วารสารวิจยั และส่งเสริมวิชาการเกษตร
สานักวิ จยั และส่งเสริ มวิ ชาการการเกษตร
ปีท่ี 31 ฉบับที่ 3

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กันยายน – ธันวาคม 2557

ISSN 0125-8850

การชักนาหัวพันธุม์ นั ฝรังในหลอดทดลองโดยวิ
่
ธีการเพาะเลี้ยงที่แตกต่ างกัน
ศิรพิ ร พงศ์ศภุ สมิทธิ ์ และฮาลีม เกษตรกาลาม์

1-10

ผลของสารควบคุมการเจริ ญเติ บโตของพืชต่อความเป็ นพิ ษของฟี แนนทรีน
ในข้าวโพดข้าวเหนี ยวและถัวฝั
่ กยาว
วราภรณ์ ฉุยฉาย วณิชชา คงตุม้ และขนิษฐา สมตระกูล

11-23

อิ ทธิ พลของจุลินทรียต์ ่อคุณสมบัติทางเคมีดินและปริ มาณธาตุอาหาร
ในใบพริ กขี้หนู (Capsicum annuum L.) ในพื้นที่ภาคเหนื อของประเทศไทย
นพเดช แหวนเพ็ชร และจีราภรณ์ อินทสาร

24-34

การคัดแยกและศึกษาลักษณะของแบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายสารไกลโฟเสท
จุไรรัตน์ อิมนิ า ฐปน ชืน่ บาล และศรีกาญจนา คล้ายเรือง

35-44

การระบุชนิ ดของเห็ดพิ ษแบบรวดเร็วด้วยเทคนิ ค Real-time PCR
เรือนแก้ว ประพฤติ และวศิน เจริญตัณธนกุล

45-53

ความชุกและความไวต่อยาฆ่าเชื้อของ Pasteurella multocida จากไก่ที่เลี้ยง
แบบปล่อยอิ สระในจังหวัดชลบุรี
สุทธิทศั น์ ทองคาใส ปาริดา สงวนแก้ว พรรณภา ทับเคลียว พิรวัลย์ ขาแสง
เมธาวี พงศ์พระเกตุ ชาติฐปกรณ์ ทองเกลียว และปิ ยะชาติ เวียนหาผล

54-63

ผลของปุ๋ยไนโตรเจนต่อองค์ประกอบทางเคมีและการย่อยสลายได้
ในกระเพาะรูเมนของหญ้ากิ นนี สีม่วง
อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ และจีร ะศักดิ ์ ชอบแต่ ง

64-71

สภาวะที่เหมาะสมของหอบาบัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์แบบเปี ยก
สาหรับกระบวนการรมผลลาไยสด
สมเกียรติ จตุรงค์ล้าเลิศ จักรพงษ์ พิมพ์พมิ ล จาตุพงศ์ วาฤทธิ ์
และชนวัฒน์ นิทศั น์วจิ ติ ร

72-84

วารสารวิจยั และส่งเสริมวิชาการเกษตร
JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EXTENSION
ที่ปรึกษา

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จาเนียร ยศราช
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ด้วง พุธศุกร์

บรรณาธิ การอานวยการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร

บรรณาธิ การ

อาจารย์ ดร.วีรศักดิ ์ ปรกติ

กองบรรณาธิ การ

รองศาสตราจารย์จาเนียร บุญมาก
อาจารย์ ดร.สุรยี ว์ ลั ย์ เมฆกมล

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศาสตราจารย์เฉลิมพล แซมเพชร
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรกั ษ์ ปญั ญานุวฒ
ั น์
ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศริ โิ รจน์
ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา
ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สิทธิกรกุล
ศาสตราจารย์ ดร.ประนอม จันทรโณทัย
ศาสตราจารย์ ดร.สิรวิ ฒ
ั น์ วงษ์ศริ ิ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมช ศีตะโกเศศ
รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิสนิ บวรสมบัติ
รองศาสตราจารย์ ดร.นพมณี โทปุญญานนท์
รองศาสตราจารย์ออ้ มทิพย์ เมฆรักษาวนิช แคมป์
รองศาสตราจารย์ประวิตร พุทธานนท์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ธรี ะพงษ์ สว่างปญั ญางกูร
อาจารย์ ดร.เสกสันต์ อุสสหตานนท์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะกรรมการดาเนิ นงาน

นางสาววารี ระหงษ์
นางสาวรังสิมา อัมพวัน
นายสมยศ มีสขุ
นางจิรนันท์ เสนานาญ

นางธัญรัศมิ ์ ธวัชมงคลศักดิ ์
นางทิพย์สดุ า ปุกมณี
นางสาวอัมภา สันทราย
นางสาวดิษวรรณ สุทศั น์สนั ติ

ฝ่ ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

นายปริญญา เพียรอุตส่าห์
นางประไพศรี ทองแจ้ง

นายประสิทธิ ์ ใจคา
นางสุรยี ์ อภิไชย

จัดทาโดย

ฝา่ ยนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สานักวิจยั และส่งเสริมวิชาการการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ 0-5387-3935 โทรสาร 0-5387-8106
E-mail: res_journal@mju.ac.th
Web site: www.rae.mju.ac.th

วารสารวิจยั และส่งเสริมวิชาการเกษตร (ISSN 0125-8850) เป็ นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ซึง่ มีนโยบายเพื่อเผยแพร่งานวิจยั และบทความทางวิชาการด้านการเกษตร เป็ นวารสารราย 4 เดือน กาหนดออกปี ละ 3 ฉบับ
โดยมีการเผยแพร่ออนไลน์ (Journal Online) ในรูปวารสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีการเผยแพร่ในรูปเล่มสาหรับจัดส่งให้
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาการเกษตร

บทบรรณาธิ การ
สวัสดีครับ
ในวารสารฉบับสุดท้ายของปี 2557 นี้ มีสาระงานวิจยั ทีส่ นับสนุ นกระแสการบาบัดสิง่ แวดล้อมด้วย
จุลนิ ทรีย์ (Microremediation) คือ เรื่องของจุลนิ ทรีย์ดนิ ที่ช่วยย่อยสลายสารเคมีตกค้างในดิน ด้ว ยการ
คัด แยกจุ ล ิน ทรีย์ดิน ที่ช่ ว ยย่ อ ยสลายไกลโฟเสทที่ป นเปื้ อ นในดิน และการใช้ป ระโยชน์ จุ ล ิน ทรีย์ด ิน
เพื่อปรับปรุงคุณสมบัตทิ างเคมีของดิน และปริมาณธาตุอาหารจาเป็นจากสาระนาเสนอในกรณีธาตุอาหารใน
ใบพริกขีห้ นูจากภาคเหนือของประเทศไทย
การใช้ว ิท ยาการเพื่อ กระตุ้น ชัก นาการเจริญ เติบ โต ที่นามาใช้ป ระโยชน์ เ พื่อ การผลิต พืช นั น้
มีตวั อย่างให้เห็นจากงานวิจยั เพื่อชักนาหัวพันธุม์ นั ฝรังในหลอดทดลอง
่
โดยวิธกี ารเพาะเลีย้ งทีต่ ่างกัน และ
ใช้ประโยชน์ เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชในดินที่ปนเปื้ อนด้วยฟี แนนทีน โดยเฉพาะที่ปรากฏผล
ยืน ยัน ในข้า วโพดข้า วเหนี ย ว ซึ่ง น่ า จะสามารถนาไปใช้ป ระโยชน์ ใ นการนาไปต่ อ ยอดงานวิจ ยั อื่น ๆ
ทีส่ ามารถสืบค้นได้จากแหล่งข้อมูลงานวิจยั ต่างๆ
นอกจากนัน้ เพื่อ นวิจยั ก็จะได้ทราบความก้าวหน้ าผลการวิจยั การระบุส ปี ชีส์ของเห็ดพิษ แบบ
รวดเร็ว ความไวต่อยาฆ่าเชื้อจากไก่ท่เี ลี้ยงแบบปล่อ ยในจังหวัดชลบุร ี รวมทัง้ ผลของปุ๋ยไนโตรเจนต่ อ
การย่อยสลายได้ของหญ้ากินนีสมี ่วงในกระเพาะรูเมนของสัตว์เคีย้ วเอื้องอีกด้วยครับ

ด้วยจิตคารวะ

(อาจารย์ ดร.วีรศักดิ ์ ปรกติ)
บรรณาธิการวารสารวิจยั ฯ

Journal of Agr. Research & Extension 31(3): 1-10

การชักนาหัวพันธุม์ นั ฝรังในหลอดทดลองโดยวิ
่
ธีการเพาะเลีย้ งที่แตกต่างกัน
In Vitro Tuberization of Potatoes by Different Culture Methods
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Abstract
In vitro tuberization of 13 potato clones with two different cultured methods, was conducted using
the experimental design of 2×13 Factorial in Completely Randomized Design (Factorial in CRD) with 5
replications. Analyses of variances for culture methods, clones and interaction between culture methods
and clones for days to first tuberization, microtuber number per plant, and weight per micro tuber, were
significantly different at p<0.05. Single nodes cultured on agar medium showed lower mean for days to
first tuberization (31.1 days) than plantlets cultured in liquid medium (57.7 days), but single nodes
cultured on agar medium showed higher mean for microtuber number per plant (1.4 tubers) than plantlets
cultured in liquid medium (1.1 tubers). Single nodes cultured on agar medium of KB 211 clone showed
the highest mean of tuber number per plant (1.6 tubers) and plantlets cultured in liquid medium of RB 83
clone showed the lowest mean (0.4 tubers). Microtubers derived from single nodes cultured on agar
medium mostly formed sessile tubers while microtubers derived from plantlets cultured in liquid medium
mostly formed stolon tubers. In addition, microtubers derived from plantlets cultured in liquid medium
showed higher mean for weight per microtuber than microtubers derived from single nodes cultured on
agar medium. Microtubers of AT 431 clone derived from plantlets cultured in liquid medium showed the
highest mean of weight per microtuber (0.89 grams), while microtubers of SPSC 340 clone derived from
single nodes cultured on agar medium showed the lowest mean (0.03 grams).
Keywords: In vitro tuberization, microtuber, BAP

บทคัดย่อ
การชัก นาหัว จิ๋ว ปลอดเชื้อ ของมัน ฝรัง่ 13
สายพันธุ์ โดยวิธกี ารเพาะเลี้ยงทีแ่ ตกต่างกัน 2 วิธี โดย
วางแผนการทดลองแบบ 2×13 แฟคทอเรียล ในการ

ทดลองแบบสุ่ม อย่า งสมบูร ณ์ จานวน 5 ซ้า ผลการ
วิเ คราะห์ความแปรปรวน พบว่ า วิธ ีก ารเพาะเลี้ย ง
สายพันธุ์ และปฏิสมั พันธ์ระหว่างวิธกี ารเพาะเลี้ยงกับ
สายพันธุ์ ของจานวนวันทีเ่ กิดหัวแรกหลังการเพาะเลี้ยง
จานวนหัวจิว๋ ต่อต้น และน้ าหนักหัวจิว๋ ต่อหัว มีความ
1
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แตกต่ า งอย่ า งมีนั ย สาคัญ ทางสถิติ (p<0.05) การ
เพาะเลี้ย งชิ้น ส่ว นข้อ เดี่ย วบนสูตรอาหารวุ้น แสดง
ค่าเฉลีย่ จานวนวันทีเ่ กิดหัวแรก (31.1 วัน) ต่ากว่าการ
เพาะเลีย้ งต้นมันฝรังในสู
่ ตรอาหารเหลว (57.7 วัน) แต่
แสดงค่ า เฉลี่ย จ านวนหัว จิว๋ ต่อต้น (1.4 หัว ) สูงกว่ า
การเพาะเลี้ยงต้นมันฝรังในสู
่ ตรอาหารเหลว (1.1 หัว)
โดยการเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนข้อเดี่ยวบนสูตรอาหารวุ้น
ของสายพัน ธุ์ KB 211 แสดงค่า เฉลี่ย จานวนหัว จิว๋
ต่อต้นสูงทีส่ ุด เท่ากับ 1.6 หัว ส่วนการเพาะเลี้ยงต้น
มันฝรังในสู
่ ตรอาหารเหลวของสายพันธุ์ RB 83 แสดง
ค่าเฉลีย่ จานวนหัวจิว๋ ต่อต้นต่าทีส่ ุด (0.4 หัว) หัวจิว๋ ที่
ได้จากการเพาะเลีย้ งชิน้ ส่วนข้อเดีย่ วบนสูตรอาหารวุน้
ส่ว นใหญ่เ ป็ น หัว ที่ไม่ม ีไหล ส่ว นหัว จิว๋ ที่ได้จ ากการ
เพาะเลีย้ งต้นมันฝรังในสู
่ ตรอาหารเหลวเป็ นหัวทีม่ ไี หล
และหัว จิว๋ ที่ไ ด้จ ากการเพาะเลี้ย งต้น มัน ฝรัง่ ในสูต ร
อาหารเหลว แสดงค่าเฉลี่ยน้ าหนักต่อหัวสูงกว่าหัวจิว๋
ทีไ่ ด้จากการเพาะเลี้ยงชิน้ ส่วนข้อเดี่ยวบนสูตรอาหาร
วุ้น โดยหัว จิว๋ ของสายพัน ธุ์ AT 431 ที่ไ ด้จ ากการ
เพาะเลีย้ งต้นมันฝรังในสู
่ ตรอาหารเหลว แสดงค่าเฉลีย่
น้า หนั ก ต่ อ หัว สูง ที่สุ ด (0.89 กรัม ) ส่ ว นหัว จิว๋ ของ
สายพันธุ์ SPSC 340 ทีไ่ ด้จากการเพาะเลี้ยงชิ้นส่วน
ข้อเดีย่ วบนสูตรอาหารวุน้ แสดงค่าเฉลีย่ น้ าหนักต่อหัว
ต่าทีส่ ดุ (0.03 กรัม)
คาสาคัญ: การชักนาหัวในหลอดทดลอง
หัวมันฝรังจิ
่ ว๋ BAP

คานา
ปจั จัยสาคัญในการผลิตมันฝรังของประเทศไทย
่
ประกอบด้วย 1) หัวพันธุ์ และ 2) พันธุ์ปลูก โดยพบว่า
หัวพันธุ์เกือบทัง้ หมดนาเข้าจากต่างประเทศทุกปี ตาม
ระบบโควตาที่ไ ด้ร ับ เนื่ อ งจากประเทศไทยยัง ไม่ ม ี
ระบบการผลิต หัว พัน ธุ์ ม ัน ฝรัง่ ให้เ พีย งพอต่ อ ความ
ต้องการ จึงต้องนาเข้าหัว พันธุ์จากต่างประเทศ เช่น
2

ประเทศแคนาดา เนเธอร์แลนด์ และออสเตรเลีย เป็ น
ประจาทุกปี ในปี พ.ศ. 2555-2557 สานักวิจยั เศรษฐกิจ
การเกษตรได้ส ารวจการน าเข้า หัว พันธุ์ม นั ฝรังพั
่ น ธุ์
โรงงาน ปริมาณรวมเท่ากับ 4,385.28 ตัน และหัวพันธุ์
พันธุบ์ ริโภคปริมาณรวมเท่ากับ 237.70 ตัน (สานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2556) สาหรับแนวทางแก้ไขด้าน
การผลิตหัวพันธุ์มนั ฝรัง่ สามารถทาได้โดยการพัฒนา
รูปแบบการผลิตหัวพันธุม์ นั ฝรังแบบบู
่
รณาการ เพือ่ การ
พาณิชย์ขน้ึ มาใช้เองภายในประเทศ มันฝรังพั
่ นธุ์ปลูก
เพื่อการค้ามี 3 พันธุ์หลัก คือ พันธุ์ Atlantic และพันธุ์
Kennebec สาหรับส่งโรงงานแปรรูป และพันธุ์ Spunta
สาหรับบริโภคสด ทัง้ 3 พันธุ์ ล้วนเป็ นพันธุ์ทน่ี าเข้าจาก
ต่างประเทศมานานกว่า 20 ปี อีกทัง้ กลุ่มสหกรณ์ฯ และ
บริษัท ฯ จะน าพัน ธุ์ ใ หม่ เ ข้า มาทดลองปลู ก เพิ่ม ขึ้น
ปญั หาเหล่ านี้ จึงไม่ได้ร บั การแก้ไข เพราะเกษตรกร
จะต้องสังซื
่ อ้ หัวพันธุ์จากต่างประเทศต่อไป
ดังนัน้ แนวทางการแก้ไขทีด่ แี นวทางหนึ่ง คือ
การสร้า งพัน ธุ์ ใ หม่ ท่ีใ ห้ผ ลผลิต สู ง คุ ณ ภาพดี และ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยขึน้ มาเอง
จากต้น พัน ธุ์ป ลอดโรคที่ม ีอยู่ และเมื่อได้พ นั ธุ์ใ หม่ท่ี
ปรับปรุงหรือสร้างได้แล้ว ก็สามารถนาต้นพันธุ์ปลอดโรค
ที่เ ก็บ รัก ษาไว้ ใ นสภาพปลอดเชื้อ ออกมาผลิต เป็ น
หัวพันธุ์ และจัดเก็บรักษาให้พน้ ระยะพักตัว เพือ่ ใช้ปลูก
เป็ นการค้าปี ต่อปี ซึง่ หัวพันธุ์ทน่ี าเข้าจากต่างประเทศ
เช่ น ออสเตรเลีย เนเธอร์แ ลนด์ และสหรัฐ อเมริก า
ทุกประเทศมีโปรแกรมการผลิตหัวพันธุ์ท่เี ริม่ ต้นจาก
ต้นพันธุ์ปลอดเชื้อที่เก็บรักษาไว้เช่นกัน (ศิรพิ ร และ
เมธี, 2528) ทัง้ นี้วธิ กี ารและขัน้ ตอนต่างๆ ในโปรแกรม
การผลิ ต หั ว พั น ธุ์ ม ั น ฝรั ง่ ได้ ม ี ก ารศึ ก ษาวิ จ ั ย และ
สามารถทาได้แล้วในประเทศไทย (Pongsupasamit,
1991; Pongsupasamit and Pongsupasamit, 1999
and 2001) การนาวิธ ีการเพาะเลี้ย งเนื้ อเยื่อมัน ฝรั ่ง
มาประยุกต์ ใช้ใ นการผลิตหัว จิว๋ ในสภาพปลอดเชื้อ
นับเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกในการผลิตหัวพันธุ์ชวแรกที
ั่
ม่ ี
คุณภาพ เพื่อนาไปปลูกขยายต่ออีก 4-6 ชัว่ ในสภาพไร่
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ตามโปรแกรมการผลิตหัว พัน ธุ์มนั ฝรังออกจ
่
าหน่ า ย
ทีป่ ฏิบตั กิ นั อยูใ่ นเกือบทุกประเทศ ซึง่ วิธกี ารเพาะเลี้ยง
ชิน้ ส่วนต่างๆ ของมันฝรังในสู
่ ตรอาหารเหลวและสูตร
อาหารวุ้น ได้ถูกนามาประยุกต์ใช้เพื่อผลิตหัวพันธุ์ใน
สภาพปลอดเชื้อโดยผูว้ จิ ยั หลายคณะ เช่น การชักนา
หัวจิว๋ ของมันฝรัง่ Solanum 3 ชนิด โดยการเพาะเลี้ยง
ชิน้ ส่วนข้อเดีย่ วบนสูตรอาหารวุน้ ทีแ่ ตกต่างกัน (Anjum
et al., 1997) และการเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนข้อเดี่ยวเพื่อ
ชักนาหัวจิว๋ ในมันฝรังพั
่ นธุ์ Marfona ด้วยสูตรอาหาร
เหลว (Ebadi et al., 2007)
ในการทดลองครัง้ นี้ได้ทาการชักนาหัว พัน ธุ์
มันฝรังจ
่ านวน 13 สายพันธุ์ ในสภาพปลอดเชื้อโดย
วิธกี ารเพาะเลี้ยงทีแ่ ตกต่างกัน 2 วิธี เพื่อเปรียบเทียบ
ศักยภาพของวิธกี ารทีใ่ ช้ชกั นาหัวจิว๋ ในสภาพปลอดเชือ้
เพื่อน าไปประยุกต์ใ ช้ใ นการผลิตหัว จิว๋ ในโปรแกรม
การผลิตหัวพันธุม์ นั ฝรังภายในประเทศต่
่
อไป

อุปกรณ์ และวิ ธีการ
ต้นพันธุม์ นั ฝรังจ
่ านวน 13 สายพันธุ์ ในสภาพ
ปลอดเชื้อ โดยได้รบั จาก Plant Research Institute,
Melbourne, Australia จานวน 4 สายพัน ธุ์ ได้แ ก่
1) 1008, 2) 1205, 3) 1502, 4) 5763 และอีก 9
สายพันธุไ์ ด้จากผลงานวิจยั ของศิรพิ ร และชลิต (2555)
ได้แก่ 1) AT 18, 2) AT 170, 3) AT 192, 4) AT 431,
5) RB 83, 6) KB 165, 7) KB 211, 8) SPSC 51 และ
9) SPSC 340
สารเคมีทใ่ี ช้ประกอบด้วย 1) สารเคมีทใี่ ช้ใน
การเตรียมอาหาร MS (Murashige and Skoog, 1962)
และสารเคมีทใ่ี ช้ในการชักนาหัว ได้แก่ Benzylamino
purine (BAP) มีความเข้มข้น 1 ppm ใช้ 1 มิลลิกรัม/
ลิตร และน้าตาลทราย 80 กรัม/ลิตร
วางแผนการทดลองแบบ 2×13 แฟคทอเรียล
แบบสุ่ม อย่า งสมบูร ณ์ จานวน 5 ซ้า ประกอบด้ว ย
2 ปจั จัย โดยปจั จัยทีศ่ กึ ษา คือ วิธกี ารเพาะเลี้ยง 2 วิธี

ประกอบด้ว ย 1) วิธ ีการเพาะเลี้ย งข้อเดี่ย วบนสูต ร
อาหารวุน้ และ 2) วิธกี ารเพาะเลี้ยงต้นมันฝรังในสู
่ ตร
อาหารเหลว และป จั จัย ที่ 2 คือ มัน ฝรัง่ จ านวน 13
สายพันธุ์
วิเคราะห์ผลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
Statistical Package for the Social Sciences 18.0.1,
2010 (SPSS 18.0.1)
วิธกี ารชักนาให้เกิดหัว ประกอบด้วย 2 ขัน้ ตอน
ดังนี้ ขัน้ ตอนที่ 1 การขยายปริมาณต้นมันฝรังปลอดเชื
่
อ้
ในอาหารสูตร MS โดยขยายปริมาณต้นมันฝรังปลอดเชื
่
อ้
จานวน 13 สายพันธุ์ ในตู้ปลอดเชื้อ โดยนาต้นพัน ธุ์
มันฝรังปลอดเชื
่
อ้ ในขวดทดลองอายุ 4 สัปดาห์ ตัดขยาย
ให้แต่ละชิ้นส่ว นมี 1 ข้อ จนได้ป ริม าณที่ต้องการนา
แต่ ล ะชิ้น ส่ ว นลงเลี้ย งในอาหาร MS โดยใส่ ข วดละ
3 ชิ้นส่วน จากนัน้ นาไปเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบตั ิการ
เมื่อต้น มัน ฝรังที
่ ่เ พาะเลี้ย งอายุป ระมาณ 3 สัป ดาห์
ย้ายลงในอาหารชักนาหัวในขัน้ ตอนที่ 2
ขัน้ ตอนที่ 2 การชักนาหัวจิว๋ (G0) ในสภาพ
ปลอดเชือ้ โดยการเพาะเลีย้ งในอาหารวุน้ สูตรชักนาหัว
MS + BAP 1 มิลลิกรัม/ลิตร + น้ าตาลทราย 80 กรัม/
ลิตร + วุน้ 9 กรัม/ลิตร
การชักนาหัวจิว๋ ในสภาพปลอดเชือ้ ด้วยวิธกี าร
เพาะเลีย้ งข้อเดีย่ วบนสูตรอาหารวุน้ โดยนาต้นมันฝรัง่
ที่ ม ี อ ายุ 3 สัป ดาห์ จานวน 5 ต้ น ที่ ไ ด้ จ ากการ
ขยายพัน ธุ์ ใ นขัน้ ตอนที่ 1 น าไปตัด แบ่ งเป็ น ชิ้น ส่ว น
ข้อเดี่ย ว ที่ม ตี าข้า ง 1 ตา โดย 1 ต้น ได้ 3 ชิ้น ส่ว น
ข้อเดี่ยว รวมทัง้ หมด 15 ชิ้นส่วนข้อเดีย่ ว (5×3 = 15
ชิ้น ส่ว น) จากนัน้ น าชิ้น ส่ ว นข้อเดี่ย วที่ตัด ได้จ ากต้น
มันฝรัง่ 5 ต้น ลงเลี้ยงในขวดแก้วแบนทีบ่ รรจุอาหาร
แข็งชักน าหัว น าขวดอาหารที่ใส่ช้นิ ส่ว นข้อเดี่ยวไป
เพาะเลี้ย งในสภาพมืด ที่อุณ หภูม ิ 20±2o ซ. ทาการ
เก็บเกีย่ วหัวจิว๋ หลังการเพาะเลีย้ งที่ 80 วัน
การชักนาหัวจิว๋ ในสภาพปลอดเชือ้ ด้วยวิธกี าร
เพาะเลี้ยงต้นมันฝรังในสู
่ ตรอาหารเหลว โดยย้ายต้น
มันฝรังที
่ ม่ อี ายุ 3 สัปดาห์ ลงเลีย้ งในขวดอาหารเหลวที่
3
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เตรียมไว้ จานวน 5 ต้นต่อขวด จากนัน้ นาขวดอาหาร
ที่ม ีต้น มัน ฝรัง่ ไปเพาะเลี้ย งในสภาพมืด ที่อุ ณ หภู ม ิ
20±2oซ. ทาการเก็บเกีย่ วหัวทีช่ กั นาได้ท่ี 80 วัน
ทาการบันทึกข้อมูล จานวนวันทีเ่ กิดหัวแรก
(วัน) จานวนหัวจิว๋ ต่อต้น (หัว) และน้ าหนักต่อหัว จิว๋
(กรัม)

ผลการทดลองและวิ จารณ์
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของทัง้ สอง
ป จั จั ย พบว่ า วิ ธ ี ก ารเพาะเลี้ ย ง สายพัน ธุ์ และ
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างวิธกี ารเพาะเลี้ยงกับสายพันธุ์ มีผล
ต่อค่าเฉลี่ยจานวนวันทีเ่ กิดหัวแรกหลังการเพาะเลี้ยง
จานวนหัว จิ๋ว ต่ อ ต้ น และน้า หนั ก ต่ อ หัว จิ ๋ว อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) (Table 1)
จานวนวันที่ เกิ ดหัวแรกหลังการเพาะเลี้ยง
การทดลองเพื่อชักนาการเกิดหัวจิว๋ ของมันฝรัง่
13 สายพันธุ์ โดยวิธกี ารเพาะเลี้ยงทีแ่ ตกต่างกัน 2 วิธี
คือ การเพาะเลี้ยงข้อเดี่ยวบนสูตรอาหารวุ้นและการ
เพาะเลี้ยงต้นมันฝรังในสู
่ ตรอาหารเหลว พบว่า ทัง้ 2
วิธกี ารสามารถชักนาให้เกิดหัวได้ โดยการเพาะเลี้ยง
ข้อเดี่ยวบนสูตรอาหารวุ้น แสดงค่าเฉลี่ยจานวนวันที่
เกิดหัวแรกเท่ากับ 31.1 วัน ซึง่ น้อยกว่าการเพาะเลี้ยง
ต้น มัน ฝรั ่งในสูต รอาหารเหลว (57.7 วัน ) อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) (Table 1) ในการทดลอง
ครัง้ นี้หวั จิว๋ ทีช่ กั นาได้ มี 2 ลักษณะ คือ 1) หัวทีไ่ ม่มไี หล
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(sessile tuber) ซึง่ เกิดจากตาข้างของข้อเจริญพัฒนา
เป็ น ยอดอวบแล้ว เจริญเป็ น หัวโดยไม่ม ีการเกิด ไหล
(Figure 1) และ 2) หัวทีม่ ไี หล (stolon tuber) ซึง่ เกิด
จากการยืด ของตาข้า งเป็ น ไหลแล้ว ส่ ว นปลายไหล
พัฒนาเป็ นหัว (Figure 1) โดยพบว่า การเพาะเลี้ยง
ข้อ เดี่ ย วในสู ต รอาหารวุ้ น มีก ารเกิด หัว ที่ไ ม่ ม ีไ หล
มากกว่ า หัว ที่ม ีไ หล ส่ ว นการเพาะเลี้ย งต้น มัน ฝรัง่
ในสูตรอาหารเหลวมีการเกิด หัว ที่ม ีไหลมากกว่ า หัว
ทีไ่ ม่มไี หล โดยหัวชนิดทีไ่ ม่มไี หลเกิดได้เร็วกว่าหัวที่
มีไหล จึงทาให้การชักนาหัวในสูตรอาหารวุน้ มีจานวน
วันที่เกิดหัวแรกน้ อยกว่าการชักนาหัวในสูตรอาหาร
เหลว และหัวทัง้ 2 ลักษณะ ทีช่ กั นาได้จากการทดลอง
ในครัง้ นี้ได้ผลเช่นเดียวกับ ผลการทดลองของ Ewing
and Wareing (1978) ทีไ่ ด้ศกึ ษาการเกิดหัวของมันฝรัง่
กลุ่ม Andigena ในโรงเรือนทดลอง โดยใช้ตน้ พืชจาก
การเพาะเลีย้ งชิน้ ส่วนข้อเดีย่ วในสูตรอาหารวุน้ จากนัน้
ย้ายต้นพืชลงในแปลงเพาะ และให้ชว่ งแสงทีแ่ ตกต่างกัน
จากผลการทดลอง พบว่า ต้นพืชเกิดหัวจิว๋ ได้ 2 ลักษณะ
คือ หัวทีไ่ ม่มไี หล และหัวทีม่ ไี หล เช่นเดียวกับผลการ
ทดลองของ Ebadi et al. (2007) ทีไ่ ด้เพาะเลี้ยงชิน้ ส่วน
ข้อเดีย่ วเพื่อชักนาหัวจิว๋ ในมันฝรังพั
่ นธุ์ Marfona โดย
ระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชัวคราวด้
่
วยสูตรอาหาร
เหลว ทีป่ ระกอบด้วยอาหารสูตร MS น้ าตาลซูโครส
8% และ BAP 10 มิลลิกรัมต่อลิตร นาน 10 สัปดาห์
ผลการทดลอง พบว่า สามารถชักนาหัวจิว๋ ได้ 3 ลักษณะ
ทีบ่ ริเวณตาข้าง ประกอบด้วย 1) หัวทีไ่ ม่มไี หล 2) หัวที่
เกิดบริเวณด้านข้างของไหล และ 3) หัวทีเ่ กิดปลายไหล
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(A)

(B)

Figure 1 Sessile microtuber (A) and stolon microtuber (B)
สาหรับการเปรียบเทียบสายพันธุ์มนั ฝรังกั
่ บ
การเกิดหัวจิว๋ พบว่า มันฝรังทั
่ ง้ 13 สายพันธุ์ สามารถ
ถูกชักนาให้เกิดหัวจิว๋ ได้จากการเพาะเลี้ยงข้อเดีย่ วบน
สูต รอาหารวุ้น และการเพาะเลี้ย งต้น มัน ฝรัง่ ในสูต ร
อาหารเหลว โดยสายพัน ธุ์ KB 211 แสดงค่า เฉลี่ย
จานวนวันในการเกิดหัวแรกหลังการเพาะเลีย้ งเร็วทีส่ ุด
(33.4 วัน) และสายพันธุ์ AT 18 แสดงค่าเฉลีย่ จานวนวัน
ในการเกิด หัว แรกหลังการเพาะเลี้ย งช้า ที่สุด (52.9
วัน ) ส่ว นอีก 11 สายพัน ธุ์ มีค่า เฉลี่ย 40.1-50.5 วัน
(Table 1) ความแตกต่า งของจานวนวัน ในการเกิด
หัว แรกของมัน ฝรัง่ แต่ ล ะสายพัน ธุ์ อาจเป็ น เพราะ
พัน ธุ ก รรมที่ แ ตกต่ า งกัน ของแต่ ล ะสายพัน ธุ์ ซึ่ ง
สอดคล้องกับรายงานการทดลองของ Anjum and Villiers
(1997) ที่ไ ด้ ท าการทดลองชัก น าหัว จิ๋ว ของมัน ฝรัง่
ตระกูล Solanum 3 ชนิ ด (species) ประกอบด้ว ย
S. tuberosum L., S. commersonii และ S. acaule
โดยการเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนข้อเดี่ยวบนสูตรอาหารวุน้ ที่
แตกต่างกัน 3 สูตร คือ 1) อาหารสูตร MS และน้ าตาล
ซูโครส 80 กรัมต่อลิตร 2) อาหารสูตร MS น้ า ตาล
ซูโ ครส 80 กรัม ต่ อ ลิต ร และ BAP 22.19 µM และ
3) อาหารสูตร MS น้ าตาลซูโครส 80 กรัมต่อลิตร BAP
22.19 µM และ 2,4-D 2.26 µM จากการทดลอง พบว่า
S. tuberosum แสดงค่าเฉลี่ยจานวนวันในการเกิดหัว
แรกหลัง การเพาะเลี้ ย งเท่ า กับ 23 วัน ซึ่ง เร็ ว กว่ า
S. commersonii (43 วัน) และ S. acaule (60 วัน)

การศึกษาปฏิสมั พันธ์ระหว่างวิธกี ารเพาะเลี้ยง
กับสายพันธุ์ พบว่า วิธกี ารเพาะเลีย้ งทัง้ 2 วิธี สามารถ
ชักนาให้เกิดหัวจิว๋ ในมันฝรังทั
่ ง้ 13 สายพันธุ์ และการ
เพาะเลี้ยงข้อเดี่ยวของมันฝรังบนสู
่
ตรอาหารวุ้น แสดง
ค่า เฉลี่ย จ านวนวัน ในการเกิด หัว แรกได้เ ร็ว กว่ า การ
เพาะเลี้ยงต้นมันฝรังในสู
่ ตรอาหารเหลว โดยสายพันธุ์
KB 211 แสดงค่าเฉลี่ย จานวนวัน ในการเกิด หัว แรก
หลังการเพาะเลี้ยงข้อเดี่ยวบนสูตรอาหารวุ้น เท่ากับ
18.9 วัน ซึ่งเร็ว กว่าการเพาะเลี้ยงต้นมันฝรังในสู
่ ตร
อาหารเหลว (47.9 วัน) และอีก 12 สายพัน ธุ์ แสดง
ค่าเฉลีย่ จานวนวันในการเกิดหัวแรกหลังการเพาะเลีย้ ง
ข้อเดี่ย วบนสูตรอาหารวุ้น เร็ว กว่ า การเพาะเลี้ย งต้น
มันฝรังในสู
่ ตรอาหารเหลว (Table 1) ทัง้ นี้ อาจเป็ น
เพราะชิ้นส่วนข้อเดี่ยวที่เ พาะเลี้ยงบนสูตรอาหารวุ้น
ถูกกระตุน้ ให้เกิดการชักนาหัวได้มากกว่า ต้นมันฝรังที
่ ่
เพาะเลีย้ งในสูตรอาหารเหลว และพบว่าทัง้ 13 สายพันธุ์
ที่ใ ช้ ช้ิน ส่ ว นข้ อ เดี่ ย วเพาะเลี้ ย งบนสู ต รอาหารวุ้ น
ถูกชักน าให้เ กิด หัว แบบไม่ม ีไหลเป็ น ส่ ว นใหญ่ โดย
หัว ที่ช ัก น าได้ เ กิด จากตาข้า งของชิ้น ส่ ว นข้อ เดี่ ย ว
พัฒนาเป็ นหัวโดยไม่มกี ารสร้างไหล จึงทาให้ระยะเวลา
ในการเกิด หัว เร็ ว กว่ า การชัก น าหัว ที่ เ กิ ด บริ เ วณ
ปลายไหล ซึ่งตาข้า งเจริญยืด เป็ น ไหลก่อน จากนั น้
ส่วนปลายไหลพัฒนาเป็ นหัว
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จานวนหัวจิ๋ วต่อต้น
การทดลองชัก น าหัว จิว๋ ในสภาพปลอดเชื้อ
ของมัน ฝรังทั
่ ง้ 13 สายพัน ธุ์ โดยวิธีการเพาะเลี้ยงที่
แตกต่างกัน พบว่า การเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนข้อเดี่ยวใน
สูตรอาหารวุ้นแสดงค่าเฉลี่ยจานวนหัวจิว๋ ต่อต้น (1.4
หัว ) สูง กว่ า การเพาะเลี้ย งต้น มัน ฝรัง่ ในสูต รอาหาร
เหลว (1.1 หัว) (Table 1) การเพาะเลี้ยงต้นมันฝรังใน
่
สูตรอาหารเหลวในการทดลองครัง้ นี้ ได้นาต้นมันฝรัง่
ทัง้ ต้น จานวน 5 ต้น เพาะเลี้ย งในขวดอาหารเพื่อ
ชักนาหัวจิว๋ ส่วนการเพาะเลีย้ งข้อเดีย่ วในสูตรอาหารวุน้
ได้นาต้นมันฝรังจ
่ านวน 5 ต้น ไปตัดแบ่งเป็ นชิ้นส่วน
ข้อเดี่ยวทีม่ ตี าข้าง 1 ตา และนาชิ้นส่วนข้อเดี่ยวทีไ่ ด้
ทัง้ หมดจากต้น มัน ฝรัง่ 5 ต้น ไปเพาะเลี้ย งในสู ต ร
อาหารวุน้ เพือ่ ชักนาหัวจิว๋ ซึง่ พบว่า ตาข้างของชิน้ ส่วน
ข้อเดีย่ วทีเ่ พาะเลีย้ งในสูตรอาหารวุน้ สัมผัสกับอาหารที่
เพาะเลีย้ งโดยตรง ทาให้ตาข้างถูกกระตุน้ ให้เกิดหัวได้
ดีกว่าตาข้างของต้นมันฝรังที
่ เ่ พาะเลี้ยงในสูตรอาหาร
เหลว ซึ่ง ตาข้า งไม่ ไ ด้ส ัม ผัส กับ อาหารที่เ พาะเลี้ย ง
โดยตรง จึงทาให้ตาข้างถูกกระตุ้น ให้เกิด หัว ได้น้อย
กว่าตาข้างของข้อเดีย่ วทีเ่ พาะเลีย้ งในสูตรอาหารวุน้
ส าหรับ การเปรีย บเทีย บสายพัน ธุ์ ม ัน ฝรั ง่
พบว่า มันฝรังทั
่ ง้ 13 สายพันธุ์ ถูกชักนาให้เกิดหัวได้
จากทัง้ วิธกี ารเพาะเลี้ยงข้อเดีย่ วในสูตรอาหารวุน้ และ
วิธีการเพาะเลี้ยงต้นมันฝรังในสู
่ ตรอาหารเหลว โดย
สายพันธุ์ KB 211 แสดงค่าเฉลีย่ จานวนหัวจิว๋ ต่อต้นสูง
ที่สุด (1.4 หัว) ส่วนสายพันธุ์ RB 83 แสดงค่าเฉลี่ย
จานวนหัว จิ๋ว ต่ อ ต้ น ต่า ที่สุ ด (0.8 หัว ) ส่ ว นอีก 11
สายพัน ธุ์ มีค่า เฉลี่ย จานวนหัว จิว๋ ต่ อ ต้น อยู่ร ะหว่ า ง
1.1-1.4 หัว (Table1) ซึ่งความแตกต่า งของจานวน
หัวจิว๋ ทีช่ กั นาได้ในมันฝรังแต่
่ ละสายพันธุ์ อาจเป็ นผล
จากการตอบสนองที่ไ ม่ เ ท่ า กัน ของแต่ ล ะสายพัน ธุ์
เนื่องจากพันธุกรรมทีแ่ ตกต่างกัน
ส่ว นปฏิส มั พัน ธ์ร ะหว่ า งสายพัน ธุ์กบั วิธีการ
เพาะเลี้ยง พบว่า วิธกี ารเพาะเลี้ยงทัง้ 2 วิธี สามารถ
ชัก นาให้เ กิด หัว จิว๋ ในมัน ฝรัง่ ทัง้ 13 สายพัน ธุ์ โดย
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สายพันธุ์ KB 211 แสดงค่าเฉลี่ยจานวนหัวจิว๋ ต่อต้น
จากการเพาะเลี้ยงข้อเดีย่ วในสูตรอาหารวุน้ (1.6 หัว)
สูงกว่ า การเพาะเลี้ย งต้น มัน ฝรังในสู
่ ตรอาหารเหลว
(1.2 หัว) (Table 1) และอีก 10 สายพันธุ์ ทีใ่ ช้ชน้ิ ส่วน
ข้อ เดี่ย วเพาะเลี้ย งในสูต รอาหารวุ้น แสดงค่ า เฉลี่ย
จานวนหัวจิว๋ ทีช่ กั นาได้ต่อต้นมากกว่าการเพาะเลี้ยง
ต้นมันฝรังในสู
่ ตรอาหารเหลว ประกอบด้วย สายพันธุ์
AT 18, AT 192, 1008, 1205, 1502, SPSC 51, KB
165, AT 431, SPSC 340 และ RB 83 ยกเว้น AT
170 และ 5763 ที่แ สดงค่า เฉลี่ย จานวนหัว จิว๋ ต่อต้น
จากการเพาะเลี้ ย งต้ น มัน ฝรัง่ ในสู ต รอาหารเหลว
สูงกว่าการเพาะเลีย้ งข้อเดีย่ วในสูตรอาหารวุน้ (Table 1)
จากการทดลองในครัง้ นี้ แสดงให้เห็นว่า การเพาะเลี้ยง
ข้อเดี่ยวในสูตรอาหารวุ้นสามารถชักนาให้เกิดหัวจิว๋
ได้จ านวนมากกว่ า การเพาะเลี้ย งต้น มัน ฝรังในสู
่ ตร
อาหารเหลว ซึ่ง อาจเกิด จากตาข้า งของชิ้น ส่ ว นข้อ
เดี่ยวที่เพาะเลี้ยงในสูตรอาหารวุ้นสัมผัสกับอาหารที่
เพาะเลี้ยงโดยตรง ทาให้ตาข้างสามารถพัฒนาเป็ นหัว
ได้เร็วกว่าการเพาะเลี้ยงต้นมันฝรังทั
่ ง้ ต้นในอาหารเหลว
ซึ่งตาข้างไม่ได้สมั ผัสกับ อาหารทีเ่ พาะเลี้ยงโดยตรง
น้าหนักต่อหัว หรือขนาดของหัวจิ๋ ว
ผลการทดลองชักนาหัวจิว๋ ในสภาพปลอดเชือ้
ของมัน ฝรัง่ ทัง้ 13 สายพัน ธุ์ โดยวิธีก ารเพาะเลี้ย ง
ทีแ่ ตกต่างกัน พบว่า หัวจิว๋ ทีไ่ ด้จากการเพาะเลี้ยงต้น
มันฝรังทั
่ ง้ ต้น ในสูตรอาหารเหลวแสดงค่าเฉลีย่ น้ าหนัก
ต่อหัว (0.43 กรัม) สูงกว่าหัวจิว๋ ทีไ่ ด้จากการเพาะเลี้ยง
ข้อเดี่ยวในสูตรอาหารวุน้ (0.06 กรัม) (Table 1) ทัง้ นี้
อาจเนื่องจากต้นมันฝรังที
่ เ่ พาะเลีย้ งในสูตรอาหารเหลว
มีระบบรากทีส่ มบูรณ์ ทาให้ต้นมันฝรังสามารถดู
่
ดซึม
ธาตุอาหารได้ดกี ว่าชิน้ ส่วนข้อเดีย่ วทีเ่ พาะเลี้ยงในสูตร
อาหารวุ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองของ Nhut
et al. (2006) ที่ไ ด้ ทาการชัก นาหัว จิ๋ว ของมัน ฝรัง่
(S. tuberosum L.) จากการเพาะเลี้ยงชิน้ ส่วนข้อเดีย่ ว
ในสูตรอาหารวุน้ และสูตรอาหารเหลว MS ทีเ่ ติม NAA
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0.5 µM, GA3 0.3 µM, adenine sulfate 3.7 µM,
น้ามะพร้า ว 10% ผงถ่า น 80 กรัม /ลิตร และน้ า ตาล
ซูโครส 8% จากการทดลอง พบว่า หัวจิว๋ ทีไ่ ด้จากการ
เพาะเลี้ยงชิ้นส่วนข้อเดี่ยวในสูตรอาหารเหลว แสดง
ค่าเฉลี่ยน้าหนักต่อหัว (0.49 กรัม) สูงกว่าหัวจิว๋ ทีไ่ ด้
จากการเพาะเลี้ยงชิ้น ส่ว นข้อเดี่ย วในสูตรอาหารวุ้น
(0.17 กรัม)
ผลการทดลองนี้ พบว่ า การเพาะเลี้ย งต้ น
มันฝรังในสู
่ ตรอาหารเหลวของสายพันธุ์ AT 431 แสดง
ค่า เฉลี่ย ของน้ า หนัก หัว หัว จิว๋ ต่อ หัว สูง ที่สุ ด เท่ า กับ

0.89 กรัม และการเพาะเลีย้ งข้อเดีย่ วบนสูตรอาหารวุน้
ของสายพันธุ์ SPSC 340 แสดงค่าเฉลีย่ ต่าทีส่ ดุ เท่ากับ
0.03 กรัม โดยมีค่าเฉลีย่ อยู่ระหว่าง 0.04-0.67 กรัม ทัง้ นี้
หัวจิว๋ ทีช่ กั นาได้จากการเพาะเลี้ยงต้นมันฝรังทั
่ ง้ ต้นใน
สูตรอาหารเหลวของมันฝรัง่ 12 สายพันธุ์ จากทัง้ หมด
13 สายพัน ธุ์ ท่ีศึก ษาเป็ น หัว จิว๋ ที่ม ีข นาดใหญ่ โดย
มีน้า หนั ก ต่ อ หัว มากกว่ า 0.25 กรัม ซึ่ง เป็ น เกณฑ์
มาตรฐานในการจั ด แบ่ ง ขนาดของหัว จิ๋ว ยกเว้ น
สายพันธุ์ 5763 เป็ นสายพันธุเ์ ดียวทีไ่ ด้หวั จิว๋ ขนาดเล็ก
ซึง่ มีน้าหนักต่อหัวน้อยกว่า 0.15 กรัม

Table 1 Mean of number of days to first tuberization, number of microtubers per plant, mircrotuber weight per
plant of 13 potato clones cultured by two different methods

Cultured methods
Plantlets cultured
in liquid medium
Single nodes cultured
on agar medium
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Clones

Days to first
tuberization (day)

No. of microtubers / Microtuber weight /
plant (tuber)
plant (gm)

–

57.7 a

1.1 b

0.43 a

–

31.1 b

1.4 a

0.06 b

1008
1205

41.9 cd
40.1 d

1.3 a
1.3 a

0.23 abcd
0.22 bcde

1502
5763
AT 18
AT 170
AT 192
AT 431
KB 165
KB 211
RB 83
SPSC 51
SPSC 340

45.6 bcd
41.7 cd
52.9 a
47.7 bc
47.6 bc
43.8 cd
40.8 d
33.4 e
50.5 ab
45.6 bcd
45.9 bcd

1.3 a
1.2 a
1.4 a
1.4 a
1.4 a
1.2 a
1.2 a
1.4 a
0.8 b
1.3 a
1.1 a

0.22 bcde
0.12 f
0.36 ab
0.28 abc
0.36 ab
0.46 a
0.14 ef
0.14 ef
0.21 cde
0.20 def
0.23 abcd
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Table 1 (Continued)
Cultured methods

Plantlets cultured
in liquid medium

Single nodes cultured
on agar medium

Clones
1008
1205
1502
5763
AT 18
AT 170
AT 192
AT 431
KB 165
KB 211
RB 83
SPSC 51
SPSC 340
1008
1205
1502
5763
AT 18
AT 170
AT 192
AT 431
KB 165
KB 211
RB 83
SPSC 51
SPSC 340

Days to first
tuberization (day)
56.2 bcde
51.5 def
53.6 cdef
50.4 ef
69.8 a
60.8 bc
59.6 bcd
56.7 bcde
53.1 cdef
47.9 f
70.8 a
56.9 bcde
62.8 b
27.7 h
28.7 gh
37.5 g
33.0 gh
36.1 gh
34.2 gh
35.5 gh
30.9 gh
28.4 gh
18.9 i
30.1 gh
34.6 gh
29.0 gh

No. of microtubers /
plant (tuber)
1.2 ab
1.1 ab
1.2 ab
1.2 ab
1.3 ab
1.4 ab
1.2 ab
0.9 b
1.1 ab
1.2 ab
0.4 c
1.2 ab
0.9 ab
1.4 ab
1.4 ab
1.3 ab
1.1 ab
1.5 ab
1.3 ab
1.6 ab
1.5 ab
1.4 ab
1.6 a
1.2 ab
1.3 ab
1.3 ab

Different letters indicated significantly different at p<0.05 by Student-Newman-Keuls test

82

Microtuber weight /
plant (gm)
0.36 bcd
0.39 bcd
0.40 bcd
0.17 e
0.55 b
0.48 b
0.67 ab
0.89 a
0.23 de
0.24 cde
0.37 bcd
0.42 bc
0.37 bcd
0.09 f
0.05 g
0.04 g
0.07 g
0.17 e
0.05 g
0.05 g
0.04 g
0.05 g
0.04 g
0.05 g
0.04 g
0.03 g
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สรุปผลการทดลอง
ผลการศึกษาวิธีการชักน าหัว จิว๋ ของมันฝรัง่
13 สายพัน ธุ์ ประกอบด้ ว ย สายพัน ธุ์ 1008, 1205,
1502, 5763, AT 18, AT 170, AT 192, AT 431, RB
83, KB 165, KB 211, SPSC 51 และ SPSC 340
โดยวิธีก ารเพาะเลี้ย งที่แ ตกต่ า งกัน 2 วิธ ี คือ การ
เพาะเลี้ย งต้ น มัน ฝรัง่ ในสู ต รอาหารเหลว และการ
เพาะเลี้ยงข้อเดี่ยวในสูตรอาหารวุ้น พบว่า ทัง้ 2 วิธี
สามารถชักนาให้เกิดหัว จิว๋ โดยการเพาะเลี้ยงข้อเดีย่ ว
บนสู ต รอาหารวุ้ น แสดงค่ า เฉลี่ ย จ านวนวัน ที่เ กิด
หัวแรก (31.1 วัน) เร็วกว่าการเพาะเลี้ยงต้นมันฝรั ่ง
ในสูต รอาหารเหลว (57.7 วัน ) และการเพาะเลี้ย ง
ข้อเดี่ยวในสูตรอาหารวุ้น แสดงค่าเฉลี่ยจานวนหัวจิว๋
ต่ อ ต้ น (1.4 หัว ) สู ง กว่ า การเพาะเลี้ย งต้ น มัน ฝรัง่
ในสูต รอาหารเหลว (1.1 หัว ) สายพัน ธุ์ KB 211 ที่
เพาะเลี้ย งข้อเดี่ย วในสูต รอาหารวุ้น แสดงค่ า เฉลี่ย
จานวนหัวจิว๋ ต่อต้น สูงที่สุด (1.6 หัว ) ส่ว นสายพัน ธุ์
RB 83 ทีเ่ พาะเลีย้ งต้นมันฝรังในสู
่ ตรอาหารเหลว แสดง
ค่าเฉลี่ยจานวนหัวจิว๋ ต่อต้นต่าที่สุด (0.4 หัว ) หัว จิว๋
ทีไ่ ด้จากการเพาะเลี้ยงต้นมันฝรังในสู
่ ตรอาหารเหลว
แสดงค่าเฉลีย่ น้าหนักต่อหัว (0.43 กรัม) สูงกว่าหัวจิว๋
ทีไ่ ด้จากการเพาะเลี้ยงข้อเดีย่ วในสูตรอาหารวุน้ (0.06
กรัม) โดยหัวจิว๋ ของสายพันธุ์ AT 431 ที่ได้จากการ
เพาะเลีย้ งต้นมันฝรังในสู
่ ตรอาหารเหลว แสดงค่าเฉลีย่
น้า หนั ก ต่ อ หัว สูง ที่สุ ด (0.89 กรัม ) ส่ ว นหัว จิว๋ ของ
สายพันธุ์ SPSC 340 ทีไ่ ด้จากการเพาะเลี้ยงข้อเดีย่ ว
บนสูตรอาหารวุน้ แสดงค่าเฉลี่ยน้ าหนักต่อหัวต่าทีส่ ุด
(0.03 กรัม)
การศึกษาในครัง้ นี้สรุป ได้ว่า การเพาะเลี้ย ง
ข้อเดีย่ วบนสูตรอาหารวุน้ และการเพาะเลี้ยงต้นมันฝรัง่
ในสูตรอาหารเหลว สามารถชักนาหัวจิว๋ ปลอดโรคได้
แต่การเพาะเลี้ยงต้นมันฝรังในสู
่ ตรอาหารเหลวชักนา
ให้เกิดหัวจิว๋ ปลอดโรคทีม่ ขี นาดตามเกณฑ์มาตรฐาน
ได้ ซึ่งหัว พัน ธุ์ป ลอดโรคชั ่วที่ 1 ที่ผ ลิต ได้ สามารถ
นาไปปลูกขยายในชัวต่
่ อๆ ไป ตามโปรแกรมการผลิต

หัวพันธุ์มนั ฝรังที
่ ่มคี ุณภาพเพื่อจาหน่ ายเป็ นหัวพันธุ์
รับรองเพือ่ ใช้ปลูกเป็ นการค้าต่อไป
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ผลของสารควบคุมการเจริ ญเติ บโตของพืชต่อความเป็ นพิ ษของฟี แนนทรีน
ในข้าวโพดข้าวเหนี ยวและถัวฝั
่ กยาว
Effect of Plant Growth Regulators on Phenanthrene Toxicity
in Waxy Corn and Long Bean
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Abstract
The effect of 3 plant growth regulators, IBA and GA3, as concentration 0, 0.1, 1.0, 10.0 mg/l and
TDZ as concentration 0, 0.01, 0.1, 1.0 mg/l on growth of waxy corn and long bean in 400 mg/kg
phenanthrene contaminated soil were studied. The results showed that in non-contaminated soil, shoot
fresh weight of waxy corn seedling from seed immersed in 0.1 mg/l IBA was higher than that from seed
immersed in distilled water. All of plant growth regulators, except 1.0 mg/l IBA and 0.1 mg/l TDZ, could
increase root dried weight of waxy corn seedling. For long bean seedling, 0.1 mg/l IBA and 1.0-10.0 mg/l
GA3 could increase root fresh weight in non-contaminated soil also. In phenanthrene contaminated soil,
none of plant growth regulator could increase length, fresh weight, and dried weight of both plants. Used
of TDZ as lowest concentration was suitable for increasing waxy corn growth in phenanthrenecontaminated soil but none of plant growth regulators in this experiment were suitable for long bean
growth.
Keywords: auxin, cytokinin, gibberellin, phytotoxicity, polycyclic aromatic hydrocarbons

บทคัดย่อ
ศึกษาผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของ
พืช 3 ชนิด คือ กรดอินโดลบิวไทริก (indolebutyric acid;
IBA) และกรดจิบเบอเรลลิก (Gibberellic acid; GA3)
ทีค่ วามเข้มข้น 0, 0.1, 1.0 และ 10.0 มก./ล. และไทเดีย
ซูรอน (Thidiazuron; TDZ) ทีค่ วามเข้มข้น 0, 0.01, 0.1

และ 1.0 มก./ล. ต่ อ การเจริญ เติบ โตของข้า วโพด
ข้า วเหนียวและถัวฝ
่ กั ยาวในดินทีป่ นเปื้ อนฟี แนนทรีน
400 มก./กก. พบว่า ในดินที่ไม่ปนเปื้ อนฟี แ นนทรีน
IBA 0.1 มก./ล. เพิม่ น้ าหนักสดของยอดข้าวโพดข้าว
เหนียว และสารควบคุมการเติบโตทุกชนิดทีใ่ ช้ยกเว้น
IBA 1.0 มก./ล. และ TDZ 0.1 มก./ล. เพิม่ น้าหนักแห้ง
ของรากข้าวโพดข้าวเหนียวได้ เมื่อเทียบกับต้นที่มา
11
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จากเมล็ดทีแ่ ช่น้ากลัน่ สาหรับถัวฝ
่ กั ยาวนัน้ IBA 1.0
มก./ล. และ GA3 1.0-10.0 มก./ล. เพิม่ น้ าหนักสดของ
รากได้ในดินทีไ่ ม่ปนเปื้ อนเช่นกัน แต่ในดินทีป่ นเปื้ อน
ฟี แนนทรีน ไม่มสี ารควบคุมการเจริญเติบโตชนิดใด
เพิม่ ความยาว น้ าหนักสด หรือน้ าหนักแห้งของพืชทัง้
สองชนิดได้ ดังนัน้ การใช้ TDZ ทีค่ วามเข้มข้นต่าสุด
เหมาะสาหรับการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวโพด
ข้า วเหนี ย วในดิน ที่ป นเปื้ อนฟี แ นนทรีน แต่ไม่ม ี ส าร
ควบคุ ม การเจริญ เติ บ โตของพืช ชนิ ด ใดเหมาะสม
ั
สาหรับถัวฝ
่ กยาว
ค าส าคัญ : ออกซิน ไซโทไคนิ น จิบ เบอเรลลิน
ความเป็ นพิ ษ ต่ อ พื ช พอลิ ไ ซคลิ ก
อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน

คานา
ฟี แ นนทรีน เป็ น สารประกอบในกลุ่ ม พอลิ ไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน หรือพีเอเอชทีอ่ ยู่ใน
กลุ่ ม สารมลพิษ ที่ต้องเร่ งก าจัด ออกจากสิ่งแวดล้อ ม
ตามรายการของ US-EPA (Paraiba et al., 2010) การ
ปนเปื้ อนในสิง่ แวดล้อมของฟี แนนทรีนยังคงมีรายงาน
อยู่ เช่ น พบการปนเปื้ อนของฟี แ นนทรีน 25-1,805
มคก./กก. ในดินตะกอนแม่น้ าลางัต ประเทศมาเลเซีย
(Bakhtiari et al., 2009) ในดินตะกอนแม่น้ าฟู ประเทศ
จีน 23.7-1,206.3 มคก./กก. (Hu et al., 2010) ปริมาณ
ฟีแนนทรีนในดินพืน้ ผิวทางเหนือของกรุงเทพมหานคร
ในช่วง 0.0-60.8 ไมโครกรัม ต่อกิโลกรัม (Wilcke et al.,
1999) ส่ ว นในประเทศสเปน พบว่ า การปนเปื้ อ น
ฟี แนนทรีนในดินมีระดับ ที่แตกต่างกัน ไปตามการใช้
ทีด่ นิ โดยพบในดินทีอ่ ยูน่ อกเขตอุตสาหกรรมและทีอ่ ยู่
อาศัย 7.9 มคก./กก. ในเขตทีพ่ กั อาศัย 114 มคก./กก.
ในเขตอุตสาหกรรม 16-141 มคก./กก. ส่วนปริมาณ
ที่ส ะสมในพืช นัน้ พบฟี แ นนทรีน ในต้น บีท รูท (Beta
vulgaris) 35, 79 และ 13 มคก./กก. จากต้นทีข่ น้ึ ใน
เขตอุตสาหกรรม ที่พกั อาศัย และพื้นที่ท่ีอยู่นอกเขต
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อุตสาหกรรมและทีอ่ ยู่อาศัย ตามลาดับ (Nadal et al.,
2004) ส่วนในประเทศไทยนัน้ มีร ายงานว่ า พบการ
ปนเปื้ อนของพีเอเอชทุกชนิดในดินตะกอนจากคลอง
ในกรุงเทพมหานคร 2,290 มคก./กก. ในดินตะกอน
จากแม่น้ าเจ้าพระยาในช่วงตัง้ แต่พระนครศรีอยุธยา
จนถึงสมุทรปราการ 263 มคก./กก. ในดินตะกอนบริเวณ
ปากแม่น้ าเจ้าพระยา 179 มคก./กก. (Boonyatumanond
et al., 2006)
ฟี แ นนทรี น เป็ นพอลิ ไ ซคลิ ก อะโรมาติ ก
ไฮโดรคาร์บอน ทีม่ รี ายงานเกีย่ วกับความเป็ นพิษ ต่อ
พืชจานวนมาก ฟี แนนทรีนทีป่ นเปื้ อนในดิน 200 มก./
กก. ทาให้ความยาวยอดของต้นกล้าบวบเหลีย่ มลดลง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (วราภรณ์ และคณะ, 2554)
การปนเปื้ อนร่วมกันของฟี แนนทรีน ในดิน 400 มก./
กก. ทาให้ความยาวยอดและความยาวรากของถัวพุ
่ ่ม
ั
ถัวฝ
่ กยาว
ถัวเขี
่ ยวลดลง (ขนิษฐา และคณะ, 2555) และ
ทาให้ความยาวยอดของข้าวฟ่างและผักบุ้งลดลงเมื่อ
ปนเปื้ อนในดินเพียง 200 มก./กก. (ขนิษฐา และคณะ,
2554) การปนเปื้ อ นฟี แ นนทรีน และฟลู อ อรีน ในดิน
400 มก./กก. ทาให้ความยาวยอดและความยาวราก
ของถัวฝ
่ กั ยาวและถัวเขี
่ ยวลดลง (ขนิษฐา และคณะ,
2556) นอกจากนัน้ ฟี แนนทรีน ยังส่งผลต่อระบบการ
ทางานภายในเซลล์ของพืชด้วย เช่น ข้าวพันธุ์ Yongdao 4
สัมผัสกับดินที่ปนเปื้ อนฟี แ นนทรีนและไพรีน ที่ความ
เข้มข้นรวม 400 มก./กก. เป็ นเวลา 80 วัน ทาให้ปริมาณ
คลอโรฟิ ล ล์ ใ นใบลดลง การสะสมน้ า และระดับ การ
ทางานของเอนไซม์ superoxide dismutase ลดลง
(Li et al., 2008) และ Arabidopsis thaliana ทีไ่ ด้รบั
ฟี แนนทรีน 0.5 มิลลิโมลาร์ ขึน้ ไปในสภาพปลอดเชื้อ
ทาให้พชื เกิดสภาวะเครียด มีการสะสม H2O2 และทาให้
ระดับการแสดงออกของยีนที่กาหนดการสร้างโปรตีน
เอกแพนซิน ซึง่ เป็ นโปรตีนทีเ่ กีย่ วข้องกับการขยายตัว
ของเซลล์ระหว่างการเติบโตลดลง (Alkio et al., 2005)
ความเป็ นพิษต่อพืชเหล่านี้ของฟี แนนทรีนจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภ าพของการใช้พ ืช เพื่อฟื้ น ฟู ดิน ที่ป นเปื้ อน
สารประกอบพอลิไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอนได้
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สารควบคุ ม การเจริญ เติ บ โตของพืช กลุ่ ม
ออกซิน จิบเบอเรลลิน และไซโทไคนินเป็ นสารควบคุม
การเจริญเติบ โตที่นิ ยมใช้กนั อย่า งกว้า งขวางในการ
ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช การใช้สารควบคุมการ
เจริญ เติบ โตของพืช เพื่อ ลดความเป็ น พิษ ของสาร
มลพิษ ต่ อ พืช และท าให้ก ารเจริญ เติบ โตของพืช ใน
สภาวะที่ป นเปื้ อนนั น้ ดีข้ึน นั น้ ได้ ม ีก ารศึก ษาอย่ า ง
กว้า งขวาง ออกซิน โดยเฉพาะกรดอิน โดลบิว ไทริก
(Indolebutyric acid; IBA) นัน้ นิยมใช้ในการชักนาการ
เกิดรากในสภาพปลอดเชื้อ (Thomas and Michael,
2007) เมือ่ นามาใช้กระตุน้ เมล็ดก่อนนาไปเพาะในดินที่
ปนเปื้ อ นสารมลพิษ นั น้ IBA สามารถส่ ง เสริม การ
เจริญเติบ โตของผักกวางตุ้งในดิน ที่ป นเปื้ อนลิน เดน
หรือแอลฟา-เอนโดซัล แฟนได้ (Chouychai, 2012)
และสามารถส่งเสริม การเจริญเติบ โตของถัว่ ฝ กั ยาว
ในดิ น ที่ ป นเปื้ อนเฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซนได้
(วราภรณ์ และมาลียา, 2556) ในขณะที่ไทเดีย ซูร อน
(Thidiazuron; TDZ) ซึ่ง เป็ น ไซโทไคนินในกลุ่มฟี นิล
ยูเรีย ที่ออกฤทธิ ์ได้แรงกว่าไซโทไคนิ นกลุ่ม อนุ พนั ธ์
ของอะดินี น แม้ใ ช้ท่คี วามเข้ม ข้น ต่ า สามารถกระตุ้น
การงอก การเจริญเติบโตของตาอ่อนและใบเลี้ยง แต่
พืช ที่ได้ร บั TDZ ที่ความเข้ม ข้น สูงจะชักนาให้ส ร้า ง
เอทิลนี ขึน้ ได้ (วราภรณ์, 2552)
จิบ เบอเรลลิน เป็ น สารที่ม ีผ ลต่อ การท าลาย
ระยะพักตัวของเมล็ดพืช และส่งเสริมการยืดยาวของ
ลาต้น (Wünschová et al., 2009; Zeevaart et al., 1993)
แต่ ก ารออกฤทธิข์ องจิ บ เบอเรลลิน ในการส่ ง เสริม
การเจริญเติบโตในสภาวะทีพ่ ชื ได้รบั สารมลพิษ มักไม่
เกีย่ วข้องกับการเพิม่ ความยาวหรือเพิม่ น้ าหนัก แต่จะ
เป็ นการรักษาระดับของรงควัตถุ และการเพิม่ การออก
ดอก เช่น การปลูกทานตะวัน แบบไฮโดรโพนิ กส์ใ น
สารละลายธาตุอาหารทีม่ ที องแดง 80 ไมโครโมลาร์กบั
กรดจิบเบอเรลลิก (Gibberellic acid; GA3) 100 ไมโคร
โมลาร์ ทานตะวันทีไ่ ด้รบั GA3 มีระดับของคลอโรฟิ ลล์
และแคโรทีนอยด์สงู กว่าต้นทีไ่ ม่ได้รบั GA3 (Ouzounidou
and Ilias, 2005) น้ าเต้าและบวบหอมทีป่ ลูกในดิน และ

ได้รบั HgCl2 50-100 มก./ล. ทางดินสามครัง้ ต่อสัปดาห์
และได้รบั GA3 400 มก./ล. โดยการหยอดทีป่ ลายยอด
ทุกๆ 24 ชัวโมง
่ จะออกดอกมากกว่าต้นทีไ่ ด้รบั HgCl2
ทางดินเพียงอย่างเดียว (Chaudhry and Khan, 2006)
การปลูกต้น Tagetes patula ในดินทีป่ นเปื้ อนเบนโซ
เอไพรีน 5 มก./กก. และแคดเมียม 20 มก./กก. และรดด้วย
GA3 3 หรือ 5 มิลลิโมลต่อกิโลกรัม ทาให้ชวี มวลเพิม่ ขึน้
เมื่อเทียบกับ ต้น ที่ไม่ได้ร บั GA3 (Sun et al., 2013)
นอกจากนั น้ ในการแช่เ มล็ด มะเขือเทศในบราสสิโ น
สเตอรอยด์ (Brassinosteroid) 0.1-100 นาโนโมลาร์
เมื่อนาไปเพาะในกระดาษกรองทีเ่ ติมฟี แนนทรีน 100
ไมโครโมลาร์ จะทาให้การเจริญเติบโตของมะเขือเทศ
ดีกว่าต้นทีแ่ ช่น้ากลัน่ (Ahammed et al., 2012)
อย่างไรก็ตาม มีปจั จัยทีส่ ่งผลต่อความสาเร็จ
ของการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชนัน้ เป็ น
จานวนมาก ชนิดและความเข้มข้นของสารควบคุมการ
เจริญเติบโตที่ได้ผลดีนัน้ ขึ้น กับ ชนิ ดของสารมลพิษ
ด้วย เช่น การแช่เมล็ดผักกวางตุ้งในสารละลายกรด
แนฟทาลีนอะซีตกิ (Naphthaleneacetic acid: NAA)
10 มก./ล. จะเพิม่ ความยาวยอดของต้นกล้าผักกวางตุง้
ในทรายที่ป นเปื้ อ นเอนโดซัล แฟน ซัล เฟต 4-100
มก./กก. ได้ดีก ว่ า การแช่ เ มล็ด ใน TDZ 10 มก./ล.
(ขนิษฐา และมาลียา, 2556) และจะเพิม่ น้าหนักสดและ
น้ าหนักแห้งของรากข้าวโพดหวานในทรายทีป่ นเปื้ อน
เอนโดซัลแฟน ซัลเฟต 10-100 มก./กก. ได้ดกี ว่าการ
แช่ เ มล็ด ในไทเดีย ซู ร อนเช่น เดีย วกัน (Somtrakoon
and Kruatrachue, 2014) อย่างไรก็ตาม การแช่เมล็ด
ข้าวพันธุ์ กข 47 ในสารละลายเบนซิลอะดีนีน (Benzyl
adenine; BA) 1.0 มก./ล. ทาให้น้ าหนักแห้งของยอด
และรากของข้าวทีเ่ จริญเติบโตในดินทีป่ นเปื้ อนฟลูออ
แรนทีน 100 มก./กก. ดีกว่าการแช่เมล็ดในสารละลาย
NAA 1.0-10.0 มก./ล. (วราภรณ์ และคณะ, 2557)
ดังนัน้ ในการศึกษานี้ ได้ศกึ ษาผลของการใช้
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 3 ชนิด คือ IBA
ซึง่ เป็ นสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชกลุ่มออกซิน
TDZ ซึ่งเป็ นสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชกลุ่ม
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ไซโทไคนิน และ GA3 ซึ่งเป็ น สารควบคุม การเจริญ
เติบโตของพืชกลุ่มจิบเบอเรลลิน ในระดับความเข้มข้น
ทีต่ ่างกัน ต่อการเจริญเติบโตระยะต้นกล้าของข้าวโพด
ข้าวเหนียว และถัวฝ
่ กั ยาวในดินทีป่ นเปื้ อนฟี แนนทรีน
พืชทัง้ สองชนิดนี้เป็ น ตัวแทนของพืชในวงศ์หญ้าและ
วงศ์ถวั ่ ทีน่ ิยมใช้ในการฟื้นฟูดนิ ทีป่ นเปื้ อนสารประกอบ
พอลิไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน (Chiapusio
et al., 2007; Hall et al., 2011; Merkl et al., 2006)
เพื่อ ศึกษาความเป็ น ไปได้ใ นการใช้ส ารควบคุม การ
เจริญ เติ บ โตของพืช ที่ใ ช้ ใ นการฟื้ น ฟู ส ภาพดิ น ที่
ปนเปื้ อนพอลิไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน ซึ่ง
จะเป็ นประโยชน์ต่อการนาไปใช้งานทัง้ ทางการเกษตร
และสิง่ แวดล้อมต่อไป

อุปกรณ์ และวิ ธีการ
เก็บ ตัว อย่ า งดิน ที่ไ ม่ ม ีป ระวัติก ารปนเปื้ อ น
สารประกอบในกลุ่ มพอลิไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดร
คาร์บอน มาจากศูนย์การศึกษาเกษตรเขาแรด คณะ
เทคโนโลยีก ารเกษตรและเทคโนโลยีอุ ต สาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วิเคราะห์คุณสมบัติ
พืน้ ฐานของดินทีบ่ ริษทั ห้องปฏิบตั กิ ารกลาง กรุงเทพฯ
พบว่า เป็ นดินด่าง (pH 8.9) มีปริมาณฟอสฟอรัสน้อยกว่า
0.29 กรัม/100 กรัมน้าหนักแห้งของดิน มีไนโตรเจน
ทัง้ หมด 0.21 กรัม /100 กรัม น้า หนั ก แห้ ง ของดิ น
โพแทสเซียมทัง้ หมด 0.13 กรัม/100 กรัมน้ าหนักแห้ง
ของดิน และสารอิน ทรีย์ใ นดิน 1.78 กรัม /100 กรัม
น้าหนักแห้งของดิน
เตรียมดินทีป่ นเปื้ อนโดยชังฟี
่ แนนทรีน (Sigmaaldrich ประเทศเยอรมัน ความบริสทุ ธิ ์ร้อยละ 98) แล้ว
ละลายด้วยอะซีโตน จากนัน้ จึงเติมลงในดินให้ได้ความ
เข้ม ข้น เป็ น 400 มก./กก. ดิน ที่เ ติม เฉพาะอะซิโ ตน
ใช้เป็ นชุดควบคุมที่ 0 มก./กก. ผึ่งดิน ไว้ 24 ชั ่วโมง
เพือ่ ให้อะซิโตนระเหยไปให้หมดก่อนใช้เพาะเมล็ด
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แช่เมล็ดข้าวโพดข้าวเหนียวสาลี (เมล็ดพันธุ์
ทางการค้า ของบริษัทเจีย ไต๋ จากัด กรุงเทพฯ) และ
ถัวฝ
่ กั ยาวพันธุ์เจ้าพระยา 697 (เมล็ดพันธุ์ทางการค้า
ของบริษัท เพื่อนเกษตรกร จากัด เชีย งใหม่ ) ในสาร
ละลายต่างๆ ต่อไปนี้คอื IBA (Fluka, purity 99%) ที่
ความเข้มข้น 0, 0.1, 1.0 และ 10.0 มก./ล. GA3 (Fluka,
purity 90%) ทีค่ วามเข้มข้น 0, 0.1, 1.0 และ 10.0 มก./ล.
TDZ (Fluka, purity 99%) ทีค่ วามเข้มข้น 0, 0.01, 0.1,
และ 1.0 มก./ล. เป็ นเวลา 3 ชัวโมง
่ แล้วจึงนาไปเพาะบน
จานแก้วทีม่ ดี ินทีผ่ สมฟี แนนทรีนหรือไม่มฟี ี แนนทรีน
จานละ 10 เมล็ด จานวน 3 จานต่อทรีทเมนต์ โดยมี
เมล็ดทีแ่ ช่ในน้ากลันเป็
่ นชุดควบคุม เมือ่ ครบ 10 วัน นา
ต้นกล้าทีง่ อกทัง้ หมดมาวัดความยาวของยอดและราก
น้ าหนักสดและน้ าหนักแห้งของยอดและราก ทดสอบ
ความแตกต่างทางสถิตดิ ้วย One-way ANOVA และ
Tukey’s test ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05

ผลการทดลอง
ผลของสารควบคุ ม การเจริ ญ เติ บ โตต่ อ การ
เจริ ญเติ บโตของยอดในดิ นปนเปื้ อนฟี แนนทรีน
การปนเปื้ อนฟี แนนทรีน 400 มก./กก. ในดิน
ไม่สง่ ผลต่อการเจริญเติบโตของยอดข้าวโพดข้าวเหนียว
ไม่ว่าจะพิจารณาจากความยาว น้ าหนักสด หรือ น้ าหนัก
แห้ง เช่น ความยาวยอดของต้นกล้าข้าวโพดข้าวเหนียว
ที่ม าจากเมล็ ด ที่แ ช่ ใ นน้ า กลัน่ แล้ ว เพาะในดิน ที่ไ ม่
ปนเปื้ อน เท่ากับ 18.1±4.8 ซม. ถ้าเพาะในดินทีป่ นเปื้ อน
ฟี แนนทรีนจะมีความยาวยอด 14.9±5.9 ซม. ซึ่งไม่ม ี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แต่ส่งผล
ต่อการเจริญเติบ โตของยอดถัว่ ฝ กั ยาวอย่า งชัด เจน
โดยทาให้ทงั ้ ความยาวยอด น้ าหนักสด และน้ าหนักแห้ง
ของถัว่ ฝ กั ยาวลดลงอย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ เช่ น
ความยาวยอดของต้น กล้า ถัว่ ฝ กั ยาวที่ม าจากเมล็ด
ที่แช่ในน้ ากลัน่ แล้วเพาะในดิน ที่ไม่ปนเปื้ อน เท่ากับ
22.8±4.6 ซม. แต่ถา้ เพาะในดินทีป่ นเปื้ อนฟี แนนทรีน
จะมีความยาวยอดเหลือเพียง 12.8±7.7 ซม. (Table 1)
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การแช่ เ มล็ ด ข้ า วโพดข้ า วเหนี ย วในสาร
ควบคุ ม การเจริญ เติบ โตแล้ ว น าไปเพาะในดิน ที่ไ ม่
ปนเปื้ อนฟี แนนทรีน พบว่า ไม่ทาให้การเจริญเติบโต
ของยอดดีกว่าต้นกล้าทีม่ าจากการแช่เมล็ดในน้ ากลัน่
แล้วนาไปเพาะในดินทีไ่ ม่ปนเปื้ อน มีเพียงการแช่เมล็ด
ใน IBA 0.1 มก./ล. เท่านัน้ ทีท่ าให้น้าหนักสดของยอด
ข้าวโพดเพิม่ ขึน้ เมื่อเทียบกับต้นทีม่ าจากเมล็ดทีแ่ ช่ใน
น้ ากลัน่ โดยน้ าหนักสดยอดของต้นกล้าข้าวโพดข้าว
เหนียวทีม่ าจากเมล็ดทีแ่ ช่ใน IBA 0.1 มก./ล. เท่ากับ
554.9±193.3 มก. ส่วนต้นทีม่ าจากเมล็ดทีแ่ ช่น้ ากลันมี
่
น้าหนักสดของยอด เท่ากับ 382.4±56.7 มก. (Table 1)
ส่ว นการแช่เ มล็ด ข้า วโพดข้าวเหนี ย วในสารควบคุม
การเจริญเติบโต แล้วจึงน าไปเพาะในดินที่ปนเปื้ อน
ฟีแนนทรีนนัน้ พบว่า เฉพาะ TDZ 0.01 มก./ล. เท่านัน้
ทีส่ ามารถเพิม่ น้ าหนักสดของยอดข้าวโพดข้าวเหนียว
ได้ เมือ่ เทียบกับต้นทีม่ าจากเมล็ดทีแ่ ช่น้ากลัน่ และเมือ่
เปรียบเทียบระหว่างต้นทีม่ าจากเมล็ดทีแ่ ช่สารควบคุม
การเจริญเติบโตชนิดเดียวกัน แต่เพาะในดินทีป่ นเปื้ อน
และไม่ปนเปื้ อนฟีแนนทรีน พบว่า การแช่เมล็ดใน IBA
0.1 และ 1.0 มก./ล. TDZ 1.0 มก./ล. และ GA3 ทุกความ
เข้มข้น เมื่อนาไปเพาะในดินทีป่ นเปื้ อนฟี แนนทรีน จะ
มีความยาวยอดสัน้ กว่าต้นทีเ่ พาะในดินที่ไม่ปนเปื้ อน
เช่น ต้นกล้าข้าวโพดข้าวเหนียวทีม่ าจากเมล็ดทีแ่ ช่ใน
TDZ 1.0 มก./ล. เมื่อเพาะในดินทีไ่ ม่ปนเปื้ อนมีความ
ยาวยอด เท่ากับ 10.5±2.6 ซม. แต่ถา้ นาไปเพาะในดินที่
ปนเปื้ อนฟีแนนทรีนจะมีความยาวยอดเพียง 4.9±2.7 ซม.
นอกจากนัน้ การแช่เมล็ดใน IBA 0.1 มก./ล. และ GA3
ทุกความเข้มข้น ทาให้ต้นกล้าที่เจริญเติบโตในดิน ที่
ปนเปื้ อนฟี แนนทรีนมีน้ าหนักสดน้อยกว่าต้นทีป่ ลูกใน
ดินที่ไม่ปนเปื้ อนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)
(Table 1) อย่างไรก็ตาม ลักษณะของต้นกล้าข้าวโพด
ข้า วเหนี ย วในแต่ ล ะทรีท เมนต์ ม ีค วามใกล้เ คีย งกัน

ยกเว้นต้นทีม่ าจากเมล็ดทีแ่ ช่ใน GA3 จะมีขนาดลาต้น
เล็กกว่าทรีทเมนต์อน่ื ๆ (Figure 1)
การแช่ เ มล็ ด ถัว่ ฝ กั ยาวในสารควบคุ ม การ
เจริญเติบโต แล้วนาไปเพาะในดินทีไ่ ม่มกี ารปนเปื้ อน
ฟีแนนทรีนนัน้ ไม่ทาให้การเจริญเติบโตของยอดดีกว่า
ต้น ที่ม าจากเมล็ด ที่แ ช่ ใ นน้ า กลัน่ และพบแนวโน้ ม
เช่นเดียวกันนี้ในดินทีป่ นเปื้ อนฟี แนนทรีน เช่น ในดิน
ที่ไม่ปนเปื้ อนฟี แนนทรีน ต้นกล้าถัวฝ
่ กั ยาวที่มาจาก
เมล็ดทีแ่ ช่ใน IBA 1.0 มก./ล. มีความยาวยอด เท่ากับ
20.4±3.9 ซม. ส่วนต้นกล้าทีม่ าจากเมล็ดถั ่วฝกั ยาวที่
แช่ในน้ากลันมี
่ ความยาวยอด 22.8±4.6 ซม. ส่วนใน
ดินทีป่ นเปื้ อนฟี แนนทรีนนัน้ จะมีความยาวยอด เท่ากับ
14.5±3.9 ซม. และ 12.8±7.7 ซม. ตามลาดับ และเมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างต้นทีม่ าจากเมล็ดทีแ่ ช่สารควบคุม
การเจริญเติบโตชนิดเดียวกัน แต่เพาะในดินทีป่ นเปื้ อน
และไม่ปนเปื้ อนฟีแนนทรีน พบว่า ต้นทีเ่ จริญเติบโตใน
ดินทีป่ นเปื้ อนฟีแนนทรีน จะมีความยาวและน้าหนักสด
ของยอดน้อยกว่าต้นทีเ่ จริญเติบโตในดินทีไ่ ม่ปนเปื้ อน
ฟี แนนทรีนอย่างมีนัย สาคัญทางสถิติ (p<0.05) เช่น
น้ าหนักสดยอดของต้น กล้าถัวฝ
่ กั ยาวที่มาจากเมล็ด
ทีแ่ ช่ใน GA3 1.0 มก./ล. แล้วเพาะในดินทีไ่ ม่ปนเปื้ อน
เท่ า กับ 460.6±122.3 มก. ส่ ว นต้น ที่เ พาะในดิน ที่
ปนเปื้ อนมีน้ าหนักสดยอด เท่ากับ 249.7±118.8 มก.
ยกเว้นต้นทีม่ าจากเมล็ดทีแ่ ช่ใน IBA 10.0 มก./ล. เพียง
อย่างเดียวทีท่ งั ้ ความยาวยอดและน้ าหนักสดของยอด
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แต่จะทาให้
น้ าหนักแห้งของยอดแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (p<0.05) ในดิน ที่ป นเปื้ อ น และไม่ ป นเปื้ อ น
ฟี แนนทรีน (Table 1) ลักษณะของต้นกล้าถัวฝ
่ กั ยาว
ในแต่ละทรีทเมนต์มคี วามยาวยอดใกล้เคียงกัน ยกเว้น
ต้นทีม่ าจากเมล็ดทีแ่ ช่ใน TDZ 1.0 มก./ล. ทีจ่ ะสัน้ และ
อ้วนกว่าทรีทเมนต์อน่ื (Figure 1)
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Table 1 Shoot length, shoot fresh weight and shoot dried weight of waxy corn and long bean seedlings grown in 400 mg/kg phenanthrene contaminated soil for 10 days
Length (cm)
without PAHs with PAHs

Fresh weight (mg)
without PAHs
with PAHs

Dried weight (mg)
without PAHs with PAHs

18.1 ± 4.8a
21.3 ± 6.0a
12.9 ± 2.8b
09.8 ± 2.4b
14.7 ± 3.6b
10.6 ± 3.4b
10.5 ± 2.6b
17.7 ± 5.8ab
20.7 ± 4.7a
17.6 ± 1.3ab

14.9 ± 5.9a
11.2 ± 3.4ab*
11.4 ± 4.3ab
14.9 ± 5.6a*
11.7 ± 6.0ab
11.0 ± 6.6b
04.9 ± 2.7b*
07.9 ± 5.5b*
12.2 ± 5.2ab*
10.1 ± 3.4ab*

382.4 ± 56.7b
554.9 ± 193.3a
343.7 ± 76.6bc
214.1 ± 77.5c
237.8 ± 38.7bc
307.3 ± 85.9bc
209.9 ± 55.8bc
519.2 ± 124.9ab
437.0 ± 149.2ab
500.1 ± 62.7ab

290.8 ± 88.3ab
207.2 ± 86.9b*
274.8 ± 77.3ab
314.6 ± 98.9ab
342.3 ± 176.8a
274.0 ± 198.1b
207.8 ± 136.7b
188.1 ± 96.7b*
303.8 ± 124.0ab*
233.5 ± 130.1b*

27.0 ± 7.7ab
35.0 ± 8.5a
30.0 ± 9.3ab
35.9 ± 9.8a
30.5 ± 6.9a
32.5 ± 7.5ab
20.8 ± 6.0b
28.0 ± 18.0ab
34.0 ± 9.8 a
39.4 ± 5.3a

36.8 ± 6.4a
35.0 ± 4.2a
37.4 ± 5.0a
40.0 ± 8.5a
50.6 ± 11.7a
34.0 ± 15.7a
31.2 ± 10.4a
29.6 ± 9.6a
43.6 ± 10.6a
29.9 ± 9.0a

22.8 ± 4.6a
17.5 ± 2.5ab
20.4 ± 3.9a
18.2 ± 4.3ab
20.3 ± 5.0a
17.2 ± 3.8ab
14.4 ± 4.7b
15.8 ± 3.4ab
14.3 ± 4.1b
17.5 ± 2.9ab

12.8 ± 7.7a*
14.5 ± 2.3a
14.5 ± 3.9a*
15.2 ± 6.4a
15.0 ± 7.3a*
13.0 ± 4.4a*
07.6 ± 1.5b*
14.7 ± 7.0a
08.2 ± 5.8b*
08.5 ± 2.8b*

749.7 ± 281.4a
667.6 ± 140.5ab
814.3 ± 125.1a
572.3 ± 242.1b
717.4 ± 176.2ab
686.6 ± 321.2ab
794.6 ± 186.0a
582.0 ± 70.0ab
460.6 ± 122.3b
606.4 ± 115.1ab

418.8 ± 261.0ab*
409.0 ± 245.2ab*
516.6 ± 255.9a*
535.3 ± 234.2a
438.7 ± 312.8ab*
457.0 ± 181.0ab*
425.7 ± 152.9ab*
495.9 ± 288.3ab
249.7 ± 118.8b
327.3 ± 119.8b*

56.8 ± 15.3a
38.1 ± 17.4b
46.7 ± 27.8ab
15.4 ± 6.9c
43.4 ± 20.1b
46.2 ± 28.9ab
45.1 ± 26.9ab
54.8 ± 4.3ab
50.8 ± 10.3ab
54.6 ± 5.2ab

39.4 ± 15.7ab*
43.6 ± 15.0ab
47.8 ± 17.0a
41.1 ± 13.4ab*
40.8 ± 25.2ab
41.4 ± 13.2ab
36.5 ± 16.5ab
44.0 ± 21.0ab
35.0 ± 8.4ab
32.0 ± 14.0b*

Different lower case letter showed significant difference (P<0.05) between same plant in same column and * showed significant difference (P<0.05) between without PAHs and with PAHs for same plant growth regulator.
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Plant growth
regulators (mg/l)
Waxy corn
Distilled water
0.1 mg/l IBA
1.0 mg/l IBA
10.0 mg/l IBA
0.01 mg/l TDZ
0.1 mg/l TDZ
1.0 mg/l TDZ
0.1 mg/l GA3
1.0 mg/l GA3
10.0 mg/l GA3
Long bean
Distilled water
0.1 mg/l IBA
1.0 mg/l IBA
10.0 mg/l IBA
0.01 mg/l TDZ
0.1 mg/l TDZ
1.0 mg/l TDZ
0.1 mg/l GA3
1.0 mg/l GA3
10.0 mg/l GA3
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Figure 1 Ten day-old seedlings of corn growing from seed immersed in IBA (A) GA3 (B) TDZ (C) and
seedlings of long bean from seed immersed in IBA (D) GA 3 (E) TDZ (F) in 400 mg/kg
phenanthrene-contaminated soil. Abbreviation: control = seedling from seed immersed in
distilled water and inoculated in non-contaminated soil; concentration 0 = seedling from seed
immersed in distilled water and inoculated in 400 mg/kg phenanthrene-contaminated soil

ผลของสารควบคุ ม การเจริ ญ เติ บ โตต่ อ การ
เจริ ญเติ บโตของรากในดิ นปนเปื้ อนฟี แนนทรีน
การปนเปื้ อนฟี แนนทรีน 400 มก./กก. ในดิน
ไม่ ส่ง ผลต่ อน้ า หนั ก สดของรากข้า วโพดข้า วเหนี ย ว
แต่ทาให้ความยาวรากลดลง เช่น ความยาวรากของ
ต้นกล้าข้าวโพดข้าวเหนียวทีม่ าจากเมล็ดทีแ่ ช่ในน้ ากลัน่
แล้ว เพาะในดินที่ไม่ปนเปื้ อน เท่ากับ 11.3±6.3 ซม.
ถ้าเพาะในดินทีป่ นเปื้ อนฟี แนนทรีนจะมีความยาวราก

ลดลง เท่ากับ 5.3±2.5 ซม. อย่างไรก็ตาม ฟี แนนทรีน
ไม่มผี ลต่อการเจริญเติบโตของรากของถัวฝ
่ กั ยาวไม่ว่า
จะพิจารณาจากความยาว น้าหนักสด หรือน้าหนักแห้ง
ของถัวฝ
่ กั ยาว เช่น ความยาวรากของต้นกล้าถัวฝ
่ กั ยาว
ที่ม าจากเมล็ ด ที่แ ช่ ใ นน้ า กลัน่ แล้ ว เพาะในดิน ที่ไ ม่
ปนเปื้ อน เท่ากับ 11.6±2.6 ซม. ถ้าเพาะในดินทีป่ นเปื้ อน
ฟี แนนทรีนจะมีความยาวราก เท่ากับ 10.1±3.5 ซม.
ซึ่งไม่แตกต่างกัน (Table 2)
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Table 2 Root length, root fresh weight and root dried weight of waxy corn and long bean seedlings grown in 400 mg/kg phenanthrene + 400 mg/kg
fluorene - contaminated sand for 10 days
Length (cm)
without PAHs with PAHs

Fresh weight (mg)
without PAHs
with PAHs

Dried weight (mg)
without PAHs with PAHs

11.8 ± 6.3a
13.5 ± 4.3a
17.1 ± 3.4a
18.2 ± 2.9a
18.9 ± 2.4a
18.9 ± 2.7a
10.3 ± 1.1a
11.6 ± 2.8a
19.3 ± 2.8a
12.3 ± 4.3a

15.3 ± 2.5a*
14.5 ± 1.5a*
17.2 ± 2.8a
14.9 ± 2.0a*
16.0 ± 2.7a
15.2 ± 2.0a*
12.8 ± 1.1a*
14.7 ± 1.6a*
16.6 ± 3.2a*
14.2 ± 1.9a*

131.6 ± 62.7a
251.2 ± 41.7a
218.8 ± 67.8a
216.4 ± 59.8a
210.9 ± 72.3a
182.1 ± 100.2a
221.1 ± 84.1a
205.3 ± 48.1a
251.9 ± 57.3a
247.9 ± 42.4a

112.4 ± 47.6a
176.3 ± 34.1a*
191.9 ± 33.8a*
180.2 ± 34.9a*
133.3 ± 86.6a*
177.8 ± 38.0a*
176.6 ± 24.0a*
180.6 ± 37.6a*
111.4 ± 61.5a*
167.7 ± 33.8a*

15.7 ± 3.8d
46.4 ± 5.0a
12.6 ± 4.6d
27.6 ± 2.2c
20.9 ± 8.9c
17.0 ± 7.1d
21.6 ± 9.5dc
29.0 ± 22.0c
34.8 ± 8.3b
25.5 ± 17.8c

17.6 ± 3.9a
16.5 ± 8.0a*
14.8 ± 2.4a
12.0 ± 3.5a*
17.7 ± 5.3a*
11.4 ± 2.5a
10.8 ± 1.8a*
19.6 ± 0.0a*
19.8 ± 4.7a*
12.6 ± 3.2a*

11.6 ± 2.6a
11.9 ± 2.1a
11.9 ± 2.3a
11.8 ± 3.8a
17.8 ± 3.7b
16.7 ± 3.0b
13.3 ± 2.2c
19.2 ± 1.9a
19.3 ± 4.7a
18.7 ± 3.1a

10.1 ± 3.5a
10.4 ± 2.4a
19.7 ± 3.9a
19.1 ± 4.0ab
19.2 ± 4.3ab
17.2 ± 3.5b
13.9 ± 2.3c
17.6 ± 3.9b
14.2 ± 3.7c*
14.2 ± 2.4c*

129.2 ± 46.8b
126.9 ± 33.4b
174.1 ± 38.6a
117.1 ± 138.3bc
125.1 ± 34.3b
185.1 ± 25.9c
191.6 ± 43.2c
146.8 ± 28.1ab
144.3 ± 79.6ab
171.3 ± 9.3c

122.1 ± 82.1a
109.4 ± 58.4ab
124.8 ± 54.4a*
130.1 ± 53.5a
177.4 ± 45.3b*
184.8 ± 43.2b
155.6 ± 27.0b
109.7 ± 70.1ab
161.7 ± 49.4b*
145.8 ± 32.2b

28.5 ± 2.8c
24.2 ± 2.8d
24.6 ± 3.0d
24.5 ± 3.0d
26.9 ± 2.2c
23.8 ± 2.5d
22.7 ± 1.7d
11.6 ± 1.5bc
20.8 ± 7.4a
14.6 ± 3.4b

10.0 ± 5.1a
19.8 ± 3.5a
19.0 ± 3.8ab
19.0 ± 4.1ab
17.2 ± 3.0b
16.3 ± 2.6b
14.2 ± 2.4c
18.8 ± 2.7ab
16.1 ± 1.6bc*
13.6 ± 1.9bc*

Different lower case letter showed significant difference (P<0.05) between same plant in same column and * showed significant difference (P<0.05) between without PAHs and with 400 mg/l PAHs for same plant growth
regulator.
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Plant growth
regulators (mg/l)
Waxy corn
Distilled water
0.1 mg/l IBA
1.0 mg/l IBA
10.0 mg/l IBA
0.01 mg/l TDZ
0.1 mg/l TDZ
1.0 mg/l TDZ
0.1 mg/l GA3
1.0 mg/l GA3
10.0 mg/l GA3
Long bean
Distilled water
0.1 mg/l IBA
1.0 mg/l IBA
10.0 mg/l IBA
0.01 mg/l TDZ
0.1 mg/l TDZ
1.0 mg/l TDZ
0.1 mg/l GA3
1.0 mg/l GA3
10.0 mg/l GA3
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การแช่ เ มล็ ด ข้ า วโพดข้ า วเหนี ย วในสาร
ควบคุ ม การเจริญ เติบ โตแล้ ว น าไปเพาะในดิน ที่ไ ม่
ปนเปื้ อนฟี แนนทรีน พบว่า ไม่มผี ลต่อความยาวราก
และน้าหนักสดของรากเมื่อเทียบกับต้นทีม่ าจากการแช่
เมล็ดในน้ากลันแล้
่ วนาไปเพาะในดินทีไ่ ม่ปนเปื้ อน เช่น
ความยาวรากของต้นกล้าข้าวโพดข้าวเหนียวที่มาจาก
เมล็ดทีแ่ ช่ใน TDZ 0.01 มก./ล. เท่ากับ 8.9±2.4 ซม.
ส่วนความยาวรากของต้นทีม่ าจากเมล็ดทีแ่ ช่น้ ากลัน่
เท่ากับ 11.3±6.3 ซม. ซึง่ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ การแช่เมล็ดในสารควบคุมการเจริญเติบโต
ส่ ว นใหญ่ ท าให้น้ า หนั ก แห้ ง ของรากมากกว่ า ต้ น ที่
มาจากเมล็ดทีแ่ ช่น้ากลัน่ ยกเว้น IBA 1.0 มก./ล. และ
TDZ 0.1 มก./ล. ทีท่ าให้น้ าหนักแห้งไม่แตกต่างจาก
การแช่น้ากลัน่ ส่วนการแช่เมล็ดข้าวโพดข้าวเหนียวใน
สารควบคุม การเจริญเติบ โตแล้ว น าไปเพาะในดิน ที่
ปนเปื้ อนฟีแนนทรีน พบว่า ไม่มผี ลต่อการเจริญเติบโต
ของรากของข้าวโพดข้าวเหนียวไม่ว่าจะพิจารณาจาก
ความยาว น้ า หนั ก สด หรือ น้ า หนั ก แห้ ง และเมื่ อ
เปรียบเทียบระหว่างต้นทีม่ าจากเมล็ดทีแ่ ช่สารควบคุม
การเจริญเติบโตชนิดเดียวกัน แต่เพาะในดินทีป่ นเปื้ อน
และไม่ปนเปื้ อนฟี แนนทรีน พบว่า การแช่เมล็ดในสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตเมือ่ นาไปเพาะในดินทีป่ นเปื้ อน
ฟีแนนทรีนจะมีความยาวยอด น้ าหนักสดของยอด สัน้
กว่าต้นทีเ่ พาะในดินทีไ่ ม่ปนเปื้ อน นอกจากนัน้ การแช่
เมล็ด IBA 1.0 มก./ล. และ TDZ 0.1 มก./ล. เท่านัน้ ที่
ทาให้ตน้ กล้าทีเ่ จริญเติบโตในดินทีป่ นเปื้ อนฟี แนนทรีน
มีน้าหนักแห้งของรากไม่แตกต่างจากต้นทีป่ ลูกในดินที่
ไม่ปนเปื้ อนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ส่วนทรีทเมนต์
อื่นๆ ทาให้น้ าหนักแห้งของรากของต้นที่เจริญเติบโต
ในดินที่มฟี ี แนนทรีน ต่ า กว่าต้นที่เจริญเติบโตในดินที่
ไม่ปนเปื้ อนทัง้ สิน้ (Table 2)

ั
การแช่เมล็ดถัวฝ
่ กยาวในสารควบคุ
มการเจริญ
เติบโตแล้วนาไปเพาะในดินที่ไม่ปนเปื้ อนฟี แนนทรีน
ไม่มผี ลต่อความยาวรากของถัวฝ
่ กั ยาวเมื่อเทียบกับ
ต้นทีม่ าจากเมล็ดทีแ่ ช่ในน้ากลัน่ ยกเว้น TDZ ที่ทาให้
ความยาวรากลดลงอย่างชัดเจน เช่น ความยาวราก
ของต้นกล้าถั ่วฝกั ยาวทีม่ าจากเมล็ดทีแ่ ช่ใน TDZ 1.0
มก./ล. เท่ากับ 3.3±2.2 ซม. ซึง่ สัน้ กว่าความยาวราก
ของต้นทีม่ าจากเมล็ดทีแ่ ช่ในน้ ากลันที
่ ม่ คี วามยาวราก
เท่ากับ 11.6±2.6 ซม. การแช่เมล็ดใน IBA 1.0 มก./ล.
สามารถเพิม่ น้ าหนักสดของรากถัวฝ
่ กั ยาวได้ และการ
แช่เมล็ดใน GA3 1.0-10.0 มก./ล. สามารถเพิม่ น้ าหนัก
แห้ง ของรากได้เ มื่อเทีย บกับ ต้น ที่ม าจากเมล็ด ที่แ ช่
น้ากลัน่ ส่วนในดินทีป่ นเปื้ อนฟี แนนทรีน การแช่เมล็ด
ใน IBA ไม่มผี ลต่อความยาวราก น้ าหนักสด และน้ าหนัก
แห้งของราก เมือ่ เทียบกับต้นทีม่ าจากเมล็ดทีแ่ ช่น้ ากลัน่
แต่การแช่เมล็ดใน TDZ และ GA3 ทาให้ความยาวราก
น้ า หนั ก สดและน้ า หนั ก แห้ง ของรากลดลง และเมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างต้นทีม่ าจากเมล็ดทีแ่ ช่สารควบคุม
การเจริญเติบโตชนิดเดียวกัน แต่เพาะในดินทีป่ นเปื้ อน
และไม่ปนเปื้ อนฟีแนนทรีน พบว่า การแช่เมล็ดใน GA3
1.0-10.0 มก./ล. ทาให้ตน้ ทีเ่ จริญเติบโตในดินทีป่ นเปื้ อน
ฟี แ นนทรีน มีความยาวรากและน้ า หนักแห้งของราก
น้อยกว่าต้นทีเ่ จริญเติบโตในดินทีไ่ ม่ปนเปื้ อนฟี แนนทรีน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ส่วนในกรณีของน้ าหนักสด
ของรากนัน้ พบว่าเฉพาะการแช่เมล็ดใน IBA 1.0 มก./ล.
GA3 1.0 มก./ล. และ TDZ 0.01 มก./ล. เท่านัน้ ทีท่ าให้
น้าหนักสดรากของต้น ที่เจริญเติบโตในดินทีป่ นเปื้ อน
ฟี แ นนทรี น น้ อ ยกว่ า ต้ น ที่ เ จริ ญ เติ บ โตในดิ น ที่ ไ ม่
ปนเปื้ อนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (Table 2)
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วิ จารณ์ และสรุปผลการวิ จยั
การออกฤทธิ ์ของสารควบคุม การเจริญ
เติบโตของพืชที่ใช้แช่เมล็ด มีผลต่อการเจริญเติบโต
ของต้นกล้าข้าวโพดข้าวเหนียวในดินทีไ่ ม่มฟี ี แนนทรีน
ได้ ดี ก ว่ า ในดิน ที่ม ีฟี แ นนทรีน ส าหรับ ในดิน ที่ไ ม่ ม ี
ฟี แนนทรีน IBA 1.0-10.0 มก./ล. และ TDZ ทุกความ
เข้ ม ข้ น เป็ นพิ ษ ต่ อ ความยาวยอดของข้ า วโพด
ข้าวเหนียว IBA 1.0 มก./ล. เพิม่ น้าหนักสดของยอด
ข้าวโพดข้าวเหนียวได้ แต่ความเข้มข้นสูงขึน้ จะเป็ นพิษ
สารควบคุม การเจริญเติบโตของพืชทุกชนิด ยกเว้น
TDZ 0.1-1.0 มก./ล. จะเพิ่ม น้ า หนั ก แห้ง ของราก
ข้าวโพดข้าวเหนียว แต่ในดินทีป่ นเปื้ อนฟีแนนทรีนนัน้
เฉพาะ TDZ 1.0 มก./ล. และ GA3 0.1 มก./ล. เป็ นพิษ
ต่อความยาวยอดของข้า วโพดข้า วเหนีย ว แต่ TDZ
0.01 มก./ล. สามารถเพิม่ น้ าหนักสดของยอดข้าวโพด
ข้าวเหนียวได้ ไม่มสี ารควบคุมการเจริญเติบโตชนิดใด
ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของรากข้าวโพดข้าวเหนียว
ซึง่ การใช้ TDZ ในความเข้มข้นต่านี้ อาจจะเหมาะสม
ต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวโพดข้าวเหนียว
ในดินทีป่ นเปื้ อนพีเอเอชได้ ซึง่ TDZ นี้เคยมีรายงานว่า
สามารถลดความเป็ น พิษ ของโลหะต่อพืช ได้เ ช่น กัน
เช่น การแช่เมล็ดข้าวโพดใน TDZ 0.01 ไมโครโมลาร์
แล้วนาไปปลูกในน้าทีม่ ี Ni2+ 1-5 มิลลิโมลาร์เป็ นเวลา
7 วัน พบว่า ต้นทีไ่ ด้รบั TDZ จะมีการงอก พืน้ ทีใ่ บ และ
น้ าหนักแห้ง ดีกว่าต้นทีไ่ ม่ได้รบั TDZ (Lukatkin et al.,
2007) แต่เนื่องจากการแช่เมล็ดใน TDZ ความเข้มข้น
สูง มัก มีผ ลต่ อ การเกิด รากของต้น กล้า เช่ น การแช่
เมล็ดผักกวางตุ้งใน TDZ 10.0 มก./ล. ทาให้รากของ
ต้นกล้ากวางตุง้ ไม่พฒ
ั นา (ขนิษฐา และมาลียา, 2555)
ในการทดลองนี้จงึ เลือกใช้ TDZ ทีร่ ะดับความเข้มข้น
0.01-1.0 มก./ล. ซึ่งพบว่า TDZ ทีค่ วามเข้มข้น 0.01
มก./ล. ให้ผลดีท่สี ุด ต่อต้นข้าวโพดข้าวเหนียวที่ปลูก
ในดินทีม่ สี ารพิษ
ในกรณีของถัวฝ
่ กั ยาว การออกฤทธิ ์ของสาร
ควบคุม การเจริญ เติบ โตของพืช ที ใ่ ช้แ ช่เ มล็ด นั น้
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มีแ นวโน้ม เช่น เดีย วกับ ข้า วโพดข้า วเหนีย ว แต่ม ี
สารควบคุ ม การเจริญ เติ บ โตที่แ สดงความเป็ น พิษ
มากกว่ า ในดิ น ที่ไ ม่ ม ีฟี แ นนทรีน IBA เป็ น พิษ ต่ อ
น้ า หนักสดและน้ า หนักแห้งของยอดถัว่ ฝกั ยาว GA3
เป็ นพิษต่อความยาวและน้าหนักสดของยอด ส่วน TDZ
เป็ นพิษต่อความยาวยอด ความยาวรากและน้ าหนัก
แห้งของยอดถัวฝ
่ กั ยาว แต่ IBA 1.0 มก./ล. สามารถ
เพิม่ น้ าหนักสดของรากและ GA3 เพิม่ น้ าหนักแห้งของ
รากถัว่ ฝ กั ยาว ส่ว นในดิน ที่ป นเปื้ อนฟี แ นนทรีน นั น้
สารควบคุมการเจริญเติบโตเกือบทุกชนิดเป็ นพิษต่อ
การเจริญเติบโตของถัวฝ
่ กั ยาว ดังนัน้ จึงควรพิจารณา
นาสารควบคุมการเจริญเติบโตชนิดอื่นๆ มาทดสอบ
การส่ งเสริม การเจริญ เติบ โตของถัว่ ฝ กั ยาวในดิน ที่
ปนเปื้ อนพีเอเอชต่อไป
การออกฤทธิ ์ทีต่ ่า งกัน ของสารควบคุม การ
เจริ ญ เติ บ โตของพื ช ในพื ช ที่ เ จริ ญ เติ บ โตในดิ น ที่
ปนเปื้ อนและไม่ปนเปื้ อนสารมลพิษ เคยมีรายงานมา
ั
ก่อนในการกระตุน้ เมล็ดถัวฝ
่ กยาวด้
วย TDZ หรือ GA3
ซึง่ จะส่งเสริมการเจริญเติบโตของถัวฝ
่ กั ยาวเฉพาะใน
ดิน ที่ไ ม่ ป นเปื้ อ น แต่ จ ะไม่ ก ระตุ้น ในดิน ที่ป นเปื้ อ น
เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซน (วราภรณ์ และมาลียา,
2556) ซึ่ง ในกรณีข องฟี แ นนทรีน นี้ อาจเป็ น ไปได้ว่า
ฟีแนนทรีนอาจส่งผลต่อการทางานของสารควบคุมการ
เจริญเติบโตเหล่านี้ภายในเซลล์พชื ได้ การรบกวนการ
ทางานของฮอร์โมนภายในเนื้อเยื่อพืชของสารมลพิษ
อินทรียน์ นั ้ เคยมีรายงานทัง้ ในกลุ่มของออร์กาโนคลอรีน
และพอลิไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน โดยเฮกซะ
คลอโรไซโคลเฮกเซน ท าให้ร ะดับ ของกรดอิน โดล
อะซีตกิ (Indoleacetic acid; IAA) ในต้นกล้าข้าวลดลง
(Sharada et al., 1999) นอกจากนัน้ การทีถ่ ั ่วลันเตา
สัมผัสกับฟลูออแรนทีน 5.0 มก./ล. ในสภาพปลอดเชือ้
ทาให้ร ะดับ กรดแอบไซซิก ภายในเนื้ อ เยื่อพืช สูงขึ้น
ในขณะที่การสัมผัสกับฟลูออแรนทีน 1.0 มก./ล. ใน
สภาวะเดียวกันทาให้ระดับเอทิลนี ภายในเนื้อเยื่อสูงขึน้
(Vanova et al., 2009 and 2011) ซึง่ ผลของฟี แนนทรีน
และสารควบคุมการเจริญเติบโตทีส่ มั ผัสจากภายนอก
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ต่อระดับของฮอร์โมนภายในเนื้อเยื่อพืช เป็ นสิง่ ทีต่ ้อง
ศึกษาในรายละเอียดต่อไป
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อิ ทธิ พลของจุลินทรียต์ ่อคุณสมบัติทางเคมีดินและปริ มาณธาตุอาหาร
ในใบพริ กขีห้ นู (Capsicum annuum L.) ในพืน้ ที่ภาคเหนื อของประเทศไทย
Influence of Microbial Inoculants on Soil Chemical Property and Nutrient Contents
in Leave Sample of Bird Chilli (Capsicum annuum L.) in Northern Region, Thailand
นพเดช แหวนเพ็ชร* และจีราภรณ์ อิ นทสาร
Noppadet Wanphet* and Jiraporn Inthasan
สาขาวิชาทรัพยากรดินและสิง่ แวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
Division of Soil Resources and Environment, Faculty of Agricultural Production, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
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Abstract
An on-field study was undertaken on the influence of microbial inoculants on soil chemical
property and leave sample of bird chilli (Capsicum annuum L.) in Mae Sai district, Chiang Rai province,
Thailand. The objective of this study was to compare and combine application of local microorganisms
such as mycorrhiza, microorganism produced indole-3-acetic acid and phosphate solubilizing bacteria in
bird chilli. The six assigned treatments were: 1) control (no fertilizer), 2) chemical fertilizer (GAP), 3)
mycorrhiza (M), 4) mycorrhiza + microorganism produced indole-3-acetic acid (IAA), 5) mycorrhiza +
phosphate solubilizing bacteria (M+P) and 6) mycorrhiza + microorganism produced indole-3-acetic acid
(IAA) + phosphate solubilizing bacteria (M+IAA+P). The experiment was based on soil and leave samples
after one and three months inoculation from day after transformation (DAT) in randomized complete block
design (RCBD) with 4 replications. Results of the study showed that all types of microorganism inoculants
provided high soil reaction (pH) and slightly increased organic matter with the average at 6.7 and 3.9%,
respectively. Moreover, the concentration of extractable P and K increased with microorganism application
compared to the control. The amount of extractable Ca and Mg were not significant among treatments.
After three months, it found that the extractable Ca was decreased but extractable Mg was significantly
increased with all microorganism application (p<0.01). Particularly, mycorrhiza mixed with microorganism
producted indole-3-acetic acid or phosphate solubilizing bacteria application could provide higher
concentration of Fe, Mn, Zn and Cu (p<0.05). Furthermore, the leave samples demonstrated that the chilli
plants treated by microorganisms could dramatically increase all nutrients especially nitrogen, phosphorus
and potassium higher than control treatment at 5.36%N, 0.21%P and 3.29%K, respectively.
Keywords: chilli, mycorrhiza, microorganism produced indole-3-acetic acid, phosphate solubilizing bacteria
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บทคัดย่อ

คานา

การศึกษาอิทธิพลของจุลนิ ทรีย์ต่อคุณ สมบัติ
ทางเคมีดิน และปริม าณธาตุ อ าหารในใบพริก ขี้ห นู
(Capsicum annuum L.) ในพืน้ ทีอ่ าเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย ศึกษาการใช้ประโยชน์ของจุลนิ ทรียด์ นิ เช่น
เชื้อราไมคอร์ไรซา จุล ิน ทรีย์กลุ่ม ผลิตสาร IAA และ
จุลินทรีย์กลุ่มย่อยฟอสเฟต โดยวางแผนการทดลอง
แบบสุ่ ม ลงในบล็ อ กอย่ า งสมบู ร ณ์ (Randomized
Complete Block Design: RCBD) ประกอบด้ว ย 6
กรรมวิธๆี ละ 4 ซ้า ดังนี้ 1) กรรมวิธคี วบคุม 2) ใส่
ปุ๋ยเคมีตามอัตราแนะนา (GAP) 3) ใส่เชื้อราไมคอร์
ไรซา 4) ใส่เชื้อราไมคอร์ไรซาร่วมกับ จุลินทรีย์กลุ่ม
ผลิตสาร IAA 5) ใส่เชือ้ ราไมคอร์ไรซาร่วมกับจุลนิ ทรีย์
กลุ่ ม ย่อยฟอสเฟต 6) ใส่เชื้อราไมคอร์ไรซาร่วมกับ
จุ ล ิน ทรีย์ก ลุ่ ม ผลิต สาร IAA และจุ ล ิน ทรีย์ก ลุ่ ม ย่อ ย
ฟอสเฟต พบว่า หลังจากทีม่ กี ารใส่เชือ้ จุลนิ ทรียด์ นิ 1
และ 3 เดือน ค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH) และปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินเพิม่ ขึน้ เล็กน้อย โดยมีค่าเฉลี่ย 6.7
และ 3.9% ตามลาดับ การใช้จุลินทรีย์ทาให้ป ริม าณ
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซีย มที่ส กัด ได้ เ พิ่ม ขึ้น เมื่อ
เปรียบเทียบกับกรรมวิธคี วบคุม ส่วนปริมาณแคลเซียม
และแมกนีเซียมไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ขณะที่ 3 เดือน หลังจากมีการใส่เ ชื้อจุลิน ทรีย์ ดิน มี
ปริมาณแคลเซียมลดลงส่วนแมกนีเซียมสูงขึน้ อย่างมี
นัยสาคัญยิง่ (p<0.01) กรรมวิธที ม่ี กี ารใช้เชือ้ ราไมคอร์
ไรซาร่วมกับจุลนิ ทรียก์ ลุ่มผลิตสาร IAA หรือจุลนิ ทรีย์
กลุ่ ม ย่ อ ยฟอสเฟต ท าให้ ค วามเข้ ม ข้ น ของเหล็ ก
แมงกานี ส สัง กะสีสู ง ขึ้น ยกเว้ น ทองแดง (p< 0.05)
นอกจากนี้ยงั พบว่า การใช้เชื้อจุลนิ ทรียท์ ุกกลุ่ม ส่งผล
ให้ป ริม าณธาตุอาหารในใบพริกเพิ่ม ขึ้น โดยเฉพาะ
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เมื่อเทียบกับ
กรรมวิธคี วบคุม โดยมีค่าเฉลีย่ 5.36%N, 0.21%P และ
3.29%K ตามลาดับ

ในระบบนิ เ วศจุ ลิน ทรีย์ดิน เป็ น สิ่งมีช ีวิต ที่ม ี
บทบาทต่อภาคการเกษตร โดยความหลากหลายทาง
ชีวภาพของจุลนิ ทรียเ์ หล่านี้มผี ลต่อสิง่ แวดล้อม รวมถึง
ระบบการทาการเกษตรทีม่ คี วามสัมพันธ์ซง่ึ กันและกัน
ไม่ว่าจะเป็ นบทบาทด้านการเจริญเติบโตของพืช และ
การมีส่ว นร่วมทาให้ทรัพยากรดินมีศกั ยภาพต่อการ
ผลิตพืชมากขึน้ โดยกลุ่มจุลนิ ทรียท์ ม่ี บี ทบาทดังกล่าว
เช่ น เชื้อ ราไมคอร์ ไ รซา ซึ่ง เป็ น จุ ลิน ทรีย์ ท่ีม ีค วาม
สามารถในการดูดใช้ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง
และธาตุอาหารเสริม โดยเฉพาะความสามารถในการ
เหนี่ยวนาฟอสฟอรัสเข้าสู่รากพืชได้ดยี งิ่ ขึน้ เป็ นผลทา
ให้ ป ระสิท ธิภ าพการดู ด ใช้ ธ าตุ อ าหารของพืช เกิด
ประโยชน์อย่างเห็นได้ชดั (Kwapata and Hall, 1985)
นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มจุลินทรีย์ทส่ี ามารถผลิต
สารกระตุ้น การเจริญเติบ โตของพืช (Plant Growth
Promoting Rhizobacteria: PGPR) ซึง่ เป็ นกลุ่มจุลนิ ทรีย์
ทีส่ ่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช โดยมีศกั ยภาพใน
การผลิตกรดอิน ทรีย์ ทาให้ความเป็ น ประโยชน์ ข อง
ธาตุ อ าหารสู ง ขึ้น รวมทัง้ เร่ ง หรือ ช่ ว ยกระตุ้ น การ
เจริญเติบโตของพืช นอกจากนี้จุลินทรีย์กลุ่ม PGPR
สามารถกระตุน้ ให้พชื สร้างภูมคิ มุ้ กันต่อต้านเชือ้ โรคได้
หลายชนิด เช่น เชือ้ รา แบคทีเรีย และเชือ้ ไวรัส เป็ นต้น
(Kloepper et al., 1997) ดังนัน้ จุลนิ ทรีย์ทงั ้ สองกลุ่ม
ดังกล่าวอาจนามาส่งเสริมการผลิตพริก ซึง่ เป็ นพืชผัก
ที่ม ีค วามส าคัญ ทางเศรษฐกิจ และอุ ต สาหกรรมใน
ประเทศไทยมากขึน้
พริก ขี้ห นู เ ป็ น พืช เศรษฐกิจ ที่ม ีบ ทบาทใน
การบริโ ภคของประชาชนในประเทศ โดยน ามาใช้
ประโยชน์ ในด้านการประกอบอาหารหรือพัฒนาเป็ น
ยารักษาโรค (Zehra et al., 2011) แต่อย่างไรก็ตาม
การผลิตกลับไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ
จึง ท าให้ต้อ งน าเข้า ผลผลิต พริก จากต่า งประเทศใน
ปริมาณสูงถึง 50 ล้านกิโลกรัม/ปี คิดเป็ น มูลค่า 1,118
ล้านบาท (กรมวิชาการเกษตร, 2555ก) ปญั หาทีเ่ กิดขึน้

คาสาคัญ: พริก เชือ้ ราไมคอร์ไรซา จุลนิ ทรียก์ ลุ่ม
ผลิตสาร IAA จุลนิ ทรียก์ ลุ่มย่อยฟอสเฟต
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ดังกล่าวเป็ นผลมาจากเกษตรกรกลุ่มปลูกพริกมีตน้ ทุน
ในการผลิต ที่สูงจากการใช้ป๋ ุ ยเคมี ยากาจัด โรคและ
แมลงศัต รู พ ืช รวมทัง้ พืช ชนิ ด อื่น ให้ผ ลตอบแทนที่
ดีกว่า ซึง่ เป็ นผลทาให้พน้ื ทีเ่ พาะปลูกลดลง
จังหวัดเชียงรายเป็ นพืน้ ทีห่ นึ่งทีเ่ ห็นได้ชดั เจน
จากการลดลงของพืน้ ทีเ่ พาะปลูกพริก ในปี พ.ศ. 2555
มีพ้ืน ที่ป ลู ก พริก ขี้ห นู สูง ถึง 4,165 ไร่ แต่ ก ลับ ลดลง
เหลือเพียง 666 ไร่ ในปี พ.ศ. 2556 (สานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย, 2556) ปญั หาดังกล่าวส่งผลทาให้ผล
ผลิตและแนวโน้มการผลิตพริกขีห้ นูลดลงอย่างต่อเนื่อง
หากมีแนวทางในการส่งเสริมการผลิตพริกขีห้ นู โดย
ลดต้นทุนการผลิตจากการใช้ป๋ ุยเคมี และส่งเสริมให้ม ี
การใช้ประโยชน์ ของจุลนิ ทรีย์ท่มี คี วามสาคัญต่อภาค
การเกษตรอย่างเป็ นรูปธรรมเพิม่ มากขึน้ ซึง่ สอดคล้อง
กับ การส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น งานวิจ ัย เพื่อ บริห าร
จัดการสิง่ แวดล้อมและพัฒนาคุณค่าความหลากหลาย
ทางชีวภาพภายใต้กรอบการอนุ รกั ษ์ การใช้ประโยชน์
พัน ธุ์พ ืช สัต ว์ รวมถึงจุ ลิน ทรีย์อย่า งยังยื
่ น และเพิ่ม
มูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพ งานวิจยั ครัง้ นี้จะ
เป็ นแนวทางเพือ่ รักษาสมดุลของระบบนิเวศ โดยเฉพาะ
ด้า นความอุด มสมบูร ณ์ ข องดิน ให้มศี กั ยภาพต่อการ
ผลิตทางการเกษตร

อุปกรณ์ และวิ ธีการ
ศึก ษาในสภาพไร่ น าของเกษตรกร ต าบล
โปง่ ผา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ใช้ระยะเวลาใน
การศึก ษาตัง้ แต่ เ ดือนกุ ม ภาพัน ธ์ -พฤษภาคม 2556
โดยทาการศึกษาถึงอิทธิพลของเชือ้ ราไมคอร์ไรซาและ
เชื้อจุลนิ ทรีย์ผลิตสารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช
ต่ อ การผลิ ต พริก ขี้ห นู โดยน าตัว อย่ า งดิ น ในแปลง
เกษตรกรมาคัดเลือกหาเชือ้ ราไมคอร์ไรซา โดยวิธขี อง
Dodd and Phillip (1996) ส่วนเชือ้ จุลนิ ทรียก์ ลุ่มผลิต
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สาร IAA และเชือ้ จุลนิ ทรียท์ ม่ี ปี ระสิทธิภาพในการย่อย
ฟอสเฟต โดยน าเชื้ อ มาขยายในอาหารเลี้ ย งเชื้ อ
Czapek Dox Agar (Katznelson and Boss, 1959) และ
อาหารเลี้ยงเชื้อ Carboxymethyl Cellulose (CMC)
(Knowles, 1982) เมื่อคัดเลือกจุลนิ ทรีย์ได้ทงั ้ 3 กลุ่ม
จึงนามาออกแบบกรรมวิธกี ารทดลองได้ 6 กรรมวิธี ดังนี้
1) กรรมวิธคี วบคุม (ไม่ใส่ป๋ ุย) 2) ใส่ป๋ ุยเคมีตามอัตรา
แนะนา (GAP) 3) ใส่เชือ้ ราไมคอร์ไรซา 4) ใส่เชือ้ รา
ไมคอร์ไรซาร่วมกับจุลนิ ทรีย์กลุ่มผลิตสาร IAA 5) ใส่
เชื้อราไมคอร์ไรซาร่วมกับจุลนิ ทรียก์ ลุ่มย่อยฟอสเฟต
6) ใส่ เ ชื้อ ราไมคอร์ไ รซาร่ ว มกับ จุ ลิน ทรีย์ ก ลุ่ ม ผลิต
สาร IAA และจุลนิ ทรียก์ ลุ่มย่อยฟอสเฟต โดยมีการใส่
ปุ๋ยเคมีตามอัตราแนะนา (GAP) สองครัง้ คือ ครัง้ แรก
ใส่รองก้นหลุมก่อนการปลูกพริกปริมาณ 3 กรัม/หลุม
และครัง้ ที่สองใส่หลังจากการย้ายกล้าลงปลูก 1 เดือน
โดยใช้ป๋ ุ ยสูต รเสมอ (15-15-15) ใส่บ ริเ วณโคนต้น
ในปริมาณ 3 กรัม/ต้น (กรมวิชาการเกษตร, 2555ข)
สาหรับ เชื้อราไมคอร์ไรซาจะใช้ soil inoculum เป็ น
carrier โดยวิธี pot culture (บุษกร, 2541) ใส่ในปริมาณ
300 สปอร์/ต้น ส่วนการใส่เชื้อจุลนิ ทรีย์กลุ่มผลิตสาร
IAA และจุลินทรีย์กลุ่มย่อยฟอสเฟตในแต่ละกรรมวิธี
จะใส่ในรูปแบบของสารละลาย Nutrient Broth: NB
โดยมีปริมาณเชื้อทัง้ สองกลุ่มอยู่ท่ี 1 x 107 เซลล์/มล.
ใส่ปริมาณ 30 มล./ต้น หลังจากย้ายกล้าลงปลูก 1 เดือน
ปริมาณเชือ้ ทีใ่ ช้ดงั กล่าวคานวณได้จากการหาปริมาณ
เชือ้ จุลนิ ทรียด์ นิ โดยวิธี drop plate วางแผนการทดลอง
แบบสุ่ ม ลงในบล็ อ กอย่ า งสมบู ร ณ์ (Randomized
Complete Block Design: RCBD) ทากรรมวิธลี ะ 4 ซ้า
แปลงทดลองขนาด 1 x 20 เมตร ระยะห่า งระหว่า ง
แปลง 45 ซม. ทาการปลูก เป็ น แถวเดี่ย ว ระยะห่า ง
ระหว่างต้น 1 เมตร ทาการวิเคราะห์คุณสมบัตทิ างเคมี
ณ ห้องปฏิบ ัติก ารดิน และปุ๋ ยขัน้ สูง คณะผลิต กรรม
การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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การเก็บตัวอย่า งดิ นและการวิ เ คราะห์คุณสมบัติ
ทางเคมีดิน
เก็ บ ตั ว อย่ า งดิ น หลั ง จากมี ก ารใส่ เ ชื้ อ รา
ไมคอร์ไรซาและเชื้อจุลนิ ทรีย์กลุ่ม ผลิตสารกระตุ้นการ
เจริญเติบโตของพืช 1 และ 3 เดือน โดยเก็บตัวอย่าง
ดินทีร่ ะดับความลึก 0-25 ซม. (แบบ composite sample)
จากนัน้ นามาทาให้แห้งในที่ร่ม (air-dried) แล้วนาไป
บด นาตัวอย่างดินทีไ่ ด้มาวิเคราะห์หาค่าความเป็ นกรดด่างของดิน (pH) (Wayne, 1980) ปริมาณอินทรียวัตถุ
ในดิน (soil organic matter) โดยวิธี Walkley and Black
(FAO, 2008) สาหรับฟอสฟอรัสทีส่ กัดได้วเิ คราะห์โดย
วิธ ี Bray II โดยสกัดตัวอย่างดินหนัก 2.5 กรัม ด้วย
น้ายา Bray II จานวน 25 มล. ตามวิธขี อง Watanabe
and Olsen (1962) และ FAO (2008) ปริมาณโพแทสเซียม
แคลเซียม และแมกนีเซียมทีส่ กัดได้ โดยสกัดตัวอย่าง
ดิน 5 กรัม ด้วยสารละลาย 1 N NH4OAc, pH 7 จานวน
25 มล. ปริมาณเหล็ก แมงกานีส สังกะสี และทองแดง
โดยสกัดตัวอย่างดิน 10 กรัม ด้วยน้ ายาสกัด Diethylene
Triamine Pentaacetic Acid (DTPA) จานวน 25 มล.
(Wayne, 1980)
การเก็บตัวอย่างพืชและการวิ เคราะห์ปริ มาณธาตุ
อาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริ ม
เก็บตัวอย่างใบพริกทุกต้นของแต่ละกรรมวิธี
การทดลอง โดยเก็บใบที่ 3 และ 4 ในระยะก่อนการ
ออกดอก นาตัวอย่างใบไปอบแห้งในตู้อบที่อุณหภูม ิ
70°ซ นาน 48 ชัวโมง
่
จากนัน้ นามาบดให้ละเอียดเพื่อ
นามาวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารในพริก ดังนี้
ปริมาณไนโตรเจนทัง้ หมด โดยย่อยตัวอย่าง
พืชตามวิธีการของ Jackson (1967) โดยชังพื
่ ช 0.2
กรัม (เนาวรัตน์ , 2527) ปริมาณฟอสฟอรัส โดยเผา
ตัวอย่างพืช 1 กรัม แล้วนาไปละลายใน 2N HCl 15
มล. + น้ากลัน่ 15 มล. ปิ เปตสารละลายทีไ่ ด้ 2 มล. ลง
ในขวดปรับ ปริม าตรขนาด 25 มล. (จาเป็ น , 2547)
ปริม าณโพแทสเซีย ม ปิ เ ปตสารละลายจากการเผา
ตัวอย่างพืช ปริมาตร 2 มล. ลงในขวดปรับปริมาตร

ขนาด 100 มล. ปริม าณแคลเซีย ม และแมกนีเ ซีย ม
ปิ เปตสารละลายจากขวด Potassium 5 มล. เติม 5%
Lanthanum Oxide 2.5 มล. แล้วนาเอาสารละลายไป
อ่านค่าด้วยเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer
(AAS) ส่วนปริมาณเหล็ก แมงกานีส สังกะสี และทองแดง
นาสารละลายที่ได้จากการเผาตัวอย่างพืชไปอ่านค่า
ด้วยเครือ่ ง AAS (เนาวรัตน์, 2527)

ผลการทดลอง
คุณสมบัติทางเคมีของดิ นหลังใส่เชื้อจุลินทรียด์ ิ น
1 เดือน
จากการศึ ก ษาคุ ณ สมบั ติ ท างเคมี ข องดิ น
พบว่า ดินมีค่าความเป็ นกรด-ด่างเฉลีย่ อยู่ท่ี 6.70 โดย
กรรมวิ ธี ท่ีใ ส่ เ ชื้อ ราไมคอร์ ไ รซาร่ ว มกับ จุ ล ิน ทรีย์
กลุ่ม ผลิตสาร IAA ส่งผลให้ม คี ่า ความเป็ น กรด-ด่า ง
สูงที่สุด คือ 7.01 ซึ่งไม่ม คี วามแตกต่า งทางสถิต ิกบั
ทุกกรรมวิธกี ารทดลอง ยกเว้นกรรมวิธที ม่ี กี ารใส่เชือ้ รา
ไมคอร์ไรซาร่ว มกับ จุลิน ทรีย์ กลุ่ มผลิตสาร IAA และ
จุ ลิน ทรีย์ก ลุ่ ม ย่ อ ยฟอสเฟตซึ่ง มีค่ า อยู่ท่ี 6.82 ส่ ว น
ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน พบว่า ทุกกรรมวิธกี ารทดลอง
ไม่มคี วามแตกต่างกันในทางสถิติ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี
3.90% โดยกรรมวิธีท่ใี ส่เ ชื้อราไมคอร์ไ รซาร่ว มกับ
จุ ลิน ทรีย์กลุ่ ม ย่อยฟอสเฟตมีแ นวโน้ ม ทาให้ป ริม าณ
อินทรียวัตถุสงู กว่าทุกกรรมวิธกี ารทดลอง คือ 4.06%
ปริมาณฟอสฟอรัสทีส่ กัดได้ พบว่า ทุกกรรมวิธี
การทดลองไม่มคี วามแตกต่างทางสถิติ โดยมีค่าเฉลี่ย
อยู่ท่ี 65 mgPkg-1 ซึ่งกรรมวิธีท่ใี ส่เชื้อจุล ิน ทรีย์กลุ่ม
ย่อยฟอสเฟต มีแ นวโน้ ม ทาให้ป ริม าณฟอสฟอรัส ที่
สกัดได้สงู กว่าทุกกรรมวิธกี ารทดลอง คือ 73 mgP.kg-1
สาหรับปริมาณโพแทสเซียมทีส่ กัดได้ พบว่า มีคา่ เฉลีย่
อยู่ ท่ี 153 mgK.kg-1 กรรมวิธี ท่ีใ ส่ ป๋ ุ ยเคมี มีป ริม าณ
โพแทสเซียมสูงทีส่ ุด คือ 168 mgK.kg-1 ซึ่งไม่มคี วาม
แตกต่างทางสถิตกิ บั ทุกกรรมวิธกี ารทดลอง (p<0.05)
ยกเว้นกรรมวิธีควบคุม (134 mgK.kg-1) ส่วนปริมาณ
แคลเซียมทีส่ กัดได้ พบว่า กรรมวิธที ใ่ี ส่เชือ้ ราไมคอร์ไรซา
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ร่วมกับการใส่จุลินทรีย์กลุ่ม ผลิตสาร IAA มีแนวโน้ ม
ทาให้ปริมาณแคลเซียมทีส่ กัดได้สงู กว่าทุกกรรมวิธกี าร
ทดลอง คือ 916 mgCa.kg-1 และปริมาณแมกนีเซียมที่
สกัดได้ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 313 mgMg.kg-1 โดย
ปริม าณแคลเซีย มและแมกนี เ ซีย มที่ส กัด ได้ ใ นทุ ก
กรรมวิธกี ารทดลองไม่มคี วามแตกต่างทางสถิติ
สาหรับปริมาณธาตุอาหารเสริม พบว่า ในทุก
กรรมวิธีก ารทดลองไม่ ม ีความแตกต่ า งกัน ทางสถิติ
โดยปริมาณเหล็ก แมงกานีส ทองแดง และสังกะสีท่ี
สกัดได้มคี ่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 31 mgFe.kg-1, 43 mgMn.kg-1,
2.3 mgCu.kg-1 และ 3.5 mgZn.kg-1 ตามลาดับ ปริมาณ
เหล็กทีส่ กัดได้อยู่ในช่วง 31-32 mgFe.kg-1 ส่วนปริมาณ
แมงกานีสทีส่ กัดได้อยู่ในช่วง 41-47 mgMn.kg-1 โดยใน

ทุกกรรมวิธีมแี นวโน้ ม ทาให้ปริมาณแมงกานีสที่สกัด
ได้ต่า กว่า กรรมวิธ ีควบคุม (47 mgMn.kg-1) ขณะที่
ปริมาณทองแดงที่สกัดได้ พบว่า กรรมวิธที ่ใี ส่เชื้อรา
ไมคอร์ ไ รซาร่ ว มกับ การใส่ จุ ลิ น ทรี ย์ ดิ น ที่ ม ี ค วาม
สามารถในการผลิตสาร IAA และจุล ิน ทรีย์กลุ่ม ย่อย
ฟอสเฟต ทาให้ปริมาณทองแดงที่สกัดได้มปี ริมาณที่
เท่ากัน คือ 2.4 mgCu.kg-1 และสาหรับปริมาณสังกะสี
ที่ส กัด ได้ พบว่ า ในกรรมวิธีท่ีใ ส่ เ ชื้อราไมคอร์ไรซา
ร่วมกับจุลนิ ทรีย์กลุ่ม ผลิตสาร IAA และจุลนิ ทรีย์กลุ่ม
ย่อยฟอสเฟตเพียงกลุ่ ม ใดกลุ่ ม หนึ่ง ทาให้ม ีป ริม าณ
สังกะสีทส่ี กัดได้สูงกว่าทุกกรรมวิธกี ารทดลอง คือ 3.9
และ 3.6 mgZn.kg-1 ตามลาดับ

Table 1 Soil properties after inoculated with microorganisms for one month
Treatment
Control
GAP
M
M + IAA
M+P
M + IAA + P
Grand Mean
CV (%)
LSD

pH

OM
(%)

P

K

Ca

6.90ab
6.93ab
6.85ab
7.01a
6.88ab
6.82b
6.70
1.54
*

3.74
3.78
3.88
3.87
4.06
4.04
3.90
6.35
ns

58
62
64
64
73
69
65
16.6
ns

134b
168a
155ab
159a
148ab
155ab
153
9.91
*

870
908
825
916
892
853
877
9.75
ns

Mg Fe Mn
(Mg.kg-1)
285 31 47
319 31 43
297 32 43
355 31 41
294 32 44
329 32 42
313 31 43
15.22 4.37 9.05
ns
ns ns

Cu

Zn

2.3
2.4
2.2
2.4
2.4
2.4
2.3
9.03
ns

3.1
3.4
3.4
3.6
3.9
3.4
3.5
16.2
ns

Mean in each column followed by different letters were different sinificantly by LSD. **=0.01, *=0.05 and ns = nonsignificant
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คุณสมบัติทางเคมีของดิ นหลังใส่เชื้อจุลินทรียด์ ิ น
3 เดือน
จากการศึ ก ษาคุ ณ สมบั ติ ท างเคมี ข องดิ น
พบว่า ดินมีคา่ ความเป็ นกรด-ด่างเฉลีย่ เท่ากับ 6.79 ซึง่
ค่าความเป็ นกรด-ด่างของดินดังกล่าวเพิม่ ขึน้ หลัง จาก
ทีม่ ีก ารใส่เ ชื้อ จุ ล ิน ทรีย์ด ิน 1 เดือ น (6.70) โดยทุก
กรรมวิ ธี ม ีค่ า ความเป็ น กรด-ด่ า งของดิน อยู่ ใ นช่ ว ง
6.71-6.84 ซึง่ ในกรรมวิธที ใ่ี ส่เชือ้ ราไมคอร์ไรซาร่วมกับ
การใส่จุลนิ ทรียก์ ลุ่มผลิตสาร IAA มีแนวโน้มทาให้ค่า
ความเป็ นกรด-ด่างสูงกว่าทุกกรรมวิธีการทดลอง คือ
6.84 แต่ไม่มคี วามแตกต่างทางสถิติ
ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน พบว่า ทุกกรรมวิธี
การทดลองไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติ โดยปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินทีพ่ บอยูใ่ นช่วง 3.90-3.99%
ปริม าณฟอสฟอรัส ที่ส กัด ได้ใ นดิน พบว่ า มี
ค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 89 mgP.kg-1 โดยกรรมวิธที ม่ี กี ารใส่เชือ้ รา
ไมคอร์ไรซาร่วมกับจุลนิ ทรีย์กลุ่มย่อยฟอสเฟต ทาให้
มีปริมาณฟอสฟอรัสทีส่ กัดได้สงู ทีส่ ุด คือ 98 mgP.kg-1
ขณะที่กรรมวิธีควบคุมมีป ริมาณฟอสฟอรัสที่สกัดได้
ต่าทีส่ ุด คือ 73 mgP.kg-1 ซึง่ มีความแตกต่างทางสถิติ
อย่างมีนัยสาคัญยิง่ กับทุกกรรมวิธกี ารทดลอง (p<0.01)
ส่วนปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้ พบว่า มีค่าเฉลี่ย
เพิม่ ขึน้ หลังจากการใส่เชือ้ จุลนิ ทรียด์ นิ 1 เดือน ซึง่ เห็น
ได้ว่า กรรมวิธที ม่ี กี ารใส่เชือ้ จุลนิ ทรียก์ ลุ่มย่อยฟอสเฟต
ส่งผลทาให้มปี ริมาณโพแทสเซียมทีส่ กัดได้สงู ถึง 212
และ 170 mgK.kg-1 ขณะทีใ่ นกรรมวิธที ไ่ี ม่มกี ารใส่เชือ้
จุ ลิ น ทรี ย์ ก ลุ่ ม ย่ อ ยฟอสเฟตทุ ก กรรมวิ ธี ม ี ป ริ ม าณ
โพแทสเซียมทีส่ กัดได้ต่า อยูใ่ นช่วง 150-157 mgK.kg-1
ขณะที่ป ริมาณแคลเซีย มที่ส กัด ได้ม ีป ริม าณ
ลดลงหลัง จากการใส่เ ชื้อจุ ลิน ทรีย์ดิน 1 เดือ น โดย
พบว่า มีคา่ เฉลีย่ อยูท่ ่ี 704 mgCa.kg-1 กรรมวิธที ใ่ี ส่เชือ้ รา
ไมคอร์ไรซาร่วมกับจุลินทรีย์กลุ่ม ผลิตสาร IAA และ

จุ ล ิ น ทรีย์ ก ลุ่ ม ย่ อ ยฟอตเฟต ส่ ง ผลทาให้ ป ริม าณ
แคลเซีย มสู ง กว่ า ทุ ก กรรมวิธี ก ารทดลอง คือ 765
mgCa.kg-1 ขณะทีก่ รรมวิธที ม่ี กี ารใช้เชือ้ ราไมคอร์ไรซา
เพีย งอย่ า งเดี ย ว ส่ ง ผลท าให้ ม ี ป ริม าณแคลเซี ย ม
ต่าที่สุด คือ 627 mgCa.kg-1 (p<0.01) ส่ว นปริม าณ
แมกนีเซียมทีส่ กัดได้ในดิน พบว่า มีค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 366
mgMg.kg-1 กรรมวิธที ใ่ี ส่เชือ้ ราไมคอร์ไรซาร่วมกับการ
ใส่จุลนิ ทรีย์กลุ่มผลิตสาร IAA และจุลนิ ทรีย์กลุ่มย่อย
ฟอสเฟตมีป ริม าณแมกนี เ ซีย มที่ส กัด ได้สูงที่สุด คือ
392 mgMg.kg-1 ซึง่ ไม่มคี วามแตกต่างทางสถิตกิ บั อีก
4 กรรมวิธกี ารทดลอง (P>0.05) ยกเว้นกรรมวิธคี วบคุม
สาหรับปริมาณจุลธาตุ พบว่า ปริมาณเหล็กที่
สกัดได้ในดินมีค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 40 mgFe.kg-1 มีแนวโน้ม
เพิม่ ขึน้ หลังจากใส่เชือ้ จุลนิ ทรียด์ นิ 1 เดือน อย่างเห็น
ได้ชดั โดยกรรมวิธที ม่ี กี ารใส่เชื้อราไมคอร์ไรซาเพียง
อย่างเดียว และกรรมวิธที ใ่ี ส่เชือ้ ราไมคอร์ไรซาร่วมกับ
จุลินทรีย์กลุ่มย่อยฟอสเฟตเพียงอย่างเดียว ส่งผลให้
มีปริมาณเหล็กทีส่ กัดได้สงู กว่าทุกกรรมวิธกี ารทดลอง
(42 และ 41 mgFe.kg-1) ปริมาณแมงกานีสทีส่ กัดได้
พบว่า มีคา่ เฉลีย่ อยูท่ ่ี 33 mgMn.kg-1 โดยกรรมวิธที ใ่ี ส่
เชือ้ ราไมคอร์ไรซาร่วมกับจุลนิ ทรียก์ ลุ่มผลิตสาร IAA
และจุ ลินทรีย์กลุ่ มย่อยฟอสเฟต มีปริมาณแมงกานี ส
ที่สกัด ได้สูงที่สุด คือ 39 mgMn.kg-1 (p<0.01) ส่ว น
ปริมาณทองแดงทีส่ กัดได้ พบว่า มีปริมาณลดลงจาก
ดินหลังมีการใส่เชือ้ จุลนิ ทรียด์ นิ 1 เดือน เพียงเล็กน้อย
ซึ่ง มีป ริม าณทองแดงที่ส กัด ได้ อยู่ใ นช่ว ง 2.1-2.3
mgCu.kg-1 และปริมาณสังกะสีทส่ี กัดได้ พบว่า มีค่าเฉลีย่
อยู่ท่ี 6.8 mgZn.kg -1 ซึ่ง กรรมวิธีท่ีใ ส่ ป๋ ุ ยเคมีเ พีย ง
อย่า งเดียวมีป ริมาณสังกะสีท่สี กัดได้สูงที่สุด คือ 7.6
mgZn.kg-1 ขณะที่ก รรมวิธ ีควบคุม มีป ริม าณสังกะสี
ที่สกัดได้น้อยที่สุด คือ 5.9 mgZn.kg-1 แต่ไม่มคี วาม
แตกต่างกันทางสถิติ

293

วารสารวิจยั และส่งเสริมวิชาการเกษตร 31(3): 24-34
Table 2 Soil properties after inoculated with microorganisms for three months
Treatment

pH

P

K

Ca

6.80

OM
(%)
3.99

Control

73c

150

GAP
M

6.71
6.82

3.90
3.91

94ab
87b

M+ IAA
M+P

6.84
6.77

3.96
3.99

M+ IAA+ P
Grand Mean

6.79

CV (%)
LSD

Mn

Cu

Zn

656bc

Mg
Fe
-1
(Mg.kg )
329b
40

30b

2.1

5.9

153
157

720ab
627c

386a
367ab

38
42

29b
33ab

2.1
2.2

7.6
7.0

93ab
98a

151
170

765a
691bc

364ab
361ab

38
41

29b
34ab

2.3
2.1

6.7
7.1

3.92

85b

212

766a

392a

40

39a

2.3

6.6

6.79
1.62

3.95
2.95

89
7.39

166
22.26

704
6.96

366
5.58

40
8.85

ns

ns

**

ns

**

**

ns

33
2.2 6.8
10.29 7.28 23.7
ns ns
**

Mean in each column followed by different letters were different sinificantly by LSD. **=0.01, *=0.05 and ns = nonsignificant

ปริ มาณธาตุอาหารในใบพริ กหลังใส่เชื้อจุลินทรีย์
ดิ น 1 เดือน
จากการศึกษาปริม าณธาตุอาหารในใบพริก
ก่ อ นระยะการติด ดอก พบว่ า ปริม าณไนโตรเจนมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 5.27%N โดยกรรมวิธีท่มี กี ารใส่เชื้อรา
ไมคอร์ไรซาร่วมกับจุลิน ทรีย์กลุ่ม ผลิตสาร IAA และ
จุ ลิ น ทรีย์ ก ลุ่ ม ย่ อ ยฟอสเฟตมี แ นวโน้ ม ให้ ป ริม าณ
ไนโตรเจนสูง กว่ า ทุก กรรมวิธีการทดลอง (5.50%N)
แต่ ไ ม่ ม ีค วามแตกต่ า งอย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติก ับ
กรรมวิธ ีอ่ืน ๆ (p>0.05) ยกเว้น กรรมวิธ ีค วบคุม ซึ่ง
ปริมาณไนโตรเจนน้อยทีส่ ดุ เพียง 4.88%
ขณะทีป่ ริมาณฟอสฟอรัส พบว่า ค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี
0.26%P ซึง่ เห็นได้ว่า กรรมวิธที ม่ี ใี ส่เชือ้ ราไมคอร์ไรซา
ร่วมกับจุลนิ ทรีย์กลุ่ม ผลิตสาร IAA และจุลนิ ทรีย์กลุ่ม
ย่อยฟอสเฟตมีปริมาณฟอสฟอรัสสูงทีส่ ุด คือ 0.29%P
แต่อย่า งไรก็ต าม ทุกกรรมวิธ ีการทดลองไม่ม คี วาม
แตกต่ า งทางสถิ ติ อย่ างมีนั ย ส าคัญ (p>0.05) ยกเว้ น
กรรมวิธคี วบคุม (0.23%P) สาหรับปริมาณโพแทสเซียม
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พบว่า ทุกกรรมวิธกี ารทดลองไม่มคี วามแตกต่างทาง
สถิติ โดยมีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นช่วง 3.78-4.25%K
ปริม าณธาตุอ าหารรอง พบว่ า ทุ กกรรมวิธี
การทดลองที่ใ ส่เ ชื้อจุ ลิน ทรีย์ดิน ส่งผลทาให้ป ริม าณ
แคลเซียมในใบพริกไม่มคี วามแตกตางกันทางสถิติ คือ
เฉลีย่ ในช่วง 1.85-2.01%Ca โดยกรรมวิธที ใี่ ส่ป๋ ุยตาม
อัตราแนะนามีปริมาณแคลเซียมสูง (2.01%Ca) อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) แตกต่างทางสถิติจาก
กรรมวิธคี วบคุม (1.80%Ca) ส่วนปริมาณแมกนีเซียม
พบว่า ในทุกกรรมวิธีการทดลองที่ใส่เชื้อจุลนิ ทรีย์ดิน
ไม่มผี ลต่อปริมาณแมกนีเซียมในใบพริก ทีแ่ ตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึง่ เห็นได้ว่า กรรมวิธที ใ่ี ส่ป๋ ยุ
ตามอัต ราแนะน ามีป ริม าณแมกนี เ ซี ย มในใบพริ ก
0.75%Mg แต่กรรมวิธีท่ใี ส่เชื้อราไมคอร์ไรซาร่วมกับ
จุ ลิน ทรีย์ก ลุ่ ม ผลิต สาร IAA และจุ ลิน ทรีย์ก ลุ่ ม ย่ อ ย
ฟอสเฟตมีป ริม าณแมกนี เ ซี ย มสู ง ถึ ง 0.82%Mg
ในขณะที่ก รรมวิธี ค วบคุ ม ยัง มีป ริม าณแมกนี เ ซีย ม
ต่าเพียง 0.68%Mg
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เพียง 111 mgMn.kg-1 ปริมาณทองแดง พบว่า มีค่าเฉลีย่
อยูท่ ่ี 6.7 mgCu.kg-1 โดยกรรมวิธที ใ่ี ส่เชือ้ ราไมคอร์ไรซา
ร่ ว มกับ จุ ลิน ทรีย์ ก ลุ่ ม ผลิต สาร IAA และจุ ลิ น ทรีย์
กลุ ่ ม ย่ อ ยฟอสเฟตมีป ริม าณทองแดงสูงที่สุดคือ 7.1
mgCu.kg -1 ซึ่ง ไม่ ม ีค วามแตกต่ า งทางสถิติอ ย่ า งมี
นัยสาคัญกับทุกกรรมวิธกี ารทดลอง (p>0.05) ยกเว้น
กรรมวิธีควบคุมซึ่งมีปริมาณทองแดงต่ าทีส่ ุด คือ 6.0
mgCu.kg-1 ส่วนปริมาณสังกะสี พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี
72.2 mgZn.kg-1 โดยกรรมวิธที ใ่ี ส่เชื้อราไมคอร์ไรซา
ร่ว มกับ จุ ลิน ทรีย์กลุ่ ม ย่อยฟอสเฟตมีป ริม าณสังกะสี
สูงที่สุด คือ 76 mgZn.kg-1 ขณะที่กรรมวิธ ีควบคุม มี
ปริมาณสังกะสีต่าทีส่ ดุ คือ 69 mgZn.kg-1

ปริมาณธาตุอาหารเสริม พบว่า ปริมาณเหล็ก
ในใบพริก ก่ อ นระยะติด ดอกในกรรมวิธี ท่ีใ ส่ เ ชื้อ รา
ไมคอร์ไรซาร่วมกับจุลนิ ทรีย์กลุ่มย่อยฟอสเฟต ทาให้ม ี
ปริมาณเหล็กสูงทีส่ ดุ คือ 82 mgFe.kg-1 ขณะทีก่ รรมวิธี
ควบคุ ม และกรรมวิ ธี ท่ีใ ส่ เ ชื้อ ราไมคอร์ ไ รซาเพีย ง
อย่างเดียว มีปริมาณเหล็กต่ าทีส่ ุด คือ 72 mgFe.kg-1
ส่วนปริมาณแมงกานีส พบว่า มีค่า เฉลี่ย อยู่ที่ 114.3
mgMn.kg-1 โดยทีก่ รรมวิธที ม่ี กี ารใช้เชือ้ ราไมคอร์ไรซา
ร่วมกับจุลนิ ทรีย์ผลิตสาร IAA และจุลนิ ทรีย์กลุ่มย่อย
ฟอสเฟตมีปริมาณแมงกานีสสูงทีส่ ุด คือ 117 mgMn.kg-1
ซึ่ง ไม่ ม ีค วามแตกต่ า งทางสถิติก ับ ทุ ก กรรมวิธี ก าร
ทดลอง (p>0.05) ยกเว้นกรรมวิธคี วบคุม ซึง่ มีแมงกานีส

Table 3 Nutrient contents of chilli leaves after one month of inoculation
Treatment
Control

4.88b

3.78

1.80b

0.68

Fe
Mn
(mg kg-1)
72c
111b

GAP

5.29ab 0.26ab 4.03

2.01a

0.75

74bc

113ab

6.8a

71ab

M

5.24ab 0.25ab 3.92

1.91ab

0.78

72c

115a

6.5ab

70b

M+ IAA

5.41a

0.27ab 3.96

1.98ab

0.78

77abc 115a

6.7ab

72ab

M+ P

5.29ab 0.28ab 4.30

1.93ab

0.78

82a

115a

7.0a

76a

M+ IAA+ P
Grand Mean

5.50a

0.29a

4.25

1.85ab

0.82

79ab

117a

7.1a

75ab

5.27

0.26

4.25

1.91

0.78

76.0

114.3

6.7

72.2

CV (%)

5.93

12.67

4.04

6.55

14.04

5.21

2.46

8.24

5.14

*

*

ns

*

ns

*

*

*

*

LSD

N

P
(%)
0.23b

K

Ca

Mg

Cu

Zn

6.0b

69b

Mean in the same column followed by different letters were different sinificantly by LSD. **=0.01, *=0.05 and ns = nonsignificant
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วิ จารณ์ ผลการทดลอง
การใช้เชื้อราไมคอร์ไรซา จุลินทรีย์กลุ่มผลิต
สาร IAA และจุลนิ ทรียย์ อ่ ยฟอสเฟตสามารถส่งเสริมให้
คุณสมบัตทิ างเคมีดนิ ดีขน้ึ เมื่อเปรียบเทียบกับ กรรมวิธี
ควบคุ ม ค่า ความเป็ น กรด-ด่ า งของดิน ที่ได้จ ากการ
ศึกษาอยู่ในระดับสูง ซึง่ James et al. (2002) ได้กล่าวว่า
ศักยภาพของเชือ้ ราไมคอร์ไรซาเฉพาะถิน่ ทีม่ ตี ่อพืชจะ
ส่งผลท าให้ค่ า ความเป็ น กรด-ด่ า งเพิ่ม สูงขึ้น ขณะที่
ปริม าณอิน ทรีย วัตถุ ฟอสฟอรัส โพแทสเซีย ม และ
แคลเซียมทีส่ กัดได้ในดินอยู่ในระดับเพียงพอต่อความ
ต้องการของพริก เมื่อเทียบกับความอุดมสมบูรณ์ ของ
ธาตุ อาหารพืชส าหรับพริก (มณี ฉัตร, 2554) โดยจาก
การศึกษาของสมพร และคณะ (2552) พบว่า จุลนิ ทรียท์ ่ี
ช่วยเพิม่ ปริมาณโพแทสเซียมจะทาหน้าทีเ่ ช่นเดียวกับ
จุลนิ ทรียท์ ช่ี ่วยเพิม่ ฟอสฟอรัส โดยการผลิตกรดหรือ
enzyme ออกมาละลายโพแทสเซีย มที่อยู่ใ นรูป ของ
หินแร่ ให้อยู่ในรูปของ K2O ได้ประมาณ 27% ละลาย
ฟอสฟอรัสออกมาในรูป P2O5 จาก Kietyoite ประมาณ
60% หลังจากใส่เชื้อตัวนี้ลงไปนาน 2-4 สัปดาห์ หรือ
ใส่ลงในแร่ Mica จะได้ K2O ถึง 51% ภายใน 30 วัน
ขณะเดียวกัน หลังจากทีใ่ ส่จุลนิ ทรีย์กลุ่มผลิตสาร IAA
และจุล ิน ทรีย์กลุ่ม ย่อยฟอสเฟตนาน 3 เดือน ส่งผล
ทาให้ปริมาณธาตุอาหารรองเพิม่ สูงขึ้น ส่วนปริมาณ
ธาตุอาหารเสริม พบว่า ปริมาณเหล็ก ทองแดง และ
สังกะสี ไม่มคี วามแตกต่างกับกรรมวิธคี วบคุม ยกเว้น
แมงกานีสทีม่ ปี ริมาณเพิม่ สูงขึน้
นอกจากนี้ในตัวอย่างใบพริกทีม่ กี ารใช้เชื้อ รา
ไมคอร์ไรซา จุลนิ ทรียก์ ลุ่มผลิตสาร IAA และจุลนิ ทรีย์
ย่อยฟอสเฟต มีการตอบสนองต่อคุณสมบัตทิ างเคมีดนิ
ไปในทิศทางเดียวกัน โดยปริมาณธาตุอาหารหลัก ได้แก่
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ในตัวอย่าง
ใบพริกสูงขึ้นหลังจากที่ม กี ารย้า ยปลูก 1 เดือน เมื่อ
เทียบกับกรรมวิธคี วบคุม ส่วนปริมาณธาตุอาหารเสริม
มีปริมาณทีเ่ พิม่ ขึน้ เช่นกัน ซึง่ สอดคล้องกับงานทดลอง
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ของ Sreenivasa et al. (1993) ทีศ่ กึ ษาการตอบสนอง
ต่อ การใช้เชื้อราไมคอร์ไรซาในต้นกล้าพริก หลังการ
ย้า ยปลู ก 30 วัน ทาให้ต้ น พริก มีก ารเจริญ เติบ โต
รวมทัง้ ปริมาณธาตุอาหารในใบดีทสี่ ุด ขณะที่ Satter
and Khanam (2006) ได้ศ ึก ษาความสามารถของ
เชือ้ ราไมคอร์ไรซาจากสถานทีต่ ่างๆ ในบังคลาเทศต่อ
ประสิทธิภ าพในการผลิต กล้า พริก ที่ป ลู กในกระถาง
พบว่า เชื้อราไมคอร์ไรซาที่เก็บได้จาก Hathazari มี
ประสิทธิภาพในการดูดธาตุฟอสฟอรัส โพแทสเซีย ม
และแมกนีเซียมได้ดที ส่ี ุด คือ 0.48 mgP, 5.22 mgK,
1.58 mgCa และ 0.96 mgMg ต่อต้น

สรุปผลการทดลอง
จากการศึก ษาอิทธิพ ลของเชื้อ จุ ลิน ทรีย์ต่ อ
คุณสมบัตทิ างเคมีดนิ พบว่า หลังการใส่เชือ้ ราไมคอร์
ไรซา จุลินทรีย์กลุ่ม ผลิตสาร IAA และจุล ิน ทรีย์ย่อย
ฟอสเฟตนาน 1 เดือ น ส่ ง ผลทาให้ด ิน มีค วามอุ ด ม
สมบูร ณ์ สูงขึ้น เมื่อเทีย บกับ กรรมวิธีควบคุม ซึ่ง มีค่า
ความเป็ นกรด-ด่าง และปริมาณโพแทสเซียมทีส่ กัดได้
สูงขึน้ เมื่อใส่เชื้อจุลนิ ทรีย์ดนิ ส่วนปริมาณอินทรียวัตถุ
ฟอสฟอรัส แคลเซียม และแมกนีเซียมที่สกัดได้สูงขึ้น
เมื่อ เทีย บกับ กรรมวิ ธี ค วบคุ ม ส าหรับ ปริม าณธาตุ
อาหารเสริมหลังการใส่เชื้อ 1 เดือน จุลนิ ทรีย์ดินไม่ม ี
ผลต่อความเป็ นประโยชน์ ของธาตุอาหารพริก ขณะที่
การใส่เชื้อจุลินทรีย์นาน 3 เดือน ดินมีแนวโน้มทาให้
มีป ริม าณฟอสฟอรัส แคลเซีย ม แมกนี เ ซี ย ม และ
แมงกานี ส เพิ่ม สูง ขึ้น ส าหรับ ปริม าณธาตุอ าหารใน
ใบพริก พบว่า การใช้จุลนิ ทรียก์ ลุ่มผลิตสาร IAA ส่งผล
ให้ปริมาณไนโตรเจนสูง กว่ า ทุ ก กรรมวิธีก ารทดลอง
นอกจากนี้การใช้จุลนิ ทรียด์ นิ มีแนวโน้มทาให้การดูดใช้
ธาตุอาหารหลัก ธาตุ อาหารรอง ยกเว้นโพแทสเซียม
และแมกนี เซียม และธาตุอาหารเสริม ของพริกสูงขึ้น
เมือ่ เทียบกับกรรมวิธคี วบคุม
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การคัดแยกและศึกษาลักษณะของแบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายสารไกลโฟเสท
Isolation and Characterization of Glyphosate Degrading Bacteria
จุไรรัตน์ อิ มินา* ฐปน ชื่นบาล และศรีกาญจนา คล้ายเรือง
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Abstract
This study aimed to isolate and characterize glyphosate degrading bacteria. The soil from longan
and orange plantation where glyphosate was previously applied were used for bacterial isolation using
tryptic soy agar containing glyphosate at the concentration of 20 mg/l and incubated temperature at
37oC. Five and seven bacterial isolates were obtained from the soil in longan and orange plantation,
respectively. These bacterial isolates were characterized for colonial morphology, cell shape, cell
arrangement and gram staining. The abilities in glyphosate degradation of twelve bacterial isolates were
tested by using tryptic soy broth containing glyphosate (20 mg/l) and analyzing the remained glyphosate
in the broth after incubation for 5 days. Glyphosate analysis was performed by high performance liquid
chromatography (HPLC). It was found that all bacterial isolates could degrade glyphosate and at 5 days
after incubation the remained glyphosate were within the range of 0.80-2.38 mg/l. LMC2 isolate from
longan soil was found to have the highest efficiency in glyphosate degradation. The appropriate pH and
temperature for growth of LMC2 isolate were investigated. It was found that this bacterium could grow
well at pH 6-7 and 35-37oC. For base sequencing of 16S rRNA, it was found that the isolate LMC2 had
similar base sequencing as Bacillus megaterium.
Keywords: glyphosate, bacteria, degradation

บทคัดย่อ
งานวิ จ ัย นี้ ม ีว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อ คัด แยกและ
ศึกษาลักษณะของแบคทีเรียทีส่ ามารถย่อยสลายสาร
ไกลโฟเสท โดยการศึกษาใช้ดนิ จากสวนลาไยและสวน
ส้มซึ่งมีการใช้สารไกลโฟเสทมาก่อน สาหรับการคัด
แยกเชือ้ ใช้อาหารแข็ง Tryptic Soy Agar (TSA) ซึง่ มี
สารไกลโฟเสทความเข้มข้น 20 มก./ล. และบ่มทีอ่ ุณหภูม ิ

37oซ เชื้อแบคทีเรียทีค่ ดั แยกได้จากดินสวนลาไยมี 5
ไอโซเลท ส่วนเชื้อทีแ่ ยกได้จากสวนส้มมี 7 ไอโซเลท
ศึกษาลักษณะของโคโลนี รูปร่างของเซลล์ การจัดเรียง
ตัว ของเซลล์ และการติด สีแ กรมของเชื้อ ตลอดจน
ความสามารถในการย่อยสลายสารไกลโฟเสทของเชือ้
แต่ละไอโซเลท โดยใช้อาหารเหลว Tryptic Soy Broth
(TSB) ซึ่งมีสารไกลโฟเสททีค่ วามเข้มข้น 20 มก./ล.
และวิเคราะห์สารไกลโฟเสททีเ่ หลืออยู่ในอาหารเหลว
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หลังการเลี้ยงเชื้อเป็ นเวลา 5 วัน โดยใช้เครื่อง High
Performance Liquid Chromatography (HPLC) ผล
การศึกษา พบว่า เชื้อแบคทีเรียทุกไอโซเลทสามารถ
ย่อยสลายสารไกลโฟเสทได้ และหลังการใส่เชื้อได้ 5
วัน มีส ารไกลโฟเสทเหลืออยู่ใ นอาหารเหลวในช่ว ง
ตัง้ แต่ 0.80-2.38 มก./ล. แบคทีเรียไอโซเลท LMC2
จากดิน ในสวนล าไยมีป ระสิท ธิภ าพการย่ อ ยสลาย
สารไกลโฟเสทดีท่ีสุ ด จากการศึก ษาค่ า พีเ อช และ
อุณหภูมทิ ่เี หมาะสมสาหรับ การเจริญเติบโตของเชื้อ
LMC2 พบว่า แบคทีเรียไอโซเลทดังกล่าวสามารถเจริญ
ได้ดที ค่ี า่ พีเอช 6-7 และอุณหภูม ิ 35-37oซ. จากการหา
ลาดับ เบสของดีเ อ็น เอในส่ ว นของยีน 16S rRNA
พบว่า แบคทีเรียไอโซเลท LMC2 มีลาดับเบสทีค่ ล้าย
กับ Bacillus megaterium
คาสาคัญ: ไกลโฟเสท แบคทีเรีย การย่อยสลาย

คานา
การใช้สารเคมีในการกาจัดวัชพืชเป็ นวิธกี ารที่
นิยมใช้กนั อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะสารไกลโฟเสท
ซึ่ง จัด เป็ น สารเคมีท่ีม ีย อดการใช้ท งั ้ ในประเทศและ
ต่างประเทศในแต่ละปี เป็ นจานวนมาก (พรชัย , 2541)
สารไกลโฟเสทเป็ นสารทีอ่ อกฤทธิ ์ในการกาจัดวัชพืชที่
มีการนาไปใช้อย่างแพร่หลายในการทาเกษตรกรรม
การใช้สารไกลโฟเสทฉีดพ่นเพื่อกาจัดวัชพืชจะทาให้
ใบของวัช พืช เกิด สีเ หลือ งและตาย ซึ่ง เกิด จากการ
ขัดขวางการสังเคราะห์กรดอะมิโน (Rueppel et al.,
1977) สารไกลโฟเสทมีช่อื ทางเคมีว่า N - (phosphor
nomethyl) glycine (พรชัย, 2531) และมีความสามารถ
ในการละลายน้ า ได้ดี เมื่อตกลงสู่พ้ืน ดิน จะสามารถ
จับ กับ ดิน ได้ แ น่ น มากท าให้ม ีค วามคงทนในดิน ได้
นานถึง 170 วัน จากค่าครึง่ ชีวติ ตามปกติเพียง 45-60
วัน (Peruzzo et al., 2008)
การใช้สารไกลโฟเสทในประเทศไทยมีอตั รา
การใช้เพิม่ ขึน้ ตามปริมาณผลผลิตทีต่ ้องการ จึงทาให้
มี ก ารแพร่ ก ระจายของสารไกลโฟเสทต่ า งๆ ใน
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สิ่ง แวดล้ อ มมากขึ้น ด้ ว ย และท าให้ เ กิด ผลกระทบ
ทัง้ ทางตรงและทางอ้ อ มต่ อ ระบบนิ เ วศมากมาย
นอกจากนี้ สารเคมีน้ีมคี วามคงทนและยากต่อการย่อย
สลาย เนื่องจากมีโครงสร้างทีซ่ บั ซ้อนจึงสามารถสะสม
อยู่ใ นสิ่ง แวดล้อมได้เ ป็ น ระยะเวลานาน (ศิร ิพ รรณ,
2550) การบาบัด สารมลพิษ ทางชีว ภาพเป็ น อีก
ทางเลือกหนึ่งทีเ่ หมาะจะนามาใช้แก้ปญั หาการตกค้าง
ของสารไกลโฟเสทในดิน ซึง่ การบาบัดสารมลพิษทาง
ชีว ภาพเป็ นกระบวนการบ าบั ด สารที่ป นเปื้ อนใน
สิง่ แวดล้อมด้ว ยวิธีทางชีวภาพที่มนุ ษ ย์ทาให้เกิดขึ้น
โดยอาศัยความสามารถของแบคทีเรียในการย่อยสลาย
สารมลพิษให้หมดไป หรือการเปลีย่ นรูปสารมลพิษทีม่ ี
ความเป็ นพิษต่อมนุษย์และสิง่ มีชวี ติ ในสิง่ แวดล้อมให้ม ี
ความเป็ นพิษน้อยลง (อลิสา, 2553)
ดังนัน้ การกาจัดสารไกลโฟเสทให้ออกไปจาก
สิ่งแวดล้อ มจึง สามารถท าได้ โดยกระบวนการย่ อ ย
สลายทางชีวภาพ เนื่องจากกระบวนการย่อยสลายทาง
เคมีไม่ค่อยได้ผล เพราะสารไกลโฟเสทมีความเสถียร
สูง ซึ่ง สารไกลโฟเสทมีโ ครงสร้า งทางโมเลกุ ล คือ
C3H8NO5P ทัง้ นี้เกิดการจับตัวกันแน่ นระหว่างพันธะ
ของคาร์ บ อนและฟอสฟอรัส ทาให้ก ารย่ อ ยสลาย
เกิดขึน้ ได้ยาก (Gimsing et al., 2004)
จากการศึกษาของ Beulke et al. (2004) พบว่า
แบคทีเรียเป็ นตัวสาคัญในการย่อยสลายสารเคมีทาง
การเกษตร สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญ
เติบโตของแบคทีเรียจะทาให้อตั ราการย่อยสลายสาร
กาจัดวัชพืชมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ สภาพแวดล้อม
ที่กล่าวถึง คือ อุณหภูม ิ ค่าพีเอช ความชื้น และการ
เติมอากาศ วิธที ส่ี าคัญในการกาจัดสารไกลโฟเสทใน
ดิน คือ การย่อยสลายโดยระบบเอนไซม์ของแบคทีเรีย
บางชนิด (Rueppel et al., 1977; Strange-Hansen et al.,
2004) ซึง่ ความเข้มข้นของสารไกลโฟเสทในดินจะถูก
ย่ อ ยสลายได้ ม ากหรื อ น้ อ ยขึ้น อยู่ ก ับ ปริม าณและ
กิจกรรมของแบคทีเรีย (Sorensen et al., 2006)
จากการศึก ษาของ Inna et al. (2010) ซึ่ง
ศึกษาเกีย่ วกับการบาบัดทางชีวภาพในดินทีป่ นเปื้ อน
สารไกลโฟเสททัง้ ในระดับ ห้องปฏิบ ัติการและแปลง
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ทดลองโดยใช้แ บคทีเ รีย 2 ชนิ ด เพื่อ ทดสอบการ
ย่อยสลายสารไกลโฟเสท คือ Achromobacter sp. และ
Ochrobactrum anthropic พบว่า แบคทีเรียทัง้ 2 ชนิด
สามารถย่อยสลายสารไกลโฟเสทได้ 65.8 และ 49.5%
ตามลาดับ
ดัง นั น้ ในงานวิจ ัย นี้ จึง มีว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อ
คัดแยกและศึกษาลักษณะของแบคทีเรียทีส่ ามารถย่อย
สลายสารไกลโฟเสท และนาไปประยุกต์ใช้ในการฟื้ นฟู
ดิน ที่ม ีการปนเปื้ อนสารไกลโฟเสท จากการทาการ
เกษตรแบบเคมีในประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะสามารถ
แก้ปญั หาสารพิษตกค้างในดินพืน้ ทีท่ าการเกษตรได้

อุปกรณ์ และวิ ธีการ
การคัดแยกแบคที เรียจากดิ นที่ ปนเปื้ อน
สารไกลโฟเสท
เก็ บ ตั ว อย่ า งดิ น จากบริ เ วณพื้ น ที่ แ ปลง
เพาะปลูกซึง่ มีประวัตกิ ารใช้สารไกลโฟเสท ทาการเก็บ
ตัวอย่างดินจานวน 2 แหล่ง ได้แก่ สวนลาไย ตาบล
แม่สอย อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และสวนส้ม
ตาบลแม่สาว อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้
พลัว่ ขุด หลุ ม ลึก ระดับ 0-15 ซม. เก็บ ดิน ใส่ถุ ง เก็บ
ตัวอย่าง จากนัน้ นาดินไปผึง่ ให้แห้งในทีร่ ่ม แล้วนาดิน
ที่แ ห้ง มาบดจากนั น้ ร่ อ นผ่ า นตะแกรงขนาด 2 มม.
(Nannipieri, 1994) นาตัวอย่างดิน 1 กรัม เติมลงไปใน
สารละลายโซเดี ย มคลอไรด์ ค วามเข้ม ข้น 0.85%
ปริมาตร 9 มล. ซึง่ ผ่านการทาให้ปราศจากเชือ้ แล้วมา
ทาการเจือจางเป็ นลาดับส่วน (serial dilution) ครัง้ ละ
10 เท่า จากนัน้ เลือกระดับการเจือจางที่เหมาะสม 3
ระดับ คือ 10-4, 10-5 และ 10-6 แล้วนามาแยกเชือ้ โดย
การเกลีย่ เชือ้ บนอาหารแข็ง Tryptic Soy Agar (TSA)
ที่ม ีส ารไกลโฟเสทความเข้ม ข้น 20 มก./ล. เป็ น
องค์ประกอบ (Moneke et al., 2010) (เติมสารไกลโฟเสท
ก่อนการนึ่ งฆ่า เชื้อ ) บ่ม ที่อุณหภูม ิ 37°ซ. เป็ น เวลา
24 ชัวโมง
่
จากนัน้ ศึกษาลักษณะของโคโลนี รูป ร่า ง
ของเซลล์ การจัดเรียงตัวของเซลล์ และการติดสีแกรม

ของแบคทีเ รีย ที่ค ัด แยกโดยการย้ อ มสีแ บบแกรม
(Gram’s staining) แล้วนาไปส่องดูใต้กล้องจุลทรรศน์
กาลังขยาย 1,000 เท่า
การทดสอบความสามารถในการย่อยสลาย
สารไกลโฟเสท
น าแบคที เ รี ย ที่ ค ั ด แยกได้ เ ลี้ ย งในอาหาร
Tryptic Soy Broth (TSB) ปริมาตร 50 มล. ที่มสี าร
ไกลโฟเสทความเข้มข้น 20 มก./ล. เป็ นองค์ประกอบ
(เติมสารไกลโฟเสทหลังการนึ่งฆ่าเชือ้ ) แล้วนาไปเขย่า
บน shaker ทีค่ วามเร็วรอบ 150 รอบต่อนาที ทีอ่ ุณหภูม ิ
37°ซ. เป็ นเวลา 5 วัน และนาตัว อย่า งมากรองด้ว ย
syringe filter ขนาด 0.45 ไมโครเมตร ใส่ขวด vial ปิ ด
ฝาให้สนิท จากนัน้ ทาการทดสอบความเข้มข้นของสาร
ไกลโฟเสทที่เ หลือ ด้ว ยเครื่อ ง High Performance
Liquid Chromatography (HPLC) รุ่น agilent 1100 ซึง่
ใช้คอลัมน์ C18 (4.6 x 150 มม., 5 ไมโครเมตร) ประเภท
ของเครื่องตรวจวัด Diode-Array Detector (DAD) (Carl
and Moye, 1988; Sailaja and Satyaprasad, 2006)
โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ Completely
Randomized Design (CRD) แต่ละชุดการทดลองทา
3 ซ้า จากนัน้ นาข้อมูลมาวิเคราะห์ความแตกต่างทาง
สถิติ Analysis of Variance (ANOVA) และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ โดยวิธี Duncan’s New
Multiple Range Test (p<0.05)
ศึกษาค่าพีเอชที่ เหมาะสมของแบคที เรียที่ สามารถ
ย่อยสลายสารไกลโฟเสท
คัด เลือ กแบคทีเ รีย ที่ม ีป ระสิท ธิภ าพในการ
ย่อยสลายสารไกลโฟเสทได้สงู สุดมาทาการศึกษา โดย
นาแบคทีเรียมาเลี้ยงในอาหาร Tryptic Soy Broth (TSB)
ปริมาตร 100 มล. ทีม่ สี ารไกลโฟเสทความเข้มข้น 20
มก./ล. เป็ นองค์ประกอบ (เติมสารไกลโฟเสทหลังการ
นึ่งฆ่าเชือ้ ) ควบคุมค่าพีเอช 6 ระดับ คือ 4, 5, 6, 7, 8
และ 9 วัดค่าการเจริญด้วยการวัดค่าการดูดกลืนแสง
โดยใช้เ ครื่องสเปกโตรโฟโตมิเ ตอร์ท่คี วามยาวคลื่น
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600 นาโนเมตร หลังการเลี้ยงนาน 0, 12, 24 และ 48
ชัว่ โมง โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ ม สมบู ร ณ์
Completely Randomized Design (CRD) แต่ละชุดการ
ทดลองทา 3 ซ้า จากนัน้ น าข้อมูล มาวิเ คราะห์ความ
แตกต่างทางสถิติ Analysis of Variance (ANOVA)
และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยโดยวิธี
Duncan’s New Multiple Range Test (p<0.05)
ศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมของแบคที เรียที่ สามารถ
ย่อยสลายสารไกลโฟเสท
นาแบคทีเรียที่คดั เลือกมาทาการศึกษา โดย
นาแบคทีเรียมาเลี้ยงในอาหาร Tryptic Soy Broth (TSB)
ปริมาตร 100 มล. ทีม่ สี ารไกลโฟเสทความเข้มข้น 20
มก./ล. เป็ นองค์ประกอบ (เติมสารไกลโฟเสทหลังการ
นึ่งฆ่าเชือ้ ) ซึง่ ควบคุมอุณหภูม ิ 4 ระดับ คือ 30, 35, 37
และ 40°ซ. วัดค่าการเจริญด้วยการวัดค่าการดูดกลืน
แสงโดยใช้เครือ่ งสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ทค่ี วามยาวคลื่น
600 นาโนเมตร หลังเลี้ยงนาน 0, 12, 24 และ 48 ชัวโมง
่
โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ Completely
Randomized Design (CRD) แต่ละชุดการทดลองทา
3 ซ้า จากนัน้ นาข้อมูลมาวิเคราะห์ความแตกต่างทาง
สถิติ Analysis of Variance (ANOVA) และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ โดยวิธี Duncan’s New
Multiple Range Test (p<0.05)
การจาแนกชนิ ดเชื้อแบคที เรีย โดยการหาลาดับ
เบส 16S rRNA
ทาการสกัดดีเอ็นเอของเชือ้ แบคทีเรียด้วยชุด
สกัดดีเอ็นเอสาเร็จรูป PureLinkTM Genomic DNA Kit
จากนั น้ น าดีเ อ็น เอที่ไ ด้ม าเพิ่ม ปริม าณด้ ว ยเทคนิ ค
PCR (Polymerase Chain Reaction) โดยใช้ primer
คือ 27F (5'-AGAGTTTGATCMTGGCTCAG-3') และ
1522R (5'-AAGGAGGTGATCCRCCGCA-3') นา PCR
product ที่ได้มาตรวจสอบขนาดของดีเอ็นเอภายใต้
สนามไฟฟ้าโดยผ่านตัวกลางชนิด วุ้น (agarose gel
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electro phoresis) จากนัน้ นา PCR product ของชิน้ ส่วน
16S rRNA ทีไ่ ด้มาทาให้บริสุทธิ ์ด้วยชุด GEL/PCR DNA
Fragments Extraction Kit นาดีเ อ็น เอที่บ ริสุทธิ ์มา
วิเคราะห์หาลาดับเบสในส่วนของยีน 16S rRNA โดย
จัดส่งไปหาลาดับเบสทีบ่ ริษทั First BASE Laboratories
ณ ประเทศมาเลเซีย แล้วนาลาดับเบสทีไ่ ด้ไปเปรียบ
เทียบกับฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม BLAST ของ The
National Center for Biotechnology Information (NCBI)
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov) เพื่อระบุสายพันธุ์ของ
เชือ้ แบคทีเรีย

ผลการวิ จยั และวิ จารณ์
การคัดแยกแบคที เรียที่ สามารถย่อยสลาย
สารไกลโฟเสท
จากการทดลองการแยกเชื้อ แบคทีเ รีย จาก
ตัวอย่างดินในพืน้ ทีแ่ ปลงเพาะปลูก ซึง่ มีประวัตกิ ารใช้
สารไกลโฟเสทในการกาจัดวัชพืชในแปลงเพาะปลูก
จานวน 2 แหล่ง ได้แก่ สวนลาไย ตาบลแม่สอย อาเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และสวนส้ม ตาบลแม่สาว
อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า สามารถคัดแยก
เชื้อแบคทีเรียทีส่ ามารถเจริญในอาหารแข็ง TSA ทีม่ ี
สารไกลโฟเสทความเข้มข้น 20 มก./ล. เป็ นองค์ประกอบ
โดยเชื้อแบคทีเรีย ที่คดั แยกได้จ ากดินสวนล าไยมี 5
ไอโซเลท ส่วนเชื้อทีแ่ ยกได้จากสวนส้มมี 7 ไอโซเลท
และจากการศึก ษาลัก ษณะของเซลล์แ บคทีเ รีย โดย
เทคนิคการย้อมสีแบบแกรม (Gram’s staining) แล้ว
ส่องดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์ กาลังขยาย 1,000 เท่า
พบว่ า แบคทีเ รีย ที่คดั แยกได้ทงั ้ หมดมีทงั ้ แบคทีเ รีย
แกรมบวกและแกรมลบ มีรูป ร่ า งเป็ น ท่ อ นและกลม
มีการเรียงจัดเรียงตัวเป็ นเซลล์เดี่ยว และเรียงต่อกัน
เป็ น เส้น สายหรือ โซ่ (Table 1) จากผลการทดลอง
แบคทีเรียทัง้ 12 ไอโซเลท มีความหลากหลายเนื่องจาก
มีลกั ษณะรูปร่างโคโลนี และลักษณะรูปร่างการจัดเรียง
ตัวของเซลล์ทแ่ี ตกต่างกัน
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Table 1 A number of isolate sorted from the soil sample in the farm land having glyphosate contamination
Plantation Number Code
soil
of
isolate
Longan
5
LMC1
plantation
LMC2
LMC3
LMC4
LMC5
Orange
7
OSF1
plantation
OSF2
OSF3
OSF4
OSF5
OSF6
OSF7

Colonial
morphology
Form
Elevation
circular
convex
circular umbonate
circular
convex
circular
convex
circular
raised
circular
convex
circular
convex
circular umbonate
circular
convex
circular
convex
circular
raised
irregular raised

การทดสอบความสามารถการย่อยสลาย
สารไกลโฟเสท
จากการทดสอบความสามารถการย่อยสลาย
สารไกลโฟเสท พบว่า เชื้อแบคทีเรียที่คดั แยกได้ทงั ้
12 ไอโซเลท มีความสามารถในการย่อ ยสลายสาร
ไกลโฟเสทจากความเข้มข้นเริม่ ต้น 20 มก./ล. ทีร่ ะยะ
เวลา 5 วัน พบว่า แบคทีเรียทัง้ 12 ไอโซเลท มีความ
สามารถในการย่ อ ยสลายสารไกลโฟเสท ลดลง
ได้ ช ัด เจน ซึ่ ง สามารถย่ อ ยสลายสารไกลโฟเสท
เหลืออยูใ่ นอาหารเหลวในช่วงตัง้ แต่ 0.80-2.38 มก./ล.
และมี ค วามแตกต่ า งกัน ทางสถิ ติ (p<0.05) เมื่ อ
เปรี ย บเที ย บกั บ ชุ ด ควบคุ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ส่ แ บคที เ รี ย
แบคทีเ รีย ไอโซเลท LMC2 ที่แ ยกได้จ ากดิน ในสวน
ล าไยมีป ระสิท ธิภ าพการย่ อ ยสลายสารไกลโฟเสท
ดีท่สี ุด จากความเข้มข้นเริม่ ต้น 20 มก./ล. เหลืออยู่
เท่ากับ 0.80 มก./ล. รองลงมา คือ ไอโซเลท LMC3,
LMC4, OSF1 และ OSF3 สามารถย่อ ยสลายสาร

Bacteria Bacteria cell
cell shape arrangement
rod
rod
rod
rod
rod
rod
rod
rod
cocci
rod
rod
rod

short chain
long chain
long chain
pair
short chain
long chain
short chain
short chain
single
short chain
short chain
long chain

Gram’s
staining
positive
negative
negative
positive
positive
positive
negative
positive
positive
negative
positive
negative

ไกลโฟเสทจากความเข้มข้นเริม่ ต้น 20 มก./ล. เหลืออยู่
เท่ากับ 0.92, 1.00, 1.13 และ 1.17 มก./ล. ตามลาดับ
(Table 2) จากผลการทดลองดังกล่าว พบว่า แบคทีเรีย
ที่ค ัด แยกได้ ม ีค วามสามารถในการย่ อ ยสลายสาร
ไกลโฟเสทได้ ซึง่ รายงานวิจยั ของ Pipke and Amrhein
(1988) กล่ า วว่ า แบคทีเ รีย บางสายพัน ธุ์ ส ามารถ
เจริญเติบโตได้ในแหล่งที่มสี ารไกลโฟเสท เนื่องจาก
แบคทีเ รีย ใช้ส ารไกลโฟเสทเป็ น แหล่ งฟอสฟอรัส ใน
การเจริญเติบโต (Balthazor and Hallas, 1986; Quinn
et al., 1988) และจากการศึกษาของ Shinabarger and
Braymer (1984) พบว่ า แบคทีเ รีย บางสายพัน ธุ์
มีความสามารถในการสังเคราะห์เอนไซม์เพื่อย่อยสาร
ไกลโฟเสท นอกจากนี้ ใ นรายงานวิจ ัย ของ AbdelMegeed et al. (2013) พบว่า Pseudomonas aeruginosa
และ Bacillus megaterium สามารถเจริญเติบ โตใน
อาหารทีม่ สี ารไกลโฟเสทได้ เนื่องจากเกิดการปรับตัว
ของแบคทีเรียเพือ่ ความอยูร่ อด
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Table 2 Concentrations of glyphosate degradation of bacterial isolates
Treatment
Control
LMC1
LMC2
LMC3
LMC4
LMC5
OSF1
OSF2
OSF3
OSF4
OSF5
OSF6
OSF7
F-test

Concentration (mg/l)
17.49 ± 0.36e
11.59 ± 0.64bc
10.80 ± 0.03a
10.92 ± 0.01ab
11.00 ± 0.02ab
12.25 ± 0.93d
11.13 ± 0.06ab
11.22 ± 0.01ab
11.17 ± 0.08ab
12.38 ± 0.04d
11.26 ± 0.11ab
11.27 ± 0.02ab
11.95 ± 0.02cd
*

* Averages in the same column followed by different letters are significantly different based on Duncan’s New Multiple Range Test
(DMRT) (p<0.05).

ศึกษาค่าพีเอชที่ เหมาะสมของแบคที เรียที่ สามารถ
ย่อยสลายสารไกลโฟเสท
เมื่อศึกษาการเจริญของแบคทีเ รีย ไอโซเลท
LMC2 ทีร่ ะดับค่าพีเอชทีต่ ่างกัน 6 ระดับ คือ 4, 5, 6,
7, 8 และ 9 แล้ว วัด ค่า การดูด กลืน แสงด้ว ยเครื่อ ง
สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ทค่ี วามยาวคลื่น 600 นาโนเมตร
จากการทดลอง พบว่ า ค่ า พีเ อชมีผ ลต่ อ การเจริญ
เติบ โตของแบคทีเ รีย ไอโซเลท LMC2 แตกต่ า งกัน
อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ (p<0.05) ทัง้ นี้ได้วิเคราะห์
ข้อมูลทีร่ ะยะเวลา 12 และ 24 ชัวโมง
่
เนื่องจากข้อมูล
ที่บนั ทึกในระยะเวลา 48 ชัวโมง
่
สูงเกินกว่า 1.0 จึง
ไม่ ไ ด้ น ามาวิเ คราะห์ ท างสถิติ เ พราะการวัด ค่ า การ
ดูดกลืนแสงที่สูงกว่า 1.0 อาจไม่สมั พันธ์ก บั ปริม าณ
เซลล์ ข องเชื้ อ ในอาหารเลี้ ย งเชื้ อ จากการศึก ษา
ดังกล่าวพบว่า ทีร่ ะยะเวลา 12 และ 24 ชั ่วโมง ความ
ขุ่น ของอาหารเลี้ย งเชื้อ จะเพิ่ม ขึ้น ตามระยะเวลาใน
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การบ่ม โดยพบว่า แบคทีเรียไอโซเลท LMC2 สามารถ
เจริญได้ดที ค่ี ่าพีเอช 6 และ 7 ซึง่ มีค่าการดูดกลืนแสง
เท่ากับ 0.809 และ 0.793 ตามลาดับ รองลงมา คือ ค่า
พีเอช 8, 9 และ 5 มีค่าการดูดกลืนแสงเท่ากับ 0.689,
0.667 และ 0.635 ตามลาดับ และทีค่ ่าพีเอช 4 ไม่พบ
อัตราการเจริญของแบคทีเรีย (Figure 1) สอดคล้อง
กับ Jieyu et al. (2012) ซึง่ ศึกษาเกีย่ วกับการคัดแยก
เชือ้ แบคทีเรียเพื่อย่อยสลายสารไกลโฟเสททีป่ นเปื้ อน
ในดิน โดยสามารถคัด แยกเชื้อ แบคทีเ รีย ที่ม ีค วาม
สามารถในการย่อยสลายสารไกลโฟเสทได้ และได้
คัดเลือกไอโซเลท CB4 มาทดสอบหาค่าพีเอชทีเ่ หมาะสม
แล้ว วัด อัต ราการเจริญด้ว ยเครื่องวัด ค่า การดู ด กลืน
แสงที่ 600 นาโนเมตร พบว่า ไอโซเลท CB4 สามารถ
เจริญ เติบ โตได้ใ นสภาวะที่ค่ า พีเ อช 6 จากผลการ
ทดลองเบื้อ งต้น สามารถน าไปใช้ป ระโยชน์ ใ นด้า น
อุตสาหกรรมการผลิตจุลนิ ทรีย์เพื่อใช้ในการเกษตรได้
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เนื่ อ งจากการปรับ สภาวะค่ า พีเ อชให้เ หมาะสมจะ
สัมพันธ์กบั การเพิม่ จานวนประชากรของเชือ้ ให้เร็วขึน้
รวมถึงช่วยลดระยะเวลาในกระบวนการผลิต และใน
การใช้ประโยชน์จริงในแปลงเกษตร แบคทีเรีย LMC2

สามารถเจริญ ได้ เ นื่ อ งจากสภาวะค่ า พี เ อชในดิ น
เหมาะสมต่อการเพิม่ ประชากรทาให้เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการย่อยสลายสารไกลโฟเสทได้

A

A
B

C
c

a

a

b

B
b

d D

Figure 1 Growth performance of isolate LMC2 bacteria in different pH value
Different letters are significantly different based on Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) (p<0.05).

ศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมของแบคที เรียที่ สามารถ
ย่อยสลายสารไกลโฟเสท
เมื่อศึกษาการเจริญของแบคทีเ รีย ไอโซเลท
LMC2 ทีร่ ะดับอุณหภูมทิ ต่ี ่างกัน 4 ระดับ คือ 30, 35,
37 และ 40°ซ. แล้ววัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง
สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ทค่ี วามยาวคลื่น 600 นาโนเมตร
พบว่า การเจริญของแบคทีเ รีย ไอโซเลท LMC2 ใน
สภาวะทีอ่ ุณหภูมติ ่างกัน 4 ระดับ มีความแตกต่างกัน
ทางสถิ ติ (p<0.05) จากการศึก ษาดัง กล่ า ว พบว่ า
แบคทีเรียไอโซเลท LMC2 สามารถเจริญได้ดที อ่ี ุณหภูม ิ
35 และ 37°ซ. ซึ่งมีค่าการดูดกลืนแสงเท่ากับ 1.026
และ 1.025 ตามลาดับ รองลงมา คือ ทีอ่ ุณหภูม ิ 40 และ
30°ซ. มีคา่ การดูดกลืนแสงน้อยทีส่ ุด เท่ากับ 0.996 และ

0.912 ตามลาดับ จากผลการทดลองเบื้องต้นสอดคล้อง
กับ Jieyu et al. (2012) ซึ่งได้นาแบคทีเรียไอโซเลท
CB4 ทีส่ ามารถย่อยสลายสารไกลโฟเสทได้มาทดสอบ
อุณหภูมทิ เ่ี หมาะสมกับการเจริญ พบว่า สามารถเจริญ
ได้ดที อ่ี ณ
ุ หภูม ิ 35°ซ. จากการศึกษาเบื้องต้นแบคทีเรีย
LMC2 สามารถเจริญเติบโตและเพิม่ จานวนประชากร
ได้ ใ นอุ ณ หภู ม ิ ท่ี แ ตกต่ า งกั น การหาสภาวะของ
อุ ณ หภู ม ิท่ีเ หมาะสมเมื่อ น าไปใช้ป ระโยชน์ ใ นด้ า น
อุ ต สาหกรรมการผลิ ต จุ ลิน ทรีย์ ก็ส ามารถควบคุ ม
กระบวนการผลิ ต ให้เ หมาะสมกับ การเพิ่ม จ านวน
ประชากรของเชือ้ ได้ และการนาไปใช้ประโยชน์ทางด้าน
การเกษตร แบคทีเรีย LMC2 สามารถทนต่ออุณหภูม ิ
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงตามฤดูกาลในสิง่ แวดล้อมได้
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Figure 2 Growth performance of isolate LMC2 bacteria in different temperature condition
Different letters are significantly different based on Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) (p<0.05).

การจาแนกชนิ ดเชื้ อแบคที เรี ย โดยการหาลาดับ
เบส 16S rRNA
จากการนาแบคทีเรียไอโซเลท LMC2 มาสกัด
ดีเ อ็น เอด้ ว ยชุ ด สกัด ดีเ อ็น เอส าเร็จ รูป (PureLinkTM
Genomic DNA Kit) และเพิม่ ปริมาณดีเอ็นเอในส่วน
ของยีน 16S rRNA ด้ว ยวิธ ี PCR ซึ่งใช้ Universal
primer 1 คู่ คือ 27F และ 1522R จากนัน้ นามาตรวจสอบ
ขนาดของชิ้นดีเอ็นเอของแบคทีเรีย พบว่า ดีเอ็นเอที่

ได้จ ากการทา PCR มีข นาดประมาณ 1,500 คู่เ บส
(Figure 3)
เมือ่ นาลาดับเบสทีไ่ ด้ไปเทียบความคล้ายจาก
ฐานข้อมูล ลาดับ เบสใน GenBank โดยใช้โ ปรแกรม
BLAST พบว่า แบคทีเรียไอโซเลท LMC2 มีลาดับเบส
ของยีน 16S rRNA คล้ายกับ Bacillus megaterium
100%

Marker

LMC2

Figure 3 DNA size of isolate LMC2 obtained from PCR for base sequencing of 16S rRNA
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สรุปผลการทดลอง
จากการคั ด แยกและศึ ก ษาลั ก ษณะของ
แบคทีเรียทีส่ ามารถย่อยสลายสารไกลโฟเสท พบว่า
สามารถคัดแยกเชือ้ แบคทีเรียทีม่ คี วามสามารถในการ
ย่อยสลายสารไกลโฟเสทจากดินทีม่ ปี ระวัตกิ ารใช้สาร
ไกลโฟเสท 2 แหล่ง ได้แก่ ดินสวนลาไยสามารถคัดแยก
แบคทีเรียได้ 5 ไอโซเลท ดินสวนส้มสามารถคัดแยก
แบคทีเรียได้ 7 ไอโซเลท เมื่อทดสอบความสามารถใน
การย่อยสลายสารไกลโฟเสท พบว่า แบคทีเรียไอโซเลท
LMC2 สามารถย่อยสลายสารไกลโฟเสทได้ดที ส่ี ุด ซึง่
สามารถย่อยสลายสารไกลโฟเสทจากความเข้ม ข้น
เริม่ ต้น 20 มก./ล. ให้เหลือ 0.80 มก./ล. ในระยะเวลา
5 วัน จากการศึกษาลักษณะและหาสภาวะทีเ่ หมาะสม
ของแบคทีเรียไอโซเลท LMC2 พบว่า สามารถเจริญใน
แหล่งอาหารทีม่ สี ารไกลโฟเสทเป็ นองค์ประกอบ ซึง่ มี
ค่าพีเอชช่วง 6-7 และอุณหภูมชิ ่วง 35-37oซ. และจาก
การตรวจสอบหาลาดับเบสของ DNA ในส่วนของยีน
16S rRNA พบว่า แบคทีเรียไอโซเลท LMC2 มีลาดับ
เบสทีค่ ล้ายกับแบคทีเรีย Bacillus megaterium
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การระบุชนิ ดของเห็ดพิ ษแบบรวดเร็วด้วยเทคนิ ค Real-time PCR
Rapid Identification of Poisonous Mushroom Species
by Real-time PCR-based Technique
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Abstract
Mushroom identification is mostly classified based on morphology which requires specialized
mycologists. In addition, morphological examination needs the samples to be in a complete context and
the examination is time-consuming. In this study, molecular technique was implemented to identify
poisonous mushroom. The seven poisonous mushroom samples used in this study include Khaitaihak,
Khaihong, Lom (Russula cf. virescens), Daeng Nam Mak, Kradongteentum, Huakruatkhripkhiao, and Hom
(Agaricus cf. bisporus). The genomic DNA of mushroom fruiting body was extracted. Then, the
corresponding internal transcribed spacer (ITS) regions were amplified and sequenced, using the fungi
universal primers ITS5 (forward) and ITS4 (reverse). The obtained DNA sequences were analyzed and
mushroom identification was performed by comparison with deposited sequences on NCBI. Based on
BLAST searches against the GenBank database, these sequences were identical to Amanita
pseudoporphyria (93%), Scleroderma sinnamariense (89%), Russula sp. (91%), R. emetica (95%),
Chlorophyllum nothorachodes (92%), C. molybtides (99%) and Agaricus subsaharianus (96%),
respectively. Species specific-primers were designed and tested for their specificity. The results showed
that all primers have high specificity to their assigned mushroom samples, except primer Ap_001 which
was only moderately specific to A. pseudoporphyria. Specific fluorescent signals were detected in DNA
template which was extracted from four kinds of processed mushroom, i.e. boiled, boiled with Thai
culinary paste, stir-fried and deep-fried. The results of this study indicated that molecular technique can
be applicable for identification of poisonous mushroom especially in the case of unintact samples.
Keywords: wild mushroom, Internal Transcribed Spacer (ITS), specific primer, Real-time PCR

45

วารสารวิจยั และส่งเสริมวิชาการเกษตร 31(3): 45-53

บทคัดย่อ
การระบุ ช นิ ด ของเห็ด ในป จั จุ บ ัน ใช้ล ัก ษณะ
ทางสัณฐานวิทยาเป็ นเกณฑ์ ซึง่ ต้องอาศัยผูเ้ ชีย่ วชาญ
เฉพาะด้านและใช้เวลาค่อนข้างนาน ตัวอย่างเห็ดต้อง
อยู่ในสภาพทีค่ รบถ้วนสมบูรณ์ ดังนัน้ งานวิจยั นี้ได้ใช้
เทคนิคทางอณู ชวี โมเลกุล เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบ
สารพันธุ กรรม เพื่อช่ว ยในการระบุช นิด ของเห็ด พิษ
เห็ด จานวน 7 ตัว อย่า ง ได้แ ก่ เห็ด ไข่ตายฮาก เห็ด
ไข่ห งส์ เห็ด เบื่อ ที่ล ัก ษณะคล้า ยเห็ด หล่ ม เห็ด แดง
น้าหมาก เห็ดกระโดงตีน ต่า เห็ด หัว กรวดครีบ เขีย ว
และเห็ดเบื่อลักษณะคล้ายเห็ดหอม นามาสกัดดีเอ็นเอ
แล้วเพิม่ ปริมาณด้วยไพรเมอร์ ITS5/ITS4 แล้ววิเคราะห์
ลาดับนิวคลีโอไทด์ของไรโบโซมอลดีเอ็นเอ (ribosomal
DNA) บริเวณ internal transcribed spacer (ITS) โดย
เปรียบเทียบกับลาดับนิวคลีโอไทด์ในฐานข้อมูลของ
NCBI ด้วยโปรแกรม BLAST พบว่า ตัวอย่างเห็ดทัง้ 7
ตัว อย่า งนั น้ มีลาดับ นิ ว คลีโ อไทด์เ หมือ น Amanita
pseudoporphyria (93%), Scleroderma sinnamariense
(89%), Russula sp. (91%), R. emetica (95%),
Chlorophyllum nothorachodes (92%), C. molybdites
(99%) และ Agaricus subsaharianus (96%) ตามลาดับ
เมื่อ น าไพรเมอร์ท่ีออกแบบให้จ าเพาะต่ อเห็ด แต่ล ะ
ชนิ ด มาทดสอบความจ าเพาะด้ว ยการตรวจติด ตาม
สัญญาณแสงฟลูออเรสเซ็นต์ดว้ ย SYBR Green I พบว่า
ไพรเมอร์มคี วามจาเพาะ (specificity) สามารถแยกเห็ด
แต่ละชนิดออกจากกันได้ ยกเว้นไพรเมอร์ทอ่ี อกแบบ
ให้จาเพาะต่อเห็ด A. pseudoporphyria ยังมีความ
จาเพาะค่อนข้างต่า อย่างไรก็ตามทุกไพรเมอร์มคี วามไว
(sensitivity) ในการตรวจสอบ โดยให้ผลเป็ นบวกกับ
ตัวอย่างเห็ดทีผ่ า่ นการปรุงอาหารทัง้ 4 แบบ ได้แก่ ต้ม
แกง ผัด และทอด ผลการศึก ษานี้ แ สดงให้เ ห็น ว่ า
เทคนิคทางอณู ชวี โมเลกุล สามารถนามาใช้ระบุ ชนิ ด
ของเห็ ด ป่ า ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง เมื่อ ตัว อย่ า งมีป ริม าณน้ อ ยและ
รูปทรงสัณฐานถูกทาลาย
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คาสาคัญ: เห็ดปา่ บริเวณ ITS ไพรเมอร์จาเพาะ
Real-time PCR

คานา
เห็ด พิษ เป็ น ราขนาดใหญ่จ ดั อยู่ใ น Phylum
Basidiomycota เช่นเดียวกับเห็ดชนิดทีร่ บั ประทานได้
เห็ด เบื่อ หรือ เห็ด พิษ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เห็ด ป่ า เห็ด พิษ
จาแนกตามสารพิษ มี 7 ชนิ ด (อนงค์ และนั น ทินี ,
2549) บางชนิดมีพษิ ร้ายแรงทาให้เสียชีวติ ภายใน 4-6
ชัว่ โมง เห็ ด ในสกุ ล อะมานิ ต้ า เช่ น เห็ ด ระโงกหิน
(Amanita phalloides, A. virosa) เห็ดในสกุลนี้มที งั ้ ชนิด
ทีเ่ ป็ นพิษและชนิดทีน่ ิยมนามารับประทาน ซึง่ ส่วนใหญ่
เป็ นเห็ดป่า ได้แก่ เห็ดระโงกสีขาวและสีเหลือง หรือ
ทางภาคเหนือเรียกเห็ดไข่ห่านขาวและเหลือง เห็ดใน
สกุ ล ระโงกทัง้ ชนิ ด ที่ร ับ ประทานได้ แ ละชนิ ด มีพ ิษ
ในระยะที่ ย ัง อ่ อ นอยู่ ม ี ล ั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กัน มาก
จึงมักสร้างความสับสนและเข้าใจผิด จากรายงานการ
เฝ้าระวังโรค กองระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุ ข
(จันทพร, 2555) พบว่า จานวนผูป้ ่วยจากการบริโภค
เห็ด พิษ ในช่ว งปี 2546-2555 มีแ นวโน้ ม เพิ่ม สูง ขึ้น
อย่า งชัด เจน ผู้ป่ว ยที่ไ ด้ร บั พิษ จากการบริโ ภคเห็ด
มีประมาณ 1,558-2,148 รายต่อปี และเฉพาะปี 2555
เสียชีวติ ถึง 24 ราย โดยพบในภาคเหนือตอนบนและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชาวบ้านมักจะเก็บเห็ดจาก
ป่ า หรือ จากบริเ วณที่พ ัก อาศัย มาประกอบอาหาร
สาเหตุ ห ลัก ของการได้ ร ับ พิษ พบว่ า มาจากการที่
ผูป้ ว่ ยไม่ทราบว่าเห็ดชนิดนัน้ เป็ นเห็ดพิษหรือเห็ดเบื่อ
และมัก จะคาดเดาตามความเข้า ใจที่ผิด ว่ า เห็ด ที่ม ี
ลักษณะคล้ายกับ ชนิดทีร่ บั ประทานได้นัน้ จะไม่มพี ษิ
และสามารถรับประทานได้ การเก็บเห็ด จากบริเวณ
เดิมทีเ่ คยเก็บก็ไม่สามารถเชือ่ ได้ว่าจะปลอดภัย เพราะ
เห็ดส่วนใหญ่ทงั ้ ทีเ่ ป็ นเห็ดพิษหรือเห็ดเบื่อ และชนิดที่
รับประทานได้อาจจะขึ้นปะปนกัน การทดสอบความ
เป็ นพิษด้วยการนามาต้มกับข้าวสารแล้วข้าวสารสุก
แสดงว่าเป็ นชนิดทีร่ บั ประทานได้นัน้ ก็ไม่สามารถใช้
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กับเห็ดพิษหรือเห็ดเบื่อได้ทุกชนิด และความร้อนจาก
การปรุงอาหารก็ไม่สามารถลดหรือทาลายพิษได้
การแยกความแตกต่างระหว่า งเห็ดพิษ หรือ
เห็ดเบื่อกับเห็ดทีร่ บั ประทานได้นัน้ จะใช้ลกั ษณะทาง
สัณ ฐานวิ ท ยาเป็ นเกณฑ์ ซึ่ ง ค่ อ นข้ า งมี ข ้ อ จ ากั ด
โดยเฉพาะถ้าเห็ดทัง้ สองชนิดนี้จดั อยู่ในสกุลเดียวกัน
ลักษณะรูปทรงและสีของดอกเห็ดจะคล้ายคลึงกันมาก
ยิง่ ในระยะทีย่ งั เป็ นดอกตูมจะเหมือนกัน จนไม่สามารถ
แยกแยะได้ ทัง้ นี้ ต้องอาศัย ผู้ท่ีม ีป ระสบการณ์ แ ละมี
ความชานาญเท่านัน้ และข้อจากัดอีกประการหนึ่ง คือ
ลักษณะทางสัณฐานวิทยานัน้ แทบจะนามาใช้ไม่ได้เลย
ในกรณีทเ่ี ห็ดชนิดนัน้ ๆ ได้ผา่ นกระบวนการปรุงอาหาร
แล้ว ทาให้รูปทรง สี และสัณฐานของเห็ด ถูกทาลาย
หรือเปลีย่ นไปจากเดิม ทาให้การระบุชนิดด้วยสัณฐาน
วิทยาทาได้ค่อนข้า งยาก การระบุช นิ ด อย่า งถูกต้อง
มีความเป็ นไปได้น้อยมาก งานวิจยั นี้จงึ ได้ศกึ ษาการ
นาเทคนิคอณูชวี โมเลกุลมาใช้เป็ นเครื่องมือในการระบุ
ชนิ ด ของเห็ด พิษ ในกรณีท่สี ภาพตัว อย่า งไม่เ อื้อต่อ
การจาแนกด้วยสัณฐานวิทยา

อุปกรณ์และวิ ธีการ
ตัวอย่างเห็ดที่ ใช้ศึกษา
เห็ดพิษจานวน 7 ตัวอย่าง ได้แก่ เห็ดไข่ตายฮาก
เห็ดไข่หงส์ เห็ดเบื่อทีล่ กั ษณะคล้ายเห็ดหล่ม เห็ดแดง
น้าหมาก เห็ดกระโดงตีน ต่า เห็ด หัว กรวดครีบ เขีย ว
และเห็ดเบื่อลักษณะคล้ายเห็ดหอม
การสกัดและวัดปริ มาณดีเอ็นเอ
นาตัวอย่างดอกเห็ดสดมาล้างเอาเศษดินออก
ด้วยน้าประปาและน้ากรอง จากนัน้ ใช้กระดาษทิชชูซบั
น้ าออกให้มากทีส่ ุด แล้วแบ่งชิ้นส่วนดอกเห็ดออกเป็ น
5 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 เก็บเป็ นตัวอย่างสด
กลุ่มที่ 2 ต้มในน้าเดือดนาน 30 นาที
กลุ่มที่ 3 ผสมกับเครื่องแกงตัง้ ไฟในน้าเดือดนาน

30 นาที
กลุ่มที่ 4 ผัด กับ น้ า มัน หอยและเครื่อ งปรุ ง รส ผัด
ด้วยไฟร้อนนาน 5 นาที
กลุ่มที่ 5 ชุ บ ผสมกับ ผงแป้ งทอดกรอบ ทอดใน
น้ามันร้อนนาน 3-5 นาที
นาดอกเห็ด ที่ผ่านการปรุงอาหารกลุ่มที่ 2-5
มาล้างทาความสะอาดด้วยน้ าสะอาดและแอลกอฮอล์
70% จากนัน้ ซับน้าออกให้มากทีส่ ุดด้วยกระดาษกรอง
นาเห็ดทุกกลุ่ม ใส่ถุงพลาสติกเก็บ ที่อุณหภูม ิ -20oซ.
เพือ่ นาไปสกัดดีเอ็นเอต่อไป
การสกัดดีเอ็นเอ ทาโดยนาตัวอย่างเห็ดทีเ่ ก็บ
แช่แข็งไว้มาบดในโกร่งแช่เย็นจนเป็ นผงละเอียด เติม
ไนโตรเจนเหลวระหว่างบดเป็ นระยะๆ ดาเนินการตาม
คู่มอื การใช้ชุดสกัดดีเอ็นเอ Nucleospin Plant II Kit
(Machery-Nagel, Germany)
การเพิ่ มปริ มาณดี เอ็นเอบริ เวณ ITS และการทา
บริ สทุ ธิ์ ผลิ ตภัณฑ์ PCR
เตรียมสารเคมีสาหรับ ทาปฏิกริ ยิ า PCR ใน
ปริมาตร 50 ไมโครลิตร ซึง่ ประกอบด้วย 1x PCR buffer,
3mM MgCl2, 0.2 mM dNTPs, ไพรเมอร์ ITS5-Forward
(5’-GGAAGTAAAAGTCGTAACAAGG-3’) และ
ITS4- Reverse (5’-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3’)
ไพรเมอร์ละ 10 พิโคโมล Taq DNA polymerase 1 unit
DNA template 80 นาโนกรัม และน้ า deionized ทีผ่ ่าน
การนึ่งฆ่าเชือ้ ตัง้ ค่าโปรแกรมเครื่องเพิม่ ปริมาณดีเอ็นเอ
เป็ น denaturation 94oซ. นาน 5 นาที จานวน 1 รอบ
denaturation 94oซ. นาน 1 นาที annealing 56oซ. นาน
1 นาที และ extension 72oซ. นาน 1 นาที จานวน 39
รอบ และ final extension 72oซ. นาน 10 นาที
นาผลิตภัณฑ์ PCR ปริมาตร 10 ไมโครลิตร
มาแยกดู ข นาดแถบดี เ อ็ น เอในแผ่ น อะกาโรสเจล
(agarose gel) ความเข้มข้น 1.5% ด้วยกระแสไฟฟ้า
100 โวลท์ นาน 45 นาที โดยเทียบขนาดแถบดีเอ็นเอ
ของตัวอย่าง กับ แถบดีเอ็นเอมาตรฐานขนาด 100 คู่
เบส ย้อมเจลด้วยสารละลายเอธิเดียมโบรไมด์ (ethidium
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bromide) ตรวจสอบขนาดของผลิตภัณฑ์ PCR ใต้แสง
อัลตร้าไวโอเลตและบันทึกภาพ
จากนั น้ นาผลิต ภัณ ฑ์ PCR ปริม าตร 100
ไมโครลิตร มาทาบริสุทธิ ์ด้วยชุดน้ ายา QIAquick® PCR
Purification Kit (Qiagen, USA) และปิ เปตผลิตภัณฑ์
PCR ทีผ่ ่านการทาบริสุทธิ ์ปริมาตร 3 ไมโครลิตร มา
แยกดูขนาดแถบดีเอ็นเอในแผ่นเจลความเข้มข้น 1.5%
ด้วยกระแสไฟฟ้า 100 โวลท์ นาน 45 นาที โดยเทียบ
ขนาดแถบดี เ อ็ น เอของตั ว อย่ า งกับ แถบดี เ อ็ น เอ
มาตรฐานขนาด 100 คูเ่ บส
นาผลิตภัณฑ์ PCR ทีไ่ ด้ไปวัดปริมาณดีเอ็นเอ
ด้ว ยเครื่อ งสเปคโตโฟโตมิเ ตอร์ (Nanodrop2000c,
Thermoscientific, USA) ที่ความยาวคลื่น 260/280
นาโนเมตร
การวิ เคราะห์หาลาดับนิ วคลีโอไทด์บริ เวณ ITS
ส่ ง ผลิต ภัณ ฑ์ PCR ไปวิเ คราะห์ลาดับ เบส
ที่บริษทั First Base จากัด ประเทศมาเลเซีย โดยใช้
ไพรเมอร์ ITS5-Forward น าข้อมูล ล าดับ เบสที่ได้ม า
จัดเรียงด้วยโปรแกรม Bioedit version 7.1.5.0 จากนัน้
นาข้อมูลลาดับเบสมาเทียบกับฐานข้อมูลใน GenBank
ด้วยโปรแกรม Basic Local Alignment Search Tool
(BLAST)
การออกแบบไพรเมอร์เพื่อให้จาเพาะกับชนิ ดของ
เห็ดพิ ษที่ ศึกษา
น าผลการวิเ คราะห์ห าล าดับ เบสของแต่ ล ะ
ตัวอย่างมาใช้ออกแบบไพรเมอร์ โดยใช้ 3 โปรแกรม
ประกอบกัน ได้แก่ โปรแกรม primer3 (http://biotools.
umassmed.edu/bioapps/primer3_www.cgi) โปรแกรม
primer-blast (http://www.ncbi.nlm.njh.gov/tools/pimerblast/) และโปรแกรม Bioedit (http://www.mbio.ncsu.edu/
bioedit/bioedit.html) เพือ่ ทา alignment แล้วเลือกบริเวณ
ทีเ่ บสมีความแตกต่างกันมากทีส่ ุดเป็ นไพรเมอร์ ซึง่ วิธี
นี้ใช้ในกรณีทต่ี วั อย่างเห็ดเป็ นสกุลเดียวกัน
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การทดสอบความจาเพาะต่อชนิ ดของเห็ดพิ ษ
นาสารละลายดีเอ็นเอของเห็ดแต่ละชนิดมาทา
ปฏิกริ ยิ าเพิม่ ปริม าณดีเ อ็น เอแบบ Real-time PCR
โดยใช้ไพรเมอร์ทอ่ี อกแบบข้างต้น โดยองค์ประกอบ
ของปฏิกิร ิย ามีป ริม าตรทัง้ หมด 20 ไมโครลิต ร ซึ่ง
ประกอบด้วย 1x Thunderbird SYBR Master Mix,
Forward และ Reverse primer อย่างละ 6 พิโคโมล DNA
template 80-120 นาโนกรัม และน้ า deionized ทีผ่ ่าน
การนึ่งฆ่าเชือ้ แต่ละไพรเมอร์จะถูกทดสอบกับตัวอย่าง
เห็ดพิษทุกตัวอย่าง โดยใช้น้ าเป็ น negative control
ตัง้ ค่าโปรแกรมการทางานของเครื่องเพิม่ ปริมาณดีเอ็นเอ
แบบ real-time PCR ดังนี้ denaturation 95oซ. นาน 5
นาที จานวน 1 รอบ จากนัน้ denaturation 95oซ. นาน
10 วินาที annealing 55oซ. นาน 15 วินาที Extension
72oซ. นาน 30 วินาที จานวน 30 รอบ จากนัน้ วิเคราะห์
melting curve ทีส่ ภาวะ 55-95oซ. อ่านทุกๆ 0.2oซ. และ
ค้าง (hold) 0.2 วินาที
การทดสอบความจาเพาะต่ อตัวอย่า งที่ ผ่า นการ
ปรุงอาหารทัง้ 4 แบบ
น าสารละลายดีเ อ็น เอที่เ ตรีย มจากตัว อย่า ง
เห็ดที่ผ่า นการปรุงอาหารทัง้ 4 แบบ ได้แก่ ต้ม แกง
ผัด และชุ ป แป้ งทอด มาเพิ่ม ปริม าณดีเ อ็น เอด้ ว ย
ไพรเมอร์ท่จี าเพาะต่อเห็ดแต่ละชนิด มีองค์ประกอบ
ของปฏิกริ ยิ า Real-time PCR และโปรแกรมการทางาน
เหมือนกับ ขัน้ ตอนการทดสอบความจ าเพาะต่อ เห็ด
แต่ละชนิด

ผลการทดลอง
การเพิ่ มปริ มาณดีเอ็นเอบริ เวณ ITS
เมื่ อ น าดี เ อ็ น เอเห็ ด แต่ ล ะชนิ ด ที่ ส กัด จาก
ตัว อย่ า งเห็ด สดแช่ แ ข็ง มาเพิ่ม ปริม าณในส่ ว นของ
ribosomal DNA (rDNA) บริเวณ ITS ด้วยไพรเมอร์
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ITS5-Forward และ ITS4-Reverse พบว่า แต่ละตัวอย่าง
เกิดแถบดีเอ็นเอเพียงแถบเดียว ทัง้ 7 ตัวอย่างมีขนาด
ประมาณ 700-850 คูเ่ บส
การวิ เ คราะห์ ห าลาดับ นิ วคลี โ อไทด์ข อง rDNA
บริ เวณ ITS และผลการเปรียบเที ยบความเหมือน
ของลาดับนิ วคลีโอไทด์ของตัวอย่างกับฐานข้อมูล
ใน GenBank ด้วยโปรแกรม BLAST
วิเคราะห์ลาดับเบสของผลิตภัณฑ์ PCR ทีไ่ ด้
เปรียบเทียบกับลาดับนิวคลีโอไทด์ในฐานข้อมูลของ
GenBank ด้วยโปรแกรม BLAST พบว่า เห็ดไข่ตายฮาก
เห็ดไข่หงส์ เห็ดเบื่อลักษณะคล้ายเห็ด หล่ม เห็ดแดง

น้าหมาก เห็ดกระโดงตีน ต่า เห็ด หัว กรวดครีบ เขีย ว
และเห็ดเบื่อลักษณะคล้ายเห็ดหอม มีลาดับเบสตรงกับ
Amanita pseudoporphyria (93%), Scleroderma
sinnamariense (89%), Russula sp. (91%), R. emetica
(95%), Chlorophyllum nothorachodes (92%), C.
molybdites (99%) และ Agaricus subsaharianus (96%)
ตามลาดับ
การออกแบบไพรเมอร์ให้จาเพาะต่อเห็ดพิ ษแต่ละ
ชนิ ด
ลาดับ นิ ว คลีโ อไทด์ เ บสแบบจ าเพาะต่ อเห็ด
แต่ละชนิดแสดงใน Table 1

Table 1 Nucleotide sequences of Forward and Reverse primers for each poisonous mushroom
Samples
Amanita pseudoporphyria
Scleroderma sinnamariense
Russula sp.
Russula emetica
Chlorophyllum nothorachodes
Chlorophyllum molybdites
Agaricus subsaharianus

Primer name
Ap_001-F
Ap_001-R
Ss_003-F
Ss_003-R
Rs_005-F
Rs_005-R
Re_008-F
Re_008-R
Cn_006-F
Cn_006-R
Cm_A1-F
Cm_A1-R
As_B1-F
As_B1-R

Sequence (5’ > 3’)
GGA CCG TTG TTA GAG GGT CA
CAG CGG GTA ATC CTA CCT GA
ACG TCT TCG CTC TCG AAC TC
GGG GTT AAA GGT TTG GTG GT
GCC CGA GCA CTC TTC ATA CA
ATG GAT GCG AGA GCC AAG AG
GAC GGC CTG CGT TTC TTT TT
ATC GAT GCG AGA GCC AAG AG
CCT CTG CTG GCT GTG AAT GT
TTC ATC GAT GCG AGA GCC AA
CAA CGG ATC TCT TGG CTC TC
AGA GGA GCT GAA CCC AGT CA
CAA CGG ATC TCT TGG CTC TC
AGC AAG CCT CCA TAG TCC AA

Base pairs
170
121
191
149
121
241
168
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การทดสอบความจาเพาะของไพรเมอร์
การทดสอบความจาเพาะต่อเห็ดพิ ษแต่ละชนิ ด
เมื่อนาดีเอ็นเอแม่แบบของเห็ดทัง้ 7 ตัวอย่าง
ทดสอบกับไพรเมอร์จาเพาะ พบว่า สามารถตรวจพบ
สัญ ญาณแสงเฉพาะกับ ดีเ อ็น เอแม่แ บบเท่า นั ้น โดย
ตรวจพบสัญ ญาณแสงฟลู อ อเรสเซนต์ แ สดงค่ า Ct
ของเห็ดไข่ตายฮาก เท่ากับ 14.24 เห็ดไข่หงส์ เท่ากับ
11.13 เห็ดเบื่อลักษณะคล้ายเห็ดหล่ม เท่ากับ 12.73
เห็ด แดงน้ า หมาก เท่า กับ 14.00 เห็ด กระโดงตีน ต่า
เท่ากับ 15.39 เห็ดหัวกรวดครีบเขียว เท่ากับ 13.37
และเห็ด เบื่อ ลัก ษณะคล้ า ยเห็ด หอม เท่ า กับ 16.75
ผลการวิเคราะห์ melting curve analysis พบค่าแต่ละ
ไพรเมอร์ให้ผลเป็ นเส้นกราฟเดีย่ วเพียง 1 peak และ
ให้ค่า Tm เพียงค่า เดีย วในแต่ล ะตัว อย่า ง โดยทัง้ 7
ตัวอย่าง มีคา่ อยูใ่ นช่วง 78.40-85.00
การทดสอบความจ าเพาะต่ อ เห็ด พิ ษ ที่ ผ่ า นการ
ปรุงอาหารทัง้ 4 แบบ
เมื่อนาดีเอ็นเอแม่แบบทีเ่ ตรียมจากเห็ดทัง้ 7
ชนิด ทีผ่ ่านการปรุงอาหารทัง้ 4 วิธี มาทดสอบความ
จ าเพาะของไพรเมอร์ ท่ีออกแบบไว้ พบว่ า ดีเ อ็น เอ
แม่แบบของเห็ดทุกชนิด ทัง้ ตัวอย่างสดและที่เตรียม
จากการปรุ ง อาหารทัง้ 4 แบบ สามารถตรวจพบ
สัญ ญาณแสงฟลูอ อเรสเซ็น ต์ที่ค่า Ct ใกล้เ คีย งกัน
และมีค่า Tm เท่ากัน ซึง่ แสดงว่า ไพรเมอร์ทอ่ี อกแบบ
สามารถตรวจพบและแยกความแตกต่างของเห็ดแต่ละ
ตัวอย่างออกจากกันได้

วิ จารณ์ ผลการทดลอง
ตัวอย่างเห็ดที่ใช้ในการศึกษานี้ มีทงั ้ หมด 7
ชนิด ในจานวนนี้ม ี 5 ชนิด ทีม่ รี ายงานว่า เป็ นเห็ดพิษที่
พบในประเทศไทย ได้แก่ เห็ดไข่ตายฮาก เห็ดไข่หงส์
เห็ดแดงน้ าหมาก เห็ดกระโดงตีนต่า และเห็ดหัวกรวด
ครีบเขียว (อนงค์ และนันทินี, 2549) สาหรับเห็ดแดง
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น้าหมากนัน้ มีรายงานว่า มีพษิ เมือ่ รับประทานสด ส่วน
อีก 2 ชนิ ด เป็ น เห็ด เบื่อ ที่ม ีล ัก ษณะคล้า ยกับ เห็ด ที่
นิ ย มรับ ประทาน ได้แ ก่ เห็ด เบื่อคล้า ยเห็ด หล่ ม และ
คล้า ยเห็ดหอม เห็ด ไข่ตายฮากเป็ น เห็ดพิษ อันตราย
จัดอยู่ในสกุล Amanita ซึ่งเห็ดในสกุลนี้มหี ลากหลาย
มากในประเทศไทย (Sanmee et al., 2008) มีทงั ้ ชนิด
ที่ชาวบ้านนิ ย มรับ ประทานและชนิ ด ที่ม ีพ ิษ ร้า ยแรง
ถึงชีวติ มักทาให้เกิดความสับสนในการแยกชนิดมาก
ทีส่ ดุ (ธิตมิ า และคณะ, 2555) การจาแนกเห็ดในสกุลนี้
ควรมีก ารศึกษาให้ค รอบคลุ ม ทัง้ ด้า นสัณ ฐานวิท ยา
ร่วมกับ การประยุกต์ใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุลรวมถึง
งานด้านพิษวิทยา และมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
ความเข้าใจทีถ่ กู ต้องแก่ประชาชน
ตัวอย่างเห็ดที่นามาศึกษามีทงั ้ ชนิดทีเ่ นื้อเยื่อ
อ่อนนิ่ ม และเนื้ อเยื่อค่อนข้า งแข็ง เมื่อถูกความร้อ น
เนื้อเยื่อบางส่วนยังคงรูปอยู่ได้ ปญั หาทีพ่ บในขัน้ ตอน
การสกัด ดีเ อ็น เอจากเนื้ อ เยื่อ เห็ด คือ ได้ ดีเ อ็น เอที่
มีความบริสุทธิ ์ต่ า เนื่องจากการปนเปื้ อนสารจาพวก
โพลีแ ซคคาไรด์ ซ่ึง พบมากในทุ ก ส่ ว นของดอกเห็ด
(Góes-Neto, et al., 2005) ผลการทดลอง พบว่า เห็ดที่
มีเนื้อเยื่อแข็งและเหนียว เช่น เห็ดไข่หงส์ ให้ปริมาณ
ดีเอ็นเอมากกว่าเห็ดทีม่ เี นื้อเยือ้ อ่อนนิ่ม อาจเนื่องมาจาก
โครงสร้างของเนื้อเยื่อทีค่ ่อนข้างแข็งช่วยป้องกันการถูก
ทาลายด้วยความร้อนในขัน้ ตอนการปรุงอาหารได้ดกี ว่า
เห็ดทีม่ เี นื้อเยือ่ อ่อนนิ่มซึง่ ถูกทาลายได้งา่ ย
ตัวอย่างเห็ดทีผ่ า่ นการผัดและทอดมีน้ ามันพืช
ั่
ติดมาด้วย น้ ามันทีต่ ดิ มาทาให้การปนแยกชั
น้ ระหว่าง
ส่วนของ supernatant และสารละลายดีเอ็นเอแยกชัน้
กัน ได้ ย าก ดัง นั ้น ก่ อ นเริ่ม ขัน้ ตอนการสกัด ควรน า
ตัว อย่ า งมาล้า งเอาน้ า มัน ออกด้ว ยน้ า เปล่ า จากนั น้
นาไปแช่ในแอลกอฮอล์ 70% แล้ว ซับ ของเหลวออก
จากเนื้อเยือ่ เห็ดให้มากทีส่ ดุ ด้วยกระดาษกรอง
การทดลองนี้ใช้ลาดับนิวคลีโอไทด์ของ rDNA
บริเ วณ ITS ออกแบบไพรเมอร์ใ ห้ม ีค วามจาเพาะ
ต่อเห็ดแต่ละชนิด เนื่องจาก ITS เป็ นบริเวณทีม่ คี วาม
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ผันแปรทางพันธุกรรมค่อนข้างสูง จึงเหมาะทีน่ ามาใช้
ออกแบบไพรเมอร์เพื่อใช้ในการแยกความแตกต่างใน
ระดับสปี ชสี ์ (Bruns et al., 1992; White et al., 1990;
Turenne et al., 2000) ปจั จุบนั มีซอฟแวร์หลายชนิดที่
ใช้ออกแบบไพรเมอร์ อาทิ Primer3 (Rozen and Skaletsky,
2000) Primer-Blast (Ye et al., 2012) และ SP-Designer
(Villard and Malausa, 2013) ไพรเมอร์ทอ่ี อกแบบด้วย
โปรแกรมเดียว อาจให้ความจาเพาะต่าหรือไม่เกิดแถบ
ดีเ อ็น เอเลย อาจต้อ งเปลี่ย นไปใช้ซ อฟแวร์อ่ืน ด้ว ย
เพราะซอฟแวร์อาจถูกพัฒนาจากฐานข้อมูลทีต่ ่างกัน
สาหรับงานวิจยั นี้ พบว่า primer3 ให้ไพรเมอร์ทม่ี คี วาม
จาเพาะต่า ไม่สามารถแยกเห็ดพิษแต่ละชนิดออกจาก
กันได้ primer-blast ให้ไพรเมอร์ทม่ี คี วามจาเพาะต่อเห็ด
พิษทีศ่ กึ ษาค่อนข้างดี สาหรับเห็ดพิษ C. nothorachodes
กับ C. molybtides เป็ นเห็ดสกุลเดียวกันแต่ต่างสปี ชสี ์
กันต้องใช้ทงั ้ Primer-blast ร่วมกับการทา Alignment
แล้ว เลือกตาแหน่ งที่เ บสต่างกันมากที่สุด จึงสามารถ
แยกชนิดได้ การออกแบบไพรเมอร์จาเพาะสาหรับสกุล
เดียวกันแต่ต่างสปี ชสี ก์ นั ควรออกแบบ Forward primer
ที่ใช้บริเวณอนุ รกั ษ์เดียวกัน และออกแบบ Reverse
primer ในบริเ วณที่ม ีนิ ว คลีโ อไทด์ต่ า งกัน มากที่สุด
(อุมารินทร์ และอุไรวรรณ, 2013)
ดีเอ็นเอแม่แบบทุกตัวอย่างถูกนาไปทดสอบ
กับ ไพรเมอร์ที่จาเพาะ พบว่ า ไพรเมอร์ส่ว นใหญ่ ม ี
ความจาเพาะสูง สามารถตรวจพบสัญญาณแสงของ
SYBR Green I ทีค่ ่า Ct อยู่ในช่วง 11-16 ผลการทดสอบ
แสดงเป็ น peak เดี่ย วๆ เฉพาะในหลอดที่ด ีเ อ็น เอ
แม่แบบกับไพรเมอร์ทจ่ี าเพาะเท่านัน้ ส่วนหลอดอื่นไม่
เกิด การเพิ่ม ปริม าณของดีเ อ็น เอแม่ แ บบ และไม่ ม ี
สัญ ญาณแสงฟลู อ อเรสเซ นต์ ใ นหลอดที่ ไ ม่ ใ ช่ คู่
ไพรเมอร์ จากการทา melting curve analysis พบว่า
ทุกไพรเมอร์มเี พียง peak เดียวเท่านัน้ ยกเว้นไพรเมอร์
Ap_001 ซึ่งจาเพาะต่อ A. pseudoporphyria ปรากฏ

peak กับตัวอย่างเห็ด C. nothorachodes, C. molytides
และ Russula sp. ณ จานวนรอบที่ 27-29 ซึ่ง เมื่อ
นาผลิตภัณฑ์ PCR ไปทาอิเลคโทรโฟรีซสี พบว่า แถบ
ดีเอ็นเอทีจ่ าเพาะมีขนาด 170 คู่เบส ส่วนแถบดีเอ็นเอ
ที่จ ั บ แบบไม่ จ าเพาะมี ข นาดเล็ ก กว่ า แยกจากกัน
ชัดเจน แสดงว่าไพรเมอร์ Ap_001 ยังมีความจาเพาะ
ค่อนข้างต่ า ต้องมีการออกแบบไพรเมอร์ใหม่หากนา
ไปใช้งานจริง การพัฒนาวิธตี รวจสอบด้วย Real-time
PCR ให้ ม ีค วามจาเพาะมากยิ่ง ขึ้น สามารถทาได้
โดยใช้ไพรเมอร์รว่ มกับนิวคลีโอไทด์สายสัน้ ทีต่ ดิ ฉลาก
ด้วยสารเรืองแสง (probe) แต่จะมีคา่ ใช้จ่ายทีส่ งู ขึน้ ซึง่
การน าไปใช้อ าจต้ อ งพิจ ารณาถึง วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
ความจาเป็ นของงานด้วย
การทดสอบกับ ตัว อย่ า งเห็ด ที่ผ่ า นการปรุ ง
อาหารทัง้ 4 แบบ การปรุงอาหารทีใ่ ห้ความร้อนในแต่ละ
วิธีนัน้ เนื้อเยื่อเห็ดหรือดีเอ็นเอจะถูกทาลายหรือเสีย
สภาพไปค่อนข้างมากจากความร้อน ทาให้ได้ปริมาณน้อย
เมื่อเทีย บกับ ดีเอ็นเอจากตัว อย่า งเห็ดสด สอดคล้อง
กับผลของค่า Ct ซึ่งพบว่า ดีเอ็นเอแม่แบบส่วนใหญ่
ที่เ ตรีย มจากเห็ด สด สามารถตรวจพบสัญญาณแสง
ฟลูออเรสเซนต์เร็วกว่าดีเอ็นเอแม่แบบทีผ่ ่านการปรุง
อาหารแบบต่างๆ ถึงแม้ดเี อ็นเอบางส่วนจะเสือ่ มสภาพ
ไปแต่ ย ัง มีป ริม าณเพีย งพอส าหรับ การตรวจสอบ
แสดงให้เห็นว่าเทคนิค Real-time PCR เป็ นเทคนิค
ที่มคี วามไวสูง เหมาะอย่างยิ่งที่จะนามาใช้ร ะบุ ชนิ ด
ของเห็ดพิษ และจะเป็ นประโยชน์อย่างมากต่อการระบุ
ชนิดของเห็ดทีต่ วั อย่างถูกทาลาย หรือตัวอย่างอยู่ใน
สภาพทีไ่ ม่ครบถ้วนสมบูรณ์และมีปริมาณน้อย และไม่
สามารถใช้ ล ั ก ษณะสัณ ฐานวิ ท ยาจ าแนกชนิ ด ได้
งานวิจยั นี้นอกจากจะนาไปใช้ดา้ นอนุ กรมวิธานเห็ดรา
แล้ว ยัง สามารถน าไปประยุก ต์ ใ ช้ใ นด้า นอื่น ๆ เช่ น
ประกอบการวินิ จ ฉั ย ของแพทย์ ใ นการรัก ษาผู้ป่ ว ย
ทีไ่ ด้บริโภคเห็ดพิษ หรืองานด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
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สรุปผลการทดลอง

เอกสารอ้างอิ ง

ตัว อย่า งเห็ด พิษ ทัง้ 7 ตัว อย่า ง ที่ใ ช้ใ นการ
ศึก ษาครัง้ นี้ ถู ก นามาจาแนกสกุ ล และสปี ชีส ์ ด้ ว ย
วิธกี ารทางอณู ชวี โมเลกุล โดยการวิเคราะห์หาลาดับ
นิวคลีโอไทด์ในส่วน rDNA บริเวณ ITS แล้วนาลาดับ
นิ ว คลีโ อไทด์ ม าเปรีย บเทีย บความเหมือนกับ ล าดับ
นิวคลีโอไทด์ในฐานข้อมูลของ GenBank ด้วยโปรแกรม
BLAST พบว่า ตัวอย่างเห็ดทัง้ 7 ตัวอย่างนัน้ มีความ
เหมือนกับลาดับนิวคลีโอไทด์ของ A. psedoporphyria,
S. sinna mariense, R. emetica, C. nothorachodes,
C. molybdites, A. subsaharianus และ Russula sp.
เมือ่ ออกแบบไพรเมอร์ทจ่ี าเพาะจากลาดับนิวคลีโอไทด์
บริเวณ ITS ของเห็ดแต่ละตัวอย่าง และเพิม่ ปริมาณ
สารพันธุกรรมในสภาพจริงแล้วตรวจติดตามการเกิด
สัญญาณแสงฟลูออเรสเซนต์ดว้ ยระบบ SYBR Green I
พบว่ า ไพรเมอร์ ท่ีอ อกแบบมีค วามจ าเพาะต่ อ เห็ด
แต่ละชนิด และเมือ่ นาดีเอ็นเอแม่แบบทีส่ กัด จากเห็ดที่
ผ่านการปรุงอาหารทัง้ 4 แบบ ไปทดสอบความจาเพาะ
พบว่า สามารถตรวจพบสัญญาณแสงฟลูออเรสเซนต์
ได้ งานวิจยั นี้แสดงให้เห็นว่า สามารถใช้วธิ กี ารทางอณู
ชีวโมเลกุลในการระบุชนิดของเห็ดพิษ ทัง้ 7 ชนิดได้
และสามารถนาหลักการเดียวกันนี้ไปประยุกต์ใช้ในงาน
ด้านอนุ กรมวิธานสาหรับเห็ดป่าชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะ
เห็ดป่าทีน่ ิยมรับประทานที่มสี ณ
ั ฐานใกล้เคียงกับเห็ด
พิษ เทคนิคนี้ยงั เหมาะสมอย่างยิง่ สาหรับการระบุชนิด
ของตั ว อย่ า งเห็ ด ที่ อ ยู่ ใ นสภาพไม่ ส มบู ร ณ์ ห รื อ มี
ปริม าณตัว อย่างน้ อย ไม่เพียงพอที่จ ะใช้การจาแนก
ด้วยสัณฐานวิทยา
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ความชุกและความไวต่อยาฆ่าเชื้อของ Pasteurella multocida
จากไก่ที่เลีย้ งแบบปล่อยอิ สระในจังหวัดชลบุรี
Prevalence and Disinfectant Susceptibility of Pasteurella multocida Isolated
from Free Range Chickens in Chonburi Province
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*Corresponding auther: pang_pao8@hotmail.com

Abstract
The prevalence of Pasteurella multocida was evaluated from asymptomatic backyard chickens in
Chonburi province between January-August 2013. One hundred and nineteen samples were collected by
palatine cleft swab, the microorganism isolated and identified by culture technique. Result showed that
twenty three samples were positive. The evaluation of disinfectants efficacy against the bacteria was
done by dilution-neutralization test. The disinfectants tested in this study were tetra acetyl ethylene
diamine (35% tetraacetylethylenediamine; 1:750, 1:1,250, and 1:1,500 dilutions) and glutaraldehyde
(12.5% glutaraldehyde 1:170, 1:500, and 1:1,000 dilutions). In addition, the disinfectants were tested on
contacting times of 5, 15 and 30 minutes. The survival rates of the bacteria were 96.92 and 73.92% after
exposure to 35% tetra acetyl ethylene diamine at 1:1,500 and 1:750 dilutions, and were significantly
different from control group (p<0.05). The survival rate were 67.79, 67.12 and 42.62% by 35% tetra
acetyl ethylene diamine at 5, 15, and 30 minutes, respectively and were significantly different compared
with control group (p<0.05). The lowest survival rate of 12.5% glutaraldehyde was observed when the
bacteria were treated with 1:170 dilution and was not significantly different from control group. No
significant variation in survival rate were observed in contacting times at 5, 15 and 30 minutes with 12.5%
glutaraldehyde.
Keywords: prevalence, free range chickens, Pasteurella multocida, disinfectant
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บทคัดย่อ

คานา

ความชุกของเชือ้ Pasteurella multocida ใน
ไก่ท่ไี ม่แสดงอาการและเลี้ยงแบบปล่อยอิสระในเขต
จังหวัดชลบุร ี ระหว่างเดือนมกราคม-สิงหาคม 2556
จากการสุ่มตัวอย่าง 119 ตัวอย่าง โดยการป้ายเชื้อที่
ร่องเพดานปาก และตรวจโดยการเพาะแยกเชื้อ ผล
การทดลอง พบว่า มีจานวน 23 ตัวอย่าง ทีใ่ ห้ผลบวก
การทดสอบประสิทธิภาพของยาฆ่าเชือ้ ต่อแบคทีเรียที่
แยกได้ดว้ ยวิธี dilution-neutralization ยาฆ่าเชื้อทีใ่ ช้
ทดสอบ คือ tetraacetylethylenediamine (35% tetra
acetylethylenediamine) เจือจางทีร่ ะดับ 1:750, 1:1,250
และ 1:1,500 และ glutaraldehyde (12.5% glutaraldehyde)
เจือจางที่ระดับ 1:170, 1:500 และ 1:1,000 และยัง
ทดสอบระยะเวลาทีย่ าสัมผัสเชือ้ ที่ 5, 15 และ 30 นาที
อัตราการรอดชีวติ ของเชือ้ แบคทีเรียลดลงเหลือ 96.92
และ 73.92% หลังจากสัม ผัส กับ 35% tetra acetyl
ethylene diamine เจือจางระดับ 1:1,500 และ 1:750
ตามลาดับ และมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม อัตรา
การรอดชีวติ ลดลงเหลือ 67.79, 67.12 และ 42.62%
เมื่อ เชื้อ สัม ผัส 35% tetraacetylethylenediamine
ทีเ่ วลา 5, 15 และ 30 นาที ตามลาดับ และมีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบ
กับกลุ่มควบคุม อัตราการรอดชีวติ ต่าสุดเมื่อใช้ 12.5%
glutaraldehyde ทดสอบกับแบคทีเรียทีร่ ะดับเจือจาง
1:170 และไม่ม ีความแตกต่า งอย่า งมีนัย สาคัญ ทาง
สถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม แต่ไม่พบความ
แตกต่ า งอย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ข องอัต ราการ
รอดชีวิต ในการทดสอบ 12.5% glutaraldehyde โดย
ให้ระยะเวลาสัมผัสเชือ้ ที่ 5, 15 และ 30 นาที

เชื้อ Pasteurella multocida เป็ นแบคทีเรีย
แกรมลบ รูปแท่ง ไม่เคลื่อนที่ ไม่สร้างสปอร์ พบอยู่เดีย่ วๆ
หรือ อยู่ เ ป็ น คู่ สามารถสร้า งแคปซู ล ได้ มีล ัก ษณะ
การติ ด สีท่ีป ลายทัง้ สองด้ า นของเซลล์ (bipolar)
เจริญ ได้ด ีใ นอุ ณ หภู ม ิ 37 o ซ. (จิโ รจ, 2544) เชื้อ นี้
เป็ น สาเหตุข องโรคอหิว าต์ส ตั ว์ปี ก และยัง สามารถ
ก่อโรคในสัตว์ชนิดอืน่ เช่น โรคคอบวมในโคและกระบือ
โรคปอดบวม (Pneumonic Pasteurellosis) ในโค แพะ
แกะ โรคโพรงจมูกอักเสบในสุกร (Kumar et al., 2004)
เชื้อ Pasteurella multocida ก่ อ ให้เ กิด โรคติด ต่ อ
ที่ม ีผ ลกระทบในสัตว์ปี กหลายชนิ ด โดยเฉพาะเป็ ด
ไก่ ห่าน และสัตว์ปีกชนิดอื่น ๆ การติดเชื้อมักพบว่ า
เป็ น การติด เชื้อ แบบเฉี ย บพลัน คือ พบลัก ษณะ
โลหิตเป็ นพิษ อัตราการปว่ ย อัตราการตายสูง การติดเชือ้
แบบเรือ้ รังจะไม่รนุ แรงแต่เกิดขึน้ ได้บ่อย ไก่หรือสัตว์ปีก
ชนิ ด อื่ น ที่ ไ ม่ ต ายสามารถเป็ น พาหะของโรคได้
และสัตว์ท่ตี ิดเชื้อแบบเรื้อรัง เชื้อจะเข้าไปอยู่บ ริเ วณ
ด้านในโพรงจมูกและข้อต่อ (Shivachandra et al., 2004)
เชือ้ Pasteurella multocida สามารถพบได้ในทางเดิน
หายใจส่วนบนทีเ่ ยือ่ เมือกบริเวณคอหอย และหลอดลม
ของไก่ทเ่ี ป็ นพาหะ (Muhairwa et al., 2000) และจาก
การศึกษา พบว่า เชือ้ Pasteurella multocida สามารถ
พบบริเวณทางเดินหายใจส่วนบนของไก่ท่ีมสี ุขภาพดี
(Iliev et al., 1964)
โรคอหิวาต์ไก่เป็ นโรคทีส่ าคัญอย่างมากทัง้ ต่อ
อุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ และการเลี้ยงแบบปล่อยอิสระ
เนื่องจากเป็ นโรคทีส่ ามารถพบและทาความเสียหายได้
เสมอ การเลือกสารฆ่าเชื้อทีเ่ หมาะสมและวิธกี ารใช้ท่ี
ถูกต้อง จึงเป็ นสิง่ สาคัญในการป้องกันการติดเชือ้ ในไก่
ที่จะนาเข้ามาเลี้ยง โดยเฉพาะในเล้าหรือในสถานที่
ทีเ่ คยมีการระบาดของโรค (Alphin et al., 2010) การ
ป้องกันการติดเชือ้ ในฝูงสัตว์เลี้ยงนัน้ จาเป็ นต้องมีการ
ควบคุมสุขลักษณะความสะอาดภายในโรงเรือนเลี้ยง
ไก่แ ละบริเ วณที่ไก่ อาศัย อยู่ แม้ว่ า การเลี้ย งไก่ แ บบ

คาสาคัญ: ไก่ทเ่ี ลีย้ งแบบปล่อยอิสระ
Pasteurella multocida ยาฆ่าเชือ้
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ปล่อยอิสระจะมีการให้วคั ซีนควบคุมโรคระบาดแล้ว ยัง
ต้องมีการควบคุมโรคเพิม่ ขึน้ เพื่อกาจัดเชือ้ โรคทีแ่ ฝง
อยูใ่ นสิง่ แวดล้อมทีไ่ ก่อาศัยอยู่ ซึง่ สามารถทาได้โดยใช้
ยาฆ่าเชื้อทีเ่ ป็ นสารเคมีหลายชนิด ประสิทธิภาพของ
ยาขึน้ อยูก่ บั ชนิดของยาฆ่าเชือ้ ความเข้มข้น และเวลา
ทีส่ มั ผัสเชือ้ ดังนัน้ คณะผูว้ จิ ยั จึงได้ทาการศึกษาสารวจ
เชื้อ Pasteurella multocida ในไก่ท่เี ลี้ยงแบบปล่อย
อิสระและไม่แสดงอาการในเขตจังหวัดชลบุร ี และศึกษา
ประสิทธิภาพของยาฆ่าเชือ้ โดยดูจากความเข้มข้น และ
เวลาในการสัมผัสเชือ้

อุปกรณ์ และวิ ธีการ
การเก็บตัวอย่าง
สารวจไก่พ้นื เมืองที่ไม่แสดงอาการและเลี้ยง
แบบปล่อยอิสระจานวน 119 ตัว ในเขตพื้นที่จงั หวัด
ชลบุร ี ระหว่างเดือนมกราคม-สิงหาคม 2556 โดยทา
การเก็บตัวอย่างในอาเภอศรีราชา 20 ตัวอย่าง อาเภอ
เมืองชลบุร ี 25 ตัวอย่าง อาเภอพนัสนิคม 41 ตัวอย่าง
และอาเภอเกาะศรีชงั 33 ตัวอย่าง เลือกตัวอย่างโดย
การสุ่ม คัด เลือกไก่แ บบอย่า งง่า ย (simple random
sampling) จากการเก็ บ ตัว อย่ า งโดยใช้ สาลี ก้ า น
ป้ ายบริเ วณร่ อ งเพดานปาก เก็บ ใส่ ใ นอาหารเลี้ย ง
เชื้อ transport media ด้ว ยวิธ ีก ารปลอดเชื้อ ไปยัง
ห้ อ งปฏิ บ ั ติ ก ารของหน่ ว ยชัน สู ต รโรคสัต ว์ คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก จากนัน้ นามาเพาะบน sheep blood agar
บ่มทีอ่ ณ
ุ หภูม ิ 37oซ. เป็ นเวลา 24 ชัวโมง
่
การเพาะแยกเชื้อ
เลื อ กโคโลนี ท่ี ไ ม่ ย่ อ ยสลายเม็ ด เลื อ ดแดง
นาไปเพาะบน MacConkey agar นาเพลททีไ่ ม่มกี าร
เจริญ เติบ โตของเชื้อ มาทดสอบโดยวิธ ีท างชีว เคมี
โดยใช้ก ารทดสอบเอนไซม์อ อกซิเ ดส การทดสอบ
เอนไซม์แคตตาเลส ที เอส ไอ เอ การทดสอบเอนไซม์
ยูรเี อส การทดสอบการผลิต อินโดล และการทดสอบ
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การผลิตเอนไซม์ออนิทนี ดีคาร์บอกซีเลส (Cowan and
Steel, 1970; Schou et at., 2010) เพื่อดูลกั ษณะทาง
จุลชีววิทยา ทาการย้อมสีแกรมและจิมซ่าเพื่อดูลกั ษณะ
เชือ้ ผ่านทางกล้องจุลทรรศน์
การเก็บข้อมูล
การใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์เกษตรกร
ที่เ กี่ย วกับ ข้อมูล ต่างๆ เช่น การเลี้ย ง การทาวัคซีน
โรงเรือน การสุขาภิบาล และการให้อาหาร เป็ นต้น
เมื่อทาตามวิธีการดังกล่ า วเสร็จ แล้ว ทาการ
เลือกตัวอย่างที่มคี ุณสมบัตติ รงกับ เชื้อ Pasteurella
multocida เพื่อทาการทดสอบน้ า ยาฆ่า เชื้อ ด้ว ยการ
ทดสอบ dilution-neutralization โดยทุกขัน้ ตอนทา
ด้วยวิธกี ารปลอดเชื้อ เตรียม nutrient broth 10 มล.
บ่มเชือ้ ทิง้ ไว้ท่ี 37oซ. เป็ นเวลา 24 ชัวโมง
่
นาเชือ้ ทีบ่ ่ม
ไว้มาใส่ในหลอดอาหารเลี้ยงเชื้อเหลว แล้วใช้วงเขีย่
เชื้อ (loop) จุ่มลงไปเพื่อย้ายไปเพาะในหลอดอาหาร
เลีย้ งเชือ้ เหลวใหม่ 1 ครัง้ บ่มเชือ้ ทิง้ ไว้ท่ี 37oซ. นาน 3
วัน ทาเช่นเดิม แต่จุ่มลงในขวดอาหารเลี้ยงเชื้อเหลว
100 มล. 10 ครัง้ เตรียมน้ายาฆ่าเชื้อโดยการเจือจาง
ตามสัด ส่ว นใน Table 1 นาน้ า ยาฆ่า เชื้อ ใส่ล งไปใน
หลอดทดลองทีม่ เี ชือ้ จากนัน้ ทาการเจือจางจากหลอด
ที่ 10-1-10-8 ดูดอาหารเลี้ยงเชือ้ เหลว แต่ละหลอดด้วย
ไมโครปิ เปตลงในจานเพาะเชื้อ 2 ชุด แล้วเททับด้วย
อาหารวุน้ เลีย้ งเชือ้ นาไปบ่มเชือ้ ที่ 37oซ. นาน 24 ชัวโมง
่
แล้ว นั บ จ านวนเชื้อ ในแต่ ล ะจานเพาะเชื้อ และการ
ทดสอบน้ ายาฆ่าเชื้อแบบจับเวลาในการสัมผัสกับเชื้อ
จะใช้น้ า ยาฆ่ า เชื้อ ความเข้ม ข้น ที่ผู้จ าหน่ า ยแนะน า
เมื่อ ใส่ น้ า ยาฆ่า เชื้อ (tetraacetylethylenediamine
ความเข้มข้น 1:750 และ glutaraldehyde ความเข้มข้น
1:170 ) ลงในหลอดทดลองหลอดแรก คือ 10-1 และทา
การเจือจางไปจนถึง 10-8 จึงทาการจับเวลาที่ 5, 15
และ 30 นาที ตามลาดับ หลังจากนัน้ ใช้ไมโครปิ เปตดูด
ใส่จ านเพาะเชื้อ แล้ว เททับ ด้ว ยอาหารวุ้น เลี้ย งเชื้อ
นาไปบ่มที่อุณหภูม ิ 37oซ. นาน 24 ชัวโมง
่
เมื่อครบ
24 ชัวโมง
่
แล้วทาการนับเชื้อ และคานวณเชื้อโดยใช้
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สูตร British standard (2000)
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จานวนโคโลนีเฉลีย่
ผลรวมโคโลนีทงั ้ หมด
จานวนโคโลนีทน่ี บั ได้ใน dilution ที่ 1
จานวนโคโลนีทน่ี บั ได้ใน dilution ที่ 2
dilution แรกทีน่ บั ได้

) (

)

ในการทดสอบทุกครัง้ เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมทีม่ เี ชือ้ อยูร่ ะหว่าง 1.5x108 – 5.0x108 cfu/ml และทาซ้า
3 รอบ ในแต่ละการทดสอบ
การวิ เคราะห์ทางสถิ ติ
ใช้ Pair T-test ทีค่ า่ ความเชือ่ มันที
่ ่ 95%
การทดสอบน้ายาฆ่าเชื้อ
Table 1 The commercial disinfectant used
Disinfectant
Tetra acetyl ethylene diamine
Glutaraldehyde

Concentration (%)
35
12.5

Dilution
1:750*, 1:1,250, 1:1,500
1:170*, 1:500, 1:1,000

*recommended dilution

ผลการทดลองและวิ จารณ์
ตัวอย่างไก่ทเ่ี ลีย้ งแบบปล่อยอิสระ 119 ตัวอย่าง
ถูกนามาวิเ คราะห์ และแยกเขีย่ เชื้อที่ส งสัย เป็ น เชื้อ
Pasteurella multocida จากไก่พ้ืน เมือ งในจัง หวัด
ชลบุร ี ได้ผลตาม Table 2 พบว่า ในการสารวจและ
เก็บตัวอย่างในอาเภอศรีราชา ผลการทดสอบวิธที าง
ชีว เคมีไม่ใ ห้ผลบวกต่อ เชื้อ Pasteurella multocida
เนื่องจากในสถานทีท่ ไ่ี ปเก็บตัวอย่างนัน้ มีการจัดการ
การเลีย้ งทีด่ โี ดยมีการทาวัคซีน มีการแยกพืน้ ทีใ่ นการ
เลี้ย งสัต ว์ ร ะหว่ า งไก่ สุ ข ภาพดีแ ละไก่ ป่ ว ย โดยเชื้อ

แบคทีเรียนี้ยงั คงวนเวียนอยู่ในฝูงไก่ โดยอาจจะแอบ
แฝงอยู่ในตัวไก่ทห่ี ายจากโรคแล้ว หรือปนเปื้ อนอยู่ใน
สิง่ แวดล้อม ในการเก็บตัวอย่างครัง้ ที่ 2 ทีอ่ าเภอเมือง
ชลบุร ี พบ 8 ตัวอย่าง ทีใ่ ห้ผลบวกต่อเชือ้ Pasteurella
multocida จากการทดสอบทางชีวเคมี เนื่องจากเป็ น
ซุม้ ไก่ชนทีม่ กี ารนาไก่จากภายนอกเข้ามาชนไก่ภายใน
ซุม้ อาจจะเป็ นสาเหตุทาให้ไก่เกิดความเครียด ส่งผล
ให้เ ชื้อ สามารถเข้า มาในร่ า งกายไก่ ไ ด้ ในการเก็บ
ตัวอย่างครัง้ ที่ 3 ทีอ่ าเภอพนัสนิคม พบว่า ให้ผลบวก
ต่อเชื้อ Pasteurella multocida จากการทดสอบทาง
ชีวเคมีทงั ้ หมด 9 ตัว อย่า ง เนื่ องจากสถานที่นัน้ เป็ น
57
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ศูนย์รวมการคัดเลือกไก่ชนเพื่อทาพ่อแม่พนั ธุ์ จึงอาจ
เป็ น แหล่ ง ที่ส ามารถกระจายโรคได้ ดี ผ่ า นคน และ
อุปกรณ์ ต่างๆ และการสารวจครัง้ ที่ 4 ที่อาเภอเกาะ
สีชงั พบว่า ให้ผลบวกต่อเชือ้ Pasteurella multocida
6 ตัวอย่าง จากการทดสอบทางชีวเคมี เนื่องจากชาวบ้าน

บนเกาะสีชงั มีการเลี้ย งไก่แ บบปล่ อยตามธรรมชาติ
และเลีย้ งในสุม่ ทีม่ พี น้ื ทีแ่ ออัดมาก เป็ ดและนกสามารถ
เข้าไปกินอาหารในสุ่มไก่ทไ่ี ม่ได้ ทาวัคซีนได้ รวมทัง้
การระบายอากาศ การสุขาภิบาลทีไ่ ม่ดี อาจเป็ นสาเหตุ
ให้มเี ชือ้ แบบไม่แสดงอาการได้ (จิโรจ, 2544)

Table 2 Pasteurella multocida found in Chonburi province
No.
1
2
3
4

Place
Sriracha
Muang Chonburi
Phanat Nikhom
Koh Sri-chang
Total

Sample
20
25
41
33
119

การทดสอบการฆ่า เชื้อของยาฆ่า เชื้อ tetra
acetylethylenediamine ต่อเชือ้ Pasteurella multocida
ที่แ ยกได้ พบว่ า เมื่อ ใช้ ใ นอัต ราส่ ว น 1:750 เชื้ อ
สามารถมีช ีวิ ต อยู่ ร อดได้ 73.93% และเมื่ อ ใช้ ใ น
อัตราส่วน 1:1,500 พบว่า มีเปอร์เซ็นต์การรอดอยู่ท่ี

Positive
0
8
9
6
23

% Positive
0
32.00
21.95
18.18
19.33

96.92% ดังนัน้ ทีค่ วามเข้มข้น 1:1,500 สามารถฆ่าเชือ้
ได้น้อยกว่าทีค่ วามเข้มข้น 1:750 และมีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบ
กับกลุ่มควบคุม (Figure 1)

Tetra acetyl ethylene diamine
120

% Survival

100

100a,b

96.92b
84.63

73.93a

80
60
40
20
0
Control

1/750

1/1250

1/1500

Dilution
Figure 1 Disinfectant comparison using tetra acetyl ethylene diamine and control
a,

Represent the significant difference between control and dilution 1:750
Represent the significant difference between control and dilution 1:1,500
% survival dilution 1:750 = 73.93
% survival dilution 1:1,200 = 84.63
% survival dilution 1:1,500 = 96.92
b,
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การทดสอบระยะเวลาสัมผัสยาฆ่าเชื้อ tetra
acetylethylenediamine ในอัตราส่วน 1:750 พบว่า
เมื่อให้เวลาทีเ่ ชื้อสัมผัสกับยา 5 นาที สามารถฆ่าเชื้อ
จนเหลือ 67.80% ที่ 15 และ 30 นาที สามารถฆ่าเชือ้
จนเหลือ 67.12 และ 42.62% ตามลาดับ และมีความ

แตกต่ า งอย่ า งมีนั ย สาคัญ ทางสถิติ (p<0.05) เมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม (Figure 2) ซึง่ มีรายงาน
ว่ า tetraacetylethylenediamine สามารถฆ่ า เชื้อ
Pseudomonas aeruginosa ได้ภายใน 8 นาที เมื่อผสม
กับยาฆ่าเชือ้ กลุ่มฟีนอล (Smith, 1970)

Tetra acetyl ethylene diamine
120
100a,b,c

% Survival

100
80

67.80a

67.12b

60
42.62c
40
20
0
Control

5

15

30

Contacting Time (min)
Figure 2 Disinfectant comparison using tetra acetyl ethylene diamine in contacting time with
control
a,

Represent the significant difference between control and contracting time 5 minute
Represent the significant difference between control groups and contracting time 15 minute
c,
Represent the significant difference between control groups and contracting time 30 minute
% survival contracting time 5 minute = 67.80
% survival contracting time 15 minute = 67.12
% survival contracting time 30 minute = 42.62
b,
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การทดสอบการฆ่าเชื้อของยาฆ่าเชื้อ กลูตารอลดีไฮด์ พบว่า เมื่อใช้ในอัตราส่วน 1:170, 1:500,
และ 1:1,000 สามารถฆ่าเชือ้ เหลือ 94.20, 97.66 และ

97.70% ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม
ไม่มคี วามแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (Figure 3)

Glutaraldehyde
120

% Survival

100

100

96.85

96.76

96.49

Control

5

15

30

80
60
40
20
0

Contacting time (min)
Figure 3 Disinfectant comparison using glutaraldehyde and control
% survival dilution 1:170 = 94.20
% survival dilution 1:500 = 97.66
% survival dilution 1:1,000 = 97.70

การทดสอบยาฆ่ า เชื้อ กลู ต ารอลดี ไ ฮด์ ใ น
อัตราส่วน 1:170 โดยให้เวลาที่เชื้อสัมผัสกับยา ที่ 5,
15 และ 30 นาที เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมไม่ม ี
ความแตกต่างอย่า งมีนัย สาคัญ ทางสถิติ (Figure 4)
สอดคล้องกับการทดลองของ Fraise (1999) พบว่า
การใช้ก ลูต ารอลดีไฮด์ จ ะสามารถฆ่า เชื้อแบคทีเ รีย
ได้ห มดต้อ งใช้เ วลาถึง 3-10 ชัว่ โมง และหากเป็ น
แบคทีเรียแกรมลบรูปแท่งจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 60
นาที จึงจะสามารถฆ่า ได้ (Fraise, 1999) ถึงแม้ว่า
กลูตารอลดีไฮด์เป็ นสารในกลุ่มอัลดีไฮด์ซ่งึ เป็ นยาฆ่า
เชือ้ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพดี (Alphin et al., 2010) ออกฤทธิ ์
ทีผ่ นังเซลล์ทาลายแบคทีเรียได้ทงั ้ แกรมลบและแกรม
บวก (Denyer and Stewart, 1998) การใช้กลูตารอล

60

ดีไฮด์จะมีเปอร์เซ็นต์การอยูร่ อดชีวติ ของเชือ้ Pasteurella
multocida จะทาให้เชื้อมีชวี ติ รอดอยู่ระหว่าง 60-90%
(Langsrud et al., 2003) การใช้กลูตารอลดีไฮด์จะมี
ประสิท ธิ ภ าพในการฆ่ า เชื้อ เพิ่ม ขึ้น เมื่อ ใช้ร่ ว มกับ
Quaternary ammonium compound (Soliman et al.,
2009) แต่การทดลองของ Sander et al. (2002) พบว่า
ยาฆ่าเชือ้ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพต่อ Pasteurella multocida
มากทีส่ ุด คือ Hydrogen peroxide เคยมีรายงานการ
ดื้อต่อยาฆ่าเชื้อกลูตารอลดีไฮด์ของเชือ้ Pseudomonas
aeruginosa (Kampf et al., 2013) แต่ยงั ไม่มหี ลักฐาน
ยืนยันว่าเชื้อ Pasteurella multocida มีการดื้อต่อยา
ฆ่าเชือ้ ตัวใด จึงควรศึกษาต่อไป
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Glutaraldehyde
120

% Survival

100

100

94.20

97.66

97.70

1/170

1/500

1/1000

80
60
40
20
0
Control

Dilution
Figure 4 Disinfectant comparison using glutaraldehyde in contacting time with control

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

กิ ตติ กรรมประกาศ

1. การสารวจความชุกของเชื้อ Pasteurella
multocida ในไก่ของ 4 อาเภอในจังหวัดชลบุร ี พบว่า มี
ความชุกอยู่ท่ี 19.33% เกษตรกรจึงควรกาจัดไก่ทเ่ี ป็ น
พาหะนาเชือ้ นี้ออกจากฝูง และทาความสะอาดบริเวณ
ที่เ ลี้ย งด้ว ยยาฆ่ า เชื้อ ที่เ หมาะสม เช่ น tetraacetyl
ethylenediamine และ glutaraldehyde
2. การทดสอบความไวของเชื้อ Pasteurella
multocida ทีแ่ ยกได้ต่อยาฆ่าเชือ้ 2 ชนิด พบว่า tetra
acetylethylenediamine จะต้องใช้ในอัตราส่วน 1:750
และปล่อยให้เ ชื้อแบคทีเ รีย สัม ผัส กับ ยามากกว่า 30
นาที จึงจะสามารถฆ่าเชื้อได้ 50% ขึ้น ไป ในขณะที่
glutaraldehyde ในระดับเจือจาง 1:170 ไม่สามารถ
ฆ่าเชื้อได้ จึงมีความเป็ น ไปได้ว่าแบคทีเรียที่แยกได้
อาจต้า นทานยาชนิด นี้ได้ เกษตรกรจึงควรพิจารณา
ชนิด ระดับความเจือจาง และระยะเวลาของยาฆ่าเชือ้
ทีเ่ ลือกใช้ให้เหมาะสม

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกทีใ่ ห้ทุนสนับสนุ น การวิจยั สถาบันสุขภาพ
สัตว์ทใ่ี ห้ความอนุ เคราะห์เชื้อมาตรฐานในการทาวิจยั
สพ.ญ.ธารินี ทับ ทิม ที่ช่ว ยเก็บตัว อย่า ง และสพ.ญ.
ดร.ดลฤทัย ศรีทะ ทีช่ ว่ ยตรวจต้นฉบับในครัง้ นี้
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ผลของปุ๋ยไนโตรเจนต่อองค์ประกอบทางเคมีและการย่อยสลายได้ในกระเพาะรูเมน
ของหญ้ากิ นนี สีม่วง
The Effects of Nitrogen Fertilizer on Chemical Composition
and Ruminal Degradability of Purple Guinea Grass (Panicum maximum TD 58)
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Abstract
The effects of levels of nitrogen (N) fertilizer on chemical composition and dry matter
degradability (DMD) of purple guinea grass (Panicum maximum TD 58) grown in Hub-kapong soil series
were studied. The experimental plan was a randomized complete block design with four replications.
Treatments were five different application levels of nitrogen fertilizer (0, 8, 16, 32, 64 kg N/rai). Fifty
percentage of total fertilizers were applied at planting date; other 50% were applied after every cutting.
The grass was cut and sampled at 60 days after planting (1st cut) and every 30-day intervals after that (4
cuts). The results showed that crude protein contents (%) of grass increased very highly significantly from
increased levels of nitrogen fertilizers. The grass received 64 kg N/rai had highest crude protein content
(9.74%). However, there were no significant effects of nitrogen fertilizer on neutral detergent fiber (NDF)
and acid detergent fiber (ADF) contents of the grass. Similarly, the regrowth grass received increasing
levels of nitrogen fertilizer had increased crude protein contents, but no effects of fertilizer levels on NDF
and ADF of the grass were observed. Different levels of nitrogen fertilizers had no effects on dry matter
degradability of the grass, ranging from 55.71-60.22% and 63.90-68.88% for the 1st cut and the regrowth
grass, respectively.
Keywords: purple guinea grass, nitrogen fertilizer, chemicals composition, degradability
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บทคัดย่อ

คานา

การศึ ก ษาผลของปุ๋ ยไนโตรเจน (N) ต่ อ
องค์ป ระกอบทางเคมีแ ละการย่อยสลายได้ ข องวัตถุ
แห้งในกระเพาะรูเมนของหญ้ากินนีสมี ่วง (Panicum
maximum TD 58) ทีป่ ลูกในชุดดินหุบกะพง โดยวางแผน
การทดลองแบบสุม่ ตลอดภายในบล็อก (RCBD) มี 4 ซ้า
สิง่ ทดลอง คือ การใส่ป๋ ุยไนโตรเจนทีแ่ ตกต่างกัน 5 ระดับ
ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ไม่ได้ใส่ป๋ ุย กลุ่มที่ 2 ใส่ป๋ ุย 8 กก.N/ไร่
กลุ่มที่ 3 ใส่ป๋ ยุ 16 กก.N/ไร่ กลุ่มที่ 4 ใส่ป๋ ุย 32 กก.N/ไร่
และกลุ่มที่ 5 ใส่ป๋ ุย 64 กก.N/ไร่ โดยใส่ป๋ ุ ยครึ่งหนึ่ ง
ครัง้ แรกพร้อมปลูก ส่วนปุ๋ยที่เ หลือจะแบ่ งใส่ทุกครัง้
หลังการตัดหญ้า โดยเริม่ ตัดหญ้าครัง้ แรกเมื่ออายุได้
60 วัน หลังปลูก และหลังจากนัน้ จะตัด ทุก ๆ 30 วัน
จานวน 4 ครัง้ ผลการทดลอง พบว่า การตัดหญ้ากินนี
สีมว่ งหลังปลูก 60 วัน และการใส่ป๋ ุยไนโตรเจนในอัตรา
ที่สูง ขึ้น มีผลทาให้โ ปรตีน ในหญ้า กิน นี ส ีม่ว งเพิ่ม ขึ้น
โดยการใส่ป๋ ุยในอัตรา 64 กก.N/ไร่ ให้ค่าโปรตีนสูงสุด
เท่ากับ 9.74% อย่างไรก็ตามระดับการใส่ป๋ ุยไนโตรเจน
ทีแ่ ตกต่างกันไม่ทาให้หญ้ามีเปอร์เซ็นต์วตั ถุแห้งผนัง
เซลล์ (NDF) และลิกโนเซลลูโลส (ADF) แตกต่างกัน
ทางสถิติ เช่น เดีย วกัน กับ หญ้า กิน นี ส ีม่ว งที่ตัด ทุก ๆ
30 วัน หลังจากการตัดครัง้ แรกนัน้ พบว่า การใส่ป๋ ุยใน
อัต ราที่เ พิ่ม ขึ้น มีผ ลท าให้เ ปอร์เ ซ็น ต์ โ ปรตีน เพิ่ม ขึ้น
(p<0.05) แต่ไม่มผี ลต่อค่า NDF และ ADF นอกจากนี้
ยังพบว่า การใส่ป๋ ุยไนโตรเจนในอัตราต่างๆ ไม่ทาให้
การย่อยสลายได้ข องวัตถุแห้ง ในกระเพาะรูเมนของ
หญ้ากินนีสมี ่วงแตกต่างกัน โดยมีค่าอยู่ในช่วง 55.7160.22% และ 63.90-68.88% สาหรับหญ้ากินนีสมี ่วงที่
ตัดหลังปลูก 60 วัน และทีต่ ดั ทุกๆ 30 วัน ตามลาดับ

ป จั จุ บ ัน เกษตรกรเริ่ม สนใจหัน มาเลี้ย งสัต ว์
เคี้ย วเอื้อ ง โดยเฉพาะโคเนื้ อ และโคนมเพิม่ มากขึ้น
เนื่องจากให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจทีส่ งู (ชฎารัตน์,
2552) แต่เ กษตรกรผู้เ ลี้ย งสัตว์เ หล่า นี้ ม กั ประสบกับ
ปญั หาการขาดแคลนอาหารสัตว์อยู่เสมอ ดังนัน้ หาก
เกษตรกรหันมาทาทุ่งหญ้าแบบประณีต มีการจัดการ
ทุง่ หญ้าอย่างถูกต้อง ปญั หาการขาดแคลนอาหารสัตว์
อาจลดลงได้มาก (ประเสริฐ และวิโรจน์, 2535) หญ้ากินนี
สีม่วง (Panicum maximum TD 58) เป็ นหญ้าเขตร้อน
ทีส่ ามารถปรับตัวได้ดใี นสภาพแวดล้อมในประเทศไทย
กรมปศุสตั ว์ได้มกี ารส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไว้ใช้เป็ น
อาหารสัตว์เคีย้ วเอือ้ ง (กองอาหารสัตว์, 2545) จากข้อมูล
ของกองอาหารสัตว์ (2545) พบว่า หญ้ากินนี่สมี ่วงให้
ผลผลิตน้าหนักแห้ง 2,500-3,500 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี
มีโปรตีนเฉลี่ย 8.2% เพราะปุ๋ ยไนโตรเจนมีบ ทบาท
ในการเสริมสร้างส่วนทีเ่ จริญเติบโตและองค์ประกอบ
ทางเคมีข องหญ้า โดยปรกติก ารเพิ่ม ปุ๋ ยไนโตรเจน
ให้แก่หญ้าจะทาให้หญ้ามีผลผลิต และโปรตีน เพิม่ ขึ้น
แต่ป๋ ยไนโตรเจนมี
ุ
ราคาสูงทาให้การใส่ป๋ ุยเป็ นการเพิม่
ต้น ทุน การผลิต การใส่ป๋ ุ ยไนโตรเจนในระดับ ที่น้ อย
กว่ า ความต้ อ งการ จะท าให้ ห ญ้ า มี ผ ลผลิ ต และมี
คุ ณ ภาพต่ า อย่ า งไรก็ต ามหากใส่ ป๋ ุ ยไนโตรเจนใน
ปริม าณที่ม ากเกิน ไปก็เ กิด การสูญเสีย ไปโดยเปล่ า
ประโยชน์ ดังนัน้ เพื่อให้ได้ผลผลิต และคุณภาพของ
หญ้ า กิ น นี ส ี ม่ ว งที่ ดี จึ ง ต้ อ งมี ก ารจั ด การปุ๋ ยอย่ า ง
เหมาะสม ดังนัน้ การวิจยั ระดับ ของปุ๋ยไนโตรเจนต่ อ
องค์ประกอบทางเคมีและการย่อยสลายของหญ้ากินนี
สีม่วงในกระเพาะรูเมน จะทาให้ทราบถึงระดับของปุ๋ย
ไนโตรเจนทีเ่ หมาะสมในการผลิตหญ้ากินนีสมี ่วง เพื่อ
สนับสนุนการผลิตสัตว์ทย่ี งยื
ั ่ นต่อไป

คาสาคัญ: หญ้ากินนีสมี ว่ ง ปุ๋ยไนโตรเจน
องค์ประกอบทางเคมี การย่อยสลายได้
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อุปกรณ์ และวิ ธีการ
สถานที่ ชุดดิ น และช่วงเวลาดาเนิ นการทดลอง
ด าเนิ น การทดลอง ณ ศูน ย์วิจ ัย และพัฒ นา
อาหารสัต ว์ เ พชรบุ ร ี อ าเภอชะอ า จัง หวัด เพชรบุ ร ี
ในชุด ดิน หุบ กะพง (coarse-loamy, mixed, active,
isohyperthermic typic haplustalfs) ระหว่า งเดือน
ตุลาคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 2554 โดยสมบัตขิ อง
ดิน ก่อนการทดลอง คือ เนื้ อดิน เป็ น ดิน ทราย ความ
เข้มข้นของโพแทสเซียมทีแ่ ลกเปลีย่ นได้ แอมโมเนียม
และไนเทรตที่เป็ นประโยชน์ มีค่าเท่า กับ 123, 0.06
และ 0.04 มก./กก. ตามลาดับ และมีไนโตรเจนทัง้ หมด
(total nitrogen) จากการวิเคราะห์โดยใช้วธิ ขี อง Bremner
and Mulvaney (1982) เท่ากับ 0.04% ซึง่ จัดว่าเป็ นดิน
ที่มคี วามอุดมสมบูรณ์ ค่อนข้างต่า (กรมพัฒนาที่ด ิน ,
2543)
แผนการทดลองและกลุ่มทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุ่ ม ตลอดภายใน
บล็อก (Randomized Complete Block Design) มี 4 ซ้า
กลุ่มทดลอง คือ การใส่ป๋ ุยยูเรียในระดับต่างๆ ได้แก่ 0
(กลุ่มควบคุม), 8, 16, 32 และ 64 กก.N/ไร่
การจัดการแปลงทดลอง
เตรียมดินด้วยการไถพรวน ปรับสภาพแปลง
ให้มคี วามสม่าเสมอ จากนัน้ ทาแปลงทดลองขนาด 3×4
ตร.ม. ยกขอบแปลงสูง 30 ซม. และกาหนดให้แปลง
ทดลองแต่ละด้านห่างจากกันอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อ
ป้องกันการปนเปื้ อนของกลุ่ มทดลอง ปลูกหญ้าตาม
คาแนะนาของกองอาหารสัตว์ (2545) โดยใช้ต้นกล้า
อายุ 30 วัน ระยะปลูก 50×50 ซม. ใส่ป๋ ุยรองพื้นโดย
การหว่านให้ทวแปลง
ั่
ประกอบด้วย ปุ๋ยฟอสฟอรัสในรูป
ทริปเปิ ลซุปเปอร์ฟอสเฟต (0-46-0) อัตรา 20 กก.P2O5/ไร่
ปุ๋ ยโพแทสเซี ย ม ในรู ป ของโพแทสเซี ย มคลอไรด์
(0-0-60) อัต รา 20 กก.K 2 O/ไร่ สาหรับ การใส่ ป๋ ุ ย
66
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ไนโตรเจนนัน้ ใส่ในรูปปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) โดยแบ่งใส่
ครึง่ หนึ่งพร้อมกับปุ๋ยรองพื้นครัง้ แรก และอีกครึง่ หนึ่ง
แบ่งออกเป็ น 4 ส่วนๆ ละเท่าๆ กัน และใส่ทุกครัง้ หลัง
การตัดหญ้า โดยการหว่านให้ทวแปลง
ั่
ทาการตัดหญ้า
ครัง้ แรกหลังปลูก 60 วัน หลังจากนั น้ ตัด หญ้า ทุก ๆ
30 วัน จานวน 4 ครัง้
การเก็บ ตัว อย่ า ง การเตรี ย มตัว อย่ า ง และการ
วิ เคราะห์ทางเคมี
วัดผลผลิตและสุ่มตัวอย่างหญ้าหลังจากปลูก
ได้ 60 วัน และหลังจากนัน้ ทุกๆ 30 วัน จานวน 4 ครัง้
โดยตัดทีค่ วามสูง 5 ซม. จากพืน้ ดิน นามาอบทีอ่ ุณหภูม ิ
60๐ซ. นาน 72 ชัวโมง
่
จากนัน้ นามาบดผ่านตะแกรง
ทีม่ รี ขู นาด 1 มม. วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่
วัตถุแห้ง โปรตีนหยาบ เถ้า โดยวิธี AOAC (1998) และ
เซลลูโลส ลิกโนเซลลูโลส และลิกนิน โดยวิธี Van Soest
et al. (1991)
การศึกษาการย่อยสลายในกระเพาะรูเมน (ruminal
degradability)
นาตัว อย่า งหญ้า ส าหรับ ใช้ใ นการศึกษาการ
ย่อ ยสลายได้ (ruminal degradability) มาบดผ่า น
ตะแกรงทีม่ รี ขู นาด 2 มม. จากนัน้ นามาชังใส่
่ ถุงไนล่อน
ทีม่ ขี นาด 75×100 มม. และมีรขู นาด 58 ไมครอน ถุงละ
ประมาณ 2 กรัม มัดปากถุงให้แน่ นด้วยเชือกไนล่อน
และนาไปหย่อนในกระเพาะหมักของโคบราห์มนั เจาะ
กระเพาะ (rumen fistulated cattle) เพศผู้ อายุ 15 เดือน
จานวน 4 ตัว โดยกาหนดให้โคแต่ละตัวได้รบั ตัวอย่าง
ทุกกลุ่มทดลองๆ ละ 2 ถุง ทิง้ ไว้นาน 48 ชัวโมง
่
จึงนา
๐
ออกมาล้างและอบทีอ่ ุณหภูม ิ 60 ซ. นาน 72 ชั ่วโมง
จากนัน้ คานวณเปอร์เซ็นต์การย่อยสลายได้ของหญ้า
ที่ 48 ชัวโมง
่ คือ ruminal degradability (%) = [(น้ าหนัก
แห้งหญ้าก่อนหย่อน-น้ า หนักแห้งหญ้า หลังหย่อน) /
น้ า หนัก แห้ง หญ้า ก่อ นหย่อ น] × 100 (Ørskov and
McDonald, 1979)
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การวิ เคราะห์ทางสถิ ติ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance)
ของตัวแปรต่างๆ ตามแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด
ภายในบล็ อ ก เปรีย บเทีย บความแตกต่ า งระหว่ า ง
ค่าเฉลีย่ โดยใช้ Duncan’s New Multiple Range Test
(DMRT)

ผลการวิ จยั และวิ จารณ์
ผลผลิ ตน้าหนักแห้ง และองค์ประกอบทางเคมีของ
หญ้ากิ นนี สีม่วง
จากการศึกษาถึงระดับของปุ๋ยไนโตรเจนที่ม ี
ผลต่อผลผลิตน้ าหนักแห้ง และองค์ประกอบทางเคมี
ของหญ้ากินนีสมี ่วง (Table 1) พบว่า การตัดครัง้ แรก
(60 วัน หลังจากการปลูก ) การใส่ป๋ ุ ยอัต รา 64 กก.
N/ไร่ หญ้าให้ผลผลิตวัตถุแห้งสูงทีส่ ุด แต่ไม่แตกต่าง
(p>0.05) กับการได้รบั ปุ๋ยอัตรา 32 กก.N/ไร่ อย่างไร
ก็ตามทีอ่ ตั ราการใส่ป๋ ุย 64 กก.N/ไร่ หญ้ามีผลผลิตสูง
กว่า (p<0.001) กลุ่มควบคุม และกลุ่มทีไ่ ด้รบั ปุ๋ยระดับ
8 และ 16 กก.N/ไร่ นอกจากนี้ การตัด หญ้า หลังจาก
การตัดครัง้ แรก (regrowth) ทุกๆ 30 วัน และผลผลิต
วัต ถุแ ห้งรวม (total dry matter production) ให้ผล
การศึกษาในทานองเดียวกัน คือ หญ้ากลุ่มทีไ่ ด้รบั ปุ๋ยที่
ระดับ 64 กก.N/ไร่ ให้ผลผลิตวัตถุแห้งสูงกว่า (p>0.001)
หญ้ า กลุ่ ม ที่ ไ ด้ ร ับ ปุ๋ ยระดั บ ต่ า กว่ า และกลุ่ ม ควบคุ ม
ยงยุทธ และคณะ (2551) รายงานว่า การใส่ป๋ ุยไนโตรเจน
อัตราสูงขึน้ ส่งผลให้ การแตกแขนงของพืชเพิม่ ขึน้ และ
จะทาให้น้าหนักแห้งของส่วนเหนือดินเพิม่ ขึน้ ด้วย

นอกจากนี้มรี ายงานว่า หญ้ากินนีสมี ่วงทีป่ ลูก
ในชุดดินหุบกะพงให้ผลผลิตวัตถุแห้งเพิม่ ขึน้ เมื่อใส่ป๋ ุย
ไนโตรเจนในอัตราทีส่ งู ขึน้ (ชิต และคณะ, 2539; สมศักดิ ์
และคณะ, 2546; อุไรวรรณ และคณะ, 2555) สอดคล้อง
กับอีกหลายๆ การทดลองทีพ่ บว่า หญ้าอาหารสัตว์จะ
มีผลผลิต วัตถุ แห้งเพิ่มขึ้นเมื่อมีการใส่ป๋ ุ ยไนโตรเจน
เพิม่ ขึน้ (ศศิธร และคณะ, 2541 และ Faria et al., 1997)
ระดับการใส่ป๋ ยุ 64 กก.N/ไร่ มีผลทาให้หญ้ากินนีสมี ว่ ง
ทีอ่ ายุ 60 วัน หลังจากการปลูก และจากการตัดทุกๆ
30 วัน มีเ ปอร์เ ซ็น ต์โ ปรตีน หยาบสูง กว่ า (p<0.05)
หญ้ากลุ่มทีไ่ ด้รบั ปุ๋ยระดับต่ากว่าและกลุ่มควบคุม การ
เพิม่ ระดับปุ๋ยไนโตรเจนเป็ นการเพิม่ ธาตุไนโตรเจนแก่
พืช ไนโตรเจนทีพ่ ชื ได้รบั เพิม่ มากขึน้ นัน้ จะถูกนาไปใช้
สังเคราะห์โปรตีนทาให้พชื มีโปรตีนรวมสูงขึน้ (มุกดา,
2544) สอดคล้อ งกับ การศึก ษาหลายการทดลองที่
พบว่า การใส่ป๋ ุยไนโตรเจนจะทาให้โปรตีนของหญ้า
เพิม่ ขึ้น (ศศิธร และคณะ, 2541; เพ็ญศรี และคณะ,
2549; พิสุทธิ ์ และคณะ, 2543 และ Rethman and
Steenekkamp, 1997) ระดับ ปุ๋ ยไนโตรเจนไม่ม ีผ ล
(p>0.05) ต่อเปอร์เซ็นต์ NDF และ ADF สอดคล้องกับ
การศึกษาอื่น ๆ ที่พ บว่ า การใส่ป๋ ุ ยไนโตรเจนอัต รา
ต่างๆ ไม่มผี ลต่อเปอร์เซ็นต์ NDF และ ADF ของหญ้า
(กานดา และคณะ, 2549 และพิสุทธิ ์ และคณะ, 2543)
นอกจากนี้ ฉายแสง และคณะ (2547) พบว่า อัตราการ
ใส่ป๋ ุ ยไนโตรเจนที่แ ตกต่ า งกัน ไม่ทาให้หญ้า เนเปี ย ร์
แคระมีเปอร์เซ็นต์ NDF และ ADF แตกต่างกัน และ
มีค่าอยู่ในช่วงแคบๆ ระหว่าง 50.0-51.7% และ 29.930.9% ตามลาดับ
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Table 1 Dry matter production and chemical composition of guinea grass received different levels
of nitrogen fertilizer
Nitrogen levels
(kg/rai)
1st cut (60 days after planting)
0
8
16
32
64
SEM
Significance
Regrowth (30-day interval)1
0
8
16
32
64
SEM
Significance
Total biomass production
0
8
16
32
64
SEM
Significance
1

Biomass
(kgDM/rai)

DM
(%)

CP
(%DM)

NDF
(%DM)

ADF
(%DM)

626d
765c
792bc
926ab
989a
43.52
***

26.82
28.29
26.37
23.34
22.60
1.35
ns

6.22b
6.24b
6.09b
6.36b
7.05a
0.20
*

72.81
72.67
71.44
70.31
68.60
2.53
ns

47.84
46.79
46.69
44.74
45.54
0.75
ns

162c
190bc
232b
220b
294a
13.15
***

26.52ab
28.52ad
26.95ab
24.52bd
26.87ab
0.77
*

5.46c
5.54c
7.23b
7.60b
9.74a
0.53
***

82.82
83.72
82.66
85.14
83.37
1.42
ns

50.67
50.20
50.90
50.03
50.05
0.67
ns

1,273d
1,525c
1,721b
1,807b
2,164a
41.97
***

averaged values over 4 cuts, DM; dry matter, CP; crude protein, NDF; neutral detergent fiber, ADF; acid detergent fiber,
SEM; standard error of the mean, N = 4, ***; p<0.001, *; p<0.05, ns; non-significance
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การย่อยสลายในกระเพาะรูเมนของหญ้ากิ นนี สีม่วง
จากการศึกษาการย่อยสลายในกระเพาะรูเมน
ของวัต ถุแ ห้งของหญ้า กิน นีส มี ่ว ง (Table 2) พบว่า
ระดับการใส่ป๋ ุยไม่มผี ลต่อเปอร์เซ็นต์การย่อยสลายของ
วัตถุแห้งของหญ้า กินนี ส ีม่วงทัง้ ที่อายุการตัดครัง้ แรก
60 วัน และการตัดทุกๆ 30 วัน (p>0.05) โดยมีค่าการ
ย่อยได้อยูร่ ะหว่าง 55.71-60.22% และ 63.90-68.88%
ตามลาดับ ซึ่งค่าดังกล่าวใกล้เคียงกับค่าการย่อยสลาย
ของหญ้ากินนี 1.429 ซึง่ มีค่าอยู่ในช่วง 55.80-64.00%

(Ngo and Wiktorsson, 2003) และค่าการย่อยสลาย
ของหญ้ า กิน นี ส ีม่ ว งที่ผ ลิต ด้ ว ยระบบอิน ทรีย์ ซึ่ง มี
ค่าเท่ากับ 70.63% (สุรเดช และคณะ, 2557) การทีค่ ่า
การย่อยสลายในกระเพาะรูเมนของวัตถุแห้ง ในหญ้า
กินนีสมี ่วงไม่แตกต่างกันทางสถิติ อาจจะเกิดจากการ
ที่หญ้า ที่ได้รบั ปุ๋ ยไนโตรเจนทุกระดับ มีองค์ป ระกอบ
ทางเคมีทไ่ี ม่แตกต่างกันมากนัก (Table 1) จึงไม่ผลต่อ
การย่อยสลายของวัตถุแห้งของหญ้า

Table 2 Ruminal degradability of dry matter (%) of guinea grass received different levels of nitrogen fertilizer
Nitrogen levels (kg/rai)
0
8
16
32
64

1st cut (60 days after planting)
59.84
60.22
55.71
58.15
59.42

Regrowth (30-day interval)1
63.90
66.29
65.92
67.46
68.88

SEM

3.57

4.17

Significance

ns

ns

1

averaged values over 4 cuts, SEM; standard error of the mean, N = 4, ns; non-significance (p>0.05)

สรุปผลการทดลอง

กิ ตติ กรรมประกาศ

จากผลการทดลองสรุปได้ว่า หญ้ากินนีสมี ่วง
ทีป่ ลูกในชุดดินหุบกะพงควรใส่ป๋ ุยไนโตรเจนอัตรา 64
กก.N/ไร่ โดยการแบ่งปุ๋ยใส่ครึง่ หนึ่งครัง้ แรกพร้อมปลูก
(ใส่ยเู รียอัตรา 69 กก./ไร่) ส่วนปุ๋ยทีเ่ หลือจะแบ่งใส่ทุก
ครัง้ หลังการตัด โดยตัด หญ้า ครัง้ แรกเมื่ออายุได้ 60
วันหลังปลูก (ใส่ยูเรียอัตรา 14 กก./ไร่) และหลังจาก
นัน้ ตัดหญ้าทุกๆ 30 วัน จานวน 4 ครัง้ (ใส่ยเู รียอัตรา
14 กก./ไร่/ครัง้ ) จะทาให้หญ้ากินนีสมี ่วงมีผลผลิตวัตถุ
แห้ง และผลผลิตโปรตีนสู งสุ ดแต่ ป๋ ุ ยไนโตรเจนอัตรา
ดังกล่ าวไม่ ม ีผ ลกับ เปอร์ เ ซ็ น ต์ เ ยื่อ ใย และการย่ อ ย
สลายได้ในกระเพาะรูเมน

ข อ ข อ บ คุ ณ ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
มหาวิทยาลัยศิล ปากร ที่ได้สนับสนุ นงบประมาณใน
การท าวิ จ ัย ในครัง้ นี้ และขอขอบคุ ณ คุ ณ วรรณา
อ่างทอง นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ ศูนย์วจิ ยั
และพัฒนาอาหารสัตว์ขอนแก่น สาหรับการวิเคราะห์
ค่าการย่อยสลายได้ของวัตถุแห้งในกระเพาะรูเมนของ
หญ้ากินนีสมี ว่ ง
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สภาวะที่เหมาะสมของหอบาบัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์แบบเปี ยก
สาหรับกระบวนการรมผลลาไยสด
Optimum Conditions of Sulfur Dioxide Wet Scrubber for Fumigation
of Fresh Longan
สมเกียรติ จตุรงค์ลา้ เลิ ศ* จักรพงษ์ พิ มพ์พิมล จาตุพงศ์ วาฤทธิ์ และชนวัฒน์ นิ ทศั น์ วิจิตร
Somkiat Jaturonglumlert*, Jakapong Phimpimol, Jatuphong Varith and Chanawat Nithatwichit
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
Faculty of Engineering and Agro-Industry, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
*Corresponding author: yaidragon@mju.ac.th

Abstract
The objective of this research was to determine optimization process of sulfur dioxide (SO2) wet
scrubber for fumigation of fresh longan on the basis of industrial scale. The capacity of SO2 wet scrubber
was designed based on volume of SO2 fumigation room. The efficiency study of the designed wet
scrubber was divided into two parts. The first part was to study factors affected the scrubbing efficiency,
e.g., SO2 intake flow rate and SO2 absorbing solution flow rate. The second part was to study optimized
scrubbing process with type of SO2 absorbing solution and the level of SO2 concentration. The study
shows that the optimized gas flow rate was 165 cubic foot per minute (cfm) against the slurry flow rate
was 70 liter per minute (lpm). The ratio between slurry flow rate and gas flow rate of 11.3, yielded the
best result of scrubbing efficiency at 63.11% and lowering the final SO2 concentration below the
environmental standard of 60 ppm within 40 minutes. The double alkali solution (calcium hydroxide and
sodium hydroxide) was found as appropriate process by lowering clogged inside the wet scrubber. The
standard wet scrubber gave percentage of the average efficiency at the level of SO2 concentration 5,000,
10,000 and 15,000 ppm as 65.01, 76.58 and 59.60%, respectively. The results of this research can be
used for optimization of typical SO2 wet scrubber with high efficiency.
Keywords: wet scrubber, sulfur dioxide, fumigation, fresh longan
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิ จ ั ย ครั ง้ นี้ ม ี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
ต้ อ งการหาสภาวะที่ เ หมาะสมของหอบ าบัด ก๊ า ซ
ซัล เฟอร์ไ ดออกไซด์ ใ นกระบวนการรมผลล าไยสด
ในเชิงอุตสาหกรรม หอบาบัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ถูกออกแบบตามขนาดปริมาตรของห้องรมลาไยสด
ในการหาประสิท ธิ ภ าพของหอบ าบัด ถู ก ออกแบบ
การศึกษาอยู่ 2 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ตอนแรกศึกษาตัวแปร
ทีเ่ หมาะสมของหอบาบัด ประกอบด้วยอัตราการไหล
ของก๊ า ซทางเข้า หอบ าบัด และอัต ราการไหลของ
สารละลายดูดซับ ทีท่ าให้ได้ค่าประสิทธิภาพหอบาบัด
เฉลี่ยสูงทีส่ ุด ขัน้ ตอนทีส่ องศึกษาชนิดของสารละลาย
ที่ใ ช้ใ นการดู ด ซับ ก๊ า ซซัล เฟอร์ไดออกไซด์กบั ระดับ
ความเข้ม ข้น สุด ท้า ยหลังการรมที่เหมาะสม ผลที่ได้
จากการศึกษา พบว่า สาหรับหอบาบัดก๊าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ควรใช้อตั ราการไหลของก๊าซเท่ากับ 165
ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที และอัตราการไหลของสารละลาย
ดูดซับเท่ากับ 70 ลิตรต่อนาที ซึ่งมีค่า อัตราส่วนของ
อัตราการไหลของสารละลายดูดซับกับก๊าซเท่ากับ 11.3
และประสิท ธิภ าพหอบ าบัด แบบเฉลี่ย สูง สุ ด เท่ า กับ
63.11% โดยใช้เวลาในการบาบัดจนมีระดับความเข้มข้น
ของก๊ า ซซัล เฟอร์ไ ดออกไซด์ ท่ตี าแหน่ งทางออกได้
ต่ากว่าที่มาตรฐานกาหนด 60 ส่วนในล้านส่วน อยู่ท่ี
40 นาที ส่วนสารละลายทีใ่ ช้ในการดูดซับก๊าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ควรเป็ นระบบด่างคู่ระหว่างน้ าโซดาไฟกับ
น้ า ปู น ใส ซึ่ง สามารถช่ ว ยให้ ร ะบบหอบ าบัด มีก าร
ทางานที่ดีข้นึ โดยไม่เ กิด การอุด ตัน ภายใน โดยมีค่า
ประสิทธิภาพหอบาบัดแบบเฉลี่ยทีร่ ะดับ ความเข้มข้น
สุดท้ายหลังการรม 5,000, 10,000 และ 15,000 ส่วนใน
ล้านส่วน เท่ากับ 63.69, 51.87 และ 50.93% ตามลาดับ
จากผลศึกษาที่ได้ส ามารถน าไปใช้กาหนดสภาวะที่
เหมาะสมของหอบ าบัด ก๊ า ซซั ล เฟอร์ ไ ดออกไซด์
มาตรฐานแบบเปี ยกทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงได้

คาสาคัญ: หอบาบัดแบบเปี ยก ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
การรม ลาไยสด

คานา
ล าไยเป็ น ผลไม้ท่ีส าคัญ ทางเศรษฐกิจ ของ
ประเทศไทย สามารถส่ ง ออกและน ารายได้ เ ข้า สู่
ประเทศปี ละหลายหมื่ น ล้ า นบาท ซึ่ ง ส านั ก งาน
เศรษฐกิจการเกษตรรายงานว่า ในปี 2554, 2555 และ
2556 ทีผ่ ่านมา มีปริมาณการส่งออกผลลาไยจานวน
556,627, 596,418 และ 565,960 ตัน คิดเป็ นมูลค่า
15,023.9, 12,843.3 และ 13,172.7 ล้านบาท ตามลาดับ
โดยมีส าธารณรัฐ ประชาชนจีน เป็ น ตลาดส่ ง ออกที่
ส าคัญ (กรมการค้า ต่า งประเทศ, 2556) เทคโนโลยี
หลังการเก็บเกีย่ วทีจ่ าเป็ นและมีความสาคัญอย่างหนึ่ง
สาหรับผลลาไยสด คือ การรมด้วยซัลเฟอร์ไดออกไซด์
(SO2) ซึง่ สามารถยับยัง้ การเจริญเติบโตของเชือ้ จุลนิ ทรีย์
โดยช่วยยืดอายุการเก็บรักษา และป้องกันปญั หาการ
เกิดสีน้าตาลทีเ่ ปลือกผลได้ (Jiang et al., 2002) แต่
ในป จั จุ บ ัน การรมผลลาไยสดด้ว ย SO2 มัก มีป ญั หา
เกีย่ วกับการมี SO2 ตกค้างในผลลาไยสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้ ท าให้ผ ลล าไยจากประเทศไทยถู ก ห้า ม
น าเข้า จากประเทศคู่ ค้ า มากขึ้น เช่ น ประเทศจี น
ก าหนดให้ ล าไยต้ อ งผ่ า นการตรวจสอบสาร SO2
ตกค้างทีเ่ นื้อลาไยไม่เกิน 50 ส่วนในล้านส่วน (ppm)
และต้อ งมีใ บรับ รองการตรวจวิเ คราะห์แ นบทุ กครัง้
(จักรพงษ์ และคณะ, 2550) ปญั หาการตกค้างของ SO2
ทีส่ งู กว่าเกณฑ์นนั ้ อาจเนื่องมาจากผูป้ ระกอบการขาด
ความรูแ้ ละความเข้าใจทีถ่ ูกต้องในเทคโนโลยีดงั กล่าว
การน าเอาระบบการหมุ น เวีย นอากาศแบบบัง คับ
(forced-air) เข้ามาใช้ในกระบวนการรม SO2 กับผล
ลาไยสดสามารถช่วยลดระดับความเข้มข้นของ SO2
หลังสิน้ สุดการรม และลดปญั หาปริมาณ SO2 ตกค้าง
ในผลลาไยได้ (จักรพงษ์ และคณะ, 2553)

73

วารสารวิจยั และส่งเสริมวิชาการเกษตร 31(3): 72-84
จักรพงษ์ และคณะ (2554) ทาการศึกษาการ
รมผลลาไยสดด้วย SO2 จากถังอัดความดันโดยตรง
ด้วยระบบหมุนเวียนอากาศแบบบังคับแนวตัง้ พบว่า
ระบบหมุนเวียนอากาศแบบบังคับในแนวตัง้ สามารถ
ช่วยกาหนดให้การใช้ปริมาณระดับความเข้มข้นของ
SO2 หลัง การรมลดลงจากระบบหมุน เวีย นอากาศ
ภายในห้อง (circulating-air) ตามทีซ่ งิ ชิง (2535) แนะนา
คือ 12,000-15,000 ppm ซึง่ เป็ นระบบหมุนเวียนอากาศ
ตามปกติทผ่ี ปู้ ระกอบการใช้กนั อยู่ ให้ลดลงเหลือเพียง
4,000-5,000 ppm โดยส่งผลให้การบาบัด SO2 หลัง
กระบวนการรมทาได้รวดเร็วขึน้ ปจั จุบนั ผูป้ ระกอบการ
นิยมใช้ระบบหอบาบัด SO2 เป็ นแบบระบบเปี ยก (wet
scrubber) เนื่ อ งจากเป็ นระบบที่ ม ี ต้ น ทุ น ถู ก และ
ประสิทธิภาพดีพอสมควร อย่างไรก็ตามปจั จัยสาคัญที่
ส่งผลต่อการทางานของหอบาบัดแบบเปี ยกเพื่อให้ม ี
ประสิทธิภาพสูงประกอบด้วย ชนิดของสารละลายดูด
ซับ อัตราการไหลของสารละลายดูดซับ อัตราการไหล
ของก๊ า ซ และความสูงของชัน้ ตัว ดูด ซับ ในหอบ าบัด
ดังนัน้ ในการศึกษานี้ จะทาการศึกษาสภาวะทีเ่ หมาะสม
ของปจั จัยดังกล่าวกับหอบาบัด SO2 แบบเปี ยกสาหรับ
กระบวนการรมลาไยสดเพื่อหาความเหมาะสมสาหรับ
ใช้ในเชิงการค้า

อุปกรณ์และวิ ธีการ
ชุดระบบห้องรม SO2 กับผลลาไยสด
ในงานวิจยั นี้จะใช้หอ้ งรม SO2 กับผลลาไยสด
ทีอ่ อกแบบและสร้างไว้ตามจักรพงษ์ และคณะ (2554)
ซึง่ มีชดุ โครงสร้างระบบบังคับอากาศในแนวตัง้ ด้วยการ
หมุนเวียนอากาศภายใน ถูกออกแบบและสร้างขึน้ ให้ม ี
ขนาด 3x4.2x3 เมตร หรือเท่ากับ 37.80 ลูกบาศก์เมตร
สามารถรมผลลาไยสดได้ครัง้ ละประมาณ 4 ตัน
โครงสร้างของห้องทาด้วยเหล็กทาสีกนั สนิมมีลอ้
สาหรับเคลื่อนย้ายได้ ส่วนพื้นห้องเป็ นแผ่นสแตนเลส
ชนิ ด เรีย บ ผนั ง ห้ อ งเป็ น แผ่ น โลหะเคลื อ บสัง กะสี
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และมีฉนวนเป็ นโพลียรู เี ทน ประตูเป็ นแบบบานเดี่ยว
ภายในห้องมีรูระบายน้ าพร้อมระบบแสงสว่าง และมี
ระบบพัดลมดูดอากาศพร้อมตู้ควบคุมเพื่อให้เกิดการ
หมุนเวียนอากาศแบบบังคับ ในแนวตัง้ อยู่ภายในห้อง
ดังแสดงใน Figure 1 โดยในระบบหมุน เวียนอากาศ
แบบบังคับในแนวตัง้ ทีอ่ อกแบบไว้สามารถรมผลลาไย
สดได้ 3 ชุดๆ ละ 2 แท่นรอง (pallet) แต่ละแท่นรองจะ
บรรจุลาไยสดได้ 660 กิโลกรัม (60 ตะกร้า x 11 กิโลกรัม)
โดยใช้การจัดเรียงแบบแนวตัง้ ซึ่งมีแถวละ 6 ตะกร้า
จานวน 10 ชัน้ ในแต่ละชุดด้านบนมีพดั ลมดูดอากาศ
ขนาด 2 แรงม้า พร้อ มฝาชีค รอบ (hood) ติด ตัง้ อยู่
ด้านบนของห้องจานวน 1 ตัว ซึ่งสามารถปรับอัตรา
การไหลได้ เพื่อให้ส ามารถดูด อากาศและก๊ า ซ SO2
จากด้านล่างของห้องผ่านตะกร้าบรรจุผลลาไยไปยัง
ด้านบนของห้อง ระบบจ่ายก๊าซ SO2 โดยตรงจากถัง
อัดความดัน ขนาด 48 กิโลกรัม ด้วยท่อส่งเข้าห้องรม
ร่วมกับ การชังน
่ ้ าหนักผ่า นตาชัง่ และหอบ าบัด SO2
แบบเปี ยก
ชุดระบบหอบาบัด SO2 แบบเปี ยก
ในงานวิจ ัย นี้ ไ ด้ ท าการสร้า งหอบ าบัด ก๊ า ซ
SO2 ซึ่ง ได้ม าจากผลการออกแบบและค านวณทาง
วิศวกรรม (Brogren and Karlsson, 1997; Coulson et al.,
1991; Spellman and Whiting, 2005, สมเกียรติ และ
คณะ, 2556) ดังแสดงใน Figure 2 ซึง่ มีส่วนประกอบ
ย่อย คือ 1) ถังพลาสติก (PE) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
80 ซม. สูง 180 ซม. 2) ชัน้ บรรจุตวั กลาง (packing
media) ซึ่งมีล ักษณะคล้า ยตัว กรองในตู้ป ลา รูปทรง
กลม ขนาด 1 นิ้ว 3) พัดลมดูดอากาศ (blower) ขนาด
2 แรงม้า ซึ่งสามารถทางานได้ในช่ว งอัตราการไหล
ของอากาศ 200-350 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที (cfm) และ
ความดันสถิต 2-5 นิ้ วน้ า โดยสามารถปรับอัตราการ
ไหลได้ด้ว ยเครื่องปรับ รอบการหมุ น (invertor) เพื่อ
ควบคุมระดับการไหลของก๊าซตามที่ต้องการสาหรับ
การทดลอง 4) เครื่องสูบน้ า (pump) ขนาด 1 แรงม้า
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ซึง่ สามารถทางานได้ในช่วงอัตราการไหลของน้ าปูนใส
ที่ 50-70 ลิตรต่ อนาที (lpm) และความดันรวม 15-30
เมตรน้ า 5) หัวฉีดน้ าพลาสติก (spray nozzle) จานวน
4 หัว กระจายทัวหน้
่ าตัดบ่อซีเมนต์ 6) ถังส่วนล่างใช้
เกิดปฏิกริ ยิ า (reaction tank) เพื่อทาให้เกิดตะกอน
เป็ น ยิบ ซัม 7) ถัง ผสมซึ่ง เป็ น ส่ว นที่ใ ช้เ ตรีย มผสม
น้ าปูนใส (calcium hydroxide) ด้วยการปรับระดับน้ า

กับถังส่วนล่าง และใช้เร่งการเกิดออกซิเดชัน (forced
oxidation) ด้วยการเติมอากาศจากเครื่องเป่าลม (air
pump) 8) ถังน้ าล้นและถังผสมน้ าโซดาไฟ (sodium
hydroxide) ใช้ เ ป็ น ตัว จับ กับ ก๊ า ซ SO 2 ในระบบ
(scrubbing) ซึง่ จะไม่เกิดตะกอนในการอุดตัน 9) ถัง
น้าล้นและถังเติมน้ าเข้าระบบ 10) เครื่องวัดอัตราการ
ไหลของน้าปูนใสแบบลูกลอย (rotameter)

Figure 1 Fumigation system for fresh longan
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Figure 2 The SO2 wet scrubber
ระบบสารละลายในการดูดซับก๊าซ SO2
ระบบสารละลายในการดูด ซับ ก๊ า ซ SO2 ที่
เลือกใช้เปรียบเทียบในการศึกษานี้ม ี 4 ระบบ คือ 1)
ระบบน้ าปูนใส (lime slurry scrubbing) ซึง่ ได้จากการ
ละลายปูนขาว (lime or CaO) ด้วยน้า 2) ระบบน้า
โซดาไฟ (sodium base scrubbing) ซึ่งได้จ ากการ
ละลายสารโซเดียมคาร์บอเนต (sodium carbonate)
ด้วยน้า 3) ระบบด่างคู่ (double alkali) ซึ่งได้จากใช้
สารละลายทัง้ น้าปูนใสและน้ าโซดาไฟต่อเนื่องกัน และ
4) ระบบทีใ่ ช้น้าธรรมดาเป็ นสารดูดซับก๊าซ SO2 อย่าง
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เดียว โดยแต่ละระบบมีล ักษณะการทางานที่ต่างกัน
คือ ระบบน้ าปูนใสเป็ นแบบทีใ่ ช้งานง่ายและประหยัด
แต่ ม ี ต ะกอนติ ด ภายในระบบ ระบบน้ า โซดาไฟมี
ค่าใช้จ่ายสูงขึน้ และประสิทธิภาพต่ากว่า แต่มขี อ้ ดี คือ
ภายในระบบจะไม่มตี ะกอนติดอยูภ่ ายใน (Bandyopadhyay
and Biswas, 2007; Dou et al., 2009; แสวง และคณะ,
2553) ส่วนระบบด่างคู่จะนาข้อดีของทัง้ สองระบบแรก
มาผสมผสานกันในการทางาน ดังแสดงใน Figure 2
และปฏิกริ ยิ าเคมีในส่วนต่างๆ ดังนี้
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ปฏิ กิริยาเคมีใน spray zone ประกอบด้วย
ปฏิ กิร ิ ย าที่ เ กิด ขึ้น ที่ถั ง เตรีย มน้ า โซดาไฟ
(sodium hydroxide) ดังแสดงใน Figure 2 ตาแหน่ ง
เบอร์ 9
Na2CO3(s) + H2O(l)

2NaOH(aq) + CO2(g)

ปฏิกริ ยิ าทีเ่ กิดขึน้ ทีห่ อบาบัด
SO2(g) + 2NaOH(aq)

Na2SO3(aq) + H2O(s)

ปฏิกริ ยิ าเคมีใน reaction zone ประกอบด้วย
ปฏิ กิร ิย าที่เ กิด ขึ้น ที่ถัง เตรีย มน้ า ปู น ใส (calcium
hydroxide) ดังแสดงใน Figure 2 ตาแหน่งเบอร์ 7
CaO(s) + H2O(l)

Ca(OH)2(aq) + Heat

ปฏิกริ ยิ าที่เ กิด ขึ้น ที่ถงั ส่ว นล่า ง ดังแสดงใน
Figure 2 ตาแหน่งเบอร์ 6
Ca(OH)2(aq) + Na2SO3(aq)

CaSO3(aq) + 2NaOH(aq)
<Regeneration>

ปฏิ กิริยาเคมีใน forced oxidation zone ประกอบ
ด้วย
ปฏิกริ ยิ าทีเ่ กิดขึน้ ทีถ่ งั น้าล้นซึง่ มีเครื่องเป่าลม
(air pump) เป็ นตัวเร่งการเกิดปฏิกริ ยิ าทาให้ได้ยปิ ซัม
(gypsum)
CaSO3(aq)+2H2O(l)+0.5O2(g)

CaSO4+ 2H2O(s)
<Gypsum>

ในการทดลองเลือกใช้ระดับค่าความเข้มข้น
ของ SO2 หลังการรม หรือก่อนทาการบาบัด 3 ระดับ
คือ 5,000 ppm ซึ่ง เหมาะกับ ระบบห้อ งแบบบัง คับ

อากาศในแนวตัง้ และทีร่ ะดับ 10,000 กับ 15,000 ppm
ซึ่งเหมาะกับระบบเหมาะกับระบบห้องรมผลลาไยสด
แบบทัวไป
่ ด้ว ยการคานวณทางวิศวกรรมกับ ขนาด
ห้องรม และปริมาณลาไยสดทีต่ อ้ งการรมในเชิงการค้า
จะสามารถเลือกระดับการไหลของก๊าซให้อยู่ในช่วงที่
เหมาะสมกับหอบาบัดได้ ซึง่ ในการศึกษานี้ใช้ 3 ระดับ
คือ 165, 218 และ 272 cfm ส่วนอัตราการไหลของ
สารละลายดูด ซับ จะใช้ 3 ระดับ คือ 50, 60 และ 70
lpm การเก็บข้อมูลปริมาณ SO2 จะสอดท่อตรวจวัด
ผ่านผนังท่อทีต่ าแหน่งทางท่อดูดก๊าซเข้าและท่อปล่อย
ก๊าซทิง้ ออกด้านบน ด้วยเครื่องวัดค่าปริมาณก๊าซ SO2
(combustion gas analyzer, TESTO รุ่น 340, Germany)
ซึ่งช่วงการเก็บข้อมูลที่ 0-20,000 ppm และค่าความ
คลาดเคลื่อน ±10 ppm โดยจะเก็บบัน ทึกค่า ทุกๆ 5
นาที ตลอดช่วงการทางานจนกว่าระดับค่าความเข้มข้น
ของก๊ า ซซัล เฟอร์ไ ดออกไซด์ ท างออกจะต่ า กว่ า 60
ppm (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2549) แล้วคานวณค่า
ประสิทธิภาพการบาบัดเฉลีย่ ตลอดช่วงการบาบัด และ
ค่าเวลาทีใ่ ช้ในการบาบัดเปรียบเทียบกัน ส่วนค่าความดัน
ตกคร่อมระหว่างชัน้ บรรจุตวั กลาง และค่า ความเร็ว
อากาศทีไ่ หลผ่าน ใช้เครื่องมือวัดค่าความดันตกคร่อม
และค่าความเร็วอากาศ (TESTO รุ่น 454 AG GmbH,
Germany) เพื่ อ ควบคุ ม ระดั บ การไหลของก๊ า ซให้
ถูกต้อง (Jaturonglumlert et al., 2008)

ผลการทดลองและวิ จารณ์
การศึกษาสภาวะการทางานที่ เหมาะสมของหอบาบัด
จากป จั จัย ส าคัญ ที่ส่ ง ผลต่ อ การท างานของ
หอบาบัดแบบเปี ยกให้ม ีประสิทธิภาพสูงในส่ว นของ
อัตราการไหลของสารละลายดูดซับ (Slurry flow rate, L)
และอัตราการไหลของก๊าซ (Gas flow rate, G) นัน้ ผล
การศึกษาดังแสดงใน Table 1 พบว่า ค่าประสิทธิภาพ
หอบาบัดเฉลีย่ และเวลารวมทีใ่ ช้ในการบาบัดแปรผัน
ตามอัต ราการไหลของสารละลายดู ด ซับ และแปร
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ผกผันกับอัตราการไหลของก๊าซ โดยที่อตั ราการไหล
ของสารละลายดูดซับเท่ากับ 70 lpm และอัตราการไหล
ของก๊าซเท่ากับ 165 cfm ส่งผลให้มคี ่าประสิทธิภาพ
หอบาบัดเฉลีย่ สูงสุดเท่ากับ 63.11% และใช้เวลารวม
ในการบาบัดเท่ากับ 40 นาที ซึ่งผลการวิเคราะห์ทาง
สถิตเิ มื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของอัตราการไหล
ของสารละลายดูดซับบางสภาวะมีค่าประสิทธิภาพหอ
บาบัดเฉลีย่ ไม่แตกต่างกัน ส่วนอัตราการไหลของก๊าซ
มีค่ า ประสิท ธิ ภ าพหอบ าบั ด เฉลี่ ย แตกต่ า งกัน ทุ ก
การศึกษา
ส่วนใน Figure 3 เป็ นกราฟเปรียบเทียบอัตรา
การไหลของก๊ าซเมื่อใช้ระดับความเข้ม ข้นของ SO2
หลังการรมเท่ากับ 5,000 ppm และอัตราการไหลของ
สารละลายดูดซับคงทีเ่ ท่ากับ 60 lpm ซึ่งพบว่า เวลา
รวมใช้ในการบาบัดมีค่าอยู่ในช่วง 35-40 นาที จึงทา

ให้ปริมาณ SO2 ก่อนปล่อยออกสู่สง่ิ แวดล้อมมีคา่ ต่า
กว่ า 60 ppm แต่ ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพหอบ าบั ด เฉลี่ ย
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95%
โดยทีอ่ ตั ราการไหลของก๊าซ 165 cfm มีค่าประสิทธิภาพ
หอบาบัดเฉลีย่ สูงสุด
ในทานองเดีย วกัน ใน Figure 4 เป็ น กราฟ
เปรียบเทียบอัตราการไหลของสารละลายดูดซับเมื่อใช้
ระดับความเข้มข้นของ SO2 หลังการรมเท่ากับ 5,000
ppm และอัตราการไหลของก๊าซคงทีเ่ ท่ากับ 218 cfm
ซึง่ พบว่า เวลารวมใช้ในการบาบัดมีค่าเท่ากัน คือ 35
นาที จึงทาให้ปริมาณ SO2 ก่อนปล่อยออกสู่สงิ่ แวดล้อม
มีค่ า ต่ า กว่ า 60 ppm แต่ ค่ า ประสิท ธิภ าพหอบ าบัด
เฉลี่ย แตกต่ า งกัน กัน อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ที่ร ะดับ ความ
เชือ่ มัน่ 95% โดยทีอ่ ตั ราการไหลของสารละลายดูดซับ
70 lpm มีคา่ ประสิทธิภาพหอบาบัดเฉลีย่ สูงสุด

Table 1 Average efficiency and operation time of SO2 wet scrubber under various slurry flow rate
and gas flow rate at constant the level of SO2 concentration after fumigated at 5,000 ppm
Gas flow rate (cfm)
165
218
272
a,b,c
A,B,C
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50
58.83%±1.076a,A
40 min
51.18%±1.150a,B
35 min
46.64%±1.150a,C
35 min

Slurry flow rate (lpm)
60
60.67%±1.076a,b,A
40 min
55.49%±1.150b,B
35 min
48.88%±1.150a,b,C
35 min

= means within the same row with different superscripts differ significantly (p<0.05) by DMRT
= means within the same column with different superscripts differ significantly (p<0.05) by DMRT

70
63.11%±1.076b,A
40 min
58.51%±1.150c,B
35 min
50.4%±1.150b,C
35 min
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Figure 3 Comparison of the level of SO2 concentration with operation time for gas flow rate at
constant slurry flow rate at 60 lpm

Figure 4 Comparison of the level of SO2 concentration with operation time for slurry flow rate at
constant gas flow rate at 218 cfm
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จากการศึ ก ษาผลของอัต ราการไหลของ
สารละลายดูดซับ และอัตราการไหลของก๊าซทีผ่ ่านมา
เมื่อนามาวิเคราะห์หาอัตราส่วนระหว่างอัตราการไหล
ของสารละลายดูดซับต่ออัตราการไหลของก๊าซ (Ratio
between slurry flow rate and gas flow rate, L/G)
ในหน่ วยเดียวกัน คือ ลิตรต่อนาที ซึ่งหาได้จากการ
แปลงหน่วยอัตราไหลของก๊าซด้วยค่าความหนาแน่ นที่
สภาวะความเข้มข้นและอุณหภูมนิ ัน้ ๆ ผลการศึกษาที่
ได้ดงั แสดงใน Table 2 ค่าประสิทธิภาพหอบาบัดเฉลีย่
และค่ า อัต ราส่ ว น L/G ที่ไ ด้ จ ะแปรผัน กัน ในส่ ว นที่
เหมาะสมของ L/G ซึง่ เมือ่ นาผลการศึกษาเปรียบเทียบ

ทีไ่ ด้มาสร้างกราฟความสัมพันธ์ ดังแสดงใน Figure 5
ซึง่ พบว่า อัตราส่วน L/G ทีม่ คี ่าประสิทธิภาพหอบาบัด
เฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 11.3 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ที่
ผ่านมาของ Dou et al. (2009) ทีแ่ นะนาค่าอัตราส่วน
L/G อยู่ในช่วง 10-12 อย่างไรก็ตามอัตราส่วน L/G ที่
ใช้สาหรับหอบาบัด SO2 ควรต้องมีความสอดคล้องกับ
การออกแบบและคานวณทางวิศวกรรมในส่วนของการ
คานวณค่า ความสูงของชัน้ บรรจุ ตัว กลาง (packing
media) และรูปแบบของหัวฉีดน้ าด้วย (สมเกียรติ และ
คณะ, 2556)

Table 2 Average efficiency and ratio L/G of SO2 wet scrubber under various slurry flow rate and gas flow
rate at constant the level of SO2 concentration after fumigated at 5,000 ppm
Gas flow rate (G, cfm)
110
L/G
165
L/G
218
L/G
272
L/G

50
34.67%
12.11
58.83%
8.08
51.18%
6.11
46.64%
4.89

Slurry flow rate (L, lpm)
60
41.71%
14.53
60.67%
9.69
55.49%
7.33
48.88%
5.88

70
48.03%
16.95
63.11%
11.3
58.51%
8.55
50.40%
6.86

Figure 5 Relationship between average efficiency of SO2 wet scrubber and ratio L/G
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การวิ เคราะห์ระบบสารละลายในการดูดซับ
ในส่วนของระบบสารละลายดูดซับแต่ละแบบ
จะคานวณปริมาณสารเคมีทใ่ี ช้ตามระดับ ความเข้มข้น
ของ SO2 หลังการรม ซึง่ สามารถควบคุมค่าความเป็ น
ด่างเข้มข้นที่ pH เท่ากับ 10-11 สาหรับระบบด่างคู่จะ
ใช้ทงั ้ น้าโซดาไฟซึง่ เตรียมไว้ทถ่ี งั ผสมด้านนอก และน้ า
ปูนใสซึง่ เตรียมไว้ทด่ี ้านล่างของหอบาบัดโดยอยู่ด้าน
ใน จากผลการศึกษาดังแสดงใน Table 3 พบว่า ค่า
ประสิทธิภาพหอบาบัดเฉลี่ยและเวลารวมทีใ่ ช้ในการ

บาบัด แปรผันตามระดับ ความเข้ม ข้นของ SO2 หลัง
การรม โดยยิง่ มีค่า ระดับความเข้มข้นของ SO2 มาก
ยิง่ ทาให้ค่าประสิทธิภาพหอบาบัดเฉลี่ยต่ าลง และใช้
เวลารวมในการบาบัดนานขึน้ จนกว่าจะทาให้ปริมาณ
SO2 ก่อนปล่อยออกสู่สงิ่ แวดล้อมมีค่าต่ากว่า 60 ppm
ส่วนชนิดของระบบสารละลาย ดูดซับไม่แตกต่างกัน
ในทางสถิติที่ร ะดับ ความเชื่อ มั ่น 95% ยกเว้น กรณี
ระบบสารละลายเป็ น น้ าธรรมดาซึ่งไม่เหมาะกับการ
นามาใช้ในระบบหอบาบัด SO2

Table 3 Average efficiency and operation time of SO2 wet scrubber under various the SO2 absorbing
solutions at constant the ratio between slurry and gas flow rate at 11.3
Type of SO2 absorbing solution
2NaOH
Ca(OH)2
2NaOH / Ca(OH)2
H2 O
a,b,c
A,B,C

The level of SO2 concentration
5,000 ppm
10,000 ppm
15,000 ppm
a,A
b,B
40.43%±4.356
42.45%±4.107
44.70%±3.715c,B
40 min
45 min
55 min
b,B
a,B
63.11%±4.356
51.15%±4.107
48.31%±3.7150a,B
40 min
45 min
55 min
b,B
a,B
63.69%±4.356
51.87%±4.107
50.93%±3.7150a,B
40 min
45 min
55 min
b,A
a,A
39.40%±4.356
25.37%±3.715
24.03%±3.557a,A
40 min
55 min
60 min

= means within the same row with different superscripts differ significantly (p<0.05) by DMRT
= means within the same column with different superscripts differ significantly (p<0.05) by DMRT

จากผลการศึ ก ษา สภาวะการท างานที่
เหมาะสมของหอบาบัด ทีผ่ ่านมาโดยใช้สารละลายดูด
ซับเป็ นน้าปูนใส ซึง่ ผูป้ ระกอบการนิยมใช้กนั เนื่องจาก
ั หาการอุ ด ตัน ที่ห วั ฉี ด น้ า
มีร าคาที่ถูก แต่ ม กั เกิด ป ญ
เกิด ตะกอนเกลือ จากการรวมกัน กับ ก๊ า ซ SO2 ที่ช นั ้
บรรจุ ต ั ว กลางและที่ เ ครื่ อ งสู บ น้ า ส่ ง ผลให้ ร ะบบ
ดังกล่าวมีอายุการใช้งานสัน้ โดยจะต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในการดูแลรักษา นอกจากนี้ น้ าเสียในระบบดังกล่าว
ยังก่อให้เกิดมลพิษต่อสิง่ แวดล้อมถ้าหากละเลยในการ

ดู แ ลบ าบั ด ดั ง นั ้น ในการศึ ก ษาตั ว แปรที่ ส ภาวะ
เหมาะสมถั ด มาจึ ง เลื อ กระบบสารละลายที่ น่ า จะ
เหมาะสมต่ อ การนาไปใช้ง านได้ โดยใน Figure 6
แสดงการเปรีย บเทียบระบบสารละลายดูดซับต่ างๆ
ที่ร ะดับ ความเข้ม ข้น ของ SO 2 หลัง การรมเท่ า กับ
10,000 ppm โดยใช้อตั ราการไหลของก๊า ซและของ
สารละลายดูดซับคงที่เ ท่ากับ 165 cfm และ 70 lpm
ซึง่ มีคา่ L/G เท่ากับ 11.3 ผลทีไ่ ด้พบว่า ระบบน้ าปูนใส
ระบบน้ าโซดาไฟ และระบบด่างคู่ มีค่าประสิทธิภาพ
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หอบ าบัด เฉลี่ ย และเวลารวมที่ใ ช้ ใ นการบ าบัด ไม่
แตกต่ างกัน ในทางสถิติ อย่า งไรก็ตามการวิเคราะห์
ระบบสารละลายในการดู ด ซับ ในเชิง เศรษฐศาสตร์
พบว่ า ผู้ป ระกอบการเลื อ กที่จ ะลงทุ น ในระบบที่ ม ี
ค่าใช้จ่ายต่าทีส่ ุดเพื่อลดต้นทุนการผลิต ปจั จุบนั ราคา
สารโซเดีย มคาร์บ อเนตสูง กว่ า ปู น ขาวเกือ บ 4 เท่ า
(สมเกีย รติ และคณะ, 2556) ซึ่ง ถ้า เป็ น ระบบด่ า งคู่
เท่ากับต้องใช้ต้นทุนในส่วนการเตรียมสารละลายใน
การดูดซับเพิม่ ขึ้นอีก 5 เท่า คือ รวมทัง้ สารโซเดีย ม

คาร์บอเนตกับปูนขาว แต่ถา้ วิเคราะห์ในเชิงระบบการ
ทางานของหอบาบัด SO2 และทางสิง่ แวดล้อม การนา
ระบบด่า งคู่ม าใช้จะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่า ยในการ
ดูแลรักษาระบบไม่ให้อุดตัน นอกจากนี้ กระบวนการ
ทางเคมีภายในหอบาบัดทีต่ าแหน่ ง forced oxidation
zone สามารถดึงตะกอนเกลือให้ตกผลึกเป็ น ยิบ ซัม
แล้วแยกออกมา ส่วนน้ าเหลือทิ้งสามารถนามาใช้ใน
ั หาสิ่ง แวดล้อ มและ
ระบบต่ อ ได้ จึง ไม่ ก่ อ ให้เ กิด ป ญ
มลพิษทางน้า

Figure 6 Comparison of the level of SO2 concentration with operation time for the SO2 absorbing
solutions at constant the level of SO2 concentration after fumigated at 10,000 p

สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมของหอ
บาบัด SO2 สาหรับกระบวนการรมผลลาไยสด พบว่า
ควรใช้อตั ราการไหลของก๊าซเท่ากับ 165 ลูกบาศก์ฟุต
ต่อนาที และอัตราการไหลของสารละลายดูดซับเท่ากับ
70 ลิตรต่อนาที ซึ่งมีค่าอัตราส่วนของอัตราการไหล
ของสารละลายดู ด ซับ กับ ก๊ า ซ เท่ า กับ 11.3 และ
82

ประสิทธิภาพหอบาบัดแบบเฉลีย่ สูงสุดเท่ากับ 63.11%
โดยใช้เวลาในการบาบัดจนมีระดับความเข้มข้นของ
ก๊า ซ SO2 ที่ตาแหน่ งทางออกได้ต่า กว่า ที่ม าตรฐาน
กาหนด 60 ส่วนในล้านส่วน อยู่ท่ี 40 นาที ส่วนสาร
ละลายทีใ่ ช้ในการดูดซับก๊าซ SO2 ควรเป็ นระบบด่างคู่
ระหว่างน้าโซดาไฟกับน้าปูนใส ซึง่ สามารถช่วยให้ระบบ
หอบ าบัด มีก ารท างานที่ดีข้ึน โดยไม่ เ กิด การอุ ด ตัน
ภายใน
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การเตรียมต้นฉบับ
1. ต้นฉบับ ตีพมิ พ์บทความเป็นภาษาไทย การพิมพ์ใช้ตวั อักษร Browallia New ขนาดตัวอักษร 16 ตัวหนา ในส่วนของหัวข้อเรื่อง
และขนาดตัวอักษร 15 ตัวปรกติ ในส่ว นของเนื้ อหา พิมพ์หน้า เดีย วในกระดาษขนาด A4 เว้นขอบทัง้ 4 ด้าน 1 นิ้ว (2.5 ซม.)
พร้อมระบุเลขหน้า ความยาวของเนื้อเรื่อง รวมรูปภาพ ตาราง และเอกสารอ้างอิงต้องไม่เกิน 10 หน้า
2. ชื่ อเรื่อง ต้องมีทงั ้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรกระชับและตรงกับเนื้อเรื่อง ขนาดตัวอักษร 18 ตัวหนา
3. ชื่ อผู้แต่ ง และสถานที่ ติดต่ อ ต้องมีช่อื เต็ม-นามสกุลเต็มทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 15 ตัวหนา และระบุ
หน่ วยงานหรือสถาบันทีส่ งั กัด ของผู้แต่งหลักและผู้แต่งร่วมทุกคน และ E-mail address ของผู้แต่งหลักไว้ด้วย ขนาดตัวอักษร 12
ตัวปรกติ
4. บทคัดย่อ (Abstract) บทความวิจยั /บทความทางวิชาการอื่นๆ จะต้องมีบทคัดย่อ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน
15 บรรทัด โดยเขียนให้กะทัดรัด ตรงประเด็น และให้สาระสาคัญ
5. คาสาคัญ (Keywords) ต้องมีคาสาคัญทัง้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษไว้ทา้ ยบทคัดย่อของแต่ละภาษา อย่างละไม่เกิน 5 คา
6. เนื้ อเรื่อง
(1) คานา อธิบายความส าคัญของปญั หาและวัตถุ ประสงค์ของการวิจยั อาจรวมการตรวจเอกสารเข้า ไว้ด้วย ในการอ้างอิง
เอกสารให้เขียนชื่อผูแ้ ต่ง และปี ทต่ี พี มิ พ์ อยู่ในวงเล็บเดียวกัน หรือเขียนชื่อผู้แต่ง แล้วเขียนปีท่ตี ีพมิ พ์ ไว้ในวงเล็บแล้วแต่
กรณี ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้ “..........โรคใบหงิกมีพบทัวไปในประเทศบั
่
งคลาเทศ 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) อุปกรณ์ และวิ ธีการ/วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั อธิบายเครื่องมือ พร้อมระบุวธิ กี ารวิจยั วิธกี ารเก็บข้อมูล ระยะเวลาและปีทท่ี าการ
วิจยั รวมทัง้ วิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูล ให้บรรยายโดยสรุปและไม่จาเป็นต้องระบุวธิ กี ารทีเ่ ป็นทีร่ กู้ นั ทัวไป
่
(3) ผลการวิ จยั ไม่จาเป็นต้องแสดงวิธกี ารวิเคราะห์ทางสถิติ แต่ให้เสนอในรูปของตาราง และรูปภาพโดยสรุปหลังจากวิเคราะห์
ทางสถิตแิ ล้ว ทัง้ นี้ คาอธิ บายและรายละเอียดต่างๆ ของตารางและรูปภาพ ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยมีความ
ชัดเจน กะทัดรัด และมีหมายเลขกากับด้านล่างของรูปภาพ และเมื่ออ้างถึงในเนื้อหาให้ใช้เป็นคาว่า Table และ Figure
(4) การวิ จารณ์ ผล การสรุปผล และข้อเสนอแนะ ควรวิจารณ์ผลการวิจยั พร้อมทัง้ สรุปประเด็น และสาระสาคัญของงานวิจยั
หรือให้ขอ้ เสนอแนะบนพืน้ ฐานของผลการวิจยั
หมายเหตุ: หน่วยวัดตามระบบต่างๆ ให้ใช้ตวั ย่อตามมาตรฐานในการเขียนที่กาหนดไว้ เช่น เซนติเมตร = ซม. ตาราง
เมตร = ตร.ม. มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม = มก./กก. แต่ถ้าเป็ นหน่ วยวัดที่มพี ยางค์เดียวให้ใช้คาเต็มตามปรกติ
เช่น เมตร กรัม ลิตร
7. กิ ตติ กรรมประกาศ เพือ่ แสดงความขอบคุณแก่ผใู้ ห้ทุนวิจยั หรือผูท้ ไ่ี ด้ให้ความช่วยเหลือในการวิจยั
8. เอกสารอ้างอิ ง รายชื่อเอกสารทีใ่ ช้เป็นหลักในการค้นคว้าวิจยั และมีการอ้างถึง ในเนื้อหา โดยจัดเรียงลาดับตามตัวอักษร นาโดย
กลุ่มเอกสารภาษาไทยแล้วตามด้วยกลุ่มเอกสารภาษาอังกฤษ ตามคาแนะนาวิธกี ารเขียน ดังนี้
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การเขียนเอกสารอ้างอิ ง
1. บทความจากวารสารวิ ชาการมาตรฐาน
1.1 ผู้เขียนคนเดียวหรือหลายคน
ชื่อผูเ้ ขียนบทความคนที่ 1,/ผูเ้ ขียนบทความคนที่ 2/และ/ผูเ้ ขียนบทความคนสุดท้าย.//ปีทพ่ี มิ พ์.//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร/
เลขปีท่(ี เลขฉบับที่):/เลขหน้า.
หทัยพัฒน์ ค่อยประเสริฐ และ ปนัดดา นิรนาทล้าพงศ์. 2547. แนวทางการตรวจประเมินสาหรับการใช้ลวดอาร์กในการพ่น
เคลือบเหล็กกล้าไร้สนิมด้วยวิธอี าร์กไฟฟ้า. ว.สงขลานคริ นทร์ 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 ผู้เขียนคนเดียวหรือหลายคน
ชื่อผูแ้ ต่งคนที่ 1,/ผูแ้ ต่งคนที่ 2/และผูแ้ ต่งคนสุดท้าย.//ปีท่พี มิ พ์.//ชื่อหนังสือ.//ครัง้ ทีพ่ มิ พ์ (ถ้ามี).//สถานทีพ่ มิ พ์:/สานักพิมพ์.//
จานวนหน้า.
สุรนิ ทร์ ปิยะโชคณากุล. 2543. พันธุวิศวกรรมเบือ้ งต้ น. 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.//ปีทพ่ี 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 หนังสือที่มีผ้รู บั ผิดชอบในหน้ าที่เป็ นผู้รวบรวม ผู้เรียบเรียง หรือบรรณาธิ การ
ชื่อผูร้ บั ผิดชอบ.//(หน้าทีร่ บั ผิดชอบ).// ปีทพ่ี มิ พ์.//ชื่อเรื่อง.//ครัง้ ทีพ่ มิ 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.//ปีทพ่ี มิ พ์.//ชื่อวิ ทยานิ พนธ์.//ระดับของวิทยานิพนธ์.//ชื่อสถาบันการศึกษา.//จานวนหน้า.
ประเชิญ สร้อยทองคา. 2530. การสกัดแยกสารแทนนิ นจากเปลือกไม้โกงกางเพื่อใช้ ในการฟอกหนังชนิ 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.

86

3.2 รายงานการประชุมวิ ชาการ รายงานการสัมมนา ปาฐกถา รายงานประจาปี
ชื่อผูเ้ ขียนบทความ.//ปีทพ่ี 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
การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพือ่ การพัฒนาชนบท. น. 423-432. ใน รายงานการประชุม
ทางวิ ชาการภาคโปสเตอร์ ครัง้ ที่ 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 .//ปีทพ่ี มิ พ์.//ชื่องานวิ จยั .//จานวนหน้า.//ใน/รายงานผลการวิจยั .//สถานทีพ่ มิ พ์:/ชื่อหน่วยงาน.
พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธ์ ขนิษฐา ดวงสงค์ และรัฐพล ศรีบวั เผื่อน. 2544. การตรวจหาลายพิ มพ์ดีเอ็นเอของกล้วยไม้
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.//ปีทต่ี พี มิ พ์.//ชื่อบทความ.// ชื่ อนิ ตยสาร.//ปีทข่ี องนิตยสาร(เล่มที)่ : เลขทีห่ น้าทีอ่ า้ งอิง.
นาชัย ทนุผล. 2543. การพัฒนาธุรกิจการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศในชุมชนปา่ บ้านโปง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่.
นิ ตยสารการท่ องเที่ ยว 21(1): 44-54.

3.5 บทความจากหนังสือพิ มพ์
ชื่อผูเ้ ขียนบทความ.//ปีทต่ี พี มิ พ์.//ชื่อบทความ.//ชื่ อหนังสือพิ มพ์.//(วันที/่ เดือน/ปี):/เลขทีห่ น้าทีอ่ า้ งอิง.
สมศักดิ ์ มานะไพศาล. 2549. เกษตรกรไทยในอนาคต. ไทยรัฐ. (10 มกราคม 2549): 7.

4. แหล่งข้อมูลอิ เลคทรอนิ กส์
ผูแ้ ต่งหรือผูร้ บั ผิดชอบ.//ปีทบ่ี นั ทึกข้อมูล.//ชื่อเรื่อง.//[ระบบออนไลน์].//แหล่งทีม่ า/ระบุแหล่งการติดต่อเครือข่าย
หรือการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล ชื่อแฟ้มข้อมูล/(วันที/่ เดือน/ปี ทีค่ น้ ข้อมูล).
ฐานิตย์ เมธิยานนท์ นิวตั ิ พิรยิ ะรุ่งโรจน์ และสมชาติ โสภณรณฤทธิ ์. 2547. เตาเผาไหม้วอร์เทค-ฟลูอไิ ดซ์เบด
แบบสองห้องเผาไหม้สาหรับเชือ้ เพลิงแกลบ. ว.สงขลานคริ นทร์ 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 at least 2 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 งต้น และการแก้ไข
1) ส่งต้นฉบับ 3 ชุด โดย 1 ชุด ให้มรี ายละเอียดครบตรงตามคาแนะนาในการเตรียมต้นฉบับ และอีก 2
ชุด ไม่ตอ้ งพิมพ์ชอ่ื เจ้าของบทความและสถานทีท่ างาน พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette/CD) และหนังสือนาส่งถึง
บรรณาธิการ โดยนาส่งด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์/E-mail มายังบรรณาธิการวารสารวิจยั ฯ ตามทีอ่ ยู่ทไี่ ด้ระบุไว้
2) กองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความในเบื้องต้น ในกรณีทตี่ อ้ งแก้ไขจะแจ้งให้เจ้าของบทความทาการ
แก้ไขก่อนนาส่งต่อให้ผทู้ รงคุณวุฒพิ จิ ารณาในลาดับต่อไป สาหรับบทความทีไ่ ม่ได้รบั การพิจารณาให้ดาเนินการต่อ
จะส่งต้นฉบับและแผ่นบันทึกข้อมูลคืนให้เจ้าของบทความ
3) บทความทีไ่ ด้รบั การพิจารณาจากกองบรรณาธิการให้ดาเนินการต่อ จะได้รบั การตรวจสอบทางวิชาการ
จากผูท้ รงคุณวุฒ ิ อย่างน้อยบทความละ 2 ท่าน ทีเ่ ชีย่ วชาญในสาขาทีเ่ กีย่ วข้องกับบทความนัน้ ๆ และบทความที่
ได้รบั การพิจารณาให้ตพี มิ พ์ กองบรรณาธิการจะส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผูท้ รงคุณวุฒ ิ พร้อมทัง้ ต้นฉบับ
และแผ่นบันทึกข้อมูลคืนให้เจ้าของบทความปรับปรุงแก้ไข
4) เมือ่ บทความได้รบั การตีพมิ พ์เรียบร้อ ยแล้ว กองบรรณาธิการจะจัดส่งวารสารฯ ให้เจ้าของบทความ
จานวน 2 เล่ม
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รายนามผูท้ รงคุณวุฒิ
บทความทางวิชาการทีต่ พี มิ พ์ในวารสารวิจยั และส่งเสริมวิชาการการเกษตร ปี ท่ี 31 ฉบับที่ 1-3 ได้รบั ความ
กรุ ณ าตรวจแก้ไ ขจากผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ จากหลากหลายสถาบัน /หน่ ว ยงาน มหาวิท ยาลัย แม่ โ จ้จึง ขอขอบพระคุ ณ
ผูท้ รงคุณวุฒิ ดังรายนามต่อไปนี้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมช ศีตะโกเศศ
รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ
รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ปญั ญาวดี
รองศาสตราจารย์ ดร.สกล ไข่คา
รองศาสตราจารย์ประวิตร พุทธานนท์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิศรี
์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิต อินปรา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชืน่ บาล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา พงศ์พศิ าลธรรม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.บงกชมาศ เอกเอีย่ ม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ยศสุข
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ ยะนุช เนียมทรัพย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นรินทร์ ทองวิทยา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นพดล จรัสสัมฤทธิ ์
อาจารย์ ดร.เสกสันต์ อุตสหตานนท์
อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี พุ่มพวง
รองศาสตราจารย์ประศาสตร์ เกือ้ มณี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ ไตรศักดิ ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองวิชญ์ ยุน้ พันธ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศกร คุณวุฒฤิ ทธิรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์นวิ ฒ
ั เสนาะเมือง
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ วิวฒ
ั น์วงศ์วนา
ศาสตราจารย์เฉลิมพล แซมเพชร
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ชีวะอิสระกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาทพร สมิตะมาน
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล ตัณฑกิตติ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ จิรพรเจริญ
รองศาสตราจารย์ ดร.เริงชัย ตันสุชาติ
รองศาสตราจารย์สทุ ศั น์ จุลศรีไกวัล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อาพรรณ พรมศิริ
อาจารย์ นสพ. ดร.รักธรรม เมฆไตรรัตน์
อาจารย์ นสพ. ดร.อนุชา สธนวงค์
อาจารย์ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์
อาจารย์ ดร.บุญสม บุษบรรณ์
อาจารย์ ดร.วรวิทย์ มณีพทิ กั ษ์สนั ติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพระจอมเกล้าธนบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพวัน ตันสกุ
๊ ล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพ็งหนู
ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงน้าจืด
ดร.ประสาน พรโสภิณ
สานักวิจยั และพัฒนาข้าว
อาจารย์ ดร.วารี ไชยเทพ
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