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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดธรรมชาติโดยวิธีกึ่งสังเคราะห
ศึกษาสมบัติทางเคมีเชิงฟ สิกสและฤทธิ์ทางชีวภาพของเงินนาโนโดยใชแคปไซซินไฮดราโซนเปนตัว
รีดิวซตานเพลี้ยแปง ตานแบคทีเรียโรคพืชและตานอนุมูลอิสระ DPPH ผลการศึกษาพบวา สามารถ
สกัดสารแคปไซซินบริสุทธไดเปอรเซ็นตที่สูงแลวนําไปควบแนนกับไธโอเซมิคาบาไซดไดสารใหมแคปไซ
ซินไธโอเซมิคาบาโซนรีดิวซิงเอเจนต นําไปรีดิวซสารละลายของเงินไดอนุภาคนาโนเงินแคปไซซินไธโอ
เซมิคาบาโซน อนุภาคทั้งหมดที่ไดในครั้งนี้ละลายไดดีในตัวทําละลายอินทรีย และสามารถกําจัดเพลี้ย
แปงไดภายใน 60 นาที โดยเฉพาะอนุภาคเงินนาโนแคปไซซินไธโอเซมิคารบาโซน สวนความสามารถ
ในการตานแบคทีเรีย Xanthomonas campestris pv. Citri (Hasse) Dye ที่เปนสาเหตุโรคแคง
เกอรในมะนาวเงินนาโนออกฤทธิ์ไดดีที่สุด สําหรับความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ DPPH สาร
แคปไซซิน ไธโอเซมิคารบาโซนออกฤทธิ์ไดสูงสุด
คําสําคัญ: แคปไซซิน เพลี้ยแปง อนุภาคเงินนาโน อนุมลู อิสระ และไฮดราโซน
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Abstract
This research deals with biological effect of natural product by which semisynthesis, physicochemical characterization and biological investigation of silver
nanoparticles by using capsaicin thiosemicarbazone as reducing agent against
Pseudococcus sp., bacteria of plant diseases and anti-free radical compare with
capsaicin natural ligand. The results have shown that capsaicin was extract with high
percent yield. The condensation reactions of such capsaicin precursor produced novel
capsaicin thiosemicarbazone ligand and then take it to reduce the solution of silver salt
to get silver nanoparticles. All of them are able to solute in the organic solvents and
shown highest biological effects against mealybug (Pseudococcus sp.) within 60
minutes, especially, silver capsaicin thiosemicarbazone nanoparticle. Our research group
also has revealed that all of three compounds inhibit bacteria of plant diseases and
scavenging anti-free radical toxicity in nature with Cap-TSC and Cap-TSC-Ag show
higher activities to fungi diseases and bacteria of plant diseases than capsaicin
precursor. For scavenging free radical activities revealed that all nanoparticles shown
high potent antioxidant susceptibility which low IC50, especially compounds exhibit highly
potency effective are Cap-TSC and Cap-TSC-Ag respectively.
Keywords: Capsaicin, Mealybug, Silver nanoparticle, Antioxidant, and Hydrazone

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยเรื่อง ฤทธิ์ทางชีวภาพของแคปไซซินไฮดราโซน และอนุพันธตานเพลี้ยแปงของ
มันสําปะหลังแบบมีสวนรวม ครั้งนี้ไดรับทุนสนับสนุนการวิจยั จากสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย
ผูวิจัยขอขอบพระคุณรองศาสตราจารยมาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรรี ัมย ขอขอบคุณ อาจารยพิสมัย ประชานันท ผูอ ํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอขอบคุณ
เกษตรกรผูป ลูกมันสําปะหลังที่ใหความรวมมือในการวิจัย และขอขอบคุณบุคลากรของสถาบันวิจัย
และพัฒนา ที่ใหการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกตอกิจกรรมในการดําเนินงานการวิจัยจนสําเร็จ
ลุลวงดวยดี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมหมาย ปะติตังโข
และคณะ
12 กรกฎาคม 2558

ง

สารบัญ
บทคัดยอภาษาไทย
บทคัดยอภาษาอังกฤษ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพประกอบ
บทที่ 1 บทนํา
บทนํา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงคของการวิจัย
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
บทนํา
มันสําปะหลัง
เพลี้ยแปง (Mealybug)
พริก
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
บทที่ 3 สารเคมี อุปกรณ และวิธีการทดลอง
สารเคมี อุปกรณ เครื่องมือ
การศึกษาบริบทชุมชน
การทดลองปลูกมันสําปะหลัง
การเลี้ยงเพลี้ยแปง
กระบวนการและขั้นตอนการสกัดแคปไซซินจากพริกแดงสด
วิธีการสังเคราะห
การศึกษาสมบัติทางเคมีเชิงฟสิกสของสารตัวอยาง (Physicochemical properties)
การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ (biological activities) ในการกําจัดเพลี้ยแปง
Pseudococcus sp.)
การวัดปริมาณฟนอลรวม
การทดสอบความสามารถในการตานอนุมลู อิสระโดยวิธี DPPH assay
การทดสอบความสามารถในการตานการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย

หนา
ก
ข
ค
ง
ฉ
ช
1
1
1
3
3
5
5
5
31
35
38
42
42
44
44
45
45
46
46
47
47
48
50

จ

สารบัญ (ตอ)
หนา
บทที่ 4 ผลการทดลองและอภิปรายผล
บทนํา
ผลการทดลองปลูกมันสําปะหลัง
การระบาดของเพลี้ยแปง
ผลการเลี้ยงเพลี้ยแปง
ผลการสกัดแคปไซซินจากพริกแดงสด
ผลการสังเคราะหสาร
ผลการศึกษาสมบัติทางเคมีเชิงฟสิกส
ผลการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ (biological activities) ในการกําจัด
เพลี้ยแปง (Pseudococcussp.)
การหาปริมาณฟนอลรวม (Folinciocaltevsphenol reagent)
ผลการทดสอบความสามารถในการตานอนุมลู อิสระโดยวิธี DPPH assay
ผลการทดสอบความสามารถในการตานการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย
บทที่ 5 สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ
บทนํา
สรุปและวิจารณผลการทดลอง
บรรณานุกรม

51
51
51
54
56
56
58
60
62
65
68
71
73
73
73
76

สารบัญตาราง
ตาราง

หน้ า

4.1 สมบัตทิ างกายภาพของสารตัวอย่าง
4.2 ผลการศึกษาสมบัตทิ างเคมีเชิงฟิสกิ ส์ของสารตัวอย่าง
4.3 มวลโมเลกุล และ Elemental analysis ของสารทีได้จากการสังเคราะห์
4.4 ค่าการนําไฟฟ้าของสารตัวอย่าง

60
60
61
61

4.5 ค่าการดูดกลืนแสงสูงสุด (λmax)
4.6 ผลการทดสอบฤทธิการฆ่าเพลียแป้ง
4.7 ผลการศึกษาสารละลายมาตรฐาน Gallic acid ในการหาปริมาณฟีนอลรวม
4.8 ผลการศึกษาความสามารถในการหาปริมาณฟีนอลรวมของสารสกัดจากพริก
4.9 ผลการศึกษาความสามารถในการต้านอนุมลู อิสระของสารแต่ละชนิดด้วยเทคนิค
DPPH
4.10 แสดงค่า IC50 ของสารตัวอย่างในการต้านอนุมลู อิสระ
4.11 แสดงความสามารถการต้านเชือแบคทีเรียของสารตัวอย่าง

62
64
65
67
68
70
72

สารบัญภาพประกอบ
ภาพที
4.1 แปลงทดลองปลูกมันสําปะหลังพันธุเ กษตรศาสตร 50
4.2 แปลงทดลองปลูกมันสําปะหลังพันธุเ กล็ดมังกร
4.3 แปลงทดลองปลูกมันสําปะหลังพันธุ MR. 89
4.4 แปลงทดลองปลูกมันสําปะหลังพันธุ 81
4.5 ลักษณะเพลี้ยแปงที่เกิดกับมันสําปะหลัง
4.6 การระบาดของเพลี้ยแปงในพืชชนิดตาง ๆ (ก) การระบาดของเพลี้ยแปงในตนพุดซอน
(ข) การระบาดของเพลี้ยแปงในตนหนาด (ค) การระบาดของเพลี้ยแปงในตนลําโพง
4.7 การเลี้ยงเพลี้ยแปงในผลฟกทอง
4.8 การสกัดแคปไซซินจากพริกแดงสดดวยเครื่องสกัดแบบซอกหเลต
4.9 สารสกัดหยาบพริก
4.10 Crude 50 % EtOH
4.11 ลักษณะผลึกของสาร Cap-TSC เมื่อสองผานกลองจุลทรรศนกําลังขยาย10 X
4.12 การทดสอบอนุภาคเบื้องตนของสารCap-TSC-Ag
4.13 ลักษณะของสาร Cap-TSC-Ag เมื่อสองผานกลองจุลทรรศนกําลังขยาย 10 X
4.14 ผลการกําจัดเพลี้ยแปง (Pseudococcus sp.)
4.15 กราฟมาตรฐานสําหรับการวิเคราะหปริมาณของ Phenolic content
4.16 กราฟความสัมพันธระหวางสารตัวอยางกับคา Inhibitory Concentration 50%
(IC50)
4.17 การตานเชื้อแบคทีเรียของสารตัวอยาง

หน้ า
52
52
53
53
54
55
56
57
57
57
58
59
59
63
66
70
71

1

บทที 1
บทนํ า
1.1 บทนํา
บทที 1 ผูว้ จิ ยั ได้นําเสนอหลักการและเหตุผลของการวิจยั วัตถุประสงค์ของการวิจยั และ
ประโยชน์ทคาดว่
ี าจะได้รบั จาการวิจยั ดังนี
1.2 หลักการและเหตุผล
จากผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ไตรมาสที 1/2553 ขยายตัว 12 % ซึงสูงสุดในรอบ 15 ปี
โดยแยกเป็นส่วนของภาคเกษตร 0.2 % โดยสาขาประมงขยายตัว 2.5 % จากรายการกุ้งแช่แข็ง
ส่งออกทีเพิมขึน ส่วนสาขาเกษตรกรรมลดลง 0.3 % เป็นการลดลงในผลผลิตพืชทีสําคัญคือ ข้าว
อ้อยและมันสําปะหลัง (สภาทีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2556) เนืองจากส่วนของพืช
เป็น สัดส่วนทีมีความสําคัญทีสุ ด จากสภาวะการแข่งขันในตลาดโลกทีสูงขึนโดยเฉพาะสินค้า
เกษตรและอาหาร ซึงเป็นสินค้าหลักของประเทศไทย อีกทังปจั จุบนั ประเทศคู่คา้ ทีสําคัญของไทย
ได้มกี ารกําหนดมาตรการนําเข้าด้านสุขอนามัยพืช (SPS Agreement) ดังนัน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ จ ึง ได้ม ีการส่ง เสริม ให้ทําการเกษตรให้ไ ด้ผ ลิตผลทีปลอดภัยจากสารพิษ และทํา
เกษตรอินทรียเ์ พิมมากขึน โดยกําหนดการปฏิบตั ทิ างการเกษตรตามระบบเกษตรดีทเหมาะสม
ี
(GAP; Good Agricultural Practice) ซึงมีวธิ กี ารควบคุมศัตรูพชื แบบพึงพาสารเคมีให้น้อยทีสุด
(จิระเดช แจ่มสว่าง. 2550) ใช้วธิ กี ารควบคุมโรคพืชทางชีวภาพด้วยการใช้จุลนิ ทรียป์ ฏิปกั ษ์
มาทดแทนสารเคมีให้มากขึน ทังนีเนืองจากสารป้องกันกําจัดศัตรูพชื เป็นสารพิษ ส่วนมากมี
สมบัตใิ นการทําลายล้างสิงมีชวี ติ ไม่วา่ จะเป็นพืช สัตว์และจุลนิ ทรียแ์ ทบทุกชนิด ซึงขึนอยูก่ บั ชนิด
ของสารป้องกันกําจัดศัตรูพชื นันๆ แนวความคิดทีจะเลิกใช้สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพชื และ
เปลียนมาใช้สารสกัดจากธรรมชาติทไม่
ี ส่งผลเสียต่อมนุษย์ สัตว์ สิงแวดล้อม ตลอดจนเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศเป็นสิงทีทุกคนปรารถนา จากการศึกษาการสูญเสียของผลผลิตทาง
การเกษตรทีมีสาเหตุมาจากการทําลายของสัตรูพชื และวัชพืชเฉลียของโลกพบว่า สูญเสียกว่า 40
% โดยเฉพาะสภาพภูมอิ ากาศร้อนชืน เช่น ประเทศไทยทีสามารถปลูกพืชได้ตลอดทังปี ศัตรูพชื
สามารถแพร่พนั ธุแ์ ละระบาดได้ทงปี
ั เช่นกัน จึงสร้างความเสียหายอย่างมาก ดังนันการควบคุม
เชือโรคพืชโดยชีววิธี (biocontrol) ซึงเป็นการลดปริมาณประชากรและลดกิจกรรมของเชือโรคพืช
ทีจะก่อให้เกิดโรคจนอยูใ่ นระดับทีไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจกับพืชโดยอาศัย
สิงมีชวี ติ (organism) ทังนีหมายรวมถึงพืชชันสูงและจุลนิ ทรียป์ ฏิปกั ษ์ (antagonistic
microorganism) ตลอดจนสารพันธุกรรมหรือผลิตผลจากสารพันธุกรรม (genes or gene
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products) ของสิงมีชวี ติ แต่ยกเว้นผลจากการกระทําต่อเชือโรคโดยตรงจากมนุษย์ ในธรรมชาติม ี
สิงมีชวี ติ หรือจุลนิ ทรียห์ ลายชนิดทีมีคณ
ุ สมบัตใิ นการเป็นปฏิปกั ษ์กบั เชือสาเหตุโรคพืชและแต่ละ
ชนิดมีคุณสมบัตแิ ตกต่างกันไปในการเป็นปฏิปกั ษ์ (เยาวพา สุวตั ถิ. 2553)
ปจั จุบนั ได้มกี ารค้นคว้าหาวิธกี ารควบคุมโรคพืชใหม่ๆ ทางชีวภาพเพือลดอันตรายจาก
การใช้สารเคมีทางการเกษตร โดยให้เกษตรกรหันมาใช้การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี ซึงถือเป็น
วิธที ยอมรั
ี
บว่าใช้ได้ผลดี ได้มกี ารศึกษาถึงกลไกการควบคุมโรคและระบบการควบคุมโรคโดยวิธี
ต่างๆ โดยเฉพาะการใช้จุลนิ ทรียป์ ฏิปกั ษ์ (antagonist) ทีเป็นเชือแบคทีเรียและเชือรา
เชือแบคทีเรียมักเป็นปฏิปกั ษ์ต่อเชือโรคพืชโดยการแก่งแย่งอาหาร การยับยัง ทําลายและการ
เป็นปรสิต นอกจากนียังมีวธิ กี ารอืนอีก เช่น ให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชแบบผสมผสาน แทนการ
ปลูกพืชเชิงเดียวก็ได้ผลดีในระดับหนึง แต่โดยภาพรวมยังไม่เป็นทีน่าพอใจ ทังนีเนืองจาก GDP
ทีขยายตัวมาจากภาคนอกการเกษตร ส่วนภาคการเกษตร โดยเฉพาะพืชผลหดตัว 0.3 % โดย
ผลผลิตจากมันสําปะหลัง อ้อย ข้าวและข้าวโพดเลียงสัตว์ลดลงดังกล่าวแล้ว ทังนีด้วยสาเหตุท ี
สําคัญคือภัยแล้งและโรคระบาด รัฐบาลจึงมีนโยบายเร่งด่วนทีจะเพิมขีดความสามารถให้ภาค
อาหารและเกษตร เพือให้การผลิตได้ทงปริ
ั มาณและคุณภาพทีมีความปลอดภัย ซึงจะเห็นได้จาก
การทีรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้สงการให้
ั
สวทช. เร่งเพิมขีด
ความสามารถให้อาหารและเกษตร เพือรองรับความต้องการของชุมชนและเอกชน หวังสร้าง
มูลค่าสินค้าไทยแข่งขันกับต่างชาติ เนืองจากอาหารและเกษตรเป็นหัวใจสําคัญของประเทศไทย
จึงต้องการให้นําความรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาโนเทคโนโลยี ไบโอเทคโนโลยี
มาช่วยแก้ปญั หาหรือสร้างมูลค่าให้สนิ ค้าของประเทศไทยในการแข่งขันกับต่างชาติ หรือแม้แต่
แก้ปญั หาเฉพาะหน้า เช่น ภัยแล้งทีเกิดจากโลกร้อน ฝนทิงช่วงทีสร้างความเดือดร้อนให้ภาค
การเกษตร ปุ๋ยนาโนทีจะควบคุมการปลดปล่อยสารอาหารออกมาในเวลาทีพืชต้องการ โดยให้
เน้นงานยุทธศาสตร์เรืองความปลอดภัยของอาหารและกระบวนการผลิตทีจะส่งผลกระทบต่อ
ธรรมชาติและสิงแวดล้อม โดยมองว่าตลาดสินค้าทีเน้นเรืองความปลอดภัยทังกับมนุษย์และ
สิงแวดล้อมมีแนวโน้มเติบโตได้ดใี นอนาคต (วีระชัย วีระเมธากุล. 2553)
นาโนเทคโนโลยี เป็นเทคโนโลยีทเกี
ี ยวข้องกับกระบวนการจัดการ การสร้าง
การสังเคราะห์วสั ดุ อุปกรณ์ เครืองจักรหรือสิงต่างๆ ทีมีขนาดเล็กมากประมาณ 1 ถึง 100 นาโน
เมตร ดังนันความรูท้ างด้านนาโนเทคโนโลยีจงึ สามารถนํามาใช้จดั เรียงอะตอมหรือโมเลกุลเข้า
ด้วยกันอย่างถูกต้องแม่นยํา ส่งผลให้โครงสร้างของวัสดุหรือสสารต่างๆ มีสมบัตทิ พิ
ี เศษขึนทัง
ทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ซึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้สอยและเพิมมูลค่าทางเศรษฐกิจได้
นาโนเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีทเป็
ี นความหวังใหม่ของมวลมนุ ษยชาติ เพราะสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างมากมายและหลากหลายมากขึน การนํานาโนเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์เป็น
การบูร ณาการศาสตร์ห ลากหลายแขนงเข้า ด้วยกัน เช่ น อิเ ล็ก ทรอนิ กส์ วัส ดุศ าสตร์ และ
เทคโนโลยีชวี ภาพ ซึงกําลังพัฒนาอยูอ่ ย่างต่อเนืองและนับวันจะเข้ามามีบทบาทในชีวติ ประจําวัน
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มากขึน ไม่วา่ ผลิตภัณฑ์ทช่ี วยเพิมประสิทธิภาพในการขจัดโรคภัยไข้เจ็บ ผลิตภัณฑ์ในการชะลอ
ความแก่ เครืองสําอาง คอมพิวเตอร์ นาโนไบโอเซ็น เซอร์ เส้น ใยนาโน อนุ ภาคนาโน นาโน
เทคโนโลยีเกียวกับพลังงาน นาโนเทคโนโลยีเกียวกับสิงแวดล้อม และนาโนเทคโนโลยีทเกี
ี ยวกับ
การเกษตรและอาหาร เป็นต้น
จากเหตุผ ลและความจําเป็ น ดัง กล่าวข้างต้น ทําให้คณะผู้วจิ ยั สนใจทีจะนํ าสารทีเป็ น
ผลิต ภัณ ฑ์ท างธรรมชาติม าผสมผสานกับองค์ความรู้ท างด้านนาโนวิท ยาศาสตร์แ ละนาโน
เทคโนโลยี เพือนํามาใช้ใ นการควบคุม เพลียแป้งของมันสําปะหลัง และเพิมความเจริญเติบโต
ให้ก ับมัน สําปะหลัง ซึงเป็ น พืช เศรษฐกิจ ทีนํ า รายได้เ ข้า สู่ป ระเทศเป็ น อัน ดับ ต้น ๆ ของพืช
เศรษฐกิจทังหลาย ดังนันการแก้ปญั หาดังกล่าวจึงมีความจําเป็นเร่งด่วน
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1.3.1 เพือเพิมฤทธิทางชีวภาพของสารสกัดจากธรรมชาติดว้ ยเทคนิคกึงสังเคราะห์
(semi-synthesis) และควบคุมขนาดของอนุภาคให้อยูใ่ นระดับนาโนเมตร
1.3.2 เพือศึกษาสมบัตทิ างเคมีเชิงฟิสกิ ส์ (physico-chemical properties) บางประการ
และการออกฤทธิทางชีวภาพ (biological properties) ของสารนาโนอินทรียแ์ ละนาโนโลหะ
อินทรียใ์ นการต้านเพลียแป้ง
1.3.3 เพือค้นคว้าหาสารออกฤทธิต้านเพลียแป้งของมันสําปะหลังทีมีประสิทธิภาพและ
ไม่เป็นพิษต่อผูบ้ ริโภค
1.3.4 เพือทราบแนวทางการควบคุมศัตรูพชื แบบใหม่ โดยอาศัยความรูท้ างด้านนาโน
เทคโนโลยี
1.4 ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
1.4.1 ผลของการวิจยั นี จะเป็นการแก้ปญั หาอันเนืองมาจากการทีผลผลิตของมัน
สําปะหลังตกตํา เพราะเกิดการระบาดของเพลียแป้งในไร่มนั สําปะหลัง ทังในพืนทีของกลุ่ม
จังหวัดนครชัยบุรนิ ทร์ และอีกหลายจังหวัดทัวประเทศ โดยจะได้สารกําจัดศัตรูพชื จากผลิตภัณฑ์
ในธรรมชาติทมีี ขนาดระดับนาโนเมตร ซึงเป็นสารทีสลายตัวได้ง่าย ไม่ส่งผลเสียต่อมนุษย์ และ
ระบบนิเวศน์ และยังเป็นสารทีมีประสิทธิภาพในการกําจัดสัตรูพชื ได้ดี ลดต้นทุนในการผลิต
ลดการใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรูพชื ทีมีพษิ สูงและตกค้างทําลายสิงแวดล้อม ตลอดจนเป็นผลเสียทังใน
ระยะสันและระยะยาว จะได้มนั สําปะหลังทีมีคุณภาพดี ไม่มสี ารพิษตกค้าง นอกจากนียังเป็น
การสนับสนุนการดํารงชีวติ ด้วยระบบเศรษฐกิจพอเพียง จึงส่งผลดีต่อกลุ่มเกษตรกรทีปลูกมัน
สําปะหลังโดยตรงและผูบ้ ริโภคทัวไป
1.4.2 ทราบชนิดและขนาดของสารผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติในระดับนาโน ทังทีเป็นนาโน
อินทรียแ์ ละนาโนโลหะอินทรียท์ มีี ความสามารถในการต้านเพลียแป้งของมันสําปะหลัง

4

1.4.3 ได้สารกําจัดศัตรูพชื เศรษฐกิจชนิดใหม่ คือ นาโนอินทรียแ์ ละนาโนอนินทรียท์ ไม่
ี
เป็นพิษต่อมนุษย์และสิงแวดล้อม
1.4.4 ได้แนวทางการควบคุมสัตรูพชื แบบใหม่ โดยอาศัยความรูท้ างด้านนาโนเทคโนโลยี
1.4.5 ได้แนวทางเพิมผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตพืชเศรษฐกิจทีสําคัญของประเทศ
เช่น มันสําปะหลัง และพืชเศรษฐกิจอืนๆ
1.4.6 ชุมชนได้รบั และนําความรูด้ า้ นการควบคุมโรคพืชด้วยสารนาโนอินทรีย์
(nano organic control) เพือนําไปใช้ในการปลูกพืชปลอดสารเคมีทเป็
ี นพิษต่อมนุษย์และ
สิงแวดล้อมต่อไป
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 บทนํา
ในบทที่ 2 ไดกลาวถึงรายละเอียดของ มันสําปะหลัง เพลี้ยแปง พริก การสกัด และงานวิจัยที่
เกี่ยวของ ดังนี้
1. มันสําปะหลัง
2. เพลี้ยแปง
3. พริก
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.2 มันสําปะหลัง
2.2.1 ประวัติของมันสําปะหลัง
จรุงสิทธิ์ ลิม่ ศิลา และอัจฉรา ลิ่มศิลา (2547 : 1-3) ใหความรูเกี่ยวกับประวัติของมัน
สําปะหลัง ดังนี้
มันสําปะหลังจัดเปนพืชหัวชนิดหนึ่ง ชื่อวิทยาศาสตร Manihot esculenta Crantz มีชื่อ
สามัญเรียกหลายชื่อตามภาษาตางๆ ที่ไดยินกันมาก ไดแก Cassava, Yuca, Mandioa, Manioc,
Tapioca มีชื่อสามัญเรียกหลายชื่อตามภาษาตางๆ ที่ไดยินกันมาก ไดแก Cassva, Yuca, Mandioa,
Manioc, Tapioca
มันสําปะหลังมีแหลงกําเนิดแถบทีล่ ุมเขตรอน (Lowland tropics) มีหลักฐานแสดงวาปลูกกัน
ในโคลัมเบีย และเวเนซูเอลามานานกวา 3,000-7,000 ปมาแลว สันนิษฐานวาแหลงกําเนิดมัน
สําปะหลังมี 4 แหงดวยกันคือ
1. แถบประเทศกัวเตมาลาและเม็กซิโก
2. ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาใต
3. ทางทิศตะวันออกของประเทศโบลิเวียและทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ
อารเจนตินา
4. ทางทิศตะวันออกของประเทศบราซิล
มันสําปะหลังมีการแพรกระจายในสมัยทีม่ ีการลาอาณานิคมในคริสตศตวรรษที่ 15 โดยพวก
นักคาทาสไดนํามันสําปะหลังจากบราซิลไปปลูกในทวีปแอฟริกาและตอมา พ.ศ. 2282 ไดมีชาว
โปรตุเกสนํามันสําปะหลังไปปลูกทีเ่ กาะรียูเนียน (Reunion) และแพรกระจายไปยังมาดากัสกา
มีการนํามันสําปะหลังมาปลูกครั้งแรกในทวีปเอเชียที่ประเทศฟลิปปนสในคริสตศตวรรษที่ 17
โดยชาวสเปนไดนํามาจากเม็กซิโกและในเวลาตอมาก็มีการปลูกที่อินโดนีเซีย นอกจากนี้มหี ลักฐานวา
เมื่อ พ.ศ. 2337 ไดมีการนํามันสําปะหลังจากแอฟริกามาปลูกที่อินเดีย เพื่อใชในการทดลอง
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สําหรับประเทศไทยยังไมมีหลักฐานที่แนนอนวามีการนํามันสําปะหลังเขามาปลูกเมือ่ ใด
คาดวาคงจะเขามาในระยะเดียวกันกับการเขาสูศรีลงั กาและฟลิปปนส คือ ประมาณ พ.ศ. 2329-2383
มันสําปะหลัง เดิมเรียกกันวา มันสําโรง มันไม ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกวา
มันตนเตี้ย ทางภาคใตเรียกมันเทศ (แตเรียกมันเทศวามันหลา) คําวา สําปะหลังที่คนสวนใหญนิยม
เรียกอาจมาจากคําวา “สัมเปอ (Sampou)” ของชวาตะวันตก
ประเทศไทยมีก ารปลู กมันสํ าปะหลังเปนการคาเพื่อใชทําแปงและสาคูในภาคใต โดยปลู ก
ระหวางแถวของตนยางพารากันมากวา 70 ปแลว โดยเฉพาะที่จังหวัดสงขลามีอุตสาหกรรมทําแปง
และสาคูจําหนายไปยังปนังและสิงคโปร แตการปลูกมันสําปะหลังทางภาคใตคอยๆ ลดลงเมื่อมีการ
ขยายการปลูกยางพารา ตอมาไดมีการปลูกมันสําปะหลังในภาคตะวันออก คือ จังหวัดชลบุรี ระยอง
และจังหวัดใกลเคียง และเมื่อความตองการของตลาดในดานผลิตภัณฑมันสําปะหลังเพื่อใชในการเลี้ยง
สัตวและอุตสาหกรรมมีเพิ่มมากขึ้นทําใหพื้นที่ในภาคตะวันออกผลิตไดไมเพียงพอตอความตองการ จึง
มีการขยายพื้ นที่ปลู กไปยังจังหวัดอื่นๆ โดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจนในปจจุ บันภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ปลูกมากที่สุดของประเทศไทย
2.2.2 ความสําคัญของมันสําปะหลัง
มันสําปะหลังเปนพืชอาหารที่สําคัญเปนอันดับ 7 ของโลกรองจากออย ขาวโพด ขาวสาลี ขาว
มันฝรั่ง และผักตางๆ โดยตั้งแต พ.ศ. 2547-2551 เปนตนมา (สํานักงานคณะกรรมการกํากับการซื้อ
ขายสินคาเกษตรลวงหนา. 2554)
ในป 2545 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง 6.22 ลานไร มากเปนอันดับทีส่ ี่รองจากขาว
ขาวโพด และยางพารา แหลงปลูกมันสําปะหลังที่สําคัญทีส่ ดุ ของประเทศไทยในปจจุบัน คือภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเปนรอยละ 62 ของพื้นที่ปลูกทั้งประเทศ รองลงมาคือ ภาคกลางรวมภาค
ตะวันออกและภาคตะวันตกรอยละ 28 และภาคเหนือรอยละ 10 จังหวัดที่มีการปลูกมันสําปะหลัง
มากที่สุดไดแก นครราชสีมา 1,320,722 ไร รองลงมา คือ ฉะเชิงเทรา สระแกว ชลบุรี ชัยภูมิ
กําแพงเพชร กาฬสินธุ ขอนแกน จันทบุรี ระยอง และกาญจนบุรี
มันสําปะหลังเปนพืชทีท่ ํารายไดใหเกษตรกรมากเปนอันดับที่สี่ รองจากยางพารา ออย และ
ขาว มีมูลคาของผลผลิตทีเ่ กษตรกรขายไดเฉลี่ย 5 ป (ป 2541-2545) 15,416 ลานบาท ผลผลิตมัน
สําปะหลังภายในประเทศนําไปใชทําเปนมันเสนอัดเม็ดรอยละ 45-50 ใชแปรรูปเปนแปงรอยละ
50-55 ในป 2544 ผลิตภัณฑมันสําปะหลังที่ไดจากการแปรรูปเปนสินคาออกทีส่ ําคัญของประเทศทํา
รายไดใหสงู ถึง 18,803 ลานบาท
ประเทศไทยเปนประเทศทีส่ งผลิตภัณฑมันสําปะหลังออกมากที่สุดในโลก ทั้งนีเ้ พราะประเทศ
ที่ผลิตมันสําปะหลังไดมาก เชน ไนจีเรีย บราซิล และประเทศอื่นๆ นําผลผลิตที่ไดใชเปนอาหารของ
พลเมืองภายในประเทศ ในขณะที่ประเทศไทยใชมันสําปะหลังเพื่อบริโภคนอยมาก ประเทศไทยที่ไทย
สงผลิตภัณฑมันสําปะหลังในรูปของมันอัดเม็ดไปขายมากทีส่ ุดคือ ประเทศในกลุมประชาคมยุโรป
(เนเธอรแลนด สเปน เยอรมัน โปรตุเกส) เกาหลีใต และญี่ปนุ สวนในรูปของแปงมันสําปะหลัง
ประเทศญีป่ ุนสัง่ ซื้อมากทีส่ ุด รองลงมาคือ ฮองกง สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย สิงคโปรและไตหวัน
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2.2 การปรับตัวตอสภาพแวดลอมของมันสําปะหลัง
มันสําปะหลังเปนพืชทีป่ ลูกในเขตรอน ตั้งแตเสนรุงที่ 30 องศาใตถึงเสนรุง ที่ 30 องศาเหนือ
ในเขตหนาวหรือในเขตอบอุนที่มีอุณหภูมิเย็นจัดถึงขั้นมีหิมะ มันสําปะหลังจะไมสามารถขึ้นได ในเขต
รอนปลูกมันสําปะหลังไดดีในสภาพดินฟาอากาศที่แตกตางกันอยางกวางขวาง คือ ขึ้นไดดีในสภาพที่มี
ฝนตกชุก ในที่ที่ดินมีความสมบูรณต่ําและเปนกรด ในที่คอนขางแหงแลงแถบทวีปแอฟริกาหรือในพื้นที่
บริเวณเทือกเขาแอนดิสทีม่ ีความสูงถึง 2,000 เมตรจากระดับน้ําทะเล
การปรับตัวตอสภาพฟาอากาศ
มันสําปะหลังมีการเจริญเติบโตดีในเขตรอน ในบริเวณพื้นที่ที่แตละฤดูกาลมีอุณหภูมิ
เปลี่ยนแปลงมากๆ มันสําปะหลังจะไมสามารถขึ้นได แตในบริเวณพื้นที่ที่อุณหภูมเิ ฉลี่ยต่ํากวา 20
องศาเซลเซียส ซึง่ อุณหภูมิไมแปรปรวนมาก เชน โคลัมเบีย เปรู เอกวาดอร มีอุณหภูมิเฉลี่ย 17 องศา
เซลเซียส มันสําปะหลังสามารถขึ้นได โดยทั่วไปพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังสวนใหญมปี ริมาณน้ําฝนเฉลี่ย
ตอปมากกวา 1,000 มิลลิเมตร และสามารถปรับตัวไดดีในเขตที่มีฝนตกอยูร ะหวาง 1,000-1,300
มิลลิเมตรตอป แตทงั้ นี้ในพื้นที่ทมี่ ีฝนตกชุก จะตองมีการระบายน้ําดี เพราะหากมีน้ําทวมเพียงวันเดียว
อาจทําใหเสียหายได
มันสําปะหลังเปนพืชทนแลงไดดี หลังจากปลูกและตนมันสําปะหลังตัง้ ตัวไดแลว แมจะ
ขาดฝนเปนระยะเวลานานติดตอกัน 3-4 เดือน ก็จะทนอยูไดโดยไมตาย มันสําปะหลังจึงเปนพืชที่
สําคัญในเขตทีม่ ีฤดูแลงยาวนานถึง 6 เดือนตอป ในสภาพทีก่ ระทบแลง มันสําปะหลังจะมีการลดพื้นที่
ใบโดยใบแกจะรวงไป การสรางใบใหมนอ ยลงและมีขนาดเล็ก ปากใบบางสวนจะปดทําใหการคายน้ํา
นอยลง จนกระทั่งมีฝนมันสําปะหลังจะดึงคารโบไฮเดรตทีส่ ะสมในตนและหัวมาใชสรางใบและ
ยอดใหม
มันสําปะหลังสามารถเจริญเติบโตไดในพื้นทีบ่ างแหงทีม่ ีปริมาณน้ําฝนตอปนอยกวา
1,000 มิลลิเมตร เชน ทางแถบทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิล และทางทิศตะวันออกของ
ทวีปแอฟริกา แตถาเปนบริเวณที่มฝี นตกนอยกวา 600 มิลลิเมตรตอป ก็ไมสามารถปลูกมันสําปะหลัง
ได
การปรับตัวตอสภาพดิน
มันสําปะหลังปรับตัวไดดีในดินที่มีความอุดมสมบูรณ และทนทานตอสภาพดินทีเ่ ปนกรด
จัด เชน ในดินที่มีความเปนกรดดาง (pH) ต่ํา 4.4 จะไมมผี ลกระทบตอผลผลิต ซึง่ มีพืชนอยชนิดที่มี
คุณสมบัติทนตอสภาพดินกรดไดเชนเดียวกับมันสําปะหลัง แตมันสําปะหลังมีขอจํากัด คือไมสามารถ
ขึ้นไดดีในดินที่เปนดาง pH มากกวา 8 ขึ้นไป และนอกจากนี้มันสําปะหลังไมสามารถทนตอสภาพของ
ดินที่มีน้ําขัง
โดยทั่วไปมันสําปะหลังเจริญเติบโตไดดีในดินทุกชนิด ชอบดินรวนปนทราย มีความอุดม
สมบูรณปานกลางมี pH อยูระหวาง 5.5-8 เปนพืชวันสั้น ผลผลิตจะลดลงถาชวงแสงของวันยาวเกิน
10-12 ชั่วโมง
ประเทศไทยปลูกมันสําปะหลังไดตั้งแตพื้นทีท่ างใตสุดจนถึงเหนือสุดของประเทศใน
บริเวณเสนรุง 2-60 องศาเหนือ เสนแวง 99-105 องศาตะวันออก แหลงทีป่ ลูกมันสําปะหลังมากทีส่ ุด
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คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ซึ่งมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 1,200-1,500 มิลลิเมตรตอป
อุณหภูมิเฉลี่ยของเดือนไมต่ํากวา 20 องศาเซลเซียสพื้นทีป่ ลูกอยูบริเวณที่มีความสูง 0-200 เมตร
จากระดับน้ําทะเล
2.2.4 ชนิดของมันสําปะหลัง
มันสําปะหลังทีป่ ลูกในแหลงปลูกทั่วโลกและในประเทศไทย แบงเปน 2 ชนิด คือ
1) ชนิดหวาน (Sweet type) เปนมันสําปะหลังที่มปี ริมาณกรดไฮโดรไซยานิค
ต่ํา ไมมีรสขม ใชเพื่อการบริโภคของมนุษย มีทงั้ ชนิดเนื้อรวน นุม และชนิดเนื้อแนน เหนียว
ในประเทศไทยไมมีการปลูกเปนพื้นที่ใหญๆ เนื่องจากมีตลาดจํากัด สวนใหญจะปลูกรอบๆบาน หรือ
ตามรองสวนเพือ่ บริโภคเอง ในครัวเรือนหรือเพื่อจําหนายตามตลาดสดในทองถิ่นในปริมาณไมมาก
ราคากิโลกรัมละ 4-8 บาท
2) ชนิดขม (Bitter type) เปนมันสําปะหลังที่มีปริมาณกรดไฮโดรไซยานิคสูง
เปนพิษและมีรสขมไมเหมาะสําหรับการบริโภคของมนุษยหรือใชหัวสดเลี้ยงสัตวโดยตรง แตจะใช
สําหรับอุตสาหกรรมแปรรูปตางๆเชนแปงมัน มันอัดเม็ด แอลกอฮอล เนื่องจากมีปริมาณแปงสูง
ราคากิโลกรัมละ 0.80-1.25 บาท
มันสําปะหลังทีป่ ลูกในประเทศไทยสวนใหญเปนชนิดขมสําหรับใชในอุตสาหกรรม
พันธุที่ปลูกกันมากเรียกวาพันธุ “พื้นเมือง” ซึ่งสันนิฐานวาเปนพันธุที่นําเขามาจากประเทศมาเลเซียมา
ปลูกครั้งแรกทีส่ ถานีทดลองในภาคใต (ปจจุบันเปนศูนยวิจัยยางสงขลา) และนําไปทดลองปลูกที่สถานี
กสิกรรมหวยโปรง จังหวัดระยอง (ปจจุบันเปนศูนยวิจัยพืชไรระยอง) และบริเวณใกลเคียงปรากฏวาให
ผลดี มีความเหมาะสม จึงขยายไปทั่วประเทศ พันธุนี้มีชื่อเรียกตางๆ เชน พันธุพื้นเมือง พันธุยอดขาว
พันธุสิงคโปร และพันธุร ะยอง ในระยะหลังเมื่อกรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เริ่มงานวิจัยมันสําปะหลัง ไดมีการปรับปรุงพันธุมันสําปะหลัง จนในปจจุบันมีพันธุมันสําปะหลังเพือ่
การอุตสาหกรรมที่ไดรบั การรับรองพันธุเปนพันธุแนะนําแลว ดังนี้
1) มันสําปะหลังพันธุอุตสาหกรรม เปนผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร
(ศูนยสารสนเทศ กรมวิชาการเกษตร. 2558 ; ศูนยวิจัยมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี. 2551) มีรายละเอียดดังนี้
1.1) พันธุระยอง 1 เปนพันธุที่นําเขามาจากประเทศมาเลเซีย ปลูกครั้งแรกทาง
ภาคใตของประเทศไทย ในบริเวณพื้นที่ปลูกยางพารา ตอมามีผูนําไปปลูกในจังหวัดชลบุรี และจังหวัด
ระยองเพื่อใชในอุตสาหกรรมทําแปงมีชื่อเรียกแตกตางกันไป เชน พันธุพื้นเมือง พันธุยอดขาว ในป
2509 สถานีกสิกรรมหวยโปงจังหวัดระยอง (ปจจุบันเปนศูนยวิจัยพืชไรระยอง) ไดรวบรวมพันธุมัน
สําปะหลังจากทองถิ่นตางๆ ในภาคตะวันออกเปนครั้งแรก ทําการคัดเลือกและเปรียบเทียบผลผลิต
พบวาพันธุระยองใหผลผลิตสูงสุด ป 2518 กลุมนักวิชาการผูปฏิบัตงิ านวิจัยตั้งชื่อใหวาพันธุระยอง 1
และ แนะนําพันธุ โดยกรมกสิกรรม เมื่อป 2500
ลักษณะเดน ทนทานตอสภาพภูมิอากาศแปรปรวน เจริญเติบโตไดดีในดินที่
มีความอุดมสมบูรณตางๆกัน
ผลผลิตและคุณภาพ ผลผลิตหัวสดประมาณ 4,150 กิโลกรัมตอไร มีแปง
18.3%
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ลักษณะประจําพันธุ ยอดสีมวงใบทีเ่ จริญเต็มทีส่ ีเขียวปนมวง มีขนที่ยอด
ออน กานใบสีเขียวอมแดง ยาวประมาณ 25-30 เซนติเมตร ลักษณะทรงตนมีการแตกกิ่ง 0-1 ระดับ
สีของลําตนสีเขียวเงิน หัวไมมีขั้ว สีผิวเปลือกชั้นนอกของหัวมีสีน้ําตาล สีเนื้อของหัวมีสีขาว
(ศูนยสารสนเทศ กรมวิชาการเกษตร. 2558) แผนใบเปนแบบใบหอกปลายมน (oblongceolate)
มีแฉก 3, 5, 7 หรือ 9 แฉกใบกวาง 2.6-4.8 เซนติเมตร ยาวประมาณ 17 เซนติเมตร ขอบตาหรือขอบ
ใบ (leat scar) นูนใหญ หางกันประมาณ 3-5 เซนติเมตร หัวมีลักษณะเรียวยาว ผิวเรียบ ความสูงของ
ตน 2.5-3.5 เซนติเมตร เก็บเกี่ยวอายุ 12 เดือน
ความตานทานโรค ตานทานโรคใบไหมปานกลาง
ฤดูปลูกที่เหมาะสม ตนฤดูฝน เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน
ปลายฤดูฝน เดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม
1.2) พันธุระยอง 3 เปนพันธุล ูกผสมที่เกิดจากการผสมพันธุระหวาง พันธุ Mmex
55 กับพันธุ Mven โดยสถาบันวิจัยพืชไร นําเมล็ดพันธุมาจากศูนยวิจัยเกษตรเขตรอนนานาชาติ
(CIAT) ประเทศโคลัมเบีย เมื่อป 2518 มาปลูกและคัดเลือกตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุที่ศูนยวิจัย
พืชไรระยอง
รับรองพันธุ โดยกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2526
ลักษณะเดน ผลผลิตแปงสูง
ผลผลิตและคุณภาพ ผลผลิตหัวสด 3,900 กิโลกรัมตอไร ผลผลิตแปง
910 กิโลกรัมตอไร สูงกวาพันธุ ระยอง 119.8 เปอรเซ็นต ผลผลิตมันเสนหรือมันแหง 1,490 กิโลกรัม
ตอไร
ลักษณะประจําพันธุ ยอดสีเขียวออนใบแรกที่เจริญเติบโตมีเขียวออน
กานใบ มีขนที่ยอดใบออนมีขน โดยสังเกตไดที่อายุประมาณ 3-6 เดือน หลังจากปลูก สีของยอดออนมี
สีเขียว สีกานใบมีสเี ขียวอมชมพู แผนใบ รูปรางเปนแบบใบหอก (Lanceolate) ลําตน สีน้ําตาลออน
ความสูงของตนประมาณ 173 เซนติเมตร การแตกกิ่งประมาณ 2-4 ระดับ ระดับแรกคอนขางต่ําสูง
จากพื้นดินประมาณ 80 เซนติเมตร แตละกิ่งทํามุมกับลําตน 75-90 องศา หัวเปลือกมีสีน้ําตาลออน
เนื้อในสีขาว ลักษณะการเกิดของหัวรวมกันแนน เก็บเกี่ยวอายุประมาณ 12 เดือน
ความตานทานโรค ตานทานตอโรคใบไหมปานกลาง
ฤดูปลูกที่เหมาะสม ตนฤดูฝนเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน
ปลายฤดูฝนเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม
ขอจํากัด 1) ไมควรปลูกในชวงฝนตกหนัก หรือชวงที่แลงจัดจะมีโอกาสตาย
มากและใหผลผลิตต่ํา 2) ตนเตี้ย และแตกกิง่ ทําใหใชขยายพันธุไดนอย อัตราประมาณ 1:5 3) กิ่งทํา
พันธุถาปลูกในสภาพแหงแลง ความงอกต่ํา 4) ตอบสนองตอดินที่มีความอุดมสมบรูณ
1.3) พันธุระยอง 60 เปนพันธุลูกผสมที่คัดจากลูกผสม ระหวาง Mcol
1684 กับพันธุระยอง 1 ที่ศูนยวิจัยพืชไรระยอง ใชเวลาในการพัฒนาตัง้ แตป 2524-2530 โดยทําการ
คัดเลือกและเปรียบเทียบตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ
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รับรองพันธุ โดยกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2530
ลักษณะเดน
1) เปนพันธุทสี่ ะสมน้ําหนักหัวสดไดเร็ว โดยเมื่อเก็บเกี่ยวทีอ่ ายุ 8
เดือน ใหผลผลิต 3,150 กิโลกรัมตอไร สูงกวาพันธุระยอง 1 รอยละ 24
2) เก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 112 เดือน ใหผลผลิตสูง 4,220 กิโลกรัมตอ
ไร
3) ผลผลิตแปงเมื่ออายุ 8 เดือน 780 กิโลกรัมตอไร อายุ 12 เดือน
850 กิโลกรัมตอไร
4) ผลผลิตมันแหงเมื่ออายุ 8 เดือน 1,220 กิโลกรัมตอไร อายุ 12
เดือน 1,400 กิโลกรัมตอไร
ลักษณะประจําพันธุ ใบออนมีสีเขียวอมมวง มีขนที่ยอดออน สีของยอดมีสี
มวงอมเขียว กานใบมีสีเขียวอมแดง มีการแตกกิ่ง 1-3 ระดับ ความสูงของการแตกกิง่ ระดับแรก 130150 เซนติเมตร มุมของกิง่ 15-30 องศา ลําตนสีน้ําตาลออน สูงประมาณ 175 เซนติเมตร หัวไมมีขั้ว
สีผิวเปลือกชั้นนอกของหัวมีสีน้ําตาลออน หัวลักษณะอวนสัน้ เนื้อสีครีมสามารถเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 8
เดือน หรือ ปลอยใหเก็บเกี่ยวปกติ 12 เดือน จะไดผลผลิตเพิ่มขึ้น ผลผลิตสดเมื่ออายุ 8 เดือน มีแปง
24.9 เปอรเซนต มันแหง 36.4 เปอรเซ็นต (เก็บเกี่ยวในฤดูแลง) ผลผลิตสดเมื่ออายุ 12 เดือน มีแปง
20.2 เปอรเซ็นต มันแหง 32.9 เปอรเซ็นต (เก็บเกี่ยวในฤดูฝน) หัวสดมีกรดไฮโดรไซยานิค 3 สวนใน
ลาน (ppm)
ฤดูปลูกที่เหมาะสม ตนฤดูเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน และปลายฤดู
ฝนเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม
พื้นที่ที่แนะนํา ใหผลผลิตดีในภาคตะวันออก
ความตานทานโรค ตานทานปานกลางตอโรคใบไหม
ขอควรระวัง
1) เมื่อเก็บเกี่ยวในฤดูฝน มีเปอรเซ็นตแปงต่ํากวา 20 เปอรเซ็นต
2) เนื้อมีสีครีม บางครั้งทําใหโรงงานตัดราคา
1.4) พันธุระยอง 90 เปนพันธุลูกผสมที่คัดไดจากการผสมขาม ระหวางพันธุ
MCM 76 กับพันธุ V 43 เมื่อป 2521 ที่ศูนยวิจัยพืชไรระยอง แลวปลูกคัดเลือกและประเมินโดย
เปรียบเทียบและทดสอบพันธุในสถานีทดลองพืชไร และไรเกษตรกรในจังหวัดตางๆ ในภาคตะวันออก
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนถึงป 2533
รับรองพันธุโดยกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2534
ลักษณะเดน
1) ผลผลิตหัวสดสูง เมือ่ เก็บเกี่ยวอายุ 12 เดือน ใหผลผลิต 3,810
กิโลกรัมตอไร
2) มีเปอรเซ็นตแปงสูง ประมาณ 24 เปอรเซ็นต เมื่อเก็บเกี่ยวในฤดู
ฝน
3) ผลผลิตมันแหงสูง 1,400 กิโลกรัมตอไร
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4) ผลผลิตแปงสูง 966 กิโลกรัมตอไร
ลักษณะประจําพันธุ สีของใบออนมีสเี ขียวออน ใบออนไมมขี น สีของยอด
ออนมีสเี ขียว กานใบมีสเี ขียวออน รูปรางของแฉกที่อยูตรงกลางใบเปนรูปใบหอก ลักษณะทรงตนมี
แตกกิ่ง 0-1 ระดับ ลําตนมีลกั ษณะโคง สีน้ําตาลออมสม สูงประมาณ 165 เซนติเมตร ความสูงของการ
แตกกิ่งระดับแรก 120-140 เซนติเมตร มุมของกิ่งกวาง 75-90 องศา ไมมีขั้วที่หัวของหัว สีผิวเปลือก
ชั้นนอกของหัวมีสีน้ําตาลเขม เนื้อสีขาว หัวสด มีแปง 24.9 เปอรเซ็นต มันแหง 36.4 เปอรเซ็นต
เก็บเกี่ยวในฤดูฝน
ฤดูปลูกที่เหมาะสมตนฤดูฝนเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน ถาปลูก
ปลายฤดูฝนในดินที่สญ
ู เสีย ความชื้นงาย อาจมีปญหาจํานวนทอนพันธุหรือตนงอกต่ํากวา 80
เปอรเซ็นต ซึ่งจะทําใหไดผลผลิตต่ํา
พื้นที่แนะนําปลูกไดทั้งภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีดิน
คอนขางดี
ความตานทานโรค ตานทานตอโรคใบไหม
ขอควรระวัง
1) ไมเหมาะกับทองทีท่ ี่พบการแพรระบาดของแมลงหวี่ขาวอยู
เสมอ
2) ตอบสนองตอปุย และความอุดมสมบูรณของดิน จึงใหผลผลิต
สูงในดินที่ดหี รือคอนขาง ควรใสปุยตามคําแนะนํา (สูตร 15-7-18 หรือ 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัม
ตอไร)
3) ลําตนลักษณะโคง ถาหากแตกกิง่ จําทําใหปฏิบัติดูแลรักษายาก
4) ตนพันธุสําหรับนําไปใชปลูกเสือ่ มคุณภาพเร็วในฤดูแลงเมื่อตัด
ตนพันธุแลวควรรีบปลูก ไมควรเก็บตนพันธุไวนานเกิน 2 สัปดาห เพราะความงอกลดลง
1.5) พันธุระยอง 5 เปนพันธุลูกผสมที่คัดไดจากการผสมขามระหวางพันธุ 2777-10 กับระยอง 3 เมื่อป 2525 ที่ศูนยวิจัยพืชไรระยอง แลวปลูกคัดเลือก เปรียบเทียบ และทดสอบ
พันธุในศูนยวิจัยพืชไร สถานีทดลองพืชไร รวมทั้งไรเกษตรกรในจังหวัดตางๆในภาคตะวันออกและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงป 2537
รับรองพันธุโดยกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2537
ลักษณะเดน
1) ใหผลผลิตหัวสดสูง 4,420 ตันตอไร
2) ผลผลิตมันแหงสูง 1,550 กิโลกรัมตอไร ผลผลิตแปงสูง 1,030
กิโลกรัมตอไร (ในฤดูฝน)
3) มีความงอกของทอนพันธุที่ใชปลูกดี และตนพันธุอยูร อดจนถึง
เวลาเก็บเกี่ยวสูง 93 เปอรเซ็นต
4) มันสําปะหลังพันธุระยอง 5 มีเสถียรภาพและปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอมไดดีจงึ สามารถปลูกไดดีในแหลงปลูกมันสําปะหลัง ทั้งในภาคตะวันออกและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
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ลักษณะประจําพันธุ สีของใบออนมีสมี วง ไมมีขนที่ใบออน สีของยอดออนมี
สีมวงอมน้ําตาล สีของกานใบมีสีน้ําตาลเขม แผนใบมีรปู รางเปน รูปใบหอก ลักษณะของทรงตนแตก
กิ่ง 2-4 ระดับ ความสูงของการแตกกิง่ ระดับแรก 100-120 เซนติเมตร มุมของกิ่ง 15-30 องศา สีของ
ลําตนสีเขียวอมน้ําตาล สูงประมาณ 170 เซนติเมตร สีผิวเปลือกชั้นนอกของหัวมีสีน้ําตาลออน สีเนือ้
ของหัวสีน้ําตาลออน เนื้อสีขาว เก็บเกี่ยวในฤดูฝน หัวสด มีแปง 22.7 เปอรเซ็นต มันแหง 34.8
เปอรเซ็นต
ฤดูปลูกที่เหมาะสมตนฤดูฝนเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนและปลายฤดู
ฝนเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม
พื้นที่แนะนําสามารถปลูกไดดีทงั้ ในภาคตะวันออกและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ความตานทานโรคตานทานตอโรคใบจุดปานกลาง
ขอควรระวังเปนโรคใบไหมไดงายกวาพันธุอื่นๆ แตอาการไมรุนแรงถึงกับ
ทําใหตนตาย
1.6) พันธุระยอง 72 เปนพันธุลูกผสมที่คัดไดจากการผสมขามระหวางพันธุ
ระยอง1 กับ ระยอง 5 เมื่อป 2533 ที่ศูนยวิจัยพืชไรระยอง แลวนํามาประเมินผลผลิต ตามขั้นตอน
ของการปรับปรุงพันธุ ในศูนยวิจัยพืชไรและสถานีทดลองพืชไร และแหลงปลูกตางๆ จนถึงป 2542
พบวาเปนพันธุทเี่ หมาะสมทีจ่ ะปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รับรองพันธุ โดยกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2543
ลักษณะเดน
1) ใหผลผลิตหัวสดสูง 5,090 กิโลกรัมตอไร สูงกวาพันธุมาตรฐาน
คือ พันธุระยอง1 รอยละ 27 ระยอง 5 รอยละ 18 ระยอง 90 และเกษตรศาสตร 50 รอยละ 26 และ
16 ตามลําดับ
2) ใหผลผลิตแปงสูง 1,070 กิโลกรัม
3) ใหผลผลิตมันแหงสูงถึง 1,710 กิโลกรัม
4) ปรับตัวไดดีในสภาพแวดลอมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย
ใหผลผลิตหัวสดสู.ถึง 5,550 กิโลกรัมตอไร ผลผลิตแปง 1,230 กิโลกรัมตอไร และผลผลิตมันแหง
1,910 กิโลกรัมตอไร
5) ทอนพันธุมีความอยูรอดถึงเก็บเกี่ยวสูง 92 เปอรเซ็นต
6) ทรงตนดี แตกกิ่งบางเล็กนอยในระดับทีส่ ูงจากโคนตน ทําให
สามารถขยายพันธุไดมากขึ้น
ลักษณะประจําพันธุ สีของใบออนมีสีมวง ใบออนไมมีขน ยอดออนมีสมี วง
สีของกานใบมีสีแดงเขม รูปรางของแฉกที่อยูตรงกลางเปนรูปใบหอก ลักษณะของทรงตนมีระดับการ
แตกกิ่งที่ 0-1 ระดับความสูงของการแตกกิ่งระดับแรก 130-140 เซนติเมตร มุมของกิง่ 60-75 องศา
ลําตนสีเขียวเงิน สูง 200 เซนติเมตร มีขั้นของหัว เปลือกกนอกของหัวสีขาวครีม เนื้อสีขาว หัวสด
มีแปง 20.9 เปอรเซ็นต มันแหง 33.4 เปอรเซ็นต
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ฤดูปลูกที่เหมาะสม ปลูกไดทั้งตนฤดูฝนเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน
และปลายฤดูฝนเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม
พื้นที่แนะนํา เหมาะสมมากสําหรับปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือการใช
พันธุนี้ปลูกในภาคตะวันออกใหผลผลิตหัวสดและคุณภาพใกลเคียงกับพันธุแนะนําอื่นๆ
ความตานทานโรค ตานทานตอโรคใบจุดและโรคใบไหมปานกลาง
ขอควรระวัง เมื่อปลูกในภาคตะวันออก ไมควรเก็บเกี่ยวในฤดูฝน เพราะ
อาจทําใหมีแปงต่ํากวา 20 เปอรเซ็นต
1.7) พันธุระยอง 2 รับรองวันที่ 16 กรกฎาคม 2527
ประวัติ เปนพันธุที่ไดคัดจากเมล็ดพันธุล ูกผสม นํามาจาก CIAT ประเทศ
โคลัมเบีย ปลูกคัดเลือก ที่ศูนยวิจัยพืชไรระยองตั้งแตป 2519 นําตนที่คัดเลือกจากเมล็ด มาปลูกแบบ
ตนตอแถว คัดเลือกไดสายพันธุ CM. 305-21 ใหผลผลิตหัวสดและ มีคาดัชนีการเก็บเกี่ยวสูงกวาพันธุ
ระยอง 1
ลักษณะดีเดน
1. เปนประเภทรับประทาน ไมเหมาะสําหรับอุตสาหกรรมทําแปง เพราะจะ
สูระยอง 3 ไมได
2. เนื้อมันสด มีคุณคาทางอาหารสูง (โปรตีน แคโรทีน และวิตามินเอ สูงกวา
พันธุระยอง 1 )
3. เหมาะสําหรับทําอาหารรับประทาน เชน ทํามันทอดไดดี เพราะหั่นงาย
ทอดแลวกรอบ ไมแข็ง รสชาติดี โดยเฉพาะถาเก็บเกี่ยวในอายุที่เหมาะสม (8 เดือน) จะทํามันทอดได
คุณภาพดี เนื้อหัวสีเหลือง เนื้อเหนียว นอกจากนั้น มีแนวทางวาจะใชเปนอาหารสัตวไดดี เพราะคุณคา
ทางอาหารสูง ถาผลผลิตมีเหลือมาก อาจใชทําแปงได แตเปอรเซ็นตแปงอยูในระดับคอนขางต่ํา ควรใช
ทําอาหารสัตว จะไดประโยชนมากกวา
4. ผลผลิตหัวสดสูงใกลเคียงกับพันธุระยอง 1 คือ ผลผลิตเฉลี่ย 4,161 กก./
ไร (ระยอง 1= 4,151 กก./ไร)
ลักษณะทางการเกษตร ยอดสีเขียวออน ใบแรกทีเ่ จริญเต็มที่สีเขียวออน
กานใบสีเขียวออนปนแดง ลําตนสีน้ําตาลออน หัวเปลือกมีสนี ้ําตาลออน เนื้อในจะมีสีเหลืองออน
ความสูงของตนประมาณ 285 ซม.อายุเก็บเกี่ยวถานํามารับประทาน8 เดือนสงโรงงานประมาณ
10-12 เดือน
ขอจํากัด
คุณภาพของหัวในการทําอาหาร จะดีหรือไมขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม
ถาแหงแลง คุณภาพไมดี จึงตองเก็บเกี่ยวในระยะที่ไมแหงแลง หรือมีการใหน้ํา
ความตานทานตอโรคและแมลง : ตานทานโรคใบไหมปานกลาง
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1.8) พันธุระยอง 9
ประวัติ มันสําปะหลังพันธุระยอง 9 เปนลูกผสมป 2535 ไดจากการผสม
ขามระหวางสายพันธุที่มเี ปอรเซ็นตแปงสูง 2 สายพันธุ คือ สายพันธุ CMR 31-19-23 เปนแมและ
OMR 29-20-118 เปนพอ ผสมพันธุและคัดเลือกพันธุที่ศูนยวิจัยพืชไรระยอง และประเมินศักยภาพ
ของพันธุในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งสิ้น 38 แปลงทดลอง ระหวางป
2535-2542 พบวา สายพันธุระยอง 9 ใหผลผลิตแปงและผลผลิตมันแหงสูง ในป 2544-2547
ศูนยวิจัยพืชไรระยองจึงรวมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทยในการ
ประเมินผลผลิตเอทานอลจากสายพันธุระยอง 9 รวมกับลูกผสมชุดเดียวกันนี้อีก 2 สายพันธุ
เปรียบเทียบกับพันธุมาตรฐาน ไดแก ระยอง 5 ระยอง 72 ระยอง 90 และเกษตรศาสตร 50 ในระดับ
หองปฏิบัติการโดยใชในเสนเปนวัตถุดิบ แลวคัดเลือกพันธุทใี่ หผลผลิตเอทานอลสูงจากการทดลอง
ระดับหองปฏิบัติการ 2 พันธุ คือ สายพันธุระยอง 9 และพันธุระยอง 90 ไปทดลองผลิตเอทานอลใน
ระดับโรงงานตนแบบขนาดกําลังผลิต 1,500 ลิตร ที่ใชหัวสดเปนวัตถุดิบ พบวา สายพันธุระยอง 9 ให
ผลผลิตเอทานอลสูงกวาพันธุระยอง 90 สายพันธุระยอง 9 จึงเหมาะสําหรับอุตสาหกรรมเอทานอล
และผลิตภัณฑแปรรูปอื่น ๆ ไดแก แปงมัน มันเสน และมันอัดเม็ด
ลักษณะเดน
1. ผลผลิตแปงและผลผลิตมันแหงสูง 1.24 และ 2.11 ตันตอไร ตามลําดับ
2. ใหผลผลิตเอทานอลสูงทุกอายุเก็บเกี่ยว เมื่อเก็บเกี่ยวอายุ 8 เดือน 12
เดือนและ 18 เดือน ใหเอทานอล 191 208 และ 194 ลิตร จากหัวสด 1 ตัน ตามลําดับ
3. ทรงตนดี สูงตรง ไดตนพันธุยาวขยายพันธุไดมาก อัตราขยายพันธุสูงกวา
1: 8
4. เปนโรคใบพุมนอยกวาพันธุมาตรฐานทุกพันธุ
พื้นที่แนะนํา
มันสําปะหลังสายพันธุระยอง 9 ปลูกในพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังไดทั่วไป
ศักยภาพในการใหผลผลิตขึ้นกับศักยภาพของพื้นที่และการดูแลรักษา
ขอควรระวัง
ควรเก็บเกี่ยวเมือ่ อายุประมาณ 1 ป เนื่องจากสายพันธุระยอง 9 มี
เปอรเซ็นตแปงสูงแตสะสมน้ําหนักชา ถาเก็บเกี่ยวเร็วจะใหผลผลิตหัวสดต่ํากวาพันธุมาตรฐานอื่น ๆ
2) มันสําปะหลังพันธุอุตสาหกรรมที่เปนผลงานวิจัยของหนวยงานอื่น
2.1) พันธุเกษตรศาสตร 50 เปนพันธุของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สีของใบออน
มีสีมวง ใบไมมีขน ยอดออนมีสีมวง สีกานใบมีสีเขียวอมแดง ลักษณะตนแตกกิ่ง 1-3 ระดับ ที่ความสูง
80-150 เซนติเมตร สีของลําตนมีสีเขียวเงิน ลําตนโคงเล็กนอย สูง 180-250 เซนติเมตร หัวไมมีขั้ว
เปลือกชั้นนอกของหัวมีสีน้ําตาลออน สีเนื้อของหัวสีขาวผลผลิตเฉลี่ย 4,440 กิโลกรัมตอไร มีแปงเฉลี่ย
23 เปอรเซ็นต ในฤดูฝน และ 28 เปอรเซ็นตในฤดูแลง ตนพันธุเก็บไวไดประมาณ 30 วัน
หลังจากตัดตน
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ลักษณะดีเดน
1. ผลผลิตสูง และเปอรเซ็นตแปงสูง
2. ตนพันธุเก็บไวได ประมาณ 30 วัน หลังจากตัดตน
2.2 พันธุหวยบง 60 เปนพันธุที่พัฒนาโดยความรวมมือของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทย ไดจากการผสม
ระหวางพันธุระยอง 5 กับ พันธุเกษตรศาสตร 50 เมื่อ 2534 ผานการประเมินผลผลิตมากกวา 30
การทดลอง ไดรบั พระราชทานชื่อพันธุจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วา
“หวยบง 60” รับรองพันธุโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2546
ลักษณะดีเดน
1. ผลผลิตหัวสดและแปงสูง
2. เจริญเติบโตไดรวดเร็ว สามารถคลุมวัชพืชได
ลักษณะประจําพันธุ ตนสีเขียวเงิน กานใบสีเขียวอมแดง ยอดสีมวงออน ใบมีขน
ออน ตนสูง 180-200 เซนติเมตร แตกกิ่ง 0-1 ระดับ 90-140 เซนติเมตร สีของลําตนมีสีน้ําตาลออน
ไมมีขั้วของหัว เปลือกหัวสีน้ําตาลออน เนื้อสีครีม ผลผลิต 5,800 กิโลกรัมตอไร มีแปง 25.4
เปอรเซ็นต
3) มันสําปะหลังพันธุเหมาะสมในการรับประทาน
3.1) พันธุหานาที เปนพันธุพื้นเมืองที่มีปลูกมานานในประเทศไทย (คาดวามาจาก
ทางภาคใต ผานมาทางประเทศมาเลเซีย) โดยไมทราบเวลานําเขาที่แนนอน มีการปลูกจํานวนเล็กนอย
เพื่อใชรับประทาน
ลักษณะเดนเนื้อหัวรวน เหมาะสําหรับทําขนม เชน เชื่อม ยาง
ผลผลิตและคุณภาพ
1. ผลผลิตคอนขางต่ํา 1,500-2,000 กิโลกรัมตอไร
2. ปลูกในสภาพสวนจะมีคุณภาพของหัวดีกวา ปลูกในสภาพไร
3. กรดไฮโดรไซยานิคในหัวคอนขางต่ํา
ลักษณะประจําพันธุ ลําตนตรง สูง แตกกิ่งสูง กานใบสีแดง ใบกวาง ยอดออนสีเขียว
ลําตนสีน้ําตาลเขม หัวเปลือกนอกสีน้ําตาลเขม เนื้อในสีขาว เปลือกในสีมวง รูปรางหัวเรียวยาว เปลือก
ปอกงาย การเก็บเกี่ยว ในสภาพไร ไมควรเก็บเกี่ยวอายุเกิน 10 เดือน เพราะจะมีเสนใยมากในสภาพ
สวนเก็บเกี่ยวอายุ 8 เดือน (ศูนยวิจัยมันสําปะหลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 2558)
ความตานทาน ตานทานโรคปานกลาง
ฤดูปลูกที่เหมาะสม ฤดูฝนเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน
2.2.5 การปลูกและการดูแลรักษา
การปลูกและการดูแลรักษามันสําปะหลังมีรายละเอียด ดังนี้ (สมพงษ กาทอง และ
อนุชิต ทองกล่ํา. 2547 : 15)
จังหวัดที่ปลูกมันสําปะหลังมาก คือ ระยอง ชลบุรี และนครราชสีมา มันสําปะหลัง
สามารถปลูกไดตลอดทัง้ ป สวนใหญจะปลูกในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน สวนจังหวัดอื่นๆ 50
เปอรเซ็นต ปลูกมากในเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม
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จากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรในการหาฤดูปลูกมันสําปะหลังทีเ่ หมาะสมใน
พื้นที่ปลูกตางๆ พบวา
เขตภาคเหนือตอนลางจังหวัดสุโขทัย กําแพงเพชร การปลูกตนฤดูฝน เดือนพฤษภาคม
ถึงเดือนกรกฎาคม ใหผลผลิตสูงกวาการปลูกกลางหรือปลายฤดูฝน
เขตจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี การปลูกตนฤดูฝน เดือนเมษายนถึงกรกฎาคม ให
ผลผลิตสูงกวาการปลูกปลายฤดูฝน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกนและนครราชสีมา การปลูกตนฤดูฝน
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน ใหผลผลิตสูงสุด
เขตภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี ระยอง ไดผลเชนเดียวกับเขตภาคเหนือตอนลางและ
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชวงระยะเวลาปลู ก มั นสํ าปะหลั ง แบ ง ออกเป น 3 ชวง คือ ปลู ก ในชวงก อ นฤดูฝ น
(กุ ม ภาพั นธ-เมษายน) ไดผ ลผลิ ตมันสํ าปะหลั งสู ง สุ ด คือ 3,730 กิ โ ลกรั ม ตอ ไร ปลู ก ในชวงฤดูฝ น
(พฤษภาคม-ตุลาคม) ไดผลผลิต 3,140 กิโลกรัมตอไร และปลูกชวงหลังฤดูฝน (พฤศจิกายน-มกราคม)
ไดผลผลิตต่ําสุด คือ 2,850 กิโลกรัมตอไร สรุปไดวา การปลูกกอนฤดูฝน (กุมภาพันธ-เมษายน) ทําให
ไดผ ลผลิ ตสู ง กวา การปลู ก หลั ง ฤดู ฝ น (พฤศจิ ก ายน-มกราคม) โดยเฉลี่ ย 10 เปอร เ ซ็ นต แต เ มื่ อ
เปรียบเทียบการปลูกในฤดูฝน (พฤษภาคม-ตุลาคม) และการปลูกนอกฤดูฝน (พฤศจิกายน-เมษายน)
แลว พบวา
การปลูกในฤดูฝนทําใหไดผลผลิตสูงกวาการปลูกนอกฤดูฝนโดยเฉลี่ย 25 เปอรเซ็นต
การปลูกมันสําปะหลังแนะนําพันธุของกรมวิชาการเกษตร ไดแก พันธุระยอง 1 ระยอง
3ระยอง 6 และระยอง 90 สามารถปลูกไดตลอดป ชวงเวลาปลูกที่ใหผลผลิตสูงสุดคือ เดือน มิถุนายนพฤศจิกายน
การเตรียมดิน
การเตรียมดินสําหรับปลูกมันสําปะหลัง (สมพงษ กาทอง และอนุชิต ทองกล่ํา.
2547 : 15-16) ควรไถพรวนใหลึก 8-12 นิ้ว โดยไถกลบเศษเหลือของพืช เชน ลําตน เหงา ใบและยอด
ของมันสําปะหลังที่เหลือจากการเก็บเกี่ยว ไมควรจะเผาหรือเคลื่อนยายออกจากพื้นทีเ่ พาะปลูก เพราะ
การเผาทิ้ง หรือขนยายไปทิ้ง จะทําใหธาตุอาหารสูญหายไปเปนจํานวนมาก
จากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร การเตรียมดินในการปลูกมันสําปะหลังพันธุ
ระยอง 1 การไถดวยผาล 77 ทําใหไดผลผลิตสูงสุด 3,100 กิโลกรัมตอไร และจากการศึกษาปรับปรุง
วิธีการเตรียมดินแบบตางๆ ในการปลูกมันสําปะหลังและตนทุนการผลิตกับพันธุระยอง 3 พบวา
การไถ 2 ครั้งดวยผาล 3 ตามดวยผาล 7 ใหผลผลิตสูงสุด 3,580 กิโลกรัม เมื่อคิดรายไดหักคาใชจาย
แลวมีกําไรสูงสุด 1,623 บาทตอไร มีตนทุนตอกิโลกรัมต่ําสุด 0.44 บาทตอกิโลกรัม
ฉะนั้นการเตรียมดินควรไถ 2 ครั้ง ดวยผาล 3 และผาล 7 ถาปลูกในพื้นดินที่ลาด
เอียงการไถควรไถขวางทิศทางของความลาดเอียง เพื่อลดการสูญเสียหนาดิน และถาพื้นที่เพาะปลูก
เปนทีม่ ีน้ําขัง ควรทํารองระบายน้ํา และยกรองปลูก
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วิธีการปลูก
มันสําปะหลังปลูกโดยใชทอนพันธุ วิธีปลูกมีหลายวิธี (สมพงษ กาทอง และอนุชิต
ทองกล่ํา. 2547 : 16) เชน การปลูกแบบวางนอน (ฝง) ซึ่งในปจจุบันปลูกแบบนี้นอยมาก เกษตรกร
สวนใหญนิยมปลูกแบบปกทอนพันธุบนสันรอง การปลูกบนพื้นราบ ใชเชือกทําเครื่องหมายบอกระยะ
และเปนแนวในการปลูก วิธีนี้จะทําใหระยะปลูกถูกตอง และสม่ําเสมอ
การปลูกมันสําปะหลังในสภาพดินรวนปนทรายน้ําไมขัง การยกรอง ไมยกรอง
(พื้นราบ) และการปลูกบนพื้นราบแลวพูนโคนไมทําใหผลผลิตแตกตางกัน และการปลูกโดยปกตรงหรือ
เอียง มีผลทําใหผลผลิตมันสําปะหลังสู.กวาการปลูกแบบวางนอน (ฝง) 13-15 เปอรเซ็นต และไมควร
ปกลึกเกินกวา 10 เซนติเมตร เพราะจะทําใหยากตอการเก็บเกี่ยว
กรมวิชาการเกษตร ไดศึกษาวิธีกรปลูก (ยกรอ งไมยกรอง) การวางทอนพั นธุปลู ก
แบบป ก ตรง เอี ย ง นอน (ฝ ง ) ขนาดของท อ นพั น ธุ ตลอดจนความลึ ก ในการปลู ก ทั้ ง ในฤดู ฝ น
(พฤษภาคม-สิงหาคม) และฤดูแลง (พฤศจิกายน) เพื่อหาแนวทางการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังในแต
ละฤดูกาล โดยมุงเนน ศึกษาระดับความงอกงาม อยูรอด ตลอดจนผลผลิตสด พบวา
ในฤดูฝน(พฤษภาคม-สิงหาคม) การปลูกมันสําปะหลังแบบปกตรง หรือเอียงใหผล
ดีกวาการปลูกแบบวางนอน (ฝง) อยางชัดเจน โดยเฉพาะในระยะ 1-4 สัปดาหแรกหลังปลูก โดยมี
ความงอกที่รวดเร็ว และเจริญเติบโตไดดีกวา ซึ่งเปนผลดีตอการบํารุงดูแลรักษา ตลอดจนสะดวกตอ
การกําจัดวัชพืช ในระยะแรกของการเจริญเติบโต ดังนั้น การปลูกมันสําปะหลัง ในฤดูฝนจึงควรปลูก
แบบปกตรง หรือเอียง ดวยทอนพันธุ ขนาด 20 เซนติเมตร ที่ระดับความลึก 5-10 เซนติเมตร จะชวย
ใหไดผ ลดีกวาการปลูกแบบวางนอน (ฝง ) แม การยกรองและไมยกร องปลู กจะใหผลไมแตกตางกั น
แตการยกรองอาจจําเปนตอพื้นที่ปลูกที่มีความลาดเท เพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดิน หรือใน
พื้นที่ลุม เพื่อปองกันน้ําทวมขัง อันอาจทําใหผลผลิตของมันสําปะหลังเสียหายได
ในฤดูแลงการปลูกแบบปกตรง หรือเอียง ใหผลดีกวาการปลูกแบบวางนอน (ฝง)
เชนเดียวกับการปลูกในสภาพฤดูฝน ดังนั้น การปลูกมันสําปะหลังในฤดูแลงควรปลูกแบบปกตรงดวย
ทอนพันธุที่มีขนาดยาว 25 เซนติเมตร โดยปกใหลึกระดับ 15 เซนติเมตร จะชวยใหมจี ํานวนตนอยูรอด
และเก็บเกี่ยว ตลอดจนผลผลิตหัวสดสูงกวาการปลูกแบบปกเอียง และวางนอน (ฝง) บนพื้นที่ดอน
สภาพไรน้ําไมขัง ไมจําเปนตองยกรองปลูกมันสําปะหลังในฤดูแลง
วิธีการปลูกแบบปกตรง หรือเอียง ทั้งในฤดูฝนและแลง มีขอดี คือ
1) งอกเร็วกวาการปลูกแบบนอน (ฝง)
2) สะดวกตอการปลูกซอมและกําจัดวัชพืช ในระยะเวลาของการ
เจริญเติบโต
3) ในสภาพฤดูแลง การใชทอนพันธุป ลูกที่มีความยาวขนาด 25 เซนติเมตร
และปลูกลึก 15 เซนติเมตร ไมจําเปนตองยกรองปลูก จะชวยใหมีความงอก ความอยูรอด จนถึงเก็บ
เกี่ยวตลอดจนผลผลิตของมันสําปะหลังสูงกวาการปลูกแบบวางนอน (ฝง)
ระยะปลูก
การปลูกมันสําปะหลังมีระยะการปลูก ดังนี้ (สมพงษ กาทอง และอนุชิต ทองกล่ํา.
2547 : 17)
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โดยทั่วไปเกษตรกรปลูกมันสําปะหลัง ใชระยะแถว 70-100 เซนติเมตร ระยะหลุม
50-100 เซนติเมตร สวนใหญใชระยะปลูก 100x80 และ 100x100 เซนติเมตร จากผลงานวิจัยของ
กรมวิชาการเกษตร การปลู กมั นสําปะหลัง พั นธุระยอง 1ในระยะแตกตางกันตั้งแตถี่ม าก 60x60
เซนติ เ มตร จนถึง ห า งมาก 120x120 เซนติ เ มตร ผลผลิ ต มั น สํ า ปะหลั ง ไม แ ตกต า งกั นแต ร ะยะ
100x100 เซนติเมตร จะไดผลผลิตสูงกวาระยะอื่น
ระยะปลูกและจํานวนตนที่เหมาะสมในการปลูกมันสําปะหลังระยอง 2 และระยอง 3
ในแหลงปลูก 3 แหง คือ ระยอง ขอนแกน และนครราชสีมา ควรปลูก ระยะ 100x100 เซนติเมตร
และ 100x60 เซนติเมตร โดยใหมีจํานวนตนตอไร ตั้งแต 1,600-2,400 ตนตอไร
ระยะปลูกและอัตราปุยที่เ หมาะสมในการปลูกมันสําปะหลังพันธุ ระยอง 60 และ
ระยอง 90 คือ พันธุระยอง 90 สามารถปลูกถี่กวาระยะปกติ (100x100 เซนติเมตร) ไดโดยใชระยะ
ปลูก100x80 เซนติเมตร (2,000 ตนตอไร) สวนพันธุระยอง 60 สามารถปลูกถี่ไดมากขึ้น โดยใชระยะ
ปลูก 100x66 เซนติเมตร (2,400 ตนตอไร) การใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50-100 กิโลกรัมตอ
ไร จะชวยยกระดับ ผลผลิ ตของมั นสํ าปะหลัง ทั้ง 2 พันธุ โดยเฉพาะอั ตรา 50 กิ โลกรั มตอไร จะได
ผลผลิตสูงกวาการใสปุยอัตราต่ํา (25 กิโลกรัมตอไร) และการไมใสปุย
โดยสรุปคําแนะนําใหเกษตรกรปลูกมันสําปะหลังระยะปลูกที่เหมาะสม คือ
100x100 เซนติเมตร 100x80 เซนติเมตร และ 100x66 เซนติเมตร หรือ มีจํานวนตน 1,600 ตนตอไร
2,000 ตนตอไร และ 2,400 ตนตอไร ตามลําดับ
2.2.6 การคัดเลือกทอนพันธุ
สมพงษ กาทอง และอนุชิต ทองกล่ํา (2547 : 18) เสนอแนะการคัดเลือกทอนพันธุมัน
สําปะหลังดังนี้
ขนาดทอนพันธุ
ทอนพันธุปลูกมันสําปะหลังที่ใชปลูก ควรมีความยาว 15-20 เซนติเมตร มีผลทําให
ไดผลผลิตสูงกวาการใชทอนพันธุขนาดอื่น การใชทอนพันธุขนาด 20 เซนติเมตร ทําใหมีเปอรเซ็นต
ความอยูรอดของทอนพันธุ 95 เปอรเซ็นต ซึ่งสูงกวาการใชทอนพันธุขนาด 15, 10 และ 5 เซนติเมตร
ทอนพันธุขนาด 20 เซนติเมตร ที่ไดจากสวนกลาง และโคนของลําตน มีเปอรเซ็นตอยูรอดของทอน
พันธุ 73-92 เปอรเซ็นต สูงกวาทอนพันธุที่ไดจากสวนยอด ดังนั้น ทอนพันธุขนาด 15-20 เซนติเมตร
จากสวนกลางและโคนของตนมันสําปะหลังที่มีอายุ 12 เดือน เปนทอนพันธุที่เหมาะสมสําหรับใชปลูก
อายุตนพันธุที่ใชทําพันธุ
ทอนพันธุมันสําปะหลังที่ใชปลูกควรไดจากตนที่มีอายุตั้งแต 8 เดือนขึ้นไป แตไมควร
เกิน 18 เดือน ตนมันสําปะหลังยิ่งอายุมาก ความยาวของตนยิ่งเพิ่มขึ้นอายุ 12 เดือน มีความยาวของ
ตน 282 เซนติ เ มตร จะมี ตาจํ า นวน 137 ตา ขนาดท อ นพั นธุ อ ายุ 12 เดือ น ถา ตัด ขนาด 10-15
เซนติเมตร จะไดจํานวนทอนพันธุ 18-27 ทอน มีเปอรเซ็นตความอยูรอด 77-88 เปอรเซ็นต
2.2.7 การศึกษาการชดเชยผลผลิตของมันสําปะหลังที่มีตนขางเคียงขาดหายไป
กรมวิชาการเกษตรไดศึกษาการชดเชยผลผลิตมันสําปะหลัง ที่ตนขางเคียงขาดหายไป พบวา
มันสําปะหลังที่ปลูกดวยระยะ 100x100 เซนติเมตร ตนมันสําปะหลังตาย 20 เปอรเซ็นต ใหผลผลิตไม
ตางจากไมมีตนตาย แตหากมีตนตาย 40-60 เปอรเซ็นต ทั้งแบบที่มีตนตายติดตอกันและมีตนตายสลับ
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จะทําใหผลผลิตลดลง ดังนั้นการปลูกมันสําปะหลัง ถามีตนตายไมเกิน 20 เปอรเซ็นต ตองมีการปลูก
ซอม สมพงษ กาทอง และอนุชิต ทองกล่ํา (2547 : 18-19)
2.2.8 ทดสอบผลผลิตและวิธีเขตกรรมในไรเกษตรกร
กรมวิชาการเกษตรไดนําผลการวิจัยเขตกรรมไปทดสอบในไรเกษตรกรโดยเปรียบเทียบกับ
วิธีการปลูกปฏิบัติของเกษตรกร กับการใชเทคโนโลยีที่ลงทุนสูง (ยกรองปลูก ใสปุย ชุบทอนพันธุ ดวย
สารเคมีกันราและแมลง) การใชเทคโนโลยีที่ลงทุนต่ํา (ไมยกรอง ไมใสปุย ปลูกตามคําแนะนํา) พบวา
การใชเทคโนโลยีแบบลงทุนสูง ไดผลผลิตหัวสด 4,640 กิโลกรัมตอไร การใชเทคโนโลยีแบบลงทุนต่ํา
ใหผลผลิต หัวสด 3,550 กิโลกรัมตอไร สวนวิธีของเกษตรกรไดผลผลิตหัวสด 3,060 ตนตอไร สมพงษ
กาทอง และอนุชิต ทองกล่ํา (2547 : 19)
2.2.9 ดินที่เหมาะสมสําหรับปลูกมันสําปะหลัง
ดินที่เหมาะสมสําหรับปลูกมันสําปะหลัง คือ (สมพงษ กาทอง และอนุชิต ทองกล่ํา (2547 :
24) มันสําปะหลังเกิดขึ้นไดดีในดินแทบทุกชนิดและในทุกภาคของประเทศ ตั้งแตเนื้อดินหยาบจนถึง
เนื้อดินเหนียว ปฏิกิริยาของดินตั้งแตเปนกรดจัดถึงเปนดางปานกลาง คือ มีคา pH ระหวาง 4.5-8.0
และในดินที่มีระดับความอุดมสมบูรณต่ําจนถึงระดับสูง แตดินที่เหมาะสมสําหรับมันสําปะหลังก็คอื ดิน
ที่มีเนื้อคอนขางหยาบ ตั้งแตดินรวนปนทรายจนถึงดินรวนเหนียวปนทรายเพราะสามารถระบายน้าํ ไดดี
มีปฏิกิริยาเปนกรดถึงเปนกลางคือ คา pH 5.0-7.0 หนาดินมีความลึกตั้งแต 50 เซนติเมตรขึ้นไป
แหลง ปลูก มันสํ าปะหลั งที่ สํ าคัญ ไดแก บริเ วณภาคตะวันออกเฉียงเหนือในทอ งที่ จั งหวัด
นครราชสีม า ชัยภูมิ ขอนแก น และเลย และบริเ วณภาคตะวันออกในท อ งที่ จั งหวัดชลบุรี ระยอง
ฉะเชิงเทรา ปราจีน จันทบุรี ลักษณะดินที่พบในแหลงปลูกสวนใหญจะเปนดินรวนปนทราย ดินรวน
เหนียวปนทราย ประกอบดวย 2 กลุม ดินที่สําคัญ ไดแก กลุมดิน Paleustsals ที่มีเนื้อดินชั้นบนเปน
ดินรวนทราย (Loamy silicious) และมี การสะสมดินเหนียว Kaolinite ในดินชั้นล าง เชน ชุดดิน
(Soil series) โคราช (Kt) วาระ (Wn) ยโสธร (Yt) หวยโปง (Hp) มาบบอน (Mb) เปนตน และกลุมที่
สําคัญอีกกลุมหนึ่ง คือ Quartsipsamments เชน ชุดดินสัตหีบ (Sh) พัทยา (Pu) น้ําพอง (Ng) ซึ่งเปน
กลุ ม ที่ มี เ นื้อ ดินทรายลึ ก เป นดิน เกิ ดใหม ที่ ยัง ไม มี ก ารแบ ง ชั้น สํ าหรั บ ชุ ดดิน ที่ พ บในการปลู ก มั น
สํ าปะหลั ง ส ว นมาก ไดแ ก ชุดดินโคราชและสั ต หี บ ซึ่ ง อาจกล าวไดวาเป นตัวแทนของดินในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ตามลําดับ ดังตารางที่ 2.1, 2.2 และ 2.3
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ตารางที่ 2.1 พื้นที่ของดินชุดที่สําคัญที่ปลูกมันสําปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ไร)
จังหวัด
อุบลราชธานี
อุดรธานี
นครราชสีมา
บุรีรัมย
กาฬสินธุ
ขอนแกน
สกลนคร
สุรินทร
นครพนม
รอยเอ็ด
ชัยภูมิ
ศรีสะเกษ
มหาสารคาม
หนองคาย
เลย
รวม
เปอรเซ็นต

ชุดของดิน
โคราช
667,450
432,281
138,544
287,244
271,574
218,288
281,675
193,194
237,093
225,994
84,806
199,375
119,106
37,269
3,744
3,397,639
80.0

วาริน
437
6,862
151,600
12,710
20,413
3,888
20,400
2,125
111,444
44
3,069
5,662
338,663
8.0

สตึก
9,675
109,500
84,106
6,238
50,450
15,656
4,831
4,019
9,619
17,081
919
312,094
7.3

รวม
ยโสธร
5,006
21,456
70,038
21,625
17,156
34,944
500
12,900
2,913
9,738
819
4,281
201,094
4.7

672,894
470,275
469,681
405,964
315,381
307,569
282,175
242,150
239,219
228,906
210,819
204,256
136,075
60,012
4,663
2,494,796

ที่มา : Duangpatra, 1983.
ตารางที่ 2.2 พื้นที่ของดินชุดที่สําคัญที่ปลูกมันสําปะหลังในภาคตะวันออก (ไร)
จังหวัด
ขลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ตราด
รวม
เปอรเซ็นต

สัตหีบ
292,081
91,844
1,775
57,169
442,644
46.1

ชุดของดิน
มาบบอน
พัทยา
104,656
16,556
98,900
14,931
10,363
731
213,919
32,219
22.3
3.3

รวม
หวยโปง
112,069
159,013
913
271,994
28.3

413,294
317,744
160,563
67,531
1,644
960,775
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ตารางที่ 2.3 คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของดินขั้นบนที่ปลูกมันสําปะหลังในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก
คุณสมบัติของดิน
pH
อินทรียวัตถุ (%)
P-Bray 2 (ppm)
K (ppm)
Base saturation (%)
C.E.C (Meq / 100 g)
Texture

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4.8-6.3
0.5-1.3
2.3-7.0
25-6838-63
35-75
2.5-5.0
Sand loam

ภาคตะวันออก
5.0-6.2
0.8-1.8
5.3-10.8
43-63
2.0-6.0
sand

ที่มา : Duangpatra, 1988.
องคประกอบที่สําคัญของการปรับปรุงบํารุงดินใหอุดมสมบูรณในแบบของการเกษตรยั่งยืน
(Sustainable agriculture) นั้น ตองคํานึงถึงปจจัยหรือสมบัติที่สําคัญของดิน 4 ประการรวมกันคือ
1) สภาพทางเคมี ดิน ซึ่ งจะควบคุม การปลดปล อยธาตุอาหารพื ช 2) สภาพทางกายภาพดินซึ่ ง จะ
ควบคุมน้ํา ธาตุอาหารตลอดจนกิจกรรมของจุลินทรียในดิน 3) สภาพทางจุลชีวของดิน ซึ่งจะควบคุม
การยอยสลายของอินทรี ยวัตถุตลอดจนการตรึง ไนโตรเจน และ 4) ระดับ ธาตุอ าหารพื ช ซึ่ง ไดแก
ปริ มาณและความสมดุล ของธาตุอาหารที่ จํ าเปน ดัง นั้น จึง จําเปนจะตอ งมีก ารปฏิบั ติกั บ ดินอยาง
ถูกตองตอเนื่อง ไม ปลอ ยให ดินทรุดโทรมจนเกินแกไข ทั้ งนี้เปนเพราะดินไร นั้นเปนดินที่ มีลัก ษณะ
“เสื่อมโทรมงาย แกไขยาก ศักยภาพต่ํา” แนวทางที่จะรักษาสภาพของดินไวนั้นก็คือ
1. จะตองเพิ่มเติมธาตุอาหารลงไปในดิน เพื่อทดแทนปริมาณที่พืชนําไปใช
2. จะตองรักษาสภาพของดินใหมสี มบัตทิ างกายภาพที่ดีไว โดยการรักษาระดับ
อินทรียวัตถุในดินใหอยูในระดับที่ดเี หมาะสม
3. จะตองมีการอนุรักษดินไวไมใหเกิดการชะลางพังทลาย
ปญหาการสูญเสียความอุดมสมบูรณของดินมักจะเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะมัน
สําปะหลังซึง่ ปลูกในดินรวนทราย ขาดสิ่งปกคลุมดินในระยะแรกของการเจริญเติบโต ประกอบกับ
สภาพของพื้นทีป่ ลูกเปนคลื่นลอนไมราบเรียบ จึงทําใหการสูญเสียผิวดินชั้นบนเนือ่ งจากการไหลบา
ของน้ําฝนซึง่ เกิดเปนประจําทุกๆฤดูปลูก การสูญเสียผิวหนาดินจึงทําใหอินทรีวัตถุ ซึ่งเปนแหลงสําคัญ
ของธาตุอาหารพืชลดนอยลงไปตามลําดับ โดยเฉพาะอยางยิง่ ในระบบการปลูกมันสําปะหลังบนพื้นที่
เดิมอยางตอเนื่องที่เปนระยะเวลายาวนาน (Continuous cropping) การเสื่อมของดินจะเห็นไดอยาง
ชัดเจน จากปญหาดังที่ไดกลาวมาแลว จึงควรปฏิบัติบํารุงรักษาทรัพยากรดิน ดังนี้
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2.2.10 การปรับปรุงและจัดการดิน
สมพงษ กาทอง และอนุชิต ทองกล่ํา (2547 : 26) ใหรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงและจัดการดิน ดังนี้
1) การไถพรวนดิน (Tillage Practices) การไถพรวนดินนั้นไม ไดมี ผลตอความ
เจริญเติบโตของพืช แตมีผลในทางออม เชน ทําใหดินมีความโปรงมากขึ้น มีการถายเทอากาศดี ลด
การระเหยของน้ําจากผิวหนาดิน ชวยกําจัดวัชพืช ซึ่งสิ่งเหลานี้จะมีผลสนับสนุนใหพืชเจริญเติบโตดีขึ้น
ผลของการไถพรวนทําใหคุณสมบัติของดินเปลี่ยนแปลงไป เชน การจับตัวเปนกอ นของอนุภาคดิน
ความหนาแนนของดิน ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน และปริมาณน้ําหรือความชื้นของดินการไถพรวนดิน
ติดตอกันเปนระยะนานๆ เปนสาเหตุทําใหปริมาณอินทรียวัตถุในดินลดลง และทําใหการจับตัวเปน
กอนของอนุภาคดิน (Soil aggregation) เลวลงดวย โดยเฉพาะการไถพรวนในขณะที่ดินแหงเกินไป
จะทําใหการรวมตัวเปนกอนของเม็ดดินถูกทําลาย ถาไถพรวนเมื่อดินเปยกชื้นเกินไป ก็จะทําใหดินแนน
จับตัวเปนกอนโตและเมื่อแหงจะแข็งมาก จากป ญหาที่กลาวแลว บางครั้งบางสภาพการลดจํานวน
ความถี่ในการไถพรวนใหนอยลง (Minimum tillage) หรือการปลูกมันสําปะหลังโดยไมมีการไถพรวน
นั้นจะเปนวิธีก ารที่ ชวยอนุรัก ษดินและน้ําไดดี และไดมีก ารปฏิบัติกั นอยางกวางขวางโดยเฉพาะใน
ทองที่ที่มีความลาดชันมีปริมาณน้ําฝนเพียงพอดินมีลักษณะเนื้อดินไมเหนียวจัด หรือทรายจัดจนเกินไป
วิธีนี้นอกจากจะเปลืองแรงงานนอยกวาการไถพรวนตามปกติ ประมาณ 7-18 เปอรเซ็นต แลวยังจะ
ชวยอนุรักษดินและน้ํา สามารถลดความเสียหายของพืชในชวงแลงไดเปนอยางดี
จากผลการวัดตะกอนดินในแปลงทดลองที่มีความลาดเท 3-5 เปอรเซ็นต ปรากฏวา
การไมไถพรวน (No tillage) จะชวยลดอัตราการสูญเสียหนาดิน โดยการไหลบาของน้ําไดอยางชัดเจน
เมื่อเปรียบเทียบกับการไถพรวน ในการทดลองปแรกซึ่งมีปริมาณน้ําฝน 1,534 มิลลิเมตรตอป ปริมาณ
ตะกอนดินอบแหงที่สูญเสียจากแปลงที่ไมไดไถพรวน เปน 7.88 ตันตอไรตอป ในขณะที่แปลงที่ไถดวย
ผาล 7 เปน 15.75 ตันตอไรตอป นอกจากนี้ ยังพบวาการสูญเสียหนาดินเพิ่มมากขึ้นตามปริมาณน้ําฝน
ที่เพิ่มขึ้น
2) การปลูกพืชหมุนเวียน (Crop rotation) การนําพืชตระกูลถั่วไมวาจะเปนถั่วเขียว
ถั่ ว เหลื อ ง หรื อ ถั่ ว ลิ ส ง มาปลู ก ร ว มกั บ มั น สํ า ปะหลั ง ในพื้ น ที่ เ ดี ย วกั น เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะการใชธาตุอาหารของพืช อันจะทําใหเกิดความสมดุลของธาตุอาหารหรือเพื่อการ
บํารุงดิน หรือแมแตเพื่อแกปญหาเรื่องโรคแมลงก็ตาม ยังไมมีการปฏิบัติกันอยางจริงจัง ทั้งๆที่โดย
ความเปนจริงแลว การปลูกพืชแตละชนิดหมุนเวียนเปลี่ยนกันจะแกปญหาเรื่องราคาผลผลิตตกต่ําได
เกษตรกรยังคงยืนหยัดปลูก แตมันสําปะหลังติดตอกันป แลวปเล า อยางไรก็ตามจากผลการทดลอง
เกี่ยวกับการปลูกพืชหมุนเวียนระยะยาวโดยใชพืชตระกูลถั่วคือ ถั่วลิสงกับถั่วเขียวเปนพืชหมุนเวียนกับ
มันสําปะหลังที่ปลูกในดินชุดยโสธร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระบบปลูกพืชละปสลับกันไป โดย
ใชถั่วมะแฮะเปนพืชคั่นระหวางปลูก ผลการทดลองในชวง 7 ป (2519-2526) พบวากาใชระบบปลูก
พืชหมุนเวียนดังกลาว เปนไปไดในแงการเพิ่มรายไดแกเกษตรกร แมวาระบบดังกลาวจะไมมีผลตอการ
ปรับปรุงดินก็ตาม ระบบการปลูกพืชมันสําปะหลังสลับกับถั่วลิสงจะใหรายไดสูงสุด 1,721 บาทตอไร
ตอป ในขณะที่การปลูกมันสําปะหลังเปนพืชเดียวและใสปุยมีรายไดเฉลี่ยเพียง 1,477 บาทตอไรตอป
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3) การหมุนเวียนอินทรียวัตถุ (Recycing of organic materials) การหมุนเวียน
อินทรียวัตถุที่ไดมาจากดิน หมายถึง การใสซากพืชตางๆทีอ่ ยูในรูปของปุยหมักและการไถกลบเศษซาก
พืชที่เหลือหลังการเก็บเกี่ยวโดยตรง นอกจากจะเปนการหมุนเวียนธาตุอาหารสวนหนึ่งทีพ่ ืชนําจากดิน
มาใชกลับไปสูดินแลวยังถือวาไดเปนวิธีการปรับปรุงสมบัติของดินทั้งทางเคมีฟสกิ สที่มผี ลในระยะยาว
อีกดวย โดยเฉพาะสมบัติในการดูดตรึงธาตุอาหารและความชื้น การไถกลบเศษซากพืชที่เหลือในไรลง
ดินโดยตรงนั้นดูจะเปนวิธีที่งาย ประหยัดเวลาและแรงงานมากที่สุด และเปนการปฏิบัติที่มกี าร
กระจายการหมุนเวียนกลับคืนอยางถูกตอง เพราะไดมาจากที่ไหนก็กลับคืนไปยังที่นั้น สามารถเพิม่ เติม
ปุยคอกลงไปโดยตรงได โดยไมตองกลัววาอินทรียวัตถุเหลานั้นจะไมยอยสลาย เพราะประเทศไทยเปน
ประเทศเขตรอน มีความชื้นและอุณหภูมเิ หมาะสําหรับกิจกรรมทางจุลินทรียดินทีจ่ ะยอยสลายไดอยาง
รวดเร็วอยูแลวโดยปกติผลของการไถกลบอินทรียวัตถุลงไปในดินที่มีตอคุณภาพของดินนั้น มักจะเห็น
ผลในระยะยาว
การไถกลบเศษซากพืชรวมกับการใชปุยที่มีตอผลผลิตของมันสําปะหลังที่ปลูกในดิน
Red Yello Latosol หรือดินรวนทรายชุดยโสธร ในชวงป 2520-2526 พบวาการใชปุยเคมีในอัตรา 8
กิโลกรัม N, P2, O5 และ K2O ตอไรตอป โดยมีการไถกลบซากตนมันสําปะหลังและใบลงดินดวย
สามารถจะรักษาระดับผลผลิตของมันสําปะหลังไวไดในระดับสูงสุด การใชปุย N, P, Kรวมกับปุยหมัก
ในอัตรา 2 ตันตอไรตอป ใหผลไมแตกตางกันกับการใชปุย N, P, K อยางเดียวแตอยางใด สวนการไถ
กลบเศษซากตนมันสําปะหลังอยางเดียวติดตอกัน 7 ปสามารถรักษาระดับผลผลิตไวไดในระดับที่สูง
กวาการปลู ก มั นสํ าปะหลั ง โดยไม มี ก ารใชปุ ยถึง เกื อ บร อ ยละ 50 สรุ ป ไดวาการไถกลบตนใบ มั น
สําปะหลั งกลั บคืนลงดิน มีป ระโยชนใกลเคียงกั บการใสปุยอินทรียกทม. 2 ตันตอไรตอป ในแปลง
ทดลองปุยระยะยาวที่ศูนยวิจัยพืชไรระยอง และขอนแกน
4) การอนุรกั ษดินและน้ํา (Soil and water conservations) การอนุรักษดินและน้ํา
เปนสิ่งจําเปนเพื่อการผลิตพืชไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการดินเพือ่ ลดการสูญเสียหนาดินมีหลาย
วิธี เชน ปลูกถั่วพุม ถั่วมะแฮะ และปอเทือง เพื่อไถกลบเปนปุยพืชสดใหกับมันสําปะหลังอยางตอเนือ่ ง
3 ฤดูปลูก ปรากฏวา ผลผลิตมันสําปะหลังเพิม่ ขึ้นอยางเดนชัด สมบัติทางกายภาพของดินชั้นบน
รวมถึงการซึมของน้ํา การเก็บรักษาความชุมชื้นดีขึ้น นอกจากนั้นยังพบวา ถั่วพุมมีองคประกอบของ
ธาตุอาหารพืชและมวลชีวภาพ (Biomass) สูงกวาถั่วมะแฮะและปอเทืองทีป่ ลูกในดินชุดยโสธร
จากการเปรียบเทียบมวลชีวภาพของพืชเพือ่ ทําปุยสด10 ชนิด โดยตัดคลุมดินเมื่อ
อายุ 2 เดือนครึ่ง กอนปลูกมันสําปะหลังไมไถพรวนในดินชุดมาบบอนที่ อําเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง ทดลอง 3 ฤดูปลูกติดตอกัน ปรากฏวาพืช 2 ชนิดที่ใหน้ําหนักแหงของมวลชีวภาพ สูงสุดเฉลี่ย
390 กิโลกรัมตอไร ไดแก ถั่วพรา (Canavaliaen siformis) และปอเทือง (Crotalaria juncea) และ
ผลวิเคราะหซากพืชมีปริมาณ N, P และ K โดยเฉลี่ย 9.70.4 และ 6.5 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ
2.2.11 โรคมันสําปะหลังและการปองกันกําจัด
อรุณี วงษกอบรัษฎ (2547 : 58-64) มันสําปะหลัง เปนพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรนิยม
ปลูกกันมาก เพราะเปนพืชทนแลงปลูกงายใชปจจัยในการผลิตนอย สามารถใหผลผลิตไดแมในบริเวณ
ที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา แตเกษตรกรเห็นวายังไมจําเปนตองใชสารเคมีในการปองกันกําจัดโรคและสัต
รูมันสําปะหลัง และมีรายงานความเสียหายผลผลิตเนื่องจากโรคและศัตรูพืชคอนขางนอย จึงเห็นไดวา
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ความสําคัญของโรคมันสําปะหลังในประเทศไทย ยังไมชัดเจนเทากับบางประเทศในแถบลาตินอเมริกา
และแอฟริกา แตการปลูกมันสําปะหลังติดตอกันเปนเวลานาน การมีพันธุใหมๆ เพิ่มขึ้นทั้งจากที่ผสม
พันธุเองแหละมีการนําสายพันธุเขามาจากตางประเทศเพื่อการปรับปรุงพันธุ ตลอดจนสภาพแวดลอม
ที่แปรปรวนมากขึ้นในปจจุบัน ทําใหพบโรคและมีอาการผิดปกติขึ้นกับมันสําปะหลังในประเทศไทย
มากขึ้นสําหรับบางโรคแมวาจะยังไมพบในประเทศไทย เชน โรคที่เกิดจากเชื้อวิสาและมายโคพลาสมา
ก็ควรจะไดรับการเอาใจใสอยางระมัดระวัง เพื่อไมใหมีการติดเขามาเพื่อเปนการปองกันลวงหนา
โรคของมันสําปะหลังทีเ่ กิดจากเชื้อรา แบคทีเรีย เชื้อไวรัส และเชื้อมายโคพลาสมา ทีส่ ําคัญ
ไดแก
1) โรคใบไหม (Cassava Bacterial Blight : CBB)
เกิดจากเชื้อ Xanthomonas campestris pv. Manihotis มีรายงานการพบ
ครั้งแรกในประเทศบราซิลในป 2455 หลังจากนั้นมีรายงานการแพรระบาทเกือบทุกประเทศที่มกี าร
ปลูกมันสําปะหลังทั้งในทวีปเอเชีย และลาตินอเมริกาในประเทศไทยพบครั้งแรกทีจ่ ังหวัดระยองเมือ่ ป
2518 และตอมาพบทั่วทุกภาค ระดับความเสียหาย เนื่องจากโรคนี้ มีตั้งแต 30 เปอรเซ็นตเมื่อใชทอน
พันธุจากตนที่เปนโรค ถาสภาพแวดลอมเหมาะสมตอการเกิดและใชตนพันธุที่เปนโรคติดตอกัน 3 ถึง 4
ป โดยมีการปองกันกําจัด อาจมีความเสียหายถึง 80 เปอรเซ็นต ระดับความเสียหายจะขึ้นอยูกบั
เปอรเซ็นตการใชทอนพันธุที่มีเชื้อปะปนมา ปลูกในแปลง และความเสียหายอาจรุนแรงถึง 90
เปอรเซ็นต เมื่อมีเชื้อโรค
ลักษณะอาการ เริม่ แรกแสดงอาการใบจุดเหลี่ยม ฉ่ําน้ํา ใบไหม ใบเหี่ยว
ยางไหล จนถึงอาการยอดเหี่ยวและแหงตายลงมา นอกจากนี้ยังทําใหระบบทอน้ําทออาหารของลําตน
และรากเนา
การปองกันกําจัด มันสําปะหลังมีโรค ศัตรูพืช และแมลงรบกวน ทําลาย
หลายอยาง แตมีนักวิชาการเกษตร และหนวยงานที่รบั ผิดชอบกําจัด พรอมใหคําแนะนําดังนี้
(กรมวิชาการเกษตร. 2558 ; ศูนยวิจัยมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
2551)
(1) ใชพันธุตานทาน พันธุที่แนะนําในปจจุบัน มีความตานทานตอ
โรคปานกลาง เชน ระยอง 90 ระยอง 9
(2) ใชทอนพันธุที่ปราศจากเชื้อ หรือหลีกเลี่ยงการใชทอ นพันธุ
สวนโคนลําตน หรือโคนกิ่งมันสําปะหลัง
(3) ปลูกพืชอายุสั้นเปนพืชหมุนเวียนที่มีอายุสั้น เชน ขาวโพด ขาง
ฟาง เพื่อลดประชากรเชื้อโรคในดิน หรือหลีกเลี่ยงการปลูกมันสําปะหลังในแปลงที่ระบาดรุนแรงนาน
6 เดือน
(4) ใชชีววิธี การฉีดพนเชื้อแบคทีเรียเรืองแสง เชน
Pseudomonas fluorescensบนใบมันสําปะหลังพันธุ Mcol22 ซึ่งออนแอตอโรคใบไหม ทําให
จํานวนจุดบนใบและจํานวนใบไหมตอตนลดลง และทําใหผลผลิตเพิม่ ขึ้น 2.7 เทา
(5) เก็บสวนตนและใบที่เปนโรค เผาทําลายนอก แปลงปลูก
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2) โรคใบจุดสีน้ําตาล (Brown Leaf Spot)
เกิดจากเชื้อรา Cercosporidium mingsii เปนโรคที่สําคัญที่สุดของมันสําปะหลัง
พบครั้งแรกในประเทศแทนซาเนีย ใบป 2438 หลังจากนั้นในป 2468 จึงมีรายงานความเสียหายใน
แหลงปลูกมันสําปะหลังของโลกสําหรับในประเทศไทยพบวามันสําปะหลังเกือบทุกพันธุเปนโรคใบจุดสี
น้ําตาล ความรุนแรงของโรคขึ้นกับพันธุ อายุพืชและสภาพแวดลอม มันสําปะหลังที่มีอายุ 3-5 เดือนจะ
มีความตานทานตอโรคนี้มากกวามันสําปะหลังที่มีอายุ 14-16 เดือน และสามารถพบโรคในแหลงที่มี
ความชื้นต่ําและแหง แลง ได โรคใบจุ ดสี น้ําตาลนี้จะไมทําให ผลผลิตของมั นสําปะหลัง ลดลงมากนัก
ผลผลิตจะแตกตางเฉพาะในพันธุที่ออนแอตอโรค
ลักษณะอาการ โดยทั่วไปตนที่เปนโรคมีการเจริ ญเติบโตเป นปกติ จะพบ
อาการของโรคบนใบลางๆ มากกวาใบบนซึ่งมีอายุนอยกวา มีรายงานวาใบมันสําปะหลังอายุ 5-15 วัน
จะทนทานตอการเกิดโรค และจะออนแอพบเปนโรคไดเมื่อ อายุ 25 วันขึ้นไป โดยเกิดอาการใบจุ ด
คอนขางเหลี่ยมตามเสนใบ มีความสม่ําเสมอ สีน้ําตาล ขนาด 3-1 มิลลิเมตร มีขอบชัดเจน และตรง
กลางแผลอาจจะแหงและหลุดเปนรู
การแพรระบาด เชื้อราสาเหตุของโรคสามารถอาศัยอยูไดบนใบมัน
สําปะหลังทีร่ วงอยูในไร และจะขยายโดยการสรางสปอร เมือ่ มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม สปอร
เหลานี้จะแพรกระจายไปโดยลม หรือเม็ดฝนพาไปตกบนใบปกติ ทําใหเกิดการแพรโรคไดตอไป
การปองกันกําจัดและกําจัด
1. ใชพันธุแนะนํา ซึ่งมีความตานทานโรคปานกลาง
2. เมื่อพบโรคระบาดมากอาจใชสารเคมีพวก copper, benomyl
3) โรคใบจุดไหม (Blight Leaf Sopt)
เกิดจากเชื้อรา Cercospora viscosae มักจะพบควบคูไปกับโรคใบจุดสีน้ําตาล
โรคนี้สามารถทําใหผลผลิตลดลงได 12-30 เปอรเซ็นต เนื่องจากการสูญเสียพื้นที่ใบ ใบเหลืองและรวง
เร็วกวาปกติ และเปนผลกระทบเนื่องมาจากการเปดโอกาสใหวัชพืชเจริญไดดีเมื่อใบรวงและพุม ใบเปด
ลักษณะอาการ อาการของโรคพบบนใบเปนจุดกวางไมมีขอบเขตที่แนนอน
เหมือนกับโรคใบจุดสีน้ําตาล จุดแผลจะกวางมาก แตละจุดอาจกวางถึง 1 ใน 5 ของแฉกใบ หรือ
มากกวา ดานบนใบมักเห็นจุดแผลสีน้ําตาลคอนขางสม่ําเสมอ ขอบแผลมีสเี หลืองออน ดานใตใบมัก
เห็นเปนวงสีเทา เนือ่ งจากสวนขยายพันธุของเชื้อราสาเหตุโรคเชนเดียวกับโรคใบจุดสีน้ําตาล ลักษณะ
แผลในบางครัง้ จะคลายกับโรคใบจุดวงแหวนดานบนของใบ เมื่อแผลลามติดตอกัน ทําใหใบเหลืองทัง้
ใบ และ รวงไปในทีส่ ุด ในพันธุที่ออนแอ ใบรวงอยางรุนแรง ในมันสําปะหลังทีม่ ีอายุมากกวา 6 เดือน
อาการของโรคจะรุนแรงมากกวามันสําปะหลังที่มีอายุนอ ย
การแพรระบาด และการปองกันจํากัด เชนเดียวกับโรคใบสีน้ําตาล
4) โรคใบจุดขาว (White Leaf Spot)
เกิดจากเชื้อรา Phoeoramularia manihotis (Cercospora caribaea) มีรายงาน
การพบทั้งในทวีปเอเชีย อเมริการเหนือ แอฟริกาและลาติน อเมริกา มักพบทั่วไปในเขตปลูกมัน
สําปะหลังที่ชื้น และเย็น เชื้อ P. manihotis ตองการความชื้นและเย็นมากกวา เชื้อ C. henningsii
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ซึ่งเปนสาเหตุของโรคใบจุดสีน้ําตาล การงอกของสปอรตอ งการอุณหภูมิ 33 องศาเซลเซียส และ
ความชื้นถึง 90 เปอรเซ็นต ในขณะที่ C. henningsil ตองการอุณหภูมิ 39องศาเซลเซียส และความชื้น
เพียง 50 เปอรเซ็นต
ลักษณะอาการ เปนจุดคอนขางเหลี่ยม ถึงกลมขนาด 1-7 มิลลิเมตร แผล
มักจะมีสีขาว มีขอบแผล สีน้ําตาลอมมวง ลอมรอบดวยวงสีเหลือง (Yellow halo) แผลจะจมเขาไปใน
ผิวใบทั้งสองดาน ทําใหเห็นบริเวณแผลบางกวาใบปกติ เมื่อมองดานหลังจะเห็นขอบแผลไมชัดเจนเทา
ดานบนใบ (Diffuse colored) และบางครั้งจะเห็นสีเทาของสวนขยายพันธุของเชื้อสาเหตุลักษณะ
อาการของโรคนี้มักจะพบควบคูกับอาการขาดธาตุสังกะสี
การแพรระบาด เชื้อสาเหตุ P. manithotis ทําใหเกิดโรคกับมันสําปะหลัง
(Manithotesculenta) เพียงอยางเดียว
การปองกันกําจัดใชพันธุตานทาน
5) โรคลําตนเนาที่เกิดจากเชื้อรา (Stem Rot) เนื่องจากเกษตรกรนิยมเก็บเกี่ยว
ผลผลิตหัวมันสําปะหลังในชวงฤดูแลง ทําใหตองเก็บตนพันธุไ วรอเวลาปลูกที่เหมาะสมเปนเวลานาน
ในชวงนี้ทําใหเกิดตนเนาได หรือในบางปสภาพอากาศแหงแลงมาก มันสําปะหลังทิ้งใบเปนเวลานาน
ทําใหพบอาการตนแหงจากปลายลงมามีอาการยืนตาย (Die back) โรคลําตนเนาเกิดจากเชื้อรา
Glimerilla cingulata พบทั่วไปในทอนพันธุที่กองไวหรือตัดทิ้งไวในไร
ลักษณะอาการระยะแรกทอนพันธุจะเริม่ เนาตรงสวนปลายและลุกลามเขา
ไปทําใหเปลือกบวมเนา ตอมาจะเหี่ยวแหง ใตเปลือกเปนสีดาํ บนผิวเปลือกเปนเม็ดนูนๆ แลวจะแตก
เปนผง เรียก perithecia
6) โรคที่เกิดจากเชื้อรา Botryodiplodia theobromae
เปนโรคที่เกิดกับทอนพันธุหรือลําตนที่แกแลว และตกคางในไร มีความสําคัญและพบ
นอยกวาโรคที่เกิดจากเชื้อรา Glimerilla cingulata
ลักษณะอาการ ทอน้ําอาหารจะเนาแลวกลายเปนสีดํา โดยจะลุกลามจาก
แผลรอยตัดของทอนพันธุ หรือลําตนทีเ่ ปนแผล ทําใหเปลือกบวมและเนาเปนสีน้ําตาลดํา มีกลุมเม็ด
pycnidia ของเชื้อราขึ้นบนเปลือกแลวจะแหงตาย
การแพรระบาด เชื้อจะแพรไปกับทอนพันธุ และเขาทําลายเมื่อมี
สภาพแวดลอมทีเ่ หมาะสม เชื้อราจะเขาทางแผล และลุกลามมากขึ้นเมื่อมีความชื้นสูง
การปองกันกําจัด
(1) ชุบทอนพันธุดวยสารเคมี เชน mancozeb, copper oxycholoride
(400 ppm) :captan + carbendazim (2000 ppm)
(2) เตรียมทอนพันธุดวยความระมัดระวังอยาใหบอบช้ํา
7) โรคขี้เถาหรือราแปง (Cassava Ash Disease) เกิดจากเชื้อรา Oidium
manithotisพบทั่วไปในตางประเทศ สําหรับประเทศไทยพบนอยมาก
ลักษณะอาการ ระยะแรกมีลักษณะเปนเสนใยขาวปกคลุมใบเปนจุด ตอไป
สวนนั้นจะกลายเปนสีเหลืองดานบนของใบ เนื่องจากการเขาทําลายของเชื้อรา และจะเกิดจุดเหลี่ยม
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ในบริเวณนี้ ลักษณะขนาดไมแนนอนคลายกับการทําลายของแมงมุมแดง (Red Spider Mites) พบบน
ใบลางของตนมากกวาใบออน
การแพรระบาด โดยทั่วไปเกิดไดดีในฤดูแลง มีความชื้นในอากาศสูง ใน
กลางคืน
การปองกันกําจัด ใชพันธุตานทาน
8) โรคแอนแทรคโนส (Anthracnose)
สาเหตุเกิดจากเชื้อรา Collerotrichum spp. โรคนี้จะพบหลังจากมีฝนตกติดตอกัน
เปนเวลานาน ในประเทศไทยพบเฉพาะในบางพื้นที่ทําใหลําตนแคระแกรน สําหรับมันสําปะหลังทีม่ ี
อายุประมาณ 1 เดือน จะทําใหตนตายได ความเสียหายเนื่องจากโรคนี้ทสี่ ําคัญ คือ ทําใหขาดแคลน
ทอนพันธุ
ลักษณะอาการ ใบซีดเหลืองในบริเวณรอยตอของใบและกานใบพบรอย
แผลสีน้ําตาลบางครัง้ แผลจะลามถึงกานใบ ทําใหเปนสาเหตุของใบรวง เชื้อสามารถเขาทําลายลําตน
สวนที่ยังเขียวไดและทําใหเกิดอาการ canker ลําตนแคระแกรน และพบอาการแหงตาย
การปองกันกําจัด ใชทอนพันธุตานทาน การใชทอนพันธุปลอดโรค
ปลูกพืชหมุนเวียน ไถกลบดินและกลบซากมันสะปะหลังลึกๆ ชวยลดประชากรเชื้อโรคในดินได
และควรหลีกเลี่ยงการปลูกมันสําปะหลังในสภาพทีม่ ีความชื้นสูง
9) โรครากหรือหัวเนา (Root and Tuber Rot Diseases)
โรครากและหัวเนาเปนโรคทีม่ ีความสําคัญมาก ทําใหผลผลิตสูญเสียโดยตรง
โดยเฉพาะในแหลงที่ดินระบายน้ําไดยาก ในประเทศไทย ทีส่ ํารวจพบมีดงั นี้
(1) โรคหัวเนาเละ (Phytophthora Root Rot หรือ Wet Rot)
เชื้อสาเหตุ Phytophtora drechsleri เชื้อโรคนี้จะเกิดกับมันสําปะหลังทัง้
ในระยะกลาและลงหัวแลว มักจะพบในบริเวณที่ดินมีระบบนาระบายไมดี หรือสภาพดินดานและฝน
ตกชุกเกินไป และอยูใกลกับทางน้ําหรือคลองโรคนี้อาจทําความเสียหายถึง 80 เปอรเซ็นต
ลักษณะอาการ ถาเกิดกับตนยังเลกอยูจ ะทําใหรากเปนรอยช้ําสีน้ําตาลและ
เนาตนจะเหี่ยวเฉา ถาเกิดกับหัวจะทําใหหัวเนาอยางรวดเร็ว และมีกลิน่ เหม็น ใบเหี่ยวแลวรวง ถาเกิด
รุนแรงตนจะตาย
การปองกันกําจัด การเตรียมแปลงปลูก ควรไถระเบิดดินดานใหมีการ
ระบายน้ําที่ดี การไถตากดินเปนเวลานานๆ จะชวยลดประชากรของเชื้อราในดินได กําจัดเศษซากมัน
สําปะหลังเกาๆ จากแปลงเพาะปลูกใหหมด คัดเลือกทอนพันธุสมบูรณและปราศจากโรค
ในพื้นที่ระบาดรุนแรง ควรปลูกพืชหมุนเวียนอยางนอย 6-12 เดือน
2) โรคหัวเนาแหง (Dry Root Rot หรือ White Thread)
เชื้อสาเหตุ Rigidoporus (Fomes) lignosus เปนโรคที่พบในตางประเทศ
โดยเฉพาะในอัฟริกา ลาตินอเมริกา และเอเชียบางประเทศ ในประเทศไทยเคยพบทีจ่ ังหวัดจันทบุรี
เขาใจวาเปนโรคชนิดเดียวกัน มักจะพบโรคนี้ในแหลงทีเ่ ปดปาใหม หรือเคยปลูกกาแฟ และยางพารา
มาแลว
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ลักษณะอาการ จะเกิดเสนใยสีขาวในดินรอบโคนทอนพันธุและราก
บางครัง้ อาจจะพบสวนขยายพันธุมลี ักษณะเปนเม็ดกลมเล็กๆ ขนาดเทาเมล็ดผักกาดเรียกวา
Sclerotia ที่สรางโดยเชื้อรานี้อยูดวยเม็ดกลมๆเล็กๆ นี้สามารถจะขยายพันธุเจริญเติบโตเปนเสนใยเขา
ทําลายตนอื่นๆ ตอไป
การปองกันกําจัด
(1) การเตรียมแปลงปลูกควรจะเปนดินรวนมีการระบายน้ําดีไมควรเปน
ที่เคยมีน้ําทวมขังหรือใกลทางระบายน้ํา หากดินระบายน้ํายาก ควรปลูกโดยวิธียกรอง
(2) ทําความสะอาดแปลงกอนปลูกโดยการทําลายเศษพืชที่เปนแหลง
เพาะเชื้อโรค
(3) คัดเลือกทอนพันธุที่สมบูรณ และปราศจากโรค
(4) ในพื้นที่โรคนีร้ ะบาดมากอนหรือที่ดินเปนที่เปดปาใหมควรปลูกพืช
หมุนเวียนดวยธัญพืชกอนปลูกมันสําปะหลัง เพื่อลดปริมาณเชื้อโรคนี้
(5) ถาพบอาการรากเนาเกินกวา 3 เปอรเซ็นต ควรงดปลูกพืชนานอยาง
นอย 6 เดือน เนื่องจากเชื้อสาเหตุมีพืชอาศัยกวาง
สรุปการปองกันกําจัดโรคของมันสําปะหลัง ดังนี้
(1) การกักกันพืช (Quarantine) เปนวิธีทสี่ ําคัญและไดผลทีส่ ุด เนื่องจาก
ในประเทศไทยยังไมพบโรคระบาดที่ทําความเสียหายใหกบั มันสําปะหลังรุนแรง อยางในทวีปแอฟริกา
และลาตินอเมริกา โดยเฉพาะโรคทีเ่ กิดจากเชื้อไวรัส และมายโคพลาสมา ดังนั้นจึงควรระมัดระวังใน
การนําเขาสวนของพืช
(2) วิธีเขตกรรม ไดแก
(2.1) การปลูกพืชหมุนเวียน การปลอยดินใหวางเปนระยะเวลา 6
เดือน จะชวยลดสาเหตุของโรครากเนาและลดปริมาณการเขาทําลายของแมลงในดิน
(2.2) การทําลายสวนของพืชที่เปนโรค
(2.3) การใชทอนพันธุทปี่ ราศจากโรคและแมลง
(2.4) การลดความชื้นภายในทรงพุมใบของมันสําปะหลังสามารถลด
การระบาดของโรคได
(3) การใชสารเคมี เพือ่ กําจัดเชื้อที่ติดมากับทอนพันธุ
(4) การใชพันธุตานทานเปนวิธีการที่ดีทสี่ ุด เพราะสะดวกและราคาถูก
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10) ไรแดง

ลักษณะของใบมันสําปะหลังที่ถูกไรแดงทําลาย

ไรแดงและการทําลาย

ที่มา : ศูนยวิจัยมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ.

ที่มา : ศูนยวิจัยมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 2551

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 2551

มี 2 ชนิด คือ ไรแดงหมอน และไรแดงมันสําปะหลัง ตัวออนมี 6 ขา ตัวกลมใส ตัว
เต็มวัยมีสีแดงเขม มี 8 ขา กวาง 0.4 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 0.5 มิลลิเมตร สวนขาไมมีสี อยูร วมกัน
เปนกลุม
ลักษณะการทําลาย ไรแดงหมอนดูดกินน้ําเลี้ยงตามใตใบจากสวนใบลางและขยาย
ปริมาณขึ้นสวนยอด ไรแดงมันสําปะหลังดูดกินน้ําเลี้ยงบนหลังใบของสวนยอดและขยายปริมาณลงสู
ใบสวนลาง ทําใหตาลีบ ใบเหลืองขีด มวนงอ และรวงชวงเวลาระบาด ระบาดรุนแรงในสภาพอากาศ
แหงแลง หรือฝนทิ้งชวงเปนเวลานาน
การปองกันกําจัด
ดวงเตาและดวงปกสั้นเปนศัตรูธรรมชาติ
หลีกเลี่ยงการปลูกมันสําปะหลัง ในชวงที่ตนออนจะกระทบแลงนานการตก
ของฝนสามารถลดการระบาดได
หมั่นตรวจแปลงหากพบระบาดรุนแรงในระยะเปนตนออน ใหพนสาร
ปองกันกําจัด
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11) แมลงหวี่ขาว

ลักษณะของการวางไข และเสนไหมของแมลงหวี่
ขาว
ที่มา : ศูนยวิจัยมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี. 2551

แมลงหวี่ขาวพบตามใตใบ
ที่มา : ศูนยวิจัยมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 2551

เปนแมลงขนาดเล็ก ยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร ปกบางใส 2 คูคลุมเลยสวนทอง
มีฝุนผงแปงปกคลุมบนแผนปก ตัวออนรูปรางคลายโลห เกาะนิ่งใตใบ เมื่อโตเต็มที่จะหยุดกินอาหาร
และมีลักษณะเดนเห็นไดชัดเจน คือ ตาแดง อยูรวมกันเปนกลุม
ลักษณะการทําลาย ตัวออนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ําเลี้ยงจากสวนใตใบพืช และถาย
มูลหวานลงมาบนใบที่อยูดานลาง ทําใหเกิดเปนราดําขึ้นตามใบที่อยูดานลาง พืชสังเคราะหแสงไดนอย
ใบมวนซีด และรวงชวงเวลาระบาด ระบาดรุนแรงในสภาพอากาศแหงแลง หรือฝนทิง้ ชวงเปน
เวลานาน
การปองกันกําจัด
หลีกเลี่ยงการปลูกมันสําปะหลัง ในชวงที่ตนออนจะกระทบแลงนาน
เก็บสวนของพืชที่ถูกทําลาย เผาทําลายนอกแปลงปลูก
หากพบการระบาดรุนแรงในระยะมันสําปะหลังเปนตนออน ใหพนสาร
ปองกันกําจัด
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การใชสารปองกันกําจัดไร และแมลงศัตรูมันสําปะหลังบางชนิด
สารปองกันกําจัด1/

หยุดการใชสาร
กอนเก็บเกี่ยว
(วัน)
14
ไรแดง
อามีทราซ
40 ซีซี
พ น เ ฉพา ะบ ริ เ วณที่ มี ไ ร แด ง
(20 % อีซี)
ทํ าลาย เมื่ อ ใบส วนยอดของต น
ออนเริ่มแสดงอาการมวนงอ และ
ไดโคโฟล
50 ซีซี
อยูในสภาพอากาศแหง แล ง เป น
(18.5%อีซี)
เวลานาน
21
แมลงหวี่ขาว
โอเมโทเอต
40 ซีซี
พ น ใต ใ บ เฉพาะบริ เ วณที่ พ บ
(50% เอสแอล)
แมลงหวี่ขาวมีความหนาแนนทั้ ง
ตน ประมาณ 30 %
1/ ในวงเล็บ คือเปอรเซ็นตสารออกฤทธิ์และสูตรของสารปองกันกําจัดไรและแมลงศัตรูพืช
ไรและแมลง
ศัตรูพืช

อัตราการใช/
น้ํา 20 ลิตร

วิธีการใช/ขอควรระวัง

2.3 เพลี้ยแปง
2.31 ความเปนมาของเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง
เพลี้ยแปงแมลงศัตรูชนิดหนึ่งของมันสําปะหลัง ระบาดในแถบทวีปอเมริกาใตและทวีปอัฟริกา
มีมากกวา 15 ชนิด แตที่พบโดยทั่วไปในพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังของทวีปอเมริกาใตและทวีปอัฟริกามี
5 ชนิด 1) Phenacoccus herreni, 2) Phenacoccus manihoti, 3) Phenacoccus
madeirenis, 4) Phenacoccus mandio และ 5) Ferrissia virgate โดยเพลี้ยแปงชนิด
Phenacoccus manihoti ไดเขาไปแพรระบาดในทวีปแอฟริกาในชวงตนป ค.ศ. 1970 ทําความ
เสียหายตอผลผลิตมันสําปะหลังอยางรุนแรง แตสามารถควบคุมไดดวยชีววิธี คือ การใชแมลงศัตรูตาม
ธรรมชาติความคุมการระบาดของเพลี้ยแปง สวนในทวีปอเมริกาใตมีการแพรระบาดของเพลี้ยแปงชนิด
นี้ในแถบประเทศปารักวัย โบลิเวีย และบลาซิล แตไมทําความเสียหายตอผลผลิตในเชิงเศรษฐกิจ
สําหรับในทวีปเอเชียที่ผานมายังไมมีรายงานวามีแมลงศัตรูพืชที่ทําความเสียหายอยางรุนแรง
ใหกับมันสําปะหลัง เนื่องจากถูกควบคุมโดยศัตรูตามธรรมชาติ แตตอมาในป พ.ศ. 2551 พบวา มีการ
ระบาดของเพลี้ยแป ง สี ชมพู อ ยารุ นแรงในพื้ นที่ ปลู ก มั นสํ าปะหลั งของประเทศไทย และประเทศ
ใกลเคียง เชน กําพูซา และเวียดนาม โดยมีการระบาดอยางรุนแรงทั้งในชวงฤดูแลงและฝนทิ้งชวงใน
ฤดูฝ น ซึ่ งไม ส ามารถควบคุมดวยศัตรู ธรรมชาติจากตัวห้ํ าและตัวเบี้ยนไดเ หมื อ นที่ ผ านมาในอดีต
ในขณะนี้ยังไมมีมาตรการในการควบคุมการระบาดของเพลี้ยแปง อยางไดผลดี ทําใหเกษตรกรวิตก
กังวลตอการระบาดของเพลี้ยแปงในมันสําปะหลัง โดยเกษตรกรบางรายไดหันกลับไปปลูกพืชไรชนิด
อื่นแทนเพื่อตัดวงจรการแพรระบาดของเพลี้ยแปง ทําใหผลผลิตมันสําปะหลังลดลงซึ่งไมเพียงพอตอ
ความตองการของภาคอุตสาหกรรม (โอภาษ บุญเส็ง. 2552)
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ประเทศไทยมีการระบาดรุนแรงในพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังของจังหวัดกําแพงเพชร ระยอง
ชลบุรี สระแกว ปราจีนบุรี และนครราชสีมา ทั้งตัวออนและตัวเต็มวัยของเพลี้ยแปงดูดกินน้ําเลี้ยงตาม
สวนตางๆ ของมันสําปะหลัง เชน ใบ ยอด และสวนตา ทําใหชวงขอถี่และบิดงอ ยอดแหงตาย หรือ
ยอดหงิกเปนพุม (Bunchy top) และหากระบาดขณะพืชยังเล็กอาจมีผลกระทบตอการสรางหัว หรือ
ตนตายได เพลี้ยแปงจะขับถายมูลของเหลวมีลักษณะเปนน้ําเหนียวๆ เรียกวามูลหวาน ทําใหเกิดราดํา
จนทําใหพืชสังเคราะหแสงไดนอย การเจริญเติบโตไมเต็มที่สําหรับชนิดของเพลี้ยแปงที่พบการระบาด
เปนประจํา คือ เพลี้ยแปงลาย (สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช. ม.ป.ป.)
2.3.2 ชนิดของเพลี้ยแปงศัตรูในมันสําปะหลัง
เพลี้ยแป ง อยูในวงศ Pseudococ cidae อันดับ Homoptera เปนแมลงชนิดปากดูด
(Piercing-sucking type) เพลี้ยแปงชนิดที่สําคัญที่พบการระบาดทั่วไปในพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังของ
ประเทศไทยมี 4 ชนิด ดังนี้ คือ
1) เพลี้ยแปงลาย (striped mealybug)
ชื่อวิทยาศาสตร Ferrisia virgata (Cockerell)
ชื่อสามัญ
เพลี้ยแปงลาย (striped mealybug)
วงศ
Pseudococ cidae
อันดับ
Homoptera
เพลี้ยแปงลาย (striped mealybug) ซึ่งเพลี้ยแปงชนิดนี้พบการระบาดทั่วไปในพื้นที่ปลูกมัน
สําปะหลังที่ผานมามีระดับความรุนแรงไมถึงขั้นเสียหายทางเศรษฐกิจ เนื่องจากมีการควบคุมโดยศัตรู
ตามธรรมชาติอยางสมดุลจากตัวห้ําและตัวเบี้ยน ลักษณะเดนของเพลี้ยแปงชนิดนี้ก็คือ ลําตัวคลายลิ่ม
ผนังลําตัวสีเทาเข็ม มีไขแปงปกคลุมลําตัว เสนขนขึ้นหนาแนน โดยขนที่ ปกคลุมลําตัวยาวและเปนเงา
คลายใยแกว มีแถบดําบนลําตัว 2 แถบชัดเจน ที่ปลายทองมีหาง คลายเสนแปง 2 เสนยาวครึ่งหนึ่ง
ของความยาวลําตัว
2) เพลี้ยแปงสีเขียว (Madeira mealybug)
ชื่อวิทยาศาสตร Phenacoccusmadeirensis
ชื่อสามัญ
เพลี้ยแปงสีเขียว (Madeira mealybug)
วงศ
Pseudococcidae
อันดับ
Homoptera
เพลี้ยแปงสีเขียว (Madeira mealybug) เพลี้ยแปงชนิดนี้พบวาระบาดเฉพาะบาง
ทองที่ในพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง ลักษณะเดนของเพลี้ยแปงชนิดนี้ก็คือ ลําตัวรูปไข ผนังลําตัวสีเขียวอม
เหลือง มีไขแปง สีขาวปกคลุมลําตัว ดานขางลําตัวมีเสนแปงสั้น เสนแปงที่ปลายสวนทองยาวกวาเสน
แปงดานขางลําตัว
3) เพลี้ยแปงสีชมพู (Pink mealybug)
ชื่อวิทยาศาสตร Phenacoccus manihoti
ชื่อสามัญ
เพลี้ยแปงสีชมพู (Pink mealybug)
วงศ
Pseudococcidae
อันดับ
Homoptera

33

เพลี้ยแปงสีชมพู (Pink mealybug) เพลี้ยแปงชนิดนี้พบวาระบาดโดยทั่วไปในพื้นทีป่ ลูกมัน
สําปะหลัง ในป พ.ศ. 2551 มีการระบาดของเพลี้ยแปงชนิดนี้อยางรุนแรง มีผลเสียหายทางเศรษฐกิจ
ในทุกภาคของพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง ลักษณะเดนของเพลีย้ แปงชนิดนี้ก็คือ ลําตัวรูปไข ผนังลําตัวสี
ชมพู มีไขแปงสีขาวปกคลุมลําตัว ดานขางลําตัวมีเสนแปงสัน้ หรืออาจไมปรากฏใหเห็น เสนแปงทีป่ ลาย
สวนทองคอนขางสั้น
4) เพลี้ยแปงสีเทา หรือแจ็คเบียดสเลย (Jack-Beardsley mealybug)
ชื่อวิทยาศาสตร Pseudococcus jackbeardsleyi
ชื่อสามัญ
เพลี้ยแปงแจ็คเบียดสเลย (Jack-Beardsley mealybug)
วงศ
Pseudococcidae
อันดับ
Homoptera
เพลี้ยแปงชนิดนี้พบวาระบาดโดยทั่วไปในพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง ลักษณะเดนของเพลี้ยแปง
ชนิดนี้ก็คือ ลําตัวรูปไขคอ นขางแบน ผนัง ลําตัวสีเทาอมชมพู มีไขแปงสีขาวปกคลุม ลําตัว ดานขาง
ลําตัวมีเสนแปงเรียงกันจํานวนมากเสนแปงที่ปลายสวนทองยาวกวาเสนแปงดานขางลําตัว
เพลี้ยแปงแจ็คเบียดสเลย เปนแมลงศัตรูพืชที่สรางความเสียหายใหแกพืชผลทางการเกษตร
โดยเฉพาะมันสําปะหลังที่เปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย เปนพืชอาหารที่มีความสําคัญเปน
อันดับ 5 ของโลกรองจากขาวสาลี ขาวโพด ขาว และมันฝรั่ง (กรมวิชาการเกษตร. 2552) รวมทั้ง
สรางความเสียหายกับพืชสวนและไมประดับอีกหลายชนิด พบการระบาดอยางรุนแรง ทังตัวออนและ
ตัวเต็มวัยของเพลี้ยแปงจะดูดกินน้ําเลี้ยงจากยอด ใบ และลําตนของมันสําปะหลังทําใหมันสําปะหลัง
ชะงักการเจริญเติบโต สวนยอดใบแตกเปนพุมกระจุก ลําตนแหงตายและลําตนขอสันผิดปกติ ขายได
ราคาต่ํา (โอภาษ บุญเส็ง. 2552)
2.3.3 รูปรางและชีวของเพลี้ยแปง
ไข เพลียแปงสวนใหญขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศ (Parthenogenesis) เพศเมียไม
ตองไดรับการผสมพันธุจากเพศผูและอาจออกลูกเปนไข (oviparous) หรือออกลูกเปนตัว
(viviparous) แตสวนใหญจะออกลูกเปนไข โดยวางไขเปนเม็ดอยูในถุงไข มีสีเหลืองออน ยาว รี
ซึ่งมีใยคลายสําลีหุมไวขนาดกวาง 0.20 มิลลิเมตร ยาว 0.40 มิลลิเมตร เมื่อใกลฟกไขจะมีสเี ขม ระยะ
ไข 6-7 วัน
ตัวออน มีสีเหลืองออน ลําตัวยาว รี ตัวออนวัยแรก (Crawlers) เปนวัยที่เคลื่อนที่ได
ตัวออนลอกคราบ 3-4 ครั้ง ระยะตัวออน 18-59 วัน ตัวออนวันสุดทายมีขนาดกวาง 1.00 มิลลิเมตร
ยาว 2.00 มิลลิเมตร สรางแปงและไขเปนสีขาวหุมรอบลําตัวซึ่งจะเปนเกาะกําบังสารฆาแมลงไดเปน
อยางดี
ตัวเต็มวัย เพศเมียมีรูปรางรูปไขคอนขางยาวปลายสานทองแคปกวาทอนหัว สําตัว
แมลงปกคุมดวยไขแปงบางๆ สีขาว ขนาดของลําตัว กวาง 1.83 มิลลิเมตร ยาว 3.03 มิลลิเมตร ระยะ
ตัวเต็มวัยเพศเมีย 11-26 วัน หลังจากเปนตัวเต็มวัยประมาณ 10 วัน จึงเริ่มวางไข 37-567 ฟองตอถุง
ไข รวมอายุขัย 35-92 วัน
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เพลี้ยแปงจะแพรกระจายตามลําตน โคนใบ และใตใบมันสําปะหลัง สามารถแพรกราย
ไปสูบริเวณพื้นที่อื่นโดยการติดไปกับทอนพันธุหรือกระแสลม นอกจากนี้ยังมีมดเปนพาหะนําเพลีย้ แปง
กระจายไปสูมันสําปะหลังตนอื่น หากสภาพอากาศแลงและฝนทิ้งชวงเปนเวลานาน ขยายปริมาณอยาง
รวดเร็วและอาการถูกทําลายะรุนแรงมากกวาฤดูฝน (สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช. ม.ป.ป.)
2.4.4 ลักษณะการระบาดและทําลายของเพลีย้ แปง
ปริมาณการระบาดของเพลี้ยแปงจะพบมากในชวงฤดูแลงหรือฝนทิ้งเปนเวลานาน
เมื่อพืชฟนตัวในชวงฤดูฝนปริมาณการระบาดของเพลี้ยแปงก็จะลดลง จากงานวิจัยที่ผานมา พบวา
การระบาดของเพลี้ยแปงจะพบปริมาณมากในชวงฤดูแลง เนื่องจากเมื่อความตองการน้ําของพืชถูก
จํากัดลง ใบที่สร างขึ้นในชวงแลง พบวา เปนใบมี กระบวนการเมตาโบลิซึมสูง ทําใหใบมีคุณคาทาง
อาหารสูงดวยเหมาะตอสภาวะการเจริญเติบโตของเพลี้ยแปง หรืออาจกลาวไดวาเพลี้ยแปงชอบดูดน้ํา
เลี้ยงของใบที่สรางในชวงแลงมากกวาในชวงฝนนอกจากนี้แมลงที่เปนตัวห้ํ าและตัวเบี ยนมีปริมาณ
ลดลงในชวงนี้ดวย เพลี้ยแปงสามารถระบาดจากพื้นที่หนึ่งไปยังพื้นที่อื่นไดโดยการติดไปกับคน ทอน
พันธุ กระแสลม และมดเปนพาหนะนําตัวเพลี้ย แปงไปเลี้ยงเพื่อรอดูดกินมูลหวาน ความเสียหายจาก
การทําลายของเพลี้ยแปงตอผลผลิตขึ้นอยูกับระยะการเจริญเติบโตของมันสําปะหลัง โดยการระบาด
ของเพลี้ยแปงในชวงระยะแรกของการเจริญเติบโต (1-4 เดือน) จะสงผลกระทบตอผลผลิตมากกวา
ระยะกลาง (4-8 เดือน) และปลายของการเจริญเติบโต (8-12 เดือน) จากรายงานที่ผานมา พบวา ใน
ประเทศโคลอมเบียผลผลิตลดลง 68-88 เปอรเซ็นต สวนประเทศในแอฟริกาผลผลิตลดลงมากถึง 80
เปอรเซ็นต (โอภาษ บุญเส็ง. 2555)

ภาพที่ 2.1 ตนมันสําปะหลังทีส่ มบูรณ และลักษณะการเขาทําลายมันสําปะหลังของเพลี้ยแปง
ที่มา: สมหมาย ปะติตังโข (2557)
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2.3.5 แนวทางการกําจัดเพลี้ยแปงในมันสําปะหลัง
วิธีเขตกรรมและวิธีกล
1) ควรมีการไถและพรวนดินหลายๆ ครั้ง ตากดินอยางนอย 2 สัปดาห เพื่อลด
ปริมาณเพลี้ยแปงและศัตรูชนิดอื่นๆ ที่อยูในดิน
2) ควรปลูกตนดูฝนเพื่อใหมันสําปะหลังแข็งแรง และทนทานตอการทําลายของ
เพลี้ยแปง
3) ใชพันธุที่ทางราชการแนะนําปราศจากเพลี้ยแปง ไมควรใชพันธุจากแหลงที่พบ
การระบาดของเพลี้ยแปง
4) ถอนตน หรือตัดสวนของตนมันสําปะหลังทีม่ ีเพลี้ยแปงจํานวนมากออกากแปลง
เผาหรือทําลายและทําความสะอาดแปลง เก็บวัชพืช ซากพืช ออกากแปลงหลังเก็บเกี่ยวแลว
ชีววิธี
เพลี้ยแปงมีศัตรูธรรมชาติ ทั้งแมลงเบี้ยนและแมลงห้ําคอยควบคุมปริมาณเพลี้ยแปง
ใหอยูในระดับสมดุลอยูแลวในสภาพปกติ ซึ่งที่พบในแปลงเปนประจําไดแก ดวงเตา และแมลงชางปก
ใส
นอกจากพบการระบาดของเพลี้ยแปงในแปลงมันสําปะหลังแลวยังพบปญหาเพลี้ย
แปงในพืชชนิดอื่นๆ เชน พบเพลี้ยแปงในตนมะนาว ตนพริก ตนมะเขือ ตนลําโพง
ตนหนาด ตนพุดซอน เปนตน
2.4 พริก
พริกเปนพืชที่อยูในวงศ Solanaceasซึ่งเปนวงศเดียวกับ มะเขือเทศ มันฝรัง่ และยาสูบ พริก
อยูในสกุล Capsicum เปนพืชลมลุกมีถิ่นกําเนิดในแถบอเมริกาเขตรอนและหมูเ กาะอินเดียตะวันตก
นิยมปลูกในเขตที่มอี ากาศอบอุนและรอน เชน แอฟริกา อินเดีย อเมริกาเขตรอน ญี่ปุน และไทย พริก
ซึ่งเปนสวนประกอบสําคัญพื้นฐานของอาหารไทยมาชานาน ซึ่งพริกที่มจี ําหนายในทองตลาดของ
ประเทศไทยมีหลายพันธุ เชน พริกแตพริกขี้นก พริกขี้หนู (Capsicum fructescense Linn.)
พริกหยวก (Capsicum annuum Linn.) พริกชี้ฟา (Capsicum annuum vara cuminatum
Fingarh) พริกทาบาสโก (Tabasco Pepper, Capsicum annuum Linn. var conoides lrish)
พริกหยวกชนิดยาว (Louisiana Long Pepper, Capsicum annuum Linn.var LongiunSendr)
(นิจศิร,ิ 2542)
2.4.1 องคประกอบทางเคมีของสารจากพริก
สารประกอบที่สําคัญของพริกคือ แคปไซซินอยด (Capsaicinoids) ซึ่งเปนกลุมสารที่ทําให
เกิดกลิ่นและใหความเผ็ดรอน และมีสารใหสีเปนกลุมรงควัตถุกลุมแคโรทีนอยดซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
สารที่เกิดกลิ่นและใหความเผ็ดรอน
สารที่ทําใหเกิดกลิ่นและใหความเผ็ดรอน คือสารแคปไซซินอยด (Capsaicinoids)
ซึ่งประกอบดวยสารตางๆ คือ แคปไซซิน (Capsaicin) ไดรไฮโดรแคปไซซิน (Dihydrocapsicin)
นอรไดรไฮโดรแคปไซซิน (Nordihydrocapsicin) โฮโมแคปไซซิน (Homocapsaicin)
โฮโมไดรไฮโดรแคปไซซิน (Homodihydrocapsicin) ในผลพริกมีปริมาณสารที่ใหความเผ็ด
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แตกตางกัน (สนทยา, 2540) ดังตารางที่ 2.6
ตารางที่ 2.6 ปริมาณรอยละของสารที่ใหความเผ็ดแตละชนิดในพริก
สารใหความเผ็ด
ปริมาณรอยละ
46-47
แคปไซซิน (Capsaicin)
21-40
ไดรไฮโดรแคปไซซิน (Dihydrocapsicin)
2-11
นอรไดรไฮโดรแคปไซซิน (Nordihydrocapsicin)
0.6-2
โฮโมแคปไซซิน (Homocapsaicin)
1-2
โฮโมไดรไฮโดรแคปไซซิน (Homodihydrocapsicin)
ที่มา: สนทยา (2540)
จารุวรรณ และคณะ (ม.ป.ป) ไดทําการศึกษาหาปริมาณแคปไซซินอยดโดยสกัดสารแคปไซซิ
นอยด จากพริกดิบ พริกสุก และพริกแหง จากพริกจํานวน 5 สายพันธุคือ ทองดํา หัวเรือ จินดา
พริกชอ และซุปเปอรฮอท รวมไดสารสกัดจํานวน 15 ตัวอยาง พบปริมาณสารเผ็ดชนิดCapsaicin
มากที่สุดในพริกทุกสายพันธุและทุกระยะการสุกแกโดยมีปริมาณ Capsaicin อยูระหวาง 2.00 ถึง
3.88 มิลลิกรัม/กรัมของน้ําหนักแหง ปริมาณสารเผ็ดทีพ่ บรองลงมา Dihydrocapsaicin และ
Nordihydrocapsicin ตามลําดับ (ตารางที่ 2.7)
ตารางที่ 2.7 ปริมาณสารแคปไซซินอยดแตละชนิดในพริกสายพันธุตางๆ
ลําดับ
ที่
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

พันธุ
พริก
ทอง
คํา
หัวเรือ
จินดา
พริก
ชอ
ซุปเป
อร
ฮอท

ระยะความ
สุกแก
พริกดิบ
พริกสุก
พริกแหง
พริกดิบ
พริกสุก
พริกแหง
พริกดิบ
พริกสุก
พริกแหง
พริกดิบ
พริกสุก
พริกแหง
พริกดิบ
พริกสุก
พริกแหง

ปริมาณสาระสําคัญ (mg/g dry weight)
Nordihydrocapsicin
0.38
0.36
0.52
0.41
0.43
0.48
0.38
0.35
0.45
0.65
0.51
0.46
0.33
0.34
0.28

ที่มา : จารุวรรณ และคณะ (ม.ป.ป)

Capsaicin
2.79
2.35
2.77
2.46
3.49
3.05
2.01
2.61
2.38
2.00
2.21
2.45
3.72
3.88
3.24

Dihydrocapsaicin
1.80
1.64
1.90
2.06
2.32
2.02
1.39
1.23
1.17
1.80
1.53
1.67
1.77
1.83
1.51

ปริมาณสารแคปไซ
ซินอยดรวม(mg/g
dry weight)
4.97
4.35
5.19
4.93
6.24
5.55
3.78
4.19
4.00
4.45
4.25
4.58
5.82
6.05
5.03
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แคปไซซิน (Capsaicin)
แคปไซซิน เปนสารกลุมฟนอลิคเอไมด (Phenolic amide) มีชื่อทางเคมี 8-Methyl-nvanillyl-6-noneamide เปนสารสําคัญที่ทําใหพริกมีรสเผ็ดรอน ซึ่งเปนสารธรรมชาติจําพวกอัลคา
ลอยด (Alkaloid) มีสูตรโมเลกุลเปน C18H27NO3 น้ําหนักโมเลกุลเทากับ 305.46 มีจุดหลอมเหลว
เทากับ 65 องศาเซลเซียส แคปไซซินเปนสารหลักของสารในกลุมแคปไซซินอยด (Capsaicinoids)
นอกจากแคปไซซินยังมีไดไฮโดรแคปไซซิน ซึ่งเปนสารใหความเผ็ดเชนเดียวกันแตมีความเผ็ดนอยกวา
โดยทั่วไป แคปไซซินอยดจะประกอบดวยแคปไซซินกวา70% ไดไฮโดรแคปไซซิน 22 % และสารอื่นๆ
อีก 8 % สารแคปไซซินเปนสารที่ไมมีสี ไมมีกลิ่นและไมมีรสสามารถละลายในน้ําไดเล็กนอย แตจะ
ละลายไดดีในไขมัน น้ํามัน และแอลกอฮอล (ชวนพิศ อรุณรังสิกุล. 2547) บริเวณที่พบสารแคปไซซิน
คือบริเวณภายในผลพริกสวนใหญจะพบมากที่ผนังชั้นใน (Inner wall) ของผล ไส ผนังกั้นระหวาง
เซลลและรกของพริก แคปไซซินที่พบในรกของพริกจะมีปริมาณรอยละ 4.72-32 ตอน้ําหนัก ในพริก
แหงที่มีจําหนายในทองตลาดจะมีแคปไซซินตั้งแต 0-360 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม สวนของเนื้อผลพริก
เปลือกผล และเมล็ดจะมีสารแคปไซซินอยูนอยมาก ซึ่งคนทั่วไปมักคิดวาเมล็ดคือสวนของพริกที่เผ็ด
ที่สุดแคปไซซินมีสมบัติทนตอความรอนไดดี และไมถูกทําลายดวยดาง แตถูกทําลายโดยสารออคซิไดซ
(Oxidizing agent) เชน โพแทสเซียม ไดโครเมต (Potassium dichromate) หรือโพแทสเซียมเปอร
แมงกาเนส (Potassiumpermanganate)
การกระจายตัวของแคปไซซินในพริกจะไมสม่ําเสมอกันทั่วทั้งผล แตจะกระจายตัวอยูในสวน
ตางๆ ของผลพริ ก ไนปริ ม าณที่ แตกตางกั น โดยพบมากในส วนของเนื้อ เยื่อ ชั้นในที่ ติดกับ ไส ก ลาง
(Placenta) ซึ่งมีปริมาณแคปไซซินสูงสุดถึง 89 เปอรเซ็นตของปริมาณทั้งหมดในผลพริก (Balbll และ
คณะ. 1968) จากการศึกษาของ Maga (1975) พบวาระยะแกของผลพริกมีผลตอปริมาณสาร
แคปไซซินในพริก โดยพบสารแคปไซซิ นในผลพริกระยะผลออนนอยมาก แตปริมาณแคปไซซินจะ
เพิ่มขึ้นมากกวา 50 เปอรเซ็นตในระยะผลแกและปริมาณสารแคปไซซินในผลพริกจะแตกตางกันมาก
นอยตามปจจัยของสภาพอากาศ พันธุ แหลงที่ปลูก ระยะแก และสวนตางๆ ของผลพริก (ประเสริฐ
ประภานภสินธุ. 2544)
สารใหสีในพริก
สารใหสีในพริก จัดอยูในกลุมรงควัตถุพวกแคโรทีนอยด ผลพริกจะมีสารใหสีที่สําคัญคือ
แคปแซนทิน (Capsanthin) ซึ่งเปนสารคีโตแคโรทีนอยด (Ketocarotenoid) และยังพบสารอื่นที่ มี
สูตรโครงสร างใกลเ คียงกั นไดแก แคปโซรู บิ น (Capsorubin) เชียแซนทิ น (Zeazanthin) ลู เ ทอิ น
(Lutein) นีโอแซนทิน (Neoxanthin) ไวโอลาแซนทิน (Violaxanthin) และบีตาแคโรทีน
การกระจายตัวของโรคในผลพริกจะแตกตางกันไปตามสวนตางๆ โดยพบในสวนเนื้อสูงกวาเมล็ด เชน
ในสวนเนื้อของพริก Capsicum annuum var. acuminatium มีบีตาแคโรทีนอยูรอยละ 94.6 ของ
ปริมาณทั้งหมดในพริกขณะที่ในเมล็ดของพริกมีอยูเพียง 4.9 ของปริมาณทั้งหมดในพริก
2.4.2 ประโยชนของสารแคปไซซิน
1) ประโยชนทางการแพทยและเภสัชกรรม
มีรายงานการนําสารแคปไซซินที่เตรียมความเขมขนรอยละ 0.025 ใชบรรเทาอาการ
ปวดประสาทที่ กิดากโรคงูส วัด ฝายผลิตและทดสอบความปลอดภัย กองวิจัยและพัฒนาสมุ นไพร
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กรมวิท ยาศาสตร ก ารแพทย ไดผ ลิ ตครีม ที่ มี แคปไซซินความเขม ขน 0.025 เป นสารออกฤทธิ์เ พื่ อ
ทดสอบใชรักษาโรคเรือนกวางและอาการปาดเนื่องจากโรคงูสวัด กับผูปวยที่โรงพยาบาลศิริราช
2) ประโยชนทางดานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องปรุงรสในครัวเรือน
การใชประโยชนในดานอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องปรุงรสในครัวเรือน
โดยใชในรูปที่เปนโอลีโอเรซิน โอลีโอเรซินที่นิยมใชมีคาความเผ็ดในชวง 0.25X106 ถึง 1.0X106 SU.
หรือมีปริมาณแคปไซซินรอยละ 1.66 ถึง 6.66 และใหคาสีมากกวา 20,000 ยูนิตขึ้นไป (ประเสริฐ
ประภานภสินธุ. 2544)
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
Xinrong, et al. (Xinrong, et al. 2014 : 396-402) ทําการสกัดแคปไซซินอยดจากพริกสด
(FRPs) ดวยตัวทําละลาย 40-50 % เอทานอล โดยใชอุณหภูมิที่ 90 0C ใน Water bath อัตราสวน
ของตัวทําละลายตอสารตัวอยาง 4 mL/g ในเวลา 120 นาที ไดผลผลิต 89.8 คิดเปน 2.2 เทา
เมื่อเทียบกับการสกัดจากพริกแหงดวยวิธีสกัดเดียวกัน
ประเสริฐ ประภานภสินธุ (2544) ทําการเปรียบเทียบเทคนิกการสกัดสารแคปไซซินใน
พริก พันธุตางๆ ตั้งแต เดือน พฤษภาคม 2542 ถึง เดือ น ตุลาคม 2543 ที่ศูนยวิจัยพื ชผัก เขตรอ น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม ดวยวิธีการตางๆ 4 วิธี คือ การสกัด
ดวยเครื่องสกัดแบบซอกเลท การเขยา การกวน และการแช โดยใชแอซีโตนเปนตัวทําละลาย พบวา
การสกัดดวยวิธีการแชใหปริมาณโอลิโอเรซินมากที่สุด 17.24 เปอรเซ็นตของน้ําหนักแหง สวนปริมาณ
สารแคปไซซิ นที่ ไดจ ากการสกั ด 4 วิธี ไม แตกตางกั น คือ 0.238, 0.237, 0.237 และ 0.230
เปอรเซ็นตของน้ําหนักแหง ตามลําดับ ปริมาณโอริโอเรซินและแคปไซซินที่สกัดไดดวยวิธีแชมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นเมื่อระยะเวลาในการสกัดนานขึ้น โดยปริมาณโอลิโอเรซินเพิ่มขึ้น 7.3, 8.1, 8.37 และ 8.46
เปอรเซ็นตของน้ําหนักแหง เมื่อใชเวลาในการสกัด 1, 3, 5, และ 7 ชั่วโมง สวนปริมาณสารแคปไซซิน
เพิ่มขึ้น 0.21, 0.23, 0.24 และ 0.25 เปอรเซ็นตของน้ําหนักแหงตามลําดับ
จารุวรรณ ธนวิรุฬห และคณะ (ม.ป.ป.) ไดวิเคราะหและเปรียบเทียบปริมาณแคปไซซินอยด
คาความเผ็ดรวมและคาดัชนีความเผ็ดตามระยะการสุกแกของผลพริก ไดแก พริกดิบ (สีเขียว) พริกสุก
(สีแดง) และพริกแหงในพริกสายพันธุตางๆ ที่นิยมปลูกในจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 5 สายพันธุ
ไดแก พันธุหัวเรือ พันธุทองดํา พันธุซุปเปอรฮอท พันธุพริกชอ และพันธุจินดา ทําการสกัดสารแคปไซ
ซินอยดโดยใชวิธี Solvent extraction และวิเคราะหหาปริมาณดวยเทคนิคโครมาโทรกราฟเหลว
สมรรถนะสูง โดยใช N-vanillylnonamide เปนสารมาตรฐาน คํานวณและเปรียบเทียบปริมาณสาร
แคปไซซินอยด คาความเผ็ดรวม และคาดัชนีความเผ็ดตามระยะการสุกแกของผลพริก ผลการศึกษา
พบวา พริกทุกสายพันธุและทุกระยะการสุกแกจะมีสารแคปไซซินอยด พริกดิบและพริกสุกจะพบความ
แตกตางของแคปไซซินอยดระหวางสายพันธุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) ไมมีความแตกตาง
กันทางสถิติของปริมาณแคปไซซินอยดระหวางสายพันธุในพริกแหงโดยพบวา พริกสายพันธุ
ซุปเปอรฮอทมีคาดัชนีความเผ็ดสูงที่สุดในทุกระยะการสุกแกของผลคิดเปน 55793.04, 58259.04
และ 48616.68 SHU ของพริกดิบ พริกสุกและพริกแหง ตามลําดับ อยางไรก็ตามพบวาหากพิจารณา
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ความเผ็ดของพริกจากคาความเผ็ดรวม พริกระยะดิบพันธุซุปเปอรฮอท จะมีคาความเผ็ดรวมสูงที่สุด
คิดเปน 91536.40/กรัมน้ําหนักแหง
ปกิต กําบุญมา (2552) ไดทําการสกัดแยกองคประกอบทางเคมีจากผลพริกแหง (Capsicum
annuum) โดยใชตัวทําละลายเอทิลแอซีเตตดวยเทคนิกคอลัมโครมาโทกราฟ ไดสาร 2 สาร จาก
การพิสูจนโครงสรางของสารเหลานี้โดยวิธีทางสเปกโทรสโกปไดแก IR 1H-NMR และ 13C-NMR พบวา
สารที่ 1 เปนของผสมของแคปไซซิน (Capsaicin, CAP) และไดไฮโดรแคปไซซิน (Dihydrocapsicin,
DHC) 0.069 % สารที่ 2 คือ บิส (6-เมธิลเฮปธิล) พาทาเลด 0.005 % ซึ่งในรายงานนี้เปนการพบสาร
2 ครั้ง การปรับเปลี่ยนโครงสรางของสารที่ 1 เปนอนุพันธ epoxide, benzyl ether, silyl ether,
acetyl ester, phosphate ester, nitro และ bromo ไดรอยละ 41-95 % การออกฤทธิ์ตานอนุมูล
อิสระของสวนสกัดหยาบเฮกเซนเอธิลอะซิเตต เมธานอล รวมทั้งของผสมแคปไซซินไดไฮโดแคปไซซิน
และอนุพันธ มีคา IC50 อยูระหวาง 9.32-65.92 ppm
วสกร บัลลังกโพธิ์ และคณะ (2545) ไดใชสารสกัดจากพริกขี้หนู (Capsicum frutescens L.)
ดวยวิธีการซอกหเลต (Soxhlet) ที่มีเอทานอลเปนตัวทําละลายที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เปนเวลา
8 ชั่วโมง เปรียบเทียบกับวิธีการสกัดโดยวิธีการปนกวนดวยน้ํา ที่อุณหภูมิหอง (25±2 oC) เปนเวลา
24 ชั่วโมง ทดสอบอัตราการตายกับตัวเต็มวัยดวงงาขาวโพด (Sitophilus zeamais Motschulsky)
โดยวิธี Impregnated filters paper ในอัตราความเขมขนตางๆ กัน พบวา วิธีการแรกจะใหอัตราการ
ตายของดวงในเวลา 24 ชั่วโมง มีคา LD50 เปน 7.38 % w/w (Y=11.44+5.22X) ในขณะที่วิธีการ
สกัดโดยใชน้ําปนกวนจะใหอัตราการตายของดวงในเวลา 24 ชั่วโมง มีคา LD50 เปน 10.33% w/w
(Y=4.11+4.44X)
วัยวรรธน บุณยมานพ (2536) ซึ่งไดศึกษาสารสําคัญ 2 ชนิดที่มีอยูในพริก (Capsicum spp.)
ที่สามารถบอกถึงคุณภาพของพริกที่ใชปรุงแตงอาหาร คือ Capsaicin และ Carotenoids ในการ
ประเมินคุณภาพของผลพริกทีป่ ลูกในประเทศไทย ไดมีการพัฒนาเทคนิค HPLC เพื่อตรวจวิเคราะห
ปริมาณ Capsaicin และเทคนิคของ Visible spectrophotometry เพื่อตรวจวิเคราะหปริมาณ
Carotenoids ในการวิเคราะหหาปริมาณ Capsaicin เริ่มจากการสกัดพริกโดยใชคลื่นเสียง
(Sonication) และทําใหสารสกัดหยาบบริสุทธิ์ขึ้นโดยใชเทคนิค Solid-phase extraction และทํา
การวิเคราะหโดย HPLC พริกที่ใชในการทดลอง คือ พริกพันธุ C. frutescens และ C. annuum จาก
การทดลองพบวาพริกพันธุ C. frutescens ใหปริมาณ capsaicin อยูในชวง 0.47-0.79 % ตอน้ําหนัก
แหง สวน C. annuum มีปริมาณ capsaicin อยูในชวง 0.00-0.53 % ตอน้ําหนักแหง
จุฑ ารัตน เม าคํา (2555) ไดวิเ คราะห แคปไซซิ นอยดในตัวอยางพริก ดวยเทคนิคแกส โคร
มาโทกราฟแมสสเปกโทรเมทริก สามารถพิสูจนเอกลักษณสารในกลุมแคปไซซินอยดไดทั้งหมด 9 ชนิด
ซึ่งประกอบดวยองคประกอบหลัก 2 ชนิด และองคประกอบรอง 7 ชนิด ไดแก แคปไซซินไดรไฮโดร
แคปไซซินนอรนอรไดรไฮโดรแคปไซซินนอรไดรไฮโดรแคปไซซิน เอ็น-วานิลลิลนอนานาไมด เอ็น-วา
นิลลิลเดคานาไมด โฮโมแคปไซซิน โฮโมไดไฮโดรแคปไซซิน ไอโซเมอรlและ โฮโมไดไฮโดรแคปไซซิน
ไอโซเมอรII สวนการศึกษาคุณสมบัติในการยับยั้งการทํางานของเอนไซมแอลฟาอะไมเลส ดวยการสกัด
แคปไซซินอยดในพริก 5 ชนิด ไดผลการยับยั้งในชวงรอยละ 15.52-32.46
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คมกฤช มานิตกุล (2553) ไดศึกษาเปรียบเทียบสารสกัดสมุนไพร 7 ชนิด ไดแก ใบนอยหนา
ดอกดาวเรือง ผิวมะกรูด ใบพลู ขา พริกขี้หนูสดและพริกชี้ฟา ดวยวิธีการสกัดเย็น ทดลองวางเพลี้ย
ออนในถาดแกว ที่วางกระดาษชุบสารสกัดสมุนไพรไว จับเวลาที่ 15, 60 และ 120 นาที จากนั้นนับ
จํานวนเพลี้ยออนที่หนีออกจากบริเวณที่มีสารสกัดสมุนไพร พบวา สารสกัดจากผิวมะกรูด สามารถไล
เพลี้ยออนไดดีที่สุด คิดเปนรอยละ 86.67 ของจํานวนเพลี้ยออนเฉลี่ยที่หนีออกจากบริเวณที่มีสารสกัด
สมุนไพร รองลงมา คือ สารสกัดจากพริกขี้หนูสด ดอกดาวเรือง ขา ใบนอยหนา พริกชี้ฟาแหง และใบ
พลู ที่รอยละ 84.40, 82.22, 68.89, 68.89, 40.00 และ 33.33 ตามลําดับ
มงคล จันทรแกวปง (2548) ไดวิเคราะหปริมาณแคปไซซินในพริกโดยเทคนิคโครมาโทกราฟ
ของเหลวสมรรถนะสูงและเปรียบเทียบปริมาณแคปไซซินระหวางพริกสดกับพริกแหง สภาวะที่ใช คือ
เอทานอล และ น้ํา ในอัตราสวน 60 ตอ 40 โดยปริมาตร เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ อัตราการไหล 1.0
มิลลิลิตรตอนาที ใชคอลัมในการแยกเปนชนิด C18 ความยาวคลื่นแสงเทากับ 280 นาโนเมตร ทําการ
สกัดสารแคปไซซินจากพริกโดยใชแอซีโตนเปนตัวทําละลาย ใชเวลา 5 ชั่วโมง ผลการวิเคราะหพบวา
พริกขี้หนูแหงมีปริมาณแคปไซซินมากที่สุดเทากับ 0.264 เปอรเซ็นต รองลงมาไดแก พริกขี้หนูสด พริก
ชี้ฟ าแหง พริก ชี้ฟ าสด และพริ กหยวก เท ากับ 0.215, 0.105, 0.073 และ 0.020 เปอร เ ซ็ นต
ตามลําดับ ผลที่ไดจากการเปรียบเทียบปริมาณแคปไซซิน ระหวาง พริกสดกับพริกแหง พบวา
พริกแหงมีปริมาณแคปไซซินมากกวาพริกสด
สุวรา วัฒนพิทยกุล และคณะ (2550) ไดทําการทดสอบฤทธิท์ างเภสัชวิทยาของสารสกัดจาก
พริก และองคประกอบทีส่ ําคัญคือ Capsaicin ซึ่งมีรายงานฤทธิ์เปนตัวตานออกซิเดชัน โดย
ทําการศึกษาในเซลลเยื่อบุหลอดเลือดที่สกัดไดจากสายสะดือทารก นอกจากนี้ยงั ศึกษาฤทธิ์ของสาร
สกัดพริก และ Capsaicin ในการปกปองการตายของเซลลแบบ Apoptosis ที่เหนี่ยวนําโดย
Lipopolysaccharide (LPS) และศึกษาผลของ L-arginine ตอการสรางไนตริกออกไซดเมื่อใชรวมกับ
สารสกัดพริกหรือ Capsaicin หลังจากบมเซลลรวมกับสารสกัดพริกหรือ Capsaicin เปนเวลา 48
ชั่วโมง พบวา สารทัง้ 2 ชนิด เพิ่มการสรางในตริกกออกไซดที่ความเขมขน 25 µM และ 100 µg/mL
ตามลําดับ การบมเซลลรวมกับ LPS (1 µg/mL) ทําใหเซลลตายแบบ Apoptosis เพิ่มขึ้นจากกลุม
ควบคุมรอยละ 32 ซึ่งสารสกัดพริก (10 µg/mL) และ Capsaicin (1 µM) ไมทําใหเซลลตายมากขึ้น
เมื่อเทียบกับกลุมควบคุม
ทัศนีย สายวิชัย และคณะ (2554) ไดทําการศึกษาความสามารถของแคปไซซินและอนุพันธ
ของแคปไซซินชนิดใหม [6-Hydroxy-N-(4- hydroxyl-3-methoxybenzyl)-8-ethylnonanamide]
ในการยับยัง้ การทํางานของเอนไซมฮิสโทนดีอะเซทิลเลส (Histonedeacetylases; HDACs) โดยทํา
การทดสอบในหลอดทดลอง (in vitro) และในเซลลสัตวเลี้ยงลูกดวยนม จากการศึกษาพบวา
ทั้งแคปไซซินและสารอนุพันธของแคปไซซินสามารถยับยั้งการทํางานของเอนไซม HDACs ได
ซึ่งอนุพันธของแคปไซซินสามารถยับยั้งการทํางานของเอนไซม HDACs สูงกวาสารแคปไซซินอยางมาก
โดยแคปไซซินและสารอนุพันธของแคปไซซินมีคา IC50 ในการยับยั้งการทํางานของเอนไซม HDACs
เทากับ >13.10 mM และ 72 µM ตามลําดับ
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สุภาพร พงษมณี และกัญณาญาภัค สนามพล และคณะ (2550) ทําการทดสอบฤทธิ์ทาง
ชีวภาพของน้ําคั้นสด สารสกัดดวยไอน้ํา และเอทิลแอลกอฮอล ความเขมขน 95 % จากพืชสมุนไพร
พื้นบาน 24 ชนิด ตอการยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรียกอ โรคในอาหาร 2 ชนิด คือ
Staphylococcus aureus TISTR 029 และ Salmonella typhimurium TISTR 292 พบวา
สารสกัดดวยไอน้ําของผักแขยง สามารถยับยั้งการเจริญของ S. aureus ไดมากที่สุด โดยมีขนาดโซนไส
9.5 mm. ที่ระยะเวลา 24 ชั่วโมง และ น้ําคั้นสดของกระถิน สารสกัดดวย 95 % เอธิลแอลกอฮอล
จากกวางตุง และใบแค มีฤทธิ์ในการยับยั้ง Salmonella typhimurium มากทีส่ ุด โดยมีขนากโซนใส
8.0 mm ที่ระยะเวลา 24 ชั่วโมง
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บทที 3
สารเคมี อุปกรณ์ และวิ ธีการทดลอง
3.1 สารเคมี อุปกรณ์และเครืองมือ
3.1.1 สารเคมี
3.1.1.1 Capsaicin,HimediaLaboratories, India.
3.1.1.2 Thiosemicarbazide, Fluka, Germany.
3.1.1.3 Silica gel 60, Merck kgaA, Germany.
3.1.1.4 Silver nitrate
3.1.1.5 Copper (II) chloride dehydrate, Ajax chemicals, Australia.
3.1.1.6 Methanol, BDH Laboratory Supplies Pools, England.
3.1.1.7 Ethanol, BDH Laboratory Supplies Pools, England.
3.1.1.8 N, N-Dimethylformamide, Ajax Finechem, New Zealand.
3.1.1.9 Dimethyl sulphoxide, Sigma-Aldrich Laborchemikakien GmbH,
Germany.
.
3.1.1.10 Hexane
3.1.1.11 Ferrous chloride tetrahydrate, Fluka, Germany.
3.1.1.12 Ferric chloride anhydrous, FlukaChemica, Germany.
3.1.1.13 Hydrochloric acid, Carlo Erba, USA. Switzerland.
3.1.1.14 Acetic acid, Carlo Erba, USA.
3.1.1.15 Plate count agar,Himedia Laboratories, India.
3.1.1.16 2,4,6-Tri (2-pyridyl)-s-triazine, Sigma-Aldrich,Switzerland.
3.1.1.17 Benzene
3.1.1.18 Ethyl acetate
3.1.1.19 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl, Fluka, Germany
3.1.1.20 Folin-ciocalteu’s reagent DC,Panreac, E.U.
3.1.1.21 (±)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetrmethylchromane-2-carboxxylic acid,
Sigma-Aldrich, USA.
3.1.1.22 นํากลัน
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3.1.2 อุปกรณ์และเครืองมือ
3.1.2.1 UV spectrophotometer, Parmacia Biotech
3.1.2.2 Autoclave. Hirayama, Scientific promotion Co.,LTD.
3.1.2.3 Lamina air flow, Jafelab
3.1.2.4 Hot air oven. Memmert,Scientific promotion Co., LTD.
3.1.2.5 UV lamp, Gamag, Switzerland.
3.1.2.6 Boekel Scientific Dricycler, Philadelphia, USA.
3.1.2.7 Hotplate & stirrer, Jenway Ltd., Essex, United Kingdom.
3.1.2.8 Volumetric Flask, Herkaintercolor, Germany.
3.1.2.9 Beaker ขนาด 50, 100, 250, 500 และ 1000 mL, Pyrex, German
3.1.2.10 Pipetman, Gilson Medical Electronics, France.
3.1.2.11 Microscope, Nikon, Japan.
3.1.2.12 Test tube screw cap, Pyrex, Germany.
3.1.2.13 Plate for bacterium growth, Pyrex, Germany.
3.1.2.14 Graduated Cylinder, Pyrex, Germany
3.1.2.15 Antibiotic assay discs 6 mm
3.1.2.16 Condenser.
3.1.2.17 Micro Test Tubes with caps, Pyrex, Germany.
3.1.2.18 Magnet Retriever, PTFE Labware.
3.1.2.19 Erlenmeyer flask 250 ml, Pyrex, Germany.
3.1.2.20 Melting point B-545.
3.1.2.21 Capillary tube.
3.1.2.22 pH paper 0-14.
3.1.2.23 Centrifuge tube 1.5 ml with transparent cap.
3.1.2.24 TLC Silica gel 60 F254 25 Aluminium sheets 20x20 cm
3.1.2.25 หลอด UV ขนาด 20 วัตต์
3.1.2.26 Rotary evaporator, Buchi, Switzerland.
3.1.2.27 Soxhlet extraction,
3.1.2.28 Super flow fume cupboard,major.
3.1.2.29 autoclave
3.1.2.30 ขวดก้นกลม
3.1.2.31 กระดาษอลูมเิ นียมฟรอย
3.1.2.32 ขวดสีชา
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3.1.2.33 เครืองชังสารแบบละเอียด
3.1.2.34 ช้อนตักสาร
3.2 การศึกษาบริบทชุมชน
การศึก ษาบริบทชุ ม ชน โดยพืนทีศึก ษาประกอบด้ว ย 4 จัง หวัด คือ จัง หวัด
นครราชสีมา จังหวัดชัยภูม ิ จังหวัดบุรรี มั ย์ และจังหวัดสุรนิ ทร์ ซึงได้ดาํ เนินการตังต่อไปนี
3.2.1 ประชุมคณะนักวิจยั ร่วมกับเกษตรจังหวัด ผูน้ ําตําบล และผูน้ ําชุมชน
เพือชีแจงวัตถุประสงค์ในการทําวิจ ยั กําหนดขอบเขต และกลุ่ม เป้าหมายในการศึกษาบริบท
ชุมชนทีพบปญั หาการระบาดของเพลียแป้งในมันสําปะหลัง
3.2.2 สํ า รวจพืนทีการปลู ก มัน สํ า ปะหลัง รวมทังวิถี ช ีว ิต ของคนในชุ ม ชน
กลุ่มเป้าหมาย โดยสอบถาม สัมภาษณ์ และจัดเวทีประชาคม
3.3 การทดลองปลูกมันสําปะหลัง
การวิจยั ครังนีได้ทาํ การทดลองปลูกมันสําปะหลัง หลังจากการเก็บเกียวข้าวโดยไม่
ต้องไถเตรียมดินเพือลดภาวการณ์สญ
ู เสียโครงสร้างของหน้าดินและการเสียความชืน โดยใช้พนั ธุ์
มันสําปะหลังจํานวน 4 ชนิด คือ พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 พันธุ์เกล็ดมังกร พันธุ์ 81 และพัน ธุ์
MR.89 โดยดัดแปลงวิธกี ารจากสํานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตรได้ดาํ เนินการดังต่อไปนี
3.3.1 การเตรียมท่อนพันธุม์ นั สําปะหลัง ใช้ท่อนพันธุม์ นั ทีสด โดยอายุของท่อนพันธุ์
ทีเหมาะสมจะอยูใ่ นช่วง 8-12 เดือน ตัดไว้ไม่เกิน 15 วัน ซึงเมือนําไปปลูกจะมีเปอร์เซ็นต์อยู่รอด
ถึง 90-64 เปอร์เซ็น ต์ โดยตัดให้ม ีขนาดความยาวประมาณ 20-25 เซนติเมตร จํา นวนตา
ประมาณ 10 ตาขึนไปต่อ 1 ท่อนพันธุ์ แล้วนําท่อนพันธุ์จุ่มในนํายาเร่งราก ประมาณ 1 ชัวโมง
ก่อนนําไปปลูก
3.3.2 ระยะการปลูกมัน สําปะหลังสามารถปลูกได้ตงแต่
ั ระยะ 60×60 เซนติเมตร
จนถึง 120×120 เซนติเมตร โดยระยะ 100×100 เซนติเมตร จะมีแนวโน้มให้ผลผลิตสูงกว่าระยะ
อืนๆ ดังนันคณะผูว้ จิ ยั ได้เลือกระยะการปลูกมันสําปะหลังที 100×100 เซนติเมตร
3.3.3 วิธกี ารปลูกมันสําปะหลังโดยการปลูกแบบปกั เป็นแถวแนวตรง ซึงจะนําท่อน
พันธุท์ เตรี
ี ยมไวมาปกั แบบเอียงปกั ลึกลงไปในดินประมาณ 10-15 เซนติเมตร โดยมีระยะห่างของ
แถวและต้นที 100×100 เซนติเมตรลึกลงไปในดิน
ประมาณ 10-15 เ
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3.4 การเลียงเพลียแป้ ง
วิธกี ารเลียงเพลียแป้งมีขนตอนดั
ั
งนี คือ
3.4.1 คัดเลือกผลฟกั ทองทีไม่แก่หรืออ่อนจนเกินไป ผลมีสเี ขียว
3.4.2 นําผลฟกั ทองล้างทําความสะอาดด้วยนําจนผลฟกั ทองสะอาด
3.4.3 ใช้แอลกอฮอล์เช็ดบริเวณแผลของฟกั ทอง แล้วทาทับด้วยปูนแดง
3.4.4 นําเพลียแป้งมาเขียลงบนผลฟกั ทอง
3.4.5 สังเกตและบันทึกผลการทดลอง
3.5 กระบวนการและขันตอนการสกัดแคปไซซิ นจากพริกแดงสด
3.5.1 วัตถุดิบ
ตัวอย่างพริกทีใช้ในการวิจยั เป็นพริกพันธุ์ซุปเปอร์ฮอท (Capsicum frutescens L.)
จากตลาดสดเทศบาลเมืองบุรรี มั ย์ จังหวัดบุรรี มั ย์ เดือน กุมภาพันธุ์ 2558
3.5.2 การเตรียมตัวอย่างพริ ก
การเตรีย มตัว อย่า งพริก สํา หรับ การสกัด แคปไซซิน ดัด แปลงจากวิธีก ารของ
นนทวัฒน์ (2537) มีขนตอนดั
ั
งนี
1) นําพริกพันธุ์ซุปเปอร์ฮอท(Capsicum frutescens L.) ทีได้คดั ผลทีเน่ าและ
แยกเอาก้านออก
2) นําพริกทีคัดเลือกได้ลา้ งด้วยนํากลันอย่างน้อย 3 ครัง ให้สะอาด
3) นําพริกไปผึงให้นําแห้ง
ั ละเอียด
4) นําพริกทีได้มาบดด้วยเครืองปนให้
3.5.3 วิ ธีการสกัดพริ ก
การสกัดพริกโดยใช้วธิ กี ารสกัดร้อนด้วยเครืองสกัดแบบซอกเลต
(Soxhletextarction) ดัดแปลงจากวิธกี ารของ (Xinrong, et al. 2014) โดยมีวธิ กี ารดังนี
1) ชังนําหนักพริกแดงสด 25 กรัม ใส่ในหลอดทิมเบิลแล้วนําไปแช่ในตัวทํา
ละลาย 50% เอทานอล100 มิลลิ ติ ร เป็นเวลา 30 นาที
2) สกัดด้วยเครืองสกัดแบบซอกเลทโดยใช้ 50% เอทานอล ปริมาตร 200 มิลิ
ลิตร เป็นตัวทําละลาย ใช้อุณหภูม ิ 90 องศาเซลเซียส สกัดเป็นเวลา 5 วัน
3) นําสารละลายทีสกัดได้มาระเหยตัวทําละลายออกด้วยเครืองระเหยแบบ
สุญญากาศ (Rotary evaporator) ทําการระเหยจนกระทัง 50% เอทานอลออกหมด
4) นําสารละลายตัวอย่างมาวิเคราะห์หาสารแคปไซซินโดยทดสอบ Thin layer
chromatography (TLC)
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5) จากนันนําเศษกากมาสกัดด้วยวิธกี ารเดียวกันอีกครังจนกว่าสารแคปไซซิน
จะออกหมด
3.6 วิ ธีการสังเคราะห์
การสังเคราะห์สารมีวธิ กี ารดังนี
3.6.1 การสังเคราะห์ตวั รีดิวซ์
ชัง Capsaicin (1:1 mol) ใส่ลงในขวดก้นกลมแล้วละลายสารด้วยเมทานอล 10 mL
ั
สารละลายหมดทัน ที จะใสไม่ มสี ี ปนกวนสารอย่
างต่อเนืองเป็ น เวลา 5 นาที เติม ตัวเข้าทํา
ั
าง
ปฏิกริ ยิ า คือ สาร TSC 1 mol ให้ความร้อนที 54 O Cปรับค่า pH ~ 5 พร้อมกับปนกวนสารอย่
ต่อเนืองเพือให้สารทังสองชนิดทําปฏิกริ ยิ ากันอย่างสมบูรณ์ ทดสอบความสมบูรณ์ของปฏิกริ ยิ า
ด้วยแผ่ น TLC ดีเวลลอป (develop) ด้วยตัวทําละลายทีเหมาะสม สัง เกตผลภายใต้แสง UV
ปฏิกริ ยิ าจะเกิดสมบูรณ์ ในเวลา 4 วัน
3.6.2 วิ ธีการสังเคราะห์อนุภาค
การสังเคราะห์อนุภาคนาโน ใช้วธิ คี ล้ายคลึงกันโดยนําสาร Schiff base ligands มารีดวิ ซ์
+
ั
างต่อเนือง ใช้อุณหภูม ิ
Ag ด้วยอัตราส่วนโดยโมล 1:1 ในเมทานอล ปรับ pH ~ 6 ปนกวนสารอย่
O
ที 60 C แล้วทดสอบความสมบูรณ์ของปฏิกริ ยิ าด้วยแผ่น TLC
3.7 การศึกษาสมบัติทางเคมีเชิ งฟิ สิ กส์ของสารตัวอย่าง (Physicochemical properties)
นําสารทีสังเคราะห์ได้มาศึกษาสมบัตทิ างเคมีเชิงฟิสกิ ส์ (Physico-chemical properties)
โดยใช้เทคนิคดังต่อไปนี
3.7.1 การวัดความสามารถในการละลายในตัวทําละลายต่างๆ (solubility) เช่นเมทานอล
เอทานอลไดเมทิลซัลฟอกไซด์ไดเมทิลฟอร์มาไมด์ และนํา
3.7.2 การดูดกลืนแสงสูงสุด (max)
3.7.3 การนําไฟฟ้า (conductivity)
3.7.4 วิเคราะห์ห าจุ ด หลอมเหลว (Melting point) นํ า สารทีสัง เคราะห์ไ ด้ม าหาจุ ด
หลอมเหลวด้วยเครือง Melting point
3.7.5 การตกผลึก (Crystallization)
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3.8 การทดสอบฤทธิ ทางชี ว ภาพ (biological activities) ในการกํา จัด เพลี ยแป้ ง
(Pseudococcus sp.)
3.8.1 การทดสอบฤทธิ ทางชี วภาพ (biological activities) การกําจัดเพลียแป้ ง
(Pseudococcus sp.) ในห้องปฏิ บตั ิ การ
การทดสอบฤทธิทางชีวภาพการกําจัดเพลียแป้งดัดแปลงมาจากวิธกี ารของ ณัฐกานต์
ธิคํา และคณะ (2551) โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ ม สมบูร ณ์ (Completely randomized
design, CRD) จํานวน 3 ซํา ใช้เพลียแป้งจํานวน 5 ตัว ต่อซํา ทดสอบโดยเตรียมสารตัวอย่างให้
ได้ความเข้มข้นต่างๆ ดังนี คือ 600, 800 และ 1,000 ppm โดยใช้นํากลันเป็นตัวทําละลายและ
เป็นตัวควบคุมร่วมกับสาร Tween-20 10% v/v จากนันใช้ Micropipette ดูดสารตัวอย่าง 20
ไมโครลิตร หยดสารตัวอย่างลงบน Plate dish แล้วนําเพลียแป้งวางลงบน Plate dish จํานวน 5
ตัวต่อ 1 Plate สัง เกตและบันทึกจํานวนตัวตาย ที 3, 6, 12, 24, 120 และ 180 ชัวโมง
โดยเปรียบเทียบกับสารควบคุมซึงใช้วธิ กี ารเดียวกัน
3.8.2 การทดสอบสมบัติฤทธิ ทางชีวภาพ (biological activities) การกําจัด
เพลียแป้ ง (Pseudococcus sp.) ในแปลงทดลอง
การทดสอบสมบัตฤิ ทธิทางชีวภาพการกําจัดเพลียแป้งในแปลงทดลองใช้วธิ กี ารเดียวกับ
สมหมาย ปะติตงั โข และคณะ (2554) ซึงการทดสอบฤทธิการต้านเพลียแป้ง จะเลือกความ
เข้มข้นของสารแต่ละชนิดทีต้านเพลียแป้งได้ดที สุี ดในห้องปฏิบตั กิ าร แล้วนําไปใช้ทดสอบฤทธิใน
แปลงทดลอง โดยจะนําสารทีเตรียมได้ใส่ในถังฉีดนําไปฉีดพ่นในแปลงทดลอง สังเกตพฤติกรรม
หลังจากฉีดพ่นยาของเพลียแป้งบันทึกผลการทดลอง
3.9 การวัดปริ มาณฟี นอลรวม
การวัดปริมาณฟีนอลรวมใช้วธิ กี ารเดียวกับ สมหมาย ปะติตงั โข และคณะ (2556)
ซึงสารจําพวกฟีนอล (Phenolic compounds) เป็นสารกลุ่มใหญ่ทพบมากในพื
ี
ช ตัวอย่างของสาร
กลุ่มนีได้แก่สารจําพวก Flavonoids ทีมี Catechol เป็นองค์ประกอบ Stilbenes, Tanninsซึง
โครงสร้างหลักประกอบด้วย Aromatic ring แทนทีด้วย hydroxy group โดยมากเป็นสารทีมีขวั
ละลายในตัวทําละลายจําพวก alcohol ได้ดกี ลไกของสารจําพวกฟีนอลทีแสดงฤทธิต้านอนุมลู
อิสระดังแสดงในภาพที 2 คือเมือมีอนุมลู อิสระมาดึงอิเล็กตรอนไปแต่ในโครงสร้างมีอเิ ล็กตรอน
หนาแน่นจึงสามารถเกิดการเคลือนย้ายอิเล็กตรอนไปทัวโครงสร้าง (Delocalization) ทําให้
โครงสร้างเสถียรไม่เกิดเป็นอนุมลู อิสระต่อไป (Pietta, 2000) ซึงมีขนตอนดั
ั
งนี
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ภาพที 3.1 กลไกการต้านอนุมลู อิสระของสารจําพวกฟีนอล
3.9.1 เตรียมสารละลาย Folinciocaltue reagent เข้มข้น 0.2M โดยปิเปต
Folinciocaltue reagent เข้มข้น 2 M 10 mL ละลายด้วยนํากลันปรับปริมาตร
ให้ครบ 100 mL
3.9.2 เตรียมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตเข้มข้น 75 g/l โดยชังโซเดียม
คาร์บอเนต 7.5 g ละลายด้วยนํากลัน และปรับปริมาตรให้ครบ 100 mL
3.9.3 เตรียมสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิกเข้มข้น 100g/ mL โดยชัง
0.0100 g ละลายในนํากลันปรับปริมาตรให้ครบ 100mLนํามาเจือจางให้มคี วามเข้มข้นในช่วง
10-100 g/ml
3.9.4 เตรียมสารตัวอย่าง เข้มข้น 50g/mL โดยชังสารตัวอย่าง 0.0050g
ละลายด้วยนํากลัน และปรับปริมาตรให้ครบ 100ml
3.9.5 ปิเปตสารละลายมาตรฐานหรือสารตัวอย่าง 0.5 mL เติม Folin reagent
2.5 mL เขย่าให้เข้ากัน เติมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต 2.0mL เขย่าให้เข้ากันตังทิงไว้ 1
ชัวโมง นําไปวัดค่าการดูดกลืนแสงทีความยาวคลืน 765 nm
3.10 การทดสอบความสามารถในการต้านอนุมลู อิ สระโดยวิ ธี DPPH assay
การทดสอบความสามารถในการต้านอนุ มูลอิสระด้วยวิธี DPPH radical scavenging
assay หรือ 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazylโดยใช้วธิ กี ารเดียวกับ สมหมาย ปะติตงั โข และคณะ
(2557) ซึงมีวธิ กี ารดังต่อไปนี
3.10.1 การเตรียมสารละลายเพือทดสอบความสามารถในการต้านอนุมูล
อิ สระโดยวิ ธี DPPH assay
1) เตรียมสารละลาย DPPH ความเข้มข้น 100 µg/mL ในสารละลาย
absolute methanol
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2) เตรียมสารตัวอย่างและสารมาตรฐานทีความเข้มข้นเท่ากับ 2,4,6,8
และ 10 ตามลําดับ
โดยความเข้มข้น 2 ppm ปิเปตสารมา 0.2 mL ปรับปริมาตรให้ครบ 10 mL
ความเข้มข้น 4 ppm ปิเปตสารมา 0.4 mL ปรับปริมาตรให้ครบ 10 mL
ความเข้มข้น 6 ppm ปิเปตสารมา0.6 mL ปรับปริมาตรให้ครบ 10 mL
ความเข้มข้น 8 ppm ปิเปตสารมา 0.8 mL ปรับปริมาตรให้ครบ 10 mL
ความเข้มข้น 10 ppm ปิเปตสารมา 1 mL ปรับปริมาตรให้ครบ 10 mL
3) เตรียมขวดสีชา 16ใบ เพราะในแต่ละความเข้มข้นจะต้องใช้ขวดสีชา
จํานวน 3 ใบ และอีก 1 ใบ เป็นขวด control รวมเป็น 16ใบ
4) นําขวดสีชา ทัง 16ใบ ไปอบไว้ทอุี ณหภูม ิ 1000C รอให้ขวดเย็นจึง
นํามาใช้ได้
3.10.2 วิ ธีการวิ เคราะห์ความสามารถการต้านอนุมูลอิ สระโดย วิ ธี DPPH
assay
1) ปิเปต 1mL ของสารละลายตัวอย่างและสารมาตรฐานในแต่ละความ
เข้มข้น ใส่ในขวดสีชา 3 ใบเพือทําการทดสอบสารตัวอย่างละ 3 ครัง (triplicate)
2) ปิเปต Methanol DPPH radical 2 mL ใส่ขวดสีชาในแต่ละความ
เข้มข้น
3) เขย่าให้สารเข้ากัน นําขวดทัง 16 ใบ เก็บไว้ในทีมืดอุณหภูม ิ 37 0C
เป็นเวลา 30 นาที
4) วัดค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายด้วยเครือง SPECTRONIC 20
GENESYS ทีความยาวคลืน 517 nm โดยวัดจากความเข้มข้นตําไปยังความเข้มข้นสูง
5) คํานวณหาค่า % inhibition ดังสมการ
% inhibition = OD control - ODsamplex 100
OD control
OD contro l คือค่า absorbance ของ control (มีเฉพาะ DPPH)
ODsample คือค่า absorbance ของ สารละลายตัวอย่างหรือสารละลายมาตรฐาน
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3.11 การทดสอบความสามารถในการต้านการเจริ ญเติ บโตของเชือแบคทีเรีย
การทดสอบความสามารถในการต้านการเจริญเติบโตของเชือแบคทีเรียโดยใช้วธิ ี
การเดียวกับ สมหมาย ปะติตงั โข และคณะ (2553) ซึงมีวธิ กี ารดังนี
3.11.1 การเตรียมอาหารเลียงเชือแบคทีเรีย
1) ชัง Plate count agar
2) ละลายและทําให้สุกด้วยความร้อนบน Hot plate ซึงใช้ความร้อนระดับ 2
3) ปรับค่า pH ของอาหารให้เหมาะสมกับเชือแบคทีเรีย
4) นําไปฆ่าเชือด้วยเครือง autoclave ทีอุณหภูม ิ 121 0C เป็นเวลา 15 นาที
5) นําอาหารไปเทลง Plate (จานเลียงเชือ) ในเครือง Laminar flow
3.11.2 ขันตอนการเขียเชือ
1) เผา loop จนร้อนแดงรอให้ loop เย็นจากนันใช้ loop เขียเชือมาเตะทีผิววุน้
ใกล้ๆ จานเพาะเชือ ลาก loop เบาๆ โดยใช้ด้านแบนของปลาย loop แตะเบาๆ บนผิววุน้ ไปมา
4-5 ครัง ระวังอย่าให้ loop ฝงั ลงในวุน้ ปิดฝาจานเพาะเชือ
2) ขีดเชือแบบ Streak plate ทําการขีดครังที 2 โดยใช้ loop เขียเชือผ่านเชือที
แตะไว้ครังแรก ลากไปมา 5-6 ครัง ขีดครังที 3 โดยการหมุนจานเล็กน้อยให้เหมาะและการขีด
ครังที 4 ให้ลาก loop ไปมา 2-3 ครัง
3.11.3 การศึกษาฤทธิ ในการต้านเชือแบคทีเรีย
1) นําเชือแบคทีเรียเกลียบน plate ทีมีอาหารเลียงเชืออยู่ โดยใช้ loop เขียเชือ
จากสด๊อกมาเกลียลงบน plate แล้วใช้ Cotton bud ทีฆ่าเชือด้วยเครือง autoclave นาน 15 นาที
เกลียเชือแบคทีเรียให้ทวั plate
2) เตรียมสารตัวอย่างโดยชังสารตัวอย่างเป็นความเข้มข้นต่างๆ ดังนี เช่น ความ
เข้มข้นเป็น 600, 800 และ 1,000 ppm โดยชังสารมา 0.0050 g ปรับปริมาตรด้วยแอลกอฮอล์
3) ปิเปตสารตัวอย่างจากความเข้มข้น 1,000 ppm ใส่ลงในขวดวัดปริมาตร
ขนาด 10 mLทีความเข้มข้นดังต่อไปนี
ความเข้มข้น 800 ppm ปิเปต8 mL ปรับปริมาตรเป็น 10 mL
ความเข้มข้น 600 ppm ปิเปต6 mL ปรับปริมาตรเป็น 10 mL
4) นํา Paper disk วางบนแผ่นกระจกสีเหลียมแต่ละความเข้มข้น แล้วปิเปต
สารละลายตัวอย่าง 20 µL ลงบน Paper disk ในแต่ละความเข้มข้น แล้วนํา Paper disk เก็บไว้
ในทีมีแสงสว่าง เป็นเวลา 1ชัวโมงจากนันนํามาวางบนเชือทีเตรียมไว้ขา้ งต้นตามความเข้มข้นที
กําหนดไว้ในข้อที 2
5) นําเชือไปบ่ม ในกรณีของเชือแบคทีเรียใช้อุณหภูม ิ 250C เป็นเวลา 24
ชัวโมง
6) วัด Clear zone และบันทึกผล

51

บทที 4
ผลการทดลองและอภิ ปรายผล
4.1 บทนํา
ในบทนีคณะผูว้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลทีสําคัญในด้านต่าง ๆ จากการทดลองดังนี
1) ผลการทดลองปลูกมันสําปะหลัง
2) การระบาดของเพลียแป้ง
3) ผลการเลียงเพลียแป้ง
4) ผลการสกัดแคปไซซินจากพริกแดงสด
5) ผลการสังเคราะห์
6) ผลการศึกษาสมบัตทิ างเคมีเชิงฟิสกิ ส์ของสารตัวอย่าง
7) ผลการทดสอบฤทธิทางชีวภาพ (biological activities) ในการกําจัดเพลียแป้ง
(Pseudococcus sp.)
8) ผลการวัดหาปริมาณฟีนอลรวม
9) ผลการทดสอบความสามารถในการต้านอนุมลู อิสระโดยวิธี DPPH assay
10) ผลการทดสอบความสามารถในการต้านการเจริญเติบโตของเชือแบคทีเรีย
4.2 ผลการทดลองปลูกมันสําปะหลัง
การวิจยั ครังนีได้ทาํ การทดลองปลูกมันสําปะหลัง หลังจากการเก็บเกียวข้าวโดยไม่ต้อง
ไถเตรียมดินเพือลดภาวการณ์สญ
ู เสียโครงสร้างของหน้าดินและการเสียความชืน โดยใช้พนั ธุ์มนั
สําปะหลังจํานวน 4 ชนิด คือ พันธุเ์ กษตรศาสตร์ 50 พันธุเ์ กล็ดมังกร พันธุ์ 81 และพันธุ์ MR. 89
โดยดัดแปลงวิธกี ารจากสํานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร ได้ดาํ เนินการดังต่อไปนี
4.2.1 การเตรียมท่อนพันธุ์มนั สําปะหลัง ใช้ท่อนพันธุ์มนั ทีสด โดยอายุของท่อนพันธุ์ท ี
เหมาะสมจะอยู่ในช่วง 8-12 เดือน โดยตัดให้ม ีขนาดความยาวประมาณ 20-25 เซนติเมตร
จํานวนตาประมาณ 10 ตาขึนไป ต่อ 1 ท่อนพันธุ์ แล้วนําท่อนพันธุจ์ ุ่มในนํายาเร่งราก ประมาณ 1
ชัวโมง ก่อนนําไปปลูก
4.2.2 ระยะการปลูกมันสําปะหลังสามารถปลูกได้ตงแต่
ั ระยะ 60×60 เซนติเมตรจนถึง
120×120 เซนติเมตร โดยระยะ 100×100 เซนติเมตร จะมีแนวโน้มให้ผลผลิตสูงกว่าระยะอืนๆ
ดังนันคณะผูว้ จิ ยั ได้เลือกระยะการปลูกมันสําปะหลังที 100×100 เซนติเมตร
4.2.3 วิธกี ารปลูกมันสําปะหลังโดยการปลูกแบบปกั เป็นแถวแนวตรง ซึงจะนําท่อนพันธุ์
ทีเตรียมไว้มาปกั แบบเอียง ปกั ลึกลงไปในดินประมาณ 10-15 เซนติเมตร โดยมีระยะห่างของ
แถวและต้นที 100×100 เซนติเมตร ลึกลงไปในดินประมาณ 10-15 เซนติเมตร
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ภาพที 4.1 แปลงทดลองปลูกมันสําปะหลังพันธุเ์ กษตรศาสตร์ 50

ภาพที 4.2 แปลงทดลองปลูกมันสําปะหลังพันธุเ์ กล็ดมังกร
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ภาพที 4.3 แปลงทดลองปลูกมันสําปะหลังพันธุ์ MR. 89

ภาพที 4.4 แปลงทดลองปลูกมันสําปะหลังพันธุ์ 81
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4.3 การระบาดของเพลียแป้ ง
จากการสํารวจปญั หาการระบาดของเพลียแป้ง ซึงพบการระบาดในแปลงมันสําปะหลัง
เป็นจํานวนมาก นอกจากนียังพบการระบาดในพืชหลายชนิด เช่น ต้นพุดซ้อนต้นหนาดต้น
ลําโพงต้นพริกต้นมะเขือ ต้นกล้วย ต้นมะนาว เป็นต้น ซึงแสดงการระบาด ดังภาพที 4.5-4.6

ก

ภาพที 4.5 ลักษณะเพลียแป้งทีเกิดกับมันสําปะหลัง

ข

55

ค

ง

จ

ฉ

ช

ภาพที 4.6 การระบาดของเพลียแป้งในพืชชนิดต่าง ๆ (ก) การระบาดของเพลียแป้งในต้นพุดซ้อน
(ข) การระบาดของเพลียแป้งในต้นหนาด (ค) การระบาดของเพลียแป้งในต้นลําโพง
(ง) การระบาดของเพลียแป้งในต้นพริก (จ) การระบาดของเพลียแป้งในต้นมะเขือ (ฉ) การระบาด
ของเพลียแป้งในต้นกล้วย และ (ช) การระบาดของเพลียแป้งในต้นมะนาว
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4.4 ผลการเลียงเพลียแป้ ง
ทําการทดลองเลียงเพลียแป้งสีเขียว และเพลียแป้งสีชมพู ในผลฟกั ทอง โดยนําผล
ฟกั ทองมาล้างทําความสะอาด แล้วนํามาผึงให้แห้ง ใช้แอลกอฮอล์เช็ดบริเวณแผลของฟกั ทอง
แล้วทาทับด้วยปูนแดง นําเพลียแป้งมาเขียลงบนผลฟกั ทอง สังเกตผลการทดลอง ซึงแสดงผลดัง
ภาพที 4.7

ภาพที 4.7 การเลียงเพลียแป้งในผลฟกั ทอง
การเลียงเพลียแป้งในผลฟกั ทองพบว่า เพลียแป้งสีเขียวไม่สามารถเจริญเติบโตในผล
ฟกั ทองได้ แต่เพลียแป้งสีชมพูจะค่อยๆ เพิมปริมาณขึน โดยจะเริมวางไข่และฟกั ตัวเป็นตัวอ่อน
และขยายไปตามจุดต่างๆ ของผลฟกั ทอง
4.5 ผลการสกัดแคปไซซิ น (Capsaicin; Cap) จากพริ กแดงสด
ตัวอย่างพริกทีใช้ในการวิจยั เป็นพริกพันธุซ์ ุปเปอร์ฮอท (Capsicum frutescens L.) จาก
กลุ่มเกษตรกรปลูกพริก จังหวัดบุรรี มั ย์
การสกัดสารแคปไซซินจากพริกแดงสดดัดแปลงจากวิธกี ารของซินรอง (Xinrong, et al.,
2014) โดยนําพริกแดงสด 25 กรัม ต่อตัวทําละลาย 50 % เอทานอล 300 mL สกัดด้วยเครือง
สกัดแบบซอกห์เลต พบว่า สารละลายทีได้จะมีสเี หลือง เมือนําไประเหยตัวทําละลายด้วยเครือง
ละเหยตัวทําละลายแบบสุญญากาศแล้วปล่อยให้แห้งเป็นเวลา 5 วัน สารสกัดหยาบพริกจะมีส ี
นําตาล แสดงดังภาพที 4.8-4.10
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ภาพที 4.8 การสกัดแคปไซซินจากพริกแดงสดด้วยเครืองสกัดแบบซอกห์เลต

ภาพที 4.9 สารสกัดหยาบพริก

ภาพที 4.10 สีของ Crude 50 % EtOH ทียังไม่แห้ง
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4.6 ผลการสังเคราะห์สาร
4.6.1 ผลการสังเคราะห์ตวั รีดวิ ซ์
เมือนําผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ natural capsaicin ซึงเป็นสารสกัดจากพริกมาทําปฏิกริ ยิ า
การควบแน่นกับไฮดราไซด์ทมีี functional group เป็น –NH2 ในสภาวะทีเหมาะสม ได้ผลึก novel
hybrid hydrazone หรือสารนาโนอินทรียต์ วั ใหม่สเี หลืองอ่อน แสดงดังภาพที 4.11

10 X
ภาพที 4.11 ลักษณะผลึกของสาร Cap-TSC เมือส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์กาํ ลังขยาย10 X
4.6.2 ผลการสังเคราะห์อนุภาค
เมือนําสารนาโนอินทรียต์ วั ใหม่ 1 ตัว มารีดวิ ซ์กบั สารละลายของเงิน พบว่า สารทํา
ปฏิกริ ยิ าสมบูรณ์ในเวลา 1 ชัวโมง สารมีสเี หลืองขุน่ เนืองจากเกิดการตกตะกอน เมือปล่อยให้ตวั
ทําละลายระเหยหมด พบว่า ได้ผลึกสีเทา แสดงดังภาพที 4.12-4.13
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ภาพที 4.12 ปรากฏการณ์ทลิ ดอลของอนุภาค Cap-TSC-Ag

10 X
ภาพที 4.13 ลักษณะของอนุภาค Cap-TSC-Ag เมือส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์กาํ ลังขยาย 10 X
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4.7 ผลการศึกษาสมบัติทางเคมีเชิ งฟิ สิ กส์
นํ า สารตัว อย่ า งทัง3ชนิ ด มาศึ ก ษาสมบัติ ท างเคมี เ ชิ ง ฟิ ส ิ ก ส์ (Physicochemical
properties) ซึงแสดงผลดังต่อไปนี
ตารางที 4.1 สมบัตทิ างกายภาพของสารตัวอย่าง
Trivial name
สูตรโมเลกุล
จุดหลอมเหลว (0C)
Cap
C18H27NO3
62.0
Cap-TSC
C19H32N4O3S
99.3
Cap-TSC-Ag
C19H32N4O3S Ag
199.5

สีของสาร
ขาว
เหลืองอ่อน
เทา

จากตารางที 4.1 พบว่ากําหนดรหัสของสารเป็น Cap มีสตู รโมเลกุลคือ C18H27NO3 มีจุด
หลอมเหลวที 62.0 0C สารมีสขี าวสาร Cap-TSC มีสตู รโมเลกุลคือ C19H32N4O3S จุดหลอมเหลว
ที 99.3 0C สารมีสเี หลืองอ่อนสาร Cap-TSC-Ag มีสตู รโมเลกุลคือ C19H32N4O3S Ag
จุดหลอมเหลวที 199.5 0C สารมีสเี ทา
ตารางที 4.2 ผลการศึกษาสมบัตทิ างเคมีเชิงฟิสกิ ส์ของสารตัวอย่าง
สารตัวอย่าง ลักษณะ
ของสาร
Cap
ของแข็ง
Cap-TSC
ผลึก
Cap-TSC-Ag ของแข็ง

DMF
ละลาย
ละลาย
ละลาย

การละลายของสาร
Methanol
Ethanol
ละลาย
ละลาย
ละลาย
ละลาย
ละลาย
ละลาย

H2O
ละลาย
ละลายได้น้อย
ละลายได้น้อย

จากตารางที 4.2 พบว่าสาร Cap, Cap-TSC-Ag จะมีลกั ษณะเป็ นของแข็งและสาร
Cap-TSC จะมีล ัก ษณะเป็ น ผลึก เมือนํ า มาทดสอบการละลายในตัว ทํา ละลายต่ า งๆ พบว่า
สารตัวอย่างทุกชนิดสามารถละลายใน DMF, Methanol และ Ethanol ได้ดแี ละมีสารบางชนิดคือ
Cap-TSC และ Cap-TSC-Ag ละลายในนําได้น้อย
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ตารางที 4.3 มวลโมเลกุล และ Elemental analysis ของสารทีได้จากการสังเคราะห์
%C
Yield
MW
(%)
Calc. Found
Cap
4.03 305.41 70.72 70.75
Cap-TSC 88.59 396.55 57.50 57.59
Cap-TSC-Ag 49.72 504.41 45.20 45.19
สารตัวอย่าง

%H
Calc. Found
8.84 8.79
8.07 8.09
6.34 6.37

%N
Calc. Found
4.58 4.55
14.12 14.10
11.10 11.15

%O
Calc. Found
15.72 15.76
12.10 12.14
9.52 9.50

จากตารางที 4.3 เมือนํ าสารแต่ละชนิ ดมาหาผลผลิตร้อยละของสารตัวอย่างพบว่า
สาร Cap-TSC มีผลผลิตร้อยละสูงทีสุดที 88.59 % รองลงมาคือ สาร Cap-TSC-Ag ที 49.72 %
และสารทีมิผลผลิตร้อยละตําทีสุดคือ Cap ที 4.03 % ส่วนเปอร์เซ็นต์ของธาตุองค์ประกอบมีค่า
แตกต่างกันตามชนิดของสาร
ตารางที 4.4 ค่าการนําไฟฟ้าของสารตัวอย่าง
ค่าการนําไฟฟ้ า (µS/cm)
ชนิ ดของสาร
ครังที 1
ครังที 2
ครังที 3
Cap-TSC
0.087
0.082
0.080
Cap-TSC-Ag
0.040
0.043
0.046

ค่าเฉลีย
0.083
0.043

จากตารางที 4.4 เมือนําสารตัวอย่างทีเป็นลิแกนด์ คือ Cap-TSC และสารทีรีดวิ ซ์กบั
เกลือของโลหะ Ag คือ Cap-TSC-Ag มาวัดค่าการนําไฟฟ้า พบว่า Cap-TSC มีค่าการนําไฟฟ้า
เฉลียที 0.083 สูงกว่าสาร Cap-TSC-Ag ซึงสาร Cap-TSC-Ag มีค่าการนําไฟฟ้าเฉลียที 0.043
เมือเทียบกับค่าการนําไฟฟ้าของนําสารสองชนิดยังมีค่าการนําไฟฟ้าตํากว่านํา
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ตารางที 4.5 ค่าการดูดกลืนแสงสูงสุด (λmax)
ชนิ ดของสาร
ค่าการดูดกลืนแสงสูงสุด (λmax)
Cap
223.20
Cap-TSC
207.84
Cap-TSC-Ag
276.30
จากตารางที 4.5 เมือนําสารตัวอย่าง มาหาค่าการดูดกลืนแสงสูงสุด (λmax) พบว่าสาร
ตัวอย่างอยู่ในช่วง UV ซึงสาร Cap-TSC-Ag สามารถดูดกลืนแสงได้สูงทีสุ ดทีความยาวคลืน
276.30 nm
4.8 ผลการทดสอบฤทธิ ทางชีวภาพ (biological activities) ในการกําจัด
เพลียแป้ ง (Pseudococcussp.)
การทดสอบฤทธิทางชีวภาพการกําจัดเพลียแป้งดัดแปลงมาจากวิธกี ารของ ณัฐกานต์
ธิคํา และคณะ (2551) โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ ม สมบูร ณ์ (Completely randomized
design, CRD) จํานวน 3 ซํา ใช้เพลียแป้งจํานวน 5 ตัว ต่อซํา ทดสอบโดยเตรียมสารตัวอย่างให้
ได้ความเข้มข้น 1,000 800 และ 600 ppm โดยใช้นําเป็ นตัวทําละลายและเป็ นตัวควบคุม
ใช้ Micropipette ดูดสารตัวอย่าง 20 ไมโครลิตร หยดสารตัวอย่างลงบน Plate dish แล้วนําเพลีย
แป้งวางลงบน Plate dish จํานวน 5 ตัวต่อ 1 Plate สังเกตและบันทึกจํานวนตัวตาย ที 1, 3, 6,
12, 24, 30. 60, 120,160 และ 180 นาที ตามลําดับ พร้อมเปรียบเทียบกับสารควบคุมซึงใช้
วิธกี ารเดียวกัน
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ภาพที 4.14 ผลการกําจัดเพลียแป้ง (Pseudococcus sp.)
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จากภาพที 4.14 พบว่า สารตัวอย่างทัง 3 ชนิด สามารถออกฤทธิฆ่าเพลียแป้งได้ทุก
ความเข้มข้น เมือฉีดพ่นสารลงในเพลียแป้ง พบว่า เวลาผ่านไปสารตัวอย่างจะค่อยๆ ซึมเขาสู่ตวั
ของเพลียแป้งทําให้แป้งทีเกาะอยูบ่ นตัวเพลียแป้งเปียก เพลียแป้งจะเริมเคลือนตัวช้าลงและตาย
ในเวลาต่อมา แต่เมือเทียบกับสารควบคุมคือใช้นําในการทดสอบ จะพบว่าตัวเพลียแป้งไม่มกี าร
เปลียนแปลงมีลกั ษณะเช่ น เดิม และไม่ ม ีการตายเกิดขึนเมือสัง เกตครบ 180 นาที ซึงแสดง
รายละเอียดเวลาในการฆ่าเพลียแป้งดังตารางที 4.6
ตารางที 4.6 ผลการทดสอบฤทธิการฆ่าเพลียแป้ง
สาร
ตัวอย่าง

control
Cap
CapTSC
CapTSC-Ag

จํานวนเพลียแป้ งทีตายทีเวลา (นาที)

ความ
เข้มข้น
(ppm)

1

3

6

12

24

30

60

120

0
600
800
1,000
600
800
1,000
600
800
1,000

-

-

-

-

-

-

-

-

+
++

++
+++
++
+++

+

+

+
++

++
+
++
+++

+
+
+
+++
++
+++
++++

++
++++
+++
++++
+++++

++++

160

180

+
+++
++++ +++++
+++
+++++
+++++
+++++
+++++

***หมายเหตุ: - จํานวนเพลียทีตาย 0 %
+
จํานวนเพลียทีตาย 20%
++ จํานวนเพลียทีตาย 40%
+++ จํานวนเพลียทีตาย 60%
++++ จํานวนเพลียทีตาย 80 %
+++++ จํานวนเพลียทีตาย 100%
จากตารางที 4.6 ผลการทดสอบฤทธิการฆ่าเพลียแป้งของสารตัวอย่าง 3 ชนิด พบว่า
สาร Cap ทีความเข้มข้น 1,000 ppm จะเริมฆ่าเพลียแป้งเมือเวลาผ่านไป 30 นาที และเพลียแป้ง
จะตายครบ 100 เปอร์เซ็นต์ เมือเวลา 180 นาที เมือความเข้มข้นลดลงเป็น 800 ppm จะเริมฆ่า
เพลียแป้งเวลา 60 นาที และเมือเวลา 180 นาที จะกําจัดเพลียแป้งได้เพียง 60 เปอร์เซ็นต์ ส่วน
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ทีระดับความเข้มข้น 600 ppm สามารถกําจัดเพลียแป้งได้เพียง 20 เปอร์เซ็นต์ทเวลา
ี
160 นาที
แต่เมือครบ 180 นาที ไม่พบการตายเพิมขึน
สําหรับสาร Cap-TSC ทีความเข้มข้น 1,000 ppm เริมกําจัดเพลียแป้งทีเวลา 12 นาที
และกําจัดได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ทีเวลา 160 นาที สาร Cap-TSC ทีความเข้มข้น 600 และ 800
ppm เริมฆ่าเพลียแป้งเวลา 30 นาที เท่ากันแต่ความเข้มข้น 800 ppm จะฆ่าเพลียแป้งได้ 100
เปอร์เซ็นต์ ในเวลา 160 นาที ซึงความเข้มข้น 600 ppm ฆ่าเพลียแป้งได้เพียง 60 เปอร์เซ็นต์
เมือเวลาครบ 180 นาที
ส่วนสาร Cap-TSC-Ag ทีความเข้มข้น 1,000 ppm เริมฆ่าเพลียแป้งทีเวลา 3 นาที และ
ฆ่าเพลียแป้งได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ในเวลา 60 นาที ทีความเข้มข้น 800 ppm จะเริมฆ่าเพลียแป้ง
ในเวลา 12 นาที และสามารถฆ่าเพลียแป้งได้ 100 เปอร์เซ็น ต์ เมือเวลาผ่ านไป 160 นาที
ความเข้มข้น 600 ppm เริมฆ่าเพลียแป้งทีเวลา 24 นาที และสามารถฆ่าเพลียแป้งได้ 100
เปอร์เซ็นต์ เมือเวลาผ่านไป 160 นาที สารทีมีความสามารถฆ่าเพลียแป้งได้ดที สุี ดคือ Cap-TSCAg
4.9 การหาปริมาณฟี นอลรวม (Folinciocaltevsphenol reagent)
ทําการศึกษาหาปริมาณฟีนอลรวมของสารสกัดจากพริกเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน
Gallic acid โดยใช้ความเข้มข้นที 20, 40, 60, 80 และ 100 ppm ซึงแสดงผลดังตารางที 4.7
ภาพที 4.15 และ ตารางที 4.8
ตารางที 4.7 ผลการศึกษาสารละลายมาตรฐาน Gallic acid ในการหาปริมาณฟีนอลรวม
ชนิ ดของสาร
Gallic acid

ความเข้มข้น (ppm) ค่าการดูดกลืนแสงทีความยางคลืน 765 nm
20
0.132
40
0.234
60
0.336
80
0.434
100
0.550

66

ภาพที 4.15 กราฟมาตรฐานสําหรับการวิเคราะห์ปริมาณของ Phenolic content
เมือนําค่าการดูดกลืนของสารตัวอย่างไปเทียบกับกราฟมาตรฐานจะทําให้ทราบ
ปริมาณฟีนอลรวมดังตารางที 4.8
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ตารางที 4.8 ผลการศึกษาความสามารถในการหาปริมาณฟีนอลรวมของสารสกัดจากพริก
ชนิ ดของ
สาร

Crude
50 %
EtOH

ความ
เข้มข้น
(ppm)

ค่า Absorbance (765 nm)
Phenolic content (ppm)
ครังที 1 ครังที 2 ครังที 3 ครังที 1 ครังที 2 ครังที 3

x SD

20

0.059

.0.060

0.058

21.261

21.415

21.107

21.2610.154

40

0.063

0.064

0.064

21.876

22.030

22.030

21.9790.089

60

0.073

0.073

0.076

23.415

23.415

23.876

23.5690.266

80

0.080

0.079

0.083

24.492

24.338

24.953

24.5940.320

100

0.095

0.093

0.089

26.953

26.492

25.876

26.440 0.540

จากตารางที 4.8 พบว่า การหาปริมาณฟีนอลรวมของสารสกัดจากพริกจะมีค่าแปรตาม
ความเข้มข้น เมือสารมีเข้มข้นเพิมขึนปริมาณฟีนอลรวมจะเพิมขึนตามไปด้วย และเมือเทียบกับ
สารมาตรฐาน Gallic acid พบว่าสารสกัดจากพริกมีปริมาณฟีนอลรวมน้อยกว่าสาร Gallic acid
4.10 ผลการทดสอบความสามารถในการต้านอนุมลู อิ สระโดยวิ ธี DPPH assay
ผลการทดสอบความสามารถในการต้านอนุมลู อิสระของสารตัวอย่าง โดยวิธี DPPH
radical scavenging assay หรือ 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl เป็นสารอนุมลู อิสระ(free
radical) สามารถรับ electron หรือ hydrogen radical ได้เมือ DPPH อยูใ่ นรูปสารละลายใน
absolute methanol จะมีสมี ่วงและเมือทําปฏิกริ ยิ ากับสารทีมีฤทธิ antioxidant จะทําให้มสี จี างลง
โดยใช้ Trolox และ Ascorbic acidเป็นสารมาตรฐานทีให้ผลบวกในการทดสอบฤทธิต้านอนุมลู
อิสระด้วยวิธนี ีค่าทีได้จากการทดสอบจะแสดงเป็นค่า IC50 โดยต้องมีค่าตํากว่า 100 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลติ รจึงจะถือว่ามีฤทธิต้านอนุมลู อิสระได้ดี ซึงได้ผลการทดลองดังตารางที 4.9

68

ตารางที 4.9 ผลการศึกษาความสามารถในการต้านอนุ มูลอิสระของสารแต่ละชนิดด้วยเทคนิค
DPPH
ชนิ ด
ความ
ค่าการดูดกลืนแสงทีความ
Radical
ของสาร เข้มข้น
ยาวคลืนที 520 nm
Scavenging
x SD
(ppm) ครังที 1 ครังที 2 ครังที 3
activity (%)
20
0.478 0.475
0.290 0.4140.108
14.746
40
0.306 0.476
0.277 0.3530.108
27.366
60
0.043 0.044
0.040 0.0420.002
91.286
Trolox
80
0.038 0.039
0.039 0.0390.001
92.044
100
0.033 0.029
0.030 0.0310.002
93.690
Ascorbic
acid

Cap

20
40
60
80
100
20
40
60
80
100

0.3240
0.0540
0.0390
0.0380
0.0370
1.067
0.916
0.759
0.52
0.296

0.3850
0.0430
0.0450
0.0370
0.0390
1.057
0.954
0.743
0.56
0.322

0.4120
0.0620
0.0370
0.0390
0.0360
1.014
0.902
0.748
0.519
0.331

0.3730.045
0.0530.009
0.0400.004
0.0380.001
0.0370.001
1.0460.028
0.9240.027
0.7500.008
0.5330.023
0.3160.018

38.4404
91.2685
93.3553
93.7397
93.8495
4.475
15.616
31.507
51.324
71.111
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ตารางที 4.9 ผลการศึกษาความสามารถในการต้านอนุ มูลอิสระของสารแต่ละชนิดด้วยเทคนิค
DPPH (ต่อ)
ชนิ ดของ
สาร

Cap-TSC

Cap-TSCAg

ความ
ค่าการดูดกลืนแสงทีความ
เข้มข้น
ยาวคลืนที 520 nm
(ppm) ครังที 1 ครังที 2 ครังที 3
20
0.679
0.691
0.707
40
0.456
0.472
0.487
60
0.309
0.289
0.264
80
0.129
0.123
0.106
100
0.071
0.069
0.070
20
0.514
0.413
0.491
40
0.399
0.372
0.354
60
0.293
0.318
0.306
80
0.248
0.251
0.264
100
0.147
0.151
0.170

x SD

Radical
Scavenging
activity (%)

0.6920.014
0.4720.016
0.2870.023
0.1190.012
0.0700.001
0.4730.053
0.3750.023
0.3060.013
0.2540.009
0.1560.012

7.934
37.278
61.791
84.131
90.691
37.145
50.133
59.353
66.179
79.255

จากตารางที 4.9 ผลการศึกษาความสามารถในการต้านอนุมลู อิสระของสารตัวอย่างด้วย
เทคนิค DPPH เปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน Trolox และ Ascorbic acid จากผลการทดลอง
พบว่า สารตัวอย่างทุกชนิดมีความสามารถในการต้านอนุมลู อิสระได้ในความเข้มข้นทีแตกต่างกัน
และแปรตรงกับความเข้มข้น โดย Cap-TSC ออกฤทธิได้ดที สุี ดและมีค่าใกล้เคียงกับสารต้าน
อนุมลู อิสระมาตรฐานทีใช้ในการเปรียบเทียบ (Trolox และ Ascorbic acid ) เมือเรานําค่า
ความสามารถในการต้านอนุมลู อิสระมาหาค่า IC50 เปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน Trolox และ
Ascorbic acid แสดงผลดังตารางที 4.10
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ตารางที 4.10 ค่า IC50 ของสารตัวอย่างในการต้านอนุมลู อิสระ
สารตัวอย่าง
Trolox
Ascorbic acid
Cap
Cap-TSC
Cap-TSC-Ag

IC50 (Inhibitory Concentration 50%)
2.893
3.276
146.997
14.547
43.227

จากตารางที 4.10 แสดงค่า IC50 ของสารตัวอย่างในการต้านอนุ มูลอิสระซึงสาร CapTSC มีค่า IC50 น้อยทีสุด (14.547) รองลงมาคือสาร Cap-TSC-Ag มีค่า 43.227 ซึงมีค่าตํากว่า
100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ รจึงถือว่ามีฤทธิต้านอนุมลู อิสระได้ดี ซึงแสดงผลทีชัดเจนดังภาพที 4.16

ภาพที 4.16 กราฟความสัม พันธ์ระหว่างสารตัวอย่างกับค่า Inhibitory Concentration 50%
(IC50)
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4.11 ผลการทดสอบความสามารถในการต้านการเจริญเติ บโตของเชือแบคทีเรีย
การทดสอบฤทธิการต้านเชือแบคทีเรียโดยเตรียมสารตัวอย่าง ทัง 3 ชนิดความเข้มข้นที
600, 800 และ 1,000 ppm แล้วนําสารไปทดสอบฤทธิกับเชือแบคทีเรียโดยเทคนิค paper disc
diffusion ในห้องปฏิบตั กิ าร สังเกตและบันทึกผล ซึงผลการทดลองได้ผลดังภาพที 4.17

ภาพที 4.17 การต้านเชือแบคทีเรียของสารตัวอย่าง
จากภาพที 4.20 พบว่าสาร Cap-TSC-Ag ซึงเป็นสารทีมีอนุภาคในระดับนาโน สามารถ
ต้านการเจริญเติบโตของเชือแบคทีเรียได้ดที สุี ดรองลงมาคือสาร Cap-TSC ซึงสาร Cap ต้านการ
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เจริญเติบโตของเชือแบคทีเรียได้น้อยทีสุดโดยสังเกตจากขนาดของวงใส จะพบว่า สาร CapTSC-Ag ทีความเข้มข้น 1,000 ppm มีขนาดของวงใสใหญ่ทสุี ดเมือเทียบกับสารตัวอย่าง 2 ชนิด
ตารางที 4.11 แสดงความสามารถการต้านเชือแบคทีเรียของสารตัวอย่าง
สาร
ตัวอย่าง

Cap

Cap-TSC

Cap-TSCAg

ความ
เข้มข้น
(ppm)
control
600
800
1,000
control
600
800
1,000
control
600
800
1,000

Clear zone (mm)
Xanthomonas campestris pv.
Citri(Hasse) Dye
1
2
3
0
0
0
8
8
8
8
8
8
14
10
10
0
0
0
8
8
8
12
8
8
12
14
14
0
0
0
10
10
15

8
9
16

9
9
13

x  SD

0.00 0.00
8.000.00
8.000.00
11.332.31
0.00 0.00
8.000.00
9.332.31
13.331.15
0.00  0.00
9.00  1.00
9.130.58
14.67 1.53

จากตารางที 4.11 พบว่าสารทีมีความสามารถต้านเชือแบคทีเรีย Xanthomonas
campestris pv. Citri (Hasse) Dye ทีเป็นสาเหตุโรคแคงเกอร์ในมะนาวได้ดที สุี ด คือ
สาร Cap-TSC-Ag ทีความเข้มข้น 1,000 ppm ซึงมีค่าเฉลียที 14.67 1.53 รองลงมา คือ
สาร Cap-TSC มีค่าเฉลียที 13.331.15 และสารทีมีความสามารถต้านเชือแบคทีเรียได้น้อย
ทีสุด คือ สาร Cap มีค่าเฉลียที 11.332.31 แสดงให้เห็นว่าสารทีมีอนุภาคในระดับนาโนจะมี
ประสิทธิภาพใน การต้านเชือแบคทีเรียได้ดเี มือเทียบกับลิแกนด์และสารตังต้น
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บทที 5
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ
5.1 บทนํา
ในบทนีคณะผูว้ จิ ยั ได้สรุปประเด็นต่างๆ ทีได้จากการทําวิจยั ได้แก่การทดลองปลูกมัน
สําปะหลังการเลียงเพลียแป้งการสกัดแคปไซซินการสังเคราะห์สมบัตทิ างเคมีเชิงฟิสกิ ส์ฤทธิทาง
ชีวภาพ (biological activities) ในการกําจัดเพลียแป้ง (Pseudococcus sp.) การวัดหาปริมาณ
ฟีนอลรวมความสามารถในการต้านอนุ มูลอิสระโดยวิธี DPPH assayความสามารถในการต้าน
การเจริญเติบโตของเชือแบคทีเรีย
5.2 สรุปและวิ จารณ์ผลการทดลอง
การวิจยั ครังนีได้ทาํ การทดลองปลูกมันสําปะหลัง หลังจากการเก็บเกียวข้าวโดยไม่ต้อง
ไถเตรียมดินเพือลดภาวะการสูญเสียโครงสร้างของหน้าดินและการเสียความชืน โดยใช้พนั ธุ์มนั
สําปะหลังจํานวน 4 ชนิด คือ พันธุเ์ กษตรศาสตร์ 50 พันธุเ์ กล็ดมังกร พันธุ์ 81 และพันธุ์ MR. 89
จากการทดลองปลูกพบว่า มันสําปะหลังพันธุเ์ กษตรศาสตร์ 50 มีการเจริญเติบโตได้ดที สุี ด
การเลียงเพลียแป้ง ทําการทดลองเลียงเพลียแป้ง สีเขียว และเพลียแป้ง สีช มพู ในผล
ฟกั ทอง โดยนําผลฟกั ทองมาล้างทําความสะอาด แล้วนํามาผึงให้แห้ง ใช้แอลกอฮอล์เช็ดบริเวณ
แผลของฟกั ทอง แล้วทาทับด้วยปูนแดง นําเพลียแป้งมาเขียลงบนผลฟกั ทอง พบว่า เพลียแป้งสี
เขียวไม่สามารถเจริญเติบโตในผลฟกั ทองได้ แต่เพลียแป้งสีชมพูจะค่อยๆ เพิมปริมาณขึน โดย
จะเริมวางไข่และฟกั ตัวเป็นตัวอ่อนและขยายไปตามจุดต่างๆ ของผลฟกั ทอง
การสกัดแคปไซซินจากพริกแดงสดซึงพริกทีใช้ในการวิจยั เป็นพริกพันธุ์ซุปเปอร์ฮอท
(Capsicum frutescens L.) จากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริก จังหวัดบุรรี มั ย์ การสกัดสารแคปไซ
ซินดัดแปลงจากวิธกี ารของ (Xinrong, et al., 2014) โดย นําพริกแดงสด 25 กรัม ต่อตัวทํา
ละลาย 50 % เอทานอล 300 mL สกัดด้วยเครืองสกัดแบบซอกห์เลต พบว่า สารละลายทีได้จะมี
สีเหลือง เมือนําไประเหยตัวทําละลายด้วยเครืองละเหยตัวทําละลายแบบสุญญากาศแล้วปล่อย
ให้แห้ง เป็นเวลา 5 วัน สารสกัดหยาบพริกจะมีสนี ํ าตาล ลักษณะเหนียว ให้ปริมาณสารสกัด
หยาบที 4.03 เปอร์เซ็นต์
การสังเคราะห์ตวั รีดวิ ซ์เมือนําผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ natural capsaicin ซึงเป็นสารสกัด
จากพริก มาทําปฏิกริ ยิ าการควบแน่ นกับ hydrazides ทีมี functional group เป็น –NH2 ใน
สภาวะทีเหมาะสม ได้ novel hybrid hydrazones หรือสารนาโนอินทรียต์ วั ใหม่ 1 ตัว ซึงสารจะมี
สีเหลืองอ่อนและมีลกั ษณะเป็นผลึกให้ปริมาณสารที 88.59 เปอร์เซ็นต์

74

การสังเคราะห์อนุภาค เมือนําสารนาโนอินทรียต์ วั ใหม่ 1 ตัว มารีดวิ ซ์กบั เกลือของโลหะ
Ag พบว่า สารทําปฏิกริ ยิ าสมบูรณ์ ในเวลา 1 ชัวโมง 8 นาที สารมีสเี หลืองขุ่นเนืองจากเกิดการ
ตกตะกอน เมือปล่อยให้ตวั ทําละลายระเหยหมด พบว่า สารมีสเี ทาจะมีลกั ษณะเป็นของแข็งให้
ปริมาณสารที 49.72 เปอร์เซ็นต์
สมบัตทิ างเคมีเชิงฟิสกิ ส์เมือนําสารตัวอย่างทัง 3 ชนิดวัดหาจุดหลอมเหลวพบว่า สาร
Cap-TSC-Agมีจุดหลอมเหลวสูงทีสุดที 199.50C เมือนําสารตัวอย่างมาทดสอบการละลายในตัว
ทําละลายต่างๆ พบว่าสารตัวอย่างทุกชนิดสามารถละลายใน DMF, Methanol และ Ethanol ได้
ดี และมีสารบางชนิดคือ Cap-TSC และ Cap-TSC-Ag ละลายในนําได้น้อยเมือนําสารตัวอย่างที
เป็นลิแกนด์ คือ Cap-TSC และสารทีรีดวิ ซ์กบั เกลือของโลหะ Ag คือ Cap-TSC-Ag มาวัดค่า
การนําไฟฟ้า พบว่า Cap-TSC มีค่าการนําไฟฟ้าเฉลียที 0.083 สูงกว่าสาร Cap-TSC-Ag ซึง
สาร Cap-TSC-Ag มีค่าการนําไฟฟ้าเฉลียที 0.043 และนําสารมาหาค่าการดูดกลืนแสงสูงสุด
(λmax) พบว่าสารตัวอย่างอยูใ่ นช่วง UV ซึงสาร Cap-TSC-Ag สามารถดูดกลืนแสงได้สูงทีสุดที
ความยาวคลืน 276.30 nm
ฤทธิทางชีวภาพการกําจัดเพลียแป้งดัดแปลงจากวิธกี ารของ ณัฐกานต์ และคณะ
(2551) โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely randomized design, CRD)
จํานวน 3 ซํา ใช้เพลียแป้งจํานวน 5 ตัว ต่อซํา ทดสอบโดยเตรียมสารตัวอย่างให้ได้ความเข้มข้น
1,000, 800 และ 600 ppm โดยใช้นําเป็นตัวทําละลายและเป็นตัวควบคุม สังเกตและบันทึก
จํานวนตัวตาย ที 1, 3, 6, 12, 24, 30, 60, 120, 160 และ 180 นาทีโดยเปรียบเทียบกับสาร
ควบคุมซึงใช้วธิ กี ารเดียวกันพบว่า สารตัวอย่างทัง 3 ชนิด สามารถออกฤทธิฆ่าเพลียแป้งได้ทุก
ความเข้มข้น เมือฉีดพ่นสารลงในเพลียแป้ง เวลาผ่านไป สารตัวอย่างจะค่อยๆ ซึมเขาสู่ตวั ของ
เพลียแป้งทําให้แป้งทีเกาะอยูบ่ นตัวเพลียเปียก เพลียแป้งจะเริมเคลือนตัวช้าลงและตายในเวลา
ต่อมา และสารทีมีความสามารถฆ่าเพลียแป้งได้ดที สุี ด คือ Cap-TSC-Ag เมือเทียบกับสาร
ควบคุมซึงสารควบคุมไม่สามารถฆ่าเพลียแป้งได้ในเวลา180 นาที
การหาปริมาณฟีนอลรวมของสารสกัดจากพริกจะมีค่าแปรตามความเข้มข้น เมือสารมี
เข้มข้นเพิมขึนปริมาณฟีนอลรวมจะเพิมขึนตามไปด้วย และเมือเทียบกับสารมาตรฐาน Gallic
acid พบว่าสารสกัดจากพริกมีปริมาณฟีนอลรวมน้อยกว่าสาร Gallic acid
ผลการต้านอนุมลู อิสระเทคนิค DPPH method พบว่า สาร Cap-TSC มีประสิทธิภาพใน
การต้านอนุ มูลอิสระ DPPH ได้ดที สุี ด มีค่า IC50 เท่ากับ 14.547 รองลงมา คือ สาร Cap-TSCAg ค่า IC50 เท่ ากับ 43.227 จากการศึก ษาความสามารถในการต้านอนุ มูลอิส ระของสาร
มาตรฐาน Trolox และ Ascorbic acid พบว่า ได้ค่า IC50 เท่ากับ 2.893 และ 3.276 ตามลําดับ
การทดสอบฤทธิการต้านเชือแบคทีเรียโดยเตรียมสารตัวอย่าง ทัง 3 ชนิด ความเข้มข้น
ที 600, 800 และ 1,000 ppm แล้วนําสารไปทดสอบฤทธิกับเชือแบคทีเรีย พบว่า สารทีมี
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ความสามารถต้านเชือแบคทีเรีย Xanthomonas campestris pv. Citri (Hasse) Dye ทีเป็ น
สาเหตุโรคแคงเกอร์ในมะนาวได้ดที สุี ด คือ สาร Cap-TSC-Ag ทีความเข้มข้น 1,000 ppm ซึงมี
ค่าเฉลียที 14.67  1.53 ลองลงมา คือ สาร Cap-TSC มีค่าเฉลียที 13.33 1.15และสารทีมี
ความสามารถต้านเชือแบคทีเรียได้น้อยทีสุด คือ สาร Capมีค่าเฉลียที 11.33  2.31 แสดงให้
เห็นว่าสารทีมีอนุภาคในระดับนาโน จะมีประสิทธิภาพในการต้านเชือแบคทีเรียได้ดเี มือเทียบกับ
ลิแกนด์และสารตังต้น
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