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แนวคิดของปราชญ์เดิมของไทยที่บนั ทึกภูมปิ ญั ญาที่ได้รวบรวมและสังเคราะห์จากความจริงเชิง
ประจัก ษ์ เบ็ด เสร็จ แล้ว มักเป็ นที่ยกย่องบูชาจนกลายเป็ นพระคัมภีร์ต้นแบบการถือปฏิบตั ิ ปลูกฝงั ไว้ใน
ชีวติ ประจาวันมาช้านาน สิง่ ทีเ่ ป็ นคาถามท้าทายในปจั จุบนั คือ เมื่อบริบทเปลีย่ นไป ข้อปฏิบตั จิ ะเป็ นอย่างเดิม
หรือไม่
ภูมปิ ญั ญาเพื่อสร้างสรรค์สงิ่ ทีด่ กี ว่าให้มวลมนุ ษยชาติ มักเป็ นโจทย์ทท่ี า้ ทายแนวคิดและมุมมองของ
ผูท้ รงภูมทิ งั ้ หลายเสมอมา ทางออกทีเ่ กิดขึน้ ก็พฒ
ั นาสังสมเป็
่
นภูมปิ ญั ญาเพิม่ ขึน้ จากประสบการณ์ ทีไ่ ด้รบั มา
ร้อยเรียงทดสอบให้เป็นองค์ความรูท้ ย่ี อมรับได้ในชุมชนทีข่ ยายตัวไปตามลาดับ
นอกเหนือไปจากการทดสอบ ทบทวนองค์ความรูท้ ไ่ี ด้จากต่างสถานที่ ต่างเวลา และต่างปจั จัยเพื่อ
ยืนยันและบันทึกไว้เป็ นประโยชน์แก่ชุมชนแล้ว การเผยแพร่บทเรียนทีไ่ ด้รบั ก็สามารถยังประโยชน์ให้ชุมชนอื่น
สามารถผนวกรวมกับความรูเ้ ก่าทีม่ อี ยู่ นามาใช้ประโยชน์ให้เกิดผลดียงิ่ ขึน้ อีกด้วย
ั หาเชิง
เราจะเห็น โจทย์ค าถามลัก ษณะเช่ นนี้ เ กิด ขึ้น ในชีว ิต ประจาวัน ที่น าเอาวิถีก ารตอบป ญ
วิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อบุกเบิกขอบฟ้าแห่งภูมปิ ญั ญา มาตอบโจทย์วธิ กี ารทีจ่ ะทาให้มนุ ษยชาติอยู่ร อดอย่าง
มีความสุข เป็ นตัวชี้วดั ที่เรียกว่า “ความสุข” หรือ “คุณภาพชีวติ ” ที่ดกี ว่า ทัง้ จากการค้นคว้าวิจยั พื้นฐาน
วิจยั ประยุกต์ ไม่ว่าจะเน้นเชิงปริมาณหรือคุณภาพก็ตาม
ประเด็นแนวคิดต่างๆ ทีผ่ วู้ จิ ยั นาเสนอเพียงย่อๆ นัน้ ก็ยงั สามารถชีน้ าแนวทางการตอบปญั หาการ
เปลีย่ นแปลงของบริบททีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต หรือเกิดขึน้ แล้วในลักษณะเดียวกันทีผ่ อู้ ่านและผูส้ นใจสามารถ
นาไปใช้เป็ นแสงไฟแห่งปญั ญา เพื่อฉายทางออก ทางเลือก หรือทางรอดของภูมปิ ญั ญา ที่จะสนองความ
ต้องการของชุมชนต่อไปในรูปของบทวิจยั หรือบทความทางวิชาการ ทีเ่ ชื่อมประสานความรูเ้ ดิมสู่องค์ความรู้
ใหม่ เป็นสังคมการเรียนรูท้ พ่ี ฒ
ั นาต่อไปโดยไม่หยุดยัง้
ในวารสารฉบับนี้มที งั ้ บทสรุปและรายงานวิจยั ทัง้ งานวิจยั พืน้ ฐานและงานวิจยั ประยุกต์ ทีช่ ช้ี ่องทาง
ให้ผู้อ่านทัง้ จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์อ งค์ความรู้ และข้อ สังเกตต่ างๆ ในการวิจยั โดยย่อ เพื่อให้
ผูส้ นใจติดตามเรือ่ งราวต่อไปจากผูว้ จิ ยั ตามทีอ่ ยู่ทม่ี อี ยูแ่ ล้วครับ ขอชื่นชมแรงบันดาลใจใฝร่ ขู้ องทุกท่านครับ
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Abstract
The effects of paclobutrazol ( PBZ) on leaf development of 4-months-old Adenium obesum cv.
Holland-Miss Thailand was carried out during January-May, 2011 at Economic Productive House,
Department of Agriculture and Environment, Surindra Rajabhat University. The experiment was arranged
as factorial in CRD. Different concentration of PBZ; 0, 100, 200, 300 and 400 mg/l and different time of soil
drenching; day of shoot cutting (DSC), 15 days before shoot cutting (15 DBSC) and 15 days after shoot
cutting (15 DASC) were determined as main factor. There were 15 treatment combinations which each was
replicated 5 times. Seven experimental plants were assingned for each replication. The results revealed
that interaction of main factor significantly affected days to full expanding of new leaves, number of new
shoot, number of fallen leaves and leaf area (P<0.05). Soil drenching of distilled water at DSC shortened
the period of full leaf expanding, whereas soil drenching of 300 mg/l at DSC and 15 DASC highly promoted
number of new shoot. Similarly, soil drenching of 200 mg/l PBZ at 15 DASC hastened most of leaf
abscission. Nevertheless, leaf area was remarkably decreased by soil drenching of 100 mg/l PBZ. Time of
PBZ soil drenching at 15 DASC was only a main factor that affected the least days to new leaf presence.
In addition, the greatest number of leaves attached to stem was promoted by the same time of PBZ soil
drenching. Soil drenching of 200 mg/l PBZ decreased number of leaves attached to stem.
Keywords: paclobutrazol, development, Adenium obesum
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บทคัดย่อ

คานา

การศึ ก ษาผลของพาโคลบิ ว ทราโซลต่ อ
พัฒนาการของใบชวนชมพันธุฮ์ อลแลนด์-มิสไทยแลนด์
อายุ 4 เดือน ณ เรือนผลิตพืชเศรษฐกิจ ภาควิชาเกษตร
และสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์ ระหว่าง
เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2554 โดยวางแผนการ
ทดลองแบบสุ่ม สมบูร ณ์ (CRD) ที่จ ัดสิ่งทดลองแบบ
แฟคทอเรียลทีป่ ระกอบด้วย 2 ปจั จัย คือ ความเข้มข้น
ทีแ่ ตกต่างกัน 5 ระดับ ได้แก่ 0, 100, 200, 300 และ
400 มก./ล. และระยะเวลาในการราดสารทีแ่ ตกต่างกัน
3 ระยะ ได้แก่ ราดพร้อมการตัดยอด ราดก่อนการตัด
ยอด 15 วัน และราดหลังการตัดยอด 15 วัน มีจานวน
15 กรรมวิธๆี ละ 5 ซ้าๆ ละ 7 ต้น ผลการทดลอง พบว่า
อิทธิพลร่วมกันของระดับความเข้มข้น และระยะเวลา
ในการราดสาร มีผลอย่างมีนยั สาคัญ (P<0.05) ต่อจานวน
วันทีใ่ บใหม่คลีบ่ านเต็มที่ จานวนยอดใหม่ จานวนใบที่
ร่วงหล่น และพื้นทีใ่ บ โดยกรรมวิธี ทีร่ าดด้วยน้ ากลัน่
พร้อมการตัด ยอดมีผลทาให้ใ บใหม่คลี่บ านเต็ม ที่ใ น
ระยะเวลาสัน้ ทีส่ ุด แต่เมื่อราดสารทีร่ ะดับความเข้มข้น
300 มก./ล. พร้อมการตัดยอดและหลังการตัดยอด 15 วัน
พบว่า ส่งเสริม ให้ม จี านวนยอดใหม่ได้ม ากที่สุด ใน
ขณะที่การราดสารที่ระดับความเข้ม ข้น 200 มก./ล.
หลังการตัดยอด 15 วัน มีผลต่อการร่ว งหล่ นของใบ
มากทีส่ ดุ อย่างไรก็ตามการลดลงของพืน้ ทีใ่ บมากทีส่ ุด
นัน้ เป็ นผลมาจากการได้รบั สารที่ระดับ ความเข้มข้น
เพียง 100 มก./ล. สาหรับการตอบสนองด้านจานวน
วันทีใ่ บใหม่ปรากฏได้เร็วทีส่ ุด เป็ นผลจากปจั จัยหลัก
ด้านระยะเวลาในการราดสารเท่านัน้ โดยพบว่า การ
ราดสารหลัง การตัด ยอด 15 วัน มีผ ลต่ อ ระยะเวลา
ดังกล่าวได้สนั ้ ทีส่ ุด และยังมีผลต่อจานวนใบทีต่ ิดอยู่
กับต้นมากทีส่ ุด นอกจากนี้ยงั พบว่า จานวนใบทีต่ ดิ อยู่
กับต้นที่ลดลงมากที่สุด เป็ นผลมาจากการราดสารที่
ระดับความเข้มข้น 200 มก./ล

ชวนชม (Adenium obesum (Forssk.) Roem
& Schult) เป็ นไม้ประดับ ในวงศ์ Apocynaceae ที่ม ี
ความทนทานต่อสภาพภูมอิ ากาศทีแ่ ห้งแล้งจนได้รบั
สมญานามว่ า กุหลาบทะเลทราย ด้ว ยลักษณะนิ ส ยั
ตามธรรมชาติ ทีม่ อี ตั ราการเจริญเติบโตช้าแต่มรี ปู ทรง
ของล าต้น และพุ่ม ใบที่ส วยงาม โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง
บริเวณโคนลาต้นทีเ่ ชื่อมต่อกับโคนราก ซึ่งมีลกั ษณะ
บวมพองออก เรียกว่า โขด (caudex) เพื่อทาหน้าทีใ่ น
การสะสมน้า จึงมีความเหมาะสมอย่างยิง่ ต่อการปลูกใน
ลักษณะของไม้กระถาง เพื่อการประดับตกแต่งอาคาร
และภูมทิ ศั น์โดยรอบ นอกจากนี้แล้วยังถูกใช้ประโยชน์
เพื่อเป็ น ต้น ตอส าหรับ การเสีย บยอดพัน ธุ์ดีอ่นื ๆ ได้
เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ชวนชมพันธุฮ์ อลแลนด์มิสไทยแลนด์ ทีส่ ามารถตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์
ทัง้ ในด้ า นการให้ด อกติด กับ ต้ น รู ป ทรงของโขดที่
สวยงาม และการใช้เพื่อเป็ นต้นตอ แต่ด้วยอัตราการ
เจริญเติบโตทีค่ ่อนข้างช้า จึงเป็ นผลให้พฒ
ั นาการของ
ใบซึ่งเป็ นองค์ประกอบทีแ่ สดงความสวยงามของทรง
พุ่มอยู่ในอัตราที่ชา้ ตามไปด้วย นอกจากนี้ การเติบโต
ของใบตามธรรมชาติอาจขาดความเหมาะสมกับขนาด
ของทรงพุม่ และภาชนะทีป่ ลูก
การปล่อยให้ชวนชมทีป่ ลูกอยู่ในภาชนะปลูก
มีพฒ
ั นาการและการเติบโตตามธรรมชาตินัน้ มักพบ
เสมอว่า พัฒนาการและการเติบโตของใบไม่ได้สมดุล
กับทรงพุม่ เป็ นผลให้มรี ะยะเวลาการเกิดใบ จานวนใบ
ขนาดของใบ อายุของใบในทรงพุม่ เดียวกันแตกต่างกัน
ซึ่ง ในกรณี ข องการปลู ก ชวนชมเพื่อ เป็ น ไม้ป ระดับ
กระถางหรือบอนไซนัน้ ย่อมมีผลต่อความสวยงามที่
ปรากฏ อย่างไรก็ตามการใช้สารชะลอการเจริญเติบโต
ของพืชชนิดพาโคลบิวทราโซล ซึ่งมีรายงานถึงความ
สาเร็จในการควบคุมการเจริญ เติบของใบในพืชหลาย
ชนิด เช่น ยูม ิโคส (เกียมศักดิ ์ และวัน ดี, 2548) ไทร
(LeCain et al., 1986) Epipremnum aureum Bunt.
(Conover and Satterthwaite, 1996) และมะม่ ว ง
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(นาถฤดี, 2553) เนื่ องจากสารพาโคลบิวทราโซลซึ่ง
จัดอยู่ในกลุ่มไทรอะโซล มีผลต่อการเปลีย่ นแปลงของ
ระดับไซโตไคนินในข้าว (Izumi et al., 1988) คาร์เนชัน่
(Sebastian et al., 2002) และแอปเปิ้ ล (Zhu et al., 2004)
เพราะการเพิ่มขึ้น ของไซโตไคนิ น ในพืช มีผลต่อการ
ส่งเสริมการแบ่งเซลล์เพิม่ ขึ้น และการพัฒนาของตา
และยอด (Arteca, 1996) อย่ า งไรก็ต ามบทบาทที่
เด่นชัดของสารในกลุ่มนี้ คือ การยังยัง้ การสังเคราะห์
จิบเบอเรลลิน เป็ นผลให้ระดับของสารดังกล่าวลดต่าลง
(Steffens et al., 1992) อันเป็ นสาเหตุของการไม่ยดื ยาว
ของกิง่ เนื่องจากการยับยัง้ การแบ่งเซลล์และการยืดยาว
ของเซลล์ (Cummings et al., 1999) ซึ่ ง เป็ นเซลล์ ใ น
บริเวณใต้ปลายยอด จานวนใบจึงยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
(Sterrett, 1985) แต่ในรายงานของ Davis et al. (1988)
กล่าวถึงการตอบสนองของพืชต่อสารในกลุ่มไทรอะโซล
ว่ามีความแตกต่างกันไปตามชนิดพืช อายุพชื พันธุพ์ ชื
ปริมาณกาหนด และวิธกี ารให้สาร ดังนัน้ การทดลอง
ใช้สารพาโคลบิวทราโซลเพื่อควบคุมพัฒนาการของ
ใบชวนชมพัน ธุ์ ฮ อลแลนด์ - มิส ไทยแลนด์ท่ปี ลูกเป็ น
ั หา
ไม้ก ระถาง จึง อาจจะเป็ น แนวทางในการแก้ป ญ
พัฒนาการของใบในทรงพุม่ ได้อย่างเหมาะสม

คือ ระยะเวลาในการราดสารพาโคลบิว ทราโซลที่
ต่างกัน 3 ระยะ ได้แก่ ราดพร้อมการตัดยอด ราดก่อน
การตัดยอด 15 วัน และราดหลังการตัดยอด 15 วัน
แต่ละกรรมวิธีทา 5 ซ้า แต่ละซ้า ใช้พชื ทดลอง 7 ต้น
ทัง้ นี้พชื ทดลองแต่ละต้นได้รบั การตัดยอดเดิมออกไป
โดยวัดระยะความสูงจากผิววัสดุปลูกขึน้ ไป 5 ซม. การ
ราดสารทาโดยราดสารลงวัสดุปลูกจานวน 1 ครัง้ ใน
แต่ละกรรมวิธีปริมาณ 50 มล. ต่อกระถาง ทาการงด
การให้น้ าในวันที่ราดสาร เพื่อป้องกันการชะล้างสาร
ออกไปกับน้ าส่วน เกินทีแ่ ต่ละกระถางได้รบั การให้น้ า
กระทาหลังจากวันที่ราดสารแล้ว 2 วัน และหลังจาก
นัน้ อีกทุก 2 วัน จนกระทังครบระยะเวลา
่
120 วัน การ
บันทึกข้อมูลพัฒนาการบางประการของใบ ทาหลังจาก
พืชทดลองได้รบั กรรมวิธีจนกระทังครบ
่
120 วัน โดย
บันทึกลักษณะพัฒนาการใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ ก่อน จนกระทัง่
ครบทุกหน่วยทดลอง ได้แก่ จานวนวันทีใ่ บใหม่ปรากฏ
จานวนวันทีใ่ บใหม่คลี่บานเต็มที่ และจานวนใบทีร่ ่วง
หล่ น ส าหรับ ลัก ษณะจ านวนใบที่ติด อยู่ก ับ ต้น และ
พืน้ ทีใ่ บบันทึกเมื่อพืชทดลองได้รบั กรรมวิธตี ่างๆ ครบ
120 วัน

ผลการทดลอง

อุปกรณ์ และวิ ธีการ
จานวนวันที่ใบใหม่ปรากฏ
ท าการทดลองกับ ชวนชมพัน ธุ์ ฮ อลแลนด์ มิสไทยแลนด์ อายุ 4 เดือน ที่ได้จากการเพาะเมล็ด
ในระบบผสมเกสรด้วยมือจากต้นพ่อและต้นแม่พนั ธุ์
เดียวกัน จานวน 525 ต้น ณ เรือนผลิตพืชเศรษฐกิจ
ภาควิชาเกษตรและสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุ ร ิน ทร์ อ าเภอเมือ ง จัง หวัด สุ ร ิน ทร์ ระหว่ า งเดือ น
มกราคมถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2554 โดยวางแผนการ
ทดลองแบบสุ่ ม สมบูร ณ์ (CRD) ที่จ ัดสิ่งทดลองแบบ
แฟคทอเรียล 5X3 มีปจั จัยแรก คือ ระดับความเข้มข้น
ที่ต่ า งกัน 5 ระดับ ของพาโคลบิ ว ทราโซล ได้ แ ก่
0, 100, 200, 300, และ 400 มก./ล. และปจั จัยทีส่ อง

ระดับความเข้มข้นของสารพาโคลบิวทราโซล
ที่แ ตกต่า งกัน ในช่ว ง 0 ถึง 400 มก./ล. และอิทธิพ ล
ร่วมของระดับความเข้มข้นและระยะเวลาในการราด
สาร ไม่แสดงอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญ ต่อจานวนวันที่
ใบใหม่ปรากฏ ต่อจานวนวันทีใ่ ช้เพือ่ การพัฒนาใบใหม่
ในขณะที่ร ะยะเวลาในการราดสารมีผ ลต่ อ ลัก ษณะ
ดังกล่าวอย่างมีนัยสาคัญ โดยพบว่า การราดสารหลัง
การตัด ยอด 15 วัน ส่ ง เสริม ให้ใ บใหม่ ป รากฏได้ใ น
ระยะเวลาเฉลี่ยเพียง 5.75 วัน แต่การราดสารพร้อม
การตัดยอดและก่อนการตัดยอด 15 วัน ใช้ระยะเวลา
เฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ถึง 8.27 และ 22.07 วัน ตามลาดับ (Table 1)
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Table 1 Days to new leaf presence as affected by paclobutrazol
Time of drenching
Day of shoot cutting
15 days before shoot cutting
15 days after shoot cutting
Mean1/

0
7.32a
21.72a
6.24a
11.76a

100
8.14a
21.20a
5.60a
11.64a

Concentrated level (mg/l)3/
200
300
400
8.63a
9.03a
8.20a
21.59a 23.02a 22.80a
5.83a
5.00a
6.08a
12.02a 12.35a 12.36a

Mean2/
8.27b
22.07a
5.75c
C.V. = 8.88%

Means in rows and columns with different letters are significantly different at P≤0.01 by DMRT.
1/ concentrated level mean, P-value = 0.2389 (ns); 2/ time of drenching mean, P-value = 0.0001 (**)
3/ concentrated level x time of drenching mean, P-value = 0.0501 (ns)

จานวนวันที่ ใบใหม่คลี่บานเต็มที่
ระดับความเข้มข้นของสารพาโคลบิวทราโซล
ที่เ พิ่ม ขึ้น มีผลต่ อจ านวนวัน ที่ใ บใหม่คลี่บ านเพิ่ม ขึ้น
อย่า งมีนัย ส าคัญตามล าดับ เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ การ
ไม่ได้รบั สาร ในขณะทีก่ ารราดสารหลังการตัดยอด 15
วัน มีผ ลต่ อ จ านวนวัน คลี่บ านของใบใหม่ ม ากที่ สุ ด
อย่างมีนัยสาคัญ นอกจากนี้ พบว่า ระดับความเข้มข้น
และระยะเวลาในการราดสารพาโคลบิว ทราโซลที่

แตกต่ า งกัน แสดงอิท ธิพ ลร่ ว มอย่ า งมีนั ย ส าคัญ ต่ อ
จานวนวันเฉลี่ยทีใ่ ช้ในการคลี่บานเต็มทีข่ องใบใหม่ท่ี
เกิดขึน้ โดยพบว่า การราดน้ ากลันพร้
่ อมตัดยอดมีผล
ต่ อ พัฒ นาการดัง กล่ า วที่ใ ช้ร ะยะเวลาสัน้ ที่สุ ด เพีย ง
8.30 วัน ในขณะทีก่ ารราดสารความเข้มข้น 400 มก./ล.
หลังการตัดยอด 15 วัน มีผลต่อจานวนวันทีใ่ ช้ในการ
คลี่บ านเต็ม ที่ข องใบใหม่ย าวนานที่สุด ถึง 17.68 วัน
(Table 2)

Table 2 Days to full expanding of new leaf as affected by paclobutrazol
Time of drenching
Day of shoot cutting
15 days before shoot cutting
15 days after shoot cutting
Mean1/

0
8.30i
10.48fg
14.58c
11.12e

100
10.83f
9.64h
15.00bc
11.83d

Concentrated level (mg/l)3/
200
300
400
12.72e 13.70d 15.59b
10.10gh 12.17e 14.70c
15.17bc 15.49b 17.68a
12.66c 13.79b 15.99a

Means in rows and columns with different letters are significantly different at P≤0.01 by DMRT.
1/ concentrated level mean, P-value = 0.0001 (**); 2/ time of drenching mean, P-value = 0.0001 (**)
3/ concentrated level x time of drenching mean, P-value = 0.0001 (**)
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Mean2/
12.23b
11.42c
15.58a
C.V. = 3.87%
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จานวนยอดใหม่
จ านวนยอดใหม่ เ พิ่ ม ขึ้ น สู ง ที่ สุ ด อย่ า งมี
นั ย สาคัญ ที่ร ะดับ ความเข้ม ข้น 300 มก./ล. และมี
จ านวนยอดลดลงเมื่อระดับ ความเข้ม ข้น เพิ่ม ขึ้น ถึง
400 มก./ล. ในขณะที่ก ารราดสารหลัง การตัด ยอด
15 วัน มีผลต่อจานวนยอดใหม่ทเ่ี พิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ อย่าง
มีนยั สาคัญ อิทธิพลร่วมระหว่างระดับความเข้มข้นและ
ระยะเวลาในการราดสารพาโคลบิวทราโซลทีแ่ ตกต่าง
กัน มีผลต่อจานวนยอดใหม่ทป่ี รากฏอย่างมีนัยสาคัญ

โดยพบว่า การราดสารทีร่ ะดับความเข้มข้น 300 มก./ล.
พร้อมการตัดยอดและหลังการตัดยอด 15 วัน มีผลทา
ให้พชื ทดลองพัฒนายอดใหม่เฉลีย่ ได้มากทีส่ ุดเท่ากับ
5.95 และ 5.92 ยอด ตามลาดับ ซึง่ การตอบสนองของ
พัฒนาการด้านจานวนยอดดังกล่าวในทุกระดับความ
เข้ม ข้น ของสารที่ร าดหลังการตัด ยอด 15 วัน แสดง
แนวโน้มไม่แตกต่างจากการราดด้วยน้ ากลันหลั
่ งการ
ตัดยอด 15 วัน (Table 3)

Table 3 Number of new shoot affected by paclobutrazol
Time of drenching
Day of shoot cutting
15 days before shoot cutting
15 days after shoot cutting
Mean1/

Concentrated level (mg/l)3/
0
100
200
300
400
Mean2/
5.41bcd 4.70e
5.39dc 5.95a
5.41bcd
5.38b
5.08d
5.72abc 5.49bcd 5.62abc 5.09d
5.40b
5.80abc 5.76abc 5.77abc 5.92a
5.83ab
5.81a
5.43b
5.39b
5.55b
5.83a
5.45b
C.V. = 5.21%

Means in rows and columns with different letters are significantly different at P≤0.01 by DMRT.
1/ concentrated level mean, P-value = 0.0001 (**); 2/ time of drenching mean, P-value = 0.0001 (**)
3/ concentrated level x time of drenching mean, P-value = 0.0001 (**)

จานวนใบที่ ร่วงหล่น
การราดสารพาโคลบิวทราโซลที่ระดับความ
เข้มข้น 100 ถึง 200 มก./ล. มีผลต่อการร่วงหล่นของ
ใบเฉลีย่ มากทีส่ ุดอย่างมีนยั สาคัญ เมือ่ เปรียบเทียบกับ
การราดสารที่ระดับความเข้มข้น 400 มก./ล. ที่มผี ล
ต่อการร่วงหล่นของใบน้อยทีส่ ุด ในขณะทีก่ ารราดสาร
พร้อมการตัดยอดและหลังการตัดยอด 15 วัน มีผลต่อ
การร่วงหล่นของใบมากทีส่ ดุ เมือ่ เปรียบเทียบกับการราด
สารก่อนการตัดยอด 15 วัน อย่างมีนัยสาคัญ และยัง

พบว่า ระดับความเข้มข้นและระยะเวลาในการราดสาร
พาโคลบิว ทราโซลที่แ ตกต่ า งกัน แสดงอิท ธิพ ลร่ ว ม
อย่า งมีนัย ส าคัญต่อจ านวนใบที่ร่ว งหล่ น โดยพบว่ า
การราดสารทีร่ ะดับความเข้มข้น 200 มก./ล. หลังการ
ตัดยอด 15 วัน มีผลต่อจานวนใบร่วงหล่นเฉลีย่ จากต้น
มากที่สุ ด ถึง 76.40 ใบ ในขณะที่ก ารราดสารระดับ
ความเข้มข้น 400 มก./ล. ในระยะเวลาเดียวกันมีผลต่อ
การร่ ว งหล่ น เฉลี่ย ของใบน้ อ ยที่สุ ด เพีย ง 52.00 ใบ
(Table 4)
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Table 4 Number of fallen leaf as affected by paclobutrazol
Time of drenching
Day of shoot cutting
15 days before shoot cutting
15 days after shoot cutting
Mean1/

Concentrated level (mg/l)3/
0
100
200
300
400
Mean2/
64.16bcd 65.13bcd 63.99bcd 63.23cde 67.76b
64.86a
e
60.18ef 67.17bc 58.84fg 58.88fg
56.12g
60.24b
65.20bcd 65.68bcd 76.40a
61.72def 52.00h
64.20a
63.18b
65.99a 66.41a
61.28b
58.63c C.V. = 4.42%

Means in rows and columns with different letters are significantly different at P≤0.01 by DMRT.
1/ concentrated level mean, P-value = 0.0001 (**); 2/ time of drenching mean, P-value = 0.0001 (**)
3/ concentrated level x time of drenching mean, P-value = 0.0001 (**)

จานวนใบที่ติดอยู่กบั ต้น
การราดสารพาโคลบิวทราโซลทุกระดับความ
เข้ม ข้น มีผลต่อจานวนใบที่ติดอยู่กบั ต้น เฉลี่ย ต่ า กว่ า
การไม่ร าดสารอย่า งมีนัย ส าคัญ โดยพบว่ า ที่ร ะดับ
ความเข้ม ข้น 200 มก./ล. มีผลต่อการคงอยู่ข องใบ
กับต้นต่าที่สุด เพียง 17.22 ใบ ในขณะที่การราดสาร
พร้อมการตัดยอดมีผลต่อจานวนใบเฉลีย่ ติดอยู่กบั ต้น

ต่าที่สุด เพียง 22.92 ใบ เมื่อเปรียบเทียบกับการราด
สารก่อนและหลังการตัดยอด 15 วัน ทีม่ จี านวนใบติด
อยู่ ก ับ ต้ น เฉลี่ย สูง กว่ า อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ตามล าดับ
ระดับความเข้มข้นและระยะเวลาในการราดสารพาโคล
บิวทราโซล ทีแ่ ตกต่างกันไม่แสดงอิทธิพลร่วมอย่างมี
นัยสาคัญต่อจานวนใบทีต่ ดิ อยูก่ บั ต้น (Table 5)

Table 5 Number of leaves attached to stem as affected by paclobutrazol
Time of drenching
Day of shoot cutting
15 days before shoot cutting
15 days after shoot cutting
Mean1/

0
28.13a
29.13a
29.15a
28.80a

100
22.31a
23.42a
23.27a
23.00c

Concentrated level (mg/l)3/
200
300
400
16.64a 25.87a 21.65a
16.95a 25.71a 22.06a
18.06a 26.78a 22.85a
17.22d 26.12b 22.19c

Mean2/
22.92b
23.45ab
24.02a
C.V. = 5.07%

Means in rows and columns with different letters are significantly different at P≤0.01 by DMRT.
1/ concentrated level mean, P-value = 0.0001 (**); 2/ time of drenching mean, P-value = 0.0073 (**)
3/ concentrated level x time of drenching mean, P-value = 0.9180 (ns)

พื้นที่ ใบ
การราดสารพาโคลบิวทราโซลทุกระดับความ
เข้มข้นมีผลต่อพื้นที่ใบเฉลี่ยที่ลดลงอย่างมีนัยสาคัญ
เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ราดสาร โดยทุกระดับความ
6

เข้มข้นมีผลต่อพืน้ ทีใ่ บไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ในขณะทีร่ ะยะเวลาการราดสาร และอิทธิพลร่วมของ
ระดับความเข้มข้นและระยะเวลาการราดสารไม่มผี ลต่อ
พืน้ ทีใ่ บอย่างมีนยั สาคัญ (Table 6)
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Table 6 Leaf area as affected by paclobutrazol
Time of drenching
Day of shoot cutting
15 days before shoot cutting
15 days after shoot cutting
Mean1/

0
15.17a
9.88a
13.73a
12.93a

100
11.22a
6.02a
10.28a
9.17b

Concentrated level (mg/l)3/
200
300
400
9.22a
9.55a 8.19a
12.51a
9.59a 7.65a
7.70a 10.53a 8.58a
9.81b
9.89b 8.14ba

Mean2/
10.67a
9.13a
10.17a
C.V. = 33.93%

Means in a row with different letters are significantly different at P≤0.01 by DMRT.
1/ concentrated level mean, P-value = 0.0048 (**); 2/ time of drenching mean, P-value = 0.2691 (ns)
3/ concentrated level x time of drenching mean, P-value = 0.0580 (ns)

วิ จารณ์ ผลการทดลอง
การราดสารพาโคลบิว ทราโซลหลัง การตัด
ยอด 15 วัน ส่งเสริมให้ตาในบริเวณที่อยู่ถดั จากรอย
ตัดลงมาได้มกี ารพัฒนาอยู่ตลอดเวลา แม้ว่าจะไม่ได้
รับ สารพาโคลบิ ว ทราโซลก็ต าม แต่ เ มื่อ ถู ก กระตุ้ น
โดยสารดังกล่าว อาจส่งผลต่อสัดส่วนระหว่างไซโตไคนิน
และออกซิน ที่เ ปลี่ย นแปลงไป เนื่ องจากสัด ส่ว นของ
ไซโตไคนินเพิม่ ขึ้นสูงกว่าออกซินจะชักนาให้เกิดการ
สร้างยอดใหม่ (Krikorian et al., 1990) ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาในพืชหลายชนิด ทีพ่ บว่า สารประกอบ
ในกลุ่ ม ไทรอะโซลแสดงอิท ธิพ ลต่ อ การเพิ่ม ขึ้น ของ
ปริมาณไซโตไคนินในข้าว (Izumi et al., 1988) คาร์เนชัน่
(Sebastian et al., 2002) แอปเปิ้ ล (Zhu et al., 2004)
การเพิ ม่ ขึ้น ของไซโตไคนิน ในพืช ยัง มีผ ลต่อ การ
ส่ ง เสริม การแบ่ ง เซลล์ เ พิ่ ม ขึ้น ตลอดจนการพัฒ นา
ของตา (Arteca, 1996) นอกจากนี้แล้วการตัดยอดของ
พืช ทดลองออกไป เปรีย บเสมือ นการท าลายแหล่ ง
สังเคราะห์ออกซินทีค่ วบคุมการเติบโตของตาข้างทีอ่ ยู่
ถัด ลงมา ดังนัน้ การพัฒ นาของตาที่อยู่ถัด ลงมาจาก
รอยตัด จึ ง อาจเป็ นผลจากสาเหตุ ท ัง้ สองประการ
ดังกล่าวข้างต้น
การคลีบ่ านเต็มทีข่ องใบใหม่ทป่ี รากฏ ซึง่ เป็ น
ลาดับพัฒนาการทีต่ ่อเนื่องมาจากการปรากฏของใบ

ใหม่ด ังกล่ า วแล้ว นัน้ ผลการทดลองแสดงให้เ ห็น ว่ า
การราดด้วยน้ ากลัน่ พร้อมการตัดยอดส่งเสริมให้ใบใหม่
คลี่บานเต็มที่โ ดยใช้เวลาน้ อยที่สุด เนื่ องจากการคลี่
บานของใบ มีความสัมพันธ์กบั ไซโตไคนินภายในต้น
พืชตามธรรมชาติ ซึง่ การเติบโตของใบถูกส่งเสริมโดย
การเพิ่ม การเติบ โตของเซลล์ เป็ น ผลให้เ กิด การยืด
ขยายของเซลล์ (Salisbury and Ross, 1985; Hamada
et al., 2008) และอาจมีความสัมพันธ์กบั ระดับและการ
กระจายตัวของไซไคนินภายในต้นพืช ซึ่งตามธรรมชาติ
จะถูกควบคุมโดยออกซินจากปลายยอด (Tamas, 1995)
การราดด้วยน้ากลันพร้
่ อมการตัดยอดจึงเป็ นผลให้เกิด
การเติบโตของใบใหม่ขน้ึ ซึง่ ล้วนแล้วแต่เป็ นใบทีอ่ ยูใ่ น
ตาแหน่ งของตาข้าง และไม่ได้อยู่ภายใต้อทิ ธิพลของ
ออกซิเจนจากปลายยอด เนื่องจากยอดพืชทดลองถูก
ตัด ออกไป การคลี่บ านของใบใหม่ จึง เกิด ขึ้น อย่ า ง
รวดเร็ว ทัง้ นี้น้ากลันซึ
่ ง่ ไม่มสี ารพาโคลบิวทราโซลละลาย
อยู่ ย่อมไม่มผี ลโดยตรงต่อการเปลีย่ นแปลงสมดุล ของ
ไซโตไคนินและออกซิน แต่อาจมีผลโดยอ้อมต่อระดับ
และการกระจายตัวของฮอร์โมนพืชชนิดอื่นๆ ที่มผี ล
ต่อการคลีบ่ านของใบได้
จานวนยอดใหม่ทป่ี รากฏมากที่สุด เนื่องจาก
ได้รบั สารพาโคลบิวทราโซลทีร่ ะดับความเข้มข้นสูงถึง
300 มก./ล. ทัง้ ในขณะที่ตัดยอดและหลังตัดยอด 15
วัน อาจเป็ นผลมาจากการทีร่ าดสารพาโคลบิวทราโซล
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ยังไม่มโี อกาสทีจ่ ะถูกดูดซึมเข้าสู่รากได้มาก เนื่องจาก
ส่ว นยอดของพืช ทดลองที่ถู ก ตัด ออกไป เป็ น ผลให้
แรงดึงเนื่ องจากการคายน้ า ของใบถูก ทาให้หมดไป
เช่นเดียวกัน คงมีเพียงแต่แรงดันรากทีม่ ผี ลต่อการดูด
ซึมดังกล่าว ปริมาณสารจานวนน้อยและการกระจาย
ตัวของสารในกลุ่ม นี้ อาจมีความสัมพันธ์กบั ปริมาณ
ของไซโตไคนิ น ภายในล าต้น พืช ทดลองส่ว นที่เ หลือ
จากการตัดยอด ซึง่ สารในกลุ่มไทรอะโซลนี้จดั เป็ น สาร
ที่ศกั ยภาพในการยับ ยัง้ การเติบ โตของยอดที่ร ะดับ
ความเข้มข้นต่ า (Tsegaw, 2005) อย่างไรก็ตามชวนชม
พันธุฮ์ อลแลนด์ทย่ี งั คงมียอดเดิมติดอยูก่ บั ลาต้น พบว่า
มีการเจริญเติบโตของกิง่ แขนงเพิม่ ขึน้ ตามระดับความ
เข้มข้นของสารทีไ่ ด้รบั (ใจศิลป์, 2542)
การร่วงหล่นของใบรวมเฉลี่ยสูงทีส่ ุด เมื่อพืช
ทดลองได้ ร ับ สารพาโคลบิว ทราโซลที่ร ะดับ ความ
เข้ม ข้น 200 มก./ล. หลังการตัดยอด 15 วัน ซึ่งเป็ น
ความเข้มข้นในระดับปานกลางแสดงให้เห็นว่า ทีร่ ะดับ
ความเข้ม ข้น และระยะเวลาในการราดสารดัง กล่ า ว
ส่งเสริม ให้เ กิด การชราภาพและการหลุ ด ร่ว งของใบ
ตามลาดับ ซึ่งอาจเป็ นผลมาจากการชักนาให้เกิดการ
เปลี่ย นแปลงสมดุ ล ของฮอร์ โ มนภายในพืช ทดลอง
(Fletcher and Hofstra, 1985) อันนาไปสูก่ ารลดระดับ
ของจิบ เบอเรลลิน และการเพิ่ม ขึ้น ของไซโตไคนิ น
และกรดแอบซิสซิก (Basra, 2000) ซึ่งกรดแอบซิสซิก
มีบ ทบาทในการส่ ง เสริม การสร้า งเอทธิลีน เพิ่ ม ขึ้น
อันเป็ นกลไกทีก่ ระตุน้ การทางานของยีนจานวนมากที่
เกีย่ วข้องกับการหลุดร่วง (Osborne, 1989)
ใบที่ติดอยู่กบั ต้นของพืชทดลอง มีแนวโน้ ม
ลดลงตามระดับความเข้มข้นของสารเพิม่ ขึน้ โดยพืช
ทดลองทีไ่ ม่ได้รบั สาร ปรากฏจานวนใบเฉลีย่ มากทีส่ ุด
แสดงให้เ ห็น ว่ า ระดับ การกระจายตัว ของฮอร์โ มน
ภายในพืช ทดลองเปลี่ย นแปลงไป หลัง จากได้ร ับ
สารพาโคลบิวทราโซล (Fletcher and Hofstra, 1985)
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมิได้เกิดขึ้นอย่ างเฉพาะ
เจาะจงแต่ เ พีย งไซโตไคนิ น เท่ า นั ้น แต่ ย ัง มีผ ลต่ อ
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จิบเบอเรลลินและกรดแอบซิสซิก การเพิม่ ขึน้ ของกรด
ดังกล่าวในพืชที่ได้รบั สารในกลุ่มไทรอะโซล มีความ
สัมพันธ์กบั การป้องกันคาทาบอลิซมึ ของกรดชนิดนี้ไป
เป็ นกรดฟาเซอิก ซึง่ ถูกกระตุ้นโดยไซโตโครม P-450dependent โมโนออกซีจเี นส (Rademacher, 1997)
ดังนัน้ การเปลี่ยนแปลงทีไ่ ม่ได้สมดุลดังกล่าว
อาจมีผ ลท าให้ม ีป ริม าณกรดแอบซิส ซิก เพิ่ม ขึ้น ใน
ปริมาณทีส่ ามารถส่งเสริมการชราภาพ และการหลุดร่วง
ของใบได้ในที่สุด ซึ่งการศึกษาในครัง้ นี้ไม่สอดคล้อง
กับ ผลการศึก ษาในไม้เ นื้ อ แข็ง ที่ไ ด้ร บั การฉี ด สาร
พาโคลบิวทราโซลเข้าสู่ลาต้น ที่พบว่า สารดังกล่า ว
มีผ ลต่อใบซึ่ง มีจุด กาเนิด ที่ป ลายยอด จานวนใบจึง
ไม่เปลีย่ นแปลง (Sterrett, 1985) แต่สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ นาถฤดี (2533) ซึ่งพบว่า มะม่วงพันธุ์
เขียวเสวยที่ได้ร บั สารพาโคลบิว ทราโซลมีจานวนใบ
น้อยกว่าต้นทีไ่ ม่ได้รบั สาร ทัง้ นี้การราดสารหลังการตัด
ยอด 15 วัน มีผลต่อจานวนใบเฉลี่ยติดอยู่กบั ต้นมาก
ที่สุ ด อาจเป็ น ผลมาจากระดับ ไซโตไคนิ น ที่เ พิ่ม ขึ้น
ตลอดจนการเพิม่ การเปลี่ยนแปลงของคลอโรพลาสต์
และชีว สัง เคราะห์ข องคลอโรฟิ ล ล์ที่ถูก กระตุ ้น โดย
พาโคลบิวทราโซล (Fletcher et al., 1982) เมือ่ ส่วนยอด
ของพืชทดลองถูกตัดออกไป ไซโตไคนินส่วนใหญ่ซ่งึ
ตามธรรมชาติถูก สัง เคราะห์ท่ีบ ริเ วณเนื้ อเยื่อเจริญ
ปลายราก (Weston, 1994) อาจมีระดับและการกระจายตัว
ที่เ ปลี่ย นแปลงไป โดยเฉพาะอย่า งยิ่งการล าเลีย งสู่
ปลายยอดใหม่ โดยใบใหม่อนั เกิดจากตาข้างเป็ นแหล่ง
รองรับ ไซโตไคนิ น เหล่ า นี้ และด้ว ยเหตุ ผ ลส าคัญ ที่
พบว่า ไซโตไคนินมีผลในการชะลอการชราภาพของใบ
(Arteca, 1996; Weston, 1994) และชะลอการเสื่อมสภาพ
ของคลอโรฟิ ลล์ (Fletcher et al., 1982) โดยมีผลการ
ศึกษาจ านวนมาก ที่ส นับ สนุ น อิท ธิพ ลของสารกลุ่ ม
ไทรอะโซล ต่อการชะลอการเข้าสู่ระยะเริม่ ต้นของการ
ชราภาพในพืชหลายชนิด เช่น องุน่ (Hunter and Proctor,
1992) และบลูเบอร์ร ี่ (Basiouny and Sass, 1993)
นอกจากนี้ แ ล้ว ไซโตไคนิ น ยัง มีค วามเกี่ย วข้อ งกับ
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เมทาบอลิซมึ และการลาเลียงคาร์โบไฮเดรท (Roitsch
and Ehneβ, 2000) โดยพบว่า มีปริมาณเม็ดแป้งในใบ
ของอะโวกาโดพันธุ์ Hass ทีไ่ ด้รบั สารพาโคลบิวทราโซล
สูงกว่าใบทีไ่ ม่ได้รบั สาร (Symons et al., 1990) ดังนัน้
ผลของพาโคลบิวทราโซลทีอ่ าจมีผลต่อระดับและการ
กระจายตัวของไซโตไคนิน จึงอาจเป็ นสาเหตุทท่ี าให้
การเข้า สู่ร ะยะชราภาพของใบใหม่ถูกชะลอลง การ
หลุดร่วงจึงปรากฏได้น้อยกว่า
พืน้ ทีใ่ บเฉลีย่ ของพืชทดลองทีไ่ ด้รบั สารพาโคล
บิว ทราโซล มีข นาดลดลงในทุ ก ระดับ ความเข้ม ข้น
ของสาร แสดงให้เห็นถึงผลของสารต่อกลไกการยังยัง้
ชีวสังเคราะห์ของจิบเบอเรลลิน เป็ นผลให้การยืดยาว
ของเซลล์ลดลงและการเติบโตทีช่ ะลอลง (Fletcher et al.,
1982; Rademacher, 2000) โดยพืชที่ได้ร บั สารดังกล่ าว
มีร ะดับ ความเข้ม ข้น ของจิบ เบอเรลลิน ที่ตรวจวัด ได้
ต่าลง (Steffens et al., 1992) ซึง่ สอดคล้องกับผลการ
ศึกษาในพืชหลายชนิด เช่น เข็มเชียงใหม่ (ภานุ พงศ์,
2548) มะกอก (Antognozzi and Preziosi, 1986) คาร์เนชัน่
(Sebastian et al., 2002) มะม่ วง (Yeshitela et al., 2004)
และมะเขือเทศประดับ (de Moraes et al., 2005)

สรุปผลการทดลอง
การราดสารพาโคลบิวทราโซลในระยะเวลาที่
แตกต่างกัน สามารถส่งเสริมและชะลอพัฒนาการของ
ใบชวนชมในบางลักษณะได้ในเวลาเดียวกัน การราด
สารชนิดนี้หลังการตัดยอด 15 วัน ส่งเสริมให้ใบใหม่
ปรากฏได้เร็วทีส่ ดุ ซึง่ ใบใหม่ทป่ี รากฏดังกล่าวถูกชะลอ
การคลี่บ านเต็ ม ที่ เมื่อ ได้ร ับ สารในทุ ก ระดับ ความ
เข้มข้นและทุกระยะเวลาของการราดสาร นอกจากนี้
ระดับ ความเข้มข้น ของสารที่เพิม่ ขึ้น ถึง 300 มก./ล.
โดยราดพร้อมการตัดยอดและหลังการตัดยอด 15 วัน
ส่งเสริมให้มจี านวนยอดใหม่เพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ ในขณะที่
ใบของชวนชมมีการร่วงหล่นมากทีส่ ุดเมื่อได้รบั สารที่
ระดับความเข้มข้น 200 มก./ล. หลังการตัดยอด 15

วัน แต่เมื่อระดับความเข้มข้นเพิม่ ขึ้นถึง 400 มก./ล.
โดยราดสารในระยะเวลาเดียวกันส่งเสริมให้ใบมีก าร
ร่วงหล่นน้อยทีส่ ุด การราดสารในทุกระดับความเข้มข้น
มีผลต่อจานวนใบทีต่ ดิ อยูก่ บั ต้นลดลง โดยการราดสาร
หลังการตัดยอด 15 วัน ส่งเสริมให้มจี านวนใบติดอยู่
กับต้นมากทีส่ ุด และการราดสารทีร่ ะดับความเข้มข้น
เพียง 100 มก./ล. สามารถลดพื้นที่ใบได้ไม่แตกต่าง
จากการราดสารทีร่ ะดับความเข้มข้นทีส่ งู กว่า
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ผลของกรดแนฟทาลีนอะซีติกและเบนซิ ลอะดีนีนต่อความเป็ นพิ ษของฟลูออรีน
และฟลูออแรนทีนในข้าวเจ้าพันธุ์ กข 47
Effect of Naphthalene Acetic Acid and Benzyladenine on Fluorene
and Fluoranthene Toxicity in Rice cv. RD 47
วราภรณ์ ฉุยฉาย1* พรรณี ชาติ ชยั 1 และขนิ ษฐา สมตระกูล2
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Abstract
The effect of 2 plant growth regulators, NAA and BA, as concentration 0, 1.0, 10.0 mg/l on growth
of rice cv. RD 47 in 100 mg/kg fluorene or fluoranthene contaminated soil were studied. The results shown
that rice seed immersion in all concentration of NAA and BA did not affect on shoot growth but increased
root fresh weight of seedling growing in fluorene-contaminated soil. Only BA could induce root dried weight
of rice seedlings. For fluoranthene contaminated soil, rice seed immersion in all concentration of NAA and
BA did not affect on shoot and root length but 10 mg/l NAA increased shoot fresh weight and 1.0 mg/l BA
increased root dried weight of rice seedlings significantly when compared with other treatments. Used of
NAA and BA to decrease phytotoxicity of fluorine or fluoranthene contaminated soil is possible.
Keywords: auxin, cytokinin, phytotoxicity, polycyclic aromatic hydrocarbons

บทคัดย่อ
ศึกษาผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของ
พืช 2 ชนิด คือ กรดแนฟทาลีนอะซีตกิ (Naphthalene
acetic acid; NAA) และเบนซิลอะดีนีน (Benzyladenine;
BA) ทีค่ วามเข้มข้น 0, 1.0 และ 10.0 มก./กก. ต่อการเจริญ
ของข้าวเจ้าพันธุ์ กข 47 ในดินทีป่ นเปื้ อนฟลูออรีนหรือ
ฟลูออแรนทีน 100 มก./กก. พบว่า การแช่เมล็ดข้าวใน
สารละลาย NAA และ BA ทุกระดับความเข้มข้น ไม่ม ี

ผลต่ อ การเจริญ ของยอดข้า วที่ป ลู ก ในดิน ปนเปื้ อ น
ฟลูออรีน แต่จะทาให้น้ าหนักสดของรากข้าวเพิม่ ขึ้น
อย่า งมีนั ย ส าคัญทางสถิติ โดยเฉพาะ BA ทุก ระดับ
ความเข้ม ข้น ท าให้น้ า หนัก แห้งของรากข้า วเพิ่ม ขึ้น
ส่วนในดินทีป่ นเปื้ อนฟลูออแรนทีน การแช่เมล็ดข้าวใน
สารละลาย NAA และ BA ทุกระดับความเข้มข้น ไม่ม ี
ผลต่อทัง้ ความยาวยอดและความยาวราก แต่ NAA 10
มก./ล. ทาให้น้ าหนักสดของยอดข้าวมากกว่าต้นกล้า
ข้าวในทรีทเมนต์อ่นื ๆ และ BA 1.0 มก./ล. ทาให้ต้น
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กล้าข้าวมีน้ าหนักแห้งของรากสูงกว่าทรีทเมนต์อ่นื ๆ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ดังนัน้ การใช้ NAA และ BA
จึงมีความเป็ นไปได้ในการลดความเป็ นพิษฟลูออรีน
และฟลูออแรนทีนทีป่ นเปื้ อนในดินต่อพืช
คาสาคัญ: ความเป็ นพิษต่อพืช ไซโทไคนิน
พอลิไ ซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บ อน
ออกซิน

คานา
ฟลูออรีนและฟลูออแรนทีนเป็ นสารประกอบ
ในกลุ่มพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน ทีอ่ ยู่ใน
กลุ่มสารมลพิษทีต่ อ้ งเร่งกาจัดออกจากสิง่ แวดล้อมตาม
รายการของ US-EPA (Paraiba et al., 2010) การปนเปื้ อน
ฟลูออรีนและฟลูออแรนทีน มีรายงานโดยทัวไป
่ เช่น
ในฮ่ อ งกงพบฟลู อ อรีน 0.001-0.003 มก./กก. และ
ฟลูออแรนทีน 0.003-0.01มก./กก. น้าหนักแห้งของดิน
ในพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม และพบฟลูออรีน ประมาณ 0.004
มก./กก. และฟลู อ อแรนทีน 0.024-0.028 มก./กก.
น้ าหนักแห้งของดิน ในพื้น ที่เขตเมือง (Zhang et al.,
2006) นอกจากนั น้ มีร ายงานว่ า พบฟลู อ อรีน และ
ฟลูออแรนทีน 0.008 และ 0.027 มก./กก. ตามลาดับ
ในดิ น ตะกอนของทะเลสาบไปยั ง เตี ย น และพบ
ฟลูออรีนและฟลูออแรนทีน 0.08 และ 0.42 มก./กก.
ตามลาดับ ในดินตะกอนของแม่น้ าฟู ทางตอนเหนือ
ของประเทศจีน (Hu et al., 2010) และพบฟลู อ อรีน
0.002-0.023 มก./กก. และฟลู ออแรนทีน 0.02-0.18
มก./กก. ในดินในพืน้ ทีอ่ ุตสาหกรรมของประเทศสเปน
(Nadal et al., 2004) เป็ นต้น
มีร ายงานจานวนมากที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ความเป็ น พิษ ต่ อพืช ของฟลูออรีน และฟลูออแรนทีน
ฟลู อ อแรนทีน และฟลู อ อรีน ที่ป นเปื้ อ นในดิน 400
มก./กก. ทาให้ความยาวยอดและความยาวรากของถัว่
เขีย วและถัว่ ฝ กั ยาวลดลง (ขนิ ษฐา และคณะ, 2554)
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การปนเปื้ อนร่วมกันของฟลูออรีนและฟลูออแรนทีนที่
ความเข้มข้นรวม 400 มก./กก. ทาให้น้าหนักสดทัง้ ต้น
ของผักบุง้ ลดลง (ขนิษฐา และคณะ, 2555) ฟลูออแรนทีน
และฟลู อ อรีน ที่ป นเปื้ อ นในดิน 400 มก./กก. ท าให้
ความยาวรากของข้าวโพดหวาน และข้าวโพดข้าวเหนียว
ลดลง (Somtrakoon and Chouychai, 2013)
ส าหรับ ข้า วที่เ ป็ น พืช เศรษฐกิจ ที่ส าคัญ ใน
จังหวัดนครสวรรค์และพื้นทีใ่ กล้เคียงนัน้ มีรายงานว่า
พีเอเอชหลายชนิดเป็ นพิษต่อการเจริญเติบโตของข้าว
ตัว อย่า งเช่น การปนเปื้ อนร่วมกัน ของฟลูออรีน และ
ฟลูออแรนทีนที่ความเข้ม ข้นรวม 20 มก./กก. ทาให้
ความยาวรากของต้นกล้าข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 ลดลง
ส่ว นความเข้ม ข้น รวมที่ ท าให้ ค วามยาวยอดและ
น้ าหนักสดทัง้ ต้นลดลงเป็ น 200 และ 400 มก./กก.
ตามลาดับ (ขนิษฐา และคณะ, 2555) แต่การปนเปื้ อน
ของฟลูออแรนทีนเพียงชนิดเดียวทีค่ วามเข้มข้น 2-200
มก./กก. ไม่ม ีผลต่อการเจริญของต้นกล้าข้าวเหนี ยว
พันธุเ์ ดียวกัน (ขนิษฐา และคณะ, 2554) ฟลูออแรนทีน
และฟลูออรีนทีป่ นเปื้ อนในดิน 200 มก./กก. ยังทาให้
ความยาวยอด ความยาวราก และน้ า หนักสดทัง้ ต้น
ของต้นกล้าข้าวเจ้าพันธุ์หอมดอกมะลิ 105 ลดลงด้วย
(Somtrakoon and Chouychai, 2013)
การใช้ส ารควบคุม การเจริญ เติบ โตของพืช
เพื่อลดความเป็ น พิษ ของสารมลพิษ ต่ อพืช นัน้ ได้ม ี
การศึกษาอย่างกว้างขวางทัง้ กับโลหะหนักและสารมลพิษ
อินทรีย์ เช่ น การใช้กรดอินโดลอะซีติก (Indoleacetic
acid; IAA) พร้อมกับตะกัวกั
่ บทานตะวันที่เ จริญแบบ
ไฮโดรโพนิ กส์ ทาให้การเจริญของยอดและรากของ
ทานตะวันที่ได้รบั ตะกัว่ แข็งแรงกว่าการได้ร บั โลหะ
หนักเพียงอย่างเดียว (Fassler et al., 2010) การให้
บราสสิโ นสเตอรอยด์ แ ก่ ต้น มะเขือ เทศ ที่ส ัม ผัส กับ
ฟี แนนทรีนหรือไพรีนแบบไฮโดรโพนิกส์ ทาให้ความ
ยาวยอด ความยาวราก และระดับ คลอโรฟิ ล ล์ ข อง
มะเขือเทศแข็งแรง เมือ่ เทียบกับต้นทีไ่ ม่ได้รบั บราสสิโน
สเตอรอยด์ (Ahammed et al., 2012) อย่างไรก็ตาม
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ปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความสาเร็จของการใช้สารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืชนัน้ นอกจากชนิดและความเข้มข้น
ของสารควบคุมการเจริญเติบโตนัน้ แล้ว ชนิดและความ
เข้มข้นของสารมลพิษเอง ก็ส่งผลต่อการออกฤทธิ ์ของ
สารควบคุม การเจริญเติบ โตด้ว ย เช่น การแช่เ มล็ด
ข้าวโพดในสารละลายไทเดียซูรอน (Thidiazuron: TDZ)
1.0 มก./ล. สามารถส่งเสริมการเจริญของข้าวโพดใน
ดินที่ปนเปื้ อนฟลูออรีน 10 มก./กก. ได้ แต่ไม่ได้ผล
ถ้า ปริมาณฟลูออรีน ในดิน เพิม่ ขึ้น เป็ น 100 มก./กก.
(วราภรณ์ และคณะ, 2554) การแช่เ มล็ดผักกวางตุ้ง
ในสารละลายกรดอินโดลบิวไทริก (Indolebutyric acid:
IBA) 1.0-10.0 มก./ล. แล้วนาไปเพาะในดินทีป่ นเปื้ อน
แอลฟาเอนโดซัล แฟน 20 มก./กก. ท าให้การเจริญ
เติบโตของผักกวางตุ้งดีขน้ึ ได้เมื่อเทียบกับต้นทีไ่ ม่ได้
รับ สารควบคุ ม การเจริญ เติบ โต (Chouychai, 2012)
แต่จะไม่ได้ผลถ้านาไปเพาะในทรายทีป่ นเปื้ อนเอนโด
ซัลแฟนซัลเฟต 4-100 มก./กก. (ขนิษฐา และมาลียา,
2555)
ดังนัน้ ในการศึกษานี้ได้ศกึ ษาผลของการใช้
NAA ซึ่งเป็ นสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชกลุ่ม
ออกซิน และ BA ซึง่ เป็ นสารควบคุมการเจริญเติบโตของ
พืชกลุ่มไซโทไคนิน ในระดับความเข้มข้นทีแ่ ตกต่างกัน
เพื่อลดความเป็ นพิษของฟลูออรีนหรือฟลูออแรนทีน
ต่ อ การเจริญ ระยะต้น กล้ า ของข้า วเจ้ า พัน ธุ์ กข 47
ซึ่ง เป็ น พัน ธุ์ ข ้า วที่นิ ย มปลู ก ในจัง หวัด ชัย นาท และ
นครสวรรค์ พ นั ธุ์ หนึ่ ง เพื่อเป็ น ข้อมูล พื้น ฐานในการ
ศึกษาการออกฤทธิ ์ของสารควบคุมการเจริญเติบโตใน
สภาวะทีพ่ ชื ได้รบั สารพิษ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ ต่อการ
นาไปใช้งานทัง้ ทางการเกษตรและสิง่ แวดล้อมต่อไป

อุปกรณ์ และวิ ธีการ
เก็บ ตัว อย่ า งดิน ที่ไ ม่ ม ีป ระวัติก ารปนเปื้ อ น
สาร ประ กอบ ในกลุ ่ ม พ อลิไ ซคลิก อะโร มาติก
ไฮโดรคาร์บอน มาจากศูนย์การศึกษาเกษตรเขาแรด
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ นครสวรรค์ นาไปวิ เ คราะห์
คุณสมบัตพิ น้ื ฐานของดินทีบ่ ริษทั ห้องปฏิบตั กิ ารกลาง
กรุ ง เทพฯ พบว่ า เป็ น ดิน ด่ า ง (pH 8.9) มีป ริม าณ
ฟอสฟอรัสต่ า (น้ อยกว่า 0.29 กรัม/100 กรัม น้ าหนัก
แห้งของดิน) มีไนโตรเจนทัง้ หมด 0.21 กรัม/100 กรัม
น้าหนักแห้งของดิน โพแทสเซียมทัง้ หมด 0.13 กรัม/
100 กรัม น้ า หนักแห้งของดิน และสารอิน ทรีย์ใ นดิน
1.78 กรัม/100 กรัมน้าหนักแห้งของดิน
เตรียมดินทีป่ นเปื้ อนโดยชังฟลู
่ ออรีน (Sigmaaldrich ประเทศเยอรมัน ความบริสทุ ธิ ์ร้อยละ 98) และ
ฟลูออแรนทีน (Fluka ประเทศสหรัฐอเมริกา ความ
บริสทุ ธิ ์ร้อยละ 99) แล้วละลายด้วยอะซีโตน จากนัน้ จึง
เติมลงในดินให้ได้ความเข้มข้นเป็ น 100 มก./กก. ดินที่
เติมเฉพาะอะซิโตน ใช้เป็ นชุดควบคุมที่ 0 มก./กก. ผึง่
ดิน ไว้ 24 ชั ่วโมง เพื่อ ให้อ ะซิโ ตนระเหยไปให้ห มด
ก่อนใช้เพาะเมล็ด
แช่เมล็ด ข้าวพันธุ์ กข 47 (Oryza sativa) ที่
ได้รบั ความอนุ เคราะห์จากเกษตรกรในจังหวัดชัยนาท
ในสารละลายต่างๆ ต่อไปนี้ คือ BA 1.0 และ 10.0 มก./ล.
และ NAA 1.0 และ 10.0 มก./ล. เป็ นเวลา 3 ชัวโมง
่
แล้วจึงน าไปเพาะบนจานแก้วที่ม ีดินที่ผสมฟลูออรีน
หรือฟลูออแรนทีนจานละ 10 เมล็ด จานวน 3 จานต่อ
ทรีทเมนต์ โดยมีเมล็ดทีแ่ ช่ในน้ ากลันเป็
่ นชุดควบคุม
ซึง่ จะเพาะลงในดินทีป่ นเปื้ อนและไม่ปนเปื้ อนฟลูออรีน
หรือฟลูออแรนทีน เมื่อครบ 10 วัน น าต้น กล้า ที่งอก
ทัง้ หมดมาวัดความยาวของยอดและราก น้ าหนักสดและ
น้ าหนักแห้งของยอดและราก ทดสอบความแตกต่าง
ทางสถิตดิ ้วย One-way ANOVA และ Tukey’s test ที่
ระดับนัยสาคัญ 0.05
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ผลการทดลอง
ผลของ NAA และ BA ต่ อ ความเป็ นพิ ษ ของ
ฟลูออรีน
การเจริญ เติบ โตของต้ น กล้ า ข้า วเจ้ า พัน ธุ์
กข 47 ในดินทีม่ แี ละไม่มฟี ลูออรีน ไม่มคี วามแตกต่าง
กันทัง้ การเจริญเติบโตของยอดและราก ตัวอย่างเช่น
ความยาวรากของต้นกล้า ข้าวที่เ จริญ เติบ โตในดิน ที่
ไม่ปนเปื้ อนเป็ น 9.4±2.6 ซม. ส่วนความยาวรากของ
ต้นกล้าข้าวทีเ่ จริญเติบโตในดินทีป่ นเปื้ อนฟลูออรีนเป็ น
8.1±2.9 ซม. (Figure 1, Table 1 and 2) ซึ่งแสดงว่า
ฟลูออรีนทีป่ นเปื้ อนในดินทีค่ วามเข้มข้น 100 มก./กก.
ไม่มคี วามเป็ นพิษต่อการเจริญเติบโตของข้าวเจ้าพันธุ์
นี้ การแช่เมล็ดข้าวในสารละลาย NAA หรือ BA ก่อน
นาไปเพาะในดินทีป่ นเปื้ อนฟลูออรีนนัน้ พบว่า ไม่ได้
ท าให้ก ารเจริญ ของต้น กล้า ข้า วสู ง กว่ า ต้น ที่ม าจาก
เมล็ดทีแ่ ช่น้ ากลัน่ แล้วจึงนาไปเพาะในดินทีป่ นเปื้ อน
ฟลูออรีน (Table 1) การแช่เ มล็ด ข้า วในสารละลาย

NAA หรือ BA ไม่มผี ลต่อความยาวรากของต้นกล้าข้าว
แต่ทาให้น้ า หนัก สดของรากข้า วสูง กว่ า ต้น ที่ม าจาก
เมล็ ด ที่ แ ช่ น้ า กลั น่ แล้ ว เพาะในดิ น ที่ ไ ม่ ป นเปื้ อน
ฟลูออรีนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยต้นกล้าข้าวที่
ได้รบั NAA หรือ BA มีน้าหนักสดของรากอยู่ระหว่าง
0.06-0.07 กรัม ส่วนต้นทีม่ าจากเมล็ดทีแ่ ช่น้ากลันแล้
่ ว
เพาะในดิน ทีไ่ ม่ปนเปื้ อนฟลูออรีนมีน้าหนักสดของราก
เป็ น 0.05±0.01 กรัม นอกจากนั น้ การแช่เ มล็ด ใน
สารละลาย BA ทุกความเข้มข้น ทาให้น้าหนักแห้งของ
รากข้าวมากกว่าต้นที่ม าจากเมล็ดที่แ ช่น้ า กลัน่ แล้ว
เพาะในดินที่ป นเปื้ อนฟลูออรีน อย่างมีนัย สาคัญทาง
สถิติ แต่ตน้ ทีม่ าจากเมล็ดทีแ่ ช่ในสารละลาย NAA ทุก
ความเข้มข้น มีน้ าหนักแห้งของรากไม่ต่างจากต้นทีม่ า
จากเมล็ดที่แช่น้ากลัน่ โดยต้นกล้าข้าวที่ได้รบั BA มี
น้ า หนัก แห้ง ของรากอยู่ร ะหว่า ง 0.022-0.023 กรัม
ส่วนต้นทีม่ าจากเมล็ดทีแ่ ช่น้ากลันหรื
่ อ NAA มีน้าหนัก
แห้งของรากอยูร่ ะหว่าง 0.019-0.020 กรัม (Table 2)

Figure 1 Rice seedling of each treatment growing in 100 mg/kg fluorine-contaminated soil
or non-contaminated soil (control) for 10 days
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Table 1 Shoot length, shoot fresh weight and shoot dried weight of rice cv. RD47 induced with various
concentrations of NAA and BA and grew in 100 mg/kg fluorene-(FLU) contaminated soil for 10 days
Treatment
Non-contaminated soil
FLU
FLU+NAA 1.0 mg/l
FLU+NAA 10 mg/l
FLU+BA 1.0 mg/l
FLU+BA 10 mg/l

Shoot length

Shoot fresh weight

Shoot dried weight

(cm)

(g)

(g)

7.7±2.9a
10.3±4.0a
10.4±4.4a
10.3±3.8a
10.2±3.1a
8.8±4.6a

0.03±0.01a
0.04±0.02a
0.04±0.01a
0.04±0.03a
0.04±0.01a
0.03±0.02a

0.004±0.001a
0.005±0.002a
0.004±0.002a
0.007±0.01a
0.006±0.002a
0.004±0.002a

Table 2 Root length, root fresh weight and root dried weight of rice cv. RD 47 induced with various
concentrations of NAA and BA and grew in 100 mg/kg fluorene-(FLU) contaminated soil for 10 days
Treatment
Non-contaminated soil
FLU
FLU+NAA 1.0 mg/l
FLU+NAA 10 mg/l
FLU+BA 1.0 mg/l
FLU+BA 10 mg/l

Root length
(cm)
9.4±2.6a
8.1±2.9a
8.4±3.1a
8.5±1.8a
8.8±2.1a
8.0±3.9a

ผลของ NAA และ BA ต่ อ ความเป็ นพิ ษของ
ฟลูออแรนที น
การเจริญของต้นกล้าข้าวเจ้าพันธุ์ กข 47 ใน
ดินที่ม ีและไม่มฟี ลูออแรนทีน ไม่มคี วามแตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาจากทัง้ ความยาวและน้ าหนักสดของยอด
และราก แต่ต้นทีเ่ จริญในดินทีป่ นเปื้ อนฟลูออแรนทีน
มีน้ าหนักแห้งทัง้ ของยอดและรากสูงกว่าต้นทีป่ ลูกใน
ดินที่ไม่ปนเปื้ อนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยต้น ที่
เจริญเติบโตในดินที่ปนเปื้ อนฟลูออแรนทีนมีน้ าหนัก
แห้งของยอดและของรากเป็ น 0.01±0.002 กรัม และ
0.025±0.003 กรัม ตามลาดับ ส่วนของต้นทีป่ ลูกในดิน
ไม่ปนเปื้ อนมีค่าเป็ น 0.008±0.001 กรัม และ 0.019±

Root fresh weight
(g)
0.05±0.01b
0.06±0.01ab
0.07±0.01a
0.06±0.009ab
0.07±0.02a
0.07±0.02a

Root dried weight
(g)
0.02±0.002ab
0.019±0.004b
0.02±0.005b
0.02±0.004b
0.022±0.005a
0.023±0.004a

0.003 กรั ม ตา มล าดั บ (Figure 2, Table 3 and 4)
แสดงว่า ฟลูออแรนทีนทีป่ นเปื้ อนในดินทีค่ วามเข้มข้น
100 มก./กก. ไม่มคี วามเป็ นพิษต่อการเจริญของข้าวเจ้า
พันธุ์น้ี การกระตุน้ เมล็ดด้วยสารละลาย NAA และ BA
ทุกความเข้มข้น ไม่มผี ลต่อความยาวยอดและความ
ยาวรากของต้นกล้าข้าว การกระตุ้น เมล็ด ด้วย NAA
10 มก./ล. ทาให้น้ าหนักสดของยอดข้าวเป็ น 0.06±0.01
กรัม ซึ่งมากกว่ าต้นกล้า ข้าวในทรีทเมนต์อ่นื ๆ ที่ได้
รับฟลูออแรนทีนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่ ทาให้
น้ าหนักสดของรากเป็ น 0.04±0.02 กรัม ซึง่ ต่ ากว่าต้น
กล้าข้าวในทรีทเมนต์อ่นื ๆ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
เช่นกัน (Table 3 and 4) การกระตุ้นเมล็ดด้วย NAA
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1.0 มก./ล. หรือ BA 10 มก./ล. ทาให้น้ าหนักแห้งของ
ยอดข้าวน้อยกว่าต้นกล้าข้าวทีป่ ลูกในดินทีไ่ ม่ปนเปื้ อน
ฟลูออแรนทีน แต่การกระตุน้ เมล็ดด้วย BA 1.0 มก./ล.
ท าให้ ต้ น กล้ า มี น้ า หนั ก แห้ ง ของยอดอยู่ ใ นระดั บ
เดีย วกับ ต้น กล้า ข้า วที่ป ลู กในดิน ที่ป นเปื้ อน และไม่
ปนเปื้ อ นฟลู อ อแรนทีน โดยไม่ ไ ด้ ก ระตุ้ น ด้ ว ยสาร
ควบคุมการเจริญเติบโต คืออยูใ่ นช่วง 0.008-0.01 กรัม

ซึ่งสูง กว่ า น้ า หนักแห้งของยอดในทรีทเมนต์ท่ีเ หลือ
(Table 3) ส่วนน้ าหนักแห้งของรากข้าวนัน้ พบว่า ต้น
กล้า ข้า วที่เ จริญ ในดิน ที่ป นเปื้ อ นฟลู อ อแรนทีน โดย
ไม่ได้กระตุ้นด้วยฟลูออแรนทีน และต้นกล้าข้าวที่มา
จากเมล็ดที่แช่ BA 1.0 มก./ล. มีน้ าหนักแห้งของราก
สูงกว่าทรีทเมนต์อน่ื ๆ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ

Figure 2 Rice seedling of each treatment growing in 100 mg/kg fluoranthene-contaminated soil
or non-contaminated soil (control) for 10 days
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Table 3 Shoot length, shoot fresh weight and shoot dried weight of rice cv. RD 47 induced with various
concentrations of NAA and BA and grew in 100 mg/kg fluoranthene-(FLT) contaminated soil
for 10 days
Treatment
Non-contaminated soil
FLT
FLT+NAA 1.0 mg/l
FLT+NAA 10 mg/l
FLT+BA 1.0 mg/l
FLT+BA 10 mg/l

Shoot length
(cm)
12.1±3.0a
11.6±5.1a
10.8±5.2a
13.3±4.5a
8.8±4.5a
10.6±4.6a

Shoot fresh weight
(g)
0.05±0.01ab
0.04±0.02b
0.04±0.02b
0.06±0.01a
0.03±0.02b
0.04±0.02b

Shoot dried weight
(g)
0.008±0.001b
0.01±0.002a
0.004±0.003c
0.006±0.002bc
0.009±0.002ab
0.005±0.004c

Table 4 Root length, root fresh weight and root dried weight of rice cv. RD47 induced with various
concentrations of NAA and BA and grew in 100 mg/kg fluoranthene-(FLT) contaminated soil
for 10 days
Treatment
Non-contaminated soil
FLT
FLT+NAA 1.0 mg/l
FLT+NAA 10 mg/l
FLT+BA 1.0 mg/l
FLT+BA 10 mg/l

Root length
(cm)
8.6±3.2a
8.5±2.8a
8.3±3.6a
8.1±2.1a
8.2±3.0a
8.6±2.9a

วิ จารณ์ และสรุปผลการทดลอง
NAA และ BA เป็ นสารควบคุมการเจริญเติบโต
ที่ม ีการใช้งานทางการเกษตรอย่า งกว้า งขวาง NAA
นัน้ นิยมใช้ในการเร่งรากกิง่ ปกั ชา (ธีระยุทธ และคณะ,
2550) และการชักนาให้เกิดรากของยอดพิเศษในการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (อนุ พนั ธ์ และพันธิตรา, 2549) BA
ใช้ในการควบคุมทรงพุ่มของไม้ผล เช่น แอปเปิ้ ลและ
เชอร์ร ี โดยกระตุ้นให้ส ร้างยอดใหม่ โดยเฉพาะการ
แตกของตาข้าง ใช้ในการฉีดพ่นเพื่อลดปริมาณผลไม้ท่ี

Root fresh weight
(g)
0.07±0.01a
0.08±0.01a
0.06±0.01a
0.04±0.02b
0.06±0.01a
0.06±0.01a

Root dried weight
(g)
0.019±0.003b
0.025±0.003a
0.018±0.003b
0.018±0.005b
0.025±0.005a
0.018±0.005b

ติด ผลมากเกิน ไป เพื่อให้ผลที่เ หลือมีข นาดใหญ่ข้นึ
(Buban, 2000) ในการศึกษานี้ NAA และ BA สามารถ
ส่ ง เสริ ม การเจริ ญ ของต้ น กล้ า ข้ า วได้ ท ั ง้ ในดิ น ที่
ปนเปื้ อนฟลูออรีนและฟลูออแรนทีน แต่การออกฤทธิ ์
ต่างไป คือ ในดินปนเปื้ อนฟลูออรีน ทัง้ NAA และ BA
จะเพิม่ น้าหนักสด และโดยเฉพาะ BA เพิม่ น้าหนักแห้ง
ของรากเมื่อเทีย บกับ ต้น ที่ไ ม่ ไ ด้ร ับ สารควบคุ ม การ
เจริญเติบโตโดยไม่มผี ลต่อยอด ส่วนในดินทีป่ นเปื้ อน
ฟลูออแรนทีน NAA จะเพิม่ น้าหนักสดของยอด ส่วน
BA เพิม่ น้าหนักแห้งของรากซึ่งจะเห็นว่า BA ที่เป็ น
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สารควบคุมการเจริญเติบโตกลุ่มไซโตไคนินส่งเสริม
การเจริญของข้าวพันธุ์ กข 47 ได้ดีกว่า NAA ที่เป็ น
สารควบคุมการเจริญเติบโตกลุ่มออกซิน
สารควบคุมการเจริญเติบโตกลุ่มไซโตไคนิน
นอกจากจะส่งเสริมการแตกทรงพุม่ ของพืช โดยลดการ
ข่ม ของตายอดแล้ว ไซโตไคนิ น ยัง ส่ง ผลต่อเนื้ อ เยื่อ
เจริญของทัง้ ยอดและราก โดยกระตุ้นให้เนื้อเยื่อเจริญ
ของรากพัฒนาไปเป็ นเนื้อเยือ่ ถาวรมากขึน้ และกระตุน้
ให้เนื้อเยื่อเจริญทีป่ ลายยอดเพิม่ จานวนมากขึน้ (Ioio
et al., 2008) โดยปกติการทางานระหว่างไซโตไคนิน
กับกรดแอบไซซิกในพืชจะตรงข้ามกัน ตัวอย่างเช่น
กรดแอบไซซิกยับยัง้ การสังเคราะห์คลอโรฟิ ลล์ ในต้น
กล้าของ Pinus nigra แต่ไซโตไคนินจะส่งเสริม (Jelic
and Bogdanovic, 1989) ในขณะที่ ก ารที่ พ ื ช ได้ ร ั บ
ฟลูออแรนทีนจะทาให้พชื มีระดับของกรดแอบไซซิก
ภายในเนื้อเยื่อเพิม่ ขึ้น ถัวลั
่ นเตาทีไ่ ด้รบั ฟลูอแรนทีน
ในหลอดทดลอง จะมีร ะดับ กรดแอบไซซิก ภายใน
เนื้อเยื่อมากขึน้ ตามระดับฟลูออแรนทีนทีพ่ ชื ได้รบั แต่
ถ้าเพิม่ BA ลงในอาหารพร้อมกับฟลูออแรนทีน การ
เพิ่ม ขึ้น ของกรดแอบไซซิก จะน้ อ ยลงเมื่อ เทีย บกับ
ถัวลั
่ นเตาที่ไม่ได้รบั BA (Vanova et al., 2009) การที่
BA สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าว
พันธุ์ กข 47 ได้ จึงน่าจะเป็ นเพราะการที่ BA ช่วยยับยัง้
การสร้างกรดแอบไซซิกที่ถูกกระตุ้น ด้ว ยการสัมผัส
กับ สารมลพิษ การศึก ษาผลของสารมลพิษ ต่ อ การ
เจริญเติบโตของพืชเศรษฐกิจทีส่ าคัญ เช่น ข้าว รวมทัง้
การศึกษาความเป็ นไปได้ในการกระตุน้ การเจริญเติบโต
เมือ่ เผชิญกับสภาวะเครียด จากการปนเปื้ อนสารมลพิษ
ดังกล่าว จะเป็ นประโยชน์ ต่อการเกษตรในสภาวะที่
ปญั หาการปนเปื้ อนของสารมลพิษทวีความสาคัญขึ้น
ตลอดเวลา ซึง่ ควรมีการศึกษาผลของสารควบคุมการ
เจริญ เติบ โตต่ อ การเจริญ ของพืช ในสภาวะที่ม ีส าร
มลพิษ ในระยะยาว รวมทัง้ ศึก ษาถึง ระดับ ฮอร์โ มน
ภายในพืช และผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อ
การสะสมสารมลพิษในพืชต่อไป
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การเลีย้ งปลาดุกลูกผสมด้วยระบบน้าหมุนเวียน
The Culture of Hybrid Catfish with Recirculation System
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Abstract
The cultivation of hybrid catfish in water recirculating system from water (or pond) morning glory
and lettuce cultivation was experimented at Maejo University at Chumphon during December 2010 to April
2011 for 120 days period. Whereof in the 1st treatment, it was the hybrid catfish cultivation in water 50%
transferred every 7 days round, the 2nd treatment was the hybrid catfish cultivation in water circulate through
the treatment system that planted lettuce in recirculation system and the 3rd treatment was hybrid catfish
cultivation in water circulate through the treatment system that planted water morning glory in water
recirculation system. From the study result, it was found that the catfish survival rates of each treatment
were 41±3.1, 55±2.8 and 65±7.1%, respectively whereas in the 3rd treatment had the catfish survival rate
higher than the 2nd treatment and the 1st treatment, statistically significant level (P<0.05) and in the 3rd
treatment, the catfish growth rate was the highest value approximately at 1.4±0.06 grams/day while in the
1st and the 2nd treatments, the growth rate were 0.9±0.23 and 0.9±0.07 grams/day, respectively. In the 3rd
treatment 3, the water morning glory could yield 4 crops, the total harvest production was 9,210 grams and
the 2nd treatment could produce 2 crops of lettuce that yielded total weight of 1,023 grams. When the total
nitrogen contents in water were measured throughout the experiment period it was found that in the 1st
treatment, there was the lowest total nitrogen content in water is 7.1±5.9 mg/l, followed by the 3rd and 2nd
treatments that their total nitrogen content in water were 16.7±22.4 and 18.0±32.1 mg/l, respectively. It was
also found that in the 2nd treatment, there was the highest phosphorus content in water, equally to 4.7±0.09
mg/l, followed by the 3rd and 1st that equaled to 3.9±0.61 and 2.6±0.98 mg/l, respectively. Throughout the
experiment, there were measurement of water quality in various factors, including temperature, pH, amount
of alkalinity, ammonia-nitrogen content and nitrite–nitrogen content. These factors were found to be suitable
for cultivation except the dissolved oxygen content in the water was in the lower level than the standard
level for aquaculture cultivation in all treatments. However, because the hybrid catfish is the fish having a
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special respiratory organs (dendrites) that the fish can live in water with low dissolved oxygen content. The
benefit of hybrid catfish in circulating water of the hydroponic vegetable cultivation could enable the farmer
unnecessary to keep changing water constantly through 120 days period of the hybrid catfish cultivation that
could reduce the water use necessary for the fish cultivation up to 78% when compared with the regular fish
cultivation system that needed the water transference to 50% of water quantity every 7 days. The catfish
cultivation in circulating water system can be solved problem for the farmers when the fresh water is lacked
during the dry season. Farmers can be encouraged to make it as a path of career.
Keywords: hybrid catfish, culture, Chinese cabbage, lettuce and water recirculation system

บทคัดย่อ
การเลี ้ ย งปลาดุ ก ลู ก ผสม ด้ ว ยระบบ น้ า
หมุ น เวีย นที ่ม ีก ารบ าบัด น้ า ด้ ว ยผัก บุ ้ ง จีน และ
ผักกาดหอม ดาเนินการทดลองทีม่ หาวิทยาลัยแม่โจ้–
ชุ ม พร ในช่ ว งเดือ นธัน วาคม พ.ศ. 2553 ถึง เดือ น
เมษายน พ.ศ. 2554 เป็ นระยะเวลา 120 วัน โดยในชุด
การทดลองที่ 1 เป็ นการเลี้ย งปลาดุ กลูกผสมที่ม ีการ
เปลี่ยนถ่ายน้า 50% ทุกๆ 7 วัน ชุด การทดลองที่ 2
เลี้ย งปลาดุ กลูกผสมที่ม ีการบ าบัด น้ า ผ่า นระบบการ
ปลูกผักกาดหอม และชุดการทดลองที่ 3 เลี้ยงปลาดุก
ลูกผสมที่มกี ารบาบัดน้ าผ่านระบบการปลูกผักบุ้งจีน
จากการศึกษา พบว่า อัตราการการรอดตายของแต่ละ
ชุ ด การทดลองมีค่ า เท่ า กับ 41±3.1, 55±2.8 และ
65±7.1% ตามลาดับ โดยในชุดการทดลองที่ 3 มีอตั รา
การรอดตายสูง กว่ า ชุด การทดลองที่ 2 และชุด การ
ทดลองที่ 1 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) และ
ในชุดการทดลองที่ 3 ปลาดุกมีอตั ราการเจริญเติบโต
สูงทีส่ ุด มีค่าเท่ากับ 1.4±0.06 กรัม/วัน ส่วนในชุดการ
ทดลองที่ 1 และ 2 มีอ ตั ราการเจริญ เติบ โตเท่า กับ
0.9±0.23 และ 0.9±0.07 กรัม/วัน ตามลาดับ ในชุด
การทดลองที่ 3 สามารถผลิตผักบุ้งจีน ได้ถึง 4 ครัง้
โดยสามารถเก็บ เกี่ย วผลผลิตได้ ท งั ้ สิ้น 9,210 กรัม
และในชุดการทดลองที่ 2 สามารถผลิตผักกาดหอมได้
2 ครัง้ มีน้าหนักทัง้ สิน้ 1,023 กรัม เมือ่ ทาการตรวจวัด
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ปริมาณไนโตรเจนทัง้ หมดในน้าเฉลีย่ ตลอดการทดลอง
พบว่ า ในชุ ด การทดลองที่ 1 มีป ริม าณไนโตรเจน
ทัง้ หมดในน้าต่าทีส่ ดุ เท่ากับ 7.1±5.9 มก./ล. รองลงมา
คือ ชุด การทดลองที่ 3 และ 2 มีป ริม าณไนโตรเจน
ทัง้ หมดในน้ าเท่ากับ 16.7±22.4 และ 18.0± 32.1 มก./ล.
ตามลาดับ แต่กลับพบว่า ในชุดการทดลองที่ 2 มีปริมาณ
ฟอสฟอรัสทัง้ หมดในน้ าสูงทีส่ ุด เท่ากับ 4.7±0.09 มก./ล.
รองลงมา คือ ชุด การทดลอง ที่ 3 และ 1 มีป ริม าณ
เท่ากับ 3.9±0.61 และ 2.6±0.98 มก./ล. ตามลาดับ
ตลอดการทดลองมีการตรวจวัดค่า คุณภาพน้ าในด้าน
ต่างๆ ได้แก่ อุณหภูม ิ ความเป็ นกรดเป็ นด่าง ปริมาณ
ความเป็ น ด่ า ง ปริม าณแอมโมเนี ย –ไนโตรเจน และ
ปริมาณไนไตรท์–ไนโตรเจน พบว่า มีความเหมาะสม
ต่อการเลี้ยง ยกเว้นปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า
จะอยู่ ใ นระดั บ ที่ ต่ า กว่ า เกณฑ์ ม าตรฐานของการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ในทุกชุดการทดลอง อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากปลาดุกลูกผสมเป็ นปลาทีม่ อี วัยวะช่วยหายใจ
(เดนไดรท์) จึงทาให้ปลาดุกสามารถดารงชีวติ ในน้ าทีม่ ี
ปริมาณออกซิเจนละลายในน้าต่าได้ ประโยชน์ของการ
เลี้ยงปลาดุกลูกผสมในระบบน้ าหมุนเวียนด้วยระบบ
ผักไฮโดรโพนิกส์ ทาให้เกษตรกรไม่จาเป็ นต้องเปลีย่ น
ถ่ายน้ าตลอดการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมเป็ นระยะเวลา
120 วัน ทาให้ลดการใช้น้าในการเลีย้ งปลาลงได้ถงึ 78%
เมื่อเปรียบเทียบกับ การเลี้ยงปลาแบบระบบปกติท่มี ี
การเปลีย่ นถ่ายน้ า 50% ทุกๆ 7 วัน การเลี้ยงปลาดุก
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ในระบบน้ าหมุนเวียนนี้ สามารถช่วยแก้ปญั หาให้กบั
เกษตรกร เมื่อเกิดการขาดแคลนน้ าจืดในช่วงฤดูแล้ง
ได้เป็ นอย่างดี ทาให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้
คาสาคัญ: การเลีย้ ง ปลาดุกลูกผสม ผักบุง้ จีน
ผักกาดหอม และระบบน้าหมุนเวียน

คานา
ปญั หาความแห้งแล้งได้กลายเป็ นปญั หาใหญ่
และสาคัญมากของประเทศไทยในปจั จุบนั จากปญั หา
ดังกล่าว จึงต้องมีการแก้ไขในเรื่องการจัดการน้ าอย่าง
มีประสิทธิภาพเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และการทา
เกษตรกรรม ถ้ า เกษตรกรสามารถหมุ น เวี ย นน้ า
กลับมาใช้ใหม่ ได้ โดยผ่านกระบวนการบาบัดน้ าที่ม ี
ประสิทธิภาพ จะช่วยแก้ไขปญั หาการขาดแคลนน้ าใน
ระยะยาวของกลุ ่ม เกษตรกรผู ้เ ลี ้ย งสัต ว์น้ า การ
เพาะเลี้ย งสัต ว์น้ า ด้ว ยระบบน้ า หมุน เวีย น คือ การ
เพาะเลี้ ย งสัต ว์ น้ า โดยมี ก ารน าน้ า จากระบบการ
เพาะเลีย้ งหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ผ่านระบบบาบัดน้ า
ทีท่ าให้น้ามีคณ
ุ ภาพเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ส่วนใหญ่การเลีย้ งสัตว์น้าด้วยระบบน้าหมุนเวียน นิยม
ใช้ในการเพาะเลีย้ งสัตว์น้ากร่อย และสัตว์ทะเล เพือ่ ลด
ค่าใช้จ่ายในการนาน้ าทะเลมาใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ า ของเกษตรกรที่อยู่ห่างไกลจากทะเล และลดการ
ปล่อยน้าเค็มลงสูแ่ หล่งน้าจืด ตัวอย่างเช่น การอนุ บาล
กุ้งก้ามกรามวัยอ่อนด้วยระบบน้าหมุนเวียน (สุรงั ษี,
2548; กมลวรรณ, 2548) การเลี้ยงปลากะรังในระบบ
น้าหมุนเวียน (ยงยุทธ และคณะ, 2546) และการเลี้ยง
หอยเป๋าฮื้อในระบบน้าหมุนเวียน (ชูสนิ ธ์ และคณะ,
2550) เป็ นต้น
ปลาดุกลูกผสม (Clarias macrocephalus x
C. gariepinus) เป็ น ปลาเศรษฐกิจ ที่นิ ย มเลี้ย งและ
บริโภค ซึ่งมีผลผลิตมากเป็ นอันดับ ที่ 2 ของผลผลิต

สัตว์น้าจืดทัง้ หมด (กรมประมง, 2549) เนื่องจากเป็ น
ปลาที่เ ลี้ย งง่า ย มีการเจริญเติบ โตรวดเร็ว สามารถ
เลีย้ งด้วยอัตราความหนาแน่ นสูงได้ และการลดต้นทุน
การผลิต ปลาดุ ก โดยการให้อาหารสดจ าพวกไส้ไ ก่
ั หาในเรื่อ ง
โครงไก่ ส ับ เป็ น อาหาร จะส่ ง ผลต่ อ ป ญ
คุณภาพน้ าของการเลี้ยงปลาดุกลูกผสม เนื่องจากมี
ปริมาณของแอมโมเนีย-ไนโตรเจน ไนไตรท์-ไนโตรเจน
และไนเตรท-ไนโตรเจน ในน้ าค่อนข้างสูง ซึ่งส่งผลให้
ปลาเครียด ไม่กนิ อาหาร และทาให้การเจริญเติบโต
หยุด ชะงักลง ดังนัน้ จึงจาเป็ น ต้องมีการเปลี่ยนถ่าย
น้าปลาดุกทุกๆ 15 วัน ของการเลี้ยงปลาดุก (มั ่นสิน
และไพพรรรณ, 2544; สุทนิ และคณะ, 2548) คณะ
ผู ้ว ิจ ยั มีแ นวคิด ว่า ถ้า สามารถลดการใช้น้ า ในการ
เปลีย่ นถ่ายน้า เพือ่ เลีย้ งปลาดุกลูกผสมโดยปรับเปลีย่ น
วิธกี ารเลีย้ ง เป็ นการเลี้ยงปลาดุกด้วยระบบน้ าหมุนเวียน
น่ าจะส่งผลดีให้กบั ระบบการเลี้ยงปลาดุ กในป จั จุบ ัน
นอกจากนี้ เกษตรกรยังมีรายได้เสริมจากการขายผัก
ปลอดสารพิษ ซึง่ ในขณะนี้เป็ นทีน่ ิยมของผูบ้ ริโภคเป็ น
อย่ า งมาก งานวิจ ัย ชิ้น นี้ ห วัง เป็ น อย่ า งยิ่ง ว่ า จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการเลี้ยงปลาดุกลูกผสม
ในปจั จุบนั สามารถช่วยแก้ปญั หาให้กบั เกษตรกรเมื่อ
เกิดสภาวะการขาดแคลนน้ าจืดในช่วงฤดูแล้งได้เป็ น
อย่างดี ทาให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพ และมี
รายได้อย่างต่อเนื่อง และช่วยลดการปล่อยน้ าทิ้งจาก
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติได้อกี ทาง
หนึ่งด้วย

อุปกรณ์ และวิ ธีการ
การวางแผนและระยะเวลาการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely
randomized design, CRD) ประกอบด้วย 3 ชุดการ
ทดลอง (Treatment) ชุดการทดลองละ 3 ซ้า ดังนี้ ชุด
การทดลองที่ 1 เลี้ยงปลาดุกลูกผสมโดยมีการเปลีย่ น
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ถ่ายน้า 50% ทุกๆ 7 วัน ชุดการทดลองที่ 2 เลี้ยงปลาดุก
ลูกผสมทีบ่ าบัดน้าผ่านระบบการปลูกผักกาดหอม ชุด
การทดลองที่ 3 เลี้ย งปลาดุกลูกผสมทีบ่ าบัดน้ าผ่าน
ระบบการปลูกผักบุ้งจีน โดยใช้ปลาดุกลูกผสมขนาด
ความยาวประมาณ 6-8 ซม. น้ าหนักประมาณ 5-7 กรัม
ที่ซ้ือ จากฟาร์ม เอกชนในจัง หวัด ชุ ม พร เริ่ม ท าการ
ทดลองในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 ถึงเดือนเมษายน
พ.ศ. 2554 โดยนาปลาดุกลูกผสมพักไว้ในถังทีม่ กี าร
ให้อากาศอย่างเพียงพอ เป็ นเวลา 3 วัน ก่อนปล่อยใน
บ่อเลีย้ งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 ซม. ทีร่ ะดับความ
หนาแน่น 100 ตัว/บ่อ โดยใน ถังเลี้ยงมีการติดตัง้ ระบบ
ให้อากาศทุกชุดการทดลอง ทาการเลี้ยงปลาดุกลูกผสม
ด้วยอาหารเม็ดสาเร็จรูป โดยให้ในปริมาณที่เกินพอดี
วันละ 2 ครัง้ ในเวลา 08.00 น. และ 18.00 น. จนสิน้ สุด
การทดลอง เป็ นระยะ เวลา 120 วัน
การเตรียมระบบน้าหมุนเวียน และการปลูกผัก
การเตรียมระบบน้ าหมุนเวียน โดยทาการติดตัง้
เครือ่ งสูบน้า และสูบน้ าจากบ่อเลี้ยงปลาเข้าบ่อบาบัดที่
มีการปลูกผักชนิดต่างๆ ได้แก่ ผักบุง้ และผักกาดหอม
และเชือ่ มทางน้าออกจากบ่อบาบัดน้ าเข้าสู่บ่อเลี้ยงปลา
อีกครัง้ โดยบ่อบาบัดน้ าเป็ นบ่อพลาสติกกลม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 ซม. มีความจุของน้าปริมาตร
250 ลิตร (ขนาดเท่ากับบ่อเลีย้ งปลา)
การเตรีย มปลู ก ผัก น าเมล็ด ผักบุ้ง และผัก
กาดหอม แช่น้าทิ้งไว้ 12 ชัวโมง
่
จากนัน้ นาเมล็ด ผัก
ใส่ในหลุมฟองน้า 2-3 เมล็ด/หลุม รดน้าจนชุ่ม รอจน
เมล็ดมีรากงอก นาต้นกล้ามาปลูกลงในหลุมโฟมลอยน้ า
ทีอ่ ยูภ่ ายในบ่อบาบัดน้า โดยให้รากผักแช่อยู่ในน้ า และ
จะเก็บเกีย่ วผลผลิตเมือ่ ผักแต่ละชนิดสามารถเก็บเกีย่ ว
ผลผลิตได้ ทาการชังน
่ ้ าหนักผลผลิตผักที่ได้ในแต่ละ
รอบการผลิต และมีการปลูกผักใหม่ต่อเนื่องจนสิ้นสุด
การทดลอง
26

การวิ เคราะห์ข้อมูล น้า หนั ก ที่ เ พิ่ มขึ้น อัตราการ
เจริ ญเติ บโต และอัตราการรอดตายของปลาดุก
ลูกผสม
เมื่อ สิ้น สุ ด การทดลอง สุ่ ม ปลาดุ ก ลู ก ผสม
จานวน 10% ของจานวนปลาทัง้ หมด ชังน
่ ้าหนัก และ
หาค่า น้ า หนักที่เ พิม่ ขึ้น อัตราการเจริญเติบ โต และ
อัตรารอดตาย จากสูตรคานวณ ดังนี้
น้าหนักทีเ่ พิม่ ขึน้ (กรัม)
=
น้าหนักสุดท้าย – น้าหนักเริม่ ต้น
อัตราการเจริญเติบโต (กรัม/วัน)
=
น้าหนักสุดท้าย – น้าหนักเริม่ ต้น
ระยะเวลาของการทดลอง
อัตรารอดตาย (เปอร์เซ็นต์)
=
จานวนปลาที่เหลือ X 100
จานวนปลาเมื่อเริม่ ทดลอง
การวิ เคราะห์ข้อมูลปริ มาณไนโตรเจน และฟอสฟอรัส
ทัง้ หมดในน้า
วิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัส
ทัง้ หมดในน้ า โดยท าการเก็บ ตัว อย่ า งน้ า ในชุด การ
ทดลองที่ 1 ในช่วงก่อนเปลี่ยนถ่ายน้ า เวลา 7.00 น.
และเก็บตัวอย่างน้าในชุด การทดลองที่ 2 และ 3 ใน
ช่วงเวลาเดียวกัน แต่ไม่มกี ารเปลี่ยนถ่ายน้ าในระบบ
การเลี้ยง ทาการเก็บตัวอย่างน้ าทุกๆ 7 วัน จนสิน้ สุด
การทดลองตามวิธขี อง APHA (1995)
การวิ เคราะห์คณ
ุ ภาพน้า
วิเ คราะห์ คุ ณ ภาพน้า ต่ า งๆ ดัง นี้ อุ ณ หภู ม ิ
ออกซิเจนละลายในน้ า ความเป็ นกรดเป็ นด่าง ความ
เป็ นด่าง ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน และปริมาณ
ไนไตรท์-ไนโตรเจน โดยทาการเก็บตัวอย่างน้ าในชุด
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การทดลองที่ 1 ก่อนเปลีย่ นถ่ายน้ า เวลา 7.00 น. และ
เก็บตัวอย่างน้าในชุด การทดลองที่ 2 และ 3 ในช่ว ง
เวลาเดียวกัน แต่ไม่มกี ารเปลี่ยนถ่ายน้ าในระบบการ
เลีย้ ง โดยทาการเก็บตัวอย่างทุกๆ 7 วัน จนสิน้ สุดการ
ทดลองตามวิธขี อง APHA (1995)
การวิ เคราะห์ข้อมูลทางสถิ ติ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance)
น้าหนักทีเ่ พิม่ ขึน้ อัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอด
ตายปลาดุกลูกผสม ปริมาณไนโตรเจน และฟอสฟอรัส
ในน้า และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ด้วย
วิธี Duncan’s new multiple range test ทีร่ ะดับความ
เชือ่ มัน่ 95% ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป

ผลการทดลองและวิ จารณ์
การเลี้ยงปลาดุกลูกผสมที่ผ่านการบาบัดน้ า
ด้วยระบบน้าหมุนเวียน เป็ นระยะเวลา 120 วัน พบว่า
ชุ ด การทดลองที่ 1 เลี้ย งปลาดุ ก ลู ก ผสมโดยมีก าร
เปลี่ยนถ่ายน้า 50% ทุกๆ 7 วัน ชุด การทดลองที่ 2
เลี้ย งปลาดุ ก ลู ก ผสมที่บ าบัด น้ า ผ่ า นระบบการปลู ก
ผัก กาดหอม และชุด การทดลองที่ 3 เลี้ย ง ปลาดุ ก
ลู ก ผสมที่บ าบัด น้ า ผ่ า นระบบการปลู ก ผัก บุ้ ง จีน มี
น้าหนักที่เพิม่ ขึ้นของปลาดุกลูกผสมเท่า กับ 107.9±
26.69, 107.5±8.35 และ 178.0±7.30 กรัม/ตัว ตามลาดับ

อัตราการเจริญเติบโตเท่ากับ 0.9±0.23, 0.9±0.007 และ
1.4±0.06 กรัมต่อวัน ตามลาดับ อัตราการรอดตายใน
ชุดการทดลองที่ 3 มีค่าสูงทีส่ ุด รองลงมา คือ ชุดการ
ทดลองที่ 2 และชุดการทดลองที่ 1 มีค่าเท่ากับ 65±7.1,
55±2.8 และ 41±3.1% ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่า ปลาดุก
ในชุด การทดลองที่ 3 ที่ม ีอตั ราการเจริญเติบโตและ
อัตราการรอดตายที่สูงกว่ าชุด การทดลองอื่น อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) (Table1)
ในการวิจ ัย ครัง้ นี้ ส ามารถตรวจวัด ปริม าณ
ฟอสฟอรัสทัง้ หมดในน้ าทีเ่ ลี้ยงปลาดุกลูกผสม พบว่า
ในทุกชุดการทดลองมีแนวโน้มของปริมาณฟอสฟอรัส
ทัง้ หมดในน้าสูงขึน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 จนถึงวันที่ 64 ของ
การทดลอง และมีแนวโน้มลดลงต่ าลงอย่างเห็นได้ชดั
ตัง้ แต่วนั ที่ 71 ของการทดลองด้วยสาเหตุ คือ ในช่วง
เวลาดังกล่าวเป็ นช่วงฝนตกหนัก ทาให้มปี ริมาณน้าฝน
ตกเข้าสูบ่ ่อเลีย้ งปลาและบ่อปลูกผักในปริมาณมาก ทา
ให้เกิดการเจือจางของปริมาณฟอสฟอรัส ในน้ าเลี้ย ง
ปลา ดัง Figure 2 และเนื่องด้วยปลาดุกลูกผสมน้ าหนัก
1,000 กิโลกรัม สามารถปล่อยฟอสฟอรัสในน้ าได้เพียง
12 กิโลกรัม เท่านัน้ จึงทาให้มปี ริมาณฟอสฟอรัสสะสม
ในน้าต่าในช่วงเวลาดังกล่าว (Boyd, 1985) ปริมาณ
ฟอสฟอรัส ทัง้ หมดในน้ามีประโยชน์ ต่อพืช (Quillert
et al., 1993) โดยพืชจะใช้เพื่อการเจริญเติบโต สร้าง
ส่วนต่างๆ ของพืช เช่น ผล ลาต้น ใบ (Andreas and
Ranka, 2009)

Table 1 Weight gain, average diary growth rate and survival rate of hybrid catfish (meanS.D.)
Treatment
1
2
3
P-value

Initial weight
(g/fish)
5.3±0.43a
5.3±0.38a
5.3±0.30a
0.951

Final weight
(g/fish)
113.3±0.10a
112.8±0.03a
183.3±0.02b
0.003

Weight gain Average diary
(g/fish)
growth (g/day)
107.9±26.69a
0.9±0.23a
107.5±8.35a
0.9±0.07a
178.0±7.30b
1.4±0.06b
0.003
0.002

Survival rate
(%)
41±3.1a
55±2.8b
65±7.1b
0.009
27
25

วารสารวิจยั และส่งเสริมวิชาการเกษตร 31(1): 23-32
ผลผลิต ของผัก ในการทดลองครัง้ นี้ พบว่ า
สามารถปลู ก ผัก บุ้ง จีน ได้ 4 ครัง้ มีผ ลผลิต ทัง้ หมด
9,210 กรัม แต่ส ามารถปลูก ผักกาดหอมได้เ พีย ง 2
ครัง้ เท่านัน้ โดยมีผลผลิตทัง้ หมด 1,023 กรัม เนื่องจาก
พบปญั หาในการปลูกผักกาดหอม คือ ผักกาดหอมมี
ลาต้นผอมสูง ไม่เข้ากอ รูปทรงไม่น่ารับประทาน ซึง่ มี
ความแตกต่างจากผักบุง้ ทีล่ าต้นอวบ สูง

จากการศึกษาข้างต้นสนับสนุ นการทดลองใน
ครัง้ นี้ได้ว่า พืชสามารถช่วยลดสารประกอบไนโตรเจน
และฟอสฟอรัสในน้ าเลี้ยงปลาได้ ทาให้สามารถเลี้ยง
ปลาดุ กลูกในระบบน้ า หมุนเวีย น ที่ม ีการบ าบัด ด้ว ย
ระบบไฮโดรโพนิกส์ โดยไม่จาเป็ นต้องเปลี่ยนถ่ายน้ า
ทาให้ประหยัดน้าในการเลีย้ งปลาดุกลูกผสมลงถึง 78%
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Figure 1 Quantity of total nitrogen (mg/l) in water for hybrid catfish culture
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Figure 2 Quantity of total phosphorus (mg/l) in water for hybrid catfish culture
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คุณภาพน้ าในการทดลองครัง้ นี้ อุณหภูมขิ อง
น้าอยู่ในช่วง 24.7-27.6oซ ในชุดการทดลองที่ 1 เลี้ยง
ปลาดุกลูกผสมโดยมีการเปลี่ยนถ่ายน้า 50% ทุกๆ 7
วัน ชุดการทดลองที่ 2 เลี้ยงปลาดุกลูกผสมบาบัดน้า
ผ่านระบบการปลูกผักกาดหอม และชุดการทดลองที่ 3
เลี้ ย งปลาดุ ก ลู ก ผสมบ าบัด น้ า ผ่ า นระบบการปลู ก
ผักบุง้ จีน พบว่า คุณภาพน้ าในด้านความเป็ นกรดเป็ น
ด่างของน้า มีค่าอยู่ในช่วง 5.44-7.44, 6.17-7.62 และ
6.91-7.83 ตามลาดับ ค่าความเป็ นด่างเฉลีย่ ในน้ าเท่ากับ
78±46.8, 172±57.9 และ 80±34.2 มก./ล. ของ CaCO3
ตามลาดับ ปริมาณออกซิเจนละลายในน้าเท่ากับ 0.033.63, 0.04-1.85 และ0.04-1.03 มก./ล. ตามลาดับ มี
ปริมาณแอมโมเนีย -ไนโตรเจนน้าเฉลี่ย เท่ากับ 0.7±
0.39, 0.8±0.52 และ 0.9±0.55 มก./ล. ตามลาดับ ปริมาณ
ไนไตรท์-ไนโตรเจน 0.8±1.40, 0.4±0.44 และ 0.4±0.74
มก./ล. ตามลาดับ (Table 2) อุณหภูมขิ องน้าในการ
ทดลองเป็ นช่วงของอุณหภูมทิ ่เี หมาะสมต่อการเจริญ
เติบโตของสัตว์น้า (มันสิ
่ น และไพพรรณ, 2544) ความ
เป็ นกรดเป็ นด่างของน้าในชุดการทดลองที่ 1, 2 และ 3
ไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ซึง่ ความเป็ น
กรดเป็ นด่างของน้าจะสัมพันธ์กบั ค่าความเป็ นด่างของ
น้า จากการทดลองค่าความเป็ นด่างของน้าทัง้ 3 ชุด
การทดลอง พบว่า ค่าความเป็ นด่างของน้ ามีปริมาณ
ต่ากว่า 48 มก./ล. ของ CaCO3 ในช่วง 15 วันแรกของ
การทดลอง โดยทัวไปในน
่
้ าเลี้ยงปลาควรมีค่า ความ
เป็ น ด่ า งไม่ ต่า กว่ า 80 มก./ล. ของ CaCO 3 สาเหตุ
เนื่องมาจากค่าความเป็ นกรดของน้ า เริม่ ต้นต่ ากว่า 7
ส่งผลทาให้เกิดการเปลีย่ นรูปของไบคาร์เนต เป็ นกรด
คาร์บอร์นิกส์ หมายถึง ในน้ ามีปริมาณของแหล่งสารอง
ก๊า ซคาร์บ อนไดออกไซด์น้อย ส่งผลทาให้มปี ริม าณ
แพลงก์ตอนพืชน้อยตามไปด้วย
อย่างไรก็ตาม หลังจากนัน้ ในทุกชุดการทดลอง
มีคา่ ความเป็ นด่างเพิม่ สูงขึน้ เนื่องจากในน้ ามีค่าความ
เป็ นกรดเป็ นด่างเพิม่ สูงขึน้ มากกว่า 7 ปริมาณออกซิเจน
ละลายในน้ า ในทุกชุดการทดลองมีปริมาณต่ ากว่าค่า

มาตรฐาน ซึง่ ปริมาณทีเ่ หมาะสมในการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้าไม่ควร มีค่าต่ากว่า 4 มก./ล. ถ้าปริมาณออกซิเจน
ละลายในน้าต่ากว่า 1 มก./ล. เป็ นเวลานาน จะส่งผล
ทาให้ปลาตายได้ (มันสิ
่ น และไพพรรณ, 2544) สาเหตุ
ทีท่ าให้มปี ริมาณออกซิเจนละลายในน้ าต่ า เนื่องมาจาก
ในการเลี้ย งครัง้ นี้ ได้ใช้น้ าดิบ ที่มาจากบ่ อบาดาลซึ่ง
ทาให้ปลอดจากเชื้อโรค แต่คุณสมบัติของน้ าบาดาล
จะมีปริมาณออกซิเจนละลายในน้ าต่ า ต้องมีการปรับ
คุณภาพน้ าก่อนน้ ามาใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ า ซึง่ ในการ
ทดลองคณะผูว้ จิ ยั ได้ทาการเพิม่ อากาศในน้าตลอดการ
เลีย้ งเช่นเดียวกัน แต่ยงั คงไม่สามารถช่วยเพิม่ ปริมาณ
ออกซิเจนละลายในน้ าให้กบั ปลาดุกได้ ประกอบกับใน
ระบบการเลีย้ งปลาดุกลูกผสมด้วยน้ าหมุนเวียนนี้ จะมี
การสะสมของสารอินทรียใ์ นกลุ่มสารประกอบไนโตรเจน
ในปริมาณมาก ซึ่งมาจากการขับถ่ายของสัตว์น้ า ใน
ระบบดังกล่าวนี้ จะมีแบคทีเรียกลุ่มไนโตรโซโมแนส
และไนโตรแบคเตอร์ เป็ นตัว เปลี่ยนรูปสารประกอบ
ไนโตรเจนที่เ ป็ นพิษต่อสัตว์น้ า เป็ นสารประกอบที่ม ี
ความเป็ น พิษ ต่ อ สัต ว์ น้ า น้ อ ยกว่ า ได้แ ก่ ไนเตรทไนโตรเจน ซึง่ พืชสามารถดึงไนเตรทในน้ าไปใช้ในการ
เจริญเติบโตได้
จากเหตุผลดังกล่ าวจึงส่งผลทาให้มปี ริมาณ
ของออกซิเ จนละลายในน้ า ต่ า ลง เพราะมีก ารใช้
ออกซิเจนทัง้ จากปลาดุกลูกผสมและแบคทีเรียนัน่ เอง
แต่เนื่องจากปลาดุกเป็ น ปลาที่มอี วัย วะช่วยหายใจที่
เรีย กว่ า เดนไดรท์ จึงทาให้ปลาดุ กลูกผสมสามารถ
เจริญเติบโตในน้าทีม่ ปี ริมาณออกซิเจนละลายในน้ าต่า
ได้ (ส่งศรี, 2533; วิรชั , 2544) เช่น ในการศึกษาของ
ยุทธนา และคณะ (2555) พบว่า สามารถเลี้ยงปลาดุก
ลูกผสมในร่องสวนปาล์มน้ ามัน ทีม่ ปี ริมาณออกซิเจน
ละลายในน้าต่า โดยตลอดการเลี้ยงปลาดุก ลูกผสมใน
ร่องสวนปาล์มเป็ นระยะเวลา 90 วัน ทีค่ วามหนาแน่ น
40 ตัว/ตร.ม. มีปริมาณออกซิเจนละลาย ในน้ าในช่วง
เช้าเฉลี่ย 1.40 มก./ล. และมีปริมาณออกซิเจนในน้า
ตลอดการทดลองอยู่ในช่วง 0.12-3.43 มก./ล. โดยที่
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ปลาดุกมีอตั ราการรอดตาย 86.83±7.27% แสดงให้
เห็ น ว่ า ปลาดุ ก ลู ก ผสมสามารถเลี้ ย งได้ ใ นน้ า ที่ ม ี
ปริมาณออกซิเจนต่ าได้ โดยไม่ส่งผลต่ออัตราการรอด
ตาย แต่ กลับ พบว่ า ปลานิ ล ซึ่งเป็ น ปลาที่ไม่ม ีอวัย วะ
ช่วยหายใจ จะไม่สามารถดารงชีวติ อยู่ได้ในสภาวะทีม่ ี
ปริม าณออกซิ เ จนละลายน้ า ต่ า ดัง การศึก ษาของ
ยุทธนา และคณะ (2555) ทาการเลี้ยงปลานิล ร่วมกับ
ปลาดุกในร่องสวนปาล์มน้ ามัน พบว่า ปลานิลมีอตั รา
การรอดตาย 0% เนื่องจากในการเลี้ยงรูปแบบนี้ จะมี

ออกซิเจนละลายในน้าต่ากว่า 4 มก./ล. การเลีย้ งปลาใน
น้ าที่ม ีส ภาวะของปริม าณออกซิเ จนละลายในน้ า ต่ า
สามารถใช้เลี้ยงปลาที่มอี วัยวะช่ว ยหายใจได้เท่านัน้
เช่น ปลาดุก ปลาหมอ และปลาสลิด โดยงานวิจยั ของ
ยุทธนา และคณะ (2555) สนับสนุ นเกีย่ วกับเลี้ยงปลา
ทีม่ อี วัยวะช่วยหายใจ เช่น ปลาหมอ จะสามารถเลี้ยง
ปลาหมอไทยในร่องสวนปาล์มน้ ามัน ได้ โดยมีอตั รา
การรอดตายสูงถึง 86.67±6.67% เป็ นต้น

Table 2 Water qualities of hybrid catfish culture with different systems
Parameter
Temperature (0C)*
Dissolved Oxygen (mg/l)*
pH*
Alkalinity (mg/l as CaCO3)**
NH3 – N (mg/l)**
NO2 – N (mg/l)**
Total N (mg/l)**
Total P (mg/l)**

Treatment 1
24.9–27.4
0.03–3.63
5.44–7.44
78±46.8
0.7±0.39
0.8±1.40
7.1±5.9
0.7±0.90

Treatment 2
24.8–27.6
0.04–1.85
6.17–7.72
172±57.9
0.8±0.52
0.4±0.44
18.0±32.1
1.1±1.53

Treatment 3
24.7–27.0
0.04–1.03
6.91–7.83
80±34.2
0.9±0.55
0.4±0.74
16.7±22.4
1.3±1.61

*range of data; **average of data

Quantity of nitrite - nitrogen in water (mg/L)

4.50
4.00

Treatment 1 (control)

3.50

Treatment 2 (treat water with lettuce)
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Treatment 3 (treat water with Chinese Cabbage)
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Figure 3 Quantity of total nitrite-nitrogent (mg/l) in water for hybrid catfish culture
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สรุปผลการทดลอง
จากผลการทดลองในครัง้ นี้ พบว่า สามารถ
เลี้ย งปลาดุ กลู ก ผสมในระบบน้ า หมุ น เวีย น ที่ม ีก าร
บาบัดด้วยระบบไฮโดรโพนิกส์ได้ โดยไม่จาเป็ นต้อง
เปลีย่ นถ่ายน้า โดยการปลูกผักบุง้ หรือผักกาดหอม ซึง่
ผักทัง้ สองชนิดจะสามารถลดสารประกอบไนโตรเจน
และฟอสฟอรัส ในน้ า ที่ป ลาดุ ก ลู ก ผสมได้ ข ับ ถ่ า ย
ออกมา ทาให้เกษตรกรลดการใช้น้ าในการเลี้ยงปลา
ดุกลูกผสมลงถึง 78% ของระบบการเลี้ยงปลาดุกแบบ
ปกติท่มี กี ารเปลี่ยนถ่ายน้า 50% ทุกๆ 7 วัน โดยไม่
ส่งผลต่ออัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอดตายของ
ปลาดุกลูกผสม

กิ ตติ กรรมประกาศ
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Abstract
Endosulfan is chlorinated cyclodiene insecticides currently used throughout the developing country.
Residues of endosulfan and endosulfan sulfate were always detected in agricultural and adjacent area,
including sediment and surface water in Thailand and other countries. These compounds are extremely
toxic to fish and other aquatic invertebrates and it can be bioaccumulate in benthic organisms and
biomagnification along food chain. Microbial degradation of endosulfan and endosulfan sulfate is an
effective way to reduce the accumulation of these compounds in the environment. Endosulfan-degrading
bacteria and fungi were continuously isolated from contaminated sites and the ability to degrade endosulfan
without toxic metabolite formation was intensively studied. The accomplishment of endosulfan bioremediation
at the real contaminated sites should be considered about the decreasing of endosulfan toxicity during
bioremediation.
Keywords: contamination, degradation, endosulfan, endosulfan sulfate

บทคัดย่อ
เอนโดซัล แฟนเป็ น สารก าจัด แมลงศัต รูพ ืช
กลุ่มออร์กาโนคลอรีน ที่ยงั คงอนุ ญาตให้มกี ารใช้งาน
ในประเทศที่กาลังพัฒนา จึงพบการตกค้างของสาร
ดังกล่ า วรวมทัง้ สารตัว กลางที่ไ ด้จ ากการย่อ ยสลาย
เช่น เอนโดซัล แฟน ซัล เฟต ในบริเ วณที่ม กี ารทา
เกษตรกรรมและสิ่ง แวดล้อมโดยรอบอยู่เ สมอทัง้ ใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ งานวิจยั ในประเทศไทย
มีการสารวจและพบการตกค้างของทัง้ เอนโดซัลแฟน
หรือเอนโดซัลแฟน ซัลเฟตในบริเวณต่างๆ ทัวประเทศ
่
ไทย นอกจากนี้ยงั พบว่า การปนเปื้ อนของสารดังกล่าว

มีความเป็ นพิษต่อปลาและสัตว์น้ า และสามารถสะสม
ได้ในสิง่ มีชวี ติ ทีอ่ าศัยอยู่ทก่ี น้ แหล่งน้ า และมีแนวโน้ม
ถ่ายทอดความเป็ นพิษผ่านห่วงโซ่อาหารอีกด้วย การใช้
จุ ลินทรีย์ในการย่ อยสลายเอนโดซัลแฟน และเอนโด
ซัลแฟน ซัล เฟตเป็ น อีกทางเลือ กหนึ่ ง ที่ช่ว ยลดการ
สะสมของสารดัง กล่ า วในสิ่ง แวดล้ อ ม จุ ลิน ทรีย์ ท ัง้
แบคทีเ รีย และเชื้อ ราหลายชนิ ด ที่ย่ อ ยสลายเอนโด
ซัล แฟนได้ ถู ก คัด แยกจากบริเ วณที่ป นเปื้ อ น และ
น ามาศึก ษาความสามารถในการย่ อ ยสลายเอนโด
ซัลแฟนโดยไม่ผลิตสารตัวกลางที่เป็ นพิษ ในการน า
จุลิน ทรีย์ไปใช้ย งั บริเ วณที่ม ีการปนเปื้ อนของเอนโด
ซัล แฟนจริง ต้ อ งค านึ ง ถึ ง ชนิ ด ของสารตัว กลางที่
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จุลนิ ทรียผ์ ลิตขึน้ ซึง่ ต้องมีความเป็ นพิษต่ากว่าสารตัง้ ต้น
จึงจะทาให้การฟื้ นฟูสภาพแวดล้อมทีป่ นเปื้ อนประสบ
ผลสาเร็จได้
คาสาคัญ: การปนเปื้ อน การย่อยสลาย
เอนโดซัลแฟน เอนโดซัลแฟน ซัลเฟต

คานา
เอนโดซัลแฟน หรือ 6, 7, 8, 9, 10-hexachloro-1,
5, 5a, 6, 9, 9a-hexahydro-6, 9-methano-2, 4, 3-benzo
dioxathiepin-3-oxide จัด เป็ น สารเคมีก ลุ่ ม ออร์ก าโน
คลอรีนทีค่ งทนในสิง่ แวดล้อมตามรายการของ Stockholm
Convention ในปี 2011 โดยสามารถคงทนอยู่ในน้ า
หรือดินได้ประมาณ 3-6 เดือน หรือมากกว่านัน้ (http://
chm.pops.int/Convention/Media/Pressreleases/Wid
elyusedpesticideendosulfanphaseout/tabid/2216/la
nguage/en-US/Default.aspx; Becker et al., 2011;
Kumar and Philip, 2006; Weber et al., 2010) เอนโด
ซัล แฟนถูก ผลิต ขึ้น ใช้ง านตัง้ แต่ช่ ว งทศวรรษ 1950
เพื่อใช้ควบคุมแมลงศัตรูพชื ในสวนผัก ผลไม้ ธัญพืช
ฝ้าย ไม้ประดับ ชา และอ้อย เป็ นต้น (Joseph et al.,
2010) เอนโดซัลแฟนได้รบั ความนิยมในหลายประเทศ
ทัว่ โลก ได้ แ ก่ สหภาพยุ โ รป อิน เดี ย อิน โดนี เ ซีย
ออสเตรเลีย แคนาดา สหรัฐ อเมริก า เม็ก ซิโ กและ
อเมริกากลาง บราซิล จีน เกาหลีใต้ รวมถึงประเทศไทย
ด้วย (Joseph et al., 2010; Poolpak et al., 2008;
Weber et al., 2010; Yeo et al., 2004) ชื่อทางการค้า
ของเอนโดซัลแฟนมีหลายชื่อ ได้แก่ Thiodan, Cyclodan,
Thimol, Thiofar และ Malix เป็ นต้น (Kumar et al., 2007)
ในประเทศไทยเอนโดซัลเฟนเป็ นออร์กาโนคลอรีนที่
ยังคงอนุ ญาตให้มกี ารใช้งานได้ แต่ตอ้ งมีการเฝ้าระวัง
โดยให้ใช้ในการควบคุมแมลงในพืชไร่เท่านัน้ (ศักดา,
2551) เทคนิคอลเกรดเอนโดซัลแฟนทีน่ ามาใช้งานอยู่
ในรูป ของแอลฟา-เอนโดซัล แฟน และเบตา-เอนโด
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ซัล แฟน ในอัตราส่ว น 7:3 การเปลี่ย นแปลงรูป ของ
เอนโดซัลแฟนที่ปนเปื้ อนในดินมักเกิดจากการระเหย
และการย่อยสลายสารตัง้ ต้น ได้เ ป็ น สารตัวกลางหลัก
คือ เอนโดซัลแฟน ซัลเฟต ซึง่ จะถูกย่อยสลายต่ออย่าง
ช้าๆ และมีความคงทนต่อการย่อยสลายมากกว่าสาร
ตัง้ ต้น การปนเปื้ อนในสิง่ แวดล้อมจึงตรวจพบเอนโด
ซัล แฟนทัง้ สองไอโซเมอร์ ร่ ว มกับ เอนโดซัล แฟน
ซัลเฟต (Becker et al., 2011; Goswami et al., 2009;
Joseph et al., 2010)
แม้มกี ารใช้งานเอนโดซัลแฟนในรูป ฉีด หรือ
พ่นทีพ่ ชื โดยตรง แต่อาจมีส่วนทีฟ่ ้ ุ งกระจายในอากาศ
ตกลงสู่ผ วิ ดิน หรือ แหล่ง น้ า สารทีต่ กค้า งอยู่ก บั ดิน
มีโ อกาสถูกชะล้า งจากน้ า ฝนลงสู่แ หล่ งน้ าได้ ดังนัน้
การปนเปื้ อนของเอนโดซัล แฟนและอนุ พ ัน ธ์ ท่ีไ ด้
จากการย่ อ ยสลายจึง ตรวจพบได้ท ัง้ ในอากาศ ดิน
ดิน ตะกอน น้า ผิว ดิน น้า ฝน และอาหารด้ ว ย และ
เนื่องจากคุณสมบัติทางเคมีแ ละกายภาพของสารใน
กลุ่มนี้ซ่งึ มีความสามารถในการละลายน้ าต่ าโดยมีค่า
Log Kow เป็ น 4.94, 4.98 และ 3.64 สาหรับแอลฟา
เอนโดซัลแฟน เบตา-เอนโดซัลแฟน และเอนโดซัลแฟน
ซั ล เฟต ตามลาดับ เมื่ อ ปนเปื้ อนในแหล่ ง น้า จึ ง มี
พฤติกรรมชอบจับ กับ อนุ ภาคแขวนลอยแล้ว จมลงสู่
ก้นแหล่งน้า เพิม่ โอกาสในการสัมผัสและสะสมของสาร
กลุ่มนี้แก่สตั ว์หน้าดิน และสัตว์ทอ่ี าศัยที่พน้ื ผิวดินของ
แหล่ ง น้ า ได้ การสะสมสารดัง กล่ า วนี้ จึ ง สามารถ
ถ่ายทอดผ่านห่วงโซ่อาหารและเพิม่ ปริมาณการสะสม
ขึ้น เป็ น ลาดับ ตามห่ว งโซ่ อ าหารได้ (Weber et al.,
2010; ปิ ยะวรรณ และกานดา, 2549) ความเป็ นพิษ
ของเอนโดซัลแฟน มักส่งผลอย่างรุนแรงต่อปลาและ
สัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลังทีอ่ าศัย อยู่ในน้ า โดยค่า LC50
ในปลากระดูกแข็ง (teleost fish) เท่ากับ 2.6 µg/l จาก
การให้ปลาสัมผัสกับเอ็นโดซัลแฟนเป็ นเวลา 96 ชัวโมง
่
(Kegley et al., 2009) โดยเอนโดซัล แฟนมักแสดง
ความเป็ น พิษ ต่ อ ระบบประสาทส่ ว นกลาง ตับ ไต
ปริม าณฮี โ มโกลบิน ต่ อ มพาราไทรอยด์ และการ
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หมุนเวียนฮอร์โมนในต่อมไทรอยด์ ซึ่งความผิดปกติ
ดังกล่ า ว จะส่งผลต่อระบบสืบ พัน ธุ์ เป็ น อันตรายต่อ
ตัวอ่อน และทาให้กลายพันธุ์ได้ นอกจากนี้ยงั ส่งผลให้
กิจกรรมของเอนไซม์อะซีตลิ โคลีนเอสเทอเรสในสมอง
ผิดปกติ เป็ นต้น (Coimbra et al., 2005; Da Cuña et al.,
2011; Dutta and Arends, 2003; Li et al., 2009, Paul
and Balasubramanian, 1997)
เนื่องจากประเทศไทยเป็ นประเทศทีม่ กี ารทา
เกษตรกรรมและมีการใช้งานสารเคมีกลุ่ม ออร์กาโน
คลอรีน รวมทัง้ เอนโดซัล แฟนมาเป็ น เวลานาน การ
ตกค้างในสิง่ แวดล้อมของสารดังกล่าวจึงเกิดขึน้ ได้ใน
บริเวณเกษตรกรรมและสิง่ แวดล้อมโดยรอบ และจาก
ความคงทนในสิง่ แวดล้อมของสารดังกล่าว จะยิง่ เพิม่
โอกาสให้สงิ่ มีชวี ติ สัมผัสกับสารมลพิษ และสารตัวกลาง
ที่เ กิด จากการย่อ ยสลายได้ส ูง ขึ้น ความกัง วลจาก
อันตรายของเอนโดซัลแฟนก่อให้เกิดความตื่นตัวใน
การศึกษาระดับการปนเปื้ อนในสิง่ แวดล้อม และเร่งหา
วิธีท่ใี ช้ในการกาจัดสารชนิดนี้ออกจากสิง่ แวดล้อมที่
ปนเปื้ อน การใช้กจิ กรรมของจุลนิ ทรียใ์ นการย่อยสลาย
เอนโดซั ล แฟนที่ ป นเปื้ อนในสิ่ ง แวดล้ อ มเป็ นอี ก
ทางเลือกหนึ่งทีน่ ่าจะมีประโยชน์ต่อการฟื้ นฟูสภาพดิน
ที่ป นเปื้ อนได้ ดัง นั ้น ในบทความนี้ จึ ง ได้ ร วบรวม
งานวิจ ัยที่ใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายเอนโดซัล แฟน และ
รายงานระดับการปนเปื้ อนของสารดังกล่าว ตัง้ แต่อดีต
จนถึง ป จั จุ บ ัน ทัง้ ที่ม ีก ารส ารวจในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ข้อมูลทีไ่ ด้รวบรวมไว้จะเป็ นประโยชน์ต่อ
การนาไปวางแผนการใช้จุลนิ ทรีย์เพื่อบาบัดสภาพดิน
หรือน้าทีม่ กี ารปนเปื้ อนด้วยเอนโดซัลแฟนในสิง่ แวดล้อม
ต่อไป
การสะสมในสิ่ งมีชีวิตและการปนเปื้ อนของเอนโด
ซัลแฟนในสิ่ งแวดล้อม
เอนโดซัลแฟนถูกจากัดการใช้งานในประเทศ
แถบยุโรปและอเมริกาเหนือแล้ว แต่ยงั คงมีการใช้งาน
อย่า งต่อเนื่ องในประเทศที่กาลังพัฒนา (Migliolanza

et al., 2002) ดังนัน้ ยังคงทาให้ตรวจพบการปนเปื้ อน
ของเอนโดซัลแฟนและสารตัวกลางที่ได้จากการย่ อย
สลายทั ้ง ในบริ เ วณที่ ม ี ก ารท าเกษตรกรรมและ
สิ่งแวดล้อมโดยรอบที่ม ีการใช้งาน รวมถึงบริเ วณที่
ห่างไกลจากแหล่งใช้งานได้ เนื่องจากเอนโดซัลแฟน
สามารถเคลื่อนทีป่ นเปื้ อนในระยะไกลจากการถูกพัด
พาไปกับมวลอากาศ รายงานการปนเปื้ อนพบทัวโลก
่
รวมทัง้ ประเทศไทยด้วย ส่วนใหญ่จะรายงานเป็ นความ
เข้มข้นรวมทุกไอโซเมอร์ และยังพบสารตัวกลางทีไ่ ด้
จากการย่อยสลายปนเปื้ อนร่วมด้วยเสมอ
การส ารวจการปนเปื้ อ นของสารชนิ ด นี้ ใ น
สิง่ แวดล้อมมีรายงานอย่างต่อเนื่องทัง้ ในประเทศไทย
และต่างประเทศ เช่น จากการสารวจพื้นทีส่ ามเหลีย่ ม
ปากแม่น้ าเจ้าพระยา บริเวณลุ่มแม่น้ าแม่กลอง คลอง
สาขาแม่น้ า แม่กลอง จังหวัด สมุทรสงคราม โดยการ
เก็บตัวอย่างตะกอนเพื่อวิเคราะห์ทุกเดือนในระหว่าง
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2546 ถึงกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547
พบว่า ระดับการปนเปื้ อนของแอลฟา-เอนโดซัลแฟน
เบตา-เอนโดซัลแฟน และเอนโดซัล แฟน ซัลเฟตจะ
แตกต่างกันตามฤดูกาลและลักษณะการใช้พ้นื ที่ โดย
ในฤดูฝนบริเวณทีม่ กี ารปลูกข้าว ตรวจพบแอลฟา-เอนโด
ซัล แฟน เบตา-เอนโดซัล แฟน และเอนโดซัล แฟน
ซัลเฟต ระหว่าง 0.12-0.16, 0.01-0.05 และ 0.08-0.15
ไมโครกรัมต่อกรัมน้ า หนักแห้งของตะกอน ตามลาดับ
ส่วนในฤดูแล้งบริเวณทีม่ กี ารปลูกข้าวตรวจพบแอลฟาเอนโดซัลแฟน เบตา-เอนโดซัลแฟน และเอนโดซัลแฟน
ซัลเฟต ระหว่าง 0.10-0.17, 0.03-0.09 และ 0.15-0.58
ไมโครกรัมต่อกรัมน้ า หนักแห้งของตะกอน ตามลาดับ
ในขณะทีบ่ ริเวณทีไ่ ม่ใช้พน้ื ทีป่ ลูกข้าวสามารถตรวจพบ
การปนเปื้ อนเช่นเดียวกัน โดยมีปริมาณของแอลฟาเอนโดซัลแฟน เบตา-เอนโดซัลแฟน และเอนโดซัลแฟน
ซัลเฟตอยู่ระหว่าง 0.11-0.15, 0.01-0.03 และ 0.07-0.17
ไมโครกรัมต่อกรัมน้ า หนักแห้งของตะกอน (Poolpak
et al., 2008)
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การส ารวจพื้ น ที่เ กษตรกรรมบริเ วณภาค
ตะวัน ออกและภาคเหนือ ของประเทศไทย ตรวจพบ
เอนโดซัล แฟนจากตัว อย่า งดิน ทัง้ หมด 99 ตัว อย่า ง
ในปี พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2541 ทีร่ ะดับความเข้มข้น
1.22-634.90 และ 0.011-8.818 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมดิน
ตามลาดับ (Thapinta and Hudak, 2000) นอกจากนี้
การศึก ษาการปนเปื้ อ นของสารก าจัด ศัต รู พ ืช กลุ่ ม
ั่
ออร์กาโนคลอรีน ในดิน ตะกอน บริเ วณชายฝ งทะเล
ภาคตะวันออกของประเทศไทย พบว่า จากการเก็บ
ตัวอย่าง 2 ครัง้ บริเวณปากแม่น้าบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จนถึงปากแม่น้าตราด จังหวัด ตราด ใน
ฤดูแล้ง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2547 และในฤดูฝน เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2547 จากการสารวจรายงานว่า การ
สะสมของสารก าจัด ศัต รู พ ืช ในดิน ตะกอนขึ้น อยู่ก ับ
พื้น ที่ท่ที าการศึกษาและฤดูกาลเช่น กัน โดยพบการ
สะสมของสารก าจัด ศัต รู พ ืช ในพื้น ที่อุ ต สาหกรรม
มากกว่ า พื้น ที่เ พาะเลี้ย งสัต ว์ น้ า ซึ่ง แอลฟา-เอนโด
ซัลแฟน และเบตา-เอนโดซัลแฟนเป็ นชนิดของสารที่
ตรวจพบในความถี่สูงสุดของฤดูแล้ง คิดเป็ น 94 และ
96% ของตัวอย่างทัง้ หมดทีต่ รวจพบ ตามลาดับ โดย
ปริมาณเฉลีย่ ของแอลฟา-เอนโดซัลแฟน เบตา-เอนโด
ซัลแฟน และเอนโดซัลแฟน ซัลเฟตทีต่ รวจพบ ได้แก่
9±1, 10±2 และ 16±1 นาโนกรัมต่อกรัมน้ าหนักแห้ง
ในฤดูแ ล้ง และ 5±0, 5±0 และ 12±1 นาโนกรัม ต่อ
กรัมน้ าหนักแห้งในฤดูฝน ตามลาดับ (ปิ ยะวรรณ และ
กานดา, 2549) สาหรับการศึกษาระดับการปนเปื้ อน
ของเอนโดซัล แฟนบริเ วณปากแม่ น้ า จัน ทบุ ร ี ภาค
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ตะวัน ออกของประเทศไทยซึ่ง เป็ น แม่น้ า สายหลัก ที่
ใช้ในการเกษตรกรรม และนาไปใช้เป็ นน้ าดิบเพื่อการ
อุ ป โภคบริโ ภคของประชากรในจั ง หวั ด ในเดื อ น
มิถุ น ายน พ.ศ. 2550 ตรวจพบเอนโดซัล แฟนใน
ดินตะกอนที่ระดับความเข้มข้น 49.4 ไมโครกรัม ต่อ
กิโลกรัมของตะกอน (Sumith et al., 2009)
นอกจากนี้ ก ารส ารวจการปนเปื้ อนของสาร
กาจัดศัตรูพชื กลุ่มออร์กาโนคลอรีนในแม่น้ าสายหลัก
3 สายในภาคใต้ของประเทศไทย ได้แก่ แม่น้ าปตั ตานี
แม่น้าสายบุร ี และแม่น้าตีบา ในระหว่างเดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2550 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 จากผลการ
สารวจ พบว่า แม่น้ าสายบุรมี รี ะดับการปนเปื้ อนของ
สารในกลุ่มออร์กาโนคลอรีนสูงทีส่ ดุ แต่ปริมาณทีต่ รวจ
พบไม่เกินค่ามาตรฐานของปริมาณรวมของออร์กาโน
คลอรีน ที่ย อมรับ ให้ต รวจพบ ในแหล่ งน้ า ธรรมชาติ
ภายในประเทศไทยซึ่งกาหนดให้มคี ่าสูงสุดได้ไม่เกิน
50 นาโนกรัมต่อมิลลิลติ ร ในบรรดาออร์กาโนคลอรีนที่
สารวจยังคงตรวจพบเอนโดซัลแฟนด้วย โดยปริมาณ
เฉลีย่ ของแอลฟา-เอนโดซัลแฟนในแม่น้ าสายบุร ี และ
แม่น้าปตั ตานีเป็ น 1.24 และ 0.94 นาโมกรัมต่อมิลลิลติ ร
แต่ไม่พบเบตา-เอนโดซัลแฟนในแม่น้าสายใดเลย ส่วน
เอนโดซัลแฟน ซัลเฟต ตรวจพบในแม่น้าสายบุรเี ท่านัน้
ทีร่ ะดับความเข้มข้นเพียง 0.2 นาโนกรัมต่อมิลลิลติ ร
(Samoh and Ibrahim, 2009) โดยตัวอย่างการสารวจ
การปนเปื้ อนของเอนโดซัลแฟน และสารตัวกลางทีไ่ ด้
จากการย่อยสลายทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ
สรุปได้ดงั ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ระดับการปนเปื้อนของเอนโดซัลแฟนและเมทาบอไลท์ในสิง่ แวดล้อมของต่างประเทศ
สถานที่
ปากแม่น้า Whu-Shi
ั่
ใกล้ชายฝงของ
ประเทศไต้หวัน

ระดับการปนเปื้ อน
จากการส ารวจตะกอนที่ผ ิว หน้ า ของพื้น ผิว ดิน ของแหล่ ง น้ า พบ
ปริมาณรวมของสารกาจัดศัตรูพชื กลุ่มคลอริเนตเตด ไซโคลไดอีน
0.46-13.4 ng/g-dw โดยเอนโดซัลแฟน ซัลเฟตเป็นออร์กาโนคลอรีน
ตัวหนึ่งที่พบมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 3.43 ng/g-dw ส่ว นแอลฟา
เอนโดซัลแฟน และเบตา-เอนโดซัลแฟน พบอยู่ระหว่าง < 0.08-5.67
ng/g-dw และ < 0.16-1.82 ng/g-dw ตามลาดับ
แม่น้าสลังงอร์
พบการปนเปื้ อนของเอนโดซัลแฟนและเอนโดซัลแฟน ซัล เฟตใน
ประเทศมาเลเซีย
ตัวอย่ างน้ าช่วงฤดูฝน (กัน ยายน-ตุลาคม 2545) มีค่ าเฉลี่ยที่ 93.6
และ 192.1 ng/l ตามลาดับ ส่วนในปี พ.ศ. 2546 ไม่พบการปนเปื้อน
ของเอนโดซัล แฟน ซัลเฟต ทัง้ ในฤดูฝ นและฤดูแล้ง (กุมภาพัน ธ์ มีนาคม) พบเพียงเอนโดซัลแฟนในช่วงฤดูฝนซึ่งมีปริมาณเพิม่ ขึ้น
กว่าปีก่อน โดยมีค่าเฉลีย่ รวมของทุกสถานี ทส่ี ารวจเป็ น 360.3 ng/l
ซึ่ง ค่ า มาตรฐานสู ง สุ ด ที่ย อมรับ ให้ ต รวจพบได้ ใ นมาเลเซี ย ของ
เอนโดซัลแฟนเป็น 10 µg/l
เมืองต้าเหลียนทางใต้ ปริมาณเอนโดซัล แฟนที่อ ยู่ในรูปอนุ ภาคในอากาศมีค วามผัน แปร
สุดของคาบสมุทร
ตามฤดูก าล โดยในช่ ว งฤดูห นาว (ธัน วาคม-กุ ม ภาพัน ธ์) จะพบ
เหลียวตง ประเทศจีน ปริม าณแอลฟา-เอนโดซัล และเบตา-เอนโดซัล แฟนสูงสุ ด โดยมี
ค่ า เฉลี่ย รวมตลอดทัง้ วัน เท่ า กับ 33.8 และ 19 pg/m 3 ขณะที่
เอนโดซัล แฟน ซัล เฟต จะตรวจพบสูง สุ ดในฤดูร้อ น (มิถุ น ายนสิงหาคม) โดยมีค่าเฉลีย่ รวมตลอดทัง้ วันเท่ากับ 30 pg/m3 สาหรับ
ปริมาณเฉลี่ยของแอลฟาเอน-โดซัลแฟน เบตา-เอนโดซัลแฟน และ
เอนโดซัลแฟน ซัลเฟตที่อยู่ในรูปอนุ ภ าคในอากาศตลอดทัง้ ปี มคี ่ า
เท่ากับ 17.5, 14.1 และ 17.8 pg/m3 ตามลาดับ
ทะเลสาบ Taihu อยู่ บริเวณที่ส ารวจเป็ น แหล่งปลูกข้าวที่ส าคัญและมีการใช้ออร์กาโน
บริเวณพืน้ ที่
คลอรีนมากในช่วงปี ค.ศ. 1950-1980 บริเวณนี้ตรวจพบการตกค้าง
สามเหลีย่ มปากแม่น้า ของแอลฟา-เอนโดซัลแฟนในดินทีม่ กี ารปลูกข้าว โดยมีปริมาณเฉลีย่
Yangtze
อยู่ท่ี 2.04 และ 1.74 ng/g ในดินทีร่ ะดับความลึก 0-20 ซม. และ 20ตะวันออกเฉียงใต้ของ 40 ซม. ตามลาดับ
ประเทศจีน
เซีย่ งไฮ้
ตรวจพบแอลฟา- และเบตา-เอนโดซัลแฟนที่ผวิ หน้าดินซึ่งมีระดับ
ประเทศจีน
ความลึก 0-15 ซม. ในบริเวณทีเ่ ป็ นแหล่งเกษตรกรรมใน 9 อาเภอ
ของเซี่ยงไฮ้ ได้แก่ Chongming, Jiading, Baoshan, Qingpu, Songjiang,
Jinshan, Fengxian, Nanhui และ Minhang โดยปริมาณรวมของ
เอโดซัลแฟนทัง้ สองไอโซเมอร์อยู่ในระดับตัง้ แต่ตรวจพบไม่ได้จนถึง
3.68 ng/g-dw ซึ่งตรวจพบเบตา-เอนโดซัลแฟนในปริมาณทีส่ ูงกว่า
แอลฟา-เอนโดซัลแฟน
ปากแม่น้าต้าเหลียว
ตรวจพบแอลฟา-เอนโดซัล แฟน และเบตา-เอนโดซัล แฟนใน
อ่าวเหลียวตง ทะเล
ดินตะกอนทีผ่ วิ หน้าทีร่ ะดับความลึก 0-20 ซม. มีค่าระหว่าง 0.01โป๋ไห่ ประเทศจีน
0.2 และ 0.01-0.8 ng/g-dw จากการเก็บตัวอย่างทัง้ หมด 35 สถานี

ปี ที่สารวจ
ตุลาคม ค.ศ.1997
และ พฤษภาคม
ค.ศ. 1998

อ้างอิ ง
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ค.ศ. 2002 ถึง
ค.ศ. 2003

Leong et al.,
2007

มกราคม ถึง
ธันวาคม
ค.ศ. 2008

Li et al., 2012

ค.ศ. 2007

Wang et al.,
2007

ตุลาคม
ค.ศ. 2007

Jiang et al., 2009

ฤดูแล้ง สิงหาคม
ค.ศ. 2007
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สถานที่
จังหวัดชุลลา ประเทศ
เกาหลีใต้

จังหวัดอันซุงและ
กรุงโซล ประเทศ
เกาหลีใต้

เขตการปกครองใหม่,
เกาลูน, เกาะฮ่องกง
และเกาะลันเตา
เมืองไฮเดอราบัด
ประเทศอินเดีย

รัฐโอริสสา ประเทศ
อินเดีย
ท่าเรืออเล็กซานเดรีย
ทะเลสาบมาร์ยุต
ประเทศอียปิ ต์
แม่น้าเมนเดเรส ใน
เขตอีเจียน ทาง
ตะวันตกของประเทศ
ตุรกี

น้าผิวดินในแม่น้าและ
ทะเลสาบทางตอน
เหนือของประเทศกรีซ
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ระดับการปนเปื้ อน
ศึกษาการปนเปื้อนของออร์กาโนคลอรีนในดินชัน้ บนของบริเวณทีม่ ี
การปลูก ข้า วและแหล่ ง อุ ต สาหกรรม พบแอลฟา-เอนโดซัล แฟน
และเบตา-เอนโดซัลแฟนเพียง 1 สถานีท่เี ก็บตัว อย่ าง ซึ่งมีร ะดับ
ความเข้มข้นอยู่ท่ี 0.64 และ 0.89 ng/g-dw
ตรวบพบเอนโดซัลแฟนและเอนโดซัลแฟน ซัลเฟตในอากาศของทัง้
เมืองอันซุงและโซล โดยเมืองอันซุงมีระดับของเอนโดซัลแฟน และ
เอนโดซัลแฟน ซัลเฟตอยู่ระหว่าง 10.3-10,262 และ <4.4-3,685
pg/m3 ส่วนกรุงโซล มีระดับของเอนโดซัลแฟน และเอนโดซัลแฟน
ซัลเฟตอยู่ระหว่าง 8.9-1,089 และ <4.4-316 pg/m3
ตรวจพบเฉพาะแอลฟา-เอนโดซัล แฟนซึ่งมีค่ าเฉลี่ย อยู่ท่ี 0.0047
µg/kg-dw ในดินทีเ่ ก็บจากสนามหญ้าเท่านัน้ ส่วนดินจาก woodland,
farmland, wetland และแหล่งสันทนาการไม่พบเอนโดซัลแฟน
สารวจการปนเปื้อนของน้ าใต้ดนิ จานวน 28 บ่อในเมือง Hyderabad
พบการปนเปื้ อ นของทัง้ แอลฟา-เอนโดซัล แฟน และเบตา-เอนโด
ซัล แฟน โดยการสารวจทางทิศ ใต้ ภาคกลาง ทิศ เหนือ และทิศ
ตะวัน ออกของเมือ งมีระดับของแอลฟา-เอนโดซัลแฟน และเบตาเอนโดซัลแฟนอยู่ระหว่าง 1.38-2.15 และ 0.69-.88 µg/l, 1.19-1.99
และ 0.24-0.31 µg/l, 1.98-2.87 และ 0.30-0.32 µg/l, 1.37-1.88 และ
0.29-0.87 µg/l ตามลาดับ โดยระดับทีต่ รวจพบสูงกว่าค่ามาตรฐานที่
ยอมรับให้เข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้ต่อวัน
ปริมาณแอลฟา-เอนโดซัลแฟนและเบตา-เอนโดซัลแฟนในดินตะกอน
อยู่ระหว่าง 0.02-1.4 และต่ากว่าขีดจากัดของเครื่อง จนถึง 0.2 ng/g
ตามลาดับ
ระดับการปนเปื้ อ นที่สูงสุ ด พบในบริเวณที่ม ีการปล่ อ ยน้ า เสีย ใกล้
แหล่งอุตสาหกรรม พบเบตา-เอนโดซัลแฟนจากตัวอย่างตะกอนที่
ผิวหน้าของทะเลสาบเพียงบางสถานีท่เี ก็บตัวอย่าง ปริมาณรวมที่
พบเป็น 3.74 ppb dw
น้ าผิว ดินในแหล่งน้ าดังกล่ าวยังคงปนเปื้ อนด้วยออร์กาโนคลอรีน
หลายชนิด โดยพบแอลฟา-เอนโดซัลแฟน เบตา-เอนโดซัลแฟน และ
เอนโดซัลแฟน ซัลเฟต มีค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 7, 24 และ 121 ng/l ในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 และค่ าเฉลี่ย ของแอลฟา-เอนโดซัล แฟน
และเอนโดซัลแฟน ซัล เฟตอยู่ท่ี 3 และ 19 ng/l และไม่พ บเบตาเอนโดซัลแฟน ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2545
ตรวจพบแอลฟา-เอนโดซัลแฟน เบตา-เอนโดซัลแฟน และเอนโด
ซัลแฟน ซัลเฟตในแม่น้ าในระดับ nd-0.020, nd-0.022 และ nd-0.058
µg/l ตามลาดับ ส่วนน้ าทะเลสาบตรวจพบเพีย งแอล-เอนโดซัลแฟน
และเอนโดซัลแฟน ซัลเฟตในระดับ nd-0.039 และ nd-0.050 µg/l
ตามลาดับ
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สถานที่
ภูเขาทางตะวันตก
ของประเทศแคนาดา
บริเวณ Mount
Revelstoke, Yoho
National Park และ
Observation peak
Itirapina, Bauru และ
Piratininga ตัง้ อยู่ทศิ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ของรัฐเซาเปาลู
ประเทศบราซิล

ระดับการปนเปื้ อน
พบแอลฟา-เอนโดซัลแฟน เบตา-เอนโดซัลแฟน และเอนโดซัลแฟน
ซัลเฟต ในดินบริเวณทีส่ ารวจทีร่ ะดับ 5.4-293 pg/g dw OCPs, 2.2660 pg/g dw OCPs และ 7.7-15,706 pg/g dw OCPs ตามลาดับ
โดยพบแอลฟา-เอนโดซัลแฟนมากที่สุดบริเวณ Yoho Park ส่ ว น
เบตา-เอนโดซัลแฟน และเอนโดซัล แฟน ซัลเฟต พบมากบริเวณ
Mount Relvelstoke และ Observation Peak
บริเวณโดยรอบสถานทีเ่ ก็บตัวอย่างเป็ นแหล่งเกษตรกรรม ซึ่งตรวจ
พบแอลฟา-เอนโดซัล เบตา-เอนโดซัล แฟน และเอนโดซัล แฟน
ซัลเฟตตกค้างในดินทัง้ สามบริเวณมีค่าอยู่ระหว่าง <0.05-2.09 ng/g,
<0.05-3.69 และ 0.05-3.69 ng/g ตามลาดับ ซึ่งบริเวณ Itirapina
ตรวจพบการตกค้างของเอนโดซัลแฟนสูงสุด ซึ่งเป็ นบริเวณทีม่ กี าร
อนุ ร กั ษ์ ส ิ่งแวดล้อ มและทาเกษตรกรรมและตัง้ อยู่ใกล้กบั โรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรีร่ ถยนต์ และอุตสาหกรรมหลอมโลหะ

เอนโดซัล แฟนที่พ บปนเปื้ อ นในดิน และน้ า
นามาสู่การสะสมของสารชนิดนี้ในสิง่ มีชวี ติ ทัง้ พืชน้ า
และพืชชัน้ สูง (Migliolanza et al., 2004; Sojinu et al.,
2012) ตามรายงานของ Sojinu et al. (2012) ซึง่ ได้สารวจ
การสะสมสารกาจัดศัตรูพชื กลุ่มออร์กาโน คลอรีนใน
พืช ชัน้ สู ง ในเมือ งโอโลโมโร ซึ่ง อยู่ บ ริเ วณดิน ดอน
สามเหลี่ยมปากแม่น้ าไนเจอร์ ซึง่ เป็ นบริเวณ ทีม่ กี าร
สารวจแหล่ งน้ า มันในประเทศไนจีเรีย พบการสะสม
เอนโดซัลแฟนในพืชชัน้ สูงทีเ่ จริญอยูใ่ นบริเวณดังกล่าว
หลายชนิด ได้แก่ พืชในวงศ์แตง (Cucurbitaceae) เช่น
Citrullus colosynthis พืชในวงศ์หญ้า (Poaceae) เช่น
หญ้าเนเปี ยร์ (Pennisetum purpureum) และข้าวโพด
พืชในวงศ์ Nephrolepidceae เช่น Nephrolepsis bisserata
พืช ในวงศ์ Bignoniaceae เช่น Newboulda laevis
พืชในวงศ์ Euphorbiaceae เช่น มันสาปะหลัง พืชในวงศ์
Anacardaceae เช่น มะม่วง และพืชในวงศ์ Mimosaceae
เช่น ไมยราบ (Mimosa pudica)
นอกจากนี้ ย ัง พบการสะสมเอนโดซัล แฟน
ในสัต ว์ทงั ้ สัตว์บกและสัตว์น้ า โดยในการศึกษาของ
Vorkamp et al. (2004) ได้สารวจการสะสมสารกาจัด
ศัต รูพ ืช กลุ่ ม ออร์กาโนคลอรีน ในสิ่งมีช ีวิตที่อาศัย ใน
เกาะกรีน แลนด์ การศึก ษาตรวจพบเอนโดซัล แฟน
ระดับต่าในเนื้อเยือ่ ของสัตว์หลายชนิด เช่น กวางคาริบู
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ค.ศ. 2004

อ้างอิ ง
Daly et al., 2007

มีนาคม ถึง
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กระต่ายปา่ ไก่ปา่ หิมะ วาฬขาวเล็ก แมวน้า ปลาหลาย
ชนิด เช่น wolfish redfish ปลาแซลมอนแอตแลนติก
เป็ นต้น โดยจะพบการสะสมในสัตว์น้ ามากกว่าสัตว์บก
(Vorkamp et al., 2004) และสัตว์ทอ่ี าศัยอยู่พน้ื ผิวของ
ดินใต้น้ ามีโอกาสสะสมสารกลุ่มออร์กาโนคลอรีนได้สูง
เช่น รายงานของ Ling and Teng (1997) ได้ศกึ ษาการ
สะสมสารกลุ่ ม ออร์ ก าโนคลอรีน ในหอยนางรม ใน
ประเทศไต้ ห วัน พบการสะสมของเอนโดซัล แฟน
ซัล เฟตในหอยนางรม (Crassotrea gigas) ที่ร ะดับ
ความเข้มข้นระหว่าง 0-23 ng/g-dw (Ling and Teng,
1997) นอกจากนี้ การศึกษาของ Zhao et al. (2009)
ได้สารวจการสะสมอออาร์กาโนคลอรีนในสัตว์ทอ่ี าศัย
อยู่ก้น ท้อ งน้า บริเ วณทะเลสาบ Taihu ประเทศจีน
พบการสะสมของออร์กาโนคลอรีนหลายชนิดรวมทัง้
เอนโดซัล แฟนและเอนโดซัล แฟน ซัล เฟตภายใน
เนื้อเยื่อของหอยทากน้ าจืดชนิด Bellamya aeruginosa
และหอยตลับ น้ า จืด ชนิ ด Corbicula fluminea โดย
ปริมาณการสะสมของสารทัง้ สองจะเพิม่ มากขึ้นตาม
น้าหนักตัวและปริมาณไขมันทีเ่ พิม่ ขึน้ เมือ่ หอยทากน้ า
จืด มีน้า หนั ก สดของตัว มากกว่ า 3.2 กรัม จะสะสม
แอลฟา-เอนโด ซัลแฟน เบตา-เอนโดซัลแฟน และเอนโด
ซัลแฟน ซัลเฟตได้สงู ถึง 0.04, 0.02 และ 0.04 ng/g-dw
ตามลาดับ และในหอยตลับน้าจืดทีม่ นี ้ าหนักสดของตัว
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มากกว่า 5 กรัมขึน้ ไป จะสะสมแอลฟา-เอนโดซัลแฟน
เบตา-เอนโดซัลแฟน และเอนโดซัลแฟน ซัลเฟตได้สงู
ถึง 1.18, 0.25 และ 3.99 ng/g-dw ตามลาดับ สาหรับ
การส ารวจการสะสมของเอนโดซัล แฟนในสิ่งมีช ีวิต
ของประเทศไทยยังพบน้ อยแต่ก็ม ีร ายงานบ้า ง เช่น
ในการศึกษาของ Boonyatumanond et al. (2002) ซึง่
ได้ศกึ ษาการสะสมของออร์กาโนคลอรีนในหอยแมลงภู่
ั ่ าวไทย โดยพบว่า มีการ
(Perna viridis) บริเวณชายฝงอ่
สะสมดีดที แี ละคลอเดนในปริมาณ 0.05-5.7 และ 0.2212.0 ng/g-ww แต่ไม่พบการสะสมเอนโดซัลแฟน และ
เอนโดซัลแฟน ซัลเฟต
การย่อยสลายเอนโดซัลแฟนโดยจุลินทรีย์
การย่อยสลายทางชีวภาพ (biodegradation)
เป็ น กระบวนการทางธรรมชาติท่ีเ กิด ขึ้น โดยอาศัย
กิ จ กรรมของสิ่ ง มี ช ี วิ ต ในการย่ อ ยสลายสารเคมี
แปลกปลอมหร อื สารส งั เคราะห์ที ่ป นเปื ้ อ นใน
สิง่ แวดล้อม ถือเป็ น กระบวนการเบื้องต้น ที่สงิ่ มีช ีวิต
ใช้ปรับตัวเพื่อการรอดชีวติ (Singh, 2008) จุลนิ ทรีย์
ถือ เป็ น สิ่ง มีช ีวิต ที่ม ีค วามหลากหลาย พบทัว่ ไปใน
สิง่ แวดล้อมทุกรูปแบบ จุลนิ ทรีย์มกี ารปรับตัวเพื่อให้
อาศัยอยู่ในสิง่ แวดล้อมนัน้ ๆ ได้เป็ นอย่างดี จุลินทรี ย์
จึงมีระบบเอนไซม์หลากหลายและสามารถย่อยสลาย
สารแปลกปลอมที่ป นเปื้ อนในสิ่ง แวดล้ อ มภายใน
ถิ่นอาศัย เพื่อใช้เ ป็ นสารอาหารหรือลดความเป็ นพิษ
ของสารนัน้ ต่ อเซลล์ จุลินทรีย์เ อง การย่อยสลายสาร
กาจัดศัตรูพชื โดยจุลนิ ทรียถ์ อื เป็ นการลดการสะสมสาร
กาจัดศัตรูพชื ในสิง่ แวดล้อมอีกด้วย การย่อยสลายสาร
แปลกปลอมโดยจุ ลิน ทรีย์ม ีข ้อ ได้เ ปรีย บ เนื่ อ งจาก
จุลินทรีย์กลุ่มเฮเทโรโทรปมักมีความสามารถในการ
ย่อยสลายสารอัน ตรายหลายชนิ ด รวมถึงสารมลพิษ
อินทรีย์เพื่อเป็ นแหล่งคาร์บอนและแหล่งพลังงานเพื่อ
การเจริญ ได้ ซึ่ง ท าให้ก ารก าจัด สารมลพิษ อิน ทรีย์
เกิด ขึ้น ได้อย่า งสมบู ร ณ์ แ ละไม่ ท้งิ สารตัว กลางไว้ใ น
สิง่ แวดล้อม (Li et al., 2009) อัตราและปริมาณการ
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เจริญของจุลินทรีย์ในระหว่างกระบวนการย่อยสลาย
ขึ้น อยู่ ก ับ โครงสร้ า งของสารก าจั ด ศัต รู พ ื ช ความ
สามารถในการละลายน้ า ความสามารถในการขนส่ง
สารเข้าสูเ่ ซลล์ นอกจากนี้ปจั จัยทางสิง่ แวดล้อม ได้แก่
พีเอช อุณหภูม ิ ปริมาณสารอาหารชนิดอื่นๆ ชนิดของ
ตัวรับอิเล็กตรอนในสภาพแวดล้อม และภาวะการณ์ ม ี
ผูล้ ่ายังส่งผลต่อระยะเวลาทีจ่ ุลนิ ทรีย์ใช้ในการปรับตัว
เพื่อให้การย่อยสลายเกิด ขึ้น ได้อกี ด้ว ย (Arbeli and
Fuentes, 2007) จุลนิ ทรีย์ท่นี ามาใช้ในการย่อยสลาย
เอนโดซัลแฟนอาจอาศัยกิจกรรมของจุลนิ ทรียป์ ระจาถิน่
หรือเติมจุลนิ ทรียท์ ม่ี คี วามสามารถในการย่อยสลายซึง่
เพาะเลี้ยงในห้องปฏิบตั กิ ารลงไปในบริเวณทีป่ นเปื้ อน
จุ ลิน ทรีย์ท่ีม ีค วามสามารถในการย่ อ ยสลายเอนโด
ซัล แฟนมักคัด แยกจากสิ่งแวดล้อ มที่ม ีการปนเปื้ อ น
โดยตรง การศึกษาการย่อยสลายเอนโดซัลแฟนมีหลาย
ลักษณะทัง้ การคัดแยกจุลินทรีย์ท่มี คี วามสามารถใน
การย่ อ ยสลาย ศึก ษาป จั จัย ที่เ หมาะสมต่ อการย่ อ ย
สลาย ศึกษาชนิ ดของสารตัว กลางที่ผลิตขึ้นระหว่า ง
การย่อยสลาย และทดสอบการนาจุลินทรีย์ท่มี คี วาม
สามารถในการย่ อ ยสลายไปใช้ ย่ อ ยสลายเอนโด
ซัล แฟนที่ป นเปื้ อนในสภาพดิน ที่จ าลองให้ป นเปื้ อน
เป็ นต้น
เอนโดซัลแฟนที่ป นเปื้ อนในดิน ส่ว นใหญ่จ ะ
ถูกย่อยสลายโดย 2 ปฏิก ิร ิย าหลัก ได้แ ก่ การย่อ ย
สลายโดยแสง และการย่อยสลายโดยกระบวนการทาง
ชีวภาพ ซึง่ กระบวนการทางชีวภาพถือเป็ นกระบวนการ
เบื้อ งต้น ที่ม ีบ ทบาทส าคัญ ต่อการลดปริม าณเอนโด
ซัลแฟนออกจากดิน (Xie et al., 2011) การลดปริมาณ
เอนโดซัล แฟนที่ป นเปื้ อนในดิน มักเกิดจากกิจ กรรม
ของจุลนิ ทรีย์ โดยจุลนิ ทรียท์ ย่ี ่อยสลายเอนโดซัลแฟน
ได้มหี ลายชนิด ได้แก่ เชือ้ รา Aspergillus sydoni และ
Mortieralla sp. แบคทีเรีย Azotobacter sp., Arthrobacter
sp., Burkholderia sp. และ Ochrobacterum sp. เป็ นต้น
(Castillo et al., 2011; Goswami et al., 2009; Kataoka
et al., 2011; Kumar et al., 2008) การย่อยสลายเอนโด
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ซัล แฟนโดยแบคที เ รี ย และเชื้ อ ราเกิด โดยเอนโด
ซัลแฟนถูกย่อยสลายที่พนั ธะซัลไฟต์ อาศัยปฏิกริ ยิ า
ออกซิเดชันของอีเทอร์ได้เป็ นเอนโดซัลแฟน ซัลเฟต
และหากย่ อ ยสลายด้ ว ยปฏิ กิร ิย าไฮโดรลิ ซีส จะได้
สารตัวกลางหลัก คือ เอนโดซัลแฟน ไดออล ซึ่งเป็ น
พิษต่ากว่า โดยเอนโดซัลแฟน ไดออล สามารถถูกย่อย
สลายต่อจนได้เมทาบอไลท์ทเ่ี ป็ นพิษต่าลง ได้แก่ เอนโด
ซัลแฟนอีเทอร์ เอนโดซัลแฟน ไฮดรอกซีอเี ทอร์ และ
เอนโดซัลแฟน แลคโตนเพียงเล็กน้อย (Goswami et al.,
2009; Li et al., 2009; Shivaramaiah and Kennedy,
2006) Figure 1 แสดงวิถกี ารย่อยสลายเอนโดซัลแฟน
และสารตัวกลางทีถ่ กู ผลิตขึน้
การย่อยสลายเอนโดซัลแฟนแล้วได้ผลิตภัณฑ์
เป็ น เอนโดซั ล แฟน ซัล เฟตก่ อ ให้ เ กิ ด ความกัง วล
เพิม่ ขึน้ เนื่องจากเอนโดซัลแฟน ซัลเฟตมีความคงทน

ต่อการย่อยสลายมากกว่าเอนโดซัลแฟน (Kumar et al.,
2008) การย่อยสลายเอนโดซัล แฟนโดยมิก่อให้เ กิด
เมทาบอไลท์ทเ่ี ป็ นอันตราย คือ เอนโดซัลแฟน ซัลเฟต
เป็ น สิง่ ที่พ ึงปรารถนาและมีนักวิจ ัยได้ใ ห้ความสนใจ
การศึกษาโดยได้คดั แยกแบคทีเรียทีย่ ่อยสลายเอนโด
ซัลแฟน โดยไม่ผลิตสารตัวกลางเอนโดซัลแฟน ซัลเฟต
เช่น ในการศึกษาของ Kwon et al. (2002) คัด แยก
แบคทีเรีย Klebsiella pneumonia KE-1 จากตัวอย่าง
ดินทีม่ กี ารปนเปื้ อนเอนโดซัลแฟน แบคทีเรียดังกล่าว
มิได้ใช้วถิ อี อกซิเดชันในการย่อยสลายเอนโด ซัลแฟน
จึงไม่ผลิตสารตัวกลางเอนโดซัลแฟน ซัลเฟต นอกจากนี้
แบคทีเ รีย ดังกล่ า วยังสามารถใช้เ อนโดซัล แฟนเป็ น
แหล่งคาร์บอนและแหล่งพลังงานเพียงแหล่งเดียวด้วย
(Kwon et al., 2002)

Endosulfan

Endosulfan Diol

Endosulfan Sulfate

Endosulfan Ether

Endosulfan Lactone

Figure 1 Pathway for microbial catabolism of endosulfan
Source: Shivaramaiah and Kennedy, 2006
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การศึกษาของ Kumar et al. (2008) คัดแยก
แบคทีเ รีย ที่ม ีค วามสามารถในการย่ อยสลายเอนโด
ซัลแฟน โดยแหล่งของจุลนิ ทรีย์ได้มาจากดินบริเวณ
เกษตรกรรมที่ม ีก ารปนเปื้ อนด้ว ยสารกาจัด ศัต รูพ ืช
วิธกี ารคัดเลือกจะใช้เทคนิค enrichment โดยมีเอนโด
ซัล แฟนเป็ น แหล่ ง คาร์บ อนและแหล่ งพลังงานเพีย ง
แหล่งเดียว ผลการคัดแยกมีทงั ้ แบคทีเรียทีส่ ามารถใช้
เอนโดซัลแฟนแบบ co-metabolism และแบคทีเรียทีใ่ ช้
เอนโดซัลแฟนเป็ นแหล่งคาร์บอนเพียงอย่างเดียว โดย
แบคทีเรียทีใ่ ช้เอนโดซัลแฟนเป็ นแหล่งคาร์บอนเพียง
แหล่งเดียวประกอบด้วย 3 ไอโซเลท ได้แก่ Ochrobacterum
sp, Arthrobacter sp. และ Burkholderia sp. จากการ
ทดสอบประสิทธิภาพการย่อยสลายเอนโดซัลแฟนทีถ่ ูก
ทาให้ปนเปื้ อนในดิน (sandy loam soil) โดยใช้ความ
เข้มข้นเริม่ ต้นของเอนโดซัลแฟนในดินเป็ น 50 mg/kg
พบว่า แบคทีเรีย Ochrobacterum sp. Arthrobacter sp.
และ Burkholderia sp. สามารถย่อยสลายแอลฟาเอนโดซัลแฟนในดินทีถ่ ูกทาให้ปนเปื้ อน 61, 74 และ
74% ตามลาดับ และสามารถย่อยสลายเบตา-เอนโด
ซัล แฟน 63, 75 และ 62% ตามลาดับ หลัง จาก 6
สัปดาห์ของการบ่มเชือ้ ในขณะทีก่ ารย่อยสลายสารทัง้
สองในชุดควบคุมมีค่าเพียง 26 และ 23% ตามลาดับ
สารตัวกลางทีไ่ ด้จากการย่อยสลายเอนโดซัลแฟน โดย
Ochrobacterum sp. และ Burkholderia sp. ได้แก่ เอนโด
ซัล แฟน ไดออล ในขณะที่ส ารตัว กลางที่ได้จ ากการ
ย่อยสลายของ Arthrobacter sp. ได้แก่ เอนโดซัลแฟน
ซัลเฟต ซึง่ สารตัวกลางดังกล่าวจะถูกย่อยสลายต่อทา
ให้ไม่เกิดการสะสมเอนโดซัลแฟน ซัลเฟต
การศึกษาของ Castillo et al. (2011) คัดแยก
แบคทีเ รีย ที่ม ีค วามสามารถในการย่ อยสลายเอนโด
ซัลแฟน โดยแหล่งของจุลินทรีย์ได้มาจากดินภายใน
ไร่กาแฟในเมืองชินชีนา ประเทศโคลัมเบีย ซึง่ มีประวัติ
การใช้สารกาจัดศัตรูพชื ชนิดนี้ แบคทีเรียทีค่ ดั แยกได้
คือ Azotobacter sp. ซึ่ง เจริญ ได้เ พีย งเล็ก น้ อ ยใน
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อาหารเหลวทีม่ เี อนโดซัลแฟนเป็ นแหล่งคาร์บอนเพียง
แหล่งเดียว แต่ Azotobacter sp. จะใช้เอนโดซัลแฟน
เป็ นแหล่งของซัลเฟอร์มากกว่าเมื่อทดสอบในอาหาร
mineral salt โดยเอนโดซัลแฟน อีเทอร์เป็ นสารตัวกลาง
หลักที่ตรวจพบจากการย่อยสลายเอนโดซัลแฟนโดย
แบคทีเรียชนิดนี้ นอกจากนี้เอนโดซัลแฟนยังเป็ นพิษ
ต่อเซลล์ Azotobacter sp. โดยลดกิจกรรมของเอนไซม์
ไนโตรจีเนสอีกด้วย
นอกจากนี้แบคทีเรียทีม่ คี วามสามารถในการ
ย่อยสลายเอนโดซัล แฟน ยังสามารถคัดแยกได้จ าก
ลาไส้ข องไส้เ ดือน (Metaphire posthuma) อีกด้ว ย
ไส้เดือนชนิดนี้เก็บจากบริเวณทีม่ ปี ระวัตกิ ารปนเปื้ อน
เอนโดซัล แฟนในประเทศอิน เดีย นาไส้เดือนที่เจริญ
เติบโตเต็มที่ สุขภาพดีและมีขนาดใกล้กนั มาเลี้ยงใน
ดิน ทีถ่ ูกทาให้ปนเปื้ อนด้วยเทคนิคอลเกรดของเอนโด
ซัลแฟนความเข้มข้น 1 µg/g soil เป็ นเวลา 1 สัปดาห์
ก่อนคัดแยกแบคทีเรียประจาถิน่ จากลาไส้ของไส้เดือน
แบคทีเรียทีค่ ดั แยกได้ คือ Rhodococcus MTCC 6716
ซึง่ มีแนวโน้มในการนาไปใช้ฟ้ื นฟูสภาพดินทีป่ นเปื้ อน
เอนโดซัลแฟนได้จริงในสิง่ แวดล้อม เนื่องจากสามารถ
เจริญได้ที่อุณหภูม สิ ูงถึง 45°ซ โดยไม่สูญเสีย ความ
สามารถในการย่อยสลายเอนโดซัลแฟน นอกจากนี้ยงั
สามารถใช้เ อนโดซัล แฟนเป็ น แหล่ ง คาร์บ อนเพีย ง
แหล่งเดียวเพื่อการเจริญได้ไม่ผลิตสารตัวกลางเอนโด
ซัลแฟน ซัลเฟต แบคทีเรียทีค่ ดั แยกได้มปี ระสิทธิภาพ
ในการย่อยสลายเอนโดซัลแฟนสูง โดยสามารถเจริญ
ได้ทร่ี ะดับความเข้มข้นของเอนโดซัลแฟนสูงถึง 80 µg/l
จากการทดสอบในอาหารเลี้ยงเชือ้ เหลวตรวจพบคลอไรด์
อิออนในอาหารเลี้ยงเชื้อแสดงว่าแบคทีเรียดังกล่าวมี
ความเป็ น ไปได้ท่ีจ ะย่ อ ยสลายเอนโดซัล แฟนอย่ า ง
สมบูรณ์ (Verma et al., 2006) สาหรับการศึกษาการ
ย่อยสลายเอนโดซัล แฟนและความเป็ น ไปได้ใ นการ
นาไปใช้เพือ่ ฟื้นฟูสภาพ แวดล้อมทีป่ นเปื้ อนอื่นๆ สรุป
ได้ดงั ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การย่อยสลายเอนโดซัลแฟนโดยแบคทีเรียและเชือ้ รา
จุลินทรีย์

แหล่งของ
จุลินทรีย์
Activated
sludge
จากระบบบาบัด
น้าเสียของ
โรงงานผลิตสาร
กาจัดศัตรูพชื ใน
เมืองเจียงซู
ประเทศจีน
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เอนโดซัล แฟนเป็ น ทัง้ แหล่ งคาร์บอน ซัล เฟอร์และแหล่ ง
พลัง งานเพีย งแหล่ ง เดีย วของแบคทีเ รีย การย่ อ ยสลาย
เอนโดซัลแฟนเกิด ได้ดใี นสภาพดินที่จาลองให้ปนเปื้ อนที่
ความเข้มข้น 50 mg/kg-dw ปริมาณแอลฟา- และเบตาเอนโดซัลแฟนถูกลดปริมาณลงได้สูงถึง 28.9 และ 12.4
mg/kg ส่ว นดิน ที่ไ ม่เ ติม แบคทีเ รีย ลดปริม าณแอลฟาและเบตา-เอนโดซัล แฟนได้เพีย ง 10.9 และ 3.9 mg/kg
หลังจาก 30 วันของการบ่มเชื้อ นอกจากนี้ค วามเป็ น พิษ
ของเอนโดซัลแฟนในระหว่างการย่อยสลายลดลงจากการ
ทดสอบโดย Salmonella typhimurium TA1535 (umu-test)
Bacillus sp. (ระบุ ดินบริเวณทีม่ ี
แบคทีเรียที่คดั แยกได้สามารถย่อยสลายเอนโดซัลแฟนได้
ชนิ ด เบื้ อ งต้ น โดย การปลูกฝ้าย
50% ภายในเวลา 3 วัน เมื่อ เลี้ย งเชื้อ ในอาหารเลี้ย งเชื้อ
โคโลนีและการย้อ ม ใกล้เมืองคุนตาร์ เหลวทีม่ เี ฉพาะเอนโดซัลแฟนเป็นแหล่งคาร์บอน โดยใช้วถิ ี
สีแกรม)
ประเทศอินเดีย
ออกซิเดชันในการย่ อยสลายเอนโดซัล แฟนเพราะพบสาร
ตัวกลาง คือ เอนโดซัลแฟน ซัลเฟตและแบคทีเรียไม่สามารถ
ย่อยสลายเอนโดซัลแฟน ซัลเฟตต่อไปได้
แบคทีเรียทีค่ ดั แยกจากดินทีม่ กี ารใช้เอนโดซัลแฟนในการ
Klebsiella oxytoca ดินบริเวณทีม่ ี
KE-8
การปลูกพริกไทย ทาเกษตรกรรมมาเป็ นเวลา 5 ปี สามารถย่อยสลายเอนโด
และโสมจีน ใกล้ ซัลแฟนและเอนโดซัลแฟน ซัลเฟต ในอาหารเลีย้ งเชือ้ เหลว
เมืองอันดง
ได้ โดยความเข้มข้นสูงสุดทีส่ ามารถย่อยสลายได้ คือ 150
จังหวัดคยองพุก และ 173 mg/l ตามลาดับ ค่าคงทีใ่ นการย่อยสลายแอลฟาประเทศเกาหลีใต้ เอนโดซัลแฟน เบตา-เอนโดซัลแฟน และเอนโด ซัล แฟน
ซัล เฟตเท่ า กับ 0.3084, 0.2983 และ 0.2465 ต่ อ วัน
ตามล าดับ โดยแบคทีเ รีย ที่ค ดั แยกได้ส ามารถใช้เ อนโด
ซัลแฟนและเอนโดซัลแฟน ซัลเฟตเป็ นแหล่งคาร์บอน และ
แหล่งพลังงานเพียงแหล่งเดียวในอาหารเลีย้ งเชือ้ ได้
Mortieralla sp.
ดินบริเวณ
การทดสอบการย่อยสลายแอลฟา- และเบตา-เอนโดซัลแฟน
strain W8
โรงงานเก่าทีม่ ี
ในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลวโดยใช้ความเข้มข้นเริม่ ต้น ของสาร
การปนเปื้อน
ทัง้ สองเป็ น 8.2 µM ทัง้ แอลฟา- และเบตา-เอนโด ซัลแฟน
ดีดที แี ละลินเดน สามารถถูกย่อยสลายโดยเชื้อราชนิดนี้ได้มากกว่า 70 และ
ในจังหวัดนิงะตะ 50% ตามลาดับ ในระยะเวลา 28 วัน แต่เชื้อราไม่สามารถ
ประเทศญีป่ นุ่
ย่ อ ยสลายเอนโดซัล แฟน ซัล เฟตได้ เมื่อ ทดลองใช้ส าร
ดังกล่าวเป็นซับสเตรทหลัก
Achromobacter
xylosoxidans
strain CS5

ชนิ ดสาร
ตัวกลางหลัก
เอนโดซัลแฟน
ไดออล
เอนโดซัลแฟน
อีเทอร์

อ้างอิ ง
Li et al.,
2009

เอนโดซัลแฟน
ซัลเฟต

Shivaramaiah
and
Kennedy,
2006

เอนโดซัลแฟน
ซัลเฟต ซึง่
สามารถย่อย
สลายต่อได้
พบเอนโดซัล
แฟน ไดออล
เล็กน้อยในการ
ทดสอบการย่อย
สลายเอนโดซัล
แฟน ซัลเฟต
เอนโดซัลแฟน
ซัลเฟต
เอนโดซัลแฟน
ไดออล
เอนโดซัลแฟน
แลคโตน

Kwon
et al., 2005

Kataoka
et al., 2010
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จุลินทรีย์
Mortieralla sp.
strain W8

Trametas hisuta

แหล่งของ
จุลินทรีย์
ดินบริเวณ
โรงงานร้างทีม่ ี
การปนเปื้อน
ดีดที แี ละลินเดน
ในจังหวัดนิงะตะ
ประเทศญีป่ นุ่

Institute for
fermentation
เมืองโอซากา
ประเทศญีป่ นุ่

เชื้อ แบคทีเ รีย ผสม ดิ น ที่ ป น เ ปื้ อ น
6 ชนิ ด แต่ ม ีเ พีย ง สารกาจัดศัตรูพชื
S. maltophilia และ ร่วมกันหลายชนิด
R. erythropolis ที่
สามารถย่ อ ยสลาย
เอนโดซัลแฟนได้ดี

Aspergillus
terricola,
Aspergillus
terreus,
Chaetosartorya
stromatoides
Bjerkandera
adusta

ดินทีม่ ปี ระวัตกิ าร
ใช้งานเอนโดซัล
แฟนแบบซ้าๆ

Aspergillus sydoni

ดินจากไร่ฝ้าย
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ไม่ระบุ
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การทดสอบการย่อยสลายเอนโดซัลแฟนในดินทีไ่ ม่ได้ผ่าน
การฆ่าเชือ้ และถูกทาให้ปนเปื้อนด้วยเอนโดซัลแฟนความ
เข้มข้นเริม่ ต้น 3 mg/kg โดยใช้สบั เสตรทร่วม ได้แก่ ราข้าว
สาลีหรือกากน้ าตาลจากอ้อย พบว่าราข้าวสาลีจะกระตุ้น
การย่ อ ยสลายเอนโดซัล แฟนได้ดีกว่า โดยแอลฟา- และ
เบตา-เอนโดซัล แฟนถู ก ย่ อ ยสลายได้ถึง 80 และ 50%
ตามลาดับหลังจาก 28 วัน ของการบ่ม เชื้อ การผลิต สาร
ตัว กลางเอนโดซัล แฟน ซัล เฟตจะลดปริม าณลงเมื่อ ใช้
ราข้าวสาลีเป็นสับเสตรทร่วม
T. hisuta มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายเอนโดซัลแฟน
และผลิตเอนโดซัลแฟน ซัลเฟตในระดับต่ า สารตัวกลางที่
เกิดจากการย่อยสลายแอลฟา-เอนโดซัลแฟนโดย T. hisuta
ชนิดอื่นๆ ได้แก่ เอนโดซัลแฟน ไดออล เอนโดซัลแฟน อีเทอร์
และเอนโดซัลแฟน แลกโตน นอกจากนี้ พบว่า เชื้อราดังกล่าว
สามารถย่อยสลายเอนโดซัลแฟน ซัลเฟตได้
เชือ้ แบคทีเรียผสมย่อยสลายแอลฟา- และเบตา-เอนโดซัลแฟน
ได้ดใี นอาหารเลี้ยงเชื้อเหลว โดยสารทัง้ สองถูกย่อยสลาย
ได้ถึง 75% และ 81% หลังจาก 2 สัปดาห์ของการบ่มเชื้อ
โดยความเป็ นพิษ ของเอนโดซัล แฟนในระหว่างการย่ อ ย
สลายลดลงจากการทดสอบโดย micronucleus assay จาก
เชื้อผสมทัง้ 6 เชื้อ พบว่า แบคทีเรียที่ส ามารถย่อ ยสลาย
เอนโดซัลแฟนได้ดมี ี 2 ชนิด ได้แก่ Stenotrophomonas
maltophilia และ Rhodococcus erythropolis โดย S. maltophilia
มีความสามารถย่อยสลายได้ดกี ว่า
จากการทดสอบการย่ อ ยสลายในอาหารเลี้ย งเชื้อ เหลว
พบว่าเชื้อราทัง้ สามชนิดสามารถย่อยสลายได้ทงั ้ แอลฟาและเบตา-เอนโดซัลแฟนมากกว่า 75% เมือ่ มีเอนโดซัลแฟน
ความเข้มข้นเริม่ ต้น 100 mg/l ภายในเวลา 12 วัน โดย
สภาวะทีเ่ หมาะสมต่อการย่อยสลาย คือ พีเอช 6 อุณหภูม ิ
30°ซ และในสภาวะเขย่า
เชือ้ ราสามารถย่อยสลายเอนโดซัลแฟนรวมทัง้ สองไอโซเมอร์
ได้ 83% หลังจาก 27 วันของการเลี้ยงสารตัวกลางทีไ่ ด้จาก
การย่ อ ยสลายพบเอนโดซัล แฟน ไดออลมากที่สุ ด ใน
ปริมาณ 6 mg/kg ส่วนเอนโดซัลแฟน อีเทอร์ เอนโดซัลแฟน
ซัลเฟต พบในปริมาณเพียงชนิดละ 1 mg/kg
เชือ้ ราสามารถย่อยสลายแอลฟา- และเบตา-เอนโดซัลแฟน
ในดินธรรมชาติท่ถี ูกทาให้ปนเปื้อนเอนโดซัลแฟนได้สูงถึง
85 และ 74.8% ตามลาดับ ภายในเวลา 60 ของการบ่มเชื้อ
และจากการทดสอบในอาหารเหลว พบว่า เชื้อราสามารถ
ใช้เอนโดซัลแฟนเป็นแหล่งคาร์บอนและแหล่งพลังงานเพียง
แหล่งเดียวได้

ชนิ ดสาร
ตัวกลางหลัก
เอนโดซัลแฟน
ไดออล
เอนโดซัลแฟน
ซัลเฟต
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Kataoka
et al.,
2011

พบเอนโดซัลแฟน
ไดเมทิลนี เมือ่ ใช้
เอนโดซัลแฟน
ซัลเฟตเป็นสับ
เสตรทในอาหาร
เลีย้ งเชือ้
เอ น โ ด ซั ล แฟ น
ไดออล
ไม่ พ บเอนโดซัล
แฟน ซัลเฟต

Kamei
et al.,
2011

เอนโดซัลแฟน
ไดออล
เอนโดซันแฟน
อีเทอร์

Hussain et
al., 2007

-

เอนโดซัลแฟน
ซัลเฟต
เอนโดซัลแฟน
อีเทอร์
เอนโดซัลแฟน
แลกโตน

Kumar
et al.,
2007

Rivero
et al.,
2012

Goswami
et al.,
2009
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จุลินทรีย์
เชือ้ ผสมระหว่าง
Bacillus sp.
สองสายพันธุ์

แหล่งของ
จุลินทรีย์
ดินบริเวณ
โรงงาน
อุตสาหกรรมทีม่ ี
การปนเปื้อน

ประสิ ทธิ ภาพการย่อยสลาย

ชนิ ดสาร
ตัวกลางหลัก
การเติมแบคทีเรียลงในดินทีถ่ ูกทาให้ปนเปื้ อนด้วยแอลฟา ไม่พบเอนโด
และเบตาเอนโดซัลแฟนความเข้มข้น 1.64 และ 0.71 mg/g ซัลแฟน ซัลเฟต
จะช่วยกระตุน้ การย่อยสลายเอนโดซัลแฟนทัง้ สองชนิด โดย
การย่ อ ยสลายจะเกิ ด ขึ้น ได้ ดี ใ นดิน ที่ เ ปี ย ก (68-69%)
มากกว่าดินน้าท่วมขัง (43-48%) สภาวะทีเ่ หมาะสมต่อการ
ย่อยสลายคือพีเอช 8.5 นอกจากนี้การเติมแหล่งคาร์บอน
อื่นๆ เช่น โซเดียมอะซีเตทและโซเดียมซักซิเนตจะกดการ
ย่อยสลายเอนโดซัลแฟน

สรุปผลการวิ จยั และข้อเสนอแนะ
สารเคมีกลุ่มออร์กาโนคลอรีนโดยเฉพาะเอนโด
ซัล แฟน และสารตัว กลางคือเอนโดซัล แฟน ซัลเฟต
เป็ นสิง่ ทีค่ วรให้ความสนใจศึกษาถึงระดับการปนเปื้ อน
ในสิง่ แวดล้อม และการสะสมในสิง่ มีชวี ติ ทัวทุ
่ กภูมภิ าค
ของประเทศไทย ถึงแม้อนั ตรายจากสารกลุ่มนี้จะส่งผล
ในระดับต่าและมีความคงทนในสิง่ แวดล้อมต่ากว่าสาร
กลุ่มออร์กาโนคลอรีนชนิดอืน่ ๆ เช่น ดีดที ี แต่เนื่องจาก
ประเทศไทยเป็ น ประเทศเกษตรกรรม และสารเคมี
ดัง กล่ า วยัง คงได้ ร ับ การอนุ ญ าตให้ใ ช้ง านได้ การ
ตกค้างในสิง่ แวดล้อมและสิง่ มีชวี ติ จึงมีโอกาสเป็ นไปได้
การได้รบั สารมลพิษทีป่ นเปื้ อนในสิง่ แวดล้อมแม้เพียง
เล็กน้ อยแต่เป็ นเวลานานก็ย่อมก่อให้เกิดอันตรายใน
ระยะยาวได้ นอกจากนี้การค้นหาวิธกี ารในการบาบัด
บริเ วณที่ป นเปื้ อนด้ ว ยเอนโดซัล แฟนยัง เป็ น สิ่ง ที่
น่าสนใจ การอาศัยกิจกรรมการย่อยสลายจากจุลนิ ทรีย์
ถือเป็ นวิธีทางธรรมชาติแ ละเป็ น มิตรต่อสิง่ แวดล้อม
แต่การใช้จุลนิ ทรียท์ ค่ี ดั แยกได้แล้วเติมกลับลงสูบ่ ริเวณ
ทีป่ นเปื้ อนยังคงมีสงิ่ ทีค่ วรคานึงถึง คือ อัตราการรอด
ชีวิต ของจุ ลิน ทรีย์ท่เี ติม ลงไป และจุ ลิน ทรีย์จ ะยังคง
ความสามารถในการย่อยสลายเอนโดซัลแฟนในสภาพ
ทีป่ นเปื้ อนจริงอยู่หรือไม่ เนื่องจากสภาพแวดล้อมจริง
อาจมีการปนเปื้ อนร่วมกันของสารหลายชนิด และอาจ
มีสารชนิดอื่นๆ ทีเ่ ป็ นอันตรายต่อเซลล์จุลนิ ทรียท์ เ่ี ติม

อ้างอิ ง
Awasthi
et al., 2000

ลงไปและทาให้การย่อยสลายเอนโดซัลแฟนถูกยับยัง้
ได้ งานวิจยั ทีค่ ดั แยกจุลนิ ทรียท์ ม่ี คี วามสามารถในการ
ย่อยสลายเอนโดซัลแฟน และเอนโดซัลแฟน ซัลเฟต
ในประเทศไทยเป็ นสิง่ ทีน่ ่ าสนใจ เนื่องจากจุลนิ ทรีย์ท่ี
คัด แยกจากบริ เ วณที่ป นเปื้ อนจริง เมื่อ เติ ม กลั บ สู่
สิง่ แวดล้อมจะสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้
ดีกว่าการใช้จุลนิ ทรีย์จากแหล่งอื่น นอกจากนี้ผลลัพธ์
ของการย่อ ยสลายเอนโดซัล แฟนโดยจุ ลิน ทรีย์ม ิใ ช่
เพีย งเพื่อ ลดปริม าณเอนโดซัล แฟนที่ป นเปื้ อนใน
สิง่ แวดล้อมนัน้ ๆ หากแต่ต้องประเมินความเป็ นพิษใน
ระหว่างกระบวนการย่อยสลายหรือศึกษาชนิดของสาร
ตัวกลางทีจ่ ุลนิ ทรียผ์ ลิตขึน้ ด้วย เนื่องจากหากจุลนิ ทรีย์
ย่อยสลายเอนโดซัลแฟนแล้วผลิตสารตัวกลางที่เป็ น
พิษเพิม่ ขึ้นก็ไม่ควรนาจุลนิ ทรีย์ชนิดดังกล่าวไปใช้ใน
การฟื้ น ฟู ส ภาพแวดล้อ มจริง สิ่ง เหล่ า นี้ เ ป็ น ข้อ ควร
พิจารณาก่อนการตัดสินใจนาจุลนิ ทรียไ์ ปใช้ในสภาพที่
ปนเปื้ อนจริง
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Abstract
This research aims to study management, cost, return, problems and obstacles of the vegetable
nylon-net house production. The main objective is to create strategies for vegetable production in vegettable
nylon-net house for Baan Sa-at Som Sri farmers group in Phupor Sub-district, Mueang district, Kalasin
province. Interview was used as a research tool with village committee and group members as participants.
The study revealed that from 31 members of vegetable growers, 9 members are independent growers. In
this, the main vegetables are Choi Sum, Kale, Coriander, and Dill with 80% of production sold at a selfreliance community centre and 20% directly to the consumers. It was found that the net profit per 22 square
meters are 708.80 Baht for Choi Sum, 572.80 Baht for Kale, 381.30 Baht for Coriander, and 92.10 Baht
for Dill.
Two main problems were found in this research, one being a lack of knowledge within group
members; and the other being an ineffective organizational management. These problems were found to
be the root causes for vegetables being sold at low prices. Thus, the strategies for organization development
were identified to be 1) organization management competency strategy; 2) production skill development
strategy; 3) capital management strategy; and 4) marketing strategy. These then turned into 3 projects,
namely, 1) organization management and leadership empowerment project; 2) nylon-net house production
plan project, and 3) capital management and book-keeping system.
Keywords: management strategy, negetable production, nylon-net house
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บทคัดย่อ

คานา

กำรศึก ษำนี้ ม ีว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อ ศึก ษำกำร
จัดกำรผลิต ต้นทุน ผลตอบแทน ตลอดจนปญั หำและ
อุป สรรคในกำรผลิตผักกำงมุ้ง เพื่อวำงแผนกลยุทธ์
ให้กบั กลุ่มปลูกผักกำงมุง้ บ้ำนสะอำดสมศรี ตำบลภูปอ
อำเภอเมือง จังหวัดกำฬสินธุ์ โดยกำรสัมภำษณ์ขอ้ มูล
จำกแบบสอบถำมส ำหรับ กรรมกำรและสมำชิกกลุ่ ม
ผลกำรศึก ษำ พบว่ ำ กลุ่ ม มีส มำชิก ทัง้ หมด 31 คน
ปจั จุบ ันมีสมำชิกที่ปลูกผักกำงมุ้งจ ำนวน 9 คน และ
แยกปลูกผักเป็ นรำยบุ คคล ซึ่งผักที่สมำชิกกลุ่ มนิ ยม
ปลู ก คือ ผัก กวำงตุ้ ง ผัก คะน้ ำ ผัก ชี และผัก ชีล ำว
แหล่งจำหน่ ำย คือ ศูนย์ชุมชนพึง่ ตนเองฯ ร้อยละ 80
และขำยให้ผบู้ ริโภคโดยตรง ร้อยละ 20 โดยมีกำไรต่อ
แปลงต่อรุน่ (22 ตร.ม.) ดังนี้ ผักกวำงตุง้ 708.80 บำท
ผักคะน้ำ 572.80 บำท ผักชี 381.30 บำท และผักชีลำว
92.10 บำท
ปญั หำที่พ บ คือ กลุ่ม ไม่มคี วำมรู้แ ละทักษะ
กำรบริห ำรจัด กำรองค์ก ร กำรใช้ป ระโยชน์ จ ำก
โรงเรือนยังไม่เกิดประสิทธิภำพสูงสุด และผักยังขำยได้
ในรำคำต่ ำ ดังนัน้ จึงได้มกี ำรกำหนดแผนเชิงกลยุทธ์
ในกำรพัฒ นำองค์กร ได้แ ก่ 1) กลยุท ธ์กำรเพิ่ม ขีด
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรองค์กร 2) กลยุทธ์กำร
พัฒนำทักษะกำรผลิต 3) กลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำร
ทุนของกลุ่ม 4) กลยุทธ์กำรตลำด และได้นำกลยุทธ์
ไปสู่แ ผนปฏิบ ัติกำร จำนวน 3 โครงกำร ได้แ ก่ 1)
โครงกำรฝึ กอบรมกำรบริห ำรจัดกำรองค์กรและกำร
เป็ นผู้นำ 2) โครงกำรจัดทำแผนกำรผลิตผักกำงมุ้ง
และ 3) โครงกำรบริหำรจัดกำรทุนและกำรจัดทำบัญชี
ฟำร์ม และหน่วยงำนภำครัฐต้องพัฒนำองค์ควำมรูด้ ำ้ น
กำรจัดกำรองค์กรตลอดจนเทคนิคกำรปลูกผักกำงมุง้
ให้เกษตรกรอย่ำงจริงจัง

ผักกำงมุ้ง คือ ผักที่ป ลูกในโรงเรือนตำข่ำ ย
เพื่อ ป้ องกัน แมลงไม่ ใ ห้เ ข้ำ ท ำลำยผัก ให้เ กิด ควำม
เสียหำย ลดกำรใช้สำรเคมีในกำรป้องกันกำจัดแมลง
ศัตรูผกั เพื่อให้เป็ น ผักปลอดสำรพิษ ทำให้เกิด ควำม
ปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค เกษตรกร และสิง่ แวดล้อม และ
ยังเป็ นกำรลดต้นทุนกำรผลิตในระยะยำว ซึง่ เท่ำกับทำ
ให้เกษตรกรมีรำยได้ทด่ี ขี น้ึ โดยเฉพำะในยุคทีผ่ บู้ ริโภค
ได้หนั มำใส่ใจต่อสุขภำพ มีกำรเลือกบริโภคอำหำรที่
ปลอดภัย ถึง แม้จ ะมีร ำคำที่ส ูง ขึ้น ก็ต ำม จำกควำม
ส ำคัญ ดัง กล่ ำ วข้ำ งต้ น ส ำนั ก งำนปฏิ รู ป ที่ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรม ซึ่ ง มี ห น้ ำ ที่ ใ นกำรพัฒ นำเกษตรกร
หลังจำกได้รบั กำรจัดสรรทีด่ นิ ให้มคี ุณภำพชีวติ ดีขน้ึ
สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่บ นที่ดิน ที่ได้รบั กำรจัด สรรได้
อย่ำงยังยื
่ น รักผืนดินไม่ท้งิ ถิน่ จึงได้ส่งเสริมให้มกี ำร
ปลู ก ผัก กำงมุ้ ง ขึ้น ในเขตปฏิรู ป ที่ดิน โดยได้ ส ร้ ำ ง
โรงเรือนปลูกผักกำงมุ้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 ในนิคม
กำรเกษตร ต ำบลคลองนครเนื่ อ งเขต อ ำเภอเมือ ง
จังหวัด ฉะเชิงเทรำ เพื่อ เป็ น ศูน ย์เ รีย นรู้กำรใช้ท่ดี ิน
ให้ ก ับ เกษตรกรที่ม ีท่ีดิน เล็ ก น้ อ ย มีแ รงงำนจ ำกัด
สำมำรถใช้ที ่ด ิน ให้เ กิด ประโยชน์ ส ูง สุด เพื่อ ให้
ด ำรงชีวิต ในสัง คมได้อ ย่ ำ งยัง่ ยืน และเป็ น ต้น แบบ
ให้กบั สำนักงำนปฏิรูปทีด่ ินจัง หวัดต่ำงๆ ในกำรผลิต
ผักปลอดภัย และเมื่อปลำยปี พ.ศ. 2554 และต้น ปี
พ.ศ. 2555 ได้ส นับ สนุ น โรงเรือ นผักกำงมุ้ง ในพื้น ที่
นิคมเศรษฐกิจพอเพียง บ้ำนสะอำดสมศรี หมู่ 2 ตำบล
ภูป อ อำเภอเมือง จังหวัด กำฬสิน ธุ์ จำนวน 4 หลัง
คิดเป็ นมูลค่ำประมำณ 196,000 บำท มุ่งหวังให้กลุ่ม
เกษตรกรใช้โ รงเรือ นในกำรปลู ก ผัก ปลอดสำรพิษ
เพื่อ ให้เ กษตรกรได้ บ ริโ ภคผัก ปลอดภัย ตลอดจน
สำมำรถยึด เป็ น อำชีพ สร้ำ งรำยได้ ใ ห้ก ับ ครัว เรือ น
(ศุภกิจ, 2554)

คาสาคัญ: กลยุทธ์ กำรจัดกำรผลิต ผักกำงมุง้
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จำกกำรศึกษำงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่
เป็ นกำรศึกษำด้ำนกำรผลิตและกำรตลำดผักปลอดภัย
เทคโนโลยีก ำรปลูกผักปลอดสำรพิษ ตลอดจนกำร
ยอมรับ เทคโนโลยีกำรปลูกผักกำงมุ้ง ของเกษตรกร
เช่น ไกรเลิศ และคณะ (2547) ได้จดั ทำโครงกำรศึกษำ
สถำนภำพของกำรใช้โ รงเรือ นส ำหรับ ผลิต พืช สวน
ในสภำพควบคุ ม เพื่อกำรค้ำ ในประเทศไทย พบว่ ำ
โครงสร้ำงส่วนใหญ่ทงั ้ เสำและโครงทำจำกปูนและเหล็ก
ขณะทีบ่ ำงส่วนเริม่ ด้วยโครงไม้ไผ่ หลังคำโรงเรือนมุง
ด้วยพลำสติกที่ Anti-UV เป็ น ส่ว นมำก โครงสร้ำ งที่
เสีย หำยบ่ อยที่สุด คือ หลังคำซึ่งเกิด จำกลมพัด แรง
จีรศักดิ ์ (2538) อ้ำงโดย มงคล และนุ จรี (2541) พบว่ำ
กำรปลูกผักกำงมุง้ เหมำะสำหรับพื้นทีท่ ม่ี กี ำรปลูกผัก
หลำยรุ่นและปลูกต่อเนื่องกันตลอดปี สำมำรถป้องกัน
ศัตรูพชื ได้มำกกว่ำร้อยละ 70
ในกำรศึกษำของชำตรี และคณะ (2548) ได้
จัดทำโครงกำรพัฒนำกำรผลิตผักคุณภำพและถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรปลูกผักปลอดสำรพิษในโรงตำข่ำยกัน
แมลง พบว่ำ กำรนำเทคโนโลยีมำใช้ปรับปรุงระบบกำร
ผลิตจะทำให้ต้นทุนกำรผลิตในระยะแรกสูงขึ้น แต่ใน
ระยะยำว พบว่ำ ต้นทุนกำรผลิตลดลงตำมลำดับ ใน
ขณะทีป่ ริมำณและคุณภำพผลผลิตสูงขึน้ เช่นเดียวกับ
ชลำกร (2546) ได้ศึกษำกำรผลิตและกำรตลำดผัก
ปลอดภัยจังหวัดขอนแก่น พบว่ำ ต้นทุนกำรผลิตผัก
ปลอดภัยนอกมุง้ ตำข่ำย สูงกว่ำต้นทุนของกำรผลิตผัก
ปลอดภัยในมุง้ ตำข่ำย ผักทีค่ วรทำกำรผลิตในมุง้ ตำข่ำย
ได้แก่ คะน้ำ และกวำงตุง้ เนื่องจำกมุง้ ตำข่ำยจะทำให้
ผักมีสสี ด หวำนกรอบ น่ ำ รับ ประทำนมำกกว่ำ และ
เรขำ (2543) ได้ศกึ ษำกำรยอมรับเทคโนโลยีกำรปลูก
ผักกำงมุ้งของเกษตรกรในจังหวัด กำญจนบุ ร ี พบว่ ำ
เกษตรกรส่ ว นใหญ่ ตัด สิน ใจปลู ก ผัก กำงมุ้ง เพรำะ
คำนึ ง ถึงสุ ข ภำพและควำมปลอดภัย ของตนเองและ
สมำชิกในครอบครัว และจะปลูกผักกำงมุง้ ต่อไป แต่ยงั
ไม่แน่ใจทีจ่ ะซือ้ มุง้ ตำข่ำยมำใช้เอง

จำกกำรศึก ษำงำนวิ จ ัย ที่เ กี่ย วข้อ งข้ำ งต้ น
พบว่ำ ยังไม่มกี ำรศึกษำในเรือ่ งกลยุทธ์กำรจัดกำรผลิต
ผักกำงมุง้ แต่อย่ำงใด กำรศึกษำในครัง้ นี้จงึ เลือกศึกษำ
กลยุทธ์กำรจัดกำรผลิตผักกำงมุ้ง เพื่อให้เกษตรกรมี
แนวทำงในกำรวำงแผนกำรผลิตผักกำงมุง้ ให้ได้อย่ำง
ต่อเนื่อง มีประสิทธิภำพ สำมำรถป้องกันกำรสะสมโรค
และแมลง ทำให้เกษตรกรเกิดควำมมันใจ
่ กล้ำ ลงทุน
สร้ำงมุง้ เพิม่ สำมำรถขยำยพืน้ ทีป่ ลูก ขยำยตลำด เพิม่
รำยได้ และมีสขุ ภำพแข็งแรง เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์
ของสำนักงำนกำรปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชำกรในกำรศึกษำครัง้ นี้ คือ เกษตรกร
บ้ำ นสะอำดสมศรี ต ำบลภู ป อ อ ำเภอเมือ ง จัง หวัด
กำฬสินธุ์ ทีเ่ ข้ำรับกำรฝึ กอบรมเทคนิคกำรทำโรงเรือน
กำงมุ้ง และเป็ น สมำชิกกลุ่ม ปลูกผักกำงมุ้ง จำนวน
31 คน โดยเลือ กกลุ่ ม ตัว อย่ ำ งแบบเฉพำะเจำะจง
(Purposive selection) คือ สมำชิก กลุ่ ม ที่ย งั คงทำ
กิจกรรมปลูกผักกำงมุง้ จำนวน 9 คน รวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถำมแบบปลำยเปิ ดและปลำยปิ ด และ
วิเครำะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนำในด้ำนเศรษฐกิจและสังคม
โดยใช้ SWOT เป็ นเครื่องมือในกำรวิเครำะห์ศกั ยภำพ
ของกลุ่ม ตลอดจนปญั หำอุปสรรคจำกกำรดำเนินงำน
โดยมีสภำพแวดล้อมด้ำนสังคมและเศรษฐกิจ เช่น เพศ
อำยุ รำยได้ ระดับ กำรศึกษำ และประสบกำรณ์ กำร
ปลูกผัก เป็ น ตัว แปรอิส ระ ส่ว นตัว แปรตำม คือ 1)
สภำพป ญั หำกำรจัด กำรผลิต 2) สภำพป ญั หำกำร
จัด กำรตลำด จำกนัน้ ทำกำรวิเ ครำะห์ SWOT กลุ่ม
ปลูกผักกำงมุ้ง แล้ว จัด ทำข้อเสนอแนะแนวทำงกำร
สร้ำ งกลุ่ ม ให้ เ ข้ม แข็ง ส่ ว นกำรวิเ ครำะห์ ข ้อ มู ล เชิง
ปริมำณ เป็ นกำรวิเครำะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของ
กำรผลิตผักกำงมุง้ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel
ในกำรวิเ ครำะห์ ข ้อ มูล เพื่อ ประกอบกำรอธิบ ำยผล
กำรศึกษำ
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ผลการวิ จยั และวิ จารณ์
่ม
ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
ส ำนั ก งำนกำรปฏิ รู ป ที่ ดิ น จั ง หวั ด กำฬสิ น ธุ์
ดำเนินกำรจัดสรรทีด่ นิ ให้เกษตรกรเข้ำทำประโยชน์ใน
ทีด่ ินเอกชน ซึ่งเป็ นที่ดนิ ทีจ่ ดั ซื้อด้วยเงินกองทุนกำร
ปฏิรูป ที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม จำนวน 31 คน คนละ
2 ไร่ 2 งำน ให้ได้รบั สิทธิในกำรเข้ำทำประโยชน์ และ
เช่ำ ซื้อ ที่ดิน ในระยะแรกเกษตรกรทัง้ หมดได้ม ีกำร
รวมกลุ่มจัดตัง้ วิสำหกิจชุมชนขึน้ โดยดำเนินกิจกรรม
เลีย้ งโคและปลูกผักปลอดสำรพิษเพื่อเพิม่ รำยได้ให้กบั
ครอบครัว และเมื่อปลำยปี พ.ศ. 2554 และต้นปี พ.ศ.
2555 สำนั ก งำนกำรปฏิ รู ป ที่ดิ น เพื่อ เกษตรกรรม
(ส.ป.ก.) ได้สนับสนุ นโรงเรือนกำงมุ้งจำนวน 4 หลัง
เพื่อเพิม่ สมรรถนะและประสิทธิภำพกำรใช้ทด่ี นิ ขนำด
เล็กในกำรปลูกผัก ในระยะแรกได้รบั ควำมร่วมมือจำก
เกษตรกรทุกคน แต่ปจั จุบนั ยังคงเหลือสมำชิกทีป่ ลูก
ผักกำงมุ้ง จ ำนวน 9 คน และปลูกผักเป็ น รำยบุ คคล
เนื่ องจำกกลุ่ ม ขำดองค์ควำมรู้ใ นกำรบริห ำรจัด กำร
องค์กร ขำดกำรวำงแผนกำรผลิตทีเ่ ป็ นระบบ และขำด
กำรวำงแผนกำรปฏิบตั งิ ำนทีเ่ หมำะสม
ดังนัน้ เพื่อให้เกษตรกรสำมำรถรวมกลุ่มใน
กำรปลูกผักกำงมุง้ ได้ และเกิดประโยชน์ สงู สุดต่อกลุ่ม
เกษตรกร ตลอดจนเกษตรกรในพื้น ที่ใ กล้เ คีย งที่ม ี
ควำมสนใจเรียนรูว้ ธิ กี ำรปลูกกำงมุง้ ให้เกิดองค์ควำมรู้
ในกำรผลิตผักปลอดภัย กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม
ภำยนอกและสภำพแวดล้อมภำยใน ของกลุ่มปลูกผัก
กำงมุง้ บ้ำนสะอำดสมศรีโดยใช้ SWOT เป็ นเครื่องมือ
จึงมีควำมจำเป็ นอย่ำงยิง่ เช่นเดียวกับสมำคมกำรค้ำ
เกษตรอินทรียข์ องสหรัฐ (Organic Trade Association:
OTA) ทีไ่ ด้ใช้ SWOT เป็ นเครือ่ งมือช่วยในกำรวำงแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำธุรกิจเกษตรอินทรียใ์ นประเทศ
ซึง่ ช่วยให้รจู้ ุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค ทำให้
เข้ำใจสภำพกำรณ์และแนวโน้มธุรกิจ เกษตรอินทรีย์ได้
ดียงิ่ ขึน้ (สมำคมกำรค้ำเกษตรอินทรียข์ องสหรัฐ, มปป)
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โดยมีก ำรวิเ ครำะห์องค์กรของกลุ่ ม ปลูกผัก
กำงมุง้ บ้ำนสะอำดสมศรี ดังนี้
จุดแข็ง (Strength: S)
1. เกษตรกรมีทกั ษะกำรปลูกผักปลอดสำรพิษ
ก่อนปลูกผักกำงมุง้ เฉลีย่ 4.44 ปี ต่อคน
2. มุง้ สำมำรถป้องกันแมลงได้ดจี ริง
3. สำมำรถปลูกผักในมุง้ ได้ตลอดทัง้ ปี
4. มุง้ คือ ภำพลักษณ์ ของควำมปลอดภัยที่
ชัดเจน
5. ผักกำงมุง้ มีรำคำสูง ทำให้เกษตรกรมีรำยได้ดี
6. เกษตรกรมีควำมสุขในกำรปลูกผักและมี
สุขภำพแข็งแรง
จุดอ่อน (Weakness: W)
1. เกษตรกรไม่มคี วำมรูเ้ รื่องกำรบริหำรจัดกำร
องค์กร
2. เกษตรกรทัง้ มำจำกหลำยหมู่บ้ำน จึงขำด
ควำมคุน้ เคยและเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
3. เกษตรกรไม่ใส่ใจรำยละเอียดในกำรปลูก
ผักกำงมุง้
4. เกษตรกรไม่ สำมำรถวำงแผนกำรผลิตให้
เหมำะสมได้
5. กำรไม่ปลูกผักในลักษณะกลุ่ม เป็ นอุปสรรค
ในกำรได้รบั กำรสนับสนุ น จำกหน่ ว ยงำนภำครัฐและ
กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรูใ้ ห้เกษตรกรทีส่ นใจได้
6. ปริมำณวัวทีเ่ กษตรกรเลี้ยงในหมู่บำ้ นมีน้อย
ทำให้ตอ้ งหำแหล่งจำหน่ ำยปุ๋ยคอกจำกนอกหมู่บำ้ นซึง่ มี
รำคำแพง
โอกาส (Opportunity: O)
1. ผักกำงมุง้ เป็ นทีต่ อ้ งกำรของตลำด
2. ได้รบั กำรสนับสนุนมุง้ ฟรีจำก ส.ป.ก.
3. สถำนที่ป ลู ก ผัก กำงมุ้ ง อยู่ ใ กล้ ตัว เมือ ง
กำฬสินธุ์
4. มีพ่อค้ำรวบรวมผักปลอดสำรพิษที่อยู่ใกล้
หมูบ่ ำ้ น
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5. หน่ ว ยงำนภำครัฐ ให้ ก ำรสนั บ สนุ น องค์
ควำมรู้
6. หน่ วยงำนภำครัฐให้ควำมช่วยเหลือเรื่อง
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ ฐำน
7. ส.ป.ก.จังหวัดกำฬสิน ธุ์ส นับ สนุ นสินเชื่อ
ดอกเบีย้ ต่ำ
8. สำนักงำนปศุสตั ว์จงั หวัดกำฬสินธุ์ สนับสนุน
โคเนื้อ เพือ่ ผลิตปุ๋ยคอกสำหรับใช้ปลูกผัก
อุปสรรค (Threat: T)
1. มุง้ มีน้อยเมือ่ เทียบกับจำนวนเกษตรกร
2. ผักทีผ่ ลิตได้ไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร
ของตลำด
3. ส.ป.ก. ไม่ได้ให้องค์ควำมรู้เรื่องกำรปลูก
ผักกำงมุ้งแก่เกษตรกรอย่ำงละเอียด จึงพบปญั หำใน
กำรผลิต
4. หน่ ว ยงำนที่เ กี่ย วข้อง ขำดกำรดู แ ลกำร
บริหำรจัดกำรกลุ่มอย่ำงใกล้ชดิ และต่อเนื่องทำให้กลุ่ม
ขำดควำมเข้มแข็งและไม่สำมำรถดำรงควำมเป็ นกลุ่ม
ไว้ได้
กำรวิเครำะห์ SWOT จะช่วยให้ผู้บ ริหำรได้
ทรำบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและอุปสรรคขององค์กร
ก่อนนำไปใช้ในกำรกำหนดกลยุทธ์ ซึง่ นิยมทำกันอย่ำง
แพร่หลำยในรูปของ TOWS Matrix (Fred, D. (1999)
อ้ำงโดย พักตร์ผจง และพสุ (2542)) ดังนี้
จุดแข็งขององค์กร (S)
โอกำสขององค์กร (O)
- ใช้ประโยชน์จำกโอกำสโดยอำศัยจุดแข็งของ
องค์กร ( SO)

ข้อจำกัดขององค์กร (T)
- อำศัยจุดแข็งเพือ่ หลีกเลีย่ งอุปสรรค (ST)
จุดอ่อนขององค์กร(W)
โอกำสขององค์กร (O)
- ใช้โอกำสลบล้ำงจุดอ่อนขององค์กร (WO)
ข้อจำกัดขององค์กร (T)
- ลดจุดอ่อนและหลีกเลีย่ งข้อจำกัด (WT)
การจัดการการผลิ ต
ในกำรศึกษำกลยุทธ์กำรจัดกำรผลิตผักกำงมุ้ง
ของกลุ่มเกษตรกรบ้ำนสะอำดสมศรี พบว่ำ เดิมกลุ่ม
มีสมำชิกทัง้ หมด 31 คน จัดตัง้ กลุ่มโดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อเพิม่ องค์ควำมรู้ในกำรปลูกผักปลอดสำรพิษและ
กำรรวมกลุ่มผลิต ส่วนสมำชิกที่ยงั คงปลูกผักกำงมุ้ง
ทัง้ 9 คน ก็ไม่ม ปี ระสบกำรณ์ ใ นกำรปลูกผักกำงมุ้ง
มำก่อนและไม่ได้รบั กำรฝึกอบรมเรื่องกำรปลูกผักกำงมุง้
อย่ำ งจริงจัง ผักที่นิ ย มปลูกในมุ้ง ได้แ ก่ ผักกวำงตุ้ง
ผักคะน้ำ ผักชี และผักชีลำว เหตุผลทีเ่ กษตรกรยังคง
ปลูกผักกำงมุง้ เพรำะเกษตรกรและผูบ้ ริโภคปลอดภัย
รสชำติ อร่อย รำคำดี ต้นทุนต่ำ ประหยัดน้ ำ ประหยัด
เวลำ และเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีระดับควำม
พึงพอใจมำกทีส่ ุด (Table 1) แต่เกษตรกรทุกรำยยัง
ไม่กล้ำลงทุนสร้ำงมุ้งเพิม่ เนื่องจำกรำคำสูง ถึงแม้ว่ำ
ปริมำณมุง้ มีไม่เพียงพอเป็ นปญั หำในระดับมำกก็ตำม
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Table 1 Level of advantages for vegetable in nylon-net house
Items
Safety consumable vegetable
Safety for farmers and consumers
Friendly environment
More delicious
Better selling price
Higher demand in market
Higher yield per area
Good house preventing insects
Reducing the chemical cost
Period shorten in management
Water saving

Mean ( X )
4.89
4.89
4.89
4.89
4.78
5.00
5.00
5.00
5.00
4.78
5.00

ต้นทุนและผลตอบแทน
ต้น ทุ น ทัง้ หมดต่ อ กิโ ลกรัม ตำมประเภทผัก
พบว่ำ ผักกวำงตุง้ 22.28 บำท ผักคะน้ำ 25.69 บำท
ผัก ชี 26.29 บำท และผัก ชีล ำว 26.93 บำท รำคำ
จ ำหน่ ำ ยเฉลี่ ย ต่ อ กิ โ ลกรัม ของผัก ทัง้ 4 ชนิ ด คื อ
ผักกวำงตุ้งและผักคะน้ ำ 40 บำท ผักชี 39 บำท และ
ผักชีลำว 30 บำท เกษตรกรสำมำรถปลูกผักได้ 5 รุ่น
ต่อปี ทำให้มกี ำไรสุทธิต่อมุง้ ต่อปี (พืน้ ทีป่ ลูก 66 ตร.ม.
ต่อมุง้ ) ดังนี้ ผักกวำงตุง้ กำไรสุทธิ 10,632 บำท ผักคะน้ำ
8,592 บำท ผักชี 5,719 บำท และผักชีลำว 13,81.5 บำท
(Table 2) ซึง่ แสดงให้เห็นว่ำ เกษตรกรควรเลือกผลิต
ผัก กวำงตุ้ง เป็ น หลัก เนื่ อ งจำกมีก ำไรสุ ท ธิ เ ฉลี่ย ต่ อ
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S.D.
0.33
0.33
0.33
0.33
0.44
0*
0*
0*
0*
0.67
0*

Level of advantage
very advantage
very advantage
very advantage
very advantage
very advantage
very advantage
very advantage
very advantage
very advantage
very advantage
very advantage

กิโลกรัมสูงสุด รองลงมำ คือ ผักคะน้ ำ และผักชี ส่วน
ผักชีลำวไม่ควรปลูกตลอดปี ควรเลือกปลูกเฉพำะใน
ฤดูท่จี ำหน่ ำ ยได้รำคำดี เนื่องจำกกำไรสุทธิเฉลี่ยต่ อ
กิโ ลกรัม ต่อปี ต่ำ มำก และจำกกำรวิเ ครำะห์ SWOT
จะเห็นได้ว่ำทักษะในกำรปลูกผักปลอดสำรพิษก่อนเข้ำ
ร่ว มโครงกำรปลู กผักกำงมุ้งของเกษตรกร บวกกับ
ควำมสำมำรถในกำรป้องกันแมลงของมุง้ และกำรปลูก
ผักในมุ้ง ที่สำมำรถทำได้ตลอดทัง้ ปี จะสำมำรถนำมำ
ปรับ ใช้ ใ นกำรวำงแผนกำรผลิ ต ผัก แต่ ล ะชนิ ด ให้
สอดคล้อ งกับ ควำมต้ อ งกำรของตลำด ซึ่ง จะท ำให้
เกษตรกรจำหน่ ำยผักได้รำคำสูง ใช้มุง้ ได้อย่ำงคุม้ ค่ำ
คืนทุนได้เร็ว

From; Interview and Calculation
Comment* area = 22 square meter and 3 area in 1 net
(1) Opportunity cost from interest rate 0.75%
(2) In 1 year Ban Sa-at Som Sri farmers group can grown 5 periods.

14.32

12.71

26.29

17.72

25.69

477.2

788.6

311.41 311.41

Net profit per kilogram (Baht)

11.75

3.47

22.28

311.41 311.41

5.24

27
68

367

Total cost per kilogram (Baht)

11.75

100
68

531

86.75 804.64 891.39 179.75 847.65 1027.4 106.75 681.88
40
40
30
40
40
39

311.41 311.41

4.23

Total

Coriander
Cash Non
Total
cash

179.75 536.24 715.99 106.75 370.47

Cash

Kale
Non
cash

Total cost
Average yield (kilogram)
Prices per kilogram (Baht)

2. Fixed Cost

11.75

7
68

489

1. Variable Cost

1.1 Wage
1.2 Seed
1.3 Fertilizer/Bio-fertilizer
1.4 Opportunity cost
1.5 Marketing cost

86.75 493.23

Listing
580

Choi Sum
Cash Non
Total
cash

Table2 Cost and return for Choi sum, Kale, Coriander, and Dill per area* per crop

3.07

26.93

496.4

Total

807.8

311.41 311.41

3.61

99.75 708.02
30
30

11.75

20
68

393

99.75 396.61

Cash

Dill
Non
cash

Unit : Baht
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การจัดการการตลาด
แหล่ ง รับ ซื้ อ ผัก ที่ ส ำคัญ คื อ ศู น ย์ ชุ ม ช นพึ่ ง
ตนเองบ้ำนโนนสะอำด หมู่ท่ี 5 ตำบลไผ่ อำเภอเมือง
จังหวัดกำฬสินธุ์ ซึง่ รับซื้อผักจำกเกษตรกรในปริมำณ
ร้อยละ 80 ของผักทัง้ หมด และร้อยละ 20 ขำยทีแ่ ปลง
ให้กบั ผูบ้ ริโภคทีม่ ำติดต่อขอซื้อ โดยตรง แต่ผกั ทีผ่ ลิต

ได้ยงั ไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของตลำด และรำคำ
ยังไม่สูงเท่ำ ที่ควรทัง้ ที่เ ป็ น ผักปลอดภัย จำกสำรพิษ
ซึ่ง มีส ำเหตุ จ ำกเกษตรกรผลิต และจ ำหน่ ำ ยผัก เป็ น
รำยบุคคล ทำให้ไม่มคี วำมสำมำรถในกำรต่อรองรำคำ
(Figure 1)

vegetable in nylon-net house

a self-reliance community centre = 80%

direct consumers = 20%

Figure 1 Marketing channel of vegetable in nylon-net house
ปัญหาและอุปสรรค
ปญั หำหลักในกำรปลูกผักกำงมุง้ ของเกษตรกร
คือ สมำชิกร้อยละ 88.88 จบกำรศึกษำระดับประถม
ศึก ษำปี ท่ี 4 ทำให้ข ำดองค์ค วำมรู้เ รื่อ งกำรบริห ำร
จัดกำรองค์กร ขำดองค์ควำมรูใ้ นด้ำนกำรจัดกำรผลิต
ผักกำงมุ้ง ไม่ว่ ำ จะเป็ น กำรเลือกพัน ธุ์ผกั กำรปล่ อย
ให้มนี ้ ำ ขังในมุ้ง กำรจัดกำรพื้นที่ร อบนอกมุ้ง ซึ่งเป็ น
แหล่งทีอ่ ยูอ่ ำศัยของแมลงศัตรูผกั ปริมำณวัวทีเ่ ลี้ยงใน
หมูบ่ ำ้ นมีน้อย ทำให้ตอ้ งหำแหล่งจำหน่ ำยปุ๋ยคอกจำก
นอกหมูบ่ ำ้ น ซึง่ มีรำคำแพงทำให้ตน้ ทุนกำรผลิตสูงขึน้
เกษตรกรขำดควำมเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ปลูกผัก
ในลักษณะกลุ่ม เป็ นอุปสรรค์ในกำรได้รบั กำรสนับสนุน
จำกหน่ ว ยงำนภำครัฐในด้ำนต่ำงๆ นอกจำกนี้ กลุ่ ม
เกษตรกรยังไม่ได้รบั กำรอบรมเรื่องกำรปลูกผักกำงมุง้
อย่ำ งจริงจัง หน่ ว ยงำนที่เ กี่ยวข้องขำดกำรดูแ ลกำร
บริหำรจัดกำรกลุ่มอย่ำงใกล้ชดิ และต่อเนื่อง จึงทำให้
กลุ่มซึ่งไม่มคี วำมเข้มแข็งไม่สำมำรถดำรงควำมเป็ น
กลุ่มไว้ได้ กำรใช้ประโยชน์ มุ้งจึงไม่เป็ นระบบและไม่
คุม้ ค่ำเท่ำทีค่ วร กำรปลูกผักกำงมุง้ ในพื้นทีด่ งั กล่ำวจึง
ไม่สำมำรถเป็ นแหล่งเรียนรูใ้ ห้กบั สมำชิกในกลุ่ม และ
เกษตรกรในพืน้ ทีไ่ ด้
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จำกป ญั หำดัง กล่ ำ วข้ำ งต้น ซึ่ง ได้จ ำกกำร
วิเ ครำะห์ SWOT ได้ม ีก ำรนำผลกำรวิเ ครำะห์ร่ ว ม
ปรึกษำหำรือกับกลุ่มเกษตรกร และสำมำรถกำหนด
แผนกลยุทธ์ในกำรจัดกำรกำรผลิตผักกำงมุ้ง ภำยใต้
กำรดูแลของสำนักงำนกำรปฏิรปู ทีด่ นิ จังหวัดกำฬสินธุ์
ดังนี้
แผนกลยุทธ์ดำ้ นกำรพัฒนำองค์กรเป็ นกลยุทธ์
กำรพัฒนำองค์กรโดยกำรนำเอำจุดแข็งและโอกำสที่
หน่ ว ยงำนภำครัฐ ให้กำรสนั บ สนุ น โรงเรือนฟรี และ
พร้ อ มที่ จ ะสนั บ สนุ น องค์ ค วำมรู้ ด้ ำ นต่ ำ งๆ ให้ แ ก่
เกษตรกร โดยกำรจัด ทำโครงกำรฝึ ก อบรมหลักสูต ร
“กำรบริห ำรจัด กำรองค์ก รและกำรเป็ น ผู้นำ” เป็ น
โครงกำรที่มผี ลมำจำกกลยุทธ์ด้ำนกำรพัฒนำองค์กร
จัดทำขึน้ เพือ่ พัฒนำศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
และควำมเป็ น ผู้น ำของสมำชิกกลุ่ ม โดยเน้ น ให้องค์
ควำมรู้ใ นเรื่องควำมหมำยและควำมส ำคัญของกำร
รวมกลุ่ ม หน้ ำ ที่ข องกรรมกำรบริห ำรองค์ ก รแต่ ล ะ
ตำแหน่ ง และหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของสมำชิก
กลุ่ม กำรเคำรพซึ่งกันและกัน กำรฝึ กให้แสดงควำม
คิดเห็นและกำรยอมรับควำมคิดเห็นของสมำชิกในกลุ่ม
กำรให้ค วำมร่ ว มมือ ในกำรปฏิบ ัติง ำนในทุ ก ๆ ด้ำ น

Journal of Agr. Research & Extension 31(1): 51-61
ตลอดจนรู้จ ัก กำรเสีย สละประโยชน์ ส่ ว นน้ อ ยเพื่อ
ประโยชน์ส่วนใหญ่ เพื่อให้กลุ่มมีควำมเข้มแข็ง สมำชิก
ทุกคนมีลกั ษณะของกำรเป็ นผูน้ ำ และสำมำรถถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้ให้กบั ผูท้ ม่ี คี วำมสนใจในเรื่องกำรปลูกผัก
กำงมุง้ ได้อย่ำงเต็มใจ
แผนกลยุทธ์กำรพัฒ นำกำรผลิต เป็ น กำรใช้
จุดแข็งและโอกำสในกำรแก้ไขจุดอ่อนโดยกำรกำหนด
โครงกำรฝึ กอบรมหลักสูตร “แผนกำรผลิตผักกำงมุ้ง
ภำยใต้กำรดำเนินงำนรูปแบบกลุ่ม ” เป็ นโครงกำรที่ม ี
ผลมำจำกกลยุทธ์ด้ำ นกำรพัฒนำกำรผลิต จัดทำขึ้น
เพื่ อ พัฒ นำประสิท ธิภ ำพกำรใช้ โ รงเรือ นให้เ กิด
ประโยชน์ สูงสุด โดยเน้ นบริหำรจัดกำรโรงเรือนทัง้ 4
หลัง อย่ำงเป็ นระบบ วำงแผนกำรปลูกผักไม่ให้ซ้ำชนิด
กันในแต่ละโรงเรือนแต่ละรอบกำรผลิต ตลอดจนกำร
คัด เลือกพัน ธุ์ผกั ที่เ หมำะสมกับ กำรปลูกในโรงเรือน
แต่ละฤดูกำล และตำมควำมต้องกำรของตลำด พัฒนำ
กำรปลูกผักปลอดสำรพิษให้ได้มำตรฐำน GAP และ
มำตรฐำน Organic Thailand เพือ่ สร้ำงควำมเชือ่ มันให้
่
ผูบ้ ริโภคและสร้ำงมูลค่ำเพิม่ ให้กบั ผักกำงมุง้ ของกลุ่ม
กำรดูแ ลควำมสะอำดในโรงเรือ นเพื่อ ไม่ ใ ห้เ กิด กำร
สะสมโรค/แมลง กำรบริหำรจัดกำรเวลำในกำรปลูก
และดู แ ลรัก ษำผัก ของสมำชิก อย่ ำ งมีป ระสิท ธิภ ำพ
กำรศึกษำดูงำนกำรปลูกผักกำงมุง้ ของสมำชิก กลุ่มทัง้
9 คน ณ นิ ค มกำรเกษตรต ำบลคลองนครเนื่ อ งเขต
อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรำ เพื่อให้กลุ่มได้เรียนรู้
เทคนิคในกำรปลูกผักกำงมุง้ ตลอดจนกำรดูแลรักษำ
โรงเรือนให้ใ ช้ประโยชน์ ได้อย่ำงมีป ระสิทธิภ ำพและ
ใช้ได้นำนเพือ่ ให้เกิดควำมคุม้ ค่ำต่อกำรลงทุนมำกทีส่ ดุ
แผนกลยุทธ์กำรตลำดต้องมีกำรขยำยตลำด
ผักกำงมุ้ง เพื่อป้องกันกำรผูกขำดด้ำนรำคำ โดยกำร
เพิม่ ช่องทำงกำรจำหน่ำยผักให้มำกขึน้ มีกำรสร้ำงตรำ
สิน ค้ ำ ของกลุ่ ม ตลอดจนขอรับ กำรตรวจประเมิน
เพือ่ ให้ได้ใบรับรองมำตรฐำนกำรผลิตทำงกำรเกษตรที่
ดีและเหมำะสม (GAP)

แผนกลยุ ท ธ์ ก ำรพัฒ นำด้ำ นกำรเงิน มีค วำม
จำเป็ นและสำคัญอย่ำงยิง่ ต่อกำรพัฒนำองค์กร เพื่อให้
กลุ่มเข้ำใจและเห็นควำมสำคัญของกำรบริหำรทุน โดย
กำรกำหนดโครงกำรฝึ กอบรม หลักสูตร “กำรบริหำร
จัด กำรทุ น และกำรจัด ทำบัญ ชีฟ ำร์ม ” เป็ น โครงกำร
สำคัญที่จะมองข้ำมไม่ได้ คือ กำรบริหำรจัดกำรด้ำน
กำรเงิน เพรำะกลุ่มต้องมีกำรระดมทุน กำรหำทุน กำร
ใช้จ่ ำ ยเงิน ทุ น กำรจัด เก็บ เงิน ทุ น และกำรแบ่ ง ป นั
ผลประโยชน์ ตลอดจนกำรจัดทำบัญชีเพื่อให้รสู้ ถำนะ
ทำงกำรเงิน ของกลุ่ ม และเป็ นหลัก ฐำนแสดงกำร
หมุนเวียนของทุน ทำให้รตู้ น้ ทุน ผลตอบแทนของกำร
ผลิตผักแต่ล ะชนิ ด ต่อ รุ่น ต่อ แปลง หรือ ต่อ กิโ ลกรัม
ซึ่ง สำมำรถใช้ป ระกอบกำรตัด สิน ใจในกำรผลิต รุ่ น
ต่อไปได้ หำกกรรมกำรบริหำรกลุ่ มและสมำชิกกลุ่ ม
ั หำอุ ป สรรคในกำร
ไม่ ม ีค วำมเข้ำ ใจ ก็จ ะเป็ น ป ญ
ดำเนินงำน โครงกำรบริหำรจัดกำรทุนและกำรจัดทำ
บัญชีฟำร์มจึงมีควำมจำเป็ นอย่ำงยิง่

สรุปผลการวิ จยั และข้อเสนอแนะ
ปจั จุบ ัน สมำชิกกลุ่ม ที่ยงั คงปลูกผักกำงมุ้งมี
จำนวน 9 คน และเป็ นกำรปลูกรำยบุคคลไม่ได้มกี ำร
รวมกลุ่มผลิต เนื่องจำกกลุ่มขำดองค์ควำมรูด้ ้ำนกำร
บริหำรจัดกำรองค์กร และขำดองค์ควำมรูด้ ำ้ นกำรผลิต
ผักกำงมุง้ อย่ำงเหมำะสมทำให้ผลผลิตทีไ่ ด้รบั ต่อปี ต่ ำ
และผลประโยชน์เป็ นของรำยบุคคล และยังไม่สำมำรถ
เป็ นแหล่งเรียนรูใ้ ห้กลุ่มและเกษตรกรผูท้ ส่ี นใจได้ หำก
จะให้ก ำรใช้มุ้ง เกิด ประสิท ธิภ ำพสูง สุ ด ต้อ งดำเนิ น
กลยุทธ์กำรพัฒนำองค์กรและกลยุทธ์กำรพัฒนำกำร
ผลิตไปพร้อมๆ กัน เพรำะเกษตรกรทัง้ หมดมีทกั ษะใน
กำรปลู ก ผัก สำมำรถปลู ก ผัก ได้เ ป็ น อย่ ำ งดี หำกได้
เรียนรู้กำรเลือกพันธุ์ผกั ที่เหมำะสมและวำงแผนกำร
ปลู ก ผัก ได้ ส อดคล้ อ งกับ ควำมต้ อ งกำรของตลำด
รวมทัง้ กำรดูแลรักษำควำมสะอำดแปลงผักภำยในมุง้
และบริเวณนอกมุง้ อย่ำงถูกวิธี จะช่วยทำให้กำรผลิตผัก
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มีประสิทธิภำพมำกขึน้ มีกำรวำงแผนกำรดูแลแปลงผัก
ให้ส มำชิกทุกคนอย่ำงเป็ นระบบและเท่ำเทีย มกันใน
รูป แบบกลุ่ ม จะสำมำรถลดเวลำในกำรปลูกผักของ
เกษตรกรแต่ละรำยได้ ทำให้เกษตรกรมีเวลำในกำรทำ
กิจกรรมอื่นได้อย่ำงเต็มที่ กลยุทธ์กำรพัฒนำองค์กร
และกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรผลิตจึงจำเป็ นต้องทำควบคู่
กันเป็ นอันดับแรก จำกนัน้ จึงพัฒนำควำมสำมำรถด้ำน
กำรเงินขององค์กรให้เกิดควำมเข้มแข็ง
ในส่ว นของภำครัฐ หลังจำกมีกำรสนับสนุ น
โรงเรือนให้กบั กลุ่มเกษตรกร ควรคอยเป็ นพี่เลี้ยงให้
อย่ำงใกล้ชดิ จนกลุ่มมีควำมเข้ำใจในระบบกำรบริหำร
จัดกำรกลุ่มและระบบกำรผลิตผักกำงมุง้ ทีถ่ ูกวิธี เพื่อ
สร้ำงควำมเข้มแข็งกำรบริหำรจัดกำรเองได้ และมีกำร
ประชำสัม พัน ธ์ผ ัก กำงมุ้ง ของกลุ่ ม เพื่อ เพิ่ม รำคำต่ อ
กิโ ลกรัม ในกำรจ ำหน่ ำ ยผัก แต่ ล ะชนิ ด ซึ่ง จะท ำให้
เกษตรกรมีรำยได้เพิม่ ขึน้

กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุภำภรณ์
พวงชมภู รองศำสตรำจำรย์อมั พน ห่อนำค และดร.หฤษฎ์
อินทะกนก ทีไ่ ด้กรุณำให้คำแนะนำและเป็ นทีป่ รึกษำใน
กำรทำวิจ ัยครัง้ นี้ และขอขอบคุณสำนักงำนกำรปฏิรูป
ทีด่ นิ จังหวัดกำฬสินธุ์ ตลอดจนเกษตรกรกลุ่มปลูกผัก
กำงมุง้ บ้ำนสะอำดสมศรี ตำบลภูปอ อำเภอเมือง จังหวัด
กำฬสินธุ์ ทีใ่ ห้ควำมช่วยเหลือในกำรให้ขอ้ มูลเป็ นอย่ำงดี

60

เอกสารอ้างอิ ง
ไกรเลิศ ทวีกลุ ปรำโมทย์ สฤษดิ ์นิรนั ดร์
สุชรี ำ เตชะวงค์เสถียร สำวิตร มีจยุ้
ศักดิ ์ดำ จงแก้ววัฒนำ ถำวร อ่อนประไพ
บุญมี ศิร ิ จินตนำ เอีย่ มละออ
ธรรมศักดิ ์ ทองเกตุ และพูนทรัพย์ สืบมำ.
2547. โครงการศึกษาสถานภาพของการ
ใช้โรงเรือนสาหรับผลิ ตพืชสวนในสภาพ
ควบคุมเพื่อการค้าในประเทศไทย. 75 น.
ใน รำยงำนผลกำรวิจยั . กรุงเทพฯ: สำนักงำน
สนับสนุนกองทุนกำรวิจยั .
จีรศักดิ ์ ศรชัย. 2538. ปลูกผักปลอดสารพิ ษเพื่อ
สุขภาพ. อ้ำงโดย มงคล ดอนขวำ และนุจรี
ดอนขวำ. 2541. ใน การศึกษาการ
อนุรกั ษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม:
กรณี ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจาก
การปลูกผักปลอดสารเคมี. 71 น.
ใน รำยงำนผลกำรวิจยั . ขอนแก่น:
มหำวิทยำลัยขอนแก่น.
ชลำกร วรรณเกษม. 2546. การผลิ ตและการตลาด
ผักปลอดภัย จังหวัดขอนแก่น.
วิทยำนิพนธ์ปริญญำโท. มหำวิทยำลัย
ขอนแก่น. 122 น.
ชำตรี สิทธิกลุ ชูชำติ สันธทรัพย์ อุษณีย์ ฉัตรตระกูล
และอัญชัญ ชมพูพวง. 2548. โครงการ
พัฒนาการผลิ ตผักคุณภาพและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการปลูกผักปลอดสารพิ ษในโรง
ตาข่ายกันแมลง: ชุดโครงการพืชผักเพื่อ
สุขภาพ. 81 น. ใน รำยงำนผลกำรวิจยั .
กรุงเทพฯ: สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจยั .
เรขำ ศิรเิ ลิศวิมล. 2543. การยอมรับเทคโนโลยี
การปลูกผักกางมุ้งของเกษตรกรใน
จังหวัดกาญจนบุรี. วิทยำนิพนธ์ปริญญำโท.
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์. 147 น.

Journal of Agr. Research & Extension 31(1): 51-61
ศุภกิจ นฤมิตร. 2554. โครงการฝึ กอบรมเทคนิ ค
การจัดทาโรงเรือนกางมุ้งและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิ ตพืชผักเชิ ง
ระบบ. กำฬสินธุ:์ สำนักงำนกำรปฏิรปู ทีด่ นิ
จังหวัดกำฬสินธุ.์ 4 น.
สมำคมกำรค้ำเกษตรอินทรียข์ องสหรัฐ. มปป.
SWOT เกษตรอิ นทรียส์ หรัฐอเมริ กา.
[ระบบออนไลน์]. แหล่งทีม่ ำ http://www.
oain.net/index.php/2011-10-19-14-1751/106-swot-เกษตรอินทรียส์ หรัฐอเมริกำ
(20 พฤษภำคม 2556).

Fred, D. 1999. Strategic Management. อ้ำงโดย
พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ และพสุ เดชะรินทร์.
2542. การจัดการเชิ งกลยุทธ์และนโยบาย
ธุรกิ จ. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. 348 น.

59
61

วารสารวิจยั และส่งเสริมวิชาการเกษตร 31(1): 62-70

การจัดการปัจจัยการผลิ ตของเกษตรกรภายใต้โครงการบัตรสิ นเชื่อเกษตรกร
อาเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
Agricultural Input Management of Farmers under the Farmer Credit Card Project
in Ban Fang District, Khonkaen Province
เวชยันต์ อบมาสุ่ย1* และสุภาภรณ์ พวงชมภู2
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Abstract
The study of agricultural input management of farmers under the farmer credit card project
authorized by the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives in the Ban Fang district, Khon Kaen
province, aimed to investigate the patterns of input management of farmers by farmer. The study also
investigated farmers’ satisfaction in farmer credit card service. This study used 261 randomized samples
from a total of 810 farmers who purchased agricultural input using a farmer credit card. The study found
that most farmers spent their personal budget on labor management, seeds, and herbicide, but they
purchased the fertilizers by farmer credit card and would repay their debt within 2-5 months although they
understood 47.12% of the details of the project. The satisfaction of the credit limit of the farmer’s credit
card project was the highest since they perceived that the credit limit was adequate for purchasing
necessary agricultural input. The satisfaction of the number of available business taking farmer credit cards
was high. According to the results, it was recommended that the bank acknowledge farmers of all details
and rights provided by the project in order to reach its efficient management.
Keywords: management, agricultural input, farmer credit
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บทคัดย่อ

คานา

การศึ ก ษาการจัด การป จั จั ย การผลิ ต ของ
เกษตรกรภายใต้ โ ครงการบั ต รสิ น เชื่ อ เกษตรกร
อาเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาลักษณะการจัดการปจั จัยการผลิตของเกษตรกร
ด้ว ยบัต รสิน เชื่อ เกษตรกร และความพึง พอใจของ
เกษตรกรที่ม ีต่อการให้บ ริการบัตรสิน เชื่อเกษตรกร
โดยรวบรวมข้อมูลจากการสุ่มเลือกตัวอย่าง ด้วยการ
อ้างอิงตารางของเครซีแ่ ละมอร์แกน จากกลุ่มเกษตรกร
ที่ใ ช้บ ัต รสินเชื่อเกษตรกรซื้อปจั จัย การผลิต จังหวัด
ขอนแก่ น จานวน 261 ราย จากทัง้ หมด 810 ราย
ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ทุนตนเอง
ในการจัดหาปจั จัยการผลิตด้านแรงงาน เมล็ดพันธุแ์ ละ
ยาปราบศัต รูพ ืช แต่ ใ ช้บ ัต รสิน เชื่อ เกษตรกรซื้อ ปุ๋ ย
จากสหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด และส่ว นใหญ่
คิดว่าจะชาระหนี้ภายใน 2-5 เดือน หลังจากซื้อสินค้า
แล้ ว แม้ ว่ า เกษตรกรเข้ า ใจรายละเอี ย ดและสิ ท ธิ
ประโยชน์ต่างๆ ของโครงการเพียงแค่ 47.1% แต่พบว่า
ด้า นวงเงิน สิน เชื่อ ที่ไ ด้ร ับ จากโครงการบัต รสิน เชื่อ
เกษตรกร มี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
เนื่องจากเกษตรกรเห็นว่า วงเงินทีไ่ ด้รบั เพียงพอต่อ
ความต้องการซื้อป จั จัย การผลิต และความพึงพอใจ
ด้านสถานทีใ่ ช้บตั รสินเชื่อเกษตรกรซื้อปจั จัยการผลิต
มีอยู่ในระดับมาก จากข้อมูลดังกล่าวธนาคารควรจัด
อบรมชี้แ จงรายละเอีย ดและสิท ธิ ป ระโยชน์ ต่ า งๆ
เกีย่ วกับโครงการให้เกษตรกรเข้าใจ เพื่อให้การบริหาร
จัดการภายใต้โครงการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการบัตรสิน เชื่อเกษตรกรเป็ นนโยบาย
ทีร่ ฐั บาลต้องการสนับสนุ น ให้เกษตรกรสามารถจัดหา
ปจั จัยการผลิตทางการเกษตร ที่มคี ุณภาพและราคา
ที่เป็ นธรรม เพื่อลดต้นทุนการผลิตและแบ่งเบาภาระ
ด้า นการเงิน ของเกษตรกร ทาให้เ กษตรกรสามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกรวดเร็วขึน้ ซึง่ ในระยะแรก
ได้ดาเนินการนาร่อง จัดทาบัตรสินเชื่อให้แก่เกษตรกร
ผูป้ ลูกข้าวเป็ นอันดับแรก เพื่อให้สามารถจัดหาปจั จัย
การผลิตที่จาเป็ น เช่น เมล็ด พัน ธุ์ข า้ ว ปุ๋ ย ยาปราบ
ศัตรูพชื และน้ ามันเชือ้ เพลิง ส่วนในระยะต่อไป จะขยาย
การจัดทาบัตรสินเชื่อเกษตรกรไปยังเกษตรกรผูป้ ลูก
พืชชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ อาทิ ยางพารา
อ้อย มันสาปะหลัง พร้อมขยายการจัดการปจั จัยการ
ผลิตและระบบส่งเสริมการตลาดด้วย
บัตรสิน เชื่อเกษตรกรถือเป็ น นวัตกรรมทาง
การเงิน ใหม่ ส าหรับ เกษตรกร ที่ช่ ว ยอ านวยความ
สะดวกในการจ่ายหรือซื้อสินค้าแทนเงินสด เป็ นการ
เปิ ด โอกาสให้ เ กษตรกรเข้า ถึง บริก ารทางการเงิน
ทีท่ นั สมัย เฉกเช่นคนในเมืองทีถ่ อื บัตรเครดิต และได้
เริม่ ดาเนินการเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2555 ทีจ่ งั หวัด
ร้อยเอ็ด (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ , 2555)
เกษตรกรสามารถน าบัตรสิน เชื่อเกษตรกรซื้อป จั จัย
การผลิต เช่น เมล็ด พัน ธุ์ ยาปราบศัต รูพ ืช ปุ๋ ย และ
น้ ามัน เชื้อเพลิงจากร้านค้า ที่เข้า ร่วมโครงการ ทาให้
เกษตรกรสามารถจัดหาปจั จัยการผลิตได้รวดเร็ว และ
ลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดหาปจั จัยการผลิต โครงการ
บัตรสินเชื่อเกษตรกรเป็ นอีกโครงการหนึ่ง ทีธ่ นาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ได้รบั นโยบาย
จากรัฐบาลเพื่อสร้า งความพึงพอใจ ให้แก่เกษตรกร
ลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อการเกษตร โดยการอานวย
ความสะดวกรวดเร็วในการจัดซื้อปจั จัยการผลิต ด้วย
บัตรสินเชื่อเกษตรกรของธนาคารแทนการชาระด้วย
เงินสด เพือ่ ลดปญั หาทีเ่ กิดขึน้ จากการจัดหาปจั จัยการ

คาสาคัญ: การจัดการ ปจั จัยการผลิตทางการเกษตร
บัตรสินเชือ่ เกษตรกร
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ผลิตของเกษตรกร เช่น ลดระยะเวลาในการจัดหาปจั จัย
การผลิต ลดระยะเวลาในการทาสัญญา และเกษตรกร
ไม่ต้องน าเงิน สดไปซื้ อสิน ค้า ทาให้เ กษตรกรได้ร ับ
ป จั จัย การผลิต ในทัน ที ดัง นั น้ จึง เป็ น ที่น่ า สนใจใน
การศึกษาเกีย่ วกับการวางแผนการผลิต ของเกษตรกร
ที่ม ีบ ัต รสิน เชื่อ เกษตรกร และความพึง พอใจของ
เกษตรกรในการได้รบั การบริการ เพื่อเป็ นแนวทางใน
การแนะน าลูกค้า ที่ม ีบ ัตรสิน เชื่อเกษตรกร และเป็ น
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และขยายฐานลูกค้า
บัตรสินเชือ่ เกษตรกร

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การศึกษาครัง้ นี้ใ ช้ขอ้ มูลทุติย ภูม ิ (Secondary
data) สาหรับประกอบการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา
(Descriptive method) และข้อมูลปฐมภูม ิ (Primary data)
มีกลุ่มประชากรเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกรที่ใช้บตั ร
สินเชื่อเกษตรกรซื้อปจั จัยการผลิต จานวน 810 ราย
ซึง่ อาศัยข้อมูลของธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น และมีการ
ใช้วิธีเ ลือกตัว อย่า งแบบหลายขัน้ ตอน ขัน้ แรกเลือก
จานวนประชากรกลุ่ มตัวอย่าง ด้วยการอ้างอิงตาราง
ของเครซีแ่ ละมอร์แกน ได้จานวนประชากร กลุ่มตัวอย่าง
261 ตัวอย่าง จากนัน้ ทาการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง
ระดับตาบล ทีม่ เี กษตรกรใช้บตั รสินเชื่อเกษตรกรซื้อ
ป จั จัย การผลิต สูง สุ ด ใน 3 ตาบลแรก ได้แ ก่ ตาบล
หนองบัว ตาบลป่าหวายนัง่ และตาบลบ้านเหล่า และ
เลือกหมู่บ้านในตาบลละ 4 หมู่บ้าน รวมทัง้ หมด 12
หมูบ่ า้ น จากนัน้ ทาการเลือกเจาะจงตัวอย่างหมู่บา้ นละ
24 ตัว อย่า ง จานวน 3 หมู่บ้า น และหมู่บ้า นละ 21
ตัวอย่าง จานวน 9 หมู่บ้าน ใช้แ บบสอบถามในการ
สอบถามข้ อ มู ล เกี่ ย วกับ สภาพพื้ น ฐานทางสัง คม
เศรษฐกิจ ลัก ษณะการใช้บ ัต รสิน เชื่อ เกษตรกรซื้อ
ป จั จัย การผลิต ความพึง พอใจของเกษตรกรที่ม ีต่ อ
การให้บริการ เพื่ออธิบายลักษณะการใช้บตั รสินเชื่อ
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เกษตรกรซื้อปจั จัยการผลิต และนาเสนอข้อมูลในรูป
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าสูงสุด
(Maximum value) ค่า ต่า สุด (Minimum value) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation ) ประกอบ
การอธิบายผลข้อมูล โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธี
ทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS for Windows
และ Microsoft Excel พร้อมกาหนดเกณฑ์การแปล
ความหมายของคะแนนเพื่อจัดระดับค่าเฉลี่ย ออกเป็ น
ช่วง (ธานินทร์, 2550) ดังนี้
ค่าเฉลีย่
4.50-5.00 พอใจมากทีส่ ดุ
ค่าเฉลีย่
3.50-4.49 พอใจมาก
ค่าเฉลีย่
2.50-3.49 พอใจปานกลาง
ค่าเฉลีย่
1.50-2.49 พอใจน้อย
ค่าเฉลีย่
1.00-1.49 พอใจน้อยทีส่ ดุ

ผลการวิ จยั
สภาพทัวไปของเกษตรกร
่
ข้อ มู ล ทัว่ ไปของเกษตรกรที่ใ ช้บ ัต รสิน เชื่อ
เกษตรกรซื้อปจั จัยการผลิต จานวน 261 ราย พบว่า
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็ นลูกค้าของธนาคารมานาน และ
อยูใ่ นวัยผูส้ งู อายุ การประกอบอาชีพ พบว่า เกษตรกร
ประกอบอาชีพ เกษตรกรรมเป็ น อาชีพ หลัก คิด เป็ น
ร้อยละ 65.10 จานวนแรงงานทีใ่ ช้ทาการเกษตรภายใน
ครัวเรือนเฉลี่ย 3.43 คน ส่วนใหญ่ ม จี านวนแรงงาน
3-4 คน คิด เป็ น ร้อยละ 62.50 มีพ้นื ที่ทาการเกษตร
เฉลี่ย 12.21 ไร่ พืชหลักทีเ่ กษตรกรทาการเพาะปลูก
คือ ข้า ว เกษตรกรส่ว นใหญ่เ ป็ น ลูก ค้า ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตรเฉลี่ย 14.37 ปี
รายได้จากการเกษตรในปี การผลิตทีผ่ ่านมาเกษตรกร
มีรายได้จากการเกษตร เฉลีย่ รายละ 55,862.07 บาท
มีรายได้สงู สุด 160,000 บาท ต่าสุด 7,000 บาท ส่วนมาก
เกษตรกรมีรายได้ระหว่าง 20,001-40,000 คิดเป็ นร้อยละ
39.46 รองลงมามีรายได้ระหว่าง 40,001-60,000 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 19.54 ดังแสดงใน Table 1
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Table 1 The number and percentage of farmers who used the farmer credit card purchasing inputs
divided by income from agriculture in the past year
Items
Less than 20,000 Baht
20,001 - 40,000 Baht
40,001 - 60,000 Baht
60,001 - 80,000 Baht
More than 10,000 Baht
Total
Mean (Baht)
Maximum (Baht)
Minimum (Baht)

Frequency (farmers)
34
103
51
31
42
261

การใช้บตั รสิ นเชื่อเกษตรกรซื้อปัจจัยการผลิ ตและ
ความต้องการปัจจัยการผลิ ตของเกษตรกร
โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกรมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดหาปจั จัยการผลิต เพิม่
ช่องทางการจัดหาปจั จัยการผลิตให้แก่เกษตรกร และ
ให้เกษตรกรเกิดความสะดวก รวดเร็วในการจัดซือ้ วัสดุ
อุปกรณ์ การเกษตร เกษตรกรสามารถนาบัตรสินเชื่อ
เกษตรกรซื้อปจั จัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ ยาปราบ
ศัตรูพชื ปุ๋ย และน้ ามันเชือ้ เพลิง จากร้านค้าทีเ่ ข้าร่วม
โครงการ ทาให้เกษตรกรสามารถจัดหาปจั จัยการผลิต
ได้รวดเร็วและลดภาระค่าใช้จ่าย ในการจัดหาปจั จัย
การผลิตแทนการชาระด้วยเงินสด จากทีเ่ กษตรกรได้
ใช้บตั รสินเชื่อเกษตรกรซื้อปจั จัยการผลิตแล้ว พบว่า
เกษตรกรใช้บตั รสินเชือ่ เกษตรกรซื้อปจั จัยการผลิตปุ๋ย
จากสหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาดทัง้ หมด และมี

Percentage
13.03
39.46
19.54
11.88
16.09
100.00

55,862.07
7,000.00
160,000.00
หนี้สนิ ทีเ่ กิดขึน้ จากการใช้บตั รสินเชื่อเกษตรกรจัดหา
ปจั จัยการผลิตเฉลีย่ 13,892.72 บาท ส่วนใหญ่เกษตรกร
มีหนี้สนิ จากการจัดหาปจั จัยการผลิตน้อยกว่า 10,000
บาท คิดเป็ น ร้อยละ 46.74 รองลงมา มีหนี้สนิ ระหว่าง
10,001-15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 42.54 ดังแสดงใน
Table 2
เกษตรกรคิดว่าจะชาระหนี้หลังจากทีใ่ ช้บตั ร
สิ น เชื่ อ เกษตรกรซื้ อ ป จั จั ย การผลิ ต แล้ ว ภายใน
ระยะเวลาเฉลี่ย 5.26 เดือน ส่วนใหญ่จะชาระภายใน
ระหว่าง 2-5 เดือน จานวน 203 ราย คิดเป็ นร้อยละ
77.70 รองลงมาระยะเวลา 10-12 เดือน จานวน 32 ราย
คิดเป็ นร้อยละ 12.30 เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่ตอ้ งการ
ลดภาระค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากอัตราดอกเบี้ย และเสีย
ดอกเบีย้ น้อยทีส่ ดุ ดังแสดงใน Table 3
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Table 2 The number and percentage of farmers who used credit cards sorted by debts from purchases
of the factors of production
Items
Less than 10,000 Baht
10,001 - 15,000 Baht
15,001 - 20,000 Baht
20,001 - 25,000 Baht
More than 25,000 Baht
Total
Mean (Baht)
Maximum (Baht)
Minimum (Baht)

Frequency (farmers)
122
111
7
7
14
261

Percentage
46.74
42.54
2.68
2.68
5.36
100.00
13,892.72
50,000.00
3,000.00

Table 3 The number and percentage of farmers who used credit cards to purchase factors of production
sorted by the repayment duration
Period
2 - 5 month
6 - 9 month
10 - 12 month
Total
Mean (month)
Maximum (month)
Minimum (month)

Frequency (farmers)
203
26
32
261

เกษตรกรทีใ่ ช้บตั รสินเชื่อเกษตรกรซื้อปจั จัย
การผลิต จาแนกตามการใช้บตั รสินเชื่อซื้อปจั จัยการ
ผลิตและความต้องการปจั จัยการผลิต พบว่า เกษตรกร
ทัง้ หมดซื้อ ป จั จัย การผลิต ประเภทปุ๋ ยจากสหกรณ์
การเกษตรเพื่อการตลาดลูก ค้า (สกต.) ส่ว นป จั จัย
การผลิตทีเ่ กษตรกรส่วนใหญ่ต้องการ คือ ปุ๋ย จานวน
124 ราย คิดเป็ นร้อยละ 47.50 รองลงมา คือ ยาปราบ
ศัตรูพชื จานวน 98 ราย คิดเป็ นร้อยละ 37.50 สาเหตุ
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Percentage
77.70
10.00
12.30
100.00
5.26
12
2

ที่เ กษตรกรซื้ อ ป จั จัย การผลิต ปุ๋ ยจากสหกรณ์ ก าร
เกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า (สกต.) ทัง้ หมด เพราะ
เกษตรกรส่ ว นมากไม่ ท ราบว่ า มี ร้ า นค้ า ใดบ้ า ง ที่
สามารถใช้บตั รสิน เชื่อการผลิตซื้อป จั จัย การผลิตได้
และทีส่ หกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า (สกต.)
มีเฉพาะปจั จัยการผลิตปุ๋ยจาหน่ ายเท่านัน้ ดังแสดงใน
Table 4
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Table 4 Number and Percentage of farmers the credit card used purchased inputs by demand inputs
factor
Inputs factor
Purchased inputs
Fertilizer
total
Demand inputs factor
Fertilizer
Pesticide
Seed
Gasoline
Other
total
จากทีเ่ กษตรกรได้ใช้บตั รสินเชื่อเกษตรกรซื้อ
ปจั จัยการผลิตแล้ว พบว่า เกษตรกรเข้าใจสิทธิประโยชน์
ที่ไ ด้ ร ับ จากโครงการบัต รสิน เชื่อ เกษตรกรร้ อ ยละ
47.21 ยังไม่เข้าใจ ร้อยละ 52.88 เนื่องจากธนาคาร
ไม่ได้ช้แี จงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับโครงการบัตร
สินเชื่อเกษตรกรให้เกษตรกรเข้าใจ เพราะโครงการ
บัตรสินเชื่อเกษตรกร เป็ นโครงการเร่งด่วนทีธ่ นาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตรได้รบั นโยบาย
จากรัฐบาล ทาให้ไม่สามารถอธิบายรายละเอียดและ
สิทธิประโยชน์ ต่างๆ ของโครงการให้เกษตรกรทราบ
อย่างทัวถึ
่ ง จึงทาให้เกษตรกรยังไม่เข้าใจรายละเอียด
ต่างๆ ของโครงการ และเกษตรกรทราบว่า มีรา้ นค้า

Frequency (farmers)

Percentage

261
261

100.00
100.00

124
98
21
13
5
261

47.50
37.50
8.00
5.10
1.90
100.00

ใดบ้างทีเ่ ข้าร่วมโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร ร้อยละ
37.20 ไม่ทราบ ร้อยละ 62.80 เกษตรกรส่วนมากจะ
ซื้อปจั จัยการผลิตจากร้านทีร่ จู้ กั และสอบถามจากเพื่อน
เกษตรกรทราบขัน้ ตอนการใช้บตั รสินเชื่อเกษตรกรซื้อ
ปจั จัยการผลิตร้อยละ 37.20 ไม่ทราบร้อยละ 62.80
และภายหลังจากมีโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกรแล้ว
ปริม าณหนี้ ส ิน ของเกษตรกรลดลงร้ อ ยละ 28.70
เนื่ อ งจากหนี้ ส ิ น ที่ เ กิ ด จากการเดิ น ทางและอัต รา
ดอกเบีย้ ลดลง หนี้สนิ ไม่ได้ลดลง ร้อยละ 71.30 เพราะ
ส่ว นใหญ่ย งั เป็ น หนี้ ท่เี กิด จากการซื้อป จั จัยการผลิต
เหมือนเดิม ดังแสดงใน Table 5
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Table 5 Number and percentage of farmers who used credit cards to purchase factors of production
sorted by the level of understanding about benefits, places of credit card acceptance, how to
purchase by credit card and the amount of debt after participated in the project
Items

Frequency
(Farmers)

Understanding of the advantage of the farmer credit card
- Yes
- No
Knowing the shops participating in the farmers credit card project
- Yes
- No
Know a process for using the farmer credit card
- Yes
- No
The number of debt has decreased after the project
- Yes
- No
ความพึงพอใจของเกษตรกร
การศึกษาด้านความพึงพอใจของเกษตรกรที่
ได้รบั จากการบริการของโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร
ในด้านต่างๆ พบว่า ความพึงพอใจของเกษตรกรทีใ่ ช้
บัตรสินเชื่อเกษตรกร ซื้อปจั จัยการผลิตโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ด้านวงเงินสินเชื่อทีไ่ ด้รบั จากโครงการบัตร
สินเชือ่ เกษตรกร มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีส่ ุด
เนื่องจากเกษตรกรเห็นว่า วงเงินทีไ่ ด้รบั เพียงพอต่อ
ความต้องการซื้อปจั จัยการผลิต และยังสามารถขอเพิม่
วงเงิน ได้อีก ส่วนระยะเวลาการรับสิน ค้า จากการใช้
บัต รสิน เชื่อเกษตรกรซื้อ ป จั จัย การผลิต มีค วามพึง
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Percentage

123
138

47.12
52.88

97
164

37.20
62.80

249
12

95.40
4.60

75
186

28.70
71.30

พอใจอยู่ใ นระดับ มากที่สุด เช่ น กัน เพราะเกษตรกร
ได้ร บั สิน ค้า ทัน ทีไม่ต้องรอเวลานาน เหมือนการท า
สัญญากูเ้ งินซือ้ ปจั จัยการผลิตแบบเดิม และเกษตรกรมี
ความพึงพอใจด้านวงเงินสินเชื่อ ทีไ่ ด้รบั จากโครงการ
บัต รสิน เชื่อ เกษตรกร และลัก ษณะการใช้ง านบัต ร
สินเชือ่ เกษตรกร ง่าย สะดวก รวดเร็ว อยู่ในระดับมาก
รวมถึงความพอใจของเกษตรกรทีม่ ตี ่อปจั จัยการผลิต
ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพชื เมล็ดพันธุ์ และน้ ามันเชื้อเพลิง
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เนื่องจากเป็ นปจั จัย
ทีม่ คี วามสาคัญและมีความจาเป็ นอย่างมากในการผลิต
ดังแสดงใน Table 6
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Table 6 Level of satisfaction of the farmers who used credit card to purchase the factors of production
Satisfaction of inputs factor
from farmer credit card project
Fertilizer
Pesticide
Seed
Gasoline
Amount of credit under the farmer credit card project
Interest rate of bank under the farmer credit card project
Duration of the credit
Duration of delivery
Period service
Characteristic of credit card usage: easy, rapid
Location
ผลกระทบที่ เกิ ดขึน้ หลังการใช้บตั รสิ นเชื่อเกษตรกร
จัดการปัจจัยการผลิ ต
1. ความสะดวกรวดเร็ ว ในการได้ ร ับ การ
บริการและได้รบั สินค้าเกษตรกรเห็นว่ามีระดับดีข้นึ
(88.89%) เพราะมีความสะดวกและรวดเร็วขึน้ เมื่อ
เปรียบเทียบกับการทาสัญญาตามระบบเดิม ทีต่ อ้ งใช้
เวลานานในการทาสัญญาและรับปจั จัยการผลิต
2. ด้านหนี้สนิ เกษตรกรเห็นว่ายังมีหนี้สนิ อยู่
เหมือนเดิม เพราะเปลีย่ นจากหนี้ทเ่ี กิดขึน้ จากการทา
สัญญากูเ้ งินในระบบเดิมมาเป็ นหนี้บตั รเครดิตสินเชื่อ
เกษตรกร แต่มเี กษตรบางส่ว น (17.24%) มีหนี้สนิ ที่
ลดลง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยจากโครงการบัตรสินเชื่อ
เกษตรกร น้อยกว่าดอกเบีย้ ในการทาสัญญากูแ้ บบเดิม
และค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากการเดินทางลดลง

Percentage

n=261
S.D

Level

3.94
3.82
3.88
3.81
4.52
4.18
4.32
4.72
4.19
4.47
3.58

0.48
0.57
0.53
0.13
0.50
0.70
0.47
0.45
0.39
0.50
0.64

high
high
high
high
highest
high
high
highest
high
high
high

3. เกษตรกรมีร ายได้เ ท่ า เดิม ไม่ ได้เ พิ่ม ขึ้น
หรือลดลงมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับที่ยงั ไม่มบี ตั ร
สินเชื่อเกษตรกร เพราะสถานทีท่ าการเพาะปลูกเท่า
เดิมและผลผลิตไม่ได้เพิม่ ขึน้ โดยรายได้ลดลง (4.21%)
และเพิม่ ขึน้ (8.05%)
4. ด้านค่าใช้จ่ายดีขน้ึ เมือ่ เปรียบเทียบกับการ
ทาสัญญาแบบเดิม (44.06%) คือ เกษตรกรมีภ าระ
ค่าใช้จ่ายลดลง ส่วนใหญ่จะลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
เพราะสามารถรับสินค้า ได้ทนั ทีไม่ต้องรอทาสัญญา
ไม่ตอ้ งเสียค่าเดินทาง และไม่ตอ้ งใช้เวลารอนาน
5. ด้า นผลผลิตเกษตรกรมีผ ลผลิตเท่ า เดิม
ไม่เพิม่ ขึน้ หรือลดลงมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับทีย่ งั
ไม่มบี ตั รสินเชื่อเกษตรกร โดยผลผลิตลดลง (6.15%)
และเพิม่ ขึน้ (21.48%) ดังแสดงใน Table 7
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Table 7 Impact after using the farmer credit card purchasing inputs
Items
Quick
Liabilities
Revenue
Expense
Yield

0
5
11
22
17

Worse
0.00
1.92
4.21
8.43
6.51

Impact level
Same
29 11.11
211 80.84
229 87.74
124 47.51
187 71.65

สรุปผลการวิ จยั และข้อเสนอแนะ
เกษตรกรทาการเกษตรเพาะปลูกข้า วเป็ น
อาชีพหลัก ใช้บตั รสินเชื่อเกษตรกรซื้อปจั จัยการผลิต
ปุ๋ยน้อยกว่า 10,000 บาท จากสหกรณ์การเกษตรเพื่อ
การตลาดลูกค้า (สกต.) ทัง้ หมด ส่วนปจั จัยการผลิต
ทีต่ ้องการ คือ ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพชื ซึ่งเป็ นปจั จัย
การผลิตทีม่ คี วามสาคัญ และเกษตรกรคิดว่าจะชาระหนี้
หลังจากซื้อปจั จัยการผลิตแล้วภายในระยะเวลา 2-5
เดือน เกษตรกรส่วนมากยังไม่เข้าใจในสิทธิประโยชน์
ที่ไ ด้ ร ับ จากโครงการบัต รสิน เชื่อ เกษตรกร และไม่
ทราบว่ามีรา้ นค้าใดบ้างทีเ่ ข้าร่วมโครงการ เกษตรกร
ส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
แต่ ค วามพึ ง พอในด้ า นสถา นที่ ท่ี ใ ช้ บ ั ต รสิ น เชื่ อ
เกษตรกร ซื้อปจั จัยการผลิตและรับสินค้าเกษตรกรมี
ความพึง พอใจในล าดับ สุ ด ท้า ย เนื่ อ งจากสหกรณ์
การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า (สกต.) มีป จั จัย การ
ผลิตทีไ่ ว้บริการเพียงอย่างเดียว คือ ปุ๋ย และพนักงาน
บริการก็ไม่เพียงพอ ทาให้บางครัง้ เกษตรกรทีซ่ อ้ื สินค้า
ต้องยกสินค้าขึน้ รถเอง
ดัง นั น้ จากข้อ มู ล ข้า งต้ น ธนาคารเพื่อ การ
เกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ควรมีการจัดอบรมให้
เกษตรกรได้ เ ข้า ใจในรายละเอีย ดต่ า งๆ เกี่ย วกับ
โครงการบัต รสิน เชื่อ เกษตรกร แนะน าให้ส หกรณ์
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Total
Better
232 88.89
45 17.24
21
8.05
115 44.06
57 21.84

261
261
261
261
261

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า (สกต.) จัด หาป จั จัย
การผลิตให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและจัดหา
พนักงานไว้คอยบริการให้เพียงพอ
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ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่ าไม้
ของชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงในโครงการสถานี พฒ
ั นาการเกษตรที่สงู
ตามพระราชดาริ ดอยแบแล อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
Factors Affecting Participation of Karen Villagers in Forest Resource Conservation
at Baelae Highland Agricultural Development Station, Omkoi District, Chiang Mai
พงศ์วิชญ์ กันทะวงศ์* และวรทัศน์ อิ นทรัคคัมพร
Pongwit Kantawong* and Wallratat Intaruccomporn
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และส่งเสริมการเผยแพร่การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
Department of Agricultural Economics and Agricultural Extension, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University
Chiang Mai, Thailand 50200
*Corresponding auther: legip@hotmail.com

Abstract
The objectives of this research aimed to study the Karen's participation on irrigation management
at Baelae Highland Agricultural Development Station, and to analyze the relationship between personal
characteristics, social and economic factors and their participation on irrigation management. Data was
collected by questionnaires from a sample of 219 informant, one per household, and for descriptive statistics
and stepwise multiple regression . The results showed that most of the samples were male (73.1%), age
between 31-40 years old (32.9%). Most of them were uneducated (84.5%) as well as their language skill
was just medium level. However, had received information about forest conservation from television
(48.4%). The main income of the samples was from agriculture (87.7%), and the average income was
approximately 3,001-4,000 Baht per month (72.6%). Aspects of participation in the forest conservation
activities studied included reforestation, forest protection, forest fire prevention and knowledge promotion
of forest conservation aspects. The overall participation were in moderate range, whereas knowledge
promotion aspect was in low range. This might be because of the disadvantage communication, due to
their language skill, The hypothesis test showed that age, social position and understanding of forest
conservation knowledge are significantly associated with the participation in forest conservation at P=0.05.
Keywords: participation, forest resource, conservation
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บทคัดย่อ
การวิจ ัย ครัง้ นี้ ม ีว ัตถุประสงค์เ พื่อศึกษาการ
มีส่วนร่วมในการอนุ รกั ษ์ทรัพ ยากรป่าไม้ และปจั จัย
ทีม่ ผี ลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้
ของชาวไทยภู เ ขาเผ่ า กะเหรี่ย ง กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ใ ช้
ในการศึกษาวิจ ัย คือ หัว หน้ า ครัว เรือนหรือตัว แทน
ชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรีย่ ง จานวน 219 ราย เครื่องมือ
ที่ใ ช้ใ นการเก็บ ข้อมูล คือ แบบสัม ภาษณ์ วิเ คราะห์
ข้อมูลใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าสูงสูด ค่าต่ าสุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบความสัมพันธ์ โดยใช้สถิตกิ ารวิเคราะห์ถดถอย
พหุแ บบขัน้ ตอน ผลการศึกษา พบว่ า ส่วนใหญ่เป็ น
เพศชาย (ร้อยละ 73.1) มีอายุระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ
32.9) ไม่ได้เรียนหนังสือ (ร้อยละ 84.5) มีความรูค้ วาม
เข้าใจในภาษาระดับปานกลาง ได้รบั ข้อมูลข่าวสารจาก
โทรทัศ น์ (ร้อ ยละ 48.4) แหล่งที่ม าของรายได้หลัก
คือ เกษตรกรรม คิดเป็ นร้อยละ 87.7 มีรายได้เฉลี่ย
3,001-4,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 72.6) การศึกษา
ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุ รกั ษ์ทรัพยากร
ปา่ ไม้ ของชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรีย่ งทัง้ 4 ด้าน ได้แก่
การปลูกปา่ การป้องกันรักษาป่า การป้องกันไฟป่า และ
การเผยแพร่ ค วามรู้เ กี่ย วกับ การอนุ ร ัก ษ์ ท รัพ ยากร
ป่าไม้ พบว่า โดยภาพรวมมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง
ในด้านการเผยแพร่ความรูแ้ ละประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับ
การอนุ รกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้ พบว่า ภาพรวมทัง้ หมด
อยู่ ใ นระดับ น้ อ ย เนื่ อ งจากมีก ารศึก ษาน้ อ ย และมี
ความรูใ้ นเรื่องการอนุ รกั ษ์ป่าน้อย ความรูค้ วามเข้าใจ
ในภาษาไทยมีไม่มากทาให้การสือ่ สารลาบาก จึงทาให้
ประเด็ น การเผยแพร่ ค วามรู้ เ กี่ ย วกับ การอนุ ร ัก ษ์
ทรัพ ยากรป่าไม้ มีร ะดับ การมีส่ว นร่ว มน้ อย ผลการ
ทดสอบสมมุต ิฐ านเพื่อ หาความ สัม พัน ธ์ร ะหว่ า ง
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม พบว่า อายุ ตาแหน่ งทาง
สัง คม และความรู้ค วามเข้า ใจเกี่ย วกับ การอนุ ร ัก ษ์
ทรัพ ยากรป ่า ไม้ มีค วามสัม พัน ธ์ก บั การมีส่ว นร่ว ม
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ในการอนุ ร กั ษ์ ทรัพ ยากรป่า ไม้อย่า งมีนัย ส าคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
คาสาคัญ: การมีสว่ นร่วม ทรัพยากรปา่ ไม้
การอนุรกั ษ์

คานา
พื้ น ที่ สู ง ส่ ว นใหญ่ ข องประเทศไทยอยู่ ใ น
ภาคเหนื อ และมี ช าวเขาเผ่ า ต่ า งๆ อาศัย อยู่ แ ละ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นชาวเขา
เผ่าต่างๆ ได้แก่ กะเหรี่ยง ม้ง ลีซ อ มูเ ซอ อีก้อ เย้า
และลัว๊ ะ เป็ น ต้น ชาวไทยภูเ ขาเหล่ า นี้ ม ีว ัฒ นธรรม
ประเพณี และมีชวี ติ ความเป็ นอยู่ในสังคมแตกต่างกัน
ประกอบกับ การขยายตัว เพิ่ม ขึ้น ของประชากรเป็ น
ไปอย่างต่อเนื่อง ความต้องการอาหารสาหรับบริโภค
เพิ่ม มากขึ้น การเกษตรยังอาศัย เทคโนโลยีพ้นื บ้า น
ทีส่ บื ทอดกันมาแต่สมัยบรรพบุรุษ โดยเฉพาะการทา
ไร่เลื่อนลอย ปญั หาการทาลายทรัพยากร ธรรมชาติ
อันเป็ นแหล่งต้นน้ า ลาธาร และการทาลายระบบนิเวศ
ลุ่มน้ายังมีอยูท่ วไป
ั ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทรัพยากรปา่ ไม้
กลายเป็ นปญั หาทีม่ คี วามสาคัญอย่างยิง่ ต่อการพัฒนา
ประเทศ ทัง้ นี้เนื่องมาจากการทาลายองค์ประกอบทาง
ธรรมชาติข องระบบนิ เ วศ ทาให้ข าดความสมบูร ณ์
และยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
(ชูเกียรติ, 2531)
กะเหรีย่ งเป็ นชาวเขาทีย่ งั คงยึดประเพณีการ
ประกอบอาชีพ เกษตรกรรมแบบท าไร่ ห มุ น เวี ย น
ประชากรส่ ว นใหญ่ ข องชาวกะเหรี่ย งอาศัย อยู่ ใ น
ประเทศพม่า ต่อมาได้เคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนพม่า
เข้ามาในเขตประเทศไทย มีภาษาพูดเรียกว่า ภาษา
กะเหรี่ย ง ซึ่ ง จัด เป็ น ตระกู ล ภาษาจี น -ทิ เ บต ชาว
กะเหรีย่ งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลายอย่าง ชาวเขาเผ่า
นี้ น อกเหนื อ จากภาษาพู ด แล้ ว ยัง มี ก ารแต่ ง กาย
ศิลปะการแสดง และประเพณีต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่
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ผ่านมา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์พระบรมราชินีนาถ
ทรงห่วงใยราษฎรเกษตรกรในพื้นทีส่ งู จึงจัดตัง้ สถานี
ทดลองเกษตรในพื้นที่สูงขึ้น โดยนาพื้นที่ท่ถี ูกบุกรุก
แผ้วถางแล้วมาจัดทาแปลงปลูกพืชเมืองหนาว และให้
ประชาชนที่ เ กี่ ย วข้อ งเข้า มามีส่ ว นร่ ว มในการท า
การเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการ นอกจากนัน้ รัฐบาล
ได้ ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ การพัฒ นาพื้ น ที่ สู ง มาอย่ า ง
ต่อเนื่อง เพื่อเน้ นการแก้ไขปญั หาการปลูกฝิ่ น แก้ไข
ปญั หาการบุกรุกพืน้ ทีป่ า่ เพือ่ ขยายพืน้ ทีท่ าการเกษตร
การตัด ไม้เ พื่อ แปรรูป ส่ ง ขายนายทุ น ควบคู่ก ับ การ
แก้ไขปญั หาด้านความมันคงเป็
่
นหลัก
ปจั จุบนั พื้นทีช่ ุมชนและสิง่ ปลูกสร้างบนพื้นที่
สู ง มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้น ในขณะที่ พ้ื น ที่ ป่ า ไม้ ก ลั บ มี
แนวโน้มลดลง เป็ นผลเนื่องมาจากการจานวนประชากร
ทีเ่ พิม่ ขึน้ เกิดขยายตัวของชุมชน และมีการใช้ประโยชน์
จากปา่ ไม้มากขึน้ ทัง้ ในลักษณะของการเป็ นทีอ่ ยู่อาศัย
การตัดไม้เพื่อการค้า การใช้และการเผาพื้นทีป่ ่า เพื่อ
ทาการเกษตรและเพื่อหาของป่า การล่าสัตว์และการ
เผาไร่ ต่อมาการพัฒนาบนพืน้ ทีส่ งู จึงเน้นการพัฒนา
ในเชิง บู ร ณาการมากขึ้น โดยเน้ น การส่ ง เสริม และ
พัฒนาการเกษตร เพื่อมุ่งการส่งออกขายยังตลาดใน
เมืองเป็ นหลัก ทาให้ชาวเขาให้ความสนใจมาปลูกพืช
เศรษฐกิจ โดยมีโครงการพัฒนาการเกษตรทีส่ งู เข้ามา
ส่งเสริม สร้างความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปญั หา และการบริหารจัดการป่าไม้ เพื่อให้สามารถใช้
ทรัพ ยากรป่าไม้ใ นพื้น ที่ได้ใ นแนวทางการอนุ ร กั ษ์ ท่ี
ยังยื
่ น อีกทัง้ ยังลดความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าทีข่ อง
รัฐและประชาชน โดยเปิ ดโอกาสให้ประชาชนในพืน้ ทีม่ ี
ส่ ว นร่ ว มในการดู แ ล และการบริ ห ารจัด การพื้น ที่
โครงการบางส่วน และให้ชุมชนสามารถอยู่อาศัยและ
ทากินได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ดังนัน้ ผูท้ าวิจยั จึงมีความสนใจศึกษาเกีย่ วกับ
ชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ย งในโครงการสถานี พฒ
ั นา
การเกษตรทีส่ งู ตามพระราชดาริดอยแบแล ซึง่ ชาวไทย
ภูเขาเหล่านี้ มีส่วนในการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้มาก

น้อยเพียงใด และนาผลทีไ่ ด้จากการวิจยั ไปวิเคราะห์
เพื่อแก้ป ญั หา พัฒ นาและส่งเสริม ชาวไทยภูเ ขาเผ่า
กะเหรีย่ งได้รจู้ กั การอนุ รกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้มากขึน้
กว่าเดิม อันจะส่งผลต่อความสมดุลของธรรมชาติและ
ระบบนิเวศต่อไปในอนาคต

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ใช้วธิ ศี กึ ษาเชิงปริมาณ โดยทา
การสัม ภาษณ์ หวั หน้ าหรือตัวแทนครัวเรือนชาวไทย
ภูเขาเผ่ากะเหรี่ย ง (เพศชายหรือเพศหญิง) ในพื้น ที่
โครงการสถานีพฒ
ั นาการเกษตรทีส่ งู ตามพระราชดาริ
ดอยแบแล จานวน 483 คน กาหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สตู ร Yamane (อ้างโดย สุชาติ, 2546)
ได้กลุ่มตัวอย่าง 219 คน และเทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบ
ง่าย (Simple random sampling) สร้างแบบสัมภาษณ์
เพือ่ รวบรวมข้อมูล และนาข้อมูลทีไ่ ด้มาประมวลผลทาง
สถิตโิ ดยใช้สถิตพิ รรณนา ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน ค่าร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด เพื่ออธิบ าย
ลักษณะข้อมูลต่างๆ และการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ทางสถิติ ระหว่างตัวแปรอิสระ ได้แก่ ลักษณะส่วนบุคคล
ซึ่งประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ความ
เข้า ใจในภาษาไทย และจ านวนสมาชิกในครัว เรือน
ปจั จัยด้านเศรษฐกิจซึง่ ประกอบไปด้วย รายได้ทงั ้ หมด
ของครัวเรือน และพืน้ ทีข่ องครัวเรือน และปจั จัยสังคม
ประกอบไปด้วยการ เป็ นสมาชิกองค์กรต่างๆ ในหมู่บา้ น
การได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับการอนุ รกั ษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ การติดต่อกับเจ้าหน้าทีป่ ่าไม้ และความรูค้ วาม
เข้าใจในการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้ กับตัวแปรตาม
คือ ระดับการมีสว่ นร่วมของชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรีย่ ง
ในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรปา่ ไม้
การวิจยั ครัง้ นี้ได้กาหนดวิธกี ารวัดค่าของตัว
แปรตามจัดโดยแบ่งช่วงคะแนนจากสูตรอันตรภาคชัน้
(กัญจนา, 2535) จากการมีส่ว นร่ว มในกิจ กรรมการ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรปา่ ไม้ของชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรีย่ ง
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ได้แก่ การปลูกปา่ การป้องกันรักษาปา่ การป้องกันไฟปา่
การเผยแพร่ความรู้แ ละประชาสัม พัน ธ์เ กี่ย วกับ การ
อนุ ร กั ษ์ ทรัพ ยากรป่า ไม้ โดยมีเ กณฑ์การให้คะแนน
ดังนี้ มีส่วนร่วมมากให้คะแนน 3 คะแนน มีส่วนร่วม
ปานกลางให้คะแนน 2 คะแนน และมีส่วนร่วมน้อย ให้
คะแนน 1 คะแนน จัดลาดับช่วงคะแนน และแปลผล
ระดับการมีส่วนร่วม โดยจัดกลุ่มแบ่งช่วงคะแนนแจก
แจงความถีข่ อ้ มูลเป็ นอันตรภาคชัน้ ดังนี้ ระดับคะแนน
2.33-3.00 มีส่วนร่วมมาก ระดับคะแนน 1.67-2.32 มี
ส่วนร่วมปานกลาง และระดับคะแนน 1.00-1.66 มีสว่ น
ร่วมน้อย

ผลการวิ จยั และวิ จารณ์
ลักษณะส่วนบุคล ปั จจัยด้านเศรษฐกิ จและสังคม
ของชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง
จากการศึก ษา พบว่ า หัว หน้ า หรือ ตัว แทน
ครัวเรือนชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรีย่ งส่วนใหญ่เป็ นเพศ
ชาย คิดเป็ นร้อยละ 73.1 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิด
เป็ นร้อยละ 32.9 ไม่ได้เรียนหนังสือ คิดเป็ น ร้อยละ 84.5
มีความรู้ความเข้าใจในภาษาไทยในระดับปานกลาง
มากกว่าครึง่ หนึ่ง จานวนร้อยละ 62.1 เคยได้รบั การ
ฝึ กอบรมเกีย่ วกับการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้ หัวหน้า
ครัว เรือ นชาวไทยภู เ ขาส่ ว นใหญ่ ม ีจานวนสมาชิก
ในครัว เรือนที่ทาการเกษตร 1-2 คน ในด้า นการได้
รับ ข้อมูล ข่า วสารจากโทรทัศ น์ จานวนร้อยละ 48.4
จากวิทยุกระจายเสียง ร้อยละ 38.4 จากเจ้าหน้าทีร่ ฐั
ร้อยละ 32.4 จากเอกสารต่างๆ ร้อยละ 11.4 และจาก
โปสเตอร์ ร้อยละ 11.0 และจานวนร้อยละ 99.0 ไม่เคย
ได้รบั ข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์ เช่น โปสเตอร์
หรือเอกสารแผ่น พับ แหล่งที่ม าของรายได้หลั ก คือ
เกษตรกรรม คิด เป็ นร้อยละ 87.7 ชาวไทยภูเ ขาเผ่า
กะเหรี่ย งร้ อ ยละ 72.6 มีร ายได้ เ ฉลี่ ย 3,001-4,000
บาทต่อเดือน มีขนาดพื้นทีถ่ ือครองอยู่ในครอบครอง
มากทีส่ ดุ จานวน 1 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 47.9
72
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การมี ส่วนร่วมในกิ จกรรมการอนุ รกั ษ์ ทรัพยากร
ป่ าไม้ของชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง
การมีส่วนร่วมในการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้
ของชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรีย่ ง พบว่า ชาวไทยภูเขา
เผ่ากะเหรีย่ งมีส่วนร่วมในการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรอยู่ใน
ระดับปานกลาง คือ ในด้านการป้องกันรักษาป่า การ
ป้ องกัน ไฟป่ า และการประชาสัม พัน ธ์ เ กี่ย วกับ การ
อนุ รกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ชาวไทย
ภูเขาเผ่ากะเหรีย่ งยังมีความสนใจในการมีส่วนร่วมใน
สามประเด็นดังกล่าวยังไม่มาก ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะชาว
ไทยภูเขาส่วนใหญ่ยงั มีความรูค้ วามเข้าใจในบทบาท
และหน้าทีข่ องตนเองต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
อนุ รกั ษ์ทรัพยากรป่า ไม้ไม่มากนัก เช่น จากประเด็น
ทีว่ ่าป่าไม้เป็ นทรัพยากรธรรมชาติทเ่ี กิดขึน้ เอง ป่าไม้
ของประเทศไทยเท่าทีม่ อี ยู่ในปจั จุบนั เพียงพอแล้วตัด
เท่า ไรก็ไม่หมดสิ้น จากการสัมภาษณ์ ชาวไทยภูเขา
ตอบถูก คิดเป็ นจานวนร้อยละ 85.5 และส่วนใหญ่ไม่ม ี
ความรู้ในเรื่องการอนุ รกั ษ์ป่า จึงทาให้ความสนใจใน
สามประเด็นนี้ไม่มากนัก
มีบ างประเด็น ที่ช าวไทยภู เ ขาเผ่า กะเหรี่ย ง
มีร ะดับ การมีส่ว นร่ว มน้ อย คือ การเผยแพร่ค วามรู้
และประชาสัม พัน ธ์ เ กี่ย วกับ การอนุ ร ัก ษ์ ท รัพ ยากร
ปา่ ไม้ ได้แก่ 1) แนะนาเพือ่ นบ้านให้ทราบถึงประโยชน์
ของป่าไม้และโทษอันเกิดจากการตัดไม้ทาลายป่า 2)
แนะนาเพือ่ นบ้านให้ทราบถึงอันตรายอันเกิดจากไฟป่า
3) ชักชวนเพือ่ นบ้านให้ช่วยกันถ่ายทอดความรูเ้ กีย่ วกับ
ปา่ ไม้ 4) ชักชวนเพือ่ นบ้านให้เข้าร่วมการอบรมเกีย่ วกับ
การดารงชีพอยูก่ บั ปา่ อย่างยังยื
่ น 5) เผยแพร่ความรูแ้ ละ
ั ตสานึกในการอนุ รกั ษ์ป่าไม้ให้แก่ลูกหลาน
การปลูกฝงจิ
มีค่าระดับการมีส่วนร่วมในระดับน้อย ซึ่ง อาจจะเนื่อง
มาจากชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรีย่ งส่วนใหญ่ ไม่มคี วามรู้
ในเรื่องการอนุ รกั ษ์ป่า และปญั หาในด้านการสื่อสาร
ภาษาไทย ทาให้เกิดการติดต่อสื่อสารลาบาก จึงทาให้
ประเด็ น การเผยแพร่ ค วามรู้ เ กี่ ย วกับ การอนุ ร ัก ษ์
ทรัพยากรปา่ ไม้มรี ะดับการมีสว่ นร่วมน้อย
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การทดสอบความสัมพันธ์ทางสถิ ติ
ผลการวิเคราะห์ พบว่า อายุการเป็ นสมาชิก
องค์กรต่างๆ ในหมูบ่ า้ น และความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
การอนุรกั ษ์ทรัพยากรปา่ ไม้ อายุของชาวไทยภูเขาเผ่า
กะเหรี่ย งมีค วามสัม พัน ธ์ ใ นเชิง บวกกับ ระดับ การมี
ส่วนร่วมในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรปา่ ไม้ แสดงให้เห็นว่า
ชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรีย่ งมีอายุมาก มีการปฏิบตั ใิ น
การมีส่วนร่วมในการอนุ รกั ษ์ป่าไม้ มากกว่าชาวไทย
ภูเขาเผ่ากะเหรีย่ งทีม่ อี ายุน้อยกว่า เนื่องจากหัวหน้ า
หรื อ ตั ว แทนชาวไทยภู เ ขาเผ่ า กะเหรี่ ย งที่ ท าการ
สัมภาษณ์ มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จะเป็ นผูท้ ใ่ี ห้ขอ้ มูล
และมีส่ ว นร่ ว มต่ อ การเข้า มามีส่ ว นร่ ว มในกิจ กรรม
ของทางสถานีฯ มากทีส่ ุด แสดงว่า ชาวไทยภูเขาเผ่า
กะเหรีย่ งส่วนใหญ่ทม่ี อี ายุเฉลีย่ อยู่ในช่วงนี้ มีแนวโน้ม
ทีจ่ ะแสดงพฤติกรรมการมีส่วนร่วม ในการปฏิบตั ดิ า้ น
ความรับผิดชอบในการมีส่วนร่วมสูงกว่าชาวไทยภูเขา
เผ่ากะเหรี่ยงที่อายุยงั น้ อย ซึ่งสอดคล้องกับเกศแก้ว
(2545) ได้ศกึ ษาพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมของประชาคม
ในการสร้างเศรษฐกิจชุมชน กรณีศกึ ษาจังหวัดพัทลุง
จังหวัดสงขลา พบว่า คนทีม่ อี ายุมากอยู่ในช่วงวัยทางาน
30-50 ปี จะมีพละกาลังในการทางานมากและมีการ
ร่วมปฏิบตั กิ บั กลุ่มทีม่ าก มีการสร้างสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่าง
กลุ่มสมาชิกคนในชุมชน เพื่อทีจ่ ะช่วยเหลือ กันในการ
ทางานของกลุ่ม ขณะเดียวกันกลุ่มทีอ่ ายุมากกว่า 50 ปี
จะมีสว่ นร่วมในระดับมากในการให้ความรูแ้ ก่เพื่อนบ้าน
เกีย่ วกับกิจกรรมของชุมชน เพื่อต้องการให้ชุมชนได้
ตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ ท่จี ะได้ร บั ทัง้
ส่วนตนและชุมชนในการสร้างรายได้
เช่นเดียวกับจาเนียร (2553) ได้ทาการศึกษา
ปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การมีส่วนร่วมของกลุ่มผูใ้ ช้
น้าชลประทาน ในเขตจัดรูปทีด่ นิ ด้านการบริหารจัดการ
การใช้น้ า ศึกษากรณีโ ครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา
พนมทวน อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุร ี พบว่า อายุ
และการเป็ นสมาชิกมีความสัมพันธ์กบั ระดับการมีส่วน
ร่วมของกลุ่มผูใ้ ช้น้าชลประทาน ประสบการณ์ดา้ นอายุ

เป็ นปจั จัยที่มสี ่วนในการช่วยในการตัดสินใจ ให้เห็น
ความสาคัญของการเข้าร่วมประชุม แสดงข้อคิดเห็น
ั หา
และข้อ เสนอแนะ เสนอป ญั หาและวิธีการแก้ป ญ
ร่วมประชาสัมพันธ์ ร่วมปฏิบตั ติ ามข้อตกลง ระเบียบ
ข้อ บัง คับ มีส ่ว นร่ว มในกิจ กรรมและให้ข ้อ มูล ต่ อ
โครงการ และการเป็ นสมาชิกมีความสัมพันธ์กบั ระดับ
การมีส่วนร่วมของกลุ่มผูใ้ ช้น้ าชลประทานในภาพรวม
ด้านการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์และบารุงรักษา
ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะการเป็ นสมาชิก มีผลทาให้มคี วาม
เข้าใจเรื่องการมีส่วนร่วมในการปฏิบตั แิ ละบารุงรักษา
การด าเนิ น งานตามภารกิจ ซึ่ง มีค วามใกล้ ช ิด และ
ผลกระทบต่อการเป็ นสมาชิกโดยตรง วิวฒ
ั น์ (2536)
กล่าวไว้ว่า สิทธิชุมชนจะมุ่งเน้นถึงพันธะหน้าทีค่ วาม
รับ ผิด ชอบร่ ว มกัน ภายในชุ ม ชนและระหว่ า งชุ ม ชน
ทีเ่ กีย่ วข้องในการดูแลรักษาทรัพยากรและธรรมชาติ
แวดล้อม โดยนัย นี้ ส ิทธิชุม ชนจึงเป็ น เสมือนหนึ่ งใน
เครื่องมือหรือกลไกของความสมดุลต่อกระแสอานาจ
และผลประโยชน์ จึงเท่ากับเป็ นหลักประกันการจัดการ
ทรัพยากรอย่างยังยื
่ น ซึง่ แสดงให้เห็นว่าชาวไทยภูเขา
เผ่ า กะเหรี่ย งที่เ ป็ น สมาชิก องค์ ก รต่ า งๆ ที่ศึก ษามี
ส่ว นร่ว มในการอนุ ร กั ษ์ป่า ไม้ม ากกว่ าชาวไทยภูเ ขา
เผ่ากะเหรีย่ งทีไ่ ม่เป็ นสมาชิกขององค์กรใดๆ เลย
ส่ว นประเด็นเรื่องความรู้ความเข้าใจในการ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรปา่ ไม้ มีความสัมพันธ์กบั การอนุ รกั ษ์
ทรัพยากรป่าไม้ในเชิงลบ แสดงว่า ผูท้ ม่ี คี วามรูค้ วาม
เข้าใจในการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้น้อย จะมีผลต่อ
ระดับ การมีส่ ว นร่ ว มในการอนุ ร กั ษ์ ทรัพ ยากรป่า ไม้
มากกว่าผูท้ ม่ี คี วามรู้ ความเข้าใจการอนุรกั ษ์ทรัพยากร
ป่ า ไม้ม าก ในประเด็ น นี้ ผ ลที่ไ ด้ อ อกมาเชิง ลบ ซึ่ ง
งานวิจยั ชิ้นนี้พบว่า ผู้ทม่ี คี วามรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ
การอนุ ร ัก ษ์ ท รัพ ยากรป่ า ไม้ม าก ไม่ ค่ อ ยให้ ค วาม
ร่ ว มมื อ ในการอนุ ร ัก ษ์ ท รัพ ยากรป่ า ไม้ ทัง้ นี้ อ าจ
เนื่ องมาจากปจั จัย หลายๆ อย่า งเช่น การที่ชาวไทย
ภูเขาเผ่ากะเหรีย่ งส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนหนังสือ มีความรู้
ความเข้าใจในภาษาระดับปานกลาง จึงเกิดการสื่อสาร
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กันล าบาก และอีกประการหนึ่ง คือ ในเรื่องของการ
ขาดแรงจูงใจ เพราะชาวไทยภูเขามีฐานะที่ค่อนข้า ง
ยากจน ดังนัน้ การเข้าร่วมทากิจกรรมจาเป็ นที่ต้องมี
แรงจูงใจ หรือผลประโยชน์ ท่จี ะได้รบั เช่น เรื่องของ
การบริจาคของวัตถุ ปจั จัย ต่างๆ ผลตอบแทนในการ
เข้า ร่ ว มกิจ กรรมการสื่อ สาร เพื่อ ที่จ ะท าให้ผ ลการ
ปฏิบตั ทิ อ่ี อกมานัน้ ประสบความสาเร็จและได้ร บั การ
ให้ความร่วมมือ งามตา (2535) กล่าวว่า การขาดแรงจูงใจ
ในการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตัวอย่างเช่น บุคคลทีม่ ี
แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์สูงจึงมักทางานและให้ความร่วมมือ
เพือ่ ให้ได้ผลงานออกมาดีทส่ี ดุ ถ้าทักษะการมีแรงจูงใจ
ใฝ่ส มั ฤทธิ ์ในการทางานสูง ทาให้คนที่เ ข้า มาปฏิบ ัติ
งานในหน่ ว ยงานทางานเพื่อความสาเร็จของผลงาน
เป็ นหลัก โดยมีความสาคัญขององค์ประกอบภายนอก
อืน่ ๆ เช่น เรือ่ งของการบริจาคของ เงิน วัตถุปจั จัยต่างๆ
ผลตอบแทนในการเข้าร่วมกิจกรรม ความดีความชอบ
หรือผลประโยชน์ต่างๆ ทีจ่ ะได้รบั
สิง่ สาคัญในการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้
ประชาชนหรือชุมชนได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ

ข้อมูล ที่ต้องการสื่อสารนัน้ ต้องอาศัย กระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน เพราะถือว่าเป็ นส่วนช่วยให้
กระบวนการติด ต่ อ สื่อ สารสัม พัน ธ์ ห รือ แลกเปลี่ย น
ข่าวสารระหว่างสมาชิกในสังคมเป็ นไปได้โดยสะดวก
ขึน้ การร่วมกิจกรรมต่างๆ ต้องเกิดจากความเต็มใจ
และความร่วมมือ สุนีย์ (2545) พบว่า บางครัง้ ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา เพราะเกิดจากค่านิยม
ความเกรงใจหรือ เกรงกลัว ผู้น าท้อ งถิ่น การถู ก บีบ
บังคับจากผูม้ อี านาจหรือภาครัฐ จึงไม่ค่อยแสดงความ
คิดเห็นและการมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั ิ ดังนัน้ บางครัง้
การแก้ไขปญั หาจึงไม่สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง ซึง่ นี่อาจจะเป็ นเหตุทค่ี นมีความรู้
ความเข้าใจในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรปา่ ไม้น้อย จะมีผล
ต่อระดับการมีส่วนร่วมในการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้
มากกว่าผูท้ ม่ี คี วามรูค้ วามเข้าใจการอนุ รกั ษ์ทรัพยากร
ป่าไม้มาก เพราะคนที่ม คี วามรู้ความเข้า ใจมากกว่า
ไม่ม ีแ รงจูงใจหรือผลประโยชน์ อ่นื ๆ ในการเข้า มามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรกั ษ์ทรัพยากรปา่ ไม้

Table 1 Factors affecting participation of Karen villagers in forest resource conservation
Independent factor
Age
Membership organization in the village
Knowledge about conversation forest resources
Total

Sig.
0.045
0.033
0.014

B
0.059
0.155
-.039
1.138

t
R2
2.014
2.152
-2.486
3.795 0.810

SEE
0.493

Statistically significant at P<0.05

สรุปผลการวิ จยั
จากการศึก ษา พบว่ า หัว หน้ า หรือ ตัว แทน
ครัวเรือนชาวไทยภูเขาส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี ซึง่ ไม่ค่อยได้เรียนหนังสือ มีความรู้
ความเข้าใจในภาษาไทยระดับปานกลาง ส่วนใหญ่เคย
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ได้รบั การฝึกอบรมเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรปา่ ไม้
มีจานวนสมาชิกในครัวเรือนที่ทาการเกษตร 1-2 คน
ได้รบั ข้อมูลข่าวสารจากการดูส่อื โทรทัศน์ รายได้หลัก
ได้ม าจากการประกอบอาชีพ เกษตรกรรม มีร ายได้
เฉลีย่ 3,100-4,000 บาทต่อเดือน และมีขนาดพืน้ ทีถ่ อื
ครองเฉลี่ย 1 ไร่ ในด้านการมีส่วนร่วมในการอนุ รกั ษ์
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ทรัพยากรป่าไม้ของชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรีย่ ง พบว่า
ชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง มีส่วนร่วมในการอนุ รกั ษ์
ทรัพยากรอยู่ในระดับปานกลาง คือ การป้องกันรักษา
ป่า การป้องกันไฟป่า และการประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับ
การอนุรกั ษ์ทรัพยากรปา่ ไม้ ทัง้ นี้ อาจเนื่องมาจากชาว
ไทยภูเขาส่วนใหญ่ ยังมีความรูค้ วามเข้าใจในบทบาท
และหน้าทีข่ องตนเอง ต่อการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการ
อนุ รกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้ ความสนใจในสามประเด็นนี้
จึง มีไ ม่ ม ากนั ก และการมีส่ ว นร่ ว มในการเผยแพร่
ความรูแ้ ละประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับการอนุ รกั ษ์ทรัพยากร
ปา่ ไม้น้อย
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิส ระและตัว แปรตาม กับ การปฏิบ ัติใ นการอนุ ร ัก ษ์
ทรัพยากรปา่ ไม้ของชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรีย่ ง ผลการ
ทดสอบสมมุตฐิ านเพือ่ หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระและตัวแปรตาม สรุปผลการวิจยั ได้ดงั นี้ พบว่า
ตั ว แปรอิ ส ระที่ ม ี ผ ลต่ อ การปฏิ บ ั ติ ใ นการอนุ ร ั ก ษ์
ทรัพยากรป่าไม้ของชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ย ง มี 3
ตัวแปร คือ อายุการเป็ นสมาชิกองค์กรต่างๆ ในหมู่บา้ น
และความรูค้ วามเข้าใจในการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้
มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การมี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ ร ัก ษ์
ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีนัยสาคัญ โดยอายุและการเป็ น
สมาชิกองค์กรต่างๆ ในหมูบ่ า้ น มีความสัมพันธ์กบั การ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรปา่ ไม้ในเชิงบวก แสดงให้เห็นว่าชาว
ไทยภูเขาเผ่ากะเหรีย่ งทีม่ อี ายุมาก มีการปฏิบตั ใิ นการ
มีส่วนร่วมในการอนุ รกั ษ์ป่าไม้มากกว่าชาวไทยภูเขา
เผ่ากะเหรีย่ งทีม่ อี ายุน้อย ดังนัน้ ควรมีการสนับสนุ นให้
คนทีม่ อี ายุต่ากว่า 30 ปี เข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่างๆ เพือ่ ให้เห็นความสาคัญของประโยชน์
ของการอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้ การเข้าร่วมในการทา
กิจ กรรมท าให้เ กิด ความรู้ส ึก เป็ น เจ้ า ของ เกิด การ
บารุงรักษา รักและหวงแหน ซึง่ จะทาให้ชาวไทยภูเขา
เผ่า กะเหรี่ย งที่ย งั มีอ ายุน้ อย เห็น คุ ณค่า ของการท า
กิจกรรมร่วมกัน
การเป็ น สมาชิก องค์ ก รต่ า งๆ ในหมู่บ้ า นมี
ความสัม พัน ธ์ ใ นเชิง บวกกับ การมีส่ ว นร่ ว มในการ

อนุ ร ัก ษ์ ป่ า ไม้ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ชาวไทยภู เ ขาเผ่ า
กะเหรี่ยงที่เป็ นสมาชิกองค์กรต่างๆ ในหมู่บ้าน จะมี
ส่วนร่วมในการอนุรกั ษ์ปา่ ไม้มากกว่าชาวไทยภูเขาเผ่า
กะเหรีย่ งทีไ่ ม่เป็ นสมาชิกขององค์กรใดๆ เลย แสดงว่า
ในการเป็ นสมาชิกองค์กรต่างๆ นามาซึ่งพันธะหน้าที่
ความรับ ผิด ชอบที่ต้อ งมีม ากกว่ า บุ ค คลทัว่ ไป มีผ ล
ทาให้สมาชิกเข้าใจเรื่องการมีส่ว นร่วมในการปฏิบ ัติ
และบารุงรักษา การดาเนินงานตามภารกิจซึ่งมีความ
ใกล้ช ิด และมีผลกระทบต่อการเป็ น สมาชิกโดยตรง
ทาให้ม ีส่ ว นร่ ว มมากเมื่อ เป็ น สมาชิก องค์ ก รต่ า งๆ
ดังนัน้ ควรมีการจัดตัง้ กลุ่ม และการสร้างเครือ ข่ายให้
ชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรีย่ งได้รว่ มกันเป็ นสมาชิกภายใน
องค์กร เช่น องค์กรชาวบ้านอนุ รกั ษ์ปาชุมชน เพื่อที่
จะได้ให้ชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรีย่ งได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการปลูกฝ งั และมีส่วนร่ว มในการช่วยกัน อนุ รกั ษ์
ทรัพยากรปา่ ไม้
ส่วนความรูค้ วามเข้าใจในการอนุ รกั ษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ มีความสัมพันธ์กบั การอนุ รกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้
ในเชิงลบ แสดงว่ า ผู้ท่มี ีความรู้ ความเข้า ใจในการ
อนุ ร ัก ษ์ ท รัพ ยากรป่ า ไม้ น้ อ ย จะมีส่ ว นร่ ว มในการ
อนุ ร ัก ษ์ ท รัพ ยากรป่ า ไม้ม ากกว่ า ผู้ท่ีม ีค วามรู้ค วาม
เข้าใจการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้มาก ทัง้ นี้อาจเนื่อง
มาจากการทีช่ าวไทยภูเขาเผ่ากะเหรีย่ งมีความรูค้ วาม
เข้าใจการอนุ รกั ษ์ทรัพ ยากรป่าไม้ม ากขาดแรงจูงใจ
เพราะชาวไทยภูเขามีฐานะที่ค่อนข้างยากจน ดังนัน้
การเข้าร่วมในการทากิจกรรมจาเป็ นทีต่ ้องมีแรงจูงใจ
หรือผลประโยชน์ ทจ่ี ะได้รบั เช่น เรื่องของการบริจาค
ของ วัต ถุ ป จั จัย ต่ า งๆ ผลตอบแทนในการเข้า ร่ ว ม
กิจ กรรมการสื่อ สาร เพื่อ ที่จ ะท าให้ผ ลการปฏิบ ัติท่ี
ออกมานัน้ ประสบความสาเร็จและได้รบั ความร่วมมือ
และชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรีย่ งทีม่ คี วามรู้ ความเข้าใจ
การอนุ รกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้น้อย ต้องการทีจ่ ะเข้ามามี
ส่วนร่วมในการทากิจกรรมในการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้
และต้องการทีจ่ ะมีความรูเ้ พิม่ เติมเกีย่ วกับการอนุ รกั ษ์
ทรัพยากรปา่ ไม้ทเ่ี พิม่ ขึน้
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การเตรียมต้นฉบับ
วารสารวิจยั และส่งเสริม วิชาการเกษตร เป็ นวารสารราย 4 เดือ น กาหนดออกปี ละ 3 ฉบับ โดยเริ่ม ฉบับที่ 1 ในเดือน
มกราคม มีจดุ ประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาการเกษตรทั ่วประเทศ
เรื่องทีจ่ ะตีพมิ พ์ในวารสาร นอกจากบทความวิจยั แล้ว บทความทางวิชาการอื่นๆ ทีเ่ ป็ นการแสดงความคิดใหม่ หรือสมมุตฐิ านใหม่ท่มี ี
หลักฐานอ้างอิง หรือ เป็ นการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางหรือ ลึกซึ้งในสาขาวิชาการใดสาขาวิชาการหนึ่ งที่เกี่ยวข้องกับ
การเกษตร หรือเป็ นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ก็มสี ทิ ธิ ์ได้รบั การพิจารณาให้ลงตีพมิ พ์ได้เช่นเดียวกัน
การเตรียมต้นฉบับ
1. ต้นฉบับ ตีพมิ พ์บทความเป็ นภาษาไทย การพิมพ์ใช้ตวั อักษร Browallia New ขนาดตัวอักษร 16 ตัวหนา ในส่วนของหัวข้อเรื่อง
และขนาดตัวอักษร 15 ตัวปรกติ ในส่วนของเนื้ อหา พิม พ์หน้ าเดียวในกระดาษขนาด A4 เว้นขอบทัง้ 4 ด้าน 1 นิ้ ว (2.5 ซม.)
พร้อมระบุเลขหน้า ความยาวของเนื้อเรื่อง รวมรูปภาพ ตาราง และเอกสารอ้างอิงต้องไม่เกิน 10 หน้า
2. ชื่อเรื่อง ต้องมีทงั ้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรกระชับและตรงกับเนื้อเรื่อง ขนาดตัวอักษร 18 ตัวหนา
3. ชื่อผู้แต่ ง และสถานที่ ติดต่ อ ต้องมีช่อื เต็ม -นามสกุลเต็ม ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 15 ตัวหนา และระบุ
หน่ วยงานหรือสถาบันที่สงั กัด ของผูแ้ ต่งหลักและผูแ้ ต่งร่วมทุกคน และ E-mail address ของผูแ้ ต่งหลักไว้ดว้ ย ขนาดตัวอักษร 12
ตัวปรกติ
4. บทคัดย่อ (Abstract) บทความวิจยั /บทความทางวิชาการอื่นๆ จะต้องมีบทคัดย่อทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน
15 บรรทัด โดยเขียนให้กะทัดรัด ตรงประเด็น และให้สาระสาคัญ
5. คาสาคัญ (Keywords) ต้องมีคาสาคัญทัง้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษไว้ทา้ ยบทคัดย่อของแต่ละภาษา อย่างละไม่เกิน 5 คา
6. เนื้ อเรื่อง
(1) คานา อธิบายความสาคัญ ของปญั หาและวัตถุประสงค์ของการวิจยั อาจรวมการตรวจเอกสารเข้าไว้ด้วย ในการอ้างอิง
เอกสารให้เขียนชื่อผู้แต่ง และปี ท่ตี พี มิ พ์ อยู่ในวงเล็บเดียวกัน หรือเขียนชื่อผูแ้ ต่ง แล้วเขียนปี ท่ตี ีพมิ พ์ ไว้ในวงเล็บแล้วแต่
กรณี ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้ “..........โรคใบหงิกมีพบทั ่วไปในประเทศบังคลาเทศ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย
ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ ศรีลงั กา ไต้หวัน ไทย (Boccardo and Milne, 1984; Ling et al., 1978) ในประเทศไทยนัน้
นอกจากก่อความเสียหายกับข้าวปลูกทัง้ ชนิด Japonica และ Indica (Oryza sativa) พันธุต์ ่างๆ แล้ว ทวัช (2544) ยังพบว่า
ทาความเสียหายได้กบั ข้าวไร่และข้าวปา่ ต่างๆ..........”
(2) อุปกรณ์และวิ ธีการ/วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั อธิบายเครื่องมือ พร้อมระบุวธิ กี ารวิจยั วิธกี ารเก็บข้อมูล ระยะเวลาและปี ท่ที าการ
วิจยั รวมทัง้ วิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูล ให้บรรยายโดยสรุปและไม่จาเป็ นต้องระบุวธิ กี ารทีเ่ ป็ นทีร่ กู้ นั ทั ่วไป
(3) ผลการวิ จยั ไม่จาเป็ นต้องแสดงวิธกี ารวิเคราะห์ทางสถิติ แต่ให้เสนอในรูปของตาราง และรูปภาพโดยสรุปหลังจากวิเคราะห์
ทางสถิตแิ ล้ว ทัง้ นี้ คาอธิ บายและรายละเอียดต่างๆ ของตารางและรูปภาพ ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่ านัน้ โดยมีความ
ชัดเจน กะทัดรัด และมีหมายเลขกากับด้านล่างของรูปภาพ และเมื่ออ้างถึงในเนื้อหาให้ใช้เป็ นคาว่า Table และ Figure
(4) การวิ จารณ์ผล การสรุปผล และข้อเสนอแนะ ควรวิจารณ์ผลการวิจยั พร้อมทัง้ สรุปประเด็น และสาระสาคัญของงานวิจยั
หรือให้ขอ้ เสนอแนะบนพืน้ ฐานของผลการวิจยั
หมายเหตุ: หน่ วยวัดตามระบบต่างๆ ให้ใช้ตวั ย่อตามมาตรฐานในการเขียนที่กาหนดไว้ เช่น เซนติเมตร = ซม. ตาราง
เมตร = ตร.ม. มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม = มก./กก. แต่ถ้าเป็ นหน่ วยวัดที่มพี ยางค์เดียวให้ใช้คาเต็มตามปรกติ
เช่น เมตร กรัม ลิตร
7. กิ ตติ กรรมประกาศ เพื่อแสดงความขอบคุณแก่ผใู้ ห้ทุนวิจยั หรือผูท้ ไ่ี ด้ให้ความช่วยเหลือในการวิจยั
8. เอกสารอ้างอิ ง รายชื่อเอกสารทีใ่ ช้เป็ นหลักในการค้นคว้าวิจยั และมีการอ้างถึง ในเนื้อหา โดยจัดเรียงลาดับตามตัวอักษร นาโดย
กลุ่มเอกสารภาษาไทยแล้วตามด้วยกลุ่มเอกสารภาษาอังกฤษ ตามคาแนะนาวิธกี ารเขียน ดังนี้
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การเขียนเอกสารอ้างอิ ง
1. บทความจากวารสารวิชาการมาตรฐาน
1.1 ผูเ้ ขียนคนเดียวหรือหลายคน
ชื่อผูเ้ ขียนบทความคนที่ 1,/ผูเ้ ขียนบทความคนที่ 2/และ/ผูเ้ ขียนบทความคนสุดท้าย.//ปี ทพ่ี มิ พ์.//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร/
เลขปี ท(่ี เลขฉบับที)่ :/เลขหน้า.
หทัยพัฒน์ ค่อยประเสริฐ และ ปนัดดา นิรนาทล้าพงศ์. 2547. แนวทางการตรวจประเมินสาหรับการใช้ลวดอาร์กในการพ่น
เคลือบเหล็กกล้าไร้สนิมด้วยวิธอี าร์กไฟฟ้า. ว.สงขลานครินทร์ 27(1): 91-100.
Nadeem, M. Y. and M. Ibrahim. 2002. Phosphorus management in wheat-rice cropping system. Pak. J. Soil Sci.
21(4): 21-23.
Chowdhury, M. A. H., R. Begum, M. R. Kabit and H. M. Zakir. 2002. Plant and animal residue decomposition and
transformation of S and P in soil. Pakistan Journal of Biological Sciences 5(7): 736-739.

2. หนังสือ
2.1 ผูเ้ ขียนคนเดียวหรือหลายคน
ชื่อผูแ้ ต่งคนที่ 1,/ผูแ้ ต่งคนที่ 2/และผูแ้ ต่งคนสุดท้าย.//ปี ทพ่ี มิ พ์.//ชื่อหนังสือ.//ครัง้ ทีพ่ มิ พ์ (ถ้ามี).//สถานทีพ่ มิ พ์:/สานักพิมพ์.//
จานวนหน้า.
สุรนิ ทร์ ปิ ยะโชคณากุล. 2543. พันธุวิศวกรรมเบือ้ งต้น. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 256 น.
Aksornkoae, S. 1999. Ecology and Management of Mangroves. Bangkok: Kasetsart University Press. 198 p.
Rajeshwar, K. and J. G. Ibanez. 1997. Environmental Electrochemistry. San Diego: Academic Press. 327 p.

2.2 บทหนึ่ งในหนังสือ
ชื่อผูเ้ ขียนบทความ.//ปี ทพ่ี มิ พ์.//ชื่อบทความ.//น./เลขหน้าทีป่ รากฏเรื่อง.//ใน/ชื่อผูร้ บั ผิดชอบ.//ชื่อหนังสือ.//รายละเอียดอื่นๆ
(ถ้ามี).//ครัง้ ทีพ่ มิ พ์ (ถ้ามี).//สถานทีพ่ มิ พ์:/สานักพิมพ์.
Hill, S. E. 1996. Emultions. pp. 153-185. In Hall, G. M. (ed.). Methods of Testing Protein Functionality. London:
Chapman & Hall.
Jacober, L. F. and A. G. Rand. 1982. Biochemical of seafood. pp. 347-365. In Martin, R. E., G. J. Flick, C. E. Hebard
and D. R. Ward (eds.). Chemistry and Biochemistry of Marine Food Products. Westport: AVI Inc.

2.3 หนังสือที่มีผรู้ บั ผิดชอบในหน้ าที่เป็ นผูร้ วบรวม ผูเ้ รียบเรียง หรือบรรณาธิ การ
ชื่อผูร้ บั ผิดชอบ.//(หน้าทีร่ บั ผิดชอบ).// ปี ทพ่ี มิ พ์.//ชื่อเรื่อง.//ครัง้ ที่พมิ พ์ (ถ้ามี).//สถานทีพ่ มิ พ์:/สานักพิมพ์.//จานวนหน้า.
กอชัย โตศิรโิ ชค. (บรรณาธิการ). 2537. การรักษาด้วยสมุนไพร. พิมพ์ครัง้ ที่ 1. กรุงเทพฯ: มายิกสานักพิมพ์. 172 น.
Byrappa, K. and M. Yoshimura. (eds.). 2001. Handbook of Hydrothermal Technology. New Jersey: Noyes
Publication. 854 p.

3. เอกสารอื่นๆ
3.1 วิ ทยานิ พนธ์
ชื่อผูแ้ ต่ง.//ปี ทพ่ี มิ พ์.//ชื่อวิ ทยานิ พนธ์.//ระดับของวิทยานิพนธ์.//ชื่อสถาบันการศึกษา.//จานวนหน้า.
ประเชิญ สร้อยทองคา. 2530. การสกัดแยกสารแทนนิ นจากเปลือกไม้โกงกางเพื่อใช้ในการฟอกหนังชนิ ดฟอกทับ.
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 113 น.
Saiklao, W. 2002. Adaptive Bandwidth Allocation Control for Virtual Paths in Broadband Networks. Doctoral
dissertation. Georgia Institute of Technology. 86 p.
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3.2 รายงานการประชุมวิชาการ รายงานการสัมมนา ปาฐกถา รายงานประจาปี
ชื่อผูเ้ ขียนบทความ.//ปี ทพ่ี มิ พ์.//ชื่อบทความ.//น./เลขหน้าทีป่ รากฏเรื่อง.//ใน/ชื่อการประชุม.//รายละเอียดอื่นๆ (ถ้ามี).//
ครัง้ ทีพ่ มิ พ์ (ถ้ามี).//สถานทีพ่ มิ พ์: สานักพิมพ์.
กมลรัฐ อินทรทัศน์ กษิตธิ ร ภูภราดัย และวันดี กริชอนันต์. 2548. Telecenter: ยุทธศาสตร์แห่งการกระจายโอกาส
การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชนบท. น. 423-432. ใน รายงานการประชุม
ทางวิ ชาการภาคโปสเตอร์ ครังที
้ ่ 6 19-20 พฤษภาคม 2548. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
Coates, J. 2013. Clinical Trial for Canine Degenerative Myelopathy. pp. 29-31. In Proceedings of ACVIM
Specialty Symposium (Pre-forum) 12-15 June 2013. Seattle: American College of Veterinary Internal
Medicine (ACVIM).

3.3 รายงานผลการวิ จยั
ชื่อผูเ้ ขียนงานวิจยั .//ปี ทพ่ี มิ พ์.//ชื่องานวิ จยั .//จานวนหน้า.//ใน/รายงานผลการวิจยั .//สถานทีพ่ มิ พ์:/ชื่อหน่วยงาน.
พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธ์ ขนิษฐา ดวงสงค์ และรัฐพล ศรีบวั เผื่อน. 2544. การตรวจหาลายพิมพ์ดีเอ็นเอของกล้วยไม้
ไทยสกุลแวนด้าฟ้ ามุ่ย. 62 น. ใน รายงานผลการวิจยั . เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
Theraumpon, N. 2003. Automatic classification of white blood cells in bone marrow images. 74 p. In
Research report. Chiangmai: Chiangmai University.

3.4 บทความจากนิ ตยสาร
ชื่อผูเ้ ขียนบทความ.//ปี ทต่ี พี มิ พ์.//ชื่อบทความ.// ชื่อนิ ตยสาร.//ปี ทข่ี องนิตยสาร(เล่มที)่ : เลขทีห่ น้าทีอ่ า้ งอิง.
นาชัย ทนุผล. 2543. การพัฒนาธุรกิจการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศในชุมชนปา่ บ้านโปง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่.
นิ ตยสารการท่องเที่ยว 21(1): 44-54.

3.5 บทความจากหนังสือพิมพ์
ชื่อผูเ้ ขียนบทความ.//ปี ทต่ี พี มิ พ์.//ชื่อบทความ.//ชื่อหนังสือพิมพ์.//(วันที/่ เดือน/ปี ):/เลขทีห่ น้าทีอ่ า้ งอิง.
สมศักดิ ์ มานะไพศาล. 2549. เกษตรกรไทยในอนาคต. ไทยรัฐ. (10 มกราคม 2549): 7.

4. แหล่งข้อมูลอิ เลคทรอนิ กส์
ผูแ้ ต่งหรือผูร้ บั ผิดชอบ.//ปี ทบ่ี นั ทึกข้อมูล.//ชื่อเรื่อง.//[ระบบออนไลน์ ].//แหล่งทีม่ า/ระบุแหล่งการติดต่อเครือข่ายหรือการ
ถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล ชื่อแฟ้มข้อมูล/(วันที/่ เดือน/ปี ทีค่ น้ ข้อมูล).
ฐานิตย์ เมธิยานนท์ นิวตั ิ พิรยิ ะรุง่ โรจน์ และสมชาติ โสภณรณฤทธิ ์. 2547. เตาเผาไหม้วอร์เทค-ฟลูอไิ ดซ์เบดแบบสอง
ห้องเผาไหม้สาหรับเชือ้ เพลิงแกลบ. ว.สงขลานครินทร์ 26(6): 875-893. [ระบบออนไลน์]. แหล่งทีม่ า
http://www2.psu.ac.th/PresidentOffice/EduService/Journal/Firstpage.htm (22 กันยายน 2548).
National Economic and Social Development Board (NESDB). 2001. Input-output tables of Thailand. [Online].
Available http://www.nesdb.go.th (8 August 2001).
Singh, M. and R. P. Singh. 2001. Siderophore producing bacteria-as potential biocontrol agents of
mushroom disease. [Online]. Available http://www.uio.no/conferences June2000.htm# Samuels
(3 July 2001).
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Guide for Authors
Manuscripts submitted for publication should be of high academic merit and are accepted on
condition that they are contributed solely to the Journal of Agricultural Research and Extension.
Manuscripts, parts of which have been previously published in conference proceedings, may be accepted
if they contain additional material not previously published and not currently under consideration for
publication elsewhere.
Submission of a multi-authored manuscript implies the consent of all the participating authors.
All manuscripts considered for publication will be peer-reviewed by independent referees.
Submission checklist
Manuscript submission must include title page, abstract, key words, text, tables, figures,
acknowledgments, reference list and appendices (if necessary). The title page of this file should include
the title of the article, full names, official name and affiliations of all authors, E-mail address, telephone
and fax numbers and full postal address of the corresponding author.
Preparation and Submission of Manuscripts
Authors submitting manuscripts for consideration for publication should follow the following
guidelines.
1. Manuscript texts must be written using high-quality language. For non-native English
language authors, the article should be proof-read by a language specialist before it is sent to Journal.
2. Manuscript texts should not exceed than 10 pages and the combined number of figures and
tables. The inclusion of more figures and tables will reduce the word allowance, and vice versa.
3. The manuscript text and tables should be created using Microsoft Word.
4. Manuscript texts should be prepared single column, with sufficient margins (1.0 inch) for
editorial and proof-reader’s marks. 12 pt Times New Roman font should be used throughout and all pages
numbered consecutively.
5. Abstracts should not exceed than 200 words. About 5 keywords should also be provided.
6. All measures in the text should be reported in abbreviation
7. Tables and figures should each be numbered consecutively.
8. Acknowledgments should be as brief as possible, in a separate section before the references,
not in the text or as footnotes.
9. Citations of published literature in the text should be given in the form of author and year in
parentheses; (Hoffmann et al., 2001), or, if the name forms part of a sentence, it should be followed by
the year in parenthesis; Hoffmann et al. (2001). All references mentioned in the reference list must be
cited in the text, and vice versa. The references section at the end of the manuscript should list all and
only the references cited in the text in alphabetical order of the first author’s surname. The following are
examples of reference writing.
Reference to a journal article:
Chowdhury, M. A. H., R. Begum, M. R. Kabit and H. M. Zakir. 2002. Plant and animal residue
decomposition and transformation of S and P in soil. Pak. J. Bio. Sci. 5: 736-739.
Reference to article or abstract in a conference proceedings:
Coates, J. 2013. Clinical Trial for Canine Degenerative Myelopathy. pp. 29-31. In Proceedings of
ACVIM Specialty Symposium (Pre-forum) 12-15 June 2013. Seattle: American College of
Veterinary Internal Medicine (ACVIM).
Reference to a book:
Rajeshwar, K. and J. G. Ibanez. 1997. Environmental electrochemistry. San Diego: Academic Press. 327 p.
Reference to an edited book:
Hill, S. E. 1996. Emultions. pp. 153-185. In Hall, G. M. (ed.). Methods of testing protein functionality.
London: Chapman & Hall.
Reference to an electronic data source (used only when unavoidable): Supplier/Database name
(Database identifier or number)/Item or accession number (Access date) should be included
National Economic and Social Development Board (NESDB). 2001. Input-output tables of Thailand.
[Online]. Available http://www.nesdb.go.th (8 August 2001).
10. Submission of manuscript includes 3 copies in which one of them must conform to the format
of the Journal of Agricultural Research and Extension. The other must be submitted without the author’s
name and office with diskette/CD and cover letter to the editor. All should be directed to the editor at the
address given.
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การส่งต้นฉบับ การตรวจสอบเบือ้ งต้ น และการแก้ไข
1) ส่งต้นฉบับ 3 ชุด โดย 1 ชุด ให้มรี ายละเอียดครบตรงตามคาแนะนาในการเตรียมต้นฉบับ และอีก 2
ชุด ไม่ตอ้ งพิมพ์ชอ่ื เจ้าของบทความและสถานทีท่ างาน พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette/CD) และหนังสือนาส่งถึง
บรรณาธิการ โดยนาส่งด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย/์ E-mail มายังบรรณาธิการวารสารวิจยั ฯ ตามทีอ่ ยูท่ ไ่ี ด้ระบุไว้
2) กองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความในเบือ้ งต้น ในกรณีทต่ี อ้ งแก้ไขจะแจ้งให้เจ้าของบทความทาการ
แก้ไขก่อนนาส่งต่อให้ผทู้ รงคุณวุฒพิ จิ ารณาในลาดับต่อไป สาหรับบทความทีไ่ ม่ได้รบั การพิจารณาให้ดาเนินการต่อ
จะส่งต้นฉบับและแผ่นบันทึกข้อมูลคืนให้เจ้าของบทความ
3) บทความทีไ่ ด้รบั การพิจารณาจากกองบรรณาธิการให้ดาเนินการต่อ จะได้รบั การตรวจสอบทางวิชาการ
จากผู้ทรงคุณวุฒทิ ่เี ชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับบทความนัน้ ๆ และบทความที่ได้รบั การพิจารณาให้ตพี มิ พ์
กองบรรณาธิการจะส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผูท้ รงคุณวุฒ ิ พร้อมทัง้ ต้นฉบับและแผ่นบันทึกข้ อมูลคืนให้
เจ้าของบทความปรับปรุงแก้ไข
4) เมื่อบทความได้รบั การตีพมิ พ์เรียบร้อยแล้ว กองบรรณาธิการจะจัดส่งวารสารฯ ให้เจ้าของบทความ
จานวน 2 เล่ม
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