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บทบรรณาธิการ 
 

วารสารวิทยาศาสตรเกษตรฉบับพิเศษนี้ สมาคมวิทยาศาสตรการเกษตร ฯ ไดจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยและ
งานวิชาการเกษตรสูสาธารณะ ประกอบดวยบทความวิจัยฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตรอน
และกึ่งรอน ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 21-22 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร กรุงเทพ ฯ ดําเนินงานโดยโครงการจัดตั้ง
ศูนยวิจัยและพัฒนาพืชเขตรอนและกึ่งรอน คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคพัฒนาองคความรูเทคโนโลยีทางดานพืชเขตรอนและกึ่งรอน เปน
ส่ือกลางสําหรับความรวมมือและประสานกําลังในการทํางานของภาครัฐ ภาคเอกชน และการเชื่อมตอระหวางกันใหมี 
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อมีสวนในการกําหนดนโยบาย และแนวทางการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ ของหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน และยังเปนการเปดโอกาสใหนักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ไดนําเสนอผลงานวิจยั และเผยแพรผลงาน
สูเกษตรกรและสาธารณชน 

สมาคมวิทยาศาสตรการเกษตร ฯ ใครขอขอบคุณคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขต
รอนและกึ่งรอน ครั้งที่ 2 ที่ไดสนับสนุนคาใชจายในการจัดพิมพวารสารวิทยาศาสตรเกษตรฉบับพิเศษนี้ และใครขอเชิญชวน
นักวิชาการ และผูสนใจดานการวิจัยและพัฒนาพืชเขตรอนและกึ่งรอน สมัครเปนสมาชิกของสมาคม ฯ และเสนอบทความวิจัย
ฉบับเต็ม เพื่อลงพิมพในวารสารวิทยาศาสตรเกษตรของสมาคม ฯ ในโอกาสตอไป 
 
 
 

รศ. ดร. นิพนธ ทวีชัย 
     บรรณาธิการ 
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คํานํา 

 
ปจจุบันงานวิจัยและพัฒนาพืชเขตรอนและกึ่งรอน (ขาว พืชไร ไมผล ผัก พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ ไมดอกและไม

ประดับ) มีความสําคัญมากขึ้น มีการพัฒนาเทคโนโลยีทั้งเทคโนโลยีการผลิตเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป และ
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีและสรีระ ทั้งระดับแปลงปลูกของเกษตรกร หองปฏิบัติการ และระดับอุตสาหกรรม ซึ่ง
งานวิจัยที่ศึกษาบางสวน ไดมีโอกาสนํามาเผยแพรแกนักวิชาการ และผูประกอบการที่เกี่ยวของ ในการประชุมพืชเขตรอนและ
กึ่งรอนครั้งที่ 1 แตยังมีงานวิจัยที่มีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องที่สามารถนํามาเผยแพรอีกจํานวนมาก โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยและ
พัฒนาพืชเขตรอนและกึ่งรอน คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) จึงจัด
ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตรอนและกึ่งรอน ครั้งที่ 2 เพื่อใหอาจารย นักวิจัย นักวิชาการเกษตร และนักศึกษาได
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในงานวิจัยรวมกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับพืชเขต
รอนและกึ่งรอน เปนการสรางความรวมมือในการพัฒนางานดานนี้ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อ 1) รวมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ ไดรับการเทิดพระเกียรติเปน “พระบิดาการประดิษฐโลก” ในป 2551 2) รวม
ฉลองงานครบรอบ 48 ป มจธ. 3) แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในงานวิจัยและพัฒนาพืชเขตรอนและกึ่งรอน รวมทั้ง
เปนการสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนางานดานนี้ และกําหนดขอบเขตของผลงานวิจัยที่เสนอผลงานทางวิชาการใน
ภาคบรรยายและโปสเตอร ไดแก การเปลี่ยนแปลงทางดานสรีรวิทยา และชีวเคมีของพืช เทคโนโลยีการผลิต การแปรรูป 
อนุกรมวิธานพืช เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ การปองกันกําจัดศัตรูพืช สารออกฤทธิ์จากพืช (Plant Bioactive) และหัวขออื่น ๆ เชน 
พืชพลังงาน การฉายรังสี และการผลิตพืชในระบบไฮโดรโปรนิค 
 คณะกรรมการจัดการประชุม ฯ ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนรวมในการจัดการประชุมในครั้งนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวา
หนังสือฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูเขารวมประชุม ตลอดจนผูสนใจในงานวิจัยและพัฒนาพืชเขตรอนและกึ่งรอนตอไป 
 

คณะกรรมการจัดการประชุม ฯ 
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การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตรอนและกึ่งรอน ครั้งที่ 2 
 

 งานวิจัยดานสารออกฤทธิ์ในพืชและการควบคุมทางชีวภาพ  
 

15 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและความคงตัวของเบตาไซยานินจากเปลือกและเนื้อแกวมังกรพันธุเนื้อสีแดง Hylocereus 
polyrhizus (Weber) Britton & Rose 
          กรรณิการ สอนโยธา และ ปราณี อานเปรื่อง 
 

19 การสกัดมิวซิเลจและสมบัติเชิงหนาที่ของมิวซิเลจผงจากพุทราพันธุสามรส (Ziziphus mauritiana Lam.) 
          ชมัยพร แรงกลาง และ ปราณี อานเปรื่อง 

 

23 สมบัติทางเคมีและสารหนาที่เฉพาะในเนื้อและรกที่ไดจากแคนตาลูปพันธุซันเลดี้ 
          นัฏถพร วุฒิสิทธิ์ และ ปราณี อานเปรื่อง 

 

27 สมบัติทางเคมีกายภาพของไฮโดรไลเสตมะตูม (Aegle marmelos (L.) Correa) ที่ไดจากการยอยดวยเอนไซม             
          สุวิมล เจริญสิทธิ์ และ ปราณี อานเปรื่อง 
 

31 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและสารใหกล่ินของฝรั่งขาวและฝรั่งแดง (Psidium guajava L.)     
          วสาวี ถวยทอง  และ ปราณี อานเปรื่อง 

 

35 ผลของชนิดตัวพยุงตอสมบัติทางเคมีกายภาพและความคงตัวของผงคลอโรฟลลจากใบเตยดวยวิธีทําแหงแบบพน
ฝอย 
          ปรรัตน  เซ็นกลาง และ ปราณี  อานเปรื่อง 
 

39 ผลของความเขมขนของน้ํามัน และโปรตีนตอเสถียรภาพของอิมัลชันจากไฮโดรไลเสตมะมวงน้ําดอกไม 
          เกวลี ครุณาสวัสดิ์  และ ปราณี อานเปรื่อง 
 

43 การใชน้ํามันหอมระเหยสําหรับพัฒนาบรรจุภัณฑธรรมชาติปองกันการทําลายของดวงงวงขาวโพด 
          ศุภจิต ผองใส ณัฏฐา เลาหกุลจิตต อรพิน เกิดชูชื่น  รัชฎาวรรณ นิ่มนวล และ สุชปา เนตรประดิษฐ 
 

47 ผลกระทบของสภาวะการสกัดตอชาเขียวอัสสัม 
          Wati, R., Sampanvejsobha, S. and Punbusayakul, N. 
 

51 ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดโรคพืชบางชนิดตอโรคขอบใบแหงของขาว 
          พากเพียร อรัญนารถ นงรัตน นิลพานิชย และ รัศมี ฐิติเกียรติพงศ 
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55 การควบคุมโรคใบจุดดําลําไย โดยใชเชื้อราเอนโดไฟตในลําไย 
          วันพร  เข็มมุกด และ พิภพ  ลํายอง 
 

59 การควบคุมแมลงวันผลไมแบบพื้นที่กวางโดยวิธีการผสมผสาน  อ.เมือง  จ.นครนายก 
          ประพนธ ปราณโสภณ วณิช ล่ิมโอภาสมณี สุชาดา เสกสรรควิริยะ ฐิติมา คงรัตนอาภรณ 
          สาธิต วงษชีรี ทศพล แทนรินทร บุญญา สุดาทิศ และ กนกพร บุญศิริชัย 
 

63 คุณสมบัติของไคโตซานในการปองกันเชื้อราสําหรับกระดาษพิมพ 
          วศิน ถิตยสถาน อรพิน เกิดชูชื่น ณัฎฐา  เลาหกุลจิตต  รัชฎาวรรณ นิ่มนวล และ สุชปา เนตรประดิษฐ 
 

67 การศึกษาการเสริมสมุนไพรไทยตอสมรรถภาพการผลิตไกพื้นเมือง 
          ประวัติ สมเปน สมศักดิ์  เจริญพันธ กฤษฎา บูรณารมย และ ศรันยา กําจัดภัย 
 

71 ผลของรังสีตอคุณภาพทางจุลินทรียและฤทธิ์การตานเชื้อแบคทีเรียในฟาทะลายโจร และขมิ้นชัน 
          สุชาดา พงษพัฒน  จารุรัตน เอี่ยมศิริ  จารุณีย ทองผาสุก และ สุรศักดิ์ สัจจบุตร 
 

75 การทดสอบฤทธิ์ตานเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) สาเหตุโรคแอนแทรคโนสมะมวง 
ของสารสกัดจากพืชสมุนไพรดวยตัวทําลายที่แตกตางกัน 
          วิไลรัตน ศรีนนท ธีรพล วันทิตย และ เกษม สรอยทอง 
 

79 น้ํามันหอมระเหยพืชวงศสมที่สกัดโดยการกลั่นพรอมสกัด 
          ณัฏฐา เลาหกุลจิตต  อรพิน เกิดชูชื่น ศศธร สิงขรอาจ และ อาภาพรรณ ชัฏไพศาล 
 

83 ประสิทธิภาพของการเปนสารตานอนุมลอิสระและการยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสของสารสกัดจากพืช 5 ชนิด 
          จินดาพร คงเดช ณัฏฐา เลาหกุลจิตต และ อรพิน เกิดชูชื่น 
 

87 คุณสมบัติทางกายภาพ-ทางกลและประสิทธิภาพการปองกันการทําลายของปลวกของกระดาษผสมเยื่อแฝก 
          ภักดี เครือคลาย ณัฎฐา เลาหกุลจิตต  อรพิน เกิดชูชื่น   รัชฎาวรรณ นิ่มนวล และ สุชปา เนตรประดิษฐ 
 

91 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากมะนาว มะกรูดและสมโอในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย 
          ภัสจนันท หิรัญ  อรพิน เกิดชูชื่น  และ ณัฏฐา เลาหกุลจิตต 
 

95 การวิเคราะหสารสําคัญจากน้ํามันหอมระเหยพืชวงศกะเพรา 3 ชนิด 
          ศศธร สิงขรอาจ ณัฏฐา เลาหกุลจิตต อรพิน เกิดชูชื่น และ อาภาพรรณ ชัฎไพศาล 
 

99 สารสําคัญจากน้ํามันหอมระเหยพืชวงศขิง 3 ชนิด โดย gas chromatography mass spectrometry 
          อรพิน เกิดชูชื่น ณัฏฐา เลาหกุลจิตต ศศธร สิงขรอาจ และ อาภาพรรณ ชัฏไพศาล 
 

103 คุณสมบัติและประสิทธิภาพในการตานทานเชื้อจุลินทรียของฟลมที่บริโภคได 
          อิงฟา คําแพง อรพิน เกิดชูชื่น และ ณัฏฐา เลาหกุลจิตต 
 

107 การศึกษาเปรียบเทียบพันธุมะกรูดและคุณภาพของน้ํามันหอมระเหยจากมะกรูด 3 สายพันธุ 
          กฤษณา  บุญศิริ พรพรรณ กล่ินหอม และ ถาวร ทิพวรรณฺ 
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110 ผลของสารสกัดสะเดาไทยและสารฆาแมลงบางชนิดตอการเบียนไขของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล 
          สุกัญญา เทพันดุง และ สุภาณี พิมพสมาน 
 

114 สารออกฤทธิ์ตานเชื้อราที่ทําใหเกิดโรคพืชจากราเอนโดไฟทของหนอนตายหยาก 
          นลิน  รัตนนราทร  เกษรา เพิ่มสุข และ ทวีรัตน  วิจิตรสุนทรกุล 
 

118 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากหญาดอกขาว (Leptochloa chinensis (L.) Nees)   
          วิมลพรรณ รุงพรหม  และ  อารีวรรณ ประสันทะวงษ 
 

121 ประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยใบกระดุมทองเลื้อยตอการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus flavus 
          สรอยสุดา อุตระกูล ทรงศิลป พจนชนะชัย ณัฏฐา เลาหกุลจิตต และ ทวีรัตน  วิจิตรสุนทรกุล 
 

125 การวิเคราะหองคประกอบสารหอมระเหยพืชวงศ Zingiberaceae ดวยเทคนิค Head Space Gas Chromatography 
Mass Spectrometry 
          อาภาพรรณ ชัฏไพศาล ณัฏฐา เลาหกุลจิตต และ อรพิน เกิดชูชื่น 
 

 งานวิจัยดานสรีรวิทยาพชื 
 

129 ศึกษาอัตราเมล็ดพันธุที่เหมาะสมในการผลิตขาวลูกผสมสายพันธุ PTT06001H ดวยวิธีการหวานน้ําตม 
          นิตยา ร่ืนสุข ประนอม  มงคลบรรจง  และ วาสนา อินแถลง 
 

133 อิทธิพลของระยะปลูกที่มีตอผลผลิตและความหนาแนนของเนื้อไมกระถิน 
          ทรงยศ โชติชุติมา  สายัณห ทัดศรี ประภา ศรีพิจิตต กานดา นาคมณี  และ ณรงคฤทธิ์ วงศสุวรรณ 

 
137 การเปรียบเทียบความหนาแนนของเนื้อไมและผลผลิตของกระถิน 54 สายพันธุ 

          นิดา นุมมีศรี  สายัณห ทัดศรี  ประภา ศรีพิจิตต กานดา นาคมณี และ ณรงคฤทธิ์ วงศสุวรรณ 
 

141 การเปรียบเทียบกระถินยักษ 5 พันธุในดานผลผลิตของเนื้อไม และคาพลังงานความรอน เพื่อใชเปนแหลงพลังงาน
ทดแทนที่ยั่งยืน 
          อัษฎาภรณ กาญจนคูหา สายัณห ทัดศรี  ประภา ศรีพิจิตต กานดา นาคมณี และ ณรงคฤทธิ์ วงศสุวรรณ 

 
145 การเจริญเติบโต และการสะสมไอโอดีนของผักกาดหอมพันธุ Red Oak ที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส 

          นิสา  แซล้ิม เยาวพา จิระเกียรติกุล และ นภาพร ยังวิเศษ 

 
149 การตรวจหาอาการแกนของสับปะรดแบบไมทําลาย 

          ปรีชา น้ํากลั่น  สมชาย อรุณรุงรัศมี และ ธเนศ ธนิตยธีรพันธ 
 

153 ผลของระดับความเขมขนของแนฟทาลีนอะซีติกแอซิดที่มีตอลักษณะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของสวนที่ไม
เกี่ยวกับเพศบางประการของหนาวัวตัดดอกพันธุซีพีส่ี 
          นิติพัฒน  พัฒนฉัตรชัย 

 
157 ผลของสารสกัดจากลําตนหญาดอกขาวตอการงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืช 3 ชนิด 

          ศานิต สวัสดิกาญจน วิมลพรรณ รุงพรหม และ ศิริรัตน ศิริพรวิศาล 
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161 การเจริญเติบโตของผลขนุนพันธุทองสุดใจ 
          กาญจนา  เหลืองสุวาลัย  ประพนธ  ปญญาสรางสรรค  และ สุธิภรณ ศิริกําเลิศ  
 

165 การเจริญเติบโตและการออกดอกของผักชีฝร่ังภายใตการพรางแสงและใหปุยยูเรียอัตราตางๆ 
          ภาณุมาศ ฤทธิไชย  และ นภาพร ยังวิเศษ 
 

169 การเปรียบเทียบสูตรอาหารที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันสําปะหลัง 
          สุธาทิพย อํานวยสิน โชคพิศิษฐ เทพสิทธา และ กุลนาถ อบสุวรรณ 
 

173 การตอบสนองทางสรีระของถั่วเหลืองพันธุ 5E และ KKU 35 ในสภาวะเครียดเกลือ 
          อโนมา ดงแสนสุข สดุดี วรรณพัฒน บรรยง ทุมแสน และ ปรีชา ม่ังพรอม 
 

177 อิทธิพลของวันปลูกและระยะปลูกตอผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุฟาทะลายโจร 
          พชริดา แขงขัน  และ ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา  

 
181 การเปลี่ยนแปลงปริมาณไนโตรเจนและคารโบไฮเดรตในใบฝรั่งที่จัดระบบทรงตน 4 แบบ 

          กวิศร วานิชกุล และ ดวงใจ นิสัยมั่น 
 

185 อิทธิพลของการปลิดหวีที่มีตอผลผลิตและคุณภาพผลของกลวยน้ําวาคอม 
          กวิศร วานิชกุล และ สิริวรรณ บุญมา 

 
189 การศึกษารูปแบบของคางตอการใหผลผลิตดอกพระจันทร 

          มนตรี แกวดวง สายันต ตันพานิช สุรสิทธิ์ วงษสัจจานันท และ พงษศักดิ์ แกวศรี 
 

193 วิจัยและพัฒนาการผลิตขาวอินทรียในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี : การศึกษาผลผลิตของตนขาวที่ปกดําดวย    กลาตน
เดียวภายใตการผลิตแบบอินทรียในนาเขตชลประทานและนาเขตน้ําฝน 
          อรรจนา ดวงแพง และ วัลยา อุตโรกุล  
 

197 การชักนําใหเกิดยอดจํานวนมากจากการเพาะเลี้ยงสวนขอของหญาไนลในสภาพปลอดเชื้อ 
          ศรัณย สุขวัฒน และ อนุรักษ โพธิ์เอี่ยม 
 

201 อิทธิพลของวันปลูกและระยะปลูกตอคุณภาพและผลผลิตของฟาทะลายโจร 
          สุภาวดี บูระพันธ และ ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา 
 

205 วิธีการปลูกเชื้อและปริมาณเชื้อเห็ดตับเตาตอการเจริญเติบโตของกลาไมยูคาลิปตัส 
          ประภาพร ตั้งกิจโชติ  และ  สาวิตรี วีระเสถียร 
 

209 การชักนําใหเกิดแคลลัสในใบชาอัสสัม (Camellia sinensis var. Assamica) 
          ภัทรานิษฐ ตรีเพ็ชร  อรพิน เกิดชูชื่น  ณัฎฐา เลาหกุลจิตต  และ รัฐ พิชญางกูร 
 

213 ผลของหินฟอสเฟตและปุย single superphosphate ตอการเจริญเติบโตของขาวโพดฝกออน (Zea mays L.) 
และลักษณะของดิน 
          วรางคณา เปรมชนม  วีรพงศ วุฒิพันธุชัย ศิริพรรณ บรรหาร  พิชาญ สวางวงศ และสุบัณฑิต นิ่มรัตน  
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217 การทดสอบประสิทธิภาพของปุยอินทรียที่ผสมสารปรับปรุงดินตอการเจริญเติบโตของผักบุงจีน 
          วณิช ล่ิมโอภาสมณี ฐิติมา คงรัตนอาภรณ ทศพล แทนรินทร วไลลักษณ แพทยวิบูลย   
          สุชาดา เสกสรรควิริยะ เสาวพงศ เจริญ  สุรศักดิ์ สัจจบุตร  จารุรัตน เอี่ยมศิริ วิชัย ภูริปญญาวานิช  
          วชิราภรณ ผิวลอง และ งามนิจ เสริมเกียรติพงศ  
 

221 การประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการประเมินความเหมาะสมของที่ดินสําหรับยางพาราจังหวัดปราจีนบุรี 
          สมพร คนยงค  สรัล ชูมณ ี  และ สุพาภรณ วงศทอง  
 

225 เชื้อจุลินทรียที่สามารถละลายฟอสเฟสในดินเพื่อนําไปใชเปนปุยชีวภาพ 

          สุฐิตา สิงคารวานิช และ ทวีรัตน วิจิตรสุนทรกุล  
 

229 การศึกษาลักษณะทางสรีระของเมล็ดพันธุขาว 3 พันธุ 
          นันทรัตน มหาสวัสดิ์ ทรงศิลป พจนชนะชัย ณัฏฐา เลาหกุลจิตต อรพิน เกิดชูชื่น และ วาริช ศรีละออง  
 

 งานวิจัยดานเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
 

233 การตรวจสอบคุณภาพภายในของสมเขียวหวานโดยไมทําลายดวยแสงเนียรอินฟราเรดสเปกโตรสโกป 
          ศุมาพร เกษมสําราญ  วารุณี ธนะแพสย และ อนุพันธ เทอดวงศวรกุล 
 

237 ผลของโอโซนในการลดการปนเปอนของเชื้อจุลินทรีย และสารอะฟลาทอกซินในมะขามแขก 
          กานดา  หวังชัย ศรัณยา  เพงผล และ จํานงค  อุทัยบุตร 
 

241 การคงสภาพสีกลีบดอกและอายุการปกแจกันของบัวมงคลอุบลที่ทําการพัลซิ่งในสารละลายซูโครส 
          มานะบุตร ศรียงค มัณฑนา บัวหนอง ทรงศิลป พจนชนะชัย อภิรดี อุทัยรัตนกิจ ณ นพชัย ชาญศิลป  และ  
          เฉลิมชัย วงษอารี 
 

245 อิทธิพลของกรดจิบเบอเรลลิคและสายพันธุปทุมมาตออายุการปกแจกันของชอดอกปทุมมา 
          กุลนาถ อบสุวรรณ  ประมิด จิตรมาตร  ตรีฉัตร มูสิกะ  และ อภิรดี อุทัยรัตนกิจ 
 

249 การประเมินผลการจัดชั้นคุณภาพของผลลองกอง (Aglaia dookoo Griff.) จากตลาดไท 
          กวิศร วานิชกุล และ เพ็ญระพี ทองอินทร 
 

253 การออกแบบบรรจุภัณฑขนสงผลพลับแหง 
          ศิริวรรณ   ตั้งแสงประทีป  โอฬาร ตัณฑวิรุฬห  วีระศรี    เมฆตรง   บุษกร  ประดิษฐนิยกูล                                  
          สุพจน  ประทีปถิ่นทอง  และ สักขี   แสนสุภา  
 

257 การยืดอายุการเก็บรักษา และคุณภาพของผลิตภัณฑทุเรียนพรอมบริโภคโดยใชสารเคลือบที่บริโภคได 
          ภูริสา ทัศวิล  อรพิน เกิดชูชื่น  และ ณัฎฐา เลาหกุลจิตต  
 

261 ผลของฟลมที่บริโภคไดตอการสูญเสียน้ํา วิตามินซี และลักษณะปรากฎของสมโอตัดแตงพรอมบริโภค 
          ภูริสา ทัศวิล อรพิน เกิดชูชื่น และ ณัฏฐา เลาหกุลจิตต 
 

265 การลดความฝาดในพลับพันธุ P2 โดยการใชกาซคารบอนไดออกไซด  
          ณัติฐพล ไขแสงศรี อรพิน เกิดชูชื่น ณัฏฐา เลาหกุลจิตต และ ศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป 
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269 ผลของกรดอะซีติกและเอทีฟอนตอคุณภาพของพลับพันธุ P2 
          ณัติฐพล ไขแสงศรี อรพิน เกิดชูชื่น ณัฏฐา เลาหกุลจิตต และ ศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป 
 

273 การตอบสนองของดอกบัวมังคลอุบลที่ปกในสารละลายเอทิฟอน 
          ภรณพรรณ เอี่ยมทิม   ณ นพชัย ชาญศิลป ภูรินทร อัครกุลธร  มัณฑนา  บัวหนอง  และ เฉลิมชัย วงษอารี 
 

277 ผลของอุณหภูมิในขณะการขนสงและบรรจุภัณฑทางการคาตอคุณภาพและอายุการเก็บรักษาแตงเมลอนตัดแตงพันธุ
ลูกผสม (พันธุกุยหลิน) 
          ภูวนาท ฟกเกตุ  เฉลิมชัย วงษอารี  คิน เลย คู สมโภชน นอยจินดา และ ศิริชัย กัลยาณรัตน  
 

281 อิทธิพลของแอลกอฮอล กรดอะซิติก แอสคอรบิค ซิตริก และมาลิกตอคุณภาพของผิวเปลือกมังคุด 
          นภาภรณ แซล้ี  ณัฏฐา เลาหกุลจิตต อรพิน เกิดชูชื่น และ เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ 
 

285 ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบขี้เหล็กรวมกับการใชบรรจุภัณฑตอการควบคุมโรค 
แอนแทรคโนสของกลวยหอมทองในระหวางการเก็บรักษา 
          อัจฉรา ฉัตรแกว  ผองเพ็ญ จิตอารียรัตน  และ อภิรดี อุทัยรัตนกิจ 
 

289 ผลของสาร 1-MCP และน้ํายาปกแจกันตออายุการใชงานชอดอกกลวยไม Vascostylis Sakura 
          กุลนาถ อบสุวรรณ และ อภิรดี อุทัยรัตนกิจ 
 

 งานวิจัยดานเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ 
 

293 ความเสียหายของเมล็ดถั่วเขียวที่มีผลตอผลผลิตถั่วงอก 
          สมฤดี มามีชัย วันชัย จันทรประเสริฐ จวงจันทร ดวงพัตรา  และ สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน 
 

297 ผลของ Sorbitol mannitol และ chitosan ตอการคลายการพักตัวของเมล็ดพันธุแฟง 
          เดือนเต็ม ลอยมา ทรงศิลป พจนชนะชัย  ภาณุมาศ ฤทธิไชย และ ศิริชัย กัลยณารัตน   
 

301 Seed Weight Distribution of Different Crosses and Relationships between Seed Weight and Some 
Physical Characteristics of Oil Palm Seed (Elaeis guineensis Jacq.) 
          Theingi Myint, Surakitti Srikul, Wanchai Chanprasert and Arunee Jaithoeng 
 

305 การทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุพืชตระกูลกะหล่ํา 8 ชนิดโดยใชอุณหภูมิคงที่  25ºC และ อุณหภูมิสลับ  20/30ºC 
          ดวงพร  เนตรภักดี  วันชัย  จันทรประเสริฐ  สาวิตรี  รังสิภัทร 
 

309 ผลของไคโตซานตอการเพาะเมล็ดของกลวยไมสกุลชางกระในหลอดทดลอง 
          สุณิษา อยูดี และ กุลนาถ อบสุวรรณ 
 

313 ความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุถั่วเขียวในสภาวะน้ําทวมขัง   
          ศานิต สวัสดิกาญจน  
 

317 การพัฒนาและการสุกแกของเมล็ดพันธุถั่วดํา   
          ศานิต สวัสดิกาญจน 
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321 ผลของน้ําโอโซนที่มีตอความงอกของเมล็ดพันธุและการควบคุมเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุถั่วเขียวผิวมันและถั่วเขียว
ผิวดํา 
          อารียา นาวินปกาสิตย  วันชัย จันทรประเสริฐ  สมศิริ แสงโชติ และ จวงจันทร ดวงพัตรา 
 

325 ผลของน้ําโอโซนและน้ํารอนที่มีตอความงอกและการควบคุมเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุถั่วเขียวผิวมันและถั่วเขียวผิว
ดํา 
          อารียา นาวินปกาสิตย วันชัย จันทรประเสริฐ สมศิริ แสงโชติ และ จวงจันทร ดวงพัตรา 
 

329 ผลของการเคลือบตอคุณภาพเมล็ดพันธุแตงกวาและพริก 
          ธีรศักดิ์ แสงเพ็ง และ ปริยานุช จุลกะ 
 

333 ผลของ scarification ตอการกระตุนการงอกของเมล็ดพันธุ Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. 
          เดือนเต็ม ลอยมา ทรงศิลป พจนชนะชัย  ภาณุมาศ ฤทธิไชย  และ กนก รัตนะกนกชัย 

 
337 ผลของรังสีแกมมาตอความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดผักกาดเขียวปลีพันธุเหนือช้ันและพันธุตราสิงห 

          นวลจันทร ภูคลัง ทรงศิลป พจนชนะชัย  อรพิน เกิดชูชื่น และ อรุณ โมนะตระกูล 

 
 งานวิจัยทางดานเทคโนโลยีอาหารและเอนไซม 

 
341 การกระตุนการสรางสารอารทีมิซินินในรากเพาะเลี้ยงของชิงเฮา 

          พิทักษ อินธิมา และ กัณยารัตน สุไพบูลยวัฒน 
 

345 การประเมินคุณคาทางโภชนาการในขาวตางสี 
          อาทิตย  กุคําอู อภิชาติ  เนินพลับ สมเดช  อิ่มมาก  และ เล็ก  จันทรเกษม 
 

349 การเปลี่ยนแปลงคาน้ําอิสระ แรงเฉือน และสีของสับปะรดระหวางการอบแหงดวยรังสีอินฟราเรดคลื่นยาวรวมกับการ
พาอากาศ 
          นเรศ มีโส  กมล พลคํา และ ศิริธร ศิริอมรพรรณ  
 

353 การเพิ่มการสะสมแอนโทไซยานินในรากสะสมอาหารของกวาวเครือแดง (Butea superba Roxb.) ดวยเอทีฟอน และ
ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารสกัดจากรากสะสมอาหารกวาวเครือแดง 
          จุฬาลักษณ ทวีบุตร รจนา โอภาสศิริ  และ ยุวดี มานะเกษม 
 

357 สมบัติทางกายภาพ เคมีและพันธุศาสตรของขนุนสําปะลอ 
          เฉลิมเกียรติ  ดุลสัมพันธ 
 

361 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณคาทางโภชนาการของขาวกลองงอกพันธุขาวดอกมะลิ 105 และขาวหอมแดง 
          นันทรัตน มหาสวัสดิ์ ทรงศิลป พจนชนะชัย ณัฏฐา เลาหกุลจิตต และ อรพิน เกิดชูชื่น 
 

365 การคัดแยกเชื้อแบคทีเรียชนิดไมใชออกซิเจน ชอบรอนและดาง ที่มีความสามารถในการยอยสลายพอลิแซ็กคาไรดที่
ไมละลายน้ํา  
          อมรรัตน วัฒนลํ้าเลิศ  นิษกนิภา สุนทรกุล จักรกฤษณ เตชะอภัยคุณ  ภัทรา ผาสอน คิน เลย คู  และ  
          กนก รัตนะกนกชัย 
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369 การคัดแยกแบคทีเรียชอบรอนที่เจริญในสภาวะไมตองการอากาศเพื่อผลิตน้ําตาลจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 
          ภัทรา ผาสอน จักรกฤษณ เตชะอภัยคุณ นิษกนิภา สุนทรกุล คิน เลย คู และ กนก รัตนะกนกชัย 
 

373 การผลิตน้ําตาลจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยไซลาโนไลติกและเซลลูโลไลติกเอนไซมจาก 
Thermoanaerobacterium sp. สายพันธุ NOI-19 
          สุภาวดี ฉิมทอง  นิษกนิภา สุนทรกุล  จักรกฤษณ เตชะอภัยคุณ  ภัทรา ผาสอน  คิน เลย คู และ  
          กนก รัตนะกนกชัย 

 
377 ผลของแบคทีเรียปฏิปกษและกรดซาลิไซลิกตอโรคขั้วหวีเนาของกลวยหอมทอง 

          สังเวียน  คํานึง ผองเพ็ญ จิตอารียรัตน อภิรดี อุทัยรัตนกิจ เฉลิมชัย วงษอารี และ สุพรรนี แกนสาร อะโอกิ 
 

381 การศึกษาอัตราสวนที่เหมาะสมในการผสมน้ํามันพืช 3 ชนิด เพื่อเลียนแบบน้ํามันสวีทอัลมอนด 
          ธนิน ภูวดลไพศาล  นฤมล จียโชค และ ณัฎฐา เลาหกุลจิตต  
 

385 การพัฒนาฟลมแปงมันสําปะหลังรวมกับสารสกัดพืชวงศสมสําหรับใชในสมโอพรอมบริโภค 
          อรทัย ขําคา  อรพิน เกิดชูชื่น และ ณัฎฐา เลาหกุลจิตต  
 

389 การคัดเลือก Bacillus spp. ที่ผลิตเอนไซมโปรติเอส อะไมเลสและไลเปสจากดิน 
          จักรพันธ สุวรรณพิมพ และ สุพรรนี แกนสาร อะโอกิ  
 

393 ผลของอัตราสวนขาวตอน้ําในการหุงตอคุณภาพขาวนึ่งหุงสุก 
          กานตญาพันธ  นันทะวิชัย และ ไพศาล  วุฒิจํานง  
 

397 การใชวุนสํารองทดแทนไขมันในเคกบราวนี่ 
          อุลิสาณ พาชีครีพาพล  รัตนชดา เอี่ยมกลํ่า  และ ตุลยา จันทรศิริ 
 

401 ผลของการเสริมเยื่อหุมเมล็ดทานตะวันในคุกกี้เนย 
          รัชฎาภรณ  คะประสบ และ อรสา  สุริยาพันธ 
 

405 การพัฒนาผลิตภัณฑผลไมสเปรดพลังงานต่ําจากสับปะรด แกวมังกรเนื้อแดง ไซลิทอล และไซเลียมสีดฮักส 
          อารยา บุญเจริญตั้งสกุล และ อรสา  สุริยาพันธ 
 

409 การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑผลไมแผนมวนกลิ่นรสเชอรร่ีที่ใชผลไมไทยอบแหงแทนแอปเปลอบแหง 
          ชนะชัย กรวิทยาศิลป และ วิชมณี ยืนยงพุทธกาล 
 

413 การผลิตและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหวางการเก็บรักษาของผลิตภัณฑผลไมแผนมวนผสม 
          ชนะชัย กรวิทยาศิลป   และ วิชมณี ยืนยงพุทธกาล 
 

417 การผลิตและการเสริมเซลลูโลสผงจากกากออยในขนมปุยฝาย 
          นิลเนตร ปุณณะวรกุล และ อาภัสรา แสงนาค 

 
421 การผลิตคุกกี้แปงกลวยผสมงาดํา 

          จุฑาทิพย คุณพระรักษ และ ธีรชัย เราเจริญพร 
 



ว. วิทยาศาสตรเกษตร                                           ปที่ 40 ฉบับที่ 1 (พิเศษ) มกราคม-เมษายน 2552                                                               9 
 

425 การศึกษาอาหารสูตรดัดแปลงสําหรับเชื้อราที่ยอยสลายเซลลูโลสจากดิน 
          สุพรรนี แกนสาร  อะโอกิ และ จาตุรงค  จงจีน  
 

429 การพัฒนากระบวนการผลิตขาวหุงสุกเร็วดวยวิธีการแชน้ํา 
          พรทิพย ศิริสุนทราลักษณ  กัญญารัตน รุจิรารุงเรือง และ เกื้อพันธ ชยะสุนทร 
 

433 ผลกระทบของพาสเจอรไรซและความเปนกรด-ดางตอปริมาณแอนโธไซยานินและอายุการเก็บของน้ําอัญชัน  
          อรุษา เชาวนลิขิต สุชาดา  เจริญวงศ และ ฉฏาธร ชะเอม 
 

437 ผลของการใชแปงบุกและไขขาวผงตอคุณภาพของลูกชิ้นปลาสีกุนขางเหลือง 
          จันทรจิรา ชาวสวน และ นิสานารถ กระแสรชล 
 

441 การพัฒนาแยมผลไมชนิดแผน 
          หทัยวรรณ  ศิริสุขชัยถาวร นัยนา ตางใจ และ เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ 
 

 งานวิจัยดานเทคโนโลยีการอบแหง 
 

445 สมการอบแหงชั้นบางของมะมวงน้ําดอกไมภายใตอากาศรอน กาซคารบอนไดออกไซด และกาซไนโตรเจนเปน
ตัวกลางการอบแหง 
          ณัฐพล ภูมิสะอาด  ละมุล วิเศษ  วิทธวัช  ทิพยแสนพรหม และ ธานินทร รัชโพธิ์  
 

449 การอบแหงขาวกลองงอกดวยฟลูอิไดซเบดแบบอากาศรอน 
          นฤบดี ศรีสังข สมเกียรติ ปรัชญาวรากร  สมชาติ โสภณรณฤทธิ์  และ วารุณี วารัญญานนท 
 

453 การอบแหงขาวหอมมะลกิึ่งสําเร็จรูปดวยเครื่องอบแหงแบบปมความรอน 
          พชรกมล พงษเพชร เจริญพร เลิศสถิตธนกร และ ละมุล วิเศษ 
 

457 ผลของอุณหภูมิและเวลาของการเก็บในที่อับอากาศที่มีตออุณหพลศาสตร และคุณภาพของขางเหนียว 
          เพชรรัตน ใจบุญ สมเกียรติ ปรัชญาวรากร สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา และ สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ 
 

461 อิทธิพลของการพรีทรีทเมนตขาวสุกตอจลนพลศาสตรของการอบแหงและคุณภาพของขาวกึ่งสําเร็จรูป 
          อรวรรณ ร้ิวทอง สมเกียรติ ปรัชญาวรากร สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ พัชรี ตั้งตระกูล และ วารุณี วารัญญานนท 
 

465 สมการอบแหงชั้นบางของถั่วแมคคาเดเมียภายใตการอบแหงแบบปมความรอน 
          ธานินทร รัชโพธิ์ ละมุล วิเศษ  ณัฐพล ภูมิสะอาด และ ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล  
 

469 การอบแหงเผือกแผนโดยใชอุณหภูมิสูง 
          จินดาพร จํารัสเลิศลักษณ และ ชลิดา เนียมนุย 
 

473 สมบัติทางกายภาพของแครอทหลังการอบแหงดวยอากาศรอนรวมกับสนามไฟฟา 
          ทรงชัย วิริยะอําไพวงศ  สันติ สุดเฉลียว และ อําไพศักดิ์ ทีบุญมา 
 

477 ผลของการพรีทรีทเมนตดวยสารละลายเคมีและสารละลายออสโมติกที่มีตอจลนพลศาสตรการอบแหงผลหมอน 
          ทรงชัย วิริยะอําไพวงศ ชาตรี ม่ันกลาง และ พีรยา โชติถนอม 
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481 สมบัติทางเคมีกายภาพของตนขาวและขาวหักที่ผานการอบแหงโดยใชอุณหภูมิสูง 
          ณัฐโสภิณ ทองประไพ  ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล  และ ละมุล วิเศษ 

 
485 การผลิตเผือกอบกรอบดวยเทคนิคการอบแหงแบบชั้นบาง 

          จินดาพร จํารัสเลิศลักษณ ชลิดา เนียมนุย และ สมชาย โสภณรณฤทธิ์ 
 

489 ผลของระยะเวลาในการใหความรอนตอสมบัติทางกายภาพ และทางกระแสวิทยาของแปงเทายายมอม  
(Tacca leontopetaloides Ktze.) ที่ผานการดัดแปรดวยวิธี annealing 
          พรรณจิรา วงศสวัสดิ์ มณฑิรา นพรัตน  สุพรรณี  สุขสันตวชิรกุล และ ประภารัตน  อินทรทิพย 
 

493 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑผลไมไทยที่ผานการทําแหงแบบระเหิด 
          ธรรมวัฒน คลายวงษ ปกขวัญ หุตางกูร และ เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ  
 

497 การศึกษาความเปนไปไดของการอบแหงชาใบหมอนโดยใชรังสีอินฟราเรดคลื่นยาวรวมกับการพาอากาศ 
          พิชชาภรณ วันโย  นเรศ มีโส  ศักดิ์ชัย ดรดี  ศิริธร ศิริอมรพรรณ 
 

501 การศึกษาเปรียบเทียบการเผาไหมหยดน้ํามันเมล็ดมะรุมกับน้ํามันพืชอื่นๆ 
          คนธมารินทร ดีสุรกุล  รัตนชัย ไพรินทร และ ศิริชัย เทพา 
 

 งานวิจัยดานอืน่ ๆ 
 

505 การคัดเลือกแมลงวันผลไมระยะหนอนสั้นสายพันธุเพศผูเพื่อสนับสนุนการควบคุมดวยเทคนิคการใชแมลงที่เปนหมัน 
          สุชาดา เสกสรรวิริยะ  กนกพร บุญศิริชัย ประพนธ ปราณโสภณ วณิช ล่ิมโอภาสมณี บุญญา สุดาทิศ   
          ฐิติมา คงรัตนอาภรณ สาธิต วงษชีรี และ ทศพล แทนรินทร 
 

509 การพัฒนากรงแมลงขนาดใหญสําหรับเล้ียงแมลงวันผลไมชนิด Bactrocera dorsalis (Hendel) 
          ฐิติมา คงรัตนอาภรณ ทศพล แทนรินทร สาธิต วงษชีรี สุชาดา  เสกสรรวิริยะ  บุญญา สุดาทิศ และ 
          ประพนธ ปราณโสภณ 
 

513 การประเมินความหลากหลายทางจีโนไทปของรา Bipolaris oryzae ดวยเทคนิค PCR-RFLP 
          ศิริรัตน  ศิริพรวิศาล วิมลพรรณ  รุงพรหม ศานิต  สวัสดิกาญจน และ กิตติพจน  งามฉวี 
 

517 ความหลากหลายของพืชกลุมเฟนและปาลมในสวนยางพาราทางภาคใตของประเทศไทย 
          ระวี เจียรวิภา อมรรัตน บัวคลาย และ Ming Xuan Zheng 
 

521 ความหลากหลายของพืชไทยที่มีกล่ินหอม 
          อาภาพรรณ ชัฏไพศาล อรพิน เกิดชูชื่น และ ณัฏฐา เลาหกุลจิตต 
 

525 ดชันีชื่อผูแตง 
 

529 ดัชนีคําสําคัญ 
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คําแนะนําสําหรับผูเขียน 
(ฉบับปกต)ิ 

 
วารสารวิทยาศาสตรเกษตร (Agricultural 

science Journal) ของสมาคมวิทยาศาสตรเกษตรแหง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ไดเปล่ียนชื่อจาก
ขาวสารวิทยาศาสตรการเกษตร (Asst Newsletter) ตั้งแต
ฉบับที่ 1 ปที่ 30 (มกราคม 2540) มีวัตถุประสงคเพื่อพิมพ
เผยแพรเรื่องที่นาสนใจในวงการวิทยาศาสตรการเกษตร 
ซึ่งสมาชิกไดจัดสงมาลงพิมพ 

เรื่องที่ผูเขียนจะสงมาลงพิมพในวารสารวิทยา 
ศาสตรเกษตรครอบคลุม : 

1. งานวิจัย (Technical paper) เปนเอกสาร
วิทยาการเพื่อเสนอผลงานวิจัยในดานวิทยาศาสตรการ 

เกษตร 
2. บทความ (Articles) เปนเอกสารวิทยาศาสตร

ที่รวบรวมขอมูล ความคิดเห็นและประสบการณเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตรการเกษตร 

3. จดหมาย (Letters) เปนจดหมายถึงกอง
บรรณาธิการเพื่อเสนอความคิดเห็นสนับสนุน หรือโตแยง
ค ว ามคิ ด เ ห็ น ข อ งนั ก วิ จั ย อื่ น ๆ  ตลอดจนคว าม รู
ประสบการณที่นาสนใจ 
การเตรียมตนฉบับ 

1. ตนฉบับ ควรพิมพดวยคอมพิวเตอรโดยใช
โปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด (Microsoft word) แลวสง
ตนฉบบั จํานวน 4 ชุด พรอมดวยดิสเก็ต ถาพิมพดีด
ธรรมดา ใหเวนบรรทัดหาง และพิมพหนาเดียวความยาว 
25 บรรทัดตอหนา มีความยาวทั้งหมดไมควรเกิน 10 หนา 

2. ช่ือเรื่อง ควรจะกะทัดรัด ไมยาวเกินไป แต
อธิบายสาระของเรื่องไดดีพอสมควร และควรกําหนดชื่อ
เรื่องอยางยอเพื่อใชเปนตัวเรื่อง (Runing heads) ดวย 
ควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

3. ช่ือผูเขียน เปนชื่อเต็ม ใชทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ พรอมทั้งสถานที่ทํางาน ระบุจังหวัดและรหัส 
ไปรษณียดวย 

4. บทคัดยอ (Abstract) มีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งจะปรากฏนําหนาตัวเรื่อง เปนการสรุป
สาระสําคัญของเรื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่ง วัตถุประสงค 
วิธีการและผล ไมควรเกิน 200 คํา หรือ 30% ของตัวเรื่อง 
และใหระบุคําสําคัญ (Keywords) เปนภาษาอังกฤษทาย 
abstract จาํนวนไมเกิน 5 คําไวดวย 

5. เนื้อหา (Text) สําหรับเรื่องประเภทงานวิจัย
ควรประกอบดวยหัวขอ ดังตอไปน้ี 

ก. คํานํา (Introduction) เพื่อกลาวถึงปญหา
และวัตถุประสงคและอาจรวมถึงการตรวจเอกสาร 
(Literature review) 

ข. อุปกรณและวิธีการ (Materials and 
Methods) ควรประกอบดวย 

- คําอธิบายเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณที่ใชใน
การทดลอง โดยไมตองระบุหมายเลขแยกเปนขอ 

- คําอธิบายถึงวิธีการที่ใชทดลอง แตไมจําเปน 
ตองอธิบายวิธีการที่ถือวาเปนแบบฉบับ ซึ่งเปนที่เขาใจอัน
ดี โดยทั่วไปอยูแลว การเขียนอุปกรณและวิธีการใหเขียน
เปนสวนเดียวกันไมตองแยกหัวขอ 

ค. ผล (Results) เปนการเสนอผลของการวิจัย
แตไมควรอธิบายยืดยาว ถาเปนไปได ควรควบคูไปกับการ
ใชตาราง กราฟ หรือภาพประกอบ ซึ่งกํากับดวยคําอธิบาย
ที่กะทัดรัด และเปนอิสระกับเนื้อเรื่อง 

ง. บทวิจารณ (Discussion) เปนการวิจารณ
ผลการวิจัย (1) เพื่อใหคลอยตามถึงความสัมพันธหรือหลัก 
การที่มาจากผล (2) สนับสนุนหรือคัดคานทฤษฎีที่มีผูเสนอ
มากอน (3) เปรียบเทียบกับผลการวิจัยและการตีความ 
หมายของผูอื่น (4) สรุปสาระสําคัญและประจักษพยาน
ของผลการวิจัยผูเขียนควรพยายามเนนถึงปญหาหรือขอโต 
แยงในสาระสําคัญของเรื่องที่กําลังพูดถึงตลอดจนขอเสนอ 
แนะเพื่อการวิจัยในอนาคตและลูทางที่จะนําไปใชประ 
โยชน 

จ. คําขอบคุณ (Acknowledgements) อาจมี
หรือไมมีก็ไดเปนการแสดงความขอบคุณแกผูที่ชวยเหลือ 
ใหงานวิจัย และการเตรียมเอกสารลุลวงไปดวยดีแตมิได
เปนผูรวมงานดวย 

ฉ. เอกสารอางอิง (Literature cited) การ
อางอิงเอกสารในเนื้อเรื่องใชระบบชื่อและป (name-and-
year system) เชน จินดา (2536) รายงานวา.... หรือ 
(จินดา, 2536) ในกรณีเปนภาษาอังกฤษ หรือภาษาใด ๆ ที่
เขียนดวยภาษาอังกฤษ ใหใชชื่อสกลุเปนภาษาอังกฤษทุก
คน เชน Murashige and skoog (1962) หรือ (Murashige 
and skoog, 1962) 

ในตอนรายงานเอกสารอางอิง ที่ปรากฏอยูทาย
เรื่องใหเรียงอักษรตามชื่อตัว ชื่อสกุลของผูแตงคนแรกถา
เปนคนไทย แตถาเปนชาวตางประเทศใหใชชื่อสกุลขึ้นตน
และชื่อตัวโดยไมตองใสเลขที่ แสดงเฉพาะเอกสารที่นํามา
อางอิงในเนื้อเรื่องเทานั้น ไมควรอางเอกสารใด ๆ ที่ยังมิได
มีการจัดพิมพ 
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สําหรับวารสาร (Periodicals) ควรเรียงลําดับ ดังนี้ 
ผูแตง (ชื่อตัว ชื่อสกุล) ป (พ.ศ.) ชื่อเรื่อง (ตามที่

ปรากฏในวารสาร) ชื่อวารสาร (ใชชื่อยอถามี) ปที่ : หนา 
ตัวอยาง :  

ศิวาพร ศิวเวช และสลักจิต สืบพงษศิริ. 2536. ขาวเกรียบ
ขาวฟาง. ว.วิทย.กษ.26 : 80-87. 

Tekrony, D. M., D. B. Egli and A. D. phillips. 1980. 
Effect of field weathenring on the viabiliy 
and vigor of soybean seeds. Agron. J. 72 : 
749-753. 

สําหรับตํารา (Text books) ควรเรยีงลําดับดังนี ้
ผูแตง (ชื่อตัว ชื่อสกุล) ป (พ.ศ.) ชื่อหนังสือ 

สํานักพิมพ เมืองที่พิมพ หนา 
ตัวอยาง :  

ทักษิณา สวนานนท. 2536. การใชโปรแกรม page Maker 
4.0. พิมพครั้งที่ 2. บ.ไฮเทคพริ้นติ้ง จก. 
กรุงเทพมหานคร. 346 น. 

Villadsen, J. and M. L. Michelsen. 1978. Solution of 
DifferentiaI Equation Models by polynomiaI 
Approximation. prentice-Hall. New Jersey. 
445 p. 

สําหรับเอกสารประกอบรายงาน (Reports and 
proceedings) 

ผูแตง (ชื่อตัว ชื่อสกุล) ป (พ.ศ.) ชื่อเรื่อง ชื่อ
รายงานหรือการประชุม สถานที่ หนา 

ตัวอยาง :  
ธวัช ลวะเปารยะ. 2513. การผสมพันธุและปรับปรุงพันธุ

ขาวโพดหวาน.  รายงานความกาวหนา. โครง 
การวิจัยขาวโพดและขาวฟาง. มหาวิทยลัย
เกษตรศาสตร กรุงเทพฯ. 42น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noda, K., L. Chaiwiratnukul, S. kanjanajirawong and 
M. Teerawatsakul. 1985 Some biological 
characteristics of Pennisetum spp. In 
Thailand. Proc. The 10th  Conf. Of Asian-
Pacific weed Science Society, Bangkok, 
Thailand. P. 75-80. 

Tongpan, S., T. Panayotou, S. Jetanavanich, K. 
Faichampa and C. Mehel. 1990 
Deforestation and poverty : Can 
commercial and social forestry break the 
vicious circle? Research report No.2. The 
1990 TDRI Yesr-End Coference. Chon Buri, 
Thailand. 176 p. 

Thainugul, W. and S. Photiwattautum. 1988 Soil 
conservation under rubber in thailand 
pp.859-868. In S. Rimwanich (ed.) Proc. 
The 5th  International Soil Conservation 
Conf. Vol 2. January 1988. Bangkok, 
Thailand 
6. ภาพประกอบ (Illustration)  
ก. ภาพถาย ควรเปนภาพขาว-ดํา สําหรับภาพสี 

ถาจําเปนจึงใช ขนาดภาพอยางต่ําควรเปน 9.0 X 13.5 
ซม. หรือเทาตัวจริงที่ปรากฏในหนังสือผิวเรียบ เขียน
คําอธิบายแยกไวตางหาก อยาเขียนลงในภาพ อยาหนีบ
ดวยคลิปหรือกลัดดวยเข็มหมุด 

ข. ภาพเขียน เขียนดวยหมึกสีดํา จัดบนกระดาษ
อารตหนาพอควร ควรเขียนตัวหนังสือดวย Lettering 
guide หรือ Letter press 

7. การเขียนคําไทยเปนภาษาอังกฤษอักษร
โรมัน ใหใชระบบของราชบัณฑิตยสถาน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การตรวจแกไข กลุมบรรณาธิการขอสงวนสทิธิ์ในการตรวจแกไขเรื่องที่สงมาพิมพทุก
เรื่องตามแตเห็นสมควร ในกรณีทีจ่ําเปนจะสงตนฉบับที่แกไขแลวกลับคืนผูเขียน เพื่อความ
เห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง 
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คําแนะนําสําหรับผูเขียน 
(ฉบับพิเศษ) 

 
รายละเอียดและรูปแบบขอกําหนดตางๆ สําหรับเตรียมตนฉบับตองเปนดังนี้ 

ตนฉบับเรื่องเต็ม จํานวนไมเกิน 4 หนากระดาษ สงพรอมซีดี 1 แผน โดยพิมพดวยโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด 
(Microsoft Word for Windows) เวอรชั่น 2003 หรือ XP โดยใชรูปแบบฟอนตเปน Cordia New ทั้งฉบับ (ขนาดของตัวอักษรให
ดูในรายละเอียดของแตละหวัขอ) 

ขนาดกระดาษตนฉบับ ใชกระดาษขนาด A4 สีขาว พิมพแบบ Portrait โดยตั้งคาหนากระดาษ (page setup) สวน
ระยะขอบ (Margins) ดังนี้ ดานบน (Top) 2.54 เซนติเมตร ดานลาง (Bottom) 1.90 เซนติเมตร ดานซาย (Left) 2.54 
เซนติเมตร ดานขวา (Right) 1.90 เซนติเมตร ขอบเย็บกระดาษ (Gutter) ไมตองใสคา Gutter หรือ 0 เซนติเมตร หัวกระดาษ 
(Header) 1.27 เซนติเมตร ทายกระดาษ (Footer) 1.27 เซนติเมตรโดยมีลําดับดังนี้ 

ช่ือเรื่อง : อยูชิดขอบบนของหนา มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (แยกกันคนละบรรทัด) ชื่อเรื่องแตละภาษามี
ความยาวไมเกิน 2 บรรทัด แตใหอธิบายสาระของเรื่องไดดี กําหนดใหใชฟอนต Cordia New ขนาด 15 points พิมพตัวหนา 
(bold) และจัดใหอยูกึ่งกลางหนากระดาษ กําหนดระยะหางบรรทัดใหเปนคาแนนอน 19 points 

ช่ือผูเขียนและคณะ : เวน 1 บรรทัดจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ใหใชชื่อ-นามสกุล มีทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ 
(แยกคนละบรรทัด) ใหครบทุกคน โดยภาษาไทยใหใชชื่อ และ นามสกุลเต็ม ภาษาอังกฤษใหขึ้นดวยนามสกุลเต็ม, เวนวรรค
แลวตามดวยตัวอักษรนําหนาชื่อ และตองใสเชิงอรรถ (Footnote) เปนแบบลําดับตัวเลข (ยกกําลัง) กํากับไวทายนามสกุลให
ครบทุกคน (รายละเอียดเชิงอรรถใหดูยอหนาถัดไป)  ชื่อผูเขียนกําหนดใหใชฟอนต Cordia New ขนาด 12 points พิมพตัวหนา 
(Bold) จัดชิดขอบขวาของหนากระดาษ กําหนดระยะหางบรรทัดเปนคาแนนอน 15 point  

การแทรกเชิงอรรถ (Footnote) ใหใชแบบ ลําดับตัวเลขอัตโนมัติ (1, 2, 3, ...) โดยใชฟอนตแบบ Cordia New 
ขนาด 10 points และจัดขอความชิดขอบซายของหนากระดาษ กําหนดระยะหางบรรทัดเปนคาแนนอน 12 points โดยตัวเลข
จะติดกับขอความ 

บทคัดยอ (Abstract) : มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยขึ้นดวยบทคัดยอภาษาอังกฤษกอนแลวจึงตามดวย
บทคัดยอภาษาไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้  

คําวา "Abstract" และ "บทคัดยอ" ใหใชฟอนต Cordia New ขนาด 14 points และพิมพตัวหนา (Bold) จัดกึ่งกลาง
หนากระดาษ  

สวนเนื้อหาของตัวบทคัดยอ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ใหใชฟอนต Cordia New ขนาด 14 points กําหนด
ระยะหางบรรทัดใหเปนคาแนนอน 16 points บรรทัดแรกของยอหนาใหเยื้องมาทางขวา 0.5 เซนติเมตร และจัดขอความในแต
ละยอหนาแบบขอความชิดขอบ (Justified) บทคัดยอเปนการสรุปสาระสําคัญของเรื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่ง วัตถุประสงค 
วิธีการและผล 

เนื้อหา (Text) : ประกอบดวยสวนตางๆ คือ คํานํา อุปกรณและวิธีการ ผล วิจารณผล สรุปผล และเอกสารอางอิง ทุก
สวนใหทําตามขอกําหนดดังนี้คือ  

เมื่อขึ้นสวนเนื้อหาหนาใหม ใหเวน 1 บรรทัดเสมอ (ยอหนาตางๆ ในสวนเดียวกันไมตองเวนบรรทัด) โดย คํานํา 
อุปกรณและวิธีการ ผลการทดลอง วิจารณผล สรุปผล และเอกสารอางอิง กําหนดใหใชฟอนต Cordia New ขนาด 14 points 
พิมพตัวหนา (Bold) จัดกึ่งกลางหนากระดาษ  

สวนของเนื้อหาขอความในแตละยอหนา กําหนดใหใชฟอนต Cordia New ขนาด 14 points กําหนดระยะหางบรรทัด
ใหเปนคาแนนอน 16 points บรรทัดแรกของแตละยอหนาใหเยื้องเขามาทางขวา 0.5 เซนติเมตร และจัดขอความแตละยอหนา
แบบ ขอความชิดขอบ (Justified) 

เนื้อหาสวนตางๆ ควรมีลักษณะดังตอไปนี้ 
1. คํานํา (Introduction) : เพื่อกลาวถึงปญหา ที่มา วัตถุประสงคการวิจัย และรวมถึงการตรวจเอกสาร (Literature 

review) ดวย 
2. อุปกรณและวิธีการ (Materials and Methods) : ควรประกอบดวย คําอธิบายเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณที่ใช

ในการทดลอง โดยไมตองระบุหมายเลขแยกเปนขอ คําอธิบายถึงวิธีการที่ใชทดลอง การเขียนอุปกรณและวิธีการ ใหเขียนเปน 
สวนเดียวกัน ไมตองแยกหัวขอ 
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3. ผลการทดลอง (Results) : เปนการเสนอผลของการวิจัย แตไมควรอธิบายยืดยาว ถาเปนไปได ควรควบคูไปกับ
การใชตาราง กราฟ หรือภาพประกอบการอธิบาย คําอธิบายควรกะทัดรัด และเปนอิสระกับเนื้อเรื่องคําอธิบายและตัวอักษร
ตางๆ ในตารางกราฟและภาพ ตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้น โดยใชฟอนต Cordia New ขนาด 14 points (หรือเล็กกวา แตยัง
ตองสามารถอานไดอยางชัดเจน) 

4. วิจารณผล (Discussion) : เปนการวิจารณผลการทดลองหรือการวิจัย โดยมีลักษณะดังตอไปนี้ 
(1) เพื่อใหคลอยตามถึงความสัมพันธหรือหลักการที่มาจากผล 
(2) สนับสนุนหรือคัดคานทฤษฎีที่มีผูเสนอมากอน 
(3) เปรียบเทียบกับผลการวิจัยและการตีความหมายของผูอื่น 
(4) ชี้ใหเห็นประเด็นที่เดนหรือสําคัญของผลการวิจัย  

ควรพยายามเนนถึงปญหาหรือขอโตแยงในสาระสําคัญของเรื่องที่กําลังพูดถึง ตลอดจนขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยใน
อนาคตและลูทางที่จะนําไปใชประโยชน 

5. สรุป (Summary) : เปนการยอสาระสําคัญและประจักษพยานของผลการวิจัย 
6. คําขอบคุณ (Acknowledgements) : อาจมีหรือไมมีก็ได เปนการแสดงความขอบคุณแกผูที่ชวยเหลือใหงานวิจัย

และการเตรียมเอกสารลุลวงไปดวยดี แตมิไดเปนผูรวมทํางานวิจัยดวย 
7. เอกสารอางอิง (Literature cited) : ดูรายละเอียดในคําแนะนําสําหรับผูเขียนฉบับปกติ  
8. ภาพประกอบ (Illustration) : ดูรายละเอียดในคําแนะนําสําหรับผูเขียนฉบับปกติ 

การแทรกภาพควรมีการจัดรูปแบบภาพ (Format picture) ดังนี้ เคาโครง (Layout), แบบขางหลังขอความ 
(Behind text) และคําบรรยายใตภาพเปนภาษาอังกฤษ กําหนดใหใช ฟอนต Cordia New ขนาด 14 points โดยใชหัวขอวา 
Figure หรือ Table พิมพตัวหนา (Bold) สวนคําบรรยายพิมพตัวอักษรปกติ หมายเหตุใตภาพ หรือตาราง เขียนเปน
ภาษาอังกฤษ ขนาด 12 points 

9. การเขียนคําไทยเปนภาษาอังกฤษหรืออักษรโรมัน : ใหใชระบบของราชบัณฑิตยสถาน  
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(Hylocereus polyrhizus (Weber) Britton & Rose) 

Bioactive Compounds and Stability of Betacyanins from Skin and Flesh of Red Dragon Fruit 
(Hylocereus polyrhizus (Weber) Britton & Rose) 

 
กรรณิการ สอนโยธา1 และ ปราณี อานเปรื่อง1 

Sornyatha, K.1 and Anprung, P.1 
 

Abstract 
Bioactive compounds and stability of betacyanins from skin and flesh of fully ripe red dragon fruit were 

studied. Results showed that antioxidant activity values measured by DPPH and ABTS assays in the skin were 
20.88 µg fresh mass / µg DPPH and 110.14 µg Trolox equivalent / g fresh mass, respectively whereas in the flesh 
the values were 3.27 µg fresh mass/µg DPPH and 332.14 µg Trolox equivalents (TE) / g fresh mass, respectively. 
Also found were total phenolics content of 191.24 and 480.47 µg gallic acid equivalents (GAE) / g fresh mass, and 
total flavonoids content of 32.63 and 288.27 µg catechin equivalents (CE)/g fresh mass, in skin and flesh 
respectively.  Betacyanin content was 14.27 and 15.53 mg / 100 g fresh mass, total dietary fiber contents were 
3.62 and 2.57, soluble dietary fiber contents were 1.93 and 0.90, and insoluble dietary fiber content was 1.69 and 
1.67 g/100g fresh mass, in skin and flesh, respectively. After determination of the stability of betacyanins from skin 
and flesh, results showed that the condition of pH 4.5-5.5 and temperature at 40°C in the dark gave better 
betacyanins stability (p≤0.05).  
Keywords : red dragon fruit, antioxidant activities, betacyanin, stability 

 
บทคัดยอ 

จากการวิเคราะหสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในเปลือกและเนื้อแกวมังกรพันธุเนื้อสีแดงพบวาสวนเปลือกมีฤทธิ์ตาน
ออกซิเดชันที่วิเคราะหดวยวิธี DPPH และวิธี ABTS เทากับ 20.88 µg fresh mass/µg DPPH และ 110.14 µg Trolox 
equivalents (TE)/g fresh mass ตามลําดับ สวนเนื้อเทากับ 3.27 µg fresh mass/µg DPPH และ 332.14 µg Trolox 
equivalents (TE)/g fresh mass ตามลําดับ มีปริมาณฟนอลิกในสวนเปลือกและเนื้อทั้งหมด 191.24 และ 480.47 µg gallic 
acid equivalents (GAE)/g fresh mass ตามลําดับ มีปริมาณฟลาโวนอยดในสวนเปลือกและเนื้อทั้งหมด 32.63 และ 288.27 
µg catechin equivalents (CE)/g fresh mass มีปริมาณเบตาไซยานินในสวนเปลือกและเนื้อทั้งหมด 14.27 และ 15.53 mg 
/100 g fresh mass  ตามลําดับ มีปริมาณใยอาหารในสวนเปลือกและเนื้อทั้งหมด 3.62 และ 2.57 แบงเปนใยอาหารที่ละลาย
น้ํา 1.93 และ 0.90 และใยอาหารที่ไมละลายน้ํา 1.69 และ 1.67 g/100g fresh mass ตามลําดับ และเมื่อวิเคราะหความคงตัว
ของเบตาไซยานินจากเปลือกและเนื้อแกวมังกร พบวา ที่ pH 4.5-5.5 และอุณหภูมิ 40°C ในที่มืด เบตาไซยานินมีความคงตัว
ดีกวาชวง pH และอุณหภูมิอื่น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05)                     
คําสําคัญ : แกวมังกรพันธุเนื้อสีแดง ฤทธิ์ตานออกซิเดชัน เบตาไซยานิน ความคงตัว   
 

คํานํา 
แกวมังกรพันธุเนื้อสีแดง Hylocereus polyrhizus (Weber) Britton & Rose เปนพืชในวงศ Cactaceae ปลูกกันมาก

ที่จังหวัดราชบุรี นครปฐมและจันทบุรี (นฤมล, 2548) ซึ่งเปนผลไมที่มีสีแดงสดอยูในสวนที่เปนเนื้อและเปลือก และมีใยอาหาร
กลุมเพคตินและมิวสิเลจจํานวนมาก (Stintzing et al., 2002) นาจะเปนแหลงของวัตถุดิบที่นํามาใชเปนสีผสมอาหารจาก
ธรรมชาติแหลงใหมได จากการคนควาพบวาพืชในวงศ  Cactaceae มีสารใหสีที่สําคัญคือเบตาไซยานิน ซึ่งใหสี แดง–มวง 
(Cai et al., 2005) ที่สามารถใชทดแทน FD&C Red #40 ซึ่งเปนสีสังเคราะหที่มีการบริโภคมากที่สุดในอเมริกา โดยกอนหนานี้
                                                 
1ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวทิยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
1Department of Food Technology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330 
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ไดมีการสกัดสีจากรากของตน Red beet (Beta vulgaris) หรือ บีตรูต ซึ่งมีสารใหสีที่สําคัญในกลุม เบตาไซยานิน มาใชเปนสี
ผสมอาหารโดยสีมีความปลอดภัย และมีการนํามาใชเพื่อการคา เชน แตงสีโยเกิรต หรือ ไอศกรีม เปนตน นอกจากนี้ยังพบวา 
เบตาไซยานิน ที่ไดจากธรรมชาตินอกจากจะใหสีแลว ยังมีสารหนาที่เฉพาะและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สําคัญหลายชนิด 
เชน สารตานออกซิเดชัน สารประกอบฟนอลิก และฟลาโวนอยด เปนตน โดย Wu et al. (2005) ศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ในผลแกวมังกรพันธุเนื้อสีแดง พบวาเปนแหลงที่ดีของสารตานออกซิเดชัน และสารโพลีฟนอล ทั้งในสวนเนื้อและเปลือก ใน
ปจจุบันยังไมพบขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและความคงตัวของเบตาไซยานินจากผลแกวมังกรที่
พบในประเทศไทยที่แนชัด ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและความคงตัวของเบตาไซยา
นินจากเปลือกและเนื้อแกวมังกรพันธุเนื้อสีแดง นอกจากนี้ยังเปนการเพิ่มฐานขอมูลทางวิทยาศาสตรและแนวทางการใช
ประโยชนจากผลแกวมังกร ซึ่งอาจจะเปนแนวทางที่เปนประโยชนที่จะใชผลิตในเชิงการคาได  

 
อุปกรณและวิธีการ 

 นําแกวมังกรพันธุเนื้อสีแดงที่มีอายุการเก็บเกี่ยว 45-50 วัน นับตั้งแตออกดอกจนถึงระยะการเก็บเกี่ยวผลผลิตแยก
เปน 2 สวนคือ สวนที่เปนเนื้อ และสวนที่เปนเปลือก วิเคราะหสมบัติทางเคมีและกายภาพของเนื้อและเปลือกแกวมังกรแดงโดย
วัดปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด (total soluble solids; TSS) โดยใช Hand refractometer  Atago รุน N-1α 0-32°Brix 
วัดคาความเปนกรดดางโดยใช pH meter (Eutech, Cyber Scan pH 1000 Bench, Singapore) ปริมาณน้ําตาลรีดิวซ 
(Nelson, 1944) ปริมาณกรดทั้งหมดในรูปของกรดซิตริกและปริมาณความชื้น (AOAC, 1995) ปริมาณใยอาหารทั้งหมด (total 
dietary fiber) แบงเปนใยอาหารที่ละลายน้ํา (soluble dietary fiber) และใยอาหารที่ไมละลายน้ํา  (insoluble dietary fiber) 
(AOAC, 1995) ปริมาณฟนอลิกและฟลาโวนอยดทั้งหมด (Marinova et al., 2005) ปริมาณวิตามินซี (Pearson, 1976) 
ปริมาณเบตาไซยานิน (Stintzing et al., 2003) ปริมาณสารตานอนุมูลอิสระวิธี DPPH และ ABTS (Maisuthisakul et al., 
2007) และความคงตัวของเบตาไซยานิน (Kirca et al., 2007) 

 
ผลและวิจารณ 

 จากการวิเคราะหสมบัติทางเคมีและกายภาพของเปลือกและเนื้อของแกวมังกรแดง แสดงผลใน Table 1 พบวา 
เปลือกและเนื้อมีปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดเทากับ 2.20 และ 6.37˚brix มีคา pH เทากับ 4.70 และ 4.60 ตามลําดับ 
มีปริมาณน้ําตาลรีดิวซเทากับ 2.35 และ 36.31 mg glucose /g fresh mass  ปริมาณกรดทั้งหมดในรูปของกรดซิตริกเทากับ 
0.09 และ 0.30% และมีปริมาณความชื้นเทากับ 91.48 และ 83.26% ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบสมบัติทางเคมีและ
กายภาพของแกวมังกรแดงที่พบในประเทศไทยกับที่พบในประเทศเกาหลีใตพบวา แกวมังกรแดงจากทั้งสองแหลงมีคา pH 
ปริมาณน้ําตาลรีดิวซ และความชื้นใกลเคียงกัน แตแกวมังกรแดงที่พบในประเทศไทยมีปริมาณของแข็งที่ละลายไดและปริมาณ
กรดทั้งหมดมากกวา (Pyo et al., 2004) 
Table 1  Physicochemical properties of skin and flesh of red dragon fruit 

Mean±SD Physicochemical characteristics 
skin flesh 

Total soluble solids (°Brix) 2.20±0.22 6.37±0.15 
pH 4.70±0.02 4.60±0.03 
Reducing sugar (mg glucose/g FMa) 2.35±0.07 36.31±0.33 
Total acidity (%) 0.09±0.03 0.30±0.03 
Moisture (%) 91.48±0.15 83.26±0.59 

 a FM = fresh mass, All values were performed in triplicate 
 
 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่พบในเปลือกและเนื้อแกวมังกรแดง แสดงผลใน Table 2 พบวา ปริมาณใยอาหารทั้งหมด

ในเปลือกและเนื้อมีคา 3.62 และ 2.50 g/100g fresh mass แบงเปนใยอาหารที่ละลายน้ํา 1.93 และ 0.90 g/100g fresh 
mass และใยอาหารที่ไมละลายน้ํา 1.69 และ 1.67g/100g fresh mass ตามลําดับ ปริมาณฟนอลิกทั้งหมดเทากับ 191.24 
และ 480.47 µg GAE /g FM ปริมาณฟลาโวนอยดทั้งหมดเทากับ 32.63 และ 288.27 µg CE/g FM และปริมาณวิตามินซี
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ทั้งหมดเทากับ  45.11 และ 44.91 mg /g FM ตามลําดับ และจากการหาคาฤทธิ์ตานออกซิเดชันของแกวมังกรแดง ที่วิเคราะห
โดยวิธี DPPH แสดงในรูปความเขมขนของสารตานอนุมูลอิสระที่ใชกําจัดอนุมูลอิสระ DPPH ไปได 50% ภายในเวลาที่กําหนด 
(EC50) ทั้งนี้สารตานอนุมูลอิสระมีฤทธิ์ตานออกซิเดชันสูงเมื่อมีคา EC50 ต่ํา พบวา ฤทธิ์ตานออกซิเดชันของเปลือกและเนื้อมีคา 
20.88 และ 3.27 µg FM/ µg DPPH ตามลําดับ  ซึ่งมีคาอยูในชวงของฤทธิ์ตานออกซิเดชันในผัก ผลไม และพืชสมุนไพร ที่ระบุ
วามีฤทธิ์ตานออกซิเดชันสูง เชน พลับ มังคุด มะกอก กระถิน และพลู (0.3-7 µg FM /µg DPPH) (Maisuthisakul et al., 2007) 
และจากวิธี ABTS มีคา 110.41และ 332.14 µg TE /µg FM ตามลําดับ ซึ่งคาที่ไดมีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกันกับการหา
ดวยวิธี DPPH ดังนั้นแกวมังกรแดงจึงจัดเปนพืชที่มีฤทธิ์ตานออกซิเดชันคอนขางสูงและมีปริมาณเบตาไซยานินเทากับ14.27 
และ 15.53 mg/100 g FM ตามลําดับ  

 
Table 2  Bioactive compounds in skin and flesh of red dragon fruit  

Bioactive compounds       Mean±SD 

          skin flesh 
Total dietary fiber (g/100g FM)     3.62± 0.01 2.57±0.06 
   Soluble dietary fiber    1.93± 0.05 0.90±0.02 
   Insoluble dietary fiber            1.69± 0.07 1.67±0.03 
Total phenolics (µg GAEa / g FMb)   191.24±0.05 480.47±0.01 
Total flavoniolds (µg CEc/g FM)   32.63±0.03 288.27±0.04 
Total vitamin C (mg / g FM)   45.11±0.02 44.91±0.03 
Antioxidant activities      

   DPPH assay (EC50, µg FM/ µg DPPH)   20.88±0.023 3.27±0.05 

   ABTS assay (µg TEd/ µg FM)     110.41±0.06 332.14±0.21 
Total betacyanin (mg/100 g FM)         14.27±0.22 15.53±0.07 

a GAE = gallic acid equivalent, b FM = fresh mass, c CE = catechin equivalent, 
d TE = Trolox equivalent, All values were performed in triplicate. 
 
Table 3 Thermal stability of red dragon fruit 

Experimental conditions   L* a* b* C 0H 
40°C , light      79.61±0.09 a 42.11±0.02 b 24.22±1.09 c 62.25±0.18 a 53.33±0.19 b 
40°C , dark    84.23±1.20 a 48.02±1.40 a 19.25±1.10 d 67.83±0.03 a 38.53±1.12 c 
60°C , light    65.72±1.08 b 40.35±0.09 b 32.11±0.11 b 56.14±0.09 b 61.08±1.20 b 
60°C , dark    69.98±1.14 a 41.41±0.02 b 29.09±0.05 b 58.79±1.11 b 60.11±0.09 b 
80°C , light    63.17±0.03 b 35.13±0.03 c 36.22±0.03 a 49.13±0.07 c 87.57±0.05 a 
80°C , dark    62.56±00.2 b 38.63±0.04 c 34.47±0.09 b 51.33±0.28 b 85.34±0.26 a 
100°C , light   61.66±0.04 c 20.03±0.40 d 39.05±1.05 a 39.87±0.04 d 91.60±0.11 a 
100°C , dark    60.48±0.18 c 23.57±1.30 d 41.11±0.16 a 44.08±0.04 c 90.03±0.03 a 

 

จากการทดสอบความคงตัวของเบตาไซยานินพบวา ที่อุณหภูมิ 40°C ในที่ที่ไมมีแสงสวาง เบตาไซยายนินมีความคง
ตัวดีกวาที่สภาวะอื่น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) คาที่แสดงดัง Table 3 และจากการหาชวง pH ที่เบตาไซยานินมี
ความคงตัวไดดีที่สุดคือ ที่ชวง pH 4.5-5.5 โดยมีความคงตัวดีกวาที่สภาวะอื่น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) Figure 1                       
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Figure 1 Visible spectra of red dragon fruit at different pH values 
 

สรุป 
แกวมังกรแดงที่พบในประเทศไทยมีสมบัติทางเคมีและกายภาพใกลเคียงกับแกวมังกรแดงที่พบในประเทศเกาหลีใต 

มีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในกลุมของใยอาหาร และฤทธิ์ตานออกซิเดชันคอนขางสูง มีปริมาณฟนอลิก ฟลาโวนอยดและ
สภาวะความคงตัวของเบตาไซยานินที่ใกลเคียงกับบีตรูต จากลักษณะเฉพาะที่แสดง อาจกลาวไดวาแกวมังกรพันธุเนื้อสีแดง
จัดเปนพืชที่มีศักยภาพในการใชเปนอาหารที่มีหนาที่เฉพาะ หรือใชประโยชนเปนสารปรุงแตงสี และเนื้อสัมผัสในอาหารและ
ผลิตภัณฑแปรรูปชนิดตางๆ นอกจากนี้ขอมูลที่ไดยังสามารถใชเปนฐานขอมูลสําหรับพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสายพันธุแกว
มังกรแดงในประเทศไทย เพื่อเพิ่มคุณคาและแนวทางการใชประโยชนจากแกวมังกรแดงใหมากขึ้น  
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การสกัดมิวซิเลจและสมบัตเิชิงหนาที่ของมิวซิเลจผงจากพุทราพันธุสามรส (Ziziphus mauritiana Lam.) 
Extraction and Functional Properties of Mucilage Powder from Jujube  

(Ziziphus mauritiana Lam.) 
 

ชมัยพร แรงกลาง1 และ ปราณี อานเปรื่อง 1 

Rangklang, C.1 and Anprung, P.1 
 

Abstract 
The objective of this research was to study the extraction conditions of mucilage and functional 

properties of mucilage powder from Ziziphus mauritiana Lam. used in functional foods. Selection of matured and 
ripe stage of jujube from the 3 levels of storage for rippening (3, 6 and 9 days) after harvest found that jujube 
stored for 9 day had the most mucilage yield. Blanching  jujube by steaming and keeping of the fruit at 85°C for 0-
5 showed that the optimum time for the inhibition activity of enzymatic browning was 3 minutes.Extraction 
conditions provided were pad/water ratios (1:3, 1:5 and 1:7), extraction temperature (30oC, 45oC and 60oC) and 
precipitation mucilage with ethanol ratios (1:2, 1:3, 1:4 and 1:5). The optimum conditions were pad/water ratios at 
1:7, extraction temperature 60oC and precipitation mucilage with ethanol ratios 1:3. Comparison of functional 
properties of mucilage powder with guar gum and xanthan gum showed that mucilage powder had higher 
lightness value (L) than guar gum, but lower L value than xanthan gum. Water holding capacity, oil absorption and 
emulsion capacity of mucilage powder were 73.35 g water/g dry sample, 4.97 g water/g dry sample and 52.22 % 
respectively. Oil absorption of mucilage powder was higher than guar gum and xanthan gum, but emulsion 
capacity was lower than guar gum and xanthan gum. 
Keywords : mucilage, guar gum, xanthan gum  

 
บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาภาวะการสกัดมิวซิเลจและสมบัติเชิงหนาที่ของมิวซิเลจผงจากพุทราพันธุสามรสเพื่อ
ใชเปนอาหารที่มีหนาที่เฉพาะ โดยเลือกระยะความสุกที่มีปริมาณมิวซิเลจมากที่สุดเพื่อใชเปนวัตถุดิบ ซึ่งแบงระยะความสุก
ออกเปน 3 ระดับ คือ พุทราแกภายหลังการเก็บเกี่ยวเปนเวลา 3 6 และ 9 วัน พบวา การบมเปนเวลา 9 วัน มีปริมาณมิวซิเลจสูง
ที่สุด เมื่อลวกผลพุทราสุกดวยไอน้ําโดยมีอุณหภูมิผลพุทรา 85oC เปนเวลา 0-5 นาที พบวา การลวก 3 นาที เปนภาวะ
เหมาะสมในการยับยั้งปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลที่เกิดจากเอนไซม ศึกษาภาวะการสกัดมิวซิเลจโดยแปรอัตราสวนเนื้อพุทราสุก
ตอน้ํา 1:3 1:5 และ 1:7 อุณหภูมิน้ําที่ใชในการสกัด 30 45 และ 60oC ตกตะกอนมิวซิเลจดวย ethanol ในอัตราสวนสารละลาย
มิวซิเลจตอ ethanol 1:2 1:3 1:4 และ 1:5 พบวา ภาวะที่เหมาะสมในการสกัดมิวซิเลจ คือ ระดับอัตราสวนเนื้อพุทราสุกตอน้ํา 
1:7 อุณหภูมิน้ํา 60oC และอัตราสวนสารละลายมิวซิเลจตอ ethanol 1:3 สมบัติเชิงหนาที่ของมิวซิเลจผงที่ไดจากพุทราพันธุ
สามรสเปรียบเทียบกับกัวกัมและแซนแทนกัม พบวา มิวซิเลจผงมีคาความสวาง (L value) มากกวากัวกัมแตนอยกวาแซน
แทนกัม ความสามารถในการอุมน้ําเทากับ 73.35 กรัมน้ํา/กรัมตัวอยางแหง คาการดูดซับน้ํามันของมิวซิเลจผงเทากับ 4.97 
กรัมน้ํามัน/กรัมตัวอยางแหง ซึ่งมากกวากัวกัมและแซนแทนกัม และมีความสามารถในการทําใหเกิดอิมัลชั่นเทากับรอยละ 
52.22 โดยมีคานอยกวาแซนแทนกัม และกัวกัม 
คําสําคัญ : มิวซิเลจ กัวกัม แซนแทนกัม 

 
คํานํา 

 ปจจุบันใยอาหารเขามามีบทบาทในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร เนื่องจากใยอาหารมีความสําคัญตอสุขภาพในการ
ปองกันและบรรเทาอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบทางเดินอาหาร ควบคุมระดับน้ําตาลกลูโคสและคอเลสเตอรอลในเลือด อีก
ทั้งมีคาพลังงานต่ํา (Agnieszka และ Monika, 2005; Topping, 1991; David et al., 2000; David et al., 1979) และแสดง
                                                 
1ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร  คณะวิทยาศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวนั  กรุงเทพ 10330 
1 Department of Food Technology , Faculty of Science, Chulalongkorn University, Phyathai Road, Patumwan, Bangkok 10330 
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สมบัติเชิงหนาที่ตางๆ ไดแก ความสามารถในการอุมน้ํา ความหนืด การใหเนื้อสัมผัส ความสามารถในการดูดซับน้ํามัน 
ความสามารถในการทําใหเกิดอิมัลชั่น และการเกิดเจล  (Medina-Torres  et al., 2000; Garcia et al., 2002) โดยใยอาหารที่
มีความสามารถในการอุมน้ําสูงสามารถใชเปนสวนผสมในอาหารเพื่อลดการเกิดการเยิ้มน้ํา ปรับปรุงเนื้อสัมผัสและความหนืด
ในอาหาร (Lariom et al., 2004) Grigelmo-Miguel และ Martin-Belloso (1999) พบวา สมสายพันธุ Salustiana มี
ความสามารถในการอุมน้ํามากที่สุดเนื่องจากมีปริมาณของใยอาหารละลายน้ํามากที่สุด Rwashda (1998) ใน Saenz et al.  
(2004) ศึกษาความสามารถในการทําใหเกิดอิมัลชั่นของมิวซิเลจกัมจาก Opuntia ficus indica  พบวา มิวซิเลจกัมชวยลด 
surface และ interfacial tension ทําใหอิมัลชั่นของน้ําและน้ํามันมีความเสถียรและไมเกิดการ flocculate ในระบบ  จากสมบัติ
เชิงหนาที่ดังที่กลาวมาทําใหใยอาหารไดรับความสนใจมากขึ้นโดยเฉพาะใยอาหารละลายน้ํา พุทราจัดเปนผลไมที่พบวามี
ปริมาณใยอาหารกลุมที่ละลายไดในปริมาณสูงโดยเฉพาะอยางยิ่งผลพุทราสุก การแปรรูปเปนผลิตภัณฑจากพุทราในตลาด
คอนขางนอยและมีราคาคอนขางต่ํา  ดังนั้นจึงไดหากระบวนการเพิ่มมูลคาใหกับพุทรา โดยการนํามาผลิตผงเมือก สําหรับ
ขั้นตอนในการผลิตผงเมือก ประกอบดวย การสกัดเมือกหรือมิวซิเลจดวยน้ํา การตกตะกอนเมือกเพื่อแยกเมือกกับน้ํา และ
ขั้นตอนการทําแหง นักวิจัยหลายคนไดคิดหากระบวนการสกัดมิวซิเลจและทําใหบริสุทธิ์ พบวากระบวนการเหมาะสมในการ
สกัดและการทําใหบริสุทธิ์มิวซิเลจบริสุทธิ์ คือ การสกัดมิวซิเลจโดยการ homogenize วัตถุดิบดวยน้ํา และทําใหบริสุทธิ์โดยการ
ตกตะกอนดวย ethanol (Saenz et al., 2004) จากขอมูลเบื้องตนงานวิจัยนี้จึงศึกษาการผลิตผงเมือกและศึกษาสมบัติเชิง
หนาที่ของผงเมือกที่ได เพื่อเปนการเพิ่มมูลคาใหกับพุทรา และนําไปประยุกตใชในอุตสาหกรรมอาหาร  
 

อุปกรณและวิธีการ 
 นําพุทราพันธุสามรสอายุการเก็บเกี่ยว 60 วันหลังออกดอก บมเปนเวลา 3  6 และ 9 วัน หาปริมาณมิวซิเลจเพื่อคัด 
เลือกระดับความสุกที่มีปริมาณมิวซิเลจสูงที่สุด นําพุทราสุกที่คัดเลือกไดมาศึกษาระยะเวลาการลวกดวยไอน้ําโดยมีอุณหภูมิ
กึ่งกลางผล  85oC นาน 0-5 นาที หาระยะเวลาเหมาะสมเพื่อยับยั้งปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลที่เกิดจากเอนไซม เลือกภาวะที่ใช
เวลานอยที่สุดในการยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม peroxidase ไดทั้งหมด นําเนื้อพุทราสุกที่คัดเลือกไดมาสกัดดวยน้ําใน
อัตราสวนเนื้อพุทราสุกตอน้ํา 1:3 1:5 และ 1:7  และอุณหภูมิของน้ํา 30 45 และ 60oC เลือกภาวะที่ไดรอยละของผลผลิตเมือก
มากที่สุด นําสารละลายมิวซิเลจที่ไดมาตกตะกอนดวย ethanol ในอัตราสวนสารละลายมิวซิเลจตอ ethanol 1:2  1:3  1:4 และ 
1:5 หารอยละของผลผลิตเมือก เลือกภาวะที่ไดรอยละของผลผลิตเมือกมากที่สุด หลังจากนั้นนํามาฟอกสีโดยวิธี AHP (Abdel-
Aal et al., 1996)  และทําแหงดวยวิธี freeze dry (Huijun et al., 2006)  รอนผานตะแกรง 50 เมซ ศึกษาสมบัติเชิงหนาที่
เปรียบเทียบกับกัวกัม และแซนแทนกัม โดย วัดคาสีดวยเครื่องวัดสี Minolta Chroma Meter CR-400 ความสามารถในการอุม
น้ํา (Chau และ Cheung, 1998; Raghavendra et al., 2004) คาการดูดซับน้ํามัน (Raghavendra et al., 2007) และ
ความสามารถในการทําใหเกิดอิมัลชั่น (Obatolu et al., 2006)  
 

ผล 
ผลของระยะการสุกของพุทราตอปริมาณมิวซิเลจ ดัง Table 1  พบวาการบมพุทราเปนเวลา 9 วัน มีปริมาณมิวซิเลจ 

มากที่สุด เทากับ 1.4613% dry weight โดยระดับที่ 3 (บม 9 วัน) มีปริมาณมิวซิเลจแตกตางจากระดับที่ 1 และระดับที่ 2 อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤ 0.05)  

 
Table 1  Mucilage yield of matured and ripe stage of jujube from the 3 levels of storage (3, 6 and 9 days).  

Matured and ripe stage of jujube Mucilage yield (% dry weight) 
Level 1 (storage 3 days) 0.7455 a ±0.02  

Level 2 (storage 6 days) 0.9273 b ±0.05  

Llevel 3 (storage 9 days) 1.4613 c ±0.02  

        Note: values (mean±SD) represent 3 replications; within a column with different letters are significantly different at p<0.05. 
   

การลวกผลพุทราสุกดวยไอน้ํา 85oC  เปนเวลา 3 4 และ 5 นาที ไมพบ activity ของ เอนไซม peroxidase ดังนั้นภาวะ
ที่เหมาะสมในการศึกษา คือ การลวกผลพุทราสุกดวย ไอน้ํา 85oC  เปนเวลา 3 นาที เนื่องจากใชเวลานอยที่สุดในการยับยั้ง 
activity ของ เอนไซม peroxidase ได  
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ผลการสกัดมิวซิเลจ Table 2 พบวาที่ระดับอัตราสวนเนื้อพุทราตอน้ํา 1:7 และอุณหภูมิของน้ําที่ใช 60oC  สกัดมิว
ซิเลจไดปริมาณสูงที่สุดคือ เทากับ 1.9583% dry weight  โดยมีความแตกตางจากสภาวะการสกัดระดับอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p≤ 0.05) โดยอัตราสวนน้ําตอเนื้อและอุณหภูมิของน้ําที่ใชไมมีปฏิกิริยาสัมพันธตอกัน  
 
Table 2 Mucilage yield of jujube on different extraction conditions.  

Pad : Water Ratios Temperatures (0C) Mucilage yield (% dry weight) 
30 1.4908 a ±0.04 

45 1.5149 ab ±0.03  
1:3 

60 1.5057 ab ±0.02  
30 1.5175 ab ±0.01 
45 1.5311 ab ±0.01  

1:5 

60 1.5468 b ±0.01  
30 1.7924 c ±0.01 
45 1.8174 c ±0.05  

1:7 

60 1.9583 d ±0.00  
Note: values (mean±SD) represent 3 replications; within a column with different letters are significantly different at p<0.05.  
ผลของการนําสารละลายมิวซิเลจที่สกัดไดมาตกตะกอน ethanol ดังTable 3 พบวา ที่อัตราสวน 1:2 ไดรอยละของ

ผลผลิตเมือกนอยที่สุดซึ่งแตกตางจากอัตราสวน 1:3 1:4 และ 1:5 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤ 0.05) แตที่อัตราสวน 1:3 1:4 
และ 1:5 ไมมีความแตกตางกัน ดังนั้นภาวะที่เหมาะสมในการตกตะกอน คือ 1:3  
Table 3  Mucilage yield of jujube on different precipitation mucilage with ethanol.  

Aqueous extract : Ethanol Ratios Mucilage yield (% dry weight) 
1:2 1.7501 a ±0.01 

1:3 1.9513 b ±0.02 

1:4 1.9523 b ±0.04 

1:5 1.9528 b ±0.07 

  Note: values (mean±SD) represent 3 replications; within a column with different letters are significantly different at p<0.05.  
ผลการศึกษาสมบัติเชิงหนาที่ Table 4 พบวา มิวซิเลจผงมีคาความสวางนอยกวาแซนแทนกัม แตสูงกวากัวกัม มี

ความสามารถในการทําใหเกิดอิมัลชั่น ความสามารถในการอุมน้ํา และคาการดูดซับน้ํามัน เทากับ 52.22% 73.35 กรัมน้ํามัน/ 
กรัมตัวอยางแหง และ 4.97 กรัมน้ํามัน/ กรัมตัวอยางแหง ตามลําดับ โดยคาการดูดซับน้ํามันของมิวซิเลจผงมีคามากกวาแซน
แทนกัมและกัวกัมแตมีความสามารถในการทําใหเกิดอิมัลชั่นนอยกวาแซนแทนกัมและกัวกัมอยางมีนัยสําคัญ (p≤ 0.05)  
Table 4  Functional properties of mucilage powder, guar gum and xanthan gum. 

Color Sample 

L* a* b* 

Water holding capacity 
(g water/g dry sample) 

Oil  absorption 
(g water/g dry sample) 

Emulsion capacity  
(%) 

Mucilage 88.10±0.06 -1.55±0.02 12.08±0.09 73.35 ± 1.55 4.96 ± 0.05a 52.22 ± 0.48c 

Xanthan gum 90.77±0.06 -0.72±0.02 9.95±0.01 - 0.79 ± 0.05b 100.00± 0.00a 

Guar gum 84.15±0.08 -0.75±0.03 12.56±0.22 - 0.57 ± 0.03c 59.72± 0.48b 

Note: values (mean±SD) represent 3 replications; within a column with different letters are significantly different at p<0.05; Hunter color  value : L* = Lightness (100 = light, 0 = dark), a* = + show redness, - show greenness, b* = + show yellowness, - show blueness 
 

วิจารณผล 
จากผลการทดลองใชพุทราสุกที่บมเปนเวลา 9 วันเปนระดับที่มีความสุกมากที่สุดเนื่องจากเมื่อบมนานกวานี้ผลพุทรา

จะเกิดการเนาเสีย ซึ่งระดับความสุกที่ 3 (บมเปนเวลา 9 วัน) หากสังเกตจะเห็นไดวาจะมีเมือกล่ืนๆ มากกวาระดับอื่น  ซึ่งคือ
ปริมาณมิวซิเลจที่มีอยูในผลพุทราโดยจะสอดคลองกบัผลการทดลองที่ได สําหรับการสกัดมิวซิเลจภาวะที่ไดปริมาณมิวซิเลจสูง
ที่สุดคืออัตราสวนเนื้อตอน้ํา 1:7 สอดคลองกับกับรายงานของ Sepulveda et al. (2007) ไดรายงานวาสกัดมิวซิเลจโดยใช
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อัตราสวนเนื้อตอน้ํา 1:7 สงผลใหไดปริมาณมิวซิเลจสูง จากการตกตะกอนมิวซิเลจไดทําการเลือกอัตราสวน 1:3 เนื่องจากวา
เปนภาวะที่ไดรอยละของผลผลิตเมือกมากที่สุดโดยไมมีความแตกตางจาก 1:4 และ 1:5 สําหรับสมบัติเชิงหนาที่ของมิวซิเลจผง 
พบวาคาความสวางมีคามากกวากัวกัมและแซนแทนกัม ทั้งนี้เนื่องจากกัมแตละชนิดจะมีกระบวนการผลิตที่แตกตางกัน แซน
แทนกัมและกัวกัมไมสามารถวัดคาความสามารถในการอุมน้ําไดเนื่องจากสารละลายทั้งสองรวมตัวเปนเนื้อเดียวกันกับน้ํา
อยางแทจริง (true solution) ซึ่งไมสามารถเหวี่ยงแยกสารละลายผสมได ซึ่งคาความสวาง คาการดูดซับน้ํามัน และ
ความสามารถในการทําใหเกิดอิมัลชั่นของมิวซิเลจที่ไดมีคาใกลเคียงกับผงเมือกเมล็ดแมลงลักผงละเอียดที่รายงานโดย ศศิธร 
และคณะ (2002) 

 
สรุป 

พุทราที่บมเปนเวลา 9 วัน มีระดับมิวซิเลจสูงที่สุด โดยการลวกผลพุทราสุกดวยไอน้ํา 85oC เปนเวลา 3 นาที สามารถ
ยับยั้ง activity ของเอนไซม peroxidase ได ภาวะเหมาะสมในการสกัดมิวซิเลจคือ สกัดดวยน้ําในอัตราสวนเนื้อพุทราสุกตอน้ํา 
1:7 อุณหภูมิน้ํา 60oC และอัตราสวนสารละลายมิวซิเลจตอ ethanol 1:3 มิวซิเลจผงที่รอนผานตะแกรง 50 เมซ มีคาความสวาง
นอยกวาแซนแทนกัมแตมีคาสูงกวากัวกัม มีความสามารถในการอุมได คาการดูดซับน้ํามัน และความสามารถในการทําใหเกิด
อิมัลช่ันเทากับ 73.35 กรัมน้ํา/ กรัมตัวอยางแหง 4.97กรัมน้ํามัน/ กรัมตัวอยางแหง และรอยละ 52.22 ตามลําดับ 

 
คําขอบคุณ 

ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย และโครงการนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหารสูโครงสราง
เศรษฐกิจยุคใหมทุนวิจัยงบประมาณแผนดิน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ที่ใหทุนสนับสนุนการวิจัยนี้ 
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สมบัติทางเคมีและสารหนาที่เฉพาะในเนื้อและรกทีไ่ดจากแคนตาลูปพันธุซันเลดี ้
Chemical Properties and Functional Substances in the Flesh and Placenta of ‘Sunlady’ Cantaloupe 

 
นัฏถพร วุฒิสิทธิ์1 และ ปราณี อานเปรื่อง1 

Wuttisit N.1 and Anprung P.1 
 

Abstract  
This research focused on the change of chemical properties and functional substances in the flesh and 

placenta of cantaloupe hybrid ‘sunlady’ harvested in 75 days  and stored at 30±2oC. After varying storage time in 
0, 1 and 2 weeks, both the flesh and placenta stored for one week had significantly greater amounts of chemical 
properties and functional substances (p≤0.05) than fruit stored for 2 weeks. The placenta had greater amount of 
chemical properties and functional substances than the flesh which were total soluble solids content of 12.00 and 
9.20 oBrix, reducing sugar content of 108.81 and 37.63 µg glucose/g fresh mass (FM), antioxidant activity values 
measured by DPPH assay at EC50 of 0.66 and 1.57 µg FM/µg DPPH and by ABTS assay of 7.88 and 5.12 µg 
Trolox equivalents(TE)/ g FM, β–carotene content of 97.23 and 68.15 µg/ 100g FM, total phenolics content of 
397.19 and 149.46  µg gallic acid equivalents (GAE)/g FM, total flavonoids content of 122.39 and 22.54 µg 
catechin equivalents (CE)/g FM, total dietary fiber content of 1.02 and 0.82, soluble dietary fiber content of 0.65 
and 0.32 and insoluble dietary fiber content of 0.37 and 0.50 g/100g FM, in the flesh and placenta, respectively. 
The amount of vitamin C in the placenta (46.35 mg/ 100g FM) was less than in the flesh (49.16 mg/ 100g FM). 
Volatile compounds in flesh and placenta were analyzed by using SPME GC-MS method. Specific volatile 
compounds present  were 2-methylbutyl acetate, nonanal  and cis-6-nonen-1-ol.  
Keywords : cantaloupe, antioxidant , dietary fiber, β–carotene 

 
บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมี และสารหนาที่เฉพาะในเนื้อและรกที่ได จาก    
แคนตาลูปพันธุซันเลดี้  ที่มีอายุเก็บเกี่ยว 75 วันนับตั้งแตเริ่มปลูก มาบมที่อุณหภูมิหอง 30±2oC โดยแบงระยะการบมใหแคน
ตาลูปมีระดับการสุกเปน 3 ระดับดังนี้ ระดับที่ 1 ไมบม ระดับที่ 2 บม 1 สัปดาห ระดับที่ 3 บม 2 สัปดาห  พบวาเมื่อบมเปน
ระยะเวลา 1 สัปดาห ทั้งเนื้อและรกของแคนตาลูปมีปริมาณองคประกอบทางเคมีและสารหนาที่เฉพาะสูงกวาระดับการบม
ระยะอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) และเมื่อเปรียบเทียบองคประกอบทางเคมีและสารหนาที่เฉพาะระหวางเนื้อ
และรก พบวาในรกมีปริมาณสารตางๆ สูงกวาในเนื้อ ดังนี้ ปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด 12.00 และ 9.20 oBrix มีปริมาณ
น้ําตาลรีดิวซ 108.81 และ 37.63 µg glucose/ g fresh mass (FM) และมีแอคติวิตีของสารตานการออกซิเดชันซึ่งวัดดวยวิธี 
DPPH (EC50) 0.66 และ 1.57 µg FM/ µg DPPH และ วิธี ABTS มีคา 7.88 และ 5.12 µg Trolox equivalents (TE)/ g FM มี
ปริมาณเบตาแคโรทีน 97.23 และ 68.15 µg/ 100g FM ปริมาณฟนอลิกทั้งหมด 397.19 และ 149.46 µg gallic acid 
equivalents (GAE)/ g FM  และปริมาณสารฟลาโวนอยดทั้งหมด 122.39 และ 22.54 µg catechin equivalents (CE)/ g FM  
สวนปริมาณใยอาหารทั้งหมดมีอยู 1.02 และ 0.82 แบงเปนใยอาหารที่ละลายน้ํา 0.65 และ 0.32 ใยอาหารที่ไมละลายน้ํา 0.37 
และ 0.50 g/ 100g FM ตามลําดับ  แตพบวาปริมาณวิตามินซีในรก (46.35 mg/ 100g FM) มีนอยกวา วิตามินซีในเนื้อ (49.16 
mg/ 100g FM) นอกจากนี้เมื่อวิเคราะหดวยเทคนิค SPME GC-MS พบวา สารใหกล่ินหลักที่พบในเนื้อและรกของแคนตาลูป  
คือ  2-methylbutyl acetate  nonanal  และ cis-6-nonen-1-ol 
คําสําคัญ : แคนตาลูป สารตานการออกซิเดชัน ใยอาหาร เบตาแคโรทีน   
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คํานํา 
  แคนตาลูป เปนแตงเทศชนิดหนึ่งอยูในตระกูล Cucurbitacea มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Cucumis melo var. 

cantalupensis จัดเปนผลไมที่สามารถบมใหสุกได (climateric fruit) (Villanueva et al., 2004) คุณคาทางอาหารของแคนตา
ลูปตอ 100 กรัมของสวนที่รับประทานไดมีดังนี้ ความชื้น 91.2 กรัม เสนใย 0.3 กรัม โปรตีน 0.7 กรัม แคลเซียม 14.0 มิลลิกรัม 
และวิตามินซี 33.0 มิลลิกรัม เปนตน งานวิจัยนี้เลือกแคนตาลูปพันธุซันเลดี้ ซึ่งเปนพันธุที่นิยมปลูกมากในประเทศไทย ผลมี
ลักษณะกลม เปลือกมีผิวเรียบสีขาวครีม เนื้อในสีสม  เมื่อแกจัดมีรสหวาน และกลิ่นหอมเฉพาะ ใหผลผลิตตลอดป สามารถ
ปลูกและติดลูกงาย เก็บเกี่ยวไดเร็ว ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมของประเทศไทยและทนทานตออากาศรอน (กมลทิพย, 2537) 
คุณสมบัติเหลานี้ทําใหมีความนาสนใจ ซึ่งขอมูลที่ไดสามารถใชเปนฐานขอมูลในการคนควาวิจัยและประยุกตใชประโยชนตอ
วงการอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑจากแคนตาลูปตอไป  
 

อุปกรณและวิธีการ 
  นําแคนตาลูปพันธุซันเลดี้จากแหลงเพาะปลูกที่มีอายุการเก็บเกี่ยวตั้งแตเริ่มปลูกไมเกิน  75 วัน ซึ่งมีน้ําหนัก ระหวาง 

1300 – 1600 กรัม บมที่อุณหภูมิหอง 30±2oC บมเปน 3 ระดับ ระดับที่1 (ไมบม ) ระดับที่ 2  (บม 1 สัปดาห) ระดับที่ 3 (บม 2 
สัปดาห) โดยแยกวิเคราะหเปน 2 สวน คือ เนื้อ และรก (กากใยติดกับเมล็ด) นํามาวิเคราะหสมบัติทางเคมีและสารหนาที่เฉพาะ
ดังนี้  วัดปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด (total soluble solids; TSS) โดยใช Hand refractometer (AtagoรุนN-1 α 0-
32°Brix, Japan) ปริมาณน้ําตาลรีดิวซดวยวิธี Nelson-Somogyi (Nelson, 1944) แอคติวิตีของสารตานการออกซิเดชัน ตาม
วิธีของ Leong และ Shui (2002); Thaipong et al. (2006) ดวยวิธี DPPH radical-scavenging activity และวิธี ABTS 
นอกจากนี้ยังวิเคราะหหาปริมาณเบตาแคโรทีน ตามวิธีของ Ranganna (1986) ปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด และ
ปริมาณสารฟราโวนอยดทั้งหมด ตามวิธีของ  Marinova et al. (2005) ปริมาณใยอาหารทั้งหมด แบงเปนใยอาหารที่ละลายน้ํา 
และใยอาหารที่ไมละลายน้ํา ตามวิธีของ AOAC (2000) และปริมาณวิตามินซี ดวยวิธี spectroscopic (Pearson, 1976)  
นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะหสารระเหย ดัดแปลงมาจากวิธีของ Kourkoutas et al. (2006) ดวยวิธี solid-phase 
microextraction (SPME) GC-MS เทียบผลที่ไดกับ Wiley 7n  Spectral Library 
 

ผลและวิจารณ 
  องคประกอบทางเคมีและสารหนาที่เฉพาะของแคนตาลูปจะแตกตางกันไปตาม ชนิด พันธุ ฤดูกาล และความออนแก 

(Villanueva et al., 2004) จากการทดลองพบวาตั้งแตชวงระยะการบมที่ 0 สัปดาหจนถึงชวงระยะการบม 1 สัปดาห ปริมาณ
สารตางๆ มีแนวโนมเพิ่มขึ้น และลดลงในชวงระยะการบม 2 สัปดาห เนื่องจากเมื่อแคนตาลูปเขาสูระยะ maturation มีอัตรา
การหายใจสูงขึ้น สงผลใหปริมาณคลอโรฟลลเปล่ียนเปนสีเหลือง ซึ่งเกิดการสังเคราะหสารในกลุมแคโรทีนอยดเพิ่มมากขึ้น 
(Ibdah et al., 2006) รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงของแปงที่สะสมเปนน้ําตาลเพิ่มมากขึ้น (Miccolis และ Saltveit, 1995) และ
เมื่อแคนตาลูป เขาสูระยะ senescence เกิดการสลายตัวของสารอาหารตางๆ เพิ่มขึ้น เนื่องจากความแข็งแรงของเนื้อเยื่อลดลง
ปลดปลอยสารออกมาทําปฏิกิริยากับปจจัยภายนอกเชน ออกซิเจน น้ํา และ อุณหภูมิ (Lester และ Hodges, 2008) รวมทั้งจุลิ
นทรียที่เพิ่มขึ้นซึ่งสามารถเขาไปใชสารอาหารตางๆ ไดงายขึ้นสงผลใหปริมาณสารอาหารตางๆ ลดลงดวย (Saftner et al., 
2006) และเมื่อเปรียบเทียบองคประกอบทางเคมีและสารหนาที่เฉพาะระหวางเนื้อและรก ที่บมเปนระยะเวลา 1 สัปดาห พบวา
ในรกมีปริมาณสารตางๆ สูงกวาในเนื้อ ยกเวน ปริมาณวิตามินซี ดังนี้ ปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดในรกใกลเคียงกับแตง
พันธุ Golden Casaba, Piel de Sapo และ Rochet ที่ระดับการสุกปานกลาง และในเนื้อใกลเคียงกับแตงพันธุ Piel de Sapo 
ในระยะเริ่มสุก (Miccolis และ Saltveit, 1995; Villanueva et al., 2004 ) โดยปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดมีแนวโนม
เดียวกับปริมาณน้ําตาลรีดิวซทั้งในรกและเนื้อ แอคติวิตีของสารตานการออกซิเดชัน วัดดวยวิธี DPPH แสดงในรูปความเขมขน
ของสารตานอนุมูลอิสระที่ใชกําจัดอนุมูลอิสระ DPPH ไปได 50% ภายในเวลาที่กําหนด (EC50) ดังนั้นสารตานอนุมูลอิสระจะมี
ฤทธิ์ตานออกซิเดชั่นสูงเมื่อคา EC50 ต่ํา  โดย EC50 ในรกและเนื้อ พบวาคาที่ไดมีฤทธิ์การตานออกซิเดชันต่ํากวาในผลไม เชน 
พลับ มังคุด มะมวง และเงาะ เปนตน (Maisuthisakul et al., 2007) และคาที่ไดจากทั้ง 2 วิธีแสดงวามีฤทธิ์ตานการออกซิเดชัน
ในระดับปานกลางถึงต่ําเชนเดียวกับ แตงโม ฮันนีดิว รอคเมลอน (Leong และ Shui, 2002) ปริมาณเบตาแคโรทีนในรกมี
ปริมาณสูงกวา แอปเปล ลําใย มังคุด และเงาะ  และมีคาใกลเคียงกับกลวย สวนเนื้อใกลเคียงกับแอปเปล (Setiawan et al., 
2001) ปริมาณฟนอลิกทั้งหมดและปริมาณสารฟลาโวนอยดทั้งหมด ทั้งในเนื้อและรกมีปริมาณนอยกวาในผลไมดังนี้ แพร แอป
เปล พีท สตรอเบอรี เปนตน (Marinova et al., 2005) สวนปริมาณใยอาหารทั้งหมดในรกใกลเคียงกับ มะมวง องุน และลําใย 
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สวนในเนื้อใกลเคียงกับ แกวมังกรเนื้อสีขาว (Mahattanatawee et al., 2006) แตปริมาณวิตามินซีในรกนอยกวาในเนื้อ ซึ่งมี
ปริมาณใกลเคียงกับผลกีวี (Tavarini et al., 2008) แสดงปริมาณขององคประกอบทางเคมีและสารหนาที่เฉพาะตางๆ (Table 
1)   
Table 1 The change of chemical properties and functional substances in the flesh and placenta of ‘sunlady’  
 cantaloupe harvested in 75 days  and stored at 30 ± 2 oC for 0, 1 and 2 weeks.  

Values (mean ± standard deviation) represent 3 replications; within row  with different letters are significantly different according to Duncan’s test( p<0.05). 
Upper-case letters within  every treatments.  Lower-case letters  within storage time of flesh  and placenta. AFM= fresh mass, B TE=Trolox equivalents , C 
GAE=gallic acid equivalents , D CE=catechin equivalents 
  จากการวิเคราะหสารระเหยในแคนตาลูปทั้งในเนื้อและในรก ดวยเทคนิค SPME GC-MS พบวาในรกมีสารระเหยที่ให
กล่ิน 19 ชนิด มากกวาในเนื้อซึ่งมี 6 ชนิด แสดงดัง Table 2 กล่ินหลักที่พบทั้งในเนื้อและรก คือ 2-methylbutyl acetate, 
nonanal และ cis-6-nonen-1-ol จากงานวิจัยของ Kourkoutas et al. (2006) แสดงใหเห็นวาชนิดและปริมาณของสารระเหย
ขึ้นกับ ถิ่นกําเนิด ฤดูกาล และสายพันธุของแตง โดย muskmelon ทั่วไปจะมีสารระเหยหลักดังนี้ 2-methylbutyl acetate, 
hexyl acetate, butyl acetate, isobutyl acetate, ethyl 2-methyl butanoate, isoamyl acetate เปนตน  
Table 2  Volatile compounds identified from SPME GC-MS in the flesh and placenta of ‘sunlady‘ cantaloupe stored  
 at 30°C for 1 week. 

% Area Peak  
No. 

Cas No. RTA Compound 
Flesh placenta 

Flavor 
Description 

1 000067-64-1 2.27 Acetone 0.17 0.11 MintB 
2 000141-78-6 2.88 Ethyl acetate - 0.36 Pineapple,etherealB 
3 000064-17-5 3.44 Ethanol - 0.81 SweetB 
4 000075-09-2 3.48 Dichloromethane 0.30 - EtherB 
5 033580-05-1 4.77 Fucoserratene - 4.77 Green,plasticB 
6 000105-54-4 5.39 Ethyl butyrate  - 0.62 Apple,sweetB 
7 000123-86-4 6.22 Butyl aceate - 0.25 FruityB 
8 000624-41-9 7.53 2-methylbutyl  acetate 0.19 0.77 Fruity,bananaB 
9 000539-82-2 7.94 Ethyl  valerate - 0.23 Fruity,appleB 
10 000628-63-7 9.12 Amyl  aceate - 0.35 Banana,etherealB 
11 000123-66-0 11.03 Ethyl  hexanoate  - 0.52 Fruity,appleB 
12 000142-92-7 12.30 Hexyl  acetate - 1.40 Apple,cherryB 
13 003681-71-8 13.74 Cis-3-hexenyl acetate - 0.16 Fruity,greenB 
14 000106-30-9 14.27 Ethyl  heptanoate - 0.19 Wine-like,fruityB 
15 000112-06-1 15.57 Heptyl  aceate - 0.27 Woody,oilyB 
16 000124-19-6 16.17 Nonanal 0.13 0.16 Fatty, melonB 
17 000143-13-5 21.95 Nonyl acetate  - 0.91 FruityB 
18 010340-23-5 24.99 cis-3-Nonen-1-ol - 4.80 MelonB 
19 035854-86-5 25.86 Cis-6-Nonen-1-ol 1.51 1.18 MelonB 
20 000140-11-4 26.19 Benzyl  aceate - 0.15 Sweet,fruityB 
21 003796-70-1 29.62 Geranyl acetone 0.21 - Fresh,rosyB 

          A Retention time(min)        B  Saftner et al.(2006) 

Flesh Placenta Chemical properties and functional 
substances/ storage time(weeks)  0 1 2 0 1 2 

Total soluble solid (°Brix) 8.94 ±0.17 Eb 9.20 ±0.10 Da 8.62 ±0.07 Fc 10.58 ±0.07 Bb 12.00 ±0.10  Aa 10.22 ±0.07 Cc 

Reducing sugar (µg glucose / g FM) 31.61 ±0.95 Db 37.63 ±0.99 Ca 21.26 ±0.82 Fc 22.45 ±0.78 Ec 108.81 ±0.65  Aa 107.82 ±0.98 Bb 

DPPH (EC50: µg FM A/ µg DPPH) 1.64 ±0.05 Bb 1.57 ±0.09 Bb 2.23 ±0.40 Aa 0.89  ±0.01 Db 0.66 ±0.02 Dc 1.25 ±0.02 Ca 

ABTS  (µg TE B/g FM) 4.12 ±0.14 Db 5.12 ±0.17 Ba 3.71 ± 0.03 Ec 4.70 ±0.03 Cb 7.88 ±0.12 Aa 3.87 ±0.01  Ec 

β-carotene(µg /100g FM) 62.94  ±0.07 Db 68.15 ±0.19 Ca 57.56 ±0.10 Ec 87.48 ±0.09 Bb 97.23 ±0.10 Aa 53.41 ±0.09 Fc 

Total phenolics (µg GAEC/g FM) 140.71 ±0.08 Eb 149.48 ±0.13 Da 136.22 ±0.23 Fc 350.26 ±1.03 Cc 397.19 ±0.69 Aa 354.06 ±0.44 Bb 

Total flavonoids (µg CED/g FM) 4.44 ±0.12 Fc 22.54 ±0.11 Da 16.91 ±0.02 Eb 39.26 ±1.02 Cc 122.39 ±0.99 Aa 76.60 ±0.83 Bb 

VitaminC (mg / 100g FM) 44.89 ±0.25 Cc 49.17 ±0.22 Aa 48.68 ±0.05 Ab 42.16 ±0.39 Dc 46.35 ±1.08 Ba 45.72 ±0.27 BCb 

Total dietary fiber (g / 100g FM) 
- Soluble dietary fiber 
- insoluble dietary fiber 

- 
- 
- 

1.02 ±0.22 
0.65 ±0.35 
0.37 ±0.47 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

0.82 ±0.31 
0.32 ±0.50 
0.50 ±0.34 

- 
- 
- 
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สรุป 
  องคประกอบทางเคมีและสารหนาที่เฉพาะระหวางเนื้อและรกของแคนตาลูปพันธุซันเลดี้ เมื่อเปรียบเทียบจากระดับ

การสุก 3 ระดับ เลือกระดับที่มีระยะเวลาในการบม 1 สัปดาห  ซึ่งมีปริมาณสารตางๆ สูงกวาระดับอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p≤0.05) และเมื่อเปรียบเทียบระหวางเนื้อกับรกที่มีระยะเวลาการบม 1 สัปดาห พบวา ในรกมีปริมาณองคประกอบทาง
เคมีและสารหนาที่เฉพาะ รวมทั้งสารระเหยที่ใหกล่ินสูงกวาในเนื้อ งานวิจัยนี้จึงเล็งเห็นถึงการนําลักษณะเดนดังกลาวของ        
แคนตาลูปทั้งกลิ่นรส สี และใยอาหาร มาใชประโยชนแนวหนึ่งที่นาสนใจ รวมทั้งขอมูลที่ไดยังใชเปนฐานขอมูล  ในการปรับปรุง
คุณภาพ และเพิ่มมูลคาแกแคนตาลูปสามารถนํามาใชเปนวัตถุปรุงแตง เพื่อทดแทนการใชวัตถุปรุงแตงอาหารสังเคราะห   
รวมทั้งเพิ่มมูลคาใหกับผลแคนตาลูปที่สุกงอม หรือ ผลสุกเกินไป 
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สมบัติทางเคมีกายภาพของไฮโดรไลเสตมะตูม (Aegle marmelos (L.) Correa)                                    
ที่ไดจากการยอยดวยเอนไซม 

Physicochemical Properties of Bael Fruit (Aegle marmelos (L.) Correa) Hydrolysate                                
as Affected by Enzyme Treatment 

 
สุวิมล เจริญสิทธิ์1 และ ปราณี อานเปรื่อง1 

Charoensiddhi, S.1 and Anprung, P.1  
 

Abstract 
The objective of this study was to investigate the physicochemical properties of bael fruit hydrolysate 

treated with commercial pectinase enzyme (Pectinex® Ultra SP-L, 10292 PGU/ml). Bael fruit hydrolysate can be 
used as food additive in terms of typical color, flavor, and texture in functional food. Results from this study 
showed that bael fruit pulp treated with enzyme concentration of 2.5% (v/w) and hydrolyzed for 0, 1, 2, 4, and 6 h 
can be hydrolysed in five levels different in the amount of reducing sugars released during the treatment. The 
effect of these enzyme treatment conditions on physicochemical properties showed that bael fruit hydrolysate at 
hydrolysis time higher than 2 and 4 h gave greater total carotenoid content and antioxidant activities, respectively. 
The bael fruit hydrolysate at 6 h hydrolysis time had the smallest particle size. The rheological behavior of bael 
fruit hydrolysate from all treatments fitted the Herschel-Bulkley model exhibited pseudoplastic with yield stress and 
thixotropic behavior. An increase in hydrolysis time is associated with an increase in yield stress (τo) and flow 
behavior index (n) while the consistency coefficient (K) and apparent viscosity (η) at shear rate 100 s-1 
decreased. In addition, bael fruit hydrolysate also gave higher soluble dietary fiber and volatile compounds 
analyzed by SPME/GC/ MS when compared with no enzyme-treated bael fruit pulp.  
Keywords : bael fruit hydrolysate, enzyme, physicochemical properties 
 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสมบัติทางเคมีกายภาพของไฮโดรไลเสตมะตูม ที่ไดจากการยอยดวยเอนไซมเพกทิ

เนสทางการคา (Pectinex® Ultra SP-L, 10292 PGU/ml) เพื่อใชประโยชนเปนสารปรุงแตงสี กล่ิน รส และเนื้อสัมผัสในอาหาร
ที่มีหนาที่เฉพาะ (functional food)  จากการทดลองพบวา การใชเอนไซมความเขมขน 2.5% (v/w) ระยะเวลาการยอย 0  1  2  
4 และ 6 ชั่วโมง สามารถแบงระดับการยอยเนื้อมะตูมดวยเอนไซมโดยประเมินจากคาของน้ําตาลรีดิวซได 5 ชวง เมื่อศึกษา
สมบัติของไฮโดรไลเสตมะตูมในชวงดังกลาวพบวา ไฮโดรไลเสตมะตูมที่เวลาการยอย 2 และ 4 ชั่วโมงขึ้นไป มีปริมาณแคโรที
นอยดทั้งหมดและฤทธิ์ตานออกซิเดชันสูงกวาไฮโดรไลเสตที่ไดจากภาวะอื่น ตามลําดับ ไฮโดรไลเสตมะตูมที่เวลาการยอย 6 
ชั่วโมง มีขนาดอนุภาคเฉลี่ยเล็กที่สุด และไฮโดรไลเสตมะตูมที่ไดจากทุกภาวะมีพฤติกรรมการไหลแบบ pseudoplastic with 
yield stress ที่ขึ้นกับเวลา (thixotropic) เมื่อใช Herschel-Bulkley model ในการทํานายคา โดยเมื่อระยะเวลาการยอยมากขึ้น 
ไฮโดรไลเสตที่ไดมีคา yield stress (τo) และ flow behavior index (n) มากขึ้น แตมีคา consistency coefficient (K) และ 
apparent viscosity (η) ที่อัตราเฉือน 100 s-1 ลดลง นอกจากนี้ยังพบวาไฮโดรไลเสตมะตูมที่ไดมีปริมาณใยอาหารที่ละลายน้ํา
และชนิดสารระเหยที่วิเคราะหดวยเทคนิค SPME/GC/MS เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อมะตูมที่ไมผานการยอยดวยเอนไซม 
คําสําคัญ : ไฮโดรไลเสตมะตูม เอนไซม สมบัติทางเคมีกายภาพ 
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คํานํา 
มะตูมมีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Aegle marmelos (L.) Correa อยูในวงศ Rutaceae เปนพืชที่มีสรรพคุณใชเปน

สมุนไพรและมีความสําคัญตอระบบยาพื้นบาน ลักษณะทางกายภาพของเนื้อมะตูมสุกคือ มีสีสมอมเหลืองและมีกล่ินรสหอม
หวานเปนเอกลักษณ ประกอบดวยสารเมือก โดยมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สําคัญหลายชนิด เชน สารในกลุมแคโรทีนอยด ฟ
นอลิก ฟลาโวนอยด เทอรปน และใยอาหาร เปนตน การผลิตสารสกัดจากผักและผลไมดวยวิธีทางชีวภาพโดยใชเอนไซมยอย
สลาย  เพกทินที่อยูในชั้นผนังเซลลพืช จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดของเหลวตางๆ รวมทั้งสารใหสี กล่ินรส และสารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพ (ปราณี, 2547) โดยไมตองผานกระบวนการกรองแยกกากหรือใยอาหารออก ทําใหสารสกัดหรือไฮโดรไลเสตที่
ไดยังคงองคประกอบเดิมและเพิ่มองคประกอบใหมที่ไดจากการยอยดวยเอนไซม จากขอมูลดังกลาวจะเห็นวามะตูมจัดเปนพืช
ที่มีศักยภาพในการผลิตเปนสารสกัด เพื่อพัฒนาเปนสารปรุงแตงสี กล่ินรส และลักษณะเนื้อสัมผัสในอาหารที่มีหนาที่เฉพาะ 
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสมบัติทางเคมีกายภาพของไฮโดรไลเสตมะตูมที่ไดจากการยอยดวยเอนไซม 

 
อุปกรณและวิธีการ 

วัตถุดิบ 
 ตีปนเนื้อมะตูมสุกพันธุไขจากจังหวัดพิจิตร และควบคุมการเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาลโดยเติมกรดแอสคอรบิกเขมขน 

0.3% (w/w) รวมกับการใหความรอนดวยไอน้ําที่อุณหภูมิ 85ºC นาน 3 นาที  
การผลิตไฮโดรไลเสตมะตูมดวยเอนไซม 
  ยอยเนื้อมะตูมตีปนดวยเอนไซมเพกทิเนสทางการคา (Pectinex® Ultra SP-L; 10292 PGU/ml) ที่ความเขมขน 1.0-
3.0% (v/w) เวลาการยอยนาน 0-6 ชั่วโมง ควบคุมอุณหภูมิที่ 32±2ºC ติดตามการทํางานของเอนไซมโดยพิจารณาจากระดับ
การตัดพันธะไกลโคซิลของพอลิเมอรในเนื้อมะตูมที่ประเมินจากคาของน้ําตาลรีดิวซ (Nelson, 1944) 
สมบัติทางเคมีกายภาพของไฮโดรไลเสตมะตูม 

ศึกษาลักษณะทางเคมีกายภาพโดยวัดปริมาณแคโรทีนอยดทั้งหมด (Talcott และ Howard, 1999) วิเคราะหฤทธิ์
ตานออกซิเดชันดวยวิธี DPPH (Maisuthisakul et al., 2007) และวิธี FRAP (Benzie และ Strain, 1996) วัดขนาดอนุภาคดวย
เครื่อง Laser Particle Size Analyzer  ศึกษาพฤติกรรมการไหลดวยเครื่อง Rheometer  วิเคราะหปริมาณใยอาหาร (AOAC, 
1995) และวิเคราะหสารระเหยโดยวิธี solid-phase microextraction (SPME) ดวยเครื่อง GC-MS 
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
  วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS Version 11.5 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย
โดยใชวิธี Duncan’s New Multiple Range Test และ T-test ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

 
ผลและวิจารณ 

ภาวะการผลิตไฮโดรไลเสตมะตูมดวยเอนไซม 
 เมื่อเพิ่มความเขมขนของเอนไซมและระยะเวลาการยอย ไฮโดรไลเสตมีปริมาณน้ําตาลรีดิวซเพิ่มขึ้น (Figure 1) 
ปริมาณน้ําตาลรีดิวซที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการตัดพันธะไกลโคซิลของพอลิเมอรในเนื้อมะตูมที่มากขึ้น การใชเอนไซมความเขมขน 
2.5% (v/w) เปนภาวะที่ใหปริมาณน้ําตาลรีดิวซในชวงกวาง สามารถแบงเปน 5 ชวง โดยประมาณคือ 39 55 68 77 และ 85 
mg glucose/ g fresh weight ที่เวลายอย 0 1 2 4 และ 6 ชั่วโมง ตามลําดับ อยางไรก็ตามปริมาณน้ําตาลรีดิวซที่ไดมีคาไม
แตกตางกับภาวะที่ใชเอนไซมความเขมขน 3.0% (v/w) ดังนั้นจึงใชภาวะนี้เปนตัวแทนเพื่อศึกษาสมบัติทางเคมีกายภาพของ
ไฮโดรไลเสตมะตูมที่มีระดับการตัดพันธะไกลโคซิลตางกัน 
สมบัติทางเคมีกายภาพของไฮโดรไลเสตมะตูม 
  สมบัติทางเคมีกายภาพของไฮโดรไลเสตมะตูมที่มีระดับการตัดพันธะไกลโคซิลตางกันแสดงใน Table 1 พบวา 
ไฮโดรไลเสตที่เวลาการยอย 2 ชั่วโมงขึ้นไป มีปริมาณแคโรทีนอยดสูงกวาที่ภาวะอื่น เนื่องจากเอนไซมจะชวยสลายเพกทินใน
ผนังเซลลพืชและปลอยแคโรทีนอยดที่อยูในคลอโรพลาสตหรือโครโมพลาสตและอยูในของเหลวภายในเซลลออกมา และ
ไฮโดรไลเสตที่เวลาการยอย 4 ชั่วโมงขึ้นไป จะมีฤทธิ์ตานออกซิเดชันสูงกวาที่ภาวะอื่น สวนที่เวลาการยอย 6 ชั่วโมง ไฮโดรไล
เสตมีขนาดอนุภาคเฉลี่ยเล็กที่สุด เนื่องจากเอนไซมยอยเพกทินทําใหไดขนาดของเพกทินที่ส้ันลง เมื่อใช Herschel-Bulkley 
model ทํานายพฤติกรรมการไหลพบวา ไฮโดรไลเสตมะตูมมีพฤติกรรมการไหลแบบ pseudoplastic with yield stress ที่ทุก
เวลาการยอย หรือแสดงสมบัติเปน shear thinning และมีลักษณะการไหลแบบ thixotropic ไฮโดรไลเสตที่ผานการยอยดวย
เอนไซมมีคา yield stress (τo) สูงขึ้น เมื่อการตัดพันธะไกลโคซิลในไฮโดรไลเสตมีมากขึ้นจะสงผลใหคา consistency 
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Figure 1 Changes of reducing sugars released during enzyme treatment (P= Pectinex® Ultra SP-L)  
 
Table 1 Effect of enzyme hydrolysis on physicochemical properties of bael fruit hydrolysate   
  

Antioxidant activities Flow behavior 
Hydrolysis 

time (h) 

Total 
carotenoids 
(µg/g fw*) 

DPPH assay 
(EC50, µg fw/ 

µg DPPH) 

FRAP assay 
(µM TE**/ g fw) 

Particle size 
(µm) τo (Pa) K (Pa.sn) n η (100 s-1 ) 

(Pa.s) 

0 6.47c+0.18  24.56a+0.48  31.30c+2.19 84.51a+0.29 10.74b+2.48  28.78a+0.30  0.34c+0.01  1.49a+0.35 
1 7.14b+0.18  23.52a,b+0.62  32.28c+0.82 82.76b+0.58 28.15a+0.71  14.93b+1.18  0.38b+0.00  1.14b+0.21 
2 8.01a+0.15  22.98b+0.57  34.06b,c+1.35 82.26b+0.54 29.08a+1.99  13.23b+0.94  0.39b+0.00  1.07b,c+0.00 
4 8.11a+0.36  19.73c+0.11  36.30a,b+1.05 81.40c+0.12 29.52a+1.76  9.78c+0.06  0.41a,b+0.01  0.94c,d+0.05 
6 8.09a+0.44  18.85c+1.22  37.63a+1.59 79.92d+0.06 28.33a+2.35  7.66d+0.03  0.44a+0.02  0.85d+0.06 
    *fw = fresh weight, **TE = trolox equivalent 
    Mean values with different superscript letters within a column are significantly different (p<0.05) 
 

การเปลี่ยนแปลงปริมาณใยอาหารและองคประกอบของสารระเหยในไฮโดรไลเสตมะตูมที่เวลาการยอย 6 ชั่วโมง ซึ่ง
เปนภาวะที่ไฮโดรไลเสตมีการตัดพันธะไกลโคซิลสูงสุดในชวงที่ศึกษา เปรียบเทียบกับตัวอยางที่ไมผานการยอยดวยเอนไซม 
(Table 2 และ 3 ตามลําดับ) พบวา ไฮโดรไลเสตมะตูมมีปริมาณใยอาหารทั้งหมดคงที่ แตมีปริมาณใยอาหารที่ละลายน้ํา
เพิ่มขึ้น และปริมาณใยอาหารที่ไมละลายน้ําลดลง เนื่องจากเอนไซมยอยสารประกอบเพกทินที่ไมละลายน้ํา ทําใหไดเพกทิน
ละลายน้ํามากขึ้น และพบวาไฮโดรไลเสตมะตูมมีชนิดสารระเหยเพิ่มขึ้น และมี % Area ของสารในกลุมเทอรปนซึ่งเปนสาร
ระเหยหลักที่ใหกล่ินรสเอกลักษณของมะตูม ไดแก β-Caryophyllene α-Humulene Dihydro-β-ionone และ β-Ionone 
เพิ่มขึ้น เนื่องจากเอนไซมชวยใหความแข็งแรงของโครงสรางเพกทินที่เกาะกับเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสบริเวณผนังเซลลลดลง 
ทําใหเกิดการปลอยสารใหสี กล่ินรส และของเหลวภายในออกมาไดมากขึ้น 

 
Table 2 Effect of enzyme treatment on total dietary fiber (TDF), soluble dietary fiber (SDF), and insoluble dietary    
             fiber (IDF) of bael fruit hydrolysate   

Sample TDF (g/100g fw) SDF (g/100g fw) IDF (g/100g fw) 
Untreated            6.2 a+0.03 3.51b+0.08 2.70a+0.06 

Enzyme treated           6.12a+0.17 4.58a+0.13 1.54b+0.04 
   Mean values with different superscript letters within a column are significantly different (p<0.05) 
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Table 3 Effect of enzyme treatment on volatile compounds of bael fruit hydrolysate 

 
สรุป 

การใชเอนไซมเพกทิเนสทางการคายอยเนื้อมะตูมสงผลใหไฮโดรไลเสตที่ไดมีสมบัติทางเคมีกายภาพแตกตางกันตาม
ระดับการตัดพันธะไกลโคซิลของพอลิเมอรในเนื้อมะตูม เอนไซมที่ใชมีบทบาทในการเพิ่มปริมาณแคโรทีนอยดทั้งหมด ฤทธิ์ตาน
ออกซิเดชัน ปริมาณใยอาหารที่ละลายน้ํา และชนิดสารระเหย มีผลทําใหคา yield stress และ flow behavior index มากขึ้น 
สวนคา consistency coefficient และ apparent viscosity ลดลง โดยยังคงพฤติกรรมการไหลแบบ pseudoplastic with yield 
stress และมีขนาดอนุภาคเฉลี่ยเล็กลง จากลักษณะดังกลาวจะเห็นไดวาไฮโดรไลเสตมะตูมมีแนวโนมในการใชเปนสารปรุง
แตงสี กล่ิน รส รวมทั้งใชเปนสารเพิ่มลักษณะเนื้อสัมผัสในอาหารที่มีหนาที่เฉพาะ 

  
คําขอบคุณ 

ขอขอบคุณโครงการนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหารสูโครงสรางเศรษฐกิจยุคใหม ทุน
วิจัยเงินงบประมาณแผนดิน และบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ใหทุนสนับสนุนการทําวิจัยในครั้งนี้ 
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% Area Compound name RI Untreated  Enzyme treated  
Isoamyl acetate 1147 1.86 - 
Limonene 1202 36.48 9.46 
β-Phellandrene 1217 5.16 - 
β-cis-Ocimene 1245 - 0.69 
3-Methyl-2-butenyl 
acetate 

1266 
 

- 
 

0.95 
 

p-Cymene 1279 29.96 - 
α-Terpinolene 1297 - 0.90 
4-Methylpentan-1-ol 1301 0.96 - 
cis-Rose-oxide 1338 - 0.29 
Dehydro-p-cymene 1414 1.99 - 
Linalool oxide 1425 - 5.09 
α-Cubebene 1463 - 0.42 
α-Copaene 1536 1.46 0.35 
β-Cubebene 1558 1.32 - 
Linalool 1565 - 7.62 
β-Element 1570 - 2.37 
β-Caryophyllene 1594 1.93 21.56 
Citronellyl acetate 1607 - 0.27 
Aromadendrene 1650 - 0.71 
Pulegone 1665 1.71 - 
α-Humulene 1680 1.11 7.00 

% Area Compound name RI Untreated  Enzyme treated  
α-Amorphene 1691 - 0.37 
Verbenone 1729 1.16 - 
Bicyclogermacrene 1738 - 1.28 
trans-Pyranoid linalool oxide 1747 - 1.13 
Carvone 1751 0.87 - 
trans-Carvyl acetate 1759 0.89 - 
Germacrene-D 1772 - 7.44 
Methyl laurate 1813 - 0.49 
Dihydro-β-ionone 1825 3.63 6.31 
Geranyl acetone 1840 2.27 1.08 
β-Ionone 1947 3.31 12.11 
Tridecanol 1952 - 0.35 
Dihydro-β-Ionol 1991 - 0.70 
Caryophyllene oxide 1999 3.10 - 
cis-Nerolidol 2010 - 0.43 
Pentadecanol 2035 - 0.29 
Methyl cinnamate 2056 - 0.82 
Elemol 2069 - 0.37 
Methyl palmitate 2170 - 0.43 
Methyl palmitoleate 2237 - 0.72 
2,4-Di-tert-butylphenol 2243 - 5.79 
Hexadecanoic acid 2860 0.81 - 
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สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและสารใหกลิน่ของฝรั่งขาวและฝรั่งแดง (Psidium guajava L.)     
Bioactive Compounds and Aroma Components of White and Red Guava (Psidium guajava L.) 

 
วสาวี ถวยทอง1 และ ปราณี อานเปรื่อง2  

Thuaytong, W.1 and Anprung, P.2 
 

Abstract 
This research involves the comparison of bioactive compounds and aroma components of different 

varieties of white guava (Pansithong) and red guava (Samsi). The antioxidant activity values determined by DPPH 
assays and FRAP assays were 7.82 µg fresh mass/ µg DPPH and 78.56 µg Trolox equivalent/g fresh mass for 
white guava, and 10.28 µg fresh mass/ µg DPPH and 111.06 µM Trolox equivalent/ g fresh mass for red guava. 
Vitamin C contents were 130 and 112 mg/ 100 g, total phenolics contents were 145.52 and 163.36 mg gallic acid 
equivalents/100 g fresh mass and total flavonoids contents were 19.06 and 35.85 mg catechin equivalents/ 100 g 
fresh mass, in white and red guava, respectively. Only red guava had lycopene content of 849.58 µg/ 100 g. Most 
of the biological activity of red guava was higher than white guava. Analysis of aroma components in red guava by 
the SPME/GC/MS showed the presence of cinnamyl alcohol, ethyl benzoate, ß-caryophyllene, (E)-3-hexenyl 
acetate, α-bisabolene and aromadendrene. The same compounds in different amount were also found in white 
guava. In addition, the total dietary fiber content was 3.28 and 4.99% dry basis for white and red guava, 
respectively.  
Keywords : guava, bioactive compounds, aroma components, dietary fiber  
 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและชนิดสารใหกล่ินจากฝรั่งขาว พันธุแปนสีทอง

และฝรั่งแดง พันธุสามสี จากการเปรียบเทียบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในฝรั่งขาวและฝรั่งแดง พบ สารที่มีฤทธิ์ตานออกซิเดชันที่
วิเคราะหดวยวิธี DPPH และวิธี FRAP ในฝรั่งขาวเทากับ 7.82 µg fresh mass/ µg DPPH และ 78.56 µM Trolox equivalent/ 
g fresh mass และในฝรั่งแดงเทากับ 10.28 µg fresh mass / µg DPPH และ 111.06 µM Trolox equivalent/ g fresh mass 
ปริมาณวิตามินซีในฝรั่งขาวและฝรั่งแดงเทากับ  130 และ 112 mg/ 100 g สารประกอบฟนอลิคทั้งหมดในฝรั่งขาวและฝรั่งแดง
เทากับ 145.52  และ 163.36 mg gallic acid equivalents/ 100 g fresh mass และฟลาโวนอยดทั้งหมดในฝรั่งขาวและฝรั่ง
แดงเทากับ 19.06 และ 35.85 mg catechin equivalents/ 100 g fresh mass และสารไลโคปนตรวจพบเฉพาะในฝรั่งแดง
เทานั้น เทากับ 849.58 µg/ 100g เมื่อเปรียบเทียบระหวางพันธุพบวาปริมาณสารออกฤทธทางชีวภาพที่พบในฝรั่งแดง สวน
ใหญมีสูงกวาในฝรั่งขาว และเมื่อวิเคราะหชนิดสารใหกล่ินที่พบในเนื้อฝร่ังแดง ดวยเทคนิค SPME/GC/MS พบวา สามารถบอก
ชนิดสารใหกล่ินหลักในเนื้อฝร่ังได ดังนี้ cinnamyl alcohol ethyl benzoate ß-caryophyllene (E)-3-hexenyl acetate α-
bisabolene และ aromadendrene เปนตน ขณะที่ฝร่ังขาวก็พบสารชนิดเดียวกันแตปริมาณมากนอยตางกัน นอกจากนี้ยัง
พบวามีปริมาณใยอาหารทั้งหมดในฝรั่งขาวและฝรั่งแดงเทากับ  3.28 และ 4.99% โดยน้ําหนักแหง 
คําสําคัญ : ฝร่ัง  สารมีฤทธิ์ตานออกซิเดชัน  สารใหกล่ิน  ใยอาหาร 
 

คํานํา 
ปจจุบันไดมีการใหความสนใจและมีความตองการอาหารเพื่อสุขภาพ และสารใหกล่ินจากธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น 

เนื่องจากปญหาทางดานสุขภาพและโภชนาการ ทําใหผลงานการศึกษาที่เกี่ยวกับสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและสารใหกล่ินจาก
แหลงธรรมชาติมีศักยภาพทางการตลาดสูงขึ้น โดยเฉพาะการศึกษาการสกัดและประเมินสมบัติการเปนสารตานอนุมูลอิสระ
                                                 
1 หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
1Program in Biotechnology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Phayathai Road, Phatumwan, Bangkok 10330 
2 ภาควิชาเทคโนโลยทีางอาหาร คณะวทิยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
2Department of Food Technology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Phayathai Road, Phatumwan, Bangkok 10330  
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ของผักและผลไมชนิดตางๆ  ฝร่ัง (Psidium guajava L.) เปนผลไมชนิดหนึ่งที่ไดรับความสนใจเปนอยางมาก เนื่องจากเปน
ผลไมที่มีกล่ินเฉพาะตัว มีคุณคาทางอาหารสูง โดยเฉพาะวิตามินซี วิตามินเอ ใยอาหาร และสารตานอนุมูลอิสระ ดังนั้น ใน
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและชนิดสารใหกล่ินจากฝรั่งขาว พันธุแปนสีทอง และฝรั่ง
แดง พันธุสามสี  

 
อุปกรณและวิธีการ 

เตรียมตัวอยางฝรั่งขาวพันธุแปนสีทองและฝรั่งแดงพันธุสามสี โดยการลางทําความสะอาดและตีปนเนื้อฝร่ังให
ละเอียดดวยเครื่องบดผสมอาหาร เพื่อวิเคราะหสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และสารใหกล่ิน สําหรับการเตรียมสารสกัดจากฝรั่ง
เพื่อวิเคราะหสารออกฤทธิ์ชีวภาพดัดแปลงจากวิธีของ Maisuthisakul et al. (2007) และหาคาฤทธิ์ตานออกซิเดชันโดยวัด
ความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH radical-scavenging activity (Masuda et al., 1999; Maisuthisakul et 
al., 2007) และวัดความสามารถในการเปน reducing agent ดวยวิธี FRAP ดัดแปลงจากวิธีของ Benzie และ Strain (1996) 
การวิเคราะหปริมาณวิตามินซี ดัดแปลงจากวิธีของ Pearson (1976) การวิเคราะหปริมาณสารประกอบฟนอลลิกและการ
วิเคราะหปริมาณฟลาโวนอยดทั้งหมด โดยวิธีของ Marinova et al. (2005) การวิเคราะหปริมาณไลโคพีน ดวยวิธีของ Speek et 
al. (1986) การวิเคราะหสารระเหย ดัดแปลงจากวิธีของ Jordan et al. (2003) การวิเคราะหปริมาณใยอาหารทั้งหมด (total 
dietary fiber) ตามวธิี  AOAC (1995) 

 
ผลและวิจารณ 

Table 1  Bioactive compounds of white guava and red guava 
Bioactive compounds  white guava red guava 

  Antioxidant activities 
         DPPH assay (EC50, µg FMa/ µg DPPH)    
         FRAP assay (µM TEb/g FM) 
  Ascorbic acidc 

  Total phenolicsd 

  Total flavonoidse 

  Lycopenef 

 
7.82±0.03 
78.56±0.16 
130±0.23 

145.52±0.08 
19.06±0.18 

nd 

 
10.28±0.05 

111.06±0.12 
112±0.18 

163.36±0.05 
35.85±0.13 

849.58±0.34 
  aFM = fresh mass, bTE = Trolox equivalent,  cmg/100 g fresh mass, dmg gallic acid equivalents/100 g fresh mass, 
 emg catechin equivalents /100 g fresh mass, fµg/100g fresh mass, nd - not detected    

 
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ที่พบในฝรั่งขาวและฝรั่งแดง ไดแก ฤทธิ์ตานออกซิเดชัน วิตามินซี สารประกอบฟนอลิก ฟลา

โวนอยด และไลโคปน เมื่อเปรียบเทียบระหวางฝรั่งขาวและฝรั่งแดง พบวา การหาคาฤทธิ์ตานออกซิเดชัน โดยวิธี DPPH แสดง
ในรูปความเขมขนของสารตานอนุมูลอิสระที่ใชกําจัดอนุมูลอิสระ DPPH ไปได 50% ภายในเวลาที่กําหนด (EC50) ทั้งนี้สารตาน
อนุมูลอิสระมีฤทธิ์ตานออกซิเดชันสูงเมื่อมีคา EC50 ต่ํา พบวา ฤทธิ์ตานออกซิเดชันของฝรั่งขาวสูงกวาฝรั่งแดง คือ  7.82 และ 
10.28 µgFM/ µgDPPH และเมื่อวิเคราะหดวยวิธี FRAP พบวา ฤทธิ์ตานออกซิเดชันของฝรั่งขาวนอยกวาฝรั่งแดง ซึ่งมีคา
เทากับ 78.56 และ 111.06 µM TE/ g FM โดยสารตานอนุมูลอิสระสําคัญที่พบในเนื้อฝร่ัง ไดแก วิตามินซี สารประกอบฟนอลิก 
ฟลาโวนอยด และแคโรทีนอยด เปนตน สวนปริมาณวิตามินซี พบวาในฝรั่งขาวมีปริมาณวิตามินซีมากกวาในฝรั่งแดง มีคา
เทากับ 130 และ 112 mg/ 100 g ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Mahattanatawee et al. (2006) พบวาฝรั่งขาวมีปริมาณ
วิตามนิซีสูงกวาฝรั่งแดงเชนกันและจัดไดวาฝรั่งเปนผลไมที่มีปริมาณวิตามินซีสูงเมื่อเทียบกับผลไมชนิดอื่นๆ เชน แกวมังกรแดง 
ล้ินจี่ มะมวง มะเฟอง ละมุด ลําไย และมะละกอ (16.9-92.8 mg/ 100 g) ในสวนของสารประกอบฟนอลิคทั้งหมด พบวา ฝร่ัง
ขาวมีปริมาณสารประกอบฟนอลิคทั้งหมดนอยกวาฝรั่งแดง คือ 145.52 และ 163.36 mg gallic acid equivalents/ 100 g FM 
สวนปริมาณฟลาโวนอยดทั้งหมด พบวา ฝร่ังขาวมีปริมาณฟลาโวนอยดทั้งหมดนอยกวาฝรั่งแดงเชนเดียวกัน คือ 19.06 และ 
35.85 mg catechin equivalents/ 100 g FM เนื่องจากทั้งสารประกอบฟนอลและฟลาโวนอยดมีคุณสมบัติเปนสารใหสีที่พบ
ไดในพืชทั่วไป นอกจากนี้ยังพบวาฝรั่งแดงมีปริมาณไลโคปน 849.58 µg/ 100g FM ซึ่งจัดวาเปนผลไมที่มีไลโคปนมากรองจาก
มะเขือเทศ และมากกวามะละกอถึง 2 เทา จาก Table 2 พบวา ปริมาณใยอาหารทั้งหมดในเนื้อฝร่ังขาวมีปริมาณนอยกวาฝรั่ง
แดง คือ 3.28 และ 4.99% แบงเปนใยอาหารที่ละลายน้ํา 1.14 และ 1.27% และใยอาหารที่ไมละลายน้ํา 2.14 และ 3.72% โดย
น้ําหนักแหง  ซึ่งเมื่อเทียบกับผลไมบางชนิด เชน แอปเปล เงาะ มะมวง ล้ินจี่ และสับปะรด (0.54-3.10%) จัดไดวาฝรั่งเปน
ผลไมที่มีใยอาหารสูง (Gorinstein et al., 1999) 
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Table 2 Dietary fiber of white guava and red guava (g/100g) 
Dietary fiber white guava red guava 

    Total dietary fiber 
    Soluble dietary fiber 
    Insoluble dietary fiber 

3.28±0.04 
1.14±0.07 
2.14±0.08 

4.99±0.03 
1.27±0.09 
3.72±0.09 

 
 
Table 3 volatile compounds identified from SPME/GC/MS 

  % Peak area compounds RI white red Odor description 
(E)-2-hexenal 847 0.61 nd fruity, herbal  

(Z)-3-hexen-1-ol 851 0.12 0.16 fresh, green  
hexan-1-ol 865 0.57 0.24 fruity, floral, sweet, herbal  

(E)-3-hexenyl acetate 1006 4.00 1.76  fruity, sweet, green 
(Z)-3-hexenyl acetate 1011 nd 3.41  fruity, sweet, green 

hexyl acetate 1017 nd 0.86 fruity, sweet, citrus, herbal 
ethyl benzoate 1168 9.82 11.32 fruity, sweet 
Theaspirane B 1297 nd 0.40 fruity, sweet 

cinnamyl alcohol 1341 41.43 57.45 sweet, spicy, green  
α-copaene 1376 1.15 0.53 sweet, citrus 

ß-caryophyllene 1419 9.48 4.32 fruity, sweet, spicy 
aromadendrene 1439 1.48 1.42 burnt citrus oil, sweet 
dihydro-ß-ionol 1448 nd 0.17 fruity 
α-humulene 1454 1.03 0.42 fruity 

alloaromadendrene 1461 0.36 0.30 burnt citrus oil, sweet 
ß-cubebene 1474 0.18 nd herbal, woody 
γ-muurolene 1478 nd 0.13 herbal 

ß-ionone 1488 nd 0.16 raspberry, floral 
α-bisabolene 1502 2.11 0.99 floral, sweet 
α-elemene  1512 0.24 nd fruity, sweet, citrus  
γ-cadinene 1515 nd 0.18 herbal 
δ-cadinene 1512 0.67 0.32 herbal 

(E)-γ-bisabolene  1522 0.22 nd orange, sweet  
(Z)-α-bisabolene 1531 0.17 0.13 woody 

nerolidol  1543 0.60 nd floral  
caryophyllene oxide 1564 0.57 nd fruity, sweet, herbal 

           a = odor description from Adams, (1995)       RI =  retention index.              nd =  not detected.  
 

จากการวิเคราะหชนิดสารใหกล่ินในฝรั่งดวยเทคนิค SPME/GC/MS พบวา ฝร่ังขาวและฝรั่งแดงมีสารใหกล่ินทั้งหมด 
19 ชนิด ดังแสดงใน Table 3 เมื่อพิจารณาคา % peak area ของ chromatogram ที่ไดพบวามีชนิดสารใหกล่ินหลักที่สําคัญ 
คือ cinnamyl alcohol  ethyl benzoate ß –caryophyllene  (E)-3-hexenyl acetate  α-bisabolene และ aromadendrene  
โดยมีชนิดสารใหกล่ินหลักที่สําคัญตรงกับงานวิจัยของ Jordan et al. (2003) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบชนิดสารใหกล่ินของฝรั่งขาว
และฝรั่งแดงพบวามีสารใหกล่ินเปนชนิดเดียวกันเกือบทั้งหมดแตปริมาณมากนอยแตกตางกัน โดยฝรั่งทั้งสองสายพันธุมีสารให
กล่ินในกลุม alcohols  esters  aldehydes  monoterpenes และ sesquiterpenes เปนองคประกอบหลัก สารใหกล่ินสวน
ใหญของฝรั่งจะเปนสารใหกล่ินแบบ fruity sweet green herbal และ citrus ซึ่งสวนใหญสารในกลุม ester จะเปนสารที่ใหกล่ิน
เฉพาะในผลไมเมืองรอน (Jordan et al., 2003)   
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สรุป 
ฝร่ังขาวพันธุแปนสีทองมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สําคัญหลายชนิดไดแก ฤทธิ์ตานออกซิเดชัน สารประกอบฟนอลิก 

ฟลาโวนอยด วิตามินซี และใยอาหารมีปริมาณใกลเคียงกับฝร่ังแดงพันธุสามสี และมีสารใหกล่ินที่ใกลเคียงทั้งสองสายพันธุ 
ประกอบดวยสารในกลุม alcohols esters monoterpenes และ sesquiterpenes หลายชนิด โดยมี cinnamyl alcohol ethyl 
benzoate และ ß-caryophyllene เปนสารใหกล่ินหลัก จากลักษณะเฉพาะของฝรั่งทั้งสองพันธุ อาจกลาวไดวาฝรั่งจัดเปน
ผลไมที่มีศักยภาพในการใชเปนสารปรุงแตงสี กล่ิน รส ในอาหาร อาหารที่มีหนาที่เฉพาะ และผลิตภัณฑแปรรูปชนิดตางๆ อีก
ทั้งขอมูลที่ไดยังสามารถใชเปนฐานขอมูลสําหรับพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑจากฝรั่งไดตอไป 

 
คําขอบคุณ 

ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย และโครงการนวัตกรรมอาหารเพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหารสู
โครงสรางเศรษฐกิจยุคใหม ทุนวิจัยงบประมาณแผนดิน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ที่ใหทุนสนับสนุนการวิจัยนี้ 
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ผลของชนิดตวัพยุงตอสมบัติทางเคมีกายภาพและความคงตัวของผงคลอโรฟลลจากใบเตยดวยวิธีทําแหง
แบบพนฝอย 

Effects of Carrier Types on the Physicochemical Properties and Stability of Spray Dried Chlorophyll 
Powders from Pandan Leaf  

 
ปรรัตน  เซ็นกลาง1 และ ปราณี  อานเปรื่อง 1 

Senklang, P.1 and  Anprung, P. 1 
 

Abstract 
The objective of this research was to study the carrier types for the production of chlorophyll powder 

which was extracted from pandan leaf (Pandanus amaryllifolius) using spray drying.  Three different carrier types, 
gum arabic (GA), maltodextrin (MD) and osn-modified starch (MS), were studied based on their physicochemical 
properties and stability of the encapsulated powder. Results from SEM micrographs showed that MS powder was 
spherical and smooth, whereas GA and MD powders exhibited shrinkage on the surface. The average particle 
size distribution encapsulated of GA, MD and MS were 145.63, 124.29, and 15.96 µm, respectively. The smaller 
particle size distribution of MS powder resulted in greater bulk density compared to GA and MD. Because all of 
the powders had aw ranging from 0.28 to 0.30, the rate of oxidation reaction observed was slow. When 30% by 
weight of MS powder was used, higher green color, chlorophyll content and antioxidant activities was exhibited. 
The stability of chlorophylls in different types of carrier tended to decrease when storage time was increased. After 
30 days storage, chlorophyll content in GA, MD and MS were reduced by 68.3%, 7.5% and 22.0%, respectively. 
However, chlorophyll content in MS powder was greatest when compared with other carrier types.  The 
recommended carrier type for spray dried pandan powder is using 30% by weight of MS powder.  
Keywords :  chlorophyll, carrier type, pandan powder, encapsulation 
 

บทคัดยอ 
งานวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาชนิดของตัวพยุงในการผลิตผงคลอโรฟลลจากใบเตย (Pandanus amaryllifolius) 

ดวยวิธีทําแหงแบบพนฝอย  โดยศึกษาตัวพยุง 3 ชนิดคือ gum arabic (GA) maltodextrin (MD) และ osn-modified starch 
(MS) ตอสมบัติเคมีกายภาพและความคงตัวของผงคลอโรฟลล  จากภาพถายกลองจุลทรรศนอิเลคตรอน (SEM) เมื่อใช MS 
เปนตัวพยุงพบวาใหอนุภาคเปนทรงกลม ผิวเรียบ ในขณะ GA และ MS ใหอนุภาคมีพื้นผิวที่หดตัวมาก ขนาดอนุภาคเฉลี่ยผง
คลอโรฟลลเมื่อใช GA MD และ MS เปนตัวพยุง เทากับ 145.63  124.29 และ 15.96 µm ตามลําดับ โดย MS ที่มีอนุภาคขนาด
เล็กทําใหเกิดการบรรจุกันแนน ดังนั้นคา Bulk density จึงสูงขึ้น  คา aw ของผงคลอโรฟลลทั้งหมดอยูในชวง 0.28-0.30 ซึ่งเปน
ชวงที่มีอัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันต่ํา การใช MS ที่ระดับ 30% โดยน้ําหนัก มีผลทําใหผงคลอโรฟลลที่ไดมีสีเขียว  
ปริมาณคลอโรฟลลและสารตานอนุมูลอิสระสูงสุด  เมื่อทําการเก็บรักษาเปนเวลา 30 วัน ความคงตัวของปริมาณคลอโรฟลลใน
ตัวพยุงมีแนวโนมลดลง  โดยที่  GA MD และ MS ลดลงไป 68.3  7.5 และ 22.0% ตามลําดับ  เมื่อเทียบปริมาณคลอโรฟลลใน
ตัวพยุงทั้งหมด พบวา MS ยังคงมีปริมาณคลอโรฟลลที่เหลืออยูสูงสุด ดังนั้นตัวพยุงที่แนะนําในการผลิตผงใบเตยแบบพนฝอย
คือ การใช MS ที่ระดับ 30% โดยน้ําหนัก 
คําสําคัญ : คลอโรฟลล  ตัวพยุง  ผงใบเตย  การตรึงรูป 

 
คํานํา 

ใบเตย (Pandanus amaryllifolius) เปนพืชทองถิ่นที่พบทั่วไปในประเทศเขตรอนชื้น ที่นิยมนํามาใชในอาหาร เพราะ
มีสีเขียวและกลิ่นหอม จากรงควัตถุคลอโรฟลลและสาร 2-acetyl-1-pyrroline (2-AP) ตามลําดับ (Laksanalamai และ 
llangantileke, 1993) ใบเตยจึงเปนพืชที่มีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อใชเปนสารแตงสีและกลิ่นในอาหาร แตขอจํากัดของการ
                                                 
1 ภาควิชาเทคโนโลยทีางอาหาร  คณะวิทยาศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน  กรุงเทพ 10330 
1 Department of Food Technology , Faculty of Science, Chulalongkorn University, Phyathai Road, Patumwan, Bangkok 10330 
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ใชสารสกัดสด คือความไมคงตัวตอส่ิงแวดลอมเมื่อสกัดและตั้งทิ้งไวสารสกัดเปลี่ยนจากสีเขียวเปนสีน้ําตาลเพราะคลอโรฟลล
เปล่ียนเปนอนุพันธฟโอไฟติน ประกอบกับรูปแบบการนําไปใชงานไมสะดวก ดังนั้นหากเปลี่ยนรูปของสารสกัดสดมาอยูในรูปผง
โดยวิธีการทําแหงแบบพนฝอยจะชวยใหการใชงานไดดีขึ้น  การเลือกชนิดของตัวพยุงและอัตราสวนที่เหมาะสมจะชวยปองกัน
การทําปฏิกิริยากับสภาวะแวดลอม เชน ความรอน ความเปนกรด-ดาง และการเกิดออกซิเดชันจากแสงซึ่งเปนการปรับปรุง
คุณภาพผลิตภัณฑและสามารถนําไปใชในผลิตภัณฑอาหารไดสะดวกและหลากหลายยิ่งขึ้น  

 การเลือกชนิดของตัวพยุง ตองพิจารณาปจจัยตางๆ ไดแก ลักษณะผลิตภัณฑที่ตองการ ตัวพยุงตองไมทําปฏิกิริยากับ
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ  และตัวพยุงควรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตอการใชงาน เชน ความหนืดต่ําที่ความเขมขนสูง มี
คุณสมบัติการเปนอิมัลชันที่ดี สามารถทําแหงไดงาย สามารถปองกันการทําปฏิกิริยากับส่ิงแวดลอม และสามารถปลดปลอย
สารออกฤทธิ์ได โดยตัวพยุงที่เปนโพลีแซคาไรดที่นิยมใชในอุตสาหกรรมอาหารเชน Gum arabic  Modified starch และ 
Hydrolyzed starch (Krishnan et al., 2005) พบวาตัวพยุงมีผลในการยืดอายุใหแกผลิตภัณฑ  Wagner et al. (1995) ใชมอล
โตเด็กซทรินตเปนตัวพยุงในการรักษาสารเบตาแคโรทีนดในแครอท ซึ่งสามารถเพิ่มอายุการเก็บรักษาได 100-200 เทา เมื่อ
เทียบกับน้ําแครอทสด  Apintanapong และ Noomhorm (2003) พบวาการรักษากลิ่น 2-AP ที่สกัดจากใบเตยเมื่อใช gum 
acacia 70 สวน  และ maltodextrin 30 สวน  

 จากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวาการเลือกใชตัวพยุงที่มีผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑ ดังนั้นการวิจัยนี้จึงศึกษาชนิด
ของตัวพยุงไดแก gum arabic (GA) maltodextrin (MD) และ modified starch (MS) ตอคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของผง
ใบเตย  ศึกษาอัตราสวนปริมาณของแข็งที่เหมาะสม และความคงตัวของคลอโรฟลลในตัวพยุงชนิดตางๆ  
 

อุปกรณและวิธีการ 
 การเตรียมสารสกัดใบเตย โดยใชใบเตยสด 500 กรัม ปนกับน้ําในอัตราสวน 1 ตอ 4 แยกน้ําคั้นที่กรองไดแลวผสมกับ

ตัวพยุงใหเขากันดวยการโฮโมจิไนสที่ความเร็วรอบ 6,000 รอบ/นาที เปนเวลา 1 นาที วัดปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดให
อยูในชวงที่กําหนด นําไปทําแหงโดยใชเครื่องทําแหงแบบพนฝอย รุน Eyela spray dryer SD-1000 โดยควบคุมอุณหภูมิ
อากาศรอนขาเขาและขาออกที่ระดับ 150+5oC และ 90+ 5oC ตามลําดับ ควบคุมความดันของ atomizer ที่ 50 kPa อัตราการ
นําตัวอยางเขาที่ 300 ml/h ควบคุม Blower ที่ 0.70 m3/min ทําการแปรชนิดตัวพยุงไดแก gum arabic maltodextrin (DE15) 
และ modified starch (1-Octenyl succinylanhydride; n-OSA) ที่ระดับ 10  20 และ 30% (w/w) ของแข็งทั้งหมด 

 ตรวจสอบทางเคมีกายภาพ โดยการวัดคาสี (เครื่อง Minolta CR300) ปริมาณคลอโรฟลล (Vernon,1966) ปริมาณ
สารตานอนุมูลอิสระวิธี TEAC (Thaipong et al., 2006) รูปทรงโดยใชกลองจุลทรรศนอิเลคตรอนแบบสองกราด (scanning 
electron microscopy) ปริมาณความชื้น ปริมาณน้ําอิสระ และวัดขนาดอนุภาค (เครื่อง Mastersizer 2000, Malvern 
Instrument Ltd.)  ตรวจติดตามปริมาณคลอโรฟลลในตัวพยุงตางๆ  0-30 วัน ในสภาวะการเก็บในขวดแกวใสที่อุณหภูมิหอง 

 
ผลการทดลอง 

ผลของชนิดตัวพยุงตอคาทางเคมีกายภาพแสดงใน Table 1 พบวา เมื่อใช MS เปนตัวพยุงทําใหผงใบเตยมีคาสีเขียว
ปริมาณคลอโรฟลลและสารตานอนุมูลอิสระสูงสุด รองลงมาคือ  MD และ GA ตามลําดับ คา pH ของผงคลอโรฟลลทั้งหมดอยู
ในชวงเปนกลาง (6.5-7.3) คา aw ของผงคลอโรฟลลทั้งหมดอยูในชวง 0.28-0.30 เมื่อพิจารณาขนาดอนุภาคเฉลี่ยพบวาทั้ง GA  
และ MD ทําใหผงที่ไดมีขนาดใหญเทากับ 145.63 และ 124.29  µm ตามลําดับ ในขณะที่ MS มีขนาดอนุภาคที่เล็กที่สุดเทากับ 
15.96 µm (Figure 1) จึงสงผลใหคา bulk density ของ MS มีคาสูงสุดเพราะอนุภาคขนาดเล็กทําใหผงที่ไดมีการบรรจุกันแนน  
จากภาพถาย SEM ที่แสดงใน Figure 2  พบวาผงคลอโรฟลลเมื่อใช GA และ MD เปนตัวพยุงใหลักษณะรูปทรงกลมแตมี
พื้นผิวที่หดตัวมาก แตเมื่อใช MS เปนตัวพยุงพบวายังคงมีลักษณะทรงกลมและผิวเรียบซึ่งเปนลักษณะที่เหมาะสมเพราะเปน
รูปทรงที่เก็บรักษาที่ตองการไดสูงสุด  เมื่อพิจารณาปริมาณตัวพยุงที่เหมาะสม พบวาที่ 30% MS ใหปริมาณผลผลิตสูงสุด 
(Figure 3)   
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Table 1 Physicochemical properties of pandan powder  
Physicochemical properties Gum arabic Maltodextrin Modified starch 

Color value    
      Lightness(L*value)       86.14 ± 3.29 a 86.71 ± 2.84 a  82.90 ± 4.13 b 
      Greenness(-a*value)       -8.75  ± 1.20 c -9.47 ± 1.31 b -11.84 ± 0.94 a 
      Yellowness (b*value)       15.71 ± 2.12 b 15.73 ± 1.34 b  20.16 ± 2.16 a 
      Chroma(C)       17.78 ± 1.25 c 18.22 ± 1.71 b  23.50 ± 1.11 a 
      Hue (h0)      119.10 ± 2.29 b 120.8 ± 1.98 a           120.17 ± 1.94 a 
Chlorophyll content(mg/100gfw)        21.65 ± 1.45 b  22.79 ± 1.03 b 38.03 ± 2.19 a 
pH         6.53 ± 0.34 c   7.35 ± 0.63 a   7.04 ± 0.03 b 
aw         0.30 ± 0.01 a   0.28 ± 0.01 b   0.28 ± 0.02 b 
Moisture content         9.41 ± 0.95 a   8.39 ± 0.81 b  9.27 ± 0.74 a 
Bulk density         0.48 ± 0.03 b   0.50 ± 0.01 b  0.55 ± 0.01 a 
Antioxidant activity(TEAC)      400.02 ± 6.02 b           237.01± 4.63 c          484.90 ± 5.32 a 
Specific surface area(m2/g)         0.12 ± 0.03 c   0.37 ± 0.04 b              0.70 ± 0.03 a 
D(0.5)      145.63 ±  3.23 a          124.29 ± 2.39 b            15.96 ± 1.36 c 
%yields       16.00 ± 0.43 b 20.27 ± 0.68 a  9.90 ± 1.62 c 

             Note: Operating condition at 20% total solid content 
   

                     
Particle Diameter (µm) 

Figure 1 Particle size distribution of pandan powder with GA, MD and MS carrier. 
   

       
 
 
                                       GA                                    MD      MS                   
Figure 2 SEM micrographs of spray dried chlorophylls encapsulated powders. Wall material system: (A) Gum 
arabic, (B) Maltodextrin and (C) Modified starch.  

 ความคงตัวของคลอโรฟลลในตัวพยุงตางๆ แสดงใน Figure 4 พบวา MS มีปริมาณคลอโรฟลลเริ่มตนสูงสุด (38.03 ± 
2.19 mg/ 100gfw) ในขณะที่ GA (21.65± 1.45 mg/ 100gfw) และ MD (22.79± 1.03 mg/ 100gfw) มีคาใกลเคียงกัน เมื่อ
เก็บรักษาในขวดแกวใสที่อุณหภูมิหอง พบวา ปริมาณคลอโรฟลลมีแนวโนมลดลง โดยเมื่อผานไป 30 วัน พบวา GA  MD และ 
MS มีปริมาณคลอโรฟลลลดลงไป 68.3  7.5 และ 22% ตามลําดับ แตเมื่อเทียบปริมาณคลอโรฟลลในตัวพยุงทั้งหมด พบวา 
MS ยังคงมีปริมาณคลอโรฟลลที่เหลืออยูสูงสุด 
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  Figure 3 Total solid of carrier on the yield of powder    Figure 4 Stability of chlorophyll in different type of carrier 
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วิจารณผล 
เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวพยุงระหวาง GA MD และ MS ในการตรึงรูปผงใบเตย พบวาการใช MS เปนตัว

พยุงทําใหคาสีเขียวและปริมาณคลอโรฟลลสูงสุด เพราะ MS มีสมบัติการเปนอิมัลชัน (Baranauskiene et al., 2007) ซึ่ง
คลอโรฟลลมีฤทธิ์เปนสารตานอนุมูลอิสระจึงทําให MS มีปริมาณสารตานอนุมูลอิสระสูงสุดตามไปดวย คา aw ของตัวพยุงทั้ง  
MS  GA และ MD อยูในชวง 0.28-0.30 ซึ่งเปนชวงที่เหมาะสมเพราะปฏิกิริยาเคมีตางๆ เชน ออกซิเดชั่น การเกิดสีน้ําตาลจาก 
Maillard reaction และการสลายตัวของคลอโรฟลลเกิดขึ้นไดนอยมากและเปนชวงที่จุลินทรียไมสามารถเจริญเติบโตได คา 
Bulk density ของผงคลอโรฟลลมีผลตอการบรรจุ  โดยรูปทรงกลมจะทําใหมีคา Bulk density สูง (Reineccius, 2001) แสดง
วามีการบรรจุแนนขึ้น แตไมไดมีผลเรงการเกิดออกซิเดชัน (Desobry et al., 1997) ภาพจาก SEM เปนการยืนยันผลวา MS 
เปนตัวพยุงที่เหมาะสมที่ชวยในการรักษาสีของคลอโรฟลลไดดี เพราะมีลักษณะเปนทรงกลมทําใหมีอัตราสวนระหวาง 
surface/volume สูง (Desobry et al., 1997) รายงานนี้สอดคลองกับ Kim และ Morr (1996) และ Baranauskiene et al. 
(2007) ที่พบวา GA เมื่อผานการ spray dry จะหดตัวมาก และ MS มีความหนืดต่ําที่ความเขมขนสูงทําใหใชที่ปริมาณของแข็ง
สูงได จากการทดลองนี้สามารถใช MS ที่ระดับ 30% ทําให %yield สูง  
 

สรุป 
 การศึกษาเปรียบเทียบตัวพยุง 3 ชนิด คือ GA  MD และ MS ตอสมบัติทางเคมีกายภาพและความคงตัวของ

คลอโรฟลลจากใบเตย พบวาการใช MS ที่ปริมาณของแข็ง 30% ทําใหผงใบเตยที่ไดมีสีเขียว ปริมาณคลอโรฟลลและสารตาน
อนุมูลอิสระสูงที่สุด โดยที่คา aw อยูในชวงที่เกิดการออกซิเดชันต่ํา คา pH อยูในชวงที่เปนกลาง มีรูปทรงกลมผิวเรียบ เมื่อ
เปรียบเทียบความคงตัวของคลอโรฟลลในตัวพยุง MS พบวายังคงมีปริมาณคลอโรฟลลสูงสุดเมื่อผานการเก็บรักษา 

 
คําขอบคุณ 

 ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และโครงการนวัตกรรมอาหารเพื่อยกระดับคุณภาพและความ
ปลอดภัยทางอาหารสูโครงสรางเศรษฐกิจยุคใหม ทุนวิจัยงบประมาณแผนดิน ที่ใหทุนสนับสนุนการวิจัยนี้ 
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ผลของความเขมขนของน้ํามัน และโปรตนีตอเสถียรภาพของอิมัลชนัจากไฮโดรไลเสตมะมวงน้ําดอกไม 
Effects of Oil and Protein Concentration on the Stability of Oil-in-water Emulsion from  

NAM DOK MAI Mango (Mangifera indica L.) Pulp Hydrolysate 
 

เกวลี ครุณาสวัสดิ์ 1 และ ปราณี อานเปรื่อง2 
Karunasawat, K. 1 and Anprung, P.2 

 

Abstract 
The objective of this study was to evaluate the effects of oil and protein concentrations on emulsion 

stability of mango pulp hydrolysate which was blanched at 85oC for 3 minutes with added 0.5%w/w ascorbic 
acid and treated with pectinase enzyme. Mango hydrolysate samples had reducing groups in depolymerized 
pectin, in three levels (51-70, 71-90, 91-110 mg/ml). The effects of oil and protein concentrations were studied 
by varying oil (10%v/w, 20%v/w, 40%v/w) and the concentration of sodium caseinate (0.5%w/w, 1.0%w/w, 
2.0%w/w). The stability of emulsion was evaluated for droplet size, creaming index, and viscosity of emulsion. 
Results showed that increasing sodium caseinate concentration significantly decreased droplet size (p<0.05) 
and at 2.0%w/w sodium caseinate, significant increase creaming stability (p<0.05). Increase in the amount of oil 
significantly increased droplet size and creaming stability (p<0.05). The degree of hydrolysis of pectin in 
mango hydrolysate had no significant effect on droplet size of emulsion (p>0.05), but the creaming stability of 
emulsions consisting of 51-70 and 71-90 mg/ml reducing group in depolymerized pectin was higher than the 
emulsion consisting of 91-110 mg/ml (p<0.05). In addition, decreasing the amount of oil and increasing the 
reducing group decreased viscosity, whereas, sodium caseinate concentration had no influence on viscosity of 
emulsion. 
Keywords : NAM DOK MAI mango, emulsion, sodium caseinate 

 
บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของน้ํามัน และโปรตีนตอเสถียรภาพของอิมัลชันจากไฮโดรไลเสตมะมวง
น้ําดอกไมที่ผานการลวกดวยไอน้ําอุณหภูมิ 85oC นาน 3 นาที รวมกับกรดแอสคอรบิก 0.5% (w/w) และยอยดวยเอนไซม   
เพกทิเนสจนมีปริมาณเพกทินที่ถูกยอยสลายคิดเปนปริมาณหมูรีดิวซ 3 ระดับ คือ 51-70  71-90 และ 91-110 mg/ml    
ศึกษาผลของน้ํามัน และโปรตีนโดยแปรปริมาณน้ํามัน (10 20 และ 40% (v/w)) และความเขมขนของโซเดียมเคซีเนต (0.5 
1.0 และ 2.0% (w/w)) วิเคราะหเสถียรภาพของอิมัลชันโดยประเมินจากขนาดอนุภาค เสถียรภาพของครีม และความหนืด
ของอิมัลชัน ผลการทดลองพบวา การเพิ่มความเขมขนของโซเดียมเคซีเนตจะทําใหอนุภาคมีขนาดเล็กลงอยางมีนัยสําคัญ 
(p<0.05) และที่ความเขมขนโซเดียมเคซีเนต 2.0% (w/w) เสถียรภาพของครีมจะเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ในขณะ
ที่การเพิ่มปริมาณน้ํามันจะทําใหขนาดอนุภาค และเสถียรภาพของครีมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) สําหรับระดับการ
ยอยสลายของเพกทินในไฮโดรไลเสตมะมวงไมสงผลตอขนาดอนุภาค (p>0.05) แตอิมัลชันที่ประกอบดวยเพกทินที่ถูกยอย
สลายจนมีหมูรีดิวซในชวง 51-70 และ 71-90 mg/ml มีเสถียรภาพของครีมมากกวาอิมัลชันที่ประกอบดวยเพกทินที่มีหมู
รีดิวซในชวง 91-110 mg/ml (p<0.05) นอกจากนี้ยังพบวาการลดปริมาณน้ํามัน และการเพิ่มหมูรีดิวซทําใหลดความหนืด
ของอิมัลชัน แตความเขมขนของโซเดียมเคซีเนตไมสงผลตอความหนืดของอิมัลชัน 
คําสําคัญ : มะมวงน้ําดอกไม อิมัลชัน โซเดียมเคซีเนต 
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คํานํา 
โปรตีน และน้ํามันเปนองคประกอบที่สงผลตอเสถียรภาพของอาหารระบบอิมัลชัน โปรตีนจะดูดซับที่ผิวรวมระหวาง

น้ํา และน้ํามันเกิดเปนชั้นฟลมลอมรอบอนุภาคน้ํามัน และขัดขวางการรวมตัวของอนุภาคน้ํามัน (McClements, 2004)  
โซเดียมเคซีเนต (Sodium caseinate) เปนโปรตีนน้ํานมที่นิยมใชเปนอิมัลซิไฟเออรในอาหารระบบอิมัลชันเนื่องจากโมเลกุล
ของโซเดียมเคซีเนตประกอบดวยหมูที่ชอบน้ํามันเปนสวนใหญจึงดูดซับบนผิวของอนุภาคน้ํามันไดอยางรวดเร็ว (Sirinivasan, 
Singh et al., 1996) การรักษาเสถียรภาพของอิมัลชันอีกวิธีหนึ่ง ไดแก การใชสารไฮโดรคอลลอยด เพกทินเปนสารไฮโดร
คอลลอยดตามธรรมชาติที่พบในมะมวงน้ําดอกไมและมีสมบัติเปนสารเพิ่มเสถียรภาพ (Akhtar et al., 2002; Dickinson  et 
al., 1998; Leroux et al., 2003) แตเนื่องจากเพกทินตามธรรมชาติมีสายโพลีเมอรยาว และประกอบ ดวยหมูที่ชอบน้ํานอยทํา
ใหไมสามารถแสดงสมบัติเปนสารเพิ่มเสถียรภาพ ขีดจํากัดของการใชเพกทินลดลงไดโดยการใชเอนไซมเพกทิเนสยอยสลาย
โมเลกุลของเพกทินใหเล็กลง และเพิ่มขั้วใหกับโมเลกุลของเพกทิน จากฐานขอมูลเบื้องตนนําไปสูงานวิจัยที่มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาผลของน้ํามัน โปรตีน และระดับการยอยสลายของเพกทินตอเสถียรภาพของอิมัลชันจากไฮโดรไลเสตมะมวงน้ําดอกไม 

 
อุปกรณและวิธีการ 

อิมัลชันชนิดน้ํามันในน้ําเตรียมโดยเติมน้ํามัน (10  20 และ 40% (v/w)) ลงในไฮโดรไลเสตมะมวงน้ําดอกไมซึ่งผาน
การลวกดวยไอน้ําจนมีอุณหภูมิจุดกึ่งกลาง 85oC นาน 3 นาที รวมกับการเติมกรดแอสคอรบิก 0.5% (w/w) และผาน             
การยอยสลายโดยเอนไซมเพกทิเนส (Pectinex® Ultra SP-L) (Novozymes, Denmark) จนมีปริมาณเพกทินที่ถูกยอยสลายคิด
เปนปริมาณหมูรีดิวซ (DH) 3 ระดับ (DH I=51-70 mg/ml  DH II=71-90 mg/ml  และ DH III=91-110 mg/ml) (Nelson, 
1994) จากนั้นปรับคาความเปนกรดดางดวยโซเดียมไฮดรอกไซดความเขมขน 1 โมลาร จนมีคา 7.0 แลวเติมโซเดียมเคซีเนต 
(0.5 1.0 และ 2.0% (w/w)) และโซเดียมเอไซดเพื่อปองกันการเสื่อมเสียจากเชื้อจุลินทรีย  นําตัวอยางที่ไดไปโฮโมจีไนซดวย
เครื่องโฮโมจีไนเซอร (Ystral, Germany) ความเร็วรอบ 16000 รอบตอนาที เปนเวลา 3 นาที ประเมินเสถียรภาพของอิมัลชัน
จากขนาดอนุภาค (Mastersizer 2000, Malvern Instrument Ltd.) เสถียรภาพของครีม (Creaming stability) ในเทอมของคา
การเกิดครีม (%Creaming Index) (Surh et al., 2006) และความหนืดของอิมัลชัน (Rheology International Series 2, 
Ireland) 

 
ผลและวิจารณ 

จาก Figure 1 พบวาปริมาณเพกทินที่ถูกยอยสลายในไฮโดรไลเสตมะมวงซึ่งคิดในเทอมของปริมาณหมูรีดิวซ (DH) มี
คาในชวง 50-100 mg/ml งานวิจัยนี้ไดแบงปริมาณเพกทินที่ถูกยอยสลายเปน 3 ระดับ ดังนี้ 51-70  71-90 และ 91-110 mg/ml 
ซึ่งไดจากการใชเอนไซมเพกทิเนส 2.0% (v/w) ทําปฏิกิริยานาน 30  90 และ 240 นาที ตามลําดับ  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1 Effect of commercial enzymes of pectinase group (Pectinex® Ultra SP-L) on reducing sugar yield from        

  NAM DOK MAI mango pulp. 
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ขนาดอนุภาคของอิมัลชันแสดงดัง Figure 2 พบวาอิมัลชันที่ประกอบดวยโซเดียมเคซีเนต 0.5% (w/w) และน้ํามัน 
40% (v/w) มีอนุภาคขนาดใหญที่สุด ในขณะที่อิมัลชันที่ประกอบดวยโซเดียมเคซีเนต 2.0% (w/w) และน้ํามัน 10% (v/w) มี
อนุภาคขนาดเล็กที่สุด และอนุภาคจะมีขนาดเล็กลงอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) เมื่อเพิ่มความเขมขนของโซเดียมเคซีเนต
เนื่องจากโซเดียมเคซีเนตมีปริมาณไมเพียงพอที่จะสรางเปนชั้นฟลมลอมรอบอนุภาคน้ํามัน ทําใหอนุภาคน้ํามันมีโอกาสเกาะ
กลุม และรวมตัวกันมากขึ้น อนุภาคจึงมีขนาดใหญขึ้น (Dickinson et al., 1998) สําหรับผลของน้ํามันตอขนาดอนุภาค พบวา 
การเพิ่มปริมาณน้ํามันจะทําใหอนุภาคมีขนาดเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) เนื่องจากการเพิ่มปริมาณน้ํามันสงผลให
อัตราการชนระหวางอนุภาคเพิ่มขึ้นทําใหอนุภาคมีโอกาสเกาะกลุมและรวมตัวกันมากขึ้น (Dickinson et al., 1997) ในขณะที่
ระดับการยอยสลายเพกทินไมสงผลตอขนาดอนุภาค (p>0.05) ผลที่ไดสอดคลองกับงานวิจัยของ Surh et al. (2006) ซึ่งพบวา
เพกทิน (pKa=3.5) และโซเดียมเคซีนต (pI=4.6) จะมีประจุลบทั้งคูเมื่ออยูในสารละลายที่คาความเปนกรดดาง 7.0 ดังนั้นเพ
กทินจึงไมสามารถดูดซับบนผิวของอนุภาคน้ํามันที่ลอมรอบดวยโซเดียมเคซีเนต  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figure 2 Composition of emulsion from NAM DOK MAI mango pulp hydrolysate effect on particle size: (a) DH I; (b) 

DH II, and (c) DH III. 
 

สําหรับเสถียรภาพของครีม (Figure 3) พบวาที่ความเขมขนของโซเดียมเคซีเนต 0.5% (w/w) และ 1.0% (w/w) มีคา                 
การเกิดครีม (%Creaming Index) ไมแตกตางกัน (p>0.05) แตมีคามากกวาที่ความเขมขนโซเดียมเคซีเนต 2.0% (w/w) อยาง
มีนัยสําคัญ (p<0.05) สําหรับผลของน้ํามัน พบวาที่น้ํามัน 40% (v/w) มีคาการเกิดครีมนอยกวาที่น้ํามัน 10% (v/w) และ 20% 
(v/w) อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ทั้งนี้เนื่องจากอนุภาคน้ํามันรวมตัวกันทําใหความหนืดของอิมัลชันเพิ่มขึ้น (Dickinson et al., 
1997) สงผลใหคาการเกิดครีมลดลง ผลที่ไดสอดคลองกับความหนืดของอิมัลชัน (Figure 4) ซึ่งพบวาอิมัลชันที่ประกอบดวย
น้ํามัน 40% (v/w) มีความหนืดมากกวาอิมัลชันที่ประกอบดวยน้ํามัน 10% (v/w) และ 20% (v/w) นอกจากนี้ยังพบวาการเพิ่ม
ระดับการยอยสลายเพกทินสงผลใหคาการเกิดครีมมีแนวโนมเพิ่มขึ้นโดยภาวะที่ประกอบดวยหมูรีดิวซ 91-110 mg/ml มีคาการ
เกิดครีมมากกวาภาวะที่ประกอบดวยหมูรีดิวซ 51-70 และ 71-90 mg/ml อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) เนื่องจากที่ปริมาณหมู
รีดิวซ 91-110 mg/ml มีความหนืดนอยกวาที่ปริมาณหมูรีดิวซ 51-70 และ 71-90 mg/ml  ดัง Figure 4 ซึ่งเปนผลมาจาก
เอนไซมเพกทิเนสที่ใชมีสมบัติยอยสลายเพกทินสงผลใหน้ําที่อยูภายในเซลลถูกปลดปลอยออกมาทําใหคาความหนืดของ
อิมัลชันลดลง (ปราณี, 2547) เสถียรภาพของครีมจึงลดลง   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 3 Composition of emulsion from NAM DOK MAI mango pulp hydrolysate effect on creaming index:(a) DH I;  
 (b) DH II and (c) DH III. 

(a) (b) (c) 

(a) (c) (b)
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Figure 4 Composition of emulsion from NAM DOK MAI mango pulp hydrolysate effect on viscosity: (a) DH I;                  

(b) DH II and (c) DH III. 
 

สรุป 
การเพิ่มความเขมขนของโซเดียมเคซีเนตทําใหอนุภาคมีขนาดเล็กลงอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) และที่ความเขมขน

ของโซเดียมเคซีเนต 2.0% (w/w) เสถียรภาพของครีมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) แตความเขมขนของโซเดียมเคซีเนตไม
สงผลตอความหนืดของอิมัลชัน ในขณะที่การเพิ่มปริมาณน้ํามันจะทําใหขนาดอนุภาค และเสถียรภาพของครีมเพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสําคัญ (p<0.05) และการเพิ่มปริมาณน้ํามันยังเพิ่มความหนืดของอิมัลชัน สําหรับระดับการยอยสลายของเพกทินใน
ไฮโดรไลเสตมะมวงน้ําดอกไมไมสงผลตอขนาดอนุภาค (p>0.05) แตการยอยสลายเพกทินจนมีปริมาณหมูรีดิวซ 51-70 และ 
71-90 mg/ml มีเสถียรภาพของครีมมากกวาเพกทินที่มีปริมาณหมูรีดิวซ 91-110 mg/ml (p<0.05) เนื่องจากความหนืดของ
อิมัลชันลดลง 
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การใชน้าํมันหอมระเหยสําหรับพัฒนาบรรจุภัณฑธรรมชาตปิองกนัการทําลายของดวงงวงขาวโพด 
Use of Essential oils in Developing Natural Packaging Resistant to Maize Weevil  

(Sitophilus zeamais) 
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Pongsai, S.1, Laohakunjit, N.2, Kerdchoechuen, O.2, Nimnual, R.1 and Natepradit, S.1 

 
Abstract 

             Essential oils from three plant species: sweet basil, holy basil and cloves were extracted by simultaneous 
steam distillation-extraction. Sweet basil gave the highest yield at 2.50% (w/w, dry weight) followed by holy basil 
and Cloves at 1.33 and 1.17, respectively. Oil was coated on jute sheet at 0 (control), 0.1%, 0.5%, and 1%. Five 5 
g of oil solution was mixed with three binding agents; shellac, CMC and starch and sprayed on 100 cm2 of the jute 
sheet.  It was found that 1% sweet basil oil protected against the maize weevil (Sitophilus zeamais).  Binding 
agents did not provide protection against the maize weevil protection. 
Keywords : essential oil, Sitophilus zeamias, packaging 

 
บทคัดยอ 

น้ํามันหอมระเหยจากพืช 3 ชนิด โหระพา กะเพรา และกานพลู จากวิธีการกลั่นพรอมสกัด (simultaneous steam 
distillation-extraction)  น้ํามันหอมระเหยโหระพาใหปริมาณน้ํานัมหอมระเหยสูงที่สุด รองลงมาคือกะเพรา และกานพลู (รอย
ละ 2.50 1.33 และ 1.17 (w/w, dry weight) ตามลําดับ) เมื่อนํามาเคลือบบนกระสอบปอเพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปองกัน
การเขาทําลายของดวงงวงขาวโพด โดยมีคาความเขมขนของสารสกัดรอยละ 0 (ควบคุม) 0.1 0.5 และ 1 ตอปริมาณสาร
เคลือบ 5 กรัม ตอพื้นที่ 100 ตารางเซนติเมตร และเติมสารชวยยึด 3 ชนิด ไดแก เชลแล็ค คารบอกซีเมทิลเซลลูโลส และแปง 
พบวาชนิดของน้ํามันหอมระเหยและความเขมขน มีอิทธิพลรวมกันในการปองกันการทะลุผานของดวงงวงขาวโพดผาน
กระสอบปอ โดยปริมาณน้ํามันหอมระเหยโหระพา รอยละ 1 สามารถปองกันดวงงวงขาวโพด ทะลุผานกระสอบปอไดดีที่สุด
เทากับรอยละ 100  แตชนิดของสารชวยยึดทั้ง 3 ชนิด ไมมีประสิทธิภาพในการปองกันการทะลุผานของดวงงวงขาวโพด 
คําสําคัญ : สารสกัดน้ํามันหอมระเหย  ดวงงวงขาวโพด บรรจุภัณฑ 

 
คํานํา 

ขาวสารเปนสินคาทางการเกษตรที่สําคัญในการสงออกของประเทศ ซึ่งประเทศไทยเปนผูสงออกขาวเปนอันดับหนึ่ง
ของโลกมาโดยตลอด (สุพาณี, 2549) แตในการผลิตไดประสบปญหาความเสียหายจากการเก็บรักษาสวนหนึ่งเกิดจากการ
ทําลายของดวงงวงขาวโพด (Sitophilus zeamais  Motschulsky : Coleoptera : Curculionidae)  (Nakamura, 2008) โดย
อาศัยและกัดกินอยูภายในเมล็ดขาวสาร (พรทิพย, 2548) สงผลกระทบตอคุณภาพผลผลิต โดยบรรจุภัณฑที่ใชบรรจุขาว มีรู
พรุนเพื่อใหสามารถระบายอากาศและความชื้นได  แตรูพรุนเหลานี้มีผลใหแมลงสามารถเขาไปทําลายเมล็ดขาวได ทําให
เกษตรกรตองใชสารเคมีในการรม (fumigation) เพื่อปองกันและกําจัดแมลง (Lee et al., 2001)  ซึ่งอาจเกิดสารเคมีตกคางไปสู
ผูบริโภคได สารที่ใชกันแพรหลายในปจจุบันคือ phosphine เปนตน เมื่อใชเปนเวลานานสงผลใหแมลงมีความตานทานตอสาร
มากขึ้น (Anonymous, 2000) และทําใหเปนพิษตอสภาพแวดลอม เพื่อเปนการลดปญหาสารเคมีและชวยการแกปญหา
คุณภาพขาวสาร งานวิจัยนี้ใชน้ํามันหอมระเหยจากพืชที่มีอยูมากในประเทศไทย เพื่อใชปองกันการเขาทําลายเมล็ดขาวสาร
ของดวงงวงขาวโพด  โดยนํามาประยุกตใชกับบรรจุภัณฑที่ใชในการบรรจุเมล็ดขาวสาร 
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อุปกรณและวิธีการ 
นําพืช 3 ชนิด ไดแก  โหระพา กะเพรา และ กานพลู  มาสับหรือบดใหมีขนาดเล็ก สกัดดวยวิธี Simultaneous steam 

Distillation-Extraction (SDE) กล่ันและสกัดจนกระทั่งน้ํามันหอมระเหยออกมาจนหมด ประมาณ 24 ชั่วโมง นําน้ํามันหอม
ระเหยที่สกัดไดมาวิเคราะหปริมาณน้ํามันหอมระเหยที่ได (% yield) และหาปริมาณความเขมขนของน้ํามันหอมระเหยที่มี
ประสิทธิภาพในการปองกันดวงงวงขาวโพด  โดยเติมน้ํามันหอมระเหยแตละชนิด ผสมกับสารชวยยึดหรือสารเคลือบ โดยแปร
สารชวยยึดที่แตกตางกัน 3 ชนิด ไดแก เชลแล็ค คารบอกซีเมทิลเซลลูโลสหรือซีเอ็มซี และแปงขาวเจา ลงบนชิ้นตัวอยาง
กระสอบปอขนาด 10x10 เซนติเมตร แปรปริมาณของน้ํามันหอมระเหย รอยละ 0 (ควบคุม) 0.1 0.5 และ 1 ตอสารที่ใชเคลือบ 
5 กรัมตอพื้นที่กระสอบปอ 100 ตารางเซนติเมตร นําชิ้นตัวอยางที่เคลือบกั้นระหวางถวยทดสอบพลาสติกใส 2 ใบ ถวยแรก
บรรจุดวงงวงขาวโพดจํานวน 50 ตัว และอีกถวยบรรจุขาวสารปริมาณ 5 กรัม ตามวิธี Cup Test ของ Gerhardt (1954) บันทึก
ระยะเวลาที่ดวงงวงขาวโพดเขาทําลายขาวสาร และจํานวนดวงงวงขาวโพดที่สามารถทะลุผานชิ้นตัวอยางเขาไปทําลาย
ขาวสารไดภายในระยะเวลา 1 เดือน เปรียบเทียบกับชิ้นตัวอยางควบคุม   

 
ผลและวิจารณ 

จากการสกัดน้ํามันหอมระเหยจากพืชทั้ง 3 ชนิด พบวาโหระพาใหปริมาณน้ํามันหอมระเหยมากที่สุด เทากับ 2.50% 
(w/w, dry weight) รองลงมาเปนน้ํามันกระเพรา และกานพลู ใหปริมาณน้ํามันหอมระเหย เทากับ 1.33 และ 1.17% w/w, dry 
weight (Table 1) 
 
Table 1 % yield of essential oil 
 

Essential oil % Yield  (w/w, dry weight) 
Cloves 1.17 

Holy basil 1.33 
Sweet basil 2.50 

 
 การทดสอบการปองกันดวงงวงขาวโพดเขาทําลายเมล็ดขาวสารของกระสอบปอเคลือบน้ํามันหอมระเหย พบวา ชนิด
และความเขมขนของน้ํามันหอมระเหย มีอิทธิพลรวมกันในการปองกันดวงงวงขาวโพดผานกระสอบปอ (p>0.05) เมื่อความ
เขมขนของน้ํามันหอมระเหยทั้ง 3 ชนิด ที่เคลือบกระสอบปอมากขึ้น ประสิทธิภาพการตานทานการผานกระสอบปอของดวงงวง
ขาวโพดเพิ่มมากขึ้น  โดยกระสอบปอที่เคลือบน้ํามันหอมระเหยโหระพา และกระเพรา ที่ความเขมขนรอยละ 1 ตอปริมาณสาร
เคลือบ 5 กรัม ตอพื้นที่กระสอบปอ 100 ตารางเซนติเมตร ทําใหดวงงวงขาวโพดใชเวลามากที่สุดในการผานทะลุชิ้นตัวอยาง
เขาทําลายขาวสาร เมื่อเปรียบเทียบชนิดของสารชวยยึด 3 ชนิด คือ เชลแล็ค ซีเอ็มซี และแปง ที่ผสมน้ํามันหอมระเหยโหระพา
เคลือบบนกระสอบปอ พบวาสารเคลือบทั้ง 3 ชนิด ทําใหดวงงวงขาวโพดผานกระสอบปอไดไมแตกตางกัน (p>0.05) โดยใช
เวลา 164 157 และ 162 นาที ตามลําดับ สวนน้ํามันหอมระเหยกระเพรา ความเขมขนรอยละ 1 ตอสารเคลือบ 5 กรัมตอพื้นที่
กระสอบปอ 100 ตารางเซนติเมตร  เติมเชลแล็ค ซีเอ็มซี  และแปง สามารถปองกันดวงงวงขาวโพดไดนาน 154 154 และ 158 
นาที ตามลําดับ  สวนน้ํามันหอมระเหยกานพลู ความเขมขนรอยละ 1 ใชสารเคลือบทั้ง 3 ชนิด มีประสิทธิภาพต่ําสุดสามารถ
ปองกันดวงงวงขาวโพดเขาทําลายเมล็ดขาวสาร ไดนาน  139 141 และ 135 นาที ตามลําดับ  สําหรับประสิทธิภาพการปองกัน
แมลงของน้ํามันหอมระเหยทั้ง 3 ชนิด ที่ความเขมขน 0.5 และ 0.1 สามารถปองกันดวงวงขาวโพดเขาทําลายขาวสารไดนอยลง
ตามลําดับ (Table 2)   
              จํานวนดวงงวงขาวโพดที่สามารถผานชิ้นตัวอยางกระสอบปอได หลังจากทดลองครบ 1 เดือน พบวาชนิดของสาร
เคลือบและชนิดของน้ํามันหอมระเหย สงผลทําใหดวงงวงขาวโพดผานกระสอบปอไดไมแตกตางกัน (p>0.05) แตความเขมขน
ของน้ํามันหอมระเหยสงผลตอจํานวนดวงงวงขาวโพดที่สามารถผานกระสอบปอ โดยน้ํามันหอมระเหยโหระพาความเขมขน
รอยละ 1 เปรียบเทียบชนิดของสารชวยยึด เชลแล็ค  ซีเอ็มซี  และแปง  ดวงงวงขาวโพดสามารถผานไดเฉล่ีย 39.00 38.67  
และ 38.67 นาที ตามลําดับ  น้ํามันหอมระเหยกระเพรา ความเขมขนรอยละ 1  เติม เชลแล็ค  ซีเอ็มซี  และแปง ดวงงวง
ขาวโพดสามารถผานไดเฉล่ีย 39.33 39.67 และ 39.33 นาที ตามลําดับ  และน้ํามันหอมระเหยกานพลู ความเขมขนรอยละ 1  
เติม เชลแล็ค  ซีเอ็มซี  และแปง ดวงงวงขาวโพดสามารถผานไดเฉล่ีย 39.67 39.67 และ 39.00 นาทีตามลําดับ น้ํามันหอม



ว. วิทยาศาสตรเกษตร                     ปที่ 40 ฉบับที่ 1 (พิเศษ) มกราคม-เมษายน 2552                        การใชน้ํามันหอมระเหยสําหรับพัฒนา      45 

 
 

ระเหยโหระพา กระเพรา และ กานพลู ความเขมขนรอยละ 0.5 เติมเชลแล็ค  ซีเอ็มซี  และแปง ทําใหดวงงวงขาวโพดสามารถ
ผานไดมากกวาน้ํามันหอมระเหยทั้ง 3 ชนิด ที่ความเขมขนรอยละ 1 ไมแตกตางจากชุดควบคุม (Table 3)  
              น้ํามันหอมระเหยโหระพา กะเพรา และกานพลู ที่ความเขมขนรอยละ 1 มีประสิทธิภาพดีในการปองกันการเขาทําลาย
เมล็ดขาวสารของดวงงวงขาวโพด ทั้งนี้ขึ้นกับความเขมขนของน้ํามันหอมระเหย น้ํามันหอมระเหยที่ความเขมขนสูงทํา
ประสิทธิภาพการไลสูงขึ้นดวย โดยน้ํามันหอมระเหยโหระพามีประสิทธิภาพและมีความสามารถในการขับไลดวงงวงขาวโพดดี
ที่สุด สอดคลองกับรายงานของ ศศธร (2550) ที่พบวาน้ํามันหอมระเหยโหระพาโดยการสกัดดวย SDE มีสารสําคัญคือ methyl 
chavicol  trans-α-bergamotene  ocimeme  1,8-cineol  δ-cadinene และ methyl eugenol และมีรายงานวา น้ํามันหอม
ระเหยโหระพามีสาร aesculitin butyric acid chavicol anethole eucalyptol linalool eugenol และ limonene ซึ่งสารเหลานี้
มีฤทธิ์ในการขับไลแมลง และสามารถฆาดวงงวงขาวโพดได (ศศธร, 2550) แตน้ํามันหอมระเหยจากกะเพรา และกานพลู มี
ประสิทธิภาพการไลและฆาแมลงไดเชนกัน โดยน้ํามันหอมระเหยกระเพรามีสาร methyl eugenol และeugenol สูงที่สุด สวน
กานพลูมีสารสําคัญคือ eugenol, β-caryophyllene, eugenol acetate และ α-caryophyllene ซึ่งสารเหลานี้เปนสาร terpene 
อนุพันธุ terpene และ phenol เปนสารที่ระเหยได และมีประสิทธิภาพในการเปนสารไลและฆาแมลงได (Quarles, 1999) 
 

สรุป 
              น้ํามันหอมระเหยที่สกัดไดจาก กะเพรา โหระพา และ กานพลู ที่ความเขมขนรอยละ 1 ตอปริมาณสารเคลือบ 5 กรัม
ตอพื้นที่กระสอบปอ 100 ตารางเซนติเมตร สามารถชวยชะลอการเขาทําลายของดวงงวงขาวโพด ได นาน 3 ชั่วโมง ซึ่งสามารถ
นําไปประยุกตในบรรจุภัณฑกระสอบปอ เปนแนวทางในการพัฒนาบรรจุภัณฑใหมีคุณคาเพิ่มมากขึ้น และชวยสงเสริมการใช
สมุนไพรที่มีอยูภายในประเทศไทยเพื่อทดแทนสารเคมี 
 

คําขอบคุณ 
              ขอขอบคุณ บริษัท เอกเซลแลคส จํากัดที่อนุเคราะห เชลแล็ค Food Grade และหางหุนสวนจํากัด เซาท ซิตี้ ซัพพลาย
ที่อนุเคราะหสารซีเอ็มซี ในการวิจัยในครั้งนี้ 
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Table 2    Effect of essential oil  on packaging material resistant to Maize Weevil                                            

              
 
Table 3    The ability of  Maize Weevil to penetrate packaging material coated with essential oil                                          

 
 
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resistance time  ( minute) 
Cloves Holy basil Sweet basil 

Concentration of essential oil 
(%/g/100cm2) 

  Shellac CMC Starch Shellac CMC Starch Shellac CMC Starch 
0 (control) 23 22 20 23 22 20 23 22 20 

0.1 47 48 49 55 56 53 57 60 58 
0.5 80 84 78 101 105 97 105 105 103 
1 139 141 135 154 154 158 164 157 132 

Number of  Maize Weevil  to penetrate packaging material within a month 
Cloves Holy basil Sweet basil 

Concentration of essential oil  
(%/g/100cm2) 

  Shellac CMC Starch Shellac CMC Starch Shellac CMC Starch 
0 (control) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

0.1 49.00 49.67 49.33 48.33 48.67 48.67 50.00 49.00 48.67 
0.5 43.00 43.33 44.33 42.33 43.00 42.67 42.33 41.33 42.67 
1 39.67 39.67 39.00 39.33 39.67 39.33 39.00 38.67 38.67 
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ผลกระทบของสภาวะการสกัดตอชาเขียวอัสสัม 
Effect of Extraction Conditions on Assam Green Tea 

   
Wati, R., Sampanvejsobha, S. and Punbusayakul, N.1 

 
Abstract 

Extraction of phenolic compounds from Assam fresh leaves and green tea were investigated in order to 
obtain the optimum condition. The studied conditions were tea:water ratio (1:5, 1:10, 1:20 and 1:30) with various 
pH (4, 5, 6 and 7). The crude extracts were then analyzed for the contents of total polyphenols (expressed as 
gallic acid), tannins, caffeine and total amino acids (expressed as theanine). It was found that the polyphenols, 
caffeine and amino acids contents increased with increasing in tea:water ratio but decreasing pH in both samples, 
but no effect was found on tannin extraction in the fresh leaves. The extracts from fresh tea leaves and green tea 
contained total polyphenols (7.463-12.871% and 7.114-10.837% of dried solid), tannins (3.317-6.574% and 3.923-
4.818% of dried solid), caffeine (2.320-4.368% and 2.219-4.038% of dried solid), total amino acids (4.458-5.625% 
and 3.584-4.940% of dried solid), respectively. Extraction with tea:water ratio of 1:20 at pH 4 and pH 5 were found 
to be the optimum extraction condition by providing the highest total polyphenols in fresh leaves and green tea 
extracts, respectively. However, the contents of these compounds increased when the green tea were extracted 
under the optimum conditions combined with two steps extraction procedure. The cumulative amount of total 
polyphenols, tannins, caffeine and total amino acids were 14.773% (or 71.34% of total polyphenols found in the 
green tea), 6.218, 4.252 and 5.350% respectively. These findings will be further used in designing an extraction 
unit in pilot plant scale. 
Keywords : fresh tea leaves, green tea, tea:water ratio, pH  
 

บทคัดยอ 
 ศึกษาการสกัดสารประกอบฟนอลิกจากใบชาอัสสัมสดและชาเขียว  สภาวะการสกัดไดแก  อัตราสวนของชาตอน้ํา 1:5 
1:10 1:20 และ 1:30 ที่พีเอช 4 5 6    และ 7   และวิเคราะหหาปริมาณโพลีฟนอลทั้งหมด (ในรูปของกรดแกลิก) แทนนิน คาเฟอีน 
และ กรดอะมิโนทั้งหมด (ในรูปของธีเอนีน) พบวา ปริมาณโพลีฟนอล คาเฟอีน และ กรดอะมิโน ในสารสกัดที่ไดจากสารสกัดใบ
ชาสดและใบชาเขียวแหง มีแนวโนมมากขึ้น  เมื่อใชน้ําในปริมาณมากขึ้น  และพีเอชของน้ําที่ใชสกัดลดลง  แตไมมีผลตอปริมาณ
แทนนิน ในสารสกัดใบชาสดและชาเขียว พบปริมาณโพลีฟนอลทั้งหมด (7.463-12.871% และ 7.114-10.837% ตอน้ําหนัก
แหง) ปริมาณแทนนิน (3.317-6.574% และ 3.923-4.818% ตอน้ําหนักแหง) ปริมาณคาเฟอีน (2.320-4.368% และ 2.219-
4.038% ตอน้ําหนักแหง) และปริมาณกรดอะมิโนทั้งหมด (4.458-5.625% และ 3.584-4.940% ตอน้ําหนักแหง)  อัตราสวนของ
ชาตอน้ําที่  1:20 เปนสภาวะที่เหมาะสมตอการสกัด   เมื่อพีเอชของน้ําเปน 4 และ 5 สําหรับการสกัดใบชาสดและใบแหง 
ตามลําดับ   อยางไรก็ดี เพื่อใหสกัดไดปริมาณโพลีฟนอลมากขึ้น ไดสกัดชาตามสภาวะที่เหมาะสมและเพิ่มการสกัดซ้ํา พบวา 
การสกัดซ้ํา 2 ครั้ง ใหปริมาณของโพลีฟนอล แทนนิน คาเฟอีน และกรดอะมิโนทั้งหมด เพิ่มขึ้นเปน 14.773 (หรือคิดเปน 
71.34% ของปริมาณโพลีฟนอลทั้งหมดที่มีในชาเขียว) 6.218  4.252 และ 5.350% ตอน้ําหนักแหง  ตามลําดับ  จากขอมูลที่ได
ในงานวิจัยนี้ จะนําไปออกแบบและสรางหนวยสกัดชาในระดับโรงงานตนแบบตอไป 
คําสําคัญ : ใบชาเขียว ใบชาสด  อัตราสวนของชาตอน้ํา  พีเอช   
 

Introduction 
Tea made from the young apical shoot of Camellia sinensis is the most commonly beverages consumed 

because of its refreshing, mildly stimulant effects, low retail price, and potential health benefit (Chang et al., 2000; 
                                                 
1 สํานักวชิาอตุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัแมฟาหลวง เชยีงราย ประเทศไทย 
1 School of Agro-Industry, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand 
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Wang et al., 2000; Yoa et al., 2006; Yoshida et al., 1999). The main components consisted in tea are polysaccharides, 
phenolic compounds, vitamin, amino acids and others, among them phenolic compounds have been on focus for 
their beneficial effects. Due to, it tea has attracted considerable interest (Row และ Jin, 2006). Phenolic compounds 
which constitutes up to 30% on a dry weight basis of fresh tea leaves are water soluble so can be easily extracted 
with water, where extraction conditions such as time, temperature, pH, ratio of solvent to material and number of 
extraction step variously influenced the obtained extract (Labbe et al., 2006; Yoshida et al., 1999).  

This study investigated extraction of Assam fresh leaves and green tea using water, and varied the 
tea:water ratio and pH. A multi-step extraction procedure was performed using the optimal tea:water ratio and pH. 

 
Materials and Methods 

Materials 
 Assam fresh leaves and green tea were supplied from Doi Wawee, Chiang Rai, Thailand. Standards of 
gallic acid, tannic acid, caffeine anhydrous and L-theanine were purchased from Sigma Chemical Co. 
 
Study the effect of tea-water ratio and pH  

Assam fresh tea leaves and green tea were extracted using deionized water with tea:water ratio 1:5, 1:10, 
1:20 and 1:30. The pH of water was 4, 5, 6 and 7, adjusted with citric acid. Extraction was performed at 95oC for 
10 min (Uzunalic et al., 2006) in a thermostated waterbath. The aqueous extracts were analyzed for the contents of 
total polyphenols (Folin-Ciocalteu colorimetric method: ISO 14502-1:2005), tannins (Folin-Ciocalteu colorimetric 
method: FAO/ IAEA:2000), caffeine (colorimetric method: Yoa et al. (2006)) and total amino acids (colorimetric 
method: Yoa et al. (2006)) 

 
Multi-step extraction 
 Assam fresh tea leaves and green tea were extracted using deionized water (with the optimum tea-water 
ratio and pH from item 2.2). The residue from the first step of extraction was re-extracted again under the same 
conditions and this was repeated four times. The four subsequent extracts were then analyzed for the total 
polyphenols, tannins, caffeine and total amino acids (using procedure as described in item 2.2). 
 

Results and Discussion 
Study the effect of tea-water ratio and pH 

The fresh tea leaves and green tea contained total polyphenols (21.485 and 20.710% w/w of dried solid), 
tannins (6.984 and 10.604%), caffeine (4.610 and 4.079%), total amino acids (5.65 and 6.012%), respectively. 

Table 1 shows compositions from Assam fresh leaves and green tea extracts. A higher ratio of tea:water 
yielded higher contents of total polyphenols. The tea:water ratio of 1:20 and 1:30 had a better result than other 
ratios in both tea samples. Water at pH 4 was found to be the most appropriate for extracting total polyphenols 
from fresh leaves and green tea. Considering about economical aspect, it can be concluded that the best 
treatment combination to get the maximum amount of total polyphenols extracted from fresh leaves were tea:water 
ratio 1:20 at pH 4 (12.871%), while in green tea were ratio 1:20 at pH 5 (10.783%). 
 In acid conditions, the total polyphenols extraction is generally better because acids can prevent 
oxidative changes during extraction. Since phenolic acids usually occur in conjugated forms and are seldom 
found in free state, it is necessary to do hydrolysis that can rupturing glycosidic linkages to release any bound 
phenolics (Yoshida et al., 1999). 
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Table 1 The composition of the extracts extracted from fresh leaves and green tea with various tea:water ratio and 
pH 
 Total Polyphenols 

(% w/w dried solid) 
Tannins 

(%w/w dried solid) Condition Total Amino Acids 
(%w/w dried solid)  

Tea:water 
Ratio pH Fresh Leaves Green tea Fresh Leaves Green tea Fresh 

Leaves Green tea Fresh 
Leaves Green tea 

4 9.151Aγ 8.368b 4.653a 4.989e 2.956f 2.522b 5.042Aα 4.475f 
5 8.750Aβ 8.408b 4.818a 5.681e 2.804d 2.422a 4.577Aα 4.582f 
6 7.380Aαβ 7.140a 4.808a 5.037d 2.572b 2.219a 4.524Aα 4.335cd 1:05 
7 7.463Aα 7.114a 4.396a 4.860d 2.320a 2.479b 4.458Aα 4.050b 
4 12.251Bγ 9.520e 4.564a  5.588f 3.097h 2.768d 5.597Bα 4.940g 
5 10.812Bβ 9.510e 3.960a 4.671c 2.993g 2.369a 5.517Bα 4.547f 
6 10.126Bαβ 9.071d 3.923a 4.273b 2.903e 2.376b 5.437Bα 3.971b 1:10  
7 10.104Bα 8.543c 3.923a 3.317a 2.764c 2.808c 5.384Bα 3.584a 
4 12.871Cγ 10.820h 4.491a 5.933g 4.109k 3.577g 5.625Bα 4.471e 
5 11.609Cβ  10.783h 4.308a 4.863d 4.056i 3.297f 5.609Bα 4.243c 
6 11.742Cαβ 10.165g 4.344a  5.099d 4.078j 3.303f 5.575Bα 3.888b 1:20  
7 10.502Cα 9.457e 4.180a 4.907d 4.078j 3.188e 5.564Bα 3.895b 
4 12.644Cγ 10.837h 4.406a 4.987d 4.368m 4.038h 5.644Bα 3.926b 
5 11.780Cβ 10.805h 4.214a 6.574h 4.165m 3.349f 5.604Bα 4.050b 
6 11.714Cαβ 9.941f 4.049a 6.489h 4.362m 2.814d 5.580Bα 3.727a 1:30  
7 10.949Cα 8.973d 4.104a 6.449h 4.354m 2.848d 5.576Bα 3.631a 

Different capital letters indicate significant difference (α = 5 %) among tea:water ratio; different Greek letters indicate significant  
difference among pH; different lower-case letters indicate significant different among tea:water ratio and pH. 
 
 Higher tea-water ratio and lower pH tended to give higher tannins obtained in green tea extract, 
extraction at pH 4 and tea:water ratio 1:20 showed the highest result to get more tannins (5.933%) in the extract. 
However, in the fresh leaves, ratio and pH have no significance effect to the amount of tannins in the extracts. 
Tannins classified into hydrolysable tannins and condensed tannins. Hydrolyzable tannins can be hydrolyzed by 
mild acids or mild bases and also by hot water or enzymes to produce carbohydrate and phenolic acids (Cannas,  
2001; Chung et al., 1998). Due to that reason, extraction at lower pH yield higher tannins than that at higher pH in 
green tea. 
 At higher tea water ratio, amount of caffeine extracted from fresh and green tea tended to be increased.  
Extraction at the ratio of 1:30 get more caffeine than other ratios in both fresh leaves and green tea. From Table 1, 
it can be concluded that the maximum amount of caffeine could be obtained by using ratio 1:30 for fresh leaves 
(4.368%) and ratio 1:30 at pH 4 for green tea (4.038%). Tea to water ratio affected the extraction of total amino 
acids both in fresh leaves and green tea. With varying tea-water ratio, ratio 1:10, 1:20 and 1:30 had better results 
than ratio 1:5 in fresh leaves, while in green tea, ratio 1:10 gave a better result than other ratios. Lower pH tended 
to give better result for extracting amino acids in green tea, but in fresh leaves, pH had no significant difference on 
these compounds. The most appropriate conditions for extracting total amino acids from fresh leaves were ratio 
1:10 at pH 7 (5.384%), while in green tea were ratio 1:10 at pH 4 (4.471%). 

 
Multi-step extraction  

The single step extraction with tea:water ratio 1:20 at pH 5 was found to be the optimum conditions for 
extracting total polyphenols (10.783%) from green tea. Comparing to the amount of these compounds in raw 
materials, most of total polyphenols were left in residues. Due to this reason, multi-step extraction procedure was 
approached. The two steps of extraction were considered to be enough economically for extracting total 
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polyphenols contents from green tea (Table 4). It was found that 71.34% of polyphenols (14.773% dried solid) in 
green tea was obtained.  
 
Table 2 The composition of green tea extracts with multi step extraction (tea:water ratio = 1:20, pH = 5) 

Total polyphenols Tannins  Caffeine  Total Amino Acids Extraction step (%dry solid)  % extracted (%dry solid) (%w/w dry solid) (%w/w dry solid) 
1 10.783 ± 0.051c 52.07 4.863 ± 0.245c 3.297 ± 0.051d 4.243 ± 0.048d 
2 3.990 ± 0.631b 19.27 1.355 ± 0.164b 0.955 ± 0.001c 1.107 ± 0.011c 
3 1.814 ± 0.009a 8.76 0.242 ± 0.053a 0.350 ± 0.001b 0.308 ± 0.004b 
4 1.302 ± 0.009a 6.29 0.045 ± 0.047a 0.122 ± 0.001a 0.177 ±  0.005a 

2-steps Cumulative 14.773 71.34 6.218 4.252 5.350 
Different lower-case letters indicate significant different (α = 5 %) among number of extraction step. 
 

Summary 
 Assam fresh leaves and green tea containing 21.485 and 20.710% of total polyphenols, respectively, 
were extracted using water with various tea:water ratio and pH to obtain tea extract enriched in phenolic 
compounds. Ratio of tea to water and pH affected the amount of total polyphenol, tannins, caffeine and total 
amino acids in both extract. The optimum extraction condition, were 1:20 of tea:water ratio at pH 4 and 5 in fresh 
leaves and green tea extracts, respectively. Two steps extraction procedure needed to be done for extracting 
more content of total polyphenols especially from green tea. 
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ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดโรคพชืบางชนดิตอโรคขอบใบแหงของขาว 
Effectiveness of Certain Chemical Against Rice Bacterial  Leaf  Blight  Disease 

 
พากเพียร อรัญนารถ1 นงรัตน นิลพานิชย1 และ รัศมี ฐิติเกียรติพงศ1  

Arunyanart, P.1, Nilpanit, N.1 and Dhitikiattipong, R.1  
 

Abstract 
  Seven bactericides were tested their effectiveness to control rice bacterial leaf blight disease under 
greenhouse (2007) and field conditions at Pathum Thani Rice Research Center in dry season (2008). The 
greenhouse experiment was laid out in CRD with 8 treatments 4 replications.The rice variety used was PSL2.  
Result indicated that bactericide, Canoron 25% WP. was the most effective in suppressing  disease development , 
with a percentage of severity of 48.04 followed by bactericides Cuproxat-F 34.5% W/VSC., Bactrol 8% WP.,  
Kanker-X 19.5% WP. and Strep-plus 19.5% WP., respectively. All treatments significantly different from control 
plots with percentage of severity as high as 96.30%. The top five ranks of bactericide were chosen for further 
testing in field trial, dry season 2008. The experiment Design was a RCB with 6 treatments and 4 replications, 
using PSL2 and KJHKLG1 rice variety. Results showed that Canoron  was  the most effective which percentage of 
severity were 35.02% on PSL2 and 28.27% on KJHKLG1 followed by bactericides Cuproxat-F, Bactrol, Kanker-X  
and Strep-plus respectively. All treatments showed significantly different from control plots (non application). In 
conclusion, results from field trial confirm as those in greenhouse. 
Keywords : chemical control, Bactericide, rice bacterial  leaf  blight  disease,  Xanthomonas oryzae pv.oryzae (ex 
Ishiyama)  
 

บทคัดยอ 
         นําสารปองกันกําจัดโรคพืช 7 ชนิด Bactrol 8% WP.,Canoron 25% WP., Cuproxat-F 34.5% W/VSC., Fuji-one 
41.76% W/VEC, Kanker-X 19.5% WP., Starner 20%WP., Strep-plus 19.5% WP. มาทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุม
โรคขอบใบแหงของขาวพันธุ PSL2 ในสภาพเรือนทดลอง ใชแผนการทดลองแบบ CRD มี 5 ซ้ํา 8 กรรมวิธี พบการใชสาร 
Canoron ใหผลดีที่สุด คือมีความรุนแรงของโรคเพียง 48.04 เปอรเซ็นต รองลงมาไดแก Cuproxat-F, Bactrol, Kanker-X  และ 
Strep-plus ตามลําดับ  ทุกกรรมวิธีดังกลาวมีความรุนแรงของโรคต่ํากวากรรมวิธีเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ซึ่งมี
ความความรุนแรงของโรคสูงถึง 96.30 เปอรเซ็นต  คัดเลือกสารที่ใหผลดี ลําดับที่ 1-5 ไปทดสอบตอในสภาพแปลงนา ในฤดูนา
ปรังป 2551 ใชแผนการทดลองแบบ RCB มี 6 กรรมวิธี 4 ซ้ํา ใชขาวพันธุ PSL2 และพันธุ KHKLG1 พบการใชสาร Canoron 
ใหผลดีที่สุด คือมีเปอรเซ็นตความรุนแรงของโรคเพียง 35.02 บนขาวพันธุ PSL2 และ 28.27 บนขาวพันธุ KHKLG1 รองลงมา
ไดแกการใชสาร Cuproxat-F, Bactrol, Kanker-X และ Strep-plus ตามลําดับ  ซึ่งทุกกรรมวิธีจะมีระดับความรุนแรงของโรคต่ํา
กวากรรมวิธีเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  ซึ่งมีความรุนแรงของโรคสูงถึง 60.83% บนขาวพันธุ PSL2 และ 
40.37% บนขาวพันธุ KHKLG1 การทดลองทั้งในเรือนทดลองและสภาพแปลงนาทดลองใหผลยืนยันในทํานองเดียวกัน แลวยัง
พบผลผลิตของขาวพนสารมีผลผลิตสูงกวาไมพนสารปองกันกําจัดโรคพืช 
คําสําคัญ : การควบคุมโดยใชสารเคมี  สารปองกันกําจัดเชื้อแบคทีเรีย  โรคขอบใบแหงของขาว Xanthomonas oryzae 
pv.oryzae (ex Ishiyama)  
 

คํานํา  
โรคขอบใบแหงของขาวที่มีสาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv.oryzae (ex Ishiyama) เปนโรคที่

มีความสําคัญทางเศรษฐกิจโรคหนึ่งซึ่งเมื่อเกิดการระบาดของโรคนี้แลว (นงรัตน และคณะ, 2548) จะทําใหผลผลิตของขาว
ลดลง  โดยเฉพาะบนพันธุขาวพื้นเมือง หรือพันธุขาวที่มีคุณภาพดี เพื่อการสงออกไปยังตางประเทศ  ซึ่งไมมีความตานทานตอ
โรคนี้ เชน ขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105  กข15 โดยเฉพาะความเสียหายที่เกิดจากโรคนี้ในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
                                                 
1สํานกัวิจัยและพฒันาขาว  กรมการขาว ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจกัร กทม.10900  
1Bureau of Rice Research and Development, Rice Department , Phaholyothin road, Chatuchak, Bangkok 10900 
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ซึ่งเปนแหลงใหญและเปนพื้นที่สําคัญในการผลิตขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 เพื่อการสงออก ซึ่งมักจะประสบปญหาจากการ
ทําลายที่เกิดจากโรคขอบใบแหง หลังจากการเกิดน้ําทวมจะมีการระบาดของโรคนี้อยางรุนแรงอยูเปนประจํา นอกจากนี้แลว
ในชวงระยะเวลา 2-3 ปที่ผานมา มักจะพบวาเกิดมีการระบาดของโรคนี้อยางกวางขวางและรุนแรง มีพื้นที่นับหมื่นไร ในจังหวัด
ทางภาคกลางและภาคเหนือตอนลาง บนขาวพันธุพิษณุโลก 2 และชัยนาท 1 ซึ่งเปนพันธุขาวที่เกษตรกรมีความนิยมปลูก  
เนื่องจากเปนพันธุที่ใหผลผลิตสูง คุณภาพดี  ตานทานตอการทําลายของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล จึงทําใหเกษตรกรนิยมการ
ปลูกขาวพันธุดังกลาวกันอยางกวางขวาง  ดังนั้นเพื่อที่จะเปนหนทางหนึ่งที่จะชวยลดความสูญเสียที่เกิดจากโรคนี้ จึงสมควรที่
จะมีการทดสอบหาสารปองกันกําจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดโรคดังกลาว จากผลการทดลองในครั้งนี้จะเปน
ประโยชนสําหรับการจะนําไปใชเปนคําแนะนําตอนักวิชาการ เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร และผูเกี่ยวของอีกดวย 

 
อุปกรณและวิธีการ 

 นําสารปองกันกําจัดโรคพืช 7 ชนิดไดแก gentamycin sulfate+oxytetracycline hydrochloride (Bactrol),  
bacbicure (Canoron), tribasic coppersulfate (Cuproxat–F), isoprothiolane (Fuji-one), streptomycin 
sulfate+oxytetracycline hydrochloride (Kanker-X), oxolinic acid (Starner) และ streptomycin sulfate+oxytetracycline 
hydrochloride (Strep-plus) มาทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมโรคขอบใบแหงของขาว  ในสภาพเรือนทดลองและแปลง
นา ในป พ.ศ. 2550-2551 
 การทดสอบในสภาพเรือนทดลอง ณ.กลุมวิชาการ สํานักวิจัยและพัฒนาขาว กรมการขาว ( ต.ค. 2550-มี.ค. 
2551)  
 วางแผนการทดลองแบบ  Complete Randomized Desinge มี 8 กรรมวิธีการทดลอง 5 ซ้ํา ปกดําขาวพันธุพิษณุโลก 
2  (PSL2) อายุ 25 วัน ในกระถางดินเผามีขนาดเสนผาศูนยกลาง 11 นิ้ว 3 ตนตอกระถาง จํานวน 50 กระถาง ปลูกเชื้อ
แบคทีเรียสาเหตุของโรค โดยใชกรรไกรที่ผานการฆาเชื้อแลว จุมสารละลายแขวนลอยของเชื้อแบคทีเรียสาเหตุของโรค ที่อัตรา
ความเขมขน 1X108 เซลลตอมิลลิลิตร (โดยการวัดคาการดูดซับของแสงดวยเครื่อง Spectrophotometer ที่ความยาวชวงแสง 
600 นาโนเมตร จะมีคาเทากับ 0.2 ( A600= 0.2)) โดยตัดที่ปลายใบขาว ที่ตําแหนง สามใบบนของตนขาว มีระยะหางจากปลาย
ใบ 1 เซนติเมตร เมื่อตนขาวมีอายุ 55 วัน จากนั้นพนสารปองกันกําจัดโรคพืชทดสอบแตละชนิด เมื่อตนขาวมีอายุได 58 และ 
65 วัน  และพนสารปองกันกําจัดโรคพืช Strep-plus เปนสารเปรียบเทียบและพนน้ําเปนกรรมวิธีที่ไมใชสาร ตามกรรมวิธี
ดังตอไปนี้ 

ลําดับที่     กรรมวิธีในเรือนทดลอง           กรรมวิธีในแปลงนา                            อัตราการใชตอน้ํา 20 ลิตร                                             
          1.             Bactrol                                      Bactrol                                                  60 กรัม 

   2.            Canoron                                    Canoron                                                30 กรัม 
   3.            Cuproxat – F                             Cuproxat – F                                          60 กรัม 
   4.            Fuji-one                                          -                                                        60 มิลลิลิตร 
   5.             Kanker-X                                  Kanker-X                                               12 กรัม  
   6.             Starner                                             -                                                      40 กรัม 
   7.             Strep-plus                                Strep-plus  (เปรียบเทียบพนสาร)             12 กรัม 
   8.             พนน้ํา                                                          (เปรียบเทียบไมพนสาร) 
       ปริมาณสารละลายที่ใชพนในแตละกรรมวิธีการทดลอง 100 มิลลิลิตรตอกระถางตอครั้งในเรือนทดลอง 
       ปริมาณสารละลายที่ใชพนในแตละกรรมวิธีการทดลอง 80  ลิตรตอไรในแปลงทดลอง 

 

ตรวจผลการทดลองเมื่อตนขาวมีอายุ 76 วัน  โดยการวัดความยาวของแผลที่เกิดจากโรคขอบใบแหง และความยาวของใบขาว
ที่ไดรับการปลูกเชื้อไว จํานวน 10 ใบตอกระถาง  จากนั้นนําไปคํานวณหาเปอรเซ็นตความรุนแรงของโรค แลวนําไปวิเคราะหคา
ทางสถิติตอไป 

       สูตรการคํานวณเปอรเซ็นตความรุนแรงของโรคขอบใบแหง  
                         เปอรเซ็นตความความรุนแรงของโรค   =   ความยาวของแผล  X 100 

                                                                                                           ความยาวของใบขาว 
            การทดสอบในสภาพแปลงนาทดลอง ณ ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ฤดูนาปรัง 2550/2551 ( มี.ค.-ก.ค. 2551 ) 
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              คัดเลือกสารปองกันกําจัดโรคพืชที่ใหผลดีในการควบคุมโรคขอบใบแหง ในสภาพเรือนทดลองอันดับที่ 1-5 มาทดสอบ
ตอในสภาพแปลงนา วางแผนการทดลองแบบ  Randomized Complete Block มี 6 กรรมวิธี 4 ซ้ํา ปกดําขาวพันธุพิษณุโลก 2 
(PSL2)และพันธุเจาหอมคลองหลวง 1 (KHKLG1) อายุ 25 วัน ในแปลงยอยขนาด 4X5 เมตร ซึ่งมีคันนาลอมรอบ จํานวน 24 
แปลงยอยตอพันธุขาวหนึ่งพันธุ เพื่อใหเกิดโรคขอบใบแหงในแตละแปลงทดลองอยางสม่ําเสมอจึงปลูกเชื้อสาเหตุของโรควิธี
เดียวกันกับที่ปฏิบัติในเรือนทดลอง โดยปลูกเชื้อสาเหตุของโรคในแนวเสนทแยงมุมสองทิศทางของแตละแปลง จํานวน 10 จุด 
จุดละ 5 กอ รวมเปน 50 กอตอแปลงยอย เมื่อตนขาวมีอายุได 55 วัน จากนั้นพนสารปองกันกําจัดโรคพืชทดลองแตละชนิด เมื่อ
ตนขาวมีอายุได 58 และ 65 วัน  และพนสารปองกันกําจัดโรคพืช Strep-plus เปนสารเปรียบเทียบและพนน้ําเปนกรรมวิธีที่ไม
ใชสาร  
      ตรวจผลการทดลองเมื่อตนขาวมีอายุ 76 วัน  โดยวัดความยาวของแผลที่เกิดจากโรคขอบใบแหง และความยาวของ
ใบขาว ที่ไดรับการปลูกเชื้อไว จํานวน 50 ใบตอแปลงยอย แลวนําคาที่ไดไปคํานวณหาเปอรเซ็นตความรุนแรงของโรค และวัด
น้ําหนักผลผลิตในแตละแปลงยอยที่ไดปรับระดับความชื้นที่ 14%  แลวนําไปวิเคราะหทางสถิติ 
 

ผลและวิจารณ 
ผลการทดสอบในสภาพเรือนทดลอง  
ผลการทดลองพบวาสารปองกันกําจัดโรคพืชทั้ง 7 ชนิดที่นํามาทดสอบในการควบคุมโรคขอบใบแหงในสภาพเรือน

ทดลอง มีสารปองกันกําจัดโรคพืชอยู 5 ชนิดเทานั้นที่สามารถควบคุมระดับความรุนแรงของโรคที่เกิดขึ้นใหต่ํากวากรรมวิธี
เปรียบเทียบ (พนน้ํา) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กลาวคือ กรรมวิธีการใชสารปองกันกําจัดโรคพืช Canoron ใหผลในการ
ควบคุมโรคไดดีที่สุด  ซึ่งมีเปอรเซ็นตความรุนแรงของโรคเพียง 48.04 รองลงมาไดแก Cuproxat-F  Bactrol   Kanker-X  และ 
Strep-plus มีเปอรเซ็นตความรุนแรงของโรค 77.07  79.52  81.91 และ 84.43 ตามลําดับ  สวนการใชสารปองกันกําจัดโรคพืช 
Starner และ Fuji-one ใหผลในการควบคุมโรคไดไมมีความแตกตางทางสถิติจากกรรมวิธีเปรียบเทียบ (พนน้ํา) ซึ่งมีเปอรเซ็นต
ความรุนแรงของโรค 92.73 และ 94.78 ตามลําดับ ซึ่งกรรมวิธีเปรียบเทียบ (พนน้ํา) มีเปอรเซ็นตความรุนแรงของโรคสูงถึง 
96.33 (Table 1) (P< 0.05) 

ผลการทดลองในสภาพแปลงนาทดลอง บนขาวพันธุ พิษณุโลก 2  
พบสารปองกันกําจัดโรคพืชทั้ง 5 ชนิด สามารถควบคุมระดับความรุนแรงของโรคที่เกิดขึ้นใหต่ํากวากรรมวิธี

เปรียบเทียบ (พนน้ํา) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P< 0.05) แลวยังพบวาสารปองกันกําจัดโรคพืช Canoron ที่ใหผลดีกวาการใช
สาร Strep-plus ที่ใชเปนสารเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กลาวคือ การใชสารปองกันกําจัดโรคพืช Canoron  ใหผล
ในการควบคุมโรคไดดีที่สุด ซึ่งมีเปอรเซ็นตความรุนแรงของโรคเพียง 35.01 รองลงมาไดแกการใชสารปองกันกําจัดโรคพืช 
Cuproxat-F  Bactrol  Kanker-X และ Strep-plus ซึ่งมีเปอรเซ็นตความรุนแรงของโรค 41.74 45.69  47.44  และ 49.36 
ตามลําดับ สวนกรรมวิธีเปรียบเทียบ (พนน้ํา) มีเปอรเซ็นตความรุนแรงของโรคสูงถึง 60.83 นอกจากนี้ยังพบวาผลผลิตของขาว
ทุกรรมวิธีการทดลองไมมีความแตกตางกันในทางสถิติ (P< 0.05) แตผลผลิตในกรรมวิธีที่พนสารปองกันกําจัดโรคพืชทั้ง 5 
ชนิดจะมีผลผลิตสูงกวากรรมวิธีที่ไมมีการพนสารปองกันกําจัดโรคพืช (Table 1) 
              ผลการทดลองในสภาพแปลงนาทดลอง บนขาวพันธุ เจาหอมคลองหลวง1 

พบสารปองกันกําจัดโรคพืชทั้ง 5  ชนิด สามารถควบคุมระดับความรุนแรงของโรคที่เกิดขึ้นใหต่ํากวากรรมวิธี
เปรียบเทียบ (พนน้ํา) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แลวยังพบสารปองกันกําจัดโรคพืช Canoron ที่ใหผลดีกวาการใชสาร Strep-
plus ที่ใชเปนสารเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กลาวคือการใชสารปองกันกําจัดโรคพืช Canoron  ใหผลในการ
ควบคุมโรคนี้ไดดีที่สุด ซึ่งมีเปอรเซ็นตความรุนแรงของโรคเพียง 28.27 รองลงมาไดแกการใชสารปองกันกําจัดโรคพืช 
Cuproxat-F  Bactrol   Kanker-X  และ Strep-plus ซึ่งมีเปอรเซ็นตความรุนแรงของโรค 32.17  33.87  34.12 และ 35.11 
ตามลําดับ สวนกรรมวิธีเปรียบเทียบ(พนน้ํา) มีเปอรเซ็นตความรุนแรงของโรคสูงถึง 40.37 นอกจากนี้ยังพบวาผลผลิตของขาว
ในทุกกรรมวิธีการทดลองไมมีความแตกตางกันในทางสถิติ (P< 0.05) แตผลผลิตในกรรมวิธีที่พนดวยสารปองกันกําจัดโรคพืช
ทั้ง 5 ชนิดจะมีผลผลิตสูงกวากรรมวิธีที่ไมมีการพนสารปองกันกําจัดโรคพืช (Table 1) 

 
สรุป 

จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารปองกันกําจัดโรคพืชชนิดตางๆ พบสารปองกันกําจัดโรคพืช 5 ชนิด ไดแกสาร 
Canoron Cuproxat-F  Bactrol   Kanker-X และ Strep-plus มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคขอบใบแหง ไดดีกวากรรมวิธี
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เปรียบเทียบตามลําดับ ทั้งในสภาพเรือนทดลองและแปลงนาทดลอง ตลอดจนบนพันธขาวพิษณุโลก 2 และขาวเจาหอมคลอง
หลวง 1 เปนไปในทิศทางเดียวกัน ทําใหเกิดแนวทางที่จะนําเอาชนิดของสารปองกันกําจัดโรคพืชไปใชเปนคําแนะนําในการ
ปองกันกําจัดโรคขอบใบแหง ในกรณีที่เกษตรกรมีการปลูกพันธุขาวที่มีความออนแอตอโรคนี้ หรือนําไปใชรวมกับวิธีการปองกัน
กําจัดโรคพืชแบบอื่นๆ ในรูปการปองกันกําจัดโรคพืชโดยวิธีผสมผสาน เชน การใชกับพันธุขาวที่มีความตานทานตอโรคนี้ระดับ
ปานกลาง รวมกับสารปองกันกําจัดโรคพืชดังกลาว ในกรณีที่เกิดมีการระบาดของโรคนี้อยางรุนแรง ก็จะเปนการที่จะเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคไดดียิ่งขึ้น  
 
Tabte 1 Comparison of bacterial leaf blight disease severity on PSL2 variety, among different bactericides in  
 green house, Research Group, Bureau of rice Research and Development, dry season 2007/2008. And in  
 field trial, on PSL2 and KJHKLG1 varieties  at Pathum Thani Rice Research  Center, dry season, 2008.   
                                              in green house trial 2007/08                                          in field trial dry season 2008 
        Treatment                           %  disease severity                          %  disease severity                                grain yield (Kg/rai) 
                                                                PSL2                                      PSL2        KJHKLG1                              PSL2        KJHKLG1     
               1. Bactrol                                 79.52 b                                  45.69 bc    33.87 bc                               412 a           260 a 
               2. Canoron                               48.04 a                                  35.01 a      28.27 a                                 467 a           277 a    
               3. Cuproxat – F                        77.07 b                                  41.74 ab    32.17 ab                              432 a           250 a 
               4. Fuji-one                                94.78 cd                                     -                 -                                            -                  - 
               5. Kanker-X                              81.91 bc                                47.44 bc    34.12 bc                              410 a           235 a   
               6. Starner                                 92.73 cd                                     -                  -                                             -                 -    
               7. Strep-plus                            84.43 bc                                 49.36 bcd 35.11  bc                             405 a           230 a 
               8. Control                                 96.33 d                                   60.83 e     40.37 d                                 390 a          202 a 
                  % CV                                     12.30                                     18.20         17.50                                    18.40          19.80                
Mean in the same column followed by letter are not significantly different at 5% level by DMRT 
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การควบคุมโรคใบจดุดําลาํไย โดยใชเชื้อราเอนโดไฟตในลําไย 
Suppression Black Spot of Longan Leaf by Longan Endophytic Fungi 

 
วันพร  เข็มมุกด 1 และ พิภพ  ลํายอง2  

Khemmuk, W.1 and Lamyong, P.2  
 

Abstract 
Endophytic fungi from leaves, branches and roots of healthy longan were collected from various areas in 

Chiangmai and Lumphun. After triple surface sterilization, 660 endophytic fungi were isolated and grouped into 65 
taxa. The experiment was conducted in a CRD with 50 treatments, 4 replications. Fifty isolates were tested in vitro 
by dual culture method for the inhibition efficiency on Colletotrichum sp., the causal agent of black spot. It was 
found that Eurotium sp., Colletotrichum sp. No.2, Mycelia Sterilia 19, Beltrania sp. and Trichoderma spp. resulted 
in the highest percentage of inhibition (57.35-67.89%). Four endophytic fungi (Trichoderma spp., Mycelia Sterilia 
19, Colletotrichum sp. No.2 and Eurotium sp.) were applied to longan seedling at weekly intervals for 1 month. The 
experiment was conducted in a CRD with 5 treatments, 10 replications. The growth of longan seedling treated with 
endophytic fungi were increased and significantly different from control. When spraying longan seedlings  with the 
pathogen, after treated with endophytic fungi for 1 month, it was found that longan seedling spraying with 
Eurotium sp. and Colletotrichum sp. No.2 exhibited the lowest disease incidence at 12.5% when compared with 
that of control (32.5%). 
Keywords : biological control, endophytic fungi, longan, longan, black spot disease 
 

บทคัดยอ  
แยกเชื้อราเอนโดไฟตจากใบ กิ่งและรากลําไยที่มีการเจริญเติบโตสมบูรณในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมและลําพูน   โดยทํา

การฆาเชื้อที่ผิวดวยวิธี Triple surface sterilization ไดเชื้อรา 660 ไอโซเลทและสามารถจัดกลุมของเชื้อราไดทั้งส้ิน 65 taxa. 
คัดเลือกเชื้อราเอนโดไฟตจํานวน 50 ไอโซเลทมาทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum sp. สาเหตุโรคใบ
จุดดําลําไยดวยวิธี dual culture โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD จํานวน 50 กรรมวิธี 4 ซ้ําพบวา เชื้อรา Eurotium sp. 
Colletotrichum sp. No.2 Mycelia Sterilia 19 Beltrania sp. และ Trichoderma spp. ใหผลการยับยั้งดีที่สุด (57.35-
67.89%) วางแผนทดสอบความสามารถของเชื้อราเอนโดไฟตตอการเจริญของตนกลาลําไย แบบ CRD จํานวน 5 กรรมวิธี 10 
ซ้ํา  (Trichoderma spp.  Mycelia Sterilia 19  Colletotrichum sp. No.2  Eurotium sp. และชุดควบคุม) โดยฉีดพนเชื้อราเอน
โดไฟตทุก 7 วันเปนเวลา 1 เดือน พบวา ตนกลาลําไยสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม และเมื่อ
นํามาทดสอบความสามารถในการควบคุมโรคใบจุดดําลําไย พบวา กรรมวิธีที่ฉีดพนดวย Colletotrichum sp. No.2 และ 
Eurotium sp. มีดัชนีการทําลายนอยที่สุด (12.5%) เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม (32.5%) 
คําสําคัญ : การควบคุมโดยชีววิธี  เชื้อราเอนโดไฟต  ลําไย  โรคใบจุดดําลําไย 

 
คํานํา 

การปลูกลําไยในอดีตไมคอยพบปญหาเรื่องโรคมากนัก แตในปจจุบันนี้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ โรคที่พบวามี
ความสําคัญ ไดแก โรคพุมไมกวาด โรคใบจุดสนิม โรคราดํา โรคราสีชมพู โรคผลเนาหลังการเก็บเกี่ยว โรคใบหงิกและโรคใบจุด
ดํา (วันเพ็ญ, 2543) ซึ่งพบวามีการระบาดทุกป แตจะควบคุมไดโดยการใชสารเคมี จึงทําใหมีการนําเขาสารเคมีและการใช
สารเคมีในปริมาณมาก กอใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอมทั้งยังเปนอันตรายตอเกษตรกรและผูบริโภค ดังนั้นการควบคุมโรคโดย
ชีววิธี ที่มีการนําเอาจุลินทรียปฏิปกษ เชน แบคทีเรีย เชื้อรา ในส่ิงแวดลอมมาใชควบคุมเชื้อสาเหตุโรคจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งที่
                                                 
1สํานกัวิจัยและพฒันาขาว กรมการขาว จตจุักร กทม. 10900 
1 Bureau of Rice Research and Development, Rice Department, Chatuchak, Bangkok 10900  
2ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 50300 
2 Department of Plant Pathology, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University 50300 
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มีผูใหความสนใจเปนอยางมาก เพราะเปนวิธีที่ชวยลดการใชสารเคมีที่เปนอันตรายตอเกษตรกรและผูบริโภค  การใชเอนโดไฟต
เพื่อควบคุมโรคนั้น นับเปนการควบคุมโรคโดยชีววิธีอีกทางหนึ่งที่กําลังไดรับความสนใจอยางมากในปจจุบัน 
 เชื้อราเอนโดไฟต หมายถึง เชื้อราที่อาศัยอยูภายในตนพืช โดยไมทําใหพืชแสดงอาการของโรค (Petrini และ Carroll, 
1981) เชื้อราเอนโดไฟตจะมีความสัมพันธใกลเคียงกับเชื้อราสาเหตุ Kehr (1992) กลาววา เชื้อราเอนโดไฟตอาจเปนพวก 
weak pathogen ซึ่งไมทําใหพืชแสดงอาการของโรค นอกจากนี้ เชื้อราเอนโดไฟตหลายชนิดยังปกปองพืชอาศัยจากการทําลาย
ของศัตรูธรรมชาติ และในบางกรณีเชื้อราเอนโดไฟตจะสรางสารพิษที่เปน mycotoxin ดวย ความสัมพันธของเอนโดไฟตกับพืช
อาศัยเปนแบบ mutualistic symbiosis คือ ไมมีการทําลายของเนื้อเยื่อพืช สารประกอบ หรือปฏิกิริยาทางเคมีตางๆ ระหวาง
เชื้อรากับพืชอาศัย ดังนั้น การทํางานวิจัยครั้งนี้จึงคาดวาจะเปนประโยชนตอการควบคุมโรคใบจุดดําลําไยโดยชีววิธี และเปน
อีกแนวทางหนึ่งที่จะสามารถลดปริมาณการใชสารเคมีในการปองกันกําจัดโรคพืชไดเปนอยางดี 
 

อุปกรณและวิธีการ  
ทําการแยกเชื้อราเอนโดไฟต เก็บตัวอยางใบ กิ่งและรากลําไยพันธุอีดอจาก อําเภอสารภี สันกําแพง หางดง ดอยหลอ 

จังหวัดเชียงใหม และอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน โดยเลือกเก็บตัวอยางที่มีการเจริญแบบปกติ นํามาฆาเชื้อที่ผิวดวยวิธี Triple 
Surface Sterilization นําไปวางบนอาหาร RBA (Rose Bengal Agar) นาน 5-7 วัน ตรวจดูเชื้อราที่เจริญออกมาแลวแยกเชื้อ
ราที่ไดเก็บไวใน PDA slant เพื่อใชทดสอบตอไป  

                                    
Figure 1 Isolation of endophytic fungi from stem and leaf of longan tree on Rose Bengal Agar 

คัดเลือกเชื้อราเอนโดไฟตจํานวน 50 ไอโซเลทมาทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราเอนโดไฟตในการยับยั้งการเจริญของ
เชื้อรา Colletotrichum sp. สาเหตุโรคใบจุดดําลําไยดวยวิธี Dual Culture Method โดยวางเชื้อราสาเหตุกับเชื้อราเอนโดไฟต
หางจากขอบจานอาหาร 2 ซม. วางแผนการทดลองแบบ CRD จํานวน 4 ซ้ํา วัดขนาดโคโลนีของเชื้อราสาเหตุเมื่อเวลาผานไป  
7 วัน 
 คัดเลือกเชื้อราเอนโดไฟต 4 ชนิดที่มีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคใบจุดดํา ไดแก 
Trichoderma spp. Mycelia Sterilia 19 Colletotrichum sp. No.2 และ Eurotium sp. มาทดสอบประสิทธิภาพในการสงเสริม
การเจริญของตนกลาลําไย และความสามารถในการควบคุมโรคใบจุดดําลําไยในสภาพโรงเรือน วางแผนการทดลองแบบ CRD 
5 กรรมวิธีๆ ละ 10 ซ้ําๆ ละ 1 ตน พนสปอรแขวนลอยของเชื้อราเอนโดไฟตลงบนตนกลาลําไยทุก 7 วันเปนเวลานาน 1 เดือน 
เพื่อวัดความสูงของตนกลาลําไย จากนั้นนําตนกลาลําไยที่ผานการฉีดพนสปอรแขวนลอยของเชื้อราเอนโดไฟตนาน 1 เดือนมา
ปลูกเชื้อดวยสปอรแขวนลอยของเชื้อรา Colletotrichum sp. สาเหตุโรคใบจุดดําลําไย ประเมินเปอรเซ็นตดัชนีการทําลาย (% 
leaf index)  ตามสูตร  
เปอรเซ็นตดัชนีการทําลาย  =    ผลรวมของการเปนโรคแตละระดับ      X                        100 
                  จํานวนตนพืชที่สุม   ระดับสูงสุดของการเปนโรค 

 
 

 

Stem sample Leaf sample 
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ผล 
แยกเชื้อราเอนโดไฟตไดทั้งส้ิน 660 ไอโซเลท สวนของลําไยที่สามารถแยกเชื้อราเอนโดไฟตไดมากที่สุด คือ เสนกลาง

ใบ รองลงมาคือ กิ่ง ราก และเนื้อใบ ตามลําดับ (Table 1) สามารถจัดจําแนกไดทั้งส้ิน 65 taxa สวนใหญอยูในกลุม 
Deuteromycetes และ Ascomycetes เมื่อทําการทดสอบความสามารถของเชื้อราเอนโดไฟตตอการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคใบ
จุดดําลําไยดวยวิธี Dual culture พบวา เชื้อราเอนโดไฟตที่มีเปอรเซ็นตการยับยั้งสูงสุด คือ Trichoderma spp. Beltrania sp. 
Mycelia Sterilia 19 Colletotrichum sp. No.2  และ Eurotium sp.  

เมื่อฉีดพนดวยเชื้อราเอนโดไฟตทุก 7 วัน เปนระยะเวลานาน 1 เดือน พบวา ทุกกรรมวิธีตนกลาลําไยมีความสูง
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม (Figure 2) และเมื่อทําการปลูกเชื้อดวยเชื้อรา Colletotrichum 
sp. สาเหตุโรคใบจุดดําลําไย พบวา กรรมวิธีที่ฉีดพนดวย Colletotrichum sp. No.2 และ Eurotium sp. มีดัชนีการทําลายนอย
ที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม (Figure 3) 

 

         
. 
 
 
 

วิจารณผล  
การแยกเชื้อราเอนโดไฟตจากลําไยสามารถแยกเชื้อราในกลุม Deuteromycetes และ Ascomycetes เปนสวนมาก 

และพบเชื้อราในกลุม Xylariaceae เปนปริมาณนอย ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ Petrini et al. (1995) และ Rodrigues 
(1994) และเมื่อทดสอบการสงเสริมการเจริญเติบโตของตนกลาลําไย พบวา ตนกลาลําไยที่มีการปลูกเชื้อราเอนโดไฟตนาน 1 
เดือน มีความสูงเพิ่มขึ้นและมีดัชนีการทําลายของโรคนอยกวา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม ซึ่ง
สอดคลองกับการทดลองของ Gasoni และ De Gurfinkel (1997) ที่พบวา ตนฝายที่มีเชื้อราเอนโดไฟตเจริญอยูบริเวณรอบๆ 
ราก จะมีความสูงมากกวาชุดควบคุม 

สรุป 
เชื้อราเอนโดไฟตสามารถแยกไดจากสวนตางๆ ของลําไย มีความสามารถในการสงเสริมการเจริญเติบโตของพืช ชวย

เสริมสรางความแข็งแรงใหกับพืช และสามารถควบคุมโรคใบจุดดําลําไยได โดยพบวาตนกลาลําไยที่มีการฉีดพนดวยเชื้อราเอน
โดไฟตนาน 1 เดือนแลวปลูกเชื้อสาเหตุนั้นมีเปอรเซ็นดัชนีการทําลายต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับชุด
ควบคุม 

คําขอบคุณ  
ขอขอบคุณคุณรัศมี ฐิติเกียรติพงศ คุณวิชิต ศิริสันธนะ ที่กรุณาตรวจทานแกไขเอกสาร ขอบคุณ คุณสุกัญญา เทพัน

ดุง ที่ชวยดําเนินการในการเขารวมการประชุม และขอขอบคุณสํานักวิจัยและพัฒนาขาว กรมการขาว ที่ใหโอกาสและสนับสนุน
การเขารวมการประชุมในครั้งนี้  

 
 
 

Figure 3   Percentage of leaf index due to Colletotrichum sp. , 
a causal agent of longan black spot, after application with 
endophytic fungi at weekly intervals for 1 month. 

Figure 2   Percentage of longan seedling height  after 
application with endophytic fungi at weekly intervals 
for 1 month. 
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Table 1   Numbers of endophytic fungi isolated from various parts of longan. 

Number of isolated endophytic fungi 
Location 

Inter vein vein stem root 
total 

Saraphee 36 20 67 48 171 
Hang dong 26 32 18 40 126 

Sankampang 40 27 22 38 127 
Doi Lor 33 15 46 24 118 

Pha sang 45 20 30 23 118 
Total 190 114 183 173 660 
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Abstract 
Area-wide integrated control of fruit flies project covers an area of 11,000 rai in Mueng District, Nakhon-

Nayok Province.  In 2005-2007, the trapping system of 34 Steiner traps containing methyl eugenol/ malathion 
(3:1,V:V), placed 1 km apart, was serviced every two weeks for monitoring the population fluctuation and species 
diversity of fruit flies.  Five Bactrocera spp were captured by methyl eugenol/malathion traps. These were B. 
dorsalis, B. correcta, B. tuberculata, B. diversa and B. umbrosa. B. dorsalis is the most prevalent species 
captured about 97%. The peak of fruit fly population was found in the months of March through June every year.  
Fruit sampling was carried out to assess the percentage of fruit infestation. The highest infestation level in fruits 
was caused by B. dorsalis. Fruits in the backyard and abandoned commercial crops such as rose apple, star fruit, 
mango, etc. were highly infested. The infestation level was found to be 100%. In 2006, male annihilation technique 
(MAT), sanitation and bagging methods were integrated for controlling the fruit fly population before its outbreak. 
Results showed a decrease of 43-91% in the number of fruit flies in methyl eugenol traps. Sampling of Marian 
plum, Bouae burmanica was carried out to assess the percentage of fruit infestation. Results showed that the 
percentage of fruit infestation decreased from 43% to 26%, when compared with the year 2005.  
Keywords : area-wide control, fruit fly, male annihilation technique (MAT) 

 
บทคัดยอ 

การควบคุมแมลงวันผลไมแบบพื้นที่กวางโดยวิธีการผสมผสาน บนพื้นที่ปลูกผลไม อ.เมือง จ.นครนายก ครอบคลุม
พื้นที่ประมาณ 11,000 ไร สํารวจชนิดของแมลงวันผลไมในพื้นที่โครงการ โดยใชกับดักชนิด Steiner ซึ่งมีสวนผสมของเมทริลยู
จินอลผสมกับมาลาไธออน สัดสวน 3:1 จํานวนทั้งส้ิน 34 กับดักแตละกับดักหางกันประมาณ 1 กิโลเมตร ตามแนวถนน เปล่ียน
กับดกัทุกๆ 2 สัปดาหและตรวจนับจํานวนและแยกชนิดของแมลงวันผลไม ตั้งแต พ.ศ.2548-50 พบวา แมลงวันผลไมเขากับดัก 
5 ชนิด ไดแก  Bactrocera dorsalis  B. correcta  B. tuberculata  B. diversa และ B. umbrosa. โดยเฉพาะ B. dorsalis 
เปนชนิดที่เขากับดักมากที่สุด ประมาณ 97 เปอรเซ็นตจากแมลงทั้งหมด ชวงเวลาที่แมลงเขากับดักมากที่สุดอยูระหวางเดือน 
มีนาคม- มิถุนายน ของทุกป การสุมเก็บผลไมเพื่อตรวจสอบชนิดและการทําลายของแมลงวันผลไม พบวาแมลงวันผลไมชนิด 
B. dorsalis เปนชนิดที่ทําลายผลไมมากที่สุด แหลงขยายพันธุของแมลงวันผลไมในพื้นที่ ไดแก สวนที่อยูตามบริเวณบานและ
สวนที่ปลูกแตไมดูแลรักษา ในขณะที่พืชที่มีศักยภาพสูงมากสําหรับแพรขยายพันธุของแมลงวันผลไมในพื้นที่ ไดแก ชมพู 
มะเฟอง และมะมวง พบการทําลายสูงถึง 100 เปอรเซ็นต ป 2549 การควบคุมแมลงวันผลไมใชวิธีการผสมผสาน ระหวางการ
ใชกับดักเพื่อกําจัดแมลงวันผลไมเพศผู (Male annihilation technique, MAT) กอนแมลงวันผลไมจะระบาด ผสมผสานกับ
วิธีการเก็บผลรวงและการหอผล ผลการดําเนินงานพบวาจํานวนแมลงวันผลไมที่เขากับดักลดลงประมาณ 43-91 เปอรเซ็นต 
ในขณะที่มะปรางหวานและมะยงชิดที่สุมเก็บเพื่อตรวจสอบความเสียหาย พบวา ความเสียหายจากการทําลายของแมลงวันผลไม
ลดลงจาก 43 เหลือ 26 เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบกับป 2548 
คําสําคัญ :  การควบคุมแบบพื้นที่กวาง  แมลงวันผลไม  male annihilation technique (MAT) 
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1 Thailand  Institute of Nuclear Technique (Public Organization) 16  Vibhavadi Rangsit Rd., Ladyad, Chatuchak, Bangkok 10900 
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คํานํา 
แมลงวันผลไมจัดเปนแมลงศัตรูพืชที่สําคัญที่สุดของไมผลในประเทศไทย ทําใหผลไมเนาเสีย กอใหเกิดความเสียหาย

ตอเศรษฐกิจของประเทศ เกษตรกรตองใชสารเคมีในการกําจัดแมลงวันผลไมกอนที่แมลงจะเขาทําลายผลผลิตใหไดรับความ
เสียหาย โดยดําเนินการควบคุมและกําจัดเฉพาะสวนของตนเองเทานั้น ทําใหไมสามารถควบคุมแมลงวันผลไมไดเนื่องจาก
แมลงวันผลไมที่อาศัยหรือหลบซอนอยูบริเวณใกลเคียงเชน สวนผลไมภายในบานเรือนหรือเรียกวาสวนหลังบาน สวนที่ไมไดรับ
การดูแล พื้นที่สาธารณะ และสามารถอพยพเขามาทําลายและขยายพันธุใหม ทําใหเกษตรกรตองฉีดพนสารเคมีในปริมาณ
มากและตองใชสารเคมีที่มีพิษสูง ฉีดพนเปนระยะๆ อยางตอเนื่องสงผลใหมีสารเคมีตกคางอยูในผลผลิต เปนปญหามากมาย
ทั้งทางตรงและทางออมตอทั้งส่ิงแวดลอมตอสุขอนามัยของเกษตรกรและประชาชนทั่วไป การจัดทําเขตควบคุมแมลงวันผลไม
แบบพื้นที่กวางโดยวิธีการผสมผสาน เปนการบริหารจัดการควบคุมแมลงวันผลไมอยางเปนระบบครอบคลุมทั้งพื้นที่ มีการ
จัดเก็บขอมูล เฝาระวังการระบาดของแมลงอยางตอเนื่อง และนําวิธีการควบคุมแมลงวันผลไมหลายๆ วิธีมาผสมผสาน กอนที่
แมลงวันผลไมจะระบาด ซึ่งเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปและประสบความสําเร็จในหลายประเทศทั่วโลก ไดแก ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา 
เม็กซิโก กัวเตมาลา อารเจนตินา และสเปน เปนตน กลุมวิจัยและพัฒนานิวเคลียร สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ จึงตั้ง
โครงการเขตควบคุมแมลงวันผลไมแบบพื้นที่กวางโดยวิธีการผสมผสาน อ.เมือง จ.นครนายก เพื่อพัฒนาและสงเสริมใหเปน
พื้นที่นํารองที่มีการควบคุมแมลงวันผลไมอยางเปนระบบแบบยั่งยืน เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตทํารายไดใหแกเกษตรกรที่ปลูกไม
ผล ในพื้นที่โครงการตอไป 
 

อุปกรณและวิธีการ 
1. กําหนดขอบเขตพื้นที่โครงการ ณ ตําบลหินตั้ง และตําบลสาริกา อ.เมือง จ.นครนายก พรอมสํารวจและศึกษา

นิเวศวิทยาของแมลงวันผลไมที่ระบาดในพื้นที่โครงการ โดยใชกับดักชนิด Steiner ซึ่งมีสวนผสมของเมทธิลยูจินอล ผสมกับ
มาลาไธออนในสัดสวน 3:1 โดยวางกับดักในระยะหางกันประมาณ 1 กิโลเมตร ตามแนวเสนทางเดินรถ โดยใช GPS กําหนด
ระยะหางครอบคลุมทั้งพื้นที่ เปล่ียนกับดักทุกๆ 2 สัปดาห นําแมลงวันผลไมที่เขากับดักมาแยกชนิดและบันทึกจํานวน ตั้งแตเริ่ม
จนจบโครงการตามวิธีการของ FAO/IAEA (2003) 

2. สุมตัวอยางผลไมที่มีลักษณะผิวบาง เนื้อนุมและผลไมเศรษฐกิจ เพื่อตรวจสอบความเสียหายหรือการทําลายของ
แมลงวันผลไม โดยนําผลที่มีหนอนแมลงวันผลไมมาวางบนภาชนะที่บรรจุขี้เล่ือย เพื่อใหหนอนเขาดักแด สวนฝากลองทําการ
เจาะรูและติดมุงลวดเพื่อระบายอากาศและปองกันแมลงวันผลไมหรือแมลงชนิดอื่นจากภายนอกเขาไปในกลอง ทิ้งไวประมาณ 
1 สัปดาห ทําการรอนดักแดออกจากขี้เล่ือย นําดักแดที่ไดนําใสกลองพลาสติกใส รอจนกระทั่งแมลงออกเปนตัวเต็มวัย นับ
จํานวนและแยกชนิดของแมลงวันผลไมที่เขาทําลายผลไมตามวิธีการของ  White และ Marlene (1992) บันทึกขอมูล 

3. ผสมผสานวิธีการควบคุมแมลงวันผลไมโดยเริ่มดําเนินการกอนที่การระบาดของแมลงจะเริ่มสูงขึ้นและกอนที่ผลิต 
ผลจะเริ่มออก 

กําจัดแมลงวันผลไมเพศผู โดยใช Male annihilation technique (MAT) โดยตัดแผนชานออย ขนาดกวาง x ยาว 
ประมาณ 5 x 5 เซนติเมตร จุมสารละลายที่มีสวนผสมของ เมทธิลยูจินอล กับมาลาไธออน ในสัดสวน 3:1 ประมาณ 10 ซีซี  
จํานวน 1 แผน:ไร แขวนในสวนมะปรางหวาน มะยงชิดและบริเวณสวนหลังบาน กระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่ปลูกโดยแขวน
ทั้งส้ิน 3 ครั้ง ครั้งละ 6 สัปดาห  โดยเริ่มแขวนเดือนมีนาคม และส้ินสุดเดือนมิถุนายน 2549 

แนะนําใหเกษตรกรทําความสะอาดแปลง (Sanitation) เก็บผลไมรวงหลนออกจากพื้นที่หรือทําลาย และหอผลไมดวย
กระดาษกอนที่ผลไมจะถูกทําลาย 

 
ผลการทดลอง 

ในป 2548 ตั้งแตเดือน มกราคม-ธันวาคม  พบวาแมลงวันผลไมที่เขากับดัก และแยกชนิด พบวามี 5 ชนิดไดแก 
Bactrocera dorsalis  B. correcta  B. umbrosa  B. tuberculata และ B. diversa ซ่ึงสอดคลองกับเอกสารของกรมวิชาการ
เกษตร (2544) โดยพบแมลงวันผลไมชนิด B. dorsalis มากที่สุดในสัดสวน 97.67  1.76  0.53  0.02 และ 0.02 ตามลําดับ โดย
ประชากรแมลงวันผลไมเริ่มสูงขึ้นตั้งแตเดือนมีนาคม และสูงสุดประมาณเดือนพฤษภาคม จากนั้นเริ่มลดลงและอยูในระดับต่ํา
ประมาณเดือน ตุลาคม-ธันวาคม (Table 1) 
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Table 1   The number of fruit flies in methyl eugenol traps during 2005–2007    
Month The number of fruit flies in methyl eugenol traps 

(No.) The number of fruit flies in methyl eugenol traps 
compared with the year 2005 (%) 

 
 2005 2006 2007 2005 2006 2007 
January 38,350 9,799 7,949 100 26 21 
February 68,020 8,684 23,743 100 13 35 
March 126,790 27,671 91,693 100 12 72 
April 250,385 82,949 135,073 100 33 54 
May 282,878 62,253 136,674 100 22 48 
June 202,874 39,677 72,664 100 20 56 
July 104,156 17,598 44,462 100 17 43 
August 48,367 4,295 11,120 100 9 23 
September 5,618 2,236 6,500 100 40 116 
October 6,357 1,614 8,356 100 25 131 
November 5,492 3,126 8,696 100 57 158 
December 11,671 4,101 14,616 100 35 125 

 
ทําการสุมผลไมตลอดป 2548 จํานวนทั้งส้ิน 2,179 ผล ประมาณ 232 กก. พบแมลงวันผลไมที่ทําลายผลไมในพื้นที่ 

ไดแก B. dorsalis  และความเสียหายของมะปรางหวานที่สุมมาตรวจสอบตั้งแตป 2548-50 พบวาความเสียหายจะสอดคลอง
กับจํานวนแมลงที่เขากับดัก ซึ่งแสดงไวใน Table 2 

 
Table 2   The infestation level of Marian plum fruits were infested by fruit flies during 2005-2007 

Host Infestation (%) 
 2005 2006 2007 
Marian plum (Bouae burmanica) 43 26 38 

 
วิจารณผล 

ทําการสํารวจพื้นที่โครงการทั้งหมดโดยนําเครื่องกําหนดพิกัด (GPS) เพื่อกําหนดพิกัดในการแขวนกับดักตรวจสอบ 
(Monitor traps) ทุกๆ 1 กิโลเมตรตามแนวถนน ทั้งส้ิน 34 กับดัก ครอบคลุมรวบพื้นที่ประมาณ 35,000 ไร ในขณะที่มีพื้นที่ปลูก
ไมผลสําคัญทางเศรษฐกิจ คือ มะปราง มะมวงและสมโอ ประมาณ 11,000 ไร การกระจายตัวของสวนผลไมมีลักษณะแบบ
กระจายสลับกับชุมชนและพื้นที่วางเปลา กับดักทั้ง 34 กับดัก จะไมมีการเคลื่อนยาย แตจะทําการเปลี่ยนทุกๆ 2 สัปดาห เพื่อ
นําตัวเต็มวัยของแมลงวันผลไมที่เขากับดักไปนับจํานวนและแยกชนิด พบวาแมลงวันผลไมที่เขากับดักมากที่สุดคือ B.dorsalis   
และจะเริ่มเขากับดักหรือระบาดประมาณ เดือนกุมภาพันธ ผลไมที่เปนแหลงขยายพันธุหรือแหลงหลบซอนของแมลงวันผลไม 
B. dorsalis ไดแก ชมพู มะเฟอง มะมวงพันธุพื้นบาน ซึ่งสวนใหญจะปลูกไวแตไมไดดูแลหรือปองกัน โดยเฉพาะชมพูและ
มะเฟอง จะใหผลผลิตตลอดทั้งป ดังนั้นจึงเปนสาเหตุทําใหแมลงวันผลไมสามารถขยายพันธุไดตลอดทั้งป 

ป 2549 ทําการควบคุมแมลงวันผลไมในพื้นที่กอนที่แมลงจะระบาด โดยใช MAT โดยนําแผนชานออยจุมสารลอ
แมลงวันผลไมเพศผู ซึ่งประกอบดวย เมทธิลยูจินอล ผสม มาลาไธออน สัดสวน 3:1 แขวนไรละ 1 แผน ครอบคลุมพื้นที่ปลูก
มะปรางหวาน มะยงชิด และบริเวณสวนหลังบาน คลายกับวิธีการของ Seewooruthun et.al. (2000)  โดยในการแขวนนั้นควร
แขวนในทรงพุมไมใหถูกแสงแดดโดยตรง เพื่อยืดอายุและแขวนสูงจากพื้นประมาณ  1.8-2.0 เมตร  เพื่อปองกันไมใหเด็กหรือ



62     การควบคุมแมลงวันผลไมแบบพื้นที่กวาง                    ปที่ 40 ฉบับที่ 1 (พิเศษ) มกราคม-เมษายน 2552                     ว. วิทยาศาสตรเกษตร                      

ผูอื่นมาหยิบจับซึ่งอาจไดรับอันตรายจากสารเคมีได โดยแผนลอแมลงวันผลไมดังกลาวจะมีประสิทธิภาพ ประมาณ 4-6 
สัปดาห ขึ้นอยูกับปจจัยที่อาจทําใหสารเคมีเส่ือมสภาพไดแก ปริมาณน้ําฝนและแสงแดด  

จาก Table 1 แสดงจํานวนแมลงวันผลไมที่เขากับดัก (Monitor traps) ทั้ง 34 กับดักพบวา วิธีการควบคุมการระบาด
ของแมลงวันผลไมโดยใชวิธี MAT การทําความสะอาดสวน ในชวงเดือน มี.ค.– ก.ค. 2549 พบแมลงวันผลไมที่เขากับดัก คิด
เปน 12  33  22  20 และ 17 เปอรเซ็นตตามลําดับ ในขณะที่เมื่อเทียบจํานวนแมลงป 2548 สอดคลองกับความเสียหายของ
มะปรางหวานใน Table 2 พบวา บางสวนถูกแมลงวันผลไมทําลายสูงถึง 43 เปอรเซ็นต ในขณะที่ ป 2549 การทําลายของ
แมลงวันผลไมสูงสุดเหลือเพียง 26 เปอรเซ็นต หลังจากนั้นในป 2550 พบวาการระบาดของแมลงวันผลไมจะเริ่มคอยๆ ขยับตัว
และระบาดสูงขึ้นเนื่องจากไมมีการใชวิธี MAT เกษตรกรไมสามารถรวมกลุมเพื่อดําเนินการควบคุมแมลงวันผลไมแบบตอเนื่อง
โดยใชงบประมาณของตนเอง นอกจากนี้ยังขาดความรวมมือกับชุมชนในพื้นที่ ที่เปนแหลงขยายพันธุของแมลงวันผลไม เชน
สวนหลังบาน หรือผลไมในบริเวณบานที่ปลูกเพื่อตองการรมเงา หรือสวนของนายทุนตางๆ ถาจะไดรับความรวมมือการ
ดําเนินงานควบคุมแมลงวันผลไมจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สอดคลองกับรายงานของ IAEA (2005) การควบคุมแมลงวันผลไม
แบบพื้นที่กวางจะมีประสิทธิภาพสูงหรือต่ําขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง ไดแก เทคนิค นโยบายภาครัฐ ความรวมมือของชุมชน 
ความตอเนื่อง งบประมาณ ระยะเวลา การประชาสัมพันธ เปนตน 
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ทุกๆ ป การควบคุมและกําจัดแมลงวันผลไมโดยใชหลักของการควบคุมแมลงวันแบบพื้นที่กวาง โดยใชสารลอเพื่อกําจัดเพศผู 
(MAT) ครอบคลุมทั้งพื้นที่พรอมๆ กัน ผสมผสานกับการเก็บผลไมที่รวงหลนไปทําลายสามารถลดแมลงวันผลไมที่เขากับดักได 
43-91%  
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คุณสมบัติของไคโตซานในการปองกันเชือ้ราสําหรบักระดาษพิมพ 
Antimicrobial Property of Chitosan for Printing Paper 
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Thitsartarn, W.1, Kerdchochuen, O.2, Laohakunjit, N.2 Nimnual, R.,1 and Natepradit, S.1 
 

Abstract 
In this research work, antimicrobial property of the chitosan on the printing paper was investigated.  

chitosan solution (1 and 2%, w/v) and 6 ratio of paper pulp: chitosan (1:0, 1:0.25, 1:0.5, 1:0.75, 1:1 and 0:1) and 3 
species of fungi (Aspergillus niger, Aspergillus terreus and Aspergillus flavus) were studied.  It was found that the 
paper with chitosan 2% w/v and the paper pulp: chitosan at 1:1 showed the best antimicrobial property.  
Moreover, the less of antimicrobial paper was found from paper without chitosan. In addition, antimicrobial 
property of chitosan mixed paper also depends on the concentration of chitosan which 2% chitosan could have 
higher protection that 1% chitosan. Although different chitosan mixed paper showed different resistance against 
fungi, chitosan mixed paper could inhibit the growth of Aspergillus terreus, Aspergillus flavus and Aspergillus 
niger,  respectively. 
Keywords : chitosan, Aspergillus niger, Aspergillus terreus, Aspergillus flavus 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยการผลิตกระดาษผสมไคโตซานเพื่อปองกันเชื้อรา โดยใชไคโตซานความเขมขน 2 ระดับ คือ 1 และ 2% (w/v) 

และแปรสัดสวนของเยื่อกระดาษตอไคโตซาน เทากับ 1:0 1:0.25 1:0.5 1:0.75 1:1 และ 0:1 เชื้อราที่ใชงานวิจัยมี 3 ชนิด คือ 
Aspergillus niger Aspergillus terreus และ Aspergillus flavus ผลการวิจัยพบวา กระดาษที่สามารถปองกันเชื้อราไดดีที่สุด
คือ กระดาษที่ผสมไคโตซานความเขมขน 2% สัดสวนเยื่อกระดาษ:ไคโตซานเทากับ 1:1 และกระดาษที่ปองกันการเจริญของ
เชื้อราไดต่ําที่สุดคือ กระดาษที่ไมไดผสมไคโตซาน นอกจากนี้ยังพบวากระดาษผสมไคโตซานความเขมขน 2% สามารถปองกัน
การเจริญของเชื้อราไดดีกวากระดาษผสมไคโตซาน 1% รวมทั้งความสามารถในการปองกันการเจริญของเชื้อราของกระดาษ
แตกตางกัน โดยกระดาษผสมไคโตซานสามารถปองกันเชื้อ Aspergillus terreus ไดดีที่สุด รองลงมาคือ Aspergillus flavus 
และกระดาษผสมไคโตซานปองกันการเจริญของเชื้อ Aspergillus niger ไดต่ําที่สุด  
คําสําคัญ : ไคโตซาน  Aspergillus niger  Aspergillus terreus  Aspergillus flavus  
 

คํานํา 
ปจจุบันมีการใชงานกระดาษอยางแพรหลาย เชน หนังสือ สมุด รวมไปถึงบรรจุภัณฑที่ทําจากกระดาษ กระดาษเมื่อ

ไดรับความชื้น หรืออยูในสภาพแวดลอมที่มีความชื้นสูง อาจมีการปนเปอน และหรือมีการเจริญเติบโตของเชื้อราบางชนิดได ซึ่ง
นอกจากจะทําใหสีและคุณภาพของผลิตภัณฑกระดาษเปลี่ยนแลว ยังอาจสงผลถึงสุขภาพและอนามัยของคนได (Chavanunt, 
2548) ไคโตซานเปนพอลิเมอรชีวภาพที่มีมากเปนอันดับสองของโลก ซึ่งสามารถนํามาใชปองกันการเจริญเติบโตของเชื้อรา (สิริ
รัตน และคณะ, 2548) เชน ยับยั้งโรคโคนเนา ยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรกโนส เปนตน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในดานการปองกันการเจริญเติบโตของเชื้อราของกระดาษที่ผสมสารไคโตซาน เพื่อเปนแนวทางในนํา
กระดาษที่ผสมไคโตซานสําหรับใชในผลิตภัณฑกระดาษที่ปลอดภัยตอไป 

                                                 
1คณะครุอตุสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี กรุงเทพ 10140 
1 Faculty of Industrial Education and Technology, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok 10140 
2 คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี กรุงเทพ 10150 
2 School of Bioresources and Technology, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok 10150 
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อุปกรณและวิธีการ 
เตรียมกระดาษ โดยนําเยื่อกระดาษ (craft) มาผสมกับสารละลายไคโตซานเขมขน 1% และ 2% (w/v) และแปร

สัดสวนของกระดาษ : ไคโตซาน 6 ระดับ คือ 1:0 1:0.25 1:0.5 1:0.75 1:1 และ 0:1 วิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพ ไดแก 
น้ําหนักมาตรฐาน (Basis Weight) (TAPPI T410-om88, 1991) คาความตานทานแรงฉีกขาด (Tearing Strength) (ISO. 
1974) คาความตานทานแรงดึง (Tensile Strength) (ASTM D 882) คาความตานทานแรงดันทะลุ (Bursting Strength) 
(TAPPI T403-om85, 1991)  คาการดูดซึมน้ํา (Cobb test) (TAPPI T441-om90, 1991) คาสี (color reader monitor รุนCR-
10) คาความชื้น (Moisture Content) (moisture analyzer รุน MA 50) สําหรับการวิเคราะหสมบัติการปองกันเชื้อรา ทดสอบ
กับเชื้อรา 3 ชนิด คือ Aspergillus niger  A. terreus และ A. flavus กอนการทดสอบนําเชื้อราไปบมนาน 7 วัน แลวนําเชื้อรา
ดังกลาวมาทํา spore suspension แลวนํากระดาษผสมไคโตซาน (ตัดเปนวงกลมมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 เซนติเมตร) มา
วางบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Potato dextrose agar (PDA) ที่เกลี่ยสปอร suspension ของเชื้อไวกอนหนานี้แลว แลวนําไปบมที่
อุณหภูมิ 25๐C ± 5 ความชื้นสัมพัทธ 90% ± 5 (TAPPI  T487-pm85, 1991; อุดมลักษณ, 2545) บันทึกการเจริญเติบโตของ
เชื้อทุกๆ วันเปนเวลา 14 วัน การทดลองนี้วางแผนการทดลองแบบ Factorial in RCBD จํานวน 3 ซ้ํา 

 
ผล 

การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของกระดาษผสมไคโตซาน พบวา น้ําหนักมาตรฐานของกระดาษเพิ่มมากขึ้นตาม
ความเขมขนและสัดสวนของไคโตซานที่เพิ่มในกระดาษ และมีคาความตานทานแรงฉีกขาดเพิ่มขึ้น แตเมื่อความเขมขนของไค
โตซาน เทากับ 2% และใชสัดสวน กระดาษ: ไคโตซาน เทากับ 1: 0.75 คาความตานทานแรงฉีกขาดลดลงดังรูป (Figure 1) 
เนื่องจากลักษณะของกระดาษเขาใกลลักษณะของฟลม (film) มากขึ้น สงผลใหคาความตานทานแรงฉีกขาดลดลง อยางไรก็
ตามคาความตานทานแรงดึงตรงกันขามกับคาความตานทานแรงฉีกขาดที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกระดาษที่ผสมไคโตซานเขมขน 2 
% และใชสัดสวนกระดาษ: ไคโตซาน เทากับ 1:1 มีคาความตานทานแรงดึงสูง (ไมสามารถบันทึกขอมูลได) เมื่อปริมาณความ
เขมขนของไคโตซานสูงทําใหการดูดซึมน้ําลดลง หรือสามารถปองกันการดูดซึมน้ําได (Figure 2) สวนคาสีของกระดาษ พบวา
คา L ลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณและสัดสวนของไคโตซาน แตคา a* และ b* มีคาสูงขึ้นเมื่อปริมาณไคซานสูงขึ้น สําหรับคาความชื้น
ของกระดาษที่ผสมไคโตซาน ไมพบความแตกตางกัน แตกระดาษผสมไคโตซาน ความเขมขน 1 และ 2% และใชสัดสวน 0:1 
(ไมมีเยื่อกระดาษ) มีความชื้นสูงที่สุด 

สําหรับสมบัติการปองกันเชื้อราของกระดาษผสมไคโตซาน พบวา ในวันที่ 14 ของการทดลอง กระดาษผสมไคโตซาน
ทุกความเขมขน สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได แตกระดาษผสมไคโตซาน ความเขมขน 2% สามารถปองกันการ
เจริญเติบโตของเชื้อราไดดีกวากระดาษผสมไคโตซาน ความเขมขน 1% และการผสมไคโตซานลงในกระดาษในสัดสวนที่สูงขึ้น
สามารถปองกันการเจริญของเชื้อราไดดีกวาการใชไคโตซานในสัดสวนที่นอยลง (Table 1) อยางไรก็ตามความสามารถในการ
ปองกันการเจริญเติบโตของเชื้อราในกระดาษผสมไคโตซานแตกตางกันตามชนิดของเชื้อราที่นํามาศึกษา โดยกระดาษผสมไค
โตซานสามารถปองกันการเจริญของ A. terreus ไดดีที่สุด รองลงมาคือ A. flavus และ A. niger ตามลําดับ 

 
วิจารณผล 

 กระดาษผสมไคโตซานสามารถปองกันการเจริญเติบโตของเชื้อรา สอดคลองกับงานวิจัยโดย Potinit (2000) ที่นํา
กระดาษที่ผสมไคโตซานมาใชปองกันเชื้อรา ซ่ึงเมื่อใชไคโตซานความเขมขนสูงขึ้น สามารถปองกันการเจริญเติบโตของเชื้อราได
ดียิ่งขึ้น สําหรับสมบัติทางกายภาพของกระดาษผสมไคโตซานที่มีคาความตานทานแรงฉีกขาดลดลง แตคาความตานทานแรง
ดึงเพิ่มขึ้น อาจเนื่องมาจากสารที่ผสมลงในกระดาษเกิดการสรางพันธะกันขึ้นทําใหคาความตานทานแรงฉีกขาดมีคาลดลง 
Laohakunjit และ Noomhorm (2004) สําหรับคุณสมบัติดานอื่นๆ เชน สี ความชื้น สอดคลองกับงานของ Lertsutthiwong 
(1997) ที่พบวา การผสมไคโตซานในกระดาษสงผลตอสมบัติของกระดาษ เชนเดียวกับงานวิจัยโดย Potinit (2000) และ 
Rinaudo (2006) ที่รายงานวา กระดาษผสมไคโตซานมีความตานทานการดูดซึมน้ําไดดี เนื่องจากหมูอะมิโน (NH2) ที่คารบอน
ตําแหนงที่ 2 ทําใหไคโตซานไมละลายน้ํา เมื่อปริมาณไคโตซานมากขึ้นจึงสงผลใหกระดาษที่ผสมไคโตซานสามารถปองกันน้ํา
ไดเพิ่มขึ้น  
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สรุป 
กระดาษผสมไคโตซาน โดยใชไคโตซานความเขมขน 2% สัดสวนของกระดาษ:ไคโตซาน เทากับ 1:1 มีประสิทธิภาพ

ในการปองกันการเจริญเติบโตเชื้อราทั้ง 3 ชนิด ทดสอบที่อุณหภูมิ 25๐C±5 ความชื้นสัมพัทธ 90%±5 โดยปองกันการ
เจริญเติบโตของเชื้อ A. terreus ไดดีที่สุด รองลงมาคือ A. flavus และ A. niger ตามลําดับ สําหรับคุณสมบัติของกระดาษที่
ผสมไคโตซานมีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีคาความตานทานแรงฉีกขาดลดลง แตคาความตานทานแรงดึงเพิ่มขึ้น และมีสีคลํ้าขึ้น 
แตมีความชื้นและการดูดซึมน้ําลดลง ดังนั้นควรนําไปใชประโยชนในผลิตภัณฑที่มีน้ําอยูในผลิตภัณฑสูง เชน ผลิตภัณฑอาหาร 
และในผักและผลไมสด เปนตน  
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Figure 1 Tearing Strength of the chitosan paper  
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Figure 2  Cobb test of the chitosan paper  

 
Table 1 Effect of printing paper mixed with chitosan on growth of the 3 fungi incubated on PDA for 14 days.  
 

Chitosan 
concentration (%) 

ratio 
chitosan: paper 

A. terreus 
(mm.) 

A. flavus 
(mm.) 

A. niger 
(mm.) 

1 1:0 10.00a 10.00a 10.00a 
 1:0.25 10.00a 9.67a 10.00a 
 1:0.5 9.00bc 9.67a 9.78a 
 1:0.75 8.11d 9.44a 9.78a 
 1:1 8.33cd 8.56b 9.67a 
 0:1 1.89g 3.56d 4.00d 
 P 9.78ab 9.56a 9.78a 

2 1:0 9.56ab 10.00a 10.00a 
 1:0.25 8.67cd 9.33a 9.89a 
 1:0.5 6.44e 8.22b 9.00b 
 1:0.75 4.44f 5.89c 5.22c 
 1:1 1.00h 1.67e 2.33e 
 0:1 1.11gh 1.89e 2.22e 
 P 9.78ab 9.56a 9.78a 

F-test  ** ** ** 
C.V. (%)  12.49 10.86 5.16 
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การศึกษาการเสริมสมุนไพรไทยตอสมรรถภาพการผลิตไกพ้ืนเมือง 
The Study on Thai Herbs Additional on Performance of Native Chickens Production 

 
ประวัติ  สมเปน1 สมศักดิ์  เจริญพันธ2 กฤษฎา บูรณารมย1 และศรนัยา  กําจัดภัย3 

Sompen, P.1, Charoenpan, S.2, Buranarom, K.1 and Kumjadpai, S.3 

 

Abstract 
The study on Thai herbs additional on performance in aspects of average dairy gain, feed conversion 

ratio, feed efficiency and rate of survival of native chickens production from early to 13 weeks old. There were dual 
studies, the first experiment was study on single Thai herbs powder, the creat (Andrographis paniculata), heart 
leaved mooseed (Tinospora tuberculata), common rhinacanthus (Rhinacantus nasutus) was studied in compared 
with Chlorotetracyclin by diluted in water of concentration of 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 and 0.5 mg/l. The result showed that 
all about herbs there were non significant difference in 4 aspects of performance. Particularly rate of survival by 
The Creat  and Chlorotetracyclin were nearly effective notable. The second experiment was study on Thai herbs 
ingredients formulated which fermented for a month and diluted in 3 levels 1.0, 2.0, 3.0 ml/l and 1.0 mg/l of 
Chlorotetracyclin in water additional as treatments. The result showed that there were significant differences in 
performance of average dairy gain and feed efficiency among treatments. Particularly 2.0 ml/l of herb ingredients 
and Chlorotetracyclin were also nearly effective notable and there were non significant differences in performance 
of feed conversion ratio and rate of survival. 
Keywords : Thai herbs, performance, native chickens 
 

บทคัดยอ 
การศึกษาการเสริมสมุนไพรไทยตอสมรรถภาพการผลิตไกพื้นเมืองในดาน อัตราการเจริญเติบโตตอวัน ประสิทธิภาพ

การเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และอัตราการรอดตาย ตั้งแตแรกเกิด ถึงอายุ 13 สัปดาห โดยการทดลองที่ 1 ใชสมุนไพรไทย
เชิงเดี่ยว ฟาทะลายโจร บอระเพ็ด และทองพันชั่ง ที่ระดับความเขมขนที่ 0.1  0.2  0.3  0.4 และ 0.5 มิลลิกรัมตอน้ํา 1 ลิตร 
เปรียบเทียบกับ ยาปฏิชีวนะ Chlorotetracyclin ความเขมขน 1.0 มิลลิลิตรตอน้ํา 1 ลิตร ละลายน้ําใหไกกิน พบวาสมรรถภาพ
การผลิตไกพื้นเมืองโดยใชสมุนไพรไมมีความแตกตางทางสถิติกับการใชยาปฏิชีวนะ การทดลองที่ 2 เปรียบเทียบผลการการใช
สมุนไพรเชิงตํารับที่ระดับความเขมขน 1.0  2.0  และ 3.0 มิลลิลิตรตอน้ํา 1 ลิตร และยาปฏิชีวนะ Chlorotetracyclin 1.0 
มิลลิกรัมตอน้ํา 1 ลิตรตอสมรรถภาพการผลิตไกพื้นเมืองพบวา อัตราการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใชอาหาร มีความ
แตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ  โดยเฉพาะไกพื้นเมืองที่ไดรับยาปฏิชีวนะ และสมุนไพรเชิงตํารับที่ระดับความเขมขน 1.0 
และ 2.0 มิลลิลิตรตอน้ํา 1 ลิตร มีอัตราการเจริญเติบโตสูงกวาสมุนไพรเชิงตนตํารับที่ระดับความเขมขน 3.0 มิลลิลิตรตอน้ํา 1
ลิตร  สําหรับประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร และอัตราการรอดชีวิต ไมมีความแตกตางทางสถิติ 
คําสําคัญ : สมุนไพรไทย สมรรถภาพการผลิต ไกพื้นเมือง 

 
คํานํา 

การนําพืชสมุนไพรมาใชเปนอาหารเสริมเล้ียงไกพื้นเมือง มีเหตุผลเนื่องจากสมุนไพรเปนพืชที่มีคุณคาใชบํารุงสุขภาพ
สัตว ปองกัน และรักษาโรคสัตว เชน ฟาทะลายโจรมีสารเคมีประกอบอยูหลายประเภท แตสารออกฤทธิ์มี 2 ชนิดคือ สารกลุม 
lactone ที่สําคัญไดแก andrographolide deoxyandrographolide และ neoandrographolide และสาร flavone ซึ่งสารตางๆ 
ดังกลาวมีฤทธิ์ในการฆาเชื้อแบคทีเรียที่เปนสาเหตุอาการทองเสีย ไดแก Escherichia coli และ Vibrio cholerae  สารออกฤทธิ์
ในบอระเพ็ดไดแก สารกลุม terpenoid เชน borapetoside A borapetoside B borapetol A tinocrisposide เปนตน และสาร
กลุม alkaloids เชน N-formylannonaine N-acetylnornuciferine และ picroretine เปนตน สารออกฤทธิ์ของทองพันชั่งไดแก 
rhinacanthin oxymethylanthra quinine และ quinone มีสรรพคุณในการรักษาโรค (สุนทรี, 2542) และการใชสมุนไพรเปน
                                                 
1 ภาควิชาเกษตรและสิ่งแวดลอม  คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสริุนทร 
2 ที่ปรึกษาคณะกรรมการเกษตรและสหกรณ  วุฒิสภา 
3 ศูนยวจิัยและบํารุงพันธุสัตวสุรินทร 
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การสนับสนุนสงเสริมใหประชาชนรูจักใชยาสมุนไพรในการรักษาโรคสัตว (สุนทรี, 2542) คณะผูวิจัยจึงตระหนักถึงความสําคัญ
ในการเลี้ยงและสุขาภิบาลปองกันโรคไกพื้นเมือง โดยการนําเอาสมุนไพรพื้นบาน และภูมิปญญาชาวบานมาใชในการเลี้ยงสัตว  
เพื่อลดปญหาการตายจากโรคระบาดของไกพื้นเมือง ซึ่งโดยใชวัตถุดิบที่หาไดงายในทองถิ่นทดแทนยาปฏิชีวนะ และ
พัฒนาการเลี้ยงไกพื้นเมืองใหกาวหนาตอไปในอนาคต ซึ่งอาจกอเกิดประโยชนแกการเลี้ยงไกพื้นเมือง ทําใหสามารถผลิต ไก
อินทรียไดเปนอยางดี  ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสมุนไพรเชิงเดี่ยว เชิงตํารับ ในการเสริม
สมรรถภาพการผลิตไกพื้นเมือง 

  
อุปกรณและวิธีการ 

ไกพื้นเมืองอายุ 1 สัปดาห  (คละเพศ) ในการทดลองที่ 1 จํานวน 400 ตัว และงานทดลองที่ 2 จํานวน 240 ตัว เตรียม
คอกเลี้ยงขนาด 1X2 เมตร จํานวน 40 คอก เริ่มทดลองตั้งแตวันที่ 5 ตุลาคม 2547 ถึง 31 พฤษภาคม 2548 ทดลอง ณ ฟารม
เล้ียงสัตวปก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร แบงงานทดลองออกเปนงานทดลองที่ 1 ศึกษาผล
ของการเสริมสมุนไพรไทยเชิงเดี่ยวที่มีผลตอสมรรถภาพการผลิตไกพื้นเมือง โดยจัดแผนการทดลอง 4 x 5 Factorial in RCBD 
ปจจัย A มี 4 ระดับ ไดแก ยาปฏิชีวนะ Chlorotetracyclin ฟาทะลายโจร บอระเพ็ด และทองพันชั่ง ปจจัย B มี 5 ระดับ ความ
เขมขน โดยละลายปจจัย A ในน้ําใหไกกินในระดับ 0.1 0.2 0.3 0.4 และ 0.5 กรัมตอน้ํา 1 ลิตร งานทดลองที่ 2 ศึกษาผลของ
การเสริมสมุนไพรไทยเชิงตํารับที่มีผลตอสมรรถภาพการผลิตไกพื้นเมือง โดยทําการวางแผนการทดลองแบบสุมตลอด 
(Completely Randomized Desing (CRD)) มี 4 ทรีทเมนต คือ ยาปฏิชีวนะ Chlorotetracyclin 1.0 มิลลิลิตรตอน้ํา 1 ลิตร กับ
ตํารับสมุนไพร ซึ่งประกอบดวย บอระเพ็ด + ฟาทะลายโจร + กระเทียม + น้ําตาลทรายแดง 5 กิโลกรัม หมักนาน 1 เดือน แลว
ผสมในน้ําใหไกกินในระดับ 1.0 2.0 และ 3.0 มิลลิลิตรตอน้ํา 1 ลิตร ทําการเก็บขอมูลอัตราการเจริญเติบโตตอตัวตอวัน 
(average dairy gain; ADG) ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (feed conversion ratio (FCR)) ประสิทธิภาพการใช
อาหาร (feed efficiency; FE) และอัตราการรอดชีวิตของไก ในชวงการเจริญเติบโตของไกพื้นเมือง ในระหวางสัปดาหที่ 8-12 

 

ผลและวิจารณ 
การศึกษาการเสริมสมุนไพรไทยเชิงเดียวเปรียบเทียบกับการใชยาปฏิชีวนะ ที่มีผลตอสมรรถภาพการผลิตไกพื้นเมือง 

อัตราการเจริญเติบโตตอตัวตอวัน ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ ประสิทธิภาพการใชอาหาร อัตราการรอดชีวิต  
พบวาไมแตกตางกันทางสถิติ แตฟาทะลายโจร และทองพันชั่งมีแนวโนมมีประสิทธิภาพดี ควรใชในระดับ 0.2 ถึง 0.3 กรัมตอ
น้ํา 1 ลิตร  และพบวาการใชฟาทะลายโจรในระดับสูง เพื่อเสริมในน้ําดื่ม จะทําใหมีอัตราการรอดชีวิตสูงเทากับการใชยา
ปฏิชีวนะ (Table 1) การศึกษาการเสริมสมุนไพรไทยเชิงตํารับ ที่ระดับ 1.0 2.0 และยาปฏิชีวนะ 1.0 มิลลิลิตรตอน้ํา 1 ลิตรทํา
ใหอัตราการเจริญเติบโตตอวัน และประสิทธิภาพการใชอาหารของไกพื้นเมือง มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กับ
การเสริมสมุนไพรเชิงตํารับ ที่ระดับ 3.0 มิลลิลิตรตอน้ํา 1 ลิตร สวนประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ  และอัตราการรอด
ตาย พบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ แตมีแนวโนมวาการเสริมดวยยาปฏิชีวนะมีแนวโนมอัตราการรอดชีวิตสูงกวา การใช
สมุนไพรเชิงตํารับ (Table  2) 

สมุนไพรเชิงเดี่ยว ใหสมรรถภาพการผลิตไกเนื้อที่ใกลเคียงกับยาปฏิชีวนะสอดคลองกับ กุศล และวรรณพร (2536)  ลู
ซี่ (2545) และ พัชรีวรรณ และคณะ (2547) ไดเสนอไว โดยเฉพาะฟาทะลายโจร และทองพันชั่ง มีคุณสมบัติที่ทดแทนยา
ปฏิชีวนะได สําหรับสมุนไพรเชิงตํารับใหสมรรถภาพการผลิตไกเนื้อที่ใกลเคียงกับยาปฏิชีวนะ ซึ่งคลายกับงานวิจัยของจินตนา 
(2547)  และ Samarasinghe และ Wenk (2005) โดยเฉพาะตํารับที่ใชละลายน้ําดื่ม 1.0 และ 2.0 มิมิลลิตร ตอน้ํา 1 ลิตร มี
คุณสมบัติที่ทดแทนยาปฏิชีวนะได 
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Table 1  สมรรถภาพการเจริญเติบโตของไกพื้นเมืองที่เล้ียงโดยเสริมสมุนไพรและยาปฏิชีวนะในระหวางไกมีอายุ 8-12 สัปดาห 
 

ระดับความเขมขน (กรัมตอน้ํา 1 ลิตร) สมรรถภาพการเจริญเติบโต 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

%C.V. 

ยาปฏิชีวนะ 16.63 20.29 17.46 17.61 17.87 
ฟาทะลายโจร 19.30 18.21 17.72 17.44 19.87 
บอระเพ็ด 16.64 17.78 16.64 17.84 17.35 

อัตราการ
เจริญเติบโต 
ตอวัน  
(กรัม/ตัว/วัน)  ทองพันชั่ง 17.86 17.70 20.03 18.97 18.86 

9.18 

ยาปฏิชีวนะ 3.70 3.09 3.53 3.53 3.46 
ฟาทะลายโจร 3.25 3.38 3.45 3.52 3.09 
บอระเพ็ด 3.69 3.45 3.69 3.45 3.59 

ประสิทธิ 
ภาพการ
เปล่ียนอาหาร
เปนเนื้อ ทองพันชั่ง 3.48 3.50 3.11 3.25 3.30 

8.95 

ยาปฏิชีวนะ 27.05 32.45 28.40 28.72 28.87 
ฟาทะลายโจร 30.73 29.55 29.58 28.30 32.32 
บอระเพ็ด 27.04 28.87 27.04 29.04 27.84 

ประสิทธิภาพ
การใชอาหาร 
(%)  

ทองพันชั่ง 29.11 28.85 32.14 30.69 30.44 

9.07 

ยาปฏิชีวนะ 27.05 32.45 28.40 28.72 28.87 
ฟาทะลายโจร 30.73 29.55 29.58 28.30 32.32 
บอระเพ็ด 27.04 28.87 27.04 29.04 27.84 

อัตราการรอด
ชีวิต (ตัว)  

ทองพันชั่ง 29.11 28.85 32.14 30.69 30.44 

13.60 

 

สรุป 
การเสริมสมุนไพรไทยเชิงเดี่ยวมีผลตอสมรรถภาพการผลิตไกพื้นเมืองไมแตกตางกันทางสถิติกับยาปฏิชีวนะ สมุนไพร

ที่ใชไดผลดี ไดแก ฟาทะลายโจร และทองพันชั่ง ในระดับที่ 0.2 ถึง 0.3 กรัมตอน้ํา 1 ลิตร การเสริมสมุนไพรไทยเชิงตํารับที่ระดับ 
1.0 และ 2.0 มิลลิลิตรตอน้ํา 1 ลิตร มีผลตอสมรรถภาพการผลิตไกพื้นเมืองไมแตกตางกันทางสถิติกับการใชยาปฏิชีวนะ  
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Table 2  อัตราการเจริญเติบโต (กรัมตอตัวตอวัน) ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อประสิทธิภาพการใชอาหาร (%) และ 
 อัตราการรอดชีวิตของไกพื้นเมืองที่เล้ียงโดยเสริมตํารับสมุนไพรที่ระดับความเขมขนตางๆ เปรียบเทียบกับการเสริม 
 ดวยยาปฏิชีวนะ chloroteracyclin ในขณะที่ไกมีอายุ 8-12 สัปดาห 
 

ทรีตเมนต 
สมรรถภาพการเจริญ 

เติบโต 
Chloroteracyclin 
1.0 มิลลิลิตรตอ
น้ํา 1 ลิตร 

ตํารับสมุนไพร 
1.0 มิลลิลิตรตอ
น้ํา 1 ลิตร 

ตํารับสมุนไพร 
2.0 มิลลิลิตรตอ
น้ํา 1 ลิตร 

ตํารับสมุนไพร 
3.0 มิลลิลิตรตอ
น้ํา 1 ลิตร 

% C.V. 

อัตราการเจริญเติบโต 19.25a 18.31ab 18.03ab 17.40b 4.49 
ประ สิทธิ ภาพการ เปลี่ ยน
อาหารเปนเนื้อ 

3.16  3.28  3.36  3.42  4.15  

ประสิทธิภาพการใชอาหาร 28.90a 27.32ab 27.09ab 26.18b 4.48 
อัตราการรอดชีวิต  12.75  12.25  12.25  12.25  8.41 

หมายเหตุ  ตัวอักษรที่กํากับเหนือคาเฉลี่ยที่แตกตางกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
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ผลของรังสีตอคุณภาพทางจุลินทรียและฤทธิ์การตานเชื้อแบคทีเรียในฟาทะลายโจร และขมิ้นชนั 
Effect of Gamma Radiation on Microbial Quality and Antibacterial Activity in Andrographis paniculata  

(Burm. f ) Wall.ex Nees and  Curcuma longa L. 
 

สุชาดา พงษพัฒน1  จารุรัตน เอี่ยมศิริ1  จารุณีย ทองผาสุก1 และสุรศักดิ์ สัจจบุตร1 
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Abstract 

  The effect of gamma irradiation at 0, 3 and 6 kGy on the microbial quality in Andrographis paniculata 
(Burm. f) Wall.ex Nees and Curcuma longa L. from producer in Phung-nga Province was studied. The result  
revealed that the total bacterial count was decrease as increasing dose. The total yeast and mold and pathogens 
contaminating in the samples were eliminated by irradiation at the dose of 3 and 6 kGy, respectively. The 
antibacterial activity of ethanolic extract from irradiated Andrographis paniculata (Burm. f) Wall.ex Nees and  
Curcuma longa L. at doses 0 and 10 kGy  was also studied. The  MIC of ethanolic extract from Andrographis 
paniculata (Burm. f) Wall.ex Nees irradiated at 0 and 10 kGy against S. aureus were 50.75 and 59.80 mg/ml, 
respectively, which were significantly different (p<0.05). The ethanolic extract from the irradiated Curcuma longa 
L. was able to reduce amount of S. aureus, partially.  
Keywords : medicinal herb, gamma radiation, microbial quality, antibacterial activity 

 
 

บทคัดยอ 
การศึกษาผลของรังสีแกมมาตอปริมาณจุลินทรียในฟาทะลายโจร และขมิ้นชันจากผูผลิตในจังหวัดพังงา โดยฉายรังสี

ตัวอยางที่ปริมาณ 0 3 และ 6 กิโลเกรย ผลการตรวจคุณภาพดานจุลินทรียพบวาปริมาณเชื้อแบคทีเรียทั้งหมดจะลดลงตาม
ปริมาณรังสีที่เพิ่มขึ้น การฉายรังสีที่ปริมาณ 3 กิโลเกรย สามารถทําลายเชื้อราและยีสตที่ปนเปอนในตัวอยางไดหมด และการ
ฉายรังสีปริมาณ 6 กิโลเกรย สามารถลดปริมาณเชื้อกอโรคในตัวอยางลงไดหมด สวนการศึกษาผลของรังสีตอฤทธิ์การตานเชื้อ 
E. coli S. aureus และ P. aeruginosa ของสารสกัดหยาบดวยเอทิลแอลกอฮอลจากฟาทะลายโจรและขมิ้นชัน พบวาสารสกัด
จากฟาทะลายโจรที่ผานการฉายรังสีปริมาณ 0 และ 10 กิโลเกรย แสดงฤทธิ์ตานเชื้อ S. aureus โดยใหคา MIC ตอ S. aureus 
เทากับ 50.75 และ 59.80 มก./มล. ตามลําดับ ซึ่งแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สวนสารสกัดจากขมิ้นชันที่ผาน
การฉายรังสีปริมาณ 0 และ 10 กิโลเกรย สามารถลดปริมาณเชื้อ S. aureus  ไดเพียงบางสวน  
คําสําคัญ : สมุนไพร รังสีแกมมา คุณภาพทางจุลินทรีย ฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรีย  
  

คํานํา 
  ปจจุบันผลิตภัณฑจากธรรมชาติกําลังไดรับความนิยม  เนื่องจากสมุนไพรไทยบางชนิดมีคุณสมบัติในการตาน
เชื้อจุลินทรีย  (ปทมาวดี, 2542) และมีสารออกฤทธิ์อื่นๆ ที่เปนประโยชน  จึงไดมีการนําสมุนไพรไทยมาผลิตเปนยาสมุนไพร
อยางแพรหลาย ขอมูลเบื้องตนจากโครงการศึกษาสถานภาพและทิศทางการฆาเชื้อในผลิตภัณฑทางการแพทยดวยรังสี พบวา
สมุนไพรไทยรอยละ 20 ถึง 90  ประสบปญหาการปนเปอนเชื้อสูงกวามาตรฐาน (จารุณีย และสุวิมล, 2532) สําหรับปญหาการ
ปนเปอนเชื้อในยาสมุนไพรอาจเกิดจากการปนเปอนของวัตถุดิบที่ใชผลิตยา หรือการปนเปอนระหวางกระบวนการผลิต การ
ปนเปอนของวัตถุดิบนั้นสามารถควบคุมไดโดยคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี สวนการปนเปอนในระหวางกระบวนการผลิตนั้น 
สาเหตุสวนใหญมาจากขั้นตอนการบรรจุยา (จารุณีย และสุวิมล, 2532) ปญหาเหลานี้อาจแกไขไดโดยควบคุมมาตรฐานการ
ผลิตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการที่ดี (Good Manufacturing Practice; GMP) แตเนื่องจากผูประกอบการบางรายมี
ขอจํากัดในการปฏิบัติตามหลัก GMP จึงจําเปนตองนําเทคโนโลยีอื่นๆ มาใชแกปญหา รังสีแกมมาจากตนกําเนิด Co-60 หรือ    
Cs-137 สามารถฆาเชื้อจุลินทรียไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการใชเทคโนโลยีการฉายรังสีเพื่อลดปริมาณจุลินทรียที่ปนเปอน 
 
1 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน), 16 ถ. วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตจุักร กทม. 10900 
1 Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization), 16 Vibhavadi Rangsit Rd., Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900 
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ในยาสมุนไพร  จึงนาจะเปนอีกทางเลือกหนึ่งของการแกปญหาของกลุมผูประกอบการ รวมทั้งเปนการเพิ่มความปลอดภัยใหแก
ผูบริโภค งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของรังสีตอคุณภาพทางจุลินทรีย และฤทธิ์การตานเชื้อจุลินทรียในฟาทะลายโจร
และขมิ้นชัน เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการศึกษาวิจัยและพัฒนาคุณภาพสมุนไพรไทยตอไปในอนาคต 
 

อุปกรณและวิธีการ 
1. การศึกษาผลของรังสีตอคุณภาพทางจุลินทรียของฟาทะลายโจร (Andrographis paniculata (Burm. f) Wall.ex Nees)  
และขมิ้นชัน (Curcuma longa L.) 
    โดยนําผงฟาทะลายโจร และขมิ้นชัน จากผูผลิตในจังหวัดพังงา มาฉายรังสีแกมมาที่ปริมาณรังสี 0 3 และ 6 กิโลเกรย 
ดวยเครื่องฉายรังสี Gamma cell 220 excel ที่สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ และตรวจวิเคราะหคุณภาพทางจุลินทรีย โดย
ตรวจหาจํานวนของจุลินทรียตางๆ ดังตอไปนี้คือ เชื้อแบคทีเรียทั้งหมด (Total viable bacterial count) ราและยีสต 
Salmonella spp. Bacillus cereus Clostridium perfringens  Coliform bacteria  Escherichia coli และ Staphylococcus 
aureus ตามวิธีของ Association of Official Analytical Chemists (AOAC,1990)  
2.  การศึกษาผลของรังสีตอฤทธิ์การตานเชื้อจุลินทรียในฟาทะลายโจร (Andrographis paniculata (Burm. f) Wall.ex Nees)  
และขมิ้นชัน (Curcuma longa L.) 

2.1 การเตรียมตัวอยางสมุนไพร 
นําตัวอยางผงฟาทะลายโจรและขมิ้นชัน จากผูผลิตในจังหวัดพังงา นําไปอบแหงที่ 60OC จนน้ําหนักคงที่ บดเปน

ผงละเอียดดวยเครื่องบด แบงตัวอยางสวนหนึ่งไปฉายรังสีแกมมา โดยเลือกปริมาณรังสีที่ 10 กิโลเกรย ทั้งนี้เนื่องจากเปน
ปริมาณรังสีสุงสุดที่องคการอนามัยโลก องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ และทบวงการพลังงานปรมาณูระหวาง
ประเทศอนุญาตใหฉายอาหารไดอยางปลอดภัย (WHO, 1981) 
 2.2  การเตรียมสารสกัดหยาบจากฟาทะลายโจร และขมิ้นชัน  

 ชั่งตัวอยาง 25 กรัม เติมเอทิลแอลกอฮอล 95% เขยาบนเครื่องเขยาที่ความเร็ว 90 รอบตอนาที ทิ้งไวคางคืน กรอง
ผานกระดาษกรอง เก็บสวนที่กรองได ทําการสกัดซ้ําครั้งที่สอง ผสมสวนที่กรองไดเขาดวยกัน นําไประเหยเอทิลแอลกอฮอลออก
จนหมดดวยเครื่อง Rotary evaporator เก็บสารสกัดหยาบในตูดูดความชื้น  
 2.3  การทดสอบฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดหยาบจากฟาทะลายโจร และขมิ้นชัน 
 ละลายสารสกัดหยาบที่ทราบน้ําหนักแนนอนในสารละลาย Dimethyl sulfoxide (DMSO) ที่มีความเขมขน 10%
โดยปริมาตร และทําการปลอดเชื้อสารละลายโดยกรองผานกระดาษกรองขนาด 45 ไมครอน นําสวนที่กรองไดมาทดสอบฤทธิ์
ตานเชื้อแบคทีเรีย 3 สายพันธุ ไดแก Escherichia coli  Staphylococcus aureus  และ Psuedomonas aeruginosa โดยวิธี  
Broth dilution method รายงานคาที่ไดเปน Minimal inhibitory concentration (MIC) ของสารสกัดที่มีฤทธิ์ตานเชื้อตอเชื้อแต
ละชนิด (ภาควิชาจุลชีววิทยา, 2531) 

 
ผลและวิจารณ 

1. การศึกษาผลของรังสีตอคุณภาพทางจุลินทรียของฟาทะลายโจร (Andrographis paniculata (Burm. f) Wall.ex Nees)  
และขมิ้นชัน (Curcuma longa L.) 
  จากการทดลองฉายรังสีฟาทะลายโจร และขมิ้นชันที่ปริมาณรังสี 0 3 และ 6 กิโลเกรย ดวยเครื่องฉายรังสี Gamma 
cell 220 excel ที่สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ผลการทดลองไดแสดงใน Table 1 พบวาปริมาณเชื้อแบคทีเรียทั้งหมดจะลดลง
ตามปริมาณรังสีที่เพิ่มขึ้น การฉายรังสีที่ปริมาณ 3 กิโลเกรย สามารถทําลายเชื้อราและยีสตที่ปนเปอนในตัวอยางไดหมด สวน
เชื้อ Bacillus cereus และ Coliform Bacteria  ซึ่งเปนเชื้อกอโรคที่ตรวจพบในตัวอยางนั้น สามารถกําจัดไดโดยการฉายรังสีที่ 
3 และ 6 กิโลเกรยตามลําดับ   
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Table 1   Effect of gamma irradiation on microbial quality of Andrographis paniculata (Burm. f) Wall.ex Nees 
       and Curcuma longa L. 
 

 Andrographis paniculata 
(Burm.f) Wall.ex Nees 

Curcuma longa L. 

Microbiological counts 0 kGy 3 kGy 6 kGy 0 kGy 3 kGy 6 kGy 
Total Bacterial Count  
(CFU/g) 

4.0x106
  3.8x104

  1.2x103
 Est 1.0x105

 Est 6.3x103
 Est 5.5x101

Est 

Total Yeast &Mold 
(CFU/g) 

8.5x101
 Est <1Est <1Est 4 Est 1 Est <1Est 

Coliform Bacteria 
(MPN/g) 

>1100 43 <3 <3 <3 <3 

Escherichia coli 
(MPN/g) 

<3 <3 <3 <3 <3 <3 

Salmonella spp. Absent Absent Absent Absent Absent Absent 
Staphylococcus 
aureus (MPN/g) 

<3 <3 <3 <3 <3 <3 

Bacillus cereus 
(MPN/g) 

3.6 <3 <3 3 <3 <3 

Clostridium 
perfringens (MPN/g) 

<3 <3 <3 <3 <3 <3 

 
2. การศึกษาผลของรังสีตอฤทธิ์การตานเชื้อจุลินทรียในฟาทะลายโจร (Andrographis paniculata (Burm. f) Wall.ex Nees) 
และขมิ้นชัน (Curcuma longa L.) 
  ผลการทดสอบฤทธิ์การตานเชื้อของสารสกัดหยาบของฟาทะลายโจร และขมิ้นชัน โดยวิธี Broth dilution method ดัง
แสดงใน Table 2 พบวาสารสกัดหยาบจากฟาทะลายโจรที่ฉายรังสีปริมาณ 0 และ 10 กิโลเกรย แสดงฤทธิ์ตานเชื้อ S. aureus 
โดยใหคา MIC ตอ S. aureus เทากับ 50.75 และ 59.80 มก./มล.ตามลําดับ สวนสารสกัดจากขมิ้นชันที่ฉายรังสีปริมาณ 0 
และ 10 กิโลเกรย แสดงฤทธิ์ตานเชื้อ S. aureus ได แตเนื่องจากปริมาณสูงสุดของสารสกัดที่เตรียมไดไมสามารถลดปริมาณ
เชื้อ S. aureus ลงไดทั้งหมด แตสามารถลดไดเพียงบางสวน ดังนั้นจึงไมสามารถรายงานคา MIC ของตัวอยางขมิ้นชันได 
 
Table 2  Effect of gamma irradiation on antibacterial activity of of Andrographis paniculata (Burm. f) Wall.ex Nees 
   and Curcuma longa L. 
 

Minimal inhibitory concentration (mg/ml) Samples Dose 
(kGy) E. coli S.  aureus P. aeruginosa 

Andrographis paniculata 
(Burm. f) Wall.ex Nees 

0 
10 

- 
- 

50.75* 
59.80* 

- 
- 

Curcuma longa L. 0 
10 

- 
- 

+ 
+ 

- 
- 

-  :  non inhibited bacterial growth  
+ :  partially inhibited bacterial growth 
* :  significant difference p< 0.05 
 
 



74     ผลของรังสีตอคุณภาพทางจุลินทรีย                            ปที่ 40 ฉบับที่ 1 (พิเศษ) มกราคม-เมษายน 2552                     ว. วิทยาศาสตรเกษตร                      

สรุป 
1.  การฉายรังสีฟาทะลายโจรที่ปริมาณ 6 กิโลเกรย เปนปริมาณรังสีที่เหมาะสมในการควบคุมปริมาณเชื้อจุลินทรียกอโรค  
2. คา MIC ของฟาทะลายโจร ที่ฉายรังสี 10 กิโลเกรยตอเชื้อ S. aureus มีคาเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อ 
    เทียบกับฟาทะลายโจรที่ไมฉายรังสี  แสดงใหเห็นวาประสิทธิภาพการตานเชื้อลดลงเพียงเล็กนอย 
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การทดสอบฤทธิ์ตานเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) สาเหตุโรคแอนแทรคโนสมะมวง 
ของสารสกัดจากพืชสมุนไพรดวยตัวทําลายที่แตกตางกัน 

Antifungal activities from Different Solvent Extracts of Medicinal Plants Against                         
Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Causal Organism of Mango Anthracnose Disease 

 
วิไลรตัน ศรีนนท1 ธีรพล วันทิตย2 และเกษม สรอยทอง3 

Srinon, W.1, Wuntid, T.2 and Soytong, K.3 
 

Abstract 
 Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) was isolated and identified as causal organism of mango 
anthracnose disease. Efficacy of ten medicinal plant extracts were used to against the pathogen by mixing potato 
dextrose agar (PDA) with the extract at the concentrations of 50, 500, 5000, 10000 and 20000 µg/ml and PDA 
without the extract was control (0 µg/ml). All plant extracts, in different solvents significantly (P=0.01) inhibited 
spore production of the pathogen at high concentration. Mostly extract of Alpinia galangal were extracted with 
hexane, dichloromethane, ethyl acetate, acetone and ethanol had a great antifungal effect against pathogenic 
fungi [100% spore inhibition (up to 5000 µg/ml)] followed by same solvents extracts of Allium sativum and Piper 
chaba (leaf) (82.50-100%). Furthermore, extracts of P. chaba (fruit), Cymbopogon citratus, Bambusa spp. and 
Chromolaena odorata were extracted with low and moderated polarity solvents at 5000 µg/ml were also highly 
effective against the pathogen tested (100%), except hexane extracts of Bambusa spp. and C. odorata. In most 
cases, Allium cepa extracted by dichloromethane and acetone, Zingiber offcinale and Calotropis gigantean (leaf) 
extracted by ethyl acetate and acetone showed good results in their inhibition at concentration levels in the range 
of 10000 – 20000 µg/ml (except water extracts of onion and ginger). Hyptis suaveolens and C. gigantean (flower) 
extracts mostly exhibited moderate to low inhibitory effect on the pathogen.  
Keywords : antifungal activities, inhibitory effect, medicinal plants, Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) 
 

บทคัดยอ 
 เชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะมวง พบวา มีสาเหตุมาจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) 
การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพร 10 ชนิด โดยใชสารสกัดผสมลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ potato dextrose 
agar (PDA) 5 ระดับความเขมขน คือ 50 500 5000 10000 และ 20000 µg/ml และไมผสมสารสกัด (0 µg/ml) พบวา สารสกัด
จากพืชทุกชนิด ที่สกัดดวยตัวทําละลายตางชนิดกัน สามารถยับยั้งการสรางสปอรของเชื้อโรคได ซึ่งมีความแตกตางกันทางสถิติ
อยางมีนัยสําคัญยิ่ง (P=0.01) เมื่อความเขมขนสูงขึ้น โดยพบวา สารสกัดจากขา ที่สกัดดวย hexane dichloromethane ethyl 
acetate  acetone และ ethanol มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อโรคได 100 เปอรเซ็นต รองลงมา ไดแก สารสกัดกระเทียม และใบดีปลี 
ที่สกัดดวยตัวทําละลายดังกลาว (82.50-100%) ที่ความเขมขน 5000 µg/ml ขึ้นไป นอกจากนี้สารสกัดผลดีปลี ตะไคร หนอไม 
และสาบเสือ ที่สกัดดวยตัวทําละลายที่มีขั้วนอยถึงปานกลางบางชนิด ที่ความเขมขน 5000 µg/ml ยับยั้งเชื้อโรคได 100 
เปอรเซ็นต เชนเดียวกัน ยกเวนสารสกัดหนอไมและสาบเสือ ที่สกัดดวย hexane ทุกความเขมขนยับยั้งไดนอย สารสกัด
หอมหัวใหญ ที่สกัดดวย dichloromethane และ acetone ที่ความเขมขน 10000-20000 µg/ml รวมทั้งสารสกัดจากขิง และใบ
รัก ที่สกัดดวย ethyl acetate และ acetone มีผลยับยั้งไดดี ยกเวนสารสกัดจากหอมหัวใหญและขิงที่สกัดดวยน้ํา ในขณะที่สาร
สกัดจากกะเพราปา และดอกรัก ยับยั้งไดดีในตัวทําละลายบางชนิดเทานั้น แตสวนใหญใหผลยับยั้งระดับปานกลาง และต่ํา   
คําสําคัญ : ฤทธิ์ตานทานเชื้อรา ประสิทธิภาพในการยับยั้ง พืชสมุนไพร เชื้อราสาเหตุของโรคแอนแทรคโนส 
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คํานํา 
โรคแอนแทรคโนสที่เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) เปนปญหาสําคัญที่พบมากในการผลิต

มะมวงใหมีคุณภาพดี นอกจากทําความเสียหายใหกับผลมะมวงแลวยังทําลายพืชเศรษฐกิจอื่นจํานวนมาก การควบคุมโรคโดย
ใชสารปองกันกําจัดโรคพืชในการกําจัดโรคนี้เปนจํานวนมาก ทําใหมีสารพิษตกคางในผลผลิต สงผลกระทบตอผูบริโภค และ
สภาพแวดลอม ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญอีกหนึ่งประการที่ทําใหเกิดปญหาภาวะโลกรอน (Global warming) ในปจจุบันจากปญหา
ดังกลาวนักวิจัยทั่วโลกจึงไดพัฒนาวิธีการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธีขึ้นมาทดแทน เชน การนําพืชสมุนไพรมาใชในการกําจัดโรค
พืช มีรายงานการใชสารสกัดจากพืชอีกหลายชนิดที่ใชในการควบคุมโรคพืชไดผลสําเร็จ (Abad et al., 2007) การทดลองนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อทดสอบฤทธิ์ตานเชื้อรา C. gloeosporioides (Penz.) ของสารสกัดจากพืชสมุนไพรดวยตัวทําลายที่แตกตาง
กัน เพื่อเปนแนวทางในการนําสารสกัดจากพืชชนิดอื่นๆ ไปประยุกตใชกําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธีตอไป  

 
อุปกรณและวิธีการ 

   แยกเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสจากผลมะมวง โดยวิธีการ tissue transplanting แลวทดสอบความสามารถการ
เกิดโรค ตามสมมติฐานของ Koch เตรียมสารสกัดหยาบ (crude extract) จากพืชสมุนไพร 10 ชนิด ไดแก กระเทียม (Allium 
sativum L. : bulb) ขา (Alpinia galanga Swartz.: rhizome) ขิง (Zingiber offcinale Rosc.: rhizome) ดีปลี (Piper chaba 
Vahl.: leaf ; fruit) ตระไคร (Cymbopogon citratus Stapf.: basal; leaf) หอมหัวใหญ (Allium cepa  L.: bulb) หนอไม 
(Bambusa spp.: shoots) สาบเสือ (Chromolaena odorata L.: leaf) กะเพราปา (Hyptis suaveolens Poit.: leaf) และ รัก 
(Calotropis gigantean R.Br.ex Ait.: leaf; flower) ดวยตัวทําละลาย 7 ชนิด ไดแก hexane dichloromethane ethyl acetate 
acetone ethanol methanol และน้ํากลั่น โดยการนําพืชแหงสับหรือบดเปนชิ้นเล็กๆ แชดวยตัวทําละลายตางๆ ในปริมาตร 1:5 
(v/v) เปนเวลา 48 ชั่วโมง กรองแยกกากกับสารละลาย นําไปกลั่นดวย rotary vacuum evaporator การทดสอบฤทธิ์ตานเชื้อรา 
C. gloeosporioides (Penz.) ทําการทดลองแบบ CRD โดยใชอาหารเลี้ยงเชื้อ potato dextrose agar (PDA) ที่ผสมสารสกัด
พืชสมุนไพรแตละชนิด ที่ความเขมขน; 50 500 5000 10000 และ 20000 µg/ml และไมผสมสารสกัด (0 µg/ml) โดยวิธี 
Poison food technique เปนเวลา 7 วัน ตรวจผลโดยการนับจํานวนสปอร แลวนําคาที่ไดมาคํานวณหาเปอรเซ็นตยับยั้งการ
สรางสปอร (% Spore Inhibition) นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหคาความแปรปรวนทางสถิติ โดยเปรียบเทียบแบบ Duncan’s 
Multiple Range Test (DMRT) ที่ P=0.01 
 

 โดยที่ SC = จํานวนสปอรของเชื้อโรคที่ 0 µg/ml 
          ST = จํานวนสปอรของเชื้อโรคในแตละความเขมขน 

 
ผลและวิจารณ 

  จากการแยกเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสของผลมะมวง ตรวจสอบแลว พบวา เปนเชื้อรา C. gloeosporioides 
(Penz.) (Kuo, 2001) การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดจากพืชในการตานเชื้อ C. gloeosporioides พบวา สารสกัดจากพืชทุกชนิด 
สามารถยับยั้งการสรางสปอรเชื้อราสาเหตุโรคไดดีแตกตางกัน สวนมากตัวทําละลายที่มีขั้วนอยและปานกลางสงผลใหสารสกัด
ยับยั้งเชื้อโรคไดดี เปอรเซ็นตยับยั้งการสรางสปอรมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (P=0.01) เมื่อความเขมขน
สูงขึ้น (Table 1) โดยพบวา สารสกัดที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อโรคไดดีที่สุด 100 เปอรเซ็นต ที่ความเขมขน 5000 µg/ml ขึ้นไป 
ไดแก สารสกัดจากขา ที่สกัดดวย hexane  dichloromethane  ethyl acetate  acetone และ ethanol สารสกัดจากกระเทียม 
ใบดีปลี ที่สกัดดวย hexane  dichloromethane  ethyl acetate และ acetone สารสกัดจากผลดีปลี ที่สกัดดวย acetone และ 
ethanol สารสกัดจากตะไคร ที่สกัดดวย hexane และ dichloromethane สารสกัดจากหนอไม และสาบเสือ ที่สกัดดวย ethyl 
acetate และ acetone ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ Trikarunasawat และ Korpraditskul (2002) ที่รายงานวา สารออกฤทธิ์ใน
พลูและกานพลูเปนสารที่มีขั้วปานกลางและขั้วนอย สามารถยับยั้งเชื้อสาเหตุโรคขิงเนาได นอกจากนี้ยังมีรายงานเกี่ยวกับการ
ใชสารสกัดจากขา กระเทียม ดีปลี และตระไคร ที่สกัดดวยตัวทําละลายชนิดตางๆ เชน hexane และ chloroform ฯลฯ สามารถ
ยับยั้งเชื้อสาเหตุโรคได (Vuddhakul et al., 2007; Chand และ Singh, 2005; Lee et al., 2001; Nwachukwu และ 
Umechuruba, 2001) สวนการใชสารสกัดจากหนอไมเปนรายงานการกําจัดเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสไดครั้งแรกในการ
ทดลองครั้งนี้ ซึ่งทั่วโลกมีรายงานการวิจัยการใชสารสกัดนี้ดานโรคพืชนอยมาก นอกจากนี้สารสกัดจากหอมหัวใหญ ที่สกัดดวย 
dichloromethane และ acetone ที่ความเขมขน 10000-20000 µg/ml รวมทั้งสารสกัดจากขิง และใบรัก ที่สกัดดวย ethyl 
acetate และ acetone มีผลยับยั้งไดดี (100%) ยกเวนสารสกัดจากหอมหัวใหญและขิงที่สกัดดวยน้ํา ทั้งนี้เพราะน้ํามีขอดอย 
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คือ สามารถละลายองคประกอบที่ไมตองการออกมาไดมาก และการใชอุณหภูมิสูงในการระเหยไลน้ําออกไป จะมีผลกระทบตอ
บทบาทของเอนไซมและสารออกฤทธิ์สําคัญในพืชนั้นๆ ได (รัตนา, 2547) รวมทั้งสารสกัดกะเพราปา ที่ใช dichloromethane, 
และ ethanol เปนตัวทําละลาย และสารสกัดดอกรัก ที่สกัดดวย dichloromethane  ethyl acetate และ acetone มีผลยับยั้ง
เชื้อโรคไดดี สวนมากใหผลยับยั้งปานกลาง และต่ํา ในขณะที่สารสกัดหอมหัวใหญ ที่สกัดดวยน้ํากลั่น และสารสกัดดอกรัก ที่
สกัดดวยตัวทําละลายบางชนิด ที่ความเขมขนสูงขึ้น มีผลกระตุนใหเชื้อรามีการสรางสปอรเพิ่มมากขึ้นนั้น อาจเนื่องมาจากสาร
สกัดจากพืชเหลานั้น มีสวนประกอบของสารที่เปนแหลงอาหารของเชื้อโรค จึงสงผลใหเชื้อโรคสรางสปอรเพิ่มมากขึ้น (รัตนา, 
2547) เชน สารสกัดจากถั่วเลนทิล หอมหัวใหญ หัวผักกาด และการเดนเครส (Demirci และ Dolar, 2006) ในขณะที่สารสกัด
จากเสนียด มะคําดีควาย และสบูดํา เมื่อใชที่ความเขมขนเหมาะสมก็สามารถยับยั้งเชื้อโรคได (Sivae et al., 2008) การ
เลือกใชชนิดของตัวทําละลาย ควรเลือกใชชนิดที่มีประสิทธิภาพดี หางาย ปริมาณมาก และราคาถูก เชน ethanol methanol 
และน้ํา เปนตน งานวิจัยนี้เปนแนวทางในการนําสารสกัดจากพืชสมุนไพรชนิดอื่นๆ มาใชในการกําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี 
ตลอดจนการศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัด เพื่อนําไปประยุกตใชในภาคสนาม รวมทั้งพัฒนาเปนชีวผลิตภัณฑที่มี
ประโยชนในดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการแพทยตอไป 

 
คําขอบคุณ 
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Table 1  Efficacy of medicinal plant extracts against spore production of C. gloeosporioides (Penz.). 
Spore inhibition (%)2/at the different concentrations (µg/ml) Plant extracts Solvents 
0 50 500 5000 10000 20000 

Hexane 0.00  51.87b1/ 54.59b 100.0a 100.0a 100.0a 
Dichloromethane 0.00 14.73c 74.06b 100.0a 100.0a 100.0a 
Ethyl acetate 0.00 75.87b 75.98b 100.0a 100.0a 100.0a 
Acetone 0.00 53.04b 90.85a 94.08a 94.45a 95.40a 
Ethanol 0.00 13.62b 83.35a 89.18a 93.37a 97.02a 
Methanol 0.00 23.30c 69.86b 77.30ab 73.28ab 95.44a 

 
 

Garlic 
(Allium sativum 

Linn.) 
 

Distilled water 0.00 4.41e 19.07d 27.88c 41.62b 60.05a 
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Table 1 (continue) 
Spore inhibition (%)2/at the different concentrations (µg/ml) Plant extracts Solvents 
0 50 500 5000 10000 20000 

Hexane 0.00 45.60c 79.38b 100.0a 100.0a 100.0a Dichloromethane 0.00 12.05c 42.82b 100.0a 100.0a 100.0a Ethyl acetate 0.00 16.57c 64.13b 100.0a 100.0a 100.0a Acetone 0.00 48.73c 86.43b 100.0a 100.0a 100.0a Ethanol 0.00 25.34c 49.44b 100.0a 100.0a 100.0a Methanol 0.00 0.00d 2.87cd 11.80c 33.08b 100.0a 

  Galanga (Alpinia galanga Swartz.) 
Distilled water 0.00 6.24e 26.98d 36.25c 46.83b 65.25a 
Hexane 0.00 36.06b 80.45a 87.18a 87.23a 87.60a Dichloromethane 0.00 31.58b 32.19b 34.71b 58.48a 58.92a Ethyl acetate 0.00 29.17c 29.48c 29.57c 55.44b 100.0a Acetone 0.00 31.88a 46.28a 48.65a 49.30a 51.64a Ethanol 0.00 30.40c 62.16b 89.11a 89.97a 96.45a Methanol 0.00 32.92c 64.27b 89.77a 90.28a 96.19a 

  Ginger (Zingiber offcinale Rosc.)  Distilled water 0.00 -40.77f 5.47d 44.21c 61.01b 69.18a Hexane 0.00 39.46b 79.58a 82.50a 83.33a 83.33a Dichloromethane 0.00 46.25c 85.62b 100.0a 100.0a 100.0a Ethyl acetate 0.00 45.83c 75.52b 100.0a 100.0a 100.0a Acetone 0.00 40.86b 89.52a 100.0a 100.0a 100.0a Ethanol 0.00 46.21c 84.72b 93.89ab 95.41a 100.0a Methanol 0.00 33.44b 33.44b 57.04a 60.94a 66.05a 

  Long pepper leaf (Piper chaba Vahl.)  Distilled water 0.00 4.72e 11.71d 19.83c 40.01b 67.47a Hexane 0.00 45.76a 54.61a 55.30a 55.30a 74.13a Dichloromethane 0.00 60.62c 60.62c 62.37c 81.48a 100.0a Ethyl acetate 0.00 28.21b 34.11b 92.97a 100.0a 100.0a Acetone 0.00 0.00c 25.06b 100.0a 100.0a 100.0a Ethanol 0.00 19.05b 20.45b 100.0a 100.0a 100.0a Methanol 0.00 14.47c 82.99b 86.21b 100.0a 100.0a 

  Long pepper fruit (Piper chaba Vahl.)  Distilled water 0.00 8.18e 29.27d 66.27c 82.97b 99.19a Hexane 0.00 45.98c 67.76b 100.0a 100.0a 100.0a Dichloromethane 0.00 28.34c 39.70b 100.0a 100.0a 100.0a Ethyl acetate 0.00 18.72c 28.52bc 39.62b 87.96a 100.0a Acetone 0.00 0.00c 5.92c 53.17b 100.0a 100.0a Ethanol 0.00 17.18c 33.75b 71.25a 73.12a 82.81a Methanol 0.00 15.62c 31.87b 65.00a 74.37a 77.50a 

  Lemon grass (Cymbopogon citratus Stapf.)  Distilled water 0.00 2.59e 7.15d 19.35c 31.45b 95.67a Hexane 0.00 58.31b 60.98b 76.75ab 90.55a 90.55a Dichloromethane 0.00 46.7b 66.35b 70.98ab 100.0a 100.0a Ethyl acetate 0.00 19.57c 71.32b 87.98a 91.69a 96.55a Acetone 0.00 77.26b 80.16b 98.17a 100.0a 100.0a Ethanol 0.00 10.06b 37.89a 38.12a 39.03a 40.14a Methanol 0.00 0.00c 37.06b 62.47a 63.32a 63.35a 

  Onion (Allium cepa Linn.)  Distilled water 0.00 67.37a 63.62a -1.50c -40.40d -67.67e Hexane 0.00 3.16a 3.94a 4.26a 5.85a 8.11a Dichloromethane 0.00 32.56c 43.60c 58.03b 100.0a 100.0a Ethyl acetate 0.00 46.15c 69.14b 100.0a 100.0a 100.0a Acetone 0.00 3.02c 5.60c 88.33b 100.0a 100.0a Ethanol 0.00 19.22c 53.98b 94.08a 97.34a 100.0a Methanol 0.00 28.27b 37.97b 78.84a 90.02a 96.33a 

  Bamboo shoot (Bambusa spp.)   Distilled water 0.00 9.70e 23.62d 28.85c 54.35b 63.53a Hexane 0.00 0.57a 4.63a 4.63a 4.66a 4.70a Dichloromethane 0.00 2.85b 7.27ab 8.17ab 10.06a 11.84a Ethyl acetate 0.00 0.40d 22.53c 47.99b 69.40a 72.32a Acetone 0.00 45.11b 55.36b 100.00a 100.00a 100.00a Ethanol 0.00 57.57c 75.67b 76.97b 87.65a 95.27a Methanol 0.00 48.27b 49.42b 51.80b 82.20a 100.00a 

  Siam weed (Chromolaena aodoratum Linn.)  Distilled water 0.00 11.96e 37.00d 53.17c 68.30b 77.72a Hexane 0.00 7.15c 32.73b 38.16b 63.90a 66.67a Dichloromethane 0.00 39.00d 71.00c 81.50b 85.75ab 90.50a Ethyl acetate 0.00 9.18c 43.98b 36.60b 66.04a 66.91a Acetone 0.00 0.53c 0.65c 3.71bc 7.18b 58.66a Ethanol 0.00 28.83d 40.70c 63.85b 88.01a 93.22a Methanol 0.00 17.87b 56.45a 61.36a 65.49a 67.98a 

  Bush tea (Hyptis suaveolens Poit.) 
Distilled water 0.00 12.50d 28.25c 41.53b 46.30b 60.31a Hexane 0.00 46.85b 55.55b 84.13a 97.07a 99.70a Dichloromethane 0.00 25.69b 86.85a 90.61a 91.22a 91.35a Ethyl acetate 0.00 46.90c 88.38b 89.46b 91.18b 100.00a Acetone 0.00 47.67c 65.39bc 85.50ab 86.38ab 100.00a Ethanol 0.00 16.49c 29.50bc 34.82b 70.81a 81.89a Methanol 0.00 10.04b 13.08b 66.04a 70.72a 70.91a 

 Giant Indian milkweed leaf (Calotropis gigantean  L.R.Br.) 
Distilled water 0.00 1.96e 11.31d 29.09c 62.97b 77.03a Hexane 0.00 21.03cd 34.95c 75.27a 55.39b 9.13d Dichloromethane 0.00 37.87c 83.57b 84.70b 86.00b 90.95a Ethyl acetate 0.00 35.44d 46.87c 72.17b 75.22b 96.26a Acetone 0.00 47.70c 56.32c 75.12b 79.22b 94.22a Ethanol 0.00 61.80b 80.60b 56.42bc 54.97bc 47.22c Methanol 0.00 76.42a 77.80a 66.82ab 60.90b 57.57b 

 Giant Indian milkweed flower (Calotropis gigantean  L.R.Br.) 
Distilled water 0.00 -15.46f 13.73d 31.41c 55.33b 64.64a 1/  Means of 4 replications. Means within each row followed by the same letter are not significantly different (P=0.01) in DMRT. 2/ Spore Inhibition (%) = SC-ST/SC*100; SC=No.spores of pathogen at control; ST=No.spores of pathogen at each concentration. 
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น้ํามันหอมระเหยพืชวงศสมที่สกัดโดยการกลั่นพรอมสกัด 
Simultaneous Distillation Extraction for Essential Oil from Rutaceae 

 
ณัฏฐา เลาหกุลจิตต1  อรพิน เกิดชูชื่น1 ศศธร สงิขรอาจ1 และ อาภาพรรณ ชฏัไพศาล1 

Laohakunjit, N.1, Kerdchoechuen, O.1, Singkhornart, S.1 and Chatpaisarn, A. 1 
 

Abstract  
Two Rutaceae; kaffir lime (Citrus hystrix DC.), lime (Citrus aurantiforia Christm.)was obtained by 

simultaneous distillation extraction and oils were identified by gas chromatography mass spectrometry (GC-MS).  
Oils of kaffir lime and lime consisted of 14 compounds. Major compounds in kaffir lime oil were β-pinene and 
limonene with %relative peak of 38.60 and 30.50%, respectively. Percentage peak area for α-terpineol, α-
terpinolene, α-pinene, isopulegol, α-terpiene, cis-linaloloxide, 1,8-cineole and α-caryophyllene was 11.65, 7.26, 
4.48, 3.26, 1.80, 1.68, 0.54 and 0.23, respectively. The major compound in lime oil was limonene (48.99%).  
Others were cis-α-citral (geranial), β-caryophyllene, and cis-ocimeme which %relative peak area of 11.36, 10.43, 
and 7.30, respectively. Compounds α-campholenol, α-farnesene, β-elemene, α-bisabolene, eremorphilene, α-
caryophyllene, ocimeme, cis-verbeneol, β-citronellal, trans-α-bergamotene, and α-terpineol were also found in 
lime oil and their relative peak area was 4.74, 3.37, 2.48, 2.13, 2.48, 1.42, 1.26, 1.25, 1.18, 1.13, 0.80, and 0.68, 
respectively.  
Keywords : kaffir lime, lime, simultaneous distillation extraction, GC-MS 
 

บทคัดยอ 
น้ํามันหอมระเหยจากพืชวงศสม 2 ชนิด คือ มะกรูดและมะนาวสกัดดวยวิธีการกลั่นพรอมสกัด และวิเคราะห

องคประกอบโดย gas chromatography mass spectrometry (GC-MS) พบวาสารสําคัญในน้ํามันหอมระเหยผิวมะกรูด 
(kaffir) มีจํานวน 14 ชนิด คือ β-pinene และ limonene มี %relative peak area สูงเทากับ 38.60 และ 30.50 ตามลําดับ 
สารประกอบที่มีปริมาณรองลงมา คือ α-terpineol, α-terpinolene, α-pinene, isopulegol, α-terpiene และ cis- linaloloxide 
มี %relative peak area เทากับ 11.65 7.26 4.48 3.26 1.80 และ 1.68 ตามลําดับ นอกจากนี้พบสารประกอบอื่นๆ ไดแก 1,8-
cineole และ α-caryophyllene มี %relative peak area เทากับ 0.54 และ 0.23 ตามลําดับ สารสําคัญที่พบในน้ํามันหอม
ระเหยใบมะนาว มีจํานวน 14 ชนิด คือ limonene มี % relative peak area สูงสุดเทากับ 48.99 สารที่มี % relative peak area 
รองลงมาคือ cis-α-citral (geranial), β-caryophyllene และcis-ocimeme เทากับ 11.36 10.43 และ 7.30 ตามลําดับ 
สารประกอบอื่นไดแก α-campholenol, α-farnesene, β-elemene, α-bisabolene, eremorphilene, α-caryophyllene, 
ocimeme, cis-verbeneol, β-citronellal, trans-α-bergamotene และ α-terpineol มี %relative peak area เทากับ 4.74 
3.37 2.48 2.13 2.48 1.42 1.26 1.25 1.18 1.13 0.80 และ 0.68 ตามลําดับ  
คําสําคัญ : มะกรูด มะนาว การกลั่นพรอมสกัด GC-MS 
 

คํานํา 
มะกรูด (kaffir lime: Citrus hystrix  DC. ) และมะนาว (lime;  Citrus aurantiforia Christm.  Swingle) เปนพืชใน

วงศ Rutaceae ผลมะกรูดเปนผลเดี่ยว รูปรางของผลมะกรูดมีหลายแบบ บางพันธุมีผลขนาดใหญ บางพันธุผิวผลขรุขระและมี
จุกที่หัวผล บางพันธุมีผลขนาดเล็กผิวเรียบ สารอออกฤทธิ์ ในใบและผลมะกรูด เมื่อนํามากลั่นดวยไอน้ํา ใหน้ํามันหอมระเหย
ปริมาณรอยละ 0.08 และ 4 ตามลําดับ (วุฒินันท และคณะ, 2545) สารออกฤทธิ์ น้ํามันหอมระเหยจากใบมะกรูดของไทย มี
องคประกอบที่สําคัญไดแก citronellal 65.4%, citronellol geranyl acetate, delta-cadiene 6.4%, citronellyl acetate 5.1%, 
beta-pinene sabinene 4.9%, isopulegol 4.9% และยังมีสารประกอบอื่นๆ อีก สวนน้ํามันหอมระเหยจากผิวมะกรูด มี

                                                 
1คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 83 หมู 8 ถนนเทียนทะเล บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 
1 School of Bioresources and Technology, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, 83 Mu 8, Teintalay Rd., Bangkhuntein, Bangkok 10150 
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องคประกอบที่สําคัญ ไดแก beta-pinene 30%, limonene 29.2%, citronellal 4.2%, alpha-pinene 2.5%, myrcene 1.4% 
และ 1,8 cineol 1.3%  (นิจศิริ, 2534) สําหรับมะนาวมีผลรูปไข ที่ปลายผลมีตุมเล็กๆ ขนาดผล 7-12 เซนติเมตร ผิวเมื่อสุกมีสี
เหลืองทอง มีตอมน้ํามันที่เปลือเห็นไดชัด ผิวเปลือกมีลักษณะขรุขระ ใน 1 ผลมี 8-10 กลีบ เนื้อสีเหลืองออน เปนถุงเล็กๆ ใสๆ 
รูปไขซอนกันมากมายภายในถุงมีน้ําและกรดจํานวนมาก เมล็ดขนาดเล็กสวนหัวและทายเมล็ดแหลม มีเนื้อเยื่อสะสมอาหาร 
ภายในเปนสีขาว หากนําเมล็ดหนึ่งเมล็ดไปเพาะไดตนกลาหลายตน (วิทย, 2539) สารออกฤทธิ์ ไดแก d-limonene, linalool, 
terpineol, citric acid, malic acid และ ascorbic acid  (Karr และ Coats, 1988 ) 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 นําสวนของพืช 2 ชนิด ไดแก ผิวมะกรูด และใบมะนาว มาหั่นและบดกอน นําตัวอยางพืชแตละชนิด 5 กิโลกรัมมา
สกัด ดวยวิธี Simultaneous Distillation-Extraction; SDE (Likens และ Nickerson, 1964) โดยใสน้ํากลั่นในหมอกล่ัน 700-
800 มิลลิลิตร และสกัดดวยเฮกเซน ใสในขวดกนกลม 100 มิลลิลิตร จนกวา oil หมดประมาณ 24 ชั่วโมง เมื่อสกัดไดน้ํามัน
หอมระเหยแลวนํามาระเหยเฮกเซน ดวยเครื่อง rotary evaporator ที่ความดัน 250 บาร อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เมื่อระเหย    
เฮกเซนออกหมดแลว บรรจุน้ํามันหอมระเหยในขวด เก็บไวที่อุณหภูมิต่ํา นํามาวิเคราะหองคประกอบเคมีและกายภาพ  
 
 - % yield ของน้ํามันหอมระเหย 
 โดยใชสูตร % yield (v/w)(dry weight)  =      volume of essential oils (ml)    x   100 
                                weight of  raw materials  
  
 -  refractive index (RI) หยดน้ํามันหอมระเหย 1-2 หยด ที่สกัดไดลงบนปริซึมของเครื่อง hand-held refractometer 
และปรับคาจนเห็นเสนแบงแถบสวางไดชัดเจน บันทึกอุณหภูมิและอานคา refractive index ที่วิเคราะหได   
 - องคประกอบน้ํามันหอมระเหยดวย GC-MS นําน้ํามันหอมระเหยที่สกัดไดโดยใช capillary คอลัมนชนิด: ZB5 (30 
เมตร length x 0.25 มิลลิเมตร ID x 0.25 เมตร film thickness), ฉีดตัวอยางแบบ split mode (split ratio, 1:20 v/v) อุณหภูมิ 
injector เทากับ 230 องศาเซลเซียส สภาวะของคอลัมน อุณหภูมิเริ่มตนที่ 40 องศาเซลเซียสคงไว 5 นาที และเพิ่มขึ้นในอัตรา 
3 องศาเซลเซียสตอนาที จนถึง 250 องศาเซลเซียส และคงไว 5 นาที ใชฮีเลียมเปนแกสตัวพา และ ionization voltage 70 eV 
ใช mass range ตั้งแต 40-350 m/z อุณหภูมิ detector 280 องศาเซลเซียส แปลผลโดยเทียบกับ library ของ NIST และ Wiley 
275 มีquality match > 85% และวิเคราะหคา Linear retention index (LRI) โดยเปรียบเทียบจากสารมาตรฐานอัลเคน (C11-
C25 alkane ) 
 

ผลและวิจารณ 
 %yield ของมะกรูด เทากับ 2.875% ในขณะที่มะนาวมี %yield เพียง 0.101% (Table 1) สารสําคัญที่พบในน้ํามัน
หอมระเหยผิวมะกรูด (kaffir) มีจํานวน 14 ชนิด (Table 2 และ Figure 1) คือ β-pinene และ limonene มี %relative peak 
area สูงสุดเทากับ 38.60 และ 30.50 ตามลําดับ สารประกอบที่มีปริมาณรองลงมา คือ α-terpineol, α-terpinolene, α-
pinene, isopulegol, α-terpiene และ cis- linaloloxide มี %relative peak area เทากับ 11.65 7.26 4.48 3.26 1.80 และ
1.68 ตามลําดับ นอกจากนี้พบสารประกอบอื่นๆ ไดแก 1,8-cineole และ α-caryophyllene มี %relative peak area เทากับ 
0.54 และ 0.23 สอดคลองกับรายงานของ Franceschi et al. (2004) ที่ระบุวา bergamot oil ซึ่งเปนพืชวงศ Rutaceae 
เชนเดียวกับ มะกรูดไทย และมะนาว มีสารประกอบหลัก คือ limonene (38.16%) แตปริมาณและชนิดของสารหอมระเหยมี
ความแตกตางกันเนื่องจากความแตกตางของชนิด และพันธุ ฤดูกาล การดูแลระหวางการปลูกและหลังการเก็บเกี่ยว และ
วิธีการสกัดในงานวิจัยที่ใชแบบ SDE 

สารสําคัญที่พบในน้ํามันหอมระเหยใบมะนาว มีจํานวน 14 ชนิด คือ limonene มี % relative peak area สูงสุด
เทากับ 48.99 สารที่มี % relative peak area รองลงมาคือ cis-α-citral (geranial), β-caryophyllene และcis-ocimeme 
เทากับ 11.36 10.43 และ 7.30 ตามลําดับ สารประกอบอื่นไดแก α-campholenol, α-farnesene, β-elemene, α-bisabolene, 
eremorphilene, α-caryophyllene, ocimeme, cis-verbeneol, β-citronellal, trans-α-bergamotene และ α-terpineol ที่มี % 
relative peak area เรียงลําดับ เทากับ 4.74 3.37 2.48 2.13 2.48 1.42 1.26 1.25 1.18 1.13 0.80 และ 0.68 ตามลําดับ 
สอดคลองกับรายงานของ Franceschi et al. (2004) ที่สกัดน้ํามันหอมระเหยผิวเปลือกมะนาว พบวา limonene เปน
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องคประกอบที่มีปริมาณมากที่สุด (%relative peak area เทากับ 58.64) α-terpiene, β-pinene มีปริมาณรองลงมา เนื่องจาก
พันธุของมะนาว และสวนที่นํามาใชสกัด รวมทั้งวิธีการสกัด ทําใหมีชนิดและปริมาณของสารที่แตกตางกัน นอกจากนี้ยังพบ 
coumarin, isopimpinellin ในน้ํามันหอมระเหยมะนาว (สมาคมผูประกอบโรคศิลปแผนไทยเชียงใหม, 2008) 

สารสําคัญที่พบในน้ํามันหอมระเหยผิวมะกรูด คือ  β-pinene และ limonene สวนมะนาวคือ limonene เนื่องจากพืช
วงศนี้มีสารหลักคือ limonene (เชนเดียวกับรายงานของ Karr และ Coats, 1988) ซึ่งอยูใน oil gland ทั้งในสวนของเปลือกและ
ใบ แตปริมาณของน้ํามันหอมระเหยในสวนของเปลือกผลมากสวนอื่นๆ ของพืช นอกจากนี้สารที่พบในน้ํามันหอมระเหยใบ
มะกรูด กับน้ํามันผิวมะกรูดไทยมีองคประกอบหลักแตกตางกัน (บัญญัติ, 2527) 
 
Table 1 แสดงปริมาณน้ํามันหอมระเหยที่ได สีของน้ํามัน และคา refractive index 
ชนิดของน้ํามันหอม

ระเหย 
สวนที่นํามาใชใน

การสกัด 
ปริมาณที่ได  

(% yield) (w/dw) 
ลักษณะปรากฎ refractive index 

(RI) 
มะกรูด ผิวเปลือก 2.875 เหลืองอมสม ใส 1.4725 
มะนาว ใบ 0.101 เหลืองอมน้ําตาล ใส 1.4773 

 
Table  2 % relative peak area ของน้ํามันหอมระเหยผิวมะกรูด และใบมะนาวที่ไดจากการสกัด SDE 

Component มะกรูด % relative peak area Component มะนาว % relative peak area 
α - pinene 4.48 α -pinene 0.37 
β- pinene 30.50 β-pinene 0.39 
α - terpiene 1.80 α -campholenol 4.74 

α - phellandrene 0.54 limonene 48.99 
limonene 38.60 trans-ocimeme 1.25 

α - terpinolene 7.26 cis-ocimeme 7.30 
cis- linaloloxide 1.68 β-citronellal 1.13 

isopulegol 3.26 cis-verbeneol 1.18 
α - terpineol 11.65 α -terpineol 0.68 

caryophyllene 0.23 cis-β-citral (Geranial) 11.36 
  β-elemene 2.13 
  β-caryophyllene 10.43 
  trans- α -bergamotene 0.80 
  α -caryophyllene 1.26 
  eremorphilene 1.42 
  α -farnesene 3.37 
  α -bisabolene 2.48 
  cis- α -copaene-8-ol 0.72 
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Figure 1 Chromatogram of volatile compounds from essential oil by SDE a) kaffir lime and b) lime.  
 

สรุป 
 %yield น้ํามันหอมระเหยมะกรูดสูงกวามะนาว โดย %yield น้ํามันหอมระเหยมะกรูด เทากับ 2.875% ซึ่งในน้ํามัน
หอมระเหยผิวมะกรูด พบ  β-Pinene และ limonene สวนมะนาว คือ limonene, cis-α-citral (geranial), β-caryophyllene 
และcis-ocimeme  
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ประสิทธิภาพของการเปนสารตานอนุมลอิสระและการยับย้ังเอนไซมไทโรซิเนสของสารสกัดจากพืช 5 ชนดิ 
 Antioxidant Activities and Tyrosinase Inhibitory of five Plant Extracts 

 
จินดาพร คงเดช1 ณัฏฐา เลาหกุลจติต1 และ อรพิน เกิดชูชื่น1  

Khongdetch, J.1, Laohakunjit, N.1 and Kerdchoechuen, O.1 
 

Abstract 
Five traditional Thai herbs; turmeric, phlai, ginger, galangal and Gotu Kola were extracted by 2 solvents; 

ethanol (EtOH) and petroleum ether (PT). Extracts were then tested for tyrosinase inhibition by enzymatic assay 
and antioxidant activity by 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) scavenging methods. Extracts from fresh turmeric 
with EtOH, fresh turmeric with PT, dried turmeric with EtOH, and dried phlai with EtOH, showed the highest 
percentage of tyrosinase inhibition with values of 40.06, 35.52, 32.17 and 29.77, respectively. Extracts obtained 
from fresh ginger with EtOH, fresh ginger with PT, dried ginger with EtOH and dried ginger with PT had 
percentage inhibition values of 91.21, 87.09, 84.06 and 76.92, respectively. Total phenolic content resulted in a 
positive relation with %inhibition of DPPH scavenging. 
Keywords : antioxidant, tyrosinase, plants extract 
 

บทคัดยอ 
พืชสมุนไพรไทย 5 ชนิด ไดแก ขมิ้นชัน ไพล ขิง ขา และบัวบก สกัดโดยใชตัวทําละลาย 2 ชนิด คือ เอทานอล (EtOH) 

และปโตรเลียมอีเทอร (PT) แลวนําสารสกัดมาทดสอบความสามารถในการยับยั้งการทํางานของเอนไซมไทโรซิเนส (% 
tyrosinase inhibition) โดยวิธี enzyme assay และการเปนสารตานอนุมูลอิสระ ดวยวิธี DPPH scavenging assay ผลการ
ทดสอบสารสกัดขมิ้นสดสกัดดวย EtOH ขมิ้นสดสกัดดวย PT ขมิ้นอบแหงสกัดดวย PT และไพลอบแหงสกัดดวย EtOH มีการ
ยับยั้งการทํางานของเอนไซมไทโรซิเนส เทากับรอยละ 40.06  35.52  32.17 และ 29.77 ตามลําดับ สวนประสิทธิภาพในการ
เปนสารตานอนุมูลอิสระ พบวาขิงสดสกัดโดย EtOH ขิงสดสกัดโดย PT ขิงอบแหงสกัดโดย EtOH และขิงอบแหงสกัดโดย PT 
ใหคา %Inhibition ที่ความเขมขน 1 mg/ml สูงสุด เทากับรอยละ 91.21  84.06  87.09 และ 76.92 ตามลําดับ และพบวาคา % 
Inhibition ของ DPPH scavenging มีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับปริมาณสารประกอบฟนอลทั้งหมด 
คําสําคัญ : สารตานอนุมูลอิสระ เอนไซมไทโรซิเนส สารสกัดจากพืช 
 

คํานํา 
ความรุนแรงของแสงแดดและความรอนเปนสาเหตุหลักที่ทําใหเกิดปญหาความบกพรองของผิวพรรณอยางมาก  

โดยเฉพาะคนไทย ไดแก ปญหาฝา กระ รอยดางดํา ร้ิวรอย รอยหมองคล้ํา เนื่องจากแสงแดดเปนตัวกระตุนการผลิตเม็ดสีเม
ลานินที่มากเกิน และยังเปนตัวกระตุนการเกิดอนุมูลอิสระที่กอใหเกิดริ้วรอยกอนวัยดวย นอกจากแสงแดดแลว มลพิษใน
อากาศ รวมถึงอาหารที่รับประทาน สามารถเขาไปทําลายเนื้อเยื่อกอใหเกิดความเสื่อมหรือความแกของเซลล (มานณตา, 
2547) สวนการสังเคราะหเมลานินในเมลาโนไซต มีเอนไซมไทโรซิเนส เปนเอนไซมที่มีบทบาทสําคัญในการเรงปฏิกิริยา  
(Wang และคณะ, 2006) มีการใชสารเคมีเพื่อเปนสารตานอนุมูลอิสระ และยับยั้งการทํางานของเอนไซมนี้ใหทํางานนอยลง
เชน ไฮโดรควิโนน  ซึ่งปจจุบันสารนี้หามใชผสมในเครื่องสําอาง เนื่องจากมีผลขางเคียง (จารุภา และพรนิภา, 2547) แตสารที่ได
จากธรรมชาติโดยเฉพาะจากพืชและสมุนไพรชนิดตางๆ ใหผลดีและมีความปลอดภัยกวาการใชสารสังเคราะห โดยมีคุณสมบัติ
ยับยั้งการทํางานของเอนไซมไทโรซิเนสและมีความสามารถในการเปนสารตานอนุมูลอิสระ เชน cuminaldehyde และ cumin 
acid ที่สกัดแยกจากขมิ้น สารโฟลวานอยดจากดอกคําฝอย glabridin และ isoliquiritigenin ที่สกัดไดจากรากชะเอมเทศ 
(Nerya และคณะ, 2003) สาร citral และ myrcene ซึ่งเปนสารหอมระเหยใน citrus essential oil ปจจุบันผูบริโภคตระหนักถึง
ความปลอดภัยจึงนิยมใชผลิตภัณฑที่ไดจากธรรมชาติกันมากขึ้น ประกอบกับประเทศไทยมีขอไดเปรียบทางดานความ
หลากหลายของทรัพยากรสมุนไพรหลายชนิด งานวิจัยนี้จึงศึกษาศักยภาพในการเปนสารตานอนุมูลอิสระและยับยั้งการทํางาน
                                                 
1คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 
1 School of Bioresources and Technology, King  Monkut’s University of Technology Thonburi, Bangkhuntein, Bangkok 10150  
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ของเอนไซมไทโรซิเนสของสารสกัดจากพืชพื้นบานไทยจํานวน  5  ชนิด คือ ขมิ้นชัน ไพล ขิง ขา และบัวบก ซึ่งนอกจากชวยลด
การนําเขาสารสกัดและผลิตภัณฑเครื่องสําอางสมุนไพรจากตางประเทศ ยังสามารถนําไปพัฒนาเพื่อใชในอุตสาหกรรม
เครื่องสําอางตอไป 
 

อุปกรณและวิธีการ 
พืชสมุนไพร 5 ชนิดไดแก ขมิ้นชัน ไพล ขิง ขา และบัวบก หลังจากลางทําความสะอาด แบงออกเปนชนิดตัวอยางสด 

และตัวอยางแหง (อบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เวลา 24 ชั่วโมง ใหมีความชื้นรอยละ 5) นํามาสกัดดวยตัวทําละลาย 2 ชนิด
คือ เอทานอล (EtOH) และปโตรเลียมอีเทอร (PT) สกัดเปนเวลา 24 ชั่วโมง ระเหยตัวทําละลายออกดวยเครื่อง rotary 
evaporator เก็บสารสกัดในขวดสีชาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส วิเคราะหคุณสมบัติเชิงหนาที่ของสารสกัด ดังนี้ %yield (w/w) 
ปริมาณโพลีฟนอลทั้งหมดดวยวิธี Folin-Ciocalteu คํานวณปริมาณ total phenolic compounds เทียบจากกราฟมาตรฐาน
ของ gallic acid วิเคราะหความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ (antioxidant activities) ดวยวิธี 1,1-diphenyl-2-
picrylhydrazyl (DPPH) scavenging activity method และคํานวณ % DPPH scavenging effect และวิเคราะห
ความสามารถในการยับยั้งการทํางานของเอนไซมไทโรซิเนส (tyrosinase inhibition activities) ดัดแปลงจาก Wu et al. (2003) 
โดยละลายสารสกัดและเจือจาง 30 เทาดวย dimethly sulfoxide (DMSO) เติมสารตั้งตน 5.0 mM 3,4-
dihydroxyphenylalanine (L-DOPA) 2 mL ที่ผสมกับ 0.05 M ของ Phosphate buffer (pH 6.8) 0.9 mL ตั้งทิ้งไวที่
อุณหภูมิหอง 10 นาที เติมสารละลายเอนไซมไทโรซิเนส (0.3 mg/ml) ตั้งทิ้งไว 30 นาที วัดคาการดูดกลืนแสงที่ 475 nm และ
คํานวณ % Tyrosinase Inhibition  
 

ผลและวิจารณ 
จากการสกัดพืชตัวอยาง 5 ชนิดไดแก ขมิ้นชัน ไพล ขิง ขา และบัวบก ดวยตัวทําละลายที่แตกตางกัน พบวา % yield 

ของสารสกัดบัวบกชนิดอบแหงที่สกัดดวยเอทานอลมีคาสูงสุด (2.73%) รองลงมาคือชนิดสดที่สกัดดวยเอทานอลสูงที่สุด 
(2.56%) สวน % yield ที่นอยที่สุดคือ ขมิ้นอบแหงที่สกัดดวยปโตรเลียมอีเทอร มีคาเทากับ 0.47 (Table 1) และเมื่อวิเคราะห
ปริมาณโพลีฟนอลทั้งหมด พบวาปริมาณ total phenols ของสารสกัดจากพืช 5 ชนิดที่สกัดดวยตัวทําละลายทั้ง 2 ชนิด มีคา
ระหวาง 1.26 ถึง  39.52 µg/ml โดยสารสกัดจากขิงสดที่สกัดดวย EtOH มีปริมาณ total phenols มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบ
กับสารสกัดจากพืชชนิดอื่นๆ ที่สกัดดวย EtOH และ PT โดยขิงสดที่สกัดดวยตัวทําละลาย EtOH มีปริมาณ total phenols 
เทากับ 39.52 µg/ml สวนสารสกัดจากบัวบกอบแหงที่สกัดดวย petroleum ether มีปริมาณ total phenols นอยที่สุดคือ 1.54 
µg/ml (Table 1) สวนความสามารถในการเปนสารตานอนุมูลอิสระ โดยเปรียบเทียบคา % DPPH scavenging effect พบวา
คาความสามารถในการเขาจับอนุมูลอิสระของสารสกัดจากพืชทั้ง 5 ชนิดมีความสัมพันธกับความเขมขนของสารสกัดที่เพิ่มขึ้น 
เมื่อความเขมขนของสารสกัดจากพืชเพิ่มขึ้นทําให คา %DPPH scavenging effect เพิ่มขึ้น (Table 1) และยังพบวาคาการเปน
สารตานอนุมูลอิสระของสารสกัดจากขิงมีคามากที่สุดและมีความสัมพันธกับปริมาณ total phenols รวมทั้ง ขิง ไพล ขา บัวบก 
และขมิ้นชันมีแนวโนมทํานองเดียวกัน นอกจากนี้การสกัดตัวอยางทั้งชนิดสดและชนิดแหงดวย EtOH ใหปริมาณ total 
phenols และ คา %DPPH scavenging effect สูงกวาตัวอยางทั้งชนิดสดและแหงที่สกัดดวย PT  

สวนคาความสามารถในการยับยั้งการทํางานของเอนไซมไทโรซิเนสจากสารสกัดพืช พบวาสารสกัดจากขมิ้นชันดวย 
EtOH ใหคาการยับยั้งการทํางานของเอนไซมไทโรซิเนสมากที่สุด รองลงมาคือ บัวบก ไพล ขิง และขา ตามลําดับ และที่เวลา 10 
นาที คา % inhibition ของสารสกัดขมิ้นสดสกัดดวย EtOH ขมิ้นชันสดสกัดดวย PT ขมิ้นชันอบแหงสกัดดวย PT และไพล
อบแหงสกัดดวย EtOH มีการยับยั้งการทํางานของเอนไซมไทโรซิเนส เทากับรอยละ 40.06  35.52  32.17 และ 29.77 
ตามลําดับ ซึ่งมีคาใกลเคียงจากการศึกษาสารสกัดจากพืชสมุนไพรจีน (Wang, 2006) ซึ่งเปรียบเทียบกับสารอัลบูติน (albutin) 
ที่มีการใชอยูในในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง (% inhibition 43.5) เมื่อเปรียบเทียบความสามารถของการยับยั้งการทํางานของ
เอนไซมไทโรซิเนสของตัวอยางพืชชนิดเดียวกัน ที่ใชวิธีการสกัดที่แตกตางกัน พบวาการสกัดตัวอยางสดดวย EtOH มี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งการทํางานของเอนไซมไทโรซิเนสไดมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบตัวอยางอบแหงที่สกัดดวย EtOH และ 
PT และตัวอยางสดที่สกัดดวย PT ตามลําดับ (Figure 1)  
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Table 1 % Yield ,Total phenolics and % DPPH scavenging effect of 5 plant extracts 

 
สรุป 

สารสกัดพืชที่มีปริมาณสารประกอบฟนอลและมีความสามารถในการเปนสารตานอนมูลอิสระมากที่สุดคือ ขิง 
รองลงมาคือ ไพล ขา บัวบก และขมิ้นชันตามลําดับ แตสารสกัดขมิ้นชันมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการทํางานของเอนไซมไทโร
ซิ    เนสดีที่สุด รองลงมาคือ บัวบก ไพล ขิง และขา ตามลําดับ ซ่ึงสามารถนําไปประยุกตใชในเครื่องสําอางตอไป 

 
คําขอบคุณ 

ขอขอบคุณทุนสนับสนุนจากโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 

(a)                                                                     (b) 
 
 
  
 

    
             (c)                                                                     (d) 

 
 
 
 

    
 
Figure 1   Inhibitory effect on the rate by mushroom tyrosinase of plant extracts 
(a) fresh plants with EtOH(b) fresh plants with PT (c) dry plants with EtOH (d) dry plants with PT 

 

% DPPH scavenging effect 
 

% yield (w/w) Total phenolics 
(µg/ml) 

concentration (mg/ml) 
EtOH PT 

plants 

EtOH PT EtOH PT 
0.05 0.2 0.5 1 0.05 0.2 0.5 1 

fresh 0.64 0.61 17.06 7.04 12.63 14.56 21.43 28.57 7.42 9.61 17.63 26.37 turmeric 
dry 0.56 0.47 10.32 5.91 4.94 7.94 14.53 18.95 4.12 9.61 12.09 16.48 

fresh 2.56 1.92 7.42 3.49 14.29 35.16 64.83 75.27 7.14 30.22 40.66 63.18 Gotu 
Kola dry 2.73 1.46 5.33 1.54 10.16 22.25 32.14 60.16 4.39 19.23 37.91 61.81 

fresh 1.07 1.16 24.19 9.91 28.02 52.20 76.37 88.19 22.80 33.24 54.12 68.14 phlai 
dry 0.82 0.54 19.17 7.04 19.23 39.56 51.10 73.90 14.56 21.43 46.43 71.43 

fresh 2.14 1.81 39.52 10.19 63.13 86.81 91.58 91.21 59.61 70.88 80.49 84.06 ginger 
dry 2.47 1.42 23.55 7.43 56.59 65.66 77.75 87.09 55.49 64.28 73.67 76.92 

fresh 2.05 1.87 17.46 9.55 27.20 48.62 58.24 77.47 30.22 34.88 55.77 73.90 galangal 
dry 1.64 1.02 10.87 9.25 12.09 27.47 46.89 71.43 17.31 29.67 49.17 67.85 
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คุณสมบัติทางกายภาพ-ทางกลและประสิทธิภาพการปองกันการทาํลายของปลวกของกระดาษผสมเยื่อแฝก 
Physical and Mechanical Properties and Efficacy for Termite Protection of  

Craft Paper Mixed With Vetiver Pulp 
 

ภักดี เครือคลาย1 ณัฎฐา เลาหกุลจติต2  อรพิน เกิดชชูื่น2 รัชฎาวรรณ นิ่มนวล1 และ สุชปา เนตรประดิษฐ 1 
Krueklay, P.1, Laohakunjit, N.2, Kerdchoechuen, O.1, Nimnual, R.1 and Natepradit, S.1 

 
Abstract 

Physical and mechanical properties and the efficacy for termite protection of craft paper (CP) mixed with 
vetiver pulp (VP) (leaves and root) and eucalyptus pulp (EP) (leaves) after oil extraction were determined.  The CP 
and VP was varied at 5 different ratios; 70:30, 60:40, 50:50, 40:60 and 30:70. Results showed that paper made 
from CP and VP at the high ratio of VP gave the best physical properties. Paper made from CP:VP ratio at the ratio 
or 30:70 resulted in the best tensile strength, burst resistance, shear resistance and values were 0.030 KN.m. Kg-1, 
1.665 KPa. m2, and 5.43 N.m2.Kg, respectively. Paper made from CP:VP was less damaged by termites than 
paper made from 100% CP. However, paper made from CP:EP showed greater weight loss than paper made from 
CP:VP as indicated by the Restrict and Free Method of termite testing.  
Keywords : craft paper (CP), vetiver paper (VP), eucaluptus pulp (EP), tensile strength, burst resistance 
 

บทคัดยอ 
ผลการศึกษาการนําเยื่อกระดาษคราฟท (CP) ผสมกับเยื่อแฝก (VP) (จากสวนใบและราก) และผสมกับเยื่อยูคา

ลิปตัส (EP) จากสวนใบ ที่ผานการสกัดน้ํามันหอมระเหยแลว ในอัตราสวนแตกตางกันคือ 70:30  60:40  50:50  40:60 และ 
30:70 พบวากระดาษที่มีสวนผสมของเยื่อแฝกในอัตราสวนที่เพิ่มขึ้น ทําใหคุณสมบัติทางกายภาพเพิ่มขึ้น โดยกระดาษที่มี
อัตราสวนของ CP:VP เทากับ 30:70 มีคุณสมบัติดานความตานแรงดึง (tensile strength) ความตานแรงดันทะลุ (burst 
resistance) และความตานแรงฉีกขาด (shear resistance) ดีที่สุดมีคาเทากับ 0.030 KN.m. Kg-1 1.665 KPa. m2 และ 5.43 
N.m2.Kg  นอกจากนี้ยังพบวากระดาษที่มีสวนผสมของ CP:VP ถูกปลวกทําลายนอยกวากระดาษที่มีสวนผสมจาก CP เพียง
อยางเดียว สวนกระดาษ CP:EP มีการทําลายของปลวกมากกวากระดาษที่มีสวนผสมจาก CP:VP ทั้งจากการทดสอบแบบ
บังคับและแบบอิสระ  
คําสําคัญ : เยื่อกระดาษคราฟท (CP)  เยื่อแฝก (VP) เยื่อยูคาลิปตัส (EP) ความตานทานแรงดึง  ความตานทานแรงทะลุ 
 

คํานํา 
วัตถุที่ใชในการบรรจุสินคาเพื่อการขนสง สวนมากเปนกลองที่ทําจากกระดาษลูกฟูก สาเหตุที่ทําใหกลองกระดาษ

ลูกฟูกเปนที่นิยมเนื่องมาจากมีราคาถูก น้ําหนักเบา สามารถเลือกความหนาและขนาดของกลองใหเหมาะสมกับความตองการ
ของสินคาได สินคาบางชนิดจําเปนตองมีการเก็บรักษาไวในกลองกระดาษลูกฟูกเพื่อรอการขนถายสินคา หรือรอการจําหนาย
ใหกับลูกคาเปนระยะเวลานาน แตเนื่องจากกลองเปนวัสดุที่ทําจากกระดาษ ประกอบดวยเสนใยเซลลูโลส ซึ่งเปนอาหารหลัก
ของปลวก (จารุณี และยุพาพร, 2547) จึงทําใหกลองกระดาษลูกฟูกที่ถูกเก็บไวในสถานที่อับชื้นเปนระยะเวลานาน มีโอกาสถูก
ปลวกบุกเขาทําการกัดกินได ทําใหเกิดความเสียหายแกบรรจุภัณฑและสินคาที่ถูกบรรจุไวภายในได นอกจากนี้ประชาชนทั่วไป
ที่นิยมเก็บเครื่องใชตางๆ ไวในกลองกระดาษลูกฟูกเปนระยะเวลานานๆ มักประสบปญหาเชนเดียวกัน ปจจุบันไดมีการใช
สารเคมีที่มีพิษในการฆาแมลงไดหรือที่เรียกวา “ยาปองกันกําจัดแมลงหรือยาฆาแมลง” มาใชเปนสารกําจัดปลวกซึ่งใหผลดี แต
สารเคมีเหลานี้เปนสารมีพิษ ซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพ ผลเสียที่ตามมาคือ พิษที่ตกคางมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม สารสกัด
ธรรมชาติจากพืชหลายชนิดซึ่งหาไดงาย พบขึ้นอยูทั่วไป มีความสามารถในการปองกันและขับไลแมลงได เชน หญาแฝก พบวา
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สารสกัดจากรากแฝกมีคุณสมบัติในการลดอัตราการกินอาหาร เพิ่มอัตราการตาย นอกจากนี้ยังพบวาสารสกัดจากแฝกยังไม
เปนพิษกับคนและสัตวเล้ียงลูกดวยนมชนิดอื่นดวย (Henderson et al., 2005) สวนยูคาลิปตัส ซึ่งปจจุบันมีการปลูกกันอยาง
แพรหลาย ทั้งการปลูกเพื่อใชในอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษและปลูกเพื่อใชสําหรับงานกอสราง มีความสามารถในการ
ปองกันกําจัดปลวกไดเชนกัน (Park และ Shin, 2005) ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงนําเยื่อของพืชทั้งสองชนิดที่ผานการสกัดน้ํามันหอม
ระเหยมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพโดยการประยุกตเขากับบรรจุภัณฑกระดาษลูกฟูก เพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการปองกันการกัด
แทะของปลวก นอกจากประโยชนทางตรงที่ไดจากประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยสองชนิดนี้ในดานการปองกันความ
เสียหายที่เกิดจากการกัดแทะของปลวกกับบรรจุภัณฑแลว ประโยชนทางออมคือเปนการเพิ่มคุณคาของวัตถุดิบที่เหลือจากการ
นํามาสกัดและยังเปนการชวยลดผลกระทบที่เกิดกับส่ิงแวดลอม อันเกิดจากการใชสารเคมีฆาแมลง อีกทางหนึ่งดวย 
  

อุปกรณและวิธีการ 
ใบและรากแฝกหอม (Vetiveria zizanioides Nash) สายพันธุพระราชทาน และใบยูคาลิปตัส (Eucalyptus 

camldulensis) นํามาลางทําความสะอาด ตัดใหมีขนาด 1 เซนติเมตร สกัดน้ํามันหอมระเหยโดยวิธีตมกล่ัน (hydro 
distillation) เปนเวลา 8 ชั่วโมง  วิเคราะหองคประกอบของน้ํามันหอมระเหยดวย gas chromatography mass spectrometry 
(GC-MS) สวนเยื่อที่เหลือนําไปใชผสมกับเยื่อคราฟทในการผลิตกระดาษลูกฟูก 
 การเตรียมเยื่อสําหรับขึ้นรูปกระดาษจากใบและรากแฝก และใบยูคาลิปตัส โดยนําสวนที่เหลือจากการสกัด มาตมเยื่อ 
ใชการตมระบบเปด แบบ Soda process ในภาชนะเหล็กเคลือบดีบุก (tinplate) ขนาด 18 ลิตร ใชอัตราสวนน้ําหนักของพืช
สวนที่เหลือจากการสกัดตอน้ําหนักน้ํา 1:5 เติม NaOH โดยใชความเขมขน 15% ตอน้ําหนักพืชที่ผานการสกัด ตมที่อุณหภูมิ 
100°C เวลา 4 ชั่วโมง นําเยื่อที่ไดมาลางทําความสะอาด ปนกระจายเยื่อที่ความเร็วรอบ 2,000 รอบ/นาที เวลา 20 นาที 
จากนั้นนําเยื่อที่ไดมาขึ้นรูปกระดาษ โดยใชสวนผสมระหวางเยื่อคราฟทกับเยื่อจากใบ-รากแฝก (อัตราสวน 90:10) และเยื่อ
คราฟทกับเยื่อจากใบยูคาลิปตัส อัตราสวน 100:0 (control)  70:30  60:40  50:50  40:60 และ 30:70 จากนั้นนําเยื่อที่เตรียม
ไดขึ้นรูปกระดาษดวยเครื่องขึ้นรูป นํากระดาษที่ไดไปทดสอบทางกายภาพ-กล ตามวิธี TAPPI test method T410, T404, 
T807, T414 และมาตรฐาน มอก.170-2530 ดังนี้ น้ําหนักมาตรฐาน (basis weight) ความตานแรงดึง (tensile strength) 
ความตานแรงดันทะลุ (burst resistance) และทดสอบความตานแรงฉีกขาด (tear resistance) สวนการทดสอบการปองกัน
การกัดแทะของปลวกสายพันธุ Coptotermes gestroi Wasmann ทดสอบ 2 ลักษณะคือ 1) การทดสอบแบบบังคับ และ 2) 
แบบอิสระ  โดยแบบบังคับใชจํานวนปลวกงาน (worker) ที่โตเต็มที่ 90 ตัว ปลวกทหาร (soldier) 10 ตัว ใสปลวกลงในภาชนะ
ทรงกระบอก เสนผานศูนยกลาง 6.5 เซนติเมตร ภายในบรรจุทรายมีปริมาณโดยวัดสูงจากพื้น 3 เซนติเมตร ใชกระดาษทดสอบ 
1 อัตราสวน ตอ 1 ภาชนะทดสอบ แตแบบอิสระ ใชภาชนะทดสอบเปนกลองส่ีเหลี่ยมขนาด 10x15x6 เซนติเมตร ใชปลวกงาน 
450 ตัว ปลวกทหาร 50 ตัว ตอ 1 ภาชนะ ภายในภาชนะบรรจุทรายและใสกระดาษที่ทดสอบ โดยกระดาษทุกอัตราสวนตัดใหมี
ขนาด 2.5x2.5 เซนติเมตร ชั่งน้ําหนัก และวัดปริมาณความชื้นกอนทดสอบ ใชระยะเวลาการทดสอบ 7 วัน ติดตามการ
เปล่ียนแปลงน้ําหนักกระดาษ (% weight loss) 

 
ผลและวิจารณ 

 กระดาษที่มีสวนผสมระหวางเยื่อคราฟทกับเยื่อแฝก มีคาความตานแรงดึง ความตานแรงดันทะลุ และคาความตาน
แรงฉีกขาดสูงกวากระดาษที่มีสวนผสมระหวางเยื่อคราฟทกับเยื่อจากใบยูคาลิปตัส และเยื่อคราฟท (control) (p≤0.05) 
(Table 1) โดยกระดาษที่ผสมปริมาณเยื่อแฝกเพิ่มมากขึ้น ทําใหคาทางกายภาพของกระดาษมากขึ้น ในทางตรงกันขาม
กระดาษที่ผสมปริมาณเยื่อจากใบยูคาลิปตัสเพิ่มมากขึ้นสงผลใหคาทางกายภาพลดลง โดยกระดาษที่มีอัตราสวนผสมระหวาง
เยื่อคราฟทและเยื่อแฝกเทากับ 30:70 ใหคาทางกายภาพดีที่สุด มีคาความตานแรงดึง ความตานแรงดันทะลุ และคาความตาน
แรงฉีกขาดเทากับ 3.79  205.46  และ 18.60 ตามลําดับ  ที่เปนเชนนี้เนื่องจากเยื่อที่ไดจากแฝกมีความยาวของเสนใยมากกวา
เยื่อที่ไดจากใบยูคาลิปตัส โดยกระดาษที่ทําจากเสนใยยาวใหสมบัติทางเชิงกลที่สูงกวากระดาษที่ทําจากเยื่อที่มีเสนใยสั้น (รุง
อรุณ,  2539)  
 การทดสอบกระดาษปองกันการกัดแทะของปลวก โดยมีสวนผสมระหวางเยื่อคราฟทกับเยื่อแฝก พบวามีอัตราการ
สูญเสียน้ําหนักจากการกัดแทะคิดเปนรอยละตอน้ําหนักไดนอยกวากระดาษที่มีสวนผสมระหวางเยื่อคราฟทกับเยื่อจากใบยูคา
ลิปตัส หรือกระดาษที่ทําจากเยื่อคราฟทเพียงชนิดเดียว (p≤0.05) โดยกระดาษที่มีอัตราสวนผสมระหวางเยื่อคราฟท และเยื่อ
แฝกเทากับ 30:70 มีคาการสูญเสียน้ําหนักของกระดาษจากการกัดแทะนอยที่สุด (Figure 1) เนื่องจากน้ํามันหอมระเหยที่พบ
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ในรากแฝกหอมมีสารสําคัญคือ nootkatone ดังโครมาโตแกรม (Figure 2) ซึ่งสอดคลองกับ Zhu et al. (2001) ที่พบวาสารนี้มี
ผลกับการกัดแทะของปลวก และยับยั้งการขยายพันธุไดเปนอยางดี (Mao et al., 2006) 
 
Table 1 Physical and mechanical properties of craft paper mixed with vetiver and eucaluptus pulp.    

Type Ratio Weight (g/m²) Tensile strength (kN.m/kg) Burst (kPa.m²/g) Tear (N.m²/kg) 
Craft 100% Control 2.511cd 2.554d 119.58e 8.40f 

Craft : Vetiver 

70:30 
60:40 
50:50 
40:60 
30:70 

2.543ba 

2.519bc 

2.553a 

2.520bc 

2.508cd 

2.828cd 

3.556b 

3.052c 

3.040c 

3.970a 

160.36d 

182.10b 

172.50c 

166.24cd 

205.46a 

11.70e 

15.80c 

13.80d 

17.60b 

18.60a 

Craft : 
Eucaluptus 

70:30 
60:40 
50:50 
40:60 
30:70 

2.495cde 

2.516bcd 

2.474e 

2.519bc 

2.488de 

1.698e 

1.748e 

1.364f 

1.274f 

1.080f 

79.22f 

76.52f 

64.50g 

62.58hg 

55.53h 

6.60g 

7.90f 

6.20g 

5.80hg 

5.20h 

Means in a column followed by the same letter are not significantly different based on DMRT, 5% 

 
 
Figure 1 % Weight loss in paper made form craft:vetivert pulp and craft:eucalyptus pulp specimens during the  
 termite assay . 

 
คําขอบคุณ 

 ขอขอบคุณทุนวิจัยมหาบัณฑิต สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ที่ใหการสนับสนุนการวิจัย  
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Ratio of craft mixed with vetiver and eucaluptus pulp 
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CP+VP 50:50 
CP+VP 40:60 
CP+VP 30:70 
CP+EP 70:30 
CP+EP 60:40 
CP+EP 50:50 
CP+EP 40:60 
CP+EP 30:70 
 

CP 100% 
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CP+VP 30:70 
CP+EP 70:30 
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Figure 2  Chromatograms of essential oil from vetiver root (a) and eucaluptus leaves (b) by hydrodistillation. 
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ประสิทธิภาพของสารสกัดจากมะนาว มะกรูดและสมโอในการยับย้ังเชื้อจุลนิทรีย 
Efficacy of Plant Extract from Lime, Kaffir Lime, and Pummelo on microbial inhibition 

 
ภัสจนันท หริัญ 1 อรพิน เกิดชูชื่น1  และ ณัฏฐา เลาหกุลจิตต 1 

Hiran, P.1, Kerdchoechuen, O.1 and Laohakunjit, N1   
 

Abstract 
Efficacy of plant extracts from 3 species of Rutaceae; lime (leaves), kaffir lime (leaves), and pumelo (rind) for 

antimicrobial growth was conducted.  Extraction methods of lime, kaffir lime and pummelo oils were hydrodistillation and 
solvent; ethanol and petroleum ether.  Results showed that kaffir lime oil extracted with ethanol gave the highest yield at 
2.563% (w/w) and lime oil by hydrodistillation gave the lowest yield at 1.725%. The efficiency of 9 essential oils was 
tested with Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Leuconostoc mesenteroides, Lactobacillus 
plantarum, Saccharomyces cerevisiae, and Penicillium sp. at concentration of 10x104  ppm.  It was found that lime oil 
extracted with ethanol could inhibit microbial growth more than lime oil by hydrodistillation, lime oil with petroleum ether, 
pummelo oil extracted with petroleum ether, kaffir lime by hydrodistillation and pummelo oil by hydrodistillation, 
respectively.  
Keywords : plant extract, Rutaceae, antimicrobial 
 

บทคัดยอ 
ผลจากการศึกษาคุณสมบัติของสารสกัดจากใบมะนาว ใบมะกรูดและเปลือกสมโอโดยใชวิธีการสกัดดวยการตมกล่ันและ

สกัดดวยตัวทําละลาย 2 ชนิด คือ แอลกอฮอลและปโตรเลียมอีเทอร พบวาปริมาณสารสกัดที่ไดจากมะกรูดที่สกัดดวยแอลกอฮอล
มากที่สุดซึ่งมีปริมาณเทากับ 2.563% (w/w) สําหรับมะนาวตมกล่ันไดปริมาณนอยที่สุด ความบริสุทธิ์ของสาร (refractive index) 
โดยวิธีการตมกล่ันสามารถวัดคาไดและมะกรูดมีมากที่สุดคือเทากับ 1.725 สําหรับประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Escherichia coli 
Staphylococcus aureus Bacillus cereus Leuconostoc mesenteroides Lactobacillus plantarum Saccharomyces 
cerevisiae และ Penicillium sp. ของสารสกัดทั้ง 3 ชนิดที่ความเขมขน 10x104  ppm พบวามะนาวที่สกัดดวยแอลกอฮอล มะนาว
ตมกล่ัน มะนาวที่สกัดดวยปโตรเลียมอีเทอร สมโอที่สกัดดวยปโตรเลียมอีเทอร มะกรูดตมกล่ันและสมโอตมกล่ันยับยั้งเชื้อไดดี
ตามลําดับ  
คําสําคัญ : สารสกัด พืชวงศสม การยับยั้งเชื้อจุลินทรีย 
 

คํานํา 
สารหอมระเหย (volatile compounds) เปนสารประกอบที่ไดจากธรรมชาติ พบในพืชหลายชนิดเชน ผลไม สมุนไพร 

(herbs) และเครื่องเทศ (spice)  สารหอมระเหยมีกล่ินที่เปนเอกลักษณ นํามาใชเปนสารปรุงแตงกลิ่นรส และมีคุณสมบัติเปนสาร
ตานจุลินทรีย (antimicrobial agent) เนื่องจากในสารหอมระเหยมีองคประกอบของสารที่สําคัญมากมาย โดยเฉพาะ  phenolic 
group (Deans et al., 1995; Dorman และ Deans, 2000) และ terpenoids ซึ่งมีประสิทธิภาพดีในการตานจุลินทรียชนิดกอโรค
หลายสายพันธุ (Delaquis et al., 2002; Dorman และ Deans, 2000) ซึ่งสารเหลานี้มีปริมาณมากในพืชวงศ Labiatae (Basilico et 
al., 1999; Lambert et al., 2001) และพืชวงศสม (citrus fruit) (Ben-Yehosha et al., 1998) 

 
อุปกรณและวิธีการ   

การตมกล่ันดวยไอน้ําโดยการนําตัวอยางพืชสด 2000 กรัม ใสในขวดกนกลมปริมาตร 10 ลิตร เติมน้ํากลั่นลงไปจนทวม
ตัวอยางพืช จากนั้นประกอบชุดกลั่นเขากับขวดกนกลม ใชเวลา 24 ชั่วโมง เก็บน้ํามันหอมระเหยที่ไดในขวดสีชาที่อุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส 

                                                 
1 คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 83 หมู 8 ถนนเทียนทะเล แขวงทาขาม เขตบางขุนเทยีน กรุงเทพ 10150 
1 School of Bioresources and Technology, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, 83 Mu 8, Tientalay Rd., Thakam, Bangkhuntein, Bangkok 10150  
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การสกัดดวยตัวทําละลาย นําตัวอยางพืชสดมา 500 กรัม ใสลงในขวดรูปชมพู ใสตัวทําละลาย ปโตรเลียมอีเทอร (PE) และ
แอลกอฮอล (EtOH) 1500 มิลลิลิตร หรือใหทวมตัวอยางพืชปดขวดใหสนิทแชทิ้งไว 24 ชั่วโมง นํามากรองเอากากออกดวยกระดาษ
กรองเบอร 1 นําไประเหยตัวทําละลายดวย Vacuum rotary evaporator  จนไดสารละลายบริสุทธิ์  เก็บในขวดสีชาที่อุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส  

การเตรียมสารสกัดละลายน้ํามันหอมระเหยที่ไดจากการตมกล่ันและสกัดดวยตัวทําละลายโดยใชความเขมขน 100 
มิลลิกรัมตอมิลลิลิตรของ Dimethy sulfoxide Dimethysulfoxid (DMSO) จากนั้นหยดสารละลายที่เตรียมไดลงบน sterile filter 
paper disc (เสนผานศูนยกลาง 6 มิลลิเมตร) ปริมาตร 10 ไมโครลิตร 

การเตรียมเชื้อนําโคโลนีเดี่ยวของแบคทีเรียและยีสตมาเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว NB สําหรับแบคทีเรีย และ potato 
dextrose broth (PDB) สําหรับยีสตที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเปนเวลา 24 ชั่วโมง เขยา 200 รอบ/นาที จากนั้นนํา 1 มิลลิลิตรของ
เชื้อที่บมไวมาผสมใน 0.85% normal saline โดยใหมีความขุนเทากับ McFarland เบอร 0.5 ที่ความยาวคลื่น 625 nm สวนเชื้อรานํา
น้ํากลั่นฆาเชื้อแลว 5 มิลลิลิตรใสลงใน slant agar ที่มีเชื้อราอยู เขยาใหเขากัน จากนั้นดูด suspension เก็บไว 

การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดโดยนําไมพันสําลีที่ฆาเชื้อแลว มา spread เชื้อที่เตรียมไวลงบน Muller Hinton 
agar (MHA) ใหทั่ว ทิ้งไว 15 นาที จากนั้นวาง filter paper disc ที่หยดน้ํามันหอมระเหย วางลงบนอาหารเลี้ยง MHA ที่มีเชื้ออยู 
นําไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง จากบริเวณขนาดของ clear zone และรายงานผลในหนวย มิลลิเมตร
(mm.) โดยทําการ ทดลอง 3 ซ้ํา 

 
ผลและวิจารณ 

 ผลการศึกษาพบวา ในการสกัดสารสกัดจากพืชทั้ง 3 ชนิด ไดแก มะนาว มะกรูด และสมโอ โดยใชวิธีการตมกล่ันและ
สกัดดวยตัวทําละลาย 2 ชนิดคือ แอลกอฮอลและปโตรเลียม  พบวาปริมาณสารสกัดที่ไดจากมะกรูดมีปริมาณมากกวาพืชอีก 2 
ชนิดโดยเฉพาะวิธีที่สกัดดวยแอลกอฮอลซึ่งมีปริมาณเทากับ 2.563% ( w/w ) สวนมะนาวตมกล่ันมีปริมาณนอยที่สุด ความ
บริสุทธิ์ของสาร ( refractive index ) ในมะนาวตมกล่ันมีคามากกวามะกรูดและสมโอตมกล่ัน ซึ่งมีคาเทากับ 3.242 1.725 และ 
1.133% ตามลําดับ แตสําหรับสารสกัดที่สกัดดวย ethanol และ petroleum ไมสามารถวัดคาความบริสุทธิ์ของสารได 
นอกจากนี้ในสารสกัดมะนาวตมกล่ันพบปริมาณ total phenolic compound มากกวาสารสกัดจากมะกรูดและสมโอ และใน
สารสกัดที่ไดจากพืชทั้ง 3 ชนิดไมพบการปนเปอนของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช (Table 1 ) 
 ความสามารถของสารสกัดของมะนาว มะกรูด และสมโอที่สกัดไดจากวิธีการตมกล่ันดวยไอน้ําและการสกัดดวยตัว
ทําละลายโดยใชสารสกัดเขมขน 10x104 ppm ตอการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย (E.coli, S.cereus, B.cereus L. mesenteroides 
และ L. plantarum ) ยีสต (S. cerevisia ) และรา (Penicillium  sp.) (Table 2) โดยใชวิธี disc diffusion assay (Kumar et al., 
2001; Gulluce et al., 2003 ) พบวาสารสกัดจากพืชทั้ง 3 ชนิดโดยวิธีการสกัดดวยการตมกล่ันและตัวทําละลายสามารถยับยั้ง
เชื้อ E.coli ไดดี ยกเวนสมโอที่สกัดดวยแอลกอฮอลไมสามารถยับยั้งได  ซึ่งสารสกัดจากมะนาวสกัดดวยแอลกอฮอล ยับยั้งเชื้อ 
E.coli ไดดีที่สุดมี clear zone เทากับ 21 mm รองลงมาคือคือสารสกัดมะกรูดและสมโอตมกล่ันมี clear zone เทากับ 19 และ
18 mm สําหรับเชื้อ B.cereus พบวาสารสกัดจากจากมะนาวตมกล่ันสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไดดีที่สุดมี clear 
zone เทากับ 34 mm แตสารสกัดสมโอดวยแอลกอฮอลไมสามารถยับยั้งได สําหรับ S.aureus พบวาสารสกัดมะนาวสกัดดวย
ปโตรเลียมอีเทอร มีประสิทธิภาพในการยับยั้งดีที่สุดมี clear zone เทากับ 18 mm สวนสารสกัดสมโอดวยแอลกอฮอลไม
สามารถยับยั้งได นอกจากนี้สารสกัดสมโอดวยปโตรเลียมอีเทอรยับยั้งการเจริญของเชื้อ L. plantarum ไดดีที่สุด เทากับ 24 
mm แตสารสกัดมะนาวจากการตมกล่ันและสกัดดวยตัวทําละลายทั้ง 2 ชนิดไมสามารถยับยั้งได สําหรับสารสกัดจากมะนาว
และมะกรูดดวยวิธีตมกล่ันและตัวทําละลายสามารถยับยั้ง L. mesenteroides ไดดี และมะนาวที่สกัดดวยแอลกอฮอลสามารถ
ยับยั้งไดดีที่สุดเทากับ 22 mm แตสมโอที่สกัดดวยตัวทําละลายไมสามารถยับยั้งได  สําหรับ S. cerevisiae  สารสกัดจากพืชทั้ง 3 
ชนิดดวยวิธีการสกัดแบบตมกล่ันและตัวทําละลายสามารถยับยั้งเชื้อไดดี โดยมะกรูดตมกล่ันสามารถยับยั้งเชื้อไดดีที่สุดเทากับ 
35 mm สวน Penicillium  sp. สารสกัดจากสมโอตมกล่ันและสารสกัดจากมะนาวดวยปโตรเลียมอีเทอรสามารถยับยั้งไดดี clear 
zone เทากับ 20 และ 10 mmตามลําดับ (Table 2) 

จาก Table 3 streptomycin ที่ความเขมขน 5 mg/ml พบวามีประสิทธิภาพยับยั้งเชื้อทั้ง 7 ชนิดไดดี โดยเฉพาะ L. 
mesenteroides และ L. plantarum แตเมื่อเปรียบเทียบกับสารสกัดจากพืชทั้ง 3 ชนิดดวยวิธีการสกัดทั้ง 2 วิธีแลว พบวาสาร
สกัดดังกลาวที่ความเขมขน10x104 ppm มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ E.coli  S.cereus  B.cereus L. mesenteroides 
และ L. plantarum S. cerevisiae ไดดีไมแตกตางกับ streptomycin ที่ความเขมขน 5 mg/ml ยกเวน Penicillium sp. ที่สารสกัดจาก
พืชทั้ง 3 ชนิดมีประสิทธิภาพต่ํากวา  
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สรุป 
สารสกัดจากมะกรูดดวยวิธีการตมกล่ันและสกัดดวยตัวทําละลายทั้ง 2 ชนิดคือแอลกอฮอลและปโตรเลียมอีเทอรมี 

%yield มากที่สุดคือ เทากับ 2.188 2.563 และ 2.429 w/w ตามลําดับ  สวนการศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย
ทั้ง 7 ชนิดพบวาสารสกัดจากเปลือกสมโอดวยวิธีตมกล่ันสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อไดดีทั้งหมดโดยเชื้อ S. cerevisiae, 
Penicillium  sp. และ B.cereus ถูกยับยั้งไดมากที่สุดคือมี clear zone เทากับ 20 mm E. coli  S. cereus และ L. 
mesenteroides มี clear zone เทากับ 18  15 และ 13 mm  ตามลําดับ 

 
คําขอบคุณ 

ขอบคุณสํานักงานสนับสนุนกองทุนวิจัยที่ไดใหทุนสนับสนุนงานวิจัยในครั้งนี้ 
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Table 1 Properties of plant extracts from Lime, Kaffir Lime, and Pummelo 
plant Lime (leaves) kaffir lime (leaves) Pummelo (rind) 
Physical – 
chemical 
properties 

Hydro 
distillation 

EtOH PE Hydro 
distillation 

EtOH PE Hydro 
distillation 

EtOH PE 

%yield(w/w) 0.452 1.328 0.577 2.188 2.563 2.429 0.520 1.247 0.968 
RI 1.242 Nd Nd 1.725 Nd Nd 1.133 Nd Nd 
Phenolic 
compound 0.081 0.011 0.012 0.040 0.022 0.013 0.057 0.011 0.004 
Pesticide 
residue none none none none none none none none none 
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Table 2 Antimicrobial activity of citrus against the microbials tested based on disc-diffusion method 
 

plant Lime(leaves)                  
(mm) 

kaffir lime(peel)               
(mm) 

pummelo(rind)                 
(mm) 

method Hydro  
distillation EtOH PE Hydro 

distillation EtOH PE Hydro 
distillation EtOH PE 

E.coli 15 21 11 19 9 11 18 0 14 
B.cereus 34 30 27 21 20 9 20 0 27 
S.cereus 15 15 18 15 9 13 15 0 7 
L. plantarum 0 0 0 0 13 9 20 16 24 
L.mesenteroides 14 22 18 11 8 11 13 0 0 
S. cerevisiae 28 25 34 35 27 20 20 15 24 
Penicillium  sp 0 0 10 0 0 0 20 0 0 

 
 
Table 3 Antimicrobial activity of steptomycin against the microbials tested based on disc-diffusion method 
 

 
          
 
 
 

 
 
 
 
Figure1  Antimicrobial activity of a) kaffir lime extract and b) streptomycin against the B.cereus  on disc-diffusion method 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Microbials E.coli B.cereus S.cereus L. mesenteroides L. plantarum S. cerevisiae Penicillium  sp 
Clear zone  (mm) 13 22.6 24.5 28.6 27 21 14.3 

                         (a)                                                                                          (b) 
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การวิเคราะหสารสําคัญจากน้ํามันหอมระเหยพืชวงศกะเพรา 3 ชนิด 
Identification of Major Compounds from 3 Labiatae Oils Extracted 

 
ศศธร สิงขรอาจ1 ณัฏฐา เลาหกุลจิตต1 อรพิน เกิดชูชื่น1 และ อาภาพรรณ ชัฎไพศาล1 

Singkhornart, S.1, Laohakunjit, N.1, Kerdchoechuen, O.1 and Chatpaisarn, A.1 
 

Abstract 
Identification of major compound from essential oils of 3 Labiatae; holy basil (Ocimum sanctum L.), hairy 

basil (Ocimum americana L.), and sweet basil (Ocimum basilicum L.) by gas chromatography mass spectrometry 
(GC-MS) was conducted.  Essential oil was extracted by simultaneous distillation extraction (SDE).  It was found 
that methyleugenol (52.27%), eugenol (23.61), β-caryophyllene (17.49%), β-chamigene (2.15%), 
valencene(2.02%), α-caryophyllene (1.23%) were major components in holy basil oil.  Components of hairly basil 
oil were methylchavicol (17.37%), α-cubebene (12.49), cis-β-citral (nerol) (12.27%), β-caryophyllene (10.80%), α-
bisabolene (10.19%), ocimeme (8.70%), verbenone (8.14%), cis-α-citral (geranial) (6.78%), 6-camphenone 
(5.88%), and α-amorphene (4.70%).  Major components found in sweet basil oil were methylchavicol (84.98%), 
trans-α-bergamotene (5.90%), ocimene (2.30%), 1,8-cineol (1.26%), δ-cadinene (1.15%), and methyleugenol 
(1.06%).  Other compounds found in sweet basil oil were β-elemene, α-caryophyllene, α-farnesene, d-camphor, 
β-pinene, camphene, borneol, β-siliene and valencene.   
Keywords : holy basil, sweet basil, hairly basil, major components 
 

บทคัดยอ 
การวิเคราะหสารสําคัญในน้ํามันหอมระเหยจากใบพืชวงศกะเพรา 3 ชนิด คือ กะเพรา แมงลัก และโหระพา ที่สกัด

ดวยวิธีการกลั่นพรอมสกัด โดยใช gas chromatography mass spectrometry (GC-MS) สารที่พบสูงสุดในน้ํามันหอมระเหย
กะเพรา คือ methyleugenol (52.27%), eugenol (23.61), β-caryophyllene (17.49%), β-chamigene (2.15%), valencene 
(2.02%), α-caryophyllene (1.23%) และในน้ํามันหอมระเหยแมงลักมีสารสําคัญ ไดแก methylchavicol (17.37%), α-
cubebene (12.49), cis-β-citral (nerol) (12.27%), β-caryophyllene (10.80%), α-bisabolene (10.19%) นอกจากนี้ยังพบ 
ocimeme (8.70%), verbenone (8.14%), cis-α-citral (geranial) (6.78%), 6-camphenone (5.88%)  และ α-amorphene 
(4.70%) สวนสารสําคัญที่พบในน้ํามันหอมระเหยโหระพา คือ methylchavicol (84.98%), trans-α-bergamotene (5.90%), 
ocimene (2.30%), 1,8-cineol (1.26%), δ-cadinene (1.15%) และ methyleugenol (1.06%) และพบสาร β-elemene, α-
caryophyllene, α-farnesene, d-camphor, β-pinene, camphene, borneol, β-siliene และ valencene  
คําสําคัญ : กะเพรา โหระพา แมงลัก สารสําคัญ 

 
คํานํา 

กะเพรา (holy basil; Ocimum sanctum L.) อยูในวงศ Labiatae มีน้ํามันหอมระเหยประมาณรอยละ 0.35 และมี
สารออกฤทธิ์ที่สําคัญ คือ methyl eugenol, linalool, camphene, ocimol, chavinol, limonene, cineol และ caryphyllene 
สําหรับ แมงลัก (hairy basil; Ocimum americana L.) มีสารออกฤทธิ์ l-camphor, citronellal, linalool, citral, borniol, 
methyl cinnamate และ eugenol สวนโหระพา (sweet basil, common basil: Ocimum basilicum L.) มีสารออกฤทธิ์ที่
สําคัญ คือ ocimene, β-pinene, eucalyptol และ linalool (Pino  et al., 1994)  
 

 
 
 

                                                 
1คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 83 หมู 8 ถนนเทียนทะเล บางขุนเทียน กรุงเทพ 10150 
1 School of Bioresources and Technology, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, 83 Mu 8, Teintalay Rd., Bangkhuntein, Bangkok 10150 
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อุปกรณและวิธีการ 
 นําพืช 3 ชนิด ไดแก กะเพรา แมงลัก และโหระพา อยางละ 5 กิโลกรัม สกัดดวยวิธี Simultaneous Distillation-
Extraction; SDE (Likens และ Nickerson, 1964) และ solvent ที่ใช คือ เฮกเซน สกัดเปนเวลา 24 ชั่วโมง แลวนํามาระเหยเฮ
กเซน ดวยเครื่อง rotary evaporator ที่ความดัน 250 บาร อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เก็บน้ํามันหอมระเหยในขวด ที่อุณหภูมิ
ต่ํา กอนนํามาวิเคราะหองคประกอบเคมีและกายภาพ  ไดแก 
 - % yield ของน้ํามันหอมระเหย 
 โดยใชสูตร            % yield (v/w)(dry weight)  =      volume of essential oils (ml)    x   100 % 
               weight of  raw materials  
 -  refractive index (RI) โดยใช hand-held refractometer  
 - องคประกอบน้ํามันหอมระเหยดวย GC-MS โดยใช capillary คอลัมนชนิด: ZB5 (30 เมตร length x 0.25 
มิลลิเมตร ID x 0.25 เมตร film thickness), ฉีดตัวอยางแบบ split mode (split ratio, 1:20 v/v) อุณหภูมิ injector เทากับ 230 
องศาเซลเซียส สภาวะของคอลัมน อุณหภูมิเริ่มตนที่ 40 องศาเซลเซียส คงไว 5 นาที และเพิ่มขึ้นในอัตรา 3 องศาเซลเซียสตอ
นาที จนถึง 250 องศาเซลเซียส และคงไว 5 นาที ใชฮีเลียมเปนแกสตัวพา และ ionization voltage 70 eV ใช mass range 
ตั้งแต 40-350 m/z อุณหภูมิ detector 280 องศาเซลเซียส แปลผลโดยเทียบกับ library ของ NIST และ Wiley 275 มีquality 
match > 85% และวิเคราะหคา Linear retention index (LRI) โดยเปรียบเทียบจากสารมาตรฐานอัลเคน (C11-C25 alkane ) 
 

ผลและวิจารณ 
%yield ของกะเพรา สูงกวาแมงลักและโหระพา โดยมี %yield เทากับ 0.116 0.069 และ 0.057% ตามลําดับ (Table 

1) สารสําคัญที่พบสูงสุดในน้ํามันหอมระเหยกะเพรา คือ methyl eugenol และ eugenol มี % relative peak area เทากับ 
52.27 และ 23.61 ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบ β-caryophyllene, β-chamigene, valencene, α-caryophyllene โดยมี % 
relative peak area เทากับ 17.49 2.15 2.02 และ 1.23% ตามลําดับ และยัง α-cubebene, borneol, γ-patchaulene โดยมี 
%relative peak area เทากับ 0.60 0.30 และ 0.19 ตามลําดับ รวมทั้งสารกลุม terpene อื่นเชน ocimene, 1,8-cineole, α-
pinene, camphene และ β-pinene แตพบในปริมาณนอย สอดคลองกับงานวิจัยของ Kothari และคณะ (2004) สําหรับน้ํามัน
หอมระเหยแมงลัก มีชนิดของสารสําคัญ ไดแก methylchavicol, α-cubebene, cis-β-citral (nerol), β-caryophyllene, α-
bisabolene มี %relative peak area เทากับ 17.37 12.49 12.27 10.80 10.19 ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบ ocimeme, 
verbenone, cis-α-citral (geranial), 6-camphenone และ α-amorphene มี %relative peak area เทากับ 8.70 8.14 6.78 
5.88 และ 4.70 ตามลําดับ และยังพบสารประกอบอื่น ไดแก trans-α-bergamotene, α-caryophyllene, β-ocimeme, 
caryophyllene oxide, d-fenchoe, δ-cadinene มี % relative peak area เทากับ 3.69 3.61 1.55 1.34 และ 1.26 ตามลําดับ 
และสารสําคัญที่พบปริมาณสูงสุดในน้ํามันหอมระเหยโหระพา คือ methylchavicol มี % relative peak area เทากับ 84.98 
รองลงมาเปน trans-α-bergamotene, ocimene, 1,8-cineol, δ-cadinene, methyleugenol มี % relative peak area เทากับ 
5.9 2.3 1.26 1.15 และ 1.06 ตามลําดับ สวนสาร β-elemene, α-caryophyllene, α-farnesene, d-camphor, β-pinene, 
camphene, borneol, β-siliene และ valencene พบปริมาณเล็กนอย (0.13-0.76%) (Table 2 และ Figure 1)  
 สําหรับสารสําคัญที่พบน้ํามันหอมระเหยจากพืชวงศกะเพรา 3 ชนิด คือ กะเพรา (methyleugenol และ eugenol β-
caryophyllene, β-chamigene, valencene และα-caryophyllene) แมงลัก (methylchavicol, α-cubebene, cis-β-citral 
(nerol), β-caryophyllene และ α-bisabolene) และโหระพา (methylchavicol, trans-α-bergamotene, ocimene, 1,8-
cineol, δ-cadinene, methyleugenol) เห็นไดวา methylchavicol เปนสารสําคัญในแมงลักและโหระพา โดยเฉพาะโหระพามี 
% relative peak area สูงเทากับ 84.98 สําหรับกะเพรามีสาร methyleugenol และ eugenol เปนสารสําคัญ  ความแตกตาง
ของสารสําคัญในพืชวงศกะเพรา ขึ้นกับปจจัยสภาพแวดลอม สภาพ และ สายพันธุ (Keita et al., 2001) โดยสายพันธุที่พบใน
ประเทศไทยมีความเขมขนของ methylchavical สูงที่สุด (Marotti et al., 1996) สวนตัวอยางของพืชวงศกะเพราในประเทศฟจิ 
(Brophy และ Jogia, 1986) มีสารสําคัญคือ methyleugenol, linalool และ methyl cinnamate นอกจากนี้ Pino et al. (1994) 
พบ methylchavicol, 1,8-cineol และ linalool จากตัวอยางพืชวงศกะเพราในคิวบา ขณะที่พืชวงศกะเพราใน Bukina Faso  มี
สารสําคัญพวก 1,8-cineol, α-terpineol และ β-pinene  
 
Table 1   %yield, appearance and refractive index of 3 essential oils of holy, hairly and sweet basils. 
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ชนิดของน้ํามันหอม
ระเหย 

สวนที่นํามาใชในการ
สกัด 

ปริมาณที่ได  
(% yield) (w/dw) 

ลักษณะปรากฎ refractive index 
(RI) 

กะเพรา ใบ ลําตน 0.116 เหลืองเขม ใส 1.5168 
แมงลัก ใบ ลําตน 0.069 เหลืองเขม ใส 1.4779 
โหระพา ใบ ลําตน 0.057 เหลืองอมเขียว ใส 1.5119 

 
Table 2   % relative peak area ของน้ํามันหอมระเหยกะเพราที่ไดจากการสกัด SDE 

% relative peak area 
กะเพรา โหระพา แมงลัก 

α -pinene 0.02 camphene 0.13 α -campholenol 5.88 
camphene 0.03 β-pinene 0.15 limonene 0.50 
β-pinene 0.02 1,8-cineole 1.26 β-ocimeme 1.55 

1,8-cineole 0.05 ocimeme 2.43 d-fenchoe 1.34 
ocimeme 0.07 d-camphor 0.41 ocimene 8.70 
borneol 0.30 borneol 0.13 trans-chrysanthemal 0.49 
eugenol 23.61 estragole 84.98 estragole 17.37 

α -cubebene 0.60 β-elemene 0.77 verbenone 8.14 
methyleugenol 52.27 methyleugenol 1.06 cis-β-citral  (nerol) 12.27 
β-caryophyllene 17.49 trans- α -

bergamotene 
5.90 cis- α -citral (geranial) 6.78 

α -caryophyllene 1.23 α -caryophyllene 0.76 α -cubebene 12.49 
β-chamigene 2.15 α -farnesene 0.76 β-caryophyllene 10.80 

valencene 2.02 β-seliene 0.13 trans- α -bergamotene 3.69 
γ -patchaulene 0.19 valencene 0.29 β-caryophyllene 3.61 

  δ-Cadinene 1.15 β-amorphene 4.70 
    β-chamigrene 0.88 
    δ-cadinene 1.26 
    α -bisabolene 10.94 
    caryophyllene oxide 1.55 
    δ-cadinol 0.65 

 
สรุป 

%yield ของกะเพราสูงกวาแมงลัก และโหระพา สารสําคัญที่พบน้ํามันหอมระเหยจากพืชวงศกะเพรา 3 ชนิด ไดแก 
กะเพรา มีสาร methyleugenol, eugenol, β-caryophyllene, β-chamigene, valencene, α-caryophyllene ในแมงลักมี 
methylchavicol, α-cubebene, cis-β-citral (nerol), β-caryophyllene และโหระพา methylchavicol, trans-α-
bergamotene, ocimene, 1,8-cineol, δ-cadinene, methyleugenol 

 
คําขอบคุณ 

ขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ใหการสนับสนุนทุนวิจัยพื้นฐานแบบมุงเปาสมุนไพร ยา
รักษาโรค สารเสริมสุขภาพและสารสําหรับผลิตอาหารปลอดภัย โครงการ “ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการ
ควบคุมและกําจัดแมลงที่ทําลายขาว” 
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Figure 1 Chromatogram of essential oil extracted by SDE a) holy basil b )hairly basil and c) sweet basil. 
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สารสําคัญจากน้ํามันหอมระเหยพืชวงศขิง 3 ชนิด โดย gas chromatography mass spectrometry 
Major Compounds from 3 Zingiberaceae Oil Identified by Gas Chromatography Mass Spectrometry 

 
อรพิน เกิดชูชื่น1 ณัฏฐา เลาหกุลจิตต1 ศศธร สงิขรอาจ1 และ อาภาพรรณ ชฏัไพศาล1 

Kerdchoechuen, O.1, Laohakunjit, N.1, Singkhornart, S.1 and Chatpaisarn, A.1 
 

Abstract 
The present study monitored compounds from 3 Zingibiraceae plants, turmeric (Curcuma longa L.), 

galangal (Alpinia galangal Sw.), ginger (Zingiber offcinale Roscoe) extracted by simultaneous distillation 
extraction. Oils were identified by gas chromatography mass spectrometry (GC-MS). Compounds from turmeric oil 
were turmerone (53.82%), curlone (20.01%) and terpinolene, α-pinene, α-phellandrene, 1,8-cineol, curcumene, α-
zingiberene, and caryophyllene. It was found that galagal oil was composed of 1,8-cineol, hydroxyl-α-
terpenylacetate and caryophyllene with %relative peak area of 34.68, 22.44, and 19.76%, respectively. The 
compound terpinene, α-terpineol, β-elemene, chavical, camphene, α-pinene, and cymene were also found in 
galangal oil.  Major compounds in ginger oil were 1,8-cineol  (17.87%) and citral (15.20%) camphene (12.47%), 
verbenol (12.37%), and α-zingiberene (11.20%). The compounds, α-farnesene, α-curcumene, α-pinene, borneol, 
and citronellal were also found in ginger oil. 
Keywords : turmeric, galangal, ginger, simultaneous distillation extraction 
 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้ศึกษาสารสําคัญในน้ํามันหอมระเหยจากพืชวงศขิง 3 ชนิด ไดแก ขมิ้นชัน ขา และขิง ที่สกัดดวยวิธีการกลั่น

พรอมสกัด โดยสารสําคัญที่พบในน้ํามันหอมระเหยขมิ้นชัน โดยพบสาร turmerone มี %relative peak area สูงสุดเทากับ 
53.82 รองลงมาเปน curlone มี % relative peak area เทากับ 20.01 และพบสาร terpinolene, α-pinene, α-phellandrene, 
1,8-cineol, curcumene, α-zingiberene, และ caryophyllene  สําหรับ  สารสําคัญที่พบในน้ํามันหอมระเหยขา ไดแก 1,8-
cineol, hydroxyl-α-terpenylacetate และ caryophyllene มี %relative peak area เทากับ 34.68 22.44 และ 19.76% 
ตามลําดับ สารประกอบอื่นที่พบไดแก allo-aromadendrene, terpinene, α-terpineol, β-elemene, chavical, camphene, 
α-pinene และ cymene  สวนสารสําคัญที่พบในน้ํามันหอมระเหยขิง  ไดแก 1,8-cineol และ citral มี % relative peak area 
สูงสุดเทากับ 17.87 และ 15.20 ตามลําดับ ยังพบสารสําคัญที่มีปริมาณรองลงมา คือ camphene, verbenol, α-zingiberene 
โดยมี %relative peak เทากับ 12.47 12.37 และ 11.20% ตามลําดับ และพบสาร  α-farnesene, α-curcumene, α-pinene, 
borneol และ citronellal   
คําสําคัญ : ขมิ้นชัน ขิง ขา การกลั่นพรอมสกัด 
 

คํานํา 
พืชวงศขิง (Zingiberaceae) ที่สําคัญ ไดแก ขมิ้นชัน (turmeric; Curcuma longa L.) มีน้ํามันหอมระเหยประมาณ

รอยละ 2-6 สารเคมีที่สําคัญที่พบ คือ เคอรคูมิน (curcumin) เปนสารที่มีสีเหลืองออน ซึ่งคือสารที่ใหสีของขมิ้น และยังมี
สารสําคัญอีก คือ turmerone atlantone และ zingiberin ซึ่งเปน sesquiterpene กฤติกา (2548) รายงานวาน้ํามันหอมระเหย
ที่ไดจากขมิ้นชันมี tumerone, curlone, farnesene, terpinene นอกจากนี้ยังมีสาร d-sabinene, cineol, borneol, p-
tolymethylcarbinol ซึ่งสารเหลานี้มีฤทธิ์ในการฆาแมลงแบบสัมผัสตัวตาย และขับไลแมลง นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ฆาและยับยั้ง
การเจริญของเชื้อจุลินทรียหลายชนิด สวนขิง (ginger: Zingiber officinale Roscoe.) มีรายงานวามีสารออกฤทธิ์ ไดแก 
terpene, zingiberine และ cineol ในขิงมีสวนประกอบไดแก น้ํามันหอมระเหย รอยละ 1-3  น้ํามันชัน (oleoresin) รอยละ 4-
7.5  สตารซรอยละ 40-60  และเมือก ซึ่งกลิ่นหอมฉุน รสเผ็ดในขิงเปนสารพวกน้ํามันชัน ซึ่งประกอบไปดวย gingerol, shogaol 
และ zingerone (Chen และ Ho, 1986) น้ํามันที่เตรียมใหมๆ มี gingerol เปนองคประกอบหลัก สวน shogaol และ 
                                                 
1คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 83 หมู 8 ถนนเทียนทะเล บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 
1 School of Bioresources and Technology, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, 83 Mu 8, Teintalay Rd., Bangkhuntein, Bangkok 10150 
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zingerone เปนสารที่ไมเกิดตามธรรมชาติ แตเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีขณะที่เตรียมและเก็บน้ํามัน โดย gingerol 
เปล่ียนเปน shogaol ซึ่งมีกล่ินหอมฉุนมากกวา ดวยปฏิกิริยา dehydration และเปลี่ยนเปน shogaol ดวยปฏิกิริยา retro-aldol 
(Chen และ Ho, 1986)  สําหรับขา (galangal; Alpinia galangal swartz.) มีสารออกฤทธิ์ ในเหงาขาแก เชน cinamate, 
cineol, camphor, pinenes เปนตน น้ํามันนี้มีฤทธิ์ตานเชื้อราตางๆ ซึ่งมีฤทธิ์ขับลมตานเชื้อแบคทีเรีย  
 

อุปกรณและวิธีการ 
 นําพืช 3 ชนิด ไดแก ขมิ้นชัน ขิง และขา จํานวน 5 กิโลกรัม สกัดดวยวิธี Simultaneous Distillation-Extraction; SDE 
(Likens และ Nickerson, 1964) และ solvent ที่ใช คือ เฮกเซน สกัดเปนเวลา 24 ชั่วโมง แลวนํามาระเหยเฮกเซน ดวยเครื่อง 
rotary evaporator ที่ความดัน 250 บาร อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เก็บน้ํามันหอมระเหยในขวด ที่อุณหภูมิต่ํา กอนนํามา
วิเคราะหองคประกอบเคมีและกายภาพ  ไดแก 
 - % yield ของน้ํามันหอมระเหย 
 โดยใชสูตร         % yield (v/w)(dry weight)  =      volume of essential oils (ml)    x   100 % 
               weight of  raw materials  
 -  refractive index (RI) โดยใช hand-held refractometer  
 - องคประกอบน้ํามันหอมระเหยดวย GC-MS โดยใช capillary คอลัมนชนิด: ZB5 (30 เมตร length x 0.25 
มิลลิเมตร ID x 0.25 เมตร film thickness), ฉีดตัวอยางแบบ split mode (split ratio, 1:20 v/v) อุณหภูมิ injector เทากับ 230 
องศาเซลเซียส สภาวะของคอลัมน อุณหภูมิเริ่มตนที่ 40 องศาเซลเซียสคงไว 5 นาที และเพิ่มขึ้นในอัตรา 3 องศาเซลเซียสตอ
นาที จนถึง 250 องศาเซลเซียส และคงไว 5 นาที ใชฮีเลียมเปนแกสตัวพา และ ionization voltage 70 eV ใช mass range 
ตั้งแต 40-350 m/z อุณหภูมิ detector 280 องศาเซลเซียส แปลผลโดยเทียบกับ library ของ NIST และ Wiley 275 มีquality 
match > 85% และวิเคราะหคา Linear retention index (LRI) โดยเปรียบเทียบจากสารมาตรฐานอัลเคน (C11-C25 alkane ) 
 

ผลและวิจารณ 
จาก Table 1 แสดงใหเห็นวา %yield ของขมิ้นชัน สูงกวาขิงและขา โดยมี %yield เทากับ 0.508 0.210 และ 0.206 

ตามลําดับ และสารสําคัญที่พบในน้ํามันหอมระเหยขมิ้นชัน คือ turmerone มี %relative peak area สูงสุดเทากับ 53.82 
รองลงมาเปน curlone มี % relative peak area เทากับ 20.01 และพบสาร terpinolene, α-pinene, α-phellandrene, 1,8-
cineol, curcumene, α-zingiberene, cuminol, α-curcumene, caryophyllene, β-chaimgen, α-pinene และ p-cymen-8-
ol (Table 2) โดยสารหลักที่พบสอดคลองกับงานวิจัยของกฤติกา นรจิตร (2548) รายงานวามีปริมาณ turmerone เปน
องคประกอบมากที่สุด เชนเดียวกับงานวิจัยของ Hiserodt (1996) และ Leela (2007) ที่รายงานวา turmerone และ curlone 
เปนองคประกอบปริมาณมากที่สุดในขมิ้นชัน และสารสําคัญที่พบในน้ํามันหอมระเหยขา ไดแก 1,8-cineol, hydroxyl-α-
terpenylacetate และcaryophyllene มี %relative peak area เทากับ 34.68 22.44 และ 19.76 ตามลําดับ สารประกอบอื่นที่
พบไดแก allo-aromadendrene, terpinene, α-terpineol, β-elemene, chavical, camphene, α-pinene และ cymene 
(Table 2) สอดคลองกับงานวิจัยของ มณฑกาญจน (2549) พบสารสําคัญ 1,8-cineol แตพบในปริมาณที่แตกตางกันเนื่องจาก
ใชวิธีการสกัดแตกตางกัน และมีรายงานวาพบ 1,8-cineole (20.95%), β-caryophyllene (13.16%), β-bisabolene 
(17.95%), β-selinene (10.56%), α-selinene (9.67%) และ farnesene (7.47%) และสอดคลองกับรายงานกฤติกา (2548) 
พบวาน้ํามันหอมระเหยขาที่ไดจาการตมกล่ันพบ 1,8-cineol มี%relative peak area เทากับ 33.6 สวนสารสําคัญที่พบใน
น้ํามันหอมระเหยขิงที่ไดจากการสกัด SDE (Table 2) ไดแก 1,8-cineol และ citral มี % relative peak area สูงสุดเทากับ 
17.87 และ 15.20 ตามลําดับ ยังพบสารสําคัญที่มีปริมาณรองลงมา คือ camphene, verbenol, α-zingiberene โดยมี 
%relative peakเทากับ 12.47 12.37 และ 11.20 ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบสาร α-farnesene, α-curcumene, β-
sesquiphellandrene, α-phellandrene, α-pinene, borneol, citronellal และ α-terpinolene ซึ่งตรงขามกับ Yu (2007) ที่พบ 
zingiberene (15.48%), β-phellandrene (22.84%), β-sesquiphellandrene (5.54%) และ geranial (5.25%) เชนเดียวกัน
กับ Variyar (2006) รายงานวา พบ zingiberene มากที่สุด และพบรองลงมาคือ curcumene, α-phellandrene และ β-
sesquiphellandrene ตามลําดับ โดยในน้ํามันหอมระเหยขิงที่สกัดดวยวิธี microwave distillation and solid-phase 
microextraction (MD–SPME) ของ Tognolini (1997) พบ zingiberene มากที่สุด และพบรองลงมาคือ curcumene, 
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camphene, α-phellandrene, β-sesquiphellandrene และ borneole แตสอดคลองกับรายงานของมณฑกาญจน (2549) ใช
วิธีการตมกล่ันพบพบสารสําคัญ 1,8-cineol มากที่สุดแตไมพบ zingiberene 

 
Table 1 ปริมาณน้ํามันหอมระเหยที่ได สีของน้ํามัน และคา refractive index 
ชนิดของน้ํามันหอม

ระเหย 
สวนที่นํามาใชในการ

สกัด 
ปริมาณที่ได  

(% yield) (w/dw) 
ลักษณะปรากฎ refractive index 

(RI) 
ขมิ้นชัน ลําตนใตดิน 0.508 สารละลายใส สีเหลืองเขม 1.5059 
ขา ราก 0.210 สารละลายใส สีเหลืองออน 1.4761 
ขิง ราก 0.206 สารละลายใส สีเหลืองเขม 1.4815 

 
 
 

                                           

                                         

                                           
Figure 1 โครมาโทแกรมสารหอมระเหยของสาร สกัดโดยวิธี SDE a) ขมิ้นชัน b) ขา และ c) ขิงแก 

สรุป 
%yield ของขมิ้นชันสูงกวาขา และขิง ซึ่งสารหอมระเหยจากพืช 3 ชนิดที่สกัดดวยวิธี SDE มีองคประกอบและ

ปริมาณของสารแตกตางกัน สารสําคัญที่พบมากในน้ํามันหอมระเหยจากพืชวงศขิง ดังนี้ ขมิ้นชัน คือ turmerone, curlone, 
terpinolene, α-pinene, α-phellandrene, 1,8-cineol, curcumene และ α-zingiberene สวนขาพบ 1,8-cineol, hydroxyl-
α-terpenylacetate และcaryophyllene ในขิงพบ 1,8-cineol, citral, camphene, verbenol, α-zingiberene 
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Table 2 % relative peak area ของน้ํามันหอมระเหยขมิ้นชันที่ไดจากการสกัด SDE 
% relative peak area of components 

Turmeric  galangal ginger 
α -pinene 0.19 α -pinene 1.30 α -pinene 3.57 

α -phellandrene 4.60 camphene 1.50 camphene 12.47 
1,8-cineole 4.30 cymene 0.77 α -phellandrene 4.19 
terpinene 0.27 1,8-cineole 34.68 1,8-cineol 17.89 

terpinolene 7.10 terpinene 5.51 α -terpinolene 1.15 
p-cymen-8-ol 0.16 α -terpineol 2.60 citronellal 2.54 
caryophyllene 1.00 chavical 1.56 borneol 3.10 
β-chamigene 0.42 hydroxy- α -

terpenylacetate 
22.44 verbenol 12.37 

α -curcumene 1.27 elemene 1.6 citral 15.20 
α -zingiberene 2.42 caryophyllene 19.76 α -curcumene 5.74 

curcumene 2.85 allo-aromadendrene 7.53 α -zingiberene 11.20 
tumerone 53.82   α -farnesene 6.28 
curlone 20.01   β-sesquiphellandrene 4.32 
cuminol 1.59     

 
คําขอบคุณ 

ขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ใหการสนับสนุนทุนวิจัยพื้นฐานแบบมุงเปาสมุนไพร ยา
รักษาโรค สารเสริมสุขภาพและสารสําหรับผลิตอาหารปลอดภัย โครงการ “ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการ
ควบคุมและกําจัดแมลงที่ทําลายขาว” 

 
เอกสารอางอิง 

กฤติกา นรจิตร. 2548. คุณสมบัติของสารสกัดจากพืชวงศขิง: อิทธิพลของวิธีการสกัดตอการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ
แบคทีเรียและเปนการตานอนุมูลอิสระ. วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี. 144 หนา. 

มณฑกาญจน ชนะภยั. 2549. ชนิดและปริมาณของสารสกัดจากพืชวงศ Zingiberraceae, Apiaceae และ  Piperraceae ตอ 
การควบคุมหนอนกระทูหอม (Spodoptera exgua) และเชื้อราสาเหตุโรคใบจุด (Alternaria brassicicola), 
วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี. 139 หนา. 

Chen, C.C. and C.T. Ho. 1986. Chromatographic analyses of isomeric shogaol compounds derived from isolated 
gingerol compounds of ginger (Zingiber officinale Roscoe.). Journal of Chromatography. 360: 175-184. 

Likens, S.T. and G.B. Nickerson. 1964. Detection of certain hop oil constituents in brewing product. Process 
American Society Brewery Chemistry. 157 p. 

Hiserodt, R., T.G. Hartman, C.T. Ho and R.T. Rosen. 1996. Characterization of powdered turmeric by liquid 
chromatography mass-spectrometry and gas chromatography-mass spectrometry. Journal of 
Chromatography A. 740: 51-63. 

Leela, N.K., A. Tava, P.M. Shafi, S.P. John and B. Chempakam. 2002. Chemical composition of essential oils of 
turmeric (Curcuma longa L.). Acta Pharmaceutica. 52: 137–141. 

Yu, Y., T. Huang, B. Yang, X. Liu and G. Duan. 2007. Development of gas chromatography-mass spectrometry 
with microwave distillation and simultaneous solid-phase microextraction for rapid determination of 
volatile constituents in ginger. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 43(1): 24-31. 

Variyar, P.S., A.S. Gholap and P. Thomas. 1997. Effect of γ-irradiation on the volatile oil constituents of fresh 
ginger (Zingiber officinale) rhizome”, Food Research International. 30(1): 41-43. 

Tognalini, M., E. Barocelli, V. Ballabeni, R. Bruni, A. Bianchi, M. Chiavarini and M. Impicciatore. 2006. Comparative 
screening of plant essential oils: Phenylpropanoid moiety as basic core for antiplatelet activity. Life 
Sciences. 78: 1419-1432. 



Agricultural Sci. J. 40 : 1 (Suppl.) : 103-106 (2009)                        ว. วิทย. กษ. 40 : 1 (พิเศษ) : 103-106 (2552) 

คุณสมบัติและประสิทธิภาพในการตานทานเชื้อจุลินทรียของฟลมที่บริโภคได 
Physical Properties and Anti-Microbial Efficiency of Edible Films 

 
อิงฟา คําแพง1 อรพิน เกิดชูชื่น1 และ ณัฏฐา เลาหกุลจิตต1  
Khampang, E.1, Kerdchoechuen, O.1, and Laohakunjit, N.1  

 
Abstract 

 Physical properties were examined and antimicrobial efficiency of biofilm modified from rice starch was 
determined for applying to minimally processed pummelo (MPP) or ready to eat pummelo.  Essential oil or plant 
extract was from 3 Rutaceae; lime, kaffir lime, and pummelo by ethanol, petroleum ether and hydrodistillation.  
Results showed that films with lime oil extracted with ethanol (RF-WLEtOH) and pummelo oil extracted with 
petroleum ether (RF-WPPT) inhibited bacteria (Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, 
Leuconostoc mesenteroides, and Lactobacillus plantarum) and yeast (Saccharomyces cerevisiae) greater than 
the remaining films.  In this study, none of the films inhibited the growth of the tested fungi (Penicillium sp.).  It was 
also found that water vapor transmission rate and solubility of RF-WLEtOH and RF-WPPT were lower than the 
control film.  Tensile strength and elongation of RF-WLEtOH was greater than RF-WPPT and control.  When the RF-
WLEtOH and RF-WPPT were applied to MPP and kept at 10°C RH 80% ± 5, results showed that b values of RF-
WLEtOH and RF-WPPT were higher than the control. MPP wrapped with RF-WLEtOH and RF-WPPT had less 
weight loss but fruit firmness was increased compared to the control. However, films were not infected with 
microbes during the 16 days of the experiment. Sensory analysis showed that overall acceptance of MPP 
wrapped with RF-WLEtOH was the highest compared to film with RF-WPPT and the control.  
Keywords : rice starch film (RF), essential oil, antimicrobial  

 
บทคัดยอ 

 คุณสมบัติและประสิทธิภาพในการตานทานเชื้อจุลินทรียของฟลมแปงขาวเจาผสมน้ํามันหอมระเหย และหรือสาร
สกัดจากพืชวงศสม 3 ชนิด คือ มะนาว มะกรูดและสมโอ ซึ่งสกัดดวยเอทานอล  ปโตรเลียมอีเทอรและตมกล่ัน พบวา ฟลมแปง
ขาวเจาที่เติมสารสกัดจากมะนาวดวยเอทานอล (RF-WLEtOH) และฟลมแปงขาวเจาที่เติมสารสกัดสมโอดวยปโตรเลียมอีเทอร 
(RF-WPPT) สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย (E. coli, S. aureus, B. cereus, Leuconostoc mesenteroides และ 
Lactobacillus plantarum) ยีสต (Saccharomyces cerevisiae) ไดดีกวาฟลมชนิดอื่น แตไมสามารถยับยั้งเชื้อรา 
(Penicillium sp.) สวนคาการซึมผานไอน้ํา และคาการละลายฟลม พบวา RF-WLEtOH และ RF-WPPT มีคาต่ําที่สุด สวนคา
การตานทานแรงดึงขาดและการยืดตัวของฟลม พบวา RF-WLEtOH มีการยืดตัวดีกวาฟลมชนิดอื่น เมื่อนํา RF-WLEtOH และ 
RF-WPPT มาใชในการหอสมโอพรอมบริโภค นําไปเก็บรักษาที่ 10°C RH 80%± 5 พบวา คา b สมโอ RF-WLEtOH และ RF-
WPPT สูงกวาสมโอหอดวย film-control และสมโอ RF-WLEtOH และ RF-WPPT มีการสูญเสียน้ําหนักต่ํากวาสมโอที่หอดวย 
film control แตมีความแนนเนื้อสูงกวาสมโอที่หอดวย film control อยางไรก็ตามฟลมทั้ง 3 ชนิดไมพบปริมาณเชื้อจุลินทรีย
ตลอดการทดลอง (16 วัน) สําหรับคะแนนความชอบโดยรวมปรากฎวาสมโอ RF-WLEtOH ไดคะแนนสูงกวาสมโอที่หอดวย
ฟลมอีก 2 ชนิด  
คําสําคัญ : ฟลมแปงขาวเจา (RF) น้ํามันหอมระเหย การตานทานเชื้อจุลินทรีย 
                                      

คํานํา 
 ผลิตภัณฑสมโอพรอมบริโภคในรูปของ minimally processed มีอัตราการหายใจมากกวาสภาพปกติ 1.2-7.0 เทา มี

การสูญเสียหลังการแปรรูปหลายดาน รวมทั้งการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียที่กอโรค (pathogen) หลายชนิด จึงมีการนําฟลมที่
บริโภคไดใชกับผลิตภัณฑเหลานี้  โดยการเคลือบโดยตรง หรือเตรียมแผนฟลม (Gennadios และ Weller, 1995) อยางไรก็ตาม
                                                 
1 คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 83 หมู 8 ถนนเทียนทะเล ทาขาม บางขุนเทยีน กรุงเทพฯ 10150 
1 School of Bioresources and Technology, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, 83 Mu 8, Teintalay Rd., Thakam, Bangkhuntein, Bangkok 10150 
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การใช biofilm รวมกับสารสกัดจากพืชสามารถนํามาประยุกตในผลิตภัณฑผลไมพรอมบริโภค โดยเฉพาะการพัฒนาฟลมที่
บริโภคไดจากแปงขาวเจา และการนํา biofilm มาเติมสารสกัดจากพืชวงศสม จะเปนทางเลือกอีกทางหนึ่งในการเพิ่มมูลคาของ
ผลิตภัณฑที่มาจากธรรมชาติ สามารถปองกันเชื้อจุลินทรีย และชวยยืดอายุผลิตภัณฑสมโอพรอมบริโภคใหมีความปลอดภัยอีก
ดวย 

 
อุปกรณและวิธีการ 

นําแปงขาวเจามีความเขมขนรอยละ 5 โดยน้ําหนัก มาใหความรอนจนแปงสุกเกิดเจลาติไนซ ปลอยทิ้งไวใหอุนเติม
สารพลาสติไซเซอรความเขมขนรอยละ 30 โดยน้ําหนัก เติมน้ํามันหอมระเหยจากพืชทั้ง 3 ชนิดไดแก มะนาว (lime) มะกรูด 
(kaffir lime) และสมโอ (pummelo) ไดจากการตมกล่ัน (hydrodistillation) และการสกัดดวยตัวทําละลาย ใชตัวทําละลาย 2 
ชนิดคือ แอลกอฮอลและปโตรเลียมอีเทอร นําสารละลายไปเทหรือ cast ลงบนแทนพิมพพลาสติกเมื่อแผนฟลมแหงนําไปเก็บไว
ใน desiccator  วิเคราะหคุณสมบัติของฟลมดังนี้คือ การละลาย (Laohakunjit และ Noomhorm, 2004) การตานทานแรงดึง
ขาดและการยืดตัวของฟลมโดยวิธี ASTMD882-88 standard (ASTM, 1989) การซึมผานไอน้ํา (WVTR)  โดยวิธี dish method 
E96 (ASTM, 1995) ทดสอบการยับยั้งการเจริญของเชื้อ โดยการ spread  mold และ yeast คัดเลือกฟลมที่ดีที่สุดมาทดสอบ
กับสมโอตัดแตงสด นําไปเก็บรักษาที่ 10°C RH 90% วิเคราะหสมโอวันที่ 1 (ทันทีหลังแชตูเย็น) 2 6 9 13 และ 16 วัน ทางดาน
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพไดแก สี โดย colorimeter, weight loss (ชั่งน้ําหนัก), firmness โดย texture analyzer, total 
soluble solid content ดวยเครื่อง digital refractometer และความเปนกรด โดยการ titrate รวมทั้ง sensory analysis ศึกษา
อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ และนําไปวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) และ Least 
Significant Difference (LSD) โดยใชโปรแกรม SAS (1991) 

 
ผลและวิจารณ 

ผลการศึกษาคุณสมบัติและประสิทธิภาพในการตานเชื้อจุลินทรียจากแปงขาวเจาผสมน้ํามันหอมระเหย และหรือสาร
สกัดจากพืชวงศสม 3 ชนิด คือ มะนาว มะกรูดและสมโอ ซึ่งสกัดดวยเอทานอล  ปโตรเลียมอีเทอรและตมกล่ัน พบวา ฟลมแปง
ขาวเจาที่เติมสารสกัดจากมะนาวดวยเอทานอล (RF-WLEtOH) และฟลมแปงขาวเจาที่เติมสารสกัดสมโอดวยปโตรเลียมอีเทอร 
(RF-WPPT) สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย (E. coli, S. aureus, B. cereus, Leuconostoc mesenteroides และ 
Lactobacillus plantarum) ยีสต (Saccharomyces cerevisiae) ไดดีกวาฟลมชนิดอื่น แตไมสามารถยับยั้งเชื้อรา 
(Penicillium sp.) (Table 1) สวนคาการซึมผานไอน้ํา (WVTR)  และคาการละลายฟลม (solubility)  พบวา RF-WLEtOH และ 
RF-WPPT(Figure 1a และ b)  มีคาต่ําที่สุด อาจเพราะวาฟลมแปงผสมไคโตแซนมีการดูดซับความชื้นไวสูง จึงมีการซึมผานไอ
น้ําของฟลมนอยกวาฟลมชนิดอื่น (Mali et al., 2004; Sezer et al., 2007) เมื่อเติมสารสกัดจากธรรมชาติอาจเปนตัวชวยให
ฟลมมีการดูดซับความชื้นไดเนื่องจากเปนสารสกัดจากธรรมชาติมีน้ํามันหอมระเหยทําใหมีการซึมผานของไอน้ําของฟลมมีคา
ลดลง  และฟลมแปงขาวเจาผสมไคโตแซนมีการเปลี่ยนแปลงการซึมผานของไอน้ํา จึงมีการเปลี่ยนแปลงความชื้นสูง (Park et 
al., 2001)  สวนคาการตานทานแรงดึงขาด (tensile strength) และการยืดตัวของฟลม (elongation)  พบวา RF-WLEtOH มี
การยืดตัวดีกวาฟลมชนิดอื่นแตนอยกวา film-control (Figure 1c และ d)  

เมื่อนํา RF-WLEtOH และ RF-WPPT มาใชในการหอสมโอพรอมบริโภค และเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับสมโอหอดวย 
film-control พบวา เมื่อนําไปเก็บรักษาที่ 10°C RH 80%± 5 พบวา คา b สมโอ RF-WLEtOH และ RF-WPPT สูงกวาสมโอหอ
ดวย film-control ซึ่งสอดคลองกบังานวิจัยของ Rhim et al. (1998) และ Bourtoom และ Chinnan (2007) ที่รายงาน ฟลมขาว
ที่ผสมดวยไคโตแซน เมื่อนําไปหอผลิตภัณฑมีคา b เพิ่มมากขึ้น  สมโอ RF-WLEtOH และ RF-WPPT มีการสูญเสียน้ําหนักต่ํา
กวาสมโอที่หอดวย film control แตมีความแนนเนื้อสูงกวาสมโอที่หอดวย film control ที่มีความแตกตางของสมโอที่หอดวย 
film control เพราะไมไดเติมน้ํามันหอมระเหย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Serrano et al. (2005) ที่ศึกษาการยืดอายุการเก็บ
รักษา sweet cherry ที่เติมน้ํามันหอมระเหย eugenol, thymol, menthol พบวาชวยลดการสูญเสียน้ําหนัก (weight loss) 
รักษาสีและความแนนเนื้อ (firmness) ของผล cherry รวมทั้งกานของ cherry ยังคงความเขียวเมื่อเปรียบเทียบกบั control 

 
สรุป 

ฟลมแปงขาวเจาที่เติมสารสกัดจากมะนาวดวยเอทานอล (RF-WLEtOH) และฟลมแปงขาวเจาที่เติมสารสกัดสมโอ
ดวย    ปโตรเลียมอีเทอร (RF-WPPT) มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเหมาะที่นํามาหอสมโอ และเมื่อนํามาหอสมโอ สมโอ RF-
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WLEtOH และ RF-WPPT มีคา b สูงกวาสมโอหอดวย film-control และมีการสูญเสียน้ําหนักต่ํากวาสมโอที่หอดวย film 
control แตมีความแนนเนื้อสูงกวาสมโอที่หอดวย film control  และสมโอที่หอดวยฟลมทั้ง 3 ชนิดไมพบปริมาณเชื้อจุลินทรีย
ตลอดการทดลอง (16 วัน) สําหรับคะแนนความชอบโดยรวมปรากฎวาสมโอ RF-WLEtOH ไดคะแนนสูงกวาสมโอที่หอดวย
ฟลมอีก 2 ชนิด จากการทดลองจึงสรุปไดวา ฟลมแปงขาวเจาที่เติมสารสกัดจากมะนาวดวยเอทานอล (RF-WLEtOH) มี
คุณสมบัติทางกายภาพที่ดีมีคะแนนความชอบโดยรวมมากที่สุด สามารถนํามาประยุกตใชในผลิตภัณฑอาหาร ผลไมตัดแตง 
หรือผลไมพรอมบริโภค เนื่องจากเปนการพัฒนาฟลมจากสารธรรมชาติที่สามารถนํามาบริโภคได 

 
คําขอบคุณ 

ขอขอบคุณสํานักงานสนับสนุนกองทุนการวิจัย (สกว) สํานักงานผูประสานงานโครงการสมุนไพรเพื่อคุณภาพชีวิต   
(ศ.ดร. นันทวัน บุญยะประภัศร) ที่ไดใหทุนสนับสนุนงานวิจัยในครั้งนี้ 
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Table 1  Property and antimicrobial efficiency of biofilm modified from rice starch film (RF) mix essential oil or plant  
 extract was from 3 Rutaceae. 

          plant 
 

extracts 
B. 

cereus 
S. 

aureus 
L. 

mesenteroides 
S. 

cerevisiae 
L. 

plantarum E.coli Penicilium 

Lime hydrodistillation 5.83 6.17 7.00 6.67 0 6.66 0 
 ethanol 8.27 7.67 8.33 7.67 0 7.83 0 
 petroleum 6.17 6.50 5.83 6.33 0 6.66 0 

Kaffir lime hydrodistillation 0 7.00 6.50 0 0 7.00 0 
 ethanol 6.33 7.00 7.00 7.16 0 7.16 0 
 petroleum 7.33 6.67 6.67 0 0 6.83 0 

Pummelo hydrodistillation 6.83 7.00 6.67 0 0 7.83 0 
 ethanol 6.67 8.30 7.00 0 0 7.67 0 
 petroleum 9.00 8.30 8.33 8.00 6.80 7.16 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Figure 1 Effects of rice starch film (RF) on (a) WVTR (b) solubility, (c) tensile strengths (TS) and (d) elongation. 
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การศึกษาเปรยีบเทียบพันธุมะกรูดและคณุภาพของน้ํามันหอมระเหยจากมะกรูด 3 สายพันธุ 
A Comparative Study on Plant Characteristics and Physical Properties 

of Essential Oil of Three clones of Kaffir Lime 
 

กฤษณา  บุญศิริ1 พรพรรณ กลิ่นหอม1 และ ถาวร ทพิวรรณฺ1 
Boonsiri, K. 1, Klinhom P. 1 and Tippawan T. 1 

 
Abstract 

The objective of this study was to investigate plant characteristics and physical properties of essential oil 
from 3 clones of kaffir lime. The study was conducted in kaffir lime orchard at Ban Wangpai Chainat province during 
February–June 2008. It was found that the three clones of kaffir lime were different in growth characterists, leaf size 
and fruit size.  Essential oil by water distillation from peel of 3 clones was analyzed. The yields of oils (W/W %) 
from the first, second, and third clones were 2.98-3.17. Values of the physical parameters of oil were specific 
gravity at 0.8803-0.8826, optical rotation at 11.50-12.73 and refractive index at 1.47206-1.47240. 
Keywords : kaffir lime, essential oil 

 
บทคัดยอ 

การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะพันธุมะกรูดในสวนเกษตรกรที่ปลูกมะกรูดเปนการคา บานวังไผ อ.เมือง จ. ชัยนาท 
พบวามะกรูดที่ปลูกมี 3 สายพันธุ โดยพันธุแรกมีใบมีขนาดใหญ ขนาดของใบในตําแหนงที่ 7-8 นับจากยอด มีความยาว 10.84 
ซม. ความกวางใบ 4.21 ซม. ทรงพุมตนโปรง ใหผลเปนพวง ผลมีขนาดใหญ  พันธุที่ 2 เปนสายพันธุที่พบวาปลูกทั่วไป ขนาดใบ
และผลมีขนาดเล็กกวาพันธุที่ 1 ความยาวใบ 10.31 ซม. ความกวางใบ 3.79 ซม. พันธุที่ 3 ใบมีขนาดเล็ก ความยาวใบ 7.41 
ซม. ความกวางใบ 2.92 ซม. ขอส้ัน ใบสีเขียวเขม ผลมีขนาดเล็ก เมื่อนําผิวผลมาสกัดน้ํามันหอมระเหยดวยวิธีตมกล่ัน พบวา
ผิวมะกรูดทั้ง 3 สายพันธุให % yield ของน้ํามันหอมระเหยไมแตกตางกัน โดยมีคาเฉลี่ยระหวาง 2.98-3.17 นอกจากนี้
คุณสมบัติทางกายภาพของน้ํามันหอมระเหยจากผิวมะกรูด 3 สายพันธุที่ไมแตกตางกัน โดยมีคา specific gravity อยูระหวาง 
0.8803-0.8826 คา optical rotation อยูระหวาง 11.50-12.73 และคา refractive index อยูระหวาง 1.47206-1.47240 
คําสําคัญ : มะกรูด น้ํามันหอมระเหย 

 
คํานํา 

มะกรูด (Citrus hystrix DC.) อยูในวงศ Rutaceae ชื่อสามัญ kaffir lime, leeach lime เปนไมยืนตนขนาดเล็ก ตาม
กิ่งและลําตนมีหนามแหลม ใบมีสีเขียวแก กานใบดานบนมีลักษณะเปนปกกวาง แผออกใหญเทากันกับแผนใบทําใหคลายใบ
สองใบตอกัน (รุงรัตน, 2535) พื้นใบเรียบมีตอมน้ํามัน เมื่อขยี้มีกล่ินหอม ดอกออกเปนชอ ดอกเกิดที่สวนยอดหรือซอกใบ
ออกเปนกระจุก 1- 15 ดอก ดอกมีสีขาวครีม ผลมีรูปรางคอนขางกลม มีสีเขียวเขม ผิวผลขรุขระเปนลูกคลื่น มีตอมน้ํามันหอม
ระเหยอยูเปนจํานวนมาก มีจุกที่หัวของผล เนื้อผลมีรสเปร้ียวปนขมเล็กนอย ภายในผลแบงเปน 5-10 หอง (นิจศิริ, 2534) 

น้ํามันหอมระเหยจากผิวผลและใบมะกรูดมีฤทธิ์ในการปองกันยุง และไลแมลงศัตรูพืช (เดนดนัย และอรรพล, 2546)  
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Bacillus cereus (นวลจันทร และสุภาพร, 2551) นอกจากนั้นยังนํามาใชในสุคนธบําบัดไดดวย 
โดยน้ํามันหอมระเหยจากมะกรูดเปนน้ํามันหอมระเหยกลุม top note เขากันไดดีกับกล่ินตระกูลสม ลาเวนเดอร คาโมไมล ไซ
เปรส เจอเรเนียม จูนิเปอร ปาลมาโรซา แพ็ทชูล่ี และกระดังงา ชวยใหคลายเครียด หายหงุดหงิด (อรชร, 2547)  

โดยทั่วไปมะกรูดเปนพืชที่ปลูกเปนพืชสวนครัวในบาน แตปจจุบันมะกรูดสามารถปลูกเปนการคา เพื่อนําสวนใบและ
ผลขายใหแกโรงงานผลิตน้ํามันหอมระเหย ที่สกัดน้ํามันหอมระเหยเปนการคา (ชูขวัญ, 2549; ทวีศักดิ์, 2550) ในการศึกษาครั้ง
นี้เปนการศึกษาลักษณะสายพันธุของมะกรูดและคุณภาพของน้าํมันหอมระเหยจํานวน 3 สายพันธุ 

 
 

                                                 
1 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค อ. เมือง จ. นครสวรรค 60000 
1 Nakhonsawan College of Agriculture and Technology, Mung, Nakhonsawan 60000 
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อุปกรณและวิธีการ 
การศึกษานี้ดําเนินการศึกษาที่สวนมะกรูด บานวังไผ อ. เมือง จ. ชัยนาท ตนมะกรูดอายุประมาณ 2.6 ป บันทึก

ลักษณะทรงพุมตน ขนาดใบในตําแหนงใบที่ 7-8 นับจากปลายกิ่ง และขนาดผล และนําผิวผลมาสกัดน้ํามันหอมระเหย ดวย
วิธีการตมกล่ัน โดยการกลั่นตัวอยางละ 3 ซ้ําๆ ละ 8 ชั่วโมง หลังจากนั้นตรวจวัดลักษณะทางกายภาพของน้ํามันหอมระเหย 
โดยวัดคา refractive index ดวยเครื่อง Digital refractometer (ATAGO รุน RX-5000 α, Japan)  คา optical rotation ดวย 
เครื่อง Polarimeter (ATAGO รุน POLAX-2L, Japan) และคา specific gravity ดวยเครื่อง Density meter (Mettler Toledo 
รุน DA-100M, Switzerland)  

 
ผลและวิจารณ 

จากการศึกษาลักษณะทรงพุมตน ใบ และผลมะกรูด พบวา สามารถแบงมะกรูดออกไดเปน 3 สายพันธุ โดยสายพันธุ
แรก ทรงพุมตนโปรง ใบและผลมีขนาดใหญ แผนใบเรียบ ติดผลครั้งละหลายผลตอกิ่ง สายพันธุที่สอง ใบและผลมีขนาดเล็ก
กวาสายพันธุที่หนึ่ง ตดิผลครั้งละ 1- 2 ผลตอกิ่ง สายพันธุที่สาม ใบมีขนาดเล็ก แผนใบบิดเล็กนอย ขอส้ัน ผลเล็ก ความลึกของ
รองที่ผิวผลนอย (Table 1) เมื่อนําลักษณะใบมาเปรียบเทียบกับตนมะกรูดที่สวนมะกรูดใน อ. เมือง จ. นครสวรรค แลวพบวา 
ตนและผลมะกรูดมีลักษณะคลายกับสายพันธุที่สอง ดังนั้นจึงคาดวาสายพันธุที่สองเปนสายพันธุมะกรูดที่ปลูกทั่วไป 
 
   Table 1  Leaf and fruit size of 3 clone of kaffir lime 
 

clone Leaf length (cm.) Leaf width (cm.) Fruit lenght (cm.) Fruit width (cm.) 
1 10.84 a 4.21 a 5.51 a 4.88 a  
2 10.31 a 3.79 b 4.89 b 4.16 b 
3 7.41 b 2.92 c 4.35 c 4.02 b 

Mean followed by a common letter in the same column are not significantly different at 5% level by DMRT 
 เมื่อนําผลมะกรูดทั้ง 3 สายพันธุในระยะผลที่เก็บเกี่ยวเพื่อจําหนายมาสกัดน้ํามันหอมระเหยพบวา ปริมาณน้ํามันหอม
ระเหยที่ไดจาก 3 สายพันธุ มีคาไมแตกตางกัน โดยมีคาเฉล่ียระหวาง 2.98 – 3.17 % และคุณสมบัติทางกายภาพของน้ํามัน
หอมระเหยทั้ง 3 สายพันธุในดาน specific gravity optical rotation และ refractive index ไมแตกตางกันดวย (Table 2) ซึ่ง
แตกตางจากการศึกษาในมะนาว (ศิรินันท และคณะ, 2551) และกระชายดํา (เสริมสกุล และเชวง, 2547) ที่พบวาสายพันธุที่
แตกตางกัน ทําใหมีปริมาณน้ํามันหอมระเหยและมีสมบัติทางกายภาพที่แตกตางกัน 
  
 Table 2  Yield and physical properties of kaffir lime oil 
 

clone Yield (%) Specific gravity Optical rotation Refractive index 
1 2.98 0.8816 12.73 1.47240 
2 3.01 0.8826 11.50 1.47209 
3 3.17 0.8803 12.27 1.47206 

 
สรุป 

จากศึกษาลักษณะทรงพุมตน ใบ และผลมะกรูด พบวา สายพันธุมะกรูดที่ปลูกในสวนในพื้นที่สามารถ แบงไดเปน 3 
สายพันธุ ตามขนาดของใบและผล แตอยางไรก็ตามผลมะกรูดในระยะเก็บเกี่ยวทั้ง 3 สายพันธุใหปริมาณ และคุณภาพทาง
กายภาพของน้ํามันหอมระเหยที่ไมแตกตางกัน 

 
คําขอบคุณ 

โครงการผลิตน้ํามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรและโคโลญจน R 319  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ให
เงินสนับสนุนในการทําวิจยั 
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ผลของสารสกัดสะเดาไทยและสารฆาแมลงบางชนิดตอการเบียนไขของเพลี้ยกระโดดสนี้ําตาล 
Impact of Neem Seed Extract and Some Insecticides on Brown Planthopper Egg Parasitism 

 
สุกัญญา เทพันดุง1 และ สุภาณี พิมพสมาน2  

Tepandung, S.1 and Pimsamarn, S.2  
 

Abstract  
The impact of neem seed extract and insecticides; cypermethrin, and lambda–cyhalothrin applications on 

brown planthopper egg parasitism were studied. The first experiment was conducted in a farmer’s field, using a 
RCB with 4 treatments and 4 replications. The extent of egg parasitism was studied using the egg trap technique. 
Applications were applied during wet season 2004 and dry season 2005, egg parasitization was determined from 
plots sprayed with neem extract with not significantly different from the untreated plots. But egg parasitizations in 
plots treated with cypermethrin and lambda-cyhalothrin were significantly different from the untreated plots. The 
second experiment was conducted by placing sprayed egg traps randomly in non-application field. It was found 
that the neem seed extract and the untreated control showed greater egg parasitism than lambda–cyhalothrin and 
cypermethrin, 6.85%, 6.75%, 2.97% and 0.71%, respectively and were not significantly different. Results from the 
two experiments demonstrated the positive impact of neem seed extract application on brown planthopper 
parasitism while the application of conventional insecticides showed a negative impact. 
Keywords : brown planthopper, egg parasitism, neem seed extract 
 

บทคัดยอ  
ศึกษาผลของสารสกัดสะเดาไทย (Azadirachta indica var. siamensis Valuton) และสารฆาแมลง cypermethrin 

(ดีทรอย 35% EC) และ lambda-cyhalothrin (คาราเต 2.5% CS)   ตอการเบียนไขของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลในนาเกษตรกร  
ที่  อ.เมือง จ.ขอนแกน การทดลองที่ 1 วางแผนการทดลองแบบ RCB จํานวน 4 กรรมวิธี 4 ซ้ํา พนสารครั้งแรกเมื่อขาวอายุ 30 
วัน และพนสารทุกๆ 7 วัน จํานวน 5 ครั้ง กอนพนสารครั้งแรกและหลังพนสารครั้งสุดทาย นําตนขาวที่เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล
วางไขแลว (egg trap) ไปวางในแปลงทดลองที่พนสารตามกรรมวิธี ตรวจนับจํานวนไขที่ถูกเบียน ผลการศึกษาพบวาในฤดูนาป 
2547 และฤดูนาปรัง 2548  กรรมวิธีพนสารสกัดสะเดาไทยมีเปอรเซ็นตการเบียนไขของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลไมแตกตางกัน
ทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสาร แตกรรมวิธีพนสารฆาแมลง cypermethrin  และ lambda-cyhalothrin  มีเปอรเซ็นตการเบียนไข
ของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลแตกตางกันทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสารอยางมีนัยสําคัญ การทดลองที่ 2 นํา egg trap พนสาร
ตามกรรมวิธี แลวนําไปวางในแปลงเกษตรกรที่ไมไดพนสาร พบวากรรมวิธีพนสารสกัดสะเดาไทยและกรรมวิธีไมพนสารมี
เปอรเซ็นตการเบียนไขสูงกวากรรมวิธีพนสารฆาแมลง lambda-cyhalothrin และ cypermethrin เทากับ 6.85%  6.75%  
2.97%  และ 0.71% ตามลําดับ แตไมแตกตางกันทางสถิติ ซึ่งการทดลองทั้ง 2 การทดลองมีแนวโนมวาสารสกัดสะเดาไทยไมมี
ผลกระทบตอการเบียนไขของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล ในขณะที่การพนสารฆาแมลงทําใหการเบียนไขลดลง 
คําสําคัญ : เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล การเบียนไข สารสกัดสะเดาไทย 
 

คํานํา  
เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล  (brown planthopper: Nilaparvata lugens Stål) นอกจากเปนแมลงศัตรูขาวที่สําคัญ 

ทําลายขาว โดยการดูดกินน้ําเลี้ยงทําใหขาวเกิดอาการแหงตาย (hopperburn) แลว ยังเปนพาหะนําเชื้อไวรัสโรคใบหงิก (rice 
ragged stunt) มาสูตนขาว ทาํใหผลผลิตขาวลดลงอยางมาก การแกปญหาของเกษตรกรโดยทั่วไปมักใชสารฆาแมลงเปนหลัก    
กอใหเกิดปญหาที่ตามมาคือ  การตานทานสารฆาแมลง  (resistance) การระบาดเพิ่ม (resurgence)  การเกิดศัตรูพืชชนิด
                                                 
1สํานกัวิจัยและพฒันาขาว กรมการขาว จตจุักร กทม. 10900 
1 Bureau of Rice Research and Development, Rice Department, Chatuchak, Bangkok 10900  
2สาขากีฏวิทยา ภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 40002 
2 Entomology Section, Department of Plant Science and Agriculture Resource, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University 40002 
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ใหมขึ้น  (secondary  pest  outbreak) นําไปสูสารพิษตกคาง (residue)  และมีผลตอระบบนิเวศในนาขาวและความ
หลากหลายของศัตรูธรรมชาติและเปนอันตรายตอตัวเกษตรกรเอง (ปรีชา, 2545) 

ศัตรูธรรมชาติที่มีอยูในนาขาวมีบทบาทสําคัญในการชวยลดปริมาณของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล  โดยเฉพาะระยะไข
ของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล ซึ่งสารฆาแมลงยังไมสามารถทําลายไขเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล เมื่อฟกเปนตัวออนสงผลใหมีชีวิตอยู
รอดได แตนเบียนไขเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมระยะไขของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล ไดแก  แตน
เบียนไข Oligosita yasumatsui Viggiani et Subba Rao และแตนเบียนไข Anagrus optabilis (Perkins) ปรีชา (2521) อาง
โดย ปรีชา (2545) รายงานวาจากการศึกษาปจจัยที่กอใหเกิดการตายในระยะไขของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล พบวาไขของเพลี้ย
กระโดดสีน้ําตาลถูกทําลายโดยแตนเบียน O. yasumatsui Viggiani et Subba Rao และ A. optabilis (Perkins) เทากับ 
10.6% และ 9.6% ตามลําดับ โดยไขของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลถูกทําลายโดยแตนเบียนทั้งสองชนิดนี้อยูระหวาง 13-45% หรือ
เฉล่ียเทากับ 30.3% ซึ่งผลกระทบจากการใชสารฆาแมลงเพื่อควบคุมเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลมีผลทําใหประสิทธิภาพการเบียน
ของแตนเบียน O. yasumatsui Viggiani et Subba Rao และ A. optabilis (Perkins) ลดลง เทากับ 0.6% และ 2.7% 
ตามลําดับ 

ในการแกปญหาดังกลาว นอกจากการลดใชสารฆาแมลงที่ทําใหเกิดปญหาแลว ในทางปฏิบัติจําเปนตองหาทางเลือก
ใหมใหกับเกษตรกร เชน การใชสารสกัดสะเดา ซึ่งมีขอดีคือ สามารถยอยสลายไดโดยทางชีวภาพ (biodegradable) จึงไม
กอใหเกิดปญหาสารตกคาง และมีผลกระทบตอศัตรูธรรมชาติของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลนอย นอกจากนี้ยังมีรายงานวาสาร
สกัดสะเดามีผลยับยั้งการเขาทําลายพืชอาหารของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล ตลอดจนมีผลทําใหแมลงเปลี่ยนพฤติกรรมของการ
ดํารงชีวิต ซึ่งจะสงผลใหพฤติกรรมในการหาคูผสมพันธุและความสามารถในการผลิตไข และลูกหลานลดลงในรุนตอไปดวย 
(Heyde et al., 1984) ดังนั้นการใชสารสกัดสะเดาจึงเปนสวนหนึ่งของการปรับเปล่ียนแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรใหเขาสู
แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

อุปกรณและวิธีการ 
การเตรียมกับดักไขเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล (egg trap) 

นําตนขาวที่ปลูกในกระถางมาทําความสะอาด  เอากาบนอกออก  แลวปลอยเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลตัวเต็มวัยเพศเมีย
ที่พรอมจะวางไขลงบนตนขาวจํานวน 5 คู ตอกระถาง ใสไวในกรงเลี้ยงแมลงขนาด 1.5x3 เมตร ปลอยไว 48 ชั่วโมง จากนั้นเอา
เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลออก จะไดกระถางขาวที่มีไขเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล โดยการสังเกตจากรอยวางไขที่กาบใบขาว 
การทดลองที่ 1 การทดสอบผลกระทบของสารสกัดสะเดาและสารฆาแมลงตอการเบียนไขของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลโดย
ทางออม (indirect method) 

1. เลือกแปลงขาวของเกษตรกร ที่ปลูกขาวโดยวิธีหวานขาวแหง แบงแปลงยอยขนาด  4x5 เมตร จํานวน 16 แปลงยอย 
วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block มี 4 ซ้ํา 

2. เมื่อขาวอายุประมาณ 25 วัน นํา egg trap ไปวางไวในแปลงขาวแปลงยอยละ  3  กระถาง เปนเวลา  24  ชั่วโมง จึงเก็บ
กระถางขาวมาไวในกรงเลี้ยงแมลงนาน 3 วัน จากนั้นทําการผาตนขาวใตกลองจุลทรรศนสองตาเพื่อนับจํานวนไขของ
เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลที่ถกูแตนเบียนไขเขาทําลาย 

3. เมื่อขาวมีอายุ  30 วัน  พนสารสกัดสะเดาไทยความเขมขน  5%  สารฆาแมลง cypermethrin (ดีทรอย 35% EC) และ 
lambda-cyhalothrin (คาราเต 2.5% CS) และพนดวยน้ําเปลาเปนตัวเปรียบเทียบพนสารทุกๆ  7  วัน  จํานวน 5 ครั้ง  

4. หลังพนสารครั้งสุดทาย นํา  egg trap  ไปวางที่แปลงทดสอบ และปฏิบัติดังเชนขอ 2 
การทดลองที่ 2  การทดสอบผลกระทบของสารสกัดสะเดาและสารฆาแมลงตอการเบียนไขของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลโดย
ทางตรง (direct method) นํา  egg trap มาพนดวยสารสกัดสะเดาไทยและสารฆาแมลงดวยเครื่องพนสารแบบจานหมุน (turn-
table  spray ) เพื่อใหสารสัมผัสกับไขเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลโดยตรง แลวนําไปวางในแปลงปลูกของเกษตรกรที่ไมไดพนสาร  
เปนเวลา  24  ชั่วโมง  จึงเก็บกระถางขาวมาไวในกรงเลี้ยงแมลงนาน 3 วัน จากนั้นทําการผาตนขาวใตกลองจุลทรรศนสองตา
เพื่อนับจํานวนไขของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลที่ถูกแตนเบียนไขเขาทําลาย 

 
 
 
 



112     ผลของสารสกัดสะเดาไทยและสารฆาแมลง                 ปที่ 40 ฉบับที่ 1 (พิเศษ) มกราคม-เมษายน 2552                   ว. วิทยาศาสตรเกษตร                      

0

2

4

6

8

control neem extract cypermethrin lambda-cyhalothrin

% 
Pa

ras
itiz

ati
on

 of
 B

PH
 eg

g

ผล 
การทดลองที่ 1 ทดสอบ 2 ฤดู ดังนี้ 

ฤดูนาป 2547 พบวากอนพนสารครั้งแรกเปอรเซ็นตการเบียนไขของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลไมแตกตางกันทางสถิติ  
แตหลังจากพนสารครั้งสุดทาย กรรมวิธีที่พนดวยสารสกัดสะเดาไทยเปอรเซ็นตการเบียนไขของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลสูงที่สุด 
(7.26%) แตไมแตกตางกันทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสาร (6.08%) กรรมวิธีที่พนดวยสารฆาแมลง cypermethrin (1.17%) 
และ lambda-cyhalothrin (2.06%) ซึ่งมีความแตกตางกันทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสารอยางมีนัยสําคัญ (P>0.05) ดังแสดง
ใน Table 1  

ฤดูนาปรัง 2548 พบวากอนพนสารครั้งแรกเปอรเซ็นตการเบียนไขของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลไมแตกตางกันทางสถิติ  
แตหลังจากพนสารครั้งสุดทาย กรรมวิธีที่พนดวยสารสกัดสะเดาไทยเปอรเซ็นตการเบียนไขของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลสูงที่สุด 
(6.97%) ซึ่งไมแตกตางกันทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสาร (5.76%) สวนกรรมวิธีที่มีประสิทธิภาพต่ําที่สุด คือ กรรมวิธีที่พนดวย
สารฆาแมลง cypermethrin และ lambda-cyhalothrin มีความแตกตางกันทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสารอยางมีนัยสําคัญ (P>
0.05) โดยไขที่ถูกเบียนเทากับ 1.49% และ 2.47% ตามลําดับ ดังแสดงใน Table 1  

 
Table 1 Impact of neem extract and insecticides on parasitism percentage of brown planthopper (N. lugens Stål) 

egg parasites by indirect method during wet season 2004 and dry season 2005. 
Egg parasitization (%) 

Wet season 2004 Dry season 2005 Treatment 
Before application After application Before application After application 

untreated 
neem extract 
cypermethrin 
lambda-cyhalothrin 

5.28ns + 0.94 
6.31 + 1.46 
8.97 + 1.43 
7.15 + 1.87 

6.08a + 1.24 
7.26a + 3.29 
1.17b + 1.45 
2.06b + 0.09 

4.63 ns + 2.28 
5.79 + 4.84 
8.80 + 1.65 
6.98 + 3.00 

5.76a + 1.28 
6.97a + 3.29 
1.49b + 0.89 
2.47b + 3.30 

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

การทดลองที่ 2 พบวากรรมวิธีที่พนดวยสารสกัดสะเดาไทยเปอรเซ็นตการเบียนไขของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลสูงที่สุด (6.85%) 
รองลงมาคือ กรรมวิธีไมพนสาร (6.75%) แตกตางจากกรรมวิธีที่พนดวยสารฆาแมลง cypermethrin (0.71%) และ lambda-
cyhalothrin (2.97%) ที่เปอรเซ็นตการเบียนไขของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลต่ํา แตไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (Figure 1)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 Impact of neem extract and insecticides on percentage of brown planthopper (N. lugens Stål) egg 

parasitism by direct method during dry season 2005. 
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สรุป 
สารฆาแมลง cypermethrin  และ lambda-cyhalothrin  มีผลใหเปอรเซ็นตการเบียนไขของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล

ลดลง แสดงใหเห็นถึงผลกระทบตอแตนเบียนไขของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล  แตกตางจากสารสกัดสะเดาไทยเปอรเซ็นตการ
เบียนไขของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลสูงกวา แสดงวาผลกระทบของสารสกัดสะเดาไทยตอแตนเบียนไขทั้ง 2 ชนิดของเพลี้ย
กระโดดสีนํ้าตาลต่ํากวาสารฆาแมลง ดังนั้นการเลือกใชสารฆาแมลงนอกจากประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดแมลงศัตรูแลว  
ควรพิจารณาถึงผลกระทบตอระบบนิเวศนาขาว  โดยเฉพาะผลเสียตอศัตรูธรรมชาติ  และจากแนวทางการศึกษานี้  สารสกัด
สะเดาไทยเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการควบคุมแมลงศัตรูขาวแบบผสมผสาน   
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สารออกฤทธิ์ตานเชื้อราทีท่ําใหเกดิโรคพืชจากราเอนโดไฟทของหนอนตายหยาก 
Active Metabolites Against Plant Pathogenic Fungi from Endophytic Fungi Isolated from Stemona spp.  

 

นลนิ  รตันนราทร 2, เกษรา เพิ่มสขุ2 และ ทวรีัตน  วิจติรสุนทรกลุ 1 
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Abstract 

Plants in family Stemonaceae mainly found in tropical Asia have long been used as anti-microbial agents 
and natural insecticides. The purpose of this study is to isolate endophytic fungi from Stemona burkillii, S. colinsae 
and S. kerrii that can produce active metabolites against plant pathogenic fungi. Stemona plants were collected 
from Lumphun, Chiang Mai, Nakornratchasima, Rayong, Loei and Chonburi provinces. The total of 124 fungal 
endophytes were isolated from these samples and screened for anti-pathogenic fungi agents by Agar Well 
Diffusion Bioassay Method. Thirteen endophytic fungi when grew in the modified MID medium at 28oC produced 
active metabolites against tested fungi, i.e. Alternaria brassicola, Penicillum sp., Fusarium solani and Fusarium 
oxysporum. Four of them exhibited inhibitory effect on all tested fungi while the other nine isolates could inhibit 
only some of the tested fungi. Among endophytic fungi isolated, NHL-L 6/6 produced highest activity to all fungi 
with diameters of clear zone ranging from 1.5+0.1 to 7.5+1.1 cm. when it was incubated in modified MID medium 
for 7 days.  
Keywords : active metabolites, fungal endophyte, Stemona spp., plant pathogenic fungi 
 

บทคัดยอ 
พืชสกุลหนอนตายหยาก (Stemonaceae) พบไดทั่วไปในแถบเอเชีย มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย และใช

ในการกําจัดแมลงมานานแลว งานวิจัยนี้เปนการคัดเลือกราเอนโดไฟทที่อาศัยอยูใน Stemona burkillii S. colinsae และ S. 
kerrii ที่มีศักยภาพในการผลิตสารที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของราที่ทําใหเกิดโรคพืช เชื้อราเอนโดไฟทที่แยกจากตัวอยางใบ กาน 
และราก ของตนหนอนตายหยากจาก จังหวัด ลําพูน เชียงใหม นครราชสีมา ระยอง เลย และชลบุรี  ทั้งหมด 124 ไอโซเลท เมื่อ
นํามาเลี้ยงในอาหารเหลว modified MID ที่ 28 องศาเซลเซียส นาน 7 และ 14 วัน แลวทดสอบการสรางสารยับยั้งเชื้อราดวยวิธี  
Agar Well Diffusion Bioassay พบวามีราเอนโดไฟทจํานวน 13 ไอโซเลทสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Alternaria 
brassicola, Penicillium sp., Fusarium solani และ Fusarium oxysporum โดยราเอนโดไฟท 4 ไอโซเลท สามารถยับยั้งการ
เจริญเติบโตของราที่กอโรคในพืชที่ใชทดสอบไดทุกสายพันธุ ในขณะที่อีก 9 ไอโซเลท สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของราที่ใช
ทดสอบไดบางชนิด ราเอนโดไฟทสายพันธุ NHL-L 6/6 สามารถยับยั้งเชื้อราทุกชนิดได โดยมีเสนผาศูนยกลางของ zone ตั้งแต 
1.5+0.1 จนถึง 7.5+1.1 ซม. เมื่อเล้ียงเชื้อในอาหาร modified MID เปนเวลา 7 วัน จากผลการทดลองนี้ชี้ใหเห็นวาราเอนโด
ไฟทที่แยกไดจากตนหนอนตายหยากมีศักยภาพในการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพตอเชื้อราที่ทําใหเกิดโรคพืชไดแตกตางกัน 
คําสําคัญ : สารออกฤทธิ์ ราเอนโดไฟท หนอนตายหยาก ราที่ทําใหเกิดโรคในพืช    
 

Introduction 
 Endophytic fungi, living asymptomatically in plant tissues, establish a valuable source of bioactive 
secondary metabolites (Dreyfuss and Chapela, 1994; Lingham et al., 1993). They produce bioactive substances to 
protect the host plant from pathogens. Stemona spp. are interesting sources for isolating endopytic fungi because 
it is used as medicinal plant in Thailand, China and Japan. Soytong et al. (1985) reported that ethanolic extract of 
S. tuberosa could inhibit some plant pathogenic fungi, i.e. Geotrichum candidum, Selerotinia libertiana,Ustilago 
maydis, Alternaria alternate. Purified stilbenoids isolated from roots of S. collinsae (Kostecki et al., 2004) and 
Stemona cf. pierrei (Pacher et al., 2002) have antifungal activity on Cladosporium herbarum, Alternaria citri, 
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Fusarium avenaceum, Pyricularia grisea and Botrytis cinerea. Boonmakad et al. (2007) successfully isolated 
endophytic fungi from Stemona spp. that inhibited some bacterial plant pathogens. Therefore, endophytes 
associated in these plants may be capable of producing some bioactive metabolites against some fungal 
pathogens. In this study, endophytic fungi were isolated from S. burkillii, S. colinsae and S. kerrii and screened for 
their abilities to produce bioactive compounds against some plant pathogenic fungi. 
 

Materials and Methods 
Isolation of endophytic fungi from the plants. Endophytic fungi were isolated from leaves, stems and roots of 
Stemona spp. collected from many provinces of Thailand. S. burkilliic (106 samples) were collected from 
Lumphun, Chiang Mai and Loei. For S. collinsae (84 samples) were collected from Nakornratchasima, Chonburi 
and Rayong. S. kerrii (61 samples) were collected from Chiang Mai. All samples were surface sterilized 
successively according to Boonmakad et al. (2007). After surface sterile, leaves, stems and roots were cut into 
small pieces and placed on ¼ Potato Dextrose Agar (PDA) and water agar (WA) plates containing 
chloramphenicol (50 µg/L), and incubated at 25°C for 1-2 weeks. The hyphal tips of fungi were transferred to 
another agar plate for further purification. After periodical check for purity, each fungus was kept in PDA slants at 
4°C as stock culture. 
Fermentation of endophytic fungi. The selected endophytic isolates were inoculated into 100 ml of the modified 
MID medium (Pinkerton and Strobel, 1976) and incubated at 28°C on a rotary shaker at 150 rpm. The culture 
filtrate was collected at 7 and 14 days intervals and assayed for antifungal activity. 
Fungal strains. The plant pathogenic fungi used as indicator microorganisms in this study were Alternaria 
brassicola (Ab), Penicillium sp., Fusarium solani (Fs) and Fusarium oxysporum (Fo). Fungi were grown on PDA at 
30°C for 7 days.  
Agar Diffusion Bioassay Method. Bioassay plates for antifungal agents were prepared as described in 
Boonmakad et al. (2007). Fungal inoculum was prepared by adding fungal spores at a final concentration of 1x105 
spores/ml into 30 ml of melted PDA and overlaying on a basal layer of solidified PDA. The diameter of inhibition 
zones in the fungal lawn was measured and expressed in centimeter. 
 

Results and Discussion 
In total, 124 endophytic fungi were isolated in our survey. Most of endophytic fungi (111 isolates, 90%) 

were isolated from leaf and stem and only 10% (13 isolates) were isolated from roots of Stemona spp. This could 
be due to some antimicrobial substances found in Stemona roots, such as in roots of S. tuberosa (Zhao et al., 
1995; Soytong et al., 1985), S. collinsae. (Kostecki et al., 2004) and Stemona cf. pierrei (Pacher et al., 2002).  

When these 124 isolates were grown in modified MID medium for 7 days, about 10% (13 isolates) of 
endophytic fungi isolated from leave tissue showed antifungal activities against plant pathogenic fungi (Table 1). 
Among them, eight and five isolates were associated with S. burkillii and S. colinsae, respectively, and none of 
fungal endophytes from S. kerrii produced antifungal agents. This is in contrast with the results from Boonmakad 
et al. (2007) who found no fungal isolates from S. colinsae grown in modified MID possessed antibacterial agents. 
This result showed that host plants and their ecology are important to determine the in vivo activity of the fungal 
symbionts. It is worth further systematic study of species distribution of endophytic fungi in these hosts.    

The active strains displayed different activity spectrums, since nine of them produced biologically active 
compounds against different fungal pathogens (Table 1) whereas the other four strains possessed broad 
spectrum inhibitory activity. This indicated that these endophytes have different antagonistic properties. The 
diversity of antagonistic properties of the endophytic fungi is important for screening new antifungal agents.  
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Table 1. The antifungal activities of endophytic fungi isolated from Stemona spp. grown in modified MID for 7 and  
 14 days of cultivation.  
 

 
Note: ND : Not Detectable 
Ab : Alternaria brassicola, Fs : Fusarium solani and Fo : Fusarium oxysporum 

 
Interestingly, strain NHL-L 6/6, isolated from S. burkillii, showed very high activity against all pathogens. 

The inhibition zone diameters of 7-day old culture liquid of NHL-L 6/6 against Ab, Penicillium sp., Fo and Fs were 
found to be 2.7, 3.8, 7.5 and 4.3 cm, respectively (Table 1). Thus this fungus must have a potential for agricultural 
and biotechnological application.  

There was no reports on studies of bioactive compounds in leave extracts of Stemona spp., including S. 
burkillii.  Many biologically active compounds were found in root extracts in Stemona spp. (e.g. Pacher et al., 
2002; Kostecki et al., 2004; Brem et al., 2002). In 2004, Mungkornasawakul and co-workers reported that dihydro-
stemofoline alkaloid from S. burkillii roots did not show significant activity on inhibiting spore germination on 
Cladosporium cladosporiodes. Therefore, structures of the active metabolites in NHL-L 6/6 must be elucidated to 
study the in vivo production of these active compounds by the fungus and to demonstrate mutalistic relationships 
of secondary metabolite biosynthesis in host and their symbionts.  

Based on the sizes of inhibition zones of the filtered culture broth, incubation period played a crucial role 
in secondary metabolite stability and production in these active strains because fungal inhibitory activities were 
significantly decreased when incubation period was increased to 14 days. This could be due to the active 
compounds were chemically modified by the fungi themselves or the environment change such as dissolved 
oxygen and pH of the culture. Physiological study of some strains such as NHL-L 6/6 for optimization of 
submerged culture condition should be carried to improve production of the antifungal agents in large-scale 
production. 
 

Inhibition zone (cm) 
Ab Penicillium sp. Fo Fs 

 
Isolate No. 

 
Specie of 

host 7 days 14 days 7 days 14 days 7 days 14 days 7 days 14 days 
LL-SB 49-1 S. burkillii 2.2±1.1 1.9±0.1 1.4±0.1 ND 1.3±0.1 ND 1.7±0.8 ND 
MP-SB 41-2 S. burkillii 1.8±0.9 ND ND ND 1.5±0.2 ND 1.7±0.8 ND 
LL-SB 17-1 S. burkillii 2.3±0.3 1.7±0.0 ND ND 1.4±0.2 ND 1.3±0.0 1.5±0.8 
ML-SB 16-3 S. burkillii 1.9±0.1 1.6±0.1 ND ND 1.5±0.1 1.4±0.1 1.5±0.0 1.5±0.0 
MP-SB 16-2 S. burkillii 2.1±1.0 1.9±0.9 1.6±0.1 ND 1.4±0.2 ND 1.4±0.0 ND 
ML-SB 16-1 S. burkillii 2.3±0.1 1.9±0.1 1.6±0.1 ND 1.3±0.1 ND ND ND 
LL-SB 30-2 S. burkillii 2.2±0.1 1.8±0.1 1.8±0.1 ND 1.5±0.1 1.4±0.1 1.6±0.2 ND 
SERS-P 1/1-7 S. colinsae 1.6±0.8 1.7±0.1 1.7±0.2 ND ND ND ND ND 
SERS-L 1/10-3 S. colinsae ND 1.7±0.1 1.5±0.1 ND ND ND ND ND 
SERS-L 4/7-4 S. colinsae 2.2±1.1 1.9±0.1 ND 1.5±0.0 1.5±0.1 ND ND ND 
RYP-SB 4-8 S. colinsae 2.1±0.1 1.8±0.2 1.5±0.1 ND 1.3±0.1 ND 1.1±0.1 ND 
RYR-SB 6-4 S. colinsae 2.0±0.0 1.9±0.1 1.7±0.1 ND ND ND ND ND 
NHL-L 6/6 S. burkillii 2.7±0.1 2.0±0.3 3.8±0.1 3. 5±0.2 7.5±1.1 5.3±0.2 4.3±0.3 2.6±0.4 
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Summary 
This work showed that endophytic fungi are a promising source of new natural bioactive agents for plant 

disease control. Moreover, plant in family Stemonaceae give good oppurtunities to isolate active endophytic fungi. 
In this work strain NHL-L 6/6 surprisingly showed very large inhibition zone against all tested pathogens when 
grown in modified MID medium. The role of NHL-L 6/6 within S. burkillii is still unknown. The structures of bioactive 
compounds synthesized by this endophyte should be characterized to study the relationship of secondary 
metabolite production in these two organisms. Benefits to the host plant from antagonism towards pathogenic 
fungi could be speculated. Investigations on the interactions of S. burkillii and its endophyte would be the next 
direction for future research. 
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สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากหญาดอกขาว (Leptochloa chinensis (L.) Nees)   
Bioactive compounds in ray grass (Leptochloa chinensis (L.) Nees)  

 
 วิมลพรรณ รุงพรหม1  และ  อารวีรรณ ประสันทะวงษ1  

 Rungprom W.1  and Prasantawong A.1 

 
Abstract 

The objective of this research was to study the efficacy of bioactive compounds in Leptochloa chinensis 
(L.) Nees for utilizing in agricultural. The ethyl acetate extracted Leptochloa chinensis (L.) Nees at the 
concentration of 10 mg/mL inhibited seed germination of Mimosa pigra for 70% and shoot and root growth for 
60% and 60%, respectively.  Isolation of bioavtive componds was preformed by chromatography, and found 6 
fractions as A, B, C, D, E and F. Among of them, the fraction D showed significantly inhibitory seed germination of 
Mimosa pigra. This fraction was further purified and finally got a white solid. By the assistant of Infrared 
spectroscopy spectroscopic method (IR) indicated the structure of white solid was long chain of carboxylic acid. 
Additionally, long chain of carboxylic acid at the concentration of 10 mg/mL had highly inhibitory seed germination 
of Mimosa pigra for 55% and it inhibited the shoot and root growth for 42% and 35%, respectively. 
Keywords :  bioactive compounds, weed germination, Mimosa pigra, Leptochloa chinensis (L.) Nees 
 

บทคัดยอ 
การศึกษาประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากหญาดอกขาว มีวัตถุประสงคเพื่อนํามาใชประโยชนทาง

การเกษตร พบวาสารสกัดจากหญาดอกขาว  (Leptochloa chinensis (L.) Nees) ที่สกัดดวยเอทิลแอซีเตต ที่ระดับความ
เขมขน 10 mg/mL สามารถยับยั้งการงอกของเมล็ดไมยราบยักษไดดี โดยมีรอยละยับยั้งเทากับ 70  และยับยั้งการเจริญของ
สวนรากและยอดของไมยราบยักษไดรอยละ 60  และ 60 ตามลําดับ การแยกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพโดยวิธีทางโครมาโทรก
ราฟ ไดสาร 6 สวน ไดแก  A B C D E และ F  พบวาสารสวน  D มีฤทธิ์ยับยั้งการงอกเมล็ดไมยราบยักษไดดี จึงนําไปทําให
บริสุทธิ์ (สารสีขาว)  จากการวิเคราะหสูตรโครงสรางของสารสีขาวที่แยกไดโดยใชเทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกป พบวาเปน
สารจําพวกกรดคารบอกซิลโซยาว เมื่อนําไปทําการทดสอบการยับยั้งการงอกของเมล็ดไมยราบยักษ ที่ความเขมขน 10 mg/mL 
โดยมีรอยละของการยับยั้งเปน 55 และยับยั้งการเจริญของความยาวยอดและราก ไมยราบยักษไดรอยละ 42 และ 35 
ตามลําดับ 
คําสําคัญ : สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ  การงอกของเมล็ดวัชพืช  ไมยราบยักษ  หญาดอกขาว    

 
คํานํา 

หญาดอกขาวเปนวัชพืชใบเล้ียงเดี่ยวในนาขาว มีชื่อวิทยาศาสตรวา Leptochloa chinensis (L.) Nees มีชื่อพองวา 
Poa chinensis L. และมีชื่อสามัญวา  Red spragle   หรือ Ray grass อยูในวงศ Gramineae  นอกจากนี้ยังมีชื่ออื่นวา หญา
ไมกวาด หญาเมล็ดงา หญายางคง  หญายอนหู  หญาดอกขาวนั้นเปนวัชพืชอายุปเดียว ตนเจริญแตกเปนกอ โคนกอมีรากฝอย
สีเหลือง (พงษศักดิ์, 2538)  

 หญาดอกขาวมีการกระจายพันธุในบริเวณทวีปแอฟริกาตะวันออก อินเดีย จีน ญี่ปุน ลงมาทางใตผานประเทศไทยถึง
อินโดนีเซีย เจริญเติบโตไดดีในบริเวณน้ําทวมหรือชายน้ํา ในประเทศไทย หญาดอกขาวเปนวัชพืชที่พบไดทั่วไป โดยเฉพาะใน
นาหวานน้ําตม นาดํา ที่ปลอยน้ําแหง   และในแปลงปลูกพืชอื่น เชน ออย สวนผัก มันเทศ ถั่วลิสง ฝาย ขาวโพด เปนตน หญา
ดอกขาวมักสรางความเสียหายอยางหนักกับพืชปลูกหลักในแปลงนั้นๆ อีกทั้งมีความสามารถในการเจริญเติบโตไดดี 
แพรกระจายพันธุไดอยางรวดเร็วดวยเมล็ด ประโยชนของหญาดอกขาวคือ สามารถนํามาใชเปนอาหารสัตวได (ชาญ, 2536) 
โดยทั่วไปบริเวณที่พบหญาดอกขาวขึ้นมักเปนบริเวณที่ไมมีพืชหรือวัชพืชอื่นเจริญอยู  ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาสารออกฤทธิ์
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ทางชีวภาพ จากหญาดอกขาวในการควบคุมวัชพืช โดยในการทดลองนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัด
จากหญาดอกขาวในการยับยั้งการงอกและการเจริญของปลายยอดและรากของไมยราบยักษ 

 
อุปกรณและวิธีการ 

 วิธีการสกัดสารจากหญาดอกขาวดวยตัวทําละลาย  
นําตนหญาดอกขาวตากแหงจํานวน 1 กิโลกรัม มาบดดวยเครื่องบด จากนั้นนําไปแชในเอทานอลความเขมขนรอยละ 

95 นาน 3  วัน ทําการกรองเพื่อแยกกากหญาดอกขาวออก นําสารละลายที่ไดมาระเหยใหแหงดวยเครื่องระเหยแบบลดความ
ดัน ไดสารสกัดหญาดอกขาวดวยเอทานอลน้ําหนัก 7.01 กรัม จากนั้นนําไปเติมน้ํากลั่นปริมาตร 2 เทาของสารสกัดที่ได (14.02 
มิลลิลิตร) แลวสกัดตอดวยเอทิลแอซีเตต โดยเติมเอทิลแอซีเตตปริมาตร 15.0 มิลลิลิตรลงในสารสกัดที่ได แลวนําไประเหยดวย
เครื่องระเหยแบบลดความดัน จะไดสารสกัดหญาดอกขาวดวยเอทิลแอซีเตต น้ําหนัก 4.96 กรัม 

ทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพเบ้ืองตน  
การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดจากหญาดอกขาวในการยับยั้งการงอกของเมล็ดไมยราบยักษ ใชตามวิธีของ จํานงค

และคณะ (2542) โดยเตรียมสารสกัดจากหญาดอกขาวใน โดยละลายในแอซิโตน ที่ความเขมขน 1  10  50 และ 100 mg/mL  
นํากระดาษเพาะ 2 แผนวางในจานแกว (petri dish) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 9 เซนติเมตร นําเมล็ดไมยราบยักษที่ทําการขลิบ
ปลายเมล็ด (cutting) มาวางบนกระดาษเพาะ จํานวน 20 เมล็ดตอจานแกว เติมสารละลายความเขมขนตางๆ ที่เตรียมไว
ขางตนปริมาตร 8 มิลลิลิตรตอจานแกว ปลอยใหอะซิโตนระเหยออก นําจานแกวดังกลาวไปบมที่อุณหภูมิหองและในตูเพาะที่
อุณหภูมิที่ 25oC ความชื้นสัมพัทธรอยละ 95 เปนเวลา 3 วัน ทําการบันทึกผลดังนี้ จํานวนเมล็ดที่งอก รอยละการยับยั้งการ
เจริญของยอดและราก โดยวัดความยาวยอดและรากดวยเวอรเนียรคารลิบเปอร และเปรียบเทียบกับชุดที่เติมน้ํากลั่น (ชุด
ควบคุม) ทุกกรรมวิธีทําซ้ํา 3 ครั้ง (Rimando, 2001) 

การแยกสารและการวิเคราะหสูตรโครงสราง 
ทําการแยกสารออกฤทธิ์ยับยั้งการงอกของเมล็ดไมยราบยักษดวยคอลัมนโครมาโทกราฟ โดยใชซิลิกาเจลเปนตัวดูด

ซับ และใชเฮกเซน เอทิลแอซีเตต และเมทานอลเปนตัวชะ จากนั้นนําแตละสวนไปทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพกับเมล็ดไมยราบ
ยักษ นําสวนที่สกัดแยกไดและมีฤทธิ์ในการยับยั้งการงอกของเมล็ดไมยราบยักษที่ดีที่สุดไปทําใหบริสุทธิ์ จากนั้นนําไปวิเคราะห
สูตรโครงสรางของสาร โดยการทดสอบสมบัติทางกายภาพ ไดแก การละลาย จุดหลอมเหลว และการใชเทคนิคอินฟราเรดสเปก
โทรสโกป รวมทั้งวิธีทินแลรเยอรโครมาโทกราฟเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน (authentic sample) โดยใชแผนโครมาโทกราฟ
สําเร็จเคลือบ (coat) ดวย ซิลิกาเจล และใชตัวทําละลายอินทรียเปนวัฏภาคเคลื่อนที่  ตามวิธีของ วิมลพรรณ และสุปราณี 
(2550) 

 
ผลและวิจารณ 

ผลการทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งการงอกของเมล็ดไมยราบยักษ 
จากการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพในการยับยั้งการงอกของเมล็ดไมยราบยักษ พบวา สารสกัดจากหญาดอกขาวดวย

เอทิลแอซีเตต ที่ความเขมขน 10 mg/mL แสดงผลการยับยั้งการงอกของเมล็ดไมยราบยักษไดดี โดยมีการยับยั้งการงอกรอยละ 
70 และแสดงการยับยั้งการเจริญของสวนรากและยอดของไมยราบยักษไดรอยละ 60 เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมซึ่งไม
สามารถยับยั้งการงอกของเมล็ดได 
การแยกสารและวิเคราะหสูตรโครงสรางของสารยับยั้งการงอกของเมล็ดวัชพืชจากหญาดอกขาว 

จากการแยกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สกัดดวยเอทิลแอซีเตต ดวยวิธีคอลัมนโครมาโทรกราฟ โดยใชซิลิกาเจลเปนตัว
ดูดซับและใชเฮกเซน เอทิลแอซีเตตและเมทานอล เปนตัวชะ ไดสารออกมา 6 สวน ไดแก A  B  C  D  E และ F พบวาสารจาก
สวน D แสดงฤทธิ์ในการยับยั้งการงอกของเมล็ดไมยราบยักษไดดี จึงนํามาทําใหบริสุทธิ์ดวยการตกผลึก จะไดผลึกสีขาว (สาร 
1) ที่จุดหลอมเหลว 62-63°C จากนั้นนําไปการวิเคราะหหมูฟงกชันดวยเครื่องอินฟราเรดสเปกโทรมิเตอร แสดงผลใน Table 1  
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Table1  แสดงเลขคลื่นที่ปรากฏใน spectrum ของสาร 1 (cm-1) 
เลขคลื่นที่ปรากฏใน spectrum ของ

สาร 1 (cm-1) 
ลักษณะการสั่น 
ของหมูฟงกชัน 

ชวงความถี่ 
(cm-1) 

3500-3200  OH  3150-3500 
2959, 2930, 2873, 2870 CH2, CH3- stretching 3000-2800 

1727 C =O stretching 1950-1960 
1680, 1580 C=C  1680-1560 

1463 CH2, CH3 1495-1450 
1725 C=O 1275-1070 

1124, 1073 C-O 1275-1070 
 
 
 
                                                        
                                           Figure 1  โครงสรางของกรดอินทรียโซยาว (สาร 1) 
 
จาก Table 1 เลขคลื่นสําคัญที่ปรากฏใน  spectrum สาร 1 นาจะเปนสารที่มีหมูฟงกชัน เปนกรดอินทรีย และเมื่อ

เปรียบเทียบกับกรดอินทรียโซยาวมาตรฐาน (authentic sample) ดวยวิธีทินแลรเยอรโครมาโทกราฟ พบวามีคา Rf เทากันใน
ทุกระบบตัวทําละลาย จึงสรุปวาสาร 1  นาจะเปนกรดอินทรียโซยาวที่มีโครงสรางดังแสดงใน Figure 1 เมื่อนําไปทําการ
ทดสอบการยับยั้งการงอกของเมล็ดไมยราบยักษ ที่ความเขมขน 10 mg/ml  พบวามีรอยละของการยับยั้งเปน 55 สามารถ
ยับยั้งการเจริญของยอดและรากไดรอยละ 42 และ 35 ตามลําดับ 

 
สรปุ 

ในการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสกัดสารจากหญาดอกขาว และการวิเคราะหสูตรโครงสรางของสารออกฤทธิ์ตอการ
ยับยั้งการงอกของเมล็ดไมยราบยักษ พบวา สารที่มีฤทธิ์นั้นคือ กรดอินทรียโซยาว มีฤทธิ์การยับยั้งการงอกของไมยราบยักษ ที่
ความเขมขน 10 mg/ml เทากับรอยละ 55 และยับยั้งการเจริญของความยาวยอดและรากเทากับรอยละ 42 และ 35 ตามลําดับ 
ดังนั้นกรดอินทรียโซยาวที่แยกไดจากหญาดอกขาว นาจะนํามาพัฒนาเพื่อใชประโยชนในการควบคุมวัชพืชทางชีววิธีตอไปได 

 
คําขอบคุณ 

 ขอขอบพระคุณ สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โครงการ
เครือขายเชิงกลยุทธ พัฒนาอัตลักษณ มหาวิทยาลัยกลุมใหม ที่สบับสนุนงบประมาณในการทําวิจัย 
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ประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยใบกระดุมทองเลือ้ยตอการยับย้ังเชื้อรา Aspergillus flavus 
Efficacy of essential oil extracted of Wedelia trilobata (L.) leaves on the growth of Aspergillus flavus 

 
สรอยสุดา อุตระกูล1 ทรงศิลป พจนชนะชัย1 ณัฏฐา เลาหกุลจิตต1 และ ทวีรตัน  วิจิตรสุนทรกุล1 

Utrakoon, S.1, Photchanachai, S.1, Laohakunjit, N.1 and.1 Vichitsoonthonkul, T.1 
 

Abstract 
 The antifungal effect of essential oil extracted from Climbing wedelia (Wedelia trilobata L.) leaves by 
hydrodistillation on growth of mycelium and spore germination of Aspergillus flavus and Aspergillus niger isolated 
from sweet corn seed was tested by the agar dilution method at 6 concentrations; 0, 100, 500, 1,000, 5,000 and 
10,000 ppm. After 7-days of incubation, the greater the extract concentration the greater the inhibition of mycelium 
and spore germination. At a concentration of 10,000 ppm extract, mycelial growth was inhibited by 58.1% 
compared to the control. Spore germination was completely inhibited by 10,000 ppm extract within 12 hours. 
Key words : Wedelia trilobata L., hydrodistillation, Aspergillus flavus, essential oil 
 

บทคัดยอ 
ผลของน้ํามันหอมระเหยจากใบกระดุมทองเลื้อย (Wedelia trilobata L.) ที่สกัดดวยวิธีตมกล่ันตอการยับยั้งการ

เจริญเติบโตของเสนใยและการงอกของสปอรของเชื้อรา Aspergillus  flavus และ Aspergillus niger ที่แยกไดจากเมล็ดพันธุ
ขาวโพดหวาน ทดสอบโดยวิธี agar dilution method ที่มีความเขมขน 6 ระดับ คือ 0  100  500  1,000  5,000 และ 10,000 
ppm หลังจากบมไวนาน 7 วัน พบวา น้ํามันหอมระเหยความเขมขนที่สูงขึ้นมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ
รา A. flavus มากขึ้น และที่ความเขมขน 10,000 ppm สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเสนใยไดประมาณ 58.1% เมื่อเทียบ
กับชุดควบคุม และสามารถยับยั้งการงอกของสปอรไดอยางสมบูรณ ภายใน 12 ชั่วโมง 
คําสําคัญ : กระดุมทองเลื้อย การตมกล่ัน Aspergillus flavus น้ํามันหอมระเหย 

 
คํานํา 

ประเทศไทยตั้งอยูในเขตภูมิอากาศแบบรอนชื้นซึ่งเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของเชื้อราที่ปนเปอนในผลิตผลทาง
การเกษตร เชน ถั่วลิสง เครื่องเทศ เมล็ดธัญพืช และเมล็ดพันธุอื่นๆ โดยเฉพาะเชื้อราสกุล Aspergillus sp. เชน A. niger       
A. flavus เปนเชื้อราที่พบมากในโรงเก็บและสามารถผลิตสารพิษได โดยเชื้อรา A. flavus สรางสารพิษชนิดหนึ่งเรียกวา 
“Aflatoxins” ทําใหผลผลิตเสื่อมคุณภาพ  ซึ่ง Aflatoxins ที่สําคัญและพบมากแบงออกเปน 5 ชนิด คือ B1 B2 G1 G2  และ M  ซึ่ง
ชนิด B1 นับวามีความสําคัญมากที่สุดเนื่องจากพบในปริมาณสูงและเปนพิษรายแรง (D’Mello et al., 1997) จากปญหา
ดังกลาวจึงมีการศึกษาหาวิธีการควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อรา A. flavus และ A. niger รวมทั้งเพื่อลดการสูญเสียความ
งอกของเมล็ดพันธุในระหวางการเก็บรักษา (วันชัย, 2542) ดวยสารสกัดจากธรรมชาติ ที่ไดจากพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ
หลายชนิด กระดุมทองเลื้อย (W. trilobata L.) เปนวัชพืชที่ควบคุมยาก (Thaman et al.,1999) อยูในวงศ Compositae ซึ่งพืช
ในวงศนี้ถูกนํามาใชเปนยาสมุนไพรพื้นบานเพื่อปองกันและรักษาโรคตางๆ หลายชนิด เชน ปวดหัว ไขหวัด (Lin et al.,1994) 
การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ  (Miles et al.,1990) กระดุมทองเลื้อยมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เชน  ent-kaurenic acids  
(Farag et al., 1996),  lactone, flavones, diterpenes และ wedelolactones (Bohlmann et al., 1984; Block et al., 1998) 
มีบางประเทศที่นํามาใชเปนยาสมุนไพรพื้นบาน เชน จีน อินเดีย และสิงคโปร (Xuesong et al., 2006)  
 

 
 

1คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 83 หมู 8 ถนนเทียนทะเล ทาขาม บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 
1School of Bioresources and Technology, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Tha-kam, Bangkhuntein, Bangkok 10150 
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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยจากใบกระดุมทองเลื้อยในการควบคุมการ
เจริญเติบโตของเชื้อรา A. flavus และ A. niger ที่ปนเปอนในเมล็ดพันธุขาวโพดในระหวางการเก็บรักษาและสามารถที่จะ
นํามาประยุกตใชในการควบคุมเชื้อราที่เกิดในเมล็ดพันธุชนิดอื่นๆ ตอไปได 

 
อุปกรณและวิธีการ 

นําใบกระดุมทองเลื้อยมาลางทําความสะอาด หั่นใหเปนชิ้นเล็กแลวนํามาสกัดดวยวิธีตมกล่ัน (hydrodistillation) 
จากนั้นนํามาทดสอบประสิทธิภาพน้ํามันหอมระเหยที่ไดตอการยับยั้งการเจริญเติบโตของเสนใย และสปอรของเชื้อรา A. 
flavus และ A. niger ที่คัดแยกไดจากเมล็ดพันธุขาวโพดหวาน ดวยวิธี agar dilution method ที่ความเขมขน 0 100 500 
1,000 5,000 และ 10,000 ppm  นําเชื้อรา A. flavus และ A. niger มาเลี้ยงบนอาหาร Potato dextrose agar (PDA) นาน
ประมาณ 5-7 วัน เตรียม spore suspension ของเชื้อราทั้ง 2 ชนิดนี้ใหมีความเขมขนประมาณ 1x103 สปอรตอมิลลิลิตร  
ตรวจดูการงอกของสปอรภายใตกลองจุลทรรศนทุก 6 ชั่วโมง รายงานผลโดยวัดความยาวเสนผานศูนยกลางของโคโลนี (mm) 
และ รอยละการงอกของสปอร คํานวณตามสูตรดังนี้   

     
รอยละการงอกของสปอร      =  จํานวนสปอรที่งอก     x  100 

             จํานวนสปอรทั้งหมด 
 

วางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely Randomized Design) จํานวน 4 ซ้ํา 
 

ผล 
น้ํามันหอมระเหยจากใบกระดุมทองเลื้อยสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเสนใยไดเพิ่มขึ้นตามความเขมขนของ

น้ําหอมระเหยที่เพิ่มขึ้น โดยในชวง 1-3 วันแรกของการบมเชื้อที่ความเขมขน 100-500 ppm มีการเจริญเติบโตของเชื้อรา      
A. flavus ไดใกลเคียงกันกับชุดควบคุมแตหลังจากวันที่ 4 พบวาที่ความเขมขนมากกวา 500 ppm สามารถชะลอการ
เจริญเติบโตของเชื้อรา A. flavus ไดดีกวาที่ความเขมขน  0-100 ppm และในวันที่ 7 ของการบมเชื้อรา พบวา ที่ความเขมขน 
10,000 ppm สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา A. flavus ไดซึ่งสังเกตจากขนาดของโคโลนีที่มีขนาดเล็กที่สุดโดยมีเสน
ผานศูนยกลางเทากับ 32.9 mm รองลงมาคือ 5,000  1,000 500 และ 100 ppm  ที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางของโคโลนี
เทากับ  41.1 53.4 60.6 และ 67.4 mm ตามลําดับ เมื่อเทียบกับชุดควบคุมซึ่งมีขนาดเสนผานศูนยกลางของโคโลนีคือ 71.5 
mm (Figure 1 และ 2A) สวนการงอกของสปอรเชื้อรา A. flavus พบวาน้ํามันหอมระเหยที่ความเขมขน 100 ppm สามารถ
ยับยั้งการงอกของสปอรไดใกลเคียงกับชุดควบคุมประมาณ 30% สวนที่ความเขมขน 500 ppm สามารถยับยั้งการงอกของ
สปอรไดประมาณ 60% เปนเวลา 6 ชั่วโมงหลังการบมสปอร ในขณะที่ความเขมขน 1,000-10,000 ppm ยับยั้งการงอกของ
สปอรได 100% เปนเวลา 6 ชั่วโมงหลังการบมสปอร และหลังจากชั่วโมงที่ 12 ไปแลวพบวาที่ความเขมขนนอยกวา 500 ppm 
ไมสามารถยับยั้งการงอกของสปอรได แตที่ความเขมขน 5,000 ppm สามารถยับยั้งการงอกของสปอรไดใกลเคียงกับที่ความ
เขมขน 10,000 ppm ซึ่งยับยั้งการงอกสปอรได 100% แตอยางไรก็ตามประสิทธิภาพในการยับยั้งการงอกของสปอรดวยน้ํามัน
หอมระเหยที่ความเขมขน 10,000 ppm ในชั่วโมงที่ 18 และ 24 สามารถยับยั้งการงอกของสปอรได 92%  และ  49% 
ตามลําดับ (Figure 2B)  สําหรับเชื้อรา A. niger พบวา น้ํามันหอมระเหยสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรานี้ไดโดยที่
ความเขมขน 0-1,000 ppm การเจริญเติบโตของเชื้อราใกลเคียงกันในชวง 5 วันแรกหลังจากบมเชื้อ แตหลังจากวันที่ 5 พบวา 
น้ํามันหอมระเหยที่ความเขมขน 500-10,000 ppm สามารถชะลอการเจริญเติบโตของเชื้อรา A. niger  ไดดีกวาความเขมขน 
100 และ 500 ppm และที่ความเขมขน 10,000 ppm สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา A. niger  ไดดีที่สุดตลอด
ระยะเวลาในการบมเชื้อเปนเวลา 7 วัน 
 

วิจารณผล 
น้ํามันหอมระเหยจากใบกระดุมทองเลื้อยที่สกัดดวยวิธีตมกล่ันมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเสนใย 

และการงอกสปอรของเชื้อรา A. flavus ได โดยประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเสนใยจะเพิ่มขึ้นเมื่อความเขมขน
ของน้ํามันหอมระเหยเพิ่มขึ้น โดยที่ความเขมขน 10,000 ppm สามารถยับยั้งการเจริญของเสนใยไดมากที่สุดซึ่งแตกตางจาก
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น้ํามันหอมระเหยที่ความเขมขนอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญ และสามารถยับยั้งการงอกของสปอรได 100% ที่ความเขมขน 10,000 
ppm เปนเวลา 12 ชั่วโมง (รูปที่ 2A) และน้ํามันหอมระเหยจากใบกระดุมทองมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เชื้อราทั้ง A. niger ไดเหมือนกับเสนใยเชื้อรา A. flavus ซ่ึงมีความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเสนใยในเชื้อราทั้ง 
2 ชนิดและการงอกสปอรของเชื้อรา A. flavus ไดนั้นเนื่องจากสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพดังที่กลาวขางตนที่มีอยูในกระดุมทอง
เล้ือยมีผลตอการเจริญเติบโตของเสนใยและการงอกของสปอร หรือน้ํามันหอมระเหยอาจจะไปรบกวนกระบวนการขนสงสาร
ผานเขาออกของเซลลเมมเบรนและยับยั้งกระบวนการหายใจ (Cox et al., 2000) และ Thyagarajan et al. (1999) พบ
สารประกอบ 5 ชนิดจากกระดุมทองเลื้อยที่มีคุณสมบัติตานเชื้อราได 9 สปชีส  ซึ่งแตกตางจากรายงานของ Taddei และ 
Romero (1999) พบวาสารสกัดหยาบจากใบกระดุมทองเลื้อยดวยเฮกเซน เอทิลอะซิเตท และน้ําสามารถยับยั้งเชื้อจุลินทรียได
บางชนิด เชน Bacillus sutilis, Mycobacterium smegmmatis  และ  Staphylococcus aureus แตไมสามารถยับยั้งเชื้อรา 
A. flavus และ A. niger  ไดและแตกตางจากผลการทดลองนี้ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกรรมวิธีในการสกัดแตกตางกันทําให
ปริมาณและสารที่สกัดไดจากใบกระดุมทองเลื้อยแตกตางกัน จึงอาจสงผลตอการเจริญเติบโตของเชื้อรานี้ไดแตกตางกันดวย 

 
สรุป 

น้ํามันหอมระเหยจากใบกระดุมทองเล้ือยที่สกัดดวยวิธีตมกล่ันความเขมขน 10,000 ppm สามารถยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเสนใยเชื้อรา A. flavus และ A. niger ไดดีที่สุดประมาณ 70 และ 80% ตามลําดับ โดยมีเสนผานศูนยกลาง
ของโคโลนีของเชื้อรา A. flavus และ A. niger  เทากับ 32.9 และ 20.7 mm ตามลําดับ เมื่อบมเปนเวลา 7 วัน และสามารถ
ยับยั้งการงอกของสปอรเชื้อรา A. flavus ได 100% เปนเวลา 12 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure 1 The effect of essential oil extracted from W. trilobala (L.) leaves to inhibit on growth of A. flavus at 0- 
   10,000 ppm  for 7 days. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figure 2 Concentration of essential oil of  W. trilobala (L.) leaves which inhibit mycelium growth for 7 days (A) and  
  spore germination of A. flavus for 24 hours. (B) 
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Figure 3 The effect of essential oil extracted from W. trilobala (L.) leaves to inhibit on growth of A. niger at 0- 
  10,000 ppm  for 7 days. 
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การวิเคราะหองคประกอบสารหอมระเหยพืชวงศ Zingiberaceae  
ดวยเทคนิค Head Space Gas Chromatography Mass Spectrometry 

Identification of Volatile Compounds from Zingiberaceae by Head Space Gas Chromatography  
Mass Spectrometry 

 
อาภาพรรณ ชัฏไพศาล1 ณัฏฐา เลาหกุลจิตต1 และ อรพิน เกิดชูชื่น1  

Chatpaisarn, A.1 Laohakunjit, N.1 and Kerdchoechuen, O.1  
 

Abstract 
 The study was monitored the volatile compounds from 2 type of Zingiberaceae essential oils, cassumunar 
(Zingiber cassumunar Roxb.) and turmeric (Curcuma longa L.), extracted by hydro distillation extraction. volatile 
compounds were identified by head space gas chromatography mass spectrophotometry (HS-GC-MS). The 
volatile compounds of cassumunar were found 11 compounds which sabinene have the highest % relative peak 
area (55.69%) α-terpinene (9.03%), γ--terpinene (8.99%), β-pinene (7.36%), α-pinene (6.85%), α-
thujene(5.30%), β-myrcene, β-phellandrene, p-cymene, terpinolene and α-phellandrene. Turmeric was a major 
volatile component which (+)-4-carene was the greatest % relative peak area (71.30 %) and α-terpinene 6.10% 
relative peak area, α-phellandrene (5.27%), isobornyl acetate (3.29%), (+) 3-carene (3.12%), p-cymene (2.85%), 
α-limonene (2.69%) and α-pinene (2.26%) were found. 
Keywords : cassumunar (Zingiber cassumunar Roxb.), turmeric (Curcuma longa L.), hydro distillation, head 
space 
 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้ศึกษาสารระเหยงายในน้ํามันหอมระเหยจากพืชวงศ Zingiberaceae 2 ชนิด คือ ไพล และขมิ้นชัน ดวย

วิธีการสกัดแบบตมกล่ัน  (hydro distillation) วิเคราะหองคประกอบของสารหอมระเหยดวยเทคนิค head space gas 
chromatography mass spectrophotometry (HS-GC-MS) พบสารสําคัญระเหยงายในน้ํามันหอมระเหยไพล 11 ชนิด 
sabinene มี % relative peak area สูงสุดเทากับ 55.69% สารสําคัญที่มีปริมาณรองลงมา คือ α-terpinene (9.03%), γ-
terpinene (8.99%), β-pinene (7.36%), α-pinene (6.85%), α-thujene (5.30%) และพบสาร β-myrcene, β-
phellandrene, p-cymene, terpinolene และ α-phellandrene ตามลําดับ สารหอมระเหยสําคัญที่พบในน้ํามันหอมระเหย
ขมิ้นชัน 9 ชนิด คือ (+)-4-carene มี % relative peak area สูงสุดเทากับ 71.30 % รองลงมาเปน  α -terpinene มี % relative 
peak area เทากับ 6.10% มีสาร α-phellandrene (5.27%), isobornyl acetate (3.29%), (+) 3-carene (3.12%), p-
cymene (2.85 %), α-limonene  (2.69 %) และ α-pinene (2.26%) เปนตน 
คําสําคัญ : ไพล ขมิ้นชัน การตมกล่ัน  head space 
 

คํานํา 
พืชวงศขิง (Zingiberaceae) ที่สําคัญมีหลายชนิด เชน ไพล (Zingiber cassumunar Roxb.) และขมิ้น (Curcuma 

longa L.)  เปนตน สามารถปลูกทั่วทุกภาคของประเทศไทย พบวามีการนํามาใชประโยชนอยางแพรหลาย ทั้งที่ใชเปน
สวนประกอบในลูกคบ ครีมบํารุง เพื่อรักษาโรคผิวหนัง ลดอาการอักเสบ มีรายงานวาน้ํามันหอมระเหยไพล 14 % สามารถลด
อาการอักเสบบวมของผูปวยขอเทาแพลงได และมีประสิทธิภาพดีกวาการทานยาแกปวด (Laupattarakasem et al., 1993) 
สารสกัดจากไพลเมื่อสกัดดวยไดคลอโรมีเทนมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Bacillus substilis (แบคทีเรียแกรมบวก) และ 
Pseudomonas aeruginosa (แบคทีเรียแกรมลบ) โดยมีคาความเขมขนต่ําสุดที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ (MIC) เทากับ 250 และ 125 
ไมโครกรัมตอแผน (Koysooko et al., 1986 และ Habsah  et al., 2000) สาร terpinene-4-ol ที่พบในน้ํามันหอมระเหยไพลมี
ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย  E.coli, Salmonella typhimurium, Bacteroides fragilis และ Peptococcus sp. โดยมีคา MIC อยู
                                                 
1คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 83 หมู 8 ถนนเทียนทะเล บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 
1 School of Bioresources and Technology, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, 83 Mu 8, Teintalay Rd., Bangkhuntein, Bangkok 10150 
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ในชวง 2-5 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร (แสงจันทร, 2543) ในน้ํามันหอมระเหยขมิ้นชันพบสารสําคัญ tumerone, curlone, 
farnesene, terpinene และ 1,8-cineol (กฤติกา, 2548) มีฤทธิ์ในการฆาเชื้อรา แบคทีเรีย ยับยั้งการอักเสบ              
(Lutomski, 1974) ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็ง (Magnus, 1992) และมีฤทธิ์ไลแมลง (Tawatsin, 2001) นอกจากนี้
ไพล และขมิ้นชันยังมีการนําไปใชทางดานสุคนธบําบัด ในงานวิจัยนี้จึงสนใจสารหอมระเหยที่เปนองคประกอบในน้ํามันหอม
ระเหยของไพล ขมิ้นชันโดยวิเคราะหดวยเทคนิค HS-GC-MS       
 

อุปกรณและวิธีการ 
 นําตัวอยางไพล และขมิ้นชัน จํานวน 5 กิโลกรัม มาลางทําความสะอาด หั่น และกลั่นดวยวิธีการตมกล่ัน (hydro 
distillation) (Likens-Nickerson, 1964) เปนเวลา 24 ชั่วโมง แยกน้ํามันหอมระเหยออกจากน้ํา เติมสารแมกนีเซียมซัลเฟต 
กรอง และเก็บในขวดสีชา นํามาหาปริมาณ คุณสมบัติทางกายภาพ และ เคมีของน้ํามันหอมระเหย ดังนี้  
 - % yield ของน้ํามันหอมระเหย 
 
 โดยใชสูตร            % yield (v/w)(wet weight)  =        volume of essential oils (ml)    x   100 
               weight of  raw materials (mg) 
  

-  refractive index (RI) โดยใช hand-held refractometer  
 - องคประกอบน้ํามันหอมระเหยดวย GC-MS โดยใช capillary คอลัมนชนิด: ZB5 (30 เมตร length x 0.25 
มิลลิเมตร ID x 0.25 เมตร film thickness), ฉีดตัวอยางแบบ split mode (split ratio 1:20 v/v) อุณหภูมิ injector เทากับ 250 
องศาเซลเซียส สภาวะของคอลัมน อุณหภูมิเริ่มตนที่ 40 องศาเซลเซียสคงไว 3 นาที และเพิ่มขึ้นในอัตรา 8 องศาเซลเซียสตอ
นาที จนถึง 180 องศาเซลเซียส เพิ่มอัตราการไหลเปน 15 นาที จนกระทั่ง 250 องศาเซลเซียส และคงไวนาน 5 นาที ใชฮีเลียม
เปนแกสตัวพา และ ionization voltage 70 eV ใช mass range ตั้งแต 40-450 m/z อุณหภูมิ detector 280 องศาเซลเซียส
แปลผลโดยเทียบกับ library ของ NIST และ Wiley 275 มีquality match > 85% และวิเคราะหคา Linear retention index 
(LRI) โดยเปรียบเทียบจาก สารมาตรฐานอลัเคน (C11-C25 alkane ) 
 

ผลและวิจารณ 
จากการศึกษาแสดงใหเห็นวา %yield ของน้ํามันหอมระเหยขมิ้นชันมีปริมาณสูงกวาน้ํามันหอมระเหยไพล โดยมี 

%yield เทากับ 0.787 และ 0.241 ตามลําดับ น้ํามันหอมระเหยไพลมีคา refractive index เทากับ 1.4875 และน้ํามันหอม
ระเหยขมิ้นมีคา refractive index เทากับ 1.5056 ลักษณะเปนของเหลวใส มีสีเหลืองออนๆ เชนเดียวกัน (Table 1) แต
สารสําคัญที่พบในน้ํามันหอมระเหยไพลเมื่อวิเคราะหไอระเหยดวยเทคนิค HS-GC-MS      พบสาร 11 ชนิด คือ sabinene มี 
%relative peak area สูงสุดเทากับ 55.69% มี α-terpinene, γ-terpinene, β-pinene α–pinene และ α-thujene 9.03 8.99 
7.36 6.85 และ 5.30% ตามลําดับ เชนเดียวกับน้ํามันหอมระเหยไพลที่กล่ันดวยไอน้ํามีองคประกอบทางเคมีที่สําคัญ คือ α–
pinene, α-terpinene, sabinene และ γ-terpinene (กรมสงเสริมการเกษตร, 2543) สารประกอบอื่นที่พบไดแก β-myrcene 
α-phellandrene p-cymene และ terpinolene  และสารสําคัญที่พบในน้ํามันหอมระเหยขมิ้นชัน พบสาร 9 ชนิด คือ (+)-4-
Carene มี % relative peak area สูงสุดเทากับ 71.30 รองลงมาเปน α–terpinene 6.10%, α-phellandrene 5.27% และ 
isobornyl acetate 3.29% ซึ่งใหกล่ิน balsamic turmerone นอกจากนี้มีองคประกอบอื่น คือ α-pinene, (+) 3-carene, p-
cymene และ toluene แสดงใน Table 2 องคประกอบบางชนิดสอดคลองกับงานวิจัยของกฤติกา (2548) พบสาร terpinolene, 
α-pinene, α-phellandrene, 1,8-cineol, curcumene, α-zingiberene, α-curcumene, caryophyllene และ α-pinene แต
กฤติกา (2548) รายงานวามีปริมาณ turmerone เปนองคประกอบมากที่สุด ซึ่งสารสําคัญที่วิเคราะหไดแตกตางกันอาจ
เนื่องจากเทคนิคการวิเคราะหที่ตางกัน  
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Table 1  แสดงปริมาณน้ํามันหอมระเหยที่ได สีของน้ํามัน และคา refractive index 
ชนิดของน้ํามันหอม

ระเหย 
สวนที่นํามาใชในการ

สกัด 
ปริมาณที่ได  

(% yield) (w/w) 
ลักษณะปรากฎ refractive index 

(RI) 
ไพล ลําตนใตดิน 0.241 เหลืองออน ใส 1.4875 

ขมิ้นชัน ลําตนใตดิน 0.787 เหลืองออน ใส 1.5056 
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Figure 1 โครมาโทแกรมสารหอมระเหยของน้ํามันหอมระเหยที่สกัดดวยวิธีตมกล่ัน a) ไพล และ b) ขมิ้นชัน 
 

สรุป 
จากการวิเคราะหดวยเทคนิค HS-GC-MS  ทําใหทราบถึงคุณสมบัติของสารระเหยงายที่อยูในน้ํามันหอมระเหย เมื่อ

นําไปใชสูดดมเพื่อประโยชนทางศาสตรสุคนธบําบัด ซึ่งพบวา%yield ของขมิ้นชันสูงกวาไพล สารสําคัญในน้ํามันหอมระเหยมี
ความแตกตางกัน สารสําคัญที่พบมากในน้ํามันหอมระเหยไพล คือ sabinene, α-terpinene, γ-terpinene, β-pinene α–
pinene α-thujene (+)-4-carene และ α-terpinene และน้ํามันหอมระเหยขมิ้นชันพบสารสําคัญ α-phellandrene, isobornyl 
acetate, (+) 3-carene, p-cymene, α-limonene และ α-pinene  

  
คําขอบคุณ 

ขอขอบคุณคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ใหการสนับสนุนทุนวิจัย โครงการ “การพัฒนากระบวนการผลิต
สารหอมระเหยจากพืชของไทยเพื่อใชในอุตสาหกรรมภายในประเทศและสงออก” 
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Table 2 % relative peak area ของน้ํามันหอมระเหยไพล และขมิ้นชันที่ไดจากการสกัดดวยวิธีการตมกล่ัน 

 
เอกสารอางอิง 

กฤติกา นรจิตร. 2548. คุณสมบัติของสารสกัดจากพืชวงศขิง: อิทธิพลของวิธีการสกัดตอการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ
แบคทีเรียและเปนการตานอนุมูลอิสระ. วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี. 144 หนา. 

กรมสงเสริมการเกษตร. 2543. คูมือสมุนไพรและเครื่องเทศ ชุดที่ 3 พืชสมุนไพรน้ํามันหอมระเหย (Essential Oil). กรุงเทพฯ 
หนา 12-13. 

แสงจันทร เอี่ยมธรรมชาติ. 2543. การศึกษาผลของสมุนไพรบางชนิดในวงศซิงกิเบอเรซี (Zingiberaceae) ตอการเจริญของ
แบคทีเรียบางชนิด. รวมบทคัดยองานวิจัยการแพทยแผนไทยและทิศทางการวิจัยในอนาคต. สถาบันการแพทยแผน
ไทย. 207 หนา. 

Habsah,  M., M. Amran and M. M. Mackeen. 2000. Sceening of Zingiberaceae extracts for antimicrobial and 
antioxidant activities, Journal of Ethnopharmacology, 72: 403-410. 

Koysooko, R., M. Worawattanakul and T. Pinthong. 1986. Pharmacokinetic Studies of Bronchodilating Active 
Constituent from Plai. Bull Dep Med Sci. 28(1): 65-73. 

Laupattarakasem, W., W. Kowsuwon and P. Laupattarakasem. 1993. Efficacy of Zingiber cassumunar ROXB 
(Plygesal) in The Treatment of Ankle Sprain. Srinagarind Med J. 8(3): 159-164. 

Likens, S. T. and G. B. Nickerson. 1964. “Detection of Certain Hop Oil Constituents in Brewing Product”, Process 
American Society Brewery Chemistry. 157 p. 

Lutomski, J., B. Kedzia and W, Debska. 1974. Effect of an Alcoholic Extract and Active Ingredients from Curcuma 
longa on Bacteria and Fungi, Chemical Abstract. 81: 100070. 

Magnus, A. A. and V. B. Sumati. 1992. Chemopreventive Effect of Turmeric Against Stomach and Skin Tumor 
Induced by Chemical Carcinogens in Swiss Mice, Journal of Nutrition cancer. 17(1): 77. 

Tawatsin, A., S. D. Wratten, R. R. Scott, U. Thavara and Techadamrongsin.  2001. Repellency of Volatile Oils from 
Plant Against Three Mosquito Vector. Journal of Vector Ecology. 26(1): 76-82. 

Magnus, A. A. and V. B. Sumati. 1992. Chemopreventive Effect of Turmeric Against Stomach and Skin Tumor 
Induced by Chemical Carcinogens in Swiss Mice, Journal of Nutrition cancer. 17(1): 77. 

Tawatsin, A., S. D. Wratten, R. R. Scott, U. Thavara and Techadamrongsin. 2001. Repellency of Volatile Oils from 
Plant Against Three Mosquito Vector. Journal of Vector Ecology. 26(1): 76-82. 

ไพล ขมิ้นชัน 
Retention 

Time 
%Area Elements Cas no. Retention 

Time 
%Area Elements Cas no. 

8.125 5.30 α-thujene 002867-05-2 4.449 3.13 toluene 002867-05-2 
8.277 6.85 1S,1R- α -pinene 000080-70-8 8.277 2.26 α -pinene 000080-70-8 
9.187 55.69 sabinene 003387-41-5 9.863 5.27 α -phellandrene 003387-41-5 
9.254 7.36 β-pinene 000127-91-3 9.992 3.12 (+) 3-carene 000127-91-3 

9.573 1.84 β-myrcene 000123-35-3 10.130 6.10 α - terpinene 000123-35-3 

9.863 0.60 α -phellandrene 000099-83-2 10.306 2.85 p-cymene 000099-83-2 
10.130 9.03 α-terpinene 000586-63-9 10.392 2.69 α -limonene 000586-63-9 
10.301 1.21 p-cymene 000099-87-6 11.644 71.30 (+)-4-carene 029050-33-7 
10.396 1.73 β-phellandrene 000555-10-2 16.944 3.29 isobornyl acetate 000555-10-2 

11.030 8.99 γ-terpinene 000099-85-4     
11.644 1.38 terpinolene 000586-62-9     
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ศึกษาอัตราเมล็ดพันธุที่เหมาะสมในการผลิตขาวลูกผสมสายพันธุ PTT06001H ดวยวิธีการหวานน้ําตม 
 Appropriated Seed Rate for PTT06001H Hybrid Rice Line Production  

by Pregerminated Seed Broadcasting Method 
 

นิตยา รืน่สุข1 ประนอม  มงคลบรรจง1  และ วาสนา อินแถลง1 
Ruensuk, N.1, Mongkonbunjong, P.1 and  Inthaleang, W.1 

 
Abstract 

  An experiment was conducted in 2007 at Pathumthani Rice Research Center to determine the optimum 
seed rate for PH06001H hybrid rice production with 1,500 kg/rai. The experimental design was a split plot design 
with 4 replications. The main plots were PTT06001H hybrid rice line and PTT1 inbred rice variety and subplots 
were seed rates of 4, 6, 8, 10 and 15 kg/rai. Yield, growth, yield component and harvest index were recorded.  
Results showed that broadcasting with 6 kg/rai of PH06001H seed rate also produced the highest yield of 1184 
kg/rai.  PTT1 produced the highest yield at the same seed rate but  did not differ from yields from seeding rates of 
8, 10 and 15 kg/rai.  In conclusion, direct seeding with 6-8 kg/rai of seed rate were recommended for PTT06001H 
hybrid rice with pregerminated broadcasting method. 
Keywords : hybrid rice, pregerminated broadcasting, seed rate 
 

บทคัดยอ 
การศึกษาอัตราเมล็ดพันธุที่เหมาะสม สําหรับพันธุขาวลูกผสม เพื่อการจัดการใหไดผลผลิต 1,500 กก/ไร โดยทดลอง

ที่ศูนยวิจัยขาวปทุมธานีในป 2550 วางแผนการทดลองแบบ splitplot design 4 ซ้ํา main plot คือ พันธุขาว 2 พันธุ/สายพันธุ 
ไดแก ขาวลูกผสมสายพันธุ PTT06001H และขาวพันธุผสมปทุมธานี 1 และ sub plot คือ อัตราเมล็ดพันธุ 5 อัตรา ไดแก 4 6 8 
10 และ 15 กก./ไร บันทึกขอมูล ผลผลิต การเจริญเติบโตของขาว องคประกอบผลผลิต คาดัชนีการเก็บเกี่ยว ผลการทดลอง 
พบวา การปลูกขาวลูกผสมสายพันธุ PTT06001H โดยวิธีการหวานน้ําตมใชอัตราเมล็ดพันธุ 6 กก./ไร ใหผลผลิตสูงที่สุด แตไม
แตกตางจากการใชอัตราเมล็ดพันธุ 8 กก./ไร สวนขาวปทุมธานี 1 ปลูกโดยวิธีการหวานน้ําตมใชอัตราเมล็ดพันธุ 6 กก./ไร ให
ผลผลิตสูงที่สุดเชนเดียวกันแตไมแตกตางจากการใชอัตราเมล็ดพันธุ 8 10 และ 15 กก./ไร 
คําสําคัญ : ขาวลูกผสม หวานขาวงอก อัตราเมล็ดพันธุ 

 
คํานํา 

วิธีการเพิ่มผลผลิตขาวตอพื้นที่อีกแบบหนึ่ง คือ การพัฒนาพันธุขาวและการใชขาวลูกผสมเปนพันธุปลูก ซึ่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีนเปนประเทศแรกของโลกที่ประสบความสําเร็จในการใชขาวลูกผสมปลูกเปนการคา โดยขาวลูกผสมให
ผลผลิตสูงกวาขาวพันธุดีที่ใชปลูกทั่วๆไปประมาณ 20 % สําหรับประเทศไทยตั้งเปาหมายไววาจะสามารถผลิตขาวลูกผสมใหมี
ศักยภาพการใหผลผลิต 1,500 กก./ไร และจากการศึกษาทดลองและการผลิตเพื่อการคาในประเทศจีนยืนยันวา ขาวลูกผสมมี 
heterosis ทั้งในดานความเข็งแรงของราก ความสามารถในการแตกกอสูง รวงใหญ เมล็ดมีน้ําหนักดี อัตราการหายใจในการ
เผาผลาญอาหารต่ํา แตมีอัตราการสังเคราะหแสงสูง มีพื้นที่ในการสังเคราะหแสงมาก ทําใหมี net  photosynthetic rate  สูง
กวาขาวพันธุผสมทั่วไป  

จากการพัฒนาพันธุขาวลูกผสมของกรมการขาว โดยสํานักวิจัยและพัฒนาขาวในป 2549 สามารถพัฒนาสายพันธุ
ขาวลูกผสมใหไดผลผลิตสูงกวาขาวพันธุผสมประมาณรอยละ 29 แตเมื่อเทียบกับความยากในการผลิตเมล็ดพันธุ ราคาเมล็ด
พันธุที่แพงขึ้นกวาเมล็ดพันธุขาวพันธุผสมทั่วไป  จงึตองหาวิธีการผลิตที่สามารถใชเมล็ดพันธุนอยลงแตใหผลผลิตสูง คุมคาแก
การลงทุน Yingbin (2001)  กลาววา  ส่ิงสําคัญที่ตองพิจารณาในการปลูกขาวลูกผสม คือ การกําหนดจํานวนประชากรของขาว
ลูกผสมตอพื้นที่ที่เหมาะสม โดยจํานวนประชากรตอพื้นที่ที่เหมาะสมประมาณ 375 ตน/ตารางเมตร สําหรับขาวลูกผสมอายุ

                                                 
1 ศูนยวจิัยขาวปทุมธาน ีต. รังสิต อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 12110 โทรศพัท 0-2577-1688-9 
1 Pathumthani Rice Research Center, Thanyaburi, Pathum Thani 12110, Tel. 0-2577-1688-9 
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หนัก และ 450 ตน/ตารางเมตรสําหรับขาวอาบุเบา และมีตนที่สามารถใหรวงไดมากกวารอยละ 75 ของจํานวนตนทั้งหมด และ
คา LAI ประมาณ 7.5-8 การเพิ่มความแข็งแรงใหกับตนกลา และไดมีการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการปลูกขาวลูกผสมที่มีอายุเบา 
พบวา การปลูกโดยวิธีการหวานใหรวงใหญกวา มี effective tiller มากกวา การปลูกโดยวิธีการปกดํา IRRI (2008) ไดมี
การศึกษาถึงวิธีการปลูกขาวลูกผสมเพื่อการลดอัตราเมล็ดพันธุในประเทศศรีลังกา โดยเปรียบเทียบวิธีการปลูกแบปกดําดวย
คนใชอัตราเมล็ดพันธุ 8 กก./ไร  การหวานใชอัตราเมล็ดพันธุ 16 กก./ไร การหวานตนกลา (seedling broadcasting 
technique) ใชอัตราเมล็ดพันธุ 2 กก./ไร  พบวา ใหผลผลิตไมแตกตางกัน แตการหวานกลาใชเมล็ดพันธุและแรงงานนอยกวา 
นิตยา (2551) ไดศึกษาการปลูกขาวลูกผสมโดยวิธีการหวานน้ําตมอัตราเมล็ดพันธุ 4 กก./ไร เปรียบเทียบกับขาวพันธุผสมพันธุ
ปทุมธานี 1 และพิษณุโลก 2 พบวา ขาวลูกผสมใหผลผลิตนอยกวาขาวพันธุผสมทั้ง 2 พันธุ และ Michiels et al. (2548)  ศึกษา
เปรียบเทียบการปลูกขาวโดยวิธีการหวานน้ําตม ขาวลูกผสม 2 สายพันธุ คือ H5 และ H7 อัตราเมล็ดพันธุ 4 กก./ไร กับขาว
พันธุผสม 4 พันธุใชอัตราเมล็ดพันธุ 16 กก./ไร พบวา  ขาวลูกผสมสายพันธุ H7 ใหผลผลิตสูงกวาขาวพันธุผสม สวนขาว
ลูกผสมสายพันธุ H5 ใหผลผลิตต่ํากวาขาวพันธุผสม 
 การปลูกโดยวิธีการหวานน้ําตม เปนวิธีการที่นิยมใชในภาคกลางของประเทศไทยซึ่งเปนแหลงที่ผลิตขาวเพื่อการคา 
แตชาวนามักใชอัตราเมล็ดพันธุ 30-50 กก./ไร สูงกวาคําแนะนําที่กําหนดใหใช 15-20 กก./ไร ดังนั้นการที่จะแนะนําหรือ
เผยแพรใหชาวนาปลูกขาวลูกผสมจึงควรหาแนวทางการปลูกโดยวิธีการหวานน้ําตมที่สามารถลดตนทุนการผลิตใหมากที่สุด 
และอัตราเมล็ดพันธุเปนปจจัยหนึ่งที่สามารถลดตนทุนการผลิตลงได จึงตองมีการศึกษาอัตราเมล็ดพันธุที่เหมาะสมในการปลูก
ขาวลูกผสมแตละพันธุที่สามารถยกระดับผลผลิตใหสูงขึ้นและชวยใหตนทุนการผลิตลดลง 
 

อุปกรณและวิธีการ 
วางแผนการทดลองแบบ split plot design  4 ซ้ํา  โดยมี main plot คือ พันธุขาว 2 พันธุ/สายพันธุ ไดแก ขาวลูกผสม

สายพันธุ PTT06001H และขาวพันธุผสมปทุมธานี 1 subplot คือ อัตราเมล็ดพันธุ  4 6 8 10 และ 15 กก./ไร  ใสปุยอัตรา 18-
6-6 กก. N-P2O5-K2O /ไร แบงใส 3 ครั้ง  ครั้งที่ 1 ใสเมื่อขาวอายุ 25 วัน  อัตรา 9-6-6 กก. N-P2O5-K2O /ไร ครั้งที่ 2 ใสที่ระยะ
แตกกอ อัตรา 4-0-0 กก. N-P2O5-K2O /ไร และครั้งที่ 3 ใสที่ระยะกําเนิดชอดอก อัตรา 5-0-0 กก. N-P2O5-K2O /ไร   บันทึก
ขอมูล ผลผลิต คาดัชนีการเก็บเกี่ยว ความสูง และองคประกอบผลผลิต   

 
ผล 

ผลผลิต  
 มีปฏิกิริยาสัมพันธระหวางพันธุขาวและอัตราเมล็ดพันธุ โดยการปลูกขาวลูกผสมสายพันธุ PTT06001H โดยใชอัตรา
เมล็ดพันธุ 6 กก./ไร ใหผลผลิเฉล่ีย 1,184 กก./ไร สูงที่สุด แตไมแตกตางจากการใชอัตราเมล็ดพันธุ 8 กก./ไร ซึ่งใหผลผลิตเฉลี่ย 
1,153 กก./ไร ในขณะที่การใชอัตราเมล็ดพันธุ 4 กก./ไร ใหผลผลิตเฉล่ีย 1,042 กก./ไร ต่ําที่สุด แตไมแตกตางจากการใชอัตรา
เมล็ดพันธุ 10 และ 15 กก./ไร ซึ่งใหผลผลิตเฉล่ีย 1,107 กก./ไรเทากัน และการปลูกขาวปทุมธานี 1 โดยใชอัตราเมล็ดพันธุ 6 
กก./ไร ใหผลผลิตเฉลี่ย 945 กก./ไร สูงที่สุด แตไมแตกตางจากการใชอัตราเมล็ดพันธุ 8 10 และ 15 กก./ไร ซึ่งใหผลผลิตเฉล่ีย 
921, 912 และ 918 กก./ไร ตามลําดับ ในขณะที่การใชอัตราเมล็ดพันธุ 4 กก./ไร ใหผลผลิตเฉลี่ย 846 กก./ไร ต่ําที่สุด (Table 
1) 
คาดัชนีการเกบ็เกี่ยว  
 ไมมีปฏิกิริยาสัมพันธระหวางพันธุขาวและวิธีการปลูก การปลูกขาวโดยวิธีการหวานน้ําตมใชอัตราเมล็ดพันธุตางกัน
ไมมีผลทําใหคาดัชนีการเก็บเกี่ยวของขาวแตกตางกัน กลาวคือ การปลูกขาวโดยใชอัตราเมล็ดพันธุ 4 6 8 10 และ 15 กก./ไร  
ขาวลูกผสมสายพันธุ PTT06001H ใหคาดัชนีการเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 0.51 0.54 0.54 0.54 และ 0.54 ตามลําดับ และขาวปทุมธานี
1 ใหคาดัชนีการเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 0.43 0.44 0.43 0.41 และ 0.45 ตามลําดับ (Table 1) 
ความสูง  
  ไมมีปฏิกริิยาสัมพันธระหวาพันธุขาวและวิธีการปลูก การปลูกขาวโดยวิธีการหวานน้ําตมใชอัตราเมล็ดพันธุตางกันไม
มีผลทําใหความสูงของขาวแตกตางกัน กลาวคือ การปลูกขาวโดยใชอัตราเมล็ดพันธุ 4 6 8 10 และ 15 กก./ไร ขาวลูกผสมสาย
พันธุ PTT06001H ใหความสูงเฉลี่ย  116.0 118.0 117.3 116.3  และ 117.5 ซม.  ตามลําดับ และขาวปทุมธานีใหความสูง
เฉล่ีย 119.3 117.0 119.3 112.3  และ 113.0 ตามลําดับ (Table 1) 
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องคประกอบผลผลิต 
ไมมีปฏิกิริยาสัมพันธระหวาพันธุขาวและวิธีการปลูก การปลูกขาวโดยวิธีการหวานน้ําตมใชอัตราเมล็ดพันธุตางกันไม

มีผลทําใหองคประกอบผลผลิตของขาวแตกตางกัน กลาวคือ การปลูกขาวโดยใชอัตราเมล็ดพันธุ 4 6 8 10 และ 15 กก./ไร ขาว
ลูกผสมสายพันธุ PTT06001H ใหจํานวนรวง/ตรม. เฉล่ีย  372 รวง  จํานวนเมล็ด/รวงเฉลี่ย 116 เมล็ด จํานวนเมล็ดดีเฉล่ีย 
80.24% และน้ําหนัก 1,000 เมล็ดเฉล่ีย 26.60 กรัม และขาวปทุมธานี 1 ใหจํานวนรวง/ตรม. เฉล่ีย 606 รวง จํานวนเมล็ด/รวง 
เฉล่ีย 62 เมล็ด จํานวนเมล็ดดีเฉล่ีย 77.04% และน้ําหนัก 1,000 เมล็ดเฉล่ีย 27.80 กรัม (Table 2)  

  
วิจารณผล 

จาการที่ขาวลูกผสมมี heterosis ทั้งในดานความเข็งแรงของราก ความสามารถในการแตกกอสูง รวงใหญ เมล็ดมี
น้ําหนักดี อัตราการหายใจในการเผาผลาญอาหารต่ํา แตมีอัตราการสังเคราะหแสงสูงกวาขาวพันธุผสมทั่วไป ดังนั้นการที่จะ
ปลูกขาวลูกผสมใหไดผลผลิตเทากับหรือสูงกวาขาวพันธุผสม จึงนาจะมีการใชปจจัยการผลิตที่นอยกวา โดยเฉพาะในดานของ
อัตราเมล็ดพันธุที่มีราคาสูงกวาขาวพันธุผสมทั่วไป ซึ่ง Yingbin (2001) กลาววา ส่ิงสําคัญที่ตองพิจารณาในการปลูกขาว
ลูกผสม คือ การกําหนดจํานวนประชากรของขาวลูกผสมตอพื้นที่ที่เหมาะสม ขาวลูกผสมแตละพันธุมี heterosis ไมเทากัน 
ดังนั้นปจจัยที่ใชกับขาวลูกผสมแตละพันธุยอมไมเทากัน Yingbin (2001) กลาววา จํานวนประชากรตอพื้นที่ที่เหมาะสม
ประมาณ 375 ตน/ตารางเมตร สําหรับขาวลูกผสมอายุหนัก และ 450 ตน/ตารางเมตรสําหรับขาวอาบุเบา และ Michiels et al. 
(2548) ศึกษาเปรียบเทียบการปลูกขาวโดยวิธีการหวานน้ําตม ขาวลูกผสม 2 สายพันธุ คือ H5 และ H7 อัตราเมล็ดพันธุ 4 กก./
ไร กับขาวพันธุผสม 4 พันธุใชอัตราเมล็ดพันธุ 16 กก./ไร พบวา ขาวลูกผสมสายพันธุ H7 ใหผลผลิตสูงกวาขาวพันธุผสม สวน
ขาวลูกผสมสายพันธุ H5 ใหผลผลิตต่ํากวาขาวพันธุผสม และจากผลการทดลอง พบวา การใชอัตราเมล็ดพันธุ 6-8 กก./ไร ขาว
ลูกผสมสายพันธุ PTT06001H ใหผลผลิตสูงกวาการใชอัตราเมล็ดพันธุ 4 10 12 และ 15 กก./ไร  ในขณะที่การปลูกขาวพันธุ
ผสมปทุมธานี 1 ใชอัตราเมล็ดพันธุ 6 8 10 12 และ 15กก./ไร ใหผลผลิตไมแตกตางกัน ซึ่งสามารถสรุปไดวา การปลูกขาว
ลูกผสมสายพันธุ PTT06001H โดยวิธีการหวานขาวงอก ควรใชอัตราเมล็ดพันธุ 6-8 กก./ไร ถาใชอัตราเมล็ดพันธุสูงหรือต่ํากวา
นี้อาจทําใหผลผลิตลดลง สวนการปลูกขาวพันธุผสม ปทุมธานี 1 สามารถใชอัตราเมล็ดพันธุไดตั้งแต 6 กก./ไร ถึง 15 กก./ไร 
โดยไมทําใหผลผลิตลดลง    

 
สรุป 

 การปลูกโดยวิธีการหวานขาวงอกใชอัตราเมล็ดพันธุ 6 กก./ไร ใหผลผลิตขาวสูงที่สุดสุดแตไมแตกตางจากการใชอัตรา
เมล็ดพันธุ 8 กก./ไร สวนขาวปทุมธานี 1 ปลูกโดยวิธีการหวานน้ําตมใชอัตราเมล็ดพันธุ 6 กก./ไร ใหผลผลิตสูงที่สุดเชนเดียวกัน
แตไมแตกตางจากการใชอัตราเมล็ดพันธุ 8 10 และ 15 กก./ไร ดังนั้นการปลูกขาวทั้ง 2 พันธุโดยวิธีการหวานน้ําตมควรใชอัตรา
เมล็ดพันธุ 6-8 กก./ไร ภายใตการดูแลที่ดี  
 
Table 1 Effects of seed rate on yield, harvest index (HI) and height of PTT06001H at Pathumthani Rice Research  

Center in wet season 2007.   
  

yield  (kg/rai) HI Height (cm) Seed rate  
(kg/rai) PTT06001H PTT1 PTT06001H PTT1 PTT06001H PTT1 

4 1,042 c 846 b 0.51 a 0.43 a 116.0 a 119.3 a 
6 1,184 a 945 a 0.54 a 0.44 a 118.0 a 117.0 a 
8 1,153 ab 921 ab 0.54 a 0.43 a 117.3 a 119.3 a 
10 1,107 bc 912 ab 0.54 a 0.41 a 116.3 a 112.3 a 
15 1,107 bc 918 ab 0.54 a 0.45 a 117.5 a 113.3 a 

Avr. 1119 909 0.53 0.43 117.0 116.2 
CV (%) 4.7 7.1 4.4 
Mean in the same column followed by a common letter are not significantly different at 5% level by DMRT 
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Table 2  Effects of seed rate on yield components of  PTT06001H   at  Pathumthani Rice Research Center in wet 
  season 2007.   

yield component  
number of 
panicle/m2 

number of 
seed/panicle 

% filled seed weight of 1,000 seed 
(gm) 

seed rate  
(kg/rai) 

PTT06001H PTT1 PTT06001H PTT1 PTT06001H PTT1 PTT06001H PTT1 
4 364 a 563 a 113 a 71 a 77.17 a 74.58 ab 26.65 a 27.55 a 
6 427 a 608 a 119 a 63 a 79.33 a 76.68 ab 26.28 a 28.03 a 
8 351 a 575 a 122 a 69 a 78.63 a 76.77 ab 26.45 a 27.43 a 
10 356 a 632 a 119 a 57 a 82.8 a 75.00 b 26.75 a 27.75 a 
15 363 a 654 a 106 a 53 a 83.25 a 82.18 a 26.88 a 28.25 a 

Avr. 372 606 116 62 80.24  77.04 26.60 27.80 
CV (%) 14.9 14.9 - 2.0 

Mean in the same column followed by a common letter are not significantly different at 5% level by DMRT 
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อิทธิพลของระยะปลกูทีม่ีตอผลผลิตและความหนาแนนของเนื้อไมกระถิน 
Effects of Spacing on Yield and Wood Density of Leucaena  

 
ทรงยศ โชติชุติมา1 สายัณห ทดัศรี1 ประภา ศรีพิจติต1 กานดา นาคมณี 2 และ ณรงคฤทธิ์ วงศสวุรรณ3 

Chotchutima, S.1, Tudsri, S.1, Sripichitt, P.1, Nakamanee, G.2 and Wongsuwan, N.3 

 
Abstract 

A study on the effects of spacing on growth yield and wood density of Leucaena (Leucaena 
leucocephala) was carried out at the Nation Corn and Sorghum Research Center, Pakchong, Nakhon Ratchasima. 
The experiment was arranged in a RCBD with 4 replications. The treatments included 6 spacings (1x0.25, 1x0.5, 
1x1, 1x1.5, 2x0.5, and 2x1 m). Results revealed that the spacing 1x1.5 m resulted in the greatest plant height (732 
cm). The least plant height (625 cm) resulted from 1x0.25 m spacing. The 2x1 m spacing resulted in greater 
diameter (4.6 cm). In terms of yield, (total dry matter yield (wood only) of leucaena), the 1x0.5 m spacing resulted 
in the greatest yield (3,446 kg/rai) and followed by 1x0.25 m spacing (3,344 kg/rai). Spacing did not affect wood 
density of leucaena. 
Keywords : spacings,  wood density, diameter 
 

บทคัดยอ 
การศึกษาอิทธิพลของระยะปลูกที่มีตอการเจริญเติบโต ผลผลิต และความหนาแนนของเนื้อไมกระถิน ดําเนินการวิจัย

ที่ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomize 
Complete Block Design (RCBD) จํานวน 4 ซ้ํา 6 กรรมวิธี ประกอบดวยระยะปลูก 1x0.25 1x0.5 1x1 1x1.5 2x0.5 และ 2x1 
เมตร พบวา กระถินที่ระยะ 1x1.5 เมตร ใหการเจริญเติบโตดานความสูง สูงที่สุด (732 เซนติเมตร) สวนระยะปลูก 1x0.25 
เมตร ใหการเจริญเติบโตดานความสูงนอยที่สุด (625 เซนติเมตร) การใชระยะ 2x1 เมตร ใหขนาดเสนผาศูนยกลางลําตนสูงสุด
เทากับ 4.6 เซนติเมตร ในดานผลผลิต การใชระยะปลูก 1x0.5 เมตรใหผลผลิตน้ําหนักแหงรวมสูงสุด โดยคิดเปนเนื้อไมเทากับ 
3446 กิโลกรัมตอไร รองลงมาคือ ระยะปลูก 1x0.25 เมตร (3,344 กิโลกรัมตอไร) ระยะการปลูกไมมีอิทธิพลตอความหนาแนน
ของเนื้อไมกระถิน 
คําสําคัญ : ระยะปลูก ความหนาแนนของเนื้อไม เสนผานศูนยกลาง 
 

คํานํา 
การแกปญหาการขาดแคลนพลังงานแนวทางหนึ่งคือสงเสริมใหมีการผลิตไฟฟาพลังงานชีวมวลจากไมโตเร็ว( fast 

growth tree) และการใชกระถินเปนแหลงพลังงานเชื้อเพลิง นาจะเปนทางเลือกที่เหมาะสม เนื่องจากเปนพืชวงศถั่วที่มีการ
เจริญเติบโตเร็ว มีอายุหลายป และสามารถเก็บเกี่ยวได 2-3 ครั้งตอป นอกจากนี้กระถินยังเปนไมยืนตนที่สามารถใชใบ และ
สวนตนออนเปนอาหารสัตวเคี้ยวเอื้องได (สายัณห และคณะ, 2551) การวิจัยทางดานมวลชีวภาพของกระถินนั้นจะแตกตาง
กันตามการใชประโยชนจากกระถิน โดยสวนใหญเปนการใชใบกระถินเปนอาหารสัตว ซึ่งระยะปลูกที่ใชจะคอนขางแคบ และมี
การตัดบอยครั้ง จากรายงานของชิตและคณะ (2547) พบวา กระถิน ใหผลผลิตน้ําหนักแหงสูงที่สุดเทากับ 1,935.9 กิโลกรัมตอ
ไร จากการตัดทุกๆ 3 เดือน เมื่อใชระยะปลูก 0.5 × 0.5 เมตร และความสูงของการตัด 50 เซนติเมตร ในดานการนําไปปลูกเปน
ไมใชสอย Kovitvadhi และ Yantasath (1982) ศึกษาชีวมวลของกระถินที่จังหวัดเชียงใหม พบวาการใชระยะปลูก 2×0.25 
เมตร ใหผลผลิตลําตน 2.74 ตัน/ไร  และระยะปลูก 2×2 เมตร ใหผลผลิตลําตน 1.14 ตัน/ไร เมื่อตัดที่อายุ 1.5 ป ซึ่งเนนการใช

                                                 
1ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ 10900 
1 Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900 
2ศูนยวิจัยอาหารสัตวปากชอง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 
2 Nakhonrachasima Animal Nutrition Research Center, Nakhonrachasima 
3องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย อําเภอมวกเหลก็ จังหวดัสระบุรี 

3 Promotion and Organisation of Thailand, Muaklek, Saraburi 
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ประโยชนเปนไมใชสอย ดังนั้นระยะปลูกจึงมีความกวางและอายุการตัดแตละครั้งมีระยะเวลามากกวา 1 ป เชนเดียวกับการใช
กระถินผลิตเยื่อกระดาษจะปลูกดวยระยะแถวกวางเพื่อใหมีขนาดลําตนใหญ และอายุการตัดตั้งแต 2-3 ป (Van den Beldt 
และ Brewbaker, 1985) แตสําหรับงานทดลองนี้ไมที่เหมาะจะนํามาใชกับเครื่อง gassifier จะตองมีขนาดเสนผาศูนยกลาง
เพียง 2.5-7.5 ซม. จึงนาจะมีอายุการตัดส้ันและระยะปลูกที่นาจะแคบกวาการนํามาใชเปนไมใชสอย  

จากงานวิจัยที่ไดกลาวมาไมวาจะเปนการใชประโยชนจากกระถินในดานใดก็ตาม แสดงใหเห็นวาระยะปลูกมี
ความสําคัญมากตอผลผลิตและการเจริญเติบโตของกระถิน (Kovitvadhi และ Yantasath, 1982) ดังนั้น ในการเพิ่มศักยภาพ
ผลผลิตของไมกระถิน จึงจําเปนที่จะตองมีการศึกษาหาระยะปลูกที่เหมาะสมที่สุด สําหรับการใชกระถินเปนพลังงานเชื้อเพลิง
ทดแทน  

 
อุปกรณและวิธีการ 

วางแผนการทดลองแบบ RCB จํานวน 4 ซ้ํา โดยมีตํารับการทดลองประกอบไปดวยระยะปลูก ระหวางแถวและ
ระหวางตน  1×0.25 1×0.5 1×1 1×1.5 2×0.5 และ 2×1  เมตร โดยใชเมล็ดพันธุทารัมบา ที่ผานการทําลายการพักตัวและคลุก
เชื้อไรโซเบียม ปลูกเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2549 ในพื้นที่ที่ไดรับการเตรียมดินอยางดีแลว หลังจากการปลูก 2 สัปดาหถอนแยกให
เหลือหลุมละ 1 ตน ใชปุยรองพื้นสูตร 0-52-34 อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร และสูตร 0-0-60 อัตรา 40 กิโลกรัมตอไร กําจัดวัชพืช
ภายหลังการปลูกครั้งเดียว (4 สัปดาหหลังเมล็ดงอก) ใหน้ําสัปดาหละครั้งรวม 5 ครั้ง ระหวางเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 
2550 การบันทึกขอมูลดานการเจริญเติบโตดานความสูงเก็บขอมูลความสูงครั้งแรก 4 สัปดาหหลังงอก และหลังจากนั้นทุกๆ 2 
สัปดาห หลังจากอายุ 26 สัปดาหเริ่มวัดขนาดเสนผาศูนยกลางลําตนที่ระดับอก (diameter breast  height) ที่ความสูง 130 
เซนติเมตร โดยวัดทุกๆ 4 สัปดาห เมื่อกระถินอายุครบ 1 ปเก็บเกี่ยวผลผลิตใบ กิ่ง ลําตน และวัดความหนาแนนของเนื้อไม
(density, D) โดยการตัดเปนทอนยาว 15 เซนติเมตร ซึ่งตัดจากสวนของลําตนที่ตําแหนงสูงจากพื้น 130 เซนติเมตร สุม
ตัวอยางไมแหง 3 ทอนของแตละตํารับการทดลอง จากนั้นนําไปหาปริมาตร (V) โดยใชหลักการแทนที่น้ํา จึงนําคาปริมาตร (V) 
ที่ไดไปคํานวณหาความหนาแนนโดยใชสูตร D=m / V ให m คือ มวลของทอนไม 

 
ผลและวิจารณ 

การเจริญเติบโตดานความสูงของกระถินในระยะแรก (อายุ 4-14 สัปดาห) พบวา กระถินที่ปลูกโดยใชระยะแคบสุด 
(1×0.25 เมตร) มีความสูงกวาการใชระยะปลูกกวางที่สุด (2×1 เมตร) แตไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (Table 1) และเมื่อมี
อายุ 22 สัปดาห กระถินที่ใชระยะแถวกวางเริ่มมีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น เนื่องจากเมื่อกระถินมีอายุมากจะทําใหเพิ่มการ
แกงแยงแสงกันมากขึ้น ประกอบกับการใชระยะปลูกกวางทําใหรากสามารถเจริญเติบโตและพัฒนาไดมากขึ้น สงผลใหมีการ
เติบโตของสวนยอดมากกวากิ่งกาน และเมื่ออายุครบ 1 ป กระถินที่ใชระยะแถวกวางจึงมีความสูงมากกวาการใชระยะแถว
แคบ  สอดคลองกับรายงานของ สรายุทธ (2529) ซึ่งพบวา กระถินที่ปลูกระยะแถวกวาง (2×2 และ1×1 เมตร) มีการ
เจริญเติบโตดานความสูงมากกวาการปลูกระยะแถวแคบ (1×0.5 เมตร) ในชวงอายุ 1-4 ป ในดานขนาดลําตนของกระถิน
พบวา การปลูกโดยใชระยะระหวางแถวแคบ (1×0.25 และ 1×0.5 เมตร) มีขนาดลําตนเล็กกวากระถินที่ปลูกโดยใชระยะ
ระหวางแถวกวาง เมื่อมีอายุครบ 1 ป กระถินที่ปลูกระยะ 2×1 เมตร จึงมีขนาดลําตนใหญที่สุด (4.6 ซม.) เนื่องมาจากระยะ
แถวแคบมีการแกงแยงปจจัยที่ใชในการเจริญเติบโตมากกวาการปลูกโดยใชระยะแถวกวาง (Table 2)  นอกจากนี้ภายใน
ระยะเวลาไมถึง 26 สัปดาห กระถินที่ใชระยะปลูก 2×1 เมตร สามารถใหขนาดเสนผาศูนยกลางลําตนมากกวา 2.5 เซนติเมตร    
ซึ่งเปนขนาดที่เหมาะสมตอการนําไปใชเปนพลังงานชีวมวล  ในขณะที่การปลูกแถวแคบ 1x0.25 เมตร ตองใชเวลาเกือบ 42 
สัปดาห อยางไรก็ตามเมื่อกระถินอายุ 1 ป พบวาทุกระยะปลูกมีขนาดลําตนที่สามารถนําไปใชเปนพลังงานไดทั้งหมด  

ในดานผลผลิต กระถินที่ปลูกโดยใชระยะแถวแคบ 1x0.25 เมตร ใหผลผลิตชีวมวลรวมสดสูงสุด (8.52  ตันตอไร ) 
ใกลเคียงกับการปลูกระยะ 1x0.5 เมตร และผลผลิตชีวมวลรวมสดมีแนวโนมลดลงเมื่อใชระยะการปลูกกวางขึ้น  เนื่องมาจาก
การปลูกระยะแถวแคบมีจํานวนตนตอไรที่มากกวาการปลูกระยะแถวกวาง นอกจากนี้การปลูกโดยใชระยะแถว 1×0.25 เมตร 
ยังใหผลผลิตใบสูงที่สุดเทากับ 1,053 กิโลกรัมตอไร แตไมมีความแตกตางจากการใชระยะปลูก 1x0.5 และ 1x1 เมตร ซึ่งมี
ผลผลิตใบ 866 และ 844 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ มากกวาในรายงานของ สรายุทธ (2529) ซึ่งพบวา การใชระยะปลูก 1x0.5 
และ 1x1 เมตร ใหผลผลิตใบเฉลี่ยตอปเพียง 130 และ102  กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ สวนน้ําหนักแหงของกระถินที่ใชระยะ
ระหวางแถวแคบ 1x0.5 เมตรและ1x0.25 เมตร มีผลผลิตแหงรวมสวนลําตนมากที่สุด (3.45 และ3.34 ตันตอไร ตามลําดับ) 
อยางไรก็ตามระยะปลูกไมทําใหผลผลิตกิ่งกานมีความแตกตางกัน ในดานความหนาแนนของเนื้อไมพบวา ความหนาแนนของ



ว. วิทยาศาสตรเกษตร                     ปที่ 40 ฉบับที่ 1 (พิเศษ) มกราคม-เมษายน 2552                         อิทธิพลของระยะปลูกที่มีตอผลผลิต      135 

เนื้อไมทุกระยะปลูกไมแตกตางกันทางสถิติโดยมีคาอยูระหวาง 0.43-0.46 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร  (Table 3) ในขณะที่ 
Anonim (1981) รายงานวา ไมกระถินมีคาความหนาแนนของเนื้อไมอยูระหวาง 0.81-0.84 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร  ที่
ความชื้น 15% แตไมไดระบุรายละเอียดการปลูก และอายุของไมกระถิน ซึ่งความหนาแนนของเนื้อไมจะขึ้นอยูกับแหลงที่ปลูก 
ภูมิอากาศ และสภาพการปลูกดวย ( Ketterings et al., 2001) 

 
สรุป 

กระถินที่ใชระยะปลูก 1x0.25 และ1x0.5 เมตร มีผลผลิตชีวมวลรวมสูดสุด ในดานความหนาแนนของเนื้อไม พบวา 
ทุกระยะการปลูกไมมีความแตกตางกันในทางสถิติ อยางไรก็ตาม ผลการทดลองเปนขอมูลเพียง 1 ป จึงควรศึกษาในปตอ
เพื่อใหไดขอมูลในดานการฟนตัวภายหลังการตัดตอไป   
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Table 1 Effect of plant spacings on  height of leucaena. 
 

Weeks  after seedling emergence (cm) 
Treatment (m) 

4 6 8 10 12 14 17 18 22 26 50 

1 × 0.25 
1 × 0.5 
1 × 1 

1 × 1.5 
2× 0.5 
2× 1 

61 
5 
5 
5 
5 
5 

15 
14 
14 
14 
14 
14 

23 
19 
21 
21 
20 
21 

53 
51 
50 
50 
45 
45 

94 
90 
85 
80 
84 
83 

155a 
132a 
129a 
137a 
127a 
136a 

204a1 
180ab 
166b 
177ab 
177ab 
174b 

256a 
249ab 
237ab 
242ab 
229ab 
225b 

305b 
334ab 
330ab 
344a 

313ab 
331ab 

385 
408 
416 
402 
409 
408 

625b 
672ab 
691ab 
732a 

673ab 
729a 

F-test ns ns ns ns ns ns * * * ns * 
*  Significant at the 0.05 level  ns  non-significant 

1  Means within columns followed by the same letter are not different (P>0.05) according to DMRT 
 

Table 2 Effect of plant spacings on diameter of leucaena. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

**  Significant at the 0.01 level 
1  Means within columns followed by the same letter are not different (P>0.05) according to DMRT 
 
Table 3 Biomass yield and wood density of leucaena. 
 

Leaf 
(kg/rai) 

Branch 
(kg/rai) 

Total stem 
(ton/rai) 

Total biomass  
(ton/rai) 

wood density    
 (g /cm3) Treatment 

(m) 
FW DW FW DW FW DW FW DW  

1x0.25 1053a1 359a 702 320 6.76a 3.34a 8.52a 4.27a 0.44 
1x0.5 866ab 308ab 756 307 6.35ab 3.45a 7.97ab 4.06ab 0.45 
1x1 844ab 265bc 728 311 5.42bc 2.86b 6.99bc 3.44bc 0.43 

1x1.5 710b 208c 630 293 4.50cd 2.28bc 5.84c 2.78c 0.45 
2x0.5 669b 241bc 719 330 4.82cd 2.59bc 6.21c 3.13c 0.46 
2x1 717b 242bc 719 342 4.30d 2.19c 5.74c 2.78c 0.44 

F-test * ** ns ns ** ** ** ** ns 
*  Significant at the 0.05 level **  Significant at the 0.01 level  ns  non-significant at the 0.05 level 
1  Means within columns followed by the same letter are not different (P>0.05) according to DMRT 

Weeks  after seedling emergence (cm) Treatment (m) 
26 30 34 38 42 46 50 

1x0.25 
1x0.5 
1x1 

1x1.5 
2x0.5 
2x1 

1.8b1 
2.2b 
2.7a 
2.7a 
2.6a 
2.8a 

2.2d 
2.9c 

3.2bc 
3.6ab 
3.2bc 
3.8a 

2.3d 
2.8c 
3.5b 
3.8a 
3.3b 
3.9a 

2.3d 
2.8c 

3.5ab 
3.7ab 
3.3b 
3.8a 

2.6d 
3.1c 
3.8b 
4.2a 
3.6b 
4.4a 

2.7e 
3.1d 
3.9b 
4.2ab 
3.5c 
4.4a 

2.6d 
3.1c 
3.9b 
4.5a 
3.7b 
4.6a 

F-test ** ** ** ** ** ** ** 
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การเปรียบเทยีบความหนาแนนของเนื้อไมและผลผลติของกระถิน 54 สายพันธุ 
Comparison of Wood Density and Yield in Leucaena 54 Acessions 

 
นิดา นุมมีศรี1  สายัณห ทดัศรี1  ประภา ศรีพิจิตต1 กานดา นาคมณี2 และณรงคฤทธิ์ วงศสุวรรณ3 

Nummeesri, N.1, Tudsri, S.1, Sripichitt, P.1, Nakmanee, K.2 and Wongsuwan, N.3  
 

Abstract 
Fifty four accessions of Leucaena spp. were evaluated for renewable energy from November 2006 to 

December 2007 at Suwanvajokkasikit Research Station, Pakchong, Nakhonrachasima. A randomized complete 
block design was used with 10 tree lines/replication established in 3 replications. The distance between trees 
within rows was 0.5 m. and the distance between the accessions was 3 m. Five accessions that produced more 
biomass yield than the remaining 49 accessions were KU45, KU3, KU39, KU15 and KU38. Yield of these 
accessions were 8.7, 7.6, 7.6, 7.0 and 7.0 t/rai respectively. Wood density among the accessions; KU26, KU20, 
KU12, KU48 and KU56, had the greatest wood density. Wood density of accession was not correlated with wood 
yield. 
Keywords : biomass, giant leucaena, renewable energy, wood density 

 
บทคัดยอ 

กระถินที่นํามาทดสอบมีจํานวน 54 สายพันธุ โดยการปลูกที่สถาบันวิจัยสุวรรณวาจกกสิกิจ อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา วางแผนการทดลองแบบ Randomized complete block 3 ซ้ํา แตละสายพันธุปลูก 10 ตนในแตละซ้ํา โดยใช
ระยะหางระหวางตน 0.50 เมตร และระยะหางระหวางสายพันธุ 3 เมตร ผลการทดลองพบวา สายพันธุกระถินที่มีผลผลิต
น้ําหนักสดมากที่สุด 5 อันดับแรกคือ KU45 KU3 KU39 KU15 และ KU38 โดยมีผลผลิตน้ําหนักสด 8.7 7.6 7.6 7.0 และ 7.0 
ตัน/ไร ตามลําดับ ในขณะที่สายพันธุที่มีความหนาแนนสูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก KU26 KU20 KU12 KU48 และ KU58 ความ
หนาแนนของเนื้อไมไมมีความสัมพันธกับผลผลิต 
คําสําคัญ : ชีวมวล กระถินยักษ พลังงานทดแทน ความหนาแนนเนื้อไม 

 
คํานํา 

กระถินเปนไมโตเร็วชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพในการนํามาเปลี่ยนรูปเปนพลังงานเพื่อใชเปนพลังงานทดแทนได โดยไม
กระถินอายุ 1.5 ปมีคาพลังงาน 4,770 kcal/kg (Kovitvadhi และ Yantasath, 1982) Pottinger et al. (1998) ไดศึกษากระถิน
จํานวน 33 สายพันธุ พบวาสายพันธุที่มีความหนาแนนเนื้อไมสูงที่สุดไดแก L. shanonii (26/84) L. collinsii subsp. 
zacapana (57/88) L. magnifica (19/84) L. shanonii (53/87) และ  L. collinsii subsp. zacapana (18/84) แตไมมี
ความสัมพันธกับผลผลิต กลาวคือสายพันธุที่ใหผลผลิตสูงสุดไดแก L. salvadorensis (17/86), L. salvadorensis (34/88), L. 
leucocephala subps. glabrata L. macrophylla subps. istumensis และ L. pallida (79/92) กระถินมีความสามารถในการ
ตรึงไนโตรเจนไดดีโดยอาศัยเชื้อแบคทีเรียไรโซเบียมที่อยูบริเวณราก กระถินจึงชวยปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินใหดีขึ้นได 
(Whiteman, 1980) นอกจากนี้การปลูกกระถินยังใชตนทุนการผลิตต่ํา เนื่องจากลดตนทุนการใชปุยไนโตรเจน และชวยลด
มลภาวะของสารเคมีที่จะใสลงไปในดินอีกดวย (สายัณห และคณะ, 2550) การทดลองนี้ไดรวบรวมกระถินจากตางประเทศ มา
ปลูกเพื่อทดสอบศักยภาพในการใหผลผลิต และคัดเลือกสายพันธุกระถินที่ใหผลผลิตสูง และมีคุณภาพเนื้อไมเหมาะสมสําหรับ
นําไปใชเปนพืชพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟาดวยเครื่องผลิตกระแสไฟฟาจากพลังไม (Gasifier) 

                                                 
1ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร จตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
1Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Jatujak, Bangkok 10900 
2ศูนยวิจยัและพัฒนาพชือาหารสัตวนครราชสมีา 
2 Nakhornratchasima Animal Nutrition Research and Development Center, Nakhornratchasima 
3องคการสงเสริมโคนมแหงประเทศไทย อําเภอมวกเหล็ก จังหวดัสระบุรี 

3 Dairy Promotion and Organization of Thailand, Muaklek, Saraburi 
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อุปกรณและวิธีการ 
 ปลูกกระถิน 54 สายพันธุในเดือนกุมภาพันธ 2550 ณ สถาบันวิจัยสุวรรณวาจกกสิกิจ อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา วางแผนการทดลองแบบ Randomized complete block 3 ซ้ํา แตละสายพันธุปลูก 10 ตนในแตละซ้ํา โดยใช
ระยะหางระหวางตน 0.50 เมตร และระยะหางระหวางสายพันธุ 3 เมตร บันทึกขอมูลการเจริญเติบโตของกระถินทุกๆ 2-4 
สัปดาหซึ่งไดแก ความสูง และเสนผาศูนยกลางลําตนที่ความสูง 1.3 เมตร ตัดกระถินสูงจากพื้นดิน 5 เซนติเมตร เมื่อกระถิน
อายุครบ 1 ปและบันทึกน้ําหนักสด โดยแบงออกเปนสวนใบ (รวมตนที่มีสีเขียว) ลําตน (main stem) และกิ่งกานที่เจริญเติบโต
จาก main stem นําไปหาน้ําหนักแหง สวนของไมที่นําไปหาความหนาแนน ไดจากการตัดเปนทอนความยาวประมาณ 15 
เซนติเมตร โดยสุมไมตัวอยาง 3 ทอนของแตละสายพันธุของทั้ง 3 ซ้ํา จากนั้นอบไมตัวอยางที่อุณหภูมิ 70°C เพื่อลดความชื้น
ใหเหลือประมาณ 15% จากนั้นวัดขนาดเสนผาศูนยกลางทอนไม ปอกเปลือกและชั่งน้ําหนักทอนไม นําไมตัวอยางไปหาความ
หนาแนน ตามวิธีของ Pottinger et al. (1998) 
 

ผลและวิจารณ 
 ผลการทดลองแสดงใหเห็นวากระถิน 54  สายพันธุมีศักยภาพในการใหผลผลิตแตกตางกันอยางเห็นไดชัด โดย
กระถินทั้งหมดที่นํามาทดสอบใหผลผลิตน้ําหนักสดทั้งตนระหวาง 0.7-8.7 ตัน/ไร และน้ําหนักแหง 0.4-4.4 ตัน/ไร ซึ่งสายพันธุที่
ใหผลผลิตดีที่สุด 5 อันดับแรกประกอบดวย KU45 KU3 KU39 KU15 และ KU38 มีผลผลิตสดรวมทั้งตนเทากับ 8.7 7.6 7.6 
7.0 และ 7.0 ตัน/ไร หรือคิดเปนน้ําหนักแหงได 4.4 4.0 3.9 3.7 และ 3.7 ตัน/ไร ตามลําดับและคิดเปนเนื้อไมที่สามารถนําไปใช
ผลิตไฟฟาได 3.2 3.0 2.8 2.5 และ 2.7 ตัน/ไร (Figure 1) นอกจากนี้ไมที่ไดมีขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 4.2 ถึง 4.7
เซนติเมตร ซึ่งเปนขนาดที่เหมาะสมและตรงกับความตองการนําไปใชผลิตกระแสไฟฟาดวยเครื่องผลิตไฟฟาจากพลังไม (ณัฐ, 
2550) ในขณะที่พันธุคันนิ่งแฮม (KU33) ซึ่งเปนพันธุที่ปรับตัวไดดีในประเทศไทย และกระถินสายพันธุพื้นบาน (KU20) ให
ผลผลิตเพียง 2.3 และ 0.7 ตัน/ไร หรือคิดเปนน้ําหนักแหง 1.0 และ 0.4 ตัน/ไร ตามลําดับ ดังนั้น กระถินบานจึงไมเหมาะสมตอ
การนําไปใชเปนพืชพลังงาน เพราะถึงแมจะมีความหนาแนนของเนื้อไมสูง (0.78 g/cm3) แตศักยภาพในการใหผลผลิตต่ํามาก 
เนื่องจากไมกระถินน้ําหนัก 1.2 กิโลกรัม (ความชื้น 15%) สามารถเปลี่ยนเปนพลังงานไฟฟาไฟ 1 หนวย (kWh) หรือคิดเปน
น้ําหนักสดได 2.75 kg/kWh (วีรชัย และคณะ, 2551) ดังนั้นกระถินบานจึงผลิตกระแสไฟฟาไดนอยกวาพันธุอื่นๆ ความ
หนาแนนเปนวิธีที่ใชในการประเมินคุณภาพของไม เนื่องจากเปนวิธีที่งาย และเกี่ยวของโดยตรงกับลักษณะคุณภาพอื่นๆ ของ
ไม เชน การอัดตัวของไม กําลังตานการดึง (tensile strength) และคาพลังงานความรอน (Pottinger และคณะ, 1998) จากผล
การทดลองพบวา คาความหนาแนนของไมกระถิน 54 สายพันธุมีคาอยูระหวาง 0.40-0.87 g/cm3 (Figure 2) สายพันธุกระถิน
ที่มีความหนาแนนสูงที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก KU26 KU20 KU12 KU48 และ KU58 มีความหนาแนน 0.87 0.78 0.71 0.69 
และ 0.68 g/cm3 ตามลําดับ ในขณะที่ความหนาแนนของพันธุคันนิ่งแฮมมีคาเพียง 0.59 g/cm3 จะเห็นไดวาความหนาแนน
ของไมไมมีความสัมพันธกับการใหผลผลิต (Table 1) สอดคลองกับรายงานของ Pottinger และคณะ (1998) นอกจากการใช
ประโยชนทางดานเนื้อไมในการนําไปใชผลิตกระแสไฟฟา ใบของกระถินยังสามารถนําไปใชเล้ียงสัตวได โดยใบกระถินนั้นมี
คุณคาทางอาหารใกลเคียงกับถั่วอัลฟลฟาและมีสาร β-carotien มากกวาถัวอัลฟลฟาถึง 2 เทาคือ 539 mg/kg ในขณะที่ถั่ว
อัลฟลฟามี β-carotien เพียง 235 mg/kg (Jones, 1979) และจากผลการทดลองพบวาสายพันธุกระถินที่มีผลผลิตใบสูงที่สุด 5 
สายพันธุประกอบดวย KU45 KU39 KU14 KU15 และ KU19 โดยใหผลผลิตใบ 1.48 1.27 1.19 1.18 และ 1.18 ตัน/ไร เมื่อ
เปรียบเทียบกับพันธุคันนิ่งแฮมและพันธุพื้นบาน พบวามีผลผลิตใบเพียง 0.2 และ 0.1 ตัน/ไรเทานั้น สอดคลองกับงานทดลอง
ของชาญชัยและคณะ (2517) ซึ่งรายงานวากระถินบานใหผลผลิตใบ (0.5 ตัน/ไร) ต่ํากวากระถินจากตางประเทศ โดยเฉพาะ
พันธุไอวอรีโคสต (1.5 ตัน/ไร) และฮาวาย (1.3 ตัน/ไร) ซึ่งมีผลผลิตใบมากกวาพันธุพื้นเมืองถึง 3 เทา 
 

สรุป 
 กระถินสายพันธุ KU45 KU3 KU39 KU15 และ KU38 ใหผลผลิตชีวมวลรวมและผลผลิตไมที่สามารถนําไปผลิต
กระแสไฟฟาไดสูงสุด มีขนาดเสนผาศูนยกลางลําตนที่เหมาะสมตอการนําไปใชในเครื่องผลิตไฟฟาจากพลังไม ในขณะที่ความ
หนาแนนของสายพันธุ KU26 และ KU20 มีคาสูงที่สุด แตมีศักยภาพในการใหผลผลิตต่ํา อีกทั้งมีขนาดเสนผาศูนยกลางลําตน
เล็กเกินไปไมเหมาะสมตอการนําไปใชในเครื่องผลิตไฟฟาจากพลังไม ควรมีการศึกษาคาพลังงานความรอนของไมแตละสาย
พันธุเพื่อคัดเลือกสายพันธุที่เหมาะสมตอการนําไปใชเปนพืชทดแทนพลังงานในโอกาสตอไป 
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Table 1 The top five accessions for mean yield and wood density. 
Accession Yield (DM) 

(t/rai) 
Wood density 

(g/cm3) 
Wood diameter 

(cm) Accession Yield (DM) 
(t/rai) 

Wood density 
(g/cm3) 

Wood diameter 
(cm) 

KU45 
KU30 
KU39 
KU15 
KU38 

4.4 
4.0 
3.9 
3.7 
3.7 

0.60 
0.55 
0.55 
0.63 
0.59 

4.6 
4.3 
4.5 
4.3 
4.7 

KU26 
KU20 
KU12 
KU48 
KU58 

0.5 
0.4 
2.3 
3.7 
3.3 

0.87 
0.78 
0.71 
0.69 
0.68 

1.8 
1.6 
3.8 
4.3 
4.5 
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Figure 1 Mean branch (   ), leaf (   ), and wood production (   )  
 of 54 Leucaena accessions. 

Figure 2 Mean wood density of 54 Leucaena accessions. 
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การเปรียบเทยีบกระถินยักษ 5 พันธุในดานผลผลิตของเนื้อไม และคาพลังงานความรอน เพื่อใชเปนแหลง
พลังงานทดแทนที่ย่ังยืน 

 Comparative Wood Productivity and Calorific Value of Five Varieties of Leucaena leucocephala for 
Sustainable Energy Renewable. 

 
อัษฎาภรณ กาญจนคูหา1 สายัณห ทัดศรี1  ประภา ศรีพิจิตต1 กานดา นาคมณี2 และณรงคฤทธิ์ วงศสวุรรณ3 

Kanchanakuha,  A.1, Tudsri, S.1, Sripichitt, P.1, Nakmanee, K.2 and Wongsuwan, N.3 
 

Abstract 
Oil crisis is the important issue now. It has been recognized that the production of petroleum oil is 

reduced significantly and will not enough to use in the near future. According to this problem the alternative 
energy has been more widely used in Thailand. This study was conducted to compare the 5 varieties of Leucaena 
leucocephala (Tarramba, Peru, Cunningham, 5/7 and 5/8). A randomized complete block design was used in 4 
replications with spacing 1x0.5 m. The experiment was conducted at Suwanvajokkasikit Research Station, 
Nakhonrachasima. The duration of the experiment was one year for sustainable energy. The results showed that in 
one year the average height of all 5 varieties were 6-7 m. and the maximum average diameter at breast was 3.8 
cm. and the lowest was 2.5 cm. For the wood production, the highest fresh wood productivity was Tarramba (6.21 
t/rai)  and 5/8 (5.39 t/rai). The lowest fresh wood productivity was Peru (2.39 t/rai). However there were no 
significant difference in wood density and calorific value of all 5 varieties. 
Keywords : leucaena, fuel wood, sustainable energy  
 

บทคัดยอ 
วิกฤติการณดานน้ํามันเชื้อเพลิงถือเปนปญหาที่สําคัญยิ่งในปจจุบัน เนื่องจากกําลังในการผลิตน้ํามันปโตรเลียม

นับวันจะยิ่งลดนอยลงจนในอนาคตอาจไมพอตอการนําไปใช จากปญหาดังกลาวประเทศไทยจึงเริ่มหันมาใชพลังงานทางเลือก
กันอยางกวางขวางมากขึ้น งานทดลองนี้จึงศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกระถินยักษ 5 พันธุ ไดแก พันธุทารัมบา เปรู คันนิ่งแฮม 5/7 
และ 5/8 โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized complete block 4 ซ้ํา และใชระยะปลูก 1x0.5 เมตร ทดลองใน
ระยะเวลา 1 ป ที่ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ จังหวัดนครราชสีมา ผลการทดลองแสดงใหเห็นวากระถินยักษทั้ง 5 
พันธุสามารถเจริญเติบโตไดเร็วโดยมีความสูงเฉล่ียอยูที่ 6-7 เมตร เสนผานศูนยกลางที่ระดับอกเฉลี่ยสูงสุดอยูที่ 3.8 เซนติเมตร 
และต่ําสุดอยูที่ 2.5 เซนติเมตร สวนผลผลิตทางดานไม พบวาพันธุที่ใหผลผลิตมากที่สุดคือพันธุทารัมบา (6.21 ตัน/ไร) และสาย
พันธุ 5/8 (5.39 ตัน/ไร) สวนพันธุที่ใหผลผลิตไมสดนอยที่สุดคือพันธุเปรู (2.39 ตัน/ไร) ในขณะที่ความแนนของเนื้อไม และคา
พลังงานความรอนไมมีความแตกตางกันทางสถิติทั้ง 5 พันธุ 
คําสําคัญ : กระถิน เชื้อเพลิง พลังงานยั่งยืน 

 
คํานํา  

ยุทธศาสตรการพัฒนาพลังงานทดแทนกระทรวงพลังงานแหงประเทศไทยปพ.ศ. 2546 ถึง 2554 กําหนดใหมีการใช
พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นจาก 0.5% เปน 8% ของพลังงานที่ใชในประเทศ โดยในปพ.ศ. 2548 การใชพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นเปน 
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หมุนเวียนสําคัญของโลก ประเทศไทยมีแหลงปลูกไมยืนตนอยูมากและมีศักยภาพในการผลิตสูง แตไมยืนตนโตเร็วที่นิยมปลูก
ในปจจุบันสวนใหญนํามาใชในอุตสาหกรรมผลิตกระดาษ และโรงงานแปรรูปไม จึงทําใหไมเพียงพอตอการนํามาใชเปน
เชื้อเพลิงชีวมวล (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2550)  

กระถินยักษเปนไมยืนตนโตเร็วอีกชนิดที่สามารถนําไปใชเปนเชื้อเพลิงไดเปนอยางดี เพราะเนื้อไมมีความหนาแนนสูง 
(National Academy of Science, 1977) โดยคาความรอนที่ไดอยูในชวง 4,200-4,600 Kcal/kg (อํานวย, 2525) แตหาก
นํามาใชในรูปถานจะใหพลังงานความรอนประมาณ 7,250 Kcal/kg (เจษฎา, 2527) อีกทั้งเปนพืชตระกูลถั่วจึงสามารถตรึง
ไนโตรเจน เพิ่มความอุดมสมบูรณใหแกดินบริเวณที่ปลูก ประเทศไทยมีการศึกษาเกี่ยวกับกระถินยักษแตเนนไปในดานการ
นําไปใชเปนพืชอาหารสัตว เนื่องจากใบมีปริมาณโปรตีนสูง (Shelton และ Brewbaker, 1994) ทางดานเนื้อไมมักศึกษาเพื่อใช
ในทางปาไม เชน การปลูกสรางสวนปา เนื่องจากสามารถเจริญเติบโตคลุมพื้นที่เร็ว และมีการศึกษาเพื่อนํามาเปนไมใชสอยเชน 
อนันต และคณะ, (2530) ศึกษาผลผลิตดานเนื้อไมของกระถินยักษที่อายุ 4 ป โดยใชระยะปลูก 2x2 เมตร ใหผลผลิตไม 6.5 
ตัน/ไร สวนธํารง และคณะ, (2528) ศึกษามวลชีวภาพของกระถิน และผลผลิตไมฟนของกระถินยักษที่อายุ 5 ป โดยใชระยะการ
ปลูก 1.5x1.5 เมตร ผลผลิตไมที่ไดคือ 4.4 ตัน/ไร แตไมแสดงขอมูลดานความหนาแนน และคาความรอนที่ไดจากเนื้อไม ใน
สภาวะปจจุบันความตองการทางดานพลังงานและเชื้อเพลิงมีสูงมาก งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบพันธุกระถิน
ยักษที่ปรับตัวไดดีในประเทศไทยมากอน กับพันธุที่เริ่มมีการนําเขามาศึกษาจากตางประเทศรวม 5 พันธุ เพื่อศึกษาการใหผล
ผลิต ความหนาแนน และคาพลังงานความรอนของเนื้อไมในแตละพันธุวามีความแตกตางกันหรือไม เพื่อคัดเลือกพันธุที่มีความ
เหมาะสมตอการนําไปใชเปนพืชพลังงานทดแทนที่ยั่งยืนตอไป 

  
อุปกรณและวิธีการ  

ปลูกกระถินในเดือนพฤศจิกายน 2549 ที่สถานีวิจัยสุวรรณวาจกกสิกิจ อ. ปากชอง จ.นครราชสีมา ดินที่ใชในการ
ปลูกเปนดินเหนียวมีคา pH 7.1-7.4 วางแผนการทดลองแบบ RCB จํานวน 4 ซ้ํา โดยใชกระถินยักษพันธุทารัมบา เปรู คันนิ่ง
แฮม สายพันธุ 5/7 และ 5/8 ใชระยะปลูก 1x0.5 เมตร  ปลูกโดยใชเมล็ดหยอดลงแปลงโดยตรง และเมล็ดไดผานการทําลาย
การพักตัว และคลุกดวยเชื้อไรโซเบียมไวแลว หลังการปลูกถอนแยกใหเหลือหลุมละ 1 ตน ใสปุยรองพื้นสูตร 0-52-34 อัตรา 30 
กิโลกรัม/ไร สูตร 0-0-60 อัตรา 40 กิโลกรัม/ไร มีการกําจัดวัชพืชหลังการปลูก 4 สัปดาหเพียงครั้งเดียว และใหน้ําทุกสัปดาหเปน
เวลา 2 เดือน หลังจากนั้นจึงปลอยใหไดรับน้ําฝนตามธรรมชาติ วัดความสูงทุกๆ 2 สัปดาห และวัดขนาดเสนผานศูนยกลางของ
ลําตนที่ระดับอก (diameter breast height) ที่ความสูง 130 เซนติเมตร เมื่อครบ 1 ปจึงเก็บขอมูลผลผลิตโดยแบงออกเปน 
ผลผลิตไม กิ่งกาน และใบ โดยตัดกระถินที่ความสูงจากพื้นดิน 50 เซนติเมตร สวนของไมที่นํามาหาความหนาแนน และคา
พลังงานความรอน ตัดที่ความสูงจากพื้น 130 เซนติเมตร ตัดเปนทอนยาวประมาณ 15 เซนติเมตร โดยสุมไมตัวอยาง 5 ทอนใน
แตละพันธุทั้ง 4 ซ้ํา วัดขนาดเสนผาศูนยกลาง และชั่งน้ําหนักทอนไม จากนั้นอบไมตัวอยางที่อุณหภูมิ 70°C เพื่อลดความชื้นให
เหลือประมาณรอยละ 12 % แบงไมตัวอยาง 3 ทอนในแตละพันธุทั้ง 4 ซ้ํา ไปหาปริมาตรโดยใชหลักการแทนที่ดวยน้ํา ตัวเลขที่
ไดมาคํานวณหาความหนาแนนของไมโดยใชสูตร D = m/V โดย D คือ ความหนาแนน (Density) m คือ มวล (Mass) หรือ
น้ําหนักของทอนไมและ V คือ ปริมาตรของน้ํา (Value) สวนไมอีก 2 ทอนในแตละพันธุทั้ง 4 ซ้ํา นํามาใชหาคาพลังงานความ
รอนโดยใชเครื่อง Bomb Calorimeter 

 
ผลและวิจารณ  

จากการทดลองพบวาการเจริญเติบโตดานความสูงของกระถินทั้ง 5 พันธุมีความแตกตางกันทางสถิติตั้งแต 10 
สัปดาหแรกหลังการงอกของเมล็ด โดยพันธุที่มีความสูงที่สุด 3 ลําดับแรกเปนพันธุใหมที่นําเขามาปลูกทดลองในประเทศไทยได
ไมนาน ไดแก พันธุทารัมบา (705 ซม.) สายพันธุ 5/7 (708 ซม.) และ 5/8 (703 ซม.) ในขณะที่พันธุเปรู และคันนิ่งแฮมที่ปลูก
แพรหลายในปจจุบันมีความสูงเพียง 582 และ 680 ซม.ตามลําดับ Ferraris (1979) และ National Academy of Science 
(1984) รายงานวา กระถินเปนพืชที่เจริญเติบโตชาในระยะแรกของการปลูก(ประมาณ 3 เดือนแรก) แตสําหรับกระถินที่นําเขา
มาใหมทั้ง 3 พันธุ มีการเจริญเติบโตในดานความสูงไดเร็ว จึงนาจะเหมาะตอการนําไปปลูก เนื่องจากสามารถขึ้นแขงขันกับ
วัชพืชไดดีกวาพันธุเดิมที่มีอยู ดานขนาดของลําตน พบวาในระยะ 20 สัปดาหหลังการงอก กระถินทุกพันธุมีขนาดเสนผาน
ศูนยกลางลําตนแตกตางกันทางสถิติ  โดยพันธุทารัมบามีขนาดเสนผานศูนยกลางลําตนที่ระดับอกสูงที่สุด และมีขนาดลําตน
ถึง 3.79 ซม.เมื่ออายุครบ 1 ป รองมาเปนสายพันธุ 5/7 (3.63 ซม.) และ5/8 (3.35 ซม.) ในขณะที่พันธุเปรู และคันนิ่งแฮมมี
ขนาดลําตนเพียง 2.5 และ 2.9 ซม.ตามลําดับ (Table 2) อยางไรก็ตามทุกพันธุที่ทดลองมีขนาดลําตนใหญกวากระถินที่ไดจาก
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งานทดลองของ สรายุธ (2529) ซึ่งมีขนาดเสนผานศูนยกลางลําตนเพียง 0.72 ซม.ที่ระยะปลูก 1x0.5 เมตร และตัดเมื่ออายุ 1 
ปเทากัน นอกจากนี้พันธุทารัมบายังใหผลผลิตเนื้อไมสดสูงที่สุด (6.21 ตัน/ไร) รองลงมาเปนสายพันธุ 5/8 (5.39 ตัน/ไร) และ 
5/7 (3.91 ตัน/ไร) (Table 3) หรือคิดเปนน้ําหนักแหง 2.8, 2.8 และ 2.7 ตัน/ไรตามลําดับ ผลผลิตมากกวางานทดลองของอนันต 
และคณะ (2530) และ ธํารง และคณะ (2529) ซึ่งใหผลผลิตไมแหงเฉลี่ย 1 ปเพียง 1.63 และ 0.88 ตัน/ไรตามลําดับ แตไมได
ระบุพันธุที่ใชปลูก ในดานความหนาแนนเนื้อไมพบวาสายพันธุ 5/8 มีความหนาแนนมากที่สุดคือ 0.63 g/cm3 แตไมมีความ
แตกตางทางสถิติกับพันธุเปรู คันนิ่งแฮม และสายพันธุ 5/7 ซึ่งมีความหนาแนนเนื้อไมเทากับ 0.59, 0.60 และ 0.56 g/cm3 
ตามลําดับ ในขณะที่พันธุทารัมบามีความหนาแนนเนื้อไมต่ํากวาพันธุอื่นๆ (0.50 g/cm3) จากงานทดลองนี้เห็นไดวาขนาดเสน
ผานศูนยกลางของลําตนไมมีความสัมพันธกับความหนาแนนเนื้อไม สอดคลองกับงานทดลองของ Zhang และ Morgenstern 
(1994) ที่ศึกษากับไมสน สําหรับคาพลังงานความรอน พบวากระถินทุกพันธุที่ทดลองมีคาพลังงานความรอนไมแตกตางกัน 
(Table 3)   

 
สรุป  

กระถินยักษที่นําเขามาใหมคือพันธุทารัมบา สายพันธุ 5/7 และ 5/8 มีศักยภาพในการเจริญเติบโตทั้งในดานความสูง 
ขนาดลําตน รวมถึงการใหผลผลิตไมดีกวาพันธุเปรู และคันนิ่งแฮมที่แนะนําใหปลูกในประเทศไทยมาเปนเวลานาน แมวาคา
ความรอนที่ไดจากไมแตละพันธุจะไมมีความแตกตางกัน ดังนั้นหากตองการปลูกเพื่อนําเอาไมไปใชเปนเชื้อเพลิง หรือผลิตเปน
พลังงานไฟฟา ควรเลือกพันธุทารัมบา สายพันธุ 5/7 และ 5/8เนื่องจากใหผลผลิตไมมากที่สุด  
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 Table 1 Plant height of five varieties of Leucaena leucocephala (cm). 

ns Non-significance, * Significance at 5% level 
 
Table 2 Stem diameter of five varieties of Leucaena leucocephala (cm). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Significance at 5% level 
 

Table 3 Biomass yield, heat value and wood density of Leucaena leucocephala. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 1 Fresh weight, ns Non-significance, * Significance at 5% level 
 
 
 
 
 
 
 
 

weeks after seedling emergence 
5 8 10 12 14 16 18 20 22 51 Variety 

21Dec.49 11Jan.50 25Jan.50 8Feb.50 22Feb.50 7Mar.50 21Mar.50 4Apr.50 19Apr.50 7Nov.50 
Tarramba 15  33  71 a 95 a 135 a 174 a 232a 287 a 322 a 705 a 

Peru 11  24  51 b 67 b 100 b 132 b 160c  210 c 254 b 582 c 
Cunningham 18  34  75 a 92 a 122 a 150 b 200 b 274 b 281 b 650 b 

5/7 18  39  84 a 104 a 143 a 177 a 228 a 275 a 315 a 708 a 
5/8 18  42  88 a 107 a 151 a 193a 245 a 294 a 336  a 703 a 

F-test ns ns * * * * * * * * 

weeks after seedling emergence  
Variety 20 

4Apr.50 
22 

19Apr.50 
26 

16May.50 
30 

14Jun.50 
34 

12Jul.50 
38 

6Aug.50 
42 

6Sep.50 
46 

4Oct.50 
51 

7Nov.50 
Tarramba 1.63 a 2.11 a 2.5 a 2.85 a 2.95 a 3.06 a 3.39 a 3.61 a 3.79 a 

Peru 0.60 c 1.17 d 1.58 c 1.78 c 2.07 b 2.32 b 2.35 c 2.50 c 2.50 d 
Cunningham 1.00 b 1.49 c 1.68 c 1.91 c 2.05 b 2.31 b 2.80 b 2.88 c 2.90 c 

5/7 1.39 a 1.76 bc 2.13 b 2.52 b 2.63 a 2.92 a 3.35 a 3.29 b 3.63 ab 
5/8 1.53 a 1.9 ab 2.25 ab 2.55 ab 2.64 a 2.99 a 3.15 ab 3.23 b 3.35 b 

F-test * * * * * * * * * 

Variety 
Leave1  
(t/rai) 

Branch1 

(t/rai) 
stem1 

(t/rai) 
Total biomass1 

(t/rai) 
Wood density 

(g/cm3) 
Calorific Value 

(kcal/g) 
Tarramba 1.10 ab 0.80 ab 6.21 a 8.11 a 0.50 b 

Peru 0.60 c 0.60 b 2.39 c 3.59 b 0.59 a 
Cunningham 0.83 bc 0.83 ab 3.09 bc 4.75 b 0.60 a 

5/7 1.40 a 0.97 a 4.66 ab 7.03 a 0.56 ab 
5/8 1.34 a 0.97 a 5.39 a 7.70 a 0.63 a 

4.65 a 
4.60 a 
4.65 a 
4.58 a 
4.58 a 

F-test * * * * * ns 
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การเจริญเติบโต และการสะสมไอโอดนีของผักกาดหอมพันธุ Red Oak ที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส 
Growth and Iodine Accumulation of Lettuce cv. Red Oak Grown in Hydroponics 

 
นิสา  แซลิ้ม1 เยาวพา จิระเกียรติกุล1 และนภาพร ยังวิเศษ2 

 Saelim, N.,1 Jirakiattikul, Y.1 and Youngvises, N.2 

Abstract 
 The effects of iodine as iodide (I-) and iodate (IO3

-), with five different concentrations: 1, 5, 10, 50 and 100 
µM on growth of leaf lettuce cv. Red Oak grown in a non – circulating hydroponics system with air pump were 
investigated. The experiment was a 5 x 2 factorial in CRD, compared with a control treatment (no iodine). The 
accumulations of iodide and iodate in plant tissue were determined using Potentiometry with Ion Selective 
Electrode (ISE) and Flow Injection Analysis (FTA) methods, respectively. Plant widths at 10 – 100 µM iodide were 
highly significantly lower than those at the other treatments. The greatest fresh and dry weight of shoot were found 
at 1 µM iodate and were highly significantly different with those at 5 – 100 µM iodide. The accumulation of iodide 
in the shoot was higher than in the root and the accumulation of iodide highly significantly increased when iodide 
concentrations in the nutrient solution increased. The highest accumulation of iodate occurred in the shoot at 100 
µM iodate which was highly significantly different with those at the other treatments and all iodate concentrations 
in the nutrient solution do not affected to the iodate accumulation in the root. 
Keywords : iodine, lettuce, hydroponics 
 

บทคัดยอ 

 ศึกษาผลของไอโอดีนในรูปไอโอไดด (I-) และไอโอเดต (IO3
-) ที่ความเขมขน 5 ระดับ คือ 1 5 10 50 และ 100 µM ตอ

การเจริญเติบโตของผักกาดหอมพันธุ Red Oak ในระบบไฮโดรโปนิกสแบบสารละลายไมหมุนเวียนที่เติมออกซิเจน วาง
แผนการทดลองแบบ 5 x 2 Factorial in CRD เปรียบเทียบกับกลุมควบคุม (ไมใชไอโอดีน) และหาปริมาณไอโอไดดและไอ
โอเดตในพืชโดยใชวิธี Potentiometry รวมกับ Ion Selective Electrode (ISE) และ Flow Injection Analysis (FTA) ตามลําดับ 
จากการทดลอง พบวา ความกวางทรงพุมของตนที่ปลูกในสารละลายที่เติมไอโอไดดความเขมขน 10 - 100 µM มีคานอยกวา
และแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งกับกลุมอื่นๆ น้ําหนักสดและแหงตนมีคามากที่สุดที่ไอโอเดตความเขมขน 1  µM และแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญยิ่งกับกลุมที่เติมไอโอไดดความเขมขน 5 - 100 µM ในการสะสมไอโอไดด พบวา มีการสะสมในตนมากกวาใน
ราก โดยปริมาณไอโอไดดมีคาเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญยิ่งเมื่อความเขมขนของไอโอไดดในสารละลายเพิ่มขึ้น สวนปริมาณไอ
โอเดตในตนมีคามากที่สุดที่ไอโอเดตความเขมขน 100 µM ซึ่งแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งกับกลุมอื่นๆ และปริมาณไอโอเดตใน
รากไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งเมื่อเติมไอโอเดตในสารละลายที่ทุกความเขมขน 
คําสําคัญ : ไอโอดีน ผักกาดหอม ไฮโดรโปนิกส 

 
คํานํา 

ไอโอดีนเปนแรธาตุชนิดหนึ่งที่จําเปนตอการสรางฮอรโมนไทรอกซินในตอมไทรอยด ทําหนาที่ควบคุมการเจริญเติบโต
ของสมอง ประสาท และเนื้อเยื่อของรางกาย ถารางกายไดรับไมเพียงพอจะทําใหตอมไทรอยดโตขึ้น เรียกวา คอพอก (simple 
goiter) สงผลใหสมองทึบ เหนื่อยงาย และรางกายเจริญเติบโตชา (สุภาวดี, 2533) โดยทั่วไปผูใหญตองการไอโอดีนวันละ
ประมาณ 150 µg (นิธิยา, 2545) ในการบริโภคเกลือไอโอดีนเฉลี่ย 2 กรัม จะไดรับไอโอดีน 60 µg ซึ่งเพียงพอตอการปองกัน
โรคคอพอกได (เสาวนีย, 2532) ซึ่งไอโอดีนจะอยูในรูปของเกลือไอโอไดด หรือเกลือไอโอเดต พบนอยในอาหารยกเวนอาหาร
ทะเล โรคคอพอกและโรคปญญาออนในเด็กหรือโรคเออยังคงเปนปญหาที่สําคัญของประเทศไทย ซึ่งอาจเกิดจากผูบริโภคมี
ฐานะยากจนจึงซื้ออาหารทะเลมาบริโภคไดไมเพียงพอหรือไมนิยมปรุงอาหารดวยเกลือไอโอดีน (นิธิยา, 2545) ดังนั้นจึงควรมี
                                                 
1 ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ศูนยรังสติ ปทุมธานี 12121 
1 Department of Agricultural Technology, Faculty of Science and Technology, Thammasat University, Pathum Thani 12121 
2 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ปทมุธานี 12121 
2 Department of Chemistry, Faculty of Science and Technology, Thammasat University, Pathum Thani 12121 
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ทางเลือกอื่นในการสงเสริมใหผูบริโภคไดรับธาตุไอโอดีน เชน การผลิตผักเสริมไอโอดีน ไดมีการศึกษาการเสริมไอโอดีนในรูปไอ
โอไดดและไอโอเดตในพืชบางชนิด เชน ขาว พบวา มีไอโอดีนสะสมในสวนของตน ใบ และราก แตในเมล็ดขาวพบนอยมาก 
(Mackowiak และ Grossl, 1999)  และในผักปวยเลง พบวา การเสริมไอโอไดดที่ระดับความเขมขนมากกวา 10 µM ทําใหการ
เจริญเติบโตและผลผลิตลดลง และการเสริมไอโอเดตที่ระดับความเขมขน 1 µM จะมไีอโอดีนประมาณ 3 mg/kg ของน้ําหนัก
สดใบ ซึ่งเพียงพอตอความตองการของรายกาย (Zhu et al., 2003)  อยางไรก็ตามการเสริมไอโอดีนในผักกาดหอมยังไมมี
การศึกษา และการเสริมไอโอดีนในผักกาดหอมนี้นอกจากจะเพิ่มคุณคาทางอาหารแลวยังเปนการเพิ่มมูลคาทางการคาของ
ผลิตผลไดอีกดวย ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงเปนการทดลองเสริมไอโอดีนในรูปไอโอไดดและไอโอเดตที่ความเขมขนตางๆ เพื่อ
ศึกษาผลของไอโอดีนทั้ง 2 ชนิดตอการเจริญเติบโต และการสะสมในตนและรากของผักกาดหอมพันธุ Red Oak 

 
อุปกรณและวิธีการ 

 เพาะเมล็ดผักกาดหอมพันธุ Red Oak ในฟองน้ําที่ชุมน้ํา และนํามาแชในกระบะพลาสติกที่บรรจุน้ํากลั่น 3 ลิตร เปน
เวลา 3 วัน ยายตนกลามาเพาะในสารละลายสูตร Enshi (Shinohara และ Suzuki, 1988) ความเขมขนครึ่งเทา (half strength) 
เปนเวลา 4 วัน ที่มีไอโอดีน 2 ชนิด คือ ไอโอไดดและไอโอเดต 5 ระดับความเขมขน 1 5 10 50 และ 100 µM รวมกับกลุม
ควบคุม (ไมใชไอโอดีน) โดยเติมไอโอดีนจากโพแทสเซียมไอโอไดด (KI) และโพแทสเซียมไอโอเดต (KIO3) จากนั้นนําตนกลา
ยายลงกระบะพลาสติกที่บรรจุสารละลายความเขมขน 1 เทาในระบบปลูกแบบสารละลายไมหมุนเวียนที่เติมออกซิเจนที่มีไอโอ
โอไดดและไอโอเดตความเขมขนตางๆ เชนเดียวกับชวงแรก วางแผนการทดลองแบบ 5 x 2 Factorial in CRD เปรียบเทียบกับ
กลุมควบคุม แตละสูตรมี 4 ซ้ํา แตละซ้ํามี 4 ตน ทําการเปลี่ยนสารละลายใหมเมื่อตนผักกาดหอมมีอายุ 3 สัปดาหหลังเพาะ
เมล็ด บันทึกความกวางทรงพุมทุกสัปดาห ตั้งแตสัปดาหที่ 2 ถึงสัปดาหที่ 6 หลังเพาะเมล็ด เมื่อตนผักกาดหอมพันธุ Red Oak 
มีอายุ 42 วันหลังเพาะเมล็ด ทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตบันทึกน้ําหนักสดและแหงของตน วิเคราะหหาปริมาณไอโอไดดดวยวิธี 
Potentiometry รวมกับ Ion Selective Electrode (ISE) และไอโอเดตดวยวิธี Flow Injection Analysis (FIA) ตามวิธีการของ
เยาวพาและ นภาพร (2551) ที่สะสมในตนและราก 
 

ผล 
 ความกวางทรงพุมของผักกาดหอมที่ปลูกในสารละลายที่เติมไอโอไดดความเขมขน 10-100 µM นอยกวาและแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญยิ่งกับกลุมอื่นๆ โดยเฉพาะระยะการเจริญเติบโตตั้งแต 28 วัน (Table 1) สวนตนที่ปลูกในสารละลายที่เติมไอ
โอเดตความเขมขน 1 µM มีน้ําหนักสดตนมากที่สุด เทากับ 85.46±11.53 กรัม ซึ่งแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งกับตนที่ปลูกใน
สารละลายที่เติมไอโอไดดความเขมขน 5-100 µM และไอโอเดตความเขมขน 100 µM นอกจากนี้ตนที่ปลูกในสารละลายที่เติมไอ
โอเดตความเขมขน 1 µM มีน้ําหนักแหงตนมากที่สุด (4.35±0.54 กรัม) และแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งกับตนที่ปลูกใน
สารละลายที่เติมไอโอไดดความเขมขน 5-100 µM (Table 2) 
 เมื่อวิเคราะหหาปริมาณไอโอไดดและไอโอเดตที่สะสมในตนและราก พบวา ในตนมีปริมาณไอโอไดดมากกวาในราก 
และปริมาณไอโอไดดในตนและรากมีคาเพิ่มมากขึ้นเมื่อความเขมขนของไอโอไดดในสารละลายเพิ่มขึ้น ตนที่ปลูกในสารละลายที่
เติมไอโอไดดความเขมขน 1 µM มีปริมาณไอโอไดดในตน เทากับ 1.10±0.36 mg/kg น้ําหนักสด ซึ่งแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่ง
กับตนที่ปลูกในสารละลายที่เติมไอโอไดดความเขมขน 5-100 µM สวนปริมาณไอโอเดตในตนมีคามากที่สุด เทากับ 2.29±0.74 

mg/kg น้ําหนักสด เมื่อปลูกในสารละลายที่เติมไอโอเดตความเขมขน 100 µM ซึ่งแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งกับกลุมอื่นๆ และ
ในรากมีปริมาณไอโอเดตมากที่สุดเมื่อปลูกในสารละลายที่เติมไอโอเดตความเขมขน 100 µM เชนกัน แตไมแตกตางอยางมี
นัยสําคัญยิ่งกับตนที่ปลูกในสารละลายที่เติมไอโอเดตทุกความเขมขน (Table 3) 
 

วิจารณผล 
 จากการปลูกผักกาดหอมพันธุ Red Oak ในสารละลายที่มีไอโอดีนเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม พบวา ความกวางทรง
พุมลดลงอยางมีนัยสําคัญยิ่งเมื่อเติมไอโอไดดที่ความเขมขน 10 µM หรือมากกวา สวนน้ําหนักสดและแหงตนลดลงอยางมีนัย 
สําคัญยิ่งเมื่อเติมไอโอไดดที่ความเขมขน 5 µM หรือมากกวา หรือเติมไอโอเดตที่ความเขมขน 100 µM แสดงใหเห็นวา การเพิ่ม
ปริมาณไอโอไดดและไอโอเดตในสารละลายมากเกินไปสงผลตอการเจริญเติบโตของผักกาดหอมพันธุ Red Oak ซึ่งสอดคลอง
กับนพดล (2538) ที่กลาววา ถาพืชดูดซึมไอโอดีนเขาสูตนมากเกินไปจะทําใหพืชชะงักการเจริญเติบโต ซึ่งในสารละลายไมควร
มีไอโอดีนเขมขนเกิน 0.5 mg/l และสนับสนุนผลการทดลองของ Zhu et al. (2003) ที่พบวาการเติมไอโอเดตความเขมขน 0-
100 µM ในสารละลายสําหรับปลูกปวยเลงไมมีผลตอน้ําหนักสดและแหงของตนและราก แตการเติมไอโอไดดที่ความเขมขน 10 
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µM หรือมากกวาทําใหน้ําหนักสดและแหงของตนและรากปวยเลงลดลงอยางมีนัยสําคัญยิ่ง และเมื่อพิจารณาการสะสมไอโอ
ไดดและไอโอเดตในตนและราก พบวา มีการสะสมไอโอไดดในปริมาณมากกวาไอโอเดต ทั้งนี้เนื่องจากคุณลักษณะทางเคมีของ
ไอโอดีน โดยพืชจะดูดไอโอดีนลดลงเมื่อจํานวนวาเลนซีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งไอโอไดด (I-) มีจํานวนวาเลนซี เทากับ -1  ในขณะที่ไอโอ
เดต (IO3

-) มีจํานวนวาเลนซีเทากับ +5 ดังนั้นการดูดไอโอไดดไปสะสมในเนื้อเยื่อพืชจึงมากกวาไอโอเดต (Umaly และ Poel, 
1971) อีกทั้งพืชสามารถดูดไอโอไดดไดโดยตรง ในขณะที่ไอโอเดตตองเปลี่ยนรูปไปเปนไอโอไดดกอนที่พืชจะดูดไปใชทําให
อัตราการดูดไอโอเดตชาลงเนื่องจากกระบวนการรีดักชั่น สงผลใหการเจริญเติบโตของตนที่ปลูกในสารละลายที่เติมไอโอไดด 
 
Table 1 The plant width of leaf lettuce cv. Red Oak grown in nutrient solution with five different concentrations of 

iodide and iodate compared with a control treatment.  
 

The plant width (cm) 1/ (days after planting) Concentration  
(µM) 14 21 28 35 42 

                 0 5.08 ± 0.37ab 9.14 ± 0.66ab 18.47 ± 1.35ab 27.36 ± 0.58a 32.01 ± 1.47a 

KI       1 4.18 ± 0.72cd 7.98 ± 0.64b 17.35 ± 1.51b 26.00 ± 0.41ab 28.54 ± 0.40b 
      5 5.53 ± 0.40a 9.54 ± 0.17a 19.97 ± 0.97a 26.07 ± 0.50ab 29.90 ± 1.16ab 
     10 4.82 ± 0.56abc 8.63 ± 0.81ab 16.99 ± 1.47b 24.51 ± 1.34b 25.92 ± 1.91c 
     50 3.89 ± 0.55d 5.00 ± 1.37c 5.70 ± 1.60c 6.23 ± 1.92c 6.06 ± 1.73d 
    100 2.17 ± 0.36e 3.21 ± 0.30d 4.01 ± 0.97c 4.24 ± 1.03d 4.28 ± 1.12d 
KIO3      1 5.55 ± 0.60a 9.55 ± 0.30a 19.39 ± 0.83ab 26.91 ± 0.66a 30.60 ± 0.94ab 
      5 5.38 ± 0.64a 9.68 ± 0.84a 18.89 ± 1.68ab 27.29 ± 1.10a 29.45 ± 1.84b 
     10 4.90 ± 0.29abc 8.72 ± 0.63ab 18.53 ± 0.93ab 26.87 ± 1.14a 30.37 ± 0.98ab 
     50 4.98 ± 0.13ab 8.91 ± 0.48ab 17.92 ± 1.84ab 26.11 ± 2.09ab 28.92 ± 1.17b 
    100 4.51 ± 0.51bcd 8.46 ± 1.00ab 17.63 ± 2.33ab 26.03 ± 1.38ab 28.65 ± 0.64b 
F-test ** ** ** ** ** 
C.V. (%) 10.70 9.30 9.27 5.44 5.50 
I form (S) ** ** ** ** ** 
I concentration (C) ** ** ** ** ** 
S x C ** ** ** ** ** 
Mean ± standard deviation (SD) 
1/ Average means in the column having the same letter (s) are not significantly different at the 99% by DMRT 
** Highly significantly different at 1% level 

 
Table 2  The fresh and dry weight of leaf lettuce cv. Red Oak shoot grown in nutrient solution with five different 

concentrations of iodide and iodate compared with a control treatment. 
 

Shoot weight (g)1/ Concentration (µM) fresh dry 
             0 78.09 ± 7.84ab 3.57 ± 0.37abc 
KI          1 75.29 ± 6.15ab 3.69 ± 0.66ab 
             5 58.54 ± 2.16c 3.11 ± 0.19bc 
            10 54.85 ± 9.44c 2.84 ± 0.64c 
            50 0.85 ± 0.61d 0.09 ± 0.05d 
           100 0.24 ± 0.17d 0.03 ± 0.02d 
KIO3

       1 85.46 ± 11.53a 4.35 ± 0.54a 
             5 81.92 ± 5.32ab 4.17 ± 0.45a 
            10 78.64 ± 12.64ab 4.16 ± 0.50a 
            50 78.91 ± 10.61ab 4.14 ± 0.69a 
           100 70.43 ± 5.51b 4.05 ± 0.65a 
F-test ** ** 
C.V. (%) 12.82 15.87 
I form (S) ** ** 
I concentration (C) ** ** 
S x C ** ** 

Mean ± standard deviation (SD) 
1/ Average means in the column having the same letter (s) are not  
   significantly different at the 99% by DMRT 
** Highly significantly different at 1% level 
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ไดรับผลกระทบมากกวาตนที่ปลูกในสารละลายที่เติมไอโอเดต (Whitehead, 1975) ยกเวนไอโอเดตที่ความเขมขนสูง จากการ
ทดลอง จะเห็นไดวา การเติมไอโอไดดหรือไอโอเดตความเขมขน 1 µM ไมมีผลตอการเจริญเติบโตของผักกาดหอมพันธุ Red 
Oak และปริมาณไอโอไดด (1.10 ± 0.36 mg/kg น้ําหนักสด) หรือไอโอเดต (0.29 ± 0.26 mg/kg น้ําหนักสด) ที่พบในตนมีมาก
เพียงพอตอการบริโภค ดังนั้นจึงแนะนําใหเติมไอโอไดดหรือไอโอเดตที่ความเขมขน 1 µM ในสารละลายเพื่อปลูกผักกาดหอม
พันธุ Red Oak เสริมไอโอดีน 
 
Table 3 The accumulations of iodide and iodate in shoot and root of leaf lettuce cv. Red Oak grown in nutrient 

solution with five different concentrations of iodide and iodate compared with a control treatment. 
The accumulations of iodide (mg/kg)1/ Concentration 

(µM) 
 

shoot root 

I-           0 0.00 ± 0.00e 00.00 ± 0.00d 
   1 1.10 ± 0.36e 0.81 ± 0.48d 
   5 8.90 ± 1.59d 1.95 ± 0.45d 
  10 22.41 ± 3.26c 4.97 ± 0.92c 
  50 181.91 ± 5.62b 20.00 ± 2.21b 
 100 401.60 ± 7.10a 87.47 ± 3.71a 
F-test ** ** 
C.V. (%) 4.55 10.31 

The accumulations of iodate (mg/kg) 1/ Concentration  
(µM) shoot root 

IO3
-       0 0.00 ± 0.00c 0.00 ± 0.00b 

    1 0.29 ± 0.26bc 1.12 ± 0.20a 
    5 0.54 ± 0.38bc 1.57 ± 0.18 a 
   10 0.68 ± 0.59b 1.44 ± 0.21a 
   50 0.41 ± 0.16bc 1.25 ± 0.67a 
  100 2.29 ± 0.74a 1.80 ± 0.69a 
F-test ** ** 
C.V. (%) 16.76 11.02 

Mean ± standard deviation (SD) 
1/ Average means in the column having the same letter (s) are not significantly different at the 99% by DMRT 
** Highly significantly different at 1% level 

สรุป 
การเติมไอโอไดดความเขมขนตั้งแต 10 µM ขึ้นไป สงผลใหความกวางทรงพุมของผักกาดหอมพันธุ Red Oak ลดลง 

สวนการเติมไอโอไดดความเขมขน 1 µM และไอโอเดตความเขมขน 1-50 µM ไมมีผลตอน้ําหนักสดและแหงของตนผักกาดหอม 
ปริมาณไอโอไดดเพิ่มมากขึ้นเมื่อความเขมขนของไอโอไดดในสารละลายเพิ่มขึ้น และปริมาณไอโอเดตในตนสูงสุดที่ไอโอเดต
ความเขมขน 100 µM การเติมไอโอไดดหรือไอโอเดตความเขมขน 1 µM ไมมีผลตอการเจริญเติบโตของผักกาดหอมพันธุ Red 
Oak และมีไอโอไดดและไอโอเดตสะสมในตนเพียงพอตอความตองการของรางกาย  
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การตรวจหาอาการแกนของสับปะรดแบบไมทําลาย 
Nondestructive Testing for Defected Pineapple Detection 

 
ปรีชา น้ํากลั่น1  สมชาย อรุณรุงรศัมี1 และ ธเนศ ธนติยธีรพนัธ 1 

Numklun, P.1 , Arunrungrasmee, S.1 and Tanitteerapan, T. 1 

 

Abstract 
This research proposed the nondestructive testing for defected pineapple detection using Fast Fourier 

Transform (FFT) to analyze rap sound of pineapples to find their frequency and to fine the damping constant of 
exponential equation. Furthermore, the percent of dry-weight of pineapple was determined to compare defected 
pineapple and good pineapple. Later, pineapples were sorted out by neural network program. Results of sorting 
out defected pineapple from good pineapple using FFT in analysis and the damping constant of exponential 
equation gave accuracy of 100%. From experiment on 100 pineapples, there were 17 defected pineapples and 83 
good pineapples. 
Keywords : Fast Fourier Transform (FFT), percent of dry-weight, nondestructive, pineapple 
 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้เสนอวิธีการตรวจหาอาการแกนของสับปะรดแบบไมทําลาย  โดยใชหลักการของการนําเสียงเคาะของ

สับปะรดไปวิเคราะหดวย Fast Fourier Transform (FFT) เพื่อหาคา Frequency และหาคา Damping constant  ของสมการ 
Exponential ทั้งยังหาคา Percent of Dry-Weight ของสับปะรดเพื่อเปรียบเทียบระหวางสับปะรดแกนและสับปะรดสุก  
จากนั้นนําไปทําการคัดแยกดวยโปรแกรม Neural network ผลการทดลองของการคัดแยกสับปะรดแกนออกจากสับปะรดสุก
โดยการวิเคราะหดวย FFT และคา Damping constant ของสมการ Exponential ใหความถูกตอง 100% จากการทดลองกับ
สับปะรดจํานวน 100 ลูก  พบสับปะรดแกน 17 ลูก และสับปะรดสุก 83 ลูก 
คําสําคัญ : การแปลงฟูเรียรแบบเร็ว รอยละของน้ําหนักแหง การทดสอบแบบไมทําลาย สับปะรด 
 

คํานํา 
                ประเทศไทยเปนประเทศที่มีพื้นฐานและโครงสรางทางสังคมเปนแบบเกษตรกรรม และเนนการผลิตเพื่อการสงออก
เปนหลัก สับปะรดเปนผลไมชนิดหนึ่งที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจ สับปะรด (Pineapple) เปนพืชใบเล้ียงเดี่ยวในวงศ  
Bromeliaceae มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Ananas comosus (L.) Merr. ในอุตสาหกรรมการแปรรูปสับปะรดปญหาอยางหนึ่งก็
คือ การคัดแยกสับปะรดผลแกนออกจากสับปะรดผลสุก ปจจุบันการตรวจสอบคุณภาพผลไมมีหลากหลายวิธีอาทิ Ventura et 
al,. (1998) เสนอการตรวจหาองคประกอบของของแข็ง ที่มีผลตอระดับความแกของผลแอปเปลโดยใช Near Infrared 
Spectroscopy Mizrach et al., (1999) เสนอการวัดความแกของมะมวงโดยการวิเคราะหคล่ืนทางกลดวย Fast Fourier 
Transform (FFT) Lee et al., (1997) เสนอวิธีการตรวจวัดองคประกอบทางเคมี ของน้ํา และน้ําตาล ภายในเนื้อผลมะเขือเทศ 
พีท และแอปเปล Mizrach et al., (1991) ไดเสนอการใชสัญญาณอุลตราโซนิกส (Ultrasonic Signal) ในการตรวจวัดคุณภาพ
และระดับความแกออนของผลอะโวคาโดและแตงโม Anupun et al., (1997) เสนอวิธีการตรวจสอบคุณภาพจากเสียงเคาะ  
โดยใชไมโครโฟนวัดเสียงเคาะ และนําไปวิเคราะหดวย FFT  Abbott et al., (1968) ไดเสนอวิธีการตรวจสอบผลไม (แอปเปล 
มะเขือเทศ อะโวคาโด แตงโม และมะมวง) ดวยการใชคล่ืนเสียง Watanabe et al., (1992) ไดศึกษาถึงองคประกอบของ
น้ําตาลในผลพีทและสม ดวยการวิเคราะห Spectroscopy จากสาเหตุขางตนงานวิจัยนี้เสนอวิธีการคัดแยกสับปะรดแกนออก

                                                 
1ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา คณะครุศาสตรอตุสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี   126 ถนน ประชาอุทศิ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพฯ 
10140 
1 Department of Electrical Technology Education, Faculty of Industrial Education and Technology,  King Mongkut’s University of Technology Thonburi.  126 
Prachautid, Bangmod, Toongkru, Bangkok, Thailand 10140. 



150      การตรวจหาอาการแกนของสับปะรด                          ปที่ 40 ฉบับที่ 1 (พิเศษ) มกราคม-เมษายน 2552                   ว. วิทยาศาสตรเกษตร                      

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

Time

-1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5

x 104

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

frequency (f)

A
m

pl
itu

de
 s

pe
ct

ru
m

 |X
(f)

|

t
etfAx

α
π

−
= )2(sin

Time    
Figure 1 สัญญาณเสียงบน  Time Domain Frequency Domain         

Time 

จากสับปะรดสุก ดวยวิธี  Nondestructive  จากการวิเคราะห Fast Fourier Transform   เพื่อหา Frequency และคา   
Damping constant กับคา Percent of Dry-Weight  และนําไปคัดแยกดวย Neural network   

 
อุปกรณและวิธีการ 

           ขั้นตอนการวิจัยแบงออกเปน 6 ขั้นตอน คือ  
           1. บันทึกเสียงเคาะสับปะรดดวยโปรแกรม sound recorder 
 2. พิจารณาตัดขอมูลเสียงเฉพาะชวงสัญญาณเสียงเคาะ 
 3. หาคา Frequency ดวยวิธี Fast Fourier Transform (FFT) 
 4. หาคา  Damping constant  จากสมการ 
 5. หาคา Percent of Dry-Weight 
           6. ประมวลผลดวยโปรแกรม Neural network    
              
          พิจารณาชวงสัญญาณของเสียงเคาะแลวนําไปประมวลผลดวยคอมพิวเตอร  โดยวิธี  fast fourier transform 
 Spectrum Analysis เปนการวิเคราะหสัญญาณ โดยเปลี่ยนสัญญาณที่อยูบนโดเมนของเวลาไปเปนโดเมนของความถี่  
 
 
 
 
 
              
               
     
             
         Figure 2  สัญญาณเสียงบน  
Fast Fourier Transform (FFT)  เปนวิธีสําหรับหาคา Discrete Fourier Transform (DFT) ของสัญญาณวิธีหนึ่งที่สามารถลด
เวลาการคํานวณลงไดมากกวาการหา DFT แบบปกติ   
 

                                             (1) 
                 

                                     a(k) = x(2k)             ; k = 0,1,2,…,N/2-1                                                                 (2) 
                                         b(k) = x(2k+1)         ; k = 0,1,2,…,N/2-1                                                                (3) 
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DFT
FFT

                        
(8) 

                      
                                                 A(n)  =                          ; n = 0,1,2,…,N/2-1                                                     (9) 

                     
                                                B(n)  =                         ; n = 0,1,2,…,N/2-1                                                   (10) 

 
             = A(n-N/2)   +             B(n-N/2)  ; n = N/2,N/2+1,…,N-1                          (11) 

                     
    DFT computational cost  =  N2                                                                 (12)  

                                                  FFT computational cost   =    (1/2) N log 2 N                                                          (13)      
 
      
                 
 
 
 
 

   Figure 3 กราฟแสดงการเปรียบเทียบของการคํานวณแบบ DFT และ FFT 
ผลและวิจารณ 

                การวิเคราะห  frequency และ Damping constant ของสับปะรด ดวยการพิจารณาชวงสัญญาณของเสียงเคาะ
แลวนําไปประมวลผลดวยโปรแกรม matlab ดวยวิธี fast fourier transform (fft)                    
 
 
 
 
 
 
 
                                  Figure 4 Damping constant ของสับปะรดสุก        Figure 5 Damping constant ของสับปะรดแกน 
 
                
 
 
 
 
 
                       Figure 6 frequency ของสับปะรดสุก                           Figure 7 frequency ของสับปะรดแกน                                           
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         Figure 8 ลักษณะสับปะรดสุก 
 
 
 
                                
                
                            Figure 9 ลักษณะสับปะรดแกน                                 Figure 10 กราฟ Frequency and Percent of Dry-Weight 

สรุป 
   1.  สับปะรดผลสุกที่ดีมี  Frequency  ระหวาง  692 - 950 เฮิรต และสับปะรดแกนมี Frequency ระหวาง 990 - 1310  เฮิรต  
   2.  ผลสับปะรดสุกที่ดีมีคา Damping constant ระหวาง  0.0050 ≤ α ≤ 0.0103 และสับปะรดแกนมีคา 
         ระหวาง  0.0103 < α ≤ 0.0192   
   3.  Percent of dry-weight  ของสับปะรดสุกอยูระหวาง  11.50 - 15.50   และของสับปะรดแกนอยูระหวาง   15.51 -18.80 
   4.  การทดสอบจากโปรแกรม Neural network จากการตรวจวัดอาการแกนของผลสับปะรดพบวาถูกตอง 100 เปอรเซ็นต 
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ผลของระดับความเขมขนของแนฟทาลนีอะซีติกแอซดิที่มีตอลักษณะการเจริญเติบโตและพฒันาการของ
สวนที่ไมเกี่ยวกับเพศบางประการของหนาวัวตัดดอกพนัธุซีพีสี่ 

Effect of Concentrated Level of Naphthaleneacetic Acid on Some Asexual Growth and Development 
Characteristics of Anthurium (Anthurium andraeanum var.CP4) Cutflower 

 
นิติพัฒน  พัฒนฉัตรชัย1 

Pattanachatchai,  N. 1 

 
Abstract 

The purpose of the research was to promote some growth and development characteristics of anthurium 
‘CP4’ using naphthaleneacetic acid (NAA) solution at the concentrations of 0, 10, 20, 30, 40, 50 and 60 mg/l. It 
was found that NAA at 10 mg/l was the most suitable solution that could significantly enhance leave area and 
shorten the time of new root forming (153.84 square centimeters and 18.86 days, respectively). NAA at 20 mg/l 
resulted in  the highest values of leave width, leave length, petiole length and number of day of new leaves fully 
unfurling with means (11.69, 21.29, 21.05 centimeters and 54.18 days, respectively). However, NAA at 30 mg/l 
significantly prolonged the longest number of leave senescence with a mean of 67.71 days, whereas at 60 mg/l 
resulted in the lowest number of day to form new leaves with a mean of 32.41 days. 
Keywords : leaf area, leaves full unfurling, leaf senescence, new root 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคในการสงเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการบางประการของหนาวัวตัดดอกพันธุซีพีส่ีที่

ไดรับสารละลาย naphthaleneacetic acid (NAA) ความเขมขน 0 10 20 30 40 50 และ 60 มิลลิกรัม/ลิตร พบวาความเขมขน 
10 มิลลิกรัม/ลิตร เปนระดับที่เหมาะสมที่สุดในการเพิ่มพื้นที่ใบและการชักนําใหเกิดการสรางรากใหมในระยะเวลาอันส้ันอยาง
มีนัยสําคัญโดยมีคาเฉลี่ย 153.84 ตารางเซนติเมตรและ 18.86 วัน ตามลําดับ ในขณะที่ความเขมขน 20 มิลลิกรัม/ลิตร มีผล
ตอคาเฉลี่ยความกวางของใบ ความยาวของใบ ความยาวของกานใบสูงที่สุดและจํานวนวันที่นอยที่สุดสําหรับการคลี่บานของ
ใบใหมอยางมีนัยสําคัญโดยมีคา 11.69 21.29 21.05 เซนติเมตร และ 54.18 วันตามลําดับ อยางไรก็ตามความเขมขนที่สูงขึ้น
ถึง 30 มิลลิกรัม/ลิตร มีผลอยางมีนัยสําคัญตอจํานวนวันเฉลี่ยที่ใบใหมเส่ือมตามอายุยาวนานที่สุดถึง 67.71 วัน ในขณะที่
ความเขมขน 60 มิลลิกรัม/ลิตรมีผลตอจํานวนวันเฉลี่ยที่นอยที่สุดในการสรางใบใหมอยางมีนัยสําคัญเพียง 32.41 วัน 
คําสําคัญ : พี่นที่ใบ  การคลี่บานเต็มที่  ใบเส่ือมสภาพ  รากใหม 

 
คาํนํา 

หนาวัวพันธุซีพีส่ีเปนพืชที่อยูในวงศ Araceae สกุล Anthurium มีชื่อวิทยาศาสตรวา Anthurium andreanum จัดเปน
หนาวัวประเภทตัดดอกพันธุลูกผสมที่เกิดจากการปรับปรุงพันธุในประเทศไทย อยางไรก็ตามการปลูกตนพันธุที่ไดจากการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะใหผลผลิตเต็มที่เมื่อนับตั้งแตนําออกจากขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออาจตองใชเวลาเฉลี่ยนาน 18 ถึง 20เดือน 
ทั้งนี้เนื่องจากหนาวัวมีอัตราการเจริญเติบโตที่คอนขางชาซึ่งเฉลี่ยจะสรางใบใหมเดือนละหนึ่งใบ และดวยเหตุที่หนาวัวเปนพืช
ประเภท perennial – herbaceous (นิติพัฒน, 2547) ซึ่งลําตนหลักจะมีการสรางใบใหม ประมาณ 3 ถึง 8 ใบตอปขึ้นอยูกับ
ธาตุอาหารพืช สภาพแวดลอม และพันธุ (Rimando, 2001) ทั้งนี้แนฟทาลีนอะซีติกแอซิดเปนสารสังเคราะหที่เกี่ยวของกับการ
สงเสริมหรือยับยั้งการเจริญเติบโตและพัฒนาการในสวนตางๆ ของพืชขึ้นอยูกับระดับความเขมขน สวนของเนื้อเยื่อพืชหรือ
อวัยวะ ชนิดของพืช และระยะการเจริญเติบโต (Preece และ Read, 1993) การใชในระดับความเขมขนต่ําสามารถสงเสริมการ
เจริญเติบโตของเซลล การแบงเซลลและการเกิดรากของพืช (Srivastava, 2002) ซึ่งการขยายขนาดของเซลลและการแบงเซลล
ในแคมเบียมถูกสงเสริมโดยกิจกรรมของออกซิน (Davies, 1995) โดยฮอรโมนพืชที่ใหจากภายนอกสามารถเปลี่ยนแปลงสมดุล

                                                 
1คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏสุรินทร 186 หมู 1 ถนนสุรินทร-ปราสาท อ.เมือง จ.สุรินทร 32000 
1 Faculty of Science and Technology, Surindra Rajabhat University, 186 Moo 1 Surin-Prasart Rd., Muang District, Surin Province 32000 
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ชั่วคราวของระดับฮอรโมนที่มีผลตอการขยายขนาดของเซลลพืชในสภาพภายนอกตนพืชได (Srivastava, 2002) ดังนั้นการ
ทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของระดับความเขมขนของแนฟทาลีนอะซีติกแอซิดที่มีตอการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการบางประการของหนาวัวตัดดอกพันธุซีพีส่ี (Anthurium andraeanum var.CP4) เพื่อกําหนดระดับความเขมขนที่
เหมาะสมตอการนําไปใชประโยชน 
 

อุปกรณและวิธีการ 
วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) ซึ่งกําหนดความเขมขนของแนฟทาลีนอะซีติก

แอ-ซิด (naphthaleneacetic acid; NAA)  ที่แตกตาง 7 ระดับ ไดแก 0 10 20 30 40 50 และ 60 มิลลิกรัม/ลิตร เปนส่ิงทดลอง 
แตละส่ิงทดลองกระทํา 4 ซ้ํา แตละซ้ําใชพืชทดลองจํานวน 8 ตน โดยใชตนพันธุหนาวัวพันธุซีพีส่ีอายุ 9 เดือน ที่ไดจากการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจํานวน 224 ตน ปลูกลงในกระถางพลาสติกสีดําขางทึบ เสนผาศูนยกลางปากกระถาง 18 เซนติเมตร 
กระถางละ 1 ตน โดยใชกาบมะพราวสับและถานหุงตมในอัตราสวน 1 : 1 โดยปริมาตรเปนวัสดุปลูก จากนั้นจึงนําพืชทดลองไป
ปรับสภาพ (acclimatization) เปนเวลา 4 สัปดาห แลวจึงใหส่ิงทดลองจํานวน 2 ครั้งใน สัปดาหที่ 6 และ 9 โดยฉีดพนใหทั่วทั้ง
สวนของหลังใบ ทองใบ กานใบ ยอด และราก บันทึกจํานวนใบและรากเดิมที่ติดอยูกับพืชทดลองและทําสัญลักษณไว หลังจาก
นั้นเริ่มบันทึกผลการตอบสนองดานพัฒนาการตั้งแตไดรับส่ิงทดลองครั้งแรกและดานการเจริญเติบโต เมื่อส้ินสุดการทดลอง 
ไดแก จํานวนวันที่สรางใบใหม จํานวนวันที่ใบใหมคล่ีเต็มที่ จํานวนวันที่ใบใหมเส่ือมตามอายุ จํานวนใบใหม จํานวนวันที่สราง
รากใหม จํานวนรากใหม พื้นที่ใบ ความกวางของใบ ความยาวของใบ ความยาวของกานใบ และปริมาณคลอโรฟลลภายในใบ  
 

ผลและวิจารณ 
การเจริญเติบโตบางประการ  

NAA ที่ระดับความเขมขน 10 มิลลิกรัม/ลิตร สงเสริมการเพิ่มพื้นที่ใบไดดีที่สุดอยางมีนัยสําคัญ โดยเพิ่มขึ้นถึง 3.96 
ตารางเซนติเมตรเมื่อเทียบกับ control สวนความเขมขน 20 มิลลิกรัม/ลิตร  สงเสริมความกวางของใบ ความยาวของใบ และ
ความยาวของกานใบไดดีที่สุดอยางมีนัยสําคัญ โดยเพิ่มขึ้น 1.20 1.70 และ 2.05 เซนติเมตรตามลําดับ เมื่อเทียบกับ  control  
แตทุกระดับความเขมขนไมมีผลตอปริมาณคลอโรฟลลภายในใบอยางมีนัยสําคัญ (Table 1) ซึ่งการใช NAA ที่ระดับความ
เขมขนต่ําสงเสริม การเจริญเติบโตของเซลล และการเกิดรากของพืช (Srivastava, 2002) แตเมื่อเพิ่มระดับความเขมขนพบวา
คาเฉลี่ยของทั้งส่ีลักษณะมีแนวโนมลดลง ซึ่งความเขมขนที่เพิ่มขึ้นมีผลตอการชะลอ หรือยับยั้งการขยายขนาดของเซลล และ
การแบงเซลล (Hopkins, 1995; Fosket, 1994) แสดงใหเห็นวาใบและกานใบของหนาววัพันธุซีพีส่ี เปนอวัยวะที่ตอบสนองตอ
ออกซินที่ใหจากภายนอกไดดี 
Table 1 Average of some growth characteristics after treating with NAA 0 – 60 mg/l 

Concentrated 
level 

Leaf area1  
(cm2) 

Leaf width1  
 (cm) 

Leaf length1  
(cm) 

Petiole length1  

(cm) 
Leaf chlorophyll 

content1 
     (SPAD-unit) 

0 149.88b 10.49c 19.59b 19.00cd 45.17a 
10 153.84a 10.49c 20.07b 20.30ab 45.00a 
20 151.30ab 11.69a 21.29a 21.05a 45.61a 
30 144.65dc 11.31ab 21.02a 19.87bc 45.55a 
40 145.94c 10.90bc 19.49b 19.40bcd 44.92a 
50 142.58d 10.71c 18.50c 18.59de 44.89a 
60 143.08dc 10.39c 18.45c 17.97e 44.55a 

F-test ∗∗ ∗∗ ∗∗ ∗∗ ns 
CV (%) 1.42 3.20 2.15 3.28 1.35 

1Within columns means followed by same letter are not significantly different at P = 0.05 
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พัฒนาการบางประการ 
NAA ที่ระดับความเขมขน 20 มิลลิกรัม/ลิตร มีผลตอการคลี่บานเต็มที่ของใบใหมและจํานวนวันที่ใชสรางรากใหมได

เร็วที่สุดอยางมีนัยสําคัญถึง 2.2 และ 1.66 วัน ตามลําดับ (Table 2) เทียบกับ control โดยผลการศึกษาของ Keller (2007) 
พบวาออกซินที่ใหจากภายนอกในชวงเวลาสั้นๆ มีผลตอการขยายขนาดของใบพืชจําพวกถั่ว  และออกซินยังมีผลตอการ
ควบคุมการขยายขนาดของแผนใบที่มีอายุนอย (Fosket, 1994) สวนระยะเวลาที่ใชในการสรางรากใหมที่ส้ันกวา control นั้น
แสดงใหเห็นถึงบทบาทของออกซินในการควบคุมการสรางรากแขนงและจุดเริ่มตนในการกําเนิดราก (Marschner, 1995) ทั้งนี้
เนื่องจาก NAA อาจมีผลตอการทําใหเซลลในชั้นเพริไซเคิลกลับสูสภาพที่เหมาะสมตอการสรางจุดกําเนิดรากไดใหมอีก (Lloret 
และ Pulgarín, 1992)  สวน NAA  ความเขม 30 มิลลิกรัม/ลิตร มีคาเฉลี่ยจํานวน วันที่ใบใหมเส่ือมตามอายุยาวนานกวา 
control  อยางมีนัยสําคัญถึง 4.15 วัน (Table 2) ซึ่งระดับความเขมขน ที่เหมาะสมสามารถชะลอการเสื่อมตามอายุของใบพืช
ได (Davies, 1995)  เนื่องจากออกซินสามารถยับยั้งการสรางบริเวณการรวงที่บริเวณฐานของใบพืชได (Fosket , 1994) จึงมี
ความเปนไปไดวา NAA ที่ใหจากภายนอกสามารถทดแทนออกซินที่ถูกสรางไดนอยลงในใบพืชอายุมากขึ้น ซึ่งการฉีดพน NAA 
จากภายนอกสามารถชะลอการเสื่อมตามอายุ และการหลุดรวงของใบไดอยางเดนชัด (Zhang et al., 1987) ในขณะที ่ NAA 
ความเขมขน 60 มิลลิกรัม/ลิตร ใหคาเฉลี่ยของจํานวนวันที่ใชสรางใบใหมส้ันกวา control อยางมีนัยสําคัญ ถึง 5.71 วัน (Table 
2) เนื่องจาก NAA ที่ใหจากภายนอกอาจชดเชยออกซินที่ไมสามารถถูกสรางขึ้นหรือถูกสรางไดนอยในใบพืชที่มีอายุ
คอนขางมากและมีการเคลื่อนยายจากแผนใบไปตามกานใบลงสูบริเวณปุมกําเนิดใบดานขางของปลายยอดจนกระทั่งมีระดับ
ความเขมขนเหมาะสมตอการควบคุมการสรางใบ 
 Table 2 Average duration and number of some development characteristics after treating with NAA 0 - 60 mg/l 

Concentrated 
level  
(mg/l) 

 

No. of day to 
form new 
leaves1  
(days) 

No. of day to 
leaves fully 
unfurling1 

(days) 

No. of day to 
leaves  fully 
senescent1 

(days) 

No. of new 
leaves1   
(leaves) 

No. of day to 
form new 

roots1 
(days) 

No. of 
new roots1 

(roots) 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 

38.12a 
38.07a 

35.09bc 
34.50bc 
34.10c 
36.07b 
32.41d 

56.38ab 
55.04bc 
54.18c 
57.16a 

55.00bc 
54.31c 
57.50a 

63.56c 
65.70ab 
66.19ab 
67.71a 

66.22ab 
65.56b 

65.88ab 

1.82a 
1.90a 
1.90a 
1.69 

1.85a 
1.85a 
1.88a 

20.40a 
18.86c 
18.74c 
19.56b 
18.97c 
19.47b 

19.21bc 

2.69a 
2.57a 
2.60a 
2.72a 
2.44a 
2.35a 
2.38a 

F-test ** ** * ns ** ns 
CV (%) 3.02 1.72 1.98 6.19 1.66 11.62 

1 Within columns means followed by same letter are not significantly different at P = 0.05 
 

สรุป 
 จากการทดลองใช NAA เพื่อสงเสริมลักษณะการเจริญเติบโตและพัฒนาการบางประการของหนาวัวตัดดอกพันธุซีพี

ส่ี พบวาสารละลาย NAA ระดับความเขมขน 10 มิลลิกรัม/ลิตรมีความเหมาะสมตอการเพิ่มพื้นที่ใบมากที่สุด ในขณะที่ความ
เขมขน 20 มิลลิกรัม/ลิตร มีความเหมาะสมตอการเพิ่มความกวางของใบ ความยาวของใบ และความยาวของกานใบที่เพิ่มขึ้น
มากที่สุด  นอกจากนี้ยังลดระยะเวลาในการคลี่บานเต็มที่ของใบใหม และการสรางรากใหมไดมากที่สุด สวนความเขมขน 30 
มิลลิกรัม/ลิตร ยืดอายุการเสื่อมตามอายุของใบใหมไดยาวนานที่สุด อยางไรก็ตามความเขมขน 60 มิลลิกรัม/ลิตรชวยลด
ระยะเวลาในการสรางใบใหมไดมากที่สุด 
 

คําขอบคุณ 
 ผูวิจัยขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรที่สนับสนุนเงินทุนวิจัย 
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ผลของสารสกัดจากลําตนหญาดอกขาวตอการงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืช 3 ชนดิ   
Effects of Red Spragle Stem Extracts on Seed Germination and Growth of Three Weeds  

 
ศานิต สวัสดิกาญจน1 วิมลพรรณ รุงพรหม1 และ ศริริัตน ศิริพรวิศาล1 

Sawatdikarn, S. 1, Rungprom,  W. 1 and Siripornvisal, S. 1 
 

Abstract 
Stems of red spragle (Leptochloa chinensis (L.) Nees.) were extracted by ethyl acetate and used at 0, 

0.25, 0.75 and 1.25 g/L. The red spragle extracts were tested on the inhibition of seed germination and growth of 
three weed seeds [jungle rice (Echinochloa colona (L.) Link), phasey bean (Phaseolus lathyroides L.) and 
popping pod (Ruellia tuberosa (Burm.f.) Hochr.].  Results showed that crude extracts at 1.25 g/L resulted in 
inhibition of seed germination of jungle rice, phasey bean, and popping pod with 15.41, 49.05 and 6.87%, 
respectively. For inhibition of seedling growth, a concentration of crude extract of 1.25 g/L inhibited shoot length, 
root length, and seedling dry weight in all three weeds. Seedling dry weight of jungle rice, phasey bean, and 
popping pod was inhibited by crude extracts of 1.25 g/L with 23.17, 72.00 and 35.74 %, respectively. A raise in 
concentration resulted in increased inhibition of seed germination and growth of three weeds. 
Keywords : red spragle, seed germination, growth, weed seeds  

 
บทคัดยอ 

 ทดสอบผลของสารสกัดจากลําตนหญาดอกขาวดวยเอทิลแอซิเตต ที่มีความเขมขน 4 ระดับ คือ  0 0.25 0.75 และ 
1.25 กรัม/ลิตร ตอการยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืช 3 ชนิด คือ หญานกสีชมพู ถั่วผี และตอยติ่ง ผลการทดลอง
พบวา สารสกัดจากหญาดอกขาวที่มีความเขมขน 1.25 กรัม/ลิตร สามารถยับยั้งการงอกของหญานกสีชมพู ถั่วผี และตอยติ่ง 
ไดมากที่สุด โดยมีเปอรเซ็นตยับยั้งการงอกเทากับ 15.41 49.05 และ 6.87% ตามลําดับ สวนการยับยั้งการเจริญเติบโตของตน
กลา พบวา สารสกัดจากหญาดอกขาวที่มีความเขมขน 1.25 กรัม/ลิตร มีฤทธิ์ในการยับยั้งความยาวยอด ความยาวราก และ
น้ําหนักแหงของตนกลาของวัชพืชทดสอบทั้งสามชนิดมากที่สุด โดยเฉพาะน้ําหนักแหงของตนกลาที่มีการยับยั้งเทากับ 23.17 
72.00 และ 35.74 % ในหญานกสีชมพู ถั่วผี และตอยติ่ง ตามลําดบั การเพิ่มความเขมขนของสารสกัดจากหญาดอกขาวทําให
การยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของตนกลาวัชพืชทดสอบทั้งสามชนิดเพิ่มขึ้น  
คําสําคัญ : หญาดอกขาว การงอกและการเจริญเติบโต วัชพืช   
 

คํานํา 
 หญาดอกขาว (red spragle) เปนวัชพืชที่มีคุณสมบัติในการปลดปลอยสารชีวเคมีสูส่ิงแวดลอม  สารที่ถูกปลดปลอย
ออกมาจากหญาดอกขาว เรียกวา  สารแอลลีโลเคมิคอล (allelochemical  substance) จัดเปนสารพิษที่มีผลตอการงอก         
และการเจริญเติบโตของพชืชนิดอื่น (Rizvi และ Rizvi, 1992; Inderjit และ Dakshini, 1996) ผลกระทบของสารแอลลีโลเคมิคอ
ลจากวัชพืชที่มีตอการงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืชดวยกัน เชน สารสกัดจากใบของสาบหมาตอการงอกของไมยราบยักษ 
(ศิริพร และชอุม, 2537) สารสกัดจากใบของผักแครดตอการงอกของวัชพืช จํานวน 4  ชนิด คือ ผักแครด ถั่วผี หญาเจาชู และ
ตอยติ่ง (ภาคภูมิ และวรัญญา, 2548) สารสกัดจากลําตนของหญาแพรกตอการงอก และการเจริญเติบโตของผักเบี้ย 
(Alsaadawi et al., 1990) สารสกัดจากลําตนและรากของวัชพืช Echinacea angustifolia DC. กับวัชพืชทดสอบ 2 ชนิด 
คือ Panicum virgatum L., และ Sporobulus heterolepsis (A. Gray) A. Gray (Viles และ Reese, 1996) โดยสารสกัด           
จากวัชพืชทั้ง 4 ชนิด มีผลในการยับยั้งการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของตนกลาวัชพืชที่ใชทดสอบทุกชนิดและจาก 
การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากลําตนของหญาดอกขาว พบวา มีผลในการยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของ
พืชหลายชนิด เชน ขาวและผักกาดขาว (ศานิต และวิมลพรรณ, 2551) ผักกาดกวางตุงและผักกาดหอม (ศานิต และคณะ, 
2551) นอกจากมีผลยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของพืชบางชนิดแลว สารสกัดจากหญาดอกขาวยังมีผลยับยั้งการงอก
                                                 
1คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยธุยา จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 13000    
1 Faculty of Science and Technology, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University, Phranakhon Si Ayutthaya,13000  
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และการเจริญเติบโตของวัชพืช จํานวน 2 ชนิดดวย คือ ไมยราบยักษ และหญาขาวนก (ศานิต และวิมลพรรณ, 2551) 
วัตถุประสงคของการทดลองนี้เพื่อทดสอบผลของสารสกัดหญาจากลําตนของหญาดอกขาวตอการยับยั้งการงอก และการ
เจริญเติบโตของวัชพืช จํานวน 3 ชนิด คือ หญานกสีชมพู ถั่วผี และตอยติ่ง  
 

อุปกรณและวิธีการ 
 การทดลองนี้ดําเนินการที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา ตั้งแตเดือน
มกราคมถึงมิถุนายน 2550 การทดสอบสารสกัดจากลําตนของหญาดอกขาวที่สกัดดวยเอทิลแอซิเตต ตอการงอก และ              
การเจริญเติบโตของเมล็ดวัชพืช 3 ชนิด คือ หญานกสีชมพู ถั่วผี และตอยติ่ง โดยใชสารสกัดจากหญาดอกขาวที่ระดับความ
เขมขนตางกัน 4 ระดับ คือ 0 0.25 0.75 และ 1.25   กรัม/ลิตร ทําการเพาะเมล็ดพันธุพืชวัชพืชทดสอบทั้งสามชนิดในตูควบคุม
การเจริญเติบโต อณุหภูมิ 25oซ. แลวใหสารสกัดจากหญาดอกขาวที่ระดับความเขมขนตางกัน โดยวางแผนการทดลองแบบ 
Completely Randomized Design มี 3 ซ้ํา เมื่อครบกําหนดการเพาะ นับจํานวนเมล็ดพืชที่งอกอายุ 5 วัน แลวคํานวณเปน
เปอรเซ็นตการงอก และเมื่อตนกลามีอายุ 7 วัน วัดการเจริญเติบโตในดานความยาวยอด ความยาวราก และน้ําหนักแหงของ
ตนกลา แลวนําผลการงอกและการเจริญเติบโตของตนกลามาคํานวณเปนเปอรเซ็นตยับยั้งการงอก และเปอรเซ็นตยับยั้งการ
เจริญเติบโตของตนกลาของพชืทดสอบทั้งสามชนิด ตามสูตรของ Chung et al. (2003) สวนการทดสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ
ดําเนินการตามวิธีของ ISTA (1996) สําหรับการคํานวณการยับยั้งการเจริญเติบโตมีสูตรดังนี้  
 
  การยับยั้งการเจริญเติบโต =     การเจริญเติบโตในสภาพควบคุม – การเจริญเติบโตในสภาพที่ไดรับสารสกัด    X 100 
           การเจริญเติบโตในสภาพควบคุม 
 

ผลและวิจารณ 
 การทดสอบสารสกัดจากลําตนหญาดอกขาวตอการยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืช จํานวน 3 ชนิด คือ 
หญานกสีชมพู ถั่วผี และตอยติ่ง พบวา สารสกัดที่มีความเขมขน 1.25 กรัม/ลิตร สามารถยับยั้งการงอกของหญานกสีชมพูได
มากที่สุด โดยมีการยับยั้งการงอกเทากับ 15.41% รองลงมาคือ สารสกัดที่มีความเขมขน 0.75 และ 0.25 กรัม/ลิตร ที่มีการ
ยับยั้งการงอก เทากับ 5.14 และ 2.39% ตามลําดับ (Table 1) สําหรับการยับยั้งการเจริญเติบโตทั้งสามดานของหญานกสีชมพู 
คือ ความยาวยอด ความยาวราก และน้ําหนักแหงของตนกลา พบวา สารสกัดที่มีความเขมขน 1.25 กรัม/ลิตร สามารถยับยั้ง
ความยาวยอด ความยาวราก และน้ําหนักแหงของตนกลาของหญานกสีชมพูไดมากที่สุด รองลงมาคือสารสกัดที่มีความเขมขน 
0.75 และ 0.25 กรัม/ลิตร ตามลําดับ การยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของถั่วผีที่ไดรับสารสกัดจากลําตนหญาดอกขาวที่
มีความเขมขนตางกัน พบวา สารสกัดที่มีความเขมขน 1.25 กรัม/ลิตร สามารถยับยั้งการงอกของถั่วผีไดมากที่สุด โดยมีการ
ยับยั้งการงอกเทากับ 49.05% รองลงมาคือ สารสกัดที่มีความเขมขน 0.75 และ 0.25  กรัม/ลิตร ที่มีการยับยั้งการงอก เทากับ 
32.35 และ 30.20% ตามลําดับ (Table 2) สําหรับการยับยั้งการเจริญเติบโตของถั่วผี พบวา สารสกัดที่มีความเขมขน 1.25 
กรัม/ลิตร สามารถยับยั้งความยาวยอด ความยาวราก และน้ําหนักแหงของตนกลาไดมากที่สุด รองลงมาคือ สารสกัดที่มีความ
เขมขน 0.75 และ 0.25 กรัม/ลิตร ตามลําดับ   
 สําหรับการยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของตอยติ่ง พบวา สารสกัดที่มีความเขมขน 1.25 กรัม/ลิตร สามารถ
ยับยั้งการงอกของตอยติ่งไดมากที่สุดแตไมแตกตางกันทางสถิติกับสารสกัดที่มีความเขมขน 0.75 และ 0.25 กรัม/ลิตร (Table 
3) สําหรับการยับยั้งการเจริญเติบโตในดานความยาวยอด ความยาวราก และน้ําหนักแหงของตนกลา พบวา สารสกัดที่มีความ
เขมขน 1.25 กรัม/ลิตร สามารถยับยั้งความยาวยอด ความยาวราก และน้ําหนักแหงของตนกลาของตอยติ่งมากที่สุด
เชนเดยีวกับการทดสอบในหญานกสีชมพูและถั่วผี โดยมีการยับยั้งความยาวยอด ความยาวราก และน้ําหนักแหงของตนกลา 
เทากับ 32.94 18.38 และ 35.74% ตามลําดับ รองลงมาคือ สารสกัดที่มีความเขมขน 0.75 และ 0.25 กรัม/ลิตร ตามลําดับ  
การใชสารสกัดจากลําตนของหญาดอกขาวที่มีความเขมขน 1.25 กรัม/ลิตร มีผลยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืช
ทั้งสามชนิดมากที่สุด ซึ่งการยับยั้งแตกตางกันในวัขพืชแตละชนิด โดยการทดสอบกับถั่วผี (Table 2) มีการยับยั้งการงอกและ
การยับยั้งการเจริญเติบโตในดานความยาวยอด ความยาวราก และน้ําหนักแหงของตนกลาไดดีกวาหญานกสีชมพูและตอยติ่ง 
(Table 1 และ 3) การใชสารสกัดจากลําตนของหญาดอกขาวที่มีความเขมขนสูงสามารถยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของ
พืชไดดีกวาความเขมขนต่ําเชนเดียวกับการทดสอบผลของสารสกัดจากหญาดอกขาวตอการงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืช 
2 ชนิด คือ ไมยราบยักษ และหญาขาวนก ที่ไดรับสารสกัดจากหญาดอกขาวที่มีความเขมขน 100 กรัม/ลิตร มีการยับยั้งการ
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งอกได 100% (ศานิต และวิมลพรรณ, 2551) และการทดสอบสารสกัดจากวัชพืชชนิดอื่นตอการงอกของวัชพืชบางชนิด ที่พบวา 
การใชสารสกัดที่มีความเขมขนสูงใหการยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตดีกวาการใชสารสกัดที่มีความเขมขนต่ํา เชน ผัก
ปอดนา (ชอุม และศิริพร, 2533) สาบหมา (ศิริพร และชอุม, 2537) ผกากรองและสาบเสือ (Sahid และ Sagau, 1993) 
Pluchea lanceolata (Inderjit และ Dakshini, 1996) และหญาแพรกกับหญาจอหนสัน (Vasilakoglou et al., 2005) 
การศึกษานี้จึงเปนขอมูลที่สนับสนุนในการนาํสารสกัดจากลําตนหญาดอกขาวมาใชประโยชนในควบคุมวัชพืช  
 
Table 1 Inhibitory of seed germination, inhibitory of shoot length, inhibitory of root length and inhibitory of seedling 

dry weight of jungle rice as affected by different concentration of red spragle compared with water 
treatment 

Concentration of 
red spragle (g/L) 

Inhibitory of seed 
germination 

(%) 

Inhibitory of 
shoot length 

(%) 

Inhibitory of root 
length 

(%) 

Inhibitory of 
seedling dry 

weight 
(%) 

0.25 2.39b 37.50 5.49b 12.19b 
0.75 5.14b 40.65 7.35b 14.63b 
1.25 15.41a 43.64 13.84a 23.17a 
F-test * NS * * 

C.V. (%) 6.35 7.38 9.56 3.45 
In the same column, mean values followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 
 

Table 2 Inhibitory of seed germination, inhibitory of shoot length, inhibitory of root length and inhibitory of seedling 
dry weight of phasey bean as affected by different concentration of red spragle compared with water 
treatment 

Concentration of 
red spragle (g/L) 

Inhibitory of seed 
germination 

(%) 

Inhibitory of 
shoot length 

(%) 

Inhibitory of root 
length 

(%) 

Inhibitory of 
seedling dry 

weight 
(%) 

0.25 30.20b 44.84b 47.02b 51.99b 
0.75 32.35b 47.85b 48.29b 56.00ab 
1.25 49.05a 59.37a 56.58a 72.00a 
F-test * * * * 

C.V. (%) 5.32 6.34 4.85 9.64 
In the same column, mean values followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 

 
สรุป 

 สารสกัดจากหญาดอกขาวที่มีความเขมขน 1.25 กรัม/ลิตร สามารถยับยั้งการงอกของหญานกสีชมพู ถั่วผี และตอง
ติ่ง ไดมากที่สุด โดยมีเปอรเซ็นตยับยั้งการงอก เทากับ 15.41 49.05 และ 6.87% ตามลําดับ สวนการยับยั้งการเจริญเติบโตของ
ตนกลา พบวา สารสกัดจากหญาดอกขาวที่มีความเขมขน 1.25 กรัม/ลิตร มีฤทธิ์ในการยับยั้งความยาวยอด ความยาวราก และ
น้ําหนักแหงของตนกลาของวัชพืชทดสอบทั้งสามชนิดมากที่สุด โดยเฉพาะน้ําหนักแหงของตนกลาที่มีการยับยั้ง เทากับ 23.17 
72.00 และ 35.74% ในหญานกสีชมพู ถั่วผี และตอยติ่ง ตามลําดับ การเพิ่มความเขมขนของสารสกัดจากหญาดอกขาวทําให
การยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของตนกลาวัชพืชทดสอบทั้งสามชนิดเพิ่มขึ้น  
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Table 3 Inhibitory of seed germination, inhibitory of shoot length, inhibitory of root length and inhibitory of seedling 
dry weight of popping pod as affected by different concentration of red spragle compared with water 
treatment 

Concentration of 
red spragle (g/L) 

Inhibitory of seed 
germination 

(%) 

Inhibitory of 
shoot length 

(%) 

Inhibitory of root 
length 

(%) 

Inhibitory of 
seedling dry weight 

(%) 
   0.25 3.43 11.24c 4.66c 12.66c 

0.75 5.42 20.08b 11.12b 28.51b 
1.25 6.87 32.94a 18.38a 35.74a 
F-test * * * * 

C.V. (%) 4.98 8.94 5.68 8.24 
In the same column, mean values followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 
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การเจริญเติบโตของผลขนุนพันธุทองสุดใจ 
Fruit Growth and Development of Jackfruit (Artocarpus heterophyllus) cv. Thongsudjai 

 
กาญจนา  เหลืองสุวาลัย 1, ประพนธ  ปญญาสรางสรรค 1 และ สุธิภรณ ศิริกําเลิศ 1 

Luangsuwalai, K. 1, Panya-srangsan, P. 1 and Sirikamlert, S. 1 
 

Abstract 
 Fruit growth and development of jackfruit cv. Thongsudjai were studied.  The fruits were harvested from 
jackfruit tree grown at Pranburi, Prajuabkhirikhan province during August-December 2006.  Fruit growth and 
development were observed from the female inflorescence bracts opened (full bloom) until fully mature stage (0-
17 weeks fruits).  It was found that the fruit grows very fast.  The growth pattern of fruit has shown as double 
sigmoid curve. Colour of young fruit rind was green and changed to yellowish-green in fully mature fruit. Affter 17 
weeks of full bloom. There were a lot of brown spots on the rind at the 4-week. Pulp thickness increased during the 
6-17 weeks after full bloom. Pulp colour changed from white to yellow at week 13-14 and pulp colour developed 
with maturity advanced. The starch accumulation of pulp started at 9 weeks after full bloom, but in seed (storage 
tissue) started at 10 weeks after full bloom. Harvesting period of jackfruit fruit was15-17 weeks after full bloom. 
However, fruit at 16 weeks after full bloom gave the best eating quality after ripen.   
Keywords : fruit growth, starch accumulation, jackfruit, Artocarpus heterophyllus 
 

บทคัดยอ 
 การศึกษาการเจริญเติบโตของผลขนุนพันธุทองสุดใจ โดยเก็บเกี่ยวผลขนุนที่ปลูกในแปลงของเกษตรกร ในเขตอําเภอ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคิรีขันธ  ระหวางเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม 2549 ตั้งแตระยะกาบหุมชอดอกเพศเมียเปด 
จนกระทั่งผลบริบูรณเต็มที่ (อายุ 17 สัปดาหหลังจากกาบหุมชอดอกเพศเมียเปด) พบวา ผลขนุนมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว
และมีการเจริญเติบโตเปนแบบ double sigmoid curve เมื่อผลแกเต็มที่ สีผิวผลเปลี่ยนจากสีเขียวสดเปนสีเขียวอมเหลืองใน
สัปดาหที่ 17 ที่ผิวผลเริ่มมีจุดกระสีน้ําตาลเมื่อผลมีอายุ 4 สัปดาห และมีจํานวนจุดกระเพิ่มมากขึ้น และสีจุดกระเขมขึ้นเมื่อผล
มีอายุมากขึ้น สําหรับการพัฒนาภายในผลพบวา เริ่มมีการติดเมล็ดและพัฒนาของเมล็ด  เมื่อผลมีอายุ 1-3 สัปดาห เมื่อผลมี
อายุ 6-17 สัปดาห เนื้อยวงขนุนมีความหนาเพิ่มขึ้นตามอายุผลที่เพิ่มขึ้น  เนื้อผลเริ่มเปล่ียนจากสีขาวเปนสีเหลืองเมื่อผลมีอายุ 
11 สัปดาห และมีสีเหลืองเขมขึ้นเมื่อผลมีอายุมากขึ้น ภายในผลขนุนเริ่มมีการสะสมแปงเมื่ออายุ 9 สัปดาห โดยเริ่มมีการ
สะสมในบริเวณเนื้อยวงดานที่ติดกับแกนผล  และเริ่มพบการสะสมแปงภายในเมล็ดเมื่อผลอายุ 10 สัปดาห อายุที่เหมาะสมใน
การเก็บเกี่ยวคือเมื่อผลมีอายุ 15-16 สัปดาห แตผลที่มีอายุ 16 สัปดาหมีคุณภาพดีที่สุดเมื่อบมใหสุก  โดยไดรับคะแนนประเมิน
ความชอบโดยรวมสูงที่สุด 
คําสําคัญ : การเจริญเติบโตของผล  การสะสมแปง ขนุน  Artocarpus heterophyllus  

 
คํานํา 

 ขนุนเปนไมผลเขตรอนที่มีถิ่นกําเนิดในอินเดียและคาบสมุทรมาเลเซีย ในประเทศไทยมีการปลูกขนุนทั่วทุกภาค แตมี
แหลงปลูกที่สําคัญไดแก ชลบุรี ปราจีนบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี ชุมพร และประจวบคีรีขันธ (อภิชาติ, 2543) มีพื้นที่ปลูกขนุนรวม 
224,767 ไร ใหผลผลิตรวม 656,134 ตัน (กรมสงเสริมการเกษตร, 2545) สามารถนําไปใชประโยชนไดหลากหลาย เชน ทั้งผล
ออน และ ผลแกสุก บริโภคเปนผลไมสด หรือแปรรูปเปนขนุนอบกรอบ บรรจุกระปองเพื่อการสงออกตางประเทศ เมล็ดนํามาตม
รับประทาน หรือนําไปทําเปนแปงเพื่อใชทดแทนแปงสาลี (กนกวรรณ, 2542) เปลือกและซังใชเล้ียงสัตว (นฤมล, 2547) ขนุน
ออกดอกเปนชออยูตามลําตนและกิ่งกานที่มีขนาดใหญ  ชอดอกแยกเพศแตอยูบนตนเดียวกัน ผลเปนผลรวม รูปรีหรือกลม มี
ขนาดใหญ เนื้อสีเหลือง หรือสีดอกจําปา กล่ินหอมแรง รสหวานจัด  ขนุนพันธุทองสุดใจจัดอยูในกลุมขนุนหนัง   ผลมีลักษณะ
ทรงรีคอนขางยาว  เนื้อสีเหลือง (นฤมล, 2547) ซึ่งขนุนพันธุทองสุดใจเปนสายพันธุที่มีศักยภาพในการนําไปแปรรูปเปนขนุนอบ
                                                 
1 ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
1 Department of Applied Science, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University 
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กรอบ ดังนั้นการศึกษาการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีในระหวางการพัฒนาของผลขนุนสามารถใชในการหา
อายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมเพื่อใหไดผลผลิตขนุนที่มีคุณภาพดี เปนที่ตองการของตลาด  
 

อุปกรณและวิธีการ 
 คัดเลือกตนขนุนพันธุทองสุดใจที่ปลูกในสวนของเกษตรกรในอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคิรีขันธ ระหวางเดือน
สิงหาคมถึงเดือนธันวาคม 2549  เมื่อตนขนุนออกดอกผูกปายที่ชอดอกตัวเมียระยะที่กาบหุมชอดอกเปดออก เพื่อใหทราบอายุ
ผลที่แนนอน  เก็บเกี่ยวผลขนุนสัปดาหละครั้ง จนกระทั่งผลสุกบนตน โดยเก็บเกี่ยวครั้งละ 10 ผล นําผลที่เก็บเกี่ยวมาศึกษา
และบันทึกขอมูลตางๆ ดังตอไปน้ี น้ําหนักผล  ขนาดผล ความหนาของยวง และตรวจการสะสมแปงภายในผลดวยสารละลาย
โพแทสเซียมไอโอไดด (KI) บันทึกการพัฒนาของผลขนุนที่สังเกตไดตั้งแตระยะกาบหุมชอดอกเพศเมียเปดจนกระทั่งถึงระยะผล
สุกบนตน และเมื่อผลมีอายุตั้งแต 12 สัปดาหขึ้นไป นําผลขนุนมาบมอายุละ 5 ผล นําเนื้อสุกมาตรวจสอบ ปริมาณของแข็งที่
ละลายน้ําได (soluble solids; SS) ปริมาณกรดที่ไตเตรทได (titratable acidity; TA) ในรูปของกรดซิตริก อัตราสวนระหวาง
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดกับปริมาณกรดที่ไตเตรทได (SS/TA) คุณภาพการรับประทานโดยการประเมินดวยสายตา และ
การชิม โดยใหคะแนนเปน 5 ระดับ คือ คะแนน 0 (ไมชอบ) – 4 คะแนน (ชอบมาก) 
   

ผลและวิจารณ 
 ผลขนุนใชเวลาในการเจริญเติบโตตั้งแตระยะกาบหุมดอกเปดจนกระทั่งผลสมบูรณเต็มที่ประมาณ 16-17 สัปดาห  
ซึ่งระยะเวลาที่ใชในการเจริญอาจแตกตางกันบางขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน แหลงปลูก  อุณหภูมิ สภาพลมฟาอากาศ  และการ
เขตกรรม  (Pantastico et al., 1975; Quintana et al., 1984) การเจริญของผลขนุน พบวาเปนแบบ double sigmoid 
เชนเดียวกับที่พบในผลไมพวก stone fruit และ สตรอเบอรี (Miura et al., 1990) โดยแบงการเจริญออกเปน 2 ชวงคือ ชวงแรก
เมื่อผลขนุนมีอายุ 3-11 สัปดาห ชวงที่สอง เมื่อผลมีอายุ 11 สัปดาหขึ้นไป (Figure 1a)  ผลขนุนมีการขยายขนาดทางดาน
ความกวางอยางตอเนื่อง และเพิ่มขึ้นอยางมากในชวงทายของการเจริญเติบโต ทําใหผลมีรูปรางเปลี่ยนจากทรงกระบอกยาว 
เปนรูปทรงรี (Figure 1b) เนื้อยวงมีความหนาเพิ่มขึ้นเมื่อผลขนุนมีอายุมากขึ้น  และเพิ่มสูงที่สุดเมื่อผลอายุ 16-17 สัปดาห 
(Figure 1c) น้ําหนักแหงของเนื้อยวงเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วเมื่อผลมีอายุ 10-14 สัปดาห หลังจากนั้นน้ําหนักแหงไมเพิ่มขึ้น 
(Figure 1d) SS และ TA ในเนื้อผลสุกมีคาใกลเคียงกัน เมื่อผลมีอายุ 13-17 สัปดาห เนื้อขนุนมี SS คอนขางสูง ขณะที่ TA 
คอนขางต่ํา (Figure 1e) ทําให SS/TA คอนขางสูง โดยมีคา สูงที่สุดเมื่อผลมีอายุ 13 สัปดาห และลดลงเมื่อผลมีอายุมากขึ้น 
(Figure 1f) สําหรับคุณภาพในการรับประทานของเนื้อผลขนุนเมื่อบมผลใหสุกดวยเอทีฟอนเปนเวลา 2 วัน พบวา ผลขนุนพันธุ
ทองสุดใจที่มีอายุ 16 สัปดาหหลังจากการหุมชอดอกเปด มีคะแนนความชอบของผูชิมสูงที่สุด 3 คะแนน  รองลงมาคือ เนื้อขนุน
จากผลที่มีอายุ 15 และ 17 สัปดาห ตามลําดับ  ซึ่งการที่ผูชิมใหคะแนนความชอบผลขนุนที่มีอายุ 17 สัปดาห คอนขางต่ํา 
เนื่องจากขนุนสุกมากเกินไป มีลักษณะเนื้อคอนขางนิ่ม  และแฉะเปนน้ําไดงาย ดังนั้นการนับอายุผลขนุนเหมาะสมที่จะใชเปน
ดัชนีในการเก็บเกี่ยวผลขนุนมากที่สุด เนื่องจากสภาพภายนอกของผลขนุนที่มีอายุตั้งแต 14-16 สัปดาหมีลักษณะใกลเคียง
เคียงกันมาก ทําใหยากแกการบงชี้วาผลขนุนมีความบริบูรณเต็มที่ 

ลักษณะภายนอกของผลขนุน  พบวาชอดอกเปนรูปทรงกระบอก สีเขียวสด กานชอดอกขนาดใหญ คอนขางสั้น  อายุ 
0-2 สัปดาหหลังจากกาบหุมชอดอกเปด มีสวนของยอดเกสรติดอยูที่บริเวณปลายหนาม ซึ่งเปนระยะที่มีการผสมเกสร 
(pollination)  อายุ 3-4 สัปดาห ผลมีขนาดใหญขึ้น  ผิวผลเริ่มปรากฏจุดกระสีน้ําตาล  ซึ่งจุดกระนี้เพิ่มขึ้นเมื่อผลมีอายุมากขึ้น 
จนบดบังผิวสีเขียวเกือบหมด อายุ 4-6 สัปดาห กานผลสวนเหนือรอยตอเริ่มเปล่ียนจากสีเขียวเปนสีน้ําตาล  กานผลใตรอยตอ
เปนสีเขียวสด  อายุ 10 สัปดาหขึ้นไป  กานผลใตรอยตอเปล่ียนเปนสีน้ําตาล  อายุ 11 สัปดาห ผลขนุนมีการขนายขนาดดาน
ความกวางมากกวาความยาวทําใหผลเปนทรงรีปองตรงกลาง  ฐานหนามขยายขนาดขึ้นเมื่อผลขนุนมีอายุมากขึ้น  อายุ 17 
สัปดาห ผลขนุนบางสวนเริ่มสุก ผลนุม  มีกล่ินหอม และผิวเปลือกบางปริแตก 
 การพัฒนาภายในผลขนุน เมื่ออายุ 1-2 สัปดาห ยังมองไมเห็นเมล็ดภายในผล  ผลอายุ 3 สัปดาหเริ่มมองเห็นเมล็ด
ขนาดเล็กมาก  ผลอายุ 4 สัปดาหมองเห็นชองเนื้อชัดเจน  เมล็ดมีขนาดใหญขึ้น  ผลอายุ 5 สัปดาห มองเห็นเมล็ดชัดเจนขึ้น  
บริเวณเมล็ดมีสวนของเนื้อเยื่อบางๆ หุมรอบเมล็ด  ผลขนุนอายุ 6 สัปดาห เมล็ดขนาดใหญขึ้น  รูปรางคอนขางกลม ภายใน
เมล็ดมีเนื้อเยื่อสะสมอาหารที่มีลักษณะเปนวุนใส  ผลอายุ 7 สัปดาห เนื้อเยื่อสะสมอาหารเริ่มเปนสีขาวขุนขึ้นเล็กนอย เนื้อยวง
หนาขึ้น  อายุ 8 สัปดาห เนื้อเยื่อสะสมอาหารสีขาวขุนเปนแปง  เนื้อยวงหนาขึ้น  อายุ 9-10 สัปดาห เมล็ดเริ่มเปนรูปรี ยาวขึ้น
เล็กนอย  เนื้อยวงหนาขึ้น  อายุ 12 สัปดาห เมล็ดเปนรูปรีมีความยาวมากกวาความกวาง  เนื้อยวงสีขาวครีม  อายุ 13-14 
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สัปดาห  เนื้อยวงสีเหลืองออน มีชองวางระหวางเนื้อยวงกับเมล็ดเพิ่มขึ้น อายุ 15-16 สัปดาห เนื้อยวงหนาขึ้น  และสีเหลืองเขม
ขึ้น  เปลือกบาง  อายุ  17  สัปดาห  ผลสุกบน เนื้อยวงสุกเปนสีเหลืองเขม (Figure 2) มีกล่ินหอม รสหวาน 

การสะสมแปง พบวาภายในผลขนุนเริ่มมีการสะสมแปงเมื่ออายุ 9 สัปดาหหลังกาบหุมชอดอกเปดออก  โดยเริ่มมีการ
สะสมในบริเวณเนื้อยวงดานที่ติดกับแกนผล อายุ 10-12 สัปดาหมีการสะสมแปงทั้งที่เนื้อยวงและเมล็ดเพิ่มขึ้น อายุ 13 สัปดาห
เริ่มมีการสะสมแปงบริเวณเปลือกและแกน  อายุ 14-16 สัปดาห มีการสะสมแปงบริเวณเปลือกผลเพิ่มขึ้น อายุ 17 สัปดาห   ไม
พบการสะสมแปงในเนื้อยวงขนุนบริเวณใกลเปลือก เนื่องจากผลขนุนเริ่มสุกทําใหมีการเปลี่ยนแปงไปเปนน้ําตาล 

 
Figure 1  Fruit weight (a), fruit diameter (b), pulp thickness (c), dry weight (d), SS (e),  TA  (e), and SS/TA (f) of  
   jackfruit fruit 
  

                
 
Figure 2   Changes in the female inflorescence and fruits during growth and development   
  

สรุป 
 ผลขนุนพันธุทองสุดใจ มีการเจริญเติบโตแบบ double sigmoid curve  อายุการเก็บเกี่ยวขนุนที่เหมาะสมที่สุด คือ 
ชวงอายุ 16 สัปดาหนับจากกาบหุมดอกเปด ซึ่งการนับอายุผลขนุนเหมาะสมที่จะใชเปนดัชนีในการเก็บเกี่ยวผลขนุนมากที่สุด 
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การเจริญเติบโตและการออกดอกของผักชีฝรั่งภายใตการพรางแสงและใหปุยยูเรียอัตราตางๆ 
Plant Growth and Flowering of Culantro under Different Shading and Urea Application Rates 

 
ภาณุมาศ ฤทธไิชย1 และ นภาพร ยังวิเศษ2 

Rithichai, P.1 and Youngvises, N.2 

 
Abstract 

Plant growth and flowering of culantro grown under 0, 50, 60, 70 and 80% shading and 0, 7.5, 15 and 30 
kg/rai of urea application rates were investigated. The results revealed that culantro cultivation for fresh market 
should be shaded. Decreased shading percentage and increasing urea application rate enhanced plant growth. 
The greatest plant growth was found under 50% shading and 30 kg/rai of urea application rate. Plant growth 
declined under 80% shading regardless of urea application rate. Culantro flowered 4 weeks after planting. The 
highest flowering percentage occurred under open field. Increased shading percentage resulted in lower 
flowering percentage and the plants did not flower under 70 and 80% shading. Flowering tended to increase 
when urea application rates increased.  
Keywords : Eryngium foetidum L., light intensity, urea, flowering 

 
บทคัดยอ 

ศึกษาการเจริญเติบโตและการออกดอกของผักชีฝร่ัง เมื่อพรางแสง 0 50 60 70 และ 80 เปอรเซ็นต และใหปุยยูเรีย
อัตรา 0 7.5 15 และ 30 กิโลกรัมตอไร พบวา การผลิตผักชีฝร่ังเพื่อบริโภคสดควรมีการพรางแสง ผักชีฝร่ังมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น 
เมื่อลดระดับการพรางแสงลงและใหปุยยูเรียในอัตราที่เพิ่มขึ้น โดยการพรางแสง 50 เปอรเซ็นตและใหปุยยูเรีย 30 กิโลกรัมตอไร ผักชี
ฝร่ังเจริญเติบโตดีที่สุด แตการเจริญเติบโตลดลงอยางเห็นไดชัด เมื่อพรางแสง 80 เปอรเซ็นตและใหปุยยูเรียทั้ง 4 อัตรา ผักชีฝร่ัง
ออกดอกเมื่ออายุ 4 สัปดาหหลังยายปลูก โดยเปอรเซ็นตการออกดอกสูงสุดเมื่อปลูกกลางแจงและลดลงเมื่อระดับการพรางแสงเพิ่ม
มากขึ้น ผักชีฝร่ังจะไมออกดอกเมื่อพรางแสง 70 และ 80 เปอรเซ็นต และการออกดอกมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามอัตราปุย  
คําสําคัญ : Eryngium foetidum L. ความเขมแสง ยูเรีย การออกดอก 

 
คํานํา 

ผักชีฝร่ัง (Eryngium foetidum L.) จัดอยูในวงศ Apiaceae มีถิ่นกําเนิดในเขตรอนชื้นของทวีปอเมริกา ใบมีกล่ินหอม 
ใชบริโภคสด เปนเครื่องปรุงรส และดับกล่ินคาว สรรพคุณทางสมุนไพร ใบชวยใหเจริญอาหาร รากสดใชกินเพื่อแกพิษแมงปอง 
แกปวดทอง สวนน้ําตมของใบและราก ใชดื่มแกไขหวัดใหญ ไขมาลาเรีย แกอาเจียน หรือแกทองเสีย (สถาบันการแพทยแผน
ไทย กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข. 2538; Jacquat และ Bertossa, 1990; Ramcharan, 1999)  

ผักชีฝร่ังสามารถเจริญเติบโตไดทั้งในพื้นที่ที่มีรมเงา พื้นที่กลางแจง หรือในพื้นที่ชื้นแฉะ โดยการปลูกในสภาพที่มีรม
เงา จะใหตนที่มีใบขนาดใหญ สีเขียวสด มีกล่ินหอม อีกทั้งยังออกดอกชาลง (Ramcharan, 1999) แตใบพืชจะบางและออนนุม  
(An และ Shangguan, 2008) ผักชีฝร่ังเปนพืชที่ใชประโยชนจากใบเปนหลัก การใชปุยยูเรียจึงมีผลตอทั้งการเจรญิเติบโต การใหผล
ผลิต และคุณภาพของใบ อยางไรก็ตาม ขอมูลเกี่ยวกับการปลูกและการใชปุยในผักชีฝร่ังมีคอนขางจํากัด โดยเฉพาะในประเทศ
ไทย ที่ยังไมมีการทดลองที่ชัดเจน ซึ่งกรมสงเสริมการเกษตร ไดแนะนําใหปลูกผักชีฝร่ัง โดยมีการพรางแสง 60-80 เปอรเซ็นต 
และใชปุยสูตร 20-20-0 ผสมสูตร 46-0-0 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร (http://www.2doae.go.th/library/vegetable/www/plant/ 
pugchee_f.htm) สวนการปลูกผักชีฝร่ังที่ Massachusetts สหรฐัอเมริกา Casey et al., (2004) พบวา การพรางแสง 40 
เปอรเซ็นต และใหปุยไนโตรเจน 90 กิโลกรัมตอแฮกตาร ใหผลผลิตดีที่สุด  สําหรับในการทดลองนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการ
เจริญเติบโตและการออกดอกของผักชีฝร่ัง เมื่อปลูกภายใตการพรางแสงและใหปุยยูเรียอัตราตางๆ 

 

                                                 
1 ภาควิชาเทคโนโลยกีารเกษตร และ 2 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ศนุยรังสติ   
 1 Department of  Agricultural Technology and 2 Department of Chemistry, Faculty of Science and Technology, Thammasat University, Rangsit Campus 
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อุปกรณและวิธีการ 
วางแผนการทดลองแบบ split plot มี 3 ซ้ํา โดยมี main plot คือ การพรางแสง ที่ระดับ 0 50 60 70 และ 80 

เปอรเซ็นต และ sub plot คือ ปุยยูเรีย โดยใหอัตรา 0 7.5 15 และ 30 กิโลกรัมตอไร  นําเมล็ดผักชีฝร่ัง จากบริษัททีเอสเอ จํากัด 
มาแชในน้ําอุนอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง จากนั้นนําเมล็ดไปวางบนกระดาษกรองที่ใหความชื้นและบรรจุใน 
petridish  แลวเก็บที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 วัน เมื่อรากงอกยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร ยายปลูกในพีทมอส 
และเมื่อตนกลาอายุ 38 วันหลังยายปลูกในพีทมอส ยายปลูกลงในกระถางขนาด 15 X 75 X 15 เซนติเมตร (กวาง X ยาว X สูง) 
จํานวน 3 กระถาง/ส่ิงทดลอง/ซ้ํา  ใชวัสดุปลูก คือ ทรายหยาบ ถานแกลบ ปุยคอก ใบกามปู หมัก และกาบมะพราวสับแบบเล็ก 
ผสมในอัตราสวน 1:1:1:2:2 โดยปริมาตร ตามลําดับ ในแตละกระถางปลูก 10 ตน ระยะปลูก 7 X 15 เซนติเมตร วางกระถางทั้ง 
3 กระถางติดกันในโรงเรือนพรางแสง 50 60 70 และ 80 เปอรเซ็นต สวนการพรางแสง 0 เปอรเซ็นต วางกระถางในแปลง
กลางแจง โรงเรือนพรางแสง มีขนาด 5 X 6 X 2 เมตร (กวาง X ยาว X สูง) ใชตาขายพรางแสงตามระดับที่กําหนด คลุมโรงเรือน
ทั้งดานบนและดานขาง โดยดานขางคลุมตาขายพรางแสงยาว 1.5 เมตรจากดานบน และเหลือชองวาง 0.50 เมตรจากพื้นดิน 
บันทึกความเขมแสงในแปลงปลูกและในโรงเรือนที่มีการพรางแสงในระดับตาง ๆ ในวันที่ฟาใส เวลาประมาณ 12.00-14.00 น. โดย
ใชเครื่อง illuminance meter Model 51002 ยี่หอ Yokogawa  ใหปุยยูเรียอัตรา 0 7.5 15 และ 30 กิโลกรัมตอไร โดยแบงใส 3 
ครั้ง เมื่อตนผักชีฝร่ังมีอายุ 1 3 และ 5 สัปดาหหลังยายกลา  

บันทึกขอมูล เมื่ออายุ 8 สัปดาหหลังยายกลา ดังนี้ ความสูงและน้ําหนักแหงของสวนเหนือดิน คา SPAD โดยใชเครื่อง 
chlorophyll meter รุน SPAD-502 ยี่หอ Minolta สวนจํานวนตนที่ออกดอก บันทึกทุก ๆ สัปดาหหลังยายกลา พรอมทั้งเด็ดชอดอก
ทิ้ง และคํานวณเปอรเซ็นตการเกิดดอกนํา ขอมูลมาวิเคราะหความแปรปรวนและเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี 
DMRT ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นต โดยใชโปรแกรม SAS version 6.12 
 

ผลและวิจารณ 
งานวิจัยนี้ปลูกผักชีฝร่ังในแปลงทดลองในชวงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2550 ซึ่งในแปลงปลูกกลางแจง มีความเขมแสง

เฉล่ีย 105,283 lux แตเมื่อพรางแสง 50 60 70 และ 80 เปอรเซ็นต ความเขมแสงเฉลี่ยลดลงเปน 37,842 26,725 17,988 และ 
8,800  lux  ตามลําดับ การปลูกผักชีฝร่ังโดยพรางแสง 0 50 60 70 และ 80 เปอรเซ็นต และใหปุยยูเรีย อัตรา 0 7.5 15 และ 30 
กิโลกรัมตอไร พบวา ผักชีฝร่ังมีความสูง คา SPAD และน้ําหนักแหงตนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ และมีอิทธิพลรวมอยางมี 
นัยสําคัญระหวางระดับการพรางแสงกับอัตราการใหปุย ผักชีฝร่ังจะมีการเจริญเติบโตเพิ่มมากขึ้นเมื่อลดการพรางแสงลงและใหปุย
ในอัตราที่เพิ่มขึ้น โดยการพรางแสง 50 เปอรเซ็นต และใหปุย 30 กิโลกรัมตอไร ผักชีฝร่ังมีน้ําหนักแหงตนสูงสุดและแตกตางอยาง 
มีนัยสําคัญกับส่ิงทดลองอื่น (Figure 1C) มีคา SPAD สูง ซึ่งแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญกับการปลูกกลางแจง (Figure 1B) 
ถึงแมวาการพรางแสง 60 และ 70 เปอรเซ็นต และใหปุย 30 กิโลกรัมตอไร ผักชีฝร่ังมีความสูงแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญกับ
การพรางแสง 50 เปอรเซ็นต และใหปุย 30 กิโลกรัมตอไร (Figure 1A) แตระดับการพรางแสงที่เพิ่มขึ้นดังกลาว ผักชีฝร่ังมีน้ําหนัก 
แหงตนต่ํากวามากและแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ อีกทั้งยังมีปริมาณคลอโรฟลลลดลงอีกดวย เนื่องจากที่ระดับความเขมแสงต่ํา  
ใบพืชจะบางลง ปริมาณคลอโรฟลลลดลง สีใบจะออนลง แตมีความออนนุมมากขึ้น (An และ Shangguan, 2008) จึงสงผลให
น้ําหนัก แหงของพืชลดลง สําหรับการพรางแสง 80 เปอรเซ็นต พบวา ทั้งความสูงและน้ําหนักแหงตน มีคาคอนขางต่ําและแตกตาง 
กันอยางมีนัยสําคัญกับการพรางแสงในระดับที่ลดลง และเมื่อใหปุยในทุกอัตราที่ระดับการพรางแสงขางตน ผักชีฝร่ังจะมีคาความสูง
และน้ําหนักแหงตนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ แสดงวาการพรางแสงมากเกินไปในระดับ 80 เปอรเซ็นต ความเขมแสงจะเปน
ปจจัยที่สําคัญในการจํากัดการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งสงผลตอการสังเคราะหแสงทําใหพืชสรางอาหารไดลดลง ดังนั้นที่ระดับการ
พรางแสงดังกลาวเมื่อใหปุยในอัตราที่เพิ่มขึ้น พืชจึงไมสามารถเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นได ซึ่งใหผลเชนเดียวกับงานทดลองในผักชีฝร่ัง 
(Casey et al., 2004) หรือ โหระพา (Chang et al., 2008) สวนการปลูกกลางแจง ความสูงมีคาต่ํากวาอยางมีนัยสําคัญกับ การ
พราง แสง 50 60 และ 70 เปอรเซ็นต ในทุกระดับของอัตราปุย อยางไรก็ตาม การปลูกกลางแจงกลับมีน้ําหนักแหงตนสูงกวา 
อยางมีนัยสําคัญกับการพรางแสง 60 และ 70 เปอรเซ็นต แตมีน้ําหนักแหงตนต่ํากวาอยางมีนัยสําคัญกับการพรางแสง 50 
เปอรเซ็นต ในทุกระดับของอัตราปุย   

ผักชีฝร่ังจะออกดอก ตั้งแตอายุ 4 สัปดาหหลังยายปลูก ตนที่ปลูกกลางแจงมีเปอรเซ็นตการออกดอกมากที่สุด และลดลง
เมื่อระดับการพรางแสงเพิ่มมากขึ้น (Figure 1D, 1E และ 1F) สวนการพรางแสง 70 และ 80 เปอรเซ็นต ผักชีฝร่ังจะไมออกดอก จะเห็น
ไดวาระดับความเขมแสงที่เพิ่มมากขึ้นจะสงผลใหผักชีฝร่ังออกดอกเร็วขึ้น ซึ่งใหผลสอดคลองกับ Casey et al., (2004) นอกจากนี้
เปอรเซ็นตการออกดอกมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามอัตราปุยที่เพิ่มขึ้น ผักชีฝร่ังที่ปลูกกลางแจง มีเปอรเซ็นตการออกดอกคอนขางสูงอยาง
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ตอเนื่อง ตั้งแตอายุ 4 สัปดาหหลังยายปลูก แมวาจะเด็ดดอกทิ้งในทุกๆ สัปดาหแลวก็ตาม การออกดอกจะสงผลใหการเจริญเติบโต
ทาง vegetative ของพืชลดลง เนื่องจากดอกเมื่อมีการผสมและพัฒนาไปเปนเมล็ดจะเปน sink ที่สําคัญกวาใบออน อาหารที่ได
จากการสังเคราะหแสงจึงถูกสงไปยังเมล็ดมากกวาที่จะสงไปเลี้ยงที่ใบ (Wien, 1997) ผักชีฝร่ังที่ปลูกกลางแจงจึงมีตนที่คอนขาง
แก ใบหนา เหนียว มีเส้ียนมาก โดยทั่วไปผักชีฝร่ังที่ปลูกในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะออกดอกตลอดทั้งป (Ekpong และ 
Sukprakarn, 2006) ดังนั้นการปลูกผักชีฝร่ังเพื่อบริโภคสวนของใบเปนหลัก จึงควรปลูกภายใตสภาพการพรางแสงที่เหมาะสม 
เนื่องจากสามารถชะลอการออกดอก และสงผลใหผักชีฝร่ังมีระยะการเจริญเติบโตทาง vegetative ยาวนานขึ้น (Wien, 1997) 
นอกจากนี้การเด็ดชอดอกทิ้งจะสงเสริมใหพืชมีการเจริญเติบโตทาง vegetative ดียิ่งขึ้น แตจะตองใชเวลาและแรงงานมาก 
Ramcharan (1999) รายงานวา ผักชีฝร่ังสามารถเจริญเติบโตไดทั้งในพื้นที่ที่มีรมเงา พื้นที่กลางแจง หรือในพื้นที่ชื้นแฉะ 
สําหรับในประเทศไทย กรมสงเสริมการเกษตร ไดแนะนําใหปลูกผักชีฝร่ังภายใตการพรางแสง ประมาณ 60-80 เปอรเซ็นต 
(http://www.2doae.go.th/library/vegetable/www/plant/pugchee_f.htm) และจากผลการทดลอง พบวา การปลูกผักชีฝร่ังเพื่อเก็บ
ผลผลิตสดควรปลูกในที่ที่มีการพรางแสง ซึ่งจะใหผลผลิตที่มีคุณภาพดีกวาการปลูกกลางแจง แตการพรางแสงมากเกินไปจะ
สงผลตอการเจริญเติบโตของพืชเชนกัน โดยการพรางแสง 50 เปอรเซ็นต และใหปุยยูเรีย 30 กิโลกรัมตอไร จะใหตนสูง ใบขนาด
ใหญสีเขียวสด ไมเปนเสี้ยน น้ําหนักมาก มีคุณภาพดี เหมาะตอการบริโภคสด แตจะเริ่มออกดอกเพิ่มขึ้น เมื่ออายุ 8 สัปดาหหลัง
ยายปลูก การพรางแสงมากเกินกวา 50 เปอรเซ็นต และใหปุยยูเรียในอัตราที่เพิ่มขึ้นจาก 0 เพิ่มเปน 7.5 15 และ 30 กิโลกรัมตอ
ไร ถึงแมพืชจะสูงและมีใบมากขึ้น ออกดอกนอยลง แตกลับมีการสะสมน้ําหนักแหงลดลง และถาพรางแสงถึง 80 เปอรเซ็นต พืช
จะมีการเจริญเติบโตนอยมากในทุกระดับของอัตราปุย จะเห็นไดวา การลดระดับการพรางแสงลง ผักชีฝร่ังจะมีการเจริญเติบโตดีขึ้น 
ซึ่งใหผลสอดคลองกับ Casey 3et al., (2004) ที่รายงานวา การพรางแสง 20 เปอรเซ็นต ผักชีฝร่ังมีน้ําหนักตนสูงกวาการ พรางแสง 
40 เปอรเซ็นต แตเนื่องจากเมื่อความเขมแสงลดลงการออกดอกจะเกิดชาลง ซึ่งจะชวยประหยัดแรงงานในการเด็ดดอก และให
ใบที่มีคุณภาพดี จึงแนะนําใหปลูกผักชีฝร่ังโดยพรางแสง 40 เปอรเซ็นต อยางไรก็ตาม Casey et al., (2004) ไมไดรายงาน
เกี่ยวกับความเขมแสงในชวงที่มีการทดลอง สวนการปลูกกลางแจง แมวาพืชจะเจริญเติบโตไดดี แตไมเหมาะในการผลิตเพื่อ
บริโภคสด เนื่องจากออกดอกเร็ว ใบหนาและเหนียว ไมเปนที่ตองการของตลาด (Ramcharan, 1999) 

ผักชีฝร่ังเปนพืชที่ใชประโยชนจากใบ จึงตองการธาตไุนโตรเจนในปริมาณมาก การใหธาตุอาหารในอัตราที่เพียงพอ พืช
จะมีการเจริญเติบโตสูงสุดและคงระดับนี้ตอไปแมวาจะใหธาตุอาหารในอัตราที่เพิ่มขึ้น แตเมื่อเพิ่มธาตุอาหารมากเกินกวาอัตรา
ที่เพียงพอ พืชจะมีการเจริญเติบโตลดลง เนื่องจากธาตุอาหารมีความเขมขนมากจนเปนพิษ (ยงยุทธ, 2546) สําหรับในการ
ทดลองนี้ การใหปุยยูเรีย อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร ผักชีฝร่ังมีการเจริญเติบโตสูงสุดทั้งความสูง และน้ําหนักแหงตนในทกุระดับของ
การพรางแสง ซึ่งการใหปุยในอัตราดังกลาวอาจจะเปนระดับที่เพียงพอหรือไมเพียงพอตอการเจริญเติบโตของผักชีฝร่ัง ดังนั้นจึงควร
มีการศึกษาการใหปุยยูเรียในอัตราที่สูงเกินกวา 30 กิโลกรัมตอไร เพื่อพิสูจนหาอัตราที่เพียงพอและเหมาะสมกับผักชีฝร่ังตอไป 
สําหรับการใหปุยไนโตรเจนกับผักชีฝร่ัง Casey et al., (2004) รายงานวา การใชปุยแอมโมเนียมไนเตรต อัตรา 90 กิโลกรัมตอ
แฮกตาร หรือ 14.4 กิโลกรัมตอไร สงผลใหผักชีฝร่ังเจริญเติบโตไดดีที่สุด สวนการปลูกในประเทศไทย กรมสงเสริมการเกษตร 
แนะนําใหใชปุยสูตร 20-20-0 ผสมกับปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร (http://www.2doae.go.th/library/vegetable/www/ 
plant/pugchee_f.htm) 
 

สรุป 
1. การผลิตผักชีฝร่ังเพื่อบริโภคสดควรมีการพรางแสง ผักชีฝร่ังมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นเมื่อลดการพรางแสงลงและใหปุยยูเรียใน
อัตราที่เพิ่มขึ้น โดยการพรางแสง 50 เปอรเซ็นต และใหปุยยูเรีย 30 กิโลกรัมตอไร ผักชีฝร่ังเจริญเติบโตดีที่สุด ใหตนสูง ใบใหญสี
เขียวสด น้ําหนักมาก แตการเจริญเติบโตลดลงอยางเห็นไดชัด เมื่อพรางแสง 80 เปอรเซ็นต และใหปุยยูเรียทั้ง 4 อัตรา 
2. ผักชีฝร่ังออกดอก เมื่ออายุ 4 สัปดาหหลังยายปลูก โดยเปอรเซ็นตการออกดอกสูงสุดเมื่อปลูกกลางแจงและลดลงเมื่อระดับการ
พรางแสงเพิ่มมากขึ้น ผักชีฝร่ังจะไมออกดอกเมื่อพรางแสง 70 และ 80 เปอรเซ็นต และการออกดอกมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามอัตราปุย  
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Figure 1  Plant growth at 8 weeks after planting and flowering of culantro grown under 0, 50, 60, 70 and 80%  

  shading and 0, 7.5, 15 and 30 kg/rai of urea application rates. A: shoot height, B: SPAD value, C: shoot  
dry weight , D: flowering percentage under 0% shading, E: flowering percentage under 50% shading    
and F: flowering percentage under 60% shading 
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การเปรียบเทยีบสูตรอาหารที่เหมาะสมในการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อมันสําปะหลัง 
The Comparative Study on an Appropriate Medium for in vitro Growth of Cassava 

(Manihot esculenta Cratz) 
 

สุธาทิพย อํานวยสิน1 โชคพิศิษฐ เทพสิทธา1 และ กลุนาถ อบสุวรรณ1 
Umnouysin, S. 1, Thepsithar, C. 1 and Obsuwan, K. 1 

 
Abstract 

Cassava is an important economic crop as well as an energy crop in Thailand. Therefore, the demand of 
stem cuttings for propagation is remarkably increased. In vitro culture is the best techniques for a large scale 
plant propagation in the short period of time. The objective of this study was to investigate the proper media for 
the growth of node and shoot-tip of cassava cv. Kasetsart 50 (KU 50).  Nodes and shoot-tips of cassava cv. KU 50 
cultured on semi-solid Murashige and Skoog (MS), Almehdi and Parfitt (AP) and Woody Plant Medium (WPM) 
medium compared with modified MS, AP and WPM medium supplemented with 10 mg/L adenine sulfate. It was 
found that modified WPM semi-solid media supplemented with 10 mg/L adenine sulfate gave the significantly 
highest growth rate for both nodes and shoot-tip culture significantly.  
Keywords : cassava, micropropagation, adenine sulfate, node, shoot-tip  
 

บทคัดยอ 
 มันสําปะหลังเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของไทย และเปนพืชพลังงานที่กําลังไดรับความนิยมในปจจุบัน ทําใหมีความ
ตองการทอนพันธุสําหรับใชในการขยายพันธุมากขึ้น การขยายพันธุโดยใชเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเปนวิธีที่ทําใหไดตน
พันธุจํานวนมากในระยะเวลาอันรวดเร็ว วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้คือหาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการทําใหเนื้อเยื่อสวนขอ 
และปลายยอดของมันสําปะหลังสายพันธุเกษตรศาสตร 50 (KU 50) เจริญเติบโตไดดีที่สุด การทดลองเลี้ยงขอและยอดมัน
สําปะหลังสายพันธุ KU 50 ในอาหารกึ่งแข็งสูตร  Murashige และ Skoog (MS), Almehdi และ Parfitt (AP) และ Woody 
Plant Medium (WPM) เปรียบเทียบกับอาหารกึ่งแข็งสูตร MS, AP และ WPM ดัดแปลงที่มีการเติมอะดีนีนซัลเฟต 10 มิลลิกรัม
ตอลิตร พบวาการเพาะเลี้ยงในอาหารกึ่งแข็งสูตร WPM ดัดแปลงทําใหเนื้อเยื่อสวนขอและสวนยอดมีการเจริญเติบโตดีที่สุด 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
คําสําคัญ : มันสําปะหลัง การขยายพันธุโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อะดีนีนซัลเฟต  ขอ ปลายยอด  

 
คํานํา  

มันสําปะหลัง (Manihot esculenta Cratz) อยูในวงศ Euphorbiaceae เปนไมพุมที่มีอายุหลายป รากเปนรากสะสม
อาหาร (ศูนยวิจัยพืชไรระยอง, 2537) นํามาทําเปนอาหาร และเปนวัตถุดิบสําหรับการแปรรูปในระดับอุตสาหกรรมเพื่อใชใน
ประเทศและสงออกไปยังตางประเทศ ไดแก แปงมันสําปะหลัง มันเสน มันอัดเม็ด และการผลิตเอทานอลเพื่อนํามาทําแกส
โซฮอล (กลาณรงค และคณะ, 2551) จากความสําคัญของมันสําปะหลังที่กลาวมาทําใหมีความตองการมันสําปะหลังที่ให
ผลผลิตและปริมาณแปงสูง จึงมีความจําเปนตองขยายพันธุมันสําปะหลังเพื่อใหเพียงพอตอความตองการและเพื่อประโยชนใน
การปรับปรุงพันธุ ซึ่งการขยายพันธุดวยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะทําใหไดมันสําปะหลังที่ตรงตามสายพันธุจํานวนมากในเวลา
อันรวดเร็ว            
 เนื่องจากมันสําปะหลังสายพันธุเกษตรศาสตร 50 (KU 50) มีลักษณะเดนที่สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดดี 
ทรงตนสูง ปฏิบัติดูแลรักษางาย ตนพันธุแข็งแรง มีความงอกดีและและเก็บรักษาไดนาน ผลผลิตคุณภาพสูงและคุณภาพดี ทํา
ใหไดปริมาณแปงสูง (ศูนยวิจัยพืชไรระยอง, 2537) และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันสําปะหลังในแตละพันธุใชสูตรอาหารและสาร
เรงการเติบโตตางกัน จึงเปนที่มาของการศึกษาในครั้งนี้ 
                                                 
1 ภาควิชาชีววทิยา คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยศิลปากร ต.สนามจันทร อ.เมือง  จ.นครปฐม 73000 
1 Department of Biology, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakorn Pathom 73000. 
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อุปกรณและวิธีการทดลอง   
นําเนื้อเยื่อสวนขอและปลายยอดมันสําปะหลังสายพันธุเกษตรศาสตร 50 (KU 50) ที่เพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อมา

เล้ียงบนอาหารสังเคราะหตามสูตรของ Murashige และ Skoog, (1962) (MS), Almehdi และ Parfitt, (1986) (AP) และ Lloyd 
และ McCown, (1980)  

 
Table 1 Three different medium used for in vitro propagation of cassava 
 

                                       Treatments                      adenine sulfate (mg/l)            
                                         1. MS                               0          
                                         2. AP                 0                  
                                         3. WPM                                           0           
                                         4. MS                              10                
                                         5. AP                 10               
                                         6. WPM                            10               

 
อาหารทั้งหมดปรับ pH เทากับ 5.7 (ปรับดวย KOH 1 N หรือ HCl1 N) นึ่งฆาเชื้อที่ อุณหภูมิ 121 °C เปนเวลา 15 

นาที 
ทําการทดลองสูตรละ 10 ซ้ํา ทั้งสวนของขอและปลายยอด เพาะเลี้ยงในที่ไดรับแสงสวางจากหลอดฟลูออเรสเซนตที่

มีความเขมแสงเฉลี่ย 30-35 µmol.m-2.s-1 เปนเวลา 16 ชั่วโมงตอวัน และมีอุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 25±2 องศาเซลเซียส  
ทําการบันทึกผลหลังจากเพาะเลี้ยงเปนเวลา 3 สัปดาห บันทึกลักษณะการเจริญเติบโต เปรียบเทียบในแตละสูตร นํา

ขอมูลที่ไดมาวิเคราะหทางสถิติโดยวิธี Duncan’s new multiple range test ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นต 
 

ผล  
การศึกษาการเจริญเติบโตเมื่อเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสวนขอและปลายยอดของมันสําปะหลังสายพันธุเกษตรศาสตร 50  

พบวาอาหารกึ่งแข็งสูตรที่  WPM ที่เติมอะดีนีนซัลเฟต 10 มิลลิกรัมตอลิตร มีการเจริญเติบโตสูงที่สุด ในดานความสูง และ
น้ําหนักสด โดยมีความสูงเฉลี่ย 1.54 และ 2.79 เซนติเมตร และน้ําหนักสด 0.0649 และ 0.1086 กรัม ตามลําดับ (Table 2, 3 
และ Figure 1) 

 
Table 2 Growth and development of Cassava’s node culture on different media for 3 weeks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 
 
 

node Treatments 
height (cm.)  Root number 

(root) 
root length (cm.) fresh weight (g)  

1 0.70 ± 0.12 cd 1.3 ± 0.45 bcd 2.83 ± 0.74 abc 0.0312 ± 0.0066 cd 
2 0.55 ± 0.09 d 0.9 ± 0.18 cd 1.63 ± 0.51 cd 0.0220 ± 0.0038 d 
3 0.64 ± 0.11 cd 0.5 ± 0.17 d 0.73 ± 0.39 d 0.0383 ± 0.0085 bcd 
4 1.03 ± 0.18 bc 1.5 ± 0.37 abc 4.37 ± 0.75 a 0.0567 ± 0.0090 ab 
5 1.39 ± 0.21 ab 2.3 ± 0.34 a 2.37 ± 0.29 bcd 0.0464 ± 0.0052 abc 
6 1.54 ± 0.16 a 1.9 ± 0.31 ab 3.53 ± 0.82 ab 0.0649 ± 0.0096 a 
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Table 3 Growth and development of Cassava’s shoot-tip culture on different media for 3 weeks 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
วิจารณผล 

เมื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของมันสําปะหลังที่เพาะเลี้ยงจากสวนขอ และสวนปลายยอดในอาหารสูตรตางๆที่
เติมและไมเติมอะดีนีนซัลเฟตพบวา การเพาะเลี้ยงในอาหารกึ่งแข็งสูตร MS, AP และ WPM ที่เติมอะดีนีนซัลเฟต 10 มิลลิกรัม
ตอลิตร มีการเจริญเติบโตดีกวาการเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS, AP และ WPM ที่ไมเติมอะดีนีนซัลเฟต โดยมีความสูงตน 
จํานวนราก ความยาวราก และ น้ําหนกัสด สูงกวา สอดคลองกับการทดลองของ Menhenett (1970) พบวาอะดีนีนซัลเฟตสง
เสริมการเกิดราก และตายอดจากชิ้นเนื้อเยื่อใบของบีโกเนียเร็กซ นอกจากนี้อะดีนีนซัลเฟตยังชวยเพิ่มจํานวนยอดรวมเฉลี่ยใน
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตนหนาวัวอีกดวย (Kunisaki, 1980) ซึ่งอะดีนีนซัลเฟตจะชวยกระตุนการเจริญของเซลลและทําใหการ
เกิดยอดดีขึ้น เนื่องจากอาจเปนแหลงของไนโตรเจนทําใหสงเสริมการเจริญเติบโตของพืช (Menhenett, 1970)     

 
สรุป  

มันสําปะหลังสายพันธุเกษตรศาสตร 50 ที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสวนขอและปลายยอดในอาหารสูตรตางๆที่
เติมอะดีนีนซัลเฟตและอาหารสูตรที่ไมเติมอะดีนีนซัลเฟต พบวาในอาหารสูตรที่เติมอะดีนีนซัลเฟตทุกสูตรมีการเจริญเติบโต
ดีกวาการเพาะเลี้ยงในอาหารสูตรที่ไมเติมอะดีนีนซัลเฟต และพบวามีความสูง ความยาวราก และน้ําหนักสดสูงสุดเมื่อ
เพาะเลี้ยงในอาหารสูตร WPM ที่เติมอะดีนีนซัลเฟต 10 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร 
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Shoot tip Treatments 
height (cm.)  Root number 

(root) 
root length (cm.)  fresh weight (g) 

1 1.43 ± 0.15 c 2.4 ± 0.34 cd 5.23 ± 0.46 a 0.0700 ± 0.0098 bc 
2 1.99 ± 0.23 b 3.2 ± 0.29 bc 2.14 ± 0.23 b 0.0451 ± 0.0041 cd 
3 0.89 ± 0.08 d 1.4 ± 0.34 d 1.97 ± 0.54 b 0.0370 ± 0.0068 d 
4 1.69 ± 0.23 bc 2.8 ± 0.49 c 6.02 ± 0.47 a 0.0988 ± 0.0155 a 
5 2.52 ± 0.16 a 4.6 ± 0.40 a 2.82 ± 0.20 b 0.0816 ± 0.0043 ab 
6 2.79 ± 0.21 a 4.1 ± 0.55 ab 5.46 ± 0.48 a 0.1086 ± 0.0097 a 
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              Figure 1 (A) Growth and development of in vitro node culture of cassava ‘KU50’ on different media  
                               (B) Growth and development of in vitro shoot tip culture of cassava ‘KU50’ on different media   
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การตอบสนองทางสรีระของถั่วเหลืองพันธุ 5E และ KKU 35 ในสภาวะเครียดเกลือ 
Physiological Responses of Soybeans (var. 5E and KKU 35) to Salt Stress 

 
อโนมา ดงแสนสขุ1 สดุดี วรรณพัฒน1 บรรยง ทุมแสน1 และปรีชา ม่ังพรอม1 

Dongsansuk, A.1, Wanapat, S.1, Tumsan, B.1 and Mungprom, P.1   
 

Abstract 
Physiological responses of soybeans (var. 5E and KKU35) to salinity stress were studied. Two soybean 

varieties were grown in the greenhouse and watered with salt solution at 0 (control) and 200 mM NaCl for 7 days 
during the vegetative period. The objective of this work was to study the effect of salt stress on shoot and root 
growth, as well as K+ and Na+ content and K+/Na+ ratio in leaves and roots. Plant height, leaf area, and shoot dry 
weight of 2 soybean varieties was decreased by 200 mM NaCl. Meanwhile root dry weight was increased by the 
salinity treatment. In addition, root/ shoot ratio was increased by the salinity treatment. This indicated that salinity 
induced increase the roots for water uptake and reduce the shoots. The concentration of K+ and Na+ in leaves was 
increased by the salinity treatment, but the salinity treatment showed lower value of K+ and Na+ in root than the 
control. However, the K+/Na+ ratio in roots and leaves decreased when soybean were grown in the salinity 
treatment. Results show that under salinity stress with NaCl solution, NaCl increased Na+ and decreased K+ levels 
in plant. 
Keywords : salinity stress, NaCl, Soybean, K+/ Na+ ratio 
  

บทคัดยอ 
การศึกษาการตอบสนองทางสรีระบางประการของถั่วเหลือง 2 พันธุ คือ พันธุ 5E และ KKU35 ในสภาวะเครียดเกลือ 

โดยทําการปลูกถั่วเหลืองในสภาพโรงเรือน และทําการรดสารละลายเกลือที่ความเขมขน 0 และ 200 mM NaCl เปนเวลา 7 วัน 
ในระยะที่ถั่วเหลืองมีการเจริญเติบโตทางกิ่งใบ (vegetative phase) เพื่อทําการศึกษาผลของสภาวะเครียดเนื่องจากความเค็ม
ตอการเจริญเติบโตของสวนยอดและราก และปริมาณโพแทสเซียม (K) และโซเดียม (Na) รวมทั้งอัตราสวนของ K/Na ในใบ
และราก ผลการทดลองพบวาความสูง, พื้นที่ใบและน้ําหนักแหงสวนยอดของถั่วเหลืองทั้งสองพันธุลดลงทั้งในกลุมที่รดดวย 
200 mM NaCl แตน้ําหนักแหงสวนรากเพิ่มสูงขึ้น และเมื่อทําการหาสัดสวนของรากและสวนยอดพบวาการใหสารละลายเกลือ
ทําใหสัดสวนของรากและสวนยอดของถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเกิดเนื่องจากพืชมีการเพิ่มปริมาณรากเพื่อเพิ่มการหาน้ําในดิน
ใหมากขึ้นจึงลดการเจริญของสวนยอดลง สวนการศึกษาปริมาณ K+ และ Na+ ในใบพบวามีแนวโนมเพิ่มขึ้นเมื่อพืชไดรับความ
เค็ม แตปริมาณ K+ และ Na+ ในรากมีแนวโนมลดต่ําลงเมื่อพืชไดรับความเค็ม และพบวาอัตราสวนของ K+ และ Na+ ในสวน
ของรากและใบลดต่ําลงเมื่อพืชอยูภายใตสภาวะความเค็ม แสดงใหเห็นวาในสภาวะความเครียดเกลือจากสารละลายเกลือ 
NaCl ชักนําใหพืชมีการเพิ่มปริมาณ Na+  และ ลดปริมาณ K+ 
คําสําคัญ: สภาวะเครียดเกลือ โซเดียมคลอไรด ถั่วเหลือง อัตราสวนของ K+/ Na+ 
 

คํานํา 
พื้นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีความเค็มตั้งแต 4 dS/m จนกระทั่งคามากกวา 16 dS/m 

ซึ่งถือวาเปนดินเค็มจัด การแกไขดินเค็มจะทําโดยวิธีลางเกลือจากดินแตตองลงทุนสูงเพราะจะตองมีระบบการชลประทานและ
ระบบระบายน้ํารวมกัน แตอีกวิธีหนึ่งที่ใชในการจัดการแกไขดินเค็มซึ่งไมยุงยากและลงทุนต่ําคือ การปลูกพืชทนเค็มที่มีคุณคา
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งขาวถือวาเปนพืชเศรษฐกิจที่มีการปลูกมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะมีการปลูกในพื้นที่ที่เปน
ดินปกติรวมถึงดินเค็มที่ระดับความเค็มระหวาง 4-16 dS/m ในระบบการปลูกขาวจะมีการปลูกพืชหมุนเวียนเปนพืชรอง
อยางเชน ถั่วเหลืองและพืชตระกูลถั่วอื่น ๆ ซึ่งถั่วเหลืองเปนพืชหนึ่งที่นิยมปลูกหลังจากทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตขาวถือเปนการ
ปลูกพืชหลังนาและเปนพืชที่ทางการคัดเลือกและแนะนําปลูกในพื้นที่ดินเค็ม แตถึงอยางไรขอมูลเกี่ยวกับการปลูกถั่วเหลืองใน
                                                 
1 ภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002 
1 Department of Plant Science and Agicultural Resources, Faculty of  Agriculture, Khon Kaen University, Khon Kaen 40002 
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สภาพดินเค็มรวมถึงผลกระทบและการตอบสนองในดานการเจริญเติบโต สรีระและผลผลิตยังไมชัดเจน ดังนั้นการศึกษาในครั้ง
นี้จึงศึกษาผลของความเค็ม โดยใชสารละลาย NaCl ตอการเจริญเติบโตของสวนยอดและราก ปริมาณโพแทสเซียม (K+) และ
โซเดียม (Na+) รวมถึงอัตราสวนของ K+/Na+ ในใบและรากของถั่วเหลืองพันธุ 5E และ KKU 35 เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานและ
นําไปประยุกตใชในการปรับปรุงพันธุพืชใหทนตอสภาพดินเค็ม 
  

อุปกรณและวิธีการ 
การปลูกถั่วเหลืองในสภาพโรงเรือน 
 ปลูกถั่ ว เหลื อ งพั นธุ  5E และ  KKU35 ในกระถาง  ณ  โ ร ง เ รื อนปฏิบั ติ ก า รกลาง  คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อถั่วเหลืองอายุ 45 วัน ทําการรดดวยสารละลาย NaCl ที่ความเขมขน 0 และ 200 mM ปริมาตร 90 
มิลลิลิตร เปนเวลา 7 วัน แลวนําตนถั่วเหลืองทั้งสองพันธุมาศึกษาลักษณะทางสรีระ 
การวัดการเจริญเติบโตของถั่วเหลือง 

นําตนถั่วเหลืองที่รดดวยสารละลาย NaCl ที่ความเขมขน 0 และ 200 mM เปนเวลา 7 วัน มาวัดพื้นที่ใบ วัดความสูง
ของตนและเก็บตัวอยางเนื้อเยื่อสวนยอดและรากของถั่วเหลืองมาอบแหงที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ชั่วโมงและ
นําตัวอยางที่อบแหงมาชั่งน้ําหนักเพื่อหาน้ําหนักแหง 
การวัดปริมาณโพแทสเซียม (K+) และโซเดียม (Na+) 

เก็บตัวอยางเนื้อเยื่อใบและรากของตนถั่วเหลืองที่รดดวยสารละลาย NaCl ที่ความเขมขน 0 และ 200 mM เปนเวลา 
7 วัน มาวัดปริมาณโพแทสเซียม (K+) และโซเดียม (Na+) ซึ่งมีวิธีการดังนี้คือ นําตัวอยางเนื้อเยื่อใบและรากมาอบแหงที่
อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ชั่วโมง นําตัวอยางที่อบแหงมาชั่งน้ําหนักเพื่อหาน้ําหนักแหง และบดใหละเอียด ชั่ง
ตัวอยาง 0.5 กรัม ใสใน Erlenmeyer flask ขนาด 50 มิลลิลิตร เติมสารละลายกรดไนตริก 10 มิลลิลิตร และกรดเปอรคลอริก 5 
มิลลิลิตร นําไปยอยบนเตายอยตัวอยาง ที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส จนกระทั่งเกิดกลุมควันสีขาว แสดงวาขั้นตอนการยอย
เกิดขึ้นอยางสมบูรณทิ้งไวใหเย็น และนําสารละลายเทลงใน Volumetric flask ขนาด 100 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรดวยน้ํากลั่น 
กรองดวยกระดาษกรองเบอร 5  และนําสารละลายไปวิเคราะหหาธาตุโพแทสเซียม (K+) และโซเดียม (Na+) ดวยเครื่อง Flame 
photometer 
การวิเคราะหขอมูล 
 วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใช  t-test  ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร SPSS version 11.5  
  

ผล 
 การศึกษาการเจริญเติบโตและปริมาณโพแทสเซียม (K+) โซเดียม (Na+) และอัตราสวนของ K+/Na+ ของถั่วเหลือง
พันธุ 5E และ KKU35 ที่รดดวยสารละลาย NaCl ที่ระดับความเขมขน 0 (กลุมควบคุม) และ 200 mM (กลุมทดลอง) เปนเวลา 
7 วัน พบวาพื้นที่ใบและความสูงของถั่วเหลืองพันธุ 5E และ KKU35 ในกลุมทดลองมีคาต่ํากวากลุมควบคุม ซึ่งพื้นที่ใบมีคา
เทากับ 8.12 และ 7.85 cm2 และความสูงมีคาเทากับ 41.1 และ 27.4 cm. ตามลําดับ (Figure 1 และ 2) น้ําหนักแหงสวนยอด
ของถั่วเหลืองทั้งสองพันธุในกลุมทดลองต่ํากวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตพบวาน้ําหนักแหงสวนรากในกลุม
ทดลองสูงกวากลุมควบคุม นอกจากนั้นสัดสวนของสวนรากและสวนยอดถั่วเหลืองพันธุ 5E และ KKU35 ในกลุมทดลองมีคา
สูงกวากลุมควบคุม ซึ่งมีคาเทากับ 1.08 และ 0.97 ตามลําดับ (Table 1) ปริมาณ K+ ในใบถั่วเหลืองทั้งสองพันธุที่รดดวย
สารละลาย 200 mM NaCl มีคาสูงกวาที่รดดวยน้ํา  สวนปริมาณ Na+ ในใบถั่วเหลืองพันธุ 5E และ KKU35 ในกลุมทดลองมี
คาสูงประมาณ 6 และ 79 เทาของกลุมควบคุม ตามลําดับ แตปริมาณ K+ และ Na+ ในรากที่รดดวยสารละลาย 200 mM NaCl 
มีคาต่ํากวาที่รดดวยน้ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนั้นอัตราสวนของ K+/Na+ ในใบถั่วเหลืองพันธุ 5E และ KKU35 
ของกลุมควบคุมมีคาสูงประมาณ 47 และ  49 เทาของกลุมทดลองตามลําดับ และอัตราสวนของ K+/Na+ ในรากถั่วเหลืองทั้ง
สองของกลุมควบคุมมีคาสูงประมาณ 4 และ 2.5 เทาของกลุมทดลอง ตามลําดับ (Table 2)   
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Figure 1 Leaf area of soybeans var. 5E and KKU35  
                after treated with 0 and 200 mM NaCl for 7  
                days. Vertical bar indicate SE 
                (n = 5) 

Figure 2 Height of soybeans var. 5E and KKU35 after  
               treated with 0 and 200 mM NaCl for 7 days.  
               Vertical bar indicate SE 
               (n = 5) 

 
 
Table 1 Dry weight (DW) of shoots, roots and root/shoot ratio of soybeans var. 5E and KKU35 after treated with  
 0 and 200 mM NaClfor 7 days. 
 

Varieties Treatment DW of shoots (g) DW of roots (g) Root/shoot 
5E 0 mM NaCl 3.60 ± 0.12a 2.59 ± 0.04a 0.72 ± 0.03a 

 200 mM NaCl 2.59 ± 0.03b 2.79 ± 0.03b 1.08 ± 0.02b 
KKU35 0 mM NaCl 3.24 ± 0.17a 2.36 ± 0.04a 0.74 ± 0.04a 

 200 mM NaCl 2.74 ± 0.02b 2.65 ± 0.02b 0.97 ± 0.01b 
 

Values are mean ± SE (n = 5). Different letters in columns of values indicate statistically different means at P ≤ 0.05. 
  
 

Table 2 Concentration of K+, Na+ and K+/Na+ ratio of leaf and root soybeans var. 5E and KKU35 after treated with  
 0 and 200 mM NaCl for 7 days. 
 

Leaves ion concentration  Roots ion concentration Varieties Treatment 
K+ (%) Na+ (%) K+/Na+ K+ (%) Na+ (%) K+/Na+ 

5E 0 mM NaCl 2.78 ± 0.07a 0.65 ± 0.50a 37.84 ± 0.05a 1.28 ± 0.11a 1.01 ± 0.05a 1.26 ± 0.07a 
 200 mM NaCl 3.23 ± 0.15a 4.20 ± 0.36b 0.79 ± 0.05b 0.29 ± 0.06b 0.89 ± 0.15b 0.32 ± 0.01b 

KKU35 0 mM NaCl 3.43 ± 0.15a 0.04 ± 0.01a 81.31 ± 8.7a 1.10 ± 0.20a 1.05 ± 0.13a 1.02 ± 0.05a 
 200 mM NaCl 5.19 ± 0.06b 3.17 ± 0.14b 1.65 ± 0.09b 0.28 ± 0.01b 0.70 ± 0.07a 0.41 ± 0.05b 
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Values are mean ± SE (n = 5). Different letters in columns of values indicate statistically different means at P ≤ 0.05 
 

วิจารณผล 
ถั่วเหลืองพันธุ 5E และ KKU35 ที่รดดวยสารละลาย 200 mM NaCl เปนเวลา 7 วัน มีพื้นที่ใบ ความสูง และน้ําหนัก

สวนยอดต่ํากวาถั่วเหลืองที่รดดวยน้ํา แตมีน้ําหนักแหงสวนรากสูงกวาถั่วเหลืองที่รดดวยน้ํา แสดงวาถั่วเหลืองพันธุ 5E และ 
KKU35 เมื่ออยูในสภาวะความเค็มการเจริญเติบโตของสวนใบ ลําตนและยอดของถั่วเหลืองลดลงแตคาสัดสวนของรากและ
ยอดเพิ่มขึ้นซึ่งสอดคลองกับรายงานของ Mohammad et.al. (1998) ซึ่งรายงานวาการเจริญเติบโตของมะเขือเทศในสภาวะ
ความเค็ม มีน้ําหนักสวนยอด ความสูงและจํานวนใบลดลง และสอดคลองกับรายงานของ Meloni et.al. (2001)  ที่พบวาฝาย
ในสภาวะความเค็มมีสวนยอดและการเจริญเติบโตของใบลดลงแตมีการเพิ่มของสัดสวนของรากและยอด ปริมาณ K+ และ Na+ 
ในใบของถั่วเหลืองเมื่ออยูในสภาวะความเค็มสูงขึ้นแตในรากพบวามีปริมาณ K+ และ Na+ ลดต่ําลง ซึ่งตางจากรายงานของ  
Khan et. al. (1999) และ Khan (2001) ที่พบวา พืชหลายชนิดเมื่ออยูภายใตสภาวะความเค็มจะมีการชักนําใหปริมาณ Na+ 
เพิ่มขึ้นแตปริมาณ K+ลดลง นอกจากนั้นจากผลการทดลองอัตราสวนของ K+/Na+ ในใบและรากที่สภาวะความเค็มมีคาต่ํากวา
สภาวะปกติ แสดงวาในสภาวะความเค็มธาตุ K+จะเกิดการแขงขันการถูกดูดซับกับธาตุอาหารชนิดอื่น จึงสงผลทําใหมีปริมาณ 
K+ ในเนื้อเยื่อพืชนอยกวาปริมาณ Na+ จึงทําใหอัตราสวนของ K+/Na+ อยูในระดับต่ํา และการที่มีปริมาณ Na+ ในเนื้อเยื่อพืชสูง 
โดยเฉพาะที่ใบจะสงผลทําใหกระบวนการทํางานของเอนไซมภายในเซลลถูกยับยั้งโดยเฉพาะเอนไซมที่เกี่ยวกับการสังเคราะห
ดวยแสง จึงทําใหการเจริญเติบโตในสวนตาง ๆ ของพืชนอยลงเนื่องจากไดรับอาหารไมเพียงพอเพื่อใชสําหรับกระบวนการ
เจริญเติบโตของพืช 

 
สรุป 

เมื่อถั่วเหลืองพันธุ 5E และ KKU35 อยูในสภาวะความเครียดเกลือมีการตอบสนองทางสรีระดังนี้คือ ถั่วเหลืองจะมี
การเจริญเติบโตทางใบ ลําตน ลดลงแตจะเพิ่มการเจริญของราก และพบวาภายใตสภาวะความเค็มถั่วเหลืองจะมีปริมาณ K+ 
และ Na+ ในใบสูงกวาสภาวะปกติ แตในทางตรงกันขามในสวนของรากถั่วเหลืองที่สภาวะความเค็มจะมีปริมาณ K+ และ Na+ 
ต่ํากวาสภาวะปกติ นอกจากนั้นคาอัตราสวนของ K+/Na+ ในใบและรากถั่วเหลืองทั้งสองพันธุในสภาวะความเครียดเกลือต่ํา
กวาสภาวะปกติ  
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อิทธิพลของวันปลูกและระยะปลูกตอผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพนัธุฟาทะลายโจร 
Effect of Planting Date and Spacing on Seed Yield and Quality of Andrographis paniculata  

(Burm. f.) Wall. ex Nees) 
 

พชริดา แขงขนั 1 และ ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา 1* 

Kaengkan, P.1 and Paisooksantivatana, Y. 1* 

 
Abstract 

 The major problem for Andrographis paniculata or Creat production is a lack of sources for good quality 
seeds for farmers. This experiment aims at determining the suitable planting date and spacing on seed yield and 
seed quality of Creat. The experiment was conducted in April 20, July 7, 2006 and January 7, 2007 using 50x20, 
50x30, 50x40, 75x20, 75x30 and 75x40 cm spacing at Pakchong Research Station, Pakchong district, 
Nakhonratchasima province. Regard to plant growth, the planting date of January 7, 2007 gave the highest plant 
canopy (67.60 cm height and 63.61 cm width). The highest seed yield obtained from the crops sown at April 20, 
2006 (1.0892 g/plant) and January 7, 2007 (0.8569 g/plant) do not singnificantly differ. The crop sown at April 20, 
2006 had significantly highest 1,000 seed weight (1.3646 g).  Planting date of January 7, 2007 gave the highest 
germination percentage (43.83%). Plant grown at 75x40 cm gave highest seed yield per plant (0.9858 g/plant). 
However spacing had no effect on 1,000 seed weight and seed germination. In conclusion, planting date and 
spacing are important factors for increasing seed yield and seed quality of creat. 
Keywords : creat, planting date, spacing, seed yield 
 

บทคัดยอ 
 ปญหาสําคัญในการผลิตฟาทะลายโจรคือขาดเมล็ดพันธุที่มีคุณภาพสําหรับเกษตรกร การศึกษาครั้งนี้เพื่อทดสอบวัน
ปลูกและระยะปลูกที่เหมาะสมสําหรับการผลิตเมล็ดพันธุที่มีคุณภาพ โดยทําการปลูกเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549 7 กรกฎาคม 
2549 และ 7 มกราคม 2550 ใชระยะปลูก 50x20 50x30 50x40 75x20 75x30 และ 75x40 เซนติเมตร ที่สถานีวิจัยปากชอง อ.
ปากชอง จ.นครราชสีมา โดยวันปลูกที่ 7 มกราคม 2550 ฟาทะลายโจรมีขนาดทรงพุมใหญที่สุดสูง 67.60 เซนติเมตร และกวาง 
63.61 เซนติเมตร วันปลูกที่ 20 เมษายน 2549 ใหผลผลิตเมล็ดพันธุตอตนสูงสุด 1.0892 กรัมตอตน และวันที่ 7 มกราคม 2550 
(0.8569 กรัมตอตน) ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ วันปลูกที่ 7 กรกฎาคม 2549 ใหน้ําหนัก 1,000 เมล็ด 1.3646 กรัม สูงกวา
วันอื่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  วันปลูกที่ 7 มกราคม 2550 เมล็ดมีเปอรเซ็นตความงอกสูงที่สุด (43.83%) ระยะปลูก 75x40 
เซนติเมตรใหผลผลิตเมล็ดพันธุตอตนสูงที่สุด (0.9858 กรัมตอตน) ระยะปลูกไมมีผลตอน้ําหนัก 1,000 และเปอรเซ็นตความ
งอก การศึกษาครั้งนี้ทําใหทราบวาวันปลูกและระยะปลูกเปนปจจัยที่สําคัญในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุของฟา
ทะลายโจร  
คําสําคัญ : ฟาทะลายโจร วันปลูก ระยะปลูก ผลผลิตเมล็ดพันธุ  
 

คํานํา 
ฟาทะลายโจร (Andrographis paniculata (Burm. f.) Wall.ex Nees) เปนพืชที่เจริญเติบโตไดดีในภูมิภาคที่มีอากาศ

รอนหรือรอนชื้น ขยายพันธุดวยเมล็ด สามารถปลูกไดทุกฤดูกาล (สถาบันวิจัยสมุนไพร, 2544) และเปนสมุนไพรที่ไดรับความ
สนใจเปนอยางมาก โดยในป พ.ศ. 2542 ไดรับคัดเลือกใหเปนสมุนไพรที่บรรจุในบัญชียาหลักแหงชาติ ซึ่งมีแนวโนมที่จะพัฒนา
เปนพืชเศรษฐกิจสําหรับผลิตเปนวัตถุดิบปอนโรงงานอุตสาหกรรมยา (คณะกรรมการแหงชาติดานยา, 2542) และไดรับการ
พิจารณาจากกระทรวงสาธารณสุข ใหเปนสมุนไพรที่สงเสริมใหประชาชนใชในการสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อรักษาอาการเจ็บคอ 
ทองเสีย แกไข และไดสงเสริมใหพัฒนาใชเปนยาแผนปจจุบัน การปลูกฟาทะลายโจรในประเทศไทยเริ่มมีการขยายเพิ่มมากขึ้น
                                                 
1 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10900 
1 Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900 
* Corresponding author (agryyp@ku.ac.th) 
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แตอุปสรรคสําคัญในการผลิตฟาทะลายโจรคือ การขาดแคลนเมล็ดพันธุที่มีคุณภาพดี (นงนุช และคณะ, 2549)  และมีงานวิจัย
นอยมากที่เกี่ยวของทางดานการเกษตรของฟาทะลายโจร อีกทั้งยังตองพัฒนาพันธุที่มีอยูใหเปนที่ยอมรับมากขึ้น ถึงแมวาฟา
ทะลายโจรจะสามารถปลูกและเติบโตไดตลอดป แตการศึกษาถึงวันปลูกและระยะปลูกที่เหมาะสม จะทําใหไดขอมูลเพื่อใชเปน
แนวทางในการผลิตเมล็ดพันธุฟาทะลายโจรใหไดผลผลิตและคุณภาพดีขึ้น เพื่อสนับสนุนการผลิตเชิงอุตสาหกรรมตอไป 

การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของวันปลูกและระยะปลูกตอผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุฟาทะลายโจร 
  

อุปกรณและวิธีการ 
เมล็ดพันธุฟาทะลายโจรพันธุปากชองหมายเลข 3 ขัดดวยกระดาษทรายกอนนําไปแชน้ํา 1 คืน หลังจากนั้นนําไป

หวานลงแปลงเพาะ โดยเพาะเมล็ดฟาทะลายโจร 3 ครั้งในวันที่ 20 เมษายน 7 กรกฎาคม  2549 และ 7 มกราคม 2550  ที่
สถานีวิจัยปากชอง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อตนกลามีใบจริงประมาณ 4-6 ใบ หรือประมาณ 45 วันหลังเพาะ
เมล็ด จึงยายปลูกลงแปลง โดยมีระยะปลูก ระหวางแถว 50 และ 75 เซนติเมตร และระยะระหวางตน 20 30 และ 40 
เซนติเมตร ใชแผนการทดลองแบบ Split Plot Design in Randomized Complete Block (RCB) ทํา 4 ซ้ํา แปลงยอยขนาด 
3x6 เมตร ดูแลเร่ืองการปองกันกําจัดวัชพืชและการใหน้ําอยางสม่ําเสมอ และทําการบันทึกขอมูลดังนี้ 

1.  การเติบโต (ความสูง และความกวางทรงพุม) 
2.  ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ  
เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุฟาทะลายโจรที่ระยะ 42-50 วันหลังจากวันที่ดอกแรกบาน 50 เปอรเซ็นต ผ่ึงแดด 2 สัปดาห 

หลังจากนั้นนําเมล็ดฟาทะลายโจรมาคัดแยกดวยตะแกรงแยกเมล็ด แลวนํามาบันทึกขอมูลดังนี้ ผลผลิตเมล็ดพันธุตอตน (กรัม
ตอตน) ผลผลิตเมล็ดพันธุตอไร (กิโลกรัมตอไร) น้ําหนักเมล็ด 1,000 เมล็ด (กรัม) เปอรเซ็นตความชื้นหลังจากเก็บเกี่ยว 
เปอรเซ็นตความงอก และความแข็งแรงของเมล็ด ดวยวิธีวัดดัชนีการงอกของเมล็ด 

3.  ขอมูลทางอุตุนิยมวิทยา  จากสถานีอากาศเกษตรปากชอง (ปากชอง สกษ.) 
 

ผล 
1. การเติบโต 
วันปลูกมีผลตอการเติบโตของฟาทะลายโจรแตกตางกันโดยวันที่ 7 มกราคม 2550 ฟาทะลายโจรใชเวลาจากวันเพาะ

เมล็ดจนถึงวันเก็บเกี่ยวเมล็ดยาวนานที่สุด 207 วัน และมีขนาดทรงพุมใหญที่สุด สูง 67.60 เซนติเมตร กวาง 63.61เซนติเมตร  
ระยะปลูกมีผลตอการเติบโตโดยมีผลตอความกวางของทรงพุมฟาทะลายโจรโดยที่ระยะปลูก 75x20 เซนติเมตร มี

ขนาดทรงพุมใหญที่สุด 60.34 เซนติเมตร  
2. ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ 
วันปลูกมีผลตอผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุตางกันโดยพบวาวันที่ 20 เมษายน 2549 ใหผลผลิตเมล็ดสูงที่สุด โดย

มีผลผลิตตอตน 1.0892 กรัมตอตน หรือ 9.29 กิโลกรัมตอไร และวันปลูกที่ตางกันมีผลตอคุณภาพเมล็ดพันธุ โดยวันปลูกที่ 7 
กรกฎาคม 2549 มีน้ําหนักเมล็ด 1,000 เมล็ดสูงสุด 1.3646 กรัม วันปลูกที่ 7 มกราคม 2550 เมล็ดมีเปอรเซ็นตความชื้น 
เปอรเซน็ตความงอก และความแข็งแรงสูงสุด คือ 11.93 เปอรเซ็นต 43.83 เปอรเซ็นต และ 2.33 ตามลําดับ 

ระยะปลูกมีผลตอผลผลิตและคุณภาพฟาทะลายโจร โดยที่ระยะปลูก 75x40 เซนติเมตร ใหผลผลิตเมล็ดตอตน
สูงสุด 0.9858 กรัมตอตน แตที่ระยะปลูก 50x20 เซนติเมตรใหผลผลิตตอไรสูงสุด 7.93 กิโลกรัมตอไร แตระยะปลูกไมมีผลตอ 
น้ําหนักเมล็ด 1,000 เมล็ดเปอรเซน็ตความชื้น เปอรเซ็นตความงอก และความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ โดยพิจารณาจากดัชนีการ
งอกของเมล็ด  

จากผลการทดลองพบวาปฏิสัมพันธรวมระหวางวันปลูกและระยะปลูกมีอิทธิพลตอผลผลิตเมล็ดพันธุฟาทะลายโจร 
แตไมมีอิทธิพลตอความสูง ความกวาง น้ําหนักเมล็ด 1,000 เมล็ด เปอรเซ็นตความชื้น เปอรเซ็นตความงอก และความแข็งแรง
ของเมล็ดพันธุ (Table 1) 
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Table 1 Plant height, plant width, seed yield, 1,000 seed weight (g), seed moisture content (%), seed germination  
(%), seed vigor at different planting dates and spacing 

 

Factor Height 
 (cm.) 

Width 
(cm.) 

Seed  
Yield  

(g/plant) 

Seed 
Yield 

(kg/Rai) 

1,000 
seed 

weight (g) 

Moisture 
(%) 

 Germination 
(%) Vigor 

Planting date April   59.91 b1/  55.24  b 1.0892  a 9.29  a 1.2729 b 9.63 b 15.38 c 0.85 c 
(P) July 58.20 b 57.41  b 0.2673  b 2.07  b 1.3646 a  9.49 b 30.88 b 1.64 b 
 January 66.51 a 63.61  a 0.8569  a 6.00  a 1.2133 c 11.93 a 43.83 a 2.33 a 
F-test    ** 2/ ** **  * 2/ ** ** ** ** 
Spacing 50x20 61.13 56.83 b 0.4956 c 7.93  a 1.2709 10.13 30.42 1.62 
(S) 50x30 60.43 57.17 b 0.6494 bc 6.75  a 1.2873  10.24 30.00 1.45 
 50x40 60.92 58.43 ab 0.7646 ab 6.12  ab 1.2708  10.23 30.92 1.62 
 75x20 61.58 60.34 a 0.7152 bc 5.72  ab 1.2958 10.37 31.50 1.82 
 75x30 60.94 59.92 a 0.8164 ab 4.25  b 1.2783 10.52 31.50 1.71 
 75x40 60.19 59.85 a 0.9858 a 3.94  b 1.2842 10.61 25.83 1.41 
F-test     ns 3/ * ** ** ns ns ns ns 
P x S  ns ns ** ** ns ns ns ns 
C.V. (%)  3.67 7.1 37.22 45.70 3.67 8.07 30.94 34.75 

1/ Means followed by same letter in each columns do not differ significantly according to Duncan’s multiple range test (P = 0.05)  
2/ *, ** = P ≤ 0.05, P ≤ 0.01 
3/ ns   = Not significant 
                                                                                                                                                                                       

วิจารณผล 
 การเติบโตของฟาทะลายโจรที่แตกตางกันเปนผลมาจากระยะปลูกและวันปลูกที่ตางกัน จากการทดลองปลูกในเดือน
มกราคมมีการเจริญเติบโตดีที่สุดเนื่องจากไดรับปริมาณน้ําฝนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องและอุณหภูมิพอเหมาะ (Figure 1) แตจาก
การทดลองของ หัทยา (2539) พบวาการปลูกในเดือนมิถุนายน มีการเจริญเติบโตดีที่สุด คือ ความกวาง ความสูง น้ําหนักสด
และน้ําหนักแหง เนื่องจากไดรับปริมาณน้ําฝนมาก ชวงแสงและอุณหภูมิสูงกระตุนการยืดยาวของลําตน 
 ผลผลิตเมล็ดพันธุฟาทะลายโจรพบวาที่ระยะปลูก 75x40 เซนติเมตรใหผลผลิตเมล็ดพันธุตอตนสูง เนื่องมาจากเปน
ระยะปลูกที่กวางทําใหฟาทะลายโจรมีการเติบโตดีมีกิ่งแขนงมากทําใหไดผลผลิตสูงเชนเดียวกับการทดลองปลูกกระเจี๊ยบเขียว
ของ ธวัชชัย (2544) ซึ่งรายงานวาที่ระยะปลูก 50x75 เซนติเมตรพืชจะมีจํานวนกิ่งแขนงและผลผลิตตอตนสูง และแตกตางกัน
ตามวันปลูกดวย ซึ่งวันปลูกในชวงฤดูฝนนั้นไดเมล็ดในปริมาณที่สูงกวาฤดูอื่นๆ เชนเดียวกับการปลูกฟาทะลายโจรในวันที่ 20 
เมษายน 2549 ซึ่งเปนชวงฤดูฝนซึ่งไดผลผลิตเมล็ดพันธุสูงกวาเดือนอื่นๆ หฤทัย (2550) พบวาฟาทะลายโจรที่ปลูกในเดือน
สิงหาคม เก็บเกี่ยวหลังจากดอกแรกบาน 42-50 วัน ไดผลผลิตเมล็ดพันธุประมาณ 3.62 กรัมตอตน โดยวันปลูกมีผลตอน้ําหนัก
ของเมล็ดเนื่องจากสภาพแวดลอม เชน ปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ โดยฟาทะลายโจรในวันปลูกที่ 20 เมษายน 2549 ไดรับปริมาณ
น้ําฝนสะสมในระหวางการเจริญเติบโตสูงกวาวันปลูกอื่น 1126.6 มิลลิเมตร.และอุณหภูมิเฉล่ียสูงทําใหผลผลิตเมล็ดพันธุสูง 

คุณภาพเมล็ดพันธุฟาทะลายโจรพบวาที่วันปลูกที่ตางกันมีผลตอน้ําหนัก 1,000 เมล็ด เปอรเซ็นตความงอกและความ
แข็งแรง เนื่องมาจากอิทธิพลของสภาพแวดลอมในแตละฤดูปลูกแตกตางกัน เมล็ดที่ไดจากวันปลูกที่ 7 กรกฎาคม 2549 มี
ขนาดใหญที่สุดเนื่องจากมีน้ําหนักเมล็ด 1,000 เมล็ดสูงสุด 1.3646 กรัม อาจเปนเพราะเมล็ดพัฒนาในระยะที่อุณหภูมิต่ํา ซึ่งมี
การพัฒนาของเมล็ดเกิดขึ้นอยางชาๆ ทําใหมีการสะสมอาหารไดมากขึ้นจึงมีขนาดใหญกวา (Leopold และ Kriedemann, 
1979) โดยความชื้นสูงสุดในวันปลูกที่ 7 มกราคม 2550 อาจเนื่องมาจากการไดรับน้ําฝนอยางตอเนื่องตลอดระยะพัฒนาของ
เมล็ดจนถึงวันที่เก็บเกี่ยวในเดือนสิงหาคมทําใหความชื้นภายในเมล็ดสูงและระยะปลูกไมมีอิทธิพลตอคุณภาพของเมล็ดพันธุ 
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Figure 1 Total rainfall and mean temperature at Pakchong district during April, 2006 to August, 2007.   

 
สรุป 

 การเจริญเติบโตและผลผลิตเมล็ดพันธุของฟาทะลายโจรที่คงไวและระยะปลูกตางๆมีความแตกตางกันทางสถิติ โดย
ในวันปลูกที่ 20 เมษายน 2549 ใหผลผลิตเมล็ดพันธุตอตนสูงสุด 1.0892 กรัมตอตน ระยะปลูก 75x40 เซนติเมตรใหผลผลิต
เมล็ดพันธุตอตนสูงที่สุด (0.9858 กรัมตอตน) สวนวันปลูกที่ 7 กรกฎาคม 2550 ใหเปอรเซ็นตความงอกและความแข็งแรงสูง
ที่สุด 
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การเปลี่ยนแปลงปริมาณไนโตรเจนและคารโบไฮเดรตในใบฝรั่งทีจ่ัดระบบทรงตน 4 แบบ 
Changes in Nitrogen and Carbohydrate Contents in Leaves of Guava Trained in 4 Training Systems 

                             
                                            กวศิร วานิชกุล1 และ ดวงใจ นิสัยม่ัน1 

                            Wanichkul, K. 1 and Nisaimon, D. 1 

 
Abstract 

Effects of 4 training systems (open center (control), Y-trellis, palmette and slender spindle) on nitrogen 
and carbohydrate contents in leaves of guava (Psidium guajava L.) cv. Yen Song in the first year bearing year 
were studied. The experiment was conducted at the experimental field of Department of Horticulture, Kasetsart 
University, Kamphangsaen Campus, Nakhon Pathom during February, 1999 to October, 1999. The results showed 
that total nitrogen (TN) and total non-structural carbohydrates (TNC) contents in guava leaves from all training 
systems were not significant but their changes were in the same pattern. TN contents decreased during flowering 
and fruit developmental period, then increased at harvesting period.  TNC contents increased before flowering 
period but decreased in flowering period. However, TNC contents increased rapidly in fruit developmental period, 
and decreased again at harvesting period. 
Keywords : guava, training system, nitrogen, carbohydrate 
 

บทคัดยอ 
การศึกษาผลของระบบรูปทรงตน 4 แบบ คือ open center (Control) Y-trellis palmette และ slender spindle ที่มี

ตอปริมาณไนโตรเจนและคารโบไฮเดรต ในใบของฝรั่งพันธุเย็นสองในปแรกที่ใหผลผลิต ที่แปลงทดลองภาควิชาพืชสวน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระหวางเดือนกุมภาพันธ 2542 ถึงเดือนตุลาคม 2542 พบวา
ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (TN) และปริมาณคารโบไฮเดรตสะสม (TNC) ในใบของทรงตนทั้ง 4 แบบมีคาไมแตกตางทางสถิติ
แตมีการเปลี่ยนแปลงคลายกัน คือ ปริมาณ TN ลดลงในชวงออกดอกและชวงการพัฒนาของผล และเพิ่มสูงขึ้นในชวงเก็บเกี่ยว 
สวนปริมาณ TNC เพิ่มสูงขึ้นในชวงกอนออกดอก เมื่อออกดอกปริมาณ TNC ลดลง  และเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็วในชวงการ
พัฒนาของผล จากนั้นลดลงอีกครั้งในชวงเก็บเกี่ยว  
คําสําคัญ : ฝร่ัง ไนโตรเจน คารโบไฮเดรต รูปทรงตน   
 

คํานํา 
ฝร่ังพันธุเย็นสอง นิยมปลูกเปนการคาทั้งเพื่อตลาดบริโภคสดและแปรรูป ฝร่ังที่จัดทรงตนแบบ open center และ flat  

ใหผลผลิตมากกวาทรงตนแบบ diamond และ traditional ประมาณ 30 – 40 กิโลกรัมตอตนตอป (Grech, 1988) การทดลอง
ครั้งนี้จึงเลือกรูปทรงตนแบบ Y-trellis palmette และ slender spindle มาใชเปรียบเทียบกับรูปทรงตน open center ที่เกษตร
ใชอยู จากผลการวิจัยที่ผานมาพบวาจํานวนผลและน้ําหนักผลผลิตของตนฝรั่งที่จัดรูปทรงตนตางกันมีความแตกตางกัน  
(กวิศร และดวงใจ, 2551) ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบขอมูลการเปลี่ยนแปลงปริมาณไนโตรเจนและ
คารโบไฮเดรตในใบของฝรั่งที่มีระบบรูปทรงตน 4 แบบ เพื่อใชเปนขอมูลเพิ่มเติมทางดานสรีรวิทยาสําหรับใชประกอบในการ
ตัดสินใจเลือกจัดรูปทรงตนสําหรับการผลิตฝรั่งเปนการคาในประเทศไทย  

 
อุปกรณและวิธีการ 

คัดเลือกตนฝรั่งพันธุเย็นสองอายุ 8 เดือนที่มีความสมบูรณใกลเคียงกัน จํานวน 64 ตน จากแปลงทดลองภาควิชาพืช
สวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ระยะปลูก  2.5 x 2.15 เมตร วางแผนการทดลองแบบ  completely 
randomized design เปรียบเทียบระบบรูปทรงตน 4 แบบ คือ open center(control) Y-trellis palmette และ slender  
spindle (ดวงใจ, 2544) การทดลอง มี 4 ซ้ําๆ ละ 4 ตน เก็บขอมูลการเปลี่ยนแปลงของปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (total 
                                                 
1 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 
1  Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Amphoe KamphaengSaen, Nakhon Pathom province, 73140, Thailand 
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nitrogen ; TN)  และคารโบไฮเดรตสะสม (total non-structural carbohydrates ; TNC) ในใบฝรั่ง โดยสุมเก็บใบ 16 ใบ จาก
ทุกส่ิงทดลองเวลา 10:00 น. เดือนละครั้ง ตั้งแตเดือนกุมภาพันธจนถึงตุลาคม นํามาอบแหงแลวสกัด TN โดยใชวิธี wet 
digestion และวิเคราะหดวยเครื่อง Technicon Auto Analyzer II สกัด TNC โดยใชวิธี acid extraction ตามวิธีการของ Smith 
et al., (1964)  ซึ่งดัดแปลงโดยธวัชชัย (2524) และวิเคราะหตามวิธีการของ Nelson’s reducing sugar procedure (Hodge 
และ Hofreiter, 1962) ระยะเวลาศึกษาตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ถึงตุลาคม พ.ศ. 2542 

 
ผล 

ปริมาณไนโตรเจนและ TNC ในใบของระบบรูปทรงตนแบบตางๆไมแตกตางกันทางสถิติแตมีแนวโนมการ
เปล่ียนแปลงคลายกัน คือ ในเดือนกุมภาพันธซึ่งเปนชวงที่ฝร่ังแตกกิ่งและใบมีปริมาณ TN ในใบคอนขางสูง หลังจากนั้นลดลง
ต่ําสุดในชวงออกดอกและพัฒนาของผล (เดือนพฤษภาคม-เดือนสิงหาคม) ยกเวนในเดือนพฤษภาคมซึ่งมีปริมาณ TN สูงสุด 
คือ 2.43 – 2.56 เปอรเซ็นต จากนั้นปริมาณ TN มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นในชวงเก็บเกี่ยวผล (เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน) และ
หลังเก็บเกี่ยวผล (เดือนกันยายน-เดือนตุลาคม) (Figure 1) สวนปริมาณคารโบไฮเดรตสะสม (total non-structural 
carbohydrates ; TNC) เพิ่มขึ้นในชวงกอนออกดอก (เดือนกุมภาพันธ-เดือนเมษายน) หลังจากนั้นเมื่อถึงชวงปลายของการ
ออกดอก (เดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคม) มีปริมาณลดลงและเมื่อเริ่มติดผล (เดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายน) มีการ
เปล่ียนแปลงที่ไมแนนอน จากนั้นเพิ่มอยางรวดเร็วในชวงการพัฒนาของผลฝรั่งและลดลงเมื่อผลเริ่มแก (เดือนมิถุนายน-เดือน
สิงหาคม) โดยเดือนกรกฎาคมมีปริมาณ TNC มากที่สุด คือ 140.18 – 155.07 มิลลิกรัมดี-กลูโคสตอกรัมน้ําหนักแหง จากนั้น
ปริมาณ TNC มีการเปลี่ยนแปลงที่ไมแนนอนในชวงเก็บเกี่ยวผลและหลังเก็บเกี่ยวผล (Figure 2) 

 
วิจารณผล 

ในชวงที่ฝร่ังออกดอกและชวงการพัฒนาผลพบวา ปริมาณ TN ลดลง การที่ปริมาณ TN ลดลงเนื่องจากไนโตรเจน
สลายตัวแลวเคลื่อนยายสูสวนที่กําลังเจริญเติบโต เชน ใบออน ดอก และผล (Pathak และ Pandey ,1978) แตในเดือน
พฤษภาคม พบวา มีปริมาณ TN สูงที่สุด เนื่องจากมีปริมาณน้ําฝนมาก สงผลตอการเพิ่มขึ้นของระดับความชื้นในดิน รากพืชจึง
ดูดน้ําและไนโตรเจนที่ละลายในน้ําเขาสูพืชปริมาณมาก ซึ่งสอดคลองกับใบล้ินจี่ (ธวัชชัย, 2524) สวนในเดือนกันยายนซึ่งเปน
ชวงเก็บเกี่ยวผลพบวา มีปริมาณ TN สูง เนื่องจากมีปริมาณฝนตกคอนขางมาก ประกอบกับมีการเก็บเกี่ยวผลไปบางสวนแลว
ฝร่ังจึงเริ่มแตกกิ่งและใบใหม สงผลใหปริมาณ TN สูงขึ้นอยางรวดเร็ว (Figure 1) ปริมาณ TNC ในใบฝรั่ง ในชวงกอนออกดอก
(เดือนกุมภาพันธ-เมษายน) เพิ่มขึ้นเพราะกิ่งขางที่เกิดใหมสรางใบเพิ่มขึ้นจํานวนมาก ใบที่สรางใหมมีประสิทธิภาพในการ
สังเคราะหแสงดีกวาใบเกา ทําใหอัตราการสังเคราะหแสงเปนไปอยางรวดเร็ว ดังนั้นปริมาณ TNC ในใบจึงมีมาก และเมื่อฝร่ัง
เริ่มออกดอก (เดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคม) ปริมาณ TNC ในใบมีแนวโนมลดลงการที่ปริมาณ TNC ในใบลดลงเนื่องจาก
คารโบไฮเดรตเคลื่อนยายสูสวนดอก เพื่อใชในการเจริญเติบโตของดอก (Pathak และ Pandey,1978) และในชวงการพัฒนา
ของผลฝรั่ง (ระหวางเดือนมิถุนายน-เดือนสิงหาคม) ปริมาณ TNC เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว การที่ปริมาณ TNC ในใบเพิ่มขึ้น
เนื่องจากใบตองผลิตอาหารปริมาณมากเพื่อสงไปเลี้ยงผลซึ่งเปนสวนที่ตองการใชอาหารปริมาณมาก (Chauhan และ Pandey 
,1984) เปนที่นาสังเกตวาแมปริมาณไนโตรเจนและคารโบไฮเดรตในใบจากตนฝรั่งที่จัดระบบทรงตนตางกันจะไมแตกตางกัน
ดังที่พบในการทดลองครั้งนี้ แตจากการเก็บขอมูลปริมาณผลผลิตในตนฝรั่งชุดเดียวกันนี้พบวาระบบทรงตนแบบ Y-trellis, 
palmette และ slender spindle มีจํานวนผลตอตนและนําหนักผลผลิตตอตนในชวงเก็บเกี่ยวผลสูงกวาแบบ open center 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (กวิศร และ ดวงใจ, 2551) ดังนั้นจึงควรจะมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงสาเหตุอื่น ๆ ที่ทําใหระบบรูปทรง
ตนมีผลตอผลผลิตของฝรั่งตอไป 
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Figure 1 Total nitrogen content of guava leaves in 4 training systems. 
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Figure 2 Total non-structural carbohydrates content of guava leaves in 4 training systems. 

สรุป 
 ระบบรูปทรงตน 4 แบบไมมีผลตอปริมาณ TN และ TNC ในใบโดยมีลักษณะการเปลี่ยนแปลง TN คือลดลงในชวง
ออกดอกและชวงการพัฒนาของผล และเพิ่มสูงสุดในชวงเก็บเกี่ยวผล และ TNC เพิ่มสูงขึ้นในชวงกอนออกดอก จากนั้นลดลง
เมื่อออกดอก และเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็วในชวงการพัฒนาของผล และลดลงอีกครั้งเมื่อผลเริ่มแก  
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อิทธิพลของการปลิดหวีทีม่ตีอผลผลิตและคุณภาพผลของกลวยน้ําวาคอม 
Influence of Hand Thinning on Yield and Fruit Quality of Banana (Musa (ABB Group) ‘Kluai Namwa Kom’) 

 
                        กวิศร วานิชกุล1และ สริิวรรณ บุญมา1 

                       Wanichkul, K. 1 and Boonma, S. 1 
 

Abstract 
A study on the influence of hand thinning on yield and fruit quality of ‘Kluai Namwa Kom’ banana was 

conducted at the experimental field of Department of Horticulture, Kasetsart University, Nakhon Pathom province. 
Bunches of banana with 7 hands per bunch were selected 0, 1, 2 and 3 hands were removed from the  bunches 
at fruit set. After fruits were ripened, bunch weight, hand weight, fruit weight, pulp and peel weight, fruit length, 
fruit circumference, number of fruits per bunch, number of fruits per hand and undersized fruits per bunch of 
hand-thinned bunched were compared. It was found that when more hands were thinned, number of fruits per 
bunch and number of undersized fruits per bunch were decreased, whereas fruit weight and peel weight were 
increase significantly. However, no significant difference was found in the comparison of bunch weight, hand 
weight, fruit weight, pulp weight, fruit circumference, number of fruits per hand and percentage of  recovery 
among treatments.  
Keywords : banana,  yield, fruit quality, hand thinning 
 

บทคัดยอ 
การศึกษาอิทธิพลของการปลิดหวีที่มีตอผลผลิตและคุณภาพผลของกลวยน้ําวาคอม โดยการปลิดหวีออก 0 1 2 และ 

3 หวี จากเครือกลวยน้ําวาคอมที่มีจํานวนหวี 7 หวี โดยปลิดผลออกเมื่อกลวยหวีสุดทายในเครือติดผลแลว ทําการทดลองที่
แปลงทดลองภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จังหวัดนครปฐม หลังผลสุกแลวเก็บขอมูลตางๆไดแก น้ําหนักเครือ 
น้ําหนักหวี น้ําหนักผล น้ําหนักเนื้อและเปลือกผล ความยาวและเสนรอบวงผล จํานวนผลตอเครือและตอหวี และจํานวนผลลีบ 
พบวาเมื่อปลิดหวีออกมากขึ้นทําใหจํานวนผลลีบและจํานวนผลตอเครือลดลง น้ําหนักผลและน้ําหนักเปลือกเพิ่มขึ้นและมี
ความแตกตางกันทางสถิติ แตพบวา น้ําหนักเครือ น้ําหนักหวี น้ําหนักเนื้อ ความยาวและเสนรอบวงของผล จํานวนผลตอหวี 
และเปอรเซ็นตสวนที่รับประทานได มีคาใกลเคียงกันและไมแตกตางกันทางสถิติ  
คําสําคัญ : กลวย ผลผลิต คุณภาพผล การปลิดหวี 
 

คํานํา 
กลวยน้ําวาคอม (Musa (ABB group) ‘Kluai Namwa Kom’) จัดเปนกลวยน้ําวาชนิดหนึ่ง โดยทั่วไปตนสูงไมเกิน 2.5 

เมตร (เบญจมาศ, 2546) เมื่อเปรียบเทียบกับกลวยน้ําวาชนิดอื่นพบวากลวยน้ําวาคอมใหผลผลิต (น้ําหนักเครือ) และจํานวน
หวีตอเครือมากกวา (กฤษดา, 2536) จากการศึกษาความผันแปรของปริมาณและคุณภาพผลของกลวยน้ําวาคอมที่มีความ
แตกตางในจํานวนหวีตอเครือพบวา กลุมที่มี 11-13 หวีตอเครือ เปนกลุมที่ใหน้ําหนักเครือสูงสุด และผลผลิตจะลดลงตาม
จํานวนหวีตอเครือที่ลดลง ในขณะที่เปอรเซ็นตผลลีบเพิ่มสูงขึ้นตามจํานวนหวีตอเครือที่เพิ่มขึ้น แตไมพบความแตกตางทาง
สถิติในคา น้ําหนกัผล ความยาวผล เสนรอบวงผลและน้ําหนักเนื้อ และพบดวยวากลวยที่มี 5-10 หวีตอเครือ มีผลที่มีน้ําหนัก
ในชวง 72-83 กรัม มากที่สุด ในขณะที่กลุมที่มี 10-13 หวีตอเครือมีผลที่มีน้ําหนักในชวง  60-71 กรัม มากที่สุด (วาสนา, 2537)
ดังนั้นแนวคิดในการปลิดผลออกบางสวนในขณะที่ผลยังออน เพื่อเพิ่มคุณภาพผลดังที่มีการทดลองในไมผลหลายชนิด
(Forshey และ Elfing., 1977, Bravdo et al.,1985., Buwalda et al., 1989., La Malfa et al., 2004) จึงถูกนํามาเปน
สมมุติฐานและใชในการทดลองครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะทราบผลที่มีตอผลผลิต คุณภาพผล โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ปริมาณผลลีบที่อาจเปลี่ยนแปลงไปเมื่อปลิดผลออนออกบางสวน ซึ่งหากไดผลดีเพียงพอก็จะนําไปสูการปฏิบัติในทางการคา
ไดในอนาคต 
                                                 
1 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 
1Department of Horticulture, Faculty of Agriculture at Kamphaengsaen, Kasetsart University, Amphoe Kamphaengsaen, Nakhon Pathom province 73140 
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อุปกรณและวิธีการ 
คัดเลือกเครือกลวยน้ําวาคอมที่ออกปลีในระยะเวลาใกลเคียงกัน ในแปลงทดลองของภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร จ.นครปฐม โดยเลือกเฉพาะเครือกลวยที่มีจํานวนหวี 7 หวี วางแผนการทดลองแบบ completely randomized 
design (CRD) มี 4 ทรีทเมนต คือ ไมปลิดหวี และปลิดหวีจากหวีลางสุด 1 2 และ 3 หวีตามลําดับ เมื่อผลกลวยในเครือติดผล
สมบูรณแลว ในแตละทรีทเมนตมี 3 ซ้ํา แตละซ้ําใชกลวย 1 เครือ รวมทั้งหมด 12 เครือ และเมื่อผลสุกเก็บขอมูลดังนี้คือ น้ําหนัก
เครือ น้ําหนักหวี น้ําหนักผล น้ําหนักเนื้อ จํานวนผลตอเครือและตอหวี ความยาวผลและเสนรอบวงผล และจํานวนผลลีบตอ
เครือ ขอมูลที่ไดนํามาวิเคราะหความแปรปรวน (analysis of variance) และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี 
Duncan’s new multiple range test (DMRT) 

 
ผล 

การศึกษาผลผลิต พบวากลวยน้ําวาคอมที่มีจาํนวนหวีลดลงไมมีผลตอน้ําหนักเครือ น้ําหนักหวีและจํานวนผลตอหวี
ไมแตกตางกัน จํานวนผลตอเครือลดลงเมื่อจํานวนหวีตอเครือลดลง โดยกลุมที่มีจํานวนหวี 6-7 หวีตอเครือมีจํานวนผลตอเครือ
นอยกวากลุมที่มีจํานวนหวี 4-5 หวีตอเครือ (Table 1) 

 การศึกษาคุณภาพผล พบวาน้ําหนักผลและน้ําหนักเปลือกผลเพิ่มมากขึ้นเมื่อจํานวนหวีตอเครือลดลง ในขณะที่คา
น้ําหนักเนื้อ และรอยละของสวนที่ใชประโยชนไดในผลไมแตกตางกันตามจํานวนหวีตอเครือ (Table 2)  และพบวาขนาดผลคือ
ความยาวผลและเสนรอบวงผลไมไดรับอิทธิพลจากจํานวนหวีตอเครือดวย  แตเปอรเซ็นตผลลีบมีคาสูงขึ้นเมื่อจํานวนหวีตอ
เครือเพิ่มมากขึ้น (Table 3) 

 
Table 1   Average weight of bunch and hand, number of fruits per bunch and hand of ‘Kluai Namwa Kom’ banana   
  which 0, 1, 2 or 3 hands  were removed from bunches originally  with 7 hands. 

 
No. of hand 
removed (hand) 

Bunch weight (kg) Hand weight (kg) No. of fruits/bunch  No. of fruits/hand 

0 8.70 1.11 105.7a1/ 15.1 
1 7.76 1.13 84.3ab 14.8 
2 6.86 0.95 77.0bc 14.9 
3 6.26 1.25 60.3c 15.0 

F-test NS NS ** NS 
CV(%) 17.1 21.6 21.7 4.9 

NS = Non-significance   **= Significant difference at P<0.01 
1/ Means within the same column followed by the same letter are not significantly different (P<0.01) by DMRT 
 

วิจารณผล 
 การเปรียบเทียบผลผลิตและคุณภาพผลผลิตของกลวยน้ําวาคอมที่ไมมีการปลิดผลจากเครือ และมีการปลิดผลจาก

เครือจํานวน 1 2 และ 3 หวี  พบวา น้ําหนักเครือและจํานวนผลตอหวีระหวางทรีทเมนตไมแตกตางกันแตจํานวนผลตอเครือมี
ความแตกตางกัน  ทั้งนี้ผลที่ไดสอดคลองกับผลการวิจัยกับไมผลอื่นหลายชนิดเชน แอปเปล (Forshey และ Elfving, 1977) 
และองุน (Dami และคณะ, 2006) แมวาจํานวนผลสมลดลง แตไมทําใหผลผลิตโดยรวมแตกตางกัน  ขณะที่ Daneills และ
คณะ (1987; 1994 และ Vargas-Calvo et al. (1999) พบวากลวยมีน้ําหนักเครือต่ําลงเมื่อจํานวนหวีตอเครือ และจํานวนผล
ตอเครือนอยลงเชนเดียวกับการทดลองนี้ 
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Table 2   Average weight of fruit, pulp and peel, and percentage of recovery  of ‘Kluai Namwa Kom’ banana   
          which 0, 1, 2 or 3 hands  were removed from bunches originally  with 7 hands. 
 

No. of hand 
removed (hand) 

Fruit  weight (g) Pulp weight (g) Peel weight (g) Recovery (%) 

0 71.0b1/ 52.4 18.7b2/ 73.8 
1 72.6b 56.4 18.4b 77.6 
2 77.3ab 55.2 19.4b 71.4 
3 91.1a 66.4 23.7a 72.9 

F-test * NS ** NS 
CV (%) 13.5 14.5 12.7 6.0 

NS = Non-significance   **= Significant difference at P<0.01  *= Significant difference at P<0.05   
1/ Means within the same column followed by the same letter are not significantly different (P<0.05) by DMRT 
2/ Means within the same column followed by the same letter are not significantly different (P<0.01) by DMRT 

 
Table 3   Average fruit length, fruit circumference, percentage of undersized fruit  of ‘Kluai Namwa Kom’ banana   
  which 0, 1, 2 or 3 hands  were removed from bunches originally  with 7 hands. 

 
No. of hand removed 
(hand) 

Fruit length (cm) Fruit circumference (cm) Percentage of undersized 
fruits (%) 

0 11.8 11.4 30.0a1/ 

1 11.9 11.5 28.9a 

2 11.4 11.8 12.1b 

3 12.6 12.1 15.5b 

F-test NS NS * 
CV (%) 7.1 3.5 44.7 

NS = Non-significant      *= Significant difference at P<0.05   
1/ Means within the same column followed by the same letter are not significantly different (P<0.05) by DMRT 
 

และในดานคุณภาพผลพบวาน้ําหนักผลและน้ําหนักเปลือกผลมีความแตกตางกัน โดยทรีทเมนตที่มีจํานวนหวีที่ถูกตัดออกมาก
มีน้ําหนักผลเมื่อสุกและน้ําหนักเปลือกผลเพิ่มมากขึ้น เชนเดียวกับที่พบในการทดลองกับไมผลอื่นๆดวยเชน ในแอปเปล 
(McArtney et al., 1996., Basak, 2006) องุน (Bravdo et al., 1985) สม (La Malfa et al., 2004) และแพรญี่ปุน (Buwalda 
et al., 1989) สําหรับน้ําหนักเนื้อและขนาดผล (ความยาวและเสนรอบวงผล) ไมแตกตางกันระหวางทรีทเมนต ซึ่งผลที่ไดตาง
จากผลการทดลองปลิดผลในพลัม (Wells et al., 1978) แอปเปล (Basak, 2006)  แตเปนไปในทํานองเดียวกับการทดลองกับ
กลวยหอมพันธุ Williams (Daneills et al. (1994) และพันธุ Valery (Varcas-Calvo และ Blanco-Rojas, 2000) แสดงใหเห็น
วาสวนเปลือกผลของกลวยตอบสนองตอการเพิ่มหรือลดจํานวนผล ในขณะที่พลัมและแอปเปลการตอบสนองอยูที่เนื้อผล
มากกวา สวนจํานวนผลลีบที่ลดลงเมื่อจํานวนหวีตอเครือลดลงนั้น เปนไปในทํานองเดียวกับผลการเปรียบเทียบกลวยน้ําวา
คอมที่มีจํานวนหวีตอเครือตางกันตามธรรมชาติ (วาสนา, 2537) อยางไรก็ตามพบวาคาเปอรเซ็นตผลลีบของกลวยน้ําวาคอมที่
พบในการทดลองครั้งนี้มีคาสูงกวาที่พบในงานทดลองของวาสนา (2537) ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากตนกลวยที่ใชในงานทดลองนี้
เปนตนที่ไดจากหนอลูกรุนที่ 1 หรือ 2 ซึ่งมีความสมบูรณของตนนอยกวา เห็นไดจากที่มีเพียง 7 หวีตอเครือ ในขณะที่รายงาน
ของกฤษดา (2536) พบวาผลผลิตกลวยน้ําวาคอมจากตนที่ไดจากการปลูก(ตนแม)มีจํานวนหวีตอเครือโดยเฉลี่ยถึง 12.4 หวี 
ดังนั้นการปลิดหวีกลวยน้ําวาคอมแมมีผลดีในแงที่ทําใหจํานวนผลลีบลดลง แตไมชวยใหขนาดผลเพิ่มขึ้นและยังทําใหน้ําหนัก
ผลตอเครือลดลงดวยจึงอาจจะยังไมเหมาะสมที่จะนําไปใชในการปฏิบัติทางการคา 
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สรุป 
 การปลิดหวีกลวยน้ําวาคอมออกจากเครือในขณะที่เริ่มติดผล 1-3 หวี ไมทําใหน้ําหนักเครือ น้ําหนักหวี จํานวนผลตอ

หวี น้ําหนักเนื้อ รอยละของสวนที่รับประทานได และความยาวและเสนรอบวงผล มีคาแตกตางกัน แตจะมีผลทําใหจํานวนผล
ตอเครือและเปอรเซ็นตผลลีบลดลง น้ําหนักผลและน้ําหนักเปลือกเพิ่มขึ้นเมื่อปลิดหวีออกมากขึ้น 
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การศึกษารูปแบบของคางตอการใหผลผลิตดอกพระจันทร 
Study on Staking Types to Flower Yield of Moonflower (Ipomoea  alba L.) 

 
มนตรี แกวดวง1 สายันต ตนัพานิช1 สุรสิทธิ์ วงษสัจจานันท1 และ พงษศักดิ์ แกวศรี1 

Keawdoung, M.1, Tanpanich, S. 1, Wongsusjanan, S.1 and kaewsri, P.1 
 

Abstract 
 A study on planting moonflower using 4 types of staking (rectangular, A-frame, T-bar and tepee) was 
conducted. Rectangular staking and A-frame resulted in similar high yield in term of weight of flower on a fresh 
weight basis 11.61 and 10.31 kg/plot, and similar number of flower 3,574 and 3,215 flower/ plot, respectively. T-
bar staking resulted in medium yield in term of fresh basis and number of flowers (8.27 kg./plot and 2,564 
flower/plot; 6 m2). Tepee staking resulted in the lowest of yield and smaller number of flower (6.13 kg./plot and 
1,911 flower/plot). Rectangular and A-frame staking resulted in greater income which reduced cost of staking 
compared T-bar and tepee. There are no correlation between surface area of staking and yield.  
Keywords : lpomoea  alba L., moonflower, staking type 
 

บทคัดยอ 
ศึกษาการปลูกตนดอกพระจันทรในคาง 4 แบบ คือ แบบส่ีเหลี่ยม (Rectangular) แบบรูปตัวเอ (A-frame) แบบ

ตัวที (T-bar) และ แบบซุมกระโจม (Tepee) พบวารูปแบบของคางที่แตกตางกัน ทําใหผลผลิตดอกตูม แตกตางกันทางสถิติ 
โดยคางแบบสี่เหลี่ยม และแบบรูปตัวเอ ใหน้ําหนักดอกรวมและจํานวนดอกสูงใกลเคียงกันคือ น้ําหนักดอกเทากับ 11.61 
และ 10.31 กิโลกรัม/แปลง ที่มีพิ้นที่ 6 ตารางเมตร และจํานวนดอกเทากับ 3,574 และ 3,215 ดอก/แปลง  รองลงมาคือคาง
แบบตัวที  ใหน้ําหนักดอกรวมและจํานวนดอกเทากับ 8.27 กิโลกรัม/แปลง และ 2,564 ดอก/แปลง ขณะที่คางแบบซุม
กระโจม ใหน้ําหนักดอกรวมและจํานวนดอกต่ําสุด เทากับ 6.13 กิโลกรัม/แปลง และ 1,911 ดอก/แปลง ผลตอบแทนสุทธิที่
ไดรับจากการปลูกตนดอกพระจันทรโดยการใชคางแตกตางกัน  พบวา คางแบบสี่เหลี่ยมและแบบตัวเอ ใหผลตอบแทนสูง
กวาคางแบบตัวทีและแบบซุมกระโจม และเมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางพื้นที่ผิวของคางกับการใหผลผลิต พบวาทั้ง
สองลักษณะไมมีความสัมพันธตอกัน 
คําสําคัญ : ดอกพระจันทร รูปแบบคาง 
 

คํานํา 
 ดอกพระจันทรหรือดอกชมจันทร (Moonflower) ในบางพื้นที่อาจเรียกวาดอกบานดึก ที่มาของชื่อนี้คาดวาเรียก
ตามชวงเวลาการบานของดอก คือดอกบานในชวงกลางคืนและมีกล่ินหอม เปนพืชจัดอยูในวงศ Convolvulaceae สกุล 
Ipomoea มีชื่อวิทยาศาสตรวา Ipomoea  alba L. (Austin และ Huáman, 1996; Saensouk, 2007) ในตางประเทศ เชน 
ยุโรป และสหรัฐอเมริกาปลูกเปนไมดอกไมประดับ แตบางพื้นที่ของประเทศไทย เชน ภาคใต และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เริ่มมีการนําดอกมารับประทานเปนอาหารโดยใชดอกตูมมาผัด หรือลวกจิ้มกับน้ําพริก ผลจากการวิเคราะหคุณคาทาง
โภชนาการของดอกพระจันทร พบวาเปนผักที่มีไขมันต่ํากวาผักชนิดอื่นและมีสรรพคุณเปนยาระบาย นอกจากนี้ยังมีธาตุ
เหล็ก ฟอสฟอรัส และวิตามินตางๆ  

ตนดอกพระจันทรลักษณะเปนไมเถาเลื้อย การปลูกจึงตองมีการทําคางเพื่อใหตนเลื้อยพันขึ้น ซึ่งรูปแบบของคางที่
ใชในพืชเถาเลื้อยมีหลายรูปแบบ เชน แบบตัวเอ  แบบส่ีเหลี่ยม แบบซุมกระโจม แบบตัวที เปนตน สําหรับตนดอกพระจันทร
พบวางานวิจัยที่เกี่ยวกับการปลูกเพื่อผลิตดอกในการบริโภคมีคอนขางนอย ดังนั้นในการทดลองครั้งจึงมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาการปลูกโดยใชคางรูปแบบที่แตกตางกันตอการใหผลผลิตของตนดอกพระจันทร 
 

 
                                                 
1สถาบันวจิัยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย, กรุงเทพฯ  10900 
1Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR) , Bangkok 10900  
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อุปกรณและวิธีการ 
 ดําเนินการทดลองที่สถานีวิจัยลําตะคอง ตําบลหนองสาหราย อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ระหวางเดือน
กุมภาพันธ - มิถุนายน 2551 วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณภายในบล็อค (Randomized Complete Block Design) 
จํานวน 3 บล็อค ประกอบดวย 4 ส่ิงทดลอง ไดแก รูปแบบของคางที่แตกตางกันคือ แบบส่ีเหลี่ยม (Rectangular) แบบรูป
ตัวเอ (A-frame) แบบตัวที (T-bar) และแบบซุมกระโจม (Tepee)  
 เตรียมแปลงปลูกขนาดกวาง 1 เมตร และยาว 6 เมตร รองพื้นดวยปุยคอก ทําคางแตละรูปแบบตามที่กําหนด ให
สูงจากพื้นดิน 170 เซนติเมตร จากนั้นนําตนกลาจากการเพาะเมล็ดอายุ 1 เดือน ปลูกลงแปลง ระยะปลูกที่ใชคือ แปลงคาง
แบบส่ีเหลี่ยม และแบบรูปตัวเอ ใชระยะปลูก 50x100 เซนติเมตร แปลงที่ทําคางแบบตัวที ใชระยะปลูกระหวางตน 50 
เซนติเมตร ปลูกทั้ง 2 ดาน และคางแบบซุมกระโจมมีจํานวน 3 กระโจม/แปลง แตละกระโจมใหปลูกจํานวน 8 ตน ใชระยะ
ปลูกระหวางตน 50 เซนติเมตร ในแตละแปลงยอยปลูกตนดอกพระจันทรจํานวน 24 ตน/แปลง (Figure 2) เมื่อตนเริ่มออก
ดอก ทําการเก็บผลผลิตดอกเปนเวลา 60 วัน บันทึกขอมูลน้ําหนักดอก จํานวนดอก  และน้ําหนักเฉลี่ย/ดอก 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 Leaves (A), young flower (B), flower (C) and fruit (D) of moonflower 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 Types of staking of moonflower; Rectangular (A), A-frame (B),T-bar (C),Tepee (D) 
 

ผล 
 หลังปลูกตนดอกพระจันทรอายุ 32 วัน เริ่มมีการเกิดตาดอกบริเวณซอกกานใบ และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตดอก
ไดเมื่อตนมีอายุ 46 วัน หลังปลูกลงแปลง ระยะดอกที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยว เปนดอกตูม สวนปลายบิดเปนเกลียวหลวมๆ 
ดอกตองไมคล่ีบานออกจนเห็นกลีบดอกสีขาว (Figure 1) จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตดอกเปนเวลา 60 วัน พบวา ในชวง 10 วัน
แรก ผลผลิตมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง และใหผลผลิตสูงสุดในชวงวันที่ 10-20 วันของการเก็บเกี่ยว จากนั้นผลผลิต
จะคอยๆ ลดลง เนื่องจากตนมีการสรางตาดอกนอยลง เห็นไดวาเมื่อถึงชวงวันที่ 40-60 วันของการเก็บเกี่ยว ผลผลิตมีนอย
มาก และบางแปลงไมสามารถเก็บผลผลิตได (Figure 3) 
 

 

A B C D 

A B C D 
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Figure 3 Yield of moonflower planted in different staking during 60 days of harvesting  

 
จากการศึกษารูปแบบของคาง ตอการใหผลผลิตดอกพระจันทร พบวา รูปแบบของคางที่แตกตางกัน ทําใหผล

ผลิตดอกตูม แตกตางกันทางสถิติ โดยคางแบบสี่เหลี่ยม (Rectangular) และแบบรูปตัวเอ (A-frame) ใหน้ําหนักดอกรวม 
(flowers yield) และจํานวนดอก (number of flower) สูงใกลเคียงกัน รองลงมาคือคางแบบตัวที (T-bar) และคางแบบซุม
กระโจม (Tepee) ใหน้ําหนักดอกรวมและจํานวนดอกต่ําสุด สวนน้ําหนักเฉล่ียตอดอก (weight per flower) พบวา คางแต
ละรูปแบบใหน้ําหนักแตละดอกไมแตกตางกันทางสถิติ (Table 1) 
 
Table 1  Yield in term of weight, weight per flower and number of flower of moonflower from different staking 

Type of staking 
Flowers yield  

(kg./plot) 
Number of flowers 

(flower) 
weight per flower 

(g./flower) 
Rectangular 11.61 a 3,574 a  3.12 ns 

A-frame 10.31 a 3,215 ab 3.10 ns 
T-bar 8.27 ab 2,564 bc 3.11 ns 
Tepee 6.13 b 1,911 c 3.05 ns 

Prob. > F- test 0.0369 0.0222 0.2699 
 
เมื่อคํานวณตนทุนของคางแตละรูปแบบ พบวา คางแบบส่ีเหลี่ยม และคางแบบตัวทีมีตนทุนการผลิตสูงใกลเคียง

กันคือ ราคา 215 และ 195 บาท/แปลง รองลงมาคือคางแบบตัวเอ 75 บาท/แปลง และคางแบบซุมกระโจมมีตนทุนต่ําที่สุดคือ 
58 บาท แตเมื่อคิดคํานวณผลตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการปลูกตนดอกพระจันทรโดยการใชคางแตกตางกัน  จําหนายดอก
ราคากิโลกรัมละ 200 บาท โดยคิดเฉพาะตนทุนจากคางเพียงอยางเดียว พบวาคางแบบสี่เหลี่ยมและแบบตัวเอให
ผลตอบแทนสูงกวาคางแบบตัวทีและแบบซุมกระโจม (Table 2) 
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Table 2  Surface area of staking, cost, income and profit of planting moonflower in different kind of staking 

Type of staking 
Surface area of staking 

(m2) 
Cost of staking 

(baht/plot) 
Income 

(baht/plot) 
Profit 

(baht/plot) 
Rectangular 24.20 215 2322.47 a 2107.47 a 

A-frame 18.70 75 2061.91 a 1986.91 a 
T-bar 26.95 196 1652.86 ab 1456.86 ab 
Tepee 10.20 58 1225.79 b 1167.79 b 

Prob. > F- test   0.0368 0.0512 
 

วิจารณผล 
 ตนทุนในการผลิตคางแตละรูปแบบมีความแตกตางกัน เพราะมีการใชวัสดุที่แตกตางกันคือ คางแบบสี่เหลี่ยมและ
แบบตัวทีใชไมยูคาลิปตัสเปนเสาหลักและไมไผรวกเปนโครงราง ทําใหมีตนทุนสูงกวา ขณะที่คางแบบตัวเอและแบบซุม
กระโจมใชเฉพาะไมไผรวกเพียงอยางเดียว จึงมีราคาถูกกวา อยางไรก็ตามแมวาคางแบบสี่เหลี่ยมจะมีตนทุนสูง แตพบวา
สามารถใหผลผลิตและผลตอบแทนสูงที่สุด รองลงมาคือคางแบบตัวเอมีตนทุนการผลิตต่ําและใหตอบแทนใกลเคียงกับคาง
แบบส่ีเหลี่ยม ขณะที่คางแบบซุมกระโจมซึ่งมีตนทุนการผลผลิตต่ําที่สุด แตกลับใหผลผลิตและผลตอบแทนต่ําสุด (Table 2) 

พื้นที่การใชประโยชนของคางแตละแบบไมเทากัน คางแบบส่ีเหลี่ยม แบบตัวเอ แบบตัวที และแบบซุมกระโจม มี
พื้นที่เทากับ 24.20 18.70 26.95 และ 10.20 ตารางเมตร ตามลําดับ เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางพื้นที่ผิวของคางกับ
การใหผลผลิต พบวาทั้งสองลักษณะไมมีความสัมพันธกัน หมายความวา พื้นที่ผิวของคางที่เพิ่มขึ้นอาจทําใหผลผลิตดอก
พระจันทรเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได จากผลการทดลองครั้งนี้ เห็นไดวาผลผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นเปนผลเนื่องมาจากรูปแบบของคางที่
แตกตางกัน ไมใชพื้นที่ผิวของคาง ดังนั้นจึงแนะนําใหปลูกตนดอกพระจันทรโดยใชคางแบบสี่เหลี่ยมหรือคางแบบตัวเอ จะ
ทําใหไดผลผลิตและผลตอบแทนสูงกวาการใชคางแบบตัวทีและแบบกระซุมกระโจม 
 

สรุป 
 1. ตนดอกพระจันทรสามารถใหผลผลิตดอกได หลังปลูกลงแปลงเปนเวลา 46 วัน และใหผลผลิตสูงสุดในชวงวันที่ 
10-20 วันของการเก็บเกี่ยว 

2. การปลูกตนดอกพระจันทรโดยใชคางแบบสี่เหลี่ยมและแบบตัวเอ ใหผลผลิตดอกและผลตอบแทนสูงกวาการ
ใชคางแบบตัวทีและแบบซุมกระโจม 
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Research and Development of Organic Rice Production in Udon Thani Province : Study on Yield of 
Organic Rice Planted by One Seedling in Irrigated and Rainfed Paddy Field 

  
อรรจนา ดวงแพง1 และ วัลยา อุตโรกุล1  

Duangpaeng, A.1 and Utarokul, W. 1  
 

Abstract 
 Farmers in Han Thao Village, Kud Jab District, Udon Thani Province, cultivated rice (Oryza sativa L.), cv. 

RD 6 organically in irrigated and rainfed paddy fields. In both kinds of paddy field, rice seedlings were 
transplanting using 1 seedling per plant in half-field and conventionally (3-4 seedlings per plant) in another half. 
They were cultivated organically from July to November 2006. Yields were measured at harvesting period. In 
irrigated paddy field, rice plants transplanted by one seedling had average number of tillers per plant and 
average number of panicles per plant higher than those transplanted conventionally (P ≤ 0.05). In both kind of 
paddy field, rice plants grown from one seedling had non significant differences in yields such as average number 
of grains per panicle, percentage of filled grains per panicle, fresh weight and dry weight of 1,000 ripen grains to 
those transplanted conventionally. 
Keywords : organic rice, organic agriculture, planting 

 
บทคัดยอ 

เกษตรกรบานหันเทา อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ปลูกขาวพันธุ กข 6 ดวยระบบเกษตรอินทรียในทั้งนาเขต
ชลประทานและนาเขตน้ําฝน   เพื่อศึกษาผลของจํานวนตนกลาตอผลผลิตขาวอินทรีย ในแปลงนาทั้งสองเขต ทําการแบงพื้นที่
ครึ่งหนึ่งเพื่อปกดําดวยตนกลา 1 ตนตอกอและอีกครึ่งหนึ่งปกดําแบบปรกติ (ใชตนกลา 3-4 ตนตอกอ)  ทําการเพาะปลูกขาว
ตั้งแตเดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 2549 โดยไมใชสารเคมีสังเคราะหใดๆ ในการผลิต เก็บเกี่ยวเมื่อขาวเขาสูระยะพลับพลึง
และวัดการใหผลผลิต พบวา ในนาเขตชลประทานการปกดําดวยตนกลา 1 ตน ใหจํานวนตนเฉลี่ยตอกอ และจํานวนรวงเฉลี่ย
ตอกอสูงกวาการปกดําแบบปรกติ (P ≤ 0.05). ในนาทั้งสองเขตการปกดําดวยตนกลา 1 ตนหรือปกดําแบบปรกติทําใหลักษณะ
ผลผลิต คือ จํานวนเมล็ดทั้งหมดตอรวง เปอรเซ็นตเมล็ดเต็มตอรวง น้ําหนักสด และน้ําหนักแหงของ 1,000 เมล็ดไมแตกตางกัน
ทางสถิติ  
คําสําคัญ : ขาวอินทรีย เกษตรอินทรีย การปกดํา 

 
คํานํา 

เกษตรกรบานหันเทา อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี รวมกลุมจัดตั้งเปนวิสาหกิจชุมชนผูผลิตขาวอินทรีย บานหันเทา 
สงเสริมการปลูกขาวดวยระบบเกษตรอินทรียโดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อลดการใชสารเคมีในนาขาว ทั้งปุยเคมีและยาปราบ
ศัตรูพืช เพื่อฟนฟูสภาพดินและสภาพธรรมชาติ เกษตรกรสวนใหญปลูกขาวพันธุ กข 6 ดวยระบบเกษตรอินทรียในทั้งนาเขต
ชลประทานและนาเขตน้ําฝน มีการไถกลบตอฟาง ปลูกถั่วแลวไถกลบเปนปุยพืชสด และใสปุยหมักเพื่อปรับปรุงบาํรุงดินกอน
การทํานา  เกษตรกรทํานาปใชวิธีปกดํา โดยเริ่มปกดําเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ในการปกดําโดยปรกติจะใชตนกลา 3-4 ตน 
ซึ่งเกษตรกรเชื่อวา การปกดวยตนกลาหลายๆ ตน จะทําใหตนขาวเจริญเติบโตไดดี และเผื่อตนขาวลมตายเมื่อประสพกับภัย
ธรรมชาติ  เพื่อหาวิธีการในการลดตนทุนเมล็ดพันธุและสงเสริมการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตของขาว ในการวิจัยครั้งนี้จึง
ศึกษาผลของจํานวนตนกลาตอผลผลิตขาวพันธุ กข 6 ที่ปลูกดวยระบบเกษตรอินทรียทั้งในนาเขตชลประทานและนาเขตน้ําฝน  

 

                                                 
1มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 64 ถนนทหาร ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง จังหวดัอุดรธาน ี41000 
1 Uon Thani Rajabhat University 64 Tahand Road, Tambon Makkhaeng, Muang District, Udon Thani 41000 
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   ∗∗  Significant differences at  P ≤ 0.05,  NS   Non significant differences  

อุปกรณและวิธีการ 
การทํานาของเกษตรกรบานหันเทาเริ่มจากการไถกลบตอฟาง ปลูกถั่วพราแลวไถกลบ เตรียมปุยหมักดวยปุยมูลวัว : 

แกลบดิบ : รําขาว อัตราสวน 1:1:1 เติมหัวเชื้อน้ําหมักที่เตรียมเองจากวัตถุดิบในทองถิ่น เชน ผักบุง ตนกลวย หอยเชอรี่ เปลือก
ผลไม เมื่อปุยยอยสลายดีแลวโรยในอัตรา 300 กิโลกรัมตอไร  ไถพรวนและปลอยน้ําเขานา คราดใหเสมอกัน  เพาะตนกลาขาว
พันธุ กข 6  อายุ 30 วัน ปกดําในแปลงนาทั้งเขตชลประทานและเขตน้ําฝน โดยแบงพื้นที่ครึ่งหนึ่งเพื่อปกดําดวยตนกลา 1 ตน
ตอกอและอีกครึ่งหนึ่งปกดําแบบปรกติที่เกษตรกรนิยม (ตนกลา 3-4 ตนตอกอ) ทําการเพาะปลูกขาวตั้งแตเดือนกรกฎาคม – 
พฤศจิกายน 2549 ดวยระบบเกษตรอินทรีย ปลอยน้ําออกเมื่อขาวเริ่มออกรวง และวัด ผลผลิตในเดือนพฤศจิกายน 2549 ทํา
การสุมตัวอยางตนขาวในพื้นที่ 1 ตร.ม. 4 ซ้ํา เมื่อขาวเขาสูระยะพลับพลึง วัดจํานวนตนตอกอ จํานวนรวงตอกอ จํานวนเมล็ด
ตอรวง เปอรเซ็นตเมล็ดเต็มตอรวง น้ําหนักสดและน้ําหนักแหงของ 1,000 เมล็ด 

 
ผล  

ในนาเขตชลประทานตนขาวพันธุ กข. 6 ที่ปกดําดวยตนกลา 1 ตนตอกอมีจํานวนตนเฉลี่ยตอกอและจํานวนรวงเฉลี่ยตอ
กอมากกวาตนขาวที่ปกดําแบบปรกติ (P ≤ 0.05) (Table 1) โดยมีจํานวนตนเฉลี่ย 7.5 ตนตอกอ และ 4.4 ตนตอกอ ตามลําดับ 
และมีจํานวนรวงเฉลี่ย 7.2 รวงตอกอ และ 4.2 รวงตอกอ ตามลําดับ   ในขณะทีก่ารปกดําทั้งสองแบบทําใหลักษณะผลผลิตของ
ขาวบางประการ เมล็ดไมแตกตางกันทางสถิติ (Table 2) โดยตนขาวที่ปกดําดวยตนกลา 1 ตนตอกอ มีจํานวนเมล็ดเฉลี่ย 
161.8 เมล็ดตอรวง  เมล็ดเต็มตอรวง 87%  น้ําหนักสด 27.0 กรัมตอ 1,000 เมล็ด และน้ําหนักแหง 24.9 กรัมตอ 1,000 เมล็ด  
ในขณะที่ตนขาวที่ปกดําแบบปรกติ มีจํานวนเมล็ดเฉล่ีย 130.4 เมล็ดตอรวง  เมล็ดเต็มตอรวง 88.8%  น้ําหนักสด 26.7 กรัมตอ 
1,000 เมล็ด และน้ําหนักแหง 24.6 กรัมตอ 1,000 เมล็ด   
 
Table 1   Comparison on average number of tillers and average number of panicles per plant of organic rice   

 transplanted by one seedling and conventionally in irrigated paddy field. 
Transplanting methods Average number  

of tillers per plant 
Average number of  
panicles per plant 

One seedling transplanting 7.5 7.2 
Conventional transplanting  4.4  4.2 
T-test ∗∗   ∗∗    
C.V. % 10.51 11.3 

 
 
Table 2   Comparison on some yield components of organic rice transplanted by one seedling and conventionally  

 in irrigated paddy field. 
Transplanting methods Average number 

of  grains per 
panicle 

Percentage of 
filled grains per 

panicle 

Fresh weight of 
1,000 grains 

(g) 

Dry weight of 
1,000 grains 

(g) 
One seedling transplanting 161.8 87.9 27.0 24.9 
Conventional transplanting  130.4 88.8 26.7 24.6 
T-test NS NS NS NS 
C.V. % 17.4 5.5 3.7 4.8 
NS  Non significant differences 
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ในนาเขตน้ําฝน ตนขาวในนาเขตน้ําฝนที่ปกดําดวยตนกลา 1 ตน หรือปกดําแบบปรกติมีจํานวนตนเฉลี่ยตอกอและ
จํานวนรวงเฉลี่ยตอกอไมแตกตางกันทางสถิติ (Table 3) โดยมีจํานวนตนเฉล่ีย 5.5 ตนตอกอ และ 6.3 ตนตอกอ ตามลําดับ 
และมีจํานวนรวงเฉลี่ย 5.3 รวงตอกอ และ 6.1 รวงตอกอ ตามลําดับ  ในขณะที่ผลผลิตของตนขาวในนาเขตน้ําฝนที่ปกดําดวย
วิธีการทั้งสองแบบไมมีความแตกตางกันทางสถิตเิชนเดียวกัน (Table 4) โดยตนขาวที่ปกดําดวยตนกลา 1 ตอกอ มีจํานวน
เมล็ดเฉลี่ย 136.0 เมล็ดตอรวง  เมล็ดเต็มตอรวง 90.5%  น้ําหนักสด 25.1 กรัมตอ 1,000 เมล็ด และน้ําหนักแหง 23.1 กรัมตอ 
1,000 เมล็ด  ในขณะที่ตนขาวที่ปกดําแบบปรกติ มีมีจํานวนเมล็ดเฉลี่ย 135.0 เมล็ดตอรวง  เมล็ดเต็มตอรวง 89.9%  น้ําหนัก
สด 25.8 กรัมตอ 1,000 เมล็ด และน้ําหนักแหง 23.9 กรัมตอ 1,000 เมล็ด   
 
Table 3   Comparison on average number of tillers and average number of panicles per plant of organic rice   

 transplanted by one seedling and conventionally in rainfed paddy field. 
Transplanting methods Average number  

of tillers per plant 
Average number of  
panicles per plant 

One seedling transplanting 5.5 5.3 
Conventional transplanting  6.3 6.1 
T-test  NS  NS   
C.V. % 9.0 8.2 

NS   Non significant differences  
 
Table 4   Comparison on some yield components of organic rice transplanted by one seedling and conventionally  

 in rainfed paddy field. 
Transplanting methods Average number 

of  grains per 
panicle 

Percentage of 
filled grains per 

panicle 

Fresh weight of 
1,000 grains 

(g) 

Dry weight of 
1,000 grains 

(g) 
One seedling transplanting 136.0 90.5 25.1 23.1 
Conventional transplanting  135.0 89.9 25.8 23.9 
T-test NS NS NS NS 
C.V. % 14.7 5.5 9.2 11.7 
NS  Non significant differences 

 
วิจารณผล 

ในนาเขตชลประทาน การปกดําดวยตนกลา 1 ตนตอกอ ใหจํานวนตนเฉล่ียตอกอและจํานวนรวงเฉลี่ยตอกอมากกวา
การปกดําแบบปรกติ สอดคลองกับรายงานของ Yamamoto et al., (1994) วาตนขาวที่ปกดําดวยจํานวนตนกลาตอกอนอยมีการ
แตกกอมากกวาที่ปกดําดวยจํานวนตนกลาตอกอมาก   ในนาทั้งสองเขตการปกดําดวยตนกลา 1 ตนตอกอหรือปกดําแบบปรกติ
ทําใหลักษณะผลผลิต คือ จํานวนเมล็ดทั้งหมดตอรวง เปอรเซ็นตเมล็ดเต็มตอรวง น้ําหนักสด และน้ําหนักแหงของ 1,000 เมล็ด
ไมแตกตางกันทางสถิติ สอดคลองกับรายงานของ ชอบ และเยาวพา (2514) ที่เปรียบเทียบผลผลิตของขาวพันธุ กข 1 โดยใช
จํานวนตนกลาตอกอ และอายุกลาตางๆ กัน โดยพบวาจํานวนกลาตอกอที่แตกตางกัน คือ 1 3 5 และ 7 ตน ไมมีผลตอการเพิ่ม
ผลผลิตที่แตกตางกันทางสถิติ สวนประกอบของผลผลิตที่ไมเปล่ียนแปลงเลย คือ น้ําหนักเฉล่ีย 1,000 เมล็ดดี นอกจากนี้ 
Nakano และMizushima (1994) ยังรายงานวา จํานวนตนกลาที่ปกดําไมมีผลตอน้ําหนักของ 1,000 เมล็ด ซึ่งผลผลิตนั้นถูก
อธิบายในเงื่อนไขที่เกี่ยวของกับองคประกอบ 3 ประการ คือ ความหนาแนนของตน จํานวนตนกลาที่ปกดํา และปริมาณธาตุ
อาหาร จากผลการทดลองนี้การปกดําดวยตนกลา 1 ตนตอกอ ใหผลผลิตไมแตกตางจากการปกดําแบบปรกติ ถึงแมวาการปกดํา
ดวยตนกลา 1 ตนตอกอ จะมีประโยชนในดานของการประหยัดตนกลา ลดตนทุนเรื่องเมล็ดพันธุ  และชวยเพิ่มการแตกกอไดใน
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กรณีที่มีน้ําเพียงพอ แตผลตอการเพิ่มผลผลิตยังคงไมชัดเจน จึงควรศึกษาวิธีการอื่นๆ ที่สงเสริมการเจริญเติบโต และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใหผลผลิตเพิ่มเติม เชน การใชน้ําสมควันไม หรือสารสกัดชีวภาพตางๆ    

 
สรุป 

ในนาเขตชลประทานตนขาวพันธุ กข. 6 ที่ปกดําดวยตนกลา 1 ตนตอกอมีจํานวนตนเฉลี่ยตอกอและจํานวนรวงเฉลี่ยตอ
กอมากกวาตนขาวที่ปกดําแบบปรกติ (P ≤ 0.05) ในขณะที่การปกดําทั้งสองแบบทําใหลักษณะผลผลิตของขาวบางประการ 
คือ จํานวนเมล็ดเฉลี่ยตอรวง เปอรเซ็นตเมล็ดเต็มตอรวง น้ําหนักสดและน้ําหนักแหงของ 1,000 เมล็ด ไมแตกตางกันทางสถิติ  

 ในนาเขตน้ําฝนตนขาวที่ปกดําดวยตนกลา 1 ตน หรือปกดําแบบปรกติมีจํานวนตนเฉลี่ยตอกอและจํานวนรวงเฉลี่ย
ตอกอ ลักษณะผลผลิตของขาวบางประการ คือ จํานวนเมล็ดเฉลี่ยตอรวง เปอรเซ็นตเมล็ดเต็มตอรวง น้ําหนักสดและน้ําหนัก
แหงของ 1,000 เมล็ด ไมแตกตางกันทางสถิติ  

 
คําขอบคุณ 

ขอขอบคุณเครือขายการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สนับสนุนงบประมาณในการวิจัย ใน
ปงบประมาณ 2549 ขอขอบคุณกลุมวิสาหกิจชุมชนผูผลิตขาวอินทรียบานหันเทา ตําบลปะโค อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ที่
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การชักนําใหเกิดยอดจํานวนมากจากการเพาะเลี้ยงสวนขอของหญาไนลในสภาพปลอดเชื้อ 
In vitro Multiple Shoots Induction from node explant of Nilegrass (Acroceras macrum.) 

 
ศรัณย สขุวัฒน1 และ อนุรักษ โพธิ์เอี่ยม1  

Sukhawat, S. 1 and  Poeaim, A. 1 
 

Abstract 
Node explants of Nilegrass (Acroceras macrum) were cultured on solid LS media supplemented with 0.5  

1  3 and  5 mg/l BA, 30 g/l  sucrose and 2.6 g/l  phytagel for 6 weeks. The sesult showed that concentrations of BA 
had effect on both root and shoot. The results also showed that BA at 5 mg/l gave the highest average shoot 
number of 5.4 shoots per explant and BA at 0.5 mg/l gave the highest average shoot length of 9.41. While LS 
medium supplemented with 0.5 mg/l BA gave the highest average root number of 3.66 roots per explant and the 
highest average root length of 4.60 cm. Plantlets were successfully acclimated and established in soil. 
Keywords : In vitro culture , multiple shoot , nilegrass 
 

บทคัดยอ 
การเพาะเลี้ยงชิ้นสวนตาขางของหญาไนลในสภาพปลอดเชื้อ เพื่อชักนําใหเกิดยอดจํานวนมาก บนอาหารสูตร LS ที่

เติม BA ความเขมขน  0.5 1 3 และ 5 มิลลิกรัมตอลิตร น้ําตาลซูโครส 30 กรัมตอลิตร ไฟตาเจล 2.6 กรัมตอลิตรเปนเวลา 6 
สัปดาห การทดลองพบวา ความเขมขนของ BA มีผลตอคาเฉลี่ยของจํานวนและความยาวของยอดและราก เมื่อเพาะเลี้ยงบน
อาหารที่ประกอบดวย BA ความเขมขน 5 มิลลิกรัมตอลิตร สามารถชักนําใหเกิดยอดไดสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยของจํานวนยอด 
5.4 ยอดตอตาขาง และ ในอาหารที่เติม BA ความเขมขน 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร ยอดที่เกิดขึ้น จะมีคาเฉลี่ยความยาวของตน
สูงสุด 9.41 เซนติเมตร ขณะที่เมื่อเพาะเลี้ยงบนอาหารที่ประกอบดวย BA ความเขมขน 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร จะสามารถชักนํา
ใหเกิดรากไดดีที่สุดโดยจะมีคาเฉลี่ยของจํานวนราก 3.66 รากตอตาขาง และมีคาเฉลี่ยความยาวรากสูงสุด 4.60 เซนติเมตร 
และสามารถพัฒนาเปนตนที่มีระบบยอดและรากที่สมบูรณ และยายปลูกลงดินไดเปนผลสําเร็จ 
คําสําคัญ :  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การเกิดยอดจํานวนมาก หญาไนล 
 

คํานํา 
อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวเคี้ยวเอื้องในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งโคเนื้อและโคนมนั้นไดมีการขยายตัวเพิ่มมาก

ขึ้น แตปญหาสําคัญที่ทําใหไมประสบความสําเร็จเทาที่ควรคือการขาดพืชอาหารสัตวที่ใหผลผลิตและมีคุณภาพที่ดี  พืชอาหาร
สัตวตระกูลหญาจัดเปนแหลงอาหารหยาบที่สําคัญสําหรับการเลี้ยงสัตว  ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงพันธุพืชอาหารสัตวเพื่อให
ไดพันธุที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น  หญาไนล (Acroceras macrum) เปนหญาอาหารสัตวพันธุหนึ่งที่มีการนําเขามาจากประเทศไตหวัน 
โดยมีถิ่นกําเนิดอยูที่แอฟริกาใต มีโครโมโซม 2n = 36 (Wilson และ Hacker, 1987)  และมีการศึกษาพบวาหญาไนลจะยอย
งายกวาและมีคุณคาทางอาหารที่สูงกวาหญาแพงโกลา (Jeng et al., 2004) สําหรับประเทศไทยยังไมมีการศึกษาการปรับปรุง
พันธุหญาไนลมากอน ดังนั้นการศึกษาเทคนิคโดยใชเทคโนโลยีชีวภาพในดานการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช จึงเปนพื้นฐานอัน
สําคัญตอไปในการชวยปรับปรุงและขยายพันธุหญาอาหารสัตว การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหญาอาหารสัตวในประเทศไทยมีราย 
งานดังนี้เชน  

กมลพรรณ และคณะ (2535) ทําการทดลองนําสวนขอของหญาแฝกหอม Ventiveria zizaniodes Wash. มาชักนํา
ใหเกิดยอดจํานวนมาก  โดยเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่ประกอบดวย BA 10 ไมโครโมลตอลิตร  ดิริฎา (2545) ทดลองชัก
นําใหเกิดยอดจํานวนมากจากการเพาะเลี้ยงเมล็ดของหญารูซี่ บนอาหารสูตร MS ที่ประกอบดวย BA 6 มิลลิกรัม ตอลิตร โดย
สามารถชักนําใหเมล็ดสรางยอดไดสูงสุด 3.19 ยอดตอเมล็ด และ วิภาสิริ (2546) ทําการทดลองชักนําใหเกิดยอดจํานวนมาก
จากการเพาะเลี้ยงเมล็ดของหญาซิกแนลนอน พบวาอาหารที่เหมาะสมที่สุดในการชักนําใหเกิดยอดจํานวนมากคือ อาหารสูตร 

                                                 
1 ภาควิชาชีววทิยาประยุกต คณะวทิยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ 10520 
1 Department of Applied Biology, Faculty of Science, King  Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520 
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MS ที่เติม BA 6 มิลลิกรัมตอลิตร โดยมีอัตราการเกิดยอดหลายยอดเฉลี่ย 71.37 เปอรเซ็นต และจํานวนยอดเฉลี่ยตอเมล็ด 
3.82 ยอด   

การทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของ BA ที่มีผลตอการเพิ่มปริมาณของยอดจากการเพาะเลี้ยงชิ้นสวนตาขาง
ของหญาไนล บนอาหารสูตร LS (Linsmaier และ Skoog,1965)  

 
อุปกรณและวิธีการ 

      ทําการตัดชิ้นสวนตาขางของหญาไนล ขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร นํามาทําการลางดวยน้ําสะอาด แลวนําไปฟอก
ฆาเชื้อที่ผิวนอกดวยแอลกอฮอล 70 เปอรเซ็นตนาน 1 นาที จากนั้นฟอกฆาเชื้อในสารละลายคลอรอกซเขมขน 15 เปอรเซ็นต 
เติมสารเปยกใบ (Tween-20) 1-2 หยด เขยานาน 15 นาที ลางดวยน้ํากลั่นที่นึ่งฆาเชื้อแลว 3 ครั้ง นําตาขางที่ฟอกฆาเชื้อแลว 
วางใหแหงบนกระดาษทิชชูที่นึ่งฆาเชื้อแลว ทําการตัดแตงชิ้นสวนเนื้อเยื่อโดยตัดปลายทั้งสองขางออก แลวนําไปเพาะเลี้ยงบน
อาหารสูตร LS ที่ประกอบดวย BA ที่ระดับความเขมขน  0.5  1  3 และ 5  มิลลิกรัมตอลิตร  น้ําตาลซูโครส 30 กรัมตอลิตร และ 
ไฟตาเจล 2.6 กรัมตอลิตร จากนั้นนําไปเพาะเลี้ยงในสภาพที่มีแสง 16 ชั่วโมงตอวัน ควบคุมอุณหภูมิ 25-28 องศาเซลเซียส 
โดยทําการเปลี่ยนอาหารใหมทุกๆ 30 วัน  วางแผนการทดลองแบบ completely randomized design (CRD) ทําการทดลอง 3 
ซ้ํา แตละซ้ํามี 5 ชิ้น  เมื่อเวลาผานไป  6 สัปดาห ทําการบันทึกจํานวนและความยาวของยอดและรากที่เกิดขึ้นตอตาขาง 
 

ผลและวิจารณ 
การนําสวนตาขางของหญาไนลที่ฟอกฆาเชื้อแลวไปเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร LS ที่เติม BA ที่ความเขมขน  0.5  1  3  

และ 5 มิลลิกรัมตอลิตร เปนระยะเวลา 6 สัปดาห พบวา มีจํานวนยอดเฉลี่ยตอตาขางที่เพาะเลี้ยงบนอาหาร 1.73 2.80 3.93 
และ 5.4 ยอด ตามลําดับ (Table 1, Figure 1) แสดงใหเห็นวา BA มีผลในการชักนําใหเกิดยอดจํานวนมาก เนื่องจาก BA เปน
สารควบคุมการเจริญเติบโตในกลุมไซโตไคนิน มีผลโดยตรงในการชักนําเนื้อเยื่อใหเกิดยอด โดยจะไปกระตุนใหเกิดการแบง
เซลลและเกิดตายอด (Krishnamoorthy, 1981) โดยที่ระดับความเขมขนของ BA มากขึ้น จํานวนยอดตอตาขางก็จะเพิ่มสูงขึ้น 
จากการทดลองอาหารสูตรเหมาะสมที่สุดในการชักนําใหตาขางของหญาไนลใหเกิดยอดไดมากที่สุดคือ อาหารสูตร LS ที่
ประกอบดวย BA ความเขมขน 5 มิลลิกรัมตอลิตร  สามารถชักนําใหเกิดยอดได 5.4 ยอดตอตาขาง (Figure 2a) สอดคลองกับ
การทดลองของ กมลพรรณ และคณะ (2535) รายงานวา BA มีผลใหแฝกหอมแตกยอดเพิ่มขึ้น โดย BA 10 ไมโคลโมลตอลิตร 
จะชักนําใหสรางยอดใหมจํานวนมากที่สุดคือ 10 ยอดตอตน  
      สวนการเจริญเติบโตของยอดและราก พบวาในกลุมที่มีจํานวนของยอดมาก ความยาวของยอดจะลดลง สวนในกลุม
ที่มีจํานวนของยอดนอยความยาวของยอดจะมากขึ้น จึงทําใหยอดที่เล้ียงในอาหารที่มี BA ความเขมขนที่ต่ํา จะมีความยาว
ของยอดมากกวาที่เล้ียงในอาหารที่ประกอบดวย BA ที่ความเขมขนที่สูงกวา เนื่องจาก BA จะมีผลไปลดอิทธิพลของออกซินที่
สรางที่ปลายยอด ซึ่งมีผลโดยตรงตอการยืดยาวของเซลล ความยาวของยอดจึงลดลงเมื่อไดรับ ความเขมขนของ BA ที่สูงขึ้น 
(Vieitze et.al, 1983., Taiz และ Zeiger,1991) จากการทดลองพบวา เมื่อเพาะเลี้ยงสวนตาขางของหญาไนลบนอาหารสูตร LS 
ที่ประกอบดวย BA ความเขมขน 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร จะมีการเจริญเติบโตของยอดดีที่สุด โดยมีความยาวของยอดเฉลี่ย
เทากับ 9.55 เซนติเมตร (Figure 1) 
       สําหรับการเกิดราก พบวาเมื่อเพาะเลี้ยงตาขางของหญาไนลบนอาหารที่ประกอบดวย BA ที่ระดับความเขมขนสูง จะ
ทําใหการเกิดรากนั้นลดลง โดยอาหารสูตร LS ที่ประกอบดวย BA ความเขมขน 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร จะสามารถชักนําใหมีการ
พัฒนาของรากไดดีที่สุดโดยจะเกิดรากได 3.46 รากตอตาขาง และมีความยาวของรากเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.7 เซนติเมตร 
(Figure 1)  และสามารถนําตนที่มีระบบยอดและรากที่สมบูรณที่ อายุ 8 สัปดาห ยายปลูกลงดินเปนผลสําเร็จ (Figure 2b) 
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Table 1  Effects of BA on multiple shoots formation from node explants of Nilegrass cultured on LS medium for 6  
               weeks.  

BA 
(mg/l) 

 No. 
Shoot/explant 

Shoot length 
(cm.) 

No. 
Root/explant 

Root length 
(cm.) 

0.5 1.73±.46 d 9.41±.68 ab 3.66±.23 a 4.60±.19 a 
1 2.8±.34  c 9.32±.28 ba 2.93±.50 b 4.21±.19 b 
3 3.93±.57 b 7.56±.14 c 2.33±.11 cd 2.74±.12 c 
5 5.4±.60  a 5.50±.39 d 1.66±.30 dc 0.78±.11 d  

Each value is an average number of three replications using 5 explants per replication. Mean values followed by the same letter 
within a column are not significantly different (P<0.05) based on Duncan’s multiple-range test. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 Multiple shoots regenerated from node explants cultured on LS medium supplement with BA 0.5  1  3  
              and 5 mg/l  for 6 weeks.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2  a. Multiple shoots regenerated from node of Nilegrass cultured on LS medium supplemented with 5 mg/l   
                BA for 6 weeks.  b. in vitro propagated plants established in plastic bag. 
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a 

b. 
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สรุป 
 ความเขมขนของ BA ที่เหมาะสมในการชักนําตาขางของหญาไนลใหเกิดยอดไดมากที่สุดคือ BA ความเขมขน 5 
มิลลิกรัมตอลิตร สามารถชักนําใหเกิดยอดได 5.4 ยอดตอตาขาง โดยอาหารสูตรที่เติม BA ความเขมขน 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร 
ทําใหมีการเจริญเติบเติบโตของยอดดีที่สุด โดยมีความยาวของยอดเฉลี่ยเทากับ 9.55 เซนติเมตร สวนการเกิดรากพบวาเมื่อ
เพาะเลี้ยงตาขางบนอาหารสูตรที่เติม BA ความเขมขน 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร สามารถชักนําใหเกิดรากไดมากที่สุดคือ 3.66 ราก
ตอช้ินตาขางและมีการเจริญเติบของรากดีที่สุด โดยมีความยาวเฉลี่ยของรากเทากับ 4.60 เซนติเมตร  และสามารถนําตนที่มี
ระบบยอดและรากที่สมบูรณยายปลูกลงดินเปนผลสําเร็จ 
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อิทธิพลของวันปลูกและระยะปลูกตอคณุภาพและผลผลิตของฟาทะลายโจร 
Effect of Planting Date and Spacing on Quality and Yield of Andrographis paniculata (Burm.f.)                        

Wall. ex Nees 
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Abstract 

 Andrographis paniculata (creat) is one of the most important medicinal plants in Thailand. At present, 
yield of creat has not met with national demand and the quality is low. To increase yield and quality of raw 
materials research on factors affecting yield and quality is needed. Three factors were used in this experiment 
including planting dates, row spacing, and plant spacing. The experiment was performed at Pakchong Research 
Station, Pakchong district, Nakhonratchasima province. The results showed that creat grown in February were 
high significantly (p=0.01) difference in the higher plant’s height (55.16 cm.), plant’s diameter (41.15 cm.) and 
fresh weight of the aerial part (1.58 kg/m2). The crop grown in March gave significantly (p=0.05) higher dry weight 
of aerial part (0.42 kg/m2), dried leaf weight  (0.25 kg/m2) and more number of days to 50% flowering (133.3 day). 
Creat grown in February and March gave higher total lactones content (11.43% and 11.05%) than the later crops 
(p=0.01). Row spacing at 25 centimeters gave significantly (p=0.05) higher fresh weight of the aerial part (1.34 
kg/m2), dry weight of the aerial part (0.39 kg/m2), dried leaf weight (0.23 kg/m2) and total lactones content 
(11.09%). The total lactones content obtained from plant spacing at 15 centimeters (10.88%) and at 20 
centimeters (10.81%) were significantly higher (p=0.01) than at 25 centimeters. From the above result, planting 
date and narrow spacings are the most important factors for increasing yield and quality of creat. 
Keywords : planting date, spacing, quality, Andrographis paniculata 
 

บทคัดยอ 
 ฟาทะลายโจรเปนพืชสมุนไพรที่มีความสําคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย แตผลผลิตในปจจุบันยังไมเพียงพอกับความ
ตองการและคุณภาพต่ํา การศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางเพิ่มผลผลิตตอพื้นที่และเพิ่มคุณภาพของฟาทะลายโจรใหสูงขึ้น จึงเปน
ส่ิงจําเปนอยางยิ่ง โดยศึกษาผลของ 3 ปจจัย ประกอบดวย ปจจัยที่ 1 วันปลูก ปจจัยที่ 2 ระยะปลูกระหวางแถว และปจจัยที่ 3 
ระยะปลูกระหวางตน ทําการทดลอง ณ สถานีวิจัยปากชอง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบวา ฟาทะลาย
โจรที่ปลูกในเดือนกุมภาพันธมีความสูง (55.16 เซนติเมตร) ความกวางทรงพุม (41.15  เซนติเมตร) น้ําหนักสดสวนเหนือดิน 
(1.58 กิโลกรัม/ตารางเมตร) สูงกวาวันปลูกอื่นอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ สวนการปลูกในเดือนมีนาคมมีน้ําหนักแหงสวน
เหนือดิน (0.42 กิโลกรัม/ตารางเมตร) น้ําหนักแหงของใบ (0.25 กิโลกรัม/ตารางเมตร) และอายุออกดอก 50% (133.3 วัน) 
มากกวาการปลูกในเดือนอื่น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การปลูกในเดือนกุมภาพันธและเดือนมีนาคมใหปริมาณสารสําคัญ
แลคโตนรวม (11.43% และ 11.05%) สูงกวาการปลูกในเดือนอื่นอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ การใชระยะระหวางแถวปลูกที่ 
25 เซนติเมตร ใหน้ําหนักสดสวนเหนือดิน (1.34 กิโลกรัม/ตารางเมตร) น้ําหนักแหงสวนเหนือดิน (0.39 กิโลกรัม/ตารางเมตร) 
น้ําหนักแหงของใบ (0.23 กิโลกรัม/ตารางเมตร) และปริมาณสารสําคัญแลคโตนรวม (11.09%) มากกวาระยะปลูกอื่น อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ และการใชระยะระหวางตน 25 เซนติเมตร ใหความสูง (52.01 เซนติเมตร) ความกวางทรงพุม (39.72 
เซนติเมตร) มากกวาระยะปลูกอื่น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตระยะระหวางตนที่ 15 เซนติเมตร (10.88%) และ 20 
เซนติเมตร (10.81%) ใหปริมาณสารสําคัญแลคโตนรวมมากกวาระยะปลูก 25 เซนติเมตร อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ จากผล
การทดลองขางตนสรุปไดวา วันปลูกและระยะปลูกถี่เปนปจจัยที่สําคัญในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของฟาทะลายโจร  
คําสําคัญ : วันปลูก ระยะปลูก คุณภาพ ฟาทะลายโจร 
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คํานํา 
 ปจจุบันมีการปลูกฟาทะลายโจรเพิ่มขึ้น แตมีปริมาณสารออกฤทธิ์ไมแนนอนแตกตางกันตามถิ่นที่ปลูก และฤดูกาล
เก็บเกี่ยว (คณิต และ ชัยโย, 2534) ในขณะที่การผลิตยาตองใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี คือมีปริมาณของสารออกฤทธิ์แลคโตน
รวมไมนอยกวา 6 เปอรเซ็นต (Jewvachdamrongkul et al., 1987) ทําใหเปนปญหาในการกําหนดอัตราการใชยาที่เหมาะสม 
การปลูกฟาทะลายโจรใหไดผลผลิตและคุณภาพทางยาสูงเพื่อนํามาใชเปนวัตถุดิบผลิตยาแผนปจจุบันนั้น นอกจากขึ้นกับพันธุ
ปลูกแลวปจจัยส่ิงแวดลอมก็มีสวนรวมอยางมาก ระยะปลูกและวันปลูกที่แตกตางกันเปนปจจัยที่นาจะมีผลตอคุณภาพของ
วัตถุดิบใบฟาทะลายโจร จากการศึกษาของ อํานวย (2540) พบวา วิธีการเพาะเมล็ดแลวยายกลาปลูกที่ระยะปลูกแคบให
ผลผลิตสูง ในขณะที่ หัทยา (2539) รายงานวาวันปลูกในเดือนมิถุนายนใหสารสําคัญตอพื้นที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับการปลูกใน
เดือนมีนาคมและระยะปลูกไมมีอิทธิพลตอการสรางสารสําคัญของฟาทะลายโจร สวนองอาจ และคณะ., (2545-2546) 
รายงานวาฟาทะลายโจรที่ปลูกในเดือนเมษายนใหปริมาณสาร andrographolide ในใบฟาทะลายโจรสูงสุดเมื่อเทียบกับการ
ปลูกในเดือนกรกฎาคม การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงคศึกษาความแปรปรวนของผลผลิตวัตถุดิบและสารสําคัญแลคโตนรวม
ของฟาทะลายโจรที่ปลูกในวันปลูกตางๆ ในชวงตนฤดูฝนและที่ระยะปลูกตางๆ กัน 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 เพาะเมล็ดพันธุฟาทะลายโจรจากแหลงพันธุปากชอง หมายเลข 3 ในแปลงเพาะเมื่อตนกลามีใบจริงประมาณ 4-5 ใบ 
หรือประมาณ 45 วันหลังเพาะเมล็ด จึงยายลงแปลงปลูก โดยการศึกษาผลของ 3 ปจจัย ประกอบดวย ปจจัยที่ 1 วันปลูกเพาะ
เมล็ดฟาทะลายโจรในวันที่ 3 กุมภาพันธ 6 มีนาคม 5 เมษายน และ 6 พฤษภาคม 2549 ในแปลงเพาะ และยายลงแปลงปลูก 
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 20 เมษายน 20 พฤษภาคม และ 20 มิถุนายน 2549 ตามลําดับ ปจจัยที่ 2 คือระยะปลูก ระหวางแถว 25, 
50 และ 75 เซนติเมตร ปจจัยที่ 3 คือ ระยะปลูกระหวางตน 15, 20 และ 25 เซนติเมตรโดยปลูกในแปลงยอยขนาด 3X4 ตาราง
เมตร มี 3 ซ้ํา บันทึกขอมูลการเจริญเติบโต เชน ความสูง ความกวางทรงพุม จํานวนขอ โดยทําการวัดทุก ๆ เดือน เปนเวลา 5 
เดือน ทําการวิเคราะหหาปริมาณแลคโตนรวมตามวิธีการของกรมวิทยาศาสตรการแพทย (Department of Medical 
Sciences, 1998) 
 

ผลและวิจารณ 
 เพาะเมล็ดในเดือนกุมภาพันธ มีนาคม เมษายน และพฤษภาคม สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดในเดือน มิถุนายน 
กรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน ตามลําดับ พบวาการเพาะเมล็ดในเดือนกุมภาพันธและมีนาคมน้ําหนักแหงสวนเหนือดิน 
น้ําหนักแหงใบตอพื้นที่ และปริมาณแลคโตนรวมสูงที่สุด (Table 1) การเพาะเมล็ดในเดือนกุมภาพันธและมีนาคม ใหปริมาณ
ผลผลิตและสารแลคโตนรวมสูงกวาเดือน เมษายน และพฤษภาคม เนื่องจากในเดือนดังกลาวชวงการเจริญเติบโตจนถึงระยะ
เก็บเกี่ยวไดรับปริมาณน้ําฝนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ในขณะที่ปลูกเดือนเมษายนและพฤษภาคม ปริมาณน้ําฝนเพิ่มขึ้นเฉพาะ
เดือนแรกของการเจริญเติบโต หลังจากนั้นปริมาณน้ําฝนลดนอยลงตลอด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ราเชนทร และคณะ 
(2539) ซึ่งทําการทดลองที่สถานีวิจัยกาญจนบุรี จากการทดลองพบวาเพาะเมล็ดในเดือนกุมภาพันธใหผลผลิตสูงกวาเดือนอื่น 
จากงานทดลองนี้พบวาปริมาณแลคโตนรวมของชุดที่เพาะเมล็ดและปลูกในเดือนกุมภาพันธและเดือนมีนาคมสูง เมื่อวิเคราะห
หาคาสหสัมพันธระหวางปริมาณแลคโตนรวมกับปริมาณน้ําฝนตลอดฤดูกาล พบวาคาสัมประสิทธิ์ (Correlation coefficient, 
r) = 0.95 เมื่อทดสอบคา r พบวามีความสัมพันธทางสถิติ ซึ่งหมายความวาปริมาณน้ําฝนมีความสัมพันธกับปริมาณสารสําคัญ
ในแลคโตนรวมในเชิงลบ  
 ผลการศึกษาระยะระหวางแถวที่ระยะ 25 50 และ 75 เซนติเมตร พบวาที่ระยะ 25 และ 50 เซนติเมตร ใหน้ําหนัก
สดสวนเหนือดินตอพื้นที่สูงสุด และที่ระยะ 25 เซนติเมตร มีน้ําหนักแหงสวนเหนือดิน น้ําหนักใบแหงและปริมาณสารแลคโตน
รวมสูงสุด ระยะระหวางตนไมมีผลตอน้ําหนักสด น้ําหนักแหง และน้ําหนักใบแหง แตที่ระยะ 15 และ 20 เซนติเมตรมีปริมาณ
สารแลคโตนรวมสูง กวาระยะ 25 เซนติเมตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จากงานทดลองของอํานวย (2540) พบวาระยะปลูกที่
เหมาะสมเปนปจจัยที่สําคัญตอการเพิ่มผลผลิตฟาทะลายโจร และ พรรณนีย (2548) พบวาวิธีการปลูกใหไดระยะปลูกที่
เหมาะสมและถูกตองเปนเรื่องที่ตองคํานึงถึง ในแตละวันปลูกเมื่อเพิ่มระยะปลูกใหมากขึ้นจะเห็นวามีขนาดตนที่ใหญขึ้น 
เนื่องจากระยะปลูกที่แคบกวาพืชจะมีการแกงแยงการเจริญเติบโต เชน แสง ปริมาณน้ําในดิน ธาตุอาหาร เปนตน จึงมีน้ําหนัก
แหงตอตนไดมากกวาแตเมื่อคิดน้ําหนักแหงตอพื้นที่ปรากฎวาการปลูกโดยใชระยะปลูกที่นอยลงจะไดน้ําหนักแหงตอพื้นที่สูง
กวาการใชระยะปลูกกวาง ดังนั้นในการปลูกโดยใชระยะปลูกระหวางแถว 25 เซนติเมตร จะไดผลผลิตตอพื้นที่สูง สวนระยะ
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ปลูกระหวางตนไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ในการใหผลผลิตตอพื้นที่ สอดคลองกับงานวิจัยของ เกียรติเกษม (2539) ซึ่ง
พบวา ระยะปลูกไมมีผลตออายุเมื่อดอกแรกบานของดาวเรือง สวนระยะระหวางตน พบวาที่ระยะ 15 เซนติเมตร ออกดอกชา
กวาที่ระยะปลูกอื่น 
 

สรุป 
1. การเพาะเมล็ดในเดือนกุมภาพันธและเดือนมีนาคม ใหน้ําหนักสดสวนเหนือดิน น้ําหนักแหงสวนเหนือดิน น้ําหนัก

แหงของใบตอพื้นที่ และปริมาณแลคโตนรวมสูงกวาเพาะในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม 
2. การปลูกฟาทะลายโจรที่ใชระยะระหวางแถว 25 เซนติเมตร ไดน้ําหนักสดสวนเหนือดิน น้ําหนักแหงสวนเหนือดิน 

น้ําหนักใบตอพื้นที่ และปริมาณแลคโตนรวมสูงกวาที่ระยะอื่น 
3. วันเพาะเมล็ดที่แตกตางกันทําใหอายุการออกดอก 50% (ระยะเก็บเกี่ยว) แตกตางกัน คือ การปลูกในเดือนมีนาคม 

ออกดอกชาที่สุด (133.3 วัน) ในเดือนพฤษภาคมออกดอกเร็วสุด (125.8 วัน) 
 

คําขอบคุณ 
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Table 1 Days to 50% flowering, plant height, plant diameter, fresh weight of the aerial part, dried weight of the 
 aerial part, dried leaf weight and total lactones due to planting date and spacing. 
 

Factor 

50% 
flowering 
blooming 

(days) 

Plant 
height 
(cm) 

Plant 
diameter 

(cm) 

Fresh 
weight of 
the aerial 

part (kg/m2) 

Dry weight 
of the 

aerial part 
(kg/m2) 

Leaf 
dry 

weight 
(kg/m2)  

Total 
lactones 

(%) 

Planting date (A)        
3 February 2006 130.9 b1/ 55.16 a 41.15 a 1.58 a 0.41 a 0.23 a 11.43 a 
6 March     2006 133.3 a 53.09 ab 38.79 ab 1.47 a 0.42 a 0.25 a 11.05 a 
5 April       2006 132.2ab 49.08 bc 36.00 b 0.97 b 0.29 b 0.17 b 10.34 b 
6 May        2006 125.8 c 47.45 c 38.16 ab 0.92 b 0.25 b 0.14 b 10.16 b 
LSD0.01 2.11 4.62 4.33 0.49 0.11 0.05 0.28 
Row spacing (B)        
25 cm 130.2 47.32 c 31.49 c 1.34 a 0.39 a 0.23 a 11.09 a 
50 cm 130.7 52.61 b 40.84 b 1.32 a 0.36 b 0.21 b 10.64 b 
75 cm 130.8 53.65 a 43.25 a 1.05 b 0.29 c 0.16 c 10.39 c 
LSD0.05 ns 0.97 1.13 0.07 0.02 0.02   0.25 
Plant spacing (C)        
15 cm 131.2 a 50.22 b 37.62 b 1.24 0.34 0.20 10.88 a 
20 cm 130.3 b 51.35ab 38.23 b 1.21 0.34 0.20 10.81 a 
25 cm 130.2 b 52.01 a 39.72 a 1.26 0.35 0.20 10.42 b 
LSD0.05 0.78 1.27 1.19 ns 2/ ns ns   0.20 
A X B ns ns ns ns ns * 3/ ** 3/ 
A X C ns ns ns ns ns ns ** 
B X C ns ns ns ns ns ns ** 
A X B X C ns ns ns ns ns ns ** 
1/ Mean separation with in columns by Least Significant difference (LSD) 
2/ ns nonsignificant 
3/*, ** is significant of  p ≤ 0.05 and   p ≤0.01, respectively 
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วิธีการปลูกเชื้อและปริมาณเชื้อเห็ดตับเตาตอการเจริญเติบโตของกลาไมยูคาลิปตสั 
Inoculation Methods and King Bolete Spawn Quantities Affecting the Eucalyptus  

(Eucalyptus. camaldulensis Dehnh.) Seedling Growth 
 

ประภาพร ตั้งกิจโชติ1  และ  สาวิตร ีวีระเสถียร1 
Tangkijchote, P.1  and  Verasathiean, S.1 

 
Abstract 

The inoculation methods and the king bolete spawn quantities affecting the growth of eucalyptus 
seedlings were studied at Department of Horticulture, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart 
University, Nakhon Pathom province. This experiment was conducted by using a completely randomized design 
(CRD). The results showed that all inoculation methods had no effect on the percentage of the bolete culture 
colonization. Nevertheless, the utilization of 40 and  60 grams of sorghum spawn provided those seedlings to have 
the maximum height, width, biomass, leaf area, leaf area index (LAI), crop growth rate (CGR). Whereas, the 
utilization of slurry mycelium yielded those ones with the highest leaf area ratio (LAR), specific leaf area (SLA). 
Keywords : ectomycorrhizal fungi, bolete culture, eucalyptus seedling growth 
 

บทคัดยอ 
การศึกษาวิธีการปลูกเชื้อ และปริมาณหัวเชื้อเห็ดตับเตาตอการเจริญเติบโตของกลาไมยูคาลิปตัส ณ ภาควิชาพืชสวน 

คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จ. นครปฐม วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (CRD) ผลการทดลอง
พบวา วิธีการปลูกเชื้อเห็ดทุกวิธีไมมีผลตอเปอรเซ็นตการเขาอยูอาศัยของเชื้อเห็ดตับเตา แตการใชหัวเชื้อขาวฟาง 40 และ 60 
กรัม ทําใหตนกลาดังกลาวมีความสูง ความกวาง มวลชีวภาพ พื้นที่ใบ ดัชนีพื้นที่ใบ (LAI) อัตราการเจริญเติบโต (CGR) สูงสุด 
ในขณะที่การใชเสนใยแขวนลอยทําใหตนกลามีสัดสวนพื้นที่ใบตอมวลแหงรวม (LAR) สัดสวนพื้นที่ใบตอมวลแหงของใบ 
(SLA) สูงสุด 
คําสําคัญ :  เชื้อราเอ็คโตไมคอรไรซา เชื้อเห็ดตับเตา ตนกลายูคาลิปตัส การเจริญเติบโต 
 

คํานํา 
เห็ดตับเตา (Boletus edulis Bull. ex Fr.) เปนเชื้อราเอ็คโตไมคอรไรซา (ectomycorrhizal fungi) โดยเจริญเติบโต

รวมกับไมยืนตนแบบพึ่งพาอาศัยกัน (symbiosis relationships) กลาวคือเชื้อราเจริญหอหุมรากพืช ชวยใหรากพืชสามารถเก็บ
รักษาความชื้นไดดี และยังชวยละลายธาตุอาหารจากหินรวมทั้งแรที่สลายตัวยากใหอยูในรูปที่พืชสามารถนํามาใชประโยชนได 
สงผลใหตนไมเจริญเติบโตดี (ดีพรอม, 2541) สวนพืชใหความชื้น สารอาหารบางอยาง เชน วิตามิน คารโบไฮเดรต และกรด-อะ
มิโนบางชนิดแกเชื้อราดังกลาวเปนการตอบแทน (อนงค และอัจฉรา, 2530) ซึ่งออมทรัพย และคณะ (2544) พบวา ตนกลายูคา
ลิปตัสที่ไดรับการปลูกเชื้อเห็ดตับเตาโดยการรองกนหลุม มีความสูงเพิ่มขึ้น 16.9% การปลูกเชื้อราเอ็คโตไมคอรไรซาใหกับกลา
ไมนั้นมีหลายวิธี เชน การใชเชื้อเปยก การใชเชื้อจากดิน หรือการใชเสนใยโดยตรงกับรากพืช ฯลฯ (Riffle และ Maronek, 1982) 
และควรปลูกเชื้อในระยะตนกลาซึ่งใหผลดีที่สุด เพราะรากของตนกลามีลิกนินสะสมนอย ทําใหเชื้อราเจริญเขาสูรากไดงาย แต
เนื่องจากในสภาพธรรมชาติปริมาณของเชื้อเห็ดตับเตามีนอย (นงนุช และณัฐนิสา, 2543) ดังนั้นการทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาวิธีการปลูกเชื้อและปริมาณหัวเชื้อเห็ดตับเตาที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของกลายูคาลิปตัสเพื่อเปนแนวทางใน
การประยุกตใชเชื้อเห็ดตับเตาสําหรับสงเสริมการเจริญเติบโตของกลาไมยูคาลิปตัส และกลาไมอื่น ๆ ตอไป 

 
 
 
 
                                                 
1 ภาควิชาพืชสวน  คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม 73140 
1 Dept. of Horticulture, Fac. of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus,  Nakhon Pathom 73140 
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อุปกรณและวิธีการ 
การเตรียมหัวเช้ือเห็ดตับเตา  

เล้ียงชิ้นเชื้อเห็ดตับเตาพรอมอาหารวุน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 7 มิลลิเมตร ในอาหารเหลว PDB (potato dextrose 
broth) และในขาวฟางตมกับอาหารเหลว PDB ที่ผานการนึ่งฆาเชื้อดวยหมอนึ่งความดัน อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความ
ดัน 1.05 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร เปนเวลา 30 นาที บมที่อุณหภูมิหอง (25±2 องศาเซลเซียส) จนเสนใยเจริญทั่วอาหาร 
ซึ่งใชเวลานาน 40 วัน 
 
ศึกษาการเจริญเติบโตของกลาไมยูคาลิปตัสหลังไดรับการปลูกเชื้อเห็ดตับเตา 

ปลูกหัวเชื้อเห็ดตับเตาขางตนใหกับกลายูคาลิปตัส (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) โคลนซีที 76 อายุ 1 เดือน 
จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งไดรับความอนุเคราะหจากบริษัท สยามฟอเรสทรี จํากัด ดวยวิธีการตางๆ วางแผนการทดลอง
แบบ CRD ประกอบดวย 5 ทรีทเมนตๆ ละ 3 ซ้ํา (กระถาง) คือ ไมปลูกเชื้อ (control) จุมรากตนกลาในเสนใยแขวนลอย 
(mycelial suspension/slurry) รองและโรยหัวเชื้อขาวฟางรอบตุมราก ปริมาณ 20, 40 และ 60 กรัมตอตน ตามลําดับ และยาย
ปลูกในกระถางพลาสติกขนาด 10 นิ้ว (1 ตนตอกระถางตอวัสดุปลูก 8 กิโลกรัม) ใชทรายที่ผานการนึ่งฆาเชื้อดวยไอน้ําเดือด
อุณหภูมิ 90-100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ชั่วโมง และผสมธาตุอาหารตางๆ ตามสูตรของ Burgess et al. (1993) เปนวัสดุ
ปลูก บันทึกขอมูลทุกเดือน เปนเวลา 4 เดือน โดยบันทึกการเขาอยูอาศัยของเชื้อเห็ดตับเตา ดวยการยอมสี (Brundrett et al., 
1984) คํานวณเปอรเซ็นตการเขาอยูอาศัยของเชื้อเห็ด และศึกษาการเจริญเติบโตของตนกลาโดยวัดความสูง ความกวางทรง
พุม และวัดพื้นที่ใบดวย leaf area meter, LI-3100, LICOR Inc., U.S.A. ชั่งมวลสด มวลแหงของตนพืช หลังการอบที่อุณหภูมิ 
70 องศาเซลเซียสจนมวลแหงคงที่ คํานวณองคประกอบของการเจริญเติบโตดังนี้ ดัชนีพื้นที่ใบ (Leaf Area Index: LAI) 
สัดสวนของพื้นที่ใบตอมวลแหงรวม (Leaf Area Ratio: LAR) อัตราสวนยอดตอราก (shoot to root ratio: S/R) สัดสวนระหวาง
พื้นที่ใบตอมวลแหงของใบ (Specific leaf Area: SLA) อัตราการเจริญเติบโต (Crop Growth Rate: CGR) อัตราการ
เจริญเติบโตสัมพัทธ (Relative Growth Rate: RGR) และ Net Assimilation Rate (NAR) ตามวิธีการของ Radford (1967)  

 
ผลและวิจารณ 

จากการศึกษาเปอรเซ็นตการเขาอาศัยของเชื้อเห็ดตับเตาในรากตนกลายูคาลิปตัส อายุ 4 เดือน พบวาวิธีการปลูกเชื้อ
ทุกวิธี ไมมีผลตอเปอรเซ็นตการเขาอาศัยของเชื้อเห็ดตับเตาในราก นอกจากนี้ยังพบวาการเจริญของเชื้อเห็ดในรากมีแนวโนม
ลดลงตามอายุของตนกลาที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้อาจเปนเพราะตนกลาที่มีอายุมากขึ้น รากเจริญแผขยายออกนอกตุมรากเร็วกวาเชื้อ
เห็ดซึ่งมีมากบริเวณรอบตุมราก  สงผลใหรากสัมผัสกับเชื้อนอย ดังนั้นการสุมตรวจตัวอยางรากเฉพาะบริเวณนอกตุมรากจึงพบ
เชื้อเห็ดเขาอยูอาศัยนอย (Figure 1)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure1   Eucalyptus seedling roots after various inoculation methods for 4 months 
 
สําหรับการศึกษาการเจริญเติบโตของตนกลายูคาลิปตัสภายหลังการปลูกเชื้อเห็ดตับเตา เปนเวลา 4 เดือน พบวาการ

ปลูกเชื้อเห็ดทุกวิธี  ทําใหตนยูคาลิปตัสมีความสูงมากที่สุดและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามปริมาณของเชื้อเห็ด ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
เชื้อเห็ดปริมาณมากชวยใหรากดูดซับน้ําและธาตุอาหารไดมากขึ้น (Pope, 1993) สงผลใหตนกลามีความสูงเพิ่มขึ้น ในขณะที่
การใชเสนใยแขวนลอยทําใหตนกลามีความสูงนอยที่สุด แตไมแตกตางจาก control สวนความกวางทรงพุมนั้น พบวา ตนกลา

        control                slurry               spawn 20 g              spawn 40 g             spawn 60 g  
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ที่ปลูกเชื้อดวยหัวเชื้อขาวฟางทุกอัตรามีความกวางมากที่สุดและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามปริมาณของหัวเชื้อเห็ดเชนเดียวกัน 
(Figure 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2  Growth of eucalyptus seedlings after various inoculation methods for 4 months 
 

มวลชีวภาพของตนกลายูคาลิปตัส ซึ่งพิจารณาจากมวลแหงรวมของทั้งตนและมวลแหงในแตละสวนของตน โดยแยก
เปนสวนเหนือดินและสวนใตดิน พบวามวลชีวภาพของตนกลาที่ปลูกเชื้อดวยหัวเชื้อขาวฟาง 60 กรัม มีคามากที่สุด ในขณะที่
ตนกลาที่ปลูกเชื้อดวยเสนใยแขวนลอย และ control มีคาดังกลาวนอยที่สุด สวนพื้นที่ใบเฉล่ียตอตนนั้น พบวา การใชหัวเชื้อ
ขาวฟางทุกอัตรา สงผลใหตนกลามีพื้นที่ใบมากที่สุด ตั้งแตเดือนที่ 2 จนส้ินสุดการทดลอง 

จากการคํานวณองคประกอบการเจริญเติบโตของตนกลายูคาลิปตัสภายหลังไดรับการปลูกเชื้อเห็ดตับเตาดวยวิธีการ
ตางๆ พบวา ดัชนีพื้นที่ใบ (LAI) ซึ่งเปนดัชนีบงบอกปริมาณพื้นที่ใบตอหนึ่งหนวยพื้นที่การเจริญเติบโตของพืชนั้น พบวาตนกลา
ที่ปลูกเชื้อดวยหัวเชื้อขาวฟางทุกอัตรามีคา LAI เพิ่มขึ้นตลอดการทดลอง และมีคาสูงสุดเมื่อใชหัวเชื้อ 60 กรัม ซึ่งแสดงใหเห็น
วาตนกลามีพื้นที่ใบในการรับแสงตอหนวยพื้นที่ใบมาก สงผลใหตนกลาเจริญเติบโตดี และคา LAI มีแนวโนมเพิ่มขึ้นตาม
ปริมาณของเชื้อเห็ด (Figure 3A) 

สัดสวนของพื้นที่ใบตอมวลแหงรวม (LAR) มีคาสูงสุดเมื่อใชหัวเชื้อทุกอัตรา และคา LAR ลดลงเมื่อตนกลามีอายุมาก
ขึ้น ทั้งนี้อาจเปนเพราะอาหารสะสมถูกนําไปใชสรางสวนของลําตนและรากมากกวาสวนของใบ จึงสงผลใหตนกลามีพื้นที่ใบ
นอยกวามวลแหงรวม สวนในเดือนสุดทายตนกลาที่ปลูกเชื้อดวยเสนใยแขวนลอย และ control มีคา LAR สูงสุด (Figure 3B)  

อัตราการเจริญเติบโต (CGR) เปนดัชนีบงบอกอัตราการสะสมน้ําหนักของพืชตอหนึ่งหนวยเวลา ซึ่งพิจารณาจาก
คาเฉลี่ยมวลแหงรวมของตนและระยะเวลาปลูก โดยพบวา คา CGR ของตนกลายูคาลิปตัสที่ปลูกเชื้อดวยวิธีการตางๆ เพิ่มขึ้น
เมื่อตนกลามีอายุมากขึ้น และคา CGR มีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามปริมาณของเชื้อเห็ด ดังนั้นการใชหัวเชื้อปริมาณมาก จึงสงผลให
ตนกลาเจริญเติบโตดีและสะสมอาหารไวในสวนตางๆ ในรูปของมวลแหงรวมสูงกวาการใชเสนใยแขวนลอย และ control 
(Figure 3C)  

อัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธ (RGR) เปนคาแสดงประสิทธิภาพในการสรางน้ําหนักแหงของพืชตอหนึ่งหนวยเวลา 
(Hunt, 1990) ซึ่งพบวาตนกลายูคาลิปตัสที่ปลูกเชื้อดวยวิธีการตาง ๆ มีคา RGR สูงในระยะแรกของการเจริญเติบโต และ 
ลดลงเมื่อตนกลามีอายุมากขึ้น โดยตนกลาที่ปลูกเชื้อดวยหัวเชื้อ 60 กรัม มีคา RGR สูงสุด อาจเนื่องมาจากเชื้อเห็ดบริเวณราก
ชวยดูดซับน้ําและธาตุอาหารใหแกตนกลาเพื่อใชในการเจริญเติบโต และสังเคราะหแสง (Figure 3D) 

สัดสวนของพื้นที่ใบตอมวลแหงของใบ (SLA) พบวา การใชเสนใยแขวนลอย และ control ทําใหตนยูคาลิปตัส อายุ 4 
เดือน มีคา SLA สูงสุด สวนการใชหัวเชื้อเห็ดทุกอัตราทําใหตนกลามีคา SLA ลดลง เนื่องจากใบขยายตัวเต็มที่ เริ่มเก็บสะสม
อาหารไวในรูปของมวลแหงภายในใบ ประกอบกับแผนใบหนา ทําใหการรับแสงตอหนวยพื้นที่ใบลดลง สงผลใหคา SLA ต่ํา 
(Vlahos et al., 1991) (Figure 3E) 

คา net assimilation rate (NAR) ซึ่งเปนดัชนีบงชี้ประสิทธิภาพในการสังเคราะหแสงนั้น พบวาตนกลายูคาลิปตัสที่
ปลูกเชื้อดวยวิธีการตางๆ มีคา NAR ไมแตกตางกัน โดยมีคาระหวาง 0.01-0.03 กรัมตอตารางเซนติเมตรตอเดือน แตมีแนวโนม
วา NAR มีคาเพิ่มขึ้นสูงสุดในเดือนที่ 2 และลดลงเมื่อตนกลามีอายุมากขึ้น (Figure 3F) 

 
 

  control           slurry          spawn 20 g     spawn 40 g        spawn 60 g  
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Figure 3   Growth characteristics of eucalyptus seedlings: (A) Leaf Area Index (B) Leaf Area Ratio  

(C) Crop Growth Rate (D) Relative Growth Rate (E) Specific Leaf Area and (F) Net Assimilation Rate  
 after various inoculation methods for 1, 2, 3 and 4 months 
 

สรุป 
วิธีการปลูกเชื้อเห็ดตับเตาใหแกตนยูคาลิปตัสทุกวิธีไมมีผลตอการเขาอยูอาศัยในรากของเชื้อ สวนการเจริญเติบโตของตนยคูา

ลิปตัสภายหลังการปลูกเชื้อ พบวาการใชหัวเชื้อขาวฟาง 40 และ 60 กรัม สงผลใหตนกลามีการเจริญเติบโตทุกดานดีที่สุด เมื่อวิเคราะห
องคประกอบการเจริญเติบโตพบวา ตนกลาที่ปลูกเชื้อดวยหัวเชื้อขาวฟางทุกอัตรา มีคา LAI  และ CGR สูงสุด ในขณะที่ตนกลาที่ไดรับ
การปลูกเชื้อดวยเสนใยแขวนลอย มีคา LAR, SLA สูงสุด แตวิธีการปลูกเชื้อทุกวิธีไมมีผลตอคา RGR และ NAR ของตนกลาดังกลาว  
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การชักนําใหเกิดแคลลัสในใบชาอัสสัม (Camellia sinensis var. Assamica) 
Induction of Callus in Assam Tea Leaves (Camellia sinensis var. Aassamica) 
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Abstract 

Assam tea (Camellia sinensis var. Assamica) leaves were cultured on modified Murashige and Skoog 
(MS) medium (1962) containing 2,4 dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) at 0.1, 0.5 and 1.0 mg/l plus 6-
Benzyladenine (BA) at 0.1, 0.5 and 1.0 mg/l or 6-furfurylaminopurine (kinetin) at 0.1, 0.5 and 1.0 mg/l. Cultures 
were incubated for 6 week at 30+2°C and 16 hr photoperiod at light intensity of 2000 Lux. It was found that the 
cultured leaves produced compact callus. The amount of callus produced rounged from 45% to 65%, depending 
on the concentrations of 2,4-D, BA and kinetin in the medium. The hightest  percentage (65%) of explants 
producing callus was obtained on modified MS medium supplemented with 2,4-D at 1 mg/L in combination with 
kinetin at 0.1 mg/L 6 week after cultured.  
Keywords : Assam tea, callus, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D), 6-benzyladenine (BA), kinetin 
   

บทคัดยอ 
 การเพาะเลี้ยงชิ้นสวนใบชาอัสสัม บนอาหารแข็งสูตร Murashige and Skoog (MS) (1962) ที่มีสารควบคุมการ
เจริญเติบโต 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (ความเขมขน 0 0.1 0.5 และ 1 mg/L) กับ 6-Benzyladenine และ kinetin 
(ความเขมขน 0 0.1 0.5 และ 1 mg/L) ในสภาวะไดรับแสงความเขม 2000 Lux นาน 16 ชั่วโมงตอวัน อุณหภูมิ 30+2 องศา
เซลเซียส ภายหลังการเลี้ยงแคลลัส นาน 6 สัปดาห พบวา สูตรอาหารที่สามารถ ชักนําใหใบชาอัสสัมสรางแคลลัสไดดี คือ
อาหารสูตร MS ที่มี 2,4-D 1 mg/L รวมกับ BA 0.1 0.5 mg/L และอาหารสูตร MS ที่มี 2,4-D 1 mg/L รวมกับ kinetin 0.1 0.5 
mg/L โดยพบปริมาณของแคลลัส เทากับรอยละ 45 57.5 52.5 และ 65 ตามลําดับ และแคลลัสมีการเจริญและพัฒนาเปน
แคลลัสแบบ compact callus และโดยแคลลัสในอาหารสูตร MS ที่มีสารควบคุมการเจริญเติบโต 2,4-D เขมขน 1 mg/L 
รวมกับ kinetin เขมขน 0.5 mg/L มีปริมาณการพัฒนาของแคลลัสสูงสุด (รอยละ 65)  
คําสําคัญ :  ชาอัสสัม 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) 6-benzyladenine (BA) kinetin 
 

Introduction 
Assam tea (Camellia sinensis var. Assamica) is a small tree measuring 10-15 m in hight. For the purpose 

of cultivation on plantations, however, assam tea plants appear as big shrubs as they are prunedapproximately 1 
m from the ground. The veined leaves are large, thin and shiny (Willson and Clifford, 1992; Willson,1999). 

Tea has received much attention for its attractive aroma, pleasant taste and numerous medicinal benefits 
and has been socially and habitually consumed by people since 3000 B.C (Lin et al, 2003). The occurrence 
production of secondary metabolites in tea such as alkaloids (e.g., caffeine), polyphenols (e.g., catechins, tannin) 
vitamins (A, B1, B2, E, C), polysaccharides, volatile oils, and minerals are content in tea leaves (Park, 2004). The 
biological studies have show that the quality determinants of tea polyphenols, especially catechins and phenolic 
acids are associated with medicinal properties such as antidiabetic, antimicrobial, anticancer, antioxidant and 
antiaging activities (Khan and Mukhtar, 2007) Recently, the tea plants is initially use as a medicine and 
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1 School of Bioresources and Technology, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, 83 Mu 8 Tientalya Rd., Thakam, Bangkhuntein, Bangkok 10150 
2ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  
2 Division of Biochemistry , Faculty of Science, Chulalongkorn University 
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subsequently as a beverage and now has proven well to be a future potential as an important raw material for the 
pharmaceutical industry (Mondal et al, 2001). 

Tissue culture techniques for plant regeneration in vitro by somatic embryogenesis or adventious bud 
formation have been improved for potential application to plant breeding. There are many reports on the 
successful induction of somatic embryogenesis and adventitious bud differentiation without callus formation, from 
nodal segment (Akula and Dodd, 1998), mature seed (Akula et al. 2000), cotyledons  (Furukawa and Tanaka 
2004) or immature leaves of in vitro grown shoots (Kato, 1996) of tea plants. Among the three economic beverage 
crops (tea, cocoa and coffee), only coffee has been progressively improved qualitatively and quantitatively 
through the application of tissue culture techniques. There has been a few reports on the induction of somatic 
embryogenesis from leaves via callus formation in assam tea plant. Besides, most of the reports on application of 
different tissue culture techniques in tea are from China, Japan, Sri Lanka and Taiwan (There are few reports on in 
vitro culture of tea varieties grown in Thailand. 

The aim of this present study was to evaluate the concentration of 2,4-D, BA and kinetin for callus 
induction from leaves explant of assam tea (Camellia sinensis var. Assamica).  
 

Materials and Methods 
 Plant  material The experiment was conducted using 2-year-old assam tea (Camellia sinensis var. 

assamica) plant, which grown from seeds in with commercial soil (pH at 5.5-6) under controlled conditions the 
plastic-house of the School of Bioresources and Technology, King Mongkut’s University of Technology Thonburi 
(Bangkuntein), Bangkok, Thailand. Using full strength Hewitt’s nutrient solution will be applied every 7-day and 
water supply every day. 

Callus induction The explants were surface sterilization for 30 second in 70% ethanol (EtOH), 10 min with 
2% sodium hypochlorite (NaOCl) and rinsed three times with sterile distilled water. The explants were placed on 
modified solidified MS medium supplemented with 0.1-1 mg/l 2,4-D in combination with 0.1 -1 mg/l BA or kinetin. 
The cultures were incubated at 30oC with 16 hr. photoperiods, the light intensity was set  to 2000 lux (cool white 
fluorescent lights). The fresh weight of callus was measured every 7 day. Sub-culture cell was done every 4 weeks 
interval on the same media.  

This work with tests two cytokinins (BA; 6-Benzylaminopurine and kinetin; 6-Furfurylaminopurine) and with 
the auxin is 2,4-D (2,4-Dichlorophenoxyacetic acid) because of  2,4-D is known to induce callusing.  The amounts 
of medium supplements in the spaces below: 
Treatment 1 =  none    Treatment 15 =    0.5    mg/l 2,4-D +  1 mg/l BA 
Treatment 2 =  0.1  mg/l 2,4-D    Treatment 16 =    1    mg/l 2,4-D +  1   mg/l BA 
Treatment 3 =  0.5  mg/l 2,4-D   Treatment 17 =    0    mg/l 2,4-D +  0.1 mg/l Kinetin 
Treatment 4 =   1    mg/l 2,4-D   Treatment 18 =    0.1 mg/l 2,4-D +  0.1 mg/l Kinetin 
Treatment 5 =    0   mg/l 2,4-D +  0.1 mg/l BA Treatment 19 =    0.5 mg/l 2,4-D +  0.1 mg/l Kinetin 
Treatment 6 =  0.1  mg/l 2,4-D +  0.1 mg/l BA Treatment 20 =    1    mg/l 2,4-D +  0.1 mg/l Kinetin 
Treatment 7 =  0.5  mg/l 2,4-D +  0.1 mg/l BA Treatment 21 =    0    mg/l 2,4-D +  0.5 mg/l Kinetin 
Treatment 8 =   1    mg/l 2,4-D +  0.1 mg/l BA Treatment 22 =    0.1 mg/l 2,4-D +  0.5 mg/l Kinetin 
Treatment 9 =   0    mg/l 2,4-D +  0.5 mg/l BA Treatment 23 =    0.5 mg/l 2,4-D +  0.5 mg/l Kinetin 
Treatment 10 = 0.1 mg/l 2,4-D +  0.5 mg/l BA Treatment 24 =    1    mg/l 2,4-D +  0.5 mg/l Kinetin 
Treatment 11 = 0.5 mg/l 2,4-D +  0.5 mg/l BA Treatment 25 =    0    mg/l 2,4-D +  1    mg/l Kinetin 
Treatment 12 = 1    mg/l 2,4-D +  0.5 mg/l BA Treatment 26 =    0.1 mg/l 2,4-D +  1    mg/l Kinetin 
Treatment 13 = 0    mg/l 2,4-D +  1    mg/l BA Treatment 27 =    0.5 mg/l 2,4-D +  1    mg/l Kinetin 
Treatment 14 = 0.1 mg/l 2,4-D +  1    mg/l BA Treatment 28 =    1    mg/l 2,4-D +  1    mg/l Kinetin   
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Results 
The MS medium supplemented with 0.5 -1 mg/l 2,4-D in combination with 0.1 -0.5 mg/l kinetin  or  0.1 -0.5 

mg/l BA were effective to induce color and morphological changes of callus. The color and morphology of callus 
were changed after cultured on the medium for 4-6 weeks. After 3 weeks MS medium with 2,4-D at 0.5-1 mg/l plus 
kinetin at 0.1-0.5 mg/l induced succulent compact callus formation, callus was characterized growth on as  white 
and light  yellow colored.  While, leaves explant growth on MS medium  with 2,4-D at  0.5 -1 mg/l in combination 
with BA at 0.1 -0.5 mg/l  callus was characterized growth on as  dark  yellow colored and sometimes, brownish 
callus. The percentage of callus formation  was observed on MS medium supplemented with 0.5-1 mg/l  2,4-D 
combination with 0.1- 0.5 mg/l BA were 37.5, 45, 51.5,  respectively and  0.5-1 mg/l  2,4-D combination with 0.1-
0.5 mg/l kinetin were 17.5, 52.5, 65, respectively. The greatest percentage of callus formation rate on MS medium 
with 2,4-D at 1 mg/l plus  kinetin 0.5 mg/l (65%) (Table 1)  

.  
Summary 

The present paper is the first report on induction callus from leaves expants of assam tea. The ratio of 
auxin more than cytrokinin 2-5 time  was suitable for callus formation from leaves of assam tea. Result  will be used 
to determine the suitable concentrations of plant growth regulators for an induction of proper friable callus and 
suspension in efforts to develop plant cell culture as and  alternative source of secondary metabolites independent  
from seasonal variation and disease in the future. 
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Table 1 Effect of different concentrations of 2,4-D plus BA and 2,4-D plus kinetin on callus formation from leaves  
 of Assam tea. 
 

MS medium  
supplemented with Description of callus 

Tre
atm

en
t 

2,4-D 
(mg/l) 

BA 
(mg/l) 

Kinetin 
(mg/l) 

Callus 
formation rate 

(%) color Texture Remark 

1 0 - - - - - - 
2 0.1 - - - - - - 
3 0.5 - - - - - - 
4 1 - - - - - - 
5 0 0.1 - - - - - 
6 0.1 0.1 - - - - - 
7 0.5 0.1 - 37.5 yellow compact callus Slow growth 
8 1 0.1 - 45.0 light  yellow  - 
9 0 0.5 - - - - - 

10 0.1 0.5 - - - - - 
11 0.5 0.5 - - - - - 
12 1 0.5 - 57.5 dark  yellow compact callus fast growth 
13 0 1 - -  - - 
14 0.1 1 - -  - - 
15 0.5 1 - -  - - 
16 1 1 - -  - - 
17 0 - 0.1 -  - - 
18 0.1 - 0.1 -  - - 
19 0.5 - 0.1 17.5 Light yellow compact callus Slow growth 
20 1 - 0.1 52.5 light  yellow and  

white 
compact callus Slow growth 

21 0 - 0.5 -  - - 
22 0.1 - 0.5 -  - - 
23 0.5 - 0.5 -  - - 
24 1 - 0.5 65.0 light  yellow and 

white, 
compact callus Fast growth  

25 0 - 1 - - - - 
26 0.1 - 1 - - - - 
27 0.5 - 1 - - - - 
28 1 - 1 - - - - 
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ผลของหินฟอสเฟตและปุย single superphosphate ตอการเจริญเติบโตของขาวโพดฝกออน (Zea mays L.) 
และลักษณะของดิน 

Influence of rock phosphate and single superphosphate on the growth of maize (Zea mays L.)  
and soil characteristics  

 
วรางคณา เปรมชนม1 วีรพงศ วุฒิพนัธุชัย2 ศิริพรรณ บรรหาร 3 พิชาญ สวางวงศ4 และสุบัณฑิต นิ่มรัตน5  

Premchon, W.1, Vuthiphandchai, V.2, Banhan, S.3, Sawangwong, P.4 and Nimrat, S.5  
 

Abstract 
In this study, influence of rock phosphate and single superphosphate on the growth of maize (Zea mays 

L.) and characteristics of planted soils were investigated. Three treatments were established (treatment 1: control; 
treatment 2: urea with rock phosphate; treatment 3: urea with single superphosphate) for 28 days. Results showed 
that treatment 2 and 3 increased the higher growth of maize (p > 0.05). In addition, At the end of experiment, 
treatment 2 showed the highest value of available phosphorus (p < 0.05). There were no effect on pH and organic 
matter in all treatments (p > 0.05). In control,  there was significant difference (p < 0.05) with the highest number of 
bacteria in treatment 2. Results concluded that treatment 2 demonstrated the highest influence on the maize 
growth and  improved the characteristics in planted soils (with the difference in available phosphorus values and 
bacterial population). 
Keywords : maize, rock phosphate, single superphosphate, available phosphorus  
 

บทคัดยอ 
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการศึกษาผลของหินฟอสเฟตและปุย single superphosphate ตอการเจริญเติบโตของขาวโพด

ฝกออน (Zea mays L.) และลักษณะของดิน โดยเปรียบเทียบวิธีการทดลอง 3 วิธี ไดแก (1) ชุดควบคุม (2) ใสปุยยูเรียรวมกับ
หินฟอสเฟต และ (3) ใสปุยยูเรียรวมกับปุย single superphosphate โดยทําการทดลองเปนระยะเวลา 28 วัน จากผลการ
ทดลองพบวาชุดการทดลองที่ (2) และชุดการทดลองที่ (3) ทําใหขาวโพดฝกออนเจริญเติบโตไดดีที่สุด (ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ p>0.05) และดีกวาชุดควบคุมเนื่องจากมีความสูงของตนขาวโพดสูงกวาชุดควบคุม (p<0.05) นอกจากนั้น
ในวันสุดทายของการทดลองพบวาชุดการทดลองที่ (2) มีปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตอพืชมากที่สุด (p<0.05) โดยมีคา 
pH และปริมาณอินทรียวัตถุในแตละชุดการทดลองไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) สวนปริมาณจุลินทรีย
ทั้งหมดในดินของทั้ง 3 วิธีนั้น มีปริมาณแตกตางกัน (p<0.05) โดยชุดการทดลองที่ 2 มีคาปริมาณจุลินทรียสูงที่สุด ดังนั้นจาก
ผลการศึกษาสามารถสรุปไดวาชุดการทดลองที่ (2) สามารถเพิ่มการเจริญเติบโตของขาวโพดฝกออนไดดีที่สุดและชวยปรับปรุง
ลักษณะของดินในการเพาะปลูกใหดีขึ้น (คอืปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตอพืชและปริมาณจุลินทรียทั้งหมดเพิ่มสูงขึ้น) 
คําสําคัญ : ขาวโพดฝกออน หินฟอสเฟต ปุย single superphosphate ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตอพืช 
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ขาวโพดฝกออนเปนพืชอุตสาหกรรมเพื่อการสงออกที่สําคัญของประเทศไทยทั้งยังมากเปนอันดับหนึ่งของโลก  ซึ่งทํา
รายไดใหแกประเทศไทยปละไมต่ํากวาหนึ่งพันลานบาท โดยการสงออกมีทั้งการแปรรูปบรรจุกระปอง การสงออกฝกสด และ
การแชแข็ง ทั้งนี้เนื่องจากเปนพืชที่ใหผลตอบแทนคอนขางสูงแกเกษตรกร มีเทคโนโลยีการผลิตที่ไมยุงยาก ระบบตลาดที่สะดวก 
ไมตองใชสารเคมีอันตรายและเปนพืชที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น สงผลใหขาวโพดฝกออนเปนพืชที่นิยมปลูกสําหรับเกษตรกร 
(ทิพย, 2543) ซึ่งในการทําเกษตรกรรมของประเทศไทยนั้นตองมีการนําเขาแมปุยจากตางประเทศทําใหสูญเสียเงินตราปละนับ
หมื่นลานบาท เนื่องจากดินขาดธาตุอาหารหลักของพืชโดยเฉพาะไนโตรเจนและฟอสฟอรัส โดยเฉพาะฟอสฟอรัสเปนธาตุที่
จําเปนตอการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของพืช (Zaidi และ Khan, 2005) ซึ่งดินโดยทั่วๆ ไปมีธาตุฟอสฟอรัสในดินที่ต่ํา
มากเมื่อเทียบกับธาตุไนโตรเจน (สุบัณฑิต, 2549) เนื่องจากฟอสฟอรัสในดินสวนใหญจะถูกตรึงหรือเปล่ียนรูปไดงายกลายเปน
สารประกอบที่ละลายน้ําไดยาก เชน ตกตะกอนกับเหล็ก  อะลูมินัม แคลเซียมและแมกนีเซียม เปนตน (Zaidi และ Khan, 
2005, Hameeda et al., 2008) ปุยที่ใหธาตุฟอสฟอรัสที่นํามาใชในการปลูกพืชปจจุบันมีอยู 2 รูปแบบ คือ หินฟอสเฟตและ
ปุยเคมีฟอสเฟต เชน ปุย single superphosphate, double superphosphate และ triple superphosphate โดยหินฟอสเฟต
เปนปุยที่มีราคาถูก เปนประโยชนตอพืชไดนาน นอกจากนี้หินฟอสเฟตยังชวยไมใหเกิดมลภาวะตอส่ิงแวดลอม อยางไรก็ตาม
หินฟอสเฟตมีปริมาณฟอสฟอรัสที่ละลายออกมาต่ําซึ่งอาจจะไมเพียงพอกับความตองการของพืช สวนปุยเคมีฟอสเฟสเปนปุยที่
ละลายน้ําไดดีทําใหพืชนําฟอสฟอรัสไปใชไดทันที แตจะหมดประสิทธิภาพเร็วเพราะฟอสฟอรัสจะถูกตรึง (fixed) ในดินไดงาย 
จึงทําใหตองมีการใสปุยใหกับพืชอยางสม่ําเสมอ และยงัมีตนทุนในการผลิตสูงอีกดวย (Reddy et al., 2002)  

ดังนั้นการทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของหินฟอสเฟตและปุย single superphosphate ตอ
การเจริญเติบโตของขาวโพดฝกออน และลักษณะของดินเพื่อนําไปใชในการเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวโพดฝก
ออน ซึ่งเปนแนวทางในการเลือกชนิดของปุยฟอสฟอรัสเพื่อใชประกอบการปลูกขาวโพดฝกออนตอไป 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 นําเมล็ดขาวโพดฝกออนพันธุแปซิฟค 271 มาฆาเชื้อที่ผิวดวย 1% sodium hypochlorite  5 นาที และลางดวยน้ํา
กล่ัน 5 ครั้ง ปลูกในแปลงทดลอง ใชระยะปลูก 75 x 30 ซม. ชุดการทดลองละ 20  ตน โดยปลูก 3 เมล็ดตอหลุมแลวเลือกตนที่
สมบูรณ 1 ตน ใสไนโตรเจนที่ใชในรูปของยูเรียอัตรา 50 กก./ไร และฟอสฟอรัสที่ใสในรูปของ single superphosphate (SSP) 
หรือหินฟอสเฟต (RP) อัตรา 40 กก./ไร แบงใส 2 ครั้ง (ครั้งแรกระหวางปลูกและหลังจากปลูก 20 วัน) โดยแบงเปนชุดการ
ทดลอง ไดแก (1) ชุดควบคุม (2) ใสปุยยูเรียรวมกับหินฟอสเฟต และ (3) ใสปุยยูเรียรวมกับปุย single superphosphate  โดย
ใหน้ําในชวง 1-10 วันแรกหลังจากปลูกใหน้ําทุกวัน หลังจากนั้นใหน้ําสัปดาหละ 1 ครั้ง (ดัดแปลงจากวิธีของ Hameeda et al., 
2008) วัดการเจริญเติบโตของพืช ไดแก วัดความสูงตน และวิเคราะหคุณสมบัติของดิน  ไดแก คา pH ปริมาณอินทรียวัตถุ 
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตอพืช และจํานวนจุลินทรียทั้งหมด (Carter และ Gregorich, 2006) โดยทําการวิเคราะห
กอนปลูก และเมื่อขาวโพดฝกออนมีอายุ 7 14 21 และ 28 วัน  

 
ผล 

จากการศึกษาการเจริญเติบโตของขาวโพดฝกออนจากการใสหินฟอสเฟตและปุย single superphosphate พบวา 
ชุดการทดลองที่ 2 และชุดการทดลองที่ 3 ทําใหขาวโพดฝกออนเจริญเติบโตไดดีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 
0.05) และดีกวาชุดควบคุมเนื่องจากมีความสูงของตนขาวโพดสูงกวาชุดควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) (Figure 
1) นอกจากนั้นผลของหินฟอสเฟตและปุย single superphosphate ตอลักษณะของดินพบวาลักษณะของดินที่ทําการปลูก
ขาวโพดฝกออน  โดยทําการวิเคราะหคา pH ปริมาณอินทรียวัตถุ ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตอพืช และจํานวน           
จุลินทรียทั้งหมด พบวา ชุดการทดลองที่ 2 มีปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตอพืชมากที่สุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 
0.05) ในวันสุดทายของการทดลอง นอกจากนั้นพบวาในทุกชุดการทดลองมีคา pH และปริมาณอินทรียวัตถุในดินไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05)  สวนปริมาณจุลินทรียทั้งหมดในดินพบวาในวันสุดทายของการทดลองชุดการทดลอง
ที่ 2 มีปริมาณมากที่สุด รองลงมาคือ ชุดการทดลองที่ 3 และชุดการทดลองที่ 1 ตามลําดับ (Figure 2) เมื่อนํามาวิเคราะหทาง
สถิติ  พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ทกุชุดการทดลอง 
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Figure 1 Influence of rock phosphate and single superphosphate on the growth of maize (Zea mays L.). Different  

letters on each day indicate significant difference at p < 0.05 and different numbers on each day indicate 
significant difference at p < 0.05. 
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Figure 2 Influence of rock phosphate and single superphosphate on characteristics in soils. Different letters on  
each day indicate significant difference at p < 0.05 and different numbers on each day indicate  
significant difference at p < 0.05. 

 
วิจารณผล 

การใสหินฟอสเฟตในการปลูกขาวโพดฝกออนชวยเพิ่มการเจริญเติบโตในดานความสูงตนไดดีเทากับการใสปุย 
single superphosphate โดยไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ p > 0.05 ผลที่ไดเนื่องจากในดินที่ทําการศึกษาครั้งนี้มี
สภาวะเปนกรดคือ pH เทากับ 4.2 นั้นทําใหเมื่อมีการเติมหินฟอสเฟตลงไปในดินจะทําใหเกิดการปลดปลอยฟอสฟอรัสที่เปน
ประโยชนตอพืช (Stamford et al., 2007) สวนการใสปุย single superphosphate พบวาหลังจากการใสปุยในวันแรกของการ
ปลูกและวันที่ 21 ทําใหปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตอพืชเพิ่มสูงขึ้น แตในสัปดาหตอมามีปริมาณลดลงมากอาจจะเกิด
จากฟอสฟอรัสไดถูกตรึงในดิน ดังที่ Zhang et al. (2004) ไดกลาวไววาดินที่เปนกรดจะทําใหปุยเคมีฟอสเฟตตกตะกอนในรูป
เหล็กฟอสเฟต อะลูมินัมฟอสเฟต ซึ่งละลายน้ํายาก และสอดคลองกับรายงานของ Kwabiah et al. (2003) ในการใสปุย triple 
superphosphate ทําใหมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตอพืชลดลงในทุกสัปดาห แตอยางไรก็ตามชุดการทดลองที่ 2 และ 
3 มีความสูงตนใกลเคียงกัน โดยแตกตางจาก Stamford et al. (2007) พบวาในการใสหินฟอสเฟตทําใหการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตนอยกวาการใสปุย triple superphosphate  

 สวนคา pH ในดินมีคาเปนกรดซึ่งในแตละชุดการทดลองมีผลไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ p > 0.05 
อาจจะเนื่องจากระยะเวลาในการทดลองไมนานคา pH ในดินจึงไมเปล่ียนแปลง แตรายงานของ Stamford et al. (2007) พบวา
การใสหินฟอสเฟตและปุย triple superphosphate ทําให pH ลดลงกวาชุดควบคุมหลังจากปลูกเปนระยะเวลา 6 เดือน 
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a,3 a,3 a,3 c,2 a,2 b,2 
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นอกจากนี้ปุยเคมีไมมีผลตอการเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดินในระยะเวลาอันจํากัด (Wu et al., 2005)  จึงทําใหปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินไมเปล่ียนแปลงและไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ p > 0.05 สวนปริมาณจุลินทรียในดินมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ p < 0.05 ทุกชุดการทดลองในวันสุดทายของการทดลอง โดยในชุดการทดลองที่ 2 มี
ปริมาณมากที่สุด รองลงมาคือ ชุดการทดลองที่ 3 อาจจะเนื่องจากการใสปุยชวยเพิ่มแรธาตุในดินทําใหจุลินทรียเจริญเติบโตได
เพิ่มขึ้น (Barabasz et al., 2002) ดังนั้นการใสหินฟอสเฟตในการปลูกขาวโพดฝกออนเปนวิธีที่เหมาะสม เนื่องจากทําให
ขาวโพดฝกออนเจริญเติบโตไมแตกตางกับการใสปุย single superphosphate แลวยังชวยปรับปรุงลักษณะของดิน โดยการใส
หินฟอสเฟตเปนวิธีที่ประหยัดตนทุนในการผลิต และชวยอนุรักษพลังงาน ไมทําลายระบบนิเวศ และลดปญหาส่ิงแวดลอมที่
เกิดขึ้นในกระบวนการอุตสาหกรรมจากการผลิตปุยเคมีฟอสเฟตเนื่องจากหินฟอสเฟตเปนสารประกอบธรรมชาติ และทําใหการ
ใสหินฟอสเฟตในการเพาะปลูกจึงจัดเปนการทําเกษตรอินทรีย  รวมทั้งหินฟอสเฟตยังมีราคาที่ถูกกวาปุย  single 
superphosphate 
 

สรุป 
ชุดการทดลองที่ 2 คือใสปุยยูเรียรวมกับหินฟอสเฟตและชุดการทดลองที่ 3 คือใสปุยยูเรียรวมกับปุย single 

superphosphate ทําใหขาวโพดฝกออนเจริญเติบโตไดดีที่สุดและดีกวาชุดควบคุม ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตอพืชใน
วันสุดทายของการทดลองพบวาชุดการทดลองที่ 2 มีปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตอพืชมากที่สุด คา pH และปริมาณ
อินทรียวัตถุในแตละชุดการทดลองไมแตกตางกัน สวนจุลินทรียทั้งหมดในดินพบวาในวันสุดทายของการทดลองชุดการทดลอง
ที่ 2 มีปริมาณมากที่สุด ดังนั้นจากผลการศึกษาสามารถสรุปไดวาชุดการทดลองที่ 2 เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของขาวโพด
ฝกออนและปรับปรุงลักษณะของดินในการเพาะปลูก ในแงของการเพิ่มปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตอพืชและ
ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดดีที่สุด  
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การทดสอบประสิทธิภาพของปุยอินทรียที่ผสมสารปรบัปรุงดินตอการเจริญเตบิโตของผักบุงจีน 
The Efficiency Test of Organic Fertilizer Plus Soil Amendment on the Growth of Water Convolvulus 

 
วณิช ลิ่มโอภาสมณี1 ฐิติมา คงรตันอาภรณ1 ทศพล แทนรนิทร1 วไลลกัษณ แพทยวิบูลย1  สุชาดา เสกสรรควิริยะ1  

เสาวพงศ เจริญ1  สุรศักดิ ์สัจจบุตร1  จารุรัตน เอี่ยมศิริ1 วิชัย ภูริปญญาวานิช1 วชิราภรณ ผิวลอง1 และ งามนิจ เสริมเกียรติพงศ1  
Limohpasmanee, W. 1, Kongratarporn, T. 1, Teanarin, T. 1, Peadvibul, V. 1, Segsarnviriya, S. 1, Charoen, S., Sajjabut, S., Eamsiri, J., 

Phuripunyavanich, V. 1, Peawlong, W. and Sermkaitpong, N.   
 

Abstract 
 The organic fertilizer plus soil amendment trial was conducted at Troknong sub-district, Khlung district in 
Chanthaburi province.  The water convolvulus (Ipomoea aquatica Var. reptans) was cultivated in cement blocks, 
150 cm. pitch diameter and 40 cm. height. The objective was to study the efficiency among organic fertilizer plus 
soil amendment , organic fertilizer , organic fertilizer plus chemical fertilizer and chemical fertilizer on the growth of 
water convolvulus.  The results showed that average weight per plant of organic fertilizer plus soil amendment 
treatment tented to be  higher than organic fertilizer treatment and was significantly higher than the other 2 
treatments (p<0.01). The average stem height , root length and leaf area  of organic fertilizer plus soil amendment 
treatment were significantly higher than  other treatments (p<0.01). In addition, the preliminary survey on 
satisfaction of 10 farmers who used organic fertilizer plus soil amendment in orchards revealed that all farmers 
were satisfied.  
Keywords : organic fertilizer,  organic agriculture, water convolvulus 

 
บทคัดยอ 

ไดทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพของปุยอินทรียผสมสารปรับปรุงดิน ปุยอินทรียที่เกษตรกรผลิต  ปุยอินทรียเคมี 
ปุยเคมี และดินที่ไมใสปุย โดยทําการปลูกผักบุงจีน (Ipomoea aquatica Var. reptans)  ที่ตําบลตรอกนอง อําเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี ในทอซีเมนตขนาดเสนผาศูนยกลาง 150 ซม. สูง 50 ซม. ดวยดินที่ผสมปุยสูตรตางๆ พบวาผักบุงจีนที่ใสปุยอินทรียผสม
สารปรับปรุงดินมีแนวโนมวาน้ําหนักเฉล่ียตอตนมากกวาผักบุงจีนที่ใสปุยอินทรียที่เกษตรกรผลิตและมีน้ําหนักเฉล่ียตอตน
มากกวาผักบุงจีนที่ใสปุยอินทรียเคมี ปุยเคมี และไมใชปุยอยางมีนัยสําคัญยิ่ง  สวนความสูงลําตน ความยาวรากและพื้นที่ใบ
ของผักบุงจีนที่ใสปุยอินทรียผสมสารปรับปรุงดิน มากกวาผักบุงจีนที่ใสปุยอินทรียที่เกษตรกรผลิต ปุยอินทรียเคมี ปุยเคมี และ
ไมใสปุยอยางมีนัยสําคัญยิ่ง  การสํารวจความพึงพอใจเบื้องตนของเกษตรกรที่ใชปุยอินทรียผสมสารปรับปรุงดินในสวนไมผล
จํานวน 10 ราย พบวาเกษตรกรทุกรายมีความพึงพอใจมาก 

            คําสําคัญ : ปุยอินทรีย  เกษตรอินทรีย ผักบุงจีน 
 

คํานํา 
ความเขมงวดในการเลือกสรรผลิตผลเพื่อบริโภคที่ปลอดภัยจากสารพิษและสิ่งแวดลอมของผูบริโภคทั่วโลกมีแนวโนม

จะทวีความสําคัญมากขึ้น และการกําหนดมาตรการตางๆในระดับสากล เชน การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ ผลิตผล
ทางเกษตรที่ปลดภัยจากสารพิษ กระบวนการผลิตที่รักษาสิ่งแวดลอมเปนตัวผลักดันใหเกษตรกรตองปรับเปล่ียนกระบวนการ
ผลิตใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค แตปจจุบันเกษตรกรไทยนิยมใชปุยเคมีในการเพาะปลูก ซึ่งการใชปุยเคมีเปน
ระยะเวลานานจะทําใหสภาพของดินเสียไป เชน ทําใหดินเปนกรด โครงสรางของดินจับตัวแนน เชื้อจุลินทรียและสัตวที่มี
ประโยชนตอระบบนิเวศน เชนไสเดือน ถูกทําลายไป การใชปุยเคมีเปนการเรงการเจริญเติบโตของพืชทําใหสมดุลของพืชเสียไป
จึงงายตอการทําลายของศัตรูพืช นอกจากนี้ปุยเคมียังราคาแพง ทําใหตนทุนในการผลิตของเกษตรกรสูงจนในบางครั้งไมคุมกับ
การลงทุน เกษตรกรบางกลุมไดผลิตปุยอินทรียขึ้นใชเองตามนโยบายการสงเสริมของภาครัฐ  แตปุยอินทรียที่ผลิตขึ้นมามี
คุณภาพไมดีหรือไมมีความสม่ําเสมอ เนื่องจากผูผลิตยังขาดองคความรู การวิเคราะหธาตุอาหารในองคประกอบของปุยหมัก 
                                                 
1 กลุมวิจัยและพฒันานวิเคลียร สถาบันเทคโนโลยนีิวเคลยีรแหงชาติ (องคการมหาชน)  16 ถนนวิภาวดีรังสติ จตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
1 Nuclear Research and development Division, Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization) 16 Vibhavadirangsit Rd. , Jatujak, Bangkok 10900 
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ดิน และความตองการธาตุอาหารของพืชยังมีการศึกษาคอนขางนอย วัตถุประสงคของการทดลองนี้ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของปุยอินทรียที่ใสสารปรับปรุงดิน ปุยอินทรียที่เกษตรกรผลิต ปุยอินทรียเคมีและปุยเคมีที่จําหนายในทองตลาด 
เพื่อพัฒนาคุณภาพปุยอินทรียและสงเสริมใหเกษตรกรใชปุยอินทรีย 

 
อุปกรณและวิธีการ 

 ไดทําการทดลองปลูกผักบุงจีน (Ipomoea aquatica var. reptans) ในทอซีเมนตขนาดเสนผาศูนยกลาง 150 ซม. สูง 
50 ซม. จํานวน 250 ตน/ทอซีเมนต  วางแผนการทดลองแบบ RCBD ที่มีการทดลอง 4 ซ้ํา โดยมีการทดลองดังนี้      ดินผสมปุย
อินทรียที่ใสสารปรับปรุงดิน (rock phosphate, clinoptilolite และ dolomatic limstone ในอัตรา 6.6, 3.4 และ 6.6 %) ในอัตรา 
3/1,  ดินผสมปุยอินทรียที่กลุมเกษตรกรตําบลตรอกนองผลิตในอัตรา 3/1, ดินผสมปุยอินทรียเคมีที่วางจําหนายในทองตลาด 
(KP ดาวแดง) ในอัตรา 3/1, ปุยเคมี (ยูเรีย) อัตรา 20 กรัมตอน้ํา 10 ลิตร รดทุก 7 วัน และดินที่ไมใสปุยเลย  เมื่อผักบุงจีนอายุ 
25 วัน ทําการสุมเก็บตัวอยางผักบุงจีนจํานวน 25 ตน/ทอซีเมนต มาตรวจวัดความสูงจากโคนตนถึงยอด, ความยาวราก, พื้นที่
ใบและชั่งน้ําหนักผักบุงจีนแตละตน 

  ไดศึกษาโดยการสํารวจการยอมรับเบื้องตนการใชปุยอินทรียที่ใสสารปรับปรุงดินของเกษตรกรในตําบลตรอกนอง     
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยผลิตปุยอินทรียที่ใสสารปรับปรุงดิน จํานวน 90 ตัน ที่ศูนยวิจัยนิวเคลียรองครักษ สถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน)และนําไปจําหนายใหเกษตรกรในตําบลตรอกนองทดลองใชในสวนผลไมในชวง
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 สํารวจความพึงพอใจของเกษตรกรของเกษตรกรโดยใชแบบสอบถาม
และการสํารวจผลการใชปุยอินทรียที่ใสสารปรับปรุงดินในสวนผลไม 
 

ผล 
 ผลการทดสอบตัวอยางปุยอินทรียที่ใสสารปรับปรุงดิน ที่สงใหสํานักงานวิจัยและพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร 
กรมวิชาการตรวจ แสดงไวใน Table 1  
 
Table 1  ผลการทดสอบปุยอินทรียที่ใสสารปรับปรุงดิน (สํานักงานวิจัยและพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร) 
 

รายการทดสอบ ผลทดสอบ รายการทดสอบ ผลการทดสอบ 
1. pH 
2. Moisture Content at 75 oC 20 h 
3. Total Nitrogen (%) 
4. Total Phosphate (%) 
5. Total Potash (%) 
6. Total Calcium (%) 
7. Total Magnesium (%) 
8. EC (dS/m) 
9. Organic Carbon (%) 
10. Organic Matter (%) 
11. C/N 

6.4 
4.85 
1.28 
3.64 
0.40 

10.62 
2.14 
0.55 

12.52 
21.59 
10/1 

12. Germination Index  
13. Total Cadmium (mg/kg) 
14. Total Chromium (mg/kg) 
15. Total Mercury (mg/kg) 
16. Total Lead (mg/kg) 
17. Plastic, Glass Etc. 
18. Gravel (%) 
19. Sieve Size (12.5X12.5 mm.) (%) 
20. Total Arsenic (mg/kg) 
21. Total Copper (mg/kg) 

52.91 
0.40 
31.0 
ND 
8.6 
ไมมี 
1.59 

97.05 
3.5 
80.8 

 
ผลการเจริญเติบโตของผักบุงจีนที่ใสปุยอินทรียที่ใสสารปรับปรุงดิน, ปุยอินทรียที่เกษตรกรตรอกนองผลิต, ปุย

อินทรียเคมีที่จําหนายในทองตลาด, ปุยเคมีและไมใสปุย แสดงไวใน Table ที่ 2   ความสูงลําตน, ความยาวรากและพื้นที่ใบของ
ผักบุงจีนที่ใสปุยอินทรียผสมสารปรับปรุงดินมากกวาผักบุงจีนที่ใสปุยอินทรียที่เกษตรกรผลิต, ปุยอินทรียเคมี, ปุยเคมีและไมใส
ปุยอยางมีนัยสําคัญยิ่ง สวนน้ําหนักของผักบุงจีนที่ใสปุยอินทรียที่ใสสารปรับปรุงดินมากกวาผักบุงจีนที่ใสปุยอินทรียที่เกษตรกร
ผลิตอยางไมมีนัยสําคัญ แตมากกวาผักบุงจีนที่ใสปุยอินทรียเคมี, ปุยเคมีและไมใสปุยอยางมีนัยสําคัญยิ่ง 
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Table 2  ผลของการใสปุยสูตรตางๆตอการเจริญเติบโตของผักบุงจีน 
 

คาเฉลี่ย การทดลอง 
ความสูง (ซม.) ความยาวราก(ซม.) พื้นที่ใบ (ตร.ซม.) น้ําหนัก (กรัม) 

ปุยอินทรีย + สาร
ปรับปรุงดิน 

58.02a1 28.99a 32.12a 41.62a 

ปุยอินทรีย 53.02b 25.92b 28.80b 38.33a 
ปุยอินทรียเคมี 36.26c 22.59c 21.74c 26.22b 
ปุยเคมี 17.97d 16.55d 9.43d 7.07c 
ไมใสปุย 12.44e 15.34d 4.89e 4.59c 
F-test ** ** ** ** 
CV (%) 34.93 24.17 41.35 52.10 
1  Mean within the same column followed by the same letter are not significant difference at 1 % level according to  
    DMRT 
** Significant at 1% level 
 
 การยอมรับเบื้องตนของเกษตรกรในตําบลตรอกนอง อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  ที่นําปุยอินทรียที่ใสสารปรับปรุงดิน
ไปทดลองใชในสวนผลไม เชน มังคุด ทุเรียน ลองกอง สละ กลวยไข และมะยงชิด  พบวาเกษตรกรทั้ง 10 รายมีความพึงพอใจ
มากในการใชปุยอินทรียที่ใสสารปรับปรุงดินและมีความตองการที่จะใชอีก  เกษตรกรจํานวน 8 รายมีความเห็นวามีคุณภาพดี 
สามารถใชทดแทนปุยเคมีได   สวนเกษตรกรอีก 2 รายมีความเห็นวาผลผลิตที่ไดไมแตกตางจากที่ใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีที่
เคยใช    มังคุดที่ใสปุยอินทรียที่ใสสารปรับปรุงดินในอัตรา 10 กก./ตน พบวาใหผลผลิตดีสมํ่าเสมอ ผลโต ตนไมโทรมหลังเก็บ
เกี่ยว   ลองกองที่ใสปุยอินทรียที่ใสสารปรับปรุงดินในอัตรา 5 กก./ตน พบวาทําใหแตกใบออนเพิ่มมากขึ้น ใบเขียวเขม ผลผลิตด ี
ชอผลยาว  ทุเรียนที่ใสปุยอินทรียที่ใสสารปรับปรุงดินในอัตรา 5 กก./ตน พบวาทําใหใบเขียว แตกใบออน และพูของผลใหญ    
มะไฟที่ใสปุยอินทรียที่ใสสารปรับปรุงดินในอัตรา 5 กก./ตน พบวาทําใหติดชอผลดี ผลดก   สละที่ใสปุยอินทรียที่ใสสารปรับปรุง
ดินในอัตรา 10 กก./ตน พบวาทําใหติดชอดอกยาว ผลโตและชอผลใหญ ยาว   กลวยไขที่ใสปุยอินทรียที่ใสสารปรับปรุงดินใน
อัตรา 1.5 กก./ตนพบวาทําใหผลโต เครือใหญ ยาว น้ําหนักตอเครือเพิ่มขึ้นมาก (10-13 กก./เครือ)   มะยงชิดที่ใสปุยอินทรียที่ใส
สารปรับปรุงดินในอัตรา 5 กก./ตนในชวงหลังเก็บเกี่ยว พบวาทําใหแตกใบออนและยอดทั้งตน 
 

วิจารณผล 
 จากผลการทดสอบประสิทธิภาพของปุยอินทรียที่ใสสารปรับปรุงดินกับปุยอินทรียที่เกษตรกรผลิต, ปุยอินทรียเคมีที่
จําหนายในทองตลาด, ปุยเคมีและไมใสปุย พบวาผักบุงจีนที่ใสปุยอินทรียที่ใสสารปรับปรุงดินและปุยอินทรียที่เกษตรกรผลิตมี
การเจริญเติบโตดีกวาผักบุงจีนที่ใสปุยอินทรียเคมี, ปุยเคมีและไมใสปุย ซึ่งอาจเปนผลจากโครงสรางของดินที่ใชปลูกที่รวมตัว
กันแนนเมื่อแหง  ทําใหรากของผักบุงจีนเจริญเติบโตไดไมดีและไมสามารถนําแรธาตุไปใช    สวนผักบุงจีนที่ใสปุยอินทรียพบวา
ปุยอินทรียทําใหดินรวนซุย รากของผักบุงจีนจึงเจริญเติบโตดี  แพรกระจายไดทั่วและมีจํานวนรากฝอยมาก ผลการทดลองนี้
สอดคลองกับการทดลองของศศิกานตและคณะ (2550) ที่พบวาการใชปุยอินทรียทําใหความพรุน, CEC (Cation exchange 
capacity), และปริมาณไนเตรทในดินเพิ่มขึ้น แตความหนาแนนและคาความเปนกรดดางของดินลดลง   เมื่อเปรียบเทียบการ
เจริญเติบโตของผักบุงจีนที่ใสปุยอินทรียที่ใสสารปรับปรุงดินกับปุยอินทรียที่เกษตรกรผลิตพบวาในสัปดาหแรกผักบุงจีนที่ใสปุย
อินทรียที่เกษตรกรผลิตเจริญเติบโตเร็วกวา แตหลังจากนั้นผักบุงที่ใสปุยอินทรียที่ใสสารปรับปรุงดินเจริญเติบโตไดดีกวา ทั้งนี้
เนื่องจากปุยอินทรียที่เกษตรผลิตมีอัตราการปลดปลอยแรธาตุสูงในชวงแรกแลวลดลงในชวงตอไป   สวนปุยอินทรียที่ใสสาร
ปรับปรุงดินมีสารกลุมซีโอไลทที่จับแรธาตุไวแลวคอยๆปลดปลอยออกมาตามความตองการของพืช ลดการสูญเสียแรธาตุ    
นอกจากนี้การทดลองของนงลักษณ (2541) พบวาการใชสารซีโอไลทรวมกับวัสดุอื่นๆ เชน หินฟอสเฟต ปุยอินทรียและวัสดุ
อินทรียจะเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับปรุงดิน โดยชวยสงเสริมซึ่งกันและกัน ทําใหพืชสามารถใชธาตุอาหารไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ 
 การใชปุยอินทรียที่ใสสารปรับปรุงดินใหมีประสิทธิภาพสูงสุดในพืชควรมีการวิเคราะหโครงสรางของดิน ความตองการ
ธาตุอาหาร และอัตราการใชปุยที่เหมาะสมของพืชแตละชนิด  ซึ่งจะตองดําเนินงานวิจัยตอไป 
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สรุป 
 สรุปการใชปุยอินทรียที่ใสสารปรับปรุงดินในการปลูกพืช ทําใหพืชไดรับธาตุอาหารในปริมาณที่เพียงพอตอ
เจริญเติบโต  ชวยปรับโครงสรางของดินใหดีขึ้น ลดการสูญเสียธาตุอาหาร เพิ่มปริมาณจุลินทรียและสัตวที่มีประโยชนในดิน  
สามารถใชทดแทนปุยเคมี เปนการลดตนทุนในการเพาะปลูกพืช 
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การประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการประเมนิความเหมาะสมของที่ดิน 
สําหรับยางพาราจังหวัดปราจีนบุร ี

Application of Geographic Information System(GIS) on Land Suitability Assessment  
for Para Rubber (Hevea brasiliensis  Muell. Arg.) in Prachinburi Province 

 
สมพร คนยงค 1 สรัล ชูมณี 2  และ สุพาภรณ วงศทอง2  

Konyong, S.1, Choomanee, S.2 and Wongthong,S.2 
 

Abstract 
The  objective of  this  study  was to establish a  spatial  land  suitability  model in land evaluation for Para  

rubber  in Prachinburi province using Geographic Information System(GIS). Land evaluation in terms of the 
suitability was based on the method as described in the FAO guideline for rainfed agriculture. A land unit resulting 
from the overlay process of theme layers has unique information of land qualities on which the suitability is based. 
The analyzed theme layers for Para rubber include weather (w), oxygen availability to root (o), nutrient availability 
and retention(n), acidity-alkalinity (ak), rooting conditions (r), physical properties (pp), flood hazard (f), erosion 
hazard (e) and gravel (g). The land suitability classes for Para rubber were analyzed by using land suitability 
model = (w) x (o) x (n) x (ak) x (r) x (pp) x (f) x (e) x (g). As a result, the application of the model for analysis can 
divide the land suitability into 4 classes : highly suitable, moderately suitable, marginally suitable and unsuitable. 
The suitability class  covers the area of 1.21%,26.14%, 3.84% and 68.28 % for highly suitable, moderately 
suitable, marginally suitable and unsuitable respectively. The resultant suitability classes were checked against  
the Para rubber yield collected by interviewing the farmers and the suitability map done by  Land Development 
Department. Most of the results obtained agree with the Para rubber yields from the farmers interviewed. 
Keywords :   Para rubber, Land suitability, GIS, Hevea brasiliensis Muell. Arg. 
 

บทคัดยอ 
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค          เพื่อสรางแบบจําลองการประเมินความเหมาะสมของที่ดินสําหรับยางพาราใน 

จังหวัดปราจีนบุรีดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) การประเมินความเหมาะสมของที่ดินอาศัยวิธีการประเมินตามแนวทาง
ขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) หนวยที่ดินที่ใชในการประเมินสรางขึ้นมาจากการซอนทับคุณภาพ
ที่ดิน 9 ชั้นคุณภาพที่ดินซึ่งประกอบดวย  คุณภาพที่ดินดานความเหมาะสมของภูมิอากาศ (w) ความเปนประโยชนของ
ออกซิเจนตอรากพืช (o) ความอุดมสมบูรณของดิน(n) ความเปนกรด-ดาง (ak) สภาวะการหยั่งลึกของรากพืช (r) สมบัติทาง
กายภาพของดิน (pp) ความเสียหายจากน้ําทวม (f) ความเสียหายจากการกัดกรอนของดิน (e) และความลึกของดินที่พบกอน
กรวด, ลูกรัง (g)  การวิเคราะหความเหมาะสมของคุณภาพที่ดินสําหรับยางพาราใชสมการชั้นความเหมาะสม   =  (w) x  (o) x  
(n) x  (ak) x (r)  x (pp) x (f) x (e) x (g) แบงระดับช้ันความเหมาะสมเปน 4 ระดับคือ  เหมาะสมมาก  ปานกลาง นอย และไม
เหมาะสม  ผลการประเมินพบวามีพื้นที่รอยละ 1.21, 26.14, 3.84 และ 68.28 สําหรับพื้นที่ที่มีความเหมาะสมมาก  ปานกลาง 
นอย และไมเหมาะสมตามลําดับ  การตรวจสอบความถูกตองของการประเมินใชวิธีเปรียบเทียบกับขอมูลการสํารวจเกษตรกรที่
ปลูกยางพาราในจังหวัดปราจีนบุรีและเปรียบเทียบกับผลการประเมินของกรมพัฒนาที่ดิน พบวาสวนใหญผลการประเมินจาก
การศึกษาครั้งนี้มีความสอดคลองกับขอมูลการสํารวจเกษตรกรที่ปลูกยางพาราในจังหวัดปราจีนบุรี 
คําสําคัญ :  ยางพารา  ความเหมาะสมของที่ดิน  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
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คํานํา 
 การประเมินความเหมาะสมของที่ดินสําหรับปลูกยางพาราในจังหวัดปราจีนบุรี โดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเปน
เครื่องมือในการประเมินความเหมาะสมที่ดินตามแนวทางขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ซึ่งใชปจจัย
หลายประการอยางบูรณาการในการประเมินความเหมาะสมของที่ดินนาจะชวยใหผลการประเมินมีความถูกตองมากขึ้น    การ 
ศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อสรางแบบจําลองวิเคราะหความเหมาะสมของที่ดินสําหรับยางพารา และเพื่อประเมินความ
เหมาะสมของที่ดินสําหรับปลูกยางพาราในจังหวัดปราจีนบุรีดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 การศึกษาครั้งนี้ใชโปรแกรม ArcView 3.2 วิธีการประเมินความเหมาะสมของที่ดินสําหรับยางพาราเปนการประเมิน
ศักยภาพของที่ดินตามแนวทางของ FAO โดยพิจารณาความสัมพันธระหวางความตองการของยางพารากับคุณภาพที่ดิน 9 
คุณภาพที่ดินไดแก  ภูมิอากาศ (w)  ความเปนประโยชนของออกซิเจนตอรากพืช (o) ความอุดมสมบูรณของดิน (n) ความเปน
กรด-ดาง (ak) สภาวะในการหยั่งลึกของรากพืช (r) สมบัติทางกายภาพของดิน (pp) ความเสียหายจากน้ําทวม (f) ความ
เสียหายจากการกัดกรอนของดิน (e) และความลึกที่พบกอนกรวด,ลูกรัง (g) ขั้นตอนการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวยการสราง
หนวยที่ดิน  การประเมินความเหมาะสมของที่ดินโดยใชสมการคํานวณชั้นความเหมาะสม = ( w ) x (o ) x ( n ) x (ak ) x ( r ) x 
( pp ) x ( f ) x ( e ) x ( g )  และการประเมินความถูกตอง โดยนําผลการประเมินที่ไดจากการศึกษามาเปรียบเทียบกับผลการ
ประเมินซึ่งดําเนินการโดยกรมพัฒนาที่ดิน และขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเกษตรกรที่ปลูกยางพาราในจังหวัดปราจีนบุรี  
 

ผลและวิจารณ  
 จากการตรวจเอกสารและการตรวจสอบความถูกตองของผลการประเมินครั้งนี้กับผลการประเมินของกรมพัฒนาที่ดิน
และผลการสํารวจเกษตรกรในสภาพพื้นที่จริง ไดทําการปรับใชคุณภาพที่ดิน  ตัวบงชี้ และคาคะแนนของตัวบงชี้ (ดังแสดงใน
Table 1) เพื่อใชเปนเกณฑการประเมินหาความเหมาะสมของที่ดินสําหรับยางพารา  ผลการจําแนกความเหมาะสมของที่ดินใน
การปลูกยางพารา สามารถแสดงเปนแผนที่ความเหมาะสมของที่ดินสําหรับยางพาราประเมินโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
ดัง Figure 1  ซึ่งพบวามีพื้นที่ความเหมาะสมมาก 37,657.34 ไร หรือรอยละ 1.2 เหมาะสมปานกลาง 814,200.29 ไร หรือรอย
ละ  26.1  เหมาะสมนอย  119,555.25  ไรหรือรอยละ 3.8 ไมเหมาะสม 2,126,600.49 ไรหรือรอยละ 68.3    

เมื่อทําการเปรียบเทียบผลการประเมินที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้กับผลการประเมินของกรมพัฒนาที่ดินพบวา ผลการ
ประเมินในชั้นความไมเหมาะสมมีความใกลเคียงกันมาก ชั้นความเหมาะสมนอยมีความแตกตางกันไมมากนัก สวนชั้นความ
เหมาะสมมากและความเหมาะสมปานกลางมีความแตกตางกันมาก เนื่องจากเกณฑที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดนําปจจัยสภาพ
ภูมิอากาศเขามาประเมินรวมกับปจจัยทางดินหลายปจจัยอยางบูรณาการ    แตกรมพัฒนาที่ดินมิไดใชวิธีการดังกลาว       เมื่อ 
พิจารณาเปรียบเทียบความถูกตองของผลการประเมินจากการศึกษาครั้งนี้และผลการประเมินของกรมพัฒนาที่ดินกับขอมูลผล 
ผลิตยางพาราที่ไดจากการสัมภาษณเกษตรกรโดยการนําขอมูลผลผลิตยางพารามาจัดอันดับช้ันความเหมาะสมของดินสําหรับ
ยางพาราตามเกณฑของสุทัศน และสมยศ (2542) ดังแสดงใน Table 2 จะเห็นไดวาขอมูลจากการศึกษาครั้งนี้มีความ
สอดคลองกับขอมูลการสํารวจเกษตรกรที่ปลูกยางพาราในจังหวัดปราจีนบุรี 
  

สรุป 
 การศึกษาการประเมินความเหมาะสมของที่ดินตอการปลูกยางพาราในจังหวัดปราจีนบุรีครั้งนี้ พบวามีพื้นที่ความ
เหมาะสมมากรอยละ  1.21  ความเหมาะสมปานกลางรอยละ  26.14  ความเหมาะสมนอยรอยละ  3.84  และไมเหมาะสมรอย
ละ  68.28  เมื่อทําการตรวจสอบความถูกตองกับขอมูลการสํารวจเกษตรกรที่ปลูกยางพาราในจังหวัดปราจีนบุรีพบวา  มีความ
สอดคลองกันกับผลการประเมินและเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินของกรมพัฒนาที่ดิน พบวาการประเมินในระดับชั้น
ความไมเหมาะสมใหผลตรงกัน  การประเมินในระดับชั้นความเหมาะสมมากและชั้นความเหมาะสมปานกลางมีความแตกตาง
กันมาก  สวนการประเมินในระดับชั้นความเหมาะสมนอยมีความแตกตางกันไมมากนัก  
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Table 1  Para rubber requirement in this study. 
 

Para rubber requirement factor rating 
land quality diagnostic factor unit S1 S2 S3 N 

weather (w) mean temperature in 
growing period (t) 

o C 26-28 29-34 
25-23 

22-20 >34 
<20 

 Average 10 year rainfall (ra) mm. 1500-2000 2000-3000 
1200-1500 

3000-4000 
1100-1200 

>4000 
<1100 

 dry month period (dm) 
(<75 mm.) 

months <2 3-4 4-5 >5 

 w = (t x ra x dm) - 0.8-1.0 0.4-0.8 0.2-0.4 0-0.2 
oxygen availability 
to root (o) 

drainage (d) drainage 
classes 

5,6 4 3 1,2 

nutrient 
availability 
and retention (n) 

phosphorus (P) 
potassium (K) 
organic matter(OM) 
C.E.C. 
B.S. 
n = (Px Kx OMxC.E.Cx B.S.) 

ppm 
ppm 

% 
meq/100g.soil 

% 
- 

>15 
>30 
>2.5 
>10 
>35 

0.8-1.0 

<15 
<30 
<2.5 
<10 
<35 

0.4-0.8 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

acidity-alkalinity 
(ak) 

pH - 5.0-7.3 7.3-8.0 
4.0-5.0 

3.5-4.0 
- 

>8.0 
<3.5 

rooting conditions 
(r) 

effective soil depth (sd) 
watertable depth (wd) 
root penetration (rd)  
r = (sd x wd x rd) 

cm. 
cm. 

class 
- 

>150 
>150 
1,2 

0.8-1.0 

100-150 
100-150 

3 
0.4-0.8 

50-100 
50-100 

4 
0.2-0.4 

<50 
<50 

- 
0-0.2 

soil physical 
properties (pp) 

soil texture / structure (s) type 1,2 3 4 5 

flood hazard (f) flooding frequency (f) yrs / time 10 6-9 3-5 1-2 
erosion hazard (e) slope (sp) class ABC D E >E 
depth of gravel, 
ironstone nodules 
(g) 

depth found gravel, 
ironstone nodules > 35 % 
(gd) 

cm. 50-100 25-50 15-25 <15 

Source :  Modified from Bandit and Kamron (2542) ; Land Development Department (2529) ; Soil Survey and Land Classification  
                Division (2541) ; Sutat and  Somyot (2542) 



224      การประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตร                     ปที่ 40 ฉบับที่ 1 (พิเศษ) มกราคม-เมษายน 2552                   ว. วิทยาศาสตรเกษตร                      

 

 

ส ัญล ักษณ 

N

S1
S2
S3

ขอบเขตอำเภอ
แหล งน ำ

N

EW

S

10 0 10 Kilometers

Symbol

Amphoe
boundary 

Water resource 

ส ัญล ักษณ 

N

S1
S2
S3

ขอบเขตอำเภอ
แหล งน ำ

N

EW

S

10 0 10 Kilometers

Symbol

Amphoe
boundary 

Water resource 

 
Figure 1  Land suitability assessment for Para rubber by GIS 

 
Table2.  Comparison among land suitability assessment done by Para rubber yield rating, Land Development  
               Department and  this study (GIS) in Prachinburi Province. 

Land suitability assessment by 

Para rubber plantation area 
Soil 

series 
group 

Para rubber 
dry matter 

Yield 
(kg/rai/year) 

Para rubber 
yield rating1 / 

Land 
Development 
Department 

This study 
(GIS) 

No.1 Tambon Ban Na, Amphoe Kabin Buri  35 345 S1 1 S2 
No.2 Tambon Kaeng Dinso, Amphoe Na D 35C 604 S1 1 S2 
No.3 Tambon Kaeng Dinso, Amphoe Na D 35 318 S1 1 S2 
No.4 Tambon Kaeng Dinso, Amphoe Na D 35/35B 358 S1 1 S2 
No.5 Tambon Kaeng Dinso, Amphoe Na D 35/35B 498 S1 1 S2 
No.6 Tambon Kaeng Dinso, Amphoe Na D 35/35B 477 S1 1 S2 
No.7 Tambon Nong Ki,  Amphoe Kabin Buri 35 508 S1 1 S2 
No.8 Tambon Nong Ki,  Amphoe Kabin Buri 35B 366 S1 1 S2 
No.9 Tambon Wang Tha Chang, Amphoe Kabin Buri 35/56 255 S2 1 S2 
No.10 Tambon Wang Tha Chang, Amphoe Kabin Buri 46 - - 2g S2 
No.11 Tambon Wang Tha Chang, Amphoe Kabin Buri 
No.12 Tambon Lat Takhian,  Amphoe Kabin Buri 
No.13 Tambon Nonsi,  Amphoe Kabin Buri 
No.14 Tambon Bo Thong, Amphoe Kabin Buri 

46 
46 
6 
17 

498 
358 
318 
120 

S1 
S1 
S1 
S3 

2g 
2g 
3f 
3f 

S2 
S2 
N 
N 

No.15 Tambon Ban Na, Amphoe Kabin Buri 25 347 S1 3f N 
S1,1 = highly suitable      S2 =  moderately suitable    S3, 2g  =   marginally suitable    N, 3f =  unsuitable 
1 /  Sutat and Somyot (2542) 
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Abstract 

To isolate phosphate solubilizing micoorganisms for biofertilizer, 15 soil and 3 wastewater samples were 
collected. Forty-five bacterial and one fungal isolates showed ability in inorganic phosphate solubilization in 
Picovskaya (PVK) medium. Thirty bacterial phosphate solubilizers (PSB) were able to grow on cellulose medium. 
Phosphate Solubilization Index (PSI), the ratio of diameter of colony and clear zone of phosphate solubilization, 
was used for secondary screening of phosphate solubilizing activity. It was found that 22 PSB showed PSI values 
higher than 1.5.  The rate of phosphate solubilization was determined in a liquid medium containing rock 
phosphate as a sole phosphate source. Soluble phosphate concentrations in most of the PSB were reduced. 
However, a Bacillus sp. strain B25 released and accumulated phosphate at a concentration of 5.44 mg/l in 48 hr 
of cultivation. To prepare low-cost inoculation, some media containing agricultural wastes as energy and nutrient 
sources, were examined. Bacillus sp. strain B25 grew well in the medium which composes of 1% molasses, 20 
mM NaNO3 and 0.1% fish soluble. 
Keywords : phosphate solubilizing microorganisms, rock phosphate, biofertilizer, Bacillus sp. 

 
บทคัดยอ 

ในการคัดแยกจุลินทรียที่สามารถละลายฟอสเฟตไดเพื่อนําไปใชในการเตรียมปุยชีวภาพ จากตัวอยางดินในธรรมชาติ 
และน้ําทิ้งจากโรงงาน จํานวน 15 และ 3 ตัวอยางตามลําดับ  พบวามีแบคทีเรีย 45 ไอโซเลท และ รา 1 ชนิด (species) ที่
สามารถละลายฟอสเฟตในอาหารเลี้ยงเชื้อ Picovskaya (PVK) ในจํานวนนี้มีเชื้อแบคทีเรีย 30 ไอโซเลท ที่สามารถเจริญใน
อาหารที่ มีเซลลูโลสเปนแหลงคารบอนไดและเมื่อประเมินอัตราสวนของเสนผาศูนยกลางของวงใสรอบโคโลนีตอ
เสนผาศูนยกลางของโคโลนี (Phosphate Solubilization Index, PSI) พบวาเชื้อที่มี PSI สูงกวา 1.5 มีจํานวน 22 ไอโซเลท สวน
การทดสอบการละลายและใชฟอสเฟตของเชื้อเหลานี้ในอาหารเหลวที่มีหินฟอสเฟต (rock phosphate) เปนแหลงฟอสเฟต
เทานั้น พบวาเชื้อสวนใหญสามารถละลายหินฟอสเฟตได แตความเขมขนของฟอสเฟตที่ละลายน้ําลดลง อยางไรก็ตาม เชื้อที่
สามารถสลายฟอสเฟตไดดีและไมไดใชฟอสเฟตไปทั้งหมดเปนเชื้อ Bacillus sp. strain B25 ซึ่งทําใหมีฟอสเฟตที่ละลายน้ําได
เหลืออยูในอาหารเลี้ยงเชื้อประมาณ 5.44 มิลลิกรัมตอลิตร เมื่อเล้ียงเชื้อนาน 48 ชม. เมื่อศึกษาอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีตนทุนต่ํา
เพื่อนําไปใชในการเตรียมเชื้อตั้งตนในการเตรียมปุยชีวภาพ เชื้อ Bacillus sp. strain B25 สามารถเพิ่มจํานวนไดดีในอาหารที่มี
กากน้ําตาล โซเดียมไนเตรต และ fish soluble ความเขมขน 1%, 20 มิลลิโมลาร, และ 0.1% ตามลําดับ 
คําสําคัญ :  จุลินทรียละลายฟอสเฟต หินฟอสเฟต ปุยชีวภาพ Bacillus sp. 
 

Introduction 
 Plants contain from 0.1 to 0.6 percent phosphorus (P) in tissue. Phosphorus promotes root growth, seed 
development, and maturation. It is also important in energy storage and transfer such as ADP and ATP. Most of 
the inorganic phosphate fertilizer applied to soil is restricted because it is readily fixed by clay, organic matter, 
lime, calcium, magnesium, aluminum, iron, and manganese (Altomare, 1999) and becomes unavailable and 
resulting in low accumulation of P in soil (Richardson, 1994). Soil microbes are effective to convert insoluble P to 
available forms through solubilization and mineralization (Hildra and Fraga, 1999). Although, PSM are found in soil, 
their number is not high enough to compete with other microbes in rhizosphere. Recently, phosphate solubilizing 
                                                 
1สายวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะทรัพยากรชวีภาพและเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี กรุงเทพฯ 10150 
1 Biotechnology Division, School of Bioresources and Technology, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok 10150 
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microorganism (PSM) are attractive to agriculturist as soil inoculum to improve the plant growth and yield. This 
report describes isolation of PSM from soil and waste water for use as biofertilizer.  

 
Materials and Methods 

Isolation of PSM and identification. Fifteen soil samples were collected from many places in Thailand such as rice 
fields, sugar cane fields, forests, and fruit gardens. Waste water was collected from 3 factories in Nakhon Prathom 
and Prathum Thani provinces. Approximately 10 grams of soil or 10 ml. of waste water were added to 90 ml. 
0.85% NaCl. The serial diluted solutions were plated on Picovskaya (PVK) agar medium as described in 
Picovskaya (1948) for selectively screening for PSM. After 1-3 day incubation at 30oC, PSM developing clear zone 
were purified on NA or PDA plates. Bacterial isolates were primarily identified by gram straining and morphology, 
and spore formation. Pseudomonas spp. were identified in succinate medium and cetrimide agar base medium 
(Krieg and Holt, 1994). The fungal isolate was identified up to the genus level by morphological and spore 
formation method. The PSMs were tested for ability to use cellulose as a sole C source on cellulose medium. 
Phosphate Solubilization Index (PSI) determination. Phosphate Solubilization Index (PSI), the ratio of diameter of 
colony and clear zone of phosphate solubilization was determined on PVK medium containing cellulose as a sole 
C source. 
Quantitative assay of phosphate solubilization. Selected bacterial isolates showing PSI higher than 1.5 were 
grown in cellulose medium containing 5% rock phosphate (fertilizer grade) at 30oC. After 24 or 48 h of incubation, 
bacterial cells were removed by centrifugation. The pH of the supernatant was measured and soluble phosphate 
concentrations in culture broth were determined by spectophotometric method (Bray and Kurtz, 1945). 
Medium for PSM inoculant preparation. The medium is composed of 1% molasses, 20 mM NaNO3 and 0.1% fish 
soluble was used to grow PSM for inoculum preparation. 
 

Results and Discussion 
 A total of 45 bacteria and one fungus were isolated from soil and waste water samples collected by using 
PVK medium. Based on gram straining, morphology and growth in succinate medium and cetrimide agar base 
medium, bacteria were classified into 4 groups: Bacilli (B), Pseudomonas (PS), Streptococcus (SC) and 
unidentified bacteria (UN) with the number of 35, 3, 2, and 5, respectively. The genus of only one species of 
fungal isolate was identified to be Penicillium based on colony morphology and spore formation characteristics. 
PSM should have ability to compete with native microorganisms and colonize properly in soil environment. PSMs 
that can utilize most abundant substrate in soil such as cellulose are preferred for biofertilizer, therefore all PSM 
were grown in a PVK medium amended with cellulose as a sole carbon source. The results showed that 30 
phosphate solubilizing bacteria (PSB) could grow in cellulose medium. Secondary screening of PSB was 
performed by determining Phosphate Solubilization Index (PSI) on PVK medium with cellulose as a sole C source.  
Twenty-two bacterial isolates showed PSI values higher than 1.5 and were selected for further studies (Table 2).  

The quantitation of P-solubilizing activity of these 22 bacterial isolates were carried out in liquid medium 
containing rock phosphate as an insoluble P source and cellulose as a sole C source. Rock phosphate is 
theoretically a cheapest P fertilizer and it is an alternative P fertilizer thus it was used as a phosphate source in this 
medium. Soluble P concentrations in controls (culture broth with non-living bacterial cells) increased in the 
medium after 48 h cultivation suggesting that P was released from rock phosphate without microbial activity. 
Soluble P contents in the culture broth of most PSB were lower than controls as shown in Table 3. This could be 
due to P consumption by rapidly growing PSB cells. On the other hand, three isolates, i.e. UN9, B2, and B25, 
could accumulate soluble P in culture broth with P-solubilizing activity of 4.32, 2.36, and 5.44 mg/L in 48h 
cultivation, respectively (Table 3).  P-solubilization by all PSB was not accompanied by a decrease in pH of the 
medium because the final pH was about 8.2 to 8.7 (data not shown). This could indicate that the PSB did not 
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produce organic acids to solubilize rock phosphate under the condition in this study. It should be noted that the 
medium used in phosphate solubilization activity determination comprised of cellulose as a sole C source. In 
contrast, in previous in vitro studies, glucose was usually used as a sole C source in culture media (such as Tao et 
al., 2008; Mittral et al., 2008) as a result this could promote acid production in microorganisms. Other mechanisms 
of the test PSM for phosphate solubilization such as chelating agent production and acid/alkaline phosphatase 
production are required to be investigated. A cheap medium containing agricultural wastes as energy and nutrient 
sources must be formulated for PSB inoculum preparation for biofertilizer. It revealed that the medium containing 
1% molasses, 20 mM NaNO3 and 0.1% fish soluble promoted growth of the bacteria (approximately 1x107 
CFU/ml).  The best phosphate solubilizer isolated in this work was Bacillus strain B 25 with activity of 5.44mg P/L. 
The experiments in pot and field of this bacteria should be conducted to test its activity and effect on plant growth.   

 
Summary 

 This study was undertaken to isolate an efficient PSM that can compete with other microorganisms in soil 
for biofertilizer. To achieve this, PVK, a conventional medium for screening of PSM, was modified by using 
cellulose as a C source so that the nutrient status in the medium is similar to that found in soil. The medium for 
determining phosphate solubilization activity of PSM were also different from other studies because rock 
phosphate, a cheapest P fertilizer, was used as an alternative P source. The screening result showed that most 
PSB could mineralize rock phosphate rather than sobilize it. The bacterial isolate that gave highest soluble P 
content (5.44 mg P/L) in liquid medium was Bacillus strain B25.  
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Table 2 PSI (Phosphate Solubility Index) of 30 bacterial 
isolates grown on PVK agar and cellulose broth at 
30oC.               
After 24 h incubation After 48 h incubation  

Code Growth 
on 
cellulose 
broth  

PSI on 
PVK 
medium  

Growth 
on 
cellulose  
broth  

PSI on 
PVK 
medium  

UN 1 + 1.5 ++ 2.0 
UN 4 + 2.4 ++ 2.2 
UN 7 + 1.9 ++ 2.0 
UN 8 +++ 2.2 +++ 2.1 
UN 9 +++ 1.6 +++ 1.2 
B 2 + 2.2 ++ 1.9 
B 6 + 1.3 ++ 1.1 
B 8 + ND ++ 1.04 
B 9 + 1.9 ++ 2.3 
B 10 + 1.7 + 1.5 
B 7 + 1.4 + 1.5 
B 12 + 1.2 + 1.1 
B 13 + 1.3 + 1.2 
B 14 +++ 1.6 +++ 1.4 
B 15 +++ 1.6 +++ 1.4 
B 17 +++ 2.0 +++ 1.5 
B 21 +++ 1.3 +++ 1.2 
B 23  +++ 1.3 +++ 1.3 
B 24 +++ 1.3 +++ 1.2 
B 25 +++ 1.6 +++ 1.3 
B 26 +++ 1.5 +++ 1.3 
B 29 +++ 1.6 +++ 1.4 
B 31 ++ 1.6 +++ 1.8 
B 32 +++ 1.5 +++ 1.2 
B 34 + 1.9 +++ 1.9 
SC 1 +++ 1.5 +++ 1.2 
SC 2 + 1.7 ++ 2.3 
PS 1 + 2.1 + 2.3 
PS 2 +++ 1.6 +++ 1.2 
PS 3 + 2.5 + 2.0 
ND = not detectable 
+++  =  good growth    ++  =  moderate growth   +  =  poor 
growth 

Table 3  Phosphate solubilization and accumulation in 
culture broth by 22 bacterial isolates using cellulose-rock 
phosphate  medium   at 300C ,180 rpm for 48 h.      

After 48 h incubation  
Code 

Phosphorus 
content in 
inoculum 
(mg/L) 

Phosphorus 
content in 
culture 
broth 
(mg/L) 

Control 
phosphorus 
content 
(mg/L) 

Net 
phosphorus 
content 
(mg/L) 

UN 1 3.98 21.13 36.11 -14.98 
UN 4 2.22 27.65 30.27 -2.62 
UN 7 3.06 23.59 38.74 -15.15 
UN 8 2.35 25.28 30.68 -5.4 
UN 9 3.36 34.67 30.35 4.32 
B 2 2.74 39.5 37.14 2.36 
B 9 2.63 27.09 33.48 -6.39 
B 10 4.11 32.78 37.82 -5.04 
B 14 2.78 27.72 25.19 2.53 
B 15 3.61 25.91 31.23 -5.32 
B 17 2.78 23.36 38.13 -14.77 
B 25 4.29 37.92 32.48 5.44 
B 26 5.55 35.1 36.68 -1.58 
B 29 6.21 35.1 40.84 -5.74 
B 31 4.68 27.23 31.55 -4.32 
B 32 6.22 31.04 41.51 -10.47 
B 34 2.88 26.07 36.49 -10.42 
SC 1 5.18 29.46 33.03 -3.57 
SC 2 2.9 24.72 37.52 -12.8 
PS 1 2.54 22.46 31.37 -8.91 
PS 2 3.28 25.55 27.96 -2.41 
PS 3 2.38 33.75 32.48 1.27 
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การศึกษาลักษณะทางสรีระของเมล็ดพนัธุขาว 3 พันธุ 
Studies on Physiological Characteristics of Three Cultivars of Rice Seeds 

 
นันทรัตน มหาสวสัดิ์1 ทรงศลิป พจนชนะชัย1 ณัฏฐา เลาหกุลจิตต1 อรพิน เกิดชูชืน่1 และวาริช ศรีละออง1  

Mahasawat, N.1, Photchanachai, S.1, Laohakunjit, N.1, Kerdchoechuen, O.1 and Srilaong, V.1 

  

Abstract 
Three cultivars of rice seeds (‘Suphanburi 2’, ‘Pathumthani 1’, and ‘Pitsanulok 2’), purchased from the 

Rice Department and harvested in December, 2007, were analyzed in terms of their physiological characteristics. 
The seeds exhibited a moisture content between 11.1-12.5%. Husk appeared yellow brown (b* = 27.8-28.9). The 
significantly lowest 1000 seed weight was found in ‘Pitsanulok 2’ (26.9 g) followed by ‘Pathumthani 1’ (27.3 g) and 
‘Suphanburi 2’ (28.5 g). Germination of the three cultivars was higher than the standard stated in the Thai Seed 
Act (80%). However, the lowest germination was found in ‘Pitsanulok 2’ (86.5%). Seed of ‘Suphanburi 2’ had 
significantly higher head yield of whole brown rice (61.3%) compared to ‘Pitsanulok 2’ (52.2%) and ‘Pathumthani 1’ 
(43.2%). The 1000 kernel weight of brown rice of ‘Pitsanulok 2’ (22.3 g) was the highest. Kernel appearance of the 
three cultivars was light brown yellow (b* = 22.4-23.4). ‘Suphanburi 2’ exhibits the highest protein content (9.1%) 
and lipid content (2.7%). The amylose content of ‘Pitsanulok 2’ was higher than ‘Suphanburi 2’ and ‘Pathumthani 1’ 
(23.3, 21.6 and 16.0%respectively). However, catalase activity (1.6 unit/mg protein) and total phenolic compounds 
(0.6 mg/g dry weight) in ‘Pitsanulok 2’ was lower than ‘Pathumthani 1’ and ‘Suphanburi 2’. 
Keywords : physiological characteristics, rice seed, catalase, total phenolic compound 
 

บทคัดยอ 
การศึกษาลักษณะทางสรีระของขาวพันธุสุพรรณบุรี 2 ปทุมธานี 1 และพิษณุโลก 2 ซื้อจากกรมการขาว และเก็บเกี่ยว

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 พบวาขาวเปลือกทั้ง 3 พันธุมีความชื้นรอยละ 11.1-12.5 และสีเปลือกเปนสีฟางขาวโดยมีคา b* = 
27.8-28.9 ขาวเปลือกพันธุพิษณุโลก 2 มีน้ําหนัก 1000 เมล็ด (26.9 กรัม) ต่ําที่สุดอยางมีนัยสําคัญ รองลงมาคือปทุมธานี 1 
(27.3 กรัม) และสุพรรณบุรี 2 (28.5 กรัม) ขาวทั้ง 3 พันธุมีความงอกสูงกวามาตรฐานกําหนดตามพระราชบัญญัติพันธุพืชของ
ไทย (รอยละ 80) โดยที่พันธุพิษณุโลก 2 มีความงอกต่ําที่สุด (รอยละ 86.5) ขาวพันธุสุพรรณบุรี 2 ใหขาวกลองเต็มเมล็ดรอยละ 
61.3 สูงกวาขาวพันธุพิษณุโลก 2 (รอยละ 52.2) และพันธุปทุมธานี 1 (รอยละ 43.2) ตามลําดับ ขาวกลองพันธุพิษณุโลก 2 มี
น้ําหนัก 1000 เมล็ด (22.3 กรัม) สูงที่สุด และขาวกลองทั้ง 3 พันธุมีสีเหลืองนวล โดยมีคา b* = 22.4-23.4 ขาวกลองพันธุ
สุพรรณบุรี 2 มีปริมาณโปรตีน รอยละ 9.1 และไขมัน รอยละ 2.7 สูงที่สุด ในขณะที่พันธุพิษณุโลก 2 มีปริมาณอะไมโลสสูงกวา 
สุพรรณบุรี 2 และปทุมธานี 1 (รอยละ 23.3 21.6 และ 16.0 ตามลําดับ) อยางไรก็ตามขาวกลองพันธุพิษณุโลก 2 มีกิจกรรม
ของ catalase (1.6 unit/mg protein) และ total phenolic compounds (0.6 mg/g dry weight) ต่ํากวาพันธุปทุมธานี 1 และ
สุพรรณบุรี 2 
คําสําคัญ: ลักษณะทางสรีระ เมล็ดพันธุขาว catalase, total phenolic compounds 
 

คํานํา 
ขาวเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญและเปนอาหารหลักของคนไทย มีการเพาะปลูกทั่วไปเกือบทุกภูมิภาคของประเทศจึงมี

การพัฒนาสายพันธุใหม ๆ ขึ้นเพื่อใหมีคุณคาทางอาหารสูง ทนตอสภาพแวดลอม โรคและแมลง ดังนั้นขาวแตละพันธุจะมี
ลักษณะแตกตางกันหรือแมแตขาวพันธุเดียวกันแตปลูกในสภาพแวดลอม และการจัดการทั้งกอนและหลังการเก็บเกี่ยวที่
ตางกัน ทําใหไดลักษณะทั้งทางดานกายภาพและทางเคมีที่แตกตางกัน (Juliano, 1985) สําหรับพันธุขาวในประเทศไทยที่
สงเสริมใหเกษตรกรปลูกอยางกวางขวางจัดอยูในกลุม Indica สวนใหญมีขนาดของเมล็ด (กวาง x ยาว x หนา) อยูระหวาง 2.1 
                                                 
1คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 83 หมู 8 ถนนเทียนทะเล ทาขาม บางขุนเทียน กรุงเทพ 10150 
1 School of Bioresources and Technology, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, 83 Moo 8 Tein-talay Rd., Tha-knam, Bangkhuntein, Bangkok 
10150  
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x 7.3 x 1.6 - 2.2 x 7.9 x 1.8 มิลลิเมตร โดยขนาดของเมล็ดสามารถบอกถึงคุณภาพและประสิทธิภาพในการขัดสีขาวได (อาง
ในอรอนงค, 2547) สีของเปลือกสวนใหญมีสีฟางขาว แตอาจมีสีน้ําตาลถึงน้ําตาลเขมในบางพันธุ เชน ขาวพันธุหอมนิล พันธุ
หอมแดง เปนตน (อางในอรอนงค, 2547) เมล็ดขาวโดยทั่วไปมีไขมันประมาณรอยละ 1.6-2.8 และโปรตีนเฉล่ียประมาณรอย
ละ 7.1-8.3 สวนปริมาณอะไมโลสที่เปนดัชนีคุณภาพดานการหุงตมมีปริมาณแตกตางกันตามลักษณะพันธุ (Juliano, 1972) 
สําหรับคุณภาพของเมล็ดพันธุขาวสามารถชี้วัดไดจาก ความงอกหรือความมีชีวิต ความแข็งแรงและความสามารถในการเก็บ
รักษา นอกจากนี้ปจจัยของความชื้นสัมพัทธ อุณหภูมิของสภาพแวดลอม ลักษณะทางกายภาพ เคมี และชีวเคมียังสามารถใช
เปนเครื่องมือช้ีวัดได เชน องคประกอบทางเคมีของเมล็ดพันธุที่มีแปงและน้ําตาลเปนสวนใหญจะมีอายุการเก็บรักษายาวนาน
กวาเมล็ดที่มีโปรตีนและไขมันเปนองคประกอบสูง (วันชัย, 2537) อีกทั้งองคประกอบทางเคมีสามารถใชเปนขอมูลอธิบาย
คุณภาพการหุงตม และการนําขาวไปแปรรูปใหเหมาะสมได นอกจากนี้การศึกษาปริมาณสารตานอนุมูลอิสระ เชน สารในกลุม 
phenolic compound ซึ่งเปนประโยชนตอผูบริโภคและมีรายงานวาเมล็ดพันธุที่มีสารในกลุม phenolic compound มาก
สามารถปองกันการเขาทําลายของจุลินทรียและแมลงได (วันชัย, 2537) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาลักษณะทาง
กายภาพ องคประกอบทางเคมีและชีวเคมีของเมล็ดพันธุขาวเพื่อนําไปใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการปรับปรุงพันธุใหมีคุณคา
ทางอาหาร การหุงตม และการแปรรูปตลอดจนการเก็บรักษาตอไปในอนาคต   
  

อุปกรณและวิธีการ 
ขาวพันธุสุพรรณบุรี 2 ปทุมธานี 1 และ พิษณุโลก 2 ซื้อจากกรมการขาว และเก็บเกี่ยวในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550  

นํามาทําความสะอาด กําจัดเมล็ดลีบและแตกหัก จากนั้นนําขาวเปลือกมาวิเคราะหรอยละความงอก (ISTA, 1993) สีเปลือก
ดวยเครื่อง colorimeter (Minolta Model CR 300, Japan) น้ําหนัก 1000 เมล็ด ความชื้น (AOAC, 2000) และขาวกลองเต็ม
เมล็ด และนําขาวกลองมาวิเคราะหน้ําหนัก 1000 เมล็ด สีผิวดวยเครื่อง colorimeter (Minolta Model CR 300, Japan)  
ปริมาณโปรตีนดวยวิธี Kjeldahl Method (AOAC, 2000) ไขมันดวยวิธี Soxhlet (AOAC, 2000) อะไมโลส (Juliano, 1981) 
total phenolic compound (Zielinski และ Kozlowska, 2000) และกิจกรรมของ catalase (Aebi,1984)   

 
ผลและวิจารณผล 

ขาวเปลือกทั้ง 3 พันธุมีความชื้นรอยละ 11.1-12.5 (Table 1) เปนความชื้นที่เหมาะสมตอการเก็บรักษาและปลอดภัย
ตอการเขาทําลายของเชื้อราและชะลอการเสื่อมสภาพไดไมต่ํากวา 1 ป (จวงจันทร, 2529) แตเปนความชื้นที่ต่ําเกินไปสําหรับ
การนํามาขัดสีใหไดเปนขาวสาร (อางในอรอนงค, 2547) สีเปลือกของขาวทั้ง 3 พันธุเปนสีฟางขาวโดยมีคา b* อยูระหวาง 
27.8-28.9 (Table 1) ซึ่งเปนสีที่พบทั่วไปในขาวที่นิยมเพาะปลูกในประเทศไทย (กรมการขาว, 2551) ซึ่งสีเปลือกสามารถบอก
อายุและคุณภาพของเมล็ดพันธุได เชน เมล็ดถั่วเขียวที่เก็บรักษาเปนเวลานานและเสื่อมสภาพมากจะมีสีไมสดใส (วันชัย, 
2537) ขาวเปลือกพันธุพิษณุโลก 2 มีน้ําหนัก 1000 เมล็ด (26.9 กรัม) ต่ําที่สุดอยางมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับพันธุปทุมธานี 1 
(27.3 กรัม) และสุพรรณบุรี 2 (28.5 กรัม) ซึ่งน้ําหนักของเมล็ดที่แตกตางกันนั้นขึ้นอยูกับชนิดของพันธุขาวและสภาพการ
เพาะปลูก ขาวทั้ง 3 พันธุมีความงอกสูงกวามาตรฐานกําหนดตามพระราชบัญญัติพันธุพืชของไทย (รอยละ 80) พันธุพิษณุโลก 
2 มีความงอกต่ําที่สุด (รอยละ 86.5) (Table 1) ความแตกตางของความงอกของเมล็ดขาวทั้ง 3 พันธุ อาจเกิดจากเปนขาวที่เก็บ
เกี่ยวใหมอาจมีการพักตัว และแมวาขาวทั้ง 3 พันธุผลิตจากแหลงผลิตเดียวกัน (จากกรมการขาว) แตการปฏิบัติการหลังการ
เก็บเกี่ยวอาจแตกตางกัน ดังจะเห็นไดจากความชื้นของเมล็ดที่แตกตางกัน (Table 1) จึงอาจจะสงผลตอความงอกของเมล็ด 
(อางในวันชัย, 2537) ขาวพันธุสุพรรณบุรี 2 ใหขาวกลองเต็มเมล็ดรอยละ 61.3 สูงกวาขาวพันธุพิษณุโลก 2 (รอยละ 52.2) และ
พันธุปทุมธานี 1 (รอยละ 43.2) แสดงวาขาวพันธุสุพรรณบุรี 2 มีความแข็งแกรงกวาขาวพันธุอื่น ๆ จึงทําใหทนทานตอแรง
กระแทกจากการขัดสีไดดีกวาจึงทําใหไดขาวกลองเต็มเมล็ดสูงกวาพันธุอื่น      

จาก Table 2 พบวาขาวกลองทั้ง 3 พันธุมีสีเหลืองนวล โดยมีคา b* อยูระหวาง 22.4-23.4 ซึ่งเปนสีที่พบไดทั่วไปใน
ขาวที่สงเสริมใหเกษตรกรปลูกเปนการคา (กรมการขาว, 2551) ขาวกลองพันธุพิษณุโลก 2 มีน้ําหนักสูงที่สุดรองลงมาคือ
ปทุมธานี 1 และสุพรรณบุรี 2 ซึ่งสีของขาวและน้ําหนักของเมล็ดที่แตกตางกันขึ้นอยูกับพันธุกรรมและสภาพแวดลอมในการ
เพาะปลูก สวนปริมาณโปรตีนพันธุสุพรรณบุรี 2 มีปริมาณสูงสุดรองลงมาคือพันธุพิษณุโลก 2 และพันธุปทุมธานี 1 ปริมาณ
โปรตีนที่แตกตางกันนั้นจะสงผลตอคุณภาพการหุงตม และสีของขาวโดยขาวที่มีโปรตีนสูงเมื่อนํามาผานกระบวนการลด
ความชื้นมักกอใหเกิดสีเหลืองไดมากกวาขาวที่มีโปรตีนต่ํากวาเนื่องจากปฏิกิริยาเมลลารด (Juliano, 1985) สวนไขมันในขาว
สะสมอยูในรูปหยดไขมันเล็ก ๆ เมล็ดขาวมีปริมาณไขมันประมาณ 1.6-2.8 % (Juliano, 1972) จากการศึกษาขาวทั้ง 3 พันธุ
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พบวาปริมาณไขมันในพันธุสุพรรณบุรี 2 และปทุมธานี 1 มีคาสูงกวาพันธุพิษณุโลก 2 เล็กนอย ขาวพันธุพิษณุโลก 2 และ
สุพรรณบุรี 2 มีปริมาณอะไมโลสรอยละ 21.6 – 23.3 จัดอยูในกลุมที่มีอะไมโลสปานกลาง สวนพันธุปทุมธานี 1 เปนขาวใน
กลุมอะไมโลสต่ํา (Juliano, 1985) สวนกิจกรรมของ catalase ซึ่งเปนเอ็นไซมที่ชวยกําจัดอนุมูลอิสระ โดยจะเปลี่ยน H2O2 เปน 
H2O พบวาขาวกลองพันธุพิษณุโลก 2 มีกิจกรรมของ catalase ต่ํากวาพันธุปทุมธานี 1 และสุพรรณบุรี 2 โดยทั่วไปถากิจกรรม
ของ catalase ต่ําจะสงผลใหเมล็ดเกิดการเสื่อมไดเร็วเมื่อนํามาเก็บรักษาและอาจสงผลตอความตานทานตอสภาวะแวดลอมที่
แปรปรวนได เชน เมื่อมีการเกิด heat shock หรือ chilling stress ในเมล็ดสงผลใหเกิดอนุมูลอิสระขึ้น ดังนั้นในเมล็ดที่มี
กิจกรรมของ catalase ที่สูง จะทําใหเมล็ดสามารถทนตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมไดมากกวาเมล็ดที่มีกิจกรรมของ 
catalase ต่ํา เนื่องจากกิจกรรมของ catalase สามารถกําจัดอนุมูลอิสระได (Sato et al., 2001) แตอยางไรก็ตามยังไมมี
รายงานวากิจกรรมของ catalase ที่ตางกันจะสงผลตอการตานทานสภาพแวดลอมที่แปรปรวนได ดังนั้นจึงควรมีการศึกษา
เพิ่มเติมถึงผลของกิจกรรมของ catalase ตออายุการเก็บรักษาและความสามารถในการตานทานตอสภาพแวดลอม สวน
ปริมาณ total phenolic compound ในพันธุพิษณุโลก 2 ต่ํากวาพันธุปทุมธานี 1 และสุพรรณบุรี 2 ซ่ึงปริมาณ total phenolic 
compounds ที่สูงจะสามารถชวยปองกันเชื้อราในระหวางการเก็บรักษา เชนเดียวกับสาร vanillic และ caffeic acid ที่ความ
เขมขน 0.2 mg/ml สามารถยับยั้งการเจริญและการผลิตสารพิษของเชื้อรา A. flavus และ A. parasiticus ได (Aziz et al., 
1998) และยังชวยกําจัดอนุมูลอิสระชะลอการเสื่อมของเมล็ดขาวในระหวางการเก็บรักษาได  

 
Table 1 Moisture content, 1000 kernel weight, b* value, head yield of whole brown rice and germination in paddy 
             cv. Suphanburi 2, Pathumthani 1 and Pitsanulok 2. 
Cultivars                       Moisture content       1000 kernel weight             b*       Head yield of whole     Germination 
                                            (%)                            (g)                                     brown rice (%)                    (%)  
‘Suphanburi 2’                   11.3                              28.5a                      28.9                    61.3a            97.0a      
‘Pathumthani 1’                   11.1                            27.3b               29.4              43.2c            95.3a                 
 ‘Pitsanulok 2’                   12.5                            26.9c               27.8              52.2b            86.5b                 
Means in the same column followed by same letter are not significantly different by Duncan’ s New Multiple Range Test at P = 0.05 
 
 Table 2 1000 kernel weight, b* value, protein content, lipid content, amylose content, catalase activity and total  
              phenolic compound in brown rice cv. Suphanburi 2, Pathumthani 1 and Pitsanulok 2. 
Cultivars              1000 kernel         b*       Protein        Lipid           Amylose         Catalase activity     Total phenolic               

compounds    
                       weight (g)                       (%)            (%)                (%)                   (unit/mgprotein)      (mg/g dryweight)   
‘Suphanburi 2’   20.0c            23.4        9.1a  2.7         21.6b                  0.74a           1.8a 
‘Pathumthani 1’   21.7b            22.4        7.5c  2.7         16.0c                  0.76a           1.7ab 
‘Pitsanulok 2’   22.3a            22.4        8.6b  2.3         23.3a                  0.56b           1.6b 
Means in the same column followed by same letter are not significantly different by Duncan’ s New Multiple Range Test at P = 0.05  

 
สรุป 

สีของขาวเปลือกทั้ง 3 พันธุเปนสีฟางขาว มีน้ําหนัก 1000 เมล็ดอยูระหวาง 26.9-28.5 กรัม มีความชื้นอยูระหวางรอย
ละ 11.1-12.5 และใหขาวกลองเต็มเมล็ดมากกวารอยละ 43.2 ขาวพันธุสุพรรณบุรี 2 ทนทานตอการขัดสีดีที่สุด สวนขาวกลอง
ทั้ง 3 พันธุมีสีเหลืองนวล มีน้ําหนัก 1000 เมล็ดอยูระหวาง 20.0-22.3 กรัม ขาวกลองพันธุสุพรรณบุรี 2 มีปริมาณโปรตีนและ
ไขมันสูงที่สุด ในขณะที่พันธุพิษณุโลก 2 และสุพรรณบุรี 2 เปนขาวในกลุมอะไมโลสปานกลาง สวนพันธุปทุมธานี 1 เปนขาวใน
กลุมอะไมโลสต่ํา แตพันธุพิษณุโลก 2 มีปริมาณ total phenolic compounds ต่ําที่สุด และขาวกลองพันธุพิษณุโลก 2 มี
กิจกรรมของ catalase ต่ํากวาพันธุอื่น 
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การตรวจสอบคุณภาพภายในของสมเขียวหวานโดยไมทําลายดวยแสงเนียรอินฟราเรดสเปกโตรสโกป 
Non-Destructive Internal Quality Evaluation of Tangerine by using Near Infrared Spectroscopy  

 
ศุมาพร เกษมสําราญ1 วารุณี ธนะแพสย1 และ อนพุันธ เทอดวงศวรกุล2 

Kasemsumran, S.1, Thanapase, W.1 and Terdwongworakul, A.2 
 

Abstract 
Short-Wavelength Near Infrared Spectroscopy (SW-NIRS) was used to investigate the internal quality of 

tangerines based on Total Soluble Solid (TSS) and acidity levels. The tangerine fruits cv. Thanatorn Number One, 
Sai Nam Pung, Keaw Wan, Shokun and Fremont were examined in this study. Each tangerine fruit was divided into 
two sets, one was a calibration set and the other was a prediction set. SW-NIR spectra of these tangerines were 
collected with transmission mode in the region of 643 to 970 nm and their TSS and acidity levels were determined 
by using the brix-refractometer and the auto titrator, respectively. The data of calibration fruits were employed for 
calculating Partial Least Squares (PLS) calibrations of TSS and acidity levels, respectively. All PLS calibration 
models were verified on the data of prediction fruits. Furthermore, the universal PLS calibration models of TTS and 
acidity levels for entire tangerine fruits were also developed and compared to those PLS calibration models for 
each tangerine. The results showed high possibility of the use of SW-NIRS for quality assurance of tangerine fruits, 
which can deeply reveal the internal quality without damage. 
Keywords : near infrared spectroscopy, tangerine, total soluble solid, acidity  
 

บทคัดยอ 
การศึกษาเพื่อตรวจสอบคุณภาพภายในของสมเขียวหวาน ไดแก ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายไดและปริมาณกรด

ดวยแสงเนียรอินฟราเรดในชวงคลื่นส้ันนั้น ใชสม 5 ชนิด ไดแก ธนาธรนัมเบอรวัน สายน้ําผ้ึง เขียวหวาน โชกุน และฟรีมองต  
สมแตละชนิดจะแบงเปนสองกลุม คือ กลุมที่ใชสรางสมการและกลุมที่ใชทดสอบสมการ นําผลสมมาสแกนเก็บสเปกตรัมแสง
เนียรอินฟราเรดระบบแสงสองผาน ในชวงคล่ืนส้ันที่ความยาวคลื่น 643 ถึง 970 นาโนเมตร จากนั้นคั้นน้ําสมเพื่อวิเคราะหปริ 
มาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายไดดวยเครื่องรีแฟรกโตรมิเตอรและวิเคราะหปริมาณกรดทั้งหมดดวยเครื่องไทเทรตอัตโนมัติตาม 
ลําดับ นําขอมูลสเปกตรัมและคาปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายไดของกลุมสมที่ใชสรางสมการ มาคํานวณเพื่อสรางสมการ
สําหรับทํานายปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได และคํานวณสรางสมการสําหรับทํานายปริมาณกรดเชนกัน โดยใชขอมูล
สเปกตรัมและคาปริมาณกรด สมการที่ไดทั้งหมดจะถูกทดสอบประสิทธิภาพการทํานายดวยขอมูลของสมกลุมทดสอบ 
นอกจากนั้นยังสรางสมการทํานายคุณภาพภายในสมที่ใชวิเคราะหไดสําหรับสมทั้ง 5 ชนิด และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
สมการชนิดนี้กับสมการทํานายคุณภาพภายในสมที่สรางขึ้นจําเพาะชนิดสม ผลการศึกษาแสดงใหเห็นถึงความเปนไปไดในการ
ใชแสงเนียรอินฟราเรดสเปกโตรสโกปในชวงคลื่นส้ันเพื่อประกันคุณภาพของสมซึ่งสามารถตรวจสอบคุณภาพไดถึงภายในผล 
โดยปราศจากความเสียหาย 
คําสําคัญ : แสงเนียรอินฟราเรด สม ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได ปริมาณกรด  
 

คํานํา 
สมนับวาเปนหนึ่งในผลไมยอดนิยมของคนไทย มูลคาสงออกสมเขียวหวานสดของไทยในป 2550 มีการขยายตัวอยาง

มากถึง 218 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2549 ที่มีมูลคาการสงออกสมเขียวหวานสดเพียง 30 ลานบาท (ศูนยสารสนเทศ
การเกษตร, 2550) การกําหนดมาตรฐานของผลสมนับวามีความสําคัญ ผลไมที่มีคุณภาพดียอมจําหนายไดราคามากกวาผลไม
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ที่มีคุณภาพต่ํา ดังนั้นในการกําหนดเกณฑคุณภาพจึงมีความสําคัญยิ่ง คุณภาพภายนอกสามารถวิเคราะหไดงาย หากสามารถวิเคราะห
คุณภาพภายในผลโดยไมตองทําลายจะยิ่งสงเสริมใหการคัดเลือกผลไมมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  การตรวจสอบคุณภาพโดยวิธีไมทําลายวิธี
หนึ่งที่ใชอยางกวางขวาง ไดแก แสงเนียรอินฟราเรดสเปกโตรสโกป (Near Infrared Spectroscopy; NIRS) ในประเทศไทยการใชเทคนิค 
NIRS เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของผลไมไทยยังไมแพรหลายนัก แมวาจะมีงานวิจัยที่ศึกษาเพื่อประยกุตใชเทคนิค NIRS ในการตรวจสอบ
คุณภาพของผลไมหลากหลายชนดิออกมาอยางตอเนื่อง อาทิ พีช กวีี แอปเปล มะมวง สมเปนผลไมอีกชนิดหนึ่งที่มีงานวิจัยดาน NIRS 
ออกมาเพื่อวิเคราะหคุณภาพ ไดแก Satsuma Mandarin (Kawano et al., 1993) และ Valencia Late (Cayuela, 2008) เปนตน 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือประยุกตใชเทคนิค NIRS ในการตรวจสอบคุณภาพภายในของสมเขยีนหวาน 5 ชนิดที่นิยมปลูก
ในประเทศไทย โดยสรางสมการสําหรับทํานายคุณภาพ 2 สวน ไดแก สมการทํานายปริมาณของแข็งทัง้หมดที่ละลายได (Total Soluble 
Solid; TSS) และสมการทํานายปริมาณกรดในผลสม ทําการสรางสมการทั้งแบบจําเพาะชนิดสมและสมการที่ใชทํานายไดกับสมทั้ง 5 
ชนิด และคัดเลือกสมการที่ดีที่สุด  

 
อุปกรณและวิธีการ 

ขั้นตอนการสรางสมการทํานายปริมาณ TSS และปริมาณกรดในสมดวยเทคนิค NIRS  เลอืกใชสมขนาดเบอร 6 ผิวสวยและยัง
ไมผานการเคลือบไข  ไดแก สมธนาธรนัมเบอรวัน 550 ผล   สายน้ําผึ้ง 496 ผล   เขียวหวาน 200 ผล โชกุน  470 ผล และฟรีมองต 400 
ผล ทัง้หมด 2116 ผล นําสมมาวัดการดูดกลืนแสง NIRS (PureSpect ของ SAIKA, JAPAN) ชวงคลื่นสั้น 643 ถึง 970 nm วัดลูกละ 2 
คร้ัง บันทึกคาสเปกตรัม (Figure 1A) จากนั้นค้ันน้าํจากผลสมนํามาวัดปริมาณ TSS (Digital Refractometer ATAGO PR 110) และ
วิเคราะหหาปริมาณกรดดวยวิธีการไทเทรต (AOAC, 1990) คํานวณสรางสมการสําหรับสมแตละชนิดซึ่งแยกระหวางสมการสําหรับ
ทํานายปริมาณ TSS และ ปริมาณกรด โดยคํานวณหาความสัมพันธระหวางสเปกตรัม NIRS กับปริมาณที่ตองการทํานายของสม ใชวิธี
ทางสถิติ Partial Least Square Regression (PLSR) ดวยโปรแกรม Unscramble (ver.9.8: CAMO) ดังนี้ แบงกลุมสมชนิดเดียวกันเปน 
2 กลุมในอัตราสวน ~70:30  กลุมแรกใชในการสรางสมการ (Calibration set)  และกลุมที่สองใชทดสอบสมการ (Prediction set) เลอืก
ผลสมที่มีคา TSS และกรดสูงสุดและต่ําสุดอยูในกลุม Calibration set เทานั้น ศึกษาเปรียบเทียบสมการที่คํานวณจาก NIR สเปกตรัมดิบ
และสเปกตรัมที่ทาํการปรับแตงดวยวิธี 1) Multiplicative Scattering Correction (MSC) และ 2) อนุพันธอันดับสอง (Second 
derivative) ทําการสรางและศึกษาผลของสมการทีใ่ชทํานายสมไดทั้ง 5 ชนิด (Universal calibration) อีกดวย โดยใชขอมูลการคํานวณ
จากสมทั้ง 5 ชนิด เลือกสมการ Calibration ทีดี่ที่สุด โดยใชสมการที่สรางขึ้นทํานายปริมาณ TSS และปริมาณกรดของสมในกลุม 
Prediction set  ดูผลทางสถิติ ไดแก Correlation (R) ตองสูงเขาใกล 1.0 และคาความผิดพลาดในการทํานาย Root Mean Squared 
Error of Calibration (RMSEC) และ Root  Mean Squared Error of Prediction (RMSEP) ตองตํ่า 

 
ผลและวิจารณ 

 จาก Table 1 สมการที่ดีที่สุดสําหรับทํานายปริมาณ TSS ของสมธนาธรนัมเบอรวัน สายน้ําผึ้ง และโชกุนสรางจาก- 

 
                                    A                                            B 
Figure 1 Five mean normalized NIR spectra in the region of 643-970 nm of each tangerine vs. Thanatorn Number 
               One (T.N.T), Sai Nam Pung (S.N.), Keaw Wan (K.W.), Shokun (C.K.) and Fremont (F.M.) (A), and the  
                correlation between TSS results of a NIR universal calibration (y-axis) and reference method (x-axis) for  
                all 5 tangerines (B) 



ว. วิทยาศาสตรเกษตร                     ปที่ 40 ฉบับที่ 1 (พิเศษ) มกราคม-เมษายน 2552       การตรวจสอบคุณภาพภายในของสมเขียวหวาน      235 

สเปกตรัมปรับแตงดวยวิธี MSC สวนสมเขียวหวานและฟรีมองตสรางจากสเปกตรัมปรับแตงวิธีอนุพันธอันดับสอง  ผลทางสถิติ
ของ Universal calibration (Figure 1B) พบวาการปรับแตงดวยวิธี MSC ใหผลดีที่สุด ใหคา R สูงสุด RMSEC และ RMSEP 
ต่ําสุด เมื่อเปรียบเทียบผลทางสถิติกับสมการจําเพาะชนิด พบวา Universal calibration ใหคา R ไมแตกตางกับสมการจําเพาะ
ชนิด ความคลาดเคลื่อนทั้ง RMSEC และ RMSEP ที่ได มีคาอยูระหวางผลที่ไดจากสมการจําเพาะชนิดสม ผลทางสถิติของ
สมการทํานายปริมาณกรดในสมแตละชนิด พบวาสมการที่ดีที่สุดของสมธนาธรนัมเบอรวันและโชกุนสรางจากสเปกตรัมดิบ 
สวนสมสายน้ําผ้ึง เขียวหวานและฟรีมองต สรางจากสเปกตรัมปรับแตงดวยวิธีอนุพันธอันดับสอง สมการ Universal 
calibration ใหผลดีที่สุดเมื่อคํานวณดวยสเปกตรัมปรับแตงดวยวิธี  MSC ผลการเปรียบเทียบคาทางสถิติที่ไดระหวางสมการ 
Universal calibration กับสมการจําเพาะชนิดนั้น สมการ Universal calibration ใหคา R ต่ํากวาสมการสําหรับสมธนาธรนัม
เบอรวัน เขียวหวานและฟรีมองต สะทอนผล RMSEC และ RMSEP ที่สูงกวา สวนผลเมื่อเทียบคา R ของ Universal 
calibration กับสมการจําเพาะชนิดสมสายน้ําผ้ึงและโชกุนนั้น ให R สูงกวาสงผลใหความถูกตองในการทํานายสูงกวาเชนกัน 
 
Table 1 The statistical results of PLS models for quantification of TSS and acidity contents in tangerines. 

Calibration Prediction Models 
 Factor R RMSEC (%) RMSEP (%) 

TSS results 
     ธนาธรนัมเบอรวัน (C400 : P150)* 
Original spectra 
MSC spectra 
2nd derivative spectra 
     สายน้ําผ้ึง  (C346 : P150) 
Original spectra 
MSC spectra 
2nd derivative spectra 
     เขียวหวาน  (C150 : P50) 
Original spectra  
MSC spectra 
2nd derivative spectra 
     โชกุน (C300 : P170) 
Original spectra 
MSC spectra 
2nd derivative spectra 
     ฟรีมองต  (C300 : P100) 
Original spectra 
MSC spectra 
2nd derivative spectra 
     Universal  Calibration (C1616 : P500) 
Original spectra 
MSC spectra 
2nd derivative spectra   

 
 

12 
11 
12 

 
9 

11 
14 

 
8 
7 
8 
 

14 
14 
14 

 
11 
10 
14 

 
13 
14 
14 

 
 

0.9493 
0.9500 
0.9473 

 
0.8862 
0.9150 
0.9097 

 
0.9172 
0.9184 
0.9230 

 
0.9644 
0.9673 
0.9570 

 
0.9570 
0.9555 
0.9645 

 
0.9346 
0.9420 
0.9312 

 
 

0.4861 
0.4828 
0.4955 

 
0.5665 
0.4934 
0.5077 

 
0.7229 
0.7181 
0.6984 

 
0.3658 
0.3509 
0.4015 

 
0.4493 
0.4570 
0.4093 

 
0.6083 
0.5736 
0.6233 

 
 

0.5515 
0.5258 
0.5831 

 
0.6172 
0.6159 
0.6276 

 
1.1145 
1.0687 
1.0447 

 
0.4962 
0.4815 
0.5280 

 
0.4768 
0.5107 
0.4507 

 
0.6609 
0.6512 
0.6678 

Acidity results 
   ธนาธรนัมเบอรวัน (C400 : P150)* 
Original spectra 
MSC spectra 
2nd derivative spectra 

 
 

12 
10 
12 

 
 

0.8771 
0.8708 
0.8679 

 
 

0.0866 
0.0889 
0.0898 

 
 

0.0978 
0.0993 
0.0999 
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     สายน้ําผ้ึง  (C346 : P150) 
Original spectra 
MSC spectra 
2nd derivative spectra 
     เขียวหวาน  (C150 : P50) 
Original spectra 
MSC spectra 
2nd derivative spectra 
     โชกุน (C300 : P170) 
Original spectra 
MSC spectra 
2nd derivative spectra 
     ฟรีมองต  (C300 : P100) 
Original spectra 
MSC spectra 
2nd derivative spectra 
     Universal  Calibration  (C1616 : P500) 
Original spectra 
MSC spectra 
2nd derivative spectra 

 
7 
5 
7 
 
8 
7 
8 
 
6 
5 
5 
 
8 
7 
9 
 

15 
14 
15 

 
0.5490 
0.4837 
0.6067 

 
0.8237 
0.8279 
0.8378 

 
0.5966 
0.5949 
0.6006 

 
0.7833 
0.7589 
0.8149 

 
0.7056 
0.7153 
0.6732 

 
0.1291 
0.1352 
0.1228 

 
0.0892 
0.0882 
0.0859 

 
0.1452 
0.1453 
0.1446 

 
0.1018 
0.1067 
0.0949 

 
0.1324 
0.1306 
0.1382 

 
0.1449 
0.1454 
0.1434 

 
0.1325 
0.1355 
0.1258 

 
0.1403 
0.1487 
0.1497 

 
0.1197 
0.1199 
0.1186 

 
0.1318 
0.1313 
0.1353 

  *C = จํานวนตัวอยางใน Calibration set, P = จํานวนตัวอยางใน Prediction set 
 

สรุป 
ผลการประยุกตใชเทคนิค NIRS ในการตรวจสอบคุณภาพภายในสม ไดสมการ PLS Calibration ทํานายปริมาณ 

TSS ที่มีประสิทธิภาพในการทํานายสูงมาก ทั้งสมการสําหรับสมแตละชนิดและ Universal calibration   สวนสมการ PLS 
Calibration สําหรับทํานายปริมาณกรดสวนใหญมีประสิทธิภาพระดับดี โดยพิจารณาจากคา R ∼ 0.8 ยกเวนสมสายน้ําผ้ึง
และโชกุนมีคา R ∼ 0.6 ซึ่งคอนขางต่ํา อาจเนื่องมาจากสมทั้งสองชนิดมีปริมาณกรดต่ําและอยูในชวงแคบ  

หากพิจารณาประสิทธิภาพการทํานายดวยเทคนิค NIRS เปนสําคัญ การใชสมการแยกเฉพาะสมแตละชนิดนาจะ
ใหผลที่ถูกตองและมีคลาดเคลื่อนต่ํากวาการใชสมการ Universal calibration แตหากพิจารณาความสะดวกรวดเร็วของการ
ประมวลผล สามารถตัดกระบวนการคัดแยกชนิดสมออกไป การใชสมการ Universal calibration จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่ควร
พิจารณา หากความคลาดเคลื่อนในการทํานายอยูในระดับที่ผูประกอบการยอมรับได สมการที่ไดสามารถนํามาใชวิเคราะห
คุณภาพภายในผลสมไดโดยปราศจากการทําลายตัวอยาง 

 
คําขอบคุณ 

ขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยที่ใหทุนวิจัย และบริษัทเชียงใหมธนาธรการเกษตรที่สนับสนุนผลสม 
 

เอกสารอางอิง 
ศูนยสารสนเทศการเกษตร. 2550. ขอมูลพื้นฐานเศรษฐกิจการเกษตร ป 2550. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรุงเทพฯ น. 57. 
Chayuela, J.A. 2008. Vis/NIR soluble solids prediction in intact oranges cv. Valencia Late by reflectance. 

Postharvest Biol. Technol. 47, 75–80. 
Kawano, S., T. Fujiwara and M.J. Iwamoto. 1993. Nondestructive determination of sugar content in Satsuma 

mandarin using near infrared (NIR) transmittance. J. Jpn. Soc. Hort. Sci. 62 : 465–470. 



Agricultural Sci. J. 40 : 1 (Suppl.) : 237-240 (2009)                        ว. วิทย. กษ. 40 : 1 (พิเศษ) : 237-240 (2552) 
 

ผลของโอโซนในการลดการปนเปอนของเชื้อจุลนิทรีย และสารอะฟลาทอกซินในมะขามแขก 
Effect of Ozone on Microbial Contaminants and Aflatoxin Reduction of Senna (Cassia angustifolia) 

 
กานดา  หวงัชัย1 ศรัณยา  เพงผล1 และ จํานงค  อทุยับุตร1  

  Whangchai, K.1,  Pengphol, S.1 and Uthaibutra, J.1  
 

Abstract 
 The effects of ozone on microbial contaminants and aflatoxin reduction of senna (Cassia angustifolia) was 

investigated. The samples were exposed to ozone gas at the concentrations of 100 ppm for 60 and 120 minutes. 
The microbial population was determined by total plate count mold and bacteria. It was found that exposing senna 
to ozone for 120 minutes significantly reduced microbial population. For the detoxification of aflatoxin by ozone, 
the results showed that the content of aflatoxin in senna was reduced after exposure to ozone. However, ozone 
had no effect on the population of microorganisms (bacteria) and aflatoxin content when stored it in plastic bag for 
3 months. 
Keywords :  ozone, aflatoxin, senna (Cassia angustifolia)   
 

บทคัดยอ 
จากการศึกษาผลของกาซโอโซนในการลดการปนเปอนเชื้อจุลินทรียและลดปริมาณสารอะฟลาทอกซินในมะขามแขก 

(Cassia angustifolia) โดยนําไปรมดวยกาซโอโซนที่มีความเขมขน 100 ppm เปนเวลา 60 และ 120 นาที เปรียบเทียบกับ    
ชุดควบคุม แลวนํามาวัดปริมาณเชื้อจุลินทรียโดยวิธี total plate count รา และแบคทีเรีย พบวา การรมโอโซนเปนเวลา        
120 นาที สามารถลดปริมาณเชื้อจุลินทรียไดดีที่สุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้โอโซนยังมีผลทําใหสารอะฟลาทอกซิน 
ในมะขามแขกลดลง อยางไรก็ตามเมื่อเก็บรักษามะขามแขกในถุงพลาสติกเปนเวลา 3 เดือน พบวา โอโซนไมมีผลตอปริมาณ
เชื้อจุลินทรีย (แบคทีเรีย) และสารอะฟลาทอกซิน 
คําสําคัญ : โอโซน  อะฟลาทอกซิน  มะขามแขก  
 

คํานํา 
ในพืชสมุนไพรยังพบปญหาอยูมาก โดยพบวาสมุนไพรที่นํามาแปรรูปมีการปนเปอนของจุลินทรียและสารอะฟลา-

ทอกซิน อาจปนเปอนมาจากดินที่ใชปลูก ขั้นตอนการทําความสะอาด หรือการเก็บรักษาที่ไมดีเทาที่ควร วิธีที่นิยมเก็บรักษากัน
มากในปจจุบันคือ การอบและการตากแหง ซึ่งวิธีเหลานี้มักทําใหสารสําคัญ (active constituents) ที่มีสรรพคุณทางยาในพืช
สมุนไพรเกิดการสูญเสียไปได มะขามแขกเปนสมุนไพรที่มีสรรพคุณออกฤทธิ์เปนยาถาย มีสารออกฤทธิ์ คือ sennoside A และ 
B, aloe emodin และ dianthrone glycoside มีรายงานการปนเปอนของสารอะฟลาทอกซินในเครื่องเทศและสมุนไพรหลาย
ชนิดเชน ในมะขามแขกพบการปนเปอนสารอะฟลาทอกซิน 66.7 – 271 ppb ในถุงชง และ 264 ppb ในแคปซูล (อมรา, 2544) 
ขณะที่ปริมาณสูงสุดของสารนี้ในอาหารคนกําหนดไวที่ 20 ppb ดังนั้นจึงตองหากรรมวิธีที่สามารถลดการปนเปอนของ
เชื้อจุลินทรียและสารอะฟลาทอกซินได และตองมีความปลอดภัยตอผูบริโภคมากที่สุด ดังนั้นจึงสนใจการใชโอโซนรวมกับการ
เก็บรักษา เนื่องจากโอโซนเปนกาซที่มีความปลอดภัยสูง มีความไวตอปฏิกิริยาเคมี สลายตัวโดยอัตโนมัติ   ทําใหมีพิษตกคาง
นอย มีคุณสมบัติในการออกซิไดซสาร หรือโมเลกุลอื่นไดดี จึงเกิดปฏิกิริยาไดดีในการฆาเชื้อจุลินทรียและ  อนินทรีย เชนการให
โอโซนเปนเวลา 60 นาที สามารถลดปริมาณอะฟลาทอกซินในพริกแดงไดถึง 93% (Inan et al., 2007) ดังนั้นจากคุณสมบัติที่ดี
ของโอโซน การใชโอโซนเปนอีกแนวทางหนึ่งที่ใชลดการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียและลดปริมาณสารอะฟลาทอกซินในมะขาม
แขกหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อแกปญหาในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานของมะขามแขก  

 
 

                                                           
1 ภาควิชาชีววทิยา คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
1 Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University 
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อุปกรณและวิธีการ 
การทดลองหาระยะเวลาที่เหมาะสมของการรมโอโซนของมะขามแขกตอการลดการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียทั้ง 
หมด  

    นํามะขามแขกที่บดอยางละเอียดแลวไปรมโอโซนในตูรมกาซโอโซนที่ทําจากพลาสติกยาว 30 ซม. ในระยะเวลาตางๆ 
กัน ไดแก 0 60 120 นาที  ชั่งมะขามแขกที่บดละเอียดจํานวน 25 กรัม นํามาผสมกับ 0.1% peptone solution 225 ml เขยาให
เขากัน และทําการ pour plate ในสภาพปลอดเชื้อ (aseptic technique) โดยทําการเจือจางใหมีความเขมขนที่ 10-1 ถึง10-6 ใช 
automatic pipette ดูดของเหลวที่ทําการเจือจางที่ความเขมขนละ 1 ml ใสลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA แลวผสมใหเขากันความ
เขมขนละ 3 ซ้ํา ทิ้งใหอาหารแข็งตัว และนําไปบมที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 48 ชั่วโมง นับจํานวนโคโลนีที่เกิดขึ้นทั้งหมด (colony 
forming unit, CFU/g) ตามวิธีมาตรฐานของ AOAC (2005)  
ประสิทธิภาพของการรมโอโซนของสมุนไพรตอการลดการปนเปอนของเชื้อรา แบคทีเรีย และสารอะฟลาทอกซิน 
เมื่อเก็บรักษาเปนเวลา 3 เดือน 

นํามะขามแขกที่บดละเอียดมารมโอโซนดวยเวลาที่ดีที่สุดจากการทดลองที่ 1 คือ 120 นาที นํามานับปริมาณราและ
แบคทีเรีย โดยวิธี direct plate count และวิเคราะหสารอะฟลาทอกซินกอนและหลังการเก็บรักษาในถุงพลาสติกเปนเวลา       
3 เดือน สวนการวิเคราะหสารอะฟลาทอกซินนําตัวอยางชั่งมา 10 กรัม ผสมกับ 70% methanol 50 ml ทําการเขยาแรงๆ         
3 นาที แลวนํามากรองดวยกระดาษกรอง นําสารละลายที่ผานการกรองแลวไปทําการวิเคราะหสารอะฟลาทอกซินของบริษัท 
THAI-NEO BIOTECH โดยวิธี ELISA และนําไปวัดดวยเครื่อง microwell reader ที่ความยาวคลื่น 650 นาโนเมตร ภายใน
เวลา 20 นาที อานคาอะฟลาทอกซินที่ไดในหนวย ppb  

ผลและวิจารณ 
นํามะขามแขกมาทําการรมโอโซนเปนระยะเวลาตางๆ คือ 0, 60 และ 120 นาที จากนั้นนํามาทดสอบดูการปนเปอน

ของเชื้อจุลินทรีย โดยทําระยะเวลาละ 3 ซ้ํา พบวาโอโซนสามารถลดการปนเปอนของจุลินทรียได โดยเห็นวาการรมโอโซนที่ 
120 นาที สามารถลดการปนเปอนของจุลินทรียไดมากกวาระยะเวลาอื่นๆ โดยลดลงจาก 6.80x104 CFU/ml และลดเหลือ 2.30 
x 104 CFU/ml ที่ระยะเวลาการรมโอโซน 120 นาที เหลือ 3.00x104 CFU/ml ที่ระยะเวลาการรมโอโซน 60 นาที  (Figure 1 และ 
2) เชนเดียวกับ Hungsavanich (1999) ไดทดสอบการใชโอโซนในการทําลายการปนเปอนในพืชสมุนไพร 4 ชนิดคือ กระเทียม 
ทับทิม กระเจี๊ยบ และชา พบวาสามารถลดจํานวนจุลินทรียได อาจเนื่องมาจากการที่โอโซนมีคุณสมบัติเปนตัวออกซิไดซ 
สามารถฆาเชื้อจุลินทรียโดยเขาทําลายเยื่อหุมเซลล (cell membrane) ทําใหเชื้อจุลินทรียไมสามารถมีชีวิตตอไปได (ชมพูศักดิ์ 
และเทพนม, 2540) ซึ่งสอดคลองกับ Whangchai et al. (2005) ที่ไดกลาวไววา โอโซนสามารถควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อ
รา Lasiadiplodia sp. และ Cladosporium sp. ที่เปนสาเหตุของโรคหลังการเก็บเกี่ยวของลําไย โดยทําใหสปอรเกิดอาการ
ผิดปกติ มีการเจริญเติบโตชา โดยระยะเวลาในการรมโอโซนที่มากขึ้นสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราไดมากขึ้น สิริพร 
(2543) กลาววาประสิทธิภาพในการฆาเชื้อจุลินทรียของโอโซนขึ้นอยูกับความเขมขนของโอโซนและระยะเวลาในการรมที่นาน
ขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ ชลธิชา (2549) พบวา การรมโอโซนสามารถลดปริมาณจุลินทรียในกระเจี๊ยบไดตั้งแตใชเวลาในการรมที่ 
10 นาที แตถาใหระยะเวลาในการรมนาน  60 และ 120 นาทีจะใหผลดีที่สุดสามารถลดปริมาณเชื้อจุลินทรียไดดีกวาชุดการ
ทดลองอื่น Hunt และ Marinas (1999) ไดกลาววากลไกในการยับยั้งเชื้อจุลินทรียของโอโซนเกิดขึ้นไดสองลักษณะคือโมเลกุล
ของโอโซนเขาทําปฏิกิริยาโดยตรงกับสารเคมีที่อยูบนเซลลของจุลินทรีย และอนุมูลตัวกลางอิสระ (free radicle mediated) 
เปนตัวเขาทําลาย โดยพบวาโอโซนมีผลตอเซลลเมมเบรนไซโตพลาสซึม โปรตีน และชั้นของไขมันในเซลลจุลินทรีย ทําให
โปรตีนในเซลลเกิดการจับตัวเปนกอน เซลลแตก  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 Total plate count [CFU/ml (x 104)] of senna treated with gaseous ozone for 0, 60 and 120 minutes  
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                                    a       b         c 
Figure 2 Total plate count [CFU/ml (x 103)] of senna treated with gaseous ozone for 60 minutes (b), 120 minutes (c) 

and control (a) 
 

จากการทดลองโดยนําสมุนไพรมารมดวยโอโซนดวยเวลาที่ดีที่สุดในการทดลองที่ 1 คือ 120 นาที จากนั้นนํามา
ทดสอบดูการปนเปอนของเชื้อจุลินทรีย โดยกอนรมและหลังรม 3 ซ้ํา พบวาในชุดการทดลองกอนการรมโอโซนและชุดการ
ทดลองหลังการรมโอโซนเปนระยะเวลา 120 นาที มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% โดย
พบวา มะขามแขกกอนและหลังการรมดวยโอโซนมีปริมาณราถึง 3.7x104 และ 2.9x104 CFU/g ตามลําดับ และเมื่อนําไปเก็บ
รักษาเปนเวลา 3 เดือน ปริมาณราลดลงเหลือ 2.9x104 และ 1.8x104 CFU/g ตามลําดับ นอกจากนี้สามารถลดการปนเปอน
ของแบคทีเรียจาก 3.2x106 CFU/g เหลือ 1x106 CFU/g และเมื่อนําไปเก็บรักษา พบวาชุดที่รมและไมไดรมโอโซนมีคาไม
ตางกัน (Figure 3) เชนเดียวกับ Singh et al. (2002) ไดศึกษาประสิทธิภาพของ CIO2 โอโซน และน้ํามันหอมระเหย thyme ที่
นํามาลางผักกาดหอมและเบบี้แครอท เพื่อฆาเชื้อ E. coli O157:H7 พบวาเมื่อนํามาลางดวย CIO2 10.0 mg/l นาน 10 นาที 
และ น้ําโอโซน 9.7 mg/l นาน 10 นาที สามารถลดการปนเปอนของเชื้อ E. coli O157:H7 ได 1.48-197 log CFU/g จาก
การศึกษาการปนเปอนสารอะฟลาทอกซิน พบวามะขามแขกกอนการรมดวยโอโซนมีปริมาณสารอะฟลาทอกซินถึง 46.33 ppb 
แตเมื่อทําการรมดวยโอโซน 120 นาที ปริมาณอะฟลาทอกซินในมะขามแขกลดลงเหลือ 39.60 ppb (Figure 4) อาจเนื่องจาก
การเปนสารออกซิไดซของโอโซน ทําใหสารประกอบตางๆ เกิดการแตกตัวไดเชนเดียวกับ Ong et al. (1996) พบวาการลางแอป
เปลดวยโอโซนสามารถลดสารฆาแมลงตกคางไดถึง 50-100% และสอดคลองกับ Inan et al. (2007) ที่พบวาการใหโอโซนเปน
เวลา 60 นาที สามารถ ลดปริมาณอะฟลาทอกซินใน พริกแดงไดถึง 93% โดยโอโซนจะเขาไปทําลายเชื้อราท่ีสรางสารอะฟลา
ทอกซินนั้นๆ จึงทําใหมีปริมาณสารอะฟลาทอกซินลดจํานวนลงไปดวย แตการใชโอโซนลดการปนเปอนของสารอะฟลาทอกซิน
ยังไมสามารถลดปริมาณไดมากนัก อาจเนื่องมาจากสารอะฟลาทอกซินเปนสารพิษที่เกิดขึ้นจากเชื้อรา โอโซนที่ใชอาจมีความ
เขมขนเพียงไปทําลายผนังเซลลของเชื้อรา แตไมเพียงพอที่จะเขาไปทําปฏิกิริยาออกซิเดชั่นกับสารอะฟลาทอกซิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 Changes in microbial contaminants (mold and bacteria) of senna after ozone exposure and storage at 

ambient temperature for 3 months  
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Figure 4 Aflatoxin (ppb) of senna treated with gaseous ozone for 120 minutes and storage at ambient temperature 

for 3 months.   
สรุป 

การรมมะขามแขกดวยโอโซนเปนระยะเวลา 120 นาที มีผลตอการลดปริมาณเชื้อจุลินทรียทั้งหมดรวมทั้งรา และ
แบคทีเรีย นอกจากนี้โอโซนยังมีผลทําใหสารอะฟลาทอกซินลดลง แตเมื่อเก็บรักษาเปนเวลา 3 เดือน โอโซนไมมีผลตอปริมาณ
สารอะฟลาทอกซิน 
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การคงสภาพสีกลีบดอกและอายุการปกแจกันของบัวมงคลอุบลที่ทาํการพัลซิ่งในสารละลายซูโครส 
Petal Color Stability and Vase Life of Nymphaea ‘Mangkala Ubon’ Pulsed in Sucrose Solution 

 
มานะบุตร ศรียงค1 มัณฑนา บัวหนอง1 ทรงศิลป พจนชนะชัย1 อภิรดี อุทัยรตันกิจ1 ณ นพชัย ชาญศลิป 2 และ เฉลิมชัย วงษอารี1 

Sriyong, M.1, Buanong, M.1, Photchanachai, S.1, Uthairatanakij, A.1, Chansilpa, N.N.2 and Wongs-Aree, C.1 
 

Abstract 
Water lily (Nymphaea spp.) produces a wild range of colorful flowers that have problems of floral color 

changes and shorten vase life.  Nymphaea ‘Mangkala Ubon’ flower pulsed in the different concentrations of 
sucrose solution for 4 hours prior to holding in distilled water and storing at 25±2 ºC were studied to determine 
physiological changes, petal color stability, and vase life. Fresh weight of all treatments slightly decreased during 
vase life, but without any difference between treatments. Not only ethylene production, but ‘Mangkala Ubon’ water 
lily expressed respiratory patterns as a climacteric produce.  All treatments exhibited ethylene climacteric peaks 
on hour 48, while respiratory climacteric peaks of flower plused in 2% and 4% sucroseappeared on hour 24, 
except flower pulsed in distilled water  (control) which occured in the first 12 hours.  During vase life, shudder of 
orange-yellow petals was related to decreasing hue angles, especially in treatments pulsed in sucrose solution.  
Futhermore, there were significant differences in total carotenoid content on day 1 and 3 of vase life  .  ‘Mangkala 
Ubon’ flowers pulsed in 0, 2, and 4% sucrose solution had vase life of 3 days, whereas  8% sucrose solution 
pulsed flower had vase life of one day. 
Keywords : Nymphaea  spp., sucrose, pulsing technique, petal coloration 
 

บทคัดยอ 

บัวในกลุมอุบลชาติ (Nymphaea spp.) เปนบัวที่มีสีสันสวยงาม  แตมีปญหาการเปลี่ยนแปลงสีของกลีบดอกเร็ว และ
อายุการปกแจกันส้ัน   การศึกษาอายุการปกแจกันของดอกบัวพันธุมงคลอุบลที่ทําการเพิ่มสารอาหาร (การทําพัลซิ่ง) โดยการ
ปกในสารละลายซูโครสความเขมขนแตกตางกัน นาน 4 ชั่วโมง  กอนนํามาปกในน้ํากล่ันและเก็บรักษาในหองควบคุมอุณหภูมิ
ที่ 25±2 องศาเซลเซียส และทําการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสรีระวิทยา ความคงสภาพสีกลีบดอก และอายุการปกแจกัน
พบวาในระหวางปกแจกันดอกบัวมงคลอุบลมีน้ําหนักลดลงเล็กนอยและไมมีความแตกตางระหวางชุดการทดลอง     โดย 
ดอกบัวมงคลอุบลมีรูปแบบการหายใจและการผลิดเอทีลีนเปนแบบ climacteric ซึ่งทุกชุดการทดลองจะมีอัตราการผลิดเอทีลีน
สูงสุดในชั่วโมงที่ 48 ในขณะดอกที่ทําพัลซิ่งดวยน้ํากลั่น (ชุดควบคุม) มีอัตราการหายใจสูงสุดในชั่วโมงที่ 12 สวนดอกบัวที่ทํา
การพัลซิ่งในสารละลายซูโครสความเขมขนรอยละ 2 และ 4 ที่จะเกิดขึ้นในชั่วโมงที่ 24   ระหวางการปกแจกันสีเหลืองสมของ
กลีบดอกบัวที่ปกแจกันจะออนลงสัมพันธกับคา hue angles ที่ลดลง โดยเฉพาะอยางยิ่งในชุดที่ทําการพัลซิ่งในสารละลาย
ซูโครส    อยางไรก็ตามปริมาณแคโรทีนอยดในกลีบดอกมีความแตกตางกันในแตละชุดการทดลองในวันที่ 1 และ 3 ของการปก
แจกัน ดอกบัวมงคลอุบลที่ทําการพัลซิ่งดวยสารละลายซูโครสความเขมขนรอยละ 0 2 และ 4 มีอายุการปกแจกันไมเกิน 3 วัน 
แตที่สารละลายซูโครสความเขมขนรอยละ 8 จะมีอายุการปกแจกันเพียง 1 วัน  
คําสําคัญ : Nymphaea  spp. ซูโครส  วิธีการเพิ่มสารอาหาร สีของกลีบดอก   
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อุบลชาติ (Nymphaea spp.) นั้นเปนบัวกลุมใหญที่ใหดอกที่มีสีสันสวยงามและบัวพันธุมงคลอุบลก็เปนบัวในกลุมนี้พันธุ หนึ่ง
                                                           
1คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทยีน  กรุงเทพ 10150  
1School of Bioresources and Technology, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkuntein Campus, Bangkok 10150  
2คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 
2Faculty of Agricultural and Natural Resources, Rajamangala University of Technology Tawan-ok, Sriracha, Chonburi 20110 



242      การคงสภาพสีกลีบดอกและอายุการปกแจกัน           ปที่ 40 ฉบับที่ 1 (พิเศษ) มกราคม-เมษายน 2552                     ว. วิทยาศาสตรเกษตร 

ที่มีลักษณะเดนมาก  เคยไดรับรางวัล Best  New  Hardy Water lily 2004 ในการประกวดบัวโลกครั้งที่ 19 ณ สหรัฐอเมริกา 
ซึ่งปรับปรุงพันธุโดย ผศ. ดร. ณ นพชัย  ชาญศิลป อาจารยคณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี โดยดอกมีขนาดใหญ กลีบซอนมี สีเหลืองสด และเกสรตัวผู มีสีเหลืองสมเขม (เสริม
ลาภ, 2548) แตพบวาสีดอกจะเปลี่ยนเมื่อมีอายุมากขึ้นและมีอายุของการบาน ของดอกไมเกิน 3 วันเชนเดียวกับ บัวพันธุอื่นใน
กลุมอุบลชาติ       วิธีการนําดอกไมไปปกในน้ํายาเพิ่มประสิทธิภาพในชวงสั้นๆ (การทําพัลซิ่ง)  กอนนําไปปกแจกันหรือเก็บ
รักษาเปนการเพิ่มคุณภาพของดอกไมหลังการเก็บเกี่ยวที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง ซึ่งการทําพัลซิ่งดวยสารละลายน้ําตาลซูโครส
รอยละ 20 ที่อุณหภูมิ 22 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง  สามารถยืดอายุในการปกแจกันและลดการตอบสนองตอเอทีลีนไดใน
ดอกคารเนชั่น ดอกพิทูเนี่ย และพรีเซียสได (Weerts, 2002;  Whitehead et al., 2003) และยังพบวาการ ใชสารละลายน้ําตาล
ซูโครสรอยละ 6 สามารถเพิ่มคุณภาพดอก สีดอกและอายุการปกแจกันของดอก Eustoma grandiflorum  (Cho, 2001) ดังนั้น
ในการทดลองนี้จึงศึกษาผลของการทําพัลซิ่งดอกบัวพันธุมงคลอุบลดวยสารละลายซูโครสตอการคงสภาพ สีกลีบดอกและอายุ
การปกแจกันของดอกบัว  
 

อุปกรณและวิธีการ 
นําดอกบัวพันธุมงคลอุบลที่พรอมบานในวัแรกมาตัดใหเหลือกานดอกยาว 1 นิ้ว  แลวนํามาปกในน้ํากลั่น (ชุด

ควบคุม) และสารละลายน้ําตาลซูโครส ความเขมขนรอยละ 2 4 และ 8 (w/v) นาน 4 ชั่วโมง จากนั้นนําทุกชุดการทดลอง มาปก
ในน้ํากลั่น และวางเก็บในหองที่อุณหภูมิ 25±2 องศาเซสเซียส แตละชุดทดลองนั้นทําทั้งหมด 12 ซ้ํา ซ้ําละ 1 ดอก  วาง
แผนการทดลองแบบ CRD (Completely Randomized Design) และทําการบันทึกน้ําหนักสด อัตราการหายใจ และอัตราการ
ผลิดเอทีลีน (ดวยเครื่อง Shimadzu GC 14 B) คา L values และ hue angles (ดวยเครื่อง Minota CR 300)  ปริมาณรงควัตถุ 
แคโรทีนอยด  (Lichtenthaler และ Welburn, 1983) และอายุการปกแจกันของดอกบัวโดยกําหนดใหส้ินสุดอายุการปกแจกัน 
เมื่อดอกบัวไมบาน หรือ/และ ดอกบัวบานโดยไมหุบ 

 
ผล 

การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา 
ดอกบัวพันธุมงคลอุบลในทุกชุดการทดลองมีน้ําหนักสดลดลงเล็กนอยหลังการปกแจกันโดยไมมีความแตกตาง 

ระหวางชุดการทดลองที่ทําพัลซิ่งดวยน้ําตาลซูโครสหรือน้ํากลั่น (Table 1)  ดอกบัวมงคลอุบลมีอัตราการการหายใจและ อัตรา
การผลิตเอทีลีนที่สูงมากและมีรูปแบบเปนไคลแมคเทอริค (climacteric pattern) โดยมีอัตราการหายใจสูงสุดเกิดขึ้นกอน 
อัตราการผลิตเอทิลีนสูงสุด (Figure 1 และ 2)  ดอกบัวมงคลอุบลที่ทําพัลซิ่งดวยน้ํากลั่นและซูโครสเขมขนรอยละ 2 และ 4 มี
อัตราการหายใจสูงสุดในชั่วโมงที่  24  (Figure 1) ดอกบัวมงคลอุบลทุกชุดการทดลองผลิตเอทีลีนสูงที่สุดในชั่วโมงที่ 48 ซึ่ง
การทําพัลซิ่งซูโครสที่ความเขมขนรอยละ 2 และ 4 และชุดควบคุมมีอัตราการผลิดเอทีลีนเปน 966.93 893.25 และ 1,046.95 
µL.C2H4.Kg.Fw-1h-1 ตามลําดับ อยางไรก็ตามไมมีคาความแตกตางทางสถิติระหวางชุดทดลอง (Figure 2)  
 
การเปลี่ยนแปลงสี  แคโรทีนอยดในกลีบดอกและอายุการปกแจกัน 

หลังจากการทําการเพิ่มสารอาหารดวยน้ําตาลซูโครสพบวา คา L values ของกลีบดอกเริ่มมีความแตกตางกัน ใน
วันที่ 2 ของการปกแจกัน  โดยชุดควบคุม ชุดที่ทําพัลซิ่งดวยสารละลายซุโครสความเขมขน รอยละ 2 และ 4 มีคา 71.93  70.90 

และ 74.57  ตามลําดับ (Table 2)  สวนคา hue angles เริ่มมีความความแตกตางในวันที่ 3  โดยชุดควบคุม ชุดที่ทําพัลซิ่งดวย
น้ําตาลรอยละ 4 มีคาลดลงจากคาเริ่มตน (105.12) อยางมาก โดยลดลงเหลือ 89.62  (Table 3)   ปริมาณรงควัตถุแคโรที
นอยดในกลีบดอก หลังจากการทําพัลซิ่งดวยน้ําตาลซูโครสที่ระดับความเขมขนตางๆ มีความแตกตางอยางมากในวันที่ 3 ของ
การปกแจกัน  โดยการทําพัลซิ่งดวยซูโครสรอยละ 2 มีปริมาณแคโรทีนอยดในกลีบดอกนอยที่สุด (Table 4) และดอกบัว พันธุ
มงคลอุบลที่ทําพัลซิ่งดวยน้ําตาลซูโครสที่ความเขมขนรอยละ 0  2  4 และ 8 มีอายุการปกแจกันดังตอไปนี้ 2.83  2.83  2.67 
และ 1.00 วัน ตามลําดับ ซึ่งมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (Table 5) 
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Table 1 Fresh weight of ‘Mangkala Ubon’ water lily flowers that were pulsed inthe different concentrations of  
 sucrose solution and distilled water.  
 

Fresh weight (%) 
Treatments Hour 12  Hour 24  Hour 36  Hour 48  Hour 60  
0% sucrose 97.77 99.70 99.73 97.29 94.64 
2% sucrose 97.28 100.13 94.97 91.92 90.51 
4% sucrose 95.86 97.48 97.18 94.13 92.05 
8% sucrose 95.89 - - - - 

F-test ns ns ns ns ns 
c.v. (%) 8.49 2.62 6.78 7.12 7.57 
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  hue angles of petal 
Treatments Day 0  Day 1  Day 2  Day 3 
0% sucrose 105.12 100.08 99.91 102.18a 
2% sucrose 105.12 102.81 99.91 100.59a 
4% sucrose 105.12 102.30 98.19 89.62b 
8% sucrose 105.12 100.12  -  - 

F-test ns ns ns ** 
c.v. (%) - 6.09 6.00 7.05 

  L values of petal 
Treatments Day 0  Day 1  Day 2  Day 3  
0% sucrose 75.84 75.12 71.93 b 76.07a 
2% sucrose 75.84 74.48 70.90 b 73.83b 
4% sucrose 75.84 73.68 74.57 a 73.39b 
8% sucrose 75.84 73.87 -   - 

F-test ns ns ** * 
c.v. (%) - 3.23 5.47 4.87 

Table 2 Changes in petal L values during vase life in 
distilled water of ‘Mangkala Ubon’ water lily 
pulsed with different levels of sucrose 

Table 3 Changes in petal hue angles during vase 
life in distilled water of ‘Mangkala Ubon’ 
water lily pulsed with different levels of 

 

Figure 1   Respiration rates during vase life in 
distilled water of ‘Mangkala Ubon’ water 
lily pulsed with different levels of 
sucrose solution  

 

Figure 2 Ethylene production rates during 
vase life in distilled water of 
‘Mangkala Ubon’ water lily pulsed 
with different levels of sucrose 
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วิจารณผล 

อัตราการผลิตเอทีลีนของดอกบัวที่ทําพัลซิ่งโดยใชน้ําตาลซูโครสที่ ความเขมขนรอยละ 2 และ 4  สอดคลองกับอัตรา
การหายใจ ที่มีการเพิ่มขึ้นในชั่วโมงที่ 12 และ 24 ตามลําดับ อันเนื่องมาจากอัตราการหายใจที่เพิ่มขึ้นนั้นจะสงผลใหเหนี่ยวนํา 
ในการผลิตเอทีลีนใหที่สูงขึ้นได (จริงแท, 2550)  ปริมาณรงควัตถุแคโรทีนนอยดในกลีบดอกจะมีความแตกตางกันอยางมาก ใน
วันที่ 3 ซึ่งจะสอดคลองกับคา L values และคา hue angles ซึ่งที่มีคา L values และคา hue angles จะมีแนวโนมที่ลดในทุกๆ
วัน นอกจากนี้ดอกบัวมังคลอุบลที่ทําพัลซ่ิงดวยซูโครสความเขมขนรอยละ 8 มีอายุการปกแจกันเพียงแค 1 วัน อาจจะเปนผล
จากการที่ความเขมขนของน้ําตาลที่สูงเกินไปทําใหความไมสมดุลของคา osmotic pressure ภายในเซลลของดอกบัวพันธุ
มงคลอุบลจึงทําใหเกิดการสูญเสียน้ําจากกลีบดอกและสงผลทําใหเกิดการเสื่อมสภาพอยางรวดเร็ว      ในการทดลองการทํา
พัลซ่ิงดวยซโูครสความเขมเขนตางๆ ไมมีผลชวยเพิ่มหรือ คงคุณภาพดอกบัวพันธุมงคลอุบลไวได 
 

สรุป 
การทําพัลซิ่งดอกบัวมงคลอุบลดวยซูโครสความเขมเขนตางๆ กอนการปกในน้ํากลั่น  และวางเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 

25±2 องศาเซสเซียส  ไมมีผลตอการรักษาคุณภาพของดอกบัวระหวางการปกแจกัน     และดอกบัวมังคลอุบลที่ทําพัลซิ่งดวย
ซูโครส ความเขมขนรอยละ 8 มีอายุการปกแจกันเพียงแค 1 วัน 
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Total carotenoid pigments (mg/100gFw.) 

Treatments 
0 

days 1days 2days 3days 
0% sucrose 2.12 1.85ba 2.21 2.05b 
2% sucrose 2.12 2.14a 1.86 1.34c 
4% sucrose 2.12 2.05a 2.18 2.80a 
8% sucrose 2.12 1.46b - - 

F-test ns * ns ** 
c.v. (%) - 28.42 30.16 27.30 

Treatments Vase life (days) 
0% sucrose 2.83a 
2% sucrose 2.83a 
4% sucrose 2.67a 
8% sucrose 1.00b 

F-test ** 
c.v. (%) 15.83 

Table 5 Vase life of in distilled water of ‘Mangkala 
Ubon’ water lily pulsed with different levels of 
sucrose  

Table 4 Changes in total carotenoid pigments during 
vase life of ‘Mangkala Ubon’ water lily pulsed with 
different levels of sucrose 



Agricultural Sci. J. 40 : 1 (Suppl.) : 245-248 (2009)                        ว. วิทย. กษ. 40 : 1 (พิเศษ) : 245-248 (2552) 
 

อิทธิพลของกรดจิบเบอเรลลิคและสายพนัธุปทุมมาตออายุการปกแจกันของชอดอกปทุมมา 
Interaction Effect of Gibberellic Acid and Cultivars on Vase Life of Cut Curcuma 

 
กุลนาถ อบสุวรรณ1 ประมิด จิตรมาตร1 ตรีฉัตร มูสกิะ1 และ อภิรดี อทุัยรัตนกิจ2 

Obsuwan, K.1, Jitramas, P.1, Musika, T.1 and Uthairatanakij, A.2 
 

Abstract 
The prolonging vase-life of cut Curcuma ‘Bangkok Pink’, ‘Bangkok Ruby’ and ‘Laddawan’ using 

gibberellic acid (GA) at 0 (distilled water), 50, 100 and 200 ppm was investigated. The results reveal that the 
interaction effect of tested cultivars and GA concentrations had effect on vase-life of inflorescence. The vase-life 
of Curcuma ‘Bangkok Pink’ held in GA at 200 ppm was the longest (13.5 days). There was no difference between 
the vase-life of Curcuma ‘Bangkok Ruby’ and ‘Laddawan’ (6-8 days). Curcuma ‘Laddawan’ placed in GA at 50 
ppm had the highest water uptake and fresh weight change throughout the display. Whereas, Curcuma ‘Bangkok 
Ruby’ in all GA treatments had no significant differences in water uptake, weight loss and fresh weight change. 
Keywords : vase-life, water uptake, GA3, cultivars 
 

บทคัดยอ 
การศึกษาการยืดอายุการเก็บรักษาชอดอกปทุมมาพันธุ Bangkok Pink Bangkok Ruby และพันธุ Laddawan  หลัง

การเก็บเกี่ยวโดยใชสารละลายกรดจิบเบอเรลลิค ที่ความเขมขน 0 (น้ํากลั่น) 50 100 และ 200 ppm พบวา สายพันธุปทุมมา 
ความเขมขนของสารละลายกรดจิบเบอเรลลิค และอิทธิพลรวมระหวางสายพันธุปทุมมาและความเขมขนของสารละลายกรด
จิบเบอเรลลิคมีผลตออายุการใชงานของชอดอกปทุมมา โดยชอดอกปทุมมาพันธุ Bangkok Pink ที่ปกในสารละลายกรดจิบ
เบอเรลลิค ความเขมขน 200 ppm  มีอายุการใชงานนานที่สุด (13.5 วัน) ขณะที่ปทุมมาพันธุ Laddawan และ พันธุ Bangkok 
Ruby มีอายุการใชงานไมแตกตางกัน (ประมาณ 6-8 วัน) โดยชอดอกปทุมมาพันธุ Laddawan ที่ปกในสารละลายกรดจิบเบอ
เรลลิค ความเขมขน 50 ppm  มีการดูดน้ําและการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักสดของชอดอกมากที่สุดตลอดอายุการปกแจกัน สวนชอ
ดอกปทุมมาพันธุ Bangkok Ruby ที่ปกในสารละลายกรดจิบเบอเรลลิคทุกระดับความเขมขนมีอัตราการดูดน้ํา การสูญเสีย
น้ําหนักสดสูงสุด และน้ําหนักสดของชอดอกไมแตกตางทางสถิติ 
คําสําคัญ : อายุการใชงาน อัตราการดูดน้ํา กรดจิบเบอเรลลิค สายพันธุ  
 

คํานํา 
ปทุมมา (Curcuma sp.) เปนพืชใบเล้ียงเดี่ยว ซึ่งนํามาใชเปนไมตัดดอกสด ดวยลักษณะของชอดอกที่มีสีที่สวยงาม 

จึงทําใหดอกปทุมมาเปนไมตัดดอกที่นาสนใจของผูบริโภคและเปนดอกไมอีกชนิดหนึ่งซึ่งเปนที่ตองการของตลาด แตเนื่องจาก
ชอดอกปทุมมามีอายุการปกแจกันคอนขางสั้น มีอายุการปกแจกันประมาณ  7-14 วัน ซึ่งอายุการปกแจกันของไมตัดดอกขึ้นอยู
กับสายพันธุ อาหารที่สะสมภายในชอดอกและสภาพแวดลอม ดังนั้นการใหอาหาร (น้ําตาล) จากภายนอก, สารฆาจุลินทรีย 
ฮอรโมนตางๆ มีสวนชวยใหไมตัดดอกมีอายุการใชงานเพิ่มขึ้นได นอกจากนี้การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวที่ไมถูกวิธีสามารถทํา
ใหดอกไมมีอายุการใชงานสั้นลง (สายชล, 2531) อีกทั้งยังพบวา ในดอกคารเนชั่นการใชกรดจิบเบอเรลลิค ชวยยืดอายุการใช
งาน สามารถลดอัตราการสูญเสียน้ําหนักสดและชะลอการเสื่อมสภาพ (Sak และ Van Staden, 1993) ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาอิทธิพลของกรดจิบเบอเรลลิคและสายพันธุของปทุมมาตออายุการปกแจกันของชอดอกปทุมมา 
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อุปกรณและวิธีการ 
นําชอดอกปทุมมาพันธุ Bangkok Pink Bangkok Ruby และ Laddawan ที่มีดอกจริงบาน 3-5 ดอก มาแชใน

สารละลาย ดังนี้ แชในน้ํากลั่น (control) สารละลายกรดจิบเบอเรลลิค ความเขมขน 50 100 และ 200 ppm เก็บรักษาที่
หองปฏิบัติการ อุณหภูมิ 25 ºC โดยบันทึกอายุการใชงาน โดยชอดอกปทุมมาที่มีการเหี่ยวแหงหรือเปล่ียนสีของกลีบประดับ
เกินครึ่งของพื้นที่กลีบประดับทั้งหมด ซึ่งถือวาหมดอายุการใชงาน การเปลี่ยนแปลงน้ําหนักสด อัตราการดูดน้ํา และอัตราการ
สูญเสียน้ํา  

 
ผลและวิจารณ 

ชอดอกปทุมมาที่ผานการแชน้ํากลั่นหรือสารละลาย GA มีอายุการปกแจกันแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
โดยพบวา ชอดอกปทุมมาพันธุ Bangkok Pink มีอายุการปกแจกันนานที่สุด รองลงมาคือ ชอดอกปทุมมาพันธุ Bangkok 
Ruby และพันธุ Laddawan ตามลําดับ เนื่องจากวา ชอดอกปทุมมาพันธุ Bangkok Pink มีจํานวนปากใบบริเวณสวนโคนและ
สวนปลายของกลีบประดบั ทั้งสวนบนและสวนลางของชอดอกมากที่สุด รองลงมาคือ พันธุ Bangkok Ruby และ Laddawan 
ตามลําดับ (ประมิด และตรีฉัตร, 2550) การที่กลีบประดับมีจํานวนปากใบมากจะมีการคายน้ํามากกวากลีบประดับที่มีจํานวน
ปากใบนอย จึงทําใหมีการสูญเสียน้ํามากกวา ความเขมขนของสารละลาย GA มีผลตออายุการปกแจกันของชอดอกปทุมมา 
โดยสารละลาย GA ที่ความเขมขน 200 ppm มีอายุการปกแจกันมากที่สุด เทากับ 13.50 วัน อกีทั้งยังพบวาสารละลาย GA 
ความเขมขน 50 ppm มีอัตราการดูดน้ําที่ดีกวาชอดอกที่ปกแชในน้ํากลั่น ในขณะที่สารละลาย GA มีการสูญเสียน้ํานอยกวาชอ
ดอกที่ปกแชในน้ํากลั่น ทําใหอัตราการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักสดของชอดอกปทุมมาที่ปกแจกันในสารละลาย GA ลดลงชากวา
น้ํากลั่น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กนกพร (2541) ซึ่ง Sak และ Van Staden (1993) ทดลองใช GA3 แกดอกคารเนชั่น 
พบวา สามารถลดอัตราการสูญเสียน้ําหนักสดและชะลอการเสื่อมสภาพ อีกทั้งคุณสมบัติของ GA ยังชวยทําใหเกิดการลดคา 
osmotic potential ของเซลลกานดอก โดยเกิดปฏิกิริยาการเรงใหมี starch hydrolysis ทําใหมีการเปลี่ยนจากแปงไปเปน
น้ําตาลหรือทําใหไซโตพลาสซึมเขมขนขึ้น น้ําจึงเคลื่อนที่เขาเซลลมากขึ้น (Katsumi และ Ishida, 1989) ยังมีผลทําให turgor 
pressure ของเซลลเพิ่มสูงขึ้น นอกจากสาร GA มีคุณสมบัติชวยชะลอการเสื่อมสภาพของเซลล และลดการผลิตเอทธิลีนแลว 
ยังชวยปองกันการสูญเสียคลอโรฟลล ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงสีของกลีบประดับชาลง (Sak และ Van Staden, 1993) 
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Figure 1 A-C Water uptake of Bangkok Pink, Bangkok Ruby and Laddawan hold in GA solution 0, 50, 100 and    
               200 ppm 
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Figure 2 A-C Water loss of Bangkok Pink, Bangkok Ruby and Laddawan  hold  in GA solution 0, 50, 100 and     
               200 ppm 
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Figure 3 A-C Fresh weight of Bangkok Pink, Bangkok Ruby and Laddawan hold in GA solution 0, 50, 100 and      
              200 ppm 

 
สรุป 

พันธุปทุมมามีผลตออายุการใชงาน แตระดับความเขมขนของสารละลาย GA ไมมีผลตออายุการใชงานของชอดอก
ปทุมมา โดยชอดอกปทุมมาพันธุ Bangkok Pink ที่ปกแชในสารละลาย GA ความเขมขน 200 ppm มีอายุการใชงานนานที่สุด 
(13.50 วัน) และมีอัตราการสูญเสียน้ําคอนขางต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับพันธุ Bangkok Ruby และพันธุ Laddawan ในขณะที่ชอ
ดอกปทุมมาทั้ง 3 พันธุ ที่ปกแชในสารละลาย GA ความเขมขนตางๆ มีอัตราการดูดน้ํา การเปลี่ยนแปลงสีกลีบดอก และการ
บานของดอกจริงไมแตกตางกัน 
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การประเมนิผลการจัดชั้นคณุภาพของผลลองกอง (Aglaia dookoo Griff.) จากตลาดไท 
Evaluation of Fruit Grading in Longkong (Aglaia dookoo Griff.) from Talad Thai Market 

                            
           กวิศร วานิชกุล1และ เพ็ญระพี ทองอินทร1 

                                                         Wanichkul, K.1 and Thong-in, P.1 

 

Abstract 
The evaluation of fruit grading (A 1/, B 2/ and C 3/) in longkong (Aglaia dookoo Griff.) from Talad Thai 

market showed the overlapping percentages among grades. Fruit numbers per bunch, bunch stalk and weight, 
peel thickness, peel weight, flesh weight and percent recovery were also different among grades. No significant 
difference in internal quality based on soluble solids (SS), titratable acidity (TA) and SS/TA among fruits of different 
grades was found.  
1/ The bunches  were very dense, bunch length was 10-20 cm.  
2/  The bunches  were dense, bunch length was 10-15 cm.  
3/ The bunches were loose 
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บทคัดยอ 

การประเมินผลการจัดชั้นคุณภาพของผลลองกองจากตลาดไท ไดแก ระดับช้ันคุณภาพ A 1/ B 2/ และ C 3/ พบวามี
เปอรเซ็นตความเหลื่อมลํ้า มีคาเฉลี่ยของจํานวนผล/ชอ น้ําหนักผล ขนาดผล ความยาวและน้ําหนักกานชอผล ความหนา
เปลือก น้ําหนักเปลือก น้ําหนักเนื้อ และ เปอรเซ็นต recovery แตกตางกันทางสถิติ ในขณะที่ soluble solids (SS) เปอรเซ็นต
กรดซิตริก (TA) และ SS/TA ในทุกระดับชั้นคุณภาพไมแตกตางทางสถิติ  
1/   ชอผลอัดตัวกันแนน ความยาวชอ 10-20 ซม.                                                                                                                 
2/   ชอผลอัดตัวกันแนนพอควร ความยาวชอ 10-15 ซม.  
3/   ชอผลไมอัดตัวหรือไมอยูรวมเปนชอ  
คําสําคัญ : ลองกอง ชั้นคุณภาพ การประเมินผล ตลาดไท 
      

คํานํา 
การจัดชั้นมาตรฐานเพื่อใชในงานพืชสวนมักกระทํากับผลิตผลสด เริ่มจากลักษณะที่ดอยที่สุด จนถึงลักษณะที่ดีที่สุด 

สําหรับผลไมที่มีการกําหนดมาตรฐาน เชนชมพูทูลเกลามีการจัดแบงเกรดเปน 4 เกรด คือ เกรดยอด พิเศษ กลางและเล็กโดยใช
ขนาดผลเปนเกณฑ พบวาการใชลักษณะภายนอกเปนเกณฑในการจัดเกรดยังไมไดมาตรฐาน เพราะยังมีการเหลื่อมลํ้าของ
น้ําหนักผลระหวางเกรดสูงมาก (ถนอมพรรณ และกวิศร, 2547) เชนเดียวกับที่พบในชมพูเพชรสายรุง (ณัฐยา และกวิศร, 2547) 
ในฝรั่งพันธุเย็นสองจากตลาดปฐมมงคล จังหวัดนครปฐม แบงเปน 4 เกรด พบวา การจัดเกรดยังมีการเหลื่อมลํ้าของน้ําหนักผล
ระหวางเกรดที่ใกลเคียงสูง (กวิศร และเสาวคนธ, 2550) สําหรับลองกองมีการคัดแยกมาตรฐานจากแหลงผลิตมาแลวสงตลาด
ขายสงภาคกลางที่ตลาดขายสงในกรุงเทพมหานครคือ ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี (สมเกียรติ, 2536) มาตรฐานของลองกองใน
ประเทศไทย ยังไมมีการกําหนดเปนลายลักษณอักษร การทดลองนี้เพื่อใหทราบถึงความแตกตางทางปริมาณและคุณภาพของ
ลองกองในระดับเกรดตาง ๆที่ใชกันอยู ณ ตลาดไท เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการปรับปรุงคุณภาพ และชวยใหเกษตรกรมี
มาตรฐานที่แนนอนในการจัดระดับคุณภาพของลองกอง 
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อุปกรณและวิธีการ 
  นําผลลองกองจากตลาดไท อําเภอรังสิต จังหวัดปทุมธานี มีการจัดระดับช้ันคุณภาพ 3 ระดับคือ A, B และ C ระดับ

ละ 20 กิโลกรัม มีหลักเกณฑในการแบงระดับชั้นดังนี้ ระดับ A : ชอผลอัดตัวกันแนน ความยาวชอ 10-20 ซม. ระดับ B : ชอผล
อัดตัวกันแนนพอควร ความยาวชอ   10-15 ซม. ระดับ C: ชอผลไมอัดตัวหรือไมอยูรวมเปนชอ แตมีกานติดอยู นับจํานวนชอผล
ทั้งหมดในแตละระดับชั้นคุณภาพ ชั่งน้ําหนักชอผล วัดความกวาง ความยาว ชั่งน้ําหนักหาชวงความแตกตางของน้ําหนักสูงสุด
และต่ําสุดในแตละระดับชั้นคุณภาพ เลือกชอผลที่มีขนาดคอนขางตางกันชัดเจนออกมาเปนตัวแทนในการจัดกลุม แลวนํา
จํานวนชอผลที่เปนตัวแทนนี้หารผลตางของน้ําหนักสูงกับต่ําสุดไดเปนชวงความแตกตางของน้ําหนักในแตละกลุม จากนั้นจึง
จัดกลุมน้ําหนักในแตละระดับชั้นคุณภาพอีกครั้งหนึ่ง สุมลองกองในแตละระดับชั้นคุณภาพมา 10 ชอ นับจํานวนผล/ชอ ชั่ง
น้ําหนักชอผล  น้ําหนักผลเฉล่ีย/ชอ น้ําหนักกานผลเฉลี่ย/ชอ   ความยาวกาน จากนั้นสุมลองกองมาระดับช้ันคุณภาพละ 25 ผล  
ชั่งน้ําหนักผล วัดความกวาง ความยาว น้ําหนักเปลือก ความหนาเปลือก คาเปอรเซ็นต recovery (เปอรเซ็นตที่ใชประโยชนได
ในแตละผล) ใชน้ําคั้นจากเนื้อผลลองกองหาคาเปอรเซ็นตกรดในน้ําคั้นโดยแทนคาในรูปกรดซิตริก หาคาปริมาณของแข็งที่
ละลายน้ําได (soluble solids หรือ SS) โดยใช hand sugar refractometer  อัตราสวน SS/TA  
 

ผล 
ระดับชั้นคุณภาพ A, B และ C มีชวงน้ําหนักตางกันในแตละกลุม 155 80 และ 50 กรัมตามลําดับ ในแตละระดับชั้น

คุณภาพสามารถจัดกลุมชวงน้ําหนักไดดังนี้ ระดับชั้นคุณภาพ A คือ 245-400, 401-556 และ 557-712 กรัม โดยมีจํานวนชอ
ผลมากที่สุดในชวง 245-400 กรัม คิดเปน 67.35% ของลองกองในระดับช้ันคุณภาพ A  ระดับช้ันคุณภาพ B มีชวงน้ําหนักเปน 
120-200 201-281 และ 282-362 กรัม โดยมีจํานวนชอผลมากที่สุดในชวง 201-281 กรัม คิดเปน 41.67% ของลองกองใน
ระดับชั้นคุณภาพ B สวนระดับช้ันคุณภาพ C มีชวงน้ําหนักเปน 20-70 71-121 และ 122-173 กรัม โดยมีจํานวนชอผลมาก
ที่สุดในชวง 20 - 70 กรัม คิดเปน 44.57% ของลองกองในระดับชั้นคุณภาพ C เมื่อนําขอมูลน้ําหนักชอผลมาสรางเปนกราฟเสน
โคงความถี่ พบวา มีการเหลื่อมลํ้าระหวางระดับชั้นคุณภาพ  คือ ระดับช้ันคุณภาพ A เหลื่อมลํ้าเขาไปใน B 13.8% ระดับชั้น
คุณภาพ B เหลื่อมลํ้าเขาไปใน A 17.29% และระดับชั้นคุณภาพ B  เหลื่อมลํ้าเขาไปใน C 22.08% และระดับชั้นคุณภาพ C 
เหลื่อมลํ้าเขาไปใน B 11.15% (Figure 1) แตละระดับช้ันคุณภาพ มีคาเฉล่ียมีจํานวนผล/ชอ น้ําหนกัชอผล น้ําหนักกานชอผล 
และความยาวกานชอผลที่แตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (Table 1) สวนคาเฉลี่ยน้ําหนัก ความกวางและความยาวผลใน
ทุกระดับชั้นคุณภาพไมแตกตางทางสถิติ ความหนาเปลือก น้ําหนักเปลือก น้ําหนักเนื้อที่รับประทานได และ %recovery ในผล
ลองกองแตละระดับช้ันคุณภาพใหคาเฉลี่ยที่แตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยระดับช้ันคุณภาพ A มีคาความหนาเปลือก 
น้ําหนักเปลือก น้ําหนักเนื้อที่รับประทานได และ %recovery มากที่สุด (Table 2) สวนคาเฉล่ียปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได 
(SS) เปอรเซ็นตกรดซิตริก (TA) และ SS/TA ในน้ําคั้นจากผลลองกองที่สุมมาในแตละระดับช้ันคุณภาพ ไมแตกตางทางสถิติ 
(Table 3) 

  
 Table 1  Number of fruit/bunch, bunch weight, bunch stalk weight and length of bunch stalk of longkong in  
             different  grades. 
      Grade         No. of fruit/bunch (Fruit)         Bunch weight (g)      Bunch stalk (g)        Length of bunch stalk (cm) 
   
         A                           21.7 a  1/                       439.50 a                     6.71 a                           15.00 a 
         B                           11.8 b                           28.00 b                      4.49 b                              12.15 ab 
         C                            4.4 c                            85.72 c             2.31 c                                9.84 b 
 

   F – test                        **                                   **                                  **                                      ** 
   C.V.  (%)                     17.2                              17.76                            19.06                                17.35 
1/ Mean with in the same column followed by the same letter are not significantly different (P<0.01) by DMRT 
**  Significant difference  at P<0.01 
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Table 2   Peel thickness, peel weight, pulp weight and percentage of recovery of longkong fruits in different 
  grades. 
    Grade          Peel thickness (mm)       Peel weight (g)       Pulp weight (g)         Percentage of  recovery (%) 

        A                      1.74                         5.84 a  1/                   16.35                             79.79 a 
        B                      1.59                        4.41 b                       16.05                              75.99 b 
        C                      1.10                        4.10 b                       14.18                              71.68  
F – test                         ns                             **                              ns                                   ** 
C.V. (%)                  12.81                        12.29                        15.64                               3.00 

1/ Mean with in the same column followed by the same letter are not significantly different (P<0.01) by DMRT 
ns Non-significance                           
**  Significant difference  at P<0.01  

 

 

 

 

 

  

 

                                                 

Table 3   Soluble solids, titratable acidity and SS/TA of longkong fruits  in different grades. 
           Grade                          SS (%)                         TA (%)                    SS/TA 
     
              A           18.68                                 0.82                                22.8  
              B                                   18.52                                 0.80                                23.2  
              C                                   18.20                                 0.76                                23.9 
 
      F – test                                    ns                                      ns                                   ns 
     C.V. (%)                                 15.04                                 0.35                                19.1 
ns Non-significance                           

 
วิจารณผล 

พบวาเปอรเซ็นตความเหลื่อมลํ้าของน้ําหนักชอผลระหวางระดับชั้นคุณภาพติดกันมีไมมาก ถือวามีการจัดระดับชั้น
คุณภาพที่คอนขางดี ในระดับชั้นคุณภาพ A มีจํานวนผลตอชอ น้ําหนักชอผล น้ําหนักกานชอผลและความ ยาวกานชอผลมาก
ที่สุด สวนน้ําหนักกานชอผลก็นาจะมีความสัมพันธกับความยาวกานชอผลและความสมบูรณของชอผล เพราะน้ําหนักชอผลท่ี
มากหรือขนาดใหญนั้นนาจะเปนเพราะมีอาหารสะสมภายในกานชอผลมากกวา เมื่อช่ังน้ําหนักกานชอผลจึงมากกวาระดับชั้น
คุณภาพอื่น ทําใหชอผลมีขนาดผลและจํานวนผลตอชอสูงตามไปดวย ซึ่งวิมัย (2532) พบวา ชอผลลองกองที่มีขนาดใหญ ทํา
ใหน้ําหนักชอ การติดผล ขนาดผลและความยาวกานชอสูงขึ้นตามไปดวย  คาเฉลี่ย ของ SS  TA และ SS/TA  ใกลเคียงกันและ
ไมแตกตางทางสถิติในแตละระดับชั้นคุณภาพแสดงวาผลลองกองแกไดที่เหมาะสําหรับการเก็บเกี่ยว (สุธัญญา และสุรพงษ, 
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Figure  1  Overlapping in frequency curve of longkong bunches. 
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2530) ผลการทดลองที่ไดนี้ทําใหทราบสาเหตุและที่มาของความเหลื่อมลํ้าที่เกิดจากการจัดแบงระดับช้ันคุณภาพ ซึ่งนาจะเปน
ขอมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตผลของผูบริโภค รวมทั้งเปนแนวทางสําหรับการปรับปรุงการจัดระดับชั้น
คุณภาพ เพื่อใหผลิตผลไดมาตรฐานที่ดีขึ้นและเปนที่ยอมรับของผูบริโภค  

 
สรุป 

จากการประเมินผลการจัดระดับช้ันคุณภาพของผลลองกองที่มีการปฏิบัติเปนการคาโดยผูขายในตลาดไท  พบวามี
การเหลื่อมลํ้าระหวางระดับชั้นคุณภาพของผลลองกอง เมื่อพิจารณาจากน้ําหนักชอผลและน้ําหนักผลเปนเกณฑ มีจํานวนผล/
ชอ น้ําหนักชอผล ขนาดผล (ความยาวและความกวางผล) ความยาวกานชอผลและน้ําหนักกานชอผล แตกตางกันในทุก
ระดับชั้นคุณภาพ สวนคาเฉล่ียของ SS TA และ SS/TA ในน้ําคั้นจากเนื้อผลของผลลองกองในทุกระดับช้ันมีคาไมแตกตางกัน
ทางสถิติ  
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การออกแบบบรรจุภัณฑขนสงผลพลับแหง 
Transport Packaging for Dried Persimmons 

 
ศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป1 โอฬาร ตัณฑวิรุฬห2 วีระศรี เมฆตรง2  บุษกร ประดิษฐนิยกูล1 สุพจน  ประทีปถิ่นทอง1 และ สักขี แสนสุภา 1 

Tungsangprateep, S.1, Tuntawiroon, O.2,  Meaktrong,  W.2, Praditniyaku, B.1, Pratheepthinthong,  S.1 and Sansupa, S.1 
 

Abstract 
  The packages for transportation were designed in accordance with style and dimension of the formerly 
developed consumer packages. They provide proper functional properties especially unitization, protection, sales 
promotion, handle or carry by human  and convenience to inspect the quality of inside product as well as 
appropriated label which complied to international standard. The developed packages were modified from RSC 
International Fiberboard Casecode # 0201  (KA150/CA125/KA150, B flute) with outside dimension of 363x363x140 
mm. The attractiveness was obtained from the distinctive design which supported single buying and inside 
product evaluation as well as high stacking stability. The structures can withstand 205 kgf compression and 6 
stacking layers. 
Keywords : packages, transportation, dried persimmons 
 

บทคัดยอ 
  การออกแบบกลองขนสงผลพลับแหง พิจารณาจากรูปแบบและมิติของกลองขายปลีกพลับแหงที่ไดพัฒนาขึ้นเปน
หลัก โดยมุงเนน  การรวมหนวย   การใหความคุมครอง   และการสงเสริมการขาย  รวมทั้งเหมาะสมกับการขนถายดวยแรงคน           
และสามารถบรรจุบรรจุภัณฑขายปลีกทั้งสองรูปแบบ ไดแก แบบกลองกระดาษ และ แบบกระบอกพลาสติก ไดพอดี อีกทั้งมี
ฉลากไดมาตรฐาน บรรจุภัณฑที่พัฒนาขึ้นเปนกลองกระดาษลูกฟูก ลอนบี เกรด KA150/CA125/KA150  ที่ปรับปรุงจากกลอง
แบบสล็อตปกติ (RSC) หมายเลข 0201 มีมิติภายนอก 363x363x140  มิลลิเมตร  สะดุดตาดวยรูปแบบที่เอื้อตอการเลือกซื้อ
และสามารถตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑไดงายและรวดเร็ว ตลอดจนใหความมั่นคงในการเรียงซอน มีความแข็งแรงเพียงพอ
สําหรับการขนสง โดยมีคาความตานทานแรงกดเฉลี่ย  205 กิโลกรัมแรง และสามารถเรียงซอนได 6 ชั้น  
คําสําคัญ : การขนสง ผลพลับสด บรรจุภัณฑ 
 

คํานํา 
  การพัฒนาการปลูกพลับบนที่สูงในจังหวัดเพชรบูรณ เปนการเพิ่มปริมาณผลผลิตพลับเพื่อทดแทนการนําเขาและ
สรางรายไดใหเกษตรกร ซึ่งพลับยังมีขอดีหลายประการ ไดแก มีศักยภาพสูงในเรื่องของการอนุรักษส่ิงแวดลอมในที่สูง 
เนื่องจากมีรากแข็งแรงสามารถหยั่งลึกลงใตดินไดดี ชวยปองกันการพังทลายของหนาดิน มีความทนทานตอสภาวะอากาศ 
พลับจึงไดรับการสงเสริมใหมีการขยายพื้นที่ปลูกอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีปริมาณมากพอสําหรับความตองการของผูบริโภค
ภายในประเทศ และการสงออกไปจําหนายในตางประเทศ อยางไรก็ตาม การปลูกพลับซ่ึงเปนพืชที่เจริญเติบโตไดดีในที่สูงตอง
ประสบกับปญหาการขนสงผลผลิต เนื่องจากความขรุขระของผิวถนนตลอดเสนทางจากแหลงปลูกถึงพื้นที่ราบ  และการแปรรูป
พลับเพื่อผลิตพลับแหง ณ แหลงปลูก ก็ประสบกับปญหาเชนเดียวกัน การใชภาชนะบรรจุเพื่อการขนสงที่ไมเหมาะสม ยอมเปน
การเพิ่มความเสี่ยงตอความเสียหายของผลิตภัณฑขณะทําการขนสงจากแหลงผลิตมายังปลายทางเปนอยางมาก นอกจากนี้ 
รูปแบบของภาชนะบรรจุที่ไมเอื้อตอการวางจําหนาย และไมมีมาตรฐานเดียวกัน อาจสงผลใหเกิดขอจํากัดในการตั้งราคา
จําหนายและการขยายฐานตลาดออกสูตางประเทศ ดังนั้นการพัฒนาบรรจุภัณฑขนสงใหเหมาะสมกับการจัดการผลิตภัณฑ 
ชวยใหความสะดวกและสามารถคุมครองผลิตภัณฑไมใหเสียหาย อีกทั้งการออกแบบฉลากและกราฟกใหสอดคลองกับ
กฎระเบียบขอบังคับของตลาด เปนสวนประกอบที่สําคัญในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิต และสรางโอกาสใหการขยาย
                                                           
1ศูนยการบรรจุหีบหอไทย สถาบันวจิัยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
1Thai Packaging Centre, Thailand Institute of Scientific and Technological Research  
2สถาบันคนควาและพฒันาระบบนเิวศเกษตร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จตุจดัร กรุงเทพ 10900 
2Agro-Ecological System Research and Development Institute, Kasetsart University, Jatujak, Bangkok 10900 
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พื้นที่จําหนายผลผลิต การพัฒนาบรรจุภัณฑควบคูไปกับการพัฒนาการปลูกพลับ เปนแนวทางหนึ่งของการพัฒนาแบบครบ
วงจร ทําใหเกิดองคความรูที่สามารถนําไปใชประโยชนในเชิงปฏิบัติได การออกแบบบรรจุภัณฑขนสงพลับแหงเปนสวนหนึ่งของ
โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับพลับสดและพลับแหง มีวัตถุประสงคหลักเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑขนสงสําหรับพลับแหง ใหมี
มิติสอดคลองกับกลองขายปลีกพลับแหงที่ไดพัฒนาขึ้น  และทดสอบความแข็งแรงของบรรจุภัณฑที่พัฒนาขึ้น  
 

อุปกรณและวิธีการ 
  ออกแบบโครงสรางโดยมุงเนนความสอดคลองเหมาะสมกับบรรจุภัณฑขายปลีกที่ไดออกแบบไว (ศิริวรรณ และคณะ, 

2550ก) ประกอบดวยการจัดทําแนวคิดหลักสําหรับการออกแบบ (Design concept)  การออกแบบแบบราง (Sketch design) 
การคัดเลือกแบบรางสําหรับการออกแบบในรายละเอียด  โดยนักวิชาการผูพัฒนาผลิตภัณฑ จากสถาบันคนควาและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร จํานวน 2 ทาน รวมกับ นักวิชาการ จากศูนยการบรรจุหีบหอไทยจํานวน 2 ทาน แตละทานเลือกแบบที่
เหมาะสมที่สุด 1 แบบ โดยพิจารณาตามหัวขอพิจารณาที่กําหนดไว แบบที่ไดรับเลือกจากคณะกรรมการมากกวา 2 ทานขึ้นไป 
จะไดรับคัดเลือก การออกแบบโดยละเอียด การจัดทําตนแบบ จากกระดาษลูกฟูกลอนบี เกรด KA150/CA125/KA150  และ 
การทดสอบความแข็งแรงของบรรจุภัณฑที่พัฒนาขึ้น ดวยการทดสอบแรงตานการกดของกลอง (ASTM, 2000) และคํานวณ
ความสามารถในการเรียงซอนดวยวิธีของ สุทัศน (2005) โดยใชคาเผื่อความปลอดภัยภายใตสภาวะการใชงานที่รุนแรง  

  ออกแบบกราฟก โดยใชกราฟกหลักเชนเดียวกับกลองขนสงพลับสดที่ไดออกแบบไว (ศิริวรรณ และคณะ, 2550ข) แต
ใชภาพพลับแหงเปนองคประกอบหลักแทนภาพพลับสด  การออกแบบเปนการออกแบบบนพื้นขาว  เพื่อใหสามารถเห็นกราฟก
ไดอยางชัดเจน และเปลี่ยนเปนพื้นสีน้ําตาลทองในขั้นตอนของการจัดทําตนแบบขั้นสุดทาย (Prototype) และจัดทํา Prototype 
และ แบบสําหรับการผลิต (Art Work) 
 

ผลและวิจารณ 
การออกแบบโครงสราง 
  แนวคิดหลักของการออกแบบโครงสราง มุงเนน ความแข็งแรง ใหความคุมครองพรอมรวมหนวยผลิตภัณฑ เพื่อให
ความสะดวกในการลําเลียงขนสง จัดเก็บ และวางจําหนาย รวมทั้งสามารถใชบรรจุบรรจุภัณฑขายปลีกผลพลับแหงที่ได
พัฒนาขึ้นทั้ง 2 แบบ ไดแก แบบกลองกระดาษ  และ แบบกระบอกพลาสติก  (Figure 1)  มีมิติพอดีกับขนาดบรรจุ 8 ชิ้น x16 
กลอง   สําหรับกลองกระดาษ และ 10 ชิ้น x16 กลอง สําหรับกระบอกพลาสติก เพื่อใหผูบริโภคที่ตองการซื้อเปนปริมาณมาก
สามารถซื้อเปนกลองรวมหนวยได ซึ่งเปนการสรางแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อในปริมาณที่มากขึ้นไดอีกทางหนึ่ง เนื่องจากพลับ
แหงเปนผลิตภัณฑที่มีราคาคอนขางสูง หากบรรจุรวมหนวยในปริมาณมาก จะทําใหราคาตอหนวยสูงจนอาจทําใหผูบริโภคที่
ตองการซื้อเปนปริมาณมากไมอาจตัดสินใจซื้อไดโดยงาย และการกระจายสินคาไปยังผูคาปลีกเปนไปไดยาก กลองขนสงที่
พัฒนาขึ้นมีมิติภายนอก 363x363x140  มิลลิเมตร สามารถตานทานแรงกดไดไมเกิน 205 กิโลกรัมแรง และเรียงซอนไดไมเกิน 
6 ชั้น ซึ่งคํานวณโดยใชคาเผื่อความปลอดภัยเทากับ 4 สูงกวาคาที่ใชกันโดยทั่วไปในชวง 2-3 เนื่องจากมีการเก็บรักษาผลิตผล
ภายในหองเย็นในการใชงานจริง จึงตองมีการเผื่อคาความปลอดภัยใหสูงขึ้น และน้ําหนักกลองรวมผลิตผลประมาณ 10 
กิโลกรัม ทั้งนี้กลองที่พัฒนาขึ้นมีคุณลักษณะสอดคลองตามขอกําหนดของมาตรฐาน มอก. 550-2528 สําหรับกลองกระดาษ
ลูกฟูกแบบ RSC  ผลการออกแบบโครงสรางแสดงดัง Figure 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 Two styles of formerly developed consumer packages 

 

Plastic cylinder 
style 

Folding carton 
box style 
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Figure 2 Schematic diagram of structural development of transportation packages for dried persimmons  
 

การออกแบบกราฟก 
  การออกแบบมีแนวคิดหลัก ไดแก 1) ใชสีเดียวในการแสดงกราฟก เพื่อประหยัดตนทุนในการผลิต เนื่องจากกราฟก

สําหรับกลองขนสงนั้นตองการความชัดเจนเปนหลักเพื่อความสะดวกในการลําเลียงขนสง ความสวยงามที่ไดจากการใชกราฟก
สอดสีจึงมีความสําคัญเปนลําดับรองในกรณีนี้ นอกจากนี้ การออกแบบอยางเหมาะสมสามารถสื่อความหมาย มีเอกลักษณ
และใหความสวยงามไดดวยการใชสีเพียงสีเดียว;  2) ใชสีเขียวเปนหลัก เพื่อส่ือถึงลูกพลับสดและความเปนธรรมชาติ; 3) ใชรูป
พลับแหงและโลโกเปนหลักของกราฟก เพื่อส่ือถึงผลผลิตภายใน; 4) มีขอความหลักที่ตองระบุอยางครบถวนและเหมาะสม  
เพื่อความสะดวกในการลําเลียงขนสง จัดเก็บ และวางจําหนาย ประกอบดวย  ชื่อสินคา    เกรด     ขนาดบรรจุ  และ  วิธีการ
เก็บรักษา (ITC, 2001); และ 5) มีความเปนเอกลักษณสอดคลองกับกราฟกกลองขายปลีกที่พัฒนาขึ้น เพื่อเสริมสราง
ภาพลักษณของผลผลิตและใหรูปลักษณที่สวยงาม โดดเดน สะดุดตา พรอมเสริมผูบริโภคใหสามารถจดจําตราสินคาไดแมนยํา
ขึ้น เพื่อผลในการตัดสินใจซ้ือในครั้งตอไป ผลการออกแบบกราฟกแสดงดัง  Figure 3  
ตนแบบและแบบสําหรับการผลิต 

 ตนแบบและแบบสําหรับการผลิตแสดงดัง Figure 4 
 
 
 
 
 

Design concept 
-  Optimum strength 
-  Appropriate unit weight for manual handling    
-  Proper dimension to achieve maximum pellet 

space usage, contain both styles of consumer 
packages, and suitable for single buying 

II. Selection for further development 

Attributes for 
considerations 
-  Strength and protective function 
-  Convenience to handling and 

STD1 : Modified RSC 0201  

STD2 : Modified Die-cut  0413  

III. Final design 

I.Sketch design 
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สรุป 
  กลองขนสงผลพลับแหงที่พัฒนาขึ้นมีความแข็งแรงเพียงพอสําหรับการขนสงพลับสดจากแปลงปลูกถึงแหลงขาย 

ตลอดจนใหความสะดวกในการวางจําหนายจากรูปแบบที่เอื้อตอการเลือกซื้อ ใหความสะดวกในการตรวจสอบสินคาภายใน
กลอง และกราฟกที่ชัดเจนไดมาตรฐาน 
 
 
 
 
 
Figure 3 Graphic design of transportation packages for dried persimmons 

 
 
 
 
 
 
Figure 4  Prototype and art work of transportation packages for dried persimmons 

 
คําขอบคุณ 

 คณะผูวิจัยขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่สนับสนุนทุนการวิจัย ภายใตชุด
โครงการ วิจัยเรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาการปลูกพลับอยางเปนการคาในพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ 
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การยืดอายุการเก็บรักษา และคุณภาพของผลิตภัณฑทุเรียนพรอมบริโภคโดยใชสารเคลือบทีบ่ริโภคได 
Extending Shelf-life and Quality of Minimally Processed Durians (Durio zibethinus L.) with Edible Coatings 

 
ภูริสา ทศัวิล1 อรพิน เกิดชูชื่น1 และ ณัฎฐา เลาหกุลจิตต1  

Tassavil, P.1, Kerdchoechen, O.1, and Laohakunjit, N.1, 
 

Abstract 
Effect of edible coating on shelf life and quality change of minimally processed durian (MPD) was 

conducted.  It was found that edible coating modified from cassava starch had a lower water vapor transmission 
rate (WVTR) at 785 g/m2/day compared with coating modified from rice starch which WVTR was 1230 g/m2/day.  
Both MPD coated with rice and cassava starch could be kept at 4°C for 21 days while non coated MPD could be 
kept only 5 days.  Moreover, non coated MPD had a very high weight loss at 24.53% but MPD coated with 
cassava starch and wrapped with PVC showed the lowest weight loss at 6.37%.  The chemical change of MPD 
showed that total sugars of MPD coated with rice and cassava starch were increasing. Although titratable acidity 
(TA) and vitamin C of MPD coated with rice and cassava starch were lower, TA and vitamin C of the coated MPD 
with cassava and rice starch remained higher than the control (non coated MPD). 
Keywords: minimally processed durian, edible coating, extending shelf life, quality change 
 

บทคัดยอ 
การศึกษาการยืดอายุการเก็บรักษา และคุณภาพของผลิตภัณฑทุเรียนพรอมบริโภคโดยใชสารเคลือบ พบวา สาร

เคลือบจากแปงมันสําปะหลังมีการซึมผานของไอน้ําเทากับ 785 g/m2/day ซึ่งต่ํากวาคาการซึมผานของไอน้ําของสารเคลือบ
จากแปงขาวเจาที่มีคาเทากับ 1230 g/m2/day โดยทุเรียนที่เคลือบสารเคลือบจากแปงขาวเจา และแปงมันสําปะหลัง และหุม
ดวยฟลม PVC เก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส มีอายุการเก็บรักษาไดนานกวา 21 วัน ในขณะที่ทุเรียนที่ไมไดเคลือบมีอายุการ
เก็บรักษาเพียง 5 วัน นอกจากนี้ยังพบวา ทุเรียนที่ไมไดเคลอืบมีการสูญเสียน้ําที่สูง (24.53%) ขณะทุเรียนที่เคลือบฟลมแปงมัน
สําปะหลังที่หุม PVC มีการสูญเสียน้ํานอย (6.37%) สวนองคประกอบทางเคมีของทุเรียน พบวา ปริมาณน้ําตาลทั้งหมดของ
ผลิตภัณฑทุเรียนทั้ง 2 กลุม มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น มีการลดลงของปริมาณกรดที่ไตเตรทได และวิตามินซี โดยผลิตภัณฑทุเรียนที่
เคลือบดวยสารเคลือบจากแปงมันสําปะหลัง และสารเคลือบจากแปงขาวเจา ในระหวางการเก็บมีปริมาณกรดและวิตามินซี
มากกวาทุเรียนที่ไมไดเคลือบ 
คําสําคัญ : ทุเรียนพรอมบริโภค สารเคลือบ การยืดอายุการเก็บรักษา การเปลี่ยนแปลงคุณภาพ 
 

คํานํา 
ฟลมและสารเคลือบที่บริโภคได (edible film and coating) ถูกนํามาใชประโยชนในดานอุตสาหกรรมอาหารเพิ่มมาก

ขึ้น รวมทั้งมีการประยุกตใชกับอาหารสดเพื่อลดการถายเทความชื้น การเกิดออกซิเดชั่น และการหายใจ ที่เปนสวนสําคัญใน
การยืดอายุการเก็บรักษาอาหารเหลานั้น ฟลมประเภทนี้มีสวนประกอบหลากหลายชนิด ไดแก พอลิแซคคาไรด โปรตีน และลิ
ปด และมีความสามารถชวยยืดอายุการเก็บรักษาอาหารได ในระหวางวัตถุดิบที่เปนพอลิแซคคาไรด แปง (starch) เปนวัตถุดิบ
ประเภทหนึ่งที่ถูกนํามาใชทําเปนฟลมที่บริโภคได เนื่องจากลักษณะที่เปน hydrophilic และมีคุณสมบัติที่ขวางกั้นการแพรผาน
ของออกซิเจน คารบอนไดออกไซด ความชื้น กล่ิน ลิปด และสารละลายได   โดยควบคุมคุณสมบัติเชิงกลของฟลมแปงดวยการ
เติมพลาสติไซเซอร เพื่อนําไปประยุกตใชงาน ทุเรียน (Durians) เปนผลไมเมืองรอนที่ไดรับความนิยมรับประทานจากผูบริโภค
เปนอยางมาก แตลักษณะของผลทุเรียนที่มีเปลือกหนา มีหนามแหลม เพื่อใหเหมาะกับความตองการของผูบริโภคในยุค
ปจจุบัน จึงตองแกะเนื้อทุเรียนออกจากเปลือกกอนที่จะนํามาวางจําหนาย หรือที่เรียกวา “minimally processed fruits” โดย
กระบวนการผลิตนี้จะสงผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑที่เส่ือมลง รวมกับการสูญเสียน้ํา การออนนิ่ม การ

                                                           
1 คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 83 หมู 8 ถนนเทียนทะเล แขวงทาขาม เขตบางขุนเทยีน กรุงเทพ 10150 
1School of Bioresources and Technology, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, 83 Mu 8 Tientalay Rd., Thakam, Bangkhuntein, Bangkok 10150  
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ปนเปอนของจุลินทรีย การเพิ่มขึ้นของอัตราการหายใจและเอทิลีน ซึ่งอัตราการหายใจของผลิตภัณฑนี้จะเพิ่มขึ้นถึง 1.2-7.0 
เทา และการเกิดสีน้ําตาลที่บริเวณผิวหนาที่ถูกตัดของผลิตภัณฑ ทําใหผลิตภัณฑพรอมบริโภคกลายเปนผลิตภัณฑที่เนาเสียได
งายมาก ดังนั้นเพื่อลดการสูญเสียของผลิตภัณฑนี้  จึงทําการทดลองโดยประยุกตใชฟลมแปงนํามาเคลือบผลิตภัณฑทุเรียน
พรอมบริโภค และศึกษาการเปลี่ยนแปลงชีวเคมีและกายภาพของผลิตภัณฑนี้ 

 
อุปกรณและวิธีการ 

  การเตรียมฟลมที่บริโภคไดและการเคลือบ: ฟลมแปง นําแปงขาวเจา (rice starch:RS) และแปงมันสําปะหลัง 
(cassava starch: CS) 5% โดยน้ําหนัก มาละลายในน้ํา แลวนําใหเปนเจล เติมสารซอรบิทอล 30% เปนพลาสติไซเซอร และ
ทําการศึกษาคุณสมบัติของฟลมที่บริโภคได วิเคราะหพารามิเตอรดังนี้ คือ ความหนาของฟลม โดยใช micrometer (Fisher 
Scienific, Pittsburgh,PA) การตานทานแรงตึงขาด (tensile strength: TS) และ การยืดตัว (elongation) ทดสอบโดยเครื่อง 
Instron Universal Testing Machine Model 1000 (ASTM standard D-882) การซึมผานของไอน้ํา (water vapor 
permeability; WVTR) โดยใช ASTM E96-80 (ASTM, 1990) การซึมผานของกาซ (gas permeability) โดยใช ASTM D1434-
82 และทดสอบการละลาย (film solubility) (Shih, 1996) สวนฟลม Sucrose fatty acid (SE) ใชสารละลาย 0.5% โดย
ปริมาตร ละลายในน้ํากลั่น แลวนําสารละลายฟลมมาเคลือบเนื้อทุเรียนแกะเปลือกโดยวิธีการจุม  โดยผลิตภัณฑที่เคลือบดวย
น้ํากลั่นเปนตัว control การเก็บรักษาผลิตภัณฑทุเรียนเคลือบฟลม (control, SE, CS และ RS)  โดยแบงผลิตภัณฑทุเรียน
เคลือบฟลมแตละชนิดเปน 2 กลุม (แบบหุมและไมหุมพลาสติกใส) และเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ในระหวางการ
เก็บรักษานําผลิตภัณฑมาวิเคราะหองคประกอบทางเคมี ไดแก น้ําตาลโดยรวม (total sugar: TS) ดัดแปลงจาก Dubois et al., 
1956 กรดที่ไตเตรทได (titratable acidity: TA) ปริมาณวิตามินซี (vitamin C content) โดยวิธี 2,6-dichlorophenol 
indophenol titrimetric method (AOAC, 1995) และปริมาณฟนอลโดยรวม (total phenol) โดยวิธี Folin-Ciocauteau 
method และการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ (weight loss)  

 
ผลและวิจารณ 

  คุณสมบัติของฟลมแปงทั้ง 2 ชนิด (Table 1)  พบวาฟลมแปงมันสําปะหลังมีคาการซึมผานของน้ําและออกซิเจนรวม 
ทั้งมีคาการตานทานแรงตึงขาดต่ํา แตมีการยืดตัวของฟลมที่ดีกวาฟลมแปงขาวเจา และสามารถละลายในน้ําไดทั้งหมด เมื่อนํา
ฟลมแปงและ SE มาเคลือบผลิตภัณฑทุเรียน และเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 ๐C เปรียบเทียบกับ control พบวา ทุเรียนที่เคลือบ
ดวยฟลม (7 วัน) มีอายุการเก็บรักษานานกวา control (5 วัน เนื่องจากวันที่ 7 พบเชื้อราขึ้นที่เนื้อทุเรียน) สําหรับกลุมที่ไมไดหุม
ฟลมพลาสติก สวนกลุมที่หุมดวยพลาสติกฟลม สามารถเก็บไดนาน 21 วัน เพราะวาพลาสติกฟลมชวยปองกันจากความ
เสียหายเชิงกลของผลิตภัณฑเปนพิเศษ ในหมูพลาสติกฟลม พอลิไวนิลคลอไรด และพอลิโพรไพลีน มักถูกนํามาใชเปนบรรจุ
ภัณฑสําหรับผักและผลไมอยูเสมอ (Kader และ Watkins, 2000)  
 
Table 1 Properties of cassava starch and rice starch film 

Coating formulation Thickness 
(mm) 

Tensile 
strength 
(Kg force/ 
mm2) 

Elongation (%) WVTR 
(g/m2/day) 

OTR       
(cm3/m2/d Bar) 

Solubility 
(%) 

Cassava + 
30%sorbitol 0.063 1.77 10.1 785 0.60 100 
Rice + 30%sorbitol 0.11 55.2 8.1 1230 10.4 25.2 

ในระหวางการเก็บรักษาพบวา มีการสูญเสียน้ําของผลิตภัณฑทุเรียนเคลือบเกิดขึ้น (Figure 1) โดยทุเรียนที่ไมไดเคลือบฟลมมี 
ปริมาณการสูญเสียน้ําที่เพิ่มขึ้นมากกวาทุเรียนที่เคลือบฟลมที่บริโภคได ซึ่งสอดคลองกับการทดลองของ Ayranci และ Tunc 
(2004) ที่ใชฟลมที่บริโภคไดเคลือบผักและผลไม ซึ่งสารเคลือบสงผลทําใหผักและผลไมมีเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ํานอยลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับผักและผลไมที่ไมไดเคลือบ เพราะวาสารเคลือบที่บริโภคไดนั้นมีคุณสมบัติกั้นขวางการเคลื่อนที่ของออกซิเจน 
คารบอนไดออกไซด ความชื้น และสารละลาย ดวยเหตุนี้จึงสามารถการลดอัตราการหายใจ การสูญเสียน้ํา (Park, 1999)  และ
เมื่อใชฟลมพอลิไวนิลคลอไรดรวมกับฟลมที่บริโภคได สามารถชวยลดการสูญเสียน้ําของผลิตภัณฑไดดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
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ผลิตภัณฑทุเรียนที่เคลือบฟลมแปงมันสําปะหลังมีการสูญเสียน้ําเพียง 6.37% เชนเดียวกับการทดลองของ Sonia et al. (2007) 
ที่ใชฟลมที่บริโภคไดรวมกับฟลมพอลีไวนิลคลอไรดในการเก็บรักษาตนออนของผัก ปรากฎวาบรรจุภัณฑที่หุมดวยฟลมพลาสติก
มีการลดลงน้ําหนักนอยมากทั้งที่เคลือบและไมไดเคลือบที่บริโภคไดในชวงแรกของการเก็บรักษา แตเมื่อระยะเวลาการเก็บรักษา
นานขึ้นการสูญเสียน้ําก็จะเพิ่มมากขึ้น สวนองคประกอบทางเคมีที่วิเคราะห พบปริมาณน้ําตาลโดยรวมที่เพิ่มขึ้นในทุกชนิดของ
ผลิตภัณฑทุเรียนเคลือบ แตผลิตภัณฑทุเรียนเคลือบ SE แบบไมหุม PVC มีปริมาณลดลง นาจะเกิดขึ้นจากทุเรียนเปนผลไม
ประเภท climacteric จะมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ําตาลหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งปริมาณน้ําตาลที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการสลายตัวของ
แปง กลายเปนน้ําตาลกลูโคส และฟรุกโตสกับซูโครส แตถาเก็บรักษาผลไมชนิดนี้ไวที่อุณหภูมิเย็นเปนเวลานาน จะทําใหปริมาณ
น้ําตาลทั้ง 3 ชนิดลดลง (จริงแท, 2544) ดังเชนในทุเรียนเคลือบฟลม CS ที่มีปริมาณ TS ลดลงเมื่อส้ินสุดการเก็บรักษา 

Figure 1 Effect of edible coatings and polyvinylchloride films on weight loss (%) of minimally processed durians  

 during storage at 4 ๐C for 21 days 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบหุม PVC เปนระยะเวลานาน 21 วัน โดยที่ฟลมที่บริโภคไดและพลาสติก PVC มีผลตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณ TS 
เนื่องจากกระบวนการหายใจของผลิตภัณฑการลดลงของปริมาณกรดที่ไตเตรทไดของผลิตภัณฑทุเรียนเคลือบ (Table 2) 
เนื่องจากกรดอินทรียเปนสารตั้งตนสําหรับปฏิกิริยาเอนไซมของกระบวนการหายใจ ที่เปนผลใหเกิดการลดลงของปริมาณกรด 
ขณะทุเรียนเคลือบฟลม CS และฟลม RS มีปริมาณใกลเคียงกับผลิตภัณฑทุเรียนหลังเคลือบเปนเพราะวา คุณสมบัติของฟลม
เกี่ยวกับการซึมผานของกาซ ซึ่งสอดคลองกับการทดลองของ Yaman และ Bayoindirli (2002) ที่กลาววาการเคลือบผิวผลไมดวย
สารเคลือบเปนการลดอัตราการหายใจ เปนผลทําใหชะลอการเสื่อมสลายของกรดอินทรีย สําหรับผลิตภัณฑทุเรียนเคลือบที่หุม  
 
Table 2 Titratable and ascorbic acid analysis of minimally processed durians wrapped with no-PVC and PVC 

Total sugar (mg/g FW) Titratable acidity (%) Ascorbic acid (mg/100ml) 
Coating Initial 

content 
No-PVC  
(7 days) 

PVC     
(21 
days) 

Initial 
content 

No-PVC   
(7 days) 

PVC     
(21 
days) 

Initial 
content 

No-PVC   
(7 days) 

PVC     
(21 
days) 

Control 47.10 nd 60.00 0.50 nd 0.39 45.5 nd 21.20 
SE 69.80 56.60 91.90 0.54 0.48 0.18 43.1 24.0 21.30 
CS 70.50 77.60 71.40 0.44 0.53 0.30 45.8 31.7 22.20 
RS 71.00 80.00 87.40 0.52 0.56 0.33 43.1 23.2 21.50 
nd = no data 
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PVC เมื่อส้ินสุดการเก็บรักษาควรมีปริมาณ TA ลดลงเล็กนอย หรือไมเปล่ียนแปลง เนื่องจากมีทั้งฟลมที่บริโภคได และฟลม
พลาสติกที่หุมผลิตภัณฑอยู แตผลิตภัณฑนี้มีปริมาณ TA ลดลงมาก นาจะเปนเพราะระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานถึง 21 วัน 
ปริมาณวิตามินซี (Table 2) ของผลิตภัณฑทุเรียนเคลือบฟลมที่บริโภคไดมีปริมาณวิตามินซีที่ใกลเคียงกัน และลดลงเมื่อส้ินสุด
การเก็บรักษาผลิตภัณฑทั้งแบบไมหุมและหุม PVC โดยผลิตภัณฑทุเรียนเคลือบฟลม CS ที่ไมหุม PVC มีปริมาณวิตามินซี
คงเหลือมากที่สุด เนื่องจากการเคลือบฟลมที่บริโภคไดจากแปง ที่มีคุณสมบัติปองกันการซึมผานของออกซิเจนจากสิ่งแวดลอม
เขาสูผลิตภัณฑได ก็จะมีผลตอการชะลอการสูญเสียวิตามินซี (Dennision และ Kirk, 1978; Yaman และ Bayoindirli, 2002) 
ขณะที่กลุมของทุเรียนหุมฟลมพลาสติกมีปริมาณลดลงเหลือใกลเคียงกัน เพราะวาเมื่อเก็บรักษาผลไมเคลือบไวเปนเวลานาน 
ออกซิเจนสามารถเขาไปทําปฏิกิริยากับเอนไซมได ทําใหวิตามินซีสูญเสียสภาพ 

 
สรุป 

  การศึกษาอิทธิพลของสารเคลือบที่บริโภคไดที่ใชรวมกับฟลมพอลิไวนิลคลอไรดตอผลิตภัณฑทุเรียนตัดแตงพรอม
บริโภคที่อุณหภูมิเย็น 4 องศาเซลเซียส สามารถยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑทุเรียนเคลือบไดนาน และชวยลดการสูญเสีย
น้ําของผลิตภัณฑ ซึ่งทุเรียนที่เคลือบดวยฟลมแปงมันสําปะหลังหุมฟลมพลาสติกมีอัตราการสูญเสียน้ําที่สุด รวมทั้งชวยชะลอ
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําตาล กรดที่ไตเตรทได และวิตามินซี ผลิตภัณฑดวย 
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ผลของฟลมที่บริโภคไดตอการสูญเสียน้ํา วิตามินซ ีและลักษณะปรากฎของสมโอตัดแตงพรอมบริโภค 
Effects of Edible Coatings on Weight Loss, VitaminC Loss and Appearance of Minimally Processed 

Pummelo 
 

ภูริสา ทศัวิล1 อรพิน เกิดชูชื่น1 และ ณัฏฐา เลาหกุลจิตต1 
Tassavil, P.1, Kerdchoechen, O.1, and Laohakunjit, N.1 

 
Abstract 

 Starch-based coatings were applied on minimally processed pummelo (MPP) for evaluating weight loss, 
vitamin C, and appearance.  Starch films were developed from 2 types of native starches (rice and cassava 
starches).  Results showed that MPP coated with cassava starch had the lowest weight loss.  Physical 
appearance of MPP was not different among coated and control (non-coated) MPPs.  Moreover, starch-based 
coating could retain the loss of vitamin C compared to the control.  At the end of storage (21 days), the change of 
physical color of MPPs appeared a small interms of a, b and L was less than that of control. 
Keywords: minimally processed pummelo, edible film, extend shelf life, quality changes 
 
 

บทคัดยอ 
 การศึกษาอิทธิพลของฟลมที่บริโภคไดตอการสูญเสียน้ํา วิตามินซี และการเปลี่ยนแปลงสีภายนอกของผลิตภัณฑสม
โอตัดแตงพรอมบริโภค โดยพัฒนาฟลมที่บริโภคไดจากแปง 2 ชนิด (แปงมันสําปะหลัง และแปงขาวเจา) ผลการศึกษา พบวา 
สมโอพรอมบริโภคที่เคลือบฟลมแปงมันสําปะหลังมีอัตราการสูญเสียน้ําต่ําที่สุด สวนลักษณะปรากฏของผลิตภัณฑหลังเคลือบ
ฟลมแตละชนิดไมแตกตางกัน และไมแตกตางจาก control (ไมไดเคลือบฟลม) นอกจากนี้พบวาการใชฟลมแปงสามารถลดการ
สูญเสียวิตามินซีของผลิตภัณฑสมโอตัดแตงพรอมบริโภคไดดีกวา control อยางไรก็ตามแตเมื่อส้ินสุดการเก็บรักษา (21 วัน)   
สีภายนอกของผลิตภัณฑที่เคลือบฟลมมีการเปลี่ยนของคา a, b และ L นอยกวาผลิตภัณฑเปน control  
คําสําคัญ : สมโอพรอมบริโภค สารเคลือบ การยืดอายุการเก็บรักษา การเปลี่ยนแปลงคุณภาพ 

 
คํานํา 

  ผลิตภัณฑ ready-to-eat เปนผลิตภัณฑอาหารพรอมบริโภคอยางหนึ่งที่วางจําหนายอยางมากมายในปจจุบัน 
เนื่องมาจากการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารของผูบริโภคมีความตองการเกี่ยวกับคุณคาทางอาหาร ความสดใหมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑที่ใกลเคียงกับอาหารสด ความสะดวกสบายและความสะอาดในการบริโภคผลิตภัณฑอาหารประเภทตางๆ โดย 
เฉพาะผักและผลไมสดถูกนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑผลไมสดพรอมบริโภค สมโอ (Pummelo) เปนหนึ่งในผลไมที่ไดรับความ
นิยมบรโิภคแบบ ready-to-eat แตผลิตภัณฑประเภทนี้จะมีการสูญเสียในระหวางกระบวนการผลิตและระหวางการเก็บรักษา 
โดยมีการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีและทางกายภาพ การเขาทําลายของจุลินทรีย และมีอายุการเก็บรักษาที่ส้ันเมื่อเปรียบเทียบ
กับผลไมสด แนวทางในการลดการสูญเสียของผลิตภัณฑผลไมพรอมบริโภค ไดแก 1) การลดการสูญเสียน้ํา 2) การลด
กระบวนการทาง สรีรวิทยา โดยเฉพาะการลดการเกิด senescence และ 3) การลดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย ดังนั้น
เพื่อที่จะทาํใหเกิดส่ิงที่ใกลเคียงที่สุด หรือสามารถกําจัดปญหาเหลานี้ จึงนาจะประยุกตใชวัสดุเคลือบผักและผลไมโดยตรงผิว 
โดยเฉพาะวัสดุที่สามารถบริโภคได หรือฟลมที่บริโภคได (Edible film and coating) ที่มีคุณสมบัติที่ปองกันการแพรผานของ
ความชื้นและออกซิเจน สามารถยืดอายุการเก็บรักษา และสามารถเติมสารที่เปน food additive  วัตถุดิบที่นํามาใชเปนฟลม
เคลือบมีหลายชนิด ในการทดลองนี้ไดนําแปง คือ แปงขาวเจา กับแปงมันสําปะหลัง มาเปนวัตถุดิบสําหรับเคลือบผลิตภัณฑ
ผลไมพรอมบริโภคเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา 
 

                                                           
1 คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 83 หมู 8 ถนนเทียนทะเล แขวงทาขาม เขตบางขุนเทยีน กรุงเทพ 10150 
1School of Bioresources and Technology, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, 83 Mu 8 Tientalay Rd., Thakam, Bangkhuntein, Bangkok 10150 
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อุปกรณและวิธีการ 
 เตรียมผลไมและน้ําคั้น โดยนําสมโอพันธุขาวน้ําผ้ึง มาปอกเปลือก จากนั้นแกะเนื้อสมโอออกเปนกลีบๆ จนหมดทั้งผล 
เพื่อใชสําหรับเคลือบฟลมและทําน้ําคั้นผลไม สวนการเตรียมฟลมแปงมีดังนี้ นําแปงขาวเจา และแปงมันสําปะหลัง 5% โดย
น้ําหนัก มาละลายในน้ํา แลวนําใหเปนเจล เติมสารซอรบิทอล 30% เปนพลาสติไซเซอร แลวเติมน้ําสมโอเขมขน 5% และ 10% 
จะไดสารละลายฟลม 6 ชนิด ดังนี้ ฟลมแปงขาวเจา (RS) ฟลมแปงขาวเจาผสมน้ําผลไม 5% (RSF-5) ฟลมแปงขาวเจาผสมน้ํา
ผลไม 10% (RSF-10)  ฟลมแปงมันสําปะหลัง (CS) ฟลมแปงมันสําปะหลังผสมน้ําผลไม 5% (CSF-5) และฟลมแปงมัน
สําปะหลังผสมน้ําผลไม 10% (CSF-10) จากนั้นนําสารละลายฟลมที่ไดทั้ง 6 ชนิด เคลือบเนื้อสมโอพรอมบริโภคโดยวิธีการจุม 
และทําใหแหงดวยลมเย็น จากนั้นนําผลิตภัณฑสมโอเคลือบฟลมแตละชนิดไปใสถาดโฟมหุมดวยพลาสติกฟลม โดยมีสมโอที่
เคลือบดวยน้ํากลั่นเปนผลิตภัณฑ control  แลวนําไปเก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ในระหวางการเก็บรักษา ทําการวิเคราะห
ดังนี้ คือ การสูญเสียน้ํา (water loss) ปริมาณวิตามินซี  (vitamin C content) (AOAC, 1995) และการวัดสีภายนอก (External 
color) โดยใช Hunter Labscan colorimeter (Model No. MS/S-4500L)  

 
ผลและวิจารณ 

  การเคลือบสมโอพรอมบริโภคดวยฟลมที่บริโภคไดทั้ง 6 ชนิด และน้ํากลั่น ลักษณะปรากฏของผลิตภัณฑสมโอพรอม
บริโภค มีลักษณะของการหุมดวยแผนเยื่อบางๆ ซึ่งสมโอที่เคลือบฟลมแปงมันสําปะหลัง 3 ชนิด คือ CS, CSF-5 และ CFS-10 
โปรงแสง มีความใสและมันวาว สวนผลิตภัณฑที่เคลือบฟลมแปงขาวเจาทั้ง 3 ชนิด คือ RS, RSF-5 และ RSF-10 ไมโปรงแสง 
ขุนเล็กนอย และไมมีความมันวาว (ดาน) จากนั้นนําไปเก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส โดยใชพลาสติกฟลมหุมบรรจุภัณฑ 
สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑไดนานกวา 21 วัน ในระหวางการเก็บรักษาพบวามีการเปลี่ยนแปลงภายนอกของผลิตภัณฑ คือมี
การฉ่ําน้ําของ control มีการแตกออกของผนังเซลล ขณะที่ผลิตภัณฑสมโอที่เคลือบดวยฟลมแปงไมแสดงอาการดังที่กลาวมา
ดังนั้นเมื่อวิเคราะหปริมาณการสูญเสียน้ําหนักปรากฏวา การสูญเสียน้ําของผลิตภัณฑที่เปน control มีอัตราการสูญเสียน้ํา
มากกวาผลิตภัณฑที่เคลือบฟลม (Figure 1) เมื่อส้ินสุดการเก็บรักษา ผลิตภัณฑ control มีปริมาณการสูญเสียน้ํา 13.14% 
สวน สมโอที่เคลือบฟลมมีการสูญเสียน้ําอยูระหวาง 4.82-7.72% ซึ่งผลิตภัณฑที่สูญเสียน้ํานอยสุดคือ  สมโอที่เคลือบฟลมแปง
มัน 

Figure 1 Effect of starch-based coatings on weight loss of minimally processed pummeloes stored at 4 ๐C 

สําปะหลัง สอดคลองกับการทดลองของ Han et al. (2004) ที่ใชฟลมบริโภคไดเคลือบสตอเบอรี่และราสเบอรี่สด และนําไปเก็บ
ที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 สัปดาห พบวามีสตรอเบอรี่ และราสเบอรร่ีมีการมีการสูญเสียน้ําลดลง 50% และ 83% 
ตามลําดับ เพราะฟลมที่บริโภคไดที่เคลือบบนผิวหนาของผลไม สามารถชะลอการเคลื่อนยายของความชื้นจากผลไมไปลู
ส่ิงแวดลอม เปนผลใหเกิดการสูญเสียน้ําลดลงระหวางการเก็บรักษา (Garcia et al., 1998) เมื่อวัดสีภายนอกของผลิตภัณฑ
ผลไมทั้งหมดแสดงคาออกเปน 3 คา คือ คา L คือความเขมและแสงสวางของสี (lightness) คา a  คือคาสีในชวงสีเขียวถึงสีแดง
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(redness)  และคา b คือคาสีในชวงสีน้ําเงินถึงสีหลือง (yellowness) โดยวัดสีของผลิตภัณฑสมโอหลังเคลือบทั้ง 7 ชนิด พบคา 
a เปนคาลบ หมายถึงคาสีในชวงสีเขียว และ b เปนคาบวก หมายถึงคาสีในชวงสีเหลือง สวนคา L อยูในชวงสีที่มีความเขมและ
สวางปานกลาง แสดงใน Table 1 จากผลการทดลองดังกลาวคา a และคา b ไมมีความแตกตางกันทางสถิติเนื่องจากลักษณะ
ที่ปรากฎของผลิตภัณฑมีลักษณะที่ใกลเคียงกันมาก (Figure 2) สวนความสวางของผลิตภัณฑ (คา L) มีความแตกตางกันทาง  
 
Table 1 Surface color of minimally processed pummeloes coated with various starch coatings stored at 4 ๐C 

L a b Treatment 
Day 0 Day 21 Day 0 Day 21 Day 0 Day 21 

Control 
CS 
CSF-5 
CSF-10 
RS 
RSF-5 
RSF-10 

48.3 
47.9 
51.3 
45.9 
47.5 
47.5 
51.3 

47.0 
46.3 
50.2 
49.5 
50.8 
45.6 
46.5 

-0.4 
-0.8 
-0.7 
-0.8 
-1.1 
-0.9 
-1.0 

-1.5 
-0.9 
-1.0 
-1.1 
-0.9 
-0.5 
-0.5 

8.8 
7.9 
9.4 
7.1 
9.1 
9.3 
8.9 

6.5 
7.4 
9.0 
6.9 
8.3 
8.1 
7.0 

สถิติ (p>0.05) นาจะเปนผลมาจากสารเคลือบแตละชนิดที่ใชเคลือบผลิตภัณฑที่มีความแตกตางกัน แตคาที่ไดนั้นมีความ
ใกลเคียงกับ control มากจึงไมเห็นความแตกตางจากลักษณะที่ปรากฏ และเมื่อส้ินสุดการเก็บรักษาพบวา คา a, b และ L ของ
ผลิตภัณฑมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.01) โดยผลิตภัณฑสมโอเคลือบเกือบทุกชนิดมีคา a เพิ่มขึ้น นาจะเปนผลมาจาก
การเพิ่มขึ้นของอัตราการหายใจ และมีกระบวนการทางเอนไซมเขารวมดวย ซึ่งจะสงผลตอการลดลงของคุณภาพผลิตภัณฑ 
สวนคา b และคา L ลดลง โดยเฉพาะ control มีคา a เพิ่มขึ้น สวนคา b และคา L ลดลงมากกวาผลิตภัณฑสมโอเคลือบชนิด
อื่นๆ (Table 1) สอดคลองกับผลการทดลองของ Chien et al. ( 2007) ที่ใชฟลมที่บริโภคไดเคลือบมะมวงสไลด เก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 6 องศาเซลเซียส เมื่อส้ินสุดการเก็บรักษา ทําการวัดสีของผลิตภัณฑพบวา คา a เพิ่มขึ้น สวนคา b และคา L ลดลง 
อยางไรก็ตามสีของผลิตภัณฑสมโอพรอมบริโภคมีผลตอการยอมรับของผูบริโภค ซึ่งการเคลือบฟลมแปงไมสงผลตอการ
เปล่ียนแปลงสีของผลไม และยังชวยลดการเกิดสีน้ําตาลดวย  

   Control   CS CSF-5   CSF-10   RS RSF-5   RSF-10  
Figure 2 Appearance of minimally processed pummeloes coated with various starch coatings (A) after coated (B)  
               the end of storage at 4 ๐C 
 
  การปองกันการสูญเสียวิตามินซีโดยใชสารเคลือบในผลิตภัณฑสมโอพรอมบริโภค ตามมาดวยการวัดปริมาณวิตามิน
ซีในสมโอที่ไมไดเคลือบและที่เคลือบฟลมแปงทั้ง 6 ชนิด ซึ่งปริมาณวิตามินซีเริมตนและเมื่อส้ินสุดการเก็บรักษา 21 วัน ของ
ผลิตภัณฑสมโอเคลือบดังใน Table 2 พบวา สมโอ control มีปริมาณการสูญเสียวิตามินมากกวาผลิตภัณฑที่เคลือบฟลมแปง 
เนื่องจากการสูญเสียของวิตามินซีในผลไมเกิดขึ้นจากการทํางานของเอนไซมฟนอลออกซิเดส และแอสคอรบิกแอซิคออกซิเดส 
ระหวางการเก็บรักษา (Salunkhe et al., 1991)  โดยที่ฟลมแปงแตละชนิดที่ใชเคลือบจะสงผลตอการสูญเสียที่แตกตางกัน โดย
ฟลมแปงขาวเจาสามารถปองกันการสูญเสียไดดีกวาฟลมแปงมันสําปะหลัง เพราะสมโอที่เคลือบฟลมแปงขาวเจามีปริมาณ
การสูญเสียวิตามินซีเพียง 8.62% ในระหวางกลุมของสมโอเคลือบฟลมแปงมันสําปะหลังพบวา สมโอที่เคลือบดวยฟลม CSF-
5, CSF-10 มีปริมาณการสูญเสียวิตามินซีนอยกวาฟลม CS ซึ่งนาจะเกิดจากการกระจายตัวของวิตามินซีที่อยูในรูปของน้ํา
ผลไมที่เพิ่มเติมลงไปเปนสวมผสมในฟลมแปงนั้น เขาไปสูผลิตภัณฑที่ถูกเคลือบดวยฟลมนี้ (Ayranci และ Tunc, 2004)  สวน
ในกลุมของฟลมแปงขาวเจาพบวา ผลไมที่เคลือบดวยฟลม RS มีการสูญเสียนอยกวาผลไมที่เคลือบฟลม RSF-5, RSF-10 เปน

 
 (A) 
 
 
 
 (B) 
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ผลมาจากน้ําผลไมที่เติมลงไปมีผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติดานการซึมผานออกซิเจนของฟลมแปงขาวเจา ทําใหมีอัตรา
การซึมผานของออกซิเจนไดมากขึ้น (ภูริสา, 2547) โดยออกซิเจนเปนปจจัยหนึงที่มีผลตอการสูญเสียวิตามินซีของผลิตภัณฑ
อาหาร (รัชนี, 2549) สอดคลองกับการใชฟลมที่บริโภคไดเคลือบผลไม เชน ผลเชอรร่ี (Yaman และ Bayoindirli, 2002) ผลแอ
ปริคอท และพริกหยวกเขียว (Ayranci และ Tunc, 2004) แลวพบวา สามารถชวยชะลอการสูญเสียวิตามินซีในผลไมได 
 
Table 2 Vitamin C loss of minimally processed pummeloes coated with various starch coatings stored at 4 ๐C 

Vitamin C content Treatments  
Initial Vitamin C content (mg/100 ml) Vitamin C loss (%) at the end of 21st days 

Control 
CS 
CSF-5 
CSF-10 
RS 
RSF-5 
RSF-10 

42.9 + 1.14 
42.9 + 1.14 
42.9 + 1.14 
42.9 + 1.14 
42.9 + 1.14 
42.9 + 1.14 
42.9 + 1.14 

28.67 
20.05 
11.19 
13.75 
8.62 
13.75 
9.09 

 
สรุป 

  หลังการเคลือบผลิตภัณฑสมโอตัดแตงพรอมบริโภคดวยฟลมแปงทั้ง 6 ชนิด ไมปรากฏลักษณะที่แตกตางจาก
ผลิตภัณฑ control แตเมื่อส้ินสุดการเก็บรักษาพบวาสีภายนอกของผลิตภัณฑสมโอเคลือบมีคา a, b และ L ที่ดีกวา รวมทั้ง
ฟลมแปงยังชวยลดการสูญเสียน้ําและวิตามินซีอีกดวย โดยเฉพาะฟลมแปงมันสําปะหลังชวยลดการสูญเสียน้ําไดมากที่สุด 
และถาตองการลดการสูญเสียวิตามินซีในผลิตภัณฑชนิดนี้ก็ควรเติมน้ําผลไมคั้นเพิ่มไปดวย สวนการเคลือบผลิตภัณฑสมโอ
ดวยฟลมแปงขาวเจาจะชวยลดการสูญเสียน้ําของผลิตภัณฑไดดีรองจากฟลมแปงมันสําปะหลัง แตชวยลดการสูญเสียวิตามิน
ซีของผลิตภัณฑสมโอตัดแตงพรอมบริโภคไดดีที่สุด   
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การลดความฝาดในพลับพนัธุ P2 โดยการใชกาซคารบอนไดออกไซด  
Deastringency of Persimmon ‘P2’ by Using Carbon Dioxide Gas 

 
ณัติฐพล ไขแสงศรี1 อรพิน เกิดชูชืน่1 ณัฏฐา เลาหกุลจิตต1 และ ศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป2 

Kaisangsri, N.1, Kerdchoechuen, O.1, Laohakunjit, N.1 and Tungsangprateep, S.2 
 

Abstract 
 Deastringency of persimmon ‘P2’ by carbon dioxide (CO2) treatment, a rapid, low cost and most 
convenient technique was conducted.  The CO2 was passed through the controlled cabinet with temperature set 
at 25°C for 24 hrs.  Results showed that color (L, a, and b values) of treated persimmon not changed.  Total 
soluble solids (TSS) of the treated persimmon increased, but tannin content and fruit firmness decreased 
compared to the control (no CO2).  Persimmon treated with CO2 in plastic bags and plastic bins resulted in fruit 
damage due to pressure stress which caused water soaking spots underneath the persimmon skin.   
Keywords : carbondioxide gas, tannin content, controlled cabinet  
 

บทคัดยอ 
 การศึกษานี้เปนการลดความฝาดของพลับพันธุ P2 โดยการใชกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ซึ่งเปนวิธีที่สะดวกและ
รวดเร็วที่สุด โดยการรม CO2 ในตูปรับสภาวะที่ควบคุมอุณหภูมิ เทากับ 25°C เปนเวลานาน 24 ชั่วโมง พบวา ผลพลับไมมีการ
เปล่ียนแปลงของคาสี L, a, b แตมีปริมาณของแข็งที่สามารถละลายน้ําเพิ่มขึ้น สวนปริมาณแทนนิน และความแนนเนื้อมีคา
ลดลงเมื่อเทียบกับพลับที่ไมไดรมดวย CO2 นอกจากนี้ไดศึกษาการรม CO2 ในถุงพลาสติกและในถังพลาสติกพบวาปริมาณ
แทนนินลดลงไดดีเทากับการรม CO2 ในตูปรับสภาวะ แตการใชถุงและถังพลาสติกทําใหผลพลับเกิดความเสียหายจากการกด
ทับของผลพลับ เกิดเปนรอยช้ําใตสวนเปลือกของผล 
คําสําคัญ : กาซคารบอนไดออกไซด ปริมาณแทนนิน ตูปรับสภาวะ  
 

คํานํา 
พลับ (Diospyros kaki L.) เปนผลไมที่รับประทานสด มีรสหวานหอมซึ่งถูกใจผูบริโภคเปนอยางมาก นอกจากนี้พลับ

ยังมีสารอาหารในปริมาณสูง โดยพลับสามารถแบงออกเปน 2 กลุมใหญ คือ พลับหวาน (non-astringent persimmons) ไดแก 
พันธุ Fuyu, Jiro และ Hachiya สวนพลับฝาด (astringent persimmons) ไดแก พันธุ Xichu, Niu scin และ Hiratanenashi 
ประเทศไทยไดนําพลับเขามาปลูกทางภาคเหนือซึ่งสวนใหญเปนพลับฝาด ซึ่งความฝาดของพลับเกิดขึ้นจากสารแทนนินที่อยูใน
รูปละลายน้ําได (soluble tannin) เมื่อรับประทานพลับกลุมที่มีความฝาด soluble tannin ทําปฏิกิริยากับโปรตีนบนผิวล้ินทําให
รูสึกฝาด (Testoni, 2002) จึงไดมีการศึกษากรรมวิธีการลดความฝาดโดยการใชกาซคารบอนไดออกไซด ซึ่ง Bibi และคณะ 
(2007) ไดศึกษาการใชกาซคารบอนไดออกไซดรอยละ 80 และกาซไนโตรเจนรอยละ 80 พบวาการใชกาซคารบอนไดออกไซด
กับผลพลับที่ยังไมสุกสามารถขจัดความฝาดไดโดยไมทําใหความนิ่มของผลพลับลดลงและชวยเพิ่มการประเมินทางประสาท
สัมผัสดีขึ้น นอกจากนี้มีรายงานวาวิธีที่ดีที่สุดในการกําจัดความฝาดคือการใชคารบอนไดออกไซดรอยละ 80 เปนเวลา 1-2 วัน 
สามารถเปลี่ยน soluble tannin ใหอยูในรูป insoluble tannin (Pasis, 2005)  

ซึ่งกระบวนการลดความฝาดของพลับโดยการใชกาซคารบอนไดออกไซดนั้นสามารถเรงการสราง acetaldehyde 
อยางรวดเร็ว ทําให soluble tannins รวมตัวกัน  (coagulate) ไดเปนโมเลกุลขนาดใหญและกลายเปน insoluble tannins ซึ่ง
ไมทําใหเกิดความฝาด (Testoni, 2002) แตในการลดความฝาดในปจจุบันนั้นทําโดยใส CO2 ในถุงพลาสติกที่มีพลับบรรจุอยู 
ซึ่งทําใหพลับเกิดรอยช้ําจากการวางซอนทับ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงไดศึกษาการใชกาซคารบอนไดออกไซดในตูปรับสภาวะ 
 
                                                           
1 คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 83 หมู 8 ถนนเทียทะเล แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150 
1 School of Bioresources and Technology, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, 83 Mu 8 Tientalya Rd., Thakam, Bangkhuntein, Bangkok 10150 
2 ศูนยการบรรจหุีบหอไทย สถาบันวิจยัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย เขตจตจุักร กรุงเทพ 10900 
2 Packaging Center of Thailand, Science and Technology  Research Institute of Thailand, Jatujak, Bangkok 10900 
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อุปกรณและวิธีการ 
เก็บตัวอยางพลับพันธุ P2 ที่สุกแกเต็มที่ (100% maturity) จากโครงการหลวงหวยน้ําขุน จังหวัดเชียงราย มาลางน้ํา

แลวผ่ึงใหแหง จากนั้นนําพลับใสถาดและเขาตูปรับสภาวะ ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เติมกาซคารบอนไดออกไซดความ
เขมขน 100% เขาตูปรับสภาวะขนาด 100×60×40 เซนติเมตร โดยวางแผนการทดลองแบบ Complete Randomized Design 
(CRD) ทดลอง 4 ซ้ํา และติดตามการเปลี่ยนแปลงเปนเวลา 24 และ 48 ชั่วโมง นอกจากนี้ไดศึกษาการรมพลับในถุงพลาสติก
รอน (polypropylene) และถังพลาสติก โดยวิเคราะหผลการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกายภาพ ไดแก ปริมาณแทนนิน สารฟ
นอลิก ปริมาณของแข็งที่สามารถละลายได คลอโรฟลล แคโรทีนอยด สีและความแนนเนื้อ จากนั้นวิเคราะหความแปรปรวน
ทางสถิติและความแตกตางทางสถิติของคาเฉลี่ยโดยวิธี Least Significant Difference (LSD) ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 
โดยใช SAS Program (1997)  

 
ผลและวิจารณ 

ผลการศึกษาการใชกาซคารบอนไดออกไซดในตูปรับสภาวะ พบวาการใชกาซคารบอนไดออกไซดไมมีผลตอการ
เปล่ียนแปลงคา L, a และ b โดยพลับที่รม CO2 นาน 24 และ 48 ชั่วโมง มีคา L เทากับ 57.1 และ 59.6 คา a เทากับ 18.97 
และ 16.70 สวนคา b เทากับ 46.17 และ 45.93 ตามลําดับ (Figure 1) เชนเดียวกันกับปริมาณคลอโรฟลลและแคโรทีนอยด ซึ่ง
ไมมีความแตกตางกับพลับที่ไมไดรม CO2 (control) โดยสอดคลองกับงานทดลองของ Salvador (2007) ที่พบวาการใช CO2 
95% ที่ 20 องศาเซลเซียล เปนเวลา 24 ชั่วโมง ไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของสีของพลับพันธุ Rojo Brillante  

ความแนนเนื้อ พบวาเมื่อใช CO2 นาน 24 และ 48 ชั่วโมง ไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลง โดยความแนนเนื้อของพลับที่
รม CO2 นาน 24 และ 48 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1.877 และ 2.356 kgf ตามลําดับ (Table 1) ซึ่งสอดคลองกับ Salvador (2007) 
ที่รม CO2 ไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงความแนนเนื้อในพลับ สวนปริมาณของแข็งที่สามารถละลายได พบวาการใช CO2 นาน 
24 และ 48 ชั่วโมง มีผลทําใหปริมาณของแข็งที่สามารถละลายไดไมมีความแตกตางกัน แตจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับพลับที่ไมได
รม CO2 (control) 

การเปลี่ยนแปลงปริมาณฟนอลลิก พบวาการใช CO2 มีผลทําใหปริมาณฟนอลลิกลดลง สวนการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณแทนนิน พบวาหลังจากรมกาซคารบอนไดออกไซดนาน 24 และ 48 ชั่วโมงแลวสามารถลดปริมาณแทนนินลงได โดย
ปริมาณแทนนินที่รม CO2 นาน 24 และ 48 ชั่วโมง เทากับ 4.27 และ 0.80 % ตามลําดับ ซึ่งการรม CO2 นาน 24 ชั่วโมง
สามารถลดความฝาดได เชนเดียวกันกับ Hribar และคณะ (2000) ที่ไดใช CO2 99.99% เปนเวลา 20 ชั่วโมง พบวามีปริมาณ 
acetaldehyde สูงสุด ซึ่งทําใหลดความฝาดของพลับได และการลดความฝาดของพลับนั้นเนื่องจาก CO2 ไปเรงการสราง 
acetaldehyde (Yamada และคณะ, 2002) ซึ่งแทนนินไปจับตัวกับ acetaldehyde ทําใหไดเปนโมเลกุลขนาดใหญและ
กลายเปน insoluble tannins ซึ่งไมทําใหเกิดความฝาด (Mccord, 2005)  

ในการศึกษาการลดความฝาดโดยใชถุงและถังพลาสติกพบวาสามารถลดความฝาดไดเทากับการใชตูปรับสภาวะ 
โดยในถุงพลาสติกที่ใช CO2 นาน 24 และ 48 ชั่วโมง มีปริมาณแทนนินเทากับ 6.1 และ 1.8 % ตามลําดับ สวนถังพลาสติกที่ใช 
CO2 นาน 24 และ 48 ชั่วโมง มีปริมาณแทนนินเทากับ 6.9 และ 2.2 % ตามลําดับ (Figure 2)  
 

สรุป 
การใชกาซคารบอนไดออกไซดความเขมขน 100% นาน 24 ชั่วโมง ในตูปรับสภาวะกับพลับพันธุ P2 สามารถลด

ปริมาณฟนอลลิก แทนนินและความฝาดของพลับได โดยที่ไมทําใหคุณภาพทางกายภาพและเคมีของพลับเปล่ียนแปลง และ
เมื่อเปรียบเทียบกับการทดลองการลดความฝาดในถุงและถังพลาสตกิที่ใชในปจจุบัน สามารถลดความฝาดไดเชนเดียวกันกับตู
ปรับสภาวะ แตอยางไรก็ตามทําใหพลับเกิดการทดทับกันทําใหเกิดรอยช้ําซึ่งไมเปนที่ยอมรับของตลาด นอกจากนี้การใช
ถุงพลาสติกทําให CO2 ภายในถุงลดลงซึ่งบางครั้งผลพลับยังคงฝาดอยูจึงตองเติม CO2 เพิ่มซึ่งส้ินเปลืองเวลาและแรงงานใน
การจัดการเปนอยางมาก 
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และเทคโนโลยีแหงประเทศไทยที่ไดใหการอนุเคราะหพลับพันธุ P2 และที่ไดใหคําปรึกษาและสนับสนุนทุนวิจัย 
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Figure 1  Appearance of a) persimmon (control), b) persimmon treated with CO2 for 24 h and c) persimmon  
                treated with CO2 for 48 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2  Tannin content of persimmon treated by CO2 in controlled cabinet, plastic bag and plastic bin. 
 
Table 1  Effect of CO2 on color, firmness, total soluble solid and tannin content in controlled cabinet. 

a, b, c Different superscripts in the same column indicated that means were significantly different (p<0.05) 
 
 
 
 
 

color Treatment L a b firmness (kgf) TSS(°Brix) tannin (%) 

control 58.1ab 19.67a 46.67a 2.167a 17.67a 16.02a 

treated CO2 24 h 57.1b 18.97a 46.17a 1.877a 21.67b 4.27b 

treated CO2 48 h 59.6a 16.70b 45.93a 2.356a 22.33b 0.80c 
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ผลของกรดอะซีติกและเอทีฟอนตอคุณภาพของพลับพันธุ P2 
Effect of Acetic Acid and Ethylene on Quality of ‘P2’ Persimmon  

 
ณัติฐพล ไขแสงศรี1 อรพิน เกิดชูชื่น1 ณัฏฐา เลาหกุลจิตต1 และ ศิริวรรณ ตั้งแสงประทปี2 

Kaisangsri, N.1, Kerdchoechuen, O.1, Laohakunjit, N.1 and Tungsangprateep, S.2 
 

Abstract 
 Quality improvement of persimmon ‘P2’ was investigated by applying acetic acid at 10% and ethylene as 
ethephon® at concentration of 10, 100, and 1,000 ppm.  Three stages of persimmon maturity were used; 1) green, 
2) green at 80%, and 3) yellow maturity.  Results showed that green mature persimmon responded more to 
ethylene than acetic acid.  Treating persimmon with ethylene may enhance shelf life compared to the control.  
Moreover, ethylene at 1,000 ppm may increase ripening of persimmon and enhance quality.  It was also found 
that color and carotenoids were increasing by ethylene, but phenolics, tannins and fruit firmness were low.  
Although ethylene at 1,000 ppm decreased astringency, fruit firmness (soften fruit texture) was decreased.  Using 
ethylene at 10 ppm resulted in color change, but firmness was not effected.  Ethylene at 10 ppm may also extend 
shelf life of treated persimmon. 
Keywords : tannins, phenolics, ethylene, ethephon 
 

บทคัดยอ 
การปรับปรุงคุณภาพของผลพลับพันธุ P2 โดยการใชกรดอะซีติกรอยละ 10 และเอธิลีนในรูปของเอทีฟอนความ

เขมขน 10 100 และ 1,000 พีพีเอ็ม ผลพลับที่ใชศึกษามีระยะสุกแก 3 ระยะ คือ 1) เขียว 2) เขียวรอยละ 80 และระยะ 3) 
เหลือง ผลการศึกษา พบวา พลับระยะเขียวตอบสนองตอเอทีลลีนมากกวาการใชกรดอะซีติก พลับที่ใชเอธิลีนสามารถเก็บ
รักษาไดนานกวา นอกจากนี้ยังพบวาการใชเอธิลีนเขมขน 1,000 พีพีเอ็ม สามารถเรงการสุกของผลพลับ และสงผลตอการ
เปล่ียนแปลงคุณภาพมากที่สุด โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของสี และปริมาณแคโรทีนอยดมีปริมาณเพิ่มขึ้น สวนปริมาณสารฟ
นอลิก ปริมาณแทนนิน และความแนนเนื้อพบวามีคาลดลง ถึงแมเอธิลีนเขมขน 1,000 พีพีเอ็มทําใหความฝาดของพลับลดลง 
แตทําใหผลพลับมีความแนนเนื้อลดลง (เนื้อสัมผัสนิ่มจนถึงเละ) ซึ่งการใชเอธิลีนความเขมขน 10 พีพีเอ็มสงผลใหมีการ
เปล่ียนแปลงสีของผล ในขณะที่เนื้อสัมผัสไมลดลงมากเทากับการใชเอธิลีนความเขมขนสูง รวมทั้งสามารถยืดอายุการเก็บ
รักษาของผลพลับได 
คําสําคัญ : แทนนิน ฟนอลิก เอธิลีน เอทีฟอน  
 

คํานํา 
พลับ (Diospyros kaki L.) เปนผลไมที่ไทยไดนําเขามาปลูกทางภาคเหนือของประเทศ ซึ่งพันธุที่ปลูกสวนใหญเปน

พลับพันธุ Xichu ที่เปนพลับฝาด แตผูบริโภคตองการพลับที่มีลักษณะที่หวานกรอบและไมฝาด ความฝาดของพลับเกิดจากสาร
แทนนิน (tannins) ที่อยูในFigureละลายน้ํา (soluble tannins) (Testoni, 2002) จึงมีการปรับปรุงคุณภาพผลพลับโดยมีวิธีการ
ลดความฝาดของพลับหลายวิธี เชน การใชแอลกอฮอล (Testoni, 2006) การใชกาซไนโตรเจนและสุญญากาศ (Akyildz et al., 
2004) การเก็บในที่เย็น (cold storage) (Del RÌo, 2004) การแชเยือกแข็ง (freezing) (Taira et al., 1998) การใชกาซ 
เอธิลีนและการใชกาซคารบอนไดออกไซด (Shimomura, 1997) ซึ่งวิธีการใชกาซเอทิลีนเปนวิธีที่นิยมนํามาใชลดความฝาดของ
พลับ เนื่องจากเปนวิธีที่สะอาดและลดความฝาดไดเร็วกวาวิธีอื่น ๆ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงศึกษาคุณภาพของพลับที่ผานการลด
ความฝาดโดยใชเอธิลีนในรูปของเอทีฟอนรวมกับการใชกรดอะซีติก 
 

                                                           
1 คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 83 หมู 8 ถนนเทียทะเล แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 
1 School of Bioresources and Technology, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, 83 Mu 8 Tientalya Rd., Thakam, Bangkhuntein, Bangkok 10150 
2 ศูนยการบรรจหุีบหอไทย สถาบันวิจยัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย เขตจตจุักร กรุงเทพ 10900 
2 Packaging Center of Thailand, Science and Technology  Research Institute of Thailand, Jatujak, Bangkok 10900 
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อุปกรณและวิธีการ 
นําผลพลับพันธุ P2 จากโครงการหลวงหวยน้ําขุน จังหวัดเชียงราย 3 ระยะสุกแก คือ 1) เขียว 2) เขียวรอยละ 80  และ 

3) เหลือง มาลางน้ําแลวผ่ึงใหแหง จากนั้นแชในกรดอะซีติกเขมขนรอยละ 10 และเอทีฟอนเขมขน 10, 100, 1,000 พีพีเอ็ม 
นาน 5 นาที ผ่ึงใหแหงใสถุงพลาสติก วางไวที่อุณหภูมิหองนาน 30 นาที หลังจากนั้นนําพลับออกจากถุงมาวางในตะกราไวที่
อุณหภูมิหอง วางแผนการทดลองแบบ RCBD (Randomized Complete Block Design) ทดลอง 4 ซ้ํา และติดตามการ
เปล่ียนแปลงวันที่ 3, 7 และ 11 โดยวิเคราะหผลการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกายภาพ คือ ปริมาณแทนนิน สารฟนอลิก 
ปริมาณของแข็งที่ละลายได คลอโรฟลล แคโรทีนอยด สีและความแนนเนื้อ วิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติและความ
แตกตางทางสถิติของคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 โดยใช 
SAS Program (1997) 

 
ผลและวิจารณ 

ผลการศึกษา พบวาพลับระยะเขียวตอบสนองของเอทีฟอนดีที่สุด เนื่องจากมีระยะเวลาในการเก็บรักษาไดมากที่สุด 
และการใชกรดอะซีติกเขมขนรอยละ 10 และเอทีฟอนเขมขน 10 100 และ 1,000 พีพีเอ็ม มีผลตอการปรับปรุงคุณภาพ สวน
การเปลี่ยนแปลงสีพบวาการใชกรดอะซีติกเขมขนรอยละ 10 และเอทีฟอนเขมขน 1,000 พีพีเอ็ม มีผลตอการเปลี่ยนคา L, a 
และ b ของพลับทั้ง 3 มากที่สุด (Table 1) โดยมีคา L ลดลงเชนเดียวกับปริมาณคลอโรฟลลที่พบลดลงแตปริมาณแคโรทีนอยด
เพิ่มขึ้น (Table 2) เนื่องจากเอธิลีนชวยเรงการสุกของผลไม ทําใหคลอโรฟลลเกิดการเสื่อมเสียพรอมทั้งเกิดการสูญเสียสีเขียว
และคาโรทีนอยดเพิ่มมากขึ้นทําใหพลับมีสีเหลืองและแดง (จริงแท, 2549)  

การเปลี่ยนแปลงปริมาณ tannins (Figure 1) หลังจากแชดวยกรดอะซีติกรอยละ 10 และ เอทีฟอนที่ความเขมขน
ตางกัน พบวาการใชกรดอะซีติกเขมขนรอยละ 10 และเอทีฟอนเขมขน 1,000 พีพีเอ็ม ทําใหปริมาณ tannins ลดลงมากที่สุด 
โดยพลับระยะเขียวมีปริมาณ tannins 1.94 mg/g ลดลงเหลือ 0.02 mg/g เชนเดียวกับปริมาณสารฟนอลิกที่มีปริมาณลดลง
จาก 0.2 mg/g เหลือ 0.003 mg/g ซึ่งสอดคลองกับงานทดลองของ Crisosto (1999) ที่พบวาการใชเอทิลลีน 10 พีพีเอ็ม 
สามารถลดความฝาดได 

ปริมาณของแข็งที่สามารถละลายของพลับทั้ง 3 ระยะเพิ่มขึ้นเมื่อใชเอทีฟอน โดยเอทีฟอนเขมขน 1,000 พีพีเอ็มมี
ปริมาณของแข็งที่สามารถละลายสูงที่สุด (Table 2) แสดงใหเห็นวาการใชเอทีฟอนสามารถเรงการสุกของผลพลับได แต
อยางไรก็ตามเอทีฟอนสงผลตอความแนนเนื้อ โดยพบวาหลังจากแชดวยกรดอะซีติกเขมขนรอยละ 10 และเอทีฟอนเขมขน 
1,000 พีพีเอ็ม ทําใหคาความแนนเนื้อลดลงจาก 3.98  เหลือ 0.4 kgf (Table 2) ซึ่งทําใหทําใหพลับนิ่มภายใน 3 วัน และพลับที่
ใชเอทีฟอนเขมขน 100 พีพีเอ็ม ทําใหผลพลับนิ่มลงภายใน 7 วัน สวนเอทีฟอนเขมขน 10 พีพีเอ็ม ทําใหพลับนิ่มภายใน 11 วัน 
มีคาความแนนเนื้อ 1.1 kgf (Table 1) อยางไรก็ตามพลับที่ไมไดใชเอทีฟอนพบวาความแนนเนื้อของพลับลดลงอยางชา ๆ  ซึ่ง
สอดคลองกับ Gonzalez et al. (2004) ที่พบวาเอทีฟอน 500 พีพีเอ็ม ทําใหความแนนเนื้อลดลง เนื่องจากเอทีฟอนสามารถ
ชวยเรงการสุกและมีผลตอการลดลงของ pectin จึงทําใหพลับนิ่มมากขึ้น (Trira et al., 1998) 
 

สรุป 
การแชพลับในกรดอะซีติกเขมรอยละ 10 และเอทีฟอนเขมขน 1,000 พีพีเอ็ม สามารถเรงการสุกของพลับ โดยมีผลตอ

การเปลี่ยนแปลงคาสี ปริมาณแคโรทีนอยดและปริมาณของแข็งที่สามารถละลายไดเพิ่มขึ้น สวนปริมาณคลอโรฟลล  
แทนนิน และสารฟนอลิกลดลง สามารถลดความฝาดลงได แตทําใหความแนนเนื้อของพลับลดลงไปดวย ซึ่งในพลับทั้ง 3 ระยะ 
พบวาพลับระยะสีเขียวตอบสนองตอเอทีฟอนมากที่สุด นอกจากนี้ยังพบวาการใชกรดอะซีติกและเอทีฟอนสงผลใหเปลือกของ
ผลพลับมีความแข็งและเหนียว ดังนั้นควรไมใหกรดอะซีติกและเอทีฟอนสัมผัสกับผลพลับโดยตรง 

 
คําขอบคุณ 

ขอขอบคุณมูลนิธิโครงการหลวงหวยน้ําขุน จังหวัดเชียงรายและศูนยการบรรจุหีบหอไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงประเทศไทยที่ไดใหการอนุเคราะหพลับพันธุ P2 และที่ไดใหคําปรึกษาและสนับสนุนทุนวิจัย 
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Table 1 Color of persimmon in three different stages treated by acetic acid and ethephon. 
 

L value a value b value Stages of 
persimmon 

maturity 
Treatment 

day 0 day 11 day 0 day 11 day 0 day 11 

Control 50.60de 50.30b 1.70 b 18.10cd 30.07 b 25.50opq 
10% acetic acid 39.80ijk 43.10de 1.70 b 13.07 k 30.07 b 50.70a 
10ppm ethephon 48.83e 56.10a 1.70 b 15.10 g 30.07 b 24.50q 
100ppm ethephon 42.40fgh 51.80c 1.70 b 9.70 pq 30.07 b 35.40k 

Green 

1000ppm ethephon 42.73fg 42.90de 1.70 b 12.41 l 30.07 b 46.60de 
Control 48.70e 57.90ab 5.63 a 14.00 i 39.03 a 28.40n 

10% acetic acid 38.13k 44.50efg 5.63 a 7.90 r 39.03 a 40.20hi 
10ppm ethephon 48.83hij 56.60ab 5.63 a 9.80 p 39.03 a 27.70n 
100ppm ethephon 51.20cd 46.30defg 5.63 a 13.60 j 39.03 a 31.00m 

80% Green 

1000ppm ethephon 41.70fghi 43.90g 5.63 a 12.73 kl 39.03 a 41.20h 
control 54.90ab 50.30bcdefg 5.73 a 15.70 f 43.47a 26.40o 

10% acetic acid 42.70fg 50.20bcdefg 5.73 a 12.60l 43.47a 44.50f 
10ppm ethephon 49.00e 52.10abcde 5.73 a 9.40q 43.47a 37.80j 
100ppm ethephon 43.60f 53.67abcd 5.73 a 20.10b 43.47a 39.70i 

Yellow 

1000ppm ethephon 43.33f 45.40efg 5.73 a 11.30 h 43.47a 45.80e 
a, b, c Different superscripts in the same column indicated that means were significantly different (p<0.05) 
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Table 2 Total soluble solids, firmness, chlorophyll and carotenoids of persimmon in three different stages treated  
 by acetic acid and ethephon. 
 

TSS 
(°Brix) 

Firmness 
(Kgf) 

Chlorophyll 
(mg/100g FW) 

Carotenoids  
(mg/100g FW) 

Stages of 
persimmon 

maturity 
Treatment 

day 0 day 11 day 0 day 11 day 0 day 11 day 0 day 11 
Control 8.0g 13.0j 3.98a 2.82a 0.046a 0.007bc 0.17de 0.29 

10% acetic acid 12.0de 28.0ab 3.98a 0.30fg 0.004 c 0.001h 0.30a 2.5 
10ppm ethephon 10.0f 14.0j 3.98a 1.10d 0.016 c 0.006cd 0.24a 0.90 

100ppm ethephon 10.0f 20.0hi 3.98a 0.43f 0.009bc 0.002gh 0.15de 0.90 
Green 

1000ppm ethephon 12.0de 24.0defg 3.98a 0.31fg 0.004 c 0.002gh 0.20cd 2.70 
Control 10.2f 20.0hi 3.41a 2.41b 0.046 a 0.004ef 0.12 e 0.36 

10% acetic acid 16.0a 26.0bcd 3.41a 0.20gh 0.006 c 0.001h 0.12 e 2.59 
10ppm ethephon 13.0bcd 20.3hi 3.41a 0.70e 0.013bc 0.001h 0.12 e 0.82 

100ppm ethephon 13.0bcd 19.3i 3.41a 0.30fg 0.015bc 0.002gh 0.12 e 1.02 
80% Green 

1000ppm ethephon 13.0bcd 25.7cde 3.41a 0.20gh 0.004 c 0.001h 0.12 e 2.68 
control 11.0ef 20.0hi 3.02a 1.91c 0.049a 0.008b 0.17de 0.29 

10% acetic acid 12.0de 28.0ab 3.02a 0.20hg 0.006c 0.002gh 0.30a 2.5 
10ppm ethephon 13.0bcd 23.0fg 3.02a 0.40f 0.009 c 0.005de 0.24a 0.90 

100ppm ethephon 13.0bcd 24.0defg 3.02a 0.40f 0.002 c 0.001h 0.15de 0.90 
Yellow 

1000ppm ethephon 13.6bcd 30.0a 3.02a 0.10h 0.006 c 0.001h 0.20cd 2.70 
a, b, c Different superscripts in the same column indicated that means were significantly different (p<0.05) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 Tannin content of persimmon treated by ethephon and acetic acid on a) green persimmon, b) 80% green  
                persimmon and c) yellow persimmon 
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การตอบสนองของดอกบัวมังคลอุบลที่ปกในสารละลายเอทิฟอน 
Response of hardy water lily (Nymphaea ‘Mungkala-ubon’) flower held on ethephon solution 

 
ภรณพรรณ เอี่ยมทิม1  ณ นพชัย ชาญศิลป2 ภูรินทร อัครกุลธร3 มัณฑนา  บัวหนอง1 และ เฉลิมชัย วงษอารี1 

Ieamtim, P.1, Chansilpa, N.2, Akkarakuntron, P.3, Buanong, M.1 and Wongs-Aree, C.1 

  
Abstract 

Nymphaea ‘Mungkala-ubon’, a hybrid hardy water lily, blooms in later morning and closes in the 
afternoon for only 3 days in general.  Holding ‘Mangkala-Ubon’ water lily in various concentrations of ethephon 
solution induced the floral senescences especially the flower held in over 500 ppm ethephon had only one day 
vase life.   Petal colour changed from orange-yellow to yellowish tones related to decreasing b Hunter scales and 
hue angles whereas sepal colour changed from brown-green to drying green that quickly lost the fresh weight.   
Furthermore, another senescence feature was twisting peduncle that flower could not hold on the up raise 
position.  Interestingly, ‘Mangkala-Ubon’ flower, however, held in 500 and 1,000 ppm had respiratory and ethylene 
production rates less than distilled water held flower (control). 
Keyword : Nymphaea ‘Mangkala-Ubon’, hardy water lily, ethephon, vase –life, floral senescence 
 

บทคัดยอ 
มังคลอุบล (Nymphaea ‘Mangkala-Ubon’) เปนบัวฝรั่งที่ดอกจะบานในตอนสายและดอกหุบในชวงบายของวัน 

ซึ่งปกติดอกมีอายุประมาณ 3 วัน การปกดอกบัวมังคลอุบลในสารละลายเอทิฟอนความเขมขนตางๆ ชักนําใหดอกบัวมังคล
อุบลเส่ือมสภาพอยางรวดเร็ว   ดอกที่ปกสารละลายเอทิฟอนความเขมขนสูงกวา 500 ppm มีอายุการใชงานเพียง 1 วัน   มีการ
เปล่ียนแปลงของสีกลีบดอกเร็วขึ้น โดยสีของกลีบดอกเปลี่ยนจากสีเหลืองอมสมเปนสีเหลืองออนซึ่งสัมพัทธกับคา b Hunter 
scales และคา hue angles ที่ลดลง   กลีบดอกนอกเปนสีเขียวอมน้ําตาลจะเปลี่ยนเปนสีเขียวเขมและแหง   โดยมีน้ําหนักสด
ลดลงอยางมาก   นอกจากนี้กานดอกยังบิดมวนทําใหดอกไมสามารถตั้งอยูในแนวตรงได   อยางไรก็ตามเปนที่นาสนใจวา
ดอกบัว มังคลอุบลที่ปกในเอทิฟอนเขมขน 500 และ 1,000 ppm มีอัตราการหายใจและผลิตเอทิลีนที่ต่ํากวาชุดที่ปกในน้ํากลั่น 
(ชุดควบคุม)   
คําสําคัญ : มังคลอุบล เอทิฟอน อายุการปกแจกัน การเสื่อมสภาพของดอก 

 
คํานํา 

มังคลอุบล (Nymphaea ‘Mungkala Ubon’) เปนบัวในกลุมอุบลชาติประเภทยืนตนหรือ ‘บัวฝรั่ง’ (hardy water lily) 
ปรับปรุงพันธุโดย ผศ.ดร.ณ นพชัย  ชาญศิลป (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ชลบุรี) ไดรับรางวัล Best New 
Hardy Waterlily 2004 ในการประกวดบัวโลกครั้งที่ 19 ณ สหรัฐอเมริกา กลีบเล้ียงปลายเรียวมีสีเขียวอมน้ําตาล  กลีบดอก
ซอนกันมากมีสีครีมอมแสด/เหลืองอมสม สวนอับเรณูกานอับเรณูและเกสรเพศเมียมีสีเหลือง และดอกมีกล่ินหอมออนๆ กาน
ดอกแข็งแรงเหมาะสําหรับพัฒนาทําเปนไมตัดดอก     แตอยางไรก็ตามโดยปกติดอกจะบานและหุบแคประมาณ 3 วัน  

เอทิลีนเปนฮอรโมนพืชชนิดเดียวที่อยูในรูปแกส   เซลลพืชและจุลินทรียสามารถสังเคราะหเอทิลีนได    โดยเอทิลีน
สามารถเรงการเสื่อมสภาพไดในดอกไมหลายชนิด (Yang  และ Hoffman, 1984)     ซึ่งอัตราการผลิตเอทิลีนนั้นมี
ความสัมพันธกับอายุของดอกไม โดยดอกไมที่มีการผลิตเอทิลีนมากมักจะมีอายุส้ันกวาดอกที่มีการผลิตเอทิลีนนอย (จริงแท, 

                                                           
1 สายวิชาเทคโนโลยหีลงัการเก็บเกีย่ว คณะทรพัยากรชีวภาพและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี กรุงเทพฯ 10150 

1 Division of Postharvest Technology, School of Bioresources and Technology, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok 10150 
2 คณะเกษตรศาตรบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ชลบุรี 20110 
2 Facuty of Agriculture at Bangpra, Rajamangala University of Technology Tawan ok, Chonburi 20110 
3 พิพิธภัณฑบัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธาน ี 12110 

3 The Lotus and Water Lily Museum Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thanyaburi, Phathunthani 12110 
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2550)  ดังนั้นในการทดลองนี้ตองการศึกษาผลการตอบสนองของดอกบัวมังคลอุบลที่ปกในสารละลายเอทิฟอน 
ซึ่งเปนปลดปลอยเอทิลีน ในความเขมขนตางๆ ซึ่งสามารถบอกไดวาเอทิลีนมีผลตอการเสื่อมสภาพของดอกบัวมังคลอุบลจริง 

 
อุปกรณและวิธีการ 

ทําการคัดเลือกดอกตูมพรอมบานของบัวมังคลอุบล (Nymphaea ‘Mangkala Ubon’) (Figure 1A) ใหมีความ
สมํ่าเสมอจากสวนในจังหวัดนครปฐม  โดยมีความยาวกาน 30-50 เซนติเมตร   นําดอกบัวมังคลอุบลมาตัดกานใตน้ําใหเหลือ
กานยาวประมาณ 15  เซนติเมตร  จากนั้นนําดอกบัวมังคลอุบลปกในขวด vial ที่บรรจุน้ํากลั่น (ชุดควบคุม) และเอทิฟอนความ
เขมขน 100 200 500 และ 1,000 ppm  เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธรอยละ 60-70 ภายใตแสง
จากหลอดฟลูออเรสเซนส นาน 12 ชั่วโมงตอวัน แตละชุดการทดลองมี 6 ดอก ทําการทดลอง 2 ซ้ํา ทําการตรวจวัดผลการ
ทดลองทุกวัน  โดยการวัดอัตราการหายใจและการผลิตเอทิลีน โดยเครื่อง gas chromatograph ยี่หอ Shimadzu รุน GC 8 A 
นําคาที่วัดไดไปคํานวณตามวิธีของ Kays (1991) อายุการปกแจกัน น้ําหนักสด การเปลี่ยนแปลงสีของกลีบดอกในสวนกลาง
ของดอกในระบบ hunter scales (โดยเครื่องวัดสี  Minolta Model DP- 301)  และอัตราการดูดน้ํา   โดยกําหนดใหดอกบัวมัง
คลอุบลหมดอายุการปกแจกันเมื่อมีอาการเหี่ยวของกลีบดอกและกลีบดอกมีสีเหลืองออน 
 

ผล 
1. การเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคของดอก 

โดยปกติกานดอกของบวัจะมีชองอากาศจาํนวนมากแทรกตัวอยูเพื่อลําเลียงอากาศและชวยพยุงดอกบัวในน้าํ ซึ่งมี
ปริมาตรประมาณครึ่งนึงของตัวกานดอก (Figure 1 C และ D)  ดอกบัวฝรั่งจะบานในตอนสายและดอกจะหุบในชวงบายของวันซึง่
มีอายุอยูไดประมาณ 3 วัน เมื่อดอกเกิดการเสื่อมสภาพพบวาดอกบานจะบานโดยไมมีการหุบของกลีบดอกอีกหรือดอกจะหุบ
โดยจะไมสามารถบานไดอีก บริเวณกลีบของดอกบัวจะมีสีเหลอืงออน กลีบดอกดานนอกจะเปลี่ยนจากสีเขียวอมน้ําตาลเปนสี
เขียงเขมมีลักษณะแหงเหมือนการขาดน้าํ เกดิการโคงงอของกานคอดอกโดยกานดอกจะโคงทําใหตัวดอกมุดตัวลงในทุกชุดการ
ทดลองแมจะปกในที่มืด (Figure 1 B) บริเวณกานดอกทีแ่ชในสารละลายเอทฟิอนจะเปนสีเหลือง เกิดการออนนุมของเนื้อเยื่อ
บริเวณปลายกาน  
 
2. ผลของเอทฟิอนตอการเปลี่ยนแปลงสีของกลีบดอก  

การใชเอทิฟอนมีผลตอการเปลี่ยนแปลงคาสี (คา L a* b* Hunter scales และ Hue angles) ของกลีบดอกของบัวมังคล
อุบล     โดยพบวาชุดควบคุม (น้ํากลั่น) มีการเปลี่ยนแปลงของคาสีนอยกวา และมีความแตกตางกับดอกบัวมังคลอุบลที่ปกในเอทิ
ฟอนที่ความเขมขน 100 200 500 และ 1000 ppm   โดยระดับความเขมขนของสารละลายเอทิฟอนทุกความเขมขนจะมีผลทําใหสี
ของกลีบดอกเปลี่ยนจากสีเหลืองอมสมไปเปนสีเหลืองออน สัมพันธกับคา L a* และ b* ของกลีบดอกดานในที่ลดลงอยางรวดเร็ว 
(Figure 2)  นอกจากนี้บริเวณกลีบดอกดานนอกจะเปลี่ยนจากสีเขียวเขมเปนเปนสีเขียวสวางขึ้นแตกลีบจะสูญเสียน้ําและมี
ลักษณะแหงกรอบ  
 
3. ผลของเอทฟิอนตอการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและอายุการปกแจกนั 

ดอกบัวมังคลอุบลที่ปกในเอทิฟอนความเขมขน 1,000 ppm มีการสูญเสียน้ําหนักสดสูงที่สุด รองลงมาคือ บัวมังคลอุบล
ที่ปกในเอทิฟอน ความเขมขน 500 200 100 ppm และน้ํากลั่น ตามลําดับ ดอกบัวมังคลอุบลมีอัตราการดูดน้ําโดยมีแนวโนม
คลายคลึงกันในทุกความเขมขน อัตราการดูดน้ําสูงที่สุดในวันแรก หลังจากนั้นลดลงโดยที่ดอกบวัที่ปกในน้ํากลั่นมีอัตราการดูดน้ํา
สูงที่สุด (Figure 3) ดอกบัวมังคลอุบลภายหลังจากการปกในเอทิฟอนที่ความเขมขน 200, 500 และ 1,000 ppm มีอัตราการหายใจ
สูงขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆ ชั่วโมง จนกระทั่งเสื่อมสภาพ สวนชุดที่ปกในเอทิฟอน ความเขมขน 100 ppm และปกในน้าํกลั่นมีอัตราการ
หายใจไมแตกตางกัน   สวนบัวในทุกชุดการทดลองมีอัตราการผลิตเอทิลีนสูงสุดในชั่วโมงที่ 9 หลังการปก โดยเฉพาะอยางยิง่
ดอกบัวที่ปกในน้าํกลั่น  (Figure 4)   ดอกบัวมงัคลอุบลที่ปกในน้ํากลั่นและในเอทฟิอนความเขมขน 100 200 ppm มีอายุการปก
แจกันไดนานที่สุด 3 วัน ในขณะที่ดอกบัวมังคลอบุลที่ปกในเอทิฟอน ความเขมขน 500 และ 1,000 ppm มีอายุการปกแจกันได
เพียง 1 วัน โดยมีลักษณะการเสื่อมสภาพคือ กลีบดอกดานในมสีีซีดจางลง กลีบดอกดานนอกจะเปลี่ยนจากสีเขมเขมเปนสีเขียว
สวาง เกิดการโคงงอของกานดอก 
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                       A      B                                     C                   D 
Figure 1 Changes in anatomical appearance of hardy water lily flower (Nymphaea ’Mangkala Ubon’) held on 

different concentrations of ethephon solution 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 Changes in petal colours (L, a* and b* hunter scales and hue angles) of hardy water lily flower 

(Nymphaea ‘Mangkala Ubon’) held on different concentrations of ethephon solution 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 Changes in fresh weight (left) and water uptake (right) of hardy water lily flower (Nymphaea ‘Mangkala 

Ubon) held on different concentrations of ethephon solution 
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Figure 4 Changes in respiration rates (left) and ethylene production rates (right) of hardy water lily flower 

(Nymphaea ‘Mangkala Ubon’) held on different concentrations of ethephon solution 
 

วิจารณผล 
การศึกษาผลของเอทิฟอนตอการเสื่อมสภาพของดอกบัวมังคลอุบล พบวาการปกดอกบัวมังคลอุบลในเอทิฟอนที่ความ

เขมขนตางๆ กัน มีผลทําใหอายุการปกแจกันของดอกบัวมังคลอุบลส้ันลง มีอัตราการผลิตเอทิลีนสูงขึ้นมีอัตราการหายใจที่
สูงขึ้นตลอดอายุการปกแจกัน เชนเดียวกับ Mario et al. (2007) อยางไรก็ตามเปนที่นาสังเกตวาดอกบัวที่ปกในสารละลายเอทิ
ฟอนความเขมขน 500 และ 1,000 ppm อัตราการผลิตเอทิลีนและการหายใจต่ํากวาดอกบัวที่ปกในน้ํากลั่น (Figure 4)  ซึ่งยังมี
ความนาสนใจในกลไกการควบคุมเมตาบอลิซึมของเอทิลีนความเขมขนสูงในดอกบัวมังคลอุบลตอไป       การปกดอกบัวมังคล
อุบลในสารกลุมปลดปลอยเอทิลีน พบวามีผลในการกระตุนใหมีการเปลี่ยนแปลงของสีกลีบดอกเร็วขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับชุด
ควบคุม (น้ํากลั่น) การเปลี่ยนแปลงสีของกลีบดอกเกิดขึ้นจากการสลายตัวของโปรตีนและกรดนิวคลีอิก (นิธิยา และดนัย, 
2537) สวน hue angles ที่มีคาเพิ่มสูงขึ้นซึ่งเปนการบอกถึงการเสื่อมสภาพของดอกบัวมังคลอุบล  เนื่องจากสารในกลุม
ปลดปลอยเอทิลีน จัดเปนสารที่กระตุนใหพืชเกิดการเสื่อมสภาพ เชน ดอกบัวหลวงบุณฑริก (Sucharit et al., 2006) เปนตน  
สุจริต และคณะ (2549) พบวา เอทิฟอนชักนําใหดอกบัวหลวงเสื่อมสภาพ กระตุนการดูดน้ําเพิ่มขึ้น โดยเอทิลีนชักนําใหน้ําหนัก
สดลดลง และยังไปลดอายุการปกแจกันอีกดวย (Sucharit et al., 2006)     
 

สรุป 
ดอกบัวมังคลอุบลที่ปกในสารละลายเอทิฟอนทําใหกลับดอกมีคา L a* และ b* hunter scales ลดลงอยางรวดเร็ว และ

ดอกมีอัตราการดูดน้ําลดลง   การปกในสารละลายเอทิฟอนความเขมขน 500 และ 1,000 ppm ทําใหดอกบัวมีอัตราการหายใจและ
การผลิตเอทิลีนต่ําลงแตมีอายุการปกแจกันไดเพียง 1 วัน โดยทําใหกลีบดอกดานในมีสีซีดจางลง เกิดการโคงงอของกานดอก 
ขณะที่ดอกบัวมังคลอุบลในน้ํากลั่นหรือเอทิฟอนความเขมขน 100 และ 200  ppm มีอายุการปกแจกัน 3 วัน 
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Effects of Simulated Transport Temperatures and Commercial Packaging on Quality and Shelf Life of 

Fresh-Cut Hybrid Netted Melon cv. ‘Kuylin’ 
 

ภูวนาท ฟกเกตุ1 เฉลิมชัย วงษอารี1 คิน เลย คู1 สมโภชน นอยจนิดา2 และ ศิริชัย กัลยาณรัตน1  
Fuggate, P.1, Wongs-Aree, C.1, Kyu, K.L.1, Noichinda, S.2 and Kanlayanarat, S.1  

 
Abstract 

Fresh-cut fruits and vegetables have a limited shelf life because of deterioration caused by 
spoilage microflora and physiological processes. Quality attributes and shelf-life of fresh-cut hybrid netted 
melon (Cucumis melo L. cv. ‘Kuylin’) during storage under transport temperatures conditions were 
investigated. Fresh-cut melons were packed in plastic trays and heat-sealed with plus-polyethylene 
terephthalate (P-PET) film, stored at different temperature conditions of 5, 5-10 (stored at 5oC for 2 days 
and then transferred to 10oC for 5 days) and 25oC for 7 days. When fresh-cut hybrid netted melon were 
stored in MAP for 7 days under low temperatures, the CO2 accumulated to 1.21, 1.93 and 2.25 kPa and O2 
depleted to 14.38, 12.52 and 12.96 kPa at 5, 5-10 and 10oC, respectively. The respiration quotient 
increased with storage duration. Ethanol content of fresh-cut hybrid netted melon stored at 5, 5-10 and 
10oC were low, but stayed highest when stored at 25oC. In addition, microbial population of all hybrids 
netted melon cubes were below the detection level of department of medical sciences standard and 
British Retail Consortium (BRC).  
Keywords : fresh-cut hybrid netted melon, transport temperatures, polyethylene terephthalate, microbial 
 

บทคัดยอ 
อายุการวางจําหนายผักและผลไมตัดแตงพรอมบริโภคคอนขางสั้น เนื่องมาจากการเนาเสียที่มีสาเหตุมาจาก

เชื้อจุลินทรียและกระบวนการทางสรีรวิทยา การศึกษาคุณภาพและอายุการวางจําหนายของแตงเมลอนตัดแตงพันธุ
ลูกผสม (พันธุกุยหลิน) ระหวางการเก็บรักษาในสภาพจาํลองอุณหภูมิระหวางการขนสง โดยนําชิ้นแตงเมลอนบรรจุลง
ในถาดพลาสติกและปดผนึกดวยฟลมพลาสตกิชนิดโพลีเอทิลีนเทอพาทาเลท ความหนา 60 ไมโครเมตร หลังจากนั้น
นําไปเก็บที่อณุหภูม ิ5, 5-10 (เกบ็ที ่5oC เปนเวลา 2 วัน แลวนํามาเก็บท่ี 10oC อีก 5 วัน) 10 และ 25oC เมื่อนําแตงเมลอน
ที่ตัดแตงและนําไปเก็บในสภาพบรรยากาศดัดแปลงที่อุณหภูมิต่ําเปนเวลา 7 วัน พบวามีการสะสมกาซคารบอนไดออกไซด 
1.21 1.93 และ 2.25 kPa และปริมาณออกซิเจนลดลงเหลอื 14.38 12.52 และ 12.96 kPa ที่อุณหภูม ิ5 5-10 และ 10oC 
ตามลําดับ สวนคา respiration quotient มแีนวโนมเพิม่ขึ้นตามระยะเวลาการเกบ็รักษา สําหรับการเกบ็รักษาทีอุ่ณหภมูิ 
5 5-10 และ 10oC พบวามกีารสะสมแอลกอฮอลคอนขางต่ํากวาการเกบ็รักษาที่อณุหภูม ิ25oC นอกจากนีย้ังพบวาปริมาณ
ของเชื้อจุลินทรียตางๆ ที่ตรวจพบต่ํากวาเกณฑมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตรการแพทย (สธ. 0524/5756-2536) และ 
British Retail Consortium (BRC)  
คําสําคัญ : เมลอนพันธุลูกผสมตัดแตง  อุณหภูมิระหวางการขนสง  โพลีเอทิลีนเทอพาทาเลท  เชื้อจุลินทรีย 
 

คํานํา 
การแปรรูปผักและผลไมพรอมบริโภคเปนที่นิยมของผูบริโภคในยุคปจจุบัน ในประเทศไทยการแปรรูปผักและผลไม

พรอมบริโภคเริ่มมีความสําคัญเพิ่มมากขึ้น (Rattanapanone et al., 2000) ผลิตผลตางๆ ที่ผานการแปรรูปจะมีการ
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เปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาอยางรวดเร็ว เนื่องจากเซลลของผลิตผลไดรับความเสียหายจากขบวนการแปรรูป อีกทั้งยังงายตอ
การเขาทําลายหรือการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียที่เกี่ยวของกับการเนาเสียและความปลอดภัยสําหรับการบริโภค โดยพบวา
อุณหภูมิเปนปจจัยที่สําคัญที่ควบคุมกระบวนการหายใจ เมแทบอลิซึม ปฏิกิริยาของเอนไซม การคายน้ํา และการเจริญเติบโต
ของเชื้อจุลินทรีย ซึ่งอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นทุก 10 องศาเซลเซียส มีผลทําใหอัตราการหายใจเพิ่มขึ้น 2-3 เทา (Wiley, 1994) 
O’Connor-shaw et al. (1994) ไดศึกษาการใชอุณหภูมิต่ําในการเก็บรักษาผลไมสดพรอมบริโภค 5 ชนิด คือ แตงเมลอน
พันธุฮันนี่ดิว กีวี มะละกอสุก สับปะรด และแคนตาลูป ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส พบวากีวีและมะละกอสุกพรอมบริโภค
สามารถเก็บไดนาน 2 วัน แคนตาลูปเก็บได 4 วัน สับปะรดเก็บได 11 วัน และแตงเมลอนพันธุฮันนี่ดิวสามารถเก็บไดนานถึง 14 
วัน นอกจากนี้การขนสงผลิตผลสดหรือผลิตผลสดแปรรูปพรอมบริโภคก็มีความสําคัญเชนเดียวกัน การขนสงที่เหมาะสมจะตอง
ทําการขนสงโดยรถที่ควบคุมอุณหภูมิและมีการหมุนเวียนอากาศที่ดี ตลอดจนจะตองมีการควบคุมอุณหภูมิในระหวางการเก็บ
รักษาดวย ก็เพื่อสนองความตองการของลูกคาในเรื่องคุณภาพ จึงมีการพัฒนาระบบขนสงโดยการควบคุมอุณหภูมิใหอยู
ภายใตอุณหภูมิที่เหมาะสม ตลอดจนระยะเวลาการปฏิบัติงาน (วิรัช และ ชัยพันธ, 2545) การจัดการอุณหภูมิใหเหมาะสมใน
ระหวางการขนสงและการจัดเก็บรักษาผลิตผลสดพรอมบริโภค จึงถือเปนส่ิงจําเปนเพื่อรักษาความสดและชะลอการเนาเสีย
ทางสรีรวิทยา งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาและจําลองระดับอุณหภูมิตางๆ ในระหวางการขนสงตลอดจนถึงการวางจําหนาย รวม
ภาชนะบรรจุที่ใชในทางการคาที่มีผลตอคุณภาพและอายุการวางจําหนายของแตงเมลอนตัดแตงพรอมบริโภค 
 

อุปกรณและวิธีการ 
ทําการคัดเลือกผลแตงเมลอนพันธุกุยหลิน (น้ําหนัก 1.2-1.5 ก.ก./ลูก) จากแปลงปลูกของเกษตรกรในจังหวัด

นครสวรรคที่ระยะ 42-43 วันหลังผสมเกสร (ขึ้นอยูกับชวงเวลาของการปฏิสนธิจนติดผล) ซึ่งเปนระยะที่เหมาะสมทางการคา 
เก็บเกี่ยวใหมีขั้วของผลและสวนของเถาแขนงติดอยู ตัดขั้วผลใหเปนรูปตัวที นําผลที่เตรียมเสร็จแลวขนสงมายังหองปฏิบัติการ 
สายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (วิทยา
เขตบางขุนเทียน) นําผลมาลางในสารละลายคลอรีนเขมขน 200 ppm เปนเวลา 10 นาท ี หลังจากนั้นนํามาปอกเปลือกและ
ควานเมล็ดออก แลวหั่นใหมีลักษณะเปนลูกเตาขนาด 2-3×3×3 เซนติเมตร ภายใตอุณภูมิ 10-13oC นําชิ้นแตงเมลอนน้ําหนัก
ประมาณ 280 กรัม มาบรรจุในถาดพลาสติกขนาด 12.5×17×3.5 เซนติเมตร ปดผนึกดวยความรอนดวยฟลมชนิดโพลีเอทิลีน
เทอพาทาเลท (P-PlusTM) ความหนา 60 ไมโครเมตร (คาอัตราการซึมผานของกาซออกซิเจนเทากับ 22,500 cc/m2/day และคา
อัตราการซึมผานของกาซคารบอนไดออกไซดเทากับ 44,000 cc/m2/day) ลักษณะภาชนะบรรจุแบบ rigid packaging แลว
นําไปเก็บที่อุณหภูมิ 5 5-10 (เก็บที่อุณหภูมิ 5oC เปนเวลา 2 วัน แลวนําไปเก็บที่อุณหภูมิ 10oC อีก 5 วัน) 10 และ 25oC (ชุด
ควบคุม) ความชื้นสัมพัทธรอยละ 90-95 เปนเวลา 7 วัน ทําการบันทึกผลการทดลองทุกวันดังนี้ ปริมาณ ethanol ภายใน
ภาชนะบรรจุ (โดย gas chromatography; Shimadzu รุน GC 8A), ปริมาณกาซ CO2 และ O2 ภายในภาชนะบรรจุ (โดย
OXYBABY®) respiration quotient (RQ) และ ปริมาณ total bacteria, yeast and molds, coliform, Salmonella spp. และ 
E. coli (โดยวิธี Dilution plate method บนอาหารสําหรับเชื้อจุลินทรียแตละชนิด) โดยวางแผนการทดลองแบบ Complete 
Randomized Design (CRD) แตละชุดการทดลองมี 4 ซ้ํา (ถาด) และวิเคราะหผลการทดลองดวยวิธี Duncan’s New Multiple 
Range Test ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 
 

ผลและวิจารณ 
Table 1 แสดงปริมาณของเชื้อจุลินทรียชนิดตางๆ ที่ตรวจพบในชิ้นแตงเมลอนตัดแตงพรอมบริโภคในขณะเก็บรักษา

ที่อุณหภูมิ 5 5-10 10 และ 25oC ตามลําดับ เชื้อแบคทีเรียทั้งหมดสามารถตรวจพบไดในวันที่ 2 ของการเก็บรักษาทุกอุณหภูมิ 
โดยการเก็บที่อุณหภูมิ 25oC (ชุดควบคุม) มีปริมาณ 4.28 log CFU/g.FW ซึ่งมีปริมาณมากกวาการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ํา
ระดับตางๆ เชื้อจุลินทรียประเภทยีสตและราไมสามารถตรวจพบไดในชวง 5 วันแรกของการเก็บรักษาในทุกอุณหภูมิ แตพบใน
ปริมาณ 2.81 และ 2.67 log CFU/g.FW ที่อุณหภูมิ 5-10 และ 10oC ตามลําดับ สําหรับเชื้อจุลินทรียที่กอโรคไดแก โคลิฟอรม, 
Salmonella spp. และ E. coli จากการทดลองพบวาในชวง 3 วันแรกของการเก็บรักษา สามารถตรวจพบโคลิฟอรมที่
อุณหภูมิ 25oC เพียงอุณหภูมิเดียวเทานั้น ซึ่งมีปริมาณ 1.17 log CFU/g.FW เนื่องมาจากหลังวันที่ 2 ของการเก็บรักษา แตงเม
ลอนตัดแตงพรอมบริโภคเกิดการเสื่อมสภาพและเนาเสีย สวนที่การเก็บรักษาที่อุณหภูมิระดับอื่นๆ ตรวจพบภายหลังชวงวันที่ 
5-7 ของการเก็บรักษา สวนเชื้อ Salmonella spp. และ E. coli  สามารถตรวจพบไดเฉพาะในวันสุดทายของการเก็บรักษา
เทานั้น โดยพบปริมาณเชื้อ Salmonella spp. เทากับ 1.05 1.57 และ 1.38 log CFU/g.FW การเปลี่ยนแปลงสภาพบรรยากาศ
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ภายในภาชนะบรรจุในระหวางเก็บรักษาที่อุณหภูมิตางๆ พบวาการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25oC (ชุดควบคุม) เขาสูสภาวะสมดุล
ภายในวันที่ 1 หรือ 2 ของการเก็บรักษา ในขณะที่การเก็บที่อุณหภูมิ 5-10 และ 10oC เขาสูสภาวะสมดุลในชวงวันที่ 3-4 ของ
การเก็บรักษา สวนการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5oC เริ่มเขาสูสภาวะสมดุลในวันที่ 5 ของการเก็บรักษา นอกจากนี้ยังพบวาในวัน
สุดทายของการเก็บรักษาทุกอุณหภูมิมีปริมาณ CO2 สูงที่สุด (Figure 1A) ซึ่งสอดคลองกับปริมาณ O2 ภายในภาชนะบรรจุที่มี
คาลดลงอยางตอเนื่อง (Figure 1B) อยางไรก็ตามที่ระดับ O2 ที่ต่ํากวารอยละ 0.2 จะทําใหเกิดการหายแบบไมใช O2 สงผลให
เนื้อเยื่อถูกทําลาย และมีการผลิตสารที่ทําใหเกิดการผิดปกติของรสชาติ และกลิ่น (Lee et al., 1995) จากการทดลองพบวา
ปริมาณ O2 ที่ต่ําและ CO2 ที่สูงขึ้นมีผลทําใหคา RQ เพิ่มสูงขึ้นมาก (Figure 1C) การที่มีคา RQ สูงแสดงใหเห็นวาชิ้นเมลอน
ตัดแตงมีการหายใจแบบไมใช O2 เกิดขึ้น (ดนัย, 2535) ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ Kader et al. (1989) ซึ่งพบวาเมื่อปริมาณ 
O2 ต่ําลง หรือ CO2 สูงขึ้น จะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการหายใจแบบใช O2 ไปเปนไมใช O2 ทําใหเกิดการสะสมของ ethanol 
และ acetaldehyde ซึ่งเปนสาเหตุของการเสียคุณภาพดานรสชาติและกลิ่นระหวางการเก็บรักษาผักผลไม สอดคลองกับ
ปริมาณแอลกอฮอลในภาชะที่เพิ่มสูงขึ้นในวันที่ 4 ของการเก็บรักษา (Figure 1D)  
 
Table 1 Changes in total bacteria, yeast and molds, coliforms, Salmonella spp. and E. coli population of fresh-cut  
      hybrid netted melon stored in MAP at 5, 5-10, 10 and 25°C, 95-98% RH for 7 days.  
  Numbers of microorganisms (log CFU/g fresh-cut weight) 
Microorganisms Temp (°C) Storage time (days) 

  1 2 3 4 5 6 7 
Total bacteria 5 nd 3.42b1/ 3.26b 3.53b 3.87b 4.14a 4.25a 
 5-10 nd 3.57b 3.49b 3.66b 4.21a 4.38a 4.53a 
 10 nd 3.31b 3.82b 4.07a 4.28a 4.46a 4.37a 
 25 nd 4.28a 4.47a - - - - 
Yeast and molds 5 nd nd nd nd nd nd 3.16b 
 5-10 nd nd nd nd nd 2.81a 4.03a 
 10 nd nd nd nd nd 2.67a 4.28a 
 25 nd nd nd - - - - 
Coliforms 5 nd nd nd nd nd nd 1.35a 
 5-10 nd nd nd nd nd nd 1.27a 
 10 nd nd nd nd 1.17 1.04 1.31a 
 25 nd nd 2.05 - - - - 
Salmonella spp 5 nd nd nd nd nd nd 1.05b 
 5-10 nd nd nd nd nd nd 1.57a 
 10 nd nd nd nd nd nd 1.38b 
 25 nd nd nd - - - - 
E. coli 5 nd nd nd nd nd nd nd 
 5-10 nd nd nd nd nd nd nd 
 10 nd nd nd nd nd nd 1.38 
 25 nd nd nd - - - - 
1/In rows, means (n=4) followed by different letters are significantly different to p < 0.05 by DMRT; nd = not detected; = not data 
(unacceptable or/and decay) 
 
 
 
 
 



280      ผลของอุณหภูมิในขณะการขนสงและบรรจุภัณฑ      ปที่ 40 ฉบับที่ 1 (พิเศษ) มกราคม-เมษายน 2552                     ว. วิทยาศาสตรเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 CO2 concentrations in the package headspace (A), O2 concentrations in the package headspace (B),  
         respiration quotient (C) and ethanol concentrations (D) of fresh-cut hybrid netted melon stored in MAP  
                at 5, 5-10, 10 and 25°C for 7 days, (I = SE). 
 

สรุป 
ความผันแปรของอุณหภูมิในขณะการขนสงและเก็บรักษา มีผลตอระยะเวลาในการเขาสูสภาวะสมดุลของสภาพ

บรรยากาศภายในภาชนะบรรจุ (Equilibrium Modified Atmosphere Packaging) และการเจริญเติมโตของเชื้อจุลินทรีย 
 

เอกสารอางอิง 
วิรัช มุกดา และชัยพันธ ลิมปวรรณ. 2545. สรางคุณคาผักดวยระบบหวงโซความเย็น. เคหะการเกษตร พิมพครั้งที่ 1. 
ดนัย บุณยเกียรติ และนิธิยา รัตนาปนนท. 2535. การปฏิบัติภายหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม. สํานักพิมพโอเดียนสโตร.   

146 หนา 
Kader, A. A., D. Zagory and E. L. Kerbel. 1989. Modified atmosphere packaging on fruits and vegetables. Critical 

reviews in Food Science and Nutrition. 42: 1542-1551. 
Lee, L., J. Arul, R. Lencki and F. Castaigne. 1995. A review on modified atmosphere packaging and preservation 

of fresh fruits and vegetables: physiological basis and practical aspects-part 1. Packaging Technol. Sci. 
8: 315-331. 

O’Connor-Shaw, R.E., R. Roberts, A.L. Ford and S.M. Nottingham. 1994. Shelf life of minimally processed 
honeydew, kiwifruit, papaya, pineapple and cantaloupe. J. Food Sci. 59(6), 1202-1206. 

Rattanapanone, N., C. Chongsawat and S. Chaiteep. 2000. Fresh-cut Fruits in Thailand. HortSci. 35: 1-4. 
Wiley, R.C. 1994. Introduction to minimally processed refrigerated fruits and vegetables. Minimally processed 

refrigerated fruits and vegetables. R.C. Weley (Ed.) Chapman & Hall Inc. USA. 1-14. 
 

 
 
 

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

0 1 2 3 4 5 6 7

Days after storage

Re
sp

ira
tio

n q
uo

tie
nt 

(R
Q)

5C

5-10C

10C

25C

(A) (B)

(C) (D)

0

0.05

0.1

0.15

0 1 2 3 4 5 6 7

Days after storage

Eth
an

ol 
co

nc
en

tra
tio

n (
um

ol.
kg

-1 .h-1 ) 5C

5-10C

10C

25C

0

1

2

3

4

0 1 2 3 4 5 6 7

Days after storage

CO
2 c

on
ce

ntr
ati

on
 (k

Pa
)

5C

5-10C

10C

25C

0

5

10

15

20

25

0 1 2 3 4 5 6 7

Days after storage

O 2
 co

nc
en

tra
tio

n (
kP

a)

5C

5-10C

10C

25C



Agricultural Sci. J. 40 : 1 (Suppl.) : 281-284 (2009)                        ว. วิทย. กษ. 40 : 1 (พิเศษ) : 281-284 (2552) 
 

อิทธิพลของแอลกอฮอล กรดอะซติิก แอสคอรบิค ซติริก และมาลิกตอคุณภาพของผิวเปลือกมังคุด 
Effect of Alcohol, Acetic, Ascorbic, Citric and Malic Acids on Quality of Mangosteen Peel 

  
นภาภรณ แซลี้1 ณัฏฐา เลาหกุลจติต1 อรพิน เกิดชชูื่น1 และ เบญจวรรณ ธรรมธนารกัษ2  

Sae-Lee, N.1, Laohakunjit, N.1 Kerdchoechuen, O.1, and Thumthanaruk, B.2 
 

Abstract  
Effect of alcohol, acetic, ascorbic, citric and malic acids at concentration of 5% (w/v) on quality changes 

of mangosteen’s peel was studied.  After soaking for 24 hours, results showed that mangosteen subjected with 
acetic acid has received the highest changes of color, firmness and weight loss. Mangosteen subjected with 
ascorbic and citric acids showed the minimal changes of quality.  Although soaking with ascorbic acid resulted in 
a high amount of phenolics and tannins of mangosteen peel compared with the control, mangosteen soaked with 
ascorbic acid could be kept and prolong the highest quality of treated peel.  However, soaking sample with 
alcohol solution had a good result of a decrease high amount of phenolics and tannins but the mangosteen 
resulted in rotting fruit of which could not be consumed. 
Keywords : mangosteen, organic acid, tannins, total phenolics 
 

บทคัดยอ 
 จากการศึกษาอิทธิพลของแอลกอฮอล กรดอะซิติก แอสคอรบิก ซิตริก และมาลิก เขมขน 5% (w/v) ที่มีตอคุณภาพ
ของผิวเปลือกมังคุด หลังจากแชมังคุดเปนเวลา 24 ชั่วโมง พบวา กรดอะซิติกทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดานสี ความ
แนนเนื้อ และการสูญเสียน้ําหนักมากที่สุด กรดแอสคอรบิก และกรดซิตริกสงผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผิวเปลือก
มังคุดนอยที่สุด การแชดวยกรดแอสคอรบิกทําใหปริมาณฟนอลิก และปริมาณแทนนินในผิวเปลือกมังคุดลดลงเมื่อเทียบกับ
มังคุดที่ไมไดผานการแช  นอกจากนี้กรดแอสคอรบิกยังสามารถรักษาคุณภาพของผิวเปลือกมังคุดไวไดดีที่สุด อยางไรก็ตาม
การแชมังคุดในแอลกอฮอลสงผลใหปริมาณฟนอลิก และแทนนินลดลงมากเมื่อเทียบกับมังคุดที่ไมไดผานการแช แตผลมังคุด
เกิดการเนาเสีย ไมสามารถนํามารับประทานได 
คําสําคัญ : มังคุด กรดอินทรีย แทนนิน ฟนอลิก 
 

คํานํา 
      มังคุด (Garcinia mangostana L.) ไดรับสมญานามวาเปน “ราชินีของผลไม” (Queen of fruits) เนื่องจากเนื้อดานใน
มีสีขาวนวล รสชาติดี หวานอมเปรี้ยวเปนที่ยอมรับของผูบริโภค (Yu et al., 2007) และนับเปนผลไมที่มีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย แตเปนผลไมที่มีอายุการเก็บรักษาส้ัน มักเกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน การแข็งของเปลือก และการ
เกิดสีน้ําตาล (browning) ซึ่งเปนลักษณะสําคัญตอการยอมรับของผูบริโภค (Dangcham et al., 2008; Teerachaichayut et 
al., 2007) การเกิดสีน้ําตาลนี้เนื่องมาจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารประกอบฟนอลซึ่งมีเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดส 
(polyphenol oxidase: PPO) และ เปอรออกซิเดส (peroxidase: POD) เปนตัวกระตุน วิธีหนึ่งซึ่งสามารถควบคุมการ
เกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาลไดโดยการยับยั้งหรือลดกิจกรรมของเอนไซม PPO และ POD คือ การปรับสภาพความเปนกรด-เบสของ
สารละลายดวยกรด (acidulent) (จริงแท, 2550) อนุวัตร และคณะ (2551) รายงานวาสารเคลือบผิวมีอิทธิพลสามารถชะลอ
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางกายภาพของมังคุดได Dangcham et al. (2008) รายงานวาการเก็บรักษามังคุดที่อุณหภูมิต่ํา
สามารถลดการแข็งของเปลือกมังคุดได การวิจัยครั้งนี้ศึกษาถึงอิทธิพลของการใชแอลกอฮอลและกรดอินทรียเพื่อชวยชะลอ 
และยับยั้งการแข็งของเปลือก การเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาล เพื่อยืดอายุการเก็บรักษามังคุดใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูบริโภค 
                                                           
1 คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 83 หมู 8 ถนนเทียนทะเล แขวงทาขาม เขตบางขุนเทยีน กรุงเทพ 10150 
1 School of Bioresources and Technology, King Mongkut’s University, 83 Mu 8 Tientalay Rd., Thakam, Bangkhuntein, Bangkok 10150  
2 คณะวทิยาศาสตรประยุกต มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื 1518 ถนนพิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800 
2 Faculty of Applied Science, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok,  1518 Piboonsongkram Rd. Bangseue, Bangkok 10800 
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อุปกรณและวิธีการ 
คัดเลือกมังคุดที่มีอายุ ขนาดผล และสีที่สมํ่าเสมอ นํามาแชในสารละลายของ 99% แอลกอฮอล และกรดอินทรีย 4 

ชนิด คือ อะซิติก แอสคอรบิก ซิตริก และมาลิก เขมขน 5% (w/v) เปนเวลานาน 24 ชั่วโมง จากนั้นนําขึ้นวางในตะกรา ผ่ึงให
แหง โดยมีมังคุดที่แชดวยน้ํากลั่นเปนตัวควบคุม (control) แลวเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 12 วัน ติดตามการ
เปล่ียนแปลงทางกายภาพ และเคมี ไดแก สี ความแนนเนื้อ การสูญเสียน้ําหนัก ปริมาณแทนนิน และปริมาณฟนอลิก ทุก 3 วัน 
(วันที่ 3 6 9 และ12)  
 

ผลและวิจารณ 
จากการศึกษาอิทธิพลของแอลกอฮอล และกรด 4 ชนิด ที่มีตอคุณภาพของผิวเปลือกมังคุด โดยการเปลี่ยนแปลงคาสี

ของเปลือกมังคุด พบวา คา L a และb ของเปลือกมังคุดที่แชในกรดอะซิติกมีคาสูงกวาการแชดวยสารละลายอื่น และสูงกวา
มังคุดตัวควบคุม แตคา L a และb มีแนวโนมลดลงเมื่อเก็บรักษานานขึ้น สวนการแชในแอลกอฮอล กรดแอสคอรบิก ซิตริก และ
มาลิก มีคา L a และb ใกลเคียงกัน และเมื่อเก็บรักษาเปนเวลา 12 วัน พบวาคาสีมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย เมื่อเทียบกับ
ตัวควบคุมที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สูงกวา (Figure 1a, b และc) จะเห็นวาแอลกอฮอล กรดแอสคอรบิก ซิตริก และมาลิก สามารถ
ชะลอการเปลี่ยนแปลงสีของเปลือกมังคุดได การเปลี่ยนแปลงดานเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนัก และ ความแนนเนื้อมีแนวโนม
ไปในทิศทางเดียวกัน (Figure 2a, b) คือ การแชมังคุดดวยแอลกอฮอลและกรดอะซิติก มีผลทําใหเปอรเซ็นตการสูญเสีย
น้ําหนัก และความแนนเนื้อสูงขึ้น สวนการแชมังคุดดวยกรดแอสคอรบิกและซิตริก สามารถลดเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนัก 
และความแนนเนื้อลงไดเมื่อเทียบกับตัวควบคุม สําหรับการเปลี่ยนแปลงปริมาณฟนอลิก และแทนนิน พบวา การแชดวยกรด
แอสคอรบิกทําใหปริมาณฟนอลิก และแทนนินในผิวเปลือกมังคุดลดลงมากที่สุด (Figure 2c, d) อาจเนื่องมาจากกรดเหลานี้
ยับยั้งเอนไซม PPO และ POD ได (จริงแท, 2550; Dangcham et al., 2008) อยางไรก็ตามการแชดวยแอลกอฮอลทําให
ปริมาณฟนอลิก และแทนนินลดลงมากที่สุด เมื่อเก็บรักษาเปนเวลา 12 วัน แตสงผลใหมังคุดมีคุณภาพทางกายภาพและเคมี
ของเปลือกและเนื้อต่ําลง ไมสามารถบริโภคได เนื่องจากแอลกอฮอลอาจจะกระตุนการเกิดปฏิกิริยา fermentation (จริงแท, 
2550)  
 

สรุป 
มังคุดที่แชดวยกรดแอสคอรบิก และซิตริก และเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง นาน 12 วัน มีคุณภาพทางกายภาพและเคมี

ดีกวาการแชดวยกรดมาลิก กรดอะซิติก และแอลกอฮอล โดยกรดแอสคอรบิก และซิตริกสามารถชะลอและยับยั้งการแข็งของ
เปลือก และยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาล อีกทั้งยังชวยยืดอายุการเก็บรักษาดีกวากรดมาลิก กรดอะซิติก และแอลกอฮอล 
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Figure 1 The color value a) L value, b) a value, and c) b value of mangosteen subjected with organic acid 
            and alcohol solution. 
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Figure 2 Phisical and chemical changes of mangosteen during storage a) weight loss (%), b) firmness (kgf),  
               c) total phenolics (%), and d) tannin (%). 
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ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบขี้เหล็กรวมกับการใชบรรจภุัณฑตอการควบคุมโรค 
แอนแทรคโนสของกลวยหอมทองในระหวางการเก็บรักษา 

Combined Effects of Crude Extracts from Cassia siamea Leaves and Packaging for Controlling 
Anthracnose Disease of Banana Fruits cv. Klai Hom Thong During Storage 

 

  อัจฉรา ฉัตรแกว1 ผองเพ็ญ จิตอารยีรัตน1 และ อภิรดี อุทัยรตันกิจ1 
Chatkaew, A1., Jitareerat, P.1 and Uthairatanakij, A1. 

 
Abstract 

Efficacy of crude extract from Cassia siamea leaves for controlling Colletotrichum musae, causal of 
anthracnose of banana, was studied. The mycelium and spore of pathogen was cultured on potato dextrose agar 
amended with the extract at concentrations of 0 (control), 500, 1,000, 5,000 and 10,000 ppm. The data showed 
that 10,000 ppm of the extract was the best concentration to inhibit the mycelial growth with the colony diameter of 
26.53 mm while the control was 49.35 mm, and also was the best to inhibit the conidial germination at 77.60%  
compared to the control. Effect of the extract, active packaging (AP) and polyethylene (PE) bag for controlling of 
anthracnose on banana fruits was investigated. The fruits were wounded and inoculated with the spore 
suspension of C. musae before treated with the extract and were packed in AP or PE bag (6 holes/bag). The 
treated fruits were kept at 13°C for 20 days and then transferred to the ambient temperature for 7 days. Disease 
severity of banana fruits treated with the extract and packed in AP bag were delayed and disease incidence was 
only 8%, followed by the fruits packed in AP and PE bag, respectively. Banana fruits treated with the extract and 
packed in PE bag had the highest disease incidence at 83%.  
Keywords : active packaging (AP), banana, Cassia siamea, Colletotrichum musae, polyethylene (PE) 
 

บทคัดยอ 
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบขี้เหล็กในการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum musae สาเหตุโรค

แอนแทรคโนสของกลวยหอมทอง โดยเลี้ยงเสนใยและสปอรเชื้อราบนอาหาร Potato dextrose agar (PDA) ที่ผสมสารสกัด
หยาบจากใบขี้เหล็กที่ความเขมขน 0 (ชุดควบคุม), 500, 1,000, 5,000 และ 10,000 ppm พบวาที่ความเขมขน 10,000 ppm 
ยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อราไดดีที่สุด โดยมีขนาดเสนผานศูนยกลางของโคโลนีเทากับ 26.53 มิลลิเมตร ในขณะที่ชุด
ควบคุมมีคาเทากับ 49.35 มิลลิเมตร และสามารถยับยั้งการงอกของสปอรเชื้อราไดดีที่สุดคือเทากับ 77.60% เมื่อเปรียบเทียบ
กับชุดควบคุม การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัด  ถุงแอ็คทีฟ (AP) และถุงโพลีเอทิลีน (PE) เพื่อควบคุมโรคแอนแทรคโนสบน
ผลกลวยหอมทองโดยการทําแผลบนผลและปลูกดวยสปอรของเชื้อรา  กอนทาดวยสารสกัดหยาบความเขมขน 10,000 ppm 
และบรรจุในถุง AP หรือ PE ที่เจาะรู (6 รู/ถุง) เก็บรักษาที่ 13°C นาน 20 วัน แลวยายมาวางที่อุณหภูมิหองนาน 7 วัน พบวา
กลวยหอมทองที่ทาดวยสารสกัดหยาบและบรรจุในถุง AP มีความรุนแรงของการเกิดโรคลดลงและมีการเกิดโรคเพียง 8% 
รองลงมาคือ กลวยหอมทองที่บรรจุในถุง APและ PE ตามลําดับ สวนกลวยหอมทองที่ทาดวยสารสกัดหยาบและบรรจุในถุง PE 
มีการเกิดโรคสูงที่สุดคือ 83%  
คําสําคัญ : ถุงแอ็คทีฟ กลวยหอมทอง สารสกัดหยาบจากใบขี้เหล็ก  Colletotrichum musae  ถุงโพลีเอทิลีน  
 

บทนํา 
  กลวยหอมทองเปนผลไมที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศไทยชนิดหนึ่ง เนื่องจากเปนผลไมที่ไดรับความ
นิยมบริโภคภายในประเทศและสงออกตางประเทศ ทั้งในเขตยุโรป อเมริกา และเอเชีย (เบญจมาศ, 2545) กลวยที่นิยมสงออก
ขายตางประเทศคือ กลวยหอมทอง กลวยหอมแกรนดเนน และกลวยไข (หนังสือพิมพเดลินิวส, 2551) แตกลวยหอมทองมักจะ

                                                           
1 สายวิชาเทคโนโลยหีลงัการเก็บเกีย่ว คณะทรพัยากรชีวภาพและเทคโนโลยี  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี กรุงเทพฯ 10150 
1Division of Posthavest Technology, School of Bioresources and Technology, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bongkok 10150 
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ประสบปญหาระหวางการขนสงที่สงผลกระทบตอการสงออก เนื่องจากวากลวยหอมทองมีเปลือกบาง ช้ํางาย และที่สําคัญคือ
การเกิดโรคหลังการเก็บเกี่ยวซึ่งโรคที่พบบอยคือโรคแอนแทรคโนสที่เกิดจากเชื้อรา C. musae ทําใหไมเปนที่ยอมรับของ
ประเทศปลายทาง การปองกันโรคแอนแทรคโนสทําไดโดยการแชผลกลวยหอมดิบในสารละลายบิโนมิล อิมาซาริล โปรคลอราซ 
หรือไธอะเบนดาโซล 500 ppm นาน 5 นาที (โชติชวง, 2540) ซึ่งการใชสารเคมีจะมีผลเสียตอสุขภาพของผูบริโภค ดังนั้นใน
ปจจุบันสารสกดัจากธรรมชาติจึงเปนทางเลือกหนึ่งที่สามารถนํามาใชไดเชน ฉวีวรรณ (2542) พบวาสารสกัดแมงลักคา
สามารถควบคุมโรคแอนแทรคโนสของกลวยหอมที่มีสาเหตุจากเชื้อรา C. musae ไดดี ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีเปาหมายที่จะ
ศึกษาสารสกัดจากพืชชนิดอื่นๆ ที่มีศักยภาพเชน ขี้เหล็กในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสในกลวยหอมทอง 
 

อุปกรณและวิธีการ 
1. การเตรียมสารสกัดหยาบจากใบขี้เหล็ก 
  นําใบขี้เหล็กสดลางใหสะอาดผึ่งจนแหงสนิทจํานวน 20 กรัม มาปนใหละเอียดแลว เติมเอทานอล 50% ปริมาตร 
150 มิลลิลิตร นําไปเขยาดวยเครื่องเขยาที่อุณหภูมิหองนาน 3 วัน กรองตะกอนออกและเพิ่มความเขมขนของสารสกัดใบ
ขี้เหล็กดวยเครื่องกลั่นระเหยสุญญากาศ (rotary vacuum evaporator) ที่ความดัน 45 mbar อุณหภูมิ 40°C  ความเร็วรอบ 
100 rpm จนกระทั่งไมมีตัวทําละลายระเหยออกมาอีก  เก็บสารสกัดในขวดสีชาที่อุณหภูมิ 4°C เพื่อรอการวิเคราะหตอไป 
 

2. การทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดหยาบจากใบขี้เหล็กตอการเจริญของเสนใยเชื้อรา C. musae 
  ใช Cork borers ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.5 เซนติเมตร ตัดบริเวณปลายเสนใยของเชื้อรา C. musae ที่มีอายุ 10 
วัน และนํามาวางบนอาหาร PDA   ที่ผสมสารสกัดหยาบจากใบขี้เหล็กที่ระดับความเขมขน 0 (ควบคุม) 500 1,000 5,000 และ 
10,000 ppm นําไปบมที่อุณหภูมิหองและบันทึกการเจริญของเชื้อรา โดยวัดขนาดเสนผานศูนยกลางของโคโลนี ทุกๆ วัน และ
บันทึกผลเปนมิลลิเมตร 
 
3. การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบขี้เหล็กตอการยับยั้งการงอกของสปอรเช้ือรา C. musae 
  เตรียมสปอรของเชื้อรา C. musae ใหมีความเขมขน 103 สปอร/มิลลิลิตร ดูดมา 0.1 มิลลิลิตร หยดลงบนหนาของ
อาหาร PDA ที่ผสมสารสกัดหยาบจากใบขี้เหล็กที่ระดับความเขมขน 0 (ควบคุม)  500  1,000,  5,000 และ 10,000 ppm ใช 
แทงแกวสามเหลี่ยมที่ฆาเชื้อแลวเกลี่ยใหสปอรกระจายตัวทั่วบนผิวอาหาร นําไปบมอุณหภูมิหองนาน 24 ชั่วโมง จากนั้นนับ
จํานวนสปอรที่งอกใตกลองจุลทรรศนและคํานวณกลับเปนเปอรเซ็นตการยับยั้งการงอกของสปอร 
 

4. การทดสอบสารสกัดหยาบจากใบขี้เหล็กรวมกับถุงรวมกับการใชบรรจุภัณฑในการควบคุมโรคแอนแทรคโนส
ของกลวยหอมทองระหวางการขนสงและการเก็บรักษา 
  นํากลวยหอมทองที่ไมมีตําหนิของโรคและแมลง  มาทําแผลที่กึ่งกลางผลกลวยหอมทองจํานวน 4 จุด ดวยไมจิ้มฟน
ที่ผานการฆาเชื้อ นําสปอรของเชื้อรา C. musae ความเขมขน 103 สปอร/มิลลิลิตร ปริมาตร 20 ไมโครลิตร เกลี่ยลงบน
บาดแผล บมผลกลวยนาน 10 ชั่วโมง จึงปายสารสกัดหยาบจากใบขี้เหล็ก (CE) ความเขมขน 10,000 ppm ลงบนบาดแผล
และบรรจุในถุง AP หรือ PE ขนาด 30x 23 เซนติเมตร สวนชุดควบคุมคือกลวยหอมทองที่บรรจุในถุง AP หรือ PE โดยบรรจุ
กลวยหอมทอง 4 ผล/ถุง จําลองการเก็บรักษาและขนสงที่อุณหภูมิ 13°C นาน 20 วัน จําลองการวางจําหนายที่อุณหภูมิ 25°C 
นาน 7 วัน บันทึกผลการเกิดโรคในวันที่ 0 5 10 15 20 และ 27 บันทึกเปอรเซ็นตการเกิดโรคในวันที่ 27 ของการเก็บรักษา วาง
แผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) แตละกรรมวิธีมี 4 ซ้ํา  วิเคราะหผลการทดลองโดยวิธีทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อม่ันที่ 95 เปอรเซ็นต 
 

ผลและวิจารณ 
1. ผลของสารสกัดหยาบจากใบขี้เหล็กตอการควบคุมเจริญของเสนใยและการงอกของสปอรเช้ือรา C. musae 
  เสนใยเชื้อรา C. musae มีการเจริญเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นเมื่อบมเปนเวลา 7 วัน โดยอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA 
ที่ผสมสารสกัดหยาบจากใบขี้เหล็กที่ระดับความเขมขน 0 (ควบคุม) 500 1,000 5,000 และ 10,000 ppm มีขนาดเสนผาน
ศูนยกลางของโคโลนีเฉล่ียเทากับ 49.35 44.6 43.88 31.93 และ 26.53 มิลลิเมตร ตามลําดับ (Figure 1A) พบวาการงอกของ
สปอรลดลงตามความเขมขนของสารสกัดหยาบจากใบขี้เหล็กที่เพิ่มขึ้น โดยสารสกัดหยาบจากใบขี้เหล็กที่ความเขมขน 500 
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1,000 5,000 และ 10,000 ppm สามารถยับยั้งการงอกของสปอรได 18.79 36.56 53.61 และ 77.60 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
(Figure 1B) สารสกัดหยาบจากใบขี้เหล็กที่ระดับความเขมขน 10,000 ppm สามารถชะลอการเจริญทางเสนใยและยับยั้งการ
งอกของสปอรเชื้อรา C. musae ได เนื่องจากวาใบขี้เหล็กมีองคประกอบของ chromone และ quinones ซึ่งมีฤทธิ์เปน 
antibiotic, antimicrobial และ anthelminthic (Chairungsi, 2006) และจากการศึกษาลักษณะโครงสรางของเสนใยภายใต
กลองจุลทรรศพบวาเสนใยของเชื้อราจะหงิกงอ กระจุกตัวหนาและไมแผกระจาย สวนการงอกของสปอรมีลักษณะที่หยิกงอ ไม
แตกแขนงสาขา (ไมไดแสดงผลการทดลอง) 
  
2. ผลของสารสกัดหยาบจากใบขี้เหล็กรวมกับบรรจุภัณฑในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของกลวยหอมทอง 
  ความรุนแรงของการเกิดโรคในกลวยหอมทองเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาในการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 13°C และวาง
จําหนายที่อุณหภูมิ 25°C พบวาการใชสารสกัดหยาบจากใบขี้เหล็ก (CE) ที่ความเขมขน 10,000 ppm รวมกับถุง AP 
(CE+AP) สามารถควบคุมความรุนแรงของโรคแอนแทรคโนสของกลวยหอมทองไดดีสุด โดยพบวามีขนาดของบาดแผลเทากับ 
2.60 มิลลิเมตร รองลงมาคือ ถุง AP (2.90 มิลลิเมตร) ถุง PE (3.87 มิลลิเมตร) และ ถุง CE+PE (5.54 มิลลิเมตร) ตามลําดับ 
(Figure 2A) สวนเปอรเซ็นตการเกิดโรคของกลวยหอมทองในวันสุดทายของการเก็บรักษา (27 วัน) พบวา กลวยหอมทองที่
บรรจุในถุง AP+CE มีเพียง 8% กลวยหอมทองที่บรรจุในถุง AP และ CE+PE มีเปอรเซ็นตการเกิดโรคเทากับ 25% และ 42% 
ในขณะที่ถุง PE มีการเปอรเซ็นตการเกิดโรคมากที่สุดคือเทากับ 83% (Figure 2B) การใชสารสกัดจากใบขี้เหล็ก (CE) รวมกับ
ถุง AP ชวยชะลอการเกิดโรคและความรุนแรงของการเกิดโรคแอนแทรคโนสไดดีที่สุด โดยพบวาการใชถุง AP ชวยเสริม
ประสิทธิภาพในการควบคุมโรค เนื่องจากการเก็บผลผลิตในถุง AP นับไดวาเปนวิธีการควบคุมสภาพบรรยากาศแบบหนึ่ง ซึ่ง
ภายในถุงมีการสะสมกาซคารบอนไดออกไซดในขณะที่กาซออกซิเจนภายในถุงจะถกูใชไปในกระบวนการหายใจ จึงมีผลชะลอ
การสุกของกลวยหอมทองได ซึ่งการที่ผลผลิตสุกชาลงจะมีผลชะลอการเสื่อมสลายของสาร antifungal compounds ภายใน
ผลผลิตดวย (Barkai, 2001) ในขณะที่ถุง PE ซึ่งเจาะรูจะมีการผานเขาออกของกาซ จึงทําใหกลวยหอมทองสุกเร็วขึ้น ดังนั้นจะ
เห็นวากลวยหอมทองที่เก็บรักษาในถุง PE และ CE+PE มีการเกิดโรคสูงกวากลวยหอมทองที่เก็บในถุง AP และ CE+PE   
 

สรุป 
  สารสกัดหยาบจากใบขี้เหล็กมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเสนใยและการงอกของสปอรของเชื้อรา C. 
musae ไดดีที่สุดที่ความเขมขน 10,000 ppm เมื่อใชสารสกัดหยาบจากใบขี้เหล็กรวมกับการใชถุง AP สามารถชะลอการเกิด
โรคแอนแทรคโนสของกลวยหอมทองไดดีและพบการเกิดโรคแอนแทรคโนสเพียง 8 % 
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Figure 1 Effect of Cassia siamea extracts on mycelial growth (A)  and conidial germination (B) on potato dextrose  
               agar amended with the extracts at concentration of 0, 500 1,000 5,000 and 10,000 ppm.                                                 
 

        (A)                                       (B) 
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Figure 2 Disease severity (A) and disease incidence (B) of banana fruits treated with Cassia siamea extract (CE)  
               before packed in AP or PE bag and bananas fruits packed in AP or PE bag only. The treated fruits were 
               stored at 13°C for 20 days and transferred to 25°C for 7 days. The disease incidence was recorded on 
               day 27 of storage. 
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ผลของสาร 1-MCP และน้ํายาปกแจกันตออายุการใชงานชอดอกกลวยไม Vascostylis Sakura 
Effects of 1-MCP and Vase Solution on Display Life of Vascostylis Sakura Inflorescence 

 
กุลนาถ อบสุวรรณ1 และ อภิรดี อทุัยรัตนกิจ 2 

Obsuwan, K.1 and Uthairatanakij, A. 2 
 

Abstract 
Vascostylis Sakura flower has sweet two tone colour, but it wilts sooner after harvesting. The objective of 

this research was to prolong the display life of inflorescence. Inflorescences were sorted in the same size and 
fumigated with 1-MCP at 250, 500 and 1000 ppb for 3 hr at 25˚C compared to untreated inflorescence (control). 
Thereafter, they were placed in vase solution containing 50 mg/l AgNO3 + 3 µM TDZ + 200 mg/l HQS + 2% 
sucrose at ambient temperature. 1-MCP fumigation at all concentrations significantly increased the display life 
when compared with untreated one (control). The display life of inflorescence fumigated with 1-MCP was the 
longest (26 days), whereas the display life of the control was only 14 days. However, there were not different in 
bud opening, water uptake and fresh weight change. 
Keywords : sucrose, vase solution, thidiazuron (TDZ) 

 
บทคัดยอ 

  ดอกกลวยไมลูกผสมสายพันธุ Vascostylis Sakura มีสีขาวขลิบชมพูออนหวาน โดยพื้นกลีบดอกมีสีขาวอมชมพู
ออน ขลิบสีชมพูเขมบริเวณขอบกลีบดอก เหมาะแกการนํามาใชเปนไมตัดดอก แตชอดอกภายหลังการเก็บเกี่ยวมักประสบ
ปญหาดอกยอยเหี่ยวอยางรวดเร็ว ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อยืดอายุการใชงานของชอดอกกลวยไมลูกผสมสายพันธุ 
Vascostylis Sakura โดยทําการคัดชอดอกใหมีความสม่ําเสมอกันแลวนําไปรมดวยสาร 1-MCP ความเขมขน 250 500 และ 
1000 ppb เปนเวลานาน 3 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เปรียบเทียบกับชอดอกที่ไมไดรมสาร จากนั้นนําชอดอกอกมา
ปกในน้ํายาปกแจกันที่มีสวนผสมของ 50 mg/l AgNO3 + 3 µM TDZ + 200 mg/l HQS + 2% sucrose จากการทดลองพบวา 
ชอดอกกลวยไมลูกผสมสายพันธุ Vascostylis Sakura ที่รมสาร 1-MCP ทุกระดับความเขมขนมีอายุการใชงานของดอก
กลวยไมนานกวาชอดอกที่ไมไดรมสาร โดยมีชอดอกที่ผานการรมสาร 1-MCP มีอายุการใชงานนานที่สุดเทากับ 26 วัน สวนชอ
ดอกชุดควบคุมมีอายุการใชงานเพียง 14 วัน แตอยางไรก็ตามการบานเพิ่มของดอกตูม อัตราการดูดน้ําและการเปลี่ยนแปลง
น้ําหนักสดไมมีความแตกตางกันทางสถิติระหวางชอดอกที่รมและไมไดรมสาร  1-MCP 
คําสําคัญ : น้ําตาลซูโครส น้ํายาปกแจกัน thidiazuron (TDZ) 
 

คํานํา 
ประเทศไทยเปนผูสงออกกลวยไมรายใหญทั้งในรูป ไมตน ตนออนและไมตัดดอก ในปจจุบันกลวยไมสกุลหวายมีการ

สงออกมากเปนอันดบัหนึ่ง อยางไรก็ตามการนําสายพันธุใหม ๆ สูตลาดการคาโลกมีความจําเปนอยางยิ่งเพื่อสรางความแปลก
ใหมแกลูกคา กลวยไมลูกผสมสายพันธุ Vascostylis Sakura ดอกมีโทนสีชมพูออนหวาน พื้นกลีบดอกมีสีขาวอมชมพูออน 
ขลิบสีชมพูเขมบริเวณขอบกลีบดอก แตชอดอกภายหลังการเก็บเกี่ยวมักประสบปญหาดอกยอยเหี่ยวอยางรวดเร็วทําใหมีอายุ
การใชงานที่ส้ัน ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิธีการยืดอายุการใชงานของชอดอกกลวยไมลูกผสมสายพันธุ 
Vascostylis Sakura ดวยสารรม 1-MCP รวมกับน้ํายาปกแจกัน 
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อุปกรณและวิธีการ 
ทําการเก็บเกี่ยวชอดอกกลวยไมลูกผสมสายพันธุวาสโคสไตลิสตซากุระ จากสวนเกษตรกรในเขตจังหวัดนครปฐม

ในชวงเชาโดยทําการคัดชอดอกใหมีความสม่ําเสมอกัน และขนสงดวยรถปรับอากาศมายังภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จากนั้นนําไปรมดวยสาร 1-MCP ความเขมขน 250 500 และ 1000 
ppb เปนเวลานาน 3 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เปรียบเทียบกับชอดอกที่ไมไดรมสาร หลังจากนั้นนําชอดอกออกมา
ปกในน้ํายาปกแจกันที่มีสวนผสมของ 50 mg/l AgNO3 + 3 µM TDZ + 200 mg/l HQS + 2% sucrose วางไวที่อุณหภูมิ 25 
องศาเซลเซียส และไดรับแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต ทําการบันทึกขอมูลทุกวัน ดังนี้ อัตราการดูดน้ํา (มิลลิลิตรตอวัน) การ
เปล่ียนแปลงน้ําหนักสดของชอดอก (กรัม/ชอ) การโคงงอของกานดอกยอย (เซนติเมตร) อัตราการบานของดอกตูม (เปอรเซ็นต) 
และอายุการใชงาน (วัน) โดยพิจารณาจากการหลุดรวงของดอกตูมและดอกบานตลอดจนการเหี่ยวของกลีบดอก 

 
ผลและวิจารณ 

              การรมชอดอกกลวยไม Vascostylis Sakura ดวยสาร 1-MCP ทุกทรีตเมนต สามารถยืดอายุการใชงานชอดอก
กลวยไมดีกวาชุดควบคุม (ไมไดรับการรม 1-MCP) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนทรีตเมนตที่ไดรับการรม 1- MCP 500 
ppb โดยพบวาชอดอกไมที่ไดรับการรม 1-MCP 1,000 ppb กอนนํามาปกในสารละลายปกแจกัน AgNO3 50 mg/L + 3 µM 
TDZ +  HQS 200 mg/L + Sucrose 2% มีอายุการปกแจกันนานที่สุด  คือ 26.2 วัน ในขณะที่ชอดอกไมที่ไมไดรมสาร 1- MCP 
กอนนํามาปกในสารละลายปกแจกัน  (ชุดควบคุม) มีอายุการใชงานเพียง 14.3 วัน (Table 1) ซึ่งสอดคลองกับการรมดอก
กลวยไมสกุลหวายขาวลูกผสมสายพันธุอรุณไวท พบวาการรมสาร 1-MCP ที่ความเขมขน 250 นาโนลิตร/ลิตร ทําใหชอดอก
กลวยไมสกุลหวายขาวลูกผสมสายพันธุอรุณไวท มีอายุการใชงานนานสุด 15 วัน เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่มีอายุการใช
งานเพียง 11 วัน (กุลนาถ และคณะ, 2550) 
 
Table 1  Effects of 1-MCP combined with vase solution on display life of Vascostylis Sakura inflorescence at 25°C 
  

 

1/   คาเฉลี่ยกํากับดวยตัวอักษรที่เหมือนกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติ   เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี  Duncan’s  New Multiple 
Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่น  95 % 
 
ชอดอกกลวยไมที่รมและไมไดรมสาร 1-MCP กอนนํามาปกแชในสารละลายปกแจกัน มีการบานของดอกตูมเพิ่มขึ้น และชอ
ดอกกลวยไมที่รมสาร 1-MCP เขมขน 500 ppb มีผลทําใหดอกตูมบานชากวาทรีตเมนตอื่น อยางไรก็ตามดอกตูมของทุกชุด
การทดลองสามารถบานไดถึง 100 เปอรเซ็นตในวันที่ 3 (Figure 1A) และชอดอกกลวยไมที่รม และ ไมไดรมสาร 1-MCP กอน
นํามาปกแชในสารละลายปกแจกันมีอัตราการดูดน้ําในทิศทางเดียวกันตลอดอายุการปกแจกัน โดยมีอัตราการดูดน้ําสูงสุดใน
วันที่ 4 ของการปกแจกัน และคอยๆ ลดลงจนสิ้นสุดการใชงาน (Figure 1B)  ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงน้ําหนักของชอดอก
กลวยไมในทุกทรีตเมนตมีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ โดยชอดอกกลวยไมที่รมสาร 1-MCP กอนนํามาปกแชในสารละลายปกแจกัน

ทรีตเมนต อายุการปกแจกัน
(วัน)1/ 

AgNO3 50 mg/l + 3 µM TDZ + HQS 200 mg/l + sucrose 2 %       
(ชุดควบคุมไมรม 1-MCP) 

14.3a 

รม 1-MCP ความเขมขน 250 ppb กอนยายไปปกในสารละลาย AgNO3 
50 mg/l + 3 µM TDZ + HQS 200 mg/l + sucrose 2 %   

24.8b 

รม 1-MCP ความเขมขน 500 ppb กอนยายไปปกในสารละลาย AgNO3 
50 mg/l + 3 µM TDZ + HQS 200 mg/l + sucrose 2 %   

19.5ab 

รม 1-MCP ความเขมขน 1,000 ppb กอนยายไปปกในสารละลาย  
AgNO3 50 mg/l +3 µM TDZ +  HQS 200 mg/l + sucrose 2 %   

26.2b 
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ทุกทรีตเมนต มีเปอรเซ็นตการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักสดนอยกวาชุดควบคุม (ไมไดรมสาร 1-MCP) แตไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (Figure 2A) และชอดอกกลวยไมมีการเสื่อมสภาพของชอดอกเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีอายุการใชงานเพิ่มขึ้น โดย
ชอดอกกลวยไมที่รมสาร 1-MCP ทุกระดับความเขมขนกอนนํามาปกแชในสารละลายปกแจกันมีการเสื่อมสภาพของชอดอก
นอยกวาชุดควบคุม (ไมไดรมสาร 1-MCP) แตไมมีแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (Figure 2B) อยางไรก็ตามชอดอก
กลวยไมในทุกทรีตเมนตมีความโคงงอของกานดอกยอยเพิ่มมากขึ้นตลอดอายุการใชงาน (Figure 3) โดยชอดอกกลวยไมที่รม
สาร 1-MCP กอนนํามาปกแชในสารละลายปกแจกันทุกทรีตเมนต มีความโคงงอของกานดอกยอยเพิ่มขึ้นนอยกวาชุดควบคุม 
(ไมไดรมสาร 1-MCP) แตไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับการทดลองของ ศิริพิมล หงสเหม และคณะ (2550) ชอ
ดอกกลวยไมมอคคาราที่รมสาร 1–MCP สามารถชะลอการเกิดสีน้ําตาลของดอกตูม และการหลุดรวงของดอกบาน รักษา
คุณภาพของชอดอกและมีอายุการใชงานนานกวาชุดควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  นอกจากนี้ชอดอกกลวยไมสกุลหวาย
ขาวลูกผสมสายพันธุอรุณไวทที่รมดวยสาร 1-MCP มีการเปลี่ยนแปลงของน้ําหนักสด และการดูดน้ํามากกวาชุดควบคุม (กุล
นาถ และคณะ, 2550) 

 

Figure 1 Bud opening (A) and water uptake (B) of Vascostylis Sakura inflorescence fumigated with 1-MCP at 0 
              (control), 250, 500 and 1000 ppb for 3 h then replaced in vase solution containing 50 mg/L AgNO3 + 3 µM  

                   TDZ + 200 mg/L HQS + 2% sucrose at 25˚C. 
 
. 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
Figure 2 Fresh weight (A) and floret senescence (B) of Vascostylis Sakura inflorescence fumigated with 1-MCP at  
              0 (control), 250, 500 and 1000 ppb for 3 h then replaced in vase solution containing 50 mg/L AgNO3 +  
      3 µM TDZ + 200 mg/L HQS + 2% sucrose at 25˚C. 
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Figure 3 Epinasty of Vascostylis Sakura inflorescence fumigated with 1-MCP at 0 (control), 250, 500 and 1000    
              ppb for 3 h then replaced in vase solution containing 50 mg/L AgNO3 + 3 µM TDZ + 200 mg/L HQS + 2%  
              sucrose at 25˚C. 

 
สรุป 

ชอดอกกลวยไมลูกผสมสายพันธุ Vascostylis Sakura ที่รมสาร 1-MCP ทุกระดับความเขมขนมีอายุการใชงานของ
ดอกกลวยไมนานกวาชอดอกที่ไมไดรมสาร โดยมีชอดอกที่ผานการรมสาร 1-MCP มีอายุการใชงานนานที่สุดเทากับ 26 วัน 
สวนชอดอกชุดควบคุมมีอายุการใชงานเพียง 14 วัน แตอยางไรก็ตามชอดอกที่รมสาร 1-MCP มีการบานเพิ่มของดอกตูม อัตรา
การดูดน้ํา และการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักสดไมมีความแตกตางกันทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับชอดอกไมไดรมสาร  1-MCP 
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ความเสียหายของเมล็ดถั่วเขียวที่มีผลตอผลผลิตถั่วงอก 
Seed Damage Affecting Bean Sprout Yield of Mungbean (Vigna radiate (L.) Wilzcek) 

 
สมฤดี มามีชัย1 วนัชัย จันทรประเสริฐ1* จวงจันทร ดวงพตัรา1  และ สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน2 

Mameechai, S.1, Chanprasert , W.1, Duangpatra, J.1 and Techapinyawat, S.2 
 

Abstract 
 Seed damage as affected by cylinder speed of thresher during mungbean seed production was 

detected by different testing methods. Bean sprout yield was also determined. A 3x3 factorial in RCB with 4 
replications (3 mungbean varieties and 3 threshing speeds) was employed in 2 field experiments conducted in 
2005 and 2006. The results revealed that increasing cylinder speed from 450 to 650 rpm caused a higher 
percentage of damaged seed and resulted in a lower bean sprout yield comparing to hand threshing. Seed 
damage and germination was not significanty different between varities. This findings suggest that threshing 
mungbean seed produced for bean sprout production should be handled with care. If thresher is used, cylinder 
speed should not be exceeded 450 rpm.  
Keywords : bean sprout, seed damage, germination, mungbean  
 

บทคัดยอ 
ศึกษาความเสียหายของเมล็ดถั่วเขียวอันเนื่องจากความเร็วรอบของเครื่องนวด   ดวยวิธีการตรวจสอบความเสียหาย

ของเมล็ดวิธีตาง ๆ รวมทั้งวัดผลผลิตของถั่วงอก โดยทดลองในแปลง 2 ป คือ 2548 และ 2549 วางแผนการทดลองแบบ 3x3 
factorial in RCB ทํา 4 ซ้ํา ใชถั่วเขียว 3 พันธุ และการนวด 3 วิธี ผลการทดลองพบวาการเพิ่มความเร็วรอบของเครื่องนวดจาก 
450 เปน 650 รอบตอนาที ทําใหเปอรเซ็นตเมล็ดเสียหายสูงขึ้น สงผลใหผลผลิตของถั่วงอกลดลงเมื่อเทียบกับการนวดดวยมือ 
แตไมพบความแตกตางระหวางพันธุ การศึกษานี้ชี้ใหเห็นวาการนวดเมล็ดในการผลิตเมล็ดพันธุเพื่อการเพาะถั่วงอก ควร
ดําเนินการดวยความระมัดระวัง หากใชเครื่องนวดไมควรใชความเร็วรอบเกิน 450 รอบตอนาที 
คําสําคัญ : ถั่วงอก ความเสียหายเชิงกลของเมล็ด ความงอก ถั่วเขียว 
 

คํานํา 
 ถั่วเขียวเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย ใชประโยชนไดหลายประเภท เชน ถั่วงอก วุนเสน ถั่งซีก และ
ผลิตภัณฑอื่น ๆ สําหรับถั่วงอกนั้นประเทศไทยมีความตองการเมล็ดพันธุถั่วเขียวเพื่อการเพาะถั่วงอกปละประมาณ 70,000 ตัน 
(ศูนยวิจัยพืชไรชัยนาท, 2544) เมล็ดถั่วเขียวที่ใชเพาะถั่วงอกสวนใหญยังมีปญหาดานคุณภาพเมล็ดพันธุ   (บุษบา, 2547)  
สาเหตุประการหนึ่งที่อาจมีผลตอคุณภาพของเมล็ดพันธุคือ  ความเสียหายเชิงกล (mechanical damage)  ซึ่งเกิดขึ้นใน
ระหวางขั้นตอนตางๆ  ตั้งแตการเก็บเกี่ยว  การนวด  และการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ ซึ่งเกี่ยวของกับปจจยหลายปจจัย เชน  
ชนิดของเมล็ด  ความชื้นเมล็ด  และความแรงของการตกกระทบ  ผลของความเสียหายของเมล็ดพันธุแบงได  2 แบบคือ  ผล
เสียหายที่ปรากฏในทันที   และผลเสียหายที่ไมปรากฏในทันที (วันชัย, 2542) จากการทดลองของศุภศักดิ์ และคณะ (2529) ซึ่ง
ศึกษาวิธีการนวดที่มีตอคุณภาพเมล็ดพันธุถั่วเขียว พบวา เมล็ดถั่วเขียวที่แกะดวยมือและทุบดวยไมจะมีความงอกของเมล็ด  ดี
สูงกวาเมล็ดที่นวดโดยใชรถย่ํา อยางไรก็ตามการศึกษาดานนี้ในถั่วเขียวยังมีนอยดังนั้นการศึกษานี้จึงวางแผนการทดลองเพื่อ
ศึกษาวิธีการนวด  และความเร็วรอบของเครื่องนวดตอความเสียหายของเมล็ดพันธุถั่วเขียว 3 พันธุที่มีขนาดเมล็ดเฉลี่ยแตกตาง
กัน  และศึกษาผลของความเสียหายตอผลผลิตถั่วงอก 
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อุปกรณและวิธีการ 

ศึกษาความเสียหายของเมล็ดถั่วเขียวที่ปลูกในฤดูแลง 2 ป คือ ป พ.ศ. 2548 และ 2549  ณ แปลงวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม  ปแรกปลูกวันที่ 7 สิงหาคม 2548  ไดแกพันธุ กําแพงแสน 2  
ชัยนาท 36  และ ชัยนาท 72 เก็บเกี่ยวฝกแกครั้งเดียวที่ 67 วันหลังปลูก คือวันที่ 13 ตุลาคม 2548 ปที่ 2 ปลูกวันที่ 16 มกราคม 
2549 ใชพันธุ กําแพงแสน 1  ชัยนาท 36  และ ชัยนาท 72 เก็บเกี่ยวฝกแกครั้งเดียวที่ 67 วันหลังปลูก คือวันที่ 24 มีนาคม 2549 
ใชระยะระหวางแถว 37.5 เซนติเมตร ระยะระหวางตน 20 เซนติเมตร ขนาดแปลงยอย 37.5 ตารางเมตร วางแผนการทดลอง
แบบ 3 x 3 factorial in RCB มี 4 ซ้ํา นวดเมล็ดที่ระดับความชื้นเมล็ดประมาณ 15 เปอรเซ็นตโดยเปรียบเทียบวิธีการนวด 3 วิธี 
คือ ใชไมทุบในถุงปาน กะเทาะเมล็ดดวยเครื่องนวดที่มีความเร็วรอบ 450 รอบตอนาที และ 650 รอบตอนาที เมล็ดที่ไดนําไป
ลดความชื้นใหเหลือประมาณ 10 เปอรเซ็นต  จากนั้นนําเมล็ดไปตรวจสอบคุณภาพ ไดแก การตรวจสอบความงอกของเมล็ด 
(ตามวิธีของ ISTA, 1999) ตรวจสอบความเสียหายของเมล็ดพันธุดวยวิธี fast green test โดยนําเมล็ดถั่วเขียว 50 เมล็ด/ซ้ํา หอ
เมล็ดดวยกระดาษเพาะที่ชุมน้ําทิ้งไว 24ชั่วโมง หลังจากนั้นนําเมล็ดไปแชในสารละลาย fast green  0.1 เปอรเซ็นต นาน 2 
นาที ประเมินผลโดยนับเมล็ดติดสีบนสวนของใบเลี้ยง) ตรวจสอบความเสียหายของเปลือกเมล็ดดวยวิธี chlorox test โดยใช
เมล็ด 100 เมล็ด/ซ้ํา แชในสารละลาย chlorox  นาน15 นาที นับเมล็ดที่ดูดน้ําและบวมพอง (จวงจันทร, 2529) ตรวจสอบความ
เสียหายโดยนับจํานวนเมล็ดเปลือกแตกราวดวยสายตา (visual damage) และการวัดผลผลิตถั่วงอก  โดยใชเมล็ดถั่วเขียว 100 
กรัม/ซ้ํา แชในน้ํา 6–8 ชั่วโมง  นําไปเพาะในกระถางปลูกตนไมพลาสติก สูง 22 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลาง 15 เซนติเมตรปด
ปากกระถางดวยฟองน้ํา รดน้ําวันละ 3–4 ครั้ง  เปนเวลา 3 วัน ชั่งผลผลิตถั่วงอกแสดงหนวยเปนกิโลกรัมถั่วงอกตอกิโลกรัม
เมล็ด 
 

ผลและวิจารณ 
ผลของการนวดเมล็ดที่มีตอความเสียหายเชิงกลในถั่วเขียว 3 พันธุ โดยวิธีตรวจสอบความเสียหายเชิงกลวิธีตาง ๆ 3 

วิธีไดแกการตรวจสอบเปลือกแตกราวดวยสายตา วิธี chlorox test (Table 1) และวิธี fast green test (Table 2)  ผลการ
ตรวจสอบดวยสายตาพบวาการนวดดวยวิธีทุบดวยถุงปาน  ทําใหเปลือกเมล็ดแตกราวต่ําสุดทั้ง 2 ฤดูคือ  2.5  และ  2.4  
เปอรเซ็นต  การนวดดวยเครื่องทําใหเมล็ดแตกราวเพิ่มขึ้น  โดยพบวาความเร็วรอบ 450 รอบตอนาทีทําใหเปลือกเมล็ดแตกราว
เพิ่มขึ้นเปน  5.0  และ  4.5 เปอรเซ็นตตามลําดับ  ขณะที่การนวดดวยเครื่อง 650 รอบตอนาที  ทําใหเมล็ดแตกราวสูงสุดคือ  
9.4  และ  10.2  เปอรเซ็นต  (Table 1)  ผลการทดสอบดวยวิธี  chlorox test  ซึ่งสะทอนความเสียหายที่สวนของเปลือกเมล็ด  
สอดคลองกับการตรวจสอบเปลือกแตกราวดวยสายตา  แตมีคาสูงกวา (Table 1)  แสดงใหเห็นวา  chlorox test   สามารถ
ตรวจสอบไดมีประสิทธิภาพดีกวาใชสายตา  สวนการตรวจสอบดวย  fast green test  (Table 2)  ซึ่งสะทอนความเสียหาย
เชิงกลที่เกิดกับสวนของใบเลี้ยง  พบวาผลการวิเคราะหทางสถิติสอดคลองกับเปอรเซ็นตเปลือกแตกราวและ  chlorox  ทั้งนี้การ
ตรวจสอบความเสียหายของเมล็ดทั้ง 3 วิธีสอดคลองกับผลการตรวจสอบความงอก  (Table 2)  กลาวคือการนวดดวยเครื่องทํา
ใหความงอกของถั่วเขียวลดลง  และลดลงอยางมีนัยสําคัญ  เมื่อนวดดวยเครื่องนวดที่ความเร็วรอบ 650 รอบตอนาที   ทําใหมี
ความงอกต่ําที่สุดทั้ง  2  ฤดู  คือ  95  เปอรเซ็นต  จากการนวดดวยวิธีทุบมีความงอกสูงถึง  99  เปอรเซ็นต  ทําใหเห็นความสํา
พันธวาการนวดที่รุนแรงขึ้นทําใหเมล็ดแตกราวมากขึ้น  ความเสียหายที่ใบเล้ียงสูงขึ้น  สงผลใหความงอกของเมล็ดลดลง  จาก
การทดลองในถั่วเหลืองของ  Paulsen  et al.  (1998)  พบผลในทํานองเดียวกัน  คือเมล็ดพันธุถั่วเหลืองมีเปอรเซ็นตการ
แตกหักเพิ่มขึ้น   จากความเร็วในการตกกระทบที่เพิ่มขึ้น  ทําใหเกิดการแตกราวของเปลือกเมล็ดเพิ่มมากขึ้น  เมื่อนําไปทดสอบ
ความงอกจึงปรากฏวาเปอรเซ็นตความงอกของเมล็ดลดลง  Vieira  et  al. (1994)  รายงานสอดคลองกันวา  ในขั้นตอนการ
ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุถั่วเหลือง  เมล็ดพันธุจะมีความงอกลดลงเนื่องจากความเสียหายเชงิกล  เมื่อนําเมล็ดพันธุถั่วเหลืองไป
เพาะจะมีความงอกต่ํา  มีตนกลาผิดปกติ  (abnormal  seedling )  และเมล็ดตาย  (dead  seed)  เปนจํานวนมาก  สําหรับ
การศึกษาในถั่วเขียว  บุษบา และคณะ. (2547)  พบวา  การใช  fast  green  ทดสอบความเสียหายของเมล็ดถั่วเขียวมีความ
สําพันธกับการงอกของเมล็ด  คือถาเปอรเซ็นตเมล็ดเสียหายมากจะมีความงอกต่ํา  นอกจากนี้การทดลองนี้ยังพบวา  วิธีการ
นวดที่แตกตางกันมีผลตอผลผลิตถั่วงอกทั้งป  2548  และ  2549  (Table 3)  โดยพบวาผลผลิตถั่วงอกต่ําลง  เมื่อการนวด
รุนแรงและมีความเสียหายเชิงกลสูงขึ้น  ซึ่งการใชเครื่องนวดที่ความเร็วรอบ  650  รอบตอนาที  ใหผลผลิตถั่วงอกต่ําที่สุดทั้ง 2 
ฤดู 
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Table 1 Effect of variety and threshing method on cracked seed (%) by visual damage test and damaged seed by  
chlorox test (%) of mung bean seed grown in rainy season 2005 and in dry season 2006.  

 
Threshing Cracked seed Average Chlorox test (%) Average 
method KPS2 CN36 CN72  KPS2 CN36 CN72  

 Rainy season 2005 
Beating 2.25       2.00       3.25       2.50*        4.00       7.00       3.00       4.67*        
450 rpm 3.75       5.50       5.75       5.50 b       16.00      18.00      18.00      17.33 b 
650 rpm 8.00 10.25      10.00      9.42 a       23.50      25.00      22.00 23.50 a 
Average **A 4.67     A 5.92     A 6.34      **A 14.50  A 16.67    A 14.33  

Threshing Cracked seed Average Chlorox test (%) Average 
method KPS1 CN36 CN72  KPS1 CN36 CN72  

 Dry season 2006 
Beating 2.00       2.50       2.75        2.42 c*      3.00       4.00       2.00       3.00 c* 
450 rpm 4.00       4.50       5.00       4.50 b       9.00       8.00       7.00       8.00 b 
650 rpm 11.00      9.75       9.75       10.17 a 14.00      17.50      12.00      14.50 a 
Average **A 5.67   A 5.58     A 5.83      **A 8.66   A 9.83     A 7.00  

  *   Mean values followed by the same lower letter are not significantly different at the probability 0.05 
** Mean values preceded by the same lower letter are not significantly different at the probability 0.05 
         
Table 2 Effect of variety and threshing method on damage seed (%) by fast green test and seed germination (%)          

of mung bean seed grown in rainy season 2005 and in dry season 2006 
 

Threshing           Fast green test  (%)                      Average                           Seed germination (%)           Average   
method          KPS2              CN36           CN72                               KPS2            CN36            CN72 

Rainy season 2005 
Beating           5.50                2.50             4.00         4.00 c*           99.00             99.50            98.50            99.00 a 
450 rpm        13.00             12.50            13.50       13.00 b            98.00             98.00            97.00            97.70 a 
650 rpm        19.00             23.50            20.50       21.00 a            96.50             96.00            93.05            95.30 b 
Average    **A12.50         A 12.84        A 12.67                           **A 97.80         A 97.80         A 96.3 
Threshing           Fast green test  (%)                       Average                         Seed germination (%)          Average   
method          KPS1             CN36             CN72                              KPS1           CN36           CN72 

Dry season 2006 
Beating          3.00                3.50             2.00          2.83 c*          100.00           99.50             99.00         99.50 a* 
450 rpm       10.50                9.50            11.50       10.50 b            98.50            97.00             98.00          97.80 b    
650 rpm       17.00              17.00           18.50       17.50 a             96.50            94.00             95.00          95.20 c 
Average **A 10.17              A10.0         A10.67                           **A 98.30        B 93.80         AB 97.3 
*   Mean values followed by the same lower letter are not significantly different at the probability 0.05 
** Mean values preceded by the same lower letter are not significantly different at the probability 0.05 
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Table 3  Effect of variety and threshing method on sprout yield (kg/kg seed) of mung bean seed grown rainy      
season 2005 and 2006. 

Threshing                                                  Sprout yield (Kg/kg seed)                                                    Average 
method                               KPS 2                            CN 36                                CN 72 
                                                                       Rainy season 2005  
Beating                              4.21                                5.27                                     5.45                            4.97 a* 
450 rpm                             4.13                                4.48                                     4.80                            4.47 a 
650 rpm                             3.72                                3.93                                     3.97                            3.87 b 
Average                          **B4.02                           A4.55                                  A4.74 
Threshing                                                  Sprout yield (Kg/kg seed)                                                    Average                                        
method                               KPS 1                            CN 36                               CN 72 
                                                                         Dry season 2006 
Beating                              5.08                                 5.50                                    5.47                            5.35 a* 
450 rpm                             4.29                                 4.13                                   4.85                             4.42 b 
650 rpm                             3.97                                 3.77                                   3.99                             3.91 c 
Average                      **A 4.45                              A 4.46                                 A 4.77 
*   Mean values followed by the same lower letter are not significantly different at the probability 0.05 
** Mean values preceded by the same lower letter are not significantly different at the probability 0.05 

 
สรุป 

 การนวดถั่วเขียวดวยเครื่องนวดที่ความเร็วรอบ 650 รอบตอนาทีทําใหเกิดความเสียหายเชิงกลมากกวาการนวดดวย
วิธีใชไมทุบ   และเครื่องนวดนวดที่ความเร็วรอบ 450 รอบตอนาทีซึ่งสงผลทําใหผลผลิตถั่วงอกต่ํากวา  การตรวจสอบเมล็ด
เสียหายเชิงกลดวยวิธี chlorox  test และ fast green test  มีความสอดคลองกันและสามารถใชตรวจสอบคุณภาพเมล็ดเพื่อ
การเพาะถั่วงอกได 
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ผลของ Sorbitol mannitol และ chitosan ตอการคลายการพักตัวของเมล็ดพันธุแฟง 
Effect of Sorbitol Mannitol and Chitosan on The Release of Wax Gourd Seed Dormancy 

                  
เดือนเต็ม ลอยมา1 ทรงศิลป พจนชนะชัย1 ภาณุมาศ ฤทธไิชย2 และศิรชิัย กัลยณารัตน1   

Loyma, D.1, Photchanachai, S.1, Ritthichai, P.2 and Kanyanarat, S.1  
 

Abstract 
 Studied effect of improvement of wax gourd seed that they have 19% of germination due to they were 

dormancy. Seeds were soaked in sorbitol and mannitol solutions at 0 0.25 0.5 and 1 M for 48 hours or chitosan 
solution at 0  0.4  0.8 and 1.6% and then dried to the initial moisture content. Seed germination was improved by 
0.8% chitosan, 0.25 M sorbitol and mannitol soaking solutions. Mannitol at 0.25 M had the highest percentage of 
germination and vigor, but it was not significantly different from the seeds soaked in sorbitol at 0.25 M. 
Keywords :  wax gourd seed, sorbitol, mannitol, chitosan 
 

บทคัดยอ 
 การศึกษาผลของการกระตุนการงอกของเมล็ดพันธุแฟงที่มีความงอก 19 เปอรเซ็นต เนื่องจากเมล็ดมีการพักตัว ดวย
การแชในสารละลาย sorbitol และ mannitol ที่ความเขมขน 0 0.25  0.5 และ 1 M เปนเวลา 48 ชั่วโมง สวนสารละลาย 
chitosan  ที่ความเขมขน  0  0.4  0.8  และ 1.6 เปอรเซ็นต เปนเวลา 1 ชั่วโมงกอนนําเมล็ดไปลดความชื้นใหเทากับความชื้น
เริ่มตน พบวา เมล็ดที่แชในสารละลาย chitosan ความเขมขน 0.8 เปอรเซ็นต สารละลาย sorbitol และ mannitol ความเขมขน 
0.25 M มีความงอกสูงกวาความเขมขนอื่น และเมื่อเปรียบเทียบชนิดของสารละลายพบวา สารละลาย mannitol ความเขมขน 
0.25 M ใหเปอรเซ็นตการงอกและความแข็งแรงของเมล็ดสูงสุดแตไมแตกตางกับเมล็ดที่แชในสารละลาย sorbitol ความเขมขน 
0.25 M 
คําสําคัญ : เมล็ดพันธุแฟง sorbitol mannitol chitosan 
 

คํานํา 
seed priming เปนขบวนการกระตุนการงอกของเมล็ดกอนปลูกโดยการแชเมล็ดในน้ํา (hydropriming) หรือแชเมล็ด

ในสารละลาย (osmopriming) ที่สามารถควบคุมการดูดน้ําของเมล็ดที่อุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสม (Bewley และ 
Black, 1982)  เมื่อนําเมล็ดมาปลูกและไดรับน้ําจะทําใหเมล็ดงอกไดเร็วขึ้นและไดตนกลาที่สมํ่าเสมอทั้งแปลง (Heydecker, 
1977) ซึ่งจะยังสงผลตอความสะดวกในการจัดการระบบการปลูกพืช เชน การใสปุย ใหน้ําและเก็บเกี่ยว สําหรับการทํา  
priming ในเมล็ดพันธุดวยสารอินทรียมีการวิจัยและรายงานมากขึ้นในปจจุบัน เนื่องจากการใชสารเคมีไมปลอดภัยตอส่ิงแวด 
ลอม และเปนอันตรายตอมนุษย ดังนั้นการใชสารอินทรียจึงไดรับความนิยมมากยิ่งขึ้น 

Sorbitol และ mannitol เปนสารธรรมชาติที่พบในผักและผลไม (ศกลวรรณ, 2548) สามารถชวยควบคุมการดูดน้ํา
ของเมล็ดใหชาลง โดยเพิ่มความหนืดของน้ําและชวยปองกันการสูญเสียน้ําตาลของเมล็ดได (Tonko, 2003) และยังมีการ
รายงานวา mannitol มีคุณสมบัติในการขจัดอนุมูลอิสระอีกดวย (Calcroft, 1999) สวนสารละลายไคโตซาน ซึ่งเปนวัสดุเหลือ
ทิ้งจากอุตสาหกรรมการสงออกกุง สามารถควบคุมการดูดน้ําและทําใหรอยละการงอกของเมล็ดเพิ่มขึ้น นอกจากนี้มีการ
รายงานการศึกษา   osmopriming   กับเมล็ดพืชที่สําคัญทางเศรษฐกิจหลายชนิด เชน   พริก   (Bradford  et al.,  1990) 
แตงกวา (Passam และ Kakouriotis, 1993) มะเขือเทศ (Cavallaro et al., 1994) เปนตน แมวานาฎญา (2548) รายงานวา
เมล็ดพันธุฟกเขียวซึ่งเปนพืชในกลุมเดียวกันสามารถคลายการพักตัวดวยการทํา hydropriming รวมกับการใหออกซิเจนเปน
เวลา  7 ชั่วโมง โดยทําใหความงอกเพิ่มขึ้นประมาณ รอยละ 50 และวิธีการนี้คอนขางยุงยากสําหรับเกษตรกร ในเมล็ดพันธุแฟง
ซึ่งมีปญหาการพักตัวเชนเดียวกันยังไมมีรายงานวิธีการที่ใหผลดี อีกทั้งยังขาดขอมูลยืนยันแนชัดถึงสาเหตุของการพักตัวของ
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เมล็ดพันธุพืชชนิดนี้ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อกระตุนการงอกและเพิ่มความสม่ําเสมอของเมล็ดพันธุแฟงโดยการทํา  
osmopriming ดวยสารอินทรีย และศึกษาการเปลี่ยนแปลงเอ็นไซมที่เกี่ยวของกับการการสะสมอนุมูลอิสระ เพื่อทราบขอมูล
พื้นฐานและสะดวกตอการนําไปประยุกตใชในระบบเกษตรอินทรียตอไป  

 
อุปกรณและวิธีการ 

นําเมล็ดพันธุแฟงพันธุผสมเปด จากเมล็ดพันธุตราสิงห   เก็บเกี่ยวชวงป พ.ศ. 2548 และมีความงอก 19 เปอรเซ็นต 
มาศึกษาการกระตุนการงอกของเมล็ดโดยวิธี seed priming โดยแชเมล็ดพันธุแฟงในสารละลาย  sorbitol และ mannitol 
ความเขมขน 0  0.25  0.5  และ 1 M เปนเวลา 24 ชั่วโมง สวนไคโตซานที่ความเขมขน 0   0.4   0.8 และ 1.6 เปอรเซ็นต  เปน
เวลา 1 ชั่วโมง กอนนําไปลดความชื้นใหเทากับความชื้นเริ่มตนประมาณ 6 เปอรเซ็นต โดยการผึ่งใหแหงบนกระดาษฟางที่
อุณหภูมิหอง เมื่อลดความชื้นเมล็ดพันธุแลวนํามาตรวจสอบเปอรเซ็นตความงอกของเมล็ด (Germination persentage) คา 
Days to emergence (DTE) ดัชนีการงอก (Germination index: GI)  และการเจริญเติบโตของตนกลา (seedling growth 
rate: SGR) 
 

ผลและวิจารณ 
เมล็ดพันธุแฟงที่แชในสารละลาย chitosan ที่ความเขมขน 0.8 เปอรเซ็นต มีเปอรเซ็นตความงอก (32.67 เปอรเซ็นต) 

และคา GI (2.75) สูงสุด ในขณะที่คา DTE และ SGR ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ในทุกความเขมขนในที่ทําการทดลอง 
(Table 1) ทั้งนี้อาจจะเนื่องจาก chitosan ที่ความเขมขน 0.8 เปอรเซ็นต ชวยในการ ควบคุมการดูดน้ําของเมล็ดจึงทําใหเมล็ด
ดูดน้ําไดเพียงพอตอการงอกซึ่งไมมากหรือนอยเกินไป แตอยางไรก็ตามที่ความเขมขน 1.6 เปอรเซ็นต มีเปอรเซ็นตความงอก
และความแข็งแรงลดลง ซึ่งอาจมีสาเหต ุจากสารละลายมีความหนืดมาก ทําใหอัตราการดูดน้ําชาเกิน ไป อีกทั้งความเขมขนสูง
ปริมาณ chitosan ที่ติดไปกับผิวเมล็ดมากกวาความเขมขนต่ํากวา เมื่อนําเมล็ดมาลดความชื้น ทําใหความหนาของ chitosan 
ที่เคลือบอยูที่ผิวจึงหนามากกวา ความเขมขนที่ต่ํากวา เม่ือนําามาเพาะจึงทําใหอัตราการดูดน้ําและออกซิเจนของเมล็ดจึง
ลดลงมากกวา ปริมาณน้ําและออกซิเจนจึงไมเพียงพอตอการงอกของเมล็ด (Michel, 1983)  ซึ่งสอดคลองกับการทดลองของ 
Photchanachai et al. (2006) พบวาเมล็ดพริกที่แชในสารละลาย chitosan ที่ความเขมขน 0.2-0.8 เปอรเซ็นต ทําให
เปอรเซ็นตการงอกเพิ่มขึ้นและที่ 0.8 เปอรเซ็นต มีเปอรเซน็ตการงอกมากที่สุด   

สวนเมล็ดแฟงที่แชในสารละลาย sorbitol ความเขมขน 0.25 M ทําใหเมล็ดงอกสูงสุด มีเปอรเซ็นตการงอก 45.33 
เปอรเซ็นต, คา SGR  8.13 และคา GI สูงสุด 3.07 (Table 2) ในทํานองเดียวกันสารละลาย mannitol  ที่ความเขมขน 0.25 M 
มีเปอรเซ็นตการงอก  41.33 เปอรเซ็นต และคา GI 3.11 สูงสุด (Table 3) และพบวาสารละลาย mannitol ทุกความเขมขน ให
เปอรเซ็นตความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดสูงกวา control ซึ่งสอดคลองกับการทดลองของ Passam et al. (1988) 
รายงานวา เมื่อนําเมล็ดพันธุเมลอนมาแชในสารละลาย mannitol ความเขมขน 0.5 M เปนเวลา 3 วัน ชวยใหเมล็ดมีความงอก
เพิ่มขึ้น ดังนั้นสารละลาย sorbitol และ mannitol ความเขมขน 0.25 M จึงนาจะเปนความเขมขนที่เหมาะสมตอการดูดน้ําของ
เมล็ดแฟง ทําใหเมล็ดไดรับน้ําที่เพียงพอตอกระบวนการงอกไมมากหรือนอยเกินไป  และอยางไรก็ตาม mannitol อาจจะมีผล
ตอขบวนการชีวเคมีบางอยางของเมล็ด เมื่อเพิ่มความเขมขนขึ้น เมล็ดยังคงมีการงอกเพิ่มขึ้นอยู และจากการทดลองจะเห็นได
วา แมเมล็ดมีการงอกเพิ่มขึ้นแตเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย แสดงวาเมล็ดนาจะมีสาเหตุของการพักตัวหลายแบบการรวมกัน 
กลาวคือมีเปลือกหนาและมีเยื่อหุมเมล็ดซึ่งจะไปจํากัดการเขาออกของน้ํา หรือมีสารยับยั้งการงอก ซึ่งเคยมีรายงานวาการพัก
ตัวของเมล็ดพืชตระกูลนี้เกิดจากหลายสาเหตุรวมกันจึงทําใหวิธี seed priming กระตุนการงอก อาจจะไมไดผลเทาที่ควร และ
สําหรับการวิจัยที่กําลังศึกษาตอไป คือตรวจสอบสาเหตุของการพักตัวที่แทจริง เพื่อเปนแนวทางในการประยุกตใชสําหรับการ
เพิ่มผลผลิตแฟงตอไป 
 
 
 
 
 
 
 



ว. วิทยาศาสตรเกษตร                     ปที่ 40 ฉบับที่ 1 (พิเศษ) มกราคม-เมษายน 2552                ผลของ Sorbitol mannitol และ chitosan       299 

Table 1 Germination percentage, days to emergence, seedling growth rate and germination index of primed wax  
 gourd seed with chitosan solutions. 

  Means in the same column followed by same letter are not significantly different by LSD at P=0.05 
 
Table 2 Germination percentage, days to emergence, seedling growth rate and germination index of primed wax  
 gourd seed with sorbitol solutions. 

  Means in the same column followed by same letter are not significantly different by LSD at P=0.05 
 
Table 3 Germination percentage, days to emergence, seedling growth rate and germination index of primed wax  
 gourd seed with mannitol solutions. 

  Means in the same column followed by same letter are not significantly different by LSD at P=0.05 
 
 

Solutions % Germination DTE SGR (mg/plant) GI 
Chitosan 0% 25.33b 5.67 10.30 2.07b 

Chitosan 0.4% 21.67b 5.43 9.47 2.09b 
Chitosan 0.8% 32.67a 5.52 9.20 2.75a 
Chitosan 1.6% 23.33b 5.77 6.77 2.00b 

Average 25.75 5.60 8.94 2.23 
F-test ** ns ns ** 
C.V.% 9.18 4.65 15.88 10.01 

Solutions % Germination DTE SGR (mg/plant) GI 
Sorbitol 0 M 31.33b 4.53b 6.30 2.54a 

Sorbitol 0.25 M 45.33a 4.83ab 8.13 3.07a 
Sorbitol 0.5 M 31.33b 5.54a 6.83 1.85b 
Sorbitol 1 M 37.33ab 4.70b 5.47 2.75a 

Average 36.33 4.90 6.68 2.55 
F-test * * ns ** 
C.V.% 12.71 9.48 20.49 10.33 

solutions % Germination DTE SGR (mg/plant) GI 
Mannitol 0 M 31.33 4.36 6.30 2.54b 

Mannitol 0.25 M 41.33 4.77 6.68 3.11a 
Mannitol 0.5M 39.33 4.80 8.20 2.97a 
Mannitol 1 M 38.00 5.06 8.17 2.76ab 

Average 37.50 4.75 7.34 2.845 
F-test ns ns ns * 
C.V.% 9.98 10.80 20.85 7.51 
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สรุป 
 การนําเมล็ดพันธุแฟงมาผานการทํา osmopriming โดยแชในสารละลาย chitosan sorbitol และ mannitol ที่ความ
เขมขนตางกัน พบวา เมล็ดที่แชในสารละลาย chitosan ความเขมขน 0.8 เปอรเซ็นต, สารละลาย sorbitol และ mannitol 
ความเขมขน 0.25 M ทําใหเมล็ดงอกสูงสุด และสารละลาย mannitol อาจจะมีผลตอขบวนการทางชีวเคมีบางอยางของเมล็ด
ได จึงทําใหเมล็ดที่แชในสารละลายทุกความเขมขนมีความงอกสูงกวาชุดควบคุม 
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Seed Weight Distribution of Different Crosses and Relationships between Seed Weight and 
Some Physical Characteristics of Oil Palm Seed (Elaeis guineensis Jacq.) 

 
Myint T. 1, Srikul S. 2, Chanprasert W. 1* and Jaithoeng A.2 

 
Abstract 

Physical characteristics are suspected as the factors related to dormancy breaking period and percent of 
germination. Distribution percentage of seed weight among crosses was different. Seed weighted within the range of 1.6–
3.1 g was the highest number in cross no. 23, 27, 37, 38, 40 and 46 and the range of 3.2-4.6 g weight, in cross no. 20 and 
35. The seed of 4.7-6.1 g was distributed ranging from 3 to 23%, while the seed of 6.2-7.6 g and 7.7-9.1 g were negligible, 
thus latter two weights were excluded in the study of physical characteristics. Shell and kernel weight and eccentricity 
value (seed shape) were found significantly different among crosses. Shell weight of cross no. 20 was the heaviest and 
significantly heavier than cross no. 23, 27, 38 and 46. Kernel weights from cross no. 20 and 35 were lighter and 
significantly lower than cross no. 27 and 46. Cross no. 20 was the highest eccentricity value. Comparing among seed 
weight ranges, the biggest seed used in this study had the heaviest in seed weight, shell and kernel weight, thickest in 
shell and more number in kernels. Physical characteristics of seed presented highly correlation with seed weight. Seed 
weight versus shell thickness, r = 0.865**, R2 = 0.748, versus shell weight, r = 0.990**, R2

 = 0.98, and versus kernel weight 
(g/seed), r = 0.867**, R2

 = 0.751. These results pointed out the relationships between seed weight and seed physical 
characteristics of different oil palm crosses. 
Keywords :  Elaeis guineensis, physical dormancy, physical characteristics, seed weight ranges, tenera crosses 
 

Introduction 
Palm oil is now the largest source of edible oil in the world (Pua and Davey, 2007). Biodiesel industry from crude 

palm oil (CPO) is taken into account as a national agenda since petroleum cost has affected the economics of the country. 
These favorable situations have been encouraging to expand the cultivation of oil palm. Normally, germinated tenera 
hybrid seed is used as a commercial planting material to establish the oil palm plantation. Oil palm seeds present 
difficulties in terms of germination due to a pronounced physical dormancy. Seed germination is difficult and requires 
lengthy    treatments. Many researchers have been trying to break the dormancy and to reduce the time to germination in 
many ways using with growth regulators, scarification and accelerated aging (Nagao et al., 1980; Nwankwo, 1981; Wan 
and Hor, 1983; Herrera et al., 1998; Murugesan et al., 2005).   

Seed weight is often related to germination percentage and mean germination time (Larsen and Andreasen, 
2004). Panyangnoi et al. (1997) stated in the dura oil palm seed, the relationships between seed weight and physical 
characteristics such as shell thickness, shell weight, kernel weight and number of kernel as well as germination response 
due to seed weight.  

Physical characteristics of oil palm seeds are considered herein as the factors related to dormancy breaking 
period and percent of germination. This study was carried out to investigate the seed weight distribution of different 
crosses and to identify the relationships between some physical characteristics of eight oil palm crosses (hybrids).  
 

Materials and Methods 
 This study was conducted in Surat Thani Oil Palm Research Center in May, 2008. Two factors factorial 
combination in CRD design with three replications in which five different seed weights ranging the seeds from 1.6-3.1 
g/seed, 3.2-4.6 g/seed, 4.7-6.1 g/seed, 6.2-7.6 g/seed and 7.7-9.1 g/seed referred to Panyangnoi et al. (1997) were 
assigned as factor A and eight local tenera crosses of cross no. 20, 23, 27, 35, 37, 38, 40 and 46, as factor B. Bunches of 
eight crosses were harvested on March-April, 2008 then oil palm seeds were separated from the fruits according to the 
seed processing procedure.  Air-dried seeds come from one bunch were recorded as one replication and grouped into 
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five categories. Seed physical characteristics of seed size (length, width, thickness), seed weight, seed volume, specific 
gravity, eccentricity (seed shape), shell thickness, shell weight, kernel weight and number of kernel were recorded in 
individual cross. The data were statistically analyzed by using IRRISTAT software. Mean separation was performed using 
with the Least Significant Difference (LSD) at 5% level.  
Seed size and seed shape (eccentricity) 

Three replications of 10 seeds each from each treatment combination were measured seed length (mm), width 
(mm) and thickness (mm) to describe the seed size and to calculate the seed shape which defines eccentricity by the 
following equation shown by Kuo (1989), in which the values closed to 0 refer spherical shape and the values closed to 1 
refer oblong or linear shape. 
 e = (a2-b2)0.5/a 

Where a is half the length of the longest axis, b is half the average of width and thickness and e is the eccentricity 
Seed weight and Seed volume 

Seed weight (g/seed) was determined through on three 10 seeds samples of replicates each. Three replications 
of 5 seeds each from each treatment combination were used to determine the seed volume (cm3/seed) by water 
displacement method.  
Specific gravity 
 Specific gravity (SG) was calculated by the formula: 
                        SG = seed density (SD) / water density 
           Where, SD = seed weight/ seed volume 
Shell thickness, shell weight, kernel weight and number of kernel 

Three replications of 5 seeds from each treatment were cracked then three cracked pieces in each seed were 
randomly taken to measure the shell thickness. It was then recorded shell weight, kernel weight and the number of kernel 
as well.  

Results and Discussion 
Distribution percentage of oil palm seed 

Distribution percentage of seed weight among crosses was found to be different (Figure 1). Among five seed 
weights categorized following by Panyangnoi et al. (1997), i.e. 1.6-3.1 g/seed, 3.2-4.6 g/seed, 4.7-6.1 g/seed, 6.2-7.6 
g/seed and 7.7-9.1 g/seed, the seeds in the latter two seed weights were found negligible, thus these two weights were 
excluded in the following study. Seed weight ranging between 1.6–3.1 g/seed was obtained the highest number of seeds 
in cross no. 23, 27, 37, 38, 40 and 46 in which cross no. 40 was about 82%, and to a lesser extent of cross no. 27, 36, 23, 
46 and 37, about 68, 67, 61, 46 and 41%, respectively. Cross no. 20 and 35 had the largest amount of their seeds in the 
3.2-4.6 g/seed range which contributed about 44% and 52%, respectively. The seed of 4.7-6.1 g/seed range was 
distributed in all crosses ranging from 3-23%. Corley and Tinker (2003) reported that there was variation in nut weight of 
different dura genotypes. African Dura nuts may be average 4g while Deli Dura nuts, 5-6 g. There was a very rare research 
with oil palm seed concerning with the seed weight. Panyangnoi et al. (1997) tested with dura oil palm seed and indicated 
that the largest number of seeds from the medium seed weight. Experiments on seed weight of some other seeds were 
also shown that variation in seed weight exists among cultivars within species in which Poa pratensis L. and Poa trivialis L. 
seeds were used (Churchill et al., 1997), among seed lots within cultivars in which turfgrass cultivars were used (Christians 
et al., 1979). In this study, the largest number of seed varied from the ranges of seed weight according to cross. It would 
be the crosses used come from different parents which generated from different genotypes.  
 
Some physical characteristics of oil palm seed among seed weight ranges and among crosses 

Some physical characteristics, i.e. shell weight, kernel weight and eccentricity were found to be   significantly 
different among crosses, while seed weight, shell thickness and number of kernel was not significantly different (Table 1). 
In seeds of eight oil palm crosses, cross no. 20 showed a heaviest shell weight (3.14 g/seed) and significantly heavier than 
cross no. 23, 27, 38 and 46 while cross no. 35, 37 and 40 were not significantly different with the cross no. 20 whilst cross 
no. 46 was the lightest (2.56 g/seed). Kernel weights of cross no. 20 and 35 were lightest but no significant differences 
were found when compared with cross no. 23, 37, 38 and 40 however these crosses were significantly lower than cross no. 
27 and 46. The cross which had heavier in shell weight was lighter in kernel weight. Considering the response of kernel 
weight to germination, Nwankwo and Krikorian (1982) pointed out that the size of oil palm kernel could not be directly 
correlated with germination. Shell weight may therefore contribute to more or less to the germination.  The eccentricity 
value was highest in cross no. 35 and lowest in cross no. 20 this means cross no. 35 was likely to be more oblong shape 
when compared with cross 20. This may be due to the crosses produced from different genes of their parents which may 
influence on type of frond canopy and orientation of the bunch that in-turn affect the fruit separation.  
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Within each cross a comparison was also made between the physical characteristics from small to large seed 
groups. Except in the eccentricity value which showed no significant differences between the seed weight ranges, the 
biggest seed (4.7-6.1 g/seed) used in this study had the heaviest in seed weight, shell and kernel weight, highest in seed 
volume, thickest in shell and more number in kernel followed by 3.2-4.6 and 1.6-3.1 g/seed, respectively (Table 1). As 
described by Panyangnoi et al. (1997), the maximum germination was observed in the medium seed weight but not in the 
smallest and largest. This may be due to the larger ratio of shell thickness as well as more number of kernels in the largest 
seed and small reserved food in the smallest seed which could restrict the germination of oil palm seed. In the study of 
Milberg et al. (1996), it was found that medium weight seeds germinated faster than both lighter and heavier seeds in one 
population whereas in another population the medium weight seeds had the slowest germination. Weis (1982) also 
reported in Mirabilis hirsute seed that heavy seeds germinated more slowly than light seeds.     

 

       

       

    
Figure 1  Distribution (%) of eight crosses of oil palm seed among five ranges of seed weight, i.e. 1.6- 3.1 g/seed, 3.2-4.6 

g/seed, 4.7-  6.1 g/seed , 6.2-7.6 g/seed and 7.7-9.1 g/seed.  
Table 1 Some physical characteristics of oil palm seed from different seed weight ranges and different crosses. 

treatment eccentricity seed 
weight 

(g/seed) 

seed 
volume 

(cm3/seed) 

shell 
thickness 

(mm) 

shell weight   
(g/seed) 

kernel weight 
(g/seed) 

kernel weight 
(g/kernel) 

no.of 
Kernel 

cross                 
       cross 20 0.612     d  4.07   a  3.48   a  2.57   a 3.14     a 0.926    c 0.690   d  1.33   a 
       cross 23 0.710     abc  3.83   a  3.30   a  2.24   a 2.77     bc 1.05      abc 0.874   abcd  1.27   a 
       cross 27 0.732     ab  3.92   a  3.44   a  2.32   a 2.78     bc 1.15      ab 0.956   ab  1.20   a 
       cross 35 0.773     a  3.93   a  3.46   a  2.45   a 3.02     ab 0.911    c 0.780   bcd  1.20   a 
       cross 37 0.713     abc  4.07   a  3.37   a  2.39   a 3.04     ab 1.03      abc 0.919   abc  1.20   a 
       cross 38 0.671     bcd  3.90   a  3.34   a  2.14   a 2.81     bc 1.09      abc 0.735   cd  1.44   a 
       cross 40 0.750     ab  3.89   a  3.21   a  2.25   a 2.89     ab 1.002    bc 0.773   bcd  1.29   a 
       cross 46   0.631     cd  3.77   a 3.19    a   2.33   a 2.56     c 1.21      a 1.04     a  1.18   a 

LSD 0.05 0.087 ns ns ns 0.263 0.185 0.185 ns 
seed weight (g/seed)                 
1.6 – 3.1  0.708   a 2.57   c  2.26   c 2.01   c 1.80   c 0.771  c 0.744  b 1.04   c 
3.2 – 4.6  0.713   a 3.93   b 3.26   b 2.35   b 2.88   b 1.04    b 0.865  a 1.24   b 
4.6 – 6.1  0.677   a 5.27   a 4.52   a 2.65   a 3.95   a 1.32    a 0.927  a 1.51   a 

LSD 0.05 ns 0.134 0.175 0.205 0.161 0.113 0.113 0.174 
Means followed by the same letter in the same column do not differ statistically by LSD at 0.05 



304      Seed Weight Distribution of Different                   ปที่ 40 ฉบับที่ 1 (พิเศษ) มกราคม-เมษายน 2552                     ว. วิทยาศาสตรเกษตร 

  Correlation between some physical characteristics of oil palm  
Some physical characteristics of oil palm seed showed highly significant correlation coefficient when pared with 

seed weight (Table 2, Figure 2a, 2b and 2c). Shell thickness, shell and kernel weight, seed volume and number of kernel 
presented a positive relationship with seed weight. Seed weight versus shell thickness, r = 0.865**, R2= 0.748, versus shell 
weight, r = 0.990**, R2=0.98, versus kernel weight (g/seed), r = 0.867**, R2 = 0.751. Similar effect apart from shell thickness 
was found in the report by Panyangnoi et al. (1997) in which shell thickness was not highly correlated with seed weight. 
Table 2 Correlation coefficient (r) of some physical characteristics of eight oil palm crosses. 

 

eccentr
icity 

seed 
weight 

(g/seed) 

seed 
volume 

(cm3/seed) 

specific 
gravity 

shell 
thickness 

(mm) 

shell 
weight 

(g/seed) 

kernel 
weight 

(g/seed) 

kernel 
weight 

(g/kernel) 

no. of 
Kernel 

eccentricity 1.000         
seed weight (g/seed) 0.070 1.000        
seed volume (cm3/seed) 0.074 0.987** 1.000       
specific gravity 0.044 0.274 0.118 1.000      
shell thickness (mm/seed) 0.079 0.865** 0.854** 0.236 1.000     
shell weight (g/seed) 0.110 0.990** 0.977** 0.274 0.893** 1.000    
kernel weight (g/seed) -0.087 0.867** 0.854** 0.229 0.622** 0.788** 1.000   
kernel weight (g/kernel) 0.162 0.481** 0.465** 0.176 0.390 0.395 0.699** 1.000  
no.of Kernel -0.205 0.813** 0.812** 0.167 0.565** 0.785** 0.778** 0.117 1.000 

*,**  marked the correlation coefficient that was significant at the probability level of 0.05 and 0.01, respectively 

 
Figure 2 Relationships between seed weight and (a) shell thickness (b) shell weight and (c) kernel weight (g/seed). 

Summary 
These results pointed out the relationships between seed weight and seed physical characteristics of different oil 

palm crosses. The largest number of seed varied from the ranges of seed weight according to cross. Some physical 
characteristics, i.e. shell weight, kernel weight and eccentricity were found to be significantly different among crosses. The 
biggest seed used in this study had the heaviest in seed weight, shell and kernel weight, highest in seed volume, thickest 
in shell and more number in kernel. Shell thickness, shell and kernel weight, seed volume and number of kernel presented 
a positive relationship with seed weight. 

Literature cited 
Christians, N. E., J. F. Wilkinson and D.P. Martin, 1979. Variations in the number of seeds per unit weight among turfgrass cultivars. Agron. J. 71: 415–418. 
Churchill, D. B., D. M. Bilsland, and M.D. Butler. 1997. Selection of woven wire screens for separating Poa pratensis L. and Poa trivialis L. seed. J. Appl. Seed 

Prod. 15: 75–80. 
Corley, R. H. V. and P.B. Tinker. 2003. The Oil Palm. 4th edition. Blackwell Publishing Company. Oxford. 
Herrera, J., R. Alizaga and E. Guevara. 1998. Use of chemical treatments to induce seed germination in oil palm Elaeis guineensis Jacq. ASD Oil Palm Paper. 

18: 1-16.  
Kuo, W.H.J. 1989. Delayed-permeability of soybean seeds: characteristics and screening methodology. Seed Sci. and Technol. 17: 131-142. 
Larsen , S. U. and  C. Andreasen. 2004. Light and heavy turfgrass seeds differ in germination percentage and mean germination thermal time. Crop Science. 

44: 1710 -1720. 
Milberg, P., L. Andersson, C. Elfverson and S. Regner.1996. Germination characteristics of seeds differing in mass. Seed Sci. Res. 6: 191–197.  
Murugesan, P., R.K., Mathur, R.S.N. Pallai and M.K. Babu. 2005. Effect of accelerated aging on seed germination of oil palm (Elaeis guineensis Jacq. var. dura 

Becc.). Seed Technology.  27(1): 108-112.  
Nagao, M.A., K. Kanegawa and W.S. Sakai. 1980. Accelerating palm seed germination with gibberellic acid, scarification, and bottom heat. Hort Sci. 15: 200-

201. 
Nwankwo, B. A. 1981. Facilitated germination of Elaeis guineensis var. pisifera seeds. Ann. Bot. 48: 251-254.  
 Nwankwo, B. A and A.D. Krikorian. 1982. Water as a storage medium for Elaeis guineensis (pisifera) seeds under aseptic conditions. Ann. Bot. 50: 793-798. 
Panyangnoi, K., S. Srikul and C.Korawis. 1997. Study on some morphologies of oil palm seeds. Thai Agriculture Research Journal. 15(3): 185-193. 
Pua, C. and M.R. Davey. 2007. Oil Palm. Biotechnology in Agriculture and Forestry. 61: 59-80. 
Wan, C.K. and H.L. Hor. 1983. A study on the effects of certain growth substances on germination of oil palm (Elaeis guineensis Jacq.) seed. Pertanika 

(Malasya). 6(2): 45-48.  
Weis, I.M. 1982. The effects of propagule size on germination and seedling growth in Mirabilis hirsuta. Can. J. Bot. 60: 1868–1874. 



Agricultural Sci. J. 40 : 1 (Suppl.) : 305-308 (2009)                        ว. วิทย. กษ. 40 : 1 (พิเศษ) : 305-308 (2552) 
 

การทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุพืชตระกูลกะหล่าํ 8 ชนิดโดยใชอุณหภูมคิงที่  25OC 
และ อุณหภูมสิลับ  20/30OC 

Germination  Test  of  Eight  Kinds  of  Brassicaceae  Seed  by  Using  Constant  Temperature  25OC  
and  Alternate  Temperature  20/30OC 
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Netpakdee, D.1, Chanprasert, W.2 and Rangsipaht, S.3 

 
Abstract 

   The objective of this study was to compare the result of germination test at constant temperature 25°C 
and alternate temperature 20/30°C of 8 kinds of Brassicaceae seed, i.e. cabbage, cauliflower, chinese kale, 
chinese cabbage, edible rape, chinese radish, broccoli and chinese mustard. These seeds were imported into 
Thailand in the year 2005 and 2006. The statistical analysis by Paired t-test showed that germination of the seeds 
were not significantly different between the 2 temperature conditions. There were only chinese mustard of the year 
2005, chinese kale and edible rape seed of the year 2006 that showed the differences in statistical analysis. An 
additional study was conducted in 2006 with imported seed of 8 kinds of Brassicaceae to confirm the germination 
results between constant temperature of 25°C and alternate temperature of 20/30°C. It was found that most of the 
Brassicaceae seed showed no significant differences except chinese kale seed. Therefore the testing method of 
both temperatures could be applied to 5 kinds of Brassicaceae seed. This would provide alternative method for 
seed laboratories that have limited controlled temperature chambers. The period of assessing germination of 8 
kinds of Brassicaceae seed of constant temperature 25°C and alternate temperature 20/30°C by counting the 
normal seedling showed that seedlings could be counted since 3 days after planting and ended at 6 days after 
planting. Furthermore, under the constant temperature of 25°C, the seed germinated earlier than that tested under 
alternate temperature 20/30°C.   
Keywords : germination  test, Brassicaceae seed, temperature 

 
บทคัดยอ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลของการทดสอบความงอกที่อุณหภูมิคงที่ 25OC กับอุณหภูมิสลับ  
20/30OC โดยศึกษากับเมล็ดพันธุพืชตระกูลกะหล่ํา  8 ชนิด ไดแก กะหล่ําปลี  กะหล่ําดอก  คะนา   ผักกาดขาวปลี    ผักกาด
เขียวปลี ผักกาดเขียวกวางตุง   ผักกาดหัว   บร็อคโคลี และผักกาดเขียวปลี    ซึ่งเปนเมล็ดที่นําเขาจากตางประเทศในป พ.ศ. 
2548  และ 2549 ผลการวิเคราะหขอมูลสิถิติโดย Paired t-test พบวาการเพาะที่อุณหภูมิคงที่ 25OC และอุณหภูมิสลับ 
20/30OC ใหผลการทดสอบความงอกสวนใหญไมแตกตางกัน มีเพียงผลการทดสอบของเมล็ดพันธุผักกาดเขียวปลีในป 2548 
และคะนากับผักกาดเขียวกวางตุงในป 2549 ที่ผลการทดสอบความงอกแตกตางกัน จากการทดสอบซ้ําในป  2549 ชนิดละ 5 
ล็อต ผลการทดลองพบวาเมล็ดพันธุพืชตระกูลกะหล่ําเกือบทุกชนิดมีความงอกไมแตกตางกัน ยกเวนเมล็ดพันธุคะนา จึงกลาว
ไดวาในการทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุพืชตระกูลกะหล่ํา สามารถทดสอบไดที่อุณหภูมิคงที่ 25OC แทนอุณหภูมิสลับ 
20/30OC ได สําหรับชวงระยะเวลาในการประเมินความงอกของเมล็ดพันธุพืชตระกูลกะหล่ํา 8 ชนิดที่อุณหภูมิคงที่ 25OC และ
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อุณหภูมิสลับ 20/30OC โดยทําการนับตนกลาปกติ พบวาสามารถประเมินตนกลาปกติไดตั้งแตวันที่ 3 หลังเพาะและสิ้นสุดการ
ประเมินในวันที่ 6 หลังเพาะ นอกจากนี้การเพาะที่อุณหภูมิคงที่ 25OC เมล็ดยังงอกไดเร็วกวาอุณหภูมิสลับ 20/30OC อีกดวย 
คําสําคัญ : การทดสอบความงอก เมล็ดพันธุพืชตระกูลกะหล่ํา อุณหภูมิ   
 

คํานํา 
 ปจจุบันมีเกษตรกรที่ทําอาชีพปลูกผักในพื้นที่ปลูกมากกวา 2 ลานไรตอป ผักที่สําคัญเชิงเศรษฐกิจมีมากกวา 30 ชนิด ทํา
ใหมูลคาธุรกิจเมล็ดพันธุพืชผักสูงถึงปละหลายพันลานบาท (ฝายพันธุพืช, 2549) มีทั้งการผลิตเพื่อจําหนายในประเทศ การ
สงออกและการนําเขา ประเทศไทยมีพ.ร.บ.พันธุพืช พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 โดยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและ
สหกรณไดออกประกาศกระทรวงฯ เร่ืองการกําหนดชนิดและมาตรฐานคุณภาพของเมล็ดพันธุใหเปนเมล็ดพันธุพืชควบคุม 36 
ชนิด ประกอบดวยเมล็ดพันธุผัก 27 ชนิด เมล็ดพันธุพืชไร 9 ชนิด กําหนดคุณภาพเมล็ดพันธุในดานความงอกและความบริสุทธิ์ 
โดยมีหนวยงานที่รับผิดชอบคือฝายพันธุพืช สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ซึ่งมีหองปฏิบัติการ
ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุที่เปนสมาชิกของสมาคมตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุระหวางประเทศ (International Seed 
Testing Association: ISTA)  ที่ไดรับการยอมรับวามีเกณฑการตรวจสอบที่เปนมาตรฐานสากล และไดกําหนดอุณหภูมิที่ใช
ทดสอบความงอกเมล็ดพันธุพืชตระกูลกะหล่ํา ที่อุณหภูมิคงที่ 20 0C และอุณหภูมิสลับ 20/300C (อุณหภูมิ 300C เวลา 8 ชั่วโมง 
อุณหภูมิ 200C เวลา 16 ชั่วโมงสลับกัน) (ISTA, 2003) จากขอมูลของหองปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ  ฝายพันธุพืช
ไดมีการวิเคราะหเมล็ดพันธุ โดยใชอุณหภูมิคงที่ 250C และอุณหภูมิสลับ 20/300C มาโดยตลอด เนื่องจากเมล็ดพันธุที่นําเขาและ
สงออก จะตองมีการสุมตัวอยางเพื่อนําไปวิเคราะห และออกใบรับรองผลวิเคราะหใหเพื่อนําไปผานพิธีการจากกรมศุลกากร ถา
หากเปนเมล็ดพันธุนําเขา เมล็ดพันธุจะถูกกักไว ที่ดานนําเขาจนกวาจะทําการวิเคราะหและไดรับใบรับรองผลวิเคราะหไปแสดง
ใหทราบวามีเปอรเซ็นตความงอกและความบริสุทธิ์ผานเกณฑที่กฎหมายกําหนด การศึกษาครั้งนี้จึงไดมีการทดสอบความงอก
ของเมล็ดพันธุพืชควบคุมตระกูลกะหล่ํา 8 ชนิด เพื่อเปรียบเทียบการทดสอบความงอกที่อุณหภูมิคงที่ 250C และอุณหภูมิสลับ 
20/300C เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติของหองปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ และเผยแพรความรูใหกับหนวยงานตางๆ 
ตลอดจนใชในการเรียนการสอนของหนวยงานการศึกษาอีกดวย 
 

อุปกรณและวิธีการ 
การทดลองที่ 1 เก็บรวบรวมขอมูลการตรวจสอบความงอกของเมล็ดพันธุนําเขา เปนขอมูลความงอกของเมล็ด

นําเขาในป พ.ศ. 2548 (ม.ค.- ธ.ค.) และป พ.ศ. 2549 (ม.ค.- ส.ค.) โดยในป 2548 ใชเมล็ดพันธุทั้งหมด 212 ล็อต และป 2549 
ใชเมล็ดพันธุทั้งหมด 172 ล็อต โดยใชกระดาษเปนวัสดุเพาะในกลองใสที่มีฝาปดสนิท เพื่อปองกันมิใหความชื้นระเหยเร็วเกินไป 
โดยกลองควรมีความสูงพอเพียงที่ตนออนจะเจริญเติบโตยืดตัวได วางในตูเพาะที่มีระบบควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมตอการ
งอกตามจํานวนชั่วโมงที่ตองการ ควบคุมความชื้นสัมพัทธภายในตู 96-100 เปอรเซ็นต และมีหลอดไฟติดตั้งอยูดานหลังและ
ขางเพื่อใหแสงสวาง วางลงในกลองพลาสติก จํานวน 100 เมล็ดตอซ้ํา ทํา 4 ซ้ํา นํากลองที่เพาะเมล็ดเรียบรอยแลวไปเก็บไวใน
ตูเพาะ ซึ่งไดตั้งอุณหภูมิไวที่อุณหภูมิคงที่ 250C และอุณหภูมิสลับ (อุณหภูมิ 200C 16 ชั่วโมงและ 300C 8 ชั่วโมง) ประเมินตน
ออนตามที่ ISTA ระบุ  

การทดลองที่ 2 ทําการศึกษาซ้ําโดยทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุที่นําเขาตั้งแตเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2549 
ยกเวนเมล็ดพันธุบรอคโคลีและผักกาดเขียว เนื่องจากเมล็ดพันธุมีจํานวนตัวอยางที่นําเขาในชวงเวลาดังกลาวไมครบ 5 ล็อต 
จึงจําเปนตองใชตัวอยางทั้งปเปนตัวอยางที่เก็บไวในตูเก็บรักษาเมล็ดพันธุ โดยทําการทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุทั้ง 8 
ชนิด ดวยวิธีเพาะบนกระดาษเพาะ (Top of paper: TP) ชนิดละ 5 ล็อต จํานวนล็อตละ 4 ซ้ํา ๆ ละ 100 เมล็ด เปรียบเทียบ
ระหวางการเพาะในตูควบคุมอุณหภูมิคงที่ 25OC และ อุณหภูมิสลับ 20/30OC ตามที่ ISTA กําหนด นับตนกลาที่งอกปกติ 
(normal seedling) ตนกลาผิดปกติ (abnormal seedling) เมล็ดสดไมงอก (fresh ungerminated seed) และเมล็ดตาย 
(dead seed) ตามหลักการประเมินความงอกของ ISTA (2003) ตรวจนับจํานวนตนกลาที่งอกทุกวัน จากนั้นจึงทําการคํานวณ
คาความงอกเฉลี่ยสรุปผลการทดสอบ โดยเปรียบเทียบคาความงอกเฉลี่ยทั้งสองอุณหภูมิ ตั้งแตเริ่มงอกจนส้ินสุดการทดลอง ซึ่ง
ไดกําหนดลักษณะของตนกลาเปนหลักเกณฑของการตรวจนับ คือความยาวของรากแกวตองไมต่ํากวา 1 เซนติเมตร ความสูง
ของลําตนตองไมต่ํากวา 1.5 เซนติเมตร โครงสรางของใบเลี้ยงตองพัฒนาเต็มที่ทั้ง 2 ใบ โดยเปลือกหุมเมล็ดตองหลุดออกจาก
สวนของใบเลี้ยงใหเห็นโครงสรางของใบเลี้ยงไดชัดเจน (อัจฉรี, 2537) วิเคราะหขอมูลโดยใช Paired Samples t-test   
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ผลและวิจารณ 
ผลการทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุตระกูลกะหล่ํา 8 ชนิดที่นําเขาป 2548 ดังแสดงใน Table 1 พบวาเมล็ดพันธุ

ตระกูลกะหลํ่าเกือบทุกชนิด ยกเวนผักกาดเขียวปลี มีความงอกไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตพบ
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ของเมล็ดพันธุผักกาดเขียวปลี โดยการทดสอบที่อุณหภูมิคงที่ 25๐C มี
ความงอกต่ํากวาทดสอบในอุณหภูมิสลับ 20/30๐C กลาวไดวาการทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุตระกูลกะหลํ่าเกือบทุกชนิด 
ยกเวนเมล็ดพันธุผักกาดเขียวปลี สามารถทําการทดสอบความงอกไดทั้งที่อุณหภูมิคงที่ 25๐C และอุณหภูมิสลับ 20/30๐C  
 
Table  1  Comparisons of germination tests of 8 kinds of Brassicaceae seed in 2005 between constant  
    temperature 25oC and alternate temperature 20/30 oC.   

Kind of seed temperature N* X* Paired t-Test Df* Sig (2-tailed) 
  Cabbage 25๐C 50 92.42 -0.265 49 0.792 (ns) 
 20/30๐C 50 92.58    
 Cauliflower 25๐C 30 92.50 0.049 29 0.961 (ns) 
 20/30๐C 30 92.43    
Chinese Kale 25๐C 31 92.29 0.177 30 0.860 (ns) 
 20/30๐C 31 92.19    
Chinese  cabbage 25๐C 25 93.24 -0.637 24 0.530 (ns) 
 20/30๐C 25 93.68    
 Edible  rape 25๐C 33 93.88 -1.153 32 0.258 (ns) 
 20/30๐C 33 94.55    
 Chinese  raddish 25๐C 22 93.00 -0.424 21 0.676 (ns) 
 20/30๐C 22 93.32    
 Broccoli 25๐C 8 88.13 0.141 7 0.892 (ns) 
 20/30๐C 8 87.88    
 Chinese  mustard 25๐C 13 89.92 -2.992 12 0.011 (* sig) 
 20/30๐C 13 92.31    
หมายเหตุ N = จํานวนตัวอยาง, X = เปอรเซ็นตความงอกเฉลี่ย, Df = degree of freedom 
 
ผลการทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุพืชตระกูลกะหล่ําทั้ง 8 ชนิดที่นําเขาในป 2549 ดังแสดงใน Table 2 พบวา

เมล็ดพันธุพืชตระกูลกะหล่ําเกือบทุกชนิด ยกเวนเมล็ดพันธุคะนาและผักกาดเขียวกวางตุง มีความงอกไมแตกตางกันทางสถิติ 
แตพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญของเมล็ดพันธุคะนาและผักกาดเขียวกวางตุง โดยการทดสอบที่อุณหภูมิคงที่ 25°C มี
ความงอกต่ํากวาที่ทําการทดสอบในอุณหภูมิสลับ 20/30°C กลาวไดวาการทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุพืชตระกูลกะหล่ํา
ทั้ง 8 ชนิด สามารถทดสอบไดทั้งที่อุณหภูมิคงที่  25°C และอุณหภูมิสลับ  20/30°C  

จากการทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุพืชตระกูลกะหล่ําทั้ง 8 ชนิด ๆ ละ 5 ล็อต ที่นําเขามาเดือน ส.ค. – ก.ย. 2549 
เพื่อยืนยันผลการทดลองโดยทดสอบที่อุณหภูมิคงที่ 25°C และอุณหภูมิสลับ 20/30°C ผลการทดลองแสดงใน Figure 1 พบวา
เมล็ดพันธุพืชควบคุมตระกูลกะหล่ําเกือบทุกชนิด ยกเวนเมล็ดพันธุคะนา มีความงอกไมแตกตางกันทางสถิติ สําหรับเมล็ดพันธุ
คะนาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่การทดสอบที่อุณหภูมิคงที่ 25°C มีความงอกแตกตาง
จากในอุณหภูมิสลับ 20/30°C จึงกลาวไดวา การทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุพืชควบคุมตระกูลกะหล่ําทั้ง 8 ชนิด สามารถ
ทําการทดสอบไดทั้งที่อุณหภูมิคงที่ 25°C และอุณหภูมิสลับ 20/30°C เมล็ดพันธุพืชตระกูลกะหล่ําทุกชนิด สามารถเริ่ม
ประเมินตนออนตามเกณฑที่กําหนดไดที่ 3 วันหลังเพาะและสิ้นสุดการประเมินไดที่ 6 วันหลังเพาะ พืชที่มีตนกลางอกเกิน 50% 
ในการทดสอบที่อุณหภูมิคงที่ 25๐C ไดแก เมล็ดพันธุผักกาดขาวปลี เมล็ดพันธุผักกาดเขียวกวางตุง และเมล็ดพันธุผักกาดเขียว
ปลี  สําหรับที่ 4 วันหลังเพาะ สังเกตไดวาที่อุณหภูมิคงที่ 25๐C มีตนกลาปกติงอกเพิ่มขึ้นมากกวาที่ทําการทดสอบที่อุณหภูมิ
สลับ 20/30๐C ซึ่งมีถึง 6 ชนิดดวยกัน (ยกเวนผักกาดเขียวกวางตุงและบรอคโคลี) และ 6 วันหลังเพาะ พบวามีตนกลางอกเพิ่ม
เพียงเล็กนอยเทานั้น ดังนั้นจึงกลาวไดวาชวงระยะเวลาในการทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุพืชควบคุมตระกูลกะหล่ํา 8 ชนิด
ที่เหมาะสมทั้งสองอุณหภูมิคือที่ 3-6 วันหลังเพาะ และการเพาะที่อุณหภูมิ 25๐C เมล็ดงอกไดเร็วกวาที่เพาะที่อุณหภูมิสลับ 
20/30๐C 
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Table 2  Comparisons of germination tests of 8 kinds of Brassicaceae seed in 2006 between constant  
    temperature  25 oC  and  alternate  temperature  20/30  oC.   

Kind of seed temperature N X Paired t-Test df Sig (2-tailed) 
   Cabbage 25๐C 36 94.22 -1.302 35 0.201 (ns) 
 20/30๐C 36 94.81    
  Cauliflower 25๐C 21 92.10 -1.556 20 0.135 (ns) 
 20/30๐C 21 93.24    
  Chinese Kale 25๐C 31 91.23 -2.457 30 0.020 (* sig) 
 20/30๐C 31 92.45    
  Chinese  cabbage 25๐C 19 93.74 -1.255 18 0.226 (ns) 
 20/30๐C 19 95.05    
   Edible  rape 25๐C 31 91.84 -2.945 30 0.006 (**sig) 
 20/30๐C 31 94.68    
  Chinese  raddish 25๐C 16 93.88 1.416 16 0.177 (ns) 
 20/30๐C 16 91.81    
   Broccoli 25๐C 7 91.14 -0.179 6 0.864 (ns) 
 20/30๐C 7 91.29    
   Chinese mustard 25๐C 11 92.09 -0.795 10 0.445 (ns) 
 20/30๐C 11 92.73    
หมายเหตุ N = จํานวนตัวอยาง, X = เปอรเซ็นตความงอกเฉลี่ย, Df = degree of freedom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 The period of assessing germination of 8 kinds of Brassicaceae seed under constant temperature 25๐C  

and alternate temperature 20/30๐C 
สรุป 

 จากการศึกษา 2 ป โดยในป 2548 ใชเมล็ดพันธุทั้งหมด 212 ล็อต และป 2549 ใชเมล็ดพันธุทั้งหมด 172 ล็อต  ผลการเปรียบเทียบความ
งอกที่เพาะที่อุณหภูมิคงที่ 25°C และอุณหภูมิสลับ 20/30°C โดยใชการวิเคราะหสถิติ Paired t-test  พบวาสวนใหญผลการทดสอบความงอกไม
แตกตางกัน และการเพาะที่อุณหภูมิคงที่ 25OC มีระยะเวลาทําการทดสอบที่สั้นกวา เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑของ ISTA (2006) ที่กําหนด
ระยะเวลาที่ใชในการทดสอบเมล็ดพันธุตระกูลกะหล่ําแลวจะเห็นวา  การเพาะที่อุณหภูมิสลับ 20/30°C ใชระยะในการเพาะนานกวา ทําให
หองปฏิบัติการตรวจสอบเมล็ดพันธุของฝายพันธุพืชสามารถทําการทดสอบเมล็ดพันธุตระกูลกะหล่ําไดในจํานวนวันที่นอยลง สรุปไดวาการทดสอบ
ความงอกเมล็ดพันธุพืชตระกูลกะหล่ํา สามารถใชอุณหภูมิคงที่ 25°C แทนอุณหภูมิสลับ 20/30°C ได  
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ผลของไคโตซานตอการเพาะเมล็ดกลวยไมสกุลชางกระในหลอดทดลอง 
Effect of Chitosan on in vitro Seed Propagation of Rhynchostylis gigantea 

 
สุณิษา อยูดี1 และ กุลนาถ อบสุวรรณ1 

Yoodee, S.1 and Obsuwan, K. 1 
 

Abstract 
The objective of this experiment was to study the effect of chitosan on seed propagation in vitro culture of 

Rhynchostylis gigantea. The protocorms were cultured on modified Vacin and Went (VW) medium supplemented 
with chitosan at the concentration of 0 (control), 10, 20, 40 and 60 mg/L. Three months after seed propagation, the 
protocorms cultured on controlled medium showed significantly higher fresh weight, number of leaves, leaf length, 
number of roots and root length than those of protocorms grown in medium with chitosan. The data were collected 
on 3, 5 and 7 months after seed propagation. The results showed that 3 months old protocorms cultured on VW 
without chitosan (control) had the highest significantly growth in terms of fresh weight, number of leaves, leave 
length and number of roots compared to other treatments.  After 7 months from seed propagation, protocorms 
cultured on modified VW medium supplemented with 40 mg/L of chitosan had the significantly highest in fresh 
weight when compared to other treatments. 
Keywords : orchid growth, protocrom, seed propagation, tissue culture   

 
บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของไคโตซานตอการเพาะเมล็ดกลวยไมสกุลชางกระในหลอดทดลอง โดยทํา
การเพาะเมล็ดชางกระในอาหารดัดแปลงสูตร Vacin and Went (VW) ที่เติมไคโตซานความเขมขน 0 (ชุดควบคุม) 10 20 40 
และ 60 มิลลิกรัมตอลิตร ทําการเก็บผลการทดลองในเดือนที่ 3 5 และ 7 ผลการทดลองพบวา protocorms ที่มีอายุ 3 เดือน
หลังเพาะเมล็ด ที่เล้ียงบนอาหารที่ไมมีไคโตซาน (ชุดควบคุม) มีการเจริญเติบโตดีที่สุด โดยมี น้ําหนักสด จํานวนใบ ความยาว
ใบ และจํานวนราก สูงที่สุดและมีความแตกตางทางสถิติกับชุดการทดลองอื่นๆ แต protocorms ที่มีอายุ 7 เดือนหลังเพาะ
เมล็ด ที่เล้ียงบนอาหาร VW ดัดแปลง ที่เติมไคโตซาน 40 มิลลิกรัมตอลิตร จะมีน้ําหนักสดสูงสุดและแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับ protocorms ที่เล้ียงบนอาหารดัดแปลงที่เติมไคโตซานความเขมขนอื่นๆ  
คําสําคัญ : การเจริญเติบโตของกลวยไม โปรโตคอรม การงอกของเมล็ด การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

 
คํานํา 

 กลวยไมสกุลชางกระ หรือเอื้องตกโต (Rhynchostylis gigantea) เปนกลวยไมปาที่ไดความนิยมมาก เนื่องจากมี
ลักษณะใบหนาแข็ง รากเปนรากอากาศ มีขนาดใหญ ชอดอกเปนรูปทรงกระบอกโคงลง ยาวประมาณ 20-40 ซม. มีดอกแนน
ชอ ชอละประมาณ 25-60 ดอก ดอกมีสีขาวประดวยจุดแดงมวงและมีกล่ินหอม แตกลวยไมในสกุลนี้จะออกดอกแคปละครั้ง
เทานั้น โดยออกดอกในชวงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ การขยายพันธุตามธรรมชาติใชเวลานาน จึงไดมีการนํามาเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อเพื่อเพิ่มปริมาณ และการใชไคโตซานรวมกับอาหารดัดแปลงสูตร VW สามารถเพิ่มจํานวนตนไดมากขึ้น 
 ไคตินเปนสารที่ประกอบดวยโพลีเมอร 2 ชนิด คือ N-acetyl-D-glucosanmine และ D-glucosamine เชื่อตอกันดวย
พันธะ β-1,4-glycosidic bond ไคโตซานเปนสารโพลิเมอรที่สกัดจากไคติน มีสมบัติพื้นฐานเขากับธรรมชาติไดดี ยอยสลาย
งาย ไมกอใหเกิดอันตรายตอส่ิงแวดลอม ปจจุบันมีการนําไคโตซานมาประยุกตใชทั้งภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การแพทย
และเภสัชกรรม เชนสามารถนํามาใชเปนสารตกตะกอนในการบําบัดน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ เชน อุตสาหกรรมเสน
ใยส่ิงทอ นอกจากนี้ยังสามารถนํามาใชในทางเกษตรกรรม โดยสามารถนํามาใชกับเมล็ดและใบ  เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต 

                                                           
1 ภาควิชาชีววทิยา คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 
1 Department of Biology, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakorn Pathom 73000 
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(Wanichpongpan et al., 2001; Chandrkrachang et al., 2002; Nge et al., 2006) ใชกระตุนการสรางระบบปองกันโรค
ใหกับพืช (Hadwiger et al., 2002) กระตุนการเจริญเติบโตของพืช และใชเคลือบผิวผลไมเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 นําฝกกลวยไม Rhynchostylis gigantea ที่มีอายุ 9 เดือน มาเพาะเลี้ยงในอาหารดัดแปลงสูตร VW (Vacin และ 
Went, 1949) ซึ่งประกอบดวย 20 g/l sucrose, 0.525 g/l KNO3, 0.25 g/l KH2PO4, 0.5 g/l (NH4)2SO4, 0.006 g/l 
MnSO4·H2O, MgSO4·7H2O, 0.0745 g/l Na2ETDA·2H2O, 0.0575 g/l FeSO4·7H2O, 2 g/l peptone, 1 g/l activated 
charcoal และ น้ํามันฝรั่งตมที่ไดจากมันฝรั่ง 100 g/l ปรับ pH 5.45 เปนเวลา 1 เดือน หลังจากนั้นคัด protocorms ที่มีขนาด
เสนผานศูนยกลางประมาณ 0.1-0.2 ซม. มาเพาะเลี้ยงในอาหารแข็งดัดแปลงสูตร VW (2.7 g/l phyta gel) ที่เติมไคโตซาน
ความเขมขน 0(ควมคุม) 10 20 40 และ 60 ppm ความเขมขนละ 100 protocorms (10 ขวด) เพาะเลี้ยงเปนเวลา 2 เดือน 
คัดเลือก protocorms ที่มี 1 ใบ (ระยะที่ 4) มาเพาะเลี้ยงในอาหารสูตรเดิม ความเขมขนละ 50 protocorms (10 ขวด) เก็บผล
ทุก 2 เดือน ทุกขั้นตอนของการเพาะเลี้ยงทําการเปลี่ยนอาหารใหมทุกเดือน 
 บันทึกผลดังนี้ จํานวนตน (3 เดือน) น้ําหนักสด จํานวนใบ จํานวนราก ความยาวใบและความยาวราก วางแผนการ
ทดลองแบบ Complete Randomzing Design วิเคราะหคาความแตกตางดวย One-way ANOVA 
  

ผลการทดลอง 
 หลังการเพาะเลี้ยง protocorms เปนเวลา 3 เดือน สามารถแบง protocorms ออกไดเปน 7 ระยะ (Figure 2) โดย
พบวา protocorms ที่ไมไดรับไคโตซาน มีน้ําหนักสด จํานวนใบ จํานวนราก ความยาวใบและความยาวราก มากกวา 
protocorms ที่ไดรับไคโตซานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.5) (Table 1) (Figure 1A) และมีการพัฒนาของ protocorms 
มากกวา โดยพบ protocorms ในระยะที่ 7 มากที่สุด แต protocorms ที่ไดรับไคโตซานทุกความเขมขน มีจํานวนตนเพิ่มขึ้น
มากกวา protocorms ที่ไมไดรับไคโตซาน (Table 1) เมื่อนํา protocorms ในระยะที่ 4 มาเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งดัดแปลง
สูตร VW เปนเวลา 2 เดือน พบวาการเจริญของ protocorms ที่ไดรับ มีจํานวนใบและจํานวนรากมากกวา protocorms ที่ไมได
รับไคโตซาน และเมื่อเพาะเลี้ยงตอเปนเวลา 2 เดือน พบวา protocorms ที่ไดรับไคโตซานความเขมขน 40 ppm มีน้ําหนักสด
มากกวา protocorms ที่ไดรับไคโตซานที่ความเขมขนอื่นๆอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Table 2 และ Figure 1B)  สวนจํานวนใบ 
จํานวนราก ความยาวใบและความยาวราก ไมมีผลตางทางสถิติ 
 

วิจารณผล 
 จากการที่ไคโตซานมีผลตอการเจริญเติบโตของ กลวยไม Rhynchostylis gigantea แตกตางกันใน   แตละชวงอายุ 
โดยจะมีผลอยางมากกับการเพิ่มจํานวนตนในชวง 3 เดือนแรกนั้น สอดคลองกับการทดลองของ Chibu et al. (2002) ที่วาไคโต
ซานจะกระตุนการเจริญของตนพืชในชวงแรกเทานั้น หลังจากนั้นตนที่ไดรับและไมไดรับไคโตซานมีการเจริญไมแตกตางกัน แต
อยางไรก็ตามการตอบสนองนั้นขึ้นอยูกับชนิดของพืชดวย  

 
สรุป 

 ไคโตซานไมมีผลตอน้ําหนักสด จํานวนใบ จํานวนราก ความยาวใบและความยาวรากของกลวยไม Rhynchostylis 
gigantea แตไคโตซานมีผลตอการเพิ่มจํานวนตนในชวง 3 เดือนหลังการเพาะเลี้ยง เมื่อ protocorms มีอายุ 5 เดือน 
protocorms ที่ไดรับไคโตซานมีจํานวนใบและรากมากกวา protocorms ที่ไมไดรับไคโตซาน  และเมื่อ protocorms มีอายุ 7 
เดือน protocorms ที่ไดรับไคโตซานที่ความเขมขน 40 ppm มีน้ําหนักมากกวา protocorms ที่ไดรับไคโตซานที่ความเขมขน
อื่นๆ 
 

คําขอบคุณ 
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Table 1 Growth and development of Rhynchostylis gigantea 3 months after in vitro seed propagation 
 
Chitosan Fresh weight 

(mg) 
Number of 

leaves 
Number of 

roots 
Length leaf 

(cm) 
Length root 

(cm) 
Number of 
plantlets 

0 ppm 57.852a 2.09a 1.41a 1.269a 0.300a 169.20c 
10 ppm 31.556c 1.47b 0.85b 0.817d 0.283a 284.70a 
20 ppm 38.241b 1.43c 0.96b 0.990b 0.265a 202.70b 
40 ppm 21.336d 1.32d 0.56c 0.726e 0.205b 176.60c 
60 ppm 22.377d 1.22d 0.48c 0.776de 0.154c 220.20b 
F-test * * * * * * 

 
Table 2 Growth and development of Rhynchostylis gigantea 7 months after in vitro seed propagation 

Chitosan Fresh weight 
(mg) 

Number of 
leaves 

Number of 
roots 

Length leaf 
(cm) 

Length root 
(cm) 

0 ppm 467.200b 4.20ab 4.40 1.62 1.04 
10 ppm 788.800ab 4.60a 5.20 2.24 0.94 
20 ppm 633.200ab 3.80ab 5.00 2.10 0.98 
40 ppm 1016.000a 4.00ab 6.00 2.24 1.02 
60 ppm 532.800b 3.60b 4.20 1.88 0.68 
F-test * * NS NS NS 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 Number of plantlets of Rhynchostylis gigantea 3 months after in vitro seed propagation (A) and Fresh  
  weight of Rhynchostylis gigantea 7 months after in vitro seed propagation (B). 
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Figure 2 7 stages of Rhynchostylis gigantea 3 months after in vitro seed propagation. 

Stage 1 protocorm 
Stage 2 protocorm with young leave start to emerge 
Stage 3 protocorm with one unfully established leave 
Stage 4 protocorm with one fully established leave 
Stage 5 protocorm with two leaves, one is fully established another one is start emergence 
Stage 6 protocorm with two fully established leaves 
Stage 7 protocorm with three leaves 
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ความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุถั่วเขียวในสภาวะน้ําทวมขัง   
 Germination and Vigor of Mungbean Seed in Waterlogging Condition    

 
ศานิต สวัสดิกาญจน 1 

Sawatdikarn, S.1 

Abstract 
The objective of this study was to determine the seed germination and vigor of mungbean in waterlogged  

conditions. Seed samples of two varieties of mungbean were studied: Kumphangsan 2 and Chainat 72 with high 
and low quality seed. Seeds were tested in a plastic basket that was flooded above soil surface of about 1 cm.  for 
0, 5, 10, 15, and 20 hours.  Seed germination, speed of germination, shoot length and seedling dry weight were 
assessed 5 days after germination. Results showed that mungbean seeds waterlogged for 20 hours showed lower 
seed germination and vigor than seed that were flooded for 0, 5, 10, and 15 hours. High quality seeds, of 
Kumphangsan 2 and Chainat 72 varieties, that were flooded for 20 hours had seed germination of 78.5% and 
76%, respectively. Whereas low quality seeds, had seed germination of 70.5 and 51%, respectively. A raise 
duration resulted in decreased seed vigor in term of shoot length and seedling dry weight of two mungbean 
seeds.  
Keywords : mungbean, seed germination and vigor, waterlogging condition   

 
บทคัดยอ 

 การทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุถั่วเขียวในสภาวะน้ําทวมขัง โดยนํา
เมล็ดพันธุถั่วเขียวพันธุกําแพงแสน 2 และชัยนาท 72 ที่มีคุณภาพสูงและต่ํา เพาะในตะกราพลาสติกแลวใหน้ําทวมขังจากผิว
ดินสูง 1 ซม. นานตางกัน เปน 5 ระยะ คือ 0 5 10 15 และ 20 ชม. หลังจากเพาะได 5 วันประเมินความงอก ความเร็วในการ
งอก ความสูง และน้ําหนักแหงของตนกลา ผลการทดลองพบวา การใหน้ําทวมขังนาน 20 ชม. ทําใหเมล็ดพันธุถั่วเขียวทั้งสอง
พันธุมีความงอกและความแข็งแรงลดลงกวาการใหน้ําทวมขังนาน 0 5 10 และ 15 ชม. การใหน้ําทวมขังนาน 20 ชม. ทําให
เมล็ดพันธุที่มีคุณภาพสูงของทั้งพันธุชัยนาท 72  และกําแพงแสน 2 มีความงอก 78.50 และ 76.00% ตามลําดับ สวนเมล็ด
พันธุคุณภาพต่ํา พบวา การใหน้ําทวมขังนาน 20 ชม. ทําใหเมล็ดพันธุมีความงอก 70.50 และ 51.00% ตามลําดับ ความ
แข็งแรงของเมล็ดพันธุถั่วเขียวทั้งสองพันธุในดานความสูงและน้ําหนักแหงของตนกลาลดลงเมื่อใหน้ําทวมขังนานขึ้น  
คําสําคัญ : ถั่วเขียว ความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ สภาวะน้ําทวมขัง   

  

คํานาํ 

ความงอกของเมล็ดพันธุในสภาวะน้ําทวมขังขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน ระยะเวลาของการทวมขัง คุณภาพ
เมล็ดพันธุ สภาพการทวมขัง ชนิดพืช และพันธุพืช  เชน การทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุขาวโพดในสภาวะน้ําทวมขัง 
พบวา เมล็ดพันธุที่ใหน้ําทวมขังเปนเวลานานมีความงอกลดลงมากกวาการใหน้ําทวมขังเปนเวลาที่ส้ันกวาและ เมล็ดพันธุที่มี
คุณภาพต่ํามีความงอกลดลงมากกวาเมล็ดพันธุที่มีคุณภาพสูง (Fausey และ McDonald, 1985 ; Van Toai et al., 1985 ; 
Cerwick et al., 1995)  และพันธุที่ทนทานตอน้ําทวมขังมีความงอกไมแตกตางกัน เมื่อใหน้ําทวมขังนาน 5-7 วัน แตพันธุที่ไม
ทนทานตอน้ําทวมขังเมื่อใหน้ําทวมขังเพียง 1 วัน ทําใหเมล็ดพันธุมีความงอกลดลง และลดลงจน มีความงอกต่ํากวา 10% ใน
การใหน้ําทวมขังนาน 5-7 วัน (Martin et al.,1991) สําหรับการทดสอบเมล็ดพันธุพืชวงศถั่วในสภาวะน้ําทวมขัง เชน เมล็ดพันธุ
ถั่วชิคพี (chickpea) มีความงอกลดลงเมื่อเพาะภายใตสภาวะน้ําทวมขังนาน 24 ชม. และ มีความงอกลดลงมากขึ้น เมื่อใหน้ํา
ทวมขังนาน 72 ชม. และเมื่อมีความงอกเปน 0 เมื่อใหน้ําทวมขังนาน 96 ชม. (Crawford และ Zochowski, 1984) นอกจากนี้ 
Crawford (1977) ไดทดลองเปรียบเทียบถั่วปากอาและถั่วพีที่เพาะโดยใหน้ํา             

                                                           
1คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยธุยา จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 13000    
1 Faculty of Science and Technology, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University, Phranakhon Si Ayutthaya 13000  
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ทวมขังนานตางกัน พบวา การเพาะที่ใหน้ําทวมขังนาน 24-72 ชม. ทําใหเมล็ดพันธุถั่วปากอาและถั่วพีมีความงอกลดลง และมี
ความงอกลดลงเหลือ 35% ในถั่วปากอา และเปน 0 ในถั่วพี ของการเพาะที่ใหน้ําทวมขังนาน 96 ชม. นอกจากนี้ยังมีการ
ทดสอบการงอกของเมล็ดพันธุพืชวงศถั่วในสภาวะน้ําทวมขังอีกหลายชนิด เชน ถั่วอัลฟลฟา (Thompson และ Fick, 1981) 
และถั่วฝกยาว (Nawata et al., 1991) แตในปจจุบันการทดลองเกี่ยวกับการตอบสนองของถั่วเขียวในสภาวะน้ําทวมขังใน
ระยะแรกของการงอกยังมีนอย สวนใหญเปนการทดลองในระยะที่ถั่วเขียวเจริญเติบโตและใหผลผลิตแลว เชน พันธุกําแพงแสน 
2 (กิตติ, 2543) และพันธุอูทอง 1 อูทอง 2 กําแพงแสน 1 และ PSU 424-61 (มารวย และไพศาล, 2539) การทดลองนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาการงอกและการเจริญเติบโตของถั่วเขียวจํานวน 2 พันธุ คือ กําแพงแสน 2 และชัยนาท 72 ในสภาวะน้ํา
ทวมขัง เพื่อเปนขอมูลในการนําถั่วเขียวไปปลูกเปนพืชหลังนาหรือแซมพืชอื่นในฤดูฝนหรือในสภาพแปลงปลูกที่มีน้ําทวมขัง 

 
อุปกรณและวิธีการ 

การทดลองนี้ดําเนินการที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระหวางเดือน
พฤษภาคม-ธันวาคม 2550 เพาะเมล็ดพันธุถั่วเขียว จํานวน 2 พันธุ คือ พันธุกําแพงแสน 2 และชัยนาท 72 ที่มีคุณภาพสูง 
ความงอกเริ่มตน 92-95% และคุณภาพต่ํา มีความงอกเริ่มตน 80-88% ในดิน 1,000 กรัม ในตะกราพลาสติกขนาด 20x26x6 
ซม.  จํานวน 50 เมล็ด x 4 ซ้ํา วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design  แลวนําไปวางในถาดรองน้ํา ใหน้ํา
ที่ทวมขังสูงประมาณ 1 ซม. จากผิวดินนาน 5 10 15 และ 25 ชม.  แลวนําไปเพาะตอที่อุณหภูมิหอง เปรียบเทียบกับการเพาะ
ใหน้ําทวมขัง ประเมินความงอกตามกฎของ ISTA (1996) ทุกวัน ในชวงอายุ 4-7 วัน คํานวณความงอก และความเร็วในการ
งอก วัดความสูงจากโคนตนถึงปลายยอดของตนกลาปกติที่อายุ 7 วัน คํานวณความสูงของตนกลาตอตน และตัดตนกลาปกติที่
ระดับคอดินนําไปอบที่อุณหภูมิ 80°ซ. เปนเวลา 24 ชม. (ISTA, 1996) และคํานวณน้ําหนักแหงของตนกลาตอตน วิเคราะห
ขอมูลเพื่อเปรียบเทียบผลการทดลอง และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT)  
 

ผลและวิจารณ 
 เมล็ดพันธุคุณภาพสูง เมล็ดพันธุถั่วเขียวทั้งสองพันธุที่เพาะในสภาพที่ไมใหน้ําทวมขังมีความงอกอยูในระดับ
เดียวกันในชวง 90.00-95.50% (Table 1) แตเมื่อเพาะในสภาพที่ใหน้ําทวมชัง พบวา ถั่วเขียวทั้งสองพันธุมีความงอกลดลง 
เมื่อระยะเวลาการใหน้ําทวมขังเพิ่มขึ้น โดยพันธุกําแพงแสน 2 มีความงอกลดลงมากกวาพันธุชัยนาท 72 พันธุกําแพงแสน 2 มี
ความงอกลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจากการเพาะที่ไมใหน้ําทวมขังที่การใหน้ําทวมขัง 10-20 ชม. มีความงอกอยูในชวง 
76.00-80.50% ในขณะที่พันธุชัยนาท 72 มีความงอกลดลงแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจากการเพาะที่ไมใหน้ําทวมขังที่
การใหน้ําทวมขังนาน 20 ชม. เทานั้น โดยมีความงอก 78.50% สวนความเร็วในการงอก พบวา ถั่วเขียวทั้งสองพันธุเมื่อเพาะใน
สภาพที่ใหน้ําทวมขังมีความเร็วในการงอกลดลงจากการเพาะที่ไมใหน้ําทวมขังอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ความแข็งแรงของ
เมล็ดพันธุถั่วเขียวในรูปความสูงของตนกลา พบวา ถั่วเขียวทั้งสองพันธุเมื่อเพาะโดยใหน้ําทวมขังมีความสูงของตนกลา
แตกตางทางสถิติกับการเพาะที่ไมใหน้ําทวมขัง และการใหน้ําทวมขังตั้งแต 5-20 ชม. ใหตนกลามีความสูงไมแตกตางกันของถั่ว
เขียวทั้งสองพันธุ (Table 1) สวนน้ําหนักแหงของตนกลา พบวา ถั่วเขียวพันธุกําแพงแสน 2 มีน้ําหนักแหงของตนกลาแตกตาง
ทางสถิติกับการเพาะที่ไมใหน้ําทวมขัง เมื่อเพาะนาน 10-20 ชม. โดยมีคาอยูในชวง 333.50-341.30 มก./ตน สวนถั่วเขียวพันธุ
ชัยนาท 72 พบวา การเพาะที่ใหน้ําทวมขังตั้งแต 5-20 ชม. ใหตนกลามีน้ําหนักแหงอยูในชวง 365.20-404.50 มก./ตน ซ่ึงไม
แตกตางกันทางสถิติกับการเพาะที่ไมใหน้ําทวมขัง  
 เมล็ดพันธุคุณภาพต่ํา เมล็ดพันธุถั่วเขียวทั้งสองพันธุมีความงอกอยูในระดับเดียวกันเมื่อเพาะโดยไมใหน้ําทวมขัง 
โดยมีความงอก 88.50% ในพันธุชัยนาท 72 และมีความงอก 79.00% ในพันธุกําแพงแสน 2 แตเมื่อเพาะโดยใหน้ําทวมขังนาน 
5-20 ชม. พบวา ถั่วเขียวทั้งสองพันธุมีความงอกตางกัน โดยพันธุชัยนาท 72 มีความงอกไมแตกตางกันทางสถิติกับการเพาะที่
ไมใหน้ําทวมขัง มีความงอกอยูในชวง 76.50-79.50% แตพันธุกําแพงแสน 2 มีความงอกลดลงมากขึ้นเมื่อเพาะในสภาพที่ใหน้ํา
ทวมขังนานขึ้น โดยมีความงอก 60.50-66.00% เมื่อใหน้ําทวมขังนาน 5-15 ชม. และมีความงอกต่ําสุด เทากับ 51.00% เมื่อ
เพาะในสภาพที่ใหน้ําทวมขังนาน 20 ชม. เมื่อพิจารณาความเร็วในการงอกของถั่วเขียวทั้งสองพันธุ พบวา พันธุชัยนาท 72 เมื่อ
เพาะในสภาพที่ใหน้ําทวมขังนาน 5-20 ชม. มีความเร็วในการงอกไมแตกตางกับการเพาะที่ไมใหน้ําทวมขัง สวนพันธุ
กําแพงแสน 2 พบวา การเพาะที่ใหน้ําทวมขังนานขึ้น ทําใหความเร็วในการงอกลดลง และมีความเร็วในการงอกลดลงมากที่สุด 
เทากับ 6.13 เมื่อใหน้ําทวมขังนาน 20 ชม. สําหรับความสูงและน้ําหนักแหงของตนกลา พบวา ถั่วเขียวพันธุชัยนาท 72 
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เจริญเติบโตไดดีในสภาวะน้ําทวมขัง การใหน้ําทวมขังที่นานขึ้นทําใหถั่วเขียวทั้งสองพันธุมีความสูงและน้ําหนักแหงของตันกลา
ลดลงมากกวาการเพาะในสภาพที่ไมใหน้ําทวมขัง 

เมล็ดพันธุถั่วเขียวตอบสนองตอสภาวะน้ําทวมขังตางกับขึ้นอยูกับคุณภาพเมล็ดพันธุและพันธุถั่วเขียว โดยพบวา 
เมล็ดพันธุที่มีคุณภาพสูงมีความงอกในสภาพที่ใหน้ําทวมขังนาน 20 ชม. ตางกัน โดยพันธุชัยนาท 72 มีความงอก 78.50% 
สวนพันธุกําแพงแสน 2 มีความงอก 76.00% (Table 1) ซึ่งมีความงอกสูงกวาการเพาะในสภาพที่มีน้ําทวมขังนาน 20 ชม. ของ
เมล็ดพันธุที่มีคุณภาพต่ํา โดยพันธุชัยนาท 72 มีความงอก 70.50% สวนพันธุกําแพงแสน 2 มีความงอก 51.00% (Table 2) 
สวนความแข็งแรงของเมล็ดพันธุใน 3 ลักษณะคือ ความเร็วในการงอก ความสูงของตนกลา และน้ําหนักแหงของตนกลาที่ใหน้ํา
ทวมขังนานตางกัน พบวา ถั่วเขียวทั้งสองพันธุมีความแข็งแรงของเมล็ดพันธุทั้งสามดานแตกตางกันไปตามคุณภาพของเมล็ด
พันธุที่ใชเพาะ  (Table 1 และ 2) จากการทดลองนี้จะพบวา เมล็ดพันธุถั่วเขียวมีการงอกและการเจริญเติบโตลดลงเมื่อเพาะใน
สภาพที่ใหน้ําทวมขังนานขึ้น เชนเดียวกับการทดลองในพืชวงศถั่วหลายชนิด เชน ถั่วเขียว (มารวยและไพศาล, 2539; กิตติ, 
2543) ถั่วอัลฟลฟา (Thompson และ Fick, 1981) และ ถั่วฝกยาว (Nawata et al., 1991)  
 

สรุป 
จากการศึกษาความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุถั่วเขียวในสภาวะน้ําทวมขัง พบวา  การใหน้ําทวมขังนาน 

20 ชม. ทําใหเมล็ดพันธุถั่วเขียวทั้งสองพันธุมีคุณภาพในดานความงอกและความแข็งแรงลดลงกวาการใหน้ําทวมขังนาน เปน
เวลาสั้นกวา 15 ชั่วโมง การใหน้ําทวมขังนาน 20 ชม. ทําใหเมล็ดพันธุที่มีคุณภาพสูงของถั่วเขียวพันธุชัยนาท 72  และ
กําแพงแสน 2 มีความงอก 78.50 และ 76.00% ตามลําดับ สวนเมล็ดพันธุคุณภาพต่ํา พบวา การใหน้ําทวมขังนาน 20 ชม. ทํา
ใหเมล็ดพันธุมีความงอก 70.50 และ 51.00 % ตามลําดับ ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุถั่วเขียวทั้งสองพันธุในดานความสูงและ
น้ําหนักแหงของตนกลาลดลงเมื่อใหน้ําทวมขังนานขึ้น เมื่อเปรียบเทียบการตอบสนองตอสภาวะน้ําทวมขังของถั่วเขียวทั้งสอง
พันธุ พบวา ถั่วเขียวพันธุชัยนาท 72 มีคุณภาพของเมล็ดพันธุในดานความงอกและความแข็งแรงในสภาพน้ําทวมขังนาน 20 
ชม. ดีกวาพันธุกําแพงแสน 2  
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Table 1 Seed germination, speed of germination, stem height and seedling dry weight of two mungbean varieties  
that had high seed quality at different flooding duration  

Mungbean Varieties Flooding 
duration  

(hrs) 

Seed 
germination  

(%) 

Speed of 
germination  

Stem height 
(cm/seedling) 

Seedling dry  weight  
(mg/seedling) 

Kamphaengsaen 2  0 90.00 ab 14.56 ab 13.55 ab 375.00 abc 
   5 83.00 ab 11.60 c 11.20 c 355.70 abc 
 10 80.50 b 11.43 c 12.35 bc 341.00 bc  
 15 77.50 b  10.60 c 11.54 c 341.30 bc  
 20 76.00 b   11.13 c 11.55 c 333.50 cC 
Chainat 72  0 95.50 a 15.21 a 14.54 a 412.00 a 
   5 83.50 ab 12.27 bc 12.60 bc 407.50 ab 
 10 83.00 ab 12.24 bc 11.96 bc 387.00 abc 
 15 84.50 ab 12.64 abc 11.59 c 371.70 abc 
 20 78.50 b 10.75 c  11.74 c 365.20 abc 

 F-test * * * * 
 C.V. (%) 8.46 11.14 6.87 6.08 

In the same column, mean followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT  
 
Table 2 Seed germination, speed of germination, stem height and seedling dry weight of two mungbean varieties 

that had low seed quality at different flooding duration  
Mungbean Varieties Flooding 

duration  
(hrs) 

Seed 
germination  

(%) 

Speed of 
germination  

Stem height 
 (cm/ 

seedling) 

Seedling dry  weight  
(mg/seedling) 

Kamphaengsaen 2  0 79.00 abc 12.39 a 13.54 a 297.70 bc 
  5 60.50 de 7.33 cd 8.97 c 272.00 c 
 10 66.00 bcde 7.77 bcd 9.80 bc 269.50 c  
 15 62.00 cde 8.02 bcd 9.92 bc 264.30 c  
 20 51.00 e 6.13 d 9.40 c 258.00 c 
Chainat 72  0 88.50 a 13.05 a  11.45 b 349.80 ab  
   5 79.50 ab 11.11 a 10.53 bc 312.30 abc   
 10 77.50 abc 11.29 a  10.73 bc 330.00 abc   
 15 76.50 abcd  10.34 ab  10.57 bc 355.50 a 
 20 78.50 abc 10.16 abc 10.38 bc 256.90 c 

 F-test * * * * 
 C.V. (%) 10.97 14.03 8.23 16.74 

In the same column, mean followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 



Agricultural Sci. J. 40 : 1 (Suppl.) : 317-320 (2009)                        ว. วิทย. กษ. 40 : 1 (พิเศษ) : 317-320 (2552) 
 

การพัฒนาและการสุกแกของเมล็ดพันธุถั่วดํา   
Seed Development and Maturation of Black Bean  

 
ศานิต สวัสดิกาญจน 1 

Sawatdikarn, S.1 

 
Abstract 

The objective of this study was to determine seed development and maturation of black bean (Bruguiera 
parviflora (Roxb. Wight & Arn. Ex Griffith). Samples of black bean seed were collected at different times after 
flowers had formed. Seeds were harvested at 15, 19, 23, 27, 31, 35 and 39 days after flowering and examined for 
pod color, seed color, and seed quality. Results showed that black bean had four developmental stages of pod 
color: green at 15 days after flowering, yellow at 19-23 days after flowering, brown at 27-31 days after flowering, 
and black at 35-39 days after flowering. In addition, the black bean had two developmental stages of seed color:  
purple at 15 days after flowering and black at 19-39 days after flowering. Black bean seeds germinated 19 days 
after flowering with seed germination of 83.33% and a dry weight of 190 mg/seed. Seed reached physiological 
maturity stage at 31 days after flowering with a maximum seed germination of 96.66%. Seed dry weight was 230 
mg/seed. High seed vigor, in terms of speed of germination , shoot length, root length and seedling dry weight, 
and low seed conductivity were observed. Harvesting of black beans with brown pods and black colored seeds is 
recommended for seed production. 
Keywords : black bean, seed development and maturation, physiological maturity stage  
 

บทคัดยอ 
 การทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการพัฒนาและการสุกแกของเมล็ดพันธุถั่วดํา โดยปลูกถั่วดํา และติดปายที่ดอก
ถั่วขณะดอกบาน แลวเก็บเกี่ยวฝกและเมล็ดพันธุที่มีอายุหลังดอกบานตางกัน แบงเปน 7 ระยะ คือ 15 19 23 27 31 35 และ 
39  วัน เพื่อศึกษาสีฝก สีเมล็ดและคุณภาพของเมล็ดพันธุ ผลการทดลองพบวา ถั่วดํามีการพัฒนาสีของฝกแบงเปน 4 ชวง คือ 
สีเขียวที่อายุ 15 วัน หลังดอกบาน สีเหลืองที่อายุ 19-23 วันหลังดอกบาน สีน้ําตาลที่อายุ 27-31 วันหลังดอกบาน และสีดําที่
อายุ 35-39 วัน สวนการพัฒนาของสีเมล็ดแบงเปน 2 ชวง คือ สีมวงเขม ที่อายุ 15 วันหลังดอกบาน และสีดํา ที่อายุ 19-39 วัน
หลังดอกบาน เมล็ดพันธุถั่วดํางอกไดที่อายุ 19 วันหลังดอกบาน โดยมีความงอก 83.33% และมีน้ําหนักแหงของเมล็ด 190 
มก./เมล็ด เมล็ดพันธุสุกแกทางสรีรวิทยาที่อายุ 31 วันหลังดอกบาน โดยมีความงอกสูงสุด 96.66% เมล็ดมีน้ําหนักแหงสูงสุด 
230 มก./เมล็ด และมีความแข็งแรงในรูปความเร็วในการงอก ความยาวยอด ความยาวราก และน้ําหนักแหงของตนกลาสูงสุด 
และมีคาการนําไฟฟาของเมล็ดต่ําสุด สําหรับการเก็บเกี่ยวฝกและเมล็ดของถั่วดําเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ ควรเก็บเกี่ยวเมื่อฝกมี
สีน้ําตาลและเมล็ดพันธุมีสีดํา    
คําสําคัญ : ถั่วดํา การพัฒนาและการสุกแก ระยะสุกแกทางสรีรวิทยา  

 
คํานํา 

 ถั่วดําเปนพืชวงศถั่วอีกชนิดหนึ่งที่ไดรับความนิยมในปจจุบัน เนื่องจากเปนถั่วที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง มีโปรตีน
และคารโบไฮเดรตสูง แตมีไขมันต่ํา (กองโภชนาการ, 2535) ในการผลิตเมล็ดพันธุถั่วดํา เกษตรกรประสบปญหาหลายประการ 
เชน ไมมีขอมูลเกี่ยวกับการสุกแกของเมล็ดพันธุ ทําใหการเก็บเกี่ยวไดเมล็ดพันธุที่ไมมีคุณภาพ นอกจากนี้ในปจจุบันยังไมมี
ขอมูลทางวิชาการเกี่ยวกับดัชนีการเก็บเกี่ยว เชน สีฝก สีเมล็ด ทําใหไมสามารถกําหนดวันเก็บเกี่ยวที่แนนอนของถั่วดําได   
จากการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุโดยทั่วไป พบวา การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุใหมีคุณภาพสูงควรเก็บเกี่ยวที่ระยะสุกแกทางสรีรวิทยา 

                                                           
1คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยธุยา จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 13000     
1 Faculty of Science and Technology, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University, Phranakhon Si Ayutthaya 13000  
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(McDonald, 1999) สําหรับระยะสุกแกทางสรีรวิทยาพืชวงศถั่ว พบวา เริ่มนับตั้งแตระยะดอกบานไปจนถึงระยะที่เมล็ดพันธุมี
น้ําหนักแหงสูงสุด โดยถั่วแตละชนิดมีระยะสุกแกทางสรีรวิทยาตางกันออกไป เชน ถั่วฝกยาวไรคางมีระยะสุกแกทางสรีรวิทยาที่
อายุ 18 วันหลังดอกบาน (ชินานาตย, 2540) ถั่วหรั่งมีระยะสุกแกทางสรีรวิทยาที่อายุ 63 วันหลังดอกบาน (เยาวลักษณ, 2548)  
ถั่วแขกมีระยะสุกแกทางสรีรวิทยาที่อายุ 28 วันหลังดอกบาน (มาริษา และคณะ, 2550) และถั่วแดงหลวงมีระยะสุกแกทาง
สรีรวิทยาที่อายุ 30 วันหลังดอกบาน (ศานิต, 2551) การทดลองนี้เปนการศึกษาการพัฒนาของสีฝก สีเมล็ด และคุณภาพของ
เมล็ดพันธุถั่วดํา เพื่อเปนขอมูลในการประเมินการสุกแกทางสรีรวิทยาของเมล็ดพันธุและเปนประโยชนในการกําหนดวันเก็บ
เกี่ยวเมล็ดพันธุถั่วดําใหไดเมล็ดพันธุที่มีความงอกและความแข็งแรงสูงสุด   

 
อุปกรณและวิธีการ 

 ดําเนินการทดลองที่แปลงทดลองของโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา ระหวางเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2551 ใชแปลงขนาด 1X5 ม. ระยะปลูก 50X50 ซม. เมื่อถั่วดํา 
เจริญเติบโตถึงระยะออกดอก 50% ที่อายุประมาณ 35 วันหลังปลูก ทําการติดปายเพื่อกําหนดวันดอกบาน แลวเก็บเกี่ยวฝกที่
อายุ 15 19 23 27 31 35 และ 39  วันหลังดอกบาน วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design มี 3 ซ้ํา นํา
ถั่วดําแตละอายุมาศึกษาการพัฒนาของฝกและเมล็ดพันธุ โดยสังเกตการพัฒนาของสีฝกและสีเมล็ด และนําเมล็ดพันธุมา
ทดสอบคุณภาพในหองปฏิบัติการ สําหรับคุณภาพของเมล็ดพันธุที่ทดสอบ ไดแก ความชื้นของเมล็ด น้ําหนักแหงของเมล็ด 
ความงอก ความเร็วในการงอก ความยาวยอด ความยาวราก น้ําหนักแหงของตนกลา และการนําไฟฟาของเมล็ด การทดสอบ
คุณภาพของเมล็ดพันธุดําเนินการตามวิธีของ AOSA (1981; 1983) และ ISTA (1996) และเปรียบเทียบคาเฉล่ียของคุณภาพ
เมล็ดพันธุในแตละอายุการเก็บเกี่ยวโดยวิธี DMRT 

 
ผลและวิจารณ 

สีฝก สีเมล็ด ความชื้นของเมล็ด น้ําหนักแหงของเมล็ด และการนําไฟฟาของเมล็ด    
 ฝกถั่วดํามีสีเขียวที่อายุ 15 วันหลังดอกบาน เปล่ียนเปนสีเหลืองเมื่ออายุ 19-23 วันหลังดอกบาน มีสีน้ําตาลที่อายุ 
27-31 วันหลังดอกบานและฝกมีสีดําที่อายุ 35-39 วันหลังดอกบาน สวนสีของเมล็ดพันธุ พบวา ถั่วดําเมื่อเก็บฝกที่อายุ 15 วัน
หลังดอกบาน เมล็ดพันธุมีสีมวงเขม และเมล็ดมีสีดําตลอดตั้งแตฝกมีอายุ 19-39 วันหลังดอกบาน (Table 1) เมล็ดพันธุถั่วดําที่
เก็บเกี่ยวในระยะแรก มีความชื้น 21.73% ที่อายุ 15 วันหลังดอกบาน และมีความชื้นลดลงแตกตางทางสถิติเมื่ออายุการเก็บ
เกี่ยวเพิ่มขึ้นที่อายุ 31-39 วันหลังดอกบาน โดยมีความชื้นต่ําสุด 10.65% ที่อายุ 39 วันหลังดอกบาน สําหรับน้ําหนักแหงของ
เมล็ดพันธุ พบวา เมล็ดพันธุถั่วดําในระยะแรกของการพัฒนา ที่อายุ 15 วันหลังดอกบาน มีน้ําหนักแหงเมล็ด 180 มก./เมล็ด 
และมีการสะสมน้ําหนักแหงเพิ่มขึ้นอยูในชวง 190-200 มก./เมล็ด ที่อายุ 19-27 วันหลังดอกบาน แตไมแตกตางทางสถิติกับที่
อายุ 15 วันหลังดอกบาน เมล็ดพันธุมีน้ําหนักแหงสูงสุด 230 มก./เมล็ด ที่อายุ 31 วันหลังดอกบาน และหลังจากนั้นเมล็ดพันธุที่
อายุ 35 และ 39 วันหลังดอกบานมีน้ําหนักแหง 210 และ 180 มก./เมล็ด ตามลําดับ แตไมแตกตางกันทางสถิติกับระยะที่เมล็ด
พันธุมีน้ําหนักแหงสูงสุด  (Table 1) จากการวัดความชื้นของเมล็ดและน้ําหนักแหงของเมล็ดถั่วดํา พบวา ความชื้นของเมล็ดที่
อายุ 15 วันหลังดอกบานมีคาสูงสุด 21.73% และมีความชื้นลดลงเปนลําดับจนถึงอายุ 31-39 วันหลังดอกบาน ที่มีความชื้นอยู
ในชวง 10.65-13.05% สวนน้ําหนักแหงของเมล็ด พบวา ถั่วดําใชเวลาในการพัฒนาของเมล็ดจนถึงระยะสุกแกทางสรีรวิทยาที่
อายุ 31 วันหลังดอกบาน ในระยะนี้เมล็ดมีน้ําหนักสูงสุด เทากับ 230 มก./เมล็ด สอดคลองกับที่ McDonald (1999) กลาววา 
ระยะสุกแกทางสรีรวิทยาเปนระยะที่พืชมีน้ําหนักแหงของเมล็ดสูงสุด และหลังจากพนระยะสุกแกไปแลว เมล็ดพันธุมีน้ําหนัก
แหงของเมล็ดลดลง และมีความชื้นลดลงดวย (Bradford, 1994)  และเมื่อพิจารณาคาการนําไฟฟาของเมล็ดถั่วดําจาก
การศึกษานี้ พบวา ถั่วดําที่อายุ 15 วันหลังดอกบาน มีการนําไฟฟาของสารละลายที่แชเมล็ดพันธุสูงสุด 191.13 ไมโครซีเมนต/
ซม./กรัม (Table 1)  และมีการนําไฟฟาลดลงแตกตางทางสถิติในเมล็ดพันธุที่มีอายุ 27-39 วันหลังดอกบาน  การนําไฟฟาของ
เมล็ดพันธุถั่วดําลดลงเมื่ออายุหลังดอกบานเพิ่มขึ้น และมีการนําไฟฟาต่ําสุดที่อายุ 31 วันหลังดอกบาน และเพิ่มขึ้นอีกครั้งที่
อายุ 35-39 วันหลังดอกบาน การที่ถั่วดํามีการนําไฟฟาของสารละลายที่แชเมล็ดพันธุต่ําสุดที่อายุ 31 หลังดอกบาน เนื่องจาก
เปนระยะสุกแกทางสรีรวิทยา ในระยะนี้เปนระยะที่พืชมีผนังเซลลเจริญเติบโตเต็มที่และมีความแข็งแรงสูงสุด (McDonald, 
1999) การรั่วไหลของสารออกมาภายนอกเมล็ดจึงมีนอย (Mullet, 1981) หลังจากพนระยะนี้ไปแลวพืชมีความแข็งแรงลดลงดัง
เห็นไดจากที่อายุหลังดอกบาน 35-39 วัน ถั่วดํามีการนําไฟฟาของสารละลายที่แชเมล็ดสูงกวาระยะสุกแกทางสรีรวิทยา 

ความงอก ความเร็วในการงอก ความยาวยอด ความยาวราก และน้ําหนักแหงของตนกลา  
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เมล็ดพันธุถั่วดําที่อายุ 15 วัน หลังดอกบาน ไมสามารถงอกได  เมล็ดพันธุเริ่มงอกที่อายุ 19 วันหลังดอกบาน โดยมี
ความงอก 83.33% (Table 2) และหลังจากนั้นเมล็ดพันธุมีความงอกเพิ่มขึ้น จนมีความงอกสูงสุด 96.66% ในเมล็ดพันธุที่มีอายุ 
Table 1 Pod color, seed color, seed moisture content, seed dry weight and seed conductivity of black bean at 

different days after flowering 
Days after 
flowering Pod color Seed color  Seed moisture 

content (%) 
Seed dry weight 

(mg) 
Seed conductivity  

 (uS/cm/g) 
15 green purple 21.73a 180 191.13a  
19 yellow black 16.58ab 190 166.53ab 
23 yellow black 16.43ab 190 153.60abc 
27 brown black 14.89ab 200 142.00bc 
31 brown black 13.05b 230 117.46c 
35 black black 13.03b 210 122.33c 
39 black black 10.65b 180 125.66bc 

F- test - - * NS * 
C.V. (%) - - 6.85 7.42 10.24 

In the same column, mean followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 
 

31 วันหลังดอกบาน และเมล็ดพันธุมีความงอกลดลงอีกครั้งที่อายุ 35-39 วันหลังดอกบาน โดยมีความงอก 82.66-88.66% 
สวนความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุถั่วดําที่เก็บเกี่ยวที่อายุหลังดอกบานตางกัน พบวา เมล็ดพันธุที่เก็บเกี่ยวที่อายุ 19 วัน
หลังดอกบาน มีความเร็วในการงอก 19.00 (Table 2) และมีดัชนีความเร็วในการงอกเพิ่มขึ้นตามอายุการเก็บเกี่ยวที่เพิ่มขึ้น จน
มีความเร็วในการงอกสูงสุด 22.86 ที่อายุ 31 วันหลังดอกบาน และเมล็ดพันธุมีความเร็วในการงอกลดลงอีกครั้งเปน 18.53-
20.00 ของเมล็ดพันธุที่เก็บเกี่ยวที่อายุ 35-39 หลังดอกบาน ความงอกของเมล็ดพันธุถั่วดําจากการทดลองนี้สูงสุดที่ระยะสุกแก
ทางสรีรวิทยาที่อายุ 31 วันหลังดอกบาน สอดคลองกับการทดลองในพืชวงศถั่วสวนใหญ ที่พบวา ระยะสุกแกทางสรีรวิทยา
เมล็ดพันธุมีคุณภาพในดานความงอกและความแข็งแรงในรูปความเร็วในการงอกสูงสุดเชนเดียว กับการทดลองในถั่วหรั่ง 
(เยาวลักษณ, 254) ถั่วฝกยาวไรคาง (ชินานาตย, 2540) ถั่วแดงหลวง (ศานิต, 2551) Aroana beans (Phaseolus vulgaris L.) 
(Chamma et al., 1990) ถั่วเขียว (Hamid et al., 1995) และ Common vetch (Vicia sativa L.) (Samarah และ Mullan, 
2004) เมื่อพิจารณาคุณภาพของเมล็ดพันธุในดานความแข็งแรง จํานวน 3 ลักษณะ คือ ความยาวยอด ความยาวราก และ
น้ําหนักแหงของตนกลา พบวา เมล็ดพันธุถั่วดําที่เก็บเกี่ยวทุกอายุมีความยาวยอดไมแตกตางกันทางสถิติ และมีแนวโนมวา 
การเก็บเกี่ยวถั่วดําที่อายุ 31 วันหลังดอกบาน ใหตนกลามีความยาวยอดสูงสุด เทากับ 11.92 ซม./ตน (Table 2) และใหตน
กลามีความยาวยอดลดลงเปน 8.90-9.68 ซม./ตน ในเมล็ดพันธุที่มีอายุ 35-39 วันหลังดอกบาน สําหรับการวัดความยาวราก
ของตนกลา พบวา เมล็ดพันธุที่มีอายุ 19-27 วันหลังดอกบาน ใหตนกลามีความยาวยอดใกลเคียงกันอยูในชวง 2.33-3.84 ซม./
ตน และตนกลามีความยาวรากเพิ่มขึ้นแตกตางทางสถิติเปน 6.72 ซม./ตน เมื่อเมล็ดพันธุมีอายุ 31 หลังดอกบาน (Table 2)  
และมีความยาวรากต่ําสุดอยูในชวง 3.72-3.86 ซม./ตน ที่อายุเมล็ดพันธุ 35-39 วันหลังดอกบาน  เมล็ดพันธุถั่วดํามีน้ําหนัก
แหงของตนกลาเพิ่มขึ้นเปนลําดับจากอายุ 19 วันหลังดอกบาน จนมีน้ําหนักแหงสูงสุดที่อายุ 31 วันหลังดอกบานที่มีน้ําหนัก
แหงของตนกลา 100.86 มก./ตน และมีน้ําหนักแหงต่ําสุด เทากับ 77.00 มก./ตน ที่อายุ 39 วันหลังดอกบาน เมล็ดพันธุถั่วดํามี
ความแข็งแรงทั้งสามดาน คือ ความยาวยอด ความยาวราก และน้ําหนักแหงของตนกลาสูงสุดที่ระยะสุกแกทางสรีรวิทยาที่อายุ 
31 วันหลังดอกบาน เชนเดียวกับการทดลองพืชวงศถั่วหลายชนิด เชน ถั่วแขกที่มีความยาวยอด ความยาวราก และน้ําหนักแหง
ของตนกลาสูงสุดที่อายุ 28 วันหลังดอกบาน (มาริษา และคณะ, 2550) ถั่วฝกยาวไรคางที่มีความยาวยอดสูงสุดที่อายุ 18 วัน
หลังดอกบาน (ชินานาตย, 2540) และถั่วแดงหลวง ที่มีความยาวยอดและรากสูงสุดที่อายุ 30 วันหลังดอกบาน (ศานิต, 2551)  

 
สรปุ 

 จากการศึกษาการพัฒนาและการสุกแกของเมล็ดพันธุถั่วดํา พบวา ถั่วดํามีการพัฒนาของฝก แบงเปน 4 ชวง คือ สี
เขียวที่อายุ 15 วัน หลังดอกบาน สีเหลืองที่อายุ 19-23 วันหลังดอกบาน สีน้ําตาลที่อายุ 27-31 วันหลังดอกบาน และสีดําที่อายุ 
35-39 วัน สวนการพัฒนาของเมล็ดแบงเปน 2 ชวง คือ สีมวงเขม ที่อายุ 15 วันหลังดอกบาน และสีดํา ที่อายุ 19-39 วันหลัง
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ดอกบาน เมล็ดพันธุถั่วดํางอกไดที่อายุ 19 วันหลังดอกบาน โดยมีความงอก 83.33% และมีน้ําหนักแหงของเมล็ด 190 มก./
เมล็ด เมล็ดพันธุสุกแกทางสรีรวิทยาที่อายุ 31 วันหลังดอกบาน โดยมีความงอกสูงสุด 96.66% มีน้ําหนักแหงเมล็ดสูงสุด 230
มก./เมล็ด และมีความแข็งแรงในรูปความเร็วในการงอก ความยาวยอด ความยาวราก และน้ําหนักแหงของตนกลาสูงสุด และมี
คาการนําไฟฟาของเมล็ดต่ําสุด สําหรับการเก็บเกี่ยวฝกและเมล็ดของถั่วดําเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ ควรเก็บเกี่ยวเมื่อฝกมีสี
น้ําตาลและเมล็ดพันธุมีสีดํา    

 
Table 2 Seed germination, speed of germination, shoot length, root length and seedling dry weight of black bean 

at different days after flowering 
Days after 
flowering 

Seed  germination 
(%) 

Speed of 
germination  Shoot length 

(cm.) 
Root length 

(cm.) 
Seedling dry 

weight  
(mg) 

15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
19 83.33e 19.00de 9.07 2.33b 72.66b 
23 87.33cd 20.63bc 9.56 2.98b 76.00b 
27 92.00b 21.73ab 11.85 3.84b 85.00ab 
31 96.66a 22.86a 11.92 6.72a 100.86a 
35 88.66bc 20.00cd 9.68 3.86b 89.00ab 
39 82.66e 18.53e 8.90 3.72b 77.00b 

F-test * * NS * * 
C.V. (%) 5.64 6.58 4.32 8.96 7.52 

In the same column, mean followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 
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ผลของน้ําโอโซนที่มีตอความงอกของเมล็ดพันธุ 
และการควบคุมเชื้อราทีต่ดิมากับเมลด็พันธุถั่วเขียวผิวมันและถั่วเขียวผิวดํา 

Effect of Ozonated Water Treatment on Seed Germination and Seed-borne Fungi  
of Mungbean [Vigna radiata (L.) Wilczek] and Black Gram [Vigna mungo (L.) Hepper] 

 
อารียา นาวินปกาสิตย1 วันชัย จันทรประเสริฐ1 สมศิริ แสงโชติ2 และ จวงจนัทร ดวงพัตรา1 

Nawinpakasit, A.1, Chanprasert, W.1, Sangchote, S.2 and Duangpatra, J.1 
 

Abstract 
 A major problem of bean sprout production is the seed-borne fungi that affect seed storability and 
germination. The efficacy of ozonated water at the concentrations of 12.5, 25.0, 37.5, 50.0 and 62.5 ppm on seed 
germination and seed-borne fungi of mungbean seed cv. Kamphaeng Saen 2 and black gram seed cv. Uthong 2 
was investigated. In 2006, the results showed that ozonated water had no effect on seed germination and 
oversoak percentage, but affected seedling growth rate and speed of germination. Both mungbean and black 
gram, seedling growth rate were reduced, especially in the ozonated water at the concentrations of 50.0 and 62.5 
ppm. Ozonated water at 25.0-37.5 ppm increased speed of germination only in black gram. It was found that 
ozonated water at 25.0-37.5 ppm reduced some seed-borne fungi; Aspergillus spp., Cladosporium spp. and  
Penicillium spp. on mungbean. In black gram, ozonated water reduced Cladosporium spp., but did not affect 
Macrophomina phaseolina. In 2007, ozonated water did not affect seed germination, seedling growth rate, speed 
of germination and oversoak percentage of mungbean and black gram. However, it tended to reduce Alternaria 
alternata on black gram seeds, whereas, no reduction of Fusarium spp. and M. phaseolina was observed. 
Keywords : ozonated water, seed germination, seed-borne fungi, bean sprout 

 
บทคัดยอ 

ปญหาในการผลิตถั่วงอกที่สําคัญประการหนึ่งคือปญหาเชื้อราท่ีติดมากับเมล็ดพันธุและคุณภาพเมล็ดพันธุถั่วเขียว 
จากการศึกษาผลของน้ําโอโซนที่ความเขมขน 12.5  25.0  37.5  50.0 และ 62.5 ppm ตอความงอกและการยับยั้งเชื้อราที่ติด
มากับเมล็ดพันธุถั่วเขียวผิวมันพันธุกําแพงแสน 2 และถั่วเขียวผิวดําพันธุอูทอง 2 พบวาน้ําโอโซนไมมีผลตอความงอกและ
เปอรเซ็นตเมล็ดบวมน้ําของเมล็ดพันธุที่ไดจากการปลูกในป 2549 แตมีผลตออัตราการเจริญเติบโตของตนกลาและอัตราเร็วใน
การงอก โดยทําใหอัตราการเจริญเติบโตของตนกลาลดลง โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อแชเมล็ดในน้ําโอโซนที่ความเขมขน 50.0 และ 
62.5 ppm เมล็ดถั่วเขียวผิวดําที่ผานการแชในน้ําโอโซนเขมขน 25.0-37.5 ppm มีอัตราเร็วในการงอกของเมล็ดสูงขึ้น และ
สามารถลดปริมาณของเชื้อรา Cladosporium spp. สําหรับถั่วเขียวผิวมันน้ําโอโซนที่ความเขมขนนี้ สามารถลดปริมาณเชื้อ 
Aspergillus spp. Cladosporium spp. และ Penicillium spp. แตไมสามารถควบคุมเชื้อรา Macrophomina phaseolina ที่
ติดมากับเมล็ดถั่วเขียวทั้งสองชนิด สวนการทดลองในป 2550 พบวา น้ําโอโซนไมมีผลตอความงอก อัตราการเจริญเติบโตของ
ตนกลา อัตราเร็วในการงอก และเปอรเซ็นตเมล็ดบวมน้ําของถั่วเขียวผิวมันและถั่วเขียวผิวดํา ในขณะที่น้ําโอโซนทุกความ
เขมขนมีแนวโนมทําใหเชื้อรา Alternaria alternata ที่ติดมากับเมล็ดพันธุถั่วเขียวผิวดําลดลง แตไมสามารถยับยั้งการเจริญของ
เชื้อรา Fusarium spp. และ  M. phaseolina 
คําสําคัญ : น้ําโอโซน  การงอกของเมล็ด  เชื้อราท่ีติดมากับเมล็ด  ถั่วงอก 

 
คํานํา 

ปญหาประการหนึ่งในการผลิตถั่วเขียวของไทยคือปญหาเรื่องเมล็ดพันธุ  เกษตรกรสวนใหญมักเก็บเมล็ดพันธุไวใช
เอง  ซึ่งเปนเมล็ดพันธุที่ไมไดผานการจัดการที่ดีจึงมีคุณภาพต่ํา และอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหผลผลิตลดลง (วันชัย และคณะ, 
2538) เชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุเปนปญหาสําคัญที่ทําใหความงอกและแข็งแรงของเมล็ดพันธุลดลง จากการศึกษาในถั่ว
เขียวผิวดําของบุษราคัม และคณะ, (2538) พบวาเชื้อรา Macrophomina phaseolina ทําใหถั่วงอกมีรากและลําตนเปนสีดําไม
นารับประทาน ในการเพาะถั่วงอกนั้นไมสามารถใชสารเคมีในการปองกันกําจัดเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุได การใชโอโซนจึง
                                                           
1ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ 10900 
1Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900 
2ภาควิชาโรคพชื คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ 10900 
2Department of Plant Pathology, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900 
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เปนทางเลือกหนึ่งในการควบคุมเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ เนื่องจากโอโซนเปนสารฆาเชื้อในกระบวนการผลิตอาหารที่มี
ความปลอดภัยกวาสารอื่น สลายตัวงายใหอะตอมของออกซิเจน โดยไมมีลักษณะการเปนสารกอมะเร็งหรือสารกอกลายพันธุ 
(Kim et al., 1999) การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของน้ําโอโซนในการกําจัดเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ
และผลตอความงอกของเมล็ดพันธุถั่วเขียวผิวมันและถั่วเขียวผิวดํา เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพเมล็ดพันธุเพื่อการ
ผลิตถั่วงอก 

อุปกรณและวิธีการ 
เมล็ดพันธุถั่วเขียวผิวมันพันธุกําแพงแสน 2 และถั่วเขียวผิวดําพันธุอูทอง 2 ไดจากการปลูกในฤดูฝน ป พ.ศ. 2549 

และ 2550 ณ แปลงทดลอง วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยใชระยะปลูก 20x37.5 เซนติเมตร จํานวน 2 ตนตอหลุม  
โดยเก็บเกี่ยวถั่วเขียวผิวมัน 2 ครั้งคือ 60 และ 67 วันหลังปลูก สวนถั่วเขียวผิวดําเก็บเกี่ยวที่อายุประมาณ 90 วันหลังปลูก  
กะเทาะเมล็ดโดยวิธีทุบในถุงปานที่ความชื้นประมาณ 14 เปอรเซ็นต และลดความชื้นใหเหลือประมาณ 10 เปอรเซ็นต เมล็ด
พันธุที่ไดนําไปเก็บรักษาไวในตูเก็บเมล็ดพันธุที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส จนกวาถึงเวลาทําการทดลอง 

 สุมเมล็ดพันธุถั่วเขียวผิวมันและถั่วเขียวผิวดําซ้ําละ 50 กรัม ไปแชน้ําประปาปริมาตร 1 ลิตร ซึ่งบรรจุในขวดโหลแกว 
แลวปลอยกาซโอโซนลงในน้ําดวยเครื่องผลิตโอโซน (Ozone Air Technology® Model: B103p ความสามารถการผลิต 250 
มิลลิกรัมตอชั่วโมง) โดยใหกาซโอโซนเปนระยะเวลา 0  3  6  9  12 และ 15  นาที (0  12.5  25.0  37.5  50.0 และ 62.5 
มิลลิกรัมตอลิตร หรือ ppm) 

 นําเมล็ดที่ผานการแชน้ําโอโซนมาตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุดวยวิธีตางๆ ไดแก ความงอกมาตรฐาน  (ISTA, 
2006)  อัตราการเจริญเติบโตของตนกลา (จวงจันทร, 2529) Time to 50% germination (T50) (Coolbear et al., 1984) 
เปอรเซ็นตเมล็ดบวมน้ํา (oversoak test) (บุษบา และคณะ, 2547) และตรวจสอบเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุดวยวิธี  Blotter 
method  (ISTA, 2003) เปรียบเทียบกับการใชคลอร็อกซ ขอมูลที่ไดนํามาวิเคราะหโดยวิธี  Analysis of Variance  ตามการ
ทดลองแบบ 2x6 Factorial in Randomized Complete Block Design  จํานวน 4 ซ้ํา  
 

ผลและวิจารณ 
ผลของน้ําโอโซนที่มีตอคุณภาพเมล็ดพันธุ 

เมื่อเปรียบเทียบผลการแชเมล็ดถั่วเขียวผิวมันและถั่วเขียวผิวดําในน้ําโอโซนที่ความเขมขน 12.5-62.5 ppm กับการ
ไมแชน้ําโอโซน ผลการทดลองในป 2549 พบวาการใชน้ําโอโซนทุกทรีทเมนทไมมีผลตอความงอกและเปอรเซ็นตเมล็ดบวมน้ํา 
โดยถั่วเขียวทั้งสองชนิดมีความงอกระหวาง 87.50-96.50 เปอรเซ็นต และมีเมล็ดบวมน้ําอยูระหวาง 1.47-2.74 เปอรเซ็นต 
(Table 1) เมื่อเทียบคุณภาพเมล็ดพันธุนี้กับเกณฑการเพาะถั่วงอกของประเทศออสเตรเลียซึ่งระบุวาเมล็ดถั่วเขียวเกรด 
premium sprouting และ no.1 sprouting จะตองมีความงอกของเมล็ดไมต่ํากวา 94 และ 90 เปอรเซ็นต ตามลําดับ มี
เปอรเซ็นตเมล็ดบวมน้ําไมเกิน 7 และ 10 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (Collins, 2001) นั้น เห็นไดวาถั่วเขียวผิวมันของการทดลองนี้
อยูในเกณฑเมล็ดพันธุเกรด no.1 sprouting ได จากผลการแชเมล็ดในน้ําโอโซนพบวา การแชเมล็ดถั่วเขียวผิวดําในน้ําโอโซน
เขมขน 25.0-37.5 ppm มีผลทําใหอัตราเร็วในการงอกสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับการไมแชน้ําโอโซน (Table 1) 
สําหรับการแชน้ําโอโซนที่ความเขมขนสูงกวา 50.0 ppm มีผลทําใหอัตราการเจริญเติบโตของตนกลาในถั่วเขียวผิวมันและถั่ว
เขียวผิวดําลดลง ซึ่งจะเห็นไดอยางชัดเจนเมื่อแชถั่วเขียวผิวดําในน้ําโอโซนเขมขน 62.5 ppm โดยมีอัตราการเจริญเติบโตของ
ตนกลาต่ําที่สุดเพียง 25.57 มิลลิกรัมตอตนกลา อยางไรก็ตาม การทดลองกับเมล็ดถั่วเขียวที่ปลูกในป 2550 พบวาน้ําโอโซนทุก
ความเขมขนไมมีผลตอความงอก อัตราการเจริญเติบโตของตนกลา อัตราเร็วในการงอก และเปอรเซ็นตเมล็ดบวมน้ํา เปนที่นา
สังเกตวาถั่วเขียวที่ไดจากฤดูปลูกนี้มีคุณภาพต่ํากวาป 2549 ซึ่งเห็นไดจากเปอรเซ็นตความงอกที่ลดลงอยางเดนชัดและมี
เปอรเซ็นตเมล็ดบวมน้ําสูงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในถั่วเขียวผิวดํา (Table 2) เนื่องจากในชวงเก็บเกี่ยวถั่วเขียวผิวดํา มีฝนตกชุก
ติดตอกันหลายวัน ฝกและเมล็ดถั่วเขียวไดเมื่อรับความชื้นสูงก็ทําใหเมล็ดบางสวนงอกคาตน สวนที่ยังไมงอกก็เส่ือมคุณภาพลง
อยางมาก งานทดลองนี้สอดคลองกับรายงานของบุษบา และคณะ (2547) ที่พบวาเมล็ดบวมน้ําที่คัดทิ้งในขั้นตอนการทดสอบ
เมล็ดบวมน้ําเปนเมล็ดที่มีคุณภาพต่ํา กลาวคือ เปนเมล็ดที่มีความงอก ความมีชีวิต และความแข็งแรงต่ํา เมื่อนําเอาเมล็ด
เหลานี้ไปเพาะถั่วงอก พบวาเปนตนกลาผิดปกติสูง และใหผลผลิตถั่วงอกต่ํา 
ประสิทธิภาพของน้ําโอโซนในการควบคุมเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ 

จากการนําเมล็ดถั่วเขียวผิวมันและถั่วเขียวผิวดําที่ผานการแชในน้ําโอโซนที่ความเขมขนตาง ๆ  เปรียบเทียบกับการ
ฆาเชื้อที่ผิวดวยคลอร็อกซ  แลวนํามาตรวจสอบเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ  พบวา  เมล็ดที่ไดจากฤดูปลูกป  2549  มีเชื้อราที่
ติดมากับเมล็ดพันธุ 7 ชนิด ไดแก  Alternaria alternata  Aspergillus spp.  Cladosporium spp.  Curvularia spp.  
Fusarium spp.  Macrophomina phaseolina และ Penicillium spp. สวนเมล็ดที่ไดจากฤดูปลูกป 2550 พบเชื้อราเพียง 3 
ชนิด ไดแก  A. alternate  Fusarium spp.  และ  M. phaseolina  สวนเชื้อราชนิดอื่น ๆ  พบในปริมาณนอยมาก  จะเห็นไดวา
น้ําโอโซนที่ความเขมขน 25.0-37.5 ppm  สามารถลดปริมาณเชื้อรา  Aspergillus spp.  Cladosporium spp.  และ  
Penicillium spp. ในถั่วเขียวผิวมัน สวนในถั่วเขียวผิวดํา น้ําโอโซนทุกความเขมขนสามารถลดปริมาณของเชื้อรา  
Cladosporium spp.  แตไมสามารถควบคุมเชื้อรา M. phaseolina ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดโรคเนาในการเพาะถั่วงอก  
(Figure 1)  สําหรับเมล็ดพันธุที่ไดจากฤดูปลูกป 2550 พบวา น้ําโอโซนทุกความเขมขนมีแนวโนมทําใหเชื้อรา A. alternata ที่
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ติดมากับถั่วเขียวผิวดําลดลง โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ความเขมขน 12.50 ppm  ซึ่งสามารถควบคุมเชื้อราไดไมแตกตางจากการ
ฆาเชื้อที่ผิวดวยคลอร็อกซ  แตไมสามารถควบคุมเชื้อรา  Fusarium spp.  และ  M. phaseolina  ที่ติดมากับเมล็ดพันธุถั่วเขียว
ผิวมันและถั่วเขียวผิวดําได  (Figure 2)  Allen et al. (2003)  รายงานวา  เมื่อใหกาซโอโซนแกเมล็ดขาวบารเลยใน  semi-
batch reactor  จะมีผลยับยั้งเชื้อราไมวาจะอยูในรูปของสปอรหรือเสนใย  แตถาใหโอโซน  0.98  mg/(g barley)•min  เปน
เวลานานกวา  15  นาที  สงผลใหความงอกของเมล็ดลดลง 
Table 1 Standard germination (%), seedling growth rate test (SGR) (mg/seedling), T50 (hours) and oversoak test 

(%) of mungbean and black gram seed grown in rainy season 2006, treated with ozonated water at 
different rates. 

Species Ozonated water  
(ppm) 

Germination (%) Seedling growth rate 
(mg/seedling) 

T50 (hours) Oversoak test  
(%) 

Mungbean  0.00 96.00    29.01 a1/ 18.30 c 1.47  
(KPS 2) 12.50 96.00  29.01 a 18.47 c 1.80  

 25.00 90.00    28.15 ab 18.68 c 1.80  
 37.50 94.00    28.25 ab 18.91 c 1.50  
 50.00 88.50  27.23 b 18.33 c 1.97  
 62.50 96.50    28.55 ab 18.20 c 1.53  

Black gram  0.00 94.50    27.50 ab 22.03 a 2.02  
(Uthong 2) 12.50 87.50  27.11 b   21.52 ab 2.30  

 25.00 90.50  27.42 b 20.93 b 2.16  
 37.50 91.00  27.46 b 20.66 b 2.21  
 50.00 90.50    28.70 ab 21.04 b 2.74  
 62.50 93.00  25.57 c   21.35 ab 2.46  
 F-test ns2/ ** * ns 
 C.V.(%)  5.50 3.80            3.20           18.40 

1/Mean values followed by the same letter(s) in each column are not significantly different at the probability level of 0.05 
2/Non statistically significant at the probability level of 0.05 
 
Table 2  Standard germination (%), seedling growth rate test (mg/seedling), T50 (hours) and oversoak test (%) of 

mungbean and black gram seed grown in rainy season 2007, treated with ozonated water at different 
rates. 

Species Ozonated water  
(ppm) 

Germination (%) Seedling growth rate  
(mg/seedling) 

T50 (hours) Oversoak test  
(%) 

Mungbean  0.00 84.50 27.13 18.67 7.85 
(KPS 2) 12.50 84.50 27.79 17.99 6.42 

 25.00 68.50 27.62 18.54 7.84 
 37.50 84.50 26.25 17.82 7.17 
 50.00 76.50 28.71 17.93 7.80 
 62.50 81.00 27.25 17.65 7.59 

Black gram  0.00 65.00 24.67 32.40 25.78 
(Uthong 2) 12.50 60.00 25.70 32.48 25.36 

 25.00 65.50 26.23 31.30 24.00 
 37.50 62.50 26.30 32.65 24.85 
 50.00 61.50 24.54 31.16 25.95 
 62.50 63.50 26.60 31.27 27.06 
 F-test ns1/ ns ns ns 
 C.V.(%) 10.80  6.30  3.50 10.40 

1/ns: non statistically significant at the probability level of 0.05 
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Figure 1 Percentage of seed-borne fungi infection on (a) mungbean and (b) black gram seed grown in rainy season 2006, 

treated with ozonated water at different concentrations comparing to surface disinfectant using chlorox for 5 
minutes. 

 
  
 
 
 
Figure 2  Percentage of seed-borne fungi infection on (a) mungbean and (b) black gram seed grown in rainy 

season 2007, treated with ozonated water at different concentrations comparing to surface disinfectant 
using chlorox for 5 minutes. 

สรุป 
การใชน้ําโอโซนความเขมขน 12.5-62.5 ppm ไมมีผลตอความงอกของเมล็ดพันธุถั่วเขียวผิวมันและถั่วเขียวผิวดํา น้ํา

โอโซนเขมขน 25.0-37.5 ppm  สามารถควบคุมเชื้อราบางชนิด เชน Aspergillus spp., Cladosporium spp. และ Penicillium 
spp. ที่ติดมากับเมล็ดพันธุถั่วเขียวผิวมัน และควบคุมเชื้อรา Cladosporium spp. ที่ติดมากับถั่วเขียวผิวดําได แมวาจะไม
สามารถควบคุมเชื้อรา  M. phaseolina  ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดโรคเนาในการเพาะถั่วงอก 

ผลจากการศึกษาครั้งนี้สามารถใชเปนแนวทางเพี่อชวยปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุถั่วเขียว  และลดการสูญเสียเมล็ด
พันธุในกระบวนการเพาะถั่วงอก  เพื่อเปนประโยชนแกเกษตรกรและผูประกอบการผลิตถั่วงอกเปนการคาตอไป 
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ผลของน้ําโอโซนและน้ํารอนที่มีตอความงอกและการควบคุมเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ 
ถั่วเขียวผิวมันและถั่วเขียวผิวดํา 

Effect of Ozonated Water Followed by Hot Water Treatment on Seed Germination and  
Seed-borne Fungi of Mungbean and Black Gram 

 
อารียา นาวินปกาสิตย1 วันชัย จันทรประเสริฐ1 สมศิริ แสงโชติ2 และ จวงจนัทร ดวงพัตรา1 

Nawinpakasit, A.1, Chanprasert, W.1, Sangchote, S.2 and Duangpatra, J.1 
 

Abstract 
Ozonated water followed by hot water was used to treat mungbean and black gram seeds for controlling 

seed-borne fungi and improving seed germination aiming to develop a soaking technique for bean sprout 
production. Mungbean cv. Kamphaeng Saen 2 and black gram seeds Uthong 2 were soaked in ozonated water at 
25 ppm and subsequently soaked in hot water at 27, 32, 37 and 42°C for 1 hour. Ozonated water followed by 
soaking in hot water had no effect on germination and seedling growth rate but enhanced speed of germination 
when soaked at 37 and 42°C. Moreover, ozonated water followed by hot water treatment at 42°C significantly 
reduced Cladosporium spp. in mungbean and black gram, but did not reduce Aspergillus spp., Curvularia spp. or 
Macrophomina phaseolina. 
Keywords : ozonated water, hot water treatment, seed germination, seed-borne fungi 

 
บทคัดยอ 

 ศึกษาผลของน้ําโอโซนและน้ํารอนตอการงอกและการควบคุมเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุถั่วเขียวเพื่อพัฒนาเทคนิค
การแชเมล็ดในขั้นตอนการเพาะถั่วงอก โดยนําเมล็ดถั่วเขียวผิวมันพันธุกําแพงแสน 2  และถั่วเขียวผิวดําพันธุอูทอง 2  มาแชใน
น้ําโอโซนความเขมขน  25  ppm  ตามดวยการแชน้ําที่อุณหภูมิ  27  32  37  และ  42  องศาเซลเซียส  เปนเวลานาน  1  ชั่วโมง  
ผลการทดลองพบวา  การใชน้ําโอโซนแลวตามดวยการแชน้ําที่อุณหภูมิตาง ๆ  ไมมีผลตอความงอกและอัตราการเจริญเติบโต
ของตนกลา  แตการแชเมล็ดในน้ําโอโซนตามดวยน้ําที่อุณหภูมิ  37  และ  42  องศาเซลเซียส ชวยกระตุนอัตราเร็วในการงอก
ของเมล็ด นอกจากนี้การแชเมล็ดในน้ําโอโซนตามดวยน้ําที่อุณหภูมิ  42  องศาเซลเซียส ชวยลดปริมาณเชื้อรา Cladosporium 
spp.  ที่ติดมากับเมล็ดพันธุถั่วเขียวผิวมันและถั่วเขียวผิวดําไดอยางมีนัยสําคัญ  แตไมสามารถควบคุมเชื้อรา Aspergillus 
spp.  Curvularia spp.  และ  Macrophomina phaseolina ได 
คําสําคัญ : น้ําโอโซน การแชน้ํารอน การงอกของเมล็ด เชื้อราที่ติดมากับเมล็ด  
 

คํานํา 
เมล็ดพันธุถั่วเขียวที่นํามาใชเพาะถั่วงอกมีปญหาหลายประการ ไดแก เมล็ดมีราคาแพง มีอัตราเมล็ดคัดทิ้งสูง ความ

งอกต่ํา ความแข็งแรงต่ํา มีเมล็ดแข็ง (hard seed) และเมล็ดมีความชื้นสูง รวมทั้งมีการผสมระหวางถั่วใหมและถั่วเกาอีกดวย 
(สุวิมล, 2544) ในขั้นตอนการแชเมล็ดเพื่อคัดแยกเมล็ดบวมน้ํากอนการเพาะถั่วงอกนั้น พบวามีเมล็ดคัดทิ้งประมาณ 13 
เปอรเซ็นต (บุษบา และคณะ, 2547) คิดเปนมูลคานับรัอยลานบาทตอป เมล็ดบวมน้ํา (over-soaked seed) ที่ถูกคัดทิ้งนั้น 
สันนิษฐานวาเปนเมล็ดไมสุกแก เมล็ดที่ถูกโรคและแมลงทําลาย เมล็ดเสื่อมคุณภาพ และเมล็ดแตก (สุวิมล, 2544) จาก
การศึกษาการใชน้ําโอโซนในการปองกันกําจัดเชื้อราพบวาสามารถควบคุมเชื้อสาเหตุบางชนิดได แตไมสามารถควบคุมเชื้อบาง
ชนิด ดังนั้นการผนวกการใชน้ํารอนอาจชวยเพิ่มประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อราไดดีขึ้น เนื่องจากน้ํารอนสามารถกําจัด
เชื้อจุลินทรียไดหลากหลาย รวมทั้งเชื้อราบางชนิดทั้งที่อยูบนผิวและภายในเมล็ดได (Maude, 1996; Erdey et al., 1997; 
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Meah, 2004) การทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของน้ําโอโซนตามดวยน้ํารอนที่อุณหภูมิตางๆ ตอการควบคุมเชื้อราและ
ความงอกของเมล็ดพันธุถั่วเขียวผิวมันและถั่วเขียวผิวดํา 
 

อุปกรณและวิธีการ 
เมล็ดพันธุถั่วเขียวผิวมันพันธุกําแพงแสน 2 และถั่วเขียวผิวดําพันธุอูทอง 2 ไดจากการปลูกในฤดูฝน ป 2550 ณ 

แปลงทดลองโครงการปรับปรุงพันธุถั่วเหลืองและถั่วเขียว สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม นําไปทดสอบโดยสุมเมล็ดพันธุถั่วเขียวผิวมันและถั่วเขียวผิวดําซ้ําละ 50 กรัม ไปแชในน้ําปริมาตร 
1 ลิตรในขวดโหลแกว พรอมกับปลอยกาซโอโซนดวยเครื่องผลิตโอโซน (Ozone Air Technology® Model : B103p 
ความสามารถการผลิต 250 มิลลิกรัมตอชั่วโมง) โดยใหกาซโอโซนเปนเวลา 6 นาที (ความเขมขน 25 ppm) จากนั้นตามดวย
การแชเมล็ดในน้ําที่อุณหภูมิตาง ๆ  ไดแก 27 32 37 และ 42 องศาเซลเซียส นาน 1 ชั่วโมง เมื่อครบกําหนดเวลาจึงคัดแยกเอา
เมล็ดบวมน้ําทิ้ง แลวนําเมล็ดที่ไมบวมน้ํามาตรวจสอบความงอกมาตรฐาน (ISTA, 2006) อัตราการเจริญเติบโตของตนกลา 
(จวงจันทร, 2529) ตรวจสอบ Times to 50% germination (T50) ซึ่งคํานวณตาม Coolbear et al. (1984) และเชื้อราที่ติดมา
กับเมล็ดพันธุดวยวิธี Blotter method (ISTA, 2003) วิเคราะหขอมูลตามการทดลองแบบ Factorial in RCB จํานวน 4 ซ้ํา โดย
ใหชนิดของถั่วเขียวเปนปจจัยที่ 1 และอุณหภูมิของน้ําเปนปจจัยที่ 2 
 

ผลและวิจารณ 
 การศึกษาผลของน้ําโอโซนตามดวยน้ํารอนตอคุณภาพของเมล็ดพันธุถั่วเขียว พบวาการใชหรือไมใชน้ําโอโซนและ

อุณหภูมิของน้ําตั้งแต 27-42 องศาเซลเซียส ไมมีผลตอความงอกและอัตราการเจริญเติบโตของตนกลาในถั่วเขียวผิวมันและถั่ว
เขียวผิวดํา (Table 1) แตการใชน้ําโอโซนความเขมขน 25 ppm แลวตามดวยน้ําที่อุณหภูมิ 37 และ 42  องศาเซลเซียส มี
แนวโนมทําใหความงอกสูงขึ้นและเพิ่มอัตราเร็วในการงอกของถั่วเขียวทั้งสองชนิด (Table 1 และ Figure 1) การใชน้ําโอโซน
เขมขน 25 ppm แลวตามดวยน้ํารอนอุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส ทําใหเชื้อรา Cladosporium spp.  ลดลงอยางเดนชัด ขณะที่
เชื้อรา Fusarium spp. มีแนวโนมลดลงเล็กนอย แตก็ยังอยูในระดับที่สูงกวา 90 เปอรเซ็นต สวนเชื้อรา  Penicillium spp. 
พบวาไมแตกตางกัน (Figure 2) อยางไรก็ตามผลการทดลองพบวาเชื้อรา Alternaria alternata จะเจริญมากขึ้นเมื่อแชในน้ําที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส สวน Aspergillus spp. และ Curvularia spp. เจริญไดดีขึ้นหลังจากแชน้ําที่อุณหภูมิ  42  องศา
เซลเซียส และยังทําใหการเจริญของเชื้อ Macrophomina phaseolina มีมากขึ้น เมล็ดพันธุที่ใชในการทดลองนี้เพิ่งเก็บเกี่ยวมา
ใหม ๆ จึงพบวามีเชื้อรา Aspergillus spp. และ Penicillium spp. อยูในระดับต่ํา เพราะเชื้อราท้ังสองชนิดนี้เปนเชื้อราในโรง
เก็บ  (storage fungi) ไมไดเขาทําลายเมล็ดตั้งแตเก็บเกี่ยว แตเขาทําลายเมล็ดภายหลังการเก็บเกี่ยวขณะอยูในโรงงาน
ปรับปรุงสภาพหรืออยูในโรงเก็บระหวางการเก็บรักษา (วันชัย, 2542) สวนเมล็ดถั่วเขียวที่ถูกเชื้อรา Fusarium spp. และ M. 
phaseolina เขาทําลายนั้น ไมสามารถงอกเปนตนกลาได โดยเชื้อ Fusarium spp. จะเจริญปกคลุมเมล็ดทั้งเมล็ด และ M. 
phaseolina จะสราง pycnidium มากมายทั้งในสวนของเมล็ดและราก Barua et al. (2007) รายงานวา การใชน้ํารอนที่
อุณหภูมิ 53 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที สามารถกําจัดเชื้อราและแบคทีเรียที่ติดมากับเมล็ดถั่วเขียวไดอยางเดนชัดและยังทํา
ใหเมล็ดมีความงอกสูงขึ้นอีกดวย เชนเดียวกับการศึกษาของ Hermansen et al. (1999) ที่พบวาการใชน้ํารอนอุณหภูมิ  54 
องศาเซลเซียส นาน 20 นาที จะชวยกําจัดเชื้อรา Alternaria dauci ที่ติดมากับเมล็ดแครอทโดยไมมีผลเสียตอความงอก การตั้ง
ตัว และผลผลิต อยางไรก็ตามสําหรับการทดลองนี้ ใชความรอนสูงสุดเพียง 42 องศาเซลเซียส เนื่องจากหากใชอุณหภูมิสูงกวา
นี้อาจสงผลตอความงอกของเมล็ดพันธุได  

 
สรุป 

 การใชน้ําโอโซนรวมกับการแชน้ําที่อุณหภูมิ 27-42 องศาเซลเซียส ไมกอใหเกิดผลเสียตอความงอกและอัตราการ
เจริญเติบโตของตนกลาในถั่วเขียวผิวมันและถั่วเขียวผิวดํา การแชเมล็ดในน้ําที่อุณหภูมิ 37 และ 42 องศาเซลเซียส มีแนวโนม
ชวยเพิ่มความงอกและอัตราเร็วในการงอกของเมล็ด นอกจากนี้ยังสามารถกําจัดเชื้อรา Cladosporium spp. ที่ติดมากับเมล็ด
พันธุไดดี โดยเฉพาะอยางยิ่งที่อุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส แมวาจะไมสามารถกําจัดเชื้อรา M. phaseolina ซึ่งเปนสาเหตุ
สําคัญที่ทําใหเกิดโรคเนาในการเพาะถั่วงอกได 
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Table 1  Standard germination (%), seedling growth rate test (SGR,mg/seedling), and T50 (hours) of mungbean and black   
              gram seed treated with ozonated water at 25 ppm and subsequently soaked in hot water at different temperatures 
               for 1 hour. 

Species Treatments Germination (%) SGR (mg/seedling) T50 (hours) 

Mungbean Unozonated+water soaking at 27 oC 82.00 29.32 18.41 
(KPS 2) Ozonated+ water soaking at 27 oC 82.50 27.85 18.02 

 Ozonated+ water soaking at 32 oC 82.50 27.23 17.61 
 Ozonated+ water soaking at 37 oC 87.50 28.09 16.70 
 Ozonated+ water soaking at 42 oC 87.50 28.57 17.12 

Black gram Unozonated+ water soaking at 27 oC 79.50 26.61 28.92 
(Uthong 2) Ozonated+ water soaking at 27 oC 79.50 27.02 28.64 

 Ozonated+ water soaking at 32 oC 82.00 26.58 28.66 
 Ozonated+ water soaking at 37 oC 85.00 25.87 26.64 
 Ozonated+ water soaking at 42 oC 84.00 26.89 26.22 
 F-test ns1/ ns ns 
 C.V.(%) 8.80 5.90 6.20 

1/ns = non statistically significant at the probability level of 0.05 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figure 1 Times to 50% germination of mungbean and black gram seed treated with ozonated water (OW) at 25 ppm and 

subsequently soaked in hot water at different temperatures for 1 hour comparing with soaking in unozonated 
water (W). 
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Figure 2  Percentage of seed-borne fungi infection of (a) mungbean and (b) black gram seed treated with ozonated water 
(OW) at 25 ppm and subsequently soaked in hot water at different temperatures for 1 hour comparing with 
soaking in unozonated water (W). 
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ผลของการเคลือบตอคุณภาพเมล็ดพันธุแตงกวาและพริก 
Effects of Coating on Quality of Cucumber and Chili Seeds 

 
ธีรศักดิ ์แสงเพ็ง1และ ปริยานุช จุลกะ1 

Saengpeng, T.1 and Chulaka, P.1 
 

Abstract 
The effects of polymer coating and non-coating on seed quality of cucumber and chili were studied by 

determining seed moisture content, water imbibition, germination and vigor. The results showed the moisture 
content of coated seed was increased, but the water imbibition of those seeds was slower. The germination 
percentage of coated chili seed was lower than un-coated chili seed (88.0 and 98.0%, respectively). The mean 
germination time of coated chili seed was longer than un-coated chili seed (9.86 and 8.52 days, respectively). 
However, the polymer coating had no effect on germination and mean germination time of cucumber seeds.  
Keywords : water imbibition, germination, seed moisture content, mean germination time 

 
บทคัดยอ 

ศึกษาผลของการเคลือบและไมเคลือบโพลีเมอรตอคุณภาพเมล็ดพันธุแตงกวาและพริก โดยการทดสอบความชื้น
ภายในเมล็ด การดูดน้ํา ความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ พบวา การเคลือบเมล็ดพันธุผักทั้ง 2 ชนิดดวยโพลีเมอรทํา
ใหเมล็ดมีความชื้นสูงขึ้นและดูดน้ําชาลง การเคลือบเมล็ดพันธุพริกดวยโพลีเมอรทําใหความงอกต่ํากวาเมล็ดที่ไมเคลือบ (88.0 
และ 98.0% ตามลําดับ) และความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุพริกที่เคลือบดวยโพลีเมอรนานกวาเมล็ดที่ไมเคลือบ (9.86 
และ 8.52 วัน ตามลําดับ) ในขณะที่การเคลือบและไมเคลือบโพลีเมอรไมมีผลตอความงอกและความเร็วในการงอกของเมล็ด
พันธุแตงกวา 
คําสําคัญ : การดูดน้ํา ความงอก ความชื้นภายในเมล็ด ความเร็วในการงอก 

 
คํานํา 

การเคลือบเมล็ดพันธุเปนทางเลือกหนึ่งที่ใชในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ การใชสารโพลีเมอรเคลือบเมล็ดสามารถ
ปองกันความชื้นที่จะเปนอันตรายตอเมล็ดได โดยความชื้นของเมล็ดที่สูงรวมกับอุณหภูมิที่สูงกอใหเกิดการเสื่อมคุณภาพของ
เมล็ดพันธุ สารโพลีเมอรที่เหมาะสมตอการเคลือบเมล็ดควรเปนสารที่ไมยอมใหไอน้ําผาน แตละลายน้ําไดเมื่อนําเมล็ดไปเพาะ 
แหงเร็ว ไมทําใหเมล็ดเกาะติดกัน เคลือบเมล็ดไดเปนแผนบาง ๆ ใชไดกับเมล็ดจํานวนมาก ไมกอปญหาในดานการพักตัว และ
สารตองไมเส่ือมสภาพเมื่ออยูในสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม ที่สําคัญตองไมเปนอันตรายตอความงอกของเมล็ด (West et al., 
1985) การดูดน้ํา (imbibition) เปนกระบวนการแรกของการงอก โดยน้ําจะซึมผานทางรูเปดตามธรรมชาติที่อยูบนเยื่อหุมเมล็ด 
การผานเขาออกของน้ําจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับความสามารถของเมล็ดพืชแตละชนิดที่มีโครงสรางแตกตางกันไป (สุเทวี, 
2549) เมื่อเมล็ดพันธุไดรับความชื้นเพิ่มขึ้นถึงระดับที่เพียงพอสําหรับการงอก เมล็ดพันธุจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเมทาบอลิซึม
อยางรวดเร็วและกระตุนใหเกิดปฏิกิริยาทางชีวเคมี สรีรวิทยาและสัณฐานวิทยา ทําใหเมล็ดพันธุงอกได (วัลลภ, 2540) การ
ทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการเคลือบและไมเคลือบโพลีเมอรตอความชื้นของเมล็ด การดูดน้ํา ความงอกและ
ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุผัก 2 ชนิด คือ แตงกวาและพริก  
1 

อุปกรณและวิธีการ 
นําเมล็ดพันธุผัก 2 ชนิด คือ แตงกวาพันธุบิงโก จากบริษัท ที เอส เอ จํากัด และพริก TVRC 365 จากศูนยวิจัยและ

พัฒนาพืชผักเขตรอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม ที่ผานการเคลือบโพลีเมอรของบริษัท

                                                           
1 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ 10900 
1 Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900 
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ดัชนีความงอก (GI)  =  ผลรวมของ  

MGT  =  

Becker Underwood, สหรัฐอเมริกา ซึ่งประกอบดวย Filler pigment (30-40%) เหล็กออกไซด (20-30%) และควอทซ (<2%) 
และไมเคลือบ มาศึกษาความชื้นของเมล็ด การดูดน้ํา และคุณภาพของเมล็ดพันธุ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ความชื้นของเมล็ดพันธุ ทดสอบความชื้นของเมล็ดพันธุแตงกวาและพริก โดยวิธี Low constant temperature oven 
method (ISTA, 2007) วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) 4 ซ้ํา ซ้ําละ 3 กรัม คํานวณ
เปอรเซ็นตความชื้นของเมล็ดพันธุทั้ง 2 ชนิดจากสูตร  

น้ําหนักเมล็ดกอนอบ – น้ําหนักเมล็ดหลังอบ 
น้ําหนักเมล็ดกอนอบ 

การดูดน้ํา ศึกษาการดูดน้ําของเมล็ดพันธุแตงกวาและพริก ที่เคลือบดวยโพลีเมอรเปรียบเทียบกับเมล็ดไมเคลือบ โดย
แบงเมล็ดแตละกลุมออกเปน 4 ซ้ํา ซ้ําละ 100 เมล็ด ชั่งน้ําหนักเมล็ดเริ่มตน แลวนําไปแชในน้ํา Reverse Osmosis เปนเวลา 
24 ชั่วโมง บันทึกน้ําหนักของเมล็ดที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ 1 ชั่วโมง ดวยการนําเมล็ดที่แชน้ําออกมาซับใหแหงแลวนําไปชั่งน้ําหนกัเมล็ด
ทันที คํานวณหาเปอรเซ็นตการดูดน้ําของเมล็ดพันธุทั้ง 2 ชนิดจากสูตร 

( Wi – Wo ) 
Wo 

 โดย W   =  ปริมาณน้ําที่เมล็ดดูดเขาไปหลังจาก i ชั่วโมง (กรัม) 
 Wi  =  น้ําหนักเมล็ดหลังจากดูดน้ํา i ชั่วโมง (กรัม) 
 Wo =  น้ําหนักเริ่มแรกของเมล็ดกอนดูดน้ํา (กรัม) 
คุณภาพเมล็ดพันธุ นําเมล็ดพันธุแตงกวาและพริก มาทดสอบหาความงอก ดัชนีความงอก และความเร็วในการงอก 

ดังนี้ แตงกวาทดสอบดวยวิธี Short roll ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และพริกทดสอบดวยวิธี Top of Paper (TP) ที่อุณหภูมิ
สลับ 20-30 องศาเซลเซียส (ISTA, 2007)  

1) ความงอกของเมล็ดพันธุ โดยตรวจนับจํานวนตนกลาปกติ ตนกลาผิดปกติ เมล็ดสดไมงอก และเมล็ดตาย ตาม
หลักการประเมินความงอกของ ISTA (2007) คํานวณความงอกของเมล็ดพันธุเปนเปอรเซ็นต 

2) ดัชนีความงอก (germination index: GI) โดยตรวจนับจํานวนตนกลาปกติที่งอกทุกวันหลังเพาะเมล็ด โดยเมล็ด
แตงกวาจะตรวจนับเปนเวลา 8 วัน สวนเมล็ดพริกจะตรวจนับเปนเวลา 14 วัน แลวนําขอมูลของพืชแตละชนิดมาคํานวณหา
ความเร็วในการงอกจากสูตร (AOSA, 2002) 

จํานวนตนกลาปกติที่งอกในแตละวัน 
จํานวนวันหลังเพาะ 

3) ความเร็วในการงอก (mean germination time: MGT) โดยตรวจนับจํานวนตนกลาปกติที่งอกทุกวันหลังเพาะ
เมล็ด เชนเดียวกับดัชนีความงอก แลวมาคํานวณหาความเร็วในการงอกจากสูตร 

             (G1× D1) + (G2× D2 ) + ... + (Gn× Dn) 
total germination 

G1, 2,…,n คือ จํานวนตนกลาปกติที่งอกวันที่ 1, 2,…, n (n = วันสุดทายที่ตรวจนับในแตละพืช) 
D1, 2,…,n คือ จํานวนวันที่ 1, 2,…, n นับหลังจากวันเพาะเมล็ด 

 
ผลและวิจารณ  

ความชื้นของเมล็ดพันธุ การเคลือบเมล็ดดวยโพลีเมอร ทําใหความชื้นของเมล็ดพันธุสูงกวาการไมเคลือบเมล็ด โดย
เมล็ดพันธุแตงกวาที่เคลือบดวยโพลีเมอรและเมล็ดที่ไมเคลือบ มีความชื้น 6.94 และ 6.32% ตามลําดับ เมล็ดพันธุพริกที่เคลือบ
ดวยโพลีเมอรและเมล็ดที่ไมเคลือบ มีความชื้น 8.68 และ 6.50% ตามลําดับ (Table 1) แสดงวาการเคลือบเมล็ดมีผลทําให
ความชื้นของเมล็ดพันธุเพิ่มขึ้น เนื่องจากการใชโพลีเมอรซึ่งมีลักษณะเปนของเหลว มีน้ําเปนองคประกอบ ทําใหเยื่อหุมเมล็ด
ไดรับความชื้นโดยตรงขณะที่เคลือบเมล็ด ความชื้นของเมล็ดจึงสูงขึ้น ซึ่งความชื้นของเมล็ดพันธุมีผลตอการเก็บรักษาเมล็ด
พันธุผักควรมีความชื้นต่ํากวา 7% จึงเก็บรักษาไวไดอยางปลอดภัย ถาความชื้นของเมล็ดอยูในระดับสูง จะสงผลใหเมล็ด
ออนแอตอการเขาทําลายของโรคและแมลง จนเมล็ดสูญเสียความงอกและตายในที่สุด (สุเทวี, 2549) เมล็ดพันธุท่ีผานการ
เคลือบดวยโพลีเมอรจึงควรลดความชื้นลง เพื่อใหเหมาะสมตอการเก็บรักษาและทําใหเมล็ดพันธุเส่ือมคุณภาพชาลง 

การดูดน้ํา เมล็ดที่ไมเคลือบโพลีเมอรสามารถดูดน้ําไดปริมาณมากกวาและใชเวลานอยกวาเมล็ดที่เคลือบ (Figure 1) 
เนื่องจากเมล็ดที่ไดรับการเคลือบ มีชั้นของสารเคลือบเมล็ดเพิ่มขึ้นอีกชั้นหนึ่ง จึงตองใชเวลานานมากขึ้นเพื่อทําใหเปลือกของ

×   100 ความชื้น (%)  = 

×   100 W  = 
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เมล็ดออนนุม ขยายตัวและจึงจะดูดน้ําเขาไปได (Schneider และ Renault, 1997) ในเมล็ดแตงกวาอัตราการดูดน้ําระหวางการ
เคลือบดวยโพลีเมอรและไมเคลือบจะใกลเคียงกัน โดยลักษณะพื้นผิวเปลือกของแตงกวาที่เรียบและลื่น อาจมีผลตอ
ประสิทธิภาพการยึดเกาะของสารเคลือบ ซึ่งสารเคลือบอาจจะหลุดออกมาหรือละลายไดงายกวาหลังจากเวลาผานไประยะหนึ่ง 
ตางจากเมล็ดพริกที่อัตราการดูดน้ําระหวางการเคลือบและไมเคลือบตางกัน โดยที่ผิวเปลือกของเมล็ดพริกมีลักษณะขรุขระกวา 
สารเคลือบจึงยึดจับไดดีกวา การละลายหรือหลุดออกไดยากกวา อัตราการดูดน้ําของเมล็ดที่ไมเคลือบจึงมีแนวโนมสูงกวา
เมล็ดที่เคลือบ ซึ่งการที่เมล็ดดูดน้ําไดเร็วจึงมีแนวโนมทําใหความเร็วในการงอกสั้นหรือสามารถงอกไดเร็ว เนื่องจากการดูดน้ํา
ทําใหเกิดกระบวนการตาง ๆ ภายในเมล็ด เชน การดูดน้ําของโปรตีน การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางตาง ๆ ภายในเซลล การ
หายใจ การสังเคราะหสารโมเลกุลใหญและการยืดตัวของเซลล เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูเอ็มบริโอที่มีเมทาบอลิซึมสูง และเกิด
การเคลื่อนยายอาหารสะสมในเมล็ด จนเขาสูกระบวนการงอกและเจริญเติบโต (Bewley และ Black, 1985) 

ความงอก เมล็ดพันธุพริกที่เคลือบดวยโพลีเมอรและเมล็ดที่ไมเคลือบมีความงอกของเมล็ดแตกตางกันทางสถิติอยาง
มีนัยสําคัญยิ่งคือ 88.0 และ 98.0% ตามลําดับ (Table 1) การเคลือบดวยโพลีเมอรมีผลตอเมล็ดพันธุพริก โดยทําใหความงอก
ลดลง และพบเมล็ดสดไมงอกจํานวนมาก สอดคลองกับผลของการดูดน้ําของเมล็ดซึ่งเมล็ดที่เคลือบโพลีเมอรมีการดูดน้ําชา
กวาไมเคลือบ ทําใหความชื้นอาจไมเพียงพอสําหรับการงอกในระยะแรก สวนเมล็ดพันธุแตงกวามีความงอกไมแตกตางกันทาง
สถิติ (Table 1) 

ดัชนีความงอก เมล็ดพันธุพริกที่เคลือบดวยโพลีเมอรและเมล็ดที่ไมเคลือบมีดัชนีความงอกของเมล็ดแตกตางกันทาง
สถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่งคือ 4.56 และ 5.82 ตามลําดับ (Table 1) แสดงวาการเคลือบเมล็ดทําใหเมล็ดพันธุพริกมีความเร็วใน
การงอกลดลง สอดคลองกับ บุญชวย (2542) ที่รายงานวาการเคลือบเมล็ดคะนาทําใหงอกชากวาการไมเคลือบ และ Klein 
และ Sachs (1992) พบวาการใชสารเคลือบ ethyl shellac และ polyvinylidene chloride เคลือบเมล็ดขาวสาลี ทําใหมีการ
งอกชากวาไมเคลือบเมล็ด 12 วัน สวนเมล็ดพันธุแตงกวามีดัชนีความงอกไมแตกตางกันทางสถิติ (Table 1) 

ความเร็วในการงอก เมล็ดพันธุแตงกวาที่เคลือบดวยโพลีเมอรและเมล็ดที่ไมเคลือบมีความเร็วในการงอกไมแตกตาง
กันทางสถิติ (Table 1) แตเมล็ดพันธุพริกที่เคลือบดวยโพลีเมอรและเมล็ดที่ไมเคลือบมีความเร็วในการงอกของเมล็ดแตกตาง
กันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่งคือ 9.86 และ 8.52 วัน ตามลําดับ (Table 1) โดยการเคลือบและไมเคลือบโพลีเมอรของเมล็ด
พันธุพริก มีความเร็วในการงอกใหผลไปในทางเดียวกับดัชนีความงอกของเมล็ด  
 

สรุป 
การเคลือบเมล็ดดวยโพลีเมอร ทําใหเมล็ดพันธุผักทั้ง 2 ชนิด มีความชื้นสูงขึ้น การดูดน้ําชาลง และมีผลทําใหความ

งอกและความเรว็ในการงอกของเมล็ดพันธุพริกลดลง แตไมมีผลตอความงอกและความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุแตงกวา  
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quality. Crop Sci. 25: 941-944. 

 
Table 1 Seed moisture content (SMC, %) germination (%) germination index (GI) and mean germination time 

(MGT, day) of coated and uncoated cucumber and chili seeds  
 

Treatment SMC (%) Germination (%) GI MGT (day) 
Cucumber      

Uncoated    6.32 b 96.0 15.57 3.14 
Coated     6.94 a 96.0 15.81 3.06 
F-test ** ns ns ns 
C.V. (%) 1.33 4.66 5.50 2.65 

Chili     
Uncoated    6.50 b    98.0 a    5.82 a    8.52 b 
Coated     8.68 a    88.0 b    4.56 b    9.86 a 
F-test ** ** ** ** 
C.V. (%) 2.43 3.51 4.39 2.57 

Means in the same column followed by different letters are significantly different (P≤0.01) 
 

 
   
 
  
 
  
 
  
 
  
 

 
Figure 1 Water imbibition of coated and uncoated cucumber and chili seeds for 24 hours 
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ผลของ scarification ตอการกระตุนการงอกของเมล็ดพันธุ Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. 
Effect of Scarification on Germination Improvement of Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. Seeds 

 
เดือนเต็ม ลอยมา1 ทรงศิลป พจนชนะชัย1 ภาณุมาศ ฤทธิไชย2 และกนก รัตนะกนกชยั1 

Loyma, D.1, Photchanachai, S.1, Rithichai, P.2 and Rattanakanokchai, K.1  
 

Abstract 
Germination improvement of Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. seeds cv. Faeng and Fakkheaw by 

scarification was investigated. The outer testa of ‘Faeng’ and ‘Fakkheaw’ seeds were cross-sectioned and 
examined using a stereo microscope at 30x. The outer testa is comprised of outer and inner layers. Epidermal and 
hypodermal cells (21.3 µm-thickness) appear in the outer layer, while the sclerenchymatous main mechanical 
layer (1.7 µm-thickness) occurs in the inner layer. The glossy surface of the inner layer is positioned adjacent to 
the aerenchymatous inner testa. Scarification ‘Feang’ and ‘Fakkheaw’ seeds by peeling ‘outer testa’ and ‘outer 
and inner testa’ significantly improved radicle emergence to be 96.0 and 99.5% of ‘Feang’ seeds and to be 93.0 
and 95.5% of ‘Fakkheaw seeds, respectively, compared to the un-scarified seeds (‘Feang’ = 83.0% and 
‘Fakkheaw’ = 80.0%). Days to emergence are not significantly affected by scarification methods. 
Keywords : Benincasa hispida seed, scarification, germination improvement 
 

บทคัดยอ 
การศึกษาการกระตุนการงอกของเมล็ด Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. พันธุแฟงและฟกเขียวดวยวิธี 

scarification เมื่อตัดเปลือก (outer testa) ของเมล็ดพันธุแฟงและฟกเขียวตามขวางแลวนํามาสองดวยกลองสเตอริโอ
กําลังขยาย 30 เทา พบวา โครงสรางของเปลือกแบงออกเปน 2 ชั้น คือ outer layer  ซึ่งประกอบดวยเซลล epidermis และ 
hyprodermis มีความหนา 21.3 ไมโครเมตร สวน inner layer ประกอบดวยเซลล sclerenchyma เรียงตัวกันอยางหนาแนนมี
ความหนา 1.7 ไมโครเมตร โดยที่ผิวดานในสุดของ inner  layer ประกอบดวยเซลล aerenchyma สีขาวมันวาวติดอยู การทํา 
scarification ดวยการแกะเปลือก และแกะเปลือกและลอกเยื่อหุมคัพภะ (inner testa) ของเมล็ด ทําใหเปอรเซ็นตการแทงราก
เพิ่มขึ้นเปน 96.0 และ 99.5 เปอรเซ็นตในเมล็ดพันธุแฟง และ 93.0 และ 95.5 เปอรเซ็นตในเมล็ดพันธุฟกเขียว ตามลําดับ ซึ่งสูง
กวาเมล็ดที่ไมทํา scarification (เมล็ดพันธุแฟง 83.0 และฟกเขียว 80.0 เปอรเซ็นต) อยางมีนัยสําคัญ สวนการทํา 
scarification ไมมีผลตอความเร็วในการแทงราก (days to emergence) 
คําสําคัญ : เมล็ดพันธุ Benincasa hispida scarification การกระตุนการงอก 

 
คํานํา 

เมล็ดพันธุพืชมากกวา 400 ชนิด มีปญหาดานการงอกและการพักตัว เชน ถั่ว (Roberto และ Maria, 1997) มะเขือ
เทศ (Cavallaro et al., 1994) บล็อคโคลี่ (Dell’Aquila, 2004) ซุกินีหรือแตงกวาญี่ปุน (Mauromicale et al., 1994) และ 
Benincasa hispida (Thunb.) Cogn ทั้ง 2 พันธุ คือ แฟงและฟกเขียว ซึ่งเปนพืชตระกูลแตง ที่มีการปลูกในประเทศไทยมา
นาน และสามารถปลูกไดตลอดทั้งป ทั้งแฟงและฟกเขียวขยายพันธุโดยใชเมล็ด แตเมล็ดมักมีความงอกต่ํา และงอกไม
สมํ่าเสมอ   เนื่องจากการพักตัวของเมล็ด สําหรับสาเหตุการพักตัวที่แทจริงนั้นยังไมมีรายงานที่แนชัด แตโดยทั่วไปการพักตัว
ของพืชตระกูลแตงนั้นมีรายงานวา เกิดจากเปลือกของเมล็ดหนาและแข็ง หรืออาจเกิดจากเยื่อหุมคัพภะ หรือทั้งสองสาเหตุ
รวมกัน  เพราะทั้งเปลือกและเยื่อหุมคัพภะไมยอมใหน้ําและออกซิเจนหรือคารบอนไดออกไซดผานได (Vilela และ Ravetta, 
2001) สําหรับเมล็ดหลายชนิดที่เปลือกหนาและแข็งและ/หรือมีเยื่อหุมคัพภะ ทําใหน้ําและอากาศไมสามารถผานเขาไปใน
                                                           
1คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 83 หมู 8 ถนนเทียนทะเล ทาขาม บางขุนเทียน กรุงเทพ 10150 
1 School of Bioresources and Technology, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, 83 Moo 8 Tein-talay Rd., Tha-knam, Bangkhuntein, Bangkok 
10150  
2ภาควิชาเทคโนโลยกีารเกษตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ปทุมธานี 12121 
2 Department of  Agricultural Technology, Faculty of  Science and Technology,  Thammasat University, Rangsit  Campus,  Pathumthani 12121 
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เมล็ดได การกระตุนการงอกดวยการทํา scarification ชวยใหการดูดน้ําของเมล็ดเพิ่มขึ้นได (Mackay et al., 1996) โดยนํา
เมล็ดมาขัด  ตัด  แกะเปลือก หรือลอกเยื่อหุมคัพภะ เชน การนําเมล็ดถั่วหลายพันธุที่มีปญหาในการงอกมาขัดดวยกระดาษ
ทราย ชวยใหเมล็ดงอกเพิ่มขึ้นและงอกเร็วกวาการใชวิธีการอื่น (Ortega Baes et al., 2002) ในเมล็ดพันธุ Echinacea 
angustifolia ซึ่งมีความงอกต่ํา เมื่อนําเมล็ดมาแกะเปลือกพบวา มีเปอรเซ็นตการงอกสูงเพิ่มขึ้นจาก 6 เปน 20 เปอรเซ็นตและ
ยังใชเวลาในการงอกเร็วกวาเมล็ดที่ไมไดแกะเปลือก (Chuanren et al., 2004) ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคที่จะศึกษา
ลักษณะโครงสรางของเปลือกเมล็ด และศึกษาผลของการ scarificationตอการงอกของเมล็ดพันธุ B. hispida 2 พันธุ คือ แฟง
และฟกเขียวใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 
อุปกรณและวิธีการ 

เมล็ดพันธุ B. hispida (Thunb.) Cogn. พันธุผสมเปด 2 พันธุคือ แฟงและฟกเขียว ความชื้นประมาณ 7 เปอรเซ็นต 
จากบริษัทเมล็ดพันธุตราสิงห จํากัด ที่เก็บรักษาในหองเย็นอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นนําเมล็ดทั้ง 2 พันธุมาศึกษา
ลักษณะโครงสรางของเปลือก (outer testa) โดยการตัดตามขวาง แลวนํามาสองดวยกลองสเตอริโอกําลังขยาย 30 เทา โดยใช
โปรแกรม Motic image plus version 2.0 (ประเทศจีน) และศึกษาการกระตุนการงอกของเมล็ดโดยวิธี scarification ดวยการ
แกะเปลือก และแกะเปลือกและลอกเยื่อหุมคัพภะ (inner testa) แลวนํามาตรวจสอบเปอรเซ็นตการแทงราก (radical 
emergence percentage) และคา days to emergence (DTE) 

 
ผลและวิจารณ 

โครงสรางของเปลือก (outer testa) เมล็ดพันธุแฟงและฟกเขียว (Figure 1A) ที่สองดวยกลองสเตอริโอกําลังขยาย 30 
เทา พบวา สามารถแบงออกเปน 2 ชั้น คือ outer และ inner layer ในสวนของ outer layer ประกอบดวยเซลล epidermis และ 
hypodermis มีความหนา 21.3 ไมโครเมตร และองคประกอบทางเคมีสวนใหญเปน callose (β-glucan) (Yim และ Bradford, 
1998)  ในขณะที่ inner layer ประกอบดวยเซลล sclerenchyma ที่มีการเรียงตัวของเซลลอยูอยางหนาแนน โดยที่ผิวดานใน
สุดของ inner layer ประกอบดวยเซลล aerenchyma สีขาวมันวาวติดอยู (Singh และ Dathan, 1998) (Figure 2) ซึ่ง 
Welbaum และ Bradford (1990) รายงานวา ในสวน inner layer ของ outer testa มีสารประกอบจําพวก  wax และ suberin 
อยู ซึ่งลักษณะดังกลาวนาจะเปนชั้นที่ทําหนาที่ปองกันการซึมผานของน้ําและอากาศในสวนของ outer testa อยางไรก็ตามที่
เปลือกและสวนคัพภะของเมล็ดพันธุแฟงและฟกเขียวอาจมีสารยับยั้งการงอกอยู เนื่องจากลัดดาวัลย และคณะ (2550) พบวา 
เมล็ดพันธุฟกเขียวที่แชในสารละลาย ethephon มีความงอกและความแข็งแรงเพิ่มมากกวาเมล็ดที่ไมไดแช แตความงอกของ
เมล็ดยังคงคอนขางต่ํา (61.00 เปอรเซ็นต) ดังนั้นทั้งเปลือกของเมล็ดและสารยับยั้งการงอกจึงอาจจะเปนสาเหตุสําคัญ สวน
เยื่อหุมคัพภะ (inner testa) มีลักษณะเปนเยื่อช้ันบางๆ (Singh และ Dathan, 1998) (Figure 1B) มีองคประกอบทางเคมีที่
สําคัญคือ callose และลิพิดอยู เมื่อนําเมล็ดพันธุแฟงและฟกเขียวมาทํา scarification ดวยการแกะเปลือกและลอกเยื่อ
หุมคัพภะ ชวยใหเมล็ดมีเปอรเซ็นตการแทงรากมากกวาเมล็ดที่ไมไดทํา (ชุดควบคุม) (Table 1) โดยเมล็ดพันธุแฟงที่แกะ
เปลือก และแกะเปลือกและลอกเยื่อหุมคัพภะมีเปอรเซ็นตการแทงรากเปน 96 และ 99.5 เปอรเซ็นต สวนเมล็ดพันธุฟกเขียวเปน 
93 และ 95.5 เปอรเซ็นตตามลําดับ สวนคา DTE ของเมล็ดที่ทําและไมทํา scarification ใหผลไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
แสดงวา น้ําและ/หรืออากาศไมสามารถซึมผานเปลือกและเยื่อหุมคัพภะได หรือสวนเปลือกและเยื่อหุมคัพภะมีสารยับยั้งการ
งอกอยู หรืออาจเกิดจากทั้ง 2 สาเหตุ ซึ่งสอดคลองกับ Yang et al. (2007) ที่รายงานวา ในเมล็ดพันธุพืชตระกูลหมาก เชน 
Areca triandra Roxb. ex Buch-Ham ซึ่งมีสวนของ pericarp หนาและแข็งและมีความงอกต่ํา (25 เปอรเซ็นต) แตเมื่อนําเอา
สวนของ pericarp ออก แลวนํามาเพาะพบวา เปอรเซ็นตการงอกเพิ่มขึ้นเปน 90 เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบเมล็ดที่แกะเปลือก
กับแกะเปลือกและลอกเยื่อหุมคัพภะพบวา ความงอกของเมล็ดแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ แสดงวา เปลือกเมล็ดเปนสวน
สําคัญในการพักตัวของเมล็ด สวนเยื่อหุมคัพภะไมมีผลตอการซึมผานของน้ําและอากาศ หรืออาจมีผลเพียงเล็กนอยเทานั้น 
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Table 1 Radicle emergence percentage, days to emergence of Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. seeds cv.  
               Faeng and Fakkheaw by scarification. 

‘Feang’ ‘Fukkheaw’ Treatment 
Radicle emergence 

(%) 
DTE Radicle emergence 

(%) 
DTE 

Control 83.0b 4.26 80.0b 4.09 
Peeling outer testa  96.0a 5.10 93.0a 4.13 

Peeling outer testa + inner testa 99.5a 5.02 95.5a 4.21 
F-test ** ns ** ns 

C.V. (%) 8.93 9.55 1.79 1.50 
      Means in the same column followed by same letter are not significantly different by LSD at P=0.05. 
 

 
Figure 1 Physical characteristics of A: outer testa and B: inner testa (it), cotyledon (c) and radicle (r). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Figure 2 The outer testa of Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. seed is cross-sectioned and monitored using a   
                    stereomicroscope at 30x.  

L1: 21.3  µm L3: 1.7 µm 
L2: 2.5 µm 
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สรุป 
เปลือกเมล็ดเปนสวนสําคัญในการพักตัวของเมล็ดพันธุแฟงและฟกเขียว โดยใน inner layer ของ outer testa ที่

ประกอบดวยเซลล sclerenchyma จะมีเซลลอัดตัวกันแนนและมี wax และ suberin เคลือบ จะปองกันการซึมผานของน้ําและ
ออกซิเจน ดังนั้นการทํา scarification เมล็ดพันธุแฟงและฟกเขียว ดวยการแกะเปลือกเมล็ดออก หรือทั้งแกะเปลือกและลอก
เยื่อหุมคัพภะ จึงมีเปอรเซ็นตการแทงรากเพิ่มขึ้น 

 
คําขอบคุณ 

 ขอขอบคุณบริษัทเมล็ดพันธุตราสิงห จํากัด ที่อนุเคราะหเมล็ดพันธุแฟงและฟกเขียวในการวิจัยและสายวิชา
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ที่เอื้อเฟอสถานที่ทําการทดลอง 
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Abstract 

Gamma irradiation at doses of 0-1000 Gy on quality and vigor of Chinese mustard seeds was 
investigated. Irradiated ‘Nua-chan’ seeds had low standard germination (SG), germination after accelerate aging 
(G-AA) and shorter shoot and root length than the control seeds. However, the irradiated seeds exhibited greater 
germination at 35oC (24.0-47.0%) and a larger germination index (GI) at 35oC compared to the non-irradiated 
seeds. The best GI and GI at 35oC was found with irradiated seeds at 250 Gy. The SG and GI of irradiated ‘Tra 
Singh’ seeds were lower than the control seeds and the dose of 500 Gy gave the best SG. The highest 
germination at 35oC (37.7%) was observed at seed irradiated at 1000 Gy. The GI at 35oC of the irradiated seeds at 
500 Gy was the highest followed by the dose at 1000 Gy. Irradiated seeds at 1000 Gy exhibited the lowest G-AA 
and shortest shoot and root length. Variation in seed quality was depended on the irradiation dosage and cultivar. 
Keywords : Chinese mustard seed, gamma irradiation, germination, vigor 
 

บทคัดยอ 
การศึกษาผลของการฉายรังสีแกมมาในปริมาณ 0-1000 เกรย ตอคุณภาพและความแข็งแรงของเมล็ดผักกาดเขียว

ปลี พบวา เมล็ดผักกาดเขียวปลีพันธุเหนือชั้น ที่ฉายรังสีทุกปริมาณมีความงอกมาตรฐาน การงอกหลังการเรงอายุ และความ
ยาวของยอดออนและรากออนต่ํากวาชุดควบคุม ในทางตรงกันขาม เมล็ดที่ฉายรังสีทุกปริมาณที่เพาะที่อุณหภูมิ 35oC มีความ
งอกอยูระหวางรอยละ 24.0-47.0 และดัชนีการงอกของเมล็ดที่เพาะที่อุณหภูมิดังกลาวสูงกวาชุดควบคุม โดยเมล็ดที่ฉายรังสีใน
ปริมาณ 250 เกรยมีดัชนีความงอก และดัชนีการงอกของเมล็ดที่เพาะที่อุณหภูมิ 35oC สูงที่สุด สําหรับพันธุตราสิงหพบวา 
เมล็ดที่ฉายรังสีทุกปริมาณมีความงอกและดัชนีความงอกต่ํากวาชุดควบคุม เมล็ดที่ฉายรังสีที่ 500 เกรย มีความงอกสูงที่สุด แต
พบวาการฉายรังสีที่ 1000 เกรย แลวนําเมล็ดมาเพาะที่อุณหภูมิ 35oC มีความงอก (37.7%) สูงที่สุด เมล็ดที่ฉายรังสีที่ 500 
เกรยใหดัชนีความงอกที่อุณหภูมิ 35oC สูงที่สุด รองลงมาคือ 1000 เกรย อยางไรก็ตามการฉายรังสีที่ 1000 เกรย ทําใหความ
งอกของเมล็ดภายหลังการเรงอายุ และความยาวของยอดออนและรากออนต่ําที่สุด ความแปรปรวนของความงอกและความ
แข็งแรงของเมล็ดที่แตกตางกันขึ้นอยูกับปริมาณรังสีและพันธุของผักกาดเขียวปลี 
คําสําคัญ : เมล็ดผักกาดเขียวปลี รังสีแกมมา ความงอก ความแข็งแรง 

 
คํานํา 

ปจจุบันความตองการผักกาดดองบรรจุกระปองมีแนวโนมสูงขึ้น เมื่ออุตสาหกรรมการทําผักกาดดองขยายตัวขึ้นทุกป 
จึงทําใหมีความตองการวัตถุดิบในการผลิตผักกาดดองบรรจุกระปองมากขึ้น แตเนื่องจากผักกาดเขียวปลีเจริญเติบโต ให
ผลผลิตสูงและคุณภาพการหอปลีดีที่สุดในสภาพอากาศหนาวเย็น (อุณหภูมิระหวาง 15-20 องศาเซลเซียส) (สุนทร, 2540) ทํา
ใหผลผลิตในชวงฤดูฝนและฤดูรอนมีคุณภาพต่ําไมเหมาะกับการนํามาแปรรูปหรือบรรจุกระปอง ทําใหตองนําเขาเมล็ดพันธุ
จากประเทศจีนและไตหวัน ซึ่งมีความแปรปรวนของพันธุในดานผลผลิตสด การแทงชอดอกกอนกําหนด และมีการหอหัวปลี
และลักษณะของปลีไมสมํ่าเสมอ ทําใหผลผลิตและคุณภาพไมไดมาตรฐานและไมเปนที่ยอมรับของผูผลิตและผูบริโภค 
                                                           
1คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 83 หมู 8 ถนนเทียนทะเล ทาขาม บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 
1 School of Bioresources and Technology, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, 83 Mu 8 Tein-talay Rd., Tha-knam, Bangkhuntein, Bangkok 10150 
2คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถนนนครสวรรค ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000  
2 Sciences and Technology Faculty, Rajabhat Mahasarakham University, 80 Nakhon Sawan Rd., Muang District, Maha Sarakham 44000 
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ปจจุบันนักปรับปรุงพันธุไดพยายามพัฒนาเทคนิคและวิธีการตางๆ เพื่อใหไดพันธุที่สามารถทนทานตออุณหภูมิสูง ทนทานตอ
สภาพอากาศแปรปรวนหรือฝนตก มีลักษณะการหอปลีดี ใหผลผลิตในปริมาณที่สูง ตลอดจนทนทานตอโรคและแมลงศัตรู ซึ่ง
วิธีการปรับปรุงพันธุพืช เชน การผสมเกสร และการตัดแตงพันธุกรรมซึ่งกําลังเปนที่นิยมในปจจุบันแตพันธุพืชที่ไดจากวิธีการนี้
ไมเปนที่ยอมรับในหลายประเทศ สําหรับการปรับปรุงพันธุพืชโดยการฉายรังสีเปนวิธีการที่สามารถนํามาประยุกตใชไดดีวิธีหนึ่ง 
โดยเฉพาะรังสีแกมมาไดรับความนิยมในการนํามาใชเพื่อกระตุนใหเกิดการกลายพันธุในพืชมากกวารังสีชนิดอื่นๆ เนื่องจาก
รังสีแกมมามีความยาวคลื่นส้ัน มีอํานาจในการทะลุทะลวงผานวัตถุไดสูง (Wood, 1983) งานวิจัยที่นํารังสีแกมมามาใชในการ
ปรับปรุงพันธุพืช เชน การฉายรังสีในปริมาณ 150 เกรย ใหกับขาวขาวดอกมะลิ 105 เพื่อใหไดพันธุขาวที่สามารถปลูกไดตลอด
ป  (ศูนยความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2550) และการฉายรังสีแกมมากับเมล็ดพันธุ lentil ปริมาณ 200 เกรย ทําให
เปอรเซ็นตความงอก ความยาวของยอดออนและรากออนของเมล็ด lentil ลดลง (Chaudhuri, 2002) แตการฉายรังสีปริมาณ 
200 และ 400 เกรย ใหกับเมล็ดแตงโมเนื้อเหลืองพันธุหวยทรายทอง ทําใหไดพันธุที่มีเถาสั้นลง สามารถปลูกไดมากขึ้นในพื้นที่
เทาเดิม (วิชัย, 2550) เชนเดียวกันกับการฉายรังสีปริมาณ 400 เกรย ใหกับเมล็ดพริกขี้หนูพันธุหัวเรือหวยทราย ทําใหทนทาน
ตอโรคใบหงิกและทนแลงไดดีขึ้น (วิชัย และวไลลักษณ, 2550) นอกจากนี้ยังมีการฉายรังสีในปริมาณ 600 เกรย ใหกับเมล็ดถั่ว
เขียวพันธุกําแพงแสน-2 ทําใหไดพันธุที่มีผลผลิตสูงและเมล็ดมีขนาดใหญกวาเดิม (อาณัติ และคณะ, 2543)  ดังนั้นงานวิจัยนี้
จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปริมาณรังสีแกมมาที่เหมาะสมตอความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดผักกาดเขียวปลี เพื่อเปน
ขอมูลเบื้องตนสําหรับคัดเลือกพันธุผักกาดเขียวปลีที่ทนทานตออุณหภูมิสูง 

 
อุปกรณและวิธีการ 

เมล็ดผักกาดเขียวปลี 2 พันธุ ที่ซื้อจากบริษัทจําหนายเมล็ดพันธุในประเทศไทย นํามาฉายรังสีแกมมาที่ปริมาณ 0 
250 500 750 และ 1000 เกรย จากนั้นนําเมล็ดพันธุมาทดสอบการงอกมาตรฐาน (standard germination, SG) ตามวิธีของ 
ISTA (1993) โดยเพาะเมล็ดบนกระดาษที่ใชสารละลาย KNO3 ความเขมขน 0.2% แทนน้ํา จํานวน 6 ซ้ําๆ ละ 100 เมล็ด นําไป
ไวในตูเพาะที่อุณหภูมิสลับ 20 และ 30 องศาเซลเซียส บันทึกผลโดยนับจํานวนตนกลาปกติ ในวันที่ 5 และวันที่ 7 สําหรับความ
แข็งแรงของเมล็ดพันธุทดสอบดวยวิธีวัดดัชนีการงอก (germination index : GI) ทดสอบการงอกและดัชนีการงอกของเมล็ดที่
อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส (ดัดแปลงจาก Chauhuri, 2002) ทดสอบการงอกดวยวิธี accelerate aging test (AA-Test) โดย
นําเมล็ดมาบมในโถแกวที่อุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธรอยละ 98±2  เปนเวลา 48 ชั่วโมง จากนั้นทําการเพาะ
เมล็ดเชนเดียวกับการทดสอบความงอกมาตรฐาน และการวัดความยาวของยอดออนและรากออน (shoot and root length) 
(อรรัตน, 2534) 

 
ผลและวิจารณ 

เมล็ดผักกาดเขียวปลีพันธุเหนือชั้นที่ฉายรังสีทุกปริมาณมีการงอกต่ํากวาชุดควบคุม และพบวาเมล็ดที่ฉายรังสีที่ 250 
เกรย มีดัชนีการงอก การงอกและดัชนีการงอกที่เพาะที่อุณหภูมิ 35oC สูงที่สุด แตใหคาความงอกหลังการเรงอายุต่ําที่สุด สวน
ความยาวของยอดออนและรากออนไมแตกตางจากปริมาณรังสีอื่น ๆ แตต่ํากวาชุดควบคุม  (Table 1) แตเมล็ดพันธุตราสิงหที่
ฉายรังสีที่ 1000 เกรย ใหความงอกที่เพาะที่อุณหภูมิ 35oC สูงที่สุด แตใหคาความงอก ดัชนีความงอก และความงอกภายหลัง
การเรงอายุต่ําที่สุด สวนความยาวของยอดออนและรากออนต่ํากวาทรีตเมนตอื่นๆ ยกเวนชุดควบคุมที่มีความยาวของรากออน
สูงกวา สวนดัชนีความงอกของเมล็ดที่ฉายรังสีที่ 500 เกรยที่เพาะที่อุณหภูมิ 35oC ใหคาสูงที่สุด (Table 2) จากการทดลองจะ
เห็นไดวาการตรวจสอบความแข็งแรงของเมล็ดดวยวิธีการตางๆ จะใหผลคอนขางแปรปรวน ซึ่งวิธีการตรวจสอบแตละวิธีจะ
นําไปเปรียบเทียบกับผลการทดลองในสภาพโรงเรือนและในแปลงปลูก เพื่อนํามาปรับปรุงวิธีการตรวจสอบความแปรปรวนที่
เกิดจากการฉายรังสีใหรวดเร็วและประหยัดยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางการดําเนินการทดลอง การฉายรังสีทําใหการงอกและ
ความแข็งแรงของเมล็ดเพิ่มขึ้น มีสาเหตุจากการฉายรังสีที่ชักนําใหเมล็ดเกิดความเสียหายจนอาจทําใหเมล็ดเสื่อมสภาพ โดย
เกิดการเปลี่ยนแปลงของสารชีวโมเลกุลที่สําคัญ เชน RNA และ DNA หรืออาจจะกอใหเกิดการกลายพันธุอยางถาวรขึ้นได 
เนื่องจากเมล็ดหลังจากไดรับการฉายรังสี เมทาบอลิซึมตางๆ ภายในเซลลจะเกิดความผิดปกติ และเกิดอนุมูลอิสระขึ้นภายใน
เซลลของเมล็ด ซึ่งความผิดปกติและอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้น อาจมีผลในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล (Chaudhuri, 2002) 
จนกระทั่งทําใหเซลลตายทันที (สิรนุช, 2536) ทั้งนี้ขึ้นกับปริมาณรังสีและชนิดพืช เชน การฉายรังสีปริมาณ 200 และ 400 เกรย 
ใหกับเมล็ดแตงโมเนื้อเหลืองพันธุหวยทรายทอง ทําใหไดพันธุที่มีเถาสั้นลง สามารถปลูกไดมากขึ้นในพื้นที่เทาเดิม (วิชัย, 2550) 
เชนเดียวกันการฉายรังสีในปริมาณ 400 เกรย ทําใหเมล็ดพริกขี้หนูพันธุหัวเรือหวยทราย ทนทานตอโรคใบหงิกและทนแลงไดดี
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ขึ้น (วิชัย และ วไลลักษณ, 2550) และทําใหเมล็ดพันธุกระเจี๊ยบเขียวหาเหลี่ยม ทนทานตอโรคเสนใบเหลืองเพิ่มขึ้น (วไลลักษณ 
และวิชัย, 2550) และการฉายรังสีในปริมาณ 600 เกรย ทําใหเมล็ดถั่วเขียวพันธุกําแพงแสน-2 มีผลผลิตสูงและเมล็ดมีขนาด
ใหญกวาเดิม (อาณัติ และคณะ, 2543) ในทางตรงกันขามการฉายรังสีปริมาณ 300 เกรย ทําใหเมล็ดขาวบารเลย มีความยาว
รากออนลดลง (Eroglu et al., 2007) และการฉายรังสีที่ 400 เกรย ทําใหความยาวของยอดออนและรากออนของเมล็ดถั่วลูกไก
พันธุ Sierra , Cicer bijugum และ Cicer reticulatum ลดลงเชนเดียวกัน (Toker et al., 2005) นอกจากนี้การฉายรังสีปริมาณ 
1000 เกรย ทําใหเมล็ดขาวสาลี (Barros et al., 2002) และเมล็ด lentil มีความยาวของยอดออนและรากออนลดลง และทําให
เมล็ดไมสามารถงอกได (Chaudhuri, 2002) แตจากผลการทดลองพบวา เมล็ดผักกาดเขียวปลีพันธุเหนือชั้นที่ฉายรังสีที่ 250 
เกรย มีแนวโนมใหเมล็ดมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเมื่อนํามาเพาะที่อุณหภูมิสูง ในทางตรงกันขามการฉายรังสีที่ 1000 
เกรย มีแนวโนมใหเมล็ดผักกาดเขียวปลีพันธุตราสิงหมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นเมื่อนํามาเพาะที่อุณหภูมิสูง อยางไรก็ตามเพื่อ
ยืนยันผลการทดลอง ผลของการฉายรังสีตอความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดผักกาดเขียวปลี คณะผูวิจัยกําลังดําเนิน
การศึกษาเพิ่มเติมถึงความสามารถในการเจริญเติบโตในสภาพแปลงปลูกที่มีอุณหภูมิสูงและศึกษาการเปลี่ยนแปลงลักษณะ 
phenotype ของผักกาดเขียวปลี นอกจากนี้การเลือกวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมในระดับหองปฏิบัติการและสอดคลองกับ
ลักษณะความแปรปรวนที่ดีในสภาพโรงเรือนและแปลงปลูกจะนํามาวิเคราะหดวยเชนกัน 

 
Table 1 Standard germination (SG), germination index (GI), germination and germination index at 35oC (G and GI  

at 35oC), germination after accelerate aging (G-AA), shoot and root length (S and R) of the irradiated 
Chinese mustard seeds cv. Nua-chan 

Nua-chan cultivar1 Gamma 
irradiation 
dose (Gy) 

SG  
(%) 

GI G at 35oC 
(%) 

GI at 35oC G-AA  
(%) 

S  
(cm) 

R  
(cm) 

0 83.0a 22.9a 18.3c 3.6d 86.6a 4.9a 1.8a 
250 79.8ab 23.8a 47.0a 8.8a 79.0b 3.9b 1.3bc 
500 73.0cd 21.6a 26.7b 4.8c 85.0a 3.4c 1.2c 
750 70.3d 17.1b 27.8b 5.9b 83.3a 3.4bc 1.1c 
1000 76.8bc 21.3a 24.0b 3.8d 85.8a 3.2c 1.5b 

1Means in the same column followed by same letter are not significantly different by Duncan, s New Multiple Range Test at P = 0.05  
 
Table 2 Standard germination (SG), germination index (GI), germination and germination index at 35oC (G and GI  

at 35oC), germination after accelerate aging (G-AA), shoot and root length (S and R) of the irradiated 
Chinese mustard seeds cv. Trasingh 

Trasingh cultivar1 Gamma 
irradiation 
dose (Gy) 

SG  
(%) 

GI G at 35oC 
(%) 

GI at 35oC G-AA  
(%) 

S  
(cm) 

R  
(cm) 

0 85.0a 17.8a 16.3c 3.7b 63.0a 2.0b 0.6c 
250 77.8b 15.8b 34.0ab 6.8a 30.8b 1.9b 1.0b 
500 81.0bc 16.4b 37.0a 7.8a 26.3b 2.8a 1.3a 
750 77.4b 15.2bc 30.0b 4.8b 27.3b 2.8a 0.7c 

1000 72.0c 14.4c 37.7a 7.3a 11.8c 2.0b 0.7c 
1Means in the same column followed by same letter are not significantly different by Duncan ,s New Multiple Range Test at P = 0.05 
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สรุป 
 การฉายรังสีในปริมาณแตกตางกัน ทําใหเมล็ดมีการงอกและความแข็งแรงเพิ่มขึ้น โดยเมล็ดผักกาดเขียวปลีพันธุ
เหนือชั้นที่ฉายรังสีที่ 250 เกรย มีแนวโนมใหเมล็ดมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเมื่อนํามาเพาะที่อุณหภูมิสูง ในทางตรงกัน
ขามการฉายรังสีที่ 1000 เกรย มีแนวโนมใหเมล็ดผักกาดเขียวปลีพันธุตราสิงหมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นเมื่อนํามาเพาะที่อุณหภูมิ
สูง การเกิดความแปรปรวนของความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดที่ตรวจสอบดวยวิธีที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับปริมาณรังสี
และพันธุผักกาดเขียวปลี 
 

คําขอบคุณ 
 ขอขอบคุณสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ใหความอนุเคราะหในการใชเครื่อง
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การกระตุนการสรางสารอารทีมิซินินในรากเพาะเลี้ยงของชิงเฮา 
Elicitation Enhanced Artemisinin Production in Hairy Root Cultures of Artemisia annua L. 
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Abstract  
Artemisinin, a terpenoid compound found in Artemisia annua L. Artemisinin-based drug is effectively 

used to cure drug-resistant malarial disease. Production and accumulation of artemisinin were varied depending 
on genotype and environmental conditions. Artemisinin is mostly produced in shoot and leave but rarely found or 
no detection in root. Due to root culture provides an attractive way for industrial scale production of various useful 
compounds in bioreactor. This investigation therefore, emphasizes on the possibility to increase artemisinin 
production in hairy root cultures of A. annua. Elicitation effect was studied using four different compounds as 
following; a synthetic cytokinin, CPPU ((2-chloro-4-pyridyl)-N-phenylurea), methyl jasmonate, chitosan, and NaCl. 
The artemisinin content was measured after cultored at 0, 12, 24, and 48 h. It was found that CPPU and methyl 
jasmonate could elicit hairy root to enhance artemisinin production, while chitosan and NaCl had no effect. Hairy 
root cultures treated with 5 mg/L CPPU and 200 µM methyl jasmonate showed increasing artemisinin contents 
after 12 h and raise up to the maximum after 24 h prior to slightly drop at 48 h. The artemisinin contents detected 
in methyl jasmonate-treated roots was 0.062 mg⋅g-1 FW, whereas those treated with CPPU was 0.086 mg⋅g-1 FW, 
which was about 2.7 - 3.7 folds higher than control root (0.023 mg⋅g-1 FW). The result suggested that CPPU and 
methyl jasmonate could enhance artemisinin production in root cultures and provide useful strategy to study the 
artemisinin biosynthesis. 
Keywords : Artemisia annua L., artemisinin, hairy roots, elicitation 
 

บทคัดยอ 
อารทีมิซินิน เปนสารประเภทเทอรปนอยดที่พบในตนชิงเฮา (Artemisia annua L.) ใชผลิตยารักษาโรคมาลาเรียโดย

เฉพาะที่เกิดจากปรสิตชนิดที่ดื้อยา การสรางและสะสมสารอารทิมิซินินในตนชิงเฮา มีปริมาณแตกตางกันแปรผันตามพันธุ และ
สภาพแวดลอม ตามปกติ จะสรางมากในยอดและใบ  แตไมพบหรือพบนอยมากในราก การศึกษาความเปนไปไดในการเพิ่ม
การสรางสารในราก มีศักยภาพตอการนําไปประยุกตใชรวมกับเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงรากในถังปฏิกรณ เพื่อผลิตสารในระดับ
อุตสาหกรรม โครงการวิจัยนี้ จึงไดศึกษาความเปนไปไดที่จะเพิ่มปริมาณสารอารทีมิซินินในรากเพาะเลี้ยงของชิงเฮา โดย
กระตุนดวยการเติมสารเคมี 4 ชนิด คือ สารไซโตไคนินสังเคราะห ชื่อ ซีพีพียู เมทิลแจสโมเนต ไคโตซาน และเกลือแกง ลงใน
อาหารเพาะเลี้ยง และวัดปริมาณสารอารทีมิซินินที่เวลา 0 12 24 และ 48 ชั่วโมง พบวา ซีพีพียู และสารเมทิลแจสโมเนต
สามารถกระตุนเซลลรากเพาะเลี้ยงใหสรางสารอารทีมิซินินเพิ่มขึ้น ในขณะที่การใช ไคโตซาน และเกลือแกง ไมมีผลตอการเพิ่ม
ปริมาณสารอารทีมิซินิน รากเพาะเลี้ยงที่กระตุนดวยสารสารซีพีพียู (5 มก./ล.) และ เมทิลแจสโมเนต (200 ไมโครโมลาร) จะเริ่ม
สรางสารเพิ่มขึ้นตั้งแต 12 ชั่วโมง และเพิ่มสูงสุดเมื่อเวลา 24 ชั่วโมง กอนที่จะลดลง ที่เวลา 48 ชั่วโมง โดยรากที่กระตุนดวยสาร
เมทิลแจสโมเนต มีปริมาณสารอารทีมิซินิน 0.062 มิลลิกรัมตอกรัมน้ําหนักสด  สวนรากที่เล้ียงในอาหารที่มีสารซีพีพียู มี
ปริมาณสารอารทีมิซินิน 0.086 มิลลิกรัมตอกรัมน้ําหนักสด ซึ่งมีการสรางสารเพิ่มขึ้นประมาณ 2.7-3.7 เทา เมื่อเปรียบเทียบกับ
รากที่ไมเติมปจจัยกระตุน (0.023 มิลลิกรัมตอกรัมน้ําหนักสด) การใชสารทั้งสองชนิดจึงมีผลชวยเพิ่มการสรางสารใหมากขึ้นใน
รากได และมีศักยภาพตอการนําไปใชเพื่อศึกษากลไกทางชีวสังเคราะหของการสรางสารตานมาลาเรียในพืชนี้ตอไป 
คําสําคัญ : ชิงเฮา อารทิมิซินิน รากเพาะเลี้ยง ปจจัยกระตุน  
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คํานํา 
ตนชิงเฮา (Artemisia annua L.) เปนพืชที่มีถิ่นกําเนิดในแถบประเทศจีน ในอดีตใชเปนยาสมุนไพรรักษาโรคไขหวัด 

(Klayman, 1985) และในปจจุบันเปนที่สนใจไปทั่วโลก เพราะสารทุติยภูมิที่ตนชิงเฮาสรางขึ้น ซึ่งก็คือ อารทีมิซินิน มีฤทธิ์ในการ
รักษาโรคมาลาเรีย โดยเฉพาะชนิดที่ปรสิตมีการดื้อยา ซึ่งมีการแพรระบาดในแถบอาฟริกาและแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต
รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งยังไมมีรายงานการดื้อตอยาอารทีมิซินิน ของปรสิตโรคมาลาเรียในปจจุบัน (Krishna et al., 2004) 

อารทีมิซินิน (Artemisinin) เปนสารประเภทเทอรปนอยด ตามปกติมีการสรางและสะสมมากบริเวณใบและยอด แต
ไมพบ หรือพบนอยมากในราก โดยทั่วไปจะพบอารทีมิซินินในตนชิงเฮาในปริมาณที่ต่ําและแปรผัน ประมาณรอยละ 0.01-1.1 
ของน้ําหนักแหง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสายพันธุ ระยะการเจริญเติบโต และสภาพแวดลอม (Kumar et at., 2004; Zhang et al., 2006) 
นอกจากนี้การสังเคราะหอารทีมิซินินโดยวิธีทางเคมียังคงมีราคาสูงอยู ทําใหชิงเฮาเปนเพียงแหลงเดียวที่ใชผลิตอารทีมิซินิน
เพื่อการคา ดังนั้น การศึกษาหาวิธีการเพิ่มปริมาณอารทีมิซินิน จึงไดรับความสนใจ ไมวาจะเปนการปรับปรุงพันธุใหไดพันธุที่
สรางอารทีมิซินินสูง การหาสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการปลูก หรือการหาระยะเวลาของการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม (Geng 
et al., 2001; Liu et al., 2003; Kumar et al., 2004) รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลลแขวนลอย (Baldi 
และ Dixit, 2008) และรากเพาะเลี้ยง (Liu et al., 1998; Weathers et al., 2004) ซึ่งมีศักยภาพตอการนําไปประยุกตใชรวมกับ
การผลิตสารในถังปฏิกรณ (bioreactor) เพื่อผลิตสารในระดับอุตสาหกรรม อยางไรก็ตาม สารบางชนิดไมสามารถผลิตไดใน
เซลลที่ยังไมพัฒนา (undifferentiated cell) ทําใหบอยครั้งที่ไมพบสารทุติยภูมิที่ตองการในการเพาะเลี้ยงเซลลแขวนลอย ทําให
การเพาะเลี้ยงรากเพาะเลี้ยงซึ่งเปนเซลลที่พัฒนาแลว (differentiated cell) ไดรับความสนใจมาใชเปนระบบในการผลิต
สารสําคัญจากพืชหลายชนิด เนื่องจากเลี้ยงงายและทนมากกวาเซลล นอกจากนี้ การใชปจจัยกระตุน (elicitation) ซึ่งเปนการ
ใชสารที่มีผลกอความเครียดในเซลลพืช  เปนอีกแนวทางที่ใชในการเพิ่มผลผลิตของสารทุติยภูมิ และมีรายงานวาสามารถเพิ่ม
ปริมาณสารทุติยภูมิไดสําเร็จในพืชหลายชนิด (Kim et al., 2004; Qureshi et al., 2005; Mangas et al., 2006; Cheng et al., 
2006) ดังนั้น โครงการวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาผลของการใชปจจัยกระตุน ตอการผลิตสารอารทีมิซินินในรากเพาะเลี้ยงของชิงเฮา  

  
อุปกรณและวิธีการ 

เล้ียงรากเพาะเลี้ยงในอาหารเหลวสูตร MS (Murashige และ Skoog, 1962) ที่เติมน้ําตาล 3 % ในขวดรูปชมพู โดย
เพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส บนเครื่องปนเหวี่ยง (120 รอบตอนาที) ภายใตแสง 16 ชั่วโมงตอวัน เปนเวลา 2 
สัปดาห จากนั้นเติมปจจัยกระตุน คือสารซีพีพียู (5 มก./ล.) เมทิลแจสโมเนต (200 ไมโครโมลาร) ไคโตซาน (150 มก./ล.) และ 
เกลือแกง (5 ก./ล.) ลงในอาหารเพาะเลี้ยง เปนเวลาตางๆ คือ 0 12  24 และ 48 ชั่วโมง แลวเก็บตัวอยางรากเพาะเลี้ยงเพื่อ
นําไปวิเคราะหหาปริมาณสารอารทีมิซินิน   

การสกัดอารทีมิซินินดัดแปลงจากวิธีของ Nieuwerburgh et al., (2006) โดยการบดตัวอยางสด 1 กรัม ใน
ไนโตรเจนเหลว จากนั้นสกัดดวยไดคลอโรมีเทนนาน 1 นาที แลวกรองดวยกระดาษกรอง (Whatman® No.1) กอนที่จะนําไป
ระเหยแหง หลังจากนั้นละลายตะกอนดวยเมทานอล 1 ม.ล. แลวนําไปวิเคราะหหาปริมาณอารทีมิซินินดวยวิธี HPLC โดยใช 
คอลัมม Phenomenex® Reverse-phase C18 (5 µm, 150x4.6 mm) ใชอะซีโตไนไตรทและน้ําในอัตราสวน 55:45 ที่เติมกรด
ฟอรมิครอยละ 0.05 เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ ดวยอัตราการไหล 1 มิลลิลิตรตอนาที และวัดการดูดกลืนแสงดวย photodiode 
array detector ที่ความยาวคลื่น 260 นาโนเมตร 

 
ผลและวิจารณ 

ปริมาณของอารทีมิซินินที่ไดจากการเติมปจจัยกระตุนตางๆ ลงในอาหารเพาะเลี้ยงของรากเพาะเลี้ยงที่เวลาตาง ๆ 
แสดงดัง Figure 1 รากเพาะเลี้ยงที่กระตุนดวยสารซีพีพียู และเมทิลแจสโมเนต มีปริมาณอารทีมิซินินเพิ่มขึ้นตั้งแต 12 ชั่วโมง 
และเพิ่มขึ้นสูงสุดเมื่อเวลา 24 ชั่วโมง กอนที่จะลดลง ที่เวลา 48 ชั่วโมง (Table 1) ซึ่งระยะเวลาของการกระตุนนั้น เปนปจจัยที่
สําคัญอยางหนึ่งของการใชเทคนิคนี้ โดยที่พืชตางชนิด หรือพืชชนิดเดียวกันแตตางอวัยวะ หรือแมแตตางอายุกัน ก็จะ
ตอบสนองตอปจจัยกระตุนในแตละเวลาแตกตางกัน (Mangas et al., 2006) เมื่อเปรียบเทียบกับรากเพาะเลี้ยงที่ไมเติมปจจัย
กระตุน (Control) พบวา การใชไคโตซาน และเกลือแกง ไมมีผลตอการเพิ่มปริมาณสารอารทีมิซินินในรากเพาะเลี้ยง ในทาง
ตรงกันขามกลับมีผลทําใหอารทีมิซินินลดลง ซึ่งขัดแยงกับผลการศึกษาของ Patalun et al. (2007) ที่ไคโตซานสามารถเพิ่ม
ปริมาณของอารทีมิซินินในรากเพาะเลี้ยงได และการศึกษาของ Qian et al. (2007)  ที่เกลือแกงสามารถเพิ่มปริมาณของอารที
มิซินินในตนชิงเฮาไดเชนกัน  อยางไรก็ตามเนื่องจากเปนการศึกษาคนละระบบการเพาะเลี้ยง โดยการวิจัยนี้ไดทดสอบในราก
เพาะเลี้ยง ซึ่งตามปกติ 



ว. วิทยาศาสตรเกษตร                     ปที่ 40 ฉบับที่ 1 (พิเศษ) มกราคม-เมษายน 2552                         การกระตุนการสรางสารอารทีมิซินิน      343 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Figure 1 Effect of elicitation on artemisinin production by A. annua hairy root cultures. (Data represents the mean 
+ SD) Different letters show highly significant differences by Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) at p ≤ 0.01 
 
จะสรางสารนอยหรือไมสราง ดังนั้นในระบบการศึกษานี้ ไคโตซานและเกลือแกง ไมสามารถใชเปนปจจัยกระตุนได จําเปนตอง
มีการศึกษาเพิ่มเติมทั้งในเรื่องของ ความเขมขน และระยะเวลา ที่เหมาะสมของการกระตุนเพิ่มเติมอีก สวนการใชสารซีพีพียู 
และเมทิลแจสโมเนต สามารถกระตุนใหรากเพิ่มปริมาณของอารทีมิซินินได เมื่อเปรียบเทียบกับรากที่ไมเติมปจจัยกระตุน โดย
รากที่กระตุนดวยสารเมทิลแจสโมเนต มีปริมาณสารอารทีมิซินินสูงสุดประมาณ 0.062 มิลลิกรัมตอกรัมน้ําหนักสด ซึ่งสูงกวา
รากที่ไมเติมปจจัยกระตุน (0.023 มิลลิกรัมตอกรัมน้ําหนักสด) ประมาณ 2.7 เทา สอดคลองกับผลการศึกษาของ Patalun et 
al. (2007) สวนรากที่เล้ียงในอาหารที่มีสารซีพีพียู ใหผลในการกระตุนสูงที่สุดในการศึกษาครั้งนี้ มีปริมาณสารอารทีมิซินิน 
0.086 มิลลิกรัมตอกรัมน้ําหนักสด ซึ่งมีการสรางสารเพิ่มขึ้นประมาณ 3.7 เทา เมื่อเปรียบเทียบกับรากที่ไมเติมปจจัยกระตุน 
และการที่ทั้งไซโตไคนินและอารทีมิซินินมีสารตัวกลางรวมกัน ผลการกระตุนของซีพีพียูซึ่งเปนไซโตไคนินสังเคราะหนี้ อาจ
เนื่องมาจาก เมื่อมีการเพิ่มปริมาณของไซโตไคนินภายนอกโดยการเติมซีพีพียู สงผลใหในเซลลรากเพาะเลี้ยงมีการสะสมไซโต
ไคนินมากขึ้น ทําใหกลไกการสังเคราะหมุงสูการสังเคราะหอารทีมิซินินมากขึ้น ดังรายงานของ Sa et al. (2006) ซึ่งแสดงใหเห็น
วา ปริมาณของสารอารทีมิซินินเพิ่มขึ้นสอดคลองกับปริมาณของไซโตไคนินภายในตนชิงเฮา อยางไรก็ตาม จะตองมีการศึกษา
เพิ่มเติมในอีกหลายดาน เชน หาความเขมขนที่เหมาะสมของซีพีพียูและเมทิลแจสโมเนต เพิ่มระยะเวลาการกระตุนหรือ ศึกษา
อายุของรากเพาะเลี้ยง เปนตน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการกระตุนใหมากขึ้น และนําไปสูการผลิตในระดับอุตสาหกรรมได 

 
สรุป 

สารซีพีพียู และเมทิลแจสโมเนต สามารถใชเปนปจจยักระตุนใหรากเพาะเลี้ยงของชิงเฮา สรางสารอารทีมิซินินเพิ่มขึ้น
ได ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงสุดในการกระตุนที่เวลา 24 ชั่วโมง โดยที่รากเพาะเลี้ยงที่เติมสารซีพีพียู มีปริมาณสารอารทีมิซินินสูง
ที่สุด ขณะที่ในการศึกษานี้ ไคโตซาน และเกลือแกง ไมสามารถใชเปนปจจยักระตุนสําหรับรากเพาะเลี้ยงได 

 
คําขอบคุณ 

งานวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณ มหาวิทยาลัยมหิดล ป 2549-50 และไดรับการสนับสนุนสวนหนึ่ง
จากศูนยความเปนเลิศดานเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สํานักงานพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
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การประเมนิคณุคาทางโภชนาการในขาวตางส ี
Evaluation of Nutritional Values in Colored Rice 

 
อาทิตย  กุคําอู1 อภิชาติ  เนินพลับ1 สมเดช  อิ่มมาก2 และ เล็ก  จันทรเกษม3 

Kukam-oo, A.1, Noenplab, A.1, Immark, S.2 and Chankasem, L.3 

 
Abstract 

 The  nutritional  values  of  colored  rice  were  evaluated  by  Phitsanulok  Rice  Research  Center  during  wet  
season  in  2002.  The  experiment  was  carried  out  at  2  sites.  The  experimental  design  was  RCB  having  12  
treatments  with  4  replicates. Eight  colored  rice  lines  were  compared  to  4  standard  varieties; 2  recommended  
white  and  2  introduced  colored  ones. Recommended  rate  and  type  of  fertilizer  and  chemical  application  were  
practiced  at  Phitsanulok  site  while  organic  farming  strategy  was  practiced  at  Sukhothai  site.  The  grain  was  
sampled  for  nutritional  analysis  after  harvest.  Results  revealed  that  most  lines  provided  a  rather  low  yield  
except  PSL00255-4-4-5R  of  which  a  similar  grain  yield  to  Chai Nat 2,  a  standard  check  variety,  was  recorded.  
Rice  lines  having  red  to  deep  dark - red  pericarp  were  more  superior  than  those  with  white,  yellow  and  light - 
red  pericarp  in  dietary  fiber,  calcium,  polyphenol  and  antioxidant  contents.  However,  those  with  red  to  deep  
dark - red  pericarp  had  lower  level  of  vitaminB6  than  the  latter  ones.  Among  the  tested  lines,  there  were  2  
lines  having  higher  nutritional  values  than  the  rest  lines.  The  nutritional  quality  included  the  content  of  iron,  
polyphenol  and  antioxidative  activity.  They  were  designated  as  PSL00284-8-2-5R  having  deep  dark - red  
pericarp  and  PSL00284-17-5-5R  having  dark  red  pericarp. In  general, two different  growing  conditions  provided  
similar  nutritional  values  except  the  level  of  phytate.  Organic  rice  had  a  higher  phytate  content  than  that  
grown  normally. 
Keywords : nutritional  values, colored  rice 
 

บทคัดยอ 
 การประเมินคุณคาทางโภชนาการในขาวตางสี  ดําเนินการโดยศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก  ระหวางป 2549-2550 ที่
จังหวัดพิษณุโลกปลูกแบบนาทั่วไป และที่สุโขทัย ปลูกแบบขาวอินทรีย   วางแผนการทดลองแบบ RCB  จํานวน  4 ซ้ํา 12 
กรรมวิธี โดยมีสายพันธุขาวตางสี จํานวน 8  สายพันธุ เปรียบเทียบกับพันธุขาวตางสี 2 พันธุและพันธุขาวขาว 2 พันธุ  สุมเก็บ
ตัวอยางเมล็ดเพื่อวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการ   ผลการทดลองพบวา  ขาวตางสีในการทดลองสวนใหญใหผลผลิตคอนขางต่ํา 
มีเพียงสายพันธุเดียว  คือ PSL00255-4-4-5R ที่ใหผลผลิตสูงเทียบเทากับพันธุเปรียบเทียบ (ชัยนาท 2) ขาวที่มีเยื่อหุมเมล็ดสีเขม 
(สีแดงถึงสีแดงเขมเกือบดํา)   มีเยื่อใยอาหาร  ธาตุแคลเซียม    สารโพลีฟนอล  และฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ สูงกวาขาวที่มีเยื่อหุม
เมล็ดสีออน (สีขาว เหลือง ถึงสีแดงออน)   แตวิตามินบี 6 ในขาวที่มีเยื่อหุมเมล็ดสีออนกลับมีปริมาณสูงกวาขาวที่มีเยื่อหุม
เมล็ดสีเขม  สวนลักษณะคุณคาทางโภชนาการอื่นๆ ในพันธุ/สายพันธุตางๆ มีแตกตางกัน สายพันธุที่มีลักษณะคุณคาทาง
โภชนาการในระดับสูง ไดแก PSL00284-8-2-5R ที่มีเมล็ดสีแดงเขมเกือบดํา และ PSL00284-17-5-5R  ที่มีเยื่อหุมเมล็ดสีแดง
เขม  โดยมีธาตุเหล็ก สารโพลีฟนอล และฤทธิ์ตานทานอนุมูลอิสระคอนขางสูงกวาสายพันธุอื่นๆ  อยางไรก็ตามการปลูกขาวใน
สภาพแตกตางกันไมทําใหคุณคาทางโภชนาการแตกตางกันอยางชัดเจน  ยกเวนไฟเตท พบวา ในขาวที่ปลูกแบบขาวอินทรียที่
สุโขทัย  มีปริมาณสูงกวาขาวที่ปลูกแบบปกติทั่วไปที่พิษณุโลก 
คําสําคัญ : การประเมินคุณคาทางโภชนาการ ขาวตางสี 
                                                           
1 ศูนยวจิัยขาวพิษณุโลก  อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130  
1 Phitsanulok Rice Research Center,Wang Thong,Phitsanulok 65130 
2 โครงการเกษตรอินทรยี สนามบินสุโขทัย  อ.สวรรคโลก จ.สโุขทัย 
2 Organic Farm Project, Sukhothai Airport, Sukhothai, Swankalok, Sukhothai 
3 ขาราชการบํานาญ  กรมวิชาการเกษตร 
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คํานํา 
ขาวเปนพืชอาหารหลักของประชากรโลกเกือบ 3,000 ลานคน (Maclean  et al., 2002)  และขาวเปนอาหารประเภท

คารโบไฮเดรต แตยังมีองคประกอบทางเคมีที่มีคุณคาทางโภชนาการ ไดแก วิตามิน แรธาตุ และกรดอะมิโนที่มีในโปรตีนของขาว 
โดยปริมาณสารอาหารและวิตามินสวนใหญมีมากบริเวณใกลเปลือกของขาวกลองและคัพภะ (Embryo) มากกวาในสวนเนื้อใน
เมล็ด ยกเวนแปง (อรอนงค, 2547) จึงอาจกลาวไดวาในขาวกลองที่มีเยื่อหุมเมล็ดเหลืออยูมีปริมาณสารอาหารที่สําคัญมากกวา
ในขาวสาร นอกจากนี้ยังมีรายงานวา ขาวที่มีเยื่อหุมเมล็ดสีตางๆ หรือขาวตางสี (Colored rice) มีแนวโนมวามีปริมาณ
สารอาหารที่สําคัญบางอยางมากกวาขาวที่มีเยื่อหุมเมล็ดสีขาว เชน ธาตุเหล็ก (Gregorio, 2002) และธาตุสังกะสี (Frei และ  
Becker, 2005) แตธาตุเหล็กที่อยูในเมล็ดขาวรางกายมนุษยไมสามารถดูดซึมไปใชไดดีเทาที่ควร เนื่องจากมีสารประกอบบางตัว
ที่มีคุณสมบัติยับยั้งการดูดซึม ไดแก ไฟเตท และแทนนิน (Prasad, 1983)  สารตานอนุมูลอิสระ (Antioxidant) เปนสารที่ไดรับ
ความสนใจเปนอยางมากเนื่องจากสารพวกนี้ชวยปองกันไมใหอนุมูลอิสระไปมีผลทําลายเซลลในรางกายซึ่งกอใหเกิดโรคหลาย
ชนิด เชน  โรคมะเร็ง (อัญชนา, 2546) สารตานอนุมูลอิสระที่สําคัญ ไดแก วิตามินซี วิตามินอี วิตามินเอ ซีลีเนียม และเบตา-แคโร
ทีน รวมทั้งสารประกอบโพลีฟนอลิค (ศรีวัฒนา และคณะ, 2548)  มีผลการวิจัยรายงานวา เมล็ดขาวกลองสีดําและแดงมี
ประสิทธิภาพในการตานอนุมูลอิสระสูงมาก ใน ขณะที่เมล็ดขาวกลองสีขาวหรือขาวสารมีประสิทธิภาพในการตานอนุมูลอิสระต่ํา 
โดยที่ประสิทธิภาพในการตานอนุมูลอิสระขึ้นอยูกับปริมาณสารโพลีฟนอลในเมล็ดขาว (Suttajit et al., 2006) อยางไรก็ตาม
องคประกอบทางเคมีในเมล็ดขาวอาจแปรผันตามปจจัยตางๆ เชน พันธุขาว  สภาวะการปลูก  การเก็บเกี่ยว และกระบวนการแปร
รูป (Juliano,1993)  ศูนยวิจัยขาวพิษณุโลกไดเล็งเห็นความสําคัญของคุณคาทางโภชนาการในเมล็ดขาว จึงไดนําสายพันธุขาว
ตางสีที่ไดจากการปรับปรุงพันธุขาวมาวิจัยตอยอด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินคุณคาทางโภชนาการในขาวตางสี   สําหรับ
เปนขอมูลพิจารณาคัดเลือกและพัฒนาเปนพันธุตอไป 

 
อุปกรณและวิธีการ 

ดําเนินงานโดย  วางแผนการทดลองแบบ RCB  จํานวน  4 ซ้ํา 12 กรรมวิธี  โดยมีสายพันธุขาวตางสี จํานวน 8 สาย
พันธุ เปนกรรมวิธีทดสอบ  พันธุขาวตางสี 2 พันธุและพันธุขาวขาว 2 พันธุ เปนกรรมวิธีเปรียบเทียบ  ปลูกโดยวิธีปกดําระยะ 20 
x 20  เซนติเมตร  ขนาดแปลงยอย  4 x 5 เมตร  ที่จังหวัดพิษณุโลกปลูกแบบนาทั่วไปมีการใชปุยและสารเคมี  สวนจังหวัด
สุโขทัยปลูกแบบขาวอินทรีย  บันทึกขอมูล ความสูง วันเก็บเกี่ยว และผลผลิตขาว  นําตัวอยางขาวกลองไปวิเคราะหคุณคาทาง
โภชนาการ ดังนี้เยื่อใยอาหาร เหล็ก แคลเซียม สังกะสี  วิตามิน (A, B1, B2, B6, E และ C)  โดยสงไปวิเคราะหที่หองปฏิบัติการ
กลางตรวจสอบผลิตภัณฑเกษตรและอาหารสาขาเชียงใหม สวนไฟเตท  แทนนิน สารโพลีฟนอล และฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ 
วิเคราะหที่คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  ดําเนินการระหวางป 2549 - 2550 

 
ผล  

 ลักษณะทางการเกษตร  ความสูงของขาวที่ใชในการทดลอง 92-123 เซนติเมตร อายุการเก็บเกี่ยว 95-140 วัน 
ผลผลิตขาวเฉล่ียทั้ง 2 แหง พบวา พิษณุโลก 2 ใหผลผลิตสูงที่สุด 839 กิโลกรัมตอไร  ขาวที่นํามาใชในการทดลองทุกสายพันธุ 
ไมสามารถใหผลผลิตสูงเทาพันธุเปรียบเทียบ  ยกเวนสายพันธุ PSL00255-4-4-5R ที่ใหผลผลิตเทียบเทากับพันธุชัยนาท 2 
(Table 1) 

คุณคาทางโภชนการ เยื่อใยอาหาร : สายพันธุขาว PSL00284-5-6-5R และ PSL00255-14-9-2-5R มีเยื่อใยอาหาร
มากที่สุด  และขาวที่มีเยื่อหุมเมล็ดสีเขม (แดงถึงแดงเขมเกือบดํา) มีแนวโนมที่มีเยื่อใยอาหารมากกวาขาวที่มีเยื่อหุมเมล็ดสีออน 
(ขาว - เหลืองถึงแดงออน) ธาตุแคลเซียม : พันธุหอมนิลมีปริมาณมากที่สุด และมีแนวโนมวาพันธุ/สายพันธุขาวที่มีเยื่อหุมเมล็ดสี
เขมมีปริมาณมากกวาพันธุ/สายพันธุขาวที่มีเยื่อหุมเมล็ดสีออน ธาตุสังกะสี : ทุกพันธุ/สายพันธุมีปริมาณใกลเคียงกัน   สวนธาตุ
เหล็ก : สายพันธุ PSL00284-17-5-5R และ PSL00284-8-2-5R มีปริมาณมากที่สุด  ไฟเตท : พันธุหอมกุหลาบแดง สายพันธุขาว 
PSL00288-4-21-5R และ PSL00284-17-5-5R มีปริมาณมากที่สุด และมีแนวโนมวาขาวที่ปลูกในจังหวัดสุโขทัยซึ่งปลูกแบบขาว
อินทรียมีปริมาณไฟเตทสูงกวาขาวที่ปลูกในจังหวัดพิษณุโลกซึ่งปลูกแบบปกติทั่วไป สวนแทนนิน : สายพันธุขาว PSL00284-8-2-
5R และ PSL00247-18-2-5R มีปริมาณมากที่สุด  วิตามินบี1 และวิตามินบี2 : ขาวทุกพันธุ/สายพันธุมีปริมาณใกลเคียงกัน   
วิตามินบี6 : มีแนวโนมวาพันธุ/สายพันธุขาวที่มีเยื่อหุมเมล็ดสีออนมีปริมาณมากกวาพันธุ/สายพันธุขาวที่มีเยื่อหุมเมล็ดสีเขม   
สําหรับวิตามินอี : สายพันธุขาว PSL00247-18-2 -5R  และ PSL00284-17-5-5R มีปริมาณมากที่สุด  สวนวิตามินเอ และวิตามิน
ซี  : ไมสามารถตรวจวัดได (Table 1) 
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สารโพลีฟนอลรวม (Total polyphenol content) วิเคราะหดวยวิธี Folin - Ciocalteu method โดยเปรียบเทียบกับ  
Gallic  Acid  ประเมินเปนคา GAE  (Gallic  Acid  Equivalent)  พบวา  สายพันธุ PSL00284-8-2-5R  และ PSL00255-4-4-
5R มีคา GAE  มากที่สุด คือมีสารโพลีฟนอลรวมในปริมาณสูง    สวนฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ (Antioxidative activity)  วิเคราะห
ดวยวิธี ABTS (2,2′-azinbis - (3-ethylbenzothaizoline -b-sulfonic acid) free  radical  decolorizing assay ประเมินโดย
อาศัยความสามารถในการขจัดอนุมูลอิสระ เปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน Trolox (วิตามินอีที่ละลายน้ําได) แปลผลเปนคา 
TEAC (Trolox Equivalent Antioxidant Capacity) พบวา สายพันธุ PSL00284-8-2-5R และ PSL00255-4-4-5R มีคา TEAC 
สูงที่สุด คือ มีประสิทธิภาพในการขจัดอนุมูลอิสระไดสูงมาก  และพันธุ/สายพันธุขาวที่มีเนื้อเยื่อหุมเมล็ดสีเขม (แดงถึงแดงเขม
เกือบดํา) จะมีคา GAE และ TEAC สูงกวาพันธุ/สายพันธุขาวที่มีเยื่อหุมเมล็ดสีออน (ขาว-เหลืองถึงแดงออน) (Table 1) 

 
Table1  List of rice varieties/ lines, pericarp color, average grain yield, calcium content, iron content, total  
               polyphenol content evaluated as GAE and  antioxidative activity as TEAC of colored - rice lines /varieties   
               from Phitsanulok and Sukhothai in wet season 2006. 

Calcium 
(mg./100g) 

Iron 
(mg./100g) GAE (mg./g) TEAC (mg./g) 

No. Varieties/Lines Pericarp     
color 

Average 
grain 
yield 

(kg/rai) PSL SKT PSL SKT PSL SKT PSL SKT 

1 PSL00247-18-2-5R Red 656 8.40 8.01 1.33 1.11 3.659 2.532 3.388 2.463 
2 PSL00255-4-4-5R Red 755 10.33 11.35 1.02 0.96 3.247 4.224 3.834 4.397 

3 PSL00255-14-9-2-
5R Red 686 10.33 11.37 1.02 0.88 4.126 2.205 4.451 2.066 

4 PSL00284-5-6-5R Red 526 10.83 10.69 1.09 0.99 2.749 3.060 2.664 2.928 

5 PSL00284-8-2-5R Deep dark - 
red 459 9.03 10.83 1.16 1.72 5.001 3.835 4.206 3.604 

6 PSL00284-17-5-5R Dark-red 2781 10.70 11.04 2.37 1.14 3.237 3.722 3.609 3.447 

7 PSL00288-4-17-2-
5R 

Yellow and 
light - red 617 7.40 8.44 0.86 0.96 0.931 0.617 0.940 0.568 

8 PSL00288-4-21-5R Deep dark - 
red 421 9.76 12.96 1.04 1.14 1.522 1.020 1.346 0.812 

9 Hawm Kulahb 
Daeng (CK) Red 828 9.33 10.72 1.09 1.17 2.693 2.490 2.722 2.282 

10 Chai Nat 2 (CK) White 732 9.20 7.98 0.91 0.94 0.644 0.681 0.538 0.489 

11 Hawm Nil (CK) Deep dark - 
red 1412 11.85 12.00 1.14 1.16 1.016 1.089 0.812 0.822 

12 Phitsanulok 2 (CK) White 839 7.64 8.63 1.05 0.84 0.733 0.557 0.548 0.391 
GAE  = Gallic  Acid  Equivalent ; TEAC = Trolox  Equivalent  Antioxidative  Capacity   
PSL = Phitsanulok ;  SKT = Sukhothai        1  Excluded due to bird damage,    2  Excluded due to impurities 
 

วิจารณผล 
จากผลการวิเคราะห พบวาพันธุ/สายพันธุขาวที่มีเยื่อหุมเมล็ดที่มีสีเขม (แดงถึงแดงเขมเกือบดํา) จะมีคา GAE และ 

TEAC  สูงกวาพันธุ/สายพันธุขาวที่มีเยื่อหุมเมล็ดสีออน  (ขาว-เหลืองถึงแดงออน)  ซึ่งพันธุ/สายพันธุขาวที่มีคา GAE สูง  ทําใหมี
คา TEAC สูงตามไปดวย คือ พันธุ/สายพันธุขาวที่มีสารโพลีฟนอลในปริมาณสูง จะมีประสิทธิภาพในการทําหนาที่ตานอนุมูล
อิสระไดดีดวย เปนไปในลักษณะคลายกับการทดลองของ Oki et al.  (2005) ที่พบวาขาวที่มีเยื่อหุมเมล็ดสีแดงมีประสิทธิภาพใน
การตานอนุมูลอิสระไดสูงสุด รองลงมาคือขาวที่มีเยื่อหุมเมล็ดสีดํา สวนขาวที่มีเยื่อหุมเมล็ดสีขาวมีประสิทธิภาพในการตาน
อนุมูลอิสระต่ําที่สุด 
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สรุป 
การประเมินคุณคาทางโภชนาการในขาวตางสี  สรุปผลได  ดังนี้   ขาวที่มีเยื่อหุมเมล็ดสีเขม (แดงถึงแดงเขมเกือบดํา) 

มีแนวโนมที่มีเยื่อใยอาหาร  ธาตุแคลเซียม  สารโพลีฟนอล และมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ สูงกวาขาวที่มีเยื่อหุมเมล็ดสีออน  (ขาว-
เหลือง ถึงแดงออน) แตวิตามินบี6 ในขาวที่มีเยื่อหุมเมล็ดสีออนกลับมีปริมาณมากกวาขาวที่มีเยื่อหุมเมล็ดสีเขม ในดาน
ผลผลิต สายพันธุขาวที่ใชในการทดลอง สวนใหญใหผลผลิตคอนขางต่ํา  มีเพียงสายพันธุเดียว คือ PSL00255-4-4-5R  ที่
ใหผลผลิตสูงเทียบเทากับพันธุเปรียบเทียบ (ชัยนาท 2) สําหรับสายพันธุขาวที่มีลักษณะเดน มีแนวโนมใหคุณคาทางโภชนาการ
ในระดับสูง  คือ  สายพันธุ PSL00284-8-2-5R ที่มีเมล็ดสีแดงเขมเกือบดํา และ PSL00284-17-5-5R ที่มีเยื่อหุมเมล็ดสีแดงเขม
โดยมีธาตุเหล็ก  สารโพลีฟนอล และฤทธิ์ตานทานอนุมูลอิสระคอนขางสูงกวาสายพันธุอื่นๆ   
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การเปลี่ยนแปลงคาน้ําอิสระ แรงเฉือน และสีของสับปะรดระหวาง 
การอบแหงดวยรังสีอินฟราเรดคลื่นยาวรวมกับการพาอากาศ 

Changes in Water Activity, Shearing Force, and Colour of Pineapple during  
Combined Far-infrared Radiation and Air Convection Drying 

 
นเรศ มีโส1 กมล พลคํา1 และ ศริิธร ศิริอมรพรรณ 2 

Meeso, N.1, Ponkham, K.1 and Siriamornpun, S.2 
  

Abstract 
The changes in water activity (aw), shearing force and colour of pretreated pineapple during drying in 

combined far-infrared radiation and air convection drying were studied. The results showed that the aw was 
reduced slowly while shearing force did not change in the first period of drying. However, aw decreased while 
shearing force increased rapidly at moisture content lower than 50 % w.b.  Moreover, aw of pineapple between 0.5 
and 0.6 corresponded to moisture contents of 40 to 46 % w.b.  For colour of pineapple, it was found that L- and b-
values decreased; however, a-value increased during the final period of drying.  Change in color could be due to 
far-infrared intensity affected on pineapple temperature.  
Keywords : colour, far-infrared radiation, pineapple drying, water activity 

 
บทคัดยอ 

 วัตถุประสงคของงานนี้เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคาน้ําอิสระ  แรงเฉือน  และสีของสับปะรดที่ผานการพรีทรีทเมนต
ระหวางการอบแหงดวยรังสีอินฟราเรดคลื่นยาวรวมกับการพาอากาศ ผลการทดลองพบวา คาน้ําอิสระจะลดลงอยางชาๆ 
ขณะที่แรงเฉือนของสับปะรดจะไมเปล่ียนแปลงในชวงแรกของการอบแหง และตอมาคาน้ําอิสระจะลดลงอยางรวดเร็วขณะที่
แรงเฉือนของสับปะรดจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วที่ปริมาณความชื้นนอยกวา 50% มาตรฐานเปยก นอกจากนี้ยังพบวา คาน้ําอิสระ
ของสับปะรดระหวาง 0.5 และ 0.6 จะใหคาที่สอดคลองกับปริมาณความชื้นประมาณ 40 ถึง 46% มาตรฐานเปยก สวนสีของ
สับปะรดจะพบวา คา L และ คา b จะลดลง สวนคา a จะเพิ่มขึ้นในชวงทายของการอบแหง สาเหตุเนื่องจากความเขมของรังสี
อินฟราเรดคลื่นยาวมีผลตออุณหภูมิของสับปะรด  
คําสําคัญ : สี รังสีอินฟราเรดคลื่นยาว  การอบแหงสับปะรด  คาน้ําอิสระ 
 

Introduction 
Pineapple (Ananas comosus) is a well-known tropical fruit enjoyed by all over the world. It is rich in 

vitamin C and fiber, and it also helps digestion. Thailand is the largest pineapple producer of the world with 14.8 
% of the global output in 2006 (FAOSTAT, 2006). However, the farmers do not earn much money from selling fresh 
pineapples to the factories because of its low price. Therefore, if the farmers have an advanced technology as an 
alternative way to produce products from pineapples, it will be the way to increase income for the farmers. 
Anyway, the technology must not be too complicated and not too expensive. One of the increasingly popular 
methods of supplying heat to the product for drying is infrared radiation (IR). Individual infrared or combined 
infrared-convective drying has been the subject of investigations by several recent researchers. have 
demonstrated that the drying time reduced dramatically with increase in infrared power. Demonstrated that 
combination drying gave better results over infrared heating alone for drying of carrots and potatoes. Therefore, 
the objectives of this study were to investigate the effect of infrared intensity on drying curves and to study the 
                                                           
1หนวยวิจัยเทคโนโลยีการอบแหงผลิตผลทางการเกษตร คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยมหาสารคาม อ.กันทรวชิัย จ. มหาสารคาม 44150 
1 Research Unit of Drying Technology for Agricultural Products, Faculty of Engineering, Mahasarakham University, Kuntarawichai, Mahasarakham 44150 
2 ภาควิชาเทคโนโลยอีาหารและโภชนาศาสตร คณะเทคโนโลยี  มหาวทิยาลัยมหาสารคาม อ.เมือง จ. มหาสารคาม 44000 
2 Department of Food Technology and Nutrition, Faculty of Technology, Mahasarakham University, Muang, Mahasarakham 44000 
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changes of water activity, shearing force and colour during combined far infrared radiation and air convection 
drying. 

 
Materials and Methods 

Pretreatment 
Fully ripe “Pattavia” pineapples were washed, hand peeled and sliced into discs with thickness of 15 mm 

by food slicer. After that the discs were pretreated by blanching for 5 min. with boiling water and then immersed 
into 0.25% w/v potassium metabisulphite solution for 6 min. followed by dipping into 2% w/v citric acid solution for 
6 min. After pretreatment the discs were cored into rings with inner radius of 1.5 cm and outer radius of 4.5 cm.  

 
Experimental procedure  

Four pretreated pineapple rings were dried at infrared intensities of 2, 3 and 4 kW/m2 with constant air 
velocities of 0.5 m/s and air temperatures of 40 oC. Two wire mesh trays were situated inside the drying chamber 
at the middle of the chamber. The small one was hung but the large one lie on the stand which was placed on a 
top pan of electronic balance. One pineapple ring was positioned on a small tray and eight thermocouples (type 
K) were inserted into the ring at different positions in order to measure the product temperature. The another three 
rings lie on the large tray for measuring the weigh change of the samples during drying. All measurements of 
temperature were recorded by data logger. The sample weight was continuously recorded in a microcomputer 
using a RS232 interface at 1 minute interval and all the tests were performed in three replicates. After each drying 
condition, the three dried pineapples were transferred from the large tray to a hot air oven and dried at 103 oC for 
72 hours in order to determine the dry mass of the samples. The initial moisture content (M0) of the sample was not 
same for all the drying treatments. In order to normalize the drying curves, the data on moisture content (M) was 
transformed to dimensionless moisture ratio defined by MR using Eq.(1). The equilibrium moisture content, Me, has 
been numerically set to zero. 

MR  =  (M-Me)/(Mo-Me)  =  M/Mo     …………… (1) 
 
Water activity measurements 

The pretreatment discs of pineapple with thickness of 1 centimeters and radius of 1.5 centimeters were 
dried by infrared intensity of 2 kW/m2 at air temperature of 40 oC and air velocity of 0.5 m/s. For every 1 hour 
during operation, three discs were taken from drying chamber and the water activity values (aw) of each samples 
were measured in three times using the AquaLab Lite. After that all three discs were dried in oven in order to 
determine dry mass and moisture content.  

 
Shearing Force measurements 

The pretreated pineapple rings were dried by infrared intensity of 2 kW/m2at air temperature of 40 oC and 
air velocity of 0.5 m/s. For every 1 hour during drying, two rings were taken from drying chamber and cut into four 
half of the ring. The two halves were weighted and transported into hot air oven and dried at 103oC for 72 hours in 
order to determine moisture content. The another two halves were cut into rectangular shape (1cm × 2 cm) for ten 
pieces. The maximum shearing force values (or Fmax) of each rectangular sample was measured using the TA XT 
Plus Texture Analyzer.  

 
Colour measurements 

Four pretreated pineapple rings were dried by infrared intensity of 2 and 3 kW/m2 at air temperature of 40 

oC and air velocity of 0.5 m/s for 11 hr During operation, all four pineapple rings were taken for measuring colour 
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Figure 3 The changes of Shearing force during drying 
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Figure 1 Effect of FIR intensity on drying curves 
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Figure 2 The changes of water activity during drying 

values every 1 hour. The measurements were displayed in L(darkness/whiteness), a(greenness/redness) and  
b(blueness/yellowness). The data of each sample were obtained from ten different points.  

 
Results 

Drying characteristics 
Figure 1 shows the changes in moisture ratio 

and product temperature of the samples with drying 
time at three levels of infrared intensity. The curves 
indicated exponential decay, for all drying treatments. 
The product temperature increase, while the drying 
time was found to reduce with increase in infrared 
intensity.  

 
Water activity changes 

In this study, the results showed that the aw of 
dried pineapple between 0.5 and 0.6 corresponded to 
moisture contents of 40 to 46 % w.b.  Moreover,  it  was  
also found that the aw was reduced slowly in the first 
period of drying and decreased rapidly at moisture 
content lower than 50 % w.b. as seen from Figure 2. 
 
Shearing force changes 

The changes of shearing force during drying 
were shown in Figure 3. The results showed that 
shearing force increased rapidly at moisture content 
lower than 50 % w.b. and did not change at the first 
period of drying.  

 
Colour changes 

The changes of Hunter parameters L, a, and b 
during pineapple drying were shown in Figure 4. As 
can be seen in these Figures, all three colour 
parameters slightly increase at the first period of 
drying. After that L and b-values decrease while a-
value still increase causing a colour shift towards the 
darker region during the final period of drying. 

 
Discussion 

The increases in infrared intensity have 
caused an increase in the product temperature, 
resulting  in  an  increase  in  the  water  vapor  pressure  
inside  the  product   and  thus  in  higher  drying   rates. 
 A similar 
 

2 
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result has been reported in earlier studies (Afzal and 
Abe, 2000; However, increasing infrared intensity leads 
to higher colour change thus suitable intensity have to 
be used for IR drying of pineapple. The aw of dried 
fruits are usually between 0.5 to 0.6, thus the final 
moisture content of dried pineapple should be lower 
than 46 %wb. However, decreases in moisture content 
have caused an increase in shearing force which 
relates to hardness of product. Thus, too low values of 
moisture content might result in acceptability of 
consumer. 

 
Summary 

The changes in water activity, shearing force 
and colour of pretreated pineapple during drying in 
combined far-infrared radiation and air convection 
drying were significantly influenced by infrared 
intensity. Increase in infrared intensity has caused an 
increase in product temperature, drying rate and colour 
change rate which shift towards the darker region. 
Shearing force and water activity changed rapidly at 
the moisture content lower than 50 % w.b. and water 
activity values of 0.5-0.6 corresponded to moisture 
content of 40-46 % w.b. 
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Figure 4 Effect of FIR intensity on colour changes 
during drying 
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การเพิ่มการสะสมแอนโทไซยานินในรากสะสมอาหารของกวาวเครือแดง (Butea superba Roxb.) 
ดวยเอทีฟอน และฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารสกัดจากรากสะสมอาหารกวาวเครือแดง 

Increasing Accumulation of Anthocyanin in the Tuberous Roots of Red Kwao Krua (Butea superba Roxb.) 
and the Antioxidant Capacity of Crude Extract from the Tuberous Roots of Red Kwao Krua 

 
จุฬาลักษณ ทวีบุตร1 รจนา โอภาสศิริ 2 และ ยุวดี มานะเกษม1 

Thawibut, C 1 , Opassiri, R.2 and Manakasem. Y.1 

 

Abstract 
Effect of ethephon at 0, 100, 200, 300 and 400 ppm on anthocyanin content in tuberous root of Red Kwao 

Krua (RKK) (Butea superba Roxb.) and antioxidant activities of RKK were conducted. Ethephon at 300 and 400 
ppm resulted in a highly significant effect on the thickness of cortex and the amount of anthocyanin in the 
tuberous roots (P< 0.01).  Using DPPH technique and Trolox as the control, results showed that IC50 of all RKK 
extracts was different (P< 0.01). RKK crude extracts sprayed with ethephon at 300 and 400 ppm gave the highest 
antioxidant activities. The IC50 of the crude extract with the IC50 value of trolox was compared by the independent 
sample t-test.  RKK crude extracts sprayed with ethephon at 300 and 400 ppm were not different from the trolox.   
Keywords : Butea superba Roxb., ethephon, anthocyanin, antioxidant 
 

บทคัดยอ 
การศึกษาอิทธิพลของเอทีฟอนความเขมขน 0  100  200  300  และ   400 ppm ตอปริมาณแอนโทไซยานินในราก

สะสมอาหารของกวาวเครือแดง  และทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารสกัดจากรากสะสมอาหารของกวาวเครือแดง    พบวา 
การพน เอทีฟอนเขมขน   300  และ   400  ppm ทําใหความหนาของชั้นคอรเท็กซของรากและปริมาณแอนโทไซยานินในรากสูง
ที่สุด  (P< 0.01) เม่ือนําสารสกัดจากรากสะสมอาหารของกวาวเครือแดงทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ดวยวิธี  DPPH  เทียบกับ
สารมาตรฐาน trolox พบวา  คา  IC50 ของสารสกัดทั้ง   5  ความเขมขนแตกตางกัน (P< 0.01)  โดยสารสกัดจากกวาวเครือแดงที่
พนดวยเอทีฟอน   300  และ   400  ppm มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระสูงที่สุด  และเปรียบเทียบคา  IC50 ของสารสกัดทั้ง 5 กับคา IC50 
ของ trolox ดวยวิธี  independent sample   t-test  พบวา สารสกัดจากรากสะสมอาหารของกวาวเครือแดงที่ฉีดพนดวยเอทีฟอน 
300  และ  400 ppm มีฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระไมแตกตางกับ trolox   
คําสําคัญ : กวาวเครือแดง เอทีฟอน แอนโทไซยานิน สารตานอนุมูลอิสระ 

 
คํานํา 

กวาวเครือแดง เปนพืชสมุนไพรไทย หนึ่งในสี่ชนิดของกวาวเครือ คือ กวาวเครือขาว กวาวเครือแดง กวาวเครือมอ และ
กวาวเครือดํา (นิสากร, 2542) รากสะสมอาหารของกวาวเครือแดงมีองคประกอบทางเคมีหลายชนิด รวมทั้งแอนโทไซยานิน 
(anthocyanin) ซึ่งเปนสารตานอนุมูลอิสระ (antioxidant) สามารถกระตุนใหผมดกดํา ชวยขยายหลอดเลือด ชวยชะลอความ
เส่ือมของดวงตา ลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ ปองกันโรคเบาหวาน และปองกันโรคมะเร็งได (Donald และ Miranda, 
2001) แอนโทไซยานินจึงมีประโยชนตอสุขภาพ และมีแนวโนมนํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑปองกัน และรักษาโรคที่มีสาเหตุมา
จากอนุมูลอิสระได จากการตรวจเอกสารงานวิจัยตางๆ พบวา เอทีฟอนสามารถเพิ่มปริมาณแอนโทไซยานินในพืชหลายชนิดได 
เชน การพนเอทีฟอนความเขมขน 100 ppm ที่ผลแอปเปลสามารถเพิ่มปริมาณแอนโทไซยานินที่เปลือกผลได (Li et al., 2002) 
และการพนเอทีฟอนความเขมขน 100 ppm ที่ผลบลูเบอรร่ีพันธุ ‘rabbit eye’ ทําใหผลบลูเบอรร่ีมีปริมาณแอนโทไซยานิน
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เพิ่มขึ้นได (Ban et al., 2006 ) ในปจจุบัน มนุษยปวยดวยโรคที่มีสาเหตุมาจากอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น การบริโภคหรือใชสารที่มี
ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่ชวยปองกัน และลดโอกาสการเกิดโรคได  มีการวัดฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสาร
ตานอนุมูลอิสระหลายวิธีเพื่อเปนการบอกความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ การทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี 2,2-
diphennyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging assay มีหลักการวา DPPH เปนอนุมูลอิสระสังเคราะหที่มีความ
คงตัว เมื่ออยูในรูปสารละลายมีสีมวง และสามารถดูดกลืนแสงไดดีที่ความยาวคลื่น 517 nm สารตานอนุมูลอิสระที่นํามา
ทดสอบจะขจัดอนุมูลอิสระ DPPH แลวสารละลาย DPPH จะเปลี่ยนจากสีมวงเปนสีเหลือง (ทิพรัตน, 2548) ดัชนีที่ใชบอก
ประสิทธิภาพของสารตานอนุมูลอิสระ คือ คาความเขมขนของสารตานอนุมูลอิสระที่นํามาทดสอบสามารถยับยั้งการเกิดอนุมูล
อิสระ DPPH ได 50% (IC50)  

การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาอิทธิพลของเอทีฟอนตอการสะสมแอนโทไซยานิน  และการทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของ
สารสกัดจากรากสะสมอาหารของกวาวเครือแดง เพื่อเปนแนวทางเพิ่มปริมาณแอนโทไซยานินในรากสะสมอาหารของ
กวาวเครือแดง และขอมูลจากการทดสอบฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระของสารสกัดจากรากสะสมอาหารของกวาวเครือแดงจะเปน
พื้นฐานความรูที่สามารถนําไปศึกษาในขั้นสูง และเพื่อนําไปพัฒนาเปนผลิตภัณฑทางเภสัชวิทยาที่เกี่ยวของในการบําบัดและ
รักษาโรคตอไป 

 
อุปกรณและวิธีการ 

การทดลองที่ 1 การเพิ่มการสะสมแอนโทไซยานินในรากสะสมอาหารของกวาวเครือแดง 
ใชตนกวาวเครือแดงอายุ   4  ป   10  เดือน  ระยะปลูก   x2 เมตร วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณภายในบล็อก                       

(randomized complete block design : RCBD) 3  ซ้ํา  5 ทรีตเมนท  คือ กลุมควบคุม (ฉีดพนดวยน้ํากลั่น) ฉีดพนดวยเอทีฟอน     100 
200 300 และ 400   ppm เตรียมสารละลายเอทีฟอนจากอีเทรล   48  พีจีอาร (2-chloroethyl phosphonic acid 48% W/V SL) ในน้ํา
กล่ัน ทําการพน  เอทีฟอน  3 ครั้ง ตามระยะการเจริญเติบโตของกวาวเครือแดง คือ ระยะใบออน (เดือนกรกฎาคม 2550), ระยะใบออน
ถึงใบเพสลาด (เดือนสิงหาคม 2550)  และระยะใบเพสลาด (เดือนกันยายน 2550) ฉีดพนเอทีฟอนที่ใบของกวาวเครือแดงโดยใหเปยก
ทั่วทั้งใบ (run off) เวนระยะเวลาหลังฉีดพนสาร   1  เดือน  กอนทําการเก็บขอมูล ทําการเก็บขอมูลดังนี้ คือ เสนผานศูนยกลางลําตน 
เสนผานศูนยกลางราก ความยาวราก น้ําหนักสดราก ความหนาชั้นคอรเท็กซของราก และปริมาณแอนโทไซยานินในรากสะสมอาหาร
ของกวาวเครือแดง การหาปริมาณแอนโทไซยานินใชวิธี pH-differential method (Giusti และ Wrolstad, 2000) แลวทําการวิเคราะห
วาเรียนซ (ANOVA) ดวยโปรแกรม SPSS v.13 for window  และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเสนผานศูนยกลางลําตน เสนผานศูนยกลางราก 
ความยาวราก น้ําหนักสดราก ความหนาชั้นคอรเท็กซของราก และปริมาณแอนโทไซยานินในแตละทรีตเมนตดวยวิธี  DMRT 
(Duncan’s New Multiple Range Test)  
 
การทดลองที่  2 ทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารสกัดจากรากสะสมอาหารของกวาวเครือแดง 
 ใชสารสกัดจากรากสะสมอาหารของกวาวเครือแดงจากการทดลองที่ 1 จํานวน   5  ทรีตเมนต 3 ซ้ํา คือ สารสกัดจาก
รากสะสมอาหารของกวาวเครือแดง ที่พนดวยเอทีฟอน 0 100 200 300 และ 400   ppm  เตรียมสารละลาย  DPPH ในเอทา
นอลที่ความเขมขน 0.08 mM ใสสารสกัดจากรากสะสมอาหารของกวาวเครือแดง  1.5 ml ทําปฏิกิริยากับสารละลาย  DPPH 1.5 
ml ทุกทรีตเมนต ตั้งทิ้งไวในที่มืดที่อุณหภูมิหองเปนเวลา   30  นาที  แลวนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น  517 nm ใช 
trolox เปนสารตานอนุมูลอิสระมาตรฐาน  แลวคํานวณหาความสามารถในการตานอนุมูลอิสระเปนเปอรเซ็นต (Sandoval et 
al., 2002) จากสมการ ดังนี้ 
 เปอรเซ็นตของการยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH   =  [(Acontrol – Asample) / Acontrol x 100]  
       Acontrol     =  คาการดูดกลืนแสงของกลุมควบคุม   
       Asample    =  คาการดูดกลืนแสงของสารที่นํามาทดสอบ 
 จากนั้นคํานวณหาคา IC50  จากสมการเสนตรงของกราฟระหวางเปอรเซ็นตของ
การยับยั้งอนุมูลอิสระ  DPPH กับความเขมขนของสารตานอนุมูลอิสระ  (ทิพรัตน  หงสภัทรคีรี, 2548) หาก IC50 มีคาต่ํา หมายถึง มี
ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระสูง วิเคราะหวาเรียนซ (ANOVA) ของคา IC50 ดวยโปรแกรม SPSS v. 13 for window แลวเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
คา IC50  ของสารสกัดทั้ง   5  ทรีตเมนต ดวยใชวิธี  DMRT และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคา  IC50 ของสารสกัดทั้ง   5  ทรีตเมนตกับคา 
IC50 ของ trolox ดวยวิธี independent sample t-test 
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ผล 
การพนเอทีฟอนทุกความเขมขนไมทําใหสนผานศูนยกลางลําตน เสนผานศูนยกลางราก ความยาวราก  และน้ําหนัก

สดของรากสะสมอาหารของกวาวเครือแดงแตกตางกันทางสถิติ แตทําใหความหนาของชั้นคอรเท็กซและปริมาณแอนโทไซ
ยานินในรากสะสมอาหารของกวาวเครือแดงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ  การพนเอทีฟอนที่ความเขมขน   300  และ 
400   ppm ทําใหมีความหนาเฉลี่ยของชั้นคอรเท็กซมากที่สุด  คือ 3.96   และ   4.27  มม . และการฉีดพนเอทีฟอนที่ความเขมขน 
300   และ   400  ppm ทําใหมีปริมาณแอนโทไซยานินในรากสะสมอาหารมากที่สุด คือ 37.63 และ 40.24  ไมโครกรัม /กรัม 
น้ําหนักสด (Table 1) 

 
Table 1 ผลของเอทีฟอนตอเสนผานศูนยกลางลําตน เสนผานศูนยกลางราก ความยาวราก น้ําหนกัสด ความหนาของชั้นคอรเทก็ซ  
 และปริมาณแอนโทไซยานินในรากสะสมอาหารของกวาวเครือแดง 

การพนเอทีฟอน เสนผาน เสนผาน ความ น้ําหนัก ความหนา ปริมาณแอนโทไซยานิน 
 ศูนยกลาง ศูนยกลาง ยาวราก  สด  ของชั้นคอร- (ไมโครกรัม/ ก.)  
 ลําตน (ซม.) ราก (ซม.) (ซม.) (ก.) เท็กซ (มม.) น้ําหนักสด 

ความเขมขน 0 ppm    8.72a1/  7.45a1/ 50.53a1/ 1,147.52a1/  2.52a1/ 18.64a1/ 
ความเขมขน 100 ppm 8.79a 7.00a 51.15a 1,074.58a 2.65a 21.99ab 
ความเขมขน 200 ppm 8.81a 7.04a 52.96a 1,246.47a 3.34b 28.86b 
ความเขมขน 300 ppm 8.94a 7.78a 54.21a 1,491.69a 3.96c 37.63c 
ความเขมขน 400 ppm 9.12a 7.99a 53.22a 1,517.17a 4.27c 40.24c 

1/ เปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี  Duncan’s new multiple range test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยคาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกันที่ตามดวย
ตัวอักษรภาษาอังกฤษเหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิติ 

 
จากการเปรียบเทียบคา IC50 ของสารสกัดจากรากสะสมอาหารของกวาวเครือแดงทั้ง   5  ทรีตเมนต ดวยวิธี DMRT พบวา คา 

IC50 มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ  สารสกัดจากรากสะสมอาหารของกวาวเครือแดงที่พนเอทีฟอนที่ความเขมขน   300 
และ   400  ppm มีคาเฉล่ียของ  IC50  ต่ําที่สุด คือ 66.25 และ 66.67 µg/ml  จากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคา IC50 ของสารสกัดจาก
รากสะสมอาหารของกวาวเครือแดงทั้ง   5  ทรีตเมนต กับ  trolox  ดวยวิธี  independent sample t-test  พบวา  สารสกัดจากรากสะสม
อาหารของกวาวเครือแดงที่ฉีดพนเอทีฟอนที่ความเขมขน  300 และ   400  ppm มีคา  IC50 ไมแตกตางทางสถิติกับ  trolox (65.11 µg/ml) 
(Table 2) 

 
Table 2  เปรียบเทียบคาเฉล่ียของ  IC50  ของการทดสอบดวยสารสกัดจากรากสะสมอาหารของกวาวเครือแดง   5  ทรีตเมนตกับ     

trolox  
กลุมทดลอง IC50 (µg/ml) 
trolox               65.11 ± 2.33 
T1   89.28 ± 1.81** 
T2   84.48 ± 2.46** 
T3              69.91 ± 1.13* 
T4                66.67 ± 1.49 
T5                66.25 ± 1.44 
 * แตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.0  5 % 

                                   ** แตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ  0.01% 
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วิจารณผล 
การพนเอทีฟอนทุกความเขมขนไมมีผลตอเสนผานศูนยกลางลําตน และไมมีผลตอการเจริญของรากบางลักษณะ เชน เสน

ผานศูนยกลางราก  ความยาวราก  และน้ําหนักสดของรากสะสมอาหารของกวาวเครือแดง  แตการฉีดพนเอทีฟอนทําใหความหนาของ
ชั้นคอรเท็กซของรากและปริมาณแอนโทไซยานินในรากสะสมอาหารของกวาเครือแดงแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ การพนเอ
ทีฟอนที่ความเขมขน 300 และ 400 ppm ทําใหมีความหนาเฉลี่ยชั้นคอรเท็กซของรากสูงที่สุด และทําใหปริมาณแอนโทไซยานินใน
รากสะสมอาหารของกวาวเครือแดงมากที่สุด  การพนเอทีฟอนทําใหมีแอนโทไซยานินในรากสะสมอาหารของกวาวเครือแดงมีปริมาณ
เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ Li et al. (2002) รายงานวา การฉีดพนเอทีฟอน 100 ppm ใหแอปเปลพันธุ ‘Fuji’ ทําใหแอนโทไซยานิน ฟลา
โวนอล และโพรแอนโทไซยานิดินมีปริมาณเพิ่มขึ้น และ Ban et al. (2006) รายงานวา การพนเอทีฟอนความเขมขน 100 ppm แก
ผลบลูเบอรร่ีพันธ ‘Rabbit eye’ ทําใหปริมาณแอนโทไซยานินในผลบลูเบอรร่ีเพิ่มขึ้น โดยแตกตางทางสถิติกับกลุมควบคุม (ฉีดพน
ดวยน้ํากลั่น)  

สารสกัดจากรากสะสมอาหารของกวาวเครือแดงสามารถกําจัดอนุมูลอิสระ DPPH ได และมีคา IC50 อยูในชวง                            
66-89 µg/ml (หรือ 0.66-0.89 µg/ml) นฤภัทร และคณะ (2550) ไดทําการศึกษาความสามารถในการตานปฏิกิริยาออกซิเดชันของ
สารสกัดลูกหวา ดวยวิธี DPPH พบวา สารสกัดจากเปลือก เนื้อ และเมล็ดของลูกหวา มีคา IC50 517.5 1,345.83 และ 269.9 µg/ml 
และ Bae และ Suh (2007) ไดศึกษาฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระของสารสกัดแอนโทไซยานินจากผลหมอน 5 พันธุ พบวา มีคา IC50 59-
118 µg/ml  สารสกัดจากรากสะสมอาหารของกวาวเครือแดงมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระสูงกวา สารสกัดจากลูกหวาและสารสกัดแอนโท
ไซยานินของผลหมอน 

 
สรุป 

มีแนวโนมวาหากเพิ่มความเขมขนของเอทีฟอนที่ใชพนกวาวเครือแดง อาจจะทําใหปริมาณแอนโทไซยานินในราก
สะสมอาหารของกวาวเครือแดงเพิ่มขึ้นไดอีก และสารสกัดจากรากสะสมอาหารของกวาวเครือแดงสามารถกําจัดอนุมูลอิสระ 
DPPH ได และมีคา IC50 อยูในชวง 66-89 µg/ml (หรือ 0.66-0.89 µg/ml) 
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Physicochemical and Genetics Properties of  Kanun Sampalor 
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Abstract 
Kanun sampalor tree at Koh Kred was reduce 21% that survey from Feb, 2001 to Apr, 2007. Kanun 

sampalor  was fast growing in favorable condition, growing 1.7-2.4  meter per year for the first 1-3 years. Kanun 
sampalor seeds are good source of protein and high fat. Their seeds can cooked by roasted or boiled. Their 
texture and flavor are resemble as chestnuts. The starch was isolated from the seeds. It was higher protein 
content than cassava starch. The fat extracted from the seeds was yellow-brown, viscous liquid at room 
temperature with a characteristic odour similar to that of peanuts. The phylogenetic relationships among three 
Artocapus species, two species of Kanun sampalor and Sake (A. altilis) found that two species of Kanun sampalor  
were close relationship and Kanun sampalor showed no close relationship to Sake. 
Keywords : physicochemical properties, genetics, kanun sampalor 

 
บทคัดยอ 

ขนุนสําปะลอที่เกาะเกร็ดในเดือนเมษายน 2550 มีปริมาณลดลงรอยละ 21  จากการสํารวจเดือนกุมภาพันธ 2548  
ขนุนสําปะลอเจริญเติบโตอยางรวดเร็วในสภาวะที่เอื้ออํานวย อัตราการเจริญเติบโต 1.7 ถึง 2.4 เมตรในชวง 1 ถึง 3 ปแรก 
เมล็ดขนุนสําปะลอเปนแหลงโปรตีนที่ดี และมีปริมาณไขมันสูง เมล็ดขนุนสําปะลอใชประกอบอาหาร ใชคั่ว และตมรับประทาน 
โดยมีรสชาติคลายเกาลัด แปงสตารชที่สกัดจากเมล็ดขนุนสําปะลอมีปริมาณโปรตีนสูงกวาแปงสตารชจากมันสําปะหลัง  ไขมัน
ที่สกัดจากเมล็ดขนุนสําปะลอมีสีเหลืองอมน้ําตาล เปนของเหลวหนืดที่อุณหภูมิหอง มีกล่ินคลายถั่ว  ความสัมพันธวิวัฒนาการ
ชาติพันธุระหวางพืชสกุล Artocapus จํานวน 3 ชนิด ไดแกขนุนสําปะลอ 2 ชนิด และสาเก พบวา ขนุนสําปะลอ 2 ชนิดมี
ความสัมพันธวิวัฒนาการชาติพันธุที่ใกลชิดกัน  ในขณะที่ขนุนสําปะลอจะแสดงความสัมพันธวิวัฒนาการชาติพันธุที่ไมใกลชิด
กับสาเก 
คําสําคัญ : สมบัติทางกายภาพ  สมบัติทางเคมี  พันธุศาสตร  ขนุนสําปะลอ 
 

คํานํา 
ขนุนสําปะลอเปนพืชในวงศ Moraceae สกุล Artocarpus  เปนไมผลที่เจริญเติบโตเร็ว สูงประมาณ 10  ถึง 30 เมตร 

ใบเปนแฉกลึก หนา หนาใบเปนมันสวยงาม เมล็ดขนุนสําปะลอนํามาตม ยาง อบ เผา มีรสชาติคลายเมล็ดเกาลัด  พบทั่วไปใน
พื้นที่สวนของตําบลเกาะเกร็ด เปนพืชที่ชอบน้ํา นิยมปลูกริมคลอง หรือรองสวน แตเนื่องจากขาดการศึกษาวิธีการขยายพันธุ 
และปญหาน้ําทวมทําใหขนุนสําปะลอมีจํานวนลดลงใกลสูญพันธุ  เพื่อใหประชาชนที่อาศัยบนเกาะเกร็ดไดตระหนักถึง
ความสําคัญของพืชทองถิ่นที่สามารถพัฒนาเปนพืชเศรษฐกิจ จึงควรมีการสงเสริมใหประชาชนที่เปนเกษตรกรหันมาปลูกขนุน
สําปะลอ ดังนั้น จึงควรมีการสํารวจจํานวนตนขนุนสําปะลอ  ศึกษาการเจริญเติบโต  และองคประกอบทางอาหารในเมล็ดขนุน
สําปะลอ  เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต บรรจุภัณฑเมล็ดขนุนสําปะลอใหสามารถพัฒนาเปนพืชเศรษฐกิจของ
ชุมชน และจากการอางอิงในประเทศไทย จัดขนุนสําปะลออยูในชนิดเดียวกับสาเก โดยจัดเปนสาเกชนิดมีเมล็ด ใชชื่อ
วิทยาศาสตรวา Artocapus  altilis (Parkinson) Fosberg แตจากการศึกษาเอกสารการวิจัยของ Ragone  (2004) ซึ่งปลูกตน 
Artocapus  camansi  มีชื่อสามัญวา  Breadnut พบวา มีลักษณะการเจริญเติบโต และรูปรางคลายตนขนุนสําปะลอมาก 
ดังนั้น จึงควรหาความแตกตางลายพิมพดีเอ็นเอของขนุนสําปะลอกับสาเก เพื่อใชเปนแหลงอางอิงที่ถูกตองตอไป 
 

                                                           
1 คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 39/1 ถนนรัชดาภิเษก จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
1 Faculty of Science, Chandrakasem Rajabhat University, 39/1 Ratchadraphisek Road, Chatujak, Bangkok 10900 
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อุปกรณและวิธีการ 
ทําการสํารวจ และทําเครื่องหมายแสดงตําแหนงพิกัดตนขนุนสําปะลอที่อยูบนเกาะเกร็ด ดวยเครื่องระบุตําแหนงพิกัด

บนโลก (global positioning system, GPS.) ศึกษาการเจริญเติบโตของตนขนุนสําปะลอโดยทําการเพาะขนุนสําปะลอดวย
เมล็ดลงในแปลงสาธิต หลังจากนั้นบันทึกขอมูลทางทางพฤกษศาสตร และสังเกตการเจริญเติบโตของตนขนุนสําปะลอ  

ศึกษาองคประกอบ และปริมาณสารอาหารในเมล็ดขนุนสําปะลอ และแปงสตารชที่สกดัไดจากเมล็ดขนุนสําปะลอ ตัว
แปรที่ศึกษาไดแก ความชื้น โปรตีน คารโบไฮเดรต  ไขมัน  เถา และเยื้อใย  (AOAC, 1990) การเลือกผลขนุนสําปะลอ ใชวิธีการ
สุมอยางงาย  ผลการวิจัยแสดงคาเฉลี่ยคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของขอมูลโดยวิธี
วิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 (p< 0.05) และศึกษาหาความแตกตางลายพิมพดีเอ็นเอ  
และสรางแผนภูมิความสัมพันธทางพันธุกรรมขนุนสําปะลอกับสาเกดวยเทคนิค เอเอฟแอลพี สรางคาความคลาย และจัดกลุม
โดยวิธี UPGMA   

 
ผล 

 จํานวนตนขนุนสําปะลอบนเกาะเกร็ดในเดือนกุมภาพันธ 2548  มีทั้งส้ิน 130 ตน และสํารวจอีกครั้งในเดือนเมษายน 
2550 พบวามีจํานวนทั้งส้ิน 109 ตน จํานวนตนขนุนสําปะลอที่สํารวจพบในแตละหมูบานแสดงใน Table 1 
 
Table 1  Number of Kanun sampalor tree at Koh Kred  

No. of Kanun sampalor tree Mounth 
Mu 1 Mu 2 Mu 3 Mu 4 Mu 5 Mu 6 Mu 7 

Feb, 2005 29 52 14 17 6 11 1 
Apr, 2007 26 37 14 17 3 11 1 

 
ตนขนุนสําปะลอในสภาวะที่ดี จะเจริญเติบโตประมาณ 1.7 ถึง 2.4 เมตรตอป  ในปที่หนึ่งถึงปที่สาม และเริ่มออกผล

เมื่อปลูกนาน ประมาณ 30 เดือน ผลที่เกิดใชเวลาในการเจริญจนแกเต็มที่ประมาณ  3  ถึง 4 เดือน ขนุนสําปะลอออกผลตลอด
ป  แตจะออกผลมากในเดือนกรกฎาคม  ถึงเดือนกุมภาพันธ สมบัติของผลขนุนสําปะลอแสดงใน Table 2 
 
Table 2 Average diameter, length, number of seed and weight of Kanun sampalor fruit 

 Diameter (cm) Length (cm) No. of seed Weight of fruit (g) Weight of seed (g) 
Average 11-15 14-25 29-117 620-1,670 5.90-7.14 

 
ปริมาณสารอาหารในเมล็ด และแปงสตารชที่สกัดจากเมล็ดขนุนสําปะลอจากเกาะเกร็ดและแปลงสาธิต แสดงใน 

Table 3 และ Table 4 
 
Table 3  Chemical composition (g/100 g) of Kanun sampalor seed. 

 Moisture (%) Protein (g, db) Fat (g, db) Fiber (g, db) Ash (g, db) NFE  (g, db) 
Koh Kred 53.60 ±0.31 16.82 ±0.51a 22.16 ±0.17a 2.35 ±0.11 a 2.23 ±0.15 a 56.43 ±0.80a 
Field site 55.34 ±0.02 16.53 ±0.43a 22.45 ±0.11a 2.25 ±0.12 a 2.27 ±0.09 a 56.51 ±0.37a 
Average 54.47 ±0.97 16.67 ±0.45 22.31 ±0.20 2.30 ±0.12 2.25 ±0.11 56.47 ±0.56 

Mean ±  SD   % carbohydrate show in nitrogen free extracts from 
Mean with difference superscripts in the same columns (a, b) are significantly difference (p < 0.05) 
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Table 4 Chemical composition (g/100 g) of Kanun sampalor starch. 
 Moisture (%) Protein (g, db) Fat (g, db) Fiber (g, db) Ash (g, db) NFE  (g, db) 
Koh Kred 12.43 ±0.08 5.36 ±0.08 a 0.46 ±0.01 a 1.26 ±0.09 a 0.37 ±0.01 a 92.56 ±0.12a 
Field site 12.68±0.09 5.14 ±0.12 a 0.45 ±0.02 a 1.24 ±0.10 a 0.36 ±0.02 a 92.81 ±0.21 a 
Average 12.55 ±0.16 5.25 ±0.15 0.45 ±0.01 1.25 ±0.09 0.36 ±0.02 92.69 ±0.20 

Mean ±  SD   % carbohydrate show in nitrogen free extracts from 
Mean with difference superscripts in the same columns (a, b) are significantly difference (p < 0.05) 

 
ดีเอ็นเอที่สกัดจากใบออนขนุนสําปะลอ และ สาเก เมื่อทําปฏิกิริยา PCR-AFLP โดยใชสารเริ่มที่มีลําดับเบส คือ ERA 

ACC MSC CTA  และ ERA ACC MSC CAA  โดยสารเริ่มทั้งสองแยกความแตกตางของขนุนสําปะลอ  และสาเกได เมื่อ
คํานวณความคลายแถบดีเอ็นเอ สรางคาความคลาย และจัดกลุม สามารถจําแนกความแตกตางของสาเก กับขนุนสําปะลอได  
โดยขนุนสําปะลอที่ใบมีลักษณะเวา (Kanun sampalor 2) กับขนุนสําปะลอที่ใบไมเวา (Kanun sampalor 1) จะมีความ
คลายกัน แตขนุนสําปะลอ  และสาเก (A. altilis) จะมีความแตกตางกัน ดังแสดงใน Figure 1   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1  The phylogenetic relationships among three Artocapus species, two species of Kanun sampalor and 

Sake (A. altilis) 
วิจารณผล 

 จํานวนตนขนุนสําปะลอบนเกาะเกร็ดเดือนเมษายน 2550  ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ 2548  ประมาณรอยละ 21  
ทําใหมีความนาเปนหวงวา พืชทองถิ่นอาจจะสูญพันธุไปจากเกาะเกร็ด  ดังนั้น จึงควรมีการอนุรักษพันธุกรรมพืชชนิดนี้ ใหเปน
พืชทองถิ่นบนเกาะเกร็ด  เมล็ดขนุนสําปะลอมีปริมาณโปรตีน และไขมันสูง การเพิ่มมูลคาเมล็ดขนุนสําปะลอได ตองมีการ
พัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ และภาชนะบรรจุ  เนื่องจากเมล็ดขนุนสําปะลอเมื่อตมมีรสชาติคลายเมล็ดเกาลัด  จึงควรแปรรูป
เมล็ดขนุนสําปะลอโดยวิธีที่หลากหลาย และพัฒนาภาชนะบรรจุใหมีความสวยงาม 
 ปริมาณสารอาหารทุกตัวแปรในเมล็ด และแปงสตารชของขนุนสําปะลอจากเกาะเกร็ดที่วิเคราะหไดไมแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญกับปริมาณสารอาหารทุกตัวแปรในเมล็ด และแปงสตารชของขนุนสําปะลอจากแปลงสาธิต ที่ระดับความเชื่อม่ัน
รอยละ 95 (p< 0.05)   ขนุนสําปะลอที่ใบมีลักษณะเปนแฉกเวาเกือบถึงเสนกลางใบ  กับใบมีลักษณะเปนแฉกเวาบริเวณขอบ
ใบเล็กนอยมีลายพิมพดีเอ็นเอแตกตางกันนอยมาก  ในขณะที่ลายพิมพดีเอ็นเอของขนุนสําปะลอ กับสาเกมีความแตกตางกัน
มากกวา ทําใหทราบวาสาเกกับขนุนสําปะลอนาที่จะเปนพืชในวงศเดียวกัน (Moraceae)  สกุลเดียวกัน (Artocarpus) แตคน
ละชนิด โดยสาเกอยูในชนิด altilis  และมีชื่อวิทยาศาสตรวา Artocarpus altilis  (Parkinson) Fosberg  เมื่อเปรียบเทียบ
ลักษณะภายนอกผล และลักษณะเมล็ดขนุนสําปะลอกับ breadnut  มีชื่อวิทยาศาสตรวา Artocarpus  camansi  Blanco  
พบวามีลักษณะที่คลายกันมากกวาสาเก 
 

สรุป 
 ปริมาณตนขนุนสําปะลอในเกาะเกร็ดมีปริมาณลดลง ปริมาณสารอาหารในเมล็ดมีปริมาณโปรตีน และไขมันสูง  และ
ปริมาณสารอาหารในแปงสตารชที่สกัดจากเมล็ดมีปริมาณโปรตีนมากเมื่อเทียบกับแปงมันสําปะหลัง ความแตกตางในสาย
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พันธุ และแผนภูมิความสัมพันธทางพันธุกรรม สาเกจะมีลายพิมพดีเอ็นเอที่แตกตางจากขนุนสําปะลอ ในขณะที่ขนุนสําปะลอ
สายพันธุที่มีใบเปนแฉกลึก กับสายพันธุที่ไมเปนแฉกลึกจะมีลายพิมพดีเอ็นเอที่คลายกัน  
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การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณคาทางโภชนาการของขาวกลองงอกพันธุขาวดอกมะลิ 105 และขาวหอมแดง 

Nutritive Changes of Germinated brown rice cv. Khao Dok Mali 105 and Red Hawn  
 

นันทรัตน มหาสวสัดิ์1 ทรงศลิป พจนชนะชัย1 ณัฏฐา เลาหกุลจิตต1 และ อรพิน เกิดชูชืน่1 
Mahasawat, N.1, Photchanachai, S.1, Laohakunjit, N.1 and Kerdchoechuen, O.1 

 
Abstract 

The nutritive changes of germinated brown rice cv. Khao Dok Mali 105 (KMDL 105) and Red Hawn were 
investigated. ‘KMDL 105’ brown rice kernels appeared light brown yellow (b*= 22.5) and ‘Red Hawn’ was red 
brown (a*=12.2). The appearance of germinated brown rice of both did not significantly change in compared with 
non-germinated brown rice. ‘KMDL 105’ exhibited higher protein content (7.2%) compared to ‘Red Hawn’ (6.9%) 
whereas lipid and amylose content between the cultivars did not significantly differ. The total phenolic compound 
of ‘KMDL 105’ was 1.0 mg/ g dry weight and ‘Red Hawn’ was 12.0 mg/g dry weight. The nutritive value, protein, 
lipid and total phenolic compound content, of germinated brown rice were significantly increased. However, the 
amylose content was reduced in both cultivars.    
Keywords : brown rice, phenolic compound, nutrition 
 

บทคัดยอ 
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณคาทางโภชนาการของขาวกลองงอกพันธุขาวดอกมะลิ 105 และพันธุหอมแดงพบวา 

ขาวกลองพันธุขาวดอกมะลิ 105 มีสีเหลืองนวล (b* = 22.5) และพันธุหอมแดงมีสีน้ําตาลแดง (a* = 12.2) สีของขาวกลองงอก
ทั้ง 2 พันธุไมแตกตางจากสีเดิมอยางมีนัยสําคัญ ขาวกลองพันธุขาวดอกมะลิ 105 มีปริมาณโปรตีน (รอยละ 7.2) สูงกวาพันธุ
หอมแดง (รอยละ 6.9) แตปริมาณไขมัน (รอยละ 2.8-2.9) และอะไมโลส (รอยละ 10.1-11.7) ของทั้ง 2 พันธุไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ สวนขาวกลองพันธุขาวดอกมะลิ 105 มีปริมาณสารประกอบฟนอลิคทั้งหมด 1.0 และพันธุหอมแดง 12.0 
mg/g dry weight ในขณะที่ขาวกลองงอกทั้ง 2 พันธุมีคุณคาทางอาหารเพิ่มขึ้นคือ ปริมาณโปรตีน ไขมัน และสารประกอบฟนอ
ลิคทั้งหมดเพิ่มขึ้น แตปริมาณอะไมโลสลดลงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
คําสําคัญ : ขาวกลอง สารประกอบฟนอลิค คุณคาทางโภชนาการ 
 

คํานํา 
ขาวกลองเปนขาวที่มีคุณคาทางอาหารสูงเนื่องจากยังคงมีสวนของจมูกขาว (germ) และเยื่อหุมเมล็ด (aleurone 

layer) ที่อุดมไปดวยสารอาหาร เชน วิตามินบีหนึ่ง วิตามินบีสอง ไนอะซิน แคลเซี่ยม ธาตุเหล็ก โปรตีน รวมทั้งสารที่มีฤทธิ์ใน
การตานอนุมูลอิสระ เชน สารฟนอลิคและวิตามินอี (โทโคฟรอล) เปนตน แตไมเปนที่นิยมของผูบริโภคเนื่องจากขาวสุกมีเนื้อ
สัมผัสแข็งรวน แตมีรายงานวาขาวกลองงอกที่มีความยาวรากประมาณ 0.5-1.0 มิลลิเมตร มีเนื้อสัมผัสออนนุมและมีคุณคา
ทางอาหารเพิ่มขึ้น เชน เมล็ดขาวเจางอกที่เพาะเปนเวลา 72 ชั่วโมง มีปริมาณน้ําตาลรีดิวซิ่งเพิ่มขึ้น (อัมพร, 2543) สวนขาว
พันธุขาวดอกมะลิ 105 หอมนิล และขาวเหนียวดําเพาะเปนเวลา 48 ชั่วโมง มีปริมาณวิตามินบี 1 วิตามินบี 2 และกิจกรรมของ 
superoxide dismutase ที่มีคุณสมบัติในการกําจัดอนุมูลอิสระ (free radical scavangers) มีคาสูงขึ้น (สุพัตรา, 2546) 
นอกจากนี้ขาวขาวดอกมะลิ 105 ที่ทําใหงอกโดยการแชน้ําเปนเวลา 3 ชั่วโมง บมที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส มีปริมาณ 
gamma aminobutyric acid (GABA) สูงขึ้นเชนเดียวกัน (Tungtrakul et al., 2005) การรับประทานขาวกลองงอกอยาง
ตอเนื่องจะสงผลดีตอสมอง บรรเทาอาการทองผูก ปองกันมะเร็งในลําไส ปองกันโรคหัวใจ ลดความดันโลหิต และปองกันการ
เกิดโรคอัลไซเมอรเนื่องจากการเพิ่มของสารอาหารที่สําคัญดังกลาวขางตนและโดยเฉพาะ GABA อีกดวย (Kayahara และ 
Tsukahara, 2000) ดังนั้นงานวิจัยครั้งนี้จึงไดศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณคาทางโภชนาการของขาวกลองงอกพันธุขาวดอกมะลิ 
105 และพันธุหอมแดงเพื่อนําไปใชในการพัฒนาเปนอาหารเสริมเพื่อสุขภาพมีประโยชนสูงสุดตอผูบริโภค 

                                                           
1คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 83 หมู 8 ถนนเทียนทะเล ทาขาม บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 
1 School of Bioresources and Technology, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Tha-kam, Bangkhuntein, Bangkok 10150 
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อุปกรณและวิธีการ 
นําขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 และพันธุหอมแดง ที่เก็บเกี่ยวในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 มาทําความสะอาด กําจัด

เมล็ดลีบและแตกหัก จากนั้นนํามาเพาะใหงอกที่อุณหภูมิ 30°C จนสังเกตเห็นรากงอกยาวประมาณ 0.5-1.0 มิลลิเมตร นํามา
ลดความชื้นดวย hot air oven ที่อุณหภูมิ 50°C จนมีความชื้นประมาณ 14% นําขาวกลองงอกมาวิเคราะหคุณภาพทาง
กายภาพและเคมี ไดแก คาสีวัดดวยเครื่อง colorimeter (Minolta Model CR 300, Japan) ปริมาณโปรตีนดวยวิธี Kjeldahl 
Method (AOAC, 2000) ไขมันดวยวิธี Soxhlet (AOAC, 2000) ปริมาณ amylose (Juliano, 1981) และสารประกอบฟนอลิค
ทั้งหมด (total phenolic compound) (Zielinski และ Kozlowska, 2000) 
 

ผลและวิจารณ 
สีของขาวกลองทั้ง 2 พันธุแตกตางกันอยางชัดเจนโดยขาวกลองพันธุขาวดอกมะลิ 105 มีสีเหลืองนวล (b* = 22.5) 

และพันธุหอมแดงมีสีน้ําตาลแดง (a* = 12.2) (Table 1) สีของขาวที่แตกตางกัน สวนใหญเนื่องมาจากสีของเยื่อหุมเมล็ดของ
ผลซึ่งขึ้นอยูกับชนิดของพันธุขาว ขาวกลองพันธุหอมแดงมีสีน้ําตาลแดงนั้นเกิดจากเม็ดสีที่ เปนสารประกอบในกลุม 
anthocyanin ซึ่งเปนสารตานอนุมูลอิสระในกลุมสารประกอบฟนอล (phenolic compound) (อางในอรอนงค, 2547) ทําให
เมล็ดขาวมีสีเขม ขาวกลองพันธุขาวดอกมะลิ 105 มีปริมาณโปรตีน (รอยละ 7.2) สูงกวาพันธุหอมแดง (รอยละ 6.9) เล็กนอย 
โดยปริมาณโปรตีนที่แตกตางกันนั้นอาจจะสงผลตอสีของขาวกลอง คุณภาพการหุงตมและการแปรรูป (อางในอรอนงค, 2532) 
ปริมาณไขมันโดยสวนใหญจะมีมากในสวนของคัพภะและรําซึ่งสะสมอยูในรูปของไตรกลีเซอรไรด (อางในอรอนงค, 2532) ขาว
กลองทั้ง 2 พันธุมีปริมาณไขมันรอยละ 2.8-2.9 สวนอะไมโลสในเมล็ดขาวมีปริมาณรอยละ 10.1-11.7 ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ (Table 2) และขาวทั้ง 2 พันธุจัดอยูในกลุมขาวที่มีอะไมโลสต่ํา คุณคาทางอาหารหรือองคประกอบทางเคมีที่
แตกตางกันนั้นขึ้นอยูกับพันธุกรรมของขาวเปนหลัก (Juliano, 1985) นอกจากนี้อาจขึ้นอยูกับฤดูกาล ตลอดจนสภาพการ
เพาะปลูก เชน การใสปุย และการใหน้ํา (วันชัย, 2537) ขาวกลองพันธุหอมแดงมีปริมาณสารประกอบฟนอลิคทั้งหมด (12.0 
mg/g dry weight) มากกวาพันธุขาวดอกมะลิ 105 (1.0 mg/g dry weight) 11 เทา เนื่องจากพันธุหอมแดงมีสารประกอบใน
กลุม anthocyanin ซึ่งเปนสารสีที่มีหมูฟนอลเปนองคประกอบสําคัญที่อยูในสวนของรํา (Ichikawa et al., 2001) จึงสงผลใหมี
ปริมาณสารประกอบฟนอลิคทั้งหมดสูงกวาพันธุขาวดอกมะล ิ105  

ขาวกลองงอกพันธุขาวดอกมะลิ 105 มีสีเหลืองเขมขึ้นอยางมีนัยสําคัญจากสีเดิม (Table 1) ทั้งนี้อาจจะเนื่องจาก
ปฎิกิริยา browning ทั้งจากปฎิกิริยาเมลลารดหรือปฏิกิริยาชีวเคมีซึ่งสังเกตไดจากปริมาณสารประกอบฟนอลิคทั้งหมดที่เพิ่ม
สูงขึ้น ในขณะที่พันธุหอมแดงมีสีไมแตกตางจากสีเดิมนั้นแสดงวาปฎิกิริยาทั้ง 2 ที่เกิดขึ้นในขาวกลองงอกพันธุหอมแดงเกิด
นอยกวาในพันธุขาวดอกมะลิ 105 (Table 1) สวนปริมาณไขมัน และโปรตีนที่เพิ่มขึ้น (Table 2) ในระหวางการงอกของเมล็ด
ขาวทั้ง 2 พันธุ เนื่องจากเมื่อเมล็ดมีการดูดน้ําทําใหเกิดกระบวนการเมตาบอลิซึมไปกระตุนการทํางานของเอ็นไซมตาง ๆ
ภายในเมล็ดใหมีการสังเคราะหโปรตีน RNA DNA และสารประกอบอื่น ๆ ที่จําเปนสําหรับการงอกของเมล็ด เพื่อนําไปใชในการ
แบงเซลลและเขาสูกระบวนการงอกของเมล็ด (อางในจวงจันทร, 2529) ซึ่งอาจสงผลใหโปรตีนมีปริมาณเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลอง
กับรายงานของอัมพร (2543) พบวาเมล็ดขาวที่เพาะเปนเวลา 24 ชั่วโมงมีปริมาณโปรตีนเพิ่มสูงขึ้น และมีการสะสมของสาร 
GABA นอกจากนี้กิจกรรมของ superoxide dismutase ในขาวกลองเพิ่มสูงขึ้นเชนเดียวกัน (สุพัตรา, 2546) จากการทดลองนี้
พบวาปริมาณอะไมโลสในขาวกลองงอกทั้ง 2 พันธุลดลงจากเดิมอยางมีนัยสําคัญ เพราะในระหวางการงอก amylose และ 
amylopectin ถูกยอยดวยเอนไซมในกลุม amylase ไดเปน dextrins และ maltose (Gibson และ Ferguson, 1996) 
เชนเดียวกันกับเมล็ดขาวฟางที่ทําใหงอก มีกิจกรรมของ amylase สูงขึ้น (Bvochora et al., 1999) และในขาวฟางที่เพาะเปน
เวลา 72 ชั่วโมง มีกิจกรรมของ amylase สูงที่สุด (Nirmala, 2000) ซึ่งกิจกรรมของ amylase ที่สูงขึ้นสงผลใหมีการยอย
สลายอะไมโลสไดมากขึ้นจึงทําใหอะไมโลสมีปริมาณลดลง สงผลใหขาวสุกมีเนื้อสัมผัสที่ออนนุมขึ้น (งามชื่น, 2537) สวน
ปริมาณสารประกอบฟนอลิคทั้งหมดซึ่งเปนสารแอนติออกซิแดนทที่ทําหนาที่ยับยั้งปฎิกิริยาออกซิเดชันโดยทําหนาที่กําจัด
อนุมูลอิสระ ปองกันไมใหอนุมูลอิสระทําปฏิกิริยากับสารชีวโมเลกุลตาง ๆ ที่จะกอผลเสียตอรางกาย (Hu และ Kitts, 2000) ขาว
กลองงอกพันธุหอมแดงมีปริมาณสารประกอบฟนอลิคทั้งหมดเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญและมากกวาพันธุขาวดอกมะลิ 105 
เนื่องจากพันธุหอมแดงมีสารประกอบพวก anthocyanin ซึ่งเปนสารสีที่มีหมูฟนอลเปนองคประกอบสําคัญ (Ichikawa et al., 
2001) มากกวา (Table 2) จึงสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเปนสารประกอบในกลุมฟนอลิคมากกวาเชนเดียวกับขาวฟางที่ทํา
ใหงอกที่เวลาเพาะ 84 ชั่วโมงมีปริมาณสารประกอบฟนอลิคทั้งหมดสูงขึ้น (Bvochora et al.,1999) และการที่ขาวงอกมีสาร
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แอนติออกซิเดนทสูงจะชวยใหชะลอความแก ปองกันมะเร็งในลําไส เนื้องอก ปองกันโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันได 
(Kayahara และ Tsukahara, 2000) 
 
Table 1 a* and b* value of brown rice and germinated brown rice (GBR) cv. KDML 105 and Red Hawn  

Kernel colour a*  b* 
 Brown rice GBR brown rice GBR 

‘KDML105’  1.4a 0.4b 12.2a 12.7a 

 ‘Red Hawn’ 22.5a 24.1b 20.9a 20.6a 

Means of each measurement in the same row followed by same letter are not significantly different by Duncan’ s New Multiple Range 
Test at P = 0.05 
 
Table 2 Protein content, lipid content, amylose content, total phenolic compound (TPC) in brown rice and 
germinated brown rice cv. KDML 105 and Red Hawn  

Cultivar 
 

Protein 
(%) 

Lipid 
(%) 

Amylose 
(%) 

TPC 
(mg/g dry weight) 

 brown rice     GBR brown rice     GBR Brown rice     GBR Brown rice         GBR 
‘KDML105’       7.2b                   7.7a        2.8a                 2.9a       11.8a        10.4b        1.0b                1.3a 
‘Red Hawn’       6.9b           7.4a        2.9a          3.0a       10.1a         9.4b         12.0b                      19.1a 

Means of each measurement in the same row followed by same letter are not significantly different by Duncan’ s New Multiple Range 
Test at P = 0.05 
 

สรุป 
ขาวกลองพันธุขาวดอกมะลิ 105 มีปริมาณโปรตีนสูงกวาพันธุหอมแดงเล็กนอย มีไขมันและอะไมโลสไมแตกตางกัน

แตพันธุขาวดอกมะลิ 105 มีปริมาณสารประกอบฟนอลิคทั้งหมดต่ํากวาพันธุหอมแดง 11 เทา และเมื่อทําใหงอกจะมีคุณคา
ทางอาหารเพิ่มมากขึ้นอยางมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะพันธุขาวดอกมะลิ 105 มีปริมาณโปรตีนเพิ่มขึ้นสูงกวาพันธุหอมแดง สวน
พันธุหอมแดงมีปริมาณสารประกอบฟนอลิคทั้งหมดสูงกวาพันธุขาวดอกมะลิ 105 เปน 18 เทา สวนปริมาณอะไมโลสที่ลดลง
สงผลตอคุณภาพการหุงตมมีเนื้อสัมผัสที่ออนนุมเปนที่ยอมรับของผูบริโภค 
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การคัดแยกเชือ้แบคทเีรียชนิดไมใชออกซิเจน ชอบรอนและดาง ที่มคีวามสามารถในการยอยสลายพอลิ

แซ็กคาไรดที่ไมละลายน้ํา 
 Screening of Insoluble Polysaccharide Degrading Alkaliphilic Thermophilic Anaerobic Bacteria  

 
อมรรัตน วัฒนล้ําเลิศ1 นิษกนิภา สนุทรกุล1 จักรกฤษณ เตชะอภัยคุณ2 ภัทรา ผาสอน2 คิน เลย คู1 และ กนก รัตนะกนกชัย1 

Watthanalamloet, A.1, Soontorngun, N.1, Tachaapaikhun, C.2, Pason, P.2, Kyu, K. L.1 and Ratanakhanokchai, K.1 
 

Abstract 
 Screening of insoluble polysaccharide degrading alkaliphilic thermophilic anaerobic bacteria from total of 
65 soil samples showed that 4 strains namely A6, A9, PA47 and PA48 produced cellulase and xylanase in 
medium containing cellulose powder as the sole carbon source under alkaline (pH 9.5) and anaerobic conditions 
at 55°C. Cellulase and xylanase activities of culture supernatant of these strains are higher than that of pellet-
bound. The cellulase activity of culture supernatant from A6, A9, PA47 and PA48 was found at 4, 9, 13 and 14 U/g 
protein, respectively, and the xylanase activity was found at 50, 50, 100 and 160 U/g protein, respectively. 
Moreover, these 4 isolated strains grown in medium containing corn hull as carbon source could produce 
reducing sugar of 125, 136, 158 and 196 mg/l, respectively. Native-PAGE analysis indicated that culture 
supernatant of these 4 strains contains one large protein while the SDS-PAGE of the enzyme showed at least 14, 
11, 13 and 9 small molecular weight proteins, and the zymograms indicated that the large protein band contains 
at least 6, 4, 10 and 5 types of carboxymethyl cellulase (CMCase) and 7, 8, 4 and 9 types of xylanase, 
respectively. 
Keywords : alkaliphilic thermophilic anaerobic bacteria, cellulase, polysaccharide, xylanase 
 

บทคัดยอ 
การแยกเชื้อแบคทีเรียชนิดชอบรอน ทนดาง และไมใชออกซิเจน ที่สามารถรยอยสลายพอลิแซ็กคาไรดที่ไมละลายน้ํา 

จากตัวอยางดินจํานวน 65 ตัวอยาง สามารถคัดเลือกแบคทีเรียได 4 สายพันธุ ไดแก A6 A9 PA47 และ PA48 ที่สามารถผลิต
เอนไซมเซลลูเลสและไซลาเนสเมื่อเพาะเลี้ยงในอาหารที่มี cellulose powder เปนแหลงคารบอน ภายใตสภาวะดาง (pH 9.5) 
และปราศจากออกซิเจน ที่อุณหภูมิ 55°C  พบวาเอนไซมในสวน culture supernatant ของแบคทีเรียทั้ง 4 ชนิดมีกิจกรรมของ
เอนไซมเซลลูเลสและไซลาเนสมากกวาในสวน pellet-bound   โดยในสวน culture supernatant ของจุลินทรียสายพันธุ A6 A9 
PA47 และ PA48 พบกิจกรรมของเอนไซมเซลลูเลส 4 9 13 และ 14 U/g protein ตามลําดับ ขณะที่พบกิจกรรมของเอนไซมไซ
ลาเนส 50 50 100 และ 160 U/g protein ตามลําดับ  นอกจากนี้เมื่อเพาะเลี้ยงแบคทีเรียทั้ง 4 สายพันธุในอาหารที่มีเปลือก
ขาวโพดเปนแหลงคารบอนสามารถผลิตน้ําตาลรีดิวซได 125 136 158 และ 196 mg/l ตามลําดับ  สําหรับรูปแบบโปรตีนของ 
culture supernatant ของแบคทีเรียทั้ง 4 สายพันธุ เมื่อตรวจสอบดวยเทคนิค native-PAGE พบวามีโปรตีนขนาดใหญ  1 
complex และเมื่อใชเทคนิค SDS-PAGE พบวามีโปรตีนขนาดเล็กอยางนอย 14 11 13 และ 9 ชนิด และผลของ zymogram 
พบวามีโปรตีนที่แสดงกิจกรรมคารบอกซีเมททิลเซลลูเลส (CMCase) อยางนอย 6 4 10 และ 5 ชนิด  และกิจกรรมไซลาเนส 
อยางนอย 7 8 4 และ 9 ชนิด ในตัวอยาง A6 A9 PA47 และ PA48 ตามลําดับ  
คําสําคัญ : แบคทีเรียไมใชออกซิเจนที่ชอบรอนและทนดาง  เซลลูเลส  พอลิแซ็กคาไรด  ไซลาเนส  
 

คํานํา 
เซลลูโลส  เฮมิเซลลูโลส  และลิกนิน  หรือที่รวมเรียกองคประกอบทั้ง 3 นี้วา  cellulosic material พบในผนังเซลลพืช

ทั้งในพืชตระกูลหญา ไมเนื้อออน  และไมเนื้อแข็ง ซึ่งภายหลังจากการนําพืชไปใชประโยชนในอุตสาหกรรมตางๆ จะเหลือสวนที่
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1 School of Bioresources and Technology, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Tha-kam, Bangkhuntein, Bangkok 10150 
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เปนวัสดุเหลือทิ้งปริมาณมาก  โดยการยอยสลาย   cellulosic material ใหสมบูรณเพื่อนําน้ําตาลมาใชประโยชนนั้นตองอาศัย
การทํางานรวมกัน (synergistic action) ของเอนไซมในกลุมเซลลูเลส และไซลาเนส ซึ่งจะทําใหไดผลิตภัณฑเปนน้ําตาลกลูโคส 
และน้ําตาลไซโลส ซึ่งสามารถเปลี่ยนใหเปนเอทานอล และกรดอินทรียได โดยในปจจุบันเอนไซมเซลลูเลสที่ใชทางการคา
สามารถผลิตไดจากเชื้อรา Trichoderma spp. และ Aspergillus spp. แตจากการศึกษาที่ผานมาพบวานอกจากเชื้อราแลว 
แบคทีเรียทั้งชนิดที่ใชและไมใชออกซิเจนบางชนิดสามารถผลิตเอนไซมเซลลูเลสได โดยเฉพาะอยางยิ่งในแบคทีเรียชนิดไมใช
ออกซิเจนกลุม Clostridium spp. สามารถผลิตเอนไซมเชิงซอน (เซลลูโลโซม) ซึ่งเปนกลุมเอนไซมเชิงซอนที่ประกอบดวย
เอนไซมหนวยยอยหลายชนิดในกลุมเซลลูเลสทํางานรวมกันในการยอยสลาย cellulosic material เชน Clostridium 
thermocellum (Lamed และ Bayer, 1988)  ซึ่งเปนแบคทีเรียชอบรอนสายพันธุแรกที่ระบุวามีความสามารถในการผลิตเซลลู
โลโซม  สําหรับแบคทีเรียในกลุม mesophilic ที่สามารถผลิตเซลลูโลโซม เมื่อใชเซลลูโลสเปนแหลงคารบอน ไดแก C. 
cellulolyticum (Gal et al., 1997) C. cellulovorans (Doi et al., 1994) และ Bacteroides cellulosolvens (Ding et al., 
2000) เปนตน จะเห็นไดวาที่ผานมาสวนใหญจะมุงเนนการศึกษาเซลลูโลโซมที่ผลิตไดจากแบคทีเรียชนิดไมใชออกซิเจนกลุม 
mesophilic  สําหรับการศึกษาคุณสมบัติของเอนไซมเชิงซอนที่ผลิตจากเชื้อแบคทีเรียชอบรอนชนิดไมใชออกซิเจน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งภายใตสภาวะดางยังมีการศึกษาอยูนอยมาก ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมีความสนใจที่จะคัดแยกเชื้อแบคทีเรียชอบรอน 
เพื่อศึกษาสมบัติของเอนไซมเชิงซอนที่ถูกผลิตขึ้นภายใตสภาวะดางและปราศจากออกซิเจนตอไป 
 

อุปกรณและวิธีการ 
แยกจุลินทรียที่สามารถผลิตเอนไซมเซลลูเลสจากตัวอยางดินที่ ไดจากบริเวณพื้นที่ปาชายเลนในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร เศษผลไมเหลือทิ้งจากการตัดแตงและดินบริเวณรอบ ๆ โรงงานผลิตผลไมกระปอง และดินจากสวนตางๆ ใน
ฟารมเล้ียงวัวจากจังหวัดเพชรบุรี จํานวนรวม 65 ตัวอยาง ดวยวิธี enrichment culture โดยใสตัวอยางดิน (0.1 กรัม) ลงใน 
Basal medium (BM) ซึ่งประกอบดวย K2HPO4 1.0 g/l:NaHCO3 7.0 g/l:Na2CO3 1.0 g/l urea 2.0 g/l, mineral solution 200 
µl, resazurin 0.001 g  และ cystein-HCl 0.5 g/l ปรับ pH ใหเปน 9.5 โดยมีกระดาษกรองขนาด 1x10 cm2 เปนแหลง
คารบอน บมที่อุณหภูมิ 55°C และคัดเลือกตัวอยางที่สามารถยอยกระดาษกรองไดหมด จากนั้นดูดสวนใส 0.25 ml ลงใน BM 
broth ที่มี cellulose powder เปนแหลงคารบอน บมที่อุณหภูมิ 55°C คัดเลือกหลอดที่สามารถยอย cellulose powder แลว
ดูดสวนใส 0.25 ml ลงใน BM broth หลอดใหม ทําซ้ําในขั้นตอนนี้ 5 รอบ ขั้นตอนถัดไปทําการคัดแยกโคโลนีเดี่ยวดวยเทคนิค 
Roll tube (Lillian และ Moore, 1972)  โดยเตรียม BM medium ที่มีสวนผสมของ agar รอยละ 2 โดยใช cellulose powder 
เปนแหลงคารบอน จากนั้นดูดสวนใส 0.25 ml ของตัวอยางที่ผานการคัดเลือกขางตนลงในหลอด roll tube บมที่อุณหภูมิ 55°C 
คัดเลือกโคโลนีเดี่ยวที่เกิด clear zone ใสลงใน BM broth ที่มี cellulose powder ทําซ้ําในขั้นตอนนี้ 5 รอบ โดยทุกขั้นตอนทํา
ภายใตสภาวะที่ปราศจากออกซิเจน ตัวอยางจุลินทรียที่ผานการคัดแยกจะถูกนํามายอมแกรม และศึกษารูปรางภายใตกลอง
จุลทรรศน สําหรับการผลิตเอนไซมทําโดย Inoculated culture 1.5 ml ลงใน BM broth pH 9.5 ปริมาตร 30 ml บมในตูเขยา
โดยควบคุมอุณหภูมิที่ 55°C ความเร็ว 200 รอบตอนาที 

วิเคราะหรูปแบบโปรตีนและขนาดโมเลกุลของโปรตีนดวย native-PAGE SDS-PAGE และ zymogram และวิเคราะห
คากิจกรรมของคารบอกซีเมททิลเซลลูเลส (CMCase) และไซลาเนสตามวิธีการของ Ratanakanokchai et al. (1999)  
วิเคราะหน้ําตาลรีดิวซดวยวิธี Somogyi-Nelson (Nelson, 1944)  สําหรับปริมาณโปรตีนวิเคราะหดวยวิธีของ  Lowry et al. 
(Lowry et al., 1951) โดยใช bovine serum albumin ในการเตรียมกราฟมาตรฐาน  

 
ผลและวิจารณ 

ในขั้นตอนการคัดแยกจุลินทรียที่สามารถยอยสลายพอลิแซ็กคาไรดที่ไมละลายน้ํา ซึ่งไดแก กระดาษกรอง และ 
cellulose powder ที่ใชเปนแหลงคารบอน ภายใตสภาวะดางและปราศจากออกซิเจนที่อุณหภูมิ 55°C พบวามีจุลินทรียจํานวน 
4 ตัวอยาง ไดแก A6 A9 PA47 และ PA48 ที่สามารถผลิตเอนไซมเซลลูเลสและไซลาเนสไดภายใตสภาวะดังกลาว โดยตัวอยาง
ทั้ง 4 ชนิดสามารถใช cellulose powder และปลดปลอยน้ําตาลรีดิวซได 86.96 63.03 91.51 และ 101.8 mg/l ตามลําดับ   
นอกจากนี้ยังสามารถเจริญไดดีเมื่อใชเปลือกขาวโพดเปนแหลงคารบอนและปลดปลอยน้ําตาลรีดิวซได 125.45 136.06 
158.03 และ 196.96 mg/l ตามลําดับ  

จุลินทรียที่ผานการคัดแยกทั้ง 4 ตัวอยาง แบงตามความสามารถในการยอยสลาย cellulose powder ไดเปนสอง
กลุม โดยพิจารณาจากระยะเวลาการเกิด clear zone ใน roll tube กลุมแรก ไดแกตัวอยาง PA47 และ PA48 สามารถยอย 
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cellulose powder และเกิด clear zone ไดภายใน 1-2 วัน และกลุมที่สอง ไดแก A6 และ A9 เกิด clear zone ภายใน 2-4 วัน  
เมื่อนํามาศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาดวยการยอมแกรมและดูรูปรางภายใตกลองจุลทรรศนพบวาจุลินทรียทั้ง 4 ตัวอยาง
เปนแบคทีเรีย โดยตัวอยาง A9 PA47 และ PA48 มีแกรมลบ รูปรางกลม ในขณะที่ A6 มีแกรมบวก และมีรูปรางเปนทอน 
(Table 1) 

 
Table 1 คุณลักษณะของเชื้อแบคทีเรียที่ผานการคัดแยก 

Sample Id. Colony character Time duration Substrate 
hydrolyze ability Gram stain Shape character 

A6 CZ 2-4 days ++ positive rod 
A9 CZ 2-4 days ++ negative round 
PA47 CZ 1-2 days +++ negative round 
PA48 W/CZ 1-2 days +++ negative round 

เมื่อ: CZ = clear zone, W = white colony, ++ = good, +++ = very good 
 

เมื่อตรวจสอบรูปแบบโปรตีนดวยเทคนิค native-PAGE พบวาตัวอยาง A6 A9 PA47 และ PA48 มี native protein 
ขนาดใหญอยางนอย 1 complex (Figure 1A) เมื่อใชเทคนิค SDS-PAGE พบวาเกิดแถบโปรตีนที่ถูกทําใหเสียสภาพแลว 
(denaturant form) ขนาดเล็ก ๆ จํานวนมาก โดยในตัวอยาง A6 A9 PA47 และ PA48 มีโปรตีนอยางนอย 14 11 13 และ 9 
ชนิดตามลําดับ (Figure 1B) เมื่อใชเทคนิค zymogram ดวยการเติมคารบอกซีเมททิลเซลลูโลสและไซแลนที่ละลายน้ําลงใน
แผนเจล พบวามีโปรตีนที่แสดงกิจกรรมของ CMCase อยางนอย 6 4 10 และ 5 ชนิด (Figure 1C) และแสดงกิจกรมของไซ
ลาเนสอยางนอย 7 8 4 และ 9 ชนิด (Figure 1D) ในตัวอยาง  A6 A9 PA47 และ PA48 ตามลําดับ 

                             A                               B                      C                      D 
 
 
 
 
 
Figure 1 SDS-PAGE และ zymogram โดย A; Native-PAGE   B; SDS-PAGE  C; CMCase zymogram                 

D; xylanase zymogram 
 

เมื่อตรวจสอบกิจกรรมของเอนไซม CMCase และไซลาเนสในตัวอยาง A6 A9 PA47 และ PA48 พบวาในสวน 
culture supernatant มีกิจกรรมของ CMCase 4 9 13 และ 14 U/g protein และกิจกรรมของไซลาเนส 50 50 100 และ 160 
U/g protein ตามลําดับ ขณะที่กิจกรรม CMCase ใน pellet-bound ตรวจพบ 3 3 6 และ 3 U/g protein ตามลําดับ   และ
กิจกรรมไซลาเนสในทุกตัวอยางมี 10 U/g protein (Figure 2) 
 
 

                                                                                  
 
 
 
 
Figure 2 กิจกรรมของเอนไซมโดย A; กิจกรรมเอนไซม CMCase  B; กิจกรรมเอนไซม Xylanase 
 

สรุป 
จากตัวอยางดินในประเทศไทยจํานวน 65 ตัวอยาง สามารถคัดแยกเชื้อแบคทีเรียจํานวน 4 สายพันธุที่สามารถผลิต

เอนไซมเซลลูเลสและไซลาเนสภายใตสภาวะที่เปนดาง อุณหภูมิสูง และปราศจากออกซิเจน เมื่อตรวจสอบรูปแบบโปรตีนของ
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เชื้อทั้ง 4 สายพันธุ ดวยเทคนิค native-PAGE พบวามีโปรตีนขนาดใหญอยางนอย 1 complex และเมื่อใชเทคนิค zymogram 
พบวามีแถบโปรตีนขนาดเล็กจํานวนมากที่สามารถแสดงกิจกรรมของเอนไซม CMCase และไซลาเนส โดยตรวจพบเอนไซม 
CMCase และไซลาเนสทั้งในสวน culture supernatant และ pellet bound  ดังนั้นเอนไซมที่ผลิตจากแบคทีเรียทั้ง 4 สายพันธุ
นาจะเปนเอนไซมเชิงซอนเซลลูโลโซม ซึ่งกลุมวิจัยจะทําการศึกษาคุณลักษณะของเซลลูโลโซมจากเชื้อแบคทีเรีย 4 สายพันธุนี้
ในโอกาสตอไป 
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การคัดแยกแบคทีเรียชอบรอนที่เจริญในสภาวะไมตองการอากาศเพื่อผลิตน้าํตาลจากวัสดุเหลือทิ้งทาง

การเกษตร 
Screening of Thermophilic Anaerobic Bacterium for Sugar Production from Agricultural Residues 

 
ภัทรา ผาสอน1 จกัรกฤษณ เตชะอภัยคุณ1 นิษกนิภา สุนทรกุล2 คิน เลย คู2 และ กนก รัตนะกนกชัย2 

Pason, P.1, Tachaapaikoon, C.1, Soontorngun, N.2, Kyu, K. L.2 and Ratanakhanokchai, K.2 
 

Abstract 
Thermophilic anaerobic bacteria that produce xylanases and cellulases were screened from soil samples 

for efficient degradation of agricultural residues for sugar production. 200 single colonies were isolated on 
cellulose powder containing agar medium under anaerobic condition (pH 7.0) at 60°C, 4 isolates (M8.1, M8.3, 
M12.4 and P4.10) hydrolyzed cellulose and showed clearing zone within 3 days. The bacterium strain M8.3 
showed highest enzyme activity (xylanase 12 U/g protein and cellulase 24 U/g protein). The results for 
morphological characteristics revealed that the strain M8.3 is rod-shaped spore forming Gram positive bacteria. 
The specie analysis based on 16s rRNA sequence showed that the identified M8.3 is Clostridium thermocellum. 
The bacterium had the ability to produce 12 proteins on SDS-PAGE. There are at least 9 xylanases and 4 
cellulases on active-PAGE. The enzyme can be used in sugar production from corn hull, sugarcane bagasse, 
corn cob and rice straw.  
Keywords : agricultural residue, Clostridium thermocellum, screening of bacterium, thermophilic anaerobic 
bacteria 
 

บทคัดยอ 
       การคัดแยกเชื้อแบคทีเรียชอบรอนที่มีประสิทธิภาพสูงตอการผลิตเอนไซมไซลาเนสและเซลลูเลสในสภาวะไมตองการ
อากาศจากตัวอยางดิน เพื่อผลิตน้ําตาลจากการยอยสลายเศษวัสดุทางการเกษตร  พบวาสามารถคัดแยกเชื้อบริสุทธิ์ได 200 
โคโลนี บนอาหารแข็งที่มี cellulose powder เปนแหลงคารบอน ในสภาวะไมตองการอากาศ (พีเอช 7.0) ที่อุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส ซึ่งจากเชื้อกลุมดังกลาวมี 4 ไอโซเลท (M8.1 M8.3 M12.4 และ P4.10) ที่ปรากฏวงใสจากการยอยสลาย cellulose 
powder ภายใน 3 วัน   เมื่อตรวจสอบกิจกรรมของเอนไซมพบวาแบคทีเรียสายพันธุ  M8.3 มีกิจกรรมสูงที่สุด (ไซลาเนส 12 ยู
นิตตอกรัมโปรตีน และเซลลูเลส 24 ยูนิตตอกรัมโปรตีน)  ผลการตรวจสอบคุณลักษณะทางสัณฐานวิทยาแสดงใหเห็นวา
แบคทีเรียสายพันธุ M8.3 มีลักษณะเปนแทง สรางสปอร และเปนแกรมบวก การจําแนกเชื้อในระดับสปชีสดวย เทคนิค 6s 
rRNA  พบวาแบคทีเรียสายพันธุ M8.3 เปน Clostridium thermocellum  ซึ่งสามารถผลิตโปรตีน 12 ชนิด เมื่อทดสอบดวย 
SDS-PAGE และประกอบดวยเอนไซมไซลาเนสอยางนอย 9 ชนิดและเซลลูเลสอยางนอย 4 ชนิด เมื่อทดสอบดวย active-
PAGE  เอนไซมที่ผลิตจากเชื้อชนิดนี้สามารถผลิตน้ําตาลจาก เปลือกขาวโพด ชานออย ซังขาวโพด และฟางขาว 
คําสําคัญ : วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร   Clostridium thermocellum   การคัดแยกเชื้อแบคเรีย   แบคทีเรียชอบรอนที่เจริญ
ในสภาวะไมตองการอากาศ  
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คํานํา  
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม อยูในเขตรอน และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงจึงเปนแหลงที่นาสนใจ

สําหรับคัดแยกเชื้อแบคทีเรียชอบรอนที่มีประสิทธิภาพสูงตอการผลิตเอนไซมเซลลูเลสและไซลาเนสในสภาวะไมตองการอากาศ 
เพื่อผลิตน้ําตาลจากการยอยสลายเศษวัสดุทางการเกษตร เอนไซมในกลุมเซลลูเลสและไซลาเนสสามารถยอยเซลลูโลสและ   
เฮมิเซลลูโลสที่เปนองคประกอบหลักในผนังเซลลพืช ไดผลิตภัณฑหลักเปนน้ําตาลกลูโคสและไซโลสตามลําดับ น้ําตาลทั้งสอง
ชนิดนี้สามารถนําไปใชประโยชนไดในอุตสาหกรรมหลากหลายชนิด  เชน  ใชผลิตเปนอาหาร  สารใหกล่ินรส และใชเปนวัตถุดิบ
ในการผลิตเอทานอล (Schwarz, 2001) การนําเศษวัสดุทางการเกษตรมาประยุกตใชนอกจากจะเปนการเพิ่มมูลคาของวัสดุ
เหลือทิ้งแลวยังสามารถลดปญหาดานสิ่งแวดลอมและลดภาระการกําจดัทิ้งไดอีกดวย (Lynd et al., 2002) 

ปจจุบันเอนไซมเชิงซอนมีบทบาทสําคัญตอการยอยเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสในผนังเซลลพืชเนื่องจากมีการทํางาน
รวมกันของหนวยยอยตางๆ เอนไซมเชิงซอนสวนใหญผลิตไดจากแบคทีเรียชอบรอนที่ไมตองการอากาศ เชน                     
C. thermocellum  C. cellulolyticum  และ C. josui (Doi และ Kosugi, 2004) งานวิจัยนี้สนใจที่จะคัดแยกเชื้อจุลินทรียชอบ
รอนที่เจริญไดในสภาวะที่ไมตองการอากาศและมีประสิทธิภาพสูงตอการผลิตเอนไซมเซลลูเลสและไซลาเนส จากตัวอยางดิน
ในประเทศไทยซึ่งนาจะมีคุณสมบัติเปนเอนไซมเชิงซอนที่มีประสิทธิภาพสูงในการผลิตน้ําตาลจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
เพื่อนําน้ําตาลไปใชประโยชนตอไป 

 
อุปกรณและวิธีการ 

 เก็บตัวอยางดิน 20 ตัวอยางจากเทือกเขาภูพาน จ. สกลนคร และวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานผลไมกระปอง จ.ราชบุรี 
คัดแยกจุลินทรียโดยเพาะเลี้ยงใน Basal medium (พีเอช 7.0) ที่ประกอบดวย (กรัม ตอ ลิตร) KH2PO4 1.5 กรัม   K2HPO4 2.9 
กรัม   ยูเรีย 2.1 กรัม   yeast extract 4.5 กรัม และ Mineral salt solution (MgCl2.6H2O 0.05 กรัม   CaCl2.2H2O 0.0075กรัม  
และ FeSO4

. 6H2O  0.000063 กรัม) ภายใตสภาวะไมมีอากาศ ซึ่งมี resazurine เปนตัวบงชี้วาปราศจากออกซิเจน บมตัวอยาง
ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสและคัดเลือกเชื้อที่ยอยสลายกระดาษกรองและ cellulose powder ไดดี เมื่อมีกระดาษกรองขนาด 
1x10 ตารางเซนติเมตร เปนแหลงคารบอนสําหรับการคัดเลือกครั้งที่ 1 และใช cellulose powder รอยละ 0.5 เปนแหลง
คารบอน สําหรับการคัดเลือกในขั้นตอนตอไป  คัดแยกโคโลนีบริสุทธิ์โดยเลี้ยงบนอาหารแข็งที่มี cellulose powder เปนแหลง
คารบอนโดยแยกโคโลนีที่เจริญและยอยสลายเซลลูโลสจนเกิดวงใสไดภายใน 3 วัน (Lillian et al.,1972) จากนั้นจําแนกชนิด
ของเชื้อบริสุทธิ์ดวยวิธี 16s rRNA  ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อโดยการยอมแกรมและสองกลองจุลทรรศน  ศึกษา
คุณสมบัติของเอนไซมที่ผลิตไดโดยการตรวจสอบกิจกรรมของเอนไซมเซลลูเลสและไซลาเนสตามวิธีของ Ratanakhanokchai 
et al. (1999) โดยใช D-glucose และ D-xylose ในการเตรียมกราฟมาตรฐานสําหรับวิเคราะหกิจกรรมของของเซลลูเลสและไซ
ลาเนสตามลําดับ  รวมทั้งตรวจวัดปริมาณโปรตีนในน้ําหมักดวยวิธีของ Lowry et al. (1951)  โดยใช bovine serum albumin 
ในการเตรียมกราฟมาตรฐาน ศึกษารูปแบบของโปรตีนและเอนไซมดวยวิธีอิเล็กโตรโฟรีซิสชนิด sodium dodecyl sulphate-
polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE)  (Laemmli, 1970) และ Active-PAGE (Nakamura et al., 1993) ศึกษา
จากการยอยสลายเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร (รอยละ 2) ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 60 นาที แลว
ตรวจวัดปริมาณน้ําตาลรีดิวซที่เกิดขึ้นโดยวิธี Somogyi-Nelson (Somogyi,1952) 

 
ผลและวิจารณ 

เมื่อเพาะเลี้ยงเชื้อจากตัวอยางดินใน Basal medium พีเอช 7.0 ที่มีกระดาษกรองเปนแหลงคารบอนที่อุณหภูมิ 60 
องศาเซลเซียส  ภายใตสภาวะไมตองการอากาศ นาน 3 วัน สามารถคัดแยกเชื้อที่เจริญและยอยกระดาษกรองไดเกือบหมด 17 
ตัวอยาง ซึ่งตรวจพบโคโลนีสีเหลืองเกาะอยูบนเสนใยสายสั้นๆ และมีกาซเกิดขึ้น (การคัดเลือกครั้งที่ 1) จากนั้นเลี้ยงเชื้อที่ตอไป
ในอาหารที่มี cellulose powder เปนแหลงคารบอนอีก 4 ครั้ง (การคัดเลือกครั้งที่ 2-5) เพื่อกําจัดเชื้อที่ตองการอากาศใหหมด
ไป ซึ่งขั้นตอนนี้มีตัวอยางที่เจริญเติบโตไดดีโดยไมตองการอากาศเพียง 5 ตัวอยาง จากนั้นคัดแยกเชื้อบริสุทธิ์โดยเลี้ยงบน
อาหารแข็งที่มี cellulose powder เปนแหลงคารบอน พบวาสามารถแยกเชื้อได 200 โคโลนี  ซึ่งจากเชื้อดังกลาวมี 4 ไอโซเลท 
ที่ปรากฏวงใสจากการยอยสลาย cellulose powder ภายใน 3 วัน ไดแก  M8.1 M8.3 M12.4 และ P4.10  โดยไอโซเลต M8.3 
สามารถยอยสลาย cellulose powder ไดดีและมีกิจกรรมของเอนไซมไซลาเนสและเซลลูเลสสูงที่สุดในกลุม คือ 12 ยูนิตตอ
กรัมโปรตีน และ 24 ยูนิตตอกรัมโปรตีน ตามลําดับ เมื่อศึกษาคุณลักษณะเบื้องตนของเชื้อบริสุทธิ์สายพันธุ M8.3 พบวาเปน
แบคทีเรียแกรมบวก เซลลมีลักษณะเปนแทงยาว และสรางสปอร (Figure 1) 
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Figure 1 Characteristic of the bacterium under microscope  
  

จากการจําแนกชนิดของจุลินทรียดวยเทคนิค 16s rRNA โดยสืบคนขอมูลลําดับกรดอะมิโนของ 16s rRNA จาก
ฐานขอมูลออนไลน DDBJ ดวยโปรแกรม BLAST พบวาเชื้อบริสุทธิ์สายพันธุ M8.3 มีความคลายคลึงกับ C. thermocellum 
รอยละ 99.3 จึงนาจะจัดอยูในจีนัส Clostridia ดังแสดงใน Phylogenetic tree (Figure 2) ซึ่งมีรายงานวาเชื้อจุลินทรียในกลุม
นี้ผลิตเอนไซมเชิงซอนที่มีประสิทธิภาพสูงในการยอยสลายเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลส สามารถนําไปประยุกตใชเพื่อผลิต
น้ําตาลจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรได (Lynd et al., 2002; Doi et al., 2004)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 2 Phylogenetic tree showing the position of the bacterium strain M8.3 in relation to Clostridium species  
 base on 16s rRNA gene sequence. Bar, 2 nucleotide substitutions per 100 nucleotides. 
 

เมื่อตรวจสอบรูปแบบของโปรตีนในน้ําหมักที่ไดจากการเลี้ยงเชื้อเปนระยะเวลา 3 วัน หลังจากทําใหโปรตีนเสียสภาพ
โดยใชเทคนิค SDS-PAGE  พบวาโปรตีนในน้ําหมักประกอบดวยโปรตีนอยางนอย 12 ชนิด (Figure 3A)   สําหรับ active-
PAGE ของเอนไซมไซลาเนสและเซลลูเลสที่มีการเติมไซแลนที่ละลายน้ํา และคารบอกซิเมททิลเซลลูโลสลงในแผนเจลตาม
ลําดับ แสดงใหเห็นวาเอนไซมในอาหารเลี้ยงเชื้อประกอบดวยไซลาเนสอยางนอย 9 ชนิด (Figure 3B) และคารบอกซีเมททิล
เซลลูเลสอยางนอย 4 ชนิด  (Figure 3C) สําหรับโปรตีนหนวยยอยอื่นๆ ที่ไมใชเอนไซมไซลาเนสและเซลลูเลส (พบใน SDS-
PAGE แตไมพบใน active-PAGE) คาดวานาจะเปนเอนไซมอื่นๆ ในกลุมไซลาโนไลติกและเซลลูโลไลติกเอนไซม หรือโปรตีนที่
สามารถยึดเกาะกับไซแลนหรือเซลลูโลสที่ไมละลายน้ํา เมื่อทดสอบความสามารถในการยอยเศษวัสดุทางการเกษตรดวย
เอนไซมจากน้ําหมัก พบวาเอนไซมสามารถผลิตน้ําตาลรีดิวซจาก เปลือกขาวโพด ชานออย ซังขาวโพด และฟางขาวได  99  25   
24 และ 15 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ  โดยไมตองผานกระบวนการปรับสภาพ เชน การใชดางหรือนึ่งดวยความดันสูงจึง
ชวยประหยัดพลังงานได  
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Figure 3 10% SDS-PAGE pattern (A) and active-PAGE for xylanase (B) and cellulase (C) of culture supernatant; 
lane M; standard protein  
 

สรุป 
สามารถคัดแยก C. thermocellum สายพันธุ M8.3 จากเชื้อบริสุทธิ์ 200 โคโลนี ซึ่งเปนแบคทีเรียชอบรอนที่เจริญใน

สภาวะไมตองการอากาศ มีลักษณะเปนแทง สรางสปอร และเปนแกรมบวก เมื่อเพาะเลี้ยงในอาหารที่มีเซลลูโลสเปนแหลง
คารบอนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส สามารถผลิตเอนไซมไซลาเนสและเซลลูเลสได 12 ยูนิตตอกรัมโปรตีน และ 24 ยูนิตตอ
กรัมโปรตีน ตามลําดับ ซึ่งประกอบดวยโปรตีนอยางนอย 12 ชนิด เมื่อตรวจสอบดวยเทคนิค SDS-PAGE และประกอบดวย  ไซ
ลาเนส อยางนอย 9 ชนิดและเซลลูเลสอยางนอย 4 ชนิด ซ่ึงสามารถผลิตน้ําตาลจากเปลือกขาวโพดไดมากกวา ชานออย ซัง
ขาวโพด และฟางขาว ตามลําดับ 
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การผลิตน้ําตาลจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยไซลาโนไลติกและเซลลูโลไลตกิเอนไซมจาก 
Thermoanaerobacterium sp. สายพันธุ NOI-19 

Sugar Production from Agricultural Residues by Xylanolytic-Cellulolytic Enzyme from 
Thermoanaerobacterium sp. Strain NOI-19 

 
สุภาวดี ฉิมทอง1 นิษกนิภา สนุทรกุล1 จักรกฤษณ เตชะอภัยคุณ2 ภัทรา ผาสอน2 คิน เลย คู1 และ กนก รัตนะกนกชัย1 

Chimtong, S.1, Soontorngun, N.1, Tachaapaikoon, C.2, Pason, P.2, Kyu, K. L.1 and Ratanakhanokchai, K.1 
 

Abstarct 
Thermoanaerobacterium sp. strain NOI-19 isolated from a soil sample in Thailand was grown in basal 

medium containing Avicel as a carbon source at pH 7 and 60°C under anaerobic condition. Xylanolytic-cellulolytic 
enzyme was found both in the supernatant and in the pellet-bound proteins. The hydrolysis of cellulose and 
agricultural residues by the pellet-bound enzyme was higher than that of the extracellular enzyme. In contrast, the 
extracellular enzyme hydrolyzed xylan better than the pellet-bound enzyme. The hydrolysis of agricultural residues 
such as corn hull, rice straw, corn cob, sugarcane bagasse and rice husk by the pellet-bound enzyme was 
studied. The result showed that the highest amount of reducing sugar (227 mg/l) was released from corn hull. The 
enzymatic products from all agricultural residues were glucose and cellobiose. 
Keywords : agricultural residue, sugar, Thermoanaerobacterium sp., xylanolytic-cellulolytic enzyme  

      
บทคัดยอ 

Thermoanaerobacterium sp. สายพันธุ NOI-19 เปนแบคทีเรียที่คัดแยกไดจากตัวอยางดินในประเทศไทย เมื่อ
เพาะเลี้ยงแบคทีเรียสายพันธุ NOI-19 ใน basal medium ที่พีเอช 7 อุณหภูมิ 60°C ในสภาวะไรจากออกซิเจน  โดยใชอะไวเซล
เปนแหลงคารบอน  พบวาสามารถผลิตไซลาโนไลติกและเซลลูโลไลติกเอนไซมทั้งในสวนของน้ําเลี้ยงและกากตะกอน เอนไซม
จากกากตะกอนสามารถยอยเซลลูโลสและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรไดมากกวาเอนไซมจากน้ําเลี้ยง แตในทางกลับกัน
เอนไซมจากน้ําเลี้ยงยอยไซแลนไดดีกวาเอนไซมจากกากตะกอน จากการศึกษาการยอยวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ไดแก 
เปลือกขาวโพด ฟางขาว ซังขาวโพด ชานออย และแกลบดวยเอนไซมจากกากตะกอน พบวาเปลือกขาวโพดถูกยอยไดดีที่สุด
และใหปริมาณน้ําตาลรีดิวซสูงสุด (227 มิลลิกรัมตอลิตร) โดยกลูโคสและเซลโลไบโอสเปนผลิตภัณฑที่ไดจากการยอยวัสดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตรทุกชนิด  
คําสําคัญ : วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร   น้ําตาล   Thermoanaerobacterium sp. เอนไซมไซลาโนไลติกและเซลลูโลไลติก 
 

คํานํา 
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม ซึ่งมีวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเปนจํานวนมาก และมีการนําวัสดุเหลือทิ้งทาง

การเกษตรไปประยุกตใชดานตางๆ เชน อาหารเลี้ยงสัตว ส่ิงประดิษฐ  ปุย เพื่อเพิ่มมูลคา และลดปญหาในการกําจัดวัสดุเหลือ
ทิ้งทางการเกษตร  นอกจากนี้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรยังสามารถนํามาใชเปนสารตั้งตนในการผลิตน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว 
โมเลกุลคู หรือโอลิโกแซ็กคาไรด  โดยการยอยเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสที่เปนสารพอลิแซ็กคาไรดซึ่งเปนองคประกอบหลักใน
ผนังเซลลพืชของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ดวยเซลลูโลไลติกและไซลาโนไลติกเอนไซม (Pason et al., 2006) ซึ่งมีรายงาน
การนําน้ําตาลโอลิโกแซ็กคาไรดไปประยุกตใชในดานตางๆ เชน ทางการแพทย อุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องสําอาง (Moure 
et al., 2006) สวนน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวสามารถนําไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตกรดอินทรีย ไซลิทอล (Millati et al., 2005) และ
เอทานอล (Doi et al., 2003) ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาการผลิตน้ําตาลจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร โดยใชเซลลู
โลไลติกและไซลาโนไลติกเอนไซมจาก Thermoanaerobacterium sp. สายพันธุ NOI-19 
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อุปกรณและวิธีการ 
เพาะเลี้ยง Thermoanaerobacterium sp. สายพันธุ NOI-19 ที่คัดแยกจากดินบริเวณโรงเพาะเห็ดฟางในจังหวัด

นครปฐมโดยใช Basal medium ซึ่งประกอบดวย K2HPO4 รอยละ 0.15  KH2PO4 รอยละ 0.29  urea รอยละ 0.21  yeast 
extract รอยละ 0.45  mineral solution (MgCl2.6H2O รอยละ 25  CaC12.2H2O รอยละ 3.75   FeSO4.6H2O รอยละ 0.03) 
รอยละ 0.02  resazurin รอยละ 0.0025  cystein รอยละ 0.05 และมีอะไวเซลรอยละ 0.5 เปนแหลงคารบอน ภายใตสภาวะ
ปราศจากออกซิเจนในตูบมที่อุณหภูมิ 60°C เขยาดวยความเร็ว 200 rpm เปนเวลา 5 วัน จากนั้นปนแยกกากตะกอนออกจาก
สวนน้ําเลี้ยง ดวยความเร็ว 8,000 rpm นาน 10 นาที ที่อุณหภูมิ 4°C เก็บสวนน้ําเลี้ยงไว  สวนกากตะกอนนํามาลางดวย
สารละลาย phosphate-buffer saline (sodium choride 0.15 โมลาร ใน potassium phosphate buffer 0.1 โมลาร พีเอช 
7.0)  แลวชะโปรตีนที่เกาะอยูกับกากตะกอนออก (pellet-bound protein) ดวย triethylamine รอยละ 2 ตามวิธีของ Lee et al. 
(2006) จากนั้นตรวจสอบกิจกรรมของเอนไซมไซลาเนส คารบอกซีเมททิลเซลลูเลส อะไวซิเลส เบตากลูโคซิเดส เบตาไซโลซิเดส 
เซลโลไบโอไฮโดรเลส อะราบิโนฟูราโนซิเดส และอะซิติลเอสเทอเรส ตามวิธีของ Pason et al. (2006)  โดย 1 ยูนิต (U) ของ
เอนไซม หมายถึงปริมาณของเอนไซมที่ใหผลิตภัณฑ 1 ไมโครโมลตอชั่วโมง ภายใตสภาวะที่ทําการทดสอบ ศึกษาการยอยไซ
แลนชนิดตางๆ จาก birchwood  (BWX)  larchwood  (LWX) และ oat spelt (OSX) โดยบมเอนไซมไซลาเนส 1.0 U กับ
สับสเตรทรอยละ 1 ที่อุณหภูมิ 60°C นาน 30 นาที แลวตรวจวัดปริมาณน้ําตาลรีดิวซที่เกิดขึ้นตามวิธีของ Somogyi (1952)      
สวนการยอยเซลลูโลส (คารบอกซีเมททิลเซลลูโลส (CMC) อะไวเซล และเซลลูโลสพาวเดอร (CP)) และวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตร (ฟางขาว ชานออย แกลบ เปลือกขาวโพด และซังขาวโพด) ทําเชนเดียวกับการยอยไซแลน แตบมเซลลูโลสและวัสดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตร นาน 4 และ 9 ชั่วโมง ตามลําดับ    จากนั้นตรวจสอบผลิตภัณฑน้ําตาลที่เกิดขึ้นดวยเทคนิค thin layer 
chromatography (Pason et al., 2006) 

 
ผลและวิจารณ 

เมื่อเพาะเลี้ยง Thermoanaerobacterium sp. สายพันธุ NOI-19 ในอาหารที่มีอะไวเซลเปนแหลงคารบอน ภายใต
สภาวะปราศจากออกซิเจนและอุณหภูมิสูง 60°C เปนเวลา 5 วัน สามารถตรวจสอบกิจกรรมของเอนไซมในกลุมเซลลูโลไลติ
กเอนไซม ไดแก อะไวซิเลส คารบอกซีเมททิลเซลลูเลส เบตากลูโคซิเดส และเซลโลไบโอไฮโดรเลส  และเอนไซมในกลุมไซลา
โนไลติก ไดแก ไซลาเนส เบตาไซโลซิเดส อะราบิโนฟูราโนซิเดส และอะซิติลเอสเทอเรส ทั้งสวนน้ําเลี้ยงและกากตะกอน (Table 
1)  โดยเอนไซมในกลุมไซลาโนไลติกในสวนน้ําเลี้ยงมีมากกวาในสวนกากตะกอน   สวนเอนไซมในกลุมเซลลูโลไลติกพบเอ็นโด
เซลลูเลส (อะไวซิเลส และคารบอกซีเมททิลเซลลูเลส) ในสวนกากตะกอนมากกวาในสวนน้ําเลี้ยง ขณะที่เอ็กโซเซลลูเลส 
(เบตากลูโคซิเดส และเซลโลไบโอไฮโดรเลส) พบในสวนน้ําเลี้ยงเปนสวนใหญ           

เมื่อตรวจสอบความสามารถในการผลิตน้ําตาลโดยการยอยเซลลูโลสบริสุทธิ์ชนิดตางๆ ดวยเอนไซมในสวนน้ําเลี้ยง 
และกากตะกอน พบวาหลังบมเอนไซมกับเซลลูโลสที่อุณภูมิ 60°C เปนเวลา 4 ชั่วโมง สามารถตรวจพบน้ําตาลรีดิวซที่ถูก
ปลดปลอยจากการยอยเซลลูโลสชนิดตางๆ ดังแสดงใน Figure 1A โดยเอนไซมจากสวนกากตะกอนสามารถผลิตน้ําตาลจาก
เซลลูโลสบริสุทธิ์ชนิดตางๆ ไดมากกวาเอนไซมในสวนน้ําเลี้ยง เนื่องจากในสวนกากตะกอนมีเซลลูโลไลติกเอนไซมชนิดเอ็นโด
เซลลูเลสที่มีบทบาทสูงตอการยอยเซลลูโลสมากกวาสวนน้ําเลี้ยง และเอนไซมทั้งสองสวนปลดปลอยน้ําตาลรีดิวซจาก CMC 
ไดมากกวา CP และอะไวเซล ตามลําดับ  ซึ่งนาจะเนื่องจาก CMC มีโครงสรางที่จัดเรียงตัวกันอยางหลวมๆ ละลายน้ําไดดี จึง
สามารถยอยไดงายกวาอะไวเซล และ CP ซึ่งมีโครงสรางสวนใหญเปนผลึกที่อัดตัวกันแนน จึงทําใหยอยไดยากซึ่งสอดคลองกับ
ผลการทดลองของรัตติยา (2546)        

Figure 1B แสดงผลการยอยไซแลนบริสุทธิ์ชนิดตางๆ พบวาการยอยไซแลนดวยเอนไซมจากน้ําเลี้ยงสามารถ
ปลดปลอยน้ําตาลรีดิวซไดมากกวาเอนไซมจากกากตะกอน โดยเอนไซมทั้งสองสวนปลดปลอยน้ําตาลรีดิวซจาก LWX ได
มากกวา BWX และ OSX ตามลําดับ  โดย LWX และ BWX เปนไซแลนจากไมเนื้อแข็งซึ่งมีสวนกิ่งกานนอยกวา OSX ที่เปนไซ
แลนจากไมเนื้อออน (Coughlan และ Hazlewood, 1993) ดังนั้นไซลาโนไลติกเอนไซมจากแบคทีเรียสายพันธุ NOI-19 นาจะ
เหมาะสมตอการยอยไซแลนที่มีกิ่งกานนอย           

 
 
 
 
 



ว. วิทยาศาสตรเกษตร                     ปที่ 40 ฉบับที่ 1 (พิเศษ) มกราคม-เมษายน 2552                             การผลิตน้ําตาลจากวัสดุเหลือทิ้ง      375 

 

Table 1 กิจกรรมของเอนไซมจากสวนน้ําเลี้ยง (extracellular) และกากตะกอน (pellet-bound protein) เมื่อ  เพาะเลี้ยง  
Thermoanaerobaterium sp. strain NOI-19 ในอาหารที่มีอะไวเซลเปนแหลงคารบอน  
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 การผลิตน้ําตาลจากสับสเตรทชนิดตางๆ ดวยเอนไซมจากสวนกากตะกอนและน้ําเลี้ยงของ 

Thermoanaerobacterium sp. สายพันธุ NOI-19 (A: เซลลูโลส, B: ไซแลน, C: วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร) 
 
การยอยวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรตางๆ โดยเอนไซมจากน้ําเลี้ยงและกากตะกอน  พบวาเอนไซมจากกากตะกอน

สามารถยอยวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรแลวปลดปลอยน้ําตาลรีดิวซไดมากกวาเอนไซมจากน้ําเลี้ยง  (Figure 1C) จากการ
ทดลองพบวาเอนไซมจากน้ําเลี้ยงและกากตะกอนสามารถปลดปลอยน้ําตาลรีดิวซจากเปลือกขาวโพดไดมากกวาวัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรชนิดอื่นๆ อาจเนื่องจากในเปลือกขาวโพดมีปริมาณของเซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลสมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ
วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรชนิดอื่นๆ (Tachaapaikoon et al., 2006) จึงทําใหเปลือกขาวโพดถูกยอยแลวปลดปลอยน้ําตาล
รีดิวซมากที่สุด นอกจากนี้พืชแตละชนิดมีโครงสรางที่แตกตางกัน (Kuhad, 1993) จึงทําใหความสามารถในการยอยเซลลูโลส
และไซแลนที่เปนองคประกอบในวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรตางๆ ดวยเอนไซมที่ผลิตจากแบคทีเรียสายพันธุ NOI-19 แตกตาง
กันดวย    

จากการตรวจสอบผลิตภัณฑน้ําตาลที่เกิดจากการยอยสลายสับสเตรทตางๆ ดวยเทคนิค TLC พบวาหลังการยอย
เซลลูโลสและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรตางๆ ไดผลิตภัณฑเปนน้ําตาลกลูโคสและเซลโลไบโอส ยกเวนคารบอกซีเมททิล
เซลลูโลสไดผลิตภัณฑเปนน้ําตาลกลูโคโอลิโกแซ็กคาไรด (G1-G6) สวนการยอยไซแลนทั้ง 3 ชนิดไดผลิตภัณฑเปนน้ําตาลไซโล
โอลิโกแซ็กคาไรด (X1-X5) (ไมไดแสดงผลการทดลอง) 

 
สรุป 

Thermoanaerobacterium sp. สายพันธุ NOI-19 สามารถผลิตเอนไซมในกลุมเซลลูโลไลติก ไดแก อะไวซิเลส คาร
บอกซีเมททิลเซลลูเลส เบตากลูโคซิเดส และเซลโลไบโอไฮโดรเลส และเอนไซมในกลุมไซลาโนไลติก ไดแก ไซลาเนส เบตาไซโล
ซิเดส อะราบิโนฟูราโนซิเดส และอะซิติลเอสเทอเรส สามารถยอยเซลลูโลสและไซแลนบริสุทธิ์ และเซลลูโลสและไซแลนที่เปน
องคประกอบในวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรตางๆ ได และเปลือกขาวโพดถูกยอยใหเปนน้ําตาลรีดิวซสูงสุด ผลิตภัณฑที่ไดจาก
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การยอยวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรตางๆ เปนน้ําตาลกลูโคสและเซลโลไบโอส ซึ่งสามารถนําไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเอทา
นอลตอไปได  
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ผลของแบคทเีรียปฏิปกษและกรดซาลิไซลิกตอโรคขั้วหวีเนาของกลวยหอมทอง 
Effects of Antagonistic Bacteria and Salicylic Acid on Crown Rot of Banana ‘Kluai Hom Thong’ 

 
สังเวียน  คํานงึ1 ผองเพ็ญ จิตอารียรัตน1 อภิรดี อุทัยรัตนกิจ1 เฉลิมชัย วงษอารี1 และ สุพรรนี แกนสาร อะโอกิ2 

Komnueng, S.1, Jitareerat, P.1, Uthairatanakij,  A.1, Wongs-Aree, C.1 and Aoki, S. K. 2 
 

Abstract 
Effects of antagonistic bacteria, Corynebacterium aquaticum (BBA 004 and BBA 015) and Pseudomonas 

aeruginosa (BBA 017), isolated from banana fruit surface, and salicylic acid (SA) at concentrations of 1, 2, 3 and 4 
mg/ml on spore germination of crown rot pathogens were studied. Antagonistic bacteria BBA 004 and BBA 015 
completely inhibited spore germination of Colletotrichum musae, and had higher inhibitory effects on spore 
germination of Lasiodiplodia theobromae and Fusarium sp. than BBA 017. All concentrations of SA inhibited the 
conidial germination of C. musae completely and inhibited the conidial germination of L. theobromae with no 
statistically significant differences in each concentration. SA at 2-4 mg/ml was no significant difference in the 
inhibition of Fusarium sp. conidial germination. Banana crowns treated with antagonistic bacteria, SA, the 
combination of antagonistic bacteria and SA and water (control) prior and after inoculated crown rot pathogens 
showed that antagonistic bacteria treatments reduced disease severity more than SA treatment and that of 
control. Antagonistic bacteria treatments prior to inoculation with pathogens had higher efficiency to control 
disease than antagonistic bacteria treatments after inoculated with pathogens. Moreover, the combined treatment 
did not control crown rot disease of banana. 
Keywords : antagonistic bacterium, banana, crown rot, salicylic acid 

 
บทคัดยอ 

ผลของแบคทีเรียปฏิปกษ Corynebacterium aquaticum (BBA 004 และ BBA 015) Pseudomonas aeruginosa 
(BBA 017) ที่คัดแยกไดจากผิวเปลือกผลกลวยหอมทองและกรดซาลิไซลิกความเขมขน 1 2 3 และ 4 mg/ml ตอการงอกของ
สปอรเชื้อราสาเหตุโรคขั้วหวีเนา พบวา แบคทีเรียปฏิปกษ BBA 004 และ BBA 015 ยับยั้งการงอกสปอรเชื้อรา 
Colletotrichum musae ไดสมบูรณและยับยั้งการงอกสปอร Lasiodiplodia theobromae และ Fusarium sp. ไดดีกวา BBA 
017 กรดซาลิไซลิกทุกความเขมขนยับยั้งการงอกของสปอรเชื้อรา C. musae ไดสมบูรณและยับยั้งการงอกของสปอรเชื้อรา L. 
theobromae ไดไมแตกตางกันทางสถิติ กรดซาลิไซลิกความเขมขน 2-4 mg/ml มีผลยับยั้งการงอกของสปอรเชื้อรา Fusarium 
sp. ไดไมแตกตางกันทางสถิติ การทาขั้วหวีกลวยหอมทองดวยแบคทีเรียปฏิปกษ กรดซาลิไซลิก แบคทีเรียปฏิปกษรวมกับกรด
ซาลิไซลิกหรือน้ํา (ชุดควบคมุ) ทั้งกอนและหลังปลูกเชื้อราสาเหตุโรคขั้วหวีเนา พบวา การทาขั้วหวีกลวยหอมทองดวยแบคทีเรีย
ปฏิปกษลดความรุนแรงของโรคขั้วหวีเนาไดดีกวาการทาดวยกรดซาลิไซลิกหรือน้ํา และการทาดวยแบคทีเรียปฏิปกษกอนปลูก
เชื้อราสาเหตุโรคมีผลควบคุมโรคขั้วหวีเนาไดดีกวาการทาดวยแบคทีเรียปฏิปกษหลังการปลูกเชื้อราสาเหตุโรค แตการทา
แบคทีเรียปฏิปกษรวมกับกรดซาลิไซลิกไมสามารถควบคุมโรคขั้วหวีเนาของกลวยหอมทองได                    
คําสําคัญ : กรดซาลิไซลิก กลวย แบคทีเรียปฏิปกษ โรคขั้วหวีเนา   
 

คํานํา 
กลวยหอมทองเปนผลไมที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตและสงออกไปจําหนายตางประเทศ แตปญหาที่

สําคัญของการผลิตกลวยหอมทอง คือ กลวยหอมทองมีความออนแอตอการเกิดโรคโดยเฉพาะโรคขั้วหวีเนา จึงทําใหเกิดการ

                                                           
1 คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี       
1 School of Bioresources and Technology, King Mongkut’s University of Technology Thonburi 
2 คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี

2 Faculty of Science, Ubon Ratchathani Rajabhat University 
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สูญเสียทั้งดานปริมาณและคุณภาพภายหลังการเก็บเกี่ยวสูง (เบญจมาศ, 2545) เชื้อราสาเหตุโรคขั้วหวีเนาที่สําคัญ ไดแก 
Colletotrichum musae Lasiodiplodia theobromae และ Fusarium sp. (Snowdon,1990) ในปจจุบันการใชสารเคมีปองกัน
กําจัดโรคหลังการเก็บเกี่ยวไมเปนที่ยอมรับมากขึ้น (Eckert และ Ogawa, 1985) เนื่องจากสงผลกระทบตอสุขภาพของผูบริโภค
และส่ิงแวดลอม จึงมีความจําเปนตองใชวิธีอื่นๆ มาทดแทนการใชสารเคมีกําจัดเชื้อรา เชน เชื้อจุลินทรียปฏิปกษ สารเคมี
ที่ปลอดภัย เปนตน Chan และ Tian (2006) รายงานวา เชื้อยีสตปฏิปกษ Cryptococcus laurentii และกรดซาลิไซลิก สามารถ
ควบคุมโรคผลเนาในสาล่ีและกระตุนกลไกความตานทานโรคของสาลี่ได นอกจากนี้กรดซาลิไซลิกยังมีผลชะลอการสุกของ
กลวยได (Srivastava และ Dwivedi, 2000) ดังนั้นในการทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อนำเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษที่คัดแยกได
จากผิวเปลือกกลวยหอมทองและกรดซาลิไซลิกมา ใชควบคุมโรคขั้วหวีเนาของกลวยหอมทอง 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 1) การศึกษาผลของเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษตอการงอกของสปอรเชื้อราสาเหตุโรคขั้วหวีเนา  นําเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ 
C. aquaticum  ไอโซเลต BBA 004 และ BBA 015 หรือ P. aeruginosa ไอโซเลต BBA 017 ความเขมขน 5 x 108 cells/ml มา
เล้ียงรวมกับสปอรแขวนลอยของเชื้อรา C. musae L. theobromae หรือ Fusarium sp. ความเขมขน 5 x 105 spore/ml ใน
อาหาร Potato dextrose broth (PDB) บมในสภาวะเขยา 220 รอบ/นาที ที่อุณหภูมิ 37°C โดยเชื้อรา L. theobromae บมนาน 
6 ชั่วโมง สวนเชื้อรา C. musae และ Fusarium sp. บมนาน 24 ชั่วโมง สุมตัวอยางสปอรแขวนลอยของเชื้อรามาเกลี่ยเชื้อบน
จานอาหาร Water agar (WA) ตรวจนับจํานวนสปอรเชื้อราที่งอกภายใตกลองจุลทรรศนกําลังขยาย 400 เทา และรายงานผล
เปนเปอรเซ็นตการงอกของสปอร  
 2) การศึกษาผลของกรดซาลิไซลิกตอการงอกของสปอรเชื้อราสาเหตุโรคขั้วหวีเนา นําสปอรแขวนลอยของเชื้อรา C. 
musae L. theobromae และ Fusarium sp. มาบมในอาหาร PDB ที่มีสวนผสมของกรดซาลิไซลิกความเขมขน 0 (ชุดควบคุม) 
1 2 3 และ 4 mg/ml สภาวะในการบมเชื้อรา ตรวจสอบ และการรายงานผลเปอรเซ็นตการงอกของสปอรทําเชนเดียวกับขอ1)   
 3) การศึกษาผลของเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษรวมกับกรดซาลิไซลิกตอโรคขั้วหวีเนา นํากลวยหอมทองที่มีความแก 80% 
ทาขั้วหวีดวยน้ํา (ชุดควบคุม) กรดซาลิไซลิกความเขมขน 1 mg/ml  เชื้อแบคทีเรียปฏิปกษความเขมขน 5 x 108 cell/ml หรือเชื้อ
แบคทีเรียปฏิปกษ 5 x 108 cell/ml รวมกับกรดซาลิไซลิกความเขมขน 1 mg/ml  กอนหรือหลังจากพนดวยสปอรผสมของเชื้อรา
สาเหตุโรคความเขมขน 5 x 103 spore/ml  แลวบรรจุกลวยหอมทองจํานวน 1 หวี ลงในถุงพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีน ขนาด 20 x 
32.5 นิ้ว เจาะรูขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 เซนติเมตร จํานวน 18 รู/ถุง เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 13°C ความชื้นสัมพัทธ 90% นาน  
3 สัปดาห จากนั้นประเมินความรุนแรงของโรคขั้วหวีเนา โดยใหคะแนนความรุนแรงของโรค 0-6 คะแนน (Kyu Kyu et al., 
2007) ดังนี้ 0 = ไมเกิดโรค 1 = เกิดโรคนอยกวา 25 % ของขั้วหวี 2 = เกิดโรค 25% ของขั้วหวี 3 = เกิดโรค 50% ของขั้วหวี 4 = 
เกิดโรค 75% ของขั้วหวี 5 = เกิดโรค 100% ของขั้วหวี 6 = เกิดโรค 100% ขั้วหวีและลุกลามไปยังผล 
 

ผลและวิจารณ 
สปอรของเชื้อรา C. musae L. theobromae หรือ Fusarium sp. ที่อยูในอาหารเลี้ยงเชื้อ PDB มีการงอกเทากับ 

99.25 99.50 และ 100.00% ตามลําดับ เมื่อบมสปอรเชื้อรารวมกับ BBA 004 พบวา สปอรของเชื้อราทั้ง 3 ชนิด มีการงอก 
0.00 51.25 และ 21.25% ตามลําดับ สปอรของเชื้อราที่บมรวมกับ BBA 015 มีการงอกเทากับ 0.00 55.00 และ 8.25% 
ตามลําดับ สวนการบมสปอรของเชื้อรารวมกับ BBA 015  พบวาเชื้อราทั้ง 3 ชนิด มีการงอกเทากับ 10.75 66.00 และ 19.00% 
ตามลําดับ (Figure 1A) สอดคลองกับสังเวียน (2550) รายงานวา แบคทีเรียปฏิปกษทั้ง 3 ไอโซเลต สามารถยับยั้งการเจริญ
ทางเสนใยของเชื้อรา C. musae L. theobromae และ Fusarium sp. ไดดี ผลของกรดซาลิไซลิกตอการงอกของสปอรเชื้อรา
สาเหตุโรคขั้วหวีเนา พบวา ชุดควบคุมสปอรของเชื้อรา C. musae L. theobromae และ Fusarium sp. มีการงอกของสปอร
เฉล่ียเทากับ 100.00 99.00 และ 97.50 % ตามลําดับ ในขณะที่กรดซาลิไซลิกที่ความเขมขน 1 2 3 และ 4 mg/ml  ยับยั้งการ
งอกของสปอรเชื้อรา C. musae ไดสมบูรณและมีผลยับยั้งการงอกของสปอรเชื้อรา L. theobromae ไดแตไมมีความแตกตาง
กันทางสถิติในแตละความเขมขน โดยสปอรของเชื้อรามีการงอกเทากับ 3.00 1.25 1.75 และ 1.25 % ตามลําดับ สวนเชื้อรา 
Fusarium sp. พบวา กรดซาลิไซลิกความเขมขน 2 3 และ 4 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร มียับยั้งผลการงอกสปอรไดไมแตกตางกันทาง
สถิติ คือมีการงอกเทากับ 2.00 1.75 และ 1.00% ตามลําดับ (Figure 1B)  ซึ่งสอดคลองกับ Amborabe et al. (2002) รายงาน
วา กรดซาลิไซลิกความเขมขน 2 mM มีผลในการยับยั้งการเจริญทางเสนใยของเชื้อรา Eutypa lata ทั้งในสภาพอาหารแข็งและ
อาหารเหลว โดยกรดซาลิไซลิกมีผลทําใหองคประกอบของออแกแนลลตางๆ เชน ผนังเซลล ไมโทคอนเดรียและนิวเครียสของ
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เชื้อราเปลี่ยนแปลงไป จึงทําใหเชื้อรามีการเจริญผิดปกติ สวนผลของเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษรวมกับกรดซาลิไซลิกตอโรคขั้วหวี
เนา พบวาการทาขั้วหวีกลวยหอมทองดวยแบคทีเรียปฏิปกษไอโซเลต BBA 004 BBA 015 หรือ BBA 017 กอนปลูกเชื้อรา
สาเหตุโรคสามารถลดความรุนแรงของโรคขั้วหวีเนาไดดี โดยหลังจากเก็บรักษากลวยหอมทองนาน 3 สัปดาห มีคะแนนความ
รุนแรงของการเกิดโรคเทากับ 4.00 4.25 และ 3.75 ตามลําดับ สวนชุดควบคุมมีคะแนนความรุนแรงของการเกิดโรคเทากับ 
5.25  (Figure 2A) สวนการทาขั้วหวีดวยกรดซาลิไซลิก หรือแบคทีเรียปฏิปกษรวมกับกรดซาลิไซลิกไมสามารถลดความรุนแรง
ของโรคได และการทาขั้วหวีดวยแบคทีเรียปฏิปกษเหลานี้กอนการปลูกสปอรของเชื้อราสาเหตุโรค สามารถปองกันการเกิดโรค
ขั้วหวีเนาไดดีกวาการทาขั้วหวีดวยแบคทีเรียปฏิปกษหลังจากปลูกเชื้อรา (Figure 2) แสดงใหเห็นวา การควบคุมโรคขั้วหวีเนา
จะไดผลดีเมื่อแบคทีเรียปฏิปกษไดเขาไปครอบครองพื้นที่กอนการเขาทําลายของเชื้อรา และพบวากรดซาลิไซลิกมีผลสงเสริม
ความรุนแรงของโรคขั้วหวีเนามากขึ้นในสัปดาหแรกของการเก็บรักษา (Figure 2) ซึ่งสอดคลองกับ Lopez และ Lucas (2002) 
รายงานวา กรดซาลิไซลิกความเขมขนสูงกวา 5 mM มีผลสงเสริมการเกิดโรคแอนแทรคโนสในมะมวงหิมพานต 
 

สรุป 
เชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ BBA 004 และ BBA 015 ยับยั้งการงอกสปอรเชื้อรา C. musae L. theobromae และ 

Fusarium sp. ไดดีกวา BBA 017 กรดซาลิไซลิกมีผลยับยั้งการงอกของสปอรเชื้อราได โดยเฉพาะกรดซาลิไซลิกความเขมขน
ตั้งแต 1 mg/ml สามารถยับยั้งการงอกของสปอรของเชื้อรา C. musae ไดสมบูรณ และยับยั้งการงอกของสปอรเชื้อรา L. 
theobromae ไดไมแตกตางกันทางสถิติกันในแตละความเขมขน และกรดซาลิไซลิกความเขมขน 2-4 mg/ml ยับยั้งการของงอก
สปอรเชื้อรา Fusarium sp. ไดแตไมมีความแตกตางกันทางสถิติ การทาขั้วหวีกลวยหอมทองดวยเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษสามารถ
ลดความรุนแรงของโรคขั้วหวีเนาได ในขณะที่การทาขั้วหวีดวยเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษรวมกับกรดซาลิไซลิก ไมสามารถลดความ
รุนแรงของโรคขั้วหวีเนาได และการทาขั้วหวีดวยกรดซาลิไซลิกมีผลสงเสริมการเขาทําลายของเชื้อราสาเหตุโรคขั้วหวีเนาใน
สัปดาหแรกของการเก็บรักษา 

 
   

 
 
 
 
 
 
Figure 1 Effects of antagonistic bacteria (A) and salicylic acid (B) on conidial germination of C. musae L.  
 theobromae and Fusarium sp.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 Effects of antagonistic bacteria and salicylic acid on crown rot disease of banana. The banana crowns  

were inoculated with crown rot pathogens prior (A) and after (B) treated with antagonistic bacteria and 
salicylic acid. 

A B 

B A 
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การศึกษาอัตราสวนที่เหมาะสมในการผสมน้ํามันพืช 3 ชนิด เพือ่เลียนแบบน้ํามนัสวีทอัลมอนด 
Ratio Optimization of Three Vegetable Oils as Sweet Almond Oil Imitation 

 
ธนิน ภูวดลไพศาล1 นฤมล จียโชค1 และ ณัฎฐา เลาหกุลจิตต 1 

Phuwadolpaisarn, T.1, Jeyashoke, N.1 and Laohakunjit, N.1 
 

Abstract 
Virgin coconut oil (VCO), cold pressed sunflower oil (SFO) and high oryzanol rice bran oil (RBO) are 

blended in different ratios to imitate the viscosity of sweet almond oil which is popularly used in the spa business. 
The optimum ratio of the three oils was investigated by the mixture design method. The ratio of VCO:SFO:RBO in 
which the viscosity was similar to sweet almond was 0.15:0.25:0.60. Viscosity, acid value, peroxide value and 
linoleic acid content of this ratio were 37.47(cSt), 3.39 mg KOH/g oil, 6.29 meq peroxide/kg oil and 34.89%, 
respectively.  These values meet the industrial standard of edible fats and oils.  
Keywords : virgin coconut oil, cold pressed sunflower oil, rice bran oil, sweet almond oil 
 

บทคัดยอ 
น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ (Virgin Coconut Oil, VCO) น้ํามันเมล็ดทานตะวันแบบบีบเย็น (Cold Pressed Sunflower 

oil, SFO) และน้ํามันรําขาว (Rice Bran Oil, RBO) ที่มีโอไรซานอลสูง นํามาผสมในอัตราสวนตางๆ ใหมีความหนืดเพื่อ
เลียนแบบความหนืดของน้ํามันสวีทอัลมอนด (Sweet Almond Oil, SAO) ซึ่งเปนน้ํามันที่นิยมใชในธุรกิจสปา การศึกษา
อัตราสวนผสมของน้ํามันพืชทั้ง 3 ชนิด ที่เหมาะสม ใชวิธีการออกแบบการทดลองแบบผสม (mixture design) ซึ่งอัตราสวน
ผสมของ VCO:SFO:RBO ที่ใหคาความหนืดใกลเคียงกับน้ํามันสวีทอัลมอนด คือ 0.15:0.25:0.60 โดยมีคาความหนืด คากรด 
คาเปอรออกไซด  และองคประกอบของกรดลิโนเลอิค เทากับ 37.47(cSt), 3.39 mg KOH/g oil, 6.29 meq peroxide/kg oil  
และ 34.89% ตามลําดับ ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานอุตสาหกรรมของน้ํามันและไขมันบริโภค  
คําสําคัญ : น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ น้ํามันเมล็ดทานตะวันแบบบีบเย็น น้ํามันรําขาว น้ํามันสวีทอัลมอนด 
  

คํานํา 
ปจจุบันธุรกิจสปากําลังเปนที่นิยมทั้งในและตางประเทศ  ในผลิตภัณฑสปามีการนําน้ํามันพืชมาใชเปนน้ํามันพื้นฐาน

คือ น้ํามันสวีทอัลมอนด  เนื่องจากมีความหนืดที่ดี  แตน้ํามันชนิดนี้ไมมีการผลิตในประเทศไทย จึงมีราคาแพงมาก ทั้งๆ ที่
คุณสมบัติบางประการใกลเคียงกับน้ํามันที่ผลิตไดในประเทศไทย ไดแก น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ น้ํามันรําขาว และน้ํามันเมล็ด
ทานตะวันบีบเย็น  เปนตน ซึ่งน้ํามันแตละชนิดมีคุณลักษณะที่ดีแตกตางกัน โดยน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์อุดมไปดวยวิตามิน 
(Manalac และ Haeden, 1967; Young, 1983)  องคประกอบของน้ํามันมะพราวประกอบดวยกรดไขมันอิ่มตัวสายสั้นและ
ปานกลาง (Child, 1974) มีคุณสมบัติตานแบคทีเรีย ใหความชุมชื้นและปองกันแสงยูวี น้ํามันรําขาวมีกรดลิโนลิอิคที่ชวยในการ
บํารุงผิว และสารโอไรซานอล ชวยชะลอการเกิดริ้วรอยและจุดดางดํา (Xu และ Godbler, 2001) สวนน้ํามันทานตะวันบีบเย็น
อุดมไปดวยวิตามินอีและมีโอลีโอซิน (oleosins) ชวยใหผิวมีสุขภาพดี (White et al., 2008)  ดังนั้นเพื่อเปนการเพิ่มมูลคาของ
น้ํามันที่มีการผลิตในประเทศไทย  งานวิจัยนี้จึงไดนําน้ํามันทั้งสามชนิดมาหาอัตราสวนผสมที่ใหคาความหนืด และคุณสมบัติ
ทางเคมี เชน คากรด คาเปอรออกไซด และองคประกอบกรดไขมันใกลเคียงกับน้ํามันสวีทอัลมอนด โดยใชการออกแบบการ
ทดลองแบบผสม (Mixture Design) (Jumaa et al., 1998)  เพื่อใหไดน้ํามันที่มีคุณลักษณะที่ดีเหมาะแกการนําไปใชในธุรกิจ
สปา มีราคาถูก และมีคุณสมบัติอยูในเกณฑมาตรฐานอุตสาหกรรมน้ํามันและไขมัน 

 
 

                                                           
1สายวชิาเทคโนโลยชีีวเคมี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี 83 หมู 8 ถนนเทียนทะเล 25 แขวงทาขาม เขตบางขนุเทียน 
กรุงเทพฯ 10150 
1Division of Biochemical Technology, School of Bioresources and Technology, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, 83 M00 8, Teintalay 25 
Rd.,Thakam, Bangkhuntein, Bangkok 10150 
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อุปกรณและวิธีการ 
 วิเคราะหคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ น้ํามันรําขาว น้ํามันเมล็ดทานตะวันและ

น้ํามันสวีทอัลมอนด ดังนี้ คาความหนืดดวย Viscometer ที่ 40๐C คากรดดวยการไตเตรทกับโปตัสเซียมไฮดรอกไซด (KOH) 
(AOCS Official Method Cd 3d-63) คาเปอรออกไซดดวยการไตเตรทกับโซเดียมไธโอซัลเฟต (Na2S2O3) (AOCS Official 
Method Cd 8-53) คาความชื้นดวยเครื่องวัดความชื้น 756 KF Coulometer  องคประกอบของกรดไขมันดวยเครื่องแกสโครมา
โตกราฟ (GC) (Harrington et al., 1985)  นําน้ํามันทั้ง 3 ชนิดมาผสมกันในอัตราสวนใน Table 1 ใชแผนการทดลองแบบผสม 
(Jumaa et al., 1998) และวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของน้ํามันผสม นําคาความหนืดของน้ํามันที่อัตราสวนตาง 
ๆ เปรียบเทียบความหนืดกับน้ํามันสวีทอัลมอนด จากนั้นนําคาความหนืดที่ใกลเคียงน้ํามันสวีทอัลมอนด คากรด  คาเปอร
ออกไซด และกรดลิโนเลอิคมาสรางกราฟดวยโปรแกรม Statistica 7 นํากราฟที่ไดมาซอนทับกัน (overlay) และวิเคราะห
อัตราสวนที่เหมาะสม 

 
Table 1  Ratio of oil mixture 
สูตร
ที่ 

VCO SFO RBO สูตร
ที่ 

VCO SFO RBO สูตร
ที่ 

VCO SFO RBO สูตร
ที่ 

VCO SFO RBO 

1 0 0 1.00 5 0 1.00 0 9 0.33 0.33 0.33 13 0.67 0 0.33 
2 0 0.33 0.67 6 0.17 0.17 0.67 10 0.33 0.67 0 14 0.67 0.17 0.17 
3 0 0.50 0.50 7 0.17 0.67 0.17 11 0.50 0 0.50 15 0.67 0.33 0 
4 0 0.67 0.33 8 0.33 0 0.67 12 0.50 0.50 0 16 1.00 0 0 

VCO = virgin coconut oil , SFO = sunflower oil , RBO = rice bran oil , SAO = sweet almond oil 
  

ผลและวิจารณ 
VCO มีคากรดและความหนืดต่ําที่สุด  RBO มีความหนืดสูงที่สุด และ SFO มีคากรดและเปอรออกไซดมากที่สุด สวน 

SAO มีคาเปอรออกไซดและความชื้นต่ําที่สุด (Table 2) โดยคากรดเปนคาที่แสดงปริมาณกรดไขมันอิสระ คาเปอรออกไซดเปน
คาที่แสดงการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของน้ํามัน คาความหนืดเปนคาที่แสดงการไหลของน้ํามันที่สภาวะแรงโนมถวงและคา
ความชื้นเปนการรายงานรอยละของน้ําในน้ํามัน ดังนั้น VCO และ RBO มีเสถียรภาพมากกวา SFO องคประกอบของน้ํามันมี
ผลกับคุณสมบัติของน้ํามัน  ถามีองคประกอบของน้ํามันสายสั้นทําใหน้ํามันมีความหนืดต่ํา ถามีกรดไขมันไมอิ่มตัว เชน C18:1 
C18:2 และ C18:3 สูงทําใหคากรดและเปอรออกไซดมีคาสูงตามไปดวย จาก Table 3 พบวา VCO มี C12 และ C14 เปน
องคประกอบ  จึงสงผลให VCO มีความหนืดต่ําที่สุด RBO มี C18:1 และC18:2 เปนองคประกอบหลัก ทําใหมีความหนืดสูงและมี
โอกาสเกิดปฏิกิริยาออโตออกซิเดชันไดงาย แต RBO มีสารสําคัญโอไรซานอลที่ชวยในการยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได 
ทําใหคากรดและคาเปอรออกไซดไมสูงมากนัก SFO มี C16 และ C 18:2 เปนองคประกอบหลักทําใหมีความหนืดไมสูงเทากับ 
RBO แตมีปริมาณของ C18:2 อยูสูงมาก สงผลใหคากรดและคาเปอรออกไซดสูงตามไปดวย สวน SAO เปนน้ํามันที่มี
องคประกอบ C18:1 เปนหลักและมีปริมาณสูง การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนอยกวา SFO ทําใหมีคากรดและคาเปอรออกไซดที่
ต่ํากวา SFO 
 
Table 2 Physico-chemical properties of 4 oils 

Acid value  Peroxide  Viscosity at 40 °C Moisture Type of oil 
(mg KOH/g of sample) (meq peroxide/kg oil) (cSt) (%) 

VCO 0.0921 ± 0.0058 8.10 ± 0.22 27.14 ± 0.10 0.117 ± 0.0017 
RBO 0.1741 ± 0.0034 8.66 ± 0.60 41.52 ± 0.06 0.098 ± 0.0006 
SFO 4.2111 ± 0.0252 13.58 ± 1.07 33.75 ± 0.39 0.091 ± 0.0021 
SAO 0.1963 ± 0.0252 5.86 ± 0.57 37.45 ± 0.39 0.033 ± 0.0006 
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Table 3 Fatty acid composition of 4 oils 
Fatty acid  

       Type of oil 
C8:0 C10:0  C12:0 C14:0  C16:0 C18:0 C18:1 C18:2  C18:3  

VCO 7.51 5.44 54.02 18.33 7.43 2.02 4.45 0.79 - 
RBO - - - - 22.09 1.86 46.55 28.89 0.60 
SFO - - - - 20.89 3.52 10.83 62.3 2.46 
SAO - - - - 6.02 3.74 82.99 6.43 0.82 

 
เมื่อผสมน้ํามันทั้ง  3 ชนิด และวิเคราะหคุณสมบัติเคมี-กายภาพ จาก Figure 1 พบวาเมื่อเพิ่มอัตราสวนของ RBO 

ทําใหความหนืดเพิ่มขึ้นแตคาเปอรออกไซดลดลง เมื่อเพิ่มอัตราสวนของ VCO ทําใหความหนืดมีคาต่ําลง เมื่อเพิ่มอัตราสวน
ของ SFO มากขึ้นสงผลทําใหคากรดเพิ่มมากขึ้นและปริมาณกรดลิโนลิอิคเพิ่มมากขึ้น และเมื่อผสม RBO กับ VCO ใน
อัตราสวน 50:50 มีคาเปอรออกไซดต่ําที่สุด ทั้งนี้เกิดจากการเกิดอันตรกิริยา (interaction) ระหวางน้ํามันและสารตอตานการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของน้ํามันแตละชนิด จึงทําใหคาเปอรออกไซดไมเปนไปตามแนวโนมเดียวกับคาอื่นๆ  เมื่อนํา
คุณสมบัติทางเคมี-กายภาพ มาสรางกราฟโดยใชคาทางสถิติในการทํานายคุณสมบัติที่อยูในเกณฑมาตรฐานอุตสาหกรรมของ
น้ํามันและไขมันบริโภค (คากรดไมเกิน 4 mg KOH/g of sample และคาเปอรออกไซดไมเกิน 10  meq peroxide/kg oil) และมี
คาความหนืดใกลเคียงน้ํามันสวีทอัลมอนด (37.45 cSt) ที่ความหนืดเดียวกันสามารถผสมน้ํามันไดหลายอัตราสวนซึ่งมี
คุณสมบัติทางเคมีและกายFigureแตกตางกันดวย จาก Table 4 ซึ่งเปนผลที่ไดจากการคํานวณทางสถิติพบวา อัตราสวนน้ํามัน
ผสม 0.28:0:0.72 เปนอัตราสวนที่มีเสถียรภาพดีที่สุด สามารถเก็บรักษาไดนาน แตคุณสมบัติในการบํารุงผิวก็ดอยลงดวย  
ดังนั้นควรเลือกน้ํามันในอัตราสวนที่เหมาะสมตอการบํารุงผิวที่อยูในเกณฑมาตรฐานและมีปริมาณของกรดลิโนเลอิคสูง 
 

สรุป 
 น้ํามันผสมที่มีน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์  0-0.15 มีคากรดและคาเปอรออกไซดอยูในเกณฑมาตรฐานอุตสาหกรรมของ

น้ํามันและไขมันบริโภค (มีคากรดไมเกิน  4 mg KOH/g of sample และมีคาเปอรออกไซดไมเกิน 10 meq peroxide/kg oil)  
ในขณะที่อัตราสวนผสม  VCO:SFO:RBO เทากับ 0.15:0.25:0.6 เปนอัตราสวนที่เหมาะสมที่สุดในการใชเปนน้ํามันนวด ซึ่งมี
ความหนืดใกลเคียงน้ํามันสวีทอัลมอนด (37.45 cSt ที่ 40oC) มีคากรดลิโนลิอิคสูงที่สุด และมีคากรดและเปอรออกไซดอยูใน
เกณฑมาตรฐาน  

 
Table 4 The comparative properties of blended oil by statistica 7 program 

VCO SFO RBO Viscosity at 
40oC(cSt) 

Acid Value  
(mg KOH/g oil)  

Peroxide Value 
(meq peroxide/kg oil ) 

Linoleic 
(%) 

0 0.54 0.46 37.37 6.86 10.77 45.76 
0.05 0.44 0.51 37.43 5.67 8.85 42.15 
0.10 0.35 0.55 37.41 4.59 7.56 38.65 
0.15 0.25 0.6 37.47 3.39 6.29 34.89 
0.20 0.15 0.65 37.52 2.19 4.36 31.06 
0.25 0.06 0.69 37.51 1.11 1.54 27.36 
0.28 0 0.72 37.54 0.39 1.19 24.98 
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Figure 1 Properties of oil mixture in calculate with statistic a) viscosity, b) acid value, c) peroxide value and d)  
 linoleic content  
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การพัฒนาฟลมแปงมันสําปะหลังรวมกับสารสกัดพชืวงศสมสําหรับใชในสมโอพรอมบริโภค 
Development of Cassava Film with Extract from Rutaceae for Minimally Processed Pummelo 

 
อรทัย ขําคา1 อรพิน เกิดชูชื่น1 และ ณัฎฐา เลาหกุลจิตต1  
Khumkah, O.1, Kerdchoechuen, O.1 and Laohakunjit, N.1 

 
Abstract 

Biofilm modified from cassava starch mixed with essential oil of 3 Rutaceae; lime, kaffir lime, and 
pummelo. Essential oils extracted by hydrodistillation, ethanol, and petroleum ether resulted in higher solubility 
than the film without essential oil (control). Film with all 9 essential oils had more elongation and greater water 
vapor transmission rate (WVTR) than the control films. All films with essential oils inhibited growth of Escherichia 
coli, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Leuconostoc mesenteroides, Lactobacillus plantarum, 
Saccharomyces cerevisiae, but did not inhibit growth of Penicillium sp. When the minimally processed pummelo 
was wrapped with the cassava films with essential oil of the ethanol extracted lime (CF-WLEtOH) and with the 
petroleum ether extracted pummelo oil (CF-WPPT), then kept at 10°C and 80 ± 5 % RH was wrapped with 
minimally processed pummelo, it was found that the pummelo wrapped with the film resulted in color change as 
indicated by b values. The b values of pummelo CF-WLEtOH were lower than pummelo wrapped with CF-WPPT 
and the control.  Pummelo wrapped with CF-WPPT had the lowest weight loss, firmness and total soluble solids 
(TSS) were not different in compared to the MPP wrapped with CF-WLEtOH and control film. Moreover, there was 
no microbial contamination for 16 days of storage. Sensory analysis showed that pummelo wrapped with CF-
WLEtOH and with control film received a higher score of overall acceptance than pummelo wrapped with CF-
WPPT.  
Keywords : cassava film (CF), essential oil, antimicrobial activity, minimally processed pummelo 
 

บทคัดยอ  
ฟลมแปงมันสําปะหลังที่เติมน้ํามันหอมระเหยมะนาว มะกรูด และสมโอที่สกัดโดยการตมกล่ันและตัวทําละลาย           

เอทานอลและปโตรเลียมอีเทอรมีการละลายสูงกวาฟลมที่ไมเติมน้ํามันหอมระเหย (control) และการเติมน้ํามันหอมระเหย
มะนาว มะกรูด และสมโอสงผลใหฟลมมีคา elongation สูงกวาฟลม control การเติมน้ํามันหอมระเหยทําใหการซึมผานของ
ไอน้ําสูงกวาฟลมแปงมันสําปะหลังที่ไมเติมน้ํามันหอมระเหย  ถึงแมฟลมที่เติมน้ํามันหอมระเหยทุกชนิดสามารถยับยั้งการ
เจริญของเชื้อ Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Leuconostoc mesenteroides, 
Lactobacillus plantarum, Saccharomyces cerevisiae ได แตไมสามารถยับยั้งเชื้อ Penicillium sp. บนฟลมได เมื่อนําฟลม
แปงมันสําปะหลัง ที่เติมสารสกัดมะนาวดวยเอทานอล (CF-WLEtOH) และฟลมที่เติมสารสกัดสมโอดวยปโตรเลียมอีเทอร 
(CF-WPPT) มาใชหอสมโอพรอมบริโภค เก็บรักษาที่ 10°C, RH 80% ± 5 พบวา สมโอมีการเปลี่ยนแปลงสีเฉพาะคา b โดย
สมโอ CF-WLEtOH มีคา b ต่ํากวาสมโอ CF-WPPT และสมโอหอฟลม control สวนสมโอ CF-WPPT มีการสูญเสียน้ําต่ํากวา 
สมโอหอดวย CF-WLEtOH และ film control แตความแนนเนื้อ และปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดไมตางกับสมโอที่หอ
ดวย film control และไมพบปริมาณเชื้อจุลินทรียในสมโอที่หอดวยฟลมที่เติมน้ํามันหอมระเหยตลอด 16 วันของการเก็บรักษา 
สวนคะแนนความชอบโดยรวมปรากฎวาสมโอ CF-WLEtOH ไดคะแนนสูงไมแตกตางกับสมโอหอฟลม control แตสูงกวาสม
โอ CF-WPPT 
คําสําคัญ : ฟลมแปงมันมันสําปะหลัง (CF) น้ํามันหอมระเหย การยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย สมโอตัดแตงสด 
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คํานํา  
สมโอพรอมบริโภคในรูปของ minimally processed มีความนิยมเพิ่มขึ้นเนื่องจากความสดและสะดวกเหมาะสําหรับ

ผูบริโภคในยุคปจจุบัน  แตอยางไรก็ตามผลิตภัณฑรูปแบบนี้มีอัตราการหายใจมากกวาสภาพปกติ 1.2-7.0 เทา ไมมีการเติม
สารถนอมอาหาร (preservative) หรือสารปองกันการเนาเสียจากจุลินทรีย (antimicrobial substances) รวมทั้งไมผาน
กระบวนการใหความรอน (heat processing) กอนการบริโภค ทําใหกอปญหากับผูบริโภคในการติดเชื้อเปนอยางมาก จึงมี
ความพยายามใชวิธีการตางๆ เพื่อชวยยืดอายุการเก็บ และลดปริมาณเชื้อจุลินทรียนําสารจากพืชมาใชเปนสารตานจุลินทรีย 
(natural antimicrobial ingredient)  ตลอดจนการประยุกตการควบคุมจุลินทรียโดยการใชวัสดุเคลือบผิว โดยเฉพาะพอลิเมอร
จากธรรมชาติที่สามารถบริโภคไดหรือฟลมที่บริโภคได (edible film) มีคุณสมบัติสามารถปองกันการแพรผานของความชื้นและ
ออกซิเจน (barrier to moisture and oxygen transmission) ฟลมคารโบไฮเดรต มีคุณสมบัติกั้นการซึมผานออกซิเจนไดดี กั้น
การซึมผานน้ําไดปานกลางถึงดีมาก ไมมีสี ไมมีกล่ิน ประเทศไทยสามารถผลิตมันสําปะหลังเปนปริมาณมาก  ซึ่งพอลิเมอรจาก 
พืชนี้ มีศักยภาพสูงสามารถนํามาใชเปนฟลมบริโภคเพื่อเคลือบผัก ผลไมใหมีอายุการเก็บรักษานาน โดยเฉพาะสมโอทั้งชนิด
ตัดแตงพรอมบริโภคและสด เปนการชวยเพิ่มการสงออก และลดปญหาการกีดกันทางการคา รวมทั้งเปนการเพิ่มมูลคาของ
ผลผลิตทางการเกษตร 

อุปกรณและวิธีการ  
เตรียมน้ําแปงมันสําปะหลังความเขมขนรอยละ 5 โดยน้ําหนัก ใหความรอนและเติม FT 1 และน้ํามันหอมระเหยจาก 

มะนาว มะกรูด และสมโอ (เปลือกสมโอ) โดยการกลั่นดวยไอน้ํา (steam distillation) และการกลั่นพรอมสกัด (SDE) สวนการ
สกัดดวยตัวทําละลาย ใชตัวทําละลาย 2 ชนิดคือ แอลกอฮอลและปโตรเลียมอีเทอร นําไปเทลงบน acrylic plate จนฟลมแหง 
นํามาวิเคราะหคุณสมบัติของฟลมดังนี้คือ การละลาย (Laohakunjit และ Noomhorm, 2004) การซึมผานของไอน้ํา ผานฟลม 
(water vapor permeance: WVTR) โดยวิธี ASTM (1996)  การตานทานแรงดึงขาด (tensile strength; TS) และการยืดตัว
(elongation; E) ของฟลมโดยวิธี ASTM (1989) และ Least Significant Difference (LSD) โดยใชโปรแกรม SAS (1991) 
ศึกษาผลของ biofilm และสารสกัดที่มีคุณสมบัติดีที่สุด ทางดานกายภาพ เคมี และจุลินทรีย ที่มีตอสมโอตัดแตงสด โดยนํา 
biofilm ผสมน้ํามันหอมระเหยทดสอบกับสมโอตัดแตงสด โดยบรรจุสมโอที่หอดวย biofilm ผสมน้ํามันหอมระเหยและวางบน 
ถาด polypropylene เปรียบเทียบกับชุดควบคุม อยางละ 6 ซ้ํา นําไปเก็บรักษาที่ 10°C RH 80% วิเคราะหวันที่ 1 (ทันทีหลังแช
ตูเย็น) 2  6  9  13 และ 16 วัน วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพไดแก สี โดย colorimeter, weight loss (ชั่งน้ําหนัก), 
firmness โดย texture analyzer, total soluble solid content ดวยเครื่อง digital refractometer และความเปนกรด โดยการ 
titrate ปริมาณเชื้อจุลินทรีย (ดวยอาหาร total plate count agar) รวมทั้ง sensory analysis ใชผูทดสอบผานการฝกฝนจํานวน 
10-15 คน ใหคะแนน 0-9 คะแนน และพัฒนาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑดวย 

 
ผลและวิจารณ  

จากการศึกษาพบวาฟลมแปงมันสําปะหลังที่เติมน้ํามันหอมระเหยจากมะนาว มะกรูด และสมโอที่สกัดโดยการตม
กล่ันและตัวทําละลายเอทานอล และปโตรเลียมอีเทอรมีคาการละลายสูงกวาฟลมที่ไมเติมน้ํามันหอมระเหย ขณะที่คา E  ที่
เติมน้ํามันหอมระเหยมีคาสูง และ TS มีคาต่ํากวาฟลมที่ไมเติมน้ํามันหอมระเหย (Figure 1) สวนคา WVTR  ของฟลมแปงมัน
สําปะหลังที่เติมน้ํามันหอมระเหย พบวาสูงกวาฟลมแปงมันสําปะหลังที่ไมเติมน้ํามันหอมระเหยเนื่องจากน้ํามันหอมระเหยที่
เติมลงไปจะไปชวยเพิ่มจํานวนพันธะไฮโดรเจน และเพิ่มระยะหางภายในโมเลกุล ทําใหคุณสมบัติการขวางกั้นของฟลมลดลง 
(ภูริสา, 2557) 

การทดสอบประสิทธิภาพของน้ํามันสารหอมระเหยจากพืช  3 ชนิด มะนาว มะกรูด และสมโอ สกัดโดยการตมกล่ัน
และตัวทําละลายเอทานอล และปโตรเลียมอีเทอร ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรียกอโรค  พบวาสามารถยับยั้งการ
เจริญของเชื้อ E. coli, S. aureus, B. cereus, L. mesenteroides, L. plantarum, S. cerevisiae ได เนื่องจากสารหอมระเหย
ตระกูลสม ซึ่งมีสาร terpenoid เปนองคประกอบ สามารถออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของจุลินทรียกอโรคได (Lanciotti et al., 
2004) แตไมสามารถยับยั้งเชื้อ Penicillium sp. บนฟลมได (Table 1) 

เมื่อนําฟลมแปงมันสําปะหลัง ที่เติมสารสกัดมะนาวดวยเอทานอล (CF-WLEtOH) และฟลมที่เติมสารสกัดสมโอดวย
ปโตรเลียมอีเทอร (CF-WPPT) มาใชหอสมโอพรอมบริโภค เก็บรักษาที่ 10°C, RH 80% ± 5 พบวาอัตราการสูญเสียน้ําหนัก
ของสมโอในวันที่ 16 ของการเก็บรักษา สมโอที่หอดวยฟลม 2 ชนิดมีอัตราการสูญเสียน้ําหนักต่ํากวาสมโอที่ไมไดหอฟลม อาจ 
เนื่องจากการหอสมโอทําใหมีการซึมผานไอน้ํา และกาซออกซิเจนต่ําจึงมีการสูญเสียน้ําหนักนอยกวาการไมไดหอฟลม (ภรัส 
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ภิญญาวัธน และคณะ, 2550; Chien และคณะ, 2007) การเปลี่ยนแปลงสี พบวาสมโอหอฟลม control มีคา L สูงกวาสมโอ 
CF-WLEtOH และสมโอ CF-WPPT ตามลําดับ  คา a พบวาสมโอ CF-WLEtOH มีคามากกวา สมโอหอฟลม control  และสม
โอ CF-WPPT โดยสมโอ CF-WLEtOH มีคา b ต่ํากวาสมโอ CF-WPPT และสมโอหอฟลม control สวนสมโอหอฟลม CF-
WPPT มีการสูญเสียน้ําต่ํากวาสมโอหอ ดวย CF-WLEtOH และ film control แตความแนนเนื้อ และปริมาณของแข็งที่ละลาย
ไดทั้งหมดไมตางกับสมโอที่หอดวย film control และไมพบปริมาณเชื้อจุลินทรียในสมโอที่หอดวยฟลมที่เติมน้ํามันหอมระเหย
ตลอด 16 วันของการเก็บรักษา สวนคะแนนความชอบโดยรวมปรากฎวาสมโอ CF-WLEtOH ไดคะแนนสูงไมแตกตางกับสมโอ
หอฟลม control แตสูงกวาสมโอ CF-WPPT 

 
สรุป  

ฟลมแปงมันสําปะหลัง ที่เติมสารสกัดมะนาวดวยเอทานอล (CF-WLEtOH) และที่เติมสารสกัดสมโอดวยปโตรเลียม
อีเทอร (CF-WPPT) มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรียกอโรค และเมื่อนํามาหอสมโอพรอมบริโภค เก็บ
รักษาที่ 10°C, RH 80% ± 5 สามารถยืดอายุการเก็บรักษาสมโอระหวางการเก็บรักษาไดโดยไมมีผลกระทบตอคุณภาพของสม
โอเมื่อเปรียบเทียบกับสมโอที่หอดวย film control 
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Plan Method B. cereus 
(mm.) 

S. aureus 
(mm.) 

L. mesenteroides 
(mm.) 

L. plantarum 
(mm.) 

E.coli 
 (mm.) 

S.cerevisiae 
(mm.) 

Penicillium sp. 
(mm.) 

Petroleum 
ether 6.5000c 6.5000cd 6.0000d 0.0000b 6.6667d 7.8333a 0 

Ethanol 8.1667a 8.3333ab 8.3333a 0.0000b 8.3333a 6.6667a 0 
Citrus 

aurantifolia 
Distillation 6.6667bc 6.1667d 7.0000bc 0.0000b 6.6667d 4.3333b 0 
Petroleum 

ether 
7.3333b 6.6667cd 6.6667c 0.0000b 7.0000cd 6.6667d 0 

Ethanol 6.6667bc 7.0000c 7.3333b 0.0000b 7.1667bcd 8.3333a 0 
Citrus 

aurantifolia 
Distillation 0.0000d 6.6667cd 6.1667d 0.0000b 6.6667d 6.6667d 0 
Petroleum 

ether 
8.6667a 8.8333a 8.6667a 6.83333a 7.6667b 7.0000cd 0 

Ethanol 6.6667b 8.0000b 7.0000bc 0.0000b 7.5000bc 7.1667bcd 0 

Citrus 
Maxima 

 
Distillation 6.8333bc 6.8333cd 6.8333c 0.0000b 7.0000cd 6.6667d 0 
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Figure 1  Effects of cassava starch film on solubility (a), elongation (b), tensile strength (c), and 

Table 1  Antimicrobial activity of citrus against the microbials tested based on disc diffusion 

Figure 2 Effects of cassava starch film on color L, a, b (a), weight-loss (b), firmness (c), and total 

a-d Different superscripts in the same column indicated that means were significantly different (p)<0.01 
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การคัดเลอืก Bacillus spp. ที่ผลิตเอนไซมโปรติเอส อะไมเลสและไลเปสจากดนิ 
Screening of Proteolytic Amylolytic and Lipolytic Bacillus spp. Isolated from Soil  

 
จักรพันธ สุวรรณพิมพ1 และ สุพรรนี แกนสาร อะโอกิ2  

Suwannapim, J.1 and Aoki, S. K.2 
 

Abstract 
 The Bacillus spp. were isolated from soil samples throughout the solid waste area in Ubon Ratchathani 
incubated at 30°C for 3 days. Eighty-six isolates bacterial were obtained. Nine bacterial stain were identified and 
designated as Bacillus spp. isolate 1 to 9. The selected Bacillus spp. were screened for protease, amylase and 
lipase production on three different selective media such as skim milk agar, starch agar and tributyrin agar, 
respectively at 30°C and 45°C incubation for 24 h. The ratio of the hydrolysis zone to the colony diameter of 
Bacillus spp. on the selective medium was measured.  The results revealed that Bacillus sp. isolate3 growth on 
skim milk agar medium at 30°C and 45°C incubation was found to be the highest in diameter of clear zone around 
colonies at 13.0 and 15.0 mm, respectively. And also had the highest amylase production on the starch agar 
medium with diameter of clear zone as 5.0 and 6.0 mm,  respectively.  And showed the highest lipase production 
with the clear zone  around colonies at 5.0 mm at 45°C. In this study showed that Bacillus sp. isolate3 had the 
best  for protease amylase and lipase production at  45°C and provided attractive possibilities for further study. 
Keywords : Bacillus spp., protease, amylase, lipase  
 

บทคัดยอ 
 ทําการคัดแยกแบคทีเรียสกุล Bacillus spp. จากตัวอยางดินในพื้นที่ทิ้งขยะ จังหวัดอุบลราชธานี บนอาหาร NA บมที่
อุณหภูมิ 30°C เปนเวลา 3 วัน คัดแยกแบคทีเรียได 86 ไอโซเลต จําแนกและระบุชนิดแบคทีเรียสกุล Bacillus spp.ได 9 ชนิด 
(ไอโซเลต 1-9) เมื่อทดสอบสมบัติในการผลิตเอนไซมโปรติเอส อะไมเลสและไลเปส โดยเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียที่คัดแยกไดบน
อาหารจําเพาะสูตร Skim milk agar, Starch agar และ Tributyrin agar บมที่อุณหภูมิ  30 และ 45°C เปนเวลา 24 ชั่วโมง 
ตรวจสอบการทํางานของเอนไซมจากวงใสที่ปรากฏ ทําการวัดเสนผานศูนยกลางวงใส พบวา ที่อุณหภูมิ  30 และ 45°C 
Bacillus sp. isolate3 ที่เจริญบนอาหาร Skim milk agar เกิดวงใสวัดความยาวเสนผานศูนยกลางเฉลี่ยได 13.0 และ 15.0 
มิลลิเมตร ตามลําดับ และที่เจริญบนอาหาร Starch agar ทั้งที่อุณหภูมิ 30 และ 45°C วัดได 5.0 และ 6.0 มิลลิเมตร 
ตามลําดับ  และบนอาหาร Tributyrin agar วัดได  5.0 มิลลิเมตร ที่อุณหภูมิ  45°C  แสดงวา  Bacillus sp. isolate3  สามารถ
ผลิตเอนไซม โปรติเอส อะไมเลสและไลเปสไดดีที่สุดที่อุณหภูมิ  45°C เหมาะสมตอการนําไปศึกษาตอไป 
คําสําคัญ :  บาซิลลัส  โปรติเอส  อะไมเลส  ไลเปส   

 
คํานํา 

  แบคทีเรียสกุล Bacillus spp. คัดแยกไดจากแหลงธรรมชาติ เจริญไดดีที่อุณหภูมิสูง มีความสําคัญหลายดาน  
โดยเฉพาะการผลิตเอนไซมของ Bacillus spp. นํามาใชทั้งในทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม เภสัชกรรมและทางการแพทย    
แบคทีเรียสกุล Bacillus spp. ผลิตเอนไซมไดหลายชนิด เชน อะไมเลส (amylase) สวนใหญเปนเอนไซมที่ถูกขับออกมา
ภายนอกเซลล  (extracellular enzyme) เปนเอนไซมที่ยอยโพลีแซคคาไรด (polysaccharide) แปง (strach) และไกลโคเจน 
(glycogen)  มีความสําคัญในระดับอุตสาหกรรมหลายประเภท  อะไมเลสที่ผลิตจากแบคทีเรียสกุลบาซิลลัส  มีสมบัติในการ
ทนความรอนไดดีกวาที่ผลิตจากเชื้อรา  เอนไซมโปรติเอส (protease)  เปนเอนไซมกลุมใหญทําหนาที่ในการตัดพันธะเปปไทด  
ดังนั้นจึงมีบทบาทสําคัญอยางมากในสิ่งมีชีวิต  โดยเฉพาะในการตัดเปลี่ยนโปรตีนและเอนไซมตัวอื่นๆ เพื่อทําหนาที่ตางๆ  ใน
                                                           
1 สาขาวทิยาศาสตรศึกษา  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี               
1 Division of Science Education, Faculty of Science, Ubon Ratchathani Rajabhat University               
2 สาขาชีววิทยา  คณะวทิยาศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี

2 Division of Biology, Faculty of Science, Ubon Ratchathani Rajabhat University 
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การดํารงอยูอยางสมดุล ไลเปส (lipase) เปนเอนไซมที่จัดอยูในกลุมไฮโดรเลส (hydrolase) ทําหนาที่เรงปฏิกิริยาการยอย
สลายน้ํามันและไขมัน  ไดผลิตภัณฑเปนกรดไขมันและกลีเซอรอล เปนตน (สมศักดิ์, 2550) ทั้งนี้ระดับเอนไซมที่แบคทีเรีย 
Bacillus spp. ผลิตไดนั้น ขึ้นกับแหลงคารบอน (C) และไนโตรเจน (N) ที่แตกตางกัน การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อทําการคัด
แยกแบคทีเรียสกุล Bacillus spp. จากดินในพื้นที่ทิ้งขยะครัวเรือน ซึ่งเปนแหลงที่มีสารอาหารของจุลินทรียปริมาณมากแหง
หนึ่ง และทําการตรวจสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่คัดแยกไดในการผลิตเอนไซมโปรติเอส อะไมเลสและ ไลเปส 

 

อุปกรณและวิธีการ 
  ขั้นที่ 1 การคัดแยกและจําแนกแบคทีเรีย 
  ทําการสุมเก็บตัวอยางดินในพื้นที่ทิ้งขยะจากครัวเรือน  จังหวัดอุบลราชธานี  มาคัดแยกเชื้อแบคทีเรียดวยวิธี Dilution 
plate  ใชอาหารสูตร Nutrient agar (NA) บมที่อุณหภูมิ 30°C เปนเวลา 3 วัน และ subculture จนไดเชื้อแบคทีเรียบริสุทธิ์ 
ตรวจสอบลักษณะโคโลนี (colony morphology) ดวยการยอมสีแกรมใชเทคนิค differential stain  ศึกษาลักษณะโครงสราง
แบคทีเรียภายใตกลองจุลทรรศน  และทดสอบสมบัติทางชีวเคมี (การสรางเอนโดสปอร การเคลื่อนที่ของแบคทีเรียและ 
catalase test) ตรวจสอบสมบัติและระบุชนิดโดยเปรียบเทียบกับเอกสารอางอิง (Sneath et.al., 1986)  
  ขั้นที่ 2 การตรวจสอบประสิทธิภาพเอนไซมโปรติเอส อะไมเลสและไลเปส 
  ทดสอบประสิทธิภาพเอนไซมโปรติเอสและไลเปสบนอาหารจําเพาะสูตร  Skim milk agar  และ Tributyrin agar  
ตามลําดับ  โดยเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียที่คัดแยกไดบนอาหาร  บมที่อุณหภูมิ 30 และ 45°C เปนเวลา  24 ชั่วโมง เปรียบเทียบ
การทํางานของเอนไซม โดยวัดเสนผานศูนยกลาง(Ø) ของวงใสที่ปรากฏบนผิวหนาอาหาร สวนการทดสอบประสิทธิภาพของ
เอนไซมอะไมเลส โดยเพาะเลี้ยงแบคทีเรียที่คัดแยกไดในอาหารเหลวสูตร Nutrient broth (NB) เขยาที่ความเร็ว 150 รอบตอ
นาที บมที่อุณหภูมิ 30°C   24 ชั่วโมง จากนั้นนําไปปนตกตะกอนดวยเครื่องหมุนเหวี่ยงความเร็ว 6,000 รอบตอนาที เปนเวลา 
10 นาที เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อสูตร Starch agar  เมื่ออาหารแข็งตัวใชตัวเจาะเบอร 1  เจาะอาหารวุนใหเกิดเปนหลุมขนาด Ø 
0.5 ซม. จากนั้นดูดสวนใส (supernatant) ใสลงในหลุมๆ ละ 20 ไมโครลิตร บมที่อุณหภูมิ 30 และ 45°C  เปนเวลา 16  ชั่วโมง 
จากนั้นใชสารละลาย Lugol’s iodine  เทลงไปใหทวมผิวหนาของอาหาร ตั้งทิ้งไว  10  นาที  ที่อุณหภูมิหอง เทสารละลายออก 
สังเกตและบันทึกผล โดยวัดความยาว Ø ของวงใสที่ปรากฏบนอาหารเลี้ยงเชื้อ 
 

ผล 
  ผลการคัดแยกและจําแนกแบคทีเรีย  
 คัดแยกเชื้อแบคทีเรียจากตัวอยางดินไดทั้งหมด 86 ไอโซเลต ผลการศึกษาลักษณะโครงสรางแบคทีเรีย ดวยการยอม
สีแกรม และทดสอบสมบัติทางชีวเคมี การเคลื่อนที่ การสรางเอนโดสปอร การสรางเอนไซม catalase พบวา แบคทีเรียที่คัด
แยกไดมีรูปรางแบบทอน (rod shape) ยอมติดสีแดงของ safranin จัดเปนแบคทีเรียชนิดแกรมลบ แสดงลักษณะเคลื่อนที่ได 
สรางเอนโดสปอรและสรางเอนไซม catalase ได ดังแสดงผลใน Table 2 เมื่อเปรียบเทียบสมบัติที่ตรวจสอบกับเอกสารอางอิง 
สามารถจําแนกแบคทีเรียได 9 ชนิด และระบุไดวาจัดอยูในสกุล  Bacillus spp.    
  ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเอนไซมโปรติเอส  ไลเปส และอะไมเลส 
  จากการทดสอบกิจกรรมเอนไซมโปรติเอส  โดยเลี้ยงบนอาหารสังเคราะหสูตร  Skim milk agar ที่อุณหภูมิ 30°C และ
วัดความยาว Ø กลางของวงใส  พบวา Bacillus sp. isolate3  isolate6  และ isolate9  สามารถสรางเอนไซมโปรติเอสไดดี
ที่สุด  วัด Ø วงใสได  13.0  11.0 และ 11.0 มม. ตามลําดับ  และที่อุณหภูมิ 45°C ความยาว Ø กลางของวงใสวัดได 15.0 10.0 
และ 10.0  มม.ตามลําดับ เมื่อทดสอบกิจกรรมเอนไซมอะไมเลส โดยเลี้ยงบนอาหารสูตร  Starch agar plate  ดวยเทคนิค 
Lugol’s iodine test  พบวา Bacillus sp. isolate3  สามารถสรางเอนไซมอะไมเลสได ทั้งที่อุณหภูมิ 30 และ 45°C วัดความ
ยาว Ø วงใสได 5.0 และ 6.0  มม. ตามลําดับ  เมื่อทดสอบกิจกรรมเอนไซมไลเปส  โดยเลี้ยงแบคทีเรียบนอาหารสูตร  
Tributyrin  agar  พบวา Bacillus sp. Isolate3  สามารถสรางเอนไซมไลเปสได ทั้งที่อุณหภูมิ 30 และ 45°C วัด Ø ของวงใสได  
5.0 มม. เทากัน (Table 1) 
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Table 1 เปรียบเทียบ Bacillus spp. 9 ชนิด ที่คัดแยกไดในการผลิตเอนไซมโปรติเอส  อะไมเลสและไลเปส  โดยวัดความ  
          ยาว Ø  วงใส (มม.)  ที่  อุณหภูมิ 30  และ 45°C 
 

ความยาว Ø  วงใส (มม.)  30°C ความยาว Ø  วงใส (มม.)  45°C 
Bacillus spp. 
ที่คัดแยกได Skim milk 

agar 
Starch 
agar 

Tributyrin 
agar 

Skim milk 
agar 

Starch 
agar 

Tributyrin 
agar 

Isolate1 
10.0 3.0 3.0 11.0 4.0 1.0 

Isolate2 9.0 - 2.0 9.0 1.0 2.0 
Isolate3 13.0 5.0 5.0 15.0 6.0 5.0 
Isolate4 2.0 - 3.0 3.0 1.0 2.0 
Isolate5 6.0 2.0 4.0 5.0 - 2.0 
Isolate6 11.0 4.0 3.0 10.0 5.0 2.0 
Isolate7 5.0 4.0 1.0 4.0 4.0 1.0 
Isolate8 6.0 1.0 6.0 7.0 - 3.0 
Isolate9 11.0 2.0 2.0 10.0 3.0 1.0 

 

  *  คาเฉลี่ยความยาว  Ø  วงใส 3 ซํ้า 
 
 

Table 2 สมบัติทางชีวเคมีของแบคทีเรีย Bacillus จํานวน 9 ชนิดที่คัดแยกได 
 

Characteristics Bacillus sp. 
Isolate1 

Bacillus sp. 
Isolate2 

Bacillus sp. 
Isolate3 

Bacillus sp. 
Isolate4 

Bacillus sp. 
Isolate5 

Bacillus sp. 
Isolate6 

Bacillus sp. 
Isolate7 

Bacillus sp. 
Isolate8 

Bacillus sp. 
Isolate9 

Shape Rod Rod Rod Rod Rod Rod Rod Rod Rod 
Gram’s staining G - G - G - G - G - G - G - G - G - 
Spore staining - - + - - + - - + 

Motility test + + + + + + + + + 
Catalase reaction + + + + + + + + + 
 Symbols  :  +, 90% or more of the strains are positive;  -, 90%  or more of the strains are negative. 

 
วิจารณผล 

  การคัดแยกและจําแนกแบคทีเรียสกุล Bacillus  spp. จากตัวอยางดินในพื้นที่ทิ้งขยะครัวเรือนนั้น ผลการตรวจสอบ
ลักษณะโครงสรางแบคทีเรียที่เจริญบนอาหารจําเพาะ NA  โดยสังเกตลักษณะโคโลนีและโครงสรางเซลลภายใตกลอง
จุลทรรศน  เชน สีของโคโลนี  ขอบของโคโลนี  การเจริญบนผิวอาหาร   รูปราง   การเคลื่อนที่   รวมกับการตรวจสอบสมบัติทาง
ชีวเคมี  คือ  การติดสียอม  การสรางสปอร  การสรางเอนไซม catalase   พบวาแบคทีเรียที่คัดแยกไดทั้ง  9 ชนิดนั้น จัดอยูใน
สกุล Bacillus  spp.  เชนเดียวกับรายงานของ  สมใจ และคณะ (2541) รายงานวาจากการคัดเลือกจุลินทรียจากดินเพื่อใชผลิต
เอนไซมอะไมเลส โปรติเอสและไลเปสพบวา แบคทีเรียที่คัดแยกไดทั้งหมดนั้นจัดอยูในสกุล Bacillus spp. แบคทีเรียสกุล 
Bacillus  spp. สวนมากมีศักยภาพสูงในการผลิตเอนไซมโปรติเอส ตางกันที่สายพันธุ Bacillus  spp.  เทานั้น นอกจากนั้นยัง
สามารถผลิตเอนไซมยอยไขมัน (fat) หรือสารประกอบอนุพันธ (derivative compound) อื่นได (Ponmurugan, 2007) 
Bacillus  sp.isolate3  ในจํานวน 9 ชนิดที่คัดแยกไดสามารถผลิตเอนไซมโปรติเอสไดดีที่สุด รองลงมาคือ อะไมเลสและไลเปส 
ที่อุณหภูมิ 30 และ 45°C แสดงวา Bacillus sp.isolate 3 สามารถผลิตเอนไซมโปรติเอส อะไมเลสและไลเปสได เมื่ออุณหภูมิ
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สูงขึ้น ที่อุณหภูมิ 60°C พบวา Bacillus sp. Isolate3 ไมสามารถเจริญได  อยางไรก็ตาม Bacillus sp. Isolate3 นับวามีสมบัติ
เหมาะสมในการคัดเลือกมาทําการศึกษาตอไป 

 
สรุป  

  จากการคัดแยกและจําแนกแบคทีเรียจากดินในพื้นที่ทิ้งขยะครัวเรือน คัดแยกแบคทีเรียได 86 ไอโซเลต จําแนกได  9 
ชนิด จัดอยูในสกุล Bacillus spp. และจากการตรวจสอบสมบัติการผลิตเอนไซมโปรติเอส อะไมเลสและไลเปสในเชิงคุณภาพ
พบวา Bacillus sp. Isolate3 สามารถผลิตเอนไซมทั้ง 3 ชนดิไดดีที่สุดที่อุณหภูมิ 30 และ 45°C  
 

คําขอบคุณ 
  ขอขอบคุณคณาจารยสาขาวิทยาศาสตรศึกษา และวาที่ ร.ต.จาตุรงค จงจีน ผูชวยปฏิบัติงานวิจัยในโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ที่ไดใหคําปรึกษา  แนะนํา  ตลอดจนแกปญหา
ในการศึกษาวิจัย 
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ผลของอัตราสวนขาวตอน้าํในการหุงตอคุณภาพขาวนึง่หุงสุก 
Effect of Ratio of Rice to Water in Cooking on Quality of Cooked Parboiled Rice  

 
            กานตญาพันธ  นนัทะวชิยั1 และ ไพศาล  วุฒิจํานง1  

Nuntawichai, K.1 and Wuttijumnong, P.1 
 
Abstract 

 Quality of parboiled rice from 2 companies (company 1: Chainat and company 2: Suphanburi)   color (L*  
a*  b*), water activity,  moisture content, protein content, amylose content, water absorption and alkali spreading 
value  was determined. The results showed that color (L*  a*  b*), water activity, moisture content, protein content, 
amylose content and water absorption were not significantly different (p > 0.05),  whereas alkali spreading value 
was significantly different (p<0.05) between 2 companies. Alkali spreading value was  related to  gelatinization 
characteristic of rice. For the effect of ratio of rice to water in cooking on quality of cooked parboiled rice the result 
indicated that increasing water resulted in decreasing in b* value which meant lighter yellow color (p<0.05). 
According to the sensory test, the ratio of rice to water in cooking at 1:3.0 produce the cooked parboiled rice with 
highest liking score in terms of flavor,  stickiness, glossy, hardness and overall (p<0.05).  
Keywords : parboiled rice,  water activity, amylose content, gelatinization    

 
บทคัดยอ 

 การศึกษาคุณภาพของขาวนึ่งจากบริษัทผูผลิตขาวนึ่ง  2  บริษัท  (บริษัทในจังหวัดชัยนาท  และ สุพรรณบุรี) ใน
คุณลักษณะคาสี (L*  a*  b*) วอเตอรแอคติวิตี้  ความชื้น ของขาวสารนึ่ง  ปริมาณโปรตีน  ปริมาณอะมัยโลส  ปริมาณการดูด
ซับน้ําและการสลายเมล็ดขาวในดางพบวา  มีคุณภาพไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05)  ในคาสี L*  a*  b* วอเตอรแอคติวิตี้ 
ความชื้น ของขาวสารนึ่ง  ปริมาณโปรตีน  ปริมาณอะมัยโลส  และปริมาณการดูดซับน้ํา    ยกเวนคาการสลายเมล็ดในดางของ
บริษัทที่ 2 ที่มีคาสูงกวาบริษัทที่1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p<0.05) ซึ่งคานี้แสดงถึงลักษณะการเกิดเจลาติไนซและความ
ยากงายในการหุงสุกของขาว  เมื่อนําขาวมาหุงสุกดวยอัตราสวนน้ําที่แตกตางกันพบวา  การเพิ่มปริมาณของน้ําที่ใชในการหุง
มากขึ้น ทําใหคาสี b*  ลดลงซึ่งเปนคาที่แสดงวาเมล็ดขาวมีสีเหลืองออนลง (p<0.05) สงผลตอความชอบของผูบริโภคที่ให
คะแนนความชอบมากขึ้นเห็นไดจากผลการทดลองทางประสาทสัมผัสที่วา การหุงสุกขาวนึ่งดวยอัตราสวนขาวตอน้ํา 1:3.0 
ผูบริโภคใหการยอมรับดานกลิ่น  ความเหนียว ความเลื่อมมัน  ความแข็งของขาวสุก  และความชอบรวมมากที่สุด (p<0.05)  
คําสําคัญ : ขาวนึ่ง  วอเตอรแอคติวิตี้   ปริมาณอะมัยโลส   เจลาติไนซ       
 

คํานํา 
 ขาวนึ่งเปนขาวเปลือกที่ผานการทําใหสุกดวยกระบวนการใหความรอนชื้นในระหวางการทําขาวนึ่งเมล็ดขาวจะถูก
เปล่ียนสมบัติทางกายภาพทําใหแปงเกิดการเจลาติไนซ  เนื่องจากไดรับความรอนจากน้ําที่ใชแชสงผลใหปริมาณขาวเต็มเมล็ด
เพิ่มขึ้น และลดการสูญเสียคุณคาอาหารระหวางขัดสีและหุงตม (Rao,  1986) ทําใหมีการนําขาวนึ่งมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
ใหม หรือนํามาดัดแปลงเปนแปงขาวทดแทนในผลิตภัณฑตางๆ  เชน ขาวนึ่งพรอมบริโภค ขาวนึ่งหุงสุกแชเยือกแข็ง แสดงให
เห็นวาขาวนึ่งสามารถนํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑอื่นๆ ไดอีก ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงศึกษาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพขาวนึ่ง  เพื่อใหเปนผลิตภัณฑใหมที่ตรงตามความตองการของตลาด (กระทรวงพาณิชย, 2548) โดยเบื้องตนนี้
ทําการศึกษาคุณภาพของขาวนึ่งจากบริษัทผูผลิตขาวนึ่ง  2  บริษัท ในดาน คาวอเตอรแอคติวิตี้  ความชื้น คาสีของขาวสารนึ่ง  
ปริมาณโปรตีน  ปริมาณอะมัยโลส  ปริมาณการดูดซับน้ํา การสลายเมล็ดขาวในดาง  และหาอัตราสวนขาวตอน้ําที่เหมาะสม
ในการหุงตมขาวนึ่ง   
      

                                                           
1 ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร จตจุักร กรุงเทพฯ 10900 
1 Department of Product Development, Faculty of Agro-industry, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900 
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อุปกรณและวิธีการ 
นําขาวนึ่งที่ไดจากบริษัทผูผลิตขาวนึ่ง 2 บริษัท (พันธุชัยนาท และพันธุสุพรรณบุรี)  ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มา

ทําความสะอาด แลวนํามาวิเคราะหคุณภาพในดานตางๆ  คือ  สี คาวอเตอรแอคติวิตี้  ความชื้น  ปริมาณโปรตีน  ปริมาณอะ
มัยโลส  ปริมาณการดูดซับน้ํา  การสลายเมล็ดขาวในดาง วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) 
นําตัวอยางขาวนึ่งที่ไดจาก 2 บริษัท มาหุงสุกโดยใชอัตราสวนขาวตอน้ํา คือ 1:2.0  1:2.5  1:3.0  ดวยหมอหุงขาวอัตโนมัติ  
ทั้งหมด 3  ครั้ง  ตามวิธีของน้ําฝน  (2548) ตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ  พรอมทั้งหาอัตราการยืดตัวของเมล็ดขาวสุก 
(elongation)  ความแข็งของขาวสุก (hardness) และทดสอบทางประสาทสัมผัส 

 
ผลและวิจารณ 

1.  การศึกษาคุณภาพของขาวนึ่งจากบริษัทผูผลิตขาวนึ่ง  2  บริษัทกอนหุงตม 
จากการทดลองเบื้องตนพบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ยกเวนคาการสลายเมล็ดในดางของบริษัท 2 ที่มีคาสูง

กวาบริษัท 1 แสดงถึงลักษณะการเกิดเจลาติไนซและความยากงายในการหุงสุกของขาว (Little et al., 1958; Juliano, 1982) 
ดังแสดงใน Table 1  
Table 1  ผลการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีดานปริมาณโปรตีน อะมัยโลส การดูดซับน้ํา และการสลายเมล็ดขาวในดาง 
รายการวิเคราะห/ ตัวอยาง
วิเคราะห 

ปริมาณ 
โปรตีน ns 

ปริมาณ 
อะมัยโลส ns 

ปริมาณการ 
ดูดซับน้ํา ns 

การสลายเมล็ด
ขาวในดาง 

พันธุชัยนาท (บริษัท 1)  8.16± 0.30 25.33±0.03  69.94±0.21  5.16±0.02 b 
พันธุสุพรรณบุรี (บริษัท 2) 8.23±0.25 24.86±0.02 69.11±0.11  6.36±0.03a 

ns  =  ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p > 0.05),  a,b    =   ตัวอักษรที่ตางกันในแนวตั้งบอกความแตกตางกันทางสถิติ (p < 0.05) 
 
2.  การศึกษาอัตราสวนขาวตอน้ําที่เหมาะสมในการหุงขาวนึ่ง   

นําตัวอยางขาวนึ่งที่ไดจาก 2 พันธุ มาหุงโดยใชอัตราสวนขาวตอน้ํา คือ 1:2.0  1:2.5  1:3.0  โดยหมอหุงขาว
อัตโนมัติ  3  ครั้ง  ตามวิธีของน้ําฝน (2548) ตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
 

2.1 คาสี  อัตราการยืดตัวของเมล็ดขาวสุก และความแข็งของขาวสุก   
การตรวจสอบคาสี  L*  a*  b*  พบวา  การหุงขาวนึ่งดวยอัตราสวนของน้ําที่แตกตางกันสงผลตอลักษณะสีของขาวนึ่ง  

โดยเฉพาะคา b*  จะเห็นไดวาเมื่อเพิ่มปริมาณของน้ําที่ใชในการหุงมากขึ้น จะทําใหคา b* ลดลงซึ่งเปนคาที่แสดงวาเม็ดขาวมีสี
เหลืองนอยลง อาจเปนไปไดวาปริมาณน้ําที่เพิ่มขึ้นในการหุงมีผลตอการละลายสารสีในเม็ดขาวนึ่ง ซึ่งขาวของบริษัท 1 ที่หุง
ดวยอัตราสวนขาวตอน้ําทั้ง 3  อัตราสวนใหผลการทดลองไมแตกตางกัน เชนเดียวกับบริษัท 2 แตอยางไรก็ตามเมื่อ
เปรียบเทียบขาวบริษัท 1  ที่หุงโดยอัตราสวนขาวตอน้ําที่ 1:3.00 และบริษัท 2 ที่หุงโดยอัตราสวนขาวตอน้ําที่ 1:2.50 พบวามี
ความแตกตางกันทางสถิติ (Table 2) สวนคา a* ของขาวจากบริษัท 1 ที่อัตราสวนขาวตอน้ํา 1:3.00 และ 1:50 แตกตางจาก 
บริษัท 2 ที่อัตราสวนขาวตอน้ํา 1:2.50 และ 1:2.00 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ตามลําดับ ซึ่งคา a* นี้เปนคาที่
รายงานถึงการเปลี่ยนแปลงสีในชวงสีเขียวถึงสีแดง แตเนื่องจากขาวนึ่งมีลักษณะสีเหลือง ดังนั้นการรายงานผลของขาวนึ่งจะ
ใหความสําคัญตอการรายงานผลเปนคา  L*  b* เปนสําคัญ  สําหรับอัตราการยืดตัวของเมล็ดขาวสุก จะเห็นไดวาการเพิ่ม
ปริมาณน้ําทําใหอัตราการยืดตัวของเมล็ดขาวสุกเพิ่มขึ้นดวยเชนกันเชนเดียวกับความแข็งของขาวสุกที่ผานการหุงดวย
อัตราสวนของน้ําที่แตกตางกันพบวา เมื่อปริมาณน้ําในการหุงขาวนึ่งมากขึ้นทําใหความแข็งของขาวสุกมีคาลดลงตามปริมาณ
น้ําที่เพิ่มขึ้น   ที่เปนดังนั้นเนื่องจากในกระบวนการหุงขาวมีการขยายตัวทั้งตามความยาวและเสนรอบวง ทําใหขาวมีลักษณะ
ยาวและใหญขึ้น ซึ่งคุณลักษณะนี้เปนคุณลักษณะพิเศษที่ชวยเสริมใหขาวสุกขยายปริมาตร และมีความแข็งนอยลง (งามชื่น  
และคณะ, 2537) และยังมีรายงานวาขาวที่ผานกระบวนการนึ่งแลวมีการขยายตัวของขาวสุกเพิ่มขึ้น (Juliano และ Perez, 
1984) นอกจากนี้แลวความแข็งของขาวสุกยังมีความสัมพันธกับคุณภาพดานตางๆ ของขาว ไดแก ปริมาณโปรตีน  อะมัยโลส  
พันธุขาว  อายุการเก็บเกี่ยวขาว (Juliano  et al., 1965; Champagne  et al., 1998)   และเมื่อทําการเปรียบเทียบขาวนึ่งจาก
ทั้ง 2 บริษัทพบวา ใหผลสอดคลองไปในทางเดียวกัน ดังแสดงในTable 2 
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 Table 2  เปรียบเทียบลักษณะสี  อัตราการยืดตัวของเมล็ดขาวสุก และความแข็งของขาวสุกของขาว 2 พันธุ  เมื่อหุงดวยน้ําที่มี 
 อัตราสวนแตกตางกัน 
ตัวอยาง
วิเคราะห 

อัตราสวน 
ขาวตอน้ํา L* a* b* 

อัตราการยืดตัว 
ของเมล็ดขาวสุก 

ความแข็งของขาว
สุก  (นิวตัน; N) 

1: 2.00 75.76±0.23ab 1.33±0.20b 10.56±0.22ab 1.50±0.02e 189.14±0.71a 
1: 2.50 76.37±0.22ab 1.45±0.20a 10.12±0.24ab 1.53±0.01 cd 166.36±0.77b 

พันธุชัยนาท  
(บริษัท 1) 

1: 3.00 76.67±0.21a 1.55±0.21a 9.64±0.23b 1.55±0.03ab 155.91±0.85d 
1: 2.00 75.66±0.18b 1.13±0.23c 10.73±0.24ab 1.51±0.02de 190.76±0.81a 
1: 2.50 75.60±0.20b  1.21±0.25bc 11.37±0.26a 1.54±0.02 bc 161.88±0.84c 

พันธุ
สุพรรณบุรี  
(บริษัท 2) 1: 3.00 75.95± 0.17ab 1.48±0.22a 10.66± 0.23ab 1.56±0.01a 158.27±0.93d 

a,b,c    =   ตัวอักษรที่ตางกันในแนวตั้งบอกความแตกตางกันทางสถิติ (p < 0.05) 
 

2.2 การทดสอบทางประสาทสัมผัส   
ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสกับผูบริโภคกลุมเปาหมายแบบ 9 pointed hedonic scale จํานวน 30 คนพบวา  

ผูบริโภคใหคะแนนความชอบไปในทิศทางเดียวกันในทุกลักษณะที่ทําการทดสอบ  โดยพบวา เมื่อปริมาณน้ําที่ใชในการหุงตม
มากขึ้นผูผูบริโภคใหคะแนนความชอบมากขึ้นเชนกัน  โดยดานสี  มีคะแนนความชอบระหวาง 5.8-6.4 คะแนน ซึ่งบอกถึง
ความชอบเล็กนอย   สอดคลองกับคะแนนการยอมรับดานกลิ่นมีคะแนนความชอบระหวาง 4.8-6.2 คะแนน บอกถึงความชอบ
เล็กนอยโดยทุกการทดลองไมมีความแตกตางกัน  สําหรับความเหนียวและความเลื่อมมัน  มีคาระหวาง 5.2-6.3 และ 5.0-6.5 
คะแนน บอกถึงความชอบเล็กนอย  สําหรับความแข็งของขาวสุกพบวา ผูบริโภคใหการยอมรับขาวที่หุงดวยปริมาณน้ําที่สูงสุด
ในการหุงตม  โดยมีคะแนนความชอบระหวาง 5.1-6.0 คะแนน  เชนเดียวกับความชอบรวมผูบริโภคใหการยอมรับขาวที่หุงดวย
ปริมาณน้ําที่สูงสุดในการหุงตมที่คะแนน 5.2-6.3 คะแนน  ดังแสดงใน Table 3 
  
Table 3  เปรียบเทียบขอมูลดานประสาทสัมผัสของขาวสุก 2 พันธุ เมือ่หุงดวยน้ําที่มีอัตราสวนแตกตางกัน 
  ตัวอยาง
วิเคราะห 

อัตราสวน 
ขาวตอน้ํา สี (color) กลิ่น (flavor) 

ความเหนียว
(stickiness) 

ความเลื่อม
มัน(glossy) 

ความแข็ง
(hardness) 

ความชอบ
รวม(overall) 

1: 2.00   5.6±0.3c 4.8± 0.5b  5.2 ±0.4b 5.0± 0.2d 4.1± 0.3c 5.2± 0.1b 
1: 2.50   5.7±0.2bc 5.2±0.2ab 6.2± 0.1a 5.3± 0.1cd 5.3± 0.2ab 5.6± 0.1b 

พันธุชัยนาท  
(บริษัท 1) 

 1: 3.00   6.4±0.3ab 5.9± 0.1ab 6.3± 0.2a 5.4± 0.2cd 5.9± 0.2a 6.3± 0.2a  
1: 2.00   5.5±0.1c 5.2± 0.6ab 5.2± 0.1b 5.5± 0.2c 4.4± 0.1c 5.7±0.2b 
1: 2.50   5.8±0.3abc 5.7± 0.2ab 5.2± 0.2b 6.0± 0.2b 5.1± 0.1b 6.2±0.2a 

พันธุสุพรรณบุรี  
(บริษัท 2) 

 1: 3.00   6.4±0.3a 6.2± 0.2a 5.5± 0.3ab 6.5±0.2a 6.0±0.1 a 6.3±0.3a 
a,b,c    =   ตัวอักษรที่ตางกันในแนวตั้งบอกความแตกตางกันทางสถิติ (p < 0.05)   

 
สรุป 

จากการศึกษาคุณภาพเบื้องตนนี้ของขาวนึ่งทั้ง 2 บริษัท (บริษัทในจังหวัดชัยนาท และ สุพรรณบุรี) ทางกายภาพ เคมี 
และทางประสาทสัมผัส ไดแก ปริมาณโปรตีน  อะมัยโลส การดูดซับน้ํา  และการยืดตัวของเมล็ดขาวสุก มีคุณภาพไมแตกตาง
กันทางสถิติ  ยกเวนคาการสลายเมล็ดในดางของบริษัทที่ 2 ที่มีคาสูงกวาบริษัทที่ 1 ซึ่งคานี้แสดงถึงลักษณะของการเกิดเจลาติ
ไนซและความยากงายในการหุงสุกของขาว  อันเปนผลสืบเนื่องจากการะบวนการผลิตขาวนึ่งที่แตกตางกัน นอกจากนี้ยังพบวา
คุณภาพทางกายภาพ เคมี  สงผลตอคุณภาพของขาวสุกดวย แตอยางไรก็ตามเมื่อนําขาวมาทําการหุงสุกดวยอัตราสวนน้ําที่
แตกตางกันพบวา  การเพิ่มปริมาณของน้ําที่ใชในการหุงสุกมากขึ้น ทําเมล็ดขาวมีสีเหลืองออนลง สงผลตอความชอบของ
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ผูบริโภคที่ใหคะแนนความชอบมากขึ้น  เห็นไดจากผลการทดลองทางประสาทสัมผัสที่วาการหุงสุกขาวนึ่งดวยอัตราสวนขาวตอ
น้ํา 1:3.0 ผูบริโภคใหการยอมรับดานกลิ่น  ความเหนียว ความเลื่อมมัน  ความแข็งของขาวสุก  และความชอบรวมมากขึ้น  
 

เอกสารอางอิง 
กระทรวงพาณิชย. 2548. สถิติการคาขายผลิตผลทางการเกษตร. กรมการคาภายใน. หนา 23-28. 
น้ําฝน  ศีตะจิตต.  2548. การเกิดรีโทรเกรเดชันของขาวขาวและขาวนึ่งที่มีปริมาณอะมัยโลสสงูหุงสุกแชเยือกแข็ง.  วิทยานิพนธ 

ปริญญาเอก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. กรุงเทพฯ. 
Champage, E.T., B.G. Lyon, B.K. Min, B.T. Vinyard, I.I. Barton, F.E. Webb, B.D. McClung, A.M. Mlodenhauer, K.A., 
S. Linscombe, K.S. Mckenzie and D.E. Kohlwey. 1998. Effects of postharvest processing on texture profile  
 analysis of cooked rice. Cereal Chemistry. 75: 181-186.  
Juliano, B.O., L.U. Onate and D.A.M. Mundo. 1965. Relation of starch composition protien content and 

gelatinization temperature to cooking and eating qualities of milled rice. Food Technology. 19: 1006-
1011. 

Juliano, B.O. 1982. An international survey of method used for evaluation of the cooking and eating qualities of 
milled rice. IRRI Research Paper Series.77: 1-28. 

Juliano, B.O. and C.M. Perez. 1984. Results of a collaborative test on the measurement of grains elongation of 
milled rice during cooking. Journal of Cereal Science. 2: 281-292. 

Little, R.R., G.B. Hilder and E.H. Dawson. 1958. Differential effect of dilute alkali on 25 varieties of milled rice. 
Cereal Chemistry. 35: 111-126. 

Rao, M.A. 1986. Kinetics of thermal softening of foods. Journal of Food Science. 10: 290-311.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Agricultural Sci. J. 40 : 1 (Suppl.) : 397-400 (2009)                        ว. วิทย. กษ. 40 : 1 (พิเศษ) : 397-400 (2552) 
 

การใชวุนสาํรองทดแทนไขมันในเคกบราวนี่ 
Use of Malva Nut Gum as a Fat Substitute in Brownie Cake  

 
อุลิสาณ พาชีครพีาพล1  รัตนชดา เอี่ยมกล่ํา 1  และ ตุลยา จันทรศริิ 1 

Pachekrepapol, U.1,  Aiumglam, R.1  and  Chansiri, T.1 
 

Abstract 
 The objective of this research was to investigate the use of Malva nut (Scaphium scaphigerum) gum to 
formulate reduced-fat brownie cake. Butter in the formulation was replaced with crude Malva nut gum at 25, 50, 75 
and 100% of butter weight. Cohesiveness, springiness, lightness (L*) and moisture content of the products 
increased with an increase in malva nut gum. According to sensory evaluation, Malva nut gum had no effect on 
color and appearance acceptance. Panelists preferred texture and flavor of brownie cake with 25-50% 
replacement more than original brownies. However, overall acceptability was significantly reduced with >75% 
replacement (p≤0.05). The most accepted brownie cake was 50% fat substitution. Consequently, brownie cake 
fat content and calorie count decreased by 9.10 and 17.53%.  
Keywords : malva nut gum, fat substitute, brownie cake 
 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาผลของการใชวุนจากลูกสํารอง (Scaphium scaphigerum) ทดแทนไขมันในผลิตภัณฑบราว

นี่ เพื่อพัฒนาขนมบราวนี่สูตรลดไขมัน จากการศึกษาการใชวุนสํารองทดแทนเนยในปริมาณรอยละ 25  50  75  และ 100 โดย
น้ําหนักเนย พบวาเมื่อปริมาณของวุนสํารองเพิ่มขึ้น มีผลทําใหคาความยึดเหนี่ยว (cohesiveness) ความยืดหยุน 
(springiness) และความชื้นของบราวนี่เพิ่มขึ้น เมื่อทําการทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยวิธี 9-point Hedonic Scale พบวา
การใชวุนสํารองทดแทนเนยไมมีผลตอการยอมรับทางดานสีและลักษณะปรากฎ ผูชิมใหการยอมรับทางดานเนื้อสัมผัสและ
รสชาติของบราวนี่ที่ใชวุนสํารองทดแทนเนยรอยละ 25-50 มากกวาสูตรควบคุม การยอมรับโดยรวมของผลิตภัณฑลดลงอยาง
มีนัยสําคัญ (p≤0.05) เมื่อใชวุนสํารองทดแทนเนยในปริมาณมากกวารอยละ 75 ขึ้นไป บราวนี่สูตรที่ไดรับการยอมรับมากที่สุด
ไดแกสูตรที่ใชวุนสํารองทดแทนเนยรอยละ 50 ซึ่งมีปริมาณไขมันและพลังงานลดลงรอยละ 9.10 และ 17.53 ตามลําดับ  
คําสําคัญ : วุนสํารอง สารทดแทนไขมัน เคกบราวนี่ 

 
คํานํา 

ปจจุบันวิถีชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป อาหารตะวันตกเขามามีบทบาทในสังคม 
ผลิตภัณฑขนมอบเปนอาหารอีกชนิดหนึ่งที่นิยมกันแพรหลาย บราวนี่เปนขนมอบอยางหนึ่งที่ประกอบดวยสวนผสมหลักไดแก 
เนย น้ําตาล แปงสาลี และช็อกโกแลตหรือผงโกโก เนยประกอบไปดวยกรดไขมันอิ่มตัวในปริมาณสูง ซึ่งเพิ่มโอกาสเสี่ยงตอ
โรคหัวใจ กอใหเกิดภาวะโรคอวนและโรคอื่นๆ ตามมา เนยเทียมหรือมาการีน (margarine) อุดมไปดวยไขมันทรานส (Trans 
fat)  ซึ่งจะเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิดเลว (LDL) (นันทยา, 2549) สารทดแทนไขมัน (Fat replacer) จึงเริ่มเขามามีบทบาทใน
อุตสาหกรรมอาหาร 

ในผลิตภัณฑขนมอบ ไขมันทําหนาที่ใหความนุมและชุมช้ืน (ADA Reports, 2005) ดังนั้นสารทดแทนไขมันที่ถูก
นํามาใชจะตองมีสมบัติเชิงหนาที่เหมือนกับไขมันในผลิตภัณฑ วุนจากลูกสํารองประกอบดวยคารโบไฮเดรตเปนสวนใหญและมี
ความสามารถในการอุมน้ําไดดีจึงสามารถใหความชุมชื้นแกผลิตภัณฑ 

สํารองหรือที่คนไทยอาจเรียกวา “หมากจอง” หรือ “พุงทลาย” (Juthong et al.,  2007) เปนพืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง มีช่ือ
ทางวิทยาศาสตรวา Scaphium scaphigerum พบไดในภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใตของประเทศไทย 
และพบในประเทศลาว กัมพูชา เวียดนาม และอินโดนีเซีย (วรัญญา และคณะ, 2548) ปจจุบันไดมีการศึกษาการใชวุนสํารอง

                                                           
1ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  114 สุขุมวิท 23  แขวงคลองเตยเหนอื เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
1 Division of Home Economics, Faculty of Science, Srinakharinwirot University 114 Sukhumvit 23 Bangkok 10110 
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เปนสารทดแทนไขมันในผลิตภัณฑเนื้อสัตวแปรรูป เชน หมูยอ (Juthong et al.,  2007) จากการศึกษาพบวาหมูยอที่ใชวุน
สํารองทดแทนไขมันในปริมาณรอยละ 50 ไดคะแนนการยอมรับไมแตกตางจากสูตรมาตรฐาน  นอกจากนี้ยังมีการใชวุนสํารอง
เพื่อปรับปรุงคุณภาพของไสกรอกไกชนิด Frankfurter (Somboonpanyakul et al., 2007) ซึ่งพบวาการเติมวุนสํารองใน
ปริมาณรอยละ 0.2 (0.2 กรัม/100 กรัม) ชวยลดการสูญเสียน้ําหนักระหวางการหุงตม (Cooking loss) และทําใหเนื้อสัมผัสดี
ขึ้น 

ดังนั้นการศึกษานี้จึงเปนการศึกษาผลของการใชวุนสํารองทดแทนเนยในผลิตภัณฑบราวนี่ ที่มีตอเนื้อสัมผัส สมบัติ
ทางประสาทสัมผัส และปริมาณพลังงานที่ลดลง  

 
อุปกรณและวิธีการ 

ดําเนินการโดยนําลูกสํารองแหงแชน้ําที่อุณหภูมิ 80oC ในอัตราสวนลูกสํารองตอน้ํา 1:20 (โดยน้ําหนัก) เปนเวลา 20 
นาที จากนั้นทําการแยกเปลือกและเมล็ดออก บีบวุนสํารองผานผาขาวบางเพื่อใหไดวุนที่ละเอียดขึ้น และทิ้งใหสะเด็ดน้ํา จึง
นําไปผสมในบราวนี่ ในปริมาณรอยละ 25  50  75 และ 100 ของน้ําหนักเนย และสูตรควบคุมคือไมมีการแทนที่เนย สําหรับ
สวนประกอบของบราวนี่ทั้ง 5 สูตร แสดงใน Table 1 
Table 1  Components of Brownie Cake 

Ingredient (g) 0% 25% 50% 75% 100% 
Flour  145 145 145 145 145 
Cocoa powder 85 85 85 85 85 
Butter 200 150 100 50 - 
Malva nut gum - 50 100 150 200 
Sugar 260 260 260 260 260 
Egg 200 200 200 200 200 
Baking powder 10 10 10 10 10 
Vanilla extract 10 10 10 10 10 
Salt 5 5 5 5 5 

 
 การเตรียมบราวนี่ทําไดโดย รอนแปง ผงโกโก ผงฟู และเกลือเขาดวยกันแลวพักไว ละลายเนยแลวจึงเติมน้ําตาล

ทราย คนใหเขากัน เติมไขไกแลวจึงตีใหเขากันและน้ําตาลละลายหมด เติมกล่ินวานิลลา และสวนผสมแปงที่เตรียมไว แลวจึงตี
ใหเขากัน เทลงพิมพขนาด 20.32x20.32x3.81 ซ.ม. (8x8x1.5 นิ้ว) ที่ทาดวยเนยและรองดวยกระดาษไข นําเขาอบที่อุณหภูมิ 
176.67oC (350oF) เปนเวลา 50 นาที 

การทดสอบเนื้อสัมผัส  ทําการทดสอบโดยวิธี Texture Profile Analysis (TPA) โดยใช Texture Analyzer (LLOYD 
Instrumet, TA500) โดยใชหัวกดขนาด 5x5x2 ซ.ม.  Load cell ขนาด 500 N ความเร็ว 20 ม.ม./นาที เพื่อเปรียบเทียบคาความ
แข็ง (Hardness) ความยึดเหนี่ยว (Cohesiveness) และความยืดหยุน (Springiness) ของบราวนี่ทั้ง 5 สูตร 

การทดสอบทางประสาทสัมผัส ทําโดยใชแบบสอบถาม 9-Point Hedonic Scale โดย 9 หมายถึงชอบมากที่สุด และ 
1 หมายถึงไมชอบมากที่สุด ใชผูทดสอบจํานวน 20 คน ประเมินความชอบทางดานสี ลักษณะปรากฏ รสชาติ เนื้อสัมผัส และ
การยอมรับโดยรวม 

การวิเคราะหองคประกอบทางเคมีทําไดโดยนําบราวนี่สูตรควบคุมและบราวนี่สูตรลดไขมันมาศึกษาปริมาณ
องคประกอบทางเคมี ไดแก ความชื้น โปรตีน ไขมัน เถา และใยอาหาร โดยวิธีของ AOAC (1990) ปริมาณคารโบไฮเดรตและ
ปริมาณพลังงานไดจากการคํานวณ 

วิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of variance, ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ทดสอบความแตกตางโดย 
Duncan’s New Multiple Rang Test (DMRT) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS version 11.5 

 
ผล 

ความยึดเหนี่ยว (Cohesiveness) และ ความยืดหยุน (Springiness) มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณวุนสํารองเพิ่มขึ้น 
อยางมีนัยสําคัญ (P≤0.05) สวนคาความแข็ง (Hardness) นั้นจะลดลงเมื่อมีการใชวุนสํารองทดแทนเนย หลังจากนั้นจึงมี
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แนวโนมเพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มปริมาณวุนสํารอง และเมื่อเติมวุนสํารองตั้งแตรอยละ 75 ขึ้นไปทําใหผลิตภัณฑมีความแข็งมากกวา
ผลิตภัณฑในสูตรควบคุม ดังแสดงใน Table 2 

การทดสอบทางประสาทสัมผัส ทางดานสี ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส รสชาติ และการยอมรับโดยรวม พบวาบราวนี่
สูตรควบคุมและบราวนี่สูตรลดไขมันมีคะแนนทางดานสีและลักษณะปรากฏไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ แตพบวาเมื่อใชวุน
สํารองทดแทนเนยรอยละ 25-50 ทําใหการยอมรับดานเนื้อสัมผัส รสชาติ มากกวาสูตรควบคุม การยอมรับโดยรวมของบราวนี่
ลดลงอยางมีนัยสําคัญ (p≤0.05) เมื่อใชวุนสํารองทดแทนเนยมากกวารอยละ 75 ขึ้นไป และพบวาสูตรที่ใชวุนสํารองรอยละ 
50 ไดคะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสมากที่สุด ดังแสดงใน Table 3 
 
Table 2   Effect of Malva nut gum level on hardness (gf), cohesiveness and springiness (mm) 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Table 3  Effect of Malva nut gum level on sensory evaluation 

Formula Color *ns Appearance*ns Texture Flavor Overall 
Acceptability 

0% 7.4 ± 0.5 6.8 ± 1.0 6.5 ± 1.0b 6.5 ± 1.2ab 6.5 ± 0.9c 
25% 7.3 ± 0.6 7.2 ± 1.0 7.1 ± 1.5a 6.9 ± 1.3ab 7.2 ± 1.0ab 
50% 7.4 ± 0.7 7.1 ± 0.9 6.8 ± 1.4a 7.2 ± 0.9a 7.4 ± 0.8a 
75% 7.4 ± 0.6 7.2 ± 0.9 6.7 ± 1.2ab 6.8 ± 1.0ab 6.9 ± 0.9abc 

100% 7.4 ± 0.6 7.0 ± 0.7 6.5 ± 1.2b 6.3 ± 1.5b 6.7 ± 0.8bc 
                    *ns    not significantly different (P≤0.05) 
 

เมื่อทําการวิเคราะหความชื้น ปริมาณโปรตีน ไขมัน เถา และใยอาหาร  แลวนําคาที่ไดไปคํานวณปริมาณ
คารโบไฮเดรตและปริมาณพลังงาน พบวาเมื่อมีการใชวุนสํารองทดแทนเนยในปริมาณที่เพิ่มขึ้น มีผลทําใหปริมาณความชื้น
เพิ่มขึ้น ดังแสดงใน Figure 1 แตมีผลทําใหปริมาณไขมันและปริมาณพลังงานลดลง บราวนี่ที่มีการทดแทนไขมันสามารถลด
ปริมาณไขมันไดรอยละ 3.32-18.22 และลดพลังงานไดรอยละ 8.36-37.25 ดังแสดงใน Figure 2 

 
วิจารณผล 

เมื่อเพิ่มปริมาณวุนสํารองมีผลทําใหปริมาณความชื้นของบราวนี่เพิ่มขึ้น เนื่องมาจากเสนใยของผลสํารองมี
ความสามารถในการอุมน้ําสูง และมีสมบัติเปนกัมชนิดหนึ่ง (วรัญญา และคณะ, 2549) ซึ่งอาจมีผลทําใหอายุการเก็บของ
ผลิตภัณฑลดลงอันเนื่องมาจากความชื้นที่สูงขึ้น แตทําใหคาความยึดเหนี่ยวและความยืดหยุนเพิ่มขึ้น สวนคาความแข็งจะ
ลดลงเมื่อมีการใชวุนสํารองทดแทนเนย หลังจากนั้นจึงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณวุนสํารอง ทั้งนี้ Juthong et al. (2007) 
รายงานวาความยึดเหนี่ยวและความยืดหยุนของหมูยอเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณวุนสํารองที่ใชทดแทนไขมันหมูเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน 
และพบวาความแข็งของหมูยอมีคาลดลงเมื่อมีการใชวุนสํารองทดแทน แตเมื่อเพิ่มปริมาณวุนสํารองคาความแข็งจะมีแนวโนม
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ Sudha  et al. (2007) รายงานผลของการใชกัวรกัม (Guar gum) ซึ่งจัดเปนสารทดแทนไขมันประเภท 

Formula Hardness (gf) Cohesiveness Springiness (mm) 

Control 
25% 

50% 

75% 

100% 

206.18±5.96bc 

174.31±16.09c 

194.63±22.44bc 

242.78±9.99ab 

265.24±53.82a 

0.29±0.03b 

0.36±0.02a 

0.37±0.07a 

0.43±0.01a 

0.41±0.02a 

6.01±0.81b 

7.66±0.23a 

7.84±0.60a 

8.48±0.05a 

8.18±0.30a 
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Carbohydrate-based ในบิสกิตชนิดนิ่ม (Soft dough biscuit) พบวาเมื่อมีการเติมกัวรกัม จะทําใหความแข็งของบิสกิตลดลง
เชนเดียวกัน 

จากการทดสอบทางประสาทสัมผัส พบวาสามารถใชวุนสํารองทดแทนเนยในผลิตภัณฑบราวนี่ได โดยที่บราวนี่ที่มี
การใชวุนสํารองทดแทนไขมันรอยละ 50 มีผลในการชวยปรับปรุงความชอบทางดาน เนื้อสัมผัส รสชาติ เนื่องจากความสามารถ
ในการกักเก็บความชื้นไวในผลิตภัณฑ ซึ่งมีผลทําใหผลิตภัณฑมีความชุมชื้น เชนเดียวกับการเติมไขมัน (ADA Reports, 2005) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

              Figure 1  Effect of Malva nut gum level                      Figure 2   Effect of Malva nut gum level on  
                                 on moisture content                              % fat and % calorie reduction 

 
สรุป 

วุนสํารองสามารถใชทดแทนไขมันเนยในผลิตภัณฑบราวนี่ได โดยที่ผูบริโภคใหการยอมรับ และมีผลทําใหลดปริมาณ
ไขมัน ไดรอยละ 3.32 ถึง 18.22 และลดปริมาณพลังงานไดรอยละ 8.36 ถึง 37.25 ปริมาณวุนสํารองที่ผูบริโภคใหการยอมรับ
มากที่สุดคือรอยละ 50 อยางไรก็ตามผลิตภัณฑที่ไดยังคงมีความชื้นสูงกวาสูตรควบคุม จึงอาจทําใหอายุการเก็บของผลิตภัณฑ
ส้ันลง งานวิจัยในอนาคตจึงควรเนนทางดานการยืดอายุการเก็บ และพัฒนาคุณภาพทางดานเนื้อสัมผัสของบราวนี่ 
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ผลของการเสริมเยื่อหุมเมลด็ทานตะวันในคุกกี้เนย 
Effects of Additional Sunflower Seed Coat in Butter Cookies 

 
รัชฎาภรณ  คะประสบ1 และ อรสา  สุริยาพันธ1 

Kaprasob, R.1 and Suriyaphan, O.1 
 

Abstract 
Sunflower seed coat (SSC), a pale brown thin skin, was one of by-products from roasted sunflower kernel 

processing. By performing Folin-Ciocalteau method, the total polyphenol content of SSC was 868.56±16.97 mg 
gallic acid /100 g. To fortify dietary fiber and polyphenol compounds in butter cookie, SSC was directly added in 
butter cookies (4, 8, 10 and 12 percent of wheat flour). Based on physical properties analysis, the presence of 
SSC significantly caused the decrease in lightness (L*) and spread ratio while significantly increased the 
hardness of butter cookies (p<0.05). Nonetheless, results of sensory evaluation (9-point hedonic scale, n=30) 
demonstrated that butter cookies containing SSC up to 12 percent of wheat flour gained fair acceptable level on 
overall liking score (mean score = 6.63±0.91). Cookies containing SSC at 12 percent of wheat flour had the 
highest value in crude fiber content (1.32 %), total phenol content (106.96±2.94 mg gallic acid/100 g sample) and 
DPPH radical scavenging activities (59.88 %).  
Keywords : Sunflower seed coat, butter cookie, DPPH radical scavenging activity, total polyphenol content 
 

บทคัดยอ 
เยื่อหุมเมล็ดทานตะวัน (Sunflower seed coat, SSC) เปนผลพลอยไดจากกระบวนการคั่วเมล็ดทานตะวันกะเทาะ

เปลือก SSC มีลักษณะเปนเยื่อบาง มีสีน้ําตาลออกเหลือง ผลการวิเคราะหปริมาณโพลีฟนอลทั้งหมดใน SSC โดยวิธี Folin-
Ciocalteu reagent พบวามีปริมาณสารโพลีฟนอลทั้งหมดเปน 868.56±16.97 มิลลิกรัมของกรดแกลลิกตอตัวอยาง 100 กรัม 
พบวาการเสริม SSC ในคุกกี้เนยในปริมาณรอยละ 4 8 10 และ 12 โดยน้ําหนักของแปงสาลี ทําใหคุกกี้เนยมีคาความสวาง (L*)
และคาการแผขยายลดลง (p<0.05) แตมีคาความแข็งเพิ่มขึ้น(p<0.05) จากการประเมินความชอบของกลุมผูทดสอบดวยวิธี 9-
point hedonic scale พบวากลุมผูทดสอบ (n=30) ใหการยอมรับคุกกี้เนยที่เสริมเยื่อหุมเมล็ดทานตะวันในปริมาณที่สูงถึงรอย
ละ 12 โดยน้ําหนักของแปงสาลีอเนกประสงค (mean = 6.63±0.91) การศึกษาองคประกอบทางเคมีและสมบัติในการเปนสาร
กําจัดอนุมูลชนิดดีพีพีเอชของคุกกี้เนย  พบวา การเพิ่มปริมาณเยื่อหุมเมล็ดทานตะวันในคุกกี้เนยมากขึ้น ทําใหปริมาณเสนใย
หยาบและสารโพลีฟนอลทั้งหมดเพิ่มมากขึ้น โดยคุกกี้เนยเสริมเยื่อหุมเมล็ดทานตะวันรอยละ 12 โดยน้ําหนักของแปงสาลีมี
ปริมาณเสนใยหยาบรอยละ 1.32  ปริมาณสารประกอบโพลีฟนอลทั้งหมด 106.96±2.94 มิลลิกรัมของกรดแกลลิกตอตัวอยาง 
100 กรัม และมีประสิทธิภาพในการจับกับอนุมูลดีพีพีเอชเทากับ รอยละ 59.88  
คําสําคัญ : เยื่อหุมเมล็ดทานตะวัน คุกกี้เนย ความสามารถในการกําจัดอนุมูลดีพีพีเอช ปริมาณทั้งหมดของสารโพลีฟนอล 
 

คํานํา 
คุกกี้เนยเปนอาหารวางที่มีรสชาติอรอย จึงไดรับความนิยมจากผูบริโภคอยางแพรหลาย แตคุกกี้เนยเปนผลิตภัณฑ

อาหารที่มีปริมาณใยอาหาร (dietary fiber) คอนขางนอย ดังนั้น การเพิ่มมูลคาของคุกกี้เนยโดยการเพิ่มปริมาณใยอาหารและ
สารในกลุมโพลีฟนอล (polyphenol compounds) จากเยื่อหุมเมล็ดทานตะวัน (sunflower seed coat, SSC) ซึ่งเปนผลพลอย
ได (by-products) จากขั้นตอนการคั่วเมล็ดทานตะวันอบเกลือ จึงเปนแนวทางหนึ่งที่นาสนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑคุกกี้เนย  

SSC มีคุณคาทางโภชนาการที่ดี คือ มีคาเฉลี่ยของปริมาณใยอาหาร (crude fiber) และ โปรตีน เปนรอยละ 18.58 
และรอยละ 11.64 ตามลําดับ นอกจากนี้ สารสกัดจาก SSC มีสมบัติในการกําจัดอนุมูลอิสระ DDPH• และ •OH ไดดี (วิรัชญา 
และอรสา, 2548) 

                                                           
1ภาควิชาวทิยาศาสตรการอาหาร  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยับูรพา 169  ถนนลงหาดบางแสน  ตําบลแสนสขุ  อําเภอเมือง จังหวดัชลบุรี  20131 
1 Department of Food Science, Faculty of Science, Burapha University 169 LongHadd Bangsaen Road Saensook Chonburi 20131 
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โดยทั่วไปเยื่อหุมเมล็ดประกอบดวยใยอาหาร เชน มิวซิเลจ เพคติน และเซลลูโลส เปนตน การบริโภคใยอาหารเหลานี้
ในปริมาณที่เหมาะสมอยางตอเนื่อง เชน 20-25 กรัม/วัน (Topping, 2007) มีประโยชนตอสุขภาพในดานตางๆ เชน สนับสนุน
ใหการทํางานของระบบการขับถายเปนไปอยางสม่ําเสมอ มีผลชวยลดปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือด และการลดความเสี่ยงใน
การเกิดโรคหัวใจจากภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัว (Topping, 2007) 

สารโพลีฟนอลเปนสารทุติยภูมิ (secondary metabolites) จัดเปนสารกลุมพฤกษเคมี (phytochemicals) ที่มีบทบาท
สําคัญในการเจริญและการขยายพันธุของพืช รวมถึงการทําลายเซลลแบคทีเรียที่กอใหเกิดโรค ในปจจุบันสารโพลีฟนอลไดรับ
ความสนใจเปนอยางมากในดานอาหารเพื่อสุขภาพและอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง เนื่องจากไดมีรายงานการศึกษาแสดงใหเห็น
วาสารโพลีฟนอลจากสวนเหลือใชที่มาจากอุตสาหกรรมอาหารมี physiological properties ที่สําคัญตอสุขภาพหลายประการ 
เชน anti-allergenic anti-inflammatory anti-thrombotic และ cardioprotective effects เปนตน (Balasundram et al., 
2006) 

ดังนั้นงานวิจัยนี้ไดมีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาผลของการเสริมเยื่อหุมเมล็ดทานตะวันที่มีตอคุณภาพของคุกกี้เนย 
และศึกษาสมบัติทางเคมีและการเปนสารกําจัดอนุมูลอิสระชนิด DPPH• ของคุกกี้เสริมเยื่อหุมเมล็ดทานตะวัน 
 

อุปกรณและวิธีการ 
วัตถุดิบ และสารเคมี (AR grade) 

เยื่อหุมเมล็ดทานตะวัน (Sunflower seed coat; SSC) ไดรับการอนุเคราะหจาก หจก.ฟลาวเวอรฟูด (กรุงเทพฯ) กอน
นํา SSC มาบดใหมีขนาดต่ํากวา 50 mesh ตองใชลมเปาแยก SSC ออกจากเศษเมล็ดหักกอน เก็บ SSC ที่ -2°ซ  

แปงสาลีอเนกประสงค(ตราบัวแดง) เนยสด (ตราอลาวรี) กล่ินวานิลา (ตราวินเนอร) เนยขาว (ตราครีมทอป) ผงฟู 
(ตราเบสทฟูดส) ไขไกสด และน้ําตาลทราย 

เมทานอล (Merck, Germany) กรดไฮโดรคลอริก (HCl, Merck) ดีพีพีเอช (DPPH; 2,2-diphenyl-l-picryl-hydrazyl 
radical; C18H12N5O6, Fluka) โซเดียมคารบอเนต (Na2CO3, Ajax Finechem) กรดแกลลิก (C6H2COOH(HO)3, Ajax 
Finechem), ฟอลิน ซิโอแคลตู รีเอเจนต (Folin-Ciocalteu reagent, Carlo Erba Reactifs SA, France) 
การวิเคราะหปริมาณสารโพลีฟนอลทั้งหมด (Gallic acid equivalent; GAE) ในเยื่อหุมเมล็ดทานตะวัน 

ดัดแปลงวิธีจากรายงานการวิจัยของ Deepa et al. (2007) โดยผสม SSC (0.5 ก.) กับ.80% เมทานอล (ที่มี HCl 1%) 
50 มล. แลวใหความรอน (60±1°ซ., 60 นาที) จากนั้นกรองผานกระดาษกรอง (Whatman No. 1).ปเปตของเหลวที่กรองได 0.5 
มล.ใสลงในหลอดที่มีน้ํากลั่น 9.5 มล.และ Folin Ciocalteu’s reagent  0.5 มล. ทิ้งไวเปนเวลา 5 นาที จากนั้นเติม 10% 
Na2CO3 2 มล.เขยาใหเขากัน ทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง 60 นาที จากนั้นนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ 730 nm (SPECTRONIC® 
GENESYS™5)  

เตรียมสารละลายกรดแกลลิกที่มีความเขมขน 0.1 0.2 0.3 และ 0.4 มก.ตอมล.เพื่อสรางกราฟมาตรฐานที่ใชในการ
คํานวณ GAE หรือ ปริมาณโพลีฟนอลทั้งหมดของตัวอยางในเทอมของมิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิก ตอตัวอยาง 100 กรัม  
วิธีการเตรียมคุกกี้เนย 

ตีเนยขาว (17.4 ก) และเนยสด (41.8 ก) จนเนียน (15 นาที) ดวยเครื่องผสมไฟฟาที่มีหัวผสมรูปใบไม (เซเวรินรุน 
SEV-2024) แลวเติมน้ําตาลทราย (50 ก) ลงไปตีจนน้ําตาลทรายละลาย (10 นาที) แลวเติมไข (20.9 ก) ตีตอ 5 นาที จนเขากัน
ดี แลวจึงเติมแปงสาลี (100 ก.) และผงฟู (1.2 ก.) ที่รอนใหเขากันกอนแลว ตีตออีก 5 นาที ตักแบตเตอรใสถาด จากนั้นคลึงให
เปนแผนดวยที่รีดโด ความหนา 0.5 ซม.นําพิมพกดคุกกี้รูปวงกลม (φ = 2.5 ซม.) กดขึ้นรูปคุกกี้ วางคุกกี้ (น้ําหนักเฉลี่ย
4.5±0.05 กรัมตอชิ้น) บนถาดที่ทาเนยขาวไว อบคุกกี้ที่อุณหภูมิ 180°ซ 15-16 นาที เก็บคุกกี้ที่เย็นตัวแลวในถุงโพลิเอทธิลีน 
เปนเวลา 1 วัน กอนนํามาวิเคราะหคุณภาพ (ในสูตรที่มี SSC ใหผสม SSC กับ แปงสาลี และผงฟู รอนใหเขากันนํามาใช) 
วิธีการวิเคราะหคุณภาพของคุกกี้ 
1. วัดสี (L*  a*  b*) ดวยเครื่องวัดสี ( BYK Gardner, USA) แลวคํานวณ ( E) ดังนี้ E = ( L*2 + a*2 + b*2)1/2 
2. วัดการแผขยายของคุกกี้ (Spread ratio) โดยการวัดอัตราสวนของความกวางตอความหนาของคุกกี้ 10 ชิ้น (AACC, 1986) 
3. วัดคาความแข็ง (Firmness) โดยเครื่องวัดลักษณะเนื้อสัมผัส (Texture Analyzer, TA-XT2, UK.) ที่มีหัววัดชนิด Three Point 
Bend Rig (HPD/3PB)  
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4. ประเมินความชอบดวยวิธี 9-point Hedonic Scaling โดยใชผูทดสอบจํานวน 30 คน อายุ 20-23 ป ผูทดสอบชิมตัวอยาง
และใหคะแนนความชอบในดาน ลักษณะปรากฏ สี กล่ินรส รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม (คะแนน 1 คะแนน คือ 
ไมชอบมากที่สุด และ คะแนน 9 คะแนน คือ ชอบมากที่สุด) 
5. วิเคราะหองคประกอบทางเคมีโดยประมาณ (Proximate analysis) ไดแก ปริมาณโปรตีน ปริมาณไขมัน ปริมาณเยื่อใย
อาหาร ปริมาณเถา (AOAC, 1990) 
6. วิเคราะหปริมาณสารฟนอลทั้งหมด (GAE) รายละเอียดวิธีการวิเคราะหเชนเดียวกับที่ใชกับ SSC แตใชตัวอยางคุกกี้ 10 ก. 
7. วัดความสามารถในการจับกับอนุมูลดีพีพีเอช ดัดแปลงวิธีจากรายงานการวิจัยของ Fan et al. (2006) โดยกวนผสมคุกกี้ 10 
ก. กับ เมทานอล 50 มล. ดวยแทงแมเหล็กเปนเวลา 24 ชม. กรองของผสมผานกระดาษกรอง (Whatman No. 1). ปรับปริมาตร
ของเหลวที่กรองไดเปน 50 มล.ดวยเมทานอล จากนั้นปเปตของเหลว 0.4 มล. ผสมกับ DPPH•(0.1 mM in methanol) 2 มล. 
เก็บในที่มืดเปนเวลา 30 นาที ที่อุณหภูมิหอง (30±1oซ) นํามาวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 nm คํานวณคารอย
ละการจับกับอนุมูลอิสระ DPPH โดยมีสูตรในการคํานวณ ดังนี้ 
% DPPH scavenging activity = [1 – {(Asample ) / (Acontrol - Acontrolblank)}] x 100 
เมื่อ Acontrol= คาการดูดกลืนแสงของตัวควบคุม (DPPH + เมทานอล),  Asample= คาการดูดกลืนแสงของตัวอยาง (DPPH + 
ตัวอยาง + เมทานอล) และ Acontrolblank= คาการดูดกลืนแสงของแบลงคของตัวควบคุม (เมทานอล) 
 

ผลและวิจารณ 
เยื่อหุมเมล็ดทานตะวัน (SSC) มีปริมาณสารโพลีฟนอลทั้งหมด หรือ GAE = 868.56±16.97 มก./SSC100 กรัม) ซึ่งมี

คาใกลเคียงกับปริมาณที่พบในเยื่อหุมถั่วลิสง (GAE = 12,500 มก./เยื่อ 100 กรัม) (Yu et al., 2005) และกลาวไดวามีคาสูง
กวา GAE ของแปงสาลีตราบัวแดง ถึง 4 เทา (195 มก./แปง 100 กรัม) โดยสารประกอบโพลีฟนอลที่มีในเมล็ดทานตะวัน ไดแก 
Caffeic acid Chlorogenic acid และ Quinic acid (Sripad et al., 1982) 

ในงานวิจัยนี้ ไดแปรปริมาณการผสม SSC ในสูตรคุกกี้เนย เปน 4 ระดับ คือ รอยละ 4 8 10 และ 12 ของน้ําหนักแปง
สาลี โดยไมไดปรับปริมาณของเหลว เพื่อศึกษาผลของการเสริมเยื่อหุมเมล็ดทานตะวันในคุกกี้เนย สงผลใหแบตเตอร (batter) 
ที่ไดมีลักษณะที่แหงและแข็งขึ้นกวาสูตรควบคุม (%SSC=0) เพราะปริมาณของแข็งทั้งหมดมีคาสูงขึ้น และ โดยทั่วไปเสนใย
อาหารสามารถดูดซับน้ํา (water holding capacity) ไดดีกวาอะไมโลส (Ajila et al., 2008) นอกจากนี้ พบวา ถาใชในปริมาณ 
SSC มากกวารอยละ 12 มีผลทําใหไมสามารถขึ้นรูปคุกกี้เนยได  

Table 1 แสดงคุณภาพทางกายภาพ และ เนื้อสัมผัสของคุกกี้เนยสูตรควบคุม และสูตรที่มี SSC ในปริมาณตางๆ 
ตามลําดับ ซึ่งเปนไปที่คาดไว คือ SSC มีผลตอคุณภาพดานตางๆของคุกกี้เนย (p< 0.05) คุกกี้เนยที่มี SSC รอยละ 4 มีสีที่ผิว
แตกตางจากสูตรควบคุมอยางชัดเจน (∆ E = 5.57) โดยพบวา คุกกี้เนยที่มี SSC รอยละ 4 มีคาความสวาง ( L*) คาความเปน
สีแดง (a*) และคาความเปนสีเหลือง (b*) ลดลง คาดวาเปนเพราะ SSC มีสีน้ําตาล (L*=44.29±1.33 a*=8.01±0.21, 
b*=22.28±0.69)  การเพิ่มปริมาณ SSC สูงขึ้นเปนรอยละ 8-12 พบวามีผลตอสีอยางชัดเจน และพบวา คุกกี้มีคาการแผขยาย
ลดลงประมาณรอยละ 21-29 สอดคลองกับ คาความแข็ง (Firmness) ที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณของ SSC ในคุกกี้เนย คาดวา เปน
ผลมาจาก เพราะการเพิ่มใยอาหารจาก SSC นั้นไมเอื้อตอการเกิดของกลูเต็นในแบตเตอร (Ajila et al., 2008) 
Table 1 Color, spread ratio and firmness of cookies containing sunflower seed coat (SSC) at 5 different levels 

%SSC L* a* b* ∆ E Spread ratio Firmness (kg f.) 
0 61.49±5.58a 12.90±2.16a 32.24±1.13a 0.00±0.00 3.38±0.04a 2.98±0.66d 
4 58.02±3.75b 12.12±1.62ab 29.85±1.07b 5.57±1.87 3.15±0.12b 3.00±1.30d 
8 55.79±3.71c 11.73±1.57b 28.24±0.97c 8.44±2.82 2.68±0.05c 3.76±1.49c 
10 53.43±3.58d 11.66±1.27b 27.50±1.08d 10.45±4.24 2.57±0.08c 4.99±1.29b 
12 52.54±4.10d 11.71±1.52b 26.95±0.97e 12.21±5.03 2.39±0.06d 5.65±1.26a 

a,b,c,d Significance differences within values in the same column are indicated by different letter ( p<0.05) 
อยางไรก็ตาม ผลการประเมินความชอบของกลุมผูทดสอบ (n =30, 9-point hedonic scale) ตอตัวอยางคุกกี้เนยที่มี

และไมมี SSC จํานวน 5 ตัวอยาง (Table 2) พบวาไดรับการยอมรับ คือ ไดคาคะแนนความชอบโดยรวมอยูในชวงที่ใกลเคียง
กัน ( range = 6.63-7.57) คือ ชอบเล็กนอยถึง ชอบปานกลาง ผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ แสดงใหเห็นวา ปริมาณมาก
ที่สุดของ SSC ในสูตรคุกกี้ที่ใหคุกกี้มีคะแนนความชอบไมแตกตางจากสูตรควบคุม คือ รอยละ4 การเพิ่มปริมาณ SSC เปนรอย
ละ 8-12  ไดคุกกี้เนยมีที่สีเขมและมีความแข็งเกินไป (Firmness > 3.0 kg f) สงผลใหคะแนนความชอบดานตางๆ ลดลง  
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Table 2 Liking scores of cookies containing sunflower seed coat (SSC) at 5 different levels  
%SSC Appearance Color Flavor Taste Texture Overall liking 

0 7.03±1.13ab 6.90±1.03ab 7.40±0.86a 7.53±1.01a 7.47±1.20a 7.57±0.77a 
4 7.33±0.88a 7.27±0.91a 7.47±0.78a 7.40±0.86a 7.40±0.93a 7.50±0.73a 
8 6.73±1.02b 6.60±1.16b 6.50±0.73b 6.73±0.64b 6.73±1.26b 6.77±0.94b 
10 6.67±0.80b 6.60±0.77b 6.50±0.94b 6.57±0.77b 6.90±0.96b 6.77±0.86b 
12 6.73±0.91b 6.63±1.10b 6.40±1.07b 6.47±0.90b 6.60±1.13b 6.63±0.96b 

N=30, 9-point Hedonic Scale, 1= extremely dislike, 9= extremely like;  
a,b Significance differences within values in the same column are indicated by different letter ( p<0.05) 

คุณภาพทางดานเคมีของคุกกี้ที่เสริม SSC รอยละ 4 และ 12 แสดงใน Table 3 สรุปไดวา การเติม SSC ในปริมาณ 
รอยละ4 นั้นมีผลตอคุณภาพทางเคมีและความสามารถในการจับกับDPPH• เพียงเล็กนอย แตการเติม SSC ในปริมาณที่สูงขึ้น 
คือ รอยละ12 พบวา คุกกี้มีปริมาณเยื่อใย ปริมาณสารโพลีฟนอลทั้งหมด (GAE) และ คาความสามารถในการจับกับ DPPH•
สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p< 0.05) 
Table 3 Proximate analysis ,GAE and %DPPH scavenging of cookies with and without sunflower seed coat (SC)  

%SSC %Protein % Fat %Crude fiber %ash GAE % DPPH 
scavenging 

0 6.35±0.45 22.07±5.74 0.61±0.02b 0.90±0.03b 72.09±6.65c 43.65±4.06b 
4 6.26±0.33 23.70±2.13 0.73±0.01b 0.99±0.04b 80.37±7.22b 47.06±4.81b 
12 6.58±0.33 24.22±1.09 1.86±0.02a 1.32±0.03a 106.96±2.94a 59.88±3.08a 

a,b, Significance differences within values in the same column are indicated by different letter ( p<0.05) 
 

สรุป 
การเสริมเยื่อหุมเมล็ดทานตะวันในคุกกี้เนยมีผลทําใหคุกกี้มีสีที่เขมขึ้น การแผขยายลดลง และมีเนื้อสัมผัสที่แข็งขึ้น 

(p<0.05) คุกกี้ที่มีปริมาณ SSC รอยละ 12 ไดรับการยอมรับจากกลุมผูทดสอบ และมีปริมาณเสนใย และปริมาณสารโพลีฟ
นอลเพิ่มขึ้น 3 และ 1.5 เทาตามลําดับ  
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การพัฒนาผลติภัณฑผลไมสเปรดพลังงานต่ําจากสับปะรด แกวมังกรเนื้อแดง ไซลิทอล และไซเลียมสีดฮักส 

Development of Low-Calorie Pineapple-Red Pitaya Spread Containing Xylitol and Psyllium Seed Husk 
 

อารยา บุญเจริญตั้งสกุล1 และ อรสา  สุริยาพันธ1 
Buncharoentangsakun, A.1 and Suriyaphan, O.1 

 
Abstract 

The main objective of this study was to develop low calories fruit spread from pineapple and red pitaya. 
In this research, pineapple-red pitaya fruit spread (PRFS, 60°Brix, 0.7%TA) was prepared as following 
parameters: ratio of pineapple: red pitaya = 70:30, ratio of sucrose: fruit mix = 45:55, ratio of: pectin: sucrose = 
1:150 . Psyllium seed husk (PSH) was used as pectin replacement at 40%, 50%, 60% of pectin weight. The 
presence of PSH altered texture qualities of PDFS (p<0.05). By performing 9 point Hedonic scaling test (n=30), 
PRFS with ratio PSH: pectin of 50:50 (PRFS+50PSH) was well accepted (mean = 7.3±0.7). To lower the calories of 
PRFS+50PSH, xylitol was used as sweetener in combination with sucrose at 50%, 75%, 100% of sucrose weight. 
By increasing percentage of substitution of sucrose with xylitol from 50% to 100% of sucrose weight resulted in 
higher value of lightness (L*), Chroma value, and consistency of PRFS+50PSH. Nonetheless, PRFS+50PSH 
containing xylitol and sucrose at weight ratio of 50:50 obtained high mean overall liking score 7.6±0.7 (n=30, 9-
point Hedonic scaling). Based on bomb calorimeter analysis, the fruit spread made of pineapple and red pitaya 
containing PSH (50% of pectin weight) and xylitol (50% of sucrose weight) had 20% less calories than PRFS. 
Keywords : pineapple, red pitaya, psyllium seed husk, xylitol  
 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้ ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑผลไมสเปรดจากสับปะรดผสมแกวมังกรสีแดง (Pineapple-red pitaya fruit 

spread, PRFS) สูตรพลังงานต่ํา โดยกําหนดให PRFS สูตรควบคุม ใชอัตราสวนของสับปะรด: แกวมังกรสีแดงเปน 70:30 
อัตราสวนซูโครส: เนื้อผลไมทั้งหมด เปน 45: 55  อัตราสวนเพกทิน:ซูโครส เปน 1: 150 และมีปริมาณของแข็งที่ละลายได
ทั้งหมด 60 oBrix ปริมาณกรดที่ไตเตรทไดรอยละ 0.7 ในขั้นตอนแรก ศึกษาผลของปริมาณไซเลียมสีดฮักส (Psyllium seed 
husk, PSH) ตอคุณภาพของ PRFSสูตรควบคุม โดยแปรระดับการทดแทนเพกตินดวย PSH 3 ระดับ คือ รอยละ40, 50 และ60 
ของน้ําหนักเพกติน พบวา PRFS ที่มี PSH มีคาสี (Hue, Chroma) ใกลเคียงกับ PRFS สูตรควบคุม แตมีคา Consistency ของ
เจลแตกตางจาก PRFS สูตรควบคุม (p< 0.05) กลุมผูทดสอบ (n = 30) ใหคะแนนเฉลี่ยความชอบโดยรวม (9 point Hedonic 
scaling) ของ PRFS สูตรที่มี PSH 50%ของน้ําหนักเพกติน (PRFS+50PSH) ในระดับชอบปานกลาง-ชอบมาก (7.3±0.7)     
ในขั้นตอนที่สอง เปนการศึกษาผลของการใชไซลิทอลรวมกับซูโครสตอคุณภาพของ PRFS+50PSH พบวา เมื่อเพิ่มปริมาณการ
ใชไซลิทอลจากรอยละ 50 เปนรอยละ 100 ของน้ําหนักซูโครส สงผลให PRFS+50PSH มีคาความสวาง (L*) คาความเขมสี 
(Chroma) และคา consistency ของเจลเพิ่มขึ้น (p<0.05)  อยางไรก็ตาม PRFS+50PSH ที่มีปริมาณไซลิทอลรอยละ 50 ของ
น้ําหนักซูโครส มีคะแนนเฉลี่ยความชอบโดยรวมในระดับชอบปานกลาง-ชอบมาก คือ 7.6±0.7 (n=30, 9-point Hedonic 
scaling) ผลการวิเคราะหคาพลังงานดวยเครื่องบอมบแคลอริมิเตอร พบวา PRFSที่มีไซเลียมสีดฮักสรอยละ 50 ของน้ําหนัก
เพกติน และไซลิทอลรอยละ 50 ของน้ําหนักซูโครส มีคาพลังงานต่ํากวา PRFS สูตรควบคุมรอยละ 20 
คําสําคัญ : สับปะรด  แกวมังกรเนื้อสีแดง  ไซเลียมสีดฮักส  ไซลิทอล   
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สับปะรดใหสอดคลองกับแนวโนมความตองการอาหารเพื่อสุขFigureเพิ่มสูงขึ้น โดยการเพิ่มชนิดของสวนผสมที่ประโยชนตอ
สุขภาพ (Functional ingredients) 3 ชนิด คือ แกวมังกรพันธุเนื้อแดง (Red Pitaya, Dragon fruit) ไซเลียมสีดฮักส (Psyllium 
seed husk, PSH) และไซลิทอล (Xylitol) ทําใหไดผลิตภัณฑแปรรูปจากผลไมชนิดใหม คือ ผลไมสเปรดจากสับปะรดผสมแกว
มังกรสีแดง (Pineapple-red pitaya fruit spread, PRFS) สูตรพลังงานต่ํา ที่มีคุณภาพดานประสาทสัมผัสที่ไดรับการยอมรับ 

ผลแกวมังกรพันธุเนื้อสีแดง (Hylocereus polyrhizuz (Weber) Britton & Rose) เปนผลไมที่มีเนื้อสีมวงแดงเพราะมี
รงควัตถุในกลุมเบตาไซยานิน (Betacyanins) ในปริมาณสูง (470-710 มก./ลิตร) (Stintzing et al., 2002) ในปจจุบัน ไดมี
รายงานการวิจัยที่แสดงวาเบตาไซยานินมีฤทธิ์ทางชีวภาพชวยตานปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของLDLซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งของ 
Oxidative stress ในรางกาย (Tesoriere et al., 2004) 

ไซเลียมสีดฮักส (PSH) ไดจากการบดเปลือกหุมเมล็ดของ Plantago ovata Forsk มีลักษณะเปนผงละเอียดสีน้ําตาล
ออน ในปจจุบันใชเปนวัตถุเติมแตง (Food additive) ในผลิตภัณฑอาหารสําหรับควบคุมน้ําหนัก เพราะสามารถรวมตัวกับน้ํา
ไดเจลใสไมมีสี  ไซเลียมสีดฮักสเปนใยอาหารชนิดที่รางกายไมยอยสลาย (dietary fiber) ที่สามารถลดปริมาณโคเลสเตอรอล
ชนิด LDLในผูที่มีปญหาโคเลสเตอรอลในเลือดสูงได (Anderson et al., 1999)  

ไซลิทอลเปนสารใหความหวานที่ไมเอื้อตอการเจริญของจุลินทรียในชองปาก มีคาพลังงานต่ําและคาไกลซิมิคอินเด็กซ 
ต่ํา นิยมใชไซลิทอลเปนสารใหความหวานในผลิตภัณฑหมากฝรั่ง (Chewing gum) (Salminen และ Hallikanen, 1990) 
 

อุปกรณและวิธีการ 
วัตถุดิบ: 

สับปะรดพันธุศรีราชาและแกวมังกรพันธุเนื้อสีแดง (ตลาดนาเกลือ จ.ชลบุรี) ซูโครส (น้ําตาลทรายตรามิตรผล)  
เพกตินเกรด 150 กรดซิตริก (SP Asia Enterprise) ไซเลียมสีดฮักส (GNC Natural BrandTM, General Nutrition Corporation, 
Pittsburgh, USA) และ ไซลิทอล (Food grade, Thai Food and Chemical Company) 
วิธีการเตรียมผลไมสเปรดจากสับปะรดผสมแกวมังกรสีแดง (Pineapple-Red Pitaya Fruit Spread, PRFS)  

ผสมเนื้อสับปะรดบดละเอียด (350 ก.) กับเนื้อแกวมังกรขูดละเอียด (150 ก.) วัดปริมาณของแข็งที่ละลายได (TSS) 
และ คากรด (%TA) ของเนื้อผลไมผสมทุกครั้ง เพื่อนํามาคํานวณปริมาณซูโครส เพกติน และ กรดซิตริกที่ตองใช ซ่ึงพบวามี
คาเฉลี่ยของ TSSและ TA ของผลไมผสมเปน15 °Brix และ 0.36% ตามลําดับ (Table 1)  

เติม เพกติน (3.22 ก.)ที่ผสมในซูโครส (409 ก.) ใหความรอนแกเนื้อผลไมผสมซูโครสจนกระทั่งได TSS เปน 50°Brix 
จึงเติมกรดซิตริก (3.84 ก.) และใหความรอนตอจนกระทั่งได TSS สุดทายของผลไมสเปรดเปน 60 °Brix สําหรับ PRFS สูตรที่มี
ไซเลียมสีดฮักสทดแทนเพกทิน ใหผสมไซเลียมสีดฮักสในน้ําผลไมเล็กนอยเพื่อใหเกิดเจลกอนเติมลงไปในเนื้อผลไมผสม และ
สําหรับ PRFS สูตรที่มีไซลิทอลทดแทนซูโครส ใหผสมไซลิทอลกับซูโครสพรอมกับเพกติน (เวลาในการใหความรอนในการ
เตรยีม PRFS แตละสูตร คือ 40-44 นาที)               

บรรจุผลไมสเปรดที่ไดในขวดแกวขนาด 250 มล. เก็บที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 1 วัน กอนนํามาวิเคราะหคุณภาพ 
 
Table 1 Chemical and color qualities of juice from pineapple (P) and grated red pitaya (R) at different ratio 

P:R pH TSS(oBrix) % TA L* a* b* Hue Chroma 
100:0 3.92±0.15 15.3±1.0 0.56±0.09 80.83±1.40 1.36±0.21 49.89±1.52 88.44±0.24 49.91±1.52 
70:30 4.52±0.04 15.0±0.9 0.36±0.03 26.19±0.12 50.98±0.12 -1.97±0.41 -1.81±1.33 32.02±0.25 
0:100 4.71±0.05 12.2±1.2 0.21±0.04 20.77±0.16 31.73±0.22 -4.32±0.22 -7.75±0.34 51.02±0.12 
 
วิธีการวิเคราะหคุณภาพของเนื้อผลไมและผลไมสเปรด 
1. วัดปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด (TSS, oBrix) ดวยเครื่องแฮนดรีแฟรกโตมิเตอร (Atago, 2411-W06, Japan) 
2. วิเคราะหปริมาณกรดที่ไทเทรตไดดวย 0.1N NaOH (Titrable acidity, %TA) แสดงผลในเทอมของรอยละของกรดซิตริก 
3. วัดสี (L* a*  b*) ดวยเครื่องวัดสี (HunterLab, ColorFlex, USA) แลวคํานวณคาเฉดสี (Hue), คาความเขมสี (Chroma) และ
คาความแตกตางของสี ( E) ดังนี้  Hue = tan-1(b*/a*), Chroma = (a*2+b*2)1/2, E = ( L*2 + a*2 + b*2)1/2 
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4. วัดลักษณะเนื้อสัมผัส (Consistency) ดวยวิธีการวัดแบบ Back Extrusion โดยเครื่องวัดลักษณะเนื้อสัมผัส (Texture 
Analyzer, TA-XT2, UK.) ที่มีหัววัดชนิด A/BE 40 และมีพารามิเตอรการวัด ดังนี้ Measure force in compression, Return to 
start, Pretest speed and Test speed 1 mm/s, Post test speed 10 mm/s., Distance 20 mm. 
5. ประเมินความชอบดวยวิธี 9-point Hedonic Scaling โดยใชผูทดสอบจํานวน 30 คน อายุ 20-23 ป มีวิธการเตรียมตัวอยาง
นําเสนอผูทดสอบ ดังนี้ ทาผลไมสเปรด (2 ก.)บนแผนขนมปงแบบแซนวิช (5x5 ซม.) ใหทั่วชิ้น ผูทดสอบชิมตัวอยางและให
คะแนนความชอบในดาน สี กล่ินรสโดยรวม รสชาติโดยรวม และความชอบโดยรวม (คะแนน 1 คะแนน คือ ไมชอบมากที่สุด 
และ คะแนน 9 คะแนน คือ ชอบมากที่สุด) สําหรับการประเมินความชอบของลักษณะปรากฏใหผูทดสอบประเมินจากลักษณะ
ปรากฏของผลไมสเปรดที่บรรจุอยูในขวดแกวขนาดบรรจุ 250 มล. 
6. วิเคราะหคาพลังงานดวยเครื่องบอมบแคลอรี่มิเตอร (Gallenkamp autobomb, CAB101-AB1.C, USA) 
 

ผลและวิจารณ 
คุณภาพของ PRFS ที่ตองการ คือ มีลักษณะปรากฏที่ดีนารับประทาน มีสีสวย ลักษณะเจลของ PRFS อยูในสภาพกึ่ง

แข็งกึ่งเหลวทําใหสามารถปาดทาบนแผนขนมปงไดงาย และมีกล่ินรสหอมหวาน จากการทดลองเบื้องตน พบวา PRFS ที่มี
สัดสวนของสับปะรดกับผลแกวมังกรเปน 70:30 (w/w) และมีคา TSS = 60 oBrix และ %TA = 0.7 ใหลักษณะปรากฏที่ดี คือ มี
สีมวงแดงที่ไมเขมจนเกินไป ใหลักษณะการกระจายตัวเมล็ดสีดําของผลแกวมังกรใน PRFS ที่เหมาะสม และ มีระดับของความ
หวานในระดับที่พอเหมาะ ดวยเหตุนี้ ในงานวิจัยนี้ไดเลือกสูตรนี้เปนสูตรตนแบบสําหรับการทดลองในขั้นตอไป 
ผลของปริมาณไซเลียมสีดฮักส (PSH) ตอคุณภาพของ PRFS 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคาสี (Table 2) ของ PRFS สูตรที่มี PSH กับ PRFS สูตรที่ไมมี PSH พบวา PSH มีผลตอคา
สีของ PRFS เพียงเล็กนอย ( E = 2.43-3.68) กลาวคือ มีสีแดงอมมวง (Hue = 24-26) และความเขมของสี (Chroma =35-
36) สอดคลองกับคะแนนความชอบดานสีใกลเคียงกันทุกตัวอยาง และอยูในระดับชอบปานกลาง (Table 3) 
 
Table 2 Color qualities of PRFS containing psyllium seed husk (PSH) and pectin at 4 different proportions 

PSH: Pectin L* a* b* Hue Chroma ∆ E 
0:100 18.58±0.12 30.50±0.30 13.75±0.30 24.46±0.46 33.49±0.27 0.00 
40:60: 18.15±0.44 32.74±0.29 14.60±0.37 24.03±0.60 35.91±0.34 2.43 
50:50 18.48±0.42 32.88±0.56 15.85±0.25 25.77±0.61 36.45±0.39 3.17 
60:40 17.41±0.75 33.22±0.70 15.93±0.33 25.62±0.33 36.48±0.74 3.68 

การลดปริมาณเพกตินโดยการเพิ่มปริมาณ PSH ใน PRFS พบวา มีผลกระทบดานลบตอความชอบในดานลักษณะ
ปรากฏ (appearance) ของ PRFS (Table 3) พบวา เมื่อเพิ่มปริมาณ PSH มากขึ้นถึง 60%ของน้ําหนักเพกติน ได PRFS ที่มี
ลักษณะเจลที่ไมคงตัว ซึ่งกลุมผูทดสอบมีความเห็นวาเหลวเกินไป สอดคลองกับคา Consistency ของ PRFS ที่ลดลงอยาง
ชัดเจน ประมาณ 5 เทา (p<0.05) (Table 3) เปนที่ทราบดีวา ในระบบที่มีน้ําตาล 60-65 oBrix, pH 2-3.5 นั้นเอื้อใหการเกิดเจล
ที่แข็งแรงของเพกติน เพราะสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนระหวางกับหมู hydroxyl-hydroxyl, หมู carboxyl-carboxyl และ หมู 
hydroxyl-carboxyl ระหวางโมเลกุลของ Galacturonopyranosyl units ซึ่งเปน โครงสรางหลักของเพกติน (Salminen และ 
Hallikanen, 1990) ในขณะที่ โครงสรางหลักของ PSH คือ Arabinosexylan (arabinose 22.6%, xylose 74.6%) การเกิด
พันธะไฮโดรเจนเกิดระหวางหมู OH-OH เทานั้น  (Fischer et al., 2004)  
 
Table 3 Consistency and Liking of PRFS containing psyllium seed husk (PSH) and pectin at 4 different ratio 

PSH:Pectin Consistency (gs) Colorns Flavorns Tastens Appearance Overall liking 
0:100 1045.73±139.52 c 7.4±0.8 7.2±0.8 7.1±0.7 7.3±0.8 b 7.4±0.6 b 
40:60: 742.30±35.74 b 7.1±0.8 7.0±0.7 7.1±0.8 7.3±0.9 b 7.5±0.7 b 
50:50 245.83±46.86 a 7.3±0.8 7.1±0.7 7.5±0.7 7.2±0.9 b 7.3±0.7 b 
60:40 202.68±75.40 a 7.3±0.8 6.9±0.6 7.2±0.7 6.8±0.9 a 6.9±0.8 a 

N=30, 9-point Hedonic Scale, 1= extremely dislike, 9= extremely like;  
a,b,c Significance differences within values in the same column are indicated by different letter ( p<0.05) 
ns = Non significance differences within values in the same column ( p>0.05) 
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ซึ่งเมื่อพิจารณาคะแนนความชอบโดยรวม (Table 3) สรุปไดวา PRFS สูตรที่มีการทดแทนเพกตินดวยไซเลียมสีดฮักส
ในอัตราสวน 40:60 และ50:50 ตางไดรับการยอมรับโดยรวมไมแตกตางจากสูตรควบคุม ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ไดเลือกสูตรที่มี
ปริมาณไซเลียมสีดฮักสสูงสุด คือ 50% ของน้ําหนักเพกทิน มาศึกษาผลของไซลิทอลตอคุณภาพจองPRFS ในขั้นตอไป 
ผลของไซลิทอลตอคุณภาพของPRFSสูตรทีม่ี PSH 50%ของน้ําหนักเพกทิน (PRFS+50PSH) 

การทดแทนซูโครสดวยไซลิทอลใน PRFS+50PSH พบวา มีผลตอลักษณะสีมวงแดง (Hue = 28.10-28.35) ของ 
PRFS+50PSH อยางชัดเจน ( E = 17.9-21.29) (Table 4 ) กลาวคือ การเพิ่มปริมาณไซลิทอล สงผลให มีคาความสวางมาก
ขึ้น (L* = 28.79-32.82) คาดวาเปนผลเนื่องการที่มีปริมาณซูโครสลดลงสงผลใหการเกิดคาราเมลไลเซชั่นในขั้นการใหความ
รอนลดลงดวย อยางไรก็ตาม การที่ PRFS+50PSH มีสีที่สวางขึ้นกลับมีผลใหคะแนนความชอบเฉลี่ยดานสีและลักษณะปรากฏ
ลดลง (Table 5) นอกจากนี้ พบวา คะแนนความชอบโดยรวมมีคาลดลงเชนกัน เนื่องจากไซลิทอลสามารถใหความรูสึกที่เย็นซา 
(cooling effect) (Salminen และ Hallikanen, 1990)ซึ่งเปนความรูสึกที่ไมพึงประสงค ดวยเหตุนี้ เมื่อพิจารณาจากความชอบ
โดยรวม สรุปไดวา ปริมาณที่สูงสุดที่สามารถใชในการทดแทนซูโครสดวย ไซลิทอล คือ 50% ของน้ําหนักซูโครส ซึ่งสงผลให 
PRFS+50PSH มีคาพลังงานต่ํากวา PRFS สูตรควบคุมรอยละ 20 (Table 4) 
 
Table 4 Color qualities of (PRFS+50PSH) containing xylitol and sucrose at 4 different ratio 
Xylitol:Sucrose L* a* b* Hue Chroma ∆ E Energy (J/g) 

0:100 16.29±0.59 a 35.34±0.67 a 16.31±0.41 a 24.77±0.19 a 38.93±0.78 a 0.00 9972.99±28.86 

50:50 28.79±0.28 b 45.26±0.37 b 24.42±0.30 b 28.35±0.25 b 51.43±0.42b 17.90 7974.86±22.31 

75:25 31.27±0.24c 45.47±0.30bc 24.17±0.23bc 28.17±0.48 b 51.34±0.20 b 19.71 6999.42±10.20  
100:0 32.82±0.36 d 45.88±0.31c 24.60±0.38 c 28.10±0.42 b 52.05±0.21 b 21.29 5979.65±9.12  

a,b,c Significance differences within values in the same column are indicated by different letter ( p<0.05) 
 
Table 5 Consistency and Liking of PRFS+50 PSH containing xylitol and sucrose at 4 different ratio 
Xylitol:Sucrose Consistency (gs) Color Flavor Taste Appearance Overall liking 

0:100 233.20±36.57 a 7.8±0.8 b 7.2±0.7 b 7.4±0.9 b 7.6±0.9 b 7.9±0.7 c 
50:50 202.13±14.79 a 7.2±1.0 a 7.1±0.7 b 8.0±0.7 b 7.3±0.7a 7.6±0.7 bc 
75:25 308.65±12.72 b 6.8±0.9 a 6.9±0.9 ab 7.0±0.8 a 7.2±0.8 a 7.5±0.7 ab 
100:0 380.55±52.96 c 7.1±0.7 a 6.6±0.7 a 6.9±0.8 a 7.0±0.7a 7.1±0.7 a 

a,b,c Significance differences within values in the same column are indicated by different letter ( p<0.05) 
N=30, 9-point Hedonic Scale, 1= extremely dislike, 9= extremely like;  

 
สรุป 

การพัฒนาผลิตภัณฑผลไมสเปรดจากสับปะรดและแกวมังกรพันธเนื้อสีแดง สูตรพลังงานต่ํา โดยการใชไซเลียมสีด
ฮักสและไซลิทอลทดแทนเพกตินและซูโครส มีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของคาสี ลักษณะปรากฏ คาเนื้อสัมผัส (p<0.05) 
ซึ่งผลการประเมินความชอบของกลุมผูทดสอบทําใหสามารถสรุปไดวาสามารถใชไซเลียมสีดฮักส และไซลิทอลในปริมาณสูงสุด 
50%และ50 % ทดแทนเพกตินและซูโครสและไซลิทอลตามลําดับ และใหผลิตภัณฑที่ยังไดรับคะแนนระดับชอบปานกลางจาก
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การพัฒนาสตูรผลิตภัณฑผลไมแผนมวนกลิ่นรสเชอรรีท่ี่ใชผลไมไทยอบแหงแทนแอปเปลอบแหง 
Formula Development of Cherry Flavored Fruit Roll Product used Dried Thai Fruit replaced Dried Apple   

 
ชนะชัย กรวทิยาศิลป1 และ วิชมณี ยืนยงพุทธกาล1 

Kornwittayasin, C.1 and Yuenyongputtakal, W.1 
 

Abstract 
 In order to reduce production cost, some dried Thai fruits such as dried pineapple, dried papaya and 
dried mango were used to replace dried apple in the commercial cherry flavored fruit roll formulation. It was found 
that the product made from dried mango was the most comparable to the commercial cherry flavored fruit roll.  
The ratio profile test techniques as well as chemical and physical analysis were used to evaluate the quality profile 
of developing and commercial products. The result showed that the product quality in terms of texture, sourness 
color and odor need to improve. It was found that developed product containing 2% pectin as gelling agent had 
the tension value and texture characteristic which were more similar to the commercial product than using sodium 
alginate or mixed pectin and sodium alginate. Regarding the product sourness, color and odor, addition of 0.4% 
malic acid and 0.1% ascorbic as well as red color 0.2% and cherry flavor 0.2% in the formula made the product 
more similar to the commercial product. The final product had overall liking score at moderate like level to like very 
much. 
Keywords : fruit roll, dried Thai fruit, formula development 
 

บทคัดยอ 
  งานวิจัยนี้เปนการนําผลไมไทยอบแหงไดแก สับปะรดอบแหง มะละกออบแหง และมะมวงอบแหง มาใชแทนแอปเปล 
อบแหงในการผลิตผลไมแผนมวนกลิ่นรสเชอรร่ีตามสูตรทางการคาเพื่อลดตนทุนการผลิต ซึ่งพบวาผลิตภัณฑที่มีการใชมะมวง
อบแหงมีความใกลเคียงกับผลิตภัณฑทางการคามากที่สุด ผลการศึกษาเคาโครงคุณภาพผลิตภัณฑของสูตรที่กําลังพัฒนา
เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑทางการคาโดยใชการทดสอบทางประสาทสัมผัสวิธี Ratio profile test รวมกับการวิเคราะหคุณภาพ
ทางเคมีและกายภาพพบวา ตองมีการปรับปรุงคุณภาพดานเนื้อสัมผัส รสเปรี้ยว สีและกลิ่น ในการปรับปรุงดานเนื้อสัมผัส 
พบวาการใชสารที่ทําใหเกิดเจลคือ เพคตินความเขมขนรอยละ 2 จะทําใหผลิตภัณฑมีคาแรงดึงและลักษณะเนื้อสัมผัส
ใกลเคียงกับผลิตภัณฑทางการคามากกวาการใชโซเดียมแอลจิเนตหรือการใชเพคตินรวมกับโซเดียมแอลจิเนต ในดานรสเปรี้ยว 
สี และกลิ่น พบวาการใชกรดมาลิกรอยละ 0.4 กรดแอสคอรบิกรอยละ 0.1 การใชสีผสมอาหารสีแดงรอยละ 0.2 และกลิ่นรส
เชอรร่ีรอยละ 0.2 จะทําใหผลิตภัณฑมีคุณภาพดานรสเปรี้ยว สีและกลิ่นใกลเคียงกับผลิตภัณฑทางการคามากที่สุด โดย
ผลิตภัณฑสุดทายไดรับคะแนนความชอบรวมระดับชอบปานกลางถึงมาก 
คําสําคัญ : ผลไมแผนมวน ผลไมไทยอบแหง การพัฒนาสูตร   

 
คํานํา 

  ผลไมแผนมวน (fruit roll) คือผลิตภัณฑที่ไดจากการนําผลไมแผน มามวนเปนรูปทรงกระบอก ซึ่งผลไมแผนผลิตได
จากการนําเนื้อผลไม ซึ่งอาจใชผลไมสดหรือผลไมแหง มาตีปนใหเปนเนื้อเดียวกัน อาจมีการเติมวัตถุเจือปนอาหาร เชน น้ําตาล 
กรด และสารที่ทําใหเกิดเจล ใหความรอนแกสวนผสม เทเกลี่ยเปนแผนบางและนําไปทําแหง (Rabb และ Oehler, 1999) ผลไม
แผนมวนเปนผลิตภัณฑอาหารวางชนิดหนึ่งที่รับประทานงาย พกพาสะดวก น้ําหนักเบา เก็บรักษาไดนาน มีกล่ินรสนา
รับประทาน และมีคุณคาทางอาหาร จึงมีผลิตภัณฑผลไมแผนมวนจําหนายมากในแถบยุโรปและอเมริกา โดยสวนใหญใชผลไม
เขตหนาวตระกุลเบอรร่ี แอปเปลหรือองุน ประเทศไทยสามารถปลูกผลไมไดหลายชนิดซึ่งมีราคาถูก สามารถนํามาแปรรูปเปน
ผลิตภัณฑผลไมแผนได อีกทั้งกรรมวิธีการผลิตที่ไมยุงยากซับซอน ผูประกอบการที่แปรรูปผลไมในประเทศไทยจึงมีศักยภาพสูง

                                                           
1 ภาควิชาวิทยาศาสตรการอาหาร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยับูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 
1 Department of Food Science, Faculty of Science, Burapha University, Saensook, Muang, Chonburi 20131 
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มากที่จะสามารถขยายสายการผลิตเพื่อผลิตผลิตภัณฑผลไมแผนมวนได เปนการสนับสนุนใหมีการใชผลไมไทยซึ่งมักพบ
ปญหาภาวะราคาตกต่ําและลนตลาดไดอีกทางหนึ่งดวย งานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดที่จะนําผลไมไทยมาเปนสวนประกอบหนึ่งใน
การผลิตผลิตภัณฑผลไมแผนมวนที่มีกล่ินรสเปนที่นิยมในตลาด คือ ผลไมแผนมวนกลิ่นรสเชอรร่ีโดยผลไมไทยอบแหงที่
นํามาใช ไดแก สับปะรดอบแหง มะละกออบแหง และมะมวงอบแหง โดยใชแทนแอปเปลอบแหงซึ่งเปนสวนผสมสําคัญในสูตร
การผลิตเดิม การเปลี่ยนแปลงชนิดของวัตถุดิบผลไมในการผลิตมีผลทําใหคุณสมบัติดานเนื้อสัมผัส รสชาติ สี และกลิ่นรสของ
ผลิตภัณฑเปล่ียนแปลงไป งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาสูตรที่เหมาะสมของผลิตภัณฑผลไมแผนมวนกล่ินรสเชอรร่ีที่
ใชผลไมไทยอบแหงแทนแอปเปลอบแหง โดยการหาอัตราสวนที่เหมาะสมของผลไมไทยอบแหง การศึกษาเคาโครงคุณภาพ
และการปรับปรุงคุณภาพดานตางๆ  
 

อุปกรณและวิธีการ  
  การหาอัตราสวนที่เหมาะสมของผลไมไทยอบแหงที่ใชแทนแอปเปลอบแหง ทําไดโดยแปรอัตราสวนของผลไมไทย
อบแหง เพื่อแทนแอปเปลอบแหงซึ่งใชปริมาณ 10% ของน้ําหนักสูตรทั้งหมด จัดส่ิงทดลองแบบ Mixture Design ไดเปน 7 ส่ิง
ทดลอง ไดแก การใชสับปะรดอบแหง: มะละกออบแหง: มะมวงอบแหง เปน 1) 100:0:0 2) 0:100:0 3) 0:0:100 4) 50:50:0 5) 
0:50:50 6) 50:0:50 และ 7) 33.3:33.3:33.3 สูตรการผลิตผลไมแผนมวนกลิ่นรสเชอรร่ีทางการคามีสวนประกอบดังนี้คือ เชอรร่ี
อบแหง 13% น้ํา 47.3% น้ําตาลทราย 20.7% กลูโคสไซรัป 7% เพคติน 1% กรดมาลิก 0.4% กรดซิตริก 0.4% กรดแอสคอรบิก 
0.1% กล่ินรสเชอรร่ี 0.05% และสีผสมอาหารสีมวง 0.05% กรรมวิธีการผลิตโดยนําผลไมอบแหงมาเติมน้ําปนใหละเอียด ให
ความรอนในอางควบคุมอุณหภูมิที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส แลวเติมสวนผสมตางๆ กวนจนสวนผสมมีปริมาณของแข็ง
ทั้งหมดที่ละลายน้ําได 60 องศาบริกซ เทสวนผสมปริมาณครั้งละ 30 กรัม ใสพิมพวงกลมขนาดเสนผาศูนยกลาง 6.5 นิ้ว ที่มี
พลาสติกใสชนิดโพลีโพรพิลีนรอง เกลี่ยใหหนาสม่ําเสมอ อบแหงในตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จนมีความชื้นรอย
ละ 12±1 มวนใหเปนรูปทรงกระบอก ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสรวมกับผลิตภัณฑทางการคาโดยวิธีการเปรียบเทียบ
ความแตกตางจากตัวอยางควบคุม ใชผูทดสอบจํานวน 30 คน โดยใชสเกล 0 หมายถึง ไมมีความแตกตางจากตัวอยางควบคุม 
และ สเกล 10 หมายถึง แตกตางจากตัวอยางควบคุมมากที่สุด 

การศึกษาเคาโครงคุณภาพ ทําไดโดยทดสอบทางประสาทสัมผัสวิธี Ratio Profile Test (RPT) กําหนดใหคาความเขม
ของคุณลักษณะของผลิตภัณฑทางการคาเปนคาในอุดมคติ (I) และคาความเขมของคุณลักษณะจากผลิตภัณฑที่กําลังพัฒนา
เปนคาความเขมคุณลักษณะของตัวอยาง (S) ทดสอบโดยใชผูทดสอบ จํานวน 30 คน รวมกับการวิเคราะหคุณภาพทาง
กายภาพและเคมี ดังนี้ ปริมาณกรดทั้งหมด ปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด ปริมาณน้ําตาลรีดิวซิง และคาสี L* a* และ b* 
โดยเครื่อง Handy colorimeter และคาแรงดึงโดยเครื่อง Texture analyzer 

การปรับปรุงคุณภาพ ทําไดโดยนําผลการศึกษาเคาโครงคุณภาพมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงคุณภาพดานตางๆ ไดแก 
ดานเนื้อสัมผัสโดยศึกษาการใชสารที่ทําใหเกิดเจลที่เหมาะสมโดยแปรเปน 3 ส่ิงทดลอง คือ การใชเพคติน 2% การใชโซเดียม
แอลจิเนต 2% และการใชเพคตินรวมกับโซเดียมแอลจิเนต 2% ดานรสเปรี้ยวโดยศึกชนิดและปริมาณกรดที่เหมาะสมโดยแปร
เปน 2 ส่ิงทดลอง คือ การไมใชและใชกรดซิตริก 0.2% รวมกับกรดชนิดอื่น (กรดมาลิก 0.4 %และกรดแอสคอรบิค 0.1 %) และ
ดานสีและกล่ินรส โดยศึกษาปริมาณสีผสมอาหารและกลิ่นรสที่เหมาะสมโดยแปรเปน 3 ส่ิงทดลอง คือ การใชสีผสมอาหารสี
แดงและกลิ่นรสเชอรร่ีอยางละเทากันเปน 0.10  0.15  และ 0.20% โดยในการพัฒนาสูตรจะนําตัวอยางผลิตภัณฑที่กําลัง
พัฒนามาวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ เคมีและประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสรวมกับผลิตภัณฑทางการคาดวยวิธี RPT 
เลือกส่ิงทดลองที่เหมาะสมโดยพิจารณาคาสัดสวนเคาโครงของผลิตภัณฑ (S/I) ที่ใกลเคียงกับชวงที่ยอมรับไดคือ 1.0 ± 0.2 
มากที่สุด และนําผลิตภัณฑสุดทายที่พัฒนาไดมาทดสอบความชอบดวยวิธี 9-point hedonic scale โดยใชผูทดสอบจํานวน 
30 คน  
 

ผล 
  จากTable 1 พบวา การใชผลไมไทยแทนแอปเปลมีผลทําใหคุณภาพทางประสาทสัมผัสดาน สี กล่ิน การลอกจาก
แผนรอง รสชาติและเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑแตกตางจากผลิตภัณฑทางการคา ทั้งนี้ผลไมที่นํามาใชทุกชนิดมีผลตอสีและ
รสชาติไมแตกตางกัน (p>0.05) โดยสิ่งทดลองที่ 3 ซึ่งใชมะมวงอบแหงมีความใกลเคียงกับผลิตภัณฑทางการคามากที่สุด เมื่อ
นํามาศึกษาเคาโครงคุณภาพ พบวา มีปริมาณกรดทั้งหมดรอยละ 2.54 ± 0.05 ปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด 98.29 ± 
0.76 องศาบริกซ ปริมาณน้ําตาลรีดิวซิงรอยละ 50.23 ± 0.66 คาสี L* 50.23 ± 0.66 a* 19.28 ± 3.12 b*38.61 ± 3.20 และ
คาแรงดึง 609.55 ± 10.66 กรัม และจากการทดสอบ RPT ไดผลดังFigure 1 พบวา ตองปรับปรุงผลิตภัณฑดานเนื้อสัมผัส 
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ไดแก ความชุมชื้นที่ผิว ความเหนียวติดมือ การลอกจากแผนรอง แรงในการฉีก และความเหนียวติดฟน โดยตองลดความเขม
ของคุณลักษณะดังกลาว ตองปรับปรุงรสชาติโดยลดรสเปรี้ยว และเพิ่มความเขมสีแดงและกลิ่นเชอรร่ี จากTable 2 แสดงผล
การปรับปรุงคุณภาพทางเนื้อสัมผัสพบวา การใชเพคตินรวมกับโซเดียมแอลจิเนตทําใหผลิตภัณฑมีคาแรงดึงสูงที่สุด รองลงมา
คือ การใชโซเดียมแอลจิเนต และการใชเพคติน ตามลําดับ โดยการใชเพคตินอยางเดียวทําใหผลิตภัณฑมีคาแรงดึงและมีคา S/I 
ใกลเคียงกับผลิตภัณฑทางการคามากที่สุด ในดานรสเปรี้ยว สี และกลิ่น พบวาการไมใชกรดซิตริก ใชเพียงกรดมาลิกและกรด
แอสคอรบิก การใชสีผสมอาหารสีแดงและกลิ่นรสเชอรร่ีอยางละเทากันเปนรอยละ 0.2 ทําใหผลิตภัณฑมีรสเปร้ียว สีและกลิ่น
ใกลเคียงกับผลิตภัณฑทางการคามากที่สุด โดยผลิตภัณฑสุดทายไดรับคะแนนความชอบรวม เทากับ 7.80 ± 0.83 
 
Table 1 Mean difference score of developing fruit roll product from commercial products. 

Treatment Color ns Odor Energy to tear Taste ns Texture 

1 9.07 ± 1.38 8.07 ± 1.59 ab 8.57 ± 2.37 b 6.93 ± 2.36 8.43 ± 2.22 b 
2 8.97 ± 1.34 8.00 ± 1.48a 8.67 ± 2.91 b 6.93 ± 2.30 8.27 ± 1.85 ab 
3 9.13 ± 1.44 8.37 ± 1.96 abc 8.20 ± 1.59 ab 7.23 ± 2.60 7.70 ± 1.63 a 
4 9.17 ± 1.59 8.60 ± 2.05 bc 8.50 ± 1.52 b 6.87 ± 2.52 8.13 ± 1.64 ab 
5 9.27 ± 1.08 8.50 ± 1.52 abc 7.30 ± 2.34a 7.07 ± 2.51 8.03 ± 1.45 ab 
6 9.27 ± 1.12 8.77 ± 1.50 c 8.13 ± 2.55 ab 6.80 ± 2.50 8.10 ± 1.42 ab 
7 9.17 ± 1.26 8.77 ± 1.54 c 7.97 ± 1.96 ab 6.97 ± 2.42 8.17 ± 1.50 ab 

a,b,c Difference letters in the same column indicated significant difference. ns Not significant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 Spider web of sensory profile quality as S/I of developing fruit roll product 
 
Table 2 Tension value and S/I ratio of developing fruit roll product containing difference kind of gelling agents. 

* S = Sample score (developing fruit roll product) and I = Ideal score (commercial fruit roll product). a,b,c Difference letters  indicated significant difference 
 Tension value of fruit roll commercial product was 672.19 ± 18.54 g 

Ratio of S/I*  
Treatment Tension value 

(g) Humidity Finger 
Stickiness Adhesiveness Energy 

to tear 
Mouth 

Stickiness 
Pectin 694.66 ± 16.64a 1.91 2.26 2.40 2.26 1.69 

Sodium Alginate 765.31 ± 17.46b 2.10 2.67 2.66 2.60 2.05 
Pectin+ Sodium Alginate 980.78 ± 18.50c 2.07 2.66 2.68 2.60 2.30 
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วิจารณผล 
  การใชผลไมไทยแทนแอปเปลในการผลิตผลไมแผนมวน ทําใหคุณภาพทางประสาทสัมผัสแตกตางจากผลิตภัณฑทาง
การคาอยูในชวง 6.80-9.27 ซึ่งหมายถึง มีความแตกตางจากตัวอยางควบคุมในระดับปานกลางถึงมาก โดยเฉพาะดานเนื้อ
สัมผัสที่พบวาผลิตภัณฑที่ไดเกิดการเปนเจลที่ไมดี มีลักษณะเนื้อคอนขางเละ ลอกจากพลาสติกที่รองยาก ทั้งนี้เนื่องมาจาก
สมดุลขององคประกอบที่สําคัญในการเกิดเจลเปลี่ยนแปลงไปจากการใชผลไมไทยแทนแอปเปล ซึ่งไดแก ปริมาณเพคติน 
น้ําตาล และกรด จึงมีผลตอความสมบูรณดานความตอเนื่อง (Continuity) และความแข็งแรง (Rigidity) ของโครงสรางเจล 
(King, 1983; ไพบูลย, 2532) การใชมะมวงอบแหงทําใหคุณภาพผลิตภัณฑใกลเคียงกับผลิตภัณฑทางการคามากที่สุดแต
ยังคงพบวาผลิตภัณฑมีลักษณะเนื้อสัมผัสไมดี ทั้งนี้เนื่องมาจากมะมวงอบแหงมีปริมาณเพคตินรอยละ 0.6 ซึ่งนอยกวาแอป-
เปลที่มีปริมาณเพคตินรอยละ 1 นอกจากนี้เพคตินในแอปเปลเปนเพคตินที่มีคุณภาพดีกวา (Vásquez-Caicedo et al., 2002) 
โดยภาพรวมของการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑผลไมแผนมวนนี้คือการปรับปรุงคุณภาพดานเนื้อสัมผัสและรสชาติเปนสําคัญ ทั้งนี้
ในการปรับปรุงลักษณะเนื้อสัมผัสพบวา การใชสารที่ทําใหเกิดเจลตางกันมีผลตอคาแรงดึงขาด โดยการใชเพคตินจะทําใหเจลที่
ไดมีความแขง็เแรงนอยกวาการใชโซเดียมแอลจิเนต จึงทําใหคาแรงดึงขาดต่ํากวา เนื่องจาก เจลที่เกิดจากการใชเพคตินจะเกิด
จากการใชพันธะเชื่อมขามดวยพันธะไฮโดรเจนระหวางหมูไฮดรอกซิลของโมเลกุลน้ําตาลกับเพคตินและการเชื่อมขามดวย
พันธะไฮโดรเจนระหวางโมเลกุลเพคติน เกิดเปนตาขายรางแห 3 มิติ ในขณะที่เจลที่เกิดจากการใชโซเดียมแอลจิเนตเกิดจาก
สายโพลิเมอรของแอลจิเนตซอนกันเปนแผนโดยมีโซเดียมอิออนเปนตัวเชื่อมประสานทําใหเกิดลักษณะเปน เกิดเปนตาขายราง
แห 3 มิติ ที่มีความแข็งแรงกวา (ไพบูลย, 2532; สายสนม, 2530) อยางไรก็ตามการใชเพคตินเพียงอยางเดียวทําใหผลิตภัณฑมี
คาแรงดึงและคุณภาพทางประสาทสัมผัสใกลเคียงกับผลิตภัณฑทางการคามากที่สุด ในการปรับปรุงรสเปรี้ยวพบวาการใช
มะมวงอบแหงแทนแอปเปลอบแหงสามารถลดปริมาณการใชกรดในสูตรลงได  
 

สรุป  
ผลไมไทยอบแหงที่เหมาะสมที่ใชแทนแอปเปลอบแหงคือมะมวงอบแหง พัฒนาสูตรการผลิตโดยการปรับปรุงคุณภาพ

ดานเนื้อสัมผัสโดยใชเพคตินเพิ่มขึ้นจากสูตรเดิมเปนรอยละ 2 ลดปริมาณการใชกรดโดยไมใชกรดซิตริก และใชสีผสมอาหารสี
แดงและกลิ่นรสเชอรร่ีอยางละเทากันคือรอยละ 0.2 จะไดผลิตภัณฑผลไมแผนมวนกล่ินรสเชอรร่ีที่มีลักษณะใกลเคียงกับ
ผลิตภัณฑผลไมแผนมวนทางการคา โดยผลิตภัณฑสุดทายไดรับคะแนนความชอบรวมซึ่งอยูในระดับชอบปานกลางถึงมาก 
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การผลิตและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหวางการเกบ็รักษาของผลิตภัณฑผลไมแผนมวนผสม 
Production and Quality Change during Storage of Mixed Fruit Roll Product  

 
ชนะชัย กรวทิยาศิลป1 และ วิชมณี ยืนยงพุทธกาล1 

Kornwittayasin, C.1 and Yuenyongputtakal, W.1 
 

Abstract 
 A mixed fruit roll product was made by blending dried mango and dried cherry with water then heated at 
100 °C in a water bath. Then, other ingredients such as sugar, pectin, glucose syrup, acid, flavoring agent and 
coloring agent were added and heated until reached 60 °Brix.  The mixture was poured to form a round thin sheet 
and dried at 60°C. The result from the drying curve showed that it took 4 h 36 min to lower moisture content and 
aw to 12±1 % and 0.40±0.05, respectively. The product was rolled and packed in the orient polypropylene bag 
and stored at room temperature in dark condition. The quality change was investigated during storage for 4 
weeks. After 1 week in storage, it was found that the tension value and reducing sugar content of the product 
significantly increased (p<0.05). Whereas, total acidity content, total soluble solid and total sugar content were 
not significantly different during storage (p≥0.05). Aerobic plate count was ranged from12.5 to15 CFU/g. Yeast 
and mold were less than 1x10-1 CFU/g during storage. Results showed that the product was microbiologically 
safe. The product was accepted by the consumer with overall like score at moderate like level to very like level 
during storage.  
Keywords : mixed fruit roll, drying, storage 
 

บทคัดยอ 
 ผลิตภัณฑผลไมแผนมวนผสมผลิตไดจากการนําผลไมอบแหงไดแก มะมวงอบแหงและเชอรร่ีอบแหงผสมกับน้ํา ปน
ใหละเอียด นํามาใหความรอนในอางควบคุมอุณหภูมิที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส แลวเติมสวนผสมตางๆ ไดแก น้ําตาล
ทราย เพคติน กลูโคสไซรัป กรด สารปรุงแตงกลิ่นรสและสีผสมอาหาร กวนจนสวนผสมมีปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ําได
มีคา 60 องศาบริกซ เทสวนผสมเปนแผนวงกลมบางแลวนําไปอบแหงในตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จากการหา
เวลาในการอบแหงโดยการทํานายจากกราฟความสัมพันธระหวางเวลาในการอบแหงและปริมาณความชื้นของตัวอยาง พบวา
ตองใชเวลา 4 ชั่วโมง 36 นาที จึงจะทําใหผลิตภัณฑมีปริมาณความชื้นและคาวอเตอรแอคติวิตี้เปนรอยละ 12±1 และ 
0.40±0.05 ตามลําดับ นําผลิตภัณฑมามวนเปนรูปทรงกระบอกและบรรจุซองพลาสติกชนิด orient polypropylene เก็บรักษา
ที่อุณหภูมิหอง ในสภาวะไมมีแสง ติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหวางการเก็บรักษาเปนเวลา 4 สัปดาห พบวา เมื่อเก็บ
รักษาผลิตภัณฑนาน 1 สัปดาห ผลิตภัณฑมีคาแรงดึงและปริมาณน้ําตาลรีดิวซเพิ่มขึ้นแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<0.05) ในขณะที่ปริมาณกรดทั้งหมด ปริมาณของแขง็ที่ละลายไดทั้งหมด และปริมาณน้ําตาลทั้งหมด ไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติตลอดการเก็บรักษา(p≥0.05) ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดอยูในชวง 12.5 ถึง 15 โคโลนี/กรัม และ
ปริมาณยีสตและรานอยกวา 1x10-1 โคโลนี/กรัม ตลอดการเก็บรักษาซึ่งแสดงวาผลิตภัณฑยังมีความปลอดภัยสําหรับการ
บริโภคและจากการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส พบวา ผลิตภัณฑยังคงเปนที่ยอมรับของผูบริโภคโดยไดรับคะแนน
ความชอบรวมอยูในระดับชอบปานกลางถึงมากตลอดการเก็บรักษา  
คําสําคัญ : ผลไมแผนมวนผสม การทําแหง การเก็บรักษา 

 
คํานํา 

  การผลิตผลไมแผนมวน (fruit roll) ทําไดโดยนําเนื้อผลไมมาเติมน้ํา ตีปนใหเปนเนื้อเดียวกัน เติมน้ําตาล กรด สารที่ทําให
เกิดเจล สีผสมอาหารและกลิ่นรส ใหความรอนแกสวนผสม เทเกลี่ยเปนแผนบาง นําไปทําแหงจนมีปริมาณความชื้นตาม

                                                           
1 ภาควิชาวิทยาศาสตรการอาหาร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยับูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 
1 Department of Food Science, Faculty of Science, Burapha University, Saensook, Muang, Chonburi 20131 
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กําหนด มวนเปนรูปทรงกระบอก และบรรจุในซอง โดยขั้นตอนการทําแหงมีความสําคัญในการกําหนดปริมาณความชื้นและคา
วอเตอรแอคติวิตี้ (aw) ของผลิตภัณฑเนื่องจากเปนขั้นตอนการลดความชื้นขั้นสุดทายซึ่งมีผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑและ
ความสามารถในการปองกันการเสื่อมเสียจากจุลินทรีย ปฏิกิริยาเคมี และเอนไซม นอกจากนี้ยังชวยลดน้ําหนัก ทําใหสะดวกใน
การบรรจุ เก็บรักษาและขนสง และเนื่องจากอาหารเปนผลิตภัณฑที่มีการเปลี่ยนแปลงเนาเสียไดงายกวาผลิตภัณฑชนิดอื่น 
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพระหวางการเก็บรักษาจึงเปนเรื่องที่สําคัญและจําเปนที่จะชวยบงบอกถึงอายุการเก็บ
รักษาของอาหารนั้นได เพื่อประกันวาอาหารนั้นยังมีคุณภาพดีในชวงเวลาที่กําหนดไว งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการ
ผลิตผลไมแผนมวนผสมโดยการทํานายเวลาในการอบแหงที่จะทําใหไดปริมาณความชื้นตามกําหนด โดยการสรางกราฟ
ความสัมพันธระหวางเวลาในการอบแหงและปริมาณความชื้นของตัวอยางและศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพผลิตภัณฑ
ผลไมแผนมวนระหวางการเก็บรักษาโดยการเก็บผลิตภัณฑตามสภาวะจริงระหวางการรอจําหนายผลิตภัณฑ  
 

อุปกรณและวิธีการ  
ศึกษาการผลิตผลไมแผนมวนผสม โดยนํามะมวงอบแหง 10% และเชอรร่ีอบแหง 13% ผสมกับน้ํา 46.4% ปนให

ละเอียด ใหความรอนในอางควบคุมอุณหภูมิที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส แลวเติมสวนผสมตางๆ ไดแก น้ําตาลทราย 20.7% 
กลูโคสไซรัป 7% เพคติน 2% กรดมาลิก 0.4% กรดแอสคอรบิก 0.1% กล่ินรสเชอรร่ี 0.2% และสีผสมอาหารสีแดง 0.2% กวน
จนสวนผสมมีปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ําไดมีคา 60 องศาบริกซ เทสวนผสมปริมาณ 30 กรัม ใสพิมพวงกลมขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 6.5 นิ้ว ที่มีพลาสติกใสชนิดโพลีโพรพิลีนรอง เกลี่ยใหหนาสม่ําเสมอ อบแหงในตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส สุมตัวอยางหาความชื้นทุก 2 ชั่วโมง เปนเวลา 10 ชั่วโมง สรางกราฟความสัมพันธระหวางเวลาในการอบแหงและ
ปริมาณความชื้นของตัวอยาง พิจารณาความนาเชื่อถือของสมการจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (R2) ทํานายเวลาที่ใชในการ
อบแหงเพื่อใหไดความชื้นรอยละ 12 แลววิเคราะหหาคา aw  

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหวางการเก็บรักษา โดยนําผลิตภัณฑผลไมแผนมวนผสม บรรจุซองพลาสติกชนิด
อริเอนท พอลิโปรฟลีน (orient polypropylene) ซองละ 1 ชิ้น และปดผนึก แลวเก็บตัวอยางในกลองกระดาษแข็งและเก็บรักษา
ที่อุณหภูมิหอง เพื่อเลียนแบบสภาวะจริงที่ใชในการเก็บผลิตภัณฑระหวางรอจําหนาย เก็บรักษาเปนเวลา 4 สัปดาห สุม
ตัวอยางทุกสัปดาหเพื่อวิเคราะหคุณภาพดังนี้ ปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด ปริมาณกรดทั้งหมด ปริมาณน้ําตาลรีดิวซ 
คาแรงดึงโดยเครื่องวิเคราะหเนื้อสัมผัส (Texture analyzer) ปริมาณจุลินทรียทั้งหมด ยีสตและรา คุณภาพทางประสาทสัมผัส
ดานความชอบโดยใชวิธีสากลความชอบแบบ (9-point hedonic scale) ใชผูบริโภคจํานวน 30 คน  
 

ผล 
  ความสัมพันธระหวางเวลาในการอบแหงและปริมาณความชื้นของตัวอยางแสดงดัง Figure 1 ไดสมการที่มีคา R2 
เทากับ 0.96 จากการทํานายพบวาหากตองการใหไดผลิตภัณฑที่มีความชื้น 12 % ตองใชเวลาในการอบแหง 4 ชั่วโมง 36 นาที 
ซึ่งเมื่อตรวจวัดคาความชื้นสุดทายของผลิตภัณฑที่ผลิตไดจริงพบวา มีปริมาณความชื้นเปนไปตามกําหนดคือ 12±1 % และมี
คา aw 0.44±0.01  
  ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพผลิตภัณฑระหวางการเก็บรักษาระยะเวลา 4 สัปดาห พบวามีปริมาณจุลินทรีย
ทั้งหมดประมาณ 12.5 ถึง 15.0 โคโลนี/กรัม และมีปริมาณยีสตและรานอยกวา 1x10-1 โคโลนี/กรัม ปริมาณน้ําตาลรีดิวซและ
คาแรงดึงมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยปริมาณน้ําตาลรีดิวซจะเพิ่มขึ้นเมื่อระยะเวลาในการเก็บ
เพิ่มขึ้น และคาแรงดึงจะเพิ่มขึ้นในการเก็บสัปดาหแรกหลังจากนั้นจะมีแนวโนมคงที่ (Table 1) สวนปริมาณกรดทั้งหมด และ
ปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≥0.05) ตลอดการเก็บรักษาโดยมีปริมาณ
อยูในชวง 1.83 ถึง 1.88% และ85.68 ถึง 87.40 องศาบริกซ ตามลําดับ คุณภาพทางประสาทสัมผัสสากลความชอบดาน
ลักษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมพบวาอยูในชวง 7.1 ถึง 8.1 โดยไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≥0.05) ตลอดการเก็บรักษา แสดงผลดัง Figure 2 
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Figure 1 Change in moisture content with time during drying at 60°C 
 

Table 1 Reducing sugar, tension value, aerobic plate count, yeast and mold of mixed fruit roll product during 
storage. 

a,b,c,d Difference letters in the same column indicated significant difference at p< 0.05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figure 2 Hedonic scores in terms of a) appearance, color, odor and b) taste, texture and overall liking of  
                mixed fruit roll product during storage for 4 weeks. 
 

Storage time  
(weeks) 

Reducing sugar 
(%)  

Tension value 
(g) 

Aerobic plate count 
(CFU/g) 

Yeast and mold 
 (CFU/g) 

0 45.86 ± 1.85 a 705.15 ± 74.09 a 12.50 ± 3.54 < 1x10-1 
1 49.80 ± 0.11 b 870.26 ± 125.76 b 12.50 ± 3.54 < 1x10-1 
2 53.10 ± 0.25 bc 869.01 ± 82.45 b 15.00 ± 7.07 < 1x10-1 
3 54.29 ± 1.10 cd 879.34 ± 135.73 b 12.50 ± 3.54 < 1x10-1 
4 55.53 ± 0.09 d 887.51 ± 109.65 b 15.00 ± 0.00 < 1x10-1 

Drying time (h) 

y = 0.50x2 - 7.30x + 34.99 
R2=0.96 
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วิจารณผล  
  จากความสัมพันธระหวางเวลาในการอบแหงและปริมาณความชื้นของตัวอยางพบวา ในชวงแรกปริมาณความชื้น
ลดลงทีละนอย เนื่องจากอุณหภูมิที่ผิวหนาของผลไมแผนคอยๆ เพิ่มขึ้นจนใกลเคียงกับอุณหภูมิในตูอบ ความชื้นจึงระเหย
ออกมานอย หลังจากนั้นความชื้นจะลดลงอยางมาก เนื่องจากเปนชวงที่ความชื้นระเหยออกจากอาหารอยางรวดเร็ว และ
ในชวงทายของการอบแหงความชื้นจะลดลงอยางชาๆ เนื่องจากเปนชวงที่ความชื้นเคลื่อนที่ออกจากภายในชิ้นผลไมแผนมาที่
ผิวดวยการแพรที่ชาลงมาก โดยพบวา สมการความสัมพันธระหวางเวลาในการอบแหงและปริมาณความชื้นของตัวอยางที่
ทํานายไดจากวิธีรีเกรสชันพบวามีความนาเชื่อถือ พิจารณาไดจากคา R2 เทากับ 0.96 ซึ่ง Haaland (1989) และ Hu (1999) 
กลาววาสมการที่มีความนาเชื่อถือควรมีคา R2มากกวา 0.75  
  สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (2532) กําหนดเกณฑมาตรฐานของปริมาณจุลินทรียทั้งหมด ยีสตและรา 
ของผลิตภัณฑผลไมแหงไววาตองมีปริมาณไมเกิน 1x10 2 โคโลนี/กรัม และ 1x10 4 โคโลนี/กรัม  ตามลําดับ ซึ่งหากพิจารณา
โดยใชเกณฑดังกลาว พบวาผลไมแผนมวนผสมที่เก็บรักษาไวนาน 4 สัปดาห ยังมีความปลอดภัยสําหรับการบริโภค ผลิตภัณฑ
ยังไมเกิดการเสื่อมเสียเนื่องจากจุลินทรีย อยางไรก็ตามพบวาผลไมแผนมวนมีคุณภาพทางเคมีเปล่ียนแปลงไปบางคือ  ปริมาณ
น้ําตาลรีดิวซจะเพิ่มขึ้นเมื่อระยะเวลาในการเก็บเพิ่มขึ้น ซึ่งการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ําตาลรีดิวซอาจจะทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงสีของผลิตภัณฑเนื่องจากปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลแบบไมใชเอนไซมจากปฏิกิริยาเมลลารดได โดยน้ําตาลรีดิวซ 
จะรวมตัวกับหมูอะมิโนเกิดปฏิกิริยาตอเนื่องไดผลิตภัณฑที่มีสีน้ําตาล (นิธิยา, 2545) นอกจากนี้คุณภาพทางกายภาพดาน
คาแรงดึงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในการเก็บสัปดาหแรก หลังจากนั้นจะมีแนวโนมคงที่ ซึ่งคาแรงดึงขาด หมายถึง การออกแรงไปใน
ทิศทางตรงกันขาม ทําใหเกิดการแบงแยกออกจากกัน โดยมีรอยแยกไมเปนระเบียบ (วิภา สุโรจนะเมธากุล, 2545) จากผล
แสดงใหเห็นวาในชวงแรกของการเก็บรักษา ผลไมแผนมวนผสมมีแนวโนมการยึดติดกันมากขึ้น ทําใหเครื่องตองออกแรงเพื่อ
การดึงขาดมากขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากลักษณะเจลของผลไมแผนมวนผสมนี้มีความแข็งแรงมากขึ้นจากการปรับสมดุลของ
องคประกอบภายในซองผลิตภัณฑ ไดแก ปริมาณความชื้นและอากาศ ทําใหเกิดความตอเนื่องและความแข็งแรงของโครงสราง
มากขึ้นเล็กนอย แตเมื่อถึงระยะหนึ่งจะเขาสุสมดุล (Regina et al., 2007) ความแข็งแรงของเจลผลไมแผนมวนก็จะคงที่ คาแรง
ดึงขาดจึงไมเปล่ียนแปลงไปมากนัก ผลทางคุณภาพทางประสาทสัมผัสพบวา ผูบริโภคยังคงใหคะแนนความชอบทุกดานของ
ผลิตภัณฑไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≥0.05) ตลอดการเก็บรักษา และอยูในชวงชอบปานกลางถึงมาก 
แสดงใหเห็นวาผลิตภัณฑผลไมแผนมวนผสมนี้นอกจากสามารถเก็บรักษาไดโดยไมมีการเสื่อมเสียแลว ยังคงเปนที่ยอมรับของ
ผูบริโภคไมเปล่ียนแปลงแมเก็บรักษานานถึง 4 สัปดาห ที่อุณหภูมิหอง 
  

สรุป  
  การศึกษาการผลิตผลไมแผนมวนโดยการทํานายเวลาในการอบแหงที่จะทําใหไดปริมาณความชื้นตามกําหนดโดย
การสรางกราฟความสัมพันธระหวางเวลาในการอบแหงและปริมาณความชื้นของตัวอยางพบวา หากตองการลดความชื้นของ
ผลิตภัณฑเปน 12 % ตองใชเวลาในการอบแหง ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 4 ชั่วโมง 36 นาที และจากการศึกษา
การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพผลิตภัณฑผลไมแผนมวนผสมระหวางการเก็บรักษา เปนเวลา 4 สัปดาห ที่อุณหภูมิหอง พบวา
ผลิตภัณฑยังไมเส่ือมเสียเนื่องจากจุลินทรีย และยังเปนที่ยอมรับของผูบริโภคโดยมีคะแนนความชอบระดับปานกลางถึงมาก 
ปริมาณกรดทั้งหมด และปริมาณของแข็งที่ละลายได ไมเปล่ียนแปลง แตปริมาณน้ําตาลรีดิวซเพิ่มขึ้นเมื่อระยะเวลาในการเก็บ
เพิ่มขึ้น และคาแรงดึงจะเพิ่มขึ้นในชวงการเก็บรักษาสัปดาหแรกหลังจากนั้นจะมีแนวโนมคงที่  
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การผลิตและการเสริมเซลลูโลสผงจากกากออยในขนมปุยฝาย 
Production and Fortification of Cellulose Powder Prepared from Sugarcane Bagasse in Steam Cake 

  
                                                                                              นิลเนตร ปุณณะวรกุล1 และ อาภัสรา แสงนาค 2* 

 Punnavarakul, N.1 and Sangnark, A.2*  
 

Abstract 
The optimum conditions for raw cellulose powder production from sugarcane bagasse were investigated 

in relation to prehydrolysis temperature and bleaching concentration with sodium chlorite. Cellulose powder 
prepared from 5.2% (w/v) sodium chlorite had the highest cellulose content, water retention capacity and 
lightness (L*) and was independent of prehydrolysis temperature. Cellulose powder prepared at the lowest 
experimental temperature; 80°C, mixed with water and added to steam cake at several concentrations was 
accepted by consumers at 5% cellulose powder substitution and 44 % water of wheat flour weight addition.   
Keywords : cellulose powder, steam cake 

 
บทคัดยอ 

ศึกษาอุณหภูมิพรีไฮโดรไลซิสและความเขมขนสารละลายโซเดียมคลอไรตที่เหมาะสมในการผลิตเซลลูโลสผงจาก
กากออยพบวา การใชสารละลายโซเดียมคลอไรตความเขมขนรอยละ 5.2 (w/v) ทําใหเซลลูโลสที่ไดมีความสามารถในการอุม
น้ํา และความสวาง (L*) มากที่สุด สวนอุณหภูมิพรีไฮโดรไลซิสไมมีผลตอปริมาณและสมบัติของเซลลูโลสที่ผลิตไดจึงผลิต
เซลลูโลสผงโดยใชสารละลายโซเดียมคลอไรตความเขมขนรอยละ 5.2 (w/v) และอุณหภูมิพรีไฮโดรไลซิส 80°C จากนั้นเติม
เซลลูโลสที่ผลิตไดในขนมปุยฝาย พบวาการเติมเซลลูโลสรอยละ 5 โดยน้ําหนักแปงสาลีและเพิ่มน้ําในสูตรเปนรอยละ 44 โดย
น้ําหนักแปงสาลี สามารถทําใหขนมปุยฝายเปนที่ยอมรับของผูบริโภคได 
คําสําคัญ : เซลลูโลสผง ขนมปุยฝาย 

 
คํานํา 

ออยเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย เนื่องจากออยเปนวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมการผลิตน้ําตาลทราย
และอุตสาหกรรมตอเนื่องอื่น ๆ เชน น้ําตาลทรายที่ผลิตไดจากออยนํามาใชในอุตสาหกรรมอาหาร จากรายงานของสํานักงาน
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย (2550) พบวาประเทศไทยมีปริมาณออยเขาหีบประมาณ 48 ลานตันตอป ผลผลิตน้ําตาล
ประมาณ 5 ลานตันตอปและมีกากออยที่เหลือทิ้งประมาณ 6 ลานตันตอป โดยกากออยประกอบดวยเซลลูโลสรอยละ 43.6 
น้ําหนักแหง เฮมิเซลลโูลสรอยละ 33.5 น้ําหนักแหง ลิกนินรอยละ 18.1 น้ําหนักแหง เถารอยละ 2.3 น้ําหนักแหง และแวกซ รอย
ละ 0.8 น้ําหนักแหง (Sun et al., 2004) กากออยจึงเปนแหลงของเซลลูโลส เนื่องจากมีการนําเซลลูโลสผงมาใชในอุตสาหกรรม
อาหารในประเทศไทยกันอยางแพรหลายเชน ใชเปนสารใหความคงตัวในน้ําผลไม ชวยลดการอมน้ํามันในผลิตภัณฑอาหาร
ทอด ชวยเพิ่มการพองตัวในขนมขบเคี้ยว นอกจากนี้เซลลูโลสยังมีความจําเปนตอรางกายมนุษย เนื่องจากเซลลูโลสสามารถ
ชวยการขับถาย ปองกันการเกิดโรคทองผูก ชวยลดภาวะโรคอวน ชวยดูดซึมสารกอมะเร็ง และชวยปองกันการดูดซึมของ
น้ําตาลกลับเขาสูรางกายได (สันทนา, 2539) จึงนาจะนํากากออยมาใชใหเกิดประโยชนโดยนํากากออยที่เหลือทิ้งจากการหีบ
น้ําออยออกหมดแลวมาสกัดเปนเซลลูโลสผง เพื่อเปนการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจและลดการนําเขาเซลลูโลสจากตางประเทศ 
โดยมีวัตถุประสงคชองงานวิจัยคือ ศึกษาภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเซลลูโลสจากกากออย และศึกษาปริมาณเซลลูโลสจาก
กากออยที่เหมาะสมสําหรับใชเปนแหลงใยอาหารในขนมปุยฝาย 
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อุปกรณและวิธีการ 
1. การเตรียมวัตถุดิบ 

             นํากากออยจากโรงงานน้ําตาลนิวกวางสุนหลี จํากัด จ.ชลบุรี มาลางน้ําเพื่อกําจัดฝุนหรือสิ่งที่ปนเปอนมาแลวอบใหแหงที่
อุณหภูมิ 60 °C 6 ชั่วโมง จากนั้นบดดวยเครื่องบด Coarse beater mill ผานตะแกรงที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 มิลลิเมตร นํา
วัตถุดิบเก็บในถุงพอลิเอทิลีนและปดผนึกดวยความรอนเก็บที่อุณหภูมิหอง 

2. ศึกษาอุณหภูมิพรีไฮโดรไลซิสและความเขมขนของสารละลายโซเดียมคลอไรตที่เหมาะสมในการผลิตเซลลูโลส 
ผงจากกากออย 

การผลิตเซลลูโลสผงทําตามวิธีของ Sun et al. (2004) โดยนํากากออยจากขอ 1 มาจํานวน 40 กรัม เติมน้ํากลั่น 800 มิลลลิิตร 
ใหความรอนโดยแปรอณุหภูมิเปน 3 ระดับ คือ 80  90 และ 100°C  กวนผสมเปนเวลา 2 ชั่วโมง กรองดวยผาขาวบางแลวเติมสารละลาย
โซเดียมคลอไรต (NaClO2) คือ รอยละ 1.3 2.6 3.9 5.2 และ 6.5 (w/v) ปริมาตร 600 มิลลิลิตร ปรับความเปนกรด-ดางใหได 3.5-4.0 
ดวยสารละลายกรดอะซิติกความเขมขนรอยละ 10 (v/v) ใหความรอนจนมอีุณหภูมิ 75°C กวนสวนผสมตลอดเวลาเปนเวลา 2 ชั่วโมง 
นํามากรองดวยผาขาวบาง เติมสารละลาย NaOH ความเขมขนรอยละ 10 (w/v) ปริมาตร 600 มิลลิลิตร ลดอุณหภูมิลงใหได 20°C กวน
สวนผสมตลอดเวลาเปนเวลา 10 ชัว่โมง กรองดวยผาขาวบาง นําไปลางดวยน้ํากลั่น ทาํแหงที่อณุหภูมิ 60 °C เปนเวลา 6 ชั่วโมง บดโดย
ใช Ultra-centrifugal mill ที่ความเร็วรอบ  10,000  รอบตอนาที ผานตะแกรงเสนผานศูนยกลาง 0.5 มิลลิเมตร เก็บในถงุพอลิเอทิลีนและ
ปดผนึกดวยความรอน  
             2.1 วิเคราะหปริมาณเซลลูโลส 

     วิเคราะหปริมาณเซลลูโลสตามวิธีของ  Food Chemical Codex method (1996) 
             2.2 วิเคราะหสมบัติทางกายภาพของเซลลูโลสผง 
                   - คาสี วัดคาสีของเซลลูโลสผงโดยใชเครื่อง Handy colorimeter 
                   - ความสามารถในการอุมน้ํา (Water retention capacity) วิเคราะหความสามารถในการอุมน้ําตามวิธีของ 
                     Gould et al. (1989)  
                   -ความหนาแนน (Bulk density) วิเคราะหความหนาแนนตามวิธีของ Prakongpan et al. (2002) 
             2.3 วิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

     วางแผนการทดลองแบบ Factorial Randomized Design ศึกษาผลของอุณหภูมิพรีไฮโดรไลซิส 3 ระดับ คือ 80 90 และ 
100°C และ ความเขมขนสารละลายโซเดียมคลอไรต 5 ระดับ คือ รอยละ 1.3 2.6 3.9 5.2 และ 6.5 (w/v) ทําการทดลอง 3 ซ้ํา
เปรียบเทยีบความแตกตางคาเฉลี่ยโดยใช Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 วิเคราะหโดย
ใชโปรแกรมสําเรจ็รูป SPSS for Window version 11.5 เกณฑในการตัดสินภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเซลลูโลสผง พิจารณาจาก
อุณหภูมิและความเขมขนของสารละลายโซเดียมคลอไรตที่เหมาะสม ซึ่งทําใหเซลลูโลสผงที่ผลิตไดมีปริมาณเซลลโูลสสูงสุด  
    3. ศึกษาปริมาณเซลลโูลสผงจากกากออยและปรมิาณน้ําที่เหมาะสมในขนมปุยฝาย 
          นําเซลลูโลสผงจากกากออยที่เตรียมจากภาวะที่เหมาะสมที่เลอืกไดจากขอ 2 มาทดแทนแปงสาลใีนขนมปุยฝายตามสูตรของ พรยุ
พรรณ (2544) โดยแปรปริมาณเซลลูโลสเปนรอยละ 5 10 และ 15 โดยน้ําหนักแปง และเพิ่มปริมาณน้ําจากสูตรควบคุมเปนรอยละ 42 
และ 44 โดยน้ําหนักแปง 
          3.1 ทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส 

  ประเมินผลการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผูบริโภคโดยการทดสอบทางประสาทสัมผัสในดานสี กลิ่น รสชาติ ความนุม 
และการยอมรับรวมของผลิตภัณฑ โดยการใหคะแนนแบบ 9 point hedonic scale มีสิ่งทดลอง (treatment) 7 ตัวอยาง ทําการวาง
แผนการทดลองแบบ Balanced Incomplete  Block Design  (BIB) ประเภทที่ 5 ตามวิธีของ สุรพล  (2537) แผนการทดลองมาตรฐาน
การจัดสิ่งทดลอง BIB ประเภทที่ 5 มี t=7 k=4 r=20 b=35  λ =10 โดยที่ t = จํานวนสิ่งทดลอง k = จํานวนสิ่งทดลองตอบล็อก r = 
จํานวนซ้ําของสิ่งทดลองตอแผนมาตรฐานการจัดสิ่งทดลอง และ b = จํานวนบล็อก  การวิเคราะหความแปรปรวนตามวิธีของ สุรพล  
อุปดิสสกุล (2537) เกณฑในการตัดสินเลือกปริมาณเซลลูโลสผงที่เหมาะสม  พิจารณาจากปริมาณเซลลูโลสผงที่เหมาะสมซึ่งทําใหขนม
ปุยฝายมีคะแนนความนุมและการยอมรับรวมสูงสุด  
          3.2 วิเคราะหองคประกอบทางเคมีของขนมปุยฝายที่เติมเซลลูโลสผงในปริมาณที่เหมาะสมเปรียบเทียบกับขนมปุยฝายสูตร
ควบคุม   

  นําขนมปุยฝายที่เติมเซลลูโลสผงในปริมาณที่เหมาะสมจากขอ 3.1 และขนมปุยฝายสูตรควบคุมมาวิเคราะหองคประกอบ
ทางเคมีดังนี้คือ ปริมาณความชื้น ปริมาณเถา ปริมาณโปรตีน ปริมาณไขมัน ปริมาณเสนใยอาหารรวม ปริมาณคารโบไฮเดรต (AOAC, 
1990) และคาพลังงานรวมโดยใชเครื่อง Bomb calorimeter 
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ผลและวิจารณ 
1. ผลของอุณหภูมิพรีไฮโดรไลซิสและความเขมขนของสารละลายโซเดียมคลอไรต (NaClO2) ที่เหมาะสมในการ 

        ผลิตเซลลูโลสจากกากออย 
ความเขมขนของสารละลายโซเดียมคลอไรตที่มีผลตอคาสี L* a* คาความสามารถในการอุมน้ํา ปริมาณเซลลูโลส และคา

ความหนาแนน อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05, Table 1) สวนอุณหภูมิพรีไฮโดรไลซิสและความเขมขนสารละลายโซเดียมคลอ-ไรตมีอิทธิพล
รวมกันตอคา b*  (p<0.05, Table 2) การเพิ่มความเขมขนสารละลายโซเดียมคลอไรตจากรอยละ 1.3 เปน 5.2 (w/v) ทาํใหเซลลูโลสผงมี
คาความสวางเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 22 (Table 3) เนื่องจากสารละลายโซเดียมคลอไรตมีสมบัติในการฟอกสี กําจัดลิกนินและเฮมิ
เซลลูโลสออกไปมีผลใหเซลลูโลสที่ไดมีความสวางเพิ่มขึ้น (วันทนี  และคณะ, 2528) และเซลลูโลสที่ไดมีความบริสุทธิ์มากขึ้นโดยมี
ปริมาณเซลลูโลสถึงรอยละ 93 ในขณะที่กากออยมีปริมาณเซลลูโลสเพียงรอยละ 42 เทานั้น นอกจากนี้โครงสรางของเซลลูโลสยังถูกทํา
ใหหลวมขึ้นจากการกวนผสมสงผลใหเซลลูโลสมีความสามารถในการอุมน้ําสูงขึ้น (Gould et al., 1989 ) และความหนาแนนลดลง 
ดังนั้นจึงเลือกใชสารละลายโซเดียมคลอไรตความเขมขนรอยละ 5.2 (w/v)  สวนอุณหภูมิพรีไฮโรไลซิสไมมีผลตอปริมาณเซลลูโลส อยาง
มีนัยสําคัญ (p≥0.05) จึงเลือกอุณหภูมิพรีไฮโรไลซิสที่ 80°C ในการผลิตเซลลูโลส 

2. ผลของปริมาณน้ําและปริมาณเซลลูโลสตอการยอมรับทางประสาทสัมผัสของขนมปุยฝาย 
การเพิ่มเซลลูโลสในขนมปุยฝายทําใหคะแนนการยอมรับดานสี กลิ่น รส ความนุมและความชอบรวมลดลง (p<0.05, Table 4) 

ซึ่งขนมปุยฝายสูตรที่ 5 ที่มีการเพิ่มน้ําเปนรอยละ 44 โดยน้ําหนักแปงสาลีและเติมเซลลูโลสรอยละ 5 โดยน้ําหนักแปงสาลี มีคะแนนดาน
สี  รส ความนุม และความชอบรวมสูงกวาขนมปุยฝายที่เติมเซลลูโลสในปริมาณรอยละ 10 และ15 โดยน้ําหนักแปง และไดรับการยอมรับ
ดานความนุมและความชอบรวมใกลเคียงกับขนมปุยฝายสูตรควบคุม จึงควรเติมน้ําเพิ่มจากรอยละ 40 เปนรอยละ 44 และสามารถเติม
เซลลูโลสรอยละ 5  โดยน้ําหนักแปง  และขนมปุยฝายที่เติมเซลลูโลสและน้ําในปริมาณดังกลาวมีเสนใยรวมรอยละ 4 และความชื้นรอย
ละ 33 โดยน้ําหนักแหง ซึ่งมากกวาขนมปุยฝายสูตรควบคุมที่มีเสนใยรวมรอยละ 3 และความชื้นรอยละ 30 โดยน้ําหนักแหง สวนปริมาณ
เถา ไขมันโปรตีน คารโบไฮเดรตและคาพลังงานมีคานอยกวาขนมปุยฝายสูตรควบคุม (Table 5) 
Table 1  F value of chemical and physical properties of cellulose produced from various temperatures and sodium chlorite  
 concentrations 

F value (p-value) Properties 
Temp (T) NaClO2(C) TxC 

Cellulose (%)                                        0.933(0.404)ns 531.482(0.000)* 0.826(0.586)ns 
Water retention capacity 
   L* 
   a* 
   b* 
Bulk density 

1.208(0.312)ns 
0.377(0.689)ns 
0.779(0.468)ns 
8.185(0.001)* 
0.213(0.809)ns 

111.711(0.000)* 
450.610(0.000)* 
77.657(0.000)* 

617.965(0.000)* 
5.653 (0.001)* 

1.043(0.426)ns 
1.050(0.421)ns 
2.090(0.067)ns 
3.424(0.006)* 
1.813(0.111)ns 

*  means significantly different (p<0.05), ns  means no significantly different (p≥0.05) 
Table 2 b* value of cellulose produced from various temperatures and sodium chlorite concentrations 
Temperature (°C)              NaClO2 concentration (w/v) color  (b*) 
                                                Control1 20.78±0.08ab 
        80                                       1.3 
                                                   2.6 
                                                   3.9 
                                                   5.2 
                                                   6.5  

21.54±0.40a 
11.98±0.27c 
9.96±0.57d 
7.44±0.45e 
5.26±0.39f 

90                                       1.3 
                                           2.6 
                                           3.9 
                                           5.2 
                                           6.5 

21.13±0.28a 
11.62±0.30c 
8.27±0.65e 
7.46±0.58e 
5.38±0.23f 

100                                     1.3 
                                           2.6 
                                           3.9 
                                           5.2 
                                           6.5 

20.31±0.64b 
11.94±0.48c 
9.88±0.59d 
7.68±0.69e 
5.48±0.10f 

a, b, c, d,e, f  Means with different superscripts are significantly different (p<0.05) 
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Table 3 Effect of sodium chlorite concentrations on chemical and physical properties of cellulose 
NaClO2 concentration 

(w/v) 
Color 

 
L*                               a* 

Water retention 
capacity 

(g water/g dry sample) 

Bulk density 
(g/ml) 

% Celllulose 
(dry basis) 

Control 49.18±0.19 f 8.05±0.21 a 7.37 ± 0.24 d 0.14±0.01a 42.03±1.11e 
1.3 72.04±1.03 e 3.60±0.21 b 10.94±0.39 c 0.12±0.01b 73.89±0.39 d 
2.6 82.58±0.64 d 1.54±0.32 c 12.40±0.21 b 0.11±0.01c 85.13±1.52 c 
3.9 85.02±0.83 b 1.33±0.37 c 12.79±0.13 a 0.12±0.01b 88.80±1.12 b 
5.2 84.07±1.21 c 1.53±0.31 c 12.99±0.29 a 0.12±0.01b 92.58±0.62 a 
6.5 87.71±0.30 a 1.26±0.38 c 13.08±0.14 a 0.12±0.01bc 92.72±0.70 a 

a, b, c, …  Means within a column with different superscripts are significantly different (p<0.05) 
Table 4 Effect of cellulose and water addition on acceptability score of steam cake 
Formula  Water and Cellulose 

(%) 
Color Odor Taste Tenderness Overall 

acceptability 
1  40% Water, 0% Cellulose 

(Control) 
7.95±1.50a 7.95±1.23a 7.90±1.25a 7.25±0.89a 7.60±1.39a 

2 42 % Water,  5% Cellulose 6.10±1.62cd 6.55±1.12b 5.85±1.77bc 5.25±1.50cd 5.40±1.93cd 
3 42 % Water, 10% Cellulose 5.80±1.41d 5.85±0.81bc 6.30±1.95bc 5.45±1.28bcd 6.00±1.62bc 
4  42 % Water, 15% Cellulose 6.10±1.51cd 5.80±1.28bc 5.55±1.50c 5.05±1.32d 5.40±1.10cd 
5  44 % Water,  5 % Cellulose 7.20±1.58b 6.40±1.73b 6.40±1.73b 6.30±1.75b 6.70±1.22b 
6  44 % Water,  10% Cellulose 6.55±1.55bc 5.75±1.12bc 6.25±1.74bc 5.45±1.70bcd 5.80±1.40cd 
7  44 % Water,  15% Cellulose 7.00±1.87b 5.25±1.48c 5.55±1.28c 6.00±1.49bc 5.10±1.07d 

a-b  Means within a column with different superscripts are significantly different (p<0.05) 
Table 5 Chemical compositions and energy values of steam cake 

                  Percentage (Dry basis) Chemical compositions  
Steam cake (control) Steam cake (added cellulose and water) 

Moisture 30.31±0.12 32.86±0.80 
Ash 0.52±0.08 0.31±0.11 

Protein 3.85±0.27 2.61±0.18 
Lipid 2.66±0.28 2.24±0.21 

Carbohydrate 59.87±0.30 57.73±0.71 
Total dietary fiber 2.79±0.34 4.25±0.13 

Energy values (Kcal/100g) 278.78±1.67 261.53±4.65 
สรุป 

1. ภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเซลลูโลสจากกากออย คือ การใชอุณหภูมิพรีไฮโดรไลซิสที่ 80°C ความเขมขนของสารละลาย
โซเดียมคลอไรตรอยละ  5.2 (w/v) ซึ่งทําใหไดผลิตเซลลูโลสผงซึ่งมีปริมาณเซลลูโลสสูงสุด คือ รอยละ 93  

2. ปริมาณเซลลูโลสที่เหมาะสมสําหรับเติมในขนมปุยฝาย คือ ปริมาณเซลลูโลส รอยละ 5 โดยน้ําหนักแปงสาลี และเพิ่มน้ําเปนรอย
ละ 44 โดยน้ําหนักแปงสาลี  
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การผลิตคุกกีแ้ปงกลวยผสมงาดํา 
Production of Banana Flour Cookies Mixed with Black Sesame 

 
จุฑาทิพย คุณพระรักษ1 และ ธรีชัย เราเจริญพร1 

Khunphrarak, C.1 and Raocharoenporn, T.1 
 

Abstract 
Production of cookies mixed with black sesame that added to nutrition value was produced from banana 

flour as raw materials. These products were added by 5% black sesame. Banana flour made from Musa 
sapientum L., var paradisiaca. Their flour characteristics were bit darkens and refined powder, which determined 
about chemical compositions as moisture content, dietary fiber, ash, fat, protein and carbohydrate as 13.23, 0.24, 
1.43, 0.63, 0.53 and 83.90%, respectively. When banana flour was mixed in this cookies production in weight 
ratios of banana flour and wheat flour as 0:100, 25:75, 50:50 and 75:25, it found that the most overall liking formula 
of this production was in 75:25 (p<0.05). This ratio had chemical composition such as moisture content, protein, 
ash, fat and dietary fiber as 2.90, 12.46, 1.45, 18.27 and 1.19%, respectively. The color was L*, a* and b* as 
60.92, 8.59 and 26.72, respectively. In the other hand, production of cookies had produced with only banana 
flour, it can’t instead of all due to its texture was hardness and easy broken.  
Keywords : banana Flour, cookies, black sesame 
 

บทคัดยอ 
การใชแปงกลวยน้ําวาในการผลิตคุกกี้ผสมงาดํา 5% เพื่อเพิ่มคุณคาทางโภชนาการใหกับผลิตภัณฑ พบวาลักษณะ

ของแปงกลวยน้ําวา (Musa sapientum L., var. paradisiaca) มีลักษณะเปนผงละเอียด สีขาวคล้ําเล็กนอย มีองคประกอบ
ทางเคมี ไดแก ปริมาณความชื้น ใยอาหาร เถา ไขมัน โปรตีนและคารโบไฮเดรต เปน 13.23 0.24 1.43 0.63  0.53 และ 
83.90% ตามลําดับ เมื่อนําแปงกลวยมาใชในการผลิตคุกกี้ผสมงาดํารวมกับแปงสาลี อัตราสวนระหวางแปงกลวยตอแปงสาลี
เปน 0:100 25:75 50:50 และ 75:25 และทุกสูตรเติมงาดํา 5% พบวา คุกกี้สูตรที่ไดรับคะแนนความชอบจากผูบริโภคมากที่สุด 
คือ ใชแปงกลวยตอแปงสาลี 75:25 (p<0.05) ซึ่งมีองคประกอบทางดานเคมี ไดแก ปริมาณความชื้น โปรตีน เถา ไขมันและใย
อาหาร เทากับ 2.90 12.46 1.45 18.27 และ 1.19% ตามลําดับ คาสีของผลิตภัณฑเปน L* a* และ b* เปน 60.92 8.59 และ 
26.72 ตามลําดับ สวนสูตรคุกกี้ที่ใชแปงกลวยทั้งหมด พบวา เนื้อสัมผัสของคุกกี้แข็ง และแตกงาย   
คําสําคัญ : แปงกลวย คุกกี้ งาดํา  

 
คํานํา 

 กลวยน้ําวา มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Musa sapientum L., var. paradisiaca เปนพืชใบเล้ียงเดี่ยว เจริญเติบโตไดดีใน
พื้นที่เขตรอนและกึ่งรอน (Strosse et al., 2006) และกลวยยังเปนพืชเศรษฐกิจที่ใชประโยชนไดทุกสวนของตน ทั้งที่บริโภคได
โดยตรงซึ่งอุดมไปดวยธาตุเหล็ก (Aremu และ Udoessien, 1990) และยังสามารถเพิ่มมูลคาใหกับกลวยไดโดยผาน
กระบวนการแปรรูป (วลัย และคณะ, ม.ป.ป.) ไดแก การทํากลวยตาก การทํากลวยอบและทอดกรอบ ทําเปนสวนผสมของ
อาหารเชา (Demirel และ Turhan, 2003) และการทํากลวยผงซึ่งสามารถยืดอายุการเก็บไดอยางนอย 1 ป (Adeniji และคณะ, 
2006) การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาอีกวิธีการหนึ่ง คือ การทําแปงกลวย ลักษณะของแปงที่ไดแตกตางกันไปตามชนิดหรือสายพันธุ
ของกลวย เชน พันธุ Alukenel และ Monthan มีองคประกอบทางเคมีแตกตางกัน (Suntharalingam และ Ravindran, 1991) 
ในการแปรรูปเปนแปงชวยลดการสูญเสียกลวย และจัดเปนการแปรรูปอาหารวิธีหนึ่ง เชน Ukhun และ Ukpeber, (1991) ได
ผลิตแปงกลวยจากกลวยดิบและสุก ทําแหงที่อุณหภูมิมากกวา 76oซ แปงกลวยสามารถใชเปนสวนผสมในการผลิต
                                                           
1 สาขาวิชาเทคโนโลยกีารอาหาร ภาควชิาวิททยาศาสตร คณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย ถนนประชาชืน่ หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
1 Division of Food Technology, Department of Science, Faculty of Arts and Science, Dhurakij Pundit University, Prachachuen Road, Laksi, Bangkok 10210 
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ผลิตภัณฑเบเกอรี่ได โดยเฉพาะผลิตภัณฑที่ตองการคารโบไฮเดรตที่สลายตัวชา (Juarez-Garcia et al., 2006) ผลิตภัณฑที่ขึ้น
ฟูดวยผงฟูและยีสต (วลัย และคณะ, ม.ป.ป.) และสามารถนํามาผลิตคุกกี้ได (ชมดาว, 2540) จุดประสงคในการทดลองครั้งนี้
เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับกลวยน้ําวาและลดการนําเขาแปงสาลี โดยใชแปงกลวยที่ผลิตไดทดแทนแปงสาลีในการผลิตคุกกี้ผสมงาดํา 
ทั้งนี้การเสริมงาดํายังชวยเพิ่มคุณคาทางโภชนาการใหกับผลิตภัณฑไดอีกทางหนึ่งดวย 
 

อุปกรณและวิธีการ 
นํากลวยน้ําวาดิบที่ระดับความสุก 1 (ไมสุก) (Dadzie และ Orchard, 1997; Gamlath, 2007) มา 1 กก. ทําความ

สะอาด ปอกเปลือกและหั่นเปนชิ้นเล็กๆ อบดวยตูอบลมรอนแบบถาด ใชอุณหภูมิ 60oซ นานประมาณ 3 ชั่วโมง 15 นาที เมื่อ
แหงแลวนํามาบดใหละเอียด และผานตะแกรงรอนขนาดประมาณ 0.01 มม. นําแปงกลวยไปเก็บที่อุณหภูมิ 25oซ ใน
โถดูดความชื้นจนกระทั่งนําไปใชและวิเคราะหคุณภาพ การเตรียมแปงคุกกี้ โดยใชอัตราสวนระหวางแปงกลวยตอแปงสาลีเปน 
0:100 25:75 50:50 และ 75:25 ผสมกับสวนผสมอื่นๆ ไดแก ผงฟู (0.3%) ไอซ่ิง (4.2%) เกลือ (0.5%) ไขไก (8.5%) เนยสด 
(8.5%) และงาดํา (5%) ที่อบที่อุณหภูมิ 180oซ นาน 15 นาที จากนั้นนําตัวอยางแปงและคุกกี้ไปวิเคราะหคุณภาพทางเคมี 
ไดแก ปริมาณความชื้น โปรตีน ไขมัน เถาและใยอาหารดวยเครื่องสกัดใยอาหาร (AOAC, 1995) สวนการวิเคราะหคุณภาพ
ทางกายภาพ วัดสีในระบบ CIE L* a* b* ดวยเครื่องวัดสี รุน Minolta CR-10 ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยวัดระดับ
ความชอบของผลิตภัณฑในดานลักษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ เนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวม โดยใชผูทดสอบจํานวน 37 
คน และตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรยีจากจํานวนจุลินทรียทั้งหมดและจํานวนยีสตและราในตัวอยางที่ไดรับการยอมรับมาก
ที่สุด คาที่วิเคราะหไดทั้งหมด (ยกเวน คาที่ไดจากการตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรีย) ใชวิธี One-way ANOVA โดย
เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย Duncan’s new multiple-range Test (DMRT) และ Dunnett T3 ที่ระดับความเชื่อม่ัน
ทางสถิติที่ 95%   
  

ผล 
คุณภาพทางเคมีของแปงกลวยน้ําวาที่เตรียมได มีคาความชื้น โปรตีน ไขมัน เถา ใยอาหารและคารโบไฮเดรต เปน 

13.23 0.53 0.63 1.43 0.24 และ 83.9% ตามลําดับ คาสีที่วิเคราะหได L* = 87.59  a* = 1.85 และ b* = 8.95 ซึ่งเมื่อนําแปง
กลวยน้ําวาไปผลิตเปนคุกกี้ ในอัตราสวนระหวางแปงกลวยตอแปงสาลีเปน 0:100 25:75 50:50 และ 75:25 วิเคราะหผล
คุณภาพทางเคมีและกายภาพของผลิตภัณฑ ดังแสดงใน Table 1 และ 2 ตามลําดับ สวนการทดสอบคุณภาพทางประสาท
สัมผัสโดยวัดระดับความชอบในดานลักษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ เนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวม ดังแสดงใน Table 3 
และผลการตรวจสอบคณุภาพทางจุลินทรียในผลิตภัณฑคุกกี้ที่ไดรับการยอมรับมากที่สุด คือ อัตราสวนระหวางแปงกลวยและ
แปงสาลีที่ 75:25 พบจํานวนจุลินทรียทั้งหมด 30 โคโลนีตอกรัม และไมพบจํานวนยีสตและรา 
 
 
 
 

                 Figure 1  Banana Flour                      Figure 2  Cookies mixed with black sesame 
 

Table 1 Chemical Analysis of Cookies made from banana flour mixed with black sesame in ratios of banana  
flour (BF) and wheat flour (WF). 

Composition1 (%) Treatments Moisture Protein Fat Ash Fiber Carbohydrate 
BF:WF 
        0 : 100 
      25 :   75 
      50 :   50 
      75 :   25 

 
2.40+0.29b 
3.54+0.45a 

2.79+0.86ab 
2.90+0.27ab 

 
5.90+0.17d 
7.06+0.47c 
8.83+0.12b 
12.46+0.85a 

 
21.74+0.53a 

19.75+0.95ab 
18.71+0.25b 
18.27+0.13b 

 
0.89+0.03d 
1.21+0.03c 
1.31+0.03b 
1.45+0.02a 

 
1.35+0.05a 
1.21+0.02b 
1.31+0.01c 
1.19+0.02c 

 
67.72 
67.23 
67.05 
63.73 

Note:  1 Data are the average of three repetitions + standard error. The values in a column followed by the same letter are not  
statistically different at a significance level of 5% and analyzed with Dunnett T3. 
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Table 2 Color measurements of cookies made from banana flour mixed with black sesame in ratios of banana  
flour (BF) and wheat flour (WF). 

Color value1 Treatments L* a* b* 
BF:WF 
                 0 : 100 
               25 :   75 
               50 :   50 
               75 :   25 

 
80.12+0.04a 
67.08+0.02b 
65.61+0.05c 
60.92+0.04d 

 
3.88+0.01d 
6.96+0.01c 
9.79+0.04a 
8.59+0.05b 

 
25.77+0.04c 
22.66+0.05d 
27.34+0.05a 
26.72+0.06b 

Note:  1 Data are the average of three repetitions + standard error. The values in a column followed by the same letter are not  
statistically different at a significance level of 5% and analyzed with Dunnett T3. 

 
Table 3 Sensory evaluation of cookies made from banana flour mixed with black sesame in ratios of banana  

flour (BF) and wheat flour (WF). 
Factor1 (%) Treatments Appearance Color Flavor Taste Texture Overall 

BF:WF 
      25 :   75 
      50 :   50 
      75 :   25 

 
7.07+0.45b 
6.00+0.00c 
7.20+0.48a 

 
7.00+0.00a 
5.67+0.61b 
7.20+0.48a 

 
6.93+0.45a 
5.33+0.48b 
6.40+0.67a 

 
6.53+0.68a 
5.13+0.35c 
6.40+0.77b 

 
6.20+0.55a 
5.80+0.89a 
6.27+0.45a 

 
6.53+0.51a 
5.20+0.41b 
6.87+0.82a 

Note:  1 Data are the average of three repetitions + standard error. The values in a column followed by the same letter are not  
statistically different at a significance level of 5% and analyzed with Dunnett T3. 

 
วิจารณผล 

การวิเคราะหคุณภาพทางเคมีของแปงกลวยน้ําวา พบปริมาณใยอาหารที่วิเคราะหไดมีนอย อาจเปนผลมาจาก
กระบวนการในการอบแหง โดย Pacheco-Delahaye et al., (2008) พบวา แปงกลวยที่อบแหงแบบแชเยือกแข็งทําใหสูญเสีย
ปริมาณใยอาหารนอยกวาการใชลมรอน แตในแปงจากกลวยบางสายพันธุสามารถพบปริมาณใยอาหารไดถึง 14.52% 
(Juarez-Garcia et al., 2006) แตอาจสลายไปเนื่องจากกระบวนการอบแหง สําหรับแปงกลวยที่เตรียมไดจากการทดลองครั้งนี้
มีสีขาวคล้ํา ซึ่งสีที่ออกคล้ําอาจเปนผลมาจากความรอนระหวางการอบแหง หากมีการใชความรอนในระดับสูงทําใหสีที่ไดคลํ้า
ขึ้น เนื่องจากองคประกอบภายในแปงกลวยมีปริมาณโปรตีนและคารโบไฮเดรต ซึ่งสารเหลานี้เปนสารตั้งตนในการเกิดปฏิกิริยา
เมลลารด สีของผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นยังเปนตัวกําหนดคุณภาพของแปงดวย การนําแปงกลวยมาใชทดแทนแปงสาลีในการ
ผลิตคุกกี้ผสมงาดํา โดยใชอัตราสวนของแปงกลวยกับแปงสาลี เปน 0:100 25:75 50:50 และ 75:25 พบวา ปริมาณของใย
อาหารเพิ่มขึ้น อาจเปนผลจากปริมาณใยอาหารในแปงสาลีซึ่งในแปงสาลีมีปริมาณใยอาหารประมาณ 12.39% (James และ 
Susan, 1988) การใชแปงกลวยเพิ่มขึ้นทําใหปริมาณโปรตีนในตัวอยางคุกกี้มีแนวโนมเพิ่มขึ้น (p<0.05) สอดคลองกับการใช
แปงกลวยเปนสวนผสมในขนมปง ทําใหปริมาณใยอาหาร โปรตีนและสตารชมีแนวโนมเพิ่มขึ้น สวนสีของคุกกี้ที่ใชแปงกลวยใน
อัตราสวนที่มากจะเขมและคล้ําขึ้น อาจเกิดสีน้ําตาลเนื่องจากปฏิกิริยาเมลลารดในระหวางการเตรียมแปงกลวย สวนการ
ทดสอบทางประสาทสัมผัสคุกกี้ผสมงาดําในอัตราสวน 25:75 50:50 และ 75:25 พบวา ระดับคะแนนของคุกกี้ในสูตร 75:25 
นั้นมีแนวโนมมากที่สุด อยูในเกณฑคะแนนเฉลี่ยประมาณ 6-7 อยูในระดับความชอบเล็กนอยถึงปานกลาง โดยเฉพาะลักษณะ
ปรากฏไดคามากที่สุด (p<0.05) และสีของคุกกี้ใกลเคียงกับสูตร 25:75 (p>0.05) ระดับความชอบอยูเกณฑชอบปานกลาง 
และไดนําไปตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรีย พบวา ผานเกณฑ เมื่อเทียบกับเกณฑมาตรฐานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑเบเกอรี่
ตองมีจํานวนจุลินทรียทั้งหมดไมเกิน 10,000 โคโลนีตอกรัม และจํานวนยีสตและรานอยกวา 10 โคโลนีตอกรัม 
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การศึกษาอาหารสูตรดดัแปลงสําหรับเชือ้ราที่ยอยสลายเซลลูโลสจากดิน 
Study of a Modified Medium for Cellulolytic Fungi Isolated from Soil 

 
สุพรรน ีแกนสาร  อะโอกิ 1 และ จาตุรงค  จงจีน1  

Aoki, S.K.1 and Jongjeen, J.1 
 

Abstract 
The objective of this research was to study a modified medium on growing of eleven cellulolytic fungi 
(Acremonium sp., A. fumigatus, A. niger, A. paraciticus, A. oryzae, A. tomii, Collectotichum sp., Penicillium sp., 
Rhizopus oligosporus, Trichoderma sp. and Trichothecium roseum)  isolated from soil. The fungi were cultured on 
Potato Dextrose Agar (PDA) and four types of modified medium which replaced potato with sweet potato, 
cassava, corn, and the mixed of sweet potato and cassava (ratio 1:1). The fungi were incubated at   30°C and 
45°C for 3-7 days. The growth of fungi was recorded by measuring the diameter of colonies and percentage of 
spore germination. Growth of fungi cultured in a mixed of sweet potato and cassava did not differ compared to 
growth of fungi in PDA at 30°C and 45°C incubation (P=0.01). Also, there were no differences in percentage 
spore germination of all Aspergillus compared with PDA (P=0.01). Results indicated that the modified media 
containing sweet potato mixed with cassava can replace PDA medium for culturing cellulolytic fungal growing.  
Keywords : cellulolytic fungi, modified media, spore germination 
 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของอาหารสูตรดัดแปลงตอการเจริญเติบโตทางเสนใยและการงอกของสปอรเชื้อราจาก
ดินที่มีคุณสมบัติยอยสลายเซลลูโลสจํานวน 11 ชนิด (Acremonium sp.  Aspergillus fumigatus  A. niger  A. paraciticus  A. oryzae   A. 
tomii  Collectotichum sp.  Penicillium sp.  Rhizopus oligosporus  Trichoderma sp.  และ Trichothecium roseum) โดยเลี้ยงเชื้อราบน
อาหาร Potato Dextrose Agar (PDA) และอาหารสูตรดัดแปลง 4 สูตร คือ ใชมันเทศ มันสําปะหลัง ขาวโพดหรือมันเทศผสมกับมัน
สําปะหลัง (อัตรา 1:1) แทนมันฝรั่ง เปรียบเทียบการเจริญของเชื้อราที่อุณหภูมิ 30 และ 45°C เปนเวลา 3-7 วัน ทําการตรวจสอบการ
เจริญเติบโตของเชื้อโดยวัดขนาดเสนผานศูนยกลางของโคโลนี (∅) และเปอรเซ็นตการงอกของสปอรพบวา อาหารดัดแปลงสูตรมันเทศ
ผสมมันสําปะหลังมีผลทําให   เชื้อราทุกชนิดเจริญเติบโตไดดีไมแตกตางกับอาหาร PDA ทั้งที่อุณหภูมิ 30°C และ 45°C (P=0.01) และมี
ผลทําใหสปอรของเชื้อ Aspergillus spp. ทุกชนิดมีเปอรเซ็นตการงอกสูง (>99%) เทียบเทากับอาหาร PDA (P=0.01) แสดงวาอาหาร
ดัดแปลงสูตรที่มีมันเทศผสมมันสําปะหลัง (อัตรา 1:1) เปนองคประกอบสามารถใชทดแทนอาหารสูตร PDA เพื่อการเพาะเลี้ยงเชื้อราที่มี
คุณสมบัติยอยสลายเซลลูโลสทั้ง 11 ชนิดนี้ได  
คําสําคัญ : เชื้อราที่ยอยสลายเซลลูโลส  อาหารสูตรดัดแปลง  การงอกของสปอร 
 

คํานํา 
  อาหารทั่วไปที่ใชเล้ียงเชื้อรา (mould) มีธาตุอาหารหลักประกอบดวย ธาตุคารบอน (C) ใชเปนแหลงพลังงาน ไนโตรเจน (N) ใช
ในการสังเคราะหโปรตีน ดังนั้นน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว วิตามินและแรธาตุตางๆ จึงเปนสวนผสมหลัก เนื่องจากมีความสําคัญตอการเจริญ 
การสรางสปอรและการสืบพันธุของรา อาหารเลี้ยงเชื้อราไดถูกพัฒนาและใชอยางแพรหลาย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคและจัดแบงเปน  
3 กลุมคือ กลุมอาหารสังเคราะห (synthetic) กลุมอาหารกึ่งสังเคราะห (semi-synthetic) และกลุมอาหารที่ใชวัตถุดิบธรรมชาติ (natural) 
อาหารสูตร Potato Dextrose Agar (PDA) ถูกจัดไวในกลุมอาหารกึ่งสังเคราะห เนื่องจากใชพืชธรรมชาติคือ มันฝรั่งรวมกับน้ําตาลเดกซ
โตสและวุนเปนสวนผสมหลัก เปนอาหารสูตรมาตรฐานที่ใชในงานราวิทยา (mycology) มีประสิทธิภาพดีในการใชคัดแยกและจําแนกเชื้อ
ราบริสุทธิ์ (Malloch, 1997) ในการตรวจสอบคัดแยกเชื้อราที่มีคุณสมบัติยอยสลายเซลลูโลสนั้นตองใชอาหารสังเคราะหอีก 2 สูตรคอื Malt 
Extract Agar (MEA) และ Czapek’s Solution Agar (CZA)  อาหารสังเคราะหสะดวกตอการใชงานแตมีราคาคอนขางแพง งานวิจัยนี้จึงมี

                                                           
1สาขาวชิาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี
1 Department of Biology, Faculty of Science, Ubon Ratchathani Rajabhat University 
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วัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของอาหารสูตรดัดแปลงตอการเจริญของเชื้อราที่มีคุณสมบัติสรางเอนไซมเซลลูเลส (จาตุรงค และสุพรรนี, 
2550)  ใหเปนแนวทางในการพัฒนาสูตรอาหารที่ใหผลดีเชนเดียวกับสูตร PDA มาตรฐาน โดยใชสวนผสมที่ราคาไมแพงและหาไดใน
ทองถิ่น 
 

อุปกรณและวิธีการ 
  เล้ียงเชื้อรา 11 ชนิดบนอาหาร PDA บมที่อุณหภูมิ 30°C เปนเวลา 3 วัน วางแผนการทดลองแบบ Two-Way ANOVA  (5 ทรีต
เมนท จํานวน 3 ซ้ํา)  ใช cork borrer ขนาด ∅  5  มม. เจาะชิ้นวุนที่มีเชื้อราเจริญอยู นํามาวางลงบนกึ่งกลางจานเพาะเชื้อที่มีอาหาร 5 
สูตรคือ สูตร 1 PDA มาตรฐาน (ชุดควบคุม) และสูตร  2-5 เปนอาหารดัดแปลง 4 สูตร คือ ใชมันเทศ มันสําปะหลัง ขาวโพด หรือมันเทศ
ผสมมันสําปะหลัง (อัตรา 1:1) 200 กรัมตอลิตร แทนมันฝรั่ง ตามลําดับ  บมที่อุณหภูมิ 30°C และ 45°C เปนเวลา 7 วัน ตรวจสอบการ
เจริญเติบโตของเชื้อรา  โดยสังเกตลักษณะของโคโลนี วัดความยาว ∅ โคโลนี ความหนาแนนของเสนใยรา บนผิวหนาอาหาร ตรวจ
ลักษณะเสนใยรา สปอรและเปอรเซนตการงอกของสปอรภายใตกลองจุลทรรศน โดยการเลี้ยงเชื้อราในอาหารเหลวสูตร PDB ใชชิ้นวุน 3 
ชิ้น ตอ อาหาร 50 มิลลิลิตร เขยาที่ 200 รอบตอนาที  บมที่อุณหภูมิ  30°C  เปนเวลา 24 ชั่วโมง  วิเคราะหผลทางสถิติดวย F-test (P = 
0.01) 
 

ผล 
ลักษณะการเจรญิของโคโลน ี
 เชื้อราทุกชนิดเจริญไดบนอาหารดัดแปลงทั้ง 4 สูตร ที่อุณหภูมิ 30°C และ 45°C โดยเชื้อราที่มีคุณสมบัติในการสรางเอนไซม
เซลลูเลสไดดีที่สุด 3 ชนิด (Acremonium sp. A. niger และ Penicilium sp.) เจริญเติบโตไดดีเทียบเทากับอาหาร PDA (ชุดควบคุม) ใน
ระยะ 1-2 วันแรก เชื้อราทุกชนิดเริ่มมีการสรางเสนใยบางๆ กระจายออกโดยรอบจากชิ้นวุน และคอยๆ จับกันเปนแผนหนาขึ้น เสนใยมีสี
ขาว เมื่อปริมาณเสนใยมากขึ้นจะอัดกันแนนเปนแผนปกคลุมผิวหนาอาหาร แผขยายออกเปนโคโลนี ตอมาในระยะ 3-7 วัน สีของเสนใย
เริ่มเปล่ียนจากสีขาวเปนสีเหลือง เขียว หรือเทาแตกตางกันชัดเจน ดังแสดงใน Figure 1  เชื้อราทุกชนิดเจริญไดดีที่สุดบนอาหารดัดแปลง
สูตร 5 (มันเทศผสมมันสําปะหลัง อัตรา 1:1) เทียบเทากับอาหาร PDA ชุดควบคุม 
                                                     Acremonium sp.                      A. niger                             Penicillium sp. 
 
     PDA 
 
    มันเทศ 
 
   มันสําปะหลัง 
 
    ขาวโพด 
 
มันเทศ : มันสําปะหลัง = 1 : 1 
 

                                      
                                          30°C               45°C                 30°C                45°C                  30°C                45°C 

Figure 1  ลักษณะผิวหนาโคโลนีเชื้อรา Acremonium sp., A. niger และ Penicillium sp. บนอาหารสูตร PDA และอาหาร 
    ดัดแปลง บมที่ T 30°C และ 45°C  เปนเวลา 7 วัน 
         
ลักษณะเสนใยและสปอรของรา 
  ราแตละชนิดที่เจริญบนอาหารสูตรดัดแปลงทั้ง 4 สูตรเทียบกับอาหารสูตร PDA บมที่อุณหภูมิ 30°C เมื่อเปรียบเทียบ
ความหนาแนนเสนใย พบวา A. fumigatus  A. niger  A. paraciticus  A. oryzae  Rhizopus oligosporus  Trichoderma 
sp. และ Trichothecium roseum เสนใยพุงเร็วจนเต็มจานเพาะเชื้อในเวลา 5 วัน คอนขางบาง สวน Acremonium sp. และ 
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Penicillium sp. เสนใยไมพุงแตอัดกันแนนเปนแผนหนา ลักษณะเสนใยราและสปอรภายใตกลองจุลทรรศนพบวา เสนใยรามี
ลักษณะไมแตกตางกัน แตปริมาณสปอรตางกันในอาหารดัดแปลงแตละสูตร ดัง Table 1  
 
Table 1  ความหนาแนนเสนใยรา Ø โคโลนี (cm) และความยาวไฮฟา (µm) ของเชื้อรา 11 ชนิดที่เจริญบนอาหารตางกัน 5  
  สูตร (สูตร 1 PDA มาตรฐาน สูตร 2  - 5 (PDA ดัดแปลง ใชมันเทศ มันสําปะหลัง ขาวโพดและมันเทศผสมมัน 
  สําปะหลังในอัตราสวน 1:1 แทนมันฝรั่ง) บมที่อุณหภูมิ 30 และ 45°C เปนเวลา 7 วัน   

Ø โคโลนี (cm) / ความยาวไฮฟา (µm) , T 30°C Ø โคโลนี (cm) / ความยาวไฮฟา (µm), T 45°C 
Fungi 

สูตร 1 สูตร 2 สูตร 3 สูตร 4 สูตร 5 สูตร 1 สูตร 2 สูตร 3 สูตร 4 สูตร 5 
Acremonium sp. +++++ 1.1/33 2.7/40 1.0/35 1.1/36 3.0/40 9.0/35 9.0/40 9.0/37 9.0/35 9.0/42 
A.fumigatus +++ 8.5/620 9.0/632 9.0/627 8.3/625 9.0/635 8.3/650 8.5/635 8.0/630 8.1/632 8.6/637 
A.niger +++ 9.0/640 9.0/650 9.0/600 9.0/625 9.0/660 1.4/630 1.0/641 1.2/620 1.1/628 2.0/650 
A.paraciticus +++ 9.0/700 9.0/680 9.0/740 9.0/720 9.0/745 - - - - - 
A.oryzae +++ 8.4/327 9.0/330 8.3/325 8.3/320 9.0/335 - - - - - 
A.tomii +++ 6.7/250 5.8/200 6.0/232 5.7/215 6.4/235 1.2/220 1.8/245 1.3/230 1.5/230 2.0/338 
Colletotirchum sp. + 6.9/10 8.0/20 7.3/25 5.3/25 7.1/29 - - - - - 
Penicillium sp. +++++ 3.8/37.5 2.7/35 2.4/29 2.2/30 2.9/40 1.0/32 1.5/37.5 1.0/32 1.0/30 2.5/39 
Rhizopus oligosporus + 9.0/335 9.0/355 9.0/350 9.0/340 9.0/360 - - - - - 
Trichoderma sp. +++ 9.0/75 8.7/80 9.0/85 8.3/70 9.0/85 - - - - - 
Trichothecium  roseum +++ 9.0/788 9.0/800 9.0/790 9.0/775 9.0/825 2.4/740 2.3/765 2.1/750 2.7/765 2.2/800 

   หมายเหตุ  ระดับความหนาแนนของเสนใยรา + หนาแนนนอย +++ หนาแนนปานกลาง และ  +++++ หนาแนนมาก 
 

 เมื่อวัดขนาดเสนใยรา (Table1) เปรียบเทียบเปอรเซนตการงอกของสปอรเชื้อรา Aspergillus spp. จํานวน 5 ชนิดพบวา
เปอรเซนตการงอกของสปอรราที่เจริญบนอาหารดัดแปลงสูตร 5 ไมแตกตางกันเทียบเทากับอาหารสูตร PDA อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อม่ัน P=0.01 (F = 4.409, Sig = 0.104) ดังแสดงผลใน Table 2  
 
Table 2  เปอรเซนตการงอกของสปอรรา Aspergillus spp. จํานวน 5 ชนิด ที่เล้ียงในอาหารเหลว PDB และอาหารดัดแปลง  
 (ใชมันเทศและมันสําปะหลังในอัตราสวน 1:1 แทนมันฝรั่ง) เปนเวลา 9 และ 24 ชั่วโมง ที่ 30°C 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปอรเซนตการงอกของสปอร (%) 
เชือ้รา ระยะเวลา (h) 

PDB มาตรฐาน มันเทศผสมมนัสําปะหลัง (1:1) 
9 17.8 18.6 

A. niger 
24 100.0 100.0 
6 0.2 4.4 

A. fumigatus 
18 91.7 100.0 
9 13.2 14.0 

A. parasiticus 
27 100.0 100.0 
9 11.7 18.1 

A. oryzae 
24 97.1 100.0 
9 7.4 8.2 

A. tomii 
27 93.4 100.0 
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วิจารณผล 
 จากการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบผลของอาหารดัดแปลง 4 สูตร ตอการเจริญของเชื้อราที่สรางเอนไซมเซลลูเลสไดจํานวน 11 ชนิด 
เล้ียงที่อุณหภูมิ 30°C และ 45°C โดยใชวัตถุดิบธรรมชาติ 3 ชนิดคือ มันเทศ มันสําปะหลัง และขาวโพดแทนมันฝรั่งในอาหารสูตร PDA 
นั้น อาหารสูตรดัดแปลงที่ใชมันเทศ มันสําปะหลังหรือขาวโพดแทนมันฝรั่งนั้นสามารถกระตุนใหเชื้อราแตละชนิดเจริญเติบโตไดตางกัน 
อาหารที่ชักนําใหเชื้อราทั้ง 11 ชนิดเจริญไดดีเทียบเทากับอาหารสูตร PDA มาตรฐานคือ อาหารดัดแปลงสูตร 5 (มันเทศผสมกับมัน
สําปะหลัง อัตรา 1 : 1) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสวนผสมในอาหารเพาะเลี้ยงที่ใชเปนแหลงคารบอนและไนโตรเจนมีความสมดุล จึงเหมาะสม
สําหรับการเจริญเติบโตของรา 10 ชนิด ยกเวน  Penicillium sp. เจริญไดไมดีในอาหาร PDA มาตรฐานและอาหารสูตรดัดแปลงทุกสูตร 
แสดงวาอาหาร PDA ไมเหมาะสมตอการเจริญ ดังนั้นอาหารเลี้ยง Penicillium sp. จึงนาจะเปนอาหารสังเคราะหเฉพาะสําหรับรา
ชนิดนี้ เชน สูตร Penicillium Literature cited Medium (Malloch, 1997) เปนตน อยางไรก็ตาม ที่อุณหภูมิ 30°C พบวา เชื้อรา 
Rhizopus oligosporus  มีการเจริญคอนขางเร็วบนอาหารสูตร 5 วัด ∅ โคโลนีเฉล่ียได 9.0 ซม. ในเวลา 1-2 วัน ดังนั้นจึงตองเปลี่ยน
อาหารเร็วขึ้นในขั้นตอนการคัดแยก จําแนกเชื้อราบริสุทธิ์ เชื้อราอีก 4 ชนิดคือ A. fumigatus  A. niger  A. paraciticus A. oryzae 
Trichoderma sp. และ Trichothecium  roseum  เจริญไดดีบนอาหารสูตร 5 เชนกัน สามารถเจริญเต็มจานเพาะเชื้อในเวลา 7 วัน 
สวน Acremonium sp. และ Penicillium sp. เจริญชาที่สุด วัด ∅ โคโลนีเฉล่ียได 1.1 และ 3.8 ซม. ตามลําดับ (Table 1) แต Acremonium 
sp. เจริญไดดีที่อุณหภูมิสูงขึ้น พบวา ที่อุณหภูมิ 45°C วัด ∅ โคโลนีเฉล่ียได 9.0 ซม. รองลงมาคือ  A. fumigatus  ∅ โคโลนีเฉล่ียวัดได 
8.6 ซม. ในเวลา 7 วัน อีก 4 ชนิด (A. niger  A.tomii  Penicillium sp. และ Trichothecium  roseum) มีอัตราการเจริญลดลง สวน A. 
paraciticus   A. oryzae Collectotichum sp. Rhizopus oligosporus และ Trichoderma sp. ไมสามารถเจริญได (Table 1) จากผล
การศึกษาเปรียบเทียบเปอรเซนตการงอกสปอรของ Aspergillus spp. จํานวน 5 ชนิด ที่อุณหภูมิ 30°C ใหผลไมแตกตางจากอาหาร PDB 
(P=0.01) ดังTable 2  
 

สรุป 
 เชื้อราทุกชนิดเจริญเติบโตไดดีไมแตกตางกับอาหาร PDA ทั้งที่อุณหภูมิ 30°C และ 45°C (P=0.01) และมีผลทําใหสปอรของ
เชื้อ Aspergillus spp. ทุกชนิดมีเปอรเซ็นตการงอกสูง (>99%) เทียบเทากับอาหาร PDA (P=0.01) แสดงวา อาหารดัดแปลงสูตรที่มีมัน
เทศผสมมันสําปะหลัง (1:1) เปนองคประกอบ สามารถใชทดแทนอาหารสูตร PDA มาตรฐาน เพื่อการเพาะเลี้ยงเชื้อราที่มีคุณสมบัติสราง
เซลลูเลสในการยอยสลายเซลลูโลสทั้ง11 ชนิดนี้ได 
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การพัฒนากระบวนการผลติขาวหุงสุกเรว็ดวยวิธีการแชน้ํา 
 Process Development of Quick Cooking Rice by Soaking Method  

 
พรทิพย ศริิสุนทราลักษณ1 กัญญารัตน รุจิรารุงเรือง1 และ เกื้อพันธ ชยะสุนทร1 

                                                                    Sirisoontaralak, P.1, Rujirarungruang, K.1 and Chayasoontorn, K.1 
 

Abstract 
Rehydration time of quick cooking white rice, quick cooking brown rice and quick cooking waxy rice 

produced by soaking method was 5, 10-12 and 4-5 minutes, respectively. Increase of soaking temperature 
affected water uptake during soaking and also qualities of three types of quick cooking rice. Water absorption 
during cooking and hardness of rehydrated quick cooking rice increased, but total solids in cooking water 
decreased. There was an increasing trend of yellowness of rehydrated quick cooking rice. According to 
rehydration time and the quality of quick cooking rice, optimum soaking temperature to produce quick cooking 
white rice, and quick cooking brown rice was ambient temperature, and 60oC for quick cooking waxy rice.  
Keywords : quick cooking rice, soaking method, water absorption, hardness 
   

บทคัดยอ 
ขาวขาวหุงสุกเร็ว ขาวกลองหุงสุกเร็ว และขาวเหนียวหุงสุกเร็วที่ผลิตดวยวิธีการแชน้ํา ใชเวลาคืนรูปในน้ําเดือด 5 นาที 

10-12 นาที และ 4-5 นาที ตามลําดับ การเพิ่มอุณหภูมิแชน้ําทําใหการดูดซับน้ําของขาวในขัน้ตอนการแขน้ําเพิ่มขึ้น และมีผล
ตอคุณภาพขาวหุงสุกเร็วทั้ง 3 ชนิด โดยอัตราการดูดซับน้ําระหวางการหุงสุกและความแข็งของขาวหลังคืนรูปเพิ่มขึ้น แต
ปริมาณของแข็งในน้ําที่เหลือจากการหุงตมลดลง ในขณะที่ความเปนสีเหลืองของขาวหลังคืนรูปมีแนวโนมเพิ่มขึ้น และเมื่อ
พิจารณาจากเวลาคืนรูป และคุณภาพของขาวหุงสุกเร็ว พบวา อุณหภูมิแชน้ําที่เหมาะสมในการผลิตขาวขาวหุงสุกเร็ว และขาว
กลองหุงสุกเร็ว คือ อุณหภูมิหอง และขาวเหนียวหุงสุกเร็ว คือ 60oC    
คําสําคัญ : ขาวขาวหุงสุกเร็ว การแชน้ํา การดูดซับน้ํา ความแข็งของขาว 
 

คํานํา 
ขาวเปนสินคาเกษตรที่มีมูลคาสําหรับทางเศรษฐกิจของประเทศไทย แตในปจจุบันมีความจําเปนในการพัฒนา

ผลิตภัณฑขาวแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑและเพื่อสรางทางเลือกเพราะจากตลาดสงออกขาวสารมีคูแขงขันที่ตนทุนต่ํากวา 
และเพื่อตอบสนองวิถีการดํารงชีวิตของคนรุนใหมที่เรงดวน ผลิตภัณฑอาหารที่สะดวกและใหความรวดเร็วในการจัดเตรียม
ประเภทหุงสุกเร็วหรืออาหารกึ่งสําเร็จรูปจึงการเติบโตอยางมาก ดังนั้นการพัฒนากระบวนการผลิตขาวหุงสุกเร็ว (quick 
cooking rice) จะชวยเพิ่มทางเลือกใหผูบริโภคและตอบสนองความตองการที่เปล่ียนไป โดยการพัฒนาควรจะครอบคลุม
ทางเลือกของผูบริโภคใหครบถวน ต้ังแต ขาวขาวหุงสุกเร็ว, ขาวกลองหุงสุกเร็ว และขาวเหนียวหุงสุกเร็ว ซึ่งผูบริโภคสามารถ
เลือกนําไปประกอบกับอาหารทั้งคาวและหวานไดตามความตองการและความชอบ อยางไรก็ตามกระบวนการผลิตขาวหุงสุก
เร็วมีหลายวิธี สําหรับวิธีการแชน้ําถือเปนวิธีที่งายและปรับใชไดในระดับอุตสาหกรรม โดยประกอบดวยขั้นตอนแชน้ํา 
(soaking) หุงสุก (cooking) และทําแหง (drying) การแชขาวจะทําใหขาวมีความชื้นเพียงพอตอการเกิดเจลาติไนเซชัน 
(ความชื้นประมาณ 30-40%) ลดการแตกของขาวในขั้นตอนการหุงตม และทําใหเกิดรอยแตก (fissure) ในเมล็ดขาว ทําให
เวลาในขั้นตอนการหุงสุกซึ่งเปนขั้นตอนตอมาส้ันลง  ทั้งนี้อุณหภูมิในการแชน้ําที่เพิ่มขึ้นจะทําใหการดูดซับน้ําเพิ่มขึ้น 
(Kashaninejad et al., 2007) แตการแชขาวนานเกินไปจะทําใหสูญเสียวิตามิน เกลือแร และกลิ่นรส ดังนั้นจึงจําเปนตองศึกษา
อุณหภูมิในการแชขาวที่เหมาะสมสําหรับขาวขาว ขาวกลองและขาวเหนียว ซึ่งมีโครงสรางทางเคมีและกายภาพแตกตางกัน 
เพื่อจะลดระยะเวลาการแชน้ํา และผลิตขาวหุงสุกเร็วที่ใชเวลาในการคืนรูปส้ัน โดยที่ผลิตภัณฑขาวหุงสุกเร็วมีคุณภาพทาง
กายภาพ คุณภาพการหุงตมและบริโภค และคุณภาพทางประสาทสัมผัสทั้งกอนและหลังคืนรูปเปนที่ยอมรับของผูบริโภค   
                                                           
1 สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ, คณะวทิยาศาสตร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ, ซ. สุขุมวทิ 23, เขตวฒันา, กรุงเทพฯ 10110 
1 Division of Food Science and Nutrition, Faculty of Science, Srinakharinwirot University, Soi Sukhumwit 23, Wattana, Bangkok 10110 
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อุปกรณและวิธีการ 
   นําขาวสารและขาวกลองพันธุขาวดอกมะลิ 105 และขาวเหนียวพันธุ กข 6 จากโรงสีในจังหวัดนครสวรรค มาแชน้ํา
ดวยอัตราสวนขาวและน้ําเปน 1:2 (w/w) วางในอางควบคุมอุณหภูมิที่อุณหภูมิหอง (30±2°C) 40 และ 60°C จนขาวมีความชื้น 
30% ซึ่งเปนความชื้นที่เพียงพอตอกระบวนการเจลาติไนซเซชัน (ในระหวางการแชน้ําทุกชั่วโมง สุมตัวอยางขาว ซับน้ําและ
นําไปหาความชื้นของขาวที่เพิ่มขึ้นดวยวิธีเตาอบลมรอน) จากนั้นเทขาวที่ผานการแชน้ําแลวลงบนตะแกรง สะเด็ดน้ํา 5 นาที 
แลวนําไปตมในน้ํารอนที่อุณหภูมิ 100°C โดยใชอัตราสวนของขาวตอน้ําเปน 1:5 (w/w) จนขาวสุก 80% นําขาวสุกมาลางดวย
น้ําเย็นทันที จากนั้นนําไปทําแหงโดยใชตูอบลมรอน ที่อุณหภูมิ 90°C จนขาวมีปริมาณความชื้นสุดทาย 7–10% (wb) จากนั้น
นําขาวขาวหุงสุกเร็ว ขาวกลองหุงสุกเร็ว และขาวเหนียวหุงสุกเร็วมาตรวจสอบคุณภาพ โดยตรวจสอบคุณภาพขาวกอนคืนรูป 
ไดแก คาสี   (L* (ความสวาง) a* (ความเปนสีแดง) b* (ความเปนสีเหลือง) ดวยเครื่อง Color Guide Gloss (BYK Gardner 
GmbH, Germany) คา bulk density  (น้ําหนักตัวอยาง/ปริมาตรตัวอยาง) โดยหาปริมาตรตัวอยางที่ทราบน้ําหนัก โดยใส
ตัวอยางสลับกับเมล็ดแมงลักที่ทราบปริมาตรที่แนนอน ปริมาณความชื้น ประเมินดวยเตาอบลมรอน อุณหภูมิ 130oC สําหรับ
คุณภาพขาวหลังคืนรูป ไดแก เวลาคืนรูป  โดยการใสขาวในน้ําเดือดอัตราสวน 1:5 จับเวลาจนกระทั่งขาวสุก 80% ของขาวที่ใส
ลงไป, คาสี,อัตราการดูดซับน้ําระหวางการหุงสุก วิเคราะหโดยหาน้ําหนักน้ําที่ขาวดูดซับระหวางตมในอางควบคุมอุณหภูมิที่ 
80oC จนขาวเกิดเจลาติไนซ 80% รายงานคาเปน กรัมน้ํา/กรัมขาวสาร, ปริมาณของแข็งในน้ําที่เหลือจากการหุงตม  เทน้ําที่
เหลือจากการหุงสุกขาวในอางควบคุมอุณหภูมิที่ 80oC ปริมาณ 10 มิลลิลิตร ลงในถวยอลูมิเนียม จากนั้นนําไปอบใหแหงใน
ตูอบลมรอน ชั่งน้ําหนักของแข็งที่เหลืออยู รายงานคาเปน กรัม/100กรัมขาว, ความแข็งของขาวสุก นําขาวหุงสุกเร็วคืนรูปในน้ํา
เดือดแบบน้ําปริมาณมากเกินพอตามเวลาคืนFigureประเมินได จากนั้นหาความแข็งของขาวสุกจากคาแรงสูงสุดในขณะที่ขาว
ไหลลนขึ้นมา หนวยเปน นิวตัน (N) จากวิธี Back Extrusion Tests ดวยเครื่อง Instron Universal Tester (LLOYD Instrument 
model LRX 5 k, LLOYD Instrument Ltd.) สําหรับคุณภาพทางประสาทสัมผัส ประเมินดวยผูชิมกึ่งฝกฝนซึ่งเปนนิสิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 30 คน โดยใชการประเมินความชอบ
แบบแบงสเกล 9 ระดับ (9-Point Hedonic Scale) (1 หมายถึง ชอบนอยที่สุด, 9 หมายถึง ชอบมากที่สุด) โดยคุณภาพขาวหุง
สุกเร็วกอนคืนFigureประเมิน ไดแก ลักษณะปรากฏ, สี, กล่ินและการยอมรับโดยรวม และคุณภาพขาวหุงสุกเร็วหลังคืนรูปที่
ประเมนิไดแก สี กล่ิน รส เนื้อสัมผัส และการยอมรับโดยรวม 
 

ผลและวิจารณ 
 การแชน้ําที่ อุณหภูมิหอง (30±2°C) 40  และ 60oC ทําใหขาวขาวมีความชื้นเพิ่มมากขึ้นจนถึง 30% (wb) เมื่อแชนาน  
2 2 และ <1 ชั่วโมง ตามลําดับ ในขณะที่ขาวกลองตองแชนาน 3 1 และ <1 ชั่วโมง ตามลําดับ สวนขาวเหนียวแชน้ํา <1 ชั่วโมง 
ในทุกอุณหภูมิ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Bello et al. (2004) ที่ทดสอบการดูดซับน้ําของขาวเปลือก ขาวกลองและขาวสาร 
เมื่อแชน้ําที่อุณหภูมิ  25-65 oC ซึ่งเปนอุณหภูมิที่ต่ํากวาอุณหภูมิเจลาติไนซของขาว พบวาชั้นรําเปนอุปสรรคขัดขวางการดูดซับ
น้ําระหวางการแช ทําใหขาวกลองมีอัตราการดูดซับน้ํานอยกวาขาวสาร และการดูดซับน้ําของขาวทุกชนิดจะเพิ่มขึ้นตาม
อุณหภูมิแชน้ํา  
ขาวขาวหุงสุกเร็วจากวิธีการแชน้ํา-หุงสุก-ทําแหง มีความชื้นภายหลังการทําแหงอยูในชวง 6-8% และมีคา bulk density อยู
ในชวง 0.84-0.85 กรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร  ซึ่งมากกวา 0.4-0.5 กรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร ที่กําหนดเปนคุณสมบัติขาวหุงสุก
เร็ว (Roberts, 1972) แตใกลเคียงกับการศึกษาของกมลทิพย (2532) ที่ระบุวาขาวหุงสุกเร็วจากขาวขาวดอกมะลิ 105 ที่ผลิต
ดวยวิธีใหความรอนกอน-แชน้ํา-หุงสุก-ทําแหง มีคา bulk density 0.9 กรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร แมวาคา bulk density จะบง
บอกความพรุนของขาว ซึ่งสงผลตอความสามารถในการดูดซับน้ําเมื่อคืนรูป แตถาคา bulk density ต่ําเกินไป ขาวจะเปราะ 
แตกหักงาย ขาวขาวหุงสุกเร็วที่แชน้ําที่อุณหภูมิแตกตางกันใชเวลาคืนรูป 5 นาที เทากัน ซึ่งนอยกวาขาวขาว 2.5 เทา แมวา
อุณหภูมิในการแชน้ําจะไมมีผลตอคาความเปนสีเหลือง (b*) ของขาวหุงสุกเร็วกอนคืนรูป แตคาความเปนสีเหลืองของขาวหุง
สุกเร็วหลังคืนรูปสูงกวาขาวสุก และคาความเปนสีเหลืองเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิในการแชน้ํา (p<0.05) ขาวขาวหุงสุกเร็วมีอัตรา
การดูดซับน้ําระหวางการหุงสุกมากกวาขาวสารที่นํามาหุงสุกสภาวะเดียวกัน (p<0.05) และขาวขาวหุงสุกเร็วที่ผานการแชน้ํา 
40 และ 60oC มีปริมาณของแข็งในน้ําที่เหลือจากการหุงตมนอยกวาขาวสาร (p<0.05) ในขณะที่ไมพบความแตกตางเมื่อขาว
ขาวหุงสุกเร็วผานการแชน้ําที่อุณหภูมิหอง (p≥0.05) และเมื่อนําขาวขาวหุงสุกเร็วมาคืนรูปดวยการตมในน้ําเดือด พบวาความ
แข็งของขาวขาวหุงสุกเร็วจากวิธีการแชน้ํามีแนวโนมมากกวาขาวขาวสุก โดยเฉพาะเมื่อแชน้ําที่อุณหภูมิหอง (p<0.05) ทั้งนี้
เมื่อประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ผูชิมใหคะแนนการยอมรับโดยรวมสูงสุดทั้งกอนและหลังคืนรูปแกขาวขาวหุงสุกเร็วที่
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ผานการแชน้ําที่อุณหภูมิหอง   ทั้งนี้เมื่อประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ผูชิมใหคะแนนการยอมรับโดยรวมสูงสุดทั้งกอน
และหลังคืนรูปแกขาวขาวหุงสุกเร็วที่ผานการแชน้ําที่อุณหภูมิหอง (Table 1)   
 ขาวกลองหุงสุกเร็วจากวิธีการแชน้ํา-หุงสุก-ทําแหง มีความชื้นภายหลังการทําแหงอยูในชวง 7-8% และมีคา bulk 
density อยูในชวง 0.87-0.93 กรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร ซึ่งสูงกวาขาวขาวหุงสุกเร็ว ขาวกลองหุงสุกเร็วที่ผานการแชน้ําที่
อุณหภูมิหองใชเวลาคืนรูป 12 นาที ซึ่งนานกวาเวลาคืนรูป 10 นาทีของขาวกลองหุงสุกเร็วที่ผานการแชน้ําที่อุณหภูมิสูง (40 
และ 60oC) ทั้งนี้เวลาคืนรูปของขาวกลองหุงสุกเร็วจากวิธีแชน้ํานอยกวาขาวกลอง 1.7-2.0 เทา และอุณหภูมิในการแชน้ําไมมี
ผลตอคาความเปนสีเหลืองของขาวกลองหุงสุกเร็วกอนคืนรูป (p≥0.05)  และไมพบความแตกตางระหวางคาความเปนสีเหลือง
ของขาวกลองหุงสุกเร็วหลังคืนรูปและขาวกลองสุก  แมวาขาวกลองหุงสุกเร็วมีอัตราการดูดซับน้ําระหวางการหุงสุกไมแตกตาง
จากขาวกลองที่นํามาหุงสุกสภาวะเดียวกัน (p≥0.05)  แตเชนเดียวกับขาวขาวหุงสุกเร็วที่ผานการแชน้ํา ปริมาณของแข็งในน้ํา
ที่เหลือจากการหุงตมขาวกลองหุงสุกเร็วนอยกวาขาวกลอง (p<0.05) โดยเฉพาะเมื่อแชน้ําที่อุณหภูมิสูงขึ้น และเมื่อนําขาว
กลองหุงสุกเร็วมาคืนรูปดวยการตมในน้ําเดือด พบวาความแข็งของขาวกลองหุงสุกเร็วจากวิธีการแชน้ํามากกวาขาวกลองสุก 
(p<0.05) โดยความแข็งของขาวกลองหลังคืนรูปเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิการแชน้ํา และเมื่อประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ผู
ชิมใหคะแนนการยอมรับโดยรวมสูงสุดทั้งกอนและหลังคืนรูปแกขาวกลองหุงสุกเร็วที่ผานการแชน้ําที่อุณหภูมิหอง (Table 1)   
 ขาวเหนียวหุงสุกเร็วจากวิธีการแชน้ํา-หุงสุก-ทําแหง มีความชื้นภายหลังการทําแหงอยูในชวง 5-7% และมีคา bulk 
density อยูในชวง 0.74-0.78 กรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร ซึ่งต่ํากวาขาวขาวหุงสุกเร็วและขาวกลองหุงสุกเร็ว ขาวเหนียวหุงสุกเร็ว
ที่ผานแชน้ําที่อุณหภูมิ 60oC ใชเวลาคืนรูป 4 นาที ซึ่งนอยกวาเวลาคืนรูป 5 นาทีของขาวเหนียวหุงสุกเร็วที่ผานการแชน้ําที่
อุณหภูมิหองและ 40oC ทั้งนี้เวลาคืนรูปของขาวเหนียวหุงสุกเร็วจากวิธีแชน้ํานอยกวาขาวเหนียว 3.8-4.0 เทา และคาความเปน
สีเหลืองของขาวเหนียวหุงสุกเร็วจากวิธีการแชน้ํากอนคืนรูปนอยกวาขาวเหนียว (p<0.05) แตคาความเปนสีเหลืองของขาว
เหนียวหุงสุกเร็วหลังคืนรูปมากกวาขาวเหนียวสุก (p<0.05)  ขาวเหนียวหุงสุกเร็วมีอัตราการดูดซับน้ําระหวางการหุงสุกนอย
กวาขาวเหนียวที่นํามาหุงสุกสภาวะเดียว กัน (p<0.05)  สําหรับปริมาณของแข็งในน้ําที่เหลือจากการหุงตมขาวเหนียวหุงสุก
เร็วที่ผานการแชน้ําอุณหภูมิสูง (40 และ 60oC) นอยกวาขาวเหนียว (p<0.05) และเมื่อนําขาวเหนียวหุงสุกเร็วมาคืนรูปดวย
การตมในน้ําเดือด พบวาความแข็งของขาวเหนียวหุงสุกเร็วมากกวาขาวเหนียวสุก (p<0.05) ซึ่งเปนแนวโนมเดียวกับขาวขาว
หุงสุกเร็วและขาวกลองหุงสุกเร็ว ทั้งนี้เมื่อประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ผูชิมใหคะแนนการยอมรับโดยรวมกอนคืนรูป
และหลังคืนรูปสูงสุดแกขาวเหนียวหุงสุกเร็วที่ผานการแชน้ําที่ 40 และ 60oC ตามลําดับ (Table 1)    
 การนําขาวสารไปแชน้ําจะทําใหขาวเกิดรอยแตกในเมล็ด จากนั้นหุงสุกและทําแหง จะไดขาวหุงสุกเร็วที่ใชเวลาคืนรูป
นอยลง และเมื่อนําไปหุงสุกจะดูดซับน้ํามากกวาขาวสาร และ กระบวนการผลิตขาวหุงสุกเร็วดวยวิธีแชน้ําถือเปน 
hydrothermal treatment ที่คลายคลึงกับกรรมวิธีการผลิตขาวนึ่งที่นําขาวเปลือกหรือขาวกลองมาแชน้ําใหความรอนและทํา
แหง ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงคุณภาพจึงเปนไปในแนวโนมเดียวกัน ไดแก การสูญเสียในระหวางการหุงตมนอยลง  
(Bhattachar ya, 1985) และความแข็งของขาวสุกเพิ่มขึ้น (Bello et al., 2006)  

 
สรุป 

อุณหภูมิแชน้ําในขั้นตอนการแชน้ํากอนหุงสุกมีผลตอการดูดซับน้ําของขาว ขาวขาวหุงสุกเร็ว ขาวกลองหุงสุกเร็ว และ
ขาวเหนียวหุงสุกเร็วที่ผลิตดวยวิธีแชน้ํา-หุงสุก-ทําแหง ใชเวลาคืนรูปในน้ําเดือด 5 นาที 10-12 นาที และ 4-5 นาที ตามลําดับ 
ขาวหุงสุกเร็วทั้ง 3 ชนิดมีอัตราการดูดซับน้ําระหวางการหุงสุกและความแข็งของขาวหลังคืนรูปเพิ่มขึ้น แตมีปริมาณของแข็งใน
น้ําที่เหลือจากการหุงตมลดลง และความเปนสีเหลืองของขาวขาวหุงสุกเร็วและขาวเหนียวหุงสุกเร็วหลังคืนรูปเพิ่มขึ้น การผลิต
ขาวขาวหุงสุกเร็วควรแชน้ําที่อุณหภูมิหองเพราะมีการเปลี่ยนแปลงสีนอยและไดรับการยอมรับทั้งกอนและหลังคืนรูปสูงสุด สํา 
หรับขาวกลองหุงสุกเร็ว ควรแชน้ําที่อุณหภูมิหอง เพราะความแข็งของขาวกลองหลังคืนรูปนอยที่สุด และไดรับการยอมรับทั้ง
กอนและหลังคืนรูปสูงสุด ในขณะที่การผลิตขาวเหนียวหุงสุกเร็ว ควรแชน้ําที่ 60oC เพราะใชเวลาคืนรูปนอยที่สุด และไดรับ
ยอมรับหลังคืนรูปสูงสุด  
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คําขอบคุณ 
งานวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนงบดําเนินการวิจัยจากงบประมาณแผนดิน ประจํา ป พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทร-วิโรฒ  
 
Table 1 คุณภาพของขาวขาวหงุสุกเร็ว ขาวกลองหุงสุกเร็ว และขาวเหนียวหุงสุกเร็วกอนและหลังคืนFigureผลิตดวยวิธีแชน้ําที่ 
 สภาวะแตกตางกัน 

1 Control sample for quick cooking rice was raw white rice, brown rice and waxy rice 
  Control sample for rehydrated quick cooking rice was cooked white rice, brown rice, waxy rice. 
2 RT is room temperature (30±2°C) 
3 Means for each characteristic followed by the same letter are not significantly different at P> 0.05 by DMRT test.   
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Quick cooking rice properties Rehydrated quick cooking rice properties Types of 
rice 

Soaking 
condition Rehydration 

time 
(min) 

Bulk 
density 
(g/cm3) 

b* Overall 
accept 

b* Water 
absorption 

(g/g) 

Total 
solids 

(g/100g) 

Hardness of 
cooked rice 

(N) 

Overall 
accept 

Control1 13 1.21 12.52b3 - 1.23a 2.34a 0.69b 16.57a 7.47b 
RT2 5 0.84 11.34a 5.77a 2.88b 2.98c 0.64b 27.22b 6.47a 
40oC 5 0.85 12.25ab 5.73a 3.67c 2.61b 0.23a 22.65ab 5.93a 

White rice  

60 oC 5 0.84 11.81ab 5.70a 4.10c 3.08c 0.32a 23.37ab 6.17a 
Control 20 1.12 22.61ab - 14.70a 1.63a 0.72c 57.19a 6.57b 

RT 12 0.87 21.17a 6.43a 14.47a 1.52a 0.32b 71.41b 6.37ab 
40oC 10 0.90 23.24b 5.90a 15.20a 1.49a 0.27a 90.56c 5.77a 

Brown rice 

60 oC 10 0.93 22.17ab 6.03a 15.65a 1.49a 0.25a 87.90c 6.00ab 
Control 15 1.23 10.39b - 2.27a 3.11b 0.58b 12.77a 6.10a 

RT 5 0.78 7.92a 6.10a 3.72b 2.73a 0.42ab 15.05b 5.47a 
40oC 5 0.76 8.12a 6.20a 3.78b 2.64a 0.32a 20.74c 5.93a 

Waxy rice 

60 oC 4 0.74 8.40a 5.73a 3.74b 2.58a 0.32a 15.13b 6.10a 
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ผลกระทบของพาสเจอรไรซและความเปนกรด-ดางตอปริมาณแอนโธไซยานินและอายุการเก็บ 
ของน้ําอัญชัน  

Effect of Pasteurization and pH on Anthocyanin Content and Shelf-life of Butterfly Pea Juice 
 

อรุษา เชาวนลิขติ1 สุชาดา  เจริญวงศ1 และ ฉฏาธร ชะเอม1 
Chaovanalikit, A.1, Jaroenvong, S.1 and Cha-aim, C.1 

 
Abstract 

The effect of pasteurization and pH (pH 2.6 and 4.6) on anthocyanin content color and shelf-life of 
butterfly pea juices were studied.  Pasteurization and pH did not have any significant effect on anthocyanins.   
Anthocyanin content of pasteurized butterfly pea juices were 0.67-0.73 mg Cyanidin-3-Glucoside /100 ml.  Hue 
angle of both juices was significantly different (p <0.05).  The color of pH 2.6 pasteurized butterfly pea juices was 
reddish-purple while the color of pH 4.6 pasteurized butterfly pea juices was bluish-purple. After stored at either 
7°C or room temperature (30+ 2°C), anthocyanins of both pasteurized butterfly pea juice tended to decrease.  
The pH 2.6 pasteurized butterfly pea juices had longer shelf life than the pH 4.6 pasteurized butterfly pea juice.  
The pH 2.6 pasteurized butterfly pea juices stored at 7°C could be stored for 35 days while those pH 4.6 could be 
stored for 20 days.  When stored at room temperature, the pH 2.6 and 4.6 pasteurized butterfly pea juices could 
be stored for 33 and 15 days, respectively  
Keywords : butterfly pea juice, pH, pasteruization, storage   
 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบของการพาสเจอรไรซ และความเปนกรดดางที่มีตอปริมาณ

แอนโธไซยานิน สี และอายุการเก็บของน้ําอัญชัน  พบวา การพาสเจอไรซและความเปนกรด-ดางไมมีผลตอปริมาณแอนโธ
ไซยานินของน้ําอัญชันอยางมีนัยสําคัญโดย น้ําอัญชัน ทั้ง 2 สูตร มีปริมาณแอนโธไซยานิน (0.67-0.73 mg Cyanidin-3-
Glucoside /100 ml) pH มีผลตอ มุมของเฉดสี (Hue angle) อยางมีนัยสําคัญ (p <0.05) โดยน้ําอัญชันที่ pH 2.6 ใหสีมวงแดง 
สวนน้ําอัญชันที่ pH 4.6 ใหสีมวงน้ําเงิน เมื่อนําน้ําอัญชันทั้ง 2 สูตร เก็บรักษาไวที่อุณหภูมิ 7°C หรืออุณหภูมิหอง (ประมาณ 
30+ 2 °C) พบวา ระยะเวลาการเก็บที่นานขึ้นจะทําใหปริมาณแอนโธไซยานินมีแนวโนมลดลง น้ําอัญชันสูตร pH 2.6 มีอายุ
การเก็บรักษานานกวาน้ําอัญชันสูตร pH 4.6 เมื่อเก็บรักษาไวที่ 2 อุณหภูมิ โดยเมื่อเก็บไวที่อุณหภูมิ 7°C น้ําอัญชันสูตร pH 
2.6 มีอายุการเก็บรักษาประมาณ 35 วัน สวนสูตร pH 4.6 มีอายุการเก็บรักษาประมาณ 20 วัน  และเมื่อเก็บไวที่อุณหภูมิหอง 
น้ําอัญชันสูตร pH 2.6 และ pH 4.6 มีอายุการเก็บรักษาประมาณ 33 วัน และประมาณ 15 วัน ตามลําดับ  
คําสําคัญ : น้ําอัญชัน ความเปนกรด-ดาง  pH  พาสเจอรไรซ  การเก็บรักษา   
 

คํานํา  
อัญชัน  มีชื่อสามัญ คือ Blue pea หรือ Butterfly pea และ ชื่อวิทยาศาสตร คือ Clitoria ternatea L. เปนพืชสมุนไพร

ที่สามารถหาไดงาย ขยายพันธุและเจริญเติบโตไดอยางรวดเร็ว พบมากในเขตมรสุมเขตรอน เชน ในภาคใตของไทย มีอยูหลาย
สายพันธุแบงตามสีของดอกออกเปน สีน้ําเงิน สีฟา สีมวงออนและขาว ดอกอัญชันมีสารแอนโธไซยานินซึ่งเปนรงควัตถุใหสีแดง 
มวง ซึ่งมีปริมาณที่แตกตางกันขึ้นอยูกับสีของดอก (Kazuma et al., 2003)  แอนโธไซยานินเปนสารตานอนุมูลอิสระชนิดหนึ่ง
ซึ่งมีสวนในการลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคไขขออักเสบ เปนตน (Rajalakshmi และ 
Narasimhan, 1996) จากประโยชนของแอนโธไซยานินทําใหอัญชันเปนที่นาสนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ  
ปจจุบันนี้ไดมีการนําดอกอัญชันไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑตาง ๆ เชน  สีผสมอาหาร และน้ําอัญชัน เปนตน น้ําอัญชันเปนน้ํา
สมุนไพรที่เริ่มมีการขายในทองตลาดและมักขายในรูปของน้ําพาสเจอรไรซซึ่งมีอายุการเก็บรักษาสั้น และจําเปนตองเก็บรักษาที่

                                                           
1 สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยศรนีครินทรวโิรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
1 Division of Food Science and Nutrition, Dept. Home Economics,  Faculty of Science, Srinakharinwirot University, 114 Sukhumwit 23, Wattana, Bangkok 10110 
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อุณหภูมิต่ํา การเสื่อมเสียของน้ําสมุนไพรสวนใหญอาจเกิดจากจุลินทรียซึ่งแบคทีเรียสวนใหญจะเจริญไดดีในอาหารที่มี pH 
5.5-7.0 สวนยีสตและราเจริญไดในอาหารที่มีออกซิเจนและมี pH ต่ํา (< 4.6)  การปรับความเปนกรด-ดางในอาหารใหลดลง
จะลดระยะเวลาในการฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 100  C (Leguerinel et al., 2005)  ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ผลกระทบของพาสเจอรไรซและความเปนกรด-ดาง ตอ ปริมาณแอนโธไซยานิน สี และอายุการเก็บของน้ําอัญชันที่เก็บรักษาไว
ที่อุณหภูมิ 7°C และอุณหภูมิหอง (ประมาณ 30+ 2 °C)   

 
อุปกรณและวิธีการ   

กรรมวิธีการผลิตน้ําอัญชัน  
ชั่งดอกอัญชันแหง ในอัตราสวน ดอกอัญชัน : น้ํา เทากับ 1 : 10 (w/v) ตมที่อุณหภูมิต่ํากวา 60  C เปนเวลา 30 นาที 

(อรุษา และคณะ 2551) กรองแยกกากของดอกอัญชัน และนําน้ําอัญชันที่ไดไปตมระเหยน้ําออกที่อุณหภูมิต่ํากวา 60 C จนน้ํา
อัญชันมีความเขมขน 10  Brix  ทิ้งใหเย็น โดยน้ําอัญชันสูตร pH 2.6 ผลิตโดยนําน้ําอัญชันเขมขน 10  Brix ผสมกับน้ํา ใน
อัตราสวน 1 : 69 (v:v) เติมน้ําตาล 11 % ใหความรอนเพียงเล็กนอยจนน้ําตาลละลาย  เติมกรดซิตริก 0.3% สําหรับน้ําอัญชัน
สูตร pH 4.6 ผลิตโดย นําน้ําอัญชันเขมขน 10  Brix ผสมกับน้ํา ในอัตราสวน 1 : 69 (v:v) เติมน้ําตาล 11 % ใหความรอนเพียง
เล็กนอยจนน้ําตาลละลาย   น้ําอัญชันทั้ง 2 สูตร นําไปพาสเจอรไรซที่อุณหภูมิ 90°C เปนเวลา 2 นาที โดยใชเครื่องพาสเจอไรซ
ขนาดเล็ก (March Cool Industry co., Ltd., กรุงเทพฯ) บรรจุน้ําอัญชันในขวดแกวที่ผานการตม ปดฝา ทําใหเย็นโดยทันทีนํา
น้ําอัญชันกอนและหลังพาสเจอรไรซไปตรวจวัดคาสี และประเมินเปน ความสวาง (L) ความเขม (C) จากสูตร C =  
และคาเฉดสี  Hue angle (H) = arctan b*/a*  วิเคราะหปริมาณแอนโธไซยานิน (Fuleki  และ Francis, 1968) หลังจากนั้นนํา
น้ําอัญชันที่ผลิตไดไปเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิ 7°C และอุณหภูมิหอง เปนเวลาไมเกิน 45 วัน มาวิเคราะหปริมาณแอนโธไซยานิน 
และ จํานวนจุลินทรียทั้งหมด และ ยีสตและรา (U.S. Food and Drug Administration, 2006) 
 
การวิเคราะหทางสถิติ 

การวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of variance, ANOVA) รวมกับ FACTORIAL ARRANGEMENT ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 ใชในการประเมินผลกระทบของการพาสเตอรไรซ ความเปนกรด-ดาง และผลกระทบของอุณหภูมิและเวลาตอ
น้ําอัญชัน โดยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS v.11.5  

 
ผลและวิจารณ 

ผลกระทบของการพาสเจอรไรซและความเปนกรด-ดาง ตอคุณภาพของน้ําอัญชัน 
น้ําอัญชันเปนน้ําสมุนไพรที่มีสารแอนโธไซยานินเปนองคประกอบซึ่งสีแอนโธไซยานินจะขึ้นอยูกับโครงสรางทางเคมี 

เชน จํานวนหมู Hydroxyl หมู Methoxy  หมูน้ําตาล และหมูกรดที่เอสเทอริไฟดกับน้ําตาล  และคาความเปนกรด-ดาง เมื่อ
เปรียบเทียบปริมาณแอนโธไซยานินและสีของน้ําอัญชันที่ไมไดเติมกรดมี pH 4.6 และมีการเติมกรดซิตริกจนมี pH ลดลงเปน 
2.6 พบวา ปริมาณแอนโธไซยานิน และ คาความสวางของน้ําอัญชันทั้ง 2 สูตรไมแตกตางกัน แต น้ําอัญชันสูตร pH 2.6  มีคา 
Hue angle และ Chroma นอยกวา สูตร pH 4.6 (Table 1) โดยน้ําอัญชันเปลี่ยนสีจากสีมวงน้ําเงินที่ pH 4.5 เปนสีมวงแดง  ที่ 
pH  2.6    ที่ pH  ต่ํา โครงสรางของแอนโธไซยานินจะอยูในรูป flavylium cation ซึ่งมีสีแดง และเมื่อ pH เพิ่มขึ้นสีจะเปลี่ยนไป
จนไมปรากฏสีเมื่อโครงสรางเปลี่ยนไปเปน carbinol pseudobase และ  chalcones  และมีสีมวงเมื่อเปน quinonoidal bases 
(Brouillard  และ  Dangles, 1994)   

ความรอนจากการพาสเจอรไรซและความเปนกรดดางไมมีผลตอปริมาณแอนโธไซยานินในน้ําอัญชันอยางมีนัยสําคัญ 
(p ≤ 0.05)  (ดัง Table 1)  อาจเนื่องจาก  แอนโธไซยานินในสารสกัดอัญชัน เปน Ternatin  โดย  มีโครงสรางหลักคือ 
Delphinidin-3-O-(6’’-O-malonyl)- β -glucoside  (Kazuma  et al., 2004, Wongs-Aree et al., 2006) ซึ่งจัดเปน แอนโธไซ
ยานิน ที่หมู Acyl acid เอสเทอริไฟดกับหมูของน้ําตาลในโครงสราง หรือ Acylated anthocyanin  Cevallos-Casals และ 
Cisneros-Zevallos (2004) รายงานวา แอนโธไซยานินที่มีหมู Acyl acid จะมีความคงตัวตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและ pH 
ไดดีกวา แอนโธไซยานินที่ไมมีหมู Acyl acid  หรือ Non acylated anthocyanin 
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Table 1 คาความสวาง (L) คาเฉดสี (Hue angle)  คาความเขมของสี (Chroma) ปริมาณแอนโธไซยานินของน้ําอัญชันสูตร pH  
 2.6 และ pH 4.6 กอนและหลังผานกระบวนการพาสเจอไรซ 

สูตร   L Hue angle Chroma ปริมาณแอนโธไซยานิน(mg/100ml) 
pH 2.6 กอนพาสเจอไรซ 17.24±0.41 339.40±3.24 6.93±0.20 0.67±0.12 

  หลังพาสเจอไรซ 17.22±0.12 332.14±2.86 7.23±0.38 0.68±0.09  
pH 4.6 กอนพาสเจอไรซ 16.25±0.21 284.43±3.39 6.09±0.60 0.72±0.09  

  หลังพาสเจอไรซ 16.08±0.31 285.88±4.11 5.16±0.36 0.73±0.04  
หมายเหตุ  ตัวเลขที่แสดงเปนคาเฉลี่ย mean±SD, n=2 

 
ผลกระทบของความเปนกรด-ดาง ตอปริมาณแอนโธไซยานินและอายุการเก็บของน้ําอัญชันเก็บที่อุณหภูมิ 7°C 

เมื่อนําน้ําอัญชันทั้ง 2 สูตรไปเก็บไวที่อุณหภูมิ 7°C พบวา ระยะเวลาการเก็บที่นานขึ้นจะทําใหปริมาณแอนโธไซ
ยานินลดลงอยางอยางมีนัยสําคัญ( p < 0.05) (Table 2) Walkowiak-Tomczak และ Czapski (2007) ทําการศึกษาการ
เปล่ียนแปลงของสีในสารละลายกะหล่ําปลีสีแดงระหวางการเก็บรักษาพบวา ปริมาณแอนโธไซยานินของ สารละลาย
กะหล่ําปลีสีแดงลดลงเมื่อระยะเวลาการเก็บนานขึ้น  
 เมื่อตรวจวัดจํานวนจุลินทรียทั้งหมด ยีสตและรา เปรียบเทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนของน้ําอัญชัน (2550) ซึ่ง
กําหนดใหจํานวนจุลินทรียทั้งหมดไมเกิน  106 โคโลนีตอ 1 มิลลิลิตร และจํานวน ยีสตและรา ตองไมเกิน 100 โคโลนี1 มิลลิลิตร 
พบวา  น้ําอัญชันสูตร pH 2.6 มีอายุการเก็บรักษา 35 วัน นานกวาน้ําอัญชันสูตร pH 4.6 ที่มีอายุการเก็บรักษาประมาณ 20วัน  
ความเปนกรด-ดางมีผลตอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย และการเมตาบอลิซึมของจุลินทรีย  โดยแบคทีเรียจะเจริญเติบโตไดดี
ใน ชวง pH 6.0-8.0 ยีสตเจริญไดดีใน pH 4.5-6.0 และเชื้อราเจริญไดดีใน pH 3.5-4.0 การปรับ pH ของผลิตภัณฑจะชวยยืด
อายุการเก็บใหนานขึ้น  (สุมณฑา, 2549) 

 
Table 2 ปริมาณแอนโธไซยานนิ ของน้ําอัญชันพาสเจอไรซที่อุณหภูมิ 7°C เปนระยะเวลา 45 วัน 

วันที ่ 0 5 10 15 20 45 

pH 2.6 0.67±0.00 0.65±0.06 0.48±0.04 0.64±0.03 0.58±0.02 0.55±0.04 

pH 4.6 0.73±0.03 0.71±0.05 0.56±0.01 0.60±0.03 0.64±0.04 Nd 
หมายเหตุ   คาแสดงตัวเลขที่แสดงเปนคาเฉลี่ย mean±SD, n=2, Nd หมายถึงไมไดตรวจวัดเนื่องจากเสื่อมเสียแลว 
 
ผลกระทบของความเปนกรด-ดาง ตอตอปริมาณแอนโธไซยานินและอายุการเก็บของน้ําอัญชันเก็บที่อุณหภูมิหอง  

เมื่อนําน้ําอัญชันทั้ง 2 สูตรไปเก็บไวที่อุณหภูมิหอง (ประมาณ 30+ 2 °C) พบวา ระยะเวลาการเก็บที่นานขึ้นจะทําให
ปริมาณแอนโธไซยานินลดลงอยางอยางมีนัยสําคัญ (p < 0.05)  (Table 3) และ เมื่อตรวจวัดจํานวนจุลินทรียทั้งหมด ยีสตและ
รา เปรียบเทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนของน้ําอัญชัน (2550) พบวา น้ําอัญชันสูตร pH 2.6 มีอายุการเก็บรักษา 33 วัน 
นานกวาน้ําอัญชันสูตร pH 4.6 ที่มีอายุการเก็บรักษาประมาณ 15 วัน   
 
Table 3 ปริมาณแอนโธไซยานนิของน้ําอัญชันพาสเจอไรซที่อุณหภูมิหอง (ประมาณ 30+ 2 °C) เปนระยะเวลา 33 วัน 

วันที ่ 0 3 6 9 12 15 33 

pH 2.6 0.67±0.04 0.64±0.03 0.63±0.01 0.66±0.04 0.46±0.00 0.59±0.09 0.70±0.04 

pH 4.6 0.73±0.03 0.69±0.05 0.66±0.02 0.63±0.03 0.66±0.09 0.63±0.04 Nd 
หมายเหตุ   คาแสดงตัวเลขที่แสดงเปนคาเฉลี่ย mean±SD, n=2, Nd หมายถึงไมไดตรวจวัดเนื่องจากเสื่อมเสียแลว 



436      ผลกระทบของพาสเจอรไรซ                                     ปที่ 40 ฉบับที่ 1 (พิเศษ) มกราคม-เมษายน 2552                     ว. วิทยาศาสตรเกษตร 

 

สรุป 
อัญชัน เปนพืชสมุนไพรมีสารแอนโธไซยานินซึ่งเปน สารตานอนุมูลอิสระที่สําคัญ เมื่อนําดอกอัญชันอบแหงมาแปรรูป

เปนน้ําอัญชัน พบวา การพาสเจอไรซและความเปนกรด-ดางไมมีผลตอคาความสวาง (L) ปริมาณแอนโธไซยานนิแตมีผลตอคา 
Hue angle และคา Chroma ของน้ําอัญชันอยางมีนัยสําคัญ (p < 0.05) เมื่อนําน้ําอัญชันสูตร pH 2.6 และ pH 4.6 ไปเก็บ
รักษาไวที่อุณหภูมิ 7°C และ อุณหภูมิหอง (ประมาณ 30+ 2 °C) พบวา น้ําอัญชันสูตร pH 2.6 มีอายุการเก็บรักษานานกวา
น้ําอัญชันสูตร pH 4.6 ทั้งที่อุณหภูมิ  7°C และอุณหภูมิหอง ระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้นจะทําใหปริมาณแอนโธไซยานิน
มีแนวโนมลดลง 
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(Selaroides leptolepis) Fish-Ball  
 

จันทรจิรา ชาวสวน1 และ นิสานารถ กระแสรชล1 
Chaosuan, C.1 and Krasaechol, N.1 

 
Abstract 

  The objective of this research was to study the effects of konjac flour and albumen powder on qualities of 
yellow stripe trevally fish-ball.  The fish-balls which added konjac flour varying from 0, 1, 2, 3, 4 and 5% w/w of fish 
meat were significantly affected to the textural and sensory properties.  It was found that the fish-ball with 2% 
konjac flour (w/w) had the highest hardness, cohesiveness, springiness, gel strength and liking score.  The 
amounts of albumen powder varying form 0, 2, 4, 6, 8 and 10% w/w of fish meat were added in fish-ball. It was 
found that the fish-ball mixed with 2% konjac flour (w/w) and 10% albumen powder (w/w) showed the highest 
hardness, cohesiveness, springiness, gel strength and whiteness.  However, the fish-ball mixed with 2% konjac 
flour (w/w) and 8% albumen powder (w/w) got the most liking score and was chosen to study shelf-life, that could 
not be kept more than 8 days in plastic bag at 4oC.  
Keywords : konjac, albumen powder, fish-ball, textural improvement 

 
บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการผลิตลูกชิ้นปลาจากปลาสีกุนขางเหลืองผสมแปงบุกและไขขาวผง เพื่อปรับปรุง
ลักษณะเนื้อสัมผัสของลูกชิ้นปลา โดยขั้นตอนแรกศึกษาปริมาณแปงบุกที่เหมาะสมในการผลิตลูกชิ้นปลาสีกุนขางเหลือง แปร
ปริมาณแปงบุกเปน 6 ระดับ คือรอยละ 0 1 2 3 4 และ 5 โดยน้ําหนักของเนื้อปลา พบวาลูกล้ินปลาสีกุนขางเหลืองผสมแปงบุก
รอยละ 2 มีคาความแข็ง ความเกาะติดกัน ความยืดหยุน และความแข็งแรงของเจลมากที่สุด และไดรับการยอมรับจากผูบริโภค
มากที่สุด  สําหรับปริมาณไขขาวผงตอคุณภาพของลูกชิ้นปลาสีกุนขางเหลืองผสมแปงบุกรอยละ 2 โดยแปรปริมาณไขขาวผง
เปน 6 ระดับคือรอยละ 0 2 4 6 8 และ 10 โดยน้ําหนักของเนื้อปลา พบวาลูกชิ้นปลาสีกุนขางเหลืองผสมแปงบุกรอยละ 2 และ
เติมปริมาณไขขาวผงเพิ่มขึ้นจะมีคาความแข็ง ความเกาะติดกัน ความยืดหยุน ความแข็งแรงของเจลและคาความขาวเพิ่มขึ้น 
โดยลูกชิ้นปลาสีกุนขางเหลืองผสมแปงบุกรอยละ 2 และเติมปริมาณไขขาวผงรอยละ 10 มีคาความแข็ง ความเกาะติดกัน 
ความยืดหยุน ความแข็งแรงของเจลและคาความขาวมากที่สุด และลูกชิ้นปลาสีกุนขางเหลืองที่ไดรับการยอมรับมากที่สุดคือ 
ลูกชิ้นปลาสีกุนขางเหลืองผสมแปงบุกรอยละ 2 และเติมปริมาณไขขาวผงรอยละ 8  อยางไรก็ตามอายุการเก็บรักษาของ
ลูกชิ้นปลาสีกุนขางเหลืองผสมแปงบุกรอยละ 2 และเติมไขขาวผงรอยละ 8 พบวาสามารถเก็บรักษาในถุงพลาสติกได 8 วัน ที่
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส  
คําสําคัญ : บุก ไขขาวผง ลูกชิ้นปลา การปรับปรุงลักษณะเนื้อสัมผัส  

 
คํานํา 

  แปงบุก (Konjac flour) เปนสารที่มีประโยชนในการนํามาประยุกตใชเปนอาหารเพื่อสุขภาพ (Functional food) มี
คุณสมบัติในการควบคุมความดันโลหิตสูง โคเลสเตอรอล และลดอัตราเสี่ยงตอการเกิดมะเร็ง เนื่องจากองคประกอบสวนใหญ
ของแปงบุกเปนกลูโคแมนแนน (Glucomannan) ซึ่งเปนสารที่มีประโยชนตอสุขภาพในเชิงที่สามารถลดระดับโคเลสเตอรอล
และความดันโลหิตสูง บําบัดอาการทองผูก และสามารถใชเปนสารควบคุมน้ําหนักได เนื่องจากโครงสรางเปนกลูโคสและแมน
โนสเชื่อมตอกันดวยพันธะเบตา 1,4 ไกลโคซิดิค ทําใหเอนไซมในรางกายไมสามารถยอยสลายไดจึงไมใหพลังงานแกผูบริโภค 
นอกจากนี้ยังมีการใชแปงบุกเปนสารเพิ่มความหนืดและสารทําใหเกิดเจล (Thickening และ gelling agent) ในผลิตภัณฑ
                                                           
1 ภาควิชาวิทยาศาสตรการอาหาร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยับูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 
1 Department of Food Science, Faculty of Science, Burapha University, Saensook, Muang, Chonburi 20131 
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อาหารประเภทตางๆ  ประเทศไทยมีการผลิตลูกชิ้นปลาทั้งในระดับโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือนทั้งเพื่อ
จําหนายภายในประเทศและการสง ลูกชิ้นปลาเปนผลิตภัณฑจากเนื้อปลาบด ซึ่งปจจัยในการทําใหลูกชิ้นปลามีคุณภาพดีคือ 
ชนิดของปลา ความสดของปลา กรรมวิธีการผลิต การควบคุมปริมาณความชื้นและสารเติมแตงเปนตน สารเติมแตงที่ทําให
ลูกชิ้นปลามีคุณภาพดี เชน แปงและไขขาว ซึ่ง Burgarella et al. (1985) ไดศึกษาผลของการเติมไขขาวตอเนื้อสัมผัสของซูริมิ
จากปลา croaker พบวาไขขาวจะทําหนาที่ปรับปรุงลักษณะเหนียวและมีผลใหผลิตภัณฑขาวขึ้นและเลื่อมมันมากขึ้น  ปลา
สีกุนขางเหลืองเปนปลาที่มีอยูปริมาณมากแตมีมูลคาต่ําเนื่องจากเนื้อปลามีสีคลํ้าหากนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑลูกชิ้นปลาจะ
เปนการเพิ่มมูลคาใหแกปลาสีกุนขางเหลือง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงสนใจนําเอาแปงบุกและไขขาวผงมาปรับปรุงลักษณะเนื้อสัมผัส
ในการผลิตลูกชิ้นปลาเพื่อใหไดลูกชิ้นปลาที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูบริโภค โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของปริมาณ
แปงบุกและไขขาวผงตอคุณภาพ และอายุการเก็บรักษาของลูกชิ้นปลาสีกุนขางเหลืองผสมแปงบุกและไขขาวผงที่ไดรับการ
ยอมรับมากที่สุด 
 

อุปกรณและวิธีการ 
  สูตรการผลิตลูกชิ้นปลา คือ   เนื้อปลาสีกุนขางเหลือง 100 สวน  แปงสาลี 2 สวน  เกลือ 3 สวน และน้ําเย็นจัด10 สวน
เพื่อศึกษาปริมาณแปงบุกที่นํามาผสมในสูตรการทําลูกชิ้นปลาสีกุนขางเหลือง โดยแปรปริมาณแปงบุกเปน 6 ระดับคือรอยละ 
0 1 2 3 4 และ 5 โดยน้ําหนักตอน้ําหนักเนื้อปลา และใหสวนผสมอื่นคงที่ นําเนื้อปลาสีกุนขางเหลืองมาบดดวยเครื่องบด 
จากนั้นนวดเนื้อปลากับเกลือตามสูตรใหเขากันนาน 2 นาที แลวเติมแปงบุกในอัตราสวนที่ศึกษา นวดผสมใหเขากันจนเหนียว
จนครบ 10 นาที นํามาขึ้นรูปใหเปนลูกกลมๆ น้ําหนัก 10 กรัม ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.5 เซนติเมตร นําไปใหความรอนที่
อุณหภูมิ 45-50oC นาน 30 นาที หลังจากนั้นนําลูกชิ้นไปตมในน้ําเดือดเม่ือลูกชิ้นลอยจึงตักขึ้นแชในน้ําเย็นนาน 1 นาที แลวตัก
ขึ้นพักบนตะแกรง นําตัวอยางลูกชิ้นที่ไดไปประเมินคุณภาพโดยการวิเคราะหสมบัติทางกายภาพดานลักษณะเนื้อสัมผัสและ
ความแข็งแรงของเจลดวยเครื่องวิเคราะหลักษณะเนื้อสัมผัส (Texture analyzer) รุน TA-XT2 ศึกษา Texture profile analysis 
(TPA) วัดคาความแข็ง (Hardness) คาความเกาะติดกัน (Cohesiveness) และคาความยืดหยุน (Springiness) โดยใชหัววัด 
cylinder probe ขนาดเสนผานศูนยกลาง 50 มิลลิเมตร ดวยความเร็วคงที่ 1.0 มิลลิเมตรตอวินาที และวัดความแข็งแรงของเจล 
(Gel strength) ดวย spherical probe ขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 มิลลิเมตร ใหหัวเจาะผานตัวอยางดวยความเร็วคงที่ 1.1 
มิลลิเมตรตอวินาที และทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสใชการทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบ 9-point hedonic scale  
  ศึกษาปริมาณไขขาวผงตอคุณภาพของลูกชิ้นปลาสีกุนขางเหลือง นําลูกชิ้นปลาที่มีปริมาณแปงบุกที่ไดรับการยอมรับ
มากที่สุดมาผสมรวมกับไขขาวผงในการผลิตลูกชิ้นปลาโดยแปรปริมาณไขขาวผงเปน 6 ระดับ คือรอยละ 0 2 4 6 8 และ 10 
โดยน้ําหนักตอน้ําหนักเนื้อปลา จากนั้นนําตัวอยางลูกชิ้นที่ไดไปประเมินคุณภาพ เชนเดียวกับการศึกษาผลของปริมาณแปงบุก
ตอคุณภาพลูกชิ้นปลา  และวัดคาความขาว (Whiteness) โดยนําลูกชิ้นที่ผลิตไดมาตัดเปนชิ้นบางๆ หนา 5 มิลลิเมตร แลว
นําไปวัดสีดวยเครื่อง Handy Colorimeter (วัดคา L* a* และ b*) จากนั้นคํานวณหาคาความขาวโดยใชสมการ (Whiteness = 
100-[(100-L*)2 + a*2 + b*2 ]1/2)  
 ศึกษาอายุการเก็บรักษาโดยนําลูกชิ้นปลาสีกุนขางเหลืองผสมแปงบุกและไขขาวผงที่ไดรับการยอมรับมากที่สุดมา
บรรจุในถุงพลาสติกปดผนึกแบบธรรมดาโดยใชยางรัดปากถุงพลาสติกเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4oC  โดยวิเคราะหหาปริมาณจุลิ
นทรียทั้งหมดดวยวิธีสเปรดเพลททุกๆ 2 วัน จนกระทั่งลูกชิ้นมีปริมาณจุลินทรียเกิน 1× 104  โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัม 
 

ผลและวิจารณ 
Table 1 Textural properties of yellow stripe trevally fish-ball with konjac flours 
Konjac flour (%) Hardness (g) Cohesiveness  Springiness Gel strength (g.cm) 

0 751.27 ± 27.86c 0.73 ± 0.01b 0.89 ± 0.03c 545.00 ± 7.09bc 
1 992.86 ± 63.47b 0.75 ± 0.07b 0.91 ± 0.07ab 1,068.10 ± 10.11a 
2 1380.22 ± 23.51a 0.78 ± 0.08a 0.92 ± 0.06a 1,110.45 ± 4.58a 
3 636.08 ± 18.74cd 0.71 ± 0.05c 0.90 ± 0.07b 597.50 ± 89.25b 
4 426.10 ± 52.13de 0.67 ± 0.02d 0.88 ± 0.06c 476.30 ± 21.48c 
5 351.68 ± 65.42e 0.64 ± 0.07e 0.84 ± 0.09d 345.25 ± 28.56d 

a,b,… Difference letters in the same column indicated significant difference (P≤ 0.05) 
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Table 2 Hedonic score of yellow stripe trevally fish-ball with konjac flours 
Konjac flour (%) Color Flavor Taste Texture Overall liking 

0 6.77 ± 1.14ab 5.87 ± 1.36a 6.07 ± 1.08a 5.50 ± 1.28b 5.93 ± 1.05b 
1 6.60 ± 0.86b 5.60 ± 1.32ab 5.60 ± 0.89c 5.63 ± 1.22b     6.33 ± 0.76ab 
2 7.13 ± 0.89a 5.53 ± 1.14ab 5.93 ± 1.11ab 6.17 ± 1.12a     6.70 ± 0.70a 
3 5.87 ± 1.17c 5.23 ± 1.07b 5.67 ± 1.18bc 5.03 ± 1.16c 5.10 ± 1.09c 
4 5.73 ± 1.11c 5.37 ± 0.99b 4.87 ± 1.14c 4.87 ± 1.14c 4.53 ± 0.97d 
5 5.07 ± 1.26d 5.30 ± 0.98b 4.63 ± 1.27c 4.63 ± 1.27c     4.57 ± 1.16d 

a,b,… Difference letters in the same column indicated significant difference (P≤ 0.05) 
 

Table 3 Textural properties and whiteness of yellow stripe trevally fish-ball with 2% konjac flour and albumen powders 
Albumen powder 

(%) 
Hardness  

(g) 
Cohesiveness  Springiness Gel strength 

(g.cm) 
Whiteness 

0 1407.41 ± 29.96f    0.77 ± 0.08e 0.92 ± 0.03d 1,047.45 ± 48.99f     62.55 ± 0.46f 
2 2239.21 ± 56.98e    0.78 ± 0.04de     0.93± 0.04c 1,628.42 ± 67.14e     63.91 ± 0.21e 
4 2539.25 ± 30.70d 0.79 ± 0.03cd 0.93 ± 0.02c 1,917.90 ± 62.58d     65.44 ± 0.20d 
6 2936.80 ± 32.04c    0.80 ± 0.06bc     0.94 ± 0.04b 2,080.05 ± 69.47c     67.19 ± 0.68c 
8 3199.46 ± 37.07b    0.81 ± 0.08ab        0.94 ± 0.02b 2,661.27 ± 32.5b 68.89 ± 0.42b 
10 3469.25 ± 40.93a    0.82 ± 0.07a      0.95 ± 0.03a 3,488.45± 26.63a     70.44 ± 0.11a 

a,b,… Difference letters in the same column indicated significant difference (P≤ 0.05) 
 

Table 4 Hedonic score of yellow stripe trevally fish-ball with 2% konjac flour and albumen powders  
Albumen powder 

(%) 
Color Flavor Taste Texture Overall liking 

0 6.40 ± 0.67c 5.73 ± 1.01d 5.43 ±1.07c 6.00 ± 0.95b 5.30 ± 1.21e 
2 6.37 ± 0.89c 5.83 ± 1.12d      5.13 ± 1.22c 5.50 ± 1.14c      6.53 ± 1.48d 
4 6.50 ± 0.63c 6.00 ± 1.01cd     5.37 ± 1.13c 6.27 ± 0.83b      6.50 ± 1.29d 
6 7.07 ± 0.64b 6.30 ± 1.02bc     6.17 ± 0.91b 6.97 ± 0.76a      6.83 ± 1.05c 
8 7.33 ± 0.66ab 6.77 ± 0.82a      6.67 ± 0.92a 7.13 ± 0.73a      7.20 ± 0.61a 
10 7.40 ± 0.72a 6.53 ± 0.94ab     6.20 ± 1.21b 6.96 ± 0.72a      6.90 ± 1.12b 

a,b,… Difference letters in the same column indicated significant difference 
จากการศึกษาอายุการเก็บรักษาลูกชิ้นปลาสีกุนขางเหลืองที่ผสมแปงบุกรอยละ 2 และไขขาวผงรอยละ 8 ซึ่งเปน

ลูกชิ้นปลาที่ผูบริโภคยอมรับมากที่สุดพบวาสามารถเก็บไวไดนานที่สุดเพียง 8 วัน ที่อุณหภูมิ 4oC โดยที่เชื้อจุลินทรียทั้งหมดยัง
ไมเกินมาตรฐานที่กําหนดไว คือ ตองไมเกิน 1× 104 โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัม 
 จาก Table 1 พบวาปริมาณแปงบุกที่เติมลงไปมีผลตอคาความแข็ง ความเกาะติดกัน ความยืดหยุนและความ
แข็งแรงของเจลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยลูกชิ้นปลาสีกุนขางเหลืองที่มีการเติมแปงบุกรอยละ 2 มี
คาความแข็ง ความเกาะติดกัน ความยืดหยุนและความแข็งแรงของเจลมากที่สุด ทั้งนี้เมื่อมีการเติมปริมาณแปงบุกลงไปรอยละ 
1 และ 2 ทําใหลูกชิ้นปลาสีกุนขางเหลืองที่ไดเริ่มมีคาความแข็ง ความเกาะติดกัน ความยืดหยุน และความแข็งแรงของเจล
เพิ่มขึ้น เพราะแปงบุกมีสมบัติคือสามารถเกิดเจลและเปนสารใหความคงตัวเพื่อเพิ่มความหนืดของผลิตภัณฑ จึงทําใหคา
ลักษณะเนื้อสัมผัสและความแข็งแรงของเจล เพิ่มขึ้น (อดิศักดิ์, 2538) แตจะเห็นไดวาเมื่อเติมปริมาณแปงบุกเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 
3 4 และ 5 พบวาลูกชิ้นปลาสีกุนขางเหลืองเริ่มมีคาความแข็ง คาความเกาะติดกัน คาความยืดหยุนและความแข็งแรงของเจลล
ดลง ซึ่งการใสแปงบุกมากเกินไปทําใหเจลของแปงบุกไปขัดขวางความตอเนื่องของโครง สรางรางแหของโปรตีนในลูกชิ้นปลา 
เนื่องจากในการทําลูกชิ้นปลามีการใชปริมาณน้ําคงที่เมื่อปริมาณแปงบุกเพิ่มขึ้นจึงไปแยงน้ํามาใชในการเกิดเจล ในขณะที่
โปรตีนไมโอไฟบริลลารในเนื้อปลาสีกุนขางเหลืองนั้นจะเกิดเปนโครงรางตาขายสามมิติเกิดเปนลักษณะเจลที่อุณหภูมิ 45-50 
องศาเซลเซียส แตแปงบุกจะเกิดการบวมเปนเจลที่อุณหภูมิ 75-90 องศาเซลเซียส โดยไมทําปฏิกิริยาใดๆ กับโปรตีนเนื่องจาก
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เม็ดแปงเกิดการบวมภายหลังจากการเกิดเจลของโปรตีน (Kim และ Lee, 1987) เปนผลใหสัดสวนของการเกิดเจลของโปรตีน
ไมโอฟบริลลารในเนื้อปลาตอการเกิดเจลของแปงบุกลดลง ทําใหลูกชิ้นปลาสีกุนขางเหลืองที่ไดมีคาความแข็ง ความเกาะติดกัน 
ความยืดหยุนและความแข็งแรงของเจลลดลง และจาก Table 2 จะพบวาปริมาณแปงบุกที่เติมลงไปมีผลตอความชอบทาง
ประสาทสัมผัสดานสี กล่ิน รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
โดยผูบริโภคมีความชอบลูกชิ้นปลาสีกุนขางเหลืองที่เติมแปงบุกลงไปรอยละ 2 มากที่สุด 
  จาก Table 3 พบวาปริมาณไขขาวผงที่เติมลงไปมีผลตอคาความแข็ง ความเกาะติดกัน ความยืดหยุนและความ
แข็งแรงของเจลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยลูกชิ้นปลาสีกุนขางเหลืองผสมแปงบุกรอยละ 2 และมีการ
เติมไขขาวผงเพิ่มขึ้นในปริมาณรอยละ 2-10 ทําใหคาความแข็ง ความเกาะติดกัน ความยืดหยุนและความแข็งแรงของเจลมี
เพิ่มขึ้นตามปริมาณ โดยที่การเติมไขขาวผงรอยละ 10 มีคาความแข็ง ความเกาะติดกัน ความยืดหยุนและความแข็งแรงของ
เจลมากที่สุด เนื่องจากไขขาวผงจะทําใหเกิดปฏิกิริยาระหวางโปรตีนของเนื้อปลาสีกุนขางเหลืองและโปรตีนไขขาวผงในขณะให
ความรอนเกิดเปนโครงรางตาขายสามมิติเพิ่มมากขึ้นทําใหเกิดเจลที่มีความแข็งแรง โดยความรอนจะทําใหโมเลกุลของโปรตีน
เกิดการคลายตัวและหันเอาดานที่ไมมีขั้วออกมาภายนอกเกิดพันธะไฮโดรโฟบิก และพันธะไดซัลไฟดระหวางโมเลกุล ทําใหเกิด
การยึดเกาะกันระหวางโปรตีนของเนื้อปลาสีกุนขางเหลืองและโปรตีนไขขาวผง สงผลใหลูกชิ้นปลาสีกุนขางเหลืองผสมแปงบุก
และไขขาวผงมีคาความแข็ง ความเกาะติดกัน ความยืดหยุนและความแข็งแรงของเจลสูงขึ้น และยังพบวาปริมาณไขขาวผงที่
เติมลงไปมีผลตอคาความขาวของลูกชิ้นจากปลาสีกุนขางเหลือง โดยลูกชิ้นปลาสีกุนขางเหลืองที่ผสมแปงบุกรอยละ 2 และมี
การเติมปริมาณไขขาวผงเพิ่มขึ้นจะมีคาความขาวเพิ่มขึ้นเนื่องจากการใชไขขาวมีผลทําใหผลิตภัณฑมีสีขาวและมันวาวขึ้น 
(สุภาพรรณ, 2529) จึงทําใหลูกชิ้นปลาสีกุนขางเหลืองผสมแปงบุกรอยละ 2 ที่มีสีคลํ้ามีสีขาวและมันวาวเพิ่มขึ้นเมื่อมีปริมาณ
ไขขาวผงเพิ่มขึ้น   และจาก Table 4 พบวาปริมาณไขขาวผงที่เติมลงไปมีผลตอความชอบทางประสาทสัมผัสดานสี กล่ิน 
รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยผูบริโภคชอบสีของ
ลูกชิ้นปลาสีกุนขางเหลืองผสมแปงบุกรอยละ 2 ที่มีปริมาณไขขาวผงเพิ่มมากขึ้น สวนคะแนนความชอบดานกลิ่นนั้นพบวา
ผูบริโภคชอบกลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมของลูกชิ้นปลาสีกุนขางเหลืองผสมแปงบุกรอยละ 2 ที่เติมไขขาวผง
ลงไปรอยละ 8 มากที่สุด โดยคะแนนความชอบทุกดานลดลงเมื่อเติมไขขาวผงรอยละ 10 เนื่องจากการเติมไขขาวผงมากเกินไป
จะทําใหเกิดกลิ่นของไฮโดรเจนซัลไฟดและรสชาติของไขขาวขึ้นในผลิตภัณฑได ทําใหคะแนนความชอบลดลง และจาก
การศึกษาอายุการเก็บรักษาสามารถเก็บไวไดนานที่สุดไมเกิน 8 วัน ที่อุณหภูมิ 4oC โดยที่เชื้อจุลินทรียทั้งหมดยังไมเกินที่
กําหนดไว คือ ตองไมเกิน 1× 104 โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัม 
 

ปริมาณแปงบุกรอยละ 2 มีผลทําใหลูกชิ้นปลาสีกุนขางเหลืองมีคาความแข็ง ความเกาะติดกัน ความยืดหยุน และ
ความแข็งแรงของเจลดีที่สุด สวนผลของปริมาณไขขาวผงตอคุณภาพของลูกชิ้นปลาสีกุนขางเหลืองที่ผสมแปงบุกรอยละ 2 เมื่อ
เติมปริมาณไขขาวผงเพิ่มขึ้นจะมีคาความแข็ง ความเกาะติดกัน ความยืดหยุน ความแข็งแรงของเจลและคาความขาวเพิ่มขึ้น 
โดยลูกชิ้นปลาสีกุนขางเหลืองที่ผสมแปงบุกรอยละ 2 และเติมปริมาณไขขาวผงรอยละ 8 ไดรับการยอมรับจากผูบริโภคมาก
ที่สุด และมีอายุการเก็บรักษาได 8 วัน ที่อุณหภูมิ 4oC 
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การพัฒนาแยมผลไมชนดิแผน 
Development of Sliced Fruit Jam  

 
     หทัยวรรณ ศิริสขุชัยถาวร1 นัยนา ตางใจ1 และ เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ1 
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Abstract 
 The objective of this study was to compare formulas of Thai fruit jam (mango (Mangifera indica L.), guava 
(Psidium guajava L.), and okra (Hibiscus sabdariffa L.)) by varying the mixture of pectin and sugar (w/w). The 
preparation of three formulas of edible film by varying the mixture of pectin and honey (w/w) were also 
determined. Results showed that both mango jam and guava jam had potential to be casted into slice form. These 
two types of jam were produced by the use of fruit pulp 150 g mixed with the ratio of sugar and pectin at 100: 4 
(g/g). The sliced jam was then soaked in edible film solution consisting of water 300 ml mixed with the ratio of 
pectin and honey at 8:2 (g/g). Sliced jams coated with edible film had good gelling characteristic, ease of peeling 
from the plastic sheet, and good coating appearance without sugar crystal on the surface. The total soluble solid 
of mango jam and guava jam were 63 and 58 ºBrix, respectively with a similar pH of 3.35. The water activity of 
sliced mango jam and sliced guava jam was 0.75 and 0.71, respectively.  
Keywords : fruit jam, guava, mango 
 

บทคัดยอ 
วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษากรรมวิธีการผลิตและพัฒนาสูตรแยมผลไม (มะมวง (Mangifera indica L.), 

ฝร่ัง (Psidium guajava L.) และ กระเจี๊ยบแดง (Hibiscus sabdariffa L.)) โดยเปรียบเทียบปริมาณของน้ําตาลและเพกติน 
โดยน้ําหนัก (หนวยเปนกรัม) และ พัฒนาสูตรในการผลิตฟลมที่รับประทานได (edible film) โดยเปรียบเทียบปริมาณเพกตินตอ
น้ําผ้ึงจํานวน 3 สูตร ปริมาณโดยน้ําหนัก (หนวยเปนกรัม) ผลการศึกษาพบวาแยมแผนสามารถผลิตไดจากมะมวงและฝรั่ง โดย
ใชเนื้อผลไม 150 กรัม ตอ อัตราสวนน้ําตาล : เพกติน เทากับ 100:4 โดยน้ําหนัก (หนวยเปนกรัม) และเคลือบดวยฟลมที่
รับประทานไดผลิตจากสารละลายที่มีน้ําเทากับ 300 มิลลิลิตรผสมกับเพกตินกับน้ําผ้ึงในปริมาณ 8:2 โดยน้ําหนัก (หนวยเปน
กรัม) ใหลักษณะการเซตตัวของแยมและการรอนเปนแผนที่ดี แผนแยมมีความเรียบสมํ่าเสมอและปราศจากผลึกน้ําตาลบน
ผิวหนา ผลการวิเคราะหพบวาแยมมะมวง และแยมฝรั่งมีคาปริมาณของแข็งที่ละลายไดเทากับ 63 และ 59 องศาบริกซ  pH 
ของแยมมะมวง และแยมฝรั่ง เทากันคือ 3.35 และ วอเตอรแอคติวิตี้ (aw) ของแยมแผนของมะมวงและฝรั่ง เทากับ 0.75 และ 
0.71 ตามลําดับ 
คําสําคัญ :  แยมผลไม ฝร่ัง มะมวง 
 

คํานํา 
แยม เปนผลิตภัณฑผลไมที่ทําใหมีความขนเหนียวพอเหมาะจนสามารถเกิดลักษณะเปนวุนหรือเจล (gel) มีรส

เปรี้ยวหวาน  (ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 213, 2543) หรือ มีความขนหนืดกึ่งแข็งกึ่งเหลว (มผช 342/2547) โดยเปน
ผลิตภัณฑที่นิยมรับประทานเปนอาหารเชารวมกับขนมปง เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย และสามารถนํามาแตงหนาขนมเคก หรือ
ไอศกรีมไดดวย ผลิตภัณฑแยมที่มีจําหนายในทองตลาดมักผลิตมาจากผลไม เชน สตรอเบอรี่ บลูเบอรี่ สัปปะรด เปนตน บรรจุ
ในขวดแกว หรือกลองพลาสติกขนาดเล็กไมที่สามารถบริโภคหมดไดภายในครั้งเดียว โดยอาศัยอุปกรณชวยในการตักและปาด
แยม เพื่อความสะดวกในการบริโภคมากขึ้น  

                                                           
1 ภาควิชาเทคโนโลยอีุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื   1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

1 Department of Agro-Industrial Technology, Faculty of Applied Science, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, 1518 Pibulsongkhram rd, 
Bangsue, Bangkok 10800  
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 ปจจุบันแยมจึงมีจําหนายในขวดพลาสติกที่สามารถบีบเนื้อแยมลงบนหนาชิ้นขนมปง เคก หรือ ไอศกรีมไดเลย งานวิจัยนี้จึง
ศึกษาพัฒนาสูตรผลิตภัณฑแยมใหมีความหลากหลายจากผลไมในประเทศไทย เชน มะมวง (Mangifera indica L.), ฝร่ัง 
(Psidium guajava L.)  และกระเจี๊ยบแดง (Hibiscus sabdariffa L.) และศึกษาพัฒนาสูตรในการผลิตฟลมที่รับประทานได 
(edible film) เพื่อเคลือบแผนแยม รวมทั้งศึกษาคุณภาพทางกายภาพและเคมีของแยมแผน ดังนั้นผลิตภัณฑแยมแผนจึงเปน
ผลิตภัณฑใหมที่เพิ่มโอกาสใหกับผูบริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑแยมที่บรรจุเปนชิ้นเดี่ยวๆ เหมาะสําหรับการบริโภครวมกับ
ขนมปง และสามารถบริโภคไดหมดภายในครั้งเดียว รวมทั้งลดขั้นตอนปาดและทาแยมอีกดวย    
        

อุปกรณและวิธีการ 
ศึกษาปริมาณเนื้อผลไมและน้ําตาลที่เหมาะสมในการผลิตแยมมะมวง กระเจี๊ยบและฝรั่ง 

ศึกษาเปรียบเทียบการผลิตแยมผลไมจํานวน 3 ชนิด ไดแก  มะมวง กระเจี๊ยบแดง และฝรั่ง โดยเปรียบเทียบปริมาณ
ผลไม 3 ระดับ (หลังจากการลาง ปอกเปลือก) จํานวน 100 150 และ 200 กรัมตอปริมาณสวนประกอบที่คงที่ไดแก น้ําตาล 
200 กรัม กรดซิตริกความเขมขน 25% 2 มิลลิลิตร และ เพกตินจํานวน 4 กรัม แยมที่ใหลักษณะปรากฎที่ดีที่สุด นํามาศึกษาตอ
เพื่อเปรียบเทียบหาปริมาณน้ําตาลที่เหมาะสมจํานวน 100 200 และ 300 กรัม โดยมีปริมาณเนื้อผลไม เพกติน และกรดซิตริก
คงที่ สําหรับกรรมวิธีการผลิตแยมจะแบงน้ําตาลออกเปน 2 สวน สวนหนึ่งปริมาณ 5 เทาของเพกติน ตมที่อุณหภูมิ 80oC เปน
เวลา 5 นาที และน้ําตาลอีกสวนหนึ่งนํามาผสมกับเพกตินละลายในน้ําแลวเติมลงไปผสมในหมอตมตอที่อุณหภูมิ 100oC เปน
เวลา 10 นาที เติมกรดซิตริก 25% จํานวน 2 มิลลิลิตร กวนใหเขากัน แลวเทใสพิมพ แผออกใหเปนแผน นําไปเขาตูอบที่ 40oC 
เปนเวลา 4 ชั่วโมง รอจนแยมแหงและเซตตัวเปนแผนจึงนํามาตัดใหมีขนาด 8×8 เซนติเมตร หลังจากนั้นนําไปเคลือบฟลมที่
รับประทานได แลวอบใหแหงในตูอบอีกครั้งที่ 40oC เปนเวลา 6 ชั่วโมง    
 
ศึกษาสูตร และสวนประกอบของฟลมที่รับประทานได (edible film) (Pak และ Pak, 1990) 

สูตรและการทําฟลมที่รับประทานไดอางอิงจาก Pak และ Pak (1990) โดยศึกษาเปรียบเทียบปริมาณเพกตินที่ใช 
จํานวน 13, 8 และ 2 กรัม ในน้ําผ้ึง 2 กรัม และน้ําปริมาณ 300 มิลลิลิตร และเปรียบเทียบวิธีการเคลือบ 3 วิธี ดังนี้ คือวิธีที่ 1 
เคลือบทีละดาน วิธีที่ 2 เคลือบโดยวธิีการจุมทั้งแผน และ วิธีที่ 3 เคลือบดานเดียวแลวพับ  
 
วิเคราะหผลทางกายภาพและเคมีของแยมแผน  

แยมที่สามารถขึ้นรูปเปนแผนและเคลือบดวยฟลมไดนํามาพิจารณาคุณภาพลักษณะปรากฏทางกายภาพ ไดแก การ
เซตตัวเปนแผแยม การมีผลึกหรือเกล็ดของน้ําตาลบนผิวหนา การรอนเปนแผนจากพลาสติก และความรูสึกเหนียวติดมือ  
ตรวจสอบปริมาณของแข็งทั้งหมด (Hand refractometer รุน N2E, ATAGO), pH (pH meter) ยี่หอ Cyberscan รุน PC 510 
ปริมาณน้ําอิสระ (aw: water activity) ดวยเครื่อง Aqua lab CX-2 (USA) และ สี (Hunter Lab Color Quest ) วัดคาสี L* a*,b* 
โดยที่คา L* หมายถึง คาความสวาง มีคาตั้งแต 0 (ดํา) – 100 (ขาว) a* แสดงเปนคาบวกและลบแสดงถึงคาความเปนสีแดง
และสีเขียว และคา b* หมายถึง คาความเปนสีเหลืองและสีน้ําเงิน เมื่อมีคาเปนบวกและลบตามลําดับ วิเคราะหความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยดวยวิธี Duncan’s Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ดวยโปรแกรม SPSS 
 

ผลและวิจารณ 
ผลการศึกษาปริมาณเนื้อผลไมและน้ําตาลที่เหมาะสมในการผลิตแยมมะมวง กระเจี๊ยบแดงและฝรั่ง 

สูตรแยมที่สามารถผลิตเปนแยมแผนที่มีลักษณะดีที่สุดคือ สูตรแยมมะมวงและแยมฝรั่ง (Figure 1A และ 1C) ที่ใช
เนื้อผลไม 150 กรัม ตออัตราสวนน้ําตาล:เพกติน เทากับ 100:4 โดยน้ําหนัก (หนวยเปนกรัม) เมื่อพิจารณาลักษณะตางๆ แลว
ปรากฏลักษณะโดยรวมที่ดี ไดแก ลักษณะการเซตตัวเปนแผนที่ดี สามารถรอนออกจากแผนพลาสติกได ไมรูสึกเหนียวติดมือ
เมื่อจับ และไมเกิดผลึกหรือเกล็ดของน้ําตาลบนแผนแยม แตแยมกระเจี๊ยบ (Figure 1B) ไมสามารถเซตตัวเปนแผนไดอาจ
เนื่องจากกระเจี๊ยบมีเพกตินสูงจะตองใชปริมาณน้ําตาลตอน้ําหนักของเนื้อผลไมในปริมาณที่ต่ํากวาผลไมอื่น (พวงทอง และ
คณะ, 2541)  ดังนั้นการศึกษาทดลองตอไปจึงตัดการทดลองแยมกระเจี๊ยบแดงออก 
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ผลการศึกษาสูตร สวนประกอบของฟลมที่รับประทานได และวิธีการเคลือบฟลมที่มีความเหมาะสม  

สูตรของฟลมที่รับประทานได (edible film) ที่เหมาะสมสําหรับเคลือบบนแยมแผน คือ ฟลมที่มีสวนประกอบของ 
เพกติน : น้ํา : น้ําผ้ึง เทากับ 8 : 300 : 2 (สูตรที่ 2) เนื่องจากฟลมสูตรดังกลาว มีความสม่ําเสมอ มีปริมาณน้ําอิสระ อยูในชวง 
0.7- 0.8 ฟลมสูตรที่ 3 พบวามีปริมาณน้ําอิสระใกลเคียงกับสูตรที่ 2 แตมีลักษณะโดยรวมไมดี ไมมีความสม่ําเสมอ สวนฟลม
สูตรที่ 1 หลังเคลือบ พบวาปริมาณน้ําอิสระสูงกวา 0.8 เส่ียงตอการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย เชน Aspergillus niger และ 
Penicillium spp. (ปรียา, 2528) สวนวิธีการเคลือบแบบการจุมทั้งแผนเปนวิธีดีที่สุดไดลักษณะผิวแยมแผนที่เรียบและแหง
สมํ่าเสมอที่สุด  
 
ผลการศึกษาคุณภาพทางกายภาพและเคมีของแยมมะมวง และแยมฝรั่ง  

ผลการศึกษาพบวาแยมมะมวงและแยมฝรั่งทั้ง 6 สูตร มีลักษณะการเซตตัวเปนไปตามลักษณะที่ตองการ แยมไม
เหนียวเยิ้มติดมือและไมเหนียวติดแผนพลาสติก ผลการวิเคราะหทางเคมีพบวา ปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดของแยม
มะมวง และแยมฝรั่งอยูในชวง 59 ถึง 79 องศาบริกซ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสัดสวนของน้ําตาลและเนื้อผลไมในแตละสูตร (Table 1) 
โดยขอมูลจากสถาบันอาหารรายงานไววาคาที่เหมาะสมแกการเซตตัวของแยมไมควรต่ํากวา 65 องศาบริกซ  ผลการศึกษา
พบวาแยมมะมวงและแยมฝรั่งสูตรที่ 1 มีปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดต่ํากวา 65 องศาบริกซ แตยังเซตตัวเปนแผนได
เนื่องจากมีปริมาณกรดซิตริกและเพกตินที่เหมาะสม โดยน้ําตาลจะทําหนาที่ดึงน้ําที่เกาะอยูรอบๆ โมเลกุลของเพกตินเปนอิสระ
และสามารถจับตัวกันเปนกอนตะกอนใหญได หากปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด เกิน 75.9 องศาบริกซจะทําใหน้ําตาล
ตกผลึก (พวงทอง et al., 2541) และไมเปนที่ยอมรับของผูบริโภค โดยแยมทั้งหมดมีคา pH และ aw ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ (P>0.05) สีของผลิตภัณฑแยมมะมวงแผนจะมีความสวางและสีออกน้ําตาลแดงมากกวาผลิตภัณฑแยมฝรั่งแผน  
(Table 1) 

 
Table 1 Physical and chemical results of sliced fruit yam   

Color Type of jam 
 

Formula 
 

Fruit 
pulp (g) 

 

Sugar 
(g) 

 

Total soluble 
solid (°Brix) 

 

pHNS 
 

aw
NS 
 L* a* b* 

1 100 200 77.0ef1 3.09 0.84 43.44a 25.51b 4.33d 
2 150 200 69.0bcd 3.28 0.78 52.29c 20.08a 1.73a 
3 200 200 65.0abc 3.33 0.79 53.70d 27.95c 2.37b 
4 150 100 63.0 ab 3.35 0.75 50.80b 26.78bc 3.57c 
5 150 200 67.5bc 3.22 0.74 52.30c 20.08a 1.73a 

Mango jam 

6 150 300 72.0cdef 3.45 0.74 50.40b 26.51bc 3.65c 
1 100 200 79.0f 3.30 0.76 51.62c 10.98a -0.35d 
2 150 200 72.0cdef 3.5 0.76 52.63c 12.37b -1.54a 
3 200 200 68.0bcd 3.4 0.79 55.62d 13.62b -0.86b 
4 150 100 59.0a 3.35 0.71 44.40b 17.09d -0.32d 
5 150 200 70.0bcde 3.34 0.75 51.70c 12.37b -0.66c 

Guava jam 

6 150 300 76.0def 3.38 0.73 41.70a 12.62b -0.74bc 
1 Mean within the same column followed by the same letter are not significant difference (P>0.05) 
NS = Non significant 

(A) (B) (C) 
Figure 1  Appearance of sliced fruit jam 

(A) mango jam   (B)  okra jam  (C) guava jam 



444      การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณคา                        ปที่ 40 ฉบับที่ 1 (พิเศษ) มกราคม-เมษายน 2552                        ว. วิทยาศาสตรเกษตร 
 

 

สรุป 
จากการทดลองผลิตแยมแผนมะมวง แยมกระเจี๊ยบ และแยมฝรั่ง พบวาแยมที่เซตตัวเปนแผนไดและเหมาะสมที่สุด 

คือ  แยมมะมวง และแยมฝรั่ง เทานั้น โดยใชเนื้อผลไม 150 กรัม ตออัตราสวนน้ําตาล:เพกติน เทากับ 100:4 โดยน้ําหนัก และ
ฟลมที่เคลือบสูตร 2 ประกอบดวย น้ํา 300 มิลลิลิตร และอัตราสวนของ เพกติน ตอ น้ําผ้ึง เทากับ 8:2 (หนวยเปนกรัม) โดยใช
การเคลือบแบบจุมทั้งแผน ทําใหไดลักษณะแยมหลังเคลือบมีความสม่ําเสมอ มีลักษณะปรากฏโดยรวมที่ดี คือสามารถการเซต
ตัวเปนแผนและรอนออกจากแผนพลาสติกได ไมเหนียวติดมือ และไมเปนผลึกน้ําตาลบนแผนแยม   
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สมการอบแหงชั้นบางของมะมวงน้ําดอกไมภายใตอากาศรอน กาซคารบอนไดออกไซด และกาซไนโตรเจน
เปนตัวกลางการอบแหง 

Thin-Layer Drying Equation of Nam-Dok Mai Mango Dried with a Heat Pump Dryer 
with Hot Air, CO2 and N2 Drying Media 

 
ณัฐพล ภูมิสะอาด1 ละมุล วิเศษ1 วิทธวัช ทิพยแสนพรหม2 และ ธานนิทร รัชโพธิ์2  

Poomsa-ad, N.1, Wiset, L.1, Tipsaenprom, W.2 and Rudchapo, T.2 
 

Abstract 
The purpose of this research was to investigate the thin layer drying equation of Nam-Dok Mai mango 

under different drying media. In the experiments, a heat pump dryer using hot air, CO2 and N2 as the drying media 
in a closed-loop system at drying temperature of 50, 60 and 70oC was used. The velocity of drying media in the 
drying chamber was 0.5 m/s with a bypass ratio of 30%. The initial moisture content of mango was approximately 
450-520% d.b. Mangoes were dried until the moisture content reached the equilibrium condition. Drying data were 
then fitted to the different semi-theoretical and empirical equation such as Henderson and Pabis, Page, 
logarithmic and two-term equation, based on the ratios of moisture content at a given times to the initial and final 
moisture contents. The effect of drying air temperature on the coefficients of each equation was determined by 
multiple regressions. The coefficient of determination (R2) and mean squares error (MSE) was chosen as the 
criteria for goodness of fit between the experimental results and the predicted results. The Page’s equation for hot 
air, two-term equation for CO2, and logarithmic equation for N2 gave better predictions than remaining models and 
satisfactorily described the thin-layer drying characteristics of ‘Nam-Dok Mai’ mango dried by the heat pump 
dryer. 
Keywords : drying, empirical drying equations, mango 
 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาสมการอบแหงชั้นบางของมะมวงน้ําดอกไมโดยใชตัวกลางที่แตกตางกัน ในทดลองใช

เครื่องอบแหงชนิดปมความรอนภายใตระบบปดโดยมีตัวกลางคือ อากาศรอน กาซคารบอนไดออกไซด และกาซไนโตรเจน ที่
อุณหภูมิ 50 60 และ 70°C ความเร็วของอากาศในหองอบแหง 0.5 m/s และ อัตราสวนอากาศที่ไมผานเครื่องทําระเหยรอยละ 
30 ความชื้นเริ่มตนของมะมวงน้ําดอกไมประมาณรอยละ 450-520 %มาตรฐานแหง ทําการอบแหงจนกระทั่งความชื้นของ
มะมวงคงที่ ขอมูลการเปลี่ยนแปลงความชื้นของมะมวงน้ําดอกไมระหวางการอบแหง นํามาวิเคราะหเปนอัตราสวนระหวาง
ความชื้นที่เวลาใดๆ ตอความชื้นเริ่มตน แลวใชรูปแบบสมการอบแหงชั้นบางของ Henderson and Pabis, Two-term, 
Logarithmic, Page และ Semi มาวิเคราะหสมการถดถอย โดยใหคาคงที่ในแตละสมการเปนความสัมพันธอุณหภูมิที่ใชในการ
ในอบแหง โดยใชคาสัมประสิทธิ์ตัวกําหนด (R2) และคาเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อน (MSE) เปนเกณฑการเลือก
สมการที่สามารถทํานายผลการทดลองไดดีสุด จากผลการวิเคราะหทางสถิติพบวา สมการของ Page ใชในการทํานายการ
อบแหงดวยลมรอน สมการ Two-term ใชในการทํานายการอบแหงดวยไนโตรเจน และ สมการ Logarithmic ใชในการทํานาย
การอบแหงดวยกาซคารบอนไดออกไซดไดดีที่สุด สามารถใชเปนสมการการอบแหงชั้นบางของมะมวงน้ําดอกไมในการอบแหง
ดวยปมความรอนได 
คําสําคัญ : การอบแหง มะมวง สมการอบแหงเอมไพริเคิล 
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Introduction 
Nam-Dok Mai mango (Mangifera indica L.) is one of potential commodity of Thailand and is commercially 

exported to many countries such as Japan, Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Singapore, and Indonesia. This variety 
has a specific fragrant and quite sweet taste when it is ripening. Then, it is becoming one of a famous variety. The 
ripen mango is a good source for microbial growth and has high moisture content. These cause a rapid 
deterioration. To prolong shelf life of mango, it should be dried to safe storage level of moisture content. There are 
many ways to preserve the products. Drying is one of the options to remove water from the product and is widely 
used in agro-industrial.  

The heat pump dryer (HPD) is an alternative method for drying agricultural products, with low, relative 
humidity and low drying temperature (Vázquez et al., 1997). The color and aroma qualities of dried agricultural 
products using heat pumps were better than those products using conventional hot air dryers, but the HPD was 
more economical than other systems although the initial cost was higher (Prasertsan and Saen-saby, 1998; 
Teeboonma et al., 2003). The use of inert gas for drying sensitive materials including food products is another 
important expect of HPD drying technology. This due to air is replaced by inert gas, affecting dry products without 
occurring of oxidative reactions (Perera and Rahman, 1997). Moreover, the use of inert gas results in browning 
and shrinking reduction as well as quick rehydration. Products with excellent colour and retention of vitamin C, 
and the overall quality of the dried product from using inert gas were also very high and were similar to products 
obtained from vacuum or freeze drying. Thin layer drying equations are used to estimate drying times of several 
products and also to generalize drying curves. Several investigators have proposed numerous mathematical 
models for thin layer drying of many agricultural products. However, a mathematical model of Nam Dok Mai 
mango drying in a HPD using inert gas has not been reported. The purpose of this research was to investigate the 
thin layer drying equation of Nam Dok Mai mango under different drying medias. In the experiments, a heat pump 
dryer using hot air, CO2 and N2 as drying media was dried in the closed-loop system. 
 

Materials and Methods  
A schematic diagram of the HPD using R22- refrigerant is shown in Figure 1. The apparatus has two 

circuits; one for the drying air and another one for the refrigerant. It comprises of a drying section, 1.64 kW 
reciprocating compressor, 5.27 kW evaporator, a forward-curved-blade centrifugal blower driven by a 0.75 kW 
motor, 5.45 kW internal condenser and 5.45 kW external condenser. An external condenser is combined with an 
internal condenser. Practically, the solenoid valve is opened to bypass the refrigerant so as to reject the excess 
heat at an external condenser when the drying air temperature is higher than a setting temperature. The 
evaporator bypass air ratio is constant at 60 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 Heat pump system 1) drying chamber 2) evaporator 3) by pass air 4) internal condenser 5) blower 6)  
 heater 7) compressor 8) external condenser 9) expansion valve 

 



ว. วิทยาศาสตรเกษตร                     ปที่ 40 ฉบับที่ 1 (พิเศษ) มกราคม-เมษายน 2552              สมการอบแหงช้ันบางของมะมวงน้าํดอกไม      447 

Nam-Dok Mai mangoes were purchased from a local supermarket in Mahasarakham province, Thailand. 
Mangoes with 17 – 21 %Brix were selected for this study and they were cut by slicing machine and manual into a 
dimension of 1.0 cm x 3.0 cm x 0.7 cm before testing. The experimental conditions were set up as follows: initial 
moisture contents of 450-520% d.b., drying media temperatures of 50, 60 and 70 oC at a fixed superficial velocity 
of 0.4 m/s, and using hot air, CO2 and N2 as drying media. Each drying condition used approximately 500 g of 
fresh sample, and then dried until the moisture content reach to 28%d.b. 

In order to normalize the drying curves, the experimental data in percentage dry basis moisture content 
versus time were transformed to a dimensionless parameter called the moisture ratio (MR) versus time. The 
empirical drying equations as mention in American Society of Agricultural Engineering standards (ASAE Standard, 
1999) were selected. These equations were Semi theoretical, Henderson and Pabis, Two term, Page and 
logarithmic. Using non-linear regression, the parameters in the empirical drying equation were initially determined 
for each set of drying conditions. From the regression results, the quadratic functions were formulated to provide 
the exact fitting relationship between the drying temperatures and the parameters in the drying equation. The 
coefficient of determination (R2) and mean of squares error (MSE) were the criteria to select the best equation 
to account for variation in the drying curves of dried samples.  
 

Results and Discussion 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2 The moisture ratio of Nam-Dok Mai Mango during drying by heat pump dryer under different conditions. 
 

The moisture ratios of Nam-Dok-Mai mango dried under different drying media at the same drying 
temperature are not different. Generally, higher drying temperature leads to lower moisture content at any time as 
shown in Figure 2. The moisture ratio of Nam-Dok Mai mango for all drying media is the same at the same drying 
temperature and it found that moisture ratio was affected by drying time in drying process. 
 
Table 2 The coefficient of determination (R2) and mean of squares error (MSE) of the selected drying equations. 

 Hot Air CO2 N2 
Equation R2 MSE R2 MSE R2 MSE 

Henderson and Pabis 0.9431 0.0000652 0.9365 0.0000877 0.9486 0.0000811 
Logarithmic 0.9863 0.0000293 0.9860 0.0000099 0.9890 0.0000177 

Two term 0.9850 0.0000307 0.9898 0.0000104 0.9689 0.0000207 
Page 0.9927 0.0000327 0.9653 0.0000283 0.9562 0.0000362 
Semi  0.9256 0.0001126 0.9021 0.0001261 0.9128 0.000104 
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The coefficient of determination (R2) and mean of squares error (MSE) as shown in Table2 indicates that 
the regression equations show an acceptable accuracy for fitting the experimental data. However, the page 
equation was recommended to describe the drying of Nam-Dok Mai mango under hot air due to highest values of 
R2. It was expressed as 
 )nt0k(MR −=  

where   k0 = -0.00003T2 + 0.0034T - 0.0875 
  N = 0.00032T2 - 0.0324T + 1.7604 
The best fit for Nam-Dok-Mai mango drying under CO2 was two-term equation which gave the highest R2 

and the lowest MSE as the following equation: 
t)1exp(k1At)0kexp(0AMR +−=  

where   A0 = 0.0063T2 - 0.7797T + 24.042 
  k0 = 0.0001T2 - 0.0129T + 0.385 
  A1 = -0.0063T2 + 0.7815T - 23.117 
  k1 = -0.00005T2 + 0.007T - 0.214 
For Nam-Dok-Mai mango drying under N2, the highest R2 and the lowest MSE indicates that the Oswin 

equation is suitable to determine the moisture ratio. The suitable equation with equation’s parameter is 
ct)0kexp(0AMR +−=  

where   A0 = 0.0002T2 - 0.0209T + 1.5175 
  k0 = -0.00001T2 + 0.0015T - 0.0367 
  c = -0.0002T2 + 0.02T - 0.5014 

 
Summary 

In this study, Nam-Dok-Mai mangoes were dried with a HPD under different drying air temperature and 
drying media conditions. The five different thin layer drying models were compared according to their R2 and 
MSE. The Page’s equation for hot air, two-term equation for CO2 and logarithmic equation for N2 gave better 
predictions than the other models, and satisfactorily described the thin-layer drying characteristics of Nam-Dok 
Mai mango by heat pump dryer.  
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การอบแหงขาวกลองงอกดวยฟลูอิไดซเบดแบบอากาศรอน 
Hot-Air Fluidized Bed Drying of Germinated Brown Rice 

 
นฤบดี ศรีสังข1, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร2, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์1 และ วารุณี วารัญญานนท3 

Srisang, N.1, Prachayawarakorn, S.2, Soponronnarit, S.1 and Varanyanond, W.3 

 
Abstract 

 The commonly used drying method for germinated brown rice normally uses a cabinet dryer and a very long 
drying time. The hot-air fluidization technique is an alternative drying method that provides high efficiency for rapidly 
decreasing moisture in a short period of time. This technique was applied to dry germinated brown rice for improving the 
drying rate and can also limit the growth of microorganisms, since high temperature can be employed. The quality of 
germinated brown rice was considered in terms of GABA level, microorganisms, textural property of cooked rice and grain 
fissures. Germinated brown rice was dried to the moisture contents of 18-20% dry basis at temperatures of 90 to 150°C. 
After drying, the rice was tempered and ventilated by ambient air until its moisture content reached 13 to 15% dry basis. 
Experimental results showed that the drying rates of germinated brown rice decreased exponentially with moisture content. 
The GABA contents insignificantly changed with drying temperatures. The populations of attached bacteria, yeast and 
mold on the surface of dried samples were less than 104 CFU/g.  Severe fissuring occurred at 150°C and adversely 
affected the hardness and shape of cooked rice.  
Keywords : germinated brown rice, fluidized bed, GABA, fissuring 
 

บทคัดยอ 
 การอบแหงขาวกลองงอกในปจจุบนัใชเครื่องอบแหงแบบตู ทําใหตองใชเวลาในการอบแหงที่นาน ดวยเหตุนี้การอบแหงเทคนิค

ฟลูอิไดเซชันแบบอากาศรอนจึงปนทางเลือกหนึ่งของวิธีการอบแหง การอบแหงดวยวิธีนี้มีประสิทธิภาพในการลดความชื้นอยางรวดเร็ว
ดวยเวลาในการอบแหงที่สัน้ วิธีดังกลาวไดนํามาใชในงานวิจัยนี้เพ่ืออบแหงขาวกลองงอก นอกจากระยะเวลาการอบแหงที่สั้นลง วิธีการ
อบแหงแบบนี้สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลนิทรีย ดวยการใชอุณหภูมิสูงในการอบแหง คุณภาพของขาวกลองงอกภายหลงัการ
อบแหงจะพิจารณาในเรื่องของ สาร GABA ปริมาณของจุลินทรีย สมบัติของขาวหุงสุก และการราวของเมล็ด เมล็ดขาวกลองงอกหลัง
การอบแหงจะลดความชื้นลงมาเหลือ 18-20% (d.b.) โดยใชอุณหภูมิการอบอยูในชวง 90-150°C หลังจากนั้นจึงนํามาเก็บในที่อบั
อากาศ และเปาลมดวยอากาศแวดลอม จนกระทั่งความชื้นสุดทายลดลงเหลอื 13-15% (d.b.) ผลการทดลอง พบวา อัตราการอบแหง
ของขาวกลองงอกมีการลดลงของความชื้นเปนแบบ exponential ปริมาณสาร GABA ในขาวกลองงอกไมมีการเปลีย่นแปลงอยางมี
นัยสําคัญกับอุณหภูมิในการอบแหง ปริมาณการปนเปอนของ แบคทีเรีย ยีสต และเชือ้ราบนผิวของขาวกลองภายหลังการอบแหงมี
ปริมาณต่ํากวา 104 CFU/g และทีอุ่ณหภูมิอบแหง 150°C เมล็ดขาวจะมีการแตกราวอยางรุนแรง ซึ่งจะสงผลตอความแข็ง และการคงรูป
ของเมล็ดขาวภายหลังการหุง   
คําสําคัญ : ขาวกลองงอก  ฟลูอิไดซเบด  GABA  การแตกราว     
 

คํานํา 
  สารแกมมาอะมโินบิวเทอริกเอซิด (γ-aminobutyric acid, GABA) เปนกรดอะมโินอิสระทีเ่ปนสารสื่อนําประสาทในสมอง 

(Neurotransmitter) ชวยลดความดันโลหิตในสมอง และชวยปองกันโรคอัลไซเมอร สาร GABA สามารถพบไดในขาวกลองงอก 
(Germinated brown rice, GBR) ซึ่งขาวกลองงอกผลิตไดโดยนําขาวกลองมาแชน้ําเปนชวงระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือกระตุนการเจริญเติบโต
                                                           
1 สายวิชาเทคโนโลยีพลงังาน คณะพลังงาน สิ่งแวดลอม และวสัดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ทุงครุ กรุงเทพ 10140 
1Energy Technology Division, School of Energy Environment and Materials, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Tungkru, Bangkok 10140  
2 คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ทุงครุ กรุงเทพ 10140 
2 Faculty of Engineering, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Tungkru, Bangkok 10140 
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3Institute of Food Research and Product Development, Kasetsart University. Bangkok 10900 
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ของเมล็ด สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีในเมล็ดขาว และมีการผลิตสารอาหารที่มีประโยชนทางโภชนาการ นอกจากนี้ขาว
กลองงอกเมื่อนําไปหุงจะมีเนือ้สัมผสัที่นุมกวาขาวกลอง (Toyoshima  et al., 2004) หลงัจากกระบวนการงอก ขาวกลองงอกจะถูกนํามา
นึ่งดวยไอน้ําเพื่อลดปริมาณจุลินทรียบนผิวขาวกลองงอกทีเ่กิดระหวางกระบวนการงอก จากนั้นจึงนํามาอบแหงจนกระทัง่ความชื้นลดลง
มาถึง 13-15% (d.b.) ในระหวางการอบแหง เมลด็ขาวอาจจะเกิดรอยแตกราวขึ้น ซึง่จะสงผลใหเมลด็ขาวที่ไดมีคุณภาพต่ํา ทําใหมูลคา
ทางการคาลดลง ในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการอบแหงขาวกลองงอกดวยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน โดยคุณภาพหลังการอบแหงจะ
พิจารณาในเรื่องของ คุณสมบัติของเนือ้สัมผัส (Textural properties) ปริมาณสาร GABA การแตกราวของเมล็ด และปริมาณการ
ปนเปอนของจลุินทรียภายหลังการอบแหง 

 
อุปกรณและวิธกีาร 

ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบและเตรียมตัวอยางขาวกลองงอก 
 ขาวเปลือกหอมมะลิ 105 ที่เก็บเกี่ยวในเดือนพฤศจิกายน 2549 (ไดรับจากกรมการขาว จังหวัดสกลนคร) นํามากระเทาะ

เปลือกดวยเครื่องกระเทาะเปลือก ไดขาวกลองหอมมะลิ 105 นําไปแชน้ําที่อุณหภูมิ 35°C เปนเวลา 48 ชั่วโมง โดยมีการเปลี่ยนน้ําทุกๆ 
4 ชั่วโมง ขาวกลองภายหลังการแชน้ําจะเกิดการงอกบริเวณจมูกขาว เกิดเปนตุมขนาดเล็กประมาณ 0.5-2 มิลลิเมตร 
ขั้นตอนการอบแหงดวยอากาศรอนแบบฟลูอิไดซเบด 

 ระบบอบแหงประกอบไปดวย ฮีตเตอรขนาด 12 kW ควบคุมอุณหภูมิโดย PID controller ความแมนยํา ±1°C หองอบแหง 
สแตนเลสทรงกระบอกเสนผานศูนยกลาง 20 cm สูง 140 cm พัดลมแบบใบพัดโคงหลังทํางานดวยมอเตอรขนาด 1.5 kW อากาศ
แวดลอมจะถูกดูดเขาสูระบบแลวถูกเพิ่มอุณหภูมิดวยฮีตเตอรจนถึงอุณหภูมิที่ตองการ อากาศรอนที่ผานการอบแหงถูกหมุนเวียนกลับมา
ใชใหมโดยผสมกับอากาศใหมที่ดูดเขามาในระบบ ตัวอยางของขาวกลองงอกประมาณ 2 kg. อบแหงในเครื่องอบแหงแบบฟลูอิไดซเบดที่
อุณหภูมิ 90 110 130 และ 150°C ดวยความเร็วอากาศ 4 m/s ที่ความสูงเบด 10 cm จับ ตัวอยางขาวภายหลังการอบแหงนํามาเก็บใน
ที่อับอากาศเปนเวลาประมาณ 30 นาที หลังจากนั้นตัวอยางขาวถูกนํามาเปาลมดวยอากาศแวดลอมที่อัตราการไหล 0.15 m/s เปนเวลา 
30 นาที จนกระทั่งมีความชื้นลดลงมาเหลือ 13-15% (d.b.) จากนั้นนําตัวอยางขาวไปเก็บที่อุณหภูมิ 4-6°C เพ่ือรอการทดสอบคุณภาพ 
การทดสอบคุณภาพของขาวกลองงอก 

 คุณภาพของขาวกลองงอกพิจารณาในเรื่องของ คุณสมบัติของเนือ้สัมผัส (Textural properties) โดยนําเมล็ดขาวกลองงอกมา
หุงสุก แลวนํามาทดสอบดวยเครื่อง Texture Analyzer รุน TA.XT Plus ปริมาณสาร GABA จะตรวจสอบโดยการนาํเมล็ดขาวกลอง 
งอกบดเปนแปง และผสมกับสารละลาย แลวนําสารละลายไปวิเคราะหหาปริมาณสาร GABA ดวยเครื่อง HPLC การแตกราวของเมล็ด 
ทําไดโดยสุมขาวกลองงอกมาจํานวน 100 เมล็ด แยกขาวกลองงอกที่มีการแตกราวออกโดยใชแสงไฟสอง หาเปอรเซ็นตของการแตกราว 
และบันทึกลักษณะของการแตกราวที่พบ ปริมาณการปนเปอนของจุลินทรียจะวิเคราะหหาปริมาณของแบคทีเรีย ยีสต และรา โดยใชวิธี
ตามมาตรฐานของ BAM  

 
ผลและวิจารณ 

 ขาวกลองหลังผานกระบวนงอกมีความชื้น 54% (d.b.) เมื่อนําไปอบแหง พบวา ความชื้นลดลงอยางรวดเร็วในชวง 2 นาทีแรก 
โดยความชื้นลดลงมาอยูในชวง 25-30% (d.b.) หลังจากนั้นความชื้นจะมีการลดลงอยางชาๆ เมือ่เวลาการอบแหงเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถ
อธิบายไดวา ในชวงแรกของการอบเมล็ดขาวมีความชื้นสูง ทําใหเกิดการระเหยของน้ําเฉพาะที่บริเวณผิวของเมล็ด สงผลใหเกิดการลดลง
ของความชื้นอยางรวดเร็ว เมื่อความชื้นที่ผิวของเมล็ดลดต่ําลงกวา 25% (d.b.)  น้ําภายในเมล็ดเริ่มมีการแพรจากภายในออกมายัง
พ้ืนผิว ซึ่งการแพรของน้ําจากภายในออกมายังผิวเกิดขึ้นชากวาอัตราการระเหยของน้าํที่ผิว ทําใหการลดลงของความชื้นชาลง ในขณะที่
อุณหภูมิของเมลด็มีการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ซึ่งสามารถเพิ่มขึ้นมากกวา 70°C สําหรับการอบแหงที่อณุหภูมิ 110°C ดังแสดงใน Figure 
1 โดยอุณหภูมิเมล็ดที่สูงจะชวยลดปริมาณของจุลินทรีย เนื่องจากที่อณุหภูมิสูงถึง 70°C สามารถทําลายการเจริญเติบโตของเซลลจุลินท
รียได  

 ปริมาณสาร GABA เพ่ิมขึ้นจากกระบวนการงอก แตปริมาณสาร GABA ที่ไดมีคาคอนขางต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับผลงานวิจัย
ของ พัชรี และคณะ (2548) ที่พบวา ปริมาณสาร GABA ในขาวกลองงอกจะอยูในชวง 10.5-12.64 mg/100g ปริมาณสาร GABA ที่ตํ่า
อาจจะมีสาเหตุมาจากความเกาของขาว โดยขาวทีใ่ชในการทดลองมีความเกาประมาณ 9 เดือน ความเกาของขาวจะสงผลใหขาวมีการ
งอกที่ตํ่า ซึ่งจะสงผลใหขาวกลองงอกที่ไดมีปริมาณสาร GABA ตํ่า และสาร GABA ในขาวกลองงอกไมมีการเสือ่มสลายเนื่องจาก
อุณหภูมิที่สูงในการอบ ดังแสดงใน Table 1 
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Figure 1 a) Effect of air temperatures on moisture content of GBR and b) Evolution of grain temperatures 
Table 1  GABA content of brown rice and dried germinated brown rice.  

Dried samples GABA content  (mg /100 g brown rice) 
Brown rice (Literature cited rice) 2.148 ± 0.108 a 

GBR (shade dry, final moisture content of 14.31% d.b.) 4.276 ± 0.143 c 
GBR, 90°C (6 min.+ ambient air 30 min),14.72% d.b. 3.705 ± 0.037 b 
GBR,110°C (4 min.+ ambient air 30 min),13.41% d.b. 4.369 ± 0.177 c 
GBR,130°C, (3 min.+ ambient air 30 min),14.25% d.b. 4.460 ± 0.052 c 
GBR,150°C, (2 min.+ ambient air 30 min),15.21% d.b. 4.494 ± 0.261 c 

         a, b, c Mean with different superscripts in the same column are significantly different(p<0.05). 
Table 2 Quantities of bacteria, yeast and mould on the dried germinated brown rice at different Temperatures. 

Drying condition Total Plate Count (CFU/g) Yeast (CFU/g) Mould (CFU/g) 
GBR (Literature cited rice by shade 
drying) 1360000 ± 40000 b < 10 (None) 150 ± 10 b 

90°C ,6 minutes, 14.72% (d.b.) 4670 ± 208.17 a < 10 (None) 6.67 ± 1 a 
110°C ,4 minutes, 13.41% (d.b.) 1530 ± 152.75 a < 10 (None) < 10 (None) a 
130°C ,3 minutes, 14.25% (d.b.) 5330 ± 85.05 a < 10 (None) < 10 (None) a 
150°C ,2 minutes, 15.21% (d.b.) 3430 ±  55.08 a < 10 (None) < 10 (None) a 

     a, b, c Mean with different superscripts in the same column are significantly different (p<0.05). 

ปริมาณของจุลินทรียลดลงอยางมีนัยสําคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณจุลินทรียของขาวกลองงอกกอนอบแหง เนื่องจาก
อุณหภูมิที่สูงในการอบชวยทําลายเซลลของจุลินทรีย โดยขาวกลองงอกมีปริมาณของจุลินทรียภายหลังการอบลดลงต่ํากวา 104 CFU/g 
ซึ่งเปนปริมาณของจุลินทรียที่ยอมรับไดในอาหาร ดังแสดงใน Table 2 แตเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการลดปริมาณของจุลินทรียดวยการนึ่ง
ไอน้ํา ซึ่งสามารถลดปริมาณของจุลินทรียไดมากกวา โดย Toyoshima et al. (2004) ไดนําขาวกลองงอกมานึ่งดวยไอน้ําเปนเวลา 10 
นาที สามารถลดปริมาณของแบคทีเรียจาก 1.9 x 107 CFU/g ลดลงเปน 0 CFU/g แตวิธีการดังกลาวไมคอยสะดวก เนื่องจากตองนําขาว
กลองงอกมาผานการนึ่งกอนที่จะนํามาอบแหง  

 ในชวงแรกของการอบที่ความชื้น 45-54% (d.b.) รอยละการแตกราวของเมล็ดมีความแตกตางกันเล็กนอยที่อุณหภูมิการอบ
ตางกัน เนื่องจากในชวงแรกของการอบมีการถายเทของความชื้นเกิดขึ้นเฉพาะที่ผิวของเมล็ดเทานั้น ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของความชื้น
ไมนาจะเปนสาเหตุของการแตกราวของเมล็ด แตนาจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ แตเมื่อความชื้นของเมล็ดลดต่ําลง 
เปอรเซ็นตการแตกราวของเมล็ดเพิ่มขึ้น ซึ่งเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงของความชื้น ทําใหเกิดความแตกตางระหวางความชื้นภายใน
เมล็ดกับความชื้นที่ผิว สงผลใหเกิดความเครียดขึ้นในเมล็ดขาว เมล็ดขาวจึงเกิดการแตกราว ที่อุณหภูมิอบแหงตํ่ากวา 130°C เมื่อ
ความชื้นลดลงถึง 20% (d.b.) เมล็ดขาวเกิดการแตกราว 100% และสวนใหญจะเกิดรอยราวขึ้นหลายรอย แตเกิดเฉพาะในแนว Minor 
axis ซึ่งแตกตางกับการอบที่อุณหภูมิ 150°C เมื่อความชื้นลดลงถึง 20% (d.b.) เมล็ดขาวเกิดการแตกราว 50-60% เมล็ดขาวเกิดการ
แตกราวอยางรุนแรง โดยการแตกราวเกิดขึ้นหลายรอยทั้งในแนวแกน Minor และ Major ดังแสดงใน Figure 2 รอยละการแตกราวที่

a) b) 
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แตกตางกัน เนื่องจากผลของอุณหภูมิอบแหงที่สูงกวา ทําใหเม็ดแปงเกิดเจลาทิไนเซชัน Amylose หลุดออกมาจากเม็ดแปงแทรกเขาไป
ตามชองวางระหวางเม็ดแปง สงผลใหการเชื่อมประสานกันระหวางเม็ดแปงแข็งแรงขึ้น เกิดรอยแตกราวลดลง เมื่อพิจารณา Textural 
properties พบวา ขาวกลองงอกมีความแข็งลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับขาวกลอง เนื่องจากกระบวนการงอกไปกระตุนการทํางานของ
เอนไซม amylase สงผลให Amylose ถูกยอยสลายมากขึ้น ซึ่งการลดลงของ Amylose ทําใหขาวกลองงอกมีความแข็งลดลง (Ong และ 
Blanshard, 1995) และลักษณะการราวทั้ง 2 แกนจะสงผลใหเมล็ดขาวหลังการหุงตมเกิดการแตก ไมสามารถรักษารูปทรงของเมล็ดไว
ได ซึ่งจะสงผลใหความแข็งของเมล็ดลดลง ดังแสดงใน Table 3 นอกจากนี้อุณหภูมิอบแหงไมสงผลให Textural properties 
เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ ยกเวนคา Hardness ที่ลดลงตามอุณหภูมิการอบ  

 
 

   
 
 
  

 
 
Figure 2 a) Effect of hot air temperature and moisture content on the percentage of fissured kernel and  
               b) Fissure appearance on germinated brown rice after drying by fluidized bed. 
Table 3 Textural properties of cooked brown rice and cooked germinated brown rice 

   a, b, c Mean with different superscripts in the same column are significantly different (p<0.05). 

สรุป 
การอบแหงดวยฟลูอิไดซเบดแบบอากาศรอนสามารถนํามาประยุกตใชในการอบแหงขาวกลองงอก โดยอุณหภูมิอบแหงที่สูง

ชวยใหอัตราการอบแหงสูง แตจะมีการแตกราวของเมล็ดขาวในระหวางการอบแหง ซึ่งอุณหภูมิอบแหงที่ 150°C แมจะมีรอยละการ
แตกราวนอยกวาที่อุณหภูมิอื่นๆ แตเมล็ดขาวเกิดการแตกราวทั้ง 2 แกน เมื่อนําไปหุงตม เมล็ดขาวจะแตก และมีความแข็งลดลง ดังนั้น
อุณหภูมิอบแหงจึงไมควรเกิน 130°C สําหรับปริมาณสาร GABA และ Textural properties จะไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสาํคัญกบั
อุณหภูมิในการอบ ยกเวนคา Hardness ที่ลดลงตามอุณหภูมิการอบ นอกจากนี้ปริมาณของจุลินทรียหลังการอบแหงลดลงต่ํากวา 104 
CFU/g ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานความปลอดภัยในอาหาร     
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Drying condition Hardness (N) Adhesiveness (N •sec) Cohesiveness Stickiness (N) 
Brown rice 93.149 ± 4.9 c -1.462 ± 0.186 b 0.484 ± 0.037 b -1.657 ± 0.317 d 

Germinated brown rice 84.757 ± 2.37 c -1.776 ± 0.145 ab 0.449 ± 0.019 ab -5.018 ± 0.473 c 
90°C, 14.72% (d.b.) 74.300 ± 5.81 b -2.140 ± 0.210 a 0.413 ± 0.048 ab -7.084 ± 0.925 b 

110°C, 13.41% (d.b.) 73.557 ± 3.94 b -2.270 ± 0.271 a 0.415 ± 0.057 ab -10.463 ± 1.414 a 
130°C, 14.25% (d.b.) 74.759 ± 3.14 b -1.701 ± 0.522 ab 0.406 ± 0.044 ab -7.059 ± 0.132 b 
150°C,  15.21% (d.b.) 59.754 ± 5.18 a -2.176 ± 0.221 a 0.370 ± 0.047 a -7.439 ± 0.459 b 
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การอบแหงขาวหอมมะลิกึง่สําเร็จรูปดวยเครื่องอบแหงแบบปมความรอน 
Instant Rice Drying of Hom Mali by Heat Pump Dryer 

 
พชรกมล พงษเพชร1 เจริญพร เลศิสถิตธนกร1 และ ละมุล วิเศษ1 

Pongpet, P.1, Lertsatitthanakorn, C.1 and Wiset, L.1 
 

Abstract  
 The objective of this research was to study the effect of drying temperature on drying rate, rehydration 

capability and color of dried cooked rice. Heat pump dryer was used in the experiment at the drying temperatures 
of 40 50 and 60°C.  Cooked rice, Hom Mali, sample was prepared by boiling in excess water. The initial moisture 
content of sample was 340% dry basis. Sample was used for 1 kg in each batch of experiment at a sample 
thickness of 1 cm with a constant air velocity of 0.4 m/s and 30% by pass air ratio. The drying was conducted until 
the constant weight of sample. Then, sample was taken to analyze the color in term of L a b and rehydration 
capability. It was rehydrated in hot water at temperature of 95°C with the ratio of sample and hot water 1:10 w/w. 
The result found that the whiteness index was not difference between 50 and 60°C but significantly decreased at 
drying of 40°C. However, the drying rate and rehydration capability increased with the increasing of drying 
temperature. 
Keywords : drying temperature, rehydration, drying rate, heat pump dryer 

 
บทคัดยอ  

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิในการอบแหงขาวหุงสุกตออัตราการอบแหง ความสามารถในการ
คืนตัวและคาสีของขาวอบแหง การทดลองใชเครื่องอบแหงแบบปมความรอนที่อุณหภูมิ 40 50 และ 60 องศาเซลเซียส เตรียม
ตัวอยางขาวหอมมะลิหุงสุกโดยใชวิธีตมในน้ําเดือด การอบแหงใชตัวอยางที่ความชื้นเริ่มตนรอยละ 340 มาตรฐานแหง ใช
ตัวอยางครั้งละ 1 กิโลกรัม ความหนาของชั้นตัวอยาง 1 เซนติเมตร ความเร็วลม 0.4 เมตร/วินาที สัดสวนอากาศที่ไมผานตัวทํา
ระเหยรอยละ 30 ทําการอบแหงจนกระทั่งน้ําหนักคงที่ นําตัวอยางมาวิเคราะหคาสี L a b และทดสอบความสามารถในการคืน
ตัวดวยน้ํารอนที่อุณหภูมิประมาณ 95 องศาเซลเซียส ดวยอัตราสวนโดยน้ําหนักขาวตอน้ําเทากับ 1:10 จากการทดลองพบวา
ดัชนีความขาวของขาวที่ไดไมแตกตางกันที่อุณหภูมิ 50 และ 60 องศาเซลเซียส แตดัชนีความขาวมีคาลดลงที่อุณหภูมิ 40 
องศาเซลเซียส อยางไรก็ตามอัตราการอบแหงและความสามารถในการคืนตัวของขาวสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิการอบแหงสูงขึ้น 
คําสําคัญ : อุณหภูมิการอบแหง การคืนตัว อัตราการอบแหง เครื่องอบแหงแบบปมความรอน 

 
คํานํา 

ประเทศไทยไดช่ือวาเปนประเทศผูสงออกขาวเปนอันดับหนึ่งของโลกจากอดีตจนถึงปจจุบัน แตในระยะหลังมีหลาย
ประเทศที่เปนคูแขงที่สําคัญ และมีการแขงขันอยางรุนแรง ทําใหผลิตภัณฑที่แปรรูปจากขาวมีบทบาทชวยเพิ่มชองทาง
การตลาดมากขึ้น ขาวกึ่งสําเร็จรูปเปนผลิตภัณฑที่นอกจากจะชวยเพิ่มมูลคาของสินคาแลวยังมีความสอดคลองกับวิถีการ
ดํารงชีวิตที่รีบเรงมากขึ้น โดยลดเวลาในการหุงตมและเปลี่ยนวิธีการเตรียมโดยสามารถรับประทานไดดวยการคืนตัวดวยน้ํา
รอนคลายการรับประทานบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป  

ขาวหอมมะลิเปนพันธุขาวที่ประเทศไทยสามารถเพาะปลูกไดมากที่สุดในโลก และลักษณะที่พิเศษกวาขาวที่ปลูกจาก
แหลงอื่นคือเปนขาวที่มีความขาว กล่ินหอม และรสนุม เหมาะแกการเลือกเปนผลิตภัณฑในการแปรรูปเปนขาวกึ่งสําเร็จรูป ซ่ึง
คุณสมบัติที่ดีเหลานี้มักมีเปล่ียนแปลงเมื่อผานกระบวนการตางๆ โดยการแปรรูปในสภาวะที่เหมาะสมจะชวยลดการสูญเสีย
คุณสมบัติที่ดีเหลานี้ได 

                                                           
1 คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตําบลขามเรยีง อําเภอกันทรวิชยั จังหวดัมหาสารคาม 44150 
1 Faculty of Engineering, Mahasarakham University, Kantarawichai, Mahasarakham 44150 
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การอบแหง เปนกระบวนการที่มีความสําคัญตอคุณภาพของขาวกึ่งสําเร็จรูป ปญหาดานคุณภาพสวนมากเกิดจาก
การอบแหงดวยสภาวะที่ไมเหมาะสม การอบแหงที่อุณหภูมิสูงเกินไปทําใหเกิดปญหาเปลือกแข็งที่ผิวเมล็ดขาวทําใหสามารถ
คืนตัวไดยากและการใชอุณหภูมิตํ่าตองใชเวลาในการอบแหงนาน การประยุกตใชเครื่องอบแหงแบบปมความรอนอาศัย
หลักการการลดความชื้นของลมรอนกอนทําการอบแหง  ซ่ึงชวยเพิ่มอัตราการอบแหงดีขึ้นและเปนทางเลือกที่สามารถทําการ
อบแหงไดในสภาวะอุณหภูมิตํ่าและความชื้นต่ํา ประกอบกับเปนเครื่องอบแหงที่มีการใชพลังงานอยางคุมคา (Prasertsan และ 
Saen-saby, 1998; Teeboonma et al., 2003) 

 
อุปกรณและวิธีการ 

1.  การหุงตม (cooking) 
 เตรียมขาวกอนหุงตมโดยการแชขาวสารในน้ําจํานวน 300 กรัม ตอ 1 การทดลอง ที่อุณหภูมิ 30±2 องศาเซลเซียส ใน

อัตราสวน ขาวตอน้ํา เทากับ 1:5 โดยน้ําหนัก เปนเวลา 30 นาที ทําการกรองน้ํา แลวหุงตมในน้ําเดือดปริมาตร 4.5 ลิตร เปน
เวลา 10 นาที ทําการกรองน้ํา แลวลางขาวหุงสุกดวยน้ําเย็น 2-5 องศาเซลเซียส ทําการวิเคราะหหาปริมาณความชื้นโดยการ
อบแหงดวยตูอบที่อุณหภูมิ 103 องศาเซลเซียส เปนเวลา 12 ช่ัวโมง สําหรับขาวสาร และ 72 ช่ัวโมงสําหรับขาวหุงสุก   

2.  การอบแหง (drying) 
 แผนภาพโครงสรางของเครื่องอบแหงแบบปมความรอนโดยใช R22 เปนสารทําความเย็น ดังแสดงใน Figure 1 มี

องคประกอบหลัก 2 วงจร คือ สวนของหองอบแหงและสวนของระบบทําความเย็น ซ่ึงอุปกรณประกอบไปดวย เครื่องอัดไอ 
ขนาด 1.64 KW เครื่องทําระเหย ขนาด  5.27 KW พัดลม ขนาด 0.75 KW เครื่องควบแนนตัวในและเครื่องควบแนนตัวนอก 
ขนาด 5.45 KW เครื่องควบแนนตัวนอกจะทํางานรวมกับเคร่ืองควบแนนตัวใน ในกรณีที่ปริมาณความรอนที่ไดจากเครื่อง
ควบแนนตัวในมากเกินความตองการ โดยผานระบบโซลินอยดวาลว ซ่ึงเมื่อวาลวถูกเปดจะทําใหสารทําความเย็นบางสวนไหล
ขามเครื่องทําระเหย โดยตั้งคาอัตราสวนคงที่ 30% 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 Heat pump system 1) Drying chamber 2) Evaporator 3) By pass air 4) Internal condenser  5) Blower  6)  
 Heater 7) Compressor 8) External condenser 9) Expansion Valve 

  
ทําการอบแหงดวยเครื่องอบแหงแบบปมความรอนโดยใชขาวหุงสุก 1 กิโลกรัม ตอ 1 การทดลอง  อบแหงที่อุณหภูมิ 

40 50 และ 60 องศาเซลเซียส ความหนาของชั้นตัวอยาง 1 เซนติเมตร ความเร็วลม 0.4 เมตร/วินาที สัดสวนอากาศที่ไมผานตัว
ทําระเหยรอยละ 30 ทําการอบแหงจนกระทั่งน้ําหนักคงที่ ทดสอบอัตราการคืนตัวดวยน้ํารอนที่อุณหภูมิประมาณ 95 องศา
เซลเซียส ดวยอัตราสวนโดยน้ําหนักขาวตอน้ําเทากับ 1:10 วิเคราะหหาปริมาณความชื้นกอนทําการคืนตัวโดยการอบแหงดวย
ตูอบที่อุณหภูมิ 103 องศาเซลเซียส เปนเวลา 12 ช่ัวโมง วิเคราะหคาสี L a b ดวยเครื่องวัดคาสี Mini Scan XE Plus 

3.  การคืนตัว (rehydration) 
 นําขาวที่ผานการอบแหงมาทดสอบการคืนตัว โดยใชขาว 10 กรัม ตอ 1 การทดลอง แชในน้ํารอน 95ºC ในอัตราสวน 

ขาวตอน้ํา เทากับ 1:10 โดยน้ําหนัก แลวชั่งน้ําหนัก โดยสุมวัดทุกๆ 3 นาที จนถึง 15 นาที แลวคํานวณหาปริมาณความชื้นที่
เกิดการเปลี่ยนแปลง 
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ผลและวิจารณ 
หลังจากทําการเตรียมขาวสารที่ความชื้น 15% มาตรฐานแหง แชน้ําจนมีปริมาณความชื้น 45% มาตรฐานแหง และ

หุงตมจนมีปริมาณความชื้น 340% มาตรฐานแหง แลวทําการอบดวยเครื่องอบแหงแบบปมความรอน จนมีน้ําหนักคงที่ พบวาที่
ระดับอุณหภูมิสูงขึ้น จะเกิดอัตราการอบแหงสูงขึ้น เนื่องจากความรอนชวยใหน้ําเกิดการระเหยไดดี ดังแสดงใน Figure 2 และ
พบวาปริมาณความชื้นสุดทาย เม่ือเขาสูสมดุลมีคาต่ําลงตามระดับของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
Luangmalawat et al. (2008)  และเมื่อนําตัวอยางซึ่งมีปริมาณความชื้นแตกตางกันจากกระบวนการอบแหง ไปทดสอบกับน้ํา
รอนเพื่อดูพฤติกรรมการคืนตัวดังแสดงใน Figure 3 พบวาความสามารถในการคืนตัวจะเกิดอยางรวดเร็วในชวงตนและจะ
ลดลงไปเรื่อยๆ ตามปริมาณความชื้นที่เพิ่มขึ้น และระดับอุณหภูมิของน้ําที่ลดลง ซ่ึงคาดวาปริมาณความชื้นจะคงที่เม่ือเขาสูจุด
สมดุล (Krokida และ Philippopoulos, 2005; Puspitowati และ Driscoll, 2007) เม่ือพิจารณาความสามารถในการคืนตัวจาก
ปริมาณความชื้นที่เพิ่มขึ้นตอเวลาที่ใชประกอบกับปริมาณความชื้นกอนคืนตัวที่แตกตางกัน  พบวาความสามารถในการคืนตัว
เพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิการอบแหงสูงขึ้น  เม่ือวัดคาสีของเมล็ดขาวและวิเคราะหทางสถิติ พบวา เมล็ดขาวที่ผานการอบแหงที่
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส มีคาดัชนีความขาวต่ํากวาขาวที่ผานการอบที่ 50 และ 60 องศาเซลเซียส อยางมีนัยสําคัญ ดัง
แสดงใน Table 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure  2  Drying curves of cooked rice under various drying temperatures. 
 

Table  1  Color changes of dehydrated rice samples under various drying temperature. 
Temperature 
(ºC) 

L a b Whiteness* 

40 35.89 ± 0.53a 15.44 ± 0.37a 23.70 ± 0.34a 29.89 ± 0.46a 
50 39.50 ± 0.63b 13.41 ± 0.42b 25.88 ± 0.38b 31.67 ± 0.52b 
60 37.99 ± 0.39b 14.01 ± 0.24b 24.99 ± 0.44b 32.80 ± 0.32b 

*Whiteness (WI) = 100-[(100-L)2+a2+b2]0.5  
a,b Means for each characteristic followed by the same letter are not significantly different at p > 0.05 by DMRT test. 

 
 
 
 
 
 

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

0 2 4 6 8 10 12 14
Time  (hr) 

Mo
ist

ure
 ra

tio

40ºC
50ºC
60ºC



456      การอบแหงขาวหอมมะลิกึ่งสาํเร็จรูป                        ปที่ 40 ฉบับที่ 1 (พิเศษ) มกราคม-เมษายน 2552                    ว. วิทยาศาสตรเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3  Moisture uptake behavior obtained from various drying temperatures. 
 

สรุป 
จากผลการทดลองอบแหงขาวหุงสุกดวยเครื่องอบแหงแบบปมความรอน ที่อุณหภูมิ 40 50 และ 60 องศาเซลเซียส 

และอบจนเขาสูจุดสมดุล พบวาอุณหภูมิในการอบแหงสูงขึ้นจะสงผลใหอัตราการอบแหงและความสามารถในการคืนตัว
เพิ่มขึ้น ในดานคุณภาพสีพบวา ที่อุณหภูมิการอบแหงต่ําลง ตองใชเวลาในการอบแหงนานขึ้น จึงทําใหความขาวลดลง จากผล
การศึกษาครั้งนี้จึงแนะนําใหทําการอบแหงขาวหุงสุกดวยเครื่องอบแหงแบบปมความรอนที่อุณหภูมิสูงกวา 40 องศาเซลเซียส 
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ผลของอุณหภูมิและเวลาของการเก็บในที่อับอากาศทีม่ีตออุณหพลศาสตรและคณุภาพของขาวเหนียว 
Effects of Temperatures and Tempering Times on Drying Kinetics and Qualities of Waxy Rice  

 

เพชรรัตน ใจบุญ1 สมเกียรติ ปรัชญาวรากร2 สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา2 และ สมชาติ โสภณรณฤทธิ์1 
Jaiboon, P.1, Prachayawarakon, S.2, Devahastin, S.2 and Soponronnarit, S.1 

 
Abstract 

This research was conducted to study the effects of drying temperature and tempering time on drying 
kinetics and quality of waxy rice. Moist paddies were dried at temperatures of 90, 110 and 130°C using a 
fluidized-bed dryer, to reduce moisture content from 28±1 %d.b. to 23 %d.b. and tempered for 30 up to 120 min. 
Paddies were dried again by ambient airflow 0.15 m/s until the moisture content of waxy rice reached 
16±0.5%d.b. The drying temperature and tempering time significantly affected head rice yield. High temperature 
drying caused a change in starch granule morphology, with less well defined polygonal shape. The modified 
starch granules improved their intra-molecular binding forces and, thus, provided a small amount of broken rice. 
Furthermore, their change affected the melting enthalpy of starch as measured by DSC and the pasting properties 
(peak and set back viscosities). The color of white waxy rice dried at higher temperatures was slightly darker as 
compared to that of the Literature cited sample obtained by shade drying. 
Keywords : fluidized bed, gelatinization, rice quality, starch waxy rice 

 
บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิอากาศอบแหงและระยะเวลาของการเก็บในที่อับอากาศที่มีตอ 
อุณหพลศาสตรและคุณภาพของขาวเหนียว ขาวเปลือกเหนียวมีความชื้นเริ่มตน 28±1 %d.b. อบแหงดวยเครื่องอบแหงแบบ
ฟลูอิไดซเบดที่อุณหภูมิอากาศอบแหง 90 110 และ 130°C จนความชื้นลดลงเทากับ 23 %d.b. จากนั้นนําไปเก็บในท่ีอับ
อากาศนาน 30 ถึง 120 นาที ในขั้นตอนสุดทายนํามาเปาลมเย็นดวยความเร็วลม 0.15 m/s จนกระทั่งความชื้นสุดทาย
ประมาณ 16±0.5 %d.b. จากผลการทดลองพบวา อุณหภูมิของอากาศอบแหงและระยะเวลาของการเก็บในที่อับอากาศมี
ผลกระทบตอรอยละตนขาว การอบแหงที่อุณหภูมิสูงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปรางของเม็ดแปงโดยมีรูปรางเปนเหลี่ยม
นอยลง เม็ดแปงที่เปล่ียนไปทําใหแรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกุลดีขึ้นและสงผลใหเมล็ดขาวหักนอยลง อยางไรก็ตามการ
เปล่ียนแปลงของเม็ดแปงนี้มีผลตอการเกิดเจลของเม็ดแปงซึ่งวัดโดย DSC และสมบัติดานความหนืด ไดแก ความหนืดสูงสุด
และคา set back สีของขาวเหนียวที่ผานการอบแหงที่อุณหภูมิสูงมีสีคอนขางคล้ํากวาขาวอางอิง 
คําสําคัญ : ฟลูอิไดซเบด  เจลาทิไนเซชัน  คุณภาพขาว  ขาวเหนียว 

 

คํานํา 
 ขาวเหนียว (Waxy rice) มีช่ือทางวิทยาศาสตรวา Oryza sativa ประกอบดวยแปงประเภทอมิโลเพคตินเปนจํานวน

มาก (>95%) ทําใหมีสมบัติความนุมเหนียว จากสมบัติดังกลาว จึงมีการนําขาวเหนียวเปนวัตถุดิบสําหรับผลิตภัณฑอาหาร
หลายประเภท เชน ขนมหวาน ของหวาน เคก ขนมอบ และ ขาวพอง เปนตน (Keeratipibul et al., 2008) ขาวเหนียวหลังจาก
เก็บเกี่ยวใหมมีความชื้นประมาณ 28-30% d.b. และตองทําการลดความชื้นลงจนเหลือประมาณ 16% d.b. เพื่อใหไดขาว
เหนียวมีคุณภาพดี ในดานรอยละตนขาวและความขาว เปนตน กระบวนการทําใหแหงโดย การอบแหงดวยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน
เปนการอบแหงซึ่งมีลักษณะเมล็ดพืชมีสมบัติคลายของไหล ทําใหมีอัตราการถายเทความรอนและมวลสูงสงผลใหอัตราการอบ 
แหงสูง (Goksu et al., 2005) และสามารถดําเนินการอบแหงที่อุณหภูมิสูง อยางไรก็ตามเนื่องจากการอบแหงดวยเทคนิคนี้
เปนการอบแหงอยางรวดเร็วทําใหเกิดความแตกตางระหวางความชื้นที่ผิวเปลือกและภายในใจกลางของเมล็ดพืชมีคามาก 
(Tirawanichakul et al., 2004)  สงผลใหเกิดการแตกราวภายในเมล็ด 

                                                           
1 คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ ทุงครุ กรุงเทพฯ 10140 
1 School of Energy, Environment and Materials, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, 126 Prachautit Rd., Tungkru, Bangkok 10140 
2 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ ทุงครุ กรุงเทพฯ 10140 
2 Faculty of Engineering, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, 126 Prachautit Rd., Tungkru, Bangkok 10140 
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ดังนั้นเพื่อลดการแตกรดังกลาว มีขอแนะนําวา หลังจากอบแหงแลวควรนําไปผานขั้นตอนการเก็บในที่อับอากาศหรือการเทม
เปอร เพื่อลดความเครียดภายในเมล็ดกอนที่จะนําไปเปาดวยอากาศแวดลอมตอไป จากขอดีของเครื่องอบแหงแบบฟลูอิไดซ
เบดและงานวิจัยเกี่ยวกับขาวเหนียวยังมีไมมากนัก ดังนั้นวัตถุประสงคของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิอบแหงและ
ระยะเวลาการเก็บในที่อับอากาศที่มีตอคุณภาพของขาวเหนียว โดยคุณภาพที่ทําการศึกษาอยูในเทอมของรอยละตนขาว 
ความขาว โครงสรางในระดับจุลภาค สมบัติดานอุณหภาพ และสมบัติดานความหนืด 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 เครื่องอบแหงที่ใชในการทดลองนี้เปนเครื่องอบแหงแบบฟลูอิไดซเบดแบบงวดโดยใชอากาศรอน Figure 1  

ประกอบดวย หองอบแหงรูปทรงกระบอก มีเสนผานศูนยกลางภายใน 20 cm สูง 140 cm ตัวใหความรอนมีกําลังไฟฟา 12 kW  
มีอุปกรณควบคุมอุณหภูมิ และพัดลมชนิดใบพัดโคงหลัง มอเตอรขนาด 1.5 kW มีตัวปรับความเร็วรอบเพื่อปรับอัตราการไหล
ของอากาศ ระบบอบแหงหุมดวยฉนวนใยแกวเพื่อลดการสูญเสียความรอน ตัวอยางขาวเหนียวพันธุ กข6 นํามาเพิ่มความชื้น 
และเก็บไวที่อุณหภูมิ 4-6°C เปนเวลา 7 วัน ความชื้นเริ่มตนประมาณ 28-29% d.b. กอนทําการทดลองปลอยใหขาวเหนียวมี
อุณหภูมิเทากับอุณหภูมิแวดลอม จากนั้นนํามาอบแหงดวยเครื่องฟลูอิไดซเบด ที่อุณหภูมิ 90-130°C ความเร็วอากาศอบแหง 
2.5 m/s นําไปเก็บในที่อับอากาศนาน 30-120 นาที โดยใสในขวดแกวปดสนิทที่อุณหภูมิเดียวกับอุณหภูมิของเมล็ดหลังการ
อบแหง ในขั้นตอนสุดทายนําขาวเหนียวไปเปาดวยเครื่องอบแหงชั้นบางที่อุณหภูมิอากาศแวดลอมความเร็วลม 0.15 m/s 
จนกระทั่งความชื้นลดลงเหลือประมาณ 16% d.b. จากนั้นนําตัวอยางไปเก็บไวในตูแชเย็น (อุณหภูมิ 4-6°C) สําหรับทดสอบ
คุณภาพตอไป 

การวิเคราะหคุณภาพไดแก รอยละตนขาวโดยนําขาว 
เปลือกเหนียวที่ผานการอบแหงปริมาณ 250 g มากะเทาะเปลือก
ดวยเครื่อง Satake ขัดขาวดวยเครื่อง McGill Miller และแยกขาว
เหนียวขาวดวยเครื่องคัดขนาด รอยละตนขาวหาจากน้ําหนักของ
ขาวเหนียวที่ผานการคัดแยกหารดวยน้ําหนักขาวเปลือก ความขาว
วัดดวยเครื่องวัดสี Hunter Lab รุน Color Flex แสดงผลในรูป L a 
b นํามาแทนคาเพื่อหาดัชนีความขาว (whiteness index, WI) จาก 
WI = 100 – [(100-L)2+ a2 + b2]0.5 ความหนืดวัดโดยเครื่อง Rapid 
Visco Analyzer (RVA) โครงสรางระดับจุลภาคทดสอบโดยเครื่อง 
Scanning Electron Microscope (SEM) และ ใชเครื่อง 
Differential Scanning Calorimetry (DSC) วัดสมบัติทางอุณห
ภาพ 

 
 

ผลและวิจารณ 
ผลของความชื้นสุดทายและอุณหภูมิอบแหงตอรอยละตนขาว 
 Figure 2 แสดงผลของอุณหภูมิอากาศอบแหงและความชื้นของขาวเหนียวหลังการอบแหงตอรอยละตนขาวของขาว
เหนียว พบวา เม่ืออุณหภูมิอบแหงสูงขึ้น รอยละตนขาวมีคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกิดเจลาทิไนเซชันแตอาจจะไมเกิดความเครียด
จากความรอน (Thermal stress) โดยจุดที่มีคารอยละตนขาวสูงสุดในแตละอุณหภูมิ เม่ือความชื้นลดลงเหลือประมาณ 23% 
d.b. 
 Figure 3 แสดงผลของอุณหภูมิอบแหงที่มีตอการลดความชื้นของขาวเหนียวที่ระยะเวลาการอบแหงตางๆ พบวา เม่ือ
อุณหภูมิอบแหงสูงขึ้น อัตราการลดความชื้นมีคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากสัมประสิทธิ์การแพรของความชื้นมีคาสูงขึ้น สงผลให
ระยะเวลาการอบแหงมีคาลดลง  การอบแหงที่อุณหภูมิ 130 110 และ 90°C สามารถลดความชื้นขาวเหนียวจาก 28±1% d.b. 
เหลือ 22-24% d.b. ใชเวลาการอบแหงเทากับ 1.5 2.0 และ 3.5 นาที ตามลําดับ 
ผลของการเก็บในที่อับอากาศตอการเปล่ียนแปลงของรอยละตนขาว 
 Figure 4 ผลของระยะเวลาการเก็บขาวเหนียวในที่อับอากาศที่มีตอการเปลี่ยนแปลงรอยละตนขาว  พบวา ที่
อุณหภูมิอากาศอบแหง 110 และ 130°C ระยะเวลาการเก็บในที่อับอากาศไมมีผลตอการเปล่ียนแปลงรอยละตนขาวของขาว

Figure 1 A schematic diagram of a batch  
hot air fluidized bed dryer. 
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เหนียว แตกรณีใชอุณหภูมิอบแหง 90°C และเก็บขาวเหนียวในที่อับอากาศนานกวา 60 นาที พบวา รอยละตนขาวมีคาเพิ่มขึ้น 
อาจเนื่องมาจากการเกิดเจลาทิไนเซชันเพิ่มขึ้นในระหวางการเก็บในที่อับอากาศซึ่งระดับการเกิดเจลาทิไนเซชันวัดโดยเครื่อง 
DSC มีคา 3.8% (กรณีไมมีการเก็บในที่อับอากาศ) เปน 10.4% (กรณีเก็บในที่อับอากาศ 120 นาที) ทําใหรอยละตนขาวเพิ่ม
จาก 37.5% เปน 44.0% ตามลําดับ ระดับการเกิดเจลาทิไนเซชันแสดงดัง Table 1  
Table 1 Effects of drying temperature and tempering time on gelatinization properties of waxy rice flour 

Transition temperature (°C) 

Condition Tonset Tpeak Tconclude 

∆H (J/g) 
Degree of 

gelatinization (%) 

Literature cited, Min = 28.8%d.b. 61.1 68.5 76.8 6.8 0 
T=90°C, Min=28.8%d.b.,without tempering 61.5 69.2 77.9 6.6 3.8 
T=90°C, Min=28.8%d.b., tempering 30 min 62.0 70.0 78.4 6.5 4.8 
T=90°C, Min=28.8%d.b., tempering 120 min 62.8 70.6 78.4 6.1 10.4 
T=110°C, Min=28.8%d.b.,without tempering 61.7 69.4 78.1 5.9 14.0 
T=110°C, Min=28.8%d.b., tempering 30 min 62.3 69.7 78.2 5.4 20.8 

T=110°C, Min=28.8%d.b., tempering 120 min 62.2 69.7 78.3 5.2 24.4 
T=130°C, Min=28.8%d.b.,without tempering 61.8 69.5 78.2 5.1 24.6 
T=130°C, Min=28.8%d.b., tempering 30 min 61.9 69.5 78.4 5.0 26.4 

T=130°C, Min=28.8%d.b., tempering 120 min 62.7 70.4 78.6 4.8 29.6 
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      (Figure 2)    (Figure 3)        (Figure 4) 

Figure 2 Effects of drying temperatures and moisture contents after fluidized-bed drying on head rice yield (no 
tempering).   
Figure 3 Changes of moisture contents of waxy rice at temperatures of 90, 110 and 130°C. 
Figure 4 Percentage of head rice yield of waxy rice after drying and tempering.  
Note that the same letter means insignificant difference at P > 0.05 
โครงสรางระดบัจุลภาคของขาวเหนียว 
 Figure 5 ลักษณะโครงสรางระดับจุลภาคของขาวเหนียวในแตละเงื่อนไขการอบแหง  พบวา เม็ดแปงขาวเหนียว
อางอิงมีรูปรางหลายเหลี่ยมขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 2 µm (Figure 5a) เม่ือขาวเหนียวผานการอบแหงที่อุณหภูมิ 90 
°C รูปรางของเม็ดแปงมีความใกลเคียงกับเม็ดแปงของขาวอางอิง (Figure 5b-c) แตเม่ืออบแหงที่อุณหภูมิ 110°C และเก็บใน
ที่อับอากาศ 120 นาที เม็ดแปงมีการสูญเสียรูปรางจากเดิมโดยมีการเชื่อมประสานระหวางกันมากขึ้น 

                                           
              (a)              (b)                       (c)                                    (d) 
Figure 5 Scanning electron micrographs of waxy rice at drying temperatures and tempering times: Rewetted waxy  
 rice, (b) Waxy rice dried at 90°C with no tempering, (c) Waxy rice dried at 90°C and tempered for 120  
 min, (d) Waxy rice dried at 110 °C and tempered for 120 min 
ความขาวของขาวเหนียว 
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Figure 6 การเปรียบเทียบความขาวของขาวเหนียวกรณีผานการอบแหงโดยใชอุณหภูมิ 90-110 °C ระยะเวลาการ
เก็บในที่อับอากาศ 0, 30 และ 120 นาที และกรณีอบแหงที่ 130 °C โดยไมผานการเก็บในที่อับอากาศ  พบวาคา WI มากกวา
ขาวเหนียวอางอิง (79.4) เนื่องจากเจลาทิไนเซชันที่เกิดขึ้นสงผลใหขาวเหนียวมีความมันวาวขึ้น แตในกรณีอบแหงที่ 130 °C 
และเก็บในที่อับอากาศ 30 และ 120 นาที คา WI มีคาลดลง และมีความคล้ํามากขึ้น อาจเนื่องจากการเกิดปฏิกิริยาการเกิดสี
น้ําตาลที่ไมมีเอนไซมมาเกี่ยวของ (Tirawanichakul et al., 2004) สงผลมากกวาการเกิดเจลาทิไนเซชันทําใหขาวเหนียวมี
ความคล้ํามากขึ้น แตอยางไรก็ตาม คา WI ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับคา WI ของขาวเหนียวอางอิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 6 Whiteness index of waxy rice at various drying temperatures and tempering times. 

(Literature cited: WI = 79.4±0.7abcd) 
ความหนืดของแปงขาวเหนียว 
 Table 2 เปรียบเทียบสมบัติดานความหนืดของขาวเหนียวหลังผานการอบแหงโดยใชอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บ
ในที่อับอากาศตางกัน พบวา ความหนืดสูงสุดหรือคาความสามารถในการพองตัวของแปงขาวเหนียวเมื่อสุกมีคาลดลง แตคา 
setback สูงขึ้น กรณีอุณหภูมิอบแหงและระยะเวลาการเก็บในที่อับอากาศเพิ่มขึ้น ทําใหคาความหนืดสูงสุดลดลง แต setback 
เพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของคา setback ทําใหขาวเหนียวมีความแนนแข็ง (Firmness) มากขึ้น เนื่องจากการเกิดเจลาทิไนเซชัน 
Table 2 Pasting properties of waxy rice after processing under different conditions 

Drying temperature (°C) and tempering times (min) 
90 °C 110 °C 130 °C 

Pasting 
properties 

0 min 30 min 120 min 0 min 30 min 120 min 0 min 30 min 120 min 
PV (RVU) 246.9±1.5g 245.7±1.0fg 242.5±4.5ef 244.0±1.6efg 241.2±1.2de 235.4±1.7bc 237.4±1.1cd 233.0±2.8ab 230.2±4.3a 
FV (RVU) 137.5±6.3bc 142.9±1.2d 143.8±1.3d 143.2±0.9d 140.2±1.3cd 135.5±0.8ab 140.4±3.3cd 135.6±1.6ab 140.5±2.2cd 
SB (RVU) -109.5±7.8b -102.8±2.0c -98.7±3.3c -100.8±2.6c -101.0±2.5c -99.9±0.8c -97.0±2.2c -97.4±1.5c -89.8±2.1d 
PT (°C) 65.6±0.7a 65.3±0.4a 65.3±0.6a 66.7±0.2bc 66.6±0.4b 67.6±0.6d 66.8±0.2bc 67.5±0.4cd 68.1±0.2d 

Note that different superscripts in the same column mean that the values are significantly different (p<0.05) PV=Peak viscosity, FV=Final viscosity, SB=Set 
back, PT=Pasting temperature (Literature cited: PV=248.0±0.3g, FV=131.4±0.5a, SB=-116.6±0.6a, PT=65.2±0.5a) 

สรุป 
 การอบแหงดวยเครื่องอบแหงแบบฟลูอิไดซเบดสามารถลดความชื้นขาวเหนียวไดในระยะเวลาสั้น  การอบแหงที่

อุณหภูมิสูงขึ้น ไดรอยละตนขาวสูงขึ้น แตมีคาต่ํากวาของขาวเหนียวอางอิง ระยะเวลาการเก็บในที่อับอากาศไมสงผลตอการ
เปล่ียนแปลงของรอยละตนขาวในกรณีอบแหงที่ใชอุณหภูมิอบแหง 110 และ 130°C แตกรณีอบแหงที่อุณหภูมิ 90°C ถา
ระยะเวลาการเก็บในที่อับอากาศมากกวา 60 นาที มีผลทําใหรอยละตนขาวมีคาเพิ่มขึ้น การใชอุณหภูมิอบแหงสูงขึ้นและ
ระยะเวลาการเก็บในที่อับอากาศมีคาเพิ่มขึ้น ทําใหความหนืดสูงสุด (PV) มีคาลดลง แตคา setback มีแนวโนมเพิ่มขึ้น พรอม
ทั้งสงผลใหโครงสรางเมล็ดขาวเหนียวมีรูปรางเปนเหลี่ยมนอยลงทําใหเมล็ดขาวแข็งแรงขึ้น มีคาความขาวมากกวาขาวเหนียว
อางอิง ยกเวนในกรณีอบแหงที่อุณหภูมิ 130°C และเก็บในที่อับอากาศ 30 และ 120 นาที ความขาวของขาวเหนียวลดลง แต
ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับขาวเหนียวอางอิง 
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อิทธิพลของการพรีทรีทเมนตขาวสุกตอจลนพลศาสตรของการอบแหงและคุณภาพของขาวกึ่งสําเร็จรปู 
Effect of Pretreatment on Drying Kinetics and Quality of Instance Cooked Rice 

 
อรวรรณ ริว้ทอง1 สมเกียรติ ปรัชญาวรากร2 สมชาติ โสภณรณฤทธิ์1  พัชรี ตัง้ตระกูล3 และวารุณี วารัญญานนท3 

Rewthong, O.1, Prachayawarakorn, S.2, Soponronnarit, S.1, Tungtrakul, P.3 and Varanyanond, W.3 
 

Abstract 
Quality of product after rehydration is important to consumer acceptability. To obtain a good quality of cooked 

rice, this work was to study the effects of pre-treatments and cooking methods on quality of cooked jasmine rice and drying 
kinetics. Two cooking methods, boiling and cooking by rice cooker, were used to prepare the cooked rice. The cooked rice 
obtained from rice cooker was dipped into cool water at 4°C for 30 s before drying. The cooked rice prepared from the 
boiling method was frozen at -20°C for 24 h and cooled at 4°C for 24 h. The cooked rice was then dried at 80°C using a 
laboratory tray dryer. The final moisture content required at 10% d.b. (dry basis). The cooking methods and pre-treatments 
were insignificantly affected on the drying time. The textural property in terms of hardness, stickiness, cohesiveness and 
adhesiveness were similar for the freshly cooked rice samples obtained from the rice cooker and boiling method. For the 
dried samples, the dried cooked rice was rehydrated with hot water for 10 min before testing textural property, and the 
experimental results showed that the pre-treatment methods affected the final product quality. The cooked rice frozen at -
20°C provided the textural property nearly closed to the freshly cooked rice whilst the cooked rice cooled at 4°C had a 
higher value of hardness as compared to the fresh sample. The pre-treatment methods and drying could not reduce the 
glycemic index of cooked rice.  
Keywords : cooked rice, glycemic index, textural property 

 
บทคัดยอ 

คุณภาพของผลิตภัณฑภายหลังการคืนรูปเปนสิ่งที่สําคัญตอการยอมรับของผูบริโภค เพ่ือใหขาวสุกมีคุณภาพที่ดี ในงานวิจัยนี้
ไดศึกษาผลของการพรีทรีตเมนตและวิธีการหุงตอคุณภาพของขาวสุกพันธุขาวดอกมะลิ 105 ตลอดจนจลนพลศาสตรของการอบแหง 
วิธีการหุงมี 2 วิธี คือ การตม และการหุงโดยใชหมอหุงขาวไฟฟา ขาวสุกที่ไดจากหมอหุงขาวไฟฟานํามาจุมในน้ําเย็นอุณหภูมิ 4°C เปน
เวลา 30 วินาที กอนทําการอบแหง สวนขาวสุกที่เตรียมจากการตมนํามาแชเยือกแข็งที่อุณหภูมิ -20°C เปนเวลา 24 ชั่วโมง หรือแชเย็นที่
อุณหภูมิ 4°C เปนเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนําขาวสุกทั้งหมดมาอบแหงที่อุณหภูมิ 80°C โดยใชเครื่องอบแหงแบบลมรอน จนมีความชื้น
สุดทายที่ 10% d.b. วิธีการหุงขาว และการพรีทรีตเมนตไมมีผลตอเวลาในการอบแหง สมบัติทางดานเนื้อสัมผัสในดานของความแข็ง 
ความเหนียว การรวมตัวกันภายในเมล็ดขาว และการเกาะติดกับผิวอื่นมีความคลายคลึงกันกับขาวสุกที่ไดจากการหุงทั้ง 2 วิธี ขาวที่ผาน
การอบแหงถูกนํามาทดสอบการดูดน้ํากลับดวยน้ํารอนเปนเวลา 10 นาทีกอนทําการทดสอบสมบัติทางดานเนื้อสัมผัส และจากผลการ
ทดลองแสดงวา วิธีการพรีทรีตเมนตมีผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑสุดทาย ขาวสุกที่นํามาแชเยือกแข็งที่อุณหภูมิ -20°C ใหสมบัติดาน
เนื้อสัมผัสใกลเคียงกับขาวสุกใหม ในขณะที่ขาวสุกที่นําไปแชเย็นที่ 4°C มีคาความแข็งสูงกวาขาวสุกใหม วิธีการพรีทรีตเมนต และการ
อบแหงไมสามารถลดคา glycemic index (GI) ของขาวสุก 
คําสําคัญ : ขาวสุก คา glycemic index  สมบัติดานเนื้อสัมผัส 
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คํานํา 
คุณภาพของผลิตภัณฑขาวกึ่งสําเร็จรูปภายหลังการคืนรูปเปนสิ่งสําคัญตอการยอมรับของผูบริโภค การพรีทรีตเมนตขาวสุก

เปนวิธีการหนึ่งที่สงผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑขาวกึ่งสําเร็จรูปในดานอัตราการยอยแปง รวมถึงคุณภาพดานเนื้อสัมผัสของขาวกึ่ง
สําเร็จรูป เนื่องจากปจจุบันอาหารเพื่อสุขภาพกําลังไดรับความสนใจจากผูบริโภค โดยเฉพาะผูปวยที่เปนโรคเบาหวาน อยางไรก็ตามมี
รายงานวาขาวขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งรับประทานกันโดยทั่วไป และที่ใชเปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตขาวกึ่งสําเร็จรูปมีคา glycemic index 
(GI) อยูในระดับคอนขางสูง ซึ่งสงผลโดยตรงตอผูบริโภค ที่มีปญหาสุขภาพดังกลาวขางตน คือขาวที่มี GI สูงเมื่อรับประทานแลวจะทําให
มีระดับน้ําตาลในกระแสเลือดสูง ดวยเหตุผลดังกลาวจึงไดมีการศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอคา GI โดยจากรายงานทางวิชาการพบวา
วิธีการทําใหแปงขาวเกิด retrogradation มีผลทําใหคา GI ลดลงได แตก็ยังไมพบการรายงานเกี่ยวกับผลของการอบแหงที่มีตอขาวสุกที่
เกิด retrogradation ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงไดศึกษาผลของการพรีทรีตเมนต และการอบแหงขาวสุกที่มีผลตอจลนพลศาสตรของการ
อบแหง และคุณภาพของผลิตภัณฑภายหลังการคืนรูปในดานของอัตราการยอยแปงขาว และสมบัติดานเนื้อสัมผัส  

 
อุปกรณและวิธกีาร 

ในการศึกษานี้ใชขาวสารพันธุขาวดอกมะลิ 105 หลังการเก็บเกี่ยว 3 เดือน โดยเก็บไวในตูเย็นที่อุณหภูมิ 4°C ความชื้น
ประมาณ 12-13% d.b. วิธีการหุงขาวมี 2 วิธี คือ หุงโดยวิธีการตมโดยใชขาว:น้ํา เทากับ 1:1.3 โดยน้ําหนัก และหุงโดยหมอหุงขาวไฟฟา
โดยใชขาว:น้ํา เทากับ 1:1.5 โดยน้ําหนัก ขาวที่หุงสุกโดยใชหมอหุงขาวไฟฟาจะนํามาจุมในน้ําเย็น 4°C เปนเวลา 30 วินาที กอนนําไป
อบแหง เพ่ือลางความเปนกาวบริเวณผิวของเมล็ดขาว และแยกขาวสุกออกเปนเมล็ดเดี่ยวๆ  สวนขาวที่เตรียมโดยวิธีการตมจะนํามาแช
เยือกแข็งที่อุณหภูมิ -20°C เปนเวลา 24 ชั่วโมง หรือนํามาแชเย็นที่อุณหภูมิ 4°C เปนเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนําขาวที่ผานการแชเยือก
แข็ง หรือแชเย็นมาอบแหงดวยเครื่องอบแหงแบบลมรอนที่อุณหภูมิ 80°C จนมีความชื้นสุดทายอยูที่ 10% d.b. จากนั้นนําขาวที่ผานการ
อบแหงมาคืนรูปโดยการเติมน้ํารอนที่อุณหภูมิ 95 °C และนํามาทดสอบสมบัติดานเนื้อสัมผัสดวยเครื่อง Texture analyzer และนํามา
ทดสอบหาอัตราการยอยตามวิธีของ Goni et al. (1997) 

ผลและวิจารณ 
ผลการทดสอบดานจลนพลศาสตรของการอบแหง 

 Figure 1 แสดงการเปลี่ยนแปลงความชื้นของขาวสุกที่ผานการพรีทรีตเมนตดวยวิธีการตางๆ และขาวสุกที่ไมผาน การพรีทรีต
เมนต โดยทําการอบแหงที่อุณหภูมิ 80 °C  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 Drying kinetics of cooked rice without pretreatment, with pretreatment  by freezing at -20°C for 24 h, cooling at  

4°C for 24 h and dipping in 4°C water for 30 s. 
จาก Figure 1; พบวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ สําหรับเวลาที่ใชในการอบแหงขาวสุก ทั้งที่ผานการพรีทรีตเมนตดวย

วิธีการตางๆ และขาวสุกที่ไมผานการพรีทรีตเมนต ใชเวลาในการอบแหงประมาณ 100 นาที เพ่ือใหไดขาวกึ่งสําเร็จรูปที่มีความชื้น
สุดทาย 10 % d.b.  
ผลการทดสอบการยอยแปงขาว (In vitro starch hydrolysis) 
 Figure 2 แสดงการเปลี่ยนแปลงรอยละของ total starch hydrolysis จากการยอยแปงขาว พบวาการพรีทรีตเมนตมีผล
โดยตรงตออัตราการยอยแปงขาว โดยเฉพาะขาวสุกที่มีเงื่อนไขการพรีทรีตเมนตดวยวิธีการแชเย็นที่ 4 °Cกอนนําไปอบแหง มีอัตราการ
ยอยแปงขาวเร็วมากที่สุด ในชวงเวลา 30 นาทีแรกของการยอย เมื่อเปรียบเทียบกับขาวที่ผานการพรีทรีตเมนตดวยวิธีการอื่นๆ และขาว
สุกใหมจากการตมที่ไมผานการรพรีทรีตเมนตจากนั้นอัตราการยอยจะมีคาคงที่จนกระทั่งการยอยสิ้นสุดลง จากผลการทดลองที่ไดพบวา
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โดยตรงตอคา GI ดังแสดงใน Table 1 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 Enzymatic digestions of freshly cooked rice, dried cooked rice without pre-treatment, dried cooked rice with  

pretreatments by freezing at -20°C for 24 h, cooling at 4°C for 24 h and dipping in 4°C water for 30 s. 
  
Table 1   The value of Equilibrium concentration (C∞),  kinetic constant (k), hydrolysis index (HI) and glycemic index (GI) of  

freshly cooked rice, dried cooked rice without pre-treatment, dried cooked rice with pretreatments by freezing at -
20°C for 24 h, cooling at 4°C for 24 h and dipping in 4°C water for 30 s. 

Pretreatment conditions C∞ k (min-1)     HI GI R2 

Freshly cooked rice by boiling  44.68 ± 3.79a 0.69 ± 0.06a 79.78 ± 6.82a 83.51 ± 3.75a 0.99 
Dried rice without pretreatment 50.56 ± 1.99bc   0.76 ± 0.03a 90.33 ± 3.55bc 89.30 ± 1.95bc 0.99 
Dried rice with pretreatment by dipping in 
4 °C water (30s) 49.21 ± 2.09b 0.76 ± 0.04a 87.92 ± 3.78b 87.98 ± 2.07b 0.99 

Dried rice with pretreatment by freezing at 
-20°C (24h) 46.94 ± 1.34ab  0.73 ± 0.04a 83.84 ± 2.42ab 85.74 ± 1.33ab 0.98 

Dried rice with pretreatment by cooling at 
4°C (24h) 53.95 ± 2.40c  0.72 ± 0.05a 96.35 ± 4.26c 92.61 ± 2.34c 0.99 

หมายเหตุ ตัวเลขในคอลัมนเดียวกัน (คาเฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ตามดวยตัวอักษรเหมือนกัน แสดงวาไมมีความแตกตางกันทางดานสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 

จาก Table 1 แสดงวาวิธีการพรีทรีตเมนต และการอบแหงมีผลโดยตรงตอคา GI โดยเฉพาะอยางยิ่งขาวกึ่งสําเร็จรูปที่ผานการ 
พรีทรีตเมนตดวยการนําไปแชเย็นที่อุณหภูมิ 4°C และนําไปอบแหงมีคา GI สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการพรีทรีตเมนตโดยวิธีการอื่นๆ  
และพบวาขาวสุกใหมที่ไมผานการพรีทรีตเมนต และไมผานการอบแหงมีคา GI ตํ่าสุด ขาวที่ผานการพรีทรีตเมนตดวยการนําไปแชเย็น
กอนนําไปอบแหง และขาวสุกใหมที่ไดจากการตมดังกลาวมีคา GI เทากับ 93 และ 84  ตามลําดับ ผลของ GI ที่สูงขึ้นกําลังทําการศึกษา
ตอไป อยางไรก็ตามผลของ GI ที่สูงขึ้นนี้อาจเนื่องมาจากการใชอุณหภูมิอบแหงที่สูงเกินไป อุณหภูมิที่สูงอาจทําใหเกิดเจลาทิไนเซชนัของ
แปงขาวเกิดขึ้นอีกครั้งทําใหความเปนผลึกของแปงขาวที่เกิดจากการจัดเรียงตัวใหมของแปงขาวมีคาลดลง 
ผลการทดสอบดานเนื้อสัมผัส 

จากผลการทดสอบสมบัติดานเนื้อสัมผัสของขาวหลังผานการอบแหง และคืนรูปโดยการเติมน้ํารอนดังแสดงใน Table 2 พบวา
วิธีการพรีทรีตเมนตมีผลโดยตรงตอผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑที่ไดหลังจากการคืนรูปสําหรับขาวที่ผานการแชเยือกแข็งที่อุณหภูมิ -20°C มี
สมบัติดานเนื้อสัมผัสในดานของความแข็ง การรวมตัวกันภายในเมล็ดขาว และความเหนียว มีคาใกลเคียงกับขาวสุกใหมที่ไดจากการตม 
แตสมบัติดานการเกาะติดกับผิวอื่นนั้นมีคานอยกวาขาวสุกใหมที่ไดจากการตมอยางมีนัยสําคัญ ในขณะที่ขาวหุงสุกที่ผานการแชเย็นที่
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อุณหภูมิ 4°C มีคาความแข็งสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการพรีทรีตเมนตดวยวิธีการอื่นๆ แตสมบัติดานความเกาะกันภายในเนื้อเมล็ดมี
คาใกลเคียงกับขาวหุงสุกใหมที่ไดจากการตม สําหรับคาความเหนียว และการเกาะติดผิวอื่นมีคานอยกวาขาวหุงสุกใหมที่ไดจากการตม
อยางมีนัยสําคัญ 

 
Table 2   The textural properties of freshly cooked rice from rice cooker, freshly cooked rice from boiling, after rehydration  

of dried cooked rice without pre-treatment, dried cooked rice with pretreatments by freezing at -20°C for 24 h, 
cooling at 4°C for 24 h and dipping in 4°C water for 30 s. 

Pretreatment conditions Hardness (N) 
Cohesiveness 

(Dimensionless) Stickiness (N) 
Adhesiveness 

(N.sec) 
Freshly cooked rice from rice cooker 103.71 ± 8.44a 0.56 ± 0.03a 8.47 ± 2.62c 7.09 ± 1.20b 
Freshly cooked rice by boiling 116.44 ± 3.49b 0.57 ± 0.02a 10.82 ± 1.13d 9.61 ± 1.66c 
Dried rice without pretreatment 115.55 ± 4.90b 0.56 ± 0.02a 5.45 ± 1.50b 3.52 ± 1.57a 
Dried rice with pretreatment by dipping 
in 4 °C water (30s) 118.82 ± 10.36b 0.59 ± 0.05a 3.24 ± 1.55a  2.30 ± 1.26a 

Dried rice with pretreatment by cooling 
at 4°C (24h)  128.07 ± 5.74c 0.56 ± 0.03a 5.36 ± 0.56b 3.16± 0.54a 

Dried rice with pretreatment by freezing 
at -20°C (24h)   119.79 ± 7.64b 0.56 ± 0.02a 9.13 ± 1.32cd 6.57 ± 1.48b 

หมายเหตุ ตัวเลขในคอลัมนเดียวกัน (คาเฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ตามดวยตัวอักษรเหมือนกัน แสดงวาไมมีความแตกตางกันทางดานสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

สรุป 
จากผลการทดลองสรุปไดวาการพรีทรีตเมนตดวยวิธีการตางๆ ไมมีผลตอเวลาในการอบแหง แตวิธีการพรีทรีตเมนท และการ

อบแหงมีผลโดยตรงตออัตราการยอยแปงขาว และคา GI ขาวสุกที่ผานการพรีทรีตเมนตโดยการแชเย็นที่อุณหภูมิ 4°C มีอัตราการยอย
แปงขาว และคา GI สูงกวาการพรีทรีตเมนตโดยวิธีการอื่นๆ  และขาวสุกใหมที่ไมผานการพรีทรีตเมนตมีอัตราการยอยแปงขาว และคา 
GI ตํ่าที่สุด ผลการทดสอบสมบัติดานเนื้อสัมผัสของขาว พบวาการพรีทรีตเมนตมีผลตอผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑที่ไดหลังจากการคืนรูป
สําหรับขาวที่ผานการแชเยือกแข็งที่อุณหภูมิ -20°C มีสมบัติดานเนื้อสัมผัสในเทอมของ ความแข็ง การรวมตัวกันภายในเมล็ดขาว และ
ความเหนียวใกลเคียงกับขาวสุกใหมที่ไดจากการตม ในขณะที่ขาวสุกที่ผานการแชเย็นที่อุณหภูมิ 4°C มีคาความแข็งสูงที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับการพรีทรีตเมนตดวยวิธีการอื่นๆ แตมีการรวมตัวกันภายในเมล็ดขาว ใกลเคียงกับขาวสุกใหมที่ไดจากการตม 
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สมการอบแหงชั้นบางของถัว่แมคคาเดเมยีภายใตการอบแหงแบบปมความรอน 
The Drying Equation of Macadamia Nuts under Heat Pump Drying Technique 

 
ธานินทร รชัโพธิ์1 ละมุล วิเศษ1 ณฐัพล ภูมิสะอาด1 และ ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล2  

Rudchapo, T.1, Wiset, L.1, Poomsa-ad, N.1 and Borompichaichartkul, C.2 

 
Abstract  

The objective of this research was to investigate the empirical drying equations of Macadamia. The 
macadamia nuts were dried by heat pump dryer beneath closed loop system. The drying temperature of 35, 40, 
50, 60 and 70°C were applied with the superficial air velocity of 0.5 m/s and 30 % by pass air ratio. The initial 
moisture content of macadamia nuts was about 20 % w.b. Sample was used for 1 kg in each experiment. It was 
automatically recorded the weight during drying until constant weight. The experimental data were fitted into 
Henderson, Logarithmic, Twoterm, Page’s and Semi empirical drying model to find the best equation for 
prediction the drying behavior. The coefficient of determination (R2) and mean of squares error (MSE) were criteria 
to select the best model. It found that the best fit for macadamia was Page’s model which gave the highest R2 and 
the lowest MSE. 
Keywords : drying, macadamia nut, empirical drying equations 
 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาสมการอบแหงเอมไพริคเคิลของแมคคาเดเมีย การทดลองใชเครื่องอบแหงชนิดปม
ความรอนภายใตระบบปด ที่อุณหภูมิ 35 40 50 60 และ 70°C ความเร็วของอากาศในหองอบแหง 0.5 m/s และอัตราสวน
อากาศที่ไมผานเครื่องทําระเหยรอยละ 30 ความชื้นเริ่มตนของแมคคาเดเมียประมาณรอยละ 20 มาตรฐานเปยก ใชตัวอยาง
ครั้งละประมาณ 1 กิโลกรัมในแตละการทดลอง บันทึกน้ําหนักในระหวางการอบแหงจนกระทั่งน้ําหนักคงที่ ใชรูปแบบสมการ
อบแหงชั้นบางของ Henderson Twoterm Logarithmic Page และ Semi มาฟตกับคาจากการทดลอง เพื่อหาสมการอบแหง
เอมไพริเคิลที่สามารถทํานายความชื้นและเวลาของการอบแหงแมคคาเดเมียที่ดีที่สุด โดยใชคาสัมประสิทธิ์ตัวกําหนด (R2) และ
คาเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อน (MSE) เปนเกณฑการเลือกสมการอบแหงเอมไพริเคิลที่ดีที่สุด จากการทดลองพบวา 
สมการของ Page สามารถทํานายอัตราการอบแหงถั่วแมคคาเดเมียไดดีที่สุด โดยมีคาสัมประสิทธิ์ตัวกําหนด (R2) สูงที่สุด และ
คาเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อน (MSE) ตํ่าที่สุด 
คําสําคัญ : การอบแหง ถ่ัวแมคคาเดเมีย สมการอบแหงเอมไพริคเคิล 
 

คํานํา 
  ประเทศไทยมีการปลูกแมคคาเดเมียทางตอนเหนือของประเทศ แตมักพบปญหาในดานการแปรรูปและเก็บรักษาทํา
ใหคุณภาพของแมคคาเดเมียลดลง ความชื้นของแมคคาเดเมียที่เหมาะสมในการเก็บรักษาคือ 1-2 %มาตรฐานแหง (Silva et 
al., 2005) วิธีที่นาสนใจในการลดความชื้นแมคคาเดเมีย คือการอบแหงโดยใชปมความรอน ซ่ึงสามารถนําพลังงานมาใชได
อยางมีประสิทธิภาพสูง (วราภรณ และคณะ, 2542) และทําใหแมคคาเดเมียมีคุณภาพดานสีและกลิ่นใกลเคียงกับวัตถุดิบกอน
อบ (Raghupathy, 2003)   
  สมการอบแหงเอมไพริเคิล คือ สมการอบแหงที่ไดมาจากการทดลอง สามารถทํานายอัตราการอบแหงไดดี การ
ประยุกตใชสมการอบแหงเอมไพริเคิลเพื่อทํานายและติดตามการเปลี่ยนแปลงปริมาณความชื้นของแมคคาเดเมีย ซ่ึงสมการที่
เหมาะสมจะสามารถทํานายคาความชื้นในแตละเวลาระหวางการอบแหงไดอยางเหมาะสม  ทําใหทราบเวลาสิ้นสุดการอบแหง
ไดซ่ึงจะชวยลดปญหาการเสื่อมเสียของคุณภาพเนื่องจากการอบแหงที่ใชเวลานานเกินไป และลดคาใชจายดานพลังงานลง  
                                                           
1คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตําบลขามเรยีง อํากันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 
1Faculty of Engineering, Mahasarakham University, Kantarawichai, Mahasarakham 44150 
2ภาควิชาเทคโนโลยทีางอาหาร คณะวทิยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
2Department of Food Technology, Faculty of science, Chulalongkorn University, Payathai road, Pathumvan Bangkok 10330  
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  ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อหาสมการอบแหงเอมไพริคเคิลของแมคคาเดเมีย โดยใชเครื่องอบแหงชนิดปม
ความรอนที่สภาวะการทดลองระบบปด 
 

อุปกรณและวิธีการ 
นําแมคคาเดเมียที่มีความชื้นเริ่มตนประมาณ 20 % มาตรฐานเปยก มาอบแหงโดยใชเครื่องอบแหงชนิดปมความรอน

ภายใตการทดลองระบบปดดังแสดงในภาพที่ 1 ซ่ึงประกอบดวยอุปกรณหลักคือ 1) หองอบแหง 2) เครื่องทําระเหย 3) ทอ
อากาศไหลขามเครื่องอบแหง 30% 4) เครื่องควบแนนตัวใน 5) พัดลม 6) ขดลวดความรอน 7) เครื่องอัดไอ 8) เครื่องควบแนน
ตัวนอก 9) วาลวลดความดัน   
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 A schematic diagram of heat pump dryer 
ทําการอบแหงที่อุณหภูมิ 35 40 50 60 และ 70°C ใชเครื่องชั่งที่ตอเขากับคอมพิวเตอรวัดน้ําหนักของแมคคาเดเมีย บันทึก
น้ําหนักในระหวางการอบแหงจนน้ําหนักคงที่ จากนั้นหาความชื้นสุดทายโดยใชตูอบที่อุณหภูมิ 103°C เปนเวลา 24 ชม. เม่ือ
ทราบคาความชื้นสุดทายสามารถหาคาความชื้นในแตละเวลา และหาอัตราสวนความชื้นได นําอัตราสวนความชื้นและเวลามา
วิเคราะหการถดถอยแบบไมเปนเชิงเสน (Nonlinear Regression) เพื่อหาคาคงที่ของสมการอบแหงเอมไพริคเคิล โดยใช
รูปแบบสมการอบแหงช้ันบางของ Henderson Logarithmic Twoterm Page และ Semi ซ่ึงมีรูปแบบของสมการดังตอไปนี้  
 
   Henderson  t)0kexp(0AMR −=  
   Logarithmic  ct)0kexp(0AMR +−=  
   Twoterm   t)1exp(k1At)0kexp(0AMR +−=  
   Page   )nt0kexp(MR −=  
   Semi    t)0kexp(MR −=  

นําคาคงที่มาวิเคราะหหาความสัมพันธแบบแมนตรง ระหวางอุณหภูมิอบแหงกับคาคงที่ดวยสมการ Quadratic ซ่ึงมี
รูปแบบของสมการดังตอไปนี้ 

 
ใชคาสัมประสิทธิ์ตัวกําหนด (Coefficient of Determination; R2) และคาเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อน 

(Mean of Squares Error; MSE) เปนดัชนีบงชี้ที่แสดงถึงความสามารถของสมการในการทํานาย ซ่ึงมีรูปแบบของสมการดังตอ 
ไปนี้ 

 
                                                                                  , 
 
 

 
ผลและวิจารณ 

  การทดลองอบแหงแมคคาเดเมียโดยใชเครื่องอบแหงชนิดปมความรอน ในชวงเวลาเริ่มตนความชื้นจะคอยๆ ลดลง 
และเมื่อเวลาในการอบแหงนานขึ้นความชื้นจะลดลงชามาก เพราะแมคคาเดเมียมีกะลาแข็งและหนามากทําใหความชื้นจาก
ภายในเคลื่อนที่ออกมาผิวภายนอกไดยาก จากการทดลองพบวาการอบแหงที่อุณหภูมิ 35°C จะใชเวลาในการอบแหงนานที่สุด



ว. วิทยาศาสตรเกษตร                     ปที่ 40 ฉบับที่ 1 (พิเศษ) มกราคม-เมษายน 2552                                   สมการอบแหงช้ันบางของถั่ว      467 
 
และการอบแหงที่อุณหภูมิ 70°C จะใชเวลาในการอบแหงส้ันที่สุด ผลการทดลองดังกลาวสามารถอธิบายดวยกฎของ Fick ซ่ึง
อัตราการการแพรของน้ําขึ้นอยูกับสัมประสิทธิ์การแพร (Diffusion Coefficient) ซ่ึงมีคามากเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น   
  เมื่อนําอัตราสวนความชื้นและเวลาของการอบแหงมาวิเคราะหการถดถอยแบบไมเปนเชิงเสนเพื่อหาคาคงที่ แลวนํา
คาคงที่มาวิเคราะหหาความสัมพันธแบบแมนตรงระหวางอุณหภูมิกับคาคงที่ดวยสมการ Quadratic จะไดคาสัมประสิทธิ์ของ
สมการ ใชคาสัมประสิทธิ์ตัวกําหนด (Coefficient Determination; R2) และคาเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อน (mean of 
Squares Error; MSE) เปนดัชนีบงชี้ที่แสดงถึงความสามารถของสมการในการทํานายดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2 ซ่ึงผลการ
ทดลองพบวา สมการของ Page มีความเหมาะสมในการทํานายคาความชื้นและเวลาในการอบแหงแมคคาเดเมียมากที่สุดโดย
ใหคาสัมประสิทธิ์ตัวกําหนด สูงสุดและคาเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนต่ําสุด สามารถนําขอมูลที่ไดจากการทํานายมา
ประกอบการพิจารณาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแหงแมคคาเดเมียดวยปมความรอน  
 
Table 1 Values of coefficient in Quadratic Relationship 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Table 2 Values of R2 and MSE of selected equation 

 
Equation R2 MSE 

Henderson 0.984932214 0.001765226 
Logarithmic 0.986582359 0.001506727 

Two term - 0.05578856 
Page 0.989917267 0.001335501 
Semi  0.968651987 0.004421026 

 
 

นําอัตราสวนความชื้นจากการทํานายของสมการอบแหงเอมไพริเคิลมาพลอตกราฟเปรียบเทียบกับอัตราสวนความ 
ช้ืนจากการทดลองดังแสดงใน Figure 2 

 
 
 

 

 

Parameter in Quadratic Relationship Equation a b c 
A0 -2.37E-06 -0.000540848 0.941865026 Henderson K0 8.24E-07 -0.0000167 0.000294963 
A0 0.00001706 -0.002829617 0.979954625 
K0 1.07E-06 -0.000032417 0.000631318 Logarithmic 
c -0.000022788 0.002714088 -0.041227482 
A0 0.000753404 -0.072223164 1.991238796 
K0 -0.000026265 0.002735736 -0.056523601 
A1 -0.000733501 0.069853571 -0.939030572 

 
Two term 

 
 k1 4.04E-05 -0.003766334 0.087461675 

K0 7.86E-06 - 0.000411317 0.010395671 Page n 5.35E-05 -0.007203655 0.949789374 
Semi  K0 1.27E-06 -4.49E-05 0.000868263 
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      (a)        (b)  
Figure 2 Comparison of the experimental and predicted moisture ratio obtained using the Page model for hot air  
 drying in the air temperature  at (a) 60°C  and (b) 70°C 

 
สรุป 

  การศึกษาสมการอบแหงเอมไพริคเคิลของแมคคาเดเมียดวยเครื่องอบแหงชนิดปมความรอน โดยใชอากาศเปน
ตัวกลางในการอบแหง ความเร็วของตัวกลางในหองอบแหง 0.5 m/s ที่อุณหภูมิ 35 40 50 60 และ 70 °C พบวา การอบแหงที่
อุณหภูมิ 35°C ใชเวลาในการอบแหงนานที่สุดและที่อุณหภูมิ 70°C ใชเวลาในการอบแหงส้ันที่สุด และอัตราการอบแหงเพิ่มขึ้น
ตามอุณหภูมิ สมการของ Page สามารถทํานายคาความชื้น และเวลาการอบแหงไดเหมาะสมที่สุด  
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Nomenclature 
MR   Moisture ratio (dimensionless)   R2 coefficient of determination 

expMR   experimental moisture ratio (dimensionless)  t  drying time, minute 
predMR  predicted moisture ratio (dimensionless)  N  number of observations 

MSE    mean of square error    χ  parameter of empirical equation  
a, b, c  coefficient of polynomial    0k , 1k  drying rate constants (1/s)  

0A , 1A , c ,n   empirical constants    T  temperature (°C) 
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การอบแหงเผอืกแผนโดยใชอุณหภูมิสูง 
High Temperature Drying of Taro Slices 

 
จินดาพร จํารัสเลศิลักษณ1 และ ชลดิา เนียมนุย1 

Jamradloedluk, J.1 and Niamnuy, C. 1 
 

Abstract  
High temperature drying is an alternative method for the enhancement of drying rate. The present study 

aimed at investigating the drying rates and inversion temperatures of taro slices (30mm×30mm×3mm) undergoing 
superheated steam and hot air drying. Experimental results showed that at the low temperature range (150-190 
0C), hot air drying rate was much higher than superheated steam drying rate. At elevated temperatures (210-
2500C), hot air and superheated steam drying rates were both higher and the two drying rates were more 
comparable. It was found that the inversion temperature is equal to 247ºC. Page’s equation was found to 
satisfactorily describe the kinetics of both superheated steam and hot air drying systems. 
Keywords : drying kinetic, inversion temperature, taro, superheated steam drying  
 

บทคัดยอ  
 การอบแหงที่อุณหภูมิสูงเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มอัตราการอบแหง  งานวิจัยนี้เปนการศึกษาอัตราการอบแหง
และอุณหภูมิผกผันของเผือกแผนขนาด  30 mm × 30 mm × 3 mm ภายใตการอบแหงแบบไอน้ํารอนยวดยิ่ง และอากาศรอน 
ในชวงอุณหภูมิที่ทําการศึกษา พบวาในชวงอุณหภูมิต่ํา (150-190oC) การอบแหงดวยลมรอนจะใหอัตราการอบแหงที่สูงกวา
การอบแหงดวยไอน้ํารอนยวดยิ่งมาก  แตเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น  (210-250oC) อัตราการอบแหงดวยตัวกลางทั้ง 2 ชนิดจะสูงขึ้น
และอัตราการอบแหงดวยไอน้ํารอนยวดยิ่งจะใกลเคียงกับอัตราการอบแหงดวยอากาศรอนมากขึ้น และพบวาอุณหภูมิผกผันมี
คาเทากับ 247ºC เมื่อนําสมการทางคณิตศาสตรแบบตาง ๆ มาทํานายจลนพลศาสตรการอบแหงที่ไดพบวา สมการของ Page 
สามารถทาํนายผลการทดลองไดแมนยําที่สุดสําหรับทั้งการอบแหงดวยไอน้ํารอนยวดยิ่งและการอบแหงแบบลมรอน 
คําสําคัญ : การอบแหงแบบไอน้ํารอนยวดยิ่ง จลนพลศาสตรการอบแหง เผือก อุณหภูมิผกผัน 
 

คํานํา 
การอบแหงเปนกระบวนการแปรรูปที่สําคัญสําหรับอาหารกระบวนการหนึ่ง จึงไดมีการพัฒนาเทคนิคการอบแหง

ขึ้นมาอยางหลากหลาย การอบแหงแบบไอน้ํารอนยวดยิ่งเปนวิธีการอบแหงที่คอนขางใหม ซ่ึงมีขอดีหลายประการเมื่อ
เปรียบเทียบกับการอบแหงแบบอากาศรอน อาทิ ไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดี เนื่องจากไมมีออกซิเจนอยูในกระบวนการอบแหง 
การนําไอน้ํารอนนวดยิ่งกลับมาใชใหมในระบบการอบแหงแบบปด เปนแนวทางในการอนุรักษพลังงานที่ดี เปนตน (Bond, 
1992; Dibella, 1996; Erdesz และ Kudra, 1990) แตการอบแหงแบบไอน้ํารอนยวดยิ่งยังมีขอจํากัดบางประการ คือ ตองใช
อุณหภูมิสูงในการอบแหง ซ่ึงอาจมีผลเสียตอคุณภาพบางประการของผลิตภัณฑ โดยเฉพาะผลิตภัณฑที่มีความไวตอความรอน 
เชน อาหารและวัสดุทางชีวภาพตางๆ (Erdesz และ Kruda, 1990; Kumar และ Mujumdar, 1990; Shibata, 1991) อยางไรก็
ดี การอบแหงโดยใชอุณหภูมิสูงก็มีขอดีคือ ทําใหอัตราการอบแหงสูง ใชระยะเวลาในการอบแหงส้ัน ดังนั้นการทําการศึกษา
จลนพลศาสตรการอบแหงของการอบแหงแบบไอน้ํารอนยวดยิ่ง เปรียบเทียบกับการอบแหงแบบอากาศรอนของวัสดุทาง
ชีวภาพเปนส่ิงที่นาสนใจ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตราการอบแหงสําหรับการอบแหงแบบไอน้ํารอนยวดยิ่งและ
การอบแหงแบบอากาศรอน รวมถึงการศึกษาอุณหภูมิผกผัน (อุณหภูมิที่การอบแหงทั้งสองแบบมีอัตราการอบแหงที่เทากัน) 
และสรางสมการทางคณิตศาสตรเพื่อทํานายจลนพลศาสตรการอบแหง 

 
 

                                                           
1 คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 
1 Faculty of Engineering Mainasarakham University Kamriang, Kantarawichai District Mahasarakham 44150 
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อุปกรณและวิธีการ 
นําเผือกหอม (Colocasia esculenta (L.) Schott) มาลางใหสะอาด ปอกเปลือก และนํามาหั่นดวยเครื่องหั่น 

(Savioli, model 300S, Italy) ใหมีความหนาของเผือกเทากับ 3 mm  แลวใชแมพิมพตัดเผือกแผนใหมีขนาด 30 mm × 30 mm 
(กวาง × ยาว)  จากนั้นจึงนําแผนเผือกวางลงบนตะแกรง ช่ังมวลเริ่มตน แลวจึงนําไปอบแหงดวยเครื่องอบแหงแบบไอน้ํารอน
ยวดยิ่ง และเครื่องอบแหงแบบอากาศรอน ซ่ึงมีรายละเอียดแสดงดัง Figure 1 และ 2 ตามลําดับ โดยมีอุณหภูมิตัวกลางชวง
อุณหภูมิต่ํา 3 ระดับ คือ  150 170 และ  190๐C และชวงอุณหภูมิสูง 3 ระดับ คือ 210 230 และ 250๐C ความเร็วตัวกลางขา
เขาเทากับ 1 m/s ทําการบันทึกคามวลของตัวอยางที่เวลาอบแหงตางๆ  เพื่อหาคาความชื้นของเผือกแผนในระหวางการอบแหง 
จนกระทั่งเผือกแผนมีความชื้นเทากับ 6-8% (มาตรฐานแหง) โดยทําการออกแบบการทดลองแบบ Full Factorial และทําการ
ทดลองซ้ํา 3 ครั้ง วิเคราะหความแปรปรวนของผลการทดลองโดยวิธีของ Duncan  

 
ผลและวิจารณ 

เมื่อนําเผือกแผนมาทําการอบแหงแบบไอน้ํารอนยวดยิ่ง และแบบอากาศรอน พบวาการใชอุณหภูมิตัวกลางสูงมีอัตรา
การอบแหงสูงกวาการอบแหงที่อุณหภูมิตัวกลางต่ํา ดังแสดงใน Figure 1 และ 2 เนื่องจากอุณหภูมิตัวกลางสูง ทําใหเกิดผล
ตางของอุณหภูมิระหวางตัวกลางใหความรอนและผิวเผือกแผนมีคามาก จึงเกิดการถายเทความรอนไดมากและความชื้นของ
เผือกแผนลดลงอยางรวดเร็ว อยางไรก็ตามในชวงนาทีแรกในการอบแหงแบบไอน้ํารอนยวดยิ่ง ความชื้นของเผือกแผนเพิ่มขึ้น
กอนที่จะลดลงอยางตอเนื่อง เนื่องจากเกิดการควบแนนของไอน้ําที่ผิวของเผือกแผน การควบแนนของไอน้ําเกิดขึ้นนอยลงเมื่อ
อุณหภูมิไอน้ํารอนยวดยิ่งสูงขึ้น โดยชวงอัตราการอบแหงคงที่ เผือกแผนมีความชื้นอยูในชวง 190-340% (มาตรฐานแหง) เมื่อ
พิจารณาอุณหภูมิของผลิตภัณฑระหวางการอบแหงแบบไอน้ํารอนยวดยิ่ง พบวาอุณหภูมิของผลิตภัณฑจะเพิ่มขึ้นจนกระทั่ง
อุณหภูมิของเผือกแผนมีคาประมาณ 100ºC อยางรวดเร็ว หลังจากนั้นอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นอยางชาๆ จนกระทั่งเผือกแผนมี
อุณหภูมิเทากับอุณหภูมิไอน้ํารอนยวดยิ่ง สวนการอบแหงแบบอากาศรอน อุณหภูมิของเผือกแผนจะมีคาเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
จนกระทั่งอุณหภูมิของเผือกแผนคงที่ที่คาประมาณ 50ºC หลังจากนั้นอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นอยางชาๆ จนกระทั่งเผือกแผนมี
อุณหภูมิเทากับอุณหภูมิอากาศรอน อยางไรก็ดี เนื่องจากอุณหภูมิอบแหงมีคาสูง จึงปรากฏชวงอุณหภูมิคงที่ของเผือกแผนส้ัน
มาก 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 Drying curves and temperature histories of taro slices dried undergoing superheated steam  
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Figure 2 Drying curves and temperature histories of taro slices dried undergoing hot air 

 
จาก Figure 3 ซ่ึงแสดงอัตราการอบแหงในชวงอัตราการอบแหงคงที่ที่อุณหภูมิอบแหงตางๆ พบวาในชวงอุณหภูมิ

อบแหงต่ํา การอบแหงแบบอากาศรอนมีอัตราการอบแหงสูงกวาการอบแหงแบบไอน้ํารอนยวดยิ่งมาก เมื่ออุณหภูมิอบแหง
สูงขึ้น อัตราการอบแหงของการอบแหงทั้งสองแบบมีคาตางกันนอยลง จนกระทั่งถึงอุณหภูมิที่อัตราการอบแหงของการอบแหง
ทั้งสองแบบมีคาเทากัน เรียกวา อุณหภูมิผกผัน (inversion temperature) ซ่ึงมีคาเทากับ 247ºC ที่อุณหภูมิสูงกวาอุณหภูมิ
ผกผัน การอบแหงแบบไอน้ํารอนยวดยิ่งจะมีอัตราการอบแหงสูงกวาการอบแหงแบบอากาศรอน  

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 Constant drying rate of taro slices at various drying temperatures 
 
Figure 3 Constant drying rate of taro slices at various drying temperatures 

 
นอกจากนี้ยังไดมีการนําสมการทางคณิตศาสตรแบบตางๆ มาทํานายคาสัดสวนความชื้น (Moisture ratio; MR) โดย

รูปแบบของสมการที่ใชและคาทางสถิติที่ไดแสดงไวใน Table 1 โดยพบวา สมการของ Page สามารถทํานายคาสัดสวน
ความชื้นไดดีที่สุด เนื่องจากคา R2 มีคาเขาใกล 1 มากที่สุด และคา χ2 และ RMSE มีคานอยที่สุด โดยคา k มีคาอยูในชวง 
0.00678-0.10286 และ n มีคาอยูในชวง 1.34207-1.70148 สําหรับการอบแหงแบบไอน้ํารอนยวดยิ่งและการอบแหงแบบ
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อากาศรอนในชวงอุณหภูมิ 150-250ºC โดยสมการของ page ถูกนํามาใชทํานายการอบแหงตลอดชวงการอบแหงแทนการใช
เฉพาะชวงอัตราการอบแหงลดลง ทั้งนี้เนื่องจากชวงอัตราการอบแหงคงที่เกิดขึ้นเปนระยะเวลาสั้น จึงถือวาการอบแหงสวน
ใหญเกิดขึ้นในชวงอัตราการอบแหงลดลง 

   
Table 1 Model expression and average statistical parameters 

Model R2 χ2 RMSE 
Simple  0.999603 0.000305 0.013678 
Two-Term Exponential 
 0.999674 0.000440 0.016693 
Page   0.999735 0.000281 0.012604 
Logarithmic  0.999178 0.001242 0.026308 
 

สรุป  
จากการศึกษาจลนพลศาสตรการอบแหงของการอบแหงเผือกแผนโดยใชอุณหภูมิสูง (150-250 ºC) พบวาอัตราการ

อบแหงแปรผันตามอุณหภูมิอบแหง ในชวงอุณหภูมิอบแหงต่ํา การอบแหงแบบอากาศรอนมีอัตราการอบแหงสูงกวาการ
อบแหงแบบไอน้ํารอนยวดยิ่ง และอัตราการอบแหงของการอบแหงทั้งสองแบบมีคาใกลเคียงกันมากขึ้นเมื่ออุณหภูมิอบแหง
สูงขึ้น โดยพบวาอุณหภูมิผกผันมีคาเทากับ 247ºC เมื่อใชสมการทางคณิตศาสตรเพื่อทํานายคาสัดสวนความชื้นของเผือกแผน
ระหวางการอบแหง พบวา สมการของ Page สามารถทํานายผลการทดลองไดดีทั้งในการอบแหงแบบไอน้ํารอนยวดยิ่งและการ
อบแหงแบบอากาศรอน 

 
คําขอบคุณ 

ขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ใหการสนับสนุนดานงบประมาณแกงานวิจัยนี้ และ
ขอขอบคุณคุณมงคล บัวภา และคุณมนตรี ชูพันธ นิสิตปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ให
ความชวยเหลือดานการเก็บขอมูลการทดลอง 
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สมบัติทางกายภาพของแครอทหลังการอบแหงดวยอากาศรอนรวมกับสนามไฟฟา 
Physical Properties of Carrot after Drying by Hot Air Combined with Electric Field 

 
ทรงชัย วิริยะอําไพวงศ1 สันต ิสุดเฉลียว1 อําไพศักดิ์ ทีบุญมา2 
Wiriyaumpaiwong, S.1, Sudchaleaw, S.1 and Teeboonma, U.2 

 
Abstract 

This research was aimed to study the physical properties of carrot after drying by hot air combined with 
electric field. Carrots were sliced and dried to the final moisture content of 100% d.b. which is the safe level for 
storage (water activity lower than 0.65). Color and shrinkage value of carrot after drying were determined. For hot 
air, the drying temperatures were 60, 70, and 800C. For combined techniques, hot air combined with electric field 
operated at the same temperature as hot air but the various electric field intensities were done by 3 levels of 0.5, 
1.0, and 1.5 kV/cm. 

The experimental results showed that both of drying temperature and electric field intensity provided the 
higher drying rate when such factors increased. The qualities of carrot after drying illustrated that carrot after 
drying by only hot air at high temperature resulted in the lower lightness than that low temperature, while the 
redness and yellowness were higher. In regard to drying by hot air combined with electric field at a given 
temperature, it revealed that electric field intensity tended to reduce lightness, redness, and yellowness. 
Comparison between drying by hot air only and hot air combined with electric field, it indicated that carrots had 
similar color. The statistical analysis (p≤ 0.05), however, showed that the dried carrots from both methods had 
significantly different to the lightness, redness, and yellowness. In addition, it also found that the percentage of 
average shrinkage value of both methods was insignificantly different. 
Keywords : color, drying, electric field, shrinkage 
 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาสมบัติทางกายภาพของแครอทหลังการอบแหงดวยอากาศรอนรวมกับสนามไฟฟา  

แครอทที่ใชทดลองถูกหั่นเปนแวนและถูกอบแหงจนเหลือความชื้นสุดทาย 100% d.b. ซ่ึงอยูในระดับที่ปลอดภัยในการเก็บ
รักษา (คาวอเตอรแอกติวิตีต่ํากวา 0.65) จากนั้นทดสอบวัดสีและการหดตัวของแครอทหลังการอบแหง อุณหภูมิของอากาศ
รอนที่ใชอบแหง คือ 60 70 และ 800C สําหรับเทคนิคที่ใชอากาศรอนรวมกับสนามไฟฟาทดลองที่อุณหภูมิเดียวกับอากาศรอน 
แตความเขมของสนามไฟฟาที่ทําการทดลองแตกตางกัน 3 ระดับ ไดแก 0.5 1.0 และ 1.5 kV/cm 

จากผลการทดลองพบวา ทั้งอุณหภูมิที่ใชอบแหงและความเขมของสนามไฟฟา ทําใหอัตราการอบแหงสูงขึ้น เมื่อ
อุณหภูมิและความเขมสนามไฟฟาเพิ่มขึ้น คุณภาพของสีของแครอทหลังการอบแหงพบวา แครอทหลังการอบแหงดวยอากาศ
รอนเพียงอยางเดียวที่อุณหภูมิสูงมีความสวางนอยกวาที่อุณหภูมิต่ํา ขณะที่ความเปนสีแดงและความเปนสีเหลืองมีคามากกวา 
แตถาหากพิจารณาการอบแหงดวยอากาศรอนรวมกับสนามไฟฟาที่อุณหภูมิคงที่คาหนึ่ง พบวา ความเขมของสนามไฟฟามี
แนวโนมทําใหคาความสวาง แดง และเหลืองลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับการอบแหงดวยอากาศรอนเพียงอยางเดียว จะเห็นไดวา 
สีของแครอทคอนขางใกลเคียงกัน อยางไรก็ตาม เมื่อวิเคราะหทางสถิติ ( p≤ 0.05) พบวาแครอทที่อบแหงดวยทั้ง 2 วิธี มีความ
สวาง ความเปนสีแดง และความเปนสีเหลือง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ยังพบอีกวาคาเฉลี่ยของการหดตัวของทั้ง 
2 วิธีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
คําสําคัญ : สี การอบแหง สนามไฟฟา การหดตัว  

 
                                                           
1คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขามเรียง กันทรวชิัย มหาสารคาม 44150 
1Faculty of Engineering, Mahasarakham University, Kamraing, Kantarawichai, Mahasarakham. 44150 
2ตณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วารินชําราบ อุบลราชธานี 34190 
2Faculty of Engineering, Ubonratchatani University, Warinchamrab, Ubonratchatani. 34190 
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คํานํา 
เครื่องอบแหงดวยลมรอนตองอาศัยการเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟาเปนพลังงานความรอนผานขดลวดความรอน ซ่ึงใช

พลังงานไฟฟามากในการอบแหงผลิตภัณฑ  ทําใหมีตนทุนสูง และใชเวลามากในการอบแหง ในการพัฒนาเครื่องอบแหงลม
รอนใหมีสมรรถนะเพิ่มขึ้น โดยใชสนามไฟฟาเปนอีกวิธีหนึ่งที่ชวยลดตนทุนการอบแหง ซ่ึงสนามไฟฟาที่ใชจะตองไดมาจาก
แหลงกําเนิดที่มีตนทุนการผลิตสนามไฟฟาต่ํา สนามไฟฟาสามารถเปลี่ยนแปลงการถายโอนความรอนและมวลระหวาง
ผลิตภัณฑกับตัวกลางในการอบแหงได เพราะแรงที่เกิดจากสนามไฟฟาทําใหเกิดการเสียรูปภายในผลิตภัณฑผานชั้นที่เกิดการ
กดบีบอัดหรือช้ันที่เกิดการดึงขยายออก อัตราการถายโอนความรอนและมวลของอากาศที่ใชอบแหงจะเพิ่มขึ้นโดยอากาศที่เปน
ไอออนิก จึงสามารถลดการใชพลังงานความรอนจากเครื่องอบแหงดวยลมรอนลงได  และใชเวลาในการอบแหง (Drying time) 
ที่ส้ันลง เปนผลใหอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะต่ํา (Sumorek และ Pietrzyk, 2001) ในแงของการใชสนามไฟฟาเกี่ยวกับ
เมล็ดพันธุ Pozzeliene (2001) รายงานวา สนามไฟฟาสามารถกระตุนความงอกของเมล็ดพันธุปอไดสูงสุดที่ความเขมของ
สนามไฟฟา 3.0-3.5 kV/cm และเปนส่ิงจําเปนสําหรับการลดโรคของเมล็ดพันธุได  Lynikiene (2001) รายงานวา การกระตุน
เมล็ดพันธุแครอทดวยสนามไฟฟาในสภาพโคโรนาเพิ่มความงอกจาก 7% เปน 19% นอกจากนี้ Cao et al. (2004) พบวาอัตรา
การอบแหงขึ้นอยูกับความเขมสนามไฟฟา ในขณะที่อัตราการอบแหงของขาวกลองที่ผานสนามไฟฟาเพิ่มขึ้นมากกวาไมผาน
สนามไฟฟา แตสนามไฟฟาไมมีผลตอเนื้อเยื่อผิวขาวกลองที่อุณหภูมิอบแหงต่ํา ๆ 
 

อุปกรณและวิธีการ 
เครื่องอบแหงที่ใชในการศึกษาในงานวิจัยนี้เปนเครื่องอบแหงดวยสนามไฟฟารวมกับอากาศรอน ดัง Figure 1 

รายละเอียดมีดังนี้ ขนาดของหองอบแหงเทากับ 25 x 150 x 25 เซนติเมตร (กวาง x ยาว x สูง) โดยอุปกรณใหความรอนเปนขด
ลวดความรอน 4 ชุดๆ ละ 1,000 วัตต สามารถปรับพลังงานไฟฟาที่จายใหขดลวดความรอนได และใชพัดลมเปนแบบไหลตาม
แนวแกนมอเตอรขนาด 500 วัตต สามารถปรับความเร็วลมได เครื่องมือวัดที่ใชตรวจวัดอุณหภูมิ ความเร็วลม และน้ําหนักของ
ผลิตภัณฑ คือ เทอรโมคัปเปลชนิด K  Hot Wire Anemometer  และเครื่องชั่งแบบดิจิตอลทศนิยม 2 ตําแหนง ตามลําดับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 Dryer using hot air combined with electric field, (1) balance, (2) heater, (3) axial fan, (4) variac, 

(5) voltage transformer, (6) electrodes, (7) ground and (8) controller of heater and fan  
 
การทดลองอบแหงแครอท ควบคุมอุณหภูมิขาเขาหองอบแหงที่ 60 70 และ 80 องศาเซลเซียส สวนอุปกรณสราง 

สนามไฟฟาใชหมอแปลงปรับแรงดันไฟฟาขนาด 1 KVA เปนแหลงจายพลังงานไฟฟาตอเขากับดานปฐมภูมิของหมอแปลง 
แรงดันมีอัตราสวน 1:200 โดยดานทุติยภูมิตอกับอิเลคโทรดแบบแผนขนาน ขนาด 15x20 เซนติเมตร วางหางกัน 10 เซนติเมตร 
โดยขั้ว H1 ของหมอแปลงแรงดันตอกับอิเลคโทรดดานบน (ขั้วบวก) และขั้ว H2 ตอกับอิเลคโทรดดานลางและตอลงกราวด (ขั้ว
ลบ) การปรับแรงดันไฟฟาใหปรับที่หมอแปลงปรับแรงดันไฟฟา ใหแรงดันดานทุติยภูมิ ของหมอแปลงแรงดัน ได 5 10 และ 15 
กิโลโวลท  และเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลอากาศ 0.5 0.7 และ 1.0 เมตรตอวินาที ในการทดลองแตละครั้งจะใชแครอท 50 กรัม 
มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 เซนติเมตร หนา 0.5 เซนติเมตร นํามาหาคาความชื้นเริ่มตนโดยเฉลี่ยประมาณ 760 เปอรเซ็นต
มาตรฐานแหง (AOAC, 2000)  

 
 

(1) 

(2) (3) 

(4) 
(5) 

(6) 

(7) 

(8) H1 

H2 
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ผลและวิจารณ 
อิทธิพลของความเขมของสนามไฟฟาที่มีตอจลนพลศาสตรการอบแหงและอุณหภูมิผลิตภัณฑ 

Figure 2a แสดงอิทธิพลของความเขมของสนามไฟฟาที่มีตอความชื้นและเวลาในการอบแหงแครอท ที่ความเร็ว
อากาศรอน 1.0 m/s และอุณหภูมิของอากาศรอน 60OC จากการทดลองพบวาความชื้นจะลดลงตามเวลาในการอบแหง โดยที่
ความเขมสนามไฟฟา 0.5 1.0 และ 1.5  kV/cm ความชื้นของแครอทจะลดลงอยางรวดเร็วในชวงแรกๆ ของการอบแหง 
หลังจากนั้นความชื้นจะลดลงอยางชาๆ จนกระทั่งเขาสูสภาวะสมดุลความชื้นระหวางอากาศรอนกับผลิตภัณฑ เวลาที่ใชในการ
อบแหงเปน 160 140 และ 135 นาที ตามลําดับ ในทํานองเดียวกันอุณหภูมิของผลิตภัณฑสูงขึ้นอยางรวดเร็วในชวงแรกๆ ของ
การอบแหง และจะเริ่มเขาสูสมดุลทางความรอนระหวางอากาศรอนกับผลิตภัณฑในชวงทายการทดลอง ถาหากเปรียบเทียบ
การอบแหงดวยอากาศรอนเพียงอยางเดียวกับการอบแหงดวยอากาศรอนรวมกับสนามไฟฟา พบวาอากาศรอนเพียงอยางเดียว
ใชเวลาในการลดความชื้นแครอทใหเขาสูสภาวะสมดุลนานกวาอากาศรอนรวมกับสนามไฟฟา แสดงใหเห็นวาสนามไฟฟา
สามารถกระตุนใหอากาศรอนรอบๆ ผลิตภัณฑเปนอากาศไอออนิก จึงทําใหการถายเทความรอนและมวลสูงขึ้น เนื่องจาก
อุณหภูมิของผลิตภัณฑที่สูงกวา ความชื้นที่ต่ํากวา และเวลาในการอบแหงที่ส้ันกวา การอบแหงดวยอากาศรอนเพียงอยางเดียว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 Relationship between moisture content and product temperature vesus drying time (a) effect of electric 
                 field intensity at 600C (b) effect of hot air temperature at 1.5 kV/cm  
 
อิทธิพลของอุณหภูมิของอากาศรอนที่มีตอจลนพลศาสตรการอบแหงและอุณหภูมิผลิตภัณฑ 

เมื่อความเขมของสนามไฟฟาและความเร็วของอากาศรอนมีคาคงที่ที่ 1.5 kV/cm และ 1.0 m/s  อุณหภูมิของอากาศ
รอนที่สูงขึ้นมีผลทําใหความชื้นของแครอทลดลงดวยเวลาในการอบแหงที่ส้ันลง ดัง Figure 2b เนื่องจากความแตกตางระหวาง
อุณหภูมิของตัวกลางในการอบแหง (อากาศ) และอุณหภูมิของผลิตภัณฑมากขึ้น การถายโอนความรอนโดยการพาความรอน
จากอากาศไปสูผลิตภัณฑมากขึ้น อุณหภูมิของผลิตภัณฑ ณ เวลาใดๆ เพิ่มขึ้น ทําใหอัตราการถายเทความชื้นสูงขึ้นตามไป
ดวย 
 
คุณภาพทางดานสีและการหดตัวของแครอท 

เปรียบเทียบระหวางการใชสนามไฟฟาที่ความเขมตางๆ กับการใชอากาศรอนเพียงอยางเดียว เมื่ออุณหภูมิของ
อากาศรอนคงที่ จาก Table 1 พบวา ความสวาง ความเปนสีแดง และความเปนสีเหลืองของแครอทที่ความเขมของสนามไฟฟา 
1.5 kV/cm ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับอากาศรอนเพียงอยางเดียว  (0 kV/cm) ในขณะที่ความเขมของ
สนามไฟฟา 0.5 kV/cm สวางมากกวา แดงมากกวา และเหลืองมากกวาการใชอากาศรอนเพียงอยางเดียว แตความเขมของ
สนามไฟฟา 1.0 kV/cm สวางนอยกวา แดงนอยกวา และเหลืองนอยกวาการใชอากาศรอนเพียงอยางเดียว เนื่องจากเวลาที่ใช
ในการอบแหงที่ความเขมของสนามไฟฟา 1.0 และ 1.5 kV/cm ใกลเคียงกัน แตใชความเขมสนามไฟฟาตํ่ากวา จึงทําใหแครอท
สวางนอยกวา แดงนอยกวา และเหลืองนอยกวา ในทางตรงกันขามที่ความเขมของสนามไฟฟา 0.5 kV/cm ใชเวลาในการ
อบแหงนานกวา 1.0 และ 1.5 kV/cm มาก จึงทําใหสีเขมกวา ยกเวนกรณีเดียว คือ ความเขมของสนามไฟฟาตางๆ กัน ที่
อณุหภูมิของอากาศรอนคงที่ 600C  สีเหลืองของแครอทไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

สําหรับการทดสอบการหดตัวแสดงดัง Table 2 ไดทําการทดสอบเพียงอุณหภูมิของอากาศรอน 800C เนื่องจาก
อุณหภูมิสูงคาดวานาจะแสดงใหเห็นการหดตัวที่แตกตางกัน จากการทดสอบพบวา ความเขมของสนามไฟฟา ตั้งแต 0 ถึง 1.5 

(a) (b) 
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kV/cm รอยละของการหดตัวของแครอทไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ แสดงวาความชื้นสุดทายของแครอทที่ 100 % d.b. ยัง
ไมสงผลตอการหดตัวอยางชัดเจน 
 
Table 1 Color of carrots at various electric field intensities and hot air temperatures 

L* value a* value b* value Electric Field 

intensity 

(kV/cm) 

60 OC 70 OC 80 OC 60 OC 70 OC 80 OC 60 OC 70 OC 80 OC 

0 55.10 ±0.38 b 54.27 ±0.37 b 53.40 ±0.44 b 29.27 ±0.21 b 29.23 ±0.31 a 29.91 ±0.98 b 30.25 ±0.25 a 32.30 ±0.44 ab 32.37 ±0.30 b 

0.5 55.89 ±0.31 c 55.01 ±0.46 c 54.20 ±0.53 c 29.64 ±0.21 c 29.69 ±0.27 b 30.32 ±0.98 c 30.65 ±0.22 a 32.84 ±0.45 c 32.94 ±0.31 c 

1.0 54.57 ±0.29 a 54.34 ±0.43 a 52.93 ±0.41 a 28.93 ±0.24 a 28.69 ±0.31 a 29.63 ±1.07 a 29.89 ±0.16 a 32.03  ±0.45 a 32.12 ±0.27 a 

1.5 55.23 ±0.33 b 54.35 ±0.44 b 53.61 ±0.43 b 29.33 ±0.23 b 29.30 ±0.28 ab 29.95 ±1.02 b 30.31 ±0.19 a 32.50  ±0.45 b 32.47 ±0.37 b 

Average and standard deviation of data  
The different letters of a, b and c in the same column show significantly different for statistical analysis (p≤ 0.05) 
 
Table 2 Percentage of shrinkage of carrots at final moisture content of 100 % d.b. and hot air temperature of 800C 

Electric field intensity (kV/cm) % shrinkage 
0                   90.81 ± 1.09 a 

0.5                   90.07 ± 1.16 a 
1.0                  90.36 ± 0.86 a 
1.5                  90.36 ± 1.03 a 

                          Average and standard deviation of data (p≤ 0.05) 
 

สรุป 
สนามไฟฟาสามารถกระตุนใหอัตราการถายโอนความรอนและมวลเพิ่มขึ้น ความเขมของสนามไฟฟาที่เหมาะสม คือ 

1.5 kV/cm โดยไมสงผลกระทบตอคุณภาพทางดานสีและการหดตัวของแครอทอยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตามการใช
สนามไฟฟากระตุนยังคงตองใชรวมกับอากาศรอนในการอบแหง เนื่องจากสนามไฟฟาเปนตัวการที่ไปกระตุนใหอากาศรอนเปน
ไอออนิก ซ่ึงชวยสงเสริมการถายโอนความรอนและมวลเทานั้น 
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ผลของการพรีทรีทเมนตดวยสารละลายเคมีและสารละลายออสโมติกที่มีตอจลนพลศาสตรการอบแหงผลหมอน 

Effect of Pretreatments of Chemical and Osmotic Solutions on Drying Kinetics of Mulberry fruits 
 

ทรงชัย วิริยะอําไพวงศ1 ชาตรี ม่ันกลาง1 และ พรียา โชติถนอม2 
Wiriyaumpaiwong, S.1, Munklang, C.1 and Chottanom, P.2 

 
Abstract 

 Pretreatment of chemical solution for surface reaction of mulberry fruits and pretreatment of osmotic 
solution for reducing water content in mulberry fruits, were expected to reduce the drying time. From these 
assumptions, the effect of pretreatments of chemical and osmotic solutions on drying kinetics of mulberry fruits 
was investigated. The employed chemical solutions were ethyl-oleate, sodium hydroxide, and calcium chloride. 
The osmotic solutions were sucrose, sobitol, and maltose. Furthermore, the regression of thin layer drying 
equations for predicting the drying kinetics of mulberry fruits treated by both pretreatments. The velocity and 
temperature of hot air were 1.0 m/s and 600C. 

 The experimental results showed that mulberry fruits pretreated by ethyl-oleate and sodium hydroxide 
provided the higher drying rate than that untreated mulberry fruits. On contrary, pretreatments by calcium 
chloride, sobitol, maltose, and sucrose obtained the lower drying rate than that untreated. For thin layer drying 
equation when considered from R2 and SSE, it illustrated that equations in form of Logarithmic and Page’s were 
the optimum equations for predicting the data of drying that pretreated by sodium hydroxide and sobitol, 
respectively. 
Keywords : chemical soaking, osmosis, thin layer drying 
 

บทคัดยอ 
 การพรีทรีทดวยสารละลายเคมีเพื่อทําปฏิกิริยาที่ผิวผลหมอนและการพรีทรีทดวยสารละลายออสโมติกเพื่อลดปริมาณ

น้ําในผลหมอนกอนการอบแหง คาดวาจะลดระยะเวลาในการอบแหง จากสมมติฐานนี้เองจึงทําการศึกษาผลของการพรีทรีท
ดวยสารละลายเคมีและสารละลายออสโมติกที่มีตอจลนพลศาสตรการอบแหงผลหมอน สารละลายเคมีที่ใช คือ เอธิลโอลีเอท 
โซเดียมไฮดรอกไซด และแคลเซียมคลอไรด สารละลายออสโมติกที่ใช คือ ซูโครส ซอบิทอล และมอลโทส นอกจากนี้ยังทําการ
ถดถอยสมการการอบแหงชั้นบางที่สามารถทํานายจลนพลศาสตรการอบแหงผลหมอนที่ผานการพรีทรีทดวยกรรมวิธีทั้งสอง 
โดยความเร็วและอุณหภูมิของอากาศรอนที่ใช เปน 1.0 m/s และ 600C 

 ผลการทดลองพบวา ผลหมอนที่พรีทรีทดวยสารละลายเอธิลโอลีเอท และโซเดียมไฮดรอกไซด ทําใหอัตราการอบแหง
สูงกวาผลหมอนที่ไมผานการพรีทรีท ในทางตรงกันขามการพรีทรีทดวยสารละลายแคลเซียมคลอไรด ซอบิทอล มอลโทส และ
ซูโครสมีอัตราการอบแหงต่ํากวาผลที่ไมผานการพรีทรีท สําหรับสมการการอบแหงชั้นบาง เมื่อพิจารณาจากคา R2 และ SSE 
พบวาสมการในรูปของ Logarithmic และ Page’s เปนสมการที่เหมาะสมในการทํานายขอมูลของการอบแหงที่ผานการพรีทรีท
ดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดและซอบิทอล ตามลําดับ 
คําสําคัญ : การแชสารเคมี  การออสโมซิส  การอบแหงแบบชั้นบาง 
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 การศึกษาการอบแหงผลไมดวยอากาศรอนไดมีผูวิจัยศึกษาเกี่ยวกับการพรีทรีทดวยสารละลายเคมี สารละลาย

ออสโมติก และจลนพลศาสตรไวมากมาย อาทิเชน องุน (Matteo et al., 2000; Doymaz และ Pala, 2002) บลูเบอรรี  
(Stojanovic และ Silva, 2006) และผลหมอน (Doymaz, 2004) เปนตน  การศึกษาผลของการพรีทรีทดวยสารละลายเคมี 
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Ethyl oleate ความเขมขน 2% โดยปริมาตรผสมกับ Potassium carbonate ความเขมขน  2.5% โดยปริมาตร ตอ
จลนพลศาสตรการอบแหงขององุน (Doymaz และ Pala, 2002) พบวา อัตราการอบแหงขององุนที่ผาน พรีทรีทดวยสารละลาย
เคมีสูงกวาองุนที่ไมผานพรีทรีท นอกจากนี้คาสีขององุนที่ไมผานการพรีทรีทมีการเปลี่ยนแปลงสูงกวาองุนที่ผานการพรีทรีท 
(Matteo et al., 2000) เนื่องจากเวลาในการอบแหงและเวลาในการเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาล (browning reaction) นานกวา สีของ
องุนจึงเขมกวา (คาการเปลี่ยนแปลงของสีโดยรวมมากกวา) Stojanovic และ Silva (2006)  ศึกษาการกําจัดน้ําในบลูเบอรรี
ดวยสารละลายออสโมติก (Osmotic dehydration) โดยแชไวในสารละลายซูโครสที่เวลาแตกตางกัน พบวา บลูเบอรรีที่แช
สารละลายซูโครสเปนเวลานาน ทําใหความชื้นภายในแพรผานออกจากผลบลูเบอรรีไดนอยลง เนื่องจากมีปริมาณน้ําตาล
ภายในบลูเบอรรีสูงขึ้น Doymaz (2004) ไดคิดโมเดลเพื่อทํานายจลนพลศาสตรการอบแหงผลหมอนที่ผานการพรีทรีทดวย
สารละลายเคมี Ethyl oleate ความเขมขน 2% โดยปริมาตรผสมกับ Potassium carbonate ความเขมขน 2.5% โดยปริมาตร 
โดยใชเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย (Solar dryer) พบวาสมการของ Page’s ทํานายไดดีที่สุด งานวิจัยนี้จะศึกษาผลการพ
รีทรีทดวยสารละลายเคมีและสารละลายออสโมติกที่มีตอจลนพลศาสตรการอบแหงของผลหมอน เพ่ือใชทํานายการลดลง
ของความชื้นผลหมอน เมื่อผานการพรีทรีทดวยกรรมวิธีแตกตางกัน 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 เครื่องอบแหงที่ใชในการศึกษาในงานวิจัยนี้เปนเครื่องอบแหงอากาศรอนแบบถาด ใชขดลวดความรอนเปนตัวให

ความรอนแกอากาศ ตัวอยางของผลหมอนสุกมีการคัดขนาดที่ใกลเคียงกันกอนนําไปพรีทรีทและอบแหง 
 การพรีทรีทผลหมอนกอนนําไปอบแหงในงานวิจัยนี้ มีอยู 2 วิธีหลักๆ คือ การรพรีทรีทดวยสารละลายออสโมติก และ

การพรีทรีทดวยสารละลายเคมี  สําหรับการพรีทรีทดวยสารละลายออสโมติก นําผลหมอนไปแชในสารละลายออสโมติก 3 ชนิด 
ไดแก ซูโครส มอลโทส และซอบิทอล ที่ความเขมขนของสารละลาย 60% โดยน้ําหนัก นาน 6 ช่ัวโมง โดยที่ผลหมอนและ
สารละลายถูกเขยาตลอดเวลาในอางน้ําที่อุณหภูมิน้ํา 37 องศาเซลเซียส และความเร็วรอบของการเขยาอยูที่ 110 รอบตอนาที 
สวนการพรีทรีทดวยสารละลายเคมี นําผลหมอนไปแชในสารละลายเคมี 3 ชนิด ไดแก เอธิลโอลีเอท โซเดียมไฮดรอกไซด และ
แคลเซียมคลอไรด ที่ความเขมขนของสารละลาย 10% โดยน้ําหนัก นาน 1 นาที ที่อุณหภูมิแวดลอม 

 การทดลองอบแหงผลหมอน ทําการควบคุมอุณหภูมิอากาศรอนกอนเขาหองอบแหงที่ 60 องศาเซลเซียสและ
ความเร็วอากาศรอนภายในหองอบแหง 1.0 m/s โดยทําการอบแหงผลหมอนนาน 8 ช่ัวโมง จลนพลศาสตรการอบแหงแสดงอยู
ในรูปของอัตราสวนความชื้นกับเวลา ซ่ึงเปรียบเทียบผลการทดลองการอบแหงกับสมการการอบแหงชั้นบางทั้ง 5 สมการ 
ดังตอไปนี้ 

Handerson’s equation  t)1kexp(aMR −=     (1) 
Logarithmic equation  ct)1kexp(aMR +−=     (2) 
Page’s equation   )nt1kexp(MR −=     (3) 
Semi-theoretical equation  t)1kexp(MR −=     (4) 
Two-term exponential equation t)kexp(bt)kexp(aMR 21 −+−=   (5) 
เมื่อ อัตราสวนความชื้น (MR) นิยามดังนี้ 

ei
et

MM
MMMR

−
−

=     (6) 

 ความชื้นเริ่มตน ( iM ) และความชื้น ณ เวลาใดๆ ( tM ) คํานวณเปนรอยละเทียบกับมวลแหงของผลิตภัณฑตาม
มาตรฐานของ AOAC (2000) สวนความชื้นสมดุล ( eM ) หาไดโดยวิธีสถิตยในสารละลายเกลือแตกตางกัน สําหรับการ
ประเมินผลการเปรียบเทียบสมการการอบแหงชั้นบางกับผลการทดลองการอบแหงผลหมอนนั้น พิจารณาจากคา R-square 
และ Sum square error (SSE) สมการที่ใหคา R-square สูงที่สุด และ SSE ต่ําที่สุด เปนสมการที่เหมาะสม (ตัวแทนของ
ขอมูล) 

 
ผลและวิจารณ 

ผลของการพรีทรีทดวยสารละลายเคมีที่มีตอจลนพลศาสตรการอบแหง 
Figure 1a แสดงผลของการพรีทรีทดวยสารละลายเคมีที่มีตออัตราสวนความชื้นและเวลาในการอบแหงผลหมอน ที่

ความเร็วอากาศรอน 1.0 m/s และอุณหภูมิของอากาศรอน 60OC จากการทดลองพบวาอัตราสวนความชื้นลดลงตามเวลาใน
การอบแหง โดยที่อัตราสวนความชื้นของผลหมอนลดลงอยางรวดเร็วในชวงแรกๆ ของการอบแหง หลังจากนั้นอัตราสวน
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ความชื้นลดลงอยางชาๆ จนกระทั่งเขาสูสภาวะสมดุล ถาหากเปรียบเทียบผลการทดลองอบแหงผลหมอนที่ผานการพรีทรีทดวย
สารละลายเอธิลโอลีเอท โซเดียมไฮดรอกไซดและแคลเซียมคลอไรดกับการอบแหงผลหมอนสดที่ไมผานการพรีทรีท พบวาการ
ใชสารละลายเอธิลโอลีเอทและโซเดียมไฮดรอกไซด ทําใหอัตราการอบแหงของผลหมอนสูงกวาผลหมอนสดที่ไมผานการ      
พรีทรีท ในขณะที่การใชสารละลายแคลเซียมคลอไรด ทําใหอัตราการอบแหงของผลหมอนชากวาผลหมอนสด ที่เปนเชนนี้
อธิบายไดวา สารละลายเอธิลโอลีเอทและโซเดียมไฮดรอกไซดไปทําลายชั้นไขมันบริเวณผิวผลหมอน ทําใหน้ําในผลหมอน
สามารถเคลื่อนที่หรือแพรออกมาที่ผิวผลหมอนไดงายขึ้น (Doymaz และ Pala, 2002)  อัตราการอบแหงจึงสูงขึ้น ในทางตรงกัน
ขามอัตราการอบแหงลดลง เมื่อใชสารละลายแคลเซียมคลอไรดในการพรีทรีท เพราะสารละลายแคลเซียมคลอไรดจะไปตรึง
เซลบริเวณผิวผลหมอน ทําใหการแพรความชื้นออกมาจากผลหมอนเปนไปไดยากยิ่งขึ้น (Luna-Guzma´n และ Barrett, 2000) 
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Figure 1 Influence of chemical pretreatments (a) and osmotic pretreatments (b) on the drying kinetics at drying  
               temperature of 600C and hot air velocity of 1.0 m/s 
 
ผลของการพรีทรีทดวยสารละลายออสโมติกที่มีตอจลนพลศาสตรการอบแหง 
 ผลของการพรีทรีทดวยสารละลายออสโมติกที่มีตออัตราสวนความชื้นและเวลาในการอบแหงผลหมอน ที่ความเร็ว
อากาศรอน 1.0 m/s และอุณหภมิูของอากาศรอน 60OC ดังแสดงใน Figure 1b จากการทดลองพบวาอัตราสวนความชื้นลดลง
ตามเวลาในการอบแหง โดยที่อัตราสวนความชื้นของผลหมอนลดลงอยางรวดเร็วในชวงแรกๆ ของการอบแหง หลังจากนั้น
อัตราสวนความชื้นลดลงอยางชาๆ จนกระทั่งเขาสูสภาวะสมดุล หากเปรียบเทียบผลการทดลองอบแหงผลหมอนที่ผานการพรี 
ทรีทดวยสารละลายซูโครส ซอบิทอล และมอลโทสกับการอบแหงผลหมอนสดที่ไมผานการพรีทรีท พบวาการใชสารละลายทั้ง
สามชนิด มีอัตราการอบแหงของผลหมอนต่ํากวาผลหมอนสดที่ไมผานการพรีทรีท เนื่องจากสารละลายออสโมติกแพรเขาไป
ภายในเนื้อผลหมอนแลวทําใหน้ําภายในผลหมอนมีความหนืดสูงขึ้น การเคลื่อนที่ของน้ําภายในออกมาสูผิวจึงเปนไปไดยาก
ยิ่งขึ้น (Stojanovic และ Silva, 2006) นอกจากนี้โมเลกุลของน้ําตาลทั้งสามชนิดที่แพรเขาไปในผลหมอนระหวางการทําออสโม
ซิสยังเปนอุปสรรคสําหรับการเคลื่อนที่ของน้ําภายในออกมาสูผิวผลหมอนอีกดวย อยางไรก็ตาม การพรีทรีทดวยสารละลาย
ออสโมติกไดกําจัดน้ําภายในผลหมอนออกไปบางสวนแลว ดังนั้นการออสโมซิสอาจจะชวยรักษารงควัตถุไวภายในผลหมอนได
ดีกวาผลหมอนที่ไมผานการพรีทรีท นอกจากนี้ยังพบวา ซอบิทอลซึ่งเปนน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวขนาดเล็ก มีอัตราการอบแหงสูง
กวา มอลโทสและซูโครสซึ่งมีขนาดโมเลกุลใหญกวา  

 
การหาสมการการอบแหงที่เหมาะสม 
 ในการหาสมการการอบแหงที่เหมาะสมนั้น เนื่องจากสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดและสารละลายซอบิทอลใหอัตรา
การอบแหงสูงที่สุดในกรณีที่พรีทรีทดวยสารละลายเคมีและสารละลายออสโมติกตามลําดับ ดังนั้นจึงหาสมการการอบแหงผล
หมอนที่ผานการพรีทรีทดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดและสารละลายซอบิทอลเทานั้น เมื่อพิจารณาจากคา R-square 
และ SSE ดัง Table 1 และ Table 2 พบวา สมการที่ใหคา R-square สูงที่สุด และ SSE ต่ําที่สุด คือ สมการ Logarithmic และ 
Page’s ตามลําดับ คาของพารามิเตอรในสมการการอบแหงแสดงไวใน Table 1 และ 2  
Table 1 Parameters of the best fit of drying equation of mulberry fruits pretreated with 10 % (w/w) NaOH solution 

(a) (b) 
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parameters Name of drying 
equations a b c n k1 k2 

R-
square SSE 

Handerson’s  1.00268 - - -  0.22216 - 0.9988 8.11E-05 
Logarithmic 0.98739 - 0.01815 - 0.23074 - 0.9989 7.49E-05 

Page’s - - - 1.00332 0.22036 - 0.9988 8.20E-05 
Semi-theoretical - - - - 0.22144 - 0.9988 8.23E-05 

Two-term 
exponential 

0.50134 0.50134 - - 0.22216 0.22216 0.9988 0.00174 

 
Table 2 Parameters of the best fit of drying equation of mulberry fruits pretreated with 60 % (w/w) sorbitol solution 

parameters Name of drying 
equations a b c n k1 k2 

R-
square SSE 

Handerson’s  1.03373 - - -  0.12179 - 0.9899 5.79E-04  
Logarithmic 2.20946 - -1.19971 - 0.04385 - 0.9980 1.33E-04 

Page’s - - - 1.23915 0.07701 - 0.9993 2.71E-05 
Semi-theoretical - - - - 0.11477 - 0.9844 0.00069 

Two-term 
exponential 

0.51686 0.51686 - - 0.12179 0.12179 0.9897 0.00045 

 
สรุป 

การพรีทรีทดวยสารละลายเอธิลโอลีเอท และโซเดียมไฮดรอกไซดมีผลกระทบทําใหอัตราการอบแหงสูงขึ้น การแพร
ของน้ําภายในสูผิวผลหมอนสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการอบแหงผลหมอนสดที่ไมผานการพรีทรีท ในขณะที่การพรีทรีทดวย
สารละลายออสโมติกทั้งสามชนิดใหอัตราการอบแหงที่ต่ํากวา สําหรับสมการการอบแหง สมการ Logarithmic และ Page’s 
เปนสมการที่สามารถทํานายจลนพลศาสตรการอบแหงไดดีที่สุด เมื่อผลหมอนผานการพรีทรีทดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอก
ไซดและซอบิทอล ตามลําดับ 
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สมบัติทางเคมีกายภาพของตนขาวและขาวหักที่ผานการอบแหงโดยใชอุณหภูมสิูง 
Physicochemical Properties of Head Rice and Broken Rice by High Temperature Drying  

 
ณัฐโสภิณ ทองประไพ1, ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล1 และ ละมุล วิเศษ2 

Thongprapai, N1., Borompichaichartkul, C1. and Wiset, L2 . 
 

Abstract 
In general, during drying and milling process, rice is subjected to mechanical stress which is resulting in 

number of broken kernels and reduction of head rice. The objective of the research is to  study physicochemical 
properties of head rice and broken rice of KDML 105 grain after drying by three different high temperature drying 
methods ; sun drying, fluidization technique at  150๐C followed by tempering, and fluidization technique with 
superheated steam at 170๐C. The result showed that using fluidization at 150๐C followed by tempering and 
fluidization with superheated steam at 170๐C gave higher head rice yield than sun drying significantly (p≤0.05)  at 
60.66%. Properties of flour from head rice and broken rice in term of white index, pasting properties and 
endothermic enthalpy (∆H) were not significantly diferrent (p›0.05). However, among different drying methods, 
flour exhibited properties differently. Flour which produced by paddy subjected to sun drying had the highest 
peak viscosity (2677.33 cP). Moreover, the final viscosity and set back of flour from sun drying paddy were 
highest at 1997.33 cP and 48 cP. Endothermic enthalpy (∆H) of flour determined  by using DSC  was significantly 
different (p≤0.05) among drying methods. Flour produced by sun drying paddy had the highest ∆H at 
10.94±0.15. Structure of starch and rice kernel by using SEM indicated that flour produced by paddy underwent 
fluidization with superheated steam at 170°C had the biggest granule diameter significantly (p≤0.05). 
Keywords : head rice, broken rice, drying method 

                  
บทคัดยอ  

ในระหวางกระบวนการลดความชื้นและขัดสีขาวมีขาวหักเกิดขึ้นจํานวนหนึ่งซึ่งทําใหไดปริมาณขาวตนลดลง งานวิจัย
นี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาสมบัติทางเคมีกายภาพของตนขาวและขาวหักจากขาวเปลือกพันธขาวดอกมะลิ 105 ที่ผานการ
อบแหงโดยใชอุณหภูมิสูง  จากการทดลองนําขาวเปลือกขาวดอกมะลิ 105 ไปลดความชื้น 3 วิธีไดแก  การตากแหง  การ
อบแหงโดยใชเทคนิคฟลูอิไดเซชันที่อุณหภูมิ 150๐C ตามดวยเทมเปอริง และการอบแหงโดยใชเทคนิคฟลูอิไดเซชันรวมกับ 
superheated steam ที่อุณหภูมิ 170๐C  จากการทดลองพบวาการอบแหงโดยใชเทคนิคฟลูอิไดเซชันอุณหภูมิ 150๐C ตาม
ดวยเทมเปอริง และการอบแหงโดยใชเทคนิคฟลูอิไดเซชันรวมกับ superheated steam ที่อุณหภูมิ 170๐C มีเปอรเซนตขาวตน
สูงกวาขาวที่ผานการตากแหง  โดยการอบแหงโดยใชเทคนิคฟลูอิไดเซชันรวมกับ superheated steam ที่อุณหภูมิ 170๐C มี
เปอรเซ็นต   ขาวตนสูงที่สุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05)  คือ 60.66% นอกจากนี้ยังพบวาคาดัชนีความขาว  สมบัติ
ความหนืด  และคาการดูดกลืนพลังงานความรอน (∆H) ของตนขาวและขาวหักไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p›0.05)  
จากการวิจัยยังพบวาแปงขาวที่ผานกระบวนการอบแหงมี pasting properties แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  โดยแปงขาวที่
ผานการตากแหง มีคา peak viscosity  สูงที่สุด (2677.33 cP)   และมีคา final viscosity และ set back สูงที่สุดคือ 1997.33 
cP และ 48 cP ตามลําดับ จากการวิเคราะหคาพลังงานการดูดกลืนความรอนในแปงขาวเจาโดยใช เครื่อง DSC พบวาแปงจาก
ขาวตากแหงมี ∆H สูงที่สุดคือ 10.94±0.15 และเมื่อศึกษาโครงสรางของเม็ดแปงและเม็ดขาวโดยใช SEM พบวา แปงที่ไดจาก
ขาวที่ผานการอบแหงโดยใชเทคนิคฟลูอิไดเซชันรวมกับ superheated steam ที่อุณหภูมิ 170๐C มีขนาดเสนผานศูนยกลาง
ใหญที่สุด   
คําสําคัญ : ตนขาว ขาวหัก กระบวนการลดความชื้น 
                                                           
1 ภาควิชาเทคโนโลยทีางอาหาร คณะวทิยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ถนนพญาไท  ปทุมวัน แขวงวังใหม กทม.10330 
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2 คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 

2 Faculty of Engineering,  Mahasarakham University, Tambon Khamriang, Kantharawichai District, Maha Sarakham 44150 



482      สมบัติทางเคมีกายภาพของตนขาว                          ปที่ 40 ฉบับที่ 1 (พิเศษ) มกราคม-เมษายน 2552                     ว. วิทยาศาสตรเกษตร 
 

 

คํานํา 
  ขาวเปนอาหารหลักและเปนสินคาสงออกที่สําคัญของประเทศไทย  การอบแหงขาวเปลือกเปนขั้นตอนในการลด
ความชื้นขาวเปลือกที่สําคัญมาก  ในกระบวนการอบแหงและขัดสีขาวเปลือกมักพบขาวหักเกิดขึ้น  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาสมบัติทางเคมีกายภาพของตนขาวและขาวหักที่ผานการอบแหงโดยใช การตากแหง ฟลูอิไดเซชันที่อุณหภูมิ 150๐C 
ตามดวยเทมเปอริง และฟลูอิไดเซชันรวมกับ superheated  steam ที่อุณหภูมิ 170๐C  
 

อุปกรณและวิธีการ 
ขาวเปลือกที่ใชเปนขาวเปลือกพันธุขาวดอกมะลิ 105 (Oryza sativa L.) จากจังหวัดมหาสารคาม  นํามาปรับ

ความชื้นเริ่มตนเปน 25% (w.b.) แลวนําขาวเปลือกไปลดความชื้นโดย ตากแหง  อบโดยฟลูอิไดเซชันที่อุณหภูมิ 150๐C 
ความเร็วลม 2.5 m/s  ตามดวยเทมเปอริง และอบโดยฟลูอิไดเซชันรวมกับ superheated  steam ที่อุณหภูมิ 170๐C ความเร็ว
ไอน้ํายิ่งยวด 3.1 m/s วิเคราะหเปอรเซ็นตตนขาวจากขาวเปลือกที่ผานการขัดสี นําขาวที่ขัดสีแลวไปโมเปนแปงโดยวิธีโมเปยก
แลวนํามาวิเคราะห สมบัติดานความหนืด โดยใช RVA (Newport Scientific รุน ST-00, USA.)  คาการดูดกลืนพลังงานความ
รอน โดย DSC (Perkin-Elmer รุน Dimond DSC, USA) วัดสีโดยเครื่องวัดสี (Minolta Chroma Meter รุน CR300, Japan)  
วัดขนาดของเม็ดแปงโดยวัดจากเครื่อง Scanning Electron Microscopy (JEOL รุน JSM-54 LOLv, Japan) 

 
ผลและวิจารณ 

  ขาวเปลือกที่ผานการอบแหงโดยวิธีตากแหง เทคนิคฟลูอิไดเซชันที่อุณหภูมิ 150๐C ตามดวยเทมเปอริง และเทคนิค
ฟลูอิไดเซชันรวมกับ superheated  steam ที่อุณหภูมิ 170๐C  มีเปอรเซ็นตตนขาวดัง Tabel 1 
Table 1 Head rice yield of KDML 105 rices by different drying methods 
 

 Drying method Head Rice Yield 
Sun Drying 43.88±0.35c 
Fluidization at 150๐C followed by tempering 53.33±0.22b 
Fluidization with superheated  steam at 170๐C  60.66±0.78a 

 
 ขาวเปลือกที่ผานการอบแหงโดยเทคนิคฟลูอิไดเซชันรวมกับ superheated steam ที่อุณหภูมิ 170๐C ไดผล
เปอรเซ็นต ตนขาวสูงที่สุด (60.66%) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) (Table 1)เนื่องจากการอบแหงที่อุณหภูมิสูงใน
ระหวางกระบวนการอบแหงแปงจะเกิดการเจลาติไนเซชันบางสวน  เม็ดแปงหลอมเปนเนื้อเดียวกัน ทําใหขาวมีความแข็ง
เพิ่มขึ้นและเกิดการแตกหักนอยเมื่อนําขาวเปลือกไปขัดสีจึงไดเปอรเซ็นตตนขาวสูง  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วทัญู และ
คณะ (2546)  พบวาการอบแหงขาวเปลือกโดยเทคนิคฟลูอิไดเซชันรวมกับ superheated steam จะใหเปอรเซ็นตตนขาวที่สูง
กวาการอบแหงโดยเทคนิคฟลูอิไดเซชันแบบลมรอน นอกจากนี้งานวิจัยของ Iyota  et al. (2001) พบวาอัตราการลดลงของ
ความชื้นของขาวเปลือกที่อบแหงโดยเทคนิคฟลูอิไดเซชันรวมกับ superheated steam จะชากวาการอบแหงโดยเทคนิคฟลูอิได
เซชันแบบลมรอน สงผลใหความชื้นบริเวณผิวและแกนกลางของเมล็ดลดลงอยางชาๆ การเกิดรอยราวหรือแตกหักของเมล็ด
ขาวจึงนอยกวาการอบแหงโดยเทคนิคฟลูอิไดเซชันแบบลมรอน การอบแหงโดยใชเทคนิคฟลูอิไดเซชันรวมกับ superheated 
steam มีการเปลี่ยนโครงสรางของเม็ดแปงจาก crystalline ไปเปน amorphous ( Rordprapat  et al., 2005)  
 

 



ว. วิทยาศาสตรเกษตร                     ปที่ 40 ฉบับที่ 1 (พิเศษ) มกราคม-เมษายน 2552                          สมบัติทางเคมีกายภาพของตนขาว      483 

 
Figure 1 Viscosity (cP) of flours from KDML 105 rices undergo sun drying, fluidization at 150๐C followed by  
   tempering and fluidization with superheated steam at 170๐C 
 

แปงตนขาวที่ผานการตากแหงมีคา peak viscosity  สูงที่สุด (2677.33 cP) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05)  
แปงตนขาวที่ผานการอบแหงโดยเทคนิคฟลูอิไดเซชันที่อุณหภูมิ 150๐C ตามดวยเทมเปอริงและเทคนิคฟลูอิไดเซชันรวมกับ 
superheated steam ที่อุณหภูมิ 170๐C มีคา peak viscosity ลดลงตามลําดับ คือ 1981.33 cP และ 1527 cP (Figure 1) 
เนื่องจากในระหวางกระบวนการอบแหงขาวเปลือกที่อุณหภูมิสูงจะเกิดเจลาติไนเซชันขึ้นบางสวน  ทําใหแปงที่ไดจากขาวที่ผาน
การอบแหงที่อุณหภูมิสูงมีความสามารถพองตัวไดนอยกวาแปงที่ไดจากขาวตากแหง  การเกิดเจลาติไนเซชันบางสวนจะทําให
เม็ดแปงหลอมเปนเนื้อเดียวกัน  ซ่ึงการหลอมเปนเนื้อเดียวกันของแปงนั้นจะไปขัดขวางการพองตัวของเม็ดแปง แปงจากขาวที่
ผานการตากแหงจะมีความสามารถพองตัวไดดีกวาแปงจากขาวที่ผานการอบแหงที่อุณหภูมิสูงๆ ซ่ึงจะสอดคลองกับคา 
breakdown โดยจะเห็นวาเมื่ออุณหภูมิในการทําแหงสูงขึ้นคา breakdown ของแปงจะต่ําลง  เนื่องจากวาแปงที่ผานการ
อบแหงที่อุณหภูมิสูงๆ  จะสามารถทนตอแรงเฉือนไดมากกวาแปงจากขาวที่ผานการตากแหงเพราะเม็ดแปงสามารถพองตัวได
นอย  การแตกของเม็ดแปงจากแรงเฉือนจึงนอยกวาขาวตากแหงที่พองตัวไดดี  เนื่องจากเม็ดแปงไมทนตอแรงเฉือน   
นอกจากนี้ขาวที่ผานการตากแหงมีคา final viscosity และ set back สูงที่สุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 1997.33 cP 
และ 648 cP ตามลําดับ  แปงจากขาวที่ผานการตากแหงสามารถเกิดรีโทกราเดชันไดงายกวาขาวที่ผานการอบแหงที่อุณหภูมิ
สูงๆ  เนื่องจากในขณะที่ปลอยใหแปงเย็นตัวลง  แปงจะเกิดรีโทรเกรเดชัน  โดยแปงจากขาวที่ผานการตากแหงจะสามารถคืน
ตัวไดดีกวาขาวที่ผานการอบแหงที่อุณหภูมิสูง ซ่ึงเมื่อลองนําขาวทั้งสามแบบนี้ไปหุงแลวทิ้งไวสักพักจะพบวาขาวที่ผานการ
อบแหงเทคนิคฟลูอิไดเซชั่นรวมกับ superheated steam ที่อุณหภูมิ 170๐C มีลักษณะนุมกวาขาวผานการอบแหง 

 
Table 2  White index, endothermic enthalpy and diameter of flours 
Type of flour White index ∆H (mJ/mg) Diameter (cm) 
Sun Drying (head rice) 90.39±0.14a 10.94±0.15c 6.55±0.67 c 
Sun Drying (broken rice) 89.07±0.20a 10.85±0.47c 6.18±1.34 c 
Fluidization at 150๐C followed by tempering (head rice) 84.52±0.10b 8.60±0.08b 8.31±1.86 b 
Fluidization at 150๐C followed by tempering (broken rice)  83.13±0.33b 8.71±0.05b 8.23±1.96 b 
Fluidization with superheated  steam at 170๐C (head rice) 84.09±0.16b 0a 77.35±27.13 a 
Fluidization with superheated  steam at 170๐C (broken rice) 84.30±0.30b 0a 75.59±32.48 a 
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แปงที่ผานการการทําแหงโดยเทคนิคฟลูอิไดเซชันรวมกับ superheated steam ที่อุณหภูมิ 170๐C ไมมีการดูดกลืน
พลังงานความรอน คา ∆H จึงเทากับ 0 mJ /mg (Table 2) เนื่องจากถูกทําลายโครงสรางผลึกของเม็ดแปงไปแลวในระหวาง
กระบวนการอบแหง  เมื่อนํามาวิเคราะหโดยใช DSC จึงไมมีการดูดความรอนเพื่อไปทําลายโครงสรางผลึกของเม็ดแปง หรือ
กลาวไดวามีการเกิดเจลาติไนเซชันอยางสมบูรณไปแลวในระหวางกระบวนการอบแหง  คาดัชนีความขาวของแปงจากขาวตาก
แหงมีคาสูงที่สุด สวนแปงจากขาวที่ผานเทคนิคฟลูอิไดเซชันทั้งสองนั้นมีคาดัชนีความขาวนอยกวาขาวตากแหง  ทั้งนี้การ
เปล่ียนแปลงสีของขาวที่ผานการอบแหงโดยใชอุณหภูมิสูง  เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของอุณหภูมิภายในเมล็ด
ขาวเปลือก  ประกอบกับมีการควบแนนของไอน้ําเกิดขึ้น ซ่ึงมีสวนในการเรงการเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาล (Browning  Reaction) 
(วทัญู และคณะ, 2546) ในการทดลองแปงจากขาวเปลือกที่ผานการการทําแหงโดยเทคนิคฟลูอิไดเซชันรวมกับ 
superheated steam ที่อุณหภูมิ 170๐C มีขนาดเสนผานศูนยกลางใหญที่สุดทั้งนี้เนื่องจากเกิดเจลาติไนเซชันขึ้นอยางสมบูรณ 
เม็ดแปงหลอมตัวเปนเนื้อเดียวกัน 

  
สรุป 

 แปงที่ไดจากตนขาวและขาวหักไมมีความแตกตางกันทางดานสมบัติทางเคมีกายภาพอยางมีนัยสําคัญ (p›0.05)  
แปงที่ผานการอบแหงดวยวิธีที่แตกตางกันพบวามีสมบัติทางเคมีกายภาพแตกตางกันทั้งทางดานสมบัติความหนืด ดัชนีความ
ขาว และคาการดูดกลืนพลังงานความรอน (p≤0.05) 
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การผลิตเผือกอบกรอบดวยเทคนิคการอบแหงแบบชั้นบาง 
Production of Taro Chips by Thin Layer Drying Technique 

 
จินดาพร จํารัสเลศิลักษณ 11ชลิดา เนียมนุย 1 และ สมชาติ โสภณรณฤทธิ ์2 

Jamradloedluk, J.1, Niamnuy, C.1 and Soponronnarit, S. 2 
 

Abstract  
 Thin layer drying is a simple and low cost food process. This research involved thin layer drying of 30 mm 
x 30 mm taro slices with a thickness of 1-3 mm at drying temperatures of 50 – 70๐C and air velocity of 0.5 m/s. The 
influences of drying temperature and material thickness on drying kinetics and physical properties of the dried 
products were studied. Results showed that an increase in drying temperature and a decrease in material 
thickness led to the faster drying rate. Drying temperature was found to strongly affect color of the final product. 
That was the product dried at higher temperature was darker, more yellowish and less reddish than that dried at 
lower temperature. It was apparent that percentage of rehydration and textural properties were greatly influenced 
by material thickness. Hardness and stiffness increased and percentage of rehydration decreased with increasing 
material thickness. However, crispiness and degree of shrinkage of taro slices undergoing different drying 
conditions were not significantly different.  
Keywords : drying kinetic, physical properties, taro, thin layer drying  
 

บทคัดยอ  
 การอบแหงแบบชั้นบางเปนกรรมวิธีการแปรรูปอาหารที่งายและเสียคาใชจายนอย งานวิจัยนี้นําเสนอการอบแหง
แบบชั้นบางของเผือกแผนขนาด 30 mm × 30 mm หนา 1-3 mm ที่อุณหภูมิอบแหง 50-70°C และความเร็วอากาศรอนขาเขา 
0.5 m/s โดยทําการศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิอบแหง และความหนาของผลิตภัณฑที่มีตอจลนพลศาสตรการอบแหงและ
สมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑหลังการอบแหง ผลการศึกษาพบวาการเพิ่มอุณหภูมิอบแหงและลดความหนาของผลิตภัณฑ
จะทําใหความชื้นในผลิตภัณฑลดลงเร็วขึ้น สวนอิทธิพลของตัวแปรตางๆ ที่มีตอสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑหลังการ
อบแหง พบวา อุณหภูมิอบแหงจะสงผลตอสีของผลิตภัณฑ โดยอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะทําใหผลิตภัณฑมีลักษณะคล้ําขึ้น แดง
นอยลง และเหลืองมากขึ้น เมื่อพิจารณาอิทธิพลของความหนาของผลิตภัณฑ พบวา ความหนาสงผลอยางมากตอคาการคืนตัว
และลักษณะเนื้อสัมผัส โดยเมื่อความหนาเพิ่มขึ้นจะทําใหคาความแข็งและคาความแกรงเพิ่มขึ้นในขณะที่เปอรเซ็นตการคืนตัว
ต่ําลง อยางไรก็ตามพบวา ไมมีตัวแปรใดที่สงผลอยางชัดเจนตอคาความกรอบและการหดตัวของผลิตภัณฑ  
คําสําคัญ : การอบแหงแบบชั้นบาง จลนพลศาสตรการอบแหง เผือก สมบัติทางกายภาพ 
 

คํานํา 
เผือก (Colocasia esculenta (L.) Schott) เปนพืชหัวที่มีถิ่นกําเนิดในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต และถือเปนพืช

เศรษฐกิจของไทยที่มีปริมาณการผลิตสูง เนื่องจากสามารถเพาะปลูกไดทั่วทุกภาคของประเทศและสามารถเพาะปลูกไดตลอด
ทั้งป เผือกถือเปนแหลงอาหารที่สําคัญสําหรับมนุษย และยังถูกจัดอยูในประเภทอาหารเพื่อสุขภาพอีกดวย เนื่องจากมี
คารโบไฮเดรตเปนองคประกอบหลัก และยังมีแรธาตุและวิตามินหลากหลายชนิด จึงเปนอาหารที่ใหพลังงานและบํารุงสุขภาพที่
ดี ดังนั้นจึงมีการนําเผือกมาแปรรูปเปนอาหารประเภทตางๆ มากมาย เผือกทอดกรอบเปนผลิตภัณฑจากเผือกประเภทหนึ่งที่
ไดรับความนิยมอยางมาก อยางไรก็ตามเผือกทอดกรอบมักมีปญหาเรื่องปริมาณน้ํามันตกคาง  การอบแหงถือเปนกระบวนการ
แปรรูปที่สามารถยืดอายุการเก็บรักษาของเผือกและใหผลิตภัณฑที่ปราศจากน้ํามัน การอบแหงแบบชั้นบางเปนวิธีการอบแหงที่

                                                           
1คณะวศิวกรรมศาาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวชิัย จ. มหาสารคาม 44150 
1 Faculty of Engineering Mahasarakham University, Kamriang, Kantarawichai District, Mahasarakham 44150 
2คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวสัดุ มหาวทิยาลัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ถ. ประชาอุทศิ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140 
2 School of Energy, Environment and Materials, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Pracha u-tid Road, Bangmod, Toongkru,  Bangkok 10140     



486      การผลิตเผือกอบกรอบดวยเทคนิคการอบแหง          ปที่ 40 ฉบับที่ 1 (พิเศษ) มกราคม-เมษายน 2552                     ว. วิทยาศาสตรเกษตร 
 

 

เปนที่นิยม เนื่องจากเปนกระบวนการที่ไมซับซอน และคาใชจายไมสูง เหมาะแกการนํามาใชเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร
ในระดับทองถิ่น โดยมีงานวิจัยจํานวนมากที่ศึกษาการอบแหงแบบชั้นบางเพื่อแปรรูปพืชผลทางการเกษตร อาทิ การอบแหง
ฟกทองแผน (Doymaz, 2007) การอบแหงแอปเปลแผน (Menges และ Ertekin, 2005) และการอบแหงองุน (Esmaiili et al., 
2007) เปนตน จากงานวิจัยที่ผานมาพบวา ปจจัยที่มีผลตอจลนพลศาสตรการอบแหง และคุณภาพของผลิตภัณฑเหลานี้ ไดแก 
อุณหภูมิอบแหง ความเร็วอากาศรอนขาเขา ขนาดของวัตถุดิบ และลักษณะการไหลของอากาศรอนในหองอบแหง  โดยสภาวะ
ที่เหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑแตละชนิดจะแตกตางกันไป ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของความหนาของ
แผนเผือก และอุณหภูมิอบแหงที่ใชในการอบแหงแบบชั้นบางที่มีตอจลนพลศาสตรการอบแหง และสมบัติทางกายภาพของ
เผือกอบกรอบ ซ่ึงไดแก สี เนื้อสัมผัส การหดตัว และการคืนตัวในนมพรองมันเนย 
 

อุปกรณและวิธีการ 
วัตถุดิบและวิธีการอบแหง 

นําเผือกหอมมาลางใหสะอาด ปอกเปลือก และนํามาหั่นดวยเครื่องหั่น (Savioli, model 300S, Italy) โดยใชความ
หนาของเผือก 3 ระดับ คือ 1 2 และ 3 mm  แลวใชแมพิมพตัดเผือกแผนใหมีขนาด 30 mm × 30 mm (กวาง × ยาว)  จากนั้นจึง
นําแผนเผือกวางลงบนตะแกรง ช่ังมวลเริ่มตน แลวจึงนําไปอบแหงดวยเครื่องอบแหงแบบชั้นบาง โดยมีอุณหภูมิอบแหง 3 
ระดับ คือ  50 60 และ  70๐C และใชความเร็วอากาศรอนขาเขาเทากับ 0.5 m/s ทําการบันทึกคามวลของตัวอยางที่เวลาการ
อบแหงตางๆ   เพื่อหาคาความชื้นของเผือกแผนในระหวางการอบแหง เมื่อเผือกแผนมีความชื้นเทากับ 6-8% (มาตรฐานแหง) 
จึงนําไปทดสอบสมบัติทางกายภาพตอไป โดยทําการออกแบบการทดลองแบบ Full Factorial และทําการทดลองซ้ํา 3 ครั้ง 
วิเคราะหความแปรปรวนของผลการทดลองโดยวิธีของ Duncan 
 
การวิเคราะหสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑหลังการอบแหง  
 ความชื้นของเผือกแผนหาไดโดยนําไปอบแหงในตูอบลมรอนตามมาตรฐาน (AOAC 1995) สีของผลิตภัณฑวัดโดยใช
เครื่องวัดสีแบบฮันเตอร (Mini Scan XE Plus, Hunter Associates Laboratory, Reston-Virginia, USA) โดยรายงานผลเปน
คาความสวาง  (L) คาสีแดง (a) และคาสีเหลือง (b) เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑวัดโดยใชเครื่องวิเคราะหเนื้อสัมผัส (TA.XT.Plus, 
Stable Micro Systems, UK) โดยรายงานผลเปนคาความแกรง ความแข็ง และความกรอบ (Thuwapanichayanan et al., 
2008) คาการหดตัววัดโดยใชวิธีการแทนที่ในของเหลว (Yan et al., 2008) และคาการคืนตัวในนมพรองมันเนย ใชวิธีการ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของมวลผลิตภัณฑเมื่อแชผลิตภัณฑในนมพรองมันเนยเปนเวลา 15 นาที 

 
ผลและวิจารณ 

เมื่อนําเผือกแผนหนา 1 2 และ 3 mm มาผานการอบแหงแบบชั้นบางที่อุณหภูมิ 50 60 และ 70๐C ไดจลนพลศาสตร
การอบแหงดังแสดงใน Figure 2a และ 2b  จากรูปดังกลาวพบวา การอบแหงเผือกแผนที่มีความหนานอยและใชอุณหภูมิ
อบแหงสูงจะใหอัตราการอบแหงสูงกวาการอบแหงเผือกแผนที่มีความหนามากและใชอุณหภูมิอบแหงต่ํา ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อ
ผลิตภัณฑบาง น้ําจะสามารถแพรจากภายในสูผิวของเผือกไดงายเพราะระยะทางสั้น สวนอุณหภูมิอบแหงที่สูง ทําใหผลตาง
ของอุณหภูมิระหวางตัวกลางใหความรอนและผิวเผือกแผนมีคามาก จึงเกิดการถายเทความรอนไดดี โมเลกุลของน้ําในเผือก
แผนจะไดรับพลังงานอยางรวดเร็ว จึงทําใหน้ํามีอัตราการแพรและการระเหยสูง  ชวงแรกของการอบแหงทุกสภาวะ ความชื้น
ของเผือกแผนลดลงอยางรวดเร็ว เนื่องจากผลิตภัณฑยังมีความชื้นอยูมาก ทําใหอัตราการแพรของน้ําจากภายในมาสูผิวของ
ผลิตภัณฑมีคาเทากับอัตราการระเหยของน้ําที่ผิวของผลิตภัณฑไปสูอากาศรอน และเมื่อเวลาการอบแหงผานไป อัตราการ
อบแหงมีคาลดลงเนื่องจากน้ําในผลิตภัณฑลดนอยลง สงผลใหการแพรของน้ําจากภายในมาสูผิวของผลิตภัณฑเกิดขึ้นชากวา
การระเหยของน้ําที่ผิวของผลิตภัณฑไปสูอากาศรอน  
 เมื่อนําผลิตภัณฑหลังการอบแหงมาทําการทดสอบสมบัติทางกายภาพพบวา อุณหภูมิอบแหงมีผลตอคาสีของ
ผลิตภัณฑที่ไดอยางมีนัยสําคัญ โดยเมื่อใชอุณหภูมิอบแหงสูงขึ้น ทําใหคาความสวางและคาสีแดงลดลง แตคาสีเหลืองเพิ่มขึ้น 
ดังแสดงใน Table 1 เนื่องจากการอบแหงโดยใชอุณหภูมิสูงเปนการเรงใหเกิดปฏิกิริยาเมลลารด (Maillard reaction) ซ่ึงทําให
ผลิตภัณฑเกิดสีน้ําตาลมากขึ้น นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงสีของเผือกอาจเกิดขึ้นจากการเสื่อมสลายของสาร Anthocyanin ซ่ึง
เปนรงควัตถุสีมวงในเผือกดวย อยางไรก็ดี ความหนาของเผือกแผนไมมีผลตอคาสีของผลิตภัณฑอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) 
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Figure 2 Drying kinetics of taro slices (a) effect of drying temperature; (b) effect of material thickness 
 
 

Table 1 Physical properties of dried taro slices under various drying temperatures and taro slice thickness   
  

Values in the same column with different superscripts mean that the values are significantly different (p<0.05) 
 
เมื่อพิจารณาคุณภาพของผลิตภัณฑทางดานเนื้อสัมผัสพบวา ความหนาของเผือกแผนมีผลตอความแกรงและความ

แข็งของผลิตภัณฑอยางมีนัยสําคัญ  โดยเผือกแผนที่มีความหนามากจะมีความแข็งแรงของโครงสรางมากกวา จึงสามารถรับ
แรงไดมากกวาเผือกแผนที่มีความหนานอย เมื่อพิจารณาผลของอุณหภูมิอบแหง พบวาไมมีผลตอความแกรงและความแข็งของ
ผลิตภัณฑอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ยังพบวา ไมมีปจจัยใดที่สงผลกระทบตอคาความกรอบของผลิตภัณฑอยางมีนัยสําคัญ  
(Table 1)     
 เมื่อพิจารณาคุณภาพของผลิตภัณฑดานการหดตัวและการคืนตัวในนมพรองมันเนย ดังแสดงใน Figure 3a และ 3b  
พบวา ความหนาของเผือกแผนไมมีผลตอการหดตัวแตมีผลตอการคืนตัวในนมพรองมันเนยของผลิตภัณฑอยางมีนัยสําคัญ 
โดยเมื่อเผือกแผนมีความหนามากขึ้น จะมีความสามารถในการคืนตัวนอยลง แสดงใหเห็นวาแมความหนาของเผือกแผนจะไม
มีผลตอปริมาตรปรากฏของผลิตภัณฑ แตมีผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางภายในของผลิตภัณฑในระหวางการอบแหง ทําให
ความสามารถในการดูดซับน้ํานมของตัวผลิตภัณฑที่ไดแตกตางกัน นอกจากนี้อาจเปนผลเนื่องจากเผือกแผนที่มีความหนามาก 
ตองใชเวลาในการอบแหงนาน ทําใหเกิดผิวแข็ง (case hardening) ของผลิตภัณฑไดมากกวาเผือกแผนที่มีความหนานอย ทํา
ใหผลิตภัณฑดูดซับน้ํานมไดยากเมื่อนํามาทดสอบการคืนตัวในนมพรองมันเนย นอกจากนี้ยังพบวา อุณหภูมิอบแหงไมมีผลตอ
การหดตัวและการคืนตัวในนมพรองมันเนยของผลิตภัณฑอยางมีนัยสําคัญ 
 
 

Condition Color Texture 
Temp. Thickness Stiffness Hardness Crispness 
(๐C) (mm) L a b (N/mm) (N) (number of peak) 

1 70.92 ± 2.60c 1.06 ± 0.24c 9.24 ± 1.13a 3.96±1.25ab 1.42±0.56a 1.40±0.68a 
2 71.04 ±2.02c 1.04 ± 0.25c 9.20 ± 1.41a 5.25±1.52c 1.69±0.75ab 1.30±0.57a 50 
3 70.96± 2.06c 1.05 ± 0.23c 9.29 ± 1.24a 8.08±1.63e 2.71±0.62cd 1.40±0.50a 
1 70.12 ± 1.40b 0.96 ± 0.19b 9.76 ± 0.89b 3.64±1.16a 1.63±0.53ab 1.30±0.47a 
2 69.99 ± 1.55b 0.95 ± 0.25b 9.68 ± 1.09b 6.17±1.65cd 2.63±0.83c 1.30±0.57a 60 
3 70.11 ± 1.59b 0.94 ± 0.21b 9.72 ± 0.91b 8.10±1.83e 2.83±0.97d 1.30±0.57a 
1 68.46± 2.27a 0.88 ± 0.16a 10.26 ± 1.21c 3.53±1.15a  2.02±0.68b 1.60±0.82a 
2 68.49 ±1.84a 0.85 ± 0.20a 10.28 ± 0.98c 4.11±1.41b   2.27±0.98bc 1.25±0.55a 70 
3 68.51± 1.88a 0.87 ± 0.22a 10.33 ± 0.81c 7.75±2.23d   2.54±1.00c 1.35±0.67a 
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Figure 2 Effect of drying temperature and material thickness on physical properties of dried taro slices  
               (a) shrinkage; (b) rehydration ability 

สรุป 
จากการศึกษาการผลิตเผือกอบกรอบโดยวิธีการอบแหงแบบชั้นบาง พบวาเผือกแผนที่มีความหนานอยและอุณหภูมิ

อบแหงสูงมีอัตราการอบแหงสูงกวาเผือกแผนที่มีความหนามากและอุณหภูมิอบแหงต่ํา เมื่อทําการวิเคราะหสมบัติทาง
กายภาพพบวา เผือกแผนที่มีความหนามากจะมีคาความแกรง และความแข็งมาก แตมีคาการคืนตัวในนมพรองมันเนยนอย 
เมื่อพิจารณาผลของอุณหภูมิอบแหงที่มีตอสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ พบวา อุณหภูมิอบแหงมีผลตอสีของผลิตภัณฑ 
โดยอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะทําใหผลิตภัณฑมีลักษณะคล้ําขึ้น แดงนอยลง และเหลืองมากขึ้น อยางไรก็ตามพบวา ไมมีตัวแปรใดที่
สงผลอยางชัดเจนตอคาความกรอบและการหดตัวของผลิตภัณฑ  
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ผลของระยะเวลาในการใหความรอนตอสมบัติทางกายภาพ และทางกระแสวิทยาของแปงเทายายมอม  

(Tacca leontopetaloides Ktze.) ที่ผานการดัดแปรดวยวิธี annealing 
Effect of Heating Time on Physical and Rheological Properties of East Indian Arrowroot  

(Tacca leontopetaloides Ktze.) Flour Modified by Annealing Method 
 

พรรณจริา วงศสวัสดิ์1 มณฑิรา นพรัตน2 สุพรรณี  สขุสันตวชิรกุล1 และ ประภารัตน  อนิทรทิพย1 
Vongsawasdi, P.1, Nopharatana, M.2, Suksunwachirakun, S.1 and Intharathip, P.1 

 
Abstract 

The effect of heating time on physical and rheological properties of east indian arrowroot flour modified by 
annealing method was investigated. Arrowroot flour was heated at 50OC for 24, 48 and 72 hrs.  The results showed that 
modification had significant impacts on starch properties. Swelling power and solubility of the modified starch significantly 
decreased as annealing time increased (p<0.05). Gel formation of modified starch from all annealing treatments started at 
the concentration of 10% (w/v) while the control sample could not form gel even at 20% (w/v). The gel firmness increased 
as the starch concentration increased. The rheological properties revealed that storage modulus (G′) and loss modulus 
(G′′) of starch gel were quite constant as the angular frequency increased from 0.1 to 100 sec-1. However, increase of 
annealing time resulted in the increment of those 2 moduli. From pasting profile, it was found that peak viscosity, trough 
viscosity, breakdown viscosity, final viscosity and setback of modified starch significantly decreased as annealing time 
increased (p<0.05). Nevertheless, annealing time had no significant impact on pasting temperature (p>0.05). 
Keywords : east indian arrowroot starch, physical properties, rheological properties, annealing treatment 

 
บทคัดยอ   

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของระยะเวลาการใหความรอนตอสมบัติทางกายภาพและทางกระแสวิทยาของแปง
เทายายมอมที่ผานการดัดแปรดวยวิธี annealing โดยทดลองแปรคาระยะเวลาการใหความรอนที่อุณหภูมิ 50OC เปนเวลา 24 48 และ 
72 ชั่วโมง ผลการวิจัยพบวาแปงดัดแปรมีคาการพองตัวและรอยละการละลายลดลงอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) เมื่อระยะเวลาการให
ความรอนนานขึ้น นอกจากนี้ยังพบวาแปงดัดแปรจากทุกสภาวะเริ่มเกิดเจลที่ความเขมขนของแปงรอยละ 10 ในขณะที่แปงตัวอยาง
ควบคุมไมสามารถเกิดเจลได แมเพ่ิมความเขมขนถึงรอยละ 20 (น้ําหนักโดยปริมาตร) โดยเจลของแปงดัดแปรจะแข็งขึ้นเมื่อความเขมขน
ของแปงเพิ่มสูงขึ้น ในสวนของคุณสมบัติทางกระแสวิทยานั้นพบวาคา storage modulus (G′) และ loss modulus (G′′) ของเจลแปงดัด
แปรมีคาคอนขางคงที่เมื่อเพ่ิมความถี่เชิงมุมจาก 0.1 เปน 100 วินาท-ี1 อยางไรก็ตามทั้ง 2 คานี้มีคาเพิ่มมากขึ้นเมื่อใชระยะเวลาในการให
ความรอนนานขึ้น สําหรับผลจาก pasting profile พบวาแปงดัดแปรมีคา peak viscosity, trough viscosity, breakdown viscosity, 
final viscosity และ setback  ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อใชระยะเวลาในการใหความรอนนานขึ้น ในขณะที่
ระยะเวลาในการใหความรอนมีผลตอคา pasting temperature อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  
คําสําคัญ :  แปงเทายายมอม คุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติทางกระแสวิทยา  annealing 

 
คํานํา 

 เทายายมอม (Tacca leontopetaloides Ktze.) เปนพืชลมลุกที่พบมากบริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออก และภาคใต 
นอกจากนี้ยังพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนหัวของเทายายมอม มีองคประกอบหลักเปนแปงถึงรอยละ 74.44 (ปราโมชย และคณะ 
2550) ในปจจุบันแปงเทายายมอมนิยมใชเปนสวนประกอบรวมกับแปงชนิดอื่นในการทําขนมไทยหลายชนิด ไดแก ขนมชั้น 
ขนมหัวผักกาด หรือขนมน้ําดอกไม เปนตน (กรมวิชาการเกษตร,   2549) แตเนื่องจากแปงเทายายมอมมีมูลคาตํ่า และมีการนําไปใช
ประโยชนไมมาก ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงสนใจที่จะพัฒนาแปงเทายายมอมโดยใชเทคนิคการดัดแปรเพื่อใหแปงที่ไดมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้นและ
สามารถนําไปใชประโยชนไดหลากหลายขึ้นตอไป  
 การดัดแปรแปงมีวัตถุประสงคเพ่ือเปลี่ยนแปลงสมบัติของแปงใหเหมาะสมกับการนําไปใชประโยชน โดยการดัดแปรแปงมี
หลากหลายวิธี ทั้งทางกายภาพ เคมี และทางชีวภาพ (กลาณรงค และคณะ, 2546) การดัดแปรทางกายภาพเปนวิธีการที่ปลอดภัย 
เนื่องจากไมมีการใชสารเคมีใดๆ ที่อาจเปนอันตรายตอผูบริโภค วิธีหนึ่งของการดัดแปรทางกายภาพคือ  annealing ซึ่งเปนวิธีที่จะทําให
แปงมีคา pasting temperature สูงขึ้น แตมีคา peak viscosity ลดลง ในขณะที่คา final viscosity อาจมีคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได สวน
คาการพองตัวและรอยละการละลายของแปงจะมีคาลดลง (Tester et al., 2000)  จากขอดีขางตน ในงานวิจัยนี้จึงทดลองดัดแปรแปง

                                                           
1 ภาควิชาจลุชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
1 Department of Microbiology, Faculty of Science, King Mongkut’s University of Technology Thonburi 
2 ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
2 Department of Food Engineering, Faculty of Engineering, King Mongkut’s University of Technology Thonburi 



490      ผลของระยะเวลาในการใหความรอน                        ปที่ 40 ฉบับที่ 1 (พิเศษ) มกราคม-เมษายน 2552                     ว. วิทยาศาสตรเกษตร 
 

 

0
10
20
30
40

50 55 60 65 70 75 80 85 90
อุณหภูม ิ(องศาเซลเซียส)

กําล
ังก

ารพ
อง

ตัว

แปงควบคุม ANN 24 ชม. ANN 48 ชม. ANN 72 ชม.

0
20
40
60
80

100

50 55 60 65 70 75 80 85 90

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

รอย
ละ
กา
รล
ะล
าย

แปงควบคุม ANN 24 ชม. ANN 48 ชม. ANN 72 ชม.

เทายายมอมดวยวิธี annealing  โดยศึกษาผลของระยะเวลาในการใหความรอนตอสมบัติทางกายภาพและกระแสวิทยา โดยคาดหวังวา
แปงดัดแปรที่ไดจะสามารถนําไปใชประโยชนไดมากขึ้นตอไป 

อุปกรณและวิธกีาร 
นําแปงเทายายมอมมาดัดแปรดวยวิธี  annealing โดยนําแปงมาผสมกับน้ํากลั่นโดยใชอัตราสวนของแปงตอน้ํากลั่น  เทากับ   1  

ตอ   2  โดยน้ําหนัก จากนั้นนําไปใหความรอนในตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ   50 oC   และแปรคาระยะเวลาการใหความรอนที่ 24 48   และ   72 
ชั่วโมง  หลังจากนั้นนํามาอบที่อุณหภูมิ      45oC   จนกระทั่งมีน้ําหนักแปงคงที่ นําแปงดัดแปรที่ไดมาวิเคราะหสมบัติทางกายภาพของแปง 
ไดแกคากําลังการพองตัวและการละลาย (โดยใชวิธีที่ดัดแปลงจาก  Adebowale et al., 2005)  สมบัติการเกิดเจล (โดยใชวิธีของ 
Adebowale et al., 2005) และสมบัติทางกระแสวิทยา (โดยใชเครื่อง Rheometer และ Rapid Visco Analyzer) ในการทดลองนี้ใช
แผนการทดลองแบบ  Complete Randomized Design (CRD) ทําการทดลอง 2 ซ้ํา และนําผลที่ไดมาวิเคราะหคาความแปรปรวนและ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวยวิธี Least Significant Difference (LSD) ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 

ผลและวิจารณ 
แปงเทายายมอมที่ผานการดัดแปรดวยวิธี annealing มีสมบัติดานกําลังการพองและรอยละการละลายลดลงอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (p≤0.05) เมื่อเทียบกับแปงเทายายมอมควบคุม (Figure 1) นอกจากนี้ยังพบวาระยะเวลาการใหความรอนในระหวางการดัด
แปรมีผลทําใหกําลังการพองตัวและรอยละการละลายของแปงลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) เชนกัน ที่เปนเชนนี้เนื่องจาก
แปงที่ผานการดัดแปรดวยวิธี annealing จะมีการจัดเรียงตัวของอะมิโลเพกตินซึ่งอยูในลักษณะเกลียวคู และอยูในชั้นผลึกขึ้นมาใหม 
กลาวคือโมเลกุลจะเขามาอยูชิดกันมากขึ้น (perfect crystalline) ทําใหมีการดูดซึมน้ําเขาสูเม็ดแปงไดนอยลง สงผลใหแปงมีการพองตัว
ไดนอยลงดวย (Tester et al., 1998) โดยถาระยะ เวลาในการใหความรอนในระหวาง annealing นาน ก็จะยิ่งทําใหการจัดเรียงโมเลกุล
ของอะมิโลเพกตินในชั้นผลึกเกิดอยางสมบูรณมากขึ้น และทําใหการพองตัวของแปงเกิดอยางจํากัดมากขึ้น ผลการทดลองที่ไดสอดคลอง
กับผลการทดลองของ Adebowale et al. (2005) และ Lawal (2005) ซึ่งทําการดัดแปรแปง finger millet และ new cocoyam 
ตามลําดับ  
 
 
   (ก)       (ข) 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 กําลังการพองตัว (ก) และรอยละการละลาย (ข) ของแปงเทายายมอมควบคุม และแปงเทายายมอมที่ผานการดัดแปรดวยวิธี   
            annealing (ANN) โดยผานการใหความรอนที่อณุหภูมิ 50 oC เปนเวลา 24 48 และ 72 ชั่วโมง 

 สําหรับผลการศึกษาสมบัติการเกิดเจลของแปงเทายายมอม ในชวงความเขมขนรอยละ 2-20 น้ําหนักโดยปริมาตร  (ไมได
แสดงผล) พบวาแปงควบคุมไมสามารถเกิดเจลไดตลอดชวงความเขมขนที่ศึกษา โดยยังคงมีลักษณะเปนของเหลวขนหนืด ในขณะที่แปง
ดัดแปรจากทุกสภาวะที่ทดลองสามารถเกิดเจลไดเมื่อใชความเขมขนของแปงรอยละ 10 การที่แปงดัดแปรสามารถเกิดเจลที่แข็งแรงได
นั้น เนื่องจากในระหวางการดัดแปร ความรอนที่ใหทําใหเม็ดแปงมีการจัดโครงสรางขึ้นใหม โดยทําใหอะมิโลสและอะมิโลเพกตินมีการ
เรียงตัวในลักษณะที่ทําใหเกิดแรงดึงดูดภายในเม็ดแปงมากขึ้น ซึ่งสงผลใหไดเจลแปงที่มีความแข็งแรง (Lawal, 2005) จากผลการ
ทดลองยังพบวาการเพิ่มระยะเวลาการใหความรอน จะทําใหแปงเกิดเจลไดที่ระดับความเขมขนที่ตํ่าลงคือที่รอยละ 14 12 และ 10 เมื่อใช
เวลาในการใหความรอน 24 48 และ 72 ชั่วโมงตามลําดับ 

 จาก Figure 2 ซึ่งแสดงผลการใหความรอนกับน้ําแปงตอสมบัติทางกระแสวิทยาโดยการทํา dynamic test  เพ่ือศึกษาสมบัติ
ทาง viscoelastic ของแปงเทายายมอม โดยใชเครื่อง Rheometer พบวาในระหวางการใหความรอน มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 3 ชวง คือ
ในชวงแรกแปงจะมีคา storage modulus (G′) ซึ่งแสดงถึงความยืดหยุนอันเปนสมบัติของของแข็งและคา loss modulus  (G′′) ซึง่แสดง
ความเหนียวหนืดอันเปนลักษณะ ของของเหลว คอนขางคงที่ สวนในชวงที่ 2 จะเปนชวงที่แปงมีคา G’ และ G’’  เพ่ิมขึ้นจนถึงจุดสูงสุด 
หลังจากนั้นในชวงที่ 3 moduli ทั้ง 2 จะมีคาลดลง สําหรับในสวนผลของการดัดแปรแปงนั้นพบวา แปงเทายายมอมที่ผานการดัดแปรจะ
มี G′ และ G′′สูงกวาแปงควบคุม และคา moduli  ทั้ง 2 นี้มีคาเพิ่มขึ้นเมื่อใชระยะเวลาการใหความรอนนานขึ้น  โดยจาก Table 1 จะ
พบวา แปงเทายายมอมที่ผานการดัดแปรจะมีคา G′ และ G′′ที่จุดสูงสุดอยูในชวง 9640-45728 ปาสคาล และ 4650-9830 ปาสคาล 
ตามลําดับ สําหรับคา T G′max และ T G′′max ซึ่งเปนคาที่แสดงถึงอุณหภูมิในการเกิดเจลาติไนเซชันนั้นพบวาเมื่อเวลาในการใหความรอน
นานขึ้น แปงเทายายมอมจะมีคา T G′max และ  T G′′max สูงขึ้น  จากผลการศึกษา  frequency sweep test ของเจลแปงพบวา เจลของแปง
เทายายมอมควบคุมมีคา G′ สูงกวาคา G′′ตลอดชวงความถี่ที่ศึกษา ซึ่งแสดงวาเจลมีคุณสมบัติคอนไปทางของแข็ง คือมีความแข็งแรง
และมีการยืดหยุนของโครงสราง (elastic) มากกวาลักษณะขนหนืด (viscous) แตเนื่องจากคา G′ มีคาสูงกวา G′′ ไมมากนัก ดังนั้นเจล
ที่ไดจึงมีลักษณะเปนเจลออน (weak gel) (Steffe, 1992) นอกจากนี้พบวาการเพิ่มความถี่เชิงมุมจาก 0.1-100 วินาที-1 จะทําใหเจลของ
แปงเทายายมอมตัวอยางควบคุมมีคา G′ และคา G′′เพ่ิมขึ้นเพียงเล็กนอย (Figure 3) ซึ่งแสดงวาความถี่หรือแรงจากภายนอกมีผลนอย
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มากตอโครงสรางของเจล (Steffe, 1992) สําหรับแปงเทายายมอมที่ผานการดัดแปรดวยวิธี annealing พบวามีคา G′ และ   G′′ สูงกวา
แปงเทายายมอมตัวอยางควบคุมเล็กนอย ในชวงความถี่ที่ศึกษา และ G′ และ   G′′ มีคาสูงขึ้นเมื่อเพ่ิมระยะเวลาการใหความรอนใน
ระหวางกระบวนการดัดแปรดวยวิธี annealing  (Figure 4)  

 

Figure 2  Storage modulus (G′) และ loss modulus (G′′) ของ
แปงเทายายมอมควบคุม เมื่อใหความรอนในชวง 30-90 oC  

Figure 3   Storage modulus (G′) และ loss modulus (G′′) ของ
เจลแปงเทายายมอมควบคุมในชวงความถี่ 0.1-100 วินาที-1  

Table 1  คา storage modulus (G′) และคา loss modulus (G′′) ของแปงเทายายมอมที่ผานการดัดแปรดวยวิธี annealing ในการ
ทดสอบ Temperature test ในชวงใหความรอนกับน้ําแปงในชวง 30-90 oC  
ชนิดแปง Storage modulus (G′) * 

(ปาสคาล) 
T G′max

  
(oC )  

Loss modulus (G′′) * 
(ปาสคาล) 

T G′′max
 

(oC ) 
แปงควบคุม 9090a 68.7 4250b  68.7 
ANN 24 ชม. 9640a  72.2 4650 b  72.2 
ANN 48 ชม. 18600b 81.4 5200b  81.4 
ANN 72 ชม. 45728c  86.9 9830c  86.9 

           หมายเหตุ *   คาเฉลี่ยตามดวยอักษรที่ตางกันในแนวตั้งแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

(ก) (ข) 
Figure 4      Storage modulus (ก) และ loss modulus (ข) ของแปงเทายายมอมควบคุม และแปงเทายายมอมที่ผานการดัดแปรดวยวิธี 

annealing (ANN) ในชวงความถี่ 0.1-100 วินาท-ี1 
  

สําหรับผลการศึกษาสมบัติทางกระแสวิทยาของแปงโดยใชเครื่อง RVA พบวา  pasting profile มีการเปลี่ยนแปลงแบงไดเปน 
4 ชวง คือชวงที่มีคาความหนืดคงที่ ชวงที่มีความหนืดสูงขึ้น ชวงที่มีความหนืดลดลง และชวงที่มีความหนืดกลับสูงขึ้น โดย 3 ชวงแรกจะ
เกิดขึ้นในระหวางการเพิ่มอุณหภูมิของน้ําแปงจาก 50oC เปน 95 oC สวนชวงสุดทายจะเกิดขึ้นในระหวางการลดอุณหภูมิจาก 95 oC เปน 
50oC  จาก Table 2 พบวาแปงดัดแปรมีคา peak viscosity, trough viscosity, breakdown viscosity, final viscosity และ setback ตํ่า
กวาแปงควบคุมอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) นอกจากนี้ยังพบวาคาความหนืดขางตนมีคาลดลงเมื่อใชระยะเวลาในการใหความรอนนาน
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ขึ้น ซึ่งปรากฏการณนี้สามารถอธิบายไดโดยใชเหตุผลเดียวกับที่กลาวไวในหัวขอการเกิดเจล ในสวนของ pasting temperature นัน้พบวา
แปงดัดแปรมีคา pasting temperature สูงกวาแปงควบคุมอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) แตการเพิ่มระยะเวลาการใหความรอนมีผลตอคา 
pasting temperature ของแปงดัดแปรอยางไมมีนัยสําคัญ (p>0.05) อยางไรก็ตามคา pasting temperature ที่วิเคราะหจากเครือ่ง RVA 
มีคาแตกตางจากคาที่วิเคราะหจากเครื่อง Rheometer  ทั้งนี้เปนผลจากความเขมขนของแปงที่ใช  กลาวคือการวิเคราะหโดยใชเครื่อง 
Rheometer จะตองเตรียมน้ําแปงที่ความเขมขนสูงกวาการวิเคราะหโดยใชเครื่อง RVA ซึ่งการมีน้ําในระบบอยางจํากัดจะสงผลตอคา
อุณหภูมิการเกิดเจลาติไนเซชันของแปง (Verlinden et al., 1995)     
Table 2 Pasting profile ของแปงเทายายมอมควบคุม และแปงเทายายมอมที่ผานการดัดแปรดวยวิธี annealing (ANN) โดยการให 
 ความรอนที่อุณหภูมิ 50 oC เปนเวลา 24 48 และ 72 ชั่วโมง 

ความหนืด (cp) ระยะเวลาการให 
ความรอน (ชั่วโมง) peak 

viscosity * 
trough 

viscosity * 
breakdown 
viscosity * 

final 
viscosity * setback * 

pasting temperature 
(oC) 

แปงควบคุม 
24 
48 
72 

2502.50 a  
1274.00b 
1085.50c 
812.00d 

760.00a  
193.00 b 
147.50 bc 
125.00 c 

1742.50a  
1081.00 b 
937.00 c 
687.00 d 

1086.50a  
335.00 b 
262.00 c 
236.50 c 

326.50a  
142.00b 
114.50b 
111.50b 

75.18a 
77.08b 
77.53b 
77.00b 

หมายเหตุ *   คาเฉลี่ยตามดวยอักษรที่ตางกันในแนวตั้งแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
ns    แสดงถึงความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 

สรุป 
ระยะเวลาการใหความรอนในระหวางการดัดแปรแปงเทายายมอมโดยวิธี annealing มีผลตอคุณสมบัติของแปงอยางมี

นัยสําคัญ (p<0.05) โดยถาใชระยะเวลาการใหความรอนนานขึ้นจะทําใหแปงดัดแปรที่ไดมีคากําลังการพองตัวและคารอยละการละลาย
ตํ่าลง นอกจากนี้ยังเริ่มเกิดเจลไดที่ความเขมขนของแปงรอยละ 10 การดัดแปรแปงจะทําใหแปงมีคา storage modulus (G′) และ loss 
modulus (G′′) ในชวงที่ใหความถี่ในชวง 0.1-10 วินาที-1สูงขึ้น ในขณะที่มีคา peak viscosity, trough viscosity, breakdown 
viscosity, final viscosity และ setback  ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
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การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของผลิตภณัฑผลไมไทยที่ผานการทาํแหงแบบระเหิด 
Study of Physical and Chemical Properties of Freeze Dried Thai Fruit and Vegetable Products 
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Abstract  
 The aim of this experiment was to identify the optimum conditions to produce freeze-dried mango and 
carrot. The physical and chemical changes of raw materials after processing were also studied. Moreover, the 
effect of storage conditions of freeze-dried products was investigated. The raw materials used in this study were 
mango (Mangifera indica L.) of Keow Savoey variety and carrot (Daucus carota). Results revealed that cutting raw 
material into a stripe form gave the appropriate shape of freeze dried products. Water activity (aw) and moisture 
contents of the freeze-dried products were significantly reduced (P<0.05). The products had crispy texture and 
desirable taste with little change of color compared to the raw materials. When the cells and tissues of products 
were investigated under a light microscope and stereo microscope, it was observed that tissues of freeze dried 
carrot became porous while the freeze dried mango developed a sand-like texture. Some cells collapsed. The 
shelf-life of products was studied for 3 months in aluminium foil bags with silica gel and/or Ageless®and flushed 
with nitrogen. The crispy texture, moisture, and aw of the product did not change during a storage. However, the 
qualities of freeze dried products packed only in aluminium foil bags and stored at 40±2°C for 2 months were not 
acceptable. Results indicate that Thai fruits and vegetables have high potential to produce freeze-dried products 
which could be used as healthy snack foods. 
Keywords : freeze drying, mango, carrot, snack foods 
 

บทคัดยอ 
 โครงงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่เหมาะสมในการผลิตผักและผลไมไทยแบบระเหิด ศึกษาการ
เปล่ียนแปลงทางกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑทั้งกอนและหลังผานกระบวนการทําแหง รวมทั้งศึกษาอิทธิพลของสภาวะการ
เก็บรักษาผลิตภัณฑ โดยเลือกตัวอยางผักและผลไมที่ไดรับความนิยมในการบริโภค ซ่ึงเลือกใชแครอทและมะมวงพันธุ
เขียวเสวยเปนวัตถุดิบ เนื่องจากมีปริมาณของเบตาแคโรทีนอยูสูง อีกทั้งยังมีปริมาณน้ําตาลต่ํา เหมาะแกการผลิตเพื่อเปน
อาหารสุขภาพ พบวารูปรางผลิตภัณฑที่เหมาะสมควรเปนรูปเสน (stripe) ผลิตภัณฑแหงแบบระเหิดมีปริมาณความชื้น และคา 
aw ลดลงอยางมีนัยสําคัญ (P≤0.05) ผลิตภัณฑมีเนื้อสัมผัสที่กรอบ รสชาติดี และสีเปล่ียนไปจากเดิมเล็กนอย การตรวจสอบ
ลักษณะเนื้อเยื่อผานกลองจุลทรรศนแบบประกอบและแบบสเตอริโอ พบวาลักษณะเนื้อเยื่อของแครอทที่ผานการทําแหงแบบ
ระเหิดมีลักษณะเปนรูพรุนคลายฟองน้ําอยูทั่วไป สวนลักษณะเนื้อเย่ือของมะมวงผานการทําแหงแบบระเหิดมีลักษณะผิวเนื้อ
รวนคลายทราย เซลลบางบริเวณมีการยุบตัวหรือฉีกขาด ผลิตภัณฑที่บรรจุอยูในถุงอลูมิเนียมฟอยล สารดูดซับความชื้นและ/
หรือสารดูดซับออกซิเจน (Ageless®) รวมทั้งบรรจุกาซไนโตรเจนเก็บรักษาที่อุณหภูมิหองเปนระยะเวลา 3 เดือน พบวาปริมาณ
ความชื้นและคา aw ไมเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ (P>0.05) และผลิตภัณฑยังคงเนื้อสัมผัสที่กรอบในทุกๆสภาวะการเก็บ
รักษา แตผลิตภัณฑที่บรรจุในถุงที่ไมมีสารใดๆ ที่อุณหภูมิ 40±2 °C เปนเวลา 2 เดือน พบวาคุณภาพเปลี่ยนไปไมเปนที่ยอมรับ 
สรุปไดวาผักผลไมไทยมีศักยภาพที่จะนํามาผลิตดวยระบบการทําแหงแบบระเหิดเหมาะสําหรับเปนอาหารขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ 
(healthy snack foods)  
คําสําคัญ : การทําแหงแบบระเหิด มะมวง แครอท ขนมขบเคี้ยว 
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คํานํา 
 ผลิตภัณฑผักและผลไมที่ผานการทําแหงแบบระเหิด (freeze drying) โดยอาศัยการเปลี่ยนสถานะของน้ําในอาหาร  
ที่เปนน้ําแข็งใหกลายเปนไอ ภายใตสภาวะสุญญากาศ โดยไมผานสถานะที่เปนของเหลว ผลิตภัณฑแหง (dehydrated  
foods) ที่ไดมีคุณภาพสูง สามารถรักษาคุณคาทางโภชนาการของผักและผลไมได โดยมีลักษณะรูปรางใกลเคียงวัตถุดิบกอน
นํามาแปรรูป (Shishehgarha et al., 2002) มีสีที่เดนชัดขึ้น (Yousif et al., 2000; Shishehgarha et al., 2002; Khalloufi และ 
Ratti, 2003) และกลิ่นรสที่มากขึ้น เนื่องจากสารประกอบตางๆ ที่มีอยูในผลิตภัณฑมีความเขมขนเพิ่มขึ้น (Yousif et al., 2000) 
ผลิตภัณฑมีลักษณะแหง กรอบจากเซลลหดตัว (Khalloufi และ Ratti, 2003) การสูญเสียความแข็งแรงของเซลลเมมเบรน และ
น้ําที่ระเหิดออกจากแวคคิวโอลทําใหเกิดโครงสรางที่เปนรูพรุน มีฟองอากาศขนาดใหญขึ้น (Hills และ Remigereau, 1997) 
เนื่องจากเทคโนโลยีนี้มีราคาตนทุนสูง และใชเวลาในกระบวนการผลิตนาน ทําใหราคาของผลิตภัณฑคอนขางแพง จึงสงผลให
สินคาประเภทนี้มีอยูในตลาดคอนขางนอยเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑอื่นๆ อีกทั้งยังขาดขอมูลงานวิจัยทั้งทางดานพื้นฐานและ
ประยุกต เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา หรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ งานวิจัยนี้จึงไดมุงเนนการศึกษาปจจัยของผักและ
ผลไมที่มีผลตอการทําแหงแบบระเหิด ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพและเคมีของผักและผลไมแหง รวมทั้งศึกษาอายุ
การเก็บรักษาของผลิตภัณฑ อันจะเปนประโยชนตออุตสาหกรรมผักและผลไมของไทยเปนอยางยิ่ง 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 ตัวอยางแครอทและมะมวงพันธุเขียวเสวย โดยพิจารณาลักษณะปรากฏภายนอก สี ขนาด โดยมะมวงจะเลือกผลที่
อยูในระยะแกเต็มที่ เริ่มมีสีเหลืองบนผิวเปลือกเล็กนอย ตัดแตงใหเหลือเฉพาะสวนที่สามารถรับประทานได ตัดเปนลูกเตาแผน 
และ รูปเสน (stripe) ที่มีขนาด 1 x 1 x 1 , 7 x 5 x 0.2 และ 0.5 x 0.5 x 6 เซนติเมตร3 ตามลําดับ นําวัตถุดิบที่ตัดแตงแลววาง
เรียงในถาดสแตนเลส นําเขาตูแชแข็งที่มีอุณหภูมิ -35°C เปนเวลาประมาณ 1 วัน ผลิตภัณฑมีอุณหภูมิประมาณ -18°C แลว
นําเขาเครื่องทําแหงแบบระเหิดรุน VFD-02 ของทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) นําตัวอยาง
ผลิตภัณฑแหงออกจากเครื่องบรรจุในถุงฟอยลลามิเนต โดยมีลักษณะการบรรจุที่ตางกัน 4 สภาวะคือ ไมใสสารใดๆ (ชุด
ควบคุม) บรรจุกาซไนโตรเจน บรรจุสารดูดซับความชื้นและสารกันหืน และบรรจุสารดูดซับความชื้น สารกันหืนรวมกับกาซ
ไนโตรเจน ปดผนึกถุงดวยความรอน เปรียบเทียบการเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง และอุณหภูมิ 40±2°C ตรวจสอบตัวอยาง
ผลิตภัณฑที่เก็บรักษาโดยวิเคราะหทางเคมีและกายภาพเปนระยะเวลา 3 เดือน หาคา aw (water activity) ดวยเครื่อง Aqua 
lab CX-2 (USA) ปริมาณความชื้น (AOAC,1995) ลักษณะเนื้อสัมผัสดวยเครื่อง Texture analyzer รุน TA-XT2I ของบริษัท 
Stable micro system และสีวัดดวยเครื่อง Hunter Lab Color Quest รุน SN C40547 สําหรับการเปลี่ยนแปลงของเซลลและ
เนื้อเยื่อใชการถายภาพตัดขวางของเนื้อเยื่อดวยกลองจุลทรรศนแบบประกอบ (light microscope) ยี่หอ Meiji รุน ML2000 
และกลองจุลทรรศนสเตอริโอ (stereomicroscope) ยี่หอ Meiji รุน EMZ-TR7 รวมกับกลองถายภาพ Canon EOS 50 
ประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรม SPSS Version 13.0 for Windows โดยมีระดับความเชื่อม่ัน 95% ทดสอบคาเฉลี่ยที่ตางกัน
โดยใช Duncan’s Multiple Range Test  
 

ผลและวิจารณ 
 ลักษณะเนื้อสัมผัสของแครอทแหงจะมีความกรอบแข็งมากขึ้นแตกตางจากแครอทสดที่มีลักษณะกรอบฉ่ําน้ํา มีคา
ความสวาง (L*) ไมเปล่ียนแปลง (P>0.05) แตมีคาสีแดง (a*) และสีเหลือง (b*) ลดลงและแตกตางอยางมีนัยสําคัญ            (P
≤0.05) ดังแสดงใน Table 1 สําหรับมะมวงแหงมีลักษณะเนื้อสัมผัสที่กรอบแข็งมากขึ้นแตกตางจากมะมวงสดหามอยางมี
นัยสําคัญ (P≤0.05) มีคาความสวาง (L*) ไมเปล่ียนแปลงจากมะมวงสดหามแตมีคาสีเหลือง (b*) ลดลงและแตกตางอยางมี
นัยสําคัญ (P≤0.05) ดังแสดงใน Table 2 ซ่ึงสอดคลองกับผลการทดลองของ Yousif et al. (2000); Shishehgarha et al. 
(2002); Khalloufi และ Ratti (2003)  
Table 1 Physicochemical properties of raw material and freeze dried products 

**Means with difference superscripts in the same row are significantly different (p<0.05) 

Results Raw material** Freeze- dried product** Raw material** Freeze- dried product** 
Hardness (g) 1057.60±98.40a 881.25±29.50b 175.09±18.08a 6099.75±1152.60b 
L*(ความสวาง) 41.80±0.83a 45.05±2.47a 72.23±1.73a 66.67±1.51a 

a* (สีแดง) 30.34±1.30a 23.70±3.49b - 0.03±1.83a - 0.37±0.65a 
  b* (สีเหลือง) 

Carrot 

36.06±2.40a 26.34±1.98b 

Mango 

48.63±4.99a 35.47±4.70b 
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 ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเซลลและเนื้อเยื่อโดยภาพถายภาคตัดขวาง (cross section) ของเนื้อเยื่อกอนและ
หลังการทําแหงพบวาเนื้อเยื่อแครอทหลังผานการทําแหงจะมีลักษณะเปนรูพรุนคลายฟองน้ํา (Figure 1)  โดยลักษณะความ
เปนรูพรุนขึ้นกับขั้นตอนการแชแข็ง และลักษณะเซลลที่ภายในมีน้ําเปนองคประกอบสูง (Shafiur, 2001) โครโมพลาสตบางสวน
จะอยูชิดกับผนังเซลล และพบการฉีกขาดของเซลลรอบๆ รูพรุนที่เกิดขึ้น   สวนมะมวงมีลักษณะเนื้อคลายเม็ดทรายความเปนรู
พรุนไมปรากฏชัดเจน เนื่องจากสวนประกอบภายในเซลลที่มีเม็ดแปงเปนองคประกอบมาก (Figure 2) 
  

 
 
 
 

      2-      
             2-a                            2-b   
      1-a                  1-b                         1-c                                                        
Figure 1 Texture characteristic of freeze-dried carrot                       Figure 2 Texture characteristic of freeze-dried mango              
     1-a = Porous texture of freeze-dried carrot                                      2-a = Freeze-dried mango under steromicroscope (X20)                 
     1-b = Freeze-dried carrot under steromicroscope (X10)                     2-b =  Freeze-dried mango under light microscope (X400)                 
     1-c = Freeze-dried carrot under light microscope (X100) 
   

 ผลิตภัณฑแหงทั้งแครอทและมะมวงมีปริมาณความชื้นและคา aw ลดลงและแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (P≤0.05) เมื่อ
เปรียบเทียบกับวัตถุดิบสด โดยแครอทและมะมวงแหงมีความชื้นเหลือ 2.19 และ 2.22% ตามลําดับ ดังแสดงใน Table 2  ซ่ึง
แตกตางเล็กนอยกับผลการทดลองของ Georget et al. (1999) พบวาแครอทแหงแบบระเหิดมีความชื้นประมาณ 5% ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากลักษณะและสภาวะการบรรจุที่แตกตางกัน 
 

              Table 2 Moisture and water activity results of raw material and freeze-dried products  
Carrot ** aw % moisture Mango** aw % moisture 

Raw  0.993±0.001a* 89.12±1.05a Raw 0.989±0.001 a 76.87±0.30 a 
Freeze-dried  0.305±0.016 b 2.19±0.18 b Freeze-dried  0.240±0.008 b 2.22±0.06 b 

 **Means with difference superscripts in the same column are significantly different (p<0.05) 
  
 ผลการเก็บรักษาผลิตภัณฑเปนเวลา 3 เดือนพบวา แครอทมีปริมาณความชื้นเพิ่มมากขึ้นอยางมีนัยสําคัญ (P≤0.05) 
ในทุกสภาวะการเก็บรักษา เนื่องจากเนื้อของผลิตภัณฑมีลักษณะเปนรูพรุนสูง ซ่ึงเอื้อตอการดูดซับความชื้นจากภายนอก    
สําหรับมะมวงแหงพบวาปริมาณความชื้นเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย (ประมาณ 0.5-1%) เมื่อเก็บรักษาเปนระยะเวลา 3 เดือน ในทุก
สภาวะการเก็บรักษา เพราะผลิตภัณฑมีเนื้อสัมผัสที่แนนกวาแครอท ทําใหความชื้นแพรผานเขาสูผลิตภัณฑไดนอยกวาสําหรับ
คา aw ของแครอทและมะมวงไมพบการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ (P>0.05) ในทุกสภาวะการเก็บรักษาเปนเวลา 3 เดือน  
 ผลการตรวจสอบพบวาอุณหภูมิและสภาวะในการเก็บรักษามีผลตอคาสีของผลิตภัณฑ โดยแครอทแหงมีคาความ
สวาง (L*) เพิ่มขึ้น (สีซีดลง) อยางมีนัยสําคัญ (P< 0.05) ในชุดควบคุม เนื่องจากปฏิกิริยา Isomerization ของสารประกอบแค
โรทีนอยด เกิดการเปลี่ยนจาก trans เปล่ียนไปเปน cis - form ไดงายและรวดเร็วขึ้น (Pesek  et al., 1990; Tang และ Chen, 
2000)  แตเมื่อบรรจุโดยมีกาซไนโตรเจนรวมกับสารดูดซับความชื้นและสารกันหืนที่อุณหภูมิ 40±2 °C พบคาความสวาง (L*) 
ไมเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ (P>0.05) นอกจากนี้พบวาคาสีแดง (a*) และคาสีเหลือง (b*) จะไมพบการเปลี่ยนแปลงอยาง
มีนัยสําคัญ (P> 0.05) ในทุกสภาวะการเก็บรักษา สําหรับตัวอยางมะมวงพบการเปลี่ยนแปลงคาสีเหลือง (b*) เพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสําคัญ (P < 0.05) ที่อุณหภูมิ 40±2 °C ทั้งนี้อาจเกิดจากปฏิกิริยาสีน้ําตาลเมลลารด (Maillard browning reaction)เมื่อเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิสูงเปนเวลานานทําใหผลิตภัณฑมีสีน้ําตาลเขมขึ้น ลักษณะเนื้อสัมผัสจากคาความแข็งไมพบการเปลี่ยนแปลง
อยางมีนัยสําคัญ (P> 0.05) ในผลิตภัณฑแครอทและมะมวงแหงในทุกสภาวะการเก็บรักษาเปนเวลา 3 เดือน  
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 วัตถุดิบแครอทและมะมวงเขียวเสวยที่อยูในระยะแกจัด สามารถนํามาผลิตผลิตภัณฑแหงแบบระเหิดไดอยาง
เหมาะสม ผลิตภัณฑแหงทั้งสองนี้มีสีสันสวยงาม และมีคุณคาทางโภชนาการ ลักษณะชิ้นของแครอทและมะมวงแหงควรมี
ลักษณะเปนเสน ทําใหสะดวกในการรับประทาน และไมแตกหักงาย กระบวนการแชแข็งมีผลตอความเปนรูพรุนของผลิตภัณฑ 
และอุณหภูมิและสภาวะการเก็บรักษามีผลตอการเสื่อมเสียคุณภาพของผลิตภัณฑแครอทและมะมวงแหงแบบระเหิด 
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การศึกษาความเปนไปไดของการอบแหงชาใบหมอนโดยใชรังสีอนิฟราเรดคลื่นยาวรวมกับการพาอากาศ 
Feasibility of Mulberry Tea Drying using Combination of Far- infrared Radiation and Air Convection  
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Wanyo, P.1, Meeso, N.2, Dondee, S.2 and Siriamornpun, S.1 
 

Abstract 
This research aimed to study the feasibility of mulberry tea drying by using combination of far-infrared 

radiation (FIR) and air convection (HA). Mulberry tea was made from mulberry leaf using standard method from 
our previous work including three main steps, namely, blanching, roasting and drying. During drying process, 
combined FIR-HA drying was used and compared with the commonly used method, HA drying alone. Parameters 
studied were FIR intensities of 2, 3, 4 and 5 kW/m2, HA temperature of 40º C and velocity of 0.5, 1.0 and 1.5 m/s. 
Changes in moisture content and colour were determined. Sensory evaluation was performed using 9- point 
hedonic scale by 33 untrained panelists. The results showed that the moisture content was reduced faster in 
mulberry tea dried by combined FIR-HA than those by HA, providing the moisture content lower than 7% dry basis 
in all tested conditions. The greater change in colour of mulberry tea dried by HA than those by FIR-HA was 
observed. Overall, the optimum drying conditions were found to be at FIR intensity of 4 kW/m2, HA temperature of 
40º C and air velocity of 1 m/sec. The results also showed that under these conditions, the sensory scores were 
not significantly different (p<0.05) compared with the control sample (HA drying). 
Keywords : mulberry tea, far-infrared radiation, colour, moisture content, sensory test 

 
บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของงานนี้เพื่อศึกษาความเปนไปไดของการอบแหงชาใบหมอนโดยใชรังสีอินฟราเรดคลื่นยาวรวมกับการ
พาอากาศ ซ่ึงชาใบหมอนทํามาจากใบหมอนโดยใชวิธีมาตรฐานในการผลิตชาใบหมอน ซ่ึงมี 3 ขั้นตอน ไดแก การลาง การคั่ว 
และการอบแหง โดยในขั้นตอนการอบแหงไดศึกษาปจจัยการอบแหงคือ ความเขมของรังสีอินฟราเรดคลื่นยาวในระดับ 2 3 4 
และ 5 kW/m2 อุณหภูมิอากาศแหง 40º C และความเร็วลมของอากาศคือ 0.5 1.0 และ 1.5 m/sec  และศึกษาผลของการ
เปล่ียนแปลงความชื้น สี และการยอมรับทางประสาทสัมผัส โดยใช  9- point hedonic scale  ทดสอบดวยผูทดสอบทาง
ประสาทสัมผัสที่ไมผานการฝกฝนจํานวน 33 คน ผลการทดลองพบวา ชาใบหมอนที่อบแหงดวยรังสีอินฟราเรดคลื่นยาว 
ความชื้นจะลดลงเร็วกวาการอบแหงดวยเครื่อง Hot air และมีคาความชื้นนอยกวา 7 % มาตรฐานแหงในทุกสภาวะการอบ 
สวนสีของชาใบหมอน การอบแหงดวยรังสีอินฟราเรดคลื่นยาวเปนเวลา 30 นาที มีการเปลี่ยนแปลงนอยกวาการอบ 60 นาที ซ่ึง
การอบแหงดวยรังสีอินฟราเรดคลื่นยาวเกิดการเปลี่ยนแปลงคาสีนอยกวาการอบแหงดวยเครื่อง Hot air และการทดสอบการ
ยอมรับทางประสาทสัมผัสดานสี กล่ิน รสชาติ และความชอบโดยรวม พบวาไมมีความแตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 
95 % ในทุกสภาวะการอบ จากงานวิจัยพบวาสภาวะที่เหมาะสมในการอบชาใบหมอนคือ ความเขมของรังสีอินฟราเรดคลื่น
ยาวในระดับ 4 kW/m2 ความเร็วของอากาศ 1.0 m/sec อุณหภูมิอากาศ 40º C  
คําสําคัญ : ชาใบหมอน รังสีอินฟราเรดคลื่นยาว สี ความชื้น การยอมรับของผูบริโภค 
 

Introduction 
Mulberry (Morus alba L.) leaves, bark and branches have long been used in Chinese medicine to treat 

fever, protect the liver, improve eyesight, strengthen joints, facilitate discharge of urine and lower blood pressure 
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(Zhishen et al., 1999). In addition, leaves of mulberry species are consumed in Korea and Japan as 
antihyperglycemic nutracetical foods for patients with diabetes mellitus because the leaves contain 1-
deoxynojirimycin, known to be one of the most potent a-glycosidase inhibitors (Kim et al., 2003). In Thailand, 
consumption of mulberry-leaf tea has been increasing. Mulberry tea is a product of Mulberry which contains many 
isophenolic compounds including flavonoids. Recently, this tea has gained more popularity and has been 
consumed widely among Thai consumers.  

To make mulberry tea, three main steps are needed namely, blanching, roasting and drying 
(Anonymous). The drying method by using the combination of FIR-HA is one of the food preservations since the 
main components of the agricultural products (i.e. proteins, starches and water) have the principal bands of 
infrared radiation absorption at wavelengths greater than 2.5 µm (Sandu, 1986; Sakai and Hanzawa, 1994). Far-
infrared radiation creates internal heating with molecular vibration of material, i.e., molecules absorb the radiation 
of certain wavelengths and energy, and cause vibration excitedly. Moreover, the mechanism of far-infrared drying 
is different from hot air drying (Mongpraneet et al., 2002), and the electromagnetic wave energy is absorbed 
directly by the dried food with less energy loss. From this feature of combined FIR-HA drying, it is believed that the 
combined drying method should be appropriate for applying in the mulberry tea drying method. Therefore, the 
main attention of this research is to study the feasibility of mulberry tea drying by using combination of FIR-HA. 
 

Materials and Methods 
Mulberry (Morus indica L.) leaves were harvested from Phrayuen district, Khonkaen province. The leaves 

were washed, blanched, roasted and dried under drying conditions.  
In the drying operations, the mulberry leave samples were placed into the mesh tray and irradiated in a 

combined FIR-HA dryer at FIR intensities of 2, 3 and 4 kW/m2, HA temperature of 40º C, hot-air velocities between 
0.5 – 1.5 m/s, and drying times of 30 and 60 minutes.  Mulberry leaves were dried until reaching their final 
moisture content lower than 7% dry basis (d.b.). The property of mulberry leaf are as follows: mulberry leaf color 
was measured using a colorimeter, reporting as the difference in three hunter color parameters (∆L (lightness), ∆a 
(redness/greenness), ∆b (yellowness/blueness) and color difference (∆E), and  sensory evaluation was performed 
using 9- point hedonic scale by 33 untrained panels.. 
 

Results 
This present study reports the assessments of drying characteristic of mulberry leaves under combined 

FIR-HA drying. 
Figure 1 shows the drying curves of mulberry tea undergoing FIR-HA drying method at various 

conditions. In the case of FIR-HA at velocitiles of 0.5 m/s, 1.0 m/s and 1.5 m/s it is seen from Figure 1A, 1B and 
1C, respectively, that the drying time decreased with an increase in the FIR intensity, as expected. Although, the 
drying at 5 kW/m2 took shorter drying time and provided the moisture content lower than 7% d.b. in all tested 
conditions, there was no significant difference with drying condition at 4 kW/m2 for air velocity of 1.0 and 1.5 m/s 
(Figure 1B and 1C) 

Colour of dried mulberry tea at different FIR intensities and hot-air velocity are shown in Table 1. Higher 
FIR intensity resulted in greater change of brightness, redness and yellowness of dried mulberry tea than did 
lower FIR intensity. Three levels of air velocities of 0.5, 1.0 and 1.5 m/sec at 40° C were compared to investigate 
the effects of drying air velocity on colour of mulberry tea, as shown in same table. The results showed that the 
appropriate colour of mulberry tea was accepted at FIR intensity of 4 kW/m2 and hot-air velocity of 1 m/sec. 
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Discussion 
The moisture decrease of mulberry tea samples significantly resulted from an increase of FIR intensity. 

High FIR intensity resulted in converting to heating inside the products highly and then the moisture was diffused 
from the interior to the product surface rapidly. 
 

 
Figure 1 Drying curve of mulberry tea undergoing FIR-HA. 

 
Table 1 Effects of FIR intensity and air velocity on colour of mulberry tea 

Condition ∆L ∆a ∆b ∆E 
I=2 kW/m2 ,T=40°C,      
      V=0.5 m/s -11.608 6.934 -9.335 16.431 
      V=1.0 m/s -5.496 7.947 -12.629 15.901 
      V=1.5 m/s -8.478 6.991 -10.836 15.217 
I=3 kW/m2 ,T=40°C,      
      V=0.5 m/s -11.652 6.399 -9.125 16.124 
      V=1.0 m/s -10.115 9.02 -13.003 18.784 
      V=1.5 m/s -12.071 8.391 -13.309 19.83 
I=4 kW/m2 ,T=40°C,      
      V=0.5 m/s -11.776 8.456 -12.601 19.208 
      V=1.0 m/s -8.236 9.292 -10.554 16.296 
      V=1.5 m/s -11.912 9.31 -13.798 20.468 
I=5 kW/m2 ,T=40°C,      
      V=0.5 m/s -9.574 8.293 -7.901 14.929 
      V=1.0 m/s -9.467 7.077 -11.322 15.004 
      V=1.5 m/s -6.968 7.077 -11.355 15.086 

I = FIR intensity; T= hot-air temperature; V = hot-air velocity  
 

The brightness, redness and yellowness were significantly affected by FIR intensity and drying air 
velocity. Drying at higher FIR intensity yielded a greater colour change than drying at lower FIR intensity. However, 
a uniform colour of mulberry tea dried by combined FIR-HA drying was observed. Greater colour changes were 
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found when higher FIR intensities were applied. This could be explained that high FIR intensity induces more heat 
conversion inside the products than lower intensity.  
 

Summary 
This present study has shown that combined FIR-HA drying was a potential method for mulberry leaf 

drying, providing shorter drying time and uniform colour. The optimum conditions in combined FIR-HA drying of 
mulberry leaf was that infrared radiative intensity of 4 kW/m2 combined with hot-air temperature at 40 °C and hot-
air velocity of 1 m/s. Under these conditions, the quality of mulberry tea was satisfactory. 
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การศึกษาเปรยีบเทียบการเผาไหมหยดน้าํมันเมล็ดมะรุมกับน้ํามันพชือื่นๆ 
A Comparative Study of Moringa Seed Oil and Vegetables Oil Droplet Combustion 

 
คนธมารินทร ดีสรุกุล1  รตันชัย ไพรินทร2 และ ศิริชัย เทพา1 

Deesurakul, K.1, Pairintra, R.2 and Tepa, S.1 
 

Abstract 
 This research investigated Moringa seed oil and vegetables oil droplet combustion. Moringa seed was 

dried at 100 C for 60 min. and it was extracted by using hexane as solution. At this condition it was founded that 
Moringa seed contained 37.27% of oil by dry weight.  Viscosity of Moringa seed oil was 39.20 cSt which higher 
that diesel. While the Cetane index was 57.12 which near diesel standard. The high heating value was 40,352 
kJ/kg or 10.24% lower than diesel. Natural convection mass transfer theory was used in Moringa seed oil droplets 
combustion. The single droplet diameter was varied from 2.5, 5 to 7.5 cm. The other vegetable oil such as corn oil, 
java oil, rubber seed oil, physic nut oil, and palm oil was also used in order to compare with Moringa seed oil in 
this combustion experiment. It was founded that the results agreed fairly well with predicted values. The deviation 
between the results and predicted values was 1.98 to 9.95% when the droplet size was 2.5 cm, and varied from 
0.05 to 11.71%, -0.63 to 5.67% when the droplet size was bigger. The experimental result supports the Moringa 
seed oil can used as alternative fuel for diesel oil, but more further investigations such as engine test is 
recommended. 
Keywords : combustion, moringa oil, mass transfer theory, deviation 

 
บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้เปนการศึกษาการเผาไหมของหยดน้ํามันเมล็ดมะรุมที่ไดจากการสกัดน้ํามันโดยใชเฮกเซนเปนตัวทําละลาย 
จากการอบที่ 100ºC เปนเวลา 60 นาที ซ่ึงสามารถสกัดน้ํามันรอยละ 37.27 ของน้ําหนักแหง โดยคาความหนืดเทากับ 39.20 
cSt ซ่ึงสูงกวาน้ํามันดีเซล คาความรอนสูงเทากับ 40,352 kJ/kg ซ่ึงต่ํากวาน้ํามันดีเซลอยูรอยละ 10.24 และคาดัชนีซีเทน
เทากับ 57.12 ซ่ึงใกลเคียงกับมาตรฐานของน้ํามันดีเซล และนําน้ํามันที่สกัดไดมาทดลองการเผาไหมหยดเชื้อเพลิงเปรียบเทียบ
กับน้ํามันดีเซล และน้ํามันพืชอื่นๆ เชน น้ํามันสบูดํา น้ํามันปาลม น้ํามันขาวโพด น้ํามันยางพารา และน้ํามันสําโรง โดยสราง
แบบจําลองหยดน้ํามันขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.5 5.0  และ 7.5  cm. เปรียบเทียบอัตราการเผาไหมระหวางผลการทดลองกับ
ผลจากการทํานายโดยทฤษฎีการถายเทมวล โดยอาศัยการพาแบบธรรมชาติ ซ่ึงผลการทํานายอัตราการเผาไหมจากสูงไปต่ําได
ดังนี้ คือ น้ํามันดีเซล น้ํามันขาวโพด น้ํามันสําโรง น้ํามันเมล็ดมะรุม น้ํามันยางพารา น้ํามันสบูดํา และน้ํามันปาลม ตามลําดับ 
และผลที่ไดสอดคลองกัน คือ คาคลาดเคลื่อนจากการทํานายโดยทฤษฎีการถายเทมวลอยูรอยละ 1.98 ถึง 9.95 0.05 ถึง 
11.71 และ -0.63 ถึง 5.67 เมื่อหยดน้ํามันมีขนาด 2.5 5.0 และ 7.5 cm.ตามลําดับ สรุปไดวา น้ํามันเมล็ดมะรุมมีอัตราการเผา
ไหมที่เหมาะสมที่จะนํามาเปนเชื้อเพลิงทดแทนน้ํามันดีเซลควรจะมีการศึกษาในเครื่องยนตดีเซลตอไป 
คําสําคัญ : การเผาไหม น้ํามันเมล็ดมะรุม ทฤษฎีการถายเทมวล คาคลาดเคลื่อน 
 

คํานํา 
 น้ํามันเชื้อเพลิงฟอสซิลเปนแหลงพลังงานที่สําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย ปจจุบันที่ราคาน้ํามันมีแนวโนมสูงขึ้น 

จากปริมาณน้ํามันสํารองของโลกเหลือนอยลง อีกทั้งประเทศผูผลิตน้ํามันลดเพดานการผลิตลง ในขณะที่ความตองการสูงขึ้น
อยางตอเนื่อง จึงจําเปนตองมีการหาแหลงพลังงานทดแทน มะรุมเปนพืชชนิดหนึ่งที่ขึ้นอยูในภูมิภาคเขตรอนเปนพืชที่ปลูกงาย 

                                                           
1 สายวิชาเทคโนโลยีพลงังาน คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี บางมด เขตทุงครุ กรุงเทพฯ 10140 
1 Division of Energy Technology, School of Energy,Environmental and Materials, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok 10140 
2 สายวิชาเทคโนโลยีชวีเคมี คณะทรัพยากรชวีภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150  
2 Division of Biochemistry Technology, School of Bioresources and Technology, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok 10150 
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พบทั่วไปในเกือบทุกภูมิภาคของไทย  ในงานวิจัยนี้เห็นความสําคัญของมะรุม จึงนํามาสกัดเพื่อใชในการหาเงื่อนไขที่เหมาะสม
ที่สุด เพื่อทดลองการเผาไหมเชื้อเพลิงแบบหยดเดี่ยวและเปรียบเทียบกับน้ํามันอีก  6  ชนิด คือ น้ํามันดีเซล น้ํามันสบูดํา  น้ํามัน
ยางพารา  น้ํามันสําโรง  น้ํามันปาลม  และน้ํามันขาวโพด  เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพ เคมี และการเผาไหม ซ่ึงทดสอบใน
แบบจําลองที่สรางขึ้นโดยใชทฤษฎีการถายเทมวลโดยการพาแบบธรรมชาติ เพื่อเปรยีบเทียบอัตราการเผาไหม  จากการทํานาย
กับการทดลอง  โดยใชวิธีการของ  Wibulswas และ Jung (1989) ซ่ึงสามารถทํานายอัตราการเผาไหมน้ํามันเชื้อเพลิงไดอยาง
แมนยํา    ซ่ึงถือเปนแนวทางในการศึกษาน้ํามันพืชชนิดใหมเปนพลังงานทดแทนผลิตเปนเมทธิลเอสเทอร เพื่อใชในเครื่องยนต
แทนน้ํามันดีเซลได  
 

อุปกรณและวิธีการ 
 ในการศึกษาครั้งนี้แบงออกเปน 3 สวน คือ สวนแรกเปนการศึกษาการสกัดน้ํามันของเมล็ดมะรุม สวนที่ 2 เปน

การศึกษาการเผาไหมของหยดเชื้อเพลิง  และสวนสุดทายเปนการศึกษาสมบัติของน้ํามันเชื้อเพลิง 
การศึกษาการสกัดน้ํามันของเมล็ดมะรุม 

 โดยนําเมล็ดมะรุม 20 กรัม อบในตูอบที่อุณหภูมิตางๆ ตั้งแต 60 – 100oC เปนเวลา 30 และ 60 นาที โดยเพิ่มขึ้นทุกๆ 
10oC ทิ้งใหเย็นในเดสซิเคเตอร ช่ังน้ําหนักหลังอบ แลวบดดวยเครื่องปน สกัดดวยตัวทําละลายเฮกเซนทิ้งไว 1 วัน นํามาเขา
เครื่องระเหยที่อุณหภูมิ 60-70oC และคํานวณหาเปอรเซ็นตน้ํามันแลวนํามาเปรียบเทียบกัน โดยนํามาวิเคราะหปริมาณและ
ชนิดของกรดไขมันของน้ํามันโดยเตรียมอนุพันธสําหรับแกสโครโมโตกราฟฟ  
การศึกษาการเผาไหมของหยดเชื้อเพลิง  
 

                                               
Figure 1 Schematic of single-droplets combustion apparatus 

 นําน้ํามันปริมาตร 200 ml ใสในบีกเกอรและนําทรงกลมทองเหลืองขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.5 5.0 และ 7.5 cm 
ตามลําดับ โดยที่ขนาดของทรงกลมทองเหลืองที่ใชเปนการกําหนดขนาดของหยดละอองเชื้อเพลิงเฉล่ียในกระบอกสูบใหมี
ขนาดใหญขึ้นเปรียบเสมือนหยดละออง 1 หยด ทําใหสามารถดูพื้นที่ผิวของหยดละอองกับอัตราการระเหย ซ่ึงสามารถวัดคา
อัตราการเผาไหมได โดยยึดติดกับทอสแตนเลส  ดัง Figure 1 เปดวาลวปรับน้ํามันเคลือบผิวทรงกลมเปนชั้นบางๆ แลววัด
อุณหภูมิผิวทรงกลมและน้ํามัน  ใหความรอนโดยใชตะเกียงบุนเซนจนน้ํามันถึงจุดวาบไฟและจุดติดไฟแลวคอยๆ ปรับปริมาณ
น้ํามันจนกระทั่งการเผาไหมอยูในภาวะสม่ําเสมอก็เริ่มบันทึกคาอัตราการเผาไหม แลวนํามาเปรียบเทียบกับอัตราการเผาไหมที่
ไดจากการทํานายโดยใชทฤษฎีการถายเทมวลที่มีการพาแบบธรรมชาติดังสมการที่ 1 และ 2 
ทฤษฎีการถายเทมวล  พัฒนาขึ้นโดย D.B. Spalding โดยใชรูปแบบการไหลเรยโนลดสที่ผิวสัมผัสของระบบ ดังสมการที่ 1    

m "° = g* ln(1+B)             (1) 
เมื่อ        m "° = ฟลักซการถายเทมวล  หนวยเปน kg/(m2.s) 

g*   = ความนําการถายเทมวลที่มีการปรับปรุงแลว  หนวยเปน kg/(m2.s) 
B    = เลขถายเท Spalding    

ดังนั้น  สามารถหาอัตราการเผาไหมของหยดเชื้อเพลิงไดดังสมการที่ 2 
"mdm 2 °° π=                  (2) 

เมื่อ         m ° = อตัราการเผาไหมของหยดเชื้อเพลิง หนวยเปน kg/s 
 d   = เสนผานศูนยกลางของหยดเชื้อเพลิง  หนวยเปน  m 
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การศึกษาสมบัติของน้ํามันเชื้อเพลิง 

 ทดสอบหาสมบัติน้ํามันทางเชื้อเพลิงตามมาตรฐาน ASTM ไดแก ความถวงจําเพาะ (specific gravity) ความ
หนาแนน (density) ความหนืดจลน (kinetic viscosity) จุดเดือด (boiling point) คาทางความรอนสูง (HHV) คาทางความรอน
ต่ํา (LHV)  คาดัชนีซีเทน (CCI)  เปนตน 

 
ผลและวิจารณ 

 เมล็ดมะรุมที่อบแหงที่ 100oC เปนเวลา 60 นาที ไดปริมาณน้ํามันสูงรอยละ 37.27 ของน้ําหนักแหง  ซ่ึงมีกรดโอเลอิค
รอยละ 75.8 กรดไขมันอิ่มตัวต่ํารอยละ 18.79 และคาไอโอดีนเทากับ 68.47 ซ่ึงต่ํามาก เมื่อเปรียบเทียบกับน้ํามันสบูดําที่มีกรด
ไขมันไมอิ่มตัวรอยละ 21 กรดไขมันอิ่มตัวรอยละ 78.7 มีคาไอโอดีน 97.1 ซ่ึงต่ํากวา 120 ถือเปนน้ํามันไมชักแหง จึงเหมาะสมที่
จะนํามาผลิตเปนน้ํามนัเชื้อเพลิง (Table 1) 

 
Table 1 Fatty acid composition of Moringa Seed Oil by oven at 100°C for 60 min. 

Fatty Acid Composition  
              (%)   

C14:0 
0.14 

C16:0 
6.04 

C16:1 
1.12 

C18:0 
4.28 

C18:1 
75.8 

C18:2 
0.78 

C20:0 
2.88 

C20:1 
2.24 

C22:0 
5.45 

Iodine Value 68.47 
Saponification 185.56    

 
Table 2 Physical Properties of the fuel oil. 

Physical Properties ดีเซล เมล็ดมะรุม สบูดํา ปาลม ขาวโพด ยางพารา สําโรง 
Specific Gravity @ 15˚C, kg/m3 0.837 0.911 0.929 0.903 0.921 0.919 0.918 

Density @ 15˚C, kg/m3 0.828 0.911 0.929 0.903 0.921 0.919 0.918 
Kinematic viscosity @ 38˚C, mm2/s 3.30 39.20 27.06 29.07 33.80 33.03 43.89 

CCI 55 57.12 48.94 59.39 49.23 42.57 53.28 
Tbp, ˚C 273 287 288 291 287 290 289 

HHV, kJ/kg 44,957 40,352 39,364 39,466 40,674 40,020 40,205 
LHV, kJ/kg 42,200 37,688 36,747 36,814 37,993 37,401 37,546 

นํ้าหนักโมเลกุล 170 859.13 815.33 798.01 833.37 872.25 828.79 
 
 สําหรับผลการศึกษาสมบัติของน้ํามันเชื้อเพลิง Table 2 พบวา น้ํามันเม็ดมะรุมมีคาความหนืดเทากับ 39.20 cSt ซ่ึง

สูงกวาน้ํามันดีเซล คาความรอนสูงเทากับ 40,352 kJ/kg ซ่ึงต่ํากวาน้ํามันดีเซลอยูรอยละ 10.24 และคาดัชนีซีเทนเทากับ 
57.12 ซ่ึงใกลเคียงกับมาตรฐานของน้ํามันดีเซล สําหรับอัตราการเผาไหมจากการทํานายและการทดลองมีคาสอดคลองกัน ดัง 
Table 3 คือ มีคาคลาดเคลื่อนจากการทํานายโดยทฤษฎีการถายเทมวลอยูรอยละ 1.98 ถึง 9.95 0.05 ถึง 11.71 และ -0.63 ถึง 
5.67 ขนาดหยดน้ํามัน 2.5 5.0 และ 7.5 cm. ตามลําดับ  

 ความแตกตางของคาคลาดเคลื่อนระหวางอัตราการเผาไหมจากการทดลองกับผลการทํานาย เนื่องจากไมทราบคา
ทางฟสิกสที่แนนอนของเลขชมิดทไอน้ําในอากาศ และจากการปรับอัตราการไหลของหยดน้ํามันขณะทําการทดลอง จะเห็นได
วาน้ํามันดีเซลมีอัตราเผาไหมสูงมากหากเปรียบเทียบกับน้ํามันพืชทุกชนิด  เนื่องจากน้ํามันพืชมีความหนืด  จุดเดือด  และมวล
โมเลกุลสูงกวาน้ํามันดีเซลมาก สงผลใหอัตราการเผาไหมของเชื้อเพลิงลดลง  
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Table 3 Comparative between the results and predicted values of fuel oil. 
เชื้อเพลิง เสนผานศูนยกลาง อัตราการเผาไหม อัตราการเผาไหม % Error 

0.025 0.040 0.041 1.98 
0.050 0.130 0.131 0.54 

ดีเซล 

0.075 0.261 0.259 -0.63 
0.025 0.020 0.022 9.17 
0.050 0.064 0.067 5.18 

เมล็ดมะรุม 

0.075 0.132 0.128 -3.09 
0.025 0.019 0.021 8.89 
0.050 0.064 0.066 4.29 

สบูดํา 

0.075 0.128 0.132 -3.22 
0.025 0.016 0.018 7.62 
0.050 0.054 0.060 11.71 

ปาลม 

0.075 0.108 0.114 5.27 
0.025 0.020 0.022 9.95 
0.050 0.066 0.069 4.28 

ขาวโพด 

0.075 0.134 0.141 5.67 
0.025 0.020 0.022 9.53 
0.050 0.065 0.068 4.11 

ยางพารา 

0.075 0.130 0.138 5.92 
0.025 0.020 0.022 7.57 
0.050 0.066 0.069 4.12 

สําโรง 

0.075 0.133 0.139 4.86 
  

สรุป 
การศึกษาการสกัดน้ํามันเมล็ดมะรุม พบวา เงื่อนไขการอบที่เหมาะสม คือ 100ºC เปนเวลา 60 นาที ซ่ึงไดปริมาณ

น้ํามันสูงถึงรอยละ 37.27 ของน้ําหนักแหง  และผลการทํานายอัตราการเผาไหมจากสูงไปตํ่าไดดังนี้ คือ น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ขาวโพด น้ํามันสําโรง น้ํามันมะรุม น้ํามันยางพารา น้ํามันสบูดํา และน้ํามันปาลม ตามลําดับ และผลการทดลองที่ไดสอดคลอง
กัน คือ คาคลาดเคลื่อนจากการทํานายโดยทฤษฎีการถายเทมวลอยูรอยละ 1.98 ถึง 9.95 0.05 ถึง 11.71  และ  -0.63 ถึง 5.67 
เมื่อหยดน้ํามันมีขนาด 2.5 5.0 และ 7.5 cm ตามลําดับ จากการทดลองสรุปไดวา น้ํามันมะรุมมีอัตราการเผาไหมที่เหมาะสมที่
จะนํามาเปนเชื้อเพลิงทดแทนน้ํามันดีเซล และควรจะมีการศึกษาในเครื่องยนตดีเซลตอไป แตมีขอจํากัดทางดานปริมาณและ
ผลผลิตจากผลการทดลองแสดงใหเห็นวา ทฤษฎีการถายเทมวลสามารถนํามาทํานายอัตราการเผาไหมของน้ํามันพืชไดอยางดี 
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Abstract 

Insect population control using the sterile insect techniques (SIT) can be implemented more effectively 
by the release of only radiation-induced sterile males. In an attempt to develop a genetic-sexing strain of 
Bactrocera correcta (Bezzi), adult males were irradiated to firstly identify physiological mutants. A fruit fly strain 
exhibiting short larval stage and another with long larval stage were isolated. The former strain had the shortest 
larval stage shorter than the normal laboratory strain by a day, while the latter strain had the shortest larval stage 
longer than the normal strain by a day. An, additional gamma radiation was applied in order to induce a 
chromosomal translocation that would link the shorter larval stage with maleness. 11 families that yielded a 
statistically high male:female ratio (p<0.05) among individuals with a short larval stage in the second filial 
generation were identified 4 families were also  found with a statistically high female:male ratio (p<0.05). These 
families could provide materials for the development of B. correcta strains with a bias toward a statistically higher 
number of adult males for use in an SIT program. 
Keywords : Bactrocera correcta (Bezzi), sterile insect technique (SIT), genetic-sexing strain, gamma radiation 
 

บทคัดยอ 
เนื่องจากการควบคุมและกําจัดแมลงวันผลไมดวยเทคนิคการใชแมลงที่เปนหมัน (Sterile Insect Technique หรือ 

SIT) สามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยการปลอยดักแดแมลงฉายรังสีเพศผูแตเพียงเพศเดียว จึงทําการฉายรังสี
แกมมาแมลงวันผลไม Bactrocera correcta (Bezzi) เพื่อพัฒนาแมลงวันผลไมสายพันธุเพศผู โดยในเบื้องตนไดคัดเลือกสาย
พันธุแมลงวันผลไมสายพันธุระยะหนอนสั้น และสายพันธุระยะหนอนยาว พบวาสายพันธุระยะหนอนสั้นมีระยะหนอนที่ส้ันที่สุด
ส้ันกวาสายพันธุปกติ 1 วัน และสายพันธุระยะหนอนยาวมีระยะหนอนที่ส้ันที่สุดยาวกวาสายพันธุปกติ 1 วัน จากนั้นจึงฉายรังสี
แกมมาแมลงวันผลไมสายพันธุระยะหนอนสั้นที่ได เพื่อกระตุนใหเกิดการเชื่อมตอระหวางสวนของโครโมโซมที่กอใหเกิด
ลักษณะระยะหนอนสั้น กับโครโมโซมที่ควบคุมลักษณะเพศผู และคัดเลือกไดเชื้อพันธุกรรมที่ใหสัดสวนเพศผูสูง (p<0.05) ใน
กลุมหนอนที่มีระยะหนอนสั้นในรุนหลานหลังการผสมพันธุกับหนอนปกติ จํานวน 11 สายพันธุ นอกจากนี้ยังคัดเลือกไดเชื้อ
พันธุกรรมที่ใหสัดสวนเพศเมียระยะหนอนสั้นสูง (p<0.05) ในรุนหลาน จํานวน 4 สายพันธุ ซ่ึงจะสามารถนํามาพัฒนาตอยอด
เพื่อเพิ่มสัดสวนแมลงเพศผูในการเพาะเลี้ยงแมลงวันผลไม เพื่อการควบคุมและกําจัดดวยเทคนิคการใชแมลงที่เปนหมัน 
คําสําคัญ : Bactrocera correcta (Bezzi)  เทคนิคการใชแมลงที่เปนหมัน (SIT)  แมลงวันผลไมสายพันธุเพศผู  รังสีแกมมา 

 
คํานํา 

แมลงวันผลไมเปนศัตรูสําคัญของผลไมเกือบทุกชนิดในประเทศไทย รวมถึงผลไมที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ เชน
มะมวง ชมพู นอยหนา ฝร่ัง พุทรา กระทอน การควบคุมกําจัดโดยวิธีการใชสารเคมีกําจัดแมลงนั้น นอกจากจะกอใหเกิดพิษ
ตกคางในผลไม เปนอันตรายตอผูบริโภคและเกษตกรแลว ยังเกิดพิษตกคางในสภาพแวดลอมดวย การควบคุมแมลงวันผลไม

                                                           
1สถาบันเทคโนโลยีนวิเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) 16 ถ.วิภาวดรัีงสิต ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900 
1 Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization) 16 Vibhavadi Rangsit Road, Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900. 
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โดยเทคนิคการใชแมลงที่เปนหมัน (SIT) เปนวิธีการกําจัดศัตรูพืชแบบเจาะจงชนิดของแมลง และเปนมิตรกับสภาพแวดลอม 
การปลอยแมลงทั้งเพศผูและเพศเมีย ที่เปนหมันจากการฉายรังสีแกมมาไปในธรรมชาติ เปนวิธีที่ดําเนินการอยูปจจุบันใน
ประเทศไทย ซ่ึงแมลงเปนหมันที่ปลอยออกไปอาจผสมพันธุกันเอง ทําใหเสียโอกาสที่แตละเพศจะไดผสมพันธุกับแมลงใน
ธรรมชาติ การปลอยเฉพาะแมลงเพศผูที่เปนหมันเพียงเพศเดียว จึงเปนที่ตองการอยางยิ่ง การประยุกตใชสายพันธุแมลงเพื่อ
การแยกเพศกอนเปนตัวเต็มวัย เปนวิธีหนึ่งที่จะชวยใหสามารถเลือกปลอยเฉพาะแมลงเพศผู ชวยลดคาใชจายในการผลิต
แมลง และเพิ่มประสิทธิภาพของ SIT (สุชาดา และกนกพร, 2550) งานทดลองมีวัตถุประสงคเพื่อคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ
แมลงเพื่อการแยกเพศกอนเปนตัวเต็มวัยโดยอาศัยความแตกตางของการเจริญในระยะหนอน ซ่ึงไดจากการชักนําใหเกิดการ
กลายพันธุดวยรังสี 
 

อุปกรณและวิธีการ  
แมลงและการเพาะเลี้ยง 

B. correcta (Bezzi) ไดจากการเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันผลไมจากสวนผลไมที่มีแมลงวันผลไมเขาทําลาย โดย
เพาะเลี้ยงโคโลนีในหองปฏิบัติการ ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ ประมาณสามป การเพาะเลี้ยงใชวิธีการของมานนท 
(2531) และการประเมินคุณภาพแมลงใชวิธีการของ FAO, IAEA, USDA (2003) โดยทําการทดลอง 4 ซํ้า 
การคัดเลือกสายพันธุกลายระยะหนอนสั้นและสายพันธุกลายระยะหนอนยาว 

นําแมลงตัวเต็มวัยเพศผูไปฉายรังสีจากโคบอลต 60 (เครื่องฉายรังสี Gammacell-220, MDS Nordion, แคนาดา) ที่
ปริมาณรังสี 20 เกรย (อัตราปริมาณรังสี 0.39 เกรย/วินาที) แลวนํามาผสมพันธุกับแมลงตัวเต็มวัยเพศเมียที่ไมไดฉายรังสี 
เพาะเลี้ยงลูกผสมชั่วที่ 1 ใหผสมพันธุกันในโคโลนี เมื่อไดไขลูกผสมชั่วที่ 2 คัดเลือกไวเฉพาะหนอนที่กระโดดออกจากอาหาร
เทียมเพื่อเขาดักแดในวันแรก (ระยะหนอนสั้น) และหนอนที่กระโดดในวันที่ 4 (ระยะหนอนยาว) แยกเลี้ยงตางหากจากกัน ในชั่ว
ถัดไป สําหรับโคโลนีระยะหนอนสั้นจะคัดไวเฉพาะหนอนที่กระโดดวันแรก สําหรับโคโลนีระยะหนอนยาวจะคัดไวเฉพาะหนอนที่
กระโดดวันที่ 4 ทําการคัดเลือกเชนนี้ตอไปในทุกๆ ช่ัว จนถึงชั่วที่ 7 
การคัดเลือกสายพันธุเพศผูระยะหนอนสั้น 

ออกแบบการทดลองเพื่อคัดเลือกการแลกเปลี่ยนชิ้นโครโมโซมระหวางโครโมโซม Y และออโตโซม (Figure 1) โดยนํา
แมลงตัวเต็มวัยเพศผูจากสายพันธุระยะหนอนสั้นในชั่วที่ 8 ไปฉายรังสีเชนเดียวกับขางตน แลวนํามาผสมพันธุกับแมลงตัวเต็ม
วัยเพศเมียปกติที่ไมไดฉายรังสี เมื่อไดลูกผสมชั่วที่ 1 คัดเลือกไวเฉพาะหนอนที่กระโดดวันแรก เมื่อเจริญเปนตัวเต็มวัยจึงนํา
แมลงเพศผูที่ได 1 ตัวเพาะเลี้ยงรวมกับแมลงตัวเต็มวัยเพศเมียระยะหนอนสั้นที่ไมไดฉายรังสี จํานวน 5 ตัว ตั้งกรงแมลงเชนนี้
ทั้งหมด 2 ซํ้าๆ ละ 50 กรง เมื่อไดไขลูกผสมชั่วที่ 2 คัดเลือกไวเฉพาะหนอนที่กระโดดในวันแรก เมื่อเจริญเปนตัวเต็มวัย ทําการ
นับจํานวนตัวผูและตัวเมียที่ไดทั้งหมด คัดเลือกไวเฉพาะโคโลนีที่มีจํานวนตัวผูมากกวาตัวเมียอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) แลวนําตัวผูจากโคโลนีนั้นไปเพาะเลี้ยงรวมกับแมลงตัวเต็มวัยเพศเมียระยะหนอนสั้นที่ไมไดฉายรังสีอีก เมื่อได
ลูกผสมชั่วรุนถัดไป ทําการคัดเลือกอีกครั้ง จากนั้นจึงเพาะเลี้ยงไวเปนสายพันธุเพื่อการแยกเพศกอนเปนตัวเต็มวัย  

 
ผลและวิจารณ 

การคัดเลือกสายพันธุระยะหนอนสั้นและสายพันธุระยะหนอนยาว 
เมื่อทําการคัดเลือกสายพันธุระยะหนอนสั้นและสายพันธุระยะหนอนยาว จากการผสมพันธุระหวางแมลงเพศผูที่ผาน

การฉายรังสีกับแมลงเพศเมียที่ไมไดฉายรังสี ตั้งแตช่ัวที่ 2 ถึงชั่วที่ 7 พบวาสายพันธุระยะหนอนสั้นมีระยะหนอนที่ส้ันที่สุดส้ัน
กวาสายพันธุปกติ 1 วัน และสายพันธุระยะหนอนยาวมีระยะหนอนที่ส้ันที่สุดยาวกวาสายพันธุปกติ 1 วัน เมื่อหยุดการคัดเลือก
โดยทําการเก็บหนอนรวมเปนเวลา 5 วันนับตั้งแตวันที่หนอนกระโดดออกจากอาหารเทียมในวันแรกของแตละสายพันธุ พบวา
ทั้งสองสายพันธุยังคงความแตกตางจากสายพันธุปกติไวไดในชั่วที่ 8 แสดงวาลักษณะทั้งสองที่คัดเลือกไวสามารถถายทอดได
ทางพันธุกรรม เมื่อทําการประเมินคุณภาพของสายพันธุ (Table 1) พบวาสายพันธุระยะหนอนสั้นมีเปอรเซนตไขฟก น้ําหนัก
ดักแด ปริมาตรดักแด เปอรเซนตการออกเปนตัวเต็มวัย และความสามารถในการบิน ไมแตกตางจากสายพันธุปกติ สวนสาย
พันธุระยะหนอนยาวมีน้ําหนักดักแดโดยเฉลี่ยสูงกวาสายพันธุปกติอยางมีนัยสําคัญ แตมีเปอรเซนตไขฟก และเปอรเซนตการ
ออกเปนตัวเต็มวัย ต่ํากวาสายพันธุปกติอยางมีนัยสําคัญ ซ่ึงอาจเปนอุปสรรคตอการเพาะเลี้ยงในปริมาณมากเพื่อ SIT จึงนํา
เฉพาะสายพันธุระยะหนอนสั้นมาพัฒนาตอเพื่อใหไดสายพันธุเพื่อการแยกเพศกอนเปนตัวเต็มวัย 
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การคัดเลือกสายพันธุเพศผูระยะหนอนสั้น 

เมื่อนําตัวเต็มวัยเพศผู ระยะหนอนสั้น ไปฉายรังสี แลวทําการผสมพันธุและคัดเลือก พบวาไดสายพันธุที่ใหจํานวนตัว
เต็มวัยเพศผูสูงกวาเพศเมียอยางมีนัยสําคัญจํานวนรวมทั้งหมด 11 สายพันธุ โดยใหสัดสวนเพศผูสูงกวาเพศเมียประมาณ 
1.47 – 2.31 เทา (Table 2) และพบสายพันธุที่ใหจํานวนตัวเต็มวัยเพศเมียสูงกวาเพศผูอยางมีนัยสําคัญจํานวนรวมทั้งหมด 4 
สายพันธุ โดยใหสัดสวนเพศเมียสูงกวาเพศผูประมาณ 1.49 – 3.60 เทา (Table 3) จากการประเมินคุณภาพสายพันธุระยะ
หนอนสั้นที่ผานการฉายรังสี พบวามีเปอรเซนตไขฟก และน้ําหนักดักแด ต่ํากวาสายพันธุปกติอยางมนีัยสําคัญ (Table 1)  
 

สรุป 
ระยะหนอนสั้นเปนส่ิงที่งายตอการนําไปประยุกตใชเพื่อการแยกเพศกอนเปนตัวเต็มวัย เพราะโดยธรรมชาติหนอนที่

พรอมจะเขาดักแดจะกระโดดออกจากอาหารเทียมเองโดยที่ผูผลิตแมลงไมจําเปนตองทําการคัดแยกใดๆ จากการทดลองพบวา
รังสีแกมมาสามารถชักนําใหเกิดการกลายพันธุทั้งลักษณะระยะหนอนสั้นและระยะหนอนยาว แตเนื่องจากสายพันธุระยะ
หนอนสั้นมีลักษณะทางการเจริญไมแตกตางจากสายพันธุปกติ จึงนํามาพัฒนาตอโดยใชรังสีชักนําใหเกิดการกลายที่ทําให
สัดสวนระหวางเพศผูและเพศเมียเปล่ียนแปลงไป ถึงแมการคัดเลือกพันธุจะมุงเนนเฉพาะสายพันธุที่ใหสัดสวนเพศผูสูงกวาเพศ
เมีย โดยไดสายพันธุที่ใหสัดสวนสูงสุดประมาณ 2.31 เทา ยังพบวาสามารถคัดเลือกสายพันธุที่ใหสัดสวนเพศเมียสูงกวาเพศผู
ไดดวย โดยใหสัดสวนสูงสุดประมาณ 3.60 เทา ซ่ึงหากนําไปใชกับการควบคุมแมลงดวย SIT นาจะสามารถลดปญหาการผสม
พันธุกันเองระหวางแมลงที่เปนหมันไดในระดับหนึ่ง  
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Figure 1 Diagram of the mating scheme utilized to isolate mutant strains with males exhibiting short larval stage.  
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Table 1 Quality of the normal laboratory strain and the mutant strains of B. correcta (Bezzi). 
Quality factor Normal strain Strain with short 

larval stage 
Strain with long 

larval stage 
Strain with short 

larval stage, 
irradiated 

Egg hatch (%) 90 87 78* 83* 
100-pupa weight (g) 0.91 0.92 0.96* 0.84* 

10ml pupa count (pupa) 510.75 513.75 516.00 513.75 
Adult eclosion (%) 96.00 95.25 85.00* 95.00 
Flying adults (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 

*Statistically significant (p<0.05) from the means of the normal laboratory strain. 
 
Table 2 Adult males and females with short larval stage from mutant strains showing a higher male:female ratio. 

Strain Number of males Number of females Male:female ratio p-value 
16/1/1 55 29 1.90 0.0045 
18/1/1 78 53 1.47 0.0289 
21/1/1 48 29 1.66 0.0305 
17/2/1 30 13 2.31 0.0095 
42/2/1 38 19 2.00 0.0118 
11/1/2 62 41 1.51 0.0385 
21/1/2 28 13 2.15 0.0192 
41/1/2 64 43 1.49 0.0423 
48/1/2 48 24 2.00 0.0046 
3/2/2 54 35 1.54 0.0441 

25/2/2 52 32 1.63 0.0291 
 
Table 3 Adult males and females with short larval stage from mutant strains showing a higher female:male ratio. 

Strain Number of males Number of females Female:male ratio p-value 

13/1/1 7 20 2.86 0.0123 
35/2/1/1 61 91 1.49 0.0149 
50/1/2 5 18 3.60 0.0067 
6/1/2 33 67 2.03 0.0006 
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การพัฒนากรงแมลงขนาดใหญสําหรับเลีย้งแมลงวันผลไมชนดิ Bactrocera dorsalis (Hendel) 
Development of large cages for mass rearing of fruit fly, Bactrocera dorsalis (Hendel) 
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Kongratarpon, T.1 Tannarin, T.1 Vongcheeree, S.1 Limophasmanee, W.1 Segsarnviriya, S.1 Sudatis, B.1 and Pransopon, P.1 
 

Abstract 
The optimal rearing density of Fruit fly, Bactrocera dorsalis (Hendel) in cages for mass rearing was 

studied. The experiment was performed in a 3x4 factorial with a completely randomized design with 3 replications. 
Two factors were investigated, which included cage size and number of flies in cage. High cage A (50x75x150 
cm.), cubic cage B (75x75x95 cm.) and cubic cage C (75x75x95 cm.) were used. Each cage received 68,000 
81,000 95,000 or 108,000 adult fruit flies. All treatments were maintained at 25+1 oC, 70 % RH and under 
fluorescent lights (470 lux). Eggs were collected at 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 and 25 days. The volume and 
percentage of egg hatchability were measured. Results showed that the volume of eggs from cubic cage C was 
significantly higher compared to the other treatments. Cubic cage C also resulted in a high percentage of egg 
hatchability. The result confirmed that optimal cage for mass rearing of insects. 
Keywords : fruit fly, Bactrocera dorsalis (Hendel), cages 

 
บทคัดยอ 

การศึกษาความหนาแนนของแมลงวันผลไมชนิด Bactrocera dorsalis (Hendel) ที่เหมาะสมกับกรงที่พัฒนาขึ้นโดย
วางแผนการทดลองแบบ 3x4 แฟคทอเรียลใน Completely Randomized Design จํานวน 3 ซํ้า โดยศึกษาอิทธิพลของปจจัย 2 
ปจจัย คือ ปจจัยที่ 1 กรงเลี้ยงตัวเต็มวัย 3 แบบ ไดแก กรงทรงสูง A (50x75x150 ซม.) กรงทรงลูกบาศก B (75x75x95 ซม.) 
และกรงทรงลูกบาศก C (75x75x95 ซม.) และปจจัยที่ 2 คือ จํานวนตัวเต็มวัย 4 จํานวนไดแก 68,000 81,000 95,000 และ 
108,000 ตัว ทําการทดลองในหองควบคุมอุณหภูมิ 25+1 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพันธ 70 เปอรเซ็นต ความเขมแสง 470 
ลักซ  เก็บไขเมื่อตัวเต็มวัยอายุ 11 13 15 17 19 21 23 และ 25 วัน วัดปริมาตรและตรวจสอบเปอรเซ็นตไขฟก ผลการทดลอง
พบวา กรงทรงลูกบาศก C ที่บรรจุตัวเต็มวัย 81,000 ตัว ใหปริมาตรไขสูงสุด 403.17 มล. มีความแตกตางทางสถิติอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% และมีเปอรเซ็นตไขฟกสูง เหมาะสมในการนํามาใชผลิตไขในระบบการเพาะเลี้ยงแมลงวัน
ผลไมใหไดปริมาณมาก 
คําสําคัญ : แมลงวันผลไม Bactrocera dorsalis (Hendel) กรง 

 
คํานํา 

 โรงงานผลิตแมลงวันผลไมที่เปนหมันดวยรังสี มีเปาหมายในการผลิตแมลงจํานวน 20-50 ลานตัวตอสัปดาห เพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมของโครงการควบคุมแมลงวันผลไมแบบพื้นที่กวางโดยเทคนิคการใชแมลงที่เปนหมันรวมกับวิธีการอื่น การ
วางระบบการผลิตและการพัฒนาอุปกรณการผลิตที่เหมาะสมเปนหัวใจที่สําคัญในการผลิตแมลงใหไดตามเปาหมาย ไดแมลง
ที่มีคุณภาพ และมีความสามารถในการผสมพันธุสูงแขงขันกับแมลงในธรรมชาติได ขั้นตอนแรกที่มีความสําคัญในการผลิต
แมลงที่เปนหมันคือการผลิตไข การพัฒนากรงเลี้ยงตัวเต็มวัยขนาดใหญ 3 รูปแบบที่มีปริมาตรแตกตางกันโดยดัดแปลงมาจาก
กรงตนแบบที่ใชเปนกรงพอแมพันธุในชวงป 2528-2533 (มานนท, 2531) และไดทําการทดสอบการเลี้ยงแมลงพอแมพันธุใน
กรงที่พัฒนาขึ้นเพื่อคัดเลือกกรงที่เหมาะสมกับปริมาณแมลง และเปนกรงที่ชวยสงเสริมใหตัวเต็มวัยพอแมพันธุมีความแข็งแรง 
มีอัตราการตายต่ํา มีพฤติกรรมใกลเคียงกบัแมลงในธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งตองมีพฤติกรรมในการผสมพันธุและถายทอด
สเปอรม ซ่ึงจะชวยใหแมลงผลิตไขไดมากและไขมีเปอรเซ็นตฟกสูง นอกจากนั้นยังตองคํานึงถึงความสะดวกในการนําไปใช
ปฏิบัติงาน เชน การวางไข เก็บไข การใหอาหารตัวเต็มวัย การขนยาย การทําความสะอาด ความแข็งแรงของกรง รวมทั้งตนทุน

                                                           
1สถาบันเทคโนโลยีนวิเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) ถนนวิภาวี เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 
1 Thailand Institute of Nuclear Technology, Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 
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ในการผลิตกรง การทดลองนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความหนาแนนของตัวเต็มวัยแมลงวันผลไมที่เหมาะสมในกรงเลี้ยงแมลง
ทั้ง 3 แบบ 
 

อุปกรณและวิธีการ 
กรงที่ใชทดลองมี 3 แบบ คือ  

แบบที่ 1 กรงแบบทรงสูง (A) ขนาด 50x75x150 ซม. ผนังกรงดานบน ดานหนา ดานหลังและดานขาง บุดวยลวด
ตาขายอลูมิเนียมเบอร 16x18 mesh ผนังกรงดานขางมีประตูโครงอลูมิเนียมขนาด 140x65 ซม. บุดวยลวดตาขายอลูมิเนียม
เบอร 16x18 mesh สําหรับเปดทําความสะอาดภายในกรงได สวนดานหนากรงบุดวยแผนพลาสติกใสหนา 4 มม. ซอนทับอีก
ช้ันหนึ่ง แลวเจาะชองสําหรับใสทอวางไขเสนผาศูนยกลางขนาด 5 ซม. จํานวน 8 ชอง (สองแถวตามแนวตั้ง แถวละ 4 ชอง) 
และชองสําหรับใสทอน้ําภายในกรงที่ความสูงจากพื้นกรง 50 และ 100 ซม. ดานลางกรงปูพื้นดวยแผนพลาสติกหนา 4 มม. มี
ช้ันสําหรับวางถาดอาหารตัวเต็มวัย 2 ตําแหนง ที่ความสูงจากพื้นกรงประมาณ 50 และ 100 ซม. ตามลําดับ มีตาขายพลาสติก
เบอร 2x3 mesh กวาง 65x90 ซม. จํานวน 2 แผน แขวนไวเพื่อใหแมลงเกาะอาศัยโดยแขวนหางจากผนังกรงประมาณ 20 ซม. 
ระหวางแผนหางกันประมาณ 15 ซม. ดานลางติดลอเล่ือนขนาด 4.5 ซม. 

แบบที่ 2 กรงแบบทรงลูกบาศก (B) ขนาด 75x75x95 ซม. ผนังกรงดานบน ดานหนา ดานหลังและดานขาง บุดวย
ลวดตาขายอลูมิเนียมเบอร 16x18 mesh ผนังกรงดานขางมีประตูโครงอลูมิเนียมขนาด 65x85 ซม. บุดวยลวดตาขาย
อลูมิเนียมเบอร 16x18 mesh สําหรับเปดทําความสะอาดภายในกรงได สวนดานหนากรงบุดวยแผนพลาสติกใสหนา 4 มม. 
ซอนทับอีกชั้นหนึ่ง แลวเจาะชองสําหรับใสทอวางไขเสนผาศูนยกลางขนาด 5 ซม. จํานวน 9 ชอง (สามแถวตามแนวตั้ง แถวละ 
3 ชอง) มีช้ันสําหรับวางถาดอาหารของตัวเต็มวัยบริเวณกลางกรงสูงจากพื้นกรงประมาณ 50 ซม. มีตาขายพลาสติกเบอร 2x3 
mesh ขนาด 65x90 ซม. จํานวน 2 แผน สําหรับใหแมลงเกาะอาศัยโดยแขวนหางจากผนังกรง 25 ซม. ระยะหางระหวางแผน 
25 ซม. ดานลางติดลอเล่ือนขนาด 4.5 ซม. 
  แบบที่ 3 กรงแบบทรงลูกบาศก (C) ลักษณะคลายกรงแบบ B แตใชมานที่เปนแผนยาวขนาด 10x65 ซม. ทําจาก
วัสดุผิวหยาบพับก่ึงกลางเปนรูปตัว V  แลวนํามารอยซอนกันจํานวน 10 ช้ัน แตละชั้นหางกัน 5 ซม. จํานวน 2 ชุด  สําหรับให
แมลงเกาะอาศัยและเปนที่ผสมพันธุของแมลง (วิวัฒน และมานนท, 2543) แทนตาขายพลาสติก วางแผนการทดลองแบบ 3x4 
แฟคทอเรียลใน Completely Randomized Design จํานวน 3 ซํ้า ประกอบดวย 2 ปจจัยคือ กรงเลี้ยงตวัเต็มวัย 3 แบบ ไดแก 
กรงแบบทรงสูง (A) กรงแบบทรงลูกบาศก (B) และแบบทรงลูกบาศก (C) ปจจัยที่ 2 คือ จํานวนตัวเต็มวัย 4 จํานวน ไดแก 
68,000 81,000 95,000 และ 108,000 ตัว ใสในแตละกรงทําการทดลองภายในหองควบคุมอุณหภูมิ 25+1 องศาเซลเซียส 
ความชื้นสัมพัทธ 60-70 เปอรเซ็นต ความเขมแสง 470 ลักซ เมื่อตัวเต็มวัยอายุประมาณ 10 วัน จึงเริ่มเก็บไขแมลงวันเวนวันจน
ตัวเต็มวัยมีอายุประมาณ 26 วัน จึงหยุดเก็บไข ทําการวัดปริมาตร และหาเปอรเซ็นตการฟกของไขกรงละ 4 ซํ้า วิเคราะหขอมูล
ดวย Analysis of variance (ANOVA) เปรียบเทียบคาเฉล่ียดวย Duncan’s multiple range test (DMRT) โดยใชโปรแกรม 
SPSS 10.0 for windows 
 

ผลและวิจารณ 
ปริมาตรไขที่ไดจากกรงแบบทรงสูง A มีนอยกวากรงแบบทรงลูกบาศก B และกรงแบบทรงลูกบาศก C ดังแสดงใน 

Table 1 โดยวัดปริมาตรได 283.98 มล. ซ่ึงมีความแตกตางกันทางสถิติกับกรงแบบลูกทรงบาศก B และกรงแบบทรงลูกบาศก 
C ที่วัดปริมาตรไขได 351.92 และ 359.38 มล. ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องจากกรงแบบทรงสูง A (ดานบนกรงกวาง 55 ซม. ยาว 75 
ซม. คิดเปนพื้นที่เทากับ 4,125 ตร.ซม.) มีลักษณะสูงและแคบ  ตัวเต็มวัยของแมลงวันผลไมซ่ึงมีพฤติกรรมตอบสนองตอแสงจะ
มาเกาะบริเวณดานบนและกลางกรงมาก ทําใหแมลงแยงที่อาศัยกัน  แมลงมีความเครียดมาก สงผลใหแมลงผลิตไขไดนอย
และมีอายุส้ันลง เมื่อเทียบกับกรงแบบทรงลูกบาศก B และ C (ดานบนกรงกวาง 75 ซม. ยาว 75 ซม. คิดเปนพื้นที่เทากับ 
5,625 ตร.ซม.) ที่แมลงกระจายตัวสม่ําเสมอทั่วทั้งกรง เพราะแสงสวางสามารถสองทั่วถึง จึงสามารถผลิตไขมากกวากรงแบบ
ทรงสูง A ปริมาตรไขที่ไดจากกรงที่มีตัวเต็มวัยจํานวน 68,000 81,000 95,000 และ 108,000 ตัว จากตารางที่ 2 พบวา ไมมี
ความแตกตางทางสถิติ โดยกรงที่มีตัวเต็มวัย 81,000 ตัว สามารถเก็บไขไดมากกวากรงชนิดอื่น คือ 349.72 มล. รองลงมาคือ
กรงที่มีตัวเต็มวัย 68,000 108,000 และ 95,000 ตัว โดยเก็บไขได 331.76 327.97 และ 317.06 มล. ตามลําดับ  เมื่อ
เปรียบเทียบปริมาตรไขจากกรงตนแบบขนาด 100x61x144 ซม. ที่มีตัวเต็มวัย 76,000 ตัว เก็บไข 9 ครั้ง เก็บไขได 314.0 มล. 
(มานนท, 2537) พบวามีปริมาตรนอยกวาไขที่เก็บไดจากกรงทรงลูกบาศกที่พัฒนาขึ้น จากการตรวจเปอรเซ็นตไขฟกที่ไดจาก
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กรงทั้ง 3 แบบ ดังแสดงใน Table 2 พบวา กรงแบบทรงลูกบาศก C มีเปอรเซ็นตไขฟกสูงสุด รองลงมาคือกรงแบบทรงสูง A และ
กรงแบบทรงลูกบาศก B คือมีคารอยละ 72.81 70.46 และ 67.86 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกันทางสถิติพบวาเปอรเซ็นตไข
ฟกของกรงแบบทรงลูกบาศก C ไมมีความแตกตางกันทางสถิติกับกรงแบบทรงสูง A คือรอยละ 72.81 และ 70.46 ตามลําดับ 
แตมีความแตกตางกันทางสถิติกับแบบทรงลูกบาศก B คือรอยละ 67.8 และกรงแบบทรงสูง A ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
กับกรงแบบทรงลูกบาศก B คือมีคารอยละ 70.46 และ 67.86  กรงเลี้ยงที่มีตัวเต็มวัยจํานวน 68,000 81,000 95,000 และ 
108,000 ตัว ใหเปอรเซ็นตไขฟกไมแตกตางกันทางสถิติ คือมีคารอยละ 69.72 70.43 70.60 และ 70.75 ตามลําดับ จาก
เปอรเซ็นตไขฟกที่ไดแสดงใหเห็นวา กรงทรงลูกบาศก C มีเปอรเซ็นตไขฟกสูงและสม่ําเสมอในทุกความหนาแนน อาจ
เนื่องมาจากภายในกรงมีแผงใหแมลงเกาะที่ทําเปนลักษณะแผนรูปตัว V คว่ําซอนกันคลายใบไมในธรรมชาติและมีพื้นที่ผิวให
แมลงเกาะอาศัยมากกวากรงแบบ A และกรงแบบ B  ดังนั้นกรงแบบ C ที่มีตัวเต็มวัย 81,000 ตัว มีความเหมาะสมในการ
นํามาใช เพราะใหปริมาณไขมากและมีเปอรเซ็นตไขฟกสูง สวนกรงที่มีตัวเต็มวัยนอยจนเกินไปจะทําใหใชพื้นที่ในหองผลิตไข
มาก ส้ินเปลืองแรงงาน พลังงาน ทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้นหรือถามีจํานวนตัวเต็มวัยในกรงหนาแนนมากเกินไป จะสงผลตอ
พฤติกรรมของแมลง เชน ขาดพื้นที่เกาะพักและผสมพันธุ ขาดแคลนอาหารที่จําเปนในการผลิตไข มีอุณหภูมิภายในกรงสูงจาก
การเผาผลาญพลังงานภายในรางกายของแมลง และขาดอากาศไหลเวียนภายในกรง (Vargas et al., 1986) จึงทําใหการผลิต
ไขนอยลงไปดวย 
 
Table 1 Volume of eggs from adults (11-25 days) in high cage A, cubic B and cubic cage C,  

  each cage received 68,000, 81,000, 95,000 or 108,000 adults. 
 

 Volume of eggs (ml.)  
Type of cages  Number of adults  Means 
 68,000 81,000 95,000 108,000  
High cage A 
Cubic cage B 
Cubic cage C 

278.27 
367.33 
349.67 

287.33 
358.67 
403.17 

272.50 
332.50 
346.17 

297.83 
347.57 
338.50 

283.98a1 
351.92b 
359.38b 

Means 331.76a1 349.72a 317.06a 327.97a 331.63 
1 Means within a column or row followed by the same letter are not significantly different (P>0.05), Duncan’s multiple range 
 test. 
 
Table 2 Percentage of egg hatchability from adults (11-25 days) in high cage A, cubic B and cubic  

cage C, each cage received 68,000, 81,000, 95,000 or 108,000 adults. 
 

 Percentage of egg hatchability (%)  
Type of cages Number of adults Means 

 68,000 81,000 95,000 108,000  
High cage A 
Cubic cage B 
Cubic cage C 

68.58 
67.95 
72.62 

69.32 
69.50 
72.48 

71.57 
66.87 
73.36 

72.39 
67.11 
72.76 

70.46ab1 
67.86a 
72.81b 

Means 69.72a1 70.43a 70.60a 70.75a 70.37 
1 Means within a column or row followed by the same letter are not significantly different (P>0.05), Duncan’s multiple range  
  test. 

 
สรุป 

กรงแบบทรงลูกบาศก C ที่บรรจุตัวเต็มวัยจํานวน 81,000 ตัว เปนกรงที่มีความเหมาะสมในการนํามาใชผลิตไขใน
ระบบการเพาะเลี้ยงแมลงวันผลไมชนิด Bactrocera dorsalis (Hendel) เนื่องจากใหปริมาณไขมากถึง 403.17 มล. และมี
เปอรเซ็นตไขฟกสูงถึง 72.48 เปอรเซ็นต 
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การประเมนิความหลากหลายทางจีโนไทปของรา Bipolaris oryzae ดวยเทคนิค PCR-RFLP 
Determination of Genotypic Diversity of Bipolaris oryzae Isolates using PCR-RFLP Technique 

 
ศิริรตัน  ศิริพรวิศาล1 วิมลพรรณ  รุงพรหม1 ศานติ  สวัสดิกาญจน1 และ กิตติพจน  งามฉวี1 

Siripornwisarn, S.1, Rungprom, W.1 Sawatdikarn, S.1 and K. Ngamchawee1 
 

Abstract 
Determination of genotypic variation among Bipolaris oryzae isolates collected from different paddy lands 

of Phranakhorn Si Ayutthaya employing a PCR-RFLP technique. DNA of each isolates were extracted and used as 
DNA template for PCR amplification of ITS1 and ITS2 regions of rDNA. These amplified fragments were used for 
RFLP analysis by cutting with 9 restriction enzymes. The result of PCR-RFLP detected by electrophoresis, showed 
some intraspecific polymorphism within fungal isolates. Similarity coefficients calculated from RFLP data indicated 
that the fungal population has a small degree of difference. Only isolate BI041 and BI206 showed thoroughly 
difference from the others. Dendrograms clustering constructed from PCR-RFLP data separated the 16 B. oryzae 
isolates into 3 different RFLP-types. Additional observation suggests that distribution of each RFLP-type is likely to 
be associated with their geographic origins. Thus PCR-RFLP protocol employed in this study may suitable for 
determination of genotypic variation among B. oryzae isolates. 
Keywords : Bipolaris oryzae, ITS region, PCR-RFLP, intraspecific variation 
 

บทคัดยอ 
การใชเทคนิค PCR-RFLP ประเมินความผันแปรทางพันธุกรรมระดับจีโนไทปของรา Bipolaris oryzae จํานวน 16 ไอ

โซเลต ที่แยกไดจากพื้นที่ปลูกขาวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยทําการสกัดดีเอ็นเอแตละไอโซเลตและใชเปนแมแบบสําหรับ
การเพิ่มจํานวนชิ้นสวนดีเอ็นเอบริเวณ ITS1 และ ITS2 ของ rDNA ช้ินสวนดีเอ็นเอนี้ไดนําไปใชสําหรับการวิเคราะหดวย RFLP 
โดยตัดดวยเอนไซมตัดจําเพาะ 9 ชนิด ผลของการทํา PCR-RFLP ซ่ึงตรวจสอบดวยอิเล็คโตรโฟรีซิส แสดงถึงความหลากหลาย
อยางจําเพาะภายในสายพันธุเชื้อรา คาสัมประสิทธิ์ความคลายคลึงทางพันธุกรรมที่ประมวลจากขอมูล PCR-RFLP บงชี้วา 
ระดับความผันแปรระดับจีโนไทประหวางเชื้อรานี้อยูในเกณฑต่ํา มีเพียงไอโซเลต BI041 และ BI206 เทานั้นที่ผันแปรไปจากไอ
โซเลตอื่นๆ มากที่สุด เดนโดรแกรมที่สรางจากขอมูล PCR-RFLP ชวยใหสามารถแบงกลุมไอโซเลตของ B. oryzae ทั้ง 16 ไอโซ
เลต ออกไดเปน 3 RFLP-Type และยังพบวา B. oryzae ไอโซเลตตางๆ ใน RFLP-Type จะถูกแยกไดจากพื้นที่เพาะปลูกขาวที่
ใกลเคียงกัน ซ่ึงเปนขอบงชี้ในเบื้องตนวา ความผันแปรระดับจีโนไทปของ B. oryzae ที่ตรวจพบโดยเทคนิค PCR-RFLP นี้ มี
ความเกี่ยวพันธกับแหลงแยกเชื้อ ดังนั้นจึงสรุปวา ระเบียบวิธีวิเคราะห PCR-RFLP ที่ใชในงานวิจัยนี้ สามารถนําไปใชเปน
เครื่องมือในการติดตามความผันแปรทางพันธุกรรม และความเปลี่ยนแปลงของโครงสรางพันธุศาสตรประชากรของเชื้อรา  B. 
oryzae ในพื้นที่เพาะปลูกขาวได 
คําสําคัญ : Bipolaris oryzae  ตําแหนง ITS region  PCR-RFLP  ความผันแปรทางพันธุกรรม 
 

คํานํา  
Bipolaris oryzae (Breda de Hann) เปนเชื้อราที่กอใหเกิดโรคใบจุดสีน้ําตาลในขาว พบระบาดทั่วไปในแหลงปลูก

ขาวทุกภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะเขตภูมิอากาศแบบกึ่งรอน (Ou, 1985) สําหรับประเทศไทยในพื้นที่ปลูกขาวของภาคกลาง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ใน พ.ศ. 2546 พบการระบาดถึง 3,204 ไร โดยมีระบาดตอเนื่องถึง พ.ศ. 2547 และ
เนื่องจากการระบาดของโรคใบจุดสีน้ําตาลสามารถกอใหเกิดผลกระทบรุนแรงตอการผลิตขาว ทั้งดานคุณภาพและปริมาณ
ผลผลิต (Huayh และ Gaur, 2004) ฉะนั้น จึงจําเปนตองมีการติดตามภาวะการระบาดของโรคใบจุดสีน้ําตาลในพื้นที่เพาะปลูก

                                                           
1คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยธุยา 96 ถ.โรจนะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรอียุธยา 13000 
1Faculty of Science and Technology, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University, 96 Rojana Rd., Phranakhon Si Ayutthaya 13000 
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ขาวอยางตอเนื่อง ซ่ึงทางกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณก็ไดขึ้นบัญชีโรคใบจุดสีน้ําตาลจากเชื้อ B. oryzae 
เปนโรคพืชที่ตองมีการเฝาระวังเตือนภัยอยางตอเนื่องในระยะ 5 ป ระหวาง พ.ศ. 2548-2552 (นิรนาม, 2547) 

ทั้งนี้ เพื่อใหการวางแผนควบคุมการระบาดของโรคใบจุดสีน้ําตาลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน นักวิชาการ
จําเปนตองทราบขอมูลดานโครงสรางพันธุศาสตรประชากรของเชื้อ B. oryzae ที่เปนสาเหตุของโรคใบจุดสีน้ําตาลเสียกอน 
(Leung et al., 2003) ซ่ึงระยะหนึ่งทศวรรษที่ผานมา  ก็ไดมีการนําวิธีทางอณูพันธุศาสตรตางๆ มาใชในการวิเคราะหความผัน
แปรทางพันธุกรรมระดับจีโนไทปของเชื้อกอโรคพืชชนิดตางๆ อยางแพรหลาย โดยเฉพาะเทคนิคการวิเคราะหลายพิมพ DNA 
และตําแหนงของ DNA ที่นิยมนํามาวิเคราะหมากที่สุดคือ ตําแหนง ITS ของ rDNA เพราะเปนตําแหนงที่มักจะมีวิวัฒนาการเร็ว 
และมักจะพบความผันแปรทั้งระหวางสปซีสหรือภายในสปซีสเดียวกัน (Redecker et al., 1997; Nakamura et al., 1998) ซ่ึง
ขอมูลความผันแปรทางพันธุกรรมระดับจีโนไทปนี้ ถือเปนขอมูลที่เปนประโยชนตอการอธิบายลักษณะโครงสรางพันธุศาสตร
ประชากรของเชื้อกอโรคพืชอยางมาก อยางไรก็ตาม จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งในและตางประเทศก็ยังไมพบรายงานการ
พัฒนาเทคนิคทางอณูพันธุศาสตรสําหรับวิเคราะหความผันแปรทางพันธุกรรมของ B. oryzae เผยแพรออกมา ดังนั้น งานวิจัย
นี้จึงถูกริเริ่มขึ้นโดยเพื่อ 1) พัฒนาและประเมินประสิทธิผลการใชเทคนิค PCR-RFLP สําหรับการวิเคราะหความผันแปรทาง
พันธุกรรมระดับจีโนไทปของประชากรเชื้อรา B. oryzae และ 2) พิจารณาความผันแปรทางจีโนไทปของเชื้อรา B. oryzae ที่
รวบรวมไดจากแหลงปลูกขาวแหลงตางๆ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
 

อุปกรณและวิธีการ  
เชื้อ B. oryzae จํานวน 16 ไอโซเลต ที่รวบรวมไดจากแหลงปลูกขาวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนกลุมประชากร

ตัวอยางสําหรับการวิเคราะหความผันแปรทางพันธุกรรมดวยเทคนิค PCR-RFLP โดยขั้นตอนการวิเคราะหเริ่มจากการสกัดจีโน
มิค DNA จากเสนใยของ B. oryzae แตละไอโซเลต ตามกรรมวิธีของ Ashktorab และ Conhen (1992)  

จากนั้นนํา DNA ที่สกัดไดไปเพิ่มปริมาณ เฉพาะตําแหนง ITS1 และ ITS2 ของ rDNA ตามกรรมวิธีของ White et al. 
(1990) โดยมีการดัดแปลงบางขั้นตอน และใชไพรเมอร 4 ชนิด คือ ITS2 (5’GCTGCGTTCTTCATCGATGC3‘) ITS3 
(5’GCATCGATGAAGAACGCAGC3’) ITS4 (5’TCCTCCGCTTATTGATATGC3’) และ ITS5 
(5’GGAAGTAAAAGTCGTAACAAGG3’) (IDT Inc., USA) โดยใชคูไพรเมอร ITS5-ITS2 เพิ่มปริมาณชิ้นสวน ITS1 และใชคู
ไพรเมอร ITS3-ITS4 เพิ่มปริมาณชิ้นสวน ITS2 กระบวนการเพิ่มปริมาณ DNA ดําเนินในเครื่อง Thermocycler (PCR sprint, 
Hybrid Ltd., UK) สวนผสมน้ํายา PCR ประกอบดวย DNA ตนแบบ 30 นาโนกรัม Taq polymerase (Fermentas, 
Burlington, Canada) 1 ยูนิต ไพรเมอรชนิดละ 1 ไมโครโมล  dNTP (Fermentas, Burlington, Canada) ชนิดละ 2.5 มิลลิโมล 
BSE (bovine serum albumin) 150 นาโนกรัม  MgCl2 2.5 มิลลิโมล PCR บัฟเฟอร 2.5 ไมโครลิตร ปรับปริมาตรสุดทายดวย
น้ํากลั่นปราศจากเชื้อใหได 25 ไมโครลิตร 

ปฏิกิริยาลูกโซสําหรับขยายชิ้นสวน ITS1 เริ่มตนที่ 95 องศาเซลเซียส 2 นาที 1 รอบ ตามดวย 95 องศาเซลเซียส 1 
นาที 60 องศาเซลเซียส 1 นาที และ 72 องศาเซลเซียส 2 นาที 30 รอบ และตามดวย 72 องศาเซลเซียส 10 นาที เปนรอบ
สุดทาย สวนปฏิกิริยาลูกโซสําหรับขยายชิ้นสวน ITS2 เริ่มตนที่ 95 องศาเซลเซียส 2 นาที 1 รอบ ตามดวย 95 องศาเซลเซียส 1 
นาที 64 องศาเซลเซียส 1 นาที และ 72 องศาเซลเซียส 2 นาที 30 รอบ และตามดวย 72 องศาเซลเซียส 10 นาที เปนรอบ
สุดทาย 

นําชิ้นสวน ITS1 และ ITS2 ที่ไดจากการเพิ่มปริมาณไปวิเคราะห RFLP โดยการตัดดวยเอ็นไซมตัดจําเพาะ 9 ชนิด 
ไดแก HaeIII, HhaI, HindIII, HinfI, EcoRI, RsaI, AluI, TaqI และ MspI (Fermentas, Burlington, Canada) นําสารละลายที่
ไดไปตรวจสอบดวยเทคนิคอิเล็กโตรโฟรีซิสแบบไมทําใหเสียสภาพ ที่มีโพลิอะคริราไมดเจลความเขมขน 8 เปอรเซนต เปน
ตัวกลาง ใชกระแส 50 มิลลิแอมแปร นาน 4 ช่ัวโมง สังเกตแถบลายพิมพ DNA ภายใตแสงอัลตราไวเลต บันทึกขอมูลลายพิมพ 
DNA ในรูปขอมูลเลขฐาน 2 โดยตําแหนงที่ปรากฎแบบ DNA บันทึกเปน 1 สวน ตําแหนงที่ไมปรากฎแบบ DNA บันทึกเปน 0 
นําชุดขอมูลทั้งหมดไปคํานวนสัมประสิทธิ์ความคลายคลึงทางพันธุกรรมแบบ Simple matching และสรางเดนโดรแกรมเพื่อจัด
กลุมความใกลชิดทางพันธุกรรมดวยวิธี UPGMA โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เวอรชัน 11.5  

 
ผลและวิจารณ 

การขยายชิ้นสวน rDNA เฉพาะตําแหนง ITS1 และ ITS2 โดยใชคูไพรเมอร  ITS5-ITS2 และ ITS3-ITS4 ตามลําดับ 
พบวาประสบความสําเร็จทุกไอโซเลต ช้ินสวน rDNA ที่ไดคอนขางบริสุทธิ์ และการวิเคราะหขนาดของชิ้นสวน  rDNA ดวยวิธีอิ
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เล็กโตรโฟรีซีสแบบไมใหเสียสภาพ ยังแสดงใหเห็นวา ขนาดชิ้นสวน ITS1 และ ITS2 ของ B. oryzae ทั้ง 16 ไอโซเลต มีขนาด
เทากันโดยประมาณ โดยชิ้นสวน ITS1 มีขนาดประมาณ 300 คูเบส และ ช้ินสวน ITS2 มีขนาดประมาณ 400 คูเบส 

 การวิเคราะห RFLP ของชิ้นสวน ITS1 และ ITS2 โดยการยอยดวยเอนไซมตัดจําเพาะ 9 ชนิด ซ่ึงประกอบดวย 
HaeIII, HhaI, HindIII, HinfI, EcoRI, RsaI, AluI, TaqI และ MspI พบวา เอนไซม EcoRI ไมมีตําแหนงตัดจําเพาะทั้งบน
ช้ินสวน ITS1 และ ITS2 ของ B. oryzae ทั้ง 16 ไอโซเลต สวนเอนไซม  HinfI พบวา  มีตําแหนงตัดจําเพาะบนชิ้นสวน ITS1 แต
ไมมีตําแหนงตัดจําเพาะบนชิ้นสวน ITS2 สวนเอนไซมตัดจําเพาะอื่นจะมีตําแหนงตัดจําเพาะทั้งบนชิ้นสวน ITS1 และ ITS2 
ของ B. oryzae ทุกไอโซเลต 

สัมประสิทธิ์ความคลายคลึงทางพันธุกรรมที่คํานวนจากชุดขอมูลจากการยอยดวยเอนไซมตัดจําเพาะทั้งหมด แสดง
ใหเห็นวา ความผันแปรทางพันธุกรรมระหวาง B. oryzae ทั้ง 16 ไอโซเลต เปนความผันแปรในเกณฑต่ํา (ไมแสดงขอมูล) และ
พบไอโซเลตที่ใหแบบลายพิมพ DNA ที่เหมือนกันทุกประการ ไดแก กลุมไอโซเลต BI039, BI044, BI196  และ  BI208  และคู
ไอโซเลต BI053 และ BI558 ในสวนของเดนโดรแกรมที่สรางจากชุดขอมูล PCR-RFLP ก็สามารถแยกแยะความผันแปรทาง
พันธุกรรมระดับจีโนไทปของ B. oryzae ที่ใชศึกษาได และสามารถแบง B. oryzae ทั้ง 16 ไอโซเลต ออกเปน 3 RFLP-type 
ตามความใกลชิดทางพันธุกรรม (Figure 2) แตในกรณีของ RFLP-type 3 ถึงแมจะประกอบดวยไอโซเลต BI206 และ BI041 
ซ่ึงมีความผันแปรระหวางกันมาก แตถูกจัดใหอยูใน RFLP-type เดียวกันเพราะเปนไอโซเลตที่มีความผันแปรจากไอโซเลตอื่นๆ 
อยางเห็นไดชัด 

เพื่อพิจารณาการกระจายตัวของ B. oryzae แตละ RFLP-Type บนพื้นที่ปลูกขาวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ผูวิจัยไดทําการพล็อตแหลงที่มาของเชื้อ B. oryzae แตละไอโซเลตลงพบวา การกระจายตัวของ B. oryzae ในแตละ   RFLP-
Type คอนขางมีความสัมพันธกับแหลงที่มาของเชื้อ โดยสวนใหญไอโซเลตใน RFLP-Type เดียวกันจะกระจายอยูในพื้นที่
เพาะปลูกใกลเคียงกัน โดยไอโซเลตใน RFLP-Type 1 ซ่ึงเปนประชากรกลุมใหญที่สุด จะพบกระจายทั่วเขตเพาะปลูกฝง
ตะวันตกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   และที่นาสนใจคือ  ไอโซเลต  BI206  และ  BI041  ที่มีความผันแปรจากไอโซเลตอื่นๆ 
มาก ก็จะพบเฉพาะในพื้นที่เพาะปลูกฝงตะวันออกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงเปนเขตที่ถูกแยกจากพื้นที่เพาะปลูกอื่นโดย
แหลงชุมชนและเขตอุตสาหกรรม  
  

สรุป 
ผลจากการวิจัยขางตนชวยใหสามารถสรุปไดวา เทคนิค PCR-RFLP ที่ใชวิเคราะหลายพิมพของชิ้นสวน rDNA เฉพาะ

ตําแหนง ITS1 และ ITS2 ที่ดําเนินในงานวิจัยนี้สามารถแยกแยะความผันแปรทางพันธุกรรมระดับจีโนไทปของเชื้อรา           
B. oryzae ได และยังชวยใหสรุปไดวา เชื้อรา B. oryzae จํานวน 16 ไอโซเลตที่รวบรวมไดจากแหลงปลูกขาวแหลงตางๆ ของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความผันแปรทางพันธุกรรมระหวางกันในระดับจีโนไทป โดยความผันแปรที่พบนั้นยังมีลักษณะที่
สัมพันธกับแหลงที่มาของเชื้อนั้นๆ ดวย  
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Figure 1 PCR-restriction fragment length polymorphisms (RFLPs) of ITS2 fragment for 16 isolates  digested by the  
 restriction enzyme HhaI; 1 = BI206, 2 = BI041, 3 = BI039, 4 = BI093, 5 = BI059, 6 = BI196, 7 = BI088, 8 =  
 BI085, 9 = BI044, 10 = BI208, 11 = BI092, 12 = BI558, 13 = BI002, 14 =BI091, 15 = BI207, 16 = BI053  
 และ M = DNA marker (100 bp) 

 
Figure 2 Dendrogram generated from PCR-RFLP profile of ITS1 and ITS2 fragments of rDNA for 16 isolates of     

B.oryza
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ความหลากหลายของพืชกลุมเฟนและปาลมในสวนยางพาราทางภาคใตของประเทศไทย 
Fern and Palm Diversity in Rubber Plantations of Southern Thailand 

 
ระวี เจียรวภิา1 อมรรัตน บัวคลาย2 และ Ming Xuan Zheng3 

Chiarawipa, R.1, Buakhlai, A.2 and Zheng, M.X.3 
 

Abstract 
 A survey of diversity of ferns and palms in southern Thailand was conducted in ten commercial rubber 
plantations from November 2007 to May 2008 in Songkhla and Phattalung provinces.  Plant specimens were 
collected and photographed. Morphological descriptions and illustrations of ferns and palms were done. A total of 
10 fern species were identified and classified in 6 families (Polypodiaceae, Schizaeaceae, Thelypteridaceae, 
Adiantaceae, Lycopodiaceae, Ophioglossaceae) and 8 genera. The majority of ferns were divided into two 
groups; epiphytes and terrestrials. Of all ferns species found, the Pyrrosia piloselloides (L.) Price and Lygodium 
microphyllum (Cav.) R.Br. were of greatest abundance. Furthermore, 3 species in 3 genera of palm were found. 
The species in greatest number was Licuala spp. Therefore, commercial rubber plantations can be used for 
conservation and propagation of some species of ferns and palms, thus resulting in a highly beneficial secondary 
use for the land.    
Keywords : plant diversity, fern, palm, rubber plantation 
 

บทคัดยอ  
สํารวจความหลากหลายของพืชกลุมเฟนและปาลมในพื้นที่สวนยางพาราชวงเดือนพฤศจิกายน 2550 – พฤษภาคม 

2551 ในจังหวัดสงขลาและพัทลุง จํานวน 10 แปลง ทําการถายภาพ บันทึกลักษณะและเก็บตัวอยางพืช โดยใชเอกสารรูป
วิธานเปรียบเทียบลักษณะทางพฤกษศาสตรเพื่อตรวจสอบชื่อวงศ สกุลและชนิด ผลการสํารวจพบเฟนในพื้นที่สวนยางพารา
จํานวน 10 ชนิด 8 สกุล ใน 6 วงศ ไดแก วงศ Polypodiaceae วงศลิเภา (Schizaeaceae) วงศ Thelypteridaceae วงศ 
Adiantaceae วงศ Lycopodiaceae และ วงศตีนนกเขา (Ophioglossaceae) เมื่อจําแนกตามถิ่นอาศัย พบวา เปนเฟนอิง
อาศัยและเฟนบนดิน โดยพบ เกล็ดนาคราช (Pyrrosia piloselloides (L.) Price) และลิเภายุง (Lygodium microphyllum 
(Cav.) R.Br.) ไดมากกวาเฟนชนิดอื่นๆ ขณะที่ปาลม (Arecaceae) พบ 3 ชนิด ใน 3 สกุล โดยพบกระพอมากที่สุด (Licuala 
spp.) จากผลการสํารวจแสดงใหเห็นวา สภาพพื้นที่ของสวนยางพารามีความเหมาะสมที่จะเปนแหลงอนุรักษและขยายพันธุ
สําหรับพืชกลุมเฟนและปาลมที่สําคัญบางชนิดได ซ่ึงนับวาเปนการใชประโยชนอีกดานหนึ่งจากพื้นที่สวนยางพาราในปจจุบัน 
คําสําคัญ : ความหลากหลาย เฟน ปาลม สวนยางพารา 
  

1คํานํา 
การปลูกสรางสวนยางพาราทางภาคใตของประเทศไทยมีทั้งแบบเชิงเดี่ยว (monoculture system) และปลูกรวมกับพืช

อื่นๆ (multicrop system) โดยมีจํานวนเกษตรกรที่นิยมปลูกพืชอื่นๆ ภายในสวนยางเพื่อเสริมรายไดประมาณ 75.80% ของการ
ทําสวนในภาคใต (Somboonsuke และ Cherdchom, 2000) เชน การปลูกพืชแซม ไดแก พริก มะเขือ สับปะรด กลวย ฯลฯ หรือ
พืชรวมบางชนดิ ไดแก หนาวัว ดาหลา ขนุน ทุเรียน มังคุด กระทินเทพา สะเดาเทียม ฯลฯ (สถาบันวิจัยยาง, 2547) ขณะเดียวกัน 
ในสภาพสวนยางพารามักมีพืชหลายชนิดที่สามารถเจริญเติบโตไดตามธรรมชาติบริเวณแถวและโคนตนยางพารา โดยเฉพาะพืช
ในกลุมเฟน (Pteridophytes) และพืชในวงศปาลม (Arecaceae) ซ่ึงเจริญเติบโตไดดีในพื้นที่ชุมช้ืนภายใตสภาพรมเงาของตน
ยางพารา ทั้งนี้ไดมีการจําแนกประเภทของเฟนที่พบในประเทศไทยตามลักษณะของนิเวศวิทยาหรือถิ่นที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม 
                                                           
1ภาควิชาพืชศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ จ.สงขลา 90112 
1 Department of Plant Science, Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla University, Hat Yai Campus, Songkhla 90112 
2หนวยวจิัยและวเิทศสมัพันธ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ จ.สงขลา 90112 
2 Research and International Relation Unit, Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla University, Hat Yai Campus, Songkhla 90112 
3College of Forestry, South China Agricultural University, Wu Shan, Tian He District, Guang Zhou City, Guangdong Province, China 
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และลักษณะทางพฤกษศาสตร โดยจัดหมวดหมูของเฟนแตละชนิดตามอันดับ (Order) วงศ (Family) สกุล (Genus) และชนิด 
(Species) (จารุพันธ และ ปยเกษตร, 2550) รวมทั้งปาลมที่สามารถเจริญเติบโตไดดีในหลายๆ สภาพพื้นที่ทางภาคใต (พูนศักดิ์, 
2548) นอกจากนี้ พืชกลุมเฟนและปาลมยังไดรับความนิยมปลูกเปนไมประดับตามอาคารบานเรือนและมีราคาสูงดวย
ความสําคัญของพืชทั้ง 2 กลุมดังกลาว ซ่ึงเริ่มพบเห็นไดยากและมีคุณคาตอวิถีชีวิตของเกษตรกรทางภาคใต จึงไดมีการสํารวจ
เพื่อประเมินความหลากหลายและเปนแนวทางสําหรับการปลูกเปนพืชรวมในสวนยางพาราตอไปในอนาคต 
 

อุปกรณและวิธีการ 
สํารวจความหลากหลายของพืชกลุมเฟนและปาลมในพื้นที่สวนยางพาราเชิงเดี่ยว ในชวงเดือนพฤศจิกายน 2550 – 

พฤษภาคม 2551 ในจังหวัดสงขลาและพัทลุง จํานวนทั้งส้ิน 10 แปลง ในแตละแปลงสุมพื้นที่สํารวจจํานวน 2 ไร โดยการ
ถายภาพ บันทึกลักษณะและเก็บตัวอยางพืชรวมกับการใชเอกสารทางอนุกรมวิธานพืชในหองปฏิบัติการ (Hodel และ 
Vatcharakorn, 1997; Tagawa และ Iwatsuki, 1979; 1988; 1989) เพื่อตรวจสอบชื่อวงศ สกุลและชนิด รวมทั้งความสําคัญ
เพื่อการนําไปใชประโยชนตางๆ ของเฟนและปาลม  

 
ผลและวิจารณ 

1. พืชกลุมเฟน 
 พืชในกลุมเฟนที่สามารถเจริญเติบโตไดตามธรรมชาติในสภาพสวนยางพาราเชิงเดี่ยว มีความแตกตางกันทั้งถิ่นอาศัย
และวงศ ซ่ึงหากจําแนกตามถิ่นอาศัย สามารถแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมเฟนที่อิงอาศัยบนตนยางพารา ไดแก วงศ 
Polypodiaceae คือ สกุลกระแตไตไม เชน (Drynaria quercifolia (L.) J.Sm.) (Figure 1a) กูดฮอก (กูดพังงา กูดวาว วานงู
กวัก) (Drynaria sparsisora (Desv.) T.Moore) (Figure 1b) และสกุลล้ินกุรัม เชน เกล็ดนาคราช (Pyrrosia piloselloides (L.) 
Price) (Figure 1c) และกลุมไพโรเซีย (Pyrrosia longifolia (Burm.f.) Morton.) (Figure 1d) ทั้งนี้ มักพบกลุมเฟนเหลานี้
เจริญเติบโตอยูบริเวณคาคบ ลําตนและกิ่งยางพารา รวมถึงตนปาลมน้ํามัน หรือโขดหินที่ชุมช้ืนในปาดิบแลง ปาเต็งรัง ปาชาย
เลน ทั่วทุกภาคของประเทศไทย (จารุพันธ และ ปยเกษตร, 2550) และอาจพบรวมกับพืชสกุลกลวยไมบางชนิด เชน 
กะเรกะรอน (Cymbidium sp.) เปนตน กลุมถัดมา คือ กลุมเฟนที่สามารถเจริญเติบโตบนดิน พบเห็นบริเวณโคนตนหรือ
ระหวางแถวยางพารา ไดแก วงศลิเภา (Schizaeaceae) เชน ลิเภายุง (Lygodium microphyllum (Cav.) R.Br.) (Figure 1e) 
และลิเภาใหญ (Lygodium flexuosum (L.) Sw.) (Figure 1f) วงศ Thelypteridaceae ไดแก เฟนจําพวกกูด (Thelypteris cf. 
subpubescens (Blume) K.Iwats.) (Figure 1g) วงศ Adiantaceae ไดแก เฟนกานดําใบนวล (Adiantum latifolium Lam.) 
(Figure 1h) วงศ  Lycopodiaceae ไดแก สามรอยยอด (Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm.) (Figure 1i)  และเฟนวงศตีน
นกเขา (Ophioglossaceae) ไดแก ตีนนกยูง (Helminthostachys zeylanica (L.) Hook.) (Figure 1j) ซ่ึงเปนสกุลเฟนที่มีเพียง
ชนิดเดียวในประเทศไทย (จารุพันธ และ ปยเกษตร, 2550) ทั้งนี้เฟนทั้ง 2 กลุม มักพบเห็นไดบอยในสวนยางพาราระยะที่มีการ
เปดกรีดแลวเทานั้น เนื่องจากในชวงกอนเปดกรีดเกษตรกรจะทําการกําจัดวัชพืชระหวางแถวยางและพืชอิงอาศัยทุกชนิดที่
เจริญบนตน ตามคําแนะนําหลักวิชาการเพื่อการจัดการสวน (สถาบันวิจัยยาง, 2547) ขณะเดียวกันสภาพสวนยางพาราหลัง
การเปดกรีดจะมีความชื้นสูงและมีแสงแดดสองผานในบางสวนของพื้นที่หรือบางชวงเวลา จึงนาจะเปนสาเหตุสําคัญที่ทําให
เฟนเหลานี้สามารถเจริญเติบโตไดดีและพบเห็นไดหลากหลายชนิดบริเวณพื้นที่สวนยางพาราทางภาคใต สําหรับการนําไปใช
ประโยชนของเฟนบางชนิดที่สํารวจพบดังกลาว เชน สกุลกระแตไตไมและเฟนกานดําใบนวล ซ่ึงนักสะสมพันธุพันธุไมและ
เกษตรกรทางภาคใตนิยมปลูกเปนไมประดับหรือปลูกรวมกับไมยืนตนบริเวณบานพักอาศัย สวนสามรอยยอดนิยมปลูกเปนไม
กระถางและจําหนายเปนไมตัดใบสดรวมกับกลวยไม  
 
2. พืชวงศปาลม 

พืชในวงศปาลม (Arecaceae) จัดเปนอีกกลุมหนึ่งที่สามารถเจริญเติบโตไดดีในสภาพสวนยางพาราเชิงเดี่ยวทาง
ภาคใต ซ่ึงพบวา มีทั้งหมด 3 สกุล ไดแก สกุลกะพอ (Licuala spp.) (Figure 1k) คอ (Livistona speciosa Kurz) (Figure 1l) 
และสกุลเตาราง (Caryota spp.) (Figure 1m) ผลการสํารวจ พบวา ปาลมเหลานี้เจริญเติบโตอยูบริเวณระหวางแถวยาง
ประมาณ 3-5 กอ/ไร โดยเฉพาะในสวนยางพาราที่เปดกรีดแลวหรือมีอายุมากกวา 10 ปขึ้นไป สําหรับกะพอเปนปาลมขนาด
เล็กและเปนพืชพื้นลางบริเวณปาที่มีความชุมช้ืนที่ทนตอการแผวถางไดดี เกษตรกรบางรายนํายอดออนตมจ้ิมน้ําพริก สวนใบ
ออนใชหอขาวเหนียวตมจนสุกเรียกวา ตม เพื่อทําเปนขนมสําหรับประเพณีทําบุญเดือน 10 ตามวิถีชีวิตของเกษตรกรทาง
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ภาคใต สวนคอพบไดมากในสภาพปาชื้นเชนกัน นิยมใชใบเพื่อมุงหลังคาหรือทําเครื่องจักสาน ทางภาคใตนิยมเรียกวา สิเหรง 
ทั้งนี้ พืชทั้ง 2 ชนิด ปจจุบันไดรับความนิยมปลูกเปนไมประดับบริเวณอาคารหรือปลูกเปนไมกระถาง เชนเดียวกับเตาราง ซ่ึง
กลายเปนปาลมประดับที่มีราคาสูง (พูนศักดิ์, 2548)  ฉะนั้น ปาลมทั้งสามชนิดนาจะมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกเปนพืช
รวมยางพาราได เนื่องจากสามารถปรับตัวและเจริญเติบโตไดดีในสภาพแวดลอมของสวนยางพาราทางภาคใต 

สวนยางพาราทางภาคใตจึงเปนแหลงเพาะปลูกที่มีความสําคัญตอระบบนิเวศนของพืชในกลุมเฟน และปาลมบาง
ชนิด ซ่ึงมีคุณคาทั้งในดานการอนุรักษพันธุและความสําคัญตอวิถีชีวิตของเกษตรกรทางภาคใต รวมทั้งประโยชนสําหรับการ
ปลูกเพื่อเปนไมประดับทางการคา จึงแสดงใหเห็นวา พืชในกลุมเฟนและปาลมนาจะเปนพืชที่มีศักยภาพสําหรับการปลูกเปน
พืชรวมในสวนยางพาราเพื่อเสริมรายไดใหกับเกษตรกรได 
 

สรุป 
เฟนในสวนยางพารามีจํานวน 10 ชนิด 8 สกุล ใน 6 วงศ ซ่ึงมีเกล็ดนาคราช (Pyrrosia piloselloides (L.) Price) และ

ลิเภายุง (Lygodium microphyllum (Cav.) R.Br.) มากที่สุด สวนปาลมใน 3 สกุล พบสกุลกระพอ (Licuala spp.) มากกวา
ชนิดอื่นๆ  
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Figure 1  Ferns diversity: epiphyte groups (a, b, c, d), terrestrials groups (e, f, g, h, i, j), and palms diversity 
   (k, l, m) in the commercial rubber plantations of southern Thailand.  
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ความหลากหลายของพืชไทยที่มีกลิ่นหอม 
Biodiversity of Thai Aromatic Plants 

 
อาภาพรรณ ชัฏไพศาล1 อรพิน เกิดชูชื่น1 และ ณัฏฐา เลาหกุลจิตต 1 

Chatpaisarn, A.1, Kerdchoechuen, O.1 and Laohakunjit, N.1 
 

บทคัดยอ  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจพืชที่มีกล่ินหอม และพบในประเทศไทย ทั้งที่ใหน้ํามันหอมระเหย และสารหอม

ระเหย จากการรวบรวมขอมูลพบพืชที่มีกล่ินหอม 72 วงศ (ไดแก Alangiaceae, Alliaceae, Agavaceae, Amaryllidaceae, 
Annonaceae, Apocynaceae, Araceae, Asclepiadaceae, Balsaminaceae, Berberidaceae, Bignoniaceae, Bixaceae, 
Buddlejaceae, Caprifoliaceae, Convolvulaceae, Combretaceae, Compositae, Dilleniaceae, Dipterocarpaceae, 
Elaeocarpaceae, Ericaceae, Fabaceae, Flacourtiaceae, Geraniceae, Gramineae, Guttiferae, Illiciaceae, Labiatae, 
Lauraceae,  Lecythidaceae, Leguminosae-Mimosoideae, Leguminosae-Caesalpinioideae, Leguminosae-
Papilionoideae, Liliaceae, Loganiaceae, Lythraceae, Malpighiaceae, Magnoliaceae, Meliaceae, Myrsinaceae, 
Myristicaceae, Myrtaceae, Nelumbonaceae, Nyctaginaceae, Nymphaeaceae, Ochnaceae, Oleaceae, 
Orchidaceae, Oxalidaceae, Pandanaceae, Passifloraceae, Pinaceae, Piperaceae, Potalidaceae, Ranunculaceae, 
Rubiaceae, Rosaceae, Rutaceae, Sambucaceae, Sapindaceae, Sapotaceae, Scrophulariaceae, Solanaceae, 
Sterculiaceae, Styracaceae, Theaceae, Thymelaeaceae, Tiliaceae, Umbelliferae, Verbenaceae, Zingiberaceae, 
Zygophyllaceae) และ มีพืชจํานวนมากกวา 264 ชนิด โดยพืชในวงศ Apocynaceae มีจํานวนชนิดพืชที่ใหกล่ินหอมสูงมาก
ที่สุด เทากับ 23 ชนดิ ไดแก ยี่โถ (Nerium oleander L.) รําเพย (Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum.) โมกมัน(Wrightia 
tomentosa Roem. & Schult.) ชํามะนาด (Vallaris glabra Ktze.) ล่ันทมขาว-เหลือง (Plumeria alba L.) รองลงมาเปนพืช
วงศ Zingiberaceae มีจํานวน 18 ชนิด ไดแก กระวาน (Amomum testaceum Ridl.) ขมิ้นชัน (Curcuma longa L.) ขิง 
(Zingiber officinale Roscoe) ไพล (Zingiber cassumunar Roxb.) เปนตน และวงศ Annonaceae มีพืชจํานวน 17 ชนิด 
ไดแก กระดังงาไทย (Cananga odorata (Lam.) Hook. f. & Thomson var. odorata) กระดังงาสงขลา (Cananga odorata 
Hook.f.&Th. var. fruticosa (Craib) J. Sincl.) สายหยุด (Desmos chinensis Lour.) ลําดวน (Melodorum fruticosum 
Lour.) นมแมว (Rauwenhoffia siamensis Scheff.) เปนตน 
คําสําคัญ : พืชหอม พืชใหกล่ินหอม น้ํามันหอมระเหย  
 

คํานํา 
พืชที่พบในประเทศไทยมีหลายชนิดทั้งที่เปนไมเล้ือย ไมยืนตน ไมลมลุก ไมใบ ไมดอก ไมผล บางชนิดเปนพืชน้ํา หรือ

พืชปา แหลงปลูกพบกระจายอยูหลายพื้นที่ทั้งภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต ภาคตะวันออก และภาคตะวันตกของประเทศ ทํา
ใหมีช่ือตามแตละทองถิ่น การใชประโยชนมีหลายดาน เชน ปลูกเพื่อใหรมเงา ประดับตกแตง ยา เครื่องหอม ปรุงแตงอาหาร 
ผลิตเปนน้ํามันหอมระเหย เปนตน เนื่องจากปจจุบันมีผูใหความสนใจดานสารสกัดและน้ํามันหอมระเหยเพิ่มมากขึ้น แตการ
รวบรวบขอมูลดานพืชที่สามารถใหกล่ินหอมยังมีนอย งานวิจัยนี้จึงสนใจรวบรวมขอมูลพืชที่มีกล่ินหอม เพื่อเปนแหลงขอมูลใน
การนําไปใชประโยชน อางอิง และ ศึกษาประโยชนเชิงลึกของพืชกลุมนี้ตอไป 
 

อุปกรณและวิธีการ 
ในการศึกษาครั้งนี้ไดรวบรวมพืชที่ใหกล่ินหอมชนิดตางๆ จากการตรวจเอกสาร ฐานขอมูล หนังสือ และเอกสาร

ประกอบของผูวิจัยเอาไวทั้งในประเทศ และตางประเทศ เพื่อใหไดองคความรูที่สมบูรณที่สุดเทาที่จะทําได ทั้งทางดานชื่อ
วิทยาศาสตร ช่ือทองถิ่น ลักษณะทั่วไป ถิ่นกําเนิด การขยายพันธุ และการใชประโยชน รวมถึงองคความรูทางดานคุณคาทาง
โภชนาการ น้ํามันหอมระเหย ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา และสารสําคัญในพืช เพื่อใหไดองคความรูในทุกดาน 

                                                           
1คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 83 หมู 8 ถนนเทียนทะเล บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 
1 School of Bioresources and Technology, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, 83 Mu 8, Teintalay Rd., Bangkhuntein, Bangkok 10150 
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ผล 
Table 1 พืชชนิดตางๆที่ใหกล่ินหอม จํานวน 72 วงศ 261 ชนิด (ราชันย ภูมา, 2551; เต็ม สมิตินันทน, 2551; พรรณไมหอมใน
สวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ, 2547; วชิรพงศ หวลบุตตา, 2544)  

 วงศ ชนิดพืช 
1 Alangiaceae ปรู ( Alangium salviifolium Wang. ssp. hexapetalum Wang.) 
2 Alliaceae กระเทียม (Allium sativum L.) กุยชาย (Allium tuberosum Rottl. ex Spreng.) หอมใหญ(Allium cepa L.) 

หอมแดง (Allium ascalonicum L.) 
3 Agavaceae ซอนกลิ่น (Polianthes tuberosa L.) จันทนแดง (Dracaena loureiri Gagnep. Anthesicum Picturatum) วาสนา

(Dracaena fragrans (L.) Ker - GawI.) 
4 Amaryllidaceae พลับพลึง (Crinum asiaticum L.) วานเศรษฐี (Chlorophytum comosum.) วานมหาบัว(Crinum moorei Hook. 

f.) พลับพลึงดอกแดง (Crirum amabile Donn.) 
5 Annonaceae การะเวก(กระดังงาจีน, สะบันงา) (Artabotrys siamensis Miq.) กระดังงาไทย (Cananga odorata (Lam.) Hook. 

f. &Thomson var. odorata) กระดังงาสงขลา (Cananga odorata Hook.f.&Th. var.fruticosa (Craib) J. Sincl.) 
สายหยุด (Desmos chinensis Lour.) ลําดวน(Melodorum fruticosum Lour.) นมแมว (Rauwenhoffia 
siamensis Scheff.) จําปูน(Anaxagorea javanica Blume) ขาวหลามดง (Goniothalamus laoticus (Finet & 
Gagnep.) Ban) ทุเรียนเทศ (Annona muricata L.) บุหงาแตงงาน (Citharexylum spinosum L.) บุหงาเซิง 
(Friesodielsia desmoides (Craib)Steenis) บุหงาปตตานี (Goniothalamus sp.) .) บุหงาลําเจียก
(Goniothalamus lapis Miq.) สาเหลาปตตานี (Desmos cochinchinensis Lour) กลวยหมูสัง (Uvaria 
grandiflora Roxb. ex Hornem var. grandiflora) ปาหนันชาง (Goniothalamus giganteus Hook. f. & Th.) สาย
น้ําผึ้ง (Lonicera japonica Thunb.) 

6 Apocynaceae ยี่โถ (Nerium oleander L.) รําเพย (Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum.) โมกมัน(โมกนอย)(Wrightia 
tomentosa Roem. & Schult.) โมกปา (Wrightia dubia (Sims) Spreng.) โมก(Wrightia religiosa Benth. Ex 
Kurz) โมกหลวง(โมกเขา) (Holarrhena pubescens (Buch.-Ham.) Wall. ex G. Don (Holarrhena 
antidysenterica (L.) Wall. ex A. DC.)) ทุงฟา (Alstonia macrophylla Wall. ex G. Don) ระยอม (Rauvolfia 
serpentina Benth. ex Kurz) ชํามะนาด (Vallaris glabra Ktze.) ล่ันทมขาว เหลือง (Plumeria alba L.) พุด (พุด
ปา)(Tabemaemontana cumingiana A. DC.) หิรัญญกิาร (Beaumontia murtonii Craib.) บานบุรีหอม 
(Odontadenia macrantha (Roem. & Schult) Markgr.) กุมาริกา (Parameria barbata Schum.var.barbata) 
ชะลูด (Stephanotis floribunda Brongn.) พุดฝร่ัง(มะลิฝร่ัง, พุดตูม, พุทธชาด) ( Tabernaemontana divaricata 
(L.) R.Br. ex Roem & Schult) หีบไมงาม(Carissa macrocarpa (Ecklon) A.DC.) ตีนเปดทราย(ตีนเปดเล็ก) 
(Cerbera manghas L.) สัตบรรณ (Alstonia scholaris R. Br.) ตีนเปด(ตีนเปดทะเล)(Cerbera odollum 
Gaertn.) แยมปนัง (Strophanthus gratus Franch.) หนามแดง (Carissa carandas L.) ตีนเปดพรุ (Alstonia 
pneumatophora Back.) 

7 Araceae เสนหจันทรแดง (Homalomena rubescens Kunth.) วานน้ํา (Acorus calamus L.) วานน้ําเล็ก (Acorus 
gramineus Soland.) เดหลีใบกลวย(กวักมงคล) (Spathiphyllum cannifolium (Dryand.) Schott) 

8 Asclepiadaceae นมตําเลีย (Hoya parasitica Wall. ex Traill.)  ขจร (Telosma minor, Craib) ชะลูดชาง (Stephanotis floribunda 
(R.Br.)Brongn.) 

9 Balsaminaceae เทียนดอก (เทียนบาน)(Impatiens balsamina L.) 
10 Berberidaceae ขมิ้นตน (Mahonia duclouxiana Gagnp.)  
11 Bignoniaceae ทองอุไร (Tecoma stans (L.) Kunth) กระเทียมเถา (Pachyptera hymenaea (DC.) A. Gentry) ปบ (Millingtonia 

hortensis L.f.) 
12 Buddlejaceae ราชาวดีปา (Buddleja asiatica Lour.) 
13 Bixaceae ฝายคํา (Cochlospermum religiosum (L.) Alston) 
14 Caprifoliaceae สายน้ําผิ้ง (Lonicera japonica Thumb.) รสสุคนธแดง (Tetracera indica Merr.) 
15 Convolvulaceae ลดาวัลย (Porana volubilis  Burm.f) 
16 Combretaceae เล็บมือนาง (Quisqualis indica L.) 
17 Compositae ประไหมสุหรี (Centaurea moschata L. ‘Imperialis’) ตําลึงทอง (Heterostemma wallichii Wight) 
18 Dilleniaceae รสสุคนธขาว (Tetracera loureiri Pierre) 
19 Dipterocarpaceae พะยอม (Shorea roxburghii G. Don.)  จันทนกระพอ (Vatica diospyroides Syming.) รัง (Shorea siamensis 

Miq.) 
20 Elaeocarpaceae ไครยอย (Elaeocarpus grandiflorus J.E. Smith.) 
21 Ericaceae กุหลาบพันป (Rhododendorn arboreum Smith) 
22 Fabaceae เถาวัลยเปรียง (Derris scandens Benth.) 
23 Flacourtiaceae ไขดาว (Oncoba spinosa Forssk.) 
24 Geraniaceae เจอรราเนียม (Pelargonium graveolens L'Her. ex Aiton) 
25 Gramineae ตะไคร (Cymbopogon citratus Stapf) ตะไครหอม (Cymbopogon nardus Rendle) แฝกหอม (Vetiveria 

zizanioides Nash) 
26 Guttiferae กระทิง (Calophyllum inophyllum L.) เกล็ดกระโหดาง (Clusia rosea Jacq., Clusia major (Jacq.) L.) สารภี 
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(Mammea siamensis Kosterm.) แตว (Cratoxylum maingayi Dyer) บุญนาค (Mesua ferrea L.) ต้ิวเกลี้ยง 
(Cratoxylum formosum Dyer.) 

27 Illiciaceae จันทนแปดกลีบ (โปยกั๊ก)(Illicium verum Hook.f.) 
28 Labiatae กะเพรา (Ocimum sanctum L.) แมงลัก (Ocimum canum Sims.) โหระพา (Ocimum basilicum L.) คนทีสอ 

(Vitex trifolia L.) พิมเสนตน (Pogostemon cablin Benth.) สะระแหน (Mentha cordifolia Opiz)แมงลักคา
(Hyptis suaveolens Poit.)ยี่หรา (Ocimum gratissimum L.) 

29 Lauraceae เทพธาโร (Cinnamomum porrectum (Roxb.) Kosterm.) เชียด (Cinnamomum iners Reinw. ex Blume) 
กะเพราตน (Cinnamomum glaucescens Drury) อบเชยไทย(Cinnamomum burmannii Bl.) อบเชย 
(Cinnamomum bejolghota Sweet) อบเชยญวน (Cinnamomum loureiroi Nee.) แกง (Cinnamomum tamala 
Th. Fries) การบูร (Cinnamomum camphora (L.) J.Presl.) ทํามัง (Litsea elliptica Boerl.) สุรามาริด (Lisea 
baviensis Lecomte) ตะไครตน (LIsea cubeba (Lour.) Pers.) พิกุลปา (Neolitsea cassia (L.) Kosterm.) ตา
ทิพยทอง (Neolitsea siamensis cassia Kosterm.) (Neolitsea zeylanica (Nee.) Merr.) 

30 Lecythidaceae บัวสวรรค(กัสตาเวีย) (Gustavia gracillima Miers) สาละลังกา (Couroupita guianensis Aubl.) จิกสวน 
(Barringtonia racemosa Roxb.) 

31 Leguminosae-
Caesalpinioideae 

ตันหยง (Caesalpinia coriaria Willd.) นนทรี (Peltophorum pterocarpum Back. ex Heyne) อโศกเหลือง 
(Saraca thaipingensis Cantley ex Prain.) อโศกน้ํา (Saraca indica L.) เสี้ยวดอกขาว (Bauhinia variegata L.) 
กาหลง (Bauhinia acuminata L.) ราชพฤกษ (Cassia fistula L.) ชงโค (Bauhinia purpurea L.)  
ชัยพฤกษ (Cassia javanica L.) อโศกเขา (Saraca declinata (Jack) Miq.) รัตมา (Parkinsonia aculeata L.) 

32 Leguminosae- 
Mimosoideae 

กระถินเทพา (Acacia mangium Willd.) กระถินณรงค (Acacia auriculaeformis Cunn.) กระถินเทศ (Acacia 
farnesiana Willd.) พฤกษ(จามจุรีสีทอง) (Albizia lebbeck Benth.) สีเสียดเหนือ (Acacia catechu (Lof.) Willd.) 
กัลปพฤกษ (Cassia bakeriana Craib) จามจุรี(กามปู) (Samanea saman Merr.) 

33 Leguminosae- 
Papilionoideae ชะเอมเทศ (Glycyrrhiza glabra Li.) ประดู (Pterocarpus macrocarpus Kurz) 

34 Liliaceae ดองดึง (Gloriosa superba L.) 
35 Loganiaceae มะลินรก (Gelsemium elegans (Gardner&Champ.) Benth.) ราชาวดี (Buddleja paniculata Wall.), กันเกรา

(Fagraea fragrans Roxb.) ราชาวดีสีมวง (Buddleja davidii Franch) 
36 Lythraceae เทียนกิ่ง (ขาว แดง) (Lawsonia inermis L.) ยี่เขง(Lagerstroemia indica L.) 
37 Malpighiaceae พุดตาน(Hibiscus mutabilis L.) โนรา(Hiptage bengalensis Kurz) ชาปตตาเวีย (Malpighia cococigera L.) 
38 Magnoliaceae จําปสีนวล (จําปาทอง) (Michelia alba x Michelia champaca) จําป (Michelia alba DC.)จําปแขก (Michelia 

figo Spreng.) ยี่หุบ (Magnolia coco (Lour.) DC.) มณฑา (Magnolia libifera  Baill.) มณฑาปา (Manglietia 
garrettii Craib) 

39 Meliaceae ประยงค (หอมไกล)(Aglaia odorata Lour.) เลี่ยน (Melia azedarach L.) 
40 Myrsinaceae จันทนเทศ (Myristica fragrans Houtt.) 
41 Myristicaceae กรวย (Horsfieldia irya (Gaerth.) Warb.) 
42 Myrtaceae กานพลู (Eugenia caryophyllum Bullock & Harrison) ชะเมา (Eugenia grandis Wight) ยูคาลิปตัส

(Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) 
43 Nelumbonaceae บัวหลวงดอกขาว (Nelumbo lutea Gaertn.) 
44 Nyctaginaceae บานเย็น (Mirabilis jalapa L.) 
45 Nymphaeaceae บัวผัน (Nymphaea capensis Thumberg.) บัวฝร่ัง (Nymphaea sp. and hybrid.) บัววิกตอเรีย (Victoria 

amazonica (Poepp.) Sowerby) บัวสาย (Nymphaea lotus L.) บัวจงกลนี (Nymphaea lotus L. var. 
pubescens Hook.f.) บัวหลวงดอกชมพ ู(Nelumbo nucifera Gaerthn.) 

46 Ochnaceae ชางนาว (กระแจะ, ตาลเหลือง) (Ochna integerriima Merr.) 
47 Oleaceae มะลิลา (Jasminum sambac Ait.) มะลิซอน (Jasminum Sambac (L.) Ait. ' G.Duke of Tuscany) มะลิวัลย 

(Jasminum adenophyllum Wall. ex C.B. Clarke.) มลุลี (Jasminum multiflorum (Burman F.)) พุทธชาด
(บุหงาประหงัน) (Jasminum auriculatum Vahl) พุทธชาดกานแดง(มะลิกานแดง) (Jasminum officinale L. f. 
var. grandiflorum (L.) Kob.) ปนหยี (Jasminum rex Craib) สารภีฝร่ัง(หอมหมื่นลี้) (Osmanthus fragrans 
Lour.) กรรณิการ (Nyctanthes arbor-tristis L.) 

48 Orchidaceae เอื้องคํา (Dendrobium spp.) เอื้องคํากิ่ว (Dendrobium signatum Rchb. f.) เอื้องแซะ (Dendrobium 
scabrilingue Lindl.) เอื้องมอนไข (Dendrobium thyrsiflorum Rchb. f.) กลวยไมคัทลียา (Cattleya hybrids.) 
ควีนสิริกิต์ิ(Queen Sirikit Cattleya) ชางกระ (Rhynchostylis gigantean (Lindl.) Ridl.) ชางนอย (Acampe 
papillosa (Lindl.) Lindl.) ไอยเรศ (Rhychostylis retusa (L.) Blume)  

49 Oxalidaceae ตะลิงปลิง (Averrhoa bilimbi L.) 
50 Pandanaceae การะเกด (Pandanus tectorius Bl.) เตยหอม (Pandanus amaryllifolius Roxb.) 
51 Passifloraceae สรอยฟา (Passiflora x alato-caerulea Lindl.) 
52 Pinaceae สนสามใบ (Pinus kesiya Royle ex Gordon) 
53 Piperaceae ชาพลู (Piper sarmentosum Roxb.) ดีปลี (Piper chaba Hunt) พริกไทย (Piper nigrum L.) 
54 Potalidaceae กันเกรา (Fagraea fragrans Roxb.) 
55 Ranunculaceae พวงแกวมณ ี(Clematis paniculata Thunb.) พวงแกวกุด่ัน (Clematis smilacifolia Wall.) 
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56 Rubiaceae คัดเคา(คัดเคาเครือ) (Randia siamensis Craib) เข็มขาว (Ixora ebarbata Craib) เข็มเขียว(Tarenna stellulata 
Ridl.) เข็มหลวง (Ixora spectabilis Wall.) พุดซอน (Gardenia jasminoides Ellis) กระทุม (Mitragyna hirsuta 
Hav.) คํามอกหลวง (Gardenia sootepensis Hutch.) พุดน้ําบุษย (Gardennia carinata Wallich.) เขี้ยวกระจง
(คัดเคาหนู)(Randia parvula  Ridl)  ตะลุมพุก (Randia uliginosa Poir.) พุดซอน (Gardenia jasminoides Ellis)
พุดแตรงอน (Euclinia longiflora Salisb.) พุดแสงอุษา (Gardenia taitensis DC.) จันทนา(Tarenna hoaensis 
Pitard) ยอปา (Morinda coreia Ham.) 

57 Rutaceae มะตูม (Aegle marmelos Corr.) มะกรูด (Citrus hystrix DC.) มะนาว (Citrus aurantifolia (Christm) Swing.) 
สมโอ (Citrus maxima Merr.)กระแจะ (Naringi crenulata  (Roxb.) Nicolson) แกว (Murraya paniculata (L.) 
Jack.) เขี้ยวกระแต (Psilanthus bengalensis (Roem.& Schult) J. Leroy) 

58 Rosaceae กุหลาบมอญ (Rosa damascena Mill.) กุหลาบ Rosa hybrid (จุฬาลงกรณ, Perfume Delight, Don Joan) 
59 Sambucaceae พวงไขมุก (Sambucus simpsonii Rehd.) 
60 Sapindaceae ชํามะเรียง(Lepisanthes fruticosa (Roxb.) Leenh.) 
61 Sapotaceae พิกุล(Mimusops elengi L.) 
62 Scrophulariaceae แวววิเชียร(Angelonia goyazensis Benth.) 
63 Solanaceae ลําโพง (Datura metel L.) ถวยทอง (Solandra grandiflona Swartz.) ราตรี (Cestrum nocturnum L.) ทิวาราตรี 

(Cestrum diurnum L.) พุดตะแคง (Brunfelsia americana L.) พุดสามสี (Brunfelsia australis Benth.) 
64 Sterculiaceae จันทนชะมด (Mansonia gagei J. R. Drumm. ex Prain) 
65 Styracaceae กํายาน (Styrax benzoides Craib) 
66 Theaceae ชาอัสสัม (Camellia sinensis var. assamica) สารภีปา (Anneslea fragrans Wall.) 
67 Thymelaeaceae ไมหอม (Aquilaria malaccensis Lamk.) กฤษณานอย (Gyrinops vidalii P.H.HÔ) 
68 Tiliaceae รวงผ้ึง (Schoutenia glomerata King ssp. peregrina (Craib) Roekm. & Hartono) 
69 Umbelliferae ผักชี (Coriandrum sativum L.) ผักชีลาว (Eryngium foetidum L.)ค่ึนฉาย (Apium graveolens L.) 
70 Verbenaceae ไขเนา(Vitex glabrata R. Br.) นางแยม(Clerodendrum philippinium Schauer.) คนทีเขมา (Vitex negundo L.) 

บุหงาสาหรี (Citharexylum spinosum L.) อรัญญิการ(Faradaya splendida F. Muell.) กรรณิการ(Nyctanthes 
arbor-tristis L.) คนทีสอ(ดินสอ) (Vitex trifolia L.) นางแยมลา(Clerodendrum bungei Steud.) 

71 Zingiberaceae กระชาย (Boesenbergia rotunda (L) Mansf.) กระวาน (Amomum krervanh Pierre) ขมิ้นชัน (Curcuma 
domestica Val.) ขมิ้นออย (Curcuma zedoaria Roscoe.) ขมิ้นขาว (Curcuma mangga Valeton & Zijp) ขา 
(Languas galanga (L.) Stuntz) ขิง (Zingiber officinale Rosc.) ไพล (Zingiber purpureum Rose) เปราะปา 
(Kaempferia  roscoeana Wall.) กระทือ(Zingiber zerumbet Smith.) กระเจียว (Curcuma) เรว (Amomum 
xanthioides Wall.) วานนางคํา (Curcuma aromatica Salisb.) เอื้องหมายนา (Costus speciosus (Koen.) Sm.)  
มหาหงสดอกเหลือง (Hedychium flavum Roxb.)มหาหงส (Hedychium coronarium J.Konig) วานสาวหลง 
(Amomum biflorum Jack) วานมหาเมฆ (Curcuma aeruginosa Roxb.) 

72 Zygophyllaceae แกวเจาจอม (Guaiacum officinale L.) 
 

สรุป 
จากการรวบรวมขอมูลพบพันธุพืชที่มีกล่ินหอม 72 วงศ มีพืชจํานวนมากกวา 264 ชนิด ซ่ึงพืชในวงศ Apocynaceae 

มีจํานวนชนิดพืชที่ใหกล่ินหอมสูงที่สุด เทากับ 23 ชนิด รองลงมาเปนพืชวงศ Zingiberaceae มีจํานวน 18 ชนิด วงศ 
Annonaceae มีพืชจํานวน 17 ชนิด และวงศ Leguminosae-Caesalpinioideae มีพืชจํานวน 17 ชนิด ตามลําดับ 

 
คําขอบคุณ 

ขอขอบคุณคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ใหการสนับสนุนทุนวิจัย โครงการ “การพัฒนากระบวนการผลิต
สารหอมระเหยจากพืชของไทยเพื่อใชในอุตสาหกรรมภายในประเทศและสงออก” 

 
เอกสารอางอิง 

ราชันย ภูมา.  2 5 5 1. สารานุกรมพืชในประเทศไทย.  สํานักงานหอพรรณไม.  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช. 
กรุงเทพฯ [สืบคน], http://www.dnp.go.th/Botany/index.aspx [20/June/2008]. 

เต็ม สมิตินันทน, 2551. สํานักงานหอพรรณไม. กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช [สืบคน]. 
http://www.dnp.go.th/Botany/ThaiPlantName/Default.asp [20/June/2008]. 

พรรณไมหอมในสวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ. 2547. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ. โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. กรุงเทพฯ, 226 น. 

วชิรพงศ หวลบุตตา. 2544. ไมดอกหอมสีขาว. สํานักพิมพบานและสวน. กรุงเทพฯ, 95 น.  
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ดัชนีช่ือผูแตง 
 
ก 
กนก รัตนะกนกชัย, 333, 365, 369, 373 
กนกพร บุญศิริชัย, 59, 505  
กมล พลคํา, 349 
กรรณิการ สอนโยธา, 15 
กฤษฎา   บูรณารมย, 67 
กฤษณา  บุญศิริ, 107  
กวิศร วานิชกุล, 181, 185, 249 
กัญญารัตน รุจิรารุงเรือง, 429  
กัณยารัตน สุไพบูลยวัฒน, 341 
กาญจนา  เหลืองสุวาลัย, 161   
กานดา  หวังชัย, 237  
กานดา นาคมณี, 133, 137, 141 
กานตญาพันธ  นันทะวิชัย, 393 
กิตตพิจน  งามฉวี, 513 
กุลนาถ อบสุวรรณ, 169, 245, 289, 309 
เกวลี ครุณาสวัสดิ์, 39 
เกษม สรอยทอง, 75 
เกษรา เพิ่มสุข, 114  
เกื้อพันธ ชยะสุนทร, 429 
 
ค 
คนธมารินทร ดีสุรกุล, 501   
คิน เลย คู, 277, 365, 369, 373  
 
ง 
งามนิจ เสริมเกียรติพงศ, 217  
 
จ 
จวงจันทร ดวงพัตรา, 293, 321, 325 
จักรกฤษณ  เตชะอภัยคุณ, 365, 369, 373   
จักรพันธ สุวรรณพิมพ, 389   
จันทรจิรา ชาวสวน, 437 
จาตุรงค  จงจีน, 425  
จารุณีย ทองผาสุก, 71  
จารุรัตน เอี่ยมศิริ, 71, 217  
จํานงค  อุทัยบุตร, 237 
จินดาพร คงเดช, 83 
จินดาพร จํารัสเลิศลักษณ, 469, 485  
จุฑาทิพย คุณพระรักษ, 421 
จุฬาลักษณ ทวีบุตร, 353  
เจริญพร เลิศสถิตธนกร, 453 

ฉ 
ฉฏาธร ชะเอม, 433 
เฉลิมเกียรติ  ดุลสัมพันธ, 357 
เฉลิมชัย วงษอารี, 241, 273, 277, 377 
 
ช 
ชนะชัย กรวิทยาศิลป, 409, 413  
ชมัยพร แรงกลาง, 19 
ชลิดา เนยีมนุย, 469, 485 
ชาตรี ม่ันกลาง, 477 
ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล, 465, 481  
โชคพิศิษฐ เทพสิทธา, 169  
 
ฐ 
ฐิติมา คงรัตนอาภรณ, 59, 217, 505, 509  
 
ณ 
ณ นพชัย ชาญศิลป, 241, 273 
ณรงคฤทธิ์ วงศสุวรรณ, 133, 137, 141 
ณัฎฐา เลาหกุลจิตต, 43, 63, 79, 83, 87, 91, 95, 99, 

103, 121, 125, 209, 229, 257, 261, 265, 269, 
281, 361, 381, 385, 521 

ณัฐพล ภูมิสะอาด, 445, 465 
ณัฐโสภิณ ทองประไพ, 481   
ณัติฐพล ไขแสงศรี, 265, 269  
 
ด 
ดวงใจ นิสัยมั่น, 181 
ดวงพร  เนตรภกัดี, 305   
เดือนเต็ม ลอยมา, 297, 333 
 
ต  
ตรีฉัตร มูสิกะ, 245 
ตุลยา จันทรศิริ, 397 
 
ถ 
ถาวร ทิพวรรณ, 107 
 
ท 
ทรงชัย วิริยะอําไพวงศ, 473, 477   
ทรงยศ โชติชุติมา, 133   
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ทรงศิลป พจนชนะชัย, 121, 229, 241, 297, 333, 337, 
361  

ทวีรัตน  วิจิตรสุนทรกุล, 114, 121, 225 
ทศพล แทนรินทร, 59, 217, 505, 509  
 
ธ 
ธนิน ภูวดลไพศาล, 381   
ธเนศ ธนิตยธีรพันธ, 149 
ธรรมวัฒน คลายวงษ, 493  
ธานินทร รัชโพธิ์, 445, 465 
ธีรชัย เราเจริญพร, 421 
ธีรพล วันทิตย,75 
ธีรศักดิ์ แสงเพ็ง, 329 
 
น 
นงรัตน นิลพานิชย, 51 
นภาพร ยังวิเศษ, 145, 165 
นภาภรณ แซล้ี, 281   
นเรศ มีโส, 349, 497   
นฤบดี ศรีสังข, 449  
นฤมล จียโชค, 381  
นลิน  รัตนนราทร, 114   
นวลจันทร ภูคลัง, 337  
นัฏถพร วุฒิสิทธิ์, 23 
นันทรัตน มหาสวัสดิ์, 229, 361  
นัยนา ตางใจ, 441  
นิดา นุมมีศรี, 137 
นิตยา ร่ืนสุข, 129 
นิติพัฒน  พัฒนฉัตรชัย, 153 
นิลเนตร ปุณณะวรกุล, 417 
นิษกนิภา  สุนทรกุล, 365, 369, 373   
นิสา  แซล้ิม, 145 
นิสานารถ กระแสรชล, 437 
 
บ 
บรรยง ทุมแสน, 173  
บุญญา สุดาทิศ, 59, 505, 509   
บุษกร  ประดิษฐนิยกูล, 253                                                                                       
เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ, 281, 441, 493 
 
ป 
ปกขวัญ หุตางกูร, 493 
ปรรัตน  เซ็นกลาง, 35 
ประนอม  มงคลบรรจง, 129 

ประพนธ  ปญญาสรางสรรค, 161 
ประพนธ ปราณโสภณ, 59, 505, 509  
ประภา  ศรีพิจิตต, 133, 137, 141  
ประภาพร ตั้งกิจโชติ, 205 
ประภารัตน  อินทรทิพย, 489 
ประวัติ  สมเปน, 67  
ปราณี  อานเปรื่อง, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39 
ปริยานุช จุลกะ, 329 
ปรีชา น้ํากลั่น, 149 
ปรีชา ม่ังพรอม, 173 
ประมิด จิตรมาตร, 245   
 
ผ 
ผองเพ็ญ จิตอารียรัตน, 285, 377 
 
พ 
พงษศักดิ์ แกวศรี, 189 
พชรกมล พงษเพชร, 453  
พชริดา แขงขัน, 177   
พรทิพย  ศิริสุนทราลักษณ, 429   
พรพรรณ กล่ินหอม, 107  
พรรณจิรา วงศสวัสดิ์, 489  
พัชรี ตั้งตระกูล, 461  
พากเพียร อรัญนารถ, 51 
พิชชาภรณ วันโย, 497   
พิชาญ สวางวงศ, 213 
พิทกัษ อินธิมา, 341 
พิภพ  ลํายอง, 55 
พีรยา โชติถนอม, 477 
เพชรรัตน ใจบุญ, 457  
เพ็ญระพี ทองอินทร, 249 
ไพศาล  วุฒิจํานง, 393  
 
ภ 
ภรณพรรณ เอี่ยมทิม, 273    
ภักดี เครือคลาย, 87  
ภัทรา ผาสอน, 365, 369, 373  
ภัทรานิษฐ ตรีเพ็ชร, 209   
ภัสจนันท หิรัญ, 91   
ภาณุมาศ ฤทธิไชย, 165,  297, 333 
ภูรินทร อัครกุลธร, 273   
ภูริสา ทัศวิล, 257, 261   
ภูวนาท ฟกเกตุ, 277   
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ม 
มณฑิรา นพรัตนม, 489   
มนตรี แกวดวง, 189  
มัณฑนา  บัวหนอง, 241, 273   
มานะบุตร ศรียงค, 241  
 
ย 
ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, 177, 201  
ยุวดี มานะเกษม, 353 
เยาวพา จิระเกียรติกุล, 145 
 
ร 
รจนา โอภาสศิริ, 353 
ระวี เจียรวิภา, 517  
รัชฎาภรณ  คะประสบ, 401 
รัชฎาวรรณ นิ่มนวล, 43, 63, 87 
รัฐ พิชญางกูร, 209 
รัตนชดา เอี่ยมกล่ํา, 397   
รัตนชัย ไพรินทร, 501 
รัศมี ฐติิเกียรติพงศ, 51 
 
ล 
ละมุล วิเศษ, 445, 453, 465, 481  
เล็ก  จันทรเกษม, 345 
 
ว 
วชิราภรณ ผิวลอง, 217  
วณิช ล่ิมโอภาสมณี, 59, 217, 505  
วรางคณา เปรมชนม, 213   
วไลลักษณ แพทยวิบูลย, 217   
วศิน ถิตยสถาน, 63 
วสาวี ถวยทอง, 31   
วันชัย  จันทรประเสริฐ, 293, 305, 321, 325   
วันพร  เข็มมุกด, 55 
วัลยา อุตโรกุล, 193  
วาริช ศรีละออง, 229  
วารุณี ธนะแพสย, 233 
วารุณี วารัญญานนท, 449, 461 
วาสนา อินแถลง, 129 
วิชมณี ยืนยงพุทธกาล, 409, 413 
วิชัย ภูริปญญาวานิช, 217  
วิทธวัช  ทิพยแสนพรหม, 445  
วิมลพรรณ  รุงพรหม, 118, 157, 513  
วิไลรัตน ศรีนนท, 75  

วีรพงศ วุฒิพันธุชัย, 213  
วีระศรี เมฆตรง, 253    
 
ศ 
ศรัณย สุขวัฒน, 197 
ศรัณยา  กําจัดภัย, 67 
ศรัณยา  เพงผล, 237 
ศศธร สิงขรอาจ, 79, 95, 99  
ศักดิ์ชัย ดรดี, 497   
ศานิต สวัสดิกาญจน, 157, 313, 317, 513 
ศิริชัย กัลยณารัตน, 277, 297   
ศิริชัย เทพา, 501 
ศิริธร ศิริอมรพรรณ, 349, 497  
ศิริพรรณ บรรหาร, 213   
ศิริรัตน  ศิริพรวิศาล, 157, 513  
ศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป, 253, 265, 269   
ศุภจิต ผองใส, 43 
ศุมาพร เกษมสําราญ, 233   
 
ส 
สดุดี วรรณพัฒน, 173  
สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, 449, 457, 461   
สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 449, 457, 461, 485  
สมชาย อรุณรุงรัศมี, 149 
สมเดช  อิ่มมาก, 345 
สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน, 293 
สมพร คนยงค, 221   
สมโภชน นอยจินดา, 277  
สมฤดี มามีชัย, 293  
สมศักดิ์   เจริญพันธ, 67 
สมศิริ แสงโชติ, 321, 325 
สรอยสุดา อุตระกูล, 121  
สรัล ชูมณี, 221    
สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 457 
สักขี   แสนสุภา, 253  
สังเวียน  คํานึง, 377  
สันติ สุดเฉลียว, 473  
สาธิต วงษชีรี, 59, 505, 509  
สายัณห ทัดศรี, 133, 137, 141   
สายันต ตันพานิช, 189  
สาวิตรี  รังสิภัทร, 305 
สาวิตรี วีระเสถียร, 205 
สิริวรรณ บุญมา, 185 
สุกัญญา เทพันดุง, 110 
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สุชปา เนตรประดิษฐ, 43, 63, 87 
สุชาดา  เจริญวงศ, 433 
สุชาดา พงษพัฒน, 71  
สุชาดา เสกสรรวิริยะ, 59, 217, 505, 509  
สุฐิตา สิงคารวานิช, 225  
สุณิษา อยูดี, 309 
สุธาทิพย อํานวยสิน, 169  
สุธิภรณ ศิริกําเลิศ, 161  
สุบัณฑิต นิ่มรัตน, 213  
สุพจน  ประทีปถิ่นทอง, 253   
สุพรรณี  สุขสันตวชิรกุล, 489  
สุพรรนี แกนสาร อะโอกิ, 377, 389, 425  
สุพาภรณ วงศทอง, 221  
สุภาณี พิมพสมาน, 110 
สุภาวดี ฉิมทอง, 373   
สุภาวดี บูระพันธ, 201  
สุรศักดิ์ สัจจบุตร, 71, 217   
สุรสิทธิ์ วงษสัจจานันท, 189  
สุวิมล เจริญสิทธิ์, 27 
เสาวพงศ เจริญ, 217   
 
ห 
หทัยวรรณ  ศิริสุขชัยถาวร, 441  
 
อ 
อนุพันธ เทิดวงศวรกุล, 233 
อนุรักษ โพธิ์เอี่ยม, 197 
อโนมา ดงแสนสุข, 173  
อภิชาติ  เนินพลับ, 345  
อภิรดี อุทัยรัตนกิจ, 241, 245, 285, 289, 377  
อมรรัตน บัวคลาย, 517 
อมรรัตน วัฒนลํ้าเลิศ, 365   
อรทัย ขําคา, 385   
อรพิน เกิดชูชื่น, 43, 63, 79, 83, 87, 91, 95, 99, 103, 

125, 209, 229, 257, 261, 265, 269, 281, 337, 
361, 385, 521   

อรรจนา ดวงแพง, 193 
อรวรรณ ร้ิวทอง, 461  
อรสา  สุริยาพันธ, 401, 405 
อรุณ โมนะตระกูล, 337 
อรุษา เชาวนลิขิต, 433  
อัจฉรา ฉัตรแกว, 285   
อัษฎาภรณ กาญจนคูหา, 141 
อาทิตย  กุคําอู, 345  

อาภัสรา แสงนาค, 417 
อาภาพรรณ ชัฎไพศาล, 79, 95, 99, 125, 521 
อารยา บุญเจริญตั้งสกุล, 405  
อารียา นาวินปกาสิตย, 321, 325   
อารีวรรณ ประสันทะวงษ, 118 
อําไพศักดิ์ ทีบุญมา, 473 
อิงฟา คําแพง,103  
อุลิสาณ พาชีครีพาพล, 397   
โอฬาร ตัณฑวิรุฬห, 253   
 
A 
Arunee Jaithoeng, 301 
 
M 
Ming Xuan Zheng, 517 
 
P 
Punbusayakul, N., 47 
 
S 
Sampanvejsobha, S., 47 
Surakitti Srikul, 301   
 
T 
Theingi Myint, 301   
 
W 
Wanchai Chanprasert, 301   
Wati, R., 47  
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ดัชนคีําสําคัญ 
 
ก 
กรง, 111, 506, 509 
กรดจิบเบอเรลลิค, 245 
กรดซาลิไซลิก, 377 
กรดอินทรีย, 281 
กระดุมทองเล้ือย, 121 
กระถิน, 141 
กระถินยักษ, 137 
กระบวนการลดความชื้น, 481 
กลวย, 185, 377 
กลวยหอมทอง, 285  
กวาวเครือแดง, 353  
กะเพรา, 75, 95 
กัวกัม, 19 
กาซคารบอนไดออกไซด, 265 
การกระตุนการงอก, 333 
การกลั่นพรอมสกัด, 79, 99 
การเก็บรักษา, 413, 433 
การเกิดยอด, 197 
การขนสง, 253 
การขยายพันธุ, 169 
การคลี่บานเต็มที่, 153 
การควบคุมโดยชีววิธี, 55 
การควบคุมโดยใชสารเคมี, 51 
การควบคุมแบบพื้นที่กวาง, 59 
การคัดแยกเชื้อแบคเรีย, 369    
การคืนตัว, 453  
การงอกของเมล็ด, 118, 233, 309, 321, 325  
การงอกของสปอร, 425 
การเจริญเติบโต, 205, 233 
การเจริญเติบโตของกลวยไม, 309 
การเจริญเติบโตของผล, 161 
การแชน้ํา, 429  
การแชน้ํารอน, 325  
การแชสารเคมี, 477  
การดูดซับน้ํา, 429  
การดูดน้ํา, 329 
การตมกล่ัน, 121, 125 
การตรึงรูป, 35 
การตานทานเชื้อจุลินทรีย, 103 
การแตกราว, 449     
การทดสอบความงอก, 305  

การทดสอบแบบไมทําลาย, 149 
การทําแหง, 413  
การทําแหงแบบระเหิด, 493   
การเบียนไข, 110 
การประเมินผล, 249 
การประเมินคุณคาทางโภชนาการ, 345 
การปรับปรุงลักษณะเนื้อสัมผัส, 437 
การปลิดหวี, 185 
การปกดํา, 193 
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพ, 257, 261 
การเปลี่ยนแปลงสีของกลีบดอก, 241   
การแปลงฟูเรียรแบบเร็ว, 149 
การเผาไหม, 501  
การพัฒนาและการสุกแก, 317 
การพัฒนาสูตร, 409   
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, 169, 197, 309 
การยอมรับของผูบริโภค, 497 
การยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย, 385  
การยับยั้งเชื้อจุลินทรีย, 91 
การยืดอายุการเก็บรักษา, 257, 261 
การสะสมแปง, 161 
การเสื่อมสภาพของดอก, 273 
การหดตัว, 473 
การอบแหง, 449, 465, 473  
การอบแหงแบบชั้นบาง, 477, 485 
การอบแหงแบบไอน้ํารอนยวดยิ่ง, 469  
การออกดอก, 165 
การออสโมซิส, 477   
เกษตรอินทรีย, 193, 217 
ไกพื้นเมือง, 67 
แกวมังกร, 15, 405 
 
ข 
ขนมขบเคี้ยว, 493 
ขนมปุยฝาย, 417 
ขนุน, 161 
ขนุนสําปะลอ, 357 
ขมิ้นชัน, 99, 125 
ขอ, 169 
ขา, 99 
ขาวกลอง, 361  
ขาวกลองงอก, 449   



530                                                    ปที่ 40 ฉบับที่ 1 (พิเศษ) มกราคม-เมษายน 2552                                                    ว. วิทยาศาสตรเกษตร 
 

ขาวขาวหุงสุกเร็ว, 429  
ขาวตางสี, 345 
ขาวนึ่ง, 393   
ขาวโพดฝกออน, 213 
ขาวลูกผสม, 129 
ขาวสุก, 461 
ขาวหัก, 481  
ขาวเหนียว, 457 
ขาวอินทรีย, 193 
ขิง, 99 
ไขขาวผง, 437  
 
ค 
คลอโรฟลล, 35 
ความเขมแสง, 165 
ความแข็งของขาว, 429 
ความแข็งแรง, 337 
ความคงตัว, 15   
ความงอก, 293, 329, 337  
ความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ, 313   
ความชื้น, 481, 497 
ความชื้นภายในเมล็ด, 329 
ความตานทานแรงดึง, 87  
ความตานทานแรงทะลุ, 87 
ความเปนกรด-ดาง, 433   
ความผันแปรทางพนัธุกรรม, 513 
ความเร็วในการงอก, 329 
ความสามารถในการกําจัดอนุมูลดีพีพีเอช, 401  
ความเสียหายเชิงกลของเมล็ด, 293  
ความหนาแนนเนื้อไม, 133, 137 
ความหลากหลาย, 517  
ความเหมาะสมของที่ดิน, 221 
คา glycemic index, 461 
คาคลาดเคลื่อน, 501 
คาน้ําอิสระ, 349 
คารโบไฮเดรต, 181 
คุกกี้, 421  
คุกกี้เนย, 401  
คุณคาทางโภชนาการ, 361 
คุณภาพ, 201 
คุณภาพขาว, 457   
คุณภาพทางจุลินทรีย, 71 
คุณภาพผล, 185 
คุณสมบัติทางกระแสวิทยา, 489   

คุณสมบัติทางกายภาพ, 489  
เคกบราวนี่, 397 
เครื่องอบแหงแบบปมความรอน, 453 
แคนตาลปู, 23 
แครอท, 493   
ไคโตซาน, 63   
 
ง 
งาดํา, 421 
 
จ 
จลนพลศาสตรการอบแหง, 469, 485  
จุลินทรียละลายฟอสเฟต, 225 
เจลาติไนซ, 393       
เจลาทิไนเซชัน, 457   
 
ช 
ชั้นคุณภาพ, 249 
ชาใบหมอน, 497  
ชาอัสสัม, 209  
ชิงเฮา, 341 
ชีวมวล, 137 
เชื้อจุลินทรีย, 277 
เชื้อเพลิง, 141 
เชื้อราที่ติดมากับเมล็ด, 321, 325   
เชื้อราที่ยอยสลายเซลลูโลส, 425   
เชื้อราสาเหตุของโรคแอนแทรคโนส, 75 
เชื้อราเอ็คโตไมคอรไรซา, 205 
เชื้อราเอนโดไฟต, 55 
เชื้อเห็ดตับเตา, 205 
 
ซ 
ซูโครส, 241 
เซลลูเลส, 365   
เซลลูโลสผง, 417  
แซนแทนกัม, 19 
โซเดียมคลอไรด, 173 
โซเดียมเคซีเนต, 39 
ไซลาเนส, 365 
ไซลิทอล, 405   
ไซเลียมสีดฮักส, 405   
 
ด 
ดวงงวงขาวโพด, 43 
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ดอกพระจันทร, 189 
 
ต 
ตนกลายูคาลิปตัส, 205 
ตนขาว, 481  
ตลาดไท, 249 
ตัวพยุง, 35 
ตําแหนง ITS region, 513 
ตูปรับสภาวะ, 265 
 
ถ 
ถั่วเขียว, 293, 313 
ถั่วงอก, 293, 321  
ถั่วดํา, 317 
ถั่วแมคคาเดเมีย, 465  
ถั่วเหลือง, 173 
ถุงโพลีเอทิลีน, 285 
ถุงแอ็คทีฟ, 285  
 
ท 
ทฤษฎีการถายเทมวล, 501   
ทุเรียนพรอมบริโภค, 257 
เทคนิคการใชแมลงที่เปนหมัน, 505   
แทนนิน, 269, 281 
 
น 
น้ําตาล, 373    
น้ําตาลซูโครส, 289 
น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์, 381  
น้ํามันเมล็ดทานตะวันแบบบีบเย็น, 381  
น้ํามันเมล็ดมะรุม, 501 
น้ํามันรําขาว, 381  
น้ํามันสวีทอัลมอนด, 381 
น้ํามันหอมระเหย, 103, 107, 121, 385, 521 
น้ํายาปกแจกัน, 289 
น้ําอัญชัน, 433  
น้ําโอโซน, 321, 325   
ไนโตรเจน, 181 
 
บ 
บรรจุภัณฑ, 43, 253 
บาซิลลัส, 389   
บุก, 437  
เบตาแคโรทีน, 23   

เบตาไซยานิน, 15 
แบคทีเรียชอบรอนที่เจริญในสภาวะไมตองการอากาศ, 369 
แบคทีเรียปฏิปกษ, 377  
แบคทีเรียไมใชออกซิเจนที่ชอบรอนและทนดาง, 365   
ใบชาเขียว, 47 
ใบชาสด, 47 
ใบเส่ือมสภาพ, 153 
 
ป 
ประสิทธิภาพในการยับยั้ง, 75  
ปริมาณกรด, 233 
ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได, 233 
ปริมาณทั้งหมดของสารโพลีฟนอล, 401 
ปริมาณแทนนิน, 265 
ปริมาณอะมัยโลส, 393    
ปลายยอด, 169 
ปจจัยกระตุน, 341 
ปาลม, 517  
ปุย, 213 
ปุยชีวภาพ, 225 
ปุยอินทรีย, 217   
แปงกลวย, 421  
แปงเทายายมอม, 489  
โปรติเอส, 389     
โปรโตคอรม, 309  
 
ผ 
ผงใบเตย, 35 
ผลพลับแหง, 253  
ผลผลิต, 185 
ผลผลิตเมล็ดพันธุ, 177 
ผลไมไทยอบแหง, 409  
ผลไมแผนมวน, 409  
ผลไมแผนมวนผสม, 413  
ผักกาดหอม, 145 
ผักบุงจีน, 217 
เผือก, 469, 485  
 
ฝ 
ฝร่ัง, 31, 181, 441 
 
พ 
พลังงานทดแทน, 137 
พลังงานยั่งยืน, 141 
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พอลิแซ็กคาไรด, 365   
พันธุศาสตร, 357   
พาสเจอรไรซ, 433   
พีเอช, 47 
พืชวงศสม, 91 
พืชสมุนไพร, 75  
พืชหอม, 521  
พืชใหกล่ินหอม, 521  
พื้นที่ใบ, 153 
เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล, 110 
โพลีเอทิลีนเทอพาทาเลท, 277 
ไพล, 125 
 
ฟ 
ฟลูอิไดซเบด, 449, 457   
ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตอพืช, 213 
ฟาทะลายโจร, 177, 201 
ฟลมแปงขาวเจา, 103  
ฟลมแปงมันมันสําปะหลัง, 385  
ฟนอลิก, 269, 281 
เฟน, 517  
 
ม 
มะกรูด, 79, 107 
มะขามแขก, 237   
มะนาว, 79 
มะมวง, 441, 493, 501 
มะมวงน้ําดอกไม, 39 
มังคลอุบล, 273 
มังคุด, 281  
มันสําปะหลัง, 169 
มิวซิเลจ, 19 
เมล็ดวัชพืช, 157 
เมล็ดผักกาดเขียวปลี, 337  
เมล็ดพันธุ, 333  
เมล็ดพันธุขาว, 229 
เมล็ดพันธุพืชตระกูลกะหล่ํา, 305  
เมล็ดพันธุแฟง, 297 
เมลอนพันธุลูกผสมตัดแตง, 277  
แมงลัก, 95 
แมลงวันผลไม, 59, 509 
แมลงวันผลไมสายพันธุเพศผู, 505   
ไมยราบยักษ, 118 
 

ย 
ยางพารา, 221 
ยูเรีย, 165  
เยื่อกระดาษคราฟท, 87 
เยื่อแฝก, 87  
เยื่อยูคาลิปตัส, 87  
เยื่อหุมเมล็ดทานตะวัน, 401  
แยมผลไม , 441 
ใยอาหาร, 23, 31 
 
ร 
รอยละของน้ําหนักแหง, 149 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร, 221 
ระยะปลูก, 133, 129, 177, 201 
ระยะสุกแกทางสรีรวิทยา, 317 
รังสีแกมมา, 71, 337, 505  
รังสีอินฟราเรดคลื่นยาว, 349, 497   
รากเพาะเลี้ยง, 341  
รากใหม, 153 
ราที่ทําใหเกิดโรคในพืช, 114    
ราเอนโดไฟท, 114 
รูปทรงตน, 181   
รูปแบบคาง, 189 
โรคขอบใบแหงของขาว, 51 
โรคขั้วหวีเนา, 377 
โรคใบจุดดําลําไย, 55 
 
ฤ 
ฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรีย, 71 
ฤทธิ์ตานทานเชื้อรา, 75 
ฤทธิ์ตานออกซิเดชัน, 15  
 
ล 
ลองกอง, 249 
ลักษณะทางสรีระ, 229 
ลําไย, 55 
ไลเปส, 389     
 
ว 
วอเตอรแอคติวิตี้, 393    
วัชพืช, 118, 157 
วันปลูก, 177, 201 
วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร, 369, 373    
วิธีการเพิ่มสารอาหาร, 241 
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วุนสํารอง, 397  
 
ส 
สนามไฟฟา, 473  
สภาวะเครียดเกลือ, 173 
สภาวะน้ําทวมขัง, 313   
สม, 233 
สมการอบแหงเอมไพริคเคิล, 445, 465 
สมบัติดานเนื้อสัมผัส, 461 
สมบัติทางกายภาพ, 357, 485   
สมบัติทางเคมี, 357   
สมบัติทางเคมีกายภาพ, 27 
สมรรถภาพการผลิต, 67 
สมโอตัดแตงสด, 385 
สมโอพรอมบริโภค, 261 
สมุนไพร, 71 
สวนยางพารา, 517 
สับปะรด, 149, 349, 405 
สายพันธุ, 245 
สารเคลือบ, 257, 261 
สารตานการออกซิเดชัน, 23  
สารตานอนุมูลอิสระ, 83, 353 
สารทดแทนไขมัน, 397  
สารประกอบฟนอลิค, 361 
สารปองกันกําจัดเชื้อแบคทีเรีย, 51 
สารมีฤทธิ์ตานออกซิเดชัน, 31 
สารสกัด, 91 
สารสกัดจากพืช, 83 
สารสกัดน้ํามันหอมระเหย, 43 
สารสกัดสะเดาไทย, 110 
สารสกัดหยาบจากใบขี้เหล็ก, 285   
สารสําคัญ, 95 
สารใหกล่ิน, 31   
สารออกฤทธิ์, 114 
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ, 118 
สี, 357, 361, 385, 393, 397, 349, 401, 409, 413, 421,  

429, 433, 473, 497  
เสนผานศูนยกลาง, 133 
แสงเนียรอินฟราเรด, 233 
 
 
ห 
หญาดอกขาว, 118, 157    
หญาไนล, 197 

หนอนตายหยาก, 114 
หวานขาวงอก, 129 
หินฟอสเฟต, 213, 225 
โหระพา, 95 
 
อ 
อะดีนีนซัลเฟต, 169 
อะฟลาทอกซิน, 237   
อะไมเลส, 389     
อัตราการดูดน้ํา, 245 
อัตราการอบแหง, 453  
อัตราเมล็ดพันธุ, 129 
อัตราสวนของชาตอน้ํา, 47 
อัตราสวนของ K+/Na+, 173 
อายุการใชงาน, 341 
อายุการปกแจกัน, 273 
อารทิมิซินิน, 297  
อาหารสูตรดัดแปลง, 425   
อิมัลชัน, 39 
อุณหภูมิ, 305   
อุณหภูมิการอบแหง, 453  
อุณหภูมิผกผัน, 469 
อุณหภูมิระหวางการขนสง, 277 
เอทิฟอน, 269, 273, 296, 353 
เอธิลีน, 269 
เอนไซม, 27  
เอนไซมไซลาโนไลติกและเซลลูโลไลติก, 373 
เอนไซมไทโรซิเนส, 83 
แอนโทไซยานิน, 353  
โอโซน, 237   
ไอโอดีน, 145, 503 
 
ฮ 
ไฮโดรโปนิกส, 145 
ไฮโดรไลเสตมะตูม, 27  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



534                                                    ปที่ 40 ฉบับที่ 1 (พิเศษ) มกราคม-เมษายน 2552                                                    ว. วิทยาศาสตรเกษตร 
 

A 
acidity, 233 
active metabolites, 114 
active packaging, 285 
adenine sulfate, 169 
aflatoxin,  237 
agricultural residue, 369, 373 
albumen powder, 437 
alkaliphilic thermophilic anaerobic bacteria, 365 
amylase, 389 
amylose content, 393 
Andrographis paniculata, 201 
annealing, 489 
antagonistic bacterium, 377 
anthocyanin, 353 
antibacterial activity, 71 
antifungal activities, 75 
antimicrobial, 91, 103, 385 
antioxidant , 23, 83, 353 
antioxidant activities, 15 
area-wide control, 59 
aroma components, 31 
Artemisia annua L., 341 
artemisinin, 341 
Artocarpus heterophyllus, 161 
Aspergillus flavus, 63 
Aspergillus niger, 63 
Aspergillus terreus, 63 
assam tea, 209 
available phosphorus, 213 
 
B 
Bacillus sp., 225, 389 
bactericide , 51 
Bactrocera correcta (Bezzi), 505 
Bactrocera dorsalis (Hendel), 509 
bael fruit hydrolysate, 27 
banana, 185, 285, 377 
banana flour, 421 
bean sprout, 293, 321 
Benincasa hispida seed, 333 
6-benzyladenine, 209 
betacyanin, 15 
bioactive compounds, 31, 118 

biofertilizer, 225 
biological control, 55 
Biomass, 137 
Bipolaris oryzae, 513 
black bean, 317 
black sesame, 421 
bolete culture, 205 
Brassicaceae seed, 305 
broken rice, 361 
brown planthopper, 110 
brown rice, 361 
brownie cake, 397 
burst resistance, 87 
Butea superba Roxb., 353 
butter cookie, 401 
butterfly pea juice, 433 
 
C 
cages, 509 
callus, 209 
cantaloupe, 23 
carbohydrate, 181 
carbondioxide gas, 265 
β – carotene, 23 
carrier type, 35 
carrot snack foods, 493 
cassava film, 385 
cassava micropropagation, 169 
Cassia siamea, 285 
cassumunar (Zingiber cassumunar Roxb.), 125 
catalase, 229 
cellulase, 365 
cellulolytic fungi, 425 
cellulose powder, 417 
chemical control , 51 
chemical soaking, 477 
Chinese mustard seed, 337 
chitosan, 63, 297 
chlorophyll, 35 
Clostridium thermocellum, 369 
cold pressed sunflower oil, 381 
Colletotrichum gloeosporioides (Penz.), 75 
Colletotrichum musae, 285 
color, 473, 349, 497 
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colored rice, 345 
colour, 497 
combustion, 501 
controlled cabinet, 265 
cooked rice, 461 
cookies, 421 
craft paper (CP), 87 
creat, 177 
crown rot, 377 
cultivars, 245 
 
D 
deviation, 501 
diameter, 133 
2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D), 209 
dietary fiber, 23, 31 
DPPH radical scavenging activity, 401 
dried Thai fruit, 409 
dried persimmons, 253 
drying, 413, 445, 465, 473, 501 
drying kinetic, 469, 485, 496 
drying method, 481 
drying rate, 453 
drying temperature, 453 
 
E 
east indian arrowroot starch, 489 
ectomycorrhizal fungi, 205 
edible coating, 257 
edible film, 261 
egg parasitism, 110 
Elaeis guineensis, 301 
electric field, 473 
Elicitation, 297 
empirical drying equations, 445, 465, 501 
emulsion, 39 
encapsulation, 35 
endophytic fungi, 55 
enzyme, 27 
Eryngium foetidum L., 165 
essential oil, 103, 107, 129, 385 
ethephon, 269, 273, 353 
ethylene, 269 
eucaluptus pulp, 87 

eucalyptus seedling, 205  
evaluation, 249 
extending shelf life, 257, 261 
 
F 
far-infrared radiation, 349, 497 
Fast Fourier Transform (FFT), 149 
fat substitute, 397 
fern, 517 
fish-ball, 437 
fissuring, 449 
floral senescence, 273 
flowering, 165 
fluidized bed, 449, 457 
formula development, 409 
freeze drying, 493 
fresh tea leaves, 47 
fresh-cut hybrid netted melon, 277 
fruit fly, 59, 509 
fruit growth, 161 
fruit jam, 441 
fruit quality, 185 
fruit roll, 409 
fuel wood, 141 
fungal endophyte, 114 
 
G 
GA3, 245 
GABA, 449 
galangal, 99 
gamma irradiation, 337 
gamma radiation, 71, 505 
GC-MS, 79 
gelatinization, 393, 457 
genetics,  357 
genetic-sexing strain, 505 
germinated brown rice, 449 
germination, 293, 329, 337 
germination  test, 305 
germination improvement, 333 
Giant leucaena, 137 
ginger, 99 
GIS, 221 
glycemic index, 461 
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grading, 249 
green tea, 47 
growth mycelium, 121 
growth, 157, 205 
guar gum, 19 
guava, 31, 181, 441 
 
H 
hairly basil, 95 
Hairy roots, 341 
hand thinning, 185 
hardness, 429 
hardy water lily, 273 
head rice, 481 
head space, 125 
heat pump dryer, 453 
Hevea brasiliensis Muell. Arg., 221 
holy basil, 95 
hot water treatment, 325 
hybrid rice, 129 
hydrodistillation, 121, 125 
hydroponics, 145 
 
I 
In vitro culture, 197 
inhibitory effect, 75 
intraspecific variation, 513 
inversion temperature, 469 
iodine, 145 
Ipomoea  alba L., 189 
ITS region, 513 
 
J 
jackfruit, 161 
 
K 
K+/ Na+ ratio, 173 
kaffir lime, 79, 107 
Kanun sampalor, 357 
kinetin, 209 
konjac, 437 
 
L 
land suitability, 221 

leaf area, 153 
leaf senescence, 153 
leaves full unfurling, 153 
Leptochloa chinensis (L.) Nees, 118 
lettuce, 145 
leucaena, 141 
light intensity, 165 
lime, 79 
lipase, 389 
longan black spot disease, 55 
longan, 55 
longkong, 249 
 
M 
macadamia nut, 465 
maize, 213 
major components, 95 
male annihilation technique, 59 
Malva nut gum, 397 
mango, 441, 493 
mangosteen, 281 
mannitol, 297 
mass transfer theory, 501 
mean germination time, 329 
medicinal herb, 71 
medicinal plants, 75 
microbial, 277 
microbial quality, 71 
Mimosa pigra, 118 
minimally processed durian, 257 
minimally processed pummelo, 261, 385 
mixed fruit roll, 413 
modified media, 425 
moisture content, 497 
moonflower, 189 
moringa oil, 361 
mucilage, 19 
mulberry tea, 497 
multiple shoot, 197 
mungbean, 293, 313 
 
N 
NaCl, 173 
NAM DOK MAI mango, 39 
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native chickens, 67 
near infrared spectroscopy, 233 
neem seed extract, 110 
new root, 153 
nilegrass, 197 
nitrogen, 181 
node, 169 
nondestructive, 149 
nutrition, 361 
nutritional values, 345 
Nymphaea  spp., 241 
Nymphaea ‘Mangkala-Ubon’, 273 
 
O 
orchid growth, 309 
organic acid, 281 
organic agriculture, 193, 217 
organic fertilizer,  217 
organic rice, 193 
osmosis, 477 
ozonated water, 321, 325 
ozone,  237 
 
P 
Package, 253 
packaging, 43 
palm, 517 
pandan powder, 35 
para rubber, 221 
parboiled rice, 393  
pasteruization, 433 
PCR-RFLP, 513 
percent of dry-weight, 149 
performance, 67 
petal coloration, 241 
pH, 47, 433 
phenolic compound, 361 
phenolics, 269 
phosphate solubilizing microorganisms, 225 
physical characteristics, 301 
physical dormancy, 301 
physical properties, 485, 489 
physicochemical properties, 27, 357 
physiological characteristics, 229 

physiological maturity stage, 317 
pineapple drying, 349 
pineapple, 149, 405 
plant diversity, 517 
plant extract, 91 
Plant Pathogenic Fungi, 114 
planting date, 177 
planting date, 201 
planting, 193 
plants extract, 83 
polyethylene, 285 
polyethylene terephthalate, 277 
polysaccharide, 365 
psyllium seed husk, 405 
pregerminated broadcasting, 129 
protease, 389 
protocrom, 309 
pulsing technique, 241 
 
Q 
quality change, 257, 261 
quality, 201 
quick cooking rice, 429 
 
R 
red dragon fruit, 15 
red pitaya, 405 
red spragle, 157 
rehydration, 453 
renewable energy, 137 
rheological properties, 489 
rice bacterial  leaf  blight  disease, 51 
rice bran oil, 381 
rice quality, 457 
rice seed, 229 
rice starch film, 103 
rock phosphate, 213, 225 
rubber plantation, 517 
rutaceae, 91 
 
S 
salicylic acid, 377 
salinity stress, 173 
scarification, 333 
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screening of bacterium, 369 
seed damage, 293 
seed development and maturation, 317 
seed germination and vigor, 313 
seed germination, 157, 309, 321, 325 
seed moisture content, 329 
seed rate, 129 
seed weight ranges, 301 
seed yield, 177 
seed-borne fungi, 321, 325 
senna (Cassia angustifolia), 237   
sensory test, 497 
shoot-tip, 169  
shrinkage, 473 
simultaneous distillation extraction, 79, 99 
single superphosphate, 213 
Sitophilus zeamias, 129 
soaking method, 429 
sodium caseinate, 39 
sorbitol, 297 
soybean, 173 
spacing, 133, 177, 201 
spore germination, 121, 425 
stability, 15 
staking type, 189 
starch accumulation, 161 
starch waxy rice, 457 
steam cake, 417 
Stemona spp., 114 
sterile insect technique (SIT), 505 
storage, 413, 433   
sucrose, 241, 289 
sugar, 373 
sunflower seed coat, 401 
superheated steam drying, 469 
sustainable energy, 141 
sweet almond oil, 381 
sweet basil, 95 
 
T 
tangerine, 233 
tannin content, 265, 269, 281 
taro, 469, 485 
tea:water ratio, 47 

temperature, 305 
tenera crosses, 301 
tensile strength, 87 
textural improvement, 437 
textural property, 461 
thai herbs, 67 
Thalad Thai market, 249 
Thermoanaerobacterium sp., 373 
thermophilic anaerobic bacteria, 369 
thidiazuron, 289 
thin layer drying, 477, 485 
tissue culture, 309   
total phenolic compounds, 229 
total phenolics, 281 
total polyphenol content, 401 
total soluble solid, 233 
training system, 181 
transport temperatures, 277 
transportation, 253 
turmeric(Curcuma longa L.), 125 
turmeric, 99 
tyrosinase, 83 
 
U 
urea, 165 
 
V 
vase–life, 245, 273 
vase solution, 289 
vetiver paper, 87 
vigor, 337 
virgin coconut oil, 381 
 
W 
water absorption, 429 
water activity, 349, 393 
water convolvulus, 217 
water imbibition, 329 
water uptake, 245 
waterlogging condition, 313   
wax gourd seed, 297 
Wedelia trilobata L., 121 
weed germination, 118 
weed seeds, 157 
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wood density, 133, 137 
 
X 
xanthan gum, 19 
Xanthomonas oryzae pv.oryzae (ex Ishiyama), 51 
xylanase, 365 
xylanolytic-cellulolytic enzyme, 373 
xylitol, 405 
 
Y 
yield, 185 
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