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      บทคัดยอ 
 ตอยต่ิง ( Solannum spirale Roxb.) เปนพืชที่สามารถพบไดทั่วไปเปนจํานวนมาก เนื่องจากมีฝกแกที่สามารถแตกเมื่อ
ไดรับน้ําทําใหเม็ดภายในฝกกระจายตัวไดระยะทางไกลและสม่ําเสมอ ดังนั้นขาพเจาจึงไดมีความสนใจและตองการศึกษาปจจัย
และสาเหตุการแตกของฝกตอยต่ิงโดยแบงเปนการทดลองทาง ชีววิทยา และฟสิกสรวมทั้งนําความรูทางสถิติมาประยุกตใช
เช่ือมโยง 

1.การทดลองทางชีววิทยาไดศกษาโครงสรางทางกายภาพและสัญฐานวิทยาของฝกตอยต่ิงโดยการผาตามยาวศึกษาผาน
กลองจุลทรรศนสเตอริโอ และการผาตามขวางศึกษาผานทางกลองจุลทรรศนแบบใชแสง โดยศึกษาฝกออน, ฝกแก พรอมทั้งนํามา
เปรียบเทียบกับฝกที่แตกจากน้ํา พบวาปจจัยหลักในการแตกนั่นคือ สลักยอดฝก, น้ํา และการเรียงตัวของเนื้อเยื่อ 3 ช้ัน ที่มีขนาดไม
เทากันตลดความยาวฝกฝกตอยต่ิงแตกไดดวยแรงดีดของกาบที่เกิดจากการเจริญไมเทากันของเนื้อเยื่อ 3 ช้ันโดยมีสลักยอดฝกเสีย
สภาพจากการเขาของน้ําทําใหฝกแตก 

2.การทดลองทางดานฟสิกสไดศึกษาการกระจายของกาบและเมล็ด บนฐานรับวงกลม 2 แบบคือแบบที่มีขอบกั้นรอบวง
ระยะทาง และ แบบที่ไมมีขอบกั้นรอบวงระยะทาง ชุดการทดลองแบบที่ไมมีขอบกั้นรอบวงระยะทางมีความคลาดเคลื่อนมากจึง
ไมนํามาเสนอในที่นี้ และไดแบงชุดการทดลองออกเปน 5 ชุดตามชวงความยาวของฝก ต้ังแต 1.6 ถึง 2.6 เซนติเมตร จากที่สุมเก็บ
มา 902 ฝกๆที่มีความยาวในชวง [2.0 – 2.2 ) เซนติเมตรมีจํานวนมากที่สุด โดยเสนแนวโนมมีลักษณะระฆังควํ่า ทําใหเกิด
สมมุติฐานโดยมีทฤษฎีการคัดสรรทางธรรมชาติสนับสนุนวา ฝกที่มีความยาวในชวงความยาวฝกที่พบมากที่สุดจะมีการกระจาย
พันธุไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมมากที่สุด  ซึ่งปรากฎในผลการทดลองดังนี้คือ ชุดที่มีความยาวในชวง [2.0 – 2.2) 
เซนติเมตรใชเวลาเฉลี่ยกอนการแตกนอยที่สุด และความคลาดเคลื่อนนอยที่สุด ประกอบกับมีการกระจายเมล็ดไดระยะทางไกล 
และสม่ําเสมอมากที่สุด 

ทั้งที่ผลการทดลองยังสอดคลองกับทฤษฎีทางฟสิกสคือ ระยะทางเฉลี่ยของกาบในชุดการทดลองที่มีความยาวในชวง[2.0 
– 2.2) เซนติเมตรลดลงอยางผิดสังเกตเมื่อเทียบกับชุดใกลเคียง แตระยะของเมล็ดในชุดการทดลองนี้กับมากที่สุด สอดคลองกับการ
อนุรักษโมเมนตัมที่กาบแตกดวยความเร็วตํ่าจะทําใหเมล็ดตองแตกดวยความเร็วสูง และเมื่อกาบแตกไปที่มุมใดมุมหนึ่งแลว เมล็ด
ควรจะไปกองกันที่มุมตรงขามกับมุมที่กาบตกนั้น 

การทดลองครั้งนี้อาจนําไปประยุกตใชเปนเมล็ดพันธุปลูกปาที่มีลักษณะแหงแลง , ใชในการแตกที่ปราศจากอันตรายจาก
แรงอัดอากาศ หรือใชในงานนาโนเทคเพื่อเทคโนโลยีการแพทย 

 
 
 



ความสําคัญและที่มาของโครงงาน 
 ครั้งหนึ่งเมื่อผมอายุยังเยาว และประสบการณตางๆยังดอยนัก มีเด็กหญิงคนหนึ่งชวนไปเลนที่สวนสาธารณะ 

เธอเด็ดผักสีดําๆ จากตนไมพุมเล็ก แลวสงใหผม เธอเรียกมันวา “เม็ดเปาะแปะ” และชวนผมนําไปโยนลงน้ํามันก็ดีดดังเปาะแปะ 
แลวก็มีเมล็ดสีน้ําตาลเล็กๆออกมา เหมือนแมปลอยยานลูกในหนังอวกาศ sci-fi แตดวยความเปนเด็กจึงเลนไปสนุกๆไมไดเก็บมา
คิดหรือทําทดลองแตอยางใด เมื่ออยูในรั้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มีวันหนึ่งฝนตกหนักผมจึงเขาไปหลบฝนที่มุมตึก 60 ป พรอม
กับคนจํานวนหนึ่ง ทันใดนั้นมีเสียงกรี๊ดมาวา  “ วาย!!!  ฝกอะไรมันดีดก็ไมรู ” แลวสายตาทุกคูก็มองมาที่ผมเสมือนกับวาผมตอง
เปนหนวยลาดตระเวนไปตรวจการณไปดูวาอะไรในกอไผผมจึงตองเขาไปตามระเบียบ ก็พบวาเปนฝกตอยต่ิงความประทับใจวัย
เด็กก็เขามา ทําใหมีคําถามตอไปวา ฝกตอยต่ิงนั้นแตกไดอยางไร จึงมาเปนโครงงานการแตกของฝกตอยต่ิง ตนตอยต่ิงมีช่ือ
วิทยาศาสตรวา Solannum spirale Roxb. อยูในวงศ Solanaceae จากลักษณะของฝกตอยต่ิงเบื้องตน พบวาเมื่อฝก ( ผล ) ไดรับความ
ช่ืนแลวจะเกิดการแตกโดยฝกทั้ง 2 จะแยกออกจากกัน ทําใหเมล็ดที่อยูภายในกระจายไปทั่ว การแตกของฝกตอยต่ิงนี้มีปรากฎกรณ
ทางฟสิกสซอนอยู เชน การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตร การอนุรักษโมเมนตัม เปนตน ประกอบกับโครงสรางของผลทางชีววิทยาที่
เปนสาเหตุของการแตกเพื่อการขยายพันธุอยางเหมาะสมตามทฤษฎีการคัดสรรทางธรรมชาติซึ่ง สามารถนํามาเปนการแตกที่
ปราศจากอันตรายจากแรงอัดอากาศ และเปนฐานขอมูลทางดานวัสดุศาสตร ชีววิทยา สรีระวิทยา ฟสิกส และกรประยุกตใชทาง
วิศวกรรม หรือใชในงานนาโนเทคเพื่อเทคโนโลยีการแพทย 
 

สมมุติฐานการทดลอง 
1. ฝกตอยต่ิงที่มีชวงความยาวฝกเปนจํานวนฝกมากที่สุดในธรรมชาติควรจะแตกไดเหมาะสมที่สุดในการกระจาย

พันธุตามทฤษฎีก่ีคัดสรรทางธรรมชาติ 
2. การแตกของฝกตอยต่ิง เกิดจากแรงเตงของกลุมเซลลบริเวณแกนกลางของกานชูเมล็ด ทําใหมีการขยายของ

กลุมเซลล 2 ดานไมเทากันทั้งนี้ยังมีผลจากน้ําไปในฝก 
 
วัตถุประสงคของโครงงาน :   
การศึกษาผลตอยต่ิงครั้งนี้มีหัวขอในการศึกษาดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาโครงสรางและหนาที่ของกลุมเซลลหรือช้ันเนื้อเยื่อในฝกตอยต่ิงทางสัญฐานวิทยาวิทยาโดยใชความรู
ดานพฤกศาสตร สรีระวิทยา วัสดุศาสตร ชีวฟสิกส วาความสัมพันธกับสาเหตุของการแตกหรือไมอยางไร 

2. เพื่อศึกษาการแตกของฝกตอยต่ิง วาปจจัยตางๆที่มีผลตอการแตกของฝกอยางไรและนําผลจากการศึกษามาใช
ในการคาํนวณและการหาสมการทางคณิตศาสตรอธิบายการแตกของฝก โดยใชทฤษฎีทางฟสิกสและสถิติเปน
พ้ืนฐานในการศึกษา 

  
วิธีการดําเนิน :  

1. ศึกษางานวิจัยและขอมูลพ้ืนฐานของตนตอยต่ิงดานพฤกศาสตรและการแตกของฝก 
2. สุมเก็บตัวอยางฝกตอยต่ิงจากที่ตางๆ มาทั้งสิ้น 902 ฝก แลวนํามาวัดและนับจํานวนฝกตามความยาวฝก แหลงที่

เก็บฝกตอยต่ิงมีดังนี้ โรงเรียนเตรียมอุดม , คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ศูนยฝกยอยกองพัน
ทหารสื่อสาร ทั้งที่มีแหลงที่เก็บฝกตอยต่ิงหลายที่เพราะไมสามารถรวบรวมฝกตอยต่ิงจํานวนมากในระยะเวลา
จํากัดไดจากแหลงเดียว 



3. วิธีการเก็บฝกตอยต่ิงโดยใชกระดาษชําระหอกองฝกตอยต่ิงแลวใสถุงพลาสติกเพื่อปองกันความชื้นเขาไปทําให
ฝกตอยต่ิงเสียสภาพทําใหไมเหมาะในการทดลอง และนําเขาตูเย็นเพื่อปองกันไมใหฝกตอยต่ิงเสียความชื้น
เกินไป และควบคุมอุณหภูมิในการเก็บ 

4. ศึกษาโครงสรางของฝกตอยต่ิงเมื่ออายุตางๆ โดยใชกลองจุลทรรศนแบบสเตอริโอ และกลองจุลทรรศนแสง 
เพื่อนําความรูทางวิทยาไปเปรียบเทียบ สรางความสัมพันธ เพื่อสนับสนุนสมมุติฐานที่ต้ังไวขางตน 

 
 การศึกษามีลําดับดังนี้ 

1.) การเปรียบเทียบของลักษณะของฝกตอยต่ิงตามสีของฝก และดูลักษณะทั่วไป 
2.) การใชกลองจุลทรรศนแบบสเตอริโอศึกษาตามยาวของฝก เพื่อเปรียบเทียบการทดลองตางๆดังนี้ 

1. ผาฝกสเีขียว (ฝกออน) ตามแนวเสนตามยาวขนาดหนาที่เห็นไดชัด 
2. ผาฝกสีเขียว (ฝกออน) ตามแนวเสนตามยาวรอยขนาดบาง 
3. ผาฝกสีเขียว (ฝกออน) ตามขวาง 
4. ผาฝกสีดํา1  (ฝกแก) ตามเสนตามยาวรอยขนาดบาง 
5. ศึกษาตามฝกที่แตกจากน้ํา 

3.) การศึกษาโครงสรางบางสวนที่สนใจเปนพิเศษเพิ่มเติม 
       5.      ศึกษาสาเหตุและปจจัยที่ทําใหเกิดการแตกของฝกตอยต่ิง 

1.) ทดลองหาทางเขาของน้ําทางขั้วและยอดของฝก โดยแชฝกตอยต่ิงเพียงดานเดียวเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบ
ความแตกตางของระยะเวลาในการแตก 
2.) ทดลองหาทางเขาของน้ําทางรอยแยกของฝก (กลางฝก) เหตุที่ศึกษาน้ําเขาทางเพราะเปนทางที่น้ําควรจะเขา
ได 
3.) ทดลองหาทางเขาของน้ําวาน้ําเขาทางดานสีขาวหรือดานสีดําของสลักยอดฝก โดยใชสําลีชุบน้ําแลวพันเปน
เกลียวทาดานสีนั้นผานทางกลองจุลทรรศนแบบสเตริโอ 
4.) ทดลองใชของเหลวอื่นแทนน้ําในการแตก เชน ไซลีน, อะซีโตน, น้ํามันพืช, เอทานอล 
5.) เปรียบเทียบกาบฝกตอยต่ิงที่แตกจากน้ํา และที่แตกเพราะการเด็ดสลักยอดฝก ผานทางกลองจุลทรรศน
แบบสเตอริโอ เพื่อเปรียบเทียบโครงสรางของฝกเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางเมื่อดูดซึมน้ํา 

 6.ศึกษาการแตกของผลตอยต่ิงทางฟสิกสโดยใชทฤษฎีทางฟสิกสและสถิติเปนพื้นฐานในการศึกษานิยามเชิงปฎิบัติการ 
   การจัดชุดการทดลองตามชวงความยาว 
  ชุด A แทนชุดที่มีความยาวฝก ที่มีความยาว [1.6 – 1.8 ) เซนติเมตร 
  ชุด B แทนชุดที่มีความยาวฝก ที่มีความยาว [1.8 – 2.0) เซนติเมตร 
  ชุด C แทนชุดที่มีความยาวฝก ที่มีความยาว [2.0 – 2.2) เซนติเมตร 
  ชุด D แทนชุดที่มีความยาวฝก ที่มีความยาว [2.2 – 2.4)  เซนติเมตร 
  ชุด E แทนชุดที่มีความยาวฝก ที่มีความยาว [2.4 – 2.6) เซนติเมตร 
    
 

 
 



การจัดตามชุดการทดลองตามชนิดของเปาแตกวงกลม 
  ชุด X แทนชุดที่มีขอบกั้นบนรัศมีระยะทางยาว 
  ชุด Y แทนชุดที่ไมมีขอบกั้นบนรัศมีระยะทางยาว 
1สาเหตุที่ไมทําการศึกษาผาฝกสีดํา (ฝกแก) ตามขวาง และตามแนวเสนความยาวรอยขนาดหนา เพราะฝกแกแข็ง เปราะ แตกหัก
งาย  
หัวขอในการศึกษา 

1.) ศึกษาหาจํานวนเมล็ดในแตละชวงความยาวของฝกตอยต่ิง 
2.) ศึกษามวลของฝกตอยต่ิงในแตละชวงความยาวของฝกตอยต่ิง 
3.) ศึกษาเวลาที่ฝกตอยต่ิงใชกอนการแตก ต้ังแตแชลงในน้ํา 
4.) ศึกษาพิกัดของกาบฝกตอยต่ิงที่แตกออก โดยอาศัยเปาการแตกวงกลม เพื่อวิเคราะหขอมูลทางการแตก 
5.) ศึกษาการกระจายของเมล็ดทั้งระยะทางและมุมเพื่อวิเคราะหการกระจายพันธุ 
7.ศึกษาสมการทางคณิตศาสตรอธิบายการแตกของผล จากความรูและขอมูลที่ไดมาจากขอ 6 
8.เปรียบเทียบผลกรศึกษาทางดานฟสิกส และชีววิทยาวาสัมพันธกันอยางไร 
9.นําความรูที่ไดจากการศึกษามาประยุกตในงานอื่นๆ 

 


