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บรรณาธิการแถลง
สวั สดี ค ะ ท านสมาชิ กและผู อ านวารสารข าวศู นย ฯ ดิ ฉั นในนามของกองบรรณาธิ การวารสารข าวศู น ย ฯ
ขอขอบพระคุณในขอมูลทีท่ า นสมาชิกไดสง กลับมายังกองบรรณาธิการวารสารขาวศูนยฯ อยางตอเนือ่ ง รวมทัง้ แสตมป
คาจัดสงทีไ่ ดกรุณาแนบสงมา
เนือ้ หาของฉบับนี้ประกอบดวยสาระของความรูใ นคอลัมนเรือ่ งนารู ทีเ่ กีย่ วของกับพืชปาซึ่งเปนพืชหัวชนิดหนึง่
ทีม่ ปี ระโยชนใชสอยมากมายในปจจุบนั เรารูจ กั กันในนามของ “หนอนตายอยาก” ผลงานวิจยั ดานการขยายพันธุอ อ ย
ทีม่ คี วามตองการจะผลิตสวนขยายพันธุท ปี่ ลอดจากโรคใบขาวเพือ่ ชวยแกปญ
 หาทีเ่ กษตรกรชาวไรออ ยยังตองเผชิญอยู ทุกป
ป ญหาไส เดื อนฝอยในแปลงฝรั่ งที่ ยั งต องพยายามแก ไข ความปลอดภั ยในการใช รั งสี กั บอาหาร รวมทั้ งข อมู ล
ในเรือ่ งราวดานสิง่ แวดลอมซึง่ เกีย่ วของกับพลาสติกทีเ่ ราทานใชกนั อยูท กุ วัน
กองบรรณาธิการวารสารขาวศูนยฯ หวังเปนอยางยิ่งวาสาระความรูและขอมูลตางๆ ในฉบับนี้คงเปนประโยชน
ตอทานสมาชิกและผูอ า นเชนเคย หากสมาชิกทานใดทีต่ อ งการขอมูลและรายละเอียดอืน่ เพิม่ เติม สามารถสอบถามมายัง
บรรณาธิการวารสารขาวศูนยฯ นอกจากนัน้ ผูส นใจก็สามารถบอกรับเปนสมาชิกไดที่ บรรณาธิการวารสารขาวศูนยฯ

ฝ ายปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย และเรื อ นปลู ก พื ช ทดลอง มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร วิ ท ยาเขตกํ า แพงแสน
จ.นครปฐม 73140
ขอขอบพระคุณ
บรรณาธิการ

สุภาพ ทองคํา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม

กิจกรรมของฝายปฏิบัติการวิจัยฯ
การพัฒนาบุคลากร/รวมประชุมและนําเสนอ
ผลงาน

นางภาณี ทองพํานั ก สัมมนาขาวโพดนานาชาติ
ณ อาคารสารนิเทศ 50 ป มก. วันที่ 7 มีนาคม 2548
è นางภาณี ทองพํานัก สัมมนา GMO: นวัตกรรม
ประดิษฐของอนาคตไทย ณ อาคารสารนิเทศ 50 ป มก. วันที่
14 มีนาคม 2548
è น.ส.ชวนพิ ศ อรุ ณรั งสิ กุ ล สั มมนาเรื่ อง International Kangkong Conference ณ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร กรุงเทพฯ วันที่ 17-18 มีนาคม 2548
è น.ส.สุ รั ตน ว ดี จิ ว ะจิ น ดา ประชุ ม คณะทํา งาน
ดานพัฒนานวัตกรรมสมุนไพร ณ สํานักงานอาหารและยา
è

กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี วันที่ 4 เมษายน 2548
è นางอรวรรณ ชวนตระกูล ฝกอบรมเชิงปฏิบต
ั กิ าร
การวิเคราะหจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคในอาหาร ณ สถาบัน
คนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร กรุงเทพฯ วันที่ 20-21
เมษายน 2548
è น.ส.ชวนพิ ศ อรุ ณรั ง สิ กุ ล และนางรุ งนภา
ก อประดิ ษฐ สกุ ล ประชุ มระดมความคิ ดในโครงการการ
กําหนดแนวทางการพัฒนาผักปลอดจากสารพิษของจังหวัด
สุ ร าษฎร ธ านี … ก า วแรกของการมุ งสู เกษตรอิ น ทรี ย ณ
ศาลากลางจังหวัด จ.สุราษฎรธานี วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2548
è น.ส.ชวนพิ ศ
อรุ ณรั ง สิ กุ ล นางรุ งนภา
กอประดิษฐสกุล และนายชัยณรงค รัตนกรีฑากุล เขารับการ
ฝกอบรม Internal QMS Auditor (IRCA Registered) ณ
ประเทศสิงคโปร วันที่ 11-14 พฤษภาคม 2548
è นายวุ ฒิ ชั ย ทองดอนแอ ประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การ
พั ฒนาหลักสูตรเกษตรอินทรีย ระดั บอนุ ปริญญาวิทยาลั ย
ชุ มชน ณ ห องประชุ มวิ ทยาลั ยชุ มชนสระแก ว จ.สระแก ว
วันที่ 18-22 พฤษภาคม 2548
è นางสุภาพ ทองคํา สัมมนาบุคลากรระดับปฏิบต
ั ิ
การเพื่ อพั ฒ นาศั ก ยภาพในการปฏิ บั ติ ง านบุ ค คล ณ
หองประชุมชัน้ 3 อาคารชูชาติกาํ ภู ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขต

ขาวศูนยฯ

กําแพงแสน จ.นครปฐม วันที่ 13 มิถนุ ายน 2548
è น.ส.ชวนพิ ศ อรุ ณ รั ง สิ กุ ล ประชุ ม คณะทํ า งาน
ตลาดอาหารปลอดภั ย GAP ของจั ง หวั ด นครปฐม ณ
ศาลากลางจังหวัด จ.นครปฐม วันที่ 15 มิถนุ ายน 2548
è นางอภิตา บุญศิริ และนายเจริญ ขุนพรม ฝกอบรม
Postharvest Technology Short Course ณ University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 20 มิถนุ ายน - 1 กรกฎาคม
2548
è น.ส.ชวนพิ ศ อรุ ณรั ง สิ กุ ล และนางรุ งนภา
ก อ ประดิ ษฐ ส กุ ล ประชุ มสั มมนาเรื่ อ ง อาหารปลอดภั ย
หน อ ไม ฝรั่ งและข าวโพดฝ ก อ อ น ณ โรงแรมริ เวอร แ คว
จ.กาญจนบุรี วันที่ 22 มิถนุ ายน 2548
è น.ส.ชวนพิ ศ อรุ ณรั ง สิ กุ ล และนางรุ งนภา
กอประดิษฐสกุล ประชุมคณะกรรมการโครงการ Workshop on
Good Agricultural Practice and Food SafetyImplementing EUREPGAP in Thailand EU-Thailand
Economic Co-operation Small Project Facility ณ
สถาบันวิจัยและพัฒนาการคาระหวางประเทศ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย วันที่ 23 มิถนุ ายน และ 23 สิงหาคม 2548
è น.ส.สุรัตนวดี จิวะจินดา ประชุมเพื่อเตรียมการ
จัดอบรมสมุนไพรแหงชาติ ณ สถาบันการแพทยแผนไทย
จ.นนทบุรี วันที่ 28 มิถนุ ายน 2548
è นางภาณี ทองพํานัก ประชุมวิชาการประจําป 2548
ศู น ย ชี วิ น ทรี ย แ ห ง ชาติ ณ โรงแรมริ เ วอร แ คว
จ. กาญจนบุรี วันที่ 28-29 มิถนุ ายน 2548
è นางอภิตา บุญศิริ รวมทําวิจย
ั เรือ่ ง The Effect of
1-MCP and CaCl2 on Physiological and Quality-Related
Enzyme Changes Involved in Water Soaking of Fresh-Cut
Watermelon Fruit ณ Department of Food Science and Technology, UC Davis, University of California ประเทศ
สหรัฐอเมริกา วันที่ 2 กรกฎาคม - 30 พฤศจิกายน 2548
è น.ส.มณี ตั น ติ รุ ง กิ จ อบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อง
“การวิจัยสถาบั น” ณ หองประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย
มหาวิทยาลัย วิทยาเขตกําแพงแสน วันที่ 8-9 มิถนุ ายน 2548
è นางธีรนุต รมโพธิภ
์ กั ดิ์ ประชุม Symposium “Fruits
and Vegetables Transportation in Japan and
Handling Systems and Sanitary Regulations in the
Related Countries” ณ โรงแรม Awina เมื อ งโอซากา
ประเทศญีป่ นุ วันที่ 6-10 กรกฎาคม 2548
è นางรุ งนภา ก อ ประดิ ษ ฐ ส กุ ล นํ า เสนอเรื่ อง
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ระบบคุณภาพมาตรฐานการผลิต GAP ณ อาคารรักคุณเทาฟา
บริษทั การบินไทยจํากัด (มหาชน) วันที่ 28 กรกฎาคม 2548
è น.ส.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล อบรมเรื่อง ระบบการ
ผลิ ตน้ํ า ผึ้ งอิ นทรี ย และระบบการผลิ ต GAP ในโครงการ
การยกระดั บผลิ ตภั ณฑ อาหารจากผึ้ งตามโครงการสิ นค า
หนึง่ ตําบลหนึง่ ผลิตภัณฑ และอุตสาหกรรม SMEs สูค รัวโลก
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม วันที่ 29-30 มิถนุ ายน 2548
è นางรุ ง นภา ก อ ประดิ ษ ฐ ส กุ ล ฝ ก อบรมเรื่ อ ง
Good Laboratory Practice และศึกษาดูงานดานการผลิต
เกษตรอินทรียใ นระดับเกษตรกร ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่
15-24 สิงหาคม 2548
è น.ส.ชวนพิ ศ
อรุ ณรั ง สิ กุ ล นางรุ งนภา
กอประดิษฐสกุล และนางธีรนุต รมโพธิ์ภักดิ์ ศึกษาดูงาน
ระบบผลิ ต GAP ระดั บแปลงเกษตรกร วิธีการตรวจสอบ
คุ ณภาพอาหารและสิ นค าเกษตรของประเทศญี่ ปุ น วั นที่
25-31 สิงหาคม 2548

การฝกอบรม

การถ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารปลู ก หน อ ไม ฝ รั่ ง
จากการเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่ อเพื่ อเพิ่ มคุ ณภาพผลผลิ ต
การพั ฒนาต น กล าหน อ ไม ฝ รั่ ง เพื่ อการปลู ก แบบเกษตร
อินทรีย รุน ที่ 1 วันที่ 16-19 มีนาคม 2548 (นางมณฑา
วงศมณีโรจน เปนหัวหนาโครงการ)
è อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสรางผูนําตรวจสอบ
และพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรเพือ่ การสงออก ณ โรงแรม
นิ ว แทรเวิ ล ลอด จ จ.จั น ทบุ รี 29-30 มี น าคม 2548
(น.ส.ชวนพิ ศ อรุ ณรั งสิ กุ ล นางรุ งนภา ก อประดิ ษฐ สกุ ล
และนายชัยณรงค รัตนกรีฑากุล รวมเปนวิทยากร)
è อบรมเรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไมดอก
ไมประดับ รุน ที่ 21 วันที่ 28-31 มีนาคม 2548 (นางศิรวิ รรณ
บุรคี ํา เปนหัวหนาโครงการ)
è อบรมเรื่ อง ระบบผลิ ต GAP หลั กสู ตรสําหรั บ
เกษตรกร รุน ที่ 1 วันที่ 26 เมษายน 2548 รุน ที่ 2 วันที่ 9
สิ งหาคม 2548 และรุ น ที่ 3 วั น ที่ 2 กั นยายน 2548
ภายใตยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคกลางตะวันตก โครงการ
การเพิ่มศักยภาพการผลิตอาหารปลอดภัยตามระบบ GAP
(นางรุง นภา กอประดิษฐสกุล เปนหัวหนาโครงการ)
è การถ ายทอดเทคโนโลยี เรื่ อง วิ ทยาการหลั งการ
เก็บเกี่ยวพืชสวน รุนที่ 20 วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2548
(นางอภิตา บุญศิริ เปนหัวหนาโครงการ)
è
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การถ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารผลิ ต ต น พั น ธุ อ อ ย
ปลอดโรคสูช มุ ชน จํานวน 2 รุน วันที่ 9 - 10 พฤษภาคม
2548 และวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2548 (นางรงรอง
หอมหวล เปนหัวหนาโครงการ)
è การถ า ยทอดเทคโนโลยี ร ะบบการปลู ก ต น กล า
หนอไมฝรัง่ จากการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ ในเชิงพาณิชย รุน ที่ 1 วันที่
12-13 พฤษภาคม 2548 (นางมณฑา วงศ ม ณี โ รจน
เปนหัวหนาโครงการ)
è อบรมระบบผลิต GAP หลักสูตรพีเ่ ลีย
้ งเกษตรกร
สําหรับพนั กงานธกส. ในเขตภาคตะวั นตก วั นที่ 16-17
พฤษภาคม 2548 ภายใตยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคกลาง
ตะวันตก โครงการการเพิม่ ศักยภาพการผลิตอาหารปลอดภัย
ตามระบบ GAP (นางรุง นภา กอประดิษฐสกุล เปนหัวหนา
โครงการ)
è การถ ายทอดเทคโนโลยี เรื่ อง วิ ทยาการหลั งการ
เก็บเกีย่ วพืชสวน รุน ที่ 21 วันที่ 17-20 พฤษภาคม 2548
(นางอภิตา บุญศิริ เปนหัวหนาโครงการ)
è การถ า ยทอดเทคโนโลยี เ รื่ อง ระบบการปลู ก
หน อ ไม ฝ รั่ งจากการเพาะเลี้ ยงเนื้ อ เยื่ อเพื่ อเพิ่ ม คุ ณภาพ
ผลผลิ ตการพั ฒนาต นกล าหน อไม ฝรั่ ง เพื่ อการปลู กแบบ
เกษตรอินทรีย รุ นที่ 2 วันที่ 24-27 พฤษภาคม 2548
(นางมณฑา วงศมณีโรจน เปนหัวหนาโครงการ)
è อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อง การวิ เ คราะห แ ละ
ประกันคุณภาพระบบตรวจสอบสารพิษตกคางในผักผลไม วันที่
25-27 พฤษภาคม 2548 (นางรุงนภา กอประดิษฐสกุล
เปนหัวหนาโครงการ)
è อบรมการใชสารเคมีที่ถูกตองและความปลอดภัย
วั นที่ 31 พฤษภาคม 2548 (น.ส.ชวนพิ ศ อรุ ณรั งสิ กุ ล
เปนหัวหนาโครงการ)
è อบรมเรื่ อง Node ในระบบผลิ ต GAP วั นที่ 2
มิถุนายน 2548 ภายใตยุทธศาสตรกลุ มจังหวัดภาคกลาง
ตะวันตก โครงการการเพิม่ ศักยภาพการผลิตอาหารปลอดภัย
ตามระบบ GAP (นางรุง นภา กอประดิษฐสกุล เปนหัวหนา
โครงการ)
è การถ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารผลิ ต และควบคุ ม
คุ ณ ภาพเมล็ ด พั น ธุ พื ช ในระบบเกษตรยั่ งยื น เกษตรดี
ที่เหมาะสมและเกษตรอินทรีย จํานวน 1 รุน วันที่ 12-15
กรกฎาคม 2548 (นางภาณี ทองพํานัก เปนหัวหนาโครงการ)
è อบรมเรื่อง พี่เลี้ยงเกษตรกรในระบบผลิต GAP
วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2548 ภายใตยทุ ธศาสตรกลุม จังหวัด
è

ภาคกลางตะวันตก โครงการการเพิม่ ศักยภาพการผลิตอาหาร
ปลอดภั ยตามระบบ GAP (นางรุ งนภา ก อประดิ ษฐ สกุ ล
เปนหัวหนาโครงการ)
è การถายทอดเทคโนโลยีการลดอัตราเสี่ ยงตอการ
เกิดโรคพืชโดยใชวิธีทางชีววิธีรวมกับการพัฒนาดิน วันที่ 9
มิถนุ ายน 2548 (นางกณิษฐา สังคะหะ เปนหัวหนาโครงการ)
è การถ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารประยุ ก ต ใ ช เ ซลล
เพาะเลี้ ยงของแมลงเพื่ องานวิ จั ยด านเทคโนโลยี ชี วภาพ
วันที่ 15-17 มิถุนายน 2548 (นางสุดาวรรณ เชยชมศรี
เปนหัวหนาโครงการ)
è การฝ ก อบรมการผลิ ต มะม ว งส ง ออกประเทศ
ญีป่ นุ วันที่ 17 มิถนุ ายน 2548 (น.ส.ชวนพิศ อรุณรังสิกลุ
เปนหัวหนาโครงการ)
è การถ า ยทอดเทคโนโลยี การผลิ ต หน อ ไม ฝ รั่ ง
เกษตรอินทรียเ พือ่ การสงออก วันที่ 28-30 มิถนุ ายน 2548
(นายวุฒชิ ยั ทองดอนแอ เปนหัวหนาโครงการ)
è อบรมเรื่อง บทบาทรานคาสารเคมีเกษตรที่ มีตอ
การผลิตพืชปลอดสารตามระบบ GAP (รานคาสีเขียว) วันที่
28 มิถนุ ายน 2548 ภายใตยทุ ธศาสตรกลุม จังหวัดภาคกลาง
ตะวันตก โครงการการเพิม่ ศักยภาพการผลิตอาหารปลอดภัย
ตามระบบ GAP (นางรุง นภา กอประดิษฐสกุล เปนหัวหนา
โครงการ)
è อบรมเรือ
่ ง ระบบการผลิตน้าํ ผึง้ อินทรียแ ละการทํา
มาตรฐาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม วันที่ 29-30 มิถนุ ายน 2548
(น.ส.ชวนพิศ อรุณรังสิกลุ และนางรุง นภา กอประดิษฐสกุล
เปนวิทยากร)
è อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อง
การแปลความ
EUREPGAP Checklist วั น ที่ 3-4 กรกฎาคม 2548
(น.ส.ชวนพิศ อรุณรังสิกลุ เปนหัวหนาโครงการ)
è การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการควบคุม
คุ ณภาพสมุ น ไพรในระดั บ อุ ต สาหกรรมขนาดเล็ ก วั น ที่
26-28 กรกฎาคม 2548 (น.ส.สุ รั ตน วดี จิ ว ะจิ น ดา
เปนหัวหนาโครงการ)
è อบรมเรือ
่ ง ระบบตรวจประเมินมาตรฐาน GAP วันที่
2-3 สิ ง หาคม 2548 ภายใต ยุ ท ธศาสตร ก ลุ มจั ง หวั ด
ภาคกลางตะวั น ตก โครงการการเพิ่ ม ศั กยภาพการผลิ ต
อาหารปลอดภัยตามระบบ GAP (นางรุง นภา กอประดิษฐสกุล
เปนหัวหนาโครงการ)
(อานตอหนา 16)
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารฉายรังสี
ศิริวรรณ บุรีคํา1

ปจจุบันมีการนํารังสีเขามาใชในชีวิตประจําวันมากขึ้น
แมวา รังสีจะมีโทษมหันตแตถา นํามาใชใหถกู วิธแี ละรูห ลักการ
ในการควบคุมแลวก็จะเกิดประโยชนอยางมหาศาล นอกจาก
การนํารังสีมาใชประโยชนในทางการแพทย ยังมีการศึกษา
วิจยั เพือ่ นํามาใชประโยชนดา นอืน่ อีก ไดแก ทางการเกษตร เชน
การปรับปรุงพันธุพ ชื โดยวิธกี ารกลายพันธุ (Mutation Breeding) การฉายรั ง สี แ กมมาหรื อ รั ง สี นิ ว ตรอนไปยั ง เซลล
ของพืช จะทําใหการแบงตัวของเซลลพชื หยุดชะงัก หรือเซลล
มีการแบงตัวลาชา และทําใหเกิดการกลายพันธุ เพือ่ ปรับปรุง
พั น ธุ พื ชให ไ ด พั น ธุ ใหม ที่ มี ลั ก ษณะดี ต ามความต องการ
พันธุพืชที่ไดจากการปรับปรุงพันธุโดยวิธีการฉายรังสีและใช
เพาะปลูกกันทัว่ ไปในประเทศไทย ไดแก ขาวพันธุ กข 6, กข
10, กข 15 ถั่ วเหลื องพั นธุ ดอยคํา พันธุ ไม ดอก ไดแก
เกกฮวยพันธุ KU 1 คารเนชันพันธุช ยั ชุมพล เบญจมาศพันธุ
golden cremon พุทธรักษา ปทุมมา และกลวยหอมทองพันธุ
KU 1 การใชรังสีเพื่ อการควบคุมและกําจัดแมลงศัตรูพืช
โดยวิธีการทําหมันแมลง (Sterile Insect Technique) เชน
โครงการทําหมันแมลงวันผลไม การถนอมอาหาร (Food Preservation) ดวยการฉายรังสี เพือ่ วัตถุประสงคตา งๆ ดังตอไปนี้
1) ยับยั้งการงอก: มันฝรั่ง, หอมใหญ กระเทียม, ขิง 2)
ชะลอการสุก: มะมวง, มะละกอ 3) ชะลอการบาน: เห็ด 4)
ทํ า ลายพยาธิ : เนื้ อหมู , แหนม 5) ฆ า เชื้ อแบคที เ รี ย
และเชือ้ รา: ปลาสด, เนือ้ สด, กุง แชแข็ง, เครือ่ งเทศ 6) ควบคุม
แมลงในโรงเก็ บ: ข าว, ถั่ วเขี ยว, ผลไม แห ง, ปลาแห ง,
มะขามหวาน

การฉายรังสีอาหาร

เป น การนํ า อาหารที่ บรรจุ ใ นภาชนะหรื อ หี บ ห อ
ที่ เหมาะสมไปผานการฉายรังสีแกมมา หรือรังสีเอกซหรือ
อิ เล็ กตรอน ในห องกําบั งรั งสี ด วยปริ มาณรั งสี ที่ เหมาะสม
ตามวัตถุประสงคของการฉายรังสี เชน การฆาเชื้อโรคและ
พยาธิ การยับยั้ งการทําลายของแมลง การยืดอายุการเก็บ
1

รักษา การยับยัง้ การงอก และการชะลอการสุก รังสีแกมมา
ทีใ่ ชเกิดจากการสลายตัวของไอโซโทปโคบอลต-60 สามารถ
ใหพลังงานสูงถึง 1.33 ลานอิเล็กตรอนโวลต หรือการใช
เครื่องเรงอนุภาคอิเล็กตรอน ที่ใหอิเล็กตรอนพลังงานสูงถึง
10 ลานอิเล็กตรอนโวลต ไปทําลายยีนและรบกวนการแบง
เซลลของสิ่ งมีชีวิต เปนผลใหพยาธิและเชื้อจุลินทรียตางๆ
ตาย อี กทั้ งยั งทําให แมลงเป น หมั นได สําหรั บในพื ชนั้ น
รั งสี จะทําให อั ตราการหายใจและกระบวนการทางชี วเคมี
เปลี่ ยนไป ทํ า ให ผ ลไม บ างชนิ ด สุ ก ช า ลง มั น ฝรั่ งและ
หอมหัวใหญงอกชาลง และชะลอการบานของเห็ด เปนตน
การฉายรั ง สี อ าหารเพื่ อการค า ภายในประเทศ จะต อ ง
ดําเนิ นการในสถานที่ และใช เครื่ องมื อที่ ได รั บอนุ ญาตจาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และจะตองปฏิบตั ติ าม
ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 103 (พ.ศ. 2529) เรือ่ ง
กําหนดกรรมวิ ธี การผลิ ตอาหาร ซึ่ งมี การใช กรรมวิ ธี การ
ฉายรังสี เชน แหนมฉายรังสี ใชปริมาณรังสีโดยเฉลี่ยสูงสุด
ไมเกิน 4 กิโลเกรย เครือ่ งเทศฉายรังสีในปริมาณเฉลีย่ สูงสุด
ไมเกิน 10 กิโลเกรย ทัง้ นีก้ ารฉายรังสีในอาหารนัน้ จะใชวธิ ี
สงรังสีออกจากแหลงกําเนิดรังสี คือ ใชรงั สีแกมมาจากแหลง
กําเนิดรังสี โคบอลท-60 โดยวางอาหารใหมีระยะห างจาก
แหล งกําเนิ ดรั งสี ฉะนั้ นสารกั มมั นตรั งสีโคบอลท จะไม ได
สั มผั สกั บอาหารโดยตรง จึ ง ไม มี ก ารปนเป อนในอาหาร
มี แ ต รั ง สี แ กมมาที่ สามารถผ านทะลุ ท ะลวงเข าไปทํ าลาย
เชื้ อโรคในอาหาร ส วนอาหารเองก็ ไม สามารถเก็ บกั กรั งสี
แกมมาไวได ไมมรี งั สีตกคางอยูใ นอาหาร จึงไมเปนอันตราย
ต อผู บริ โภค อาหารที่ ผ านการฉายรั งสี เพื่ อการค าภายใน
ประเทศนัน้ จะตองมีฉลากแสดงขอความ และเครือ่ งหมายวา
ผานการฉายรังสีแลว พรอมทั้งระบุวตั ถุประสงคของการฉาย
รังสี ชือ่ ทีต่ งั้ ของผูผ ลิต ผูฉ ายรังสี และวันเดือนปทฉี่ ายรังสี
ปริมาณรังสีที่เหมาะสมที่ ใชในการฆาเชื้อโรค โดยไมทําให
อาหารเปลี่ ยนสภาพ หรื อเปลี่ ยนคุ ณสมบั ติ จึ งทําให รั งสี
เปนวิธกี ารทีไ่ ดรบั ความนิยมมากกวาวิธอี นื่ อีกทัง้ การฉายรังสี

นักวิจัย งานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 73140
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ไมกระตุน ใหเกิดการเปลีย่ นแปลงภายในนิวเคลียสของอะตอม
จึงไมกอ ใหเกิดเปนสารกัมมันตรังสีตกคาง

ปริมาณรังสีที่ใชเพื่อการถนอมอาหาร

รังสีทฉี่ ายลงไปในอาหารนัน้ ทําใหเกิดกลไกการทําลาย
หรื อ ยั บ ยั้ ง การเจริ ญเติ บ โตของเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย หรื อ การ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีลดลง เปนผลใหการเก็บรักษาอาหาร
ไดนานขึ้นโดยไมเนาเสีย ปริมาณรังสีที่ใชขึ้นอยูกับชนิดของ
อาหารและวัตถุประสงคในการถนอมอาหาร กลาวคือ
1) ควบคุ มการงอกของพื ชผั กในระหว างการเก็ บ
รักษา เชน ปริมาณรังสีทฉี่ ายประมาณ 0.04-0.12 กิโลเกรย
สามารถควบคุ ม การงอกและลดการสู ญเสี ยน้ํ า หนั ก ของ
กระเทียม หอมใหญ มันฝรัง่ ในระหวางการเก็บในหองเย็น
ไดนานกวา 6 เดือน
2) ควบคุ มการแพร พั นธุ ของแมลงในโรงเก็ บและ
ระหวางการเก็บรักษา ปริมาณรังสีที่ฉายประมาณ 0.2-0.7
กิ โลเกรย สามารถทําลายไข แมลง ควบคุ มการแพร พั นธุ
ของแมลงและตั วหนอนระหว างการเก็บรั กษาหรือระหวาง
รอการจําหนายในผลิตผลประเภท ขาว ถัว่ เครือ่ งเทศ ปลาแหง
3) ยืดอายุการเก็บรักษาอาหารทะเล และเนื้ อสัตว
ซึ่งมีอายุการเก็บรักษาสัน้ อีกทั้งอาหารประเภทเนื้อสัตวและ
อาหารทะเลมีปริมาณโปรตีนสู ง จึงมี การเปลี่ ยนแปลงทาง
ชีวเคมีทําใหอาหารเนาเสียเนือ่ งจากเชือ้ จุลนิ ทรียใ นธรรมชาติ
ทีส่ ามารถเจริญเติบโตไดเร็ว การฉายดวยรังสีมกั ใชประมาณ
1-3 กิโลเกรย จะชวยลดปริมาณแบคทีเรียลงไดมาก
4) ยื ดอายุ การเก็ บรั กษาอาหารสดประเภทผลไม
สามารถยืดอายุการเก็บรักษาในหองเย็นไดนานขึน้ เชน มะมวง
กลวย ถาฉายดวยรังสีปริมาณ 0.3-1 กิโลเกรย นอกจากนัน้
ยังสามารถชะลอการสุก ทําใหเก็บไวไดนานขึน้
5) ทําลายเชื้ อโรคและพยาธิ ในอาหาร เช น พยาธิ
ใบไมตับที่มใี นปลาดิบสามารถทําลายไดดว ยรังสีต่ําประมาณ
0.15 เกรย แหนมซึ่ งเปนผลิตภัณฑจากหมูที่ คนไทยนิยม
รั บ ประทานดิ บ ๆ ถ าฉายรั งสี ใ นปริ มาณ 2-3 กิ โลเกรย
ก็จะทําลายเชื้อซาลโมเนลลา ที่เปนสาเหตุทําใหเกิดทองรวง
และรั ง สี ส ามารถทํ า ลายพยาธิ ที่ อาจจะติ ด มากั บ เนื้ อ หมู
กอนทําแหนมไดดว ย

ความปลอดภัยในการบริโภค

ประเทศไทยมีศนู ยฉายรังสีอาหารและผลิตผลการเกษตร
ขึน้ อยูก บั สํานักงานพลังงานปรมาณูเพือ่ สันติ เปดเปนทางการ
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ตั้งแต พ.ศ. 2532 โดยใชรังสีจากไอโซโทปโคบอลต-60
สามารถใหบริการฉายรังสีอาหารและผลิตผลการเกษตร เชน
เครือ่ งเทศ สมุนไพร ผลไม กุง แชแข็ง หอมหัวใหญ กระเทียม
แหนม ถั่วเขียว และมะขามหวาน ปจจุบันผูบ ริโภคสามารถ
มั่ นใจในความปลอดภั ยของอาหารฉายรังสีได เนื่ องจากมี
มาตรการควบคุ มความปลอดภัยในอาหารร วมกันระหว าง
ประเทศ ไดแก ขอกําหนดและประกาศขององคการอาหาร
และเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) องคการอนามัยโลก
(WHO) และทบวงการพลั งงานปรมาณู ระหว างประเทศ
(IAEA) รับรองวาอาหารทีไ่ ดรบั รังสีตอ งไมเกิน 10 กิโลเกรย
ไมมีรังสีตกคางในอาหาร ไมทําใหอาหารนั้นกลายเปนสาร
กัมมันตภาพ และมีความปลอดภัยในการบริโภค

วิธีการตรวจสอบความปลอดภัยของอาหาร
ฉายรังสี

ในการตรวจสอบอาหารทีผ่ า นการฉายรังสีนน้ั สามารถ
ตรวจสอบไดหลายวิธี กลาวคือ
1) วิ ธี ทางฟ สิ กซ เป นการตรวจสอบลั ก ษณะของ
กระดูก ผลึกน้าํ ตาล เซลลูโลส โดยอาศัยเทคนิคตางๆ ดังนี้
1.1 ESR (Electron Spin Resonance) หรือ EPR
(Electron Paramagnetic Resonance) spectroscopy
1.2 Impedance
1.3 Near infrared reflectance
1.4 Nucleation temperatures (NTs)
1.5 Photostimulated luminescence (PSL)
1.6 Thermoluminescence (TL)
1.7 Viscosimetry
2) วิธีทางเคมี เปนการตรวจวิเคราะหคุณสมบัติของ
สารประกอบพวกไฮโดรคาร บอน, ไขมั น , โปรตี น ,
เปอรออกไซด, cyclobutanones, tyrosine และ thymine glycol โดยอาศัยเทคนิค Gas chromatography-mass spectrometry
3) วิธที างชีวภาพ ไดแก การตรวจวิเคราะหคณ
ุ สมบัติ
ของ DNA สารประกอบโปรตี น ตลอดจนการตรวจสอบ
ความมีชีวติ ของเมล็ด และตรวจนับปริมาณของเชื้อจุลนิ ทรีย
ดวยเทคนิคตางๆ ดังนี้
3.1 DNA Comet assay
3.2 ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent
Assay)
3.3 DEFT/APC (Direct Epifluorescent Filter

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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Technique / Aerobic Plate Counting)
3.4 Seed germination
3.5 LAL (Limulus Amoebocytes Lysate) test
กลุมประเทศในยุโรป (EU) เปนตลาดใหญที่มีการ
บริ โ ภคอาหารฉายรั งสี จึ งเป นผู นําในการกําหนดวิ ธี การ
ตรวจสอบความปลอดภั ยของอาหารฉายรั งสี ภายใต การ
ควบคุมของคณะกรรมการชุดหนึง่ ทีเ่ รียกกันวา the European
Committee for Standardisation (CEN) ซึง่ ไดมกี ารกําหนด
มาตรฐานในการตรวจสอบอาหารฉายรังสีไวดงั ตารางที่ 1
อย างไรก็ ตามมาตรฐานดั งกล าวข างต นนี้ สามารถ
ใช เป นวิ ธี การในการตรวจสอบความปลอดภั ยของอาหาร
ฉายรั งสี แต ไม สามารถเข าไปควบคุ มมาตรฐานการผลิ ต

ในระดับโรงงานอุตสาหกรรม (GMP) ได รวมถึงตองมีการ
ติ ดฉลากบนภาชนะบรรจุ อาหารบอกปริ มาณของรั งสี ที่ ใช
อยางถูกตองได ดังนั้นขั้นตอนการตรวจสอบรับรองจึงนาจะ
ดําเนินการโดยหนวยงานทีไ่ ดรบั ความเชือ่ ถือระดับนานาชาติ
และอยูภ ายใตการกํากับดูแลขององคกรกลาง หรือหนวยงาน
ของภาครัฐทีส่ ามารถควบคุมดูแลกรรมวิธีในการผลิตอาหาร
ฉายรั ง สี เหล านี้ ใ ห เ ป น ไปอย างถู ก ต อ งและได ม าตรฐาน
ตามข อตกลงร วมกั น ตลอดจนการออกกฎหมายควบคุ ม
การติ ดฉลากสิ นค าให ถู กต องอี กด วย จึ งจะถื อได ว าเป น
มาตรการที่ สมบู รณ แ ละจําเป นต อการสร างความเชื่ อ มั่ น
(อานตอหนา 23)

ตารางที่ 1 รหัสแสดงวิธีมาตรฐานการตรวจวิเคราะหอาหารฉายรังสีในประเภทตางๆ ตามขอกําหนดของกลุมประเทศยุโรป
(Delincee, 2002)
Standard No.

เทคนิคทีใ่ ชในการตรวจ

ชนิดของตัวอยาง

EN 1784

การวิเคราะห hydrocarbon ดวยเทคนิค
Gas chromatography (GC)

เนือ้ สัตว (ไก หมู วัว) ชีส (Camembert)
อาโวกาโด มะละกอ มะมวง

EN 1785

การวิเคราะห 2-alkylcyclobutanones
ดวยเทคนิค Gas chromatography (GC)

เนือ้ ไก เนือ้ หมู เนือ้ ปลาแซลมอน ไขดบิ ชีส
(Camembert) มะมวง

EN 1786

การตรวจวิเคราะหกระดูกดวยเทคนิค ESR

กระดูกไก วัว ปลาเทราต

EN 1787

การตรวจวิเคราะห cellulose ดวยเทคนิค ESR

paprika, เปลือกของ pistachio nut, เมล็ดจาก
ผลสตรอเบอรี่

EN 1788

การตรวจวิเคราะห silicate ดวยเทคนิค
Thermoluminescence

เครือ่ งเทศและสมุนไพร กุง แมงกะพรุน
ผักและผลไมสด

prEN 13708

การตรวจผลึกน้าํ ตาล ดวยเทคนิค ESR

ผลไมแหง (มะละกอ มะมวง มะเดือ่ ลูกเกด)

prEN 13751

การตรวจวิเคราะหดว ยเทคนิค Photostimulated
luminescence

เครือ่ งเทศและสมุนไพร แมงกะพรุน

prEN 13783

การตรวจเชือ้ จุลนิ ทรียด ว ยเทคนิค Direct
Epifluorescent Filter Technique / Aerobic
Plate Counting (DEFT / APC)

เครือ่ งเทศและสมุนไพร

prEN 13708

การตรวจวิเคราะห DNA ดวยเทคนิค DNA
Comet Assay

เมล็ดพืชชนิดตางๆ (อัลมอนด พริกไทย
ถัว่ เหลือง งา ทานตะวัน ฯลฯ)
ไขกระดูกไก เอ็นไกและหมู
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การพัฒนาวิธกี ารผลิตตนกลาออยปลอดโรคใบขาว
โดยการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ เจริญ
รงรอง หอมหวล1 มณฑา วงศมณีโรจน1 ศิริวรรณ บุรีคํา1 สุภาพร กลิ่นคง2 เรวัต เลิศฤทัยโยธิน3

บทคัดยอ

การผลิ ต ต น กล าอ อ ยปลอดโรคใบขาวโดยวิ ธี ก าร
เพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ เจริญของออย 5 สายพันธุ คือ K84-200,
K92-213, K92-80, กพส 94-13, และ กพส 98-2009 แคลลัสทีไ่ ดในแตละสายพันธุ ผานการตรวจสอบเชือ้
ไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวดวยวิธี dot blot hybridization
คั ด เลื อกแคลลั ส ที่ ปลอดโรคใบขาวมาขยายเพิ่ ม ปริ มาณ
และชักนําใหเกิดจุดกําเนิดยอดสีเขียวเพื่ อการผลิตตนกลา
ปลอดโรคจํานวนมากขึ้น ตนกลาออยปลอดโรคที่เตรียมได
สามารถยายปลูกในแปลงผลิตทอนพันธุอ อ ยปลอดโรคตอไป
คําสําคัญ : การเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่ อเจริ ญ , โรคใบขาว,
ออยปลอดโรค

Abstract

A high quality of white leaf disease-free sugarcane
planting stocks was investigated by meristematic tissue
culture. Calli derived from five lines of sugarcane namely;
K84-200, K92-213, K92-80, KPS 94-13, and KPS
98-2-009 were induced in a suitable culture media.
Initiated calli from each line was checked disease-free calli
by dot blot hybridization technique. The white leaf
disease-free calli were proliferated, induced numerous green
shoot primordia occurrence and differentiated a lot of disease-free plantlets. The elited disease-free plantlets will
be transferred into the soil for the disease-free
planting stocks production in the field.
Keywords : meristem culture, white leaf disease, dot blot
hybridization
1
2
3

คํานํา

ออย (Saccharum officinarum L.) เปนพืชเศรษฐกิจ
ที่สําคัญชนิดหนึ่ง สามารถปลูกไดในพื้นที่เกือบทั่วประเทศ
โดยเฉพาะในเขตภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก
เฉี ยงเหนื อ ปกติ การปลู กอ อยนิ ยมใช ท อนพั นธุ เป นส วน
ขยายพันธุ ดังนัน้ เกษตรกรมักประสบปญหาของการสะสมโรค
ในพื้นที่ ซึ่งมากับทอนพันธุ ทําใหมีการระบาดของโรคออย
อยูเ นืองๆ เชน โรคใบขาวทีเ่ กิดจากเชือ้ ไฟโตพลาสมา หรือโรค
ใบดางที่ เกิดจากไวรัส สรางความเสียหายใหเกษตรกรและ
อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลเปนอยางมาก โดยเฉพาะโรค
ใบขาวซึง่ แพรระบาดได 2 วิธคี อื การใชทอ นพันธุอ อ ยทีเ่ ปน
โรคไปปลูก ปกติเชื้อสาเหตุของโรคอาศัยอยูในทุกสวนของ
ตนออย ดังนั้นหากนําทอนพันธุออยเหลานี้ไปใช ก็จะทําให
การแพรระบาดโรคไดกวางขวางรวดเร็ว และการระบาดดวย
แมลงพาหะ ไดแก เพลีย้ จักจัน่ (ธีระ 2532; อนุสรณ 2534)
โดยแมลงจะดูดกินน้าํ เลีย้ งจากตนออยเปนโรค เมือ่ ไปดูดกิน
น้าํ เลีย้ งจากตนออยปกติกจ็ ะถายทอดเชือ้ สาเหตุของโรคตอไป
และเกิ ดระบาดมากขึ้ น นอกจากนี้ การสะสมโรคในแปลง
มั กเกิ ดจากใช อ อยที่ เป นโรคมาปลู กซ้ําที่ เดิ ม ไม ได กําจั ด
ตนออยเปนโรคออกจากพื้ นที่ (อนุสรณ 2534) วิธีการ
ควบคุมโรคใบขาวสามารถทําได โดยใชทอนพันธุทตี่ านทาน
ตอโรคใบขาวรวมกับการเขตกรรม การกําจัดวัชพืช กําจัด
ตนเปนโรค และกําจัดแมลงพาหะในไร การใชทอ นพันธุอ อ ย
ทีม่ คี วามแข็งแรงจะใหผลผลิตตอไรสงู ขึน้ ปจจุบนั ยังมีปญ
 หา
การขาดแคลนทอนพันธุอ อ ยตานทานตอโรคใบขาว ทอนพันธุ
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพปลอดโรค ดังนัน้ จึงเปนหัวขอทีค่ ณะวิจยั ใหความ
สนใจศึกษาหาวิธกี ารขยายพันธุท อ นพันธุท ปี่ ลอดโรคและเพือ่
สนับสนุนการปลูกออยคุณภาพตอไป
วิธีการใชเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญของออย
เปนแนวทางหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการผลิตทอนพันธุออย

นักวิจัย ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 73140
ผูชวยศาสตราจารย ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 73140
ผูชวยศาสตราจารย ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 73140
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ปลอดโรคใบขาว และนําไปปลูกทดแทนเพือ่ ชวยเพิม่ ผลผลิต
อ อย นอกจากนี้ ยังสามารถปลู กทดสอบในแปลงทดลอง
ประเมิ นความแข็ งแรงของท อนพั นธุ อ อยปลอดโรค เช น
ตานทานตอโรคใบขาว ซึ่งจะเปนประโยชนในการปรับปรุง
พันธุแ ละคัดเลือกพันธุท ตี่ า นทานตอโรคใบขาวได

วิธีการ

1. การผลิตทอนพันธุออยปลอดโรคใบขาวโดยการเพาะ
เลีย้ งเนือ้ เยือ่ เจริญ
1.1 การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ เจริญของออย 5 สายพันธุ
คณะผู วิ จั ยได เริ่ มทดลองคั ดเลื อ กยอดอ อยที่
แข็งแรงจํานวน 5 สายพันธุ ไดแก สายพันธุ กพส 94-13,
กพส 98-2-009, K84-200, K92-213 และ K92-80
มาฟอกฆาเชื้อที่ผิวโดยใชคลอรอกซ 10% และ 5% ที่เติม
ยาจับใบ (tween 20) 1-2 หยด แชนานประมาณ 10 นาที
และ 5 นาที ตามลําดั บ ล างคลอรอกซ ออกด วยน้ํ ากลั่ น
ทีฆ่ า เชือ้ แลว 2 ครัง้ นําสวนทีฟ่ อกฆาเชือ้ แลวมาลอกกาบใบ
ออกจนถึงปลายยอด เพื่อนําไปตัดเนื้อเยื่อเจริญที่มีลักษณะ
คลายโดมและตัดเนือ้ เยือ่ เจริญขนาดประมาณ 0.5 มิลลิเมตร
ภายใตกลองสองตามาเลีย้ งในอาหารสูตร MS ทีเ่ ติม 2,4-D
3 มก./ล และน้ํามะพราว 15% (โดยปริมาตร) เพือ่ ชักนํา
ใหเกิดแคลลัสเปนเวลา 2 เดือน เก็บขอมูลการเจริญเติบโต
และการรอดชีวติ ของแคลลัสของออยทุกสายพันธุ ยายแคลลัส
มาเลีย้ งในอาหารสูตรเดิมทีม่ คี วามเขมขนของ 2,4-D ลดลง
เหลือ 1 มก./ล เพื่ อขยายปริมาณแคลลัสและการชักนํา
ใหเกิดยอด (รงรอง และคณะ, 2542)
1.2 การพัฒนาสูตรอาหารเพื่อเพิ่มปริมาณกระจุก
ยอดสีเขียวและการแตกกอ
นํ า แคลลั ส ที่ มี จุ ด กํ าเนิ ด ยอดสี เขี ยวของอ อ ย
สายพันธุ K84-200 จากที่เลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติม
2,4-D 1 มก./ล และน้าํ มะพราว 15% มาเลีย้ งในอาหารสูตร
MS ที่ เติม kinetin ความเขมขน ตัง้ แต 1-5 มก./ล รวมดวย
NAA ความเขมขน 0.5 มก./ล และน้าํ มะพราว 15% (โดย
ปริมาตร) เพือ่ ศึกษาการเพิม่ ปริมาณการเกิดกระจุกยอดสีเขียว
และแตกกอ หลังจากเลีย้ งในอาหารเปนเวลา 1 เดือน
1.3 การยืดตนจากกระจุกยอดสีเขียว
นํากระจุกยอดสีเขียวของออยพันธุ K84-200
มาเลีย้ งในอาหารสูตร MS ทีเ่ ติม kinetin 1-2 มก./ล IBA
1 มก./ล และ adenine sulfate 0.08 ก./ล ร วมด วย
น้ํามะพราว 15% (โดยปริมาตร) เพื่อศึกษาการยืดตนและ

ความแข็งแรงของตนทีเ่ กิดขึน้ หลังจากเลีย้ งในอาหารเปนเวลา
1 เดือน
1.4 การชักนําใหออกรากและการยายปลูก
นําตนออยสายพันธุ K84-200, K92-213 และ
K92-80 ทีย่ ดื ตนแลวมาทดลองเลีย้ งในอาหารสูตร MS ทีเ่ ติม
NAA 5 มก./ล และน้าํ ตาล 20 ก./ล (กรึก และมณฑา, 2537)
เพื่ อศึ ก ษาการเจริ ญเติ บ โตและการชั กนํ า ให อ อกราก
หลังจากเลีย้ งในอาหารเปนเวลา 1 เดือน แลวยายตนกลาออย
ทีช่ กั นําใหออกรากแลวของสายพันธุ K84-200, K92-213
และ K92-80 ลงปลูกในทราย : ขีเ้ ถาแกลบ อัตราสวน 1:1
หรือ ขี้ เถาแกลบ: ขุยมะพราว : ทราย อัตราสวน 1:1:1
โดยปริ มาตร เพื่ อศึ กษาอั ตราการรอดชี วิ ตหลั ง ย ายปลู ก
เปนเวลา 1 เดือน
2. การตรวจสอบโรคใบขาวโดยเทคนิค Dot-blot
hybridization
ตัดแบงแคลลัสและกระจุกยอดสีเขียวจากออยทั้ง 5
สายพันธุ จํานวน 163 ตัวอยาง ตรวจสอบโรคใบขาวโดยใช
เทคนิ ค Dot-blot hybridization แบบ specific probe
(Klinkong และ Seemuller, 1993) เก็บขอมูลจํานวนตัวอยาง
ทีป่ ลอดโรคใบขาว ทีพ่ บสัญญาณของเชือ้ ไฟโตพลาสมาสาเหตุ
โรคใบขาว ตัวอยางของแคลลัสและกระจุกออยที่ปลอดโรค
จะนําไปเพิม่ ปริมาณตอไป

ผลการทดลอง

1. การผลิตทอนพันธุออยปลอดโรคใบขาวโดยการเพาะ
เลีย้ งเนือ้ เยือ่ เจริญ
1.1 การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ เจริญของออย 5 สายพันธุ
จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญขนาด 0.5 มม.
ของออยทัง้ 5 สายพันธุ พบวา เนือ้ เยือ่ เจริญสามารถพัฒนา
เป น แคลลั สที่ มี ลั ก ษณะสี ข าวอมเหลื อ งทั้ ง 5 สายพั น ธุ
ในอาหารสูตร MS ทีเ่ ติม 2,4-D 3 มก./ล และน้าํ มะพราว
15% (โดยปริมาตร) เนือ้ เยือ่ เจริญทีร่ อดชีวติ ของทุกสายพันธุ
สามารถเจริญเปนแคลลัสทีม่ ขี นาดเฉลีย่ ประมาณ 0.5-1 ซม.
หลังจากเลีย้ งในอาหารเปนเวลา 2 เดือน พบวาเนือ้ เยือ่ เจริญ
ของออยทุกสายพันธุมีเปอรเซ็นตการอยูรอดประมาณ 5179% (ตารางที่ 1)
เมื่ อย า ยแคลลั ส ของทุ ก สายพั น ธุ มาเลี้ ยงใน
อาหารสูตร MS ทีเ่ ติม 2,4-D 1 มก./ล และน้าํ มะพราว 15%
พบวา แคลลัสมีการขยายขนาดและเกิดจุดกําเนิดยอดสีเขียว

วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 19 ฉบับที่ 2 (2548)

10

(green shoot primordia) ได ดี และมี แนวโน มชั กนําให
จุ ดกําเนิ ดยอดเหล านี้ เปลี่ ยนแปลงเป นยอดที่ สมบู รณ ได
สอดคล องตามผลงานวิ จั ยของรงรอง และคณะ (2542)
อยางไรก็ตามคณะทํางานตองการพัฒนาสูตรอาหารใหกระตุน
การเกิดกระจุกยอดเพิม่ ขึ้น โดยดําเนินการศึกษาเพือ่ พัฒนา
สูตรอาหารดังแสดงในการทดลองที่ 1.2
1.2 การพัฒนาสูตรอาหารเพื่อเพิ่มปริมาณกระจุก
ยอดและการแตกกอ
คัดเลือกเฉพาะแคลลัสที่มีจุดกําเนิดยอดสีเขียว
ของออยสายพันธุท มี่ เี ปอรเซ็นตการรอดชีวติ ทีส่ ูงทีส่ ุด ไดแก
สายพันธุ K84-200 จากสูตร MS ทีเ่ ติม 2,4-D 1 มก./ล
และน้าํ มะพราว 15% เปลีย่ นมาเลีย้ งในอาหารสูตร MS ทีเ่ ติม
kinetin ความเขมขนตั้ งแต 1-5 มก./ล รวมดวย NAA
ความเข มข น 0.5 มก./ล. และน้ํ ามะพร าว 15% (โดย
ปริ มาตร) พบว ากระจุ กยอดสี เขี ยวมี การขยายขนาดและ

แตกกอเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสูตร MS ที่เติม kinetin 1
มก./ล NAA 0.5 มก./ล รวมดวยน้ํามะพราว 15% และ
มีการแตกกอเพิ่มมากขึ้นกวาสูตรเดิม (MS ที่เติม 2,4-D
1 มก./ล และน้าํ มะพราว 15%) โดยขนาดกอทีแ่ ตกมีขนาด
เฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ประมาณ 2.52 ซม. มีความสูงเฉลีย่ ของตนในกอ
ประมาณ 4.54 ซม. (ตารางที่ 2)
1.3 การยืดตนจากกระจุกยอดสีเขียว
เมื่ อ นํากระจุ กยอดของอ อ ยพั นธุ K84-200
จากสูตร MS ที่ เติม kinetin 1 มก./ล. รวมดวย NAA 0.5
มก./ล และน้ํ า มะพร าว 15% หรื อ 2,4-D 1 มก./ล.
และน้ํามะพร าว 15% มาเลี้ ยงในอาหารสู ตร MS ที่ เติ ม
kinetin 1-2 มก./ล. IBA 1 มก./ล และ adenine sulfate
0.08 ก./ล รวมดวยน้าํ มะพราว 15% (โดยปริมาตร) พบวา
กระจุกสีเขียวมีการยืดตัวและสูงมากขึน้ ในอาหารสูตร MS ทีเ่ ติม
kinetin 1 มก./ล. IBA 1 มก./ล และ adenine sulfate 0.08

ตารางที่ 1 เปอรเซ็นตการรอดชีวติ และการพัฒนาเปนแคลลัสจากเนือ้ เยือ่ เจริญของออย 5 สายพันธุใ นอาหารสูตร MS ทีเ่ ติม
2,4-D 3 มก./ล และน้าํ มะพราว 15% เปนเวลา 2 เดือน
พันธุ
กพส.94-13
กพส.98-2-009
K84-200
K92-213
K92-80

จํานวนเนือ้ เยือ่ เจริญ
ทัง้ หมดทีท่ ดลอง
30
37
102
75
103

จํานวนเนือ้ เยือ่ เจริญ
ทีร่ อดชีวติ
20
19
81
45
70

เปอรเซ็นต
การรอดชีวติ
66.67
51.35
79.41
67.96
60

ตารางที่ 2 แสดงการพัฒนาขนาดของกระจุกยอดในอาหารสูตร MS ทีเ่ ติม 2,4-D 1 มก./ล และน้าํ มะพราว (CW) 15%
(control) และสูตร MS ทีเ่ ติม kinetin (K) ความเขมขน ตัง้ แต 1-5 มก./ล รวมดวย NAA ความเขมขน 0.5
มก./ล และน้าํ มะพราว (CW) 15% เปนเวลา 1 เดือน
สูตรอาหาร
1 mg/l 2,4D+15% cw
1 mg/l K+0.5 NAA +15% cw
2 mg/l K+0.5 NAA +15% cw
4 mg/l K+0.5 NAA +15% cw
5 mg/l K+0.5 NAA +15% cw

กระจุกยอดเฉลีย่
เริม่ ตน (ซม.)
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

กระจุกยอดเฉลีย่
ความสูงเฉลีย่ ของตน/
อายุ 1 เดือน (ซม.) กระจุกตน อายุ 1 เดือน (ซม.)
1.46
2.96
2.52
4.54
1.82
2.92
1.18
1.48
1.04
1.18
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รูปที่ 1 แสดงพัฒนาการสวนของเนือ้ เยือ่ เจริญ (ก) แคลลัส (ข) การพัฒนาจุดกําเนิดยอดสีเขียว (ค) และชักนําใหเกิดตน
(ง) ของออยสายพันธุ K84-200
ก./ล รวมดวยน้ํามะพราว 15% (โดยปริมาตร) ดังกลาว
และดําเนินการยืดตนจากกระจุกยอดสีเขียวในทุกสายพันธุ
ตอไป
1.4 การชักนําใหออกรากและการยายปลูก
นําตนกลาออยสายพันธุ K84-200, K92-80
และ K92-213 ที่เลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติม NAA 5
มก./ล และน้าํ ตาล 20 ก./ล เปนเวลา 1 เดือน พบวา ตนกลา
สามารถออกรากได โดยอาหารสู ตร MS ที่ เติ ม NAA 5
มก./ล และน้ําตาล 20 ก./ล มีเปอรเซ็นตการเกิดรากไดดี
ลักษณะรากสีขาว และมีจํานวนมาก
จากนั้ น นําต นกล าอ อ ยสายพั นธุ K84-200,
K92-80 และ K92-213 ทีอ่ อกรากแลว ยายปลูกในวัสดุปลูก
ทีม่ ที รายผสมขีเ้ ถาแกลบ อัตราสวน 1:1 เปนเวลา 1 เดือน
พบว ามี แนวโน มว าเปอร เซ็ นต การรอดชี วิตของต นกล าสู ง
ประมาณ 73.68 %
2. การตรวจสอบโรคใบขาวโดยเทคนิค Dot-blot
hybridization
จากการตรวจสอบโรคใบขาวในแคลลั สและกระจุ ก

ยอดจากออยจํานวน 163 ตัวอยาง โดยใชเทคนิค Dot-blot
hybridization พบวาตัวอยางมีทั้งที่ แสดงสัญญาณของโรค
ใบขาว (Positive) และทีไ่ มแสดงสัญญาณโรคใบขาว (Negative) ดั งแสดงผลในตารางที่ 3 ในการศึ กษาครั้ งนี้ จะคั ด
ตั วอย างที่ แสดงอาการของโรคใบขาวทิ้ ง สําหรั บตั วอย าง
ที่ ปลอดโรคของอ อยแต ละสายพั นธุ จะเพิ่ มปริ มาณให ได
ตามแผนทีก่ าํ หนด

วิจารณ

งานวิจยั นีส้ ามารถผลิตตนกลาออยพันธุท มี่ ศี กั ยภาพ
ใหปลอดจากโรคใบขาวไดทงั้ 5 สายพันธุ โดยใชเทคนิคการ
เพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ เจริญ การพัฒนาสูตรอาหารเพือ่ เพิม่ ปริมาณ
กระจุ กยอด การแตกกอ และการยื ดต นกล าให มี ลําต นที่
แข็งแรง เพือ่ เพิม่ ปริมาณกลาออยปลอดโรคเปนจํานวนมาก
จากการวิจัยพบวา การใชสารเร งการเจริญเติบโต kinetin
1-5 มก./ล และ NAA 0.5 มก./ล รวมกับน้าํ มะพราว 15%
มีประสิทธิภาพสูงตอการชักนําแคลลัสใหเกิดตนไดจาํ นวนมาก
โดยเฉพาะการใช kinetin ที่ ระดั บความเขมข น 1 มก./ล
ซึ่งสอดคลองกับการทดลองของ Islam และคณะ (1982)

ตารางที่ 3 เปอรเซ็นตของการปลอดโรคใบขาวของตัวอยางออย 5 สายพันธุ โดยการตรวจสอบดวยวิธี Dot-blot
hybridization
พันธุ
กพส. 94-13
กพส 98-2-009
K84-200
K92-213
K92-80
รวม

จํานวนตัวอยาง

จํานวน Positive

จํานวน Negative

%ปลอดโรค

18
14
34
59
38
163

0
1
1
7
2
11

18
13
33
52
36
152

100
92.85
97.05
88.13
94.73
93.25
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และ Karim และคณะ (2002) กลาววา การใชสารเรงการ
เจริญเติบโตไซโตไคนิน เชน BA รวมกับออกซินในระดับ
ความเขมขนต่ํา เชน IBA, NAA จะมีประสิทธิภาพในการ
ชักนําใหเกิดยอดออยจากใบไดจํานวนมาก และการใช BA
รวมกับ NAA ชักนําใหเกิดยอดไดดกี วาการใช BA รวมกับ IBA
(Karim และคณะ, 2002) สํ า หรั บ การทดลองนี้ ใช
kinetin เปนตัวแทนในกลุม ไซโตไคนินในปริมาณ 1 มก./ล
รวมกับ NAA 0.5 มก./ล และน้าํ มะพราว 15 % จะสามารถ
ชักนําใหเกิดตนออยจากแคลลัสไดจาํ นวนมาก
สํา หรั บ การชั ก นําให ต น กล ามี ระบบรากที่ แข็ ง แรง
โดยการใช NAA ที่ระดับความเขมขน 5 มก./ล นั้นพบวา
สามารถชักนําการออกรากไดดีเชนเดียวกับการทดลองของ
Karim และคณะ (2002) ซึง่ พบวาเมือ่ ใช NAA ทีค่ วามเขมขน
3-5 มก./ล สามารถชักนําใหตนกลาออยออกรากไดดี แต
พันธุออยที่ใชแตกตางจากการวิจัยครั้งนี้ การใหความสําคัญ
กั บวิ ธีการย ายปลูก จะทําให พืชมี อั ตราการรอดชี วิตสูงขึ้ น
อยางไรก็ตามในระยะชักนําใหตน กลาออกรากนัน้ หากตนพืช
ยังไมเจริญเติบโตหรือแกรงเต็มที่ เมือ่ นํามายายปลูกจะทําให
ตนกลามีเปอรเซ็นตการตายคอนขางสูง จําเปนตองรอใหตน
แข็ ง แรงและมี ร ะบบรากเจริ ญ เต็ ม ที่ ก อ นการย า ยปลู ก
นอกจากนีค้ วรคํานึงถึงปจจัยทีเ่ กีย่ วของอืน่ ๆ เพือ่ ปรับสภาพ
ตนกลาใหมคี วามพรอมกอนการยายปลูก เชน การเพิม่ ความ
เขมของแสง และอุณหภูมิที่สงู ขึ้น นอกจากนั้นปจจัยภายใน
ของตนออยก็มีสวนเกี่ยวของกับคุณภาพความแข็งแรง เชน
ลักษณะทางสรีระ และลักษณะทางกายวิภาคของใบพืช (Fila
และคณะ, 1998)

สรุป

เทคนิคการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ เจริญถือเปนวิธที มี่ ศี กั ยภาพ
ในการผลิตตนกลาออยพันธุท งั้ 5 สายพันธุใ หปลอดจากโรค
ใบขาวได โดยเฉพาะวิธีการเพิ่มปริมาณตนกลาที่มีคุณภาพ
จํานวนมาก การใช สูตรอาหารชักนําใหต นกลามี ระบบราก
ทีแ่ ข็งแรง และเทคนิคการยายปลูกทีม่ ปี ระสิทธิภาพ รวมกับ
การตรวจสอบโรคใบขาวจากเนื้อเยื่อออยโดยวิธี Dot-blot
hybridization
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การเกษตร

ไสเดือนฝอยศัตรูรา ยของฝรัง่
ผศ.สมชาย สุขะกูล1

ไสเดือนฝอยศัตรูพชื ในประเทศไทยไมใชปญ
 หาเล็กๆ
อีกตอไป เนือ่ งจากพบการระบาดอยางตอเนือ่ งในแหลงปลูก
พืชเศรษฐกิจทั่วประเทศไทย โดยมีกรณีตัวอยางการเกิดโรค
ทีร่ นุ แรงทําความเดือดรอนใหเกษตรกรอยางหนักทีส่ าํ คัญ คือ
การแก ไขป ญหาไม ได ผล หยุ ดโรคไม อยู ลุ กลามมากขึ้ น
ทุกวัน ผูที่จะใหคําแนะนําหรือใหคําปรึกษานั้นยังมีอยูนอย
ปญหาดังกลาวนีไ้ ดเกิดมาเปนเวลานาน ลําดับความทีจ่ ะกลาว
ตอไปนี้เปนสถานการณที่เกิดขึ้ นกับการปลูกฝรั่ ง (guava)
เปนการคาในแหลงปลูกทีส่ ําคัญ
l ป พ.ศ. 2527 ตรวจพบไส เ ดื อ นฝอยรากปม
และเชื้อรา Fusarium จากรากของฝรั่ง ที่ปลูกในทองที่เขต
ตลิง่ ชัน กทม. ทีแ่ สดงอาการโรคเหีย่ ว
l ป พ.ศ. 2530 พบอาการรากปมกั บ ฝรั่ งที่
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ทีแ่ สดงอาการตนโทรม ใบเหลือง
l ป พ.ศ. 2533 พบอาการรากปมกั บ ฝรั่ ง พั น ธุ
กลมสาลี่ ทีป่ ลูกใน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
l ป พ.ศ. 2535 พบอาการรากปมกั บ ฝรั่ ง พั น ธุ
กลมสาลี่ ทีป่ ลูกใน อ.สามพราน จ.นครปฐม
l ป พ.ศ. 2540 มีรายงานโรครากปมของฝรัง่ พันธุ
แปนสีทอง โดยเกิดโรคอยางรุนแรงที่รากและตน ใบเหลือง
ต นโทรม และไม สามารถเก็ บผลผลิ ตได ที่ อ.สามพราน
จ.นครปฐม
l นิ พนธ (2542) ได รายงานการแพร ระบาดของ
โรครากปมฝรัง่ ทีเ่ กิดจากไสเดือนฝอยรากปม Meloidogyne
incognita ในพืน้ ที่ จ.ระยอง
l ป พ.ศ. 2542 พบโรครากปมระบาดกับฝรัง่ พันธุ
กลมสาลี่ แปนสีทอง และเย็นสอง ที่ อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
มีคณะนักวิจัยเสนอของบประมาณเพื่อดําเนินโครงการวิจัย
โรครากปมของฝรั่ งจากรั ฐบาล แต ไม ได รั บการสนั บสนุ น
ตอมาในชวงปลายปมีการตรวจพบโรครากปม รวมกับโรค
รากผุ เมือ่ แยกเชือ้ สาเหตุจากตัวอยางพืชทีเ่ ปนโรค พบเชือ้ รา
Phytophthora และ Fusarium
1

ป พ.ศ. 2543 คณะทํางานไดดําเนินการโครงการ
ควบคุ มโรครากปมของฝรั่ งร วมกั บบริ ษัทเอกชน โดยการ
ประสานงานกั บเกษตรกรเจ าของแปลงในพื้ นที่ อ.ชะอํา
จ.เพชรบุรี ผลการศึกษาไมพบวิธกี ารทีใ่ หผลดีในการควบคุม
โรครากปมของฝรั่งที่มีปญหาการเกิดโรคอยางรุนแรงตั้งแต
เริ่ มการทดลอง แม ว าจะมี การแตกรากใหม หลั งพู นโคน
ไสเดือนฝอยรากปมก็เขาทําลายซ้าํ อีก
l ป พ.ศ. 2544-48 : ไดมก
ี ารสํารวจและรวบรวม
ขอมูลไสเดือนฝอยศัตรูฝรั่ ง ขอมูลพันธุ ออนแอ และพันธุ
ทีม่ แี นวโนมตานทานไสเดือนฝอยรากปม
l ป พ.ศ. 2546 พบการระบาดรุนแรงในพืน
้ ทีร่ อบๆ
ต.วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม
l อมรศรี และคณะ (2548) พบว าเส นใยเชื้ อรา
วงศเห็ดบางชนิดสามารถลดการเกิดโรครากปมไดมากกวา
50% ในสภาพปลูกในกระถาง
l ป พ.ศ. 2547 พบการระบาดรุนแรงในพืน
้ ทีห่ ลาย
อําเภอของ จ.นครปฐม
l ป พ.ศ. 2548 ฝกอบรมชาวสวนฝรัง่ อ.สามพราน
จํานวน 25 ราย พบวายังมีปญหาโรครากปมอยางรุนแรง
คณะวิจยั จึงเรงเสนอขอโครงการจากรัฐบาลอีกครัง้ หนึง่
l

ลักษณะอาการและความเสียหาย

ลักษณะอาการของโรคที่เกิดจากไสเดือนฝอยรากปม
กับสวนของพืชทีอ่ ยูเ หนือดิน ลําตน กิง่ ใบ ผล ไมมีอาการ
ทีเ่ ฉพาะเจาะจง มีแตอาการทีค่ ลายคลึงกับการขาดธาตุอาหาร
และอาการทีเ่ กิดจากระบบรากเสียหาย คือ ผลผลิตเริม่ ลดลง
จนกระทั่ งหยุ ดให ผลผลิ ต ยอดใหม ที่ เกิ ดขึ้ นหลั งจากการ
ตัดแตงมีลักษณะไมสมบูรณ ปลองสั้น ใบเล็ก เหลืองกราน
ตนทรุดโทรม ใหผลผลิตนอย ผลแหงคาตนเปนจํานวนมาก
มักพบอาการแทรกซอนจากเชื้อรา ทําใหเกิดความเสียหาย
กับระบบการเจริญเติบโตทัง้ หมด และในทีส่ ดุ จะยืนตนตาย

ผูชวยศาสตราจารย ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 73140
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กรณี ที่ ป ลู ก รุ นสองหรื อ รุ นสามซ้ํ า ลงในแปลงเดิ ม
ทีเ่ คยมีการระบาดมาแลว ทําใหตน เจริญเติบโตชา แคระแกรน
ไมใหผลผลิต และยืนตนตาย เสียหายทัง้ เวลา แรงงาน และ
คาใชจา ย
ลักษณะการทําลายของไสเดือนฝอยรากปมที่ราก คือ
อาการรากเปนปุมปม มีทั้งปมเดี่ยวและปมตอเนื่อง ตั้งแต
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.2 มม. ถึง 2.0 ซม. การขยายขนาด
ของปมเปนไปตามอายุและการเจริญเติบโตของราก กรณีที่
ในดินนัน้ มีไสเดือนฝอยเปนจํานวนมากเขาทําลายพรอมๆ กัน
ทําใหเกิดรากปมและรากกุดสัน้ รวมกันกับรากแตกแขนงนอย
การเขาทําลายซ้าํ เติมโดยเชือ้ ราทําใหเกิดอาการรากเนา รากแหง
หรื อ รากผุ ต ามชนิ ด ของเชื้ อรา
จนรากเสี ยหาย
ทัง้ ระบบ ไมสามารถดูดน้าํ และอาหารสงไปยังลําตน ในกรณีที่
ระบบรากเสียหาย ตนฝรั่งจะสามารถสรางรากเสริมโคนตน
ไดอยางรวดเร็ว แตรากเหลานัน้ จะถูกทําลายโดยไสเดือนฝอย
ซ้าํ แลวซ้าํ อีก จนกระทัง่ ตนฝรัง่ ตายไปในทีส่ ดุ

ไสเดือนฝอยสาเหตุของโรค

ไสเดือนฝอยทีเ่ ปนสาเหตุของโรครากปมของฝรัง่ คือ
ไสเดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita จากการวินจิ ฉัย
พบวา โรครากปมทีร่ ะบาดรุนแรงกับฝรัง่ (Psidium guajava)
ทีจ่ งั หวัดระยอง ชลบุรี เพชรบุรี กรุงเทพฯ ประจวบคีรขี นั ธ ฯลฯ
เกิ ดจาก M. incognita สายพั นธุ ปกติ ที่ ทําความเสี ยหาย
กับพืชโดยทั่วไป ไดแก มะเขือเทศ มะละกอ พริก ยาสูบ
ผั กกาดหอม และคื่ นฉ าย เป นต น สําหรั บไส เดื อนฝอย
ที่ เข าทําลายฝรั่ งที่ ปลู กใน ต.ดอนยายหอม อ.สามพราน
จ.นครปฐม และ อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร เปนไสเดือนฝอย
M. incognita สายพันธุรุนแรง (virulent isolate) สามารถ

บริเวณรากปม

ทอลําเลียง
อาหาร
ตัวเมียเต็มวัย
ไสเดือนฝอย
รากปม

ใบปกติ

หลอดดูดอาหาร

ใบเหลืองแบบ
ใบแกกอนกําหนด

(spear)

ใบมวน
ตัวออนระยะที่ 2
ไสเดือนฝอยรากปม
ระยะเขาทําลายราก

หางและหัว
คอนขางแหลม
รากปมทั้งระบบ

การเกษตร

เขาทําลายฝรั่ งที่ ปลูกในสภาพดิ นเหนียวจั ด ทําใหเกิดโรค
รากปมอย างรุนแรงไดเท ากับฝรั่ งที่ ปลู กในสภาพดิ นทราย
ขณะที่ ไส เ ดื อ นฝอยสายพั น ธุ ปกติ ทํ า ให เ กิ ด โรครุ น แรง
ในสภาพดิ นทราย แต ไม รุ นแรงหรื อความรุ นแรงเพิ่ มขึ้ น
อยางชาๆ ในสภาพดินเหนียว

การระบาดของโรค

โดยธรรมชาติสภาพพื้นที่ปลูกทุกพื้นที่มักมีไสเดือน
ฝอยรากปมอยู แล ว การเพิ่ มขึ้ นหรื อลดลงของประชากร
ไสเดือนฝอยในธรรมชาติขึ้นอยูกับชนิด ปริมาณ และความ
ตอเนื่องของพืชอาศัย สําหรับการระบาดของโรคเกิดขึ้นได
เมือ่ มีการปลูกพืชทีอ่ อ นแอตอการเขาทําลายของไสเดือนฝอย
อยางตอเนื่ องเปนเวลานานและเปนบริเวณกวาง เชน ฝรั่ ง
เปนไมผลยืนตน พันธุ ที่ ปลูกเป นการคาในปจจุบัน ไดแก
พันธุก ลมสาลี่ แปนสีทอง เย็นสอง และสาลีส่ ที อง เปนพันธุ
ที่ ความออนแอมากต อ M. incognita ทําใหไส เดื อนฝอย
มีอาหารอยางตอเนือ่ ง เจริญเติบโตและขยายพันธุเ พิม่ ปริมาณ
ไดตลอดเวลาทีต่ น ฝรัง่ ยังมีชวี ติ อยู
การระบาดจะทวีความรุนแรงมากขึน้ และรวดเร็วยิง่ ขึน้
เมื่อมีไสเดือนฝอยติดไปกับกิ่งพันธุ อีกทั้งทําใหการระบาด
ขยายวงกวางออกไป ขามอําเภอ ขามจังหวัดไดภายในวันเดียว
การเลื อกซื้ อ เลือกใช กิ่ งพันธุ ที่ ปลอดไส เดือนฝอยรากปม
จึงมีความจําเปนอยางยิง่ สําหรับการควบคุมโรค
น้ํา เปนตัวการแพรระบาดอีกวิธีหนึ่ง พื้นที่ที่มีคลอง
เชือ่ มตอสายเดียวกัน การรดน้าํ ฝรัง่ แตละวัน ถามีไสเดือนฝอย
ติดไปวันละตัวตอตน ปหนึง่ ๆ ก็สามารถขยายพันธุเ พิม่ จํานวน
ไดมากมาย

การควบคุมโรค

การควบคุมโรค การปองกันกําจัดโรค การบริหารโรค
การจัดการโรค และการบริหารจัดการโรค ทัง้ 5 คํานีล้ ว นมี
ความหมายเดียวกัน คือ การควบคุมหรือการปองกันโรคมิให
ระบาดเกิ นระดั บความเสี ยหายทางเศรษฐกิ จ คื อยอมให
เกิดโรคไดในระดับหนึ่ง ซึ่งอาจเปนระดับต่ํา หรือปานกลาง
ขึน้ อยูก บั ความรุนแรงของโรคตอพืชนัน้ ๆ ในการควบคุมโรค
ทัว่ ๆ ไปเราไมจําเปนตองกําจัดโรคหรือกําจัดเชือ้ โรคใหหมด
สิ้ นไป เพราะต องเสี ยค าใช จ ายสู งมาก ยกเว นกรณี ที่ เป น
ผลผลิต หรือพันธุพ ชื ทีจ่ ะสงออก หรือนําขามจังหวัด กรณีที่
จะขามประเทศมีกฎระเบียบการตรวจสอบใหทราบวามีความ
ปลอดโรคและปลอดเชือ้
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การควบคุมโรคที่ เกิดจากไสเดือนฝอยรากปม หรือ
ไส เ ดื อ นฝอยอื่ นๆ ที่ อยู ในดิ น มี ค วามยาก เห็ น ผลช า
มีประสิทธิภาพต่าํ หรือไมแนนอน หรือไมไดผล เนือ่ งจากดิน
มีคุณสมบัติที่ หลากหลาย เชน สามารถดูดซับ ลดพิษ ลด
ความรุนแรง ลดประสิทธิภาพ ขัดขวางวิธกี ารหรือปจจัยตางๆ
ที่ใสลงไปเพื่อฆาไสเดือนฝอย ประกอบกับการเคลื่อนที่ของ
ไสเดือนฝอยที่ หนีลึกลงไปเพื่ อความอยู รอด วิ ธีการต างๆ
ที่นาํ มาใชลว นแลวแตมีขอ จํากัดทัง้ สิ้น การเลือกใชวิธีการใด
หรือ รวมกับวิธกี ารใด ควรอยูใ นพืน้ ฐานของความเหมาะสม
สําหรับแตละกรณี

วิธีการที่ไดผลดีเปนสวนใหญ

เปลีย่ นพืช เปลีย่ นพันธุ ปลูกพืชหมุนเวียนกับพืช
ทีไ่ มใชพชื อาศัยทีม่ ตี ลาดรองรับ
l การเลือกพืน
้ ทีท่ ไี่ มเคยมีการระบาด สามารถทําได
ถามีพนื้ ทีม่ ากหรือหลายแหง
l การอบดิ นด วยสารเคมี หรื อ ความร อ น สามารถ
ใชไดในพื้นทีแ่ ละความลึกทีจ่ ํากัด เหมาะสําหรับการปลูกพืช
ราคาแพง
l ปลอยน้าํ ทวมแปลง ปลอยแปลงวางเปลา ซึง่ ตองใช
เวลามาก (6-24 เดือน)
l ใชตน
 กลาปลอดโรค ปลูกในพืน้ ทีท่ ปี่ ลอดไสเดือน
ฝอย และแหลงน้าํ ก็ตอ งปลอดไสเดือนฝอยเชนกัน
l ไถดินตากแดด ใชไดกับดินลึกไมเกิน 30 ซม.
สามารถลดปริมาณศัตรูพชื ไดหลายชนิดพรอมกัน
l

วิธีการที่ใชไดผลในบางสถานการณ

เก็บและทําลายรากพืชทีเ่ ปนโรค ทําไดยากถาราก
อยูใ นดินลึกกวา 30 ซม.
l เผาตอซัง ทําลายศัตรูพช
ื ไดเฉพาะทีผ่ วิ ดิน
l ปลู ก ดาวเรื อ งสลั บ โดยมี ต ลาดรองรั บ สารที่ มี
คุ ณสมบั ติ ไล ไส เดื อนฝอยจากรากของดาวเรื องออกฤทธิ์
ในรัศมี 30 ซม. โดยรอบราก
l หวานพืชกับดัก ใชไดกบ
ั ดินตืน้ ๆ และตองเก็บราก
พืชดังกลาวออกทําลายกอนไสเดือนฝอยสรางไข
l ราดดิ นด วยสารเคมี ที่ ระดั บ 30 ซม. ใช ได ผล
แตสารเคมีราคาแพง สิน้ เปลืองและมีพษิ ตกคาง
l ใชเชื้อราควบคุมไสเดือนฝอยเฉพาะชนิดใดชนิด
หนึง่
l ใช พั นธุ ตานทาน ตอ งคํานึ งถึ งปริมาณ คุ ณภาพ
l

วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 19 ฉบับที่ 2 (2548)
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ผลผลิต และความตองการของตลาด
l การใช ต นตอต านทานโรคสามารถควบคุ ม
ไสเดือนฝอยไดเฉพาะบางชนิดเชนกัน ไดผลดีกับศัตรูพืช
ทีร่ ะบาดรุนแรง

งานตอไป

การวิจัยหาวิธีควบคุมทีเ่ กษตรกรสามารถนําไปปฏิบตั ิ
ได ในแปลงปลู กจริ งๆ การสรางบุ คลากรที่ มี ความชํานาญ
ดานไสเดือนฝอย เพือ่ ทําหนาทีใ่ หคาํ ปรึกษา แนะนํา ซึง่ ถือเปน
หนาที่ หลักอีกประการหนึ่ งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ซึ่งขณะนี้กําลังอยูในชวงดําเนินการขอทุนสนับสนุนการวิจัย
จากแหลงเงินทุนภายในประเทศ
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....ตอจากหนา 4

อบรมเรื่ อง เทคนิ ควิ ธี การตรวจวั ดคุ ณภาพน้ํา
อยางงายและการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าํ วันที่ 5 สิงหาคม
2548 (นางรุ งนภา ก อ ประดิ ษ ฐ ส กุ ล เป น หั วหน า
โครงการ)
è อบรมทางวิ ชาการเรื่ อง การปลู กและดู แ ลรั กษา
ไมดอกหอมเพื่ อการขยายพันธุ และใชประโยชนทางการคา
จํานวน 2 รุน วันที่ 2-4 สิงหาคม 2548 และ 23-25 สิงหาคม
2548 (นายอุดม แกวสุวรรณ เปนหัวหนาโครงการ)
è อบรมทางวิ ช าการเรื่ อ ง เทคนิ ค การเพาะเลี้ ย ง
เนือ้ เยือ่ ไมดอกไมประดับ รุน ที่ 22 วันที่ 18 -21 ตุลาคม 2548
(นางรงรอง หอมหวล เปนหัวหนาโครงการ)
è การถายทอดเทคโนโลยีเรื่อง เทคนิคการทําสไลด
ถาวรของเนื้อเยื่อพืชทางพาราฟนขั้นพื้นฐาน เพื่อประโยชน
ทางการเรียนการสอน วันที่ 5-7 ตุลาคม 2548 (นางเฟอ งฟา
จันทนิยม เปนหัวหนาโครงการ)
è
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สิ่งแวดลอม

หันมามองดู…วัสดุสังเคราะห...อีกสักครัง้
ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล1

วั ส ดุ สั งเคราะห หรือที่ คนไทยมักเรียกรวมๆ วา
พลาสติ ก ได เ ข ามามี บ ทบาทในชี วิ ต ประจํ าวั น ของเรา
เปนอยางมาก ปจจุบนั นีค้ งไมมใี ครปฏิเสธไดวา สิง่ แวดลอม
โดยรอบตัวทานนั้นจะตองเกี่ยวพันกับวัสดุสังเคราะห หรือ
พลาสติ กอย างที่ หลี กเลี่ ยงไม ได นั บตั้ งแต ลื มตาตื่ นนอน
จากเตียง ในหองน้าํ ในหองครัว พาหนะเดินทาง และทีท่ ํางาน
วัสดุสงั เคราะหไดเขามาเปนสวนหนึง่ ของชีวติ ทีเ่ รา ไดพบเห็น
หรือสัมผัสอยูต ลอดเวลา การใชประโยชนจากวัสดุสงั เคราะห
ที่มากขึ้นนี้ ยอมนํามาซึ่งปญหาที่ยุงยากตอการจัดการวัสดุ
สังเคราะหทเี่ หลือใชมากขึน้ เปนเงาตามตัว
การจั ดการวั สดุ สังเคราะห ที่ เราท านได คุ นเคย คื อ
การรวบรวมและนําไปจําหนาย หากทานผูอ า นเคยนําพลาสติก
เกาๆ ไปขายใหกับคนรับซื้อของเกาหรือรานรับซื้อของเกา
คงทราบวาทางรานรับซื้ อไดแยกชนิดของพลาสติกที่ รับซื้ อ

ออกเปน 4 ประเภท ไดแก พลาสติกขุน พลาสติกใส พลาสติกสี
และพลาสติกกรอบ ทั้งนี้พลาสติกขุนเปนประเภทที่มีราคา
การรั บซื้ อแพงที่ สุ ด และพลาสติ กกรอบเป นชนิ ดที่ รั บซื้ อ
ในราคาถูกทีส่ ดุ การทีพ่ ลาสติกมีการแยกเปนประเภทตางๆ นัน้
เนื่ องจากองค ป ระกอบของสารตั้ งต น ที่ ใช ใ นการผลิ ต
มีความแตกตางกัน ดังนั้ นการเรียกชื่ อวัสดุสังเคราะหหรือ
พลาสติกใหถกู ตอง กลาวคือ การเรียกแยกตามประเภทของ
วัตถุดิบหรือสารตั้ งตนที่ ใชในการผลิต ซึ่งไดรวบรวมไวใน
ตารางที่ 1 นอกจากนั้ นเมื่ อท านผู อานวารสารข าวศูนยฯ
ไดทราบทีม่ าของวัสดุสงั เคราะหแตละชนิด ก็สามารถชวยกัน
จัดการขยะพลาสติกเหลานัน้ กลาวคือ รวบรวม หรือแยกทิง้
ตามประเภทวัสดุสงั เคราะหเพือ่ ใหเลือกใชวธิ กี ารกําจัดไดอยาง
ถูกตอง ถือเปนการชวยรักษาสภาพแวดลอมของโลกไดมาก
อีกทางหนึง่

ตารางที่ 1 การแยกประเภทของวัสดุสงั เคราะห โดยแบงตามวัตถุดบิ ทีใ่ ชในการผลิต
วัสดุสงั เคราะห/ประเภท

1

การใชประโยชน

โพลีเอธิลนี (Polyethylene, PE) พลาสติกขุน

ถุงหิว้ ถุงใสของ ถุงรอนแบบขุน ขวดน้าํ ดืม่ ชนิดขุน
ขวดน้าํ ยาลางจาน กระปองแปง

โพลีสไตรีน (Polystyrene, PS)

วัสดุกนั กระแทกคลายโฟม ถาดขาวกึง่ โฟม
ขวดบรรจุภณ
ั ฑบางชนิด

โพลีโพรพิลนี (Polypropylene, PP)

ถาดพลาสติก ดานนอกของกระติกน้าํ แข็ง
ถวยโยเกิรต ถุงรอนแบบใส ถวยกาแฟ ถวยบะหมี่

โพลีเอธิลนี เทอเรพทาเลท (Polyethylene Terephthalate,
PET) พลาสติกใส

ขวดบรรจุนาํ้ แบบใส ขวดน้าํ มันพืช

โพลีไวนิลคลอไรด (Polyvinylchloride, PVC)

สายยาง พืน้ ยาง แผนเสียง

โพลีเตตราฟลูโอริเทน (Polytetrafluorethane, PTFE)

สารเคลือบผิว Teflon

โพลีอะคริลนิทริล (Polyacrylnitril, PAN)

เสนใยสังเคราะห

โพลีเมธิลเมธาไครเลท (Polymethylmethacrylate, PMMA)

แวนตากันแดด พลาสติกแข็ง (Plexiglass)

อาจารย ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140
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ในบางกรณีอาจแยกประเภทวัสดุสงั เคราะหตามคุณสมบัติ
อื่น ตัวอยางเชน คุณสมบัตทิ างกายภาพตามทีไ่ ดรวบรวมไว
ในตารางที่ 2 และกรณีทแี่ บงตามคุณสมบัตกิ ารหลอมละลาย
ไดเมือ่ ถูกความรอน ก็สามารถแบงวัสดุสงั เคราะหได 2 กลุม
ไดแก
1. วัสดุสงั เคราะหประเภทเทอรโมพลาสติก

(Thermoplastics) เป นวั สดุ สั งเคราะห ที่ อ อนตั วเมื่ อถู ก
ความรอน และแข็งตัวเมือ่ เย็นลง พลาสติกประเภทนีส้ ามารถ
นํามาหลอมและขึน้ รูปใหมได ตัวอยางของพลาสติกประเภท
นี้ ไดแก โพลีเอธิลนี (PE) โพลีโพรพิลนี (PP) โพลีสไตรีน
(PS) โพลีไวนิลคลอไรด (PVC) โพลีเอสเตอร (Polyester)
หรือโพลีเอธิลนี เทอเรพทาเลท (PET)

ตารางที่ 2 คุณสมบัตเิ ฉพาะบางประการของวัสดุสงั เคราะห
วัสดุสงั เคราะห

Polyethylene (PE)
Polystyrene (PS)
Polypropylene (PP)
Polyethylene
Terephthalate (PET)
Polyvinylchloride (PVC)
Polymethylmethacrylate
(PMMA : Plexiglass)

ความหนา
อัตราการ
สัมประสิทธิ์
แนนจําเพาะ ดูดซึมน้าํ (%) การขยายตัว

อุณหภูมหิ ลอม การสองผาน ทนทานตอ
ละลาย (0F)
แสง UV
ความรอน

0.95
1.05
0.90
1.37

0.01
0.06
0.01
0.15

0.000070
0.000040
0.000060
0.000039

266
212
338
480

Translucent
Clear
Translucent
-

ไมทน
ไมทน
ไมทน
ทน

1.56
1.16

0.15
0.30

0.000040
0.000022

175
490

Clear
Clear

ไมทน
ทน

B

A

C

ภาพที่ 1 บรรจุภัณฑรูปแบบตางๆ ที่พบและมีการนําไปใชประโยชน สัญลักษณกํากับบรรจุภัณฑที่บงบอกชนิดของวัตถุดิบ
ทีใ่ ชในการผลิต
A: บรรจุภณ
ั ฑนมเปรีย้ ว ทีม่ สี ญ
ั ลักษณการนํากลับมาใชใหมชนิด PS (Polystyrene)
B: ขวดผลิตภัณฑนาํ้ มันพืช ทีม่ สี ญ
ั ลักษณการนํากลับมาใชใหมชนิด PET (Polyethylene Terephthalate)
C: ขวดผลิตภัณฑบรรจุนํา้ ยาลางจาน ทีม่ สี ญ
ั ลักษณการนํากลับมาใชใหมชนิด PE (Polyethylene)

สิง่ แวดลอม

2. วัสดุสงั เคราะหประเภทเทอรโมเซตติง้ (Thermosetting) เปนวัสดุสงั เคราะหทเี่ กิดปฏิกริ ยิ าเคมีเมือ่ นําไปขึน้ รูป
ไมสามารถหลอมเพื่อนํากลับมาใชใหม ไดแก โพลียูเรเธน
(Polyurethane) อีพอกซี่ (Epoxy) และเมลามีน (Melamine)

กระบวนการนํากลับมาใชใหม

การจํากั ดขยะพลาสติ กสามารถทําได หลายวิ ธี เช น
การฝง (Burial) หรือการนําไปถมดิน (Landfill) การนําไปเผา
เป นเชื้ อเพลิ ง (Incineration) และการนํากลั บมาใช ใหม
โดยวัสดุสังเคราะหที่รวบรวมไดจากแหลงตางๆ รวมถึงราน
รั บ ซื้ อของเก า จะมี ก ารแยกประเภทตามชนิ ด ของวั สดุ
สังเคราะห และมีการปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อการนํากลับมา
ใชใหมดงั ตอไปนี้
1) การลดขนาดของวัสดุ หลังจากทําการแยกชิน้ สวน
ในขั้ นต นตามประเภทของวั สดุ สังเคราะห ขวดพลาสติ ก
จะถูกนํามาบดโดยเครื่องยนตใหไดขนาดประมาณ 1/4 นิ้ว
ชิ้นพลาสติกที่มีขนาดใหญกวานี้ จะกอใหเกิดปญหาทั้งดาน
การทํ า ความสะอาดและป ญ หาการอุ ด ตั น ในระบบที่ จะ
ดําเนินการตอเนือ่ งตอไป
2) การแยกสวนประกอบ การแยกจะทําตามประเภท
และชนิดของสวนประกอบของวัสดุสงั เคราะห
2.1 การลอยตัวในของเหลว การแยกสวนประกอบ
โดยอาศัยคุณสมบัติเฉพาะบางประการของวัสดุ สังเคราะห
หรือแยกตามประเภท เชน โพลีเอธิลนี (PE) มีความหนาแนน
ต่ํากวาน้ํา การแยกจึงสามารถทําไดโดยอาศัยวิธีการลอยตัว
ในภาชนะทรงกระบอกซึง่ บรรจุนาํ้ สวนประกอบของพลาสติก
ทีล่ ดขนาดแลวจะลอยขึน้ มาสวนบน ทําใหแยกออกไดงา ย
2.2 การแยกกระดาษ การแยกสวนประกอบของ
กระดาษออกกอนนําไปหลอมละลาย เนื่องจากกระดาษเปน
สวนประกอบที่มีลักษณะบางและมีน้ําหนักเบา วิธีที่นิยมใช
แยกกระดาษนัน้ คือ ถังละลายเหลว (Fluidized Bed) โดย
อาศัยหลักการแรงโนมถวง เมื่ อเปาอากาศเขาทางดานลาง
ของถัง ทําใหสว นทีม่ นี าํ้ หนักเบา เชน กระดาษถูกอากาศพัด
ให ลอยขึ้ นข างบน ส วนที่ หนั กกว าจะตกลงสู ด านล างและ
ถูกแยกออกไป
2.3 การแยกโลหะ สวนประกอบที่เปนสวนผสม
ของโลหะ มักจะใชวธิ แี ยกโดยอาศัยแรงโนมถวงหรือการแยก
โดยใชแมเหล็ก ถาเปนโลหะประเภทอื่น อาจตองใชวิธีแยก
โดยไฟฟาสถิตย (Electrostatic) ซึ่ งทําการแยกโดยอาศัย
ความแตกตางในการนําไฟฟาของวัสดุ
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2.4 การแยกวั สดุ โดยใช ตั วทําละลาย การแยก
สวนประกอบออกจากกันดวยสารตัวทําละลาย เพื่อใหสารที่
แยกไดมีความบริสุทธิ์มากขึ้น โดยการเลือกใชตัวทําละลาย
ที่เหมาะสม สารที่ใชเปนตัวทําละลาย ไดแก Xylene และ
Cyclohexanone ในการแยกพลาสติกผสม PS-PVC-PE-PP
ขอเสียของวิธีนี้คือ เปนการเพิ่มคาใชจาย เนื่องจากตองใช
อุปกรณที่ ซั บซอน และใช พลั งงานมากกวาการแยกโดยใช
แรงงานคน
3) การหลอมกลับมาใชใหม เมื่ อแยกสวนประกอบ
ออกจากกันแลวจะเขาสู กระบวนการหลอมละลายใหม ใน
กรณีที่ เปนพลาสติกประเภทเทอรโมพลาสติก เราสามารถ
นําไปหลอมและขึน้ รูปใหเปนวัสดุ อุปกรณตา งๆ ไดมากมาย
นอกจากนี้ วั สดุ สั งเคราะห บางประเภทสามารถทําให เ กิ ด
ปฏิกริยา Depolymerization ได เชน โพลีเอสเตอร สามารถ
ทํ าปฏิ ก ริ ยากั บ เมธานอลแล วได สารตั้ ง ต น ตั วใหม คื อ
Dimethylterephthalate และ Ethylene Glycol
ผูเขียนหวังไววาขอมูลเรื่องวัสดุสังเคราะหนี้ จะเปน
ประโยชน สําหรั บผู สนใจและผู อ านที่ ต องการรั กษาสภาพ
แวดลอม โดยเฉพาะในความรวมมือเพือ่ กําจัดวัสดุสงั เคราะห
ไมวา จะกอนการนําไปขายรานรับซือ้ ของเกาควรแยกพลาสติก
ใหถกู ตอง อาทิ
พลาสติกสี หมายถึง วัสดุสงั เคราะหชนิด PE หรือ High
density polyethylene (HDPE) ทีม่ กี ารผสมสี
พลาสติกใส หมายถึง วัสดุสงั เคราะหชนิด PET
พลาสติกขุน หมายถึง วัสดุสงั เคราะหชนิด PE
พลาสติกกรอบ หมายถึง วัสดุสงั เคราะหทที่ าํ จากวัสดุ
สังเคราะหชนิด PS
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เรือ่ งนารู

วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 19 ฉบับที่ 2 (2548)

หนอนตายหยาก : พืชที่เรียกชื่อเหมือนกันแตเปนพืชตางชนิดกัน
มณฑา วงศมณีโรจน1 สุรัตนวดี จิวะจินดา1 ศิริวรรณ บุรีคํา1 รงรอง หอมหวล1

หนอนตายหยาก เปนพืชสมุนไพรทีช่ าวบานรูจ กั นํามา
ใชประโยชนมานานแลว เชน การฆาเห็บเหาในสัตวประเภท
โคและกระบือ บางชนิดใชฆา หนอน หรือใสในไหปลาราเพือ่
กําจัดหนอนแมลงวันและแมลงศัตรูพืช จากการศึกษาและ
รวบรวมพันธุหนอนตายหยาก พบวาชาวบานมีการเรียกชื่อ
พื ช หนอนตายหยากเหมื อ นกั น ในแต ล ะท อ งถิ่ นและมี
ประสิทธิภาพในการกําจัดหนอนไดเชนเดียวกัน แตเปนพืช
ต า งชนิ ด กั น เมื่ อ ตรวจสอบทางอนุ ก รมวิ ธ าน กล า วคื อ
พืชทีช่ าวบานเรียกวาหนอนตายหยากนัน้ มีความแตกตางกัน
ดังนี้
1. หนอนตายหยาก พืชในวงศ Stemonaceae
เปนพืชหัวที่นาํ สวนของรากมาใชประโยชน พบไดในปาทัว่ ๆ
ไปของประเทศจีน ญีป่ นุ อินโดจีน มาเลเซีย ลาว ไทย ฯลฯ
สํ า หรั บ ประเทศไทยพบหนอนตายหยากได ทั่ วทุ ก ภาค
และมี ชื่ อเรี ยกแตกต างกั นตามท องถิ่ น เช น พญาร อยหั ว
กระเพียดหนู ตนสามสิบกลีบ โปงมดงาม สลอดเชียงคํา ฯลฯ
นอกจากนั้ นหนอนตายหยากในประเทศไทยยั ง มี ค วาม
หลากหลายในชนิด (species) เชน Stemona tuberosa Lour
Stemona collinsae Craib Stemona kerri Stemona berkilii
Stemona stercochin ฯลฯ

สรรพคุณ

ใชเปนตัวยาสมุนไพรรักษาโรคในคนไดหลากหลาย
เชน โรคผิวหนัง น้าํ เหลืองเสีย ผืน่ คันตามรางกาย ฆาเชือ้ โรค
พยาธิภายใน มะเร็งตับ ลดระดับน้าํ ตาลสําหรับโรคเบาหวาน
รวมทัง้ ริดสีดวง ปวดฟน ปวดเมือ่ ย นอกจากนีใ้ นประเทศจีน
มี การนํารากหนอนตายหยาก Stemona tuberosa Lour.
Stemona sessilifolia (Miq) Stemona japonica (BJ) Miq
มาใชในการรักษาอาการไอ โรควัณโรค ฯลฯ โดยใชรวมกับ
สมุ นไพรชนิ ดอื่ นๆ แต ก อนที่ จะทําเป นยาก็ มี ขั้ นตอนการ
ทําลายพิ ษ เช น นํารากมาล างให สะอาดแล วลวกหรื อนึ่ ง
จนกระทั่ งไมเห็นแกนสีขาวในราก ตองตากแหงกอนนําไป
ปรุ งเป นตํารั บยา โดยหั่ นให มี ขนาดเล็ ก หรื อในบางตํารา
1

จะนําไปเชือ่ มกับน้าํ ผึง้ กอนนําไปใช
ใชเปนสารปองกันกําจัดศัตรูพชื กําจัดแมลงศัตรูพชื
เชน หนอนกัดกินใบ และเพลีย้ ออน กําจัดเชือ้ สาเหตุโรคพืช
เชน Rhizoctonia solani และ Erwinia carotovora รวมทัง้
การกําจัดลูกน้าํ ยุง (นันทวัน และอรนุช, 2543) สารออกฤทธิ์
ที่ ตรวจพบอยู ในกลุ ม alkaloids ไดแก stemofoline และ
16,17-didehydro-16(E)-stemofoline สารนี้ตรวจพบใน
หนอนตายหยากชนิด Stemona collinsae Craib (Jiwajinda
และคณะ, 2001) ในปจจุบนั มีการขยายพันธุแ ละปลูกเลีย้ ง
หนอนตายหยาก นํามาขายเปนการคา โดยนํารากมาสกัดดวย
น้ํ าหรื อแอลกอฮอล เพื่ อใช ป องกั นกําจั ดศั ตรู พื ชในแปลง
เกษตรกร
การขยายพันธุ หนอนตายหยากเปนพืชทีน่ าํ สวนของ
รากมาใชประโยชน แตเวลาทีช่ าวบานขุดขึน้ มาขายมักติดสวน
ของเหงาที่ใชขยายพันธุมาดวย รากทีเ่ ห็นเปนกอใหญๆ นั้น
ต อ งใช เ วลานานหลายป จึ ง จะเจริ ญ เติ บ โตได ข นาดนั้ น
ประกอบกับหนอนตายหยากแตละสายพันธุมีการติดฝกและ
ติดเมล็ดไดมากนอยแตกตางกัน ถาเรายังขุดหนอนตายหยาก
จากปามาใช โดยไม มีการขยายพันธุ หรือปลู กเพิ่ มเติ ม ก็ มี
โอกาสเสีย่ งทีจ่ ะทําใหเกิดการสูญพันธุไ ดงา ย วิธกี ารขยายพันธุ
สามารถทําได ทั้ ง การเพาะเมล็ ด การแบ งเหง า หรื อการ
เพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่

2. ขอบชะนางแดงและขอบชะนางขาว ซึง่ มัก

จะเรียกกันวา หญาหนอนตาย หนอนตายหยาก หญามูกมาย
ตาสียายเก เปลือกมืนดิน หนอนแดง หนอนขาว ฯลฯ เปนพืช
วงศ Urticaceae มีชื่อวิทยาศาสตรวา Pouzolzia pentandra
Benn. เปนไมลม ลุกคลายหญา ลําตนขนาดประมาณกานไมขดี
ใบเป น ใบเดี่ ยว ทั้ งนี้ ขอบชะนางแดงมี ใ บสี ม วงอมแดง
สวนขอบชะนางขาวมีใบสีเขียวออนๆ พืชทั้งสองชนิดมีขน
เล็กนอยบนตนและแผนใบ ดอกมีขนาดเล็ก ออกเปนกระจุก
ระหวางซอกใบและกิง่

ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 73140

เรื่องนารู
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สรรพคุ ณ สามารถใชไดทั้งตน โดยนําตนมาปงไฟ

แลวชงกับน้ําเดือด ใชขบั พยาธิในเด็ก ชวยดับพิษในกระดูก
และในเสนเอ็น เปนยาขับระดูในสตรี ขับปสสาวะ รักษาโรค
หนอง หัน่ เปนชิน้ เอามาใสในไหปลาราทีม่ หี นอน ทิง้ ไวสกั พัก
หนอนจะตาย ตนสดใชเปนยาฆาหนอนหรือแมลงในโคและ
กระบือ คือ สามารถทําใหหนอนตาย และรักษาแผลทีเ่ นา
การขยายพันธุ ใชวธิ กี ารปกชําตน

3. หนอนตายหยากใบผี เสื้ อ เป น พื ช วงศ

Leguminosae-Papilionoideae มีชอื่ วิทยาศาสตรวา Christia
vespertilionis Bakh. f. ใบมี ลั ก ษณะคล า ยใบชงโค
OMe

20

H

O

6

3
4

1

O

จากการศึกษาตัวอยางหนอนตายหยากที่ เก็บไดจาก
แหลงตางๆ มาตรวจวิคราะหหาสารออกฤทธิ์ พบวา มีสาร
stemofoline และ 16,17-didehydro-16(E)-stemofoline
(ภาพที่ 1) ซึง่ พบปริมาณสารนีม้ ากในหนอนตายหยาก วงศ
Stemonaceae โดยเฉพาะหนอนตายหยากชนิ ด Stemona
collinsae Craib (ภาพที่ 2) หนอนตายหยากใบผีเสือ้ ในวงศ
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หรือปกคลายผีเสือ้ ชาวบานนําใบและลําตนมาใสในไหปลารา
เพื่อปองกันหนอนแมลงวัน และมีการนําไปใชปองกันกําจัด
ศัตรูพชื ในบางพืน้ ที่
การขยายพันธุ โดยการเพาะเมล็ด
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S = stemofoline

DS = 16,17-didehydro-16(E)-stemofoline

ภาพที่ 1 โครงสรางทางเคมีของสารออกฤทธิท์ ตี่ รวจพบในตัวอยางหนอนตายหยาก

ใบหนอนตายหยากใบผีเสือ้
(Christia vespertilionis)
Stemona tuberosa

Stemona sp. จากเขารักษ

Stemona collinsae no.27
ภาพที่ 2 กราฟแสดงชนิดของสารออกฤทธิท์ วี่ เิ คราะหไดจากหนอนตายหยากชนิดตางๆ
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ตนและดอก Stemona collinsae Craib

ตนและดอก Stemona tuberosa Lour

ราก S. tuberosa Lour (ซาย) S. collinsae Craib (ขวา)

เมล็ด S. collinsae Craib (ซาย) S. tuberosa Lour (ขวา)

ตนกลา S. collinsae Craib ในขวดเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่

ดอก Christia vespertilionis Bakh. F (หนอนตายอยากใบผีเสือ้ )

ตน Christia vespertilionis Bakh. f.

ใบ Christia vespertilionis Bakh. f.

ใบ Pouzolzia pentandra Benn. (ขอบชะนางขาว)

ตน Pouzolzia pentandra Benn. (ขอบชะนางแดง)

เรื่องนารู

Leguminosae-Papilionoideae ไม พบสารชนิ ดนื้ แต พบ
สารอื่ นที่ยังไมทราบชนิด (ภาพที่ 2) สําหรับขอบชะนาง
อยูระหวางเพิ่มปริมาณตนเพื่อใหไดปริมาณตัวอยางมากพอ
กับการวิเคราะหสารออกฤทธิต์ อ ไป
ในบทความนี้ คณะผู เขี ยนมี ค วามประสงค จ ะชี้ ใ ห
ผู อ านได เห็ น ความแตกต างและความเหมื อ นกั น ของพื ช
สมุนไพร “หนอนตายหยาก” ที่กําลังเปนพืชยอดนิยมและ
มี ก ารใช ป ระโยชน มากขึ้ นเป นลําดั บ และหวั งว าข อมู ลที่
รวบรวมมานี้ จะได สร างความเข าใจและเป นประโยชน แก
ผู อ านและผู สนใจต อไป อย างไรก็ ตามคณะวิ จั ยยั งมี การ
ดํา เนิ น การวิ จั ยต อ เนื่ องเพื่ อ ให ไ ด ข อ มู ลที่ เกี่ ยวข อ งและ
เปนประโยชนเพิม่ เติม
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