนเวลานานประโยชนท่ี
สำคัญคือ การชวยเอ็มบริโอของพืชท่ีผสมขาม species หรือขาม genus แลวกลายเปนหมันใหเจริญเติบโตเปนตนท่ีสมบูรณ ตอมา
ไดนำเทคนิคนี้มาใชในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยไมอยางแพรหลาย ในป 1974 de Guzman ชาวฟลิปปนส ไดทำการทดลอง
เพาะเลี้ยงมะพราวกะทิ (macapuno) ไดเปนผลสำเร็จเนื่องจากมะพราวกะทิ ไมสามารถงอกไดในธรรมชาติ เพราะเนื้อมะพราว 
(solid endosperm) ออนนุม และเนาเสียเร็ว ทำใหเอ็มบริโอตายกอนเจริญเปนตนและราก ในป 1982 de Guzman และdel 
Rosario พบวามะพราวกะทิท่ีเพาะเลี้ยงโดย embryo culture เมื่อตกผลแลวจะไดผลตรงตามสายพันธุของมะพราวกะทิ 

การใชเทคนิค embryo rescue ของมะพราวกะทิ ซึ ่งเปนพันธุ เฉพาะในประเทศฟลิปปนส (Blake, 1995) ประสบ
ความสำเร ็จในการเพาะเล ี ้ยง zygotic embryos ในห องปฏ ิบ ัต ิการหลายแห ง (Ashburner, 1991; Assy-Bah, 1989; 
Karunaratne et al., 2009; Rillo และ Paloma, 1990) ทำใหเอ็มบริโอของมะพราวมีการเจริญเติบโตเปนตนได ป 1976 
Eeuwens ใชสูตรอาหาร Y3 มีการเจริญเติบโตมากกวาการใชสูตรอาหาร White, Heller หรือ Murashige and Skoog (MS) 
สมชาย และคณะ (2551) ประสบความสำเร็จในการทำ embryo culture กับมะพราวกะทิ และปจจุบันใชเปนระบบการผลิต
มะพราวกะทิพันธุดีของกรมวิชาการเกษตร แตประสิทธิภาพการผลิตตนกลาที่ไดยังต่ำ ประมาณ 20 เปอรเซ็นต เพื่อใหการวิจัย
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมะพราวในการเพิ่มปริมาณตนพันธุดีของมะพราวกะทิใหเพียงพอกับความ
ตองการของเกษตรกร จากการพัฒนาการเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอ จนกระทั่งพัฒนาเปนตนพรอมรากใชเวลา 12 - 16 เดือน จึงมี
การศึกษาครั้งน้ี เพ่ือผลิตตนกลามะพราวกะทิพันธุดีใหเพียงพอกับความตองการของเกษตรกร 



9 
 

 

AINR 1st 

The 1st Agricultural Innovation and Natural Resources Conference 2022  
Aug 18-19, 2022 

อุปกรณและวิธีการ  
อุปกรณ 

1. ผลมะพราวกะทิ 5 สายพันธุ อายุ 11 เดือน ไดแก 
  สายพันธุ น้ำหอม x กะทิ (NHK)  

  สายพันธุ มลายูสีแดงตนเตี้ย x กะทิ (RDK)  
  สายพันธุ ทุงเคล็ด x กะทิ (TKK)  
  สายพันธุ เวสทอัฟริกันตนสูง x กะทิ (WAK)  
  สายพันธุ มลายูสีเหลืองตนเตี้ย x กะทิ (YDK)  
2. อุปกรณในการเก็บผลผลติ เชน ตะขอเก่ียวมะพราว ไมไผเก่ียว และหลาว ฯลฯ 
3. สี แปลงทาสี พูกัน สำหรับทำเครื่องหมายตนมะพราว  
4. อุปกรณ และสารเคมีในการเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อ 

วิธีการ 
วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) มี 5 ซ้ำ มีขนาดของหนวยทดลอง (experimental 

unit) 10 ขวด (เอ็มบริโอ) ตอกรรมวิธีทดลอง คัดเลือกมะพราวกะทิทั้ง 5 สายพันธุ นำเอ็มบริโอที่อยูในผลพันธุมาเพาะเลี ้ยงใน
สภาพปลอดเช้ือ เริ่มจาก 
ข้ันตอนท่ี 1 การชักนำการงอกของเอ็มบริโอใหเกิดราก และยอด (Figure 1) โดย 
  
 - ปอกเปลือกมะพราวออก ใชมีดเปดกะลามะพราวแบงครึ่ง 
 -  ใชอุปกรณควานเน้ือมะพราวกะทิรอบเอ็มบริโอใหเปนรูปสี่เหลี่ยม หลังจากน้ันนำเอ็มบรโิอไปฟอกฆาเช้ือ และลางดวย 
น้ำกลั่นท่ีน่ึงฆาเช้ือ 3 ครั้ง  
 -  ใชมืดเฉือนนำเอาเอ็มบริโอออกจากเน้ือมะพราวกะทิ ในระหวางน้ีดำเนินการในตูปลอดเช้ือ 

-  นำเอ็มบริโอมะพราวกะทิที ่เตรียมไวเพาะเลี ้ยงในอาหารสังเคราะหบรรจุขวดที่ผานการฆาเชื ้อเรียบรอย อาหาร
สังเคราะห 3 สูตร ไดแก สูตรอาหาร Y3, สูตรอาหาร MS + 2,4-D และสูตรอาหาร B2 
 -  นำขวดเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอมะพราวกะทิไปไวในหองมืด อุณหภูมิ 25-27 องศาเซลเซยีส  
ข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนาของเอ็มบริโอภายในหองสวาง 
 -  นำตนกลาท่ีมียอดและราก จากหองมืด ยายลงอาหารแข็ง สูตร Y3 และ B2 วางหองท่ีมีแสง 14 ช่ัวโมงตอวัน อุณหภูมิ 
25-30 องศาเซลเซยีส 
 -  เมื่อเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอเปนเวลา 12 สัปดาห ทำการตัดจาวออก และเปลี่ยนอาหารโดยวางในอาหารแข็งสูตรเดิม และ
วางในหองสวาง 
 -  เมื่อเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอเปนเวลา 16 สัปดาห เปลี่ยนอาหารจากอาหารแข็งเปนอาหารเหลว โดยใชสูตรอาหารเดิม และ
เปลี่ยนอาหารทุก ๆ 1 เดือน บันทึกอัตราการรอดชีวิตของตนกลาและความสูงตน 
 
ผลและวิจารณผลการทดลอง   
 การเพาะเลี ้ยงเอ็มบริโอมะพราวกะทิ 5 สายพันธุ  (ใชเอ็มบริโอ จากผลมะพราวอายุ 11 เดือน จำนวน 10 อัน/ 
Treatment) บนสูตรอาหารแข็ง 3 สูตร ไดแก สูตรอาหาร Y3 ดัดแปลง (control), สูตร B2 และสูตร MS ที่เติม 2,4-D ผลการ
ทดลองการเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอ ในที่มืด เมื่อเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอเปนระยะเวลา 5 สัปดาห นำเอ็มบริโอที่พัฒนาทางยอดและราก 
จากหองมืด ยายลงอาหารแข็ง สูตร Y3 และ B2 วางหองท่ีมีแสง 14 ช่ัวโมงตอวัน อุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส  
 หลังเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอของมะพราวกะทิ 5 สายพันธุ เปนเวลา 19 สัปดาห พบวา ลักษณะตนกลามีการยดืยาวของยอด
และมีการพัฒนาสวนรากหลักและรากแขนงเพ่ิมมากข้ึน มะพราวลูกผสมกะทิสายพันธุ NHK ท่ีเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตรอาหาร MS 
(ท่ีมืด)/ Y3 (ท่ีสวาง) (Treatment 3) และ สูตรอาหาร B2 (ท่ีมืด)/ Y3 (ท่ีสวาง) (Treatment 5) สามารถพัฒนาเปนตนกลาสมบูรณ
มากท่ีสุด 80 เปอรเซ็นต แตจากการเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอของมะพราวลูกผสมกะทิสายพันธุ RDK พบวา สูตรอาหาร MS (ท่ีมืด)/ B2 
(ที่สวาง) (Treatment 4) และ สูตรอาหาร B2 (ที่มืด)/ Y3 (ที่สวาง) (Treatment 5) สามารถพัฒนาเปนตนกลาสมบูรณมากที่สุด 
70 เปอรเซ็นต การเพาะเลี ้ยงเอ็มบริโอของมะพราวลูกผสมกะทิสายพันธุ  TKK พบวา สูตรอาหาร MS (ที ่มืด)/ Y3 (ที ่สวาง) 
Treatment 3 และ สูตรอาหาร B2 (ที ่มืด)/ B2 (ที ่สวาง) (Treatment 6) สามารถพัฒนาเปนตนกลาสมบูรณมากที่ส ุด 70 
เปอรเซ็นต มะพราวลูกผสมกะทิสายพันธุ WAK และ YDK พบวา สูตรอาหาร B2 (ที่มืด)/ B2 (ที่สวาง) (Treatment 6) สามารถ
พัฒนาเปนตนกลาสมบูรณมากท่ีสุด 70 และ 80 เปอรเซ็นต ตามลำดับ (Figure 2) (Table 1) 
 การเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอมะพราวลูกผสมกะทิสายพันธุ NHK  เปนเวลา 32 สัปดาห ในที่มืดและที่สวาง พบวา การ
เจริญเติบโตดานความสูงตนในแตละกรรมวิธี ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยความสูงตนเฉลี่ย 7.6 - 14.5 
เซนติเมตร (Table 2) สายพันธุ RDK มีความสูงตนเฉลี่ย 5.8 - 11.0 เซนติเมตร (Table 2) แตสายพันธุ TKK พบวา ความสูงตน
เฉลี่ยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยในกรรมวิธีที่ 2 และ กรรมวิธีท่ี 4 มีความสูงตนเฉลี่ยมากที่สุดที่ 13.3 
เซนติเมตร และ 13.2 เซนติเมตร ตามลำดับ และกรรมวิธีที่ 3 มีความสูงตนเฉลี่ยนอยที่สุดที่ 5.8 เซนติเมตร (Table 2) ในขณะท่ี
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สายพันธุ WAK และ YDK พบวา ความสูงตนในแตละกรรมวิธีไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยความสูงตนเฉลี่ย 
4.5 - 17.0 เซนติเมตร และ 5.3 - 13.5 เซนติเมตร ตามลำดับ (Table 2) (Figure 3) 
 การศึกษาการเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอมะพราวกะทิลูกผสม 5 สายพันธุ ดำเนินการเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอเปนชุดเดียวกัน จะเปน
ผลพันธุท่ีเก็บเก่ียวในชวงเวลาใกลเคียงกัน แตในแตละชุดไดรับปจจัยดานสภาพแวดลอมท่ีแตกตางกันในแตละครั้งของการผสมพันธุ 
ซึ่งสงผลตอความสมบูรณของผลพันธุ เนื่องจากการผสมพันธุระหวางพอแมพันธุคนละตน หรือบางทะลายที่ไดจากพอและแม
เดียวกันการสุกแกไมพรอมกัน ดวยลักษณะทางสรีรวิทยามะพราวเปนพืชท่ีมีการทยอยบานของดอกตัวเมียใชระยะเวลาประมาณ 7 
- 15 วัน จนกวาจะบานหมด (ทิพยา และคณะ, 2564) การทดลองพบวาสูตรอาหารมีผลตอการเกิดยอดในท่ีมืดและการพัฒนาเปน
ตนและรากในที ่สวาง โดยเอ็มบริโอที ่เลี ้ยงบนสูตรอาหาร B2 มีแนวโนมการเจริญเติบโตที ่ดีกวา เนื ่องจากความเขมขน 
Micronutrient elements และ Growth factor สูตรอาหาร B2 สูงกวา สูตรอาหาร Y3 10 เทา และจากการเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอ 
การพัฒนาในท่ีมืด การพัฒนาในหองสวางและการพัฒนาเปนตนกลาท่ีสมบูรณในแตละชุด เปอรเซ็นตการพัฒนาท่ีลดลงอาจข้ึนอยู
กับการจัดการแปลงพอแมพันธุ ความสมบูรณของผลพันธุ และการจัดการภายในหองปฏิบัติการ และจากการทดลองปรับเปลี่ยน
วิธีการและสูตรอาหาร การเกิดยอด การพัฒนาเปนตนออน จนกระทั่งเปนตนกลาที่มีใบและรากท่ีสมบูรณ ใชเวลา 8 เดือน ซึ่ง
สามารถลดระยะเวลาการเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอจากแบบปฏิบัติเดิมท่ีใชเวลาเพาะเลี้ยง 12 เดือน (Figure 4) 

สรุปผล  
สายพันธุมะพราวกะทิลูกผสมท่ีแตกตางกันสงผลตอการตอบสนองตอสูตรอาหารท่ีแตกตางกัน โดยสูตรอาหารท่ีเหมาะสม

สำหรับขยายพันธุมะพราวกะทิลูกผสมสายพันธุ NHK คือสูตร MS ท่ีเติม 2,4-D หรือ สูตร B2 ในท่ีมืด และอาหารเหลวสูตร Y3 ใน
ท่ีสวาง เอ็มบริโอสามารถพัฒนาเปนตนกลาสมบูรณมากท่ีสุด 80 เปอรเซ็นต สายพันธุ RDK คือ สูตร MS ในท่ีมืด และอาหารเหลว
สูตร B2 ในที่สวาง เอ็มบริโอสามารถพัฒนาเปนตนกลาสมบูรณมากที่สุด 70 เปอรเซ็นต และ สายพันธุ TKK, WAK และ YDK คือ 
สูตร B2 ในท่ีมืด และอาหารเหลวสูตร B2 ในท่ีสวาง 

คำขอบคุณ 
คณะผูดำเนินงานขอขอบคุณกรมวิชาการเกษตร ที่สนับสนุนใหมีการดำเนินงานโครงการนี้ โดยใชงบประมาณของเงิน

รายไดจากการดำเนินงานวิจัยดานการเกษตร ขอขอบคุณ บริษัทไทยโคโคนัท ท่ีใหการสนับสนุนผลพันธุมะพราวกะทิ เพ่ือใชในการ
ทดสอบ protocol การเพาะเลี ้ยง embryo ขอขอบคุณนายสมชาย วัฒนโยธิน และนางสาวยุพิน กสินเกษมพงษ ปจจุบัน
ขาราชการบำนาญ ที่ใหคำแนะนำ และคำปรึกษาตาง ๆ ในขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย และนางวิไลวรรณ ทวิชศรี นักวิชาการ
เกษตรชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยพืชสวน ที่ใหคำแนะนำ คำปรึกษาตาง ๆ และการประสานงานในการดำเนินงานวิจัย 
ขอขอบคุณ นางสาวศิริลักษณ แกวสุรลิขิต นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  นางสาวนิศารัตน ทวีนุต นักวิชาการเกษตรชำนาญ
การพิเศษ กองวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร และนางสาวนนทกร จันทรแสง ปจจุบันขาราชการบำนาญ รวมวิจัยในสวน
การยายตนกลาอนุบาล และใหคำแนะนำแกเจาหนาที่หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สถาบันวิจัยพืชสวน ตลอดจนเจาหนาท่ี 
พนักงานราชการท่ีมีสวนเก่ียวของ และขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารการดำเนินงานวิจัยดานการเกษตร ท่ีปรึกษาโครงการ นาย
สัญชัย ตันตยาภรณ  นางปยนุช นาคะ  นายประเสริฐ อนุพันธ และคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยดานการเกษตร 
กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร ท่ีใหคำแนะนำและ คำปรึกษาตาง ๆ 
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Figure 1 Sterilization of endosperm, dissection and inoculation on the media 
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Figure 2 Characteristics of 5 varieties macapuno seedling at 19-week-old, NHK (A), RDK (B), TKK (C), WAK (D) and 
YDK (E) 

 

 

Figure 3 Characteristics of 5 varieties macapuno seedling at 32-week-old, NHK (A), RDK (B), TKK (C), WAK (D) 
and YDK (E)  
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Figure 4 Comparison of the time period of the traditional practice of macapuno embryo culture and modified methods. 
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Table 1 Effects of culture media and conditions on embryo development of 5 varieties of macapuno at 19 
weeks of culture under dark condition and transferred to light condition. 

Media and conditions 
Embryo development (%) 

NHK RDK TKK WAK YDK 

Treatment 1 Y3 (dark room)/ Y3 (light room) (control) 70 30 40 30 70 

Treatment 2 Y3 (dark room)/ B2 (light room)  40 60 60 20 50 

Treatment 3 MS (dark room)/ Y3 (light room)  80 50 70 30 40 

Treatment 4 MS (dark room)/ B2 (light room)  40 70 60 30 50 

Treatment 5 B2 (dark room)/ Y3 (light room)  80 70 60 40 60 

Treatment 6 B2 (dark room)/ B2 (light room) 60 60 70 70 80 

 
 
Table 2 Effects of culture media and conditions on shoot length of five macapuno hybrid lines at 32 weeks of 

culture  

Treatment 
Shoot length (cm.) 

NHK RDK TKK WAK YDK 

Treatment 1 Y3 (dark room)/ Y3 (light room) (control) 8.7 b 11 7.0b 10.0 ab 6.0ab 

Treatment 2 Y3 (dark room)/ B2 (light room)  14.5 a 9.3 13.3 a 17.0 a 5.3b 

Treatment 3 MS (dark room)/ Y3 (light room)  11.0 ab 8.9 5.8 b 3.0 c 13.3 ab 

Treatment 4 MS (dark room)/ B2 (light room)  9.8 ab 9.8 13.2 a 9.7 b 0 

Treatment 5 B2 (dark room)/ Y3 (light room)  11.7 ab 5.8 8.7 b 12.5 ab 7.2 ab 

Treatment 6 B2 (dark room)/ B2 (light room) 7.6 b 8.4 8.3 b 6.5bc 13.5 ab 

C.V. (%) 22.66 32.84 23.41 22.26 46.66 

Within row values with the same letter are not significantly different at p≤0.05 according to the DMRT. 
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การขยายพันธุมันข้ีหนูในสภาพปลอดเช้ือเพ่ือการอนุรักษ  
In Vitro Propagation of Hausa Potato (Plectranthus rotundifolius) for Conservation 
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บทคัดยอ 
มันข้ีหนูเปนพืชทองถ่ินทางภาคใตของประเทศไทย และขยายพันธุโดยใชหัว นิยมนำหัวมาใชประกอบอาหารพ้ืนบานทาง

ภาคใต ถือเปนความมั่นคงทางอาหารท่ีสำคัญ จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือขยายพันธุ และอนุรักษพันธุมันข้ีหนูในสภาพปลอดเช้ือ พบการ
สรางยอดของมันขี้หนูท่ีเพาะเลี้ยงบนอาหารสงัเคราะหสูตร MS เติม IAA เขมขน 1 มก./ล. รวมกับ BA เขมขน 3 มก./ล. หลังจาก
นั้นชักนำใหเกิดรากบนอาหารสูตรสังเคราะห MS เติม IBA เขมขน 2 มก./ล. และการเก็บรักษามันขี้หนูในสภาพปลอดเชื้อ (การ
ชะลอการเจริญเติบโต) สามารถเก็บรักษาไดนานสูงสุด 6 เดือน อยางมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ แมไมมีการเปลี่ยนอาหาร เมื่อเลี้ยงบน
อาหารสูตรสังเคราะห ¼ MS เติมน้ำตาลแมนนิทอลเขมขน 10 ก./ล. และเมื่อนำสวนขอและยอดสีเขียว กลับมาทดสอบอัตราการ
รอดชีวิตบนอาหารสูตรสังเคราะห MS เติม IAA เขมขน 1 มก./ล. รวมกับ BA เขมขน 3 มก./ล. กอนยายลงบนอาหารสูตร
สังเคราะห MS รวมกับ IBA เขมขน 2 มก./ล. พบวา ตนสามารถเจริญเติบโตไดตามปกติ 
คำสำคัญ: มันข้ีหนู การขยายพันธุ ในหลอดทดลอง การอนุรักษ 

 
Abstract 

Hausa Potato (Plectranthus rotundifolius) is a native plant to the southern of Thailand and propagated 
by tubers. It is commonly used for cooking local dishes in the southern region. This is important to food security. 
Therefore, the objective is to study methods of propagation for conservation by in vitro method. It was found 
that the shoot explant could be propagated by culturing on MS medium supplemented with 1 mg/l Indoleacetic 
acid (IAA) in combination of 3 mg/l 6-Benzyladenine (BA). Murashige and Skoog (MS) medium with 2 mg/l 
Indolebutyric acid (IBA) was found suitable for root induction. The result revealed for in vitro conservation that 
the plants cultured on ¼ MS with 10 g/l mannitol could be preserved for 6 months without subculture significant 
difference. The bud and apex green of those plantlets were tested their survival rate by culturing on MS medium 
with 1 mg/l IAA and 3 mg/l BA followed by transferring on MS medium with 2 mg/l IBA. The results showed that 
they were able to regrowth with normal growth. 
Keywords: Plectranthus rotundifolius, propagation, in vitro, conservation 
 
บทนำ  
 มันขี้หนู ชื่อสามัญ Hausa potato, Country potato, Chinese potato, Madagascar potato มีชื่อวิทยาศาสตรวา 
Plectranthus rotundifolius เปนพืชเศรษฐกิจเฉพาะพื้นที ่ภาคใตตอนลางสรางรายไดใหเกษตรกร และปลูกบริโภคภายใน
ครอบครัว  มันขี้หนูเปนพืชลมลุกขนาดเล็ก มีหัวใตดิน สามารถรับประทานและใชหัวในการขยายพันธุ เปนมันพื้นเมืองที่มีถ่ิน
กำเนิดในแอฟริกา นำมาเปนพืชอาหารใชสวนหัวใตดินรับประทานและพืชเศรษฐกิจ เชน ไนจีเรีย กานา เปนตน (Safwan and 
Mohamemed, 2016; Enyiukwu et al., 2014 และ Sugri et al., 2013) ลำตนสูงประมาณ 1-2ฟุต อวบน้ำมีขนปกคลุม ลำตน
มีลักษณะเหลี่ยมและทอดเลือ้ย ใบเปนใบเดี่ยว รูปกลมแกมไข ขอบใบหยัก ปลายใบมน ออกใบตรงขามสลับตั้งฉากกันโดยออกจาก
หัว ใบแผบนผิวดิน ขนาดของใบ ยาวประมาณ 605-8.5 เซนติเมตร (ซม.) กวางประมาณ 5-7 ซม. กานใบยาว 4-5 ซม. ดอกมีขนาด
เล็ก สีขาวอมมวง ชอดอกออกท่ีปลายยอด จะชูตั้งสูงไมคอยติดผล หัวมีขนาดเล็ก พัฒนาจากรากเพ่ือสะสมอาหารเกิดข้ึนบริเวณขอ
ของลำตน ขนาดหัวยาวประมาณ 3-5 ซม. ทรงกระบอกหัวทายปาน เสนผาศูนยกลาง 1.5-3 ซม. ผิวเปลือกสีน้ำตาล เน้ือในมีสีขาว
หรือมวง หัวคือสวนท่ีใชรับประทาน มีรสชาติมัน นำมาประกอบอาหารทองถ่ินทางภาพใต เชน แกงสม แกงเหลือง แกงไตปลา และ
แกงกะทิตางๆ นอกจากนี้ยังสามารถนำมาแปรรูปเปนแปงได (ฎายิน, 2543) มันขี้หนูเปนพืชที่ออนแอตอไสเดือนฝอย เนื่องจากมี
รากสะสมอาหารในรูปของหัวมันที่อยูในดินจึงทำใหไสเดือนฝอยเขาทำลายทั้งระบบรากและหัวมัน โดยทำใหรากเกิดโรครากปม
และหัวเกิดโรคหัวหูดได การปลูกโดยทั่วไปของเกษตรกรไมมีการคัดหัวพันธุมนัขี้หนูเนื่องจากเขาใจผิดวาลักษณะของหูดหรือตุมท่ี
หัวพันธุ คือตาที่จะแตกเปนตนออน ดังนั้นเมื่อมนัขี้หนูงอกรากออกมา ไสเดือนฝอยฟกเปนตัวออนจึงออกมาจากบริเวณที่เปนหูด
และเขาทำลายรากและหัวมนัข้ีหนูตอไป แนวทางการปองกันไสเดือนฝอยคือ การเลือกใชสารเคมี และเช้ือราปฏิปกษ และการเลือก
พื้นที่ที่ไมมีไสเดือนฝอยระบาด แตในประเทศไทยยังขาดขอมูลการวิจัยที่เกี่ยวของกับการขยายหัวมันขี้หนูปลอดโรค และการ
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อนุรักษพันธุ ในการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนแนวทางการขยายพันธุมันข้ีหนูในสภาพปลอดเช้ือเพ่ือการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
และเปนทางเลือกหนึ่งที่สามารถชวยเกษตรเพื่อใหไดหัวพันธุที่ปลอดไสเดือนฝอย เปนพืชอาหารหรือพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของ
ประเทศไดตอไปในอนาคต 

อุปกรณและวิธีการ  
การขยายพันธุมันขี้หนูในสภาพปลอดเชื้อ  

การฟอกฆาเชื้อ นำชิ้นสวนเนื้อเยื่อมันขี้หนู (ยอด และขอ) ลางผานน้ำไหล และลางดวยน้ำยาทำความสะอาด ลาง
ดวยน้ำสะอาด ฟอกฆาเช้ือในสภาพปลอดเช้ือ โดยนำไปแชในสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด ความเขมขน 20 % ท่ีเติม tween20 
จำนวน 2 หยด เขยาเปนเวลา 5 นาที แลวจึงลางดวยน้ำกลั่นนึ่งฆาเชื้อแลว 3 ครั้ง จากนั้นแชในสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด 
ความเขมขน 5 % ที่เติม tween20 จำนวน 2 หยด เขยาเปนเวลา 10 นาที แลวจึงลางดวยน้ำกลั่นนึ่งฆาเชื้อแลว 3 ครั้ง หลังจาก
น้ันแบงการดำเนินงาน 2 สวน คือสวนท่ี 1. การขยายมันข้ีหนูในสภาพปลอดเช้ือในอาหารสูตรสังเคราะห MS รวมกับ IAA 1 mg/l 
และ BA 3 mg/l ซึ่งเปนสูตรสังเคราะหในการเพาะเลี ้ยงเนื้อเยื ่อกวาวเครือขาวของคุณสุภาภรณ ภัทรสุทธิ สำนักวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพ (ไมมีเอกสารเผยแพร) เพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูข้ันตอนท่ี 2 ตามกรรมวิธีท่ีกำหนดไว และสวนท่ี 2. การชักนำ
ใหเกิดรากบนอาหารสูตรสังเคราะห MS รวมกับ IBA 2 mg/l (MSr) ซึ่งเปนสูตรสังเคราะหในชักนำรากกวาวเครือขาวของ        
คุณสุภาภรณ ภัทรสุทธิ สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ (ไมมีเอกสารเผยแพร) เพ่ือการนำออกปลูกในสภาพโรงเรือนทดลอง 

การเก็บรักษามันขี้หนูในสภาพปลอดเชื้อ  
หลังจากน้ันนำมันข้ีหนูท่ีไดจากการขยายในสภาพปลอดเช้ือมาทดสอบสูตรอาหารเพ่ือชะลอการเจริญเติบโตของพืช 

(slow growth) โดยวางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design ; CRD) 9 กรรมวิธี ประกอบดวย  
กรรมวิธีที่ 1 MS (control) กรรมวิธีที่ 2 MS รวมกับ Mannitol 10 g/l กรรมวิธีที่ 3 MS รวมกับ Mannitol 20 g/l กรรมวิธีท่ี 4 
½ MS กรรมวิธีท่ี 5 ½ MS รวมกับ Mannitol 10 g/l กรรมวิธีท่ี 6 ½ MS รวมกับ Mannitol 20 g/l กรรมวิธีท่ี 7 ¼ MS กรรมวิธี
ท่ี 8 ¼ MS รวมกับ Mannitol 10 g/l กรรมวิธีท่ี 9 ¼ MS รวมกับ Mannitol 20 g/l  

ผลการทดลอง  
การขยายชิ้นสวนมนัขี้หนูในสภาพปลอดเชื้อ  
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันขี้หนูในสภาพปลอดเชื้อที่อายุ 150 วัน (Figure 1) หลังจากนั้นแบงจำนวนมันขี้หนูสำหรับ

ดำเนินการเพ่ิมปริมาณเพ่ือนำเขาการทดลองการชะลอการเจริญเติบโตในสภาพปลอดเช้ือ และสำหรับการชักนำใหเกิดราก เพ่ือการ
เตรียมตนในการทดสอบการออกปลูกในสภาพโรงเรือนทดลอง และเตรียมความพรอมชิ้นสวนเนื้อเยื่อนำเขาการทดลองการชะลอ
การเจริญเติบโตในสภาพปลอดเชื ้อ (Figure 2) การเตรียมตัวอยางมันขี ้หนูในสภาพปลอดเชื ้อเพื่อเขาขั ้นตอนการชะลอการ
เจริญเติบโต (Figure 3) 

 

 
 

Figure 1 Hausa Potato in in vitro (150 days) 
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Figure 2 Hausa Potato has roots in in vitro 

 

 
Figure 3 Hausa Potato for in vitro conservation 

การเก็บรักษามันขี้หนูในสภาพปลอดเชื้อ 
การเก็บรักษามันขี้หนูในสภาพปลอดเชื้อ โดยการนำยอดและขอของมันขี้หนู ฟอกฆาเชื้อและนำเขาเพาะเลี้ยงในสภาพ

ปลอดเชื้อ เพื่อดำเนินการขยายชิ้นสวนเนื้อเยื่อ สำหรับการทดลองการเก็บรักษามันขี้หนูในสภาพปลอดเชื้อตามกรรมวิธีที่กำหนด 
พบวา ในระยะเวลา 2 เดือน ทั้ง 9 กรรมวิธี เนื้อเยื่อของมันขี้หนูยังมีสีเขียว และ ในกรรมวิธีที่ไมเติม mannitol (กรรมวิธีที่ 1, 4 
และ7) ลักษณะตนของมันขี้หนูมีการเจริญเติบโตทางดานขอปกติ ดังแสดงใน Figure 4 สำหรับกรรมวิธีที่เติม mannitol 10 g/l 
(กรรมวิธีท่ี 2, 5 และ8) ลำตนและใบมีลักษณะอวบ สีเขม และการเจริญเติบโตชากวากรรมวิธีท่ีไมเติม mannitol ท้ังน้ีสามารถเก็บ
รักษามันข้ีหนู ในสภาพปลอดเช้ือ (ชะลอการเจริญเติบโต) กอนยอดเหลืองเกินรอยละ50 ไดท่ีอายุ 6 เดือน แมไมมีการ subculture 
คือ กรรมวิธีท่ี 8 (¼ MS รวมกับ mannitol 10 g/l) ซึ่งมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบท้ัง 9 กรรมวิธี 
ดังแสดงใน Figure 5 และ Table 1 ทั้งนี้กรรมวิธีท่ี 7 และ 9 (¼ MS และ ¼ MS รวมกับ mannitol 20 g/l ตามลำดับ) สามารถ
ชะลอการเจริญเติบโตไดที่อายุ 5 เดือน สวนกรรมวิธีท่ี 1-6 (1. MS, 2. MS รวมกับ mannitol 10g /l, 3. MS รวมกับ mannitol 
20g /l, 4. ½ MS, 5. ½ MS รวมกับ mannitol 10g /l และ 6. ½ MS รวมกับ mannitol 20 g/l) สามารถชะลอการเจริญเติบโต
ไดที่อายุ 4 เดือน และในเดือนที่ 6 ตนและใบมีสีน้ำตาลซึ่งหมายถึงไมมีชีวิต และในกรรมวิธีที่ 8 เมื่อนำชิ้นสวนสีเขียวกลับมา
ทดสอบอัตราการรอดชีวิตบนอาหารสูตรสังเคราะห MS และสามารถเจริญเติบโตไดตามปกติ 
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Figure 4 Effect of concentrations of MS medium and mannitol on Hausa Potato in in vitro conservation at 2    
            months. (T1. MS (control), T2. MS + Mannitol 10 g/l, T3. MS + Mannitol 20 g/l, T4. ½ MS, T5. ½ MS +   
              Mannitol 10 g/l, T6. ½ MS + Mannitol 20 g/l, T7. ¼ MS, T8. ¼ MS + Mannitol 10 g/l, T9. ¼ MS + Mannitol 20   
              g/l) 

  

 
 

 

 

 

Table 1 Average survival rate of Hausa Potato in in vitro conservation at 50 % (month) 

Culture medium 
Mannitol 

(g/l) 
Average survival rate of Hausa Potato in in 

vitro conservation at 50 % (month)* 
1. MS (control) 0 4 c  
2. MS  10 4 c 
3. MS  20 4 c 
4. ½ MS  0 4 c 
5. ½ MS  10 4 c 
6. ½ MS  20 4 c 
7. ¼ MS  0 5 b 
8. ¼ MS  10 6 a 
9. ¼ MS  20 5 b 

C.V. (%)  10 
*The average followed by the same character in each treatment is not statistically different as compared by DMRT at 95% 
reliability level  

 

วิจารณผล  
วิธีดำเนินการขยายมันขี้หนูในสภาพปลอดเชื้อ โดยการเพาะหัวมันขี้หนูบนกระดาษที่นึ่งฆาเชื้อในกลองที่มีความช้ืน

เหมาะสม (น้ำท่ีผานการน่ึงฆาเช้ือ) ภายในหองเตรียมอุปกรณ เมื่อตนมันข้ีหนูเจริญเตบิโตประมาณ 6-7 ขอ จึงตัดยอดและขอท่ีมีตา
ขางมันขี้หนูเขาสูขั้นตอนการฟอกฆาเชื้อเพื่อนำเขาเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อการขยายพันธุมันขี้หนูในสภาพปลอดเชื้อสามารถ
ขยายพันธุมันข้ีหนูไดในอาหารสูตรสังเคราะห MS รวมกับ IAA 1 mg/l และ BA 3 mg/l กอนยายลงบนอาหารสูตรสังเคราะห MS 
รวมกับ IBA 2 mg/l (MSr) เพ่ือชักนำใหเกิดราก 

การเก็บรักษามันขี้หนูในสภาพปลอดเชื้อ (ชะลอการเจรญิเติบโต) ในระยะเวลา 2 เดือน ทั้ง 9 กรรมวิธี เนื้อเยื่อของมัน
ขี้หนูยังมีสีเขียว และการเจริญเติบโตปกติในกรรมวิธีที่ไมเติม mannitol (กรรมวิธีที่ 1, 4 และ7) เนื่องดวยอาหารสูตรสังเคราะห 
MS มีวิตามินและแรธาตุครบถวน สำหรับกรรมวิธีที่เติม mannitol 10 g/l (กรรมวิธีที่ 2, 5 และ8) มีลักษณะใบอวบ สีเขม และ
การเจริญเติบโตชากวากรรมวิธีท่ีไมเติม mannitol เน่ืองดวย ความเขมขน mannitol ท่ีเพ่ิมข้ึนน้ันจะทำใหความสูงลดลง (ขอสั้น) 

Figure 5 Effect of concentrations of MS medium and mannitol Hausa Potato in in vitro conservation at 6 
months.    

            (T1. MS (control), T2. MS + Mannitol 10 g/l, T3. MS + Mannitol 20 g/l, T4. ½ MS, T5. ½ MS + Mannitol 10 g/l, 
T6. ½ MS + Mannitol 20 g/l, T7. ¼ MS, T8. ¼ MS + Mannitol 10 g/l, T9. ¼ MS + Mannitol 20 g/l)  
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เนื่องดวย mannitol มีคุณสมบัติเปนสาร osmoticum เมื่อผสมลงในอาหารจะทำใหความดันออสโมติกของอาหารสูงขึ้น ซึ่งเปน
ผลใหการดูดซับไอออนของรากผิดปกติ จึงทำใหการเจริญเติบโตของพืชลดลง แตการแตกหนอตอบสนองตอสารชนิดนี้ของพืชจะ
แตกตางกันเพราะพันธุกรรมตางกัน ทั้งนี้มันขี้หนูสามารถเก็บรักษาในสภาพปลอดเชื้อที่อายุ 6 เดือน แมไมมีการ subculture คือ 
กรรมวิธีท่ี 8 (¼ MS + mannitol 10 g/l) ซึ่งมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบท้ัง 9 กรรมวิธี สอดคลอง
กับการทดลองของ สนธิชัย (2548) ในการเก็บรักษาพืชวงศขิง (ขิง ไพล และขมิ้นออย) ในขณะที่การเก็บรักษาบนอาหารสูตร
สังเคราะห ¼ MS รวมกับ mannitol (0, 10 และ 20 g/l) น้ันใบมีสีเหลืองอาจเน่ืองจากปริมาณธาตุอาหารท่ีถูกจำกัดใหเหลือเพียง
หนึ่งในสี่สวน แตใบและรากยังคงมีสีเขียวบางสวน และการทดลองของ นุชจรี และสุรีภรณ (2563) พบวา การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ของมันจาวพราวบนอาหารสูตรสังเคราะห MS + mannitol 20 g/l ทำใหจำนวยยอด เปอรเซ็นตการเกิดรากและความสูงของตน
นอยท่ีสุด 

สรุปผล 
การขยายพันธุมันขี้หนูสามารถทำไดในสภาพปลอดเชื้อ ในอาหารสูตรสังเคราะห MS รวมกับ IAA 1 mg/l และ BA 3 mg/l 

กอนยายลงบนอาหารสูตรสังเคราะห MSr ทั้งนี ้ การเก็บรักษามันขี ้หนูสามารถเก็บรักษาไดที ่อายุใน 6 เดือน แมไมมีการ 
subculture เมื่อเลี้ยงบนอาหารสูตรสังเคราะห ½ MS รวมกับ mannitol 10 g/l และเมื่อนำชิ้นสวนสีเขียวกลับมาทดสอบอัตรา
การรอดชีวิตบนอาหารสูตรสังเคราะห MS รวมกับ IAA 1 mg/l และ BA 3 mg/l กอนยายลงบนอาหารสูตรสังเคราะห MSr 
สามารถเจริญเติบโตไดตามปกติ แตไมสามารถนำตนมันข้ีหนูออกปลูกในสภาพโรงเรือนทดลองได   
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บทคัดยอ  
การเตรียมอาหารสำหรับเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อพืช จะใชวิธีการฆาเช้ืออาหารดวยอุณหภูมิสงูและแรงดันไอน้ำตามวิธีมาตรฐาน 

ซึ่งจำเปนตองใชเครื่องมือที่มีราคาคอนขางสูง ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเขมขนของคลอร็อกซตอการฆาเช้ือ
อาหาร และการพัฒนาของช้ินสวนใบแอฟริกันไวโอเล็ต เปรียบเทียบกับการฆาเช้ืออาหารดวยวิธีมาตรฐาน โดยเพาะเลี้ยงช้ินสวนใบ
ออนแอฟริกันไวโอเล็ตบนอาหารสูตร Murashige and Skoog (MS) เติม 6-Benzylaminopurine (BA) 1 มิลลิกรัมตอลิตร น้ำตาล
ซูโครส 3 เปอรเซ็นต และผงวุน 0.75 เปอรเซ็นต หลังจากการเพาะเลี้ยงเปนเวลา 8 สัปดาห พบวา ความเขมขนของคลอร็อกซท่ีใช  
(1 เปอรเซ็นต – 4 เปอรเซ็นต) สามารถกำจัดเชื้อจุลินทรียในอาหารได 100 เปอรเซ็นต เมื่อพิจารณาการพัฒนาของชิ้นสวนพืช 
พบวา ใบแอฟริกันไวโอเล็ตวางเลี ้ยงบนอาหารที่ผานการฆาเชื ้อดวยคลอร็อกซ 1 เปอรเซ็นต ใหการสรางแคลลัสสูงสุด 100
เปอรเซ็นต จำนวนแคลลัสเฉลี่ย 31±28.12 แคลลัสตอช้ินสวน แตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ลักษณะของแคลลัสเกิดเปนกอน
ขนาดเล็กบนชิ้นสวนใบ เชนเดียวกับแคลลัสบนอาหารที่ผานการฆาเชื้อดวยวิธีมาตรฐาน ซึ่งการใชสารละลายคลอร็อกซเติมลงใน
อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สามารถใชเปนเทคนิคทางเลือกหนึ่ง ทดแทนการใชหมอนึ่งแรงดันไอน้ำ ซึ่งมีราคาสูง เพื่อการเพาะเลี้ยง
เน้ือเยื่อพืชอยางงายได หรือนำไปประยุกตใชในพืชชนิดอ่ืนตอไป 
คำสำคัญ: เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ สารฆาเช้ือ อาหารเพาะเลีย้ง แอฟริกันไวโอเล็ต  

 
Abstract  

High temperature and high steam pressure as standard methods are used for medium sterilization in 
plant tissue culture with relatively expensive tools. Therefore, the objective of this research was to study a 
concentration of Clorox® on tissue culture medium disinfection and the development of young leaves part 
African violet compared to standard media sterilization. The young leaves were cultured on MS (Murashige and 
Skoog) medium with 1 mg/l BA (6-Benzylaminopurine), 3% sucrose, and 0.75% agar. After 8 weeks of culturing, 
the concentration of Clorox® was used (1%-4%) and was able to eliminate 100% microorganisms in the medium. 
Considering the development of explants, African violet leaves cultured on a 1% Clorox® sterilized medium 
produced the highest 100% callus induction. The mean number of calli was 31±28.12 calli per explant 
statistically significant difference. Small calluses were formed on the leaf surface just like calluses were induced 
on a medium that has been sterilized by the standard method. The use of Clorox® added to the tissue culture 
medium could be used as an alternative technique instead of using an autoclaving machine for a simple plant 
tissue culture or applied to other plants. 
Keywords: Micropropagation, disinfectant, culture media, African violet 
 

บทนำ  
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชประกอบดวยหลายขั้นตอน เริ่มตั้งแต การเตรียมหองปฏิบัติการ วัสดุและอุปกรณ การเตรียม

อาหารสำหรับเพาะเลี้ยง และการเตรียมวัสดุพืช ซึ่งในแตละข้ันตอนน้ัน ผูปฏิบัติอาจหาแนวทางในประยุกตใชเพ่ือการปฏิบัติอยาง
งาย และลดตนทนุในการผลิตได โดยขั้นตอนการเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ กอนนำไปใช ตองมีการฆาเชื้อจุลินทรียดวยดวย
อุณหภูมิสูง ตามวิธีการมาตรฐานคือ นึ่งฆาเชื้อดวยหมอนึ่งความดันไอน้ำ ใชความดัน 15 ปอนดตอตารางนิ้ว อุณหภูมิ 121 องศา
เซลเซียส เวลา 15 - 20 นาที ซึ่งวิธีการนี้มีขอจำกัดคือ ตองใชเครือ่งมือที่มีราคาคอนขางสูง อยางไรก็ตาม มีรายงานการประยุกต
วิธีการฆาเช้ืออาหาร โดยการเติมสารเคมีบางชนิดเพ่ือฆาเช้ือจุลินทรียแทนการฆาเช้ือดวยวิธีมาตรฐาน ในการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช
หลายชนิด เชน การเติมคลอรีนไดออกไซดลงในอาหารสำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสับปะรดภูแล (วุฒิชัย และสมปอง, 2557) ตน
หมอขาวหมอแกงลิงพันธุแบล็คมิราเคิล (โสภา และคณะ, 2562) เยอบีรา (Cardoso and Silva, 2011) เปนตน นอกจากนี้ ยังมี
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การเติมสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท (NaOCl) ซึ่งซื้อไดทั่วไปในรูปของน้ำยาซักผาขาว เชน คลอร็อกซ® หรือ ไฮเตอร® ดัง
รายงานของ กิตติศักดิ์ โชติกเดชาเดชาณรงค และคณะ (2020) ไดศึกษาการเจริญเติบโตของตนออนกลวยไมเอื้องคำดวยเทคนิค
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชตนทุนต่ำ โดยการเติมน้ำยาฟอกขาวไฮเตอรเขมขน 0.5 มิลลิลิตรตอลิตรลงในอาหารสำหรับเพาะเลี้ยง
กลวยไมเอ้ืองคำ ผลการทดลอง พบวา กลวยไมเอ้ืองคำสามารถเจริญเตบิโตไดด ีMatsumoto และคณะ (2009) ไดฆาเช้ือจุลินทรีย
ในอาหารสำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวย ดวยการเติมสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรทเขมขน 0.002 เปอรเซ็นต Paris และคณะ 
(2011) เติมคลอรีนบริสุทธ์ิเขมขน 0.003 เปอรเซ็นต ลงในอาหารสำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเยอบีรา พบวา สามารถควบคุมการ
ปนเปอนในอาหารได 100 เปอรเซ็นต และตนพืชเจริญเติบโตไดดีไมแตกตางกับตนพืชที่เพาะเลี้ยงในอาหารที่ผานการฆาเชื้อดวย
อุณหภูมิสูง ซึ่งวิธีการเหลาน้ี ลวนแลวแตเปนการลดตนทุนในการผลิตอาหารสำหรับเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 
          ดังน้ัน ในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความเขมขนของสารฆาเช้ือท่ีเหมาะสมสำหรับฆาเช้ืออาหารและ
การพัฒนาของใบแอฟริกันไวโอเล็ต ซึ่งเปนพืชที่ขยายพันธุโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไดงาย โดยใชสารละลายโซเดียมไฮโปคลอ
ไรท ในรูปของสารออกฤทธ์ิในคลอร็อกซ® ซึ่งเปนสารฆาเช้ือท่ีสามารถหาไดงายและราคาไมแพง โดยผูวิจัยคาดหวังวา วิธีการน้ีอาจ
เปนแนวทางใหผูท่ีสนใจไดนำไปศึกษา และปฏิบัติไดจริงตอไป 
 
อุปกรณและวิธีการ 
1. การเตรียมชิ้นสวนพืช 

ใชชิ้นสวนใบออนแอฟริกันไวโอเล็ต อายุ 4 สัปดาห หลังการยายเลี้ยงบนอาหารสูตรเพิ่มยอดรวม ไดแก อาหารสูตร 
Murashige and Skoog (MS) เติม 6-Benzylaminopurine (BA) เขมขน 1 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับน้ำตาลซูโครส 3 เปอรเซ็นต 
และผงวุน 0.75 เปอรเซ็นต  
2. ศึกษาผลของคลอร็อกซ®ตอการฆาเชื้ออาหาร และการพัฒนาของใบออนแอฟริกันไวโอเล็ต 

เตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสูตรเพิ่มยอดรวม แลวนำมาฆาเชื้อดวยสารละลายคลอร็อกซ® เขมขน 1-4 เปอรเซ็นต 
(ปริมาตร/ปริมาตร) โดยเติมลงในอาหารหลังจากการหลอมวุนและรอใหอาหารอุนลงจนเหลืออุณหภูมิประมาณ 50 องศาเซลเซียส 
สำหรับวิธีการนี้ ฆาเชื้อขวดแกวพรอมฝาขนาด 4 ออนซ สำหรับใสอาหารดวยการฉีดพนแอลกอฮอลเขมขน 70 เปอรเซ็นต รอจน
ภาชนะแหง แลวเติมอาหารลงไปขวดละ 15 มิลลิลิตร ปดฝาขวดทันที ตั้งอาหารไวที่อุณหภูมิหอง เมื่ออาหารแข็ง ใหวางเลี้ยง
ช้ินสวนใบออนแอฟริกันไวโอเล็ต (ข้ันตอนการยายเลี้ยงกระทำในตูปลอดเช้ือ) สังเกต และบันทึกจำนวนขวดท่ีปนเปอนเช้ือจุลินทรีย
ทุก 3 วันจนกระทั่ง 8 สัปดาห บันทึกการเกิดแคลลัสของชิ้นสวนใบออนแอฟริกันไวโอเล็ต เปรียบเทียบกับอาหารที่ฆาเชื้อดวย
วิธีการมาตรฐานคือ การน่ึงฆาเช้ือดวยหมอน่ึงความดันไอน้ำ ใชความดัน 15 ปอนดตอตารางน้ิว อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เวลา 
15 นาที  
3. ศึกษาผลของการยายเลี้ยงแคลลัสบนอาหารท่ีฆาชื้อในรูปแบบตาง ๆ ตอการสรางยอดรวม 
 ยายเลี้ยงแคลลัสท่ีสามารถพัฒนาไดจากการศึกษาท่ี 2 มาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตรเพ่ิมยอดรวมท่ีผานการฆาเช้ือดวยการ
เติมสารละลายคลอร็อกซเขมขน 1 เปอรเซ็นต หลังการเพาะเลี้ยงเปนเวลา 4 สัปดาห บันทึกการสรางแคลลัส และจำนวนของ
แคลลัส การพัฒนาของช้ินสวนพืช เปรียบเทียบกับช้ินสวนพืชท่ีเพาะเลี้ยงบนอาหารฆาเช้ือดวยวิธีมาตรฐาน  
4. สถิติท่ีใชในการวิจัย 

วางแผนการทดลองแบบ Completely randomized design (CRD) เปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี DMRT (Duncan’s 
new multiple range test) และ Paired Sample t-test แตละสิ่งทดลองทำ 3 ซ้ำ ๆ ละ 10 ช้ินสวน  
 

ผลและวิจารณผลการทดลอง  
หลังจากการเพาะเลี้ยงใบแอฟริกันไวโอเล็ต บนอาหารสตูร MS เติม BA เขมขน 1 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับการเติมน้ำตาล

ซูโครส 3 เปอรเซ็นต และผงวุน 0.75 เปอรเซ็นต ฆาเชื้ออาหารเพาะเลี้ยงดวยวิธีมาตรฐาน และทำใหปลอดเชื้อดวยสารละลาย
คลอรอกซ ที่ความเขมขน 1 2 3 และ 4 เปอรเซ็นต หลังเพาะเลี้ยงนาน 8 สัปดาห พบวา ความเขมขนของคลอร็อกซทุกความ
เขมขนสามารถกำจัดเชื้อจุลินทรียในอาหารเพาะเลี้ยงได 100 เปอรเซ็นต เมื่อพิจารณาการพัฒนาของชิ้นสวนใบแอฟริกันไวโอเล็ต 
พบวา ชิ้นสวนพืช บนอาหารที่ผานการฆาเชื้อดวยคลอร็อกซ 1 เปอรเซ็นต ใหการสรางแคลลัสสูงสุด 100 เปอรเซ็นต จำนวน
แคลลัสเฉลี ่ย 31±28.12 แคลลัสตอชิ ้นสวน ไมแตกตางกับการพัฒนาของชิ ้นสวนพืชบนอาหารฆาเชื ้อดวยวิธีมาตรฐาน             
แตแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับการฆาเช้ืออาหารดวยคลอร็อกซความเขมขนอ่ืน ๆ (Table 1) เชนเดียวกับการรายงานของ 
Wamaedeesa และคณะ (2020) เมื่อใชสารฆาเช้ือไฮเตอร ความเขมขน 2-6 มิลลิลิตรตอลิตร (สารออกฤทธ์ิโซเดียมไฮโปคลอไรท
เขมขน 0.12-0.36 เปอรเซ็นต) พบวา สามารถกำจัดเช้ือจุลินทรียในอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อตนฟโลเดนดรอน “เศรษฐีรวยทรัพย” 
ไดถึง 100 เปอรเซ็นต ในขณะที่ Pais และคณะ (2016) เติมสารฆาเชื้อ ที่มีฤทธิ์ของคลอรีนเขมขนเพียง 0.003 เปอรเซ็นต ลงใน
อาหารสำหรับเพาะเลี้ยงเยอบีรา ก็สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรียไดทั้งหมด และตนพืชเจริญเติบโตไดดีเทียบเทา
กับอาหารฆาเช้ือดวยวิธีมาตรฐาน ท้ังน้ีสภาวะแวดลอมภายในหองปฏิบัติการ รวมท้ังวัสดุอุปกรณท่ีใชปฏิบัติงาน อาจเปนปจจัยหน่ึง
ที่สงผลตอการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียในอาหารเพาะเลี้ยง จึงอาจเปนสาเหตุหนึ่ง ที่ในแตละหองปฏิบัติการใชความเขมขนของ
สารฆาเช้ือสูงหรือต่ำแตกตางกันออกไป 

จากการศึกษาน้ี เมื่อพิจารณาการพัฒนาของช้ินสวนใบแอฟริกันไวโอเล็ต พบวา ใบแอฟริกันไวโอเล็ตบนอาหารท่ีผานการ
ฆาเช้ือรูปแบบตาง ๆ มีการรอดชีวิตของช้ินสวนพืชท่ีแตกตางกัน โดยการใชคลอร็อกซท่ีความเขมขนสูงถึง 4 เปอรเซ็นต มีการรอด
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ชีวิตของช้ินสวนใบ 25 เปอรเซ็นต อยางไรก็ตาม ช้ินสวนพืชท่ีรอดชีวิต สามารถพัฒนาใหแคลลัสไดท้ังหมด (Figure 1) โดยใบออน
ท่ีเพาะเลี้ยงบนอาหารท่ีฆาเช้ือดวยวิธีมาตรฐาน ใหการพัฒนาเปนแคลลัสไดเร็วกวาช้ินสวนใบท่ีเพาะเลี้ยงบนอาหารท่ีถูกฆาเช้ือดวย
คลอร็อกซ อาจเนื่องมาจากความเปนพิษของสารฆาเชื้อที่สงผลตอการพัฒนาของใบแอฟริกันไวโอเล็ต พืชจึงชะงักการเจริญเติบโต
ในชวงแรกประมาณ 2 สัปดาห หลังจากพืชปรับตัวตอสภาวะของอาหารไดแลว จึงสามารถเจริญเติบโตไดตามปกติ 

เมื่อยายเลี้ยงแคลลัสตอบนอาหารสูตรเดิม โดยฆาเชื้ออาหารดวยคลอร็อกซเขมขน 1 เปอรเซ็นต เปรียบเทียบกับการ
พัฒนาของชิ้นสวนพืชบนอาหารที่ผานการฆาเชื้อดวยวิธีมาตรฐาน หลังการเพาะเลี้ยงเปนเวลา 4 สัปดาห พบวา ชิ้นสวนพืชบน
อาหารที่ผานการฆาเชื้อทั้งสองวิธีการสามารถพัฒนาตอเปนยอดรวมขนาดเล็กไดอยางไมมีความแตกตางทางสถิติ (Table 2) ยอด
รวมมีขนาดเล็ก สีเขียวเขม (Figure 2) เชนเดียวกับพืชหลาย ๆ ชนิด ที่สามารถเจริญเติบโตไดตามปกติ เมื่อเพาะเลี้ยงบนอาหารท่ี
ผานการฆาเชื้อดวยสารเคมี ดังเชน วุฒิชัย และสมปอง (2557) ศึกษาความเขมขนที่เหมาะสมของคลอรีนไดออกไซดที่เติมลงใน
อาหารเหลวสูตร MS เติม BA ความเขมขน 0.25 มิลลิกรัมตอลิตร สำหรับเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อสับปะรดภูแลในระบบไบโอรีแอคเตอร 
ผลการศึกษา พบวา คลอรีนไดออกไซดเขมขน 15 มิลลิกรัมตอลิตร สงผลใหอาหารปลอดเช้ือ และเพ่ิมจำนวนยอดรวมสับปะรดไดดี 
เชนเดียวกับ โสภา และคณะ (2562)  ไดทดลองเปรียบเทียบการฆาเชื้อในอาหารสังเคราะหดวยวิธีการใชหมอนึ่งแรงดันไอน้ำ กับ
การเติมคลอรีนไดออกไซดความเขมขนตาง ๆ ตอการเจริญเติบโตของหมอขาวหมอแกงลิงพันธุ แบล็คมิราเคิล (Nepenthes 
ampullaria Black Miracle) หลังวางเลี้ยงเปนเวลา 2 เดือน ไมพบการปนเปอนเช้ือในทุกการทดลอง โดยคลอรีนไดออกไซดความ
เขมขน 5 มิลลิกรัมตอลิตร ตนพืชเจริญเติบโตไดดี และมีจำนวนรากมากท่ีสุด นอกจากน้ี  Duan และคณะ (2019) ท่ีไดทดลองเติม
สารคลอรีนไดออกไซดลงในอาหารสำหรับเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อมันฝรั่ง ผลการศึกษา พบวา คลอรีนไดออกไซดเขมขน 12.6-29.3 µM 
สามารถกำจัดเช้ือจุลินทรียในอาหารสังเคราะหได และยังสามารถเพ่ิมกิจกรรมของเอนไซมตานอนุมูลอิสระในตนกลามันฝรั่งได  

อยางไรก็ตาม การพัฒนาเปนยอดรวมของแอฟริกันไวโอเล็ตในอาหารฆาเชื้อดวยคลอร็อกซ ยังคงตองศึกษาใหครบท้ัง
กระบวนการ จนกระทั่งสามารถนำตนกลาที่ไดออกอนุบาลลงแปลงปลูก เพื่อพิจารณาวา ตนที่ไดสามารถเจริญเติบโตไดดีใน
ธรรมชาติ และมีลักษณะทางสัณฐานท่ีปกติหรือไม เพื่อสรางองคความรูในการผลิตตนพืชโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยางงายและ
ตนทุนต่ำตอไป 
 
Table 1 Percentage of media contamination and callus formation of African Violet young leaves after 
      cultured on MS medium with 1 mg/l BA that has been sterilized by various methods for 8 weeks. 
 

Treatments Contamination 
(%) 

Survival rate (%) Callus  
formation (%) 

No. of calli/Explant 

Control 0 75 75 27.00±22.071/ a 
1 % Clorox® 0 75 25 31.00±31.12a 
2 % Clorox® 0 100 75 9.67±5.03b 
3 % Clorox® 0 75 50 12.00±13.65b 
4 % Clorox® 0 25 25 2.00±1.56c 
F-test ns ns ns * 
C.V.(%) 0 45.18 37.64 20.34 

* = Significant difference at P≤0.05 level. 
1/ = Value followed by different letters are significantly different according to DMRT. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Figure 1 Callus formation of African Violet young leaves after cultured on MS medium with 1 mg/l BA  
      that has been sterilized by various methods for 8 weeks 
 
 

1% Clorox®  Control 2% Clorox®  3% Clorox®  4% Clorox®  
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Table 2 Percentage of shoots formation and a number of shoots after subculturing of callus derived from leave 

explant on MS medium with 1 mg/l BA that has been sterilized by 1% Clorox® compared with standard 
methods for 4 weeks. 

Treatments Contamination 
(%) 

Shoot formation 
(%) 

No. of Shoots/Explant 

Sterilized by the standard method 0 100 27.20±4.21 
1 % Clorox® 0 100 25.10±4.04 
F-test ns ns ns 
C.V.(%) 0 0 15.77 

ns = not significant difference   
 
 

 
 
Figure 2 Shoot formation of callus derived from African violet leaves explant on MS medium with 1 mg/l BA 

that has been sterilized by 1% Clorox® (a) compared with the standard methods for 4 weeks 

สรุปผล  
จากการศึกษานี้ ระดับความเขมขนของคลอร็อกซ® 1 – 4 เปอรเซ็นต สามารถทำใหอาหารเพาะเลี้ยง ปลอดเชื้อได 100 

เปอรเซ็นต เมื่อพิจารณาถึงการพัฒนาของช้ินสวนพืช พบวา การใชคลอร็อกซเขมขน 1 เปอรเซ็นตในการฆาเช้ืออาหาร สงเสริมให
ชิ้นสวนพืชสามารถพัฒนาเปนแคลลัสได 100 เปอรเซ็นต ดวยจำนวนแคลลัสเฉลี่ย 31 แคลลัสตอชิ้นสวน ไมแตกตางทางสถิตกัิบ
ชิ้นสวนพืชที่เพาะเลี้ยงบนอาหารที่ผานการฆาเชื้อดวยวิธีมาตรฐาน และเมื่อยายเลี้ยงชิ้นสวนแคลลัส ลงบนอาหารสูตรเดิม โดย
เปรียบเทียบการฆาเช้ืออาหารสองวิธีคือ วิธีมาตรฐาน และฆาเช้ือดวย คลอร็อกซ® เขมขน 1 เปอรเซ็นต พบวา ช้ินสวนพืชสามารถ
พัฒนาใหยอดรวมไดไมแตกตางกันทางสถิติ ยอดท่ีไดขนาดเล็ก สีเขียวเขม ซึ่งเปนลักษณะการเจริญเติบโตตามปกติของยอดรวม   
แอริกันไวโอเล็ตท่ีไดจากการเพาะเลี้ยงช้ินสวนใบออนในสภาพปลอดเช้ือ   
 การใช คลอร็อกซ® ที่ความเขมขน 1 เปอรเซ็นต เติมลงในอาหารสำหรับเพาะเลี้ยงใบแอฟริกันไวโอเล็ต สามารถใชเปน
เทคนิคทางเลือกหน่ึง ทดแทนการใชหมอน่ึงแรงดันไอน้ำ ซึ่งมีราคาสูง เพ่ือการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชอยางงาย หรือนำไปประยุกตใช
ในพืชชนิดอ่ืน ๆ ตอไป 
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บทคัดยอ  
  ทุเรียนหมอนทองจัดเปนไมผลท่ีมีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหน่ึงของประเทศ มีการปลูกอยางแพรหลายในทุก
ภูมิภาค เน่ืองจากเปนสายพันธุท่ีนิยมปลูกและเปนท่ีตองการของตลาด แตการผลิตทุเรียนไมเพียงพอกับความตองการและพบ
ปญหาโรคแมลงเขาทำลาย ดังน้ันวัตถุประสงคของการศึกษาน้ีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขยายพันธุทุเรียนหมอนทองผาน
กระบวนการชักนำใหเกิดแคลลัสดวยสารตานอนุมูลอิสระและไซโตไคนินท่ีระดับความเขมขนตางๆ โดยนำช้ินสวนตาขางมา
เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร Murashige and Skoog (MS) เติมสารตานอนุมูลอิสระชนิดและความเขมขนตางๆ ดังน้ี ascorbic acid 
(AS), citric acid (CC) หรือ  polyvinylpyrrolidone (PVP) เขมขน 0, 100, 200, 300 และ 400 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ 
Benzyladenine (BA) เขมขน 0, 1, 3 และ 5 มิลลิกรัมตอลิตร ทุกสูตรอาหารเติมน้ำมะพราวเขมขน 10 เปอรเซ็นต น้ำตาลซูโครส 
20 กรัมตอลิตร และผงวุน 7.5 กรัมตอลิตร หลังจากวางเลี้ยงเปนเวลา 1 เดือน พบวาช้ินสวนตาขางท่ีเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS 
เติม PVP เขมขน 400 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ BA เขมขน 1 มิลลิกรัมตอลิตร ใหอัตราการรอดชีวิตสูงสุด 80 เปอรเซ็นต และ
อาหารสูตร MS เติม CC เขมขน 300 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ BA เขมขน 5 มิลลิกรัมตอลิตร สามารถชักนำแคลลัสไดสูงสุด 
20.00 เปอรเซ็นต และใหน้ำหนักสดแคลลัสสูงสุด 324 มิลลิกรัม แตกตางทางสถิติอยางมีนัยสำคัญ (p≤0.05) เมื่อเปรียบเทียบ
กับทรีตเมนตอ่ืน ๆ โดยแคลลัสมีลักษณะรวนเปราะสีขาวขุน หลังจากเพาะเลี้ยงเปนระยะเวลา 3 เดือน 
คำสำคัญ: สารตานอนุมลูอิสระ, ไซโตไคนิน, ทุเรียนหมอนทอง, การชักนำแคลลสั 

 
Abstract  

Monthong durian is one of the most economically important fruit trees of the country. It is widely 
cultivated in all regions due to highly demand on the market. However, the amount of durians productioned 
cannot keep pace with demand and face with a problem of pest damages. Therefore, the objective of this 
study was to enhance efficiency propagation through callus induction with various types and concentrations 
of antioxidants and cytokinin. Axillary buds were cultured on MS (Murashige and Skoog, 1 9 6 2 )  medium 
supplemented with various concentrations (0, 100, 200, 300 and 400 mg/l) of ascorbic acid (AS), citric acid (CC) 
and polyvinylpyrrolidone (PVP)] with 0, 1, 3 and 5 mg/l Benzyladenine (BA). All culture media added with 10% 
coconut water, 20 g/l sucrose and 7.50 g/l agar. After 1 month of culturing, axillary buds cultured on MS 
medium supplemented with 400 mg/l PVP and 1 mg/l BA gave the highest survival rate at 80%. Axillary buds 
cultured on MS medium supplemented with 300 mg/l CC and 5 mg/l BA gave the highest callus induction 
frequency at 20% and callus fresh weight at 324 mg, significant different (p<0.05) with the other treatments 
The callus has a brittle, opaque appearance. after culture for 3 months.  
Keywords: Antioxidant, cytokinin, Monthong durian, callus induction 
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บทนำ  

ทุเรียนจัดไมผลท่ีมีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหน่ึงของประเทศ มีการปลูกอยางแพรหลายในทุกภูมิภาค ในป พ.ศ.
2563 มูลคาการสงออกทุเรียนไทยคิดเปนรอยละ 40 ของมูลคาการสงออกผลไมท้ังหมด (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2563) 
และยังมีแนวโนมการสงออกท่ีสูงข้ึนเรื่อยๆ โดยภาคใตมีปริมาณการปลูกทุเรียนสูงท่ีสุด ผลผลิตสวนใหญมาจากจังหวัดชุมพรและ
รองลงมาคือจังหวัดนครศรีธรรมราช สายพันธุท่ีนิยมปลูกและเปนท่ีตองการของตลาดคือสายพันธุหมอนทอง (สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2561) อยางไรก็ตามปริมาณการผลิตทุเรียนเพ่ือการสงออกไมเพียงพอ การผลิตทุเรียนในปจจุบันพบวาปจจัยท่ีทำให
ปริมาณการผลิตทุเรียนไมเพียงพอตอความตองการ ยังคงมีสาเหตุมาจากโรครากเนาโคนเนาและหนอนดวงหนวดยาวเจาะลำตน
ทุเรียน ความแปรปรวนของสภาพอากาศทำใหทุเรียนออกดอกหลายรุน  และผลทุเรียนรวงหลนกอนเก็บเก่ียว (กรมวิชาการเกษตร, 
2561) ประกอบกับเกษตรกรรายยอยหรือเกษตรกรรายใหม สวนใหญยังขาดความรู ความเขาใจในการนำเอาเทคโนโลยีมาใชเพ่ิม
ปริมาณและปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต สงผลใหไดผลผลิตนอยและผลผลิตสวนมากดอยคุณภาพ ดังน้ันการนำเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อมาใชชวยขยายพันธุทุเรียนใหมีปริมาณเพียงพอตอความตองการจึงเปนสิ่งจำเปนยิ่ง อยางไรก็ตามยังมีรายงาน
การวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อทุเรียนอยูนอย ดังน้ันทางคณะผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การขยายพันธุทุเรียนหมอนทองผานกระบวนการชักนำใหเกิดแคลลัสดวยสารตานอนุมูลอิสระและไซโตไคนินท่ีระดับความเขมขน
ตางๆ  
 
อุปกรณและวิธีการ  

1. การเตรียมวัสดุพืช 
นำตาขางจากตนทุเรียนหมอนทองอายุ 15 ป ใน อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช ตัดช้ินสวนใหไดขนาด  0.5×0.5 

เซนติเมตร ลางน้ำประปาไหลผานนาน 1 ช่ัวโมง จากน้ันนำไปแชในแอลกอฮอล 70% พรอมเขยาเปนเวลา 1 นาที ฟอกฆาเช้ือ
ดวยคลอรอกเขมขน 20% รวมกับ tween-20 2-3 หยดตอสารฟอกฆาเช้ือ 100 มิลลิลิตร เปนเวลา 20 นาที ลางดวยน้ำกลั่นน่ึงฆา
เช้ือแลว 3 ครั้ง แลวนำไปเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห 

2. ศึกษาผลของสารตานอนุมลูอิสระและไซโตไคนินตอการชักนำแคลลัส 
นำช้ินสวนท่ีเตรียมไดมาเพาะเลี้ยงในอาหารแข็งสูตร MS เติมสารตานอนุมูลอิสระชนิดและความเขมขนตางๆ ดังน้ี 

ascorbic acid (AS) citric acid (CC) และ polyvinylpyrrolidone (PVP) เขมขน 0, 100, 200, 300 และ 400 มิลลิกรัมตอลิตร 
รวมกับ BA เขมขน 0, 1, 3 และ 5 มิลลิกรัมตอลิตร โดยทุกสูตรอาหารเติมน้ำมะพราวเขมขน 10 เปอรเซ็นต น้ำตาลซูโครส 20 
กรัมตอลิตร และผงวุน 7.5 กรัมตอลิตร หลังจากน้ันนำอาหารไปปรับคาความเปนกรดดางใหได 5.7 วางเลี้ยงในสภาพมีแสงท่ีความ
เขมแสง 3,000 ลักซ เปนเวลา 14 ช่ัวโมงตอวัน  อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส สังเกตและบันทึกเปอรเซ็นตการรอดชีวิต 
เปอรเซ็นตการชักนำแคลลัส และน้ำหนักสดแคลลัส ทุกเดือนเปนระยะเวลา 3 เดือน วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ 
(Completely randomize design : CRD) แตละสูตรอาหารทำ 3 ซ้ำๆ ละ 5 ขวดๆ ละ 1 ช้ินสวน เปรียบเทียบความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s multiple range test (DMRT) 

ผลและวิจารณผลการทดลอง  
จากการนำช้ินสวนตาขางมาเพาะเลี้ยงในอาหารแข็งสูตร MS เติมสารตานอนุมูลอิสระชนิดและความเขมขนตาง ๆ ดังน้ี 

ascorbic acid (AS) citric acid (CC) และ polyvinylpyrrolidone (PVP) เขมขน 0, 100, 200, 300 และ 400 มิลลิกรัมตอลิตร 
รวมกับ BA เขมขน 0, 1, 3 และ 5 มิลลิกรัมตอลิตร เปนระยะเวลา 1 เดือน พบวาช้ินสวนตาขางท่ีเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS 
เติม PVP เขมขน 400 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ BA เขมขน 1 มิลลิกรัมตอลิตร ใหอัตราการรอดชีวิตสูงสุด 80 เปอรเซ็นต (Figure 
1) ท้ังน้ีเน่ืองจาก PVP ทำหนาท่ีเปนสารเสริมสรางการยึดเกาะ (Binder) เหมาะกับการทำเปนสารเคลือบ (Coating) ปองกันความ
เสียหายขององคประกอบภายในเซลลหรือเน้ือเยื่อพืช และสามารถดูดซับสารประกอบฟนอลไดดี สอดคลองกับการทดลองของ 
Shukla และ Shukla (2014) ท่ีใชสาร PVP ความเขมขน 1000 มิลลิกรัมตอลิตร ดูดซับสารสีน้ําตาลในอาหารเพาะเลี้ยงของ     
มันพ้ืนบานอินเดีย (D. hispida) ได สำหรับการชักนำแคลลัสพบวา ช้ินสวนตาขางท่ีเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS เติม citric acid 
เขมขน 300 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ BA เขมขน 5 มิลลิกรัมตอลิตร สามารถชักนำแคลลัสไดสูงสุด 20.00 เปอรเซ็นต และให
น้ำหนักสดแคลลัสสูงสุด 324 มิลลิกรัม หลังจากเพาะเลี้ยงเปนเวลา 3 เดือน (Table 1, Figure 2) ท้ังน้ีเน่ืองจาก citric acid เปน
กรดอินทรียท่ีชวยลดการเกิดและสะสมสารประกอบสีน้ำตาล (phenolic compound) ท่ีพืชปลดปลอยออกมาไดดี (รงรอง และ
คณะ, 2560) เชนเดียวกับการทดลองของ รงรอง และคณะ (2560) ท่ีเติมสาร citric acid เขมขน 0.5 กรัมตอลิตร สามารถยับยั้ง
สารสีน้ําตาลบริเวณรอยตัดของช้ินสวนของมันพ้ืนบานสกุล Dioscorea 
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สรุปผล  

ช้ินสวนตาขางของทุเรียนหมอนทองท่ีเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS เติม PVP เขมขน 400 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ BA 
เขมขน 1 มิลลิกรัมตอลิตร ใหอัตราการรอดชีวิตสูงสุด 80 เปอรเซ็นต สวนการชักนำแคลลัสพบวาช้ินสวนตาขางท่ีเพาะเลี้ยงบน
อาหารสูตร MS เติม citric acid เขมขน 300 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ BA เขมขน 5 มิลลิกรัมตอลิตร สามารถชักนำแคลลัสได
สูงสุด 20.00 เปอรเซ็นต และใหน้ำหนักสดแคลลัสสูงสุด 324 มิลลิกรัม หลังจากเพาะเลี้ยงเปนเวลา 3 เดือน 
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Figure 1 Percentage of survival rates of axillary bud explants cultured on MS medium supplemented   

with type and various concentration of antioxidants and BA after 1 month of culture 
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Table 1 Effect of type and various concentrations of antioxidants and BA on callus induction derived  

from axillary bud explant after 3 months of culture 

Culture medium Callus induction (%) Fresh weight  
(mg) 

MS – free 0.00d 0.00d 
MS + ascorbic acid 100 mg/l + BA 1 mg/l 6.67c 240b 
MS + ascorbic acid 100 mg/l + BA 3 mg/l 0.00d 0.00d 
MS + ascorbic acid 100 mg/l + BA 5 mg/l 0.00d 0.00d 
MS + ascorbic acid 200 mg/l + BA 1 mg/l 0.00d 0.00d 
MS + ascorbic acid 200 mg/l + BA 3 mg/l 6.67c 120bc 
MS + ascorbic acid 200 mg/l + BA 5 mg/l 0.00d 0.00d 
MS + ascorbic acid 300 mg/l + BA 1 mg/l 0.00d 0.00d 
MS + ascorbic acid 300 mg/l + BA 3 mg/l 0.00d 0.00d 
MS + ascorbic acid 300 mg/l + BA 5 mg/l 0.00d 0.00d 
MS + ascorbic acid 400 mg/l + BA 1 mg/l 0.00d 0.00d 
MS + ascorbic acid 400 mg/l + BA 3 mg/l 0.00d 0.00d 
MS + ascorbic acid 400 mg/l + BA 5 mg/l 13.33b 300ab 
MS + citric acid 100 mg/l + BA 1 mg/l 0.00d 0.00d 
MS + citric acid 100 mg/l + BA 3 mg/l 0.00d 0.00d 
MS + citric acid 100 mg/l + BA 5 mg/l 0.00d 0.00d 
MS + citric acid 200 mg/l + BA 1 mg/l 0.00d 0.00d 
MS + citric acid 200 mg/l + BA 3 mg/l 0.00d 0.00d 
MS + citric acid 200 mg/l + BA 5 mg/l 0.00d 0.00d 
MS + citric acid 300 mg/l + BA 1 mg/l 0.00d 0.00d 
MS + citric acid 300 mg/l + BA 3 mg/l 13.33b 170bc 
MS + citric acid 300 mg/l + BA 5 mg/l 20.00a 324a 
MS + citric acid 400 mg/l + BA 1 mg/l 0.00d 0.00d 
MS + citric acid 400 mg/l + BA 3 mg/l 0.00d 0.00d 
MS + citric acid 400 mg/l + BA 5 mg/l 0.00d 0.00d 
MS + PVP 100 mg/l + BA 1 mg/l 6.67c 60.00c 
MS + PVP 100 mg/l + BA 3 mg/l 0.00d 0.00d 
MS + PVP 100 mg/l + BA 5 mg/l 6.67c 20.00c 
MS + PVP 200 mg/l + BA 1 mg/l 13.33b 70.00c 
MS + PVP 200 mg/l + BA 3 mg/l 0.00d 0.00d 
MS + PVP 200 mg/l + BA 5 mg/l 6.67c 20.00c 
MS + PVP 300 mg/l + BA 1 mg/l 0.00d 0.00d 
MS + PVP 300 mg/l + BA 3 mg/l 0.00d 0.00d 
MS + PVP 300 mg/l + BA 5 mg/l 0.00d 0.00d 
MS + PVP 400 mg/l + BA 1 mg/l 0.00d 0.00d 
MS + PVP 400 mg/l + BA 3 mg/l 0.00d 0.00d 
MS + PVP 400 mg/l + BA 5 mg/l 0.00d 0.00d 
F-test * * 
C.V. (%) 29.55 30.06 
*   significant difference at p ≤ 0.05 
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Figure 2 Characteristic of callus formation derived from axillary bud were cultured on MS medium  

supplemented with type and various concentration of antioxidants and BA after 3 months of culture.  
A. MS – free                   B. MS + ascorbic acid 100 mg/l + BA 1 mg/l 
C. MS + ascorbic acid 100 mg/l + BA 3 mg/l  D. MS + ascorbic acid 100 mg/l + BA 5 mg/l 
E. MS + ascorbic acid 200 mg/l + BA 1 mg/l         F. MS + ascorbic acid 200 mg/l + BA 3 mg/l 
G. MS + ascorbic acid 200 mg/l + BA 5 mg/l  H. MS + ascorbic acid 300 mg/l + BA 1 mg/l 
I. MS + ascorbic acid 300 mg/l + BA 3 mg/l  J. MS + ascorbic acid 300 mg/l + BA 5 mg/l 
K. MS + ascorbic acid 400 mg/l + BA 1 mg/l   L. MS + ascorbic acid 400 mg/l + BA 3 mg/l 
M. MS + ascorbic acid 400 mg/l + BA 5 mg/l  N. MS + citric acid 100 mg/l + BA 1 mg/l 
O. MS + citric acid 100 mg/l + BA 3 mg/l  P. MS + citric acid 100 mg/l + BA 5 mg/l 
Q. MS + citric acid 200 mg/l + BA 1 mg/l  R. MS + citric acid 200 mg/l + BA 3 mg/l 
S. MS + citric acid 200 mg/l + BA 5 mg/l   T. MS + citric acid 300 mg/l + BA 1 mg/l 
U. MS + citric acid 300 mg/l + BA 3 mg/l   V. MS + citric acid 300 mg/l + BA 5 mg/l 
W. MS + citric acid 400 mg/l + BA 1 mg/l  X. MS + citric acid 400 mg/l + BA 3 mg/l 
Y. MS + citric acid 400 mg/l + BA 5 mg/l   Z. MS + PVP 100 mg/l + BA 1 mg/l 
AI. MS + PVP 100 mg/l + BA 3 mg/l    BI. MS + PVP 100 mg/l + BA 5 mg/l 
CI. MS + PVP 200 mg/l + BA 1 mg/l    DI. MS + PVP 200 mg/l + BA 3 mg/l 
EI. MS + PVP 200 mg/l + BA 5 mg/l    FI. MS + PVP 300 mg/l + BA 1 mg/l 
GI. MS + PVP 300 mg/l + BA 3 mg/l    HI. MS + PVP 300 mg/l + BA 5 mg/l 
II. MS + PVP 400 mg/l + BA 1 mg/l    JI. MS + PVP 400 mg/l + BA 3 mg/l 
KI. MS + PVP 400 mg/l + BA 5 mg/l 
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การชักนำและเพ่ิมปริมาณแคลลัสของพืชกระทอมจากการเพาะเล้ียงช้ินสวนใบในหลอดทดลอง 

In Vitro Callus Induction and Proliferation of Kratom (Mitragyna speciosa (Korth.) Havil.)  
from Culturing Leaf Segments 
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บทคัดยอ  

พืชกระทอมเปนพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเนื่องจากมีสารสำคัญที่มีสรรพคุณทางการแพทย ทำใหมีความตองการ
เพิ่มขึ้น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อผานการสรางแคลลัสเปนชองทางหนึ่งในการขยายพันธุพืชและสรางสารสำคัญได งานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของสายพันธุและสภาพวางเลี้ยงตอการชักนำและเพ่ิมปริมาณแคลลัสของกระทอม โดยใชช้ินสวนใบท่ีได
จากการเพาะเมล็ดในหลอดทดลองจากสายตนแตกตางกันวางเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร Murashige และ Skoog (MS) เติม N6- 
benzyladenine (BA) เขมขน 1 มิลลิกรัมตอลิตรรวมกับ 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) เขมขน 1 มิลลิกรัมตอลิตร 
จากการศึกษา พบวา สายตนที่ 1 สามารถชักนำการสรางแคลลัสไดดีที่สุด ใหอัตราการชักนำแคลลัส 81.67 เปอรเซ็นต ขนาด
แคลลัสใหญที่สุด 130 ตารางมิลลิเมตร หลังวางเลี้ยงนาน 4 สัปดาห สำหรับการเพิ่มปริมาณแคลลัส พบวาการวางเลี้ยงแคลลัสใน
สภาพใหแสง ใหอัตราการเพิ่มปริมาณแคลลัสดีกวาการวางเลี้ยงในสภาพมืด แคลลัสจากสายตนที่ 1 ใหอัตราการเพิ่มปริมาณ
แคลลัสสูงสุด 100 เปอรเซ็นต ขนาดแคลลัสใหญที่สุด 135.38 ตารางมิลลิเมตร หลังวางเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร MS เติม BA 
เขมขน 1 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ 2,4-D เขมขน 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร นาน 4 สัปดาห แคลลัสมีโครงสรางเกาะกันแบบหลวมๆ สี
เหลือง ดังนั้นจึงสรุปไดวาสายตนและสภาพวางเลี้ยงที่แตกตางกันสงผลตอการสรางแคลลัสแตกตางกันซึ่งจะเปนประโยชนตอการ
ขยายพันธุและการสรางสารชีวเคมีตอไป 
คำสำคัญ: กระทอม  แคลลสั  สายตน  สภาพวางเลีย้ง 
 

Abstract 
Kratom is an important economic crop because the leaf contains active chemical compounds. It has 

medicinal properties leading to high demand. Plant tissue culture through callus formation is a tool for 
propagation that can use for production a large number of plantlets and production of those active compounds. 
Thus, the aim of this research was to study effects of different clones and culture conditions on callus induction 
and proliferation of kratom. In vitro seedling leaves derived from different clones were cut and cultured on 
solidified Murashige and Skoog (MS) medium supplemented with 1 mg/L N6- benzyladenine (BA) in combination 
with 1 mg/L 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D). The results showed that clone no. 1 gave the best results 
in callus induction at 81.67% and callus size at 130 mm2 after 4 weeks of culture. For callus proliferation, the 
callus cultured under light condition gave the better results than dark condition. Callus from clone no.1 gave 
the highest callus proliferation rate at 100% and callus size at 135.38 mm2 after culturing on MS medium 
supplemented with 1 mg/L BA in combination with 0.5 mg/L 2,4-D for 4 weeks. Therefore, the results can be 
concluded that different clones and culture conditions gave the different responses in callus formation and can 
apply for plant propagation and secondary metabolite production in the future. 
Keywords: Kratom, callus, clone, culture conditions 
 
บทนำ 

พืชกระทอม (Mitragyna speciosa (Korth.) Havil.) เปนพืชที่เจริญเติบโตในเขตรอน เปนพืชประจำถิ่นที่เจริญเติบโตไดดี
ในพื้นที่ภาคใตของประเทศไทย ปจจุบันพบวาพืชกระทอมมีหลากหลายสายพันธุที่รูจักกันดีมี 3 สายพันธุไดแก กานแดง กานเขียว 
(แตงกวา) และยักษใหญ แตจากรายงานพบวา สายพันธุกานแดงมีปริมาณสาร mitragynine สูง เมื่อเปรียบเทียบกับพันธุ อื่นๆ ใบ
กระทอมมีสารสำคัญท่ีเรียกวา mitragynine ทำใหมีสรรพคุณมากมายในทางการแพทยโดยเฉพาะใชเปนยารักษาการติดเช้ือในลำไส 
บรรเทาอาการปวดกลามเนื้อ ลดไข บรรเทาอาการไอและทองรวง (Zuldin et al., 2013) กอนหนาน้ีกระทอมถูกจัดเปนพืชเสพติดให
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โทษประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 ทำใหไมสามารถปลูกและใชประโยชนจากพืชดังกลาวได แตหลังจาก
ไดรับการปลดล็อคเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ทำใหพืชกระทอมไดกลายเปนพืชที่ไดรับความสนใจเปนอยางมาก การเพาะเลี้ยง
เน้ือเยื่อผานการสรางแคลลัส เปนรูปแบบการขยายพันธุพืชแบบไมอาศัยเพศรูปแบบหน่ึงสามารถนำมาใชในการขยายพันธุพืชซึ่งได
ประสบความสำเร็จในพืชหลายชนิด เชน Neolamarckia (Li et al., 2019) Swertia (Kshirsagar et al., 2021) ออย (Thorat et 
al., 2018) เบญจมาศ (พันทิพา และคณะ, 2560) สารควบคุมการเจริญเติบโตในกลุมออกซินมีบทบาทสำคัญในการสงเสริมให
ช้ินสวนท่ีวางเลี้ยงมีการพัฒนาเปนแคลลัส ซึ่งมีรายงานท้ังการใชออกซินเพียงอยางเดียว เชน มะดัน (Suwanseree et al., 2019) 
หรืออาจจะใชรวมกับกลุมไซโตไคนิน เชน Atropa acuminata (Dar et al., 2021) ขมิ้นชัน (ปยะมาศ และคณะ, 2560) กุหลาบ 
(Liu et al., 2018) และ Gandarusa (Wahyuni et al., 2020) เปนตน แตจากรายงานสวนใหญพบวาการใชออกซินรวมกับไซโต
ไคนินมีประสิทธิภาพมากกวาการใชเพียงอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งการใช 2,4-D รวมกับ BA ในอัตราสวนที่เทากันสามารถชักนำการ
สรางแคลลัสไดดี อยางไรก็ตามข้ึนอยูกับชนิดพืชท่ีทดสอบดวย 

นอกจากน้ีสภาพวางเลี้ยงยังเปนปจจัยหน่ึงท่ีมีผลตอการชักนำแคลลัส พืชตางชนิดกันจะตอบสนองตอสภาพการวางเลี้ยง
ท่ีแตกตางกัน Siddique และ Islam (2015) ไดเพาะเลี้ยงช้ินสวนใบของยาสูบ 3 สายพันธุ ไดแก Motihari  Jati  และ Virginia บน
อาหารสูตร MS เติม 2,4-D เขมขน 2.5 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ BA เขมขน 1.5 มิลลิกรัมตอลิตร วางเลี้ยงในที่มืดหรือใหแสง 
พบวายาสูบทั้งสามสายพันธุ มีการตอบสนองไปในทิศทางเดียวกันคือสภาพใหแสงใหการสรางแคลลัสไดดีกวาที่มืด โดยพันธุ  
Motihari ใหอัตราการสรางแคลลัสสูงสุด 97.2 เปอรเซ็นต  หลังวางเลี ้ยงนาน 4 สัปดาห Suhartanto และคณะ (2022) ได
เพาะเลี้ยงชิ้นสวนลำตนขาวโพดบนอาหารสูตร MS เปรียบเทียบสภาพการวางเลี้ยงในที่มืดหรือใหแสง พบวาการวางเลี้ยงในที่มืด
ใหผลดีกวาท่ีมีแสง โดยใหอัตราการสรางแคลลัส 80 เปอรเซ็นต ในขณะท่ีการวางเลี้ยงในท่ีมีแสงใหอัตราการสรางแคลลัสเพียง 40 
เปอรเซ็นต หลังวางเลี้ยงนาน 3 สัปดาห นอกจากน้ียังมีรายงานแสดงใหเห็นวาแคลลัสท่ีชักนำไดจากพืชหลายชนิดสามารถสรางสาร
ชีวเคมีได โดยเฉพาะในกลุมพืชสมุนไพร เชน Sophora flavescens Aiton (Park et al., 2020) รางจืด (เยาวพา และคณะ, 
2564) Chinaberry (Ahmadpoor et al., 2022) Elephantopus scaber L. (Junairiah et al., 2021) และ หญาหวาน (Zahri 
et al., 2019) ซึ่งมีแนวโนมสามารถนำไปใชประโยชนทางการแพทยไดโดยไมจำเปนตองชักนำใหเปนพืชตนใหม ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึง
มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของสายตนและสภาพวางเลี้ยงตอการชักนำและเพ่ิมปริมาณแคลลัสของกระทอมในหลอดทดลอง  
 

อุปกรณและวิธีการ   
การเตรียมชิ้นสวนพืช 
 การศึกษานี้ใชเมล็ดกระทอมพันธุกานแดงจากแปลงเกษตรกรที่ปลูกในจังหวัดนครศรีธรรมราช นำเมล็ดกระทอมหอดวย
ผาขาวบาง ลางทำความสะอาดดวยน้ำยาลางจาน จากนั้นเปดน้ำไหลผานนาน 20 นาที แลวจุมแชในแอลกอฮอลเขมขน 70 
เปอรเซ็นต นาน 1 นาที แลวแชในสารละลายคลอร็อกเขมขน 20 เปอรเซ็นต นาน 20 นาที จากน้ันลางดวยน้ำกลั่นท่ีผานการน่ึงฆา
เชื ้อแลว 3 ครั ้ง แลวเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร MS ที่ปราศจากสารควบคุมการเจริญเติบโต เติมน้ำตาลซูโครสเขมขน 3 
เปอรเซ็นต ผงวุน เขมขน 0.7 เปอรเซ็นต ปรับคาความเปนกรด-ดางเปน 5.7 วางเลี้ยงท่ีอุณหภูมิ 26±2 องศาเซลเซียส ใหแสง 10 
ชั่วโมงตอวัน ความเขมแสง 20 ไมโครโมลตอตารางเมตรตอวินาที หลังวางเลี้ยงนาน 6 สัปดาห จะไดตนกลาที่สมบูรณสำหรับ
นำไปใชในการศึกษาตอไป  
 
วิธีการศึกษา 
1. การชักนำแคลลัส 
ผลของสายตนตอการชักนำแคลลัส 
 คัดเลือกตนกระทอมท่ีมีลักษณะตรงตามสายพันธุคือมีกานใบสีแดง จำนวน 4 สายตน (1, 2, 3 และ 4) แลวตัดแผนใบให
เปนชิ้นเล็กๆ ขนาด 5x5 มิลลิเมตร แลววางเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร MS เติม BA เขมขน 1 มิลลิกรัมตอลติรรวมกบั 2,4-D เขมขน 
1 มิลลิกรัมตอลิตร น้ำตาลซูโครสเขมขน 3 เปอรเซ็นต ผงวุนเขมขน 0.7 เปอรเซ็นต ปรับคาความเปนกรด-ดางเปน 5.7 วางเลี้ยงใน
ท่ีมืด  อุณหภูมิ 26±2 องศาเซลเซียส หลังวางเลี้ยงนาน 4 สัปดาห บันทึกอัตราการสรางแคลลัส (ดังสมการ) ขนาดแคลลัส ลักษณะ
แคลลัสและการเกิดสีน้ำตาลของช้ินสวน (ดังสมการ) เปรียบเทียบกันในแตละสายตนท่ีทดสอบ วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ 
(completely randomized design; CRD) และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวยวิธี Duncan’s multiple range test (DMRT) มี 4 สิ่ง
ทดลอง แตละสิ่งทดลองประกอบดวย 5 ซ้ำๆ ละ 4 ขวดๆ ละ 2 ช้ินสวน 
อัตราการสรางแคลลัส  =   จำนวนช้ินสวนใบท่ีสรางแคลลัส 
               จำนวนช้ินสวนใบท่ีวางเลี้ยงท้ังหมด 

 
อัตราการสรางสีน้ำตาลของช้ินสวน   =  จำนวนช้ินสวนใบท่ีสรางสีน้ำตาล 
         จำนวนช้ินสวนใบท่ีวางเลี้ยงท้ังหมด 
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2. การเพ่ิมปริมาณแคลลัส 

2.1 ผลของสภาพวางเลี้ยงตอการเพ่ิมปริมาณแคลลัส 
นำกลุมแคลลัสสายตนที่ 1 ที่ชักนำไดจากการศึกษาที่ 1 แยกเปนชิ้นเล็กๆ ขนาด 0.3x0.3 เซนติเมตร วางเลี้ยงบน

อาหารแข็งสูตร MS เติม BA เขมขน 1 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ 2,4-D เขมขน 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร น้ำตาลซูโครสเขมขน 3 
เปอรเซ็นต ผงวุนเขมขน 0.7 เปอรเซ็นต ปรับคาความเปนกรด-ดางเปน 5.7 วางเลี้ยงในท่ีมืดหรือมีแสง 10 ช่ัวโมงตอวัน ความเขม
แสง 20 ไมโครโมลตอตารางเมตรตอวินาที อุณหภูมิ 26±2 องศาเซลเซียส หลังวางเลี้ยงนาน 4 สัปดาห บันทึกอัตราการเพ่ิม
ปริมาณแคลลัส (ดังสมการ) ขนาดแคลลัส และอัตราการสรางสารสีแดง (ดังสมการ) เปรียบเทียบกันระหวางสภาพการวางเลี้ยงท่ี
ทดสอบ วางแผนการทดลองแบบ CRD และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวยวิธี T-test มี 2 สิ่งทดลอง แตละสิ่งทดลองประกอบดวย 5 
ซ้ำๆ ละ 4 ขวดๆ ละ 2 กลุมแคลลัส 

 
อัตราการเพ่ิมปริมาณแคลลัส  =  จำนวนกลุมแคลลัสท่ีเพ่ิมปริมาณ 
        จำนวนกลุมแคลลัสท่ีวางเลี้ยงท้ังหมด 
 
อัตราการสรางสารสีแดง   =   จำนวนกลุมแคลลัสท่ีสรางสารสีแดง 

      จำนวนกลุมแคลลัสท่ีวางเลี้ยงท้ังหมด 
 

2.2 ผลของสายตนตอการเพ่ิมปริมาณแคลลัส 
นำกลุมแคลลัสท่ีชักนำไดจากการศึกษาท่ี 1 จากสายตนท่ีแตกตางกัน (1, 2, 3, 4) แยกเปนช้ินเล็กๆ ขนาด 0.3x0.3 

เซนติเมตร วางเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร MS เติม BA เขมขน 1 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ 2,4-D เขมขน 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร น้ำตาล
ซูโครสเขมขน 3 เปอรเซ็นต ผงวุนเขมขน 0.7 เปอรเซ็นต ปรับคาความเปนกรด-ดางเปน 5.7 วางเลี้ยงในสภาพใหแสง 10 ช่ัวโมงตอ
วัน ความเขมแสง 20 ไมโครโมลตอตารางเมตรตอวินาที อุณหภูมิ 26±2 องศาเซลเซียส หลังวางเลี้ยงนาน 4 สัปดาห บันทึกอัตรา
การเพิ่มปริมาณแคลลัส ขนาดแคลลัส และอัตราการสรางสารสีแดงเปรียบเทียบกันระหวางสายตนที่ทดสอบ วางแผนการทดลอง
แบบ CRD และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวยวิธี DMRT มี 4 สิ่งทดลอง แตละสิ่งทดลองประกอบดวย 5 ซ้ำๆ ละ 4 ขวดๆ ละ 2 กลุม
แคลลัส 

 
ผลและวิจารณผลการทดลอง 
 จากการศึกษาพบวาสายตนที่แตกตางกันสงผลใหอัตราการสรางแคลลัสแตกตางกัน เมื่อเปรียบเทียบสายตน 4 สายตน
พบวาสายตนท่ี 3 ใหอัตราการสรางแคลลัสสูงสุด 95.83 เปอรเซ็นต รองลงมาคือสายตนท่ี 1  4 และ 2 ซึ่งใหอัตราการสรางแคลลัส 
81.67  57.22 และ 46.25 เปอรเซ็นต แตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ แตเมื่อพิจารณาขนาดแคลลัส พบวา สายตนท่ี 1 ใหขนาด
แคลลัสใหญที่สุด 130 ตารางมิลลิเมตร รองลงมาคือสายตนที่ 3  2  และ 4 ซึ่งใหขนาดแคลลัส 102.5  87.5 และ 67.5 ตาราง
มิลลิเมตร แตกตางทางสถิติอยางมีนัยสำคัญ สำหรับการสรางสีน้ำตาลพบวาสายตนที่ 1 และ 3 ไมมีการสรางสารสีน้ำตาลของ
ช้ินสวนท่ีเพาะเลี้ยง ในขณะท่ีสายตนท่ี 4 ใหอัตราการสรางสีน้ำตาลสูงสุด 38.89 เปอรเซ็นต และสายตนท่ี 2 ใหอัตราการสรางสาร
สีน้ำตาล 25 เปอรเซ็นต แตกตางทางสถิติอยางมีนัยสำคัญ แคลลัสที่ไดมีลักษณะเกาะกันแบบหลวมๆ สีเหลือง (Table 1; Figure 
1) เชนเดียวกับการศึกษาของ Gandonou และคณะ (2005) ท่ีพบวาออยท่ีมีจีโนไทปแตกตางกันสงผลตอการสรางแคลลัสแตกตาง
กัน โดย CP63- 588 ใหอัตราการสรางแคลลัสสูงสุด 95 เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบกับจีโนไทปอื่นๆ อีก 8 จีโนไทป เชนเดียวกับ
การศึกษาของ Srichuay และคณะ (2014) ท่ีไดศึกษาผลของจีโนไทปตอการสรางแคลลสัของยางพารา พบวา จีโนไทปตางกันสงผล
ใหการสรางแคลลัสตางกัน โดยจีโนไทป 1-em ใหอัตราการสรางแคลลัสสูงสุด 87.5 เปอรเซ็นต  

เมื่อเปรียบเทียบสภาพการวางเลี้ยงพบวาการวางเลี้ยงแคลลัสในท่ีมีแสงสงผลใหแคลลัสมีการเพ่ิมปริมาณไดดีกวาการวาง
เลี้ยงในที่มืด โดยใหอัตราการเพิ่มปริมาณแคลลัส 100 เปอรเซ็นต ขนาดแคลลัส 90.13 ตารางมิลลิเมตร ในขณะที่การวางเลี้ยง
แคลลัสในที่มืดใหอัตราการเพิ่มปริมาณแคลลัส 65 เปอรเซ็นต ขนาดแคลลัส 59.63 ตารางมิลลิเมตร แตกตางทางสถิติอยางมี
นัยสำคัญ นอกจากนี้ยังพบวาสภาพวางเลี้ยงที่แตกตางกันสงผลใหไดลักษณะแคลลัสที่แตกตางกัน โดยการวางเลี้ยงแคลลัสในที่มี
แสงสงผลใหแคลลัสสรางสารสีแดง 81.25 เปอรเซ็นต ซึ่งมากกวาแคลลัสที่วางเลี้ยงในที่มืดที่ใหอัตราการสรางสารสีแดง 25 
เปอรเซ็นต หลังวางเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร MS เติม BA เขมขน 2 มิลลิกรัมตอลิตรรวมกับ 2,4-D เขมขน 0.5 มิลลิกรัมตอลิตรนาน 
4 สัปดาห (Table 2; Figure 2) เชนเดียวกับการศึกษาของ Afshari และคณะ (2011) ที่รายงานวาแคลลัสของ rapeseed ท่ี
เพาะเลี้ยงภายใตสภาพใหแสงสามารถเพิม่ปริมาณแคลลัสไดดีกวาแคลลัสที่เลี้ยงในสภาพมืด โดยใหน้ำหนักสดแคลลัสสูงสุด 0.38 
กรัมในขณะท่ีแคลลัสท่ีเลี้ยงในท่ีมืดใหน้ำหนักสดแคลลัสสูงสุด 0.2 กรัม แตกตางจากแคลลัสของกีวีเบอรรี่ ท่ีพบวาแคลลัสสามารถ
เพิ่มปริมาณไดดีในที่มืด เมื่อเพิ่มความเขมแสงสงผลใหแคลลัสมีขนาดเล็กลง แตแคลลัสที่ไดสวนใหญจะมีสีขาว ในขณะที่เมื่อเพ่ิม
ความเขมแสงแคลลัสจะมีสีเหลืองหรือสีเขียว (Sui et al., 2021) ในขณะที่ Suhartanto และคณะ (2022) พบวาการวางเลี้ยง
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ชิ้นสวนลำตนขาวโพดในที่มืดใหผลดีกวาที่มีแสง โดยใหอัตราการสรางแคลลัส 80 เปอรเซ็นตในขณะที่การวางเลี้ยงในที่มีแสงให
อัตราการสรางแคลลัสเพียง 40 เปอรเซ็นต หลังวางเลี้ยงนาน 3 สัปดาห 

สำหรับผลของสายตนตอการเพิ่มปริมาณแคลลัสพบวา แคลลัสสายตนที่ 1 ใหอัตราการเพิ่มปริมาณ 100 เปอรเซ็นต 
แตกตางทางสถิติกับแคลลัสสายตนท่ี 2  3 และ 4 ท่ีใหอัตราการเพ่ิมปริมาณแคลลัส 75  62.50 และ 68.75 เปอรเซ็นต ตามลำดับ 
สำหรับขนาดแคลลัส พบวา แคลลัสสายตนที่ 1 สามารถเพิ่มปริมาณไดสูงสุดโดยใหขนาดแคลลัส 135.38 ตารางมิลลิเมตร 
รองลงมาคือ แคลลัสสายตนท่ี 2 4 และ 3 ซึ่งใหขนาดแคลลัส 73.87  63.87 และ 57.38 ตารางมิลลิเมตร ตามลำดับ แตกตางทาง
สถิติอยางมีนัยสำคัญ เมื่อพิจารณาการสรางสารสีแดง พบวาสายตนที่แตกตางกันสงผลใหแคลลัสสรางสารสีแดงแตกตางกัน โดย
แคลลัสจากสายตนที ่1 ใหอัตราการสรางสารสีแดงสูงสุด 100 เปอรเซ็นต รองลงมาคือ แคลลัสจากสายตนที่ 2 ใหอัตราการสราง
สารสีแดง 12.5 เปอรเซ็นต ในขณะที่แคลลัสจากสายตนที่ 3 และ 4 ไมมีการสรางสารสีแดง (Table 3; Figure 3) เชนเดียวกับ
การศึกษาของ Gao และคณะ (2021) ที่ศึกษาผลของ cell line ตอการเพิ่มปริมาณแคลลัสของ Korean pine พบวา cell line 
WH35-1 ใหประสิทธิภาพการเพิ่มปริมาณแคลลัสสูงสุด 474.97 เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบกับ cell line อื่นๆ  นอกจากนี้จาก
การศึกษายังพบวาโดยธรรมชาติแลวสาร mitragynine เปนสารที่ไมมีสี แตแคลลัสที่ชักนำไดในบางสายตนใหแคลลัสที่มีสีแดง ซึ่ง
สันนิษฐานวาแคลลัสที่ชักนำไดจากใบกระทอมอาจจะสรางสารอื่นๆ ดวยนอกจากสาร mitragynine เปนสิ่งที่นาสนใจอยางยิ่ง 
จำเปนท่ีจะตองมีการตรวจสอบเพ่ือระบุชนิดและปริมาณของสารดังกลาวตอไปเพ่ือใชประโยชนในดานตางๆ ในอนาคต 
 
Table 1 Effect of clones on callus induction of kratom from culturing leaf segment on solidified MS medium 

supplemented with 1 mg/L BA and 1 mg/L 2,4-D for 4 weeks 
Clones Callus induction 

(%) 
Callus size 

(mm2) 
Browning 

(%) 
Callus characters 

1 81.67±11.21ab 130.00±1.08a 0.00±0.00b Yellow friable  
2 46.25±0.66c 87.50±0.62bc 25.00±2.89a Yellow friable 
3 95.83±4.17a 102.50±0.25ab 0.00±0.00b Yellow friable 
4 57.22±6.82bc 67.50±0.47c 38.89±5.55a Yellow friable 

F-test ** ** **  
C.V. (%) 16.99 14.06 33.95  

** significantly different (P<0.01)  
Mean values followed by the same letter within column are not significantly  
different according to DMRT. 
 

Figure 1 Characteristics of callus kratom from different clones cultured on solidified MS supplemented with 1   
            mg/L BA and 1 mg/L 2,4-D for 4 weeks (bar = 0.5 cm) 

A. clone 1  B. clone 2 C. clone 3 D. clone 4 

A B 

C D 
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Table 2  Effect of culture conditions on callus proliferation of kratom cultured on solidified MS medium 

supplemented with 1 mg/L BA and 0.5 mg/L 2,4-D for 4 weeks 
Conditions Callus proliferation 

(%) 
Callus size  

(mm2) 
Pigment formation  

(%) 
dark 65.00±3.53 59.63±7.66 25.00±2.88 
Light 100.00±0.00 90.13±9.17 81.25±6.25 
T-test ** * ** 

C.V. (%) 6.06 22.56 18.32 
*, ** significantly different (P<0.05, 0.01 respectively) 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Figure 2 Characteristics of callus cultured on solidified MS medium supplemented with 1 mg/L BA and 0.5 

mg/L 2,4-D under dark condition (left) or light condition (right) for 4 weeks (bar = 0.5 cm) 
 
Table 3 Effect of clones on callus proliferation of kratom cultured on solidified MS medium supplemented 

with 1 mg/L BA and 0.5 mg/L 2,4-D for 4 weeks 
Clones Callus proliferation 

 (%) 
Callus size  

(mm2) 
Pigment formation  

(%) 
1 100±0.00a 135.38±5.32a 100±0.00a 
2 75±2.88b 73.87±2.38b 12.5±7.21b 
3 62.50±6.29b 57.38±3.13c 0.00±0.00c 
4 68.75±5.15b 63.87±1.66bc 0.00±0.00c 

F-test ** ** ** 
C.V. (%) 11.2 8.25 25.66 

** significantly different (P<0.01) 
    Mean values followed by the same letter within column are not significantly different according to DMRT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 
 

 

The 1st Agricultural Innovation and Natural Resources Conference 2022  

Aug 18-19, 2022 

AINR 1st 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 Characteristics of callus from different clones cultured on solidified MS medium supplemented with 

1 mg/L BA and 0.5 mg/L 2,4-D for 4 weeks (bar = 0.5 cm) 
  A. clone 1 B. clone 2 C. clone 3 D. clone 4 

 
 สรุปผล 
 จากการศึกษาจึงสรุปไดวาสภาพวางเลี้ยงและสายตนมีผลตอการสรางแคลลัสโดยการวางเลี้ยงแคลลัสกระทอมในท่ีมีแสง
ใหการเพิ่มปริมาณดีกวาในที่มืด และแคลลัสจากสายตนที่ 1 ใหผลดีที่สุดทั้งการชักนำและการเพิ่มปริมาณแคลลัส แคลลัสที่ไดมี
โครงสรางเกาะกันอยางหลวมๆ สีเหลือง จากปจจัยขางตนทำใหประสบความสำเร็จในการชักนำและเพิ่มปริมาณแคลลัสของ
กระทอมได อันจะนำไปสูการใชประโยชนในดานตาง ๆ ในอนาคต 
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การเจริญเติบโตของยอดหงสองคดำ (Globba praecox K.J. Williams & Paisooks.) 

พืชหายากของไทยในสภาพปลอดเช้ือ  
In Vitro Shoot Growth of Hong Ong Dum (Globba praecox K.J. Williams & Paisooks.)  
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บทคัดยอ 
พืชสกุลหงสเหินมีการนำมาใชประโยชนเพื่อการบริโภค สมุนไพร และไมดอกไมประดับ การขยายพันธุพืชสกุลหงสเหิน

ดวยการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื ่อสามารถเพิ่มปริมาณตนพันธุ สำหรับการใชประโยชนเชิงพาณิชยไดอยางรวดเร็ว การทดลองนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของสารควบคุมการเจริญ และการชักนำยอดรวมของหงสองคดำในสภาพปลอดเชื้อ โดยการฟอกฆาเช้ือ
เมล็ดหงสองคดำในสารละลายคลอรอกซ จำนวน 2 ครั้ง ท่ีความเขมขน 5 และ 10 เปอรเซ็นต เติม Tween 20 จำนวน 2 - 3 หยด 
เขยานาน 10 และ 15 นาที ตามลำดบั เพาะเมล็ดบนอาหารสังเคราะหสูตร MS เติม BA (0, 0.5, 1.0 และ 1.5 มก./ล.) จำนวน 4 
สูตร ระยะเวลา 6 สัปดาห ผลการทดลองพบวา สูตรอาหาร MS เติม BA เขมขน 1.5 มก./ล. สามารถชักนำจำนวนยอดตอเมล็ด
สูงสุด 5.05 ยอด รองลงมาคือ BA เขมขน 1.0 และ 0.5 มก./ล. สามารถชักนำจำนวนยอดได 4.94 และ 4.56 ยอด ตามลำดับ 
ในขณะที่อาหารสูตร MS ไมเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต ใหความสูงตนและความยาวรากสูงสุด (3.55 ซม. และ 2.35 ซม. 
ตามลำดับ) ดังนั้น การขยายพันธุหงสองคดำในสภาพปลอดเชื้อเปนอีกแนวทางหนึ่งในการอนุรักษเชื้อพันธุกรรมและสามารถ
นำไปใชประโยชนเชิงการคาได  
คำสำคัญ: หงสองคดำ การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ พืชหายาก สภาพปลอดเช้ือ 
 

Abstract 
Globba spp.  is generally utilized for domestic consumption, medicinal, floriculture and ornamental 

purposes. Micropropagation of Globba spp. through tissue culture technique can increase the number of plants 
rapidly in a short time.  The objective of this study was aimed to investigate the in vitro growth and multiple 
shoot formation of Hong Ong Dum (G. praecox K.J. Williams & Paisooks.). Hong Ong Dum seeds were sterilized 
2 times with Clorox at a concentration of 5 and 10% together with 2-3 drops of Tween-20 were soaked for 10 
and 15 minutes, respectively, and sown on Murashige and Skoog ( MS)  medium supplemented with various 
concentrations of BA (0, 0.5 , 1.0 and 1.5 mg/L) .  The results showed that MS medium with 1.5 mg/L. BA gave 
the highest number of shoots at 5. 05 shoots/ seed, followed by 1 and 0. 5 mg/ L. BA which gave a number of 
shoots at 4. 94 and 4. 56 shoots/ seed respectively.  The highest shoot height and root length was found on MS 
medium without plant growth regulators. Therefore, the propagation of Hong Ong Dum for germplasm 
conservation and commercial purpose can be cultivated in in vitro cultivation. 
Keywords: Hong Ong Dum, tissue culture, rare plant, in vitro condition 
 
บทนำ 

ประเทศไทยตั้งอยูในเขตศูนยสูตรที่เปนพื้นที่ซึ่งมีความสำคัญทางดานความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity 
hotspot) มีความหลากหลายทางชีวภาพของพืชวงศขิงประมาณ 30 สกุล มากกวา 300 ชนิด (พวงเพ็ญ, 2551: ฐนันดรศักดิ์ และ
คณะ, 2563) โดยพืชวงศขิงในสกุลหงสเหิน (Globba) มีรายงานพบกระจายพันธุทั่วโลกประมาณ 100 ชนิด ในประเทศไทยพบ
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ประมาณ 42 ชนิด (พรพรรณ, 2561) มีรายงานการใชประโยชนเปนพืชสมุนไพร อาหาร และไมดอกไมประดับ เปนตน (อรณิช, 
2563) พืชสกุลหงสเหินเปนพืชลมลุกอายุหลายป ชอดอกออกที่ปลายยอดของลำตนเหนือดิน พืชสกุลนี้มีลักษณะเฉพาะ โดยวง
กลีบเลี้ยงโคนเช่ือมติดกัน ปลายคอยๆ ขยายออกเปนปาก รูประฆัง ปลายแยก 3 แฉก หลอดกลีบดอกบางยาว กลีบปากเรียบหรือ
แยกเปน 2 แฉก เชื่อมกับกานชูอับเรณูเหนือจุดเชื่อมของเกสรเพศผูที่เปนหมัน เกสรเพศผูที่เปนหมันเปลี่ยนแปลงรูปรางเปนสวน
ของกลีบดอก แยกออกจากกลีบปาก รูปรี เช่ือมท่ีระดับเดียวกันกับกลีบดอก เกสรเพศผูมีหรือไมมีรยางคท่ีดานขาง ดอกขนาดเล็ก 
หลุดรวงงาย สีขาว สีเหลือง สีสม หรือสีมวง (พรพรรณ, 2561) มีลำตนแบบ rhizome เรียวเล็ก ทอดยาวไปตามพื้นดิน รากอวบ
น้ำ ใบเดี่ยว เรียงสลับระนาบเดียว (กำปน และคณะ, 2540)  

ตนหงสองคดำ (G. praecox K.J.Williams & Paisooks.) มีสถานภาพเปนพืชหายาก (rare species) กระจายพันธุใน
พื้นที่เมียนมาและประเทศไทย (POWO, 2022) ในไทยมีรายงานพบในพื้นที่ปาไมผลัดใบของเหมืองปาเตาดำ อำเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี ระดับความสูง 380-400 เมตรจากระดับน้ำทะเล (ยิ่งยง และจักรพงษ, 2551) การอนุรักษความหลากหลายทาง
ชีวภาพพืชวงศขิง-ขาท่ีมีสถานภาพหายากในประเทศไทยสามารถดำเนินการได 3 สวนหลัก คือ 1. การเก็บรักษาไวในสภาพปา (in 
situ) ซึ ่งเปนการอนุรักษถิ่นอาศัยของพืช หรือ habitat conservation 2. การเก็บในแปลงรวบรวมพันธุ  (ex situ) หรือ การ
อนุรักษนอกถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ (สุรพล, 2554) และ 3. การลดภัยคุกคามและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางยั่งยืน (มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทย, 2562) 

การอนุรักษเช้ือพันธุกรรมพืชในสภาพปลอดเช้ือ (in vitro conservation) เปนหน่ึงในรูปแบบของการอนุรักษนอกถ่ินท่ี
อยูอาศัยตามธรรมชาติ ซึ่งสามารถเพิ่มปริมาณตนพันธุและเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการศึกษาวิธีการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสกุลหงสเหินหลายชนิด ไดแก กระทือพระยาวินิจ (G. winitii) กระทือกัมพูชา (G. cambodensis) พบวา 
กระทือกัมพูชาท่ีเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ท่ีเติม Thidiazuron (TDZ) 0.5 มก/ล สามารถชักนำใหมีจำนวนยอด เฉลี่ยมากท่ีสุด 
10.40 ยอด/ช้ินสวนพืช กระทือพระยาวินิจท่ีเพาะเลี้ยงบนอาหารสตูร MS ท่ีเติม 6-benzyladenine (BA) 4 มก./ล. สามารถชักนำ
ใหมีจำนวนยอดเฉลี่ยมากท่ีสุด 8.10 ยอด/ช้ินสวนพืช (หนูเดือน และคณะ, 2562) ขณะท่ี Saensouk และคณะ (2018) พบวา การ
เพาะเลี ้ยง G. schomburgkii ในสภาพปลอดเชื ้อบนอาหารสูตร MS ที่เติม TDZ สามารถชักนำใหเกิดยอดไดดี ขณะที่การ
ขยายพันธุ กระทือ (G. Marantina) ในสภาพปลอดเชื ้อ พบวา สามารถชักนำยอดกระทือในสภาพปลอดเชื ้อไดมากที่สุดเมื่อ
เพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติม TDZ  2 มก./ล. จำนวนยอดเฉลี่ย 7.10 ยอด (ภัทราพร และคณะ, 2557) นอกจากนี้ การ
อนุรักษเช้ือพันธุกรรม G. sherwoodiana ในสภาพปลอดเช้ือ พบวา สามารถขยายจำนวนบนอาหารสูตร MS ท่ีเติม BA 1 มก./ล. 
และการเก็บรักษาในสภาพปลอดเช้ือ 180 วัน ไมทำใหเกิดความแปรปรวนทางพันธุกรรม (Muktawapai and Wongchaochant, 
2020) ดังน้ัน การทดลองน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือการขยายพันธุหงสองคดำในสภาพปลอดเช้ือ เพ่ือเพ่ิมปริมาณตนพันธุและเพ่ือการ
อนุรักษในสภาพปลอดเช้ือตอไป 
 
อุปกรณและวิธีการ  

เมล็ดพันธุหงสองคดำ (G. praecox K.J. Williams & Paisooks.) ที่ไดจากการเก็บตัวอยางจากจังหวัดกาญจนบุรี คัด
แยกเมล็ดพันธุที่มีลักษณะสมบูรณ ทำความสะอาดและฟอกฆาเชื้อเมล็ด โดยแชเมล็ดหงสองคดำในแอลกอฮอลความเขมขน 70 
เปอรเซ็นต เปนเวลา 1-2 นาที แลวแชเมล็ดในสารละลายคลอรอกซ จำนวน 2 ครั้ง ที่ความเขมขน 5 และ 10 เปอรเซ็นต เติม 
Tween 20 จำนวน 2-3 หยด เขยานาน 10 และ 15 นาที ตามลำดับ หลังจากน้ันลางเมล็ดดวยน้ำกลั่นท่ีน่ึงฆาเช้ือ จำนวน 3 ครั้งๆ 
ละ 5 นาที นำเมล็ดที่ผานการฟอกฆาเชื้อแลวเพาะลงบนอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ Murashige and Skoog (1962) สูตรดัดแปลง 
ทำการเพาะเมล็ดเปนระยะเวลา 4 สัปดาห  จนเมล็ดงอกเปนตนกลา แลวนำยอดที่ไดจากการเพาะเมล็ด วางเลี้ยงบนอาหารแข็ง
สูตร MS ดัดแปลงท่ีเติมฮอรโมน BA ความเขมขน 0, 0.5, 1.0 และ 1.5 มก./ล. จำนวน 4 สูตร วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ 
(Completely Randomize Designed; CRD) จำนวน 7 ซ้ำ ๆ ละ 2 ยอด หลังจากเพาะเลี้ยงนาน 6 สัปดาห บันทึกจำนวนยอด 
ความยาวยอด จำนวนราก และความยาวราก วิเคราะหคาความแปรปรวนทางสถิติ เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวธีิ 
Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% โดยใชโปรแกรมทางสถิติ SPSS 

 
ผลและวิจารณผลการทดลอง 

การเพาะเมล็ดหงสองคดำในสภาพปลอดเชื้อสามารถชักนำใหเมล็ดงอกได และเมื่อนำชิ้นสวนยอดของตนกลาที่ไดไป
ขยายพันธุบนอาหารเพาะเลี้ยงสูตร MS ท่ีเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต BA พบวา ช้ินสวนยอดหงสองคดำท่ีเพาะเลี้ยงบนอาหาร
สูตร MS เติม BA แตละความเขมขน ใหการเจริญเติบโตของช้ินสวนยอดท่ีแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ในลักษณะจำนวนยอด 
ความยาวยอด และความยาวราก โดยอาหารสูตร MS ท่ีเติม BA ความเขมขน 0.5-1.5 มก./ล. สามารถชักนำยอดหงสองคดำไดมาก
ที่สุด (4.56, 4.94 และ 5.05 ยอด ตามลำดับ) ในขณะท่ีลักษณะความยาวยอด พบวา อาหารสูตร MS ที่ไมเติมสารควบคุมการ
เจริญเติบโต สามารถชักนำใหชิ้นสวนยอดหงสองคดำมีความยาวมากที่สุด (3.55 ซม.) นอกจากนี้ อาหารสูตร MS ที่ไมเติมสาร
ควบคุมการเจริญเติบโต สามารถชักนำใหช้ินสวนรากของหงสองคดำยาวมากท่ีสุด (2.35 ซม.) โดยจำนวนรากของหงสองคดำในแต
ละสูตรอาหารไมมีความแตกตางกันทางสถิติ จากการทดลองพบวา การขยายพันธุหงสองคดำในสภาพปลอดเช้ือไมจำเปนตองมีการ
ทดลองสูตรอาหารที่ชักนำราก เนื่องจากตนหงสองคดำสามารถสรางรากไดดีเมื่อเพาะเลี้ยงบนอาหารที่ไมเติมสารควบคุมการ
เจรญิเติบโต  
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 ผลการทดลองนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ Muktawapai และ Wongchaochant (2020) ที่รายงานวา อาหารสูตร MS 
เติม BA ความเขมขน 1 มก./ล. สามารถใชในการขยายพันธุ G. sherwoodiana ในสภาพปลอดเชื้อได ขณะที่การเพาะเลี้ยงพืช
สกุลหงสเหินในสภาพปลอดเชื้อโดยใชสารควบคุมการเจริญเติบโตในกลุมไซโทไคนินชนิดอื่น ไดแก TDZ เปนตน โดย TDZ ความ
เขมขน 2 มก./ล. สามารถเพิ่มปริมาณตน G. schomburgkii และ G. sherwoodiana ได โดยสามารถชักนำยอดเฉลี่ย 7.10 ยอด 
(Saensouk et al, 2018: ภัทราพร และคณะ, 2557) นอกจากนี ้ การเพาะเลี ้ยงหงสเหินประดับชนิด G. brachyanthera 
K.Schum. โดยใชสูตรอาหาร Gamborg B5 เติม 6-benzylaminopurine (BAP) ความเขมขน 3 มก./ล. สามารถชักนำยอดได 6.6 
ยอด เมื่อเพาะเลี้ยงเปนเวลา 8 สัปดาห เพราะฉะน้ันการขยายพันธุหงสองคดำในสภาพปลอดเช้ือสามารถเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร 
MS เติม BA ความเขมขน 0.5-1.5 มก./ล. โดยระบบ Temporary Immersion Bioreactor (TIB) หรือ ระบบการเพาะเลี ้ยง
เนื ้อเยื ่อแบบจมชั ่วคราวสามารถนำมาใชในการขยายเพิ ่มปริมาณตนพันธุใหได ปริมาณมากและรวดเร็วขึ ้นไดอีกดวย 
(Topoonyanont et al., 2015) 
 

    
MS + BA 0 mg/L MS + BA 0.5 mg/L MS + BA 1 mg/L MS + BA 1.5 mg/L 

 

Figure 1  The effect of BA at different concentrations on in vitro shoot growth of Hong Ong Dum (G. praecox 
K.J. Williams & Paisooks.) after culturing for 6 weeks 

 
 

Table 1 The effect of BA at different concentrations on in vitro shoot and root characters of Hong Ong Dum 
(G. praecox K.J. Williams & Paisooks.) after culturing for 6 weeks 
Treatments Shoot number Shoot height 

(cm.) 
Root number Root length 

(cm.) 
MS free hormones  3.84b 3.55a 25.30 2.35a 
0.5 mg/L BA 4.56ab 2.08b 28.16 1.88b 
1.0 mg/L BA 4.94a 1.74b 22.26 1.50b 
1.5 mg/L BA 5.05a 2.37b 27.90 1.98b 
F-test * * ns * 
C.V. (%) 62.14 49.78 45.16 51.69 

* = significance at p<0.05 
 
สรุปผล 

การขยายพันธุหงสองคดำเพื่อการอนุรักษและการใชประโยชนเพื่อการวิจัยในอนาคต สามารถดำเนินการขยายพันธุดวย
วิธีการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อในสภาพปลอดเช้ือได โดยใชอาหารสูตร MS เติม BA ความเขมขน 0.5-1.5 มก./ล. เพ่ือใชในการขยายพันธุ
หงสองคดำในสภาพปลอดเชื้อ ซึ่งสามารถเพิ่มปริมาณยอดไดดีและมีการเจริญเติบโตของตนพันธุที่ดี สามารถนำตนกลาไปอนุบาล
ในสภาพโรงเรือน เพ่ือการอนุรักษและใชประโยชนจากเช้ือพันธุกรรมหงสองคดำตอไป  
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การเจริญเติบโตในสภาพปลอดเช้ือของยอดเปราะภูภูหลวง (Caulokaempferia phuluangensis 
Picheans. & Mokkamul) พืชถิ่นเดียวของไทย  

In Vitro Shoot Growth of Pro Phu Phu Luang (Caulokaempferia phuluangensis Picheans.  
& Mokkamul) Endemic Species of Thailand 
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บทคัดยอ 
ปจจุบันพรรณพืชวงศขิงมีการใชประโยชนอยางแพรหลายเพื่อการบริโภค สมุนไพร สียอม เครื่องสำอาง และไมดอกไม

ประดับ เปราะภูภูหลวงเปนพืชวงศขิงหายากและเปนพืชถ่ินเดียวของไทย การขยายพันธุพืชสกุลเปราะภูดวยการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ
สามารถเพิ่มปริมาณตนพันธุสำหรับการใชประโยชนเชิงพาณิชยไดอยางรวดเร็ว การทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตตอการชักนำยอดของเปราะภูภูหลวงในสภาพปลอดเชื้อ ดำเนินการฟอกฆาเชื้อเมล็ดเปราะภูภูหลวงใน
สารละลายคลอรอกซที่ความเขมขน 5 และ 10 เปอรเซ็นต นำเมล็ดเพาะลงบนอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสูตร Murashige and 
Skoog (MS) นำชิ้นสวนหนอของเปราะภูภูหลวงมาศึกษาการเจริญเติบโตโดยเพาะเลี ้ยงบนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่เติม 
Benzyladenine (BA) (0, 0.5, 1.0 และ 1.5 มก./ล.) จำนวน 4 ความเขมขน หลังจากเพาะเลี้ยงเปนเวลา 6 สัปดาห พบวา อาหาร
สูตร MS ที่เติม BA ความเขมขน 0.5, 1.0 และ 1.5 มก./ล. ชักนำยอดเปราะภูภูหลวงไดสูงสุด 3.14, 2.92 และ 3.85 ยอด 
ตามลำดับ ความสูงตนและความยาวรากสงูสุดเมื่อเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่ไมมีการเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต ดังน้ัน 
การขยายพันธุเปราะภูภูหลวงเพ่ือการอนุรักษเช้ือพันธุกรรมและการใชประโยชนเชิงการคาสามารถเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ท่ี
เติม BA 0.5-1.5 มก./ล. 
คำสำคัญ: เปราะภภููหลวง การเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อ พืชถ่ินเดียว สภาพปลอดเช้ือ 

 
Abstract 

The utilization of Zingiberaceae is wildly used for consumption, herbs, dyes, cosmetics and ornamental 
plants. Pro Phu Phu Luang (C. phuluangensis Picheans. & Mokkamul) belonging to Zingiberaceae is the rare and 
endemic species of Thailand.  Micropropagation of Caulokaempferia spp.  through tissue culture can increase 
the number of plants for rapid utilization. The objective of this study was aimed to investigate the in vitro shoot 
growth of Pro Phu Phu Luang. Pro Phu Phu Luang seeds were sterilized with Clorox solution at concentration 5 
and 10 percent and germinated on Murashige and Skoog ( MS) .  In Vitro shoots of Pro Phu Phu Luang were 
cultured on MS medium supplemented with various concentrations of BA (0, 0.5, 1.0 and 1.5 mg/L). The results 
showed that MS medium supplemented with 0.5, 1.0 and 1.5 mg/L BA had the highest number of shoots (3.14, 
2.92 and 3.85, respectively). The highest shoot height and root length was found on MS medium without plant 
growth regulators. Therefore, the propagation of Pro Phu Phu Luang for germplasm conservation and commercial 
use can be cultured on MS medium supplemented with 0.5-1.5 mg/l BA. 
Keywords: Pro Phu Phu Luang, tissue culture, endemic species, in vitro 
 
บทนำ 

ประเทศไทยตั้งอยูในเขตศูนยสูตรที่เปนพื้นที่ซึ่งมีความสำคัญทางดานความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity 
hotspot) มีความหลากหลายทางชีวภาพของพืชวงศขิงประมาณ 30 สกุล มากกวา 300 ชนิด (พวงเพ็ญ, 2551; ฐนันดรศักดิ์ และ
คณะ, 2563) โดยพืชวงศขิงในสกุลเปราะภู (Caulokaempferia) มีรายงานพบกระจายพันธุทวีปเอเชียเขตรอนช้ืน ในประเทศไทย
มีสกุลน้ีประมาณ 11 ชนิด (ดวงกมล และคณะ, 2548) การเจริญเติบโตของเปราะภูมีลักษณะเปนพืชลมลุกอายุหลายป ทอดเลื้อย
ตามหิน ลำตนเทียมเหี่ยวเฉาและสลายไปในฤดูรอน ลำตนเทียมขนาดเล็ก เกิดจากกาบใบอัดแนนกันแบบหลวม ใบเรียงสลับ
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ระนาบเดียว จำนวน 4-7 ใบ ชอดอกออกที่ปลายลำตนเทียม กลีบเลี้ยงขนาดใหญหุมชอดอก ดอกทยอยบานครั้งละ 1 ดอก เกสร
เพศผูเปนหมันขยายขนาดเดนชัดเปนกลีบปาก โดยท่ัวไปมีสีเหลือง สีขาว และสีมวง เกสรเพศผูขนาดเล็ก โผลพนกลีบปากเล็กนอย 
สันขยายขนาดเล็กนอยรองรับปลายยอดเกสรเพศเมีย ออกดอกในชวงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ติดผลในชวงเดือนกรกฎาคมถึง
กันยายน (ปราโมทย, 2565) เปราะภูภูหลวง (C. phuluangensis Picheans. & Mokkamul) มีสถานภาพเปนพืชหายาก (rare 
species) และพืชถิ่นเดียวของไทย (endemic species) กระจายพันธุในหลายพื้นท่ีของไทย (POWO, 2022) ในพื้นที่ราบสูงบน
ภูเขาหินทรายในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย ระดับความสูง 1,400-1,700 เมตรจากระดับน้ำทะเล โดยท่ีเปราะภูภูหลวงเปนพืชท่ีมีสถานภาพมี
แนวโนมใกลสูญพันธุ (vulnerable) (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2565) การอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพพืชวงศขิง-ขาท่ีมีสถานภาพหายากในประเทศไทยสามารถดำเนินการได 3 สวนหลัก คือ 1) การเก็บรักษาไว
ในสภาพปา (in situ) ซึ่งเปนการอนุรักษถ่ินอาศัยของพืช หรือ habitat conservation 2) การเก็บในแปลงรวบรวมพันธุ (ex situ) 
หรือ การอนุรักษนอกถ่ินท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติ (สุรพล, 2554) และ 3) การพัฒนากระบวนการใชประโยชนอยางเปนระบบและ
ยั่งยืน 

การอนุรักษเชื้อพันธุกรรมพืชในสภาพปลอดเชื้อ (in vitro conservation) เปนหนึ่งในรูปแบบของการอนุรักษนอกถิ่นท่ี
อยูอาศัยตามธรรมชาติ ซึ่งสามารถเพิ่มปริมาณตนพันธุและเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการศึกษาวิธีการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสกุลเปราะภูหรือเปราะหิน หรือในสกุลใกลเคียง ไดแก เปราะราศี (Kaempferia larsenii Sirirugsa) ท่ี
เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ท่ีเติม Thidiazuron (TDZ) 0.5 มก./ล. รวมกับ IAA 0.5 มก./ล. สามารถชักนำใหมีจำนวนยอดเฉลี่ย 
4.00 ยอด/ชิ้นสวน (หนูเดือน และคณะ, 2562) เปราะภู (C. thailandica Larsen) ที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม BA 5 
มก./ล. สามารถชักนำใหมีจำนวนยอดเฉลี่ย 15 ยอด/ชิ้นสวน (สมุนทิพย และคณะ, 2549) ขณะที่ Saensouk และคณะ (2018) 
พบวา การเพาะเลี้ยง G. schomburgkii ในสภาพปลอดเช้ือบนอาหารสูตร MS ท่ีเติม TDZ สามารถชักนำใหเกิดยอดไดดี และการ
ขยายพันธุกระทือ (Globba Marantina) ในสภาพปลอดเชื้อ พบวา สามารถชักนำยอดกระทือในสภาพปลอดเชื้อไดมากที่สุดเมื่อ
เพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติม TDZ 2 มก./ล. จำนวนยอดเฉลี่ย 7.10 ยอด (ภัทราพร และคณะ, 2557) นอกจากนี้ การ
อนุรักษเช้ือพันธุกรรม G. sherwoodiana ในสภาพปลอดเช้ือ พบวา สามารถขยายจำนวนบนอาหารสูตร MS ท่ีเติม BA 1 มก./ล. 
และการเก็บรักษาในสภาพปลอดเช้ือ 180 วัน ไมทำใหเกิดความแปรปรวนทางพันธุกรรม (Muktawapai and Wongchaochant, 
2020) ดังน้ัน การทดลองน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือการขยายพันธุเปราะภูภูหลวงในสภาพปลอดเช้ือ โดยศึกษาระดับความเขมขนของ
สารควบคุมการเจริญเติบโตกลุมไซโตไคนินชนิด BA เพ่ือเพ่ิมปริมาณตนพันธุและเพ่ือการอนุรักษในสภาพปลอดเช้ือตอไป  

อุปกรณและวิธีการ  
เมล็ดพันธุเปราะภูภูหลวง (C. phuluangensis Picheans. & Mokkamul) ที่ไดจากการเก็บตัวอยางจากจังหวัดเลย คัด

แยกเมล็ดพันธุท่ีมีลักษณะสมบูรณ ทำความสะอาดและฟอกกำจัดเช้ือเมล็ด โดยแชเมล็ดเปราะภูภูหลวงในแอลกอฮอลความเขมขน 
70 เปอรเซ็นต เปนเวลา 1-2 นาที ฟอกกำจัดเชื้อเมล็ดในสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท (Clorox ®) จำนวน 2 ครั้ง ที่ความ
เขมขน 5 และ 10 เปอรเซ็นต เติม Tween 20 จำนวน 2 - 3 หยด เขยานาน 10 และ 15 นาที ตามลำดับ หลังจากนั้นลางเมล็ด
ดวยน้ำกลั่นที่นึ่งกำจัดเชื้อ จำนวน 3 ครั้งๆ ละ 5 นาที นำเมล็ดที่ผานการฟอกกำจัดเชื้อแลวเพาะลงบนอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
MS (Murashige and Skoog, 1962) สูตรดัดแปลง ดำเนินการเพาะเมลด็เปนระยะเวลา 4 สัปดาห   

ศึกษาการเจริญเติบโตของยอดเปราะภภููหลวง โดยเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS สูตรดัดแปลง ที่เติมฮอรโมน BA ความ
เขมขน 0, 0.5, 1.0 และ1.5 มก./ล. จำนวน 4 สูตร วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely randomize designed; 
CRD) จำนวน 7 ซ้ำ ซ้ำละ 2 ยอด เก็บขอมูลลักษณะจำนวนยอด ความยาวยอด จำนวนราก และความยาวราก เมื่ออายุ 6 สัปดาห
หลังเลี้ยงเน้ือเยื่อ วิเคราะหคาความแปรปรวนทางสถิติ เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s Multiple Range 
Test (DMRT) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% โดยใชโปรแกรมทางสถิติ SPSS 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 
การขยายพันธุเปราะภูภูหลวงพืชสกุลเปราะภูหรือเปราะหินหายากและเปนพืชถิ่นเดียวของไทยในสภาพปลอดเชื้อ การ

เพาะเมล็ดเปราะภูภหูลวงในสภาพปลอดเช้ือสามารถชักนำใหเมลด็งอกไดดี และเมื่อนำช้ินสวนยอดของตนกลาท่ีไดไปขยายพันธุบน
อาหารเพาะเลี้ยงสูตร MS ท่ีเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตในกลุมไซโตไคนิน การทดลอง พบวา การเจริญเติบโตของช้ินสวนยอด
เปราะภูภูหลวงที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม BA แตละความเขมขน แตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ในลักษณะจำนวน
ยอด จำนวนราก และความยาวราก โดยที่อาหารสูตร MS ที่เติม BA ความเขมขน 0.5-1.5 มก./ล. สามารถชักนำยอดเปราะภูภู
หลวงมากที่สุด (3.14, 2.92 และ 3.85 ยอด ตามลำดับ) (Table 1) อยางไรก็ตาม ลักษณะความยาวยอด พบวา อาหารสูตร MS 
แตละสูตรทำใหความสามารถในการยืดตัวของตนกลาเปราะภูภูหลวงไมแตกตางกัน โดยเมื่อพิจารณาจำนวนรากของเปราะภูภู
หลวง พบวา อาหารสูตร MS ที่เติม BA ความเขมขน 1.5 มก./ล. ทำใหตนกลาเปราะภูภูหลวงมีจำนวนรากนอยที่สุด (3.36 ราก) 
นอกจากน้ี อาหารสูตร MS ท่ีไมเติมสารควบคุมการเจรญิเติบโต สงผลใหความยาวรากของเปราะภภููหลวงยาวท่ีสุด (3.15 ซม.) จาก
การทดลอง พบวา การขยายพันธุเปราะภูภูหลวงในสภาพปลอดเชื้อไมจำเปนตองมีการทดลองสูตรอาหารที่ชักนำราก เนื่องจาก 
เปราะภูภูหลวงสามารถเกิดรากไดดีเมื่อเพาะเลี้ยงบนอาหารที่ไมเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต (Figure 1) อยางไรก็ตาม การใช
ฮอรโมน BA ในความเขมขนมากขึ้นสงผลตอการเกิดรากของตนเปราะภูภูหลวงในสภาพปลอดเชื้อเนื่องจาก BA เปนสารกลุมไซโท
ไคนินซึ่งมีผลตอการแบงเซลลและสงเสริมการสรางยอด 
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MS + BA 0 mg/L MS + BA 0.5 mg/L MS + BA 1 mg/L MS + BA 1.5 mg/L 

Figure 1  In vitro shoot growth of Pro Phu Phu Luang (C. phuluangensis Picheans. & Mokkamul) after cultured 
on MS with various comcentration of BA for 6 weeks. (Bars = 1 centimeter) 

Table 1  The effect of BA at different concentrations on in vitro shoot and root formation of Pro Phu Phu 
Luang (C. phuluangensis Picheans. & Mokkamul) after cultured for 6 weeks. 

Treatments Shoot number Shoot height 
(cm.) 

Root number Root length 
(cm.) 

MS free hormones  1.67b 3.34 4.79a 3.15a 
0.5 mg/L BA 3.14ab 3.29 4.50ab 1.89b 
1.0 mg/L BA 2.92ab 3.21 3.57ab 1.79b 
1.5 mg/L BA 3.85a 3.35 3.36b 1.49b 
F-test * ns * * 
C.V. (%) 61.61 47.52 39.71 51.43 

* = significance at p<0.05 
Means not sharing a common letter within a column are significantly different by DMRT. 
       

ผลการทดลองนี้สอดคลองกับงานวิจัยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสกุลเปราะภูหรือเปราะหิน ไดแก วิธีการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อเปราะภู (C. thailandica Larsen) ที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม BA 5 มก./ล. ล สามารถชักนำใหมีจำนวนยอด
เฉลี่ย 15 ยอด/ชิ้นสวน (สมุนทิพย และคณะ, 2549) หรือในสกุลใกลเคียง ไดแก เปราะราศี (Kaempferia larsenii Sirirugsa) ท่ี
เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม TDZ 0.5 มก./ล. รวมกับ IAA 0.5 มก./ล. สามารถชักนำใหมีจำนวนยอดเฉลี่ย 4.00 ยอด/
ช้ินสวน (หนูเดือน และคณะ, 2562) รวมถึง Muktawapai และ Wongchaochant (2020) ท่ีรายงานวา อาหารสูตร MS ท่ีเติม BA 
1 มก./ล.สามารถใชในการขยายพันธุ G. sherwoodiana ในสภาพปลอดเช้ือ ขณะท่ีการเพาะเลี้ยงพืชสกุลหงสเหินในสภาพปลอด
เชื้อโดยใชสารควบคุมการเจริญเติบโตในกลุมไซโทไคนินชนิดอื่น ไดแก TDZ เปนตน สามารถเพิ่มปริมาณตน G. schomburgkii 
และ G. sherwoodiana ที่ระดับความเขมขน TDZ 2 มก./ล. โดยสามารถชักนำยอดเฉลี่ย 7.10 ยอด (Saensouk et al, 2018: 
ภัทราพร และคณะ, 2557) นอกจากนี้ การเพาะเลี้ยงหงสเหินประดับชนิด G. brachyanthera K.Schum. โดยใชสูตรอาหาร 
Gamborg B5 ที่เติม 6-benzylaminopurine (BAP) ความเขมขน 3 มก./ล. สามารถชักนำยอดได 6.6 ยอด เมื่อเพาะเลี้ยงใน
ระยะเวลา 8 สัปดาห การขยายพันธุเปราะภูภูหลวงในสภาพปลอดเช้ือสามารถเพาะเลีย้งบนอาหารสตูร MS ท่ีเติม BA ความเขมขน 
0.5-1.5 มก./ล. สูตรอาหารที่ไดสามารถนำมาปรับใชกับระบบ Temporary Immersion Bioreactor (TIB) หรือ ระบบการ
เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อแบบจมช่ัวคราวเพ่ือใชในการขยายพันธุในปริมาณมากไดอีกดวย (Topoonyanont et al., 2015) 
 
สรุปผล 

การขยายพันธุเปราะภูภูหลวงเพือ่การอนุรักษและการใชประโยชนเพื่อการวิจัยในอนาคต สามารถดำเนินการขยายพันธุ
ดวยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสภาพปลอดเชื้อ โดยหากใชเกณฑตนทุนในการพิจารณาเลือกสูตรอาหารในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
สามารถเลือกอาหารเพาะเลี้ยงสูตร MS ท่ีเติม BA ความเขมขน 1.5 มก./ล. เพ่ือใชในการขยายพันธุเปราะภูภูหลวงในสภาพปลอด
เชื้อ ซึ่งสามารถเพิ่มปริมาณยอดไดดีและมีการเจริญเติบโตของตนพันธุที่ดีสามารถนำไปใชในการอนุบาลในสภาพโรงเรือนและเพ่ือ
การอนุรักษและใชประโยชนเช้ือพันธุกรรมเปราะภูภูหลวงตอไป  
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การเก็บรักษาแบบเย็นย่ิงยวดของโซมาติกเอ็มบริโอกาแฟโรบัสตาดวยวิธีการ Encapsulation-dehydration 

Cryopreservation of Somatic Embryo of Robusta Coffee (Coffea canephora) Using 
Encapsulation-dehydration Technique 
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บทคัดยอ 
การเก็บรักษาพันธุกรรมของกาแฟพ้ืนเมืองมีความจำเปนอยางยิ่ง เน่ืองจากการเปนพืชผสมขาม สิ่งแวดลอมท่ีไมเหมาะสม

ตอการเจริญเติบโต การเกิดโรคตางๆ และการละเลยตอพันธุกรรมดั้งเดิม ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้จึงสนใจการเก็บรักษาเช้ือ
พันธุกรรมของกาแฟโรบัสตาสายพันธุทับรอในสภาพเย็นยิ่งยวด โดยศึกษาวิธีการเตรียมชิ้นสวนโซมาติกเอ็มบริโอระยะรูปกลม 
(globular stage )ดวยวิธีการ encapsulation–dehydration (EN-DE) โดยแบงเปน 4 ทรีตเมนท คือ 1) ชุดควบคุม 2) EN 3) DE 
(ดึงน้ำออกดวยซิลิกาเจล เปนเวลา 9 ชั่วโมง) และ 4) EN-DE (ดึงน้ำออกดวยการเปาลมในตูยายเลี้ยง เปนเวลา 8 ชั่วโมง)  เมื่อ
เตรียมชิ้นสวนดวยวิธีขางตนแลวแบงชิ้นสวนออกเปนสองสวน โดยสวนแรกนำไปวางเลี้ยงบนอาหารสังเคราะหสูตรชักนำการงอก
ของโซมาติกเอ็มบริโอ และสวนท่ีสองนำไปแชในไนโตรเจนเหลว เปนเวลา 48 ช่ัวโมง จากการศึกษา พบวา สวนแรกในทุกวิธีการให
เปอรเซ็นตการรอดชีวิต 100 เปอรเซ็นต และใหการงอกของโซมาติกเอ็มบริโอ 100  100  5 และ 5 เปอรเซ็นต ตามลำดับ หลังจาก
วางเลี้ยงเปนเวลา 4 สัปดาห และสวนที่สองซึ่งผานการเก็บรักษาในไนโตรเจนเหลว เมื่อครบตามกำหนดนำมาละลายน้ำแข็ง เปน
เวลา 2 นาที แลวตรวจสอบความมีชีวิตดวยสาร Fluorescein diacetate (FDA) พบวา ทุกทรีตเมนทใหเปอรเซ็นตการรอดชีวิต 
100 เปอรเซ็นต ยกเวน การเตรียมช้ินสวนดวยวิธีการ DE (75 เปอรเซ็นต)  สำหรับการฟนสภาพ พบวา ชุดควบคุมและวิธีการ EN 
ใหการฟนสภาพของชิ้นสวน 25 และ 20 เปอรเซ็นต ตามลำดับ ในขณะที่การเตรียมชิ้นสวนดวยวิธีการ DE และวิธีการ EN-DE 
พบวา โซมาติกเอ็มบริถูกทำลายและตายในท่ีสุด 
คำสำคัญ: การเก็บรักษาแบบเย็นยิ่งยวด, โซมาติกเอ็มบริโอ, วิธีการ Encapsulation–dehydration, กาแฟโรบัสตา 

 
Abstract 

Preserving the genetics of such native coffee plant is essential because of cross-pollinated 
crops, unsuitable environments, the occurrence of various diseases, and ignorance of native plants. Therefore, 
this study is interested in preparing explants for cryopreservation of Robusta coffee clones Thupro. Somatic 
embryos (SEs) at the globular stage were prepared and divided into 4 treatments; 1) control (without pre-
treatment) 2) encapsulation (EN) 3) dehydration (DE) (with silica gel for 9 hours) and 4) EN-DE (dehydrated with 
air drying in laminar air flow for 8 hours). After preparing, SEs were divided into 2 groups. The first group was 
cultured on SE germination medium; the second group was plunged in liquid nitrogen for 48 hours. The results 
revealed that all methods in non-cryopreservation showed a 100 % survival rate. For SE germination after 4 
weeks of culture, the results showed 100 % in control and EN treatments. On the other hand, only 5 % of 
germination were obtained from DE and EN-DE treatments. For cryopreserved SEs, the explants were thawed in 
a 40 °C water bath for 2 min. and the survival rate was investigated with Fluorescein diacetate (FDA). The results 
showed that all treatments gave a survival rate of 100 % except for DE treatment (75 %). After regrowth on SE 
germination medium for 4 weeks, the results found that control and EN treatments gave the highest recovery 
rate at 25 and 20 %, respectively. In the case of the DE and EN-DE treatments, SEs were damaged and eventually 
died.  
Keywords: Cryopreservation, somatic embryo, encapsulation–dehydration technique, robusta coffee 
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กาแฟเปนไมยืนตนที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของโลก มีมากกวา 50 ประเทศทั่วโลกที่ปลูกและสงออกกาแฟ กาแฟ

ไดรับความนิยม มีการบริโภคเพิ่มมากขึ้นตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และคาดการณวาในอนาคตก็จะมีความตองการเพิ่มมากขึ้นตาม 
การขยายตัวของธุรกิจกาแฟ ภายในประเทศในปพ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีจำนวนรานกาแฟรวม 8,025 แหง มีอัตราการขยายตัว
เฉลี่ย 6.2 เปอรเซ็นตตอป ในชวง 5 ปที่ผานมา (ปพ.ศ. 2557-2561) เมล็ดกาแฟสามารถนำมาใชเปนเครื่องดื่มที่ไดรับความสนใจ
ทั ้งในอดีตและปจจุบัน เนื ่องจากมีสารชนิดหนึ ่งเรียกวา คาเฟอีน (Caffein) ซึ ่งเปนสารกระตุ นประสาททำใหเกิดความ
กระปรี้กระเปรา ตื่นตัว ไมงวงนอน ทำใหสมองปลอดโปรง (สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร, 2563) สำหรับสายพันธุกาแฟท่ี
นิยมปลูกกันทั่วไปมีอยู 2 สายพันธุ ไดแก อาราบิกา (Arabica) และโรบัสตา (Robusta) แหลงปลูกกาแฟที่สำคัญของประเทศไทย
ในปจจุบันเกือบ 80 เปอรเซ็นตของพื้นที่ปลูกอยูในภาคใต เชน จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎรธานี ฯลฯ โดยบริเวณพื้นที่ดังกลาว
นิยมปลูกกาแฟสายพันธุโรบัสตา (กรมสงเสริมการเกษตร, 2557)  

กาแฟโรบัสตาเปนไมพุมเตี้ยขนาดเล็ก ทรงพุมแนน มีการแตกกิ่งกานสาขามาก ปลูกงาย ใหผลผลิตสูง และตานทานตอ
โรคไดมากกวาสายพันธุอาราบิกา เปนกาแฟท่ีปลูกทางภาคใตของประเทศไทย และสามารถเจริญเติบโตในพ้ืนท่ีราบไดดีกวากาแฟ
สายพันธุอาราบิกา (นพพล, 2563) ปจจุบันผลผลิตกาแฟในประเทศไมเพียงพอตอความตองการของโรงงานแปรรูปจึงตองนำเขา
จากตางประเทศ (กรมสงเสริมการเกษตร, 2557) อีกท้ังกาแฟโรบัสตาเปนพืชผสมขาม การขยายพันธุโดยเมล็ดจึงทำใหตนพันธุท่ีได
มีความแปรปรวนทางพันธุกรรม ทำใหผลผลิตที่ไดไมมีสม่ำเสมอ วิธีการหนึ่งที่จะแกปญหาดังกลาวไดคือ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
กาแฟสายพันธุตาง ๆ ในสภาพปลอดเชื้อ โดยใชชิ้นสวนเริ่มตนจากเนื้อเยื่อเจริญตาง ๆ มาชักนำใหเกิดแคลลัส หรือชักนำการเกิด
เปนพืชตนใหมโดยผานกระบวนการโซมาติกเอ็มบริโอเจเนซิส โดยมีรายงานการใชชิ้นสวนใบเปนชิ้นสวนเริ่มตนในการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อมากที่สุดเน่ืองจากมีขั้นตอนการพัฒนางาย และสามารถเพิ่มปริมาณตนไดตลอดทั้งป จึงไดนำวิธีการขยายพันธุโดยเทคนิค
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อขยายพันธุกาแฟโรบัสตา โดยคัดเลือกสายพันธุที่เปนที่ตองการของตลาด ใหผลผลิตสูง ทนตอโรค และ
แมลง มาเปนทางเลือกหนึ่งในการขยายพันธุ และการเพิ่มจำนวนกาแฟโรบัสตา เพราะทำใหไดตนพืชจำนวนมากในระยะเวลาอัน
สั้นและมีขนาดใกลเคียงกันมากในแตละรอบการผลิต เนื่องจากการขยายพันธุดวยเมล็ด ทำใหตนพันธุที่ไดไมมีความสม่ำเสมอ ซึ่ง
อาจสงผลตอปริมาณผลผลิต ท้ังน้ี นอกเหนือจากการขยายพันธุเพ่ือใหไดตนกลาพันธุท่ีปลอดโรคแลว การเก็บรักษาพันธุกรรมของ
กาแฟพื้นเมอืงดังกลาวจึงมีความจำเปนอยางยิ่ง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสถาพแวดลอมจึงสงผลกระทบตอการ
เจริญเติบโต การเกิดโรคตาง ๆ และการละเลยตอพันธุกรรมดัง้เดิม การเก็บรักษาพันธุพืชนั้นมีดวยกัน 2 วิธี คือ in situ และ ex 
situ (จรัสศรี, 2548) ท้ังน้ีแตละวิธีมีขอดีขอเสียท่ีแตกตางกัน สำหรับการเก็บรักษาแบบ ex situ โดยการเก็บในสภาพหลอดทดลอง 
(In vitro conservation) เปนการเก็บรักษาระยะปานกลางท่ีใชเทคนิคการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อเขามาชวยทำใหลดปญหาพืชบางชนิด
ท่ีไมสามารถเก็บรักษาในรูปของเมล็ด เชน กลวย หรือพืชตระกูลขิง เปนตน การเก็บรักษาโดยการชะลอการเจริญเติบโตสามารถทำ
ไดโดยการใชอุณหภูมิต่ำ ๆ หรือการลดปริมาณสารอาหารสังเคราะห สำหรับการเก็บรักษาแบบ cryopreservation เปนอีกรูปแบบ
หนึ่งของการเก็บรักษาในหลอดทดลอง เปนการเก็บรักษาพันธุพืชในระยะยาว และสามารถเก็บรักษาชิ้นสวนของพืชไดหลายชนิด 
เชน ปลายยอด เนื้อเยื่อเจริญสวนยอด (Hirai and Sakai, 1999) เอ็มบริโอเจนิคแคลลัส (Danso and Ford-Lloyd, 2004) หรือ
เซลลซัสเพนช่ัน (Shibli et al., 2001) และโซมาติกเอ็มบริโอ (Kim et al., 2006) เปนตน  ขอดีของการเก็บรักษาแบบเย็นยิ่งยวด
คือ ใชพ้ืนท่ีนอย รวมท้ังเก็บรักษาไดเปนเวลานาน เก็บไดโดยไมจำกัดเวลา และเน้ือเยื่ออยูในสภาพท่ีถูกยับยั้งการเจริญ จึงเกิดการ
แปรผันทางพันธุกรรมไดต่ำ แตเน่ืองจากการเก็บรักษาแบบดังกลาวใชอุณหภูมิต่ำมาก หากแชช้ินสวนลงในไนโตรเจนเหลวโดยตรง 
ทำใหเซลลพืชไดรับความเสียหายและตายในที่สุด สำหรับขอเสีย คือ เนื้อเยื่อที่รอดชึวิตตองมีการเริ่มเจริญใหมกอนการขยายพนัธุ 
นอกจากนี้ยังใชกับเนื้อเยื่อที่มีการจัดเรียงโครงสรางของเซลลที่แนนอนแลวไมคอยไดผล และยังตองมีการพัฒนาวิธีการที่ใชเฉพาะ
สำหรับแตละพืช (สมยศ, 2541) ดังน้ันจึงมีการพัฒนาเทคนิคตาง ๆ ในการเตรียมช้ินสวนกอนการเก็บรักษาเพ่ือใหเซลลมีการปรับ
สภาพ โดยการปรับปริมาณน้ำใหเหมาะสม และสามารถทนตอสภาพเย็นไดโดยเซลลไมตายและพันธุกรรมไมเปลี่ยนแปลง การ
เตรียมชิ้นสวนพืชโดยการลดปริมาณน้ำกอนเก็บรักษาในไนโตรเจนเหลว ไดแกวิธี Preconditioning Vitrification Dehydration 
และ Encapsulation ซึ่งอาจใชวิธีการใดวิธีการหน่ึงเพียงลำพังหรือมีการใชรวมกัน ท้ังน้ีข้ึนอยูกับชนิดของช้ินสวนพืช สายพันธุพืช 
วิธีการท่ีเหมาะสม เปนตน  

ดังนั้น ในการศึกษาในครั้งนี้ไดทดลองเก็บรักษากาแฟโรบัสตาสายพันธุพื้นเมือง โดยศึกษาถึงวิธีการ encapsulation–
dehydration และปจจัยตาง ๆ ที่เหมาะสมในการเก็บรักษาในไนโตรเจนเหลว เปนแหลงเชื้อพันธุกรรมของกาแฟโรบัสตาพันธุ
พ้ืนเมืองเพ่ือใชประโยชนในอนาคตตอไป 
 
อุปกรณและวิธีการ  
1. วัสดุพืช: โซมาติกเอ็มบริโอของกาแฟโรบัสตาสายพันธุพ้ืนเมือง (ทับรอ จ.ชุมพร) 
2. วิธีการ 

2.1 การเตรียมชิ้นสวนพืช 
     นำโซมาติกเอ็มบริโอของกาแฟโรบัสตาพันธุพื้นเมืองทับรอที่ชักนำไดจากใบ อายุ 7 เดือน ซึ่งวางเลี้ยงบนอาหาร

สังเคราะหแข็งสูตร MS ที่ลดองคประกอบของอาหารสังเคราะหลงครึ่งหนึ่ง ปราศจากสารควบคุมการเจริญ เติมน้ำตาลซูโครส 
เขมขน 3 เปอรเซ็นต ปรับคาความเปนกรด-ดาง 5.7 เติมวุน 0.6 เปอรเซ็นต แลวนำมาเพ่ิมปริมาณใหไดโซมาติกเอ็มบริโอระยะรูป
กลมบนอาหารสังเคราะหแข็งสูตร MS ปราศจากสารควบคุมการเจริญเติบโต เติมน้ำตาลซูโครส เขมขน 3 เปอรเซ็นต แลวปรบัคา
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ความเปนกรด-ดาง 5.7 เติมวุน 0.6 เปอรเซ็นต และวางเลี้ยงที่อุณหภูมิ 26±2 องศาเซลเซียส ในสภาพใหแสง 10 ชั่วโมงตอวัน 
ความเขมแสง 15 ไมโครโมลตอตารางเมตรตอวินาที หลังจากวางเลี้ยงเปนเวลา 1 เดือน จะไดจำนวนโซมาติกเอ็มบริโอในระยะรูป
กลมท่ีใชในการทดลอง 

 
 

 
 
 
 
 
 
Figure 1 Somatic embryo coffee after regrowth on PGR-Free MS for 4 weeks (bar = 0.5 cm) 

 
2.2 ผลของวิธีการเตรียมชิ้นสวนแบบ Encapsulation-dehydration ตอการรอดชีวิตและการฟนฟูสภาพของโซ

มาติกเอ็มบริโอกาแฟหลังจากการเก็บรักษาและไมเก็บรักษาในไนโตรเจนเจนเหลว 
เตรียมโซมาติกเอ็มบริโอดวยวิธีการท่ีแตกตางกัน โดยแบงเปน 4 ทรีตเมนท คือ  

 1) ชุดควบคุม (ไมผานการเตรียมช้ินสวน)  
 2) วิธีการเตรียม Encapsulation โดยการนำชิ้นสวนโซมาติกเอ็มบริโอกาแฟ วางบนอาหารสังเคราะหสูตร MS เติม BA 
เขมขน 1 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ IBA เขมขน 0.25 มิลลิกรัมตอลิตร และน้ำตาลซูโครส 3 เปอรเซ็นต แลวปรับคาความเปนกรด-
ดาง 5.7 เติมสารละลายโซเดียมอัลจิเนตเขมขน 3 เปอรเซ็นต จากนั้นนำปเปตปลายตัดปริมาณ 5 มิลลิเมตร และหยดลงใน
สารละลายแคลเซียมคลอไรด เขมขน 100 ไมโครโมล เปนเวลา 30 นาที  
 3) วิธีการเตรียม Dehydration นำชิ้นสวนโซมาติกเอ็มบริโอกาแฟมาทำการลดความชื้นในภาชนะปดที่มีซิลิกาเจล 
ปริมาณ 600 กรัม เปนเวลา 9 ช่ัวโมง ใหคา water content 50 เปอรเซ็นต 
 4) วิธีการเตรียม Encapsulation รวมกับ Dehydration นำช้ินสวนโซมาติกเอ็มบริโอกาแฟ วางบนอาหารสังเคราะหสตูร 
MS ท เติม BA เขมขน 1 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ IBA เขมขน 0.25 มิลลิกรัมตอลิตร เติมน้ำตาลซูโครส เขมขน 3 เปอรเซ็นต แลว
ปรับคาความเปนกรด-ดาง 5.7 เติมสารละลายโซเดียมอัลจิเนตเขมขน 3 เปอรเซ็นต จากน้ันนำปเปตปลายตัดปริมาณ 5 มิลลิเมตร 
และหยดลงในสารละลายแคลเซียมคลอไรด เขมขน 100 ไมโครโมล เปนเวลา 30 นาที Dehydration โดยหลังจากหุมช้ินสวนดวย
แคลเซียมอัลจิเนตนำมา Dehydration ในตูยายเลี้ยงมาผึง่ลมในตูยายเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ ที่มีลมเปาดวยความเร็ว 80-90 ฟุต
ตอนาที เปนเวลา 8 ช่ัวโมง ใหคา water content ของเม็ดบีท 15 เปอรเซ็นต   

เมื่อเตรียมช้ินสวนดวยวิธีขางตน (Table 1) แลวแบงออกเปนสองสวน โดยสวนแรกนำไปวางเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห
สูตร MS  เติม BA เขมขน 1 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ IBA เขมขน 0.25 มิลลิกรัมตอลิตร น้ำตาลซูโครส 3 เปอรเซ็นต คาความ
เปนกรด-ดาง 5.7 และวุน 60 เปอรเซ็นต (อาหารสังเคราะหสูตรชักนำการงอกของโซมาติกเอ็มบริโอ) และสวนที่สองนำไปแชใน
ไนโตรเจนเหลว เปนเวลา 48 ชั่วโมง เมื่อครบตามกำหนดนำมาละลายน้ำแข็ง โดยการแชในอางน้ำควบคุมอุณหภูมิที่ 40 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 2 นาที แลวตรวจสอบเปอรเซ็นตการรอดชีวิตขอโซมาติกเอ็มบริโอดวยสาร FDA และนำไปฟนฟูสภาพโดยวาง
เลี้ยงบนอาหารสังเคราะหสูตรชักนำการงอกของโซมาติกเอ็มบริโอ เปนเวลา 1 เดือน กอนตรวจสอบการฟนฟูสภาพของโซมาติก
เอ็มบริโอกาแฟหลังจากการเก็บและไมเก็บรักษาในไนโตรเจนเหลว  
 
Table 1 Preparation of somatic embryo before plunging in Liquid nitrogen 

Treatment Encapsulation Dehydration -LN +LN 
1 Control     
2 Encapsulation     
3 Dehydration     
4 Encapsulation+dehydration     

    : survival 
     : non-survival 
 

 วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely randomized design ; CRD) จำนวน 4 ทรีตเมนท แตละทรีตเมนท 
ทำ 4 ซ้ำ ซ้ำละ 5 ช้ินสวน และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 
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ผลการทดลอง  

จากการศึกษาผลของวิธีการเตรียมชิ้นสวนแบบ encapsulation-dehydration ตอการรอดชีวิตของชิ้นสวนเมื่อตรวจ
ความมีชีวิตดวยสาร FDA พบวา วิธีการเตรียมชุดควบคุม, วิธีการเตรียม Encapsulation และวิธีการเตรียม Encapsulation-
dehydration ใหอัตราการรอดชีวิตของชิ้นสวน 100 เปอรเซ็นต ทั้งที่เก็บและไมเก็บรักษาในไนโตรเจนเหลวเปนเวลา 24 ชั่วโมง 
ยกเวนวิธีการเตรียมแบบ dehydration ท่ีใหอัตราการรอดชีวิตของช้ินสวน 75 เปอรเซ็นต และไมมีความแตกตางทางสถิติ (Table 
2) โดยทุกวิธีการเตรียมช้ินสวนท่ีทดสอบความมีชีวิตดวย FDA พบการเรืองแสงบางสวนของโซมาติกเอ็มบริโอ ในขณะท่ีช้ินสวนท่ีไม
มีชีวิตไมมีการเรืองแสงเลย ท้ังน้ีวิธีการเตรียมแบบ dehydration มีท้ังช้ินสวนท่ีมีชีวิตและบางช้ินสวนไมมีความมีชีวิต (Figure2) 
 
Table 2 Effect of methods of preparing explant on survival rate and regrowth of cryopreserved and non-  

cryopreserved SE coffee after culturing on MS + 1 mg/L BA + 0.25 mg/L IBA for 4 weeks  

Method 
Survival rate (%) Recovery (%) 

-LN +LN -LN +LN 
Control 100 100 100a 25 
EN 100 100 100a 20 
DE 100 75 5b 0 
EN-DE 100 100 5b 0 
F-test ns ns ** ns 
C.V. (%) 0 26.67 13.47 168.26 

 ns = not significant  
 ** = significant difference at p ≤ 0.01 
 Means followed by the same letter within each column are not significantly different by DMRT. 

 

 
 

Figure 2 Effect of methods of preparing explant on survival rate of SE coffee after staining with FDA                
(bars = 0.5 cm) 

 
จากการศึกษาผลของวิธีการเตรียมช้ินสวนแบบ Encapsulation-dehydration ตอการฟนฟูสภาพ จะเห็นไดวาสวนท่ีไม

ผานการเก็บในชุดควบคุม และวิธีการเตรียม Encapsulation ใหการฟ นฟูสภาพ 100 เปอรเซ็นต ในขณะที ่วิธีการเตรียม 
Dehydration และ Encapsulation รวมกับ Dehydration ใหการฟ นฟูสภาพเพียง 5 เปอรเซ็นต แตกตางทางสถิติอยางมี
นัยสำคัญยิ่ง ซึ่งโซมาติกเอ็มบริโอจะมีการงอกท้ังใบและราก 

ทั้งนี้เมื่อเก็บรักษาในไนโตรเจนเหลว พบวา ชุดควบคุม และ วิธีการเตรียมแบบ Encapsulation ใหการฟนฟูสภาพ 25 
และ 20 เปอรเซ็นต ตามลำดับ แตไมมีความแตกตางทางสถิติกับอีก 2 วิธี (Table 2) จากภาพจะเห็นไดวา ถาไมเก็บในชุด Control 
และวิธีการเตรียม Encapsulation จะใหการฟนฟูสภาพ โดยชุด Control ชิ้นสวน วิธีการเตรยีม EN มีการงอกของใบแตเมื่อผาน
การเก็บ ท้ัง 2 วิธีการมีช้ินสวนท่ีรอดและไมรอดชีวิต โดยท่ีรอดชีวิตจะไมสามารถงอกได แมช้ินสวนเริ่มมีสีเขียวก็ตาม แตช้ินสวนท่ี
ตายมีสีดำสนิท (Figure 3) 

สำหรับวิธีการเตรียม DE หรือวิธีการเตรียม EN รวมกับ DE จากภาพจะเห็นไดวา ที่ไมเกบ็รักษาจะมีชิ้นสวนที่รอดซึ่งมสีี
เขียวนิด ๆ และช้ินสวนท่ีตายสนิด ท้ังน้ีเมื่อเก็บรักษาท้ัง 2 วิธีไมสามารถรอดชีวิตและไมสามารถฟนสภาพไดเลย (Figure 3) 
 

 

 

Control EN DE EN-DE 
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Figure 3 Characteristics of non-cryopreserved and cryopreserved SE by control, EN and EN-DE after regrowth on   

MS + 1 mg/L BA + 0.25 mg/L IBA for 4 weeks (bars = 0.5 cm) 
 

 
วิจารณผล  

จากการศึกษาวิธีการเตรียมชิ้นสวนโซมาติกเอ็มบริโอของกาแฟดวยวิธีการ Encapsulation-dehydration ทั้งที่เก็บและ
ไมเก็บรักษาในไนโตรเจนเหลว เห็นไดวา ชิ้นสวนที่ผานการเตรียมดวยวิธีการขางตนใหอัตราการรอดชีวิต 100 เปอรเซ็นต ยกเวน
แตวิธีการ dehydration ท่ีใหการรอดชีวิตของโซมาติกเอ็มบริโอเพียง 75 เปอรเซ็นต สำหรับการฟนสภาพภายหลงัการเก็บรักษาใน
ไนโตรเจนเหลว พบวา มีเพียงชุดควบคุมกับวิธีการ encapsulation ที่ใหการฟนสภาพของโซมาติกเอ็มบริโอไดคือ 25 และ 20 
เปอรเซ็นต ตามลำดับ ในขณะที่ อีกสองวิธีการที่เหลือช้ินสวนไมสามารถรอดได ทั้งนี้สอดคลองกับการทดลองของ วรินทรพร 
(2557) รายงานการเก็บรักษาปลายยอดเนระพูสไีทยในสภาพเยือกแข็งดวยเทคนิค encapsulation-vitrification พบวา เนื้อเยื่อ
ปลายยอดที่เก็บรักษาในสภาพเยือกแข็ง แลวมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะหฟนฟูสภาพสูตร MS ลักษณะของชิ้นสวนมีสีเขียว
และเริ่มซีดลงจนเปนสีขาว ซึ่งชิ้นสวนดังกลาวไมสามารถรอดชีวิตและไมมีการพัฒนาเปนตนใหม ในขณะท่ี Pornchuti และ 
Thammasiri (2008) ศึกษาการเก็บรักษากลวยไมเอื้องเงินแดง (Dendrobium cariniferum Rchb. F.) ในไนโตรเจนเหลวดวย
วิธีการเตรียมชิ้นสวนแบบ Encapsulation-dehydration โดยนำวางเมล็ดเทียมผึ่งลมในตูยายเลี้ยงที่ปลอดเชื ้อเปนเวลา 0-5 
ช่ัวโมง แลวเก็บในไนโตรเจนเหลวเปนเวลา 1 วัน เมื่อนำออกมาละลายผลึกน้ำแข็งและวางเลี้ยงบนอาหารสังเคราะหแข็ง พบวา ไม
พบการรอดชีวิตเลย ดังน้ันถึงแมวาจะมีการหอหุมช้ินสวนดวยโซเดียมอัลจิเนตท่ีชวยปองกันไมใหช้ินสวนไดรับอันตรายเมื่อผานการ
เก็บรักษาในไนโตรเจนเหลว ชิ้นสวนก็ไมสามารถเจริญเติบโตและมีชีวิตรอดได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของของชิ้นสวน และความ
สมบูรณของชิ้นสวน นอกจากนี้ Uragami และคณะ (1990) ไดรายงานวาการทำเม็ดบีท ชวยทำใหเซลลเกิดการสะสมน้ำตาลและ
เพิ่มความเสถียรของผนังเซลลมากขึ้น โดยเฉพาะน้ำตาลซูโครสสามารถปกปองเซลลจากความเย็นในขณะที่เซลลสูญเสียน้ำ 
ประกอบกับการดึงน้ำออกโดยการใชซิลิกาเจลเปนเวลา 14 ช่ัวโมง สามารถปองกันการเกิดผลึกน้ำแข็งท่ีบริเวณ intracellular ของ
เซลลได ทั้งนี้จากการศึกษาสังเกตพบวา การหุมของชิ้นสวนดวยการหยดชิ้นสวนที่มีวุนอัลจิเนตลงในสารละลายแคลเซียมคลอไรด 

(-LN) 

(+LN) 

Control EN 

(-LN) 

(+LN) 

DE EN-DE 
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ตองใชทักษะในการหยดท่ีคอนขางสูง เพ่ือใหโซมาติกเอ็มบริโอของกาแฟอยูตรงกลางเม็ดบีท หนวยทดลองท่ีใชจึงมีความสม่ำเสมอ
กันท้ังการศึกษา 

เทคนิคการทำใหแหงมีข้ันตอนท่ีงายมาก โดยการทำใหช้ินสวนพืชแหงโดยการเปาลมดวยตูยายเลีย้งท่ีปลอดเช้ือหรือใชซิลิ
กาเจลซึ่งเทคนิคน้ีจะข้ึนอยูกับระดับความช้ืนของช้ินสวนท่ีเก็บรักษาความช้ืนเปนปจจัยท่ีสำคัญตอการรอดชีวิต โดยท่ัวไปความช้ืน
ของชิ้นสวนที่เก็บรักษาจะอยูที่ประมาณ 10-20 เปอรเซ็นตของน้ำหนักสด เชน การเก็บรักษาเอ็มบริโอของขาวโพดดวยการลด
ความชื้นไดต่ำกวา 13 เปอรเซ็นต กอนการแชในไนโตรเจนเหลว (Wen and Song, 2007) Lambardi และคณะ (2004) รายงาน
วาเอ็มบริโอสมสามารถรอดชีวิตไดที่ระดับความชื้นนอยกวา 20 เปอรเซ็นต การศึกษาการเก็บรักษาปลายยอดของ Paeonia 
lactiflora พบวา สามารถเจริญเติบโตไดดี โดยการผึ่งลมในตูยายเลี้ยง เปนเวลา 5 ชั่วโมง (Seo et al., 2007) นอกจากนี้ Wang 
และคณะ (2000) เปรียบเทียบผลระหวางการใชซิลิกาเจลและการวางภายใตตูยายเลี้ยง เพื่อลดความชื้นปลายยอดขององุน (Vitis 
vinifera) เพื่อเก็บรักษาในไนโตรเจนเหลว พบวา อัตราการรอดชีวิตขึ้นอยูกับปริมาณน้ำภายในเซลล ไมไดขึ้นกับวิธีการที่ทำให
เน้ือเยื่อสูญเสียน้ำ โดยปริมาณน้ำท่ีทำใหช้ินสวนพืชรอดชีวิตในการเก็บรักษาแบบ Encapsulation-dehydration คือตั้งแต 15-25 
เปอรเซ็นต นอกจากนี้ Kaviani (2010) ศึกษาการทำ Encapsulation-dehydration ในเอ็มบริโอของ Melia azedarach L. 
พบวา การลดความชื้นในระดับที่เหมาะสมที่ประมาณ 15-20 เปอรเซ็นต เปนปจจัยสำคัญที่จะทำใหการเก็บรักษาชิ้นสวนใน
ไนโตรเจนเหลวประสบความสำเร็จ จากการศึกษาในครั้งน้ีเห็นไดวาช้ินสวนมีการรอดชีวิตแตไมสามารถพัฒนาเปนพืชตนใหมไดในท
รีตเมนทที ่มีการลดความชื ้น ทั ้งน้ีอาจจะมีสาเหตุจากปริมาณน้ำในชิ ้นสวนที ่ไมเหมาะสม (Dehydration) และในเม็ดบีท 
(Encapsulation-dehydration) หรือปจจัยหลายประการที่เกี่ยวของ ไดแก ความแข็งแรงของโซมาติกเอ็มบริโอ สรีระวิทยาของ
ชิ้นสวนกอนทำการเก็บ ขนาดของชิ้นสวน ซึ่งในการคัดชิ้นสวนขนาดเล็กตองมีความชำนาญเพื่อใหไดชิ้นสวนทีมีขนาดเทากัน อาจ
ตองทำการแยกช้ินสวนภายใตกลองจุลทรรศน อีกท้ังจากการทดลองพบวา การพัฒนาเปนตนใหมเกิดข้ึนอยางชา ๆ ดังน้ันอาจจะมี
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับสูตรอาหารสังเคราะหที่ใชในผลิตเม็ดบีท อาหารสังเคราะหที่ใชในการ regrowth และสภาพในการวางเลี้ยง
หลังจากการจุมแช เปนตน 

 
สรุปผล 

จากงานวิจัยในครั้งน้ีสรุปไดวาการเตรียมช้ินสวนโซมาติกเอ็มบริโอของกาแฟโรบัสตาพันธุทับรอดวย 1) ชุดควบคุม (ท่ีไมมี
การเตรียมใด ๆ และ 2) วิธีการเตรียม Encapsulation (หุมช้ินสวนดวยอาหารสังเคราะหสูตร MS เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต 
BA เขมขน 1 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ IBA เขมขน 0.25 มิลลิกรัมตอลิตร น้ำตาลซูโครส 3 เปอรเซ็นต ปรับคา pH 5.7 วุน
โซเดียมอัลจิเนตเขมขน 3 เปอรเซ็นต จากนั้นนำปเปตปลายตัดปริมาณ 5 มิลลิเมตร และหยดลงในสารละลายแคลเซียมคลอไรด 
เขมขน 100 ไมโครโมล เปนเวลา 30 นาที) กอนที่จะเก็บรักษาในไนโตรเจนเหลว พบวา ทั้งสองวิธีการใหใหการรอดชีวิต 100 
เปอรเซ็นต และใหการฟนฟูสภาพท่ีลดลง 25 และ 20 เปอรเซ็นต  
 
คำขอบคุณ  
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บทคัดยอ 

 เนระพูสีไทย (Tacca chantrieri André) เปนพืชที่มีสรรพคุณทางยา และดอกมีลักษณะสวยงามแปลกตา ปจจุบัน
ไดรับความนิยมจากการนำมาใชเปนไมประดับ จึงจำเปนตองมีการเพ่ิมความหลากหลายของลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเนระพูสี
ไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงการคาสูตลาดไมดอกไมประดับ เนื่องจากเนระพูสีไทยเปนพืชประเภทหัวที่ออกดอกบางฤดูกาล ซึ่งเปน
อุปสรรคอยางยิ่งในการสรางลูกผสมใหมจากการผสมเกสร งานวิจัยน้ีจึงศึกษาผลของรังสีแกมมาตอการเจริญเติบโตของพืชและการ
เปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยา โดยใชยอดพืชในสภาพปลอดเชื้อความยาว 1 เซนติเมตร เพาะเลี้ยงบนอาหารกึ่งแข็งสตูร MS แลว
นำไปฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันโดยใชปริมาณรังสี 0, 10, 20, 30, 40, 60, 80 และ 100 เกรย และยายอาหารใหมพรอมท้ัง
บันทึกการเปลี่ยนแปลงทางสณัฐานวิทยาของพืชหลังจากเพาะเลี้ยงเปนเวลา 90 วัน พบวาเมื่อชิ้นพืชไดรับรงัสีแกมมาในปริมาณท่ี
สูงกวา 40 เกรย ทำใหมีเปอรเซ็นตการรอดชีวิตลดลงมากกวา 50 เปอรเซ็นต และไมพบการรอดชีวิตของช้ินพืชท่ีไดรับปริมาณรังสี
แกมมามากกวา 60 เกรย สวนอัตราการเจริญเติบโตของพืช พบวาหลังจากเพาะเลี้ยงเปนเวลา 90 วัน ชิ้นพืชที่ไดรับรังสีแกมมาท่ี
ปริมาณมากกวา 30 เกรย มีอัตราการเจริญเติบโตลดลงอยางมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับชุดควบคุมที่ไมไดรับรังส ีนอกจากนี้ยังพบวา
รังสีทำใหมีการเปลี่ยนแปลงรูปรางของใบ และสีของใบ ปรากฏในรุน M1V2 และ M1V3  

คำสำคัญ: การชักนำใหเกิดการกลายพันธุ เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ รังสีแกมมา ไมประดับ 

 
Abstract 

 Bat flower (Tacca chantrieri André) is one of a medicinal plant that has a quaint flower. Nowadays, 
this plant is preferred use as an ornamental pot plant. Therefore, increasing of morphological characteristic 
variation of Bat flowers becomes necessary to support ornamental plant markets. Since Bat flower is a bulbous 
and seasonal flowering plant. Pollination is a large barrier to new hybrid production. In this study, the effect of 
gamma irradiation on growth rate of in vitro plants was carried out for use as basic information for plant breeding 
programs. The one centimeter in the length of in vitro shoot explants culturing on semi-solid MS media was 
acutely irradiated with gamma-ray doses at 10, 20, 30, 40, 60, 80 and 100 Gy. After subculturing for 90 days, 
shoot explants that were treated with higher than 40 Gy of gamma ray doses revealed a lower than 50% of 
survival plant rate. The shoot explants that were treated with higher than 60 Gy of gamma ray doses were all 
dead. The growth rate of the obtained explants after subculturing for 90 days represented the significant 
reduction of growth rate in shoot explants that were treated with higher than 30 Gy of gamma ray doses when 
compared to control. Furthermore, the abnormal morphological characteristics of leaves were changed, the 
leaf color mutation to light-green leaf and the leaf margin are brown in the M1V2 and M1V3 generation 
Keywords: Induced mutation, micropropagation, gamma rays, ornamental plant 
 
บทนำ 

Tacca chantrieri André หรือเนระพูสีไทย (Bat flower) จัดอยูในพืชวงศกลอย (Dioscoreaceae) (Caddick et al., 
2000; 2002a; 2002b) ซึ่งเดิมจัดอยูในพืชวงศวานคางคาวดํา (Taccaceae) (Phengklai, 1993) พบในแถบอินเดีย บังคลาเทศ 
พมา จีนตอนใต ลาว มาเลเซีย และในไทยพบมากทางภาคใต เปนพืชที่ขึ้นบริเวณปาดิบชื้นที่ความสูง 500 – 1,000 เมตร จาก
ระดับน้ำทะเล เจริญเติบโตไดดีในที่ที่มีอากาศเย็นชื้น แสงแดดรมรำไร โดยถาอยูในรมจะมีสีดอกที่เขมกวาอยูในที่แสงแดดจัด     
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วงศสถิตย และคณะ (2539) ลักษณะเดนของพืชสกุลนี้คือ ชอดอกออกเปนกระจุกคลายซี่รม มีแผนใบประดับจำนวน 2-10 แผน 
ประกอบกับมีใบประดับยอยรูปเสนดายหอยลงเปนจำนวนมาก (Phengklai, 1993) กลีบดอกเปนรูปกรวยหรือทรงกลม มี 6 กลีบ 
เกสรเพศผู มี 6 อัน เชื่อมติดกับกลีบเลี้ยง รังไขอยูใตกลีบเลี้ยง มีเกสรเพศเมีย 1 อัน ยอดเกสรเพศเมียมี 3 แฉก โคงงอลง ผลมี
ลักษณะเหมือนเบอรรี ่ผลแกไมแตก และมีเมล็ดจำนวนมาก (ธวนนท และคณะ, 2561) แตอัตราการงอกของเมล็ดต่ำมาก (รมณีย, 
2008)  ตนเนระพูสีไทยมีสรรพคุณทางยาสมุนไพร (ไชยยง และณวัชพงศ, 2556) ดานเสริมสรางสมรรถภาพทางเพศ เปนยาบำรุง
กำลังสตรีมีครรภ รักษาโรคความดันเลือดต่ำ โรคกระเพาะอาหาร โรคทองรวง โรคบิด และอาการผื่นคัน (Kay, 1987) และ
เนื่องจากมีลักษณะดอกที่สวยงามแปลกตา จึงนิยมปลูกเปนไมประดับอีกดวย พืชในสกุล Tacca ไดถูกรายงานวามีประมาณ 17 
ชนิด (The Plant List, 2013) ธวนนท และคณะ (2561) รายงานวาในประเทศไทยมี 3 ชนิด ท่ีสามารถใชประโยชนในดานไม
ประดับไดแก T. chantrieri André, T. integrifolia Ker Gawl และ T. plantaginea (Hance) Drenth ซปจจุบันพืชชนิดน้ีไดรับ
ความนิยมมากขึน้ ซึ่งหากมีการชักนำใหเกิดความหลายในลักษณะทางสัณฐาน ก็อาจจะเพิ่มศักยภาพเชิงการคาในตลาดไมดอกไม
ประดับได แตเนื่องจากเนระพูสีไทยเปนพืชประเภทหัวที่ออกดอกตามฤดูกาล ทำใหเปนอุปสรรคอยางยิ่งในการสรางลูกผสมใหม
จากการผสมเกสร การชักนำใหเกิดการกลายพันธุเปนทางเลือกหน่ึงในการพัฒนาพันธุพืชใหม ซึ่งการใชรังสีแกมมาเปนวิธีการท่ีนิยม
ใชในการชักนำใหเกิดการกลายพันธุในพืช มีวิธีการไมยุงยาก ไมมีรังสีตกคางอยูในพืช (สิรนุช, 2541) และประสบความสำเร็จในการ
ชักนำใหเกิดลักษณะใหมในพืชประดับประเภทหัวหลายชนิด ไดแก ปทุมมาพันธุลูกผสม (ภคกุล และคณะ, 2563) ลิลี่ (Hajizadeh 
et al., 2022) ซอนกลิ่น (Navabi et. al., 2016) และรักเร (sundar et al., 2017) เปนตน การชักนำใหเกิดการกลายพันธุในพืช
ดวยรังสีแกมมา จำเปนตองทราบขอมูลพ้ืนฐานการตอบสนองของพืชหลังจากการไดรับรังสีแกมมาท่ีมีตอการเจริญเติบโต งานวิจัยน้ี
จึงมุงเนนศึกษาผลจากการไดรับรังสีแกมมาตออัตราการเจริญเติบโตของพืชเพ่ือใชเปนพ้ืนฐานในการฉายรังสีแกมมาเพ่ือพัฒนาพันธุ
เนระพูสีไทยตอไป 
 
อุปกรณและวิธีการ 
พืชทดลองและการวางแผนทดลอง 

ชิ้นสวนยอดของเนระพูสีไทย (Tacca chantrieri André) หลังการยายเลี ้ยง ในสภาพปลอดเชื ้อขนาดความยาว 1 
เซนติเมตร เพาะเลี้ยงบนอาหารกึ่งแข็งสูตร MS (Murashige and skoong, 1962) ปราศจากสารควบคุมการเจริญเติบโต ที่มี
น้ำตาลทราย 20 กรัมตอลิตร และ เจลแลนกัม 2.5 กรัมตอลิตร ปรับคาความเปนกรดดาง ของอาหารเทากับ 5.7  บรรจุในขวดแกว
ใสขนาด 4 ออนซ ขวดละ 20 มิลลิลิตร นึ่งฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ที่ความดัน 15 ปอนดตอตารางนิ้ว ระยะเวลา 20 
นาที เพาะเลี้ยงในหองปลอดเช้ือท่ีอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส สภาพแสง 16 ช่ัวโมง ความเขมแสง 30 ไมโครโมลตอตารางเมตร
ตอวินาที เปนระยะเวลา 2 สัปดาห แลวนำไปฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันท่ีปริมาณรังสี 0, 10, 20, 30, 40, 60, 80 และ 100 
เกรย โดยวางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) ประกอบดวย 8 สิ่งทดลอง สิ่งทดลองละ 10 ซ้ำ 
ซ้ำละ 1 ช้ินสวนพืช วิเคราะหโดยใชโปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) พรอมเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
แบบ Duncan’s New multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต บันทึกเปอรเซ็นตการรอดชีวิต เพ่ือ
คำนวณหาคาปริมาณรังสีที่ทำใหเกิดการตายลงครึ่งหนึ่งหลังจากไดรับรังสี (LD50) ขนาดตน ขนาดใบ จำนวนใบ เพื่อคำนวณหาคา
ปริมาณรังสีที่ทำใหพืชมีอัตราการเจริญเติบโตลดลงครึ่งหนึ่งหลังจากไดรับรังสี (GR50) และการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาหลังจากไดรับการฉายรังส ีและเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเช้ือเปนระยะเวลา 90 วัน 
 
ผลและวิจารณผลการทดลอง 

หลังจากเพาะเลี้ยงชิ้นพืชที่ไดรับรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันปริมาณตาง ๆ และเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อเปนเวลา 90 
วัน พบวาช้ินพืชท่ีไดรับรังสีแกมมาในปริมาณต่ำกวา 40 เกรย มีเปอรเซ็นตการรอดชีวิตอยูในชวง 40 - 100 เปอรเซ็นต ซึ่งช้ินพืชท่ี
ไดรับปริมาณรังสีแกมมาสูงขึ้นจะมีเปอรเซ็นตการรอดชีวิตลดลง และไมพบชิ้นพืชที่รอดชีวิตจากกลุมชิ้นพืชที่ไดรับปริมาณรังสี
แกมมามากกวา 60 เกรยขึ้นไป (Table 1) เมื่อคำนวณหาคา LD50(90d) พบวามีคาเทากับ 38.5 เกรย (Figure 1) ซึ่งสอดคลองกับ
รายงานการทดลองวาในตนแววมยุราที่ไดรับรังสีแกมมาต่ำกวา 30 เกรย อัตราการรอดชีวิตไมคอยแตกตางจากชุดควบคุม 
(Suwanseree et al., 2011) เน่ืองจากระดับความไวตอรังสีของพืชท่ีแตกตางกันข้ึนอยูกับพันธุพืชเก่ียวเน่ืองกับองคประกอบเซลล 
กระบวนการซอมแซม ปฏิกิริยาตานอนุมูลอิสระ และความแตกตางระหวางจลนพลศาสตรของวัฏจักรเซลล (Hong et al., 2022) 

ช้ินพืชท่ีไดรับรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันหลังจากเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเช้ือเปนเวลา 45 วันและ 90 วัน มีแนวโนมการ
เจริญเติบโตที่ลดลงทั้งขนาดของชิ้นพืช ขนาดใบ และจำนวนใบ ดังแสดงใน Table 2 และ Table 3 โดยเฉพาะชิ้นพืชที่ไดรับรังสี
แกมมาปริมาณมากกวา 30 เกรยข้ึนไป มีขนาดช้ินพืช ขนาดใบ และจำนวนใบนอยกวาช้ินพืชท่ีไมไดรับรังสีแกมมาอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ สวนชิ้นพืชที่ไดรับรังสีแกมมาปริมาณมากกวา 60 เกรย ไมพบช้ินพืชที่รอดชีวิตจึงไมสามารถแสดงขอมูลการเจริญเติบโต
ได ซึ่งการท่ีรูปรางใบเปลี่ยนแปลงไปเน่ืองจากการใหรังสีน้ันสงผลใหพืชเกิดการเปลี่ยนแปลง และมีลักษณะแตกตางไปจากเดิม เชน 
ใบดาง มีการเจริญเติบโตลดลง ขนาดใบลดลงหรือผิดรูป ขึ้นอยูกับความรุนแรงของรังสีและการตอบสนองของพืชไดรับรังสี (สุท
ธาสินี และคณะ, 2559) 
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Table 1 Percentage of survival explants of Tacca chantrieri André treated with 0, 10, 20, 30, 40, 60, 80 and 100 

Gy of acute Gamma irradiation and cultured for 90 days 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figure 1 The relationship between gamma ray doses and percentage of Tacca chantrieri André survival explants        
            after irradiated and cultured for 90 days 
 
Table 2 Growth of Tacca chantrieri André shoot explants after irradiated and in vitro cultured for 45 days 
 

Gamma ray 
doses (Gy) 

Width of 
explants (cm) 

Height of explants 
(cm) 

Leaf width 
(cm) 

Leaf length 
(cm) 

Leaf number 

   0   4.66±0.57a1/ 4.13±1.20a 2.50±0.86a 3.33±1.15a 4.00±1.00a 

 10 3.50±0.10b  3.33±1.15ab  1.80±0.30ab  2.93±0.50ab  3.66±0.57ab 

 20 3.16±0.96b  2.26±0.95bc  1.70±1.85ab   2.53±1.79abc  2.33±1.52bc 
 30 1.93±0.55c  2.36±0.05bc 0.73±0.15b  1.06±0.49cd  3.33±0.57ab 

 40 1.96±0.95c  2.40±0.87bc  1.13±0.66ab   1.46±0.92bcd  2.00±1.73bc 

 60  1.06±0.20cd 1.56±0.30d 0.66±0.32b 0.90±0.17d 1.00±0.00c 

 80 0.73±0.30d 1.13±0.25d 0.60±0.17b 0.66±0.40d 1.00±0.00c 

100 0.26±0.57d 1.76±0.51d 0.73±0.37b 0.76±0.05d 1.00±0.00c 

F-test * * * * * 
1/ Mean±SD. Means followed by the different letter within columns are significantly different (P < 0.05) using Duncan’s multiple 

range test. 

 

Gamma ray doses (Gy) Percentage of Survival explants (%) 

   0 100 
  10 100 
  20 80 
  30 80 
  40 40 
  60 0 
  80 0 
 100 0 
f-test * 

0

20

40

60

80

100

10 20 30 40 60 80 100

Pe
rc

en
ta

ge
 o

f s
ur

vi
va

l e
xp

la
nt

 (%
)

Gamma ray doses (Gy)

(LD50(90d)) = 38.5 Gy

y = -17.619x + 129.29
R² = 0.9054

Percentage of survival
explants

Linear



57 
 

 

The 1st Agricultural Innovation and Natural Resources Conference 2022  

Aug 18-19, 2022 

AINR 1st 
Table 3 Growth of Tacca chantrieri André shoot explants after irradiated and in vitro cultured for 90 days 

Gamma ray 
doses (Gy) 

Width of 
explants (cm) 

Height of 
explants (cm) 

Leaf width 
(cm) 

Leaf length 
(cm) 

Leaf number 

  0  5.40±0.521/ 7.40±1.44a 2.20±0.55 4.80±0.95a 6.66±0.57a 

 10 3.23±1.53  2.76±1.34bc 1.56±0.63  2.93±1.58ab  3.33±1.52bc 

 20 4.76±1.32  4.66±1.15ab 2.10±0.10 5.03±1.58a 4.33±0.57b 
 30 4.40±1.21 4.23±2.61b 1.76±0.66  3.76±2.47ab 4.00±2.00b 

 40 2.93±2.77  3.06±3.32bc 1.66±1.93  1.80±1.92bc  1.66±1.15cd 

 60 - - - - - 

 80 - - - - - 

100 - - - - - 

F-test ns * ns * * 
1/ Mean±SD. Means followed by the different letter within columns are significantly different (P < 0.05) using Duncan’s multiple 
range test; ns: not significant; - : no survival explants 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figure 2 The relationship between gamma ray doses and Growth rate (%) of Tacca chantrieri André after  
             irradiated and in vitro cultured for 12 weeks 
 

เมื่อนำขอมูลความสูงที่ไดมาสรางกราฟศึกษาความสัมพันธระหวางปริมาณรังสีกับการเจริญเติบโตเพื่อหาอัตราการ
เจริญเติบโตลดลงครึง่หน่ึงหลังจากไดรับรงัสี (GR50) โดยลากเสนจากจุดการเจริญเติบโตท่ีลดลง 50 เปอรเซ็นต ใหตัดกับปริมาณรงัสี
แกมมาที่ไดรับ พบวาปริมาณรังสีที่ทำใหเนระพูสีไทยมคีวามสูง และจำนวนใบลดลง 50 เปอรเซ็นต อยูในชวงปริมาณรังสีแกมมา 
25.5-27 เกรย ตามลำดับ (Figure 2)   

0.5 cm 

            

           

 

M1V2                  M1V3                   

Figure 3 Morphological characteristics of Bat flower plantlets after irradiated with 20 Gray gamma ray for 4 and     
     8 weeks. M1V2 (leaf margin are brown) and M1V3 (light-green leaf) 
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 0.5 cm  

    

          

 

M1V2              M1V3 

Figure 4 Morphological characteristics of Bat flower plantlets after irradiated with 30 Gray gamma ray for 4 and 
8 weeks. M1V2 (folded) and M1V3 (burning of leaf tips) 

 
เมื่อพิจารณาลักษณะทางสัณฐานของตนพืชหลังจากไดรับรังสีแกมมา (M1V1) และตัดยายชิ้นพืชเพาะเลี้ยงในอาหารใหม 

(M1V2) พบวา ลักษณะทางสัณฐานวิทยาท่ีเปลี่ยนแปลงไปในชวงปริมาณรังสีท่ี 20 และ 30 เกรย ดังน้ี ลักษณะท่ี 1 พบเสนขอบใบมีสี
น้ำตาลเกิดข้ึนในรุน M1V2 แตลกัษณะดังกลาวไมปรากฏในรุน M1V3 และพบใบมีสีเขียวเหลืองออนในรุน M1V3 (Figure 3) ลักษณะท่ี 
2 พบลักษณะใบมวนหงิกงอ เสนกลางใบมีสีเขียวเขมเกิดข้ึนในรุน M1V2 แตลักษณะดังกลาวไมปรากฏในรุน M1V3 และพบลักษณะใบ 
มีสีเหลืองซีด และมีลักษณะใบไหมท่ีปลายใบ ในรุน M1V3 (Figure 4) ซึ่งลักษณะผิดปกติของสีใบท่ีเปลี่ยนไปอาจเน่ืองมาจากรังสีไปมี
ผลทำใหเกิดการกระจายตัวของคลอโรฟลลไมสม่ำเสมอ หรือเรียกวา mosaic และเมื่อพืชไดรับรังสีท่ีรุนแรงมากอาจทำใหเซลลตายได 
แตถาไมรุนแรงเซลลจะยังมีชีวิตอยูแตจะมีการเจริญเติบโตชาลง (อรุณี, 2539) จากผลการทดลองการตอบสนองตอการไดรับรังสี
แกมมาแบบเฉียบพลันของตนเนระพูสีไทย ปริมาณรังสีที่เพิ่มขึ้นทำใหแนวโนมเปอรเซ็นตการรอดชีวิตของชิ้นพืชและอัตราการ
เจริญเติบโตลดลง สอดคลองกับการรายงานในพืชหลายชนิด เชน บัวดิน (รัตนาภรณ, 2555) กลวยไมลายน้ำทอง (กัญญพร และคณะ
, 2563) และผลจากการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันในปริมาณตางกันตอการเปลี่ยนแปลงของเนระพูสีไทยในสภาพปลอดเช้ือเปน
เวลา 90 วัน พบวาชิ้นพืชที่ไมผานการไดรับรังสีมีความกวางตน ความสูงตน ขนาดใบ และจำนวนใบมีขนาดใหญกวาช้ินพืชที่ไดรับ
รังสีมากกวา 30 เกรย อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากเมื่อพืชไดรับรังสีแกมมาในปริมาณรังสีที่เพิ่มสูงขึ้น มักทำใหเกิดความ
เสียหายตอองคประกอบที่สำคัญของพืช ยับยั้งการแบงเซลลทำใหการพัฒนาของเนื้อเยื่อของอวัยวะเกิดชาลง (Preussa and Britta, 
2003) รายงานวิจัยหลายงานนำเสนอการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐานวิทยาดวยรังสีแกมมาซึ่งสอดคลองกับ Harten (1998) ท่ี
รายงานวาพันธุกลายท่ีไดอาจจะมีลักษณะทรงตน รูปแบบการดาง รูปรางของใบท่ีแตกตางออกไปจากเดิมซึ่งสอดคลองกับการทดลอง
ของ ณัฏฐา และคณะ (2558) พบวา การชักนำใหเกิดการกลายในตนแพงพวย โดยการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันนั้นเกิดการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะของใบ คือ ใบบิดเบ้ียวไม สมบูรณและใบมี 2 แฉกในระยะตนกลา พรอนันต และคณะ (2564) พบวาการชักนำ
ใหเกิดการกลายพันธุและคัดเลือกพันธุดาวเรืองน้ันตนกลาของดาวเรืองไดรับรังสีมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะใบเลี้ยงจะโคงงอ บิดเบ้ียว 
มีใบจริงเจริญชากวาตนท่ีไมไดรับรังสีและตนท่ีไดรับรังสีท่ีปริมาณรังสีต่ำกวา 

 
สรุปผล 

ปริมาณรังสีที่ทำใหชิ้นสวนพืชของเนระพูสีไทยตายลงครึ่งหนึ่ง (LD50(90d)) เทากับ 38.5 ผลของรังสีแกมมาตอลักษณะท่ี
เปลี่ยนแปลงไปหลังฉายรังสี พบการเปลี่ยนแปลงลักษณะของรูปรางใบ สีใบ ขอบใบ ในรุน M1V2 และ M1V3 ดังนั้นปริมาณรังสีท่ี
เหมาะสมตอการชักนำใหเกิดการกลายพันธุของเนระพูสีไทยเทากับ 25.5 - 27 เกรย ที่ปริมาณรังสี 20 และ 30 เกรย พบวามีการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะมากท่ีสุด ขอเสนอแนะจากการทดลองในสภาพปลอดเช้ือควรขยายพันธุตอจากรุน M1V3 เพ่ือคัดเลือกลักษณะ
ท่ีคงตัว ในเชิงการคาควรทดลองนำเนระพูสีไทยออกปลูกเพ่ือพิจารณาคัดเลือกพันธุกลายตอไป 
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บทคัดยอ  
 กระบองเพชรสายพันธุ เมโลแคระ (Melocactus matanzanus) และเมโลดาง (Melocactus variegated) เปนไม
ประดับที่มีความสวยงาม ไดรับความนิยม และเปนทีต่องการทางตลาดสูง แตมีการขยายพันธุที่ลาชาเนื่องจากมีอัตราการงอกของ
เมล็ดต่ำ ดังน้ันวัตถุประสงคของการศึกษาน้ีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการงอกของเมล็ดดวยสารละลายกรดจิบเบอเรลลิก (gibberellic 
acid: GA3) ที่ระดับความเขมขนตาง ๆ โดยนำชิ้นสวนเมล็ดมาจุมแชใน GA3 เขมขน 0, 2, 4 และ 6 มิลลิกรัมตอลิตร กอนนำมา
เพาะเลี้ยงตอบนอาหารสูตร MS (Murashige & Skoog) ที่ปราศการเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต หลังจากวางเลี้ยงเปนเวลา 1 
เดือน พบวา เมล็ดกระบองเพชรสายพันธุเมโลแคระที่จุมแชใน GA3 เขมขน 2 และ 4 มิลลิกรัมตอลิตร ใหอัตราการรอดชีวิตสงูสดุ 
100 เปอรเซ็นต และเมล็ดกระบองเพชรสายพันธุเมโลดางท่ีจุมแชใน GA3 เขมขน 6 มิลลิกรัมตอลิตร ใหอัตราการรอดชีวิตสูงสุด 
96.67 เปอรเซ็นต    สำหรับอัตราการงอกของเมล็ดพบวา GA3 เขมขน 6 มิลลิกรัมตอลิตร ใหอัตราการงอกของเมล็ดกระบองเพชร
สายพันธุเมโลแคระสูงสุด 96.67 เปอรเซ็นต และสายพันธุเมโลดางสูงสุด 91.37 เปอรเซ็นต แตกตางทางสถิติอยางมีนัยสำคัญ (p ≤ 
0.05) หลังจากเพาะเลี้ยงเปนระยะเวลา 3 เดือน และดัชนีความเร็วในการงอกพบวาเมล็ดกระบองเพชรสายพันธุเมโลแคระท่ีจุมแช
ใน GA3 เขมขน 6 มิลลิกรัมตอลิตร ใหดัชนีความเร็วในการงอกสูงสุดโดยใหดัชนีความเร็วในการสรางยอด ราก และทั้งยอดทั้งราก 
สูงสุด 0.12, 0.38 และ 0.23 ตามลำดับ โดยใหความยาวลำตนเฉลี่ยสูงสุด 0.55 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลางลำตนเฉลี่ยสูงสุด 
0.38 เซนติเมตร ความยาวรากเฉลี่ยสูงสุด 1.34 เซนติเมตร และจำนวนรากเฉลี่ยสูงสุด 3.10 รากตอช้ินสวน แตกตางทางสถิติอยาง
มีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับทรีตเมนตอ่ืน ๆ หลังจากเพาะเลี้ยงเปนระยะเวลา 3 เดือน เชนเดียวกับเมล็ดกระบองเพชรสายพันธุ
เมโลดางท่ีจุมแชใน GA3 เขมขน 6 มิลลิกรัมตอลิตร ใหดัชนีความเร็วในการงอกสูงสุดโดยใหดชันีความเร็วในการสรางยอด ราก และ
ท้ังยอดท้ังรากสูงสุด 0.23, 0.48 และ 0.41 ตามลำดับ โดยใหความยาวลำตนเฉลี่ยสูงสุด 0.31 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลางลำตน
เฉลี่ยสูงสุด 0.22 เซนติเมตร ความยาวรากเฉลี่ยสูงสุด 0.53 เซนติเมตร และจำนวนรากเฉลี่ยสูงสุด 2.07 รากตอชิ้นสวน แตกตาง
ทางสถิติอยางมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับทรีตเมนตอ่ืน ๆ หลังจากเพาะเลี้ยงเปนระยะเวลา 3 เดือน  
คำสำคัญ: กรดจิบเบอเรลลิก, กระบองเพชรสายพันธุเมโลแคระ, กระบองเพชรสายพันธุเมโลดาง, ดชันีความเร็วในการงอก 
 

Abstract  
Melocactus matanzanus and Melocactus variegated are beautiful ornamental plants . There are very 

popular and in high market demand. However, there are a slow rate of propagation and poor germination of 
the seeds. Therefore, the objective of this study was to enhance t h e  efficiency seed germination of M. 
matanzanus and M. variegated in vitro. The seed was immersed in 0, 2, 4 and 6 mg/l gibberellic acid (GA3) and 
cultured on MS-free (Murashige & Skoog) . After 1 month of culture, the result showed that the seed of M. 
matanzanus immersed in 2 and 4 mg/l gibberellic acid gave the highest survival rate at 100%. The seed of M. 
variegated immersed in 6 mg/l GA3 gave the highest survival rate at 96.67 %. In  seed germination studies, the 
result found that concentration of GA3 at 6 mg/l gave the highest seed germination both of M. matanzanus and 
M. variegate at 96.67 and 91.37%, respectively, for 3 months of culture. I n  g e rm i n a t i o n  speed index (GSI) 
studies, the result showed that the seed of M. matanzanus immersed in 6 mg/l GA3 gave the highest of shoot, 
root and shoot-root germination of speed index at 0.12, 0.38 and 0.23 respectively. The concentration of GA3 
at 6 mg/l gave the highest of an average length of shoot, stem diameter, length of root and number of roots at 
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0.55, 0.38, 1.34 cm and 3.10 roots/explant, respectively, significant d i f f e r e n ce s  with other treatments after 
culturing for 3 months. As well as the seed of M. variegate immersed in 6 mg/l GA3 gave the highest of shoot, 
root and shoot-root GSI at 0.23, 0.48 and 0.41, respectively. The concentration of GA3 at 6 mg/l gave the highest 
of an average length of shoot, stem diameter, length of root and number of roots at 0.31, 0.22, 0.53 cm. and 
2.07 roots/explant, respectively, significant differences with other treatments after culturing for 3 months. 
Keywords: Melocactus matanzanus, Melocactus variegate, germination of velocity index, tissue culture 
 
บทนำ  
 กระบองเพชรหรือแคคตัส (cactus) เปนพืชอวบน้ำที่ไดรับความนิยมในการปลูกเลี้ยงเพื่อประดับตกแตงบาน หรือหอง
ตาง ๆ กระบองเพชรสวนใหญจะปลูกและเลี้ยงงาย เพราะมีขนาดเล็กและมีลักษณะแปลกตา เน่ืองในปจจุบันพืชกระบองเพชรสาย
พันธุ เมโลแคระ (Melocactus matanzanus) และเมโลดาง (Melocactus variegate) เปนที่นิยมในทางการคา (วชิรพงศ, 
2559) เนื่องดวยระยะการพักตัวของเมล็ดที่นาน วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจึงเปนวิธีที่ที่สามารถขยายพันธุไดรวดเร็วและเพ่ิม
จำนวนไดมาก (ปราสาท, 2546) ตนพืชที่ผลิตไดจะมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนตนแม คือ มีลักษณะตรงตามพันธุดวยการใช
เทคนิคของการเลี ้ยงจากชิ ้นสวนพืชใหพัฒนาเปนตนโดยตรง (สุภาวดี, 2559) จากการศึกษาพบวา การงอกของเมล็ด M. 
sergipensis นอกหลอดทดลองและอิทธิพลของสารตั้งตนที่แตกตางกันตอการปรับตัวใหชินกับสภาพอากาศโดยการแชเมล็ด ใน
สารละลายกรดจิบเบอเรลลิก (gibberellic acid: GA3) 2 มิลลิกรัมตอลิตร เปนเวลา 6 ชั่วโมง ชวยเพิ่มการงอกในหลอดทดลอง
อยางมีนัยสำคัญจาก 10 เปอรเซ็นต เปน 38 เปอรเซ็นต แมวาจะไมพบการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญในอัตราการงอกของสารตั้ง
ตนที่แตกตางกัน การปรับสภาพใหชินกับสารตั้งตนทั้งหมดมีอัตราการรอดชีวิตมากกวา 88 เปอรเซ็นต (Bravo Filho et al., 
2019) การกระตุนการงอกเมล็ดกอนเพาะชวยใหเมล็ดงอกเร็ว มีการงอกที่สูงและการเจริญของตนกลาที่ดีโดยนำเมล็ดระยะสุกมา
แชในสารละลายไคโตซาน ความเขมขน 20, 40 และ 80 มิลลิกรัมตอลิตร และ GA3 ความเขมขน 250, 500 และ 1,000 มิลลิกรัม
ตอลิตร เปรียบเทียบกับชุดควบคุมคือการไมแชและการแชเมล็ดในน้ำ ระยะเวลาในการแชเมลด็ 12 ช่ัวโมง จากน้ันนำเมล็ดมาเพาะ
ในทรายโดยฝงกลบเมล็ดใหลึก 2 เซนติเมตร ผลการทดลองพบวา GA3 ความเขมขน 500 และ 1,000 มิลลิกรัมตอลิตร ชวยสงเสรมิ
ใหเมล็ดผักหวานปามีการงอกรากท่ีดี ใหคาดัชนีความเร็วในการงอก ความยาวราก เปอรเซ็นตการเกิดยอด และความยาวยอดท่ีสูง
และมีการเจริญของตนกลาท่ีปกติ สวนการแชเมล็ดในสารละลายไคโตซานความเขมขน 20 และ 40 มิลลิกรัมตอลิตร ชวยใหเมล็ด
ผักหวานปามีคาดัชนีความเร็วในการงอก เปอรเซ็นตการงอกรากและความยาวรากที่สูงและดีกวาชุดควบคุม แตยังดีไมเทาการใช 
GA3 (พรแกว และประนอม, 2560) และการปลูกเลี้ยงดวยวัสดุปลูกสูตรแคคตัส ซึ่งประกอบดวยทรายหยาบ (10) : ถานแกลบ 
(4) : ขุยมะพราว (2) : ดินรวน (2) : ปุยหมัก (1) ที่ใหธาตุอาหารพืชโดยวิธีการใหปุ ยน้ำหรือโดยวิธีใสปุ ยออสโมโคส มีการ
เจริญเติบโตไดดทีี่สุดในกระบองพชรสายพันธุเมโลแคคตัส (ธีรพล และคณะ, 2550) อยางไรก็ตามยังไมมีรายงานการวิจัยเกี่ยวกับ
การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อกระบองเพชรสายพันธุเมโลแคระ (Melocactus matanzanus) และเมโลดาง (Melocactus variegated) 
ท่ีใช GA3 ในการกระตุนการงอกของเมล็ดท่ีความเขมขนแตกตางกัน และมีวัสดุปลูกท่ีมีความแตกตางกัน 4 สูตร ดงัน้ันทางผูวิจัยจึง
มีความสนใจในการศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการงอกและการพัฒนาเปนพืชตนใหมของกระบองเพชรท้ังสองสายพันธุน้ี 
 
อุปกรณและวิธีการ  
 การศึกษานี้ใชเมล็ดกระบองเพชรสายพันธุเมโลแคระและเมโลดาง โดยนำเมล็ดมาลางดวยน้ำประปา และนำไปฟอกฆา
เชื้อที่ผิวดวยการจุมแชในเอทิลแอลกอฮอล 70 เปอรเซ็นต เปนเวลา 1 นาที แลวแชดวยสารละลายคลอร็อกซ 20 เปอรเซ็นต เปน
เวลา 20 นาที จากน้ันลางออกดวยน้ำกลั่นท่ีผานการฆาเช้ือ 3 ครั้ง  แบงช้ินสวนเมล็ดของกระบองเพชรสายกระบองเพชรสายพันธุ
เมโลแคระและเมโลดางออกเปน 5 ชุดการทดลอง คือ เมล็ดท่ีไมแชน้ำกลั่น, แชเมล็ดดวยน้ำกลั่น และแชใน GA3 ท่ีมีความเขมขน 2, 
4 และ 6 มิลลิกรัมตอลิตร เปนเวลา 6 ชั่วโมง ตามลำดับ นำมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS (Murashige and Skoog, 1962)  ท่ี
เติมน้ำตาล 30 กรัมตอลิตร และผงวุน 12 กรัมตอลิตร ปรับ pH ใหมีคาเทากับ 5.7 น่ึงฆาเช้ือท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความ
ดัน 15 ปอนดตอตารางนิ้ว เปนเวลา 15 นาที วางเลี้ยงในสภาพความเขมแสง 3000 ลักซ เปนเวลา 14 ชั่วโมงตอวัน ที่อุณหภูมิ 
25±2 องศาเซลเซียส ทำการทดลองละ 3 ซ้ำๆ ละ 10 ขวดๆ ละ 2 เมล็ด  สังเกตและบันทึกผลการทดลอง ไดแก อัตราการรอด
ชีวิต เปอรเซ็นตการงอกของเมล็ด และดัชนีความเร็วในการงอกในระยะเวลา 3 เดือน โดยทำการยายเลี้ยงเดือนละ 1 ครั้ง วาง
แผนการทดลองแบบ Completely randomized design (CRD) และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยวิธี Duncan’s 
multiple range test (DMRT) 
 
ผลการทดลอง   
     จากปจจัยของระดับความเขมขนของ GA3 ที่มีผลตออัตราการรอดชีวิตของกระบองเพชรสายพันธุเมโลแคระ พบวา
การแชเมล็ดใน GA3 ที่ความเขมขน 2 และ 4 มิลลิกรัมตอลิตร ใหอัตราการรอดชีวิตสูงสุด 100 เปอรเซ็นต  รองลงมา คือ ความ
เขมขน 6 มิลลิกรัมตอลิตร, เมล็ดที่ไมแช, แชเมล็ดดวยน้ำกลั่น และความเขมขน 2 มิลลิกรัมตอลิตร ใหอัตราการรอดชีวิต 96.60, 
90.70 และ 90.30 เปอรเซ็นต ตามลำดับ และในกระบองเพชรสายพันธุเมโลดาง พบวา การแชเมล็ดใน GA3 ที่ความเขมขน 6 
มิลลิกรัมตอลิตร ใหอัตราการรอดชีวิตสูงสุดสูงสุด 96.67 เปอรเซ็นต  รองลงมา คือ 4 มิลลิกรัมตอลิตร, 2 มิลลิกรัมตอลิตร, เมล็ดท่ี
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ไมแช และแชเมล็ดดวยน้ำกลั่น ใหอัตราการรอดชีวิต 86.67, 83.33, 80.00 และ 76.67 เปอรเซ็นต ตามลำดับ (Figure 1 และ 2) 
 

 
Figure 1 Different concentrations of GA3 on the survival rate of M. matanzanus seed after culturing on  

        MS medium for 4 weeks 
 

 
Figure 2 Different concentrations of GA3 on the survival rate of M. variegated seed after culturing on  

MS medium for 4 weeks 
 

     จากปจจัยของระดับความเขมขนของ GA3 ที่มีผลตออัตราการงอกของเมล็ดพบวา การเพาะเลี้ยงกระบองเพชรสาย
พันธุเมโลแคระที่แชเมล็ดใน GA3 ความเขมขน 6 มิลลิกรัมตอลิตร ใหอัตราการงอกสูงสุด คือ 96.67 เปอรเซ็นต รองลงมา คือ 4 
มิลลิกรัมตอลิตร เมล็ดที่ไมแชดวยน้ำกลั่น และ 2 มิลลิกรัมตอลิตร มีเปอรเซ็นตการงอก 93.33, 90.00 86.67 และ 83.33 
เปอรเซ็นต ตามลำดับ การเพาะเลี้ยงกระบองเพชรสายพันธุเมโลดางท่ีแชเมล็ดใน GA3 ความเขมขน 6 มิลลิกรัมตอลิตร ใหอัตราการ
งอกสูงสุด คือ 91.37 เปอรเซ็นต รองลงมา คือ 4 มิลลิกรัมตอลิตร, เมล็ดที่ไมแช, 2 มิลลิกรัมตอลิตร และแชเมล็ดดวยน้ำกลั่น มี
เปอรเซ็นตการงอก 76.92, 72.91, 72.0 และ 69.56 เปอรเซ็นต ตามลำดับ และพบวา กระบองเพชรสายพันธุเมโลแคระที่แชใน 
GA3 ความเขมขน 6 มิลลิกรัมตอลิตร มีดัชนีความเร็วในการงอกดีที่สุดใน โดยดัชนีความเร็วในการสรางยอดเทากับ 0.12 ดัชนี
ความเร็วในการสรางรากเทากับ 0.38  ดัชนีความเร็วในการสรางยอดและรากเทากับ 0.23 เมล็ดท่ีแชใน GA3 ความเขมขน 4 
มิลลิกรัมตอลิตร มีความยาวลำตนเฉลี่ยสูงสุด 0.55 เซนติเมตร มีเสนผานศูนยกลางลำตนเฉลี่ยสูงสุด 0.38 เซนติเมตร มีความยาว
รากเฉลี่ยสูงสุด 1.34 เซนติเมตร และเมล็ดที่แชเมล็ดใน GA3 ความเขมขน 6 มิลลิกรัมตอลิตร มีจำนวนรากสูงสุด 3.10 ราก 
กระบองเพชรสายพันธุเมโลดางแชใน GA3 ความเขมขน 6 มิลลิกรัมตอลิตร มีดัชนีความเร็วในการงอกดีที่สุด โดยดัชนีความเร็วใน
การสรางยอดเทากับ 0.23 ดัชนีความเร็วในการสรางรากเทากับ 0.48 ดัชนีความเร็วในการสรางยอดและรากเทากับ 0.41 มีความ
ยาวลำตนเฉลี่ยสูงสุด 0.31 เซนติเมตร มีเสนผานศูนยกลางลำตนเฉลี่ยสูงสุด 0.22 เซนติเมตร มีความยาวรากเฉลี่ยสูงสุด 0.53 
เซนติเมตร และมีจำนวนรากสูงสุด 2.07 ราก (Table 1) 
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Table 1 Different concentrations of GA3 on the growth rate of M. matanzanus after culturing on MS medium   
       for 3 months 
treatments seed 

germination 
(%) 

Index of 
germination 
velocity (IGV) 

survival 
rate 
(%) 

Length 
of 

shoot 
(cm) 

stem 
diameter 

(cm) 

Length 
of root 
(cm) 

number of 
root 

(root/explant) 
A B C 

T0 90 0.11 0.27 0.20 90.70 0.38b 0.23b 1.04 2.17b 
T1 86.67 0.11 0.26 0.19 90.30 0.44ab 0.27b 1.20 2.10b 
T2 83.33 0.10 0.37 0.21 100 0.48ab 0.28b 1.19 2.97a 
T3 93.33 0.12 0.32 0.23 100 0.55a 0.38a 1.34 2.60b 
T4 96.67 0.12 0.38 0.23 96.60 0.51ab 0.29b 1.26 3.10a 

F-test  * * ns * 
C.V. (%)  50.69 44.81 48.31 55.47 

T0 : control 
T1 : seeds soak with distilled water for 6 hours.       T2 : seeds soak with 2 mg/l giberrellic acid for 6 hours. 
T3 : seeds soak with 4 mg/l giberrellic acid for 6 hours.  T4 : seeds soak with 6 mg/l giberrellic acid for 6 hours. 
A : germination speed index of shoot, B : germination speed index of root,  
C : germination speed index of shoot and root  
* : Significantly difference at P ≤ 0.05 
ns : not significantly difference at P ≥ 0.05 
 
 

 
 
Figure 3 Characteristic of Melocactus matanzanus cactus were cultured on MS medium after culturing for 30 

days. (bar = 0.5 cm.) 
        A. T0: control 

       B. T1: seeds soak with distilled water for 6 hours.  
       C. T2: seeds soak with 2 mg/l giberrellic acid for 6 hours. 
       D. T3: seeds soak with 4 mg/l giberrellic acid for 6 hours. 
       E. T4: seeds soak with 6 mg/l giberrellic acid for 6 hours. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B C D E 
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Table 2 Different concentrations of GA3 on the growth rate of M. variegate after culturing on MS medium for  
            3 months 
treatments seed 

germination 
(%) 

Index of 
germination 
velocity (IGV) 

survival 
rate  
(%) 

Length 
of 

shoot 
(cm) 

stem 
diameter 

(cm) 

Length 
of root 
(cm) 

number of root 
(root/explant) 

A B C 
T0 72.91 0.19 0.43 0.27 80.00 0.22c 0.17 0.32c 1.43 
T1 69.56 0.18 0.33 0.25 76.67 0.23bc 0.19 0.35bc 1.53 
T2 72.00 0.19 0.42 0.28 83.33  0.24abc 0.19 0.40abc 1.80 
T3 76.92 0.20 0.36 0.31 86.67  0.30ab 0.20 0.48ab 1.83 
T4 91.37 0.23 0.48 0.41 96.67 0.31a 0.22 0.53a 2.07 

F-test  * ns * ns 
C.V. (%)  63.82 46.82 63.45 69.05 
T0 : control 
T1 : seeds soak with distilled water for 6 hours     T2 : seeds soak with 2 mg/l giberrellic acid for 6 hours. 
T3 : seeds soak with 4 mg/l giberrellic acid for 6 hours T4 : seeds soak with 6 mg/l giberrellic acid for 6 hours. 
A : germination speed index of shoot, B : germination speed index of root,  
C : germination speed index of shoot and root  
* : Significantly difference at P ≤ 0.05 
ns : not significantly difference at P ≥ 0.05 
 

 
 
Figure 4 Characteristic of Melocactus variegated cactus were cultured on MS medium after culturing for 30 

days. (bar = 0.5 cm.) 
                A. T0 : control 

        B. T1 : seeds soak with distilled water for 6 hours 
        C. T2 : seeds soak with 2 mg/l giberrellic acid for 6 hours 
        D. T3 : seeds soak with 4 mg/l giberrellic acid for 6 hour 
       E. T4 : seeds soak with 6 mg/l giberrellic acid for 6 hours 
 

วิจารณผล  
           จากการศึกษาเปรียบเทียบระดับความเขมขนของ GA3 ตออัตราการรอดชีวิต อัตราการงอกของเมล็ด  พบวาเมล็ด
กระบองเพชรสายพันธุเมโลแคระที่จุมแช GA3 2 และ 4 มิลลิกรัมตอลิตร และเมโลดางจุมแช GA3 6 มิลลิกรัมตอลิตร มีอัตราการ
รอดชีวิตสูงสุด 100 เปอรเซ็นต กระบองเพชรสายพันธุเมโลแคระที่จุมแช GA3 6 มิลลิกรัมตอลิตร มีอัตราการงอกสูงสุด 96.67 
เปอรเซ็นต และสายพันธุเมโลดางที่จุมแช GA3 6 มิลลิกรัมตอลิตร มีอัตราการงอกสูงสุด 91.37 เปอรเซ็นต จากการศึกษาพบวา 
เมล็ดแคคตัสจุมแช GA3 ท่ีระดับความเขมขนมาก จะมีอัตราการงอกสูง เน่ืองจาก GA3 มีบทบาทสำคัญคือสงเสริมการยืดตัวของลำ
ตน กระตุนการงอกของเมล็ด การพัฒนาของผลและเมล็ด โดยกระตุนใหเกิดการยืดยาวของเซลลพืช ทำใหรากแรกเกิดสามารถดัน
ทะลุเอนโดสเปรม เปลือกหุมเมล็ด หรือเยื่อหุมเมล็ดได นอกจากนี้ยังกระตุนการลำเลียงอาหารและแรธาตุอาหารในเซลลสะสม
อาหารของเมล็ด และชวยกระตุนใหลำตนเจริญเติบโต(กนกวรรณ เสรีภาพ, 2555) สอดคลองกับงานวิจัยของ Bravo Filho และ
คณะ (2019) ที่ไดศึกษาผลของ GA3 ในการงอกของเมล็ด Melocactus sergipensis บนสูตรอาหาร โดยพบวา การแชเมล็ดใน 
GA3  2 มิลลิกรัมตอลิตร เปนเวลา 6 ช่ัวโมง ชวยเพ่ิมการงอกในหลอดทดลองอยางมีนัยสำคัญจาก 10% เปน 38% แมวาจะไมพบ
การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญในอัตราการงอกของสารตั้งตนที่แตกตางกัน  และสอดคลองกับงานวิจัยของ ชาญชัย และสุภชัย 

A  B  C  D  E 



65 
 

 

The 1st Agricultural Innovation and Natural Resources Conference 2022  
Aug 18-19, 2022 

AINR 1st 
(2563) จากการศึกษาวิธีการกระตุนการงอกของเมล็ดพริก และการเจริญเติบโตของตนกลาพริก พบวา การกระตุนดวยการแช
น้ำอุนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสนาน 12 ชั่วโมง และการแชดวย GA3 ความเขมขน 1,000 ppm นาน 12 ชั่วโมง สามารถเพ่ิม
ดัชนีความเร็วการงอกของเมล็ดพริกและสามารถเพิ่มเปอรเซ็นตการงอกใหกับเมล็ดพริกไดดีที่สุด  รองลงมาคือ กรรมวิธีไมมีการ
กระตุนการงอกของเมล็ดกอนเพาะ และการแชน้ำเปลาที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 12 ชั่วโมง สวนการเจริญเติบโตของตนกลาพริก
หลังจากการเพาะเมล็ด 30 วัน มีการเจริญเติบโตใกลเคียงกัน ซึ่งไมมีความแตกตางกันทางสถิติทั้งจำนวนใบ ความสูงของลำตน 
ความยาวราก และน้ำหนัก และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุคุณวัต (2559) รายงานการแชเมล็ดมะละกอพันธุฮอลแลนดใน
สารละลาย KNO3 ความเขมขน 0.5 เปอรเซ็นต เปนเวลา24 ชั่วโมง ทำใหเมล็ดมีเวลาเฉลี่ยในการงอกเร็วกวาการแชในสารละลาย 
KNO3 ความเขมขน 0.2 เปอรเซ็นต แตการแชเมล็ดในสารละลาย GA3 ความเขมขน 0.02 และ 0.06 เปอรเซ็นต ไมมีผลทำใหเวลา
เฉลี่ยในการงอกแตกตางกันทางสถิติ ท้ังน้ีการตอบสนองของชนิดสารเคมีและความเขมขนของสารละลายท่ีเหมาะสมในการทำลาย
การพักตัวของเมล็ดท่ีมีสาเหตุจากสารยับยั้งการงอกภายในเมล็ดข้ึนอยูกับชนิดของเมล็ดพันธุ ซึ่งมีองคประกอบทางเคมีแตกตางกัน
และปริมาณของสารยับยั้งการงอกภายในเมล็ดแตกตางกัน (Copeland and McDonald, 1995) เชนเดียวกับ Haiwei และคณะ 
(2017) ไดรายงานวาการใหออกซิน (IAA) จากภายนอก ทำใหเมล็ดขาวสาลีมีความงอกลดลงและยบัยั้งการแตกหนออีกท้ังออกซิน
ยังสามารถยับยั้งการงอกของเมล็ด Arabidopsis ภายใตสภาพเครียดจากความเค็ม สวนความเร็วในการงอก พบวา GA3 สงเสริมให
เมล็ดผกักาดหอมงอกเร็วและสมำ่เสมอข้ึน เน่ืองจาก GA3 ชวยกระตุนการทำงานของเอนไซม α-และ β-amylase ซึ่งเก่ียวของกับ
การยอยสลายอาหารท่ีสะสมในเมล็ด จึงสงผลใหเมล็ดงอกเร็วข้ึน  จากผลการวิจัยขางตนแสดงใหเห็นวาการกระตุนการงอกโดยแช
เมล็ดในสารละลาย GA3 ชวยใหเมล็ดมีการงอกที่ดีขึ้น  เนื่องจาก GA3 เปนสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช มีคุณสมบัติกระตุน
การแบงเซลลและการขยายตัวของเซลล ไดมีผลทำใหเซลลมีรูปรางยืดยาวขึ้น โดยสามารถกระตุนการยืดยาวของตนและราก 
โดยเฉพาะการเจริญของรากที่เกิดใหม ในการใหสารละลาย GA3 นิยมนำมาใชกระตุนการงอกและทำลายการพักตัวของเมล็ดพืช   
(สุธิดา, 2552)  
 
สรุปผล  
 จากการศึกษาเปรียบเทียบระดับความเขมขนของ GA3 ตออัตราการรอดชีวิต อัตราการงอกของเมล็ด  พบวา เมล็ด
กระบองเพชรสายพันธุเมโลแคระท่ีจุมแช GA3  2 และ 4 มิลลิกรัมตอลิตร และเมโลดางจุมแช GA3 6 มิลลิกรัมตอลิตร มีอัตราการ
รอดชีวิตสูงสุด 100 เปอรเซ็นต กระบองเพชรสายพันธุเมโลแคระที่จุมแช GA3 6 มิลลิกรัมตอลิตร มีอัตราการงอกสูงสุด 96.67 
เปอรเซ็นต และสายพันธุเมโลดางท่ีจุมแช GA3 6 มิลลิกรัมตอลิตร มีอัตราการงอกสูงสุด 91.37 เปอรเซ็นต และหลังจากวางเลี้ยง 3 
เดือน พบวา เมล็ดกระบองเพชรสายพันธุเมโลแคระท่ีจุมแชใน GA3 ขน 6 มิลลิกรัมตอลิตร ใหดัชนีความเร็วในการงอกสูงสุดโดยให
ดัชนีความเร็วในการสรางยอด ราก และทั้งยอดทั้งรากสูงสุด 0.12, 0.38 และ 0.23 ตามลำดับ โดยใหความยาวลำตนเฉลี่ยสูงสุด 
0.55 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลางลำตนเฉลี่ยสูงสุด 0.38 เซนติเมตร ความยาวรากเฉลี่ยสูงสุด 1.34 เซนติเมตร และจำนวนราก
เฉลี่ยสูงสุด 3.10 รากตอชิ้นสวน เชนเดียวกับเมล็ดกระบองเพชรสายพันธุเมโลดางที่จุมแชใน GA3 เขมขน 6 มิลลิกรัมตอลิตร ให
ดัชนีความเร็วในการงอกสูงสุดโดยใหดัชนีความเร็วในการสรางยอด ราก และท้ังยอดท้ังรากสูงสุด 0.23, 0.48 และ 0.41 ตามลำดับ 
โดยใหความยาวลำตนเฉลี่ยสูงสุด 0.31 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลางลำตนเฉลี่ยสูงสุด 0.22 เซนติเมตร ความยาวรากเฉลี่ยสูงสุด 
0.53 เซนติเมตร และจำนวนรากเฉลี่ยสูงสุด 2.07 รากตอช้ินสวน  
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บทคัดยอ  

 ยางพาราเปนพืชที่นิยมขยายพันธุโดยการติดตา ซึ่งตนตอที่ใชในการติดตาจะสงผลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตน้ำ
ยางพาราของกิ่งพันธุดี ดังนั้นกอนทำการขยายพันธุควรมีการศึกษาผลของตนตอการเจริญเติบโตและผลผลิตยางพารากอน แต
เน่ืองจากยางพาราเปนไมยืนตนท่ีสามารถเปดกรีดไดเมื่อยางพารามีอายุประมาณ 6-7 ป จึงจะสามารถทำการตรวจสอบอิทธิพลของ
ตนตอยางพาราตอปริมาณผลผลิตน้ำยางได เพื่อเปนการรนระยะเวลาในการตรวจสอบอิทธิพลของตนตอยางพาราตอปริมาณ
ผลผลิตน้ำยางพารา จึงใชขอมูลท่ีมีความสัมพันธกับผลผลิตน้ำยางท่ีสามารถประเมินในเบ้ืองตนตั้งแตระยะตนกลา เชน ผลผลิตใน
ระยะกลา ลักษณะทางกายภาพของทอน้ำยาง การแสดงออกของยีนท่ีเก่ียวกับการสรางน้ำยาง โดยศึกษาหลังจากติดตาพันธุ RRIT 
251 บนตนตอพันธุเดยีวกัน และพันธุ PB 5/51 เปนเวลา 2 ป แลวทำการประเมินผล พบวา การเจริญเติบโต ทอน้ำยาง และการ
แสดงออกของยีน SUT3, HMGS และ SEF ไมแตกตางกันทางสถิติ แสดงใหเห็นวาตนตอพันธุ PB 5/51 ไมสงผลตอการเจริญเตบิโต 
และการใหผลผลิตน้ำยางของก่ิงเลี้ยง RRIT 251 
คำสำคัญ: การติดตา, ตนตอ, ก่ิงพันธุดียางพารา 
 

Abstract 
 Rubber tree is generally propagated by bud grafting and this method may affect growth and latex yield 
of the scion. Before propagating, the effect of rubber rootstocks on scion in terms of the growth and latex yield 
should be studied. Rubber is a perennial plant. Time required for planting to harvesting latex yield by tapping 
is long, 6-7 years. So, the influence of the rubber rootstock on the amount of latex yield from scion should be 
examined at early stage of grafting period in order to reduce the time for rubber plantation. Therefore, 
preliminary data for evaluation of latex yield biochemical constituents, anatomical characteristic of latex vessel 
were conducted after grafting RRIT 251 scion on RRIT 251 and PB 5/51 rubber rootstock for 2 years. The results 
showed that growth, latex vessel and expression of some rubber synthetic genes; SUT3, HMGS and SEF were 
not statistically different. It indicated that PB 5/51 rootstock did not play significant role on growth and latex 
yield of scion, RRIT 251. 
Keywords: Bud grafting, rootstock, scion, rubber tree 
 
บทนำ  
 ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสรางรายไดเขาสูประเทศ ถือเปนสินคาอุตสาหกรรมท่ีมียอดสงออกเปนอันดับ 1 ของประเทศ
ไทย ในป พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีมูลคาการสงออกยางพารารวมทั้งสิ้น 128,471 ลานบาท (สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 
2563) เปนอันดับสองของโลกรองจากประเทศอินโดนีเซีย แตจากปญหาทางเศรษฐกิจในหลายปท่ีผานมา สงผลใหยางพารามีราคา
ตกต่ำ รัฐบาลจึงมีนโยบายใหเกษตรกรปลูกพืชแซมยางหรือปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นทดแทน ทำให
เกษตรกรจำนวนหน่ึงลดปริมาณการปลูกตอพ้ืนท่ีลงเพ่ือปลูกพืชรวมยาง สงผลใหผลผลิตยางพาราลดลง ดั่งน้ันควรปลูกยางพันธุดีท่ี
ใหผลผลิตตอไรสูงจึงเปนทางเลือกหนึ่งที่สามารถเพิ่มผลผลิตได โดยพันธุยางพาราที่นิยมปลูกในประเทศไทยสวนใหญเปนพันธุ 
RRIM 600 เน่ืองจากสามารถปรับตัวไดดีในเกือบทุกพ้ืนท่ีในปประเทศไทย แตกลับพบวาเปนมีความออนแอตอโรคใบรวงท่ีเกิดจาก
เชื้อ Phytophthora และโรคเสนดำ รวมทั้งมีความออนแอตอโรคที่สามารถเขาทำลายระบบราก เชน โรครากขาว โรครากแดง 
และโรครากน้ำตาล (สถาบันวิจัยยาง, 2547) ซึ่งเปนโรคที่มีการระบาดมากในพื้นที่ทางใตของประเทศไทยที่เปนพื้นที่ปลูกยางมาก
ที่สุด จึงไดเสนอใหปลูกยาง RRIT 251 ซึ่งเปนยางชั้นหนึ่ง เชนเดียวกับ RRIT 600 โดยทางสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(2561) รายงานวาพันธุ RRIT 251 มีเปลือกหนากวาพันธุ RRIM 600 และมีผลผลิตเฉลีย่ 346 กิโลกรัมตอไรตอป ใหปริมาณผลผลติ
สูงกวาพันธุ RRIM 600 ในการขยายพันธุยางพาราสวนใหญจะใชวิธีการติดตา ซึ่งควรมีความทนทานตอโรค และสภาพแวดลอมของ
พื้นที่นั้น ๆ จึงใชยางพาราพันธุ  PB 5/51 ซึ่งเปนพันธุ ที ่ทนตอโรครากขาว (กรกช และจรัสศรี, 2559) มาใชเปนตนตอในการ
ขยายพันธุยางพาราในการปลูก แตจำเปนตองศึกษาถึงอิทธิพลของตนตอยางพาราตอปริมาณผลผลิตน้ำยาง Cardinal และคณะ 
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(2007) พบวาตนตอยางพาราสงผลตอการใหผลผลิตยางพารา 18 ถึง 20 เปอรเซ็นต ดังนั้น จึงควรมีการทดสอบความเขากันได
ระหวางตนตอและกิ่งพันธุดี แตเนื่องจากยางพาราเปนไมยืนตนที่เปดกรีดไดเมื่ออายุประมาณ 6-7 ป การรนระยะเวลาในการ
ตรวจสอบ ดวยการนำเครื่องหมายทางชีวโมเลกุล มาใชในการตรวจสอบการแสดงออกของยีนท่ีเก่ียวของกับปริมาณผลผลิตน้ำยาง
ชวยใหทราบผลไดเร็วขึ ้น จากการศึกษาของ Klaewklad (2016) พบวาการใชเทคนิค qRT-PCR สามารถใชในการคัดเลือก
ยางพาราที่ใหผลผลิตสูงโดยตรวจสอบการแสดงออกของยีนที่เกีย่วของกับกระบวนการผลิตน้ำยาง นอกจากนี้การใชลักษณะอื่น ๆ 
ท่ีมีความสัมพันธกับผลผลิตน้ำยางท่ีสามารถประเมินในเบ้ืองตนตั้งแตระยะตนกลาได เชนการแสดงออกของยีนท่ีเก่ียวกับการสราง
น้ำยาง 
 น้ำยางพาราพัฒนาในเนื ้อเยื ่อ laticiferous หรือสวนเปลือกของลำตนซึ ่งมีปริมาณการผลิตถึง 30-40% (W/W) 
(Sookmark el al., 2002; Chow el al., 2007) เนื้อเยื่อ Laticiferous เปนตำแหนงหลักของการสังเคราะหเนื้อยาง (Chow el 
al., 2007)  การสรางอนุภาคยางในตนยางพาราเปนกระบวนการชีวสังเคราะห (พิศมัย, 2553; Jacob el al., 1995) สามารถ
แบงไดเปน 3 ขั้นตอน คือ การสราง Acetyl-CoA, การเปลี่ยน Acetyl-CoA เปน isopentenyl pyrophosphate และการสราง
เน้ือยาง จากกระบวนการท่ีกลาวมาจะมีการทำงานของยีนหลายยีนท่ีเก่ียวของกับข้ันตอน ไดแก Sucrose transporter 3 (SUT3) 
ควบคุมการขนสงซูโครสซึ่งเปนสารตั้งตนที่สำคัญในการผลิตน้ำยางพารา และยังมีบทบาทตอการไหลของน้ำยาง (Dusotoit-
coucaud et al., 2009) กระตุ นเอทิล ีน และการใหผลผลิต ย ีน 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A reductase 
(HMGR) เปนยีนเรงปฏิกิร ิยาการเปลี ่ยน HMG-CoA แบบกลับไมได (irreversible) ไปเปนกรดเมวาโลเนต ในกระบวนการ 
Mevalonate ซึ่งเปนสารตั้งตนในการสราง IPP วัตถุดิบในการสรางเนื้อยา และยีน rubber elongation factor (REF) เปนยีนท่ี
เก่ียวของกับการตอสายพอลิเมอรยางพารา  ทำหนาท่ีเพ่ิมโมเลกุลของ cis-IPP แบบเดี่ยวใหไปเปนสายยาว มีบทบาทในการตอสาย
พอลิเมอรในขั้นตอนสุดทายของกระบวนการสังเคราะหทางชีวภาพของยางพารา  Priya และคณะ (2007) รายงานวา มีการ
แสดงออกของยีน REF สูงในยางพาราที่ใหผลผลิตสูง ในการศึกษานี้มีการตรวจสอบระดับการแสดงออกยีนดังกลาวโดยใชเทคนิค 
quantitative real time PCR (qRT-PCR) เพื่อศึกษาอิทธิพลของตนตอยางพาราพันธุ PB 5/51 ตอกิ่งพันธุดี RRIT 251 ในระยะ
กลาจึงศึกษา ผลผลิตน้ำยาง การเปลี่ยนแปลงขององคประกอบทางชีวเคมี การแสดงออกของยีนท่ีเก่ียวของกับกระบวนการผลิตน้ำ
ยาง และลักษณะทางกายภาพทอน้ำยางในการประเมินอิทธิพลของตนตอ RRIT 600 
 
อุปกรณและวิธีการ  
 การเตรียมตัวอยางพืช 
 เก็บรวบรวมเมล็ดพันธุยางพาราท้ังหมด 2 พันธุ ประกอบดวย RRIT 251 และ PB 5/51 นำเมล็ดมาเพาะในกระถาง เมื่อ
มีอายุประมาณ 6-8 เดือน  หลังการเพาะเมล็ดหรอืมีขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 1 เซนติเมตร ทำการติดตาท่ีระดับความสงู
จากพื้นดิน 10 เซนติเมตร ดวยการใชกิ่งพันธุ RRIT 251 หลังจากติดตาสำเร็จนำตนกลาไปยายลงปลูก ณ แปลงทดลองพืชศาสตร 
เปนเวลา 2 ป ในระหวางปลูกรดน้ำตอนเชาทุกวัน พรอมกับการใสปุยสูตรเสมอ (15-15-15) ทุก 1 เดือน 
 ผลของตนตอตอองคประกอบทางชีวเคมีน้ำยาง 
 การวิเคราะหเน้ือยางแหง (dry rubber content; DRC) ทำการเก็บขอมูลผลผลิตน้ำยางสดจากตนยางแตละตน โดยกรีด
ตนกลายางพาราความยาว 10 เซนติเมตร ที่ระดับความสูงเหนือพื้นดิน 30 เซนติเมตร ทำมุมเฉียงประมาณ 30 องศา แลวสอด
หลอดพลาสติกใตรอยกรีดเพื่อรับน้ำยางที่ไหลลงมา และใชหลอดพลาสติกขนาด 25 มิลลิลิตรในการรับน้ำยาง รอจนหยดุไหลแลว
จึงปดฝาหลอดพลาสติกนำไปแชไวในกลองน้ำแข็งซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ 4 องศาเซลเซียส โดยนำมาวิเคราะหเนื้อยางแหงตามวิธี
ของ Chandrasekhar และ Gireesh (2017) ดังน้ี เก็บน้ำยาง 1 ไมโครลิตรตอตน เติมสารละลาย Ethylene diamine tetraacetic 
acid (EDTA) ความเขมขน 0.01% ปริมาตร 10 มิลลิลิตรในหลอด หลังจากนั้นนำไปตกตะกอนดวยสารละลาย Trichloroacetic 
Acid (TCA) ความเขมขน 20 เปอรเซ็นต ปริมาตร 0.715 มิลลิลิตร และนำสวนท่ีเปนเน้ือยางอบท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 24 ช่ัวโมง นำยางแหงท่ีผานการอบแตละกอนช่ังหาน้ำหนัก คำนวณปริมาณเน้ือยางแหงตามสูตรท่ีรายงานโดย สายัณห และ
คณะ (2553) ดังน้ี 

DRC = (Dw/Fw) x 100 
 DW: นำยางแหงท่ีผานการอบแตละกอน 
 Fw: น้ำหนักของน้ำยางสด 
 

 แบงน้ำยาง 1 มิลลิลิตร ใสหลอดพลาสติกขนาด 25 มิลลิลิตร เติมสารละลายผสมกรด TCA กับ EDTA ลงไป 9 มิลลิลิตร 
แลวแชในน้ำแข็งทันทีพรอมนำกลับหองปฎิบัติการเพื่อวิเคราะห ปริมาณน้ำตาลซูโครส ปริมาณอนินทรียฟอสฟอรัส และปริมาณ
รีดิวซไธออล ตามวิธีการของ จำเปน และจักรกฤษณ (2554) 
 ผลของตนตอตอการแสดงออกของยีน 
 สกัดอารเอ็นเอจากน้ำยางโดยดัดเพ่ือแปลงวิธีการจาก Kush และคณะ (1990) โดยนำตัวอยางน้ำยางพาราใสในหลอด
พลาสติกขนาด 25 มิลลิลิตร ที่มีสารละลายบัฟเฟอร (สารละลาย Tris 0.1 โมล และ EDTA 0.01 โมล ปรับความเปนกรดดาง 
เทากับ 9 ดวย HCL และสารละลาย sodium dodecyl sulfate (SDS) เขมขน 10 เปอรเซ็นต) ในอัตราสวน 1:1 ผสมใหเขากัน 
หลังจากนั้นเติมสารละลาย buffer saturated phenol ในปริมาณที่เทากับปริมาตรรวม ผสมใหเขากัน นำไปหมุนเหวี่ยง 10,000 
รอบตอนาที ที่อุณหภูมิหองนาน 20 นาที ยายสวนใสใสหลอดใหมและตกตะกอนดวยดวย phenol:chloroform (1:1, v/v) วาง
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บนน้ำแข็งเปนเวลา 15 นาที นำไปหมุนเหวี่ยง 10,000 รอบตอนาที ที่อุณหภูมิหองนาน 20 นาที ดูดสวนใสใสหลอดใหมเปน
จำนวน 2 ครั ้ง เต ิม chlorofom: Isopropyl Alcohol (24:1 (v/v)) นำไปหมุนเหวี ่ยงที ่ความเร็ว 10,000 รอบตอนาที ท่ี
อุณหภูมิหองนาน 20 นาที ดูดสวนใสดานบน ใสหลอดใหมขนาด 1.5 มิลลิลิตร ตกตะกอนอารเอ็นเอโดยเติมสารละลาย sodium 
acetate เขมขน 3 โมล (pH 5.2) ปริมาตร 1/10 เทาของสวนใส และเติม isopropanal ปริมาตร 1 เทาของสวนใส รวมกับปริมาณ 
sodium acetate เขมขน 3 โมล (pH 5.2) บมสารละลายอารเอ็นเอที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ชั่วโมง นำไปหมุน
เหวี่ยง 10,000 รอบตอนาที อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 นาที ลางตะกอนอารเอ็นเอดวย  เอทานอล 70เปอรเซ็นต 2 
ครั้ง ตากตะกอนอารเอ็นเอใหแหง ละลายตะกอนดวยน้ำ DEPC treated water เก็บไวที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ตามวิธกีาร
ของ Klaewklad (2016) วัดคุณภาพและปริมาณอารเอ็นเอ 
 การเตรียม cDNA จากอารเอ็นเอน้ำยาง 
 นำอารเอ็นเอท่ีมีความเขมขน 1 pg – 1 µg เตรียมปฏิกิริยาในปริมาตรท้ังหมด 15 ไมโครลิตร โดยใชไพรเมอรท่ีมาพรอม
กับชุดการสังเคราะห iscripttm Reverse Transcriptase สำหรับ RT-qPCR ทำปฏิกิริยาท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 
นาที อุณหภูมิ 46 องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 นาที และที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 นาที เก็บ cDNA ที่อุณหภูมิ  -
20 องศาเซลเซียส แลวนำไปวัดความเขมขนดวยเครื่อง Nanodrop 
 ตรวจสอบการแสดงออกของยีนดวยเทคนิค qRT-PCR 
 นำ cDNA ของน้ำยางพาราใชการศึกษาการแสดงออกของยีน SUT3, REF และ HMGS โดยการใชเทคนิค qRT-PCR 
เปรียบเทียบการแสดงออกของยีน SUT3, REF และ HMGS กับยีนอางอิง 18s rRNA จากยางพารา ทำ real-time PCR ดวย Eva 
Green Super Mix (Bio-Rad, USA) โดยใช cDNA ท่ีไดจากการสังเคราะห 80 mg/µl เปนแมแบบ และใช forward primer และ 
reverse primer ที่ไดจากการศึกษาของ Klaewklad (2016) และ Ambily และคณะ (2018) ในการสังเคราะหยีน SUT3, REF 
และ HMGS ปฏิกิริยารวมทั้งหมด 10 µl โดยมีขั้นตอนการทำปฏิกิริยาดังนี้ การแยกสายดีเอ็นเอออกจากกันใชอุณหภูมิ 95 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 10 นาที ทำปฏิกิริยาพีซีอาร จำนวน 35 รอบ ไดแก denaturation ท่ีอุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียสเปนเวลา 15 
วินาที annealing และ polymerization ท่ีอุณหภูมิ 59 องศาเซลเซียสเปนเวลา 1 วินาที นำคา Ct ท่ีไดจากการอานคาของเครื่อง 
real-time PCR มาวิเคราะหผลดวยวิธี Livak และ Schmittgen (2001) เพื่อตรวจสอบระดับการแสดงออกของยีนโดยใชยีน 18s 
rRNA เปนยีนอางอิง 
 ผลของตนตอตอลักษณะทางกายวิภาคของทอน้ำยาง   
 ตรวจสอบลักษณะทางกายวิภาคของทอน้ำยาง  โดยทำการตัดชิ้นสวนในแนวนอนตั้งฉากกับพื้นดิน (ความยาว 0.5 
เซนติเมตร) ท่ีบริเวณเทาชาง และเหนือรอยตอ 20 เซนติเมตร แชในสารละลาย FAA II (Formalin-Acetic Acid-Alcohol) 24-48 
ชั่วโมง และดึงน้ำออก ดวยวิธี Ethyl- butyl series ความเขมขนละ 3 ชั่วโมง (เริ่มจากนอยไปมาก) จากนั้นหุมดวยพาราฟน แลว
ทำการตัด section เน้ือเยื่อพืชความหนา 10-20 ไมครอน ยอมดวยสีซาฟรานิน ฟาสทกรีน และออเรนจจี เก็บเปนสไลดถาวร ตาม
วิธีการของละมาย (2552) 
 

ผลและวิจารณผลการทดลอง  
 ผลของตนตอตอองคประกอบทางชีวเคมีน้ำยาง 
  จากผลการติดตาตนตอ RRIT 251 ดวยกิ ่งพันธุ เดียวกัน และพันธุ PB 5/51 เปนเวลา 2 ป แลวทำการวิเคราะห
องคประกอบสารชีวเคมี ในชวงเดือน 7 ธันวาคม 2563 ถึง 15 พฤษภาคม 2564 ณ แปลงทดลองพืชศาสตร พบวา DRC ไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติ เมื่อยอนดูปริมาณสารชีวเคมี พบวาไมมีความแตกตางกันยกเวนปริมาณ Pi ของกิ่งที่ติดตาบนตนตอพันธุ
เดียวกันท่ีมีปริมาณสูงกวาก่ิงท่ีติดตาบนตนตอ PB 5/51 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) สอดคลองกับการรายงานของ Jacob 
และคณะ (1989) ท่ีวิเคราะหปริมาณ Pi ของก่ิงพันธุดีท่ีติดตาบนตนตอพันธุเดียวกัน จะมีปริมาณปริมาณ Pi สูงกวาพันธุท่ีติดตาบน
ตนตอ PB 5/51 ชี้ใหเห็นวาการใชพันธุเดียวกันเปนตนตอกระบวนการเมแทบอลิซึมในเซลลทอน้ำยางจะดีกวาใชตนตอ PB 5/51 
ขัดแยงกับปริมาณ DRC Suc  และปริมาณน้ำยาง ท่ีตนตอ PB 5/51 จะสูงกวา ซึ่งจากรายงานของ จำเปน และคณะ (2556) พบวา 
Suc เปนวัตถุดิบหลักในการสังเคราะหน้ำยาง มีผลตอคุณภาพ ผลิตภัณฑท่ีแปรรูปจากน้ำยาง และ RSH ทำหนาที่เปนตัวชวยให
อนุภาคลูทอยดมีความเสถียร (สายัณห และคณะ, 2553) รวมทั้งเปนพารามิเตอรสำคัญที่เกี่ยวของกับการตอตานการสะสมสาร
อนุมูลอิสระ จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวาตนตอ PB 5/51 จะสงผลโดยรวมตอองคประกอบทางชีวเคมีน้ำยางดีกวาตนตอ RRIM 
600 และความสัมพันธของปริมาณน้ำยางสดกลาวไดวา  Suc และ RSH มีผลในทางบวกกับปริมาณ DRC และปริมาณน้ำยาง 
(Table 1)  

ผลของตนตอตอการแสดงออกของยีน 
 จากผลการติดตาตนตอ RRIT 251 ดวยกิ่งพันธุเดียวกัน และพันธุ PB 5/51 เปนเวลา 2 ป แลวทำการวิเคราะหการ
แสดงออกของยีนท่ีเก่ียวของกับการสรางน้ำยางพบวาการแสดงออกของยีน SUT3 ของก่ิงท่ีติดตาบนตนตอ PB 5/51 สูงกวาถึง 0.2 
เทา (Fig.1A) เชนเดียวกับการแสดงออกของยีน REF ที่การแสดงออกของยีน ในกิ่งที่ติดตาบนตนตอ PB 5/51 สูงกวาถึง 0.6 เทา 
(Fig.1B) จากการแสดงออกของยีน SUT3 และ REF ช้ีใหเห็นวาการใชตนตอ PB 5/51 มีการสรางน้ำยางไดดีกวาการใชตนตอ RRIT 
251 สอดคลองกับปริมาณ DRC และปริมาณน้ำยางที่พันธุกิ่งที่ติดตาบนตนตอ PB 5/51 สูงกวากิ่งที่ติดตาบนตนตอพันธุเดียวกัน 
เชนเดียวกับการศึกษาของ Klaewklad (2016) รายงานวา SUT3 และ REF มีผลเชิงบวกกับผลผลิตน้ำยางแต ในทางกลับกันการ
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แสดงออกของยีน HMGS พบวาการแสดงออกของในก่ิงท่ีติดตาบนตนตอ PB 5/51 ต่ำกวาถึง 0.1 เทา (Fig.1C) ขัดแยงกับรายงาน
ของ Suvachittanont และ Wititsuwannakul (1995) ที่รายงานวา HMGS เปนยีนที่มีความสัมพันธเชิงบวกกับปริมาณเนื้อยาง
แหงของน้ำยาง 
 
Table 1 The latex biochemical parameters of RRIT 251 clonal rubber.
MEAN Suc (mM) Pi (mM) RSH (mM) Latex Yield (ml) DRC (%) 
RRIT251/RRIT251 2.46±0.23 182.58±15.22 33.34±1.40 3.36±0.69 32.74±0.19 
RRIT251/PB5/51 2.54±0.20 84.59±9.59 35.36±2.55 3.40±0.71 32.75±0.35 
 ns * ns ns ns 

DRC = Dry rubber content; Suc = Sucrose content; Pi = Inorganic phosphorus; RSH = Reduced thiol 
ns = not statistically different 
*significantly different at P<0.05 (student’s t-test) 
 

   
Figure Expression of some rubber synthetic genes in the latex of rubber seedlings observed by qRT-PCR. A;      
    SUT3, B; SEF, C; HMGS. 
 
 ผลของตนตอตอลักษณะทอน้ำยาง 
  จากผลการติดตาตนตอ RRIT 251 ดวยกิ่งพันธุ เดียวกัน และพันธุ PB 5/51 เปนเวลา 2 ป แลวทำการตัด
ช้ินสวนเน้ือเยื่อเพ่ือศึกษาพบวาขนาดของทอน้ำยางในแตละทรีตเมนตไมมีความแตกตางกันทางสถิติ และจากขอมูลพันธุยาง RRIT 
251 ท่ีติดตาบนตนตอพันธุเดียวกัน มีขนาดของทอน้ำยางบริเวณก่ิงพันธุดี (469.2 หนวย) ต่ำกวา RRIT 251 ท่ีติดตาบนตนตอ PB 
5/51 (493.1 หนวย) เชนเดียวกันพันธุยาง RRIT 251 ที่ติดตาบนตนตอ PB 5/51 มีขนาดของทอน้ำยางบริเวณตนตอ (860.0 
หนวย) สูงกวา RRIT 251 ที่ติดตาบนตนตอพันธุเดียวกัน (307.9 หนวย) และจะเห็นวายางพาราที่ใช PB 5/51 เปนตนตอมีขนาด
ของทอน้ำยางใหญกวาตนตอพันธุเดียวกันในการติดตา (Fig.2) โดยความหนาของโครงสรางเปลือกยางระหวางตนตอและก่ิงพันธุดมีี
ความแตกตางกันแตไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (Table 2) อาจเปนเพราะก่ิงพันธุดีและตนตอมีความเขากันไดสูง ช้ีใหเห็นวาตน
ตอพันธุ PB 5/51 สงผลในทางบวกตอลักษณะทอน้ำยางไดดีกวา PB 5/51 แตจะเห็นไดวาไมแตกตางกันมากเน่ืองจากความใกลชิด
ทางพันธุกรรม เชนเดียวกับรายงานของ Lekawipat และคณะ (2003) ที่ศึกษาความหลากหลายของยางพารา 108 พันธุพบวา
ยางพาราพันธุ RRIT 251 และพันธุ PB 5/51 หลังไดรับการจัดลำดับความใกลชิดทางพันธุกรรมพบวาอยูในกลุมเดียวกัน ทำใหเมื่อ
ติดตากันจึงมีความเขากันไดดีไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
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Table 2 Characteristics of the rubber shell structure and latex vessel of RRIT 251 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figure 2 Latex vessels ring the top when grafting 25 cm. A=RRIT251/RRIT251, B=RRIT251/PB 5/51 
 

สรุปผล 
 การประเมินผลผลิตน้ำยางหลังการปลูกทดสอบเปนเวลา 2 ป พบวา ตนที่ติดตาบนตนตอพันธุ PB 5/51 ใหผลผลิตสูง
กวาตนท่ีติดตาบนตนตอพันธุเดียวกัน ดวยลักษณะทางกายภาพของทอน้ำยาง ปริมาณซูโครส ปริมาณรีดิวซไธออล และปริมาณเน้ือ
ยางแหง เชนเดียวกับการแสดงออกของยีน SUT3 และ REF ที่มีระดับการแสดงออกที่สูงกวา อีกทั้ง กิ่งที่ติดตาบนตนตอพันธุ
เดียวกันมีแนวโนมของปริมาณองคประกอบทางชีวเคมีในน้ำยางดีกวาก่ิงท่ีติดตาบนตนตอ PB 5/51  
 
คำขอบคุณ 
 ขอขอบพระคุณทุนสนับสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ ทั้งศูนยความเปนเลิศดานเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนา
บัณฑิตศึกษา และวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สถานวิจัย
ความเปนเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ระยะท่ี 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีใหความอนุเคราะหเงินทุนใน
การทำการวิจัยตลอดจนวัสดุอุปกรณตางๆ 
 
 

เอกสารอางอิง 
กรกช นาคคนอง และ จรัสศรี นวลศรี. 2559. การศึกษากลไกของยีนตานทานโรครากขาวในยางพารา. สงขลา: รายงานการวิจัย

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 

Parameters 
Bark thickness (mm) 

Scions Rootstocks 
RRIT 251/ RRIT 251 2.8±0.2 3.8±1.3 
RRIT 251/ PB 5/51 3.3±0.2 4.7±0.7 

C.V. (%) 19.7 13.7 
T-Test ns ns 

Parameters 
Latex vessel ring (µm²) 

Scions Rootstocks 
RRIT 251/ RRIT 251 469.2±49.8 307.9±17.1 
RRIT 251/ PB 5/51 493.1±209.9 860.0±94.2 

C.V. (%) 25.21 25.95 
T-Test ns ns 

Parameters 
Density of latex vessel (cm²) 

Scions Rootstocks 
RRIT 251/ RRIT 251 44.2±6.4 71.8±6.2 
RRIT 251/ PB 5/51 43.4±4.0 65.7±2.1 

C.V. (%) 22.7 30.8 
T-Test ns ns 
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ประสิทธิภาพของดีเอ็นเอบารโคดเพ่ือการระบุชนิดและความหลากหลายของพืชผักพ้ืนเมืองภาคใตในวงศขิง 
Efficiency of DNA Barcodes for Identification and Diversity of Southern Local Vegetables  

in Zingiberaceae 
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บทคัดยอ 
พืชวงศขิงเปนพืชท่ีมีมูลคาทางเศรษฐกิจนิยมปลูกทางภาคใตมีการนำมาใชประโยชนท่ีหลากหลายท้ังเปนอาหารประเภท

ผักสดและสมุนไพร การระบุชนิดพืชจากวัตถุดิบที่ไดจากพืชวงศขิงทำไดยากหากใชลักษณะสัณฐานวิทยาเพียงอยางเดียว ดีเอ็นเอ
บารโคดบริเวณ ITS matK rbcL และ trnH-psbA ถูกนำมาทดสอบประสิทธิภาพดวยการวิเคราะหวิวัฒนาการชาติพันธุระดับ
โมเลกุลของดีเอ็นเอบารโคดแตละบริเวณเพื่อการระบุชนิดและความหลากหลายของพืชวงศขิงบริเวณภาคใตของไทย จากผล
การศึกษาพบวาบริเวณ ITS เปนบริเวณท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการระบุชนิดของพืชวงศขิง สามารถระบุชนิดไดท้ังหมดจำนวน 
6 ชนิด ไดแก Alpinia zerumbet (Pers.) Burtt & R. M. Sm. (ปุดนา) Amomum kravanh Pierre ex Gagnep. (กระวาน) 
Amomum villosum Lour. (เร ว) Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith. (ดาหลา) Kaempferia galangal L. (เปราะหอม) 
และ Zingiber zerumbet (L.) Sm. (กระทือ) รองลงมาคือบริเวณ matK สามารถระบุชนิด กระวาน ดาหลา เปราะหอม และ
กระทือได ในขณะที ่บริเวณ rbcL และ trnH-psbA มีประสิทธิภาพต่ำโดยระบุชนิดไดเพียง 2 ชนิดเทานั ้น ไดแก กระทือ          
และดาหลา และ กระวาน และดาหลา ตามลำดับ โดยยังพบวาดีเอ็นเอบารโคดทุกบริเวณสามารถใชในการระบุชนิดของดาหลาได 
ในขณะท่ีบริเวณ matK rbcL และ trnH-psbA ไมมีประสิทธิภาพในการจำแนกความแตกตางระหวางปุดนา และเรว นอกจากน้ียัง
พบวาสกุล Amomum มีความสัมพันธทางวิวัฒนาการเปนแบบ polyphyletic กับสกุล Alpinia และ Etlingera โดยในการศึกษา
นี้ชี้ใหเห็นวาดีเอ็นเอบารโคดบริเวณนิวเคลียสมีประสิทธิภาพที่โดดเดนและเหมาะสมสำหรับใชการระบุชนิดพืชวงศขิงไดเหนอืกวา  
ดีเอ็นเอบารโคดบริเวณคลอโรพลาสต 
คำสำคัญ: ดีเอ็นเอบารโคด การจดัจำแนก วิวัฒนาการชาติพันธุ พืชวงศขิง  

 
Abstract 

Zingiberaceae is considered to be the economically value plant which has been popular cultivated in 
the Southern Thailand and various used as both fresh vegetables and herbs. Species identification of plant 
materials belonging to the Zingiberaceae has been difficult to use the morphological characters alone. DNA 
barcodes based on ITS, matK, rbcL, and trnH-psbA were tested for their efficiency using molecular phylogenic 
analysis of each DNA barcode loci for species delimitation and biodiversity of Zingiberaceae in the South of 
Thailand. The ITS showed the best efficiency for identifying species of Zingiberaceae, which could be identified 
to six species as follows; Alpinia zerumbet ( Pers.) Burtt & R. M. Sm.,  Amomum kravanh Pierre ex Gagnep., 
Amomum villosum Lour., Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith., Kaempferia galangal L. and Zingiber zerumbet (L.) 
Sm. The matK region had the second highest effectiveness for identifying A. kravanh, E. elatior, K. Galangal and 
Z. zerumbet,  whereas rbcL and trnH-psbA exhibited the low classification abilities that could identify only two 
species including E. elatior and Z. zerumbet, and A. kravanh and E. elatior, respectively. Also, all of DNA regions 
could be used to identify E. elatior, but the other regions did not show the efficiency to separate A. zerumbet 
and A. villosum. In addition, the phylogenetic relationship of Amomum revealed the polyphyletic genus with 
Alpinia and Etlingera. This study indicated that nucleus DNA barcode region showed the notable efficiency and 
was suitable for species identification of Zingiberaceae family superior to the chloroplast DNA barcode region.      
Keywords: DNA barcoding, Identification, Phylogeny, Zingiberaceae 
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พืชวงศขิง (Zingiberaceae) จัดเปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและเปนพืชลมลุกหลายฤดู โดยเปนพืชวงศหน่ึงท่ีมีความหลากหลาย

ทางชีวภาพสูง ในประเทศไทยมีรายงานไวประมาณ 30 สกุล และมากกวา 300 ชนิด (Larsen and Larsen, 2006) โดยพืชวงศขิง
มีการนำมาใชประโยชนท่ีหลากหลายท้ังเปนอาหารและสมุนไพรท่ีมีมูลคาทางเศรษฐกิจ สำหรับพ้ืนท่ีภาคใตของประเทศไทยพืชวงศ
ขิงหลายชนิดนิยมปลูกเพ่ือการใชประโยชนในวิถีชีวิตและเปนอัตลักษณในภูมิปญญาของแตละทางถ่ินท่ีแตกตางกันไปตามความเช่ือ 
ศาสนา และวัฒนธรรม (Diksha and Amla, 2011; Use et al., 2016) การระบุชนิดของพืชวงศขิงที่มีการใชประโยชนในพื้นท่ี
ภาคใตจากลักษณะทางสัณฐานวิทยาและจากคำบอกในช่ือทองถ่ินบางครั้งอาจกอใหเกิดความสับสนและยากในการจัดจำแนกชนิด
ไดอยางถูกตอง วิธีการทางอณูชีวโมเลกุลดวยการระบุชนิดพืชจากดีเอ็นเอบารโคดบริเวณนิวเคลียสและคลอโรพลาสตเปนวิธีการท่ี
นิยมนำมาใชในการจัดจำแนกพืชดอกหลายชนิด (Kress et al., 2005) ซึ่งการใชลักษณะทางสัณฐานวิทยารวมกับขอมูลทาง      
อณูวิทยาที่บริเวณดีเอ็นเอบารโคดที่เหมาะสมจะชวยใหสามารถจัดจำแนกชนิดพืชวงศขิงไดอยางถูกตอง ในการศึกษานี้มี
วัตถุประสงคเพื่อที่จะทดสอบประสิทธิภาพของดีเอ็นบารโคดที่เหมาะสมในการจัดจำแนกพืชผักพื้นเมืองวงศขิงทางภาคใตของ
ประเทศไทย และเปนฐานขอมูลในการระบุชนิดพืชวงศขิงเพ่ือการนำมาใชประโยชนท่ีถูกตอง อีกท้ังยังชวยใหสามารถวางแผนการ
อนุรักษและใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพของพืชวงศขิงจากภูมิปญญาพื้นบานและวีถีชุมชนทองถิ่นไดอยางยั่งยืน
ตอไป 
 
อุปกรณและวิธีการ  
การเก็บตัวอยางและการศึกษาลกัษณะทางพฤกศาสตร 
 เก็บตัวอยางพืชผักพ้ืนเมืองวงศขิง (Zigiberaceae) จากแหลงชุมชนท่ีมีการใชประโยชนเปนอาหารจากจังหวัดตางๆ ทาง
ภาคใตของประเทศไทย จากนั้นนำตัวอยางที่ไดมาศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเปรียบเทียบกับรูปวิธานของพืชแตละชนิด
เพ่ือใชประกอบการทดสอบประสิทธิภาพในการจัดจำแนกโดยใชดีเอ็นบารโคด (Table 1)  
 
Table 1 Species and sample locations of Zingiberaceae used in this study 

ID Scientific name Local name Location 
GB86 Alpinia zerumbet (Pers.) 

B.L.Burtt & R.M.Sm. 
ปุดนา ขาคม Chian Yai sub-district, Chian Yai district, 

Nakhon Si Thammarat province 
GB87 Alpinia zerumbet (Pers.) 

B.L.Burtt & R.M.Sm. 
ปุดนา ขาคม Nam Chuet Noi sub-district, Kra Buri 

district, Ranong province 
GB96 Zingiber zerumbet (L.) Smith กระทือ กระทือปา Na Nuea sub-district, Ao Luek district, 

Krabi province 
GB97 Zingiber zerumbet (L.) Smith กระทือ กระทือปา Phru Din Na sub-district, Khlong Thom 

district, Krabi province 
GB107 Etlingera elatior (Jack) 

R.M.Sm. 
ดาหลา กาหลา กะลา 
ปุดกะลา 

Khok Khian sub-district, Takua Pa district, 
Phang Nga province 

GB108 Etlingera elatior (Jack) 
R.M.Sm. 

ดาหลา กาหลา กะลา 
ปุดกะลา 

Tak Daet sub-district, Mueang Phang Nga 
district, Phang Nga province 

GB117 Kaempferia galangal L. เปราะหอม ตูบหมูบ Khlong Pha sub-district, Tha Chana 
district, Surat Thani province 

GB118 Kaempferia galangal L. เปราะหอม ตูบหมูบ Pak Mak sub-district, Chaiya district,  
Surat Thani province 

GB120 Amomum villosum Lour.  เรว  Tak Daet sub-district, Mueang Phang Nga 
district, Phang Nga province 

GB121 Amomum villosum Lour. เรว  Rommani sub-district, Kapong district, 
Phang Nga province 

GB126 Amomum kravanh Pierre ex 
Gagnep. 

กระวาน Hong Charoen sub-district, Tha Sae 
district, Chumphon province 

GB127 Amomum kravanh Pierre ex 
Gagnep. 

กระวาน Ban Na sub-district, Mueang Chumphon 
district, Chumphon province 

 

 
 
 
การสกัดจีโนมกิสดีเอ็นเอ  
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นำตัวอยางพืชวงศขิงมาสกัดจีโนมิกสดีเอ็นเอดวยวิธี CTAB ดัดแปลงจากวิธีของ Cubero และ Crespo (2002) โดย

เตรียมใบพืชประมาณ 20-50 มิลลิกรัม และ stainless steel beads ขนาด 1 มิลลิเมตร จำนวน 10 เม็ด ใสลงในหลอดไมโครเซน
ตริฟวกขนาด 2.0 มิลลิลิตร แชในไนโตรเจนเหลว เปนเวลา 1 นาที จากนั้นนำไปบดดวยเครื่อง Mixer MM 400 โดยความถี่ 30 
เฮิรตซ เปนเวลา 2 นาทีหรือจนกวาตัวอยางจะละเอียด เติม CTAB extraction buffer หลอดละ 400 ไมโครลิตร และ เติม 5% 
(w/v) PVPP (Polyvinyl polypyrrolidone) 100 ไมโครลิตร จากนั้นบมที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที เติม
สารละลายคลอโรฟอรม/ไอโซเอมิล แอลกอฮอล (Choloroform / isoamyl alcohol) ในอัตราสวน 24 : 1 ปริมาณ 500 
ไมโครลิตร ผสมใหเขากันโดยใชเครื่องเขยาผสมสาร (vortex) ปนเหว่ียงท่ีความเร็ว 10,000 รอบตอนาที เปนเวลา 5 นาที ถายสวน
ใสท่ีอยูช้ันบนใสในหลอดไมโครเซนตริฟวกหลอดใหมเจือจางสวนใส 3 เทา ดวย CTAB precipitation buffer ปนเหว่ียงท่ีความเร็ว 
10,000 รอบตอนาที เปนเวลา 5 นาที เทสวนใสท้ิงใหเหลือเพียงตะกอน เติมสารละลาย 1.2 M NaCl ปริมาตร 25 ไมโครลิตร เพ่ือ
ละลายตะกอน เติม RNAase buffer ความเขมขน 10 เทา ปริมาตร 3 ไมโครลิตร และเติม RNAase A ความเขมขน 10 มิลลกิรัม
ตอมิลลิลิตร ปริมาตร 2 ไมโครลิตร ผสมใหเขากันโดยใชเครื่องเขยาผสมสาร (vortex) บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 
30 นาที เติมละลาย 1.2 โมลาร NaCl ปริมาตร 370 ไมโครลิตร จากนั้นเติมสารละลายคลอโรฟอรม/ไอโซเอมิล แอลกอฮอล 
(Choloroform / isoamyl alcohol) ในอัตราสวน 24 : 1 ปริมาตร 500 ไมโครลิตร อีกครั้ง ผสมใหเขากันโดยใชเครื่องเขยาผสม
สาร ปนเหว่ียงท่ีความเร็ว 10,000 รอบตอนาที เปนเวลา 5 นาที ถายสวนใสท่ีอยูช้ันบนใสในหลอดไมโครเซ็นตรฟิวกหลอดใหม เตมิ
สารละลาย 2-โพรพานอล (isopropanol) ปรมิาณ 0.6 เทา ของปริมาตรสวนใสในแตละหลอด ปนเหว่ียงท่ีความเร็ว 13,000 รอบ
ตอนาที ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที เทสวนใสท้ิงใหเหลือเพียงตะกอน เติมเอทานอลความเขมขน 70 เปอรเซน็ต 
ปริมาตร 500 ไมโครลิตร ปนเหว่ียงท่ีความเร็ว 13,000 รอบตอนาที ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 นาที เทสวนใสท้ิง ท้ิง
ตะกอนใหแหงท่ีอุณหภูมิหอง และละลายตะกอนดเีอ็นเอดวย TE buffer ปริมาตร 50 ไมโครลิตร  
 
การเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอดวยเทคนิคพีซีอาร และการหาลำดับนิวคลีโอไทด 

นำจีโนมิกสดีเอ็นเอที่สกัดไดมาทำการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอท่ีบริเวณดีเอ็นเอบารโคด 4 บริเวณ ไดแก 1) Internal 
transcribed spacer (ITS) 2) Maturase K (matK) 3) Ribulose-bisphosphate carboxylase (rbcL) แ ล ะ  4 ) trnH–psbA 
intergenic spacer (trnH–psbA) สำหรับปฏิกิริยาลูกโซพีซีอาร ปริมาตร 10 ไมโครลิตร ประกอบดวย ดีเอ็นเอตนแบบ (50 นาโน
กรัม/ไมโครลิตร) 2 ไมโครลิตร 5X PCR buffer 2 ไมโครลิตร 25 มิลลิโมลาร MgCl2 1 ไมโครลิตร 2 มิลลิโมลาร dNTP 1 
ไมโครลิตร ไพรเมอร (20 ไมโครโมลาร) อยางละ 0.5 ไมโครลิตร (บริเวณยีน ITS matK rbcL และ trnH–psbA) และ Pfu DNA 
polymerase ยี่หอ Vivantis (5 unit) 0.1 ไมโครลิตร โดยใชคูไพรเมอรสำหรับบริเวณดีเอ็นเอบารโคดแตละตำแหนง ดังแสดงใน 
Table 2 จากนั้นตั้งโปรแกรมการทำงานของเครื่อง PCR thermal cycle ประกอบดวยขั้นตอน ดังนี้ 94 องศาเซลเซียส 5 นาที 
จำนวน 1 รอบ ตามดวย 94 องศาเซลเซียส 1 นาที 54 องศาเซลเซียส 1 นาที 72 องศาเซลเซียส 1 นาที จำนวน 35 รอบ และ 72 
องศาเซลเซียส 5 นาที 1 รอบ แลวตรวจสอบผลผลิตพีซีอารดวยวิธีอิเล็คโทรโฟรีซีสบนอะกาโรสเจล 1.5 เปอรเซ็นต ใน 1X TBE 
buffer ท่ีเติม SERVA DNA Stain G ปริมาตร 0.1 ไมโครลิตรตออะกาโรสเจล 10 มิลลิลติร โดยใชกระแสไฟฟาความตางศักย 100 
โวลด เปนเวลา 30 นาที และใชช้ินสวนดีเอ็นเอมาตรฐานขนาด 100 bp + 1.5 kb DNA ladder ตรวจสอบขนาดช้ินสวนดีเอ็นเอท่ี
เกิดข้ึนภายใตแสงอัลตราไวโอเลตความยาวคลื่น 312 นาโนเมตร จากน้ันผลผลิตพีซีอารมาทำใหบริสุทธ์ิดวยชุด FavorPrep GEL/ 
PCR Purification Kit ยี่หอ Favorgen และสงผลิตภัณฑพีซีอารท่ีไดจากการเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอบริเวณตางๆ ไปหาตรวจวิเคราะห
ลำดับนิวคลีโอไทดท่ี บริษัท เอ ที จี ซี จำกัด ณ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

 
Table 2 List of primer pairs used for ITS, matK, rbcL and trnH–psbA regions 

 
 
 
 
การวิเคราะหวิวัฒนาการชาติพันธุระดับโมเลกุลและประสิทธภิาพในการระบุชนิด 

DNA regions Primer name Nucleotide sequences (5’-3’) References 

ITS 
ITS1 TCCGTAGGTGAACCTGCGG White et al., 1990 
ITS4 TCCTCCGCTTATTGATATGC White et al., 1990 

matK 
MatK-1RKIM-F ACCCAGTCCATCTGGAAATCTTGGTTC Kuzmina et al., 2012. 

MatK-3FKIM-R CGTACAGTACTTTTGTGTTTACGAG Kuzmina et al., 2012. 

rbcL 
rbcLa-F ATGTCACCACAAACAGAGACTAAAGC Lavin et al., 2003 
rbcLa-R GTAAAATCAAGTCCACCRCG Kress and Erickson, 2007 

trnH–psbA 
trnHf_05 CGCGCATGGTGGATTCACAATCC Tate and Simpson, 2003 
psbA3'f GTTATGCATGAACGTAATGCTC Sang et al., 1997 
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 นำลำดับนิวคลีโอไทดของดีเอ็นเอบารโคดแตละตำแหนงมาจัดเรียง (DNA sequence alignment) ดวย MUSCLE 
(Edgar, 2004) ปรับเรียงใหมอีกครั้งดวยโปรแกรม MEGA 11 (Tamura et al., 2021) จากน้ันนำชุดขอมูลของดีเอ็นเอบารโคดแต
ละบริเวณมาวิเคราะหหา nucleotide substitution model ของชุดขอมูลแตละบริเวณดวยโปรแกรม jModelTest v.2.1.4 
(Darriba et al., 2012) รวมกับ Akaike Information Criterion (AIC) ซึ ่งโมเดลที ่ด ีที ่ส ุดสำหรับบริเวณ ITS และ rbcL คือ 
General Time Reversible + gamma distribution (GTR+G) model ในขณะท ี ่  matK และ  trnH–psbA ค ือ Tamura 3-
parameter model โดยชุดขอมูลของดีเอ็นเอบารโคดและโมเดลที่ดีที ่สุดที ่ถูกเลือกของแตละบริเวณจะถูกนำมาวิเคราะห
วิวัฒนาการชาติพันธุระดับโมเลกุลดวยวิธี Maximum likelihood (ML) ดวยโปรแกรม RAxML-HPC2 v.8.2.12 (Stamatakis, 
2014) บน CipresWeb Portal (https://www.phylo.org) และทดสอบความเชื่อมั่นดวยคา Bootstrap จำนวน 1,000 ซ้ำ และ
ผลการวิเคราะหจะถูกแสดงโดยโปรแกรม FigTree v.1.4.4 (http:// tree.bio.ed.ac.uk/software/figtree/) จากนั้นวิเคราะหผล
การจัดกลุมทางวิวัฒนาการและประสิทธิภาพในการจัดจำแนกชนิดพืชวงศขิงกับแผนภูมิวิวัฒนาการชาติพันธุระดับโมเลกุลแตละ
บริเวณรวมกับขอมูลทางสัณฐานวิทยา 
  
ผลและวิจารณผลการทดลอง 
แหลงเก็บรวบรวมตัวอยางและลักษณะทางสัณฐานวิทยา 

จากการเก็บรวบรวมตัวอยางพืชผักพื้นเมืองวงศขิง (Zigiberaceae) จากแหลงตางๆ ไดทั้งหมดจำนวน 12 ตัวอยาง จาก
จังหวัดทางภาคใต จำนวน 6 จังหวัด ไดแก กระบ่ี นครศรีธรรมราช ชุมพร พังงา ระนอง และสุราษฎรธานี และนำมาศึกษาลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยาเพื่อระบุชนิดเบื้องตน พบวา สามารถระบุชนิดไดจำนวน 6 ชนิด ใน 5 สกุล ไดแก Alpinia zerumbet (ปุดนา) 
Amomum kravanh (กระวาน) Amomum villosum (เรว) Etlingera elatior (ดาหลา) Kaempferia galangal (เปราะหอม) 
และ Zingiber zerumbet (กระทือ) (Table 1 และ Figure 1)  

 

Figure 1 Diversity of Zingiberaceae used as local vegetables in Southern of Thailand. (A) Alpinia zerumbet, (B) 
 Amomum kravanh,  (C) Etlingera elatior, D) Amomum villosum, E) Zingiber zerumbet and F) 
 Kaempferia galangal. Scale bar = 10 cm. 
 
วิวัฒนาการชาติพันธุระดับโมเลกุลและประสิทธิภาพของดีเอ็นเอบารโคด 

อัตราความสำเร็จในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอดวยเทคนิคพีซีอารและการหาลำดับนิวคลีโอไทดของพืชผักพื้นเมืองวงศขิง
ของดีเอ็นเอบารโคดแตละบริเวณ พบวา บริเวณ ITS matK และ rbcL มีอัตราความสำเร็จ 100 เปอรเซ็นต ในขณะท่ีบริเวณ trnH-
psbA มีอัตราความสำเร็จ 91.7 เปอรเซ็นต โดยสามารถหาลำดับนิวคลีโอไทดไดทั้งหมดจำนวน 47 เสน ประกอบดวยบริเวณ ITS 
matK และ rbcL บริเวณละ 12 เสน (36 เสน) และ trnH-psbA จำนวน 11 เสน 
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ผลการศึกษาประสิทธิภาพของดีเอ็นเอบารโคดในการระบุชนิดของผักพ้ืนเมืองภาคใตวงศขิงโดยการนำขอมูลลักษณะทาง

สัณฐานวิทยา (Figure 1) มาวิเคราะหรวมกับวิวัฒนาการชาติพันธุระดับโมเลกุล (Molecular phylogeny) ของดีเอ็นเอบารโคดแต
ละบริเวณ พบวา บริเวณ ITS เปนบริเวณที ่มีประสิทธิภาพมากที ่สุดในการระบุชนิดของพืชวงศขิงและมีคาความเชื ่อมั่น 
(Bootstrap) สูงถึง 100 เปอรเซ็นต โดยสามารถระบุชนิดพืชวงศขิงไดจำนวน 6 ชนิด ไดแก A. zerumbet (ปุดนา) A. kravanh 
(กระวาน) A. villosum (เรว) E. elatior (ดาหลา) K. galangal (เปราะหอม) และ Z. zerumbet (กระทือ) (Figure 2A) รองลงมา
เปนบริเวณ matK สามารถระบุชนิดไดจำนวน 4 ชนิด มีคาความเชื ่อมั ่นอยูในชวงระหวาง 89-98 เปอรเซ็นต ไดแก   A. 
kravanh (กระวาน) E. elatior (ดาหลา) K. galangal (เปราะหอม) และ Z. zerumbet (กระทือ) โดยดีเอ็นเอบารโคดบริเวณน้ีไม
มีประสิทธิภาพในการจัดจำแนกและระบุชนิดระหวาง A. zerumbet (ปุดนา) และ A. villosum (เรว) (Figure 2B) สวนบริเวณ 
rbcL สามารถระบุชนิดไดจำนวน 2 ชนิด ไดแก E. elatior (ดาหลา) และ Z. zerumbet (กระทือ) ที่มีคาความเชื่อมั่น    98 และ 
100 เปอรเซ็นต ตามลำดับ และไมมีประสิทธิภาพในการใชจัดจำแนกชนิดระหวาง A. zerumbet (ปุดนา) และ            A. 
villosum (เรว) และยังใหคาความเช่ือมั่นของ A. kravanh (กระวาน) และ K. galangal (เปราะหอม) นอยกวา 50 เปอรเซ็นต อีก
ดวย (Figure 2C) และที่บริเวณ trnH-psbA มีประสิทธิภาพในการระบุชนิดของ A. kravanh (กระวาน) และ E. elatior     (ดา
หลา) เทานั้น โดยมีคาความเชื่อมั่น 85 และ 94 เปอรเซ็นต ตามลำดับ ในขณะท่ีคาความเชื่อมั่นในการจัดจำแนกระหวาง    K. 
galangal (เปราะหอม) และ Z. zerumbet (กระทือ) มีคาต่ำกวา 70 เปอรเซ็นต และยังพบวา trnH-psbA เปนอีกบริเวณที่ไมมี
ประสิทธิภาพในการจัดจำแนกและระบุชนิดระหวาง A. zerumbet (ปุดนา) และ A. villosum (เรว) ได (Figure 2D) นอกจากน้ียัง
พบวา E. elatior (ดาหลา) เปนพืชวงศขิงเพียงชนิดเดียวในการศึกษาน้ีท่ีสามารถใชดีเอ็นเอบารโคดท้ัง 4 บริเวณ (ITS matK rbcL 
และ trnH-psbA) ระบุชนิดได และจากการวิเคราะหความสัมพันธทางวิวัฒนาการพบวาดีเอ็นเอบารโคดบริเวณ ITS matK และ 
rbcL สามารถใชจัดกลุมความสัมพันธทางวิวัฒนาการระหวางสกุลของ Etlingera Kaempferia และ Zingiber ได ในขณะท่ีดีเอ็น
เอบารโคดทั้ง 4 บริเวณ ไมสามารถจัดกลุมความสัมพันธระหวางสกุล Alpinia และ Amomum โดยสกุล Amomum         มี
ความสัมพันธทางวิวัฒนาการเปนแบบ polyphyletic และมีความสัมพันธใกลชิดกับสกุล Alpinia และ Etlingera (Figure 2A-D) 
โดยเฉพาะกับสกุล Alpinia ไมมีดีเอ็นเอบารโคดบริเวณใดที่สามารถจำแนกความแตกตางระดับชนิดไดระหวาง A. zerumbet  
(ปุดนา) และ A. villosum (เรว) ยกเวน บริเวณ ITS เพียงตำแหนงเดียวเทานั้น ซึ่งจากผลการศึกษานี้ชี้ใหเปนวาบริเวณดีเอ็นเอ
บารโคดที่อยูนิวเคลียสยีนมีประสิทธิภาพในการระบุชนิดของพืชวงศขิงไดดีที่สุด โดยสอดคลองกับรายงานการศึกษากอนหนาน้ี
พบวาดีเอ็นเอบารโคดบริเวณนิวเคลียสโดยเฉพาะบริเวณ ITS มีประสิทธิภาพในการระบุชนิดและมีความแปรผันทางพันธุกรรม
ระหวางชนิดไดสูงกวายีนบริเวณคลอโรพลาสต โดยสามารถใชในการจำแนกความแตกตางในระดับสกุล ระดับชนิด และระดับสาย
พันธุของพืชชนิดตางๆ เชนในพืชสกุล Curcuma ดีเอ็นเอบารโคดบริเวณ ITS2 มีอัตราความถูกตองในการจัดจำแนกชนิดประมาณ 
46.7 เปอรเซ็นต ซึ่งมีประสิทธิภาพดีกวาเมื่อเทียบกับดีเอ็นบารบริเวณคลอโรพลาสต (matK, rbcL, trnH-psbA และ trnL-F) 
(Chen et al., 2015) สวนพืชสกุล Alpinia ท่ีพบในประเทศมาเลเซีย พบวาดีเอ็นเอบารโคดบริเวณ ITS2 มีประสิทธิภาพสูงในการ
จำแนกชนิดถึง 88.2 เปอรเซ็นต (Tan et al., 2020) นอกจากนี้ยังมีรายงานวาการใชดีเอ็นเอบารโคดบริเวณ ITS รวมกับ trnH-
psbA และ ITS รวมกับ matK ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดจำแนกพืชสกุล Roscoea และ Nepenthes ตามลำดับ (Zhang et 
al., 2014; Gogoi and Bhau, 2018) ซึ่งดีเอ็นเอบารโคดแตละบริเวณมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพในการจำแนกและระบุชนิด
พันธุไดไดแตกตางกัน ดังน้ัน ในอนาคตควรมีการศึกษาดีเอ็นเอบารโคดในบริเวณอ่ืนๆ รวมกับการใชลักษณะทางสัณฐานวิทยา เพ่ือ
ชวยใหสามารถระบุชนิดพันธุไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนเพิ่มความเขาใจในความสัมพันธทางวิวัฒนาการ
ระดับโมเลกุลของพืชวงศขิงอีกดวย 
 
สรุปผล  

ดีเอ็นเอบารโคดบริเวณ ITS เปนบริเวณที่มีอัตราความสำเร็จในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นดวยวิธีพีซีอารและวิเคราะหลำดับ  
นิวคลีโอไทดสูงถึง 100 เปอรเซ็นต และยังเปนบริเวณที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับใชจัดจำแนกพืชวงศขิงในเขตภาคใตทั้งใน
ระดับสกุลและระดับชนิด โดยสามารถจำแนกความหลากหลายของพืชวงศขิงในการศึกษาครั้งนี ้ไดจำนวน 5 สกุล (6 ชนิด)  
ในขณะที่ดีเอ็นเอบารโคดบริเวณ matK rbcL และ trnH-psbA มีประสิทธิภาพในการระบุชนิดรองลงมาตามลำดับ โดยดีเอ็น
บารโคดท้ัง 3 บริเวณน้ีไมสามารถใชจำแนกความแตกตางระหวาง A. zerumbet (ปุดนา) และ A. villosum (เรว) ได และยังพบวา
พืชวงศขิงสกุล Amomum มีความสัมพันธทางวิวัฒนาการเปนแบบ polyphyletic กับสกุล Alpinia และ Etlingera  
 
คำขอบคุณ  

ขอขอบคุณนางสาวชลลดา สามพันพวง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมวิชาการเกษตร ที่ชวยใหคำแนะนำในการจัด
จำแนกพืชตามหลักอนุกรมวิธานและขอขอบคุณเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม สํานักงาน
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Figure 2 Molecular phylogeny of Southern local vegetables in Zingiberaceae based on maximum likelihood using each DNA barcode loci of ITS (A), matK (B), rbcL(C) and 
 trnH-psbA (D). The bootstrap values ≥70% is given above the branches. 
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การศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรมของหญาคาทะเล Enhalus acoroides ในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวันออก

ของประเทศไทยโดยใชเทคนิค SSR 
Study on the Genetic Variation of Enhalus acoroides in Eastern Thailand Using SSR 

Technique 
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บทคัดยอ  
 หญาคาทะเล (Enhalus acoroides) เปนพืชมีดอก และพืชทะเลใบเลี้ยงเดี่ยวท่ีมีวงจรชีวิตท่ีสมบูรณใตน้ำ ในปจจุบันหญา
ทะเลถูกทำลายดวยสภาพแวดลอมท่ีไมเหมาะสมและกิจกรรมของมนุษย การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความแปรปรวนทาง
พันธุกรรมของหญาคาทะเล E. acoroides โดยใชเทคนิค Simple Sequence Repeat (SSR) กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี
ท้ังหมด จำนวน 96 ตัวอยาง จากพ้ืนท่ี 4 แหลง ไดแก เกาะกระดาด อาวธรรมชาติจังหวัดตราด ศูนยศกึษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน
อันเน่ืองมาพระราชดำริ อำเภอทาใหมและนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ทำการสกัดดีเอ็นเอของกลุมตัวอยาง และตรวจสอบความ
แปรปรวนทางพันธุกรรมดวยเทคนิค SSR จำนวน 27 ไพรเมอร ผลจากการศึกษาพบความแปรปรวนทางพันธุกรรมท่ี 54.1% การ
วิเคราะหความเหมือนช้ินดีเอ็นเอท่ีสนใจดวยเทคนิค BLAST พบวา ช้ินสวนดีเอ็นเอ EhSSR2 แสดงความคลายคลึงกันอยางมี
นัยสำคญักับช้ินดีเอ็นเอ Gypsy20 transposon-insertion ของ Arabidopsis lyrata ซึ่ง transposon เปนอีกหน่ึงปจจัยท่ีนำไปสู
การเปลีย่นแปลงทางพันธุกรรม การปรับตัวของพืชและการเกิดวิวัฒนาการในสิ่งมีชีวิต ผลจากการศึกษาวิจัยครั้งน้ีสามารถใชเปน
ขอมูลพ้ืนฐานท่ีสำคญัในการสรางระบบการจัดการอนุรักษหญาทะเลได 
คำสำคัญ: หญาคาทะเล (Enhalus acoroides)  ความแปรปรวนทางพันธุกรรม เทคนิค SSR  

 
Abstract  

 The seagrass bed (Enhalus acoroides) is a flowering and monocotyledon marine plant that completes 
the life cycle underwater. Nowadays, seagrass bed has been destroyed by unsuitable environment and human 
activities. This research aimed to study the genetic variation of E. acoroides using the Simple Sequence Repeat 
(SSR) technique. The 96 samples were collected from 4 locations, Koh Kra-Dad, Natural bay, Trad province, Kung 
Krababen Bay Royal Development Study Centre, and Na-Yai-am, Chanthaburi province. DNA extraction and SSR 
PCR techniques were used for analysis with 27 SSR primers. The result showed genetic variation at 54.1% of 
polymorphism. For sequencing and BLAST analysis, EhSSR2 fragment shows high homology significance with 
Gypsy20 transposon-insertion that belongs to Arabidopsis lyrata. Transposon function led to genetic variation 
for plant adaptation and causes of evolution. This result might play an important basic data in seagrass 
conservation management. 
Keywords: Seagrass bed (Enhalus acoroides), genetic variation, simple sequence repeat (SSR) technique  
 
บทนำ   
 "หญาคาทะเล" (Enhalus acoroides) เปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ที่สามารถเจริญเติบโตและมีวงชีวิตที่สมบูรณได แมจะจม
อยูใตน้ำทะเลตลอดเวลา หญาคาทะเลมีโครงสรางตางๆ คลายพืชบก สืบพันธุได 2 วิธีคือ การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศและแบบ
อาศัยเพศ มีการสรางดอก ผล และเมล็ด เหมือนกับพืชชั้นสูงทั่วไป โดยท้ังรากลำตน และใบของหญาคาทะเลประกอบดวยชอง
อากาศจำนวนมาก ในประเทศไทยทั้งฝงอาวไทยและฝงทะเลอันดามันจะพบหญาทะเล 12 ชนิด แตละที่จะพบหญาทะเลแตกตาง
ออกไป ระบบนิเวศหญาทะเลเปนระบบนิเวศชายฝงท่ีมีสัตวทะเลท่ีมีคุณคาทางเศรษฐกิจ เปนแหลงท่ีอยูอาศัย เลี้ยงตัวออนสัตวน้ำ 
และแหลงหากินของสัตวทะเลนานาชนิด หญาทะเลยังเปนอาหารของสัตวทะเลที่กินพืชขนาดใหญ เชน เตาทะเล และพะยูน ชวย
ในการปองกันการกัดเซาะชายฝง และยังมีสวนชวยในการกรองและปรับปรุงคุณภาพน้ำอีกดวย (สมบัติ และคณะ, 2549) 

ปจจุบันแหลงหญาทะเลถูกคุกคามอยางหนัก จากกิจกรรมชายฝงของมนุษย เชน การพัฒนาพื้นที่บนชายฝง พื้นที่การ
กอสรางทาเทียบเรือ สะพาน โรงแรมท่ีพักตามท่ีสูงชัน กอใหเกิดตะกอนชะลางลงสูทะเลทับถมแหลงหญาทะเลใหเสื่อมโทรม ชุมชน

mailto:pattama@go.buu.ac.th
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สวนใหญจะตั้งบานเรือนอยูใกลชายฝงทะเลทำใหมีปลอยน้ำเสียจากแหลงชุมชนและแหลงทองเท่ียว การทำประมงบางประเภทโดย
มีการติดตั ้งเครื ่องมือประมงขนาดใหญในบริเวณแหลงหญาทะเล ขณะเดียวกันแหลงหญาทะเลเปนระบบนิเวศแรกท่ีไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงตางๆ บนแผนดิน รวมถึงภัยธรรมชาติเชน พายุคลื่นลม ซึ่งเกิดขึ้นตามฤดูกาล สงผลใหพื้นที่แหลง
หญาทะเลลดลง เนื่องจากหญาทะเลถูกคุกคามจากกิจกรรมของมนุษยและธรรมชาติ ผลกระทบเหลานี้สงผลใหมีการกระตุนการ
แสดงออกของยีนบางตัวของหญาทะเลใหทำงานข้ึน เพ่ือปรับตัวใหสามารถอยูรอดในสภาพแวดลอม และอาจมีสารเคมีบางอยางไป
ทำลายหรือไปกระตุนทำใหยีนเปลี่ยนแปลงตางไปจากเดิมที่เคยมีอยูแลว ถึงแมวาจะเปนพืชพันธุเดียวกัน แตลักษณะพื้นที่และ
สิ่งแวดลอมแตกตางกัน จึงมีผลการเปลี่ยนท่ีแตกตาง ยีนท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงน้ันอาจสงผลใหเกิดการสารท่ีเปนอันตรายหรือเปน
ประโยชนตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ จึงนำมาตรวจสอบเพ่ือหายีนเปลี่ยนแปลงท่ีแตกตางไปเดิมของหญาทะเล 
 เครื่องหมายโมเลกุลไมโครแซทเทลไลท (microsatellite) หรือ SSR (Simple Sequence Repeat) หมายถึงดีเอ็นเอท่ีมี
ลำดับเบสซ้ำ (repetitive DNA) เรียงอยูตอเนื่องกันบนจีโนม แตละชุดประกอบดวยเบสซ้ำตั้งแต 1-6 เบส กระจายตัวทั้งจีโนมแต
การกระจายไมสม่ำเสมอ ทำใหเกิดความหลากหลาย จึงถูกนำมาใชเปนเครื่องมือในการศึกษาวิวัฒนาการและความสัมพันธของ
สิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะในสิ่งมีชีวิตท่ีมีความแปรปรวนในระดับดีเอ็นเอ (อรรัตน, 2548) ไมโครแซทเทลไลท เปนเครื่องหมายดีเอ็นเอท่ีมี
การใชอยางกวางขวางสำหรับการตรวจสอบความผันแปรทางพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิตที่ตางกัน ในการพัฒนาครั้งแรกเพื่อตรวจสอบ
ลายพิมพดีเอ็นเอของมนุษย มีองคประกอบเบสซ้ำ 1-6 เบส กระจายอยูท่ัวจีโนมของสิ่งมีชีวิต (Tautz and Renze, 1984) เทคนิค
เครื่องหมายโมเลกุล SSR เปนเทคนิคที่สามารถใหขอมูลเกี่ยวกับความผันแปรของอัลลีลและใหแถบดีเอ็นเอที่เปนประโยชนในการ
ทำความเขาใจวิวัฒนาการของประชากรสิ่งมีชีวิตตามภูมิศาสตรและสิ่งแวดลอมตาง ๆ และเปนเครื่องหมายดีเอ็นเอท่ีมีการใชอยาง
กวางขวางสำหรับการตรวจสอบความผันแปรทางพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิตท่ีตางกัน (ประสาน และคณะ, 2560) 
ดังนั้นการศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรมของหญาคาทะเล Enhalus acoroides ในเขตพื้นท่ี
ภาคตะวันออกไดแก จังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรี โดยเทคนิค SSR  
 
อุปกรณและวิธีการ  
พืชตัวอยางและการสกัดดีเอ็นเอ  

ทำการเก็บตัวอยางหญาคาทะเลจากพื้นที่บริเวณ 4 แหลง  ไดแก เกาะกระดาด อำเภอเกาะกูด อาวธรรมชาติ อำเภอ
แหลมงอบ จังหวัดตราด ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเน่ืองมาพระราชดำริ อำเภอทาใหมและนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
พ้ืนท่ีละ 24 ตัวอยาง รวมท้ังหมด 96 ตัวอยาง (Figure 1) นำตัวอยางหญาคาทะเลสดดังกลาวมาลางทำความสะอาด เลือกสวนของ
ใบออนและบอบช้ำนอยที่สุดมาสกัดดีเอ็นเอ โดยการสกัดดีเอ็นเอตามกรรมวิธีของชุดสกัดดีเอ็นเอสำเร็จรูปของบริษัท Tiangen 
Biotech (Beijing) CO.LTD) จากน้ันละลายดีเอ็นเอท่ีไดดวยสารละลาย TE ทำการตรวจสอบคุณภาพและปริมาณดีเอ็นเอท่ีสกัดได
ดวยเครื่อง nano-spectrophotometer และเจลอะกาโรสความเขมขน 1 เปอรเซ็นต 
 
การประเมินความแปรปรวนทางพันธุกรรมของหญาทะเล E. acoroides ดวยเทคนิคเคร่ืองหมายโมเลกุล SSR 
 ทำการศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรมของหญาคาทะเลท้ัง 96 ตัวอยาง ดวยเทคนิค SSR โดยปฏิกิริยาประกอบดวย 
ดีเอ็นเอตนแบบความเขมขน 25 นาโนกรัม 1x PCR buffer, 0.25 µM SSR forward-reverse primer, 0.1 mM dNTPs, 2 mM 
MgCl2 และ 1 U Taq DNA polymerase (ThermoScientific, U.S.A) นำไปใสเครื่องเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรม (Themal cycle, 
C1000 Bio-Rad Laboratories. Inc) โดยตั้งโปรแกรมจำนวน 34 รอบ ดังนี้ อุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 นาที ตาม
ดวย อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 วินาที และ อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 นาที โดยทำการทดสอบกบัไพร
เมอรทั ้งหมด 30 คู  ได แก H03, H03, H05, H08, H21, H30, H31, H36, H48, H51, EA35, EA110, EA116, EA132, EA207, 
EA233, EA293, EA466, EA525, EA534, EA789, EA905, EA990, EA1022, EA1130, EA1178, EA1290, EA1307, EA1378 
และEX65 (Hui et al., 2012) นำผลผลิตพีซีอารท่ีไดมาตรวจสอบความแตกตางของแถบดีเอ็นเอท่ีเกิดข้ึน ดวยเจลโพลีอะคริลาไมด
ความเขมขน 5 เปอรเซ็นต เปรียบเทียบขนาดแถบดีเอ็นเอที ่เกิดขึ ้นกับดีเอ็นเอมาตราฐาน 100 bp DNA ladder plus 
(ThemoScientific, U.S.A) 
 
การวิเคราะหความแปรปรวนทางพันธุกรรมและลำดับนิวคลีโอไทดของ SSR fragments  
 นำแถบขอมูลดีเอ็นเอที่แสดงความตกตางที่เกิดขึ้นจากการทดสอบดวยเครื่องหมายโมเลกุล SSR ที่ไดมาศึกษาความ
แปรปรวนทางพันธุกรรมดวยการเปรียบเทียบการเกิด Percent of polymorphic bands ของแตละไพรเมอร จากนั้นคัดเลือก
แถบดีเอ็นเอท่ีแตกตางกันอยางชัดเจนในแตละตัวอยางสกัดดีเอ็นเอออกจากเจล และเพ่ิมปริมาณช้ินดีเอ็นเอน้ัน ๆ  อีกครั้ง โดยใชคู
ไพรเมอรเดียวกับการทำพีซีอารครั้งแรก ทำความสะอาดผลผลิตพีซีอารดวยชุด Universal DNA Purification Kit (TIANGEN 
Biotech(Beijing) Co.,Ltd.) นำดีเอ็นเอที่ไดไปวิเคราะหลำดับนิวคลีโอไทดที่บริษัท 1st BASE Laboratories Sdn Bhd (ประเทศ
มาเลเซีย) เปรียบเทียบความเหมือนของลำดบันิวคลีโอไทดท่ีไดกับลำดับนิวคลโีอไทดในฐานขอมูล GenBank ดวยโปรแกรม BLAST 
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Figure 1 Study locations. (A)  Koh Kra-Dad, Trad province (B) Natural bay, Trad province (C) Kung Krababen Bay 
  Royal Development Study Centre, Chanthaburi province (D) Na-Yai-am, Chanthaburi  

  
ผลและวิจารณผลการทดลอง  
การตรวจสอบความแปรปรวนทางพันธุกรรมของ E. acoroides 
 จากการทดสอบไพรเมอรที ่ใชในการตรวจสอบความแปรปรวนทางพันธุกรรมจำนวน 30 ไพรเมอร พบวาสามารถ
ตรวจสอบความแปรปรวนทางพันธุกรรมไดจำนวน 27 ไพรเมอร ไพรเมอรที่ไมสามารถตรวจสอบความแปรปรวนทางพนัธุกรรมได
คือ H36, H51 และ EA789 ลักษณะการปรากฏแถบดีเอ็นเออยูในชวง 1-14 แถบ ไพรเมอรท่ีพบแถบดีเอ็นเอมากท่ีสุด ไดแก H02 
จำนวน 14 แถบดีเอ็นเอ รองมากคือ H08, H48, EA110, EA1178, EA1290 และ EA293 จำนวน 11 แถบดีเอ็นเอ คิดเปนอัตรา
คาเฉลี่ยการเกิดแถบดีเอ็นเอเทากับ 6.933 แถบตอไพรเมอร ไพรเมอรท่ีใหแถบดีเอ็นเอชนิด monomorphic bands คือ H02 และ 
EA110 จำนวน 7 แถบดีเอ็นเอ โดยพบแถบดีเอ็นเออยูในชวง 1-7 แถบ คิดเปนคาเฉลี่ยการเกิด monomorphic bands เทากับ 
2.9 แถบตอไพรเมอร ในขณะที่ไพรเมอรที่ใหแถบดีเอ็นเอชนิด polymorphic bands มากที่สุดคือ EA293 จำนวน 11 แถบดีเอ็น
เอ รองมาคือ EX65 จำนวน 9 แถบดเีอ็นเอ โดยพบแถบดีเอ็นเอ 1-11 แถบ คิดเปนคาเฉลี่ยการเกิด polymorphic bands เทากับ 
4.33 แถบตอไพรเมอร ซึ่งคิดเปนรอยละการเกิด Percent of polymorphic bands (PPB%) ของท้ังจีโนมเทากับรอยละ 54.1 ดัง 
Table 1  
 
การวิเคราะหลำดับนิวคลีโอไทด 
 จากการวิเคราะหลำดับนิวคลีโอไทดของแถบดีเอ็นเอที่แสดงความแตกตางระหวางตัวอยางหญาคาทะเลที่เก็บมาจากแต
และแหลงอยางชัดเจนจำนวนท้ังหมด 37 แบน สามารถอานลำดับนิวคลีโอไทดได 25 แบน เมื่อนำเปรียบเทียบคาความเหมือนของ
ลำดับนิวคลีโอไทด ในฐานขอมูลยีนสาธารณะ GenBanK โดยใชโปรแกรม BLASTN และ BLASTX algorithm พบวา ชิ้นดีเอ็นเอ 
EhSSR1 ของหญาคาทะเล ม ีขนาด 100 คู  เบส ม ีลำด ับนิวคล ีโอไทดเหมือนกับ Lupinus angustifolius cultivar Tanjil 
chromosome LG-11 มีคาท่ี E-value 8.00E-05 ชิ้นดีเอ็นเอ EhSSR2 ของหญาคาทะเล ขนาดเทากับ 514 คูเบส มีลำดับนิวคลี
โอไทด  เหม ือนก ับ  Arabidopsis lyrata clone Gypsy20 transposon-insertion display band genomic sequence และ 
Boechera divaricarpa GSS, clone B59-01-F_A16 มีค า E-value 3.00E-58 และ 4.00E-57 ตามลำดับ และชิ ้นด ีเ อ็นเอ 
EhSSR3 ของหญาคาทะเล มีขนาดเทากับ 142 คูเบส มีลำดับนิวคลีโอไทดเหมือนกับ E. acoroides clone EA293 microsatellite 
sequence มีคา 1.00E-16 (Table 2) 
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Table 1 Genetic variability of E. acoroides using Simple Sequence Repeat (SSR) technique 

Primer Total number 
of bands 

Number of 
monomorphic 
bands 

Number of 
polymorphic 
bands 

Percent of 
polymorphic 
bands (PPB%) 

Size of PCR 
fragment (bp)  

H02 14 7 7 50 150-1,400 
H03 9 6 3 33 150-1,500 
H05 8 4 4 50 130-1,400 
H08 11 5 6 54 160-1,400 
H21 8 3 5 62 600-1,500 
H30 5 2 3 60 220-1,000 
H31 3 2 1 33 200-510 
H36 0 0 0 0 0 
H48 11 3 8 72 450-1,300 
H51 0 0 0 0 0 
EA35 8 6 2 25 250-1,250 
EA110 11 7 4 36 225-1,450 
EA132 7 2 5 71 120-1,350 
EA116 1 1 0 0 130 
EA233 4 2 2 50 140-1,300 
EA466 5 2 3 60 140-940 
EA525 9 4 5 55 150-1,000 
EA534 8 1 7 87 130-1,500 
EX65 10 1 9 90 150-1,400 
EA789 0 0 0 0 0 
EA905 7 2 5 71 150-1,500 
EA990 6 2 4 66 200-1,000 
EA1022 7 1 6 85 130-1,250 
EA1130 7 1 6 85 180-1,500 
EA1178 11 4 7 72 150-1,500 
EA1290 11 6 5 45 200-1,500 
EA1307 8 1 7 85 100-1,250 
EA1378 3 1 2 66 110-280 
EA207 5 2 3 60 225-800 
EA293 11 0 11 100 120-1,300 
Total 208 78 130   

คาเฉลี่ย 6.9 2.9 4.3 54.1  
 
 

Table 2 Analysis of genetic variation sequences homology using BLASTN in E. acoroides   

Fragment Length 
(bp) 

Sequence similarity 
Accession 
No. 

Description 
 

E-value 
 

Identity 
 

EhSSR1 100 
CP023123.1  

Lupinus angustifolius cultivar Tanjil 
chromosome LG-11  

8.00E-05  92.31% 

EhSSR2 514 
EU558521.1  

Arabidopsis lyrata clone Gypsy20 transposon-
insertion display band genomic sequence  

3.00E-58  95.30% 

F949624.1  
Boechera divaricarpa GSS, clone B59-01-
F_A16  

4.00E-57  94.63% 

EhSSR3 142 
JN565989.1  

Enhalus acoroides clone EA293 microsatellite 
sequences  

1.00E-16  100.00% 
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 จากการที่หญาทะเลเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญ และการศึกษาทางดานอนุกรมวิธานของหญาทะเลโดยใช
ลักษณะทางสัณฐานวิทยานัน้มีมานานแลว ซึ่งการจัดจำแนกโดยใชอนุกรมวิธานหรือลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายนอกเพียงอยาง
เดียวอาจไมเพียงพอ เน่ืองจากสิ่งแวดลอมมีผลตอการแสดงออก ทำใหเกิดความแปรปรวนของลักษณะท่ีปรากฏ ดังน้ันในปจจุบันจึง
ไดมีการนำเอาเครื่องหมายโมเลกุลมารวมศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม ความแปรปรวนทางพันธุกรรม เพื่อใชเปนขอมูล
ประกอบงานทางอนุกรมวิธานใหเกิดความถูกตองและชัดเจน เนื่องจากขอมูลทางพันธุกรรมจะไมผันแปรไปตามสิ่งแวดลอม ในป 
2013 Nguyen และคณะ ไดนำเทคนิคเครื่องหมายโมเลกุล AFLP มาใชในการศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรมของหญาทะเล 
Halophila ovalis บริเวณทะเล Tamil Nadu ของประเทศอินเดีย และสามารถพิสูจนไดวาพันธุกรรมของหญาทะเลมีความ
แปรปรวนเกิดข้ึน  
 จากการลงพื้นท่ีสำรวจตัวอยาง E. acoroides บริเวณภาคตะวันแถบอาวไทยทั้งหมด 4 จังหวัด จังหวัดชลบุรี จังหวัด
ระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด พบวามีเพียง 2 จังหวัดท่ีพบหญาคาทะเล E. acoroides คือ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด 
เนื่องชลบุรี และตราด มีลักษณะพื้นที่เปนดินทรายละเอียด อาจไมเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของหญาคาทะเล E. acoroides 
และจากรายงานแหลงหญาทะเลในป 2559 ในพื้นที่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี พบหญาคาทะเล E. acoroides ประมาณ 6 ไร 
เพียงเทาน้ัน (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเลและปาชายเลน, 2562)  และเมื่อทำการศึกษาความแปรปรวน
ทางพันธุกรรมของตัวอยางหญาคาทะเล E. acoroides จาก 4 พื้นที่ ไดแก เกาะกระดาด อำเภอเกาะกูด อาวธรรมชาติ อำเภอ
แหลมงอบ จังหวัดตราด ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเน่ืองมาพระราชดำริ อำเภอทาใหมและนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
ซึ่งแตละจังหวัดที่มลีักษณะพื้นที่มีแตกตางกัน ผลการประเมินคาความแปรปรวนทางพันธุกรรมพบวา เฉลี่ยอยูท่ีรอยละ 54.1  ซึ่ง
แสดงใหเห็นวาความแปรปรวนทางพันธุกรรมที่เกิดขึ้น อาจเปนผลมาจากปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมเพื่อการอยูรอดของหญา
คาทะเล เพราะเครื่องหมายโมเลกุล SSR มีลักษณะเปนกลุมซ้ำสั้นๆ กระจายตัวอยูท่ัวจีโนม สวนใหญอยูในบริเวณท่ีไมใชยีน มีบาง
สานที่เปนสวนอนุรักษ คาความแปรปรวนทางพันธุกรรมที่ตรวจสอบไดนั้น อาจมาจากผลกระทบของสิ่งแวดลอมบริเวณนั้นกอให
การเปลี่ยนแปลง สอดคลองกับการศึกษาของ Pharmawati et al. (2015) ไดรายงานความหลากหลายทางพันธุกรรมของหญาคา
ทะเล  E. acoroides จากแหลงน้ำชายฝงของเกาะ Pramuka, Lembongan และเกาะ Waigeo ประเทศอินโดนีเซีย โดยอาศัย
เครื่องหมายโมกุล SSR พบวา พบวาหญาทะเลบริเวณหมูเกาะ Pramuka มีคา heterozygosity สูงกวาหญาทะเลท่ีบริเวณหมูเกาะ 
Lembongan และ Waigeo ซึ่งการตรวจพบความสัมพันธทางพันธุกรรมระหวางหญาคาทะเลท้ัง 3 สถานท่ี ซึ่งเปนไปไดวามีบรเิวณ
น้ีมีปรากฏการณ Gene flow เกิดข้ึน  
 ผลการวิเคราะหลำดับนิวคลีโอไทด พบวาชิ ้นสวนดีเอ็นเอ EhSSR2 มีลำดับนิวคลีโอไทดเหมือนยีน Gypsy20 
transposon-insertion ของ Arabidopsis lyrata ซึ่งทรานสโพซอน (transposon) เปนสวนหรือลำดับของดีเอ็นเอซึ่งยายจาก
ตำแหนงจีโนมหน่ึงไปยังอีกท่ีหน่ึงโดยกลไกการตัดและวาง และสามารถเคลื่อนยายเขาไปสอดแทรกไปอยูในตำแหนงใหมของจีโนม 
ทำใหมีผลการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมและมีบทบาทสำคัญในวิวัฒนาการของจีโนมจำนวนมาก สอดคลองกับงานทดลองของ 
Opijnen และ Camilli (2013) กลาววา transposons เปนองคประกอบทางพันธุกรรมท่ีสามารถยายภายในหรือระหวางจีโนมโดย
การจำลองแบบหรือกลไก 'ตัดและวาง' โดยเอนไซมท่ีเรียกวา transposase การคนพบครั้งแรกของ transposons เปนยีนท่ีพบใน
ขาวโพดและไดถูกพบในทุกสิ่งมีชีวิตทุกชนิด โดย transposon มีบทบาทสำคัญในวิวัฒนาการ เชน การดื้อยาปฏิชีวนะในจุลินทรีย 
หนาที่ของ transposons ที่คนพบในชวงแรก คือการกอกลายพันธุโดยการแทรกตัวในโครโมโซมของแบคทเีรีย การตรวจสอบการ
เกิดการกลายพันธุ เน่ืองจากการทำงานของ transposons สามารถตรวจสอบไดงายโดยดูจากลักษณะภายนอก หรือ phenotype 
ของสิ่งมีชีวิตตาง ๆ จากรายงานของปทมา และกนกอร (2558) ไดศึกษาการเกิด epigenetic หรือ DNA methylation ของหญา
ทะเล Haludule pinipolia บริเวณหมูบานรอคกาเดนท จังหวัดระยอง โดยการใชเทคนิค Methylation-sensitive Amplified 
Polymorphism (MSAP) พบวาลักษณะความแปรปรวนทางพันธุกรรมของหญาทะเลอาจเกิดที่เกิดจาก ปรากฏการณ DNA 
methylation ซึ่งเปนผลมาจากการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมเพ่ือความอยูรอด  
 
สรุปผล   
 ในการศึกษาความแปรปรวนของหญาคาทะเล E. acoroides ในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวันออกโดยใช เทคนิค SSR พบวาคา
ความแปรปรวนทางพันธุกรรมเฉลีย่อยูท่ีรอยละ 54.1 และการวิเคราะหลำดับนิวคลโีอไทด พบวา EhSSR2 ท่ีมีลำดับนิวคลโีอไทด
เหมือนกับ Gypsy20 transposon-insertion ของ A. lyrata Transposons เปนองคประกอบทางพันธุกรรมท่ีสามารถยายภายใน
หรือระหวางจโีนม ทำใหมีผลการเปลีย่นแปลงทางพันธุกรรมและมีบทบาทสำคญัในวิวัฒนาการของจีโนมจำนวนมาก ซึ่งแสดงให
เห็นวาความแปรปรวนทางพันธุกรรมท่ีเกิดข้ึนน้ี เปนผลมาจากปรับตวัใหเขากับสภาพแวดลอมเพ่ือการอยูรอดของหญาคาทะเล 
 
คำขอบคุณ  
 การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) และ
ขอขอบคุณเจาหนาท่ีศูนยการศึกษาและพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเน่ืองมาจากพระราชดำริในการอำนวยความสะดวกในเรื่องการ
วางแผนลงพ้ืนท่ีและการเก็บพืชตวัอยาง 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเลและปาชายเลน. 2562. รายงานสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
 ป 2562: แหลงหญาทะเล. สถาบันวิจ ัยและพัฒนาทร ัพยากรทางทะเล ชายฝ งทะเลและปาชายเลน กระทรวง
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การพัฒนาตนแบบเทคโนโลยีการผลิตแตงกวาญ่ีปุนในระบบโรงเรือนจังหวัดขอนแกน               

Prototype Development of Japanese Cucumber Production Technology in the Greenhouse 
System in Khon Kaen Province 
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บทคัดยอ  
ระบบการผลิตผักในโรงเรือนเหมาะสำหรับการปลูกผักที่มีมูลคาสูง แตขอมูลการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพผักในโรงเรือน

โดยการจัดการปุยยังมีไมมาก จึงทำใหการจัดการธาตุอาหารพืชในการผลิตผักในระบบโรงเรือนของเกษตรกรไทยยังประสบปญหา 
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงดำเนินการทดสอบตนแบบเทคโนโลยีการผลิตแตงกวาญี่ปุนในระบบโรงเรือนหลังคาโคงสองชั้นขนาด 6x24X5 
เมตร ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแกน จำนวน 3 รอบการผลิต ระหวางเดือนตุลาคม 2563- ธันวาคม 
2564 เทคโนโลยีการผลิตแตงกวาญี่ปุนประกอบดวยการเตรียมตนกลา วัสดุที่ใชปลูก การใหปุยตามระบบน้ำ และการจัดการ
ศัตรูพืช ผลการทดลองพบวา การเตรียมตนกลาแตงกวาญี่ปุนในพีทมอส อายุ 7-10 วัน ยายปลูกในวัสดุปลูกท่ีมีสวนผสมของข้ีเลือ่ย 
แกลบดิบ ทรายแมน้ำ และแกลบดำ สัดสวน 6:2:1.5:0.5  ใหปุย A B ตามระบบน้ำหลังยายปลูก 7 วัน สัปดาหที่ 1-2  ใหปุยที่มี
สวนผสมของปุย A และ B อัตรา 1:1 สัปดาหท่ี 3-4  อัตรา 1:1.2  สัปดาหท่ี 5-6 อัตรา 1:1.6 และสัปดาหท่ี 7 อัตรา 1:2.4  มีการ
จัดการศัตรูพืชโดยใชชีวภัณฑรวมกับสารปองกันกำจัดศัตรูพืช ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 7,064 บาทตอรอบการผลิต  ผลผลิตเฉลี่ย 269 
กิโลกรัมตอรอบการผลิต  รายได และรายไดสุทธิเฉลี่ย 13,818 และ 6,753 บาทตอรอบการผลิต สัดสวนรายไดตอการลงทุนเทากับ 
1.8  และจากการประเมินการยอมรับเทคโนโลยีของผูเขารวมอบรม พบวา มีความพึงพอใจระดับมาก ถึงมากท่ีสุด 
คำสำคัญ: แตงกวาญี่ปุน วัสดุปลกู โรงเรือน พืชผัก 

 
Abstract  

Greenhouse vegetable production is suitable for high- value vegetable types. There is few information 
on increasing the quantity and quality of yield by fertilizing. The objective of this study was to evaluate the 
prototype development of Japanese cucumber production technology in the double roof greenhouse 6x24X5 
m system at the greenhouse of Agricultural Research and Development Region 3, Khon Kaen province for 3 
crop production from October 2020 to September 2021. The Japanese cucumber production technology 
included the preparation of seedlings, the substrate culture, the fertigation and the pest management. The 
results showed that the preparation of seedlings seven to ten days old saw in the peat moss; the substrate 
culture comprised of coconut coir: rice husk: sand: rice husk charcoal = 6-2-1.5-0.5; fertilizing A B, according to 
the water system at the- rate of 1:1, 1:1.2, 1:1.6 and 1:2.4-in the week 1-2, 3-4, 5-6 and 7 before harvest, 
respectively. The biological agents and the pesticides were used to control the pest population. The cost of 
production was 7,064 baht -/- crop on average. The Japanese cucumber yield was 269 kg-/- crop; the revenues 
and net revenues were 13,818 and 6,753 baht-/- crop, respectively, so the benefit-cost ratio was 1.8. Evaluating 
the technology adoption by farmers found that the farmers were satisfied with the technology. 
Keywords: Japanese cucumber, substrate culture, greenhouse, vegetable 
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การผลิตพืชผักในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสวนใหญเปนการผลิตในชวงฤดูหนาวแบบกลางแจง สามารถผลิต

ไดในฤดูหนาวชวงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ ไมสามารถผลิตใหเพียงพอตอความตองการของตลาดไดทั้งในฤดูรอนและฤดูฝน 
เน่ืองจากเปนชวงท่ีมีสภาพไมเหมาะสม อุณหภูมิสูง แสงแดดจัด และในฤดูฝนมีความช้ืนสูงมีโรคแมลงศัตรูพืชหลายชนิดเขาทำลาย 
เกษตรกรใชสารเคมีมากเกินจำเปนทำใหมีสารพิษตกคางในผลผลิต เปนการผลิตที่ควบคุมสภาพแวดลอมไดยาก มีปญหาการผลิต
มากมาย ปจจุบันการผลิตผักในโรงเรือนไดรับความสนใจมากขึ้น เนื ่องจากชวยปกปองพืชจากสภาพแวดลอมภายนอกที่ไม
เหมาะสมกับการเจริญเติบโต ทั้งสภาพอุณหภูมิที่ไมเหมาะสม ภัยธรรมชาติ ศัตรูพืชทั้งโรค แมลงและสัตวตางๆ นอกจากนี้ยังมี
ประโยชนในดานควบคุมหรือดัดแปลงปจจัยตางๆ เชน แสง อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธของอากาศใหเหมาะสมกับการ
เจริญเติบโตและผลผลติของพืชมากท่ีสุด  รวมท้ังสามารถผลิตพืชไดตลอดท้ังป การผลิตผักในโรงเรือนมีการผลิตมากในประเทศเขต
หนาวและเขตทะเลทราย เพื่อสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับพืชปลูก สำหรับประเทศไทยไดมีการพัฒนาการผลิตผักใน
โรงเรือนเพื่อการคาอยู 2 รูปแบบคือ รูปแบบใชเทคโนโลยีการผลิตนำเขาทั้งระบบ และรูปแบบใชเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเองโดยใช
วัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีบางสวนจากตางประเทศ (ไกรเลิศ และคณะ, 2548)   ภาคเอกชนประสบความสำเร็จระดับหนึ่ง และ
เริ่มขยายตัวเพ่ิมข้ึน แตยังมีงานวิจัยมารองรับนอยเน่ืองจากตองมีการลงทุนสูงในระยะแรกและขาดขอมูลท้ังการผลิต การจัดการท่ี
ถูกตอง ทำใหผลผลิตผักภายใตสภาพโรงเรือนของประเทศไทยไดผลผลิตที่ไมแนนอน เพราะสวนใหญเปนการนำเทคโนโลยีของ
ตางประเทศมาใช โดยมีการประยุกตหรือนำเทคโนโลยีมาใชโดยตรง หรือลอกแบบมา และยังขาดหลักการพื้นฐานทางวิชาการท่ี
ถูกตอง จึงทำใหการผลิตผักมีประสิทธิภาพไมเต็มท่ี เทคนิคการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพผักในโรงเรือนโดยการจัดการปุยยังมีขอมูล
วิจัยมารองรับนอย จึงทำใหการจัดการธาตุอาหารพืชในการผลิตผักในระบบโรงเรือนของเกษตรกรไทยเปนปญหาหนึ่งที่ควรไดรับ
การปรับแกใหเหมาะสม  ชนิดพืชผักท่ีนำมาปลูกในโรงเรือนมีท้ังกลุมกินใบและกินผลท่ีมีมูลคาสูง แตงกวาญี่ปุนเปนผักกินผลท่ีนิยม
ใชสวนของผลมารับประทานผลสด หรือนำประกอบอาหารหลายรูปแบบ มีราคาสูงและเปนพืชผักที่ปลูกไดงาย อายุเก็บเกี่ยวสั้น 
(ปทมกร, 2551) โดยนำมาปลูกในวัสดุปลกูไรดิน เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาทางดานโรคและแมลงที่อาจติดมากับดิน ความไมสม่ำเสมอ
ทั้งทางดานกายภาพและความอุดมสมบูรณซึ่งควบคุมไมได มักจะขึ้นอยูกับชนิดและแหลงกำเนิดของดิน อีกทั้งดินมีน้ำหนักมาก 
ลำบากในการเคลื่อนยาย มีความยุงยากในการผสมและการฆาเช้ือโรคและแมลงศัตรูพืชท้ังกอนและหลังการปลูก ชนิดของวัสดุปลูก
แบงเปน 2 กลุมตามแหลงกำเนิด คือ 1) วัสดุปลูกจากอนินทรียสาร (inorganic substrate) ไดแก เพอรไลท เวอรมิคูไลท ร็อควูล 
พูมิส และไฮโดรตรอน และ 2) วัสดุปลูกจากอินทรียสาร (organic substrate) ไดแก พีทมอส  ขุยมะพราว เปลือกมะพราว ถาน
แกลบ แกลบสด เปนตน สำหรับประเทศไทยนิยมใชวัสดุอินทรียสารเพราะหาไดงาย และมีราคาถูก โดยนำมาบรรจุในภาชนะ
รูปทรงตางๆ (ธรรมศักดิ์, 2550) จากงานวิจัยของปทมกร (2551) พบวา การปลูกแตงกวาญี่ปุนในวัสดุปลูกที่มีสวนผสมของขุย
มะพราวและข้ีเถาแกลบอัตราสวน 1:1 ท่ีใสปุยสูตรของโครงการหลวง ฝายวิจัยผัก มูลนิธิโครงการหลวง ใหผลผลิตและน้ำหนักเฉลีย่
ดีท่ีสุด คือ 1,794.21 กรัมตอตน และเทากับ 5,210.30 กิโลกรัมตอไร งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือทดสอบเทคโนโลยี   การผลิต
แตงกวาญี่ปุนในระบบโรงเรือนเพื่อใหไดตนแบบเทคโนโลยีการใชวัสดุปลูก การใหปุยทางระบบน้ำ และการจัดการศัตรูพืชท่ี
เหมาะสม สำหรับการผลิตใหไดคุณภาพและปลอดภัย สำหรับเปนแหลงใหเกษตรกรไดเรียนรูและนำไปขยายผลและปรับใชใน
ระบบการผลิตผักของตนเอง 
 
อุปกรณและวิธีการ  

การเตรียมตนกลา  
เพาะเมล็ดแตงกวาญี่ปุน พันธุโรเบอรโต (บริษัทเจียไต) ลงในถาดเพาะขนาด 104 หลุม โดยใชพีทมอสเปนวัสดุเพาะ 

จำนวน 1 เมล็ดตอหลุม รดน้ำวันละ 1 ครั้ง 
การเตรียมวัสดุปลูก  
ผสมวัสดุปลูกที่มีสวนผสมของขุยมะพราว  แกลบดิบ  ทรายแมน้ำ และแกลบดำ อัตราสวน 6:2:1.5:0.5 (รัติกาล และ

คณะ, 2564) บรรจุลงในกระถางขนาดเสนผานศูนยกลาง 9-10 นิ้ว จำนวน 328 กระถาง เติมโดโลไมทอัตรา 10 กรัมตอกระถาง 
เพ่ือปรับสภาพความเปนกรดดางของวัสดุปลูก นำไปจัดวางในโรงเรือนหลังคาโคงสองช้ันขนาด 6x24X5 เมตร พรางแสงดวยตาขาย
สะทอนรังสอิีนฟาเรด 50 เปอรเซ็นต ใหมีระยะหาง 30x40 เซนติเมตร จำนวน 8 แถวๆ ละ 41 กระถาง รดชีวภัณฑไตรโคเดอรมา
ชนิดสดอัตรา 250 กรัมตอน้ำ 20 ลิตร ปริมาณ 300 มิลลิลิตรตอกระถาง เปนเวลา 3 วัน   

การปลูกและดูแลรักษา  
 ยายปลูกตนกลาแตงกวาญี่ปุน จำนวน 1 ตนตอกระถาง และโรยสารไดโนทีฟูแรนรอบโคนตน อัตรา 2 กรัมตอตน เพ่ือ 
ปองกันกำจัดแมลงหว่ีขาว เพลี้ยไฟ และหนอนผีเสื้อ หลังยายปลูก 14 วัน จัดเถาแตงกวาญี่ปุนใหพันกับเชือก อายุ 45 วัน ตัดแตง
กิ่งแขนงขอที่ 1-5 และตัดยอดขอที่ 30 หลังยายปลูกประมาณ 60 วัน (สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน), 2556)  
ปองกันกำจัดโรคตนแตกยางไหล ดวยสารโพรคลอราซ โดยผสมน้ำทาบริเวณโคนตน อัตรา 16 กรัมตอน้ำ 1 ลิตร  โรคโคนเนาคอ
ดิน ดวยสารวินโตซีน + อีไตรไดอะโซล อัตรา 40-50 มิลลิลิตรตอน้ำ 20 ลิตร รดโคนตน อัตรา 150-300 มิลลิลิตรตอกระถาง และ
ฉีดพนสารคอปเปอรไฮดรอกไซด อัตรา 30 กรัมตอน้ำ 20 ลิตร และสารกำมะถัน อัตรา 80 กรัมตอน้ำ 20 ลิตร ผสมสารจับใบ 
ปองกันกำจัดโรคราแปง 
 

การใหปุยตามระบบน้ำ  
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วางระบบการใหน้ำและปุยแตละกระถาง โดยใชระบบน้ำแบบหัวน้ำหยดปรับปริมาณน้ำได ใหน้ำและปุยวันละ 1 ครั้ง 

ชวงเชา โดยระยะหลังยายปลูก 7- 40 วัน ใหน้ำและปุยปริมาตรรวม 300 มิลลิลิตรตอกระถาง (ปุย 100 มิลลิลิตร : น้ำ 200 
มิลลิลิตร) หลังจากน้ันปรับปริมาตรรวม 1,500-2,000 มิลลิลิตรตอกระถาง (ปุย 100 มิลลิลิตร : น้ำ 1,400-1,900 มิลลิลิตร) ข้ึนอยู
กับสภาพอากาศ และความช้ืนวัสดุปลูก 

สูตรปุย : ใชปุย AB ทางการคายี่หอ Hydro garden นำมาดัดแปลงใหเหมาะสมตอการผลิตแตงกวาญี่ปุน โดยการเริ่มให
ปุยหลังจากยายปลูก 7 วัน สัปดาหท่ี 1-2 ใหปุยท่ีมีสวนผสมของปุย A และ B อัตรา 1:1(stock ปุย A และ B อยางละ 5 มิลลิลิตร 
ผสมน้ำ 1 ลิตร)   สัปดาหที่ 3-4  อัตรา 1:1.2 (stock ปุย A และ B ปริมาตร 5 และ 6 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 1 ลิตร) สัปดาหที่ 5-6  
อัตรา 1:1.6 (stock ปุย A และ B ปริมาตร 5 และ 8 มิลลิลิตรผสมน้ำ 1 ลิตร)  และสัปดาหท่ี 7 อัตรา 1:2.4 (stock ปุย A และ B 
ปริมาตร 5 และ 12 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 1 ลิตร) โดยใหปุยพรอมกับระบบน้ำหยด ปริมาณ 100 มิลลิลิตรตอตนตอวัน และหยุดใหปุย 
(ใหน้ำอยางเดียว) เมื่อแตงกวาอายุ 80 วัน หลังยายปลูก 
 การเก็บผลผลิต เริ่มเก็บเก่ียวผลผลิตหลังยายปลูกประมาณ 45 วัน เลือกผลท่ีมีสเีขียวสด ไมมีผงสีขาวปกคลุม 
 การบันทึกขอมูล  
 สุมวัดการเจริญเติบโตของแตงกวาญี่ปุน 7 วันหลังยายปลูก (กอนใหปุย) และหลังใหปุย 7-14 สัปดาห  จำนวน 10 ตนตอ
แถว จำนวน 8 แถวตอโรงเรือน รวม 80 ตนตอโรงเรือนตอรอบการผลิต ไดแก ความสูง จำนวนใบจริง ขอ และกิ่ง วิเคราะหความ
แปรปรวนทางสถิติ (Analysis of Variance) และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดย วิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 
บันทึกขอมูลผลผลิต ไดแก น้ำหนัก จำนวนผลตอโรงเรือน ความยาวผล และเสนผานศูนยกลางของผล ขอมูลทางดานเศรษฐศาสตร 
ไดแก ตนทุนการผลิต รายได  รายไดสุทธิและสัดสวนรายไดตอการลงทุน 

การถายทอดเทคโนโลยี  
จัดฝกอบรมใหแกเกษตรกร และผูสนใจ ประเมินผลจากแบบทดสอบกอนหลังอบรม และแบบประเมินความพึงพอใจของ

ผูรับการอบรม 
 

ผลและวิจารณผลการทดลอง  
การเจริญเติบโตของแตงกวาญ่ีปุน 
จากการทดสอบผลิตแตงกวาญี่ปุนในระบบโรงเรือนรูปแบบหลังคาโคง 2 ชั้น ขนาด 6x24X5 เมตร จำนวน 3 รอบการ

ผลิต ไดแก เดือนมิถุนายน- กันยายน 2563  เดือนกุมภาพันธ- มิถุนายน  และเดือนมิถุนายน – กันยายน 2564 พบวา ตนกลา
แตงกวาญี่ปุนอายุ 7-10 วัน หรือ มีใบจริง 1 คู หลังจากยายปลูกในกระถางเปนเวลา 7 วันกอนใหปุย มีความสูงอยูระหวาง 13.9-
14.9 เซนติเมตร คาเฉลี่ย 14.9 เซนติเมตร จำนวนใบจริง 1.6-2.0 ใบ คาเฉลี่ย 2.0 ใบ หลังจากใหปุยเปนเวลา 7 สัปดาห ในรอบ
การผลิตเดือนมิถุนายน-กันยายน 2563 พบวา แตงกวาญี่ปุนมีความสูงประมาณ 317 เซนติเมตร จำนวนใบ 45.1 ใบ และจำนวน
ขอ 43.8 ขอ สวนรอบการผลิตเดือนกุมภาพันธ- มิถุนายน  และเดือนมิถุนายน – กันยายน 2564  ใหปุย 12 สัปดาห พบวา 
แตงกวาญี่ปุนมีความสูงประมาณ 428.6 และ 335.8 เซนติเมตร จำนวนใบ 58.5 และ 45.7 ใบ จำนวนขอ 56.5 และ 42.7 ขอ และ
จำนวนก่ิง 2.8 และ 5.3 ก่ิง (Table 1)  จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวาการเจริญของตนแตงกวาญี่ปุนกอนใหปุยไมแตกตางกัน 
แตการเจริญเติบโตหลังจากใหปุย พบวารอบการผลิตในชวงฤดูฝน เดือนมิถุนายน- กันยายน การเจริญของตนแตงกวาญี่ปุนไม
แตกตางกัน แตมีการเจริญเตบิโตนอยกวาชวงฤดูรอน(กุมภาพันธ-มิถุนายน)  เน่ืองจากแตงกวาญี่ปุนพันธุโรเบอรโต เปนเมล็ดพันธุ
ลูกผสมท่ีบริษัทเจียไตไดปรับปรุงพันธุใหมีลักษณะทนรอนไดดี 

ผลผลิต 
 การทดลองป 2563 ชวงเดือนมิถุนายน- กันยายน 2563  แตงกวาญี่ปุ นเริ ่มใหผลผลิตอายุ 45 วัน หลังยายปลูก 

ระยะเวลาที่ใหผลผลิตนาน 30 วัน โดยเก็บผลผลิตทุก 2 วัน เก็บผลผลิตทั้งหมด 13 ครั้ง รวมผลผลิต 311.6  กิโลกรัม จำนวน 
1,170 ผล ความยาวเฉลี่ย 24.7 เซนติเมตร  ขนาดเสนผานศูนยกลาง 4.60 เซนติเมตร (Table2 Figure 1A)  การทดลองป 2564 
ครั้งท่ี 1 ชวงเดอืนกุมภาพันธ- มิถุนายน 2564 แตงกวาญี่ปุนเริ่มใหผลผลิตอายุ 48 วัน หลังยายปลูก ระยะเวลาท่ีใหผลผลิตนาน 45 
วัน โดยเก็บผลผลิต 2-4 วันตอครั้ง เก็บผลผลิตทั้งหมด 16 ครั้ง รวมผลผลิต 401.3 กิโลกรัม จำนวน 1,608 ผล ความยาวเฉลี่ย 
25.3 เซนติเมตร  ขนาดเสนผานศูนยกลาง 4.29 เซนติเมตร (Table2 Figure 1B) ครั้งท่ี 2 เดือนมิถุนายน – กันยายน 2564 เริ่ม
ใหผลผลิตอายุ 42 วัน หลังยายปลูก ระยะเวลาท่ีใหผลผลิตนาน 25 วัน โดยเก็บผลผลิต 3-6 วันตอครั้ง เก็บผลผลิตท้ังหมด 7 ครั้ง 
รวมผลผลิต 93.1 กิโลกรัม จำนวน 330 ผล ความยาวเฉลี่ย 25.2 เซนติเมตร  ขนาดเสนผานศูนยกลาง 4.52 เซนติเมตร (Table2 
Figure 1C) เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคใบจุดที่เกิดจากเชื้อรา Corynespora sp. อยางรุนแรงทำใหใบไหมตั้งแตโคนตนลาม
ไปท่ียอดภายใน 1 สัปดาห จนทำใหตนแตงกวาญี่ปุนแหงตาย (Figure 2) ทำใหเก็บผลผลิตไดนอยกวาทุกครั้ง  จากผลการทดลอง
หากไมพบการระบาดของโรค ผลผลิตเฉลี่ยเทากับ 1,086.74 กรัมตอตน หรือเทากับ 356.45 กิโลกรัมตอโรงเรือน ใหผลผลิตได
เชนเดียวกับงานวิจัยของปทมกร (2551) ท่ีปลูกในวัสดุปลูกไรดินและใหสูตรปุยของโครงการหลวง  

การเกิดโรคและแมลง 
ในชวงท่ีทดลองผลิตตั้งแต เดือนมิถุนายน - กันยายน 2563 พบปญหาแมลงศัตรูพืช คือ เพลี้ยไฟ หนอนผีเสื้อ และแมลง

หวี่ขาว ปองกันกำจัดโดยใชสารเคมีไดโนทีฟูแรน อัตรา 2 กรัมตอตน โรยรอบโคนตน 1 ครั้ง   และพบปญหาโรคโคนเนาคอดิน
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ปองกันกำจัดโดยใชเช้ือราไตรโคเดอรมาอัตรา 500 กรัมตอน้ำ 10 ลิตร รดโคนตน 200 มิลลิลิตรตอตน จำนวน 2 ครั้ง และสารเคมี
อิธิไดอะโซล + พีซีเอ็นบี อัตรา 40-50 มิลลิลิตรตอน้ำ 20 ลิตร รดโคนตนปริมาตร 200 มิลลิลิตรตอตน จำนวน 2 ครั้ง   

การทดลองป 2564  ครั้งที่ 1 ชวงเดือนกุมภาพันธ- มิถุนายน  พบปญหาศัตรูพืช คือ โรคราแปง โรคตนแตกยางไหล 
และไรแดง แตสามารถควบคุมได ครั้งท่ี 2 เดือนมิถุนายน – กันยายน เกิดการระบาดของโรคใบจุดท่ีเกิดจากเช้ือรา Corynespora 
sp. อยางรุนแรงทำใหใบไหมตั้งแตโคนตนลามไปท่ียอดภายใน 1 สัปดาห จนทำใหตนแตงกวาญี่ปุนแหงตาย (Figure 2)  

ผลตอบแทนทางดานเศรษฐกิจ 
การผลิตแตงกวาญี่ปุนในโรงเรือน ทั้ง 3 ครั้ง พบวา มีตนทุนรวม 21,193 บาท  รายได และรายไดสุทธิ  41,453 และ 

20,260 บาท  สัดสวนรายไดตอการลงทุน เทากับ 2.0  แสดงวาในหน่ึงรอบการผลิตจะมีตนทุนเฉลี่ย 7,064 บาท รายไดและรายได
สุทธิ 13,818 และ 6,753 บาท ตามลำดับ ทำใหมีสัดสวนรายไดตอการลงทุน เทากับ 1.8 (Table 3) 

การถายทอดเทคโนโลยี 
 จัดฝกอบรมหลักสูตร“การผลิตพืชปลอดภัยในระบบโรงเรือน ” ณ อาคารเอนกประสงค และโรงเรือน ณ สำนักวิจัยและ

พัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 จังหวัดขอนแกน ในวันพฤหัสบดีท่ี 25 พฤศจิกายน 2564 (Figure 3) ( มีเกษตรกร นักวิชาการ นักศึกษา
และผูสนใจเขารวม จำนวน 80 ราย ผลการประเมิน พบวา หลังจากเขารวมอบรม เกษตรกรมีความรู เพิ ่มขึ ้น จากการทำ
แบบทดสอบกอน-หลังฝกอบรม โดยไดคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังอบรม รอยละ 57.7 และ 77.7 ตามลำดับ เกษตรกรมีความพึง
พอใจกับความรู การนำไปใชประโยชน และการยอมรับเทคโนโลยี ระดับมาก ถึงมากท่ีสุด 

 
Table 1 Plant Height, number of leaves, number of nodes and number of branches of Japanese cucumber 

Year 7 day after transplant after fertilizing1 
Plant height 

(cm) 
Number of 

leaves 
Plant 

height2 (cm) 
Number of 

leaves2 
Number 

of nodes2 
Number 

of 
Branches 

2020 (Jun - Sep) 14.9 2.0 317.0b 45.1b 43.8b - 
2021 (Feb - Jun) 15.9 1.6 428.6a 58.5a 56.5a 2.8 
2021 (Jun - Sep) 13.9 2.0 335.8b 42.7b 45.7b 5.3 

Mean 14.9 1.9 360.5 49.8 47.7 4.1 
F-test ns ns ** ** **  

    CV (%) 18.1 23.0 11.8 10.1 10.0  
1 Growth of Japanese cucumber after fertilizing 7 weeks in 2020 and 2021 (Jun - Sep) and 14 weeks in 2021 

(Feb - Jun) 
2Means within the same column with a common letter are not significantly different by DMRT (P < 0.05) 
-  no data  
 
Table 2 Number of fruits, yield, length and diameter of Japanese cucumber 

Year Number of fruits  Yield (kg.) length (cm) diameter (cm.) 
2020 (Jun - Sep) 1,170 311.6 24.7 4.60 
2021 (Feb- Jun) 1,608 401.3 25.3 4.29 
2021 (Jun - Sep) 330 93.1 25.2 5.12 

Mean 1,036.0 268.7 25.1 4.67 
Pots size 9-10 inches, 328 pots/ green house 
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Table 3 Economic data of Japanese cucumber in Greenhouse Agricultural Research and Development Region 

3 Khon Kaen 
Variable  Cost (baht) Total 

(baht) 
Average 
(baht) 2020 

 (Jun- Sep) 
2021 

 (Feb- Jun) 
2021  

(Jun- Sep) 
Cucumber Japanese seeds 130 175 140 445 148 
Peat moss for seedling 96 130 120 346 115 
Pot trays 104 cell 110 0 0 110 37 
Substrate 1,177 2,228 2,363 5,768 1,923 
plastic pot 9-10 inch 4,100 0 0 5,720 1,367 
Material of drip irrigation system  0 3,223 0 3,223 1,074 
A B fertilizer 1,595 1,140 672 3,407 1,136 
20-5-8 fertilizer  0 0 180 180 60 
String 656 0 0 656 219 
Insecticide 328 480 312 1120 373 
Fungicide 533 830 200 1563 521 
Bio-agent 205 0 70 275 92 
Total of variable cost (bath) 8,930 9,826 4,057 21,193 7,064 
Yield / green house (kg.) 311.6 401.3 93.1 807.4 268.7 
Revenues (baht) 18,475 17,866 5,112 41,453 13,818 
Net revenues (baht) 9,545 9,660 1,055 20,260 6,753 
Benefit –cost ratio  2.1 2.2 1.3 2.0 1.8 

Price of cucumber 45-60 baht per kg depending on the time period 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 Characteristics of Japanese cucumber fruits A. 1st planting (22 Feb – 10 Jun 2020) B. 2nd planting  
 (22 Feb – 10 Jun2021) C. 3rd planting (22 Jun. – 7 Sep 2021)  
 

A B C 
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Figure 2 Leaf spot disease caused by Corynespora sp. 
 

 

  

Figure 3 Organize training courses “Safe Vegetables Production in Greenhouse” at Greenhouse Research and 
Development Region 3 Khon Kaen 

สรุปผล  
ตนแบบเทคโนโลยีการผลิตแตงกวาญี่ปุนในโรงเรือนหลังคาโคง 2 ช้ัน ขนาด 6X 24X5 เมตร สรุปไดดังน้ี 
1. ตนกลาเพาะในพีทมอส อายุ 7-10 วัน หรือ มีใบจริง 1 คู 
2. วัสดุปลูกประกอบดวยขุยมะพราว แกลบดิบ ทรายแมน้ำ และแกลบดำ อัตราสวน 6:2:1.5:0.5  
3. การใหน้ำและปุย : ใหน้ำและปุยวันละ 1 ครั้ง ชวงเชา โดยระยะหลังยายปลูก 7- 40 วัน ใหน้ำและปุยปริมาณ 300 

มิลลิลิตรตอกระถาง (ปุย 100 มิลลิลิตร : น้ำ 200 มิลลิลิตร) หลังจากนั้นเพิ่มปริมาณเปน 1,500-2,000 มิลลิลติร
ตอกระถาง (ปุย 100 มิลลิลิตร : น้ำ 1,400-1,900 มิลลิลิตร) ข้ึนอยูกับสภาพอากาศ และความช้ืนของวัสดุปลูก 
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สูตรปุย : ใชปุย AB ทางการคายี่หอ Hydro garden หลังยายปลูกแตงกวาญี่ปุน 7 วัน ใหปุยสัปดาหท่ี 1-2 ปุย A และ 

B อัตรา 1:1  สัปดาหที่ 3-4  อัตรา 1:1.2 สัปดาหที่ 5-6 อัตรา 1:1.6 และสัปดาหท่ี 7 อัตรา 1:2.4 โดยใหปุย
พรอมกับระบบน้ำหยด ปริมาณ 100 มิลลิลิตรตอตนตอวัน และหยุดใหปุย (ใหน้ำอยางเดียว) เมื่อแตงกวาอายุ 80 
วัน หลังยายปลูก 

4. จัดเถาแตงกวาญี่ปุนใหพันกับเชือก หลังยายปลูก 14 วัน และตัดแตงก่ิงแขนงขอท่ี 1-5 เมื่อตนแตงกวาญี่ปุนอาย ุ45 
วัน หลังยายปลูก และตัดยอดขอท่ี 30 หลังยายปลูกประมาณ 60 วัน 

5. การกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  
- โรคเหี่ยว และตนแตกยางไหล ใชสารโพรคลอราซ อัตรา 16 กรัม ผสมน้ำ 1 ลิตร ทาบริเวณโคนตน เมื่อเริ่มพบ

อาการ 
- โรคโคนเนาคอดิน ปองกันดวยการใชชีวภัณฑไตรโครเดอรมาชนิดสดที่ผสมน้ำอัตรา 250 กรัมตอน้ำ 20 ลิตร 

ปริมาณ 300 มิลลิลิตรตอกระถาง รดลงในวัสดุปลูกกอนยายปลูกตนกลา 3 วัน หากพบอาการของโรค ราดโคนตน
ดวยสารวินโตซีน + อีไตรไดอะโซล อัตรา 40-50 มิลลิลิตรตอน้ำ 20 ลิตร อัตรา 150-300 มิลลิลิตรตอกระถาง  

- โรคราแปง ฉีดพนสารคอปเปอรไฮดรอกไซด อัตรา 30 กรัมตอน้ำ 20 ลิตร สลับกับสารกำมะถัน อัตรา 80 กรัมตอ
น้ำ 20 ลิตร ผสมสารจับใบตามคำแนะนำ เมื่อเริ่มพบอาการ และพนซ้ำทุก 5-7 วัน 

- โรคใบจุด ฉีดพนดวยสารโพรคลอราซ อัตรา 20 กรัม ตอน้ำ 20 ลิตร เมื่อเริ่มพบอาการ และพนซ้ำทุก 5-7 วัน 
จนกวาจะไมพบการระบาดของโรค 

-   แมลงหว่ีขาว เพลี้ยไฟ และหนอนผีเสื้อ ปองกันโดยโรยโคนตนดวยสารเคมีไดทีโนฟูแรน อัตรา 2 กรัมตอตน  
- ไรแดง ฉีดพนดวยสารกำมะถัน อัตรา 80 กรัมตอน้ำ 20 ลิตร ผสมสารจับใบตามคำแนะนำ เมื่อเริ่มพบอาการ และ

พนซ้ำทุก 5-7 วัน จนกวาจะไมพบการระบาด 
6. ตนทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของแตงกวาญี่ปุน 

ตนทุนการผลิต 7,064 บาทตอโรงเรือนตอรอบการผลิต  ผลผลิต 269 กิโลกรัมตอโรงเรือนตอรอบการผลิต  ราคา
จำหนายกิโลกรัมละ 45-60 บาทขึ้นกับชวงเวลา รายได และรายไดสุทธิ 13,818 และ 6,753 บาทตอโรงเรือนตอรอบ
การผลิต คา BCR= 1.8 

 
คำขอบคุณ  

ขอขอบคุณกองทุนสงเสรมิวิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม ท่ีสนับสนุนงบประมาณในการทำวิจัย 

 
เอกสารอางอิง  
ไกรเลิศ ทวีกุล, ศักดิด์า จงแกวพัฒนา, เกษมศักดิ์ ทองเกต,ุ บุญมี ศิริ, สุมลีา เตชะวงศเสถียร, จินตนา เอ่ียมลออ, ถาวร ออน

ประไพ, สาวิตร มีชัย, ปราโมทย สุกฤษนิรันท และพูนทรัพย สืบมา. 2548. โครงการศึกษาสถานภาพของการใชโรงเรือน
สำหรับผลติพืชสวนในสภาพควบคมุเพ่ือการคาในประเทศไทย. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ. 

ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ. 2550. การปลูกพืชผักในโรงเรือน. กรุงเทพฯ: บริษัทเท็กซ แอนด เจอรนัล พับลเิคช่ัน จำกัด. 
บริษัทเจียไต จำกัด. แตงกวาโรเบอรโต 065. เขาถึงไดจาก: https://www.chiataiseed.com/product/cucumber-roberto- 
 065/ [เขาถึงเมื่อ 13 สิงหาคม 2565]. 
ปทมกร พงวาเรศ. 2551. อิทธิพลของสูตรปุยท่ีเหมาะสมในระบบปลูกพืชไรดินแบบใชวัสดุปลูกตอการเจรญิเติบโต และผลผลติของ

แตงวาญี่ปุน. วิทยานิพนธ ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแมโจ. 
รัติกาล ยุทธศิลป, นฤทัย วรสถิตย, ศิลดา ประนาโส, กุศล ถมมา, รพีพร ศรีสถิตย และปภัสสร สีลารกัษ. 2564. ผลของวัสดุปลูก

ตอการผลิตคะนาฮองกงในโรงเรือน. วารสารแกนเกษตร 50: 571-575. 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการมหาชน). 2556. การปลูกแตงกวาญี่ปุน. เขาถึงไดจาก: 

https://www.youtube.com/watch?v=0is3gssh1So [เขาถึงเมือ่ 13 สิงหาคม 2565]. 
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สภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดเพคตินจากเปลือกเมลอนและคุณสมบัติการยับย้ังจุลินทรียกอโรค 
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บทคัดยอ 
 เพคตินจัดเปนสารพอลิแซ็กคาไรดที่พบไดทั่วไปในผนังเซลลพืช ซึ่งมีคุณสมบัติในการยับยั้งจุลินทรียกอโรคในระบบทางเดิน
อาหาร ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคในการหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินจากเปลือกเมลอนและศึกษาคุณสมบัติใน
การยับย ั ้งจ ุล ินทร ีย ก อโรค โดยใชว ิธ ีพ ื ้นผ ิวตอบสนองในการออกแบบการทดลองแบบ Box-Behnken design (BBD)  
ประกอบดวย 4 ปจจัย ท่ีมีผลตอรอยละของปริมาณเพคติน ไดแก อุณหภูมิ, เวลา, พีเอช และอัตราสวนของกรดและเปลือกเมลอน 
โดยมีจำนวนการทดลอง 29 ทรีตเมนต และทำการทดลอง 2 ซ้ำ ผลการทดลองพบวาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินคือการ
สกัดดวยกรดทารทาริกพีเอช 1 ท่ีอุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส เปนเวลา 150 นาที โดยมีอัตราสวนของกรดและเปลอืกเมลอนเทากับ 
34 มิลลิลิตรตอกรัม จะไดปริมาณเพคตินสูงสุดเทากับรอยละ 25.95 โดยน้ำหนัก ซึ่งเพคตินที่สกัดไดนั้นจัดเปนเพคตินชนิดที่มี
ปริมาณเมธอกซิลต่ำ เมื ่อศึกษาคุณสมบัติในการยับยั ้งจุลินทรียกอโรคของเพคตินที่สกัดไดดวยวิธี agar well diffusion โดย
เปรียบเทียบ DE 3 ระดับ ไดแก DE รอยละ 6.89 (P1), 9.46 (P2) และ 21.65 (P3) พบวา เพคติน P1 สามารถยับยั ้งการ
เจริญเติบโตของ Escherichia coli, Staphylococcus aureus และ Bacillus cereus ไดมากกวาเพคติน P2 และ P3 โดยมี
เคลียรโซนใสยับยั้งเทากับ 1.8, 2.0 และ 2.5 เซนติเมตรตามลำดับ งานวิจัยน้ีแสดงใหเห็นวาเพคตินจากเปลือกเมลอนสามารถเปน
ทางเลือกหน่ึงในการนำไปประยุกตใชในอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑตานเช้ือจุลินทรียและอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ได 
คำสำคัญ: ฤทธ์ิตานจุลินทรีย, เปลือกเมลอน, เพคติน, วิธีพ้ืนผิวตอบสนอง 
 

Abstract 
 Pectin is a polysaccharide that presents in plant cell wall and a valuable source of antimicrobial agents. 
This research aimed to study the optimization of pectin extraction from melon peel and evaluation of 
antimicrobial property. Response surface methodology was used to optimize the conditions of pectin extraction 
using Box-Behnken Design (BBD). Temperature (°C), extraction time (min), pH and liquid-solid ratio (ml/g) showed 
significant effects on the yield of pectin. The 29 experimental treatments were designed and repeated twice. 
The highest yield of pectin extraction was 25.95% when using tartaric acid to adjust the pH of acidified water to 
1 and the extraction process was done at 75°C, for 150 min with the ratio of acidified water and melon peel 
powder was 34 ml/g. The extracted pectin was classified as low-methoxyl pectin. Pectins with different DE, 
including 6.89% (P1), 9.46% (P2) and 21.65% (P3) were used to compare the antimicrobial property using agar 
well diffusion method. The results showed that P1 had more antimicrobial ability on Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, and Bacillus cereus than P2 and P3, with 1.8, 2.0, and 2.5 cm of inhibition zone, 
respectively. This study shows that the pectin from melon peel could be an alternative material for antimicrobial 
film and other applications. 
Keywords: Antimicrobial agent, Melon peel, Pectin, Response surface methodology 
 
บทนำ 

เมลอนเปนผลไมท่ีไดรับความนิยมเปนอยางมากในปจจุบัน เน่ืองจากรสชาติหวาน อรอย อีกท้ังยังเปนพืชทีมีประโยชนใน
แงของสุขภาพ เนื่องจากมีสารตานอนุมูลอิสระที่ชวยลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคตางๆ เชน โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด 
โรคทางสมอง เชน อัลไซเมอร พารคินสัน เปนตน (Carillon et al., 2014) นอกจากน้ียังเปนพืชท่ีปลูกงายเพราะชอบอากาศอบอุน
ถึงรอน จึงเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย และสามารถเก็บเกี ่ยวผลไดตลอดทั้งป โดยมีผลผลิตเฉลี่ยตอปถึง 
984,100 กิโลกรัม และยังมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในทุกๆป (กรมสงเสริมการเกษตร, 2560) จึงดึงดูดความสนใจของเกษตรกรเปนอยาง
มาก ดวยผลผลิตท่ีมากข้ึนน้ี ทำใหมีของเสียเหลือท้ิงจากเมลอนมากข้ึนเชนกัน ท้ังในสวนเมล็ดและเปลือก จากงานวิจัยตางๆ พบวา 
เปลือกของผักและผลไมมีเพคตินสะสมอยูในปริมาณมาก เชน เปลือกสม (Alamineh, 2018) เปลือกกลวย (นวลกมล และคณะ, 
2561) เปลือกฝรั่ง (พัชรีย และคณะ, 2548) และเปลือกเมลอน (Raji et al., 2017) เปนตน โดยเพคตินเปนสารประกอบพอลิ
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แซ็กคาไรดท่ีพบตามธรรมชาต ิประกอบดวยกรดกาแลคทูโรนิก (galacturonic acid) ท่ีตอกันเปนสายดวยพันธะ a-1,4-glycosidic 
พบไดในผนังเซลลของพืชชั ้นสูง (ดุลจิรา และคณะ, 2561) แบงออกเปน 2 ชนิดตามระดับการเกิดเอสเทอร (Degree of 
esterification; DE) เพคตินที่มีระดับการเกิดเอสเทอรมากกวารอยละ 50 ขึ้นไป (DE มากกวา 50) จัดเปนเพคตินชนิดที ่มี        
หมูเมธอกซิลสูง (High methoxyl pectin; HMP) สวนเพคตินที่มีระดับการเกิดเอสเทอรนอยกวารอยละ 50 (DE นอยกวา 50) 
จัดเปนเพคตินชนิดที่มีหมู เมธอกซิลต่ำ (Low methoxyl pectin; LMP) (สุดารัตน, 2560) เพคตินทั้ง 2 ชนิด ถูกใชกันอยาง
แพรหลายในอุตสาหกรรมตางๆ เชน อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มจะใช LMP เปนสารเพ่ิมความคงตัวในน้ำผลไม และสารเพ่ิม
ความขนหนืดในแยม เยลลี่ เปนตน (Alamineh, 2018) นอกจากนี้ยังมีการนำเพคตินไปใชเปนสวนผสมในผลิตภัณฑอาหารเสริม
เพ่ือเปนแหลงอาหารของจุลินทรียโพรไบโอติก ซึ่งเปนจุลินทรียท่ีดีท่ีชวยในกระบวนการยอยในลำไส ทำใหระบบขับถายดีข้ึน และ
เพคตินยังสามารถยับยั้งการเจริญจุลินทรียกอโรคในระบบทางเดินอาหารไดอีกดวย โดยมีรายงานวาเพคตินจากเปลือกสมสามารถ
ยับยั้ง Staphylococcus aureus โดยความเขมขนต่ำสุดที่สามารถยับยั้งได (Minimum inhibitory concentration; MIC) อยู
ในชวง 0.39-3.125 ไมโครกรัมตอไมโครลิตร (Abdel-Massih et al., 2015) และยังสามารถยับยั้ง Helicobacter pylori ซึ่งเปน
จุลินทรียกอโรคในกระเพาะอาหาร โดยใชความเขมขนต่ำสุด (MIC) คือ 0.016 ไมโครกรัมตอไมโครลิตร (Daoud et al., 2013) 
ดวยคุณประโยชนที่หลากหลายของเพคติน ทำใหเพคตินมีราคาที่คอนขางสูง ราคาเพคตินจะขึ้นอยูกับเกรดและชนิดของเพคติน 
โดยจะอยูในชวง 3,800-10,000 บาท/กิโลกรัม (ธนาวรรณ และขวัญจิตต, 2559) ดังนั้น เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับวัสดุเศษเหลือทิ้งทาง
การเกษตร ผูวิจัยจึงไดหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดเพคตินจากเปลือกเมลอน และศึกษาคุณสมบัติในการยับยั้งจุลินทรียกอโรค 
เพ่ือเปนทางเลือกหน่ึงในการนำไปประยุกตใชในอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑตานเช้ือจุลินทรียและอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ตอไป 
 
อุปกรณและวิธีการ 
วัสดุอุปกรณ 
1. ตัวอยางเปลือกเมลอน 
 เมลอนสายพันธุแสนหวาน ท่ีมีลักษณะเน้ือสุกน่ิม เน้ือสสีมมีความฉ่ำน้ำ เปลือกมลีักษณะเปนตาขายนูนข้ึนมา น้ำหนักลูกละ
ประมาณ 1 กิโลกรัม 
2. จุลินทรีย 
 จุลินทรียกอโรค 4 สายพันธุ ไดแก Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Salmonella sp. และ Escherichia coli 
จากหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา (Microbiology Laboratory) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ใชในการ
ทดสอบคุณสมบัตกิารยับยั้งจุลินทรียกอโรคของเพคติน โดยทำการทดสอบในอาหารเลี้ยงเชื้อแข็ง Mueller Hinton Agar (MHA) 
ช่ือทางการคา HiMedia บริษัท HiMedia Laboratories Pvt. Ltd., India 
 
วิธีการทดลอง 
1. การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดเพคตินจากเปลือกเมลอน  
 1.1 การออกแบบการทดลอง 
 สกัดเพคตินจากเปลือกเมลอน โดยออกแบบการทดลองแบบ Box-Behnken design (BBD) เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมที่ให
ปริมาณรอยละของเพคตินมากท่ีสุด โดยมีปจจัยท่ีมีผลตอการสกัด 4 ปจจัย ไดแก อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) (X1), เวลา (นาที) (X2), 
pH (X3) และอัตราสวนระหวางกรดตอผงเปลือกเมลอน (มิลลิลิตรตอกรัม) (X4)  และระดับปจจัย 3 ระดับ จากการออกแบบการ
ทดลองไดจำนวนการทดลองท้ังหมด 29 ทรีตเมนต ดังแสดงใน Table 1 และทำการทดลอง 2 ซ้ำ  
 
Table 1 Experimental range and levels used for the independent variables. 

Independent 
variables 

Units 
Levels 

-1 0 1 
Temperature (X1) ⁰C 75 85 95 
Time (X2) min 60 120 180 
pH (X3) - 1 2 3 
Ratio (X4) ml/g 10 30 50 

  
1.2 การสกัดเพคตินจากเปลือกเมลอน 

 ลางและหั่นเปลือกเมลอนใหมีความหนา 1 เซนติเมตร จากนั้นอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส และบดรอนผานตะแกรง
ขนาด 40 mesh นำผงเปลือกเมลอนปริมาณ 5 กรัม ใสในขวดรูปชมพู เติมน้ำปรับกรดทารทาริกท่ีมี pH 1, 2 หรือ 3 ปริมาตร 10, 
30 หรือ 50 มิลลิลิตรตอกรัม นำไปสกัดในอางควบคุมอุณหภูมิท่ี 75, 85 หรือ 95 องศาเซลเซียส เปนเวลา 60, 120 หรือ 180 นาที 
กรองผานผาขาวบาง 2 ช้ัน แลวนำของเหลวท่ีกรองไดไปปนเหว่ียงท่ี 8,000 xg เปนเวลา 30 นาที ทำการตกตะกอนเพคตินโดยเติม
เอทานอลเขมขนรอยละ 95 ในอัตราสวนสารละลายตอเอทานอล 1:2 โดยปริมาตร(v/v) จากนั้นปนเหวี่ยงที่ 5,000 xg เปนเวลา 
30 นาที เพ่ือแยกตะกอนเพคตินออกจากของเหลว นำเพคตินท่ีไดอบใหแหงท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส จากน้ันวิเคราะหปริมาณ   
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เพคตินท่ีสกัดไดจากสูตร 
  รอยละของปรมิาณเพคติน  = น้ำหนักเพคตินหลังอบ (กรัม) x 100 
           น้ำหนักผงเปลือกเมลอน (กรัม) 
 1.3 การวิเคราะหระดับการเกิดเอสเทอริฟเคชัน (DE) 
 ชั่งน้ำหนักเพคตินที่สกัดได 0.5 กรัม ลงในขวดรูปชมพูขนาด 250 มิลลิลิตร เติมน้ำกลั่นลงในขวดรูปชมพู ปริมาตร 10 
มิลลิลิตร เติมโซเดียมคลอไรด 1 กรัม ผสมใหเขากันแลวหยดฟนอลฟทาลีนลงในขวดรูปชมพู 5 หยด นำไปไทเทรตดวยสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซดเขมขน 0.1 นอรมอล แลวบันทึกปริมาตรของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด (V1) จากนั้นเติมสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซดเขมขน 0.25 นอรมอล ปริมาตร 25 มิลลิลิตร ลงในสารละลาย เขยาใหเขากันจนไดสารละลายสีชมพูเขม แลว
ตั้งทิ้งไว 30 นาที เติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเขมขน 0.25  นอรมอล ปริมาตร 25 มิลลิลิตร เขยาจนสีชมพูหายไป หยด       
ฟนอลฟทาลีนลงในขวดรูปชมพู 5 หยด นำไปไทเทรตดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขน 0.1 นอรมอล แลวบันทึกปริมาตร
ของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด (V2) คำนวณระดับการเกิดเอสเทอริฟเคชันไดจากสูตรดังน้ี 
  รอยละของระดับการเกิดเอสเทอรฟิเคชัน (DE) =  V2 x100  
           V1+V2 
 1.4 การวิเคราะหทางสถิต ิ
 นำขอมูลที่ไดมาวิเคราะหผลทางสถิติโดยวิธีพื้นผิวตอบสนอง (response surface methodology; RSM) เพื่อใชอธิบาย
ความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอปริมาณเพคติน แลวสรางพื้นผิวตอบสนองเพื่อแสดงความสัมพันธและหาสภาวะที่เหมาะสม
ในการสกัดเพคติน 
2. การศึกษาคุณสมบัติในการยับย้ังจลุินทรียกอโรคของเพคติน 
 ทดสอบการยับยั้งจุลินทรียกอโรคโดยใชวิธี Agar well diffusion โดยเตรียมสารละลายเพคตินใหมีความเขมขนรอยละ 2 ได
จากการละลายเพคตินในน้ำกลั่นปราศจากเช้ือ แลวกรองผานกระดาษกรองปราศจากเช้ือขนาด 0.22 ไมครอน จากน้ันใชจุลินทรีย
กอโรค B. cereus, S. aureus, Salmonella sp. และ E. coli ท่ีความเขมขน 108 CFU ตอมิลลิลิตรมา spread ลงบนอาหารแข็ง 
Mueller Hinton agar จากน้ันเจาะหลุมใหมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.9 เซนติเมตร ลงบนอาหารแข็ง แลวหยดสารละลายเพคตนิ 
100 ไมโครลติร ลงไปในแตละหลุม บันทึกผลโดยการวัดขนาดเสนผานศูนยกลางบริเวณโซนใส ซึ่งบงบอกถึงบริเวณท่ีสามารถยับยั้ง
จุลินทรียกอโรคได 
 
ผลและวิจารณผลการทดลอง 
1. ปริมาณเพคตินท่ีสกัดจากเปลือกเมลอนและระดับการเกิดเอสเทอริฟเคชัน 
 จากการหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดเพคตินจากเปลอืกเมลอน โดยใชวิธีพ้ืนผิวตอบสนอง ออกแบบการทดลองแบบ Box-
Behnken (BBD) โดยมีปจจัยที่ทำการศึกษา 4 ปจจัย ไดแก อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) (X1), เวลา (นาที) (X2), pH (X3) และ
อัตราสวนระหวางกรดตอผงเปลือกเมลอน (ml/g) (X4) โดยมีการทำซ้ำที่จุดกึ่งกลาง 5 ครั้ง ทำใหมีจำนวนการทดลองทั้งหมด 29 
ทรีตเมนต พบวา ปริมาณเพคตินและระดับการเกิดเอสเทอริฟเคชัน (DE) ทั้ง 29 ทรีตเมนต อยูในชวงรอยละ 4.35-29.54 และ 
3.41-83.33 ตามลำดับ ดังแสดงใน Table 2 โดยเพคตินที่สกัดไดสวนใหญจัดเปนเพคตินชนิดที่มีเมธอกซิลต่ำ (LMP) คือมีคา DE 
ต่ำกวารอยละ 50 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Raji และคณะ (2017) ที่สกัดเพคตินจากเปลือกเมลอน พบวา เพคตินที่สกัดไดมี
ปริมาณสูงสุดรอยละ 29.48 โดยใชกรดซิตริกที่มีคา pH เทากับ 1 เปนตัวสกัด ที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เปนเวลา 200 นาที 
และอัตราสวนระหวางกรดตอผงเปลือกเมลอนเทากับ 10 มิลลิลิตรตอกรัม ซึ่งเพคตินที่ไดเปนเพคตินชนิด LMP แตกตางจาก
งานวิจัยของ Muthukumaran และคณะ (2017) ท่ีสกัดเพคตินจากเปลือกเมลอนโดยใชกรดซิตริกท่ีมีคา pH เทากับ 1 เปนตัวสกัด 
ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เปนเวลา 60 นาที สามารถสกัดเพคตินไดรอยละ 3.98 เปนเพคตินชนิดที่มีเมธอกซิลสูง (HMP)  
รอยละ 61.38 จะเห็นไดวาสภาวะในการสกัดท่ีแตกตางกันสงผลตอปริมาณและระดับการเกิดเอสเทอริฟเคชัน 
2. การวิเคราะหทางสถิติ 
 เมื่อทำการทดลองสกัดเพคตินจากเปลือกเมลอนทั้ง 29 ทรีตเมนต แลวจึงนำผลการทดลองที่ไดมาวิเคราะหความแปรปรวน 
(ANOVA) ของปริมาณเพคตินและระดับการเกิดเอสเทอริฟเคชัน (DE) จาก Table 3 และ Table 4 แสดงใหเห็นวาแบบจำลองท่ีได
มีความเหมาะสม (model fit) โดยมีคา p-value เทากับ 0.0002 และ 0.0005 ตามลำดับ โดยพบวา pH และอัตราสวนระหวาง
กรดตอผงเปลือกเมลอน เปนปจจัยท่ีสงผลตอปริมาณเพคตินและ DE มากท่ีสุด (p<0.05) นอกจากน้ีแบบจำลองยังมีความไมสมรูป
ของขอมูล (lack of fit) ซึ่งบงบอกถึงความแตกตางระหวางคาทำนายและคาจริงนั ้นไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ 
(p>0.05) ท่ีความเช่ือมั่น (R2) ของปริมาณเพคตินและ DE เทากับ รอยละ 89.09 และ 87.03 ตามลำดับ จากผลท่ีไดแสดงใหเห็นวา
สามารถใชสมการดังกลาวในการทำนายปริมาณเพคตินและ DE ได โดยแบบจำลองท่ีไดเปนสมการกำลังสอง (quadratic model) 
ดังสมการท่ี 1 และสมการท่ี 2 ดังน้ี 
 ปริมาณเพคติน = 20.82 - 1.31X1 + 0.16X2 - 7.06X3 + 3.72X4 - 1.14X1

2 - 1.89X2
2 - 4.48X3

2 - 5.35X4
2 - 0.65X1X2 + 

3.13X1X3 + 5.65X1X4 + 0.047X2X3 + 1.79X2X4 - 3.87X3X4                    (1) 
 ระดับการเกิดเอสเทอริฟเคชัน = 10.10 + 2.40X1 - 1.85X2 + 10.09X3 - 11.58X4 - 3.10X1

2 - 2.19X2
2 + 17.48X3

2 + 
12.83X4

2 - 0.72X1X2 + 0.16X1X3 - 8.08X1X4 + 3.66X2X3 + 7.28X2X4 - 6.49X3X4          (2) 
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 โดยที่ X1= อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส), X2= เวลา (นาที), X3= pH และ X4= อัตราสวนระหวางกรดตอผงเปลือกเมลอน 
(มิลลิลิตรตอกรัม) 
 
Table 2 Independent variables used in Box-Behnken design with two responses, temperature (⁰C) (X1), time 

(min) (X2), pH (X3) and ratio (X4) 

Std 
Independent variables Yield (%) DE (%) 

X1 X2 X3 X4 
Measure 
response 

Predicted 
response 

Measure 
response 

Predicted 
response 

1 75 60 2 30 19.10 18.29 4.68 3.54 

2 95 60 2 30 15.36 16.97 4.09 9.79 

3 75 180 2 30 24.07 19.89 8.29 1.29 

4 95 180 2 30 17.74 15.98 4.82 4.66 

5 85 120 1 10 10.08 10.45 37.88 35.40 

6 85 120 3 10 4.98 4.07 83.33 68.57 

7 85 120 1 50 27.29 25.63 11.78 25.24 

8 85 120 3 50 6.73 3.79 31.25 32.43 

9 75 120 2 10 16.09 17.56 9.99 20.92 

10 95 120 2 10 5.40 3.64 40.86 41.90 

11 75 120 2 50 9.29 13.71 14.55 13.94 

12 95 120 2 50 21.20 22.39 13.08 2.58 

13 85 60 1 30 21.25 21.39 25.21 20.81 

14 85 180 1 30 15.55 21.61 13.56 9.80 

15 85 60 3 30 10.58 7.18 29.47 33.67 

16 85 180 3 30 5.07 7.59 32.47 37.30 

17 75 120 1 30 29.54 26.68 15.09 12.15 

18 95 120 1 30 19.85 17.80 16.52 16.64 

19 75 120 3 30 4.35 6.31 31.25 32.00 

20 95 120 3 30 7.19 9.96 33.33 37.14 

21 85 60 2 10 9.80 11.49 41.43 41.45 

22 85 180 2 10 9.09 8.23 17.95 23.20 

23 85 60 2 50 14.59 15.36 8.12 3.74 

24 85 180 2 50 21.03 19.25 13.75 14.60 

25 85 120 2 30 20.32 20.82 4.27 10.10 

26 85 120 2 30 22.75 20.82 3.41 10.10 

27 85 120 2 30 18.37 20.82 10.82 10.10 

28 85 120 2 30 21.38 20.82 18.63 10.10 

29 85 120 2 30 21.26 20.82 13.39 10.10 
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Table 3 ANOVA results for extraction yield of pectin (temperature (⁰C) (X1), time (min) (X2), pH (X3) and ratio 

(X4)) 
Source Sum of squares DF Mean square F-Value p-Value 
Model 1294.47 14 92.46 8.16 0.0002 

X1 20.54 1 20.54 1.81 0.1995 
X2 0.29 1 0.29 0.026 0.8749 
X3 597.28 1 597.28 52.73 < 0.0001 
X4 166.43 1 166.43 14.69 0.0018 
X1

2 8.50 1 8.50 0.75 0.4010 
X2

2 23.13 1 23.13 2.04 0.1749 
X3

2 130.46 1 130.46 11.52 0.0044 
X4

2 185.38 1 185.38 16.36 0.0012 
X1 X2 1.68 1 1.68 0.15 0.7062 
X1 X3 39.25 1 39.25 3.46 0.0838 
X1 X4 127.69 1 127.69 11.27 0.0047 
X2 X3 0.009 1 0.009 0.0007 0.9779 
X2 X4 12.78 1 12.78 1.13 0.3061 
X3 X4 59.75 1 59.75 5.27 0.0376 

Residual 158.59 14 11.33 
  

Lack of Fit 148.11 10 14.81 5.65 0.0548 
Pure Error 10.48 4 2.62 

  

Total 1453.07 28 
   

R2 
  

0.8909 
  

Adj R2 
  

0.7817 
  

Pred R2 
  

0.4016 
  

 
นอกจากนี้ยังสามารถนำขอมูลที่ไดมาสรางกราฟพื้นผิวตอบสนอง ดังแสดงใน Figure 1 จากกราฟแสดงพื้นผิวตอบสนองของปริมาณเพคติน

ที่สกัดไดจากเปลือกเมลอน พบวา ปริมาณเพคตินจะเพิ่มมากขึ้นตามอุณหภูมิและระยะเวลาในการสกัดที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากอุณหภูมิสูงสามารถเรง
ปฏิกิริยาไฮโดรไลซีส (Hydrolysis) ทำใหสามารถสกัดเพคตินออกมาไดมากขึ้น (เพ็ญวรัตน และคณะ, 2560) แตเมื่อเพิ่มอุณหภูมิสูงขึ้นจนถึงจุดหนึ่ง 
ปริมาณเพคตินจะคอยๆ ลดลง แสดงใหเห็นวาความรอนสามารถทำลายเพคตินจากพืชได เชนเดียวกับการเพิ่มเวลาในการสกัด เมื่อเพิ่มเวลาในการสกัด
นานขึ้น สงผลใหเพคตินสามารถละลายและแพรไดดีในตัวทำละลาย จนถึงชวงเวลาที่เหมาะสมที่ทำใหไดปริมาณเพคตินสูงสุด หลังจากนั้นถึงแมเพิ่มเวลา
ในการสกัดก็ไมมีผลตอการสกัดเพคติน สวนการใช pH ต่ำในการสกัดสามารถเพิ่มปริมาณเพคตินได เนื่องจากที่ pH ต่ำ จะสงผลใหปริมาณไฮโดรเจนอิ
ออน (H+) ในสารละลาย เกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซมากขึ้น ทำใหเพคตินที่อยูในรูปไมละลายน้ำ เชน โปรโตเพคตินและแคลเซียมเพคติน เปล่ียนมาอยูในรูป
ที่ละลายน้ำได สงผลใหเพคตินที่สกัดไดมีปริมาณสูงขึ้น (อัจฉรา และคณะ, 2562) อีกทั้งอัตราสวนระหวางกรดตอผงเปลือกเมลอนก็มีผลตอปริมาณเพ
คติน โดยเมื่อเพิ่มอัตราสวนของตัวทำละลายมากขึ้น จะสงผลใหปริมาณเพคตินเพิ่มมากขึ้นดวย เชนเดียวกับงานวิจัยของดาริกา และคณะ (2556) 
ศึกษาปจจัยที่สงผลตอปริมาณพอลิแซ็กคาไรดที่สกัดไดจากสาหรายผมนาง พบวา สามารถเพิ่มปริมาณพอลิแซ็กคาไรดได ดวยการเพิ่มอัตราสวนของตัว
ทำละลาย ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากแรงขับเคลื่อนของการถายโอนมวล (driving force for the mass transfer) ของพอลิแซ็กคาไรดที่เพิ่มขึ้น 
(Bendahou et al., 2007) จากกราฟแสดงพื้นผิวตอบสนองของระดับการเกิดเอสเทอริฟเคชัน (DE) ของเพคตินที่สกัดไดจากเปลือกเมลอน ดัง
แสดงใน Figure 2 พบวา เมื่อใชอุณหภูมิและ pH ต่ำในการสกัด สงผลใหคา DE ต่ำลงดวย และเมื่อเพิ่มเวลาและอัตราสวนระหวางกรดตอผงเปลือก
เมลอน จะสงผลใหคา DE ต่ำลง 
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Table 4 ANOVA results for degree of esterification (temperature (⁰C) (X1), time (min) (X2), pH (X3) and ratio 

(X4)) 

Source 
Sum of 
squares 

DF Mean square F-Value P-value 

Model 6908.08 14 493.43 6.71 0.0005 
X1 69.36 1 69.36 0.94 0.3478 
X2 40.92 1 40.92 0.56 0.4679 
X3 1221.29 1 1221.29 16.61 0.0011 
X4 1608.00 1 1608.00 21.88 0.0004 
X1

2 62.25 1 62.25 0.85 0.3730 
X2

2 31.01 1 31.01 0.42 0.5265 
X3

2 1981.02 1 1981.02 26.95 0.0001 
X4

2 1067.68 1 1067.68 14.52 0.0019 
X1 X2 2.07 1 2.07 0.028 0.8690 
X1 X3 0.11 1 0.11 0.001 0.9703 
X1 X4 261.47 1 261.47 3.56 0.0802 
X2 X3 53.66 1 53.66 0.73 0.4073 
X2 X4 211.85 1 211.85 2.88 0.1117 
X3 X4 168.74 1 168.74 2.30 0.1520 

Residual 1029.09 14 73.51 
  

Lack of Fit 866.24 10 86.62 2.13 0.2430 
Pure Error 162.85 4 40.71 

  

Total 7937.17 28 
   

R2 
  

0.8703 
  

Adj R2 
  

0.7407 
  

Pred R2 
  

0.3393 
  

  
(A) 

 

(B) 

 

(C) 

 

(D) 

 

(E) 

 

(F) 

 

 

Figure 1 3-D response surface showing the effect of process variables (temperature, time, pH and ratio) on the 

extraction yield of the melon peel pectin. 
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(A) 

 

(B) 

 

(C) 

 

(D) 

 

(E) 

 

(F) 

 
Figure 2 3-D response surface showing the effect of process variables (temperature, time, pH and ratio) on the 
degree of esterification of the melon peel pectin. 
 
Table 5 Optimization of pectin extraction conditions from melon peel 

Sample 
Conditions Yield (%) DE (%) 

X1 X2 X3 X4 
Measure 

value 
Predict value 

Measure 
value 

Predict value 

P1 75 150 1 34 25.95±4.60 26.85 6.89±0.41 10.00 

P2 80 140 1 43 24.23±1.69 26.48 9.42±0.57 20.00 

P3 83 63 1 10 9.75±0.55 14.39 21.65±0.73 40.00 
  

การหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดเพคตินจากเปลอืกเมลอน โดยใชสมการท่ี 1 และ 2 ในการทำนายเพ่ือหาสภาวะท่ีจะ
ไดเพคตินที่มีคา DE ตางกัน 3 ระดับ ไดแก P1 (DE = 6.89) P2 (DE = 9.42) และ P3 (DE = 21.65) โดยตองคำนึงถึงปริมาณ    
เพคตินที่สูงสุดในแตละระดับ จาก Table 5 แสดงใหเห็นวาเพคตินทั้ง 3 ตัวอยาง มีปริมาณผลผลิตที่ใกลเคียงกับคาทำนาย โดย   
เพคตินที่สกัดไดจากเปลือกเมลอนมีปริมาณเพคตินสูงสุดรอยละ 25.95±4.60 โดยน้ำหนัก เมื่อเปรียบเทียบกับเพคตินที่สกัดจาก
กากแอปเปลและเปลือกสม ซึ่งเปนวัสดุที่ใชในการสกัดเพคตินทางการคา พบวา เพคตินที่สกัดไดอยูในชวงรอยละ 10-15 และ   
25-35 โดยน้ำหนัก ตามลำดับ (Sundarraj and Ranganathan, 2017) จะเห็นไดวาเพคตินท่ีสกัดไดจากเปลือกเมลอนมีปริมาณสูง
เทียบเทากับเพคตินทางการคา ซึ่งในการสกัดเพคตินโดยใชวัสดุแตกตางกันนั้น จะมีสภาวะที่เหมาะสมตางกันดวย ขึ้นอยูกับ     
องคประกอบของวัสดุน้ันๆ เชน เสนใย โปรตีน พอลแิซ็กคาไรด วามีอยูมากนอยเพียงใด (Caroco et al., 2019)  
 
3. การศึกษาคุณสมบัติในการยับย้ังจุลินทรียกอโรคของเพคติน 

จากการศึกษาคุณสมบัติของเพคตินในการยับยั้งจุลนิทรียกอโรค 4 สายพันธุ ไดแก Salmonella sp., E. coli, S. aureus 
และ B. cereus พบวา เพคตินทั้ง 3 ตัวอยาง (P1, P2 และ P3) มีคุณสมบัติในการยับยั้งจุลินทรียกอโรค ยกเวน P3 ที่ไมสามารถ
ยับยั้ง Salmonella sp. ได เมื่อเปรียบเทียบความสามารถของเพคตินท้ัง 3 ตัวอยางถึงความสามารถในการยับยั้ง พบวาเพคติน P1 
สามารถยับยั้ง E. coli, S. aureus และ B. cereus ไดมากกวา P2 และ P3 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยมีเคลียรโซนใส
ยับยั้งเทากับ 1.8, 2.0 และ 2.5 เซนติเมตรตามลำดับ 

เมื่อเปรียบเทียบเพคตินท้ัง 3 ตัวอยางท่ีสกัดไดจากเปลือกเมลอนท่ีปรับ pH เปนกลาง (pH 7) และไมปรับ pH (pH 3.5) 
พบวา เพคตินท่ีปรับ pH เปนกลาง ไมสามารถยับยั้งจุลินทรียกอโรคท้ัง 4 สายพันธุดังกลาวได ดังน้ันอาจสรุปไดวา เพคตินอาจไมมี
คุณสมบัติในการยับยั้งจุลินทรียกอโรคไดโดยตรง แตมีคุณสมบัติในการสงเสริมจุลินทรียที่ดีในลำไส ทำใหมีสภาวะเปนกรดและ
ยับยั้งจุลินทรียกอโรคในระบบทางเดินอาหารได เชนเดียวกับงานวิจัยของ Wu และคณะ (2014) เพคตินจากเปลือกสมที่ถกูไฮโดร
ไลซ   24 ช ั ่ วโมงสามารถย ับย ั ้ ง  Salmonella Typhimurium, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes และ 
Pseudomonas aeruginosa ได โดยความเขมขนต่ำสุดท่ีสามารถยับยั้งได อยูในชวง 37.5-150.0 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร 
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Figure 3 Inhibition zone of pectins, including P1 (DE = 6.98%) P2 (DE = 9.42%) and P3 (DE = 21.65%)  

Different letters above bars indicate significant differences (p<0.05) for the same pathogen in different 
pectin. 

   
สรุปผล  
 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินจากเปลือกเมลอน โดยแบงเพคตินเปน 3 ชุดการทดลองตามระดับการเกิดเอ
สเทอริฟเคชัน (DE) ไดแก เพคติน P1 (DE รอยละ 6.89±0.41), เพคติน P2 (DE รอยละ 9.42±0.57) และ เพคติน P3 (DE รอยละ 
21.65±0.73) จะเห็นไดวาเพคตินท่ีสกัดไดมีคา DE ต่ำกวารอยละ 50 จึงจัดเปนเพคตินชนิดท่ีมีเมธอกซิลต่ำ (LMP) โดยเพคตินท้ัง 
3 สภาวะการทดลองมีปริมาณเพคตินท่ีสกัดได เทากับ รอยละ 25.95±4.60, 24.23±1.69 และ 9.75±0.55 ตามลำดับ  เมื่อศึกษา
คุณสมบัติของเพคตนิในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรียกอโรค 4 สายพันธุ ไดแก Salmonella sp., E. coli, S. aureus และ B. 
cereus พบวา เพคตินทั้ง 3 ตัวอยางสามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรียกอโรคได เนื่องจากมีสภาวะเปนกรด โดยเพคติน P1 มี
คุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรียกอโรคไดมากกวาเพคติน P2 และ P3 โดยมีระยะของการยับยั้งเทากับ 1.50, 1.75, 
2.00 และ 2.50 เซนติเมตรตามลำดับ ดังน้ันเพคตินท่ีสกัดจากเปลือกเมลอน โดยมีสภาวะการสกัด ไดแก การสกัดดวยกรดทารทา
ริก pH 1 อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส เปนเวลา 150 นาที อัตราสวนของกรดและเปลือกเมลอนเทากับ 34 มิลลิลิตรตอกรัม (เพ
คติน P1) จึงเปนทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำไปประยุกตใชในอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑตานเชื้อจุลินทรียและอุตสาหกรรมอื่นๆ 
ได 
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บทคัดยอ  
การทดลองน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือคัดเลือกพันธุผักพ้ืนเมืองภาคใตท่ีมีศักยภาพ เพ่ือพัฒนาเปนอาหารสุขภาพ ไดดำเนินการ

ระหวางเดือนตุลาคม. พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 2 ป โดยการสำรวจ และรวบรวมพันธุพืชผักพื้นเมือง
ภาคใต จากแหลงปลูกตางๆ จำนวน 35 ชนิดพืช คือ ไดแก แหมะ (Momordica subangulate) พาโหม (Paederia foetida) ออ
ดิบ (Colocasia gigantea) ยำแย (Coriandrum sativum) ผักราน้ำ (Limnophila rugose) ผักชีลอม (Foeniculum vulgar 
Mill) ผ ักแว น (Marsilea crenata) เปราะหอม (Kaempferia galanga) เร ว (Amomum villosum Wall) ดาหลาบาน 
(Etlingera elatior) ผักกูด (Diplazium esculentum) ผักริ ้น (Monochoria vaginalis) ลำเท็ง (Stenochlaena palustris) 
กระวาน (Amomum krervanh) บุกเตียง (Arisaema petiolatum Gaqnep) มะระขี ้นก (Momordica charantin) ปุดนา 
(Alpinia zerumbet) สมกบ (Oxalis corniculata ) ผักเอื้อง (Polygonum tomentosum Willd) ผักชอง (Blyxa octandra 
Planch) ผักบุ งไทย ( Ipomcea aquatica Forsk) บัวบก (Centella asiatica) ชะพลู (Piper sarmentosum Roxb) บอน 
(Colocasia Esculenta Sahott)  แส   (Leptocarpus disjunctus Mast)  ผ ั กหนาม  (Lasia spinosa)  กะท ื อ  (Zingiber 
zerumbet) สมเขาคัน (Columellia trifolia Merr) ผักเสี้ยน (Cleome gynandra) พริกขี้นก (Capsicum Frutescens Linn) 
ผักลิ ้นหาน (Launaea sarmentosa) ตาลปตรษี (Limnocharis flava (L.) Buchenau) กระเจี ๊ยบ (Hibiscus sabdariffa) 
ผักกาดนกเขา (Gynura pseudochina) และผักกระเฉด (Neptunia oleracea) ชนิดละ 5 สายตน นำมาปลูกเปรียบเทียบใน 8 
สถานท่ี แลวทำการคัดเลือกสายตนท่ีใหผลผลิตท่ีสูง และตอบสนองตอสภาพพ้ืนท่ีปลูกท่ีมีความแตกตางกัน จากผลการดำเนินการ 
สามารถคัดเลือกสายพันธุท่ีมีลักษณะการเจริญเติบโตด ีใหผลผลิตสูง และรสชาติดี เหมาะสำหรับปลูกเชิงพานิชยได ชนิดละ 2 สาย
พันธุ จำนวน 70 สายพันธุ ซึ่งพืชผักพื้นเมืองแตละชนิด มีลักษณะการเจริญเติบโตทางกายภาพ และคุณภาพผลผลิตแตกตางกัน 
ข้ึนอยูกับสายพันธุพืช ฤดูกาลผลิต และสภาพแวดลอมของแปลงปลูก อายุเก็บเก่ียวของผลผลิตจะแตกตางกันออกไป ตามอายุของ
ตนกลาปลูก และการจัดการของแตละพ้ืนท่ี 
คำสำคัญ: การรวบรวมพันธุพืชผกัพ้ืนเมืองภาคใต การคดัเลือกสายตน การปลูกเชิงพานิชย อาหารสขุภาพ 

 
Abstract  

The study aimed to select the potential local vegetables Southern Thailand that can contribute to 
healthy food development. This experiment was conducted between October 2018 and September 2020 for 
two years. A total of 35 local vegetable species in Southern Thailand were surveyed and collected namely 
Momordica subangulate, Paederia foetida, Colocasia gigantea, Coriandrum sativum, Limnophila rugose, 
Foeniculum vulgare Mill, Marsilea crenata, Kaempferia galanga, Amomum villosum Wall, Etlingera elatior, 
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Diplazium esculentum, Monochoria vaginalis, Stenochlaena palustris, Amomum krervanh, Arisaema 
petiolatum Gaqnep, Momordica charantin, Alpinia zerumbet, Oxalis corniculata, Polygonum tomentosum 
Willd, Blyxa octandra Planch, Ipomcea aquatica Forsk, Centella asiatica, Piper sarmentosum Roxb, Colocasia 
Esculenta Sahott, Leptocarpus disjunctus Mast, Lasia spinosa, Zingiber zerumbet, Columellia trifolia Merr, 
Cleome gynandra, Capsicum Frutescens Linn, Launaea sarmentosa, Limnocharis flava (L.) Buchenau, Hibiscus 
sabdariffa, Gynura pseudochina and Neptunia oleracea. 5 stalks of each species were planted in 8 different 
locations and selected for high yielding stalks and responding to different planting conditions.  The results of 
the operation able to select the plant species with good growth characteristics, high yields and good taste. 
Appropriate for commercial planting. 2 of each species by 70 species. The kind of loral vegetable have a physical 
growth and different product quality it depends on the plant species, the season and environment of the field. 
The produce harvesting age will vary from the age seedlings planted and management of each area. 
Keywords: Collection of native southern vegetables, early selection, commercial cultivation, healthy food 
 
บทนำ  

การบริโภคผักพื้นบานของคนไทยเปนวิถีชีวิตปกติของสังคมไทยมาตั้งแตโบราณ เนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตรของ
อาณาจักรไทยตั้งอยูระหวางรอยตอของภูมิอากาศหลายแบบ จึงมีความหลากหลายของพันธุพืชสูง มากเปน 1 ใน 20 ประเทศท่ัว
โลก อาหารไทย แตละภาคมีอัตลักษณท่ีแตกตางกันไป ตามวิถีชีวิตวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนความแตกตาง
ของแหลงอาหารและวัตถุดิบจากความอุดมสมบูรณในพื้นที่ทั้ง 4 ภาคของประเทศไทย จนไปถึงอิทธิพลที่ไดรับจากอาหารตางชาติ 
และผูคนท่ียายถ่ินฐานเขามาอยูอาศัยในแตละพ้ืนท่ี ภาคใต เปนภูมิภาคหน่ึงของประเทศไทย ท่ีประกอบดวยภูเขา ทะเล และปา มี
ภูมิอากาศแบบรอนช้ืน ซึ่งไดรับอิทธิพลลมมรสุมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต จากมหาสมุทรแปซิฟค และ
มหาสมุทรอินเดีย สงผลใหภาคใตมีฝนกระจายเกือบตลอดท้ังป สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติเปนแบบปาดิบฝนและปาฝนเขตรอน มี
ความหลากหลายทางระบบนิเวศพืชหลากหลายชนิด จากการท่ีประเทศไทยมีความหลากหลายของพันธุพืชดังกลาว ดังน้ัน จึงไดทำ
การวิจัยอนุรักษพันธุผักพื้นเมืองภาคใตที่มีศักยภาพ เพื่อพัฒนาเปนอาหารสุขภาพ เนื่องจากเปนแหลงของสาระสำคัญตางๆ เชน 
สารตานอนุมูลอิสระนอกจากมีฤทธิ์ทางสมุนไพรแลว โดยจะทำการสำรวจ รวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุพืชผักใน
เขตภาคใต เพ่ือคัดเลือกสายพันธุผักพ้ืนเมืองท่ีใหผลผลิตสูง สามารถนำการผลิตสูระบบเชิงพาณิชยได ไดพันธุผักพ้ืนเมืองท่ีมีคุณคา
ทางโภชนาการสูง เพื่อนำไปปลูกขยายพันธุดีในพื้นที่ และมีแหลงอนุรักษเก็บรักษาพันธุผักพื้นเมืองที่มีการบริโภคในพื้นที่ภาคใต
ตอนบน ที่เก็บรวบรวมจากแหลงปลูกตางๆ ในพื้นที่ภาคใต ซึ่งสามารถเปนแหลงเรียนรูแกนักเรียน นักศึกษา หรือผูที่สนใจได 
รวมถึงการวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการ และสาระสำคัญที่มีอยูในพืชผักพื้นเมืองนั้นๆ เมื่อไดพันธุที่มีศักยภาพแลว จะทำการ
จัดเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรม ลักษณะทางพฤกษศาสตร ประวัติพืช ภูมิปญญาพื้นบานของสายพันธุผักพื้นเมืองในพื้นที่ภาคใต และ
จัดทำตัวอยางพรรณไมอางอิง สงตัวอยางพรอมรายละเอียดพืชไปเก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑพืชตอไป 

 

อุปกรณและวิธีการ  
อุปกรณท่ีใชในการทดลอง 

1. พันธุพืชผักพ้ืนเมืองภาคใต จำนวน 35 ชนิดพืช  
2. วัสดุการเกษตร ไดแก ปุยคอก ปุยเคมี ปุยอินทรยี ปูนขาว เปนตน 
3. สารปองกันกำจัดแมลง  
4. สารปองกันกำจัดเช้ือรา  
5. สารกำจัดวัชพืช  
6. อุปกรณสำหรับใหน้ำ 
7. อุปกรณบันทึกขอมูล และอุปกรณอ่ืนๆ 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 
1. สำรวจ และรวบรวมพันธุพืชผักพ้ืนเมืองภาคใต จำนวน 35 ชนิดพืช จากแหลงปลูกตางๆ ท่ัวเขตพ้ืนท่ีของศูนยวิจัยและ

พัฒนาจังหวัดตางๆ ในเขตพื้นที่ภาคใตตอนบน ดังนี้ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7 จะสำรวจพันธุผักพื้นเมือง แหมะ 
ยานพาโหม ออดิบ ยำแย ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎรธานี จะสำรวจพันธุผักพื้นเมือง ผักราน้ำ ผักชีลอม ผักแวน 
เปราะหอม ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา จะสำรวจพันธุผักพ้ืนเมือง เรว ดาหลาบาน ผักกูด ผักริ้น ศูนยวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรชุมพร จะสำรวจพันธุผักพ้ืนเมือง ลำเท็ง กระวาน บุกเตียง มะระข้ีนก ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง จะสำรวจพันธุ
ผักพื้นเมือง ปุดนา สมกบ ผักเอื้อง ผักชอง ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช จะสำรวจพันธุผักพื้นเมือง ผักบุงไทย 
บัวบก ชะพลู บอน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่  จะสำรวจพันธุผักพื้นเมือง แส ผักหนาม กะทือ สมเขาคัน และศนูยวิจัย
และพัฒนาการเกษตรภเูก็ต  จะสำรวจพันธุผักพ้ืนเมือง ผักลิ้นหาน ตาลปตรษี กระเจี๊ยบแดง ผักกาดนกเขา ผักเสี้ยน พริกข้ีนก 
และผักกะเฉด แลวนำพันธุพืชผักท่ีรวบรวมได มาขยายพันธุไวในแปลงรวบรวมท่ีไดจัดเตรียมไวในศูนยวิจัยและพัฒนาจังหวัดตางๆ 
ในเขตพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน  
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 2. ทำการปลูก และคัดเลือกสายพันธุพืชผักพ้ืนเมืองภาคใต จำนวน 35 ชนิดพืช ท่ีใหผลผลิตท่ีสูง และตอบสนองตอสภาพ
พ้ืนที่ปลูกที่มีความแตกตางกัน โดยปลูกในแปลงขนาด 1x5 เมตร หรือปลูกในทอซีเมนตขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.20 เมตร ใน
กรณีเปนผักที่ตองปลูกในน้ำ โดยศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่  ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎรธานี ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรพังงา ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร
นครศรีธรรมราช และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7 รวบรวมแหลงละ 4 ชนิด จำนวนชนิดละ 5 สายตน ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรภูเก็ต รวบรวมจำนวน 7 ชนิด จำนวนชนิดละ 5 สายตน แลวทำการคัดเลือกสายตนที่ใหผลผลิตที่สูง และ
ตอบสนองตอสภาพพ้ืนท่ีปลูกท่ีมีความแตกตางกัน ชนิดละ 2 สายพันธุ 

3. จัดทำเปนแปลงรวบรวมพันธุพืชผักพื้นเมืองภาคใต ภายในพื้นที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรในเขตพื้นที่ภาคใต
ตอนบน จำนวน 35 ชนิดพืช ชนิดละ 2 สายพันธุ ซึ่งพ้ืนท่ีการปลูกในแตละสายพันธุ จะใชพ้ืนท่ีขนาด 2x2 ตารางเมตร พ้ืนท่ีทดลอง
ท้ังหมด 280 ตารางเมตร  
 4. เก็บตัวอยางพันธุพืชผักแตละชนิด โดยสงตัวอยางพืชผักสายพันธุที่มีลักษณะเดนจำนวน 2 ตัวอยางตอชนิดพืชสง 
ศึกษาดีเอ็นเอบารโคดของพืชผักพ้ืนเมืองภาคใต และศึกษาคุณคาทางโภชนาการท่ีมีประโยชนตอสุขภาพของพืชผักพ้ืนเมืองภาคใต 
การบันทึกขอมูล 
 1. บันทึกขอมูลแหลงเก็บรวบรวมพันธุ ผ ักพื ้นเมืองภาคใต โดยบันทึกสถานที ่เก็บดวยเครื ่อง GPS และลักษณะ
สภาพแวดลอมของพ้ืนท่ีท่ีเก็บตัวอยางพืช 
 2. สุมเก็บตัวอยางพืช จำนวน 10 ตนตอแปลง/ทอ หรือ สุมเก็บเก่ียวขนาดพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร เพ่ือบันทึกน้ำหนักผลผลิต 
บันทึกลักษณะทางการเกษตร และลักษณะทางพฤกษศาสตรของพืชผักพ้ืนเมืองภาคใต ท้ังลักษณะใบ ดอก ผล เก็บรวบรวมพันธุใน
แปลงปลูกรวบรวมพันธุ 
สถานท่ีดำเนินการ 
 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี 7 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎรธานี ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบ่ี  และศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต 
 
ผลและวิจารณผลการทดลอง   

ดำเนินการสำรวจ รวบรวมพืชผักพ้ืนเมืองภาคใต จำนวน 35 ชนิด โดยศูนยวิจยัและพัฒนาจังหวัดตางๆ ดังน้ี  
1. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี 7 
ดำเนินการสำรวจ และรวบรวมพันธุพืชผักพ้ืนเมืองภาคใตตอนบน จำนวน 4 ชนิดพืช ไดแก ผักแหมะ พาโหม ออดิบ และยำแย   
 1.1 ผักแหมะ  

จากการสำรวจและรวบรวมผักแหมะในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน จำนวน 5 แหลง พบวา การเจริญเติบโตของผักแหมะมีความ
สูงตนเฉลีย่ 214.50 เซนติเมตร ขนาดตนเฉลี่ย 0.28 เซนติเมตร ความกวางใบเฉลี่ย 5.77 เซนติเมตร และ ความยาวใบเฉลี่ย 7.43 
เซนติเมตร  

ทำการคัดเลือกผักแหมะมา 2 แหลง ท่ีมีลักษณะท่ีดีใหผลผลิตสูงและตอบสนองตอสภาพพ้ืนท่ีปลูก ไดแก สายตนท่ี 1 มา
จากสายตน อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี และสายตนท่ี 5 มาจากสายตน อ.สชิล จ.นครศรีธรรมราช  

1.2 พาโหม  
จากการสำรวจและรวบรวมตนพาโหมในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน จำนวน 5 แหลง พบวา การเจริญเติบโตของพาโหมมีความ

สูงตนเฉลีย่ 197.50 เซนติเมตร ขนาดตนเฉลี่ย 0.22 เซนติเมตร ความกวางใบเฉลี่ย 3.30 เซนติเมตร และความยาวใบเฉลี่ย 7.74 
เซนติเมตร  

ทำการคัดเลือกพาโหมมา 2 แหลง ท่ีมีลักษณะท่ีดีใหผลผลิตสูงและตอบสนองตอสภาพพ้ืนท่ีปลูก ไดแก สายตนท่ี 1 มา
จากสายตน ต.ทาอุแท จ.สรุาษฎรธานี และในสายตนท่ี 5 มาจากสายตน อ.ไชยา จ.สุราษฎรธานี  

1.3 ออดิบ  
จากการสำรวจและรวบรวมตนออดิบในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน จำนวน 5 แหลง พบวา การเจริญเติบโตของออดิบมีความสูง

ตนเฉลีย่ 80 เซนติเมตร มีเสนผานศูนยกลางทรงพุมเฉลี่ย 98 เซนติเมตร และจำนวนทางใบเฉลีย่ 6 ใบตอตน 
ทำการคัดเลือกออดิบมา 2 แหลง ท่ีมีลักษณะท่ีดีใหผลผลติสูงและตอบสนองตอสภาพพ้ืนท่ีปลูก ไดแก สายตน ท่ี 2 มา

จากสายตน ต.ทาอุแท จ.สรุาษฎรธานี และสายตนท่ี 5 มาจากสายตน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช  
1.4 ยำแย  
จากการสำรวจและรวบรวมตนยำแยในพื้นที่ภาคใตตอนบน จำนวน 5 แหลง พบวา การเจริญเติบโตของยำแยมีความสงู

ตนเฉลี่ย 14.2 เซนติเมตร จำนวนยอดตอกอเฉลี่ย 2 ยอดตอกอ มีเสนผานศูนยกลางทรงพุมเฉลี่ย 7.7 เซนติเมตร มีเสนผาน
ศูนยกลางยอดเฉลี่ย 0.2 เซนติเมตร และมีน้ำหนักของยอดเฉลี่ย 1.1 กรัมตอยอด 

ทำการคัดเลือกยำแยมา 2 แหลง ท่ีมีลักษณะท่ีดีใหผลผลิตสูงและตอบสนองตอสภาพพ้ืนท่ีปลกู ไดแก สายตนท่ี 2 มาจาก
สายตน อ.ทับปุด จ.พังงา และสายตนท่ี 3 มาจากสายตน อ.พนม จ.สุราษฎรธานี 
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2. ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎรธานี 
ดำเนินการสำรวจ และรวบรวมพันธุพืชผักพื้นเมืองภาคใตตอนบน จำนวน 4 ชนิดพืช ไดแก ราน้ำ เปราะหอม ผักแวน และผักชี
ลอม  

 2.1 ผักราน้ำ 
จากการสำรวจและรวบรวมผักราน้ำในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน จำนวน 3 แหลง พบวา การเจรญิเติบโตของผักราน้ำมีความสูง

ตนเฉลีย่ 14.8 เซนติเมตร จำนวนยอดตอกอเฉลีย่ 8 ยอดตอกอ มีเสนผานศูนยกลางทรงพุมเฉลี่ย 21.6 เซนติเมตร มีเสนผาน
ศูนยกลางยอดเฉลี่ย 0.5 เซนตเิมตร และมีน้ำหนักของยอดเฉลี่ย 2.1 กรัมตอยอด 

ทำการคัดเลือกผักราน้ำมา 2 แหลง ท่ีมีลักษณะท่ีดีใหผลผลิตสูงและตอบสนองตอสภาพพ้ืนท่ีปลูก ไดแก สายตนท่ี 2 และ
สายตนท่ี 3 ซึ่งท้ัง 2 สายตนมีแหลงมาจาก ต.คลองพา อ.ทาชนะ จ.สุราษฎรธานี 
 2.2 ผักชีลอม 

จากการสำรวจและรวบรวมพันธุผกัชีลอมในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน จำนวน 5 แหลง พบวา การเจริญเตบิโตของผักชีลอมมี
ความสูงตนเฉลี่ย 25.9 เซนติเมตร จำนวนยอดตอกอเฉลี่ย 9 ยอดตอกอ มีเสนผานศูนยกลางทรงพุมเฉลี่ย 20.3 เซนตเิมตร มีเสน
ผานศูนยกลางยอดเฉลี่ย 0.42 เซนติเมตร และมีน้ำหนักของยอดเฉลี่ย 1.1 กรัมตอยอด 

ทำการคัดเลือกผักชีลอมมา 2 แหลง ท่ีมีลักษณะท่ีดีใหผลผลิตสูงและตอบสนองตอสภาพพ้ืนท่ีปลูก ไดแก สายตนท่ี 2 มา
จากสายตน ม.3 ต.คลองพา อ.ทาชนะ จ.สุราษฎรธานี และสายตนท่ี 3 มาจากสายตน ม.4 ต.คลองพา อ.ทาชนะ จ.สุราษฎรธานี 

2.3 ผักแวน 
จากการสำรวจและรวบรวมตนผักแวนในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน จำนวน 3 แหลง พบวา การเจรญิเติบโตของผักแวนมีความ

ยาวของกานใบเฉลี่ย 24 เซนติเมตร จำนวนยอดตอตนเฉลี่ย 11 ยอดตอตน มีเสนผานศูนยกลางทรงพุมเฉลี่ย 32.3 เซนตเิมตร มีเสน
ผานศูนยกลางยอดเฉลี่ย 0.2 เซนติเมตร และมีน้ำหนักของยอดเฉลีย่ 2.3 กรัมตอยอด 
 ทำการคัดเลือกผักแวนมา 2 แหลง ท่ีมีลักษณะท่ีดีใหผลผลติสูงและตอบสนองตอสภาพพ้ืนท่ีปลูก ไดแก สายตนท่ี 1 มาจาก
สายตน ม.3 ต.ทาชนะ อ.ทาชนะ จ.สุราษฎรธานี และสายตนท่ี 3 มาจากสายตน ม.6 ต.ทาชนะ อ.ทาชนะ จ.สุราษฎรธานี 

2.4 เปราะหอม  
จากการสำรวจและรวบรวมตนเปราะหอมในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน จำนวน 5 แหลง พบวา การเจริญเติบโตของเปราะหอม

มีความสูงของกอเฉลี่ย 18.5 เซนตเิมตร จำนวนยอดเฉลี่ย 7 ยอดตอกอ มีเสนผานศูนยกลางทรงพุมเฉลี่ย 45.2 เซนติเมตร มีเสนผาน
ศูนยกลางยอดเฉลี่ย 1.1 เซนตเิมตร และมีน้ำหนักของยอดเฉลี่ย 3.4 กรัมตอยอด  

ทำการคัดเลือกเปราะหอมมา 2 แหลง ท่ีมีลักษณะท่ีดีใหผลผลติสงูและตอบสนองตอสภาพพ้ืนท่ีปลกู ไดแก สายตนท่ี 3 
และสายตนท่ี 5 ซึ่งท้ัง 2 สายตนมแีหลงมาจาก ต.คลองพา อ.ทาชนะ จ.สุราษฎรธานี  
3. ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา  
ดำเนินการสำรวจ และรวบรวมพันธุพืชผักพ้ืนเมืองภาคใตตอนบน จำนวน 4 ชนิดพืช ไดแก เรว ดาหลา ผักกูด และผักริ้น  
 3.1 ดาหลา  
 จากการสำรวจและรวบรวมตนดาหลาในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน จำนวน 5 แหลง พบวา การเจริญเติบโตของดาหลามีความ
สูงของตนเฉลี่ย 161.8 เซนติเมตร มีเสนผานศูนยกลางทรงพุมเฉลี่ย 141.7 เซนติเมตร มีจำนวนหนอใหมเฉลี่ย 6 หนอตอกอ มสีีลำ
ตนและกอเปนสีเขียว 
 ทำการคัดเลือกดาหลามา 2 แหลง ท่ีมีลักษณะท่ีดีใหผลผลติสูงและตอบสนองตอสภาพพ้ืนท่ีปลูก ไดแก สายตนท่ี 1 มาจาก
สายตน ต.โคกเคียน อ.ตะก่ัวปา จ.พังงา และสายตนท่ี 4 มาจากสายตน ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา  

3.2 ผักกูด  
 จากการสำรวจและรวบรวมตนผักกูดในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน จำนวน 5 แหลง พบวา การเจริญเติบโตของผักกูดมีความสูง
ของตนเฉลี่ย 121.6 เซนติเมตร มเีสนผานศูนยกลางทรงพุมเฉลีย่ 59.7 เซนติเมตร มีจำนวนกอใหมเฉลี่ย 7 กอ และมีน้ำหนักยอด
เฉลี่ย 87.6 กรัมตอยอด  
 ทำการคัดเลือกผักกูดมา 2 แหลง ท่ีมีลักษณะท่ีดีใหผลผลิตสูงและตอบสนองตอสภาพพ้ืนท่ีปลูก ไดแก สายตนท่ี 1 มาจาก
สายตน ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา  และสายตนท่ี 3 มาจากสายตน ต.โคกเคียน อ.ตะก่ัวปา จ.พังงา  

3.3 ผักร้ิน  
 จากการสำรวจและรวบรวมตนผักริ้นในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน จำนวน 5 แหลง พบวา การเจริญเติบโตของผักริ้นมีความสูง
ของตนเฉลี่ย 37.5 เซนติเมตร มีเสนผานศูนยกลางกอเฉลี่ย 26 เซนติเมตร มีจำนวนไหลเฉลี่ย 4 ไหลตอกอ และมีน้ำหนักกอเฉลี่ย 
36.7 กรัมตอกอ  
 ทำการคัดเลือกผักริ้นมา 2 แหลง ท่ีมีลักษณะท่ีดีใหผลผลิตสูงและตอบสนองตอสภาพพ้ืนท่ีปลูก ไดแก สายตนท่ี 1 มาจาก
สายตน ม.2 ต.บางนายสี อ.ตะก่ัวปา จ.พังงา และสายตนท่ี 3 มาจากสายตน ต.นาเตย อ.ทายเหมือง จ.พังงา  
 3.4 เรว  
 จากการสำรวจและรวบรวมตนเรวในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน ซึ่งไดรวมรวมไวจำนวน 2 แหลง พบวา การเจริญเติบโตของเรว
มีความสูงของตนเฉลี่ย 140.3 เซนติเมตร มีเสนผานศูนยกลางทรงพุมเฉลี่ย 80.4 เซนตเิมตร และมีจำนวนหนอใหมเฉลี่ย 11 หนอ  



106 
 

 

AINR 1st 
ทำการเลือกเรวจาก 2 แหลง ท่ีมีลกัษณะท่ีดีใหผลผลติสูงและตอบสนองตอสภาพพ้ืนท่ีปลูก ไดแก สายตนท่ี 1 มาจากสาย

ตน ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา และสายตนท่ี 2 มาจากสายตน ต.รมณีย อ.กะปง จ.พังงา  
4. ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร 
ดำเนินการสำรวจ และรวบรวมพันธุพืชผักพ้ืนเมืองภาคใตตอนบน จำนวน 4 ชนิดพืช ไดแก ลำเท็ง กระวาน มะระข้ีนก และบุกเตียง  
 4.1 ลำเท็ง 
 จากการสำรวจและรวบรวมตนลำเท็งในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน จำนวน 5 แหลง พบวา การเจรญิเติบโตของลำเท็งมีความสูง
ของตนเฉลี่ย 40.1 เซนติเมตร มีจำนวนยอดเฉลี่ย 4 ยอดตอกอ มีเสนผานศูนยกลางทรงพุมเฉลี่ย 49.2 เซนติเมตร มีเสนผาน
ศูนยกลางยอดเฉลี่ย 2.9 เซนตเิมตร และมีน้ำหนักยอดเฉลี่ย 6.48 กรัมตอยอด 
 ทำการคัดเลือกลำเท็งมา 2 แหลง ท่ีมีลักษณะท่ีดีใหผลผลิตสูงและตอบสนองตอสภาพพ้ืนท่ีปลูก ไดแก สายตนท่ี 1 มาจาก
สายตน ต.สลุย อ.ทาแซะ จ.ชุมพร และสายตนท่ี 2 มาจากสายตน ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร  
 4.2 กระวาน  

จากการสำรวจและรวบรวมตนกระวานในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน จำนวน 5 แหลง พบวา การเจริญเติบโตของกระวานมี
ความสูงของตนเฉลีย่ 160.6 เซนติเมตร มีจำนวนยอดเฉลี่ย 4 ยอดตอกอ มีเสนผานศูนยกลางทรงพุมเฉลี่ย 49.2 เซนติเมตร มีขนาด
ตนเฉลีย่ 1.2 เซนติเมตร มีจำนวนหนอเฉลี่ย 4 หนอตอกอ และมีน้ำหนักหนอเฉลี่ย 16.3 กรัม 

ทำการคัดเลือกกระวานมา 2 แหลง ท่ีมีลักษณะท่ีดีใหผลผลิตสูงและตอบสนองตอสภาพพ้ืนท่ีปลูก ไดแก สายตนท่ี 1 มา
จากสายตน อ.ทาแซะ จ.ชุมพร และสายตนท่ี 2 มาจากสายตน อ.เมือง จ.ชุมพร  

4.3 บุกเตียง  
จากการสำรวจและรวบรวมตนบุกเตียงในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน จำนวน 5 แหลง พบวา การเจริญเติบโตของบุกเตยีงท่ี

คัดเลือกมีความสูงตนเหนือดินเฉลีย่ 47.10 เซนติเมตร มีเสนผานศนูยกลางทรงพุมเฉลี่ย 22.80 เซนติเมตร มีเสนผานศูนยกลางตน
เหนือดินเฉลี่ย 7.8 มิลลเิมตร และน้ำหนักตนเหนือดินเฉลี่ย 20.5 กรมั 

ทำการคัดเลือกบุกเตยีงมา 2 แหลง ท่ีมีลักษณะท่ีดีใหผลผลิตสูงและตอบสนองตอสภาพพ้ืนท่ีปลูก ไดแก สายตนท่ี 1 มา
จากสายตน ต.สลุย อ.ทาแซะ จ.ชุมพร และสายตนท่ี 4 มาจากสายตน อ.สวี จ.ชุมพร  

4.4 มะระขี้นก  
จากการสำรวจและรวบรวมตนมะระข้ีนกในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร จำนวน 5 แหลง พบวา การเจริญเตบิโตของมะระข้ีนกท่ี

คัดเลือกมีความสูงตนเฉลี่ย 214.8 เซนติเมตร มีขนาดตนเฉลี่ย 0.5 เซนติเมตร วันดอกบาน(หลังยายปลูก)เฉลี่ย 43 วัน และมีน้ำหนัก
ผลเฉลี่ย 5.6 กรัม 
 ทำการคัดเลือกมะระข้ีนกมา 2 แหลง ท่ีมีลักษณะท่ีดีใหผลผลิตสูงและตอบสนองตอสภาพพ้ืนท่ีปลูก ไดแก สายตนท่ี 2 มาจาก
สายตน อ.ทาแซะ จ.ชุมพร และสายตนท่ี 3 มาจากสายตน อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร  
5. ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง  
ดำเนินการสำรวจ และรวบรวมพันธุพืชผักพ้ืนเมืองภาคใตตอนบน จำนวน 4 ชนิดพืช ไดแก ปุดนา สมกบ ผักเอ้ือง และ ผักชอง  

5.1 ปุดนา 
จากการสำรวจและรวบรวมตนปุดนาในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน จำนวน 5 แหลง พบวา การเจริญเติบโตของปุดนา มีความ

กวางใบเฉลี่ย 5.3 เซนติเมตร มคีวามยาวใบเฉลีย่ 36.2 เซนตเิมตร มคีวามสูงตนเฉลี่ย 102.8 เซนติเมตร มีจำนวนหนอเฉลี่ย 38 หนอ 
และมเีสนผานศูนยกลางเฉลีย่ 5.56 เซนติเมตร 

ทำการคัดเลือกปุดนามา 2 แหลง ท่ีมีลักษณะท่ีดีใหผลผลิตสูงและตอบสนองตอสภาพพ้ืนท่ีปลูก ไดแก สายตนท่ี 5 และสาย
ตนท่ี 4 ซึ่งท้ัง 2 สายพันธุ มีแหลงสายตนมาจาก อ. เชียรใหญ จ.นครศรีธรรมราช  

5.2 สมกบ  
จากการสำรวจและรวบรวมตนสมกบในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน จำนวน 5 แหลง พบวาการเจรญิเติบโตของสมกบ มีความยาว

ใบเฉลี่ย 1.3 ซม. มีความกวางใบเฉลี่ย 1.88 ซม. และความยาวตนเฉลี่ย 20.3 ซม.  
ทำการคัดเลือกปุดนามา 2 แหลง ท่ีมีลักษณะท่ีดีใหผลผลติสูงและตอบสนองตอสภาพพ้ืนท่ีปลูก ไดแก สายตนท่ี 3 และ

สายตนท่ี 2 ซึ่งท้ัง 2 สายพันธุ มีแหลงสายตนมาจาก อ.กระบุรี จ.ระนอง  
5.3 ผักเอ้ือง  
จากการสำรวจและรวบรวมผักเอ้ืองในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน จำนวน 5 แหลง พบวาการเจริญเติบโตของผักเอ้ือง มีความ

ยาวใบเฉลี่ย 12.4 ซม. ความกวางใบเฉลี่ย 2.9 ซม. ความสูงตนเฉลี่ย 99.4 ซม.และเสนผานศูนยกลางเฉลี่ย 5.41 ซม.  
ทำการคัดเลือกผักเอ้ืองมา 2 แหลง ท่ีมีลักษณะท่ีดีใหผลผลิตสูงและตอบสนองตอสภาพพ้ืนท่ีปลูก ไดแก สายตน 4 มาจาก

สายตน อ.กระบุรี จ.ระนอง และสายตนท่ี 5 มาจากสายตน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง  
5.4 ผักชอง  
จากการสำรวจและรวบรวมผักชองในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน จำนวน 5 แหลง พบวาการเจริญเติบโตของผักชอง มีความกวาง

ใบเฉลี่ย 0.58 ซม. และมีความยาวใบเฉลี่ย 21.8 ซม.  
ทำการคัดเลือกผักชองมา 2 แหลง ท่ีมีลักษณะท่ีดีใหผลผลิตสูงและตอบสนองตอสภาพพ้ืนท่ีปลูก ไดแก สายตนท่ี 4 มา

จากสายตน อ.กระบุรี จ.ระนอง และสายตนท่ี 3 มาจากสายตน อ.ครุะบุรี  จ.พังงา  
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6. ศูนยวิจยัและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช 
ดำเนินการสำรวจ และรวบรวมพันธุพืชผักพ้ืนเมืองภาคใตตอนบน จำนวน 4 ชนิดพืช ไดแก ผักบุง บอน บัวบก และชะพลู  
  6.1 ผักบุง 
 จากการสำรวจและรวบรวมผักบุงในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน จำนวน 3 แหลง พบวาการเจริญเติบโตของผักบุง มีความสูงเฉลีย่ 
74.7 ซม. มีน้ำหนักตนเฉลีย่ 8.5 กรัม และมีจำนวนใบตอตนเฉลีย่ 18 ใบ 
 ทำการคัดเลือกผักบุงมา 2 แหลง ท่ีมีลักษณะท่ีดีใหผลผลิตสูงและตอบสนองตอสภาพพ้ืนท่ีปลูก ไดแก สายตนท่ี 3 มาจากสาย
ตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช และสายตนท่ี 2 มาจากสายตน อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช  

6.2 บัวบก 
 จากการสำรวจและรวบรวมตนบัวบกในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน จำนวน 4 แหลง พบวาการเจริญเติบโตของบัวบก มีเสนผาน
ศูนยกลางใบเฉลีย่ 4.3 ซม. มีจำนวนใบตอตนเฉลี่ย 15-20 ใบ และมีความยาวไหลเฉลีย่ 8.9 ซม. 

ทำการคัดเลือกบัวบกมา 2 แหลง ท่ีมีลักษณะท่ีดีใหผลผลิตสูงและตอบสนองตอสภาพพ้ืนท่ีปลูก ไดแก สายตนท่ี 1 และ
สายตนท่ี 2 ซึ่งท้ัง 2 สายตนมีแหลงมาจาก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช  

6.3 ชะพล ู
 จากการสำรวจและรวบรวมตนชะพลูในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน จำนวน 4 แหลง พบวาการเจริญเติบโตของตนชะพลูมีความยาว
ลำตนเฉลี่ย 67.8 ซม. มีความกวางใบเฉลี่ย 7.4 ซม. มีความยาวใบเฉลี่ย 9.2 ซม. และมีสดีอกเปนสีขาว 
 ทำการคัดเลือกชะพลูมา 2 แหลง ท่ีมีลักษณะท่ีดีใหผลผลิตสูงและตอบสนองตอสภาพพ้ืนท่ีปลูก ไดแก สายตนท่ี 1 มาจากสาย
ตน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช และสายตนท่ี2 มาจากสายตน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  

6.4 บอน 
 จากการสำรวจและรวบรวมตนบอนในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน จำนวน 4 แหลง พบวาการเจรญิเติบโตของบอน มีความกวางใบ
เฉลี่ย 32.5 ซม. มีความยาวใยเฉลีย่ 36.6 ซม. มีความยาวกานใบเฉลี่ย 79 ซม. มจีำนวนใบตอตนเฉลีย่ 8 ใบ และมรีูปรางใบคลาย
รูปหัวใจ  
 ทำการคัดเลือกบอนมา 2 แหลง ท่ีมีลักษณะท่ีดีใหผลผลิตสูงและตอบสนองตอสภาพพ้ืนท่ีปลูก ไดแก สายตนท่ี 1 มาจากสาย
ตน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช และสายตนท่ี 3 มาจากสายตน อ.เมอืง จ.นครศรีธรรมราช                     
7. ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบ่ี 
ดำเนินการสำรวจ และรวบรวมพันธุพืชผักพ้ืนเมืองภาคใตตอนบน จำนวน 4 ชนิดพืช ไดแก แส ผักหนาม กระทือ และสมเขาคัน  
 7.1 แส 

จากการสำรวจและรวบรวมตนแสในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน จำนวน 5 แหลง พบวาการเจรญิเติบโตของแส มีจำนวนตนตอ
กอเฉลี่ย 16 กอ มีน้ำหนักสดตอกอเฉลี่ย 31.9 กรัม มีน้ำหนักสดตอตนเฉลีย่ 1.8 กรัม และมีใบยาวเฉลี่ย 35.68 ซม. 

ทำการคัดเลือกแสมา 2 แหลง ท่ีมีลักษณะท่ีดีใหผลผลิตสูงและตอบสนองตอสภาพพ้ืนท่ีปลูก ไดแก สายตนท่ี 1 มาจาก
สายตน อ.คลองทอม จ.กระบ่ี และสายตนท่ี 2 มาจากสายตน อ.อาวลึก จ.กระบ่ี      

7.2 ผักหนาม  
จากการสำรวจและรวบรวมผักหนามในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน จำนวน 5 แหลง พบวาการเจริญเติบโตของผักหนาม มีความ

สูงตนเฉลีย่ 37.4 ซม. มีเสนผานศนูยกลางลำตนเฉลี่ย 12.2 มม. มีใบกวางเฉลี่ย 27 ซม. และมีความยาวใบเฉลี่ย 23.5 ซม. 
 ทำการคัดเลือกผักหนามมา 2 แหลง ท่ีมีลักษณะท่ีดีใหผลผลิตสูงและตอบสนองตอสภาพพ้ืนท่ีปลูก ไดแก สายตนท่ี 1 มาจาก
สายตน อ.ลำทับ จ.กระบ่ี และสายตนท่ี 2 มาจากสายตน อ.คลองทอม จ.กระบ่ี  

7.3 กระทือ  
จากการสำรวจและรวบรวมตนกระทือในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน จำนวน 5 แหลง พบวาการเจริญเตบิโตของกระทือ มีการ

เจริญเติบโตความสูงตนเฉลี่ย 46.2 ซม. มีเสนผานศูนยกลางลำตนเฉลี่ย 8.5 มม. มีจำนวนตนตอกอเฉลี่ย 7 ตน มีจำนวนใบตอตน
เฉลี่ย 10 ใบ มีความกวางใบเฉลี่ย 6.6 ซม. และมีความยาวใบเฉลีย่ 22.7 ซม. 
 ทำการคัดเลือกกระทือมา 2 แหลง ท่ีมีลักษณะท่ีดีใหผลผลิตสูงและตอบสนองตอสภาพพ้ืนท่ีปลูก ไดแก สายตนท่ี 1 มาจาก
สายตน อ.อาวลึก จ.กระบ่ี และสายตนท่ี 2 มาจากสายตน อ.คลองทอม จ.กระบ่ี  

7.4 สมเขาคัน  
จากการสำรวจและรวบรวมตนสมเขาคันในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน จำนวน 5 แหลง พบวาการเจริญเตบิโตของสมเขาคัน มี

จำนวนขอตอตนเฉลีย่ 208 ขอ มีความกวางใบเฉลี่ย 4 ซม. มีความยาวใบเฉลี่ย 6.8 ซม. มีจำนวนใบตอตนเฉลีย่ 532 ใบ มีขนาดเสน
ผานศูนยกลางผลเฉลีย่ 14 มม. และมีน้ำหนักผลตอตนเฉลี่ย 17.7 กรัม  

ทำการคัดเลือกสมเขาคันมา 2 แหลง ท่ีมีลักษณะท่ีดีใหผลผลิตสูงและตอบสนองตอสภาพพ้ืนท่ีปลูก ไดแก สายตนท่ี 3 มา
จากสายตน อ.อาวลึก จ.กระบ่ี และสายตนท่ี 1 มาจากสายตน อ.เมอืง จ.กระบ่ี  
8. ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต 
ดำเนินการสำรวจ และรวบรวมพันธุพืชผักพ้ืนเมืองภาคใตตอนบน จำนวน 7 ชนิดพืช ไดแก กระเจี๊ยบแดง ผักลิ้นหาน พริกข้ีนก ผัก
กระเฉด ผักกาดนกเขา ผักเสี้ยน และตาลปตรษี  

8.1 ผักลิ้นหาน 
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จากการสำรวจและรวบรวมตนผักลิ้นหานในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน จำนวน 5 แหลง พบวา การเจรญิเตบิโตของผักลิ้นหาน 

มีความสูงของตนเฉลี่ย 4.1 ซม. มเีสนผานศูนยกลางทรงพุมทิศ ออก-ตก เฉลี่ย 15.5 ซม. มีเสนผานศูนยกลางทรงพุมทิศ เหนือ-ใต 
เฉลี่ย 16.5 ซม. มีน้ำหนักตนเฉลีย่ 5.2 กรัม และมีจำนวนใบตอตนเฉลี่ย 16 ใบ  
 ทำการคัดเลือกผักลิ้นหาน 2 แหลง ท่ีมีลักษณะท่ีดีใหผลผลติสูงและตอบสนองตอสภาพพ้ืนท่ีปลูก ไดแก สายตนท่ี 1 มา และ
สายตนท่ี 4 ซึ่งท้ัง 2 สายตนมีแหลงมาจากสายตน อ.ถลาง จ.ภเูก็ต  

8.2 ตาลปตรษี 
จากการสำรวจและรวบรวมตนตาลปตรษีในพื ้นที่ภาคใตตอนบน จำนวน 5 แหลง พบวาการเจริญเติบโตของ

ตาลปตรษี มีน้ำหนักผลผลิตเฉลี่ย 137 กรัม และมีจำนวนกานเฉลี่ย 10 กานตอกอ 
ทำการคัดเลือกตาลปตรษี 2 แหลง ท่ีมีลักษณะท่ีดีใหผลผลติสูงและตอบสนองตอสภาพพ้ืนท่ีปลูก ไดแก สายตนท่ี 2 มา

จากสายตน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช และสายตนท่ี 5 มาจากสายตน อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี  
8.3 กระเจี๊ยบ  
จากการสำรวจและรวบรวมตนกระเจี๊ยบในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน จำนวน 5 แหลง พบวาการเจริญเตบิโตตนกระเจีย๊บ มี

ความสูงของตนเฉลีย่ 122.3 ซม. มีเสนผานศูนยกลางทรงพุมทิศ ออก-ตก เฉลี่ย 104.7 ซม. มีเสนผานศูนยกลางทรงพุมทิศ เหนือ-
ใต เฉลี่ย 108.3 ซม. มีน้ำหนักตนเฉลี่ย 772.4 กรัมตอตน และมีจำนวนยอดเฉลีย่ 27 ยอดตอตน 

ทำการคัดเลือกกระเจี๊ยบมา 2 แหลง ท่ีมีลักษณะท่ีดีใหผลผลิตสูงและตอบสนองตอสภาพพ้ืนท่ีปลูก ไดแก สายตนท่ี 1 มา
จากสายตน อ.ถลาง จ.ภูเก็ต และสายตนท่ี 3 มาจากสายตน อ.เมือง จ.ภูเก็ต  

8.4 ผักกาดนกเขา  
จากการสำรวจและรวบรวมผักกาดนกเขาในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน จำนวน 5 แหลง พบวาการเจริญเติบโตตนผักกาดนกเขา 

มีความสูงตนเฉลีย่ 24.04 ซม. มีน้ำหนักตนเฉลี่ย 6.4 กรัมตอตน มเีสนผานศูนยกลางทรงพุมทิศ ออก-ตก เฉลี่ย 17.7 ซม. มีเสนผาน
ศูนยกลางทรงพุมทิศ เหนือ-ใต เฉลี่ย 17.4 ซม. และมจีำนวนใบตอตนเฉลีย่ 17 ใบ  

ทำการคัดเลือกผักกาดนกเขา 2 แหลง ท่ีมีลักษณะท่ีดีใหผลผลิตสูงและตอบสนองตอสภาพพ้ืนท่ีปลูก ไดแก สายตนท่ี 2 มา
จากสายตน อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี และสายตนท่ี 5 มาจากสายตน อ.ถลาง จ.ภูเก็ต  

8.5 ผักเสี้ยน  
จากการสำรวจและรวบรวมผักเสีย้นในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน จำนวน 5 แหลง พบวาการเจริญเติบโตตนผักเสีย้น มีความสูง

ของตนเฉลี่ย 39.5 ซม. มีน้ำหนักตนเฉลีย่ 14.5 กรัมตอตน มีเสนผานศูนยกลางทรงพุมทิศ ออก-ตก เฉลี่ย 25.0 ซม. มีเสนผาน
ศูนยกลางทรงพุมทิศ เหนือ-ใต เฉลี่ย 23.6 ซม.  และมีจำนวนใบตอตนเฉลีย่ 26 ใบ  
 ทำการคัดเลือกผักเสี้ยนมา 2 แหลง ท่ีมีลักษณะท่ีดีใหผลผลิตสูงและตอบสนองตอสภาพพ้ืนท่ีปลูก ไดแก สายตนท่ี 2 มาจาก
สายตน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช และสายตนท่ี 3 มาจากสายตน อ.เมือง จ.ภูเก็ต  

8.6 พริกขี้นก  
จากการสำรวจและรวบรวมตนพรกิข้ีนกในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน จำนวน 5 แหลง พบวาการเจรญิเติบโตพริกข้ีนก มีความ

สูงของตนเฉลี่ย 63.7 ซม. มีน้ำหนักตนเฉลี่ย 35.1 กรัมตอตน มีเสนผานศูนยกลางทรงพุมทิศ ออก-ตก เฉลี่ย 58.5 ซม. มีเสนผาน
ศูนยกลางทรงพุมทิศ เหนือ-ใต เฉลี่ย 58.1 ซม. และจำนวนผลผลิต 85 ผลตอตน  
 ทำการคัดเลือกพริกข้ีนกมา 2 แหลง ท่ีมีลักษณะท่ีดีใหผลผลติสูงและตอบสนองตอสภาพพ้ืนท่ีปลูก ไดแก สายตนท่ี 2 มาจาก
สายตน อ.ถลาง จ.ภูเก็ต และสายตนท่ี 3 มาจากสายตน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

8.7 ผักกะเฉด 
จากการสำรวจและรวบรวมผักกะเฉดในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน จำนวน 5 แหลง พบวาการเจรญิเติบโตผักกะเฉด มีน้ำหนัก

ผลผลติเฉลีย่ 237.3 กรัม และมีจำนวนยอดเฉลีย่ 46 ยอดตอตน  
ทำการคัดเลือกผักกะเฉดมา 2 แหลง ท่ีมีลักษณะท่ีดีใหผลผลิตสูงและตอบสนองตอสภาพพ้ืนท่ีปลูก ไดแกสายตนท่ี 3 มา 

และสายตนท่ี 5 ซึ่งท้ัง 2 สายพันธุมีแหลงมาจากสายตน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช  
ผลการทดลองการสำรวจ รวบรวม อนุรักษ และคัดเลือกพันธุพืชผักพ้ืนเมืองภาคใต จำนวน 35 ชนิดพืช จากแหลงปลูก

ตาง ๆ ท่ัวเขตพ้ืนท่ีภาคใตตอนบนไดพันธุพืช 70 สายพันธุดังน้ี 
 

สถานที่ดำเนินการ ชนิดพืชผัก สายตนที ่ แหลงสายพันธุ ภาพสายพันธุ 

สวพ.7 1. แหมะ สายตนที่ 1 

สายตนที่ 5 

จ.สุราษฎรฯ 

จ. นครศรีฯ   

 2. ยานพาโหม สายตนที่ 1 

สายตนที่ 5 

จ.สุราษฎรฯ 

จ.สุราษฎรฯ   
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สถานที่ดำเนินการ ชนิดพืชผัก สายตนที ่ แหลงสายพันธุ  

 3. ออดิบ สายตนที่ 2 

สายตนที่ 5 

จ.สุราษฎรฯ 

จ. นครศรีฯ   

 4. ยำแย สายตนที่ 2 

สายตนที่ 3 

จ. พังงา 

จ.สุราษฎรฯ   

ศวพ.สุราษฎรธาน ี 5. ราน้ำ สายตนที่ 2 

สายตนที่ 3 

จ.สุราษฎรฯ 

จ.สุราษฎรฯ   

 6. ผักชีลอม สายตนที่ 4 

สายตนที่ 3 

จ.สุราษฎรฯ 

จ.สุราษฎรฯ   

 7. ผักแวน สายตนที่ 1 

สายตนที่ 3 

จ.สุราษฎรฯ 

จ.สุราษฎรฯ   

 8. เปราะหอม สายตนที่ 3 

สายตนที่ 5 

จ.สุราษฎรฯ 

จ.สุราษฎรฯ   

ศวพ.พังงา 9. ดาหลาบาน สายตนที่ 1 

สายตนที่ 4 

จ. พังงา 

จ. พังงา    

 10. เรว สายตนที่ 1 

สายตนที่ 2 

จ. พังงา 

จ. พังงา   

 11. ผักกูด สายตนที่ 1 

สายตนที่ 3 

จ. พังงา 

จ. พังงา   

 12. ผักร้ิน สายตนที่ 1 

สายตนที่ 3 

จ. พังงา 

จ. พังงา   

ศวพ.ชุมพร 13. ลำเท็ง สายตนที่ 1 

สายตนที่ 2 

จ. ชุมพร 

จ. ชุมพร   

 14. กระวาน สายตนที่ 1 

สายตนที่ 2 

จ. ชุมพร 

จ. ชุมพร   

 15. บุกเตียง สายตนที่ 1 

สายตนที่ 4 

จ. ชุมพร 

จ. ชุมพร   

 16. มะระขี้นก สายตนที่ 2 

สายตนที่ 3 

จ. ชุมพร 

จ. ชุมพร   

ศวพ.ระนอง 17. ปุดนา สายตนที่ 4 

สายตนที่ 5 

จ. นครศรีฯ 

จ. นครศรีฯ     

 18. สมกบ สายตนที่ 3 

สายตนที่ 2 

จ. ระนอง 

จ. ระนอง       

 
19. ผักเอื้อง สายตนที่ 4 

สายตนที่ 5 
จ. ระนอง 
จ. ระนอง 

 

      
 
 
 

 
20. ผักชอง สายตนที่ 4 จ. พังงา 
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สายตนที่ 3 จ. พังงา 

      
 
 
 

ศวพ.
นครศรีธรรมราช 

21. ผักบุงไทย สายตนที่ 3 
สายตนที่ 2 

จ. นครศรีฯ 
จ. นครศรีฯ 

 

  

 
22. บัวบก สายตนที่ 1 

สายตนที่ 2 
จ. นครศรีฯ 
จ. นครศรีฯ 

 

  

 
23. ชะพลู สายตนที่ 4 

สายตนที่ 5 
จ. นครศรีฯ 
จ. นครศรีฯ 

 

  

 
24. บอน สายตนที่ 4 

สายตนที่ 5 
จ. นครศรีฯ 
จ. นครศรีฯ 

 

   

ศวพ.กระบี ่
25. แส สายตนที่ 1 

สายตนที่ 2 
จ. กระบี ่
จ. กระบี ่

    

 
26.ผักหนาม สายตนที่ 1 

สายตนที่ 2 
จ. กระบี ่
จ. กระบี ่

 

    

 
27.กระทือ สายตนที่ 1 

สายตนที่ 2 
จ. กระบี ่
จ. กระบี ่

 

    

 
28. สมเขาคัน สายตนที่ 3 

สายตนที่ 1 
จ. กระบี ่
จ. กระบี ่

 

     
 

ศวพ.ภูเกต็ 
29. ผักล้ินหาน สายตนที่ 1 

สายตนที่ 4 
จ. ภูเก็ต 
จ. ภูเก็ต 

 

     

 
30. ตาลปตรษ ี สายตนที่ 2 

สายตนที่ 5 
จ. นครศรีฯ 
จ. สุราษฎรฯ 

 

    

 
31. กระเจี๊ยบแดง สายตนที่ 1 

สายตนที่ 3 
จ. ภูเก็ต 
จ. ภูเก็ต 

 

    
 
 

 
32. ผักกาดนกเขา สายตนที่ 2 

สายตนที่ 5 
จ. สุราษฎรฯ 
จ. ภูเก็ต 

 

      
 
 

 
33. ผักเส้ียน สายตนที่ 1 

สายตนที่ 3 
จ. นครศรีฯ 
จ. ภูเก็ต 

 

     
 
 

 
34. พริกขี้นก สายตนที่ 2 

สายตนที่ 3 
จ. ภูเก็ต 
จ. ภูเก็ต 

 

     
 
 

 
35. ผักกระเฉด สายตนที่ 3 

สายตนที่ 5 
จ. นครศรีฯ 
จ. พังงา 

 

     
 
 

สรุปผล  
การสำรวจ และรวบรวมพันธุพืชผักพ้ืนเมืองภาคใต จากแหลงปลูกตางๆ จำนวน 35 ชนิดพืช ไดแก แหมะ พาโหม ออดิบ 

ยำแย ผักราน้ำ ผักชีลอม ผักแวน เปราะหอม เรว ดาหลาบาน ผักกูด ผักริ้น ลำเท็ง กระวาน บุกเตียง มะระข้ีนก ปุดนา สมกบ ผัก
เอื้อง ชอง ผักบุงไทย บัวบก ชะพลู บอน แส ผักหนาม กะทือ สมเขาคัน ผักเสี้ยน พริกขี้นก ผักลิ้นหาน ตาลปตรษี กระเจี๊ยบ 
ผักกาดนกเขา และผักกระเฉด ชนิดละ 5 สายตน นำมาปลูกเปรียบเทียบใน 8 สถานท่ี แลวทำการคัดเลือกสายตนท่ีใหผลผลิตท่ีสูง 
และตอบสนองตอสภาพพ้ืนท่ีปลูกท่ีมีความแตกตางกัน จากผลการดำเนินการ สามารถคัดเลือกสายพันธุท่ีมีลักษณะการเจรญิเติบโต
ดี ใหผลผลิตสูง และรสชาติดี เหมาะสำหรับปลูกเชิงพานิชยได ชนิดละ 2 สายพันธุ จำนวน 70 สายพันธุ ซึ่งพืชผักพื้นเมืองแตละ
ชนิด มีลักษณะการเจริญเติบโตทางกายภาพ และคุณภาพผลผลิตแตกตางกัน ขึ ้นอยู กับสายพันธุ พืช ฤดูกาลผลิต และ
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สภาพแวดลอมของแปลงปลูก อายุเก็บเกี่ยวของผลผลิตจะแตกตางกันออกไป ตามอายุของตนกลาปลูก และการจัดการของแตละ
พ้ืนท่ี 
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การชักนำใหเพ่ิมปริมาณสารหอม 2AP ในพันธุขาวหอมไทยโดยการใชกาบา โพรลีน และซิงคคลอไรด 
Induction to Increase the Amount of Aromatic Compound 2AP in Thai Fragrant Rice 

Cultivars by using GABA, Proline and Zinc Chloride 
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บทคัดยอ 
ขาวหอมเปนขาวคุณภาพสูงที่สามารถสรางรายไดใหกับเกษตรกรไทย ปจจุบันไดรับเสียงสะทอนจากผูบริโภคเกี่ยวกับ

เรื่องคุณภาพความหอมที่ไมเหมือนเดิม ซึ่งอาจเกิดจากพันธุขาว สภาพแวดลอม การจัดการในแปลงปลูก และการจัดการหลังเก็บ
เกี่ยว ดังนั้น จึงไดศึกษาการเพิ่มสารหอม 2-acetyl-1-pyrroline (2AP) ในเมล็ดขาวดวยการชักนำของจุลธาตุและสารตั้งตนใน
กระบวนการสังเคราะห 2AP โดยฉีดพนซิงคคลอไรด กาบา และโพรลีน ทางใบในระยะตั้งทองในพันธุขาวหอมปทุมธานี1 และหอม
มาลัยแมน ในฤดูนาป ระหวางเดือนพฤษภาคม ถึง สิงหาคม 2564 ณ แปลงวิจัยขาว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กำแพงแสนแสน จ.นครปฐม วางแผนการทดลองแบบ Randomize Complete Block design จำนวน 3 ซ้ำ ประกอบดวย 4 สิ่ง
ทดลอง ไดแก สิ่งทดลองควบคุม (ไมฉีดพนสารเคมี) การฉีดพนซิงคคลอไรดความเขมขน 2 กรัม/ลิตร กาบา ความเขมขน 250 
มิลลิกรัม/ลิตร และ โพรลีน ความเขมขน 1 กรัม/ลิตร ในระยะขาวตั้งทอง ผลการทดลองพบวา การฉีดพนท้ังสามสารเขาสูใบไมทำ
ใหปริมาณและคุณภาพผลผลิตมีความแตกตางทางสถิติ แตการฉีดพนซิงคคลอไรดอาจเนื่องมาจากที่ความเขมขน 250 ppm สูง
เกินไปทำใหสงผลตอใบเปลี่ยนเปนสีน้ำตาล แตสามารถฟนตัวเปนปกติไดภายใน 7 วัน นอกจากน้ี การฉีดพนท้ังสามสารไมมีผลตอ
คุณภาพเมล็ดทางกายภาพ อยางไรก็ตาม การฉีดพนทั้งสามชนิดผลตอทำใหปริมาณแอมิโลสลดลงเล็กนอยในทั้งสองพันธุ สวน
อุณหภูมิแปงสุกไมมีความแตกตางทางสถิติ เมื่อทำการวิเคราะหและประเมินปริมาณ 2AP พบวา การฉีดพนทั้งสามสารทำให
ปริมาณ 2AP เพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยการฉีดพนกาบาทำใหปริมาณ 2AP เพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด รองลงมาคือ ซิงคคลอไรด 
และ โพรลีน ตามลำดับ ในขณะท่ีสิ่งทดลองควบคุมมีปริมาณ 2AP นอยท่ีสุด ซึ่งในพันธุขาวหอมปทุมธานี1 และหอมมาลัยแมน เมื่อ
ฉีดพนกาบามีปริมาณ 2AP เทากับ 4.38 และ 2.55 ppm ตามลำดับ ในขณะท่ีไมฉีดพนสารมีปริมาณ 2AP เทากับ 2.03 และ 1.04 
ppm ตามลำดับ นอกจากนี้ ผลการแสดงออกของยีน Osbadh2 สอดคลองกับปริมาณ 2AP ที่เพิ่มขึ้นในการฉีดพนดวยซิงคคลอ
ไรด กาบา และโพรลีน จากการทดลองสามารถสรุปไดวา การฉีดพนสารซิงคคลอไรด กาบา และโพรลีน ไมมีผลตอการใหผลผลิต 
แตสงผลตอปริมาณแอมิโลสเล็กนอย และทำใหปริมาณ 2AP เพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะการฉีดพนดวยกาบา 
คำสำคัญ: ขาวหอม, สารหอม, คณุภาพเมลด็, การฉีดพนทางใบ 
 

Abstract 
Fragrant rice is a kind of premium rice that can also generate income for Thai farmers. Currently, it has 

received feedback from consumers about the decreasing aroma quality that may be caused by the rice variety, 
environment, cultural practice and post-harvest management. Therefore, this study was conducted to increase 
the potential of fragrant rice cultivars with increased 2AP content by foliar sprays of GABA, proline and Zinc 
Chloride in Pathum Thani 1 and Hom Malaiman during the rainy season from May to August 2021 at the rice 
research field, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom Province. The randomize 
complete block design experiments were used with 3 replications, consisting of 4 treatments including a control 
(no chemical spraying), spraying GABA (250 mg/l), proline (1 g/l), and Zinc Chloride (2 g/l) at the booting stage. 
The results showed that foliar spraying of all three chemicals had no effect on the agronomic traits and grain 
yield in both varieties. However, zinc chloride spraying may be due to too high a concentration of 250 ppm 
causing the leaves to turn brown and it could recover to normal within seven days. Furthermore, the spraying 
of all three chemicals had no effect on grain physical quality. However, the amylose content was slightly 
decreased in both varieties. In addition, the gelatinization temperature was no statistical difference either. When 
considering 2AP content, it was found that the foliar spraying of all three chemicals resulted in a statistically 
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significant increase in 2AP. The GABA resulted in the greatest increase in 2AP content, followed by Zinc Chloride 
and proline, respectively, while the least of 2AP was found in control. In Pathum Thani 1 and Hom Malaiman 
varieties, the 2AP content when sprayed with GABA was 4.38 and 2.55 ppm, respectively, while no spraying gave 
the 2AP content as 2.03 and 1.04 ppm, respectively. In addition, the Osbadh2 gene expression was consistent 
with increased 2AP content when foliar sprays of GABA, proline and Zinc Chloride. It can be concluded that 
foliar sprayings of GABA, Proline and Zinc Chloride did not affect the yield but affected the amount of amylose 
slightly and increased the content of 2AP, especially when spraying with GABA.  
Keywords: Fragrant rice, Aromatic compound, Seed quality, Foliar spray 
 
บทนำ 

ขาวหอมไทยเปนขาวหอมที่มีคุณภาพดีทั้งดานคุณภาพการหุงตม รสชาติ และความหอมที่เปนเอกลักษณ ในปจจุบัน
ผูบริโภคทั้งชาวไทยและตางชาตินิยมรับประทานขาวหอมรองจากขาวหอมมะลิ 105 จึงถือไดวาขาวหอมเปนขาวเศรษฐกิจท่ี
สามารถสรางรายไดใหกับเกษตรกรไทย นอกจากนี้ขาวหอมไทยยังมีกลิ่นหอมใกลเคียงกับขาวหอมมะล ิ105 อีกดวย (Buttery et 
al., 1983) เชน ขาวหอมปทุมธานี 1 และเน่ืองจากขาวหอมมะลิ 105 เปนพันธุท่ีไวตอชวงแสงและปลูกไดเพียงปละครัง้ ดังน้ัน ขาว
หอมปทุมธานี1 ซึ่งเปนพันธุที่ไมไวตอชวงแสง จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่นยิมปลูก และสามารถปลูกไดตลอดทั้งป (สำนักวิจัยและ
พัฒนาขาว กรมการขาว, 2543) แตในปจจุบันไดรับเสยีงสะทอนจากผูบริโภคเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพความหอมที่ไมเหมือนเดิม เมื่อ
พิจารณาจากสาเหตุแลวอาจเกิดจากพันธุขาว การจัดการในแปลงปลูก และหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต อาจมีผลกระทบตอเสถียรภาพ
และคุณภาพความหอมของผลผลิตได (รณชัย ชางศรี และคณะ, 2558) 

Mo et al. (2016) รายงานวา การเพิ่มสังกะสี (Zn) ในขาวหอมภายใตหองทดลองสามารถเพิ่มปริมาณ 2AP ในขาวได 
อยางไรก็ตาม ยังไมมีรายงานเก่ียวกับผลของการใช Zn ทางใบเพ่ือเพ่ิมปริมาณ 2AP ในสภาพแปลง และไมมีการศึกษากลไกการใช 
Zn ท่ีสงผลตอการสังเคราะห 2AP ในขาวหอม  

Luo et al. (2020a) ไดทดลองการฉีดพน Zn ทางใบในขาวหอมที่ระยะออกรวง พบวา ปริมาณ 2AP เพิ่มขึ้นตามอตัรา
ความเขมขนท่ีเพ่ิมข้ึนของ Zn ทำใหกิจกรรมของเอมไซมเพ่ิมข้ึน ไดแก proline dehydrogenase, △1-pyrroline-5-carboxylic 
acid synthetase และdiamine oxidase ซึ่งเกี่ยวของกับกระบวนการสังเคราะห 2AP นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มปริมาณสารท่ี
เกี่ยวของกับสารตั้งตน ไดแก △1-pyrroline, proline และ pyrroline-5-carboxylic acid ทั้งนี้ การฉีดพน Zn ไมทำใหผลผลิต
ขาวหอมลดลง 

Yoshihashi et al. (2002) รายงานวาไนโตรเจนใน 2AP มาจากโพรลีนในขาวหอมและแสดงใหเห็นวา proline, 
ornithine และ glutamic acid เปนสารตั้งตนในกระบวนการสราง 2AP นอกจากนี้ Bao et al., (2018) และ Li et al., (2016) 
รายงานวา proline ถูกเปลี่ยนเปน 2AP ใน 3 ข้ันตอน คือ ข้ันแรก proline ถูกเปลี่ยนเปน △1-pyrrolidine-5-carboxylic (P5C) 
ท่ีเรงปฏิกิริยาโดย proline dehydrogenase (ProDH) จากน้ันข้ันตอนสอง P5C ถูกเปลี่ยนเปน △1-pyrroline ซึ่งเปนสารตั้งตน
ของกระบวนการสังเคราะห 2AP และข้ันตอนสุดทาย △1-pyrroline จะถูกเปลี่ยนเปน 2AP ในขาวหอมโดยปฏิกิริยาท่ีใชเอนไซม
หรือไมใชเอนไซม ดังน้ัน โพรลีนจึงมีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห 2AP ในขาวหอม 

Luo et al., (2020b) ไดใชสารละลายโพรลีน ฉีดพนพันธุขาวหอมในระยะออกรวงทำใหปริมาณ 2AP ในเมล็ดเพิ่มข้ึน
อยางมีนัยสำคัญ ซึ่งการที่ 2AP เพิ่มขึ้นนั้นสามารถยืนยันไดจากการตรวจพบปริมาณของ △1-pyrrolidine-5-carboxylic acid 
และ △1-pyrroline ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังพบวา การฉีดพนโพรลีนทำใหปริมาณของสารกาบาในเมล็ดลดลงอยางมีนัยสำคัญ 
และการฉีดพนโพรลีนไมมีนัยสำคัญในการเกิดทองไข คุณภาพการสี และปริมาณแอมิโลสของเมล็ดขาว 

Bradbury et al. (2008 )  พบว า ย ี น  BADH กระตุ นการส ั ง เ คร าะห   γ-aminobutyric acid (GABA) โ ดย  γ-
aminobutyraldehyde ในขณะที่การยับยั้งยีน BADH ในขาวหอมนั้นทำใหเกิดการสะสม △ 1-pyrroline นอกจากนี้ปริมาณ 
2AP และ GABA ในเมล็ดจะเพ่ิมข้ึนเมื่ออยูภายใตสภาวะเค็มและมีรมเงา และมีความสัมพันธระหวาง 2AP และ GABA ในพันธุขาว
หอม “Yuxiangyouzhan” (Mo et al., 2015) ดังน้ันการฉีดพนกาบา อาจชักนำใหเกิดกระบวนการสังเคราะห 2AP ใหสูงข้ึน  

โดย Xie et al. (2019) ไดทำการฉีดพนกาบาทางใบในขาวหอมในระยะออกรวง ผลการทดลองพบวา กาบาที่ความ
เขมขน 250 มิลลิกรัมตอลิตร สามารถเพิ ่มปริมาณ 2AP ได 8.44 เปอรเซ็นต นอกจากนี ้ ยังทำใหกิจกรรมของ proline 
dehydrogenase, ornithine aminotransferase และ diamine oxidase เพ่ิมข้ึนดวย 

ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงคุณภาพความหอมของขาวหอมพันธุปทุมธานี1และพันธุหอม
มาลัยแมนโดยใชซิงคคลอไรด กาบา และโพรลีน ในการเพิ่มปริมาณ 2AP ในเมล็ดขาวภายใตสภาพแปลง เพื่อใหขาวมีความ      
หอมมากข้ึน   
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อุปกรณและวิธีการ  

1. การปลูกและการจัดสิ่งทดลองในแปลงวิจัย 
ทำการทดลองโดยใชพันธุขาวปทุมธานี1 และพันธุหอมมาลัยแมน ปลูกในฤดูนาป ระหวางเดือนพฤษภาคม ถึง สิงหาคม 

2564 ณ แปลงวิจัยขาว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสนแสน จ.นครปฐม โดยการปลูกแบบปกดำขนาดแปลง 2.5 x 
2.5 เมตร ระยะการปลูก 25 × 25 เซนติเมตร ระยะหางระหวางแปลงฉีดพนสารเดียวกัน 50 เซนติเมตร และระยะหางระหวางแปลงฉีด
พนสารตางกัน 1.5 เมตร วางแผนการทดลองแบบ RCBD จำนวน 3 ซ้ำ ประกอบดวย 4 สิ่งทดลอง ไดแก (1) สิ่งทดลองควบคุม (ไมฉีด
พนสารเคมี) (2) การฉีดพนสารกาบา ความเขมขน 250 มิลลิกรัมตอลิตร (Xie et al., 2019) (3) การฉีดพนสารโพรลีน ความ
เขมขน 1 กรัมตอลิตร (Lou et al., 2020) (4) การฉีดพนสารซิงคคลอไรด ความเขมขน 2 กรัมตอลิตร (Lou et al., 2020) โดย
ผสมกับสารจับใบ 5 ซีซีตอน้ำ 20 ลิตร ทำการฉีดพนเมื่อ รวงขาวโผลพนกาบใบธง (R3) ทำการเก็บขอมูลลักษณะทางการเกษตร 
ไดแก วันออกดอก, ความสูงตน, จำนวนหนอตอกอ, จำนวนรวงตอกอ, ความยาวรวง, เปอรเซ็นตการติดเมล็ด, น้ำหนัก 1000 เมล็ด
ขาวเปลือก (กรัม), ผลผลิตตอไร (กิโลกรัม) และสารหอม 2AP 

2. การวิเคราะหปริมาณสารหอม (2AP) ตามวิธีของ (Buttery et al., 1983) 
สุมเก็บเมล็ดขาวจากแตละสิ่งทดลอง จำนวน 3 ซ้ำ ในระยะเก็บเกี่ยวที่เมล็ดขาวมีความชื้น 14%  หลังจากนั้นบรรจุลง

ถุงพลาสติกและปดผนึก โดยเก็บไวที่อุณหภูมิ -80ºC กอนที่จะนำเขาวิเคราะหดวยเครื่อง Headspace Gas Chromatography 
(HS-GC) เพื่อปองกันการระเหยของสารหอม 2AP นำขาวเปลือกมากะเทาะเปลือกดวยเครื่องกะเทาะเปลือกขาว จากนั้นแบงเปน
สองสวน โดยสวนท่ี 1 คือขาวกลอง และสวนท่ี 2 คือขาวขัดขาว (สำหรับวิเคราะหคุณภาพขาว) ซึ่งการวิเคราะหสารหอมจะทำใน
ขาวกลองตัวอยางละ 5 กรัม จากนั้นตัวอยางเมล็ดขาวจะถูกนำกลับไปบมที่อุณหภูมิ 4 ºC อีก 24 ชั่วโมงกอนการนำไปบดและคัด
แยกขนาดอนุภาคแปงดวย Endecotts test sieve (Endecotts Ltd., London) ใหมีขนาดเล็กกวา 150 ไมโครเมตร จากนั้นนำ
แปงขาวที่ผานการกรองขนาดไปบรรจุลงหลอดปริมาตร 20 ml สำหรับวิเคราะห ดวยเทคนิค Multiple Headspace Extraction 
(MHE) โดยใชตัวอยางที่เตรียมไวในตอนตน โดยใชปริมาตร 1.00 กรัม เพื่อทดสอบกับ MHE หลังจากนั้นตัวอยางทุกตัวตองผาน
การวิเคราะหดวยวิธีการ GC-FID ในระหวางการวิเคราะหแตละตัวอยางจะมีการทำความสะอาดหัวฉีด และปรับเครื่องใหมทุกครั้ง
เพื่อปองกันการปนเปอนของตัวอยางกอนหนา โดยแตละตัวอยางจะผานขั้นตอนทั้งหมด 6 ขั้นตอนของ MHE หลังจากนั้นนำมา
วิเคราะหสารหอม 2AP โดยใชสารหอม 2AP มาตรฐานที่ความเขมขน 10.00, 8.00, 6.00, 4.00, 2.00, 1.00, 0.50, 0.20 และ 
0.10 มิลลิกรัมตอลิตร โดยแตละความเขมขนจะถูกผสมไปกับตัวอยางขาวไมหอมที่ปริมาตรเดียวกับตัวอยางขาวหอมที่ตองการ
วิเคราะห คือ 1.00 กรัม หลังจากนั้นทั้งตัวอยางมาตรฐานและตัวอยางขาวหอมที่ตองการวิเคราะหจะถกูนำไปวิเคราะหผานระบบ 
SHS-GC และนำผลท่ีไดออกมาเปรียบเทียบ 

3. การวิเคราะหคุณภาพขาว  
ใชตัวอยางขาวขัดขาวจำนวน 4 ซ้ำ ตอสิ่งทดลอง เพ่ือวิเคราะหลักษณะดังตอไปน้ี 
3.1 การหาปริมาณแอมิโลส (Amylose content) ตามวิธีของ Juliano (1979) ใหคะแนนโดยวิธีการประเมินปริมาณ  

แอมิโลสจากสถาบันวิจัยขาวระหวางประเทศ (IRRI, 1996b) 
3.2 อุณหภูมิแปงสุก (gelatinization temperature) ตามวิธีของ Little et al., (1958); วรวิทย พาณิชพัฒน (2546); 

อรอนงค นัยวิกุล (2556) ใหคะแนนโดยวิธีการประเมินลักษณะการละลายดางจากสถาบันวิจัยขาวระหวางประเทศ (IRRI) 
3.3 การเกิดทองไขในขาว (Chalkiness) ตามวิธีของ อรอนงค (2556); Ikehashi and Khush (1979) ใหคะแนนโดย

วิธีการประเมินลักษณะทองไขจากสถาบันวิจัยขาวระหวางประเทศ (IRRI, 1996a) 
4. การประเมินปริมาณ โพรลีน และ กาบา ในเมล็ดขาว 
4.1 วิเคราะหปริมาณ โพรลีน ในเมล็ดขาวโดยวิธีของ Sahin (2019) ดวยการวัดคาการดดูกลืนแสงของ ninhydrin ท่ี 

ความยาวคลื่น 520 นาโนเมตร แสดงในหนวย ไมโครกรัมตอกรัม น้ำหนักสด 
4.2 วิเคราะหปริมาณ กาบา ในเมล็ดขางโดยวิธีของ Mo et al., (2015) แสดงในหนวย ไมโครกรัมตอกรัม น้ำหนักสด 
5. การประเมินการแสดงออกของยีน badh2 
ทำการสกัด RNA ในเมล็ดขาวในทุกสิ่งทดลอง สิ่งทดลองละ 3 ซ้ำ จากนั้นนำมาสังเคราะหเปน cDNA เพื่อการนำไป

วิเคราะหการแสดงออกของยีน badh2 ดวยวิธี real time PCR โดยใช primers ดังน้ี 
F 5′-GGT TGG TCT TCC TTC AGG TGTGC-3′      R 5′-CAT CAA CAT CAT CAA ACA CCA CTA T-3 

 
ผลและวิจารณผลการทดลอง 
ผลของการฉีดพนสารท่ีมีตอลักษณะทางการเกษตรและผลผลิต 

ผลของลักษณะทางการเกษตรและผลผลิตของพันธุขาวปทุมธานี 1 เมื่อฉีดพนดวย กาบา โพรลีน และ ซิงคคลอไรด 
เปรียบเทียบกับการไมฉีดพน พบวา วันออกดอก ความสูง จำนวนตนตอกอ จำนวนรวงตอกอ น้ำหนัก 1000 เมล็ด และผลผลิต ไม
มีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) (Table 1) แสดงวา การฉีดพนสารท้ัง 3 ชนิด ไมมีผลตอลักษณะทางการเกษตรและผลผลิต 
เมื่อเปรียบเทียบกับการไมฉีดพน อยางไรก็ตาม สังเกตพบวา หลังการฉีดพนซิงคคลอไรด ประมาณ 2 วัน เกิดอาการใบเปลี่ยนเปนสี
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น้ำตาล แตหลังจากนั้น ใบขาวสามารถฟนตัวกลับมาเปนปกติภายใน 7 วัน ในสวนของพันธุหอมมาลัยแมน ใหผลการทดลอง
เชนเดียวกับพันธุปทุมธานี 1 โดยการฉีดพนท้ัง 3 สาร เปรียบเทียบกับการไมฉีดสาร ไมมีความแตกตางทางสถิติ (Table 2) 

อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาระหวางพันธุ พบวา พันธุหอมมาลัยแมน ใหผลผลิตนอยกวาพันธุปทุมธานี 1 โดยการฉีดพน
ดวย กาบา, โพรลีน และ ซิงคคลอไรด และการไมฉีดพน ใหผลผลิต 540, 544, 443 และ 648 กิโลกรัมตอไร ตามลำดับ ในขณะท่ี 
พันธุปทุมธานี 1 ใหผลผลิต 649, 746, 644 และ 746 กิโลกรัมตอไร ตามลำดับ (Table 1 and 2) การที่พันธุหอมมาลัยแมนมี
ผลผลิตท่ีต่ำกวาเน่ืองจากพันธุดังกลาวมีอายุการเก็บเก่ียวท่ีสั้นกวาพันธุปทุมธานี 1 ซึ่งพิจารณาจากวันออกดอก โดยพันธุหอมมาลัย
แมนมีวันออกดอกเฉลี่ยจากทั้ง 4 สิ่งทดลอง 95 วัน ในขณะที่พันธุปทุมธานี 1 มีวันออกดอกเฉลี่ย 107 วัน จึงทำใหการสะสม
น้ำหนักเมล็ดของพันธุมาลัยแมน (เฉลี่ย 22.25 กรัม) นอยกวาพันธุปทุมธานี 1 (24.38 กรัม) อีกสาเหตุหน่ึงท่ีทำใหผลผลิตของพันธุ
ขาวหอมมาลัยแมนมีผลผลิตที่นอยกวาพันธุปทุมธานี 1 คือจำนวนตนตอกอและจำนวนรวงตอตนซึ่งในพันธุขาวหอมมาลัยแมน 
(เฉลี่ย 13 ตน 12 รวง ) มีจำนวนท่ีนอยกวาพันธุปทุมธานี 1 (เฉลี่ย 15 ตน 13 รวง) (Table 1 and 2) 
 
Table 1 Agronomic traits and grain yield of Pathum Thani 1 sprayed with Gaba, Proline and ZnCl2 compared 

with the control plot.  

Variety Treatments 
Days to 

Flowering 
(Days) 

Plant height 
(cm.) 

Tillers per 
plant 

Panicles 
per 

plant 

 1000 seeds 
weight (g.) 

Yield per 
rai (kg.) 

Pathum 
Thani 1 

GABA 107 101 15 12 25.16 648.87 
Proline 107 103 17 14 25.02 745.87 
ZnCl2 107 100 14 12 25.15 643.97 

Control 107 103 15 13 22.18 745.58 
Mean 107 102 15 13 24.38 696.07 
F-test ns ns ns ns ns ns 
CV% 0.95 6.13 20.37 22.43 13.59 8.24 

 
Table 2 Agronomic traits and grain yield of Hom Malaiman sprayed with Gaba, Proline and ZnCl2 compared 

with the control plot.  

 
ผลของการฉีดพนสารท่ีมีตอคุณภาพเมล็ดทางกายภาพ 

ลักษณะเมล็ดทางกายภาพ ไดแก ความยาวขาวเปลือก ความยาวขาวกลอง เปอรเซ็นตเมล็ดดี เปอรเซ็นตการเกิดทองไข 
ของขาวปทุมธานี 1 ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ เมื่อฉีดพน 3 สาร เปรียบเทียบกับการไมฉีดสาร แสดงใหเห็นวา การฉีดสารเพ่ือ
กระตุน 2AP ไมมีผลตอการพัฒนาเมล็ดและการติดเมล็ดของขาวปทุมธานี 1 (Table 3) อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในพันธุหอม
มาลัยแมน พบวา การฉีด ซิงคคลอไรด ทำใหเกิดเปอรเซ็นตเมล็ดลบีมากข้ึนอยางมีนัยสำคญัทางสถิติ (P<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับ
การฉีด กาบา โพรลีน และการไมฉีดสาร สวนความยาวขาวเปลือก ความยาวขาวกลอง และเปอรเซ็นตทองไข ของท้ัง 4 สิ่งทดลอง 
ไมแตกตางทางสถิติ (Table 4)  

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหวางพันธุ พบวา พันธุหอมมาลัยแมน มีความยาวขาวเปลือกเฉลี่ย (11.39 มิลลิเมตร) และ
ความยาวขาวกลอง (7.92 มิลลิเมตร) มากกวาพันธุขาวปทุมธานี 1 ซึ่งมีความยาวขาวเปลือกเฉลี่ย 10.51 มิลลิเมตร และความยาว
ขาวกลอง 7.40 มิลลิเมตร อยางไรก็ตาม เปอรเซ็นตเมล็ดดีของพันธุปทุมธานี1 สูงกวาพันธุหอมมาลัยแมน ซึ่งเปนอีกสาเหตุหนึ่งท่ี
ทำใหผลผลิตตอไรของพันธุปทุมธานี 1 สูงกวาพันธุมาลัยแมน (Table 3 and 4)  

Variety Treatments 
Days to 

Flowering 
(Days) 

Plant 
height 
(cm.) 

Tillers per 
plant 

Panicles 
per plant 

 1000 
seeds 

weight (g.) 

Yield per 
rai (kg.) 

Hom 
Malaiman 

GABA 97a 101 13 11 22.35 539.72 
Proline 92b 103 14 13 21.64 544.11 
ZnCl2 97a 100 13 12 22.53 443.46 

Control 91b 103 13 12 22.49 648.45 
Mean 95 102 13 12 22.25 543.94 
F-test *** ns ns ns ns ns 
CV% 5.96 6.13 16.67 20.73 1.99 13.49 
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Table 3 Physical quality of Pathum Thani 1 sprayed with Gaba, Proline and ZnCl2 compared with the control 

plot. 

Variety Treatments 
Grain size (mm.) %Filled 

seed 
%Unfilled 

seed 
%Chalkiness 

Paddy rice length Brown rice length 

Pathum 
Thani 1 

GABA 10.60 7.45 76 24 21 
Proline 10.58 7.46 76 24 16 
ZnCl2 10.34 7.28 73 27 25 

Control 10.52 7.39 70 30 24 
Mean 10.51 7.40 74 26 22 
F-test ns ns ns ns ns 
CV% 4.52 4.41 9.00 25.12 25.50 

Table 4 Physical quality of Hom Malaiman sprayed with Gaba, Proline and ZnCl2 compared with the control 
plot.  

Variety Treatments 
Grain size (mm.) %Filled 

seed 
%Unfilled 

seed 
%Chalkiness 

Paddy rice length Brown rice length 

Hom 
Malaiman 

GABA 11.46 7.90 63a 37b 23 
Proline 11.24 7.91 58ab 42b 21 
ZnCl2 11.40 7.97 51b 49a 23 

Control 11.45 7.90 62a 37b 25 
Mean 11.39 7.92 59 41 23 
F-test ns ns * * ns 
CV% 3.17 3.77 3.35 3.35 13.21 

 
ผลของการฉีดพนสารท่ีมีตอปริมาณแอมิโลส และอุณหภูมิแปงสุก 

การทดสอบปริมาณแอมิโลส และ อุณหภูมิแปงสุกโดยวิเคราะหจากความสามารถในการละลายดาง พบสิ่งท่ีนาสนใจ คือ 
การฉีดพนท้ัง 3 สารทำใหปริมาณแอมิโลสลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งทดลองควบคุม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ แตปริมาณแอมิโล
สระหวางการฉีดพนท้ัง 3 สาร ไมแตกตางทางสถิติ 

การฉีดพนกาบา โพรลีน และซิงคคลอไรด ในพันธุปทุมธานี 1 มีปริมาณแอมิโลส 18.37, 17.91 และ 18.79 % ตามลำดบั 
ในขณะที่ การไมฉีดพนสารมีปริมาณแอมิโลส 19.84% สวนพันธุหอมมาลัยแมน พบวา การฉีดพนกาบา โพรลีน และซิงคคลอไรด 
มีปริมาณแอมิโลส 20.99, 20.25 และ 20.35% ตามลำดับ ในขณะที่การไมฉีดพนสารมีปริมาณแอมิโลส 21.49% อยางไรก็ตาม 
การลดลงของปริมาณแอมิโลสจากการฉีดพนท้ัง 3 มีการลดลงเพียงเล็กนอย นอกจากน้ี ยังพบวา ปริมาณแอมิโลสในพันธุปทุมธานี 
1 (คาเฉลี่ย 18.73%) ต่ำกวาพันธุหอมมาลัยแมน (คาเฉลี่ย 20.77%) (Table 5) ดังน้ัน พันธุปทุมธานี1 นาจะมีความนุมหลังการหุง
ตมท่ีดีกวาพันธุหอมมาลัยแมน ท้ังน้ีจึงตองมีการทดสอบการชิม (sensory test) เพ่ิมเติมเพ่ือยืนยันผลการทดลอง อยางไรก็ตาม ท้ัง 
2 พันธุ ยังมีปริมาณแอมิโลสอยูในมาตรฐานของขาวพ้ืนนุม ตั้งแต 13.0% ถึง 20.0% โดยน้ำหนัก ท่ีระดับความช้ืน 14% (กระทรวง
เกษตรและสหกรณ, 2551)  

สวนการละลายดางซึ่งบงบอกถึงอุณหภูมิแปงสุก พบวาการฉีดพนท้ังสามสาร ไมทำใหอุณหภูมิแปงสุกเปลี่ยนแปลงในท้ัง 
2 พันธุ โดยมีคาคะแนนอยูระหวาง 5-6 (Table 5) ซึ่งเปนเมล็ดขาวสารท่ีแตกตัว ไมคอยเห็นโครงรางเมล็ด หมายความวา เปนขาว
ท่ีใชเวลาในการหุงตมท่ีนอย และจัดเปนขาวนุม  

 
ผลของการฉีดพนสารท่ีมีตอปริมาณ 2AP ในขาวกลอง 

การวัดปริมาณความหอม ผลการทดลองพบวา การฉีดพนดวยกาบา (ความเขมขน 250 มิลลิกรัม/ลิตร) และ ซิงคคลอไรด 
(ความเขมขน 2 กรัม/ลิตร) ทำใหปริมาณ 2AP เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญทางสถิต ิทั้งในพันธุปทุมธานี 1 และ พันธุหอมมาลัยแมน 
โดยในพันธุปทุมธานี 1 มีปริมาณ 2AP เมื่อฉีดพนดวยกาบา 4.38 ppm และเมื่อฉีดพนดวยซิงคคลอไรด 4.27 ppm ในขณะท่ี เมื่อ
ฉีดพนดวยโพรลีน (ความเขมขน 1 กรัม/ลิตร) และการไมฉีดพนสาร (ควบคุม) มีปริมาณ 2AP เทากับ 2.85 และ 2.03 ppm 
ตามลำดับ ซึ่งการฉีดพนดวยโพรลีนทำใหปริมาณ 2AP สูงกวาการไมฉีดพนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (Table 6)  

เมื่อพิจารณาพันธุหอมมาลัยแมน พบวา ใหผลการทดลองสอดคลองกับผลการทดลองของปทุมธานี 1 โดยการฉีดพนกา
บา และ ซิงคคลอไรด ทำใหปริมาณ 2AP ในเมล็ดสูงสุด คือ  2.55 และ 2.34 ppm ตามลำดับ รองลงมาคือการฉีดพนดวยโพรลีน 
ซึ่งมีปริมาณ 2AP ในเมล็ด 1.78 ppm และการไมฉีดพนสารมีปริมาณ 2AP นอยท่ีสุด คือ 1.04 ppm (Table 6) 

การเปรียบเทียบปริมาณสาร 2AP ในเมล็ดระหวางพันธปทุมธานี1 กับ พันธุหอมมาลัยแมน พบวา พันธุปทุมธานี 1 มี
ปริมาณ 2AP มากกวา พันธุหอมมาลัยแมนในทุกสิ่งทดลอง โดยพันธุปทุมธานี 1 มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.38 ppm ในขณะท่ี พันธุหอม
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มาลัยแมนมีปริมาณ 2AP เฉลี่ยเทากับ 1.92 ppm (Table 6) แสดงวา พันธุขาวที่แตกตางกันทำใหปริมาณ 2AP มีความแตกตาง
กัน เน่ืองจากการวิจัยครั้งน้ีปลูกในสภาพแวดลอมเดียวกัน ดังน้ัน อาจมีความเปนไปไดวา พันธุกรรมท่ีควบคุมความหอม หรือ การ
สราง 2AP นอกจากยีน badh2 แลว ยังมียีนอ่ืน ๆ อีกท่ีมีผลทำใหพันธุขาวหอมมีปริมาณ 2AP ท่ีแตกตางกัน 
 
Table 5 Gelatinization temperature and amylose content of Pathum Thani 1 and Hom Malaiman sprayed with 

Gaba, Proline and ZnCl2 compared with control plots. 

Variety Treatments 
Alkaline test 
(score 1-6) 

Amylose 
content (%) 

Variety Treatments 
Alkaline test 
(score 1-6) 

Amylose 
content (%) 

Pathum 
Thani 1 

GABA 5 18.37b 
Hom 

Malaiman 

GABA 5 20.99ab 
Proline 5 17.91b Proline 5 20.25b 
ZnCl2 5 18.79ab ZnCl2 5 20.35b 

Control 6 19.84a Control 5 21.49a 
Mean 5 18.73 Mean 5 20.77 
F-test ns ** F-test ns * 
CV% 5.41 3.92 CV% 0.01 2.1 

 
Table 6 Content of 2AP of Pathum Thani 1 and Hom Malaiman sprayed with Gaba, Proline and ZnCl2 compared 

with control plots. 
Variety Treatments 2-AP (ppm) Variety Treatments 2-AP (ppm) 

Pathum 
Thani 1 

Control 2.03c 
Hom 

Malaiman 

Control 1.04c 
GABA 4.38a GABA 2.55a 
ZnCl2 4.27a ZnCl2 2.34a 

Proline 2.85b Proline 1.78b 
Mean 3.38 Mean 1.92 
F-test ** F-test ** 
CV% 2.13 CV% 2.13 

 
การแสดงออกของยีน badh2  

การแสดงออกของ badh2 เมื่อฉีดพนดวยโพรลีน และ กาบา สูงกวา การฉีดพนดวยซิงคคลอไรด และ การไมฉีดพนมีการ
แสดงออกของ badh2 นอยท่ีสดุ สวนในพันธุหอมมาลยัแมน พบวา การฉีดพนกาบาทำใหการแสดงออกของ badh2 สูงสดุ 
รองลงมา ไดแก การฉีดพนดวย ซงิคคลอไรด และ โพรลีน สวนการไมฉีดพนสารมีการแสดงออกนอยท่ีสุด (Figure 1) อยางไรก็ตาม 
เมื่อพิจารณาการแสดงออกของยีน badh2 เปรยีบเทียบระหวาง 2 พันธุ พบวา พันธุหอมมาลัยแมนมีการแสดงออกมากกวาพันธุ
ปทุมธานี1 ซึ่งไมสอดคลองกับผลการวิเคราะหปรมิาณ 2AP ซึ่ง พันธุปทุมธานี1 มีปริมาณ 2AP มากกวาพันธุหอมมาลัยแมน 
นอกจากน้ี ยังสงัเกตไดวา การแสดงออกของ badh2 เมื่อฉีดพนโพรลีน ไมสัมพันธกับปรมิาณ 2AP ซึ่งผลของการฉีดพนโพรลีนมี
ปริมาณ 2AP นอยกวาการฉีดพนกาบา และ ซิงคคลอไรด ดังน้ัน จงึตองมีการทำการทดลองซ้ำอยางนอยอีก 1 ฤดูปลูก เพ่ือยืนยัน
ผลและวิเคราะหหาสาเหตุอีกครั้งหน่ึง 

 
สรุปผล 

จากผลการทดลอง การฉีดพนทั้ง 3 สารทางใบ ไดแก กาบา โพรลีน และ ซิงคคลอไรด  ไมมีผลกระทบตอลักษณะทาง
การเกษตร ผลผลิต และคุณภาพทางกายภาพ แตการใช ZnCl2 อาจมีผลกระทบตอใบ และทำใหการติดเมล็ดลดลง นอกจากน้ี การ
ฉีดพนท้ัง 3 สาร ทำใหปริมาณแอมิโลสลดลงเล็กนอย แตไมมีผลตออุณหภมูิแปงสุก สวนผลของปริมาณ 2AP พบวา การฉีดพนดวย
กาบา และซงิคคลอไรด ทำใหปริมาณ 2AP เพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ และการแสดงออกของยีน badh2 ท่ีฉีดพนดวยกาบา
มีความสอดคลองกับการทดลอง สวนการแสดงออกในการฉีดพนดวยซิงคคลอไรด และ โพรลีน ยังตองมีการยืนยันผลอีกครั้งหน่ึง  
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Figure 1 Badh2 gene expression at maturity in response to sprayed GABA, zinc chloride and proline. 
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บทคัดยอ 

พืชสมุนไพร “พิกัดเทียน” เปนคำที่ใชเรียกการจัดกลุมของพรรณพืชที่ใชเปนเครื่องยาในตำรับยาไทยแผนโบราณ โดย
พรรณพืชที่อยูในพิกัดยาเดียวกันจะตองมีรสไมขัดกัน สรรพคุณเสมอกัน ชวยเสริมฤทธิ์กันทำใหมีสรรพคุณทางยาที่ดีขึ้น เหมาะ
สำหรับการนำไปใชเขาตำรับยาหรือใชเปนกระสายยาไดสะดวกข้ึน แตพรรณพืชตางๆ ที่ถูกนำมาใชในตำรับยาไทยนี้มักจะถูกจด
บันทึกดวยช่ือเรียกทองถ่ิน จึงมักเกิดความสับสนเมื่อมีการนำพรรณพืชเหลาน้ีมาใชในการปรุงยา ซึ่งในปจจุบันยาแผนไทยในหลาย
ตำรับถูกนำมาผลิตในเชิงการคามากขึ้น การระบุชื่อพรรณพืชใหถูกตองตามหลักสากล จะทำใหสามารถนำพรรณพืชสมุนไพรพิกัด
เทียนมาใชไดอยางถูกตอง ลดอันตรายที่จะเกิดกับผูบริโภค ดังนั้นการศึกษาวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อเก็บรวบรวมพืชสมุนไพร
พิกัดเทียน จัดจำแนกชนิด และระบุช่ือพรรณพืชสมุนไพรพิกัดเทียนตามหลักอนุกรมวิธานไดอยางถูกตอง โดยสามารถเก็บรวบรวม
ตัวอยางพืชสมุนไพรพิกัดเทียนและขอมูลท่ีเก่ียวของไดจำนวน 40 ตัวอยาง จากตลาดวัตถุดิบสมุนไพร กลุมเกษตรกรผูปลกูสมนุไพร 
หมอยาพื้นบาน และแหลงที่อยูตามธรรมชาติในพื้นที่ภาคใตของประเทศไทย ไดแก จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา ระหวางเดือนตุลาคม ป พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกันยายน ป พ.ศ. 2562 เมื่อนำมาจัดจำแนกระบุชนิด
ตามหลักอนุกรมวธิานพืช ไดพรรณพืชจำนวน 11 ชนิด (10 สกุล) ไดแก เทียนตาตั๊กแตน (Anethum graveolens L.) เทียนขาว 
(Cuminum cyminum L.) เทียนขาวเปลือก (Foeniculum vulgare Mill. Subsp. vulgare var. dulce (Mill.) Thell) เทียน
แดง (Lepidium sativum L.) เทียนดำ (Nigella sativa L.) เทียนเยาวพาณี (Trachyspermum amni (L.) Sprague) เทียนสัตตบุษย 
(Foeniculum vulgare Mill. Subsp. vulgare var. vulgare)  เท ี ยนตากบ (Linum usitatissimum L.)  เท ี ยน เกล ็ ดหอย 
(Plantago ovate Foessk.) เทียนลวด (Baccharoides anthelmintica (L.) Moench) และเทียนแกลบ (Hordeum vulgare 
L.) การศึกษาน้ีแสดงใหเห็นวาพืชสมุนไพร “พิกัดเทียน” ในพ้ืนท่ีภาคใตมีความหลากหลายสูง แตพืชบางชนิดมีลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาท่ีคลายคลึงกันมาก ทำใหจัดจำแนกชนิดไดยาก ดังน้ันจึงควรทำการศึกษาเพ่ิมเติมทางดานอณูชีวโมเลกุลสารพฤกษเคมี และ
ฤทธิ์ทางชีวภาพ ควบคูกับลักษณะสัณฐานวิทยา จะทำใหสามารถเลือกใชชนิดพืชสมุนไพร “พิกัดเทียน” ไดอยางถูกตองและมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
คำสำคัญ: สมุนไพรไทย ตำรับยาไทย แหลมมลายู 
 

Abstract 
Medicinal plants “Pi-Gad-Tein” refers to a plant group within Thai Traditional Pharmacopoeia (TTP). These 

plants were included in a similar formulary that should be equal in taste and properties, and also improved in the 
synergistic effects, which have been easy to use in TTP. However, some plant species’ names were recorded in Thai 
local name, which have always been conflicts in the name of plant species for using as medicinal plants in TTP. 
Currently, several TTP were widely produced as commercial productions; hence, the correcting the name of plant 
species in Pi-Gad-Tein based on modern taxonomy was important for using medicinal plants and reducing the danger 
to consumers. This study aimed to collect, survey, classify, and identify the names of medicinal plants species under 
Pi-Gad-Tein. Forty specimens of Pi-Gad-Tein and their passport data were collected from the medicinal material 
markets, herbal farmer groups, traditional folk doctors, and natural sources in Southern Thailand such as Surat Thani, 
Nakhon Si Thammarat, Phatthalung, and Songkhla provinces. The study was conducted from October 2015 to 
September 2019. Eleven species (10 genera) could be identified as follows; Anethum graveolens L.,  Cuminum 
cyminum L., Foeniculum vulgare Mill. Subsp. vulgare var. dulce (Mill.) Thell, Lepidium sativum L., Nigella sativa L., 
Trachyspermum amni (L.) Sprague,  Foeniculum vulgare Mill. Subsp. vulgare var. vulgare,  Linum usitatissimum L., 
Plantago ovate Foessk.,  Baccharoides anthelmintica (L.) Moench,  and Hordeum vulgare L. This study showed the 
high diversity of Pi-Gad-Tein species in Southern Thailand. However,  it was found that the morphological 
characteristics of some species were looked similar. This caused the difficultly in identification. Thus, further study 
should be investigated on molecular biology phytochemistry and bioactivity combined with morphology to correct 
the usages of the species more efficiently.             
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บทนำ  

ในปจจุบันกระแสความนิยมในเรื่องการดูแลสุขภาพดวยการแพทยแผนไทยเปนท่ียอมรับกันมากข้ึน ไมเฉพาะในประเทศ
เทาน้ัน แตยังนิยมไปท่ัวโลก  ทำใหพืชสมุนไพรมีบทบาทเพ่ิมมากข้ึนในเชิงพาณิชย เพราะใชเปนวัตถุดิบในการผลิตยา นอกจากน้ียัง
มีการนำมาใชประโยชนในดานอาหาร เครื่องดื่ม อาหารเสริมและเปนสวนประกอบในเวชสำอางดวย ยาไทยในสมัยกอนใชยากและ
ไมคอยสะดวก แตในปจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการผลิตยา ทำใหยาจากพืชสมุนไพรมีมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพในการรักษาโรคไดดีข้ึน รวมถึงมีรูปแบบการใชท่ีงายสะดวกและปลอดภัยข้ึน ดังน้ันยาท่ีผลิตจากพืชสมุนไพรจึงมีความ
นาสนใจและนาใชมากขึ้นดวย ตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ เรื่องบัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ. 2556 ใน
บัญชียาจากสมุนไพร มียาท่ีใชพิกัดเทียนเปนเครื่องยาจำนวน 17 รายการ คือ ยาหอมทิพโอสถ ยาหอมเทพจิตร ยาหอมนวโกฐ ยา
หอมอินทจักร ยาธาตุบรรจบ ยาประสะการพลู ยามันทธาตุ ยามหาจักรใหญ ยาอภัยสาลี ยาธรณีสันฑะฆาต ยาริดสีดวงมหากาฬ 
ยาประสะเปราะใหญ ยาอำมฤควาที ยาปราบชมพูทวีป ยาบำรุงโลหิต ยาธรณีสัณฑะฆาต และยาสหัศธารา ซึ่งยาแผนโบราณเหลาน้ี
จัดเปนรายการยาเภสัชตำรับโรงพยาบาลดวย หมายความวา สามารถผลิตใชในโรงพยาบาลได (รายละเอียดของแตละตำรับยา
สามารถอานไดจากราชกิจจานุเบกษา (2556) และคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแหงชาติ (2556))  
 พืชสมุนไพร “พิกัดเทียน” นั้น คนทั่วไปเมื่อไดยินชื่อนี้อาจเกิดความสงสัยวาคือพืชสมุนไพรชนิดไหน หนาเปนอยางไร
ดังนั้นเราควรมาทำความเขาใจกันกอนวา พืชสมุนไพร “พิกัดเทียน” คืออะไร “พิกัดเทียน” มาจากคำวา “พิกัด” และคำวา 
“เทียน” พิกัด มาจากคำวา พิกัดยา หมายถึง การจัดยาหรือจำกัดชนิดของยาตั้งแตสองชนิดขึ้นไป จัดรวมเขาเปนหมวดหมู โดยมี
สัดสวนของยาแตละชนิดเทากันหรือเสมอภาคกัน รวมเรียกเปนชื่อเดียว โดยจะเรียกเปนคำตรงบาง เรียกเปนคำศัพทบาง เพ่ือ
สะดวกในการจดจำ การเขียนตำรายา การปรุงยา และเปนภูมิความรูของหมอยา โดยในการจัดพิกัดยาจะคำนึงถึงตัวยาเปนหลกั ยา
ที่อยูในพิกัดเดียวกันจะตองมีรสไมขัดกัน สรรพคุณเสมอกัน เสริมฤทธิ์กันใหมีสรรพคุณยาดีขึ้น เหมาะกับการนำไปใชในตำรับยา
หรือเปนกระสายยาไดสะดวก (นิรนาม, 2557) สวนคำวา “เทียน” ที่บันทึกไวในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  
ใหคำจำกัดความไววา “เทียน” คือ ชื่อเครื่องยาสมุนไพรจำพวกหนึ่ง ไดจากผลและเมล็ดแหงของไมลมลุก มีหลายชนิด สรุป
โดยรวมไดวา “พิกัดเทียน” เปนกลุมของพืชเครื่องยาไทยที่ไดจากผลและเมล็ดแหงของไมลมลุกของพืชวงศตางๆ (ไพบูลย, 2555) 
หรืออาจกลาวไดวา พืชสมุนไพร “พิกัดเทียน” เปนคำท่ีใชเรียกการจัดกลุมของพรรณพืชท่ีใชเปนเครื่องยาในตำรับยาไทยแผนโบราณ 
 ดังที่ไดกลาวมาแลวในเบื้องตนวาพืชสมุนไพรพิกัดเทียน มีการนำมาใชเปนเครื่องยาในยาไทยแผนโบราณหลายตำรับ 
โดยเฉพาะยาจำพวกยาหอมตางๆ ซึ่งคนไทยเราคุนเคยกันมานาน แตการนำพืชสมุนไพรแตละชนิดมาใชนั้น ผูใชจำเปนตองศึกษา
เรียนรูเรื่องตางๆ เก่ียวกับพืชสมุนไพรแตละชนิดใหเกิดความรูความเขาใจอยางถองแท เพ่ือจะไดใชประโยชนจากพืชสมุนไพรน้ันๆ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย พืชสมุนไพรที่ถูกจดบันทึกไวในตำรับยาไทย สวนใหญมักจะถูกจดบันทึกดวยชื่อเรียกทองถ่ิน 
จึงมักเกิดความสับสนเมื่อมีการนำพรรณพืชเหลานี้มาใชในการปรุงยา ในพืชสมุนไพรพิกัดเทียนก็เกิดปญหานี้เชนกัน อีกทั้งพืช
สมุนไพรพิกัดเทียนยังประกอบไปดวยพรรณพืชหลายชนิด การเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับพืชสมุนไพรพิกัดเทียนที่มีการใช
หรือจำหนายในแหลงตางๆ ของประเทศไทย จึงมีความสำคัญในแงของการเลือกใชพืชสมุนไพรพิกัดเทียนไดอยางถูกตองถูกชนิด 
เน่ืองจากพืชสมุนไพรหลายชนิดมีช่ือเรียกท่ีเหมือนกัน แตเปนคนละชนิดกัน หรือชนิดเดียวกันแตเรียกช่ือแตกตางกันในแตละพ้ืนท่ี 
ดวยเหตุน้ีการเลือกใชพืชสมุนไพรแตละชนิดจึงจำเปนตองมีขอมูลของพืชสมุนไพรชนิดน้ันๆ อยางเพียงพอ เพ่ือท่ีจะสามารถเลือกใช
พืชสมุนไพรไดอยางถูกตอง ตรงตามตำรับยา ไมเกิดโทษแกผูใช และไดยาที่ออกฤทธิ์อยางเต็มประสิทธิภาพ พื้นที่ภาคใตของไทย
นับเปนที่หนึ่งที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวในหลายๆ ดาน ไมวาจะเปนขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา อาหาร สภาพ
ภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ ภูมิปญญาทองถิ่น ฯลฯ ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงมีความสนใจที่ศึกษาความหลากหลายของพืชสมุนไพร 
“พิกัดเทียน” ที่พบในพื้นที่ภาคใตของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเก็บรวบรวมพืชสมุนไพรพิกัดเทียน จัดจำแนกชนิด และ
ระบุช่ือพรรณพืชสมุนไพรพิกัดเทียนตามหลักอนุกรมวิธาน สำหรับเปนขอมูลเบ้ืองตนในการเลือกใชชนิดพืชสมุนไพร “พิกัดเทียน” 
ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
 
อุปกรณและวิธีการ  

1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับพืชสมุนไพร “พิกัดเทียน” เพ่ิมเติม จากบุคคลผูมีความรูและประสบการณ หรือ
รวบรวมจากหนังสือ รายงานวิจัย วิทยานิพนธ บทความ สิ่งพิมพตางๆ เพ่ือใชเปนขอมูลเบ้ืองตนสำหรับวางแผนการออกสำรวจและ
รวบรวมตัวอยางพรรณพืชใหเปนไปอยางถูกตองเหมาะสม 

2. กำหนดพื้นที่ศึกษา เปนการเลือกพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลและรวบรวบตัวอยางพืชสมุนไพร “พิกัดเทียน” โดยพื้นท่ีท่ีเลือก
ไดแก จ.สุราษฎรธานี จ.นครศรีธรรมราช จ.พัทลุง และ จ.สงขลา (เปนจังหวัดท่ีมีรานขายยาแผนโบราณท่ีข้ึนทะเบียนไวกับกรมการ
แพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก) 

3. การออกสำรวจและรวบรวมตัวอยางพืชสมุนไพร “พิกัดเทียน” เพ่ือการจัดจำแนก เปนการออกสำรวจและเก็บรวบรวม
ตัวอยางพรรณพืช โดยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) จากกลุมเกษตรกรเครือขายผูปลูกสมุนไพร 
แหลงจำหนายวัตถุดิบพืชสมุนไพร บานของหมอยาพ้ืนบาน หรือแหลงท่ีอยูตามธรรมชาติ เชน ปาชุมชน เปนตน โดยจะเนนการเก็บ
ขอมูลและรวบรวบตวัอยางพรรณพืชตามรานขายยาแผนโบราณในพ้ืนท่ีศึกษาเปนหลัก  
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4. บันทึกขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับพืชสมุนไพร “พิกัดเทียน” ท่ีเก็บรวบรวม เปนการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งขอมูลท่ีไดเปนขอมลู

เชิงคุณภาพ (Qualitative Data) คือ ขอมูลที่ไมใชตวัเลข ไมไดมีการใหรหัสตัวเลขที่จะนำไปวเิคราะหทางสถิติ แตเปนขอความหรือ
ขอสนเทศ ไดแก การบันทึกประวัติ และขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวกับพืชท่ีไดรวบรวม  

5. การจัดจำแนกตัวอยางพืช เปนการนำตัวอยางพืชสมุนไพร “พิกัดเทียน” ที่เก็บรวบรวมมาไดจากพื้นที่ศึกษา ในแตละ
พื้นท่ี นำมาตรวจวิเคราะหโดยใชรูปวิธานจำแนกตัวอยางพืชออกในระดับวงศ (Family) และแยกออกในระดับชนิด (Species) 
ตามลำดับ เพื่อระบุชื่อวิทยาศาสตรที่ถูกตอง โดยเปรียบเทียบกับพรรณไมอางอิงที่เก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑพืชกรุงเทพฯ สำนัก
คุมครองพันธุพืช กรมวิชาการเกษตร และหอพรรณไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เพื่อศึกษาดูวามีความเหมือนหรอื
แตกตางกับตัวอยางที่เคยเก็บไวหรือไม  หรืออาจเปรียบเทียบกับหนังสือพรรณพฤกษชาติของประเทศใกลเคียง และเอกสารทาง
อนุกรมวิธานตางๆ รวมถึงถามจากผูที่มีความรูในเรื่องน้ี ทำการจดบันทึกลักษณะสัณฐานวิทยา รูปราง และวัดขนาดลักษณะตางๆ 
ของพรรณไม  

6. การเปรียบเทียบพืชสมุนไพรท่ีพบในพ้ืนท่ีศึกษา เปนการนำเมล็ดพืชสมุนไพร “พิกัดเทียน” แตละชนิดท่ีรวบรวมไดใน
แตละพ้ืนท่ีศึกษา มาศึกษาเปรยีบเทียบกัน โดยเนนรานจำหนายยาแผนโบราณเปนหลัก เพ่ือดูวาพืชสมุนไพรท่ีมีช่ือเรียกเหมือนกันมี
ลักษณะเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร เปนชนิดเดียวกันหรือไม  
 
ผลการศึกษาและวิจารณความแตกตางทางสัณฐานวิทยาของเมลด็พืชสมุนไพร “พิกัดเทียน” แตละชนิด  
 การศึกษาความหลากหลายของพืชสมุนไพร “พิกัดเทียน” ที่พบในพื้นที่ภาคใต เปนงานวิจัยที่เนนการเก็บรวบรวมเช้ือ
พันธุกรรมพืชสมุนไพร “พิกัดเทียน” เพื ่อศึกษาเปรียบเทียบวิเคราะหขอมูลสำหรับนำมาใชในการจัดจำแนกพืชใหไดช่ือ
วิทยาศาสตรตามหลักอนุวิธานพืชท่ีรูจักเปนสากล ซึ่งจัดเปนหน่ึงในการวิจัยเชิงสำรวจ (survey research) ท่ีมุงหาหรือคนหาความ
จริง จากสภาพที่ปรากฏอยูตามธรรมชาติ โดยการรวบรวมขอมูลพื้นฐานเบื้องตน เพื่อหาขอเท็จจริงตางๆ เทานั้น ไมมีการตั้ง
สมมุติฐาน และไมมีการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลในลักษณะตัวแปรที่แตกตางกัน  โดยมีการกำหนดและเลือกกลุมประชากร
ตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) มีการบันทึกขอมูลเก่ียวกับพืชท่ีศึกษา จากน้ันจึงทำการวิเคราะหขอมูลจากชนิดพืชท่ี
ไดจากการศึกษา ขอมูลการใชประโยชน และปจจัยท่ีมีแนวโนมวาจะสามารถพัฒนาพืชน้ันๆ ใหมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
 จากการเก็บรวบรวมเชื้อพันธุกรรมพืชสมุนไพร “พิกัดเทียน” จากกลุมเกษตรกรเครือขายผูปลูกสมุนไพร แหลงจำหนาย
วัตถุดิบพืชสมุนไพร บานของหมอยาพ้ืนบาน หรือแหลงท่ีอยูตามธรรมชาติ เชน ปาชุมชน เปนตน โดยจะเนนการเก็บขอมูลและรวบ
รวบตัวอยางตามรานขายยาแผนโบราณในพื้นที่ศึกษาเปนหลัก สามารถเก็บรวบรวมพืชสมุนไพรพิกัดเทียนไดทั้งหมด 40 ตัวอยาง 
ดังน้ีคือ จังหวัดสุราษฎรธานี 12 ตัวอยาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 9 ตัวอยาง จังหวัดพัทลุง 7 ตัวอยาง และ จังหวัดสงขลา 12 
ตัวอยาง ซึ่งพืชสมุนไพรพิกัดเทียนท่ีเก็บรวบรวมมาน้ีสวนใหญเปนสวนของผลและเมลด็แก เพราะเปนสวนท่ีมีการนำมาใชประโยชน
ในการปรุงยา และเมื่อนำตัวอยางพืชสมุนไพรพิกัดเทียนทั้ง 40 ตัวอยาง ที่รวบรวมไดจากพื้นที่ศึกษาน้ี มาตรวจวิเคราะหเพ่ือ
จำแนกชนิดและวงศ พบวา มีสมุนไพรพิกัดเทียนบางชนิดมีชื่อเรียกคนละชื่อกันแตเมล็ดเปนชนิดเดียวกัน คือ เทียนขมและเทียน
ลวด นอกจากน้ียังมีเมล็ดสมุนไพรพิกัดเทียนบางชนิดท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันมาก ทำใหไมสามารถแยกความแตกตางไดคือ เทียน
ขาวเปลือกและเทียนสัตตบุษย เนื่องจากเปนพรรณพืชที่มาจากพืชในสกุลเดียวกัน เพิ่มการวิจารณผล โดยสามารถจำแนกพืช
สมุนไพรพิกัดเทียนออกไดเปนพรรณพืชท้ังหมดจำนวน 11 ชนิด (10 สกุล) ตามช่ือพฤกษศาสตรหรือช่ือวิทยาศาสตรของพืชท่ีเปน
แหลงท่ีมาของเทียนแตละชนิด (Table 1 และ Figure 1) แตจากการศึกษาพืชสมุนไพรพิกัดเทียนท่ีใชในยาไทย พบวา การใชเทียน
ตางๆ ในยาไทยน้ัน แพทยแผนไทยแบงออกเปน 13 ชนิด 4 พิกัด (ชยันต และวิเชียร, 2547) คือ  

1.  พิกัดเทียนท้ัง 5 ไดแก เทียนตาตั๊กแตน เทียนขาว เทียนขาวเปลือก เทียนแดง และเทียนดำ  
2.  พิกัดเทียนท้ัง 7 ไดแก เทียนท้ัง 5 โดยมีเทียนเยาวพาณีและเทียนสัตตบุษยเพ่ิมเขามา  
3.  พิกัดเทียนท้ัง 9 ไดแก เทียนท้ัง 7 โดยมีเทียนตากบและเทียนเกล็ดหอยเพ่ิมเขามา  
4.  พิกัดเทียนพิเศษ มี 4 อยาง ไดแก เทียนขม เทียนลวด เทียนแกลบ และเทียนชะมด 

ในการศึกษาสมุนไพรพิกัดเทียนน้ี ไมพบพ้ืนท่ีศึกษาใดกลาวถึงเทียนชะมด (Abelmoschus moschatus Medik subsp. 
moschatus) เลย สวนเทียนขมกับเทียนลวดท่ีในพ้ืนท่ีศึกษาพบวาเปนชนิดเดียวกัน แตเรียกเปนคนละช่ือน้ัน ตามตำรายาไทยแลว
เทียนขมกับเทียนลวดเปนเทียนที่มาจากพืชคนละชนิดกัน โดยเทียนลวดมาจากพืชท่ีมีชื ่อวิทยาศาสตรวา Baccharoides 
anthelmintica (L.) Moench สวนเทียนขมมาจากพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Foeniculum vulgare Mill. Subsp. Piperatum 
(Uct.) Beguinot (ชยันต และวิเชียร, 2547) สิ่งเหลาน้ีทำใหทราบวาการใชพืชสมุนไพรพิกัดเทียนในบางชนิดยังทีความสับสนกันอยู
มาก เนื่องจากพืชที่เปนแหลงที่มาของเทียนมีความคลายคลึงกันจนแยกไมออกนั่นเอง ดังนั้นทำการศึกษาเพิ่มเติมทางดานอณูชีว
โมเลกุล สารพฤกษเคมี และฤทธ์ิทางชีวภาพ ควบคูกับลักษณะสัณฐานวิทยา ของพรรณพืชสมุนไพรพิกัดเทียนแตละชนิด จะทำให
สามารถเลือกใชชนิดพืชสมุนไพร “พิกัดเทียน” ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
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Table 1 Scientific name and sample locations of Pi-Gad-Tein species in Southern of Thailand. 

Scientific name Local name 
Location  

Surat 
Thani 

Nakhon Si 
Thammarat 

Phatthalung Songkhla 

Anethum graveolens L. 
(Umbelliferae/Apiaceae) 

เทียนตาตั๊กแตน     

Baccharoides anthelmintica (L.) 
Moench 
(Compositae/Asteraceae) 

เทียนลวด   −  
เทียนขม  − −  

Cuminum cyminum L. 
(Umbelliferae/Apiaceae) 

เทียนขาว     

Foeniculum vulgare Mill. Subsp. 
vulgare var. dulce (Mill.) Thell. 

เทียนขาวเปลือก     

Foeniculum vulgare Mill. Subsp. 
vulgare var. vulgare 
(Umbelliferae/Apiaceae) 

เทียนสตัตบุษย 
 − −  

Hordeum vulgare L. 
(Gramineae /Poaceae) 

เทียนแกลบ   −  

Lepidium sativum L. 
(Cruciferae/Brassicaceae) 

เทียนแดง     

Linum usitatissimum L. 
(L inaceae) 

เทียนตากบ  − −  

Nigella sativa L. (Ranunculaceae) เทียนดำ     
Plantago ovate Foessk. 
(Plantaginaceae) 

เทียนเกลด็หอย     

Trachyspermum amni (L.) Sprague 
(Umbelliferae/Apiaceae) 

เทียนเยาวพาณ ี     

 
สรุปผล   

จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถรวบรวมพืชสมุนไพรพิกัดเทียนในพื้นที่ภาคใตไดจำนวน 40 ตัวอยาง โดยมาจากจังหวัด   
สุราษฎรธานี 12 ตัวอยาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 9 ตัวอยาง จังหวัดพัทลุง 7 ตัวอยาง และ จังหวัดสงขลา 12 ตัวอยาง และ
สามารถจำแนกออกไดเปน 11 ชนิด (10 สกุล) ตามช่ือพฤกษศาสตรหรือช่ือวิทยาศาสตรของพืชท่ีเปนแหลงท่ีมาของเทียนแตละชนิด  
 
คำขอบคุณ  

ขอขอบคุณเจาหนาท่ีกลุมวิจัยพัฒนาธนาคารเช้ือพันธุพืชและจลุินทรีย สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ เจาหนาท่ี
พิพิธภัณฑพืชกรุงเทพฯ สำนักคุมครองพันธุพืช กรมวิชาการเกษตร และเจาหนาท่ีหอพรรณไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช ท่ีใหความชวยเหลือในการทำวิจัยในครั้งน้ี 
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Figure 1  Characteristics of seed of Pi-Gad-Tein species in Southern of Thailand as follows A: Anethum 
 graveolens L., B: Baccharoides anthelmintica (L.) Moench, C: Cuminum cyminum L., D: Foeniculum 
 vulgare Mill. Subsp. vulgare var. dulce ( Mill.) Thell., E: Foeniculum vulgare Mill. Subsp. vulgare var. 
 vulgare, F: Hordeum vulgare L., G: Lepidium sativum L., H: Linum usitatissimum L., I: Nigella sativa L., J: 
 Plantago ovate Foessk. and K: Trachyspermum amni (L.) Sprague. Scale: 1 square = 2.5 × 2.5 mm. 
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Effect of Temperature on Pollen Quality in Thai Tall Coconut (Cocos nucifera L.) 
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บทคัดยอ 
จากการศึกษาผลของอุณหภูมิตอความมีชีวิตและความงอกของละอองเกสรมะพราวพันธุไทยตนสูง  ในเดือนตุลาคม 

2563  ถึงเดือนสิงหาคม 2564  โดยวางแผนการทดลองแบบ 4x5 Factorial in CRD จำนวน 3 ซ้ำ  ประกอบดวย ปจจัยที่ 1) 
อุณหภูมิ 4 ระดับ คือ 25 30 35 และ 40 องศาเซลเซียส  และปจจัยที่ 2) ระยะเวลา  คือ 5 ระดับ คือ 12 24 36 48 และ 60 
ชั่วโมง พบวา ความมีชีวิตและความงอกของละอองเกสรมะพราวมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสำคัญ  ซึ่งเมื่อละอองเกสร
ไดรับอุณหภูมิที่สูงขึ้น สงผลใหเปอรเซ็นตความมีชีวิตและความงอกของละอองเกสรลดลง  โดยอุณหภูมิที่ 40 องศาเซลเซียส  มี
เปอรเซ็นตความงอกต่ำกวาเกณฑมาตรฐาน (นอยกวา 35 %) ทุกชวงระยะเวลาการเก็บรักษา  และที่อุณภูมิ 25 องศาเซลเซียส  
ทุกชวงระยะเวลาการเก็บรักษามีเปอรเซ็นตความมีชีวิต และความงอกของละอองเกสรสูงกวาเกณฑมาตราฐาน  เมื่อพิจารณาอันตร
กิริยา (interaction) ระหวางอุณภูมิกับระยะเวลา  พบวา มีความเปนปฏิสัมพันธกันทางสถิติอยางมีนัยสำคัญ  โดยอุณหภูมิท่ีสูงข้ึน
รวมกับระยะเวลาในการเก็บรักษาท่ีนานข้ึน มีผลใหความงอกและความมีชีวิตของละอองเกสรมะพราวลดลง 
คำสำคัญ: ความมีชีวิตของละอองเกสร  ความงอกของละอองเกสร  มะพราวพันธุไทยตนสูง 

 
Abstract 

The study aimed to investigate the effect of temperature on the viability and germination of pollen 
from Thai tall trees. It was conducted from October 2020 to August 2021. The 4x5 factorial in CRD experiment 
was planned for 3 iterations, consisting of factors 1) 4 temperature levels: 25, 30, 35 and 40 degrees Celsius, 
and factor 2) 5 duration levels: 12, 24, 36, 48 and 60 hours. It was found that the viability and germination of 
coconut pollen were significantly different. when pollen was at a higher temperature As a result, the percentage 
viability and germination of pollen were reduced. The temperature at 40 °C had a percentage of germination 
below the standard (less than 35 %) during all storage periods. and at a temperature of 25 °C, during all storage 
periods there was a percentage of viability and germination rate of pollen was higher than the standard 
threshold. When considering the interaction, there was a statistically significant interaction between temperature 
and time. Higher temperature with a longer storage time resulted in reduced germination and viability of coconut 
pollen.  
Keywords: pollen viability, pollen germination, Thai tall coconut 
 
บทนำ 

มะพราว (Cocos nucifera L.) เปนพืชเศรษฐกิจท่ีมีความสำคัญของประเทศไทย โดยในป 2562 มีมูลคาการสงออกมาก
ถึง 13,263 ลานบาท โดยมีตลาดหลัก 3 อันดับแรก คือ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย(สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2563) ในปการผลิตป 2562 ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปลูกมะพราวท้ังสิ้น 847,881 ไร ผลผลิตรวม 806,026 ตัน ผลผลิตตอ
ไร 1,037 กิโลกรัม ซึ่ง พื้นที่ปลูกมากสุด 5 อันดับแรก คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี  นครศรีธรรมราช และ
จังหวัดปตตานี (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2563) ท้ังน้ีการผลิตมะพราวยังไมเพียงตอความตองการของประเทศ ประกอบกับ
ราคามะพราวที่สูงขึ้นและราคาพืชเศรษฐกิจอื่นมีราคาตกต่ำ จึงเปนแรงจูงใจใหเกษตรกรและผูประกอบการสนใจ ปลูกมะพราว
พันธุดีมากขึ้น เนื่องจากมะพราวเปนพืชที่ดูแลงาย ตนทุนการผลิตต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับพืชชนิดอื่น อายุการเก็บผลผลิตยาวนาน
ถึง 60 ปหรืออาจมากกวานั้น และยังสามารถแปรรูปเปนผลิตภัณฑตาง ๆ เพื่อเพิ่มมูลคาได สงผลใหเกษตรกรมีความตองการตน
กลามะพราวเพิ่มสูงขึ้น  ศูนยวิจัยพืชสวนชุมพร เปนหนวยงานที่วิจัยและพัฒนาพันธุมะพราวลูกผสม เพื่อจำหนายจายแจกให
เกษตรกร ซึ่งพันธุมะพราวพันธุลูกผสมชุมพร 2 (มลายูสีเหลืองตนเตี้ย X พันธุไทยตนสูง)  เปนพันธุท่ีเกษตรกรใหความสนใจและมี
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ยอดสั่งจองมากท่ีสุด (ยอดจองประมาณ 6 แสนตน)  แตศูนยวิจัยพืชสวนชุมพรไมสามารถผลิตตนกลามะพราวใหเพียงพอกับความ
ตองการของเกษตรกร  เน่ืองจากมีเปอรเซ็นตการผสมติดและการติดผลต่ำ   

สำหรับอุปสรรคในการผสมขามตน (Cross-pollination) นั้น  การผสมเกสรเปนปจจัยที่สำคัญที่สุด  การเขากันของพอ
และแมพันธุ  ความสมบูรณของพอแมพันธุ  พาหะในการผสมเกสร  ชวงเวลาในการผสมเกสร  และความสามารถในการงอกของ
ละอองเกสรพบวาเปนปจจัยที่มีผลตอการติดผลของพืช การผสมเกสรที่ไมสมบูรณ เนื่องมาจากละอองเกสรไมมีชีวิต หรือไมงอก 
หรืองอกแตหลอดละอองเกสรงอกไปไมถึงไขจนไดรับการปฏิสนธิ  ซึ่งอุณหภูมิมีผลตอความมีชีวิตของละอองเกสร (pollen 
viability)  อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำจนเกินไปสงผลใหความมีชีวิตและความงอกของละอองเกสรมะพราวตำ่  เนื่องจากขณะที่ละออง
เกสรงอกน้ัน  มีการสังเคราะห RNA  โปรตีน  และสารประกอบตาง ๆ  เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว  ดังน้ันถาอุณหภูมิไมเหมาะสมตอการ
ทำงานของเอนไซม  จะมีผลทำใหการงอกของละอองเกสรมีประสิทธิภาพลดลง  มีรายงานในพืชหลายชนิด เชน มะเขือเทศ และขาว
ที่กลาววา เมื่อมีการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในระยะการออกดอกและชวงการพัฒนาไปเปนผลจะทำใหปริมาณของผลผลิตลดลง 
(Firon et al., 2006; Peet et al., 1997; Sato et al., 2000) สอดคลองกับรายงานของ Aronne (1999) ที่พบวา เมื่อละออง
เกสรของ Cistus incanusและ Myrtus communis ไดรับความชื้นสัมพัทธสูงรวมกับอุณหภูมิที่สูง ทำใหเกิดการลดลงของความมี
ชีวิตของละอองเกสรอยางรวดเร็ว  หากละอองเกสรมีความมีชีวิตและความงอกสูงก็จะสงผลใหการผสมติดและติดผลของมะพราว
ลูกผสมสูงข้ึนดวย 

ดังน้ันจึงควรศึกษาผลของอุณหภูมิตอการผสมเกสรของมะพราวซึ่งเก่ียวของกับความมีชีวิต และความสามารถในการงอก
ของละอองเกสรมะพราว ซึ่งผลจากการศึกษานาจะทำใหทราบวาอุณหภูมิสูงมีผลตอการงอกและความมีชีวิตของละอองเกสร
มะพราวหรือไม  และสงผลตอการติดผลของมะพราวอยางไร เพ่ือนำไปสูแนวทางในการเพ่ิมผลผลิตมะพราวลูกผสมใหเพียงพอ
ตอความตองการตอไป 
 
อุปกรณและวิธีการ  

ผลิตละอองเกสรมะพราวพันธุไทยตนสูง โดยคัดเลือกจั่นมะพราวท่ีแกจัด (จั่นมีรอยปริตรงปลายจั่น และดอกตัวเมีย
โตเต็มท่ีจนดันกาบหุมจั่นนูนออกมา) ทำการตัดจั่นมะพราวเพ่ือผลติละอองเกสร ชวง 9.00- 10.00 น. โดยผลิตละอองเกสรทุกเดอืน  
วางแผนการทดลองแบบ 4×5 factorial in CRD มี 5 ซ้ำ  ประกอบดวย ปจจัยท่ี 1)  อุณหภูมิในการเก็บรักษาละอองเกสร
ในตูควบคุมอุณหภูมิ มี 4 ระดับไดแก 25 30 35 และ 40 องศาเซลเซียส และ ปจจัยท่ี 2)  ระยะเวลาท่ีไดรับอุณหภูมิตาง ๆ มี 5 ระดับ 
ไดแก 12 24 36 48 และ 60 ชั่วโมง  นำละอองเกสรของมะพราวพันธุไทยตนสูง  มาทดสอบความมีชีวิตของละอองเกสรมะพราว  
โดยวิธี Tetrazolium test โดยใชสารละลาย Triphenyl Tetrazolium Chloride (TTC) โดยมีสวนผสมของ น้ำตาลซูโครส 15 เปอรเซ็นต 
ในน้ำกลั่น 10 มิลลิลิตร และ TTC 0.05 กรัม ตามสูตรของ Kearns and Inouye (1993) เพ่ือหาเปอรเซ็นตความมีชีวิตของละออง
เกสรมะพราว  นับละอองเกสรท่ีติดสีและไมติดสขีอง tetrazolium ภายใตกลองจุลทรรศนกำลังขยาย 40 เทา สุมตรวจนับจำนวน 
4 บริเวณ (microscopic field) ตอ 1 สไลด เพื่อหาคาเฉลี่ยความมีชีวิตของละอองเกสร ละอองเกสรที่มีชีวิตจะติดสีแดงอมชมพู 
สวนละอองเกสรที่ไมมีชีวิตจะไมติดสี  จากนั้นคำนวณเปนเปอรเซ็นตความมีชีวิตของละอองเกสร  และทดสอบการงอกของ
ละอองเกสร โดยวิธี Hanging drop ใชอาหารเพาะเลี้ยงละอองเกสร ซึ่งมีสวนผสมของน้ำตาลซูโครส 15 เปอรเซ็นต (น้ำหนักตอ
ปริมาตร) H3BO3 100 มิลลิลิตรตอลิตร Ca(NO3)2.4H2O 300 มิลลิลิตรตอลิตร MgSO4.7H2O 200 มิลลิลิตรตอลิตร และ KNO3 
100 มิลลิลิตรตอลิตร ตามสูตรของ Brewbaker and Kwack (1963)  แลวจึงนับจำนวนละอองเกสรท่ีงอกและไมงอก ภายใตกลอง
จุลทรรศนกำลังขยาย 40 เทา สุมตรวจนับจำนวน 4 บริเวณ ตอ 1 จานเพาะเชื้อ เพ่ือหาคาเฉลี่ยการงอกของละอองเกสร ละออง
เกสรท่ีงอกปกติจะตองมีลักษณะของหลอดละอองเกสรสมบูรณ มีเมมเบรนหุมโดยรอบ ความยาวของหลอดละอองเกสรจะตอง
มากกวา หรือเทากับขนาดของเสนผาศูนยกลางของละอองเกสรท่ีทำการนับ จากน้ันคิดเปรียบเทียบความงอกของละอองเกสรท่ีนับ
ไดเปนเปอรเซ็นต  วิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยการวิเคราะหความแปรปรวน (analysis of variance : ANOVA) และตรวจสอบ
ความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s multiple range test (DMRT) โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ R Program (R-
language and environment for statistical computing and graphics) 
 
ผลและวิจารณผลการทดลอง  

1. ผลของอุณหภูมิตอความมีชีวิตของละอองเกสรมะพราวพันธุไทยตนสูง   
จากการศึกษาผลของอุณหภูมิตอความมีชีวิตของละอองเกสรมะพราวพันธุไทยตนสูง  ในชวงเดือนตุลาคม 2563  ถึง

เดือนสิงหาคม 2564  พบวา  ในเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2564  ละอองเกสรมะพราวพันธุไทยมีคุณภาพสูงที่สุดในรอบป  โดย
พบวาเดือนกรกฎาคม 2564  มีคุณภาพของละอองเกสรสูงที่สุด  และพบวาในเดือนเมษายน 2564  มีคุณภาพของละอองเกสรต่ำ
ท่ีสุด  โดยพบวาความมีชีวิตของละอองเกสรมะพราวมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสำคัญ  ซึ่งเมื่อละอองเกสรไดรับอุณหภูมิ
ที่สูงขึ้น สงผลใหเปอรเซ็นตความมีชีวิตของละอองเกสรลดลง  โดยอุณหภูมิที่ 40 องศาเซลเซียส  มีเปอรเซ็นตความมีชวิีตต่ำที่สุด 
ทุกชวงระยะเวลาการเก็บรักษา (Table 1) (Figure 1)  สอดคลองกับการศึกษาของสุพรพรรณ และคณะ (2557)  พบวา ฤดูกาลมี
ผลตอความมีชีวิตและความงอกของละอองเกสรมะละกอ  โดยในฤดูรอนความมีชีวิตของละอองเกสรมะละกอจะต่ำท่ีสุดในรอบป 
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จากการศึกษาอิทธิพลรวมระหวางระดับอุณหภูมิ และระยะเวลาในการเก็บรักษา พบวาทั ้ง 2 ปจจัยมี ความเปน

ปฏิสัมพันธกันทางสถิติอยางมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ  กลาวคือ อุณหภูมิที่สูงขึ้นรวมกับระยะเวลาในการเก็บรักษาที่นานขึ้น มีผลให
ความมีชีวิตของละอองเกสรลดลง 
 

Figure 1 Vitality of coconut pollen under different temperature storage 
 

Figure 2 Germination of coconut pollen at different temperatures  

 
2. ผลของอุณหภูมิตอความงอกของละอองเกสรมะพราวพันธุไทยตนสูง   
จากการศึกษาผลของอุณหภูมิตอความงอกของละอองเกสรมะพราวพันธุไทยตนสูง  ในชวงเดือนตุลาคม 2563  ถึงเดือน

สิงหาคม 2564  พบวา  ในเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2564  ละอองเกสรมะพราวพันธุไทยมีคุณภาพสูงที่สุดในรอบป  โดยพบวา
เดือนกรกฎาคม 2564  มีคุณภาพของละอองเกสรสูงที่สุด  และพบวาในเดือนเมษายน 2564  มีคุณภาพของละอองเกสรต่ำที่สุด  
โดยพบวาความงอกของละอองเกสรมะพราวมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสำคัญ  ซึ่งเมื่อละอองเกสรไดรับอุณหภูมิท่ีสูงข้ึน 
สงผลใหเปอรเซ็นตความงอกของละอองเกสรลดลง  โดยอุณหภูมิที่ 40 องศาเซลเซียส  สวนใหญมีเปอรเซ็นตความงอกต่ำกวา
เกณฑมาตรฐาน (นอยกวา 35 %) ทุกชวงระยะเวลาการเก็บรักษา  และที่อุณภูมิ 25 องศาเซลเซียส  ทุกชวงระยะเวลาการเก็บ
รักษามีเปอรเซ็นตความงอกของละอองเกสรสูงกวาเกณฑมาตราฐาน  (Table 2) (Figure 2) สอดคลองกับการศึกษาของ ภูมิและคณะ (2556)  
รายงานวา ท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส  สงผลใหเปอรเซ็นตความมีชีวิตและความงอกของละอองเกสรมะพราวน้ำหอมลดลง 

จากการศึกษาอิทธิพลรวมระหวางระดับอุณหภูมิ และระยะเวลาในการเก็บรักษา พบวาทั ้ง 2 ปจจัยมีความเปน
ปฏิสัมพันธกันทางสถิติอยางมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ  กลาวคือ อุณหภูมิที่สูงขึ้นรวมกับระยะเวลาในการเก็บรักษาที่นานขึ้น มีผลให
ความงอกของละอองเกสรลดลง   

 
สรุปผล  

การศึกษาผลของอุณหภูมิตอความมีชีวิตและความงอกของละอองเกสรมะพราวพันธุไทยตนสูง  พบวา อุณหภูมิ ท่ี 40 องศา
เซลเซียสเปนจุดวิกฤตในการผลิตพันธุมะพราวลูกผสม  และที่อุณภูมิ 25 องศาเซลเซียส  ทุกชวงระยะเวลาการเก็บรักษามีเปอรเซ็นต
ความมีชีวิต และความงอกของละอองเกสรสูงกวาเกณฑมาตราฐาน  เมื ่อพิจารณาอันตรกิริยา (interaction) ระหวางอุณภูมิกับ
ระยะเวลา  พบวา มีความเปนปฏิสัมพันธกันทางสถิติอยางมีนัยสำคัญ  โดยอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนรวมกับระยะเวลาในการเก็บรักษาท่ีนานข้ึน 
มีผลใหความงอกและความมีชีวิตของละอองเกสรมะพราวลดลง  และพบวาในเดือนเมษายน 2564  มีคุณภาพของละอองเกสรต่ำท่ีสุด 
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Table 1 Effect of temperature and storage period on the viability of pollen of Thai tall coconut varieties during October 2020 - September 2021 
Factor Pollen viability (%) 

Temperature (A) Oct. 20 Nov. 20 Dec. 20 Jan. 21 Feb. 21 Mar. 21 Apr. 21 May. 21 Jun. 21 Jul. 21 Aug. 21 Sept. 21 

25 °C 84.2 A 83.4 A 84.5 A 85.2 A 84.2 A 78.9 A 79.5 A 80.9 A 86.7 A 88.1 A 87.2 A 85.5 A 

30 °C 81.4 AB 79.7 AB 82.2 AB  81.3 B 78.9 B 74.3 B 73.8 B 76.5 B 80.7 B 81.9 B 83.0 A 82.6 AB 

35 °C 79.0 AB 77.0 AB 79.0 AB 77.7 C 75.2 C 71.0 BC 68.7 C 72.8 C 76.6 C 77.9 B 76.8 B 80.3 BC 

40 °C 76.8 B 72.7 B 76.7 B 76.0 C 74.4 C 68.8 C 63.2 D 69.6 D 74.0 C 76.3 B 74.3 B 78.4 C 

F-test (A) ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
Duration (B)             

12 hr 87.7 A 86.6 A 85.4 A 85.3 A 83.0 A 81.2 A 76.8 A 81.1 A 84.4 A 86.1 A 87.1 A 89.2 A 

24 hr 85.1 A 84.7 A 83.4 A 81.9 AB 80.4 B 78.7 A 74.4 AB 77.2 B 81.3 AB 83.1 AB 83.7 AB 86.7 A 

36 hr 78.9 AB 76.0 AB  81.1 AB 79.9 BC 78.3 B 70.8 B 71.8 BC 74.7 BC 79.3 ABC 81.1 AB 80.9 AB 80.3 B 

48 hr 76.0 AB 73.0 AB 77.8 B 77.6 CD 75.9 C 68.9 BC 68.1 CD 72.2 CD 77.5 BC 78.3 B 77.3 BC 77.4 BC 

60 hr 73.2 B 70.7 B 75.4 B 75.6 D 73.2 D 66.5 C 65.4 D 69.5 D 74.9 C 76.8 B 72.6 C 74.8 C 

F-test (B) ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

A x B ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

c.v. (%) 5.67 6.19 7.56 4.50 2.65 4.80 4.72 3.84 5.38 7.67 7.18 4.66 

Means followed by the same letters are not statistically different (P<0.05) from each other according to DMRT. ** = Significant at 0.01 probability 
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Table 2  Effect of temperature and storage period on the germination of pollen of Thai tall coconut varieties during October 2020 - September 2021 

Factor Pollen germination (%) 

Temperature (A) Oct. 20 Nov. 20 Dec. 20 Jan. 21 Feb. 21 Mar. 21 Apr. 21 May. 21 Jun. 21 Jul. 21 Aug. 21 Sept. 21 

25 °C 48.9 A 48.0 A 49.9 A 56.3 A 54.4 A 54.6 A 39.3 A 45.2 A 56.2 A 56.2 A 57.2 A 49.8 A 

30 °C 39.6 B 38.1 B 39.9 B 46.7 AB 42.8 AB 42.9 AB 30.9 A 37.7 A 47.1 AB 47.1 AB 44.2 B 40.8 B 

35 °C 30.1 C 29.1 C 31.3 C 37.3 B 36.5 B 31.2 BC 15.9 B 29.7 B 37.9 B 37.9 B 37.1 C 31.4 C 

40 °C 17.7 C 17.3 C 20.4 C 18.7 C 16.8 C 15.6 C 8.6 B 17.8 C 20.1 C 20.1 C 20.3 D 19.3 D 

F-test (A) ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

Duration (B)             

12 hr 50.7 A 49.6 A 51.3 A 52.4 A 48.9 A 47.0 A 35.4 A 43.0 A 53.7 A 53.7 A 54.1 A 52.2 A 

24 hr 39.9 B 39.5 B 41.0 B 46.1 AB 43.9 AB 42.4 AB 27.3 AB 37.5 AB 47.7 AB 47.7 AB 46.3 B 41.5 B 

36 hr 31.4 C 30.5 C 32.1 C 40.3 ABC 39.3 ABC 37.4 AB 22.4 BC 32.7 BC 40.2 BC 40.2 BC 38.9 C 32.8 C 

48 hr 25.7 CD 24.0 CD 26.9 CD 33.7 BC 30.6 BC 29.4 AB 17.9 BC 27.9 CD 32.8 CD 32.8 CD 31.8 CD 27.1 CD 

60 hr 22.7 D 22.0 D 24.4 D 26.3 C 25.6 C 24.3 B 15.4 C 21.8 D 27.3 D 27.3 D 27.3 D 23.0 D 

F-test (B) ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

A x B ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

c.v. (%) 3.31 3.58 7.17 6.26 5.87 7.94 6.37 3.9 4.13 4.13 2.67 2.93 

Means followed by the same letters are not statistically different (P<0.05) from each other according to DMRT. ** = Significant at 0.01 probability 
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บทคัดยอ 
จากการศึกษาชวงเวลาท่ีเหมาะสมของการผสมเกสรมะพราวพันธุมลายูสีเหลืองตนเตี้ยเพ่ือผลิตพันธุมะพราวลูกผสมชุมพร 2 

(มลายูสีเหลืองตนเตี้ย x ไทยตนสูง)  ในเดือนตุลาคม 2563  ถึงเดือนสิงหาคม 2564  วางแผนการทดลอง  RCBD  มีชวงเวลาการผสมเกสร 
7 กรรมวิธี 5 ซำ้  ไดแก ชวงเวลา 7.00 - 8.00 น.  เวลา 8.00 - 9.00 น.  เวลา 9.00 - 10.00 น.  เวลา 10.00 - 11.00 น.  เวลา 11.00 - 12.00 น.  
เวลา 13.00 - 14.00 น.  และ เวลา 14.00 - 15.00 น.  พบวา การผสมเกสรในชวงท่ีตางกันสงผลใหการผสมติด (อายุ 15 วันหลัง
ผสมเกสร) และการติดผล (อายุ 3 เดือนหลังผสมเกสร)  มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสำคัญ  โดยการผสมเกสรในชวงเวลา  
9.00 - 10.00 น.  และ 10.00 - 11.00 น.  มีเปอรเซ็นตการผสมติดและเปอรเซ็นตการติดผลสูงที่สุด และชวงเวลา 13.00 - 14.00 น. 
เปนชวงท่ีมีเปอรเซ็นตการผสมติด และเปอรเซ็นตการติดผลต่ำท่ีสุด  คือ 89.4 และ 35.2  เปอรเซ็นต  ตามลำดับ  โดยพบวา
ในเดือนสิงหาคม 2564 มีเปอรเซ็นตการผสมติดสูงท่ีสุด  คือ 97.2 เปอรเซ็นต  สวนในเดือนตุลาคม 2563  มีเปอรเซ็นตการผสมติดต่ำ
ที่สุด  คือ 76.3 เปอรเซ็นต  และในเดือนกรกฎาคม 2564 มีเปอรเซ็นตการติดผลสูงที่สุด  คือ 47.9 เปอรเซ็นต  สวนในเดือน
ธันวาคม 2563  มีเปอรเซ็นตการติดผลต่ำที่สุด  คือ 29.9 เปอรเซ็นต  สำหรับเปอรเซ็นตความงอกของผลพันธุพบวาไมมี
ความแตกตางกันทางสถิติ  โดยมีความงอกเฉลี่ย  85 เปอรเซ็นต 
คำสำคัญ: การผสมเกสร  เปอรเซน็ตความงอก  มะพราว 

 
Abstract 

The study of the optimal time for pollination of the coconut cv. Malayan yellow dwarf to produce 
coconut cv. Chumphon 2 hybrids (Malayan yellow dwarf x Thai Tall). was conducted in October 2020-August 2021. 
A RCBD experiment was planned with 7 methods, and 5 repetitions of pollination between 7:00 a.m. - 8:00 a.m.  8:00 
a.m. - 9:00 a.m.  9:00 a.m. - 10:00 a.m. 10:00 a.m. - 11:00 a.m. 11.00 a.m. - 12.00 a.m. 1.00 p.m. - 2.00 p.m. 
and 2.00 p.m. - 3.00 p.m. It was found that different periods of pollination (15 days after pollination) resulted 
in statistically different in breeding and fruiting (3 months after pollination). The pollinations during 9:00 a.m. - 10:00 a.m. 
and 10:00 a.m. - 11:00 a.m. had higher percentages of fertility (93.7 and 94.2 %) and of fruiting (45.0 and 40.6 %). 
The pollination period of 1 p.m.-2 p.m resulted in the lowest percentages of breeding and fruiting with 89.4 and 35.2%, 
respectively. In August 2021 the highest inbreeding percentage was 97.2 percent, in October 2020 the lowest inbreeding 
percentage was 76.3 per cent and in July 2021 the highest fruiting percentage was 47.9 per cent. The lowest fruiting 
percentage was 29.9 percent. The germination percentage was not significantly different with average germination of 85 %. 
Keywords: pollination, germination percentage, coconut 
 
บทนำ 
 มะพราว (Cocos nucifera L.)  จัดเปนพืชเศรษฐกิจที่มีสำคัญของประเทศไทย  โดยในป 2559  มีมูลคาการสงออกมาก
ถึง 10,928  ลานบาท  และการนำเขามะพราวผลแหง  จำนวน  171,848 ตัน  มูลคา  1,843 ลานบาท  โดยนำมาใชใน
อุตสาหกรรมกะทิกระปองสำเร็จรูปเพ่ือการสงออก แตพ้ืนท่ีปลูกมะพราวในชวง 10 ปท่ีผานมา  มีแนวโนมลดลง  สงผลกระทบตอ
ธุรกิจที่ใชประโยชนจากมะพราว (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560)  สำหรับปญหาสำคัญในภาคอุตสาหกรรมคือ การขาด
แคลนวัตถุดิบในการผลิต เนื่องจากความไมแนนอนของปริมาณวัตถุดิบในประเทศ  ขาดแคลนตนกลามะพราวพันธุดี และแรงงาน 
ตนมะพราวสวนใหญ มีอายุมาก ตนสูงกวา 12 เมตร ขึ้นไป และขาดการดูแลรักษาทำใหตนเสื่อมโทรม ประกอบกับพันธุที่ใชปลูก
เกษตรกรสวนใหญใชพันธุไทยพ้ืนเมืองท่ีใหผลผลิตคอนขางต่ำ  ปจจุบันศูนยวิจัยพืชสวนชุมพร เปนหนวยงานท่ีวิจัยและพัฒนาพันธุ
มะพราวลูกผสม เพื่อจำหนายจายแจกใหเกษตรกร ซึ่งพันธุมะพราวพันธุลูกผสมชุมพร 2 (มลายูสีเหลืองตนเตี้ย X พันธุไทยตนสูง)  
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AINR 1st 
เปนพันธุที่เกษตรกรใหความสนใจและมียอดสั่งจองมากที่สุด (ยอดจองประมาณ 6 แสนตน)  แตศูนยวิจัยพืชสวนชุมพรไมสามารถ
ผลิตตนกลามะพราวใหเพียงพอกับความตองการของเกษตรกร  เน่ืองจากมีเปอรเซ็นตการผสมติดและการติดผลต่ำ   

สำหรับการผสมขามตน (Cross-pollination) นั้น  เปนปจจัยที่มีผลใหการผลิตมะพราวลูกผสมประสบความสำเร็จ  
โดยข้ันตอนการผสมเกสรเปนข้ันตอนท่ีสำคัญท่ีสุด  Faegri และ Piji (1979)  รายงานวา  ชวงเวลาการออกดอก  การบานของดอก  
การปลดปลอยละอองเรณู  ความมีชีวิตและการงอกของละอองเรณู  และความพรอมรับละอองเรณูของเกสรตัวเมีย  มีบทบาท
สำคัญตอการควบคุมกระบวนการถายละอองเรณูที่จะนำไปสูการติดผล  โดยพืชแตละชนิดมีการบานของดอกแตกตางกันไป 
(Nepi and Panici, 1993) ขึ ้นกับสภาพแวดลอม อุณหภูมิและความชื้นในดิน เชน หากอุณหภูมิเพิ ่มขึ ้นจะชวยเรงการ
พัฒนาการของดอกใหบานเร็วข้ึนและมีชวงการบานของดอกสั้นลง (Hoye et al., 2013)  ท้ังน้ีการบานของดอกมีความสำคัญ
ตอกระบวนการถายละอองเรณูแบบผสมขามเปนอยางมาก  จากรายงานการศึกษาในพืชหลายชนิด เชน มะเขือเทศ และขาว
ที่กลาววา เมื่อมีการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในระยะการออกดอกและชวงการพัฒนาไปเปนผลจะทำใหปริมาณของผลผลิตลดลง 
(Peiris, et al., 1995; Santos et al., 1992; Firon et al., 2006)  ซึ่งการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิท่ีเกินคาท่ีเหมาะสม  จะทำให
การผสมเกสรท่ีไมสมบูรณ เน่ืองมาจากละอองเกสรไมมีชีวิต หรือไมงอก หรืองอกแตหลอดละอองเกสรงอกไปไมถึงไขจนไดรับ
การปฏิสนธิรวมถึงการหลุดรวงของดอกเพศเมียที่ไมไดรับการผสมเกสร  และการผสมเกสรเกิดในเวลาที่ไมเหมาะสม 
(Morrison และ Stewart, 2002)  วิจิตต และคณะ (2535) รายงานวาดอกมะมวงหิมพานต มีชวงเวลาการถายละอองเรณู
สูงสุดเวลา 10.00 น  และอุณหภูมิที ่ส ูงจะเปนอันตรายตอเนื ้อเยื ่อที ่ออนของยอดเกสรตัวเมียและกานชูเกสรตัวเมีย 
(Maheshwari, 1950) ดังนั้นหากอุณหภูมิต่ำหรือสูงเกินไปในชวงที่ดอกพัฒนาจะทำใหเกิดดอกและผลผิดปกติหรืออาจไมตดิดอก 
และในชวงท่ีมีการผสมเกสรจะทำใหละอองเกสรเปนหมันไมสามารถงอกหลอดละอองเกสรได สงผลใหการติดผลนอยลง ท้ังน้ี
ดอกที่เหมาะสมที่สำหรับเตรียมเปนแมพันธุจะมีหยดน้ำหวาน (nectar) และเมื่อมีการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ ทำใหปลายยอด
เกสรเพศเมียแหง และลดการพรอมรับละอองเรณู (Ortega et al., 2004)  และหากระดับความช้ืนสัมพัทธต่ำอับละอองเกสร
ของท้ัง อัลมอนด และพีช แตกออก 1-2 ช่ัวโมงแรก สวนในระดับความช้ืนสัมพัทธสูง พบวาตองใชเวลา 10–20 ช่ัวโมง อับละออง
เกสรจึงแตก ระยะเวลาท่ีอับละอองเกสรปลดปลอยละอองเกสรชาอาจทำใหดอกเพศเมียในชอดอกเดียวกันเลยระยะพรอมรับ
การผสมเกสรไปแลว 

ดังนั้น จึงควรศึกษาชวงเวลาที่เหมาะสมในการผสมเกสรเพื่อเพิ่มเปอรเซ็นตการผสมติดและการติดผล  สำหรับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตมะพราวลูกผสมใหเพียงพอตอความตองการตอไป 
 
อุปกรณและวิธีการ  
 คัดเลือกตนแมพันธุมลายูสีเหลืองตนเตี้ยสำหรับผลิตพันธุลูกผสมชุมพร 2  อายุ 16 ป  มีขนาดและความสูงเฉลี่ยที่ใกลเคียงกัน  
จำนวน 350 ตน  วางแผนการทดลอง  RCBD  มีชวงเวลาการผสมเกสร 7 กรรมวิธี 5 ซ้ำ  ไดแก ชวงเวลา 7.00 - 8.00 น.  เวลา 8.00 - 9.00 น.  
เวลา 9.00 - 10.00 น.  เวลา 10.00 - 11.00 น.  เวลา 11.00 - 12.00 น.  เวลา 13.00 - 14.00 น.  และ เวลา 14.00 - 15.00 น. 
ดำเนินการทดลองในเดือนตุลาคม 2563  ถึงเดือนสิงหาคม 2564  ที่สวนผลิตพันธุมะพราวลูกผสมคันธุลี  อ.ทาชนะ  จ.สุราษฎรธานี  
ข้ันตอนผลิตพันธุ  ประกอบดวย  1.การทำหมัน  คัดเลือกจั่นตนแมพันธุมลายูสีเหลอืงตนเตี้ยท่ีสมบูรณพรอมทำหมัน  ใชกรรไกรตัด
กาบหุมจั่นออกใหหมด  ตัดระแงที่มีดอกตัวผูใหหางจากดอกตัวเมียประมาณ 5 - 6 เซนติเมตร  และปลิดดอกตัวผูที่ติดอยูในระแง
ออกใหหมดใหเหลือแคดอกตัวเมีย  แลวผูกเครื่องหมายที่จั่นมะพราว  โดยปฏิบัติเหมือนกันในทุกกรรมวิธี  2. การผสมเกสร  
นำละอองเกสรพันธุไทยตนสูงผสมกับแปง  (อัตราสวน 1 ตอ 20 โดยน้ำหนัก)  แลวจึงพนละอองแตะลงบนปลายยอดดอกตัวเมีย 
ท่ีมีน้ำหวานเยิ้ม (ประมาณ 6 วัน หลังทำหมัน)  บันทึกการผสมติดท่ีอายุ 15 วันหลังผสมเกสร และการติดผลท่ีอายุ 3 เดือนหลังผสมเกสร  
3. การเก็บเก่ียวผล  มะพราวพันธุลูกผสมชุมพร 2  ท่ีอายุ  12 เดือนหลังจากผสมเกสร  เมื่อสีของเปลือกจะเปลี่ยนเปนสีน้ำตาลแก  
และ 4. การเพาะผลพันธุ  หลังจากเก็บเกี่ยวผลพันธุแลว ปาดเปลือกผลใกลจุกมะพราวขนาดเทาฝามือ ฝงผลพันธุลงในดิน  และ
กลบดินใหผลพันธุอยูใตดินประมาณ 2 ใน 3 สวนของผลพันธุ  ใหน้ำทุกสัปดาห  บันทึกขอมูลความงอกของผลพันธุ เมื่อตนกลาอายุ 
16 สัปดาหหลังเพาะ  วิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยการวิเคราะหความแปรปรวน (analysis of variance : ANOVA) และตรวจสอบ
ความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s multiple range test (DMRT) โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ R Program 
(R-language and environment for statistical computing and graphics 
 
ผลและวิจารณผลการทดลอง 

จากการศึกษาชวงเวลาผสมเกสรมะพราวพันธุมลายูสีเหลืองตนเตี้ย  ในชวงเดือนตุลาคม 2563  ถึงเดือนกันยายน 2564  
พบวา การผสมเกสรในชวงท่ีตางกันสงผลใหการผสมติดมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสำคัญ  โดยพบวา ชวงเวลา  9.00 - 10.00 น.  
และ 10.00 - 11.00 น. มีเปอรเซ็นตการผสมติดสูงที่สุด  เทากับ 93.7 และ 94.2  เปอรเซ็นต (23 ผล) ตามลำดับ  และชวงเวลา 
13.00 – 14.00 น.  เปนชวงที่มีเปอรเซ็นตการผสมติดนอยที่สุด  เทากับ 89.4 เปอรเซ็นต (22 ผล)  สำหรับการเปอรเซ็นตการผสมติด
ในรอบป  พบวา เดือนสิงหาคม 2564  มีเปอรเซ็นตการผสมติดมากที่สุด  ซึ่งในเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2564  เปนชวงที่มี
ปริมาณดอกตัวเมียสูงท่ีสุด (Figure 1) จึงมีผลใหการผสมติดชวงน้ีสูงข้ึนดวย  และเดือนตุลาคม 2563 มีเปอรเซ็นตการผสมติดนอย
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ที่สุด  เนื่องจากมีปริมาณน้ำฝนสูงที่สุด คือ 201 มิลลิเมตร (Figure 1) เมื่อผสมเกสรแลวน้ำฝนจะชะลางละอองเกสรทำใหไมเกิด
การผสมพันธุ (Table 1)  และพบวาการติดผลมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสำคัญ  โดยชวงเวลา 9.00 - 10.00 น. มีเปอรเซ็นต
การติดผล ที่อายุ 3 เดือนหลังผสมเกสรสูงที่สุด  เทากับ 45.0 เปอรเซ็นต (11 ผล) และชวงเวลา 13.00 – 14.00 น.  เปนชวงที่มี
เปอรเซ็นตการติดผลนอยท่ีสุด  เทากับ 35.2 เปอรเซ็นต (9 ผล) สำหรับเปอรเซ็นตการติดผล ท่ีอายุ 3 เดือนหลังผสมเกสร  ในรอบป  
พบวา เดือนกรกฎาคม 2564  มีเปอรเซ็นตการติดผลมากท่ีสุด  เทากับ 47.9 เปอรเซ็นต (12 ผล) และเดือนธันวาคม 2563 
มีเปอรเซ็นตการติดผลนอยที่สุด เทากับ 29.3 เปอรเซ็นต (6 ผล) (Table 2)  และชวงเวลาที่เหมาะสมในการผสมเกสรในรอบปมีความ
แตกตางกัน  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับฤดูกาล  เนื่องจากอุณหภูมแิละความชื้นสัมพัทธมีผลตอการผสมพันธุ  นอกจากนี้ขึ้นอยูกับชนิดของพืช  
ประวิทย และคณะ (2559)  พบวา ชวงเวลาที่เหมาะสมของการผสมเกสรตอการติดผลของลูกผสมสมโอพันธุมณีอีสานกับสมโอ
พันธุทองดี  พบวา การผสมเกสร ในชวงเวลา 12.00-14.00 น. ทำใหลูกผสมสมโอพันธุมณีอีสานกับสมโอพันธุทองดีมีการติดผลดีท่ีสุด 
โดยมีการผสมติดมากกวารอยละ 70  และในลิ้นจี่พันธุฮงฮวย พบวา ชวงเวลา 8.00 – 11.30 น. เปนชวงที่เหมาะสมสำหรับการ
ผสมพันธุ  (วรินทร และคณะ, 2546)  สำหรับเปอรเซ็นตความงอกของผลพันธุพบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิต ิ โดยมีความงอก
เฉลี่ย  85 เปอรเซ็นต  (Table 3)   
 
สรุปผล 

จากการศึกษาชวงเวลาท่ีเหมาะสมในการผสมเกสรมะพราวพันธุมลายูสีเหลืองตนเตี้ย  จึงสรุปไดวา 
1. ชวงเวลาการผสมเกสรท่ีดีท่ีสุด คือ ชวงเวลา  9.00 - 10.00 น. และ 10.00 - 11.00 น.   
2. เปอรเซ็นตการติดผลท่ีดีท่ีสุด คือ 47.9 เปอรเซ็นต 
3. เปอรเซ็นตความงอกเฉลี่ย 85 เปอรเซ็นต 
 
ขอเสนอแนะ 

เน่ืองจากการทดลองน้ีดำเนินการเพียง 1 ป จึงควรเก็บขอมูลอยางตอเน่ืองอยางนอย 2 ป เพราะสภาพอากาศในแตละปตางกัน 
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Table 1 Percentage of fruiting at 15 days after pollination. During October 2020 - September 2021 

Pollination between Oct. 20 Nov. 20 Dec. 20 Jan. 21 Feb. 21 Mar. 21 Apr. 21 May. 21 Jun. 21 Jul. 21 Aug. 21 Sep. 21 
7:00 a.m. - 8:00 a.m. 72.0 b 80.0 b 77.7 b 96.3 ab 90.7 ab 96.7 a 94.3 bc 94.0 c 95.7 ab 97.7 abc 97.3 abc 95.7 ab 

8:00 a.m. - 9:00 a.m. 72.3 b 85.0 ab 79.0 b 96.3 ab 93.3 a 96.7 a 95.3abc 95.7 bc 97.3 a 98.3 ab 97.7abc 96.3 ab 

9:00 a.m. - 10:00 a.m. 75.0 ab 87.7 ab 87.0 ab 97.7 a 91.0 ab 96.7 a 97.0 a 98.0 a 98.0 a 99.3 a 98.7 a 98.3 a 
10:00 a.m. - 11:00 a.m. 82.0 a 91.7 a 90.3 a 95.7 ab 89.7 ab 96.3 a 96.0 ab 97.3 ab 97.3 a 98.0 abc 98.3 ab 97.7 ab 
11.00 a.m. - 12.00 a.m. 77.0 ab 86.7 ab 86.7 ab 94.0 bc 89.3 ab 94.3 a 93.7 bc 95.3 bc 94.0 bc 94.3 bc 96.0 bc 95.3 b 
1.00 p.m. - 2.00 p.m. 76.7 ab 85.3 ab 82.0 ab 93.0 c 85.0 b 89.7 b 93.0 c 91.3 d 92.7 c 93.3 c 95.7 c 95.0 b 
2.00 p.m. - 3.00 p.m. 79.3 ab 85.3 ab 85.0 ab 94.7 bc 89.7 ab 94.3 a 93.7 bc 96.0 abc 97.0 a 95.7 abc 97.0 abc 96.0 ab 
Average 76.3 86.0 84.0 95.4 89.8 95.0 94.7 95.4 96.0 96.7 97.2 96.3 
F-test * ** * * ** ** ** ** ** ** ** ** 
c.v.(%) 5.96 3.79 5.9 3.01 3.07 5.64 6.02 4.9 5.92 3.51 4.88 7.12 

Means followed by the same letters are not statistically different (P<0.05) from each other according to DMRT. ** = Significant at 0.01 probability, * = Significant at 
0.05 probability, ns = Non significant 
 
Table 2 Percentage of fruiting at 3 months after pollination. During October 2020 - September 2021 
Pollination between Oct. 20 Nov. 20 Dec. 20 Jan. 21 Feb. 21 Mar. 21 Apr. 21 May. 21 Jun. 21 Jul. 21 Aug. 21 Sep. 21 
7:00 a.m. - 8:00 a.m. 43.7 b 29.7 ab 27.0 ab 28.3 b 42.3 ab 42.0 ab 41.0 b 40.3 ab 37.7 abc 46.0 ab 47.3 abc 46.3 b 
8:00 a.m. - 9:00 a.m. 47.3 a 35.0 ab 31.7 ab 35.3 a 44.0 a 46.7 a 42.7 ab 41.3 ab 42.0 ab 51.0 a 51.3 ab 45.3 b 
9:00 a.m. - 10:00 a.m. 49.7 a 37.7 a 33.3 a 34.3 a 44.0 a 42.3 ab 47.3 a 44.0 a 45.0 a 52.7 a 56.3 a 53.0 a 
10:00 a.m. - 11:00 a.m. 48.7 a 30.3 ab 29.0 ab 31.7 ab 39.7 ab 39.3 bc 45.3 ab 42.7 a 36.3 bc 47.0 ab 47.7 abc 49.3 ab 
11.00 a.m. - 12.00 a.m. 39.0 c 23.7 b 26.7 b 27.3 b 36.0 b 38.7 bc 35.3 c 37.7 ab 36.3 bc 47.7 ab 41.0 bc 40.0 c 
1.00 p.m. - 2.00 p.m. 41.7 bc 28.3 ab 28.0 ab 28.0 b 38.0 ab 34.0 c 33.7 c 33.0 b 32.3 c 42.7 b 38.7 c 44.3 bc 
2.00 p.m. - 3.00 p.m. 42.7 b 30.7 ab 29.3 ab 32.3 ab 41.7 ab 40.0 bc 43.7 ab 34.0 b 41.0 ab 48.0 ab 47.0 abc 49.0 ab 
Average 44.7 30.8 29.3 31.0 40.8 40.4 41.3 39.0 38.7 47.9 47.0 46.7 
F-test ** ** * ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
c.v.(%) 2.62 15.07 11.41 6.86 5.8 5.77 4.78 8.17 7.61 5.32 9.6 4.36 

Means followed by the same letters are not statistically different (P<0.05) from each other according to DMRT. ** = Significant at 0.01 probability, * = Significant at 
0.05 probability, ns = Non significant 
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Table 3 Percentage of germination of coconut cultivars from different periods of pollination. 
Pollination between germination percentage (%) 
7:00 a.m. - 8:00 a.m. 85.2 
8:00 a.m. - 9:00 a.m. 84.7 
9:00 a.m. - 10:00 a.m. 85.1 
10:00 a.m. - 11:00 a.m. 84.8 
11.00 a.m. - 12.00 a.m. 85.0 
1.00 p.m. - 2.00 p.m. 85.2 
2.00 p.m. - 3.00 p.m. 85.4 
F-test ns 
c.v.(%) 8.14 

Means followed by the same letters are not statistically different (P<0.05) from each other according to DMRT. 
** = Significant at 0.01 probability, * = Significant at 0.05 probability, ns = Non significant 
 

 
Figure 1 Rainfall and number of flowers During October 2020 - September 2021. 
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ผลกระทบของการขาดน้ำในระยะตั้งทองของขาวตอประสิทธิภาพการใชแสงสูงสุดของระบบรับแสง (PSII) 

Effect of Water Deficit in Booting Stage of Rice on the Maximum Quantum Efficiency of PSII 
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บทคัดยอ 
สภาวะความแหงแลงเปนปญหาสำคัญตอการปลกูขาวท่ัวโลก การขาดน้ำในระยะตั้งทองอาจสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการ

สังเคราะหแสงซึ่งอาจมีผลกระทบตอเน่ืองถึงการเจริญเติบโตของขาว งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินอิทธิพลของการขาดน้ำใน
ระยะตั้งทองและการตอบสนองของสายพันธุขาวในลักษณะประสิทธิภาพการใชแสงสูงสุดของระบบรับแสง PSII และศึกษาความสัมพันธ
ระหวางประสิทธิภาพการใชแสงสูงสุดของระบบรับแสง PSII กับดัชนีความเขียวใบ ทำการทดลองในโรงเรือนดวยแผนการทดลองแบบ
สุมในบล็อกสมบูรณ จัดสิ่งทดลองแบบสปริทพลอท หนวยทดลองหลัก คือ การควบคุมน้ำ 3 แบบ ไดแก ขังน้ำ, ไดรับน้ำรอยละ 50 ของ
อัตราคายระเหย และงดน้ำ หนวยทดลองรองคือ พันธุขาวจำนวน 9 พันธุ ไดแก ขาวดอกมะลิ 105, ธัญสิริน, กข 6, กข 41, กข 43, 
หอมชลสิทธ์ิ, ปทุมธานี 1, IR20 และ IR57514 ทำการควบคุมน้ำที่ระยะตั้งทอง เก็บขอมูลประสิทธิภาพการใชแสงสูงสุดของระบบรับ
แสง PSII และดัชนีความเขียวใบ ผลการศึกษาพบอิทธิพลของการขาดน้ำตอลักษณะประสิทธิภาพการใชแสงสูงสุดของระบบรับแสง PSII 
โดยการขาดน้ำมีผลทำใหคาปริมาณรังสีฟลอูอเรสเซนตท่ีต่ำท่ีสุด (F0) เพ่ิมสูงข้ึน แตสงผลใหคาปริมาณรังสฟีลูออเรสเซนตท่ีสูงท่ีสุด (Fm) 
และคาประสิทธิภาพการใชแสงสูงสุดของระบบรับแสง PSII (Fv/Fm) ลดต่ำลง พันธุกข 43 มีคา Fm และ Fv/Fm  สูงท่ีสุด 1.62 และ 0.83 
ตามลำดับ นอกจากน้ี พบวาคาดัชนีความเขียวใบไดรับอิทธิพลจากการขาดน้ำที่อายุ 3 วันหลังฟนตัว โดยพันธุ IR57514 มีคาสูงสุด
เทากับ 46.3 และเมื่อพิจารณาดัชนีการทนแลง (drought tolerant index) ที่สภาพงดน้ำมีความแตกตางระหวางสายพันธุ โดยดัชนี
การทนแลงของคา F0 พบวาพันธุขาวมะลิ 105 มีคาสูงสุด 143%  ดัชนีการทนแลงของคา Fm พันธุ IR57514 มีคาสูงสุด 101% ดัชนี
การทนแลงของคา Fv/Fm พันธุ กข 43 มีคาสูงสุด 106% และดัชนีการทนแลงของคาความเขียวใบ พันธุ  IR20 มีคาสูงสุด 101% 
นอกจากน้ี พบความสัมพันธในเชิงลบระหวาง F0 กับ Fv/Fm  (r=-0.57**) และดัชนีความเขียวใบ (r=-0.67**) และพบความสัมพันธเชิง
บวกระหวาง Fm กับ Fv/Fm (r=0.95**) และคาดัชนีความเขียวใบ (r=0.71**) และพบความสัมพันธเชิงบวกระหวาง Fv/Fm  กับคาดัชนี
ความเขียวใบ (r=0.81**) ผลการศึกษาช้ีใหเห็นวาการขาดน้ำในขาวมีผลทำใหประสิทธิภาพการใชแสงสูงสดุของระบบรบัแสง PSII ลดลง 
นอกจากน้ี การตอบสนองตอการขาดน้ำในลักษณะประสิทธิภาพการใชแสงสูงสุดของระบบรับแสง PSII มีความแตกตางกันระหวางสาย
พันธุขาว และคาดัชนีความเขียวใบยังมีความสัมพันธสูงกับประสิทธิภาพการใชแสงสูงสุดของระบบรับแสง PSII ของขาว 
คำสำคัญ: ขาว  การขาดน้ำ  ประสิทธิภาพการใชแสงสูงสุดของระบบรับแสง ดัชนีความเขียวใบ 
 

Abstract 
Drought is the major problem for global rice cultivation. The water deficit at the booting stage of rice may 

affect photosynthetic performance and growth. This study aimed to investigate the effect of water deficit on the 
maximum quantum efficiency of PSII of rice at the booting stage and the responses of rice varieties, and to examine 
the correlation between the SPAD index and the maximum quantum efficiency of PSII. The experiment was 
conducted in the greenhouse using split-plot in a randomized completely block design. Main plots were three water 
regimes, including flood, 50% of evaporation rate, and withhold water. Subplots were nine rice varieties consisting 
of KDML105, Thunyasirin, RD6, RD41, RD43, Homchonlasit, Pathumthani1, IR20, and IR57514. The water regimes were 
applied at the booting stage. The maximum quantum efficiency of PSII and SPAD index were collected. The results 
showed that the water deficit affected to the maximum quantum efficiency of PSII. The minimum chlorophyll 
fluorescence (F0) increased whereas the maximum chlorophyll fluorescence (Fm) and maximum quantum efficiency 
of PSII (Fv/Fm) decreased. The Fm and Fv/Fm values of RD43 were the highest among all rice varieties at 1.62 and 
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0.83, respectively. The water deficit also affected the SPAD index three days after recovery. The IR57514 showed 
the greatest value of SPAD index at 46.3. In addition, the drought-tolerant index under withholding water conditions 
was different among the rice varieties. The drought-tolerant index of F0 in KDML105 showed the highest value at 
143 % followed by Fm in IR57514 at 101 %. In terms of the drought tolerance index, Fv/Fm in RD43 was the highest 
at 106 %. The IR20 showed the highest value of drought tolerant index in SPAD index at 101%. Moreover, negative 
correlations were found between F0 and Fv/Fm (r=-0.57**), and SPAD index (r=-0.67**) and positive correlations were 
found between Fm and Fv/Fm (r=0.95**) and SPAD index (r=0.71**), whereas The Fv/Fm showed a positive correlation 
with and the SPAD index (r=0.81**). As a result, the water deficit caused the reduction in the maximum quantum 
efficiency of PSII in rice. Additionally, the water deficit responses in maximum quantum efficiency of PSII (Fv/Fm) 
were different among the rice varieties and the SPAD index value was highly correlated with this parameter. 
Keywords: rice, water deficit, maximum quantum efficiency of PSII, SPAD index 
 
บทนำ 

ขาวเปนพืชอาหารหลักท่ีสำคัญของประชากรโลก สวนใหญปลูกในสภาวะขังน้ำจึงมีความตองการใชน้ำปริมาณมากตลอดอายุ
การเจริญเติบโต อยางไรก็ตาม พื้นที่ปลูกขาวทั่วโลกสวนใหญอยูในพื้นท่ีอาศัยน้ำฝน ซึ่งมักประสบปญหาแลงซ้ำซากจากสภาวะฝนท้ิง
ชวง สงผลกระทบตอการลดลงของผลผลิต จากการศึกษาของ Polthanee et al. (2014) พบวาสภาพแหงแลงสงผลทำใหผลผลิตขาว
ลดลงมากกกวารอยละ 45 สำหรับประเทศไทย ปญหาภัยแลงเปนปจจัยสำคัญท่ีสงกระทบตอผลผลิตขาว โดยเฉพาะในพื้นที่ปลูกขาว
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือซึ่งเปนแหลงปลูกขาวใหญของประเทศและเปนพื้นที่ปลูกขาวแบบอาศัยน้ำฝนเปนหลัก 
นอกจากน้ี สภาพอากาศในปจจุบันยังมีความแปรปรวนและรุนแรงมากขึ้น สงผลใหปญหาความแหงแลงยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึน  
แนวทางในการการจัดการปญหาภัยแลงที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง คือ การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุขาวทนแลง อยางไรก็ตาม การ
ปรับปรุงพันธุขาวพันธุทนแลงจำเปนตองอาศัยขอมูลการตอบสนองทางสรีรวิทยาของขาวตอสภาวะขาดน้ำ เพ่ือใชกำหนดลักษณะในการ
คัดเลือกสายพันธุขาวท่ีสามารถทนทานตอสภาวะความแหงแลง 

เมื่อพืชเกิดความเครียดจากการขาดน้ำจะมีการปรับตัวโดยปดปากใบหรือลดขนาดของปากใบลงเพ่ือปองกันการสูญเสียน้ำ ทำ
ใหการแลกเปลี่ยนของคารบอนไดออกไซดลดลง ซึ่งสงผลกระทบตอกระบวนการเปลี่ยนพลังงานแสงเปนพลังงานเคมี และการตรึง
คารบอนไดออกไซดของพืช (Centritto et al., 2009) โดยการขาดน้ำของขาวท่ีระยะตั้งทองมีผลทำใหขาวมีคาประสิทธิภาพการใชแสง
สูงสุดของระบบแสง II ลดลง และเกิดความเสียหายของระบบรับแสง (Cha-um et al., 2010) ประสิทธิภาพการใชแสงสูงสุดของระบบ
แสง II ของใบท่ีสภาพมืด (Fv/Fm) จะลดลงในใบธงท่ีระยะตั้งทอง เมื่อไดรับความเครียดจากการขาดน้ำท่ีรุนแรง (Farzad et al., 2007) 
นอกจากน้ี ยังพบผลกระทบของความแหงแลงตอประสิทธิภาพการใชแสงของระบบรับแสง เชน ควอนตัมของการขนสงอิเล็กตรอน PSII 
(ΦPSII) ปริมาณรังสีฟลูออเรสเซนตท่ีต่ำท่ีสุด (F0) และปริมาณรังสีฟลูออเรสเซนตท่ีสูงท่ีสุด (Fm) ซึ่งการวัดปริมาณรังสีฟลูออเรสเซนต
ของคลอโรฟลลถือเปนอีกหน่ึงวิธีท่ีมีประโยชนสำหรับการคัดเลือกพันธุขาวภายใตสภาพแหงแลงได (Flagella et al., 1995)  

การประเมินประสิทธิภาพการใชแสงของระบบรับแสงเปนวิธีการศึกษาถึงกลไกการทำงานของระบบรับแสงโดยคลอโรพลาสต 
สามารถทำไดจากการวัดคลอโรฟลลฟลูออเรสเซนต (chlorophyll fluorescence) แสดงถึงสัดสวนของพลังงานแสงที่ใบพืชดูดกลืน
แลวสามารถนำไปใชที่ reaction centers หลังจากมีการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนผาน PSII สมบูรณแลว ซึ่งสามารถวัดคาปริมาณรังสี
ฟลูออเรสเซนซท่ีต่ำท่ีสุดของใบ (F0) คาปริมาณรังสีฟลูออเรสเซนซท่ีสูงท่ีสุดของใบ (Fm) และคาประสิทธิภาพการใชแสงสูงสุดของระบบ 
PSII (Fv/Fm) คาท่ีไดเปนคาสูงสุดท่ีเกิดข้ึน (คัทลียา, 2547) คา Fv/Fm ของใบพืชท่ีมีการเจริญเติบโตตามปกติโดยไมไดรับสภาพเครียดจะ
มีคาในชวงประมาณ 0.80-0.83 แตหากอยูในสภาพท่ีไมเหมาะสม เชน การขาดน้ำจะทำใหคาลดต่ำลง (สุนทรีและธาดา, 2543) เมื่อพืช
ไดรับสภาพเครียดจากการขาดน้ำทำใหโปรตีนท่ีเก่ียวของกับระบบการเคลื่อนยายอิเล็กตรอนเสียหายและทำใหพืชไมสามารถสังเคราะห
แสงได ซึ่งการตอบสนองตอสภาพเครียดจากการขาดน้ำมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการใชแสงของระบบรับแสงและสงผลกระทบตอการ
เจริญเติบโตของพืชเปนอยางมาก (วสันตและคณะ, 2563) นอกจากน้ี ปริมาณคลอโรฟลลยังเปนอีกหนึ่งองคประกอบที่สำคัญตอ
ประสิทธิภาพการสังเคราะหแสงของพืช การประเมินปริมาณคลอโรฟลลสามารถประเมินไดดวยการตรวจวัดดัชนีความเขียวใบ (SPAD 
index) โดยใชเครื่อง SPAD chlorophyll meter reading วัดความเขมของสีใบเพ่ือประเมินปริมาณคลอโรฟลลในใบพืช (Naus et al., 
2010) และอาจสามารถบงชี้ถึงสภาพเครียดของขาวไดเมื่อไดรับอิทธิพลจากปจจัยตาง ๆ และคาดัชนีความเขียวใบยังอาจใชในการ
ประเมินประสิทธิภาพการใชแสงของระบบรับแสงของใบขาวไดหากพบความสัมพันธระหวางดัชนีความเขียวใบและประสิทธิภาพการใช
แสงของระบบรับแสง 
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AINR 1st 
ประสิทธิภาพการใชแสงของระบบรับแสงในขาวและดัชนีความเขียวใบอาจไดรับผลกระทบจากสภาพขาดน้ำในระยะตั้งทอง

ของขาว และการตอบสนองของพันธุขาวในลักษณะประสิทธิภาพการใชแสงของระบบรับแสงอาจสามารถใชบงบอกถึงความทนแลงของ
ขาวได ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินอิทธิพลของการขาดน้ำในระยะตั้งทองและการตอบสนองของสายพันธุขาวใน
ลักษณะประสิทธิภาพการใชแสงสูงสุดของระบบรับแสง PSII และศึกษาความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพการใชแสงสูงสุดของระบบรับ
แสง PSII กับดัชนีความเขียวใบ 
 
อุปกรณและวิธีการ 

ทำการทดลองท่ีโรงเรือน KU plant phenomics มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยปลกู
ขาวลงในกระถางขนาดเสนผานศูนยกลาง 15 เซนติเมตร จำนวน 1 ตน/กระถาง มีการวางแผนวันปลูกใหเหลื่อมเวลาตามอายุการออก
ดอกของขาวแตละพันธุเพื่อใหขาวทุกพันธุที่ทำการทดลองออกดอกพรอมกัน โดยทำการปลูกในสภาพธรรมชาติจนเขาสูระยะตั้งทอง
จากนั้นทำการยายขาวเขาโรงเรือนเพื่อเริ่มทำการทดลอง วางแผนการทดลองแบบสุมในบล็อคสมบูรณ จัดสิ่งทดลองแบบสปรทิพลอท 
(split plot in randomized completely block design, RCBD) จำนวน 3 ซ้ำ หนวยการทดลองหลัก (main plot) คือ การควบคุม
น้ำ มีการควบคุมน้ำ 3 ระดับ ไดแก 1. ขังน้ำ (flood) 2. ไดรับน้ำรอยละ 50  ของอัตราการคายระเหย (50% evaporation rate) และ 
3. งดน้ำตอเนื่อง (withhold water) หนวยทดลองรอง (subplot) ไดแก พันธุขาวจำนวน 9 พันธุ ไดแก ขาวดอกมะลิ 105, ธัญสิริน, 
กข 6, กข 41, กข 43, หอมชลสิทธ์ิ, ปทุมธานี 1, IR20, และ IR57514 ทำการเก็บและบันทึกขอมูลทางดานสรีรวิทยา ไดแก 
ประสิทธิภาพการใชแสงสูงสุดของระบบรับแสง PSII ดวยเครื ่องมือประเภท pulse amplitude modulation fluorometer (รุน 
PAM–2100 บริษัท Heinz Walz, Effeltrich, Germany และคาดัชนีความเขียวใบดวยเครื่อง chlorophyll meter (รุน SPAD-502 
บริษัท Minoltal, Japan ในวันที่ 1, 3, 5 และ 7 วันหลังควบคุมน้ำ จากนั้นประเมินการฟนตัวของขาวเมื่อไดรับน้ำเต็มท่ี ที่อายุ 3 วัน
หลังไดรับน้ำ เพ่ือดูการฟนตัวของขาวแตละสายพันธุ คำนวณดัชนีความทนทานตามวิธีการของ Jain et al. (2017)  

Tolerance index = (คาของลักษณะพืชในสภาวะความเครียด / คาของลักษณะพืชในสภาวะปกต)ิ × 100 
 
ผลและวิจารณผลการทดลอง 

การศึกษาประสิทธิภาพการใชแสงสูงสุดของระบบ PSII ในสภาพมืด พบอิทธิพลการขาดน้ำในระยะขาวตั ้งทองตอ
ประสิทธิภาพการใชแสงสูงสุดของระบบ PSII (Fv/Fm) ที่ไดจากการวัดปริมาณรังสีฟลูออเรสเซนตที่ต่ำที่สุด (F0) และปริมาณรังสีฟลอูอ
เรสเซนตที่สูงที่สุด (Fm) ของขาวในสภาพมืด (Table 1) โดยคา F0, Fm และ Fv/Fm ของขาวในวันที่ 1, 3 และวันที่ 5 หลังงดน้ำไม
แตกตางกันระหวางระดับน้ำ (ไมแสดงขอมูล) แตหลังจากงดน้ำ 7 วัน พบอิทธิพลของระดับน้ำตอคา F0 โดยพบความแตกตางระหวาง
ระดับน้ำอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ การขาดน้ำมีผลทำใหคา F0 เพ่ิมสูงข้ึน โดยสภาพขังน้ำมีคา 0.27 และเพ่ิมข้ึนเปน 0.33 และ 0.34 ใน 
สภาพไดรับน้ำรอยละ 50  ของอัตราการคายระเหยและงดน้ำ ตามลำดับ พบอิทธิพลของระดับน้ำตอคา Fm โดยมคีวามแตกตางระหวาง
ระดับน้ำอยางมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ การขาดน้ำมีผลทำใหคา Fm ลดต่ำลง โดยในสภาพขังน้ำและสภาพไดรับน้ำรอยละ 50  ของอัตรา
การคายระเหยมีคา 1.49 และ 1.61 และในสภาพงดน้ำลดลงเหลือ 1.11  พบอิทธิพลของระดับน้ำตอคา Fv/Fm โดยพบความแตกตาง
ระหวางระดับน้ำอยางมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ การขาดน้ำมีผลทำใหคา Fv/Fm ลดต่ำลง โดยในสภาพขังน้ำและในสภาพไดรับน้ำรอยละ 
50  ของอัตราการคายระเหยมีคา 0.81 และ 0.80 แตในสภาพงดน้ำมีคาลดลงเหลือ 0.59 นอกจากนี้ ไมพบความแตกตางระหวางสาย
พันธุในคา F0 โดยมีคาระหวาง 0.24 ถึง 0.34 แตพบความแตกตางระหวางสายพันธุในคา Fm และ Fv/Fm  โดยขาวพันธุ กข43 มีคา Fm 
สูงสุด 1.62 สวนขาวพันธุขาวดอกมะล ิ105 มีคา Fm ต่ำสุด 1.21 และขาวพันธุกข 43 มีคา Fv/Fm สูงสุด 0.83  พันธุขาวดอกมะลิ 105 
มีคา Fv/Fm ต่ำสุด 0.64 จากผลการศึกษาสอดคลองกับรายงานของ Percival และคณะ (2003) ซึ่งพบวาความเครียดจากการขาดน้ำทำ
ใหปริมาณรังสีฟลูออเรสเซนตท่ีตำ่ F0  ของขาวเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับสภาพขังน้ำ การเพ่ิมข้ึนของคา F0 บงบอกถึงการหยุดชะงักของระบบ
รับแสง มีรายงานการเพิ่มขึ้นของ F0 เนื่องจากตอบสนองตอสภาพความเครียดของสิ่งแวดลอมตางๆ เชน เกิดจากความเครียดจาก
อุณหภูมิ (Yamada et al., 1996) นอกจากนี้ ความเครียดจากการขาดน้ำยังสงผลกระทบตอคา Fm และคา Fv/Fm โดยแสดงถึง
ประสิทธิภาพการใชแสงสูงสุดของระบบรับแสง PSII ซึ่งมีความสัมพันธกับการสังเคราะหดวยแสงสุทธิ มักใชเปนตัวบงชี้การยับยั้งการ
สังเคราะหแสงหรือความเสียหายตางๆของระบบรับแสง (Rohacek, 2002) คาอัตราสวน Fv/Fm โดยปกติมคีาประมาณ 0.80 ในขาวท่ี
ปลูกในสภาพขังน้ำ (Oyetunji et al., 2007) นอกจากนี้ ความเครียดจาการขาดน้ำชวยลดอัตราสวน Fv/Fm ในการทดสอบขาวปลูก
และขาววัชพืช แสดงใหเห็นวาการขาดน้ำทำใหประสิทธิภาพการใชแสงสูงสุดของระบบรับแสง PSII ลดลง การเปลี่ยนแปลงของ
ประสิทธิภาพการใชแสงสูงสุดของระบบรับแสง PSII ทำใหกิจกรรมการสังเคราะหดวยแสงเสยีหายภายใตการขาดดุลน้ำ (Tezara et al., 
2002)  
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การศึกษาคาดัชนีความเขียวใบของขาว ในวันท่ี 1, 3, 5 และ 7 วันหลังงดน้ำ  คาดัชนีความเขียวใบไมมีความแตกตางระหวาง

ระดับน้ำและระหวางสายพันธุ (ไมแสดงขอมูล) แตในวันที่ 3 หลังจากฟนตัว พบอิทธิพลของระดับน้ำตอคาดัชนีความเขียวใบ โดยพบ
ความแตกตางระหวางระดับน้ำอยางมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (Table 1) โดยการขาดน้ำมีผลทำใหคาคาดัชนีความเขียวลดลง โดยใน
สภาพขังน้ำ มีคา 46.09 และในสภาพไดรับน้ำรอยละ 50 ของอัตราการคายระเหยมีคา 45.10 แตในสภาพงดน้ำ มีคาลดลงเหลือ 37.21 
และพบวาคาดัชนีความเขียวใบมีความแตกตางระหวางสายพันธุ โดยพันธุ IR57514 มีคาดัชนีความเขียวใบมากท่ีสุด 46.33 พันธุหอมชล
สิทธ์ิ มีคาดัชนีความเขียวใบนอยท่ีสุด 38.81 

การประเมินคาดัชนีการทนแลง (drought tolerant index) พบวาในสภาพไดรับน้ำรอยละ 50 ของอัตราการคายระเหยมี
ดัชนีการทนแลงของคา F0 แตกตางระหวางสายพันธุขาว (Figure 1a) โดยพันธุธัญสิริน มีคาสูงสุด 135% และพันธุกข 41 มีคาต่ำสุด 
109% และดัชนีการทนแลงของคา Fm มีความแตกตางระหวางสายพันธุขาว โดยพันธุกข 6 มีคาสูงสุด 113% และพันธุ IR57514 มีคา
ต่ำสุด 101% และพบความแตกตางระหวางสายพันธุของดัชนีการทนแลงของคา Fv/Fm พบวาพันธุกข 41 มีคาสูงสุด 102% และพันธุ
ขาวดอกมะลิ 105 มีคาต่ำสุด 96% และเมื่อพิจารณาในสภาพงดน้ำพบวาดัชนีการทนแลงของคา F0 มีความแตกตางระหวางสายพนัธุ 
(Figure 1b) โดยพันธุขาวดอกมะล ิ105 มีคาสูงสุด 143% และพันธุกข 43 มีคาต่ำสุด 110.4 และพบความแตกตางระหวางสายพันธุ
ของดัชนีการทนแลงของคา Fm โดยพันธุ IR57514 มีดัชนีการทนแลงของคา Fm คาสูงสุด 101% พันธุปทุมธานี 1 มีคาต่ำสุด 36.8 พบ
ความแตกตางระหวางสายพันธุของดัชนีการทนแลงของคา Fv/Fm โดยพันธุกข 43 มีดัชนีการทนแลงของคา Fv/Fm สูงสุด 106% และ
ขาวดอกมะล ิ105 มีคาต่ำสุด 38.8 นอกจากน้ี ยังพบความแตกตางระหวางสายพันธุของดัชนีการทนแลงของความเขียวใบ โดยในสภาพ
ไดรับน้ำรอยละ 50  ของอัตราการคายระเหย (Figure 2) พันธุกข 43 มีคาสูงสุด 107.7 และพันธุหอมชลสิทธ์ิ มีคาต่ำสุด 90.2 สำหรับ
ในสภาพงดน้ำ พบวาพันธุ IR20 มีคาสูงสุด 101% พันธุหอมชลสิทธ์ิ และพันธุขาวดอกมะลิ มีคาต่ำสุด 59.1 จากการศึกษาความ
แตกตางระหวางสายพันธุตอดัชนีการทนแลงของคา F0, Fm, Fv/Fm และดัชนีความเขียวใบ แสดงใหเปนวาความทนทานตอการขาดน้ำใน
ระยะตั้งทองในลักษณะประสิทธิภาพการใชแสงและดัชนีความเขียวใบมีความแปรปรวนระหวางสายพันธุ  

การศึกษาความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพการใชแสงสูงสุดของระบบรับแสง PSII กับดัชนีความเขียวใบ พบความสัมพันธใน
เชิงลบระหวาง F0 กับ Fv/Fm  (r=-0.57**) (Table 2) และระหวาง F0 กับดัชนีความเขียวใบ (r=-0.67**) และพบความสัมพันธสูงใน
เชิงบวกระหวาง Fm กับ Fv/Fm  (r=0.95**) และระหวาง Fm กับคาดัชนีความเขียวใบ (r=0.71**) นอกจากนี้ พบยังความสัมพันธสูงใน
เชิงบวกระหวาง Fv/Fm  กับคาดัชนีความเขียวใบ (r=0.81**) ซึ่งความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพการใชแสงสูงสุดของระบบรับแสง 
PSII กับดัชนีความเขียวใบแสดงใหเห็นวา เมื่อขาวแสดงอาการเครียดจากการขาดน้ำจะสงผลตอประสิทธิภาพการใชแสงสูงสุดของระบบ
รับแสง PSII โดย Fm และ Fv/Fmลดต่ำลงเน่ืองจากระบบรบัแสงเสยีหายดูดซบั Co2 ลดลงจึงสงผลทำใหคาความเขียวใบของขาวลดตำ่ลง
เนื่องจากคลอโรฟลลถูกทำลาย ไมสามารถสังเคราะหแสงเพื่อดำรงชีวิตไดและตายในที่สุด (Kumagai et al., 2007).แสดงใหเห็นวา 
SPAD chlorophyll meter reading สามารถใชในการประเมิน F0, Fm และ Fv/Fm ของขาวได จากการศึกษาของ Netto และคณะ 
(2004) ไดรายงานวาคาดัชนีความเขียวใบที่วัดไดจากเครื่อง chlorophyll meter สามารถบงบอกถึงศักยภาพในการสังเคราะหแสง
รวมท้ังประสิทธิภาพของระบบรับแสงของขาวได  
 
สรุปผล 

การขาดน้ำของขาวในระยะตั้งทองมีอิทธิพลทำใหประสิทธิภาพการใชแสงสูงสุดของระบบรับแสง PSII ลดลง และลักษณะ
ประสิทธิภาพการใชแสงสูงสุดของระบบรับแสง PSII มีการตอบสนองตอการขาดน้ำแตกตางกันระหวางสายพันธุขาว สายพันธุขาวมี
ความทนทานตอความแหงแลงในลักษณะประสิทธิภาพการใชแสงสูงสุดของระบบรับแสง PSII แตกตางกันระหวางสายพันธุ นอกจากน้ี 
คาดัชนีความเขียวใบยังมีความสัมพันธสูงกับประสิทธิภาพการใชแสงสูงสุดของระบบรับแสง PSII ของขาว จึงสามารถใชดัชนีความเขียว
ใบเพ่ือบงช้ีถึงประสิทธิภาพการใชแสงสูงสุดของระบบรับแสง PSII ในขาว 
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Table 1 The minimum chlorophyll fluorescence (F0), maximum chlorophyll fluorescence (Fm) and maximum 

quantum efficiency of PSII (Fv/Fm) and SPAD index values of 9 varieties of rice under three different water 
regimes 

Mean in the same column with the same letters are not significantly different by Least significant difference (LSD). 
ns, not significant at P<0.05; *, significant for P<0.05; **, significant for P<0.01 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treatment 
  7 days after stress 

3 days after 
recovery 

  F0 Fm Fv/Fm SPAD index 
Water regime             

Flood  0.28 B 1.49 A 0.81 A 46.09 A 
50% evaporation rate  0.33 A 1.61 A 0.80 A 45.10 A 
Withhold water  0.34 A 1.11 B 0.59 B 37.21 B 
F-test  *  **  **  **  

Genotype           

KDML105  0.33  1.21 D 0.64 e 39.49 b 
Thunyasirin  0.32  1.31 cd 0.69 cde 45.70 a 
RD6  0.30  1.28 d 0.70 b-e 41.59 ab 
RD41  0.29  1.40 bcd 0.76 a-d 45.77 a 
RD43  0.33  1.62 a 0.83 a 42.20 ab 
PTT1  0.32  1.22 d 0.66 de 39.48 b 
Homchonlasit  0.34  1.53 ab 0.74 a-e 38.81 b 
IR20  0.31  1.50 abc 0.79 abc 45.82 a 
IR57514  0.31  1.55 ab 0.80 ab 46.33 a 
F-test  ns  **  **  **  

Water regime x 
Genotype 

         

F-test  ns   **   **   *   
CV (a)   18.69   16.83   15.76   11.20   
CV (b)  13.21  15.99  15.45  14.56  

mean   0.32   1.40   0.73   42.80  
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Figure 1 Drought tolerance index of minimum chlorophyll fluorescence (F0), maximum chlorophyll fluorescence  

(Fm) and maximum quantum efficiency of PSII (Fv/Fm) in dark conditions under 50% evaporation rate (a) and 
withhold water (b) at 7 days after stress. The error bar represents with standard error (SE). 
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Figure 2  Drought tolerant index of SPAD index under 50 %  evaporation rate and withhold water. The error bar 
 represents with standard error (SE). 

 
Table 2 Correlation coefficient (r) between SPAD index, minimum chlorophyll fluorescence ( F0)  and maximum 

quantum efficiency of PSII (Fv/Fm) (n=27). 
 

 
 
 
                                           

 
 
*, significant for P<0.05; **, significant for P<0.01 

  F0 Fm Fv/Fm 

Fm -0.31      

Fv/Fm -0.57 ** 0.95 **   

SPAD index -0.67 ** 0.71 ** 0.81 **  
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ผลของการใหน้ำตอการติดผลและคุณภาพผลออนของมะพราวน้ำหอมจังหวัดชุมพร  

Effect of Irrigation on Fruit Set and Fruit Size of Nam Hom Coconut in Chumphon Province 
 
วิไลวรรณ ทวชิศรี1* ปรีดา หมวดจันทร2 สราวุฒิ ปานทน3 ธนพงษ แสนจุม3 และ ปยดุา สลับสี4 
Twishsri, W.1*, Moudjan, P.2, Parnthon, S.3, Sanjum, T.3 and Salabsri, P.4 
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บทคัดยอ 
 การศึกษาผลของการใหน้ำตอปริมาณการติดผลของมะพราวน้ำหอมที่เริ่มใหผลผลิต (มะพราวอายุตน 6-8 ป) โดย
เปรียบเทียบการใหน้ำ 4 กรรมวิธี ไดแก กรรมวิธีที่ 1 ไมใหน้ำ กรรมวิธีที่ 2 ใหน้ำเฉพาะชวงแลง อัตรา 30 ลิตร/ตน/ครั้ง ทุกวัน 
กรรมวิธีที่ 3 ใหน้ำเฉพาะชวงแลง อัตรา 60 ลิตร/ตน/ครั้ง ทุกวัน และ กรรมวิธีที่ 4 ใหน้ำเฉพาะชวงแลง อัตรา 90 ลิตร/ตน/ครั้ง 
ทุกวัน และมีการใหปุยและปจจัยการผลิตตามคำแนะนำของสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร คือ ใสปุยสูตร 13-13-21 
อัตรา 4 กก./ตน/ป รวมกับแมกนีเซียมซัลเฟต 1.5 กก./ตน/ป โดยแบงใส 2 ครั้ง การติดตามการพัฒนาผลและการหลุดรวงในชวง
พัฒนาผลของมะพราวน้ำหอม ในฤดูแลง 4 เดือน (ก.พ.-พ.ค. 2563) และ ฤดูฝน 4 เดือน (ก.ย.-ธ.ค. 2563) พบวา ชวงเดือน
มกราคม 2563 มีจั่นไมติดผลในทุกกรรมวิธีทดลอง รอยละของปริมาณผลรวงและปริมาณผลผลิตเฉลี่ยในแตละกรรมวิธีมีคาเฉลี่ยไม
แตกตางกันทางสถิติ การใหน้ำในชวงแลง พบวา กรรมวิธีที่ 3 มีแนวโนมใหมะพราวมีปริมาณผลรวงสูงสุดรอยละ 68.14 และมี
ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 16.80 ผล/ทะลาย ขณะท่ี กรรมวิธีที่ 2 มีแนวโนมใหมะพราวมีปริมาณผลรวงต่ำสุดรอยละ 49.96 และมี
ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่ำสุด 10.60 ผล/ทะลาย สวนในฤดูฝน (ไมมีการใหน้ำในแตละกรรมวิธี) พบวา กรรมวิธีท่ี 3 มีปริมาณรอยละ
ของผลรวงต่ำที ่สุด คือ รอยละ 52.90 รองลงมา คือ กรรมวิธีที ่ 4, 1 และ 2 ตามลำดับ (รอยละ 57.03, 60.89 และ 66.45 
ตามลำดับ) และในกรรมวิธีท่ี 2 มีปริมาณผลผลิตเฉลีย่สูงท่ีสุด (16.30 ผล/ทะลาย) รองลงมา คือ กรรมวิธีท่ี 1, 3 และ 4 ตามลำดับ 
(14.10, 9.40 และ 8.30 ผล/ทะลาย ตามลำดับ) แตทุกกรรมวิธีไมมีความแตกตางกันทางสถิติ เมื่อเก็บขอมูลผลผลิตในรอบ 1 ป จะ
พบวา กรรมวิธีท่ี 2 มีปริมาณผลผลิตตอทะลายท่ีเก็บเก่ียวไดมากท่ีสุด คือ 9.55 ผล/ทะลาย และมีน้ำหนักน้ำมะพราวออนมากท่ีสุด 
คือ 341.52 กรัม/ผล ซึ่งแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติจากกรรมวิธีอื่น ดังนั้น การใหน้ำในปริมาณ 30 ลิตร/ตน/ครั้ง ทำใหผล
มะพราวมีน้ำหนักน้ำมะพราวออนสูงสุดและปริมาณผลตอทะลายสูงสุด 
คำสำคัญ: ระบบใหน้ำ มะพราวน้ำหอม น้ำมะพราว ทะลายมะพราว 
 

Abstract 
 An experiment was conducted to study the effect of irrigation on the fruit set of Nam Hom coconut at 
the first stage bearing tree (age of coconut tree 6-8 years) by comparison of the effect of water application of 4 
treatments in the dry season such as treatment 1: control (no water system), treatment 2: irrigating 30 
L/palm/day, treatment 3: irrigating 60 L/palm/day and treatment 4: irrigating 90 L/palm/day. All treatments were 
applied with the chemical fertilizer (13-13-21) recommended by Horticulture Research Institute, Department of 
Agriculture at the rate of 4 kg/palm/year and MgSO4 at 1.5 kg/palm/year twice a year. Fruit development of 
Nam Hom coconut was monitored during the dry season for 4 moths (February-May 2020) and the rainy season 
for 4 months (September-December 2020). It was found that during January 2020, the percentage of fruit drop 
in each treatment was not significantly different. The irrigation at the rate of treatment 3 during the dry season 
resulted in fruit drops at 68.14%.  and had the average number of fruits per bunch 16.80 fruit/bunch. While, 
treatment 3 had the lowest percentage of fruit drop with 49.96% and had the lowest average number of fruit 
per brunch (10.60 fruit/brunch). In the rainy season (no irrigation system), it was found that treatment 3 had the 
lowest percentage of fruit drop at 52.90%, followed by treatment 4, 1 and 2, respectively (57.03, 60.89 and 
6 6 . 4 5 %, respectively). However, treatment 2 had the highest average number of fruits per brunch (16.3 

mailto:wtwishsri@gmail.com


145 
 

 

AINR 1st 
fruit/bunch), followed by treatments 1, 3 and 4, respectively (14.1, 9.4 and 8.3 fruit/bunch, respectively), but 
there was no statistically significant difference from the other treatments. For the yield data in one year, it was 
found that the irrigation of 30 L/palm/day had the highest fruits per bunch at 9.55 fruit/bunch and the highest 
coconut water with 341.52 g, which were significantly different from the other treatments. Therefore, the 
irrigation of 30 L/palm/day resulted in the highest coconut water and number of fruits per bunch. 
Keywords: Irrigation system, Nam Hom coconut, Coconut water, Coconut bunch 
 
บทนำ 
 มะพราวน้ำหอมจัดอยูในกลุมมะพราวพันธุตนเตี้ย (Dwarf coconut palm) หรือกลุมพันธุ Nana (Griff) มีโครโมโซม 32 
แทง (2n=32) (เมืองทอง และคณะ, 2558) จั่นหรือชอดอกมะพราวน้ำหอมมีทั้งเกสรตัวผูและเกสรตัวเมียในตนเดียวกัน จำนวน
ดอกตัวผูมีมากกวาดอกตัวเมีย ดอกตัวผูจะอยูดานบนระแง ดอกตัวผูบานแลวปลอยละอองเกสรออกมาและหลุดรวงภายใน 1 วัน 
ระยะเวลาท่ีดอกตัวผูดอกแรกบานจนถึงดอกสุดทายใชเวลาประมาณ 8-15 วัน อาจชาหรือเร็วกวาน้ีข้ึนอยูกับสภาพภูมิอากาศและ
พันธุ (สถาบันวิจัยพืชสวน, 2562) และมะพราวน้ำหอมเปนพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย มีมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง โดยในป 2559 ประเทศไทยสงออกมะพราวผลออน ประมาณ 95,788 ตัน คิดเปนมูลคา 2,471 ลานบาท ป 2560 มี
ปริมาณการสงออก 118,461 ตัน คิดเปนมูลคา 3,011 ลานบาท และป 2561 มีปริมาณการสงออก 134,659 ตัน คิดเปนมูลคา 
3,548 ลานบาท และมีปริมาณการสงออกท่ีเพ่ิมสูงข้ึนทุกป ประเทศคูคาท่ีสำคัญ คือ จีน โดยในป 2561 มีมูลคาการสงออก 2,270 
ลานบาท (วรรณภา และปกปอง, 2560; วรรณภา และสุภาพร, 2562) ความตองการมะพราวน้ำหอม/มะพราวออนไมเพียงแตใน
รูปของผลสด แตยังรวมถึงความตองการน้ำมะพราวแปรรูปในบรรจุภัณฑ ท้ังน้ีการขยายตัวของตลาดโลกของผลิตภัณฑมะพราวใน
บรรจุภัณฑเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว เนื่องจากผูบริโภคหันมาสนใน “Healthy dehydrating drink” เฉพาะประเทศฟลิปปนสสงออก
ไปยังตลาดสหรัฐอเมริกามากถึง 13.8 ลานลิตร (76.9% ของตลาดน้ำมะพราวทั้งหมดของสหรัฐเอมริกา) (APCC, 2014) และ
ประเทศไทยเปนประเทศท่ีสงออก (country of origin) ผลติภัณฑน้ำมะพราวเปนอันดับตน ๆ ของโลก ปริมาณการสงออกมะพราว
ผลสด (มะพราวน้ำหอม) คิดเปนอัตราเพิ่ม ป 2555-2559 รอยละ 16.77 แตการผลิตยังไมเพียงพอตอความตองการบริโภคท้ัง
ภายในและตางประเทศ แหลงผลิตที่สำคัญจะอยูในพื้นที ่ภาคกลาง โดยเพาะปลูกในระบบสวน จังหวัดราชบุรี สมุทรสาคร 
ฉะเชิงเทรา สมุทรสงคราม และนครปฐม มีพื้นที่ปลูกมากที่สุด ตามลำดับ (รุจีพัชร, 2558) โดยในป 2562 ปริมาณการสงออกเพ่ิม
เปน 118,403 ตัน คิดเปนมูลคา 3,008 ลานบาท  ซึ่งแนวโนมความตองการมะพราวจากประเทศจีนเพิ่มข้ึนทุกป (วรรณภา และ
สุภาพร, 2562) 
 จากความตองการมะพราวน้ำหอมมีเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง จึงมีการขยายพ้ืนท่ีปลูกไปยังทุกภูมิภาคของไทย ระบบปลูกไมมี
ทองรองดังที่ปลูกในแถบจังหวัดที่กลาวมาขางตน ประกอบกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงในชวง 2-3 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2558-
2562) ทำใหเกิดภาวะโลกรอนที่กอใหเกิดชวงฤดูกาลเปลี่ยนแปลงเกิดความแหงแลงฝนทิ้งชวง ปญหาการขาดน้ำในชวงฤดูรอน 
พบวา มะพราวมีผลลีบ และ/หรือ มีผลผลิตในทะลายนอยลง อีกทั้งผลแกที่เก็บเกี่ยวเพื่อนำไปเพาะขยายพันธุนั้นไมสมบรูณ เมื่อ
ลองผาดู เน้ือไมเต็มกะลา หรือบางผลไมมีคัพภะ (embryo) ดังน้ัน งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปริมาณการให
น้ำที่สงผลตอปริมาณและคุณภาพผลผลิตมะพราวน้ำหอมที่เริ่มใหผลผลิตในสภาพแปลงพื้นราบ (ไมมีน้ำไหลเขา-ออก แบบภาค
กลาง) เพ่ือเปนขอมูลแกเกษตรกรท่ีตัดสินใจปลูกมะพราวน้ำหอม 
 
อุปกรณและวิธีการ 
การเลือกพ้ืนท่ีในการทดลอง 
 ดำเนินการ ณ แปลงทดลองศูนยวิจัยพืชสวนชุมพร อ.สวี จ.ชุมพร ซึ่งมีสถานีอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่นี้ และมีตนมะพราว
น้ำหอมท่ีปลูกไวในระยะเริ่มใหผลผลิต เดิมยังไมมีระบบน้ำ จึงติดตั้งระบบน้ำ โดยใชเปนระบบมนิิสปริงเกลอร เน่ืองจากระบบน้ีจะ
สามารถใหน้ำบริเวณทรงพุมมะพราวไดอยางทั่วถึง ทั้งนี้ไดวัดการกระจายของน้ำ สามารถใหน้ำไดครอบคลุมพื้นท่ี 90% ของรัศมี
ตนมะพราว (Figure 1) และการใหน้ำแบบนี้ยังเปนการเพิ่มความชุมชื้นใหกับแปลงมะพราวไดดีกวาระบบการใหน้ำแบบน้ำหยด 
สวนการบำรุงรักษาระบบใหน้ำ จะตองลางไสกรองน้ำทุก 1-2 สัปดาห เนื่องจากไสกรองมีตะกอนและตะไครน้ำเกาะตัว เพื่อลด
แรงดันท่ีสูญเสียจากไสกรองตัน และเปดปลายทอพีอีเพ่ือไลตะกอนท่ีตกคางในทอ (Figure 2) 
วิธีการทดลอง 
 การศึกษาผลของการใหน้ำตอปริมาณการติดผลของมะพราวน้ำหอมที ่เร ิ ่มใหผลผลิต วางแผนการทดลองแบบ 
Randomized Complete Block Design (RCBD) จำนวน 10 ซ้ำ 4 กรรมวิธี คือ 
 กรรมวิธีท่ี 1 ชุดควบคุม (ไมใหน้ำ) 
 กรรมวิธีท่ี 2 ใหน้ำเฉพาะชวงแลง อัตรา 30 ลิตร/ตน/ครั้ง ทุกวัน 
 กรรมวิธีท่ี 3 ใหน้ำเฉพาะชวงแลง อัตรา 60 ลิตร/ตน/ครั้ง ทุกวัน 
 กรรมวิธีท่ี 4 ใหน้ำเฉพาะชวงแลง อัตรา 90 ลิตร/ตน/ครั้ง ทุกวัน 
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 โดยสุมเลือกตนมะพราวท่ีมีอายุ 6-8 ป และขนาดใกลเคียงกัน แบงเปน 4 กลุมทดลอง เลือก 10 ตน จากแตละกลุม แลว
ทำเครื่องหมายท่ีตน เมื่อเริ่มทดลอง ไดตรวจวิเคราะหตัวอยางดิน เพ่ือทราบปฏิกิริยาดิน ปริมาณอินทรียวัตถุ ธาตุอาหารหลัก และ
ธาตุอาหารรอง และวิเคราะหตัวอยางใบมะพราวเพ่ือทราบความสมบูรณของตนมะพราว และไดติดตั้งระบบน้ำและใหน้ำตามอัตรา
ตามกรรมวิธีทดลอง ตรวจสอบซอมแซมระบบน้ำใหใชไดอยางมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะชวงใหน้ำในชวงแลง ใหปุยและปจจัยการ
ผลิตตามคำแนะนำของสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร โดยใสปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 4 กิโลกรัมตอตนตอป รวมกับกลี
เซอไรต อัตรา 1.5 กิโลกรัมตอตนตอป แบงใส 2 ครั้ง ตนฝนและปลายฝน และมีการตรวจแปลงอยางสม่ำเสมอเพ่ือปองกันการเขา
ทำลายของแมลงและสัตวฟนแทะ  
การเก็บขอมูล 
 บันทึกขอมูล 1) ขอมูลผลวิเคราะหตัวอยางดินและใบมะพราวเมื่อเริ่มทดลอง 2) ขอมูลปริมาณผลผลิต (นับดอกตัวเมียท่ี
ผสมติดหรือจำนวนผลตอจั่นในเดือนท่ี 1 และนับผลจำนวนผลตอจั่นในเดือนท่ี 7 เดือน (อายุผลพรอมบริโภค) แลวคำนวณรอยละ
ของจำนวนดอกตัวเมียตอจั่นท่ีเจริญไปเปนผล และรอยละของดอกท่ีรวงไป 3) ขอมูลคุณภาพของผลผลิตเมื่ออายุครบ 7 เดือน โดย
สุมผลมะพราวทะลายละ 2 ผล เพ่ือวิเคราะหขนาดของผล น้ำหนักน้ำและเน้ือมะพราว และวัดความหวานของน้ำมะพราว และ 4) 
ขอมูลอุตุนิยมวิทยา  
การวิเคราะหขอมูล 
 วิเคราะหผลการทดลอง โดยใชโปรแกรม R (R Development Core Team, 2016)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1 Measurement of water distribution covers area surrounded coconut palm  
 

 
Figure 2 Installation of water system and monitoring efficiency of water application 
 
ผลและวิจารณผลการทดลอง 
1. การวิเคราะหดินและใบมะพราว 
 ผลการวิเคราะหดิน พบวา ตัวอยางดิน มีเน้ือดินรวนปนทราย ท้ังดินช้ันบนและดินช้ันลาง ดินช้ันบนมีปฏิกิริยาดินเปนดาง
ออน (pH 7.72) มีอินทรียวัตถุอยูในระดับต่ำมาก (0.86%) ฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนต่ำ (11 มก./กก.) โพแทสเซียมท่ีสกัดไดอยูใน
ระดับปานกลาง (93 มก./กก.) ธาตุอาหารรอง (แคลเซียม และ แมกนีเซียม) อยูในระดับสูง สวนดินชั้นลางมีปฏิกิริยาดิน คือ เปน
ดางออนเชนกัน (pH 7.72) และมีอินทรียวัตถุอยูในระดับต่ำกวาดินช้ันบน (0.74%) มีฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนในระดับปานกลาง 
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(25 มก./กก.) โพแทสเซียมท่ีสกัดไดอยูในระดับสูง (848 มก./กก.) (Table 1) สวนผลวิเคราะหใบมะพราวท้ัง 4 ตัวอยาง เมื่อเทียบ
กับคาวิเคราะหใบมะพราวน้ำหอมท่ีรายงานโดยภานุวัฒน และคณะ (2559) พบวา ผลวิเคราะหในใบมะพราวมีแรธาตุสูงกวายกเวน
โพแทสเซียม แตเมื่อเทียบกับคามาตรฐานใบมะพราวอุตสาหกรรม ท่ีรายงานโดย Chew (1982) พบวา ผลวิเคราะหในใบมะพราวมี
แรธาตุอยูในเกณฑ (Table 2) ดังนั้น พื้นที่ทดลอง และตนมะพราวที่ใชเปนตนทดลอง มีความพรอมตอการทดสอบปริมาณการให
น้ำในการทดลองครั้งน้ี 
 
Table 1 The result of soil sample analysis of experimental plot 

Descriptive/Sample Upper soil samples Lower soil sample 
pH1 7.72 7.73 
Lime requirement2 (kg./rai) - - 
Electrical conductivity3 (ds/m) 0.09 0.04 
Organic matter4 0.86 0.74 
Phosphorus5 (mg./kg.) 11 25 
Potassium6 (mg./kg.) 93 848 
Calcium5 (mg./kg.) 1,077 636 
Magnesium6 (mg./kg.) 240 131 

Particle size distribution7 
%sand 68.24 62.24 
%silt 18 20 
%clay 13.76 17.76 

Soil texture Sandy loam Sandy loam 
Remarks 1 = Soil : Water (1:1), 2 = Woodruff’method, 3 = Soil : Water (1:5), 4 = Walkley & Black method, 5 = 
Bray II, 6 = Ammonium Acetate 1N pH 7, 7 = Hydrometer 
 

 
Table 2 The result of leaves sample analysis 

Sample 
Percentage of dry matter 

Nitrogen Phosphorus Potassium Calcium Magnesium 
T1 1.684 0.121 0.744 0.378 0.385 
T2 1.794 0.134 0.672 0.399 0.417 
T3 1.755 0.123 0.940 0.364 0.285 
T4 1.799 0.127 0.949 0.335 0.287 

Nutrient analysis from 
leave sample of 

 Nam Hom coconut 
(ภานุวัฒน และคณะ, 2559) 

1.65 0.11 1.16 0.25 0.25 

Nutrient analysis from 
leave sample of 

leave of Tall coconut 
(Chew, 1982) 

1.80-2.00 0.12-0.13 0.80-1.00 0.30-0.50 0.25 
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2. ผลของการใหน้ำตอความสมบูรณของดอกตัวเมีย 
 การติดตามการพัฒนาผลและการหลุดรวงในชวงพัฒนาผลของมะพราวน้ำหอม ในฤดูแลง 4 เดือน (ก.พ.-พ.ค. 2563) 
และ ฤดูฝน 4 เดือน (ก.ย.-ธ.ค. 2563) (Table 3) พบวา ชวงเดือนมกราคม 2563 มีจั่นไมติดผลในทุกกรรมวิธีทดลอง รอยละของ
ปริมาณผลรวงในแตละกรรมวิธีไมมีความแตกตางกันทางสถิติ แตการใหน้ำตามกรรมวิธีที่ 2  4 และ 3 ในชวงฤดูแลง มีปรมิาณผล
รวงรอยละ 49.96, 62.02 และ 68.14 ตามลำดับ ในขณะท่ีกรรมวิธีที่ 4 มีปริมาณผลผลิตเฉลี่ยสูงที่สุด (17.5 ผล/ทะลาย) แตไมมี
ความแตกตางทางสถิติกับทุกกรรมวิธี รองลงมา คือ กรรมวิธีที ่ 3  1 และ 2 ตามลำดับ (16.8, 12.6 และ 10.6 ผล/ทะลาย 
ตามลำดับ)  

สวนในฤดูฝน (ไมมีการใหน้ำในแตละกรรมวิธี) พบวา กรรมวิธีที่ 3 (ผานการใหน้ำ 60 ลิตร/ตน/ครั้ง ในชวงฤดูแลง) มี
ปริมาณรอยละของผลรวงต่ำที่สุด คือ รอยละ 52.90 รองลงมา คือ กรรมวิธีที่ 4 (ผานการใหน้ำอัตรา 90 ลิตร/ตน/ครั้งใน ชวงฤดู
แลง) กรรมวิธีท่ี 1 (ไมเคยใหน้ำ แตไดรับน้ำฝนตามธรรมชาติ) และ กรรมวิธีท่ี 2 (การใหน้ำอัตรา 30 ลิตร/ตน/ครั้งใน ชวงฤดูแลง) 
มีปริมาณรอยละของผลรวง รอยละ 57.03, 60.89 และ 66.45 ตามลำดับ แตในกรรมวิธีท่ี 2 มีปริมาณผลผลิต เฉลี่ยสูงท่ีสุด (16.3 
ผล/ทะลาย) รองลงมา คือ กรรมวิธีท่ี 1, 3 และ 4 ตามลำดับ (14.1, 9.4 และ 8.3 ผล/ทะลาย ตามลำดับ)  

จะเห็นวาท้ังสองชวงมีการหลุดรวงของดอกตัวเมียไปมากกวารอยละ 50 ไมวาจะใหน้ำในชวงแลงในปริมาณท่ีแตกตางกัน 
หรือไมใหน้ำเลยก็ตาม แตเมื่อพิจารณาผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด พบวา กรรมวิธีท่ี 4 (การใหน้ำอัตรา 90 ลิตร/ตน/ครั้ง ในชวงฤดูแลง) มี
ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยสูงที่สุด (17.5 ผล/ทะลาย) สวนในฤดูฝน พบวา กรรมวิธีที่ 2 ตนมะพราวน้ำหอมท่ีผานการใหน้ำอัตรา 30 
ลิตร/ตน/ครั้ง ใหปริมาณผลผลิตมะพราวน้ำหอมผลออนมากที่สุด (16.3 ผล/ทะลาย) ทั้งนี้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวไดนั้น มีการผสมติด
ตั้งแต 7 เดือนกอนหนาน้ี ดังนั้น การใหน้ำที่ปริมาณอยางนอยในอัตรา 30 ลิตร/ตน/ครั้ง ในชวงแลงจะสงผลใหเก็บเกี่ยวผลผลิต
มะพราวผลออนไดมากในฤดูฝน (ผลผลิตที่ผสมติดตั้งแต 7 เดือนกอนหนา) ซึ่งปกติชอดอกหรือจั่นของมะพราวน้ำหอมมี 10-50 
ดอกตอจั่น และประมาณ 50-70% ของดอกตัวเมียจะไมเจริญและหลุดรวงไป โดยเฉพาะในฤดูแลง สงผลใหผลผลิตดกในชวงฤดูฝน 
ซึ่งสอดคลองการศึกษาของ Dhanapal et al. (2004) ท่ีรายงานวา การใหน้ำในชวงแลงดวยระบบน้ำหยดท่ีอัตรา 27-32 ลิตร/ตน/
วัน เปนปริมาณท่ีเพียงพอ ทำใหมะพราวมีปริมาณผลผลิตสูงท่ีสุด 

สวนฤดูแลงน้ำจากดินระเหยไปเร็วมากข้ึน และตนมะพราวน้ำหอมมีการคายน้ำมากข้ึน เกิดการสูญเสียน้ำไปจากดินและ
ตนมะพราวมากขึ้น ดินจึงแหงเร็ว สงผลตอความสมบูรณของจั่น (ดอกตัวเมียและเกสรตัวผู ไมคอยสมบูรณ) จึงทำใหการติดผล
ในชวงแลงนอยกวาปกติ (สถาบันวิจัยพืชสวน, 2562) 

หากพิจารณาดานตนทุนการติดตั้งระบบน้ำ คาใชจายในการติดตั้งระบบใหน้ำ มีคาใชจายดานอุปกรณในแปลงใหน้ำ (หัว
จายน้ำ ทอยอย และทอเมนยอย) ประมาณ 4,500-5,000 บาท/ไร ไมรวมทอเมน ชุดเครื่องสูบน้ำและระบบควบคุม สามารถใชได
อยางตอเนื ่อง เกษตรกรที่ปลูกมะพราวน้ำหอมในพื้นราบไมมีทองรองจึงควรติดตั้งระบบน้ำ เพื ่อใหไดปริมาณผลผลิตสูงสุด 
เน่ืองจากในชวงฤดูแลงอุณหภูมิท่ีสูงข้ึน ทำใหอัตราการผสมติดลดลง (สถาบันวิจัยพืชสวน, 2562) 
 
3. ผลของการใหน้ำตอคุณภาพผลผลิตมะพราวผลออน 
 การศึกษาผลของการใหน้ำตอคุณภาพผลผลิตมะพราวผลออน โดยสุมเก็บตัวอยางมะพราวผลออนอายุผลครบ 7 เดือน 
(จาก 10 ตนของแตละกรรมวิธี ทะลายละ 2 ผล) ไปตรวจคุณภาพผลผลิต (Table 4) พบวา  
 กรรมวิธีที่ 1 เก็บผลได 10 ตน มีผลออนที่ผานเกณฑการรับซื้อเพื่อแปรรูป 0

1 รอยละ 70 มีน้ำหนักผลเฉลี่ย 1.56 กก.  
น้ำหนักน้ำเฉลี่ย 313.73 กรัม และน้ำหนักเน้ือเฉลี่ย 213.57 กรัม 
 กรรมวิธีท่ี 2 เก็บผลได 9 ตน มีผลออนท่ีผานเกณฑการรบัซื้อเพ่ือแปรรปูรอยละ 44 มีน้ำหนักผลเฉลี่ย 1.51 กก.  น้ำหนัก
น้ำเฉลี่ย 341.52 กรัม และน้ำหนักเน้ือเฉลี่ย 232.06 กรัม 
 กรรมวิธีท่ี 3 เก็บผลได 9 ตน มีผลออนท่ีผานเกณฑการรบัซื้อเพ่ือแปรรปูรอยละ 44 มีน้ำหนักผลเฉลี่ย 1.35 กก.  น้ำหนัก
น้ำเฉลี่ย 284.93 กรัม และน้ำหนักเน้ือเฉลี่ย 197.60 กรัม 
 กรรมวิธีท่ี 4 เก็บผลได 9 ตน มีผลออนท่ีผานเกณฑการรบัซื้อเพ่ือแปรรปูรอยละ 33 มีน้ำหนักผลเฉลี่ย 1.33 กก.  น้ำหนัก
น้ำเฉลี่ย 276.84 กรัม และน้ำหนักเน้ือเฉลี่ย 199.95 กรัม 
 ท้ังน้ีมีขอสังเกตวา ตัวอยางผลมะพราวผลออน ของกรรมวิธีท่ี 3 และ 4 แมวาน้ำหนักน้ำและเน้ือจะผานเกณฑ ผลมีความ
สมบูรณ แตน้ำหนักผลรวมเปลือกสดนอยกวาเกณฑเล็กนอย (นอยกวา 1.5 กก.) ทำใหไมผานเกณฑรับซื้อ 
 
 
 
 
 

 
1 เกณฑการรับซื้อ น้ำหนักผลออน 1.5 กิโลกรัม น้ำหนักน้ำมะพราวออน 250 กรัม น้ำหนักเน้ือมะพราวออน 100 กรัม 
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สรุปผล 
 การศึกษาการใหน้ำแกตนมะพราวน้ำหอมในชวงแรกใหผลผลิตที่จังหวัดชุมพร โดยเก็บขอมูล 2 ชวง คือ ชวงฤดูแลง 
(ก.พ.-พ.ค. 2563) และ ชวงฤดูฝน (ก.ย.-ธ.ค. 2563) พบวา ในชวงแลง เมื่อใหน้ำอัตราต่ำสุด 30 ลิตร/ตน/ครั้ง (กรรมวิธีท่ี 2) ทำให
มะพราวมีปริมาณผลรวงต่ำที่สุด (รอยละ 49.96) มีปริมาณผลผลิตเฉลี่ยที่เก็บเกี่ยวไดในชวงฤดูแลงนอยกวากรรมวิธีอื่น (10.60 
ผล/ทะลาย) แตในชวงฤดูฝน พบวา มีปริมาณผลผลิตเฉลี่ยมากที่สุด (16.3 ผล/ทะลาย) และเมื่อคิดปริมาณผลผลิตในรอบ 1 ป 
พบวามีปริมาณผลผลิตตอทะลายที่เก็บเกี่ยวไดมากที่สุด คือ 9.55 ผล/ทะลาย ในดานคุณภาพของผลผลิตมะพราวผลออน พบวา 
มะพราวผลออนที่เก็บเกี่ยวไดจากกรรมวิธีที่ 2 มีคุณภาพตามเกณฑรับซื้อ โดยมีน้ำหนักผล 1.51 กก. น้ำหนักน้ำมะพราวออนมาก
ที่สุด คือ 341.52 กรัม น้ำหนักเนื้อมะพราวออน 232.06 กรัม ซึ่งแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติจากกรรมวิธีอื่น ดังนั้น การให
น้ำในปริมาณ 30ลิตร/ตน/ครั้ง เปนปริมาณต่ำสุดที่จะทำใหไดมะพราวผลออนคุณภาพผานเกณฑการรับซื้อ และปริมาณผลผลิต
สูงสุด ทั้งน้ีการศึกษาผลของการใหน้ำตอการติดผลและคุณภาพผลออนของมะพราวน้ำหอมจะชวยใหเกษตรกรผลิตมะพราวได
อยางมีประสิทธิภาพ สามารถวางแผนการผลิต เพิ่มผลผลิต แกปญหาที่เผชิญอยูได ตลอดจนมีคำแนะนำสำหรับเกษตรกรรายใหม 
ท่ีสนใจลงทุนทำธุรกิจผลิตมะพราวน้ำหอมเพ่ือการคาและสงออก และในท่ีสุดเมื่อมีการนำเทคโนโลยีหรอืคำแนะนำไปขยายผล ก็จะ
ชวยเพิ่มปริมาณผลผลิตมะพราวน้ำหอมที่มีคุณภาพและสามารถสงออกไดในอนาคต ซึ่งจะทำใหเกษตรกรจะมรีายไดเพิ่มขึ้นและมี
ความยั่งยืนในอาชีพ 
 
Table 3 Percentage of fruit drop and number of fruit per brunch of Nam Hom coconut that harvested during 

dry and rainy season  

Treatment  

Dry season  
(February-May 2020) 

Rainy season 
(September-December 2020) 

Annual 
yield - 

Fruit/bunch 
(nut) 

Percentage 
of  

fruit drop 

Number of 
fruit per 
brunch 

Percentage of  
fruit drop 

Number of fruit per 
brunch 

T1 55.63a 12.60a 60.89a 14.10a 8.17a 
T2 49.96a 10.60a 66.45a 16.30a 9.55a 
T3 62.02a 16.80a 52.90a 9.40a 9.02a 
T4 68.14a 17.50a 57.03a 8.30a 8.92a 

*For each parameter within the same column followed by the same letters are not significantly different (DMRT’s 
test), T1= No water system (control), T2= Irrigation of 30 L/palm/ day, T3= Irrigation of 60 L/palm/ day, T4= 
Irrigation of 90 L/palm/day 
 
Table 4 Quantity and quality of Nam Hom coconut fruits harvest at 7 months old 

Treatment 
Fruit/brunch 

(nut) 

Fruit size (cm.) Fruit 
weight 

(g) 

Coconut 
water 

(g) 

Coconut 
meat (g) 

TSS 
(% Brix) 

Thickness 
(cm.) 

width length 

T1 8.17a 15.52a 18.29a 1.56a 313.73b 213.57ab 7.42a 0.73a 

T2 9.55a 15.38ab 17.96a 1.51a 341.52a 232.06a 7.11a 0.74a 

T3 9.02a 14.92b 18.29a 1.35b 284.93c 197.60b 7.37a 0.68a 

T4 8.92a 14.85b 18.49a 1.33b 276.84c 199.95a 7.11a 0.72a 

*T1= No water system (control), T2= Irrigation of 30 L/palm/day, T3= Irrigation of 60 L/palm/day, T4= Irrigation 
of 90 L/palm/day 
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บทคัดยอ  
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของอัตราปลูกตอการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพเมล็ดพันธุถ่ัวพราท่ีปลูกใน
สภาพไร ภายใตสภาพดินลูกรัง ดำเนินการทดลองที่คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระหวางเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 วางแผนการทดลอง
แบบ Randomize Complete Block Design (RCBD) จำนวน 3 ซ้ำ ประกอบดวย 3 สิ่งทดลอง คือ อัตราปลูกที่ตางกัน (จำนวน
ตนตอหลุม) ไดแก 1 ตน/หลุม (4,800 ตนตอไร) 2 ตน/หลุม (9,600 ตนตอไร) และ 3 ตน/หลุม (14,400 ตนตอไร) ระยะปลูก 
75X50 เซนติเมตร  ผลการทดลอง พบวา อัตราปลูกไมมีผลตอความสูงตนถ่ัวพรา (p>0.05) อยางไรก็ตามพบความแตกตางอยางมี
นัยสำคัญของอัตราปลกูตอจำนวนใบ (p<0.05) โดยท่ีอายุ 7 สัปดาห หลังปลูก อัตราปลูก 1 ตน/หลุม มีจำนวนใบสูงสุด (12.20 ใบ
ตอตน)  อัตราปลูกท่ี 3 ตน/หลุม ใหผลผลิตเมล็ดสูงสุด คือ 368.19 กิโลกรัมตอไร แตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับอัตราปลูก
อื่น ๆ (p<0.05)  ในดานคุณภาพเมล็ดพันธุ (ลักษณะทางกายภาพ และสรีรวิทยา) พบวาไมมีความแตกตางทางสถิติระหวางสิ่ง
ทดลอง (p>0.05)  จากการศึกษาครั้งนี้สรุปไดวา การปลูกถั่วพราในสภาพดินลูกรัง ภายใตสภาพแวดลอมจังหวัดสกลนคร เพื่อให
ไดผลผลิตเมล็ดท่ีสูงและเมล็ดพันธุคุณภาพดีควรใชอัตราปลูกท่ี 3 ตนตอหลุม  
คำสำคัญ: ถ่ัวพรา จำนวนตนตอหลุม ผลผลิต คุณภาพเมล็ดพนัธุ   

 
Abstract  

      This research aimed to investigate the effect of plant densities on growth, yield and seed quality of 
Jack bean cultivated in field condition under lateritic soil condition. The experiment was conducted at Faculty 
of Natural Resources and Agro- Industry, Kasetsart University Chalermphrakiat Sakonnakhon Province Campus, 
during August 2018 to March 2019. Randomized Complete Block Design (RCBD) with 3 replications was used as 
an experimental design.  Treatments consisted of 3 plant densities (number of plant per hill)  :  1 plant per hill 
(4,800 plants per rai) , 2 plants per hill ( 9,600 plants per rai)  and 3 plants per hill (14,400 plants per rai) , plant 
spacing at 75x50 cm.  The results indicated that plant density had not significant effect on plant height of jack 
bean.  However, statistically significant different ( P<0. 05)  were found in leaf number per plant; 7 weeks after 
planting, the planting rate of 1 plant per hill had the highest leave number (12.20 leave per plant). Planting rate 
at 3 plants per hill produce the highest seed yield (368.19 kg/ rai) , statistically significant different (p<0.05) .  In 
term of seed quality ( physical and physiological characteristics)  found that not significant difference between 
treatments (p>0.05). This study conclusion that the planting of jack bean on lateritic soil under Sakhon Nakhon 
province condition for high seed yield and good seed quality should apply planting rate at 3 plants per hill.  
Keywords: jack bean, number of plants per hill, yield, seed quality  
 
บทนำ  

ถั่วพราเปนพืชในสกุล Canavalia จัดวาเปนถั่วเอนกประสงคชนิดหนึ่งท่ีสามารถใชประโยชนไดหลากหลาย ทั้งอาหาร
มนุษย (ฝกออน และเมล็ด) อาหารสัตว (ลำตน ใบ และเมล็ด) และการปลูกในระบบการปลูกพืชลักษณะของพืชคลุมดิน หรือไถ
กลบเปนปุยพืชสดซึ่งสามารถปรับปรุงบำรุงดินไดดี เนื่องจากเปนพืชตระกูลถั่วที ่สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศโดยอาศัย
แบคทีเรียตระกูล Rhizobium spp. ที่อาศัยในปมราก โดยการปลูกถั่วพราเพื่อบำรุงดิน ใชอัตราเมล็ดพันธุประมาณ 10 กิโลกรมั/
ไร หวานใหทั่วทั้งแปลง อายุการออกดอกประมาณ 55-65 วัน สามารถไถกลบไดเมื่ออายุ 60 วัน และหลังไถกลบ 15 วัน สามารถ
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ปลูกพืชหลักตามได  ซึ่งใหน้ำหนักสดในชวงออกดอกกอนไถกลบประมาณ 3-4 ตัน/ไร ใหธาตุไนโตรเจนประมาณ 10-20 กิโลกรัม/
ไร โดยมีปริมาณธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ประมาณ 2.72 0.54 และ 2.14 เปอรเซ็นต ตามลำดับ  
การขยายพันธุถั่วพราใชวิธีการปลูกเปนหลุม ๆ ละ 2-3 เมล็ด ระยะปลูก 50x75 เซนติเมตร ใชอัตราเมล็ดพันธุ 5-6 กิโลกรัม/ไร 
ถอนแยกใหเหลือ 1 ตนตอหลุม เมื่อถ่ัวพราอายุ 2-3 สัปดาห และเพ่ือใหผลผลิตสูง ในอายุ 30 วัน ควรใสปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 
30 กิโลกรัม/ไร โดยใสระหวางแถวแลวกลบโคน ถ่ัวพรามีอายุเก็บเก่ียว 180-300 วัน โดยสังเกตฝกแกสีน้ำตาลออนเลือกเก็บฝกแก
แลวนำไปตากแดด 4-5 วัน เพ่ือลดความช้ืน ผลผลิตเมล็ดถ่ัวพราท่ีไดเฉลี่ยประมาณ 200-250 กิโลกรัม/ไร (เนตรนภา, 2562)  

วิธีการปลูก เชน ระยะปลูก และอัตราปลูก ตลอดจนวันปลูก เปนปจจัยที่สำคัญตอการเจริญเติบโต การใหผลผลิต และ
คุณภาพเมล็ดพันธุของพืชชนิดตาง ๆ จากรายงานวิจัย โดยสุริยันต และคณะ (2557) พบวา การปลูกถ่ัวเหลืองสายพันธุดีเดน MHS 
17 ในฤดูแลงดวยอัตรา 3 และ 4 ตน/หลุม ใหผลผลิตเมล็ดสูงกวา 2 ตน/หลุม แตไมพบอิทธิพลของระยะปลูกและจำนวนตน/หลุม
ตอน้ำหนัก 100 เมล็ด ธัชวีร และอมรรัตน (2563) พบวา ระยะปลูกไมมีอิทธิพลตอความงอกในสภาพไร ความสูงตน เสนผาน
ศูนยกลางทรงพุม และจำนวนเมล็ดตอฝกของถ่ัวหรั่งพันธุสงขลา 1 แตการปลูกท่ีระยะปลูก 60x30 และ 60x40 เซนติเมตร (3 ตน/
หลุม) ใหผลผลิตฝกสดสูงสุดระหวาง 383.00-415.50 กิโลกรัม/ไร  Thalji (2010) ศึกษาผลของอัตราปลูกตอผลผลิตเมล็ด และ
ลักษณะทางการเกษตรของถ่ัวปากอา (Vicia faba L.) พบวา อัตราปลูกท่ีสูง (6 ตน/กระถาง) ทำใหความสูงตน น้ำหนักแหงสวนลำ
ตนและใบ น้ำหนักเมล็ดแหง และวัตถุแหงรวมสูงสุด ในสวนของสายพันธุพบวา สายพันธุ Syrian ใหวัตถุแหงลำตน ใบ และวัตถุ
แหงรวมสูงสุดท่ีอัตราปลูก 6 ตน/กระถาง โดยสรุปการติดเมล็ด และการใหผลผลิตสูงสุดในระยะปลูก 6 ตน/กระถาง สำหรับท้ัง 3 
สายพันธุ อยางไรก็ตามยังมีความแตกตางของพันธุกรรม โดยลักษณะพันธุกรรมมีความเดนชัดในสวนของอัตราการเจริญเติบโตของ
พืช Vujakovic et al. (2014) ศึกษาอิทธิพลอัตราปลูกตอคุณภาพเมล็ด และผลผลิตเมล็ดเรพซีด (Brassica napus L.) ซึ่งรายงาน
วาไมพบความแตกตางทางสถิติของเปอรเซ็นตความงอกตอสายพันธุ และอัตราปลูก โดยมีความงอกสูงถึง 95.38-97.88 เปอรเซ็นต 
สำหรับผลผลิตเมล็ด พบวามีความแตกตางทางสถิติระหวางสายพันธุ โดยสายพันธุ Artus ใหผลผลิตเมล็ดสูงสุด สวนอิทธิพลของ
อัตราปลูกพบวา อัตราปลูก 80 ตน/ตารางเมตร ใหผลผลิตสูงสุด  นอกจากน้ี Prusiński (2022) ศึกษาผลของระยะหางแถวและ
จำนวนตนตอผลผลิตของถ่ัวปากอา (faba bean) พบวา ระยะหางแถวไมมีผลตอผลผลิตเมล็ด อัตราปลูกท่ี 60 และ 75 ตน/ตาราง
เมตร ใหผลผลิตเมล็ดสูงใกลเคียงกัน (4.05 และ 4.10 ตัน/เฮกตาร) แตกตางทางสถิติจากอัตรา 45 ตน/ตารางเมตร (3.89 ตัน/
เฮกตาร) แตไมพบปฏิสัมพันธระหวางระยะหางแถวและอัตราปลูกตอผลผลิตเมล็ด ระยะหางแถวและอัตราปลูกไมมีอิทธิพลตอ
จำนวนเมล็ดตอฝก น้ำหนักเมล็ดตอฝก และน้ำหนัก 1,000 เมล็ด อยางไรก็ตามอัตราปลูกต่ำ (45 ตน/ตารางเมตร) จะใหจำนวนฝก
ตอตนสูงสุด  

สำหรับประเทศไทยวิธีการปลูกถั่วพราในปจจุบันนิยมปฏิบัติ 3 วิธี คือ การปลูกแบบหวาน ใชเมล็ดประมาณ 8-10 
กิโลกรัม/ไร หวานลงในแปลงท่ีไถพรวนเรียบรอยแลวใหท่ัวแลวพรวนดินกลบ การปลูกดวยการโรยเปนแถว มีระยะหางระหวางแถว
ประมาณ 75-100 เซนติเมตร ใชอัตราปลูก 5-8 กิโลกรัม/ไร โรยเมล็ดลงในแถวแลวกลบเมล็ดดวยดินบาง ๆ และการปลูกแบบ
หยอดเปนหลุม ซึ่งเหมาะกับกรณีที่มีเมล็ดพันธุในปริมาณที่จำกัด ปลูกโดยการขุดหลุมเล็ก ๆ ลึกประมาณ 5-7.5 เซนติเมตร 
ระยะหางระหวางแถว 75-90 เซนติเมตร และระยะหางหลุม 45-60 เซนติเมตร หยอดเมล็ด 2-3 เมล็ด/หลุม แลวกลบดินบาง ๆ ซึ่ง
ใชเมล็ดอัตรา 3-5 กิโลกรัม/ไร และการปลูกเพ่ือผลิตเมล็ดสามารถใหผลผลิตเมล็ดพันธุเฉลี่ย 250-300 กิโลกรัม/ไร (กรมพัฒนา
ท่ีดิน, 2550)  นอกจากน้ีระยะเวลาเก็บเก่ียวยังมีผลตอผลผลติเมล็ดพันธุ การศึกษาของวัชราภรณ และสุดสงวน (2554) พบวา การ
เก็บเก่ียวถ่ัวพราท่ีอายุ 130 วัน หลังปลูก ใหผลผลิตเมล็ดพันธุ 405.3 กิโลกรัม/ไร แตถาเลื่อนเวลาเก็บเก่ียวเปน 150 วันหลังปลูก 
จะสามารถใหผลผลิตเมล็ดพันธุสูงถึง 480 กิโลกรัม/ไร  วิธีการปลูกเปนปจจัยสำคัญที่สงผลตอการเจริญเติบโต การใหผลผลิต 
ตลอดจนคุณภาพเมล็ดพันธุพืช การจัดการวิธีการปลูกท่ีเหมาะสมนอกจากจะสงผลตอการเจริญเติบโต และผลผลิตพืช แลวยังสงผล
ตอความคุมคาทางเศรษฐกิจ  อยางไรก็ตามมีรายงานวิจัยเก่ียวกับอัตราปลูกท่ีเหมาะสมของถ่ัวพราท่ีปลูกในสภาพพ้ืนท่ีดินมีปญหา
คอนขางนอย  จากสภาพปญหาและความสำคัญดังกลาวจึงไดศึกษาผลของวิธีการปลูกตอการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพ
เมล็ดพันธุถ่ัวพราท่ีปลูกในสภาพดินลูกรัง เพ่ือใชเปนขอมูลสำหรับการพัฒนาระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพตอไป  

 
อุปกรณและวิธีการ  

การศึกษาครั ้งนี ้ใชถั ่วพราเมล็ดขาว (Canavalia ensiformis (L.); Jack bean) ทดลองปลูกพืชท่ีฟารมพืช คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระหวางเดือน 
สิงหาคม พ.ศ. 2561-มีนาคม พ.ศ. 2562 ศึกษาการเจริญเติบโต และผลผลิตเมล็ดในสภาพไร ภายใตชุดดินโพนพิสัย (ดินลูกรัง) 
และศึกษาคุณภาพเมล็ดพันธุในหองปฏิบัติการ  

วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) จำนวน 3 ซ้ำ 3 สิ่งทดลอง ประกอบดวย 
อัตราปลูกที่แตกตางกัน 3 อัตรา คือ 1 ตน/หลุม (4,800 ตน/ไร) 2 ตน/หลุม (9,600 ตน/ไร) และ 3 ตน/หลุม (14,400 ตน/ไร) 
ขนาดแปลง 2x3 เมตร ระยะหางระหวางแปลง 1.5 เมตร ใชระยะปลูกระหวางแถวและหลุม 75x50 เซนติเมตร ปลูกโดยการหยอด
เมล็ด 2-3 เมล็ด/หลุม หลังเมล็ดงอก 2 สัปดาห ถอนแยกใหไดจำนวนตนตามสิ่งทดลอง (1 2 และ 3 ตน/หลุม) ตามลำดับ  ใหน้ำ
โดยใชระบบสปริงเกอรสัปดาหละ 2-3 ครั้ง ยกเวนกรณีฝนตก การกำจัดวัชพืชและใสปุย กำจัดวัชพืชกอนการใสปุยโดยใชจอบถาก
แลวใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 20 กิโลกรัม/ไร ใสจำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกหลังปลูก 30 วัน และครั้งท่ี 2 ใสหลังปลูก 60 วัน 
หลังปลูก โดยวิธีการโรยขางแถวพรอมกลบโคนตน  การเก็บเก่ียว หลังปลูกประมาณ 120–150 วัน ฝกถ่ัวพราจะทยอยแกและแหง 
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(ฝกเปลี่ยนจากสีเขียวเปนเหลือง และสีน้ำตาล) โดยเก็บฝกที่เปลี่ยนเปนสีเหลืองใสถุงตาขาย แลวนำไปผึ่งไวในที่รม 6-7 วัน 
หลังจากฝกแหงนำไปกะเทาะเมล็ดดวยมือ ทำความสะอาดเมล็ดชั่งน้ำหนักตอแปลง และคำนวณเปนน้ำหนักเมล็ดตอไร แลวนำ
เมล็ดท่ีไดในแตละแปลงภายหลังทำความสะอาดและลดความช้ืนเรียบรอยแลวไปตรวจสอบคุณภาพในหองปฏิบัติการตอไป 
 
การบันทึกขอมูล 

1. ความสูง โดยวัดความสูงของถ่ัวพราจากผิวดินถึงสวนท่ีสูงท่ีสุด และจำนวนใบ โดยนับจำนวนใบท่ีคลี่กาง 
เต็มท่ีตอตน ทำการบันทึกขอมูลทุกสัปดาห จนถึงระยะออกดอกและติดฝก 

2. ผลผลิตเมล็ด ทยอยเก็บผลผลิตฝกแหงและนำไปตากในรมเพ่ือลดความช้ืน เมื่อฝกแหง 
กะเทาะเมล็ดนำไปทำความสะอาดและช่ังน้ำหนักเมล็ดตอแปลง และคำนวณเปนผลผลิตเมล็ดตอไร (กิโลกรัม/ไร) 

3. คุณภาพเมล็ดถ่ัวพรา นำเมล็ดถ่ัวพราท่ีไดแตะสิ่งทดลองตรวจสอบคุณภาพในหองปฏิบัติการ ดังน้ี 
    3.1 คุณภาพทางดานกายภาพของเมล็ดพันธุ ประกอบดวย 
         1) ขนาด (ความกวาง ความยาว และความหนา) ใชเวอรเนียรคาลิปเปอรวัดเมล็ดจำนวน 10 เมล็ด 

ตอซ้ำ แลวหาคาเฉลี่ย จำนวน 3 ซ้ำ 
 2) น้ำหนักเมล็ด ใชเครื่องช่ัง 3 ตำแหนง ช่ังเมล็ดจำนวน 100 เมล็ด จำนวน 3 ซ้ำ 

                           3.2 คุณภาพทางสรีรวิทยา โดยการประเมินความงอก และความแข็งแรงของเมล็ดพันธุท่ีสำคัญ 5 
ลักษณะ ประกอบดวย 

         1) ความงอก 
            โดยนำเมล็ดถ่ัวพราท่ีไดจากการปลูกในสภาพแปลงเพาะในกลองเพาะเมล็ดท่ีบรรจุทรายท่ีผานการ 

อบฆาเช้ือ จำนวน 3 ซ้ำๆ ละ 20 เมล็ด วางไวในสภาพอุณหภูมิหอง ประเมินความงอกครั้งแรก  (first count) เมื่ออายุ 7 วัน และ
ประเมินความงอกครั้งสุดทาย  (final count) เมื่ออายุ 10 วัน (ISTA, 2004) เพ่ือคำนวณหาเปอรเซ็นตความงอก 

         2) ดัชนีการงอก (germination index; GI) คำนวณจากสตูร 
 
                   ดัชนีการงอกของเมล็ด  =  ผลรวม    จำนวนตนกลาปกติในแตละวันท่ีตรวจนับ 

                                    จำนวนวันหลังเพาะท่ีตรวจนับ 
         3) คาเฉลี่ยจำนวนวันท่ีใชในการงอก (mean germination time; MGT) (Ghiyasi et al., 2008) 

คำนวณจากสูตร  
                 คาเฉลี่ยจำนวนวันท่ีใชงอก (วัน) = ผลรวม    จำนวนเมล็ดท่ีงอก × จำนวนวันท่ีนับ 

                                              ผลรวมของเมล็ดท้ังหมดท่ีงอก 
 4) ความสูงตนกลา วัดจากโคนตนจนถึงปลายยอด (วัด 10 ตน แลวหาคาเฉลี่ย)  
         5) น้ำหนักตนกลา (ช่ัง 10 ตน แลวหาคาเฉลี่ย) โดยตัดตนกลาปกติท่ีระดับคอดินช่ังน้ำหนัดสดโดย 

เครื่องชั่งละเอียด แลวนำไปอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง (AOSA, 1983) และคำนวณน้ำหนักแหงของตน
กลาเฉลี่ย จากสูตร 
 

              น้ำหนักแหงตนกลาตอตน (มิลลิกรัม) =   ผลรวมน้ำหนักแหงของตนกลาปกต ิ
                   จำนวนตนกลาปกต ิ

 
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

วิเคราะหความแปรปรวนตามแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) และเปรียบเทียบ
ความแตกตางทางสถิติโดยวิธี Least Significant Difference (LSD) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยโปรแกรมสำเร็จรูป (Statistix 
8.0) 
 

ผลและวิจารณผลการทดลอง  
การเจริญเติบโต 
Table 1 แสดงผลของอัตราปลูกตอการเจริญเติบโตทางดานความสูง และจำนวนใบตอตนของถั่วพราที่ระยะเวลาตาง ๆ 

ซึ่งเห็นไดวาไมพบอิทธิพลของอัตราปลูกตอความสูงตนของถั่วพรา (p>0.05) โดยมีความสูงเฉลี่ย 29.32 40.90 และ 63.46 
เซนติเมตร สำหรับที่อายุ 3 5 และ 7 สัปดาห หลังปลูก ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องจากการปลูกทั้ง 3 อัตรา ใชระยะปลูกที่เทากันคือ
ระยะระหวางแถวและระหวางหลุมท่ี 75x50 เซนติเมตร และไดรับปจจัยตาง ๆ ในปริมาณท่ีเทากันและเพียงพอ ผลการศึกษาครั้งน้ี
สอดคลองกับรายงานของ ธัชวีร และอมรรัตน (2563) ท่ีศึกษาผลของระยะปลูกในถ่ัวหรั่งพันธุสงขลา 1 ซึ่งพบวาระยะปลูกไมมีผล
ตอความสูงตน และขนาดความกวางทรงพุม สำหรับจำนวนใบในชวงแรกของการเจริญเติบโต คือ อายุ 3 และ 5 สัปดาห หลังปลูก 
ถ่ัวพราท่ีปลูกดวยอัตราแตกตางกันมีจำนวนใบไมแตกตางกันทางสถิติ (เฉลี่ย 1.07 และ 3.00 ใบ/ตน) แตอายุ 7 สัปดาห หลังปลูก 
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การปลูกที่อัตรา 1 ตนตอหลุม สงผลใหถั่วพรามีจำนวนใบสูงสุด (12.20 ใบตอตน) แตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกบัอัตราปลูก 
2 และ 3 ตนตอหลุม ท่ีมีจำนวนใบใกลเคียงกัน อยางไรก็ตาม Thalji (2010) ศึกษาผลของอัตราปลูกตอผลผลิตเมล็ด และลักษณะ
ทางการเกษตรของถ่ัวปากอา (Vicia faba L.) 3 สายพันธุ (Baldy, Giza 1 และ Syrian) โดยใชอัตราปลูก 3 อัตรา คือ 2 4 และ 6 
ตน/กระถาง ผลการศึกษาพบวาอัตราปลูก 6 ตน/กระถาง ทำใหถั่วมีความสูงตน น้ำหนักแหงสวนลำตน และใบ น้ำหนักเมล็ดแหง 
และวัตถุแหงรวมสูงสุด  
 

องคประกอบผลผลิต และผลผลติเมล็ด 
จากการศึกษาองคประกอบผลผลิตบางประการของถั่วพราจาก Table 2 พบวา การปลูกที่อัตรา 1 ตนตอหลุม ทำใหมี

จำนวนฝกตอตนสูงสุด (5.67 ฝก/ตน) แตกตางทางสถิติกับการปลูกท่ีอัตรา 2 และ 3 ตนตอหลุม ซึ่งมีจำนวนใกลเคียงกัน ท้ังน้ีอาจ
เปนผลมาจากการไดรับปจจยัท่ีมีผลตอการเจรญิเติบโตของพืช เชน น้ำ ธาตุอาหาร อากาศ และแสงอยางเต็มท่ีไมมกีารแกงแยงจาก
ตนอื่น ๆ  อยางไรก็ตามถั่วพราที่ปลูกทั้ง 3 อัตรา มีจำนวนเมล็ดตอฝกไมแตกตางกันทางสถิติ คือมีคาเฉลี่ย 10.89 เมล็ด/ฝก ทั้งน้ี
เน่ืองจากปจจัยน้ีถูกควบคุมดวยลักษณะทางพันธุกรรม ซึ่งสอดคลองกับรายงานของธัชวีร และอมรรัตน (2563) ท่ีพบวาระยะปลูก
หรืออัตราปลูกไมมีผลตอจำนวนเมล็ดตอฝกของถั่วหรั่งพันธุสงขลา 1 แตเมื่อพิจารณาในสวนของผลผลิตเมล็ดพบวา การปลูกท่ี
อัตรา 3 ตน/หลุม ใหผลิตสูงสุด คือ 368.19 กิโลกรัมตอไร แตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับอัตราปลูก 1 และ 2 ตน/หลุม 
(Table 2) ท้ังน้ีเน่ืองจากอัตราปลูกท่ีนอยลงสงผลใหผลผลิตเมล็ดต่ำลง (Masjidis et al., 2013) และความหนาแนนของประชากร
พืชมีผลตอการเพ่ิมหรือลดผลผลิตเมล็ด สอดคลองกับการศึกษาของ สุริยนต และคณะ (2557) ท่ีพบวาการปลูกถ่ัวเหลืองสายพันธุ
ดีเดน MHS17 ท่ีอัตรา 3 และ 4 ตนตอหลุม จะใหผลผลิตเมล็ดสูงกวาการปลูกจำนวน 2 ตนตอหลุม  Thalji (2010) รายงานวาถ่ัว
ปากอา (Vicia faba L.) ติดเมล็ด และผลผลิตสูงสุดในระยะปลูกที่สูงสุด (6 ตน/กระถาง) สำหรับทุกสายพันธุ และ Prusiński 
(2022) พบวา อัตราปลูกท่ีสูง (60 และ 75 ตน/ตารางเมตร) ใหผลผลิตเมล็ดสูงใกลเคยีงกัน (4.05 และ 4.10 ตัน/เฮกตาร) แตกตาง
ทางสถิติกับอัตราปลูกต่ำ (45 ตน/ตารางเมตร) ที่ใหผลผลิตต่ำสุด แตไมพบปฏิสัมพันธระหวางระยะหางแถวและอัตราปลูกตอ
ผลผลิตเมล็ด 

 ผลผลิตเมล็ดถั่วพราท่ีไดจากการศึกษาครั้งน้ี (เฉลี่ย 324.44 กิโลกรัม/ไร และสูงสุด 368.19 กิโลกรัม/ไร) ใกลเคียงกับ
การรายงานของกรมพัฒนาที่ดิน (2550) ท่ีรายงานวาการปลูกถั่วพราเพื่อผลิตเมล็ดพันธุสามารถใหผลผลิตเมล็ดเฉลี่ย 250-300 
กิโลกรัม/ไร และวัชราภรณ และสุดสงวน (2554) ท่ีรายงานวาการเก็บเก่ียวถ่ัวพราท่ีอายุ 130 วัน หลังปลูก ใหผลผลิตเมล็ด 405.3 
กิโลกรัม/ไร  อยางไรก็ตามการศึกษาครั้งน้ีไดผลผลติเมล็ดสงูกวารายงานของ เนตรนภา (2562) ท่ีทำการปลูกถ่ัวพราบนพ้ืนท่ีสูงโดย
ใหผลผลิตเมล็ดเฉลี่ยประมาณ 200-250 กิโลกรัม/ไร ถึงแมวาอัตราปลูก 1 ตน/หลุม จะมีองคประกอบผลผลิตในสวนของจำนวน
ฝกตอตนสูงสุด (5.67 ฝก/ตน) แตใหผลผลิตเมล็ดต่ำกวา ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อพิจารณาถึงจำนวนตนตอพื้นที่จะมีจำนวนตนตอนอย
กวาการปลูกดวยอัตราปลูกท่ีสูงกวา 
 

คุณภาพเมล็ดพันธุ 
คุณภาพทางดานทางกายภาพของเมล็ดถั่วพรา ในสวนของน้ำหนักเมล็ด และขนาดเมล็ด (ความกวาง ความยาว และ

ความหนา) จาก Table 3 พบวา ไมพบอิทธิพลของอัตราปลูกตอน้ำหนักเมล็ด โดยการปลูกท้ัง 3 อัตรา ทำใหถ่ัวพรามีน้ำหนักเมล็ด
ใกลเคียงกัน คือเฉลี่ย 136.09 กรัม/100 เมล็ด ในขณะที่ขนาดเมล็ด (ความกวาง ยาว และหนา) ผลจะสอดคลองกับน้ำหนักเมล็ด 
โดยอัตราปลูกท้ัง 3 อัตรา ไมมีผลตอขนาดเมล็ดถ่ัวพรา (p>0.05) โดยเมล็ดมีความกวางระหวาง 12.31 – 12.42 ความยาวระหวาง 
17.65 – 17.71 และความหนาระหวาง 8.76 – 8.90 มิลลิเมตร ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องจากปจจัยทางดานน้ำหนักเมล็ด และขนาด
เมล็ดเปนผลมาจากปริมาณอาหารสะสมในเมล็ด ซึ่งการปลูกทั้ง 3 อัตรา ไมมีความแตกตางกัน  ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับ
รายงานของสุริยนต และคณะ (2557) ที่พบวาการปลูกถั่วเหลืองสายพันธุดีเดน MHS17 ดวยอัตรา 2 3 และ 4 ตน/หลุม สงผลให
ถ่ัวเหลืองมีน้ำหนัก 100 เมล็ด ไมแตกตางกันทางสถิติ (เฉลี่ย 13.6 กรัม/100 เมล็ด)  

ในสวนของคุณภาพทางดานสรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ พบวาไมพบอิทธิพลของอัตราปลูกตอคุณภาพเมล็ดพันธุ โดยมีความ
งอกเฉลี่ย 92.08 % ดัชนีการงอกเฉลี่ย 7.50 คาเฉลี่ยจำนวนวันที่ใชงอกเฉลี่ย 6.58 วัน ตนกลาของถั่วพรามีความสูงเฉลี่ย 37.32 
เซนติเมตร และมีน้ำหนักเฉลี่ย 6.34 และ 0.72 กรัม/ตน สำหรับน้ำหนักสด และแหง ตามลำดับ (Table 4) แสดงใหเห็นวาอตัรา
ปลูกทั้ง 3 อัตรา (1 2 และ 3 ตน/หลุม) สามารถผลิตเมล็ดพันธุที่มีอาหารสะสมเพียงพอที่จะทำใหเมล็ดพันธุมีคุณภาพทางดาน
สรีรวิทยาไมแตกตางกันทางสถิติ ผลการศึกษาครั้งน้ีสอดคลองกับการรายของ Vujakovic et al. (2014) ท่ีศึกษาอิทธิพลของอัตรา
ปลูกตอคุณภาพเมล็ด และผลผลิตของเมล็ดเรพซีด (Brassica napus L.) ไมพบความแตกตางทางสถิติของเปอรเซ็นตความงอก
ของเมล็ดตอสายพันธุ และอัตราปลูก 
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Table 1 Effect of plant densities (plants per hill) on plant height and leaf number of jack bean at 3, 5 and 7 

weeks after planting 
Plant densities  
 

Plant height (cm.)  Leave number (leaf per 
plant) 

3 WAP 5 WAP 7 WAP 3 WAP 5 WAP 7 WAP 
1 plant/hill (4,800 plants/rai) 30.07 42.57 65.63 1.00 3.20 12.20 a 
2 plants/hill (9,600 plants/rai) 28.77 40.30 62.27 1.20 2.87 9.40 b 
3 plants/hill (14,400 plants/rai) 29.13 39.83 62.47 1.00 2.93 9.00 b 
Mean 29.32 40.90 63.46  1.07 3.00 10.20 
F-test ns ns ns  ns ns ** 
C.V. (%) 5.32 3.71 5.93  10.83 8.61 6.74 

ns= non-statistically significant difference, ** statically significant difference at p<0.01 
Means with the same column followed by a common letter are not significant different at 5 % level by LSD.  
 

Table 2 Effect of plant densities (plants per hill) on some yield components and seed yield of jack bean  
Plant densities (plant/hill) Pod per plant Seed per pod Seed yield (kg/rai) 
1 plant/hill (4,800 plants/rai) 5.67 a 10.67 288.00 b 
2 plants/hill (9,600 plants/rai) 3.67 b 11.00 317.14 b 
3 plants/hill (14,400 plants/rai) 2.87 b 11.00 368.19 a 
Mean 4.07 10.89 324.44 
F-test            ** ns * 
C.V. (%) 9.98 6.49 6.61 

ns= non-statistically significant difference, *= statically significant difference at p<0.05, **= statically significant 
difference at p<0.01; Means with the same column followed by a common letter are not significant different 
at 5 % level by LSD.  
 
Table 3 Effect of plant densities (plants per hill) on seed weight and seed size of jack bean seed  
Plant densities (plant/hill) 100 Seed weight 

(g.) 
Seed size (mm.) 

Width Length Thickness 
1 plant/hill (4,800 plants/rai) 133.43 12.42 17.65 8.76 
2 plants/hill (9,600 plants/rai) 137.45 12.40 17.71 8.79 
3 plants/hill (14,400 plants/rai) 137.38 12.31 17.70 8.90 
Mean 136.09 12.38 17.69 8.82 
F-test ns ns ns ns 
C.V. (%) 4.75 3.33 3.05 2.22 

ns= non-statistically significant difference 
 
Table 4 Effect of plant densities (plants per hill) on physiological qualities of jack bean seed  
Plant densities (plant/hill) Seed 

germination 
(%) 

Germination 
index 

Mean  
germination 
time (day) 

Shoot 
length  
(cm) 

Seedling weight 
(g./plant) 

Fresh Dry 
1 plant/hill (4,800 plants/rai) 97.50  7.99  6.68 38.45 6.48 0.73 
2 plants/hill (9,600 plants/rai) 90.00  7.50  6.78 36.28 6.51 0.73 
3 plants/hill (14,400 plants/rai) 88.75  7.01  6.28 37.23 6.04 0.70 
Mean 92.08 7.50 6.58 37.32 6.34 0.72 
F-test ns ns ns ns ns ns 
C.V. (%) 4.44 4.99 4.00 5.29 5.68 7.54 

ns= non-statistically significant difference 
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สรุปผล  

การปลูกถ่ัวพราสายพันธุเมล็ดขาว (Jack bean) ในสภาพดินลูกรัง ภายใตสภาพแวดลอมจังหวัดสกลนคร ดวยอัตราปลูก 
(จำนวนตนตอหลุม) ท่ีแตกตางกัน คือ 1 2 และ 3 ตน/หลุม ตามลำดับ ถั่วพรามีความสูงตนไมแตกตางกันทางสถิติ แตการปลกูท่ี
จำนวน 1 ตน/หลุม มีจำนวนใบตอตนสูงสุด  สำหรับผลผลิตเมล็ดการปลูกท่ี 3 ตน/หลุม ใหผลผลติเมล็ดสูงสุด (368.19 กิโลกรัม/
ไร)  อยางไรก็ตามไมพบอิทธิพลของอัตราปลูกตอคุณภาพเมล็ดพันธุทั้งทางดานกายภาพ (น้ำหนัก และขนาดเมล็ด) และคุณภาพ
ทางดานสรีรวิทยา (ความงอกมาตรฐาน ดัชนีการงอก คาเฉลี่ยวันท่ีใชงอก ความสูง และน้ำหนักตนกลา)  

ดังน้ันการปลูกถ่ัวพราในสภาพดินลูกรัง ภายใตสภาพแวดลอมจังหวัดสกลนคร เพ่ือใหไดผลผลิตเมล็ดท่ีสูงและเมล็ดพันธุ
คุณภาพดีควรปลูกในอัตรา 3 ตน/หลุม (14,400 ตน/ไร) อยางไรก็ตามการศึกษาครั้งน้ีเปนเพียงการศึกษาจำนวนตนตอหลุม โดยใช
ระยะปลูกที่เทากัน คือ ระยะหางระหวางแถวและระหวางหลุม 75x50 เซนติเมตร เทานั้น  จึงควรมีการศึกษาระยะปลูกท้ัง
ระยะหางระหวางตน ระยะหางระหวางแถวกับการศึกษาอัตราปลูก (จำนวนตนตอหลุม) ควบคูกันไป  
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ผลของบรรจุภัณฑตอการเปล่ียนแปลงคุณภาพใบกัญชาสดระหวางการเก็บรักษา 
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บทคัดยอ  
กัญชาเปนพืชในวงศ Cannabaceae และใบกัญชาสดกลายเปนที่นิยมและใชในการปรุงอาหารและการแปรรูปเปน

ผลิตภัณฑตาง ๆ ภายใตการควบคุมการใชของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปญหาหลักของใบกัญชาหลังการเก็บเกี่ยว 
คือ เกิดอาการใบเหี่ยวอยางรวดเร็วเนื่องจากการสูญเสียน้ำระหวางการเก็บรักษา วัตถุประสงคของการศึกษานี้เพื่อศึกษาผลของ
บรรจุภัณฑตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของใบกัญชาสดหลังการเก็บเกี ่ยว ใบกัญชาสดสำหรับการทดลองเปนสายพันธุไทย       
หางกระรอกเก็บเก่ียวจากศูนยวิจัยและนวัตกรรมพืชกัญชาและพืชเสพติดสมุนไพรทางการแพทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คัดเลือกใบท่ีสม่ำเสมอและปราศจากความเสยีหายทางกายภาพและการทำลายของโรค บรรจุ
ตัวอยางในบรรจุภัณฑ ไดแกในถุงพลาสติกโพลีเอทิลีน (PE) และถุงอลูมิเนียมฟอยล (AL) เปรียบเทียบกับไมบรรจุใสบรรจุภัณฑ 
(ชุดควบคุม) เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส และความช้ืนสัมพัทธ 80-85% เปนเวลา 30 วัน ผลการทดลองพบวาใบกัญชา
สดท่ีบรรจุในถุง AL มีประสิทธิภาพในการรักษาคาความสวางของใบ (คา L*) น้ำหนักสด การรั่วไหลของสารอิเล็กโตรไลด ตลอดจน
ลดการเกิดใบเนา จากการประเมินลักษณะปรากฏภายนอกตามคะแนนดัชนีการเนาของใบเมื่อเปรียบเทียบกับใบกัญชาสดที่บรรจุ
ในถุง PE และชุดควบคุม การศึกษาน้ีแสดงใหเห็นวาบรรจุภัณฑประเภท AL มีประสิทธิภาพดีท่ีสุดในการรักษาคุณภาพหลังการเก็บ
เก่ียวใบกัญชาสดระหวางการเก็บรักษา 
คำสำคัญ: บรรจุภัณฑ คุณภาพหลังการเก็บเก่ียว ใบกัญชาสด 
 

Abstract  
Cannabis is in the Canabaceae family, and fresh cannabis leaves are popular and used in cooking and 

processing into various products under the FDA official’s regulation. The main problem of postharvest cannabis 
leaves is rapidly wilting due to weight loss during storage. The study aimed to investigate the effects of packaging 
on quality changes of fresh cannabis leaves after being harvested.  Fresh cannabis leaves cv.  Thai Hang Krarok 
used in the experiments were harvested from Research and Innovation Center in Medical- Narcotic Plants, 
Kasetsart University Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus.  The leaves were selected for uniformity 
and free of any physical damages and apparent diseases. The samples were packed in a polyethylene bag (PE) 
and laminated aluminum foil ( AL)  bag compared with non- packed ( control)  and then stored at 10 ◦ C and   
80-85%  relative humidity for 30 days.  The results found that the fresh cannabis leaves packed in the AL bag 
effectively maintained leaves brightness (L*-values), fresh weight, electrolyte leakage, and reduced leaves decay 
as visual assessment of decay index scores compared to the PE and control. These findings demonstrated that 
cannabis leaves packed in the AL bag could effectively maintain the postharvest quality of fresh cannabis leaves 
during storage.   
Keywords: Packaging, Post-harvest quality, Fresh Cannabis Leaves   
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บทนำ  

กัญชาเปนพืชในวงศ Cannabaceae ซึ่งจากราชกิจจานุเบกษา เผยแพรประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยา
เสพต ิดให โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563 อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ ่ ง และมาตรา 8 (1) และ (2)                    
แหงพระราชบัญญัติ ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 ขอ 1 ใหยกเลิก (1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุช่ือยาเสพติดใหโทษ
ในประเภท 5 พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 (2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท 5 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ขอ 2 ใหยาเสพติดใหโทษท่ีระบุช่ือดังตอไปน้ี เปนยาเสพติดให
โทษในประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม (1) กัญชา (cannabis) พืชในสกุล 
Cannabis และวัตถุหรือสารตาง ๆ ท่ีมีอยูในพืชกัญชา เชน ยาง น้ำมัน ยกเวนวัตถุหรือสารดังตอไปน้ี เฉพาะท่ีไดรับอนุญาตใหผลิต
ในประเทศ ไมจัดเปน ยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 ไดแก เปลือก ลำตน เสนใย ก่ิงกาน ราก และใบซึ่งไมมียอดหรือชอดอกติดมา
ดวย (กระทรวงสาธารณสุข, 2563) จากการปรับเปลี่ยนแกไขในพระราชบัญญัตินี้ จึงทำใหใบกัญชาสดกลายเปนที่นิยมและใชใน
การปรุงอาหารและการแปรรูปเปนผลิตภัณฑตาง ๆ อยางไรก็ตาม ใบกัญชาสดเมื่อเก็บเกี่ยวมาแลวยังคงเกิดกระบวนการหายใจ
และการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาอยางตอเนื่อง และเกิดการสูญเสียคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวไดอยางรวดเร็ว หากมีการจัดการ
ดวยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมทั้งรูปแบบการบรรจุและสภาวะการเก็บรักษาที่เหมาะสมจะชวยลดอัตราการสูญเสีย
ของผลิตผลได 
 ดังนั้น หากตองการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชและผลักดันใหใบกัญชาสดเปนพืชเศรษฐกิจตัวใหมในอนาคต การใชขอมูล
เบื้องตนสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑใบกัญชาสดสายพันธุไทยจึงเปนสิ่งสำคัญ และอาจเปนอีก
แนวทางหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหคงคุณภาพทั้งดานความปลอดภัย ตลอดจนลดการสูญเสียของผลผลิตทำให
เกษตรกรและผูประกอบการมีศักยภาพการแขงขันนำไปปฏิบัติเชิงพาณิชยไดดียิ่งข้ึน 
 
อุปกรณและวิธีการ  

ใบกัญชาสดสายพันธุ ไทยหางกระรอก เก็บเกี ่ยวจากศูนยวิจัยและนวัตกรรมพืชกัญชาและพืชเสพติดสมุนไพรทาง
การแพทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ภายใตระบบการปลูกในโรงเรือนตามมาตรฐาน
การปลูกและการเก็บรวบรวมที ่ดีของพืชสมุนไพร (Good Agricultural and Collection Practices; GACP) คัดเลือกใบท่ีมี    
ขนาดสม่ำเสมอและปราศจากความเสียหายทางกายภาพและการทำลายของโรคและแมลง วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ 
(Completely Randomized Design; CRD)  บรรจุ ใบก ัญชาสดในบรรจ ุภ ัณฑ   ได แก   ถ ุ งพลาสต ิกโพล ี เอท ิล ีน  (PE)                   
และถุงอลูมิเนียมฟอยล (AL) เปรียบเทียบกับชุดควบคุม (ไมใสบรรจุภัณฑ) เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 10องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 
80-85% บันทึกผลการทดลองทุก 10 วัน นาน 30 วัน โดยในแตละทรีทเมนต ทำ 3 ซ้ำ แตละซ้ำคือใบกัญชาสดน้ำหนักบรรจุ 50 
กรัม ( 25-30 ใบ) ตอหนึ่งถุงบรรจุภัณฑ ให 1 ซ้ำ คือ 1 ถุงบรรจุภัณฑ บันทึกผลการทดลองดังน้ี การเปลี่ยนแปลงคาความสวาง
ของสีดานบนและดานลางใบโดยใชเครื่องวัดสี (Chroma Meter CR-400, Konica Minolta) เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ำหนักสด 
และการเนาเสียของพื้นที่ใบ และคาการรั่วไหลของประจุไฟฟา (electrolyte leakage; EL) ซึ่งแสดงถึงการเสื่อมสภาพของเยื่อ   
หุมเซลลของใบกัญชา 
 
ผลและวิจารณผลการทดลอง  

การจากศึกษาผลของบรรจุภัณฑตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพใบกัญชาสดระหวางการเก็บรักษาพบวาใบกัญชาสดชุด
ควบคุม (ไมใสบรรจุภัณฑ) มีคา L* เพิ่มขึ้นมีคาเทากับ 32.92 ในวันที่ 10 ของการเก็บรักษาหลังจากนั้นใบกัญชาทั้งหมดของชุด
ควบคุมเกิดอาการใบเนาเสื่อมสภาพ และหมดอายุการเก็บรักษา ในขณะท่ีใบกัญชาสดบรรจุใสถุง PE และ AL การเปลี่ยนแปลงคา 
L* ดานบนและลางใบมีคาคอนขางคงท่ีมีคาตลอดการเก็บรักษานาน 30 วัน และมีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (Figure 1A และ 1B) 
คา L* ท่ีเพ่ิมข้ึนเกิดจากการสลายตัวของคลอโรฟลลทำใหปรากฏอาการสีเหลืองของใบ สอดคลองกับการรายงานของประกายดาว 
และลดา (2561) ศึกษาการเกิดอาการใบเหลืองของใบคะนาระหวางการเก็บรักษา พบวาลักษณะทางกายภาพของใบคะนาระหวาง
การเก็บรักษาที่นานขึ้นมีคาความสวาง (คา L) ของใบคะนาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเริ่มเปลี่ยนเปนสีเหลืองเกี่ยวของกับปริมาณของ
คลอโรฟลลในใบคะนาที่ลดลงตามระยะการเก็บรักษาที่เพิ่มขึ้น จากการทดลองผลของบรรจุภัณฑตอการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักสด
ของใบกัญชาสดพบวา ใบกัญชาสดชุดควบคุมมีเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ำหนักสดมากที่สุดมีคาเทากับ 46.86 ในวันที่ 10 ของการ
เก็บรักษา ในขณะท่ีใบกัญชาสดบรรจุในถุง PE และAL มีน้ำหนักสดคอนขางคงท่ีตลอดระยะเวลาการเก็บรักษานาน 30 วันมีคาการ
สูญเสียน้ำหนักสดอยูในชวง 1.4-5.1 เปอรเซ็นต และไมแตกตางกันทางสถิต ิ(P≤0.05) ระหวางการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักสดของใบ
กัญชาที่บรรจุในถุง PE และ AL (Figure 2A) ซึ่งสอดคลองกับการรายงานของทิตา (2555) พบวาการเก็บรักษาใบมะกรูดใส    
บรรจุภัณฑชนิดโพลีเอทิลีนเปนระยะเวลา 12 วัน ท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส สามารถลดการสูญเสียน้ำหนักสดไดดีกวาเมื่อเทียบ
กับใบมะกรูดที่เก็บรักษาโดยไมใสบรรจุภัณฑ การเกิดอาการเนาของใบกัญชาพบวา ใบกัญชาชุดควบคุมเกิดขึ้นอยางรวดเร็วตั้งแต
วันท่ี 10 ของการเก็บรักษา ขณะท่ีใบกัญชาสดบรรจุในถุง PE และ AL เริ่มพบอาการเนาของใบในวันท่ี 30 ของการเก็บรักษา โดย
ใบกัญชาสดบรรจุใสถุง AL มีการเนาของใบนอยท่ีสุดคิดเปน 7.31 เปอรเซ็นต ขณะท่ีใบกัญชาบรรจุใสถุง PE เกิดการเนาของใบคิด
เปน 26.50เปอรเซ็นต (Figure 2B) สำหรับคาการรั่วไหลของประจุไฟฟาในใบกัญชาสดระหวางการเก็บรักษา พบวาใบกัญชาท่ีไมใส
บรรจุภัณฑ (ชุดควบคุม) มีคาการรั่วไหลของประจุไฟฟาสูงท่ีสุดในวันท่ี 10 ของการเก็บรักษามีคาเทากับ 70.97 เปอรเซ็นต และมี
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ความแตกตางทางสถิติ (P≤0.05) เมื่อเทียบกับใบกัญชาสดท่ีบรรจุในถุง PE และ AL ท่ีมีคาการรั่วไหลของประจุไฟฟาเทากับ 61.76 
และ 58.88 เปอรเซ็นต ตามลำดับ สำหรับในวันท่ี 30 ของการเก็บรักษา พบวาคาการรั่วไหลของประจุไฟฟาของใบกัญชาสดบรรจุ
ในถุง PE มีคามากกวา AL และแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (Figure 3) ซึ่งเห็นไดวาบรรจุภัณฑประเภท AL สามารถชะลอ
การรั่วไหลของประจุไฟฟาในใบกัญชาสดไดดีท่ีสุด ซึ่งการรั่วไหลของประจุไฟฟามีความสัมพันธกับอาการใบเนาและการเสื่อมสภาพ
บริเวณเยื่อหุมเซลล ทำใหเยื่อหุมเซลลสูญเสียหนาที่ในการควบคุมการผานเขาออกของสารภายในเซลลสูญเสียสมดุลตาง ๆ 
กอใหเกิดการรั่วไหลของประจุ (Berger et al., 2001) โดยบรรจุภัณฑประเภท PE มีคุณสมบัตใินการปองกันการซึมผานของไอน้ำ 
และอากาศต่ำ และมีความโปรงแสง (ระพีพรรณ, 2563) ซึ่งแตกตางกันกับบรรจุภัณฑประเภท AL ซึ่งมีคุณสมบัติในการปองกันการ
ซึมผานของกาซ ไอน้ำ กลิ่นและแสงไดเปนอยางดี (มยุรี, 2536) ดังน้ัน ใบกัญชาสดท่ีบรรจุใสถุง AL จึงมีการเปลี่ยนแปลงดานสีการ
เปลี่ยนแปลงน้ำหนักสด และอาการใบเนาเกิดข้ึนนอยกวาเมื่อเทียบกับใบกัญชาสดท่ีไมบรรจุและบรรจุในถุง PE  

 

 
Figure 1 L* values of fresh cannabis upper (A) and lower (B) leaves unpacked and packed in PE and AL stored 

at 10°C for 30 days.  
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Figure 2 Fresh weight loss (A) and leaves decay (B) of fresh cannabis leaves unpacked and packed in PE and 

AL stored at 10°C for 30 days.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figure 3 Electrolyte leakage of fresh cannabis leaves unpacked and packed in PE and AL stored at 10°C for 30 

days.  
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สรุปผล   

การเลือกบรรจุภัณฑชนิดอลูมิเนียมฟอยล (AL) สำหรับการบรรจุใบกัญชาสดมีประสิทธิภาพดีที่สุดในการรักษาคุณภาพ
หลังการเก็บเก่ียว สามารถคงคาความสวางของใบ (คา L*) ชะลอการสูญเสียน้ำหนักสด และอาการเนาของใบ รวมท้ังคาการรั่วไหล
ของประจุไฟฟาระหวางการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 80-85 % ไดนาน 30 วัน  
 
คำขอบคุณ  

งานวิจัยนี้ไดรับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม จากสำนักงานการวิจัยแหงชาติ 
และทุนสนับสนุนการวิจัยหองปฏิบัติการจากคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ขอขอบคุณศูนยวิจัยและนวตักรรม
พืชกัญชาและพืชเสพติดสมุนไพร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ที่ใหความอนุเคราะห
ตัวอยางใบกัญชาสดท่ีใชสำหรับการทดลอง 
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บทคัดยอ 

 
การเปรียบเทียบพันธุดาหลาที่ไดจากการผสมพันธุ มีวัตถุประสงคเพื่อคัดเลือกใหไดดาหลาพันธุใหมที่มีขนาดดอกเล็ก 

ฟอรมดอก และสีดอกแตกตางจากพันธุแนะนำ ดำเนินการปลูกศึกษา ณ ศูนยวิจัยพืชสวนตรัง ตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 – 
เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 วางแผนการทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ (Randomized Complete Block Design) จำนวน 4 ซ้ำ 
11 กรรมวิธี ประกอบดวยดาหลาลูกผสม 10 สายพันธุ คือ 1-16 1-24 1-28 1-49 1-62 2-04 2-06 2-16 3-03 และ 3-04 
เปรียบเทียบกับดาหลาพันธุตรัง 3 พบวา ดาหลาลูกผสมที่ผานการคัดเลือกโดยใชหลักเกณฑ มีฟอรมดอก สีดอกแตกตางจากดา
หลาพันธุตรัง 3 ขนาดดอกเล็ก และอายุการปกแจกันเมื่อตัดขณะดอกบาน 50% ไมนอยกวา 7 วัน คือ ดาหลาลูกผสมสายพันธุ 1-
28 2-16 และ 3-03 จากน้ันไดเสนอขอเปนพันธุแนะนำของกรมวิชาการเกษตรตอไป 
คำสำคัญ : ดาหลา, ดาหลาลูกผสม, คัดเลือกพันธุ 
 

Abstract 
Comparison of torch ginger varieties obtained by breeding has the aims was to select the new varieties 

with, smaller flowers, new flower shape and different color from recommended varieties. The varieties were 
germinated and grown for selection at Trang Horticulture Research Center between October 2017 to September 
2020. The experimental design was randomized complete block design (RCBD) with 4 replications and 11 
treatments including 10 varieties (1-16 1-24 1-28 1-49 1-62 2-04 2-06 2-16 3-03 and 3-04) and recommended 
variety (Trang 3). It was found that the hybrid Torch ginger which had flower shape and flower color different 
from recommended varieties, smaller flowers and the vase life of flower at 50% blooming was not less than 7 
days were from varieties 1-28 2-16 and 3-03. All selected clones were promoted as latest recommended 
varieties of Department of Agriculture.  
Keywords: Torch ginger (Etlingera spp.), Hybrids Torch ginger, Varietal selection 
 
บทนำ 

ดาหลา (Torch Ginger) เปนพืชวงศขิง (Zingiberaceae) มีลำตนใตดิน เรียกวา เหงา (rhizome) สวนลำตนเหนือดิน
เปนกาบใบที่โอบซอนกันแนนเปนลำตนเทียม (pseudostem) มีถิ่นกำเนิดอยูในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต สำหรับประเทศไทย
เปนพืชพื้นเมืองในภาคใต นิยมนำดอกและหนอออนมารับประทานเปนผักสดและประกอบอาหาร โดยมีแหลงปลูกที่สำคัญใน
จังหวัดนนทบุรี สมุทรสาคร กาญจนบุรี (สุรวิช, 2559) นอกจากนี้ยังมีกระจายการผลิตในพื้นที่อื่น เชน ระยอง จันทบุรี สุราษฎร
ธานี กระบ่ี ยะลา และนราธิวาส เปนตน ในปจจุบันมีการนำมาปลูกเปนไมตัดดอกมากข้ึน โดยมีการใชอยางแพรหลายในรูปของไม
ตัดดอกประดับอาคารสถานท่ี ทดแทนการนำดอกไมจากแหลงผลิตอ่ืนมาใชได ซึ่งดาหลามีแนวโนมความตองการของตลาดเพ่ิมข้ึน
ทั้งในและตางประเทศ ดอกดาหลามีราคาสูงหรือต่ำตางกันขึ้นกับปจจัยหลายดาน เชน แหลงปลูก ผูซื้อ และผูปลูก (วินัย, 2538) 
ราคารับซื้อจากสวนมีตั้งแตดอกละ 10-15 บาท ราคาขายในปากคลองตลาด (ดอกสีแดงและสีชมพู) ราคาดอกละ 30-40 บาท 
ตลาดนำเขาท่ีสำคัญคือประเทศในตะวันออกกลาง ไดแก สหรัฐอาหรับเอมิเรต จอรแดนและซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอเมริกา ตรินิแดด
แอนดบาโก เยอรมนี เปนตน นอกจากน้ียังมีประเทศจีนท่ีเริ่มใหความสนใจดาหลาสำหรับนำไปประดับตกแตงโดยเฉพาะดอกสีแดง  

ศูนยวิจัยพืชสวนตรังดำเนนิการวิจัยและคัดเลือกดาหลา ไดดาหลาพันธุแนะนำ ในป พ.ศ. 2551 จำนวน 5 สายพันธุ คือ 
ตรัง 1 มีดอกสีขาว ใหผลผลิตดอกเฉลี่ย 39 ดอก/กอ/ป ตรัง 2 มีดอกสีบานเย็น ใหผลผลิตดอกเฉลี่ย 40 ดอก/กอ/ป ตรัง 3 มีดอก
สีแดง ใหผลผลิตดอกเฉลี่ย 106 ดอก/กอ/ป ตรัง 4 มีดอกสีชมพู ใหผลผลิตดอกเฉลี่ย 136 ดอก/กอ/ป และตรัง 5 มีดอกสีแดงเขม 
ใหผลผลิตดอกเฉลี่ย 48 ดอก/กอ/ป (อาภรณ, 2543) แตเนื่องจากพันธุที่ไดมขีนาดดอกและกานดอกที่ใหญ ดอกบานมีกลีบดอกแผ
กวางไมเปนระเบยีบ การบรรจุหีบหอทำไดยาก กลีบดอกบาง นิ่มทำใหช้ำงาย ศูนยวิจัยพืชสวนตรังจึงมีการวิจัยและพัฒนาดาหลาพันธุ
ใหมๆ โดยไดมีการผสมดาหลาขามระหวางพันธุ จำนวน 3 คู ไดแก แดงดกxแดงปา บานเย็นxแดงปา และ แดงอินโดxแดงปา ปลูก 
และทำการคัดเลือกแบบคัดเลือกสายตน (clonal selection) สามารถคัดเลือกลูกผสมได จำนวน 10 ตน (กอ) สำหรับนำไปปลูก
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เปรียบเทียบ (นาตยา และ สุทธาชีพ, 2556) เพ่ือคัดเลือกพันธุใหไดดอกท่ีมีสีและฟอรมดอกแตกตางไปจากเดมิ ขนาดดอกท่ีมีขนาด
เล็กลง กลีบดอกไมแผกวาง เพื่อสงเสริมการใชประโยชนของไมดอกพื้นเมืองแนะนำแกเกษตรกรสำหรับใชปลูกเปนไมตัดดอกเพ่ือ
การคาในประเทศและสงออกตางประเทศ 
 
อุปกรณและวิธีการ 

ดำเนินการปลูกศึกษา ณ ศูนยวิจัยพืชสวนตรัง ตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 วางแผนการ
ทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ (RCBD) จำนวน 4 ซ้ำ 11 กรรมวิธี ประกอบดวยดาหลาลูกผสม จำนวน 10 สายพันธุ ไดแก 1-16 
1-24 1-28 1-49 1-62 2-04 2-06 2-16 3-03 และ 3-04 เปรียบเทียบกับดาหลาพันธุตรัง 3  

การบันทึกขอมูล ทำการเก็บขอมูลเมื่อดาหลาอายุ 2 ปหลังปลูก ศึกษาผลผลิต ลักษณะดอก (ขนาดดอก น้ำหนักดอก 
ขนาดกานดอก ฟอรมดอก และสีดอก) และอายุการปกแจกัน โดยมีหลักเกณฑในการคัดเลือก คือ มีฟอรมดอก และสีดอกแตกตาง
จากดาหลาพันธุตรัง 3 (ขณะดอกบาน 80%) ขนาดดอก เล็กกวาดาหลาพันธุตรัง 3 (ขณะดอกบาน 50 และ 80%) และอายุการปก
แจกันเมื่อตัดขณะดอกบาน 50% ไมนอยกวา 7 วัน  

วิเคราะหความแปรปรวนของขอมูลโดยใชวิธี Analysis of Variance และเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยโดย
ใชวิธี Duncan’s Multiple Rang Test (DMRT) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95%  
 
ผลและวิจารณผลการทดลอง 

ดำเนินการปลูกทดสอบลูกผสมดาหลา 10 สายพันธุ คือ 1-16 1-24 1-28 1-49 1-62 2-04 2-06 2-16 3-03 และ 3-04 
เปรียบเทียบกับพันธุแนะนำตรัง 3 ณ ศูนยวิจัยพืชสวนตรัง ไดผลดังน้ี  

ลักษณะดอก 
 1. ขนาดดอก พบวา ดาหลาแตละสายพันธุมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.05) ดาหลาลูกผสมทั้ง 10 
สายพันธุ มีขนาดดอกเล็กกวาพันธุตรัง 3 ในระยะดอกบานท้ัง 2 ระยะ โดยท่ีระยะดอกบาน 50% สายพันธุ 1-24 1-28 2-06 1-62 
2-16 3-03 และ 1-16 มีขนาดดอกเล็กที่สุดไมแตกตางกัน (6.1, 6.4, 6.4, 6.6, 7.1, 7.3 และ 7.5 เซนติเมตร ตามลำดับ) ที่ระยะ
ดอกบาน 80% สายพันธุ 1-24 2-06 1-28 1-62 2-16 และ 1-16 มีขนาดดอกเล็กท่ีสุดไมแตกตางกัน (7.0, 7.2, 7.6, 7.7, 8.1 และ 
8.2 เซนติเมตร ตามลำดับ) ซึ่งแตกตางกับดาหลาพันธุตรัง 3 ท่ีมีขนาดดอกใหญท่ีสุด (14.5 และ 12.0 เซนติเมตร ท่ีระยะดอกบาน 
50% และ 80% ตามลำดับ) (Table 1) 
 2. น้ำหนักดอก พบวา ดาหลาแตละสายพันธุมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.05) ดาหลาลูกผสมทั้ง 10 
สายพันธุ มีน้ำหนักดอกนอยกวาพันธุตรัง 3 ในระยะดอกบานทั้ง 2 ระยะ โดยสายพันธุ 1-28 มีน้ำหนักดอกนอยที่สดุ (76.6 และ 
96.6 กรัม ท่ีระยะดอกบาน 50% และ 80% ตามลำดับ) ซึ่งแตกตางกับดาหลาพันธุตรัง 3 ท่ีมีน้ำหนักดอกมากที่สุด (306.6 และ 
253.3 กรัม ท่ีระยะดอกบาน 50% และ 80% ตามลำดับ) (Table 1) 
 3. ขนาดกานดอก พบวา ดาหลาแตละสายพันธุมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.05) ที่ระยะดอกบาน 
80% สายพันธุ 3-04 และ 1-24 มีขนาดกานดอกเล็กท่ีสุดไมแตกตางกัน (1.03 และ 1.13 เซนติเมตร ตามลำดับ) ซึ่งแตกตางกับดา
หลาพันธุตรัง 3 ที่มีขนาดกานดอกมากที่สุด (1.40 เซนติเมตร) โดยมีดาหลาลูกผสม 9 สายพันธุ ที่มีขนาดกานดอกเล็กกวาดาหลา
พันธุตรัง 3 ไดแก สายพันธุ 1-16 1-24 1-49 1-62 2-04 2-06 2-16 3-03 และ 3-04 (Table 1) 

4. ฟอรมดอก พบวา มีดาหลาลูกผสม 5 สายพันธุที่มีฟอรมดอก แตกตางจากดาหลาพันธุตรัง 3 ไดแก สายพันธุ 1-28 มี
ฟอรมดอกทรงทิวลิป กลีบประดับแข็งเล็กนอย กลีบดอกบานเรียงซอนกันเปนระเบียบ ไมแผกวาง  สายพันธุ 1-62 มีฟอรมดอกทรง
ดอกบัว  กลีบประดับนิ่ม กลีบดอกบานเรียงซอนกันเปนระเบียบ แผกวางเล็กนอย สายพันธุ 2-06 มีฟอรมดอกทรงดอกบัว กลีบ
ประดับนิ่ม กลีบดอกบานเรียงซอนกันเปนระเบียบ แผกวางเล็กนอย สายพันธุ 2-16 มีฟอรมดอกทรงดอกบัว กลีบประดับแข็ง
เล็กนอย กลีบดอกบานเรียงซอนกันเปนระเบียบ ไมแผกวาง และสายพันธุ 3-03 มีฟอรมดอกทรงกระถิน กลีบประดับแข็งเล็กนอย 
กลีบดอกบานเรียงซอนกันเปนระเบียบ ไมแผกวาง สำหรับสายพันธุ 1-16 1-24 1-49 2-04 และ 3-04 มีฟอรมดอกไมแตกตางจาก
ดาหลาพันธุตรัง 3 คือ มีฟอรมดอกทรงกระถิน กลีบประดับนิ่ม กลีบดอกบานเรียงซอนกันคอนขางไมเปนระเบียบ และแผกวาง 
(Figure 1)  
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5. สีดอก พบวา มีดาหลาลูกผสม 4 สายพันธุท่ีมีสดีอกแตกตางจากดาหลาพันธุตรัง 3 ไดแก สายพันธุ 1-28 กลีบประดับ

สีชมพูอมสม (Red 51C)  สายพันธุ 1-62 กลีบประดับสีแดงชมพู (Red 51A)  สายพันธุ 2-06 กลีบประดับสีชมพู (Red 50B) และ
สายพันธุ 2-16 กลีบประดับสีแดงชมพู (Red 53C) ซึ่งแตกตางจากดาหลาพันธุตรัง 3 คือ กลีบประดับสีแดง (Red 47B) สำหรับ
สายพันธุ 1-16 1-24 1-49 2-04 3-03 และ 3-04 มสีีกลีบประดับใกลเคียงกับพันธุตรัง 3 (Figure 1)  

 
Table 1 The flower size, flower weight and stalk size of Torch ginger (Etlingera spp.) varieties in the first year.  

Varieties 
Flower size (cm.) Flower weight (g) Stalk diameter (cm.) 

50% 
blooming 

80% 
blooming 

50% 
blooming 

80% 
blooming 

50% 
blooming 

80% 
blooming 

1-16 7.5 ab 8.2 ab 120.0 abc 153.3 ab 1.26 de 1.26 cd 
1-24 6.1 a 7.0 a 156.6 abc 120.0 a 1.20 cde 1.13 ab 
1-28 6.4 a 7.6 ab 76.6 a 96.6a 1.26 de 1.40 e 
1-49 9.5 b 9.5 bc 226.6 cd 233.3 c 1.36 f 1.26 cd 
1-62 6.6 a 7.7 ab 193.3 bc 233.3 c 1.13 bcd 1.16 bc 
2-04 9.8 b 9.3 bc 166.6 bcd 246.6 c 1.26 de 1.20 bcd 
2-06 6.4 a 7.2 a 106.6 ab 106.6 a 1.03 ab 1.16 bc 
2-16 7.1 ab 8.1 ab 100.0 ab  133.3 ab  1.30 de 1.20 bcd 
3-03 7.3 ab 8.7 abc 200.0 bcd 203.3 bc 1.23 cd 1.30 de 
3-04 11.9 c 10.7 cd 180.0 abc 153.3 ab 0.96 a 1.03 a 

Trang 3 14.5 d 12.0 d 306.6 d  253.3 c 1.10 bc 1.40 e 
CV (%) 12.15 13.59 38.33 23.97 1.06 5.68 

Means in the same column followed by a common letter are not significantly different at 5% level by DMRT. 
 
 เมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑในการคัดเลือกที่ตั้งไว คือ ขนาดดอก เล็กกวาดาหลาพันธุตรัง 3 พบดาหลาลูกผสมทั้ง 10 
สายพันธุ ผานเกณฑคัดเลือก ฟอรมดอกและสีดอกแตกตางจากดาหลาพันธุตรัง 3 พบดาหลาลูกผสม 5 สายพันธุ ผานเกณฑ
คัดเลือก ไดแก สายพันธุ 1-28 1-62 2-06 2-16 และ 3-03 นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกับดาหลาพันธุแนะนำอื่นๆ พบมีลักษณะ
ฟอรมดอกและสีดอกแตกตาง คือ พันธุตรัง 1 ฟอรมดอกทรงกระถิน กลีบประดับสีขาว (White 155A) พันธุตรัง 2 ฟอรมดอกทรง
กระถิน กลีบประดับสีบานเย็น (Red Purple 58B) พันธุตรัง 4 ฟอรมดอกทรงกระถิน กลีบประดับสีชมพู (Red 56A) และพันธุตรัง 
5 ฟอรมดอกทรงกระถิน กลีบประดับสีแดงเขม (Red 46A) ซึ่งพบดาหลาลูกผสม 3 สายพันธุ ที่มีลักษณะดีกวาพันธุแนะนำ และ
พันธุลูกผสมดวยกัน ไดแก สายพันธุ 1-28 2-16 และ 3-03 เนื่องจาก มีฟอรมดอกแตกตาง ดอกมีขนาดเล็ก กลีบประดับหนาและ
แข็งเล็กนอย กลีบดอกบานเรียงซอนกันเปนระเบียบ ไมแผกวาง ทำใหดอกมีความคงทนไมช้ำงาย เหมาะสำหรับการบรรจุหีบหอ 
โดยปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพของดอกดาหลา นอกจากลักษณะประจำพันธุแลว ปจจัยภายนอก ไดแก น้ำ และแสง ก็มีผลตอคุณภาพ
ของดอกเชนกัน เนื่องจากดาหลาเปนพืชที่ตองการนํ้าในปริมาณที่มาก การไดรับน้ำไมเพียงพอจะทำใหการแตกกอนอยสงผลตอ
ความสมบูรณของดอก นอกจากน้ีถาหากดอกดาหลาไดรับแสงแดดจัดเกินไปสีของกลีบประดับจะจางลง 

อายุการปกแจกัน 
 ทดสอบตัดดอกดาหลาท่ีระยะดอกบาน 50% ปกในแจกันใสน้ำสะอาด วางไวอุณหภูมิหอง พบวา อายุการปกแจกันมี
ความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.05) โดยสายพันธุ 2-04 1-28 และ 3-03 มีอายุการปกแจกันนานท่ีสุดไมแตกตางกัน 
(9, 8.6 และ 8.6 วัน ตามลำดับ) ซึ่งแตกตางกับ สายพันธุ 3-04 ซึ่งมีอายุการปกแจกันนอยท่ีสุด (6.3 วัน) (Table 2) 
 เมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑในการคัดเลือกที่ตั้งไว คือ อายุการปกแจกันเมื่อตัดขณะดอกบาน 50% ไมนอยกวา 7 วัน
พบวาดาหลาลูกผสม ทั้ง 10 สายพันธุมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่ตั้งไว ซึ่งปกติการตัดดอกดาหลาที่บานได 50-80% จากตนแลว
นำมาปกแจกันในน้ำสะอาดจะมีอายุอยูไดประมาณ 3-7 วัน (วินัย, 2537) และเมื่อเปรียบเทียบกับดาหลาพันธุตรัง 3 (อายุการปก
แจกัน 6.6 วัน) พบมีดาหลาลูกผสม จำนวน 7 สายพันธุท่ีมีอายุปกแจกันมากกวา คือ สายพันธุ 1-16 1-24 1-28 1-62 2-04 2-16 
และ 3-03 ซึ่งมีอายุการปกแจกันไดนานกวา 1-2 วัน 
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 1 Flower shape and color of Torch ginger (Etlingera spp.) varieties at 80% blooming. 

 

F 
 
 
 
 
 
Variety : 1-16 Flower shape : Head 
Color: Dark red (Red 45A/46A) 

G 
 
 
 
 
 
Variety : 1-24 Flower shape : Head 
Color : Red (Red 50B) 

H 
 
 
 
 
 
Variety : 1-28 Flower shape : Tulip 
Color : Orange pink (Red 51C) 

I 
 
 
 
 
 
Variety : 1-49  Flower shape : Head 
Color : Dark red (Red 45A/46A) 

J 
 
 
 
 
 
Variety : 1-24  Flower shape : Lotus 
Color : Red pink (Red 51A) 

K 
 
 
 
 
 
Variety : 2-04  Flower shape : Head 
Color : Red (Red 50A) 

L 
 
 
 
 
 
Variety : 2-06  Flower shape : Lotus 
Color: Pink (Red 50B) 

M 
 
 
 
 
 
Variety : 2-16  Flower shape : Lotus 
Color : Red pink (Red 53C) 

N 
 
 
 
 
 
Variety : 3-03  Flower shape : Head 
Color : Red (Red 47B) 

O 
 
 
 
 
 
Variety : 3-04  Flower shape : Head 
Color : Red (Red 52A) 

A 
 
 
 
 
 

Variety : Trang 1 Flower shape : Head 

Color : White (White 155A) 

B 
 
 
 
 
 

Variety : Trang 2 Flower shape : Head 

Color : Fuchsia (Red Purple 58B) 

C 
 
 
 
 
 
Variety :Trang 3 Flower shape : Head 
Color : Red (Red 47B) 

D 
 
 
 
 
 

Variety : Trang 4 Flower shape : Head 

Color : Ping (Red 56A) 

E 
 
 
 
 
 

Variety: Trang 5  Flower shape : Head 

Color : Dark red (Red 46A) 
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Table 2 The vase life of Torch ginger (Etlingera spp.) at 50% blooming. 

Varieties The vase life (day) 
1-16 8.0 ab 
1-24 8.0 ab 
1-28 8.6 a 
1-49 7.0 bc 
1-62 7.6 abc 
2-04 9.0 a 
2-06 7.0 bc 
2-16 8.0 ab 
3-03 8.6 a 
3-04 6.3 c 

Trang 3 6.6 bc 
CV (%) 10.27 

Means in the same column followed by a common letter are not significantly different at 5% level by DMRT. 
 
ผลผลิต 

 ปริมาณดอกรวม 1 ป (ต.ค.62-ก.ย.63) เมื่อดาหลาอายุ 2 ปหลังปลูก พบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P 
< 0.05) โดยดาหลาพันธุตรัง 3 ใหผลผลิตสูงที่สุด (91.7 ดอก/กอ) เมื่อพิจารณาเฉพาะลูกผสม 10 สายพันธุ พบวา สายตน 3-03 
2-16 1-62 1-16 และ 2-04 ใหผลผลิตสูงไมแตกตางกัน  (68.3, 67.6, 60.7, 50.3 และ 47.3 ดอก/กอ ตามลำดับ) (Table 3) 

จากการทดลองพบวาดาหลาลูกผสม มีจำนวนผลผลิตนอยกวาดาหลาพันธุตรัง 3 อยางไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับดา
หลาพันธุตรัง 1 และ ตรัง 5 (ผลผลิต 39 และ 48 ดอก/กอ/ป ตามลำดับ) พบวาดาหลาลูกผสมทั้ง 10 สายพันธุ มีปริมาณผลผลิต
ใกลเคียงกัน ( 41.3 – 68.3 ดอก/กอ) สำหรับการใหผลผลิตแตละสายพันธุแตกตางกันเปนผลมาจากลักษณะประจำพันธุของดาหลา 
การเพ่ิมปริมาณผลผลิตอาจทำไดโดยการเพ่ิมปริมาณธาตุอาหาร สำหรับการปลูกดาหลาในพ้ืนท่ีอ่ืน (นอกจังหวัดตรัง) อาจสงผลตอ
การใหผลผลิตท่ีแตกตางกันเน่ืองจากสภาพแวดลอม (ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ ฯลฯ) ตางกัน ซึ่งสามารถเปนตัวบงช้ี
ไดวาในพ้ืนท่ีน้ันเหมาะสมสำหรับปลูกดาหลาสายพันธุใด 
 
Table 3 Yield of Torch ginger (Etlingera spp.) varieties in the first year. (2 year after planting) 

Varieties Yield (Flower/clump/ 1 year) 
1-16 50.3 bcd 
1-24 41.3 d 
1-28 43.0 d 
1-49 44.7 d 
1-62 60.7 bcd 
2-04 47.3 bcd 
2-06 45.3 d 
2-16 67.6 bc 
3-03 68.3 b 
3-04 45.9 cd 

Trang 3 91.7 a 
CV (%) 22.0 

Means in the same column followed by a common letter are not significantly different at 5% level by DMRT. 
 
 
 
สรุปผล 

ดาหลาลูกผสม สายพันธุ 1-28 2-16 และ 3-03 เหมาะสำหรับเปนพันธุแนะนำใหมแกเกษตรกร เน่ืองจากมีลักษณะดีกวา
ดาหลาพันธุตรัง 3 และลูกผสมดวยกัน คือ มีฟอรมดอกแตกตาง ดอกมีขนาดเล็ก กลีบประดับหนาและแข็งเล็กนอย กลีบดอกบาน
เรียงซอนกันเปนระเบียบ ไมแผกวาง ทำใหดอกมีความคงทนไมช้ำงาย เหมาะสำหรับการบรรจุหีบหอ และมีอายุการปกแจกันไดนาน 
8-9 วัน 
 



167 

    
 

The 1st Agricultural Innovation and Natural Resources Conference 2022  
Aug 18-19, 2022 

AINR 1st 
คำขอบคุณ 
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เปรียบเทียบพันธุมะพราวลูกผสมสามทาง 
Comparison of Coconut Hybrids Derived from Three Way Cross 
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บทคัดยอ  
การปรับปรุงพันธุมะพราวลูกผสมสามทาง เพ่ือตองการคัดเลือกพันธุท่ีมีลักษณะดเีดน คือ ใหผลผลิตสูงกวาพันธุมาตรฐาน

อยางนอยรอยละ 20 ผลขนาดกลางถึงใหญมากกวาพันธุมาตรฐานไมต่ำกวา 1,400 กรัม/ผล หรือเกณฑมาตรฐานของกรมวิชาการ
เกษตร มีน้ำหนักเน้ือมะพราวแหงสูงกวาพันธุมาตรฐานอยางนอยรอยละ 10 และน้ำมันตอเน้ือมะพราวแหงไมต่ำกวา 50 เปอรเซน็ต 
ดำเนินการเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557-กันยายน พ.ศ. 2560 วางแผนการทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ (Randomized Complete 
Block Design ; RCBD มี 5 ซ้ำ 4 กรรมวิธี ประกอบดวย กรรมวิธีที ่ 1 สายพันธุ  (เรนเนลลตนสูง x เวสทอัฟริกันตนสูง) x        
ไทยตันสูง กรรมวิธีที่ 2 สายพันธุ (มลายูสีเหลืองตนเตี้ย x เวสทอัฟริกันตันสูง) x ไทยตันสูง กรรมวิธีที่ 3 สายพันธุ (มลายูสีเหลือง
ตนเตี้ย x ตาฮิติ) x ไทยตนสูง และกรรมวิธีท่ี 4 สายพันธุ (มลายูสีแดงตนเตี้ย x เรนเนลลตนสูง) x ไทยตนสูง พบวา มีลักษณะดีเดน
ของมะพราวลูกผสมสามทางท้ัง 4 สายพันธุ แตมะพราวลูกผสมสามทางท่ีมีลกัษณะดเีดนดท่ีีสุด จำนวน 2 สายพันธุ ไดแก สายพันธุ 
(เรนเนลลตนสูง x เวสทอัฟริกันตนสูง x ไทยตนสูง และสายพันธุ (มลายูสีเหลืองตนเตี ้ย x เวสทอัฟริกันตนสูง) x ไทยตนสูง         
ใหผลผลิตสูงเฉลี่ย 102 และ 108 ผล/ตน/ป หรือ 2,252 และ 2,372 ผล/ไร/ป สูงกวาพันธุลูกผสมชุมพร 2 (รอยละ 25 และ 32) 
หรือเกณฑมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร ผลมีขนาดกลางถึงใหญ โดยมีน้ำหนักเฉลี่ย 1,882 และ 1,509 กรัม/ผล น้ำหนักเน้ือ
มะพราวแหงเฉลี่ย 337 และ 250 กรัม/ผล หรือ 766 และ 250 กิโลกรัม/ไร/ป สูงกวาพันธุลูกผสมชุมพร 2 (รอยละ 53 และ 17) 
หรือเกณฑมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร น้ำมันตอเน้ือมะพราวแหงเฉลี่ย 61 และ 62 เปอรเซ็นต คิดเปนผลผลิตน้ำมันเฉลี่ย 21 
และ 17 กิโลกรัม/ตน/ป และไมพบการระบาดท่ีรุนแรงของโรคและแมลงศัตรูมะพราวท่ีสำคัญ 
คำสำคัญ:  มะพราวลูกผสมสามทาง ผลผลิต น้ำหนักเน้ือมะพราวแหง น้ำมันตอเน้ือมะพราวแหง 
                                                                                                                           

Abstract 
Three way cross coconut varieties experiment to select good traits, such as the yield have 20 percentage 

higher than the standard variety, whole nut sized are medium to large more than the standard variety at least 1,400 
grams/nut or the standards of the department of agriculture, copra is at least 10 percentage higher than the standard 
variety and oil content not less than 50 percentage.The experimental was conducted in October 2014 to September 
2017. The experiment has a randomized complete block design (RCBD) with 5 replications 4 treatments namely 
treatment 1 (RNT x WAT) x TT, treatment 2 (MYD x WAT) x TT, treatment 3 (MYD x TAT) x TT and treatment 4 (MRD 
x RNT) x TT. The results found that there are outstanding characteristics of all 4 varieties of three way cross hybrid 
coconut but the tree way cross coconut with the most outstanding characteristics of 2 varieties namely (RNT x WAT) 
x TT and (MYD x WAT) x TT produced 102 and 108 nuts/palm/year or 2,252 and 2,372 nuts/rai/year more than 
Chumphon hybrid no.2 (25 and 32 percentage) or the standards of the department of agriculture while average 
medium to large whole nut sized were 1,882 and 1,509 grams/nut, copra average 337 and 250 grams/nut or 766 and 
250 kgs/rai/year higher than Chumphon hybrid no.2 (53 and 17 percentage) or the standards of the department of 
agriculture, oil content were average 61 and 62 percentage account for oil yield average 21 and 17 kgs/palm/year 
and they have not been found coconut severe pest and disease in experiment period. 
Keywords: three way cross coconut, yield, weight of copra, oil content  
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บทนำ  
มะพราวเปนพืชท่ีมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ปจจุบันแนวโนมการบริโภคมะพราวของประเทศท่ัวโลกตั้งแตป พ.ศ. 2554-

2555 ปริมาณการบริโภคมะพราว และผลิตภัณฑจากมะพราวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในป พ.ศ. 2555 ประเทศในกลุมอาเซียน     
มีการบริโภคมะพราวมากที ่ส ุด จำนวน 6.59 ลานตัน คิดเปน 58 เปอรเซ็นต แบงเปนการบริโภคของประเทศฟลิปปนส                     
(31 เปอรเซ็นต) อินโดนีเซีย (20 เปอรเซ็นต) เวียดนาม (5 เปอรเซ็นต) มาเลเซีย (1 เปอรเซ็นต) และประเทศไทย (1 เปอรเซ็นต) 
นอกจากกลุมประเทศอาเซียนแลวกลุมประเทศท่ีบริโภครองลงมาไดแก ประเทศอินเดีย (13 เปอรเซ็นต) ประเทศในกลุมสหภาพยุโรป 
(7 เปอรเซ็นต) และประเทศจีน (4 เปอรเซ็นต) (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) ประเทศไทยมีการนำเขามะพราวในรูปของ
มะพราวผลแหง และกะทิสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ในป พ.ศ. 2558-2560 รวมมูลคา 7,399 และ 4,371 ลานบาท ตามลำดับ    
มีการสงออกในรูปมะพราวผลสด มะพราวฝอย และกะทิสำเร็จรูป ในป พ.ศ. 2558-2560 รวมมูลคา 4,554, 309 และ 33,632 ลาน
บาท ตามลำดับ และยังพบวา ประเทศไทยมีแนวโนมในกรผลิตลดลง เนื่องจากการระบาดของแมลงศัตรูมะพราว ในขณะที่การ
บริโภค และการใชมะพราวในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมกะทิสำเร็จรูป และการแปรรูปในรูปแบบอื่นๆ           
มีแนวโนมขยายตัวเพ่ิมข้ึนซึ่งมีอัตราการเติบโตประมาณ 10 เปอรเซ็นต ท้ังในประเทศและตางประเทศ เมื่อเปรียบเทียบผลผลิตตอไร 
ในป พ.ศ. 2561 พบวา ประเทศไทยสัดสวนผลผลิตตอไร 783 กิโลกรัม/ไร ซึ ่งสูงกวาประเทศฟลิปปนส 626 กิโลกรัม/ไร             
และใกลเคียงกับประเทศอินโดนีเซีย 913 กิโลกรัม/ไร ซึ่งเปนผูผลิตสำคัญของโลก จึงเห็นไดวาศักยภาพในการผลิตมะพราวของไทย       
มีความทัดเทียมกับประเทศผูสงออกอื่นๆ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) สำหรับมะพราวที่ใชแปรรูปเพื่ออุตสาหกรรม     
สวนใหญใชมะพราวพันธุไทยตนสูง (พันธพื้นเมือง) ที่มีขนาดผลใหญ  เนื้อหนา ทนตอความแหงแลงไดดี เหมาะสำหรับขายในรูป    
ผลแก และการแปรรูปผลิตภัณฑตางๆ แตมีจุดออนคือ ใหผลผลิตคอนขางต่ำเฉลี่ย 660-770 ผล/ไร/ป และน้ำมันตอเน้ือมะพราวแหง
คอนขางต่ำเฉลี่ย 52 เปอรเซ็นต จึงไดมีการปรับปรุงพันธุมะพราวเพื่อแกไขปญหาดังกลาวดวยการผสมขามพันธุสำหรับการสราง
ลูกผสมใหมเพ่ือเพิ่ม หรือไดลักษณะดีเดนอื่นๆใหกับมะพราว โดยในป พ.ศ. 2525 ไดปรับปรุงพันธมะพราวพันธุสวีลูกผสม 1      
เปนพันธุรับรอง และลูกผสมชุมพร 2 เปนพันธุรับรอง ในป พ.ศ. 2538 ซึ่งทั้ง 2 พันธุ ใหผลผลิตเฉลี่ย 2,300 และ 1,800 ผล/ไร/ป 
น้ำมันตอเน้ือมะพราวแหงเฉลี่ย 68 และ 66 เปอรเซ็นต ตามลำดับ ซึ่งในขณะน้ีพันธุรับรองดังกลาวสามารถทดแทนมะพราวพันธุไทย
ตนสูงได เนื่องจากใหผลผลิต และน้ำมันตอเนื้อมะพราวแหงสูง เหมาะสำหรับเปนวัตถุดิบสำหรับแปรรูปเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งดีกวา
เกณฑมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร (Table 1) แตผลผลิตมีผลขนาดเล็กโดยเฉพาะในพันธุสวีลูกผสม 1  
 ดังนั้น จึงไดปรับปรุงพันธุดวยการผสมพันธุใหม โดยใชวิธีการผสมแบบสามทางเพื่อเพิ่มลักษณะดีเดนบางประการใหดี
ยิ่งขึ้นคือ เพิ่มผลผลิต ขนาดของผล และน้ำหนักเนื้อมะพราวแหง สำหรับเปนพันธุแนะนำ/รับรอง เพื่อเปนพันธุทางเลือกใหกับ
เกษตรกรรองรับภาคอุตสาหกรรมมะพราว ลดการนำเขามะพราวจากตางประเทศ และเปนพันธุท่ีเหมาะกับพ้ืนท่ีปลูกท่ีมีศักยภาพ
ของประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นท่ีปลูกในเขตภาคใตเกือบทุกจังหวัดไดแก ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช ปตตานี และ
นราธิวาส เปนตน สวนภาคกลางไดแก ชลบุรี สมุทรสงคราม ราชบุรี และฉะเชิงเทรา เปนตน กลาวคอื มีปริมาณน้ำฝนไมนอยกวา 
1,200 มิลลิเมตร/ป มีชวงแลงติดตอกนัไมเกิน 3 เดือน หรือปริมาณน้ำฝนไมนอยกวา 50 มิลลิเมตร/เดือน และดินมีการระบายน้ำ
ไดดี พ้ืนท่ีปลูกไมควรเปนดินดานหรือดินช้ันหินแข็งอยูลึกจากผิวดินไมนอยกวา 1 เมตร (สมชาย, 2555) 

 
อุปกรณและวิธีการ  
 การปรับปรุงพันธุมะพราวลูกผสมสามทางเร่ิมดำเนินการในป พ.ศ. 2517-2562 ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 การรวบรวมนำเขา/ศึกษาเช้ือพันธุกรรม ป พ.ศ. 2517-2532 (ระยะท่ี 1)  
 ขั้นตอนท่ี 2 การทดสอบพันธุ/การคัดเลือกพันธุ ป พ.ศ. 2534-2538 (ระยะท่ี 2) ปลูกทดสอบรุนลูก (progeny test) ท้ัง 
4 สายพันธุ บันทึกขอมูลการเจริญเติบโต และการตอบสนองปฏิกิริยาตอโรคและแมลงท่ีสำคัญ 
 ขั้นตอนท่ี 2 การทดสอบพันธุ/การคัดเลือกพันธุ ป พ.ศ. 2557-2560 (ระยะท่ี 3) โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
     ป พ.ศ. 2557-2560 ทดสอบคูผสมท่ีไดจากการผสมขามพันธุ ระหวางแมพันธุพอพันธุท่ีดีเดน ดำเนินการทดสอบ
รุนลูก (progeny test) โดยการบำรุงดูแลรักษาแปลงมะพราวลูกผสมสามทางท้ัง 4 สายพันธุ ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร โดย
ใหปจจัยการผลิตทางการเกษตรไดแก ปุยเคมี ปุยอินทรีย สารปรับปรุงดิน สารเคมีปองกันกำจัดโรคแมลง และสารกำจัดวัชพืช บันทึก
ขอมูลลักษณะทางการเกษตรที่สำคัญ และประเมินลักษณะลูกผสมท่ีมีลักษณะดีเดนตามเกณฑมาตรฐานการคัดเลือกพันธุ วิเคราะห
ขอมูลทางสถิติ และเปรียบเทียบความแตกตางของขอมูลโดยใชคา Duncan's multiple range test (DMRT) โดยวางแผนการทดลอง
แบบสุมในบล็อกสมบูรณ (Randomized Complete Block ; RCB) 5 ซ้ำ 4 กรรมวิธี จำนวน 60 ตน/กรรมวิธี ดังน้ี กรรมวิธีที่ 1 สาย
พันธุ (เรนเนลลตนสูง x เวสทอัฟริกันตนสูง) x ไทยตันสูง (RNT x WAT) x TT กรรมวิธีท่ี 2 สายพันธุ (มลายูสีเหลืองตนเตี้ย x เวสทอัฟริ
กันตนสูง) x ไทยตันสูง (MYD × WAT) × TT กรรมวิธีที่ 3 สายพันธุ (มลายูสีเหลืองตนเตี้ย x ตาฮิติ) x ไทยตนสูง (MYD × TAT) × TT 
และกรรมวิธีท่ี 4 สายพันธุ (มลายูสีแดงตนเตี้ย x เรนเนลลตนสูง) x ไทยตนสูง (MRD × RNT) × TT  
 ขั้นตอนท่ี 3 การผลิตพันธุลูกผสม ป พ.ศ. 2564 เปนตนไป (ระยะท่ี 4) เพ่ือจำหนายเปนตนกลามะพราวลูกผสมพันธุดี 
 การบันทึกขอมูล   

1. การบานของจั่น อายุการบานของจั่นเมื่อจั่นแรกบานครบ 50 เปอรเซ็นตของจำนวนตนท้ังหมด 
2. ผลผลิต นับจำนวนผลผลิตแตละตนของแตละสายพันธุ กำหนดรอบการเก็บเก่ียวผลทุก 30-45 วัน 
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3. องคประกอบของผล วิเคราะหผล 2 ผล/ตน ในแตละสายพันธุ  กำหนดรอบการเก็บเกี ่ยวผลทุก 30-45 วัน 
ประกอบดวย น้ำหนักเน้ือมะพราวแหง น้ำมันตอเน้ือมะพราวแหง ความหนาเน้ือ น้ำหนักผลท้ังเปลือก น้ำหนักเปลือกไม
มากกวา 35 เปอรเซ็นต น้ำหนักกะลาไมเกิน 12 เปอรเซ็นต น้ำหนักน้ำไมเกิน 25 เปอรเซ็นต และน้ำหนักเนื้อมะพราว
สดไมต่ำกวา 28 เปอรเซ็นต (Table 1) 
4. เกณฑมาตรฐานในการคัดเลือกพันธุ คำนวณ จาก Fruit quality value: FQV อางอิงจากสถาบันคนควาและวิจัยพืช

น้ำมัน (Pour ies Huiles et Ole’agineux: IRHO) มีคาเทากับหรือมากกวา 0.40 คำนวณจากสัดสวนน้ำหนักเนื้อมะพราวสดตอ
ผล/น้ำหนักผลแกท้ังเปลือก-น้ำหนักน้ำในผล 

5. การตอบสนองปฏิกิริยาตอโรคและแมลงที่สำคัญ โดยใชหลักเกณฑการประเมินระดับการเขาทำลายตามหลักเกณฑ
ของสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช (อัมพร และคณะ, 2560) ในแตละระยะทุกเดือน ดังน้ี 

    5.1 การเกิดโรคท่ีสำคัญ (ไมระบุ)  
                5.2 การเกิดแมลงเขาทำลายท่ีสำคัญ ไดแก แมลงดำหนามมะพราว หนอนหัวดำมะพราว ดวงแรดมะพราว  
และดวงงวงมะพราว ทำการประเมินความเสียหาย ของมะพราวลูกผสมสามทางท้ัง 4 สายพันธุ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
                     5.2.1 เกณฑการประเมินระดับการเขาทำลายของแมลงดำหนามมะพราว และดวงแรดมะพราว ทำการประเมิน
ความเสียหายแมลงท่ีเขาทำลาย โดยการนับทางใบท่ีถูกทำลาย 
3 = รุนแรง  > 10 ทางใบ   2 = ปานกลาง  6-10 ทางใบ   1 = นอย  < 6 ทางใบ 0 = ไมถูกทำลาย 0 ทางใบ 
                     5.2.2 เกณฑการประเมินระดับการเขาทำลายของหนอนหัวดำมะพราว ทำการประเมินความเสียหาย แมลงท่ีเขา
ทำลาย โดยการนับทางใบท่ีไมถูกทำลาย 
3 = รุนแรง  < 6  ทางใบ  2 = ปานกลาง  6-13 ทางใบ  1 = นอย > 13 ทางใบ  0 = ไมถูกทำลาย 0 ทางใบ 
                     5.2.3 เกณฑการประเมินระดับการเขาทำลายของดวงงวงมะพราว ทำการประเมินความเสียหายแมลงที่เขา
ทำลาย โดยการนับจำนวนยอดท่ีถูกทำลายในแปลง   

3 = รุนแรง  > 10 ยอด   2 = ปานกลาง  6-10 ยอด  1 = นอย  < 6  ยอด 0 = ไมถูกทำลาย 0 ยอด 
 

ผลและวิจารณผลการทดลอง  
 การเปรียบเทียบมะพราวลูกผสมสามทางทั้ง 4 สายพันธุ เพื่อคัดเลือกคูผสมที่มีลักษณะดีเดนคือ ใหผลผลิตสูงกวาพันธุ
มาตรฐานอยางนอยรอยละ 20 ผลขนาดกลางถึงใหญมากกวาพันธุมาตรฐานไมต่ำกวา 1,400 กรัม/ผล หรือเกณฑมาตรฐานของ
กรมวิชาการเกษตร มีน้ำหนักเนื้อมะพราวแหงสูงกวาพันธุมาตรฐานรอยละ 10 หรือเกณฑมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร     
และน้ำมันตอเน้ือมะพราวแหงไมต่ำกวา 50 เปอรเซ็นต โดยผลการทดลอง ดังน้ี 
1. การบานของจั่น (First flowering ≥ 50%) 
 อายุของตนมะพราวหลังจากปลูกเมื่อจั่นแรกบานครบ 50 เปอรเซ็นต ของจำนวนตน ปรากฏวา มะพราวลูกผสมสามทางท้ัง 
4 สายพันธุ มีอายุเมื่อจั่นแรกบานครบ 50 เปอรเซ็นต ใกลเคียงกันเฉลี่ยเมื่ออายุ 5 ป 6 เดือน หลังจากปลูก ซึ่งใกลเคียงกับพันธุ
มะพราวลูกผสมพื้นเมืองของพันธุมลายูสีเหลืองตนเตี้ย x กะโหลก มลายูสีเหลืองตนเตี้ย x มะพราวใหญ มลายูสีเหลืองตนเตี้ย x  
ปากจก และสวีลูกผสม 1 ท่ีมีอายุจั่นแรกบานครบท่ีอายุเฉลี่ย 5 ป 6 เดือน (จุลพันธ, 2538) และเร็วกวามะพราวพันธุไทยตนสูง โดย
จั่นแรกบานครบ 50 เปอรเซ็นต เมื่ออายุ 6-7 ป ลักษณะการบานของจั่นจะถายทอดไปยังลูกผสมทุกพันธุเทาเทียมกัน การบานของ
จั่นมะพราวอาจแปรปรวนไดตามสภาพแวดลอมของสภาพพ้ืนท่ี สภาพภูมิอากาศ และการปฏิบัติดูแลรักษา (Balingasa et al, 1982) 
2. ผลผลิต (Yield) 
 2.1 จำนวนผลผลิตตอตน (Yield per palm) ผลผลิตของมะพราวลูกผสมสามทางระหวางป พ.ศ. 2557-2560 จาก Table 2 
แสดงผลผลติจำนวนผลตอตน พบวา มะพราวลูกผสมสามทางท้ัง 4 สายพันธุ ใหจำนวนผลตอตน ไมแตกตางกันทางสถิติ (P ≥ 0.05) ยกเวน
ในป พ.ศ. 2557 และป พ.ศ. 2559 ใหจำนวนผลผลิตตอตนที่ใกลเคียง และมีความแตกตางกันทางสถิติ (P < 0.05) โดยสายพันธุ (มลายู      
สีเหลืองตนเตี้ย x เวสทอัฟริกันตนสูง) x ไทยตนสูง ใหผลผลิตสูงที่สุดเฉลี่ย 108 ผล/ตน/ป รองลงมา ไดแก สายพันธุ (เรนเนลลตนสูง x            
เวสทอัฟริกันตนสูง) x ไทยตันสูง ใหผลผลิตเฉลี่ย 102 ผล/ตน/ป  

2.2 จำนวนผลผลิตตอไร  (Yield per rai) จาก Table 3 เมื่อพิจารณาจำนวนผลผลิตตอไร พบวา มะพราวลูกผสมสามทาง
ท้ัง 4 สายพันธุ ใหจำนวนผลผลิตตอไร ท่ีมีความแตกตางกันทางสถิติ ตั้งแตป พ.ศ. 2557-2560 โดยสายพันธุ มลายูสีเหลืองตนเตี้ย x 
เวสทอัฟริกันตนสูง) x ไทยตนสูง ใหผลผลิตสูงท่ีสุดเฉลี่ย 2,372 ผล/ไร/ป เมื่อเปรียบเทียบกับพันธุสวีลูกผสม 1 และลูกผสมชุมพร 2 
ซึ่งสูงกวารอยละ 3 และ 32 ตามลำดับ รองลงมา ไดแก สายพันธุ (เรนเนลลตนสูง x เวสทอัฟริกันตนสูง) x ไทยตันสูง ใหผลผลิตเฉลี่ย 
2,252 ผล/ไร/ป เมื ่อเปรียบเทียบกับพันธุ ลูกผสมชุมพร 2 ซึ่งสูงกวารอยละ 25 หรือเกณฑมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร       
(Table 1) แตจำนวนผลผลิตนอยกวาพันธุสวีลูกผสม 1 รอยละ 2 ตามลำดับ สังเกตไดวา สายพันธุลูกผสมที่มีแมพันธุมลายูสีเหลือง
ตนเตี้ย (2,750 ผล/ไร/ป) และพอพันธุเวสทอัฟริกันตนสูง (2,750 ผล/ไร/ป) เปนคูผสมจะใหผลผลิตสูง เน่ืองจากลักษณะประจำพันธุ 
และความสามารถในการถายทอดลักษณะดีเดนทางพันธุกรรมจากแมและพอไปยังรุนลูกไดด ีเพราะฉะนั้น ทั้ง 2 สายพันธุ สามารถ
คัดเลือกสำหรับใชเปนพอแมพันธุในการปรับปรุงพันธุมะพราวในคูผสมอ่ืนๆได (จุลพันธ, 2549)  
3. องคประกอบของผล (Fruit component) 
 3.1 น้ำหนักเนื้อมะพราวแหงกรัมตอผล (Copra yield per nut) ผลผลิตมะพราวที่ตองการคือ เนื้อมะพราวแหง ปริมาณ
ผลผลิตของเนื้อมะพราวจำนวนมากนอยขึ้นอยูกับจำนวนผล และน้ำหนักเนื้อมะพราวตอผล จาก Table 4 พบวา มะพราวลูกผสม     
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สามทางท้ัง 4 สายพันธุ  มีน้ำหนักเน้ือมะพราวแหงกรัมตอผลไมแตกตางกันทางสถิติ (P ≥ 0.05) ยกเวน ในป พ.ศ. 2559 เมื่อพิจารณา
น้ำหนักเน้ือมะพราวแหงกรัมตอผลเฉลี่ย ลูกผสมสามทางท่ีใหน้ำหนักเน้ือมะพราวแหงกรัมตอผลใกลเคียงกัน ไดแก สายพันธุ (เรนเนลล
ตนสูง x เวสทอัฟริกันตนสูง) x ไทยตันสูง สายพันธุ (มลายูสีแดงตนเตี้ย x เรนเนลลตนสูง) x ไทยตนสูง และสายพันธุ (มลายูสีเหลืองตน
เตี้ย x ตาฮิติ) x ไทยตนสูง ใหน้ำหนักเนื้อมะพราวแหงกรัมตอผลเฉลี่ย 337, 321 และ 318 กรัม/ผล ตามลำดับ สวนสายพันธุ (มลายู   
สีเหลืองตนเตี้ย x เวสทอัฟริกันตนสูง) x ไทยตันสูง จะใหน้ำหนักเน้ือมะพราวแหงกรัมตอผลเฉลี่ยนอยท่ีสุด 250 กรัม/ผล 
 3.2 น้ำหนักเนื้อมะพราวแหงกิโลกรัมตอไร (Copra yield per rai) ผลผลิตของเนื้อมะพราวแหงกิโลกรัมตอไร จาก Table 5 
พบวา ลูกผสมสามทางทั้ง 4 สายพันธุ  ใหน้ำหนักเนื ้อมะพราวแหงกิโลกรัมตอไร ที ่มีความแตกตางกันทางสถิติ (P < 0.05) ตั ้งแต            
ป พ.ศ. 2557-2559 โดยสายพันธุ (เรนเนลลตนสูง x เวสทอัฟริกันตนสูง) x ไทยตันสูง ใหน้ำหนักเนื้อมะพราวแหงกิโลกรัมตอไรสูงที่สุด
เฉลี่ย 766 กิโลกรัม/ไร/ป เมื่อเทียบกับพันธุสวีลูกผสม 1 และลูกผสมชุมพร 2 ซึ่งสูงกวารอยละ 34 และ 53 ตามลำดับ รองลงมาไดแก         
สายพันธุ  (มลายูสีแดงตนเตี ้ย x เรนเนลลตนสูง) x ไทยตนสูง ใหน้ำหนักเนื้อมะพราวแหงกิโลกรัมตอไรเฉลี่ย 706 กิโลกรัม/ไร/ป          
เมื่อเปรียบเทียบกับพันธุสวีลูกผสม 1 และลูกผสมชุมพร 2 ซึ่งสูงกวารอยละ 23 และ 41 ตามลำดับ สายพันธุ (มลายูสีเหลืองตนเตี้ย x 
ตาฮิติ) x ไทยตนสูง  ใหน้ำหนักเน้ือมะพราวแหงกิโลกรัมตอไรเฉลี่ย 598 กิโลกรัม/ไร/ป เมื่อเปรียบเทียบกับพันธุสวีลูกผสม 1 และลูกผสม
ชุมพร 2 ซึ่งสูงกวารอยละ 5 และ 20 ตามลำดับ และสายพันธุ (มลายูสีเหลืองตนเตี้ย x เวสทอัฟริกันตนสูง) x ไทยตันสูง ใหน้ำหนัก      
เนื้อมะพราวแหงกิโลกรัมตอไรนอยที่สุดเฉลี่ย 584 กิโลกรัม/ไร/ป แตเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับพันธุสวีลูกผสม 1 และลูกผสมชุมพร 2     
ซึ่งสูงกวารอยละ 2 และ 17 ตามลำดับ หรือเกณฑมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร (Table 1) จากผลการทดลองดังกลาว บงบอกถึง
น้ำหนักของผล ซึ่งเปนลกัษณะเดนที่ไดรับการถายทอดจากพอสูรุนลูก (De Nuce de Lamothe, 1990) โดยการนำละอองเกสรมะพราว
พันธุเวสทอัฟริกันตนสูง พันธุเรนเนลลตนสูง และพันธุไทยตนสูงเปนพอพันธุในการผสมเพ่ือเพ่ิมลักษณะเดนคือ น้ำหนักของเน้ือมะพราว
แหงท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
 3.3 ขนาดของผล (whole nut size) ผลมะพราวลูกผสมสามทางทั้ง 4 สายพันธุ จัดเปนมะพราวผลขนาดกลางถึงใหญ มี
น้ำหนักผลมากกวา 1,000-2,000 กรัม/ผล (สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ, 2554) เมื่อเทียบกับพันธุรับรองของ
กรมวิชาการเกษตร โดยเฉพาะพันธุสวีลูกผสม 1 มีลักษณะบางประการที่ตองปรับปรุงคือ มีขนาดผลคอนขางเล็ก ไมเปนที่นิยมของ
เกษตรกรที่ตองการขายผลผลิตในรูปผลแก ซึ่งตลาดตองการผลที่มีขนาดกลางถึงใหญ จากผลการทดลองในการผสมพันธุของมะพราว
ลูกผสม     สามทางท้ัง 4 สายพันธุ พบวา มะพราวทุกสายพันธุสามารถแกไขลักษณะท่ีไมตองการดังกลาวได โดยสายพันธุท่ีใหขนาดผล
ใกลเคียงกัน ไดแก สายพันธุ (มลายูสีแดงตนเตี้ย x เรนเนลลตนสูง) x ไทยตนสูง สายพันธุ (เรนเนลลตนสูง x เวสทอัฟริกันตนสูง) x ไทย
ตันสูง และ สายพันธุ (มลายูสีเหลืองตนเตี้ย x ตาฮิติ) x ไทยตนสูง ใหน้ำหนักผลทั้งเปลือกเฉลี่ย 1,887, 1,882 และ1,793 กรัม/ผล 
ถึงแมวาสายพันธุ (มลายูสีเหลืองตนเตี้ย x เวสทอัฟริกันตนสูง) x ไทยตันสูง ใหน้ำหนักผลท้ังเปลือกนอยท่ีสุดเฉลี่ย 1,509 กรัม/ผล แต
จัดเปนมะพราวผลขนาดกลางถึงใหญ และมีความสม่ำเสมอของขนาดผลคอนขางดี เมื่อเทียบกับพันธุสวีลูกผสม 1 ใหน้ำหนักผลท้ัง
เปลือกเฉลี่ยเพียง 1,279 กรัม/ผล ซึ่งมีผลขนาดเล็กกวาพันธุลูกผสมสามทางดังกลาว (Table 6) 
 3.4 วิเคราะหองคประกอบของผล (Fruit component analysis) จาก Table 6 แสดงถึงการวิเคราะหองคประกอบของผล
มะพราว โดยคิดเปนน้ำหนัก และเปอรเซ็นต เมื่อพิจารณาขนาดผลทั้งเปลือกจะแบงมะพราวไดเปน 2 กลุม กลุมที่ 1 ไดแก สายพันธุ 
(มลายูสีแดงตนเตี้ย x เรนเนลลตนสูง) x ไทยตนสูง สายพันธุ (เรนเนลลตนสูง x เวสทอัฟริกันตนสูง) x ไทยตันสูง และ สายพันธุ (มลายูสี
เหลืองตนเตี้ย x ตาฮิติ) x ไทยตนสูง อีกกลุมขนาดผลจะเล็กกวา ไดแก สายพันธุ (มลายูสีเหลืองตนเตี้ย x เวสทอัฟริกันตนสูง) x ไทยตันสูง 
มะพราวลูกผสมสามทางทั้ง 2 กลุมนี ้ไมมีความแตกตางในดานเปอรเซ็นตเปลือก เปอรเซ็นตกะลา เปอรเซ็นตน้ำ และเปอรเซ็นต         
เน้ือมะพราวสด ซึ่งองคประกอบท่ีสำคัญท่ีสุดของผลมะพราวคือ น้ำหนักเน้ือมะพราวแหงพบวา สายพันธุ (เรนเนลลตนสูง x เวสทอัฟริกัน
ตนสูง) x ไทยตันสูง มีน้ำหนักเน้ือมะพราวแหงสูงท่ีสุดเฉลี่ย 337 กรมั/ผล รองลงมาไดแก สายพันธุ (มลายูสีแดงตนเตี้ย x เรนเนลลตนสูง) 
x ไทยตนสูง และ สายพันธุ (มลายูสีเหลืองตนเตี ้ย x ตาฮิติ) x ไทยตนสูง มีน้ำหนักเนื ้อมะพราวแหงเฉลี ่ย 321 และ 318 กรัม/ผล 
ตามลำดับ สวนสายพันธุ (มลายูสีเหลืองตนเตี้ย x เวสทอัฟริกันตนสูง) x ไทยตันสูง  มีน้ำหนักเน้ือมะพราวแหงต่ำท่ีสุดเฉลี่ย 250 กรมั/ผล          
และจากการคำนวณ Fruit quality value (FQV) เพ่ือใชเปนเกณฑมาตรฐานในการคัดเลือกพันธุ เปนลักษณะท่ีใชในการพิจารณาสำหรับ
การปรับปรุงพันธุมะพราว พบวา มะพราวลูกผสมสามทางท้ัง 4 สายพันธุ จัดอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนด ถามะพราวพันธุท่ีมีลักษณะ
ดีเดนจะมีคาเทากับหรือมากกวา 0.40 (จุลพันธ, 2538) 
4. น้ำมันตอเนื้อมะพราวแหง (Oil content)  
 ผลผลิต และองคประกอบตางๆของผลมะพราว เปนลักษณะที่ตองพิจารณาในการปรับปรุงพันธุ และลักษณะดีเดนอีก
ลักษณะหนึ่งที่ใชในการพิจารณามะพราวสำหรับการแปรรูปเพื่ออุตสาหกรรมคือ น้ำมันตอเนื้อมะพราวแหง จาก Table 7 พบวา 
มะพราวลูกผสมสามทางทั้ง 4 สายพันธุ ใหน้ำมันตอเนื้อมะพราวที่มีความแตกตางกันทางสถิติ (P < 0.01) ตั้งแตป พ.ศ. 2558-
2560 โดยสายพันธุ  (มลายูสีเหลืองตนเตี ้ย x เวสทอัฟริกันตนสูง) x ไทยตันสูง ใหน้ำมันตอเนื ้อมะพราวแหงสูงที ่สุดเฉลี่ย       
62 เปอรเซ็นต คิดเปนผลผลิตน้ำมันเฉลี่ย 17 กิโลกรัม/ตน เมื่อเปรียบเทียบกับพันธุสวีลูกผสม 1 และลูกผสมชุมพร 2 ซึ่งสูงกวา
รอยละ 6 และ 21 ตามลำดับ รองลงมา ไดแก สายพันธุ (เรนเนลลตนสูง x เวสทอัฟริกันตนสูง) x ไทยตันสูง และ สายพันธุ (มลายู  
สีแดงตนเตี้ย x เรนเนลลตนสูง) x ไทยตนสูง ใหน้ำมันตอเน้ือมะพราวแหงใกลเคียงกันเฉลี่ย 61 และ 60 เปอรเซ็นต คิดเปนผลผลิต
น้ำมันเฉลี่ย 21 และ 20 กิโลกรัม/ตน เมื่อเปรียบเทียบกับพันธุสวีลูกผสม 1 ซึ่งสูงกวารอยละ 31 และ 25 และลูกผสมชุมพร 2   
รอยละ 50 และ 43 ตามลำดับ สวนสายพันธุ (มลายูสีเหลืองตนเตี้ย x ตาฮิติ) x ไทยตนสูง ใหน้ำมันตอเนื้อมะพราวแหงต่ำที ่สุด
เฉลี ่ย 58 เปอรเซ็นต คิดเปนผลผลิตน้ำมันเฉลี ่ย 16 กิโลกรัม/ตน สูงกวาเกณฑมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรไมต่ำกวา          
50 เปอรเซ็นต (อานุภาพ และคณะ, 2535) (Table 1) 
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6. การตอบสนองปฏิกิริยาตอโรคและแมลงท่ีสำคัญ (Reaction responses to important diseases and insects) 
จากการสำรวจ และประเมินดวยสายตาของมะพราวลูกผสมสามทางทั้ง 4 สายพันธุ การเขาทำลายของโรคและแมลงศัตรู

ของมะพราว พบวา ไมพบการเกิดโรค โดยเฉพาะโรคผลรวงที่เกิดจากเชื้อรา Phytophthora palmivora ทำใหผลมะพราวรวง
กอนกำหนดอายุเก็บเก่ียว มักพบในพันธุมะพราวท่ีนำเขามาจากตางประเทศ เชน พันธุมลายูสีเหลืองตนเตี้ย ในสภาพท่ีมีฝนตกชุก 
และความช้ืนสัมพัทธสูง สวนการเกิดแมลงเขาทำลายท่ีสำคัญ ไดแก แมลงดำหนามมะพราว หนอนหัวดำมะพราว ดวงแรดมะพราว 
และดวงงวงมะพราว จากการประเมินระดับการเขาทำลายของแมลงดำหนามมะพราว หนอนหัวดำมะพราว และดวงงวงมะพราว 
จำนวน 12 ตนตอแปลงยอย รวมท้ังหมด 60 ตน ไมพบการเขาทำลายของแมลงท้ัง 3 ชนิด 100 เปอรเซ็นตของตนมะพราวท้ังหมด 
แตพบการเขาทำลายของดวงแรดมะพราว 2 เปอรเซ็นตของตนมะพราวทั้งหมด (Table 8) จัดอยูในระดับนอย คือ ระดับการเขา
ทำลายนอยกวา 6 ทางใบ และไมพบวามีการเขาทำลายของดวงงวงมะพราว (อัมพร และคณะ, 2560)  

 
สรุปผล  

ไดมะพราวลูกผสมสามทางจำนวน 2 สายพันธุ ไดแก 1) สายพันธุ (เรนเนลลตนสูง x เวสทอัฟริกันตนสูง) x ไทยตันสูง  
(Figure 1) และ 2) สายพันธุ (มลายูสีเหลืองตนเตี้ย x เวสทอัฟริกันตนสูง) x ไทยตันสูง (Figure 2) ท่ีมีลักษณะดีเดน คือ 
 1. ใหผลผลิตสูงเฉลี่ย 102 และ 108 ผล/ตน/ป หรือ 2,252 และ 2,372 ผล/ไร/ป สูงกวาพันธุลูกผสมชุมพร 2 (รอยละ 25 
และ 32) และ สวีลูกผสม 1 (รอยละ 3) ตามลำดับ หรือเกณฑมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร 
 2. ใหน้ำหนักเน้ือมะพราวแหงสูงเฉลี่ย 337 และ 250 กรัม/ผล/ป หรือ 766 และ 584 กิโลกรัม/ไร/ป สูงกวาพันธุสวีลูกผสม 
1 (รอยละ 34 และ 2) และลูกผสมชุมพร 2 (รอยละ 2 และ 17) ตามลำดับ หรือเกณฑมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร 
 3. จัดเปนมะพราวผลขนาดกลางถึงใหญ มีน้ำหนักผลเฉลี่ย 1,887 และ 1,509 กรัม/ผล จัดวาเปนผลขนาดกลางถึงใหญ เมื่อ
เทียบกับพันธุรับรองของกรมวิชาการเกษตร โดยเฉพาะพันธุสวีลูกผสม 1 มีน้ำหนักผลเฉลี่ยเพียง 1,279 กรัม/ผล ซึ่งมีผลขนาดเล็กกวา
พันธุลูกผสมสามทางดังกลาว 
 4. ใหน้ำมันตอเนื้อมะพราวแหงสูงเฉลี่ย 61 และ 62 เปอรเซ็นต คิดเปนผลผลิตน้ำมันเฉลี่ย 21 และ 17 กิโลกรัม/ตน เมื่อ
เปรียบเทียบกับพันธุสวีลูกผสม 1 ซึ่งสูงกวารอยละ 31 และ 6 และลูกผสมชุมพร 2 รอยละ 50 และ 21 ตามลำดับ 
 5. ไมพบการระบาดท่ีรุนแรงของโรค และแมลงศัตรูมะพราวท่ีสำคัญ 
 6. มะพราวลูกผสมสามทางทั้ง 2 สายพันธุ ไดแก 1) สายพันธุ (เรนเนลลตนสูง x เวสทอัฟริกันตนสูง) x ไทยตันสูง และ 2) 
สายพันธุ (มลายูสีเหลืองตนเตี้ย x เวสทอัฟริกันตนสูง) x ไทยตันสูง ไดพิจารณาเปนพันธุรับรองของกรมวิชาการเกษตรเมื่อวันที่ 1 
มีนาคม พ.ศ. 2562 จึงขอตั้งช่ือวา ลูกผสมสามทางพันธุชุมพร 1 และลูกผสมสามทางพันธุชุมพร 2 ตามลำดับ และสามารถนำผลงานไป
ใชประโยชนไดแก 1) นวัตกรรมใหมดานพันธุ และเทคโนโลยีการผลิตของกรมวิชาการเกษตร 2) ถายทอดองคความรูการผลิตพันธุ
มะพราวลูกผสมสามทางใหแกเกษตรกร และบริษัทเอกชนท่ีมีความสนใจในการผลิตพันธุตนกลามะพราวลูกผสมพันธุดี และ3) สามารถ
กระจายมะพราวพันธุดีแกเกษตรกรในพื้นที่ปลูกเดิมสำหรับการปลูกทดแทน และขยายพื้นท่ีปลูกใหมที่มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มปริมาณ
ผลผลิตใหเพ่ิมข้ึนรอยละ 20 เปนการลดการนำเขามะพราวผล และผลิตภัณฑมะพราวจากตางประเทศไดในอนาคต  
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Table 1 Standards for coconut hybrid selection 
 

        Characteristics    Standards for coconut hybrid selection 
        1. Yield 
        2. First nut harvest 
        3. Fruit components 
           3.1 Nut size (Weight of whole nut) 
           3.2 Weight of copra yield 
           3.3 Weight of meat/nut 
           3.4 Weight of water/nut 
           3.5 Weight of husked  
           3.6 Weight of shell 
        4. Number of bunch 
        5. Fruit quality value (FQV) 
        6. Oil content  

   > 60 nuts/palm/year or 1,320 nuts/rai/year 
   < 6 year 
      
   > 1,000-2,000 gram/nut 
   > 250-330 grams/nut or 330-440 kgs/rai/year 
   ≥ 28 % 
   ≤ 25 % 
   ≤ 35 % 
   < 12 % 
   ≥ 12 bunchs/palm/year 
   ≥ 0.4 
   > 50 % 

 

Source: Standards for coconut hybrid selection on department of agriculture and Pour ies Huiles et Ole'agineux: IRHO  
  

Table 2 Comparison average yield per palm of hybrid coconut derived from three way cross during 2014-2017 
 

Treatments Yield (nuts/palm/year) Average 
20141/ 2015 20161/ 2017 

1. (RNT× WAT) × TT 
2. (MYD × WAT) × TT 
3. (MYD × TAT) × TT 
4. (MRD × RNT) × TT               

105.2 a 
108.6 a 
77.3 b 
90.2 ab 

103.4 
96.7 
99.1 
124.1 

105.0 a 
108.2 a 
77.2 b 
90.3 ab 

95.8 
117.7 
91.6 
103.5 

102 
108 
86 
102 

C.V. (%)        17.7 23.0     14.0    18.3  
F-test * ns * ns  

Sawi Hybrid no.1                                                                                             
Chumphon Hybrid no.2                                                                                          

105 
 82 

 

1/ Means in the same column marked by common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 
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Table 3 Comparison average yield per rai of hybrid coconut derived from three way cross during 2014-2017  
 

Treatments Yield (nuts/rai/year) Average 
20142/ 20152/ 20162/ 20171/ 

1. (RNT× WAT) × TT 
2. (MYD × WAT) × TT 
3. (MYD × TAT) × TT 
4. (MRD × RNT) × TT               

2,314.4 a  
2,389.2 a  
1,700.6 b  
1,984.4 ab              

2,274.8 b 
2,126.7 b 
2,179.5 b 
2,729.5 a 

2,310.0 a 
2,380.4 a 
1,698.4 b 
1,985.9 ab 

2,108.0 b 
2,590.2 a 
2,015.8 b 
2,275.8 ab 

2,252 
2,372 
1,899 
2,244 

C.V. (%) 10.3 9.9 11.9 12.8  
F-test ** ** ** *  

Sawi Hybrid no.1                                                                                             
Chumphon Hybrid no.2                                                                                          

2,300 
1,800 

 

1/ Means in the same column marked by common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 
2/ Means in the same column marked by common letter are not significantly different at the 1% level by DMRT 

* = significant at 5% Level; ** = significant at 1% Level 

 
Table 4 Comparison average copra yield per nut of hybrid coconut derived from three way cross during 2014-2017 
 

Treatments Copra Yield (grams/nut) Average 
2014 2015 20161/ 2017 

1. (RNT× WAT) × TT 
2. (MYD × WAT) × TT 
3. (MYD × TAT) × TT          
4. (MRD × RNT) × TT           

305.0 
235.6 
294.8 
357.2 

334.0 
279.7 
307.0 
319.6 

352.5 a 
238.7 b 
300.9 a 
297.8 ab 

371.2 
235.9 
353.0 
286.3 

337 
250 
318 
321 

C.V. (%) 23.4 11.9 14.5 24.9  
F-test ns ns * ns  

Sawi Hybrid no.1                                                                220      
Chumphon Hybrid no.2                                                            261           

 

1/ Means in the same column marked by common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 
* = significant at 5% Level; ns = not significant 

 
Table 5 Comparison average copra yield per rai of hybrid coconut derived from three way cross during 2014-2017 
 

Treatments Copra Yield (kgs/rai/year) Average 
20141/ 20151/ 20161/ 2017 

1. (RNT× WAT) × TT 
2. (MYD × WAT) × TT 
3. (MYD × TAT) × TT          
4. (MRD × RNT) × TT           

705.9 a 
562.9 ab 
501.3 b 
708.8 a 

759.8 ab 
593.3 b 
669.1 b 
872.2 a 

814.3 a 
568.3 b 
511.1 b 
591.4 b 

782.4 
611.1 
711.6 
651.6 

766 
584 
598 
706 

C.V. (%) 19.1 16.9 25.0 24.1  
F-test * * * ns  

Sawi Hybrid no.1        572 
Chumphon Hybrid no.2                                      500 

 

1/ Means in the same column marked by common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 
* = significant at 5% Level; ns = not significant 
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Table 6 Comparison average fruit component analysis of several hybrid coconuts with Sawi Hybrid no.1 and   
     Chumphon Hybrid no.2 during 2014-2017 

Treatments Weight of 
whole nut 

(g) 

Weight of 
dehusked 

 (g) 

Weight of 
husk  
(g) 

Fruit component of Dehusked 
(Weight in grams) 

Copra 
(g) 

Thickness 
meat (cm) 

FQV 1/ 

Shell   Water   Meat  
1. (RNT× WAT) × TT 
 

1,882 
 

1,282 
 

600 
(31.8%) 

240 
(12.7%) 

494 
(26.2%) 

548 
(29.1%) 

337 
 

1.2 
 

0.4 
 

2. (MYD × WAT) × TT 1,509 992 517 
(34.3%) 

181 
(12.0%) 

372 
(24.7%) 

439 
(29.1%) 

250 1.1 0.4 

3. (MYD × TAT) × TT 1,792 1,145 647 
(36.0%) 

218 
(12.2%) 

449 
(25.0%) 

478 
(26.7%) 

318 1.2 0.4 

4. (MRD × RNT) × TT 1,887 1,213 673 
(35.7%) 

229 
(12.1%) 

482 
(25.5%) 

503 
(26.7%) 

321 1.2 0.4 

Sawi Hybrid no.1 1,279 799 480 
(37.5%) 

143 
(11.2%) 

270 
(21.1%) 

386 
(30.2%) 

220 1.4 0.4 

Chumphon Hybrid no.2         1,498 
 

1,075 423 
(28.2%) 

160 
(10.7%) 

433 
(28.9%) 

482 
(32.2%) 

261 1.3 0.5 

1/ Standards for coconut hybrid selection: Fruit quality value (FQV) = meat/whole nut-water 
 

Table 7 Comparison average oil content from several hybrid coconut during 2014-2017 

Treatments 
Oil Content (%) 

Average 
Oil Yield  

(kgs/palm) 2014 20151/ 20162/ 20172/ 

1. (RNT× WAT) × TT 
2. (MYD × WAT) × TT 
3. (MYD × TAT) × TT          
4. (MRD × RNT) × TT           

60.4 
61.6 
60.1 
61.7 

59.2 a 
59.2 a 
52.2 b 
57.8 a 

61.6 ab 
62.7 a 
60.3 b 
60.1 b 

62.0 a 
63.0 a 
58.4 b 
61.6 a 

61 
62 
58 
60 

21 
17 
16 
20 

C.V. (%) 3.3 6.5 1.7 1.8   
F-test ns * ** **   

Sawi Hybrid no.1                                                   68          16 
Chumphon Hybrid no.2                                               66           14                                              

1/ Means in the same column marked by common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 
2/ Means in the same column marked by common letter are not significantly different at the 1% level by DMRT 

* = significant at 5% Level; ** = significant at 1% Level;  ns = not significant 
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Table 8 Average number of coconut palms were damaged by Brontispa longissima, Opisina arenosella,  
        Orycter rhinoceros and Rhynchophorus ferrugineus of several hybrid coconuts at different level   
     of damage during 2014-2017 

                                   

 
 
 
 
 

 
 
Figure 1 Characteristic of (RNT x WAT) x TT Compare with Coconut Hybrid 
 

Treatments 
Number of 

palm 
(palm) 

Level of 
damage  

Number of coconut palm damage (palm)  
Brontispa 

longissima  

Opisina 

arenosella 

Orycter 

rhinoceros 

Rhynchophorus 

ferrugineus1/ 

1. (RNT× WAT) × TT 60 0 60 60 59 60 
  1 0 0 1 0 
2. (MYD × WAT) × TT 60 0 60 60 59 60 
  1 0 0 1 0 
3. (MYD × TAT) × TT          60 0 60 60 58 60 
  1 0 0 2 0 
4. (MRD × RNT) × TT           60 0 60 60 59 60 

  1 0 0 1 0 
0 = not detect 0 leaf 
1 = lass than < 6 leaf  0 = not detect 0 leaf 
1/ 0 = not detect 0 crown 
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Figure 2 Characteristic of (MYD x WAT) x TT Compare with Coconut Hybrid 
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บทคัดยอ 
 

มะมวง (Mangifera indica L.) เปนไมผลเศรษฐกิจสำคัญในวงศ Anacardiaceae ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกมีการผลิต
มะมวงโดยเฉพาะพันธุน้ำดอกไมเปนสินคาสำคัญของจังหวัด อยางไรก็ตาม มีใบมะมวงซึ่งเปนสวนเหลือใชหลังจากตัดแตงกิ่งตาม
ฤดูกาลปลูกจำนวนมาก และมีรายงานการใชประโยชนทางอัลลีโลพาธีจากสารสำคัญในใบมะมวง งานวิจัยนี้จึงไดทำการศึกษา
ประสิทธิภาพทางอัลลีโลพาธีของสารสกัดใบมะมวงในการยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของพืชทดสอบ โดยเปรียบเทียบการ
สกัดสารสำคัญจากใบมะมวงแบบสดและแหง การสกัดดวยตัวทำละลายตาง ๆ และการใชใบมะมวงตางสายพันธุ ทำการสกัดใบ
มะมวงดวยน้ำท่ีอัตรา 1:10 1:20 และ 1:40 (พืช: น้ำ โดยน้ำหนักตอปริมาตร) ในการยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของพืช ผล
การศึกษาพบวา สารสกัดดวยน้ำจากใบมะมวงแหงพันธุน้ำดอกไมมีฤทธิ์การยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของผักกาดหอม
มากกวาใบสด (p<0.05) สารสกัดดวยน้ำจากใบมะมวงแหงพันธุน้ำดอกไมที่อัตรา 1:10 มีฤทธิ์ยับยั้งในการงอกและความยาวตน
ของผักกาดหอมมากกวาการสกัดดวยเอทานอล (p<0.05) พบฤทธิ์ทางอัลลีโลพาธีที่แตกตางกันในใบมะมวงตางสายพันธุ โดยสาร
สกัดจากใบมะมวงพันธุเขียวเสวย มหาชนกและผสมทั้ง 4 สายพันธุในสัดสวนที่เทากัน สามารถยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโต
ของวัชพืชกนจ้ำขาวไดดีกวาพันธุเขียวใหญ และน้ำดอกไม โดยสารสกัดจากใบดวยน้ำท่ีอัตรา 1:10 และ 1:20 มีประสิทธิภาพดีกวา
ที่อัตรา 1:40 ตามลำดับ  สารสกัดใบมะมวงมีศักยภาพทางอัลลีโลพาธีที่สามารถนำไปพัฒนาตอยอดเพื่อใชในการปองกันกำจัด
วัชพืชแบบชีววิธี 
คำสำคัญ: การปองกันกำจัดวัชพืชแบบชีววิธี, ความสามารถในการยับยั้ง, มะมวง, สารสกัดจากใบดวยน้ำ 

 
Abstract 

 

Mango (Mangifera indica L.) is an important economic fruit in the Anacardiaceae family. In Phitsanulok 
areas, mangoes are commercially grown and become important products of the province, especially in Nam 
Dok Mai variety. Although mango leaves are left over during the pruning season, allelopathic activity in mango 
leaf extracts has been reported. In this study, the allelopathic effect of mango leaves in inhibiting germination 
and plant growth has been investigated. Different extraction factors were compared including fresh and dried 
mango leaves, different extraction solvents, different mango leaf varieties, and different concentrations. Mango 
leaves were extracted with water at the ratios of 1:10, 1:20, and 1:40 (plant: water, w/v) to observe inhibition 
efficacy on germination and growth of tested species. The results showed that the aqueous extract of dried 
mango leaves of Nam Dok Mai provided a greater inhibition on germination and growth of lettuce (Lactuca 
sativa L.) than fresh leaves (p<0.05). The aqueous extract of dried mango leaves of Nam Dok Mai at 1:10 
exhibited greater inhibitory effect on germination and shoot growth of lettuce (p<0.05). The allelopathic activity 
affected by mango leaf varieties. Aqueous extracts of mango leaves of Keawsawoey, Mahachanok, and mix 
varieties inhibited germination and growth of weed species, Bidens pilosa L. greater than aqueous extracts of 
mango leaves of Keaw Yai and Nam Dok Mai varieties. Aqueous mango leaf extracts at 1:10 and 1:20 provided 
better inhibition efficacy on germination and growth of B. pilosa than the concentration at 1:40. Mango leaf 
extracts demonstrated the allelopathic potential to be used for biological weed management. 
Keywords: biological weed management, inhibition efficacy, mango (Mangifera indica L.), aqueous leaf extracts 
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บทนำ   

ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก มะมวง (Mangifera indica L.) สายพันธุน้ำดอกไมถือเปนพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด 
และไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP ในจังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ปลูกมากใน อำเภอเนินมะปราง, วังทอง และวัดโบสถ พื้นที่ปลูก
รวมทั้งจังหวัด 52,413 ไร ผลผลิต 48,586 ตัน (สำนักงานการเกษตรและสหกรณ, 2565) มะมวงจัดอยูในวงศ Anacardiaceae 
เปนไมยืนตนขนาดใหญ มีความสูงประมาณ 10-30 เมตร หรือมีขนาดกลางถึงขนาดใหญ เปลือกมีสีน้ำตาลอมดำ พื้นผิวขรุขระ 
แตกเปนรอง ใบเดี่ยวสีเขียวลักษณะคลายหอก ออกเรียงกันเปนคู ๆ ตามกานใบ  (เต็ม, 2544) ในการผลิตมะมวง ผูปลูกนิยมตัด
แตงก่ิงมะมวงหลังเก็บเก่ียวผลเพ่ือชวยกระตุนใหตนมะมวงแตกใบออนพรอมกัน ทำใหในฤดูกาลถัดไปมะมวงมีการออกดอกติดผล
พรอมกัน งายตอการจัดการผลติ (สถาพร, 2555) อยางไรก็ตามมีใบมะมวงซึ่งเปนสวนเหลือใชหลังจากตัดแตงกิ่งตามฤดูกาลปลูก
จำนวนมาก 

อัลลีโลพาธี (Allelopathy) เปนปรากฏการณท่ีพืชปลอยสารเคมีบางชนิดออกสูสิ่งแวดลอมโดยรอบไดหลายวิธี เชน การ
ระเหย (volatilization) การชะออกจากใบ (leaching) การปลดปลอยสารจากราก (root exudation) และการสลายตัวของเศษ
พืช (biodegradation) และสารเคมีเหลานั้นทำใหเกิดการยับยั้งการเจริญเติบโตหรือผลกระตุนตอพืชหรือจุลินทรียอื่น ๆ (Rice, 
1984) พืชหลายชนิดมีศักยภาพในการเกิดอัลลีโลพาธี มีรายงานฤทธ์ิทางอัลลีโลพาธีของสารสกัดจากใบไมผลบางชนิด เชน สาร
สกัดจากใบมะขาม (Tamarindus indica L.) และฝรั่ง (Psidium guajava L.) ในการยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของพืช
เชน ผักกาดหอม (Lactuca sativa L.) รวมทั้งวัชพืช เชน หญาขาวนก (Echinochloa crus-galli L.) (Parvez et al., 2003) 
นอกจากน้ีมีการรายงานฤทธิ์ทางอัลลีโลพาธีจากใบมะมวงที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชทดลอง โดยผงบดใบมะมวงสด 
สกัดดวยน้ำ สามารถยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของพืชบางชนิด เชน ถั่วเหลือง (Glycine max L.) และขาวโพดเลี้ยงสัตว 
(Zea mays L.) อีกท้ังสารประกอบทุติยภูมิจากใบมะมวงถูกปลดปลอยลงสูดินผานกระบวนการชะลางจากใบและการสลายตวัของ
เศษซากพืช สามารถยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของพืชใกลเคียงได (Sahoo et al., 2010)  

การสกัดสารอัลลีโลเคมิคอล (allelochemicals) จากใบมะมวงเพื่อใชประโยชนทางดานการเกษตร มีความเปนไปไดท่ี
จะใชสารดังกลาวในการควบคุมวัชพืช เพ่ือลดการใชสารเคมีกำจัดวัชพืช (Kato-Noguchi and Kurniadie, 2020) และฤทธ์ิทางอัล
ลีโลพาธีในมะมวงอาจมีความแตกตางในระหวางพันธุ (Khan et al., 2013) งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคท่ีจะนำเอาสารสกัดจากใบ
มะมวงมาศึกษาประสิทธิภาพทางอัลลีโลพาธีในการยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของกนจ้ำขาว โดยเปรียบเทียบการสกัด
สารสำคัญจากใบมะมวงแบบสดและแหง การสกัดดวยตัวทำละลายตาง ๆ ที่เหมาะสมในการสกัดสารออกฤทธิ์จากใบมะมวง และ
ศึกษาความเขมขนของสารดวยการใชใบมะมวงตางสายพันธุมาสกัดดวยน้ำ โดยสายพันธุมะมวงที่ใชในการศึกษานี้จะใชพันธุ
น้ำดอกไมเปนหลักเน่ืองจากในทองถ่ินพบมวลชีวภาพ (biomass) หลังจากการตัดแตงก่ิงเปนจำนวนมาก เปรียบเทียบกับการใชใบ
มะมวงพันธุอื่น เชน เขียวเสวย มหาชนก และเขียวใหญ ซึ่งเปนพันธุที่นิยมปลูกในบางพื้นที่ และการผสมที่ใชใบมะมวงพันธุ
น้ำดอกไมปนกับพันธุอ่ืน ๆ ในอัตราสวนท่ีเทากัน เพ่ือการใชประโยชนจากมวลชีวภาพเหลือใชจากใบมะมวงในการพัฒนาตนแบบ
การสกัดสารจากใบมะมวงในดานการควบคุมวัชพืชได 
 
อุปกรณและวิธีการ  
การเตรียมตัวอยางพืชเพ่ือใชศึกษา 

เก็บตัวอยางใบมะมวง 4 พันธุ ไดแก พันธุเขียวเสวย (16°44'10.2"N และ 100°12'02.7"E) พันธุเขียวใหญ (16°53'48.6"N 
และ 100°13'12.6"E) พันธ ุ น ้ำดอกไม (16°45'04.8"N และ 100°12'16.0"E) และพันธุ มหาชนก (16°44'10.1"N และ 
100°11'37.5"E) บริเวณ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก การเตรียมใบมะมวงแหงทำโดยนำใบสดที่ปราศจากโรคและแมลงมาทำ
ความสะอาด และอบท่ีอุณหภูมิ 50 ํC เปนระยะเวลา 72 ช่ัวโมง จากน้ันนำใบมะมวงสดและแหง มาบดใหละเอียดโดยใชเครื่องบด
ไฟฟา และทำการเก็บตัวอยางใบมะมวงท่ีบดละเอียดแลวในถุงท่ีปราศจากความช้ืน เพ่ือใชในการศึกษาตอไป ใชเมล็ดพืชทดสอบ 2 
ชนิด ไดแก ผักกาดหอม (Lactuca sativa L.) (บริษัทศรแดง, 2021) และกนจ้ำขาว (Bidens pilosa L.) เก็บจากพ้ืนท่ี อ.เมือง จ.
พิษณุโลก (16°44'04.9"N และ 100°11'36.2"E) 
 

สารสกัดดวยน้ำจากใบมะมวงแบบสดและแหงตอการยับย้ังการงอกและการเจริญเติบโตของเมล็ดผักกาดหอม  
นำใบมะมวงสดและแหงที่ทำการบดไวมาแชดวยน้ำกลั่นที่อัตรา 1:10 (พืช: น้ำ โดยน้ำหนักตอปริมาตร) ที่อุณหภูมิ 5 ํC 

ระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำมากรองดวยผาขาวบาง 2 ชั้น และกรองอีกครั้งดวยกระดาษกรอง Whatman No.1 ผานเครื่อง
กรองสุญญากาศ นำสารสกัดดวยน้ำจากตัวอยางสดและแหง ไปทดสอบการยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของผักกาดหอม บน
จานเพาะขนาดเสนผานศูนยกลาง 9 ซม. โดยใชสารสกัดปริมาตร 5 มล. และใชน้ำกลั่นเปนชุดควบคุม วางเมล็ดผักกาดหอมบนจาน
เพาะที ่วางกระดาษเพาะไวแลวจำนวน 10 เมล็ด วางจานเพาะไวที ่อุณหภูมิ 25 ํC วางแผนการทดลองแบบสุ มสมบูรณ 
(Completely Randomized Design; CRD) กรรมวิธีละ 3 ซ้ำ บันทึกจำนวนตนที่งอก วัดความยาวรากและความยาวตนของ
ผักกาดหอมหลังจากทำการเพาะ 7 วัน  
 

ตัวทำละลายท่ีเหมาะสมในการสกัดสารจากใบมะมวงพันธุน้ำดอกไมในการยับย้ังการงอกและการเจริญเติบโตของผักกาดหอม 
 ใชสารสกัดใบแหงที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของผักกาดหอมที่ดีที่สุดจากการทดลองกอนหนา โดยนำ
ใบมะมวงแหงท่ีบดละเอียดมาสกัดดวยตวัทำละลาย ไดแก เอทานอล 70% และน้ำ ท่ีอัตรา 1:10 (พืช: ตัวทำละลาย โดยน้ำหนักตอ
ปริมาตร) นำตัวอยางพืชมาแชในแตละตัวทำละลาย จากนั้นนำมากรองดวยผาขาวบาง 2 ชั้น และกรองอีกครั้งดวยเครื่องกรอง
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สุญญากาศ กระดาษกรอง Whatman No.1 เติมสารสกัดตัวทำละลายจากใบมะมวง 5 มล. ในจานเพาะ ระเหยตัวทำละลายในตู
ดูดควันเปนเวลา 4 ชั่วโมง จากนั้นเติมน้ำกลั่นลงในจานเพาะ 5 มล. และวางเมล็ดผักกาดหอม 10 เมล็ด ทำการทดลองแบบ 
Completely Randomized Design (CRD) กรรมวิธีละ 3 ซ้ำ โดยมีกรรมวิธีควบคุมเปนการเพาะผักกาดหอมดวยน้ำ (Control 
H2O) และตัวทำละลายท่ีไมมีสารสกัด (Control EtOH) บันทึกจำนวนตนท่ีงอก วัดความยาวรากและความยาวตนของผักกาดหอม
หลังจากทำการเพาะ 7 วัน 
 

สารสกัดดวยน้ำจากใบมะมวงแตละสายพันธุที่ความเขมขนแตกตางกันตอการยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของกนจ้ำ
ขาว 
 วางแผนการทดลองแบบแฟคทอเรียล (5x3) สุมสมบูรณ มี 2 ปจจัยหลัก คือ สายพันธุ มะมวง (เขียวเสวย, เขียวใหญ, 
น้ำดอกไม, มหาชนก และผสมท้ัง 4 พันธุ) และปจจัยความเขมขน (ความเขมขนของการสกัดท่ี 1:10, 1:20 และ 1:40, พืช: น้ำ โดย
น้ำหนักตอปริมาตร) กรรมวิธีละ 3 ซ้ำ โดยนำใบมะมวงแตละสายพันธุ และการผสมทุกสายพันธุในอัตราน้ำหนักแหงท่ีเทากัน ใชใบ
มะมวงแหงท่ีบดละเอียดแลว มาสกัดดวยน้ำท่ีความเขมขนดังกลาวขางตน  บมสารสกัดท่ีอุณหภูมิ 5 ํC เปนเวลา 24 ช่ัวโมง จากน้ัน
นำมากรองโดยผาขาวบาง 2 ช้ัน และกรองอีกครั้งดวยเครื่องกรองสุญญากาศ ใชกระดาษ Whatman No.1 นำสารสกัดดวยน้ำจาก
ใบมะมวงทั้ง 4 พันธุ และผสมทั้ง 4 พันธุ ใน 3 ความเขมขน ไปทดสอบการงอกและการเจริญเติบโตของเมล็ดกนจ้ำขาว โดยเติม
สารสกัดบนจานเพาะปริมาตร 5 มล. และใชน้ำกลั่นเปนชุดควบคุมวางเมล็ดกนจ้ำขาวจำนวน 10 เมล็ด วางจานเพาะไวที่อุณหภูม ิ
25 ํC  บันทึกจำนวนตนท่ีงอก วัดความยาวรากและความยาวตนของกนจ้ำขาวหลังจากทำการเพาะ 7 วัน 
 

การวิเคราะหทางสถิติ 
 นำขอมูลเปอรเซ็นตการงอก การเจริญเติบโตทางลำตนและราก และการยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโต มาวิเคราะหคา
ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวยวิธี Least Significant Difference (LSD) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ดวย
โปรแกรม R เวอรชัน 4.1.3 (R Core Team, 2022) 
 การคำนวณเปอรเซนตการยับยั้งจากสูตร 
     (C - T) / C x 100      (1) 
 โดย  C แทน การงอกหรือความยาวลำตนหรือรากของตนออนในชุดควบคุม                    
   T แทน การงอกหรือความยาวลำตนหรือรากของตนออนในชุดทดลอง 
 
ผลและวิจารณผลการทดลอง 
ผลของสารสกัดดวยน้ำจากใบมะมวงแบบสดและแหงตอการยับย้ังการงอกและการเจริญเติบโตของผักกาดหอม  
 การสกัดสารท่ีความเขมขน 1:10 (พืช: น้ำ โดยน้ำหนักตอปริมาตร) พบประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบมะมวงแบบแหงสกัด
ดวยน้ำ สามารถยับยั้งการงอก ความยาวตน และความยาวรากของผักกาดหอมได 78.4%, 95.5% และ 96.8% เทียบกับชุด
ควบคุม ตามลำดับ สวนการสกัดจากใบมะมวงแบบสดดวยน้ำ สามารถยับยั ้งการงอก ความยาวตนและความยาวรากของ
ผักกาดหอม 3.2%, 63.6% และ 54.8% เทียบกับชุดควบคุม ตามลำดับ โดยกรรมวิธีควบคุม ผักกาดหอมมีอัตราการงอกท่ี 93.0% 
และมีความยาวรากและความยาวตนที่ 2.2 ซม. และ 3.1 ซม. ตามลำดับ (Table 1) สอดคลองกับการทดลองของ Ashafa และ
คณะ (2012) ที่เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการสกัดดวยน้ำระหวางใบมะมวงสดและแหง พบวา สารสกัดใบมะมวงสดและแหง
ยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของข้ีเหล็กเทศ (Cassia occidentalis L.) ไดแตกตางกัน โดยสารสกัดจากใบมะมวงแบบแหงมี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของขี้เหล็กเทศมากกวาสารสกัดจากใบมะมวงแบบสด ในใบมะมวงมี
สารสำคัญท่ีออกฤทธ์ิยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืช จัดอยูในกลุมฟนอลิคและฟลาโวนอยด เชน coumaric, vanillic, 
caffeic, cinnamic, gallic (El-Rokiek et al., 2010), methyl gallate (Suzuki et al., 2017) และ quercetin (Javaid et al., 
2010)  
 
Table 1 Effect of fresh and dried mango leaf extracts at 1:10 concentration (plant: water, w/v) on germination 

and growth of Lactuca sativa 

Treatment Germination Root length Shoot length Inhibition (% of control) 

 (%)1/ (cm) (cm) Germination Shoot length Root length 

Control 93 ± 0.3a 2.2 ± 0.2a 3.1 ± 0.3a - - - 
Fresh 90 ± 0.6a 0.8 ± 0.1b 1.4 ± 0.2b 3.2 ± 0.6b 63.6 ± 4.5b 54.8 ± 6.5b 

Dry 20 ± 2b 0.1 ± 0.1c 0.1 ± 0.1c 78.4 ± 2.2a   95.5 ± 4.5a 96.8 ± 3.2a 
1/The same letters in the same column are not significantly different by the least significant difference at 95%,   
 mean ± SE (standard error) 
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ผลของตัวทำละลายที่เหมาะสมในการสกัดสารจากใบมะมวงแหงตอการยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของผักกาดหอม
 การสกัดใบมะมวงแหงดวยตัวทำละลาย ไดแก เอทานอล และน้ำ ท่ีความเขมขน 1:10 พบวา สารสกัดจากใบมะมวงแหงดวย
น้ำ สามารถยับยั้งการงอก ความยาวราก และความยาวตนของผักกาดหอมได 78.5%, 95.5% และ 96.9% ตามลำดับ ในขณะท่ี
สารสกัดจากใบมะมวงแหงดวยเอทานอล 70% สามารถยับยั้งการงอก ความยาวรากและความยาวตนของผักกาดหอมได 10.3%, 
86.2% และ 61.1% ตามลำดับ (Table 2) สารสกัดใบมะมวงแหงดวยดวยน้ำมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการงอก ความยาวราก 
และความยาวตนของผักกาดหอมมากกวาสารสกัดใบมะมวงแหงดวยเอทานอล โดยตัวทำละลายตางชนิดกันมีผลตอการสกัดสาร
ออกฤทธิ์จากพืชไดแตกตางกัน ตัวทำละลายน้ำและเอทานอลเปนตัวทำละลายที่มีขั ้ว (polarity) ทั้งคู  โดยความมีขั้วของน้ำ 
(polarity index = 10.2) จะมากกวาความมีขั ้วของตัวทำละลายเอทานอล (polarity index = 5.2) (Kleiman et al., 2015) 
เปนไปไดวาสารสำคัญที่มีฤทธิ์ทางอัลลีโลพาธีในใบมะมวงจะละลายไดดีในตัวทำละลายที่มีขั้วโดยเฉพาะตัวทำละลายที่มีขั้วสูง 
Suzuki et al. (2017) พบวา สารสกัดใบมะมวงแหงดวยเมทานอลท่ีความเขมขน 80% สามารถยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโต
ของพืชทดสอบ ไดแก เทียนแดง (Lepidium sativum L.) แรดิช (Raphanus raphanistrum subsp. sativus) ผักกาดกานขาว 
(Brassica napus subsp. napus) หญาหางจิ ้งจอก (Setaria parviflora (Poir.) M.Kerguelen.) และหญาตีนนก (Digitaria 
sanguinalis (L.) Scop.) ญาณภัทร และคณะ (2565) ทดสอบสารสกัดจากใบซอ (Gmelina arborea Roxb.) ดวยตัวทำละลาย 
3 ชนิด คือ เอทิลอะซิเตท, เมทานอล และน้ำ พบวา สารสกัดใบซอในทุกตัวทำละลายท่ีความเขมขน 1:10 (พืช: ตัวทำละลาย โดย
น้ำหนักตอปริมาตร) สามารถยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของกนจ้ำขาว (B. pilosa) ไดอยางสมบูรณ ไมแตกตางกัน  
 
Table 2 Effect of mango leaf extracts by various solvents at 1:10 concentration (plant: solvent, w/v) on 
 germination and growth of Lactuca sativa  

Treatment Germination Root length  Shoot length  Inhibition (% of control) 
 (%) (cm) (cm) Germination Shoot length Root length 

Control H2O 93 ± 0.3a 2.2 ± 0.2a 3.2 ± 0.3a - - - 
Control EtOH 97 ± 0.3a 2.9 ± 0.4a 3.6 ± 0.01a - - - 

H2O extract  20 ± 2b 0.1 ± 0.1b 0.1 ± 0.1C 78.5 ± 2.2a  95.5 ± 4.5a 96.9 ± 3.1a 
EtOH extract  87 ± 0.7a 0.4 ± 0.1b 1.4 ± 0.2b 10.3 ± 0.7b 86.2 ± 3.4a 61.1 ± 5.6b 

1/The same letters in the same column are not significantly different by the least significant difference at 95%,  
 mean ± SE (standard error) 
 
Table 3  Effect of mango leaf varieties, extraction concentrations, and interaction of different varieties and 
 concentrations on germination and growth of Bidens pilosa 

 Germination  Root length  Shoot length 
 df F P-value  df F P-value  df F P-value 
Variety 4 26.15 <0.001  4 4.31 0.002  4 13.88 <0.001 
Conc 2 10.34 0.002  2 11.98 0.001  2 13.77 <0.001 
Variety x Conc 8 0.37 0.83  8 2.27 0.07  8 1.33 0.27 

 
ผลของสารสกัดดวยน้ำจากใบมะมวงแตละสายพันธุที่ความเขมขนแตกตางกันตอการยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของ
กนจ้ำขาว 
 ฤทธิ์ทางอัลลีโลพาธีของสารสกัดดวยน้ำจากใบมะมวงมีผลตอการงอก ความยาวราก และความยาวตนของกนจ้ำขาว โดย
ข้ึนอยูกับ 2 ปจจัยหลัก ไดแก พันธุของมะมวง (P<0.05) และ ความเขมขนของสารสกัด (P<0.05) โดยไมมีปฏิสัมพันธระหวางพันธุ
และความเขมขน (P>0.05) (Table 3) การเปรียบเทียบฤทธิ์ทางอัลลีโลพาธีของสารสกัดจากใบมะมวงดวยน้ำ ในมะมวงตางสาย
พันธุ ไดแก พันธุเขียวเสวย เขียวใหญ น้ำดอกไม มหาชนก และผสมทั้ง 4 สายพันธุ พบวา สารสกัดจากใบมะมวงพันธุเขียวเสวย 
เขียวใหญ น้ำดอกไม มหาชนก และผสมทั้ง 4 สายพันธุ สามารถยับยั้งการงอกของกนจ้ำขาวได สารสกัดจากใบมะมวงพันธุ
เขียวเสวย มหาชนก และผสมท้ัง 4 สายพันธุ ยับยั้งการงอกของเมล็ดกนจ้ำขาวไดดีกวาพันธุเขียวใหญและน้ำดอกไม (Figure 1A) 
ในทำนองเดียวกัน สารสกัดจากใบมะมวงพันธุเขียวเสวยและมหาชนกสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของยอดและรากของกนจ้ำขาว
ไดสูงกวาพันธุเขียวใหญและน้ำดอกไม (Figure 1B และ 1C) มะมวงแตละสายพันธุมีความสามารถทางอัลลีโลพาธีในการยับยั้งการ
งอกและการเจริญเติบโตของกนจ้ำขาว ซึ่งการใชใบมะมวงชนิดเดียว ในทุกพันธุท่ีทำการศึกษาพบฤทธ์ิทางอัลลีโลพาธีเมื่อเทียบกับ
ชุดควบคุมท่ีไมมีสารสกัดจากใบมะมวง และการผสมใบมะมวง 4 สายพันธุ มีความสามารถทางอัลลีโลพาธีไมแตกตางกับการใชสาย
พันธุหลักที่ใหฤทธิ์สูง ในการพัฒนาสารสกัดจากใบมะมวงจึงมีความเปนไปไดวาสามารถใชการผสมใบมะมวงพันธุตาง ๆ ที่มีพันธุ
เขียวเสวยและ/หรือ พันธุมหาชนกปนกับมะมวงในสายพันธุอื่นได นอกจากนี้พบการทดลองการเปรียบเทียบฤทธิ์ทางอัลลีโลพาธี
ระหวางสายพันธุมะมวงของ Khan et al. (2013) โดยใชตัวทำละลายเมทานอล 80% เปรียบเทียบระหวาง 3 สายพันธุ ไดแก 
Khirsaphat, Himsagor และ Sinduri กับพืชทดลอง 6 ชนิด ไดแก เทียนแดง (Lepidium sativum L.), ผักกาดหอม (Lactuca 



182 

 The 1st Agricultural Innovation and Natural Resources Conference 2022  
Aug 18-19, 2022 

AINR 1st 
sativa L.), อัลฟลฟา (Medicago sativa L.), หญาไรย (Lolium multiflorum Lam.), หญาขาวนก (Echinochloa crus-galli 
L.) และ หญาทิโมธี (Phieum pretense L.) พบวา สารสกัดมะมวงท้ัง 3 สายพันธุ มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของ
พืชทดสอบท้ัง 6 ชนิด ไมแตกตางกัน 

สารสกัดใบมะมวงแหงท่ีความเขมขน 1:10 มีฤทธ์ิทางอัลลีโลพาธีสูงสุดแตไมแตกตางกับสารสกัดท่ีความเขมขน 1:20 โดย
ที่ความเขมขน 1:10 สามารถยับยั้งการงอกไดดีกวาที่ความเขมขน 1:20 และ 1:40 (Figure 2A) และเชนเดียวกันสารสกัดจากใบ
มะมวงท่ีความเขมขน 1:10 สามารถยับยั้งความยาวตน และความยาวรากของกนจ้ำขาวไดดีกวาสารสกัดจากใบมะมวงท่ีอัตราความ
เขมขน 1:20 และ 1:40 (Figure 2B และ 2C) งานวิจัยของ Ashafa และคณะ (2012) พบวา สารสกัดที่ความเขมขน 1:10 มี
ประสิทธิภาพไมแตกตางกับความเขมขน 1:20 อยางไรก็ตาม ที่ความเขมขนของสารสกัดมะมวงที่เพิ่มขึ้นที่อัตรา 1:6.7 และ 1:5 
(พืช: น้ำ โดยน้ำหนักตอปริมาตร) สามารถยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของ C. occidentalis ไดอยางสมบูรณ  
 
สรุปผล  

สารสกัดจากใบมะมวง มีฤทธ์ิทางอัลลีโลพาทีในการยับยั้งการงอก ความยาวราก และความยาวตนของผักกาดหอม และ
กนจ้ำขาว โดยการสกัดดวยใบมะมวงแหงมีฤทธิ์ทางอัลลีโลพาทีมากกวาการสกัดดวยใบมะมวงสด การสกัดใบมะมวงดวยน้ำ
สามารถยับยั้งการงอก ความยาวราก และความยาวตนของผักกาดหอมไดดีกวาการสกัดดวยตัวทำละลายเอทานอล และการสกัด
ใบมะมวงแหงดวยน้ำในสายพันธุเขียวเสวย มหาชนก และผสมทั้ง 4 สายพันธุ ที่ความเขมขน 1:10 และ 1:20  สามารถยับยั้งการ
งอก ความยาวราก และความยาวตนของวัชพืชกนจ้ำขาวไดดีกวาพันธุเขียวใหญ และพันธุน้ำดอกไม  ดังนั้น ใบมะมวงมีศักยภาพ
ทางอัลลีโลพาทีในการยับยั้งการงอก ความยาวราก และความยาวตนของพืชทดสอบ สามารถนำมาพัฒนาเพ่ือเปนอีกทางเลือกหน่ึง
ของเกษตรกรในการปองกันกำจัดวัชพืชแบบชีววิธี ลดการใชสารกำจัดวัชพืชได 
 
คำขอบคุณ 
 คณะผูวิจัยขอขอบคุณ สำนักงานการวิจัยแหงชาติ สำหรับการสนับสนุนงบประมาณแกศูนยวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวิน- ทรีย
แหงชาติ ภาคเหนือตอนลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการวิจยัภายใตแผนโครงการ สญัญาเลขท่ี N21A650767 
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Figure 1 Effect of different varieties of mango leaf extracts on the germination (A), shoot length (B) and root 

length of Bidens pilosa. The same letters are not significantly different at P<0.05, as established by 
LSD test 
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Figure 2 Concentration effect of mango leaf extracts on the germination (A), shoot length (B) and root length 

of Bidens pilosa. *= concentration (plant: water). The same letters are not significantly different at 
P<0.05, as established by LSD test 
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ศักยภาพการใหผลผลิตของขาวโพดหวานลูกผสมดีเดน ชุดป 2018-2020 
The Yield Potential of Elite Sweet Corn Hybrids, Series 2018-2020 

 
ฉลอง เกิดศรี1 วรรษมน มงคล1 สุพรรณณี เปงคำ2 พรอุมา เซงแซ3 ภาคภมูิ  ถ่ินคำ4 นันทนา โพธิ์สุข5 ฉัตรชีวิน ดาวใหญ6 ศุภวรรณ มาดหมาย7 
พงศพันธุ เบาทอง1 เชาวนาถ พฤทธิเทพ1 และ ปวีณา ไชยวรรณ1* 

Kerdsri, C.1, Mongkol, W.1, Pengkhum, S.2, Sangsae, P.3, Tinkum, P.4, Phosuk, N.5, Dowyai, C.6, Mardmai, S.7, Baotong, P.1, 
Phruetthithep, C.1 and Chaiwan, P.1*  
 
1 ศูนยวิจยัพืชไรชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 
1 Chai Nat Field Crops Research Center, Mueang, Chai Nat. 17000 
2 ศูนยวิจยัพืชไรเชียงใหม อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50290 
2 Chiang Mai Field Crops Research Center, Sansai, Chiang Mai. 50290 
3 ศูนยวิจยัพืชไรสงขลา อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 
3 Songkhla Field Crops Research Center, Hat Yai, Songkhla. 90110 
4 ศูนยวิจยัพืชไรขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 
4 Khon Kaen Field Crops Research Center, Mueang, Khon Kaen. 40000 
5 ศูนยวิจยัและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 
5 Kanchanaburi Agricultural Research and Development Center, Mueang, Kanchancburi. 71000 
6 ศูนยวิจยัและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 
6 Sukhothai Agricultural Research and Development Center, Sri Sumrong, Sukhothai. 64120 
7 ศูนยวิจยัและพัฒนาเมล็ดพันธุพืชลพบรีุ อ.เมือง จ.ลพบุรี 15210 
7 Lop Buri Seed Research and Development Center, Mueang, Lop Buri. 15210 
*Corresponding author: chalong_maize@live.com 
 

บทคัดยอ 
 

การประเมินศักยภาพการใหผลผลติของขาวโพดหวานลูกผสมดีเดน ชุดป พ.ศ. 2562 จำนวน 8 ลูกผสม รวมกับขาวโพดหวาน
ลูกผสมท่ีเปนการคา จำนวน 8 พันธุ วางแผนการทดลองแบบสุมในบล็อคสมบูรณ จำนวน 3 ซ้ำ จำนวน 7 สภาพแวดลอม ท่ีศูนยวิจยั
พืชไรชัยนาท ศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน ศูนยวิจัยพืชไรสงขลา ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสโุขทัย ศูนยวิจัย
และพัฒนาเมล็ดพันธุพืชลพบุรี ในตนฤดูฝน ป พ.ศ. 2564  ผลการวิเคราะหอิทธิพลหลักของพันธุกรรมบวกปฏิสัมพันธระหวาง
พันธุกรรมกับสภาพแวดลอม (GGE biplot analysis) สามารถคัดเลอืกขาวโพดหวานลูกผสมดีเดน S18024 S20484 และ S20501 มี
ศักยภาพในการใหผลผลติสูงใกลเคียงกับขาวโพดหวานลูกผสมท่ีเปนพันธุการคา เหมาะสำหรับการผลิตเพ่ืออุตสาหกรรมและตลาด
ฝกสด โดยใหผลผลติฝกท้ังเปลือกและผลผลิตปอกเปลือกอยูระหวาง 2,998-3,204 และ 1,996-2,052 กิโลกรัมตอไร ตามลำดับ 
ขาวโพดหวานลูกผสมดีเดนเหลาน้ีจะนำไปเปรียบเทียบพันธุในไรเกษตรกรตอไป 
คำสำคัญ: ขาวโพดหวาน ปรับปรงุพันธุ หลากหลายสภาพแวดลอม GGE analysis 
 

ABSTRACT 
The yield potential of 8 elite sweet corn hybrids compared to 8 commercial hybrid sweet corn varieties 

was evaluated.  The trial was conducted using 3 replications of Randomized Complete Block Design across 7 
environments at Chai Nat Field Crops Research Center, Chiang Mai Field Crops Research Center, Khon Kaen Field 
Crops Research Center, Songkhla Field Crops Research Center, Sukhothai Agricultural Research and 
Development Center and Lop Buri Seed Research and Development Center in early rainy season of 2021. The 
analysis of Genotype main effect plus Genotype x Environment interaction, (GGE biplot analysis) can select 3 
elite sweet corn hybrids, S18024 S20484 and S20501 that was high yield potential as commercial hybrid sweet 
corn varieties and suitable production for processing industry and fresh market that gave yield with husk and 
yield without husk between 2,998-3,204 and 1,996-2,052 kg.rai-1, respectively. These elite sweet corn hybrids 
will be further continued to evaluate in farm trial. 
Keywords: sweet corn, breeding, multi-environment, GGE analysis 
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บทนำ 

ข้ันตอนหลักในการปรับปรุงพันธุพืชมีอยู 4 ข้ันตอน ไดแก 1) การคัดเลือกสายพันธุท่ีมีลักษณะท่ีตองการ 2) การสรางพันธุ
ใหม 3) การทดสอบและประเมินพันธุใหม และ 4) การรักษาความตรงตอพันธุและการขยายพันธุ ข้ันตอนการทดสอบและประเมิน
พันธุใหมน้ัน เปนการแยกความแตกตางของพันธุใหมท่ีเกิดข้ึนจากพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม หรือปฏกิิริยาของท้ังสองสิ่งออกจากกัน 
เพ่ือใหสามารถคัดเลือกพันธุท่ีสรางข้ึนใหมไดอยางถูกตองแมนยำ (อาวุธ, 2529) สถาบันวิจัยพืชไรไดกำหนดข้ันตอนการทดสอบและ
ประเมินพันธุไว 5 ระดับ ไดแก 1) การเปรียบเทียบเบ้ืองตน (preliminary trial) 2) การเปรียบเทียบมาตรฐาน (standard trial) 3) 
การเปรยีบเทียบในทองถ่ิน (regional trial) 4) การเปรียบเทียบในไรเกษตรกร (farm trial) และ 5) การทดสอบในไรเกษตรกร 
(field test) (พิเชษฐ, 2558) การเปรียบเทียบในทองถ่ินเปนข้ันตอนการเปรยีบเทียบ หรือทดสอบ หรือประเมินพันธุพืชท่ีผานการ
ประเมินเบ้ืองตนจากภายในสถานีวิจัยแลว จึงนำพันธุดังกลาวมาทดลองปลูกในสภาพแวดลอมภายนอกหรือภายในสถานีวิจัยท่ีมีความ
หลากหลายมากข้ึน 

 การคัดเลือกลูกผสมดีเดนโดยใชวิธีการวิเคราะหอิทธิพลหลักของพันธุกรรมรวมกับปฏิสัมพันธระหวางพันธุกรรมกับ
สภาพแวดลอม (Genotype main effect plus Genotype x Environment interaction, GGE biplot analysis) (Yan et al., 
2000; Yan and Kang, 2003) เปนวิธีการที่ใหขอมูลปฏิกิริยาของพันธุกรรมตอสภาพแวดลอมในรูปแบบกราฟ ชวยใหสามารถ
คัดเลือกพนัธุที่สามารถปลูกไดทกุสภาพแวดลอม (stable genotype) หรือคัดเลือกพันธุที่ปลูกไดเฉพาะเจาะจง (specific) แตละ
สภาพแวดลอมได (Yan and Tinker, 2006; Yan, 2014) การวิเคราะหเสถียรภาพของพันธุโดยวิธีการ AMMI analysis และ GGE 
biplot มีประสิทธิภาพเหนือกวาวิธีการของ Eberhart และ Russell (1966) และ GGE biplot สามารถอธิบายสัดสวนของ sum 
of squares ของปฏิสัมพันธระหวางพันธุกรรมกับสภาพแวดลอม (GEI) ไดมากกวา และใหรายละเอียดของขอมูลที่เกี ่ยวกับ
สภาพแวดลอมและคุณลักษณะของพันธุไดมากกวาการวิเคราะหแบบ AMMI (Namorato et al., 2009) ซึ่ง Ceccarelli (2012) 
ไดสนับสนุนและแนะนำใหใช GGE biplot ในการพิจารณาการตอบสนองของพันธุกับสภาพแวดลอมหลากหลาย 

ฉลอง และคณะ (2563ก) ไดพัฒนาพันธุขาวโพดหวานลูกผสมทดลอง (experimental hybrid) ชุดป พ.ศ. 2562 โดยใช
วิธีการแบบผสมขามสายพันธุอินเบรด (inbred line) ที่มีความแตกตางทางพันธุกรรมจากประวัติสายพันธุ จำนวน 128 ลูกผสม  
จากนั ้นนำลูกผสมทดลองเปรียบเทียบเบื้องตน ในป พ.ศ. 2562 (ฉลอง และคณะ, 2563ข) และคัดเลือกลูกผสมดีเดนเขา
เปรียบเทียบมาตรฐานในป พ.ศ. 2563 (ฉลอง และคณะ, 2564) ซึ่งสามารถคัดเลือกขาวโพดหวานลูกผสมดีเดนได จำนวน 2 
ลูกผสม และลูกผสมที่มีศักยภาพ จำนวน 6 ลูกผสม เพ่ือเขาเปรียบเทียบพันธุในทองถิ่น ในป พ.ศ. 2564 ดังนั้นวัตถุประสงคของ
งานวิจัยไดแก การประเมินพันธุในสถานท่ีท่ีเปนแหลงปลูก หรือในสภาพแวดลอมท่ีมีความหลากหลาย ในข้ันตอนการเปรียบเทียบ
พันธุในทองถ่ิน เพ่ือคัดเลือกขาวโพดหวานลูกผสมดีเดนนำไปประเมินศักยภาพของพันธุในสภาพแวดลอมท่ีมีความหลากหลายมาก
ขึ้น และประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรและผูบริโภค ในการเปรียบเทียบพันธุในไรเกษตรกรตามขั้นตอนการทดสอบและ
ประเมินพันธุตอไป 
 
อุปกรณและวิธีการ  

ดำเนินการทดลองในชวงเดือนมิถุนายน ถึง กันยายน พ.ศ. 2564 จำนวน 7 สภาพแวดลอม ดังน้ี 1. ศูนยวิจัยพืชไรชัยนาท 
ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท (CNT) 2. ศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม (CMI) 3. ศนูยวิจัยพืชไร
สงขลา ต.ฉลุง อ.หาดใหญ จ.สงขลา (SKA) 4. ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแกน (KKN) 5. ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรกาญจนบุร ีต.หนองหญา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี (KRI) 6. ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรี
สำโรง จ.สุโขทัย (STI) และ 7. ศูนยวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุพืชลพบุรี ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี (LRI) วางแผนการทดลองแบบ
สุมในบล็อคสมบูรณ จำนวน 3 ซ้ำ สิ่งทดลองประกอบดวยขาวโพดหวานลูกผสมดีเดน จำนวน 8 ลูกผสม ไดแก S18024 (G1) 
S19060 (G2) S19068 (G3) S20008 (G4) S20270 (G5) S20484 (G6) S20501 (G7) และ S20502 (G8) ขาวโพดหวานลูกผสม
พันธุการคาเปนพันธุเปรียบเทียบ จำนวน 8 พันธุ ไดแก พันธุสงขลา 84-1 (G9) ชัยนาท 2 (G10) จัมโบสวีท (G11) หวาน 54 (G12) 
หวาน 56 (G13) เอสเอ็ม 1351 (G14) ไฮบริกซ 59 (G15) และ ไฮบริกซ 81 (G16) ปฏิบัติดูแลรักษาตามคำแนะนำการปลูก
ขาวโพดหวานของกรมวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร, 2545) 

ประเมินศักยภาพของพันธุและคัดเลือกลูกผสมดีเดน โดยใชวิธีการวิเคราะหอิทธิพลหลักของพันธุกรรมรวมกับปฏิสัมพันธ
ระหวางพันธุกรรมกับสภาพแวดลอมตามวิธีการของ Yan และคณะ (2000) และ Yan และ Kang (2003) เพื ่อใชพิจารณา
ความสัมพันธของสภาพแวดลอม ประเมินพันธุกรรมที่สัมพันธกับพันธุในอุดมคติ (ideal genotype) และพิจารณาพันธุกรรมท่ี
เหมาะสมเฉพาะในแตละสภาพแวดลอม โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป Plant Breeding Tools (Sales et al., 2013) ทดสอบความ
แตกตางคาเฉลี ่ยของลูกผสมดีเดนเปรียบเทียบกับขาวโพดหวานลูกผสมพันธุการคาที ่ใชเปนพันธุ เปรียบเทียบโดยวิธี Least 
Significant Different (LSD) ท่ีระดับ 0.05 
 
ผลและวิจารณผลการทดลอง  

การคัดเลือกขาวโพดหวานลูกผสมดีเดนใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม ใชการประเมินพันธุในแตสภาพแวดลอมและขาม
สภาพแวดลอมโดยวิธีวิธีการวิเคราะหอิทธิพลหลักของพันธุกรรมรวมกับปฏิสัมพันธระหวางพันธุกรรมกับสภาพแวดลอม โดยใช
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ลักษณะทางการเกษตรท่ีสำคัญ คือ ผลผลิตฝกท้ังเปลอืก ผลผลิตฝกปอกเปลือก และคาความหวาน เปนเกณฑสำคัญในการคัดเลอืก 
จากการวิเคราะหความแปรปรวนของการทดลอง พบวา พันธุกรรม (G) สภาพแวดลอม (E) และปฏิสัมพันธระหวางพันธุกรรมกับ
สภาพแวดลอม (GxE) มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ อยางไรก็ตาม ขนาดความแปรปรวนของสภาพแวดลอมมีขนาด
ใหญท่ีสุด รองลงมา คือ พันธุกรรม และ ปฏิสัมพันธระหวางพันธุกรรมกับสภาพแวดลอมมีขนาดเล็กมากแตความความแตกตางกัน
ทางสถิต ิความแปรปรวนหลักในการทดลองน้ีจึงเกิดข้ึนเน่ืองจากความแตกตางของสถานท่ีทำการทดลอง 
 

ผลผลิตฝกท้ังเปลือก 
ขาวโพดหวานลูกผสมดีเดนใหผลผลิตในแตละสภาพแวดลอมระหวาง 2,079-3,675 กิโลกรัมตอไร (Table 1) ขาวโพด

หวานลูกผสมที่เปนพันธุการคาใหผลผลิตในแตละสภาพแวดลอมอยูระหวาง 2,371-3,859 กิโลกรัมตอไร ขาวโพดหวานลูกผสม
ดีเดนสวนใหญใหผลผลิตนอยกวาขาวโพดหวานลูกผสมพันธุการคาที่ดีที่สุดในแตละสภาพแวดลอม ขาวโพดหวานลูกผสมดีเดน 
S20484 (G6) ใหผลผลิตไมแตกตางจากขาวโพดหวานลูกผสมพันธุการคาที่ดีที่สุดในสภาพแวดลอมเชียงใหม (CMI) ขอนแกน 
(KKN) กาญจนบุรี (KRI) และลพบุรี (LRI) โดยใหผลผลิตเทากับ 3,232 3,299 3,040 และ 3,234 กิโลกรัมตอไร ตามลำดับ และ 
ขาวโพดหวานลูกผสมดีเดน S20501(G7) ใหผลผลิตไมแตกตางจากขาวโพดหวานลูกผสมพันธุการคาที่ดีที่สุดในสภาพแวดลอม
ชัยนาท (CMI) ขอนแกน (KKN) และกาญจนบุรี (KRI) โดยใหผลผลิตเทากับ 3,240 3,216 และ 3,200 กิโลกรัมตอไร ตามลำดับ 
(Table 1) 

เมื่อพิจารณาความแตกตางของคาเฉลี่ยผลผลิตจากทุกสภาพแวดลอมของขาวโพดหวานลูกผสมดีเดน เปรียบเทียบกับขาวโพด
หวานลูกผสมท่ีเปนพันธุการคา (Table 1) พบวา ขาวโพดหวานลูกผสมดเีดนใหผลผลิตระหวาง 2,435-3,204 กิโลกรัมตอไร ขาวโพด
หวานลูกผสมพันธุการคาท่ีเปนพันธุเปรียบเทียบทุกพันธุใหผลผลติระหวาง 2,692-3,373 กิโลกรัมตอไร 

ขาวโพดหวานลูกผสมดีเดน S20484 (G6) และ S20501 (G7) ใหผลผลติเฉลี่ยทุกสภาพแวดลอม 3,125 และ 3,204 
กิโลกรมัตอไร ตามลำดับ มากกวาขาวโพดหวานลูกผสมท่ีเปนการคาพันธุสงขลา 84-1 (G9) (2,692 กิโลกรัมตอไร) อยางมีนัยสำคญั
ทางสถิต ิและไมแตกตางทางสถิตกัิบขาวโพดหวานลูกผสมท่ีเปนพันธุการคาอ่ืนๆ ทุกพันธุ สวนขาวโพดหวานลูกผสมดีเดน S18024 
(G1) ใหผลผลติ 2,998 กิโลกรัมตอไร ใหผลผลตินอยกวาขาวโพดหวานลูกผสมท่ีเปนการคาพันธุเอสเอ็ม 1351 (G14) (3,373 
กิโลกรมัตอไร) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ แตไมแตกตางทางสถิติกับขาวโพดหวานลูกผสมท่ีเปนพันธุการคาอ่ืนๆ ทุกพันธุ 

การประเมินพันธุท่ีสัมพันธกับพันธุในอุดมคติ ซึ่งตองเปนพันธุท่ีมีท้ังคาเฉลี่ยลักษณะทางการเกษตรท่ีสนใจสูง (มีอิทธิพล
หลักท่ี 1, PC1 มาก) และมีเสถียรภาพของพันธุกรรมในการแสดงลกัษณะน้ัน ๆ  สูง (มีอิทธิพลหลักท่ี 2, PC2 นอย) (Yan and Rajcan, 
2002; Yan and Kang, 2003) ถือไดวาเปนพันธุท่ีมีคณุคามาก (desirable genotype) ซึ่งพันธุในอุดมคติจะอยูบนเสนแกนคาเฉลี่ย
ของสภาพแวดลอม และอาจจะไมมีพันธุในอุดมคติอยูจริง แตสามารถใชเปนพันธุกรรมอางอิงสำหรับการประเมินพันธุได (Mitrovic 
et al., 2012) ดังน้ัน พันธุท่ีมีคุณคาจึงควรมลีำดับใกลเคียงกับพันธุในอุดมคติมากท่ีสุด (Kaya et al., 2006) จากภาพท่ี 1A (Figure 
1A) พบวา ขาวโพดหวานลูกผสมพันธุการคาท่ีเปนพันธุเปรียบเทียบพันธุเอสเอ็ม 1351 (G14) เปนพันธุท่ีมีเสนเวกเตอรอยูตรง
ตำแหนงพันธุในอุดมคติ ซึ่งเปนพันธุท่ีใหผลผลิตสูงและมีเสถียรภาพของพันธุในการใหผลผลติฝกท้ังเปลือกสูง รองลงมา ไดแก ไฮบ
ริกซ 59 (G15) และ ไฮบริกซ 81 (G16) ตามลำดับ ในขณะท่ีขาวโพดหวานลูกผสมดีเดน S20501 (G7) เปนลูกผสมท่ีมเีสถียรภาพ
ของพันธุสูง และยังคงอยูในขอบเขตของพันธุในอุดมคติ (วงกลมเสนประ) ถือไดวาเปนพันธุท่ีมีคณุคาในการใหผลผลิตฝกท้ังเปลือก 
รองลงมา คือ S20484 (G6) 

การพิจารณาความเหมาะสมของพันธุตอสภาพแวดลอมจากกราฟ Which-Won-Where biplot (Figure 1B) Yan and 
Kang (2003) ไดแนะนำวาเปนประโยชนในการจำแนกหรือคัดเลือกพันธุใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่มีความเกี่ยวของกับ
ปฏิสัมพันธระหวางพันธุกรรม และสภาพแวดลอมไดดี และสามารถจัดกลุมความสัมพันธของสภาพแวดลอมไดดวย (Gauch and 
Zobel, 1997) ขาวโพดหวานลูกผสมดีเดน S20501 (G7) ซึ่งมีศักยภาพในการใหผลผลิตดอยกวาขาวโพดหวานลูกผสมที่เปน
การคาพันธุเอสเอ็ม 1351 ไฮบริกซ 59 และ ไฮบริกซ 81 (Table 1) แตสามารถปลูกไดในสภาพแวดแวดลอมที่หลากหลายโดยท่ี
การใหผลผลิตในแตละสภาพแวดลอมไมแตกตางกันมากนัก เชนเดียวกับขาวโพดหวานลูกผสมดีเดน S20484 (G6) 

ผลผลิตฝกปอกเปลือก 
ขาวโพดหวานลูกผสมดีเดนใหผลผลิตฝกปอกเปลือกในแตละสภาพแวดลอมระหวาง 1,379-2,460 กิโลกรัมตอไร (Table 

2) ขาวโพดหวานลูกผสมที่เปนพันธุการคาใหผลผลิตระหวาง 1,536-2,671 กิโลกรัมตอไร ไมมีขาวโพดหวานลูกผสมดีเดนที่ใหผล
ผลิตสูงกวาขาวโพดหวานลูกผสมพันธุการคาที่ดีที่สุดในแตละสภาพแวดลอม ขาวโพดหวานลูกผสมดีเดน S18024 (G1) และ 
S20484 (G6) ใหผลผลิตฝกปอกเปลือกไมแตกตางจากขาวโพดหวานลูกผสมพันธุการคาที่ดีที่สุดในสภาพแวดลอมชัยนาท (CNT) 
กาญจนบุร ี(KRI) และ ลพบุรี (LRI) 

เมื่อพิจารณาความแตกตางของคาเฉลี่ยผลผลิตจากทุกสภาพแวดลอมของขาวโพดหวานลูกผสมดีเดน เปรียบเทียบกับ
ขาวโพดหวานลูกผสมท่ีเปนพันธุการคา (Table 2) พบวา ขาวโพดหวานลูกผสมดีเดนใหผลผลิตระหวาง 1,610-2,052 กิโลกรัมตอ
ไร ขาวโพดหวานลูกผสมที่เปนพันธุ การคาใหผลผลิตระหวาง 1,840-2,247 กิโลกรัมตอไร S20501 (G7) S20484 (G6) และ 
S18024 (G1)  ใหผลผลิต 2,052 1,996 และ 1,996 กิโลกรัมตอไร ตามลำดับ ไมแตกตางจากขาวโพดหวานลูกผสมที่เปนพันธุ
การคาทุกพันธุ ท่ีใหผลผลิตระหวาง 1,840-2,247 กิโลกรัมตอไร การใหผลผลิตฝกปอกเปลือกของขาวโพดหวานลูกผสมดีเดนท้ัง 3 
ลูกผสมขางตน สอดคลองกับการใหผลผลิตฝกท้ังเปลือก 
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การประเมินพันธุที่สัมพันธกับพันธุในอุดมคติ จากภาพท่ี 2A (Figure 2A) พบวา มีอิทธิพลหลักท่ี 1 (64.9%) มากกวา
อิทธิพลหลักท่ี 2 (19.0%) พันธุในอุดมคติจึงพิจารณาจากศักยภาพในการใหผลผลิตมากกวาเสถียรภาพของพันธุ อยางไรก็ตาม 
ขาวโพดหวานลูกผสมท่ีเปนการคาพันธุ ไฮบริกซ 59 (G15) และเอสเอ็ม 1351 (G14) มีตำแหนงอยูตรงจุดพันธุในอุดมคติ เน่ืองจาก
เปนพันธุ ที ่ใหผลผลิตสูง และมีเสถียรภาพในการใหผลผลิตสูง ขาวโพดหวานลูกผสมดีเดน S20501 (G7) นั้น ถึงแมวาจะมี
เสถียรภาพในการใหผลผลิตสูง แตตำแหนงอยูหางจากพันธุในอุดมคต ิเนื่องจาก ศักยภาพในการใหผลผลิตดอยกวาขาวโพดหวาน
ลูกผสมที่เปนการคาพันธุ ไฮบริกซ 59 (G15) และเอสเอ็ม 1351 (G14) (Table 2) อยางไรก็ตาม ขาวโพดหวานลูกผสมดีเดน 
S20501 (G7) S18024 (G1) และ S20484 (G6) มีศักยภาพในการใหผลผลิตฝกปอกเปลือกสูงกวาลูกผสมดีเดนอ่ืนๆ 

การพิจารณาความเหมาะสมของพันธุตอสภาพแวดลอมจากกราฟ Which-Won-Where biplot (Figure 2B) ขาวโพด
หวานลูกผสมท่ีเปนพันธุการคาหวาน 54 (G12) เอสเอ็ม 1351 (G14) ไฮบริกซ 59 (G15) และไฮบริกซ 81 (G16) เปนพันธุท่ีใหผล
ผลิตสูงในสภาพแวดลอมตางๆ เหนือกวาขาวโพดหวานลูกผสมดีเดนทุกลูกผสม อยางไรก็ตาม ขาวโพดหวานลูกผสมดีเดน S20501 
(G7) S18024 (G1) และ S20484 (G6) มีศักยภาพในการใหผลผลิตฝกปอกเปลือกในสภาพแวดลอมตาง ๆ สูงกวาลูกผสมดีเดนอ่ืน ๆ 

คาความหวาน 
ขาวโพดหวานลูกผสมดีเดนมีคาความหวานในแตละสภาพแวดลอมระหวาง 10.5-16.0 องศาบริกซ (Table 3) ขาวโพด

หวานลูกผสมท่ีเปนพันธุการคามีคาความหวานระหวาง 10.5-16.5 องศาบริกซ ขาวโพดหวานลูกผสมดีเดนสวนใหญมีคาความหวาน
นอยกวาขาวโพดหวานลูกผสมพันธุการคาที่มีคาความหวานสูงที่สุดในแตละสภาพแวดลอม  ขาวโพดหวานลูกผสมดีเดน S19060 
(G2) มีคาความหวานไมแตกตางจากขาวโพดหวานลูกผสมพันธุการคาที่มีคาความหวานสูงที่สุดในสภาพแวดลอมเชียงใหม (CMI) 
ชัยนาท (CNT) ขอนแกน (KKN) และสงขลา (SKA) ขาวโพดหวานลูกผสมดีเดน S19068 (G3) มีคาความหวานไมแตกตางจาก
ขาวโพดหวานลูกผสมพันธุการคาท่ีมีคาความหวานสูงท่ีสุดในสภาพแวดลอมเชียงใหม (CMI) ชัยนาท (CNT) กาญจนบุรี (KRI) และ
สงขลา (SKA) 

เมื่อพิจารณาความแตกตางของคาเฉลี่ยความหวานจากทุกสภาพแวดลอมของขาวโพดหวานลูกผสมดีเดน เปรียบเทียบกับ
ขาวโพดหวานลูกผสมที่เปนพันธุการคา (Table 3) พบวา ขาวโพดหวานลูกผสมดีเดนมีคาความหวานระหวาง 13.2-15.0 องศาบริกซ 
ขาวโพดหวานลูกผสมท่ีเปนพันธุการคามีคาความหวานระหวาง 13.1-16.0 องศาบริกซ  ขาวโพดหวานลูกผสมดีเดนทุกลูกผสมมีคา
ความหวานนอยกวาขาวโพดหวานลูกผสมท่ีเปนการคาพันธุสงขลา 84-1 (G9) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ขาวโพดหวานลูกผสมดเีดน 
จำนวน 6 ลูกผสม ไดแก S18024 (G1) S19060 (G2) S19068 (G3) S20008 (G4) S20484 (G6) และ S20502 (G8) มีคาความ
หวานมากกวาขาวโพดหวานลูกผสมท่ีเปนการคาพันธุชัยนาท 2 (G10) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ และไมแตกตางจากขาวโพดหวาน
ลูกผสมท่ีเปนพันธุการคาอ่ืน ๆ ทุกพันธุ 

การประเมินพันธุท่ีสัมพันธกับพันธุในอุดมคติ จากภาพท่ี 3 (Figure 3) พบวา มีอิทธิพลหลักท่ี 1 (64.4%) มากกวาอิทธิพล
หลักท่ี 2 (15.7%) พันธุในอุดมคติจึงพิจารณาจากศักยภาพของคาความหวานมากกวาเสถียรภาพของพันธุ ขาวโพดหวานลูกผสมท่ี
เปนการคาพันธุสงขลา 84-1 (G9) เปนพันธุท่ีมีคาความหวานสูง และมเีสถียรภาพของพันธุ เปนพันธุในอุดมคติ ถึงแมวาขาวโพด
หวานลูกผสมดีเดน S18024 (G1) S19060 (G2) และ S19068 (G3) จะไมมีตำแหนงอยูในขอบเขตของพันธุในอุดมคติ แตมีตำแหนง
อยูดานขวาของตำแหนงของคาเฉลี่ยสภาพแวดลอม (เสนตดัลูกศรสองดาน; Average Env) ทำใหมีคุณคามากกวาขาวโพดหวาน
ลูกผสมดเีดนอ่ืนๆ 

เมื่อพิจารณาศักยภาพโดยรวมของขาวโพดหวานลูกผสมดีเดน S18024 (G1) S20484 (G6) และ S20501 (G7) พบวา มี
ศักยภาพในการใหผลผลิตฝกทั้งเปลือก ฝกปอกเปลือก และมีคาความหวานสูง เหนือกวาขาวโพดหวานลูกผสมดีเดนอื่น ๆ และมี
ศักยภาพของพันธุใกลเคียงกับขาวโพดหวานลูกผสมที่เปนการคา ซึ่งเกษตรกรนิยมปลูกสำหรับการผลิตเขาโรงงานอุตสาหกรรม 
อยางไรก็ตาม นอกจากศักยภาพของพันธุดังกลาวขางตนแลว ลักษณะอื่นๆ เชน สีเมล็ด ขนาดเมล็ด รูปทรงฝก ของขาวโพดหวาน
ลูกผสมดีเดนขางตนไมแตกตางจากขาวโพดหวานลูกผสมท่ีเปนการคา ซึ่งขาวโพดหวานลูกผสมดีเดนดังกลาวควรไดรับการประเมิน
ศักยภาพของพันธุในสภาพแวดลอมที่มีความหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่แหลงปลูกขาวโพดหวานที่สำคัญ และประเมิน
ความพึงพอใจของเกษตรกรและผูบริโภค ในการเปรียบเทียบพันธุในไรเกษตรกรตามขั้นตอนการทดสอบและประเมินพันธุตอไป 
หากภาครัฐสามารถเผยแพรพันธุใหมสูเกษตรกรได จะชวยใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิตจากคาเมล็ดพันธุ ซึ่งผลิตโดย
หนวยงานภาครัฐไดไมนอยกวารอยละ 30-40 ภาคเอกชนหรือผูประกอบการรายยอยสามารถใชประโยชนจากสายพันธุพอแม เพ่ือ
การใชประโยชนในโครงการปรับปรุงพันธุขาวโพดหวานของตนเอง ชวยใหเปนการใชประโยชนจากเชื้อพันธุกรรมที่พัฒนาจาก
ภาครัฐใหกอเกิดประโยชนยิ่งข้ึนไป 
 
สรุปผล  

คัดเลือกขาวโพดหวานลูกผสมดีเดน S18024 S20484 และ S20501 ซึ่งมีศักยภาพในการใหผลผลิตฝกท้ังเปลือกระหวาง 
2,998-3,204 กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิตฝกปอกเปลือกระหวาง 1,996-2,052 กิโลกรัมตอไร คาความหวานระหวาง 14.1-14.5 
องศาบริกซ เพื่อนำไปประเมินศักยภาพของพันธุในสภาพแวดลอมที่มีความหลากหลายมากขึ้น และประเมินความพึงพอใจของ
เกษตรกรและผูบริโภคในข้ันตอนการเปรียบเทียบพันธุในไรเกษตรกรตามข้ันตอนการทดสอบและประเมินพันธุตอไป 
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Figure 1A The GGE biplot-genotype view show the mean performance and stability of the 16 genotypes for 

yield with husk and compare the genotypes with respect to the ideal genotype 
 

 
Figure 1B The which-won-where view of the GGE biplot show which genotypes performed bets in which 

environments for yield with husk 
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Figure 2A The GGE biplot-genotype view show the mean performance and stability of the 16 genotypes for 

yield without husk and compare the genotypes with respect to the ideal genotype 

 

 
Figure 2B The which-won-where view of the GGE biplot show which genotypes performed bets in which 

environments for yield without husk 
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Figure 3  The GGE biplot-genotype view show the mean performance and stability of the 16 genotypes for 

sweetness and compare the genotypes with respect to the ideal genotype 
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Table 1 Yield with husk (kg.rai-1) of 8 elite sweet corn hybrids compared with 8 commercial hybrid sweet corn varieties across 7 locations; Chiang Mai (CMI, E1), Chai Nat 
(CNT, E2), Khon Kaen (KKN, E3), Kanchanaburi (KRI, E4), Lop Buri (LRI, E5), Songkhla (SKA, E6) and Sukhothai (STI, E7) in early rainy season of 2021 

 
+ = significant pairwise comparisons of elite hybrids compared with the best checker (bold value) in each environment by LSD test at P ≤ 0.05 
* = significant pairwise comparisons compared with checks by LSD test at P≤ 0.05 
 
 
 
 
 

Genotype (G) Environment (E)   E-combined (kg.rai-1) 
 CMI CNT KKN KRI LRI SKA STI  G-mean Different with comparison varieties 
 (E1) (E2) (E3) (E4) (E5) (E6) (E7)   G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 
S18024 (G1)  3,055+   2,920+   2,490+   2,704+   3,192+   3,675   2,952+    2,998  306 3 -83 -115 -15 -375* -241 -205 

S19060 (G2)  2,903+   2,720+   2,562+   2,464+   2,940+   3,058+   2,523+    2,739  47 -256 -342 -374* -274 -634* -500* -464* 
S19068 (G3)  2,420+   2,640+  2,460+   2,368+   2,730+   2,719+   2,457+    2,542  -150 -453* -539* -571* -471* -831* -697* -661* 
S20008 (G4)  2,530+   2,880+   2,664+   2,608+   2,310+   3,073+   2,086+    2,593  -99 -402* -488* -520* -420* -780* -646* -610* 
S20270 (G5)  2,564+   2,720+   2,947+   2,368+   2,499+   2,624+   2,240+    2,566  -126 -429* -515* -547* -447* -807* -673* -637* 
S20484 (G6)  3,232   2,920+   3,299   3,040   3,234   3,349+   2,804+    3,125  433* 130 44 12 112 -248 -114 -78 

S20501 (G7)  3,019+   3,240   3,216   3,200   3,150+   3,529+   3,075+    3,204  512* 209 123 91 191 -169 -35 1 

S20502 (G8)  2,376+   2,240+   2,500+   2,536+   2,688+   2,625+   2,079+    2,435  -257 -560* -646* -678* -578* -938* -804* -768* 
Songkhla 84-1 (G9)  2,663   3,000   2,698   2,464   2,531   3,116   2,371    2,692   -303 -389* -421* -321 -681* -547* -511* 

Chai Nat 2 (G10)  3,273   3,080   2,421   3,056   3,276   3,086   2,776    2,995    -86 -118 -18 -378* -244 -208 
Jumbo Sweet (G11)  3,018   2,960   3,164   2,776   2,856   3,853   2,937    3,081     -32 68 -292 -158 -122 
Wan 54 (G12)  2,967   3,520   3,403   2,912   2,520   3,596   2,875    3,113      100 -260 -126 -90 
Wan 56 (G13)  2,597   3,520   3,014   2,608   2,478   3,859   3,018    3,013       -360* -226 -190 
SM1351 (G14)  3,350   3,520   3,486   3,072   3,234   3,848   3,101    3,373        134 170 

HiBrix59 (G15)  3,412   3,113   3,030   2,880   3,234   3,661   3,342    3,239         36 
HiBrix 81 (G16)  2,931   2,960   2,987   2,944   3,486   3,630   3,484    3,203          
E-mean  2,894   2,997   2,896   2,750   2,897   3,331   2,757   2,932         
C.V. (%) 11.6 13.3 13.2 10.0 12.8 13.1 14.3  13.6         
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Table 2 Yield without husk (kg.rai-1) of 8 elite sweet corn hybrids compared with 8 commercial hybrid sweet corn varieties across 7 locations; Chiang Mai (CMI, E1), Chai Nat 
(CNT, E2), Khon Kaen (KKN, E3), Kanchanaburi (KRI, E4), Lop Buri (LRI, E5), Songkhla (SKA, E6) and Sukhothai (STI, E7) in early rainy season of 2021 

+ = significant pairwise comparisons of elite hybrids compared with the best checker (bold value) in each environment by LSD test at P ≤ 0.05 
* = significant pairwise comparisons compared with checks by LSD test at P≤ 0.05 
 
 
 
 
 
 

Genotype (G) Environment (E)   E-combined (kg.rai-1) 
 CMI CNT KKN KRI LRI SKA STI  G-mean Different with comparison varieties 
 (E1) (E2) (E3) (E4) (E5) (E6) (E7)   G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 
S18024 (G1)  1,971+   2,080   1,591+   1,696   2,184   2,339+   2,112+    1,996  156 -40 -44 -80 -36 -251 -199 -162 

S19060 (G2)  1,970+   2,080   1,767+   1,568+   2,184   2,088+   1,919+    1,939  99 -97 -101 -137 -93 -308* -256 -219 
S19068 (G3)  1,540+   1,800+   1,715 +  1,424+   1,932+   1,906+   1,794+    1,730  -110 -306* -310* -346* -302* -517* -465* -428* 
S20008 (G4)  1,529+   2,000   1,891+   1,728   1,428+   2,007+   1,468+    1,722  -118 -314* -318 * -354* -310* -525* -473* -436* 
S20270 (G5)  1,691+   1,840+   2,034+   1,504+   1,764+   1,759+   1,618+    1,744  -96 -292* -296* -332* -288* -503* -451* -414* 
S20484 (G6)  1,865+   2,080   2,013+   1,728   2,184   2,192+   1,912+    1,996  156 -40 -44 -80 -36 -251 -199 -162 

S20501 (G7)  1,814+   2,280   1,823+   1,920   1,953+   2,460+   2,116+    2,052  212 16 12 -24 20 -195 -143 -106 

S20502 (G8)  1,379+   1,600+   1,497+   1,712   1,806+   1,743+   1,534+    1,610  -230 -426* -430* -466* -422* -637* -585* -548* 
Songkhla 84-1 (G9)  1,832   2,120   1,847   1,536   1,743   2,003   1,797    1,840   -196 -200 -236* -192 -407* -355 * -318* 

Chai Nat 2 (G10)  1,986   2,280   1,738   1,904   2,184   2,144   2,016    2,036    -4 -40 4 -211 -159 -122 
Jumbo Sweet (G11)  2,032   2,160   2,033   1,632   1,890   2,393   2,141    2,040     -36 8 -207 -155 -118 
Wan 54 (G12)  1,871   2,400   2,407   1,744   1,638   2,412   2,060    2,076      44 -171 -119 -82 
Wan 56 (G13)  1,768   2,360   2,111   1,536   1,764   2,533   2,150    2,032       -215 -163 -126 
SM1351 (G14)  2,244   2,360   2,366   1,808   2,135   2,629   2,190    2,247        52 89 

HiBrix59 (G15)  1,931   2,287   2,161   1,792   2,058   2,671   2,465    2,195         37 
HiBrix 81 (G16)  1,814   2,160   1,988   1,728   2,352   2,516   2,550    2,158          
E-mean  1,827   2,118   1,936   1,685   1,950   2,237   1,990    1,963          
C.V. (%) 12.1 11.7 13.3 9.1 13.1 13.2 14.5  14.9         
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Table 3 Sweetness (°Brix) of 8 elite sweet corn hybrids compared with 8 commercial hybrid sweet corn varieties across 7 locations; Chai Nat Chiang Mai (CMI, E1), Chai Nat 
(CNT, E2), Khon Kaen (KKN, E3), Kanchanaburi (KRI, E4), Lop Buri (LRI, E5), Songkhla (SKA, E6) and Sukhothai (STI, E7) in early rainy season of 2021 

 
+ = significant pairwise comparisons of elite hybrids compared with the best checker (bold value) in each environment by LSD test at P ≤ 0.05 
* = significant pairwise comparisons compared with checks by LSD test at P≤ 0.05 

Genotype (G) Environment (E)   E-combined (°Brix) 
 CMI CNT KKN KRI LRI SKA STI  G-mean Different with comparison varieties 
 (E1) (E2) (E3) (E4) (E5) (E6) (E7)   G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 
S18024 (G1) 15.2+ 14.6+ 14.5 13.9+ 14.5+ 14.0+ 15.0+  14.5 -1.5* 1.4* -0.5 0.1 -0.3 -0.1 0.0 0.4 

S19060 (G2) 15.8 15.7 14.5 13.8+ 14.9+ 16.0 13.4+  14.9 -1.1* 1.8* -0.1 0.5 0.1 0.3 0.4 0.8 
S19068 (G3) 15.2 15.7 13.5+ 15.6 15.2+ 15.6 14.0+  15.0 -1.0* 1.9* 0.0 0.6 0.2 0.4 0.5 0.9 
S20008 (G4) 14.9+ 14.5+ 12.0+ 14.4+ 14.7+ 14.2+ 15.5  14.3 -1.7* 1.2* -0.7 -0.1 -0.5 -0.3 -0.2 0.2 
S20270 (G5) 15.0+ 13.1+ 12.9+ 13.5+ 14.2+ 14.5+ 14.8+  14.0 -2.0* 0.9 -1.0* -0.4 -0.8 -0.6 -0.5 -0.1 
S20484 (G6) 15.5 14.6+ 13.8+ 14.0+ 14.5+ 14.6+ 14.0+  14.4 -1.6* 1.3* -0.6 0.0 -0.4 -0.2 -0.1 0.3 

S20501 (G7) 14.7+ 14.5+ 14.0+ 13.8+ 14.1+ 14.5+ 13.0+  14.1 -1.9* 1.0* -0.9 -0.3 -0.7 -0.5 -0.4 0.0 

S20502 (G8) 13.1+ 12.8+ 10.5+ 14.3+ 13.6+ 13.5+ 14.5+  13.2 -2.8* 0.1 -1.8* -1.2* -1.6* -1.4* -1.3* -0.9 
Songkhla 84-1 (G9) 16.1 16.5 15.0 16.1 16.2 16.0 16.3  16.0  2.9* 1.0* 1.6* 1.2* 1.4* 1.5* 1.9* 

Chai Nat 2 (G10) 14.0 13.6 10.5 13.1 13.5 13.7 13.2  13.1   -1.9* -1.3* -1.7* -1.5* -1.4* -1.0* 
Jumbo Sweet (G11) 15.3 15.9 14.5 14.1 15.1 15.0 15.3  15.0    0.6 0.2 0.4 0.5 0.9 
Wan 54 (G12) 14.7 15.0 13.0 13.8 14.6 15.0 14.5  14.4     -0.4 -0.2 -0.1 0.3 
Wan 56 (G13) 15.3 14.5 14.5 14.0 14.9 15.4 15.3  14.8      0.2 0.3 0.7 
SM1351 (G14) 15.7 15.1 14.0 14.3 14.7 14.0 14.5  14.6       0.1 0.5 
HiBrix59 (G15) 16.3 14.0 13.5 13.9 14.6 15.0 14.0  14.5        0.4 
HiBrix 81 (G16) 15.5 14.5 12.0 14.3 14.5 15.4 12.7  14.1         
E-mean 15.2 14.7 13.3 14.2 14.6 14.8 14.4  14.4         
C.V. (%) 5.9 7.3 10.5 5.2 4.4 5.4 6.9  7.4         
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บทคัดยอ 

ภาคใตมีการนำเขาและขนสงขาวโพดเลี้ยงสัตวจากตางภูมิภาคเพื่อนำมาผลิตอาหารสัตวที่โรงงานขนาดใหญ 3 แหง ใน
จังหวัดสงขลา สงผลตอตนทุนราคาวัตถุดิบอาหารสัตวที่สูงขึ้น วัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อทดสอบการเจริญเติบโตและผลผลิต
ของขาวโพดเลี้ยงสัตว 6 สายพันธุ ตอวันปลูกที่แตกตางกันในจังหวัดสงขลา ดำเนินการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวพันธุการคา 4 สาย
พันธุ ไดแก Pacific339 Pacific789 NK6253 และ S7328 และพันธุกอนการคา 2 สายพันธุ ไดแก CP57/3MF และ CP58/S ในป  
2563 จำนวน 3 วันปลูก ไดแก 8 กุมภาพันธ 18 กรกฎาคม และ 6 กันยายน บันทึกขอมูลดินและสภาพอากาศ ผลการศึกษาพบวา 
วันปลูกที่ 3 สงผลใหขาวโพดมีความสูงตน น้ำหนักแหงฝก และน้ำหนักแหงเมล็ด สูงกวาวันปลูกที่ 1 และ 2 อยางมีนัยสำคัญยิ่ง 
ขณะที่วันออกดอก อายุเก็บเกี่ยว ดัชนีพื้นที่ใบ น้ำหนักแหงตนและใบ และจำนวนเมล็ด ไมแตกตางทางสถิติกับวันปลูกที่ 2 การ
เปรียบเทียบระหวางสายพันธุ พบวาพันธุ S7328 มีดัชนีพ้ืนท่ีใบสูงกวาพันธุอ่ืนอยางมีนัยสำคัญยิ่ง รวมถึงมีน้ำหนักแหงตนและใบสูง
กวาสายพันธุอื่นอยางมีนัยสำคัญ ขณะที่ลักษณะผลผลิต พบวาวันปลูกที่ 3 สายพันธุ CP58/S มีน้ำหนักแหงฝก น้ำหนักแหงเมล็ด 
และจำนวนเมล็ดสูงกวาสายพันธุอื่นอยางมีนัยสำคัญยิ่ง สวนวันปลูกที่ 1 และ 2 ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ โดยน้ำหนักแหง
เมล็ดท้ังหมดท้ัง 3 วันปลูกมีคาระหวาง 6.5−11.7 ตันตอเฮกตาร ซึ่งมากกวาคาเฉลี่ยผลผลิตของประเทศ ดังน้ัน วันปลูกท่ี 3 สงผล
ใหขาวโพดเลี้ยงสัตวมีการเติบโตและผลผลิตสูงสุด เน่ืองจากมีสภาพอากาศท่ีเหมาะสม และขาวโพดพันธุ S7328 มีศักยภาพในการ
เติบโตทางลำตนและใบสูงสุด และพันธุ CP58/S เปนพันธุที่มีศักยภาพในการใหผลผลิตสูงสุดสำหรับวันปลูกที่ 3 ในพื้นที่จังหวัด
สงขลา อยางไรก็ตาม การปลูกในชวงวันปลูกท่ี 3 สงผลใหขาวโพดมีความช้ืนสูง อาจสงผลตอคุณภาพเมล็ดและการเขาทำลายของ
โรคและแมลงไดงาย ผลการศึกษานี้เปนการศึกษาเบื้องตน ภายหลังการศึกษานี้มีการศึกษาเพิ่มเติมโดยใชแบบจำลองการ
เจริญเติบโตของพืชในการจำลองการการเจริญเติบโตและผลผลิตในพื้นที่ภาคใต เพื่อหาพื้นที่ปลูกที่มีศักยภาพในการผลิตขาวโพด
เลี้ยงสัตวตอไป 
คำสำคัญ: ขาวโพดเลี้ยงสัตว พันธุการคา วันปลูก โรงงานอาหารสัตว 
 

Abstract 
Field corn is always imported and transported from other regions for animal feed production at three 

feed mills in Songkhla province, affecting feed prices increases. The objective of this study was to evaluate the 
growth and yield of six field corn varieties responses to different planting dates in Songkhla province. Four 
commercial varieties (Pacific339, Pacific789, NK6253 and S7328) and two pre-commercial varieties (CP57/3MF 
and CP58/S) were planted during the year 2020 at three planting dates. i.e., 8 February, 18 July and 6 September. 
Data was recorded for growth and yield as well as soil characteristics and weather condition at the experiment 
site. The results showed that the 3rd planting date gave plant height, dry weight of unhusked ears and seeds 
significantly higher than the 1st and 2nd planting dates. However, flowering date, physiological maturity date, LAI, 
stem and leaf dry weight and number of seeds were not significant different from the 2nd planting date. 
Comparison between varieties showed that S7328 had the highest values of LAI, stem and leaf dry weight. For 
yield, it was found that dry weight of unhusked ears and seeds and number of seeds of CP58/S derived from 
the 3rd planting date were significantly higher than other varieties, but for the 1st and 2nd planting date did not 
significant different. Seed dry weight of all three planting dates was between 6.5−11.7 tons/ha. Which is greater 
than the national average yield. Therefore, the 3rd planting date resulted in the highest growth and yield of field 
corn and S7328 had the highest growth of leaf and stem potential when planting in Songkhla province. In 
addition, CP58/S had the highest yield potential for the 3rd planting date. However, the 3rd planting date resulted 
in high humidity of field corn. May decrease seed quality and easy infestation of diseases and insects. These 
results are preliminary studies. Further study by using crop simulation model to simulate growth, development 
and yield of field corn in other locations of the southern region to find potential planting areas. 
Keywords: Field corn, Commercial variety, Planting date, Feed mill 
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บทนำ  
อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวท่ีเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วเพ่ือตอบสนองตอการเพ่ิมข้ึนของจำนวนประชากร

โลก สงผลใหความตองการอาหารสัตวเพิ่มขึ้น ขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนวัตถุดิบหลักซึ่งมีสัดสวนสูงกวา 41.7% (สมาคมผูผลิตอาหาร
สัตวไทย, 2562) ในป พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีความตองการใชขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนวัตถุดิบอาหารสัตว 8,514,090.7 ตัน 
(สมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทย, 2562) ในขณะที่มีผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวเพียง 5,091,690 ตัน (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2562) ทำใหตองนำเขาจากตางประเทศเพื่อใหเพียงพอกับความตองการใช ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกหลักอยูในภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ตามลำดับ สวนภาคใตไมปรากฏขอมูลพื้นที่ปลูก (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562) 
อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวเพ่ือการบริโภคเปนหน่ึงในอาชีพท่ีสำคัญของภาคใต ซึ่งมีความตองการใชขาวโพดเลี้ยงสัตว
ประมาณ 1.2 ลานตันตอป (ยุทธนา, 2564) ทำใหตองมีการขนสงมาจากภูมิภาคอ่ืนเพ่ือใชเปนวัตถุดิบแกโรงงานผลิตอาหารสัตว 3 
แหง ที่ตั้งอยูในจังหวัดสงขลา ไดแก โรงงานผลิตอาหารสัตวปกและสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 1) บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จำกัด 
(มหาชน) 2) บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) และ 3) โรงงานผลิตอาหารสัตวน้ำ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟดมิลล จำกัด (มหาชน) 
(สมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทย, 2551) การนำเขาและขนสงจากตางภูมิภาคสงผลตอราคาวัตถุดิบ ทำใหราคาอาหารสัตวสูงขึ้น จึง
กระทบตอตนทุนของเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ในขณะที่ราคาจำหนายสินคาปศุสัตวถูกควบคุมโดยกระทรวงพาณิชย และเปนอัตรา
เดียวกันท้ังประเทศ การสงเสริมการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในพ้ืนท่ีภาคใตจึงอาจชวยลดราคาวัตถุดิบอาหารสตัวได อีกท้ังยังเปนการ
เพิ่มความมั่นคงทางดานอาหาร เพ่ิมเสถียรภาพในการผลิต ลดการพึ่งพาจากตางประเทศ รวมถึงสามารถสงเสริมการปลูกรวมกับ
พืชอ่ืน ๆ หรือปลูกเปนพืชหลังนาได จึงชวยเพ่ิมสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานท่ีไมเพียงแตในตลาดขาวโพดเลี้ยงสัตวเทาน้ัน แต
ยังรวมไปถึงพืชอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีการสงเสริมการปลูกรวมดวย ชวยลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว สรางความหลากหลายของพืชปลูกหรือเพ่ิม
การปลูกพืชหมุนเวียน เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพ้ืนท่ี ทำใหเกษตรกรสามารถกระจายความเสี่ยงจากการประสบปญหาราคา
ผลผลิตตกต่ำ และชวยใหเกษตรกรมีรายไดและอาชีพท่ีมั่นคงมากข้ึน  
 โดยปกติเกษตรกรนิยมปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว 2 รุน ไดแก รุนที่ 1 ในชวงเดือนมีนาคม–ตุลาคม และรุนที่ 2 ในชวงเดือน
พฤศจิกายน–กุมภาพันธ (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5, 2562) มีผลผลิตทั้งประเทศรุนที่ 1 และ 2 ในป พ.ศ. 2563 
เฉลี่ย 705 และ 779 กิโลกรัมตอไร ตามลำดับ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2563) ซึ่งพ้ืนท่ีปลูกท่ัวประเทศกวารอยละ 90 เปน
พื้นที่นอกเขตชลประทานและอาศัยน้ำฝนในการปลูก จึงมักจะประสบปญหาภัยแลงหรือฝนทิ้งชวง (สำนักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดนครราชสีมา, 2561) การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวจึงลดลง เกษตรกรเปลี่ยนไปปลูกมันสำปะหลังท่ีทนแลง และเปลี่ยนไปปลูก
พืชอายุสั้นและใชน้ำนอยมากข้ึน เชน ขาวโพดตัดตนสดและถั่วเหลือง เปนตน ในขณะที่ภาคใตมีฝนตกชุกและกระจายตัวอยาง
สม่ำเสมอเกือบตลอดทั้งป จึงมีโอกาสประสบปญหาภัยแลงไดนอย ขาวโพดเลี้ยงสัตวจึงอาจสามารถเติบโตและพัฒนาไดดีในพื้นท่ี
ภาคใต ดังน้ัน การทดลองน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาศักยภาพการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวโพดเลี้ยงสัตวพันธุการคา 4 สาย
พันธุ และพันธุกอนการคา 2 สายพันธุ ภายใตสภาพการปลูกในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อเปนแนวทางในการแนะนำเกษตรกรตอไป 
รวมถึงสามารถรวบรวมนำไปเปนฐานขอมูลเพื่อใชรวมกับแบบจำลองการเจริญเติบโตของพืช ในการศึกษาพื้นที่อื่น ๆ ซึ่งสามารถ
พัฒนาเพ่ือการวางแผนการปลูกใหเกษตรกรตอไปไดอีกดวย 
 
อุปกรณและวิธีการ 

ทำการทดลองที่แปลงภาควิชาพืชศาสตร คณะทรพัยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จำนวน 3 วันปลูกในป 
พ.ศ. 2563 ไดแก 1) 8 กุมภาพันธ 2) 18 กรกฎาคม และ 3) 6 กันยายน วางแผนการทดลองแบบบล็อกสุมสมบูรณ (Randomized 
Complete Block Design; RCB) จำนวน 6 ทรีตเมนต แตละทรีตเมนตคือสายพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว ซึ่งเปนพันธุการคา 4 สาย
พันธุ ไดแก แปซิฟก 339 แปซิฟก 789 NK6253 และ S7328 และพันธุกอนการคา 2 สายพันธุ คือ CP57/3MF และ CP58/S ทรีต
เมนตละ 4 บล็อก ปลูกที่ระยะปลูก 25x75 เซนติเมตร ระดับความลึก 4 เซนติเมตร หลังปลูกทำการฉีดยาควบคุมวัชพืชชนิดกอน
เมล็ดวัชพืชงอก วางแผนและติดตั้งระบบน้ำหยด โดยใชหัวน้ำหยดท่ีมีอัตราการไหล 2 ลิตรตอช่ัวโมง เสียบติดกับทอ PE ท่ีถูกเจาะรู 
ระยะระหวางรู 25 เซนติเมตร และใชเทปน้ำหยดที่มีอัตราการไหล 3 ลิตรตอชั่วโมง ระยะหางระหวางรู 20 เซนติเมตร จำนวน 1 
เสนตอแถว ใหน้ำทันทีหลังปลูกและใหน้ำวันละ 2 ครั้ง เวลา 8.00 น. และ 16.00 น. เปนเวลาประมาณ 15–25 นาที สวนในฤดูฝน
จะใหน้ำเมื่อฝนทิ้งชวงประมาณ 2–3 วัน ใหปุยไนโตรเจนสูตร 46–0–0 อัตรา 15 กิโลกรัมตอไรตอครั้ง ครั้งแรกเมื่อตนกลาอายุ
ประมาณ 25–30 วัน และครั้งที่สองเมื่ออายุครบ 45–50 วัน ตรวจการระบาดของแมลงและหนอนกระทู และใชสารกำจัดศัตรูพืช
ในการควบคุมการระบาด 
 

1. การบันทึกขอมูล 

1.1 ขอมูลสภาพอากาศ 
บันทึกขอมูลสภาพอากาศรายวันจากสถานีตรวจอากาศ ณ แปลงทดลอง ขอมูลท่ีบันทึกประกอบดวย อุณหภูมิสูงสุดและ

ต่ำสุด ปริมาณน้ำฝน ความช้ืนสัมพัทธ และคารังสีดวงอาทิตย 
1.2 ขอมูลดิน 
เก็บตัวอยางดินกอนทำการปลูกที่ 4 ระดับความลึก ไดแก 0–20, 20–40, 40–60 และ 60–80 เซนติเมตร วิเคราะหคา

ทางเคมีและกายภาพของดิน ไดแก เนื้อดิน คาความเปนกรดดาง ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด ความจุ
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แลกเปลี่ยนแคตไอออน (cation exchange capacity: CEC) ความจุสนาม (field capacity: FC) และจุดเหี่ยวถาวร (permanent 
wilting point: PWP) ท่ีหองปฏิบัติการภาควิชาปฐพีศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

1.3 ขอมูลพัฒนาการและเติบโตแบบไมทำลายตน 
สุมเลือกตนขาวโพดเลี้ยงสัตวทรีตเมนตละ 10 ตนของในแตละบล็อก ตรวจนับระยะพัฒนาการของขาวโพดทุกวัน ท้ัง

ระยะการเติบโตทางลำตนและใบ (vegetative; V) และระยะการเจริญพันธุ (reproductive; R) และบันทึกความสูงตนทุก ๆ 7 วัน 
1.4 ขอมูลพัฒนาการและเติบโตแบบทำลายตน 
สุมตนตัวอยางใหเปนตัวแทนประชากรในพื้นที่ 1 ตารางเมตร จำนวน 6 ตน เมื่ออายุครบ 15 วันหลังปลูก และเมื่ออายุ

ครบทุก ๆ 30 วัน จนถึงระยะสุกแกทางสรีระวิทยา (ปรากฏ bleak layer มากกวา 50% ของฝก) บันทึกขอมูลพื้นที่ใบและช่ัง
น้ำหนักสดฝกปอกเปลือก (husked ears) เพื่อนำไปคำนวณหาความชื้น จากนั้นนำไปอบแหงที่อุณหภูมิ 70 ºซ. เปนระยะเวลา
ประมาณ 7 วัน จนน้ำหนักคงท่ี บันทึกขอมูลน้ำหนักแหงตน ใบ ฝก ฝกปอกเปลือก เมล็ด น้ำหนักแหงสวนเหนือพ้ืนดิน และจำนวน
เมล็ด  

 

2. การคำนวณการเติบโตของพืชตอพ้ืนท่ี 

คำนวณสัดสวนของสวนประกอบตาง ๆ ตอตน โดยนำน้ำหนักแหงของแตละสวนประกอบพืช หรือจำนวนฝก หรือจำนวน
เมล็ด หารดวยน้ำหนักแหงสวนเหนือพ้ืนดินท้ังหมดของตนน้ัน ๆ สวนสัดสวนพ้ืนท่ีใบจำเพาะคำนวณไดจากพ้ืนท่ีใบหารดวยน้ำหนัก
แหงใบของตนนั้น ๆ จากนั้นนำไปคิดสัดสวนของสวนประกอบตาง ๆ ตอพื้นที่ ตามวิธีการคำนวณจากหนังสือ DSSAT version 3 
volume 4 (Hoogenboom et al., 1999) ดังน้ี 
 พ้ืนท่ีใบ = น้ำหนักสวนเหนือพ้ืนดิน (กรัมตอตร.ม.) x สัดสวนน้ำหนักแหงใบ x สัดสวนพ้ืนท่ีใบจำเพาะ (ตร.ม.ตอกรัม) 
 ใบ = น้ำหนักแหงสวนเหนือพ้ืนดิน (กรัมตอตร.ม.) x สัดสวนน้ำหนักแหงใบ 
 ตน = น้ำหนักแหงสวนเหนือพ้ืนดิน (กรัมตอตร.ม.) x สัดสวนน้ำหนักแหงตน 
 ฝก = น้ำหนักแหงสวนเหนือพ้ืนดิน (กรัมตอตร.ม.) x สัดสวนน้ำหนักแหงฝก 
 เมล็ด = น้ำหนักแหงสวนเหนือพ้ืนดิน (กรัมตอตร.ม.) x สัดสวนน้ำหนักแหงเมล็ด 
 จำนวนเมล็ด = น้ำหนักแหงสวนเหนือพ้ืนดิน (กรัมตอตร.ม.) x สัดสวนจำนวนเมล็ดจำเพาะ (เมล็ดตอกรมั) 
 

3. การคำนวณความชื้นฝกปอกเปลอืก 

ความช้ืน (ตอน้ำหนักสด) = 
(น้ำหนักสด–น้ำหนกัแหง)

น้ำหนักสด
 x 100 % 

4. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

วิเคราะหความแปรปรวนเพื่อตรวจสอบความแตกตางของขอมูล และเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี ่ยดวยวิธี 
Duncan's New Multiple Range Test (DMRT) ดวยโปรแกรม R (R-language and environment for statistical computing 
and graphics) version 4.2.0  
 

ผลและวิจารณผลการทดลอง  
1. สภาพภูมิอากาศ 

สภาพภูมิอากาศระหวางการศึกษาของวันปลูกที่ 1 พบวาอุณหภูมิสูงสุดในชวงระยะการเติบโตทางลำตนและใบมีคา
ระหวาง 29.36–36.65 ºซ. และชวงระยะการเจริญพันธุ 29.48−36.65 ºซ. ซึ่งสูงกวาในชวงวันปลูกที่ 2 ท่ีมีคาระหวาง 29.62–
35.10 ºซ. และ 26.10–33.98 ºซ. ตามลำดับ และวันปลูกที่ 3 ที่อุณหภูมิระหวาง 26.10–33.98 ºซ. และ 24.33–33.70 ºซ. 
ตามลำดับ ขณะที่อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับขาวโพดเลี้ยงสัตวอยูในชวง 25−35 ºซ. (Sanchez et al., 2013; สถาบันวิจัยพืชไร
และพืชทดแทนพลังงาน, 2563) อุณหภูมิระหวางวันปลูกที่ 2 และ 3 จึงมีความเหมาะสมมากกวาวันปลูกที่ 1 เนื่องจากมีคาสูงสุด
ของอุณหภูมิท่ียังคงอยูในเกณฑเหมาะสม สวนคารังสีดวงอาทิตย วันปลูกท่ี 1 มีคาเฉลี่ยตลอดชวงการทดลองสูงสุดท่ี 19.07 เมกะ
จูลตอตารางเมตรตอวัน วันปลูกท่ี 2 มีคา 15.21 เมกะจูลตอตารางเมตรตอวัน และวันปลูกท่ี 3 มีคา 13.21 เมกะจูลตอตารางเมตร
ตอวัน ขณะท่ีความชื้นสัมพัทธมีคาเฉลี่ยตลอดชวงการปลูกของวันปลูกที่ 1 2 และ 3 เทากับ 52.67 %, 63.25 % และ 69.34 % 
ตามลำดับ ซึ่งมีความสอดคลองกับปริมาณน้ำฝน โดยวันปลูกที่ 1 มีปริมาณฝนสะสมต่ำสุดที่ 201.0 มม. ถัดมาเปนวันปลูกที่ 2 ท่ี 
833.7 มม. และสูงสุดในวันปลูกท่ี 3 ท่ี 1224.1 มม. (Figure 1) ท้ังน้ี ปริมาณน้ำท่ีขาวโพดเลี้ยงสัตวตองการตลอดฤดูกาลประมาณ 
600−800 มิลลิเมตร (ศูนยวิจัยพืชไรนครสวรรค, 2559; Thomas et al., 2018) สภาพอากาศดังกลาวสอดคลองกับฤดูกาลในชวง
ป เน่ืองจากวันปลูกท่ี 1 อยูในชวงฤดูแลง และวันปลูกท่ี 2 และ 3 อยูในชวงฤดูฝนของภาคใต 
2. ดิน 
 ดินในแปลงปลูกที่ความลึก 0−80 ซม. มีลักษณะเปนดินรวนเหนียวปนทราย คุณสมบัติทางฟสิกสของดิน ไดแก คา FC 
และ PWP มีคาในชวง 17.70−20.18 % และ 12.39−15.65 % ตามลำดับ สวนคุณสมบัติทางเคมี มีคาความเปนกรดเปนดาง 
4.93−5.16 จัดอยูในระดับกรดจัด (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2553)  โดยท่ัวไปคาความเปนกรดเปนดางท่ีเหมาะสมซึ่งเปนประโยชนตอการ
ดูดซึมธาตุอาหารของพืชอยูในชวง 5.5−7.5 (สถาบันวิจัยพืชไรและพืชทดแทนพลังงาน, 2563) จึงอาจสงผลตอความสามารถในการ
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ดูดซึมธาตุอาหารหลายชนิดที่ลดนอยลง รวมไปถึงเกิดความเปนพิษของอะลูมิเนียม แมงกานีส และเหล็ก (รัตนชาติ และบศุรินทร, 
2562)  ผลการวิเคราะหปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด พบวาอยูในระดับต่ำ (ภรภัทร, 2560) มีคาระหวาง 0.03−0.08 % ซึ่งมีคาสงูท่ี
ความลึก 0−20 และคอย ๆ ลดลงตามความลึกของชั้นดิน เชนเดียวกับปริมาณอินทรียวัตถุชั้นบนสุดมีคา 1.92 % จัดอยูในระดับ
ปานกลาง และคอย ๆ ลดลงตามระดับช้ันดินจนมีคาอยูในระดับอินทรียวัตถุต่ำท่ี 0.50 % ในช้ัน 60−80 เซนติเมตร นอกจากน้ียังมี
คา CEC ในระดับต่ำ ระหวาง 5.54−6.29 เซนติโมลตอกิโลกรัม (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2553) จากคาการวิเคราะหท่ีได ดินในแปลงปลูก
จึงจัดวามีความเหมาะสมนอย 
 

 
Figure 1 Minimum and maximum temperatures, solar radiation, precipitation and humidity at vegetative (V) 
 and reproductive (R) stage of 1st, 2nd and 3rd planting dates in Songkhla 2020. 

 

3. การเติบโตและพัฒนาของขาวโพด 
3.1 ระยะพัฒนาการ 
วันปลูกท่ี 1 ใชเวลาในการงอก 3 วันหลังปลูก ขณะท่ีวันปลูกท่ี 2 และ 3 ใชเวลาในการงอกเฉลี่ย 4 และ 5 วัน ตามลำดบั 

สอดคลองกับอายุเก็บเกี่ยว มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสำคัญยิ่ง โดยวันปลูกที่ 3 มีอายุเก็บเกี่ยวยาวนานที่สุดเทากับ 
108−116 วัน แตไมแตกตางทางสถิติกับวันปลูกที่ 2 สวนวันปลูกที่ 1 มีอายุเก็บเกี่ยวสั้นที่ 102−108 วัน เนื่องจากอุณหภูมสิูงจะ
เรงการอัตราพัฒนาการของขาวโพด ทำใหระยะการเติบโตทางลำตนและใบและระยะการเจริญพันธุสั้นลง แมวาจะมีคารังสีดวง
อาทิตยสูงก็ตาม (Muchow et al., 1990; Harrison et al., 2011; Lizaso et al., 2018) เมื่อเปรียบเทียบระหวางสายพันธุพบวา
วันออกดอกของวันปลูกท่ี 1 มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสำคัญ โดยสายพันธุ CP57/3MF ออกดอกเร็วท่ีสุดเทากับ 52 วัน 
แตไมแตกตางกันทางสถิติกับพันธุแปซิฟก 339 แปซิฟก 789 และ CP58/S สำหรับอายุเก็บเกี่ยว พบวาสายพันธุแปซิฟก 789 มี
อายุเก็บเก่ียวสั้นท่ีสุด แตไมแตกตางทางสถิติกับสายพันธุแปซิฟก 339 และ CP57/3MF นอกจากน้ีวันปลูกท่ี 3 พบวาอายุเก็บเก่ียว
มีความแตกตางกันทางสถิติเชนกัน โดยสายพันธุ CP57/3MF มีอายุเก็บเกี่ยวสั้นที่สุดที่ 108 วัน แตไมแตกตางกันทางสถิติกบัสาย
พันธุแปซิฟก 339 และแปซิฟก 789 สวนในวันปลูกท่ี 2 พบวา ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (Figure 2)  

3.2 ความสูง 
ความสูงตนสงผลตอความแข็งแรงของตนและความสะดวกในการเก็บเกี่ยวของเกษตรกร หากมีความสูงมากจนเกินไป 

อาจเกิดโอกาสหักลมไดงาย ความสูงจึงเปนหน่ึงปญหาสำคัญและเปนตัวเลือกหน่ึงในการตัดสินใจเลือกสายพันธุปลูกของเกษตรกร 
(พัชราภรณ และนิวฒัน, 2552) ผลการศึกษา พบวา ความสูงมคีวามแตกตางกันระหวางวันปลูกอยางมีนัยสำคัญยิ่ง วันปลูกที่ 1 มี
ความส ูงต นในช วง 113.13−153.15 เซนต ิ เมตร ซ ึ ่ งต ่ำกว าว ันปลูกท ี ่  2 และ 3 ท่ีม ีค าระหว าง 156.76−197.68 และ 
188.08−237.47 เซนติเมตร เมื่อเปรียบเทียบระหวางสายพันธุภายในวันปลูกเดียวกัน พบวา วันปลูกท่ี 1 ความสูงตนของท้ัง 6 สาย
พันธุมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสำคัญ โดยพันธุแปซิฟก 339 มีความสูงนอยที่สุด 113.13 เซนติเมตร แตไมแตกตางกัน
ทางสถิติกับพันธุแปซิฟก 789 และ S7328 นอกจากน้ี ในวันปลูกท่ี 3 มีความสูงตนท่ีแตกตางกันทางสถิติ โดยพันธุ CP58/S มีความ
สูงตนสูงสุดท่ี 237.47 เซนติเมตร ในขณะท่ีสายพันธุอ่ืน ๆ ไมแตกตางกันทางสถิติ สวนความสูงตนในวันปลูกท่ี 2 ไมมีความแตกตาง
กันทางสถิติ อยางไรก็ตาม สายพันธุแปซิฟก 339 และแปซิฟก 789 มีแนวโนมของความสูงตนนอยกวาสายพันธุอ่ืน ๆ (Figure 3) 

3.3 ดัชนีพ้ืนท่ีใบ 
ดัชนีพ้ืนท่ีใบของวันปลูกท่ี 3 มีคาสูงกวาวันปลูกท่ี 2 และ 1 อยางมีนัยสำคัญยิ่ง ท่ีระยะ 30 และ 90 วัน และระยะสุกแก
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ทางสรีระวิทยา ขณะท่ีระยะ 60 วัน วันปลูกท่ี 2 มีดัชนีพ้ืนท่ีใบสูงกวาวันปลูกท่ี 3 และ 1 อยางมีนัยสำคัญยิ่ง ซึ่งวันปลูกท่ี 1 และ 2 
ขาวโพดเลี ้ยงสัตวทั้ง 6 สายพันธุมีดัชนีพื้นที่ใบสูงสุดในชวง 60 วันหลังปลูก โดยมีคาระหวาง 1.96−3.22 และ 3.33−5.18 
ตามลำดับ และคอย ๆ ลดลงจนถึงวันเก็บเก่ียว ขณะท่ีวันปลูกท่ี 3 มีดัชนีพ้ืนท่ีใบสูงสุดในชวง 90 วันหลังปลูก ท่ี 3.05−4.23 ดัชนี
พ้ืนท่ีใบจะเริ่มตนดวยการเพ่ิมข้ึนอยางชา ๆ และจะเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วจนถึงคาสูงสุด จากน้ันจะลดลงเมื่อใบเริ่มเสื่อมสภาพจนถึง
ระยะสุกแกทางสรีระวิทยา (Lukeba et al., 2013) เมื่อเปรียบเทยีบระหวางสายพันธุ พบวา วันปลูกที่ 1 ดัชนีพื้นที่ใบที่ 60 วันมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญยิ่ง โดยสายพันธุ S7328 มีดัชนีพื้นที่ใบสูงสุดที่ 3.22 แตไมแตกตางกันทางสถิติกับพันธุ CP58/S 
CP57/3MF และ Pacific789 นอกจากนี้ ดัชนีพื้นที่ใบของวันปลูกที่ 3 ที่ 90 วัน มีความแตกตางทางสถิติเชนกัน โดยสายพันธุ 
S7328 มีดัชนีพ้ืนท่ีใบสูงสุดท่ี 4.23 แตไมแตกตางทางสถิติกับพันธุ CP58/S (Figure 2)  
 

 

 
 

 

 
Figure 2 Duration of selected phenological stage, i.e., emergence (VE), V1−Vn, Vn−tasseling (VT), VT–silking (R1) 
 and R1–physiological maturity (R6) of Pacific339 (a), Pacific789 (b), NK6253 (c), S7328 (d), CP57/3MF (e) 
 and CP58/S (f) at 3 planting dates (PD). 
 

3.4 น้ำหนักแหงตนและใบ 
น้ำหนักแหงตนและใบของขาวโพดเลี้ยงสัตวทั้ง 6 สายพันธุ ของวันปลูกที่ 2 และ 3 มีคาสูงกวาวันปลูกที่ 1 โดยน้ำหนัก

แหงตนและใบของวันปลูกที่ 2 และ 3 มีคาสูงสุดในชวง 60 วันหลังปลูก ท่ีน้ำหนักแหงตนระหวาง 2,773.83−5,274.49 และ 
3,256.41−4,371.46 กิโลกรัมตอเฮกตาร ตามลำดับ และน้ำหนักแหงใบระหวาง 1,808.10−2,626.29 และ 1,999.33−2,564.51 
กิโลกรัมตอเฮกตาร ตามลำดับ และลดลงเล็กนอยหรือคงท่ีจนกระทั่งเก็บเกี่ยว ยกเวนพันธุ Pacific339 และ CP57/3MF ที่มี
น้ำหนักแหงตนและใบสูงสุดขณะเก็บเกี่ยว ในขณะท่ีวันปลูกที่ 1 มีคาสูงสุดในชวง 90 วันหลังปลูก โดยมีน้ำหนักแหงตนและใบ
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ระหวาง 2,144.18−4,175.07 และ 1437.78−2,253.30 กิโลกรัมตอเฮกตาร ตามลำดับ และลดลงหรือคงที่เมื่อเก็บเกี่ยว ยกเวน
พันธุ CP58/S ท่ีมีคาสูงสุดในชวง 60 วันหลังปลูก เมื่อเปรียบเทียบระหวางพันธุ พบวา ขาวโพดพันธุ S7328 มีน้ำหนักแหงตนและ
ใบท่ีระยะ 60 วัน ของวันปลูกท่ี 1 น้ำหนักแหงตนท่ีระยะ 60 วันของวันปลูกท่ี 2 และน้ำหนักแหงตนและใบท่ีระยะ 15 วัน ของวัน
ปลูกท่ี 3 สูงท่ีสุด สวนระยะอ่ืน ๆ พบวาน้ำหนักแหงตนและใบของแตละสายพันธุไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (Figure 3) 
 

 

 

 

 
Figure 3 Leaf area index (a), plant height (b), dry weight of leaf (c), stem (d), unhusked ears (e) and biomass (f) 
 of 6 maize varieties at 2nd planting date. 
 

3.5 ผลผลิต 
น้ำหนักแหงฝก เมล็ด และจำนวนเมล็ดของวันปลูกที่ 1 ต่ำกวาวันปลูกที่ 2 และ 3 สอดคลองกับการศึกษาของภราดร 

(2550) การทดสอบปลูกขาวโพดหวานสองสีลูกผสม 4 สายพันธุ 4 ฤดูปลูก ในป พ.ศ. 2547 และ 2548 ในพ้ืนท่ี จ.เชียงใหม พบวา 
วันปลูกในชวงฤดูปลายฝน (ต.ค.−ม.ค.) ป พ.ศ. 2547 สงผลใหขาวโพดมีน้ำหนักสดฝก ฝกปอกเปลือก และจำนวนฝก สูงกวาฤดู
แลง (ก.พ.−เม.ย.) ป พ.ศ. 2548 อยางมีนัยสำคัญ เน่ืองจากอุณหภูมิต่ำในชวงฤดูฝนสงผลใหขาวโพดมีอายุการสะสมอาหารและอายุ
เก็บเก่ียวท่ียาวนานข้ึน (ภราดร, 2550) อีกท้ังมีคารังสีดวงอาทิตยและอุณหภูมิสงู อุณหภูมิสูงสงผลใหขาวโพดมรีะยะการเติบโตและ
พัฒนาสั้นลง เพิ่มความเสีย่งตอความเครียดรอนและน้ำ ระยะการสรางเมล็ดลดลง ศักยภาพของผลผลิตจึงถกูจำกัด (Harrison et 
al., 2011) โดยอุณหภูมิอากาศท่ีสูงข้ึน 1 ºซ. สงผลใหผลผลิตขาวโพดลดลง 0.5 ตนตอเฮกตาร (Bassu et al., 2014) เมื่อวิเคราะห
ความแตกตางระหวางสายพันธุ พบวา วันปลูกท่ี 1 และ 2 ขาวโพดท้ัง 6 สายพันธุมีน้ำหนักแหงฝกและเมล็ดท้ังหมดไมแตกตางกัน
ทางสถิติ สวนวันปลูกที่ 3 น้ำหนักแหงฝกและเมล็ดของพันธุ CP58/S มีคาสูงกวาพันธุอื่น ๆ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติเทากับ 
15,211.78 และ 11,774.61 กิโลกรัมตอเฮกตาร ตามลำดับ สำหรับจำนวนเมล็ดพบวาแปรผันตามน้ำหนักแหงเมล็ดทั้งหมด โดย
พันธุ CP58/S มีจำนวนเมล็ดสูงสุดในวันปลูกท่ี 1 และ 3 ท่ี 35.8 และ 40.5 ลานเมล็ดตอเฮกตาร ตามลำดับ แตไมแตกตางทางสถิติ
กับพันธุ CP57/3MF (Figure 4)  
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Figure 4 Seeds dry weight (SW) and number of seeds (NS) of 6 maize varieties derived from different planting 
 dates. 
 

3.6 ความช้ืนฝกปอกเปลือก 
 ความชื้นฝกปอกเปลือกของขาวโพดเลี้ยงสัตวทั้ง 6 สายพันธุของวันปลูกที่ 3 ที่ระยะสุกแกทางสรีระวิทยา ไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติ ซึ่งมีคาระหวาง 35.00−40.49 % (ตอน้ำหนักสด) สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
(2555) รายงานวาความชื้นฝกขาวโพดกอนนำไปกะเทาะเมล็ดควรอยูในชวง 22–26 % เพราะชวยใหการกะเทาะเมล็ดขาวโพดมี
การแตกหักนอยที่สุด โดยทั่วไปเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวจะทำการเก็บเกี ่ยวขาวโพดเลี ้ยงสัตวเมื ่อขาวโพดแหงและ
เปลี่ยนเปนสีเหลืองทั้งตน ซึ่งผลผลิตท่ีไดมีความชื้นต่ำกวา 25 % (วีรวัฒน, 2553) ขณะที่ระยะสุกแกทางสรีระวิทยาที่ทำการเก็บ
เกี่ยวในการทดลองครั้งนี้อาจเปนระยะที่ตนและใบยังคงเปนสีเขียวและมีความชื้นสูง อีกทั้งตลอดชวงการปลูกของวันปลูกที่ 3 มี
ปริมาณฝนและความชื้นสูง โดยเฉพาะชวงการสรางเมล็ดมีปริมาณฝนและความชื้นเฉลี่ย 800.5 มม. และ 85.55 % ตามลำดับ 
สงผลใหฝกมีความชื้นสูงตามไปดวย ความชื้นผลผลิตสูงสงผลตอคุณภาพของเมล็ดและการเขาทำลายของโรคและแมลง (วีรวัฒน, 
2547) การปลูกชวงวันปลูกท่ี 3 ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา จึงตองใชตนทุนในการลดความช้ืนสูงข้ึน เพ่ือลดความช้ืนใหเหลือ 14 % ซึ่ง
เปนความช้ืนท่ีขายไดราคาสูงท่ีสุด  
 
สรุปผล  
 วันปลูกที่ 3 สงผลใหขาวโพดเลี้ยงสัตวมีการเติบโตและผลผลิตสูงสุด โดยขาวโพดมีความสูง น้ำหนักแหงฝก และน้ำหนัก
แหงเมล็ดสูงที่สุด นอกจากน้ีสงผลใหขาวโพดมอีายุเก็บเกี่ยวยาว มีดัชนีพื้นที่ใบ น้ำหนักแหงตนและใบ และจำนวนเมล็ดสูง แตไม
แตกตางทางสถิติกับวันปลูกท่ี 2 เปรียบเทียบระหวางสายพันธุ พบวา สายพันธุ S7328 มีศักยภาพในการเติบโตทางลำตนและใบสูง 
เนื่องจากมีดัชนีพื้นที่ใบ น้ำหนักแหงตนและใบสูง นอกจากนี้ พันธุ CP58/S มีศักยภาพในการใหผลผลิตสูงที่สุดในวันปลูกที่ 3 ใน
พ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา อยางไรก็ตาม การปลูกในชวงวันปลูกท่ี 3 สงผลใหขาวโพดมีความช้ืนสูง อาจสงผลตอคุณภาพเมล็ดและการเขา
ทำลายของโรคและแมลงไดงาย การศึกษานี้เปนเพียงการศึกษาเบื้องตนเทานั ้น จากนี้มีการศึกษาเพิ่มเติมโดยจะมีการนำ
แบบจำลองการเจริญเติบโตของพืชเขามาชวยในการศึกษาการเติบโตและผลผลิตของขาวโพดเลี้ยงสัตวพื้นที่อื่น ๆ ในภาคใต เพ่ือ
ศึกษาในขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีกวางข้ึนตอไป 
 

คำขอบคุณ 
ขอขอบคุณการสนับสนุนงบประมาณในการทำวิจัย จากทุนอุดหนุนการวิจ ัยเพื ่อวิทยานิพนธ บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และขอขอบคุณสาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ วิชาเอกพืชศาสตร คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ท่ีสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ และสถานท่ีในการวิจัย 
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บทคัดยอ 
การศึกษาความแปรปรวนและคาเฉลี่ยของเช้ือพันธุกรรมในประชากรพ้ืนฐาน เปนข้ันตอนสำคัญสำหรับงานคัดเลือกและ

ปรับปรุงพันธุพืช การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหความแปรปรวนทางพันธุกรรมและเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของลักษณะทาง
การเกษตรในประชากรปาลมน้ำมันจากโครงการปรับปรุงพันธุปาลมน้ำมัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ดำเนินการศึกษาในประชากรดูรา จำนวน 14 จีโนไทป ประชากรเทเนอรา จำนวน 18 จีโนไทป และประชากรผสมเปด จำนวน 11 
จีโนไทป ระหวางป 2562–2564 และบันทึกขอมูลการเจริญเติบโต ไดแก ความสูงตน ขนาดเสนผานศูนยกลางโคนตน ความยาวทางใบ 
และพ้ืนท่ีใบ ทุก 4 เดือน สวนขอมูลผลผลิตทะลาย ไดแก จำนวนทะลายและน้ำหนักทะลาย บันทึกทุก 6 เดือน ผลการศึกษาพบวา 
ลักษณะความสูงตน ขนาดเสนผานศูนยกลางโคนตน ความยาวทางใบ และพื้นที่ใบมีความแตกตางทางสถิติภายในประชากรดูรา  
เทเนอรา และผสมเปด ยกเวนลักษณะพื้นที่ใบของประชากรผสมเปด ทั้งนี้ประชากรดูรามีคาเฉลี่ยของลักษณะขางตนสูงใน 
จีโนไทป dC และ dA ประชากรเทเนอรามีคาเฉลี่ยสูงในจีโนไทป tB tC tE tF tQ และ tR และประชากรผสมเปดมีคาเฉลี่ยสูง
ในจีโนไทป opK สวนลักษณะผลผลิตพบวา ประชากรดูรามีความแปรปรวนของผลผลิตน้ำมัน และมีคาเฉลี่ยสูงในจีโนไทป 
dA dB dC dD dF และ dN ประชากรเทเนอรามีความแปรปรวนของน้ำหนักทะลาย จำนวนทะลาย และผลผลิตทะลายสด ซึ่งมี
คาเฉลี่ยสูงในจีโนไทป tB tH และ tN ประชากรผสมเปดมีความแปรปรวนของจำนวนทะลายและมคีาเฉลี่ยสงูในจีโนไทป opF opG 
และ opH ผลการศึกษาช้ีวาประชากรท้ัง 3 มีความแปรปรวนทางพันธุกรรมและมีคาเฉลี่ยของลักษณะท่ีสำคัญสงู ซึ่งสามารถใชเปน
ประชากรพ้ืนฐานสำหรับการปรับปรุงพันธุทรัพย ม.อ. 2 ตอไป 
คำสำคัญ: ปาลมน้ำมัน ปรบัปรุงพันธุพืช ลักษณะทางการเกษตร ทรัพย ม.อ. 2 

 
Abstract 

Genetic variation and high values of particular agronomic traits in base population are important for the 
improvement of crops. The objectives of this study were to determine genetic variation and mean of selected 
agronomic characteristics in different oil palm populations which derived from oil palm breeding project of 
Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla University. The experiments were conducted in 14 genotypes of 
dura population, 18 genotypes of tenera population and 11 genotypes of open–pollinated population during 
2019–2021. Data collection consisted of growth traits, i.e., plant height, trunk diameter, rachis length and leaf 
area were recorded at 4 months interval. In addition, yields characteristics such as bunch weight and bunch 
number were recorded at 6 months interval. The results revealed that plant height, trunk diameter, rachis length 
and leaf area had a significant variability within dura, tenera and open–pollinated populations except leaf area 
of open–pollinated population. Dura population had a high value of those traits in dC and dA genotypes, tenera 
population had a high value in tB, tC, tE, tF, tQ and tR genotypes and open–pollinated population had a high 
value in opK genotype. For yield, dura population had a significant genetic variability and high value of oil 
yield in dA dB dC dD dF and dN genotypes. Tenera population had a significant variability and high values of 
bunch weight, bunch number and fresh fruit bunch yield in tB, tH and tN genotypes. Open–pollinated population 
had a significant variability of bunch number and showed the high mean value in opF opG and opH genotypes. 
The results indicated that these population had a genetic variation and high mean value for particular agronomic 
traits that can be further used as base population for breeding SUP–PSU 2. 
Keywords: Oil palm, plant breeding, agronomic traits, SUP–PSU 2  
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บทนำ  

ปาลมน้ำมัน (Elaeis guineensis Jacq.) มีศักยภาพในการใหผลผลิตน้ำมันตอหนวยพื้นที่สูงสุดเมื่อเทียบกับพืชน้ำมัน
ชนิดอื่น ถือเปนพืชน้ำมันสำคัญที่สามารถตอบสนองตอความตองการที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการเพิ่มจำนวนของประชากรและ
การขยายขนาดอุตสาหกรรมทั่วโลกในอนาคต (ธีระ, 2558) ปจจุบันการพัฒนาสายพันธุปาลมน้ำมันมุงเนนไปที่การผลิตลูกผสม
เทเนอราท่ีไดจากการผสมระหวางตนแมดรูากับตนพอพิสิเฟอราท่ีมลีักษณะดีจากโครงการปรับปรุงพันธุ เน่ืองจากมีความสามารถใน
การใหผลผลิตน้ำมันสูงกวาการผสมรูปแบบอื่น (Hartley, 1964) แตจากสถานการณปจจุบันพบวาผลผลิตปาลมน้ำมันมีความ
แปรปรวนในแตละพ้ืนท่ีและชวงเวลาในรอบป สงผลใหมีบางชวงเวลาท่ีผลผลิตปาลมน้ำมันท่ัวประเทศขาดแคลน ซึ่งอาจมีสาเหตุ
มาจากการใชพันธุที่ไมสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมที่ปลูกได การใชพันธุที่ไมผานการรับรอง หรือการปลูกปาลมนำ้มัน
ในสภาพแวดลอมท่ีไมเหมาะสมตอการเจริญเตบิโต (อรรัตน และคณะ, 2562; ธีรภาพ และคณะ, 2564; สกุลรัตน และคณะ, 2564) 
ดังนั้นการใชปาลมน้ำมันพันธุดท่ีีใหผลผลิตสูงและมีความสม่ำเสมอตลอดทั้งปจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดตนทุนการ
ผลิตไดตลอดอายุการเก็บเก่ียว (ธีระ, 2558) จึงเปนท่ีมาของโครงการปรับปรุงพันธุปาลมน้ำมันของภาครัฐและเอกชนในแตละพ้ืนท่ี
ในระยะแรกของกระบวนการปรับปรุงพันธุปาลมน้ำมันมีข้ันตอนท่ีสำคัญ คือ การเก็บรวบรวมเช้ือพันธุกรรมและการประเมินความ
แปรปรวนของเช้ือพันธุกรรมจากประชากรพ้ืนฐาน (Smita and Kishori, 2018) ประชากรพ้ืนฐานท่ีใชตองมีความแปรปรวนและมี
คาเฉลี่ยของลักษณะท่ีตองการคัดเลือกมากพอ หากพบวาไมมีความแปรปรวนของลักษณะ จำเปนตองนำเขาเช้ือพันธุกรรมใหมหรือ
ผสมขามระหวางประชากรเพื่อขยายขนาดฐานพันธุกรรมใหกวางขึ้นกอนทำการคัดเลือก (Okwuagwu et al., 2008; Rajanaidu 
and Ainul, 2013) เพ่ือความกาวหนาและโอกาสประสบความสำเร็จของการปรับปรุงพันธุในอนาคต 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดำเนินโครงการปรับปรุงพันธุปาลมน้ำมันมาตั้งแตป 2529 
โดยการเก็บรวบรวมเชื้อพันธุกรรมพันธุดีจากแหลงปาลมน้ำมันทั่วภาคใต รวมถึงการคัดเลือก และผสมทดสอบเพื่อสรางลูกผสม
เทเนอราที่ใหผลผลิตสูง มีการปรับตัวที่ดี และเหมาะสำหรับพื้นที่ภาคใต ซึ่งไดดำเนินการตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน การศึกษานี้มี
วัตถุประสงคเพื่อประเมินความแปรปรวนทางพันธุกรรมและคาเฉลี่ยของลักษณะการเจริญเติบโตทางลำตน ผลผลิตทะลาย และ
ผลผลิตน้ำมันภายในประชากรดูรา เทเนอรา และผสมเปด จากโครงการปรับปรุงพันธุปาลมน้ำมัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพื่อทราบความเหมาะสมและคาดการณความเปนไปไดของประชากรศึกษาสำหรับใชวางแผนการ
ปรับปรุงพันธุเพ่ือสรางปาลมน้ำมันพันธุทรัพย ม.อ. 2 ท่ีมีประสิทธิภาพในอนาคต 

 

อุปกรณและวิธีการ 
1. แผนการทดลองและพ้ืนท่ีศึกษา 

ดำเนินการศึกษาในปาลมน้ำมัน อายุ 4 ป จำนวน 3 ประชากร ไดแก ประชากรดูรา ประชากรเทเนอรา และประชากร
ผสมเปด จำนวน 14 18 และ 11 จีโนไทป ตามลำดับ จากโครงการปรับปรุงพันธุ ปาลมน้ำมัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ธเนศ, 2560) ระหวางเดือนธันวาคม 2562 ถึง พฤษภาคม 2564 วางแผนการทดลองแบบสุม
สมบูรณ (Complete randomized design, CRD) โดยประชากรดูรามีจำนวน 15 ซ้ำ ประชากรเทเนอราและประชากรผสมเปดมี
จำนวน 10 ซ้ำ (1 ตนตอซ้ำ) ปลูกแบบสามเหลี่ยมดานเทา ระยะปลูก 9x9x9 ม. ในแปลงทดลองสถานีวิจัยพืชศาสตร คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จังหวัดสงขลา (ละติจูด 7° 01' 11" เหนือ ลองจิจูด 100° 33' 15" ตะวันออก 
และความสูงจากระดับน้ำทะเล 111 ม.) ปลูกโดยอาศัยน้ำฝน และบริหารจัดการแปลงปลูกตามคำแนะนำของศูนยวิจัยและ
พัฒนาการผลิตปาลมน้ำมัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ธีระ และธีระพงศ, 2558) 
2. การบันทึกขอมูลพืช 
 บันทึกขอมูลการเจริญเติบโตทางลำตน ไดแก ความสูงตน ขนาดเสนผานศูนยกลางโคนตน ความยาวทางใบ และพื้นที่ใบ 
ทุก 4 เดือน เปนเวลา 1 ป สวนขอมูลผลผลิตทะลาย ไดแก จำนวนทะลายและน้ำหนักทะลาย บันทึกทุก 6 เดือน เปนเวลา 1 ป 
จากนั้นนำไปคำนวณผลผลิตทะลายสด และวิเคราะหผลผลิตน้ำมัน โดยใชวิธีวิเคราะหน้ำมันแบบสกัดเย็นของฝายวิจัย
ปาลมน้ำมัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ธีระ, 2558) นำขอมูลที่ไดมาวิเคราะหความแปรปรวนทาง
สถิติและเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวยวิธี Duncan’s multiple range test (DMRT) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ข้ึนไป 
 

ผลการทดลอง 
1. ความแปรปรวนและคาเฉลี่ยภายในประชากรดูรา 

ลักษณะการเจริญเติบโตทุกลักษณะ ไดแก ความสูงตน ขนาดเสนผานศูนยกลางโคนตน ความยาวทางใบ และพื้นที่ใบ 
มีความแตกตางทางสถิติระหวางจีโนไทปอยางมีนัยสำคัญยิ่ง (P≤0.01) (Table 1) โดยความสูงตนมีคาสูงสุดในจีโนไทป dA คือ 
1.00 ม. แตไมแตกตางทางสถิติกับจีโนไทป dB dC dF dI และ dN มีคาระหวาง 0.88–0.97 ม. ขนาดเสนผานศูนยกลางโคนตน
มีคาสูงในจีโนไทป dM และ dN คือ 60.15 และ 61.40 ซม. ไมแตกตางทางสถิติกับจีโนไทป dA dC dI และ dL มีคาระหวาง 
52.93–57.33 ซม. ความยาวทางใบมีคาสูงสุดในจีโนไทป dC คือ 2.87 ม. ไมแตกตางทางสถิติกับจีโนไทป dA dB และ dF มีคา
ระหวาง 2.63–2.67 ม. และพ้ืนท่ีใบมีคาสูงในจีโนไทป dC คือ 2.54 ตร.ม. (Table 2) ผลการศึกษาแสดงวาจีโนไทป dC มีคาเฉลี่ยทุก
ลักษณะสูง ดังนี้ ความสูงตน 0.95 ม. ขนาดเสนผานศูนยกลางโคนตน 57.33 ซม. ความยาวทางใบ 2.87 ม. และพื้นที่ใบ 2.54 ตร.ม. 
รองลงมา คือ จีโนไทป dA มีคาเฉลี่ยสูงในลักษณะความสูงตน ขนาดเสนผานศูนยกลางโคนตน และความยาวทางใบ เทากับ 1.00 ม. 
52.93 ซม. และ 2.63 ม. ตามลำดับ  
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ลักษณะผลผลิตน้ำมันมีความแตกตางทางสถิติระหวางจีโนไทปอยางมีนัยสำคัญ (P≤0.05) ขณะท่ีลักษณะผลผลิตทะลาย 

ไดแก น้ำหนักทะลาย จำนวนทะลาย และผลผลิตทะลายสด ไมมีความแตกตางทางสถิติระหวางจีโนไทป (Table 1) ท้ังน้ีจีโนไทป 
dA ใหผลผลิตน้ำมันสูงสุด คือ 10.37 กก./ตน/ป ไมแตกตางทางสถิติกับจีโนไทป dB dC dD dG และ dN มีคาระหวาง 5.70–8.82 
กก./ตน/ป (Table 2) สำหรับลักษณะผลผลิตทะลายซึ่งไมมีความแตกตางทางสถิติ พบวา น้ำหนักทะลายของจีโนไทป dL และ dD 
มีคาสูงสุด คือ 5.44 และ 5.10 กก./ทะลาย ตามลำดับ จำนวนทะลายมีคาสูงในจีโนไทป dA 17.67 ทะลาย/ป และผลผลิตทะลาย
สดมีคาสูงในจีโนไทป dG dD และ dA คือ 73.38 67.73 และ 65.28 กก./ตน/ป ตามลำดับ ทั้งน้ีจีโนไทป dG ใหผลผลิตทะลายทุก
ลักษณะสูง (Table 2) 
 

Table 1 Analysis of variance for vegetative growth traits, yield and yield components of oil palm dura, tenera 
 and open–pollinated populations evaluated at Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla 
 University during 2019–2021. 

 df 

Mean Square 

df 

Mean Square 

Height 
 

Trunk 
diameter 

Rachis 
length 

Leaf 
area 

Bunch 
weight 

Bunch 
number 

Fresh fruit 
bunch 
yield 

Oil 
yield 

Dura population 
Treatment 13 0.10** 2166.00** 0.68** 1.37** 8 1.08 28.83 391.20 22.89* 

Error 196 0.02 64.60 0.07 0.15 35 0.96 16.05 444.10 9.45 
C.V. (%)  16.36 17.12 11.17 23.17  21.27 34.09 39.41 52.56 
Tenera population 
Treatment 17 0.09** 493.80** 0.23** 0.43** 13 2.19* 36.47* 1767.80** 86.47 
Error 162 0.03 63.10 0.07 0.15 17 0.87 13.35 462.50 49.70 
C.V. (%)  24.10 16.99 11.87 25.54  21.63 21.95 29.46 47.41 
Open–pollinated population 
Treatment 10 0.08** 598.10** 0.18* 0.26 6 0.87 29.81* 277.00 19.03 
Error 99 0.03 80.50 0.10 0.18 15 1.18 7.51 486.30 48.35 
C.V. (%)  20.02 18.31 13.82 27.45  28.50 14.81 31.66 63.49 

*, ** = significant difference at P≤0.05 and P≤0.01 probability levels, respectively.  
C.V. (%) = coefficient of variation 
 

2. ความแปรปรวนและคาเฉลี่ยภายในประชากรเทเนอรา 
 ความสูงตน ขนาดเสนผานศูนยกลางโคนตน ความยาวทางใบ และพ้ืนท่ีใบ มีความแตกตางทางสถิติระหวางจีโนไทปอยาง
มีนัยสำคัญยิ่ง (P≤0.01) (Table 1) โดยความสูงตนมีคาสูงสุดในจีโนไทป tD คือ 0.96 ม. ไมแตกตางทางสถิติกับจีโนไทป tA tC tE 
tF tI tJ tN tO tQ และ tR ท่ีมีคาระหวาง 0.72–0.86 ม. ขนาดเสนผานศูนยกลางโคนตนมีคาสูงสุดในจีโนไทป tF คือ 59.30 ซม. 
ไมแตกตางทางสถิติกับจีโนไทป tB tC tE tO tQ และ tR มีคาระหวาง 49.70–56.40 ซม. ความยาวทางใบมีคาสูงสุดในจีโนไทป tC 
คือ 2.48 ม. ไมแตกตางทางสถิติกับจีโนไทป tA tB tD tE tF tJ tK tM tQ และ tR มีคาระหวาง 2.14–2.41 ม. และพ้ืนท่ีใบ
ของจีโนไทป tC มีคาสูงสุดเทากับ 1.90 ตร.ม. ไมแตกตางทางสถิติกับจีโนไทป tA tB tD tE tF tI tJ tL tM tN tO tP tQ และ tR 
ซึ่งมีคาระหวาง 1.39–1.80 ตร.ม. ผลการศึกษาช้ีวาจีโนไทป tC tE tF tQ และ tR มีคาเฉลี่ยของลักษณะการเจริญเติบโตทางลำตน
ทุกลักษณะสูง แตไมมีความแตกตางกันทางสถิติระหวางกัน (Table 3) 
 ลักษณะผลผลิตทะลายสดมีความแตกตางทางสถิติระหวางจีโนไทปอยางมีนัยสำคัญยิ่ง (P≤0.01) ลักษณะน้ำหนักทะลาย
และจำนวนทะลายมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสำคัญ (P≤0.05) ขณะท่ีลักษณะผลผลิตน้ำมันไมมีความแตกตางทางสถิติ 
(Table 1) โดยลักษณะผลผลิตทะลายสดมีคาสูงสุดในจีโนไทป tN คือ 145.60 กก./ตน/ป ไมแตกตางทางสถิติกับจีโนไทป tB tC 
tH tM tP และ tR มีคาระหวาง 79.37–117.00 กก./ตน/ป น้ำหนักทะลายมีคาสูงสุดในจีโนไทป tC คือ 6.60 กก./ทะลาย 
ไมแตกตางทางสถิติกับจีโนไทป tB tH tM tN และ tR มีคาระหวาง 4.50–5.85 กก./ทะลาย และจำนวนทะลายมคีาสูงสุดในจีโนไทป 
tN คือ 28.00 ทะลาย/ป ไมแตกตางทางสถิติกับจีโนไทป tB tH tO tP และ tQ มีคาระหวาง 16.40–23.00 ทะลาย/ป 
ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาจีโนไทป tB tH และ tN มีคาเฉลี่ยผลผลิตทะลายทุกลักษณะสูง และไมมีความแตกตางทางสถิติ
ระหวางกัน รองลงมา คือ จีโนไทป tC tM tP และ tR โดยจีโนไทป tC tM และ tR มีคาเฉลี่ยน้ำหนักทะลายและผลผลิตทะลาย
สดสูง ขณะที่จีโนไทป tP มีคาเฉลี่ยจำนวนทะลายและผลผลิตทะลายสดสูง สำหรับผลผลิตน้ำมันซึ่งไมมีความแตกตางทางสถติน้ัิน 
พบวาจีโนไทป tB tN และ tR มีคาสูง คือ 29.98 25.16 และ 24.76 กก./ตน/ป ตามลำดับ (Table 3) 
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3. ความแปรปรวนและคาเฉลี่ยภายในประชากรผสมเปด 
 ลักษณะการเจริญเติบโตทางลำตน ไดแก ความสูงตนและขนาดเสนผานศูนยกลางโคนตน มีความแตกตางทางสถิติ
ระหวางจีโนไทปอยางมีนัยสำคัญยิ่ง (P≤0.01) ความยาวทางใบมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสำคัญ (P≤0.05) ขณะที่พื้นที่ใบ
ไมมีความแตกตางทางสถิติ (Table 1) โดยความสูงตนมีคาสูงสุดในจีโนไทป opK คือ 0.95 ม. ไมแตกตางทางสถิติกับจีโนไทป opC 
opD opE opF opH opI และ opJ มีคาระหวาง 0.76–0.91 ม. ขนาดเสนผานศูนยกลางโคนตนมีคาสูงสุดในจีโนไทป opK คือ 
66.30 ซม. ไมแตกตางทางสถิติกับจีโนไทป opA 58.00 ซม. และความยาวทางใบมีคาสูงสุดในจีโนไทป opJ และ opK เทากับ 
2.43 ม. ไมแตกตางทางสถิติกับจีโนไทป opA opB opD opE opG opH และ opI มีคาระหวาง 2.14–2.37 ม. ขณะท่ีพื้นที่ใบซึ่ง
ไมมีความแตกตางทางสถิติน้ัน มีคาสูงในจีโนไทป opK opJ และ opI เทากับ 1.73 1.72 และ 1.70 ตร.ม. ตามลำดับ ผลการศึกษา
แสดงใหเห็นวาจีโนไทป opK มีคาเฉลี่ยของลักษณะการเจริญเติบโตทางลำตนสูงในทุกลักษณะ (Table 4) 
 ลักษณะจำนวนทะลายมีความแตกตางทางสถิติระหวางจีโนไทปอยางมีนัยสำคัญ (P≤0.05) ขณะท่ีลักษณะน้ำหนักทะลาย 
ผลผลิตทะลายสด และผลผลิตน้ำมันไมมีความแตกตางทางสถิติ (Table 1) จำนวนทะลายมีคาสูงในจีโนไทป opF opH และ 
opG เทากับ 23.00 22.00 และ 21.60 ทะลาย/ป ตามลำดับ ไมแตกตางทางสถิติกับจีโนไทป opA opI และ opJ มีคาระหวาง 
16.75–19.67 ทะลาย/ป ในสวนของลักษณะที่ไมมีความแตกตางทางสถิตินั้น พบวา น้ำหนักทะลายมีคาสูงในจีโนไทป opI และ 
opK คือ 4.49 และ 4.09 กก./ทะลาย ตามลำดับ ผลผลิตทะลายสดมีคาสูงในจีโนไทป opH และ opI เทากับ 85.80 และ 82.34 
กก./ตน/ป ตามลำดับ และผลผลิตน้ำมันมีคาสูงในจีโนไทป opJ และ opI 15.19 และ 13.20 กก./ตน/ป ตามลำดับ ผลการศึกษา
แสดงใหเห็นวาจีโนไทป opH และ opI ใหผลผลิตสูง (Table 4) 
 
วิจารณผล  
 จีโนไทปของประชากรดูรา เทเนอรา และผสมเปด มีความแปรปรวนทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตทางลำตน 
ไดแก ความสูงตน ขนาดเสนผานศูนยกลางโคนตน ความยาวทางใบ และพื้นที่ใบ เหมาะสมสำหรับใชในการคัดเลือกเพื่อปรับปรุง
พันธุ ยกเวนลักษณะพื้นที่ใบของประชากรผสมเปดที่ไมมีความแปรปรวนทางพันธุกรรม ซึ่งแตกตางจากลักษณะผลผลิตที่พบวา
ผลผลิตน้ำมันมีความแปรปรวนทางพันธุกรรมเฉพาะในประชากรดูรา สวนน้ำหนักทะลายและผลผลิตทะลายสดมีความแปรปรวน
ทางพันธุกรรมเฉพาะในประชากรเทเนอรา และจำนวนทะลายที่พบความแปรปรวนทางพันธุกรรมในประชากรเทเนอราและ
ประชากรผสมเปด ชี้ใหเห็นวาตองนำเขาเชื้อพันธุกรรมใหมหรือผสมขามระหวางประชากรเพื่อขยายขนาดฐานพันธุกรรมของ
ลักษณะผลผลิตตาง ๆ ในประชากรที่ไมมีความแปรปรวนใหมีฐานพันธุกรรมกวางขึ ้นกอนทำการคัดเลือกเพื่อปรับปรุงพันธุ 
(Okwuagwu et al., 2008; Rajanaidu and Ainul, 2013)  

การศึกษาความแปรปรวนในประชากรพื้นฐานเปนขั้นตอนที่มีความสำคัญมากในการปรับปรุงพันธุพืช หากดำเนินการ
คัดเลือกและปรับปรุงพันธุในประชากรที่ไมมีความแปรปรวนทางพันธุกรรมหรือมีคาเฉลี่ยของลักษณะที่ตองการต่ำจะสงผลใหเกิด
ความลาชาในการปรับปรุงพันธุ  (Smita and Kishori, 2018) จากรายงานของวศะพงศและธีระ (2553) ระบุวาขนาดเสนผาน
ศูนยกลางโคนตน ความยาวทางใบ และพื้นที่ใบมีความสัมพันธทางบวกกับผลผลิตน้ำมัน ดังนั้นหากคาเฉลี่ยของลักษณะดังกลาว
สูงขึ้นจะสงผลใหผลผลิตน้ำมันสูงขึ้นดวย จึงควรใหความสำคัญกับจีโนไทป dC และ dA ในประชากรดูรา จีโนไทป tB tC tE tF tQ 
และ tR ในประชากรเทเนอรา และจีโนไทป opK ในประชากรผสมเปด ซึ่งเปนจีโนไทปที่มีคาเฉลี่ยลักษณะการเจริญเติบโตทาง
ลำตนสูง อยางไรก็ตาม Rafii และคณะ (2013) และ Myint และคณะ (2021) พบวาลักษณะการเจริญเติบโตทางลำตนไมมี
ความสัมพันธกับผลผลิตน้ำมัน ดังนั้นในการศึกษาตอไปควรศึกษาสหสัมพันธและวิเคราะหเสนทางของลักษณะการเจริญเติบโต
ทางลำตนกับผลผลิตน้ำมันในประชากรศึกษาท่ีใชเพ่ิมเติม ประชากรดูรามีความแปรปรวนทางพันธุกรรมของลักษณะผลผลิตน้ำมัน 
ทั้งนี้หากการปรับปรุงพันธุมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำมันควรใหความสำคัญกับจีโนไทป dA dB dC dD dF และ dN ซึ่งให 
ผลผลิตน้ำมันสูงกวาจีโนไทปอื่น แมวาน้ำหนักทะลาย จำนวนทะลาย และผลผลิตทะลายไมมีความแตกตางทางสถิติ ขณะท่ี 
Suzana และคณะ (2019) และ Myint และคณะ (2021) พบวาลักษณะดังกลาวมีความสัมพันธทางบวกสูงกับผลผลิตน้ำมัน ดังน้ัน
ควรพิจารณาจีโนไทปท่ีใหคาเฉลี่ยของลักษณะดังกลาวสูงควบคูกัน ไดแก จีโนไทป dG dD และ dA และควรเก็บขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือ
ประเมินความสามารถในการใหผลผลิตทะลายและผลผลิตน้ำมันของจีโนไทปเหลานี้ตอไป ในสวนของประชากรเทเนอราพบ
ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของน้ำหนักทะลาย จำนวนทะลาย และผลผลิตทะลายสด โดยจีโนไทป tB tH และ tN มีคาเฉลี่ยสูง 
จึงเปนจีโนไทปสำคัญท่ีเหมาะสมสำหรบัการคัดเลอืกเพ่ือเพ่ิมผลผลติน้ำมัน ท้ังน้ีวศะพงศ (2553) ณัฐพงศ (2557) Krualee และคณะ 
(2013) และ Rafii และคณะ (2013) รายงานสอดคลองกันวาลักษณะน้ำหนักทะลาย จำนวนทะลาย และผลผลิตทะลายสด 
ในประชากรเทเนอรามีความสัมพันธทางบวกสูงกับผลผลิตน้ำมัน อยางไรก็ตามควรพิจารณาจีโนไทป tB tN และ tR เพิ่มเติม 
เนื่องจากพบวามีแนวโนมจะใหผลผลิตน้ำมันสูงกวาจีโนไทปในประชากรอื่น ขณะที่ในประชากรผสมเปดพบความแปรปรวนทาง
พันธุกรรมของจำนวนทะลาย ซึ ่งเปนลักษณะท่ี Okoye และคณะ (2009) และ Balakrishna และคณะ (2018) รายงานวามี
ความสัมพันธทางบวกสูงกับผลผลิตน้ำมัน รูปแบบการปรับปรุงพันธุกรรมในประชากรผสมเปดจึงอาจมุงเนนไปที่การคัดเลือกเพ่ือ
เพ่ิมจำนวนทะลาย จึงควรใหความสำคัญกับจีโนไทป opF opG และ opH ท่ีมีคาเฉลี่ยจำนวนทะลายสูง ไมแตกตางทางสถิติกับ
จีโนไทป opA opI และ opJ  
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Table 2 Mean for vegetative growth traits, yield and yield components of oil palm dura population evaluated at Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla University 
 during 2019–2021. 

Genotypes 
Characteristics 

Height 
(m) 

Trunk diameter 
(cm) 

Rachis length 
(m) 

Leaf area 
(m2) 

Bunch weight 
(kg/bunch) 

Bunch number 
(no./year) 

Fresh fruit bunch yield 
(kg/palm/year) 

Oil yield 
(kg/palm/year) 

dA 1.00a 52.93abc 2.63abc 1.83bc 3.71 17.67 65.28 10.37a 
dB 0.97ab 46.67c 2.67ab 1.86b 4.11 13.71 58.33 7.41abc 
dC 0.95abc 57.33ab 2.87a 2.54a 4.48 9.80 42.88 6.09abc 
dD 0.80cde 49.20bc 2.47bcde 1.77bc 5.10 12.67 67.73 7.02abc 
dE 0.82bcde 30.00d 2.36cdef 1.43cd N/A N/A N/A N/A 
dF 0.92abcd 31.47d 2.65abc 1.85bc 4.85 11.00 52.99 4.87bc 
dG 0.82bcde 32.33d 2.39bcdef 1.70bcd 4.88 14.50 73.38 8.82ab 
dH 0.73e 25.53d 2.16f 1.34d N/A N/A N/A N/A 
dI 0.88abcde 54.93abc 2.45bcde 1.53bcd N/A N/A N/A N/A 
dJ 0.77de 51.67bc 2.15f 1.44bcd N/A N/A N/A N/A 
dK 0.78de 49.67bc 2.21ef 1.48bcd N/A N/A N/A N/A 
dL 0.83bcde 54.20abc 2.54bcd 1.51bcd 5.44 8.25 45.15 2.59c 
dM 0.77de 60.15a 2.26def 1.57bcd 4.39 10.83 48.12 3.49c 
dN 0.88abcde 61.40a 2.49bcde 1.54bcd 4.71 11.00 49.13 5.70abc 

Mean 0.85 46.96 2.45 1.67 4.60 11.75 53.47 5.85 
F-test ** ** ** ** ns ns ns * 

ns, *, ** = non significant, significant difference at P≤0.05 and P≤0.01 probability levels, respectively.  
Means in the same column with the same letter (s) are not significantly different by DMRT. 
N/A = not available 
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Table 3 Mean for vegetative growth traits, yield and yield components of oil palm tenera population evaluated at Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla University during 2019–2021. 

Genotypes 
Characteristics 

Height 
(m) 

Trunk diameter 
(cm) 

Rachis length 
(m) 

Leaf area 
(m2) 

Bunch weight 
(kg/bunch) 

Bunch number 
(no./year) 

Fresh fruit bunch yield 
(kg/palm/year) 

Oil yield 
(kg/palm/year) 

tA 0.79ab 47.40bcdef 2.23abcd 1.55abc N/A N/A N/A N/A 
tB 0.69b 49.70abcde 2.15abcde 1.42abc 5.85ab 20.00abc 117.00ab 29.98 
tC 0.85ab 54.20abc 2.48a 1.90a 6.60a 17.50bcd 115.05ab 19.81 
tD 0.96a 48.50bcde 2.34abc 1.68ab N/A N/A N/A N/A 
tE 0.85ab 53.70abc 2.20abcde 1.50abc 4.03bc 13.00cd 51.43bc 9.14 
tF 0.82ab 59.30a 2.25abcd 1.79ab 3.20c 9.50d 30.25c 3.37 
tG 0.63b 35.33g 2.13bcde 1.27bc N/A N/A N/A N/A 
tH 0.67b 37.22fg 1.87e 1.08c 4.50abc 23.00ab 103.50abc 13.46 
tI 0.72ab 37.44fg 2.01cde 1.39abc 3.90bc 13.00cd 51.30bc 12.49 
tJ 0.72ab 39.83efg 2.18abcde 1.56abc N/A N/A N/A N/A 
tK 0.69b 40.11efg 2.14abcde 1.32bc 3.90bc 10.00d 39.00bc 6.48 
tL 0.66b 48.44bcde 2.12bcde 1.62ab 3.60bc 11.00cd 39.60bc 6.37 
tM 0.69b 42.44defg 2.15abcde 1.45abc 5.40abc 18.00bcd 95.00abc 13.07 
tN 0.86ab 43.71cdefg 2.11bcde 1.71ab 5.20abc 28.00a 145.60a 25.16 
tO 0.82ab 56.40ab 2.10bcde 1.42abc 3.26c 18.80abcd 61.98bc 14.86 
tP 0.62b 45.44cdefg 1.90de 1.46abc 4.03bc 19.00abcd 79.37abc 17.10 
tQ 0.81ab 50.80abcd 2.19abcde 1.69ab 4.14bc 16.40bcd 67.58bc 15.90 
tR 0.82ab 51.70abcd 2.41ab 1.80ab 5.50abc 18.00bcd 97.50abc 24.76 

Mean 0.76 46.76 2.16 1.53 4.30 16.65 73.00 14.87 
F-test ** ** ** ** * * ** ns 

ns, *, ** = non significant, significant difference at P≤0.05 and P≤0.01 probability levels, respectively.  
Means in the same column with the same letter (s) are not significantly different by DMRT. 
N/A = not available  
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Table 4 Mean for vegetative growth traits, yield and yield components of open–pollinated population evaluated at Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla University 
 during 2019–2021. 

Genotypes 
Characteristics 

Height 
(m) 

Trunk diameter 
(cm) 

Rachis length 
(m) 

Leaf area 
(m2) 

Bunch weight 
(kg/bunch) 

Bunch number 
(no./year) 

Fresh fruit bunch yield 
(kg/palm/year) 

Oil yield 
(kg/palm/year) 

opA 0.72bc 58.00ab 2.20abc 1.35 4.04 16.75ab 68.08 8.89 
opB 0.68c 37.10d 2.17abc 1.51 N/A N/A N/A N/A 
opC 0.79abc 42.00cd 2.08bc 1.35 N/A N/A N/A N/A 
opD 0.89abc 47.50bcd 2.25abc 1.50 N/A N/A N/A N/A 
opE 0.80abc 48.30bcd 2.20abc 1.26 N/A N/A N/A N/A 
opF 0.76abc 46.80bcd 2.01c 1.66 2.80 23.00a 64.40 10.23 
opG 0.72bc 47.90bcd 2.14abc 1.52 3.23 21.60a 69.86 10.30 
opH 0.88abc 50.25bc 2.26abc 1.57 3.90 22.00a 85.80 10.43 
opI 0.86abc 45.00cd 2.37ab 1.70 4.49 18.00ab 82.34 13.20 
opJ 0.91ab 49.90bc 2.43a 1.72 3.55 19.67ab 68.80 15.19 
opK 0.95a 66.30a 2.43a 1.73 4.09 14.00b 56.26 8.70 

Mean 0.81 49.00 2.23 1.53 3.82 18.50 69.66 10.95 
F-test ** ** * ns ns * ns ns 

ns, *, ** = non significant, significant difference at P≤0.05 and P≤0.01 probability levels, respectively.  
Means in the same column with the same letter (s) are not significantly different by DMRT. 
N/A = not available 
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สรุปผล  
 จีโนไทปของประชากรดูรา เทเนอรา และผสมเปด มีความแตกตางทางสถิติของลักษณะการเจริญเติบโตทางลำตน ไดแก 
ความสูงตน ขนาดเสนผานศูนยกลางโคนตน ความยาวทางใบ และพื้นที่ใบ ยกเวนพื้นที่ใบในประชากรผสมเปดที่ไมพบความ
แตกตางทางสถิติ ลักษณะดังกลาวเพียงพอสำหรับการคัดเลือก โดยจีโนไทป dC และ dA ในประชากรดูรา จีโนไทป tC tE tF tQ 
และ tR ในประชากรเทเนอรา และจีโนไทป opK ในประชากรผสมเปด เปนจีโนไทปที่มีคาเฉลี่ยลักษณะการเจริญเติบโตทางลำตน
สูง ในสวนของลักษณะผลผลิตประชากรดูราจีโนไทป dA dB dC dD dF และ dN ประชากรเทเนอราจีโนไทป tB tH และ tN และ
ประชากรผสมเปดจีโนไทป opF opG และ opH มีความแปรปรวนในฐานพันธุกรรมดังกลาวเพียงพอตอการปรับปรุงพันธุเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตน้ำมันในแตละประชากรจึงควรมุงเนนไปท่ีการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหมีคาเฉลี่ยสูงข้ึน  
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บทคัดยอ 
การคัดเลือกและประเมินพันธุฟกทองพันธุไขเนานาน ไดดำเนินการรวบรวมพันธุพืชมรดกตกทอด พันธุไขเนา 37 พันธุ ณ 

จังหวัดนาน พันธุไขเนาไดรับการคัดเลือก 9 พันธุ ในวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ซึ่งมีคุณลักษณะเนื้อหนาและสีเหลืองเขียว คาเฉลี่ย
น้ำหนักผล 3.7 กก. ลักษณะผลกลมหรือผลยาวปานกลาง เพื่อนำไปทำการคัดเลือกสายพันธุ 2 ชั่ว ระหวาง ตุลาคม 2562 ถึง 
เมษายน 2564 คัดเลือกไดสายพันธุ CM0420-1-1 ซึ่งมีน้ำหนักผล 3.1 กก. ปริมาณของแข็งรอยละ 18.9 ปริมาณของแข็งท่ีละลาย
น้ำไดของเน้ือดิบและน่ึงสุก เทากับ 13.4 และ 14.1 องศาบริกซ ตามลำดับ จากน้ันนำพันธุไขเนานาน (CM0420-1-1) ประเมินพันธุ
รวมกับพันธุมาตรฐาน 2 พันธุ จำนวน 2 ฤดู คือ ฤดูท่ี 1 ระหวางเดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม 2564 ณ แปลงของเกษตร 7 ราย 
(6 อำเภอ) และฤดูท่ี 2 ระหวางเดือนธันวาคม 2564 ถึง เดือนเมษายน 2565 ณ แปลงของนางสาวหทัยภัทร ชูศรีทอง พบวาฤดูท่ี 1 
พบวา ผลผลิตตอไรของฟกทองไขเนาในอำเภอนานอย และอำเภอแมจริม ไมแตกตางกันทางสถิติ เทากับ 1.9 และ 1.5 ตัน 
ตามลำดับ พันธุไขเนานานมีผลผลิตมากกวาพันธุมาตรฐาน 2 พันธุ เทากับ 1.3 และ 1.7 เทา (1.7 1.3 และ 1.0 ตัน/ไร ตามลำดับ) 
อีกท้ังพันธุไขเนานานมีน้ำหนักผลมากกวาพันธุมาตรฐาน 2 พันธุ เทากับ 1.4 และ 1.5 เทา (2.8, 1.9 และ 2.0 กก. ตามลำดับ) การ
ประเมินพันธุฟกทองไขเนานาน 2 ฤดู พบวา ผลผลิตและองคประกอบของผลผลิตในฤดูท่ี 1 มากกวาฤดูท่ี 2 ในทุกลักษณะท่ีศึกษา 
ยกเวนคุณภาพทางเคมีและกายภาพของ ฤดูท่ี 2 มีคุณภาพมากกวาฤดูท่ี 1 ไดแก ปริมาณของแข็งรอยละ 18.1 และ 16.3 ปริมาณ
ของแข็งท้ังหมดท่ีละลายไดของเน้ือดิบเทากับ 14.7 และ 9.1 องศาบริกซ เน้ือน่ึงสุก เทากับ 14.8 และ 8.6 องศาบริกซ ตามลำดับ 
พันธุไขเนานานใหผลผลิตตอไรมากกวาพันธุมาตรฐาน 1 และ 2 คิดเปน 1.4 และ 1.9 เทา (1.5 1.1 และ 0.8 ตัน/ไร ตามลำดับ) 
และปริมาณของแข็งไมแตกตางกับพันธุมาตรฐาน 1 เทากับรอยละ 14.7 และ 16.1 ตามลำดับ 
คำสำคัญ: ฟกทอง การคัดเลือกสายพันธุ การประเมิน พันธุไขเนานาน 

 
Abstract 

The selection and evaluation of the Nan Khai Nao pumpkin variety was conducted by collecting of 37   
Khai Nao heirloom pumpkin varieties from farmers for quality evaluation on October 22, 2019 in Nan province. 
Nine pumpkin cultivars were selected. They had an average fruit weight of 3.7 kg and showed a globular and 
intermediate long fruit type. The two generations of the inbred line selection were conducted during October 
2019 to April 2021, the CM0420-1-1 line was chosen for further study. It had fruit weight of 3.1 kg., 18.9 % of 
total solid content and 13.4 and 14.1 obrix of total soluble solid of raw and cooked fleshes, respectively. The 
Nan Khai Nao ( CM0420- 1 - 1 )  variety was conducted in comparison to two standard pumpkin checks on two 
crops. The first crop was evaluated at seven farmer fields (6 districts) during August to December 2021 and the 
second crop was conducted at Ms. Hataipat Chusrithong farm during December 2021 to April 2022. In the first 
crop, the production yield of pumpkins obtained from Na Noi and Mae Charim districts were not significantly 
different at the yield of 1.9 and 1.5 ton per rai. It also found that the Nan Khai Nao pumpkin variety had the 
greater productive yield than the two standard cultivars by 1.3 and 1.7 times (1.7, 1.3 and 1.0 ton/rai, 
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respectively). In addition, the Nan Khai Nao pumpkin variety had 1.4 and 1.5 times of fruit weight more than the 
two standard cultivars (2.8, 1.9 and 2.0 kg, respectively). The evaluation of pumpkin varieties on two crops 
showed significantly different. While, the productive yield and yield components of the first crop were higher 
than the second crop, except the physical and chemical quality. The solid content of the second crop pumpkin 
was 18.1%, which was greater than the first crop at 16.3%. The total soluble solid of raw and cooked flesh 
obtained from the first crop were 14.7 and 14.8 O brix, which were higher than the second crop pumpkin at 9.1 
and 8.6 obrix, respectively. The yield and fruit weight of the Nan Khai Nao pumpkin variety were more than the 
two checks at the rate of 1.5, 1.1 and 0.8 ton per rai, and 2.9, 2.1 and 2.2 kg per fruit, respectively. There was 
no significant difference between the Nan Khai Nao pumpkin variety and the standard No.1 in term of solid 
content as 14.7% and 16.1%, respectively. 
Keywords: pumpkin, line selection, evaluation, Nan Khai Nao variety 
 
บทนำ 

ฟกทอง (Cucurbita moschata Duch. ex Poir.) ช่ือสามัญ pumpkin และถ่ินกำเนิดในแถบบริเวณตอนกลางของมหา
สุมทรแอตแลนติกบริเวณภาคกลางและภาคเหนือของทวีปอเมริกาใต และภาคตะวันออกเฉียงใตของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนฟกทองท่ี
เจริญเติบโตสำหรับฤดูหนาว และทนอากาศรอนช้ืนไดดีกวา C. pepo L. และ C. maxima Duch. ex Lam ในปจจุบันพบฟกทอง
ชนิดนี้ปลูกในเขตรอนชื้นของโลก เชน อินเดีย แอฟริกา ทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต (ลาตินอเมริกา) ภาคใตของเอเชีย และ
สหรัฐอเมริกา เรียกวา tropical pumpkin (Andres, 2004) ฟกทองเปนพืชที่มีการปลูกมานานกวา 10,000 ป กอนการปลูก
ขาวโพด (maize, Zea mays) และถ่ัวแขก (bean, Phaseolus vulgaris) (Smith, 1997) จากน้ันไดนำไปปลูกในพ้ืนท่ีตางๆ ของ
โลกหลังจากการคนพบทวีปอเมริกาโดย โคลัมบัส (Paris, 1989) ถิ ่นกำเนิดทุติยภูมิพบในทวีปเอเชีย และพบฟกทอง 4 ชนิด 
กระจายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Widjaja and Sukprakarn, 1994) ในขณะที่พันธุฟกทองพื้นเมืองที่กระจายตามแหลงตางๆ 
ในประเทศไทยสันนิษฐานวาคณะบาทหลวงชาวโปรตุเกสในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช (พ.ศ. 2199-พ.ศ. 2231) นำเขามาใน
ประเทศไทย และตามเสนทางสายไหมท้ังทางบกและทะเล จากน้ันจึงมีการใชอยางแพรหลายในอาหารไทย (จานุลักษณ, 2563)  

พืชมรดกตกทอด (Heirloom plant) หมายถึง เมล็ดพันธุที่สืบทอดเก็บรักษาไวโดยเกษตรกรในชุมชนเมอืงหรือชาติพันธุ 
เปนเมล็ดพันธุที่ผสมเกสรแบบเปดหรือปลอยตามธรรมชาติ มีความหลากหลายทางพันธุกรรม ตลอดจนไดรับการคัดเลือกโดย
ธรรมชาติและมนุษยมาอยางยาวนาน พันธุเหลาน้ีโดยท่ัวไปมีอายุ 50 ถึง 100 ป และมีความหลากหลายทางพันธุกรรม พันธุมรดกมี
การผสมปลอย สวนใหญมีความสม่ำเสมอในขนาด รูปรางและการสุก ทนทานในการขนสงและมีศักยภาพของรสชาติและคุณภาพ
การบริโภค (Kaiser and Ernst, 2017) ในปจจุบันยังสามารถพบในพ้ืนท่ีการเกษตรดั้งเดิม เชน พันธุผลไมมรดกในออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด พันธุพืชมรดกในไอรแลนดและ สหราชอาณาจักร แถบตอนใตและตะวันออกเฉียงใตของทวีปเอเชีย พันธุพืชที่ปลูกใน
สหรัฐอเมริกากอนสมครามโลกครั้งที่ 2 เปนพันธุพืชมรดกตกทอด และพบวาพันธุเหลานี้มีพันธุกรรมที่ตานทานหรือทนตอศตัรูพืช
และสภาพแวดลอมท่ีไมเหมาะสมในทองถ่ินไดอยางดี และไมไดปลูกในพ้ืนท่ีขนาดใหญ (Wikipedia, 2021) 

พื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ไดแก จังหวัดตาก แมฮองสอน เชียงใหม เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร พะเยา 
และจังหวัดนาน ยังคงมีพันธุพืชมรดกฟกทองที่ยังเหลืออยูแตมีแนวโนมสูญหายจากระบบการใชเมล็ดพันธุพืชลูกผสมหรือพันธุ
การคาอ่ืนๆ   ท่ีใหผลผลิตและผลตอบแทนสูงกวาพันธุพ้ืนเมืองเดิม และระบบการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพ่ือเพ่ิมผลตอบแทนใหไดมูลคา
สูงสุด ทำใหความนิยมการเก็บรักษาพันธุมรดกเพ่ือการดำรงชีพเสื่อมความนิยมลง และเกษตรกรสวนมากเปนผูสูงวัยท่ีมีทายาทสืบ
ทอดลดนอยลงอยางตอเนื่อง ดังนั้น การรวบรวมพันธุพืชฟกทองเพื่อการอนุรักษทำใหสามารถทราบลักษณะสัณฐานวิทยา และ
ภูมิศาสตรของพันธุในภูมิประเทศตางๆ รวมทั้งเจาของพันธุมรดกของประเทศไทย ตลอดจนการนำพันธุมาใชประโยชนในการ
พัฒนาพันธุ โดยการจัดแปลงสาธิตคุณลักษณะตางๆ ของพันธุมรดกเพ่ือตอยอดทางการคาและการใชประโยชนในชุมชน นอกจากน้ี 
การรวบรวมพันธุฟกทองยังชวยสนับสนุนยุทธศาสตรความมั่นคงของอาหาร เพื่อการสำรองพันธุมรดกที่สามารถปรับตัวไดดีใน
สภาพแวดลอมของพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน และสามารถนำพันธุมรดกคืนกลับสูชุมชนเจาของพันธุ (จานุลักษณ และคณะ, 2557)  

จังหวัดนาน เปนพื้นที่ที่มีความจำเพาะและมีภูเขาเปนเครื่องกำบังพันธุและการเคลื่อนยายของมนุษย ภูมิปญญาอัน
หลากหลาย ตั้งแตการขยายพันธุ การเขตกรรม การนำมาทำเปนอาหารและยาสมุนไพร กระท่ังการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรม
ท่ีเก่ียวโยงกับอาหาร ฟกทองพันธุ “ไขเนา” เปนพืชมรดกตกทอดท่ีบรรพบุรุษของเกษตรกรในจังหวัดนาน ไดอนุรักษ รวบรวมและ
ปลูกไวบริโภคเพื่อเปนอาหารของชุมชนมากวา 3 ชั่วอายุคน โดยการปลูกในฤดูฝนพรอมการปลูกขาว ประมาณเดือนมิถุนายน ถึง
เดือนกรกฎาคม ไมมีการปลูกแบบเชิงเดี่ยวและแปลงขนาดใหญ แลวจึงเก็บเกี่ยวผลแกในระยะหลังการเกี่ยวขาวประมาณเดือน
พฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม   ผลฟกทองแกนิยมนำไปบริโภคเปนท้ังอาหารคาวและหวาน ลักษณะผลมีรูปรางตัดตามยาวมีหลาย
แบบ เชน รูปรีกวางทางแนวนอน รูปกลมแปน กลม รูปไข และรูปผลแพร เปนตน ผลแกมีเปลือกสีน้ำตาลตลอดท้ังผล และมีสีเขียว
ปนบางสวน รูปรางบริเวณขั้วผลแบนหรือมีรอยบุมเล็กนอย รูปรางบริเวณกนผลแบน เนื้อหนาและมีสีเหลือง อมเขียว และเนื้อน่ึง
สุกสีเหลืองเขียวคล้ำแบบสีเขียวขี้มา (olive green) รสชาติมันและหวานมากถึงปานกลาง เมล็ดพันธุตอผลมาก และรูปรางแบบรี

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2199
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2231
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แคบ (narrow elliptic) หรอืทรงรี (elliptic) (จานุลักษณ, 2564) 
การรวบรวมพันธุพืชมรดกตกทอดฟกทองพันธุไขเนา จากน้ันคัดเลือกสายพันธุและประเมินพันธุเพ่ือใหลักษณะเศรษฐกิจ

สม่ำเสมอตรงตามพันธุ และจดทะเบียนคุมครองพันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ิน ตามพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 ซึ่งตอง
ประกอบดวยลักษณะเปนพันธุพืชที่มีอยูเฉพาะในทองที่ใดทองที่หนึ่งภายในราชอาณาจักรเทานั้น และเปนพันธุพืชที่ไมเคยจด
ทะเบียนเปนพันธุพืชใหม เพื่อนำพนัธุมาใชประโยชนในการผลิตเปนการคา และสรางมูลคาเพิ่มตามความตองการของตลาดที่นยิม
บริโภคสายพันธุฟกทองท่ีแปรรูปเปนอาหารไดหลากหลาย และชวยเสริมสุขภาพเปนการคาตอไป 

 

อุปกรณและวิธีการ  
1. การคัดเลือกสายพันธุฟกทองไขเนา 2 ชั่ว 

1.1 การคัดเลือกชั่วท่ี 1  
การคัดเลือกสายพันธุฟกทองไขเนา ชั่วที่ 1 พื้นที่ศึกษา 2 ไร ระหวางตุลาคม 2562 ถึง กุมภาพันธ 2563 นำ

ฟกทอง 13 สายพันธุ รวมกับพันธุมาตรฐาน 1 พันธุ ทำการปลูกในแปลงของเกษตรกร 6 ราย ไดแก นางบุญครีม อินจา นายบุญสง 
ไชยแกวมา นายฐิติพงษ ทองวรรณ นางสาวหทัยภัทร ชูศรีทอง นางกัลยา กันสาร และนางณัฐสุดา ใจเฉพาะ ณ จังหวัดนาน ระยะ
ปลูกระหวางตนและแถว 0.8 x 4.0 เมตร ปลูกแถวเดี่ยว เพาะกลาแลวยายปลูกเมื่ออายุ 7 ถึง 10 วัน ปุยรองพ้ืนใสปุยหมักอัตรา 1 
ตันตอไร ปุยแตงหนาใสปุยหมักอัตรา 0.5 ตันตอไร ใสจำนวน 2 ครั้ง หลังยายปลูก 10 และ 25 วัน เก็บเก่ียวผลผลิตเมื่ออายุ 90 ถึง 
110 วัน หลังยายปลูก การบันทึกขอมูล ไดแก น้ำหนักผล  ขนาดผลและไส (เสนผานศูนยกลาง-ยาว) อัตราสวนของความยาวตอ
เสนผานศูนยกลางของผล ความหนาและบางของเนื้อ ตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพและเคมี ไดแก ลักษณะเนื้อสัมผัสในรูปของ
ความแข็ง (Hardness) ของเนื้อฟกทองดิบและเนื้อนึ่งสุกโดยใชเครื่อง Force Gauge (Model FS 1001) คาสีของเนื้อฟกทองดิบ
และเนื้อนึ่งสุกในรูปของคา L* (lightness), a* (red-green) และ b* (yellow-blue) โดยใชเครื่องวัดสี (3NH-NR200, Republic 
of China) ปริมาณของแข็งท้ังหมดโดยวิธี AOAC (2000) ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมดของเน้ือฟกทองดิบและสุกโดยใชเครื่องวัด
ของแข็งท่ีละลายท้ังหมด (hand refractometer)  

1.2 การคัดเลือกชั่วท่ี 2   
การคัดเลือกสายพันธุฟกทองไขเนา ชั่วที่ 2 พื้นที่ศึกษา 1.5 ไร ระหวางพฤศจิกายน 2563 ถึง เมษายน 2564 

เนื่องจากคัดเลือกสายพันธุ ชั่วที่ 1 ไดจำนวน 3 สายพันธุ ซึ่งมีจำนวนจำกัด จึงนำสายพันธุที่เนื้อมีลักษณะเดนของพันธุไขเนาท่ี
คัดเลือกเพ่ิมเติม จำนวน 5  สายพันธุ ไดแก CM0420-1  CM0420-2  CM0420-3 CM0420-4 และสายพันธุช่ัวท่ี 1 NN4-op ของ
คุณฑิฆัมพร กองสอน และสายพันธุช่ัวท่ี 1 จำนวน 4 สายพันธุ ไดแก NM1-op NM2-1 NM3-op และ NM5-op ของคุณหทัยภัทร 
ชูศรีทอง รวมทั้งหมด 12 สายพันธุ โดยปลูกและคัดเลือกในแปลงของ คุณหทัยภัทร ชูศรีทอง ณ อำเภอนานอย จังหวัดนาน วาง
แผนการทดลองแบบ RCB จำนวน 3 ซ้ำ การเขตกรรมและบันทึกขอมูลเหมือนการคัดเลือก ช่ัวท่ี 1 

2. การประเมินพันธุฟกทองไขเนานาน 
การประชุมหารือการขึ้นทะเบียนชุมชนและการจดทะเบียนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ตามพระราชบัญญัติคุมครอง    

พันธุพืช พ.ศ. 2542 ของฟกทองพันธุไขเนานาน ระหวางเกษตรกร จังหวัดนาน รวมกับสำนักคุมครองพันธุพืช วันที่ 15 มีนาคม 
2564 ณ องคการบริหารสวนตำบลบัวใหญ อำเภอนานอย จังหวัดนาน ไดตั้งชื่อพันธุวา “ไขเนานาน” (สำนักคุมครองพันธุพืช, 
2564) 

การประเมินพันธุไขเนานาน รวมกับพันธุมาตรฐาน 2 พันธุ จำนวน 2 ฤดู คือ ฤดูที่ 1 พื้นที่ศึกษา 2 ไร ระหวาง
สิงหาคม ถึง ธันวาคม 2564 วางแผนการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสุมในบล็อกสมบูรณ ในแปลงของเกษตรกร 7 ราย (อำเภอ) 
ซึ่งเปนบล็อก ระยะปลูกระหวางตนและแถว 0.8 x 4.0 เมตร จำนวน 50 ตนตอแปลงยอย ปุยรองพ้ืนใสปุยหมักอัตรา 0.5 ตันตอไร 
และปุยแตงหนาใสมูลไก อัตรา 200 กิโลกรัมตอไร หลังยายปลูก 10 และ 20 วัน บันทึกขอมูลเหมือนการคัดเลือก ชั่วที่ 1 ฤดูที่ 2 
พื้นที่ศึกษา 0.5 ไร ระหวางธันวาคม 2564 ถึง เมษายน 2565 ณ แปลงของ นางสาวหทัยภัทร ชูศรีทอง การวางแผนการทดลอง 
การเขตกรรมและการบันทึกขอมูลดำเนินการเหมือนฤดูที่ 1 จากนั้นวิเคราะหขอมูลโดยวิเคราะหความแปรปรวนรวมแบบสุมใน
บล็อกสมบูรณ โดยใหฤดูปลูกเปนบล็อก ดำเนินการ ณ จังหวัดนาน 

การประเมินพันธุฟกทองไขเนานาน 2 ฤดู การวิเคราะหความแปรปรวนโดยกำหนดใหพันธุฟกทอง และฤดูเปน
ปจจัยสุ ม (random model) เบื ้องตนไดทำการวิเคราะหในแตละการทดลอง เพื ่อทดสอบความแปรปรวนมีคาเทากัน 
(homogeneity of variance) โดยนำเฉลี่ยความคลาดเคลือ่นกำลังสอง (error mean square) ของการทดลองท่ีมีคามากและนอย
ทดสอบนัยสำคัญ     หากพบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ จึงนำการทดลองตางๆ มาวิเคราะหรวมกัน (combined 
analysis) 
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ผลและวิจารณผลการทดลอง 
1. การคัดเลือกสายพันธุฟกทองไขเนา 2 ชั่ว 

1.1 การคัดเลือกสายพันธุฟกทองไขเนา ชั่วท่ี 1 
การปลูกสายพันธุฟกทองไขเนาช่ัวท่ี 1 จำนวน 13 สายพันธุ จำนวนท้ังหมด 1,276 ตน พบวาสามารถคัดเลือกสายพันธุ

ท่ีมีลักษณะเน้ือแบบพันธุไขเนา ไดจำนวน 3 สายพันธุ ไดแก CM0420-1, CM0421-2 และ CM0421-4 โดยเน้ือฟกทองมีสีเหลืองอม
เขียวซึ่งเปนคุณลักษณะเฉพาะของพันธุไขเนานาน มีน้ำหนักผล 1.9, 1.5 และ 2.1 กก. เน้ือฟกทองปริมาณของแข็ง รอยละ 18.3, 
18.5 และ 24.5 ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมดของเน้ือดิบและน่ึงสุกเทากับ 13.0, 14.8 และ 17.3 กับ 12.0, 14.9 และ 19.0 
องศาบริกซ ตามลำดับ เน้ือฟกทองดิบมีความแนนเน้ือเทากับ 10.2, 7.4 และ 10.9 กก. ตามลำดับ สวนเน้ือน่ึงสุกมีคาความแนนเน้ือ
ลดลง เทากับ 0.6, 0.5 และ 0.3 กก. ตามลำดับ เน้ือฟกทองดิบมีคาความสวางของสี (L*) เทากับ 74.3, 68.5 และ 69.0 เน้ือดิบมสีี
คาแดง (a*) คอนขางต่ำเทากับ 11.8, 10.7 และ 7.2 และมีคาสีเหลือง (b*) เทากับ 37.4, 28.6 และ 29.7 เมื่อนำเน้ือฟกทองไปน่ึง
ใหสุกคา L* a* และ b* ลดลง โดยมีคา L* เทากับ 50.8, 51.9 และ 41.7 มีคา a* เทากับ 4.0, 4..3 และ 1.8 และคา b* เทากับ 
22.7, 15.7 และ 13.0 ตามลำดับ จะเห็นวาเน้ือฟกทองดิบท้ัง 3 สายพันธุมีสีเหลืองอมเขียวคอนขางสวาง แตเมื่อเน้ือฟกทองไดรับ
ความรอนระหวางการน่ึงใหสุก ทำใหเน้ือมีสีคล้ำลงจะเห็นเน้ือฟกทองน่ึงสุกมีสีเขียวข้ีมาเดนชัดมากข้ึน (Table 1) 

1.2 การคัดเลือกสายพันธุฟกทองไขเนา ชั่วท่ี 2 
การคัดเลือกฟกทองไขเนาชั่วที่ 2 จำนวน 12 สายพันธุ จำนวน 1,053 ตน พบวา สายพันธุ CM0420-1-1 มีน้ำหนัก

ผลสูงเทากับ 3.1 กก. และมีผลขนาดใหญมาก โดยมีเสนผานศูนยกลางและความยาวของผล เทากับ 21.7 และ 13.7 ซม. มีคา
อัตราสวนของความยาวตอเสนผานศูนยกลางผล เทากับ 0.6 ซึ่งจัดเปนฟกทองที่ลักษณะผลกลมหรือผลยาวปานกลาง (Ketsakul 
et al., 2020) (Table 2) สวนคุณภาพทางกายภาพและเคมีของท้ัง 12 สายพันธุ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ ไดแก ปริมาณ
ของแข็ง ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมดของเน้ือดิบ ความแนนเน้ือของเน้ือน่ึงสุก คาความสวางสี (L*) ของเน้ือดิบ และคาสีแดง 
(a*) ของเนื้อนึ่งสุก โดยสายพนัธุ CM0421-4-1 มีปริมาณของแข็งและปริมาณของแข็งที่ละลายไดสูงสุดเทากับรอยละ 21.6 และ 
16.1 องศาบริกซ แตมีน้ำหนักผลเพียง 1.6 กก. แสดงวาฟกทองสายพันธุนี้มีความหวานมากที่สุด ในขณะที่ CM0420-1-1 มี
ปริมาณของแข็งรอยละ 18.9 ปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดของเนื้อดิบและเนื้อนึ่งสุก เทากับ 13.4 และ 14.1 องศาบริกซ มี
ความแนนเน้ือของเน้ือดิบและเน้ือน่ึงสุกสูงเทากับ 10.6 และ 1.0 กก. เน้ือฟกทองดิบของสายพันธุ CM0420-1-1 มีสีเหลืองอมเขียว
คอนขางสวาง โดยมีคา L*, a* และ b* เทากับ 70.6, 11.0 และ 37.4 เชนเดียวกับคุณภาพของฟกทองไขเนาท่ีไดศึกษามาเบ้ืองตน 
การใหความรอนในการน่ึงเน้ือฟกทองใหสุกสงผลใหคา L*, a* และ b* ลดลงเปน 48.4, 3.9 และ 22.0 ตามลำดับ ทำใหสีของเน้ือ
ฟกทองไขเนาน่ึงสุกเปนสีเขียวข้ีมาเดนชัดข้ึน 

2. การประเมินพันธุฟกทองไขเนานาน 
2.1 การประเมินพันธุฤดูท่ี 1 ระหวางสิงหาคม ถึง พฤศจิกายน 2564 

2.1.1 ผลผลิต องคประกอบของผลผลิต คุณภาพทางกายภาพและเคม ี
การเก็บเกี่ยวผลผลิตฟกทองไขเนาในฤดูที่ 1 พบวา เก็บเกี่ยวผลผลิตไดเพียง 3 อำเภอ คือ อำเภอนานอย 

อำเภอทาวังผา และอำเภอแมจริม โดยสถานที่ปลูกมีอิทธิพลตอผลผลิตตอไร น้ำหนักผล เสนผานศูนยกลางผลและไส ความหนา
เน้ือ ปริมาณของแข็ง ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดของเน้ือดิบและสุก ความแนนของเน้ือดิบ คาสีแดง (a*) ของเน้ือดิบและสุก และ
คาสีเหลือง (b*) ของเนื้อดิบแตกตางกันทางสถิติ แตผลผลิตของอำเภอนานอย (ตำบลสถาน) และอำเภอแมจรมิใหผลผลิตตอไรไม
แตกตางกันทางสถิติ เทากับ 1.9 และ 1.5 ตัน ตามลำดับ ในขณะท่ี อำเภอทาวังผา ใหผลผลิตต่ำสุดคือ 0.5 ตันตอไร สวนลักษณะ
ทางเศรษฐกิจของฟกทองที่ไดจากแตละสถานท่ีไมแตกตางกันทางสถิติ โดยฟกทองที่ไดจากอำเภอทุงชาง อำเภอนานอย ในตำบล
สถาน และตำบลศรีสะเกษ ซึ่งมีน้ำหนักผลระหวาง 2.6-3.1 กก. มีขนาดเสนผานศูนยกลางผลระหวาง 22.6-23.6 ซม. ความหนา
เน้ือของ ฟกทองอำเภอนานอย ในตำบลสถาน และอำเภอทุงชาง เทากับ 4.6 และ 4.3 ซม. สวนฟกทองของอำเภอนานอย ในตำบล
ศรีสะเกษ และอำเภอมีปริมาณของแข็งสูงสุดถึงรอยละ 21.1 และ 19.1 แตปริมาณ TSS มีอยูสูงสุดในเน้ือฟกทองดิบและน่ึงสุกของ
อำเภอแมจริม และอำเภอนานอย ในตำบลศรีสะเกษ โดยมีคาเทากับ 11.3 และ 11.3 กับ 11.7 และ 10.9 องศาบริกซ ตามลำดับ 
รวมทั้งเนื้อฟกทองดิบของอำเภอนานอย ในตำบลศรีสะเกษ และอำเภอแมจริม ที่มีคาความแนนเนื้อสูงสุดเทากับ 10.5 และ 9.9 
กก. สถานที่ปลูกฟกทองไมมีผลตอคาความสวางของสี (L*) ของเนื้อดิบและเนื้อนึ่งสกุ แตเนื้อฟกทองดิบของอำเภอเวียงสา อำเภอ
ทาวังผา และอำเภอปว มีคาสีแดง (a*) สูงสุด ระหวาง 12.1-13.1 สวนคาสีเหลือง (b*) ของเนื้อดิบมีความใกลเคียงกันระหวาง 
33.4-35 ยกเวนอำเภอแมจริมที่คา b* ระดับต่ำ สวนคาสี a* ของเนื้อนึ่งสุกมีคาสูงใกลเคียงกันระหวาง 3.5-4.5 ยกเวน อำเภอนา
นอย ในตำบลสถานท่ีแตกตางจากพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 

การประเมินพันธุ พบวาน้ำหนักผล ความยาวผล ขนาดไส ความบางของเนื ้อ ปริมาณของแข็ง ปริมาณ
ของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดของเนื้อดิบ ความแนนของเนื้อดิบ คาสี L* และ a* ของเนื้อดิบ และคาสี a* ของเนื้อนึ่งสุกมีความ
แตกตางอยางมีนัยสำคัญ พันธุไขเนานานใหผลผลิตตอไร และน้ำหนักผลมากกวาพันธุมาตรฐาน 2 พันธุ เทากับ 1.7, 1.3 และ 1.0 
ตัน กับ 2.8, 1.9 และ 2.0 กก. ตามลำดับ ขนาดผลฟกทองไขเนานานมีเสนผานศูนยกลางและความยาวผล เทากับ 21.6 และ 12.3 
ซม. มีอัตราสวนของความยาวตอเสนผานศูนยกลางผลเทากับ 0.6 ซึ่งจัดเปนฟกทองที่ลักษณะผลกลมหรือผลยาวปานกลาง เน้ือ
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หนา 1.6 ซม ปริมาณของแข็ง   รอยละ 15.2 ซึ่งไมแตกตางอยางมีนัยสำคัญกับพันธุมาตรฐาน 1 ถึงแมวาเน้ือดิบของฟกทองไขเนา
นานมีปริมาณของแข็งท่ีละลายไดทั้งหมดต่ำกวาพันธุมาตรฐาน 1 และ 2 (9.4, 10.2 และ 10.5 องศาบริกซ ตามลำดับ) แตเนื้อน่ึง
สุกมปีริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด ไมแตกตางกัน ระหวาง 9.5-10.4 องศาบริกซ ฟกทองไขเนามีความแนนของเน้ือดิบเทากับ 
9.5 ซึ่งไมแตกตางอยางมีนัยสำคัญกับพันธุมาตรฐาน 1 ที่มีคาเทากับ 9.1 และความแนนของเนื้อสุกใกลเคียงกันโดยมีคาระหวาง 
0.3-0.4 กก. เนื้อดิบของฟกทองไขเนานานมีความสวางสดใสมากกวาพันธุมาตรฐาน จึงมีคา L* สูงสุดเทากับ 78.5 และมีคาสี a* 
เทากับ 10.4 ซึ่งเทากับพันธุมาตรฐาน 2 ในขณะท่ีคาสี b* เทากับ 34.2 ซึ่งไมแตกตางกับพันธุมาตรฐาน สวนเน้ือฟกทองน่ึงสุกมีคา
สี a* เทากับ 2.9 ซึ่งต่ำกวาพันธุมาตรฐาน สวนคา b* ของเน้ือสุกมีคาใกลเคียงกับพันธุมาตรฐาน (Table 3) 

2.2 การประเมินพันธุฟกทองไขเนานาน 2 ฤดู ระหวางสิงหาคม 2564 ถึง เมษายน 2565 ณ ตำบลสถาน อำเภอนา
นอย จังหวัดนาน 

2.2.1 ผลผลิต องคประกอบของผลผลิตและคุณภาพทางกายภาพและเคมี 
พบวา ฤดูมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ในลักษณะน้ำหนักผล ขนาดผล (เสนผานศูนยกลางและความ

ยาว) ปริมาณของแข็ง ปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดของเนื้อฟกทองดิบและนึ่งสุก คาสี L* ของเนื้อดิบ และคาส ีa* ของเน้ือ
นึ่งสุก โดยฤดูที่ 1 ระหวางสิงหาคม ถึง ธันวาคม 2564 เปนชวงฤดูฝนซึ่งมีปริมาณน้ำพอเพียงในการเจริญเติบโต ดังนั้นฟกทองจึง
ใหผลผลิตและองคประกอบของผลผลิตในฤดูท่ี 1 มากกวาฤดูท่ี 2 ระหวางธันวาคม 2564 ถึง เมษายน 2565 ในทุกลักษณะท่ีศึกษา 
ยกเวนคุณภาพทางกายภาพและเคมีที่พบวาในฤดูที่ 2 ที่มีคุณภาพสูงกวาฤดูที่ 1 ไดแก ปริมาณของแข็งรอยละ 18.1 และ 16.3 
ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมดของเน้ือดิบและน่ึงสุก เทากับ 14.7 และ 9.1 กับ 14.8 และ 8.6 องศาบริกซ สวนพันธุท่ีทดสอบ
มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญในลักษณะของน้ำหนักผล ปริมาณของแข็ง โดยฟกทองพันธุไขเนานานใหผลผลิตตอไรและน้ำหนัก
ผลมากกวาพันธุมาตรฐาน 1 และ 2 เทากับ 1.5, 1.1 และ 0.8 ตัน กับ 2.9, 2.1 และ 2.2 กก. ตามลำดับ พันธุไขเนานานมีปริมาณ
ของแข็งไมแตกตางกับพันธุมาตรฐาน 1 เทากับ  รอยละ 14.7 และ 16.1 สวนปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดของเนื้อดิบและ
สุกเทากับ 10.6 และ 11.0 องศาบริกซ ความแนนเนื้อของเนื้อดิบและสุก เทากับ 9.3 และ 0.3 กก. ตามลำดับ สวนคาสี L* ของ
เน้ือฟกทองดิบ ซึ่งแสดงถึงความสวางของสีในฤดูท่ี 1 มากกวาฤดูท่ี 2 เทากับ 79.0 กับ 71.4 คาสี a* และ b* ของเน้ือน่ึงสุกในฤดูท่ี 
1 มีคานอยกวาฤดูท่ี 2 เทากับ 2.4 และ 5.4 กับ 11.7 และ 14.7 แสดงวาเน้ือฟกทองน่ึงสุกในฤดูท่ี 1 มีสีเหลืองอมเขียวมากกวาใน
ฤดูท่ี 2 ซึ่งอาจเปนผลมาจากสภาพการปลกูในฤดูฝนมปีริมาณเมฆมากและบังแสงอาทิตย ทำใหปริมาณแสงนอยกวาฤดูหนาว สีของ
เน้ือฟกทองจึงแตกตางกัน (Table 4) 
 
สรุปผล  

การคัดเลือกและประเมินพันธุฟกทองพันธุไขเนา 2 ชั่ว ระหวางตุลาคม 2562 ถึง เมษายน 2564 สามารถคัดเลือกสาย
พันธุ CM0420-1-1 ซึ่งมีน้ำหนักผลสูงสุดเทากับ 3.1 กก. ผลกลมหรือผลยาวปานกลาง มีปริมาณของแข็งรอยละ 18.9 มีปริมาณ
ของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดของเนื้อดิบและนึ่งสุกเทากับ 13.4 และ 14.1 องศาบริกซ การประเมินพันธุไขเนานานชั่วที่ 3 รวมกับ
พันธุมาตรฐาน 2 พันธุ 2 ฤดู พบวา ผลผลิตและองคประกอบของผลผลิตในฤดูท่ี 1 มีมากกวาฤดูท่ี 2 ในทุกลักษณะท่ีศึกษา ยกเวน
คุณภาพทางเคมีและกายภาพของฟกทองในฤดูที่ 2 มีคาสูงกวาฤดูที่ 1 โดยมีปริมาณของแข็งรอยละ 18.1 และ 16.3 ปริมาณ
ของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดของเนื้อดิบและนึ่งสุกเทากับ 14.7 และ 9.1 กับ 14.8 และ 8.6 องศาบริกซ พันธุไขเนานานใหผลผลิต
ตอไรและน้ำหนักผลมากกวาพันธุมาตรฐาน 1 และ 2 เทากับ 1.5, 1.1 และ 0.8 ตัน กับ 2.9, 2.1 และ 2.2 กก. 

 

คำขอบคุณ 
ขอขอบคุณ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ ในการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ และ สำนักคุมครองพันธุพืช ในการอนุเคราะหขอมูลการจดทะเบียนพันธุพืช
พ้ืนเมืองเฉพาะถ่ิน ตามพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 
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Table 1 Yield components and phytochemical nutrients of the first pumpkin lines selected during October 2019 to February 2020 in Nan province. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Number Line Fruit Seed Total solid

weight Diameter Length Ratio L/D Diameter Length Thickness Thinness yield/fruit content Fresh Cooked Fresh Cooked

(kg)  (cm)  (cm)  (cm)  (cm)  (cm)  (cm) (g) (%) (0 brix) (0 brix) (kg) (kg) L* a* b* L* a* b*

1 CM0420-1 1.9 19.8 11.0 0.6 14.8 7.5 3.1 1.4 31.0 18.3 13.0 12.0 10.2 0.6 74.3 11.8 37.4 50.8 4.0 22.7

2 CM0421-1 0.9 15.0 9.4 0.6 10.4 6.0 2.4 1.1 38.0 15.4 12.0 12.2 7.1 0.8 74.2 11.4 31.7 60.9 7.3 24.1

3 CM0421-2 1.5 17.0 12.2 0.7 10.3 7.0 3.5 2.0 17.0 18.5 14.8 14.9 7.4 0.5 69.0 7.2 29.7 41.7 1.8 13.0

4 CM0421-3 1.9 20.4 11.7 0.6 13.5 6.4 3.7 1.8 49.4 16.7 13.4 14.1 8.5 0.4 68.6 12.7 27.8 55.9 5.7 18.0

5 CM0421-4 2.1 20.3 13.0 0.6 13.2 8.8 3.0 1.4 41.3 24.5 17.3 19.0 10.9 0.3 68.5 10.7 28.6 51.9 4.3 15.7

6 CM0421-5 1.7 18.2 10.5 0.6 12.5 6.4 3.0 1.5 50.0 21.6 11.2 10.0 10.6 0.6 71.4 8.7 30.6 56.1 2.4 14.6

7 CM0421-6 1.5 17.0 11.7 0.7 12.1 7.6 2.7 1.5 59.4 17.5 13.9 12.6 7.5 0.5 64.1 19.9 28.0 56.7 12.8 23.9

8 CM0439-1 1.6 17.4 14.9 0.9 13.1 10.5 3.0 1.5 60.5 24.8 18.3 18.4 7.8 0.2 68.9 12.0 33.7 52.5 6.8 19.0

9 CM0439-2 1.1 15.8 11.0 0.7 11.7 7.5 2.3 1.5 29.7 14.4 12.0 9.1 4.8 0.2 70.0 14.2 28.7 56.9 8.6 25.2

10 CM0439-3 1.1 16.0 9.4 0.6 12.0 5.5 2.1 0.9 37.5 22.5 20.0 16.3 7.3 0.3 73.6 17.4 34.7 60.2 5.4 17.7

11 CM0439-4 2.4 21.7 10.8 0.5 17.9 5.9 3.8 1.6 51.6 13.0 12.5 11.8 6.2 0.3 72.0 11.1 28.6 52.7 3.3 17.9

12 CM0442-1 1.6 16.0 16.0 1.0 11.3 12.0 2.9 1.7 49.8 15.7 13.5 13.0 10.1 0.3 65.2 11.5 28.3 55.1 5.0 19.1

13 CM0445-1 1.8 20.4 10.8 0.5 13.3 6.5 3.1 1.3 27.0 18.2 13.0 12.3 10.7 0.7 51.4 5.9 22.2 51.4 5.9 22.2

Average 1.6 18.1 11.7 0.7 12.8 7.5 3.0 1.5 41.7 18.5 14.2 13.5 8.4 0.4 68.6 11.9 30.0 54.1 5.6 19.5

14 Check 1.9 20.6 9.8 0.7 14.5 5.0 3.4 1.8 - 17.5 12.1 10.5 7.4 0.9 75.3 13.9 34.2 61.5 10.4 26.4

Fresh Cooked

Fruit size Flesh size (cm) Thickness of flesh Total soluble solid Texture Flesh color
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Table 2 Yield components and phytochemical nutrients of the first and second pumpkin lines selected during November 2020 to March 2021 in Nan province. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/ * and ** = significant at 0.05 and 0.01 levels of probability, respectively. 
2/ Means with different letters in the same column are significantly different at P<0.05 by DMRT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Number Line Fruit Total solid Total soluble solid

weight Diameter Length Ratio L/D Diameter Length Thickness Thinness content Fresh Cooked Fresh Cooked

(kg)  (cm)  (cm)  (cm)  (cm)  (cm)  (cm) (%) (0 brix) (0 brix) (kg) (kg) L* a* b* L* a* b*

1 CM0420-1-1 3.1 21.7 13.7 0.6 15.0 8.7 3.3 2.6 18.9 d 13.4 d 14.1 10.6 1.0 a 70.6 a-c 11.0 37.4 48.4 3.9 bc 22.0

2 CM0420-2 2.3 20.5 12.2 0.6 15.3 8.2 2.8 2.2 17.6 e 14.1 c 14.9 10.3 0.5 b 74.2 ab 9.9 39.0 52.3 5.4 a-c 26.8

3 NM5-op 2.1 18.0 13.0 0.7 12.8 8.7 3.0 2.5 19.5 c 12.9 e 13.1 10.2 0.6 ab 74.5 ab 15.0 41.9 54.5 9.9 a 29.4

4 NN4-op 2.0 18.8 11.7 0.6 13.5 7.5 2.3 1.8 20.1 b 13.7 cd 13.7 9.5 0.3 bc 72.5 ab 14.6 43.1 40.5 5.9 a-c 18.1

5 NM3-op 1.9 17.8 12.0 0.7 12.5 7.8 2.5 1.8 20.1 b 15.4 b 16.3 10.3 0.3 bc 67.7 bc 12.9 38.4 48.5 6.6 ab 23.8

6 NM1-op 1.9 17.3 12.7 0.7 12.5 8.2 2.7 2.0 17.1 f 2/ 11.7 f 12.1 8.6 0.2 bc 69.3 a-c 12.8 39.7 50.3 4.9 a-c 22.7

7 CM0420-1 1.7 16.8 11.7 0.7 12.0 7.2 2.5 2.0 16.1 g 12.6 e 11.8 8.8 0.4 bc 76.3 a 12.4 39.7 48.7 5.0 a-c 18.7

8 NM2-1 1.6 16.3 12.0 0.7 11.3 8.7 2.5 1.8 15.8 g 11.1 g 11.8 8.4 0.3 bc 75.6 a 11.7 40.8 51.4 4.9 a-c 22.7

9 CM0421-4-1 1.6 17.0 11.0 0.6 12.5 6.8 2.3 1.8 21.6 a 16.1 a 14.9 7.6 0.3 bc 67.5 bc 8.3 38.4 48.6 3.4 bc 20.5

10 CM0421-2-1# 1.3 15.5 10.5 0.7 10.8 6.2 2.4 2.0 20.0 b 15.3 b 12.7 7.8 0.1 c 64.8 c 8.5 37.5 48.7 2.6 c 17.0

11 CM0420-3 1.3 15.4 11.0 0.7 11.3 6.9 2.3 1.8 20.3 b 15.1 b 14.3 8.3 0.3 bc 69.2 a-c 13.5 37.7 50.0 6.9 ab 18.7

12 CM0421-4 1.3 16.0 10.5 0.7 12.3 7.0 2.3 1.4 17.0 f 11.7 f 12.0 8.2 0.3 bc 75.5 a 12.4 41.5 52.2 4.3 bc 18.9

Average 1.8 17.6 11.8 0.7 12.7 7.6 2.6 2.0 18.7 13.6 13.5 9.0 0.4 71.5 11.9 39.6 49.5 5.3 21.6

F-test 1/ ** ** ** ** *

C.V. (%) 1.5 1.8 17.8 15.6 12.9 5.0 13.0 6.8 12.7 15.7 25.8

Fresh Cooked

Fruit size Flesh size (cm) Thickness of flesh Texture Flesh color
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Table 3 Yield components and phytochemical nutrients of the Nan Khai Nao pumpkin variety and checks at the farmers' plots in 6 districts, Nan province During August to 
 December 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/ * and ** = significant at 0.05 and 0.01 levels of probability, respectively. 
2/ Means with different letters in the same column are significantly different at P<0.05 by DMRT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Number Districts Yield/rai Fruit Total solid

weight Diameter Length Ratio L/D Diameter Length Thickness Thinness content Fresh Cooked Fresh Cooked

(t) (kg)  (cm)  (cm)  (cm)  (cm)  (cm)  (cm) (%) (0 brix) (0 brix) (kg) (kg) L* a* b* L* a* b*

1 Na Noi (Sathan) 1.9 a 2/ 2.9 a 23.4 a 13.7 0.6 11.4 b 5.7 4.6 a 1.5 16.3 b 9.1 b 8.6 c 9.1 bc 0.4 79.0 11.1 c 35.0 a 55.9 2.4 b 11.7

2 Na Noi (Sisaket) 2.6 ab 22.6 ab 10.3 0.5 15.1 a 6.2 3.7 bc 1.4 21.1 a 11.3 a 10.9 ab 10.5 a 0.5 75.9 8.8 e 33.6 a 58.5 3.8 a 14.8

3 Tha Wang Pha 0.5 b 1.9 cd 18.9 cd 9.5 0.5 12.6 b 5.8 3.3 c 1.1 15.4 bc 9.3 b 9.0 c 9.7 bc 0.4 77.1 12.7 ab 35.0 a 55.8 3.5 ab 12.7

4 Wiang Sa 1.4 d 17.4 d 9.4 0.5 11.6 b 6.5 3.1 c 1.1 12.9 c 9.4 b 8.9 c 9.5 bc 0.4 76.4 13.1 a 34.6 a 56.0 3.7 a 12.3

5 Mae Charim 1.5 a 2.1 bc 20.3 bc 9.1 0.4 12.9 b 5.2 3.7 bc 1.3 16.1 b 11.3 a 11.7 a 9.9 ab 0.4 76.3 11.7 bc 31.0 b 57.8 4.5 a 14.5

6 Pua 1.7 cd 18.3 cd 9.0 0.5 11.6 b 5.4 3.4 c 1.3 15.1 bc 9.7 b 9.9 bc 9.1 c 0.3 78.2 12.1 a-c 33.7 a 58.0 4.2 a 13.6

7 Thung Chang 3.1 a 23.5 a 10.0 0.4 15.2 a 5.9 4.3 ab 1.6 19.1 a 10.0 b 9.9 bc 9.3 bc 0.2 76.4 10.1 de 33.4 ab 57.7 4.4 a 15.3

1 Khai Nao Nan 1.7 2.8 a 21.6 12.3 a 0.6 14.3 a 7.5 a 3.8 1.6 a 15.2 b 9.4 b 9.6 9.5 b 0.4 78.5 a 10.4 b 34.2 57.6 2.9 b 13.2

2 Check 1 1.3 1.9 b 20.0 9.2 b 0.5 12.3 b 5.0 b 3.6 1.3 b 15.8 b 10.2 a 9.5 9.1 b 0.3 76.3 b 13.3 a 32.8 57.8 5.1 a 14.8

3 Check 2 1.0 2.0 b 20.3 9.0 b 0.4 12.1 b 4.9 b 3.9 1.1 b 18.7 a 10.5 a 10.4 10.2 a 0.4 76.3 b 10.4 b 34.3 55.9 3.3 b 12.6

Average 1.3 2.2 20.6 10.1 0.5 12.9 5.8 3.7 1.3 16.6 10.0 9.8 9.6 0.4 77.0 11.4 33.8 57.1 3.8 13.6

F-test1/

Location * ** ** ** ** ** ** ** * ** * *

Varieties ** ** * ** ** ** * ** * ** **

C.V. (%) 33.9 16.6 6.6 16.7 9.6 16.2 10.8 16.8 8.8 6.8 9.0 4.5 33.0 2.2 6.2 4.0 3.3 17.7 16.5

Fresh

Flesh color

Cooked

TextureFruit size Flesh size (cm) Thickness of flesh Total soluble solid
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Table 4 Yield components and phytochemical nutrients of the Nan Khai Nao pumpkin variety and checks at the farmer' plot in Na Noi district (Sathan), Nan province 2 crops 
 during August 2021 to April 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/ * and ** = significant at 0.05 and 0.01 levels of probability, respectively. 
2/ Means with different letters in the same column are significantly different at P<0.05 by DMRT. 

Crops Variety Yield/rai Fruit Flesh size (cm) Thickness of flesh Total solid Total soluble solid

weight Diameter Length Ratio L/D Diameter Length Thickness Thinness content Fresh Cooked Fresh Cooked

(t) (kg)  (cm)  (cm)  (cm)  (cm)  (cm)  (cm) (%) (0 brix) (0 brix) (kg) (kg) L* a* b* L* a* b*

1 Nan Khai Nao 2.2 3.4 23.5 12.2 0.5 15.4 6.8 4.2 1.4 13.6 8.2 8.3 9.3 0.4 78.2 10.4 35.2 57.1 1.6 9.3

(August-November, 2021) Check 1 1.4 2.5 22.7 14.5 0.6 9.5 5.4 4.5 1.4 15.6 10.0 9.1 8.5 0.2 78.8 12.6 32.4 57.7 3.0 12.8

Check 2 0.8 2.9 23.9 14.4 0.6 9.3 4.9 5.1 1.7 19.6 9.0 8.5 9.6 0.5 79.9 10.3 37.5 53.0 2.5 12.9

Crop 1 average 1.5 3.0 23.4 13.7 0.6 11.4 5.7 4.6 1.5 16.3 9.1 8.6 9.2 0.3 79.0 11.1 35.1 55.9 2.4 11.7

2 Nan Khai Nao 0.9 2.4 21.3 10.0 0.5 14.3 5.6 3.8 1.5 15.8 13.0 13.7 9.2 0.2 74.2 7.6 27.8 53.7 3.5 15.6

(December 2021 to April 2022) Check 1 0.7 1.6 19.2 8.7 0.5 12.9 5.1 3.4 1.6 16.6 14.1 13.3 7.4 0.3 68.8 17.7 29.3 55.1 6.8 14.7

Check 2 0.8 1.6 18.6 9.0 0.5 12.8 5.5 3.1 1.2 22.1 17.1 17.3 9.8 0.2 71.2 14.2 28.0 55.7 5.8 13.8

Crop 2 average 0.8 1.9 19.7 9.2 0.5 13.3 5.4 3.5 1.4 18.1 14.7 14.8 8.8 0.2 71.4 13.2 28.4 54.8 5.4 14.7

Crop average Nan Khai Nao 1.5 2.9 a 2/ 22.4 11.1 0.5 14.9 6.2 4.0 1.5 14.7 b 10.6 11.0 9.3 0.3 76.2 9.0 31.5 55.4 2.5 12.4

Check 1 1.1 2.1 b 20.9 11.6 0.6 11.2 5.3 4.0 1.5 16.1 b 12.1 11.2 7.9 0.2 73.8 15.1 30.9 56.4 4.9 13.7

Check 2 0.8 2.2 b 21.2 11.7 0.6 11.0 5.2 4.1 1.5 20.9 a 13.1 12.9 9.7 0.4 75.6 12.3 32.8 54.3 4.2 13.4

F-test 1/

Crop ** * * * * * * *

Variety * **

C.V. (%) 40.6 6.1 5.1 12.2 15.0 11.5 14.1 18.3 3.3 12.7 14.4 5.4 49.1 3.0 24.8 7.3 4.2 18.0 15.4

CookedFresh

Flesh colorFruit size Texture
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การปรับปรุงพันธุขาวพ้ืนนุมเมล็ดส้ันปอมจากการผสมขามระหวางชนิดยอยอินดิกาและจาปอนิกา  

โดยวิธีการคัดเลือกพันธุประวัติ   
Breeding of Soft Rice Short Grain by Crossing between Indica and Japonica Subspecies by 

Pedigree Selection 

เนวิน ดีฉ่ำ1 ทศพล พรพรหม1 อุทุมพร ไทรชมพู1 พศวัต นฤมลต1 และ ชเนษฎ มาลำพอง1* 
Deechum, N. 1, Pornprom, T.1, Saichompooa, U.1, P. Narumol, P.1 and Malumpong, C.1*  
 
1 ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 
1 Department of Agronomy, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart University, Nakhon Pathom, Thailand 
*Corresponding author: agrcnm@ku.ac.th (C. Malumpong)       
 

บทคัดยอ  
 

ปจจุบันขาวเมล็ดสั้น หรือ ขาวจาปอนิกา (japonica) ไดรับความนิยมเปนอยางมากสำหรับใชในอุตสาหกรรมอาหารญีปุ่น
ในประเทศไทย โดยมีพื้นที่ปลูกบริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อยางไรก็ตาม พันธุขาวที่ใชปลูกในปจจุบันเปนพันธุขาว 
จาปอนิกาเขตอบอุนท่ีใชปลูกกันมานาน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมทำใหผลผลิตและคุณภาพการหุงตมลดลง ดังน้ัน จึงได
ทำการผสมขามชนิดยอยระหวางขาวอินดิกา (ปทุมธานี 1, ไรซเบอรรี่) x จาปอนิกา (กว.ก. 2) และคัดเลือกสายพันธุขาวที่มีขนาด
เมล็ดสั้นที่เกิดจากการกระจายตัวทางพันธุกรรมในชั่วที่ 2  ณ แปลงวิจัยบริษัททนา กรุป อินเตอรเนชันแนล จำกัด อ.พาน จ.
เชียงราย จากนั้นจึงทำการคัดเลือกแบบพันธุประวัติจนถึงชั่วที่ 7 ซึ่งในชั่วที่ 5 สามารถคัดเลือกสายพันธุเมล็ดสั้นที่มีลักษณะทาง
การเกษตรที่ดีไดจำนวน 5 สายพันธุ แลวจึงนำมาทดสอบผลผลิตในชั่วรุนที่ 6 ฤดูนาป 2564 สามารถคัดเลือกสายพันธุดีเดนได 2 
สายพันธุ คือ DCW16-10-2 และ DAP28-13-1 ซึ่งใหผลผลิตสูง เมล็ดสั้นปอม และมีลักษณะทางเกษตรที่ดี จากนั้นจึงทำการ
ทดสอบผลผลติซ้ำในช่ัวท่ี 7 ในฤดูนาปรัง 2565  พบวา สายพันธุ DAP28-13-1 ใหผลผลิตสูงท่ีสุด 1,143.47 กก./ไร สวนสายพันธุ 
DCW16-10-2 ใหผลผลิต 1,058.13 กก./ไร ตามลำดับ โดยสายพันธุ DCW16-10-2 มีความยาวเมล็ด 5.34 มม. กวาง 3.15 มม. 
และสายพันธุ DAP28-13-1 มีความยาวเมล็ด 6.00 มม. กวาง 2.91 มม. ซึ่งจัดอยูในมาตรฐานขาวเมล็ดสั้นปอม เมื่อพิจารณา
ปริมาณแอมิโลส พบวา สายพันธุ DCW16-10-2 มีปริมาณแอมิโลส 19.43 เปอรเซ็นต และสายพันธุ DAP28-13-12 มีปริมาณ  
แอมิโลส 20.16 เปอรเซ็นต ซึ่งจัดอยูในกลุมขาวนุม  ดังนั้น สายพันธุ  DCW16-10-2 และ DAP28-13-1 มีศักยภาพในการใหผล
ผลิตท่ีดีและมีคุณภาพเมล็ดคลายขาวจาปอนิกาเขตอบอุน นอกจากน้ี ยังเหมาะสมกับการปลูกในเขตภาคเหนือตอนบน โดยท้ังสอง
สายพันธุจะนำไปข้ึนทะเบียนพันธุพืชใหมและเปนทางเลือกใหเกษตรกรใชปลูกตอไป 
คำสำคัญ: การคัดเลือกแบบจดประวัติ ขาวเมล็ดสั้น ผลผลติ ขาวพ้ืนนุม 

 
Abstract 

 Nowadays short grain rice or japonica rice is highly popular for its use in the Japanese food industry in 
Thailand these days. The japonica rice is planted in the upper northern part of Thailand. However, the japonica 
rice cultivars are the temperate type those have been cultivated for a long time, and are genetically changed, 
and resulted in decreased yield and cooking quality. Therefore, intersubspecific cross between indica rice 
(PathumThani1, Riceberry) and japonica rice (DOA2) was done. The short-grain type was selected from the 
genetic segregation in F2 at Rice Research Station of Tana Group International Company Limited, Phan District, 
Chiang Rai Province. The pedigree selection was used to select the progenies until F7. In F5 generation, the 5 
short grain lines with good plant type were selected and then the yield trial in F6 (wet season 2021) was 
conducted. Two candidate lines namely, DC48-14-2 and DAP28-13-1 produced high yield, short grain type and 
good plant type. After that, these two lines were assessed again in F7 (dry season 2022). The result indicated 
that the DAP28-13-1 showed the highest yield at 1,143.47 kg/rai, while DCW16-10-2had 1,058.13 kg/rai. In 
addition, the DCW16-10-2 had a grain length of 5.34 mm, and grain width 3.15 mm, while the DAP28-13-1 had 
a grain length of 6.00 mm and grain width 2.91 mm, which was classified according to the Japanese rice standard. 
Considering the amylose contents, the DCW16-10-2 showed 19.43% of amylose content and the DAP28-13-12 
had 20.16% of amylose content, which was classified as soft rice. DCW16-10-2 and DAP28-13-1 lines produced 
good yield potential and showed cooking quality like those of temperate japonica rice. Therefore, both 
promising lines will be registered as new varieties and release to farmers for planting recommendations. 
Keyword: Pedigree Selection, Short Grain, Yield, Soft Rice 
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ขาว (Oryza sativa L.) เปนอาหารหลักสำหรับประชากรมากกวาครึ่งหนึ่งของโลก การผลิตขาวที่ใหผลผลิตสูงรวมถึงมี
คุณภาพการหุงตมที่ดจีึงเปนสิ่งจำเปนสำหรับการรักษาความมั่นคงทางดานอาหารของทั่วโลก (Peng et al., 2008) ขาวที่ปลูกใน
เอเชียสวนใหญแบงออกเปน 3 ชนิดยอย คือ จาปอนิกา, อินดิกา และ จาวานิกา ซึ่งขาวจาปอนิกา สวนใหญจะนิยมปลูกในเขต
อบอุนที่มีละติจูดสูง ในขณะที่ขาวอินดิกาจะพบมากในพื้นที่ปลูกในพื้นท่ีเขตรอนชื้นและกึ่งเขตรอนบริเวณละติจูดต่ำ ดังนั้น การ
ปลูกขาวจาปอนิกาในพ้ืนท่ีเขตรอนช้ืนจึงประสบกับปญหาผลผลิตและคุณภาพการหุงตมท่ีต่ำ 

ปจจุบันขาวเมล็ดสั้น หรือ ขาวจาปอนิกา ไดรับความนิยมเปนอยางมากสำหรับใชในอุตสาหกรรมอาหารญี่ปุนในประเทศ
ไทย ซึ่งจากผลการสำรวจของ JETRO Thailand พบวา ธุรกิจรานอาหารญี่ปุนในประเทศไทยป พ.ศ. 2563 มีจำนวนรานอาหาร
ญี่ปุนในไทยรวมทั้งสิ้น 4,094 รานคา เพิ่มขึ้น 12.6% เมื่อเทียบจากป พ.ศ. 2562 โดยเปนรานอาหารที่เปดในกรุงเทพมหานคร
จำนวนถึง 2,105 ราน ขยายตัว 5.6% และเปนรานอาหารในตางจังหวัด 1,989 ราน ขยายตัวถึง 21%  (Jetro, 2020) ซึ่งขาวญี่ปุน
ท่ีใชในรานอาหาญี่ปุนสวนใหญมาจากพ้ืนท่ีปลูกบริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดเชียงราย อยางไรก็ตาม 
พันธุขาวญี่ปุนที่ใชปลูกในปจจบุันเปนพันธุขาวจาปอนิกาเขตอบอุนที่ใชปลูกกันมานาน ไดแก พันธุ กว.ก.1 และ พันธุ กว.ก.2 ซึ่ง
เปนพันธุ ซาซานิชิกิ และ พันธุ อะกิตะโคมาชิ ตามลำดับ (บุญดิษฐ, 2549) นอกจากนี้ ในปจจุบันพบวาพันธุ ดังกลาวมีการ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม และ เกิดพันธุปนในแปลงเกษตรกร ทำใหผลผลิตและคุณภาพการหุงตมตามมาตรฐานของขาวญี่ปุน
ลดลง (Nakwilai et al., 2020) 
 ดังน้ัน จึงไดมีการปรับปรุงพันธุขาวเมล็ดสั้นตามมาตรฐานขาวญี่ปุน โดยการผสมขามชนิดยอย ระหวาง ขาวอินดิกา พันธุ
ปนเกษตร+4 x ขาวจาปอนิกา พันธุโคชิฮิการิ และทำการคัดเลือกสายพันธุที่ใหเมล็ดสั้นปอมตั้งแตชั่วที่ 2 ที่มีการกระจายตัวทาง
พันธุกรรมของขนาดเมล็ด และดำเนินการตอโดยการคัดเลือกแบบพันธุประวัติจนถึงชั่วที่ 7 และไดสายพันธุขาวเมล็ดสั้นปอมที่มี
คุณภาพการหุงตมที่ดีตรงตามาตรฐานอาหารญี่ปุน สามารถปรับตัวไดดีในสภาพอากาศของประเทศไทย และมีความตานทานตอ
โรคไหม ขอบใบแหง และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (Saichompoo et al., 2021)  

อยางไรก็ตาม การปรับปรุงพันธุขาวเมล็ดสั้นปอมยังคงมีการดำเนินการตอเพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับเกษตรกรไดเลือกใช
พันธุขาวที่หลากหลายจึงไดทำการผสมขามชนิดยอยระหวางขาวอินดิกา พันธุปทุมธานี 1 หรือ ไรซเบอรรี่ x ขาวจาปอนิกา พันธุ
กวก. 2 และคัดเลือกสายพันธุขาวดวยวิธีพันธุประวัติจนถึงช่ัวท่ี 6 และทดสอบผลผลิตและคุณภาพการหุงตมของสายพันธุปรับปรุง
เพ่ือนำไปข้ึนทะเบียนพันธุพืชใหมตอไป 
 
วิธีการทดลอง 
 ทำการผสมพันธุระหวางพันธุ  ไรซเบอรรี่ x กวก.2 และ ปทุมธานี1 x กวก.2 โดยใชพันธุไรซเบอรรี่และปทุมธานี1 เปน
พันธุแม และพันธุ กวก.2 เปนพันธุพอ ทำการคัดเลือกประชากรชั่วที่ 2 จนถึงชั่วที่ 7 ดวยวิธีพันธุประวัติ โดยมีเกณฑการคัดเลือก
จากขนาดและรูปรางเมล็ดสั้นปอมตามมาตรฐานขาวญี่ปุน โดยขาวกลองมีความยาว 5.2-5.4 มม. กวาง 2.6-3.0 มม. มีสัดสวน
ความยาวตอความกวาง 1.81-2.0 (Juliano et al., 1993) สีเมล็ดขาวสารสขีาว ปริมาณแอมิโลสต่ำกวา 20% มีลักษณะทรงตนดี 
อัตราการติดเมล็ดสูง และใหผลผลิตไมแตกตางจากพันธุ เดิมทำการทดสอบผลผลิตเบื ้องตน ในชั่วที ่ 6 และทดสอบผลผลิต          
ในช่ัวท่ี 7  ในการทดสอบผลผลิตเบ้ืองตนในช่ัวท่ี 6 วางแผนการทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ จำนวน 3 ซ้ำ ระยะการปลูก  
25 x 25 เซนติเมตร แปลงยอยขนาด 2.5 x 2.5 เมตร โดยมีสายพันธุทดสอบจำนวน 4 สายพันธุ ไดแก DCW16-10-2, DAP28-13-
1, PD12-26-1 และ DCW48-14-2 รวมกับพันธุเปรียบเทียบ 3 พันธุ ไดแก พันธุไรซเบอรรี่ พันธุปทุมธานี1 และพันธุกวก.2 ทำการ
ทดลองในฤดูนาปรัง 2564/65 ตั้งแตเดือนธันวาคม 2564 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2565 ที่แปลงทดลองของบริษัททนาเกรน พอลลิช     
อ.พาน จ.เชียงราย โดยมีการเก็บขอมูลลักษณะทางการเกษตร ไดแก ผลผลิต อายุวันดอกบาน จำนวนตนตอกอ จำนวนรวงตอกอ 
และความสูงตน 
 ในชั่วที่ 7 ทำการทดสอบผลผลิต วางแผนการทดลองแบบ สุมในบล็อกสมบูรณ จำนวน 3 ซ้ำ ระยะการปลูก 25 x 25 
เซนติเมตร โดยมีแปลงยอย 2.5 x 2.5 เมตร  โดยมีสายพันธุที่คัดเลือกมาจากชั่วที่ 6 เพื่อมาทดสอบผลผลิตมีจำนวน 2 สายพันธุ 
ไดแก DAP28-13-1 และ DCW48-14-2 และมีพันธุเปรียบเทียบคือ ขาวพันธุไรซเบอรรี่ ขาวพันธุปทุมธานี1 และขาวพันธุ กวก.2 
ทำการทดลองในฤดูนาป ตั้งแตเดือน พฤษภาคม ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่แปลงทดลองของบริษัททนาเกรน พอลลิช อ.พาน     
จ.เชียงราย  โดยมีการเก็บขอมลูเชนเดียวกับชั่วที่ 6 และทดสอบคุณภาพเมล็ดทางกายภาพ ไดแก ขนาดเมล็ด และทางเคมี ไดแก 
ปริมาณแอมิโลส การวัดการสลายตัวของเมล็ดขาวในสารละลายเบส (IRRI, 1993)  และประเมินคุณภาพดานรสสัมผัส (Xu et al., 
2018) 
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Figure 1 Breeding by pedigree method by crossing between Indica Riceberry (RB), Pathum thani1 (PTT1) and  
Japonica (DOA2) Subspecies 

 

ผลการทดลอง  
การคัดเลือกสายพันธุชั่วท่ี 2-5 

การผสมขามชนิดยอย ระหวาง อินดิกา x จาปอนิกา คูผสมระหวางไรซเบอรรี่ x กวก. 2 ไดประชากรช่ัวท่ี 2 จำนวน 160 
ตน และสามารถคัดเลือกสายพันธุที่มีเมล็ดสั้นปอมได 9 ตน เพื่อนำไปปลูกในชั่วรุนที่ 3 จากนั้นจึงปลูกและคัดเลือกในชั่วรุนที่ 4 
และช่ัวรุนท่ี 5 สามารถคัดเลือกสายพันธุขาวไดจำนวน 7 สายพันธุและ 3 สายพันธุ ตามลำดับ สวนคูปทุมธานี 1 x กวก.2 ช่ัวรุนท่ี 
2 ไดจำนวน 155 ตน และสามารถคัดเลือกสายพันธุที่มีเมล็ดสั้นปอมได 23 สายพันธุเพื่อปลูกในชั่วที่ 3  จากนั้นจึงปลูกและ
คัดเลือกในชั่วรุนที่ 4 และชั่วรุนที ่5 สามารถคัดเลือกสายพันธุขาวไดไดจำนวน 6 สายพันธุและ 4 สายพันธุ ตามลำดับ (Figure 1) 
ดังน้ัน ในการช่ัวท่ี 6 จึงไดทำการทดสอบผลผลิตเบ้ืองตนของสายพันธุท่ีคัดเลือกไดจากท้ัง 2 ประชากร จำนวน 4 สายพันธุ   
 

การทดสอบผลผลิตเบ้ืองตนในชัว่ท่ี 6 
การทดสอบผลผลิตเบ้ืองตนในช่ัวท่ี 6 (Table 1) พบวา วันดอกบานของสายพันธุท่ีผานการคัดเลือกท้ัง 4 สายพันธุ มีวัน

ดอกบานท่ีเร็วท่ีสุด (85-87 วันหลังปลูก) เมื่อเปรียบเทียบกับพันธุ กว.ก. 2 (92 วันหลังปลูก) สวนพันธุขาวอินดิกาท่ีใชเปนแม ไดแก 
พันธุไรซเบอรรี่ และ ปทุมธานี1 มีวันดอกบานชาที่สุด คือ 108 และ 109 วันหลังปลูก ตามลำดับ สวนความสูงตนของสายพันธุ 
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DCW16-10-2 และ DAP28-13-1 มีความสูงตน 117 และ 115 ซม. ตามลำดับ ซึ่งไมมีความแตกตางทางสถิติกับพันธุไรซเบอรรี่ 
(114 ซม.) และปทุมธานี1 (114 ซม.) ซึ่งเปนขาวอินดิกา ในขณะที่ สายพันธุ PD12-26-1 และ DCW48-14-2 มีความสูงตน 100 
และ 104 ซม. ตามลำดับ ซึ่งไมมีความแตกตางทางสถิติกับพันธุ กว.ก. 2 (101 ซม.) ซึ่งเปนพันธุขาวจาปอนิกา  

เมื่อพิจารณาจำนวนตนตอกอของสายพันธุคูผสมระหวางไรซเบอรรี ่ x กวก. 2 ท่ีผานการคัดเลือกท้ัง 3 สายพันธุ (22-23 
ตน/กอ) พบวา ไมมีความแตกตางทางสถิติกับพันธุ กว.ก. 2 (20 ตน/กอ) และ ปทุมธานี 1 (22 ตน/กอ) ในขณะท่ี สายพันธุ PD12-
26-1 (25 ตน/กอ) มีจำนวนตนตอกอสูงท่ีสุดท่ีเมื่อเทียบกับอีก 3 สายพันธุ สวนพันธุไรซเบอรรี่มีจำนวนตนตอกอสูงท่ีสุด ตอ 32 ตน/
กอ โดยจำนวนรวงตอตนใหผลในทำนองเดียวกับจำนวนกอตอตน  

ในสวนของการใหผลผลิต พบวา สายพันธุ DAP28-13-1 และ DCW16-10-2 ใหผลผลิต 708.27 และ 682.67 กก./ไร 
ตามลำดับ ซึ่งไมแตกตางทางสถิติกับพันธุ กว.ก. 2 ท่ีใหผลผลิต 870.40 กก./ไร ในขณะท่ี สายพันธุ PD12-26-1 และ DCW48-14-
2 ใหผลผลิต 529.07 กก./ไร และ 418.13 กก./ไร ตามลำดับ ซึ่งใหผลผลิตนอยที่สุด สวน พันธุปทุมธานี 1 และ พันธุ ไรซเบอรรี ่
ซึ่งเปนพันธุอินดิกา ใหผลผลิต 921.60 และ 947.20 กก./ไร จากการประเมินลักษณะทางการเกษตรและผลผลิตของสายพันธุท่ี
ผานปรับปรุงในชั่วที่ 6 สามารถคัดเลือกได 2 สายพันธุ ไดแก DCW16-10-2 และ DAP28-13-1  ซึ่งไดนำไปทดสอบผลผลิตในฤดู
นาปตอไป 

การทดสอบผลผลิตในชั่วท่ี 7  
ในการทดสอบผลผลิตช่ัวท่ี 7 (Table 2) พบวา วันดอกบานของสายพันธุท่ีผานการคัดเลือกท้ัง 2 สายพันธุ มีวันดอกบาน

ที่เร็วที่สุด (76-81 วันหลังปลูก) เมื่อเปรยีบเทียบกับพันธุ กว.ก. 2 (90 วันหลังปลูก) สวนพันธุขาวอินดิกาที่ใชเปนแม ไดแก พันธุ
ไรซเบอรรี่ มีวันดอกบานนานท่ีสุด คือ 106 วันหลังปลูก ตามลำดับ สวนความสูงตนของสายพันธุ DCW16-10-2 และ DAP28-13-
1 มีความสูงตน 108 และ 111 ซม. ตามลำดับ ซึ่งไมมีความแตกตางทางสถิติกับพันธุไรซเบอรรี่ (116 ซม.) ซึ่งเปนขาวอินดิกา แตมี
ความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสำคัญกับพันธุ กว.ก. 2 (98 ซม.) ซึ่งเปนพันธุขาวจาปอนิกา  

เมื่อพิจารณาจำนวนตนตอกอของสายพันธุที่ผานการคัดเลือกทั้ง 2 สายพันธุ (17-18 ตน/กอ) พบวา ไมมีความแตกตาง
ทางสถิติกับพันธุไรซเบอรรี่ (21 ตน/กอ) สวนพันธุ กวก. 2 มีจำนวนตนตอกอสูงท่ีสุด ตอ 37 ตน/กอ โดยจำนวนรวงตอตนใหผลใน
ทำนองเดียวกับจำนวนกอตอตน 

ในสวนของการใหผลผลิต พบวา สายพันธุ DAP28-13-1 ใหผลผลิต 1,143.47 ซึ่งไมแตกตางทางสถิติกับพันธุ กว.ก.2 ท่ี
ใหผลผลิต 1,203.20 กก./ไร ในขณะที่ สายพันธุ DCW16-10-2 ใหผลผลิต 1,058.13 กก./ไร ซึ่งต่ำกวาพันธุ กว.ก. 2  สวน พันธุ 
ไรซเบอรรี ่ซึ่งเปนพันธุอินดิกา ใหผลผลิต 1,280 กก./ไร  

จากการปลูกทดสอบผลผลิตเบ้ืองตนในช่ัวท่ี 6 ซึ่งปลูกในฤดูนาปรัง และ การทดสอบผลผลิตในช่ัวท่ี 7 ซึ่งปลูกในฤดูนา
ป สังเกตเห็นไดวา ผลผลิตของขาวสายพันธุปรับปรุง รวมถึงพันธุพอแมในฤดูนาป ใหผลผลิตสูงกวาในฤดูนาปรังในทุกพันธุ/สาย
พันธุ อยางไรก็ตาม ยังคงตองมีการปลูกทดสอบผลผลิตในแปลงวิจัยและแปลงเกษตรกรอีกอยางนอย 2-3 ช่ัว เพ่ือประเมินศักยภาพ
การใหผลผลิตและความพึงพอใจของเกษตรกร 

การประเมินคุณภาพเมล็ดขาวในชั่วท่ี 7 
การประเมินคุณภาพเมล็ดในดานกายภาพโดยการวัดขนาดเมล็ดขาวกลอง (Figure 2 และ Table 3)  พบวา สายพันธุ 

DAP28-13-1 มีความยาว 6.00 มม. กวาง 2.91 มม. อัตราสวนความยาวตอความกวาง 2.06 และ สายพันธุ DCW16-10-2 มีความ
ยาว 5.34 มม. กวาง 3.15 มม. อัตราสวนความยาวตอความกวาง 1.69 ตามลำดับ ซึ่งไมแตกตางทางสถิติกับพันธุ กว.ก. 2 ท่ีมีความ
ยาว 5.31 มม. กวาง 2.73 มม. อัตราสวนความยาวตอความกวาง 1.94 และพันธุโคชิฮิคาริ ท่ีมีความยาว 5.46 มม. กวาง 3.27 มม. 
อัตราสวนความยาวตอความกวาง 1.67 ตามลำดับ ในขณะท่ี พันธุไรซเบอรรี่ ซึ่งเปนพันธุอินดิกา มีความยาว 7.86 มม. ความกวาง 
2.11 มม. และอัตราสวนความยาวตอความกวาง 3.72 แสดงวา สายพันธุท้ังสองจัดอยูในขาวเมล็ดสั้น 

การประเมินคุณภาพเมล็ดในดานเคมีโดยการวิเคราะหปริมาณแอมิโลส พบวา สายพันธุ DAP28-13-1 และ DCW16-
10-2 มีปริมาณแอมิโลสที่ 20.16 % และ 19.43 % ตามลำดับ ซึ่งไมแตกตางทางสถิติกับพันธุ  กว.ก. 2 ท่ีปริมาณแอมิโลสท่ี 
20.18 % ในขณะท่ี DCW16-10-2 ไมแตกตางทางสถิติกับพันธุไรซเบอรรี่ ท่ี ปริมาณแอมิโลสท่ี 18.68 % สวนพันธุโคชิฮิคาริมี
ปริมาณแอมิโลที่ 20.48 % ดังนั้น ขาวสายพันธุปรับปรุงจัดเปนขาวพื้นนุมเชนเดียวกับขาว กว.ก. 2 และ โคชิฮิคาริ การประเมิน
คุณภาพเมล็ดในดานเคมี โดยการละลายดางพบวา สายพันธุ DAP28-13-1 และ DCW16-10-2 มีคะแนนการละลายในระดับ 6 ซึ่ง
ไมแตกตางทางสถิติกับพันธุ กว.ก. 2 พันธุโคชิฮิคาริ และพันธุไรซเบอรรี่ ซึ่งมคีะแนนการละลายในระดับ 6 เชนเดียวกัน คะแนน 6 
คือเมล็ดขาวสลายตัวแตยังเห็นเน้ือเมล็ดขาว 

การประเมินคุณภาพดานรสสัมผัส ของสายพันธุทดสอบและพันธุเปรียบเทียบ โดยมี กลิ่น รส รสสัมผัสขาวเย็นตัว รูปราง 
(สีสัน, เงา และ ความสมบูรณ) เนื้อสัมผัส (เหนียว, ความเดงคืนตัว และ แข็ง) ผลการทดสอบกลิ่น (Table 4) พบวา สายพันธุ 
DAP28-13-1 และ DCW16-10-2 ไดคะแนนท่ี 3.25 และ 3.00 ตามลำดับ ซึ่งแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสำคัญยิ่งกับพันธุ กวก. 2 
ที่ไดคะแนน 2.75 ผลการทดสอบรส พบวา สายพันธุ DAP28-13-1 และ DCW16-10-2 ไดคะแนนที่ 3.38 ตามลำดับ ซึ่งแตกตาง
ทางสถิตอิยางมีนัยสำคัญยิ่งกับพันธุ กวก.2 ที่ไดคะแนน 2.50 โดยพันธุโคชิฮิคาริ ไดคะแนนสูงสุดที่ 4.13  ผลการทดสอบรสสัมผัส
ขาวเย็นตัวพบวา สายพันธุ DAP28-13-1 และ DCW16-10-2 ไดคะแนนที่ 4.13 และ 3.50 ตามลำดับ ซึ่งแตกตางทางสถิติอยางมี
นัยสำคัญยิ่งกับพันธุ กวก. 2 ที่ไดคะแนน 2.75 ผลการทดสอบรส พบวา สายพันธุ DAP28-13-1 และ DCW16-10-2 ไดคะแนนท่ี 
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3.63 และ 3.38 ตามลำดับ ซึ่งแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสำคัญยิ่งกับพันธุ กวก. 2 ท่ีไดคะแนน 3.13 โดยพันธุโคชิฮิคาริ ไดคะแนน
สูงสุดท่ี 4.63  โดยการทดสอบคุณภาพดานรสสัมผัสของสายพันธุทดสอบและพันธุเปรียบเทียบในดานคะแนนรวม พบวา สายพันธุ 
DAP28-13-1 และ DCW48-14-2 ไดคะแนน 33.4 และ 30.27 ตามลำดับ ซึ่งแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสำคัญยิ่งกับพันธุ กวก. 2 
ท่ีไดคะแนน 27.02 โดยพันธุโคชิฮิคาริ ไดคะแนนรวมสูงสุดท่ี 38.28  
 

Table 1 Agricultural characteristics including flowering date, plant height, number of tillers per plant number 
 of panicles per plant and grain yield in the yield trail F6.   
 

No. Varieties 
Days to 

Flowering (day)  
Plants Hight 

(cm.) 
Tiller per 

plants 
Panicle per 

plants 
Yield per rai (kg.) 

1 DCW16-10-2 87c 117a 23bc 23bc 682.67bc 
2 DAP28-13-1 85c 115a 22bc 21bc 708.27b 
3 PD12-26-1 85c 100b 25b 25b 529.07c 
4 DCW48-14-2 87c 104b 22bc 22bc 418.13c 
5 PTT1 109a 114a 22bc 22bc 921.60a 
6 Riceberry 108a 114a 32a 32a 947.20a 
7 DOA2 92b 101b 20c 19c 870.40ab 

Mean 93 108 24 23 724.27 
F-test ** ** ** ** * 
CV% 2.98 2.61 2.66 2.66 2.14 

*, ** = significant difference at P≤0.05 and P≤0.01 probability levels, respectively. 
C.V. (%) = coefficient of variation 
 

Table 2 Agricultural characteristics including flowering date, plant height, number of tillers per plant number 
 of panicles per plant and grain yield in the yield trail F7.  
 

No. Varieties Days to 
Flowering (day)  

Plants Hight 
(cm.) 

Tiller per 
plants 

Panicle per 
plants 

Yield per rai (kg.) 

1 DCW16-10-2 81c 108b 17b 17b 1058.13c 
2 DAP28-13-1 76d 111ab 18b 16b 1143.47bc 
3 Riceberry 106a 116a 21b 35a 1280.00a 
4 DOA2 90b 98c 37a 20b 1203.20ab 

Mean 88 108 23 22 1171.20 

F-test ** ** ** ** ** 
CV% 2.89 2.67 2.98 2.98 3.71 

*, ** = significant difference at P≤0.05 and P≤0.01 probability levels, respectively. 
C.V. (%) = coefficient of variation  
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Figure 2 Grain size and shape of DCW16-10-2, DAP28-13-1 compared with DOA 2, Riceberry and PTT1 in the 
 yield trail F7. 
 

Table 3 The physical seed quality test table includes the seed size (width, length and ratio) and the chemical  
is the amylose content. and alkaline test of rice cultivars DCW16-10-2, DAP28-13-1 and DOA 2, 
Koshihikari and Riceberry were compared in the yield trail F7.   

 

NO. Varieties 
Alkaline 

test 
Amylose 
content 

Grain 
length 
(mm) 

Grain width 
(mm) 

Grain 
length/width 

ratio  
1 DCW16-10-2 6 19.43bc 5.34c 3.15a 1.69c  
2 DAP28-13-1 6 20.16ab 6.00b 2.91b 2.06b  
3 DOA2 6 20.18ab 5.31c 2.73c 1.94b  
4 koshihikari 6 20.48a 5.46c 3.27a 1.67c  
5 Riceberry 6 18.68c 7.86a 2.11d 3.72a  

Mean 6 19.79 6.00 2.83 2.22  
F-test ns ** ** ** **  
CV% 7.84 3.17 2.31 2.26 2.26  

*, ** = significant difference at P≤0.05 and P≤0.01 probability levels, respectively. 
C.V. (%) = coefficient of variation 
 
 

DCW16-10-2 DAP28-13-1 DOA 2 

Riceberry PTT1 
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Table 4 The sensory test of DCW48-14-2, DAP28-13-1 compared with Koshihikari and DOA 2 in the yield trail F7 

 
*, ** = significant difference at P≤0.05 and P≤0.01 probability levels, respectively. 
C.V. (%) = coefficient of variation 
 

NO. Varieties Smell 
Appearance Texture 

Taste 
Texture of 
cold rice 

Overall 
score (Max at 45) color Glossiness Integrity Stickiness Elasticity Hardness 

1 DCW16-10-2 3.00 3.50 3.50 3.75 3.25 3.13 3.38 3.38 3.38 30.27bc 
2 DAP28-13-1 3.25 4.13 3.88 4.00 3.50 4.00 3.63 3.38 3.63 33.4ab 
3 DOA2 2.75 3.50 3.25 2.88 3.38 3.13 2.50 2.50 3.13 27.02c 
4 koshihikari 4.13 4.25 4.38 3.88 4.38 4.00 4.50 4.13 4.63 38.28a 

Mean 3.28 3.85 3.75 3.63 3.63 3.57 3.50 3.35 3.69 32.24 
F-test * * * ns ns * ** ** * ** 
CV% 2.08 2.08 2.08 22.74 22.74 2.08 2.83 2.83 2.08 3.71 
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วิจารณผลการทดลอง  

การใหของผลผลิตชั่วท่ี 6 และชั่วที่7 ของสายพันธุ DAP28-13-1 ใหผลผลิตไมแตกตางกับ พันธุกว.ก. 2 สวน DCW16-
10-2 ใหผลผลิตต่ำกวา กว.ก. 2 อยางไรก็ตาม ทั้งสองสายพันธุมีลักษณะทางการเกษตรที่ด ีทรงตนสวย เปนสายพันธุท่ีมีลักษณะ
เมล็ดสั้นปอม และยังมีปริมาณแอมิโมสท่ีอยูในเกณฑต่ำซึ่งเปนขาวท่ีมีความเหนียวนุม สวนในดานการทดสอบรสสัมผัส โดยมี กลิ่น 
รส รสสัมผัสขาวเย็นตัว รูปราง และ คะแนนรวมของท้ัง 2 สายพันธุ มีคะแนนท่ีดีกวา ขาวพันธุ กวก.2 ตางกัน  
 
สรุปผล  

การผสมขามระหวางชนิดยอยอินดิกาและจาปอนิกา โดยวิธีการพันธุประวัติ ตั้งแตชั่วรุนที่ 2 ถึงชั่วรุนที่ 7 สามารถ
คัดเลือกสายพันธุขาวพื้นนุมเมล็ดสั้นสีขาวที่ใหผลผลิตที่ใกลเคียงกับพันธุ กว.ก. 2 มีขนาดเมล็ดสั้นปอม คุณภาพการหุงตมดี มี
ปริมาณมิโลสต่ำ และใหผลการทดสอบการชิมที่สูงกวาพันธุ กว.ก. 2 ซึ่งสามารถคัดเลือกได 2 สายพันธุ  ไดแก สายพันธุ DCW16-
10-2 และสายพันธุ DAP28-13-1  
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บทคัดยอ  
ภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกอใหเกิดความเสียหายการผลิตขาวในฤดูนาปรัง เนื่องจาก

อุณหภูมิที่สูงขึ้นมีผลตอความมีชีวิตของละอองเกสรและทำใหขาวผสมไมติด ในขณะที่พันธุขาวปนเกษตร+4 ซึ่งไดรับการปรับปรุง 
พันธุใหมีผลผลิตสูง มีความหอม ตานทานตอเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โรคใบไหม โรคขอบใบแหง และทนทานตอน้ำทวมฉับพลัน ยัง
ขาดลักษณะการทนทานตออุณหภูมิสูง ดังนั้น จึงทำการปรับปรุงขาวพันธุปนเกษตร+4 ใหทนทานตอสภาวะอุณหภูมิสูงใน ชวง
ระยะเจริญพันธุและยังคงรักษาความตานทาน/ทนทานเดิมไว โดยทำการผสมระหวางพันธุป นเกษตร+4 x คิมหันต ณ ศูนย
วิทยาศาสตรขาว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม เริ่มการทดลองตั้งแตปพ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ.2565 ทำ
การคัดเลือกแบบจดประวัติภายใตอุณหภูมิสูงในโรงเรือน ไดประชากรช่ัวท่ี 2 จำนวน 296 ตน ท่ีมีการกระจายตัวทางพันธุกรรมทำ
การคัดเลือกประชากรภายใตสภาพโรงเรือนอุณหภูมิสูง วิกฤติที่ 47 องศาเซลเซียส ตั้งแตระยะตั้งทองจนถึงเก็บเกี่ยวโดยคัดเลือก
ตนท่ีสามารถการติดเมล็ดไดมากกวา 41% ข้ึนไป และประเมินการกระจายตวัทางพันธุกรรมของลักษณะเกษตรอ่ืนๆ ผลการทดลอง
พบตนที่มีเปอรเซ็นตการติดเมล็ดสูงมากกวา 41% จำนวน 35 ตน โดยตนที่มีการติดเมล็ดมากที่สุด คือ 61.2 % สวนตนที่ไม
สามารถติดเมลด็ได (0%) มีท้ังหมด 72 ตน ในขณะท่ี พันธุคิมหันตมีการติดเมล็ด 59% และ พันธุปนเกษตร+4 มีการติดเมล็ด 6% 
เมื่อพิจารณาการกระจายตัวทาง พันธุกรรมของการติดเมล็ด พบวา มีกระจายตัวแบบตอเน่ืองเบขวา ซึ่งหมายความวาความสามารถ
ในการติดเมล็ดภายใตอุณหภูมิ สูงเปนลักษณะทางปริมาณมียีนจำนวนมากที่ควบคุมการติดเมล็ด และสวนใหญนาจะเปนยีนดอย 
สวนลักษณะของความสูงตน วันดอกบาน ความยาวรวง จำนวนดอกตอรวง จำนวนรวงตอกอ และจำนวนตนตอกอ มีการกระจาย
ตัวแบบตอเนื่องปกติ ดังนั้น ลักษณะดังกลาวจึงเปนลักษณะทางปริมาณและนาจะเปนยีนแบบบวกสะสม นอกจากนี้ อุณหภูมิสูง
ตั้งแตระยะตั้งทองถึงเก็บเกี่ยว ไมมีผลตอลักษณะทางการเกษตรดังกลาว หลังจากนี้ตนขาวที่คัดเลือกไดจากการประเมินการติด
เมล็ดภายใตอุณหภูมิสูงจะนำ ไปตรวจสอบยีนตานทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (Bph3, TPS ) โรคไหม (Pi-ta) โรคขอบใบแหง 
(Xa21, Xa5) และ ยีนทนทานตอ น้ำทวมฉับพลับ (Sub1C) รวมถึงยีนหอม (badh2) ยีน อุณหภูมิเจลลาติไนซเซชัน (SSIIa) และ
ยีนควบคุมแปง (wxa) เพ่ือใหได สายพันธุท่ีมียีนเหลาน้ีในการคัดเลือกช่ัวตอไป 
คำสำคัญ: อุณหภูมิสูง, ทนรอน, ระยะสืบพันธุ, การกระจายตัวทางพันธุกรรม 

 
Abstract  

Global warming and climate change has increased the intensity of dry periods which is critically affecting 
rice production due to high temperature effects on the viability of pollen which limits fertilization process. The 
rice breeding program for heat stress tolerance at 40 ºC during the reproductive period was performed by 
crossing between Phisanulok2 x M9962 (heat tolerance line). Rice cultivar namely Kimhant which is tolerant to 
heat stress and suitable for growing in the dry season was obtained. On the other hand, the Pin Kaset+4 variety 
which has been improved for high-yielding, aromatic, resistant to brown plant hopper, bacteria leaf blight, blast 
and tolerant to flash flood, still lacks heat tolerance. Therefore, the Pin Kaset+4 was improved to tolerate high 
temperature conditions during the reproductive period and retains the original resistance. The crossing between 
Pin Kaset+4 x Kimhant at the Rice Science Center Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom 
Province, started the experiment in the year 2021 to 2022, selected by pedigree selection method under high 
temperature in the greenhouse was performed and the F1 plants were self-pollinated to obtain F2 seeds. The 
296 segregated plants of F2 generation were subjected to 47 ºC in greenhouse from booting to harvesting stages. 
Seed setting more than 41% was selected. In addition, the genetic segregation of seed setting, and other 
agronomic traits were assessed. The result showed that 35 plants had more than 41% of seed setting and the 
highest of seed setting observed, was 61.2%. In contrast, 72 plants were unable to produce seeds (0%), while 
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Kimhant had 59% and Pin Kaset+4 had only 6% seed setting. Considering the genetic segregation, the seed 
setting was found to have a continuous distribution with right-skewed. This Indicated that seed setting is a 
quantitative trait, controlled by number of genes which most probably are the recessive genes. Other traits 
including plant height, days to flowering, panicle length spikelets/panicle panicle/plant and culm/plant showed 
normal distribution. Therefore, these traits are quantitative and might be controlled by additive genes. Heat 
stress from booting to harvesting had no effect on these agronomic traits. In the next step, selected plants will 
be tested for resistance genes including, brown plant hopper (Bph3, TPS), blast (Pi-ta), bacterial leaf blight (Xa21, 
Xa5) and submerge tolerance (Sub1C) together with aromatic (badh2), gelatinized temperature (SSIIa) and waxy 
(wxa) to obtain these genes in the next generation. 
Keywords: High temperature, Heat tolerance, Reproductive stage, Genetic segregation 
 
บทนำ  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือการเปลี่ยนแปลงอากาศเฉลี่ยในพื้นที่หนึ ่งซึ่งเปนผลทางตรงและทางออมจาก 
กิจกรรมของมนุษยที่ทำใหบรรยากาศเปลี่ยนแปลงเกิดอุณหภูมิสูงหรือต่ำผดิปกต ิฝนตกหนัก ฝนแลง พายุลมแรง (ศูนยภมูิอากาศ 
กรมอุตุนิยมวิทยา,2564) ซึ่งอุณหภูมิโลกที่เพิ่มสูงขึ้นเปนปจจัยหนึ่งท่ีสงผลกระทบตอการเพาะปลูกขาวโดยตรง โดยเฉพาะการทำ 
นาปรังในประเทศไทย ซึ่งอุณหภูมิสงูในฤดูรอนมผีลกระทบอยางมากในระยะเจริญพันธุของขาว ทำใหผลผลิตของขาวลดลงอยาง 
เห็นไดชัดเนื่องจากละอองเกสรเปนหมันอับละอองเกสรไมเปด จึงทำใหการผสมเกสรลมเหลว และการติดเมล็ดของขาวลดลง 
(Yoshida, 1978) ซึ่งจากการปรับปรุงพันธุขาวทนทานตออุณหภูมิสูงที่ 40 องศาเซลเซียส ในระยะเจริญพันธุระหวางพันธุขาว 
พิษณุโลก 2 x สายพันธุทนรอน M9962 ไดพันธุขาวคิมหันตท่ีทนทานตออุณหภูมิสูงซึ่งเหมาะสำหรับการปลูกในฤดูนาปรัง  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยศูนยวิทยาศาสตรขาวไดพัฒนาพันธุขาวที่รวมยีนที่ทนทานตอสภาพแวดลอม และ
ตานทานตอโรคและแมลง ไดแก ขาวพันธุปนเกษตร+4 ซึ่งเปนขาวเจาหอมท่ีมีความตานทานโรคขอบใบแหง โรคใบไหม เพลี้ย
กระโดดสีน้ำตาล และทนทานน้ำทวมแบบฉับพลัน อีกท้ังยังเปนขาวหอม (Ruengphayak et al., 2015) แตยังขาดการทน ทานตอ
อุณหภูมิสูง ซึ่งเมื่อเจอกับสภาวะเครียดจากอุณหภูมิสูงทำใหขาวพันธุปนเกษตร+4 มีการติดเมล็ดลดลงสงผลใหผลผลิต ลดลงอยาง
เห็นไดชัด ดังนั้น จึงไดมีแนวทางการปรับปรุงพันธุเพื่อเพิ่มความทนทานตออุณหภูมิสูงใหกับพันธุปนเกษตร+4 โดยใชขาวพันธุ
คิมหันตซึ่งเปนพันธุขาวท่ีทนทานตออุณหภูมิสูงในระยะเจริญพันธุซึ่งไดจากการผสมระหวางขาวพันธุพิษณุโลก 2 กับ พันธุ M9962 
(สายพันธุทนรอน) (Malumpong et al., 2020) เปนพันธุให 
 ดังนั้น การศึกษานี้จึงทำการปรับปรุงพันธุขาวพันธุใหทนทานตอสภาวะอุณหภูมิสูงในระยะเจริญพันธุ และยังคงรักษา 
ความทนทานและตานทานเดิมอีกทั้งรักษาความหอมของขาวปนเกษตร+4 ใหคงอยู โดยนำมาผสมกับขาวพันธุคิมหันตทำการคัด 
เลือกแบบจดประวัติภายใตอุณหภูมิสูงในโรงเรือน และศึกษาการกระจายตัวทางพันธุกรรมของลักษณะการติดเมล็ด และลักษณะ 
ทางเกษตรอ่ืนๆ ในประชากรช่ัวท่ี 2 ภายใตสภาพอุณหภูมิสูงในระยะเจริญพันธุ และคัดเลือกสายพันธุท่ีติดเมล็ดมากกวารอยละ 70 
เพ่ือใชสำหรับการคัดเลือกในช่ัวตอไป 
 

อุปกรณและวิธีการ  

ทำการผสมระหวางพันธุปนเกษตร+4 (แม) และพันธุคิมหันต (พอ) อยางละ 5 ตน เริ่มทำการทดลองตั้งแตป พ.ศ. 2564 
ถึง ป พ.ศ. 2565 ทำการคัดเลือกดวยวิธี pedigree selection ไดลูกชั่วที่ 1 จำนวน 2 ตน แลวนำเมล็ดชั่วที่ 2 มาปลูก จำนวน 
296 ตน พรอมกับพันธุปนเกษตร+4 และพันธุคิมหันต ณ ศูนยวิทยาศาสตรขาว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน 
จ.นครปฐม โดยทำการเพาะกลาขาวในถาดเพาะ 1 เมล็ดตอหลุมเมื่อตนกลาอายุได 20 วัน นำตนกลาขาวมาปลูกลงในกระถาง 
สี่เหลี่ยมขนาด 6 น้ิว จำนวน 1 ตน/กระถาง ในสภาพแปลงทดลองตั้งแตระยะตนกลา (VE) จนถึงระยะ ตั้งทอง (R2) แลวจึงทำการ
ยายตนขาวเขาสูโรงเรือนที่ควบคุมอุณหภูมิสูงจนถึงระยะเก็บเกี่ยว (R9) (ระยะเวลาประมาณ 30 วัน) ควบคุมอุณหภูมิในโรงเรอืน
อยูระหวาง 40-45 องศาเซลเซียส เปนเวลา 6 ชั่วโมง ในเวลากลางวัน (10.00-16.00 น.) โดยมีความชื้นสัมพัทธประมาณ 50-
60 %RH และความเขมแสงภายในโรงเรือนอยูระหวาง 900–1000 μmol/ (lux/m2/s) ใน เวลากลางคืนอุณหภูมิของโรงเรือนจะ
ถูกปรับใหใกลเคียงกับสภาพธรรมชาต ิทำการเก็บขอมูล อุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ และ ความเขมแสง ดวย Data logger 
Watchdog Weather station 2000 series และ Data logger Watchdog Weather station 1000 series และการเก็บขอมูล
ของลักษณะทางการเกษตรในประชากรช่ัวท่ี 2 ทุกตนเพ่ือศึกษาการกระจายตัวทาง พันธุกรรม 

ทำการเก็บขอมูลการติดเมล็ดในประชากรชั่วที่ 2 โดยนำ 3 รวงแรกของแตละตนมาหาจำนวนเมล็ดดีและเมล็ดลีบเพ่ือ 
นำมาคำนวณเปอรเซ็นตการติดเมล็ด ตามสูตรดังน้ี 

เปอรเซ็นตการติดเมล็ด = � เมล็ดดี

เมล็ดดี+เมล็ดเสีย
� x 100 
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และทำการคัดเลือกตนท่ีมีการติดเมล็ดตั้งแต 41% ข้ึนไป ซึ่งเปนระดับความทนทานตออุณหภูมสิูงปานกลาง (IRRI, 2013) เพ่ือ
นำไปคัดเลือกในช่ัวตอไป 

สวนขอมูลทางการเกษตรอื่นๆ ที่ทำการประเมินการกระจายตัวทางพันธุกรรม ไดแก วันออกรวง (จำนวนวันหลังปลูก) 
บันทึกวันท่ีรวงแรกโผลพนกาบใบธง ความยาวรวง (ซม.) วัดความยาวของรวงจากคอรวงจนถึงปลายรวง ความสูงตน (ซม.) วัดความ
สูงตนขาวจากโคนตนจนถึงปลายรวง จำนวนตนตอกอนับจำนวนตนของกอน้ันๆ และ จำนวนรวงตอกอนับจำนวนรวงใน แตละกอ
เมื่อขาวอยูในระยะการเจริญเติบโต R7 และการใชเครื่องหมายโมเลกุลชวยในการคัดเลือกการตรวจสอบยีนท่ีมา จากปนเกษตร+4 
 
ผลและวิจารณผลการทดลอง  
1. ผลของสภาพอากาศ 
 อุณหภูมิกลางวัน (06.00-18.00 น.) ตั้งแตเริ่มการปลูกจนถึงกอนนำขาวเขาสูโรงเรือน มีอุณหภูมิเฉลี่ย 28.7±2.2 องศา
เซลเซียส และหลังจากนำขาวเขาสูโรงเรือนจนกระท่ังถึงการเก็บเก่ียว อุณหภูมิภายในโรงเรือนตั้งแตเวลา 10.00 น ถึง 16.00 น. มี
คาเฉลี่ย 44.5±4 องศาเซลเซียส (Figure 1a) สวนอุณหภูมิกลางคืน (18.00-06.00 น.) ในโรงเรือนเฉลี่ย 28.8 ±2.8 องศาเซลเซียส 
สวนอุณหภูมิกลางวันภายนอกโรงเรือนเฉลี่ยตั้งแต 10.00 น ถึง 16.00 น. เทากับ 27.3 ±3.3 องศาเซลเซียส และภายนอกโรงเรือน
มีอุณหภูมิเฉลี่ยกลางคืน 23.7±3 องศาเซลเซียส (Figure 1b)  
 เมื่อพิจารณาอุณหภูมิเฉลี่ยใน 1 วัน ของท้ังภายในและภายนอกโรงเรือน พบวา อุณหภูมิภายในโรงเรือนเริ่ม เพ่ิมข้ึนจาก
เวลา 08.00 น. และมีอุณหภูมิสูงสุดท่ี 45 องศาเซลเซียส ในเวลา 11.00 น. และอุณหภูมิภายในโรงเรือนเริ่มลดลงเหลือ 38 องศา
เซลเซียส ในเวลา 17.00น. ในขณะท่ีอุณหภูมิภายนอกโรงเรือนในเวลากลางวันเริ่มเพิ่มขึ้นเวลา 08.00 น. และสูงสุดที่ 32 องศา
เซลเซียส ในเวลา 14.00 น. และเริ่มลดลงเหลือ 28 องศาเซลเซียส ในเวลา 17.00 น. จากผลของอุณหภูมิ แสดงใหเห็นวา ตนขาว
ไดรับความเครียดจากอุณหภูมิสูงวิกฤติเปนเวลา 6 ช่ัวโมง โดยอุณหภูมิภายในโรงเรือนสูงกวาอุณหภูมิ ภายนอกประมาณ 13 องศา
เซลเซียส ดังนั้น จึงมั่นใจวาความสามารถในการติดเมล็ดของประชากรชั่วที่ 2 ไดรับผลกระทบจาก สภาพอุณหภูมิสูงภายใน
โรงเรือน (Figure 2)  
 ความชื้นสัมพัทธตั้งแตเริ่มการปลูกจนถึงกอนนำตนขาวเขาสูโรงเรือนมีความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยที่ 59.8 ±7.2 %RH และ
หลังจากการนำขาวเขาสูโรงเรือนจนถึงการเก็บเกี่ยว ความชื้นสัมพัทธภายในโรงเรือนตั้งแตเวลา 10.00 น ถึง 16.00 น. มีคาเฉลี่ย 
51.1±10.3 %RH และความชื้นสัมพัทธกลางคืนภายในโรงเรือนเฉลี่ย 74.4±11.6 %RH  สวนความชื้นสัมพัทธ ภายนอกโรงเรือน 
ตั้งแต10.00 น ถึง 16.00 น. มีคาเฉลี่ย 65.1 ±4.1 %RH และความช้ืนสัมพัทธภายนอกโรงเรอืนเวลากลางคืนเฉลีย่ 66.4 ±4.2%RH 
(Figure 1c,d)  
 ความเขมแสงตั้งแตเริ่มการปลูกจนถึงกอนเขาสูโรงเรือนมีความเขมแสงเทากับ 1594±367 μmol/ (lux/m2/s) และ
หลังจากเขาสูโรงเรือนจนกระทั่งถึงการเก็บเกี่ยวมีความเขมแสงภายในโรงเรือนเฉลี่ยตั้งแต 10.00 น. ถึง 16.00 น. เทากับ 964 
±302.1 μmol/ (lux/m2/s) ซึ่งความเขมแสงภายในโรงเรือนท่ีลดลงมีผลจากพลาสติกท่ีคลุมโรงเรือน อยางไรก็ตาม ความเขม แสง
ดังกลาวไมมีผลกระทบตอประสิทธิภาพการสังเคราะหแสงและการเจริญเติบโตของขาว (Jagadish et al., 2007) สวนภายนอก
โรงเรือนมีความเขมแสง ตั้งแต 10.00 น ถึง 16.00 น. เฉลี่ย 1546 ±477.1 μmol/ (lux/m2/s) (Figure 1e)    
 
2. การกระจายตัวการติดเมล็ดในประชากรชั่วท่ี 2    
 เมื่อประเมินคาการกระจายตัวทางพันธุกรรมของการติดเมล็ดของประชากรช่ัวท่ี 2 จำนวน 296 ตน ภายใตอุณหภูมิสูงท่ี 
45 องศาเซลเซียส ตั้งแตระยะตั้งทองจนถึงระยะเก็บเกี่ยว พบวา มีการกระจายตัวแบบตอเนื่องและเบขวา (Figure 3a) ซึ่งผลการ
ทดลองสอด คลองกับการทดลองของพลประชา และคณะ (2558) ท่ีรายงานวาประชากรช่ัวท่ี 2 จากคูผสมระหวางพันธุพิษณุโลก 2 
และ M9962 มีการกระจายตัวของการติดเมล็ดแบบเบขวาเชนเดียวกัน ซึ่งการติดเมล็ดในประชากรชั่วที่ 2 มีคาเฉลี่ยเทากับ 
16.37±16.07% โดยพบตนขาวที่ไมสามารถติดเมล็ดไดถึง 72 ตน คิดเปน 24 เปอรเซ็นตของประชากรทั้งหมด นอกจากนี้ พบตน
ขาวท่ีมีการติดเมล็ด 11-40% (ไมทนทาน) จำนวน 119 ตน ตนท่ีมีการติดเมล็ด 41-60% (ทนทานปานกลาง) จำนวน 31 ตน และ
ตนท่ีมีการติดเมล็ด 61-80% (ทนทาน) เพียงจำนวน 1 ตน โดยตนท่ีมีการติดเมล็ดมากท่ีสุดในประชากรน้ีเทากับ 61.2% ในขณะท่ี
พันธุคิมหันตมีเปอรเซ็นตการติดเมล็ดท่ี 59% และพันธุปนเกษตร+4 มีเปอรเซ็นตการติดเมล็ดท่ี 6% ดังน้ัน จึงสามารถ คัดเลือกตน
ขาวท่ีสามารถติดเมล็ดไดมากกวา 41% ข้ึนไปจำนวน 35 ตน เพ่ือนำไปปลูกเปนประชากรช่ัวท่ี 3 เพ่ือคัดเลือกตอไป อยางไรก็ตาม 
Malumpong และคณะ (2020) รายงานวา ขาวพันธุคิมหันตมีเปอรเซ็นตการติดเมล็ด 61.36% ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส ซึ่ง
การทดลองในครั้งน้ีพบวา พันธุคิมหันตมีเปอรเซ็นตการติดเมล็ดลดลงท่ี 59% ซึ่งนอยกวา 2% ท้ังน้ีอาจเกิดเน่ืองจากในการทดลอง
ในครั้งน้ี มีอุณหภูมิที่สูงเกินที่กำหนดไวซึ่งในบางวันภายในโรงเรือนมีอุณหภูมิสูงถึง 52.4 องศาเซลเซียส ซึ่งอาจทำใหพันธุคมิหันต 
มีการติดเมล็ดท่ีลดลง (Figure 3a)  
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Figure 1 (a) Mean day temperature in greenhouse and field (b) mean night temperature in greenhouse and 

 field (c) mean day relative humidity in greenhouse and field (d) mean night relative humidity in 
 greenhouse and field and (e) mean of light intensity in greenhouse during growing season.  

 

 
Figure 2 The comparison of temperature between greenhouse and field in 24 hours. 
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3. การกระจายตัวทางพันธุกรรมของลักษณะทางการเกษตรอ่ืนๆ  

ลักษณะความสูงตน วันดอกบาน จำนวนตน จำนวนรวง ความยาวรวง และจำนวนดอกยอยตอรวงมีการกระจายตัว 
แบบตอเน่ืองปกติ (normal distribution) โดยความสูงตนมีการกระจายตัวตั้งแต 70-121 เซนติเมตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 95±9 ซม. 
ซึ่งพบความสูงตนท่ี 51-70 เซนติเมตร (เตี้ยมากจนถึงเตี้ย) จำนวน 1 ตน ความสูงตนท่ี 71-90 เซนติเมตร (ตนเตี้ย) จำนวน 88 ตน 
ความสูงตนท่ี 91-105 เซนติเมตร (ตนเตี้ยถึงปานกลาง) จำนวน 187 ตน ความสูงตนที่ 106-120 เซนติเมตร (ปานกลาง) จำนวน 
19 ตน และความสูงตนท่ี 121-140 เซนติเมตร (ปานกลางจนถึงสูง) จำนวน 1 ตน (IRRI, 2007) ในขณะท่ีความสูงตนของ พันธุปน
เกษตร+4 เทากับ 121 เซนติเมตร และพันธุคิมหันตเทากับ 86 เซนติเมตร (Figure 3b)   

จำนวนตนตอกอมีการกระจายตัวตั้งแต 5 ตนจนถึง 27 ตน  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 14±4 ตน ในประชากรช่ัวท่ี 2 พบวามี
จำนวนตนตอกอที่นอยกวา 10 ตน (นอย) จำนวน 64 ตน จำนวนตนตอกอประมาณ 15 ตน (ปานกลาง) จำนวน 76 ตน และ
จำนวนตนตอกอที่ 20 ตนขึ้นไป (มาก) จำนวน 15 ตน (IRRI, 2007)  สวนพันธุปนเกษตร+4 มีจำนวนตนตอกอ 13 ตน และพันธุ
คิมหันตเทากับ 15 ตน (Figure 3c) 

จำนวนรวงตอกอมีการกระจายตัวตั้งแต 2 รวง จนถึง 20 รวง  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 12±4 รวง ในประชากรชั่วที่ 2 มี
จำนวนรวงตอกอที่นอยกวา 10 รวง (นอย) จำนวน 101 ตน จำนวนรวงตอกอประมาณ 15 รวง (ปานกลาง) จำนวน 70 ตน และ
จำนวนรวงตอกอท่ี 20 รวงข้ึนไป(มาก) จำนวน 5 ตน (IRRI, 2007) สวนพันธุปนเกษตร +4 มีจำนวนรวงตอกอเทากับ 12 รวง และ
พันธุคิมหันตเทากับ 15 รวง (Figure 3d) 

วันออกรวงมีการกระจายตัวตั้งแต 97 วัน จนถึง 147 วัน  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 118±10 วัน ในประชากรช่ัวท่ี 2 มีตนท่ีมี 
จำนวนวันออกรวงท่ี 90-110 วัน (อายุปานกลาง) จำนวน 53 ตน และตนท่ีมีจำนวนวันออกรวงมากกวา 110 วัน (อายุยาว) จำนวน 
243 ตน (IRRI, 2008) ในขณะท่ีพันธุปนเกษตร+4 มีจำนวนวันออกดอก 121 วัน และพันธุคิมหันตเทากับ 101 วัน (Figure 3e) 

ความยาวรวง มีการกระจายตัวตั้งแต 16 เซนติเมตร จนถึง 46 เซนติเมตร  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 27±4 เซนติเมตร ใน
ประชากรชั่วที ่ 2 มีตนที่มีความยาวรวงสั้น (ประมาณ 15 เซนติเมตร) จำนวน 1 ตน ความยาวรวงปานกลาง(ประมาณ 25 
เซนติเมตร) จำนวน 98 ตน ความยาวรวงท่ียาว (ประมาณ 35 เซนติเมตร) จำนวน 1 ตน และความยาวงรวงยาวมาก (มากกวา 40 
เซนติเมตร) จำนวน 2 ตน (IRRI, 2007) สวนพันธุปนเกษตร+4 ความยาวรวง 31 เซนติเมตร และพันธุคิมหันตเทากับ 27 เซนติเมตร 
(Figure 3f) 

จำนวนดอกตอรวงมีการกระจายตัวตั้งแต 19 ดอกตอรวง จนถึง 197 ดอกตอรวง มีคาเฉลี่ยเทากับ 105 ±45 ซม. มี
จำนวนดอกตอรวงมากท่ีสุดเทากับ 197 ดอกตอรวง จำนวน 1 ตน และจำนวนดอกตอรวงนอยท่ีสุดเทากับ 19 ดอกตอรวง จำนวน 
1 ตน สวนจำนวนดอกตอรวงของพันธุปนเกษตร+4 เทากับ 282 ดอกตอรวง และพันธุคิมหันตเทากับ 153 ดอกตอรวง (Figure 3g) 

ซึ่งลักษณะทางการเกษตรเหลาน้ีท่ีไดกลาวมาน้ัน เปนลักษณะทางปริมาณและนาจะเปนยีนแบบบวกสะสม นอกจากน้ี ยัง
พบวา คาการกระจายตัวของทุกลักษณะมีคาที่ต่ำกวาและสูงกวาพอแมซึ่งเปนลักษณะ transgressive segregation นอกจากน้ี 
อุณหภูมิสูงตั้งแตระยะตั้งทองถึงเก็บเกี่ยวไมมีผลตอลักษณะทางการเกษตรดังกลาว  เน่ืองจาก การพัฒนาของลักษณะการเกษตร 
เหลาน้ีเสร็จสิ้นกอนนำตนขาวเขาสูสภาพเครียดจากอุณหภูมิสูง  

 
4. การใชเคร่ืองหมายโมเลกุลชวยในการคัดเลือกการตรวจสอบยีนท่ีมาจากปนเกษตร+4 

ตนขาวช่ัวท่ี 2 ท่ีผานการคัดเลือกมีจำนวน 35 ตน ซึ่งมีการติดเมล็ดมากกวา 41% ข้ึนไปภายใตสภาพเครียดจากอุณหภูมิ 
สูง ซึ่งตนขาวที่ถูกคัดเลือกจะนำไปตรวจสอบยีนตานทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (Bph3, TPS ) โรคไหม (Pi-ta) โรคขอบใบแหง 
(Xa21, Xa5) และยีนทนทานตอน้ำทวมฉับพลับ (Sub1C) รวมถึงยีนหอม (badh2) ยีนอุณหภูมิเจลลาติไนซเซชัน (SSIIa) และยีน
ควบคุมแปง (wx) โดยใชวิธี SNPs/Indel   

 
สรุปผล  

ประขากรช่ัวท่ี 2 ของคูผสมระหวางพันธุปนเกษตร +4 x คิมหันต มีการกระจายตัวของการติดเมล็ดเปนแบบตอ เน่ืองเบ
ขวา สวนลักษณะทางการเกษตรอ่ืนๆ มีการกระจายตัวแบบปกติ และพบวาความเครียดจากอุณหภูมิสูงมีผลกระทบตอ เปอรเซ็นต
การติดเมล็ด และตนที่มีการติดเมล็ดที่สูงกวา 41% จำนวน 35 ตน จะนำไปตรวจสอบเครื่องหมายโมเลกุลของ ลักษณะอื่นๆ และ
คัดเลือกตอไปในชั่วที่ 3 อยางไรก็ตาม สภาพเครียดจากอุณหภูมิสูงตั้งแตระยะตั้งทองจนถึงระยะเก็บเกี่ยวไมมี ผลตอลักษณะทาง
การเกษตรอ่ืนๆ 
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Figure 3 The segregation of F2 population in (a) seed set (b) plant height (c) culm/plant (d) panicle/plant (e) 

days to flowering (f) panicle length and (g) spikelets/panicle of the F2 population and their parent 
under heat stress condition.  
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บทคัดยอ  
การสรางพันธุกระทือลูกผสม ดำเนินการที่ศูนยวิจัยพืชสวนตรัง ระหวางป 2560-2564 มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความ

หลากหลายของสายพันธุกระทือสำหรับการผลิตเปนไมดอกไมประดับ ดวยวิธีการจับคูผสมพันธุดังน้ี ผสมตัวเองภายในดอกเดียวกัน 
และกอเดียวกัน ขามพันธุ ขามชนิด แบบพบกันหมด และผสมเปดตามธรรมชาติ พอแมพันธุกระทือที่ใชประกอบดวย Zingiber 
ottensii valeton (Z.074 และZ.019), Zingiber chrysostachys Ridl. (Z.057) Zingiber parishii ssp. phuphanese (Z.096), 
Zingiber spectabile Griff. (Z. 092, Z.075 และ Z.071), Zingiber montanum (J.Konig) Link ex A. Dietr. (Z.097 และ 
Z.098) และ Zingiber zerumbet (Z.001, Z.004 และ Z.017) ผลการทดลองพบวา ทำการผสมได 97 คู พบการติดเมล็ดจำนวน 
6 คู เปนการผสมติดภายในชนิดเดียวกัน 3 คูคือ Z. spectabile Griff: Z.092 x Z.075, Z.075 X Z.092 และ Z. 075X Z.071 
และผสมขามชนิด 3 คู ค ือ Z. spectabile Griff. (Z.075) x Z. ottensii valeton (Z.074), Z. spectabile Griff. (Z.075) x      
Z. chrysostachys Ridl. (Z.057) และZ. spectabile Griff. (Z.071) x Z. chrysostachys Ridl. (Z.057) และไดกระทือผสมเปด
จากตนแม 9 สายตน จำนวน 150 สายตน ประกอบดวย Z001, Z020, Z021, Z022, Z071, Z075, Z092, Z058 และ Z095 
จำนวน 24, 8, 8, 4, 43, 29, 16, 8 และ10 ตน ตามลำดับ มีสายตนท่ีใหผลผลิตแลวจำนวน 29 สายตน ซึ่งลูกผสมท่ีไดอยูระหวาง
การดำเนินการคัดเลือกพันธุ เพ่ือใหไดกระทือลูกผสมท่ีมีความแปลกใหม ตรงกับความตองการของผูบริโภค สำหรับเปนพันธุแนะนำ
ของกรมวิชาการเกษตร และถายทอดแกเกษตรกรผูผลิตไมดอกไมประดับตอไป 
คำสำคัญ: กระทือ กระทือลูกผสม การสรางพันธุ 
 

Abstract 
Varietal improvement of Shampoo Ginger was carried out during 2017-2021 at Trang Horticultural 

Research Center. The aim of this experiment was to induce diversity in Shampoo Ginger. Hand pollination was 
applied to produce intraspecific and interspecific, hybrid and self – pollinated seed, and open pollination. Plant 
materials used were Zingiber ottensii valeton (Z.074 and Z.019), Z. chrysostachys Ridl. (Z.057) Z. parishii ssp. 
phuphanese (Z.096), Z. spectabile Griff. (Z.092, Z.075 and Z.071), z. montanum (J.Konig) Link ex A. Dietr. (Z.097 
and Z.098) and Z. zerumbet (Z.001, Z.004 and Z.017). There were 97 crosses in total and it was found that self 
– pollinated ones neither with in the flowers nor different flowers of the same clone produced seeds. The seeds 
of 3 intraspecific and 3 interspecific crosses were obtained. Intraspecific hybrid seeds were from Z. spectabile 
Griff, Z.092 x Z. 075, Z. 075 x Z. 092, and Z.075 x Z.071. The interspecific crossed were from Z. spectabile Griff 
(Z.075) x Z. ottensii (Z.074), Z. spectabile Griff (Z.075) x Z. chrysostachys (Z.057) and Z. spectabile Griff (Z.071) 
x Z. chrysostachys (Z. 057). The open – pollinated seeds of Z. spectabile Griff were collected. Z001, Z020, Z021, 
Z022, Z071, Z075, Z092, Z058 and Z095 produced 24, 8, 8, 4, 43, 29, 16, 8 and 10 seeds, respectively. Obtained 
hybrids will be tested under selection process according to the standard breeding protocols to develop the 
recommended cultivars of the Department of Agriculture for their recommendation to farmers. 
Keywords: Shampoo Ginger, hybrid Shampoo Ginger, pollination,  
 

บทนำ  
กระทือ (Zingiber) เปนพืชวงศขิงขา นอกจากใชประโยชนเปนอาหาร และพืชสมุนไพรแลว ยังมีศักยภาพสำหรับปลูก

เปนไมดอกไมประดับ เนื่องจากมีรูปทรงแปลกสะดุดตา ดอกสีสวยงามและบานนาน (สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ, 
2556;อำไพ, 2558) มีการปลูกและตัดดอกจำหนายเปนการคาที่จังหวัดภเูก็ต สุราษฎรธานี และกาญจนบุรี ลูกคาสวนใหญจะเปน
กลุมโรงแรม และที่พักที่บริการนักทองเที่ยวชาวตางชาต ิจำหนายราคาดอกละ 10-20 บาท เกษตรกรผูผลิตและจำหนายใหขอมูล
วา กระทือเปนไมดอกที่มีความตองการทางการตลาดสูงปริมาณไมเพียงพอ และมีความตองการพันธุที่มีความหลากหลายทั้งขนาด 
รูปทรง และสีสันของดอกสำหรับปลูกเชิงการคา กระทือท่ีมีการจำหนายเพ่ือการตัดดอกในปจจุบันมีเพียง 2 ชนิดคือ ชนิดชอดอกมี
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สีสันตางๆ เชนสีเหลือง สม หรือแดง ดอกจริงมีสีมวงหรือน้ำตาล มีจุดแตมสีเหลืองหรือสีขาว (Zingiber spectabilis) เปนชนิดท่ีมี
การจำหนายมากท่ีสุด และชนิดชอดอกมีสีเขียว และเมื่อแกจะเปลี่ยนเปนสีแดง ดอกจริงสีขาว สีครีม และคอนไปทางสีเหลืองออน 
(Zingiber Zerumbet (L.) Roscoe ex Sm.) ศูนยวิจัยพืชสวนตรังทำการรวบรวมพันธุกระทอืจากแหลงตางๆ ทั่วประเทศมาปลูก
รวบรวมไวในป 2558 จำนวน 90 ตัวอยาง ตัวอยางละ 1-5 ตน จึงไดมีการคัดเลือกตนพอแมพันธุที่มีลักษณะที่ดีมาใชในการ
ปรับปรุงพันธุกระทือดวยการสรางพันธุกระทือลูกผสม เพิ่มความหลากหลายทางพันธุกรรม เพื่อใหไดพันธุใหมสำหรับใชประโยชน
ทางดานการผลิตไมดอกไมประดับ 

อุปกรณและวิธีการ   
1. การเตรยีมตนพอแมพันธุและการผสมพันธุ  

1.1 การสรางพันธุกระทือผสมขาม ป 2560 ปฏิบัติดูแลรักษาตนพอแมพันธุที่ปลูกรวบรวมไวที่ศูนยวิจัยพืชสวนตรัง 
ประกอบดวย กล ุ มไพลดำ (Zingiber ottensii valeton) 2 สายตน ค ือ Z.074 และ Z.019, ขิงดอกสีเหล ือง (Zingiber 
chrysostachys Ridl.) คือ Z.057  ขิงดอกสเีหลือง (Zingiber parishii ssp. phuphanese คือ Z.096, กลุมกระทือชาง (Zingiber 
spectabile Griff.) 3 สายตน คือ Z.092, Z.075 และ Z.071, กลุมไพล (Zingiber montanum (J.Konig) Link ex A. Dietr.) 2 
สายตน คือ  Z. 097 และ Z.098 และกลุมกระทือดอกสีเขียว (Zingiber zerumbet ) 3 สายตน คือ Z.001, Z.004 และ Z.017 ป 
2561-2564 เมื่อตนพอแมพันธุออกดอกทำการผสมตัวเองภายในดอกเดียวกัน ขามดอกภายในกอเดียวกัน และขามพันธุ ขามชนิด 
แบบพบกันหมด เมื่อเมล็ดแก (มีสีดำ) ทยอยเพาะเมล็ดลูกผสมท่ีได ปลูกและศึกษาการเจริญเติบโต การออกดอก และผลผลิต 
 1.2 การสรางพันธุกระทือจากการผสมเปด ป 2560-2564 เก็บเมล็ดกระทือท่ีไดจากการผสมเปดท้ังในปาธรรมชาติ แปลง
เกษตร และแปลงรวบรวมพันธุศูนยวิจัยพืชสวนตรัง ทยอยเพาะเมล็ด ปลูกศึกษาการเจริญเติบโต การออกดอก และผลผลิต 
2. การบันทึกขอมูล 
 2.1 ขอมูลการผสมขาม ประกอบดวย จำนวนคูท่ีทำการผสม ลักษณะการผสมติด  
 2.2 ขอมูลการเจริญเติบโตของกระทือผสมขามและผสมเปด ประกอบดวย จำนวนตนตอกอ ความสูงตน ขนาดลำตน 
ขนาดใบ ในระยะออกดอก  
 2.3 ขอมูลผลผลิตของกระทือผสมขามและผสมเปด ไดแก จำนวนดอกตอกอตอป และองคประกอบของดอก  
ประกอบดวย ความยาวท้ังชอ ขนาดและความยาวชอดอก ขนาดและความยาวกาน) และอายุการปกแจกัน 

ผลและวิจารณผลการทดลอง  
1. การสรางพันธุกระทือดวยวิธีการผสมขาม  
 ทำการผสมได 97 คู ผสมติด 6 คู  โดยไมพบการผสมติดในการผสมตัวเองภายในดอกเดียวกัน และขามดอกภายในกอ
เดียวกัน พบมีการผสมขามติดในชนิดเดียวกันจำนวน 3 คู คือ Z. spectabile Griff. (Z.092) x Z. spectabile Griff. (Z.075), Z. 
spectabile Griff. (Z.075) x Z. spectabile Griff. (Z.092) และ Z. spectabile Griff. (Z.075) x Z. spectabile Griff. (Z. 071), 
การผสมขามชนิดจำนวน 3 คูคือ Z. spectabile Griff. (Z.075) x Z. ottensii valeton (Z.074), Z. spectabile Griff. (Z.075) x 
Z. chrysostachys Ridl. (Z.057) และ Z. spectabile Griff. (Z.071) x Z. chrysostachys Ridl. (Z.057) (Table 1) 

ท้ังน้ีลูกผสมดังกลาวยังไมใหผลผลิตทุกคูผสม แตจากแนวโนมการผสมติดในชนิดเดียวกัน เปนกลุมกระทือชาง (Zingiber 
spectabile Griff.) ทั้งหมด ดังนั้นลูกผสมที่ไดจะมีลักษณะชอดอก และกานใหญเชนเดียวกับพอแมพันธุ แตอาจมีความแปลกใหม
ของสีชอดอก สวนการผสมขามชนิด คูผสม Z. spectabile Griff. (Z.075) x Z. ottensii valeton (Z.074) เปนการผสมระหวาง    
กระทือชางและไพลดำ, Z. spectabile Griff. (Z.075) x Z. chrysostachys Ridl. (Z.057) และคู ผสม Z. spectabile Griff. 
(Z.071) x Z. chrysostachys Ridl. (Z.057) การผสมระหวางกระทือชางและขิงดอกสีเหลือง มีแนวโนมท่ีจะมีความหลากหลายท้ัง
ขนาด รูปราง และสีดอกของชอดอก และลักษณะดอกจริง จากการทดลองดังกลาวพบวา Z. spectabile Griff. มีคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมสำหรับเปนตนแมมากที่สุด ทั้งนี้จะเห็นไดวาคูที่มีการผสมติดมี Z. spectabile Griff. เปนตนแมทั้งหมด อาจเนื่องจาก
กระทือดังกลาวมีลักษณะลำตนใหญ อีกท้ังกานดอกแข็งแรง ชอดอกและดอกจริงมีขนาดใหญและปริมาณมาก และกลีบดอกมีความ
หนา อายุการบานนานทำใหเมล็ดมีโอกาสที่พัฒนาจนถึงการสุกแกไดมากกวาชนิดอื่นๆ สอดคลองกับการศึกษาของศิริลักษณ 
(2545) เรื่องชีววิทยาของกระทือ Z. spectabile Griff. รายงานวาชอดอกมีสีแดง หรือสีเหลือง เปนการเรียงตัวของใบประดับซอน
กันเปนช้ันๆ มีความยาวประมาณ 20-40 เซนติเมตร หากรวมท้ังกานดอกแลว อาจมีความยาวไดถึง 60-80 เซนติเมตร เชนเดียวกับ 
Jin and Hoo (2010) ที่รายงานวา Z. spectabile Griff. ในประเทศมาเลเชียลำตนเจริญเติบโตไดถึง 4.5 เมตร และมีดอกจริงได
มากถึง 95-175 ดอกตอกอ  อีกท้ังยังมีถ่ินกำเนิดอยูในพ้ืนท่ีภาคใตซึ่งซึ่งอาจมีขอไดเปรียบในดานการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม
ไดดีกวากลุมอื่นๆ สอดคลองกับปฐมพงศ และคณะ (2560) ไดรายงานวากลุมดอกกระทือ Zingiber spectabile Griff ซึ่งเปนไม
พ้ืนถ่ินของทางภาคใตของประเทศไทย พบข้ึนกระจายอยูท่ัวไป ในเขตปา สวนยางพารา หรือสวนผลไม  
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Table 1 Crossbreeding of Shampoo Ginger  

** x = clone , = clone produced seeds 
Z.074 and Z.019 = Zingiber ottensii valeton 
Z.057 = Zingiber chrysostachys Ridl.  
Z.096 = Zingiber parishii ssp. phuphanese, 
Z.092, Z.075 and Z.071 = Zingiber spectabile Griff.  
Z. 097 and Z.098 = Zingiber montanum (J.Konig) Link ex A.       
Z.001, Z.004 and Z.017 = Zingiber zerumbet  

2. การสรางพันธุกระทือดวยวิธีการผสมเปด 
 บันทึกขอมูลการเจริญเติบโตกระทือผสมเปดในป 2564 ซึ่งมีอายุตนตั้งแต 7 เดือน ถึง 4 ป 8 เดือน มีจำนวนตนตอกอ
เฉลี่ย 2.17 -12.31 ตน จำนวนหนอเฉลี่ย 1-2.30 หนอ ความสูงตน  47.43 -159.38 เซนติเมตร ขนาดใบ  4.57 x 15.57 -10.13 x 
42.69 เซนติเมตร (Table 2) 

และผลผลิตของกระทือผสมเปดในป 2562 ซึ่งเปนปแรกที่มีการออกดอกพบวามีจำนวน 3 สายตนที่ใหดอกคือ Z021 
(197), Z021 (198) และ Z021 (199) (อายุตน 2 ป 8 เดือน) ใหดอก 5-12 ดอกตอกอ ความยาวกาน 13.80-16.80 เซนติเมตร 
ความยาวดอก 12.80-13.70 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลางกาน 1.20-1.50 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลางดอก 7.0-8.0 เซนติเมตร 
จำนวนใบประดับ 162.00-167.00 กลีบ สีกลีบประดับ OG 26 C และ RG 47 D (Figure 1) 

ในป 2563 พบวามีจำนวนสายตนท่ีทยอยออกดอกเพ่ิมมากข้ึน จำนวน 4 สายตน ประกอบดวย Z021 (179), Z022 
(250), Z071 (14) และ Z092 (77) (Figure 2) แตไมมีสายตนท่ีออกดอกในป 2562 ปรากฏอยูโดยใหดอก 1-4 ดอกตอกอ ความ
ยาวกาน 22.00-25.00 เซนติเมตร ความยาวดอก 10.60-20.00 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลางกาน 1.00-1.82 เซนติเมตร เสนผาน
ศูนยกลางดอก 3.20-8.40 เซนติเมตร จำนวนใบประดับ 30.00-152.00 กลีบ สีกลีบประดับ OG 26 C GOG 174 B YOG 19 B 
และ RG 47 B 

และในป 2564 มีการออกดอกจำนวน 22 สายตน Z020 (204), Z020 (205), Z020 (206), Z020 (207), Z020 (208), 
Z020 (209), Z020 (236), Z020 (239), Z021 (177), Z021 (178,) Z021 (179) Z021 (180),Z075 (167), Z092 (57), Z092 
(58), Z092 (59), Z092 (71), Z092 (77), Z092 (79), Z092 (80) Z092 (97) และ Z092 (98)  ใหดอก 1-7 ดอกตอกอ ความ
ยาวกาน 15.80-37.50 เซนติเมตร ความยาวดอก 9.00-25.00 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลางกาน 1.26-1.96 เซนติเมตร เสนผาน
ศูนยกลางดอก 5.98-8.66 เซนติเมตร จำนวนใบประดับ 45.14-162.40 กลีบ  สีกลีบประดับ YGG GOG RG และ GRG (Table 3, 
Figure 3)  
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Z.071 x x  x x x 
 

x x x x 

Z.097 x x x x 
  

x x 
 

x 
 

Z.098 x x x x 
  

x x 
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Table 2 Growth of Shampoo Ginger from open pollinated in August 2021 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Flower of Shampoo Ginger from open pollination in 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 Flower of Shampoo Ginger from open pollination in 2020 
  

Clone number height 
(cm.) 

Leaf width × leaf length 
(cm.) 

Age of the plant 
(years) plant shoot 

Z001 4.57 1.00 108.48 7.43 x 31.91 3.5 
Z020 8.88 - 131.25 7.75 x 34.63 4.8 
Z021 2.25 1.00 60.00 5.00 x 19.80 4.8 
Z022 5.50 1.00 83.75 5.00 x 21.00 4.8 
Z058 8.73 1.00 115.00 6.09 x 25.45 3.3 
Z071 2.17 1.67 115.56 6.89 x 32.00 1.8 
Z071 4.29 1.25 103.57 6.60 x 25.43 0.7 
Z071 2.21 1.33 86.79 5.57 x 23.29 2.2 
Z071 3.07 1.25 89.64 5.93 x 26.00 3.3 
Z075 8.63 1.00 85.63 7.25 x 25.13 3.9 
Z075 2.40 - 123.00 7.44 x 34.20 2.10 
Z075 5.29 2.30 88.33 6.46 x 25.48 1.8 
Z092 12.31 1.67 159.38 10.13 x 42.69 3.11 
Z092 2.71 - 47.43 4.57 x 15.57 2.10 
Z095 3.57 1.00 87.50 5.17 x 20.83 3.3 

 Z021(197)  Z021 (198)  Z021 (199) 

Z022 (250) Z092 (77) 
 

Z071 (14) Z021 (179) 
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Z020 (205) Z020 (206) Z020 (207) 

Z020 (236) Z020 (209) Z020 (239) Z075 (167) 

Z020 (208) 

Z021 (179) Z021 (178) Z021 (177) Z021 (180)

Z092 (58) Z092 (59) Z092 (57) Z092 (71) 
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Figure 3 Flower of Shampoo Ginger from open pollination in 2021 

Table 3 Yield and yield component of shampoo ginger from open pollinated in August 2021 

years clone Number of 
flowers/plant 

flower stalk 
length 
(cm) 

flower 
length 
(cm) 

 flower 
stalk length 

(cm) 

flower 
length 
(cm) 

number of  
petals 

(petals) 

petal 
color 

2019 Z021 (197) 5 16.8   12.9   1.2   8.0   162   OG 26 C 
  Z021 (198) 4 15.5   12.8   1.5   7.0   167 OG 26 C  

Z021 (199) 12 13.8   13.7   1.4   7.0   162.6   RG 47 D 
2020 Z021 (179) 4 22.80 13.09 1.5 8.3 130 OG 26 C 

 Z022 (250) 2 25 10.7 1.0 3.2 30 RG 47 B 
 Z071 (14) 1 22 10.6 1.3 7.4 43 YOG 19 B 
 Z092 (77) 3 23 20 1.82 8.4 152 GOG 174 B 

2021 Z020 (204) 5 18.3 12.2 1.26 5.98 58 YGG 154 B 
  Z020 (205) 6 17.43 13.57 1.33 6.4 64 YGG 150 A 
 Z020 (206) 5 29 13 1.58 7.4 88 GOG 164 

C 
  Z020 (207) 5 15.8 13.6 1.34 6.72 75.6 YGG 154 B 
  Z020 (208) 5 31 11 1.56 7.64 59.8 GOG 163 B 
  Z020 (209) 2 22 11 1.45 6.75 39.5 RG 44 D 
 Z020 (236) 5 26 12 1.62 8.16 5.82 RG 50 B 
 Z020 (239) 1 25 12 1.9 8.6 66 GOG 168 

D 
 Z021 (177) 4 28.25 12.5 1.8 7.85 79 GOG 170 B 
 Z021 (178) 2 37.5 17 1.7 8.15 99 RG 46 B 
 Z021 (179) 7 23.43 13.29 1.63 8.14 45.14 RG 46 B 
 Z021 (180) 3 18.33 9 1.7 6.53 57.67 RG 46 B 

Z092 (79) Z092 (80) Z092 (97) 

Z092 (98) 

Z092 (77) 

Z020 (204) 
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years clone Number of 

flowers/plant 
flower stalk 

length 
(cm) 

flower 
length 
(cm) 

 flower 
stalk length 

(cm) 

flower 
length 
(cm) 

number of  
petals 

(petals) 

petal 
color 

 Z075 (167) 1 16 13 1.4 5.8 61 GRG 181 A 
 Z092 (57) 1 18 18 1.5 7.1 77 GRG 180 A 
 Z092 (58) 2 24 20 1.6 7.95 88 GOG 176 

C 
 Z092 (59) 2 24 22 1.7 7.7 133.5 GRG 181 A 
 Z092 (71) 3 18 18 1.8 7.8 116.33 GOG 174 B 
 Z092 (77) 5 26 25 1.96 8.66 162.4 GRG 180 A 
 Z092 (79) 3 25 17 1.7 7.37 113 GOG 177 B 
 Z092 (80) 5 24 23 1.82 22.86 118.6 GOG 177 

A 
 Z092 (97) 2 26 23 1.55 1.3 6.5 GRG 18 A 
 Z092 (98) 2 25.5 15.5 1.3 6.5 126.5 GRG 179 A 

  

สรุปผล  
1. การสรางพันธุกระทือลูกผสมทำการผสมได 97 คู พบการติดเมล็ดจำนวน 6 คู เปนการผสมติดภายในชนิดเดียวกัน 3 

คู คือ Z. spectabile Griff. (Z. 092) x Z. spectabile Griff. (Z. 075), Z. spectabile Griff. (Z. 075) X Z.spectabile Griff.  
(Z. 092), Z. spectabile Griff. (Z. 075) X Z. spectabile Griff. (Z.071) และผสมขามชนิด 3 คู ค ือ Z. spectabile Griff. 
(Z.075) x Z. ottensii valeton (Z.074) และ Z. spectabile Griff. (Z.075) x Z. chrysostachys Ridl. (Z. 057) และ Z. 
spectabile Griff. (Z.071) x Z. chrysostachys Ridl. (Z. 057 ท้ังน้ีจะทำการคัดเลือกเมื่อลูกผสมดังกลาวใหผลผลิต โดยคัดเลอืก
ลูกผสมคูท่ีมีความแปลกใหม และมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมสำหรับการตัดดอกหรือผลิตไมกระถางตอไป 

2. การสรางพันธุกระทือผสมเปดจากตนแม 9 สายตน ไดจำนวน 150 สายตน มีสายตนท่ีใหผลผลิตแลว จำนวน 29 สาย
ตน ซึ่งจะทำการคัดเลือกสายตนท่ีการเจริญเติบโตท่ีดี ผลผลิตสูง มีคุณภาพดอกท่ีดีและมีความแปลกใหม มีความเหมาะสมสำหรับ
การผลิตเปนไมตัดอกและไมกระถาง และเปนท่ียอมรับของเกษตรกรผูปลูกไมดอกไมประดับเพ่ือการจำหนายเชิงพานิชยตอไป 
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องคประกอบในน้ำมันหอมระเหยของเปราะหอมท่ีเก็บรวบรวมจากจังหวัดพิษณุโลกของประเทศไทย  

Volatile Oil Constituents of Kaempferia galanga L. Collected from Phitsanulok Province, 
Thailand 
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บทคัดยอ  
เปราะหอมเปนพืชวงศขิงและเปนพืชสมุนไพรสำคัญท่ีมีการใชประโยชนอยางแพรหลาย โดยใชเปนเครื่องเทศในครัวเรือน

และเปนองคประกอบหลักในตำรับยาแผนไทยหลายตำรับ สารผลิตภัณฑธรรมชาติหลายชนิดที่พบในเหงามีสรรพคุณเชิงบำบัดท่ี
บรรเทาอาการปวดและอักเสบ ลดไข และรักษาโรคท่ีเกิดจากความผิดปกติในระบบทางเดินอาหาร งานวิจัยน้ีไดศึกษาองคประกอบ
ทางเคมีในน้ำมันหอมระเหยจากเหงาของเปราะหอมโดยเก็บรวบรวมเหงาเปราะหอม 3 ตัวอยางจากแหลงเพาะปลูกเพื่อการคาใน
จังหวัดพิษณุโลก จากนั้นนำไปสกัดน้ำหอมระเหยดวยวิธีตมกลั่นแลววิเคราะหดวยเทคนิคแกสโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโทรเมตรี 
ซึ่งสามารถระบุองคประกอบทางเคมีได 10 ชนิด จากปริมาณ 98.9-100% ขององคประกอบทั้งหมดในน้ำมันหอมระเหย โดย
ประกอบดวยสารในกลุมโมโนเทอรพีน 7 ชนิด เอสเทอรของกรดซินนามิก 2 ชนิด และสารประกอบไฮโดรคารบอน 1 ชนิด เอส
เทอรของกรดซนินามิก 2 ชนิด ถูกพบวา เปนสารประกอบหลัก ไดแก เอทิล-พารา-เมทอกซีซินนาเมต (74.91-79.60%) และเอทิล
ซินนาเมต (16.04-20.88%) อยางไรก็ตามฤทธ์ิทางชีวภาพของน้ำมันหอมระเหยจากเปราะหอมจำเปนตองมีการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือ
พิสูจนคุณคาของเปราะหอมท่ีมีตอสุขภาพและการรักษาโรค สมุนไพรท่ีมีศักยภาพชนิดน้ีควรไดรับการสงเสริมการปลูกเชิงพาณิชย
และพัฒนาเปนผลิตภัณฑทองถ่ินในชุมชนจังหวัดพิษณุโลก 
คำสำคัญ: เปราะหอม ภาคเหนือตอนลาง แกสโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโทรเมตรี เอสเทอรของกรดซินนามิก  

 
Abstract  

 

Kaempferia galanga L. belonging to the Zingiberaceae family, is an important herbal medicine which 
has been widely used as a kitchen spice and main ingredient of many Thai Traditional Medicine Formularies. 
Several of natural aromatic products are found in rhizome that possesses the therapeutic attributes to relieve 
pain and inflammation, antipyretic, and cure the gastrointestinal disorders. In this study, the chemical 
composition of K. galanga rhizome oil was investigated by collecting three K. galanga rhizomes from the 
commercial cultivation areas in Phitsanulok province. The essential oils were obtained by hydrodistillation and 
then analyzed by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). Ten chemical constituents representing 98.9-
100% of volatile oils were identified which comprised six monoterpenes, two cinnamic acid esters, and one 
hydrocarbon. Two cinnamic acid esters were found as major compounds including ethyl-p-methoxy cinnamate 
(74.91-79.60%) and ethyl cinnamate (16.04-20.88%). However, the bioactivities of volatile oil from K. galanga 
need to be further studied to prove its benefits for health and treatment. This potential medicinal plant could 
be promoted for commercial cultivation and local product development in Phitsanulok communities. 
Keywords: Kaempferia galanga, lower northern region, GC-MS, cinnamic acid ester     

 
บทนำ  

จังหวัดพิษณุโลก เปนจังหวัดท่ีตั้งอยูในภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย ซึ่งทางตอนเหนือและตอนกลางเปนเทือกเขา
สูงและท่ีราบสูงอันเปนสวนหน่ึงของเทือกเขาเพชรบูรณ เปนแหลงกำเนิดปาตนน้ำท่ีอุดมไปดวยความหลากหลายทางชีวภาพ พ้ืนท่ี
ตอนกลางลาดลงมาทางใตเปนท่ีราบและท่ีราบลุมเหมาะแกการทำเกษตรกรรม โดยเฉพาะบริเวณลุมแมน้ำนานและแมน้ำยม (กรม
ทรัพยากรธรณ,ี 2552) จึงทำใหชุมชนทองถ่ินรวมถึงกลุมชาติพันธุในจังหวัดพิษณุโลกมีการนำพืชสมุนไพรจากปามาใชประโยชนเชิง
สุขภาพและเพาะปลูกเพื่อจำหนายเชิงการคากันอยางแพรหลาย จากงานวิจัยเชิงสำรวจการใชประโยชนพืชสมุนไพรในจังหวัด
พิษณุโลก บริเวณตลาดวัดพระศรรีัตนมหาธาตวุรมหาวิหาร (วัดใหญ) ต.ในเมือง อ.เมือง และบานหนองตม ต.วงฆอง อ.พรหมพิราม 
พบการจำหนายสมุนไพรทั้งแบบตนสดหรือเหงาและแบบผงสำเร็จรูปทั้งหมด 45 ชนิด สามารถจำแนกพืชตามวงศได 19 วงศ ซึ่ง
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สวนใหญเปนพืชวงศขิง ไดแก กระชายดำ เปราะหอม ขมิ้นขาว ขมิ้นดำ วานชักมดลูก วานมหาเมฆ วานมาหอ วานเอ็นเหลือง และ
ไพลเหลือง เปนตน โดยจำแนกการใชประโยชนของสมุนไพรออกเปนกลุมตางๆ ไดแก สมุนไพรเพ่ือความงาม ยาอายุวัฒนะ แกปวด
เมื่อย รักษาโรคติดเช้ือ ดับพิษ ไลแมลง และรักษาโรคมะเร็ง เปนตน (ดวงพร, 2550)    

เปราะหอม (Kaempferia galanga L.) หรือวานหอมตามภาษาทองถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก เปนพืชสมุนไพรสำคัญที่มี
การใชประโยชนทั้งในชุมชนพิษณุโลกและภูมิภาคอื่นของประเทศไทย ใบและเหงาของเปราะหอมมีกลิ่นหอมใชปรุงแตงอาหาร ใบ
ใชเปนผักเคียงรับประทานกับลาบหรือน้ำพริก เหงาใชเปนเครื ่องเทศสำหรับปรุงแตงรสชาติในน้ำพริกหรือแกงปา และเปน
องคประกอบในตำรับยาแผนโบราณที่ไดรับการบรรจุเปนยาสามัญประจำบานตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 
ไดแก ยาประสะกานพลู ยาธาตุบรรจบ ยาประสะจันทนแดง ยาเขียวหอม ยาหอมเทพจิตร ยาหอมทิพโอสถ ยาหอมนวโกฐ และยา
ประสะเปราะใหญ โดยเปนทั้งตัวยาตรงและตัวยาชวยในการแกปวดทอง แกทองอืดทองเฟอ แกไข แกรอนในกระหายน้ำ แกลม
วิงเวียน แกอาการคลื่นเหียนอาเจียน และบรรเทาอาการปวดเมื่อย เปนตน (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2557) นอกจากน้ี
ในประเทศจีนไดมีการใชน้ำมันหอมระเหยจากเปราะหอมในการปรุงแตงกลิ่นรสในอุตสาหกรรมอาหาร และใชเปนสวนผสมใน
น้ำหอมและเครื่องสำอางดวย (Yang et al., 2018) คุณคาและการใชประโยชนจากเปราะหอมนั้นมาจากสรรพคุณเชิงสุขภาพและ
เภสัชบำบัดท่ีหลากหลายซึ่งเก่ียวของโดยตรงกับพฤกษเคมีท่ีเปนองคประกอบในเปราะหอม 

พฤกษเคมี (phytochemicals) คือสารเคมีที่พืชสรางขึ้นตามธรรมชาติจากกระบวนการเมแทบอลิซึมภายในพืชเพ่ือ
สงเสริมการเจริญเติบโต ชวยในการปรับตัวใหอยูรอดภายใตสภาวะกดดัน หรือปองกันตัวเองจากผูลา ผูแขงขัน และเชื้อกอโรค 
(Molyneux et al., 2007; Aye et al., 2019) เปราะหอมประกอบดวยพฤกษเคมหีลากหลายชนิดซึ่งพบทั้งในสารสกัดหยาบและ
น้ำมันหอมระเหยท่ีสกัดจากสวนตางๆ ของเปราะหอมโดยเฉพาะหัวหรือเหงา ไดมีรายงานการรวบรวมชนิดพฤกษเคมีท่ีพบในเหงา
ของเปราะหอมทั้งหมด 97 ชนิด โดยสวนใหญเปนสารเมแทบอไลททุตยิภูมิ (secondary metabolites) ซึ่งสามารถจัดแบงเปน
กลุ มใหญ ไดแก เทอรพีน (terpenes) ฟนอลิก (phenolics) ไซคลิกไดเปปไทด (cyclic dipeptides) ไดแอริลเฮปทานอยด 
(diarylheptanoids) ฟลาโวนอยด (flavonoids) และพอลิแซคคาไรด (polysaccharides) (Wang et al., 2021) พฤกษเคมีท่ีพบ
ในเหงาของเปราะหอมมีสรรพคุณเชิงเภสัชบำบัดและฤทธ์ิชีวภาพหลายดาน อาทิเชน บรรเทาอาการปวด ลดไข ระงับประสาทชวย
ใหนอนหลับ ชวยใหหลอดเลือดขยายตัว ตานการอักเสบ ตานเบาหวาน ตานอนุมูลอิสระ รักษาอาการทองเสีย ฆาเชื้อราและ
แบคทีเรีย และฆาหนอนตัวกลมและตัวออนของแมลง เปนตน (Khairullah et al., 2021; Wang et al., 2021)     

การศึกษาพฤกษเคมีที่พบในน้ำมันหอมระเหยของเหงาเปราะหอมนั้น เริ่มจากการสกัดน้ำมันหอมระเหยดวยวิธีตางๆ 
ไดแก สกัดดวยตัวทำละลายไมมีขั้ว (เชน เฮกเซน) สกัดดวยของไหลวิกฤตยิ่งยวด (supercritical fluid) หรือการกลั่นดวยไอน้ำ 
กอนที่จะวิเคราะหองคประกอบในน้ำมันหอมระเหยดวยเทคนิคแกสโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโทรเมตร ี(gas chromatography- 
mass spectrometry, GC-MS) ซึ่งสามารถระบุชนิดขององคประกอบทางเคมีในน้ำมันหอมระเหยจากเหงาของเปราะหอมไดถึง 
98.98% จากองคประกอบทั้งหมดท่ีพบ โดยมีเอทิล-พารา-เมทอกซีซินนาเมต (ethyl-p-methoxycinnamate) เอทิลซินนาเมต 
(ethyl cinnamate) และเพนตะเดเคน (pentadecane) เปนองคประกอบหลัก (Sutthanont et al., 2010; Khairullah et al., 
2021; Wang et al., 2021) จะเห็นไดวาน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากเหงาของเปราะหอมอุดมไปดวยพฤกษเคมีที่มีสรรพคุณเชิง
สุขภาพและการรักษาโรค เปราะหอมจึงเปนสมุนไพรที่มีศักยภาพเหมาะสำหรับการสงเสริมการปลูกในพื้นท่ีและพัฒนาตอยอด
งานวิจัยสูการสรางผลิตภัณฑเชิงเภสัชบำบัด 

งานวิจัยน้ีเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการสำรวจและศึกษาพืชสมุนไพรพื้นบานบนพื้นที่สูงภูทับเบิกที่ครอบคลุม 3 จังหวัด 
ไดแก พิษณุโลก เพชรบูรณ และเลย ภายใตโครงการพัฒนาระบบการผลิตพืชอยางยั่งยืนบนพื้นที่สูงเขาหัวโลนภูทับเบิก (ทับเบิก
โมเดล) ของกรมวิชาการเกษตร สำหรับการศึกษาพืชสมุนไพรในจังหวัดพิษณุโลกน้ัน ไดเลือกเปราะหอมซึ่งเปนสมุนไพรพ้ืนบานท่ีมี
การใชประโยชนเชิงสุขภาพและปลูกจำหนายเปนวัตถุดิบสมุนไพรใหแกผู บริโภคหรือผู ประกอบการ โดยเก็บรวบรวมเหงา
เปราะหอมจาก 3 แหลงปลูกในอำเภอชาติตระการและนครไทย มาวิเคราะหองคประกอบในน้ำมันหอมระเหยดวยวิธี GC-MS เพ่ือ
ระบุชนิดพฤกษเคมีท่ีเปนองคประกอบหลักและสืบคนฤทธ์ิทางชีวภาพของพฤกษเคมีท่ีเช่ือมโยงกับสรรพคุณของเปราะหอม 

 
อุปกรณและวิธีการ  

คัดเลือกเปราะหอมจาก 3 แหลงปลูกในจังหวัดพิษณุโลก ไดแก บานสงบสุข บานน้ำจวง ต.บอภาค อ.ชาติตระการ และ
บานภูหินรองกลา ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย บันทึกภาพความแตกตางของเปราะหอมแตละแหลงปลูก นำเหงาเปราะหอมมาลางให
สะอาด หั่นเปนชิ้นเล็กๆ แลวนำไปอบแหง บดเปนผงละเอียดและชั่งน้ำหนัก 100 กรัมกอนนำไปสกัดน้ำมันหอมระเหยดวยวิธีตม
กลั่น (hydrodistillation) โดยใชชุดสกัด clevenger type apparatus กำจัดน้ำท่ีปนมากอนเก็บน้ำมันหอมระเหยท่ีไดใสขวดแกว
สีชา คำนวณเปอรเซ็นตปริมาณน้ำมันหอมระเหยที ่สกัดได (%yield) จากนั ้นกรองน้ำมันหอมระเหยผานตัวกรอง (filter 
membrane) ขนาดรูพรุน 0.2 ไมโครเมตร แลววิเคราะหองคประกอบทางเคมีในน้ำมันหอมระเหยดวยเครื่อง GC-MS (Agilent 
Technologies, Model 6890 N, Quadrupole Analyzer, 5972 Inert Mass Selective Detector (MSD)) โดยใชคอลัมน HP-
5MS (30 m x 0.25 mm, film thickness 0.25 µm) ฉีดตัวอยางแบบ pulse split (split ratio, 20:1) ท่ีอุณหภูมิเทากับ 230°C 
สภาวะคอลัมนเริ่มตนท่ีอุณหภูมิ 50°C แลวเพิ่มขึ้นในอัตรา 4°C ตอนาทีจนถึง 230°C โดยใชฮีเลียมเปนแกสตัวพา (11.01 psi, 
flow 1.2 mL/min) ตรวจวัดดวยเครื่อง MSD (EI 70 eV, scan mode, 40-400 amu) แลววิเคราะหชนิดขององคประกอบทาง
เคมีในน้ำมันหอมระเหยเทียบกับฐานขอมูลของ Wiley 7n Mass Spectra library, NIST (National Institute of Standards 
and Technology) และ Adams (2001) โดยใช 90% quality match และรายงานปริมาณองคประกอบทางเคมีที่พบในรูปของ
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เปอรเซ็นตเทียบกับองคประกอบท้ังหมดท่ีพบในน้ำมันหอมระเหย 
 
ผลและวิจารณผลการทดลอง  

ดำเนินการสำรวจและเก็บรวบรวมเปราะหอมจาก 3 แหลงปลูกเพ่ือเชิงพาณิชยในจังหวัดพิษณุโลก ไดแก เปราะหอมบาน
สงบสุข เปราะหอมบานน้ำจวง ต.บอภาค อ.ชาติตระการ และเปราะหอมบานภูหินรองกลา ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย (Figure 1A-C) 
ซึ่งพื้นที่ของอำเภอชาติตระการและนครไทยมีอาณาเขตติดตอกับเทือกเขาเพชรบูรณ (กรมทรัพยากรธรณี, 2552) ที่มีความอุดม
สมบูรณของพรรณพืช รวมถึงพืชสมุนไพรที่ชุมชนทองถิ่นไดนำมาออกจากปามาปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือนและปลูกเพื่อการคา 
โดยไดนำเหงาสวนหนึ่งมาปลูกอนุบาลในโรงเรือน พบวา ลักษณะทางพฤกษศาสตรของเปราะหอมทั้ง 3 แหลงปลูกไมแตกตางกัน 
กลาวคือใบมีลักษณะเปนใบเดี่ยวหอมวนกอนจะคลี่แผออกเปนแผนรูปไขหรือกลม ปลายใบแหลม กาบใบเรียงสลับแตกกออยูเหนือ
ดินเปนลำตนเทียม ดอกมี 4 กลีบ เปนสีขาว 2 กลีบ และสีขาวแตมสีมวง 2 กลีบ (Figure 1D) มีลำตนใตดินประเภทไรโซม 
(rhizome) ลักษณะเปนเหงาแงงกลมรูปไขที่มีการแตกแขนง ผิวเหงามีสีน้ำตาลและมีรอยขอปลอง เนื้อในของเหงามีสีขาวหรือสี
ขาวอมเหลือง มีกลิ่นหอมท่ีมาจากน้ำมันหอมระเหยภายในเหงา งานวิจัยน้ีไดสกัดน้ำมันหอมระเหยจากเหงาของเปราะหอมดวยวิธี
ตมกลั่น ไดน้ำมันหอมระเหยใสไมมีสี และพบวาเปราะหอมบานสงบสุข บานน้ำจวง และบานภูหินรองกลา มีปริมาณน้ำมันหอม
ระเหยท่ีใกลเคียงกันโดยเทากับ 1.0, 1.25 และ 1.0 มิลลิลิตรตอ 100 กรัมน้ำหนักแหงตามลำดับ ซึ่งใกลเคียงกับปริมาณน้ำมันหอม
ระเหยที่สกัดไดจากเหงาของเปราะหอมที่ปลูกในจังหวัดสงขลาที่สกัดได 1.11 มิลลิลิตรเทียบตอน้ำหนักแหงที่เทากัน (Tewtrakul 
et al., 2005) 
 

 

Figure 1 K. galanga cultivars collected from three cultivation areas in Phitsanulok province, A: Sangob Suk; 
       B: Nam Juang; C: Phu Hin Rong Kla and D: leaf and flower characters of K. galanga  
 

น้ำมันหอมระเหยท่ีสกัดไดจะนำไปวิเคราะหองคประกอบทางเคมดีวยเทคนิค GC-MS ผลการวิเคราะหแสดงในรูปของโครมาโทแกรม 
(chromatogram) (Figure 2) จากการศึกษาจะเห็นไดวาน้ำมันหอมระเหยจากเปราะหอม 3 แหลงปลูกมีรูปแบบโครมาโทแกรมเหมือนกันแต
ตางกันเพียงความสูงและพื้นที่ใตพีค (peak height and peak area) แสดงใหเห็นวาเปราะหอมทั้ง 3 แหลงปลูกมีองคประกอบทางเคมีท่ี
เหมือนกันแตกตางกันเพียงเปอรเซ็นตท่ีพบ โดยสามารถระบุชนิดพฤกษเคมีเทียบกับฐานขอมูล (library) ได 10 ชนิด จากปริมาณ 98.9-100% 
ขององคประกอบท้ังหมดท่ีพบในน้ำมันหอมระเหย (Table 1) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Sutthanont และคณะ (2010) ท่ีสามารถวิเคราะห
พฤกษเคมีในน้ำมันหอมระเหยจากเหงาเปราะหอมที่ปลูกในจังหวัดเชียงใหมได 98.98% รวมถึงงานวิจัยของ Raina และ Abraham (2015) ท่ี
วิเคราะหพฤกษเคมีไดถึง 96.4-98.9% ขององคประกอบท้ังหมดท่ีพบในน้ำมันหอมระเหยของเหงาเปราะหอมจากประเทศอินเดีย  

องคประกอบทางเคมีทั้ง 10 ชนิดที่พบในน้ำมันหอมระเหยของเปราะหอม สามารถจำแนกตามโครงสรางทางเคมีไดเปน 3 กลุม 
ไดแก 1) โมโนเทอรพีน 7 ชนิด 2) เอสเทอรของกรดซินนามิก 2 ชนิด และ 3) สารประกอบไฮโดรคารบอน 1 ชนิด (Figure 3) โดยพบเอสเทอร
ของกรดซินนามิก 2 ชนิดคือ ethyl-p-methoxycinnamate และ ethyl cinnamate เปนองคประกอบหลักสูงถึง 74.91-79.60% และ 16.04-
20.88% ตามลำดับเมื่อเทียบกับองคประกอบทั้งหมดที่พบในน้ำมันหอมระเหย นอกจากนี้ยังพบ δ-3-carene (1.15-1.23%), pentadecane 
(0.84-0.96%) และ 1,8-cineole (0.77-0.91%) คิดเปนเปอรเซ็นตสูงสุด 5 อันดับแรกเมื่อเทียบกับองคประกอบทั้งหมดที่พบ (Figure 2 และ 
Table 1) 
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Figure 2 GC-MS chromatograms of the volatile oils isolated from the rhizomes of three cultivation area of  

K. galanga’s cultivars, A: Sangob Suk; B: Nam Juang and C: Phu Hin Rong Kla 
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Table 1 Essential oil composition (% of total) of K. galanga’s rhizomes collected from three cultivation areas 

in Phitsanulok province  

No. RT Compounds 
% Composition in each cultivar1 

K1 K2 K3 
1 6.33 α-pinene 0.19 0.19 0.20 
2 6.74 camphene 0.39 0.38 0.36 
3 8.51 δ-3-carene 1.23 1.15 1.19 
4 8.98 p-cymene - 0.10 - 
5 9.10 limonene - 0.14 0.14 
6 9.38 1,8-cineole 0.91 0.86 0.77 
7 13.86 borneol 0.53 0.50 0.45 
8 23.66 ethyl cinnamate 20.88 16.04 16.86 
9 24.37 pentadecane 0.96 0.84 0.87 

10 32.03 ethyl-p-methoxycinnamate 74.91 79.60 78.16 
  others 0 0.20 1.00 

 1Three K. galanga cultivars: K1-Sangob Suk, K2-Nam Juang, and K3-Phu Hin Rong Kla 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 Structures of chemical compounds identified from K. galanga’s rhizome oil 
 
ผลการวิเคราะหที่ไดน้ี สอดคลองกับผลการวิเคราะหองคประกอบในน้ำมันหอมระเหยจากเหงาเปราะหอมจากประเทศ

มาเลเซียที่สามารถระบุชนิดพฤกษเคมีได 54 ชนิด ซึ่งพบ ethyl-p-methoxycinnamate (51.6%) และ ethyl cinnamate 
(16.5%) เปนองคประกอบหลัก รองลงมาคือ pentadecane (9.0%), 1,8-cineole (5.7%), δ-3-carene (3.3%) และ borneol 
(2.7%) (Wong et al., 1992) นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิเคราะหเปราะหอมจากประเทศอินเดียที่พบพฤกษเคมีในน้ำมัน
หอมระเหยท้ังหมด 6 ชนิดซึ่งเปนพฤกษเคมีชนิดเดียวกับท่ีพบในการทดลองน้ี โดยพบ ethyl-p-methoxycinnamate และ ethyl 
cinnamate เปนองคประกอบหลักสูงถึง 82.01% และ 9.69% ตามลำดับ (Sahoo et al., 2014) อยางไรก็ตามพฤกษเคมีอื่นท่ี
เปนองคประกอบรอง (minor compounds) หลายชนิดท่ีวิเคราะหไดในงานวิจัยน้ีมีจำนวนท่ีแตกตางจากองคประกอบรองท่ีพบใน
เปราะหอมของตางประเทศ ซึ่งอาจเปนผลจากลักษณะของแหลงพันธุเปราะหอมและสภาพแวดลอมที่เพาะปลูก กระบวนการเก็บ
เก่ียวและเก็บรักษาผลผลิตกอนการวิเคราะห รวมถึงสภาวะของ GC-MS ท่ีใชในการวิเคราะห   
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เมื่อสืบคนฤทธ์ิทางชีวภาพของพฤกษเคมีท่ีพบในน้ำมันหอมระเหยของเปราะหอม พบวาองคประกอบท่ีพบในเปอรเซ็นต

สูงสุด 5 อันดับแรกตางมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่หลากหลาย ตัวอยางเชน δ-3-carene (C10H16; Mr 136.23 g/mol) มีคุณสมบัติในการ 
ซอมแซมกระดูก (Jeong et al., 2008) สำหรับ pentadecane (C15H32; Mr 212.42 g/mol) แสดงฤทธิ์ตานจุลินทรียและฆาเช้ือ
โปรโตซัวลิชมาเนีย (Bruno et al., 2015) และ 1,8-cineole (C10H18O; Mr 154.25 g/mol) มีความสามารถในการตานจุลินทรีย 
(Simsek and Duman, 2017) และตานการอักเสบ (Brown et al., 2017) ซึ่งฤทธิ์ทางชีวภาพของพฤกษเคมีเหลานี้เกี่ยวของกับ
สรรพคุณของเปราะหอม อยางไรก็ตามน้ำมันหอมระเหยของเปราะหอมทั้ง 3 แหลงปลูกมี ethyl-p-methoxycinnamate และ 
ethyl cinnamate เปนองคประกอบหลักรวมกันเฉลี่ยสูงถึง 95.48±0.41% เทียบกับองคประกอบทั้งหมดที่พบ ดังนั้นสรรพคุณ
ของเปราะหอมควรเปนผลจากพฤกษเคมีทั้งสองชนิดนี้เปนหลัก จากการสืบคนขอมูลฤทธิ์ทางชีวภาพในงานวิจัยที่ผานมา พบวา 
ethyl-p-methoxycinnamate (C12H14O3; Mr 206.24 g/mol)  แ ล ะ  ethyl cinnamate (C11H12O2; Mr 176.21 g/mol)  มี
คุณสมบัติตานการอักเสบ ตานจุลินทรีย ขยายหลอดเลือด ระงับประสาทชวยในการผอนคลาย กำจัดและขับไลแมลง ปกปองผิวถูก
ทำลายจากแสงแดด และชวยใหผิวขาวข้ึน เปนตน (Khairullah et al., 2021; Wang et al., 2021) 

การใชเปราะหอมตามภูมิปญญาทองถิ่นและแพทยแผนโบราณ สวนใหญมักเกี่ยวของกับสรรพคุณในการบรรเทาอาการ
ปวดเมื ่อยและลดการอักเสบซึ ่ง ethyl-p-methoxycinnamate มีผลยับยั ้งการปลดปลอยของ inflammatory factors โดย
รายงานวิจัยของ Umar และคณะ (2014) แสดงใหเห็นวาพฤกษเคมีดังกลาวมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการปลดปลอยของ IL-1 
และ TNF-α ซึ่งเหน่ียวนำใหเกิดการอักเสบในหนูทดลอง จากการศึกษาฤทธ์ิทางชีวภาพของสารสกัดเฮกเซนจากเหงาเปราะหอมซึ่ง
มี ethyl-p-methoxycinnamate และ ethyl cinnamate เปนองคประกอบหลักพบวาพฤกษเคมีท้ังสองชนิดมีฤทธ์ิระงับประสาท
โดยสามารถยับยั้งการเคลื่อนไหวท่ีสั่งการจากประสาทสวนกลางในหนูทดลองเมื่อใชความเขมขน 14 และ 12 ไมโครกรัมตามลำดับ 
(Huang et al., 2008) นอกจากน้ียังมีงานวิจัยที่แสดงใหเห็นวา ethyl-p-methoxycinnamate สามารถยับยั้งการสังเคราะห 
B16F10-induced melanoma cell ในหนูทดลอง เปนผลใหเกิดการยับยั ้งการผลิตเม็ดสีในผิวหนัง (Ko et al., 2014) เมื่อ
ทดสอบประสิทธิภาพการดูดซึมผานผิวหนังของ ethyl-p-methoxycinnamate ในเซลลผิวของหนูทดลอง พบวามีการสะสม
ของพฤกษเคมีดังกลาวในปริมาณ 0.2949 มิลลิกรัมตอตารางเซนติเมตรภายใน 10 ชั่วโมง และแสดงประสิทธิภาพในการปกปอง
เซลลผิวจากแสดงแดด (Li et al., 2013)  

ฤทธิ์ทางชีวภาพที่หลากหลายของพฤกษเคมีในน้ำมนัหอมระเหยของเปราะหอม แสดงใหเห็นวาเปราะหอมเปนสมุนไพร
พื้นบานที่มีศักยภาพนำไปวิจัยตอยอดเพื่อพัฒนาเปนผลิตภัณฑเชิงเภสัชบำบัดและเสริมความงาม จากสรรพคุณในการบรรเทา
อาการปวดเมื่อยและตานการอักเสบสามารถนำไปพัฒนาเปนครีมเจลบรรเทาอาการปวดเมื่อย ใชเปนเวชภัณฑยาทางเลือกจาก
ผลิตภัณฑธรรมชาติในการระงับประสาท ผอนคลาย และชวยกระตุนการนอนหลับทดแทนยาแผนปจจุบัน นอกจากน้ีคุณสมบัติของ
เปราะหอมท่ีตานจุลินทรีย ยับยั้งการผลิตเม็ดสี และปกปองผิวหนังจากแสงแดด สามารถนำไปพัฒนาเปนผลิตภัณฑรักษาผิวพรรณ
ตางๆ ไดแก เครื่องสำอาง สบู แปงรองพ้ืน และเจลแตมสิว เปนตน ขอมูลพฤกษเคมีในน้ำมันหอมระเหยท่ีสกัดไดจากเปราะหอม 3 
แหลงปลูกเพื่อการคาในอำเภอชาติตระการและนครไทยของจังหวัดพิษณุโลก รวมถึงขอมูลฤทธิ์ทางชีวภาพที่สืบคนได สามารถ
นำไปเผยแพรเพื่อสงเสริมการปลูกเชิงพาณิชยและแปรรูปเปนผลิตภัณฑทองถิ่น ตลอดจนวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑเชิงเภสัชบำบัด
และเวชสำอาง ซึ่งจะเปนการเพ่ิมมูลคาของเปราะหอมอันเปนพืชสมุนไพรพ้ืนบานของไทย  

 
สรุปผล  

จากการศึกษาพฤกษเคมีในน้ำมันหอมระเหยท่ีสกัดจากเหงาเปราะหอม 3 แหลงปลูกเพ่ือการคาในจังหวัดพิษณุโลก ไดแก 
เปราะหอมบานสงบสุข เปราะหอมบานน้ำจวง และเปราะหอมบานภูหินรองกลา ไดปริมาณน้ำมันหอมระเหยอยูในชวง 1.0-1.25% 
เทียบกับน้ำหนักแหง เมื่อวิเคราะหองคประกอบทางเคมีดวยวิธี GC-MS สามารถระบุชนิดขององคประกอบทางเคมีได 10 ชนิดจาก
ปริมาณ 98.9-100% ขององคประกอบทั้งหมดที่พบในน้ำมันหอมระเหย โดยแบงเปนพฤกษเคมีในกลุมโมโนเทอรพีน 7 ชนิด เอส
เทอรของกรดซินนามิก 2 ชนิด และสารประกอบไฮโดรคารบอน 1 ชนิด ซึ่งเปอรเซ็นตที่พบในแตละแหลงปลูกไมแตกตางกันมาก
นัก เอสเทอรของกรดซินนามิก 2 ชนิดถูกพบวาเปนสารประกอบหลัก ไดแก เอทิล-พารา-เมทอกซีซินนาเมต (74.91-79.60%) และ
เอทิลซินนาเมต (16.04-20.88%) พฤกษเคมีท้ังสองชนิดมีสรรพคุณตานการอักเสบ ตานจุลินทรีย ขยายหลอดเลือด ระงับประสาท
ชวยในการผอนคลาย กำจัดและขับไลแมลง ปกปองผิวถูกทำลายจากแสงแดด และชวยใหผิวขาวข้ึน เปนตน ซึ่งควรมีการศึกษาทาง
คลินิกเพ่ือพิสูจนฤทธ์ิทางชีวภาพของพฤกษเคมีในเปราะหอม อยางไรก็ตามขอมูลท่ีไดจากงานวิจัยน้ีชวยสนับสนุนการใชประโยชน
จากเปราะหอมซึ่งเปนสมุนไพรพ้ืนบาน นำไปสูการเพ่ิมมูลคาผลติภณัฑท้ังในระดับวิสาหกิจชุมชนและตอยอดสูการพัฒนาผลิตภณัฑ
เชิงเภสัชบำบัด ตลอดจนสงเสริมการปลูกเชิงพาณิชยในจังหวัดพิษณุโลก เพ่ือการผลิตพืชและใชประโยชนอยางยั่งยืนตามเปาหมาย
ของโครงการทับเบิกโมเดล 
 

คำขอบคุณ  
งานวิจัยน้ีไดรับการสนับสนุนจากแหลงเงินรายไดจากการดำเนินงานวิจัยดานการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ขอขอบคุณ

คุณอุบล ฤกษอ่ำ นักวิจัยอาวุโสของศูนยเชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑสมุนไพร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย สำหรับคำปรึกษาเรื่องการวิเคราะหน้ำมันหอมระเหยของพืชสมุนไพรพ้ืนบาน  
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ขอขอบคุณคุณกำธร ขจรบุญ และเจาหนาที่ฝายฟนฟูของกลุมวิจัยพัฒนาธนาคารเชื้อพันธุพืชและจุลินทรียทุกทาน 

สำหรับการดูแลพืชสมุนไพรที่ปลูกอนุบาลในโรงเรือน ขอขอบคุณคุณจิรัฏฐ เงินสวาง สำหรับการบันทึกภาพเหงาของเปราะหอม 
และขอขอบคุณสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร ที่อำนวยความสะดวกดานวัสดุอุปกรณ บุคลากรและ
สถานท่ีทำวิจัย 
 

เอกสารอางอิง 
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บทคัดยอ 
 

การคัดเลือกพันธุ มะพราวลูกผสมกะทิน้ำหอม เพื่อใหไดพันธุมะพราวลูกผสมกะทิน้ำหอมที่ใหผลผลิตสูงและมีผลผลิต
มะพราวกะทิมาก ดำเนินการตั้งแตป 2554 - 2564 ระยะที่ 1 ป 2554 – 2558 ปลูกมะพราวลูกผสมกะทิน้ำหอมใน 2 พื้นที่ ไดแก     
แปลงที่ 1 ปลูกที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร และ แปลงที่ 2 ปลูกที่ศูนยวิจัยพืชสวนตรัง 
และ ระยะที่ 2 ป 2559 – 2564 บันทึกขอมูลผลผลิตและตรวจยีนความเปนกะทิและยีนความหอม จากการบันทึก พบวา แปลงที่ 1 
ปลูกในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร อายุเฉลี่ยตนมะพราวออกจั่นท่ี 51 เดือน มีจำนวนดอก
ตัวเมียตอจั่นเฉลี่ย 15.34 ดอก จำนวนผลผลิตเฉลี่ย 5.28 ผล/ทะลาย (รอยละ 34 ของจำนวนดอกตัวเมีย) และจำนวนผลมะพราวกะทิ
เฉลี่ย 1.65 ผล/ทะลาย (รอยละ 31 ของจำนวนผลผลิตตอทะลาย) พบตนที่เกิดมะพราวกะทิ จำนวน 164 ตน จาก 295 ตน (รอยละ 
55.6 ของจำนวนตนที่ปลูก) และไดสงตัวอยางใบมะพราวจากจำนวน 265 ตน วิเคราะหหายีนความเปนกะทิและยีนความหอม พบวา   
มียีนความเปนลูกผสมมะพราวกะทิ จำนวน 177 ตน (รอยละ 67)  และในจำนวนนี้มีตนที่มียีนหอมแท จำนวน 28 ตน (รอยละ 15.8 
ของจำนวนตนที่ตรวจพบยีนมะพราวกะทิ) จึงไดคัดเลือกไวเปนตนพอพันธุสำรับการปรับปรุงพันธุมะพราว สำหรับแปลงที่ 2 พบวา 
อายุตนมะพราวลูกผสมกะทิน้ำหอม มีอายุออกจั่นเฉลี่ย 50 เดือน มีจำนวนดอกตัวเมียตอจั่นเฉลี่ย 13.89 ดอก จำนวนผลผลิตเฉลี่ย 
5.20 ผล/ทะลาย (รอยละ 37 ของจำนวนดอกตัวเมีย)  และจำนวนผลมะพราวกะทิเฉลี่ย 1.37 ผล/ทะลาย (รอยละ 26 ของจำนวน
ผลผลิตตอทะลาย) พบตนที่เกิดมะพราวกะทิ จำนวน 90 ตน จาก 289 ตน (รอยละ 31ของจำนวนตนที่ปลูก) และไดสงตัวอยางใบ
มะพราวของ 158 ตน วิเคราะหหายีนความเปนกะทิและยีนความหอม พบวา มียีนความเปนลูกผสมมะพราวกะทิ จำนวน 112 ตน 
(รอยละ 71) และในจำนวนนี้มีตนที่มียีนมะพราวน้ำหอมแท จำนวน 37 ตน (รอยละ 33 ของจำนวนตนที่ตรวจพบยีนมะพราวกะทิ) 
จึงไดคัดเลือกไวเปนตนพอพันธุ เพื่อใชในการปรับปรุงพันธุใหไดมะพราวกะทิที่มีความหอมเปนทางเลือกใหเกษตรกรไดใชพันธุดี   
ในดานผลผลิตรวมนั้น ไดบันทึกขอมูลผลผลิตตอเนื่องของ 3 ปแรก (อายุตน 4-7 ป) พบวา ผลผลิตของแปลงที่ 1 มีมะพราวกะทิ   
เปน 12,989 ผล และมะพราวปกติ เปน 28,575 ผล จาก 164 ตน หรือผลผลิตเฉลี่ย 2,112 ผลตอไร และผลผลิตรวม 3 ปแรก        
ของแปลงท่ี 2 มีมะพราวกะทิ เปน 5,918 ผล และมะพราวปกติ เปน 16,546 ผล จาก 90 ตน หรือผลผลิตเฉลี่ย 2,080 ผลตอไร 
คำสำคัญ: มะพราวลูกสมกะทิน้ำหอม การคัดเลือกพันธุ เน้ือมะพราวกะทิ ผลผลิตสะสม 

 
Abstract 

 

Selection trial of Hybrid Aromatic Kathi Coconut to identify high yielding varieties and of Makapuno-like kernel was 
conducted during CY2011 to CY2021 (Phase 1: 2011 - 2015 and Phase 2: 2016 – 2021) in 2 experimental plots such as (1) 
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), Chumphon Campus and (2) Trang Horticultural Research Centre. 
It was found that the hybrid Aromatic Kathi varieties grown in 1st experimental plot (KMITL) had average age of first emerged 
spadix at 51 months, the average number of female flowers were 15.34 flowers/bunch, the average yield was 5.28 
fruit/bunch (34 % of female per bunch) and the average number of Makapuno-like nut was 1.65 fruit/bunch (31% of 
number of fruit per bunch). There was found that 164 of survival palms of 295 planted palm (55.6% of planted palm) had 
Makapuno-like nut. Then evaluation of 265 leaf samples of survival palms to identify the presence of Makapuno gene and 
Aromatic genes. It was found that 177 palms (67%) had the cross breeding (heterzygous Makapuno; C/T) in which 28 palms 
(15.8 %) had pure aromatic genes (homozygous gene; C/C). These 28 palms were selected to utilized as parental palm for 
hybridization. For 2nd experimental plot (Trang Horticultural Research Centre), it was found that the age of palm had first 
emerged spadix at 50 months, the average number of female flowers were 13.89 flowers/bunch, the average yield was 
5.20 fruits/bunch (37 % of female per bunch) and the average number of Makapuno-like nut was 1.37 fruits/ bunch (26% 
of number of fruits per bunch). There was found that 90 (31% of planted palm) of survival palms of 289 planted palm had 
Makapuno-like nut. Evaluation of leaf samples from 158 palms of 289 planted palms to identify the presence of Makapuno 
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gene and Aromatic genes, it was found that there were 112 palms (71%) had the cross breeding (heterzygous Makapuno; 
C/T) in which 37 palms (33 %) had pure aromatic genes (homozygous gene; C/C). These 37 palms were selected for further 
hybridization. Moreover, the collective yield of the first 3 years bearing (year-4 to year-7) were recorded and the result 
showed that the 1st Experimental plot had 12,989 Makapuno-like nuts and 28,575 of normal nuts from 164 palms and 
average yield was 2,112 nut/rai. While the 2nd Experimental plot had 5,918 Makapuno-like nuts and 16,456 of normal nuts 
from 90 palms and average yield was 2,080 nut/rai. 
Keyword: Hybrid Aromatic Kathi Coconut, Varietal selection, Makapuno-like kernel, Collective yield 
 
บทนำ  

มะพราวมีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Cocos nucifera L. เปนพืชผสมขามพันธุแตละตนจึงไมเปนพันธุแท อาศัยหลักการผสม
พันธุที่เปนไปโดยธรรมชาติ ทำใหเกิดความหลากหลายสายพันธุ และมีลักษณะประจำพันธุแตละสายพันธุที่แตกตางกัน          (จุล
พันธ, 2548) มะพราวกะทิ (Makapuno) ไมไดจัดเปนพันธุมะพราวพันธุหน่ึง ในธรรมชาติไมมีตนมะพราวกะทิพันธุแท แตผลมะพราว
กะทิจะเกิดรวมกับผลปกติในมะพราวธรรมดาทั่วไปบางตนเทานั้น และไมไดเกิดจากทุกผลในตนนั้น เนื่องจากถูกควบคุมโดยยีน
เพียงคูเดียว และลักษณะกะทิเปนลักษณะดอยจึงทำใหผลมะพราวกะทิไมสามารถงอกได  และลักษณะธรรมดาเปนลักษณะขม ตน
มะพราวท่ีใหลูกเปนกะทิอยูในสภาพ Heterozygote (อุทัย และคณะ, 2536)   

มะพราวกะทิเปนมะพราวที่นิยมบริโภคเปนของหวาน มีเนื้อหนาฟู ออนนุม และหวานมัน อรอย มีคุณคาทางโภชนาการ 
นอกจากน้ี มะพราวกะทิยังมีกรดไขมันไมอ่ิมตัวท้ังเชิงเดี่ยว (MUFA) และเชิงซอน (PUFA) ต่ำกวาน้ำมันมะพราวอ่ืน ๆ ซึ่งชวยใหไม
กอใหเกิดปญหาตอสุขภาพ (สมชาย, 2552) ท้ังน้ีก็เพราะมีสาร Antioxidant จากกรดไขมันอ่ิมตัวมากพอท่ีจะชวยลดอันตรายจาก
กรดไขมันไมอ่ิมตัว ซึ่งเปนตัวการสำคัญท่ีทำใหเกิดโรคตาง ๆ (สมชาย, 2555) สามารถรับประทานจากเน้ือมะพราวโรยดวยน้ำตาล 
หรือนำไปแปรรูปเปนสวนประกอบของไอศกรีม ขนมหวานแบบไทย ๆ จึงเปนที่ตองการของตลาดขนมหวาน ตลาดคนรักสุขภาพ 
เน่ืองจากชวยใหรางกายมีภูมิคุมกันโรค ตอตานโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคอวน ฯลฯ  และมะพราวกะทิยังสามารถใชใน
อุตสาหกรรม เชน เครื่องสำอาง ฟลมหออาหารชนิด Biodegradable film อุตสาหกรรมยาและอาหารเสริม  เปนตน สำหรับ
ประเทศฟลิปปนส เปนประเทศที่นิยมบริโภคมะพราวกะทิ  โดยแปรรูปเปนขนมหวานและสวนประกอบของอาหารวาง  เชน pies 
และ tarts ซึ่งเปนไอศกรีมที่มีรสชาติดีที่สุดในโลก และเปนประเทศเดียวที่สงออกในรูปของผลิตภัณฑแปรรูปมะพราวกะทิ   ไปยัง
ตางประเทศ (Romulo, 1996) ประเทศไทยมีแนวโนมการขยายตัวของตลาดมะพราวกะทิมีสูงมากข้ึน ผูผลิตสามารถซื้อขายสินคา
ผานทางออนไลน ใน facebook หรือ แพลทฟอรมอีคอมเมิรซ เชน Shopee และ lazada ซึ่งมีราคาสูงถึง 150-250 บาท/ผล ศิวเรศ 
(2562) รายงานวา ประมาณการณการใชเนื้อมะพราวกะทิในประเทศไทย ในป 2562 มีความตองการ 150,000 กิโลกรัม หรือประมาณ 
300,000 ผล ซึ่งมีปริมาณเพ่ิมข้ึนจากป 2561 ถึง 30 เปอรเซ็นต รวมท้ังมีผูประกอบการจำหนายผลิตภัณฑมะพราวกะทิ      จากแบรนด 
Thapsakae Coco ซึ่งจำหนายผลิตภัณฑมะพราวกะทิ ในรูปแบบมะพราวกะทิลูกสด เนื้อมะพราวกะทิแชแข็ง ไอศครีมมะพราวกะทิ 
มะพราวกะทิเช่ือม และมะพราวกะทิ  แบบเกล็ด เพ่ือนำไปเปนสวนผสมในการทำเบเกอรี่ มีรายได 3.5 ลานบาท ในป 2561 และคาดวาใน
ป 2562 รายไดจะเพ่ิมข้ึนอีก 40 เปอรเซ็นต แตปญหาท่ีพบคือ ผลผลิตท่ีมีอยูในปจจุบันยังไมเพียงพอกับความตองการ โรงงานแปรรูปไม
สามารถขยายอุตสาหกรรมแปรรูปมะพราวกะทิได หากสามารถพัฒนาดานการผลผลิตมะพราวกะทิในธรรมชาติใหมีมากข้ึน เปนการเพ่ิม
มูลคาและเพ่ิมรายไดใหเกษตรกร รวมท้ังสามารถขยายภาคอุตสาหกรรมมะพราวกะทิไดอยางยั่งยืน  

ศูนยวิจัยพืชสวนชุมพรไดวิจัยและพัฒนาพันธุมะพราวกะทิอยางตอเน่ือง มีการออกพันธุแนะนำมะพราวกะทิลูกผสม จำนวน 2 
พันธุ ไดแก  กะทิลูกผสมพันธุชุมพร 84-1  และ กะทิลูกผสมพันธุชุมพร 84-2  ซึ่งตนมะพราวลูกผสมกะทิถาปลูกในที่ปลอดจาก
มะพราวพันธุธรรมดา จะไดผลมะพราวเปนกะทิ 25 เปอรเซ็นต จากเดิมจะเนนความเปนมะพราวกะทิ ซึง่ยังไมมีการใชยีนความหอมเขา
มาเก่ียวของในการศึกษาวิจัย การพัฒนาพันธุมะพราวลูกผสมกะทิน้ำหอม ท่ีมียีนความเปนกะทิและยีนความหอมแทไปดวยกัน เพ่ือเปน
การเพิ่มศักยภาพมะพราวกะทิน้ำหอมในดานคุณภาพใหไดมะพราวกะทิที่มีความหอม โดยการคัดเลือกและประเมินพันธุ สำหรับเปน
พันธุทางเลือกใหเกษตรกรไดใชพันธุด ีรวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพราวกะทใิหมีคุณภาพดี ปริมาณผลผลิตมะพราวกะทิ
เพียงพอตอความตองการของบริโภคมะพราวกะทิในประเทศและแปรรูปเพ่ือการสงออก สำหรับเพ่ิมรายไดใหแกเกษตรกร 

 
อุปกรณและวิธีการ  
 
อุปกรณ 

1. แปลงปลูกมะพราว 
2. อุปกรณผสมเกสร และอุปกรณการเก็บเก่ียว 
3. อุปกรณบันทึกขอมูลความเจรญิเติบโตและผลผลิต เชน เครื่องช่ังน้ำหนัก กรรไกรแตงก่ิง ไมบรรทัด สายวัด เชือก ฯ 
4. ปุยเคมี และปุยอินทรีย 
5. สารเคมีปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช 
6. วัสดุและอุปกรณติดตั้งระบบน้ำแบบมินิสปริงเกลอร 

วิธีการ 
การคัดเลือกพันธุมะพราวลูกผสมกะทิน้ำหอม เริ่มดำเนินการในป 2556-2564 ประกอบดวยข้ันตอนการดำเนินงาน 4 ข้ันตอน ดังน้ี 
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1. ป 2556 ดำเนินการปลูกตนกลามะพราวลูกผสมกะทิน้ำหอมท่ีไดจากการผสมพันธุ (น้ำหอมXกะทิ) จากวิธีการผสมพันธุท่ี

แตกตางกัน แบงออกเปน 4 ประชากร ไดแก ประชากรที่ 1 ไมมีการชวยผสมพันธุดวยละอองเกสรมะพราวกะทิพันธุแท (ปลอยผสม
เปด) ประชากรท่ี 2 ผสมพันธุดวยละอองเกสรมะพราวกะทิ โดยไมทำหมัน ประชากรท่ี 3 ทำหมัน และผสมพันธุดวยละอองเกสรมะพราว
กะทิไมคลุมถุง และประชากรที่ 4 ทำหมัน ผสมพันธุดวยละอองเกสรมะพราวกะทิและคลุมถุง รวมทั้งสิ้น จำนวน 295 ตน ในเขตพื้นท่ี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) วิทยาเขตชุมพร และจำนวน 289 ตน ในพื้นท่ีศูนยวิจัยพืชสวนตรัง 
(ศวส.ตรัง) คัดเลือกลงปลูกในแปลงทดลองระยะปลูก 8.5 x8.5 เมตร การดูแลรักษาแปลงปลูก กำจัดวัชพืช ใสปุยอินทรีย อัตรา 50 กก.
ตอตนตอป ใสปุยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 4 กก.ตอตนตอป และใสแมกนีเซียมซัลเฟต อัตรา 400 กรัม ตอตนตอป โดยปุยตาง ๆ มี
การแบงใส    ปละ 2 ครั้ง ในชวงตนฝนและหลังฤดูฝน และเพ่ิมปริมาณปุยตามอายุตน  

2. ป 2557-2559 เก็บขอมูลการเจริญเติบโต และคัดเลือกเบื้องตนกอนการใหผลผลิต ประมาณ 75 เปอรเซ็นต ของ
จำนวนตนทั้งหมด โดยพิจารณาจากความสมบูรณตน และลำตนแข็งแรง ทรงพุมใบเปนรูปวงกลม หรือครึ่งวงกลม ทำเครื่องหมาย
เบอรตนไว 

3. ป 2560-2563 คัดเลือกประชากรมะพราวลักษณะที่ดีประมาณ 50 เปอรเซ็นต ของจำนวนตนที่คัดเลือก (ป 2557-
2559) และคัดเลือกตนที่ใหออกจั่นทำการทำหมันจั่น ควบคุมการผสมเกสรโดยการคลุมถุง (ทำเครื่องหมายเบอรตนไว) เพื่อนำมา
ตรวจสอบความเปนกะทิ และความหอมของน้ำและเน้ือ โดยมีหลักเกณฑในการคัดเลือก จุลพันธ (2549) ดังน้ี 

  - มีความเปนกะทิ และหอม 
- ความสมบูรณตน ลำตนแข็งแรง ทรงพุมใบเปนรูปวงกลม หรือครึ่งวงกลม 

 - ตกผลเร็ว 
 - จำนวนจั่นตอตนไมนอยกวา 10-12 จั่น/ป 
 - จำนวนทางใบไมนอยกวา 12 ทางใบ/ป (จุลพันธ, 2549) 
 - ความยาวทางใบไมนอยกวา 300 เซนติเมตร(จุลพันธ, 2549) 
 - รอบโคนตนท่ีระดับพ้ืนดินไมนอยกวา 80 เซนติเมตร(จุลพันธ, 2549)  
4. ป 2564  คัดเลือกซ้ำในตนท่ีผานการคัดเลือกตามขอ 2 และ3 ใหเหลือ 25 เปอรเซ็นต ของจำนวนตนท่ีคัดเลือก (ป 2560-

2563)  โดยคัดเลือกลักษณะดี ตนเตี้ย ออกจั่นเร็ว ผลผลิตดก มีความเปนกะทิและมีความหอม สำหรับการประเมินผลผลิตของตนพอ
พันธุที่มีการคัดเลือก ใชวิธีการผสมเปด เพื่อประเมินศักยภาพการใหผลผลิตและปองกันการรวงของผลผลิตจากการคลุมจั่น เพื่อเปน
การลดระยะเวลาและเพ่ิมความแมนยำมากยิ่งข้ึนในการตรวจหาตนท่ีมียีนความเปนกะทิ (Alpha-galactosidase) แบงเปน มีความ
เปนลูกผสมกะทิ (C/T) หรือไมมียีนกะทิ (T/T) และยีนน้ำหอม(AMADH2) แบงเปน มีความเปนลูกผสมน้ำหอม (G/C) หรือไมมียีน
น้ำหอม G/G หรือมียีนน้ำหอม (C/C) โดยหากมียีนความหอม จะระบุเปนหอมแท  
 
การบันทึกขอมูล 
 1. เก็บขอมูลการเจริญเติบโตของมะพราวที่ปลูกลงแปลงทุก ๆ 6 เดือน ตามวิธีการของ IPGPI (Santos et al, 1992)   
โดยทำการวัดการเจริญเติบโตในแตละพันธุ ดังน้ีไดแกขนาดรอบโคนตนความสูงของลำตน จำนวนใบ และใบเพ่ิม ความยาวทางใบ 
ความกวาง และจำนวนใบยอย ลักษณะทรงพุม 

2. บันทึกขอมูลการใหผลผลิต ดังน้ี อายุการออกจั่น บันทึกอายุการบานของจั่นเมื ่อจั ่นแรกบานครบ 50 เปอรเซ็นต          
ของจำนวนตน จำนวนผลตอทะลาย 

3. บันทึกขอมูลคุณภาพผลผลิต ไดแก ผลผลิตท่ีเปนมะพราวกะทิ ผลผลิตท่ีเปนมะพราวธรรมดา คุณภาพของผลมะพราว
ธรรมดาและมะพราวกะทิท่ีมีความหอมของน้ำและเน้ือ บันทึกขอมูลเมื่ออายุผล 11 เดือน โดยใชวิธีการผาผลมะพราวทดสอบ 
 
ผลและวิจารณผลการทดลอง   
 
1. แปลงปลูกมะพราวลูกผสมกะทิน้ำหอมในพ้ืนท่ีของในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร 

1.1 ขอมูลดานผลผลิต 
มะพราวลูกผสมกะทิน้ำหอมอายุตน 8 ป มีอายุออกจั่นเฉลี่ย 51 เดือน ซึ่งใชระยะเวลานานกวาเมื่อเทียบกับพันธุ

มะพราวกะทิลูกผสมพันธุชุมพร 84-2 อายุเมื่อจั่นแรกบานครบ 50 เปอรเซ็นตเฉลี่ยเมื่ออายุ 39 เดือน (สมชาย, 2555) การบาน
ของจั ่นมะพราวอาจแปรปรวนไดตามสภาพแวดลอมของสภาพพื ้นที ่ สภาพภูมิอากาศ และการปฏิบัติดูแลรักษา หากใน
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมมะพราวจะมีอายุการบานของจั่นไดเร็วขึ ้น และความอุดมสมบูรณของตน ที่มีผลตอการสรางและ
พัฒนาการของจั่นมะพราว (Balingasa et al, 1982) จำนวนดอกตัวเมียเฉลี่ย 15.34 ดอก จำนวนผลผลิตเฉลี่ย 5.28 ผล/ทะลาย
จำนวนผลกะทิเฉลี่ย 1.65 ผล/ทะลาย และจำนวนผลปกติเฉลี่ย 3.63 ผล/ทะลาย (ตารางท่ี 1) ซึ่งพบวา จำนวนผลผลิต/ทะลายคอนขาง
นอย เน่ืองจากในการผสมตัวเองของมะพราวลูกผสมกะทิน้ำหอมมีการใชถุงคลุมจั่นมะพราวคลุมจั่นไวประมาณ 7-14 วัน ภายในถุงคลุม
จั่นมีอุณหภูมิคอนขางสูงกวาสภาพปกติ ดอกตัวเมียบางสวนหลุดรวง สงผลใหผลผลิต/ทะลายนอยกวาการผสมเปดตามธรรมชาติ       
ในดานผลผลิตรวมนั้น ไดบันทึกขอมูลผลผลิตตอเนื ่องของ 3 ปแรก (อายุตน 4-7 ป) พบวา มีมะพราวกะทิ เปน 12,989 ผล           
และมะพราวปกติ เปน 28,575 ผล จาก 164 ตน หรือผลผลิตเฉลี่ย 2,112 ผลตอไร สอดคลองกับการเปรียบทียบพันธุของมะพราว
ลูกผสมพันธุตาง ๆ ของสมชาย (2555) พบวา มะพราวกะทิลูกผสมพันธุชุมพร 84-2 ใหผลผลิตเฉลี่ย 3 ปแรก เทากับ 1,917 ผลตอไร   
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จากการทดสอบความเปนกะทิของมะพราวลูกผสมกะทิน้ำหอม พบวา ไดตนที่เกิดมะพราวกะทิ จำนวน 164 ตน เพื่อเปนการ

ลดระยะเวลาและเพิ่มความแมนยำมากยิ่งขึ้น จึงสงตัวอยางใบเพื่อตรวจวิเคราะห DNA จำนวน 265 ตน พบวา มียีนบงบอกความเปนลูกผสม
มะพราวกะทิ (C/T) จำนวน 177 ตน ไมมียีนความเปนกะทิ (T/T) จำนวน 88 ตน ในจำนวนนี้มีตนที่มียีนน้ำหอมแท (C/C) จำนวน 49 ตน 
สามารถคัดเลือกตนพอพันธุกะทิน้ำหอมท่ีมียีนบงบอกความเปนลูกผสมมะพราวกะทิ (C/T) และมียีนหอมแท (C/C) จำนวน 28 ตน (ตารางท่ี 2) 
จากนั้นทำการคัดเลือกตนพอพันธุที่สมบูรณเหลือเพียง จำนวน 10 ตน ซึ่งมีอายุการออกจั่นแรก เฉลี่ย 50 - 54 เดือน มีจำนวนผลผลติเฉลี่ย 
6.8 - 7.4 ผล/ทะลาย และมีจำนวนผลกะทิเฉลี่ย 1.4 – 1.9 ผล/ทะลาย ประกอบดวย รหัส 1/1 (5) รหัส 1/2 (6) รหัส 1/2 (14) รหัส 2/5 (9) 
รหัส 3/1 (5) รหัส 3/4 (5) รหัส 3/5 (2) รหัส 3/5 (5) รหัส 3/5 (14) และ รหัส 4/1 (13) (ภาพ 1) เพ่ือนำไปใชในการปรับปรุงพันธุตอไป 

1.2 ขอมูลดานการเจริญเติบโต  
จากการวิเคราะหขอมูลการเจริญเติบโตของประชากรตนมะพราวทั้ง 4 ประชากร ในแตละปมีการเจริญเติบโตท่ี

ใกลเคียงกัน โดยเมื่ออายุตน 8 ป พบวา เสนรอบวงท่ีโคนตนเฉลี่ย 147.37 เซนติเมตร ความสูงตนเฉลี่ยเทากับ 838.78 เซนติเมตร 
ความยาวกานทางใบเฉลี่ย เทากับ 169.54 เซนติเมตร ความยาวทางใบเฉลี่ย 613.66 เซนติเมตร จำนวนทางใบเฉลี่ย เทากับ 29.78 
ทางใบ จำนวนทางใบเพ่ิม เฉลี่ย เทากับ 13.48 ทางใบ และมีจำนวนใบยอยเฉลี่ย เทากับ 267.81 ใบ (ตารางท่ี 3) 
 
2. แปลงปลูกมะพราวกะทิน้ำหอมลกูผสม ศูนยวิจัยพืชสวนตรัง 

2.1 ขอมูลดานผลผลิต 
มะพราวลูกผสมกะทิน้ำหอมอายุตน 8 ป มีอายุออกจั่นเฉลี่ย 50.18 เดือน ซึ่งใชระยะเวลานานกวาเมื่อเทียบกับพันธุ

มะพราวกะทิลูกผสมพันธุชุมพร 84-2 อายุเมื่อจั่นแรกบานครบ 50 เปอรเซ็นตเฉลี่ยเมื่ออายุ 39 เดือน (สมชาย, 2555) การบานของ
จั่นมะพราวอาจแปรปรวนไดตามสภาพแวดลอมของสภาพพื้นที่ สภาพภูมิอากาศ และการปฏิบัติดูแลรักษา หากในสภาพแวดลอมท่ี
เหมาะสมมะพราวจะมีอายุการบานของจั่นไดเร็วข้ึน และความอุดมสมบูรณของตน ท่ีมีผลตอการสรางและพัฒนาการของจั่นมะพราว 
(Balingasa et al, 1982) จำนวนดอกตัวเมียเฉลี่ย 13.89 ดอก จำนวนผลผลิตเฉลี่ย 5.20 ผล/ทะลาย จำนวนผลกะทิเฉลี่ย 1.37 ผล/
ทะลาย และจำนวนผลปกติเฉลี่ย 3.83 ผล/ทะลาย (ตารางท่ี 4) ซึ่งพบวาจำนวนผลผลิต/ทะลายคอนขางนอย เน่ืองจากในการผสม
ตัวเองของมะพราวลูกผสมกะทิน้ำหอมมีการใชถุงคลุมจั่นมะพราวคลุมจั่นไวประมาณ 7-14 วัน ภายในถุงคลุมจั่นมีอุณหภูมิ
คอนขางสูงกวาสภาพปกติ ดอกตัวเมียบางสวนหลุดรวง สงผลใหผลผลิต/ทะลายนอยกวาการผสมเปดตามธรรมชาติ ในดานผลผลิต
รวมนั้น ไดบันทึกขอมูลผลผลิตตอเนื่องของ 3 ปแรก (อายุตน 4-7 ป) พบวา มีมะพราวกะทิ เปน 5,918 ผล และมะพราวปกติ     
เปน 16,546 ผล จาก 90 ตน หรือผลผลิตเฉลี่ย 2,080 ผลตอไร สอดคลองกับการเปรียบทียบพันธุของมะพราวลูกผสมพันธุตาง ๆ 
ของสมชาย (2555) พบวา มะพราวกะทิลูกผสมพันธุชุมพร 84-2 ใหผลผลิตเฉลี่ย 3 ปแรก เทากับ 1,917 ผลตอไร 

จากการทดสอบความเปนกะทิของมะพราวลูกผสมกะทิน้ำหอม พบวา ไดตนท่ีเกิดมะพราวกะทิ จำนวน 90 ตนใหผล
เปนกะทิและมีความหอม จากขอมูลยังพบวา ในกลุมที่ 3 แถวที่ 2 ตนที่ 3 มีจำนวนผลที่เปนกะทิน้ำหอมเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 4.23 
ผล/ทะลาย จากจำนวนผลผลิตเฉลี่ย 9.92 ผล/ทะลาย โดยจะพบมะพราวที่เปนกะทิในทุก ๆ  ทะลาย เพื่อเปนการลดระยะเวลาในการ
ตรวจหาตนท่ีมีความเปนกะทิ มีการสงตัวอยางใบมะพราวเพ่ือตรวจหา DNA ยีนความเปนกะทิและยีนความหอมโดยทำการคัดเลือกตน
ที่มีความสมบูรณ จำนวน 158 ตน พบวา มียีนบงบอกความเปนลูกผสมมะพราวกะทิ (C/T) จำนวน 112 ตน ไมมียีนความเปนกะทิ 
(T/T) จำนวน 46 ตน ในจำนวนน้ีมีตนท่ีมียีนน้ำหอมแท (C/C) จำนวน 37 ตน และยีนลูกผสมน้ำหอม (G/C) จำนวน 121 (ตารางท่ี 4)  

2.2 ขอมูลดานการเจริญเติบโต  
จากการวิเคราะหขอมูลการเจริญเติบโตของประชากรตนมะพราวท้ัง 4 ประชากร เมื่ออายุตน 8 ป มีการเจริญเติบโต

ท่ีใกลเคียงกัน โดยพบวา เสนรอบวงท่ีโคนตนเฉลี่ย 155.77 เซนติเมตร ความสูงตนเฉลี่ยเทากับ 915.87 เซนติเมตร ความยาวกาน
ทางใบเฉลี่ย เทากับ 138.21 เซนติเมตร ความยาวทางใบเฉลี่ย 560.90 เซนติเมตร จำนวนทางใบเฉลี่ย เทากับ 24.95 ทางใบ 
จำนวนทางใบเพ่ิม เฉลี่ย เทากับ 14.20 ทางใบ และมีจำนวนใบยอยเฉลี่ย เทากับ 218.31 ใบ (ตารางท่ี 5) 
 
สรุปผล  

การคัดเลือกพันธุมะพราวลูกผสมกะทิน้ำหอม เพ่ือใหไดมะพราวลูกผสมกะทิน้ำหอม ตนเตี้ย ท่ีใหผลผลิตและคุณภาพดี สำหรับ
เพ่ิมรายไดใหแกเกษตรกร โดยมีการปลูก 2 แหลงปลูก ซึ่งเปนตัวแทนภาคใตตอนบน และภาคใตตอนลาง พบวา การเจริญเติบโตและการ
ใหผลผลิตที่ใกลเคียงกัน มีศักยภาพในการปลูกมะพราวกะทิลูกผสมไดทั้ง 2 แหลงปลูก เพื่อลดระยะเวลาและเพิ่มความแมนยำในการ
ทดสอบความเปนกะทิ มีการสงตัวอยางใบไปวิเคราะห DNA หายีนความหอมและยีนความเปนกะทิ สามารถคัดเลือกตนพอพันธุ มียีน
ความหอมแทและมีความเปนลูกผสมกะทิ ที่สมบูรณ มียีนบงบอกความเปนลูกผสมมะพราวกะทิ (C/T) และมียีนหอมแท (C/C) จำนวน 
28 ตน จากประชากรมะพราวแปลง สจล. วิทยาเขตชุมพร โดยสามารถนำไปใชเพื่อการปรับปรุงพันธุมะพราวกะทิน้ำหอมในงานวิจัย      
ป 2565 จำนวน 10 ตน สำหรับประชากรมะพราวจาก ศวส.ตรัง มียีนบงบอกความเปนลูกผสมมะพราวกะทิ (C/T) และมียีนหอมแท 
(C/C) จำนวน 25 ตน โดยสามารถคัดเลือกเพ่ือนำไปใชปรับปรุงพันธุมะพราวกะทิน้ำหอมในงานวิจัย ป 2564 จำนวน 5 ตน 
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Figure 1 male varieties of Kathi Coconut and pure aromatic selected for breeding program. 
Upper figure = stem, lower figure = kathi fruit characteristic. 
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Table 1 Average yield of the Kathi Coconut varieties grown in King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang Prince of Chumphon Campus in 2013-2021 
 

Population Age of 
spadix 

(months) 

Number of 
female flowers 
(flowers/bunch) 

Yield  
(fruit/bunch) 

 

Number of 
fruit coconut 

milk  
(fruit/bunch) 

Number of 
fruit coconut 

normal  
(fruit/bunch) 

Number of palm 
which indicate 

coconut milk gene 
(C/T) (palm) 

Number of palm  
which indicate  

pure aromatic genes 
(C/C) (palm) 

Number of palm  
which indicate pure 
aromatic genes (C/C) 

and coconut milk gene 
(C/T) (palm) 

1 50 14.65 4.73  1.46  3.27 39 20 9 
2 52 17.01 5.45 1.66 3.79 40 6 4 
3 51 16.09 5.49 1.82 3.67 45 14 9 
4 52 13.61 5.46 1.67 3.79 53 9 6 

Average 51 15.34 5.28 1.65 3.63 177 49 28 
SD 0.96 1.51 0.37 0.15 0.25 6.40 6.13 2.45 

 

Table 2 Yield of the Kathi Coconut and pure aromatic varieties selected for breeding program 
 

No. of plant Tested DNA 
sequenced for 
pure aromatic 
genes (C/C) 

Tested DNA  
sequenced for coconut 

milk gene (C/T)  

Age of spadix 
(months) 

Number of  
female flowers 
(flowers/bunch) 

Yield  
(fruit/bunch) 

Number of fruit  
coconut milk  
(fruit/bunch) 

Number of fruit 
coconut normal  

(fruit/bunch) 

1/1 (4) (C/C) (C/T) 55 13.50 6.00 1.00 5.00 
1/1 (5) (C/C) (C/T) 50 15.20 7.20 1.80 5.40 
1/1 (13) (C/C) (C/T) 57 14.05 4.80 0.80 4.00 
1/2 (4) (C/C) (C/T) 54 14.04 6.10 1.00 5.10 
1/2 (6) (C/C) (C/T) 51 16.40 6.80 1.50 5.30 
1/2 (9) (C/C) (C/T) 50 13.50 6.20 1.10 5.10 
1/2 (12) (C/C) (C/T) 50 13.04 6.20 1.10 5.10 
1/2 (14) (C/C) (C/T) 52 15.02 6.80 1.40 5.40 
1/3 (9) (C/C) (C/T) 53 13.10 6.10 1.00 5.10 
1/3 (13) (C/C) (C/T) 52 12.20 5.60 0.80 4.80 
2/2 (2) (C/C) (C/T) 51 15.20 6.10 1.10 5.00 
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No. of plant Tested DNA 

sequenced for 
pure aromatic 
genes (C/C) 

Tested DNA  
sequenced for coconut 

milk gene (C/T)  

Age of spadix 
(months) 

Number of  
female flowers 
(flowers/bunch) 

Yield  
(fruit/bunch) 

Number of fruit  
coconut milk  
(fruit/bunch) 

Number of fruit 
coconut normal  

(fruit/bunch) 

2/2 (3) (C/C) (C/T) 51 16.10 5.50 0.80 4.70 
2/5 (9) (C/C) (C/T) 53 15.80 7.00 1.60 5.40 
2/5 (14) (C/C) (C/T) 52 13.10 6.10 1.00 5.10 
3/1 (1) (C/C) (C/T) 55 11.30 5.80 0.90 4.90 
3/1 (5) (C/C) (C/T) 54 16.40 7.40 1.90 5.50 
3/1 (14) (C/C) (C/T) 60 11.60 5.00 0.70 4.30 
3/3 (7) (C/C) (C/T) 52 10.50 6.60 1.10 5.50 
3/4 (5) (C/C) (C/T) 54 15.70 7.40 1.90 5.50 
3/4 (10) (C/C) (C/T) 57 13.06 5.40 0.90 4.50 
3/5 (2) (C/C) (C/T) 50 14.30 7.10 1.60 5.50 
3/5 (5) (C/C) (C/T) 51 16.02 7.30 1.70 5.60 
3/5 (14) (C/C) (C/T) 53 13.80 6.80 1.40 5.40 
4/1 (13) (C/C) (C/T) 50 13.66 6.90 1.40 5.50 
4/3 (6) (C/C) (C/T) 52 10.08 6.20 1.10 5.10 
4/3 (13) (C/C) (C/T) 57 11.10 5.90 0.90 5.00 
4/4 (11) (C/C) (C/T) 51 11.20 6.60 1.00 5.60 
4/5 (4) (C/C) (C/T) 57 15.30 4.80 0.80 4.00 
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Table 3 Average growth of the Kathi Coconut varieties at eight years old (2013-2021) grown in King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang Prince of Chumphon Campus 
 

Population Girth stem  
(cm) 

Coconut height  
(cm) 

Petiole length  
(cm) 

Leaf length  
(cm) 

Number of leaves  
(leaf) 

Number of leaf 
increase (leaf) 

Number of leaflet  
(leaf) 

1 145.35 858.52 172.21 592.11 31.22 13.59 272.11 

2 149.56 846.32 166.35 633.35 30.48 12.98 269.35 

3 144.63 831.58 169.24 610.84 29.65 13.25 279.14 

4 149.95 818.69 170.36 618.33 27.78 14.11 250.65 

Average 147.37 838.78 169.54 613.66 29.78 13.48 267.81 

SD 2.77 17.34 2.45 17.15 1.48 0.49 12.16 
 
 

Table 4 Average yield of the Kathi Coconut varieties grown in Trang Horticultural Research Centre in 2013-2021 

 

Population Age of 
spadix 

(months) 

Number of 
female flowers 
(flowers/bunch) 

Yield  
(fruit/bunch) 

 

Number of 
coconut milk 
(fruit/bunch) 

Number of 
coconut 

(fruit/bunch) 

Number of palm 
which indicate 

coconut milk gene 
(C/T) (palm) 

Number of palm  
which indicate  

pure aromatic genes 
(C/C) (palm) 

Number of palm  
which indicate pure 
aromatic genes (C/C) 

and coconut milk 
gene 

(C/T) (palm) 
1 51.55 12.75 5.31 1.47 3.84 33 7 4 
2 50.28 15.64 4.56 1.31 3.25 25 9 7 
3 48.82 14.72 4.86 1.27  3.59 26 6 2 
4 50.06 12.44 6.08 1.44 4.64 28 15 12 

Average 50.18 13.89 5.20 1.37 3.83 112 37 25 
SD 1.12 1.54 0.66 0.10 0.59 3.56 4.03 4.35 
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Table 5 Average growth of the Kathi Coconut varieties at eight years old (2013-2021) grown in Trang Horticultural Research Centre 
 
Population Girth stem  

(cm) 
Coconut height  

(cm) 
Petiole length  

(cm) 
Leaf length  

(cm) 
Number of leaves  

(leaf) 
Number of leaf 
increase (leaf) 

Number of leaflet  
(leaf) 

1 159.55 914.02 140.55 565.31 25.15 14.78 218.36 

2 156.26 898.14 135.24 557.22 24.32 13.24 217.96 

3 146.57 898.00 134.62 562.11 24.76 14.41 212.22 

4 160.71 953.33 142.41 558.97 25.58 14.38 224.69 

Average 155.77 915.87 138.21 560.90 24.95 14.20 218.31 

SD 6.42 26.08 3.87 3.57 0.54 0.67 5.10 
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บทคัดยอ  
 งานวิจัยน้ีศึกษาความหลากหลายพันธุพืชและสัตวในพ้ืนท่ีอุโมงคปาโกงกาง เทศบาลเมืองปากพูน ตำบล ปากพูน อำเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนา และยกระดับสูการพัฒนาพิพิธภัณฑมีชีวิต สนับสนุนการเรียนรูสูความยั่งยืนตอ
ยอดสูผลิตภัณฑ และบริการในพื้นที่ชุมชนเมืองปากพูน ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยพบ
พันธุพืชทั้งสิ้น 17 ชนิด 9 วงศ และ 10 สกุล และพันธุสัตว ทั้งสิ้น 41 วงศ 49 สกุล 51 ชนิด จัดอยูในกลุมสัตวมีกระดูกสันหลังทั้งสิ้น 
20 วงศ 26 สกุล 27 ชนิด และสัตวไมมีกระดูกสันหลังท้ังสิ้น 21 วงศ 23 สกุล 24 ชนิด ขอมูลดานภูมิปญญาการใชประโยชนจากอุโมงค
โกงกางมีการจับสัตวน้ำในบริเวณปาชายเลน ประกอบดวยการสรางหรรัม (บานปลา) การสรางกร่ำโดยการปกลอมกิ่งไมโกงกางเปนท่ี
พักของปลาและทำการลอมจับภายหลัง การยกยอจับสตัวน้ำ การจับกุงดวยมือ (ตบกุง) การจับปูดำดวยมือเปลา การจับปูแสม (เปยว) 
การลอมสัตวน้ำในปาโกงกางใหเขาบอเลี้ยงธรรมชาติ การหาหอยนางรมจากรากไมโกงกาง เพ่ือนำมาประกอบอาหารท้ังทานสดและแปร
รูป โดยงานวิจัยน้ีเนนภูมิปญญาการตีผึ้ง และการผลิตน้ำผึ้งเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑเปนสินคาอัตลักษณชุมชน มีการตรวจสอบคุณภาพ
น้ำผึ้งพบวา การตรวจสอบคาทั้งทางกายภาพ เคมี และชีวภาพสวนใหญอยูในเกณฑมาตรฐานที่สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ (มกอช.) กำหนด ท้ังยังมีการออกแบบตราสัญลักษณและพัฒนาบรรจุภัณฑท่ีแสดงถึงอัตลักษณชุมชนปากพูน 
คำสำคัญ: อุโมงคโกงกาง, ความหลากหลายทางชีวภาพ, ภูมิปญญาทองถ่ิน, จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

Abstract  
Present research evaluated the diversity of plants and animals in Umong Kongkang ( mangrove tree 

tunnel) , Pak Poon town municipality, Pak Poon Sub- district, Mueang Nakhon Si Thammarat District, Nakhon Si 
Thammarat for developing and upgrading to living and learning support for sustainable local production and 
services in Pak Poon community, Pak Poon Sub- district, Mueang Nakhon Si Thammarat District, Nakhon Si 
Thammarat.  In the results 17 species of plants families, 9 genera and 10 species.  Fifty-one and 41 families, 49 
genera, and 51 species of animals were observed which were divided into 20 families, 26 genera, and 27 species 
of vertebrates and 21 families, 23 genera and 24 species of invertebrates.  Local Wisdom of utilization in 
mangrove tunnel was about fishery that consisted of fish homes producing mangrove branches, fish traps, 
catching shrimp and crab by hand, farming in natural ponds, oyster providing from mangrove roots for cooking 
as flesh and process.  In addition, this research was focused on local wisdom of mangrove catching bees and 
honey process for upgrading it to be the local product.  Their physical, chemical and biological determination 
of mangrove bee honey were processed.  Determination reports were according to the standard of National 
Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards (ACFS) .  Furthermore, there was also a Logo design and 
packaging development for mangrove bee honey as local product of Pak Poon community.  
Keywords: Umong Kongkang, Biodiversity, Local Wisdom, Nakhon Si Thammarat 
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บทนำ  
 อุโมงคโกงกางหรืออุโมงอเมซอน เปนอุโมงคที่รายลอมดวยตนโกงกาง ที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปากพูน ตำบล
ปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจัดอยูในระบบนิเวศปาชายเลนท่ีอุดมไปดวยสิง่มีชีวิตท้ังกลุมผูผลติ
อันไดแก พันธุพืช และสาหราย ผูกลุมบริโภคอยางสัตวตางๆ และกลุมผูยอยสลาย ไดแก จุลินทรียตางๆ ทำใหเกิดความสมดุลใน
ระบบนิเวศปาชายเลน อันเปนแหลงสนับสนุนปจจัยการดํารงชีพ เน่ืองจากคนในทองถ่ินไดเขาไปใชประโยชนผลผลิตจากปาเพ่ือใช
บริโภคตามฤดูกาล ไมวาจะเปนพืชผัก และพืชสมุนไพรที่ชาวบานในพื้นที่นำมาใชประโยชนตามประสบการณ และความรูที่ไดรับ
การถายทอดมาจากบรรพบรุุษ หรือเรียกวาภูมิปญญาชาวบาน หรือแมกระทั่งการใชประโยชนจากไมปาโกงกางนำมาเผาถาน เพ่ือ
ใชในการหุงตมในครัวเรือน และใชในงานกอสราง และใชสอย เชน เฟอรนิเจอร และอุปกรณการประมง เปนตน สัตวน้ำที่มคีุณคา
ทางเศรษฐกิจหลายชนิด เชน ปลากระบอก ปลากะพงขาว ปลาดุกทะเล ปลากดทะเล ปลาเกา กุงกุลาดำ กุงแชบวย หอยนางรม 
หอยแมลงภู หอยแครง ปูแสม ปูมา และปูทะเล ลวนแลวแตมีวงจรชีวิตบางสวนที่ตองเขามาอาศัยในปาโกงกางทั้งสิ้น ที่ชาวบาน
สามารถเขาไปจับเพ่ือนำมาใชบริโภคในครัวเรือน และจำหนายในตลาดทองถ่ินเพ่ือสรางรายได และยังเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสำคัญ
ของตำบลปากพูนอีกดวย การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของปาโกงกาง ถือเปนสิ่งท่ีจำเปนในการสรางขอมูลพ้ืนฐานการใน
บริหารจัดการการใชประโยชนจากปาโกงกาง ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรเทศบาลเมืองปากพูนในดานการพัฒนาดานอนุรักษ
สิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ ดวยการรณรงครักษาตนน้ำลำธาร อนุรักษพันธุพืช พันธุปลา พันธุสัตว (รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ประจำป 2556) ที่พื้นที่ยังไมมีฐานขอมูลดังกลาว กอปรกับอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยท่ี 15 
ชวงท่ี 1 (CBD COP 15) ไดใหความจำสำคัญเรงดวนในการฟนฟูระบบนิเวศ รวมถึงการเตรียมความพรอมในการฟนตัวหลังการ
แพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งการดำเนินงานเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในเชิงนโยบายของประเทศ
ไทย เพ่ือขับเคลื่อนการอนุรักษ ฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผานยุทธศาสตรชาติ 20 ป ท่ี
ตระหนักในคุณคาและไดรับการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาและนำไปสูการใชประโยชนอยางยั่งยืน (กองจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ, 2565) ดังน้ันทีมผูวิจัยจึงตระหนักถึงความสำคัญและสนใจศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืช และสัตว รวมถึงภูมิ
ปญญาทองถ่ินการใชประโยชนในพ้ืนท่ีอุโมงคโกงกาง (local study) และยกระดับผลิตภัณฑน้ำผึ้งปาโกงกางท่ีชาวบานไดเขาไปเก็บ
เกี่ยวผานการใชภูมิปญญาทองถิ่นรุนตอรุนและยังไมมีการรับรองคุณภาพ โดยมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำผึ้ง พรอมทั้งออกแบบ
ตราสัญลักษณะและบรรจุภณัฑผลติภณัฑน้ำผึ้งท่ีสะทอนถึงอัตลักษณชุมชน (local product) เพ่ือสรางคุณภาพ จุดขาย และรายได
แกชุมชนอีกทางหน่ึงดวย 
 
อุปกรณและวิธีการ  
1. การศึกษาและสำรวจความหลากหลายของทรัพยากรพืช-สัตวและภูมปิญญาทองถิ่นในพ้ืนท่ีอุโมงคปาโกงกาง 
 1.1 กำหนดพ้ืนท่ีศึกษา ไดแก ในพ้ืนท่ีอุโมงคปาโกงกาง เทศบาลเมืองปากพูน ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำการสำรวจตัวอยางพืชและสัตว โดยแบงเปน 3 จุดครอบคลุมพ้ืนท่ีอุโมงคโกงกาง ไดแก จุดท่ี 1 บริเวณ
ปากอุโมงคโกงกาง จุดท่ี 2 กลางอุโมงคโกงกาง และจุดท่ี 3 ปลายอุโมงคโกงกาง ในชวงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564  
 1.2 การศึกษาและสำรวจความหลากหลายของพันธุพืช 
 1.2.1 สำรวจและเก็บตัวอยางพันธุพืช ตลอดจนถายภาพพันธุไมตามธรรมชาติ เพ่ือใชในการระบุจำแนกชนิดและการ
ตรวจสอบความถูกตอง เก็บสวนตางๆ ของพืชไดแก ใบ ดอก ผล เปนตน โดยเก็บในชวงเดือนมิถุนายน – กันยายน 2564  
    1.2.2 สำรวจทางออม โดยใชการพูดคุยกับชาวบานในชุมชนทองถ่ินหรือใชขอมูลท่ีไดจากการสำรวจมาแลว  
      1.2.3 ตรวจหาช่ือพันธุไม โดยตรวจสอบความถูกตองจากหนังสือ และเอกสารทางวิชาการ ไดแก กนกอร (2537) 
สวนพฤกษศาสตรปาไม (2544) กองกานดา (2545) และ Barlow (2002)   
 1.3 การศึกษาและสำรวจความหลากหลายของพันธุสัตว 
    1.3.1 สำรวจและเก็บขอมูลของสัตวโดยแบงเปน 2 กลุม คือสัตวมีกระดูกสันหลังโดยวิธีการสังเกตคนหาโดยตรง 
(Direct method) เปนการสำรวจภาคสนาม (field survey) เพื่อคนหาตัวสัตว หรือสิ่งบงชี้ที่ระบุชนิดสัตว เชน รอยตีน กองมูล 
ซาก ขน คราบ รู และโพรง รองรอยการทำรัง หรือการทำเครื่องหมาย และจากการจำแนกจากเสียงรอง เฝาสังเกตตามสถานท่ีบาง
แหง ใชการสำรวจในพ้ืนท่ีท้ังบนพ้ืนดิน ในโพรง และมองหาบนตนไม และการสำรวจตามแหลงน้ำท่ีกระจายอยูในพ้ืนท่ี ตามลำหวย 
และแหลงน้ำขัง ดัดแปลงวิธีของหัทญา เนตยารักษ และคณะ (2557) สำหรับสัตวไมมีกระดูกสันหลังจะใชสวิงรูปตัว D หนากวาง 
0.30 เมตร ขนาดตาขาย 500 ไมโครเมตร ตามวิธีของ Barbour et al. (1999) และนพเกต ุมะอนันต และบุญเสฐียร บุญสูง (2557) 
นำตัวอยางที่ไดมารอนดวยตะแกรงขนาดตาขาย 500 ไมโครเมตร เพื่อคัดแยกเศษใบไมขนาดใหญออกจากตัวอยาง และเก็บรกัษา
สภาพในเอทิลแอลกอฮอล 95% นำตรวจเอกลักษณสัตวไมมีกระดูกสันหลังจนถึงระดับอนุกรมวิธานต่ำสุดเทาที ่จะทำได 
(Operational Taxonomic Units, OTUs) ภายใตกลองจุลทรรศนสเตอริโอ     

1.3.2 สำรวจทางออม ใชการพูดคุยกับชาวบานในชุมชนทองถ่ิน ขอมูลจากวิธีน้ีเปนประโยชนตอการไดขอมูลของสัตว
บางชนิดที่ไมพบจากการสำรวจโดยตรง โดยเฉพาะขอมูลดานสัตวท่ีชาวบานพบเจอเปนประจำ ขอมูลสัตวที่เคยไดจากการลาสัตว 
และนำมาบริโภค หรือเกิดการใชประโยชนในชีวิตประจำวันของชาวบานในชุมชนทองถ่ิน  
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1.3.3 การจำแนกชนิดและการตรวจสอบความถูกตองของสัตวท่ีไดจากการสำรวจ ใชเอกสารดังตอไปน้ี สัตวมีกระดูก
สันหลังตามเอกสารของตามวิโรจน (2544), วีระยุทธ (2552), บุญสง และคณะ (2550), Corbet and Hill (1992) และ Pough 
และคณะ (2004) และสัตวไมมีกระดูกสันหลังโดยใชเอกสารหลักของ Sangpradub และ Boonsoong (2006)  
   1.4 การศึกษาภูมิปญญาทองถ่ินและภูมิปญญาการใชประโยชนจากอุโมงคปาโกงกาง 
          สำรวจและเก็บรวบรวมขอมลูภูมิปญญาตางๆท่ีเก่ียวกับการใชประโยชนในพ้ืนท่ีอุโมงคปาโกงกางจากปราชญชาวบาน หรือ
คนในชุมชนพื้นที่หมู 4 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยการสัมภาษณตัวแทนชาวบานเพื่อใหไดขอมูลภูมิปญญาการใช
ประโยชนจากอุโมงคโกงกางที่ชาวบาน พรอมทั้งจุดเดนของภูมิปญญาที่มีการสืบทอดจากรุนสูรุน เพื่อการยังชีพและสรางรายได
ใหแกชุมชน 
2. การจัดทำฐานทรัพยากรพืชและสัตวท่ีพบในอุโมงคปาโกงกาง 
 2.1 ขอมูลฐานทรัพยากรชีวภาพของพันธุพืชที่ไดจากการดำเนินงานการศึกษาขอ 1 ในรูปแบบของขอมูล ภาพ ชื่อไทย 
ช่ือวิทยาศาสตร ลักษณะทางพฤกษศาสตร/สัณฐานวิทยา และการใชประโยชน  
 2.2 ขอมูลฐานทรัพยากรสัตวจัดทำในรูปของขอมูลภาพ วงศ ช่ือไทย ช่ือสามัญ และช่ือวิทยาศาสตร  
 2.3 ขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน/ภูมิปญญาการใชประโยชนจากอุโมงคปาโกงกาง 
โดยนำขอมูลทั้ง 3 สวนจัดเก็บในรูปแบบไฟล และจัดทำรูปแบบ QR Code สงมอบใหแกเทศบาลเมืองปากพูน ต.ปากพูน อ.เมือง
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช  
3. การตรวจสอบคุณภาพของน้ำผ้ึงท่ีพบในพ้ืนท่ีปาอุโมงคโกงกาง และออกแบบตราสัญลักษณ และแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑ
น้ำผ้ึงอุโมงคโกงกางเพ่ือยกระดับเปนผลิตภัณฑอัตลกัษณชมุชน 
     ดำเนินเก็บตัวอยางน้ำผึ้งในชวงระหวางเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 ซึ่งเปนชวงที่ผึ้งหลวงบินลงมาสรางรังและผลิต
น้ำผึ้งมากท่ีสุดบนก่ิงไมตนไมในอุโมงคโกงกาง และวิเคราะหคุณภาพน้ำผึ้งท้ังทางกายภาพ ไดแก สี รส กลิ่น ความใส ทางเคมีไดแก 
Acidity, Ash, Diastase activity, Hydroxymethylfurdural, Insoluble matter, Moisture และ Reducing sugar ทางชีวภาพ 
ไดแก การปนเปอนของ Yeasts and molds, Staphylococcus aureus และ Salmonella spp. สงตัวอยางน้ำผึ้งวิเคราะห ณ 
หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) รวมทั้งออกแบบตราสัญลักษณ และบรรจุภัณฑผลิตภัณฑน้ำผึ้งที่แสดงถึงอัตลักษณของชุมชน
ชาวปากพูน 
 
ผลและวิจารณผลการทดลอง 
1. การศึกษาความหลากหลายและการจัดทำฐานขอมูลของทรัพยากรพืช 
 จากการศึกษาและสำรวจความหลากหลายของทรัพยากรพืชในอุโมงคปาโกงกาง พบพันธุไมท้ังหมด 17 ชนิด 9 วงศ และ 
10 สกุล ไดแก โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ ตะบูนขาว ตะบูนดำ ตาตุมทะเล ลำพู ลำแพน แสมขาว แสมดำ โปรงขาว โปรงแดง 
ฝาดดอกขาว ฝาดดอกแดง พังกาหัวสุมดอกขาว พังกาหัวสุมดอกแดง โพทะเล และสาคู โดยพันธุไมที่พบมากที่สุด คือ โกงกางใบ
ใหญ โกงกางใบเล็ก และ ตาตุมทะเล ตามลำดับ (Table 1) (Figure 1) จากรายงานวิจัยของ แสงจันทร และคณะ (2561) 
ทำการศึกษาความหลากหลายและโครงสรางของสังคมพืชปาชายเลนของชุมชนตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พบ
ชนิดพันธุไมทั้งสิ้น 10 ชนิด 7 สกุล จาก 6 วงศ โดยสามารถแบงกลุมสังคมพืชออกไดเปน 2 กลุม คือ กลุมสังคมหมูไมสกลุแสมจะ
พบเฉพาะในพ้ืนท่ีปาชายเลนท่ีอยูติดชายฝงทะเล และ กลุมสังคมหมูไมโปรงแดง-ตะบูนขาว ซึ่งจะพบเฉพาะในพ้ืนท่ีปาชายเลนท่ีอยู
ติดพ้ืนท่ีชุมชน จะเห็นไดวาทรัพยากรปาชายเลนแตละพ้ืนท่ีหรือแตละชุมชนจะมีความแตกตางกัน ท้ังน้ีเน่ืองจากพ้ืนท่ีปาชายเลนมี
การใชประโยชนที่แตกตางกันของชุมชนสงผลตอความหลากหลายทางชีวภาพของพืชที่แตกตางกัน ซึ่งจะเห็นไดจากความแตกตาง
ของจำนวนชนิดของพันธุไม สภาพพื้นท่ี และปจจัยแวดลอมซึ่งเปนปจจัยสำคัญอยางมากในการเจริญเติบโตของพันธุไมและการ
ข้ึนอยูของกลุมไมปาชายเลน (สงา และคณะ, 2530; วิพักตร, 2537) นอกจากปจจัยตางๆ ดังท่ีกลาวมาในขางตนแลว ยังพบปจจัย
อื ่นๆ ที่เกี ่ยวของและสงผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศปาชายเลนคือ การขาดองคความรู  ดาน
นิเวศวิทยา การขาดการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ การขาดประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายและชุมชนมีการใชประโยชนใน
ลักษณะท่ีไมกอเกิดใหเกิดความยั่งยืน เชน การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ริมชายฝง การตัดไมเผาถาน เปนตน (ศักดิ์อนันต และจินตนา, 
2550)  
 
 

  



266 
 

    
 

The 1st Agricultural Innovation and Natural Resources Conference 2022  
Aug 18-19, 2022 

AINR 1st 

Table 1 Database of plant species found in the mangrove tunnel area Pakpoon city Muang district 
Nakhonsithamarat province 

Family name Thai name Scientific 
name 

Botanical characteristics Utilization 

Rhizophoraceae small baobab 
leaves 

Rhizophora 
apiculata 
Blume 

Trunk:  Medium- large evergreen tree, 
2 0 - 4 0  tall, dark gray bark, smooth 
surface, cracked into small grooves 
along the length of the trunk more 
pronounced than the transverse 
grooves. The canopy is narrow, 
pyramid- shaped, with roots 
surrounding the base of the tree. 
Leaves:  single leaves arranged 
opposite perpendicularly, leaf blades 
elliptical or oblong-shaped, 4-8 x 7-19 
cm, leaf bases facing each other, like a 
wedge- shaped apex, with a soft 
pointed midrib.  The underside of the 
leaf is pale red.  Petioles reddish, 1 . 5 -
3.5 cm long. Leaf ears at the apex are 
semi- reddish pink, 4 - 8  cm long.  The 
leaves are smooth, the underside is 
dark green. There are small black dots 
scattered all over the underside of the 
leaf.  Flowers:  inflorescences arose at 
the leaf axes.  Each bouquet has 2 
flowers, a large peduncle, 0 . 6 - 2  cm 
long, without an elliptical peduncle. 
Yellow- green, 4  petals, concave 
inward, pointed tip, size 0.6-0.8 x 0.8-
1 . 5  cm.  Petals 4  petals, easy to fall, 
white lanceolate, size 0.1-0.2 x0.7-1.2 
cm.  Fruit:  Inverted pear shape, rough 
skin, 2 - 3  cm long, dark brown 
( Department of Marine and Coastal 
Resources, n.d.) 

- Bark is used to boil as 
a medicine pot to drink. 
and chew thoroughly 
and mask fresh wounds 
- Young leaves, grind 
thoroughly, cover the 
mouth of fresh wounds. 
and dried, brewed with 
hot water, and drank 
like tea 
- Young roots are eaten 
fresh as a tonic. 
- Soft fruit, chewed and 
sprayed onto the 
wound to neutralize 
poison from marine fish. 
- Young shoots can be 
used as fresh 
vegetables, dipping chili 
paste as food 
(Department of Marine 
and Coastal Resources, 
n.d.) 

Rhizophoraceae big leaf 
baobab 

Rhizophora 
mucronata 

Trunk: a perennial plant the trunk bark 
is dark gray to black, fissured, and roots 
support the trunk around the base to 
support the trunk.  Able to survive in 
the mud Leaves:  Single, non-
deciduous, arranged in opposite pairs. 
Light green leaves with black spots on 
petioles, red scaly leaves cover young 
shoots. 
Flower: a bouquet of flowers, axed out 
at the fork of the leaves, light yellow 
calyx with 4  petals, 4  white petals, 
fragrant.  Fruit:  Single fruit, shaped like 
a brown top, the surface of the fruit is 
rough.  The fruit germinated from the 
top. It is a light green straight pod. The 
part adjacent to the terminal has a 
sepal. (wikipedia, 2021) 

-  Wood used for 
construction, charcoal 
burning 
- The juice from the bark 
is used to wash wounds 
and drink to cure 
diarrhea.  ( wikipedia, 
2021) 

Meliaceae tabun white Xylocarpus 
granatum 
Koenig 

Trunk:  a perennial plant It is a 
deciduous tree whose roots are popon 
radiating from the base of the tree. 

- The use of white tabun 
The bark gives astringent 
water to dye fabrics. 
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Family name Thai name Scientific 
name 

Botanical characteristics Utilization 

Respiratory roots are relatively flat, 
smooth bark, yellowish brown.  The 
bark peels off into thin sheets. Leaves: 
It is a single feathered composite leaf. 
Light green leaves, glossy leaf surface 
Flower:  a bouquet of flowers, 
separated from the leaf axils, white 
flowers, four-petal petals. Fruit: round 
fruit, greenish brown Old and dark 
brown Inside there are large seeds. 
tightly packed inside the fruit 
(Nuancharoen , 2009) 

cholera bark and fruit 
(Nuancharoen, 2009) 

Meliaceae black tabun Xylocarpus 
moluccensis 
(Lam.) M. 
Roem. 

Trunk: a perennial plant Black or brown 
stem bark fissured longitudinally. The 
base of the tree has a tuft and has a 
breathing root. 
Leaves:  It is a feather- like composite 
leaf, glossy dark green leaves, lighter 
green backs.  Flowers:  A bouquet of 
flowers, axiled at the leaf prongs, with 
many white florets.  Fruit :  It is a large 
round ball with smooth skin.  Inside 
there are many large reddish- brown 
seeds. (Nuancharoen , 2009) 

Black tabun is a 
medicinal plant.  The 
bark and fruit are used 
to treat cholera.  or use 
a boil to clean the 
wound, The bark and 
seeds cure dysentery 
and diarrhea.  astringent 
shell for dyeing 
(Nuancharoen, 2009) 

Euphorbiaceae sea astragalus Excoecaria 
agallocha L. 

Trunk: a perennial plant, the trunk bark 
is split into long furrows. dark brown to 
black.  Leaves:  Single leaves, dark 
green, red when mature slightly jagged 
edge glossy smooth skin.  Flower:  a 
bouquet of flowers, tightly attached to 
each other, with a single stem, 
separating sex and separating male and 
female plants yellow male flowers The 
female flower is green. pistil blister 
Fruit:  Single fruit, almost round, with 
three lobes, yellow skin, light green to 
brown (Nuancharoen, 2009) 

-  Rain root mixed with 
ginger juice is used to 
mask swelling on the 
hands and feet.  The 
heart is burned to make 
it fragrant.  Used as an 
ingredient in 
carminative, blood 
purification, menstrual 
(Nuancharoen, 2009) 

Sonneratiaceae Lamphu Sonneratia 
caseolaris 

Trunk: looks like a canopy. The trunk is 
quite round with vertical branches. 
more prosperous on the side than on 
the top When the stem breaks, new 
branches can be formed due to the 
presence of a large number of spare 
buds. 
Leaves:  a single, small, green leaves, 
smooth edges, split leaves opposite 
each other in pairs There is a pink 
petiole that can be seen from afar. 
Flower:  a single flower at the end of 
the shoot.  Fruit :  The mature fruit has 
a thick, yellowish- green peel.  soft 
texture There are many seeds inside. 
Mature Lampoo fruit has a strong odor. 
(Niamsuwan et.al.,2012) 

- The flowers are used 
in sour soup or used as 
fresh vegetables. Eat 
with Chinese desserts. 
(Niamsuwan et.al.,2012) 
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Family name Thai name Scientific 
name 

Botanical characteristics Utilization 

Lythraceae Lampen Sonneratia 
ovata 

Trunk: It is a small-medium tree, 4-12 
meters tall, square- shaped branches 
brittle Leaves:  single, opposite, wide 
ovate leaf blade to almost round 
shape, size 3 -8 , type 4 -9  cm. , leaf tip 
round, broad, dark green leaf base, 
petiole 0.3-1.5 cm long; The leaves are 
often distorted 
asymmetrically. Flowers:  Flowering 
singly or in clusters, 3  flowers per 
bouquet, 1 - 2  cm long peduncles, 
sometimes without peduncles.  Calyx, 
2 - 3  cm long, broadly ovate, cup-
shaped, distinctly colored calyx; calyx 
6 - lobed, ovate- triangular; slightly 
longer than the tube. The top is soft 
like velvet.  greenish yellow and pale 
pink 
Fruit: a fleshy fruit with seeds. The fruit 
is round, the horizontal side is longer 
than the vertical, size 3-4.5 x 2.5-3 .5 
cm. The calyx is bent. (Wikipedia, 2020) 

-  The fruit has a sour 
taste, can be eaten, 
which can be used to 
make Lam Pan Kuan 
dessert. By bringing Lam 
Pan fruit that is not 
mature, The bark is also 
dark green.  Hard meat 
to spin until crushed. 
stirred with grated 
coconut Add a little 
coconut milk Stirring 
until light brown, then 
add sugar. The dessert is 
similar to jujube but the 
color is lighter. 
smoother texture 
(Wikipedia, 2020) 

Acanthaceae Samae Khaw Avicennia 
alba BIume 

Trunk:  is a plant in the mangrove 
forest, up to 3 0  meters tall, roots 
spreading into a net.  and a stick of 
breathing roots emerged.Leaves:  have 
a longer oval shape than other types 
of maca, the leaves are pale and lighter 
in color than black maca and sea maca, 
thick, succulent leaves.Flowers: white-
yellow with four petals, similar to sea 
sedges, but the inflorescences of white 
sedges are longer.  Result:  water drop 
shape Longer than Samae Dam fruit, 
floating fruit (Wikipedia, 2020) 

-  White mandarins 
contain tannins that can 
be used in tanning. 
White macaw is a fast-
growing plant.  Used in 
conjunction with 
Sonneratia and 
Rhizophora for coastal 
protection.  It's not very 
good at making 
charcoal. 
- Extracts from the heart 
are used as medicine. 
- The fruit can be boiled 
and eaten.                
(Wikipedia, 2020) 

Acanthaceae Samae Dam Avicennia 
officinalis 

Trunk:  It is a plant in the mangrove 
forest.  reticular roots There are 
breathing roots that rise to the ground. 
smooth bark Dark green to dark gray. 
Leaves:  opposite in pairs Under the 
leaves are not pale, white, thick leaves, 
succulent 
Flowers:  white- yellow, 4  petals, a 
bouquet like a white sage but bigger 
flowers. Fruit: Bulb-shaped, similar to a 
white sedge, but shorter.  The fruit is 
water drop-shaped, the end of the fruit 
is bent, covered with light brown hairs. 
The fruit floats on water.  ( Wikipedia, 
2021) 

-  There are tannins in 
the bark used for 
tanning. 
-  The fruit is used to 
make sweets.  by taking 
the baby mama to carve 
out the central gut 
which is the embryo first 
Bring to a boil to remove 
the bitterness in several 
waters until it becomes 
bland.  Accompaniment 
used to make sweets is 
soft.  light green bark If 
the fruit is mature, it 
cannot be used to make 
dessert.  ( Wikipedia, 
2021) 
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Family name Thai name Scientific 
name 

Botanical characteristics Utilization 

Rhizophoraceae 
 

white skirt Ceriops 
decandra 
(Griff.) Ding 
Hou 

Trunk:  a perennial plant The stem is 
cylindrical, with podons, with aerial 
roots when growing in wet areas. 
Leaves:  single leaves, leathery, 
inflorescence fruit:  soft, conical, oval 
calyx, long lasting The seeds germinate 
while on the plant.  The trunk under 
the cotyledons emerges from the fruit 
while on the tree. (Worasuntarot, 2001) 

-  Leaves and bark are 
used for tanning.  The 
black water extracted 
from the bark is used in 
the batik industry. 
-  The trunk is used to 
make poles and burn 
charcoal (Worasuntarot, 
2001) 

Rhizophoraceae red skirt Ceriops tagal 
(Perr.)  
C. B. Rob. 

Trunk:  Tall, straight trunk with short 
supporting roots. If it grows in a humid 
area, it will have aerial roots.  The 
branches are bulging as can be seen 
clearly.  Leaves:  Single leaves, sticky 
like leather, leaf surface is glossy. 
Flower:  bouquet of flowers, oval fruit, 
soft texture long- lasting calyx The 
seeds germinate from the beginning. 
stem under cylindrical cotyledons 
emerge from the fruit from the 
beginning (Worasuntarot, 2001) 

- Bark and latex give red 
and black substances. It 
is used to make batik 
cloth, dyeing astringent 
nets, nets and mats. 
(Worasuntarot, 2001) 

Combretaceae astringent 
white flowers 

Lumnitzera 
racemosa 
Willd. 

Trunk:  There are exhaled roots at the 
base.  The bark is smooth, light brown. 
Leaves:  Single, arranged alternately 
around the branch, obovate, 1 - 3  cm 
wide, 3 - 9  cm long, the leaf tip is 
rounded, serrated, shallow concave, 
the base of the leaf is narrow, the leaf 
blade is thick, shiny green.  Flower : 
Inflorescence is a bouquet of flowers 
that are released at the leaf axils near 
the top.  Each bouquet has many 
florets.  The open flower has a 
diameter of about 7  millimeters, no 
flower stalk, white flowers at the base 
of the calyx connected to form a tube, 
petals 5  petals, pointed petals.  Fruit: 
oval fruit, about 1 . 3  cm long, smooth 
fruit surface, soft flesh, hard seeds 
inside. (Baanlaesuan. 2016) 

-  Wood is used to build 
houses, make firewood, 
and make charcoal. 
- The bark is smashed 
and soaked in water to 
make it astringent, used 
to dye cloth and dye 
monks' robes 
(Baanlaesuan, 2016) 

Combretaceae astringent red 
flowers 

Lumnitzera 
littorea (Jack) 
Voigt 

Trunk:  There are exhaled roots at the 
base.  The bark is smooth, light brown. 
Leaves:  Single, arranged alternately 
around the branch, obovate, 1 – 3 cm 
wide, 3 – 9 cm long, leaf tip rounded, 
serrated, shallow concave, narrow 
base, glossy green thick leaf blade. 
similar to astringent.  Flowers:  The 
flowers are clustered in the axils of the 
leaves near the top. Each bouquet has 
many florets. The open flower is about 
7 mm. Fruit: oval, about 1.3 cm long, 
smooth, soft flesh, hard seeds inside 
(Baanlaesuan. 2016) 

- wood used for 
construction Sour 
young shoots are used 
to cook and cure 
flatulence. 
(Baanlaesuan. 2016) 
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Family name Thai name Scientific 
name 

Botanical characteristics Utilization 

Rhizophoraceae Phangka with 
white flowers 

Bruguiera 
sexangula 

Trunk:  The trunk is split into not very 
deep grooves.  Rough, scaly skin Dark 
brown to gray bark The base of the tree 
is a popon. Leaves: single leaves, dark 
green, glossy leaf surface, slightly 
lighter green underside. Flowers: Single 
flowers emerge from the leaf axils. 
yellowish green calyx, pointed tip, light 
yellow petals. Fruit: single fruit, shaped 
like a top There is a pistil attached to 
it. The fruit will grow into a pod, green, 
smooth skin, rounded tip. 
(Nuancharoen , 2009) 

- Wood is used to make 
pillars, boards and 
pontoons. 
-  The pods can be 
boiled and eaten. 
(Nuancharoen , 2009) 

Rhizophoraceae Phangka with 
red flowers 

Bruguiera 
gymnorrhiza 

Trunk:  a perennial plant The bark is 
split lengthwise.  brown or black The 
base of the plant has high tufts. 
Leaves:  single leaves, dark green, light 
underside, brownish yellow petioles. 
Flowers:  single flowers, axillary, red 
calyx Flower buds are fusiform. pinkish 
white petals. Fruit:  Looks like a top, 
grows from the tree.  pod like shuttle 
light to dark green When it's mature, it's 
purple to black.  distributed in the 
tropics (Nuancharoen , 2009) 

- Dried bark contains up 
to 35% tannins, used in 
tanning and dyeing of 
leather and fishing nets. 
The substance 
Polbaphene in the stem 
bark gives black or dark 
brown color.  Used to 
make poles because it is 
resistant to the 
destruction of termites 
and barnacles. 
-  The bark is used to 
make glue.  It has the 
effect of being an 
astringent, astringent, 
diarrhea, used to eat 
with betel nuts. 
(Worasuntarot, 2001) 

Malvaceae Po Talay Thespesia 
populnea 

Trunk: It is a small tree or shrub. 
Leaves: Heart-shaped, similar to Bodhi 
leaves.  The underside of the leaves is 
covered with downy hairs. 
Flowers:  yellow, blooming in the 
morning.  Old and turning red as well. 
But the sea buckthorn flower does not 
have a red circle inside the flower like 
the sea buckthorn flower. 
Fruit:  round fruit when fully mature is 
a dry fruit The cup- shaped calyx is 
attached to the fruit pole.  ( Wikipedia, 
2022) 

- Sea buckthorn used to 
make furniture The 
wood of Potale is 
reddish brown to dark 
chocolate and is used 
for making tawils.  It is 
popularly used in 
carpentry work. 
traditional drum making 
-  The bark is used to 
make ropes. 
-  leaves used to treat 
wounds ( Wikipedia, 
2022) 

Arecaceae Sago Metroxylon 
sagu Rottb. 

Trunk:  1 0 - 1 5  meters tall and 4 0 - 6 0 
centimeters in diameter.  At first, the 
stems will creep along the ground. 
Later, it will stand upright, the leaf 
sheath plump, and the edge of the leaf 
sheath has a brown overgrown 
placenta.  Leaves:  feather- like 
composite leaves, arranged 
alternately, oblong-shaped, smooth on 
both sides, smooth leaf edges, long 

-  Sago leaves are sewn 
from the roof of houses 
or farm animals. 
-  Saku rubber is used 
instead of paper glue for 
kite making of rural 
people. 
-  Flour from the stems 
used to make desserts 
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Family name Thai name Scientific 
name 

Botanical characteristics Utilization 

pointed apex like a fish tail, slender 
base, 4 - 5  cm long, 4 - 6  cm wide, leaf 
veins parallel.  The middle line is 
clearly visible.  The midrib has small 
thorns.  Flowers:  reddish- brown 
flowers, large inflorescences flowering 
at the end Branched panicles have 
many sub-stems.  Fruit :  80 -100 fruit 
bunches per bunch.  Single fruit, 
spherical, scaly skin covering the fruit is 
yellowish brown. The flesh is yellowish 
white.  black brown hard seeds ( Plant 
Biodiversity Database, 2018) 

- Ripe, sweet, astringent 
taste, eaten fresh as 
fruit (Plant Biodiversity 
Database, 2018) 

 
 

 
Figure 1  Examples of plants found in the mangrove tunnel area 
 
2. การศึกษาความหลากหลายและการจัดทำฐานขอมลูของทรัพยากรสัตว 
    จากการสำรวจพบวา ในอุโมงคปาโกงกาง มีความหลากหลายของพันธุสัตวท้ังสิ้น 41 วงศ 49 สกุล 51 ชนิด จัดอยูในกลุมสัตวมี
กระดูกสันหลังทั้งสิ้น 20 วงศ 26 สกุล 27 ชนิด และสัตวไมมีกระดูกสันหลังทั้งสิ้น 21 วงศ 23 สกุล 24 ชนิด (Table 2 and 3) 
(Figure 2) โดยสัตวมีกระดูกสันหลังท่ีพบมากท่ีสุด คือ ปลาตีน ปลากะพง ปลากระบอก ปลาตะกรับหรือปลาข้ีตัง นกยางโทนนอย 
ปลาดุกทะเล และสัตวไมมีกระดูกที่พบมากที่สุด คือ หอยนางรมที่ดำรงชีวิตบริเวณรากโกงกาง กุงแชบวย หอยจุบแจง ผึ้ง ปูทะเล 
และปูมา ซึ่งสอดคลองกับขอมูลการรายงานของสำนักอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน (2561) ที่รายงานเกี่ยวกับทรพัยากรสัตวที่พบ
ในปาชายเลนในจังหวัดนครศรีธรรมราชพบสัตวมีกระดูกสันหลัง เชน นกยางโทนนอย พบมากที่สุด รองลงมาคือ นกยางเปย และ
นกกาน้ำเล็ก ตามลำดับ แตในกลุมปลาจะพบตางชนิดกัน ซึ่งพบแคอยางละ 1 ชนิด คือ ปลากระบอก ปลาเกา และปลาปกเปา ซึ่ง
ในอุโมงคโกงกางพบปลาหลายชนิดมากกวาสวนสัตวไมมีกระดูกสันหลังที่พบมากเทียบกับปาชายเลนที่อำเภอขนอม ทาศาลา และ
ปากพนัง พบหอยถ่ัวแดงมากท่ีสุด ซึ่งในอุโมงคโกงกางพบหอยนางรม หอยจอบ หอยจุบแจงมากท่ีสุด และยังมีกลุมปูแสม ปูทะเลมี
รายงานพบคลายคลึงกัน โดยปูทะเลในอุโมงคถือเปนทรัพยากรหนึ่งที่สรางรายไดใหแกชุมชน เนื่องจากมีขนาดน้ำหนักตัวมาก 
คุณภาพเน้ือ และไขภายในตัวปูแนน สีสมแดงสวย ตามท่ีตลาดตองการ  
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Table 2 Invertebrate animal species database found in the mangrove tunnel area Pakpoon city Muang district 
Nakhonsithamarat province 

Family name Thai name Common name Scientific name 
Insect    
Anthocoridae roll of flowers Minute pirate bugs Anthocoridae sp. 
Apidae honey bee Giant honey bee Apis Dorsata 
Cicadellidae red leafhopper A leafhopper Cicadellidae sp. 
Coenagrionidae common needle dragonfly Senegal Golden Dartlet Ischnura senegalensis 
Delphacidae 
 

BPH Delphacid  
 

Delphacidae sp. 
 

Lampyridae Firefly planthoppers  
Fireflies 

Pteroptyx malaccae 

Libellulidae Ban Mai Siang Dragonfly Common Parasol Neurothemis  
fluctuans 

green tiger house 
dragonfly 

The slender skimmer or 
green marsh hawk 

Orthetrum sabina 

The purple dragonfly Crimson Marsh Glider Trithemis aurora 
Ban Bo dragonfly Scarlet Skimmer Crocothemis servilia 
green house dragonfly Chalky percher Diplacodes trivialis 
broad winged dragonfly Globe Skimmer, Wandering 

Glider 
Pantala flavescens 

Lycaenidae Faded Firefly Blue 
Butterfly 

The Gram Blue Euchrysops cnejus 

Nymphalidae white striped tiger 
butterfly 

The black veined tiger, white 
tiger 

Danaus melanippus 

Papilionidae lemon caterpillar butterfly Lime butterfly Papilio demoleus 
Shellfish    
Arcidae cockle Blood cockle Anadara granosa Linn. 
Ostreidae oyster Pacific oyster Crassostrea sp. 
Pinnidae Hoe shells Sawtooth penshell Atrina sp. 
Potamididae clam kiss Sea snails or mud snails Cerithidea sp. 
Shrimp    
Palaemonidae King prawns or king prawns Rockpool prawn Palaemon sp. 
Penaeidae Plum prawns or white-

shelled prawns 
Banana shrimp Penaeus merguiensis De 

Man 
Black tiger prawns or shell 
prawns 

The giant tiger prawn Penaeus monodon 
Fabricius 

Sergestidae anchovy Akiami Paste Shrimp Acetes japonicus 
Kishinouves 

Crab    
Ocypodidae sword crab Fiddler crabs, ghost crabs Uca sp. 
Portunidae horse crab Swimming crabs Portunus pelagicus 

sea crab The orange mud crab Scylla olivacea 
Potamidae paving stone Mountain crabs Larnaudia larnaudii 
Sesarmidae crab Mound crab Sarmatium germaini 
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Table 3 Vertebrate animal species database found in the mangrove tunnel area Pakpoon city Muang district 
Nakhonsithamarat province 
Family name Thai name Common name Scientific name 
Fish    
Ariidae catfish the Marine catfish or the 

Dusky catfish 
Hexanematichthys sagor 

Latidae sea bass The barramundi Lates calcarifer 
Mugilidae black mullet Greenback mullet fish Chelon subviridis 
Oxudercidae Mudskipper Mudskippers Periophthalmus sp. 
Plotosidae sea catfish The Grey-eel catfish Plotosus canius 
Spotted scat Grouper fish or catfish Scatophagidae Scatophagus argus 
Poultry    
Accipitridae black hawk The black kite Milvus migrans 
Ardeidae little egret Intermediate egret Ardea intermedia 

little egret The little egret Egertta garzetta 
Corvidae crow The large-billed crow Corvus macrorhynchos 
Cuculidae Raven The Asian koel Eudynamys scolopaceus 
Laridae gull The little tern Sternula albifrons 
Phalacrocoracidae small cormorant The little cormorant Microcarbo niger 
Reptile    
Agamidae red-headed chameleon The oriental garden lizard Calotes versicolor 
Colubridae golden barnacle Mangrove snake or the gold-

ringed cat snake 
Boiga dendrophila 

Elapidae king cobra King Cobra Ophiophagus hannah 
Pythonidae python Burmese python, Asiatic rock 

python, tiger python 
Python bivittatus 

boa The reticulated python Malayopython 
reticulatus 

Varanidae monitor lizard Water monitor Varanus salvator 
 lizard The Bengal monitor Varanus bengalensis 
Mammal    
Cercopithecidae macaque Long tailed or crab eating 

macaques 
Macaca fascicularis 

Eimeriidae otter small-clawed otters Aonyx sp. 
Felidae tiger fish Fishing Cat Prionailurus viverrinus 
Viverridae weasel Palm Civet Paradoxurus sp. 
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Figure 2 Examples of animal species found in the mangrove tunnel area. 
            A Snapper   B Grouper fish or catfish  C little egret 
 D sea catfish   E mangrove root oyster  F bee 
 G Plum prawns or white-shelled prawns H ปลาตีน  I egret 

J clam kiss 
 
3. การศึกษาภูมิปญญาทองถิ่น/ภูมิปญญาการใชประโยชนจากอุโมงคปาโกงกาง  
  จากการศึกษาพบวาภูมิปญญาการใชประโยชนจากอุโมงคโกงกางโดยสวนใหญเกี่ยวของกับการจับสัตวน้ำในบริเวณปา
ชายเลน ประกอบดวยการสรางหรรัม (บานปลา) กร่ำโดยการปกลอมกิ่งไมโกงกางเปนที่พักของปลาและทำการลอมจับภายหลัง 
การยกยอจับสัตวนำ้ จับกุงดวยมือ (ตบกุง) จับปูดำดวยมือเปลา จับปูแสม (เปยว) โดยใชกระปองและมือเปลาเพื่อนำมาประกอบ
อาหารท้ังทานสดและแปรรูป ภูมิปญญาการลอมสัตวน้ำในปาโกงกางใหเขาบอเลี้ยงธรรมชาติ การหาหอยนางรมจากรากไมโกงกาง 
นอกจากน้ีเนนภูมิปญญาการตีผึ้งในปาโกงกางเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑน้ำผึ้งเปนสินคาอัตลักษณชุมชน (Local product) (Figure 4 
and 5) โดยจากการสัมภาษณคนในชุมชนประกอบดวย 3 ข้ันตอนหลักคือ 1. การสำรวจรังผึ้ง โดยเริ่มจากการเดินสำรวจผึ้งท่ีกำลัง
สรางรังอยูบริเวณกิ่งไม และสังเกตขนาดของรังโดยระยะแรกผึ้งจะบินมาเกาะกิ่งไมชวงเดือนมิถุนายนของทุกป ชาวบานจะทำการ
จับจองโดยการใชสัญลักษณเครื่องหมายตางๆ เชน การทำสัญลักษณไบไม การใชเชือกผูกก่ิงไมจับจองบริเวณโคนตนท่ีผึ้งมาสรางรัง 
ทั้งนี้การสังเกตและความพรอมของการตีผึ้งแตละรังนั้นจะตองคอยเฝาระวังและดูแลใหถึงระยะที่จะตีผึ้งไดประมาณ 10-15 วัน 2. 
การตีผึ ้ง เมื ่อสังเกตเห็นไดวาขนาดของรังผึ้งและหัวน้ำหวานทิ้งตัว (ยอย) (Figure 3A) ประมาณการวามีปริมาณน้ำผึ ้งมาก
พอสมควร ทำการเตรียมคบเพลิง โดยสรางจากกิ่งไมแหงหอหุมดวยใบและกิ่งไมสด ทำการจุดและปนขึ้นไปบนตนไมที่ผึ้งทำรังอยู 
โดยปกติแลวสูงประมาณ 2-3 เมตร นำคบเพลิงที่ระอุดวยควันจอบริเวณใกลรังผึ้งเพื่อใหผึ้งบินหนี จากนั้นผึ้งท่ีทำรังอยูจะบินหนี
เหลือแตรังที่เต็มไปดวยน้ำหวาน ใชมีดพกที่พกมาคอยๆ บรรจงกรีดรังผึ้งลงโดยมีถังรองรับน้ำผึ้ง (เชน กระปองสีที่ลางทำความ
สะอาดแลว, ถังพลาสติก 3. ข้ันตอนการผลิตและขายน้ำผึง้ นำน้ำผึ้งใสถังหมักไว 1 คืน ทำการกรองโดยผาขาวบางลงในขวดภาชนะ
ที่ทำความสะอาดไว (ขวดเหลาใส, ขวดน้ำหวานเฮลูบอย) ปดปากขวดดวยถุงพลาสติกมัดดวยยางเสนใหมิดชิดหรือฝาขวดภาชนะ
เดิม (Figure 3B) ทั้งน้ี สำหรับสรรพคุณของน้ำผึ้งจากปาโกงกางจากการบอกเลาของชาวชุมชนปากพูน ระบุวาเปนน้ำผึ้งที่มาจาก
เกสรดอกไม 108 ชนิด มีความหวานธรรมชาติ ใส ไมขม เก็บรักษาไดนานหลายป รักษาโรคภัยไขเจ็บโดยเฉพาะข้ีทายรังผึ้งในกนรัง
ผึ้งสามารถนำมาดองยารักษาโรคสารพัดชนิด เพราะเปนการสั่งสมจากสิ่งที่ผึ้งผลิตจากธรรมชาติ โดยภูมิปญญาตีผึ้งแตกตางจาก
ชุมชนบานโคกพะยอม ตำบลละงู จังหวัดสตูลในรายงานของเสาวลักษณ รุงตะวันเรืองศรี และคณะ (2554) ที่เรียกวิธีการทำคบ
เพลิงไฟวา หัวหมี ท่ีทำจากวัสดุตางกันคือ ทางของตนมะพราวและเปลือกมะพราวไปกอไฟเพ่ือใหไดควัน แลวนำมารมควันท่ีรังของ
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ผึ้ง ทำใหผึ้งบินออกมา แลวทำการเก็บรังผึ้งเพื่อเอาน้ำผึ้ง และไดปริมาณ 142 ขวดตอป ซึ่งน้ำผึ้งจากอุโมงคโกงกางไดปริมาณ
มากกวาคิดเปนประมาณ 250-300 ขวดตอป 
 

 
 
Figure 3 Mangrove tunnel bees 
         A The nature of the nesting of royal bees on the branches of the Samae Dam tree.  

B honey obtained from mangrove tunnels  
 
4. การตรวจสอบคุณภาพของน้ำผ้ึงท่ีพบในพ้ืนท่ีปาอุโมงคโกงกาง และออกแบบตราสัญลักษณ และแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑ
น้ำผ้ึงอุโมงคโกงกางเพ่ือยกระดับเปนผลิตภัณฑอัตลักษณชุมชน 
 ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำผึ้งจากอุโมงคโกงกางทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ โดยการตรวจสอบทางกายภาพมี
ลักษณะเหลวขนเปนเนื้อเดียวกัน มีสีเหลืองทองใส ไมขุนทึบ ไมมีเศษละอองเกสร เศษตัวออนหรือดักแดปะปนอยู ไมแยกชั้น มี
กลิ่น รส เฉพาะตัวตามธรรมชาต ิและคาการทดสอบทางเคมี และชีวภาพซึ่งแสดงใน Table 4 เมื่อเทียบกับเกณฑมาตรฐานน้ำผึ้ง
ตามที่สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติกำหนด (2557) พบวา ผานคุณภาพลักษณะทางกายภาพ สวนคาการ
วิเคราะหทางดานเคมีสวนใหญอยูในเกณฑมาตรฐาน อาทิ, น้ำตาลซูโครสไมเกินรอยละ 5 ของน้ำหนัก, สารที่ไมละลายน้ำไมเกิน 
0.1% ของน้ำหนัก, คาเถาไมเกิน 0.6%, ปริมาณความเปนกรดทั้งหมดไมเกิน 50 mEq/kg, สารไฮโดรกซีเมททิลเฟอรฟวรัล 
(Hydroxymethylfurfural; HMF) ไมเกิน 80 mg/kg ซึ่งน้ำผึ ้งอุโมงคโกงกางมีคาเทากับ <0.20%, 0.029%, 0.57%, 28.93 
mEq/kg, 19.48 mg/kg ตามลำดับ สวนขอกำหนดดานจุลินทรีย(ทางชีวภาพ) ไมพบ Salmonella spp. ในน้ำผึ้ง 25 กรัม อยางไร
ก็ตามมีบางลักษณะเกินเกณฑมาตรฐานกำหนดเพียงเล็กนอย อาทิ, คาความชื้นไมเกิน 21% ของน้ำหนัก, น้ำตาลรีดิวซิงคิดเปน
น้ำตาลอินเวิรตไมนอยกวา 65% ของน้ำหนัก และคาไดแอสเทส (Diastase activity) ไมนอยกวา 3 ซึ่งน้ำผึ้งอุโมงคโกงกางมีคา
เทากับ 23.92%, 23.19% และ not detected ตามลำดับ สวนขอกำหนดดานจุลินทรีย (ทางชีวภาพ) ไมพบ Staphylococcus 
aureus ในน้ำผึ้ง 0.1 กรัมหรือมิลลิลิตร และจำนวนยีสตและราไมเกิน 10 โคโลนีตอน้ำผึ้ง 1 กรัมหรือมิลลิลิตร ซึ่งน้ำผึ้งอุโมงค
โกงกางพบมีคาเทากับ นอยกวา 1 CFU/0.1 g และ 1.6x103 CFU/g ตามลำดับ (Table 4) ซึ่งจากผลการตรวจสอบคุณภาพนำ้ผึ้ง
อุโมงคโกงกางสวนใหญอยูในเกณฑมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) กำหนด และ
บางสวนสามารถควบคุมคุณภาพการผลติเพ่ือใหผานเกณฑมาตรฐานคุณภาพทุกลักษณะไดในลำดับตอไป เพ่ือสามารถนำไปตอยอด
เปนผลิตภัณฑหลากหลายรูปแบบไดในอนาคต  
 ในการพัฒนาตราสัญลักษณของบรรจุภัณฑผลิตภัณฑน้ำผึ้งใชรูปแบบการพัฒนาแบบมีสวนรวมกับคนในชุมชนทองถ่ิน 
จากนั้นนำมาสรุปประเด็นและไดแนวคิดในการออกแบบตราสัญลักษณของผลิตภัณฑน้ำผึ้งปาชายเลน คือ ชื่อผลิตภัณฑ : “น้ำผึ้ง
อุโมงคโกงกาง” เปนผลิตภัณฑน้ำผึ้งปาธรรมชาติที่ชาวบานเขาไปเก็บเกี่ยวในชวงฤดูกาลของแตละป โดยมีปาโกงกางที่ขึ้นเองตาม
ธรรมชาติริมลำคลองแลวโนมก่ิงตนเขาหากันจนเปนอุโมงคตนโกงกางท่ีทอดยาวจนเปนเอกลกัษณประจำถ่ิน และอยูในปาชายเลนท่ี
อุดมสมบูรณ เปนแหลงทำมาหากินของชาวบานในทองถิ่นของตำบลปากพูนมาชานาน ซึ่งคุณสมบัติน้ำผึ้งเปนผึ้งปาที่บินมาหา
น้ำหวานจากดอกไมตางๆจากปาชายเลน ไดแก ตนโกงกาง ตนเสม็ด ตนแสม ตนลำพู เปนตน และทำรังบนตนไมตางๆ เหลาน้ี ทำ
ใหมีน้ำผึ้งท่ีมีรสชาติและกลิ่นธรรมชาติของดอกไมปาชายเลนท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะ (Table 5A) และแบบพัฒนาบรรจุภัณฑน้ำผึ้ง
โดยการศึกษาขอมูล/แนวคิดทฤษฎีพื ้นฐานของการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑน้ำผึ้ง จัดกระบวนการเทคนิคสนทนากลุม 
(Focus group) โดยกำหนดผูใหขอมูลหลัก (Key informant) ไดแก ผูนำ สมาชิกในชุมชน อาจารยมหาวิทยาลัย และผูท่ีเก่ียวของ
ดานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ โดยท่ีผูวิจยัเขาไปสังเกตการณและเขารวมกิจกรรมในการออกแบบและพัฒนาตนแบบบรรจุ
ภัณฑผลิตภัณฑน้ำผึ้งภายใตภูมิปญญาทองถ่ิน ซึ่งไดแบบบรรจุภัณฑ 4 ขนาดตางๆ ท้ังท่ีเปนขวดแกวและขวดบีบพลาสติก (Table 5B) 
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Table 4 Test results of honey samples from mangrove tunnels Pakpoon city Muang district Nakhonsithamarat 
province 

Parameters Result Standard criteria of the 
National Bureau of Agricultural 

Commodity and Food 
Standards  

Units 

Total Acidity 28.93 <50 mEq/kg 
Ash 0.57 <0.6 g/100g 
Diastase activity  ND >3 Gothe scale 
Hydroxymethylfurfural 19.48 <80 mg/kg 
Insoluble matter 0.029 <0.1 g/100g 
Moisture 23.92 <21 g/100g 
Reducing sugar 23.19 >65 g/100g 
Sucrose <0.20 <5 g/100g 
Yeasts and Molds 1.6x103 <10 CFU/g 
Staphylococcus aureus <1.0 ND CFU/0.1g 
Salmonella spp. ND  /25g 

ND คือ Not detected 
 

 
Figure 4 Logos and packaging designs for honey products of various sizes under the concept of honey 

wisdom, mangrove tunnel 
        A Designed honey product logo   B Various sizes of honey product packaging 
 
สรุปผล  

การศึกษาความหลากหลายของทรัพยากรพืชในอุโมงคปาโกงกาง ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช พบพันธุไมท้ังหมด 17 ชนิด 9 วงศ และ 10 สกุล ไดแก โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ ตะบูนขาว ตะบูนดำ ตาตุม
ทะเล ลำพู ลำแพน แสมขาว แสมดำ โปรงขาว โปรงแดง ฝาดดอกขาว ฝาดดอกแดง พังกาหัวสุมดอกขาว พังกาหัวสุมดอกแดง 
โพทะเล และสาคู โดยพันธุไมที่พบมากที่สุด คือ โกงกางใบใหญ โกงกางใบเล็ก และตาตุมทะเล ตามลำดับ สำหรับการศึกษาความ
หลากหลายของทรัพยากรสัตวในอุโมงคปาโกงกาง พบวามีความหลากหลายของพันธุสัตวท้ังสิ้น 41 วงศ 49 สกุล 51 ชนิด จัดอยูใน
กลุมสัตวมีกระดูกสันหลังท้ังสิ้น 20 วงศ 26 สกุล 27 ชนิด และสัตวไมมีกระดูกสันหลังท้ังสิ้น 21 วงศ 23 สกุล 24 ชนิด นอกจากน้ี
การตรวจสอบคุณภาพน้ำผึ้งที่ไดจากอุโมงคโกงกางพบวา คาทางกายภาค เคมี และชีวภาพสวนใหญอยูในเกณฑมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) กำหนด และสามารถยกระดับยกระดับผลิตภัณฑน้ำผึ้งเปนสินคาอัตลักษณของชุมชนตำบล
ปากพูนได โดยมีการออกแบบตราสัญลักษณและคัดเลือกแบบบรรจุภัณฑของน้ำผึ้งที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนปากพูน จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
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บทคัดยอ 
การทดลองมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบการปรับตัวของทุเรียนลูกผสมของกรมวิชาการเกษตร จำนวน 20 ลูกผสม กับ

พันธุการคา 5 พันธุ ดำเนินการป พ.ศ.  2559-2564 ปลูกที่ศูนยวิจัยพืชสวนตรัง ณ ภาคใตฝงตะวันตกของประเทศไทย (X : 
7.522846, Y : 99.399001) ลูกผสมสามารถจำแนกเปน 3 กลุมตามอายุเก็บเกี่ยว คืออายุการเก็บเกี่ยวสั้น 3 ลูกผสม ลูกผสมท่ี
ไดรับความพึงพอใจสูง คือ IIICN x M10-7 ลักษณะเดน มีเน้ือสีเหลืองเขม เน้ือแหง หวาน เน้ือละมุน กลิ่นหอมไมแรง กลุมอายุการ
เก็บเก่ียวปานกลาง 15 ลูกผสม ลูกผสมท่ีไดรับความพึงพอใจสูง คือ 10-432-6 และ ICN X M5-1-1 ลักษณะเดน เน้ือสีเหลืองทอง 
เน้ือละเอียด แหง เสนใยสั้น และกลิ่นหอมเฉพาะตัว และกลุมอายุการเก็บเก่ียวยาว 2 ลูกผสม ลูกผสมท่ีไดรับความพึงพอใจสูง คือ 
IIICN5-4-3-18 ลักษณะเดน เน้ือสีเหลืองเขม เน้ือหนา ละเอียด เน้ือแหง เสนใยนอย รสหวานนอย กลิ่นหอมไมแรง ทุเรียนลูกผสม
ท่ีไดรับการยอมรับโดยรวมจากเกษตรกรและผูบริโภค คือ 10-432-6 (พันธุจันทบุรี 7), 11-341-1 (พันธุจันทบุรี 4) และ ICN x M7-
5-2-2 (พันธุจันทบุรี 2) ในขณะที่ลูกผสมที่ยังไมไดรับการจดทะเบียนพันธุพืชแตไดรับการยอมรับ คือ 6-422-4, IIICN x M10-7 
และ IIICN6-1-4-7 แสดงใหเห็นถึงการปรับตัวที่เขากับสภาพแวดลอมและภูมิอากาศฝงตะวันตกของประเทศไทย และเหมาะสมท่ี
จะพัฒนาเปนพันธุการคา 
คำสำคัญ: ทุเรียนลูกผสม ทุเรียนพันธุการคา 

 
Abstract 

This research aimed to compare 20 hybrid durians from the Department of Agriculture to the 5 
commercial varieties. The research was conducted in 2016-2021 at Trang horticultural research centre, the 
Southern West coast of Thailand (X: 7.522846, Y: 99.399001). The researcher categorized those 20 hybrid durians 
into 3 groups based on time-life harvesting which were short, moderate, and long time-life harvesting and found 
that there were three short time-life harvesting groups were rated as the extremely sensory satisfaction level. 
There groups can be divided based on three harvesting period, three hybrids belong to short harvesting The 
hybrid IIICN x M10-7 gained the highest satisfaction with the appearance of dark yellow, fresh pulp, dry texture, 
sweet taste, smooth texture and mild smell. For the moderate harvesting period hybrids, there were 15 hybrid 
durians in the study and found that the highest rating score was 10-432-6 and ICN X M5-1-1. Their fresh pulp 
was golden yellow, fine, dry, short fibers and unique sweet volatile scent. For the last group, two hybrids of 
long-harvesting period. The researcher found that the long-time harvesting hybrids with high performance were 
IIICN5-4-3-18 with golden yellow colour, fresh pulp, large flesh, fine and dry texture, low fiber, moderate sweet 
taste, and mild smell. The hybrid durians that have been accepted by farmers and consumers were 10-432-6 
(Chanthaburi 7 var.), 11-341-1 (Chanthaburi 4 var.) and ICN x M7-5-2-2 (Chanthaburi 2 var.) While the hybrids that 
have not been registered but namely acceptable ones were 6-422-4, IIICN x M10-7 and IIICN6-1-4-7. Those 
hybrids were meaning adaptability to the environment and climate of the western coast of Thailand and suitable 
to develop for commercial varieties. 
Keywords: hybrid durians, commercial varieties 
 
บทนำ 

ทุเรียน (Durio zibethinus Murr.) ในประเทศไทยมีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูง แตมีพันธุการคาท่ีสำคัญไมก่ีพันธุ 
คือ หมอนทอง กานยาว ชะนี และกระดุม และมีพันธุทุเรียนพื้นเมืองที่มีลักษณะของเนื้อที่เปนเอกลักษณ และจดทะเบียนเปน
สินคาอัตลักษณของจังหวัด ในป พ.ศ. 2565 มีทุเรียนขึ้นทะเบียนกับทางกรมทรัพยสินทางปญญาทั้งหมด 11 ชนิด คือ ทุเรียน
จันท ทุเรียนปากชองเขาใหญ ทุเรียนชะนีเกาะชาง ทุเรียนในวงระนอง ทุเรียนสาลิกาพังงา ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ทุเรียน
หลินลับแลอุตรดิตถ ทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ ทุเรียนปราจีน ทุเรียนปาละอู และทุเรียนนนท (กรมทรัพยสินทางปญญา, 2565) 
ปจจุบันมีชองทางการตลาดและประชาสัมพันธการซื้อขายสินคาเกษตรทางสื่ออนไลนมากขึ้น ทำใหผู บริโภคทั้งภายในและ
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ตางประเทศไดรับขอมูลและทราบความหลากหลายของพันธุทุเรียนมากขึ้น ประกอบทั้งการขนสงก็สามารถทำไดสะดวก สงผลให
เกษตรกรผูปลูกทุเรียนมีการคนหาทุเรียนพันธุใหมท่ีมีลักษณะแตกตางออกไปจากพันธุการคาเดิม เพ่ือเพ่ิมชองทางการจำหนาย อีก
ทั้งคูคาทุเรียนจากประเทศจีนมีความตองการนำเขาทุเรียนจากไทยมาก ตามรายไดตอหัวของประชากรที่เพิ่มขึ้นโดยไมคำนึงถึง
ราคา ดังน้ันคุณภาพผลผลิตของเกษตรกรจึงเปนสิ่งสำคัญในการรักษาตลาดและสรางความเช่ือมั่นใหกับทุเรียนไทยในอนาคต (สวน
วิจัยเศรษฐกิจพืชสวน, 2563) เพื่อยกระดับการผลิตทุเรียนและสรางจุดขายที่เปนเอกลักษณ ศูนยวิจัยพืชสวนจันทบุรพีัฒนาพันธุ
ทุเรียนพันธุใหมภายใตโครงการศึกษาและเปรียบเทียบพันธุทุเรียนลูกผสมพันธุใหมทดแทนพันธุดั้งเดิม ในป พ.ศ. 2548 เพื่อใหได
พันธุทุเรียนลูกผสมพันธุใหมท่ีมีคุณภาพของเน้ือเปนไปตามความตองการของผูบริโภค และไดจดทะเบียนพันธุเปนพันธุแนะนำของ
กรมวิชาการเกษตร คือ พันธุจันทบุรี 1-10 (กรมทรัพยสินทางปญญา, 2564) ในข้ันตอนพัฒนาพันธุ ทุเรียนลูกผสมชุดน้ีใชเช้ือพันธุ
พอแมจากทุเรียนบานที่มีลักษณะดีเดนดานตางๆ ถายละอองเกสรรวมกับพันธุการคาปจจุบันแบบสลับพอแม เพื่อใหเกิดความ
แปรปรวนทางพันธุกรรม และปลูกคัดเลือกในสภาพแปลงปลูกของศูนยวิจัยพืชสวนจันทบุรี ภาคตะวันออกของประเทศไทย ใหได
พันธุทีมีลักษณะดีเดนดานตางๆ แตกตางออกไปจากพันธุพอแมเดิม (ทรงพล, 2551) แตดวยความแปรปรวนของพันธุทุเรียน
ลูกผสมที่เกิดขึ้น การปลูกเปรียบเทียบพันธุในสภาวะแวดลอมอื่นที่แตกตางกันออกไป มีวัตถุประสงคเพื่อกระจายชวงเวลาการ
ใหผลผลิตและศึกษาศกัยภาพของพันธุตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่มีผลตอการเจริญเติบโต ผลผลิตและองคประกอบ
ผลผลิตของทุเรียนลูกผสม โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใตซึ่งเปนแหลงผลิตที่สำคัญของประเทศไทยและเปนแหลงกระจายพันธุดั้งเดิม
ของทุเรียน ใหสามารถคัดเลือกพันธุทุเรียนลูกผสมที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูก และไดรับการยอมรับดานคุณภาพของผูบริโภคและ
เกษตรกรผูปลูก โดยใหความสำคัญดานการปรับตัวของพันธุทุเรียนตอสภาพอากาศรอนช้ืนและไดรับอิทธิพลจากมรสุมฝงตะวันตก
ของประเทศไทยท่ีมีฝนตกชุกตอเน่ือง การทนทานตอโรคและแมลง และคุณภาพของผลชวงเก็บเก่ียว 

การปลูกทุเรียนลูกผสมในสภาพแปลงของพ้ืนท่ีภาคใตฝงตะวันตกของประเทศไทย ไดคัดเลือกพ้ืนท่ีท่ีไดรับอิทธิพลมรสุม
จากทะเลฝงตะวันตกตลอดทั้งปและมีชวงเวลาฝนตกชุกยาวนานในระหวางการออกดอกและพัฒนาการของผล เปนแปลงทดลอง
ศูนยวิจัยพืชสวนตรัง ตั้งอยู อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง พิกัด X : 7.522846 และ Y : 99.399001 พ้ืนดินจัดอยูในกลุมชุดดินท่ี 42 เน้ือ
ดินเปนดินทรายจัดสีเทาที่มีชั้นดินดานอินทรีย สีน้ำตาลหรือแดงในดินลาง การระบายน้ำคอนขางเลวถึงดีปานกลาง และ กลุมชุด
ดินท่ี 43 เน้ือดินเปนดินทรายบางแหงมีเปลือกหอยปะปนอยูในเน้ือดิน มีการระบายน้ำดีมากเกินไป (โครงการสำรวจและจัดทำแผน
ที่น้ำบาดาลในชั้นหินปูน, 2549) ในป พ.ศ. 2558 ไดวิเคราะหปริมาณธาตุอาหารและคุณสมบัติดินในแปลงปลูกทุเรียนลูกผสมท่ี
ระดับดินชั้นบนและชั้นลาง พบความเปนกรด-ดาง (pH) มีคา 4.42/4.69 อินทรียคารบอน (OC) มีคา 0.65/0.43 เปอรเซ็นต 
อินทรียวัตถุ (OM) มีคา 1.12/0.74 เปอรเซ็นต ไนโตรเจน มีคา 0.06/0.04 เปอรเซ็นต ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน มีคา 
27.39/10.79 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม โพแทสเซียมท่ีเปนประโยชน มีคา 55.70/43.70 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม แคลเซียมท่ีแลกเปลี่ยนได
มีคา 0.21/0.24 cmolc/kg แมกนีเซียมท่ีแลกเปลี่ยนได มีคา 0.07/0.07 cmolc/kg ความตองการปูน มีคา 570/450 กิโลกรัมตอ
ไร การนำไฟฟา (ดิน:น้ำ 1:5) มีคา 0.03/0.02 ds/m และชนิดของเน้ือดินเปนดินรวนปนทราย/ดินรวนปนทราย ตามลำดับ 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 ตนทุเรียนลูกผสมและพันธุการคาจากแปลงปลูกโครงการการศึกษาและเปรียบเทียบพันธุทุเรียนลูกผสมพันธุใหมทดแทน
พันธุดั้งเดิม ท่ีปลูกในป พ.ศ. 2548 พ้ืนท่ี 15 ไร ณ ศูนยวิจัยพืชสวนตรัง วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block 
25 กรรมวิธี 10 ซ้ำ ประกอบดวย ทุเรียนลูกผสม 20 ลูกผสม คือ 5-222-12, 6-152-5, 6-413-7, 6-422-4, 7-121-12, 9-69-5, 10-
251-8-1, 10-251-8-2, 10-432-6, 11-241-9, 11-341-1, ICN x M5-1-1, ICN X M7-5-2-2, IIICN x M10-7, IIICN6-4, IIICN5-4-
3-6, IIICN5-4-3-18, IIICN6-1-4-7, IIICN6-2-1-13, IIICN6-3-1-5 และทุเรยีนพันธุการคา 5 พันธุ คอื กานยาว ชะนี หมอนทอง 
กระดุม และ สาลิกา ปฏิบัติดูแลตนทุเรียนตามคำแนะนำการปลูกทุเรียนของกรมวิชาการเกษตร  

บันทึกขอมูลทุเรียนอายุ 16 ป ในป พ.ศ. 2564 การเจริญเติบโตทางลำตน ประกอบดวย ความสูงของตน เสนรอบโคนตน
ท่ีความสูง 1 เมตรจากพ้ืนดิน และความกวางทรงพุม จัดกลุมและคดัเลือกลูกผสมตามอายุการเก็บเก่ียว 3 ระดับเปรียบเทียบกับพันธุ
การคา คือ อายุการเก็บเก่ียวสั้น (กระดุม) ปานกลาง (หมอนทอง) และยาว (กานยาว) ท่ีนอยกวา 105 วัน 105-135 วัน และ มากกวา 
135 วันหลังดอกบาน ตามลำดบั ผลผลติและองคประกอบผลผลิต ประกอบดวย อายเุก็บเก่ียว ความกวางผล ความยาวผล ความ
หนาเปลือก จำนวนพูสมบูรณ น้ำหนักผล สีเน้ือและเปอรเซ็นตเน้ือ และความพึงพอใจตอเน้ือทุเรียนดวยการประเมินรสชาตแิละ
คุณภาพเน้ือของทุเรียนลูกผสม ประกอบดวย ความมัน ความเหนียวเน้ือ ความละเอียดเน้ือ ความแรงกลิ่น ปริมาณเสนใยและความ
พึงพอใจโดยรวม 
 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 
1. การเจริญเติบโตทางลำตนของทุเรียนลูกผสม 

การเจรญิเติบโตทางลำตนของทุเรยีนลูกผสมและพันธุการคา พบวา ตนทุเรียนลูกผสมมีความสูงตนเฉลี่ย 6.15 เมตร โดย
ลูกผสม 6-422-4 นอยท่ีสุด (4.7 เมตร) และ 6-413-7 มากท่ีสุด (8.2 เมตร) ในขณะท่ีตนทุเรียนพันธุการคามีความสูงตนเฉลี่ย 5.76 
เมตร โดยพันธุกระดมุนอยท่ีสดุ (5.1 เมตร) และหมอนทองมากท่ีสุด (6.5 เมตร) เสนรอบโคนตนของทุเรียนลูกผสมเฉลี่ย 76.13 
เซนติเมตร โดยลูกผสม 11-241-9 นอยท่ีสุด (49.0 เซนติเมตร) และ 10-251-8-2 มากท่ีสุด (95.2 เซนติเมตร) ในขณะท่ีตนทุเรียน
พันธุการคามีเสนรอบโคนตนเฉลี่ย 72.9 เซนติเมตร โดยพันธุชะนีนอยท่ีสุด (61.7 เซนติเมตร) และหมอนทองมากท่ีสดุ (78.6 
เซนติเมตร) และความกวางของทรงพุมของทุเรียนลูกผสมเฉลีย่ 4.78 เมตร โดยลูกผสม 11-241-9 นอยท่ีสุด (3.4 เมตร) และ ICN x 
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M5-1-1 มากท่ีสุด (7.7 เมตร) ในขณะท่ีตนทุเรียนพันธุการคามีเสนรอบโคนตน เฉลี่ย 4.78 เมตร โดยพันธุชะนีนอยท่ีสุด (4.0 เมตร) 
และกานยาวมากท่ีสุด (4.8 เมตร) 
 

2. ผลผลิต องคประกอบผลผลิตและคุณภาพเนื้อของทุเรียนลูกผสม 
2.1 แบงตามกลุมอายุเก็บเกี่ยวเทียบกับพันธุการคา 3 กลุม 
กลุมท่ี 1 อายุการเก็บเกี่ยวสั้น  
อายุการเก็บเก่ียวนอยกวา 105 วันหลังดอกบาน 3 ลูกผสม ไดแก 10-251-8-1, IIICN x M10-7 และ IIICN5-4-3-6 ลูกผสม 

IIICN5-4-3-6 มีน้ำหนักผลมากท่ีสดุ (2.20 กิโลกรัม) และพันธุกระดมุนอยท่ีสุด (1.23 กิโลกรัม) ลูกผสม IIICN x M10-7 มีความกวาง
ผลมากท่ีสุด (16.53 เซนติเมตร) ลูกผสม IIICN5-4-3-6 มีความยาวผลมากท่ีสุด (19.90 เซนติเมตร) ในขณะท่ีพันธุกระดมุ มีความ
กวางและความยาวผลนอยท่ีสุดท่ี 12.77 และ 12.17 เซนติเมตร ตามลำดับ ลูกผสม 10-251-8-1 มีความหนาเปลือกมากท่ีสดุ (1.25 
เซนติเมตร) และพันธุกระดมุนอยท่ีสุด (0.50 เซนตเิมตร) พันธุกระดุมมีจำนวนพูสมบูรณตอผลมากท่ีสุด (5.33 พู) และลูกผสม 10-
251-8-1 นอยท่ีสุด (4.33 พู) พันธุกระดุมมีเปอรเซ็นตเน้ือมากท่ีสดุ (31.62 เปอรเซ็นต) และลูกผสม IIICN x M10-7 นอยท่ีสุด 
(27.23 เปอรเซ็นต) (ตารางท่ี 1) 

ทุเรียนลูกผสมท่ีไดรับการประเมินความดีเดนดานคณุภาพเน้ือในการรับประทานสด ไดแก ลูกผสม IIICN x M10-7 มี
ลักษณะดีเดนดานความมัน ความเหนียว แหง เน้ือคอนขางละเอียด ละมุน  กลิ่นหอมไมแรง ปริมาณเสนใยปานกลางแตไมเหนียว
ระหวางการเคี้ยวทำใหรูสึกมีเน้ือสมัผัสใหกับเน้ือทุเรียน เน้ือสีเหลอืงเขม (YO 14C) มีคะแนนความพึงพอใจรวมสูงท่ีสุด (2.4 
คะแนน) และสูงกวาพันธุกระดมุ (1.8 คะแนน) โดยเฉพาะดานความมัน ความเหนียวและความละเอียดเน้ือ 

กลุมอายุเก็บเก่ียวสั้นท่ีมีศักยภาพการผลิตและองคประกอบผลผลิตดี คือ ลูกผสม IIICN5-4-3-6 ท่ีมีความดีเดนดานจำนวน
พูสมบูรณและเปอรเซ็นตเน้ือใกลเคียงกับพันธุกระดุมและมีขนาดผลมากกวา เน้ือสีเหลืองเขม (YO 18B) แตไดรับการยอมรับดาน
คุณภาพเน้ือนอยกวาลูกผสม IIICN x M10-7 ลักษณะดเีดนอีกประการของลูกผสม IIICN x M10-7 สามารถใหผลผลติไดดีแมมีฝน
ตกชุกในชวงระหวางออกดอก แตมีขอดอยท่ีผลมีขนาดเล็ก น้ำหนักผล 1.77 กิโลกรัม ต่ำกวาเกณฑการคัดเลือกกำหนดไวท่ี 2.0 – 
4.5 กิโลกรัม (กรมวิชาการเกษตร, 2543)  แตการปฏิบัติดูแลตนทุเรยีนใหมีความพรอมตามระยะการเตรียมใบ การตดัแตงดอกและ
ผล และการใสปุยตามพัฒนาการผลท่ีเหมาะสมจะชวยเพ่ิมขนาดผลและปริมาณผลผลติตอตนได ในขณะท่ีลูกผสม 10-251-8-1 ซึ่ง
ไดรับการจดทะเบียนเปนพันธุจันทบุรี 3 มีลักษณะดเีดน คือ รสชาติดี เน้ือแหง เสนใยปานกลาง (กรมทรัพยสินทางปญญา, 2564) 
แตเมื่อนำมาปลูกในพ้ืนท่ีภาคใต พบวา เน้ือทุเรียนแสดงอาการฉ่ำน้ำและเปนไสซึมไดงาย สงผลใหคุณภาพดานรสชาตินอยตามไป
ดวย 

กลุมท่ี 2 อายุการเก็บเกี่ยวปานกลาง 
อายุการเก็บเก่ียวอยูระหวาง 105-135 วันหลังดอกบาน 15 ลูกผสม ไดแก 5-222-12, 6-152-5, 6-413-7, 6-422-4, 7-

121-12, 9-69-5, 10-251-8-2, 10-432-6, 11-241-9, 11-341-1, ICN x M5-1-1, ICN X M7-5-2-2, IIICN6-4, IIICN6-1-4-7 และ 
IIICN6-3-1-5 โดยพันธุชะนีและสาลิกาจัดอยูในกลุมน้ี ลูกผสม 11-341-1 มีน้ำหนักผลมากท่ีสุด (2.83 กิโลกรมั) และลูกผสม 9-69-
5 นอยท่ีสุด (0.87 กิโลกรัม) ลูกผสม 11-241-9 มีความกวางผลมากท่ีสุด (20.33 เซนติเมตร) พันธุหมอนทองมีความยาวผลมากท่ีสดุ 
(26.00 เซนติเมตร) ในขณะท่ีลูกผสม 9-69-5 มีความกวางและความยาวผลนอยท่ีสดุ (12.57 และ 14.57 เซนติเมตร ตามลำดับ) 
ลูกผสม 11-341-1 มีความหนาเปลือกมากท่ีสดุ (1.39 เซนติเมตร) ในขณะท่ีลูกผสม 11-241-9 และพันธุสาลิกามคีวามหนาเปลือก
นอยท่ีสุด (0.66 และ 0.66 เซนติเมตร ตามลำดับ) ลูกผสม 6-152-5, 6-422-4, 9-69-5, 11-341-1, ICN x M5-1-1, ICN X M7-5-
2-2, IIICN6-4, พันธุชะนีและหมอนทองมีจำนวน 5 พูตอผล ในขณะท่ีลูกผสม 6-413-7 มีจำนวนพูตอผลนอยท่ีสดุ (3.46 พู) และ
พันธุสาลิกามเีปอรเซ็นตเน้ือมากท่ีสุด (32.07 เปอรเซ็นต) ลูกผสม 6-413-7 มีเปอรเซ็นตเน้ือนอยท่ีสุด (16.99 เปอรเซ็นต)  
(ตารางท่ี 1) 

ทุเรียนลูกผสมท่ีไดรับการประเมินความดีเดนดานคณุภาพเน้ือในการรับประทานสด ไดแก ลูกผสม 10-432-6 และ ICN x 
M5-1-1 มีคะแนนความพึงพอใจรวมสูงท่ีสุด (2.8 คะแนน) ซึ่งมากกวาพันธุชะนี หมอนทองและสาลิกาซึ่งอยูในกลุมเดยีวกัน 10.71,  
32.14 และ 17.86 เปอรเซ็นต ตามลำดับ มีความดีเดนดานความมนั ความเหนียว เน้ือละเอียด เน้ือแหง กลิ่นหอมเฉพาะตัวไมแรง 
เสนใยปรมิาณนอยและสั้น โดยลกูผสม 10-432-6 ดีเดนดานความเหนียวเน้ือและเน้ือแหง และลูกผสม ICN x M5-1-1 ดีเดนดาน
กลิ่นหอมดึงดดูการรับประทาน แตมีขอดอยดานการสูญเสียคณุภาพเน้ือและความหวานไดงายเมื่อไดรับน้ำปริมาณมากในระหวาง
การพัฒนาของผลกอนเก็บเก่ียว ลกูผสม 6-422-4 มีคะแนนความพึงพอใจรวมรองลงมา (2.7 คะแนน) แตมีขอดอยท่ีเน้ือคอนขาง
เละ และมีกลิ่นแรง จากคณุลักษณะของเน้ือดังกลาวสอดคลองกับ นัสร ีและพาตีเมาะ (2564) รายงานวา ผูบริโภคทุเรยีนจังหวัด
ยะลาจะใหการยอมรับตอคุณภาพดานเน้ือสมัผสัปานกลางหรือมีปรมิาณเสนใยปานกลาง เน้ือสเีหลอืงสดใส รสหวานและกลิ่นไม
แรง มากกวาดานอ่ืนๆ 

กลุมอายุเก็บเก่ียวปานกลางท่ีมีศักยภาพการผลติและองคประกอบผลผลิตด ี คือ ลูกผสม 7-121-12 และ 11-341-1 มี
เปอรเซ็นตเน้ือสูง (31.06 และ 30.11 เปอรเซ็นต ใกลเคียงกับพันธุชะนี หมอนทองและสาลิกาซึ่งเปนพันธุการคา มีสีเน้ืออยูในกลุม
สีเหลืองเขม (YO 14C) และน้ำหนักผานเกณฑการคดัเลือก แตลูกผสม 11-341-1 มีลักษณะองคประกอบผลผลติดานเปลือกหนา 
จำนวนพูสมบูรณและขนาดผลมากกวา คะแนนความพึงพอใจรวมอยูในกลุมคอนขางสูง (2.5 คะแนน) ดีเดนดานความมันและเน้ือ
ละเอียด ในขณะท่ีลูกผสม 7-121-12 มีขอดอยดานเน้ือคอนขางหยาบ มีปริมาณเสนใยในเน้ือมากและมีกลิ่นคอนขางออน คะแนน
ความพึงพอใจนอย (2.1 คะแนน) ในขณะท่ีเมื่อพิจารณาดานคณุภาพเน้ือ พบวาลูกผสม 10-432-6 ท่ีมีเปอรเซ็นตเน้ือรองลงมา 
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(29.35 เปอรเซ็นต) แตไดรับการประเมินคะแนนความพึงพอใจรวมมากท่ีสดุในกลุม และมีคะแนนสงูสุดดานความมัน ความเหนียว
และความละเอียดเน้ือ มสีีเน้ืออยูในกลุมสเีหลืองเขม (YO 16A) นอกจากน้ันพบวาลูกผสม ICN x M7-5-2-2 ท่ีไดรับการจดทะเบียน
เปนพันธุจันทบุรี 2 มีความดีเดนดานการถายละอองเกสรในชวงท่ีมีฝนตกชุกยาวนานไดดีกวาลูกผสมอ่ืนๆ และสามารถพัฒนาเปน
ผลสมบูรณไดมาก ดีเดนดานกลิ่นหอมชวนรับประทาน แตมีอายุเก็บเก่ียวนานกวาการปลูกจังหวัดจันทบุรี (ทรงพล, 2548) มีคะแนน
ความพึงพอใจปานกลาง (2.4 คะแนน) ทุเรียนลูกผสมท้ัง 2 จึงเปนท่ีนาสนใจพัฒนากระบวนการผลิตและกำหนดชวงเวลาเก็บเก่ียว
ท่ีเหมาะสมเพ่ือใหมผีลผลติและคณุภาพเน้ือมากยิ่งข้ึน 

กลุมท่ี 3 อายุการเก็บเกี่ยวยาว  
อายุการเก็บเก่ียวยาวมากกวา 135 วันหลังดอกบาน 2 ลูกผสม ไดแก IIICN5-4-3-18 และ IIICN6-2-1-13 พันธุกานยาวมี

น้ำหนักผลมากท่ีสดุ (2.40 กิโลกรมั) และลูกผสม IIICN5-4-3-18 นอยท่ีสุด (1.78 กิโลกรัม) ลูกผสม IIICN6-2-1-13 มีความกวางผล 
ความยาวผล และความหนาเปลือกมากท่ีสุดท่ี 16.80 19.67 และ 0.99 เซนติเมตร ตามลำดับ ในขณะท่ีพันธุกานยาวนอยท่ีสดุท่ี 
15.50 15.57 และ 0.77 เซนติเมตร ตามลำดับ ลูกผสม IIICN6-2-1-13 มีจำนวนพูตอผลมากท่ีสุด (5 พู) และพันธุ กานยาว นอย
ท่ีสุด (4.67 พู) ลูกผสม IIICN6-2-1-13 มีเปอรเซ็นตเน้ือมากท่ีสุด (29.61 เปอรเซ็นต) ซึ่งสูงกวาพันธุกานยาว (28.78 เปอรเซ็นต) 
และลูกผสม IIICN5-4-3-18 นอยท่ีสุด (27.54 เปอรเซ็นต) (ตารางท่ี 1) 

ทุเรียนลูกผสมท่ีไดรับการประเมินความดีเดนดานคณุภาพเน้ือในการรับประทานสดของกลุม ไดแก ลูกผสม IIICN5-4-3-
18 ท่ีมีลักษณะดเีดนดานความมัน ความเหนียว เน้ือคอนขางละเอียด กลิ่นหอมไมแรง รสหวานนอย เสนใยปริมาณนอย สีเน้ืออยูใน
กลุมสเีหลืองเขม (YO 22C) แตท้ังน้ีพบวาคุณภาพเน้ือก็ยังนอยกวาทุเรียนในกลุมอายุเก็บเก่ียวสั้นและปานกลาง โดยเฉพาะลูกผสม 
IIICN6-2-1-13 ท่ีมีขอดอยดานความมันและความเหนียวเน้ือท่ีมีคะแนนอยูในระดับตำ่ (1.0 คะแนน)  

กลุมอายุเก็บเก่ียวยาวท่ีมีศักยภาพการผลิตและองคประกอบผลผลติดี คือ ลูกผสม IIICN6-2-1-13 มีเปลือกหนา จำนวนพู
สมบูรณ และเปอรเซ็นตเนื้อสูงที่สุดในกลุม แตน้ำหนักผลนอยกวาพันธุกานยาว ทั้งนี้ลูกผสม IIICN6-2-1-13 ไดรับการจดทะเบียน
เปนพันธุจันทบุรี 10 มีลักษณะดีเดน คือ มีรสชาติมันมาก เน้ือละเอียดและเหนียว (กรมทรัพยสินทางปญญา, 2564) แตเมื่อปลูกท่ี
ศูนยวิจัยพืชสวนตรัง พบวา คุณภาพเน้ือของทุเรียนดอยคุณภาพลง โดยเฉพาะความมันและความเหนียวเน้ือลดลงอยางมาก แสดง
ใหเห็นถึงการตอบสนองของพันธุตอสภาพภูมิอากาศของภาคใตไดไมดี ไมสามารถปรับตัวเขากับสภาพภูมิอากาศที่มีฝนตกชุก
ตอเน่ืองในรอบป ผลผลิตแสดงอาการเน้ือเละและพบอาการไสซึมไดงายชวงเก็บเก่ียว อีกท้ังการท่ีผลทุเรียนใชระยะเวลาในการสุก
นานจะทำใหผลไดรับความเสี่ยงตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศไดมาก เมื่อเปนพันธุทุเรียนที่ไมทนทานตอการไดรับปริมาณ
น้ำจำนวนมากจะสงผลใหคุณภาพของเน้ือไมดีตามไปดวย 

2.2 แบงตามคุณภาพผลผลิตและองคประกอบผลผลิตเปรียบเทียบกับพันธุการคา 
ทุเรียนลูกผสมที่มีความหนาเปลือกมากที่สุด คือ 11-341-1 ซึ่งมากกวาพันธุการคาทุกพันธุ ในขณะเดียวกันมีน้ำหนักผล

มากกวาพันธุกานยาว ชะนี กระดุมและสาลิกาที่ 15.19, 17.67, 56.34 และ 60.07 เปอรเซ็นต ตามลำดับ แตนอยกวาหมอนทอง 
13.07 เปอรเซ็นต รวมทั้งมีจำนวนพูสมบูรณ 5 พู และเปอรเซ็นตเนื้อสูงกวา 30 เปอรเซ็นต ซึ่งผานตามเกณฑการคัดเลือกของ
มาตรฐานทุเรียนของประเทศไทย  (กรมวิชาการเกษตร, 2543) ลักษณะของเน้ือมีความดีเดนดานความมันและเน้ือละเอียด คะแนนความ
พึงพอใจรวมสูงกวาพันธุกานยาว หมอนทอง กระดุมและสาลิกา 28, 24, 28 และ 8 เปอรเซ็นต ตามลำดับ และอยูในระดับเดียวกับ
พันธุชะนี ซึ่งเปนระดับท่ีมากท่ีสุดของกลุมทุเรียนพันธุการคา แสดงใหเห็นถึงความนิยมบริโภคทุเรียนของจังหวัดตรัง ท่ีมีความชอบ
ดานเนื้อละเอียด สีเหลืองเขม รสชาติมันและมีกลิ่นหอมคอนขางแรง ซึ่งสอดคลองกับลูกผสม 10-432-6และ ICN x M5-1-1 ท่ี
ไดรับคะแนนความพึงพอใจรวมมากที่สุดและมีความดีเดนดานดังกลาว โดยเฉพาะดานความหอมที่มีคะแนนคอนขางสูงรองจาก
พันธุสาลิกา อยางไรก็ตาม ภัทรา (2534) รายงานวา สาเหตุของกลุมคนภาคกลางท่ีไมชอบรับประทานทุเรียนเน่ืองจากกลิ่นแรงมาก
ที่สุดถึง 61.1 เปอรเซ็นต และจะกลับมารับประทานทุเรียนถามีพันธุที่มีกลิ่นนอยลง ดังนั้นการคัดเลือกพันธุจำเปนตองทราบพื้นท่ี
เปาหมายวาตองการกระจายผลผลิตไปท่ีภูมิภาคใด  

การพัฒนาพันธุของทุเรียนลูกผสมที่ไดรับการนำมาปลูกเปรียบเทียบในพื้นที่ภาคใตชุดนี้ โดยแหลงที่มาของพอแมพันธุ 
คือ ทุเรียนพ้ืนบานท่ีมีลักษณะดีเดนดาน เน้ือสัมผัส กลิ่น และรสชาติท่ีเปนเอกลักษณ ไดแกพันธุ นกหยิบ ชมพูศรี กบพิกุล พวงมณี 
ถายละอองเกสรผสมขามพันธุกับพันธุ การคาที ่มีลักษณะทางเกษตรที่ดีและไดรับการยอมรับ ไดแกพันธุ ชะนี กานยาว และ
หมอนทอง เพื่อใหไดทุเรียนพันธุใหมที่ผลผลิตมีคุณภาพสูง ไดมาตรฐาน และมีอายุเก็บเกี่ยวตางกันเพื่อสามารถกระจายชวงเวลา
การใหผลผลิต ลดการออกสูตลาดในชวงเวลาเดียวกัน แกปญหาผลผลิตลนตลาดและราคาตกต่ำ (ทรงพล, 2551) สามารถคัดเลือก
ลูกผสมที่มีลักษณะดีเดนของผลผลิตดานตางๆ และปรับตัวไดเหมาะสมกับพื้นที่ภาคใต แตยังมีความไมสม่ำเสมอของผลผลิต ทั้งน้ี
เกิดจากการปลูกทุเรียนลูกผสมในสภาพแปลงตามแผนการทดลองทางสถิติท่ีมีการจัดเรียงการปลูกตนพันธุแบบสุมสมบูรณ ทำใหมี
ขอจำกัดดานการควบคุมปริมาณน้ำตามชวงพัฒนาการของดอกและผล ซึ่งเปนวิธีการท่ีสงผลตอคุณภาพของทุเรียนโดยตรง การนำ
ลูกผสมที่มีลักษณะดีและไดรับการคัดเลือกแตละพันธุไปปลูกในสภาพแปลงเชิงพาณิชยยังมีความจำเปนที่สามารถทำใหทุเรียน
แสดงศักยภาพของพันธุออกมาไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
 
3. การคัดเลือกพันธุทุเรียนลูกผสมท่ีเหมาะสมกับการปลูกในพ้ืนท่ีจังหวัดตรัง 

ทุเรียนลูกผสมท่ีไดรับการยอมรับดานคุณภาพเนื้อและมีคะแนนความพึงพอใจรวมสูงสุด คือ ลูกผสม 10-432-6 โดดเดน
ดานเนื้อละเอียด รสชาติมันและเนื้อเหนียว ลูกผสม ICN x M5-1-1 โดดเดนดานเนือ้ละเอียด รสชาติมัน เนื้อแหงและกลิ่นหอมนา
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รับประทาน นอกจากน้ีพบวาบางลูกผสมมีคะแนนความพึงพอใจรวมนอยลงมาแตมีความโดดเดนดานคุณสมบัติของเน้ือทุเรียนบาง
ลักษณะ ไดแก ลูกผสม 11-341-1 เน้ือละเอียด เน้ือแหง กลิ่นไมแรง รสหวานกลมกลอม ทนตออาการไสซึม ลูกผสม ICN x M7-5-
2-2 เนื้อละเอียด เสนใยนอย กลิ่นหอมมาก ลูกผสม IIICN x M10-7 เนื้อแหงและกรอบ รสขาติมัน หวานละมุน กลิ่นไมแรง และ
ลูกผสม IIICN6-1-4-7 เน้ือเหนียวและละเอียดมาก รสชาติมัน กลิ่นหอมข้ึนจมูกเหมาะรับประทานหาม (ตารางท่ี 2) 

ทุเรียนลูกผสมท่ีไดรับการปลูกประเมินผลผลิตและคุณภาพผลผลติในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกท่ีไดรับการจดทะเบียนพันธุจาก
กรมวิชาการเกษตร และไดรับการยอมรับจากผูบริโภคในภาคใต คือ ลูกผสม 10-432-6 (พันธุจันทบุรี 7), 11-341-1 (พันธุจันทบุรี 
4) และ ICN x M7-5-2-2  (จันทบุรี 2) โดยเฉพาะลูกผสม 11-341-1 มีการตอบสนองตอพื้นที่ปลูกไดดีทั้งดานการเจริญเติบโตดี 
ผลผลิตสูงและคุณภาพผลผลิตไดรบัการยอมรบัจากผูบรโิภค และเน้ือคอนขางทนตอการเกิดอาการไสซึม (กรมทรัพยสินทางปญญา, 
2564) ในขณะท่ีลูกผสม 10-251-8-1 (พันธุจันทบุรี 3) ลูกผสม 11-241-9 (พันธุจันทบุรี 84-6) และลูกผสม IIICN6-2-1-13 (พันธุ
จันทบุรี 10) ท่ีไดรับการคัดเลือกและจดทะเบียนพันธุแนะนำใหปลูกในพื้นที่ภาคตะวันออก แตพบวาไมสามารถปรับตัวเขากับ
สภาพภูมิอากาศของภาคใต โดยเฉพาะการสูญเสียคุณภาพเน้ือดานความมันและความเหนียวเน้ือ เมื่อผลสุกเน้ือคอนขางเละ รสจืด 
คุณภาพของเนื้อสัมผัสไมดี ไดรับความพึงพอใจนอยจากผูบริโภค เปนที่นาสนใจวาลูกผสม 6-422-4 ลูกผสม, IIICN x M10-7 และ
ลูกผสม IIICN6-1-4-7 เมื่อปลูกท่ีศูนยวิจัยพืชสวนตรังไดรับการประเมินความพึงพอใจรวมอยูในระดับสูง คุณภาพเน้ือท่ีสำคัญแตละ
ลักษณะอยูในระดับดี มีความโดดเดนเหมาะสมกับการบริโภคแตกตางออกไปจากการคัดเลือกที่จังหวัดจันทบุรี และยังไมเปนพันธุ
คัดเลือกของศูนยวิจัยพืชสวนจันทบุรีท่ีเปนผูพัฒนาพันธุในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก แสดงใหเห็นถึงการปรับตัวของทุเรียนลูกผสมชุดใหม
ที่สามารถเจริญเติบโตไดดีในพื้นที่ภาคใต ที่มีชวงสภาวะอากาศคอนขางชื้น มีชวงเวลาฝนตกชุกตอเนื่องยาวนานและผลผลิต
คอนขางทนตอการเกิดอาการไสซึม เหมาะสมในการพัฒนาเปนพันธุท่ีมีศักยภาพในการผลิตเชิงการคาในพ้ืนท่ีภาคใตสำหรับแนะนำ
ใหเกษตรกรปลูกเปนพันธุทางเลือกใหม 
 

 

 
Figure 1 Fruit characteristic and flesh ripe colour of 25 varieties hybrid durians : 5-222-12 (#1), 6-152-5 (#2), 6-
 413-7 (#3), 6-422-4 (#4), 7-121-12 (#5), 9-69-5 (#6), 10-251-8-1 (#7), 10-251-8-2 (#8), 10-432-6 (#9), 11-
 241-9 (#10), 11-341-1 (#11), ICNxM 5-1-1 (#12), ICNxM 10-7 (#13), ICNxM 7-5-2-2 (#14), IIICN 5-4-3-6 (#15), 
 IIICN 5-4-3-18 ( #16), IIICN 6-1-4-7 ( #17), IIICN 6-2-1-13 ( #18), IIICN 6-3-1-5 ( #19), IIICN 6-4 ( #20) Kanyao 
 (#21) Cha ni (#22) Monthong (#23) Kradom (#24) and Salika (#25) 
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สรุปผล 

การแสดงออกของการเจริญเติบโต ผลผลิตและองคประกอบผลผลิตของทุเรียนลูกผสมท่ีไดรับการพัฒนาพันธุในพ้ืนท่ีภาค
ตะวันออก เมื่อนำมาปลูก ณ ศูนยวิจัยพืชสวนตรัง จังหวัดตรัง พ้ืนท่ีแปลงทดลองตั้งอยูริมฝงทะเลดานทิศตะวันตกของประเทศไทย 
และไดรับอิทธิพลของลมมรสุมที่เปลี่ยนแปลงตลอดทั้งป สงผลใหสามารถจัดกลุมทุเรียนลูกผสมตามอายุการเก็บเกี่ยวสั้นได 3 
ลูกผสม ลูกผสมท่ีมีความดีเดนดานผลผลติและองคประกอบผลผลติ คือ IIICN5-4-3-6 และดีเดนดานคุณภาพเน้ือ คือ IIICN x M10-
7 กลุมอายุการเก็บเกี่ยวปานกลางได 15 ลูกผสม ลูกผสมที่มีความดีเดนดานผลผลิตและองคประกอบผลผลิต คือ 7-121-12 และ 
11-341-1 และดีเดนดานคุณภาพเน้ือ คือ 10-432-6 และ ICN x M5-1-1 กลุมอายุการเก็บเก่ียวยาวได 2 ลูกผสม ลูกผสมท่ีมีความ
ดีเดนดานผลผลิตและองคประกอบผลผลติ คือ IIICN6-2-1-13 และดีเดนดานคุณภาพเน้ือ คือ IIICN5-4-3-18 ทุเรียนลูกผสมท่ีไดรบั
การยอมรับดานคุณภาพเนื้อและมีคะแนนความพึงพอใจรวมสูงสุด คือ 10-432-6 และ  ICN x M5-1-1 โดดเดนดานเนื้อละเอียด 
รสชาติมัน เนื้อเหนียว ลูกผสม และกลิ่นหอมสงเสริมการรับประทาน ทุเรียนลูกผสมที่ไดรับการจดทะเบียนพันธุและไดรับการ
ยอมรับจากผูบริโภค คือ 10-432-6 (พันธุจันทบุรี 7), 11-341-1 (พันธุจันทบุรี 4) และ ICN X M7-5-2-2  (จันทบุรี 2) ทุเรียน
ลูกผสมท่ียังไมไดรับการจดทะเบียนพันธุแตท่ีไดรับการประเมินความพึงพอใจรวมอยูในระดับสูง ไดรับการยอมรับดานคุณภาพเน้ือ
และกลิ่นที่เปนเอกลักษณ เหมาะสมกับการบริโภค คือ 6-422-4, IIICN x M10-7 และ IIICN6-1-4-7 เปนขอมูลการตอบสนองของ
พันธุและการปรับตัวของทุเรียนลูกผสมชุดใหมท่ีเหมาะสมคัดเลอืกเปนทุเรียนพันธุทางเลือกใหมที่มีศักยภาพการผลิตเชิงการคาใน
พ้ืนท่ีภาคใตสำหรับแนะนำเกษตรกร 
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Table 1 Fruit characteristic and yield component of 25 varieties hybrid durians belong to mid, short and long harvest group. 
Hybrid/Varieties  Fruit size (cm)  Rind thick (cm)  Number of fertile lobe  Fruit weight (kg)  Flesh ripe 

colour 
 Edible flesh 

percentage (%)   wide length      
2/5-222-12  14.67c 22.33abc  1.26bc  4.67ab  2.20-e  YO 14C  26.90a-e 
2/6-152-5  17.83b 18.00b-g  1.19bc  5.00ab  2.23a-e  YO 14C  29.66abcd 
2/6-413-7  15.05bc 20.62a-f  1.19bc  3.46c  1.63b-f  YO 15B  16.99f 
2/6-422-4  15.47bc 19.83a-f  1.11bc  5.00ab  1.87b-f  YO14C  22.29def 
2/7-121-12  17.40b 19.03b-f  0.95bcd  4.67ab  2.33a-d  YO 24B  31.06ab 
2/9-69-5  12.57d 14.57efg  0.92bcd  5.00ab  0.87f  YG 12C  26.99a-e 
1/10-251-8-1  15.37bc 17.57b-g  1.25bc  4.33b  1.43c-f  Y 11A  29.90abc 
2/10-251-8-2  15.00bc 16.67c-g  1.30ab  4.33b  1.83b-f  YO 16A  21.31ef 
2/10-432-6  13.67c 18.83 b-f  1.03bc  4.67ab  1.87b-f  YO 16A  29.35a-d 
2/11-241-9  20.33a 21.83a-d  0.66cd  4.33b  2.15a-e  YO 16A  18.69f 
2/11-341-1  17.93b 23.37ab  1.39a  5.00ab  2.83ab  YO 14C  30.11abc 
2/ICN x M5-1-1  13.43c 19.50a-f  0.94bcd  5.00ab  1.77b-f  YO 15B  27.74a-e 
2/ICN X M7-5-2-2  13.13c 16.87b-g  0.91bcd  5.00ab  0.97f  YO 17C  24.99a-f 
1/ IIICN x M10-7  16.53bc 18.77b-f  1.11bc  5.00ab  1.77b-f  YO 14C  27.23a-e 
2/IIICN6-4  14.50c 18.50b-g  1.06bc  5.00ab  1.53c-f  Y 13C  23.51c-f 
1/IIICN5-4-3-6  14.77c 19.90a-f  0.81bcd  5.00ab  2.20a-e  YO 18B  29.20a-d 
3/IIICN5-4-3-18  15.50bc 16.97b-g  0.86bcd  4.96ab  1.78b-f  YO 22C  27.54a-e 
2/IIICN6-1-4-7  15.07bc 19.43b-f  0.98bcd  4.67ab  1.80b-f  Y 13B  27.38a-e 
3/IIICN6-2-1-13  16.80bc 19.67a-f  0.99bcd  5.00ab  2.23a-e  YO 17B  29.61a-d 
2/IIICN6-3-1-5  17.43b 17.67b-g  0.87bcd  4.67ab  1.83b-f  Y 13B  24.44b-f 
3/Kanyao  15.50bc 15.57d-g  0.77bcd  4.67ab  2.40abc  Y 13C  28.78a-e 
2/Cha ni  14.17c 20.83a-e  1.15bc  5.00ab  2.33a-d  Y 13B  31.74ab 
2/Monthong  19.30ab 26.00a  0.92bcd  5.00ab  3.20a  Y 10C  31.89ab 
1/Kradom  12.77d 12.17g  0.50d  5.33a  1.23def  Y 8B  31.62ab 
2/Salika  13.10cd 13.60fg  0.66cd  4.67ab  1.13ef  YO 18A  32.07a 
F-test  ** **  **  *  **  NA  ** 
C.V. (%)  9.6 10.4  19.2  9.5  18.2  -  16.9 

Note:  * and ** means within the same column followed by different letters are significantly different by Duncan’s Multiple Range Test at 5% and 1% level, respectively. 
NA : Non analysis, Harvesting period : 1/ short-harvest group, 2/ mid-harvest group, 3/ long-harvest group  
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Table 2 The gained satisfaction on 20 hybrids and 5 varieties of durian. 

Note:  ** means within the same column followed by different letters are significantly different by Duncan’s 
Multiple Range Test at 1% level. 
NA : Non analysis 
The gained satisfaction : 1 – low / 2 – moderate / 3 – high 

Hybrids/Varieties Tender creamy Fresh Sticky Flesh fine Odor Fiber Over all 
5-222-12 2.7ab 2.7ab 3.0 2.0 2.0ab 2.6abc 
6-152-5 2.3abc 3.0a 3.0 1.0 1.0b 2.3a-f 
6-413-7 1.5cd 2.6abc 3.1 0.9 2.6ab 2.0c-g 
6-422-4 3.0a 2.3a-d 3.0 2.3 2.0ab 2.7ab 
7-121-12 3.0a 2.7ab 1.7 1.0 3.0a 2.1b-g 
9-69-5 1.0d 1.0f 1.0 1.0 3.0a 1.0h 
10-251-8-1 2.1a-d 2.0a-e 1.2 2.1 2.0ab 1.9d-g 
10-251-8-2 2.0a-d 2.7ab 2.7 2.0 2.0ab 2.3a-f 
10-432-6 3.0a 3.0a 3.0 2.0 1.3ab 2.8a 
11-241-9 1.3cd 1.3ef 3.0 2.0 2.0ab 1.9d-g 
11-341-1 2.7ab 2.3a-d 3.0 2.0 1.0b 2.5a-d 
ICN x M5-1-1 3.0a 2.7ab 3.0 2.3 1.7ab 2.8a 
ICN X M7-5-2-2 2.3abc 2.3a-d 3.0 2.0 1.0b 2.4a-e 
IIICN x M10-7 2.7ab 2.7ab 2.7 1.7 2.7ab 2.4a-e 
IIICN6-4 1.9a-d 1.4def 1.5 2.0 2.9ab 1.7g 
IIICN5-4-3-6 1.7bcd 1.7c-f 2.0 1.7 2.7ab 1.8fg 
IIICN5-4-3-18 2.0a-d 2.1a-e 2.6 1.5 2.1ab 2.1b-g 
IIICN6-1-4-7 2.0a-d 1.7c-f 2.7 1.7 2.0ab 2.0c-g 
IIICN6-2-1-13 1.0d 1.0f 2.0 2.0 1.0b 1.5gh 
IIICN6-3-1-5 2.0a-d 2.3a-d 2.7 1.3 2.0ab 2.1b-g 
Kanyao 1.3cd 1.7c-f 2.7 1.3 2.7ab 1.8fg 
Cha ni 3.0a 3.0a 2.3 1.7 1.3ab 2.5a-d 
Monthong 2.7ab 1.7c-f 2.0 1.3 1.7ab 1.9d-g 
Kradom 1.7bcd 1.7c-f 2.0 2.0 1.7ab 1.8efg 
Salika 1.7bcd 2.0b-e 3.0 2.7 1.3ab 2.3a-f 
F-test ** ** NA NA ** ** 
C.V. (%) 28.5 25.9 22.1 28.4 30.2 17.8 
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การจำแนกลักษณะพันธุกรรมโดยสัณฐานวิทยาของถั่วเขียวผิวดำ 
Classification of Black Gram Germplasm Characters by Morphology 
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บทคัดยอ  
การอนุรักษและใชประโยชนเช้ือพันธุกรรมถ่ัวเขียวผิวดำ มีวัตถุประสงคเพ่ืออนุรักษ ฟนฟู จำแนก และประเมินคุณคาเช้ือ

พันธุกรรมถั่วเขียวผิวดำ จำนวน 100 พันธุ/สายพันธุ ดำเนินงานที่ศูนยวิจัยพืชไรชัยนาท ในฤดูแลง ป 2565 เก็บขอมูลตาม 
Mungbean Descriptors ของ IBPGR (1980) เพื่อจัดทำเปนฐานขอมูลพืช พบวา ผลผลิตตอตนของถั่วเขียวผิวดำอยูระหวาง 
2.80-17.4 กรัม ขนาดเมล็ดจากน้ำหนัก 1,000 เมล็ด อยูระหวาง 21.0-62.0 กรัม จำนวนฝกตอตนอยูระหวาง 14.2-68.2 ฝก 
จำนวนเมล็ดตอฝกอยูระหวาง 5.20-12.8 เมล็ด ความสูงตนอยูระหวาง 26.6-92.2 เซนติเมตร อายุถึงวันออกดอก 50 เปอรเซ็นต
อยูระหวาง 32.0-52.0 วัน อายุเก็บเกี่ยวอยูระหวาง 62.0-93.0 วัน โดยเชื้อพันธุกรรมถั่วเขียวผิวดำ ทั้ง 100 พันธุ/สายพันธุ มี
รูปแบบการเจริญเติบโตเปนแบบตั้งตรง (erect) จำนวน 74 พันธุ/สายพันธุ แบบกึ่งตั้งตรง (semi-erect) จำนวน 16 พันธุ/สาย
พันธุ และแบบเลื้อย (viny) จำนวน 10 พันธุ/สายพันธุ สวนใหญมีสีกลีบดอกเปนสีเหลืองอมเขียว จำนวน 70 พันธุ/สายพันธุ 
รูปรางฝกแกเปนแบบคอนขางแบน (semi-flat) (81 พันธุ/สายพันธุ) รูปรางเมล็ดเปนรูปทรงกระบอก (cylindrical) จำนวน 82 
พันธุ/สายพันธุ และสีเมล็ดสวนใหญเปนสีดำ (90 พันธุ/สายพันธุ) จากขอมูลท่ีบันทึก พบวา มี 8 พันธุ/สายพันธุ ท่ีมีความดีเดนดาน
ผลผลิตและขนาดเมล็ด คัดเลือกเขาสูโครงการปรับปรุงและพัฒนาพันธุถ่ัวเขียวผิวดำตอไป 
คำสำคัญ: ถ่ัวเขียวผิวดำ เช้ือพันธุกรรม การฟนฟู การจำแนก  

 
Abstract  

 This research is part of the conservation and utilization of black gram. The objectives of the research 
were to conserve, regenerate, characterize and evaluate black gram genetic resources. One hundred accessions 
of black gram were grown in an experimental plot at Chai Nat Field Crops Research Center in 2022. The data 
were recorded following the mungbean descriptors of International Board for Plant Genetic Resources ( IBPGR). 
The results found that seed yield per plant of black gram was 2.80-17.4 g. Seed size varied from 21.0-62.0 g. 
Plant height ranged from 26.6-92.2 cm. and the number of pods/plant was 14.2-68.2 pods. The number of 
seeds/pod was 5.20-12.8 seeds. The days to 50% flowering were 32.0-52.0 days while the maturity ranged from 
62.0-93.0 days. There was the growth type in erect type for 74 accessions, semi-erect type for 16 accessions 
and viny type for 10 accessions. Most of the petal color were greenish yellow (70 accessions). Most of the pod 
shape at maturity stage were semi-flat (81 accessions) and most of the seed color were black (90 accessions). 
Eight accessions were selected for further breeding program.  
Keywords: black gram, genetic resources, regenerate, characterization 
 
บทนำ  
 ถั่วเขียวผิวดำ (Vigna mungo (L.) Hepper) เปนพืชลมลุก ลำตนมีทั้งตั้งตรง (erect) ทอดยอด (semi-erect) หรือเลื้อย 
(viny) มีลักษณะใกลเคียงกับถ่ัวเขียวผิวมันแตฝกมีขนาดสั้นกวา และซอนอยูในทรงพุมมากกวา ถ่ัวเขียวผิวดำจัดอยูในกลุมพืชท่ีมีคุณคา 
โดยผลผลิตสวนใหญจะนำไปใชในอุตสาหกรรมการเพาะถ่ัวงอก การอนุรักษเช้ือพันธุกรรมถ่ัวเขียวผิวดำท่ีมีอยูใหมีความหลากหลายทาง
พันธุกรรม เพื่อประโยชนทางการปรับปรุงพันธุใหไดพันธุดีจึงเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่ง เนื่องจากเปนการรวบรวม จำแนกเชื้อพันธุกรรมท่ี
เก็บรักษา และเพ่ือประเมินศักยภาพในการใหผลผลิตและคุณภาพ และลักษณะทางการเกษตรท่ีสำคัญ รวมท้ังเพ่ือจัดเก็บขอมูลใหเปน
ระบบ ท่ีงายและสะดวกตอการใชประโยชน ความหลากหลายของเช้ือพันธุกรรมถ่ัวเขียวผิวดำท่ีมีอยูในประเทศไทย เปนผลเน่ืองมาจาก
การนำเขาเชื้อพันธุกรรมถั่วเขียวผิวดำจากแหลงปลูกตางๆ ทั่วโลก โดยไดรับความรวมมือในการแลกเปลี่ยนเชื ้อพันธุจากองคกร
ตางประเทศ เชน Asian Vegetable Research Development Centre (AVRDC) การสำรวจและรวบรวมพันธุถั่วเขียวผิวดำพื้นเมือง
จากแหลงปลูกตาง ๆ ของประเทศไทย การฉายรังสี และการผสมขามระหวางพันธุที่มีลักษณะดี ผลผลิตสูง คุณภาพดี ตรงตามความ
ตองการของตลาด เมื่อไดเช้ือพันธุกรรมถ่ัวเขียวผิวดำจากแหลงตาง ๆ มาแลว  ข้ันตอนท่ีสำคัญข้ันแรกในการปรับปรุงพันธุถ่ัวเขียวผิวดำ 
คือ การรวบรวม จำแนกลักษณะประจำพันธุ การประเมินคุณคา และการบันทึกลักษณะเช้ือพันธุกรรมถ่ัวเขียวผิวดำ 
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อุปกรณและวิธีการ  
 ถ่ัวเขียวผิวดำไดรับการอนุรักษเช้ือพันธุกรรมไวโดยเก็บรักษาไวท่ีศูนยวิจัยพืชไรชัยนาท และธนาคารเช้ือพันธุพืชของกรม
วิชาการเกษตร ในป 2565 มีการปลูกฟนฟูเปนเชื้อพันธุรุนใหม จำแนกและประเมินคุณคาของเชื้อพันธุกรรม จำนวน 100 พันธุ/
สายพันธุ ดำเนินการที่ศูนยวิจัยพืชไรชัยนาท โดยปลูกถั่วเขียวผิวดำสายพันธุละ 2 แถว แถวยาว 5 เมตร ระยะระหวางแถว 50 
เซนติเมตร ระยะระหวางตน 10 เซนติเมตร ใสปุยเคมี 12-24-12 อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร รองพ้ืนกอนปลูก ใหน้ำ ปองกันกำจัดโรค 
แมลงศัตรูและวัชพืชตามความจำเปน 
 ทำการประเมินลักษณะประจำพันธุ บันทึกลักษณะท่ีสำคัญทางการเกษตรของถ่ัวเขียวผิวดำ ตั้งแตงอกจนถึงเก็บเก่ียวตาม 
Descriptors ของ IBPGR (1980) รวมทั้งหมด 27 ลักษณะ และเก็บเก่ียวตามอายุสุกแกของถั่วเขียวผิวดำแตละสายพันธุ ถายภาพ
ลักษณะทรงตนขณะเจริญเติบโต ลักษณะฝก และเมล็ดหลังการเก็บเกี ่ยว (Figure 1-3 ) การแสดงผลขอมูลเลือกเฉพาะ
องคประกอบผลผลิตและลักษณะทางสัณฐานวิทยาท่ีสำคัญ บันทึกขอมูลในโปรแกรม Microsoft Excel เพ่ือจัดทำเปนฐานขอมูล 
 

ผลและวิจารณผลการทดลอง  
ผลการจำแนกฟนฟูและประเมินคณุคาเช้ือพันธุกรรมถ่ัวเขียวผิวดำ ผลดังน้ี 

 ลักษณะทางการเกษตร 
- ผลผลิตตอตน เช้ือพันธุกรรมถ่ัวเขียวผิวดำถ่ัวเขียวผิวดำ จำนวน 100 สายพันธุ ใหผลผลิตตอตนอยูระหวาง 2.80-

17.4 กรัม (เฉลี่ย9.86±2.87) (Table 1) กลุมที่ใหผลผลิตตอตนสูงสุด 10 ลำดับแรก ไดแก CPI 60829 Nepal 23-2 210003 
Hong Kong Nepal 19 Nepal 40-2 BC 88 A Nepal 16-2 CQ 3031 และ Local Sri Samrong-2 โดยใหผลผลิตตอตนอยู
ระหวาง 13.8-17.4 กรัม (Table 3) ผลผลิตตอตนเปนตัวช้ีวัดของศักยภาพในการใหผลผลิตของสายพันธุ 

- ขนาดเมล็ด ของเช้ือพันธุกรรมถ่ัวเขียวผิวดำ ท้ัง 100 สายพันธุ มีน้ำหนัก 1,000 เมล็ด อยูระหวาง 21.0-62.0 กรัม
(เฉลี่ย 45.3±8.71) (Table 1) โดยกลุมท่ีใหขนาดเมล็ดใหญ (น้ำหนัก 1,000 เมล็ด มากกวา 55 กรัม) มีจำนวน 14 สายพันธุ ไดแก 
NBG 19 BC 107 B/BC 88 l.4 BC 125 A CPI 30067 PI 182979 CQ 17588 B PI 223524 PI 286305 Nepal 124 PI 218105 
BC 107 B/BC 88 l.11 Hong Kong PI 220306 และ CQ 3020 โดยมีน้ำหนัก 1,000 เมล็ด อยูระหวาง 56.0-62.0 กรัม กลุมท่ีให
ขนาดเมล็ดปานกลาง (น้ำหนัก 1,000 เมล็ด ระหวาง 50-55 กรัม) จำนวน 20 พันธุ/สายพันธุ และกลุมที่ใหขนาดเมล็ดเล็ก 
(น้ำหนัก 1,000 เมล็ด นอยกวา 50 กรัม) จำนวน 66 พันธุ/สายพันธุ(Table 3) 

- จำนวนฝกตอตน ของเชื้อพันธุกรรมถั่วเขียวผิวดำ ทั้ง 100 สายพันธุ อยูระหวาง 14.2-68.2 ฝก(เฉลี่ย 38.5±11.1 
ฝก) (Table 1) กลุมท่ีใหจำนวนฝกตอตนสูง (มากกวา 35 ฝกตอตน) จำนวน 61 สายพันธุ ใหจำนวนฝกตอตน ระหวาง 35.4-68.2 
ฝก กลุมที่ใหจำนวนฝกตอตนปานกลาง (ใหจำนวนฝกตอตน ระหวาง 25-35 ฝก) จำนวน 29 พันธุ/สายพันธุ ใหจำนวนฝกตอตน 
ระหวาง 25.2-35.5 ฝก และกลุมที่ใหจำนวนฝกตอตนนอย (ใหจำนวนฝกตอตน นอยกวา 25 ฝก) จำนวน 10 พันธุ/สายพันธุ ให
จำนวนฝกตอตน ระหวาง 14.2-24.4 ฝก โดยเชื้อพันธุกรรมถ่ัวเขียวผิวดำที่ใหจำนวนฝกตอตนสูงสุด 10 ลำดับแรก ไดแก Nepal 
16-2 Nepal 209-2 210003 CQ 3028 CPI 60829 UT-2 irrad 4-222-3 R. 702 CPI 60832 R. 703 และ KAB 18 (Table 3)  

- จำนวนเมล็ดตอฝก สำหรับจำนวนเมล็ดตอฝก เชื้อพันธุกรรมถั่วเขียวผิวดำ ทั้ง 100 สายพันธุ อยูระหวาง 5.20-
12.8 เมล็ด (เฉลี่ย 7.09±1.33 เมล็ด) (Table 1) โดยกลุมท่ีใหจำนวนเมล็ดตอฝกสูง (มากกวา 8 เมล็ดตอฝก) จำนวน 8 พันธุ/สาย
พันธุ ใหจำนวนเมล็ดตอฝกสูงสุดอยูระหวาง 12.8-8.00 เมล็ด ไดแก PI 269528/PI 288603 l.4 BC 35 A/PI 288603 l.4 CQ 
3037 PI 269528/PI 288603 l.2 CQ 3038 BC 107 A PI 217955 และ BC 88  A (Table 3) กลุมที่ใหจำนวนเมล็ดตอฝกปาน
กลาง (ระหวาง 6-8 เมล็ดตอฝก) จำนวน 84 พันธุ/สายพันธุ และกลุมที่ใหจำนวนเมล็ดตอฝกปานกลาง (นอยกวา 6 เมล็ดตอฝก) 
จำนวน 8 พันธุ/สายพันธุ 

- ความสูงตนถั่วเขียวผิวดำ ของเชื้อพันธุกรรมถั่วเขียวผิวดำ ทั้ง 100 สายพันธุ อยูระหวาง 26.6-92.2 เซนติเมตร 
(เฉลี่ย 55.3±14.4 เซนติเมตร) (Table 1) โดยจัดอยูในกลุมตนสูง (ความสูงมากกวา 80 เซนติเมตร) จำนวน 7 พันธุ/สายพันธุ ให
ความสูงตน ระหวาง 82.6-92.2 เซนติเมตร ไดแก CQ 3031 KAB 8 Nepal 147 PI 218105 CQ 17588 B CQ 3038 และ BC 
107 B/BC 88 l.4 กลุมตนสูงปานกลาง (ความสูง ระหวาง 40-80 เซนติเมตร) จำนวน 81 พันธุ/สายพันธุ ใหความสูงตน ระหวาง 
41.0-76.6 เซนติเมตร และกลุมตนเตี้ย (ความสูงนอยกวา 40 เซนติเมตร) จำนวน 12 พันธุ/สายพันธุ ใหความสูง ระหวาง 26.6-
39.8 เซนติเมตร (Table 3) ความสูงตนของถั่วเขียวผิวดำเปนลักษณะสำคัญที่ใชในการคัดเลือกพันธุเนื่องจากตนที่สูงเกินไปมักจะ
ทอดยอดหรือเลื้อย ทำใหผลผลิตเสียหายได เน่ืองจากโรคเขาทำลายไดงาย 

- อายุถึงวันออกดอก 50 เปอรเซ็นต เปนลักษณะหลักในการชี้วัดถึงจุดเปลี่ยนของการพัฒนาจากระยะการ
เจริญเติบโตทางใบเปนการเจริญเติบโตทางดอกและเมล็ด พบวา อายุถึงวันออกดอก 50 เปอรเซ็นตของเช้ือพันธุกรรมถ่ัวเขียวผิวดำ 
ทั้ง 100 พันธุ/สายพันธุ อยูระหวาง 32.0-52.0 วัน (เฉลี่ย 38.1±4.38 วัน) (Table 1) โดยมี 77 พันธุ/สายพันธุ ที่มีอายุถึงวันออก
ดอก 50 เปอรเซ็นต นอยกวา 40 วัน (Table 3) 

- อายุเก็บเกี่ยว พืชท่ีมีอายุเก็บเก่ียวสั้นจะเปนทางเลือกหน่ึงในการนำเขาระบบการปลกูพืช โดยอายุการเก็บเก่ียวของ
ถ่ัวเขียวผิวดำท่ีถือวามีอายุเก็บเก่ียวสั้น ตองมีอายุเก็บเก่ียวนอยกวา 80 วัน พบวา เช้ือพันธุกรรมถ่ัวเขียวผิวดำ ท้ัง 100 สายพันธุ มี
อายุเก็บเกี่ยว อยูระหวาง 62.0-93.0 วัน (เฉลี่ย 76.0±6.49 วัน) (Table 1) โดยมีเชื้อพันธุกรรมถั่วเขียวผิวดำที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้น 
(อายุเก็บเกี่ยวนอยกวา 80 วัน) จำนวน 69 พันธุ/สายพันธุ เชื้อพันธุกรรมถั่วเขียวผิวดำที่มีอายุเก็บเกี่ยวปานกลาง (อายุเก็บเกี่ยว



289 
 

    
 

The 1st Agricultural Innovation and Natural Resources Conference 2022  
Aug 18-19, 2022 

AINR 1st 
ระหวาง 80-90 วัน) จำนวน 27 พันธุ/สายพันธุ และเชื้อพันธุกรรมถั่วเขียวผิวดำที่มีอายุเก็บเกี่ยวยาว (อายุเก็บเกี่ยวมากกวา 90 
วัน) จำนวน 4 พันธุ/สายพันธุ (Table 3) 
 ลักษณะทางสัณฐานวิทยา 

- รูปแบบการเจริญเติบโต พบวา เช้ือพันธุกรรมถ่ัวเขียวผิวดำ ท้ัง 100 พันธุ/สายพันธุ มีรูปแบบการเจริญเติบโตเปน
แบบตั้งตรง (erect) จำนวน 74 พันธุ/สายพันธุ แบบกึ่งตั้งตรง (semi-erect) จำนวน 16 พันธุ/สายพันธุ และแบบเลื้อย (viny) 
จำนวน 10 พันธุ/สายพันธุ (Table 2) 

- สีโคนตนออนใตใบเลี้ยง พบวา เช้ือพันธุกรรมถ่ัวเขียวผิวดำ ท้ัง 100 พันธุ/สายพันธุ สวนใหญมีสีโคนตนออนใตใบ
เลี้ยงมีสีมวงอมเขียว จำนวน 66 พันธุ/สายพันธุ มีสีเขียว จำนวน 31 พันธุ/สายพันธุ และสีมวง จำนวน 3 พันธุ/สายพันธุ (Table 2) 

- สีใบ พบวา เชื้อพันธุกรรมถั่วเขียวผิวดำมีใบสีเขียว จำนวน 63 พันธุ/สายพันธุ มีใบสีเขียวออน จำนวน 35 พันธุ/
สายพันธุ และมีใบสีเขียวเขม จำนวน 1 พันธุ/สายพันธุ (Table 2) 

- สีกลีบเลี้ยง เช้ือพันธุกรรมถ่ัวเขียวผิวดำมีกลีบเลี้ยงสีเขียวอมมวง จำนวน 57 พันธุ/สายพันธุ และมีกลีบเลี้ยงสีเขียว 
จำนวน 43 พันธุ/สายพันธุ (Table 2) 

- สีกลีบดอก เช้ือพันธุกรรมถ่ัวเขียวผิวดำ สวนใหญมีกลีบดอกสีเหลืองอมเขียว จำนวน 70 พันธุ/สายพันธุ และมีกลีบ
ดอกสีเหลือง จำนวน 30 พันธุ/สายพันธุ (Table 2) 

- สีฝก พบวา เชื้อพันธุกรรมถั่วเขียวผิวดำ ทั้ง 100 พันธุ/สายพันธุ สวนใหญมีสีฝกออนเปนสีเขียวออน จำนวน 99 
พันธุ/สายพันธุ และเปนสีอื่นๆ จำนวน 1 พันธุ/สายพันธุ และมีสีของฝกแกเปนสีน้ำตาลเขม จำนวน 74 พันธุ/สายพันธุ สีน้ำตาล 
จำนวน 21 พันธุ/สายพันธุ และสีฟาง จำนวน 5 พันธุ/สายพันธุ (Table 2) 

- รูปรางฝก พบวา เชื้อพันธุกรรมถ่ัวเขียวผิวดำ สวนใหญมีรูปรางฝกแกเปนแบบคอนขางแบน (semi-flat) จำนวน 
81 พันธุ/สายพันธุ และมีรูปรางฝกแกแบบกลม จำนวน 19 พันธุ/สายพันธุ (Table 2) 

- รูปรางเมล็ดและสีเมล็ด พบวา เช้ือพันธุกรรมถ่ัวเขียวผิวดำมีลักษณะรปูรางเมล็ดเปนรูปทรงกระบอก (Cylindrical) 
จำนวน 82 พันธุ/สายพันธุ รูปรางเมล็ดเปนรูปกลม (rounded) จำนวน 17 พันธุ/สายพันธุ และรูปรางเมล็ดเปนรูปไข (ovate) 
จำนวน 1 พันธุ/สายพันธุ สำหรับสีเมล็ดสวนใหญมีสีดำ (90 สายพันธุ) (Table 2)  
สรุปผล  
 การอนุรักษ ฟนฟู จำแนกและประเมินคณุคาเช้ือพันธุกรรมถ่ัวเขียวผิวดำเพ่ือการปรับปรุงพันธุ ชุดป 2565 จำนวน 100 
พันธุ/สายพันธุ พบวา มีความหลากหลายท้ังลักษณะทางสณัฐานวิทยา และลักษณะทางการเกษตร และสามารถแบงได ดังน้ี กลุมท่ี
มีขนาดเมล็ดโตใหน้ำหนัก 1,000 เมลด็ระหวาง 56.0-62.0 กรัม จำนวน 14 พันธุ/สายพันธุ กลุมท่ีใหผลผลติตอตนสูงสุด ระหวาง 
13.1-17.4 กรัม จำนวน 15 พันธุ/สายพันธุ คัดเลือกจำนวน 8 พันธุ/สายพันธุ เพ่ือใชในโครงการปรับปรุงและพัฒนาพันธุและเมล็ด
บางสวนนำไปเก็บรักษาไวท่ีธนาคารเช้ือพันธุพืชของกรมวิชาการเกษตรเพ่ือการอนุรักษตอไป 
เอกสารอางอิง  
อารดา มาสร,ิ สุมนา งามผองใส, พจนีย นาคีรักษ, อาณตัิ วัฒนสิทธ์ิ, สุวิมล ถนอมทรัพย, สมชาย บุญประดับ และสุภราดา  
 สุคนธาภริมย ณ พัทลุง. 2551. ถ่ัวเขียวผิวดำพันธุใหมเพ่ืออุตสาหกรรมการเพาะถ่ัวงอก. วารสารแกนเกษตร. 36: 98-107. 
IBPGR. 1980. Descriptors for Mungbean. Rome: International Board for Plant Genetic Resources, Secretariat. 
 
Table 1 Range (min-max) and average±SD of morphological characteristics and agronomic traits of 100 

accessions of black gram (Vigna mungo) regenerated at Chai Nat Field Crops Research Center in 2022. 
No. Morphological characteristics and agronomic traits Min-Max (Average±SD) 
1 Seed yield/plant (g) 2.80-17.4 (9.86±2.87) 
2 Seed size; 1,000 seed weight (g) 21.0-62.0 (45.3±8.71) 
3 Number of pods/plant 26.6-92.2 (55.3±14.4) 
4 Number of seeds/pod 14.2-68.2 (38.5±11.1) 
5 Plant height (cm) 26.6-92.2 (55.3±14.4) 
6 Days to 50% flowering 32.0-52.0 (38.1±4.38) 
7 Days to harvest 62.0-93.0 (76.0±6.49) 
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Table 2 Morphological characteristics in each type of character of black gram (Vigna mungo) genetic resources 
 evaluated at Chai Nat Field Crops Research Center in 2022. 
 

Morphology characteristic Type of character (Number of accession) 
Growth type erect (74) semi-erect (16) viny (10) 
Hypocotyl color green (31) greenish purple (66) purple (3) 
Leaf color light green (35) green (63) dark green (1) 
Calyx color green (43) purple green (57)  - 
Petal color yellow (30) greenish yellow (70)  - 
Pod color at mature stage straw (5) brown (21) dark brown (74) 
Mature pod shape semi-flat (81) round (19)  - 
Mature seed coat color black (90) others (10)  - 
Seed shape cylindrical (82) rounded (17) ovate (1) 
 
Table 3 Morphological characteristics and agronomic traits of 100 accessions of black gram (Vigna mungo) 

genetic resources evaluated at Chai Nat Field Crops Research Center in 2022. 

No. 
Accession 

No. 
Line/Variety 

Seed yield 
(g/plant) 

1,000 
seed 

weight (g) 

Number of 
pod/plant 

Number of 
seeds/pod 

Plant 
height 
(cm) 

Days to 
50%  

flowering 

Days 
to  

harvest 
1 200018 BC 88  A 14.1 54 38.0 8.00 58.8 40 83 
2 200026 BC 107 A 8.34 54 23.0 8.40 56.6 40 73 
3 200036 BC 125 A 12.6 61 29.0 7.00 55.8 40 83 
4 200043 Local Chai Nat 1B 11.9 53 40.6 7.40 52.6 40 83 
5 200046 Hong Kong 15.4 56 47.0 7.00 63.0 40 83 
6 200052 PI 180466 9.22 45 35.0 6.80 71.6 33 79 
7 200053 PI 182979 10.4 60 31.0 6.60 59.4 37 83 
8 200060 PI 214336 7.60 52 28.0 6.80 47.6 37 73 
9 200064 PI 218105 8.48 57 24.4 7.40 87.0 46 79 
10 200065 PI 220306 11.1 56 36.0 6.40 49.0 32 93 
11 200066 PI 223524 8.14 58 22.8 7.60 51.4 32 93 
12 200077 PI 286305 5.14 58 15.2 6.80 46.4 34 93 
13 200082 PI 288603 7.98 51 27.6 7.00 50.0 32 70 
14 200091 66/546 3.54 40 18.0 6.60 33.4 34 70 
15 200099 OSUM 770 7.92 50 27.8 6.80 51.4 34 70 
16 200109 NO. 126 10.4 44 35.8 6.20 76.4 44 79 
17 200114 T-29 10.1 52 36.4 6.60 65.0 37 73 
18 200138 NBG 19 12.9 62 37.2 7.40 45.4 37 73 
19 200140 PI 217955 12.7 49 34.4 8.20 56.2 39 70 
20 200141 U.G. 191 12.2 40 45.4 6.80 59.2 37 73 
21 200150 CPI 29923 9.78 37 45.2 6.60 46.2 34 70 
22 200151 CPI 29924 9.06 49 32.8 6.80 63.4 34 70 
23 200152 CPI 29925 8.96 38 46.2 6.80 43.4 45 81 
24 200154 CPI 30067 6.78 61 25.2 5.60 63.6 40 70 
25 200158 CPI 60829 17.4 40 62.2 7.00 52.4 37 73 
26 200159 CPI 60830 2.80 31 19.0 5.40 31.4 32 93 
27 200160 CPI 60831 6.10 39 28.0 6.40 42.8 32 70 
28 200161 CPI 60832 11.4 41 53.4 5.20 64.2 45 83 
29 200165 Regur (L. 21-85) 7.80 40 34.0 5.60 44.6 37 83 
30 200167 CQ 3020 13.7 56 39.8 7.20 68.2 40 73 
31 200171 CQ 3029 12.3 45 50.6 6.80 47.4 37 70 
32 200172 CQ 3030 11.4 51 38.2 7.40 63.8 40 70 
33 200173 CQ 3031 14.0 55 45.2 7.80 92.2 44 83 
34 200179 CQ 3037 7.94 33 23.6 12.2 63.4 44 70 
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No. 
Accession 

No. 
Line/Variety 

Seed yield 
(g/plant) 

1,000 
seed 

weight (g) 

Number of 
pod/plant 

Number of 
seeds/pod 

Plant 
height 
(cm) 

Days to 
50%  

flowering 

Days 
to  

harvest 
35 200180 CQ 3038 6.94 44 14.2 11.0 82.6 44 62 
36 200181 CQ 3039 10.1 36 47.2 6.60 42.4 39 73 
37 200182 CQ 3040 6.48 39 30.0 6.60 39.8 34 70 
38 200183 CQ 3041 11.8 50 45.8 6.80 45.2 34 70 
39 200185 UT-2 irradiated PL 10.5 44 42.0 7.40 61.4 34 70 
40 200186 UT-2 irrad 1-35-1 10.6 39 45.8 6.60 42.8 34 71 
41 200191 UT-2 irrad 4-222-3 13.1 38 59.0 6.60 46.2 34 71 
42 200192 UT-2 irrad 4-222-4 9.38 39 37.4 6.20 41.0 34 71 
43 200194 Local Sri Samrong-2 13.8 42 50.2 7.60 55.2 44 71 
44 200196 Local Sri Samrong-4 5.70 39 25.8 6.40 38.0 37 71 
45 200197 Local Sri Samrong-5 8.88 37 45.4 6.40 48.0 34 71 
46 200200 Local Sri Samrong-8 12.4 49 42.0 7.20 70.8 37 73 
47 200201 Local Sri Samrong-9 8.54 47 27.8 7.20 46.8 44 73 
48 200204 Mash 12-24 6.14 42 25.8 7.00 34.6 34 71 
49 200205 Mash 12-25 9.56 48 35.0 7.20 42.2 37 71 
50 200207 KOLO DAL-1 10.5 42 44.8 6.20 42.4 44 83 
51 200208 140001 9.82 54 34.6 7.00 60.6 34 71 
52 200209 140004 12.3 53 41.4 7.00 55.0 34 71 
53 200210 200001 7.80 42 33.2 7.00 48.2 34 71 
54 200212 200003 8.54 42 30.6 7.80 67.0 44 73 
55 200214 200005 8.74 41 44.0 7.00 50.0 37 71 
56 200220 200011 6.94 41 33.4 6.20 57.0 34 71 
57 200221 200012 4.06 36 20.8 7.00 28.4 34 71 
58 200226 200017 10.0 40 43.4 7.40 52.0 34 71 
59 200228 210001 10.2 48 37.4 6.80 47.2 37 70 
60 200230 210003 16.0 46 64.0 7.60 55.8 37 73 
61 200231 220001 9.64 42 39.2 6.60 58.0 37 71 
62 200232 220002 8.22 48 35.6 7.40 65.8 37 73 
63 200238 R. 30-2 8.72 55 40.6 7.60 63.0 39 73 
64 200240 Nepal 2 10.1 35 44.4 7.20 62.6 44 71 
65 200242 Nepal 5-2 8.74 39 35.8 7.60 60.2 39 73 
66 200243 Nepal 5-3 11.3 46 45.2 6.60 66.6 45 83 
67 200244 Nepal 16-1 9.96 39 41.2 6.00 57.2 45 76 
68 200245 Nepal 16-2 14.1 32 68.2 7.00 39.6 37 76 
69 200246 Nepal 19 14.3 42 49.4 7.60 57.2 37 76 
70 200247 Nepal 23-1 9.28 39 42.4 6.60 47.6 37 76 
71 200248 Nepal 23-2 16.3 45 50.8 7.40 70.2 37 76 
72 200260 Nepal 40-2 14.2 50 48.8 7.40 71.4 34 72 
73 200269 Nepal 47-2 10.2 48 35.4 7.80 52.2 37 71 
74 200276 Nepal 62-3 9.26 43 38.6 6.00 33.4 52 83 
75 200284 Nepal 124 10.7 58 34.4 7.60 73.6 42 72 
76 200285 Nepal 130-1 9.90 48 41.4 7.40 57.0 42 76 
77 200286 Nepal 130-2 12.5 55 44.0 6.20 74.6 39 83 
78 200287 Nepal 147 13.7 55 43.6 7.60 88.8 42 83 
79 200288 Nepal 162 11.7 52 40.8 7.00 72.0 37 72 
80 200302 Nepal 209-2 13.6 38 67.6 5.80 36.0 41 83 
81 200305 R. 701 8.78 40 41.8 6.60 55.2 37 72 
82 200306 R. 702 13.7 41 56.2 6.60 52.6 37 83 
83 200307 R. 703 9.34 39 51.6 6.20 49.2 42 73 
84 200308 R. 704 7.78 35 46.0 6.40 44.2 37 72 
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No. 
Accession 

No. 
Line/Variety 

Seed yield 
(g/plant) 

1,000 
seed 

weight (g) 

Number of 
pod/plant 

Number of 
seeds/pod 

Plant 
height 
(cm) 

Days to 
50%  

flowering 

Days 
to  

harvest 
85 200309 R. 718 9.40 36 44.8 6.20 30.8 37 72 
86 200310 R. 219 8.58 37 46.4 6.40 43.6 37 72 
87 200312 CQ 3028 11.1 39 63.6 5.80 50.4 37 72 
88 200313 KAB 2 7.42 34 44.6 6.00 26.6 37 83 
89 200318 KAB 7 6.98 33 39.2 5.60 42.0 48 83 
90 200319 KAB 8 10.5 50 33.2 7.60 90.0 50 83 
91 200331 KAB 18 10.3 44 51.2 6.60 57.0 34 83 
92 200366 CNB 8716-3B-6  8.96 43 41.6 6.20 41.4 37 83 

93 200369 
PI 269528 
/PI 288603 l.2 

4.76 27 27.4 12.0 67.4 34 87 

94 200370 
PI 269528/ 
PI 288603 l.4 

5.98 26 31.8 12.8 64.4 34 87 

95 200371 
BC 35 A/ 
PI 288603 l.4 

5.34 21 28.0 12.8 32.6 37 87 

96 200378 
BC 107 B/ 
BC 88 l.4 

10.3 62 31.2 6.20 82.6 37 83 

97 200379 
BC 107 B/ 
BC 88 l.11 

9.16 57 29.8 6.60 51.4 37 83 

98 200383 NBG 5/ LPJ. 1.4 5.42 55 17.8 6.80 49.6 32 83 
99 200399 CQ 17588 B 10.5 60 29.0 7.00 86.6 49 79 
10
0 

200400 PLU-222 6.44 53 30.4 5.80 76.6 37 74 
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Table 4 Morphological characteristics of 100 accessions of black gram (Vigna mungo) genetic resources evaluated at Chai Nat Field Crops Research Center in 2022. 

No. 
Accession 

no. 
Line/Variety 

Growth 
type 

Hypocotyl color Leaf color Calyx color Petal color 
Pod color at 
immature 

stage 

Pod color at 
mature 
stage 

Mature 
pod shape 

Mature seed 
coat color 

Seed 
shape 

1 200018 BC 88  A erect greenish purple light green purple green yellow light green dark brown semi-flat black cylindrical 
2 200026 BC 107 A semi-erect green light green purple green yellow light green dark brown semi-flat black cylindrical 
3 200036 BC 125 A erect greenish purple light green green yellow light green dark brown semi-flat black cylindrical 
4 200043 Local Chai Nat 1B erect green dark green purple green greenish yellow light green dark brown semi-flat black cylindrical 
5 200046 Hong Kong erect greenish purple green purple green greenish yellow light green dark brown semi-flat black cylindrical 
6 200052 PI 180466 erect greenish purple light green purple green greenish yellow light green dark brown semi-flat black cylindrical 
7 200053 PI 182979 erect greenish purple green green greenish yellow light green dark brown semi-flat black cylindrical 
8 200060 PI 214336 erect green green purple green greenish yellow light green dark brown semi-flat black cylindrical 
9 200064 PI 218105 semi-erect green light green green greenish yellow light green dark brown semi-flat black cylindrical 
10 200065 PI 220306 erect green green green greenish yellow light green dark brown semi-flat black cylindrical 
11 200066 PI 223524 erect greenish purple green purple green greenish yellow light green dark brown semi-flat black cylindrical 
12 200077 PI 286305 erect green green purple green greenish yellow light green dark brown semi-flat black cylindrical 
13 200082 PI 288603 semi-erect greenish purple green purple green greenish yellow light green dark brown semi-flat black cylindrical 
14 200091 66/546 erect greenish purple green purple green yellow light green dark brown semi-flat black cylindrical 
15 200099 OSUM 770 viny green green purple green yellow light green dark brown semi-flat black cylindrical 
16 200109 NO. 126 erect greenish purple light green green greenish yellow light green dark brown semi-flat black cylindrical 
17 200114 T-29 semi-erect green green purple green greenish yellow light green dark brown semi-flat black cylindrical 
18 200138 NBG 19 erect green green purple green yellow light green dark brown semi-flat black cylindrical 
19 200140 PI 217955 erect green light green purple green greenish yellow light green dark brown semi-flat black cylindrical 
20 200141 U.G. 191 erect green light green green yellow light green dark brown semi-flat black cylindrical 
21 200150 CPI 29923 viny greenish purple green purple green yellow light green dark brown semi-flat black cylindrical 
22 200151 CPI 29924 viny greenish purple green green yellow light green dark brown semi-flat black cylindrical 
23 200152 CPI 29925 erect greenish purple green green greenish yellow light green dark brown semi-flat black cylindrical 
24 200154 CPI 30067 erect green green green greenish yellow light green dark brown round black cylindrical 
25 200158 CPI 60829 semi-erect greenish purple green green yellow light green dark brown semi-flat others cylindrical 
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Table 4 (cont.) 

No. 
Accession 

no. 
Line/Variety 

Growth 
type 

Hypocotyl 
color 

Leaf color Calyx color Petal color 
Pod color at 
immature 

stage 

Pod color 
at mature 

stage 

Mature 
pod shape 

Mature 
seed coat 

color 
Seed shape 

26 200159 CPI 60830 erect greenish purple green green yellow light green dark brown semi-flat others cylindrical 
27 200160 CPI 60831 erect green green purple green yellow light green dark brown round black cylindrical 
28 200161 CPI 60832 erect greenish purple light green green greenish yellow light green brown semi-flat others cylindrical 
29 200165 Regur (L. 21-85) erect greenish purple green green greenish yellow light green straw semi-flat others cylindrical 
30 200167 CQ 3020 erect green green green greenish yellow light green dark brown semi-flat black cylindrical 
31 200171 CQ 3029 erect greenish purple green green yellow light green brown round black cylindrical 
32 200172 CQ 3030 erect green green purple green yellow light green brown round black cylindrical 
33 200173 CQ 3031 erect greenish purple light green purple green yellow light green dark brown semi-flat black cylindrical 
34 200179 CQ 3037 erect green green purple green greenish yellow others brown round others cylindrical 
35 200180 CQ 3038 erect green green purple green greenish yellow light green dark brown round others cylindrical 
36 200181 CQ 3039 erect greenish purple green purple green greenish yellow light green dark brown semi-flat black cylindrical 
37 200182 CQ 3040 erect greenish purple green purple green yellow light green brown round black cylindrical 
38 200183 CQ 3041 erect greenish purple green purple green greenish yellow light green brown round black cylindrical 
39 200185 UT-2 irradiated PL viny green green purple green yellow light green brown semi-flat black cylindrical 
40 200186 UT-2 irrad 1-35-1 erect green green purple green yellow light green dark brown semi-flat black cylindrical 
41 200191 UT-2 irrad 4-222-3 semi-erect greenish purple green green yellow dark brown semi-flat black rounded dark brown 
42 200192 UT-2 irrad 4-222-4 erect greenish purple green green greenish yellow dark brown semi-flat black cylindrical dark brown 
43 200194 Local Sri Samrong-2 erect greenish purple green green greenish yellow dark brown semi-flat black cylindrical dark brown 
44 200196 Local Sri Samrong-4 erect greenish purple green purple green greenish yellow dark brown semi-flat black rounded dark brown 
45 200197 Local Sri Samrong-5 erect greenish purple light green green yellow brown semi-flat black rounded brown 
46 200200 Local Sri Samrong-8 semi-erect greenish purple green green greenish yellow dark brown semi-flat black cylindrical dark brown 
47 200201 Local Sri Samrong-9 erect greenish purple green purple green greenish yellow dark brown semi-flat black cylindrical dark brown 
48 200204 Mash 12-24 (1240) erect greenish purple green green yellow brown semi-flat black cylindrical brown 
49 200205 Mash 12-25 (1241) semi-erect greenish purple light green green yellow brown semi-flat black cylindrical brown 
50 200207 KOLO DAL-1 semi-erect greenish purple green green greenish yellow dark brown semi-flat black cylindrical dark brown 
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Table 4 (cont.) 

No. 
Accession 

no. 
Line/Variety 

Growth 
type 

Hypocotyl 
color 

Leaf color Calyx color Petal color 
Pod color at 
immature 

stage 

Pod color 
at mature 

stage 

Mature 
pod shape 

Mature 
seed coat 

color 
Seed shape 

51 200208 140001 semi-erect greenish purple light green green greenish yellow dark brown semi-flat black cylindrical dark brown 
52 200209 140004 semi-erect greenish purple light green purple green greenish yellow dark brown semi-flat black cylindrical dark brown 
53 200210 200001 semi-erect green green purple green greenish yellow brown semi-flat black cylindrical brown 
54 200212 200003 viny greenish purple green purple green greenish yellow straw round others rounded straw 
55 200214 200005 erect greenish purple green purple green greenish yellow dark brown semi-flat black rounded dark brown 
56 200220 200011 viny greenish purple green purple green greenish yellow 200220 light green straw round others 
57 200221 200012 erect green green green greenish yellow 200221 light green dark brown semi-flat black 
58 200226 200017 erect greenish purple green purple green greenish yellow 200226 light green dark brown round black 
59 200228 210001 erect greenish purple green purple green greenish yellow 200228 light green brown semi-flat black 
60 200230 210003 semi-erect green green purple green yellow 200230 light green dark brown semi-flat black 
61 200231 220001 erect greenish purple green purple green greenish yellow light green dark brown semi-flat black cylindrical 
62 200232 220002 semi-erect green green purple green greenish yellow light green dark brown semi-flat black cylindrical 
63 200238 R. 30-2 erect greenish purple light green green yellow light green dark brown semi-flat black cylindrical 
64 200240 Nepal 2 erect greenish purple light green purple green greenish yellow light green dark brown semi-flat black cylindrical 
65 200242 Nepal 5-2 erect greenish purple light green purple green greenish yellow light green dark brown semi-flat black cylindrical 
66 200243 Nepal 5-3 erect greenish purple light green purple green yellow light green dark brown semi-flat black cylindrical 
67 200244 Nepal 16-1 erect greenish purple light green green yellow light green dark brown round black cylindrical 
68 200245 Nepal 16-2 erect greenish purple light green purple green greenish yellow light green dark brown semi-flat black rounded 
69 200246 Nepal 19 erect greenish purple light green green greenish yellow light green dark brown semi-flat black cylindrical 
70 200247 Nepal 23-1 erect greenish purple light green green greenish yellow light green brown semi-flat black rounded 
71 200248 Nepal 23-2 semi-erect greenish purple light green green greenish yellow light green dark brown round black cylindrical 
72 200260 Nepal 40-2 erect greenish purple light green purple green greenish yellow light green dark brown semi-flat black cylindrical 
73 200269 Nepal 47-2 erect green light green green greenish yellow light green dark brown round black cylindrical 
74 200276 Nepal 62-3 erect greenish purple green green greenish yellow light green straw semi-flat others rounded 
75 200284 Nepal 124 erect greenish purple light green purple green greenish yellow light green dark brown semi-flat black cylindrical 
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Table 4 (cont.) 

No. 
Accession 

no. 
Line/Variety 

Growth 
type 

Hypocotyl 
color 

Leaf color Calyx color Petal color 
Pod color at 
immature 

stage 

Pod color 
at mature 

stage 

Mature 
pod shape 

Mature 
seed coat 

color 
Seed shape 

76 200285 Nepal 130-1 erect greenish purple light green purple green yellow light green dark brown semi-flat black cylindrical 
77 200286 Nepal 130-2 erect greenish purple light green purple green yellow light green dark brown semi-flat black cylindrical 
78 200287 Nepal 147 erect greenish purple light green purple green greenish yellow light green dark brown round black cylindrical 
79 200288 Nepal 162 erect green light green purple green greenish yellow light green dark brown semi-flat black cylindrical 
80 200302 Nepal 209-2 erect greenish purple green green greenish yellow light green brown semi-flat black cylindrical 
81 200305 R. 701 erect green green green greenish yellow light green brown semi-flat black cylindrical 
82 200306 R. 702 semi-erect greenish purple light green green greenish yellow light green dark brown semi-flat black cylindrical 
83 200307 R. 703 erect greenish purple light green purple green greenish yellow light green dark brown semi-flat black ovate 
84 200308 R. 704 erect greenish purple green purple green greenish yellow light green dark brown round black rounded 
85 200309 R. 718 erect greenish purple green green greenish yellow light green straw semi-flat others cylindrical 
86 200310 R. 219 erect greenish purple green green greenish yellow light green dark brown semi-flat black rounded 
87 200312 CQ 3028 erect greenish purple green purple green greenish yellow light green dark brown semi-flat black rounded 
88 200313 KAB 2 erect greenish purple green green greenish yellow light green dark brown semi-flat black rounded 
89 200318 KAB 7 erect purple light green purple green yellow light green brown semi-flat black rounded 
90 200319 KAB 8 erect green light green green yellow light green dark brown semi-flat black cylindrical 
91 200331 KAB 18 erect greenish purple green purple green greenish yellow light green dark brown semi-flat black rounded 
92 200366 CNB 8716-3B-6  erect purple green purple green greenish yellow light green dark brown semi-flat black cylindrical 
93 200369 PI 269528/PI 288603 l.2 viny green green purple green greenish yellow light green  brown round black rounded 
94 200370 PI 269528/PI 288603 l.4 viny green green purple green greenish yellow light green  brown round black cylindrical 
95 200371 BC 35 A/PI 288603 l.4 erect green green purple green greenish yellow light green  brown round black cylindrical 
96 200378 BC 107 B/BC 88 l.4 viny green green green greenish yellow light green  brown semi-flat black cylindrical 
97 200379 BC 107 B/BC 88 l.11 erect greenish purple green green greenish yellow light green dark brown semi-flat black cylindrical 
98 200383 NBG 5/LPJ. 1.4 erect purple green purple green yellow light green  brown semi-flat black cylindrical 
99 200399 CQ 17588 B erect greenish purple light green green greenish yellow light green dark brown semi-flat black cylindrical 
100 200400 PLU-222 viny greenish purple green green yellow light green dark brown semi-flat black rounded 
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Figure 1 Classification of black gram germplasm characters by leaf color 

 

 

Figure 2 Classification of black gram germplasm characters by growth type and petal color 

 

 

Figure 3 Classification of black gram germplasm characters by mature pod color and pod shape 
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