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ผลของฮอร์โมน 6-Benzyladenine ต่อการเจริญของยอดขิงในสภาวะปลอดเชื้อ 

Effect of 6-Benzyladenine on growth of ginger shoot (Zingiber officinale Roscoe.)  
 

กนกอร ศรีม่วง1*, เปรมดา ทิพย์เดโช1 และ สุธิศา สุขสังข์ภา1 

Kanok-orn Srimuang1*, Prameda Tipdacho1 and Sutisa Suksangpha1 
 

บทคัดย่อ 
 

 ขิง เป็นพืชท่ีรู้จักกันดีในด้านท่ีเป็นสมุนไพรและส่วนประกอบของเคร่ืองเทศ โดยพบว่ามีบทบาทสำคัญในแง่

ของการใช้เป็นยารักษาโรคและการนำมาประกอบเป็นอาหาร ดังนั้น การผลิตขิงปลอดโรคสามารถช่วยลดต้นทุน 

การผลิตรวมไปถึงสามารถผลิตขงิแม่พันธ์ุได้ตลอดท้ังปีอีกด้วย การศึกษาในคร้ังน้ีมวีัตถุประสงค์เพื่อขยายพนัธ์ุขิงดว้ย

เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยการเพิ่มจำนวนยอด ด้วยการใช้ชิ้นส่วนของยอดอ่อนท่ีแตกออกจากเหง้าขิงมา

เพาะเลี้ยงในสภาวะปลอดเชื้อเมื่อเลี้ยงด้วยวัสดุปลูกพีทมอส จากนั้นนำยอดอ่อนมาเพื่อทำการเพาะเลี้ยงบนอาหาร

แข็ง Murashige and Skoog’s (MS) ท่ีเติมฮอร์โมน 6-Benzyladenine (BA) ในระดับความเข้มข้น 0, 1, 2, 3 และ 5 

mg/L เก็บผลการทดลองท่ีเวลา 12 สัปดาห์ ผลการศกึษาพบว่า อาหารสูตร MS ท่ีเติมฮอร์โมน BA ระดับความเข้มข้น 

2 mg/L และ 3 mg/L ให้ผลในการแตกยอดสูงท่ีสุด จำนวน 6.0 ยอด 7.9 ยอดต่อต้น ตามลำดับ แตกต่างอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติจากอาหารสูตรอื่น 
 

คำสำคัญ:   ขิง, การขยายพันธ์ุ, การพัฒนาของยอด 

 

Abstract  
 Ginger (Zingiber officinale Roscoe.) is one of the best-known oriental spice crops and herbs. It has 

significant commercial value for its use in various medicinal and culinary preparations. Therefore, production of 

disease-free ginger can reduce the cost and produced all year round. This study aimed to propagation the local 

ginger variety by tissue culture technique. The shooting of ginger (Z. officinale Roscoe.) using fresh rhizome 

sprouting bud in sterile peat moss. Rhizome sprouted buds were cultured on to Murashige and Skoog’s (MS) 

medium supplemented with 0, 1, 2, 3 and 5 mg/L of 6-Benzyladenine for shoot induction. Experimental results 

were collected at 12 weeks. Shoot of ginger cultured on MS medium supplemented with 2 mg/L BA and 3 mg/L 

BA showed the highest rate of shoot multiplication with statistically significant difference.  
 

Keywords: Ginger, Micropropagation, Shoot development 

 

 

 
1 ศนูย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000  
1 Sufficiency Economy Learning Center, School of Agricultural and Natural Resources, University of Phayao, Phayao, 56000 

*Corresponding author : s.kanokorn@gmail.com 
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ขิงจัดเป็นพืชสมุนไพรและเคร่ืองเทศของชาวเอเชยีมาตั้งแต่ครั้งโบราณ ปัจจุบันมกีารนำขิงมาใช้ประโยชน์ได้

หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น อาหาร ยารักษาโรค เคร่ืองดื่ม เคร่ืองสำอาง และอื่น ๆ โดยเฉพาะในด้านการเกษตร ทำให้

ตลาดมีความต้องการขิงเพื่อการอุตสาหกรรมจำนวนมาก ส่งผลให้ขิงมีราคาค่อนข้างสูงรวมถึงมีการผลิตเพื่อการ

ส่งออกเป็นจำนวนมากอกีด้วย แต่อย่างไรก็ตาม การปลูกขิงของเกษตรกร กลับประสบปัญหาเนื่องจากหัวแม่พันธ์ุขิง

มักเป็นโรค ส่งผลให้ผลิตเสียหายและได้ขิงท่ีมีคุณภาพต่ำ นอกจากนี้เกษตรกรยังไม่สามารถปลูกขิงได้ในพื้นท่ีเดิม 

เพราะจะเกิดโรคท่ีมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เกษตรกรต้องเปลี่ยนพื้นท่ีปลูก ส่งผลให้พื้นท่ีเพาะปลูกหมดไป เกิด

ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าเพิ่มขึ้น ดังนั้นการแก้ปัญหาโรคท่ีเกิดในขิงจึงเป็นความจำเป็นเร่งด่วนท่ีควรคำนึงถึงเป็น

อันดับแรก (นพินธ์ และคณะ, 2542) 

ขิง (Ginger : Zingiber officinale Roscoe.) เป็นพชืใบเลีย้งเดี่ยว มีเหง้าใตด้ิน มรีากสะสมอาหาร กาบใบห่อกัน

แน่น ตั้งขึ้นคล้ายลำต้น มีส่วนน้อยท่ีลำต้นเหนือดินพัฒนาได้ดี โดยขิงถือเป็นพืชทางเศรษฐกิจท่ีสำคัญชนิดหนึ่งของ

ประเทศไทยมกีารปลูกเชงิการค้าเพ่ือส่งออกรวมถึงการปลูกเพ่ือใช้บริโภคภายในประเทศอีกด้วย ขิงเป็นพืชท่ีมีราคาดี 

ให้ผลตอบแทนสูง เกษตรกรในหลายๆ พืน้ท่ี (จรัญ และคณะ, 2559) โดยเฉพาะภาคเหนือนิยมปลูกกันมากส่งผลให้มี

การขยายพื้นท่ีปลูกขิงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน  

อย่างไรก็ตาม การปลูกขิงในหลายประเทศไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร โดยเฉพาะประเทศไทย เนื่องจาก

ปัญหาและอุปสรรคหลายประการ ท่ีสำคัญคือเกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และทักษะ เร่ืองโรคและการป้องกัน

กำจัดโรคขิง แนวทางหนึ่งในการหาทางออกคือ การเพิ่มจำนวนแม่พันธ์ุขิงปลอดโรค ซึ่งสามารถนำเทคนิคการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาเพื่อใช้ประโยชน์และเป็นแนวทางในการเพิ่มแม่พันธ์ุขิงปลอดโรคในระยะเวลาอันสั้นและทำให้ได้

จำนวนแม่พันธ์ุขิงอย่างรวดเร็ว (ยงศักดิ์ และอัญชลี, 2558) โดยสารควบคุมการเจริญเติบโตหรือฮอร์โมน ถูกจัดว่า

เป็นองค์ประกอบท่ีสำคัญอย่างหนึ่งซึ่งมีผลต่อการชักนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของพืชใน 

การเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ (Pierik, 1989) โดยเฉพาะสารในกลุ่มไซโตไคนิน ซึ่งจัดเป็นสารควบคุมการเจรญิเตบิโตของพชืท่ี

มีบทบาทชักนำการแบ่งเซลล์และเกิดยอด การศึกษาในคร้ังนี้เพื่อหาอิทธิพลของสารควบคุมการเจริญไซโตไคนิน  

6-Benzyladenine (BA) ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพิ่มการแตกยอดท่ีมักนิยมใชใ้นธุรกิจการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อพชือย่างแพร่หลาย 

โดยเป็นการหาปริมาณความเขม้ข้นท่ีเหมาะสมของฮอร์โมน BA ต่อการเพิ่มปริมาณยอดขิงในสภาพปลอดเชื้อต่อไป  

 

วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

เพื่อศึกษาปริมาณความเขม้ขน้ของฮอร์โมน BA ในการเพิม่จำนวนยอดขงิ 

 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 
ขิงเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญสำหรับจังหวัดพะเยา มีการต่อเนื่องปลูกขิงมาเป็นเวลายาวนาน แต่มักประสบ

ปัญหาหัวขิงเป็นโรค ทำให้ผลผลิตท่ีได้ ไม่เต็มท่ีเท่าท่ีควร เนื่องมาจากความเสียหายจากโรคระบาดท่ีเกิดขึ้นท้ังจาก

แบคทีเรีย และเชื้อรา สาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากหัวพันธ์ุขิงท่ีเกษตรกรซื้อมาเพาะปลูกมักมีเชื้อก่อโรคตดิมาเสมอ ทำให้

เมื่อนำลงปลูก ปัจจัยหลายๆ อย่างส่งผลมีการแพร่กระจายของเชื้ออย่างรวดเร็วจนก่อให้เกิดความเสียหายตามมา 

ดังนัน้ การผลิตขิงปลอดโรคน่าจะเป็นทางออกอีกหน่ึงวิธีท่ีจะแก้ไขปัญหานี ้
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วิธีวิทยาการวจิัย 
 ทำการเก็บตัวอย่างขงิท่ีใชใ้นการเพาะปลูกเป็นการค้า ที่มคีวามสมบูรณ์ปราศจากการเข้าทำลายของเชื้อโรค

แบคทเีรีย เชื้อรา หรือไส้เดือนฝอย จากแหล่งเพาะปลูกขิงในเขตพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จากนั้น

นำมาเพาะเลี้ยงท่ีอาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ  

จากนั้นทำความสะอาดเหง้าขงิแลว้แช่ใน สารละลาย 2% คาร์เบนดาซิม นาน 24 ชั่วโมง แลว้เลีย้งในวัสดุปลูกพีทมอส

ปลอดเชื้อ ทำการรดน้ำ อาทิตย์ละ 2 คร้ัง รอจนกว่ายอดขิงใหม่จะแตกออกมา เมื่อตาขิงงอกออกมาขนาด 0.5-1.0 ซม. 

ตัดตาขิงไปฟอกฆ่าเช้ือท่ีผิวโดยการแช่ใน 0.1% HgCl2 นาน 10 นาท ีแล้วแช่ใน 10% คลอรอกซ์ นาน 10 นาท ีล้างดว้ย

นำ้กลั่นฆ่าเชื้อ 3 คร้ัง นานคร้ังละ 5 นาที แล้วนำไปตัดแต่งชิ้นส่วนเพื่อเลีย้งลงบนอาหารแข็ง Murashige and Skoog’s 

(MS) ท่ีเติมสารควบคุมการเจริญ BA ท่ีระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน ได้แก่ 0, 1, 2, 3 และ 5 mg/L (Alqadasi et al., 

2022) เพื่อชักนำให้เกิดยอด วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design: CRD) จำนวน  

5 กรรมวิธี ๆ ละ 20 ซ้ำ เพาะเลี้ยงภายใต้อุณหภูมิ 25+2 องศาเซลเซียส ให้แสง 16 ชั่วโมง/วันด้วยหลอดไฟ LED 

ความเข้มแสง 2,000 ลักซ์ เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ เก็บข้อมูล จำนวนยอดท่ีเกิดขึ้น จำนวนใบต่อยอดและความสูง

ของต้น วิเคราะห์ข้อมูลสถิติโดยใช้โปรแกรม Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) (Version 16 for 

windows) วิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยตาราง ANOVA และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแต่ละหน่วย 

การทดลองโดยใชว้ธีิ Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% 

 

ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาการใช้สารควบคุมการเจริญไซโตไคนิน BA ในการกระตุ้นการเกิดยอดใหม่ของขิง ในสภาพ

ปลอดเชื้อ (Ginger : Zingiber officinale Roscoe.) โดยการเลี้ยงในอาหารสูตร MS ท่ีเติมฮอร์โมน BA ท่ีระดับความ

เข้มข้น ต่างๆ ได้แก่ 0 1 2 3 และ 5 mg/L เมื่อระยะเวลาผ่านไป 12 สัปดาห์พบว่า ในอาหารสูตร MS ท่ีเติมฮอร์โมน

ความเข้มข้นของ BA ท่ี 2 mg/L และ 3 mg/L ให้ผลการเกิดยอดใหม่ได้สูงท่ีสุดแตกต่างจากสูตรอื่นอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติ (ตารางท่ี 1)  ในขณะท่ี จำนวนใบต่อยอด และความสูงของยอดขิงในสภาพปลอดเชื้อ มีจำนวนและขนาด 

ไม่แตกต่างกัน  
  

 ตารางที่ 1 ผลของฮอร์โมน BA  ต่อการพัฒนาของยอดขงิท่ีเวลา 12 สัปดาห ์

สูตรอาหาร จำนวนยอด/ต้น จำนวนใบ/ยอด ความสูงของยอด 

(เซนติเมตร) 

Murashige and Skoog’s (MS) 1.85 + 1.86c 2.67 + 0.81 2.66 + 0.81 

MS + BA 1.0 mg/L 3.53 + 2.01bc 2.93 + 0.79 2.93 + 0.79 

MS + BA 2.0 mg/L 6.00 + 1.56a 2.90 + 1.52 2.90 + 1.52 

MS + BA 3.0 mg/L 7.89 + 1.76a 3.00 + 0.50 3.00 + 0.50 

MS + BA 5.0 mg/L 3.88 + 2.75b 3.44 + 0.88 3.44 + 0.88 
 

หมายเหต:ุ อักษรท่ีแตกต่างกันทางแนวตัง้มคีวามแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์  
 

 

 

สรุปผลและอธิปรายผล 
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จากผลการทดลองการใช้ฮอร์โมนไซโตไคนนิกระตุ้นการแตกยอดในขงิ บนอาหารแข็งสูตร MS ท่ีเตมิฮอร์โมน 

BA ในระดับความเข้มข้นท่ีแตกต่าง พบว่า ที่ระดับความเข้มขน้ 2 และ 3 mg/L ให้ผลการศกึษาดีท่ีสุด สามารถให้ยอด

อยู่ระหว่าง 6-8 ยอดต่อต้นได้ในระยะเวลา 12 สัปดาห์ สอดคล้องกันกับการทดลองของ Abbas และคณะ (2011)  

ท่ีใช้ฮอร์โมน 6-Benzylaminopurine (BAP) กระตุ้นการแตกยอดใหม่ของขิงบนอาหารสูตร MS ท่ีเติมฮอร์โมน BAP  

โดยพบว่า ท่ีระดับความเข้มข้น 4.5 mg/L ให้ผลดีท่ีสุด (Abbas et al., 2011) นอกจากนี้ยังมีระดับความแตกต่างของ

ฮอร์โมนในการกระตุน้การเกิดยอดเล็กน้อย เช่นการศึกษาของ Kambaska และ Santilata (2009) ท่ีรายงานว่า ผลของ 

BAP ท่ีระดับความเข้มข้น 2.0 mg/L ให้ผลในการเกิดยอดดีท่ีสุดประมาณ 7.5 ยอด ซึ่งให้ผลไปในทางเดียวกันกับ

การศกึษาของ  Macalalad et al. (2016) ท่ีพบว่า ระดับความเข้มข้นของ BAP 2.0 mg/L ให้ผลการเกิดยอดใหม่ของขิง

เช่นเดียวกัน นอกจากนี้การศึกษาของ Manisha และคณะ (2018) ประสบความสำเร็จในการผลิตขิงปลอดโรค  

สายพันธ์ุ Himgiri และ Solan Ginger 44 โดยพบว่าอาหารสูตร MS ท่ีเติม BA เข้มข้น 1.0 mg/L และ NAA 0.1 mg/L 

เพื่อชักนำให้เกิดยอดให้ผลดีท่ีสุด (Manisha et al., 2018) จากการศึกษาท่ีผ่านมา แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ

ฮอร์โมนไซโตไคนนิท่ีสามารถกระตุน้ให้เกิดการสร้างยอดใหม่ได้ เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ใช้ฮอร์โมนเลย แต่อย่างไร

ก็ตาม การใช้ฮอร์โมนท่ีเข้มข้นมากเกินไปก็มักไม่ส่งผลดี เช่น ท่ีระดับความเข้มข้นของ BA 5 mg/L พบว่าผลของ 

การเกิดยอดท่ีได้มปีริมาณลดนอ้ยลงกว่าการใส่ฮอร์โมนท่ีระดับความเข้มข้น 2 mg/L และ 3 mg/L สาเหตุเนื่องมาจาก

ในความเข้มข้นท่ีสูงขึ้นของฮอร์โมนแต่ละชนิดท่ีใส่ลงไปในอาหารสำหรับการกระตุ้นให้เกิดยอดของขิงในกรณีนี้  

เมื่อฮอร์โมนมากไปส่งผลให้เกิดการยับยั้งการแตกยอดมากกว่าส่งผลดี ในการทดลองนี้ไม่ได้มีการเพิ่มสารควบคุม

การเจริญในกลุ่มออกซิน เนื่องจากเนื้อเยื่อพืชสามารถสรางออกซินไดเองในปริมาณท่ีเพียงพอ จึงไมมีความจำเป็นท่ี

ต้องเพิ่มสารในกลุ่มออกซินลงในอาหารท่ีใชในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (อนุพันธ์, 2547; พันธิตรา และคณะ, 2555)  

ผลท่ีได้จากการศึกษาในคร้ังนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญท่ีสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเพิ่มจำนวนยอดขิงปลอดโรค 

เพื่อให้สามารถนำไปผลิตแม่พันธ์ุขิงปลอดโรคสำหรับใชใ้นการเพาะปลูกให้กับเกษตกรในพื้นท่ีได้ต่อไปในอนาคต 
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การศึกษาการผลิตสารสีจากเชื้อราเพื่อประยุกต์เป็นสีย้อมธรรมชาติ 

Studying on pigment production from fungi for natural dyes application          
  

ธิดา ไชยวังศรี1* 

Thida Chaiwangsri1* 
 

บทคัดย่อ 
     งานวิจัยนี้จึงมวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะการเพาะเลีย้งท่ีส่งเสริมการผลิตสารสีของเชื้อราที่คัดแยกได้

จากธรรมชาติเพื่อนำมาพัฒนาเป็นสีย้อมธรรมชาติทดแทนสีย้อมแบบสังเคราะห์  การคัดเลือกเชื้อราท่ีผลิตสารสีท่ี 

คัดแยกได้จากพื้นท่ีป่าในบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 29 ไอโซเลต พบเชื้อรามีการผลิตสารสีจำนวน 20  

ไอโซเลต และมีเชื้อราจำนวน  5 ไอโซเลตท่ีมีการผลิตสารสีได้ดี  ได้แก่ไอโซเลตท่ี 113, 125, 243, 321 และ 326  

การจัดจำแนกเชื้อพบว่าเชื้อราไอโซเลตท่ี 113, 125 และ 243 เป็นเชื้อราในจีนัส Penicillium  และเชื้อราไอโซเลตท่ี 321 

และ 326 เป็นเชื้อราในจีนัส Fusarium การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมต่อการผลิตสารสีของเชื้อราท้ัง 5 ไอโซเลต พบว่า 

เชื้อราไอโซเลตท่ี 113 (Penicillium sp.1) ผลิตสารสีเหลอืงบนอาหารปลายข้าวเหนียวท่ีมีพีเอชต้ังต้นของอาหารเท่ากับ 

4.0 บ่มท่ีอุณหภูมิ 30±2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 14 วัน เชื้อราไอโซเลตท่ี 125 (Penicillium sp.2) ผลิตสารสีเหลือง

บนอาหารข้าวเจ้าท่ีมีค่าพเีอชตั้งต้นของอาหารเท่ากับ 5.6 บ่มท่ีอุณหภูมิห้อง (25±2 องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 14 วัน 

เชื้อราไอโซเลตท่ี 243 (Penicillium sp.3) ผลิตสารสีเหลอืงเข้ม และเชื้อราไอโซเลตท่ี 326 (Fusarium sp.2) ผลิตสารสี

แดงบนอาหารข้าวเจ้าท่ีมีค่าพีเอชตั้งต้นของอาหารเท่ากับ 6.0 บ่มท่ีอุณหภูมิ 30±2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 14 วัน 

เชื้อราไอโซเลตท่ี 321 (Fusarium sp.1) ผลิตสารสีน้ำตาลบนอาหารข้าวบาร์เลย์ท่ีมีค่าพีเอชตั้งต้นของอาหารเท่ากับ 

6.0 บ่มท่ีอุณหภูมิ 30±2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 14 วัน องค์ประกอบทางเคมีของสารสีท่ีผลิตได้จากเชื้อรา

ประกอบด้วยสารกลุ่มแทนนิน แอนทราควิโนน ฟลาโวนอยด ์และไฮดรอกซีเบนซีน  

 

คำสำคัญ: สารสี, เชื้อรา, สีย้อมธรรมชาติ  
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Abstract  
   This research aimed to determine the culture condition of naturally isolated fungi to induce  pigment 

production for developing natural dyes replacing synthetic dyes. Twenty nine fungal isolated from the University 

of Phayao area were screened  the pigment productions.  There were 20 fungal isolates could produce pigments 

and only 5 fungal isolates were able to produce high-yields pigments, including isolates No. 113, 125, 243, 321 

and 326. Determination of isolated fungi could identify that  isolates No. 113, 125 and 243 were genus 

Penicillium, and isolates No.321 and 326 were genus Fusarium.  Optimizations of pigment production for 5 

fungal isolates under cultural conditions were studied. The result showed  that isolate No. 113 (Penicillium sp.1) 

produced yellow pigment on sticky end rice medium with an initial pH of 4.0 at 30°C for 14 days, isolate No. 125 

(Penicillium sp.2) produced yellow pigments with non-sticky rice medium at pH 5.6 at 25°C for 14 days, isolate 

No. 243 (Penicillium sp.3) produced dark yellow pigment and isolate No. 326 (Fusarium sp.2) produced red 

pigment on non-glutinous rice medium with an initial pH of 6.0 maintained at 30°C for 14 days whereas isolate 

No. 321 (Fusarium sp.1) produced brown pigment on barley rice medium,  pH 6.0, at 30°C after 14 days of 

incubation. The chemical composition of the fungal pigment production includes tannin, anthraquinone, flavonoid 

and hydroxybenzene. 
 

Keywords: Pigment, Fungi, Natural dye  

 

บทนำ 
 ปัจจุบันการย้อมสีเส้นใยเพื่อนำไปทอเป็นผ้าทอพื้นบ้าน เช่น ผ้าฝ้ายและผ้าไหม นิยมใช้สีย้อมท่ีเป็นสี

สังเคราะห์และสีย้อมจากธรรมชาติท่ีได้จากพืช สัตว์หรือแร่ธาตุท่ีหาได้ง่ายในท้องถิ่น สีธรรมชาติมีข้อดีคือ สามารถ

ละลายน้ำได้ง่ายให้สีสวย เย็นตา ไม่ฉูดฉาด แต่มีคุณสมบัติด้านการคงทนต่อแสงไม่ค่อยดี มกีารเปลี่ยนแปลงของสีและ

สีซีดง่าย รวมท้ังยังตอ้งใช้ขั้นตอนการยอ้มท่ีค่อนข้างยุ่งยาก และการใชเ้วลาในการเพาะเลีย้งพืชหรือสัตว์ให้เจริญต้องใช้

เวลานานหรืออาจใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อซึ่งต้องลงทุนสูง สารสีท่ีได้จากธรรมชาติแหล่งหนึ่งท่ีน่าสนใจคือ  

สารสจีากจุลินทรีย์ เนื่องจากมีข้อดีในด้านการนำมาเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัตกิารได้ง่ายกว่าพืชหรือสัตว์  การเพาะเลี้ยง

ใช้พื้นท่ีน้อยและไม่ขึ้นกับฤดูกาล สามารถปรับปรุงพันธ์ุได้ง่าย  นอกจากนี้ยังสามารถเลือกใช้วัตถุดิบสำหรับเพาะเลี้ยง

ได้หลากหลายโดยเฉพาะวัตถุดิบท่ีเป็นวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร ซึ่งมีราคาถูกเพ่ือเป็นการลดต้นทุนการผลิตสารสีท่ี

จุลินทรีย์ผลิตเป็นสารเมตาบอไลต์ทุติยภูมิ  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากกระบวนการแปรสภาพสับสเตรต ท่ีเรียกว่า  

Bioconversion  โดยจุลินทรีย์จะเปลี่ยนสารตัง้ต้นในอาหารเลี้ยงเชื้อให้เป็นสารผลิตภัณฑ์ของเซลล์  สารสีจากจุลินทรีย์ท่ี

มรีายงานการศกึษาส่วนใหญ่เป็นสารสีท่ีผลิตจากแบคทเีรียกลุ่มแอคติโนมัยสีท (Actinomycetes) การผลิตสารสีจากเชื้อ

รามีรายงานการวิจัยเพียงส่วนน้อย (สุรีย์, 2548) เชื้อราที่มีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับการผลิตสารสีส่วนใหญ่มุ่งเนน้ไป

ท่ีเชื้อราในสกุลโมแนสคัส (Monascus) เพียงกลุ่มเดียว โดยราโมแนสคัสสามารถเจริญบนเมล็ดขาวสุกไดและเม่ือบมท่ี

อุณหภูมแิละความชืน้ท่ีเหมาะสมจะสามารถย่อยข้าวให้นุ่ม ในขณะเดียวกันก็มีการสร้างสารสีแดงเข้ม เรียกว่า ข้าวแดง 

(กรกต และคณะ, 2553) รายงานการวิจัยท่ีเกี่ยวกับสารสีจากราโมแนสคัส เช่น จากงานวิจัยของ Jeun, และคณะ 

(2008) พบว่า สามารถแยกสาร ใหสี (pigment) ท่ีผลิตจากราโมแนสคัส (Monascus) ได้ 6 ชนิด คือ monascin, 

ankaflavin (สารให้สี เหลือง) monascorubrin และ rubropunctatin (สารใหสีสม) corubramine และ rubropunctamine  

(สารใหสีแดง) นอกจากนี้ราโมแนสคัสยังสามารถผลิตสารเมทาบอไลต์ (metabolite) ซึ่งเป็นสารออกฤทธ์ิท่ีมีคุณคาทาง
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โภชนาการ ใชเปนอาหารเสริมสุขภาพ หรือแมกระท่ังใชเปนยารักษาโรค และมีศักยภาพเชิงพาณิชย์ เช่น เมวิโนลิน 

(mevinolin) และซิตรินิน (citrinin) โดยนำสารท่ีผลิตได้มาใชเปนสีผสมอาหาร ยาฆาเชื้อโรค และใชในการรักษาโรคตาง ๆ 

สารใหสีท่ีราโมแนสคัสผลิตขึ้นมานั้นถือวาเปนสีผสมอาหารท่ีมีความปลอดภัย นอกจากประโยชนจากสารใหสีแลว  

สารเมวิโนลินท่ีผลิตไดมีคุณสมบัติในการลดระดับคอเลสเตอรอล (cholesterol) ในกระแสโลหิต ส่วนสารซิตรินิน 

มคีุณสมบัตใินการยับยัง้การเจริญของแบคทีเรีย เชื้อรา และโปรโตซัวได้อีกด้วย  (Endo และ  Monakolin, 1979)  

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 งานวจิัยนี้มุ่งเนน้การคัดเลอืกเพื่อหาเชื้อราสายพันธ์ุใหม่ ๆ ท่ีสามารถผลิตสารสไีด้ โดยการศกึษาการ 

เจรญิเตบิโตและสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตสารสีของเชื้อรา รวมท้ังบ่งชีอ้งค์ประกอบทางเคมีของสารสีท่ีได้  เพื่อ 

เป็นการพัฒนาเทคโนโลยกีารผลิตสารสีธรรมชาติ และนำองค์ความรู้ท่ีได้ถ่ายทอดสู่ชุมชน เป็นการพัฒนาคุณค่าและ 

ใชป้ระโยชน์อย่างย่ังยนื 

 

วิธีวิทยาการวจิัย  

การเพาะเลี้ยงเชื้อราและการคัดเลือกเชื้อราที่ผลิตสารสี 

 เพาะเลี้ยงเชื้อราที่คัดแยกได้จากดินในเขตป่าภายในมหาวิทยาลัยพะเยาจำนวน 29 ไอโซเลต บนอาหารเลี้ยง

เชื้อ Rose Bengal Chloramphenical Agar เมื่อได้เชื้อบริสุทธ์ิ จึงนำไปตรวจสอบลักษณะสัณฐานวิทยาของเชื้อราภายใต้

กล้องจุลทรรศน์ โดยเปรียบเทียบกับคู่มอื โดยเปรียบเทียบกับคู่มือ IIIustrated Genera of Imperfect Fungi (Barnett และ 

Hunter, 1998) และการผลิตสารสี โดยเพาะเลีย้งบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Potato Dextrose Agar  จากนั้นเก็บเชื้อท่ีผลิตสารสี

ไวเ้ป็นเชื้อตัง้ตน้เพื่อใชศ้กึษาในการทดลองต่อไป 

การเพาะเลี้ยงเชื้อราบนอาหารข้าวเจ้า เพื่อตรวจสอบการผลิตสารสี 

 เตรียมอาหารข้าวเจ้า โดยชั่งข้าวจ้าว 10 กรัม ใส่ลงในขวดแก้วรูปชมพู่ขนาด 250 มิลลิลิตร เติมน้ำ 50 

มิลลิลิตร แช่ไว้ 24 ชั่วโมง เทน้ำออกพอหมาด นำไปฆ่าเชื้อด้วยเครื่อง Autoclave ท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความ

ดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว นาน 15 นาที ตั้งไว้ให้เย็น ใช้ cork borer ตัดบริเวณปลายเส้นใยของเชื้อรา แล้วนำเส้นใย 

วางบนอาหาร (ทำ 3 ซ้ำ) บ่มท่ีอุณหภูมิห้อง (25±2 องศาเซลเซียส)  บันทึกผลการทดลองการผลิตสารสีของเชื้อรา 

และตรวจสอบการผลิตสารสีโดยการการวเิคราะห์ความเข้มของสีด้วยเคร่ืองวัดค่าการดูดกลนืแสง (spectrophotometer) 

ตามวธีิการท่ีดัดแปลงจาก Lin และ lizuka (1982) 

การศึกษาค่าพีเอชตั้งต้นของอาหารเลี้ยงเชื้อต่อการผลิตสารสีของเชื้อรา             

 ปรับค่าพีเอชตั้งต้นของอาหารข้าวเจ้า ให้มีค่าเท่ากับ 3.0, 4.0, 5.0 และ 6.0 ตามลำดับ นำอาหารไปทำให้

ปราศจากเชื้อท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นเวลา 15 นาที ตั้งไว้ให้เย็น ใช้ cork 

borer ตัดบริเวณปลายเส้นใยของเชื้อรา  แล้วนำเส้นใยมาวางลงบนอาหาร (ทำ 3 ซ้ำ) แล้วนำไปบ่มท่ีอุณหภูมิห้อง 

(25±2 องศาเซลเซียส) และตรวจสอบการผลิตสารสี โดยการการวิเคราะห์ความเข้มของสีด้วยเคร่ืองวัดค่าการดูด 

กลนืแสง (spectrophotometer) 

การศึกษาแหล่งอาหารทีแ่ตกต่างกันต่อการผลิตสารสีของเชื้อรา 

 เพาะเลีย้งเชื้อราบนอาหารต่างชนิดกันได้แก่ อาหารข้าวเจ้า อาหารข้าวเหนียว อาหารข้าวบาร์เลย์ ท่ีปรับค่า

พีเอชตั้งต้นท่ีเหมาะสมจากการศึกษาค่าพีเอชตั้งต้นของอาหารเลี้ยงเชื้อ นำอาหารไปทำให้ปราศจากเชื้อท่ีอุณหภูมิ 

121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นเวลา 15 นาที ตั้ง ไว้ให้เย็นท่ีอุณหภูมิห้อง ใช้ cork borer  
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (ด้านวทิยาศาสตร์ สาขาชีววทิยา)- 

ตัดบริเวณปลายเส้นใยของเชื้อรา แล้วนำเส้นใยมาวางลงบนอาหารเลี้ยง (ทำ 3 ซ้ำ) บ่มเชื้อท่ีอุณหภูมิห้อง (25±2 

องศาเซลเซียส) และอุณหภูมิ 30±2 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 14 วัน แล้วตรวจสอบการผลิตสารสีด้วยเคร่ืองวัด 

ค่าการดูดกลนืแสง (spectrophotometer) 

การสกัดสารสีจากเชื้อรา                                                                                    

           นำสับสเตรตท่ีหมักด้วยเชื้อราท่ีผลิตสารสีใส่ในจานอาหารเลี้ยงเชื้อ นำไปอบท่ีอุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา 4 ชั่วโมง นำสับสเตรตท่ีผ่านการอบแห้งไปบดด้วยครกบดยา เติมเอทานอล 90 เปอร์เซ็นต์ลงไปในขวดรูป

ชมพู่ท่ีมีสับสเตรตด้วยอัตราส่วนสับสเตรตต่อเอทานอลเท่ากับ 1 ส่วน : 2 ส่วน (น้ำหนักแห้งต่อปริมาตร) นำไปเขย่าที่

ความเร็วรอบ 120 รอบต่อนาทีท่ีอุณหภูมหิ้อง (25± 2 องศาเซลเซียส)  เป็นเวลา 24 ชั่วโมง นำมากรองเพื่อแยกกาก

ของสับสเตรตออก แล้วนำส่วนท่ีกรองได้ไปป่ันเหวี่ยงท่ีความเร็วรอบ 10,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที นำส่วนใส

ไปทำการวเิคราะห์ความเข้มของสารสีต่อไป 

การวิเคราะห์ความเข้มของสี (ดัดแปลงจาก Lin และ lizuka, 1982) 

นำส่วนใสท่ีได้จากการสกัดสารสีมาทำการเจือจางกับเอทานอล 90 เปอร์เซ็นต์ด้วยอัตราส่วน 1 ส่วน : 9 

ส่วน (ปริมาตรต่อปริมาตร) นำสารละลายสารสีไปวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่นของแต่ละสี ท่ีแสดงไว้ใน

ตารางท่ี 1 โดยความยาวคลื่นได้จากการสแกนความยาวคลื่นโดยใชเ้คร่ือง spectrophotometer ท่ีสูงสุดในแต่ละสารสี

ของเชือ้รา 

 

การบ่งบอกองค์ประกอบทางเคมีของสารสีที่ผลิตจากเชื้อรา (อนันต์เสวก และคณะ, 2543) 

การทดสอบแทนนิน 

                  เตรียมสารสีจากเช้ือรา 2 หลอด โดยหลอดแรก หยด 1% FeCl3 (Ferric chloride) 4 หยด เขย่าให้เข้ากันนาน 

10 นาที สังเกตการเปลี่ยนแปลง แล้วหลอดท่ี 2 หยดน้ำกลั่น 4 หยด เขย่าให้เข้ากัน 10 นาที สังเกตการเปลี่ยนแปลง 

จากนั้นเปลี่ยนจากสารสีเป็นกรดแทนนิกท้ังสองหลอด โดยหลอดแรก หยด 1% FeCl3 4 หยด เขย่าให้เข้ากันนาน 10 

นาที สังเกตการเปลี่ยนแปลง แล้วหลอดท่ี 2 หยดน้ำกลั่น 4 หยด เขย่าให้เข้ากัน 10 นาที สังเกตการเปลี่ยนแปลง 

การทดลองเช่นเดียวกัน แล้วสังเกตสีท่ีเกิดขึ้น ถ้ามีสดีำแสดงว่าสารสีจากเช้ือรามีแทนนินเป็นองค์ประกอบ 
 

ตารางที ่1 ความยาวคลื่นท่ีใชใ้นการวิเคราะห์สารสี  

ความยาวคลื่น (นาโนเมตร) สีที่ถูกดูดกลืน สีที่มองเหน็ 

380-420 ม่วง เขียว-เหลอืง 

420-440 ม่วง-ฟ้า เหลอืง 

440-470 นำ้เงนิ ส้ม 

470-500 เขียว-นำ้เงนิ แดง 

500-550 เขียว-เหลอืง ม่วง 

550-580 เหลอืง ม่วง-นำ้เงนิ 

580-620 ส้ม นำ้เงนิ 

620-780 แดง เขียว-นำ้เงนิ 

                  ท่ีมา : http://www.atom.rmutphysics.com/charud/oldnews/0/286/12/6/CD/colorandLight/staff.html 
 

http://www.atom.rmutphysics.com/charud/oldnews/0/286/12/6/CD/colorandLight/staff.html
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (ด้านวทิยาศาสตร์ สาขาชีววทิยา)- 

การทดสอบแอนธราควิโนน และฟลาโวนอยด์ 

เติมสารสีจากเชื้อรา 1 มิลลิลิตรลงในหลอดทดลองท่ี 1 และ 2 ตามลำดับ จากนั้นหยด 5% NaOH 4 หยด

เขย่าให้เข้ากัน 10 นาที สังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผล ถ้าให้สีแดง แสดงว่ามีแอนธราควิโนนเป็นองค์ประกอบ  

แตถ่้าเป็นสเีหลอืง แสดงว่ามีฟลาโวนอยด์เป็นองค์ประกอบ 

 การทดสอบฟีนอลิกโดยใช้ ฟอลิน-เดนนิส (Folin-Denis) 

          การเตรยีมสารทดสอบ 

           เตรียม Sodium tungstate 50 กรัม Phosphomolybdic 10 กรัม 85% Phosphoric ปริมาตร 25 มลิลลิิตร เติม

สารท้ังหมดในน้ำ 375 มลิลลิิตร จากนั้นนำไปทำการกลั่นไหลกลับ (Reflux) เป็นเวลานาน 2 ชั่วโมง ท้ิงไวใ้ห้เย็น ปรับ

ปริมาตรให้เป็น  500 มลิลลิิตร ห่อด้วยกระดาษฟรอยด์แลว้เก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อทดสอบต่อไป 

การทดสอบฟีนอลิกในสารสีจากเชื้อราเทียบกับกรดแทนนิก 

เตรียมสารสีจากเช้ือราในหลอดท่ี 1 และ 2 ปริมาตร 2 มลิลลิิตร และเตรียมหลอดทดลองท่ีมีกรดแทนนิก 

ปริมาตร 2 มลิลลิิตร เตมิสารทดสอบปริมาตร 2 มลิลลิิตร เตมิสารละลายอิ่มตัวของ Sodium carbonate ปริมาตร 

5 มิลลลิิตร ทัง้ 3 หลอด เขย่าให้เข้ากันเป็นเวลา 1 นาที สังเกตการเปลี่ยนแปลงของสารสเีปรียบเทียบกับกรดแทนนกิ 

 

ผลการศึกษา 

การเพาะเลีย้งเชื้อรา การคัดเลือกเชื้อราที่ผลิตสารสี  และการเพาะเลี้ยงเชื้อราบนอาหารข้าวเจ้า 
จากการศกึษาการเพาะเลี้ยงเชื้อราและการคัดแยกเชื้อราบนอาหาร Rose Bengal Chloramphenicol Agar 

พบว่ามีเชื้อราท่ีผลิตสารสีจำนวน 20 ไอโซเลต จากการเก็บตัวอย่างเชื้อราจำนวน 29 ไอโซเลต พบเชื้อรามีการผลิต 

สารสีจำนวน 20 ไอโซเลต ผลิตสารสีแบ่งเป็น 3 กลุ่มสี ได้แก่ สีเหลือง สีน้ำตาล และสีแดง จากผลการทดลองได้

คัดเลือกเชื้อราที่มีการผลิตสารสีจากค่าการดูดกลืนแสงท่ีสูงท่ีสุดจำนวน 5 ไอโซเลตท่ีให้ค่าการดูดกลืนแสงของสารสี

สูงท่ีสดุเพื่อเป็นตัวแทนของเชื้อราท่ีผลิตสารสีในแต่ละกลุ่มในการศกึษาสภาวะท่ีเหมาะสมต่อการผลิตสารสีของเชื้อรา  

การศกึษาลักษณะสัณฐานวทิยาของเชื้อราบนอาหารเลีย้งเชื้อและลักษณะภายใตก้ล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบ

ลักษณะของเชื้อรากับคู่มือ (Barnett และ Hunter, 1998) สามารถจำแนกเช้ือราได้ดังนี้ เชื้อราไอโซเลตท่ี 113, 125 และ 

243 เป็นเชื้อราในสกุล Penicillium spp. เชื้อราไอโซเลตท่ี 321 และ 326 เป็นเชื้อราในสกุล Fusarium spp. (ตารางท่ี 1 

และตารางท่ี 2) 

การศึกษาค่าพีเอชตั้งต้นของอาหารเลี้ยงเชื้อต่อการผลิตสารสีของเชื้อรา 
จากการเพาะเลี้ยงเชื้อราบนอาหารข้าวเจ้าที่ปรับค่าพีเอชต้ังต้นของอาหารให้เท่ากับ 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 และ

ชุดควบคุม (control) ท่ีไม่ปรับค่าพีเอช (พีเอช 5.64) เมื่อนำมาสกัดและนำมาทำการวิเคราะห์ความเข้มข้นของสี พบว่า

เชื้อราไอโซเลต 113 (Penicillium sp.1) ผลิตสารสีเหลืองได้ดีท่ีสุดจากการวัดค่าการดูดกลืนแสง ให้ค่าการดูดกลืนแสง

สูงสุดท่ีค่าพีเอช 4.0 มีค่าการดูดกลืนแสงเท่ากับ 2.002 เช้ือราไอโซเลต 125 (Penicillium sp.2) ผลิตสารสีเหลืองได้ดี

ท่ีสุด ให้ค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดในอาหารชุดควบคุมท่ีไม่ได้ปรับค่าพีเอช ซึ่งมีค่าพีเอชเท่ากับ 5.64 มีค่าการดูดกลืน

แสงเท่ากับ 3.400 เชื้อราไอโซเลต 243 (Penicillium sp.3), 321 (Fusarium sp.1) และ 326 (Fusarium sp.2) ผลิตสารสี

เหลืองได้ดีท่ีสุด ให้ค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดท่ีค่าพีเอช 6 .0 มีค่าการดูดกลืนแสงเท่ากับ 4.160, 3.405 และ 4.062 

ตามลำดับ (ภาพท่ี 1) 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (ด้านวทิยาศาสตร์ สาขาชีววทิยา)- 

การศึกษาแหล่งอาหารทีแ่ตกต่างกันต่อการผลิตสารสีของเชื้อรา 

เชื้อราไอโซเลต 113 (Penicillium sp.1) ผลิตสารสีเหลืองได้ดีท่ีสุด มีค่าการดูดกลืนแสงสูงท่ีสุดบนอาหารปลาย

ข้าวเหนียว เท่ากับ 2.205 เชื้อราไอโซเลตท่ี 125 (Penicillium sp.2), 243 (Penicillium sp.3) และ 326 (Fusarium sp.2)  

ผลิตสารสีเหลืองได้ดีท่ีสุดให้ค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดบนอาหารอาหารข้าวเจ้า มีค่าการดูดกลนืแสงเท่ากับ 3.670, 4.160 

และ 4.062 ส่วนเชื้อราไอโซเลตท่ี 321 (Fusarium sp.1) ผลิตสารสีน้ำตาลได้ดีท่ีสุด ให้ค่าการดูดกลืนแสงสูงท่ีสุดบน

อาหารอาหารข้าวบาร์เลย์ มคี่าการดูดกลนืแสงเท่ากับ 3.717 (ภาพท่ี 2) 

การบ่งบอกองค์ประกอบทางเคมีของสารสีที่ผลิตจากเชื้อรา  

การทดสอบหาชนิดของสารสีท่ีผลิตจากเชื้อราเพื่อบ่งชี้กลุ่มสารสีของเชื้อรา พบว่าเชื้อราไอโซเลต 113 

(Penicillium sp.1) ผลิตสารสีเหลืองมีสารกลุ่มไฮดรอกซีเบนเป็นองค์ประกอบ เชื้อราไอโซเลต 125 (Penicillium  sp.2) 

ผลิตสารสีเหลืองมีสารกลุ่มแอนทราควิโนนและแทนนินเป็นองค์ประกอบ เชื้อราไอโซเลตท่ี 243 (Penicillium sp.3) 

ผลิตสารสีเหลืองเข้มมีสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ แทนนิน และไฮดรอกซี เบนซีนเป็นองค์ประกอบ เชื้อราไอโซเลต 321 

(Fusarium sp.1) ผลิตสารสีน้ำตาลมีสารกลุ่มฟลาโวนอยด์และไฮดรอกซีเบนซีนเป็นองค์ประกอบ และเชื้อราไอโซเลต 

326 (Fusarium sp.2)  ผลิตสารสีแดงมสีารกลุ่มแทนนิน และไฮดรอกซีเบนซีนเป็นองค์ประกอบ (ตารางท่ี 3)     

การทดสอบนำสารสีท่ีเชื้อราผลิตมายอ้มเส้นด้ายในหอ้งปฏบัิตกิาร เบือ้งต้นพบว่าสารสมีกีารติดสเีส้นด้ายใน

ระดับปานกลาง (ภาพท่ี 3) 

 

ตารางที ่1 ค่าการดูดกลืนแสงของเชื้อราที่ผลิตสารสีบนอาหารข้าวเจ้า 

ไอโซเลต สารส ี ความยาวคลื่น 

(นาโนเมตร) 

ค่าการดูดกลืนแสง 

(Absorbance Unit) 

113 (Penicillium sp.1) สีเหลอืง 420 1.910+0.1 

125 (Penicillium sp.2) สีเหลอืง 420 4.104+0.1 

 243 (Penicillium sp.3) สีเหลอืงเข้ม 420 3.880+0.2 

321 (Fusarium sp.1) สีน้ำตาล 490 0.781+0.02 

326 (Fusarium sp.2) สีแดง 500 4.093+0.1 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (ด้านวทิยาศาสตร์ สาขาชีววทิยา)- 

ตารางที ่2 ลักษณะเชื้อราและสารสีท่ีผลิตบนอาหารข้าวเจ้า 

ไอโซเลต ลักษณะโคโลน ี

ของเชื้อรา 

    ลักษณะสัณฐานวทิยา 

   ของเชื้อราภายใต ้

   กล้องจุลทรรรศน์ (40x) 

การผลิตสารส ี

บนอาหาร 

ข้าวเจา้ 

สารสีทีส่กดัได ้

 
 

 

  

 
 

113 (Penicillium sp.1) 

125 (Penicillium sp.2) 

 

243 (Penicillium sp.3) 

321 (Fusarium sp.1) 

 326 (Fusarium sp.2) 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (ด้านวทิยาศาสตร์ สาขาชีววทิยา)- 

       
                             ภาพที ่1  แสดงผลค่าพเีอชตัง้ต้นของอาหารเลีย้งเชื้อต่อการผลิตสารสีของเชื้อรา 

 

 
                              ภาพที่ 2  แสดงผลของอาหารเลีย้งเชื้อต่อการผลิตสารสีของเชื้อรา 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (ด้านวทิยาศาสตร์ สาขาชีววทิยา)- 

ตารางที ่3 แสดงผลการบ่งบอกองค์ประกอบทางเคมขีองสารสีท่ีผลิตจากเช้ือรา 

ไอโซเลต                                                องค์ประกอบทางเคม ี  

 แทนนนิ แอนทราควโินน ไฮดรอกซีเบนซนี ฟลาโวนอยด ์

113 (Penicillium sp.1) - - + - 

125 (Penicillium sp.2) + + - - 

243 (Penicillium sp..3) + - + + 

321 (Fusarium sp.1) - - + + 

326 (Fusarium sp.2) + - + - 

 

     

                       
                               

ภาพที่ 3  แสดงตัวอย่างการยอ้มเส้นใยฝ้ายดว้ยสารสีท่ีผลิตจากเชื้อรา 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
การคัดเลือกเชื้อราท่ีผลิตสารสีท่ีคัดแยกได้จากพื้นท่ีป่าในบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 29 ไอโซเลต 

พบว่าเชื้อรามกีารผลิตสารสี 20 ไอโซเลต ผลิตสารสีแบ่งเป็น 3 กลุ่มสี ได้แก่ สีเหลอืง สีนำ้ตาล และสีแดง การเพาะเลีย้ง

เชื้อราบนอาหารข้าวเจ้าเพื่อคัดเลือกเชื้อท่ีมีการผลิตสารสีได้สูงโดยการวัดค่าการดูดกลืนแสงของสารสี มีเชื้อราจำนวน  

5 ไอโซเลต มีการผลิตสารสีได้ปริมาณสูง  จึงใช้เป็นตัวแทนในการศึกษาการผลิตสารสี การจัดจำแนกเชื้อราโดยศึกษา

ลักษณะสัณฐานวิทยาบนอาหารเลี้ยงเชือ้และภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่า เชื้อราไอโซเลตท่ี 113, 125 และ 243 เป็นเชื้อ

ราในจีนัส Penicillium  จึงระบุชื่อเป็น Penicillium sp.1, Penicillium sp.2 และ Penicillium sp.3 เชื้อราไอโซเลตท่ี 321 และ 

326 ระบุชื่อเป็น Fusarium sp.1 และ Fusarium sp.2 ตามลำดับ ซึ่งงานวิจัยนี้สอดคล้องกับรายงานการวิจัยท่ีพบว่า

จุลินทรีย์หลายชนิดมีความสามารถผลิตสารสีได้ในปริมาณสูงและผลิตสีท่ีมีความหลากหลายเฉดสี เช่นสารสีแดงจาก 

เชื้อรา Monascus, Paecilomyces, Serratia, Cordyceps, Streptomyces สารสีแดงอมส้ม และสารสีน้ำเงิน จาก Penicillium 

herquei และ Penicillium atrovenetum และสารสีแดงจากเชื้อรา Fusarium (Gunasekaran และ Poorniammal, 2008)  

113 (Penicillium sp.1) 125 (Penicillium sp.2) 243 (Penicillium sp.3) 

321 (Fusarium sp.1) 326 (Fusarium sp.2) 
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การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมเพื่อส่งเสริมการผลิตสารสีของเชื้อราท้ัง 5 ไอโซเลต พบว่า เชื้อราไอโซเลตท่ี 113 

(Penicillium sp.1) ผลิตสารสีเหลืองบนอาหารปลายข้าวเหนียวท่ีมีพีเอชตั้งต้นของอาหารเท่ากับ 4.0 บ่มท่ีอุณหภูมิ 

30±2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 14 วัน เชื้อราไอโซเลตท่ี 125 (Penicillium sp.2) ผลิตสารสเีหลอืงบนอาหารข้าวเจ้าที่มี

พเีอชตั้งต้นของอาหารเท่ากับ 5.64 บ่มท่ีอุณหภูมิห้อง (25±2 องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 14 วัน เช้ือราไอโซเลตท่ี 243 

(Penicillium sp.3) ท่ีผลิตสารสีเหลืองเข้ม เชื้อราไอโซเลตท่ี 321 (Fusarium sp.1) ผลิตสารสีน้ำตาลบนอาหาร 

ข้าวบาร์เลย์ท่ีมีค่าพีเอชตัง้ต้นของอาหารเท่ากับ 6.0 บ่มท่ีอุณหภูมิ 30±2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 14 วัน และเชื้อรา 

ไอโซเลตท่ี 326 (Fusarium sp.2) ท่ีผลิตสารสีแดงบนอาหารข้าวเจ้าท่ีมีค่าพีเอชตั้งต้นของอาหารเท่ากับ 6.0 บ่มท่ี

อุณหภูมิ 30±2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 14 วัน ซึ่งงานวิจัยของ Gunasekaran และ Poorniammal (2008) พบว่า 

ค่าพีเอชตั้งต้นของอาหารเลี้ยงเชื้อมีผลอย่างยิ่งต่อการผลิตสารสีแดงโดยเชื้อ Penicillium sp. และพบว่าเชื้อรามี 

การผลิตสารสีแดงในปริมาณสูงท่ีค่าพเีอชของอาหารเลี้ยงเชื้อเท่ากับ 9.0  ส่วนผลการทดลองท่ีได้จากงานวิจัยคร้ังนี้

มคีวามสอดคล้องกับงานวจิัยของ Chen และ Johns (1993) ท่ีศกึษาการผลิตสารสีของเชื้อ Monascus purpureus และ

พบว่าเชื้อมีการผลิตสารสีเหลือง (ankaflavin) ได้ดีท่ีค่าพีเอชต้ังตน้ของอาหารเลี้ยงเชื้อเท่ากับ 4.0 และผลิตสารสีแดง 

(monascorubramine) ได้ดีในอาหารเลี้ยงเชื้อท่ีมีค่าพีเอชตั้งต้นเท่ากับ 6.0 และยังมีงานวิจัยอื่น ๆ ท่ีแสดงว่าค่าพีเอช          

ตัง้ต้นของอาหารเลี้ยงเชื้อมีผลต่อการผลิตสารสีแดงของเชื้อราไม่ว่าจะเป็นการผลิตสารสีแบบ intracellular หรือแบบ 

extracellular ซึ่งค่าพีเอชตัง้ต้นของอาหารเลีย้งเชื้อมผีลต่อกิจกรรมของเอนไซม์ท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตสารสีท่ีสามารถ

ทำงานได้ดีท่ีค่าพีเอชต้ังต้นแตกต่างกัน จึงส่งผลต่อความสามารถในการผลิตสารสีท่ีแตกต่างกันของเชื้อรา (Lin และ 

Demain, 1991; Orozco และ Kilikian, 2008) 

การทดสอบเพื่อบ่งชี้องค์ประกอบของสารสีท่ีผลิตได้จากเชื้อรา พบว่าสารสีจากเชื้อราไอโซเลต 113 (Penicillium 

sp.1) มีไฮดรอกซีเบนซีนเป็นองค์ประกอบ สารสีจากเชื้อราไอโซเลต 125 (Penicillium sp.2) มีสารกลุ่มแทนนิน และแอนท

ราควิโนนเป็นองค์ประกอบ สารสีจากเชื้อราไอโซเลต 243 (Penicillium sp.3)   มีสารกลุ่มแทนนิน ฟลาโวนอยด์ และไฮดร

อกซีเบนซีนเป็นองค์ประกอบ สารสีจากเชื้อราไอโซเลตท่ี 321 (Fusarium sp.1) มีสารกลุ่มไฮดรอกซีเบนซีนและฟลาโว

นอยด์เป็นองค์ประกอบ และสารสีจากเชื้อราไอโซเลตท่ี 326  (Fusarium sp.2) มีสารกลุ่มไฮดรอกซีเบนซีน และแทนนิน

เป็นองค์ประกอบ ในปัจจุบันสารสีจากธรรมชาติเป็นสารสี ท่ีน่าสนใจและมีแนวโน้มท่ีจะถูกนำมาใช้ทดแทนสารสี

สังเคราะห์ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องสำอาง และเภสัชกรรม (Kim และคณะ, 1995 และ Cho และคณะ, 2002) 

ดังนั้นการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของสารสีจึงมีความสำคัญเพื่อบ่งบอกว่าสารสีมีความเหมาะสมท่ีจะนำไปใช้

ทดแทนสารสีสังเคราะห์ได้ในอุตสาหกรรมประเภทใด เช่น สารกลุ่มแทนนินมีบทบาทสำคัญในการใช้ปรับปรุง

ประสิทธิภาพการติดสีของเส้นใยในอุตสาหกรรมสีย้อม และนิยมใช้ในอุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง กาว และน้ำหมึก  

สารกลุ่มไฮดรอกซีเบนซีน นิยมใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเรซิ่น และใช้ในรูปแบบของสาร disinfectant และสาร antiseptic 

เป็นต้น (Yusuf และคณะ, 2017) งานวิจัยนี้พบว่าเชื้อราท่ีนำมาศึกษามีการผลิตสารสีท่ีมีแทนนินเป็นองค์ประกอบ  

ซึ่งมีแนวโน้มท่ีจะพัฒนาเป็นสียอ้มเส้นใยท่ีดีได้ และยังพบว่าเชื้อรามีการผลิตสารสีท่ีมีองค์ประกอบของสารกลุ่มไฮดรอก

ซีเบนซีน ซึ่งสามารถท่ีจะพัฒนาเป็นสียอ้มท่ีมีคุณสมบัตใินการเป็นสารตา้นจุลินทรีย์ได ้(Yusuf และคณะ, 2017) อย่างไรก็

ตาม การพัฒนาสารสีเพื่อให้มีคุณสมบัติตามท่ีต้องการจะต้องมีการศึกษาคุณสมบัติท่ีเหมาะสมต่อการนำไปประยุกต์

เพิ่มเติมในห้องปฏิบัติการต่อไป การทดสอบนำสารสีท่ีเชื้อราผลิตมาย้อมเส้นด้ายในห้องปฏิบัติการ เบื้องต้น พบว่า 

มีการติดสีบนเส้นด้ายในระดับปานกลาง ดังแสดงในภาพท่ี 3 ซึ่งยังต้องมีการปรับปรุงกระบวนการย้อมสีเส้นด้ายให้ 

มีการตดิสีได้ดีขึ้นต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 สมุนไพรท้องถิ่นในประเทศไทยมีสารชีวภาพท่ีออกฤทธ์ิเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้เป็นส่วนผสมใน

เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม ในงานวิจัยนี้ ได้มกีารศึกษาสมุนไพร 3 ชนดิ ได้แก่ ส้มป่อย หนามแท่ง และ

บอระเพ็ด ในด้านฤทธ์ิทางชีวภาพและปริมาณสารสำคัญ เพื่อประเมินศักยภาพของสารสกัดในการป้องกันผมหงอก

หรือผมร่วง ผลการทดลองพบว่า สารสกัดสมุนไพรด้วยตัวทำละลายเอทานอลจากบอระเพ็ด มีค่ากิจกรรมการต้าน

อนุมูลอิสระต่อ DPPH สูงท่ีสุด (6.53 มิลลิกรัม TEAC ต่อกรัมตัวอย่างแห้ง) หนามแท่งมีค่า FRAP value มากท่ีสุด 

(2.31 มิลลิกรัม FeSO4 ต่อกรัมตัวอย่างแห้ง) และส้มป่อยมีค่าต้านอนุมูลอิสระต่อ ABTS มากท่ีสุด (5.94 มิลลิกรัม 

FeSO4 ต่อกรัมตัวอย่างแห้ง) นอกจากนี้ สารสกัดจากหนามแท่งสามารถกระตุ้นกิจกรรมเอนไซม์ไทโรซิเนสสูงสุด 

เท่ากับ 38% และมีปริมาณสารฟีนอลิกท้ังหมดมากท่ีสุด (15.50 มิลลิกรัม GAE ต่อกรัมตัวอย่างแห้ง) และมีปริมาณ

สารฟลาโวนอยด์ท้ังหมดมากท่ีสุด (72.17 มิลลิกรัม CE ต่อกรัมตัวอย่างแห้ง) แสดงให้เห็นว่า สารสกัดสมุนไพรไทย

ท้องถิ่นท้ัง 3 ชนิดนี้มีศักยภาพในการนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมท่ีมีมีแนวโน้มช่วยลดผมร่วมและผมหงอกได้ 

สมุนไพรท้องถิ่นเหล่านี้สามารถนำมามาใชเ้พิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑบ์ำรุงเส้นผมได้ 
 

คำสำคัญ:  ส้มป่อย, หนามแท่ง, บอระเพ็ด, ไทโรซิเนส, สารต้านอนุมูลอสิระ 
 

 
1 หน่วยวิจัยนวัตกรรมสารต้านอนุมูลอิสระธรรมชาติ ภาควิชาเทคโนโลยีชวีภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44150  
1 Natural Antioxidant Innovation Research Unit, Department of Biotechnology, Mahasarakham University, Maha Sarakham, 44150  

*Corresponding author: vijitra.l@msu.ac.th 
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Abstract 
Thai local herbs contain bioactive compounds with beneficial application as ingredients in cosmetics and 

haircare products. This work aimed to study 3 Thai herbs namely Acacia concinna (Willd.) DC., Catunaregam 

tomentosa (Blume ex DC.) Triveng and Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook.f. & Thomson for their bioactivities 

and phytochemicals to evaluate their potential use in anti-hairfall and anti-grey hair product. The results 

showed that T.  crispa exhibited the highest DPPH scavenging activity (6.53 mg TEAC/g, C. tomentosa exhibited 

the highest FRAP value (2.31 mg FeSO4/g) and A. concinna exhibited the highest ABTS antioxidant activity (5.94 

mg TEAC/g). In addition, C. tomentosa exhibited the highest tyrosinase-stimulating activity at 38%, the highest 

total phenolic compounds ( 15.50 mg GAE/g) and the highest total flavonoid compounds (72.17 mg CE/g).  

In conclusion, all 3 Thai local herbs showed potential use as ingredients in haircare products with anti-hairfall 

and anti-grey hair properties. These Thai local herbs can be used for value-added haircare production.   
 

Keywords:  Acacia concinna, Catunaregam tomentosa, Tinospora crispa, Tyrosinase, Antioxidant 

 

บทนำ 

รายงานมูลค่าตลาดของผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงในปี พ.ศ. 2556 พบว่ามีมูลค่าตลาดมากกว่า 600 ล้านบาท 

โดยมูลค่าตลาดของผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วง มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึน้ตามจำนวนประชากรท่ีเพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์ป้องกัน

ผมร่วงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากท้ังฐานผลิตภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ  สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  

ยาและเครื่องสำอางในกลุ่มยาป้องกันผมร่วง มียาท่ีได้รับอนุญาตเพียง 2 ชนิด ได้แก่ ยา Minoxidil และ ยา Finasteride 

(จีรเดช และอรัญญา, 2556) ซึ่งสามารถใชรั้กษาผู้ท่ีมีปัญหาผมร่วงท่ีมีสาเหตุมาจากกรรมพันธ์ุเท่านั้น แต่ข้อเสีย คือเกิด

ผลข้างเคียงท่ีไม่พงึประสงค์ นอกจากนี้ ภาวะผมหงอกก่อนวัย (Premature canities) ถือเป็นปัญหาสุขภาพประการหนึ่งท่ีมี

ผลเสียต่อสุขภาพจิตและบุคลิกภาพ (Wood et al., 2009; Tobin and Paus, 2000) สาเหตุอาจเกิดจากพันธุกรรม อายุท่ี

เพิ่มขึ้น การลดจำนวนลงของเมลาโนไซท์ (melanocytes) ซึ่งเป็นเซลล์ท่ีทำหน้าท่ีในการผลิตเม็ดสีเมลานิน (melanin)  

การลดการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานิน การขาดเอนไซม์ไทโรซิเนส (tyrosinase enzyme) ซึ่งเป็นเอนไซม์ท่ีเปลี่ยนสารตัง้ต้นไท

โรซิน (tyrosine) ให้เป็นเมลานินท่ีรากผม (Matsuda  et al., 2004) หรือ เกิดจากความเครียด (oxidative  stress) ส่งผลให้

ร่างกายสร้างสารอนุมูลอิสระไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในปริมาณมากทําให้เซลล์เมลาโนไซท์ลดจำนวนลง และตายอย่าง

รวดเร็ว (apoptosis) (Karin et al., 2004; Petra et al., 2006) อย่างไรก็ตาม มีการรายงานว่าสมุนไพรบางชนิดนั้น สามารถ

กระตุ้นเซลล์ท่ีอยู่ในรากผม และทำให้มีการสร้างเส้นผมขึ้นมาใหม่ได้  ในภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทย มีการนำ

สมุนไพรมาใชใ้นการกระตุ้นการงอกและลดการหลุดร่วงของเส้นผม เช่น การนำสมุนไพรทองพันชั่งมาพอกท่ีศีรษะ การใช้

ส้มป่อยสระผม หรือการใช้น้ำมันงาทาท่ีหนังศีรษะ เป็นต้น ในงานวิจัยนี้ จึงนำสมุนไพรไทยท้องถิ่น 3 ชนิด ได้แก่  

(1) ส้มป่อย (Acacia concinna (Willd.) DC.) ซึ่ งฝักมีสารซาโปนิน (saponin) 20.8% ได้แก่  acacinin A, B, C, D และ E  

ซึ่งทำให้เกิดฟอง เป็นตัวชะล้างทำความสะอาดผม ทำให้ปราศจากรังแค (2) หนามแท่ง (Catunaregam tomentosa  

(Blume ex DC.) Triveng) ซึ่งมีสารองค์ประกอบอยู่ในกลุ่มแทนนินส์ และคาร์ดิแอคไกลโคไซด์ มีปริมาณสารฟีนอลลิก

ท้ังหมดเท่ากับ 114.29 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร และมีฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอิสระ (EC50 = 152.30 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) และ 

(3) บอระเพ็ด (Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook.f. & Thomson) ซึ่ งมีสารฟลาโวนอยด์  เช่น apigenin ซึ่ งมีฤทธ์ิใน 

การต้านอนุมูลอิสระสูง อีกท้ังมีฤทธ์ิต้านภูมิแพ้และต้านไวรัส เหมาะแก่การนำสารมาใช้ทาภายนอก (Chavalittumrong  

et al., 1997) อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายงานท่ีศึกษากิจกรรมต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส กิจกรรมต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณ 
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ฟลาโวนอยด์ และปริมาณฟีนอลลิกทั้งหมดของสมุนไพรท้ังสามชนิดจากป่านาสีนวน ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย 

จังหวดัมหาสารคาม ซึ่งเป็นพื้นท่ีดินเค็มเล็กน้อย ดังนั้น งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษากิจกรรมเหล่านี้ เพื่อตรวจสอบ

ศักยภาพของสารสกัดในการนำไปใช้เป็นส่วนผสมของเคร่ืองสำอาง ผลิตภัณฑ์ป้องกันผมหงอกหรือผมร่วงให้แก่ 

ชุมชนท้องถิ่น เป็นตน้ 

  

วิธีวิทยาการวจิัย 

1. วัตถุดบิ 

สมุนไพรท้ัง 3 ชนิด คือ ส้มป่อย (ผล) บอระเพ็ด (เครอื) และหนามแท่ง (ผล) นำมาจากตำบลกู่ทอง อำเภอ

เชยีงยืน จังหวัดมหาสารคาม  
 

2. การสกัดสารชวีภาพ 

ทำการสกัดสารสำคัญจากสมุนไพรโดยวิธี maceration (Noudeh et al., 2011) โดยนำส่วนของพืชท่ีอบแห้ง 

200 กรัม มาสกัดด้วยเอทานอล 1 ลิตร เป็นเวลา 3 วัน ในเคร่ืองเขย่าท่ีความเร็ว 200 รอบต่อนาที ท่ี 40 องศา

เซลเซียส ระเหยเอทานอลออกจากสารสกัดโดยใช ้rotary evaporator ท่ี 42 องศาเซลเซียส จากนั้นช่ังสารแล้วเติมน้ำ

กลั่นบริสุทธ์ิเพื่อทำให้ได้สารสกัดสมุนไพรมีความเข้มข้น 20 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร วัดค่า pH ของสารละลายก่อนนำ

เก็บไวท่ี้ -20 องศาเซลเซียส  
 

3. กจิกรรมการตา้นอนุมูลอสิระ 

การวิเคราะห์การต้านอนุมูลอสิระด้วยวิธี DPPH  

การวิ เคราะห์อ้ างอิ งจากวิ ธี ของ Akowuah et al. (2005) โดยเติมสารละลาย 2 mM 2,2′-diphenyl-1-

picrylhydrazyl (DPPH) radical ในเมทานอล 1 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลองท่ีมีสารสกัดสมุนไพร 100 ไมโครลิตร บ่มท่ี 25 

องศาเซลเซียส ในท่ีมืดเป็นเวลา 30 นาที ตัวอย่างควบคุมคือ DPPH 100 ไมโครลิตร ผสมกับเมทานอล 100 ไมโครลิตร 

วัดค่าดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 520 นาโนเมตร คำนวณค่ากิจกรรมต้านอนุมูลอิสระ DPPH ในหน่วยมิลลิกรัม Trolox 

equivalent antioxidant capacity ต่อกรัมนำ้หนักแห้ง (มลิลิกรัม TEAC ต่อกรัมตัวอย่างแห้ง) ทำการทดลอง 3 ซ้ำ 

การวิเคราะห์การต้านอนุมูลอสิระด้วยวธิี FRAP 

เต รียมสารละลาย  FRAP (Ferric reducing antioxidant power) reagent โดยผสม  300 mM acetate buffer  

(pH 3.6) กับ 20 mM Ferric chloride solution และ 10 mM TPTZ (2,4,6-Tris(2-pyridyl) -1,3,5-triazine)) solution ให้เข้า

กัน เก็บไว้ในท่ีมืด และเตรียมสารสกัด 100 ไมโครลิตร ผสมกับ FRAP reagent และน้ำกลั่นโดยให้ปริมาตรสุดท้ายเท่ากับ 

2,040  ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากัน บ่มท่ี 25 องศาเซลเซียส ในท่ีมืดเป็นเวลา 30 นาที วัดค่าดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 

593 nm นาโนเมตร จากนัน้คำนวณค่ากิจกรรมต้านอนุมูลอิสระในหน่วยมิลลิกรัม FeSO4 ต่อกรัมน้ำหนักแห้ง (มิลลิกรัม 

FeSO4 ต่อกรัมตัวอย่างแห้ง) ทำการทดลอง 3 ซ้ำ 

การวิเคราะห์การต้านอนุมูลอสิระด้วยวธิี ABTS  

การวิ เค ราะห์ อ้ างอิ งจ าก วิ ธี ขอ ง  Roberta et al. (1999) โดย เติ มส ารละลาย  ABTS (2,2-Azino-bis  

(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) ก่อนและผสม7 mM ABTS กับ 2.45 mM K2S2O8 (Potassium persulphate) ให้

เข้ากันในอัตราส่วน 1:1 (v/v) ท้ิงให้เกิดปฏิกิริยาท่ีอุณหภูมิห้องในท่ีมืดนาน 15 ชั่วโมง จะได้สารละลายสีเขียว แล้วเจือจาง

ด้วยน้ำดีไอออนไนซ์ในอัตราส่วน ABTS : น้ำ เท่ากับ 1 : 42 วัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 734 นาโนเมตร ให้อยู่

ในช่วง 0.7-0.9 จากนั้นปิเปตสารสกัดสมุนไพรเจือจาง 2 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ปริมาตร 100 ไมโครลิตร มาผสมกับ
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สารละลาย ABTS ปริมาตร 900 ไมโครลิตร บ่มท่ี 25 องศาเซลเซียส ในท่ีมืดเป็นเวลา 15 นาที วัดค่าการดูดกลืนแสงท่ี

ความยาวคลื่น 734 นาโนเมตร ทำการทดลอง 3 ซ้ำ จากนั้นคำนวณค่ากิจกรรมต้านอนุมูลอิสระ ABTS ในหน่วยมิลลิกรัม 

Trolox equivalent antioxidant capacity ต่อกรัมนำ้หนักแห้ง (มลิลิกรัม TEAC ต่อกรัมตัวอย่างแห้ง) 

  

4. กจิกรรมกระตุ้นการท างานของเอนไซมไ์ทโรซเินส 

การศึกษาฤทธ์ิกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนสซึ่งเป็นเอนไซม์ท่ีเปลี่ยนสารตั้งต้น L-DOPA ให้เป็นเมลา

นิน ตามวิธีของ Choi et al. (2008) โดยผสมสารสกัดข้างต้น ปริมาตร 10 ไมโครลิตร ลงใน sodium phosphate buffer pH 

6.5 ปริมาตร 150 ไมโครลิตร ท่ีมีสารตั้งตน้ L-DOPA 20 ไมโครลิตร จากนัน้เติมเอนไซม์ไทโรซิเนส (1000 U ต่อมลิลิลิตร) 

ซึ่งละลายใน phosphate buffer pH 6.8 ปริมาตร 20 ไมโครลิตร บ่มท่ี 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที วัดค่า 

การดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 490 นาโนเมตร โดยมี sodium phosphase buffer pH 6.5 เป็น blank และใชว้ิตามินซีเป็น

สารมาตรฐาน ทำการทดลอง 3 ซํ้า คํานวณหาค่ากิจกรรมการกระตุน้เอนไซม์ไทโรซิเนส จากสมการ 
 

% tyrosinase stimulation = (A-B) * 100 

                                      B 
 

เมื่อ  A คือ ค่าการดูดกลนืแสงเมื่อมีสารสกัดตัวอย่างหรือสารมาตรฐาน 

       B คือ คา่การดูดกลนืแสงของตวัควบคุมท่ีไม่มสีารสกัดตัวอย่างหรือสารมาตรฐาน 

และทำการวัดค่าดูดกลืนแสงของสารตัวอย่าง (เพราะมีสีเข้มอยู่แลว้) ในบัพเฟอร์ แลว้นำค่าที่ไดไ้ปลบออกกับค่า

ดูดกลนืแสงท่ีเกิดหลังปฏกิิริยา 
 

5. การวเิคราะห์หาปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมด (Total Phenolic Compound) 

นำสารสกัดสมุนไพรท่ีความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ปิเปตสารละลายปริมาตร 20 ไมโครลิตร  

มาผสมกับ Folin-Ciocalte reagent ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากัน ท้ิงไว้ 1 นาที จากนั้นเติม 7.5% (w/v) 

Sodium bicarbonate ปริมาตร 80 ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากัน ทิ้งไวใ้ห้เกิดปฏิกิริยาท่ีมืดเป็นเวลา 30 นาที หลังจากนั้น

วัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 765  นาโนเมตร คำนวณหาปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมด จากกราฟมาตรฐาน

ของกรดแกลลิก (Gallic acid) และรายงานผลเป็นปริมาณ Gallic acid equivalent (มลิลกิรัม GAE ต่อกรัมตัวอย่างแหง้) 
 

6. การวิเคราะหห์าปริมาณสารฟลาโวนอยดท์ั้งหมด (Total Flavonoid Content) 

นำสารสกัดท่ีความเข้มข้น 5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ปิเปตสารละลายปริมาตร 25 ไมโครลิตร ผสมกับ 95 % 

ethanol  ปริมาตร 75  ไมโครลิตร  ผสมให้เข้ากันจากนั้นเติม 10%  aluminium  chloride  ปริมาตร 5 ไมโครลิตร  กับ 

1 M potassium acetate  ปริมาตร 5 ไมโครลิตร และน้ำกลั่นปริมาตร 140 ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากัน  ท้ิงไว้ให้

เกิดปฏิกิริยา ท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที วัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 500 นาโนเมตร นำค่าท่ีได้มา

คำนวณปริมาณสารฟลาโวนอยด์ท้ังหมด จากกราฟมาตรฐานของ Catechin และรายงานผลเป็นปริมาณ Catechin 

equivalent (mg CE/g sample) 
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7. การวเิคราะห์เชิงสถิต ิ

ข้อมูลถูกแสดงเป็นค่าเฉลี่ย ± ค่าปรวนแปรมาตรฐาน (means ± SD) จากการทดลอง 3 ซ้ำและใช้การทดสอบวิธี 

One-way ANOVA (Duncan Multiple’s Range Test) โดยใชโ้ปรแกรม SPSS version 16.0 ท่ีระดับนัยสำคัญ 95% (p < 0.05)  

 

ผลการศึกษา 
การศึกษาความเป็นกรด-ด่างของสารสกัดสมุนไพร พบว่าสารสกัดสมุนไพรท้ัง 3 ชนิดเมื่อละลายในน้ำมี

ฤทธ์ิความเป็นกรด (pH < 5.0) โดยท่ีส้มป่อยมีความเป็นกรดมากท่ีสุด คือ pH เท่ากับ 3.71 รองลงมาคือ หนามแท่ง 

และ บอระเพ็ด โดยมี pH เท่ากับ 4.44 และ 4.81 ตามลำดับ ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ในการปรับความเป็นกรด-ด่าง

ของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางท่ีผสมสารสกัดเหล่านี้ในผลิตภัณฑ์สุดท้ายเพื่อป้องกันการระคายเคืองผิวหนัง 
 

1. กจิกรรมการต้านอนุมูลอสิระของสารสกัด 

จากการวิเคราะห์หากิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดสมุนไพร โดยวิธี DPPH FRAP และ ABTS 

assay พบว่า บอระเพ็ดมีค่ากิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระต่อ DPPH สูงท่ีสุด (6.53±0.24 มิลลิกรัม TEAC ต่อกรัม

ตัวอย่างแห้ง) และไม่แตกต่างจากค่าท่ีได้จากส้มป่อย (6.11±0.25 มิลลิกรัม TEAC ต่อกรัมตัวอย่างแห้ง) ในทางสถิติ

รองลงมาคือ หนามแท่ง ท่ี 4.45±0.11 มลิลกิรัม TEAC ต่อกรัมตัวอย่างแหง้ (ภาพท่ี 1A) ส่วนผลการวเิคราะห์หา Ferric 

Reducing Antioxidant Power พบว่า หนามแท่งมีค่า FRAP value มากท่ีสุด (2.31±0.48 มิลลิกรัม FeSO4 ต่อกรัม

ตัวอย่างแห้ง) รองลงมาคือ บอระเพ็ด และ ส้มป่อย (1.51±0.18 และ 1.45±0.15 มิลลิกรัม FeSO4 ต่อกรัมตัวอย่าง

แห้ง) ตามลำดับ (ภาพท่ี 1B) การวิเคราะห์หา ABTS antioxidant activity พบว่าส้มป่อยมีค่าต้านอนุมูลอิสระต่อ ABTS 

มากท่ีสุด (5.94±0.04 มิลลิกรัม TEAC ต่อกรัมตัวอย่างแห้ง) รองลงมาคือ บอระเพ็ด และ หนามแท่ง (3.82±0.30 

และ 2.04±0.06 มลิลกิรัม TEAC ต่อกรัมตัวอย่างแหง้) ตามลำดับ (ภาพท่ี 1C)  
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ภาพที่ 1 กจิกรรมการต้านอนุมลูอสิระและกิจกรรมกระตุ้นเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัด  

(A) DPPH scavenging activity (B) Ferric Reducing Antioxidant Power (C) ABTS antioxidant activity (D)  

กิจกรรมกระตุ้นเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัด 

 

2. กจิกรรมกระตุ้นเอนไซม์ไทโรซิเนส 

จากการวิเคราะห์หากิจกรรมการกระตุ้นเอนไซม์ไทโรซิเนสในการเปลี่ยน L-DOPA เป็น Dopachrome  

ซึ่งเอนไซม์ไทโรซิเนสเป็นเอนไซม์ท่ีสำคัญในการสร้างเมลานินซึ่งเป็นเม็ดสีของเส้นผม ทำให้ผมมีสีเข้มหรือท่ีเรียกอีก

อย่างหนึ่งว่ากิจกรรมการกระตุ้นการสังเคราะห์เม็ดสเีมลานนิของสารสกัดสมุนไพร (เจือจาง 1 มลิลิกรัมต่อมิลลลิิตร) 

พบว่าสารสกัดสมุนไพรหนามแท่งมีกิจกรรมการกระตุ้นเอนไซม์ไทโรซิเนสสูงท่ีสุด คือ 38±6% รองลงมาคือ ส้มป่อย

ท่ี 28±6% และบอระเพ็ดท่ีระดับ 17±2% (ภาพท่ี 1D) 
 

3. การวิเคราะห์หาปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมด และสารฟลาโวนอยด์ทั้งหมด 

จากการวเิคราะห์หาปริมาณสารฟีนอลิกท้ังหมด (Total Phenolic Compound) พบว่าสารสกัดสมุนไพรหนาม

แท่งมปีริมาณสารฟนีอลิกท้ังหมดมากท่ีสุด (15.50±4.20 มลิลกิรัม GAE ต่อกรัมตัวอย่างแห้ง) รองลงมาคือ บอระเพ็ด 

และส้มป่อย (11.61±1.13 และ 6.94±0.47 มิลลิกรัม GAE ต่อกรัมตัวอย่างแห้ง) ตามลำดับ (ภาพท่ี 2A) ในทำนอง

เดียวกัน ผลการวิเคราะห์หาปริมาณสารฟลาโวนอยด์ท้ังหมด (Total Flavonoid Compound) พบว่าสารสกัดสมุนไพร

หนามแท่งมีปริมาณสารฟลาโวนอยด์ท้ังหมดมากท่ีสุด (72.17±2.21 มิลลิกรัม CE ต่อกรัมตัวอย่างแห้ง) รองลงมาคือ 

บอระเพ็ด และส้มป่อย (59.90±1.08 และ 21.59±0.08 มิลลกิรัม CE ต่อกรัมตัวอย่างแหง้) ตามลำดับ (ภาพท่ี 2B)  
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ภาพที่ 2 ปริมาณสารสำคัญในสารสกัดสมุนไพร (A) ปริมาณสารฟีนอลกิทัง้หมด  

และ (B) ปริมาณสารฟลาโวนอยด์ท้ังหมด 

 

อภิปรายและสรุปผล 

อภปิรายผล 

จากการศึกษาก่อนหน้านี้ของ Rajurkar & Hande (2011) พบว่าบอระเพ็ด (T. cordifolia) ในประเทศอินเดียมี

กิจกรรมการตา้นอนุมูลอิสระ DPPH ท่ี 0.20 มลิลิกรัม TEAC ต่อกรัมตัวอย่างแห้ง ค่า FRAP ท่ี 0.36 มิลลิกรัม FeSO4 

ต่อกรัมตัวอย่างแห้ง และกิจกรรมการต้าน ABTS ท่ี 1.82 มิลลิกรัม TEAC ต่อกรัมตัวอย่างแห้ง ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าท่ี

พบในงานวิจัยในคร้ังนี้ในท้ังสามค่า ซึ่งอาจเนื่องมาจากแหล่งท่ีมาของสมุนไพรในงานวิจัยนี้เจรญิเตบิโตในป่านาสีนวน

ซึ่งเป็นพื้นท่ีดินเค็ม ซึ่งอาจเหนี่ยวนำความเครียดทำให้พืชผลิตสารชีวภาพเพิ่มขึ้นเพื่อความอยู่รอดในสภาวะดินเค็มก็

เป็นได้ นอกจากนี้ Rajurkar & Hande (2011) ยังพบว่าพืชในตระกูลจีนัส Acacia (A. nilotica) ในประเทศอินเดียมี

กิจกรรมการต้าน DPPH ท่ี 1.50 มิลลิกรัม TEAC ต่อกรัมตัวอย่างแห้ง ค่า FRAP ท่ี 18.28 มิลลิกรัม FeSO4 ต่อกรัม

ตัวอย่างแห้ง และกิจกรรมการต้าน ABTS ท่ี 7.37 มิลลิกรัม TEAC ต่อกรัมตัวอย่างแห้ง ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่าท่ีพบใน

งานวจิัยในคร้ังน้ี โดยพบว่า ส้มป่อยมีกิจกรรมการต้าน ABTS ท่ี 5.94 มลิลกิรัม TEAC ต่อกรัมตัวอย่างแหง้  

เมื่อเปรียบเทียบกับผลงานวิจัยก่อนหน้านี้ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษากิจกรรมกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ 

ไทโรซิเนสในสมุนไพรไทย พบว่าบางรายงานมีค่าร้อยละของการกระตุ้นมากกว่าค่าท่ีได้จากผลการทดลองในงานวิจัยใน

คร้ังนี้  โดย Somvong & Prasitpuriprecha (2012) ได้ศึกษาฤทธ์ิกระตุ้ นการทำงานของเอนไซม์ ไทโรซิ เนส พบว่า  

สารสกัดด้วยเอธิลอะซิเตทของย่านาง (50 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) ซึ่งใช้ความเข้มข้นของสารสกัดมากกว่างานวิจัยถึง  

25 เท่า (ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) มีฤทธ์ิกระตุ้นเอนไซม์ไทโรซิเนสดีท่ีสุด โดยมีค่าร้อยละของการกระตุ้น  

(% stimulation) เท่ากับ 94.34 และสมุนไพรอื่น ๆ ท่ีสกัดด้วยน้ำ ได้แก่ อัญชัญ บัวบก หม่อน และกวาวเครือ มีค่าร้อยละ

ของการกระตุ้นอยู่ในช่วง 78-92 แต่ทว่ารายงานของ Teansuwan et al. (2016) พบว่าสารสกัดกะเม็ง และสารสกัดขิงท่ี

ความเข้มข้น 150 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรสามารถเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนส ได้ดี (129.21 ± 5.36% และ 

144.65 ± 2.68% ตามลำดับ) ซึ่งได้ผลดีมากกว่าตัวอย่างในคร้ังนี้ท่ีพบในความเข้มข้นท่ีน้อยกว่า  

นอกจากนี้  Liu & Ma (2015) ได้รายงานว่าสารสกัดสมุนไพรพืชโชวู (Fallopia multiflora) ในประเทศจีนมี

สารสำคัญทางชีวภาพท่ีอาจมีผลกระทบต่อการป้องกันผมหงอก ได้แก่  2, 3, 5, 4'-tetrahydroxystilbene-2-O-beta-D-

glucoside, gallic acid, physcion และ emodin ซึ่งมีฤทธ์ิเหนี่ยวนำการสร้างเม็ดสีในหนูทดลอง และพบว่า gallic acid 

physcion มีผลกระตุ้นการทำงานของ mushroom tyrosinase โดยพบว่าสารสกัดสมุนไพรพืชโชวู (50 มิลลิกรัมต่อ
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มลิลิลิตร) สามารถกระตุน้การทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนสจากเห็ด ได้ถึง 8.1-34.7% เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมท่ี

ไม่ใส่สารสกัด ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับสารสกัดสมุนไพรในงานวิจัยนี้ ถือว่าสารสกัดในครั้งนี้กระตุ้นการทำงานของ

เอนไซม์ไทโรซิเนสได้ดีกว่า ถึงแมว้่าใชค้วามเข้มข้นท่ีน้อยกว่า 

เมื่อเปรียบเทียบกับสมุนไพรไทยอื่น ๆ พบว่าสมุนไพรหนามแท่งมีปริมาณสารฟีนอลลิกท้ังหมดใกล้เคียงกับ 

ใบรามใหญ่  (Ardisia elliptica) ท่ี 16 มิลลิกรัม GAE ต่อกรัมตัวอย่างแห้ง (Premkaisorn & Wasupongpun, 2015) และ

ใกล้เคียงกับใบของราชาวดี (Buddleja asiatica Lour) ท่ี 15.81±0.71 มิลลิกรัม GAE ต่อกรัมตัวอย่างแห้ง ส่วนสารสกัด

ส้มป่อยจะมีปริมาณ สารฟีนอลลิกท้ังหมดใกล้เคียงกับใบของหูปลาช่อน (Emilia sonchifolia) ท่ีมี TPC เท่ากับ 7.02±0.56 

มลิลิกรัม GAE ต่อกรัมตัวอย่างแห้ง (Areekul & Phomkaivon, 2015)  

สรุปผล 

สารสกัดจากสมุนไพรท้องถิ่นในการศึกษานี้มีค่ากิจกรรมต้านอนุมูลอิสระสูง ซึ่งช่วยป้องกันผมร่วง จาก

ความเครียดและอนุมูลอิสระท่ีเราได้รับจากสิ่งแวดล้อมในแต่ละวันและท้ัง ท่ีเกิดขึ้นเองในเซลล์ร่างกายระหว่าง

กระบวนการสันดาป อีกท้ังมีปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมด สารฟลาโวนอยด์ในปริมาณสูง และมีกิจกรรมกระตุ้นเอนไซม์ 

ไทโรซิเนสสูง ซึ่งช่วยการสร้างเม็ดสีในผม และอาจช่วยป้องกันผมหงอกได้ ดังนั้น การใช้ส้มป่อย หนามแท่ง และ

บอระเพ็ดจึงมศีักยภาพในการนำไปเป็นส่วนผสมของเคร่ืองสำอางประเภทบำรุงเส้นผม 
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ผลของชนิดออกซินและระดับความเข้มข้นของ NAA ต่อการเจริญและพัฒนาของชิ้นส่วน

ปลายยอดต้นทองกวาวสเีหลอืงในลูกบอลปักชำ 

Effects of auxins types and Naphthalene acetic acid (NAA) concentrations Level on  growth 

and development of Butea monosperma (Lam.) Taub. Shoot Tip in Cutting Balls 
 

ภัคควดี พวงเงินมาก1*, เพียงพิมพ์ ชิดบุรี1 และ อภิชาติ ชิดบุรี2 

Pakkawadee Phuangngoenmak1* PIengpim Chidburee1and Aphichat Chidburee2 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของชนิดออกซินและระดับความเข้มข้นของ NAA ต่อการเจริญและ

พัฒนาของชิ้นส่วนปลายยอดต้นทองกวาวสีเหลืองในลูกบอลปักชำ โดยมีสองการทดลองที่วางแผนการทดลองแบบสุ่ม

สมบูรณ์ (Completely Randomized Design: CRD) การทดลองที่ 1 ศึกษาผลของชนิดออกซินที่แตกต่างกัน  [ไม่เติม  

(ชุดควบคุม; control), NAA, IBA และIAA)] ท่ีใชค้วามเข้มข้น 1 มลิลกิรัมต่อลิตร ผลการศกึษาพบว่า ร้อยละการรอดชีวิต

ของชิ้นส่วนที่ไม่แตกต่างกันในแต่ละสัปดาห์ และทุกกรรมวิธีมีร้อยละการรอดชีวิตของชิ้นส่วนที่ลดลงตามระยะเวลาที่

เพาะเลี ้ยงเพ ิ ่มข ึ ้น  เช ่นเดียวกับน ้ำหนักสดของชิ ้นส่วนไม ่ม ีความแตกต่างกัน อยู ่ในช่วง 0.0567±0.0088-

0.0925±0.0361 กรัม แต่นำ้หนักแห้งของชิน้ส่วนในแต่ละกรรมวธีิมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิโดยช้ินส่วน

ท่ีปักชำในลูกบอลปักชำท่ีไม่เตมิ [ชุดควบคุม) และท่ีเตมิ IBA กับ IAA ความเข้มข้น 1 มลิลกิรัมต่อลิตร มนีำ้หนักแห้งมาก

ที ่ส ุด คือ 0.0083±0.0029, 0.0046±0.0013 และ 0.0074±0.0010 ตามลำดับ และการทดลองที ่ 2 ศึกษาระดับ 

ความเข้มข้นของ NAA ที่แตกต่างกัน [ไม่เติม (ชุดควบคุม), 0.5, 1 และ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร] พบว่า ที่เติม NAA ระดับ

ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร มีร้อยละการรอดชีวิตเฉลี่ยสูงที่สุดร้อยละ 86.67 แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

สำหรับนำ้หนักสดและนำ้หนักแห้ง ปริมาณคลอโรฟลิล์ เอ บ ีและรวมในทุกกรรมวธีิไม่มีความแตกต่างกัน    
 

คำสำคัญ: ทองกวาวสเีหลอืง, ชนิดของออกซิน, ลูกบอลปักชำ  
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Abstract 
 This research aimed at auxin type and the different concentrations of NAA on the growth and development 

of the Butea monosperma (Lam.) Taub shoots tips in the cutting balls. Two experiments used a completely 

randomized Design (CRD). Experiment 1 studied different types of auxins [no addition (control), NAA, IBA and IAA)] 

at a concentration of 1 mg./L. The percentage survival of the explants did not differ from 1 week to 4 weeks. And 

for all treatments, the percentage survival of the fragments decreased with increasing cultivation time. As with the 

fresh weight of the explants, there was no difference in the range of 0.0567±0.0088-0.0925±0.0361 g. The dry 

weight of the explants in each treatment was statistically different. The highest dry weights in explants in cutting 

balls [no addition (control), and IBA and IAA concentrations of 1 mg/l] were 0.0083±0.0029, 0.0046±0.0013 and 

0.0074±0.0010, respectively. And the second experiment studied different concentrations of NAA (no addition 

(control), 0.5, 1 and 2 mg/l. The result has shown that NAA at the concentration of 1 mg/L had the highest average 

survival rate of 86.67%, a statistically significant difference. The fresh and dry weight, chlorophyll A B and total in 

all treatments were not different. 
 

Keywords:  Butea monosperma (Lam.) Taub, Types of auxins, Cutting ball 
 

บทนำ 
 ทองกวาว เป็นไม้ยืนตน้ขนาดกลาง นยิมปลูกเป็นไม้ประดับให้ร่มเงา พันธ์ุท่ัวไปจะมีดอกสีแดงส้ม ส่วนชนิดท่ีมี

ดอกสีเหลือง เป็นพันธุ์ที ่หายาก ราคาค่อนข้างสูง และเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ทองกวาวเหลือง Butea monosperma 

(Lam.) Taub. จัดอยู่ในวงศ์ถั่ว FABACEAE มีลำต้นสูง 6-15 เมตร ผลเป็นฝักแบนสีเขียวมีเมล็ด 1 เมล็ด ดอกมีสีเหลือง

ออกเป็นช่อ แต่อ่อนแอต่อสภาพแวดล้อม โรค และแมลง (Kaewsri, 2014) ส่วนต่าง ๆ ของทองกวาวเหลืองมีสรรพคุณ

ทางยา และใชป้ระโยชน์ในการย้อมสี (Yarra, Bulle, Mushke, & Murthy, 2016) โดยท่ัวไปขยายพันธ์ุ โดยการเพาะเมล็ด 

แต่มีอัตราการงอกและรอดชีวติต่ำ จึงพบได้น้อยในธรรมชาต ิ(Mahender, Mahesh, & Murthy, 2014) อกีทั้งมีโอกาสได้

ทั้งต้นที่มีดอกสีแดงและสีเหลืองปะปนกัน (Kaewsri, 2014) หากจะขยายพันธุ์ต้องใช้การขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ  

จึงจะได้ดอกสเีหลอืงเหมือนตน้แม่ เช่น การเสียบยอด (ธงชัย เปาอินทร์, 2558) การเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อเป็นวิธีการรักษา

พันธ์ุพชืหายากที่มีประสิทธิภาพ และเป็นเทคโนโลยกีารขยายพันธ์ุพืชเพื่อให้ได้จำนวนมากในระยะเวลาอันสั้น ท่ีผ่านมา

มรีายงานการศึกษา เร่ืองการเพาะเลีย้งชิ้นส่วนของใบเลี้ยงและเมล็ดทองกวาวเหลืองบนอาหารกึ่งแข็งสูตร MS ร่วมกับ 

6-benzylaminopurine (BAP) หรือ kinetin (Kn) พบว่า ชิ้นส่วนสามารถสร้างยอดได้มากถึง 7 ยอด ภายใน 21 วัน (Yarra 

et al., 2016) 8.35 ยอด ภายใน 21-30 วัน (Rathnaprabha, Muralikrishna, Raghu, & Sadanandam, 2017) ซึ่งการปลูก

พืชยืนต้น เกษตรกรจะให้ความสำคัญกับการเตรียมระบบราก รากต้องแข็งแรง เติบโตดีเพื่อค้ำยันต้นได้ ต้นที่มีจำนวน

รากมากและมีการแตกแขนงได้ดี จะช่วยทำให้มีการดูดธาตุอาหารได้มากขึ้น ทำให้พืชมีรากฐานที่มั่นคง แข็งแรง ต้าน

แรงลม แรงฝนได้ดี (นพสรณ์, 2565) จากวิธีการปักชำโดยได้ประยุกต์ใช้ลูกบอลปักชำ(Cutting ball) (อภิชาติ, 2561)  

ที่ทำมาจากอาหารสูตร Murashige and Skoog (1962) ลักษณะคล้ายกับการผลิตเมล็ดเทียม ที่มีองค์ประกอบเลียน 

แบบเมล็ดพืชจากธรรมชาติ สามารถย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ ต้นพืชที่ได้จะมีลักษณะตรงตามต้นแม่ ปลอดโรค และ 

มคีวามสม่ำเสมอทางคุณภาพตรงตามต้องการ (สุนทรี แสงจันทร์ และปิยะมาศ ศรีรัตน์, 2565) นอกจากนี้ยังมีการเติม

สารที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ในกลุ่มออกซิน ซึ่งมีหน้าที่กระตุ้นเซลล์ของเนื้อเยื่อให้เกิดการแบ่งตัว ยืดตัว

ของเซลล์ และกระตุ้นการเกิดและการเจริญของราก ชนิดของออกซินที่ใช้มากในอาหารสำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
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ไ ด ้ แ ก ่  IAA (3 - indoleacetic acid), IBA (3 - indolebutyric acid), NAA (naphthalene acetic acid) และ  2 ,4-D (2 ,4-

dichlorophenoxy acetic acid) (ทวีศักดิ์ แสงอุดม, 2559) ลงในลูกบอลและนำไปขึ้นรูปทรงตามต้องการ หลังจากนั้นนำ

ชิ้นส่วนพืชที่เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เช่น ปลายยอด ตาข้าง ก้านช่อดอก ใบ เป็นต้น (เพชรรัตน์ , 2556) ปักชำในลูกบอล  

ซึ่งวิธีการนีท้ำให้ลดระยะเวลาในขัน้ตอนของการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ และลดปริมาณการเตรียมอาหาร ลดพื้นท่ีในการจัด

วาง และประหยัดค่าใชจ้่ายค่อยขา้งสูง(พงศ์ยุทธ นวลบุญเรือง และคณะ, 2562) มรีายงานการศึกษา เร่ือง ผลของชนิด

และความเข้มข้นของออกซินต่อการเพิ่มจำนวนยอดและการชักนำให้เกิดรากของหัวข้าวเย็นในสภาพปลอดเชื้อโดย

เพาะเลีย้งขอ้ของหัวขา้วเย็น (D. birmanica) พบว่า อาหารสูตร ½MS ท่ีเตมิผงถ่าน ความเข้มข้น 0.01% BA ความเข้มข้น 

2 mg/l ร่วมกับ NAA ความเข้มข้น 2 mg/l หรือ IBA ความเข้มข้น 1 mg/l มีอัตราการเกิดรากสูง มีจำนวนรากมาก และ 

มีรากยาว (อรอุมา สองศร และคณะ, 2556) และการศึกษาของยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ และอัญชลี จาละ , 2557 เรื่อง

อิทธิพลของ BA และ NAA ที่มีต่อการเพิ่มจำนวนยอดต้นพรมมิ โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พบว่าอาหารสังเคราะหส์ตูร 

MS ท่ีเตมิ NAA 0.1 มลิลกิรัมต่อลิตร สามารถชักนำให้เกิด รากสูงสุด จากประเด็นดังกล่าว งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาผลของออกซินและระดับความเข้มข้นของ NAA ต่อการเจรญิและพัฒนาของชิ้นส่วนปลายยอดต้นทองกวาวสี

เหลอืงในลูกบอลปักชำ 
 

วิธีการศึกษา 

การเตรยีมลูกบอลปักชำ (Cutting ball) 

ใช้ผงวุ้น 2.5% ที่เติมน้ำหมักชีวภาพ (ชื่อทางการค้าพญานาคพ่นน้ำ) ปริมาตร 0.15 มิลลิลิตร, สารฮิวมิกสูตร 

HBC (ชื่อทางการค้า H-micpro) ปริมาตร 0.3 มิลลิลิตร, คาร์เบนดาซิม(สารป้องกันเชื้อรา) (ชื่อทางการค้าลิบดาซิม) 

ปริมาตร 0.45 มิลลิลิตร ผสมเข้ากันแล้วปรับความเป็นกรดเป็นด่างให้ได้ 5.7 หลังจากที่หลอมวุ้นให้ละลายจนใสเทใส่

แม่พิมพ์เพื่อทำลูกบอลปักชำ ทิ้งไว้ให้แข็งตัวแล้วแกะออก เก็บไว้ในภาชนะทึบแสง นำไปเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องเฉลี่ย  

25 องศาเซลเซียส  
 

การเตรยีมชิ้นส่วนปลายยอดต้นทองกวาวสีเหลือง 

 ใช้ชิ้นส่วนปลายยอดของต้นทองกวาวสีเหลืองที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบนอาหารสูตร MS(1962) เป็น

เวลา 4 สัปดาห์ ทำการคัดเลอืกและตัดแต่งชิน้ส่วนปลายยอดให้มีจำนวน 3 คู่ใบ ความยาว 2-3 เซนติเมตร  
 

การศึกษาทดลอง 

การทดลองท่ี 1  ศกึษาผลของชนิดออกซินต่อการเจริญและพัฒนาของช้ินส่วนปลายยอดตน้ทองกวาวสีเหลือง

ในลูกบอลปักชำ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design: CRD) จำนวน 4 กรรมวธีิ ๆ 

ละ 15 ซ้ำ (ซ้ำ ๆ 1 ชิ้นส่วน)  กรรมวิธีที่ 1 ไม่เติม(Control) กรรมวิธีที่ 2 NAA(Naphthyl acetic Acid) 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 

กรรมวธีิท่ี 3 IBA(Indole-3 butyric Acid) 1 มลิลกิรัมต่อลิตร และ IAA(Indole-3 acetic Acid) 1 มลิลกิรัมต่อลิตร ท่ีเตมิใน

การเตรียมลูกบอลปักชำ 

การทดลองท่ี 2 ศกึษาระดับความเข้มข้นของ NAA ท่ีแตกต่างกันต่อการเจรญิและพัฒนาของช้ินส่วนปลายยอด

ต้นทองกวาวสีเหลืองในลูกบอลปักชำ โดยวางแผนการทดลองแบบเช่นเดียวกับการทดลองที่ 1 มีจำนวน 4 กรรมวิธี ๆ 

ละ 15 ซ้ำ (ซ้ำ ๆ 1 ชิ้นส่วน)  ระดับความเข้มข้นของ NAA(Naphthyl acetic Acid) ที่แตกต่างกัน คือ ไม่เติม(ชุดควบคุม), 

0.5, 1 และ 2 มลิลกิรัมต่อลิตร ท่ีเตมิในการเตรียมลูกบอลปักชำ 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (ด้านวทิยาศาสตร์ สาขาชีววทิยา)- 

ทั้งสองการทดลองใช้ชิ้นส่วนปลายยอดต้นทองกวาวสีเหลืองที่เตรียมไว้ ปักลงในลูกบอลปักชำแล้วนำไปใส่

ฟองน้ำสำหรับเพาะกล้า ทำการเลี้ยงในกล่องปิดที่มีสภาพควบแน่น หลังจากนั้นเพาะเลี้ยงในห้องสภาพอุณหภูมิ 25±2 

องศาเซลเซียส แสงความเข้ม 50 µmol m-2 s-1 นาน 16 ชั่วโมงต่อวัน ความชื้นสัมพัทธ์ 60-80% เป็นเวลา 4 สัปดาห์ 

บันทึกข้อมูล ได้แก่ ร้อยละการรอดชีวิต, ร้อยละการเกิดราก , จำนวนรากต่อชิ้นส่วน(รากต่อชิ้นส่วน), ความยาวราก

(ซม.)โดยวัดจากโคนต้นถึงปลายราก, น้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งของชิ้นส่วน(กรัม) และปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ บี และ 

รวม(มลิลกิรัมต่อลิตร) ตามวธีิการท่ีดัดแปลงจาก Moran (1982) ทำการวเิคราะห์ข้อมูลดว้ยโปรแกรมสำเร็จรูป MiniTab 

22 หาค่าความแปรปรวนทางสถิติ (ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วย LSD (Least Significant Difference)  ที่ระดับ

นัยสำคัญ 0.05 
 

ผลการศึกษา 
พบว่า ชนิดของออกซินที่แตกต่างกัน (NAA, IBA และ IAA) เปรียบเทียบกับการไม่เติม (ชุดควบคุม) ที่ทำการ

เพาะเลี้ยงในสัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 4 มีร้อยละการรอดชีวิตของชิ ้นส่วนที่ไม่แตกต่างกันในแต่ละสัปดาห์ และ 

ทุกกรรมวิธีมีร้อยละการรอดชีวิตของชิ้นส่วนมีลดลงตามระยะเวลาที่เพาะเลี้ยงเพิ่มขึ้น (ตารางที่ 1) เช่นเดียวกับ 

น้ำหนักสดของชิ้นส่วนไม่มีความแตกต่างกัน อยู่ในช่วง 0.0567±0.0088-0.0925±0.0361 กรัม แต่น้ำหนักแห้งของ

ชิ้นส่วนในแต่ละกรรมวิธีมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยชิ้นส่วนที่ปักชำในลูกบอลปักชำที่ไม่เติม  

(ชุดควบคุม) และที่เติม IBA กับ IAA ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร มีน้ำหนักแห้งมากที่สุด คือ 0.0083±0.0029, 

0.0046±0.0013 และ 0.0074±0.0010 ตามลำดับ (ตารางที่ 2) นอกจากนี้ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ บี และรวมของ

ชิ้นส่วนในทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกัน (ตารางที่ 3) ส่วนลักษณะการเจริญและพัฒนาของชิ้นส่วนมีการแตกยอด

และยดืยาวของใบท่ีมีขนาดเล็ก ดังภาพท่ี 1 

สำหรับผลระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกันของ NAA (ไม่เติม (ชุดควบคุม), 0.5, 1 และ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร)  

มร้ีอยละการรอดชีวิตของชิ้นส่วนท่ีแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตใินแต่ละสัปดาห์ (ภาพท่ี 2) ส่วนน้ำหนักสดและ

แห้งของช้ินส่วนของทุกกรรมวธีิไม่มีความแตกต่างกัน (ตารางที่ 4) ให้ผลเช่นเดียวกับปริมาณคอลโรฟลิล์ เอ บี และรวม 

(ตารางที่ 5) สำหรับลักษณะการเจริญและพัฒนาของชิ้นส่วนในแต่ละกรรมวิธีมีการยืดของปล้อง และมีใบขนาดเล็ก 

(ภาพท่ี 3) 
 

ตารางที่ 1 ร้อยละการรอดชีวิตของชิ้นส่วนปลายยอดต้นทองกวาวสีเหลืองในลูกบอลปักชำที่เติมออกซินชนิดต่าง ๆ 

หลังจากเพาะเลีย้งได้ 4 สัปดาห์ 

ชนิดของออกซิน 

 (1 มลิลกิรัมต่อลิตร) 

ร้อยละการรอดชีวิตของช้ินส่วน  

7 วัน 14 วัน 21 วัน 30 วัน 

ไม่เตมิ (ชุดควบคุม) 73.33±11.82ns 46.67±13.33ns 40.00±13.09ns 40.00±13.09ns 

NAA  93.33±6.67 73.33±11.82 60.00±13.09 53.33±13.33 

IBA 86.67±9.09 73.33±11.82 66.67±12.60 66.67±12.60 

IAA  93.33±6.67 80.00±10.69 73.33±11.82 73.33±11.82 

 หมายเหตุ    ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (not significant), ค่าเฉลี่ย±ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย (Mean±SE, n=15) 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (ด้านวทิยาศาสตร์ สาขาชีววทิยา)- 

 

ตารางที่ 2 นำ้หนักสดและนำ้หนักแหง้ (กรัม) ของชิ้นส่วนปลายยอดต้นทองกวาวสเีหลอืงในลูกบอลปักชำท่ีเตมิออกซิน

ชนิดต่าง ๆ หลังจากเพาะเลี้ยงได้  4 สัปดาห์  
 

                ชนิดของออกซิน 

               (1 มลิลกิรัมต่อลิตร) 

นำ้หนักสด นำ้หนักแห้ง 

        (กรัม)           (กรัม) 

ไม่เตมิ (ชุดควบคุม) 0.0925±0.0361ns 0.0083±0.0029a1/ 

NAA  0.0644±0.0104 0.0029±0.0009b 

IBA 0.0567±0.0088 0.0046±0.0013ab 

IAA  0.0662±0.0084 0.0074±0.0010ab 

หมายเหตุ   ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (not significant), 1/ = ตัวอักษรที่ไม่เหมือนกันที่อยู่ในคอลัมน์เดียวกันมี

ความแตกต่างกันทางสถิต ิ(P<0.05), ค่าเฉลี่ย±ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย (n=15) 

ตารางที่ 3 ปริมาณคลอโรฟลิล์ เอ บี และ รวม (มก.ต่อก.) ของช้ินส่วนปลายยอดต้นทองกวาวสีเหลอืงในลูกบอลปักชำ

ท่ีเตมิออกซินชนดิต่าง ๆ หลังจากเพาะเลีย้งได้ 4 สัปดาห์ 

ชนิดของออกซิน 

(1 มลิลกิรัมต่อลิตร) 

ปริมาณคลอโรฟลิล์ของชิน้ส่วน (มก.ต่อก.) 

เอ            บี  รวม  

ไม่เตมิ       0.08±0.07ns    0.26± 0.07ns     0.34±0.11ns   

NAA       0.12±0.07    0.24±0.04      0.35±0.10  

IBA      0.06±0.11    0.28±0.15      0.34±0.47  

IAA       0.09±0.04    0.24±0.11      0.33±0.15  

หมายเหตุ    ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (not significant), ค่าเฉลี่ย±ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย (Mean±SE, n=15) 

 

 
 

ภาพที ่1 ลักษณะการเจรญิและพัฒนา ชิ้นส่วนปลายยอดต้นทองกวาวสเีหลอืงในลูกบอลปักชำท่ีเตมิออกซินชนดิ 

ต่าง ๆ ท่ีความเข้มข้น 1 มลิลกิรัมต่อลิตร;  ไม่เตมิ(ชุดควบคุม) (ก) , NAA (ข) , IBA (ค)  และ IAA (ง) เมื่อทำการ

เพาะเลีย้งเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ 
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ภาพที่ 2 ร้อยละการรอดชีวิตของชิ้นส่วนปลายยอดต้นทองกวาวสีเหลืองในลูกบอลปักชำ ที่เติม NAA ความเข้มข้น

ต่าง ๆ หลังจากเพาะเลีย้งได้ 4 สัปดาห์ 
 

ตารางที่ 4 นำ้หนักสดและน้ำหนักแหง้ ของชิ้นส่วนปลายยอดของต้นทองกวาวสเีหลอืงในลูกบอลปักชำ ท่ีเตมิ NAA 

ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ หลังจากเพาะเลีย้งได้  4 สัปดาห ์

ระยะความเข้มข้นของ NAA 

(มลิลกิรัมต่อลิตร) 

นำ้หนักของช้ินส่วน (กรัม) 

นำ้หนักสด นำ้หนักแห้ง 

0  (ชุดควบคุม) 0.0588±0.0093ns 0.0112±0.0056ns 

0.5  0.0711±0.0086 0.0087±0.0009 

1 0.0660±0.0076 0.0061±0.0010 

2  0.0625±0.0085 0.0048±0.0017 

หมายเหตุ    ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (not significant), ค่าเฉลี่ย±ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย (Mean±SE, n=15) 
 

ตารางที่ 5 ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ บี และ รวม (มก. ต่อ ก.) ของช้ินส่วนปลายยอดต้นทองกวาวสีเหลอืงในลูกบอลปัก

ชำท่ีเตมิ NAA ระดับความเข้มขน้ต่าง ๆ หลังจากเพาะเลีย้งได ้4 สัปดาห ์

ระยะความเข้มข้น NAA 

(มลิลกิรัมต่อลิตร) 

ปริมาณคลอโรฟลิล์ของชิน้ส่วน (มก. ต่อ ก.) 

เอ            บี  รวม  

0  (ชุดควบคุม) 0.0597±0.0859ns 0.1763± 0.1286ns 0.2360±0.0448ns 

0.5  0.0082±0.0194 0.1607±0.1527 0.1525±0.1332 

1 0.3853±0.0509 0.1514±0.1659 0.1899±0.1294 

2  0.0853±0.0772 0.1485±0.1378 0.2337±0.2150 

หมายเหตุ    ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (not significant), ค่าเฉลี่ย±ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย (Mean±SE, n=15) 
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ภาพที่ 3 ลักษณะการเจริญและพัฒนาของชิ้นส่วนปลายยอดต้นทองกวาวสีเหลืองที่เลี ้ยงบนอาหารที่เติม NAA  

ความเข้มข้น  0 (ชุดควบคุม) (ก) , 0.5 (ข) ,1 (ค) และ  2  มิลลิกรัมต่อลิตร (ง) เมื่อทำการเพาะเลี้ยงเป็นระยะเวลา  

4 สัปดาห ์
 

อธิปรายและสรุปผล 
การศึกษาผลของชนิดออกซินต่อการเจริญและพัฒนาของชิ้นส่วนปลายยอดต้นทองกวาวสีเหลืองในลูกบอล

ปักชำ ที่เติม IAA ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร มีร้อยละการรอดชีวิตเฉลี่ยสูงที่สุดร้อยละ 73.33 และระดับความ

เข้มข้นของ NAA ต่อการเจริญของชิ้นส่วนปลายยอดของต้นทองกวาวสีเหลืองในลูกบอลปักชำ ในระดับความเข้มข้น  

1 มลิลกิรัมต่อลิตร มีร้อยละการรอดชีวิตเฉลี่ยสูงท่ีสุดร้อยละ 86.67 แต่ไม่พบการเกิดรากของชิ้นส่วนปลายยอดของพืช

ทั้งสองการทดลอง ที่ระยะเวลา 4 สัปดาห์ เนื่องจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชประเภทพันธุ์ไม้ป่า หรือกลุ่มไม้ยืนต้น 

จะตอ้งใชร้ะยะเวลานานกว่าพชืท่ัวไป เพราะมรีะยะการเจรญิเตบิโตท่ีช้า การเก็บขอ้มูลท่ีระยะเวลา 4 สัปดาห์อาจจะสั้น

ไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุพันธ์ กงบงัเกิด และพนัธิตรา กมล (2549) ได้ทำการศกึษา ผลของไซโตไคนินและออก

ซินต่อการพัฒนาของเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงกระเจียวขาว พบว่า ชิ้นส่วนที่เลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม NAA ความเข้มข้น 

2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนำให้เกิดรากได้สูงสุด ในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ซึ่งส่งผลให้ผู้ศึกษาควรจะต้องเพิ่ม

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลให้มากขึ้น เพื่อสังเกตการพัฒนาของชิ้นส่วนปลายยอดต้นทองกวาวสีเหลืองให้พัฒนาการ

เกิดรากต่อไป  หรือมีการใช้สูตรอาหาร MS เติมลงในลูกบอลปักชำ เพื่อเพิ่มธาตุอาหารต่างๆ วิตามิน น้ำตาล ร่วมกับ

การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช เพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตในการชักนำให้เกิดยอด ราก ได้ดีกว่าการใช้สาร

ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชเพียงอย่างเดียว (พงศ์ยุทธ นวลบุญเรือง เละคณะ, 2562) สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

อรอุมา สองศร และคณะ (2556) ทำการศึกษา ผลของชนิดและความเข้มข้นของออกซินต่อการเพิ่มจำนวนยอดและ

การชักนำให้เกิดรากของหัวข้าวเย็นในสภาพปลอดเชื้อโดยเพาะเลี้ยงข้อของหัวข้าวเย็น (D. birmanica) พบว่า อาหาร

สูตร ½MS ที่เติมผงถ่าน ความเข้มข้น 0.01% BA ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA ความเข้มข้น  

2 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือ IBA ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร มีอัตราการเกิดรากสูง มีจำนวนรากมาก และมีรากยาว 

ซึ่งมีความสอดคล้องกับรายงานการศึกษาของยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ และอัญชลี จาละ, 2557 เร่ืองอทิธิพลของ BA และ 

NAA ที่มีต่อการเพิ่มจำนวนยอดต้นพรมมิ โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พบว่าอาหารสังเคราะห์สูตร MS ที่เติม NAA 0.1 

มลิลกิรัมต่อลิตร สามารถชักนำให้เกิด รากสูงสุด และเพิ่มเตมิการเก็บข้อมูล เร่ืองพัฒนาการของยอด เช่นการชักนำให้

เกิดยอด จำนวนยอดใหม่ เป็นต้น ในส่วนของปัจจัยที่ส่งผลในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่ทำให้ไม่ประสบผลสำเร็จใน 

การชักนำให้เกิดรากของชิ้นส่วนปลายยอดต้นทองกวาวสีเหลือง อาจมาจากบางปัจจัย เช่น ชนิดพืชกลุ่มไม้เนื้อแข็งทำ

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้ยากกว่าพืชไม้เนื้ออ่อน เนื่องจากมีความสามารถในการสร้างเซลล์ใหม่ต่ ำ ความผันแปรทาง
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พันธุกรรมมมีาก การเพิ่มจำนวนค่อนขา้งต่ำเมื่อเทียบกับพืชไม้เนื้ออ่อน และมีการพักตัวมาเกี่ยวข้อง ขนาดของชิ้นส่วน

พชื หากชิ้นส่วนพชืย่ิงเล็กร้อยละการปนเปือ้นท่ีส่งผลต่อร้อยละการรอดชีวิตก็ยิ่งนอ้ย เมื่อเทียบกับช้ินส่วนพืชขนาดใหญ่  

(ธัญญา ทะพิงค์แก, 2554) 
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การสกัดและคัดเลือกคุณลักษณเด่นสำหรับการจำแนกโรคใบกุหลาบด้วยโครงข่าย

ประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน  

Multi-feature extraction and selection with convolutional neural networks for 

rose diseases classification in images  
 

นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ1* 

Nutchanun Chinpanthana1* 
 

บทคัดย่อ  
กุหลาบเป็นพืชเศรษฐกิจทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ กระบวนการสำคัญในการดูแลต้นกุหลาบจะถูก

จำกัดโดยตัวแปรต่าง ๆ เช่น แสง อุณหภูมิ ความชื้น และสารอาหารจากแร่ธาตุเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการปลูกดอก

กุหลาบ แต่อย่างไรก็ตามโรคพืชสามารถแพร่กระจายด้วยฝน ไม่ว่าจะ ลำตน้ ดอก หรือใบพชื ก็ยังสามารถได้รับเชื้อจากโรค

ได้เช่นเดียวกัน ดังนัน้จึงควรพัฒนากระบวนการดูแลพืชในระยะเร่ิมต้น การระบุการติดเชื้อของโรคพืชอย่างรวดเร็วสามารถ

ช่วยแก้ไขปัญหาได้ การตรวจหาโรคกุหลาบด้วยตนเองเป็นงานท่ีซับซ้อน น่าเบ่ือมากและใช้เวลานาน ดังนั้นในงานวิจัยนี้ได้

นำเสนอเทคนิคการประมวลผลภาพด้วย การเรียนรู ้เชิงลึกผ่าน AlexNet เพื ่อทำการจำแนกข้อมูลใบกุหลาบที ่ เป็น 

โรคออกเป็น 3 กลุ่ม โรคใบจุดสีดำ โรคราน้ำค้าง และใบกุหลาบปกติ ประกอบด้วยขั้นตอนการทำงานดังนี้ (1) ขั้นตอน 

การเตรียมข้อมูล (2) การสกัดคุณลักษณะข้อมูล (3) การเรียนรู้เชิงลึก โดยข้อมูลจะถูกแบ่งออกเป็น 5 ชุดข้อมูล ผลลัพธ์ 

ท่ีได้จากการทดลองด้วยคุณลักษณะข้อมูลผ่านกระบวนการเรียนรู้เชงิลึก AlexNet มปีระสิทธิภาพสูงสามารถจำแนกโรคได้

ด้วยค่าความเฉลี่ยความถูกตอ้งรวมถึง 91.76% ท่ี 60 รอบ  
 

คำสำคัญ:  การจำแนกข้อมูลภาพ, โรคใบกุหลาบ, การประมวลผลภาพ, โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน 
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Abstract  
Roses are important economic crop in domestic and international markets. In commercial production of roses, 

treatment process is restricted by an assortment of variables such as Light, temperature, humidity, and mineral nutrition 

are essential factors for rose production. However, plant diseases are spread by rain and other abiotic factors. Entire plant 

gets infected by the disease which include stem, roof, flower, and leaves. For developing an early treatment process,  

the identify infections of plant diseases in a rapid can help to reduce huge economical suffering. In agricultural practices  

is detect of disease manually on crops which is very complex, time-consuming and more tedious tasks. This paper discussing 

the technique base on digital image processing, which employs the AlexNet deep learning model to classify leaf diseases. 

The dataset is classified into 3 classes: black spot, downy mildew and fresh leaf. The approach is composed 2 of  

three main phases: (1) data preprocessing, (2) Multi-feature extraction, and (3) deep learning. The experimental results 

are conducted with 5-Fold cross-validation. The result indicated that the multi-features with deep learning technique has 

the highest effectiveness in recognizing leaf diseases with the total average accuracy at 91.76%, with AlexNet model  

at 60 epochs.  
 

Keywords:  Image classification, Rose diseases, Image processing, Convolutional neural networks 

  

บทนำ                                                          
กุหลาบเป็นพืชที ่ได้รับความนิยมในการปลูกมากที่สุดชนิดหนึ่งของโลก สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ท้ัง  

เพื่อประดับตกแต่งและนำไปสกัดเป็นนำ้หอม ทำให้กุหลาบเป็นพชืท่ีมีความสำคัญทางเศรษฐกิจระดับตน้ ๆ ของประเทศก็

ว่าได้ การปลูกกุหลาบในภาคเหนือจะมีสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมกว่าภูมิภาคอื่น ๆ แต่ในปัจจุบันการปลูกกุหลาบใน

ประเทศไทยยังไม่เพียงพอและยังคงขาดความต่อเนื่องของกำลังการผลิต การขยายพื้นที่ปลูกและกระจายอยู่ทั่วทุกภาค

ของประเทศ เพื่อจำหน่ายกุหลาบทั้งต้นพันธุ์ ตัดดอก และ ดอกร้อยมาลัย โดยทั่วไปแล้วราคากุหลาบจะขึ้นกับความ

สมบูรณ์ของดอก สีสด ดอกบาน ไม่บาน คอตก ก้านสวย ดอกโตสมบูรณ์ รวมทั ้งสายพันธุ ์ที ่ได้ร ับความนิยม  

การแปรเปลี่ยนของสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโลกโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทำให้ส่งผล

กระทบต่อเกษตร โดยเฉพาะทำให้เกิดโรคพืชที่แสดงอาการทางสรีระวิทยาและทางกายภาพ เช่น การสังเคราะห์แสง  

การแบ่งเซลล์ การลำเลียงน้ำ อาหาร  รวมไปถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นนี้อาจทำให้คุณภาพของผลผลิตลดลง พืชอ่อนแอ

ต่อการเกิดโรคด้วยเช่นกัน ดังนัน้จะเห็นว่าสภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสมจะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคได้ นอกจากปัญหาท่ี

เกิดขึ้นนี้แล้วยังมีปัญหาที่สำคัญของเกษตรกร คือปัญหาของโรคและแมลงศัตรูพืช ทำให้ราคากุหลาบในประเทศไทย

ตกต่ำ  พื้นท่ีปลูกกุหลาบมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากต้นกุหลาบได้รับความเสียหายจากโรคต่าง ๆ เช่น โรครานำ้ค้าง โรคใบ

จุดดำ (Black spot disease หรือ Diplocarpon rosae Wolf) [1][2]  โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคราแป้ง โรคราสนมิ โรคดอกจุดสนิม  

โรคใบจุดดำของกุหลาบเป็นเชื้อรา Trichoderma sp. ที่สามารถเข้าทำลายโรคพืชอื่น ๆ อีก เช่น แอนแทรคโนสของถั่ว

เหลอืงระยะต้นอ่อน โรคดอกจุดสนิมของกล้วยไมส้กุลหวาย โรคเหล่านี้เป็นโรคท่ีพบบ่อยในกุหลาบ โดยมากจะเกิดกับใบ

ท่ีเป็นจุดกลมสีดำขนาดเล็ก และขยายใหญ่ขึน้หากอากาศมีความชื้นสูง รวมท้ังถ้าตน้กุหลาบเป็นโรคติดต่อกันนาน จะทำ

ให้ใบร่วงก่อนกำหนด ต้นโทรม ใบและดอกมีขนาดเล็กลงไม่ได้คุณภาพการเกิดเพลี้ยไฟ (Thrips) เป็นแมลงศัตรูพืชที่

ทำลายพืชโดยการดูดน้ำเลี้ยงบริเวณยอดใบดอกและผลทำให้ส่วนที่ถูกทำลายผิดรูปไป หรือเกิดรอยไหม้ แห้ง กรอบ  

ทำให้ผลผลิตมีตำหนิและไม่เป็นที่ต้องการของตลาด และยังเป็นพาหนะนำพาเชื้อไวรัสมาสู่กุหลาบได้หลายชนิด [3][4]  

เมื่อเศรษฐกิจยังมีความต้องการกุหลาบยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง การป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่เกษตรกรนิยมกันคือ การใช้
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สารเคมีเป็นหลัก การฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา  เพลี้ยไฟ ศัตรูพืชอื่น  ๆ ในกุหลาบต้องใช้ความเข้มข้นสูง 

เนื่องจากเชื้อโรคมคีวามสามารถพัฒนาตัวเองให้ทนต่อสารเคม ีและในบางคร้ังก็ยากต่อการควบคุมโดยวธีิการอื่น  การใช้

สารเคมีให้ผลชัดเจน รวดเร็ว สะดวกต่อการจัดการ เช่น  คณะของอุราพร [5] ได้ทดสอบประสิทธิภาพของ สารฆ่าแมลง

ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยการฉีดพ่นสารสปินโนแซดและการใช้สารฟิโปรนิล ด้วยอัตราส่วน 12% 5% ปริมาณ  

20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตรได้ผลดีที ่สุด เมื ่อเปรียบเทียบกับ สารฆ่าแมลงชนิดอื ่น ๆ เช่นเดียวกับการทดสอบ

ประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลง 7 ชนิด เพื่อทดแทนสารฆ่าแมลง กลุ่มคณะของสุภราดา [6] ได้ทดสอบการใช้สารเคมีฆ่า

แมลง เพื่อหาความอ่อนแอของเพลี้ยไฟ ด้วยการใช้ความตา้นทานของสารฆ่าแมลงในเพลี้ยไฟฝ้าย จากการทดลองพบว่า

การใช้สารสปินโนแซด ทำให้เพลี้ยไฟฝ้ายมีความอ่อนแอมากที่สุด พบอัตราการตายถึง 90% ในขณะที่สารสไปโรมีซิเฟน

สารฟิโปรนิล สารโคลไทอะนิดิน และสารสารอิมิดา คลอพริด ทำให้เพลี้ยไฟมีความอ่อนแอน้อยและตายน้อยกว่า 50% 

ซึ่งจะเห็นว่า มีกลุ่มนักวิจัยพยายามศึกษาประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยการใช้สารต่าง ๆ  

ผลปรากฎว่ามี ประสิทธิภาพในการควบคุม 60% ถึง 80% ระยะเวลา 5-7 วัน อย่างไรก็ตามสารฆ่าแมลงเป็นสารพิษที่

ก่อให้เกิดอัตรายต่อมนุษย์และสารพิษที่ตกค้างในอาหาร รวมทั้งยังทำลายสภาพแวดล้อมแมลงศัตรูธรรมชาติและ  

แมลงอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ในระบบ ดังนั้นเพื่อเป็นแนวทางลดการใช้สารเคมีและความปลอดภัยของผู้บริโภคจึง

จำเป็นต้องมีการพัฒนาสิ่งทดแทนการใช้สารเคมี บางกลุ่มได้มีการนำเกษตรอินทรีย์เข้ามาใช้งาน  ได้มีการนำน้ำมัน

ปิโตรเลียมมาใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสาน การใช้สารสกัดจากพืช และ chitosan ในการควบคุม

ศัตรูพชืด้วยสารท่ีมาจากธรรมชาติเป็นหลัก เช่น สารสะเดา สารสกัดหาง ไหลแดง สารสกัดว่านหางจระเข้ น้ำส้มควันไม้ 

เป็นต้น พบว่า การฉีดพ่นแบบถูกตัวศัตรูพืช ทำให้ตายภายในเวลาที่ 48 ชั่วโมง และจะเห็นได้ว่า สารสกัดว่านหางจระเข้ 

สารสกัดหางไหลแดง และน้ำส้มควันไม้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้าที่สามารถยับยั้งและชะลอการระบาด

ของศัตรูพชืได้ไม่แตกต่างกับการใชส้ารเคม ี 

  

งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง  
  ปัจจุบันความก้าวหนา้ของเทคโนโลยไีด้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว อุปกรณ์อเิลคทรอนกิส์ถูกพัฒนาเพื่อตอบรับกับ

ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้มีงานวิจัยที่นำการประมวลผลภาพ (image processing) การรู้จำข้อมูลภาพ (image 

recognition) การจำแนกประเภทข้อมูลภาพ (image classification) เข้ามาใชใ้นการวิเคราะห์ ตรวจสอบความผิดปกติของใบ

กุหลาบ หรือดูการเกิดโรคจากคุณลักษณะพื้นฐานของภาพที่ถูกสกัดคุณลักษณะด้วยอัลกอริทึมต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น สี 

(color) พื้นผิว (texture) รูปทรง (shape) เป็นตน้ เป็นอกีทางเลอืกหนึ่งท่ีน่าสนใจ ดังนัน้การจัดเก็บข้อมูลภาพใบกุหลาบเพื่อ

ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจำแนกโรคต่างๆของดอกกุหลาบ เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคในกุหลาบ เป็นสิ่งที่

จำเป็น  มีนักวิจัยพยายามที่จะนำการวิเคราะห์โรคในกุหลาบด้วย  การนำวิธีการมาผสมผสานกันระหว่างคุณลักษณะ

เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ในรูปแบบที่ซับซ้อน เช่นการรวมเทคนิคด้วยคุณลักษณะสีและรูปทรงของภาพเพื่อทำการค้นคืน

ภาพจากการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาการวิเคราะห์ ด้วยวธีิการต่างๆ เข้ามาช่วยในการจำแนกลักษณะของใบกุหลาบท่ีเป็น

โรค เช่น กลุ่มวจิัยของ Gittaly et al.  [7] ได้มีการแบ่งส่วนภาพด้วย Fuzzy ร่วมกับวธีิ ROI และกลุ่มวจิัยของ V.Pooja et al. 

[8] ได้ใช้วิธีการ HSI ร่วมกับการแบ่งส่วนภาพเพื่อนำมาใช้ในการจำแนกข้อมูลภาพในการรู้จำภาพใบกุหลาบที่เป็นโรค 

กลุ่มนักวิจัย Nidhis et al. [9] ได้มีการออกแบบคุณลักษณะข้อมูลและทำการคัดเลือกคุณลักษณะข้อมูลที่เหมาะสม 

เพื่อนำมาใช้ในการจำแนกข้อมูลของใบที่เป็นโรคด้วยวิธีซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (Support Vector  Machine: SVM)   

เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการจำแนกรูปแบบของโรคในใบกุหลาบ รวมทั้งวิธีการอื่นที่ซับซ้อนเพื่อนำมาประยุกต์ใช้แต่ยัง 

ไม่สามารถได้ตามความต้องการ ดังนั้นการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ในการวิเคราะห์ตรวจสอบหรือจำแนก
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ข้อมูลภาพให้ตรงตามความหมายของภาพที่ต้องการของผู้ใช้มากที่สุด และได้มีการประยุกต์รูปแบบรวมทั้งวิธีการนำ 

การเรียนรู้เชงิลึก (Deep learning) เข้ามาใชง้านเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่ีดยีิ่งขึน้ 

 ปัจจุบันงานวิจัยในส่วนใหญ่พยายามนำเสนอวิธีการเรียนรู้เชิงลึกร่วมกับโครงข่ายประสาทเทียม (Neural 

Networks) ที่มีลักษณะการทำงาน วิธีโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (Convolutional Neural Network: CNN) เป็น

อีกเทคนิคหนึ่งที ่นิยมนำมาช่วย  LeCun et al. [10] ได้จำแนกประเภทดอกไม้ (Flower classification) ด้วยคอนโวลูชัน 

(Convolutional Layer) จำนวน 5 ชั้น และชั้นเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ (Fully-Connected Layer) จำนวน 3 ชั้น และใช้ฟังก์ชัน

ซอฟต์แมกซ์ (Softmax function) ในการคำนวณผลลัพธ์ของการจำแนกได้ความถูกต้อง 84.02%  กลุ่มนักวจิัย Pawara et 

al. [11] ได้ทำการรู้จำพรรณไม้ (Plant recognition)  ด้วยการเปรียบเทียบวิธีการหาคุณลักษณะพิเศษแบบเฉพาะพื้นที่ 

(Local descriptor) โดยใช้วิธีการเรียนรู้เชิงลึก CNN จากการทดลองพบว่า โครงสร้างแบบ AlexNet มีอัตราความถูกต้อง

สูงสุด 97.67%   ได้มีกลุ่มนักวิจัย Varsha J. Sawarkar [12] ใช้การสกัดคุณลักษณะภาพเพื่อทำการจำแนกใบกุหลาบที่

เป็นโรค ด้วยวิธีการแบ่งส่วนภาพ และ Gaussian Mixture Model เพื่อเรียนรู้ความสัมพันธ์ของพิกเซล  ได้มีกลุ่มนักวิจัย 

[13][14] ทำการพัฒนารูปแบบของจำแนกโรคในภาพใบไม้ด้วยการเรียนรู ้เชิงลึกร่วมกับเทคนิค CNN ผลที่ได้จาก 

การจำแนกมีค่าความถูกต้อง ถึง 86% จากฐานข้อมูลภาพใบไม้มาตรฐาน แต่อย่างไรก็ตามรูปแบบของการเรียนรู้แบบ 

อัติโนมัตยิังคงมคีวามจำเป็น เพื่อนำมาใชใ้นการจำแนกท่ีมีความสมบูรณ์มากขึน้ ซึ่งโรคท่ีแสดงออกทางใบในกุหลาบนั้นมี

หลายโรค [1]-[4]  เช่น 1) โรคใบจุดสีดำ (Black spot) เป็นโรคที่มีลักษณะจุดกลมขนาดเล็กแล้วลุกลามขึ้นไปส่วนยอด  

ถ้าอากาศมีความชื้นสูง และผิวใบเปียกชื้นในฤดูฝน จุดกลมจะขยายใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็ว ใบจะมีสีเหลืองและร่วงก่อน    

2) โรคราแป้ง (Powdery mildew) เป็นโรคท่ีมีลักษณะมเีส้นใยของเชื้อราสีขาวคล้ายแป้ง ปกคลุมมาท่ีหลังใบ แล้วใบจะเร่ิม

แห้งพบอาการได้ที่ใบด้านล่างก่อนแล้วจึงลามขึ้นสู่ใบด้านบน อาการใบแห้งจะเกิดขึ้นและใบแห้งตายในที่สุด มักพบใน

พื้นที่ปลูกที่มีอากาศหนาวเย็น เมื่อมีน้ำค้างลงจัด 3) โรคตากบ (Frog-eye leafspot) เป็นโรคที่มีลักษณะรอยจุดสีดำหรือ

นำ้ตาลท่ีขอบจุดไม่ชัดเจนรูปร่างคล้ายกับหยดหมกึตรงกลาง มลีักษณะเป็นจุดแห้งบางจุดคล้ายกับดวงตาของกบในกรณี

ท่ีรุนแรง แผลเป็นสีน้ำตาลเข้มมีขอบแผลเข้มกว่าจนถึงสีดำ  และ 4) โรครานำ้ค้าง (Downy mildew)  เป็นโรคท่ีมีลักษณะ

มีจุดช้ำสีเหลืองที่ผิวด้านบนของใบอ่อน ต่อมาแผลขยายขนาดเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล สีม่วงอ่อนจนถึงสีดำ ใต้ใบแห้งเป็นสี

ม่วงแดง ส่วนใบแก่ ก้านดอกและกลีบเลี้ยงจะเป็นแผลรูปริ้วสีน้ำตาลคล้าย จากที่กล่าวมาเป็นอาการของใบที่เกิดโรคใน

กุหลาบท่ีมีลักษณะแตกต่างกันไป โดยท่ัวไปแล้วโรคในกุหลาบสามารถสังเกตได้ท้ังท่ีลำต้น ดอก  ใบ และยังมหีลายปัจจัย

ที่ส่งผลต่อการเกิดโรคทั้งภูมิอากาศ  ดิน รวมทั้งแมลงที่เป็นศัตรูพืชทั้งหลาย ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้จำกัดเฉพาะส่วนที่เห็น

ชัดเจนคือใบกุหลาบ ดังนั้นในงานวิจัยนี้นำเสนอการจำแนกโรคที่พบบ่อยในใบกุหลาบ 3 ประเภทดังนี้ โรคใบจุดสีดำ  

(Black spot) โรครานำ้ค้าง (Downy mildew) และใบกุหลาบปกต ิ(Fresh leaf)  

  

ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย                                                
งานวจิัยได้ใชเ้ทคนคิการประมวลผลภาพ (Image processing) เพื่อสกัดขอ้มูลภาพ (Feature extraction) และ

คัดเลือกคุณลักษณะเด่น (Multi-feature selection) ที่สำคัญสำหรับการจำแนกข้อมูลภาพ (Image classification) โรค

ในใบกุหลาบด้วยการเรียนรู้เชิงลึกร่วมกับเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน  (Convolutional Neural 

Networks)   โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยดังนี้  การเตรียมข้อมูล (Data Preprocessing) การสกัดคุณลักษณะ

ข้อมูล (Multi-feature Extraction) การเรียนรู้เชงิลึก (Deep learning) ดังแสดงในภาพท่ี 1 มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
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ภาพที่ 1  ขั้นตอนการจำแนกโรคใบกุหลาบ 

 

การเตรยีมข้อมูล                                                  
ขั้นตอนแรกของการจำแนกใบกุหลาบที่เป็นโรคคือ การเตรียมข้อมูล (Data Preprocessing) เป็นการเตรียม

ข้อมูลภาพก่อนการประมวลผล โดยปกติแล้วการคัดเลอืกข้อมูลภาพท่ีเหมาะสมเพื่อเข้าสู่ระบบ  จะเลือกข้อมูลภาพท่ี

มีบริเวณใบกุหลาบเด่นชัด ทั้งสี ความสว่างของภาพ รวมทั้งขนาดภาพที่เหมาะสม เพื่อนำมาภาพเหล่านั้นเข้ามาสกัด

คุณลักษณะรวมที่ต้องการใช้ในการประมวลการเรียนรู้และทดสอบการทำงาน แต่อย่างไรก็ตามในงานวิจัยนี้ได้ใช้

ข้อมูลภาพใบกุหลาบที่เป็นโรคจากฐานข้อมูลมาตรฐาน FlowerNet  [15] จาก Village of Roses (Golap Gram) มีภาพ

ทั้งหมดรวม 917 ภาพที่จัดเก็บในส่วนของใบกุหลาบ ที่มีขนาด 512  x 512 พิกเซล ประกอบด้วย ภาพใบกุหลาบ  

3 กลุ่มดังนี้ ก.ภาพโรคใบจุดสีดำ  (Black spot) มีลักษณะบนใบเป็นจุดกลมสีดำขนาดเล็ก ๆ ข.ภาพโรคราน้ำค้าง 

(Downy mildew) เป็นโรคที่มีลักษณะมีจุดช้ำสีเหลืองที่ผิวด้านบนของใบ จนบางครั้งจะกลายเป็นสีน้ำตาล ค. ภาพใบ

กุหลาบปกติ (Fresh leaf) สีเขียวสดท้ังใบดังแสดงในภาพท่ี 2 



40 

 

-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (ด้านวทิยาศาสตร์ สาขาชีววทิยา)- 

  
ก.ภาพโรคใบจุดสดีำ ข.ภาพโรคราน้ำค้าง ค. ภาพใบกุหลาบปกติ 

ภาพที่ 2 ภาพตัวอย่างกลุ่มการจำแนกโรคใบกุหลาบ [15] 

  

การสกัดคุณลักษณะข้อมูล                                              
ตัวการสกัดคุณลักษณะข้อมูล (Multi-feature extraction) เป็นการนำคุณลักษณะเด่นหลายๆคุณลักษณะ

ออกจากภาพและจัดเก็บลงบนตัวแปรข้อมูลด้วยวิธีการประมวลผลภาพโดยจะมีขั ้นตอนดังแสดงในภาพที่ 3 

ประกอบด้วยวิธีการดังต่อไปนี้   

1.การกรองขอ้มูลภาพด้วยค่ามัธยฐาน (Median filtering) เป็นการลดสัญญาณรบกวนในรูปภาพ ด้วยการหา

ค่ากลางของค่าความเข้มสีของบริเวณโดยรอบจุดพิจารณาที่มีขนาดตัวกรองเป็น 5x5 พิกเซลและจะช่วยการปรับ

รายละเอยีดของรูปภาพได้ดีกว่าตัวกรองอื่น ดังแสดงในภาพท่ี 3 ภาพใบกุหลาบท่ีมีโรคใบจุดสีดำ ถูกกรองข้อมูลด้วย

ค่ามัธยฐานขนาด 5x5 พกิเซลและแสดงตามระนาบสเีพื่อทำการประมวลผลในขัน้ตอนถัดไป 

2.การใช้หลายค่าแบ่ง (Multi threshold) เพื่อแบ่งส่วนภาพ (Segmentation) การแบ่งส่วนภาพออกเป็นหลาย

ส่วนย่อยและสกัดข้อมูลภาพภายในส่วนย่อยท่ีแยกออกมาเพื่อใชใ้นการวิเคราะห์ว่าในส่วนย่อยน้ีเป็นโรคหรือไม่ ในแต่

ละส่วนย่อยของภาพเป็นสีที่มีค่าเป็น RGB color (Red-Green-Blue) โดยที่ค่าของสีจะเป็นคุณลักษณะหลักที่มีความ

เหมาะสมสำหรับการตัดสินใจว่าใบกุหลาบเป็นโรคหรือไม่ เพราะภาพใบกุหลาบท่ีมีความสมบูรณ์จะมีสีเขียวสดเกือบ

ทุกส่วน ดังแสดงในภาพตัวอย่างท่ี 2 สามารถเขียนสมการในการกำหนดค่าแบ่งได้ดังน้ี  

(𝑥, 𝑦) = {

0, 𝑓(𝑥, 𝑦) < 𝑇1

1, 𝑇1 ≤ 𝑓(𝑥, 𝑦) ≤ 𝑇2

0, 𝑓(𝑥, 𝑦) > 𝑇2

                                                        (1) 
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เมื่อกำหนดให้ 𝑓(𝑥, 𝑦)    แทนภาพสีที่มี  𝑇1  แทนเกณฑ์ค่าแบ่งส่วนแรก และ       𝑇2 แทนเกณฑ์ค่า

แบ ่งส ่วนท ี ่สอง  และทำการแปลงค ่าของ RGB จากค ่าแบ ่งโดยท ี ่  𝑟𝑒𝑑(𝑥, 𝑦)   แทนค ่าพ ิกเซลส ีแดง  

𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛(𝑥, 𝑦) แทนค่าพิกเซลสีเขียว และ  𝑏𝑙𝑢𝑒(𝑥, 𝑦)  แทนค่าพิกเซลสีน้ำเงิน ผลที่ได้เป็นค่าแบ่งตาม

ความสัมพันธ์ของการแปลงค่ากลุ่มส ีRGB  ดังแสดงในภาพตัวอย่างที่ 3 แสดงภาพใบกุหลาบท่ีมีโรคตามค่าความเข้ม

สีในแต่ละระนาบ RGB 

ภาพท่ี 3  ตัวอย่างใบกุหลาบแสดงตามค่าความเข้มของระนาบส ีRGB 

3. ตารางแสดงความแตกต่างระหว่างพิกเซลระดับเทา (Grey Level Co-occurrence Matrix: GLCM) [16] เป็น

วิธีการที่นิยมนำมาใช้ในวิเคราะห์พื้นผิว (Texture Analysis Methods) สำหรับการแบ่งส่วนภาพ (Segmentation) ทำให้

สามารถจำแนกวัตถุบนภาพถ่ายจากค่าการสะท้อนแสง (Spectral analysis) ท่ีมีความถูกต้องค่อนข้างสูง การแสดงผล

ด้วยค่าความแตกต่างของความสว่าง (brightness) ระหว่างพิกเซล โดยแสดงผลตาม การนับคู่ความสัมพันธ์ที่อยู่

ใกล้เคียงกันของพิกเซล โดยจะนับทั้งหมด 4 ทิศทาง ได้แก่ ทิศทางแนวนอน (0), ทิศทางแนวทแยง (45), ทิศทาง

แนวตั้ง (90) และทิศทางแนวทแยง (135) ค่าดังทีกล่าวมาข้างต้น โดยที่ค่านั้นจะเป็นค่าทางสถิติที่แต่ละค่าจะมี

สมการในการคำนวณที่ต่างกันและความหมายของการวิเคราะห์ต่างกัน การวิเคราะห์ที่ดูจากค่าความลึกและความ

เข้มของฮีสโตแกรม (Histogram) โดยไม่คำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคู่พิกเซลใกล้เคียง เป็นการหาค่าคุณลักษณะที่

เรียกว่า ค่า Entropy ดังสมการท่ี 2 

 

𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦 = − ∑ ∑ 𝑝(𝑖, 𝑗)log (𝑝(𝑖, 𝑗))𝑁−1
𝑗=0

𝑁−1
𝑖=0                                (2) 

 

𝑎𝑢𝑡𝑜_𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =
∑ ∑ 𝐼(𝑢,𝑣)𝐼(𝑢+𝑥,𝑣+𝑦)𝑁

𝑣=0
𝑁
𝑢=0

∑ ∑ 𝐼2(𝑢,𝑣)𝑁
𝑣=0

𝑁
𝑢=0

                                    (3) 

 

กำหนดให้ค่า 𝑥 แทนค่าตำแหน่งพิกเซลแถวที่ 𝑖 และ  𝑦 แทนค่าตำแหน่งพิกเซลหลักที่ 𝑗  การวิเคราะห์

ภาพโดยอาศัยความสัมพันธ์ของค่าระดับสีเทาซึ่งเกิดจากการเปรียบเทียบค่าระดับสีเทาระหว่างพิกเซลอ้างอิงและ

พิกเซลใกล้เคียง ถ้าข้อมูลภาพที่นำมาพิจารณามีลักษณะเด่นจำนวนมากและอยู่ติดกัน ทำให้ค่า Correlation จะมีค่า
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น้อย แต่ถ้าข้อมูลภาพที่นำมาพิจารณามีลักษณะเด่นที่ชัดเจน Correlation จะมีค่ามาก โดยจะพิจารณาจากความเข้ม

และความสัมพันธ์ระหว่างพิกเซลดังสมการต่อไปน้ี 

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑡 = ∑ 𝑛2 {
∑ ∑ 𝑝(𝑖, 𝑗)𝑁

𝑗=1
𝑁
𝑖=1

|𝑖 − 𝑗| = 𝑛
}𝑁−1

𝑛=0                                         (4) 

 

𝑠𝑢𝑚_𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 = ∑ 𝑖𝑝𝑥+𝑦(𝑖, 𝑗)2𝑁
𝑖=2                                                (5) 

 

𝑑𝑖𝑠𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦 = ∑ 𝑝(𝑖, 𝑗)|𝑖 − 𝑗|𝑁−1
𝑖=𝑖,𝑗=0                                          (6) 

 

ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑖𝑡𝑦 = ∑
𝑝(𝑖,𝑗)

1+|𝑖−𝑗| 

𝑁−1
𝑖,𝑗=0                                                    (7) 

 

𝑠𝑢𝑚_𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦 = − ∑ 𝑝𝑥+𝑦(𝑖)log {𝑝𝑥+𝑦(𝑖)}2𝑁
𝑖=2                                  (8) 

 

𝑠𝑢𝑚_𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 = − ∑ (𝑖 − (𝑖𝑝𝑥+𝑦(𝑖)))
2

𝑝𝑥+𝑦(𝑖) 2𝑁
𝑖=2                             (9) 

 

𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒_𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦 = − ∑ 𝑝𝑥−𝑦(𝑖)log {𝑝𝑥−𝑦(𝑖)}𝑁−1
𝑖=0                          (10) 

 

เมื่อกำหนดให้ค่า 𝑗 เป็นค่าระดับสีเทาตัง้แต่ 0 ถึง 255 (พกิเซลใกล้เคียง) และค่า 𝑖 เป็นค่าระดับสีเทาตั้งแต่ 

0 ถึง 255 (พิกเซลอ้างอิง) และ  ค่า 𝑁 แทนจำนวนของระดับสีเทา และค่า 𝑝(𝑖, 𝑗) เป็นค่าความน่าจะเป็นของ

พกิเซลตำแหน่งท่ี 𝑖 และ 𝑗  การวัดค่าความใกล้เคียงกันด้วยเมทริกซ์ท่ีแสดงความสัมพันธ์ของการจัดเรียงพิกเซลท่ีมี

ความสัมพันธ์ในทิศทางต่างๆนั้นจะถูกคำนวณและแปลงตามค่าแบ่งลงในระดับข้อมูลตามค่าความเข้มของสี R,G,B 

ตามค่าความสัมพันธ์ของพิกเซลที่เกิดขึ้นและถูกนำไปผ่านกระบวนการต่อไป   

4. การคัดเลอืกข้อมูลดว้ยทฤษฎีราฟเซต (Feature selection with Rough Set Theory) เป็นการนำคุณลักษณะ

เด่นออกจากภาพและจัดเก็บลงบนตัวแปรข้อมูลดว้ยวธีิการ คัดเลอืกคุณลักษณะท่ีสำคัญของขอ้มูลและยังเป็นการลด

ขนาดหรือมิติของข้อมูลแต่ยังคงมีความสามารถในการแทนหรือคาดการณ์ ข้อมูลกลุ่มนั้นได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้น  

การคัดเลือกคุณลักษณะข้อมูลที่สำคัญเพื่อบอกคุณลักษณะเด่นของโรคในใบกุหลาบจึงเป็นสิ่งจำเป็น  สำหรับใน

งานวิจัยนี้ได้เลือกทฤษฎีราฟเซต (Rough Set Theory) [17][18]   เป็นทฤษฎีที่ใช้ค่าของการประมาณ (approximation) 

ขอบเขตล่าง ( lower) และ ขอบเขตบน (upper) ซึ่งถูกนิยามไว้ในรูปแบบพื้นฐานของเซต เพื ่อทำการแบ่งข้อมูล

โดยประมาณออกเป็น กลุ่มที่ต่ากว่า (lower approximation) กับกลุ่มที่สูงกว่า (upper approximation) เพื่อใช้จัดกลุ่ม

ข้อมูลที่เหมาะสม โดยกำหนดให้ข้อมูลทั้งหมดถูกแทนด้วย  𝑇(𝑈, 𝐴, 𝐶, 𝐷) เมื่อ 𝑈 แทนกลุ่มข้อมูลทั้งหมด   

𝐴   แทนเซตคุณลักษณข้อมูลที่ถูกสกัดได้ทั้งหมด เป็นข้อมูลหลัก (primitive features) และ 𝐶 แทนด้วยเซตข้อมูลที่

เป็นเงื่อนไข และเซต 𝐷  เป็นเซตของคุณลักษณะที่ใช้ในการตัดสินใจ สามารถเขียนเป็นความสัมพันธ์ได้  𝐷 ⊆ 𝐴  

และมีบางกลุ ่มที ่ไม่สามารถแยกความแตกต่างได้  (Indiscernible :IND) จะถูกแทนด้วย 𝑃 ⊆ 𝐴 ดังนั ้นค่าของ 

𝑃 ⊆ 𝑐 และ 𝑥 ⊆ 𝑣 เมื่อมีค่าการประมาณที่เหมาะสม (approximation space) สามารถเขียนเป็น 

 

𝑃𝑥 = {𝑥 ∈ 𝑈: [𝑥]𝐼𝑁𝐷(𝑃) ⊆ 𝑋}                                    (11) 
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[𝑥]𝐼𝑁𝐷(𝑃) = {𝑦 ∈ 𝑈: 𝑎(𝑦), ∀𝑎 ∈ 𝑃}                              (12) 

เมื่อค่าของ 𝑈 เป็นกลุ่มของข้อมูลทั้งหมดแล้วค่าของ 𝑥 ที่อยู่ใน 𝑈/IND(P) ดังนั้น 𝑃  แทนพื้นที่ของ

เซตที่สามารถตัดสินใจได้ว่าเป็นวัตถุที่ตอ้งการจากค่าท้ังหมดใน 𝑈  แลว้สามารถจะจำแนกเป็นกลุ่มย่อยต่อไปได้ 

 

ภาพที่ 4  สถาปัตยกรรม AlexNet [20] 

  

การเรียนรู้เชิงลึกด้วยโครงข่ายประสาทเทยีมแบบคอนโวลูชัน                                               
การเรียนรู้เชงิลึกดว้ยเทคนคิโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (Convolutional Neural Networks: CNN) 

[19] เป็นเพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น (Multi-layer Perceptron) ที่มีโครงสร้างแบบลำดับขั้น (Hierarchical Architectures) 

ถูกออกแบบมาสำหรับการเรียนรู้ข้อมูลแบบอนุกรมเวลาได้ตามประเภทของกิจกรรมที่มีการกำหนดไว้เพื่อใช้ในการ

จำแนกข้อมูลให้ได้ผลลัพธ์ในขัน้สุดท้าย  ประกอบด้วย ชัน้นำเขา้ (Input Layer)  ชัน้ซ่อน (Hidden Layer) และชั้นแสดง

ผลลัพธ์ (Output Layer)  โดยในงานวิจัยนี้ได้ใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบสังวัตนาการจากโมเดลที่มีการฝึกฝนมา 

(Pre-trained model) แลว้ช่ือ AlexNet (AlexNet Architecture) [20] ซึ่งมีรูปแบบการเรียนรู้เชิงลึกบนโครงข่ายแบบคอน

โวลูชันเป็นโมเดลท่ีมีความแม่นยำรวมท้ังยังได้รับความนยิมมาก สามารถทำงานร่วมกับข้อมูลท่ีมีความละเอยีดสูงและ

จำนวนคลาสมากๆได้อย่างมปีระสิทธิภาพ โดยท่ี AlexNetถูกแบ่งออกเป็น 8 ลำดับชัน้ ประกอบด้วย ลำดับชัน้คอนโวลู

ชันจำนวน 5 ชั้นและลำดับชั้นเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์จำนวน 3 ชั้น ลำดับชั้นสุดท้ายคือ Softmax layer เป็นการใช้

ฟังก์ชัน Softmax เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็นค่าความน่าจะเป็น (Probability) ดังแสดงความสัมพันธ์ของแต่ละลำดับชั้นใน

ภาพที่ 4  ชั้นคอนโวลูชัน (Convolution Layer: conv) เป็นลำดับชั้นที่ทำการกรองข้อมูลภาพขนาดเริ่มต้น 227x227x3 

โดยทำการสกัดข้อมูลเพื่อหาคุณลักษณะสำคัญในระดับส่วนย่อย โดยจะส่งผ่านฟังก์ชันกระตุ้น (Activate function)  

ที่ชื่อ Rectified linear unit (ReLu) เพื่อแปลงค่าข้อมูลที่ติดลบเป็นค่า 0 และปรับช่วงข้อมูลด้วยลำดับ Normalization 

layer (norm) เพื่อส่งข้อมูลเข้าสู่ชั้นพูลลิ่ง (Max pooling Layer: ) เป็นชั้นที่รับข้อมูลขนาด 3x3 เพื่อทำการลดขนาด 

(Down sample) ของคุณลักษณะข้อมูลทั้งหมดให้มีขนาดเล็กลง โดยใช้ฟังก์ชันค่าเฉลี่ย ฟังก์ชันค่าต่ำสุดและฟังก์ชัน

ค่าสูงสุดในการคำนวณ โดยจะเลือกค่าที่มากที่สุดเก็บไว้ และชั้นเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ (Fully connection layer: fully 

con) เป็นลำดับชั้นที่รับข้อมูลเข้าสำหรับทุกลำดับชั้นเพื่อทำการจำแนกประเภทของวัตถุ กำหนดให้มีจำนวนโหนด

ทั้งหมด 4096 โหนด และจำนวนผลลัพธ์คือจำนวนของกลุ่มที่ต้องการจำแนกข้อมูลซึ่งมีขนาดเป็น 1 มิติ ที่ผ่าน 

Softmax บนโครงสร้างของ AlexNet  
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ภาพที่ 5  ตัวอย่างภาพใบกุหลาบโรคราน้ำค้างท่ีทำ Augmentation [15]  

  

การวัดและประเมินผลการทำงาน    

การวัดและประเมินผลการทำงาน (Measurement and Evaluation)   เป็นขั้นตอนสุดท้าย เพื่อทำการตรวจสอบ

วธีิการท่ีทำการทดลองมาข้างตน้ว่ามีประสิทธิภาพมากหรือนอ้ยเพียงใดเมื่อนำมาใช้งานจริง สำหรับข้อมูลภาพใบกุหลาบ

ที่ใช้ในการทดลองทั้งหมด ได้นำมาจากฐานข้อมูลมาตรฐาน FlowerNet [15] ที่มีการเก็บข้อมูลภาพใบกุหลาบทั้งหมด  

917 ภาพขนาดภาพตัง้ตน้ 512x512 พกิเซล เป็นชุดข้อมูลภาพใบกุหลาบท่ี ถูกคัดเลอืกตามสภาพแวดล้อมรวมท้ังมีขนาด

ภาพใบเหมาะสม   สามารถนำข้อมูลภาพมาใช้ทดลองได้ ฐานข้อมูลภาพประกอบด้วย 3 กลุ่มดังนี้ ภาพใบกุหลาบที่เป็น 

โรคใบจุดสีดำ (Black spot)  โรคราน้ำค้าง (Downy mildew) และ ภาพใบกุหลาบปกติ (Fresh leaf rose)   ข้อมูลภาพได้ถูก

ทำการจำลองเพื่อเพิ่มปริมาณข้อมูลภาพสำหรับการเรียนรู้ด้วยการทำ Data augmentation [21]  ประกอบด้วย การหมุน 

การตัดบางส่วน การปรับเปลี่ยนความสว่าง เพื่อเพิ่มจำนวนข้อมูลในการทดลอง รวมทั้งหมด 4,342 ภาพ  ดังแสดง

ตัวอย่างภาพที่ถูก Augmentation ในภาพที่ 5  การประเมินประสิทธิภาพด้วยค่าความถูกต้องของแต่ละกลุ่มข้อมูล 

ประกอบด้วย ค่าความแม่นยํา (False positive rate / Precision: Pre.) เป็นอัตราส่วนของการตรวจพบพฤติกรรมที่ถูกต้อง

จากจำนวนท่าทางทั้งหมด, ค่าความระลึก (True positive rate / Recall ) เป็นอัตราส่วนของการตรวจพบพฤติกรรมที่

ถูกต้องจากจํานวนข้อมูลที่ถูกต้องทั้งหมด และ ค่าประสิทธิภาพโดยรวม (F-measure: F1) เป็นการวัดค่าความสัมพันธ์

ระหว่างค่าความระลึกและค่าความแม่นยําในเชิงฮาร์โมนิคแสดงผลการทดลองเป็นค่าเฉลี ่ยความถูกต้องรวม 

(Total average accuracy) ค่าความแม่นยำ ค่าความระลึก และค่าประสิทธิภาพโดยรวม (F1-score)     

 

ตารางที ่1 ฐานข้อมูลภาพรวมท้ังหมดจำแนกตามกลุ่มขอ้มูล 

Categories 

Number of image data 

Total 
Original Data 

Augmented Data 

Training 

Set 

Validation 

Set 
Testing Set 

Downy mildew 200 1,035 222 222 1,478 

Black spot 313 1,004 215 215 1,434 

Fresh leaf 404 1,001 215 215 1,430 

Total 917 3,039 651 651 4,342 
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ผลการทดลอง                                               
ข้อมูลภาพที่ถูกนำมาใช้เป็นภาพใบกุหลาบที่ถูกทำ Augmented รวมทั้งหมด 4,342 ภาพ  ถูกเลือกแบบสุ่มแบบ 

70% 15% และ15%  สำหรับ 3 ชุดข้อมูล ประกอบด้วย ชุดข้อมูลฝึกสอน (Training set) ชุดข้อมูลทดสอบ (Testing set) 

และ ชุดข้อมูลทวนทดสอบ (Validation set) ตามลำดับดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 โดยข้อมูลทั้งหมดถูกแบ่งด้วย  

5-Fold cross-validation เป็น 5 ชุดสำหรับการทดลองด้วย AlexNet 20 epoch, 40 epoch และ 60 epoch ตามลำดับ  

ดังแสดงผลการทดลองในตารางที่ 2 แสดงตารางการเปรียบเทียบผลการทดลองในชุดข้อมูลฝึกสอน กับชุดข้อมูลทวน

ทดสอบมีค่าความถูกต้องเฉลี่ยรวมอยู่ที่  87.6%  84.5% ตามลำดับ จากตารางแสดงผลข้อมูลจะเห็นได้ว่าชุดข้อมูล

ฝึกสอนมีค่าความถูกต้องเฉลี่ยมรวมที่สูงกว่าชุดข้อมูลทวนทดสอบถึง 3.1% แต่ในการใช้ AlexNet ที่ 20 epoch ใน 5 ชุด

ข้อมูล จากการทดลองผลท่ีได้มีค่าความถูกต้องท่ีน้อยว่า 82.1% 82.8% 83.2% 73.1% 79% ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบ

กับ AlexNet ที่ 60 epoch จะมีค่าความถูกต้องที่มากกว่าอย่างชัดเจนที่ 96.6% 92.8% 93% 99.1% 97.6% ตามลำดับ 

และในทางกลับกันค่า loss จะมคี่าท่ีลดลงเมื่อมจีำนวน epoch ท่ีสูงขึน้ แสดงให้เห็นว่าสามารถจำแนกข้อมูลใบกุหลาบได้ดี

ขึ้น และเมื่อมีการนำชุดข้อมูลทวนทดสอบมาทำการทดลองจะมีค่าความถูกต้องที่ลดลงใน 60 epoch 92.8% 89.8% 

98.4% 93.8% และ 92.8% ตามลำดับ แต่อย่างไรก็ตามสามารถท่ีจะเชื่อมั่นได้ว่าการจำแนกด้วยชุดข้อมูลมคีวามแม่นยำ

ที่เพิ่มขึ้นเมื่อมีจำนวน epoch ที่สูงขึ้น  เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการจำแนกใบกุหลาบที่เป็นโรคด้วยชุดข้อมูลทดสอบ 

แสดงผลการทดลองในตารางที่ 3 จะเห็นว่าได้ค่าเฉลี่ยความถูกต้องรวมของ AlexNet ที่ 60 epoch อยู่ที่ 91.76% และ 

มีค่าความแม่นยําของกลุ่มโรคใบจุดสีดำ  โรคราน้ำค้าง ใบกุหลาบปกติอยู่ที่ 93.2% 90.9% 91.2% ตามลำดับ และ 

ค่าความระลึกของกลุ่มโรคใบจุดสีดำ  โรครานำ้ค้าง ใบกุหลาบปกตอิยู่ท่ี 92.3% 91.7% และ 91.2% จะเห็นว่าการเรียนรู้ 

เชิงลึกร่วมกับการคัดเลือกคุณลักษณะเด่นมารวมกันของใบกุหลาบสามารถจำแนกโรคของใบกุหลาบได้ด้วย 

ค่าความถูกตอ้งรวมท่ี 91.76% ด้วยชุดข้อมูลทดสอบ AlexNet ท่ี 60 epoch  

 

ตารางที ่2  ประสิทธิภาพการจำแนกใบกุหลาบดว้ยชุดข้อมูลฝกึสอนและชุดข้อมูลทวนทดสอบด้วย AlexNet 

Data set No. Epoch 

Experimental results Total 

Average 

Accuracy (%) 

Training set Validation set 

Acc. (%) Loss Acc. (%) Loss 

1 

20 82.1 0.2066 81.0 0.1994 

88.2 40 89.3 0.1242 87.4 0.1468 

60 96.6 0.0380 92.8 0.0807 

2 

20 82.8 0.1750 78.8 0.2306 

85.3 40 86.0 0.1095 82.1 0.1200 

60 92.8 0.0807 89.3 0.0373 

3 

20 83.2 0.2054 72.9 0.2722 

85.3 40 82.2 0.1549 82.1 0.1489 

60 93.0 0.0675 98.4 0.0807 

4 

20 73.1 0.2541 71.9 0.2354 

84.7 40 87.4 0.1533 82.8 0.1652 

60 99.1 0.0675 93.8 0.0249 
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Data set No. Epoch 

Experimental results Total 

Average 

Accuracy (%) 

Training set Validation set 

Acc. (%) Loss Acc. (%) Loss 

5 

20 79.0 0.2230 75.8 0.2075 

87.8 40 89.2 0.0835 86.0 0.0472 

60 97.6 0.0638 92.8 0.0249 

Total Average Accuracy  87.6 0.1338 84.5 0.1348 0.1348 

 

ตารางที ่3 ประสิทธิภาพการจำแนกข้อมูลใบกุหลาบดว้ย AlexNet ท่ี 60 epoch 

Class 

Confusion Matrix of Experimental results  

Black spot Downy mildew Fresh leaf 
Performance (%) 

Pre. Recall F1-score 

Black spot 204 9 8 93.2 92.3 92.7 

Downy mildew 7 199 11 90.9 91.7 91.3 

Fresh leaf 8 11 198 91.2 91.2 91.2 

Total average accuracy (%) 91.76 

 
 

สรุปผลการทดลอง 
งานวิจัยนี ้ได้นำเสนอรูปแบบการจำแนกโรคในใบกุหลาบ เพื ่อตรวจหาต้นกุหลาบที่เป็นโรค ใน 3 กลุ่ม 

ประกอบด้วย โรคใบจุดสีดำ  โรครานำ้ค้าง  และใบกุหลาบท่ีด ี โดยใชว้ธีิการสกัดคุณลักษณะข้อมูลจากการประมวลผล

ภาพ ประกอบด้วย การกรองข้อมูลภาพด้วยค่ามัธยฐาน การใช้หลายค่าแบ่ง รวมทั้งการหาค่าความสัมพันธ์ของบริเวณ

วัตถุภาพด้วยตารางแสดงความแตกต่างระหว่างพิกเซลระดับเทา สุดท้ายเป็นการคัดเลือกข้อมูลด้วยทฤษฎีราฟเซต โดย

จะทำการคัดเลือกชุดข้อมูลที่มีลักษณะเด่นของภาพออกมาและทำการเรียนรู้เชิงลึก ด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม

แบบคอนโวลูชัน ผ่าน AlexNet   จากผลการทดลองที่ทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพจะเห็นว่า สามารถจำแนกโรคของ

ใบกุหลาบได้ด้วยค่าความถูกต้องรวมที ่ 91.76% ด้วยชุดข้อมูลทดสอบ AlexNet ที ่ 60 epoch   แสดงให้เห็นถึง

ประสิทธิภาพการทำงานท่ีแม่นยำมากในการจำแนกโรคในใบกุหลาบ แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลท่ีนำมาใชใ้นการทดลองนี้เป็น

การทดลองที่มีขีดจำกัดด้วยจำนวนภาพใบกุหลาบที่มีการกำหนดสภาพแวดล้อมตามฐานข้อมูล เพื่อให้เหมาะสมกับ

รูปแบบวิธีการมากที่สุด ดังนั้นควรจะเพิ่มวิธีการสกัดข้อมูลและเทคนิคการเรียนรู้แบบอื่น สำหรับการเปรียบเทียบ การ

จำแนกใบกุหลาบที่ครอบคลุมหลายกลุ่มโรคเพิ่มมากขึ้น เป็นปัจจัยที่สำคัญการพัฒนารูปแบบการทดลองที่เพิ่มมากขึ้น

สำหรับการทดลองต่อไป  
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ผลของระดับความเข้มข้นปุ๋ยเคมีต่อการเจรญิเติบโตและผลผลติของไขน่้ำ (Wolffia arrhizal L.) 

ท่ีเพาะเลี้ยงในระบบเติมอากาศ 

Effects of fertilizers concentrations level on growth and yield of water meal 

(Wolffia arrhizal L.) cultivated in aeration system 
 

นิพภาพร จงภักดี1* และ อภิชาติ ชิดบุรี2 

Nippaporn Jongpukdee1 and Aphichat Chidburee2 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเข้มข้นของปุ๋ยเคมี ต่อการเจริญเติบโต อายุ คุณภาพหลัง 

การเก็บเกี่ยว และสารสำคัญของไข่น้ำที่เพาะเลี้ยงในระบบเติมอากาศ ทำการศึกษาระดับความเข้มข้นของปุ๋ยเคมี  

ที่แตกต่างกัน คือ น้ำเปล่า (ชุดควบคุม) ปุ๋ยไฮโดรโปรนิกส์  ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ความเข้มข้น 25, 50 และ 100 

มิลลิกรัมต่อลิตร หลังจากทำการเพาะเลี ้ยงไข่น้ำเป็นเวลา 10, 15 และ 20 วัน ผลการทดลองพบว่า การใช้ปุ๋ย 

ไฮโดรโปรนิกส์ ที่อายุการเก็บเกี่ยว 20 วัน  ให้ค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำหนักสด น้ำหนักแห้ง ขนาดของไข่น้ำ ปริมาณ

คลอโรฟิลล์เอ คลอโรฟิลล์บีและคลอโรฟิลล์ทั้งหมด มากที่สุด และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

(p<0.05) เมื่อเทียบกับ น้ำเปล่า (ชุดควบคุม) และปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ทุกความเข้มข้น ทั้งนี้อาจเนื่องจากในปุ๋ย 

ไฮโดรโปรนกิส์ มปีริมาณธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองท่ีเหมาะสมต่อการเจรญิเติบโตของไข่นำ้   

 

คำสำคัญ:   ไข่นำ้, ปุ๋ยเคมี, ระบบเตมิอากาศ 
 

Abstract 
This study aimed to study the different fertilizers concentrations level on growth, age, post-harvest quality 

and the essence of Wolffia arrhizal L. cultivated in aeration system. The concentrations of different fertilizers were 

studied, namely, water (control), hydroponics, chemical fertilizers formula 15-15-15 at concentrations of 25, 50 and 

100 mg/l. After culturing Wolffia arrhizal L. for 10 , 15 and 20 days, the results showed that. Hydroponic fertilizer 

cultured at 20 days. The average fresh weight, dry weight, and Wolffia cell size. Chlorophyll A content Chlorophyll B 

and total chlorophyll were the highest (p<0.05) when compared with water (control) and fertilizer formula 15-15-

15  all concentrations. Because in hydroponic, fertilizers,  contains the amount of macronutrients and micronutrients 

that are suitable for the growth of Wolffia arrhizal L. 
 

Keywords: Wolffia arrhizal  L. Fertilizers, aeration system 
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บทนำ  

ไข่น้ำ (water meal; Wolffia  arrhizal (L.)  Wimm.) หรือเรียกตามภาษาท้องถิ่นว่า “ผำ” หรือไข่ผำ (อารักษ์, 

2560) เป็นพืชนำ้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เป็นผักพื้นบ้านท่ีมีรสมัน มโีปรตนีสูงถงึร้อยละ 40 ของนำ้หนักแห้ง โดยมี

โปรตีนคล้ายคลึงกับถั่วเหลือง แต่สูงกว่าไข่และเนื้อสัตว์ ขาดคุณสมบัติเพียงปริมาณโปรตีนอาจจะไม่คงที่สม่ำเสมอ

ขึน้อยู่กับแหล่งน้ำท่ีอาศัย ในปัจจุบันได้มกีารเพาะเลีย้งเป็นอาชพีเสริมของเกษตรกรรุ่นใหม่ มรีายงานวิจัยถึงฤทธ์ิทาง

เภสัชของไข่น้ำ อาทิเช่น ฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระ ฤทธ์ิต้านการตดิเชื้อ ช่วยปรับสภาพร่างกายให้เป็นด่างในคนท่ีมีสภาวะ

เครยีดหรือสภาวะร่างกายมีความเป็นกรดจากอาหารมากเกินไป ช่วยรักษาภาวะซีดในคนท่ีเป็นโรคโลหิตจาง จึงจัดได้

ว่ามีคุณค่าทางอาหารสูง ควรได้รับการส่งเสริมให้มีการผลิตและบริโภคอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น สุรี ย์พร (2553)  

อกีทัง้ไข่นำ้ยังเป็นแหล่งโปรตนีท่ีใชร้ะยะเวลาในการเพาะเลีย้งส้ัน สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็ว มีแมลงศัตรูพืชน้อย     

มีการขยายพันธุ์ได้รวดเร็วตามธรรมชาติที่สมบูรณ์ทำให้ได้ผลผลิตปริมาณมาก ต้นทุนการผลิตต่ำ ชนกพร (2542) 

รายงานรูปแบบการเลี้ยงไข่น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติด้วยปุ๋ยอินทรีย์ยังมีข้อจำกัดด้านการยอมรับของผู้บริโภคด้าน

สุขอนามัย ไข่น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติจะพบในช่วงฤดูหนาวต่อกับฤดูร้อน ไข่น้ำจะเจริญได้ไม่ดีนักในช่วงฤดูฝน 

เนื่องจากความเข้มข้นของธาตุอาหารในฤดูฝนเจือจางกว่า กอรปกับความเข้มของแสงไม่เพยีงพอสำหรับกระบวนการ

สังเคราะห์แสง เพื่อใช้ในการสร้างอาหารให้แก่เซลล์และการเกิดรงควัตถุสีเขียว แม้ต่อมาจะพัฒนารูปแบบการเลี้ยง

เป็นในบ่อซีเมนต์หรือบ่อดนิ  

 การเลีย้งไข่น้ำนัน้เกี่ยวข้องกับระบบนเิวศวทิยา ธาตุอาหารในสภาวะแวดล้อม สารอาหารในแหล่งนำ้ปริมาณ

ผลผลิตและปริมาณโปรตีนไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับแหล่งที่อยู่และแปรผันไปตามปัจจัยแวดล้อมที่ เจริญเติบโต อาทิ 

ฤดูกาล สารอาหาร ปริมาณแสง โดยให้ธาตุอาหารแก่ไข่น้ำด้วยปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรว่มกัน 

แต่ยังมีความแตกต่างที่หลากหลาย โดยเฉพาะการเลี้ยงไข่น้ำด้วยปุ๋ยคอก คุณภาพของมูลสัตว์ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย

ประการ เช่น ชนิดของสัตว์ อายุ พันธุ์ สุขภาพและสภาพแวดล้อมอื่น ๆ อีกมากมาย สุทิน (2558) ศึกษาปัจจัยที่มผีล

ต่อการเจริญเติบโตของไข่น้ำ พบว่า การใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์สูตร 16-16-16 ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือ 

10 กรัมต่อน้ำ 100 ลิตร ให้ผลผลิตสูงกว่าปุ๋ยชนิดอื่น ๆ เช่น ยูเรีย (46-0-0) ปุ๋ยคอก น้ำหมักชีวภาพหรือน้ำแช่ใบ

ก้ามปู  สุรยี์พร (2553) รายงานว่า ไข่นำ้สามารถเจรญิเติบโตได้อย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมท่ีมีธาตุไนโตรเจนและ

ฟอสฟอรัสสูง  นอกจากนี้ยังมีการทดลองของ Ruekaewma et al. (2015) ศึกษาระบบการเพาะเลี้ยงที่เหมาะสม

สำหรับการผลิตไข่น้ำ ในระบบการเลี้ยงที่แตกต่างกัน 5 ระบบ คือ (1) การเติมอากาศแบบคงที่ (น้ำนิ่ง)  (2) การเติม

อากาศในแนวตั้ง (3) การกวนพื้นผิวในแนวนอน (4) ระบบฉีดพ่นน้ำด้านบน (5) ระบบเพาะเลี้ยงชั้นด้วยการพ่นน้ำ

ดา้นบน ในการเพาะเลีย้ง 28 วัน พบว่า การกวนพื้นผิวนำ้ในแนวนอนให้ผลผลิตสูงท่ีสุด จากข้อมูลท่ีกล่าวมา งานวิจัย

นี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเข้มข้นของปุ๋ยเคมี ต่อการเจริญเติบโต อายุ  และคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว 

และสารสำคัญของไข่นำ้ที่เพาะเลีย้งในระบบเตมิอากาศ 
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วิธีการศึกษา 

การเตรยีม ชุดการเพาะเลี้ยงในระบบเติมอากาศ 

     เพาะเลี้ยงด้วยกล่องพลาสติก ขนาด กว้าง 16 x ยาว 16 x สูง 7 เซนติเมตร ที่บรรจุ ปริมาตร 1 ลิตร แล้ว

ติดตั้งระบบเติมอากาศโดยใช้ปั๊มลม ขนาด 500 วัตต์  พร้อมต่อหัวกระจายฟองอากาศจุ่มในสารละลายในแต่ละ

กรรมวิธี โดย  ทำการผสมสารละลายธาตุอาหารแต่ละกรรมวิธี ปรับความเป็นกรด-ด่างอยู่ในระดับ 5.5 โดยใช้กรด

เกลือ (HCL) ค่าการนำไฟฟ้า (electrical conductivity; EC) อย ู่ในช่วง 0.2-0.5 มิลลิซีเมนส์ต่อเซนติเมตร หลังจากนั้น

วัดปริมาตรของสารละลายธาตุอาหารใส่ในภาชนะกล่องละ 1 ลิตร 
 

การเตรยีมพืชทดลอง  

ใชไ้ข่นำ้ท่ีรวบรวมจากพื้นท่ีแหล่งน้ำธรรมชาติ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชยีงใหม่  
 

การศึกษาผลของระดับความเข้มข้นของปุ๋ยเคมีต่อการเจรญิเตบิโตและผลผลิตของไข่น้ำที่เพาะเลี้ยงในระบบ

เติมอากาศ 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Completely Block Design :RCBD) 5 กรรมวธีิ ๆ 12 

ซ้ำ ดังนี้  

กรรมวธีิท่ี 1 นำ้เปล่า (ชุดควบคุม)  

กรรมวธีิท่ี 2 ปุ๋ยไฮโดรโปนกิส์   

กรรมวธีิท่ี 3 ปุย๋สูตร 15-15-15 ความเข้มข้น 25 มลิลกิรัมต่อลิตร  

กรรมวธีิท่ี 4 ปุย๋สูตร 15-15-15 ความเข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อลิตร  

กรรมวธีิท่ี 5 ปุย๋สูตร 15-15-15 ความเข้มข้น 100 มลิลกิรัมต่อลิตร  

 ทำการใส่ไข่นำ้ นำ้หนักประมาณ  2 กรัม เพาะเลีย้งในระบบเตมิอากาศ โดยเลีย้งในสภาพโรงเรือนพลาสติก 

ความเข้มแสงประมาณ 6,000-15,000 ลักซ์ อุณหภูมิภายในโรงเรือนประมาณ 32-35 องศาเซสเซียส   
 

การบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อเลี้ยงครบอายุที่ 10, 15 และ20 วัน เก็บข้อมูลน้ำหนักสดของไข่น้ำแต่ละกรรมวิธี โดยการกรองด้วยผ้า

ขาวบางและชั่งน้ำหนักสด (กรัม) และนำไข่นำ้ เข้าตูอ้บลมร้อน 60 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 1 วัน เพื่อหาน้ำหนัก

แห้ง (กรัม) (วีรวรรณ และคณะ, 2564) วัดขนาดของไข่น้ำ (มิลลิเมตร) ใช้ ocular micrometer (บารเมษฐ์,2561) และ

เข้าโปรแกรมวัดขนาด ImageJ และวิเคราะห์ปริมาณคลอโรฟิลล์เอ บี และรวมของไข่น้ำ (Minocha et al.,2009)  

โดยการคำนวนตามสมการของ Arnon (1949) และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ MiniTab22 

เพื่อหาค่าความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบความเฉลี่ยด้วย LSD (Least Significant Difference) ที่ระดับ

นัยสำคัญ 0.05 
 

ผลการศึกษา 
 พบว่า ในแต่ละกรรมวธีิให้ปริมาณนำ้หนักสด นำ้หนักแห้ง ขนาดของไข่นำ้ ปริมาณคลอโรฟลิล์เอ, คลอโรฟิลล์

บี และคลอโรฟิลล์ท้ังหมด ท่ีอายุการเก็บเกี่ยว 10, 15 และ 20 วัน มคีวามแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 

เมื่อเพาะเลีย้งในระบบเตมิอากาศ โดยในแต่ละกรรมวธีิ ปริมาณนำ้หนักสดและนำ้หนักแห้งของไข่นำ้ มปีริมาณเพ่ิมมาก

ขึน้ในแต่ละอายุการเก็บเกี่ยว  โดยพบว่า การใชปุ๋้ยไฮโดรโปรนกิส์ ท่ีอายุการเก็บเกี่ยว 20 วัน มปีริมาณนำ้หนักสด และ

น้ำหนักแห้งเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 19.462±2.79 และ 0.827±0.043 กรัม/ตารางเมตร ตามลำดับ รองลงมาคือ ปุ๋ยเคมีสูตร 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (ด้านวทิยาศาสตร์ สาขาชีววทิยา)- 

15-15-15 ความเข้มข้น 50 มลิลิกรัมต่อลิตร มปีริมาณนำ้หนักสดและนำ้แห้ง เฉลี่ย 12.696±0.491 และ 0.521±0.023 

กรัม/ตารางเมตร และน้ำเปล่า (ควบคุม) ให้ปริมาณน้ำหนักสดและ น้ำหนักแห้ง เฉลี่ยน้อยสุด คือ 6.510±0.373 และ 

0.302±0.005 กรัม/ตารางเมตร (ภาพที่ 1) ขนาดของไข่น้ำที่เลี้ยงด้วยปุ๋ยไฮโดรโปรนิกส์ ที่อายุการเก็บเกี่ยว 20 วัน  

มีขนาดของไข่น้ำเฉลี่ยสูงสุด คือ 0.103±0.004 มิลลิเมตร รองลงมา คือ น้ำเปล่า (ควบคุม) ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 

ความเข้มข้น 25, 100และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร คือ 0.077±0.005, 0.069±0.004, 0.060±0.001 และ 0.060±0.001 

มลิลิเมตร ตามลำดับ (ภาพท่ี 2) และปริมาณคลอโรฟิลล์เอ, คลอโรฟลิล์บี และคลอโรฟลิล์ท้ังหมด ท่ีเลี้ยงด้วยน้ำเปล่า 

(ควบคุม) ที่อายุการเก็บเกี่ยว 10 วัน ให้ปริมาณคลอโรฟิลล์เอ, คลอโรฟิลล์บีและคลอโรฟิลล์ทั้งหมดเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 

0.328±0.031, 0.347±0.038 และ 0.676±0.069 มิลลิกรัมต่อกรัม ตามลำดับ และจะลดลงเมื่ออายุการเก็บเกี่ยวที่  

15 และ 20 วัน ส่วนปุ๋ยไฮโดรโปรนกิส์ ปุย๋เคมสีูตร 15-15-15 ความเข้มข้น 25, 100และ 50 มลิลิกรัมต่อลิตร มปีริมาณ

คลอโรฟลิล์เอ, ปริมาณคลอโรฟลิล์บี และปริมาณคลอโรฟลิล์ท้ังหมด มีค่าท่ีเพิ่มขึน้ท่ีอายุการเก็บเกี่ยว 15 และ 20 วัน 

ตามลำดับ โดยปุ๋ยไฮโดรโปรนิกส์ ที่อายุการเก็บเกี่ยว 20 วัน ให้ปริมาณคลอโรฟิลล์เอ คลอโรฟิลล์บี และคลอโรฟิลล์

ทั้งหมดมากที่สุด คือ 1.676±0.336, 1.776±0.264 และ 3.453±0.590 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ และเมื่อเทียบกับ

น้ำเปล่า (ควบคุม) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) (ภาพที่ 3) และมีลักษณะการเจริญเติบโต

ของไข่นำ้ในแต่ละกรรมวธีิ ท่ีอายุ 10, 15 และ20 วัน (ภาพท่ี4)  
 

สรุปผลและอธิปรายผล 
จากการศึกษาผลของระดับความเข้มข้นของปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของไข่น้ำที่เพาะเลี้ยงใน

ระบบเตมิอากาศ ในแต่ละกรรมวธีิ และแต่ละอายุการเก็บเกี่ยว พบว่ามคีวามแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิต ิโดย 

การใชปุ๋้ยไฮโดรโปรนกิส์ ท่ีอายุการเก็บเกี่ยว 20 วัน ให้ค่าเฉลี่ยปริมาณนำ้หนักสด นำ้หนักแห้ง ขนาดของไข่นำ้ ปริมาณ

คลอโรฟลิล์เอ คลอโรฟลิล์บีและคลอโรฟลิล์ท้ังหมด มากท่ีสุด เมื่อเทียบกับ นำ้เปล่า (ควบคุม) และปุ๋ยเคมสีูตร 15-15-

15 ความเข้มข้น 25, 50 และ100 มิลลิกรัมต่อลิตร เนื่องจากในปุ๋ยไฮโดรโปรนิกส์ มีปริมาณธาตุอาหารหลักและ  

ธาตุอาหารรองที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไข่น้ำ สอดคล้องกับ นัฎฐาและคณะ (2559) ที่เลี้ยงไข่น้ำในปุ๋ย  

ไฮโดรโปรนิกส์ ให้ปริมาณน้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งสูงที่สุด และมีความแตกต่างทางสถิติกับปุ๋ยเคมี เช่นเดียวกับ 

วนดิา (2563) รายงาน การเจริญเตบิโตของผำหรือพชืนำ้ในตระกูลนี้ สามารถเจริญเตบิโตได้ง่ายในนำ้ ท้ังคูน้ำ หนองน้ำ 

หรือแหล่งน้ำที่มีการเคลื่อนไหวช้า สามารถเจริญเติบโตได้ดีในน้ำที่มีระดับของธาตุอาหารค่อนข้างสูง ได้แก่ ไนโตรเจน 

ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม  ส่วนขนาดของไข่นำ้ ท่ีเลีย้งในปุ๋ยไฮโดรโปรนกิส์ ท่ีอายุการเก็บเกี่ยว 20 วัน ให้ขนาดของ

ไข่น้ำมากที่สุด เนื่องจากไข่น้ำ สามารถแตกหน่อต้นใหม่และมีขนาดเพิ่มมากขึ้น ทุก ๆ 5-6 วัน (สุทิน,2558; กันย์สิริ, 

2552) เมื่อเทียบกับอายุการเก็บเกี่ยวที่ 10 และ15 วัน และเมื่อเทียบกับการใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ความเข้มข้น 25, 

50 และ100 มิลลิกรัมต่อลิตร และน้ำเปล่า (ควบคุม) โดยไข่น้ำที่เลี้ยงในปุ๋ยไฮโดรโปรนิกส์ ที่อายุ 20 วัน   มีขนาดของ

ไข่น้ำเฉลี่ย 0.103 มิลลิเมตร ซึ่ง วนิดา (2563) รายงาน ทัลลัส (thallus) หรือแผ่นของไข่น้ำ มีขนาดอยู่ในช่วง 0.1 

มลิลิเมตร ถึง 2 เซนตเิมตร ปริมาณคลอโรฟลิล์เอ คลอโรฟลิล์บี และคลอโรฟลิล์ท้ังหมด การเลีย้งในปุ๋ยไฮโดรโปรนิกส์ 

ให้ปริมาณคลอโรฟิลล์เอ คลอโรฟิลล์บี และคลอโรฟิลล์ทั้งหมด สูงกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 โดยในอายุ 

การเก็บเกี่ยว 10 วัน การเลี้ยงในน้ำเปล่า (ควบคุม) ให้ปริมาณคลอโรฟิลล์สูงกว่า การใช้ปุ๋ยไฮโดรโปรนิกส์และปุ๋ยเคมี

สูตร 15-15-15 ความเข้มข้น 25, 50 และ100 มิลลิกรัมต่อลิตร อาจเนื่องจากการละลายของธาตุอาหารที่ไข่น้ำ ยังไม่

สามารถนำไปใช้ได้ ทำให้ปริมาณคลอโรฟิลล์ที่ได้น้อยแต่เมื่ออายุการเก็บเกี่ยวเพิ่มมากขึ้น ปริมาณคลอโรฟิลล์เอ 

คลอโรฟลิล์บี และคลอโรฟลิล์ท้ังหมด ของการเลีย้งในปุ๋ยไฮโดรโปรนกิส์และปุย๋เคมสีูตร 15-15-15 เพิ่มสูงขึน้ และเพิ่ม

สูงมากท่ีสุดคือ อายุการเก็บเกี่ยว 20 วัน สอดคล้องกับ อารักษ์ (2560) รายงานว่า การเพาะเลีย้งไข่นำ้ด้วยระบบไฮโดร
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (ด้านวทิยาศาสตร์ สาขาชีววทิยา)- 

โปรนิกส์ ที่อายุ 20 วัน ให้ปริมาณคลอโรฟิลล์เอ คลอโรฟิลล์บีและคลอโรฟิลล์ทั้งหมดของไข่น้ำไม่แตกต่างกับการใช้

ปุ๋ยเคม ี(p>0.05) 

สรุปได้ว่าการศึกษาระดับความเข้มข้นของปุ๋ยเคมีที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของไข่น้ำที่เพาะเลี้ยง

ในระบบเติมอากาศ โดยการใช้ปุ๋ยไฮโดรโปรนิกส์ ที่อายุการเก็บเกี่ยว 20 วัน ให้ปริมาณน้ำหนักสด น้ำหนักแห้ง ขนาด

ของไข่น้ำ และปริมาณคลอโรฟิลล์เอ คลอโรฟิลล์บี และคลอโรฟิลล์ทั้งหมดสูงที่สุด เมื่อเทียบกับการเพาะเลี้ยงไข่น้ำ 

ในกรรมวธีิอ่ืน 

 

 
 

ภาพที่ 1 นำ้หนักสดและน้ำหนกัแห้ง (กรัม) ของไข่นำ้ที่เพาะเลีย้งใน 

แต่ละกรรมวธีิท่ีอายุการเก็บเกี่ยว 10, 15 และ 20 วัน 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

ภาพที่ 2 ขนาดของไข่นำ้ (มลิลเิมตร) ที่เพาะเลีย้งในแต่ละกรรมวธีิ 

ท่ีอายุการเก็บเกี่ยว 10, 15 และ 20 วัน (ก) ลักษณะการแตกหน่อ (budding) ของไข่นำ้ (ข) 

 

 

 

 

 

 



54 

 

-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (ด้านวทิยาศาสตร์ สาขาชีววทิยา)- 

 

 

 

     

 

 

 

ภาพที่ 3 ปริมาณคลอโรฟลิล์เอ, คลอโรฟิลล์บี และคลอโรฟลิลท้ั์งหมด (มลิลกิรัม/กรัม) 

ท่ีเพาะเลีย้งในแต่ละกรรมวธีิ ท่ีอายุการเก็บเกี่ยว 10, 15 และ 20 วัน 

 
 

ภาพที่ 4  ลักษณะการเจรญิเตบิโตของไข่นำ้ ในแต่ละกรรมวธีิเมื่อท่ีอายุการเก็บเกี่ยว 10, 15 และ20 วัน 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (ด้านวทิยาศาสตร์ สาขาชีววทิยา)- 
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การระบุและวเิคราะห์เปรียบเทียบจีโนมของอนิโดล-3-แอซีทาลดีไฮด์ดีไฮโดรจีเนสท่ี

เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์กรดอินโดล-3-แอซีติกของฟังไจ 

Identification and comparative genome analysis of indole-3-acetaldehyde 

dehydrogenase involved in fungal biosynthesis of indole-3-acetic acid 
 

อาทิตยา งามดี1, เนตรทิพย์ คำกิติ1, ศรัณย์ จนีะเจรญิ1 และ วรีพงษ์ จันทะชัย1* 

Atittaya Ngamdee1, Netethip Khamkiti1, Saran Cheenacharoen1 and Weerapong Juntachai1* 

 

บทคัดย่อ 
กรดอนิโดล-3-แอซีตกิ (IAA) คาดว่ามบีทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตร่วมของราไมคอร์ไรซา เพราะเกี่ยวข้อง

กับปฏิสัมพันธ์ระหว่างฟังไจกับโฮสต์และยังควบคุมกระบวนการทางชีววิทยาที่หลากหลาย เส้นทางการสังเคราะห์ทาง

ชวีภาพของ IAA ผ่านทางกรดอนิโดล-3-ไพรูวกิ (IPyA) ถือเป็นเส้นทางท่ีสำคัญในฟังไจหลายชนิดอนิโดล-3-แอซีทาลดี

ไฮด์ดีไฮโดรจีเนสเป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสุดท้ายในการเปลี่ยน IAD ให้เป็น IAA ในการศึกษานี้ได้ทำการ

วิเคราะห์เปรียบเทียบจีโนมของอัลดีไฮด์ดีไฮโดรจีเนสที่ระบุจากจีโนมของเชื้อรา 118 สปีชีส์ จาก 3 ไฟลัม ได้แก่ 

Mucoromycota, Ascomycota และ Basidiomycota การวเิคราะห์ความสัมพันธ์เชงิววิัฒนาการแสดงให้เห็นถึงการจัดกลุ่ม

ของอนิโดล-3-แอซีทาลดีไฮดไ์ฮโดรจีเนสเป็นไปตามลำดับอนุกรมวิธานมากกว่าโหมดทางโภชนาการของฟังไจ ยีนท่ีถูก

ระบุส่วนใหญ่มีความยาวของลำดับกรดอะมิโนและโดเมนที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งรวมถึงโดเมนอัลดีไฮด์ดีไฮโดรจีเนส และ

ตำแหน่งบริเวณกัมมันตข์องกรดกลูตามกิและซิสเทอนี จากการวเิคราะห์โดเมนพบว่ารูปแบบลำดับกรดอะมโินท่ีอนุรักษ์

ไว้ของอินโดล-3-แอซีทาลดีไฮด์ดีไฮโดรจีเนสเป็นมีความคล้ายคลึงกันอย่างมากทั้งในกลุ่มราไมคอร์ไรซาและที่ไม่ใช่ 

ราไมคอร์ไรซา  
 

คำสำคัญ:  กรดอนิโดล-3-แอซีตกิ, อนิโดล-3-แอซีทาลดีไฮดด์ีไฮโดรจีเนส, การเปรียบเทียบจีโนม, ราไมคอร์ไรซา 
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Abstract  
Indole-3-acetic acid (IAA) is predicted to play an important role in mycorrhizal symbiosis because it interacts 

with fungi and hosts and regulates several biological processes. The IAA biosynthesis pathway via indole-3-pyruvic 

acid (IPyA) is thought to be a major pathway in many fungi. Indole-3-acetaldehyde (IAD) dehydrogenase is an 

enzyme that is involved in the final step of converting IAD to IAA. Here, we present a comparative genome analysis 

of IAD dehydrogenases identified from 118 fungal genome sequences from three phyla (Mucoromycota, Ascomycota, 

and Basidiomycota). The phylogenetic analysis revealed that fungal IAD dehydrogenases were grouped by taxonomic 

lineage rather than fungal nutritional mode or lifestyle. Most identified genes shared similar lengths and domains, 

including an aldehyde dehydrogenase domain and active sites for glutamic acid and cysteine. The domain analysis 

showed that IAD dehydrogenase conserved motifs were highly similar in each member of both mycorrhizal and non-

mycorrhizal fungi. 
 

Keywords: Indole-3-acetic acid, Indole-3-acetaldehyde dehydrogenase, comparative genome, mycorrhizal fungi 
 

Introduction 

Interest in plant-microorganism interactions has recently increased due to their importance in agriculture 

and forestry. Indole-3-acetic acid (IAA) produced by mycorrhizal fungi is thought to play an important role in 

mycorrhizal symbiosis (Gay & Debaud, 1987). Several studies have been reported to support IAA's role in 

mycorrhizal symbiosis. A cytological examination of IAA-overproducing Hebeloma cylindrosporum suggested that 

fungal IAA influences host physiology and Hartig net formation (Gea et al., 1994). Despite numerous studies of IAA 

production in mycorrhizal fungi, the biosynthetic pathways and enzymes involved remain largely unknown 

(Sukumar et al., 2013). The tryptophan-dependent pathway is thought to be a major pathway to produce IAA in 

bacteria, fungi, and plants (Jahn et al., 2021) (Fig 1.). Currently, the pathway is known to have at least four distinct 

branches: via the intermediates of indole-3-pyruvate (IPyA), tryptamine (TAM), indole-3-acetaldoxime (IAOx), 

and indole-3-acetamide (IAM) (Winter, 1966; Woodward & Bartel, 2005; Pollmann et al., 2009; Mano et al., 

2010) (Fig. 1). Among these, the IPyA pathway seems to be preferred by both plant growth-promoting bacteria 

and mycorrhizal fungi as demonstrated in both basidiomycetes and ascomycetes (Reineke et al., 2008; Robinson 

et al., 1998). 

IAD dehydrogenase is the last enzyme in the IPyA pathway that converts indole-3-acetaldehyde (IAD) 

into IAA. This enzyme is one of the most conserved enzymes across organisms, and its role in mycorrhizal symbiosis 

has long been studied. In a plant pathogen fungus Ustilago maydis, the iad1 gene encoding a NAD-dependent 

IAD dehydrogenase plays a role in Trp-dependent IAA biosynthesis as Δiad1 mutants were unable to produce 

IAA (Basse et al., 1996). The gene ald1 was found to be highly expressed in an ectomycorrhiza (ECM) Tricholoma 

vaccinum and induced by addition of IAD. IAA produced by the gene also promoted mycorrhaizal cell elongation 

emphasizing the role of ectomycorrhizal signaling molecule between fungus and tree. On the other hand, in 

saprobic fungus Schizophyllum commune, IAA did not induce morphogenesis (Krause et al., 2015).  
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Due to the role of IAD dehydrogenase in mycorrhizal formation, we have a curious notion of whether the 

gene is conserved among mycorrhizal members. Unfortunately, fungal IAD dehydrogenases remain unidentified in 

many species. In this study, we aimed to identify IAD dehydrogenases in 118 fungal species from three phyla 

using available data in the genome database. Comparative analysis of these IAD dehydrogenases revealed the 

genetic relationship and structural diversity among the representative fungal species. Our survey in the 

bioinformatics approach will provide a better understanding and support for further studies on the possible role of 

fungal IAD dehydrogenases in biological processes. 

 

Materials and methods 

Fungal genomic data and reference gene 

The genomic DNA sequences of a total of 118 fungal species were obtained at MycoCosm at the JGI 

portal (https://mycocosm.jgi.doe.gov/mycocosm/) (Table 1). The analysis of IAD dehydrogenase genes in the IAA 

biosynthesis pathway was carried out by retrieving sequence information and gene annotation from the selective 

fungal genomes. The amino acid sequence of the Tricholoma vaccinum aldehyde dehydrogenase gene, ald1 (coding 

for an IAD dehydrogenase; GenBank accession number HM363121), was used as a reference gene for BLAST 

(Krauss et al. (2015). 

To identify gene encoding IAD dehydrogenase in the fungal genomes, multiple tblastn and blastp searches 

against selected genomes were performed using NCBI Genome Workbench software version 3.5.0 (Kuznetsov & 

Bollin, 2021). For each species, the hit that produces E-values below 10-4 (default setting of the program) with 

the highest score and identity was selected for further analysis. 
 

Table 1. List of fungal species and genome data sources 

Species 
Assembly 

length (bp) 

Gene 

number 

Nutritional 

mode 

GenBank accession No./JGI 

Web Portal/JGI Project ID 

Acephala macrosclerotiorum 

EW76-UTF0540 v1.0 
73,683,338 21,024 ECM1 JGI Project ID: 1034881 

Agaricus bisporus var bisporus 

(H97) v2.0 
30,233,745 10,438 Saprotroph JGI Project ID: 99190 

Agaricus bisporus var. burnettii 

JB137-S8 
32,614,401 11,289 Saprotroph JGI Project ID: 101343 

Alternaria alternata SRC1lrK2f 

v1.0 
32,990,834 13,469 saprotroph JGI Project ID: 1029430 

Amanita muscaria Koide v1.0 40,699,759 18,153 ECM JGI Project ID: 403202 

Amanita thiersii Skay4041 v1.0 33,689,220 10,354 Saprotroph JGI Project ID: 402019 

Armillaria gallica 21-2 v1.0 85,336,812 25,704 Plant pathogen JGI Project ID: 1032466 

Armillaria solidipes 28-4 v1.0 58,009,494 20,811 Plant pathogen JGI Project ID: 1032462 

https://mycocosm.jgi.doe.gov/mycocosm/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/HM363121
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Species 
Assembly 

length (bp) 

Gene 

number 

Nutritional 

mode 

GenBank accession No./JGI 

Web Portal/JGI Project ID 

Aspergillus fumigatus A1163 29,205,420 9,916 Saprotroph 
https://mycocosm.jgi.doe.gov/Aspf

u_A1163_1 

Aspergillus nidulans 30,483,994 10,680 Saprotroph 
https://mycocosm.jgi.doe.gov/Aspni

d1 

Aspergillus oryzae RIB40 37,882,812 12,030 Saprotroph 
https://mycocosm.jgi.doe.gov/Aspo

r1 

Astraeus odoratus 45,099,382 13,403 ECM PRJNA663954 

Auriculariopsis ampla NL-1724 

v1.0 
49,873,921 15,576 Saprotroph JGI Project ID: 1101474 

Blumeria graminis f. sp. hordei 

DH14 
124,489,486 7,118 Plant pathogen 

https://mycocosm.jgi.doe.gov/Blugr

2 

Boletus edulis BED1 v4.0 66,525,535 18,722 ECM JGI Project ID: 1006378 

Botryobasidium botryosum v1.0 46,674,321 16,526 Saprotroph JGI Project ID: 403664 

Candida albicans SC5314 14,282,666 6,040 Animal pathogen 
https://mycocosm.jgi.doe.gov/Cana

lb1 

Cantharellus anzutake C23 v1.0 120,173,979 16,968 ECM JGI Project ID: 1006245 

Cenococcum geophilum 1.58 v2.0 177,557,160 14,748 ECM JGI Project ID: 402530 

Ceratobasidium sp. anastomosis 

group I; DN8442 v1.0 
58,444,101 18,060 

Orchid 

mycorrhiza 
JGI Project ID: 1019533 

Choiromyces venosus 120613-1 

v1.0 
126,035,033 17,986 ECM JGI Project ID: 1016739 

Colletotrichum orchidophilum IMI 

309357 
48,556,462 14,496 Plant pathogen 

https://mycocosm.jgi.doe.gov/Color

1 

Coniophora olivacea MUCL 20566 

v1.0 
39,071,688 14,928 Brown rot fungi JGI Project ID: 1063673 

Coniophora puteana v1.0 42,968,544 13,761 Brown rot fungi JGI Project ID: 402895 

Coprinopsis cinerea 36,294,355 13,393 Saprotroph 
https://mycocosm.jgi.doe.gov/Copci

1 

Cortinarius glaucopus AT 2004 

276 v2.0 
63,450,306 20,377 ECM JGI Project ID: 1015465 

Crucibulum laeve CBS 166.37 

v1.0 
44,728,771 14,218 Saprotroph JGI Project ID: 1059303 

Cylindrobasidium torrendii 

FP15055 v1.0 
31,574,086 13,940 Saprotroph JGI Project ID: 1016295 
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Species 
Assembly 

length (bp) 

Gene 

number 

Nutritional 

mode 

GenBank accession No./JGI 

Web Portal/JGI Project ID 

Elaphomyces granulatus 

OSC145934 
54,153,615 7,178 ECM 

https://mycocosm.jgi.doe.gov/Elagr

1 

Exidia glandulosa v1.0 78,171,509 26,765 Saprotroph JGI Project ID: 1006903 

Fibulorhizoctonia sp. CBS 109695 

v1.0 
95,125,689 32,946 White rot fungi JGI Project ID: 1006935 

Fomitiporia mediterranea v1.0 63,354,420 11,333 White rot fungi JGI Project ID: 402518 

Fomitopsis pinicola FP-58527 SS1 

v3.0 
41,614,358 13,885 Brown rot fungi JGI Project ID: 402958 

Fusarium oxysporum NRRL 32931 47,906,303 23,735 Plant pathogen 
https://mycocosm.jgi.doe.gov/Fuso

x32931 

Gautieria morchelliformis 

GMNE.BST v1.0 
122,807,766 20,331 EMC JGI Project ID: 1019425 

Geastrum triplex GST.BST v1.0 58,565,933 14,309 EMC JGI Project ID: 1019441 

Geosiphon pyriformis 128,319,586 11,949 AMF2 
https://mycocosm.jgi.doe.gov/Geop

yr1 

Gloeophyllum trabeum v1.0 37,181,821 11,846 Brown rot fungi JGI Project ID: 402481 

Gymnopus luxurians v1.0 66,281,680 22,057 Saprotroph JGI Project ID: 403665 

Gyrodon lividus BX v1.0 43,048,674 11,779 ECM JGI Project ID: 1016731 

Heterobasidion annosum v2.0 33,649,967 13,383 Plant pathogen JGI Project ID: 16080 

Hydnomerulius pinastri v2.0 38,278,792 13,270 ECM JGI Project ID: 403666 

Hydnum rufescens UP504 v2.0 67,135,451 18,665 ECM JGI Project ID: 1019557 

Hypholoma sublateritium v1.0 48,031,814 17,911 White rot fungi JGI Project ID: 403669 

Hysterangium stoloniferum 

HS.BST v1.0 
111,842,964 15,017 EMC JGI Project ID: 1019429 

Jaapia argillacea v1.0 45,045,919 16,419 Saprotroph JGI Project ID: 403667 

Kalaharituber pfeilii F3 v1.0 78,991,937 15,190 ECM JGI Project ID: 1060175 

Laccaria amethystina LaAM-08-1 

v2.0 
52,581,404 17,553 ECM JGI Project ID: 1006253 

Laccaria bicolor v2.0 60,707,050 23,130 ECM JGI Project ID: 16097 

Lactarius quietus S23C v1.0 115,901,997 18,943 ECM JGI Project ID: 1006257 

Lentinula edodes B17 v1.1 46,106,741 14,002 White rot fungi https://mycocosm.jgi.doe.gov/Lene

d_B_1_1 

Lepista nuda CBS 247.69 v1.0 43,493,018 14,880 Saprotroph JGI Project ID: 1056744 
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Species 
Assembly 

length (bp) 

Gene 

number 

Nutritional 

mode 

GenBank accession No./JGI 

Web Portal/JGI Project ID 

Malassezia globosa 8,958,118 4,286 Animal pathogen https://mycocosm.jgi.doe.gov/Malg

l1 

Melanogaster broomeianus 

MBLB.BST v1.0 

49,614,189 14,167 EMC JGI Project ID: 1019457 

Meliniomyces bicolor E v2.0 82,384,847 18,619 Ericoid 

mycorrhizal 

JGI Project ID: 1008686 

Meliniomyces variabilis F v1.0 55,857,776 20,389 Ericoid 

mycorrhiza 

JGI Project ID: 1006261 

Morchella importuna SCYDJ1-A1 

v1.0 

48,802,685 11,971 ECM JGI Project ID: 1047733 

Mucor lanceolatus 43,423,002 10,644 Saprotroph https://mycocosm.jgi.doe.gov/Mucl

an1 

Neolentinus lepideus v1.0 35,640,188 13,164 Saprotroph JGI Project ID: 1006919 

Neurospora crassa OR74A v2.0 41,037,538 10,785 saprotroph https://mycocosm.jgi.doe.gov/Neuc

r2 

Oidiodendron maius Zn v1.0  46,426,256 16,703 Ericoid 

mycorrhiza 

JGI Project ID: 403613 

Paxillus adelphus Ve08.2h10 v2.0 64,458,135 18,999 ECM JGI Project ID: 1006419 

Paxillus involutus ATCC 200175 

v1.0 

58,301,126 17,968 ECM JGI Project ID: 99183 

Peniophora sp. CONTA v1.0 48,435,708 18,999 White rot fungi JGI Project ID: 1027012 

Phyllosticta citricarpa CBS 127454 

v1.0 

28,952,665 11,088 Plant pathogens JGI Project ID: 1109087 

Pichia kudriavzevii CBS573 10,812,555 5,140 Saprotroph https://mycocosm.jgi.doe.gov/Picku

d1 

Piloderma croceum F 1598 v1.0 59,326,886 21,583 ECM JGI Project ID: 402979 

Piriformospora indica DSM 11827 

from MPI 

24,979,981 11,767 Orchid 

mycorrhiza 

https://mycocosm.jgi.doe.gov/Pirin1 

Pisolithus microcarpus 441 v2.0 77,250,852 16,766 ECM JGI Project ID: 1111146 

Pisolithus tinctorius Marx 270 v2.0 92,528,219 16,924 ECM JGI Project ID: 1111148 

Pleurotus ostreatus PC15 v2.0 34,343,005 12,330 White rot fungi JGI Project ID: 52402 

Plicaturopsis crispa v1.0 34,498,416 13,626 White rot fungi JGI Project ID: 403668 

Pluteus cervinus NL-1719 v1.0 52,193,021 19,818 Saprotroph JGI Project ID: 1063679 
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Species 
Assembly 

length (bp) 

Gene 

number 

Nutritional 

mode 

GenBank accession No./JGI 

Web Portal/JGI Project ID 

Psilocybe cubensis v1.0 41,302,601 13,361 Saprotroph https://mycocosm.jgi.doe.gov/Psicu

b1_1 

Pterula gracilis CBS309.79 v1.0 34,769,099 12,873 Saprotroph JGI Project ID: 1019505 

Punctularia strigosozonata v1.0 34,171,901 11,538 White rot fungi JGI Project ID: 402899 

Pycnoporus cinnabarinus BRFM 

137 

33,670,027 10,442 White rot fungi JGI Project ID: 1024949 

Rhizophagus cerebriforme DAOM 

227022 v1.0 

136,890,557 21,549 AMF https://mycocosm.jgi.doe.gov/Rhice

1_1 

Rhizophagus clarus HR1 116,418,735 27,761 AMF https://mycocosm.jgi.doe.gov/Rhicl

1 

Rhizophagus diaphanus v1.0 125,876,003 23,252 AMF) https://mycocosm.jgi.doe.gov/Rhidi

1 

Rhizophagus irregularis A1 v1.0 125,868,962 26,659 AMF https://mycocosm.jgi.doe.gov/Rhiir

A1_1 

Rhizopogon vesiculosus Smith 43,809,644 14,218 ECM https://mycocosm.jgi.doe.gov/Rhiv

es1 

Rhizopogon vinicolor AM-OR11-

026 v1.0 

36,102,320 14,469 ECM JGI Project ID: 1015507 

Rhizopus microsporus var. 

microsporus ATCC52813 v1.0 

25,972,395 10,905 Plant pathogen JGI Project ID: 1006125 

Rhizoscyphus ericae UAMH 7357 

v1.0 

57,408,471 16,784 Ericoid 

mycorrhiza 

JGI Project ID: 1006265 

Rickenella mellea v1.0 

(SZMC22713) 

45,069,463 17,139 ECM JGI Project ID: 1075324 

Russula emetica Přilba v1.0 55,121,418 13,215 ECM JGI Project ID: 1108931 

Russula ochroleuca Přilba v1.0 44,738,512 12,048 ECM JGI Project ID: 1108933 

Saccharomyces cerevisiae M3839 

v1.0 

11,550,170 5,989 Saprotroph JGI Project ID: 408875 

Schizophyllum commune H4-8 

v3.0 

38,670,379 16,319 White rot fungi JGI Project ID: 16355 

Scleroderma citrinum Foug A v1.0 56,144,862 21,012 ECM JGI Project ID: 404724 

Sebacina vermifera MAFF 

305830 v1.0 

38,094,242 15,312 Orchid 

mycorrhiza 

JGI Project ID: 403638 
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Species 
Assembly 

length (bp) 

Gene 

number 

Nutritional 

mode 

GenBank accession No./JGI 

Web Portal/JGI Project ID 

Serpula himantioides (S.lacrymans 

var shastensis) MUCL38935 v1.0 

45,978,785 13,805 Brown rot fungi JGI Project ID: 401924 

Sistotrema sp. PMI_390 v1.0 41,635,769 15,452 Saprotroph JGI Project ID: 1021554 

Sistotremastrum niveocremeum 

HHB9708 ss-1 1.0 

35,361,098 13,080 White rot fungi JGI Project ID: 1006907 

Sphaerosporella brunnea 

Sb_GMNB300 v2.0 

51,598,955 12,597 ECM JGI Project ID: 1108957 

Suillus americanus EM31 v1.0 50,809,076 17,163 ECM JGI Project ID: 1052751 

Suillus bovinus UH-Sbo-P2 v1.0 47,496,138 13,537 ECM JGI Project ID: 1141238 

Suillus brevipes Sb2 v2.0 52,027,859 21,458 ECM JGI Project ID: 1011226 

Suillus luteus UH-Slu-Lm8-n1 

v3.0 

44,486,502 16,588 ECM JGI Project ID: 1006871 

Talaromyces marneffei ATCC 

18224 

28,643,865 10,638 Animal pathogen https://mycocosm.jgi.doe.gov/Talm

a1_2 

Terfezia boudieri ATCC MYA-

4762 v1.1 

63,234,573 12,114 ECM JGI Project ID: 1018931 

Terfezia claveryi T7 v1.0 74,471,381 12,765 ECM JGI Project ID: 1040579 

Thelephora terrestris UH-Tt-Lm1 

v1.0 

40,733,037 13,338 EMC JGI Project ID: 1006273 

Tirmania nivea G3 v1.0 63,133,441 10,591 ECM JGI Project ID: 1108979 

Trematosphaeria pertusa CBS 

122368 v1.0 

47,745,773 17,306 Saprotroph JGI Project ID: 1019781 

Trichoderma reesei v2.0 33,454,791 9,143 Saprotroph JGI Project ID: 16784 

Tricholoma matsutake 945 v3.0 175,759,688 22,885 ECM JGI Project ID: 404726 

Trichophaea hybrida UTF0779 

v1.0 

144,183,925 13,308 ECM JGI Project ID: 1086381 

Trichophyton rubrum CBS 118892 22,502,330 8,707 Animal pathogen https://mycocosm.jgi.doe.gov/Triru

1 

Tuber magnatum v1.0 192,781,443 9,433 ECM https://mycocosm.jgi.doe.gov/Tub

ma1 

Tuber melanosporum Mel28 v1.2 124,945,702 10,058 ECM https://mycocosm.jgi.doe.gov/Tub

me1v2 

Tulasnella calospora AL13/4D v1.0 62,392,858 19,659 Orchid 

mycorrhiza 

JGI Project ID: 404728 
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Species 
Assembly 

length (bp) 

Gene 

number 

Nutritional 

mode 

GenBank accession No./JGI 

Web Portal/JGI Project ID 

Ustilago maydis 521 v2.0 19,664,388 6,785 Plant pathogen https://mycocosm.jgi.doe.gov/Ustm

a2_2 

Volvariella volvacea V23 35,720,033 11,084 Saprotroph https://mycocosm.jgi.doe.gov/Volv

o1 

Wilcoxina mikolae CBS 423.85 

v1.0 

117,288,895 13,093 ECM JGI Project ID: 1016515 

Xerocomus badius 84.06 v1.0 38,390,415 14,938 ECM JGI Project ID: 1019549 

Yarrowia lipolytica YB419 v1.0 20,144,947 6,751 Saprotroph JGI Project ID: 1125770 
 

 

Multiple sequence alignment and phylogenetic analysis 

The amino acid sequences of 118 fungal IAD dehydrogenase and the reference gene were aligned using 

MUSCLE at the MEGA X software (Stecher et al., 2020).  Maximum likelihood phylogenetic trees were constructed 

with RAxML-HPC BlackBox hybrid code version 8.2.12 on CIPRES SCIENCE GATEWAY (https://www.phylo.org) using 

LG substitution model with 1000 bootstrap replications. The results were processed and visualized using the Interactive 

Tree of Life (iTOL) version 6.5.2 (https://itol.embl.de). 

Bioinformatics analysis 

 Functional domains and active sites of IAD dehydrogenases are predicted on InterProScan 

(https://www.ebi.ac.uk/interpro/search/sequence/). Graphics of the protein structure were depicted using TBtools 

software (Chen et al., 2020).  To find the common motifs among IAD dehydrogenases, the amino acid sequences of 

the proteins were subjected to MEME online suit to search for the conserved motifs (Bailey et al., 2015).  

The parameters were determined following default settings for motif width (between 6 and 50) and the maximum 

number of motifs as 15. 
 

Results 

Genomic summary of the selected fungi 

The genome sizes of the selected 118 fungi ranged from 8.9 to 192.8 Mbp, with an average of 100.4, 

64.1, and 53.0 Mbp for those in Mucoromycota, Ascomycota, and Basidiomycota, respectively (Fig. 2A). The gene 

number of the selected genomes was between 4,286 (Malassezia globosa) to 32,946 (Fibulorhizoctonia sp.), with 

an average of approximately 19,000, 15,900, and 12,500 genes for Mucoromycota, Basidiomycota,  

and Ascomycota, respectively (Fig. 2B). Despite the variety in genome sizes among fungal species, the gene-to-

genome ratio was relatively high in Basidiomycota (300 genes per Mbp) compared with 189 genes per Mbp and 

195 genes per Mbp in Mucoromycota and Ascomycota, respectively. Notably, when fungi were classified  

by nutritional mode, there was a significant difference in the distributions of gene genome size and the number of 

the predicted proteins in mycorrhizal and non-mycorrhizal groups. In non-mycorrhizal fungi, the gene number 

https://www.phylo.org/
https://itol.embl.de/
https://www.ebi.ac.uk/interpro/search/sequence/
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increases in proportion to the genome size (Fig. 3A). On the other hand, genome size and gene number of 

mycorrhizal fungi showed weak relationship, especially in ectomycorrhizas (Fig. 3B). 

Phylogeny of fungal IAD dehydrogenases  

By searching using BLAST, IAD dehydrogenases were identified in all fungal genomes. To establish 

phylogenetic trees of the IAD dehydrogenases, we selected the gene with the highest score from each species. 

The identified genes had similar sequence lengths and contained an aldehyde dehydrogenase domain, which is a 

basic characteristic of dehydrogenase families. The results of the phylogenetic analysis were in good agreement 

with the taxonomic phylogenetic tree described previously (Kijpornyongpan & Juntachai, 2021) that we could group 

members into three clusters of phyla based on topological structure and evolutionary distance (Fig. 4A).  

The branches of Boletales IAD dehydrogenases were placed at the top of the tree. We found no pronounced 

differences in groups of IAD dehydrogenases between non-mycorrhizal and mycorrhiza-forming species. This 

suggested that IAD dehydrogenases evolved independently of environmental elements such as nutritional mode 

or mycorrhizal lifestyle. However, sequences from a specific species (e.g., M. globosa) were unexpectedly split in 

the phylogenetic analysis, generating an independent branch on the phylogenetic tree that might be the 

consequence of an issue with genomic data completeness (Fig. 4A). 

Structures and conserved motifs of fungal IAD dehydrogenases 

 According to the domain prediction results, the aldehyde dehydrogenase domain and unique glutamic 

acid active site were conserved across all fungal species, indicating that the identified IAD dehydrogenases may 

have equivalent activities (Fig. 4B). However, several Ascomycota members lacked a cysteine active site in their 

aldehyde dehydrogenase, which might be due to poor genome assembly. 

 MEME analysis of conserved motifs in IAD dehydrogenase amino acid sequence revealed 15 conserved 

motifs (Fig. 5). The lengths of the motifs ranged from 50 to 11 amino acids. The name of the motifs 1 through 15 

were determined by the E-value score of each motif. The number of preserved motifs in each member ranged 

from 12 to 15. The majority of the fungal IAD dehydrogenases contained all 15 conserved motifs. Motifs 1, 2, 3, 

5, 6, 8, and 12 were expected to be a highly conserved motif among fungal members. (Fig. 4C). Importantly, 

these motifs contained conserved NAD(P) binding sites, and catalytic residues of aldehyde dehydrogenase families 

indicated that they were critical for the functional specificity of the proteins and exist uniformly across the fungal 

kingdom (Fig. 5). 
 

Discussion 
IAA is an essential molecule in mycorrhiza-forming fungi. Several investigations have indicated that IAA 

production via the IPyA intermediate is a predominant biosynthesis pathway in many mycorrhizal fungi (Chanclud 

& Morel, 2016). Until now, it is unknown how the fungal proteins in such a pathway contribute to the development 

of mycorrhizal symbiosis or share any similarities among nutritional modes. Due to the improvement of high-

throughput sequencing technology and the establishment of genome projects, we aimed to identify and 

characterize fungal IAD dehydrogenases, the pathway's main enzyme, using genomic data. IAD dehydrogenase 

is a common gene sharing similar domain structures throughout the kingdom of life (Zhao et al., 2002). In the 
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present study, we discovered that fungal IAD dehydrogenases were conserved by lineage rather than nutritional 

mode. Our findings shed light on the diversity of IAD dehydrogenases in mycorrhiza and non-mycorrhiza.  

 Recently, Kumla et al. (2020) demonstrated that all ECM fungi sampled in northern Thailand produce 

IAA via the IPyA pathway. The findings were consistent with previous research on the IAA biosynthesis pathway 

in an ectomycorrhiza T. vaccinum. The aldehyde dehydrogenase gene, ald1, was shown to be involved in IAA 

synthesis in the pathway, supporting the idea that IAD dehydrogenase is a major enzyme in the generation of 

IAA, which is a critical component in ectomycorrhizal communication between fungus and host tree (Krause et al., 

2015). Thus, it is only natural considering that IAD dehydrogenases of mycorrhiza may maintain their function and 

critical domains among species. However, the results of genome sequence analysis rejected this idea since there 

was no substantial difference between IAD dehydrogenases from mycorrhizal fungus and those from non-

mycorrhizal fungi. Our results suggests that IAD dehydrogenase is not the sole critical enzyme for mycorrhizal 

development in mycorrhiza and does not exclude the presence of additional molecules involved in biological 

processes of mycorrhizal formation. Therefor, the pathways required for mycorrhizal symbiosis are much more 

complex than we have been thought. Transcriptomic profiling of an ectomycorrhiza Cenococcum geophilum 

revealed insightful information on numerous possible symbiosis molecules/proteins such as aquaporin, sugar 

transporter, peptidase, and amino acid permease that were significantly expressed in ectomycorrhizal pine root 

tip. However, large part of these highly expressed proteins was identified as functionally unknown. This fact implies 

that even investigation in functional approach, the interpretation of the data is still restricted by the scarcity of the 

available information on the biological functions of fungi (Peter et al., 2016). According to conserved domain 

analysis, the loss and gain of a portion of protein sequences may lead to the expansion and contraction of the 

proteins resulting in changes in the protein functions. However, we could not identify any structural differences 

between a set of common domains shared within the mycorrhizal group or non-mycorrhizal members. The absence 

of some domains in a certain member seemed like a rather error generated in their draft genomic data.  

Our findings contribute novel insight into the diversity of fungal IAD dehydrogenases in terms of the comparative 

genome. To develop an understanding of the whole picture of the role of IAD dehydrogenase in mycorrhiza further 

comprehensive investigation of the direct involvement of the gene in the mycorrhiza-forming process is required. 
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Figure legends 
 

  
 

Figure 1. Tryptophan-dependent indole-3-acetic acid (IAA) biosynthesis pathways found in bacteria, fungi, and 

plants with the known enzymes. Bold lines represent the predominant pathway of IAA biosynthesis in fungi (Trp; 

Tryptophan, IAM; indole-3-acetamide, TAM; tryptamine, IAOx; indole-3-acetaldoxime, IPyA; indole-3-pyruvate, 

IAN; indole-3-acetonitrile, IAD; indole-3-acetaldehyde, TOL; tryptophol, IAA; indole-3-acetic acid). 

 

 

 
Figure 2. Summary of (A) genome size and (B) gene number of 118 fungal genomes in this study. 
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Figure 3. Genome size versus gene number of (A) non-mycorrhizal and (B) mycorrhizal fungal genomes. Round, 

square, and triangle dots represent phylum Basidiomycota, Ascomycota, and Mucoromycota, respectively. 
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Figure 4. Phylogenetic relationship, domain prediction, and conserved motif compositions of fungal IAD 

dehydrogenase. (A) Maximum-likelihood phylogenetic tree of full-length IAD dehydrogenase predicted from 118 

fungal genome and ald1 from T. vaccinum. Only bootstrap values greater than 70 are marked. The scale bar that 

represents the mean number of amino acid substitutions per site is shown. Branch colors represent phyla (black; 

Basidimycota, red; Ascomycota, blue; Mucoromycota). (B) Scheme of domains in IAD dehydrogenase detected by 
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InterProScan. Aldehyde_DH_dom; aldehyde dehydrogenase domain, Ald_DH_CS_GLU; glutamic acid active site of 

aldehyde dehydrogenase, Ald_DH_CS_CYS; cysteine active site of aldehyde dehydrogenase. (C) The conserved 

motifs in IAD dehydrogenase across fungi. Different motifs are represented by boxes of different color. 

 

 
Figure 5. The conserved motifs in fungal IAD dehydrogenase generated by MEME-suite. The height of each letter 

represents the probability of amino acids at each position. The asterisks indicate fully conserved residue among 

species. The arrow and line represent predicted NAD(P) binding sites and catalytic residues, respectively. 
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