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บรรณาธิการแถลง
สวัสดีปใหมคะ ทานสมาชิกและผูอานวารสารขาวศูนยฯ ดิฉันในนามของกองบรรณาธิการวารสารขาวศูนยฯ

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลใหสมาชิกทุกทานมีความสุขกาย สุขใจ คิดหวังสิ่งใดก็ขอใหสมปรารถนาดังหวัง
ตลอดปใหมนี้ และขอแสดงความเสียใจกับผูเสียชีวิตและญาติพี่นองของผูท่ีตองสูญเสียในเหตุภัยพิบัติสึนามิ (Tsunami)
ท่ีผานมา และขอเปนกําลังใจใหกับทุกทานท่ีเก่ียวของกับเหตุการณดังกลาว นอกจากนั้นดิฉันตองขอขอบพระคุณในขอมูล
ท่ีทานสมาชกิไดสงกลบัมายังกองบรรณาธิการวารสารขาวศนูยฯ และไดสรุปใหทานสมาชกิไดทราบพรอมกับการแกไขปรับปรุง
เนื้อหาใหมท่ีนาจะเปนประโยชนและมีสาระมากย่ิงข้ึน

เนื้อหาของฉบับนี้ประกอบดวยสาระของความรูท่ีเก่ียวของกับการใชประโยชนจากปุยอินทรีย ขอมูลของผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมจากการกอสรางเข่ือนท่ีมีขนาดใหญเปนอันดับ 3 ของโลก  ผลงานวิจัยท่ีใหแนวคิดถึงการพิจารณาวิธีการคัดเลือก
พันธุถ่ัวเหลืองท่ีใหผลผลิตดีกวาพันธุแนะนําเดิม และสารพิษจากธรรมชาติ: อันตรายและมาตรการควบคุมการปนเปอน
ในอาหาร ในคอลัมนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กองบรรณาธิการวารสารขาวศนูยฯ หวงัเปนอยางย่ิงวาสาระในฉบับนี้คงเปนประโยชนตอทานสมาชิกและผูอาน สมาชกิ
ทานใดท่ีตองการขอมูลและรายละเอียดอ่ืนเพิ่มเติม สามารถสอบถามมายังบรรณาธิการวารสารขาวศูนยฯ ผูสนใจก็สามารถ
บอกรับเปนสมาชิกไดท่ี  บรรณาธิการวารสารขาวศูนยฯ ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 73140

ขอขอบพระคุณ
บรรณาธิการ

สุภาพ  ทองคํา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม

กิจกรรมของฝายปฏิบัติการวิจัยฯ
การพัฒนาบุคลากร/รวมประชุมและนําเสนอ
ผลงาน

� นายเพ่ิมพงษ ศรีประเสริฐศักดิ์  รวมสัมมนาเชิงปฏิบัติ
การเรื่อง The Use of Real-time PCR Method for Detection
and Quantification of Gene Expression และสาธิตการใชงาน
เครื่อง Icyeler IQ Real-Time PCR Dectection System ณ
หองเธียเตอร อาคารศูนยมหาวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน  วันท่ี 7 มิถุนายน 2547

� นางรุ งนภา  กอประดิษฐสกุล   และนายชัยณรงค
รัตนกรีฑากุล  รวมสัมมนาระดมความคิดเห็นตอรางมาตรฐาน
สารพิษตกคาง  ณ อาคารศูนยตรวจสอบและออกใบรับรอง
คุณภาพสิ นค าเกษตรเพ่ื อการส งออก  กรมวิ ชาการเกษตร
กรุงเทพฯ  วันท่ี 10 มิถุนายน 2547

� นางสุ ดาวรรณ  เชยชมศรี   รวมประชุมหารือความ
รวมมือในโครงการวิจัยเรื่อง Study on regulation mechanisms

of host DNA replication by nucleopolyhedrovirus infection
ภายใตความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และ Nagoya University  ณ เมือง Nagoya ประเทศญี่ ปุน วันท่ี
14-20 มิถุนายน 2547

� นางภาณี ทองพํานัก รวมประชุมในหัวขอ Symposium
on Application of Research Results in Extension Activities
ณ เมืองไนโรบี ประเทศเคนยา  วันท่ี 19-21 มิถุนายน 2547

� น.ส. สุรัตนวดี  จิวะจินดา  และน.ส. มณี  ตันติรุงกิจ
รวมสัมมนาวิชาการระหวางประเทศ Laboratories Cooperation for
Technical Competence and Recognition ณ โรงแรมรามา
การเดนส กรุงเทพฯ  วันท่ี 7-8 กรกฎาคม 2547

� นางรุ งนภา กอประดิษฐสกุล  และน.ส. สุรัตนวดี
จิ วะจินดา  ร วมสัมมนาเรื่ อง สถานภาพและประเด็นเจรจา
ในองคกรระหวางประเทศดานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
ณ โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพฯ  วันท่ี 22 กรกฎาคม 2547

� นางรุ งนภา กอประดิษฐสกุล  รวมฝกอบรมวิธีการ
ตรวจสอบสารพิษตกคางแบบใหม   ณ สํานักงานวิจัยพัฒนา
ปจจัยการผลิต กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ วันท่ี 4-6 สิงหาคม
2547

� นางธีรนุต รมโพธิ์ภักดิ์  วิจัยเรื่อง MA Storage for
Prolonging Shelf of Banana  ณ Osaka Perfecture University
ประเทศญี่ ปุน  วันท่ี 15 กันยายน 2547 - 14 มีนาคม 2548

� นายชัยณรงค รัตนกรีฑากุล, น.ส. ชวนพิศ อรุณรังสิกุล
และนางอภิตา บุญศิริ  เขารับการฝกอบรมผูฝกการผลิตผักผลไม
ใหปลอดภัยตามระบบเกษตรดีท่ี เหมาะสม  ณ โรงแรมมารวย
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การเดนท กรุงเทพฯ และโรงแรมมณีจันทร จ.จันทบุรี  วันท่ี 20
กันยายน -1 ตุลาคม 2547

� นางรงรอง หอมหวล, นางศิริวรรณ บุรีคํา, นางมณฑา
วงศมณีโรจน และน.ส. สุรัตนวดี จิวะจินดา รวมสัมมนาและ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการสกัดสมุนไพร
ณ โรงแรมโรสการเดนท จ.นครปฐม และมหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา วันท่ี 27-30 กันยายน 2547

� น .ส .  ชวนพิ ศ  อรุ ณรั งสิ กุ ล    และนางรุ งนภา
กอประดิษฐสกุล รวมสัมมนาเรื่อง เสนทางสูความปลอดภัยดาน
อาหาร: โอกาสหรืออุปสรรค ณ โรงแรมดิเอมเมอรรัลด กรุงเทพฯ
วันท่ี 15 ตุลาคม 2547

� นางอภิตา บุญศิริ  นําเสนอผลงานการใช 1-MCP
และสภาพควบคุมบรรยากาศในการยืดอายุการเก็บรักษามะมวง
นํ้าดอกไมเพ่ือการสงออกทางเรือ ในรายงานความกาวหนางานวิจัย
เครือขายวิจัยและพัฒนาพืชสวน  ณ  โรงแรมเชียงใหมฮิลล
จ.เชียงใหม  วันท่ี 18-19 ตุลาคม 2547

� น.ส. สุรัตนวดี  จิวะจินดา  และนางภาณี  ทองพํานัก
เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับ Food Safety for Thai
Export  ณ อาคารสารนิเทศ 50 ป มก.  วันท่ี 20 และ 26-27
ตุลาคม 2547

� นางนวลวรรณ  ฟารุงสาง  เขารวม Workshop เรื่อง
Ascomycetes and their Anamorphs-An introductory course on the
Taxonomy of these Fungi  ณ Mushroom Research Foundation
อ.แมริม จ.เชียงใหม และเขารวมประชุมและเสนอผลงานวิจัย
ในการประชุมวิชาการ IV Asia Mycological Congress และ IX
International Marine and Fresh Water Mycology Symposium
ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแกว อ.เมือง จ.เชียงใหม วันท่ี 7-20
พฤศจิกายน 2547

� นางกณิษฐา  สังคะหะ  และนายชัยณรงค รัตนกรีฑากุล
เสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการของม.เกษตรศาสตร ครั้งท่ี
43  วันท่ี 1-4 กุมภาพันธ 2548

� นางกณิษฐา  สังคะหะ  รวมประชุมวิชาการนานาชาติ
IV Asia Mycological Congress และ IX international Marine
and Fresh Water Mycology Symposium โรงแรมโลตั ส
ปางสวนแกว อ.เมือง จ.เชียงใหม วันท่ี 14-20 พฤศจิกายน 2547

� น.ส. ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, นางรุงนภา  กอประดิษฐสกุล
และนายชั ยณรงค  รัตนกรีฑากุล  ร วมสัมมนาวิ ชาการเรื่ อง
การสรางกลุมธุรกิจเครือขายการตลาด  ณ กรมสงเสริมการสงออก
กรุงเทพฯ  วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2547

� นางรุงนภา กอประดิษฐสกุล รวมประชุมและดูกิจกรรม
ของกลุมเกษตรกร ณ รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา วันท่ี
7-20 ธันวาคม 2547

� นางกณิษฐา  สังคะหะ  และนางนวลวรรณ  ฟารุงสาง
อบรม Laboratory Workshop on Fusarium  ณ ภาควิชาโรคพืช
คณะเกษตร มก. บางเขน  วันท่ี 24-28 มกราคม 2548

การฝกอบรม
� การถ ายทอดเทคโนโลยี การทําไวน สมุ นไพรเพ่ื อ

สุขภาพ  วันท่ี 1 กรกฎาคม-31 ตุลาคม 2547 (นายเพ่ิมพงษ
ศรีประเสริฐศักดิ์ เปนหัวหนาโครงการ)

� การถายทอดเทคโนโลยีผูตรวจประเมินระบบการผลิต
GAP สําหรับผูตรวจประเมินภายใตโครงการคลินิคเทคโนโลยี
วันท่ี 3 กรกฎาคม 2547 (น.ส. ชวนพิศ อรุณรังสิกุล เปนหัวหนา
โครงการ)

� การถ ายทอดเทคโนโลยี การผลิ ตและการควบคุ ม
คุ ณภาพเมล็ ดพั นธุ    สนองพระราชดําริ ในโครงการสวน
พฤกษศาสตร เรื่ องการเก็บรวบรวมรักษาและควบคุมคุณภาพ
เมล็ดพันธุพ้ืนเมือง จํานวน 2 รุน  รุนท่ี 1 วันท่ี 13-16 กรกฎาคม
2547  และรุนท่ี 2 วันท่ี 20-23 กรกฎาคม 2547 (นางภาณี
ทองพํานัก  เปนหัวหนาโครงการ)

� เทคนิคการตรวจวั ดคุ ณภาพนํ้าอย างง ายและการ
ถายทอดเทคโนโลยีการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้า วันท่ี  7
สิงหาคม 2547 (นางรุ งนภา กอประดิษฐสกุล เปนหัวหนา
โครงการ)

� การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตไวนธัญพืชและผลไม
เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเชิงเกษตรอุตสาหกรรมนิเวศ จํานวน
3 รุน  รุนท่ี 1 วันท่ี 20 สิงหาคม 2547 รุนท่ี 2 วันท่ี 26 สิงหาคม
2547 และรุ นท่ี  3 วันท่ี  9 กันยายน 2547 (นายเพ่ิมพงษ
ศรีประเสริฐศักดิ์  เปนหัวหนาโครงการ)

� ฝกอบรมการทําสบู   วันท่ี  4-10 ธันวาคม 2547
(น.ส.สุรัตนวดี  จิวะจินดา เปนหัวหนาโครงการ)

� การถ ายทอดเทคโนโลยี เพ่ื อสร างอาชีพและพัฒนา
ผู ประกอบการวิ สาหกิจชุมชนขนาดยอมเชิ งเกษตรอุตสาห-
กรรมนิเวศ  วันท่ี14-16 มกราคม 2548  (นายเพ่ิ มพงษ
ศรีประเสริฐศักดิ์ เปนหัวหนาโครงการ)

� เทคนิคการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือไมดอกไมประดับ รุนท่ี
21  วันท่ี 28-31 มีนาคม 2548 (นางศิริวรรณ บุรีคํา เปนหัวหนา
โครงการ)

� การพัฒนาเครื อข ายและถ ายทอดเทคโนโลยีระบบ
การผลิตคุณภาพและตรวจประเมินระบบผลิต GAP ภายใต
ระบบผลิตอาหารปลอดภัยเปนมิตรกับสิ่ งแวดลอมจากแปลง
สูผูบริโภค  หลักสูตรผูตรวจประเมินแปลง 2 รุน  วันท่ี  22
มกราคม 2548 และวันท่ี 19 มกราคม 2548  หลักสูตรผูผลิต
2 รุ น วันท่ี  7 และ 15 กุมภาพันธ 2548 หลักสูตรพ่ี เลี้ ยง
เกษตรกร 1 รุน วันท่ี 15-16 มีนาคม 2548 (น.ส. ชวนพิศ
อรุณรังสิกุล  เปนหัวหนาโครงการ)
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สรุปผลการประเมินการใชประโยชนจากวารสารขาวศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ชวนพิศ อรุณรังสิกุล และเนตรชนก นุยสีรุ ง

ผลจากการประเมินแบบสอบถามท่ีสมาชิกวารสารฯ สงกลับมาระหวางวันท่ี  28 มิถุนายน 2547 ถึง 23 พฤศจิกายน 2547
จํานวน 129 ฉบับ สามารถสรุปการใชประโยชนจากวารสารฯ ไดดังตารางขางลาง

ตารางท่ี 1  การตอบกลับแบบสอบถามของสมาชิกวารสารขาวศูนยฯ แบงตามสังกัดท้ังหมด 8 ประเภท

ท่ีอยู / สังกัดของสมาชิก จํานวนท่ีสง จํานวนท่ีตอบกลับ รอยละ
แบบสอบถาม (คน) แบบสอบถาม (คน) ท่ี ตอบกลับ

1. มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาระดับปริญญา 153 46 30.06
2. สถาบันการศึกษาระดับประกาศนียบัตร 110 14 12.73
3. สถาบันการศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษา 52 3 5.77
4. อาจารย/ขาราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 183 15 8.20
5. ขาราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 93 23 24.73
6. ขาราชการสังกัดสวนราชการอื่น ๆ 43 8 18.60
7. หองสมุด 220 16 7.27
8. เกษตรกรและผูสนใจ 79 4 5.06

รวม 933 129 13.83

ตารางท่ี 2 การตอบกลับแบบสอบถามของสมาชิกวารสารขาวศูนยฯ จากจํานวนท่ีตอบกลับท้ังหมด แบงตามสังกัดท้ังหมด 8 ประเภท

ท่ีอยู / สังกัดของสมาชิก จํานวนท่ีตอบกลับ รอยละ
แบบสอบถาม (คน)

1. มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาระดับปริญญา 46 35.66
2. สถาบันการศึกษาระดับประกาศนียบัตร 14 10.85
3. สถาบันการศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษา 3 2.33
4. อาจารย/ขาราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 15 11.63
5. ขาราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 23 17.83
6. ขาราชการสังกัดสวนราชการอื่น ๆ 8 6.20
7. หองสมุด 16 12.40
8. เกษตรกรและผูสนใจ 4 3.10

รวมจํานวนสมาชิกท้ังสิ้ น 129 100

ตารางท่ี 3 ผลการสํารวจความสนใจและความเปนประโยชนในเนื้อหาตางๆ ของวารสารขาวศูนยฯ ตอสมาชิก จําแนกตามคอลัมน 7
คอลัมน

จํานวนสมาชิก (คน)
คอลัมน ความสนใจและความเปนประโยชน รวมท้ังสิ้ น รอยละ

มาก ปานกลาง นอย

1. เกษตร 86 24 - 110 15.58
2. สิ่งแวดลอม 67 33 4 104 14.73
3. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 95 16 1 112 15.86
4. เคร่ืองมือวิทยาศาสตร 39 40 7 86 12.18
5. งานวิจัย 85 24 2 111 15.73
6. เร่ืองนารู 69 34 - 103 14.59
7. ขาวศูนยฯ 26 40 14 80 11.33

วารสารขาวศูนยฯ  ปท่ี 19 ฉบับท่ี 1 (2548)4



สารพิษจากธรรมชาติ :
อันตรายและมาตรการควบคุมการปนเปอนในอาหาร

มณี  ตันติรุงกิจ1

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

ตามท่ี รัฐบาลไทยไดรณรงคดานอาหารปลอดภัย เพ่ือให
อาหารท่ีผลิตและบริโภคในประเทศมีความปลอดภัย ไดคุณภาพ
มาตรฐานทัดเทียมสากล นําไปสูการเปนครัวโลกนั้น เปาหมายหลัก
ท่ีสําคัญประการหนึ่ ง คือ อาหารตองสะอาด ปราศจากเชื้อโรค
ไมมีสารปนเป อนอันตราย  และสารตกคางจากยาฆาแมลง
ตองอยูในระดับท่ีปลอดภัย ในปจจุบันผูบริโภคตองเสี่ยงกับโรค
อาหารเปนพิษท่ี เกิดจากวัตถุดิบและอาหารท่ี มีกระบวนการผลิต
การปรุง และการเก็บรักษาท่ี ไมถู กสุ ขลักษณะ ทําให มี โอกาส
การปนเป อนสิ่ งท่ี เปนอันตรายท้ั งทางชีวภาพ (จุลินทรีย) เคมี
(สารพิษจากสารเคมีท่ี ใชในการเกษตรและจากธรรมชาติ) และ
กายภาพ (กรวด หิน เสนผม ลวดเย็บกระดาษ)

ในสวนของอันตรายทางเคมี ผูบริโภคมักจะใหความสําคัญ
กับปริมาณสารเคมีท่ีตกคางอยู ในอาหารและอาหารสัตวมากกวา
สารพิษจากธรรมชาติ ซ่ึ งสร างขึ้ นโดยจุ ลิ นทรีย  พื ช และสั ตว
สารพิษจากธรรมชาติสามารถแบงไดเปน 5 ชนิด ตามแหลงกําเนิด
ไดแก

1. สารพิษจากเชื้อรา (Mycotoxin)  สวนใหญเปนสารท่ีมี
โมเลกุลขนาดเล็ก และทนตอความรอน (heat stable)  เชน
อะฟลาทอกซิน (aflatoxin) โอคราทอกซิน (ochratoxin) เปนตน

2. สารพิษจากแบคทีเรีย (Bacterial toxin)  สวนใหญเปน
โปรตีน จงึไมทนตอความรอน (heat labile) เชน โบทูลนิ (botulin)
เอนเทอโรทอกซิน (enterotoxin) ท่ี Staphylococcus aureus และ
Bacillus cereus สรางขึ้น

3. สารพิษจากสาหราย (Phycotoxin)  สวนใหญเปนสาร
ท่ีทนตอความรอน ท่ีสรางจากสาหรายในกลุม dinoflagellate และ
phytoplankton  ผูบริโภคไดรับสารพิษเนื่องจากรับประทานหอย
ท่ีกินสาหรายเหลานี้ เปนอาหาร หรือด่ืมน้ําท่ี มีสาหรายปนเป อน
ในปริมาณสูง

4. สารพิษจากพืช (Phytotoxin)  มักเปนสารในกลุ ม
อั ลคาลอยด  (alkaloid)  พบในพื ชท่ี ใช เป นอาหาร  เช น
glycoalkaloid ในมันฝร่ั ง ซ่ึ งพืชสร างขึ้ นเพ่ื อปองกันการเข า
ทําลายของแมลงและเชื้ อรา เปนตน  รวมท้ั งพืชสมุนไพร เชน
pyrrolizidine alkaloid เปนตน

5. สารพิษจากสัตว (Zootoxin) ไดแก พิษงู พิษแมงปอง
พิษคางคก ซ่ึงสารพิษกลุมนี้ถือวามีการปนเปอนในอาหารนอยมาก
ยกเวนพิษจากปลาปกเปา (tetrodotoxin)

ในปจจุบันการศึกษาเพ่ือหาขอมูลทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับ
สารพิษจากธรรมชาติ มีมากขึ้ น เนื่ องจากองค การอนามัยโลก
(World Health Organization, WHO) จัดใหสารพิษเหล านี้
เปนสารอันตรายทางเคมี และเปนสาเหตุสําคัญท่ี ทําให เกิดโรค
อาหารเปนพิษ  ส งผลต อสุ ขภาพของมนุษย และสั ตว ท้ั งแบบ
เฉี ยบพลั นและแบบเร้ื อรั ง โดยมุ งเน นถึ งสารพิษจากเชื้ อรา
เปนสําคัญ เนื่องจากมีการแพรกระจายของสารพิษในวัตถุดิบและ
อาหารท่ี ปนเป อน  ในขณะนี้ การวิจั ยด านสารพิษจากสาหร าย
ท่ีสะสมในอาหารทะเลและสารพิษจากพืชไดรับความสนใจมากขึ้น
เนื่ องจากมี ผู บริ โภคได รับอันตรายจากการบริโภคอาหารทะเล
และพืชสมุนไพรมากขึ้น ดังนั้นในบทความนี้ จะกลาวถึงอันตราย
และมาตรการควบคุมการปนเปอนของสารพิษจากเชื้อรา สาหราย
และพืชในอาหารเปนหลัก

สารพิษจากเช้ือรา
สารพิษจากเชื้ อราเปนสารทุติยภู มิ  (secondary meta-

bolite) ท่ี เชื้ อราสร างขึ้ น เช น อะฟลาทอกซิน (aflatoxin)
โอคราทอกซิน (ochratoxin)  พาทูลิน (patulin)  ไตรโครทิซิน
(trichothecene)  ซีราลีโนน (zeralenone) เปนตน  เม่ือมนุษย
หรือสัตวไดรับสารพิษจากอาหารท่ี มีการปนเปอนเขาไป จะทําให
เกิดอาการพิษ (mycotoxicosis) ซ่ึงสารพิษเหลานี้จัดเปนสารพิษ
รุนแรง สารกอมะเร็ง และสารกอกลายพันธุ ซ่ึงมีผลตอระบบตางๆ
ในรางกาย เชน พิษตอตับ (hepatotoxin)  พิษตอไต (nephro-
toxin) พิษตอระบบประสาท (neurotoxin) พิษตอระบบภูมิคุมกัน
(immunotoxin) พิษตอระบบฮอรโมน (estrogenic mycotoxin)
เปนตน  สารพิษจากเชื้อราท่ีเปนท่ีรูจักกันดี คือ อะฟลาทอกซิน
ซ่ึ งสรางโดยเชื้ อราสกุล Aspergillus เชน Aspergillus flavus
A. parasiticus  A. nomius เปนตน  อะฟลาทอกซินเปนกลุม
สารพิษท่ีมีดวยกันหลายชนิด เชน aflatoxin B1  B2  G1  G2
และ M1  สําหรับ aflatoxin B1 เปนสารท่ี มีความรุนแรงสูงสุด
และพบมากท่ี สุด  สวน aflatoxin M1 เปน metabolite ของ
อะฟลาทอกซินท่ีถูกขับออกทางน้ํานม (ภาพท่ี  1)  สารกลุ มนี้
ทนความรอนไดสูงถึง 260 องศาเซลเซียส และคงตัวในสภาพ
ท่ี เปนกรด สลายตัวได ในสภาพท่ี เปนด าง  ความเปนพิษของ
อะฟลาทอกซินขึ้ นอยู กับจํานวนคร้ั งและปริมาณท่ี รางกายได รับ
อายุ เพศ และประสิทธิภาพการทํางานของเอนไซมตางๆ ในตับ

1 นักวิจัยเช่ียวชาญระดับ 9  งานจุลชีววิทยาประยุกต ฝายปฏิบัติการวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน นครปฐม
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ของผูบริโภค โดยทําใหมีไขมันสะสมในตับมาก ตับแข็ง ตับอักเสบ
เลือดออกในตับ และหากไดรับสารนี้ เปนเวลานานและมีปริมาณ
สารสะสมมากถึงระดับหนึ่ ง จะทําให เกิดโรคมะเร็งตับในท่ี สุด
นอกจากนี้ยังทําใหเกิดภาวะโรคเฉียบพลันในเด็กไดอีกดวย เด็ก
ท่ีไดรับสารนี้จะมีอาการชักหมดสติ เกิดความผิดปกติของเซลลตับ
และสมอง ทําใหเสียชีวิตภายในเวลา 2-3 วัน

ภาพท่ี 1  โครงสรางของ aflatoxin B1 และ M1

สารพิษจากเชื้ อรามีผลรุนแรงตอสุขภาพของมนุษยและ
สัตว มีการปนเปอนในผลิตผลทางเกษตรและอาหารไดหลากชนิด
เชน ถั่วลิสง ขาวโพด มันสําปะหลัง ขาว ขาวโอต ขาวสาลี บารเลย
พริกแหง เคร่ืองเทศ ผลไม น้ําผลไม นมและผลิตภัณฑจากนม
ไข เนื้อสัตว เปนตน  กวารอยประเทศในโลกใหความสําคัญกับ
การควบคุมปริมาณการปนเปอนของสารพิษเหลานี้ ในอาหารและ
อาหารสัตว โดยกําหนดคาการปนเปอนเพ่ือปองกันสุขภาพอนามัย
ของผูบริโภค สําหรับประเทศในกลุ มสหภาพยุโรปมีกฎระเบียบ
ควบคุมการปนเปอนของอะฟลาทอกซินในอาหาร  aflatoxin M1
ในน้ํานม  ochratoxin A และ ดีออกซีนิวาลีโนน (deoxynivale-
none) ในธัญพืช  พาทูลินในผลิตภัณฑผลไม  รวมท้ัง aflatoxin
B1 ในอาหารสัตว  นอกจากนี้ยังมีนโยบายท่ีจะขยายขอบเขตการ
ควบคุมใหครอบคลุมอาหารและผลิตภัณฑอาหารมากขึ้ น เชน
การปนเปอนของ aflatoxin B1  ochratoxin A และ ดีออกซีนิวาลี-
โนนในอาหารสําหรับทารก  การปนเปอนของ ochratoxin A ใน
กาแฟ โกโก และผลิตภัณฑจากโกโก เคร่ืองเทศ น้ําองุน ไวน และ
เบียร รวมท้ังการปนเปอนของสารพิษจาก Fusarium spp.  เชน
ไตรโคทีซีน ฟูโมนิซิน (fumonisin) และซีราลีโนน ในผลิตภัณฑ
จากธัญพืช และการปนเป อนของเออรกอตอัลคาลอยด (ergot
alkaloid) ซีราลีโนน ไตรโคทีซีน ฟูโมนิซิน และ ochratoxin A
ในอาหารสัตว  ขอกําหนดเหลานี้จะใชควบคุมการผลิต และมีผล
กระทบตอการซ้ือขายผลิตผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑตางๆ
ท่ี เกี่ ยวของท้ั งในระดับประเทศและระหว างประเทศ เนื่ องจาก
แต ละประเทศกําหนดค าการปนเป อนของสารพิ ษในอาหาร
ไมเทากัน  ทําใหเกิดความสับสนและการไดเปรียบ-เสียเปรียบ
ทางการคาระหวางประเทศ เชน การปนเปอนของอะฟลาทอกซิน
ประเทศออสเตรเลียกําหนดใหมีการปนเป อนไม เกิน 15 พีพีบี
(ppb) ประเทศอิตาลีกําหนดใหมีการปนเปอนไมเกิน 50 พีพีบี
สําหรับประเทศไทยกําหนดใหมีการปนเปอนไมเกิน 20 ไมโครกรัม
ตออาหาร 1 กิโลกรัม หรือ 20 พีพีบี เปนตน เพ่ือใหเกิดความ
เปนธรรมในด านการค าระหว างประเทศ   โคเด็กซ  (Codex
Alimentarius Commission) ซ่ึงเปนองคกรท่ีองคการอาหารและ

เกษตรแหงสหประชาขาติ (Food and Agriculture Organiza-
tion, FAO)  และองค การอนามัยโลกก อต้ั งขึ้ นเพ่ื อบัญญั ติ
ขอบังคับสากลเกี่ยวกับมาตรฐานดานอาหาร (International Food
Standards Code) จึงกําหนดคาการปนเปอนของอะฟลาทอกซิน
ไม เกิน 15 พี พี บี  เพ่ื อใช เปนบรรทัดฐานในการเจรจาการค า
ระหวางประเทศ

จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นวา การตรวจสอบการปนเปอน
ของสารพิษเหลานี้ จะเขามามีบทบาทสําคัญในการชี้ วัดวาอาหาร
นั้นๆ ปลอดภัยหรือไม  ดังนั้นจึงจําเปนท่ีหองปฏิบัติการวิเคราะห
จะต องคํานึ งถึ งการพัฒนาวิ ธี การทวนสอบและการตรวจสอบ
มาตรฐานของการวิเคราะห  การพัฒนาวัสดุอางอิง (reference/
certified material) และการประกันคุณภาพของการวิเคราะห เชน
การเข าร วมโครงการการทดสอบความชํานาญระหว างประเทศ
(International proficiency test) เปนตน  ในปจจุบันการวิเคราะห
สารพิษจากเชื้ อรายังคงใช วิธีทางเคมีเปนหลัก  โดยสุ มตัวอยาง
และสกัดสารพิษจากตัวอยางดวยตัวทําละลายและน้ํา จากนั้นแยก
ไขมันและสารปนเป อนอื่ นๆ ออกด วยวิธีทางโครมาโตกราฟฟ
โดยใช immunoaffinity column ซ่ึ งมีความจําเพาะกับสารพิษ
ท่ีตองการตรวจสอบ ทําใหไดสารสกัดท่ีคอนขางบริสุทธิ์ และนําไป
ตรวจสอบเพ่ือระบุชนิดและปริมาณของสารพิษไดหลายวิธี เชน วิธี
liquid chromatograph (LC)  วิธี gas chromatograph (GC)
วิธี thin layer chromatograph (TLC)  และวิธี enzyme-linked
immunosorbent assay (ELISA) เปนตน  วิธีการวิเคราะหท่ีจะใช
นั้ นจะตองผานการทดสอบและพิสูจนตามขั้ นตอนของ IUPAC/
AOAC/ISO harmonized protocol วาวิธีนั้นๆ เหมาะสมสําหรับ
การวิเคราะหสารพิษแตละชนิดท่ีปนเปอนอยูในอาหารแตละประเภท
และใหผลการวิเคราะหท่ีถูกตอง ซ่ึงหลายวิธีไดรับการรับรองจาก
AOAC International  ปจจุบันนี้การพัฒนาวิธีการวิเคราะหใหม
ยังคงดําเนินตอไป เพ่ือใหไดวิธีวิเคราะหท่ี มีราคาถูกและสามารถ
ตรวจหาสารปนเป อนปริมาณนอยๆ ไดอย างแมนยําไว รองรับ
การกําหนดคาการปนเปอนในอาหารหลากหลายประเภท รวมท้ัง
คาการปนเปอนท่ีจะมีคาลดลงในอนาคต เชน

1) การวิเคราะหดวย LC-MS-MS (mass spectroscopy)
เปนเคร่ืองมือท่ีมีราคาแพงและตองการผู ท่ีมีความรู ความชํานาญ
ดาน spectroscopy สามารถวิเคราะหหาสารพิษอะฟลาทอกซิน
โอคลาทอกซิน ซีราลี โนน ฟู โมนิ ซิน และ ดีออกซีนิ วาลี โนน
ไดพรอมกัน

2) การวิ เคราะห ดี ออกซี นิ วาลี โนนและไตรโคที ซี นท่ี
ปนเป อนในอาหารเด็กด วย GC-MS ซ่ึ งสามารถวิ เคราะห ได
อยางรวดเร็ว และตรวจพบสารเหล านี้ ในปริมาณตํ่าสุดถึ ง 0.3
ไมโครกรัมตอกิโลกรัม หรือ 0.3 พีพีบี ในขณะท่ีการกําหนดคา
การปนเปอนมีคาอยูระหวาง 500-1000 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม

3) การ วิ เคราะห ดี ออกซี นิ วาลี โนนในข าวสาลี ด วย
biosensor สามารถตรวจพบการปนเปอนในปริมาณ 200-1400
ไมโครกรัมตอกิโลกรัม ซ่ึ ง biosensor ท่ีสามารถตรวจวิเคราะห

วารสารขาวศูนยฯ  ปท่ี 19 ฉบับท่ี 1 (2548)6



วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

สารพิษชนิดอื่นๆ (อะฟลาทอกซินและโอคลาทอกซิน) กําลังอยู
ในขบวนการพัฒนาในสหภาพยุโรปภายใตโครงการ MycoSense
และคาดวาจะทําใหการวิเคราะหดวย biosensor มีราคาประมาณ
15 ยูโรตอการวิเคราะห เปนตน  สําหรับการประกันคุณภาพของ
การวิเคราะห   หองปฏิบัติการตองทําการวิเคราะห วัสดุอ างอิ ง
ซ่ึงเปนอาหารประเภทตางๆ ท่ีทราบปริมาณของสารพิษปนเปอน
เชน อะฟลาทอกซินในเนยถั่ว  aflatoxin M1 ในนมผง ochra-
toxin A ในขาวสาลี เปนตน  เพ่ือทวนสอบวิธีการวิเคราะหของ
หองปฏิบัติการนั้นๆ  จําเปนตองมีวัสดุอางอิงท่ีเปนท่ียอมรับตาม
มาตรฐานสากล ไดแก วัสดุอางอิงจาก Standards Measurements
and Testing (SMT) Programme ซ่ึงเดิมเรียกวา BCR (Bureau
Communautaire de Référence หรื อในชื่ อภาษาอั งกฤษว า
Community Bureau of Reference)  และจาก Institute for
Reference Materials and Measurements (IRMM) สวนการ
ทดสอบความชํานาญระหวางประเทศนั้น หองปฏิบัติการสามารถ
เขารวมในโครงการของ Food Analysis Performance Assess-
ment Scheme (FAPAS) ของสหภาพยุ โรป  และโครงการ
American Oil Chemists' Society (AOCS)

สารพิษจากสาหราย
สารพิษจากสาหรายเปนสารพิษท่ี สรางโดยสาหรายกลุ ม

dinoflagellate  สารพิษจะสะสมภายในตัวของสั ตว น้ํ า ทําให
ผูบริโภคเกิดอาการอาหารเปนพิษเม่ือรับประทานปลา (ciguatera
fish poisoning)  หรือหอยท่ี มีสารพิษ (shellfish poisoning)
ดังกลาว  สําหรับสารพิษจากสาหรายท่ีสะสมในปลา คือ ciguatoxin
(ภาพท่ี 2) สรางโดยสาหรายในสกุล Gambierdiscus toxicus
ผู ท่ี ได รับสารพิษจะมีอาการผิดปกติภายในเวลา 6 ชั่ วโมงหลัง
ไดรับสารพิษ  โดยมีอาการชาบริเวณปาก เคลื่อนไหวรางกายได
ลําบาก คลื่นไส อาเจียน ทองเสีย วิงเวียน มึนศีรษะ หัวใจเตนเร็ว
ความดันโลหิตลดลง อาการเหลานี้จะนานเปนสัปดาห หรือหลาย
ปก็ได ท้ั งนี้ ขึ้นอยูกับสภาพรางกายของผูปวยแตละราย

สารพิษจากสาหรายท่ีสะสมในหอยสามารถแบงออกเปน
4 กลุม ตามอาการของผูปวย ดังนี้

1. Paralytic shellfish poisoning toxin (PSP) สารพิษ
กลุ มนี้ ไดแก  saxitoxin (STX) และอนุ พันธุ ของ saxitoxin
(ภาพท่ี  3) เชน neosatoxin (NeoSTX) และ gonyautoxin
(GTX-I, II, III และ IV) เปนตน  สรางโดยสาหรายในสกุล

Protogonyaulax  Alexandrium  Gonyaulax  Gymnodinium
และ Pyrodinium  ผู ท่ีไดรับสารพิษจะมีอาการผิดปกติภายในเวลา
30 นาทีหลังได รับสารพิษ โดยจะรู สึกชาท่ีบริเวณริมฝปาก ลิ้ น
หนา และปลายนิ้ว จากนั้นจะไมสามารถควบคุมการทํางานของมือ
และเทาได  ในรายท่ี มีอาการรุนแรงอาจเกิดอาการอัมพาตของ
ระบบทางเดินหายใจและเสียชีวิตในท่ีสุด

2. Diarrhetic shellfish poisoning toxin (DSP) สารพิษ
กลุมนี้ เปนสารกลุม polyester ท่ีมีโมเลกุลขนาดใหญ (ภาพท่ี 4)
เชน okadaic acid  dinophysistoxin (DTX)  pectenotoxin
และ yessotoxin ซ่ึ งสรางโดยสาหรายในสกุล Dinophysis ผู ท่ี
ได รับสารพิษจะมีอาการผิดปกติภายในเวลา 30 นาที  ถึง 15
ชั่วโมงหลังไดรับสารพิษ โดยจะมีอาการทองเสีย คลื่นไส อาเจียน
ปวดทองเกิดตะคริวท่ีทอง ปวดศีรษะและมีไข แตยังไมมีรายงาน
ผู เสียชีวิต

ภาพท่ี 4 โครงสรางของ (ก) okadaic acid และ (ข)
dinophysistoxin (DTX1 และ DTX3)

3. Amnesic shellfish poisoning toxin (ASP) สารพิษ
กลุมนี้ เปนกรดอะมิโนท่ีมีฤทธิ์เปนกรด (acidic amino acid) คือ
domoic acid (ภาพท่ี 5) ซ่ึงสรางโดยไดอะตอมสกุล Nitzschia
ท่ีเจริญในสภาวะ stationary phase  ผู ท่ีไดรับสารพิษจะมีอาการ
ผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร (ทองเสี ย คลื่ นไส  อาเจี ยน
ปวดทอง) และระบบประสาท (รูสึกสับสน ความจําเสื่อมชั่วขณะ
หายใจลาํบาก หมดสติ) ภายในเวลา 15 นาที ถงึ 3 ชัว่โมงหลงัไดรับ

ภาพที่ 2  โครงสรางของ ciguatoxin

ภาพที่ 3  โครงสรางของ saxitoxin และอนุพันธุ

 

 

 

(ก)

(ข)
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สารพิษ  ในรายท่ี มีอาการรุนแรงพบว ามี เซลลสมองถูกทําลาย
และอาจเสียชี วิตไดในผูปวยสูงอายุ

ภาพท่ี 5  โครงสรางของ domoic acid

4. Neurotoxic shellfish poisoning toxin (NSP) สารพิษ
กลุมนี้ เปนสารกลุ ม polyester คือ brevetoxin (ภาพท่ี  6) ซ่ึ ง
สรางโดยสาหราย Pytchodiscus brevis  ผู ท่ี ได รับสารพิษจะมี
อาการผิดปกติภายในเวลา 15 นาที ถึง 3 ชั่วโมงหลังไดรับสารพิษ
โดยจะมีอาการคันและชาบริ เวณริมฝ ปาก ลิ้ น และคอ ปวด
กลามเนื้อ มึนงง ประสาทสัมผัสผิดปกติ ทองเสีย คลื่นไส และ
อาเจียน

ภาพท่ี 6  โครงสรางของ brevetoxin (BTXb และ BTXc)

จากรายงานดานสาธารณสุขพบวามีผูปวยท่ี ได รับสารพิษ
PSP และ DSP เปนสวนใหญ ทําใหหลายประเทศตองกําหนด
คาการปนเป อนของสารพิษในอาหารทะเลและน้ําด่ืม พรอมกับ
วิธีการวิเคราะห เชน สหภาพยุโรปกําหนดวิธีการวิเคราะหและ
คาการปนเปอนไวดังนี้  1) ASP วิเคราะหดวยวิธี LC-UV คาการ
ปนเปอนไมเกิน 20 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  2) PSP วิเคราะหดวยวิธี
bioassay คาการปนเปอนไมเกิน 80 ไมโครกรัม/100 กรัม  3)
DSP วิเคราะหดวยวิธี bioassay คาการปนเปอน okadaic acid
ไมเกนิ 160 ไมโครกรัม/กิโลกรัม yessotoxin ไมเกิน 1 มิลลกิรัม/
กิโลกรัม  สําหรับประเทศไทย กรมประมง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  กําหนดคาการปนเป อนของ PSP ในหอยไม เกิน 80
ไมโครกรัม/100 กรัม และตองไมพบ DSP ในอาหาร การวิเคราะห
สวนใหญใชวิธี bioassay ซ่ึ งใชหนูในการทดสอบโดยฉีดสารพิษ
ท่ีสกัดไดจากตัวอยางเขาใตผิวหนังและตรวจสอบอาการของหนู
ภายในเวลาท่ีกําหนด  กรณีของ PSP หนูจะตายภายใน 5-7 นาที
ดวยอาการทุรนทุราย  แต วิธีนี้ ไมสามารถระบุชนิดของสารพิษ
รวมท้ั งปริมาณท่ี แน นอนได   ดั งนั้ นจึ งจําเป นต องพัฒนาวิ ธี
วิเคราะหทางเคมีท่ีมีความจําเพาะ เชน การใช HPLC วิเคราะห
หา saxitoxin ในปริมาณตํ่าสุดถึง 200 ไมโครกรัม/กิโลกรัม  และ

okadaic acid ในปริมาณตํ่าสุดถึ ง 400 ไมโครกรัม/กิ โลกรัม
การใชวิธีทางอิมมูโนวิทยาวิเคราะหหา okadaic acid ในปริมาณ
ตํ่าสุดถึง 10 ไมโครกรัม/กิโลกรัม และ domoic acid ในปริมาณ
ตํ่าสุดถึง 750 ไมโครกรัม/กิโลกรัม เปนตน เพ่ือใหไดผลการ
วิเคราะหท่ีถูกตองแมนยําและตอบสนองตอมาตรการควบคุมการ
ปนเป อนท่ี แต ละประเทศกําหนดไว  นอกจากนี้ ยั งได มี ความ
พยายามท่ีจะจัดทําการทดสอบความชํานาญระหวางประเทศ และ
จัดหาวัสดุอางอิงท่ี เปนท่ียอมรับตามมาตรฐานสากล โดยองคกร
และเครือขายตางๆ เชน Community Reference Laboratory
(CRL) for Marine Biotoxin,  EU National Reference
Laboratories (NRL) for Marine Biotoxin,  EU's SMT  FAPAS
และ Quasimeme เปนตน

สารพิษจากพืช
สารพิษจากพืชเปนสารท่ีพืชสรางขึ้นเองซ่ึงมีความเปนพิษ

เพ่ื อป องกันการเข าทําลายของจุ ลินทรียและแมลง และ/หรือ
เป นสารท่ี ทําลายคุ ณค าทางโภชนาการ และมี ฤทธิ์ ท้ั งแบบ
เฉียบพลัน และ/หรือแบบเร้ือรัง เชน อัลคาลอยด สารประกอบ
ฟนอล สารประกอบไซยาไนด เปนตน  ในปจจุบันประชาชนนิยม
บริโภคพืชสมุนไพรและผลิตภัณฑแปรรูปจากสมุนไพรมากขึ้ น
อั นตรายจากพื ชสมุนไพรจึ งได รั บความสนใจมากขึ้ นเช นกั น
เนื่องจากพืชท่ีสรางสารพิษอาจเปนพืชท่ีใชเปนอาหาร เชน ถั่วแดง
(red kidney bean, Phaseolus vulgaris) สรางสารในกลุมเลซิติน
ท่ี ทําใหเกิดการจับตัวกันของเม็ดเลือดแดง (phytohaemagglu-
tinin) ในสัตว เลี้ ยงลูกดวยนม และมีผลตอผนังเซลล  รวมท้ั ง
กระบวนการเมตาบอลิ ซึมของเซลล  ผู ท่ี บริโภคถั่ วแดงดิบหรือ
ถั่วแดงท่ีปรุงไมสุกมีอาการคลื่นไส อาเจียน ทองเสีย และปวดทอง
อยางรุนแรง ภายในเวลา 1-3 ชั่วโมงหลังรับสารพิษ และอาการ
ดังกลาวนี้จะหายไปเองภายในเวลา 3-4 ชั่วโมง หรือพืชท่ีใชเปน
สมุนไพร เชน จันทรแปดกลีบสายพันธุญี่ ปุน (Illicium anisatum,
Japanese star anise) พืชจะสรางสาร anisatin ซ่ึงเปนพิษตอระบบ
ประสาท ระบบทางเดินอาหาร และระบบทางเดินปสสาวะ ใน
ระหวางปค.ศ. 2001-2003 มีผู ท่ี ด่ืมชาสมุนไพรท่ีมีสวนผสมของ
จันทรแปดกลีบในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดอาการปวยประมาณ
40 ราย และในจํานวนนี้ เปนเด็กทารก 15 ราย สาเหตุของการ
เจ็บปวยนั้นเกิดจากการใชจันทรแปดกลีบสายพันธุญี่ ปุนผสมกับ
จันทรแปดกลีบสายพันธุ จีน (Chinese star anise, I. verum)
ซ่ึ งถือเปนสมุนไพรและเคร่ืองเทศท่ีสามารถบริโภคได (GRAS,
generally recognized as safe) ขณะนี้ องคการอาหารและยา
ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Food and Drug Administration,
FDA) ไดแนะนําใหผูบริโภคงดด่ืมชาดังกลาว จนกวา FDA จะมี
มาตรการในการตรวจสอบการปนเป อนท่ี เหมาะสม  นอกจากนี้
ยังมีสารพิษจากพืชอีกมากมายท่ี มีการศึกษากันอยางกวางขวาง
เชน pyrrolizidine alkaloid ซ่ึงเปนกลุมอัลคาลอยดท่ี มีมากกวา
200 ชนิด (ภาพท่ี 7)  พบในพืชวงศ Boraginaceae  Compositae
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และ Leguminosae และมักพบการปนเป อนในธัญพืช อาหาร
น้ํานม น้ําผ้ึง ผลิตภัณฑสมุนไพร และอาหารสัตว

ภาพท่ี 7  โครงสรางของ pyrrolizidine alkaloid

สาร pyrrolizidine alkaloid มีพิษตอตับท้ังแบบเฉียบพลัน
และแบบเร้ือรัง โดยอาการแบบเฉียบพลันพบวาเสนเลือดดําท่ีตับ
อุดตัน (hepatic vein thrombosis)  ตับโต  ความดันโลหิตสูง
ปวดทองอยางรุนแรง มีไข และอาจมีผลตอปอด  สวนอาการแบบ
เร้ือรังเกิดจากการไดรับสารพิษในปริมาณนอยเปนเวลานาน จะมี
ผลตอเซลลของตับทําใหเกิดอาการตับแข็ง ระบบการหมุนเวียน
โลหิตภายในตับผิดปกติไป และทําใหผู ท่ีไดรับสารพิษเสียชีวิตได
ในท่ี สุด  การวิเคราะหสารพิษจากพืชซ่ึ งมีโครงสรางทางเคมี ท่ี
แตกตางกัน มักจะใชเทคนิค ELISA  NMR  และโครมาโตกราฟฟ
เชน TLC  LC-MS  และ GC-MS เปนตน  อยางไรก็ตามวิธีการ
วิเคราะหมาตรฐานและวัสดุอางอิงของสารพิษจากพืช ถือวายังอยู
ในระหวางขั้นตอนของการพัฒนาเม่ือเปรียบเทียบกับสารพิษจาก
ธรรมชาติกลุมอื่น เนื่องจากหลายๆ ประเทศรวมถึงสหภาพยุโรป
ยังไมมีมาตรการควบคุมการปนเปอนของสารพิษจากพืชในอาหาร
รวมท้ั งขาดเครือขายของหองปฏิบัติการวิเคราะหสารพิษจากพืช
ในอาหาร ยกเวน สารกลู โคซิโนเลต (glucosinolate) ซ่ึ งเปน
สารพิษจากพืชในวงศ Cruciferae ท่ี มีวิธีการวิเคราะหมาตรฐาน
และสามารถหาวัสดุอางอิงไดท่ี IRMM

บทสรุป
ภั ยของสารพิษจากธรรมชาติ ในวงจรอาหารท่ี มีผลต อ

สุขภาพของมนุษยและสัตว ท้ั งแบบเฉียบพลันและเร้ือรัง ทําให
ตองมีมาตรการควบคุมการปนเป อนของสารพิษจากธรรมชาติ
ต้ังแตการวิเคราะห การจัดการความเสี่ยง และการปองกันอันตราย
ท่ี จะเกิ ดจากสารพิษจากธรรมชาติ เหล านั้ น รวมถึ งการเจรจา
ตอรองการคาระหวางประเทศ  หลายประเทศใหความสําคัญตอ
การพัฒนากระบวนการวิ เคราะห  วัสดุอ างอิ ง และการประกัน
คุณภาพการวิเคราะห  ประเทศไทยก็มีมาตรการเพ่ือควบคุมการ

ปนเป อนของสารพิ ษจากธรรมชาติ ในอาหารและอาหารสั ตว
โดยหนวยงานภาครัฐท่ี เกี่ ยวของ ไดแก การออกพระราชบัญญัติ
ประกาศ ข อกําหนด และมาตรการต างๆ เช น ประกาศของ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี  98 เร่ือง มาตรฐานอาหารท่ี มีสาร
ปนเปอน พ.ศ. 2529 วาดวยเร่ืองการกําหนดคาการปนเปอนของ
อะฟลาทอกซินไม เกินกวา 20 ไมโครกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม
ซ่ึงอะฟลาทอกซินเปนสารพิษจากธรรมชาติเพียงชนิดเดียวท่ีระบุ
ในมาตรฐานอาหาร  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ
อาศั ยอํานาจตามพระราชบัญญั ติการประมง พ.ศ. 2490 ได
กําหนดคาการปนเปอนของสารพิษจากสาหรายประเภท PDP และ
DSP ในหอยท่ีเลี้ยงในแตละพ้ืนท่ีไมเกิน 80 ไมโครกรัม/เนื้อหอย
100 กรัม เปนตน  มาตรการการเฝาระวังความปลอดภัยดาน
อาหารกลุมเสี่ ยง โดยสุ มเก็บตัวอยางและตรวจวิเคราะหปริมาณ
สารปนเป อน   นอกจากนี้ ยั งส งเสริมใหหนวยงานภาครัฐและ
เอกชนจัดต้ั งหองปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล เพ่ือเสริมสราง
ความเขมแข็ งด านมาตรฐานและความปลอดภัยด านอาหารและ
สนิคาเกษตรและรองรับมาตรการควบคุมการปนเปอนท่ีนานาประเทศ
จะกําหนดเพ่ิมขึ้นในอนาคต   อยางไรก็ตามผูบริโภคในฐานะ
เปนผู ที่ ได รับผลกระทบโดยตรง ควรใสใจในการเลือกซ้ื อ
อาหาร  การใชสมุนไพรอยางถูกวิธี การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภค  รวมทั้ งการติดตามและประชาสัมพันธข าวสาร
ดานความปลอดภัยอาหาร ทั้ งน้ี เพื่อสุขภาพและพลานามัยที่ดี
ของคนไทยทุกคน

เอกสารประกอบการเรียบเรียง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 98 เร่ือง มาตรฐานอาหาร

ท่ีมีสารปนเปอน 2529.  สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา.

อะฟลาทอกซิน.  http://www.fda.moph.go.th/fdanet/html/
product/other/kbs3/aflatoxin.htm

อันตรายในอาหาร. http://www.fda.moph.go.th/fdanet/html/
product/other/kbs3/foodpoisoning.htm

Bad Bug Book:  Foodborne pathogenic microorganisms and
natural toxins handbook.  http://www.cfsan.fda.gov/
~mow/intro.html

FDA News:  FDA issues advisory on star anise “teas”.
ht tp://www.fda .gov/bbs/topics/NEWS/2003/
NEW00941.htm

Minitoring programs: Bivalve production and sanitation
program.

ht tp ://www.f i sher ies .go. th/dof_ tha i/Divis ion/f iqd/
activity/monitor1_2.htm

Van Egmond, H. P. 2004.  Natural toxins: risks, regulation
and the analytical situation in Europe.  Anal. Bioanal.
Chem. 378:1152-1160.
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บทคัดยอ

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการคัดเลือกพันธุ
เพ่ือการปรับปรุงผลผลิตของสายพันธุถั่วเหลือง ระหวางถั่วเหลือง
4 สายพันธุ คือ สายพันธุ Long Juvenile (LJ4) พันธุนครสวรรค
1 (NS1) พันธุ เชียงใหม 2 (CM2) และพันธุจักรพันธ 1 (CB1)
โดยศึกษาใน 3 คูผสม ดังนี้ LJ4 X NS1, LJ4 X CM2 และ
CB1 X CM2  ใชวิธีการคัดเลือกลูกผสมในชั่วกาวหนา 5 วิธีการ
คือ วิธีการคัดเลือกแบบบันทึกประวัติปกติ วิธีการคัดเลือกแบบ
บันทึกประวัติ-เก็บรวม วิธีการคัดเลือกแบบบันทึกประวัติเลือก-
เก็บรวม วิธีการคัดเลือกแบบหนึ่งเมล็ดตอตน และวิธีการคัดเลือก
แบบเก็บรวม โดยศึกษาจากสายพันธุ ลูกผสมในชั่ วท่ี  6  วิธีการ
คัดเลือกท่ี มีประสิทธิภาพสูงสุดในการปรับปรุงผลผลิตถั่ วเหลือง
สําหรับคูผสมท่ี 2 คือ วิธีการคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ-เก็บรวม
รองลงมาคือ วิธีการคัดเลือกแบบบันทึกประวัติปกติ  สําหรับคูผสม
ท่ี  1 และวิธีการคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ-เก็บรวม สําหรับ
คูผสมท่ี 3  สวนสายพันธุ ท่ีใหผลผลิตสูงสุดในคูผสมท่ี 1 ไดแก
สายพันธุ หมายเลข LJNS110 ซ่ึ งได จากวิธีการคัดเลือกแบบ
บันทึกประวัติปกติ ในคูผสมท่ี 2 คือ สายพันธุหมายเลข LJCM
209 ท่ีไดจากวิธีการคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ-เก็บรวม และใน
คูผสมท่ี 3 คือ สายพันธุหมายเลข CBCM202 ท่ีไดจากวิธีการ
คัดเลือกแบบบันทึกประวัติ-เก็บรวม ใหผลผลิตสูงเทากับ 412,
420 และ 327 กก./ไร ตามลําดับ โดยผลผลิตท่ีไดสูงกวาพันธุ
สจ. 5  ดังนั้น วิธีการคัดเลือกแบบบันทึกประวัติปกติ และวิธีการ
คัดเลือกแบบบันทึกประวัติ-เก็บรวม ถือเปนวิธีการคัดเลือกท่ี มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใชคัดเลือกสายพันธุถั่ วเหลือง
เพ่ือการปรับปรุงผลผลิต

คํานํา

ถั่ วเหลืองจัดเปนพืชเศรษฐกิจท่ี มีความสําคัญชนิดหนึ่ ง
ของประเทศไทย ความตองการใชประโยชนจากถั่วเหลืองมีหลาย
รูปแบบ เชน เปนวัถตุดิบในการทําผลิตภัณฑอาหาร อุตสาหกรรม
แปรรูปตางๆ กากถั่วเหลืองเปนอาหารสัตวสามารถทดแทนการใช
ปลาปน ซ่ึงมีราคาถูกกวาและมีปริมาณคุณคาทางอาหารท่ีใกลเคียง

กัน สําหรับการปลูกถั่ วเหลืองในประเทศไทยมีแนวโนมลดลง
เนื่องจากมีการใชพ้ืนท่ีเพ่ือการปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนถั่วเหลือง
อีกท้ังพันธุถั่ วเหลืองท่ีใชปลูกก็ใหผลผลิตตํ่า การปรับปรุงพันธุ
ถั่วเหลืองเพ่ือการเพ่ิมผลผลิตจึงเปนแนวทางการแกไขอีกทางหนึ่ง
ในขบวนการปรับปรุงพันธุนั้น พบวาขั้นตอนการคัดเลือกสายพันธุ
เพ่ื อใหได พันธุ ท่ี มีลักษณะตามตองการ สามารถทําไดหลายวิธี
จึงมีการศึกษาหาวิธีการคัดเลือกท่ีเหมาะสมกับการคัดเลือกในกลุม
ประชากร ท้ังนี้ มีปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการคัดเลือกหลายดาน ไดแก
สภาพแวดลอม และพ้ื นฐานทางพันธุกรรมของพันธุ ท่ี ใชศึกษา
ดังนั้ นงานวิจัยนี้ มี วัตถุประสงค เพ่ื อศึกษาหาวิธีการคัดเลือกท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสําหรับการปรับปรุงพันธุ ถั่ วเหลือง
เพ่ือใหไดผลผลิตสูง

อุปกรณและวิธีการ

ใช แหล งพันธุกรรม คือ สายพันธุ  Long Juvenile 4
(LJ4) พันธุ เชียงใหม 2 (CM2) พันธุนครสวรรค 1 (NS1) และ
พันธุจักรพันธ 1 (CB1) ทําการผสมขามระหวางพันธุใน 3 คูผสม
คือ คูผสมท่ี 1 (LJ4 X NS1) คูผสมท่ี 2 (LJ4 X CM2) และ
คูผสมท่ี 3 (CB1 X CM2) ดําเนินการคัดเลือกลูกผสมชั่วท่ี 3
ถึงลูกผสมชั่วท่ี 6 เปรียบเทียบใน 5 วิธีการคัดเลือก คือ วิธีการ
คัดเลือกแบบบันทึกประวัติปกติ (conventional pedigree, CPD)
ตามวิธีของ Briggs และ Knowles (1967) วิธีการคัดเลือกแบบ
บันทึกประวัติ-เก็บรวม (bulked pedigree, BPD) ประยุกตจาก
วิธีการคัดเลือกแบบบันทึกประวัติปกติ โดยทําการคัดแถวท่ีดีและ
รวมเมล็ดทุกตนภายในแถวเขาดวยกัน วิธีการคัดเลือกแบบบันทึก
ประวั ติ เลื อก-เก็ บรวม (selected bulk-pedigree, SBPD)
คลายกับวิธีการคัดเลือกแบบบันทึกประวัติปกติและวิธีการคัดเลือก
แบบบันทึกประวัติ-เก็บรวม แตจะทําการคัดแถวท่ี ดีและเลือก
เฉพาะต นท่ี ดี ในแถวเท านั้ นมารวมกัน  วิ ธี การคัดเลื อกแบบ
หนึ่งเมล็ดตอตน (single seed descent, SSD) (Allard, 1999)
และวิธีการคัดเลือกแบบเก็บรวม (bulk method) (Briggs และ
Knowles, 1967) เปรียบเทียบผลผลิตของสายพันธุ จากวิธีการ
คัดเลือกแบบตางๆ ของลูกผสมชั่ วท่ี  6 ใชแผนการทดลองแบบ
Group Balanced Block (สุ รพล, 2529) โดยให  5 วิธีการ

วิธีการคัดเลือกเพ่ือการปรับปรุงผลผลิตของสายพันธุถั่วเหลือง
เนตรชนก  นุยสีรุง1  และไพศาล  เหลาสุวรรณ2

งานวิจัย

1 นักวิจัยระดับ 7 งานเทคโนโลยีเมล็ดพันธุพืช ฝายปฏิบัติการวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน นครปฐม
2 ศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ม.เทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา 30000

วารสารขาวศูนยฯ  ปท่ี 19 ฉบับท่ี 1 (2548)10



คัดเลือกเปนแปลงใหญ ในแตละวิธีการคัดเลือกมี 10 สายพันธุ
(lines) เปนแปลงยอย จํานวนซํ้า 3 ซํ้า  ดําเนินการทดลอง
ระหวางเดือนกันยายน 2543 ถึงเดือนกรกฎาคม 2546 ณ ฟารม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟาง
แหงชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จังหวัดนครราชสีมา

ผลและวิจารณ

1. ผลการวิเคราะหวาเรียนซกับวิธีการคัดเลือก
ผลการวิ เคราะห วาเรี ยนซจากข อมูลของลั กษณะต างๆ

พบวาทุกวิธีการคัดเลือกของท้ั ง 3 คู ผสม ใหคาวาเรียนซของ
ลักษณะท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิ ติในหลายลักษณะ
ได แก  ลั กษณะผลผลิต จํานวนเมล็ดต อต น ความสู งของต น
จํานวนขอตอตน อายุออกดอก อายุเก็บเกี่ยว น้ําหนัก 100 เมล็ด
รวมถึงจํานวนเมล็ดตอฝก (ตารางท่ี 1) โดยเฉพาะในคูผสมท่ี 1
และ 2 แสดงวาวิธีการคัดเลือกท่ีนํามาใชในการคัดเลือกลักษณะ
เหล านั้ นมีศั กยภาพท่ี แตกต างกั น ซ่ึ งสามารถใชประกอบการ
คัดเลือกเพ่ือปรับปรุงพันธุไดเพียงบางวิธีการเทานั้น และบางวิธีการ
คัดเลือกก็ไมสามารถใชระบุความแตกตางของลักษณะท่ีสนใจได

แตลักษณะท่ี ไมมีความแตกตางกันทางสถิ ติเหลานั้ น อาจมีการ
ตอบสนองจากวิธีการคัดเลือกดังกลาวไดนอย

2. คาเฉลี่ยของลักษณะผลผลิตกับวิธีการคัดเลือก
จากการเปรี ยบเที ยบค าเฉลี่ ยของผลผลิ ตและลั กษณะ

ตางๆ ของสายพันธุ ท่ี ทําการคัดเลือก ดวยวิธีการตางกัน 5 วิธีนั้น
พบวาท้ัง 3 คูผสม มีเพียง 2 คูผสม คือ คูผสมท่ี 1 ท่ีใชวิธีการ
คัดเลือกแบบบันทึกประวัติปกติ (CPD) และวิธีการคัดเลือกแบบ
บันทึกประวัติเลือก-เก็บรวม (SBPD) ใหลักษณะผลผลิตเฉลี่ ย
สูงกวาวิธีการคัดเลือกแบบอื่น คือ ใหผลผลิตเทากับ 344 และ
340 กก./ไร ตามลําดับ  สําหรับคูผสมท่ี 2 พบวาวิธีการคัดเลือก
แบบบันทึกประวัติ-เก็บรวม (BPD) และวิธีการคัดเลือกแบบ
หนึ่ งเมล็ดตอตน (SSD) ใหลักษณะผลผลิตเฉลี่ ยสูงกวาวิธีการ
คัดเลือกแบบอื่ น คือ 364 และ 345 กก./ไร ตามลําดับ และ
สูงกวาพันธุ เปรียบเทียบ (พันธุ สจ. 5) ท่ีใหผลผลิตเพียง 315
กก./ไร  สวนในคูผสมท่ี 3 นั้นพบวาการใชวิธีการคัดเลือกแบบ
บันทึกประวัติ-เก็บรวม (BPD) ใหลักษณะผลผลิตสูงกวาวิธีการ
คัดเลือกแบบอื่ นๆ คือใหผลผลิต 296 กก./ไร (ตารางท่ี  1)
ซ่ึ งตํ่ากว าพันธุ เปรียบเทียบ แสดงว าประสิทธิภาพของวิธี การ

งานวจิยั

ตารางท่ี 1  คาเฉลี่ยผลผลิตและลักษณะตางๆ จากวิธีการคัดเลือก 5 วิธี ของท้ัง 3 คูผสม

คูผสม วิธีการ ผลผลิต(2) ฝก เมล็ด นน.100 อายุออก อายุ เก็บ
คัดเลือก(1) (กก./ไร) ตอตน ตอตน เมล็ด (กรัม) ดอก (วัน) เกี่ยว (วัน)

คูผสมท่ี 1 1. CPD 344a 55a 116a 17.40b 35a 104b
(LJ4 X NS1) 2. BPD 290c 50b 101b 17.77b 34a 106a

3. SBPD 340a 52ab 104ab 18.65a 35a 105ab
4. SSD 308b 53a 110a 17.71b 34a 104b
5. Bulk 280c 51b 100b 16.42c 34b 103c

คูผสมท่ี 2 1. CPD 328c 51b 104c 15.39b 34c 105b
(LJ4 X CM2) 2. BPD 364a 56a 115a 16.56a 35b 107a

3. SBPD 335b 56a 112b 16.44a 34c 104b
4. SSD 345b 57a 116a 16.82a 37a 107a
5. Bulk 279d 52b 109b 15.52ab 33d 103c

คูผสมท่ี 3 1. CPD 263b 40a 76ab 15.98a 30b 84a
(CB1 X CM2) 2. BPD 296a 44a 85a 16.65a 32a 83b

3. SBPD 269b 42a 81a 16.47a 30b 83b
4. SSD 262b 42a 75ab 16.05a 29c 82c
5. Bulk 256b 43a 73b 16.06a 30b 82c
พันธุ สจ.5 315 54 105 17.49 34 94

(1) CPD = conventional pedigree, BPD = bulked pedigree, SBPD = selected bulk pedigree, SSD = single seed descent,
Bulk = bulk method

(2) คาเฉลี่ ยในสดมภในคู ผสมเดียวกันท่ีตามดวยอักษรชนิดเดียวกันไมแตกตางกันทางสถิติ ท่ี ระดับ 0.05 ตามวิธีการเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยแบบ Duncan New Multiple Range Test (DMRT)
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คัดเลือกแตละวิธีนั้ นมีความสัมพันธเกี่ ยวของกับพันธุกรรมของ
คูผสม และพ้ืนฐานทางพันธุกรรมของพันธุ ถั่ วเหลืองท่ี ใชศึกษา
กลาวคือ ผลของการคัดเลือกในคูผสมท่ี 3 (CB1 X CM2) ไมพบ
วิธีการคัดเลือกใดเลยๆ ท่ี ใหผลแตกต างกัน เนื่ องจากคู ผสม
ดังกลาวมีความแปรปรวนทางพันธุกรรมท่ี เปนประโยชนตอการ
คัดเลือกนอย และไมตอบสนองตอวิธีการคัดเลือกในคร้ังนี้  วิธีการ
คัดเลื อกแบบบันทึกประวั ติปกติ  ใหประสิทธิ ภาพของวิธี การ
คัดเลือกท่ีดีในท้ัง 3 คูผสม แมวาผลลัพธจะไมเดนชัด แตไดผล
ชัดเจนในลักษณะของผลผลิตท่ีเพ่ิมขึ้น เชนเดียวกับการศึกษาของ
Raeber และ Weber (1953)  ดังนั้นวิธีการคัดเลือกแบบบันทึก
ประวั ติปกติ  และวิ ธี การคัดเลื อกแบบบันทึกประวั ติประยุ กต
เปนวิธีการคัดเลือกท่ีมีประสิทธิภาพตอการปรับปรุงพันธุถั่วเหลือง
เพ่ือการเพ่ิมผลผลิต การศึกษาในคร้ังนี้พบวา วิธีการคัดเลือกแบบ
เก็บรวมมีประสิทธิภาพในการใชพิจารณานอยท่ีสุด วิธีนี้ เหมาะกับ
การคัดเลือกลักษณะท่ีเกี่ ยวของทางธรรมชาติและสภาพแวดลอม
ได แก  ลั กษณะการเกิ ดโรคและแมลง หรื อการทนต อสภาพ
แวดลอมท่ี ไม เหมาะสม ซ่ึ งทําใหตนพืชหรือสายพันธุ ท่ี ออนแอ
ถูกขจัดไปจากประชากร (Hamblim, 1977)  ลักษณะท่ีศึกษา
ในคร้ังนี้ มีผลกระทบจากธรรมชาติรอบขางคอนขางนอย จึงทําให
วิ ธี คั ดเลื อกแบบเก็ บรวมไม มี ผลต อการคั ดเลื อกลั กษณะ
เม่ือพิจารณาผลสําเร็จของวิธีคัดเลือกโดยเปรียบเทียบผลผลิตกับ
พันธุ เปรียบเทียบ (สจ. 5) พบวาวิธีการคัดเลือกแบบบันทึก
ประวัติปกติใหสายพันธุ ท่ีใหผลผลิตสูงเหนือกวาพันธุ เปรียบเทียบ
รองลงมาคือ วิธีการคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ-เก็บรวม วิธีการ
คัดเลือกแบบบันทึกประวัติเลือก-เก็บรวม และวิธีการคัดเลือก
แบบหนึ่ งเมล็ดตอตน ตามลําดับ  เม่ือพิจารณาถึงประสิทธิภาพ
ในการคัดเลือกผลผลิตสูงแลว วิธีการคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ-
เก็บรวม และวิธีการคัดเลือกแบบบันทึกประวัติเลือก-เก็บรวม
ใหผลผลิตสูงท่ีสุด ขอดีของวิธีการคัดเลือกท้ัง 2 วิธี คือ เปนวิธีการ
คัดเลือกท่ี มีประสิทธิภาพในการเพ่ิมผลผลิต สายพันธุและพันธุ
ท่ี ใชคัดเลือกมีความแปรปรวนทางพันธุกรรมท่ีตองการ เปนท่ีนา
สังเกตวาวิธีนี้ ใช ไดผลดีกับกลุ มพันธุกรรมของสายพันธุ ท่ี ไมใช
พันธุ แท เพียงพันธุ เดียว ทําใหโอกาสท่ีจะคัดเลือกพันธุกรรมท่ี
ตานทานตอสภาพแวดลอมไดสูงกวาการใชพันธุแทเพียงพันธุเดียว
(population buffering) (Allard, 1999)

3. สายพันธุที่ใหผลผลิตสูงสุดในคูผสมจากวิธีการคัดเลือก
แบบตาง ๆ

สายพันธุ ท่ี ใหลักษณะผลผลิตสู งสุด ในคู ผสมท่ี  1 คือ
สายพันธุ หมายเลข LJNS110 ซ่ึ งได จากวิธีการคัดเลือกแบบ
บันทึกประวัติปกติ และสายพันธุ หมายเลข LJNS304 ท่ี ใช วิธี
การคัดเลือกแบบบันทึกประวัติเลือก-เก็บรวม ใหผลผลิตสูงสุด
412 และ 411 กก./ไร ตามลําดับ  ในคู ผสมท่ี  2 สายพันธุ
หมายเลข LJCM209 ท่ีไดจากวิธีการคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ-
เก็บรวม รองลงมาคือ สายพันธุหมายเลข LJCM310 จากวิธีการ

คัดเลือกแบบบันทึกประวัติเลือก-เก็บรวม ใหผลผลิตสูงสุด 420
และ 411 กก./ไร ตามลําดับ  สวนคูผสมท่ี 3 ท่ีใหผลผลิตสูงสุด
คือ สายพันธุหมายเลข CBCM202 ท่ีไดจากวิธีการคัดเลือกแบบ
บันทึกประวัติ-เก็บรวม ไดผลผลิต 327 กก./ไร (ตารางท่ี 2)

4. ศักยภาพของคูผสมและวิธีการคัดเลือก
จํานวนสายพันธุในแตละคูผสมท่ีไดจากวิธีการคัดเลือกและ

ทดสอบผลผลิตในเบ้ืองตน พบวาวิธีการคัดเลือกมีประสิทธิภาพ
ท่ีแตกตางกัน กลาวคือ วิธีการคัดเลือกแบบบันทึกประวัติปกติ
ใหจํานวนสายพันธุ ท่ี มีผลผลิตเหนือกวาพันธุ  สจ. 5 สูงสุด 19
สายพันธุ รองลงมาคือ วิธีการคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ-เก็บรวม
วิธีการคัดเลือกแบบหนึ่ งเมล็ดตอตน และวิธีการคัดเลือกแบบ
บันทึกประวัติเลือก-เก็บรวม ตามลําดับ  สวนวิธีการคัดเลือกแบบ
เก็บรวม มีจํานวนสายพันธุ ท่ีใหผลผลิตเหนือกวาพันธุ สจ. 5 ได
นอยท่ีสุด คือมีเพียง 4 สายพันธุ (ตารางท่ี 3) เม่ือพิจารณาจาก
แตละคูผสมในตารางท่ี 4 พบวา คูผสมท่ี 1 (LJ4 X NS1) และ
คูผสมท่ี 2 (LJ4 X CM2) ใหจํานวนสายพันธุ ท่ีผลผลิตสูงกวา
พันธุ เปรียบเทียบมากกวาคูผสมท่ี 3 (CB1 X CM2)

สําหรับประสิ ทธิ ภาพของวิ ธี การคัดเลื อกแต ละวิ ธี นั้ น
ขึ้ นอยู กับพันธุกรรมของพอแม ท่ี ใช วิธีการคัดเลือกแบบบันทึก
ประวัติปกติ วิธีการคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ-เก็บรวม วิธีการ
คัดเลือกแบบบันทึกประวัติเลือก-เก็บรวม และวิธีการคัดเลือก
แบบหนึ่ งเมล็ดตอตน มีประสิทธิภาพท่ีดี โดยเฉพาะคูผสมท่ี  1
(LJ4 X NS1) และคูผสมท่ี 2 (LJ4 X CM2) แตไมไดผลกับ
คูผสมท่ี  3 (CB1 X CM2) ท้ั งนี้ เนื่ องจากความแปรปรวนทาง
พันธุกรรมของคูผสมท่ี 3 มีนอย  ดังนั้นศักยภาพของคูผสมท่ี 1
และคู ผสมท่ี  2 ในแตละวิธีการคัดเลือกท่ี สู งกว า จึงทําใหพบ
จํานวนสายพันธุ จากคู ผสมท้ั งสองมากกวาคู ผสมท่ี  3 (CB1 X
CM2) เปนผลมาจากความแตกตางของพ้ื นฐานทางพันธุกรรม
ของพันธุพอแมท่ี มียีนหางกัน โดยเฉพาะสายพันธุ  LJ4 มีความ
แตกต างกับพันธุ นครสวรรค  1 และเชี ยงใหม  2 ในลั กษณะ
ความสูงของตน อายุออกดอก อายุเก็บเกี่ ยว เปนตน ทําใหเกิด
ความแปรปรวนในลักษณะตางๆ ไดชัดเจน เม่ือนํามาจับคูผสม
โอกาสท่ี จะคัดเลือกเพ่ื อให ไดลักษณะท่ี ดีจากลูกผสมเหล านั้ น
ก็จะมีมากขึ้ น

สรุปผลการทดลอง

คู ผสมท่ี มีประสิ ทธิ ภาพในการเพ่ิ มผลผลิ ตสู งสุ ด คื อ
คูผสมท่ี 2 (LJ4 X CM2) รองลงมาคือ คูผสมท่ี 1 (LJ4 X NS1)
สวนคูผสมท่ี 3 (CB1 X CM2) มีศักยภาพตํ่าสุด สําหรับวิธีการ
คัดเลือกท่ี มีประสิทธิภาพในการเพ่ิมผลผลิตสู งสุด คือ วิธีการ
คัดเลือกแบบบันทึกประวัติปกติ  (CPD) รองลงมาคือ วิธีการ
คัดเลือกแบบบันทึกประวัติ-เก็บรวม (BPD) และวิธีการคัดเลือก
แบบหนึ่ งเมล็ดตอตน (SSD) ตามลําดับ  สวนวิธีการคัดเลือก
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แบบเก็บรวมมีประสิทธิภาพสําหรับการคัดเลือกผลผลิตตํ่าท่ีสุด
สายพันธุ ท่ี ใหผลผลิตสูงสุด คือ สายพันธุ หมายเลข LJNS110
ของคู ผสมท่ี  1 ท่ี ไดจากวิธีการคัดเลือกแบบบันทึกประวัติปกติ
ในคู ผสมท่ี  2 สายพันธุ  หมายเลข LJCM209 ท่ี ไดจากวิธีการ
คัดเลือกแบบบันทึกประวัติ-เก็บรวม และในคูผสมท่ี 3 สายพันธุ
หมายเลข CBCM202 จากวิธีการคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ-
เก็บรวม
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ตารางท่ี 2  สายพันธุจาก 3 คูผสมท่ีใหลักษณะผลผลิตสูงสุด (กก./ไร) ตามลําดับวิธีการคัดเลือกท้ัง 5 วิธี

วิธีการคัดเลือก
คูผสมท่ี 1 (LJ4 X NS1) คูผสมท่ี 2 (LJ4 X CM2) คูผสมท่ี 3 (CB1 X CM2)
สายพันธุ ผลผลิต สายพันธุ ผลผลิต สายพันธุ ผลผลิต

1. CPD LJNS110 412 LJCM104 376 CBCM104 320
2. BPD LJNS201 374 LJCM209 420 CBCM202 327
3. SBPD LJNS304 411 LJCM310 411 CBCM304 315
4. SSD LJNS409 354 LJCM410 383 CBCM405 308
5. Bulk LJNS510 315 LJCM504 325 CBCM505 278

ตารางท่ี 3  การเปรียบเทียบผลผลิตของสายพันธุจาก 3 คูผสมในแตละวิธีการคัดเลือกกับพันธุ เปรียบเทียบ (สจ. 5)

วิธีการคัดเลือก
จํานวนสายพันธุ ท่ี ใหผลผลิตสูงกวาพันธุ เปรียบเทียบ (สจ. 5)

1-10% 11-20% 21-30% สูงกวา 30% รวม

1. CPD 15 2 1 1 19
2. BPD 5 3 5 1 14
3. SBPD 5 1 7 0 13
4. SSD 9 3 2 0 14
5. Bulk 4 0 0 0 4

ตารางท่ี 4  การเปรียบเทียบผลผลิตของสายพันธุ ในแตละคูผสมกับพันธุ เปรียบเทียบ (สจ. 5)

คูผสม
จํานวนสายพันธุ ท่ี ใหผลผลิตสูงกวาพันธุ เปรียบเทียบ (สจ. 5)

นอยกวา 1% 1-10% 11-20% 21-30% สูงกวา 30%

1. LJ4 X NS1 13 18 1 5 1
2. LJ4 X CM2 18 15 6 10 1
3. CB1 X CM2 45 5 - - -
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มารูจักปุยอินทรีย และปุยชีวภาพกันเถอะ
อตินุช  แซจิว1  จันทรจรัส  วีรสาร2 และ ชวนพิศ  อรุณรังสิกุล3

การเกษตร

นับต้ังแตหลังการปฏิวัติเขียวเปนตนมา การเกษตรไดถูก
เปลี่ ยนเปนการผลิตพืชเชิ งเด่ี ยวมากขึ้ น จากการผลิตเพ่ื อการ
บริโภคในทองถิ่นกลายเปนผลิตเพ่ือการคา มีการใชเคร่ืองจักรกล
ใชสารเคมีตางๆ ใชเทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหเพียงพอ
กับการเพ่ิมของจํานวนประชากรโลก เม่ือระบบการบริโภคขยาย
ขึ้ น ทําให มีการใชทรัพยากรอย างฟุ มเฟอยโดยไม ได คํานึ งถึ ง
การอนุ รั กษ และการฟ นฟู  จนเกิ ดความเสื่ อมโทรมของพ้ื นท่ี
แหลงผลิต  มีการตกคางของสารเคมีท้ังในสิ่งแวดลอมและผลผลิต
ในสุดท ายก็กระทบตอสุขภาพของมนุษย เอง จึงทําให ผู บริโภค
ในโลกปจจุบันหันมาใสใจปญหาเหลานี้ จนเกิดแนวทางการผลิต
ท่ีคํานึงถึงการรักษาระบบนิเวศ คืนชีวิตแกแผนดิน โดยหันมาใช
ปจจัยการผลิตจากธรรมชาติ เชน การใช ปุ ยท่ี ไดจากธรรมชาติ
พืชสมุนไพร เปนตน  ปุ ยจากธรรมชาติ มีการผลิตเปนการค า
ท่ี จําหน ายในท องตลาดเปนผลิตภัณฑ ท่ี เรี ยกกันต างๆ  เช น
ปุ ยอิ นทรีย  ปุ ยชี วภาพ ปุ ยน้ํ าหมักชี วภาพ สารสกัดอินทรีย
ปุยอินทรียน้ํา ปุยปลาหมัก น้ําสกัดชีวภาพ เปนตน  และมีการ
โฆษณาสรรพคุณตางๆ นานา แตปุยเหลานี้ยังไมมีพระราชบัญญัติ
คุ มครองเหมือนเช นปุ ยเคมี   ดั งนั้ นผู ใช อาจเสี ยเปรียบและ
กอให เกิดความสับสน เขาใจผิดในชื่ อท่ี เรียกและสมบัติของปุ ย
ท านในฐานะผู ใช ปุ ยเหลานี้  รู จักความแตกตาง สมบัติของปุ ย
ประโยชน และการใชปุยมากนอยเพียงใด ?

ตามพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 ปุย คือสารอินทรีย
หรื ออนิ นทรี ย ไม ว าจะเกิ ดขึ้ นโดยธรรมชาติหรือทําขึ้ นก็ ตาม
สําหรับใช เปนธาตุอาหารแก พืชไมว าโดยวิธี ใด หรือทําให เกิด
การเปลี่ ยนแปลงทางเคมีในดินเพ่ือบํารุงความเติบโตแกพืช

ฉะน้ัน การใสปุย คือ การใหธาตุอาหารแกพืชน่ันเอง
การใหธาตุอาหารแกพืชตองคํานึงถึงสมดุลของธาตุอาหาร

ดวย  การใหธาตุอาหารใดธาตุอาหารหนึ่ งมากเกินไปจะทําให
การดูดใชธาตุอาหารอื่นลดลง เชน การใหโพแทสเซียมมากเกินไป
จะทําใหการดูดใชแมกนีเซียมลดลง การใสปุยฟอสเฟตมากเกินไป
จะทําให เกิดการขาดธาตุสังกะสี  หรือถามีธาตุเหล็กมากเกินไป
จะทําให เกิดการขาดธาตุแมงกานีส เปนตน โดยปกติพืชจะดูด
ธาตุอาหารตางๆ จากดิน  เม่ือมีการปลูกพืชซํ้าในพ้ืนท่ี เดิมแลว
เก็บเกี่ ยวผลผลิตออกจากแหลงปลูก ธาตุอาหารเหลานั้ นจะถูก

นําออกไปจากดินโดยไปกับผลผลิตพืช ทําใหธาตุอาหารในดิน
มีปริมาณลดลงและสูญเสียความสมดุล ดังนั้ นถาตองการใหพืช
ท่ี ปลู กเติบโตอย างปกติ  ให ผลผลิตดี ท่ี มี คุณภาพและปริมาณ
ท่ีตองการ จําเปนตองเพ่ิมเติมธาตุอาหารใหแกพืช เพ่ือใหมีธาตุ
อาหารอยู ในปริมาณท่ีพอเพียงและสมดุลกัน โดยการใสปุ ย

ขณะท่ี  พรบ. ปุ ยฉบับใหมกําลังอยู ระหวางการพิจารณา
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณเพ่ือใหครอบคลุมท้ังปุยอินทรีย
และปุยชีวภาพ  สาระความรู คําจํากัดความ และมาตรฐานของปุย
อิ นทรี ย และปุ ยชี วภาพชนิ ดต างๆ ท่ี นําเสนอในท่ี นี้ เป นการ
เรียบเรียงมาจากเอกสารคําแนะนํามาตรฐานปุ ยอินทรียและปุ ย
ชีวภาพ พ.ศ. 2544 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือใหผูใช
เกษตรกร และผู สนใจ ได เลือกซ้ื อและใช ปุ ยธรรมชาติเหล านี้
ไดตรงกับวัตถุประสงคและเกิดประโยชนสูงสุด

ปุย อาจจําแนกไดเปน 3 ประเภทใหญๆ คือ
1. ปุยเคมี (chemical fertilizer) หมายถึง ปุยท่ีไดจาก

สารอนินทรียหรืออินทรียสังเคราะห รวมถึงปุยเชิงเด่ียว ปุยเชิง
ผสม ปุยเชิงประกอบ รวมถึงปุยอินทรียท่ีมีปุยเคมีผสมอยูดวย
แตไมรวมถึงปุ ยอินทรีย ท่ี ผสมปูนขาว ดินมารล ปูนพลาสเตอร
หรือยิบซ่ัม

2. ปุยอินทรีย (organic fertilizer) หมายถึง ปุยท่ีไดจาก
วัสดุอินทรีย ซ่ึ งผลิตดวยกรรมวิธี ทําใหชื้ น สับ บด หมัก รอน
หรือวิธีการอื่น แตไมใชปุยเคมี และปุยชีวภาพ

3. ปุ ยชีวภาพ (bio-fertilizer) หมายถึง ปุ ยท่ี ไดจาก
การนํา จุลินทรียท่ีมีชีวิต มาใชในการปรับปรุงบํารุงดินทางชีวภาพ

1 นักวิจัยระดับ 5  งานวิจัยดินปุยและการประยุกต ฝายปฏิบัติการวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน นครปฐม
2 นักวิจัยระดับ 7  งานวิจัยดินปุยและการประยุกต ฝายปฏิบัติการวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน นครปฐม
3 นักวิจัยเช่ียวชาญระดับ 9  งานเทคโนโลยีเมล็ดพันธุพืช ฝายปฏิบัติการวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.เกษตรศาสตร  กําแพงแสน นครปฐม
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ทางกายภาพ ทางชีวเคมี และมีความหมายรวมถึงหัวเชื้อจุลินทรีย
หัวเชื้ อจุลินทรีย หมายถึง จุลินทรีย ท่ี มีจํานวนเซลลตอ

หนวยสูง ซ่ึ งถูกเพาะเลี้ ยงโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร สําหรับ
ใชเปนวัตถุดิบสวนหนึ่ งในการผลิตปุยชีวภาพ

ปุยอินทรีย

ปุยอะไรบางท่ีเปนปุยอินทรีย ?
1. ปุยคอก หมายถึง ปุยท่ีไดจากสิ่งขับถายของสัตว เชน

เปด ไก หมู วัว คางคาว ฯลฯ ท่ีผานกระบวนการทําใหแหงแลว
2. ปุยดินค่ํา หมายถึง ปุยอินทรียท่ีไดจากสิ่งขับถายของ

มนุษย (เปนปุยท่ีหามใชในระบบผลิตพืชตามมาตรฐานเกษตร
ดีท่ีเหมาะสม หรือ GAP)

3. ปุ ยพืชสด ไดแก  ปุ ยท่ี ไดจากพืชท่ี ปลูกและไถกลบ
ลงดินในขณะท่ีพืชยังสดอยู หรือระยะพืชกําลังออกดอก เนื่องจาก
เป นช วงท่ี มี ไนโตรเจนสู ง เพ่ื อเป นปุ ยแก พื ชท่ี จะปลู กต อไป
สวนมากนิยมใชพืชตระกูลถั่ ว และแหนแดง เนื่ องจากมีปริมาณ
ธาตุไนโตรเจนสูง เปนตน

4. ปุ ยหมัก หมายถึง ปุ ยท่ี ไดจากวัสดุอินทรีย ซ่ึ งผลิต
ดวยกรรมวิธี สับ บด รอน ทําใหชื้น และผานกระบวนการหมัก
อยางสมบูรณ  ปุยหมักท่ีดีควรมีสัดสวนของคารบอนตอไนโตรเจน
(C/N ratio) เทากับหรือนอยกวา 20

ปุยหมักท่ีรูจักกันแพรหลาย ไดแก
4.1 ปุยเทศบาล เปนปุยท่ีไดจากการนําเศษขยะท่ีเปน

อินทรียสารจากบานเรือนมาหมัก เพ่ือใหเกิดขบวนการยอยสลาย
อยางสมบูรณกอนท่ีจะนําไปใช

4.2 ปุ ยหมักในไรนา เปนปุ ยท่ี ไดจากการนําเศษพืช
มากองหมักท้ิ งไว โดยธรรมชาติ ซ่ึ งใช เวลานานนับปกวาจะนํามา
ใชประโยชนได หรืออาจใชเศษพืชและมูลสัตวในสัดสวน 100 ตอ
10  และถาจะใหระยะเวลาการหมักสั้ นลง อาจใชเชื้ อจุลินทรีย

เรงการยอยสลายของเศษพืช ซ่ึ งทําให ได ปุ ยหมักเร็วขึ้ นโดยใช
เวลาเพียง 30-60 วัน

4.3 ปุยหมักอุตสาหกรรม  เปนปุยท่ีไดมาจากการนํา
วัสดุอินทรียเหลือท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรมมาผานกระบวนการ
หมักอยางสมบูรณ

เนื่ องจากวัสดุ ท่ี ใช ทําปุ ยหมักมีหลากหลายและหาได
งาย ประกอบกับวิธีการทําปุยหมักก็ไมซับซอน เกษตรกรสามารถ
ทําใชเองได แตมีขอควรระวังในการทําปุยหมัก ดังตอไปนี้

1. ขนาดของกองปุ ย  กรณีกองขนาดใหญ เกินไป
จะทําใหเกิดความรอนในกองสูงเกิน 70 C เชื้อจุลินทรียจะตายได
กรณีกองเล็กเกินไป จะทําใหเก็บความรอนและความชื้นไวไดนอย
เศษซากพื ชซากสั ตว จะสลายตั วได ช า ขนาดกองปุ ยหมั กท่ี
เหมาะสม คือ ความกวางไมเกิน 2-3 เมตร ความยาวไมจํากัด
ความสูงประมาณ 1-1.5 เมตร

2. ปริมาณนํ้าท่ีใหกับกองปุยหมัก อยารดนํ้าจนโชก
เกินไป เพราะจะทําใหการระบายอากาศของกองปุ ยหมักไม ดี
เกิดกรดอินทรียบางอยาง ทําใหเกิดกลิ่นเหม็นอับได

3. อุณหภูมิและความรอนในกองปุยหมัก หมั่นรดนํ้า
เพื่อควบคุมความรอนในกองไมใหสูงเกินไป มิฉะนั้นจุลินทรีย
ท่ีชวยในการยอยสลายอาจตายได

4. เศษวัสดุในการกองปุยหมักมีท้ังชนิดท่ีสลายตัวเร็ว
และชา เชน ผักตบชวา เปลือกถั่ว ตนถั่วตางๆ ฟางขาว ฯลฯ และ
ชนิดท่ีสลายตัวชา เชน ขี้ เลื่อย แกลบ ขุยมะพราว กากออย ซัง
ขาวโพด ฯลฯ ดังนั้นไมควรใชวัสดุท้ังสองชนิดผสมกัน เพราะจะ
ทําใหไดปุยหมักท่ีไมสมํ่าเสมอ เนื่องจากการสลายตัวไมพรอมกัน

5. ไมควรเติมปุ ยเคมีร วมกับการใชปูนขาวในกอง
เพราะจะทําใหเกิดการสูญเสียไนโตรเจน

6. ควรกลับกองปุยหมักบอยๆ เพ่ือใหจุลินทรียไดรับ
อากาศในการหายใจ และเปนการระบายความรอนของกองปุ ย
หมัก ชวยใหการสลายตัวของเศษวัสดุดีขึ้น

     ชนิดปุยพืชสด ระยะเวลาไถกลบ อัตราสวน C:N ปริมาณธาตุอาหาร (%)
(วัน) ของพืช N P K Ca Mg

ถั่ วเหลือง 40-45 20.45 1.79 0.51 1.32 2.03 1.36
ถั่ วพุมดํา 40-45 19.51 2.68 0.39 2.46 - -
ถั่ วพรา 45-60 21.11 2.72 0.54 2.14 1.19 1.56
ถั่วมะฮะ 45 27.33 2.34 0.25 1.11 1.45 1.92
ถั่ วฮามาตา 60 24.57 2.47 0.17 1.29 1.04 1.16
ปอเทือง 45-60 19.96 2.76 0.22 2.4 1.53 2.04
โสนอินเดีย 60-70 17.83 2.85 0.46 2.83 1.96 2.14
โสนอัฟริกัน 45-60 18.30 2.87 0.42 2.06 0.82 1.74
แหนแดง - 14 2.98 0.61 2.05 - -

ท่ีมา :  ดัดแปลงจาก คู มือการปรับปรุงบํารุงดินดวยอินทรียวัตถุ 2545 กรมพัฒนาท่ีดิน

การเกษตร 15



มาตรฐานปุยอินทรีย

    ชนิดปุย pH EC อินทรียวัตถุ ปริมาณธาตุอาหาร (%) ความชื้ น             อื่นๆ
(dS/m) (%) N P2O5 K2O (%)

ปุยคอก 5.5-8.5 > 6 < 35 > 1 > 1 > 1 < 35 ปลอดภัยจากสารพิษและ
จุลินทรียสาเหตุของโรค

ปุ ยดินค่ํา 5.5-8.5 < 6 > 20 > 1 > 1 > 1 < 35 ปลอดภัยจากสารพิษและ
จุลินทรียสาเหตุของโรค

ปุยหมัก 5.5-8.5 < 3.5 25-50 > 1 > 0.5 > 0.5 < 35 ปลอดภัยจากสารพิษและ
จุลินทรียสาเหตุของโรค

ปุยอินทรีย 5.5-8.5 < 6 > 10 > 1 > 0.5 > 0.5 < 20 ปลอดภัยจากสารพิษและ
ผสมแรธรรมชาติ จุลินทรียสาเหตุของโรค
ปุ ยอินทรียน้ํา < 4.5 < 10 > 10 < 2 ปลอดภัยจากสารพิษและ

(จากพืช) จุลินทรียสาเหตุของโรค
< 3

(จากสัตว)

ที่มา : ดัดแปลงจากคําแนะนํามาตรฐานปุยอินทรีย และชีวภาพ 2544 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ

วิ ธี การสั งเกตปุ ยหมั กท่ี พร อมใช  สามารถสั งเกต
ไดจาก

1. สีของกองปุยหมักจะเขมขึ้นกวาเม่ือเร่ิมแรก อาจมี
สีน้ําตาลเขมถึงดํา

2. อุณหภูมิภายในของปุ ยหมักและอุณหภูมิภายนอก
ใกลเคียงกันหรือแตกตางกันนอยมาก

3. ใชนิ้ วมือบดตัวอย างปุ ยหมักดู เศษพืชจะยุ ยและ
ขาดออกจากกันไดงาย ไมแข็งกระดาง

4. พบต นพื ชท่ี มี ระบบรากลึ กขึ้ นบนกองปุ ยหมั ก
แสดงวาปุ ยหมักสลายตัวดีแลว

5. สังเกตกลิ่นของปุยหมัก ถาเปนปุยหมักท่ีใชได ปุย
หมักจะมีกลิ่นคลายกลิ่นธรรมชาติ ถามีกลิ่นฉุน หรือมีกลิ่นฟาง
แสดงว าปุ ยหมักยั งใช ไม ได  ขบวนการยอยสลายยั งดําเนินการ
ไมสิ้ นสุด

5. ปุ ยอินทรียผสมแรธรรมชาติ  หมายถึง ปุ ยอินทรีย
ท่ีมีสวนผสมของแรธาตุธรรมชาติ เชน หินปูนบด ยิบซ่ัม โดโลไมท
ซีโอไลท แรดินเหนียว เปนตน

6. ปุยอินทรียนํ้า หรือปุยนํ้าหมัก หมายถึง ปุยอินทรีย

ในรูปของเหลวท่ีไดจากการยอยสลายวัสดุอินทรียจากพืชหรือสัตว
โดยกิจกรรมของจุลินทรีย ท่ี ใชกากน้ําตาล หรือน้ําตาลทรายแดง
ท่ีเติมลงไปเปนแหลงพลังงาน ปุยนี้ประกอบดวยธาตุอาหารหลัก
รอง จุลธาตุ กรดอะมิโน กรดอินทรีย และสารควบคุมการเจริญ
เติบโตของพืช ปริมาณสารเหลานี้  จะมากหรือนอยขึ้ นกับชนิด
วัตถุดิบท่ีนํามาใชหมัก ดังขอมูลการวิเคราะหปุยน้ําหมักบางสวน
ท่ีแสดงในตารางขางลางนี้

ลักษณะปุ ยอินทรีย นํ้า ท่ี หมักสมบู รณพร อมนํามาใช
ประโยชน พิจารณาไดดังนี้

1. ระยะเวลาการหมักตองไมสั้ นเกินไป ปกติจะใช เวลา
ในการหมักประมาณ 1-2 เดือน หากใชเวลาในการหมักสั้นเกินไป
เชื้อจุลินทรียท่ีเปนสาเหตุของโรคพืช หรือเชื้อโรคติดตอทางระบบ
อาหารของคนและสัตวอาจยังคงมีชีวิตอยู

2. ไมปรากฏฟองกาซคารบอนไดออกไซด
3. ควรมีปริมาณน้ําตาลคงเหลือท่ี คงท่ี  ซ่ึ งใช เวลา 1-2

เดือน
4. ไดของเหลวสีน้ําตาลเขม
5. มีกลิ่นเปร้ียวของกรดอินทรีย  และแอลกอฮอลอยูเล็กนอย

ปุยน้ําหมัก
ปริมาณธาตุอาหาร (%) ฮอรโมน (ppm)

N P2O5 K2O CaO MgO S ออกซิน จิบเบอรเรลลิน ไซโตไคนิน

จากปลา 0.13-1.7 0.03-2.67 0.18-2.39 0.16-3.61 0.01-0.54 0-0.37 < 2.37-4,010 0-33,070 2-3,660
จากหอยเชอร่ี 0.13-0.92 0.02-0.62 0.54-1.2 1.8-2.54 0.12-0.56 0-0.17 ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล
จากพืช 0.02-1.66 0-0.79 0.002-3.53 0-2.09 0-0.72 0-0.76 < 2.37-48,040 18-360,600 1-25,600

ที่มา : ดัดแปลงจากสุนันท ชมภูนิช 2544 และคูมือการผลิตและประโยชนของปุยอินทรียน้ํา กรมพัฒนาที่ดิน 2545
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คา pH ในอุดมคติของปุยอินทรียควรมีคาระหวาง 6 ถึง
7.5  หาก pH สูงมากจะทําใหเกิดการระเหยของแอมโมเนีย และ
จะมีผลตอกิจกรรมของจุลินทรีย  หาก pH ตํ่าเกินไปก็จะมีผลตอ
ความเปนประโยชนและความเปนพิษของธาตุบางชนิด  จึงควร
ควบคุม pH ไมใหสูงหรือตํ่าเกินไป การทราบคา pH จะชวยในการ
วางแผนการใชปุยไดตรงตามวัตถุประสงค

EC เปนคาท่ีแสดงระดับของเกลือท่ีละลายน้ําได คา EC
ตํ่า แสดงวาแรธาตุท่ีละลายน้ําไดมีปริมาณนอย  ขณะท่ี  EC สูง
แสดงว ามีแรธาตุ ท่ี ละลายน้ําได มีปริมาณมาก ซ่ึ งกอให เกิดการ
ยับยั้ งกิจกรรมของสิ่ งมีชีวิตและเปนสาเหตุของปญหาการใชท่ี ดิน
ในระยะยาวหากใชวัสดุท่ีมีคา EC สูงในปริมาณท่ีมาก

ปริมาณอินทรียวัตถุ มีความสัมพันธกับการยอยสลายของ
วัสดุ ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และซัลเฟอร

วิธีการใชปุยอินทรีย
การใช ปุ ยอิ นทรีย ทุกชนิดเปนผลดีกับดินและพืช แต

ประโยชนในดานการใหธาตุอาหารแกพืชนั้นจะดียิ่ งขึ้น ถาใชปุย
อินทรียรวมกับปุยเคมี

เนื่องจากพืชดูดธาตุอาหารในรูปของประจุอนินทรีย เชน
ประจุไนเตรท (NO3

-) ประจุฟอสเฟต (H2PO4
-, HPO4

=) ประจุ
โพแทสเซียม (K+) เปนตน ซ่ึงเปนรูปเดียวกับในปุยเคมี ดังนั้น
พืชจึงดูดใชธาตุอาหารจากปุยเคมีไดทันที แตสําหรับปุยอินทรีย
นั้ นพืชจะตองรอการสลายตัวของปุยอินทรีย เพ่ือเปลี่ ยนจากรูป
อินทรียสารเปนรูปประจุอนินทรียกอน แลวปลดปลอยธาตุอาหาร
เหลานั้ นแกพืชอยางชาๆ ขณะเดียวกันปุ ยอินทรียก็จะเปนตัวท่ี
ชวยดูดยึดธาตุอาหารจากปุยเคมีท่ีพืชยังดูดใชไมหมดมิใหสูญเสีย
ไปกับการชะลาง

1. ปุยหมักและปุยคอก ถาใสเกินหนึ่งตัน/ไร ควรหวาน
ให ท่ั วแปลงแลวไถพรวนใหคลุกเคล ากับดินให ท่ั วกอนปลูกพืช
แตถาใสนอยกวาหนึ่ งตัน/ไร ควรโรยในรองพรอมปลูก หรือโรย
ขางแถวพืชพรอมพูนโคนขณะตนยังเล็ก

2. ปุยพืชสด  มักเปนพืชตระกูลถั่ว ไดแก ถั่วพุม ปอเทือง
เปนตน โดยหวานเมล็ดพันธุ ถั่ วในแปลงท่ีตองการปรับปรุงดิน
ใหน้าํตาม ปลอยใหตนถัว่เจริญเติบโตไปถงึระยะออกดอก แลวไถกลบ
ตนถั่วท่ีระยะออกดอก กอนการปลูกพืชหลักประมาณ 15 วัน

3. ตอซั งพื ชและของเหลื อใช จากอุ ตสาหกรรมการ
เกษตร  ถาใชในปริมาณมากกวาหนึ่ งตัน/ไร ควรหวานท่ัวแปลง
แลวไถกลบกอนปลูกพืชหลักประมาณ 1 เดือน

4. ปุยอินทรียนํ้าหรือปุยนํ้าหมัก เนื่องจากปุยอินทรียน้ํา
มีปริมาณธาตุอาหารพืชอยู นอย ไม เพียงพอตอการเจริญเติบโต
ของพืช จึงควรเพ่ิมธาตุอาหารพืชในรูปปุยชนิดอื่นๆ ควบคูไปดวย
เชน ปุยเคมี ปุยอินทรียอื่นๆ ปุยชีวภาพ และเนื่องจากปุยอินทรีย
น้ํามักมีคา EC สูง จึงควรผสมปุยอินทรียน้ํากับน้ําในสัดสวน 1
ตอ 200-500 กอนฉีดพน โดยสามารถฉีดพนทางใบสัปดาหละ
คร้ั ง  ซ่ึ งพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารในปุ ยอินทรียน้ําโดยผาน

ผิวใบเข าสู ระบบทอลําเลียง ทําให พืชใช ธาตุอาหารได รวดเร็ว
หรือราดโคนตนปละ 4-5 คร้ัง เพ่ือเปนแหลงอาหารของจุลินทรีย
ท่ีเปนประโยชนในดิน ชวยปรับปรุงสมบัติทางเคมี กายภาพ และ
ชีวเคมีของดิน

ประโยชนของปุยอินทรีย
1. เป นอาหารและตัวเร งการทํางาน (catalize)  ของ

จุลินทรียดิน เชน แบคทีเรีย เชื้ อรา และแอคติโนมัยซิส ท่ี เปน
ประโยชนในการยอยสลายอินทรียวัตถุในดิน  ทําใหจุลินทรียดิน
เจริญเติบโตดี ชวยกําจัดและตอตานเชื้ อจุลินทรีย ท่ี เปนสาเหตุ
ของโรคพืช

2. ชวยปรับปรุงสมบั ติทางกายภาพของดิน เชน ความ
โปร ง ความร วนซุย ทําใหการถ ายเทอากาศและการระบายน้ํา
ในดินดีขึ้ น รวมท้ั งความสามารถในการอุ มน้ําและรักษาความ
ชุมชื้นในดิน

3. สามารถอยู ในดิ นได นานเนื่ องจากปุ ยอิ นทรี ย จะ
ปลดปลอยธาตุอาหารพืชอยางชาๆ จึงมีโอกาสสูญเสียธาตุอาหาร
นอยกวาปุ ยเคมี

4. ชวยดูดซับ หรือดูดยึดธาตุอาหารในดินใหแกพืช และ
ปลดปลอยธาตุอาหารพืชอยางชาๆ

5. เม่ือใชรวมกับปุยเคมี สงเสริมใหปุยเคมีเปนประโยชน
แก พืชและไดประสิทธิภาพ  รวมท้ั งการใหธาตุอาหารรองและ
ธาตุอาหารเสริมอยางครบถวนตามความตองการของพืช ทําใหพืช
แข็งแรงสามารถสรางภูมิตานทานตานโรคและแมลงศัตรูพืชไดดี

ขอจํากัดของปุยอินทรีย
1. มีปริมาณธาตุอาหารพืชตํ่าเม่ือเทียบกับปุ ยเคมี
2. ใชเวลาในปลดปลอยธาตุอาหารท่ี เปนประโยชนใหแก 

พืชนานกวาปุ ยเคมี
3. หาไดยาก ถาตองการใชเปนปริมาณมาก
4. ปุ ยอินทรียสลายตัวยากโดยเฉพาะท่ี มาจากวัสดุ ท่ี มี

C:N ratio สูง เชน ขี้ เลื่ อย เม่ื อใสลงดินจุลินทรีย ดินจะแยง
ไนโตรเจนในดินไปใชเพ่ือขบวนการเจริญเติบโตของจุลินทรียเอง
ทําใหพืชขาดไนโตรเจนชั่วคราวถาไมมีการใสปุยไนโตรเจน จนกวา
จุลินทรียเหลานี้จะสิ้นสุดกิจกรรม  พืชจึงจะไดไนโตรเจนท่ีกลับคืน
สู ดิน ดังนั้นจึงควรใสปุยไนโตรเจนรวมดวย

5. ปุ ยอินทรีย ท่ี มาจากมูลสัตว ท่ี ไมผ านการหมัก หรือ
หมักไมสมบูรณ หรือการฆาเชื้อดวยความรอน อาจจะมีโรค แมลง
ศัตรูพืช และเมล็ดวัชพืชติดมาดวย ทําใหเกิดปญหาการแพรระบาด
ภายหลังไดโดยเฉพาะอาจเปนแหลงของจุลินทรียท่ีเปนโรคท่ีเปน
อันตรายตอคนได

6. ปุ ยอินทรีย ท่ีจากมูลสัตวและวัสดุเหลือท้ิงจากโรงงาน
มักมีความสกปรก และสงกลิ่นเหม็นไมเปนท่ีจูงใจสําหรับผู ใช

7. ปุ ยอิ นทรี ย ท่ี มาจากของเหลื อท้ิ งตามท อระบายน้ํา
โสโครกตามอาคารบานเรือน กอใหเกิดการปนเปอนของโลหะหนัก

การเกษตร 17



หลายชนิดท่ีเปนพิษ เชน ตะกั่ว ปรอท
8. การใช ปุ ยอิ นทรี ย ท่ี ยั งหมั กไม สมบู รณ ทําให เกิ ด

ความรอนจากการยอยสลายตอเนื่ อง ซ่ึ งเปนอันตรายตอรากพืช
โดยเฉพาะการใชมูลสดๆ ใสใกลโคนตนพืช หรือการใชปุ ยคอก
ท่ีมีท้ังอุจจาระและปสสาวะปน จะทําใหตนพืชเหี่ยวเฉาได เนื่องจาก
ความเค็มของวัสดุในปุย อีกท้ังยังไมถูกสุขอนามัยพืชเน่ืองดวย
จุลินทรียท่ี เปนโทษและเปนอันตรายตอผูบริโภคสามารถเขาสู
พืชท่ีปลูก โดยเฉพาะพืชผักท่ี รับประทานสด

การเก็บรักษาปุยอินทรีย
ควรเก็บปุ ยอินทรีย ในถุงกระดาษหรือกระสอบท่ี ระบาย

อากาศดี  อยู ในท่ี ร มมีการระบายอากาศท่ี ดี  ไม ควรตากแดด
ตากฝน

ปุยชีวภาพ

ปุยชีวภาพมีอะไรบาง ?
ปุ ยชี วภาพแบ งตามประเภทของกิ จกรรมจุ ลิ นทรี ย ได

ดังนี้
1. ปุยชีวภาพท่ีมีกิจกรรมของจุลินทรียท่ีใหธาตุอาหารพืช

ไนโตรเจน (N) ซ่ึงประกอบดวย
1.1 กลุ มท่ี สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศ  โดย

อาศัยอยู ร วมกั บพื ช ได แก  ไรโซเบี ยม (Rhizobium spp.)
แฟรงเคีย (Frankia) สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินบางชนิด เปนตน

ไรโซเบียม เปนแบคทีเรียท่ี อาศัยอยู ในดิน มีความ
สามารถพิ เศษในการเข าสร างปมท่ี รากพืชตระกู ลถั่ วและตรึ ง
ไนโตรเจนจากอากาศ  ผลิตภัณฑไรโซเบียมมีท้ังชนิดผงและน้ํา
วิธีการใชเชื้อนี้ ทําไดโดยการคลุกเชื้อกับเมล็ดพันธุถั่ว กรณีท่ีเปน
ชนิดผงอาจตองใชสารท่ีชวยใหเชื้อติดเมล็ด เชน น้ํามันพืช

สาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน  เปนจุลินทรีย ท่ีสามารถ
สังเคราะหแสงและตรึงไนโตรเจนจากอากาศได เม่ือมันสลายตัว
ก็จะปลดปลอยธาตุอาหารใหกับพืชท่ีปลูกตามมา เชน ขาว วิธีการ
ใช สาหร ายน้ํ า เงิ นแกมเขี ยว มักจะใช วิ ธี หว านสาหร ายสี เขี ยว
แกมน้ําเงินในอัตรา 20 กิโลกรัม/ไร ท่ัวแปลงนาดํา 1-30 วัน
หลังปกดําขาว และในนาหวาน 7-30 วัน หลังจากขาวงอก

1.2 กลุ มท่ี สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได เอง
โดยไมตองอยูรวมกับพืช เรียกวา จุลินทรียอิสระ ไดแก อะโซโต-
แบคเตอร (Azotobactor spp.)  อะโซสไปริลลัม (Azospirillum
spp.)

2. ปุ ยชี วภาพท่ี มี ตามกิ จกรรมของจุ ลิ นทรี ย ท่ี ให ธาตุ
อาหารพืชฟอสฟอรัส (P)

2.1 กลุ มท่ี ช วยดูดซึมฟอสฟอรัสใหแก พืช  ไดแก
มายคอรไรซา (Mycorrhiza spp.)

มายคอรไรซา เปนเชื้ อราท่ี อยู ในดินมักจะอาศัยอยู
รวมกับรากพืชโดยไม ทําอันตรายตอพืช แตจะเพ่ิมพ้ืนท่ี ผิวของ

รากพืช ทําใหรากพืชสามารถดูดธาตุอาหารได ดีขึ้ น การใช เชื้ อ
ไมคอรไรซาทําไดโดย ใชสปอรของเชื้อผสมไปกับดินรอบๆโคนตน
หรือใช inoculum ท่ีมีเสนใยของเชื้อผสมไปกับดิน แลวจึงหยอด
เมล็ดพันธุ พืช

2.2 กลุมท่ียอยสลายหินฟอสเฟตใหเปนประโยชนแก
พืช เชน แบซิลลัส (Bacillus spp.)  ซูโดโมแนส (Pseudomo-
nas spp.)  ไทโอแบซิลลัส (Thiobacillus spp.)  แอสเพอจิลลัส
(Aspergillus spp.)  เพ็นนิซิลเลียม (Penicillium spp.)

3. ปุยชีวภาพท่ีมีกิจกรรมของจุลินทรียท่ีใหธาตุอาหารพืช
โพแทสเซียม (K) เชน แบซิลลัส

4. ปุยชีวภาพท่ีมีกิจกรรมของจุลินทรียท่ีใหธาตุอาหารพืช
อื่นๆ เชน มายคอรไรซา เปนตน

5. จุลินทรียพวกท่ียอยอินทรียวัสดุ เชน จุลินทรียกลุ ม
แอคติโนมายซีส (Actinomycetes) เปนตน

ต้ังแต 1 ธันวาคม 2546 ปุยชีวภาพจัดเปนสินคาควบคุม
ฉลาก ดั งนั้ นเกษตรกรจึ งควรตรวจดูฉลากกอนซ้ื อปุ ยชี วภาพ
กลาวคือตองมีการระบุชื่อวาเปนปุยชีวภาพ และตองระบุขอความ
ตอไปนี้ ในฉลาก

1. ชื่ อจุลินทรีย ท่ี เปนองคประกอบของปุ ยชีวภาพ โดย
แจงระดับสกุล (Genus) ของจุลินทรียเปนภาษาทางวิทยาศาสตร
เชน Aspergillus oryzae

2. ปริมาณจุ ลิ นทรีย ท่ี มี ชี วิ ตต อหน วยนํ้าหนักท่ี เป น
สวนผสมของปุย โดยแจงเปนจํานวนเซลลตอน้ําหนักปุยชีวภาพ
เชน จํานวนเซลลตอกรัม หรือจํานวนเซลลตอมิลลิลิตรในกรณี
ท่ี เปนของเหลว

3. กลุมหรือชนิดจุลินทรียท่ี เปนประโยชนในปุยชีวภาพ
เชน สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน กลุมยอยสลายฟอสเฟต เปนตน
เพ่ือท่ี เกษตรกรจะสามารถเลือกใชไดตรงตามวัตถุประสงค

4. เปอรเซ็นตความชื้น สําหรับปุยชีวภาพท่ีเปนของแข็ง
เนื่ องจากจุลินทรียแตละชนิดตองการความชื้นท่ีเหมาะสมตางกัน
เชน เชื้อมายคอรไรซาตองการความชื้น 40-50%  สาหรายสีเขียว
แกมน้ําเงินตองการความชื้ นไมเกิน 20% เปนตน ซ่ึ งความชื้ น
จะมีผลตอความมีชีวิตของจุลินทรีย

5. ระบุ วัน / เดือน / ป ท่ีผลิตและหมดอายุ

อายุของจุลินทรียในปุยชีวภาพขึ้นอยูกับ
1. อุณหภูมิ เชน ท่ี อุณหภู มิเกิน 40 C เชื้ อไรโซเบียม

จะทนไมไดและอาจตายได   แตถาอุณหภู มิระหวาง 20-30 C
จะเก็บรักษามาตรฐานไดนาน 5-6 เดือน

2. ความชื้ นของปุ ยชีวภาพ
3. การถายเทอากาศของภาชนะบรรจุ ตองใหอากาศผาน

เขาออกไดมากพอ เพราะการถายเทอากาศมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ความชื้น หรือปริมาณออกซิเจน

4. แสงแดด  ปกติ แสงแดดจะมี ความร อนด วย  เชื้ อ
จุลินทรีย เม่ื อถูกแสงแดดอาจตายหมดภายใน 1 ชั่ วโมง ดังนั้ น
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การเก็บปุ ยชีวภาพ ควรเก็บในท่ีรม เย็น และไมใหถูกแสงแดด
โดยตรง เชน ในหองท่ีอากาศถายเทได

5. ความเปนกรด-ดางของวัสดุส วนผสมตองเหมาะสม
ระหวาง 6.5-7

6. วัสดุสวนผสมตองปลอดสารพิษ และเชื้ออื่นๆ ท่ีไมใช
เปนเชื้ อท่ีกําหนดไวในฉลาก

วัสดุสวนผสม หมายถึง สิ่งท่ีนํามาใชในการผสมกับหัวเชื้อ
จุลินทรียในกระบวนการผลิตปุ ยชีวภาพ ซ่ึ งอาจเปน น้ํา น้ํามัน
ดิน ดิ นพีท ปุ ยหมัก ลิ กไนท  ผงถ าน อะพาไทท  (apatite)
เวอรมิคิวไลท (vermiculite)
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การวิจัยและพัฒนา
คณะวิจัยไดศึกษาและรวบรวมลักษณะพันธุกรรมของหวา

พันธุตางๆ เพ่ือการปรับปรุงพันธุอยางตอเนื่อง โดยวิธีการถายยีน
โปรโมเตอรจําเพาะเพ่ื อชักนําให เกิดตนหว าดัดแปรพันธุกรรม
(Transgenic black plum) ท่ีมีลักษณะของยีนโปรโมเตอรรวมกับ
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพ่ือใหไดสายพันธุหวาท่ีมีลักษณะและ
คุณสมบัติท่ีตองการเพ่ิมขึ้น รวมท้ังการศึกษาวิจัยเพ่ือหาวิธีการ
ขยายพันธุสายตนหวาท่ีดี รหัส KIP 79.41 3A ท่ีไดจากงานวิจัย
ดวยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากชิ้นสวนตางๆ ของหวา เชน
ตายอด ตาขาง และเมล็ด เพ่ือใหไดตนท่ีมีลักษณะท่ีดีในจํานวน
มากขึ้น และสงเสริมการปลูกเพ่ือสรางอาชีพและการแปรรูปเปน
ผลิตภัณฑตอไป

การบริการชุมชนและงานเผยแพร
นอกจากท่ีคณะวิจัยไดดําเนินการศึกษาวิจัยในเชิงลึกแลว

ยังไดมีกิจกรรมการถายทอดความรูและเทคโนโลยี ใหแกเยาวชน
และผูสนใจท่ัวไป ไดแก การผลิตไวนและน้ําผลไมพรอมด่ืม การ
ผลิตไวนผลไมเชิงเกษตรอุตสาหกรรมนิเวศเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุ มชนแบบยั่ งยื น ได มีความร วมมือกั บหน วยงานภาครัฐและ
เอกชนดําเนินการถายทอดและฝกอบรมความรูท่ีเกี่ยวของเพ่ือพัฒนา
ธุ รกิ จและอุ ตสาหกรรมอาหารเพ่ื อสุ ขภาพ  เชน  การพัฒนา
เคร่ืองด่ืมสมุนไพรเพ่ือสุขภาพโดยใช Probiotic และการยกระดับ
มาตรฐานสุราแชของชุมชนในประเทศ

พร อมกันนี้ ก็ จั ดทําแปลงสาธิ ตให ความรู   ข อมูลและ
เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของกับการสรางและพัฒนาผูประกอบการเกษตร
เชิ งนิ เวศและอุ ตสาหกรรมเกษตรท่ี เกื้ อหนุ นกั บสิ่ งแวดล อม
เพ่ือการสนับสนุนกลยุทธการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศและ
เชิงสุขภาพของยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครปฐม

เอกสารอางอิง
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อภิมหาโครงการ…เขื่อน…เพ่ือปวงชน ?
ชัยณรงค  รัตนกรีฑากุล1

สิง่แวดลอม

นักทองเท่ี ยวท่ี เดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีน คงจะ
นึกถึงทิวทัศนของพระราชวังตองหาม (Forbidden city)   หอ
สักการะฟา (Tian Tan)  หอไขมุก (Oriental pearl tower)  หรือ
กําแพงเมืองจีน (Great wall) ซ่ึงสถานท่ีเหลานี้ เปนแหลงดึงดูด
นักทองเท่ียวจากท่ัวโลก  ลองนึกดูวาถามีการนํากําแพงเมืองจีน
มากั้นแมน้ําแยงซีจะเปนอยางไร?  ปจจุบันนี้ภาพดังกลาวกําลังจะ
เปนจริงใหบรรดานักทองเท่ียวไดพบเห็นนั่นคือ เข่ือนท่ีสรางกั้น
แมนํ้าแยงซี หรือท่ีเรียกวา Three gorges dam แมน้ําแยงซีหรือ
แยงซีเกียงมีความยาวประมาณ 6,200 กิโลเมตร จัดเปนแมน้ํา
ท่ีมีความยาวอันดับท่ีสามของโลก ตนน้ําเกิดจากการละลายตัวของ
หิมะบนท่ีราบสูงธิเบต ไหลลงสูทะเลท่ีปากอาว ณ เมืองเซ่ียงไฮ
(ดังแสดงในภาพท่ี  1) แมน้ําแยงซีไหลผานเมืองใหญนอย และ
นํามาซ่ึ งความเจริญทางการเกษตร การเพาะปลูก การประมง
และวัฒนธรรมใหแกภูมิภาคจีนทางดานตะวันตกจรดตะวันออก
วาทะหนึ่งของนักทองเท่ียวชาวจีนกลาวไววา “นักเดินทางทานใด
ท่ี ไมเคยทองเท่ี ยวชมแมน้ําแยงซี เสมือนหนึ่ งวาทานนั้ นจะเปน
นักเดินทางท่ีสมบูรณแบบไมได เลย”

ชาวจีนตองประสพกับมหันตภัย (catastrophe) อยู เนืองๆ
โดยเฉพาะปญหาอุทกภัยท่ี เกิดขึ้ นในลุ มแมน้ําแยงซี มีรายงาน
ความเสียหายจากปญหาดังกล าวมาแลว 215 คร้ั ง อุทกภัยท่ี
เกิดขึ้ นในบริเวณนี้ จะเกิดทุกระยะ 10 ถึง 100 ป เชน ปญหา
อุทกภัยในป 1998 พบวามีความเสียหายหลายลานเหรียญสหรัฐ
มีประชากรท่ีเดือดรอนประมาณ 14 ลานคน และมีผูเสียชีวิตเกือบ

4,000 คน  ซ่ึ งปญหาอุทกภัยของแมน้ําแยงซีเปนปญหาหลัก
ประการหนึ่ งท่ี รัฐบาลกลางของจีนได ดูแลและพยายามแก ไขมา
โดยตลอด

เม่ือมองยอนไปในอดีต การจัดสรรปริมาณน้ําและแหลง
น้ําเพ่ือใหเกิดประโยชนกับประชากรในประเทศโดยการสรางเขื่อน
หรือระบบการกักเก็บน้ําไดเกิดขึ้ นต้ั งแตสมัยของกษัตริยฟาโรห
ในศตวรรษท่ี 19 ถึง ศตวรรษท่ี 20  การสรางเขื่อนไดมีผลกระทบ
ทางการเมืองและนโยบายระหวางประเทศ สําหรับในชวงศตวรรษ
ท่ี 21 การสรางเขื่อนขนาดใหญเปนประเด็นท่ีตองไดรับการศึกษา
วิเคราะหอยางดีกอนดําเนินการ   เนื่ องจากบริเวณสรางเขื่ อน
มักจะเปนบริเวณท่ี มีปญหาระหวางประเทศมากขึ้ น และในชวง
เวลานี้คงจะไมมีโครงการสรางเขื่อนใดท่ีจะใหญเกินไปกวาโครงการ
สรางเขื่อนกั้นแมน้ําแยงซี (Yangtze river)  โดยมีเปาหมายการ
แกไขปญหาของอุทกภัย แนวคิดของการสรางเขื่ อนเพ่ือควบคุม
การไหลของสายน้ําในแมน้ําแยงซี ไดเร่ิมมีความคิดจะดําเนินการ
มาต้ังแตสมัย ดร.ซุน ยัดเซน (ปค.ศ. 1919) แตแผนการนั้ น
ไดถูกยับยั้ งไป เนื่ องจากเปนโครงการขนาดใหญท่ีจําเปนตองใช
เงิ นลงทุนสู ง ประกอบกับปญหาทางการเมือง จนถึงปค.ศ. 1993
แผนกอสรางก็ไดถูกนําขึ้นมาศึกษาอีกคร้ัง และโครงการไดเร่ิมตน
กอสรางในปค.ศ. 1997 โดยมีกําหนดแลวเสร็จประมาณป 2009

ขอมูลท่ัวไปของเขื่อนกั้นแมน้ําแยงซี
เขื่อนกั้นแมน้ําแยงซีมีชื่อวา San xia หรือ Three gorges

1 นักวิจัยระดับ 7 งานวิจัยสภาวะแวดลอม ฝายปฏิบัติการวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน นครปฐม

ภาพที่ 1  แสดงเสนทางของแมน้ําแยงซีจากตนน้ําจากท่ีราบสูงธิเบตถึงปากอาวท่ีเมืองเซี่ยงไฮ

วารสารขาวศูนยฯ  ปท่ี 19 ฉบับท่ี 1 (2548)20



dam มีความหมายถึง การครอบคลุมของอางเก็บน้ําจํานวนสาม
ชองเขา ชื่ อของชองเขาท้ั งสามนี้ ได มีมาต้ั งแตสมัยราชวงศฮั่ น
(ค.ศ. 20-220)  ชองเขาท้ังสาม ไดแก ชองเขา Qutang (มีความ
ยาว 8 กิโลเมตร)  ชองเขา Wuxia (มีความยาว 45 กิโลเมตร)
และชองเขา Xilong (มีความยาว 66 กิโลเมตร)

บริเวณท่ี ทําการกอสราง ประกอบดวยตัวสันเขื่ อนซ่ึ งต้ั ง
อยูในเขตเมือง Yichang โดยตัวเขื่อนมีความสูง 181 เมตร ขนาด
ความจุของอางเก็บน้ํา 22.1 พันลานลูกบาศกเมตร ความยาวของ
อางเก็บน้ําประมาณ 600 กิโลเมตร (วัดจากสันเขื่อนบริเวณเมือง
Yichang ถึงเมือง Chong Qing) สวนความกวางของอางเก็บน้ํา

แนวคิดและประเด็นเปรียบเทียบของการสรางเขื่อนกั้นแมน้ําแยงซี
ประเด็น ขอวิจารณ เหตุผลท่ีใชอางถึง

มูลคาการ การกอสรางจะเกินงบประมาณท่ีไดต้ั งไว รัฐบาลไดแจงถึงงบการดําเนินการท่ีอยู ในขอบเขต
กอสราง และการคืนทุนของการกอสรางจะเปนไปไดชา และการเพ่ิมชองทางผานของน้ําจะทําใหสามารถผลิต

เนื่ องจากจากการจําหนายไฟฟาในราคาท่ี ตํ่า กระแสไฟฟาไดมากขึ้น  ทําใหการคืนทุนเปนไปไดโดย
การบริหารจัดการประโยชนของตัวเขื่ อน

การยายถิ่ นฐาน ตองอพยพเคลื่อนยายประชากรท่ีอยู ในบริเวณ ประชากรประมาณ 15 ลานคนท่ีอยูทางใตของสันเขื่ อน
ของประชากร ท่ีมีการกอสราง ประมาณ 1.13 ลานคน จะมีสภาพชี วิตท่ี ดีขึ้นเนื่ องจากการมีกระแสไฟฟาใช

ถือเปนการละเมิดสิทธิของมนุษย และสามารถควบคุมการเกิดปญหาน้ําทวมได

สภาพแวดลอม เกิดปญหามลภาวะทางน้ํา การลดลงของพ้ืนท่ี ไฟฟาจากพลังน้ําเปนไฟฟาท่ี มีตนทุนการผลิตท่ี มีราคา
ปาไมหรือบริเวณชายฝ ง รวมถึงการสูญหายของ ถูกกวาไฟฟาท่ีไดจากการเผาถานหิน และมีความปลอดภัย
สัตวประจําถิ่นบางชนิด เชน ปลาโลมาน้ําจืด กวาไฟฟาพลังนิวเคลียร ถือเปนการชวยเหลือและดูแล

สภาพแวดลอมในภาพรวม

แหลง บริเวณอางเก็บน้ําเปนแหลงโบราณสถานท่ี โบราณสถานหลายๆ ชิ้ นไดมีการเคลื่อนยายไปในท่ีสูงขึ้น
วัฒนธรรม เกาแก ซ่ึ งจะถูกทําลาย และสภาพภูมิทัศน หรือท่ี ท่ี เหมาะสม และสภาพภูมิทัศนก็ไมไดเปลี่ ยนไป
และภูมิทัศน ในการทองเท่ียวจะถูกเปลี่ ยนแปลง จากเดิมมากนัก

การคมนาคม ทาเรือจะต้ืนเขินเนื่ องจากการสะสมของตะกอน การขนสงทางน้ําจะมีความรวดเร็ว ราคาถูก และปลอดภัย
ทางน้ํา ในปริมาณท่ีสูง มากขึ้น เนื่องจากความแรงของกระแสน้ําจะลดความเร็วลง

การกําเนิด มีเทคโนโลยีสมัยใหมดานพลังงานไฟฟาท่ี เทคโนโลยี ท่ี จะไดพลังงานไฟฟาทดแทนแมวาจะยังไม
ไฟฟ า พัฒนาทดแทนพลังงานจากน้ําและเกิดการ สามารถใชการไดดี แตปริมาณความตองการพลังงาน

ควบรวมของระบบตลาดไฟฟาจะทําใหราคา ในราคาถูกมีมากขึ้ นทุกป
ไฟฟาถูกลง

การควบคุม ปญหาตะกอนอาจจะทําใหการกักเก็บน้ําของ มีอางเก็บน้ําขนาดใหญท่ีสามารถบรรเทาการเกิดอุทกภัย
น้ําทวม อางเก็บน้ําทําไดไมเต็มท่ี  ดังนั้ นปญหาน้ําทวม ใหญๆ ได

ก็ยังคงเกิดขึ้น

ภาพที่ 2  แสดงแนวการวางตัวของอางเก็บน้ําเปนระยะๆ ของเข่ือนก้ันแมน้ําแยงซี
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ประมาณ 13 กิ โลเมตร  มูลค าการกอสร างประมาณ 24.65
พันลานเหรียญสหรัฐ ตัวเขื่ อนจะประกอบไปดวยเคร่ื องกําเนิด
ไฟฟาขนาด 700 เมกกะวัตต จํานวน 26 เคร่ือง (พลังงานท่ี
ผลิตไดจะเทียบเทากับโรงงานไฟฟาพลังนิวเคลียร  จํานวน 18
แหง หรือจากการเผาถ านหิน 40 ลานตัน) และสามารถผลิต
ปริมาณไฟฟาได 18.2 ลานกิโลวัตตตอป

บทสงทายกอนท่ีเขื่อนจะเสร็จสมบูรณในป 2009
การกอสรางเขื่อนแหงนี้ ไดดําเนินการมาแลวประมาณ 10

ป ถึงแมวาการกอสรางจะยังไมเสร็จสมบูรณ และโครงการใหญๆ
มักจะประสบปญหาอยู เสมอ ขอโตแยงหรือขาวสารขอมูลตางๆ
ท่ี เกี่ ยวของกับโครงการนี้ ไดมีการนําเสนอออกมาเปนระยะ เชน
การพบรอยราวบนตัวเขื่ อน ประสิทธิภาพการกักน้ําเพ่ือปองกัน
น้ําทวมอาจจะไมเพียงพอ ปญหาของอางเก็บน้ําท่ี เปรียบเสมือน
บอพักน้ํ า เกิ ดการเสี ยหาย ทําให ไม สามารถเก็บน้ํ า ได ดีตามท่ี
คาดไว  การกําจัดตะกอนทับถมในอางเก็บน้ํา ท่ี ยุ งยากและสิ้ น
เปลืองงบประมาณ ความหายนะทางธรณีวิทยาท่ีเกิดจากดินถลม
และการเกิดแผนดินไหว การเคลื่อนยายและการต้ังรกรากใหมของ
ประชาชนท่ี ใชงบประมาณมหาศาล  การกู โบราณสถานท่ี ทําได
ไม ดีพอเนื่ องจากขาดงบประมาณ การขนสงทางน้ําท่ี มีอุปสรรค
เนื่ องจากการดําเนินการลาชาของอุปกรณลิฟทยายเรือ (Ship-
lift) และปญหาเคร่ืองกําเนิดกระแสไฟฟาขนาดใหญจะไมสามารถ
ทํางานได เต็มท่ี เม่ือปริมาณน้ําท่ีกักเก็บยังมีนอย

เขื่อนเปนสิ่ งกอสรางขนาดใหญท่ีอาจกอใหเกิดประโยชน
มากหรือนอย ขึ้ นกับมุมมองของแตละทาน  ปญหาและขอสรุป
ท่ี น าจะพบมาก ได แก  ความคุ มค าของตั วเขื่ อนท่ี ก อให เกิ ด
ประโยชนมีเทาใด การกอใหเกิดรายไดของผู เกี่ ยวของในบริเวณ

โดยรอบ  มักจะเกิดการโตแยงระหวางกลุมบุคคลท่ีไดผลประโยชน
กับกลุ มบุคคลท่ี เสียผลประโยชนอยู เนืองๆ  ในขณะท่ี เขื่ อนกั้ น
แมน้ําแยงซีเกียงกําลังดําเนินการสรางยังไม เสร็จนั้ น ประชาชน
ในทองท่ีบริ เวณโดยรอบได เคลื่ อนยายออกจากแนวอางเก็บน้ํา
จํานวนมาก รวมท้ั งปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําท่ี เพ่ิมขึ้ นได ทําลาย
สิ่ งกอสรางและโบราณสถานท่ีไมสามารถเคลื่ อนยายจํานวนหนึ่ ง
ดังเชน ท่ี เมือง Baidicheng [เมืองท่ี เลาป  (Liu Bei) เสียชีวิต
หลังจากการตามมาแกแคนใหนองรวมสาบานกวนอู (Guan Yu)
จากเร่ืองสามกก]  อยางไรก็ตามหากพิจารณาถึงปริมาณถานหิน
ท่ี ใชเพ่ือการผลิตไฟฟา และโอกาสท่ีจะลดปริมาณแกสคารบอน
ไดออกไซดท่ีเกี่ยวของในการเกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก อยางนอย
การสรางเขื่ อนก็นาจะมีผลดีบางไมมากก็นอย

แหลงขอมูลอางอิง :
http://www.pbs.org/itvs/greatwall/
http://www.urgewald.de/la/english/index.htm
http://www.environmentaldefense.org/home.cfm
http://www.environmentaldefense.org/mediacenter.cfm
http://www.irn.org/programs/threeg/
h t t p : //www.21s t c e n t u r ys c i e nc e t e ch .c om/a r t i c l e s /

Three_Gorges.html
ht tp ://www.a ld r i dgeshs .q ld .edu .au/sose/env re spg/

3gorges/environ/index/nimber1.htm

 

ภาพที่ 3 ภาพเข่ือนก้ันแมน้ําแยงซีเกียง (Three gorges dam หรือ San Xia dam)
เม่ือแลวเสร็จในป 2009
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ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งของโลกท่ีมีความหลากหลาย
ทางพรรณพืชอยูมาก ภูมิภาคตะวันตกเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสม
กับการผลิตทางดานการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ
ไทย จากทรัพยากรพืชท่ี มีอยูหลากหลายชนิด หวา เปนพืชหนึ่ ง
ท่ี มีศักยภาพท่ีสามารถเทียบเคียงกับองุ น ไมวาจะเปนกลิ่ นหรือ
รสชาติเฉพาะตัว และคุณสมบัติทางเคมีท่ีสามารถนํามาใชในทาง
บําบัดของมนุษย  ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน ไดศึกษาวิจัยและสามารถคัดเลือกสายพันธุหวาท่ีดีได

หวา จัดเปนพืชในวงศชมพู (Family Myrtaceae) มีชื่อ
ทางวิทยาศาสตรวา Syzygium cumini ในประเทศไทยมีพันธุหวา
มากมายหลายชนิด จัดเปนพันธุ ไมของไทยชนิดหนึ่ งท่ีปลูกงาย
เจริญเติบโตรวดเร็ว มีความทนทานตอโรคและแมลงสูง มีความ
ทนทานตอสภาพแหงแลงและน้ําทวมขังไดดี ปฏิบัติดูแลรักษางาย
ผลจะออกดกเปนชอแนนติดกับกิ่ง ในชวงเดือนเมษายน-พฤษภาคม
ผลผลิตท่ี ไดในแตละพันธุ มีความแตกตางกันหลายลักษณะ เชน
ขนาดความกวางของผล ต้ังแต  0.50 - 2.50 เซนติเมตร สีของ
น้ําค้ันมีสีมวงน้ําเงินจนถึงมวงแดง มีรสชาติความฝาดของผลท่ีแกจัด
ต้ั งแตฝาดมากจนถึงไมฝาดเลย เปนตน  ผลหวาไมเปนท่ีนิยม
ในการบริโภคสด เพราะวาเนื้อของผลสวนใหญมีรสชาติฝาด มีเนื้อ
บริโภคไดนอย เมล็ดมีขนาดใหญ ผลสุกมักเละงายและไมทนตอการ
เก็บรักษา  นอกจากนี้สีมวงดําของผลหวายังทําใหผูบริโภคไมชอบ
เนื่ องจากเปรอะเป อนติดมือ ลิ้น และปากของผูบริโภค  ผลไม
ชนิดนี้ จึงถูกปลอยท้ิงใหรวงหลนไปตามธรรมชาติ ทําใหสูญเสีย
ประโยชนท่ีควรจะไดรับ คณะนักวิจัยของฝายปฏิบัติการวิจัยและ
เรือนปลู กพืชทดลอง สถาบันวิจั ยและพัฒนาฯ มหาวิทยาลั ย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จึงทําการศึกษาขอมูลเบ้ืองตน
ของสายตนหวาท่ีมีอยูอยางหลากหลายภายในฝายปฏิบัติการวิจัย
และเรือนปลูกพืชทดลอง และศึกษาวิธีการหมักผลหวาเพ่ือผลิต
เปนไวนผลไมสําหรับผูบริโภคท่ีสนใจในสุขภาพ

เพ่ิมพงษและคณะ (2544) ไดศึกษาวิจัยสายพันธุหวาใน
เขตรอนของประเทศไทย จํานวน 95 ตน ท่ี มีอายุ 21 ป พบวา
สามารถแบงเปนกลุ มตามลักษณะทรงผลและขนาดได  3 กลุ ม
ใหญๆ คือ กลุมท่ี  1 ผลเล็ก ทรงรี (1.0 x 1.6 เซนติเมตร)
กลุมท่ี 2 ผลเล็ก ทรงกลม (1.4 x 1.6 เซนติเมตร) และกลุมท่ี

3 ผลใหญ ทรงกลมปาน (2.0 x 3.0 เซนติเมตร) จากการนํา
ผลลูกหวาจากตนท่ีเปนตัวแทนของกลุม คือ สายตนหวารหัส KIP
79.41 1A, KIP 79.41 3A และ KIP 79.41 13A มาศึกษาวิจัย
วิธีการผลิตไวนผลไมและน้ําผลไมพรอมด่ืม พบวาผลิตภัณฑท่ีได
จากสายตนหวารหัส KIP 79.41 3A ในกลุมท่ี 2 ท่ีใหสสีันสวยงาม
มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ใหผลิตภัณฑอยูในเกณฑท่ีดี และไดรับการ
ยอมรับจากผูบริโภคจํานวนมาก จึงกลาวไดวา สายตนหวานี้นาจะ
เปนผลไม ท่ี มีศักยภาพสูงชนิดหนึ่ งของไทย โดยเฉพาะเม่ื อนํา
ผลหวามาทําไวนลูกหวาท่ี มีสีสันคลายท่ี ทําจากองุ น การแปรรูป
เปนผลิตภัณฑตางๆ เชน แยม เยลลี่ วุน และผลิตภัณฑอาหาร
เสริม

เมล็ด ถือเปนสวนขยายพันธุของหวาท่ีทําไดงาย แตมีโอกาส
เกิดการกลายพันธุ ไดงายเนื่ องจากเปนพืชผสมขาม การตอนกิ่ ง
ก็มีปญหาออกรากยาก นอกจากนี้ยังมีวิธีการทาบกิ่ ง การเปลี่ ยน
ยอด และการปกชํา ซ่ึงมีประสิทธิภาพนอยกวาและไมปลอดโรค
ดังนั้ นจึ งตองหาวิธีการอื่ นๆ ท่ี มี เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
การใหตนพันธุหวาท่ี พันธุ ดี โดยเฉพาะสายพันธุหวา รหัส KIP
79.41 3A ใหเกษตรกรและผูสนใจท่ัวไปไดนําไปปลูกเพ่ือพัฒนา
เปนพืชเศรษฐกิจใหมของประเทศ โดยใชเทคโนโลยีชีวภาพท่ี มี
ประสิทธิภาพ ไดแก การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาใชขยายพันธุสายตน
หวาท่ี มีพันธุกรรมด้ังเดิมท่ี ดี พรอมกับการคัดเลือกลักษณะท่ี ดี
ยิ่งขึ้น และการผลิตตนหวาท่ีปลอดโรคมีความแข็งแรง เพ่ือใหได
ตนหวาท่ีมีคุณภาพดี และพันธุกรรมสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ยังเปน

1 นักวิจัยเช่ียวชาญ ระดับ 9 งานชีวเคมีและหองปฏิบัติการกลาง ฝายปฏิบัติการวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน นครปฐม
2 นักวิชาการเกษตร 6  งานเรือนปลูกพืชทดลอง ฝายปฏิบัติการวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน นครปฐม

หวาพันธุดี...เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเชิงเกษตรอุตสาหกรรมนิเวศ
เพิ่มพงษ  ศรีประเสริฐศักด์ิ1  รัตนะ  สุวรรณเลิศ2  และไพร  มัทธวรัตน2

เร่ืองนารู
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การอนุรักษสายพันธุและสายตนของหวาท่ีดีและหายากในทองถิ่น
ใหคงอยูและนํามาใชประโยชนเพ่ือการปรับปรุงพันธุ เพ่ือการผลิต
ทางการค าในแบบเกษตรเชิ งอนุ รักษ  และเกษตรอุตสาหกรรม
ตอไป

จากการวิเคราะหผลหวาสด 100 กรัม พบวามีองคประกอบ
ทางเคมีและสารอาหารดังนี้

แอนโธไซยานิน (abs.) 0.635
โปรตีน 0.2 - 0.7 กรัม
ฟอสฟอรัส 15 มิลลิกรัม
แคลเซียม 41 มิลลิกรัม
เหล็ก 0.9 มิลลิกรัม
ความชื้ น 84 - 86 กรัม
คารโบไฮเดรต 14 - 16 กรัม
เยื่ อใย 0.3 - 0.9 กรัม
เถา 0.4 - 0.7 กรัม
ไขมัน 0.3 กรัม
พลังงาน 57 แคลอรี

ประโยชนของหวา
1. เปลือกตน  ใช ทุบแชน้ําแลวตมสําหรับยอมผาใหสี

เหลืองสมและเหลืองเทา หรือนํามาตมเปนน้ํา ด่ื มแก บิด หรือ
นํามาอมแกปากเป อย

2. เนื้ อไม ใชทําสิ่ งปลูกสรางและเฟอรนิเจอรในรม
3. ใบ ใชตมน้ําอาบแกปวดขอ
4. ผล ผลดิบใชแกทองเสีย รักษาโรคเบาหวาน ผลสุก

รับประทานได  สีจากผลใชแต งสี ในเคร่ื องสําอาง ใช ทําสี เขียน
หรือใชเปนสีแตงอาหารได

5. เมล็ด ใชลดน้ําตาลในเลือด แกทองเสีย ถอนพิษจาก
เมล็ดแสลงใจ

คณะกรรมการจัดทําวารสารขาวศูนยฯ
ท่ีปรึกษา

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ กําแพงแสน
หัวหนาฝายปฏบัิตกิารวจิยัและเรอืนปลกูพืชทดลอง

บรรณาธิการ
ชวนพิศ  อรุณรังสิกุล

กองบรรณาธิการ
ศริวิรรณ  บุรคีาํ รงรอง  หอมหวล
มณี  ตันติรุงกิจ ธีรนุต  รมโพธิ์ภักดิ์
นวลวรรณ  ฟารุงสาง ชยัณรงค  รตันกรฑีากุล
อตินุช  แซจิว เนตรชนก  นุยสีรุง
อุดม  แกวสวุรรณ

รูปเลม/จัดสง
พิษณุ  บุญศิริ เฟองฟา  จันทนิยม
อรวรรณ  ชวนตระกูล คณิตฐา  ชินวงศเขียว

การเงิน
ชูจิต  ทัศจันทร

ระเบียบการ
วารสารออกราย 6 เดือน

บอกรับเปนสมาชิกไดท่ี
บรรณาธิการ วารสารขาวศนูยฯ
ฝายปฏบัิตกิารวจิยัและเรอืนปลกูพืชทดลอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
นครปฐม 73140
โทร.  0-3435-1399, 0-3428-1092
โทรสาร  0-3435-1392
E-mail: rdicha@ku.ac.th
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