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บรรณาธิการแถลง
สวัสดีคะ ทานสมาชิกและผู อานวารสารขาวศูนยฯ ดิฉันในนามของกองบรรณาธิการวารสารขาวศูนยฯ

ขอขอบพระคณุในขอมลูทีท่านสมาชกิไดสงกลับมายังกองบรรณาธิการวารสารขาวศนูยฯ อยางตอเนือ่ง รวมทัง้แสตมป
คาจดัสงทีไ่ดกรณุาแนบสงมา

เนือ้หาของฉบบันี้ประกอบดวยสาระของความรูในคอลัมนเรือ่งนารู ทีเ่กีย่วของกับพืชปาซึ่งเปนพชืหัวชนดิหนึง่
ทีม่ปีระโยชนใชสอยมากมายในปจจบุนั เรารูจกักันในนามของ “หนอนตายอยาก” ผลงานวิจยัดานการขยายพนัธุออย
ทีม่คีวามตองการจะผลิตสวนขยายพนัธุทีป่ลอดจากโรคใบขาวเพือ่ชวยแกปญหาทีเ่กษตรกรชาวไรออยยังตองเผชญิอยู ทกุป
ปญหาไสเดือนฝอยในแปลงฝรั่ งที่ ยังตองพยายามแกไข ความปลอดภัยในการใชรังสีกับอาหาร รวมทั้ งขอมูล
ในเรือ่งราวดานส่ิงแวดลอมซึง่เกีย่วของกบัพลาสตกิทีเ่ราทานใชกนัอยูทกุวัน

กองบรรณาธิการวารสารขาวศนูยฯ หวังเปนอยางย่ิงวาสาระความรูและขอมูลตางๆ ในฉบับนี้คงเปนประโยชน
ตอทานสมาชกิและผูอานเชนเคย หากสมาชกิทานใดทีต่องการขอมลูและรายละเอยีดอืน่เพิม่เตมิ สามารถสอบถามมายัง
บรรณาธิการวารสารขาวศนูยฯ นอกจากนัน้ผูสนใจกส็ามารถบอกรบัเปนสมาชกิไดที ่บรรณาธิการวารสารขาวศูนยฯ
ฝายปฏิบั ติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
จ.นครปฐม  73140

ขอขอบพระคุณ
บรรณาธิการ

สุภาพ  ทองคํา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม

กิจกรรมของฝายปฏิบัติการวิจัยฯ

การพัฒนาบุคลากร/รวมประชุมและนําเสนอ
ผลงาน

è นางภาณี ทองพํานัก สัมมนาขาวโพดนานาชาติ
ณ อาคารสารนเิทศ 50 ป มก. วันที ่7 มนีาคม 2548

è นางภาณี ทองพํานกั  สัมมนา GMO: นวัตกรรม
ประดษิฐของอนาคตไทย ณ อาคารสารนเิทศ 50 ป มก. วันที่
14 มนีาคม 2548

è น.ส.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล สัมมนาเรื่อง Inter-
national Kangkong Conference ณ สถาบนัคนควาและพฒันา
ผลิตภณัฑอาหาร กรงุเทพฯ วันที ่17-18 มนีาคม 2548

è น.ส.สุรัตนวดี จิวะจินดา  ประชุมคณะทํางาน
ดานพัฒนานวัตกรรมสมุนไพร ณ สํานักงานอาหารและยา

กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบรุ ีวันที ่4 เมษายน 2548
è นางอรวรรณ ชวนตระกลู ฝกอบรมเชงิปฏบิตักิาร

การวิเคราะหจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคในอาหาร ณ สถาบัน
คนควาและพฒันาผลิตภณัฑอาหาร กรงุเทพฯ วันที ่20-21
เมษายน 2548

è น.ส.ชวนพิศ อรุณรั งสิ กุ ล และนางรุ งนภา
กอประดิษฐสกุล ประชุมระดมความคิดในโครงการการ
กําหนดแนวทางการพัฒนาผักปลอดจากสารพิษของจังหวัด
สุราษฎร ธานี…ก าวแรกของการมุ งสู เกษตรอินทรีย  ณ
ศาลากลางจงัหวัด จ.สุราษฎรธาน ีวันที ่7-8 พฤษภาคม 2548

è น.ส.ชวนพิศ อรุณรั งสิ กุ ล นางรุ งนภา
กอประดษิฐสกลุ และนายชยัณรงค รตันกรฑีากลุ เขารบัการ
ฝกอบรม Internal QMS Auditor (IRCA Registered) ณ
ประเทศสิงคโปร วันที ่11-14 พฤษภาคม 2548

è นายวุฒิชัย ทองดอนแอ ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาหลักสูตรเกษตรอินทรีย ระดับอนุปริญญาวิทยาลัย
ชุมชน ณ หองประชุมวิทยาลัยชุมชนสระแกว จ.สระแกว
วันที ่18-22 พฤษภาคม 2548

è นางสุภาพ ทองคํา  สัมมนาบคุลากรระดบัปฏบิตัิ
การเพื่ อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติ งานบุ คคล  ณ
หองประชมุชัน้ 3 อาคารชชูาตกิาํภ ูม.เกษตรศาสตร  วิทยาเขต
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กําแพงแสน จ.นครปฐม วันที ่13 มถินุายน 2548
è น.ส.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล ประชุมคณะทํางาน

ตลาดอาหารปลอดภัย GAP ของจั งหวัดนครปฐม ณ
ศาลากลางจงัหวัด จ.นครปฐม วันที ่15 มถินุายน 2548

è นางอภติา บญุศริ ิและนายเจรญิ ขนุพรม ฝกอบรม
Postharvest Technology Short Course ณ University of Cali-
fornia ประเทศสหรฐัอเมรกิา วันที ่20 มถินุายน - 1 กรกฎาคม
2548

è น.ส.ชวนพิศ อรุณรั งสิ กุ ล และนางรุ งนภา
กอประดิษฐสกุล ประชุมสัมมนาเรื่ อง อาหารปลอดภัย
หนอไมฝรั่ งและขาวโพดฝกออน ณ โรงแรมริเวอรแคว
จ.กาญจนบรุ ีวันที ่22 มถินุายน 2548

è น.ส.ชวนพิศ อรุณรั งสิ กุ ล และนางรุ งนภา
กอประดษิฐสกลุ ประชมุคณะกรรมการโครงการ Workshop on
Good Agricultural Practice and Food Safety-
Implementing EUREPGAP in Thailand EU-Thailand
Economic Co-operation Small Project Facility ณ
สถาบันวิจัยและพัฒนาการคาระหวางประเทศ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย วันที ่23 มถินุายน และ 23 สิงหาคม 2548

è น.ส.สุรัตนวดี  จิวะจินดา ประชุมเพื่อเตรียมการ
จัดอบรมสมุนไพรแหงชาติ ณ สถาบันการแพทยแผนไทย
จ.นนทบรุ ีวันที ่28 มถินุายน 2548

è นางภาณี ทองพาํนกั  ประชมุวิชาการประจาํป 2548
ศูนย ชี วิ นทรี ย แห งชาติ  ณ โรงแรมริ เวอร แคว
จ. กาญจนบรุ ีวันที ่28-29 มถินุายน 2548

è นางอภติา บญุศริ ิรวมทําวิจยัเรือ่ง 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 Tech-
nology, UC Davis, University of California ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา วันที ่2 กรกฎาคม - 30 พฤศจกิายน 2548

è น.ส.มณี ตันติรุงกิจ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“การวิจัยสถาบัน” ณ หองประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย
มหาวิทยาลัย วิทยาเขตกาํแพงแสน วันที ่8-9 มถินุายน 2548

è นางธีรนตุ รมโพธ์ิภกัดิ ์ประชมุ Symposium “Fruits
and Vegetables Transportation in Japan and
Handling Systems and Sanitary Regulations in the
Related Countries” ณ โรงแรม Awina เมืองโอซากา
ประเทศญ่ีปุน วันที ่6-10 กรกฎาคม 2548

è นางรุ งนภา กอประดิษฐ สกุ ล นําเสนอเรื่ อง

ระบบคณุภาพมาตรฐานการผลิต GAP ณ อาคารรกัคณุเทาฟา
บรษัิทการบนิไทยจาํกดั (มหาชน) วันที ่28 กรกฎาคม 2548

è น.ส.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล อบรมเรื่อง ระบบการ
ผลิตน้ําผึ้ งอินทรียและระบบการผลิต GAP ในโครงการ
การยกระดับผลิตภัณฑอาหารจากผึ้ งตามโครงการสินคา
หนึง่ตําบลหนึง่ผลิตภณัฑ  และอตุสาหกรรม SMEs สูครวัโลก
ณ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม วันที ่29-30 มถินุายน 2548

è นางรุ งนภา กอประดิษฐสกุล  ฝกอบรมเรื่ อง
Good Laboratory Practice และศึกษาดูงานดานการผลิต
เกษตรอนิทรยีในระดบัเกษตรกร ณ ประเทศสหรฐัอเมรกิา วันที่
15-24 สิงหาคม 2548

è น.ส.ชวนพิศ อรุณรั งสิ กุ ล นางรุ งนภา
กอประดิษฐสกุล และนางธีรนุต รมโพธ์ิภักดิ์ ศึกษาดูงาน
ระบบผลิต GAP ระดับแปลงเกษตรกร วิธีการตรวจสอบ
คุณภาพอาหารและสินคาเกษตรของประเทศญ่ีปุน วันที่
25-31 สิงหาคม 2548

การฝกอบรม
è การถายทอดเทคโนโลยีการปลูกหนอไมฝรั่ ง

จากการเพาะเล้ี ยงเนื้ อเย่ื อเพื่ อเพิ่ มคุ ณภาพผลผลิต
การพัฒนาตนกลาหนอไมฝรั่ งเพื่ อการปลูกแบบเกษตร
อินทรีย รุนที ่ 1 วันที ่ 16-19 มีนาคม 2548 (นางมณฑา
วงศมณีโรจน  เปนหวัหนาโครงการ)

è อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสรางผูนําตรวจสอบ
และพฒันาคณุภาพสินคาเกษตรเพือ่การสงออก ณ โรงแรม
นิวแทรเวิลลอด จ จ.จันทบุรี  29-30 มีนาคม 2548
(น.ส.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล นางรุงนภา กอประดิษฐสกุล
และนายชยัณรงค รตันกรฑีากลุ รวมเปนวิทยากร)

è อบรมเรื่อง เทคนิคการเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือไมดอก
ไมประดบั รุนที ่21 วันที ่28-31 มนีาคม 2548 (นางศริวิรรณ
บรุคีํา เปนหวัหนาโครงการ)

è อบรมเรื่อง ระบบผลิต GAP หลักสูตรสําหรับ
เกษตรกร รุนที ่1 วันที ่26 เมษายน 2548  รุนที ่2 วันที ่9
สิงหาคม 2548 และรุ นที่  3 วันที่  2 กันยายน 2548
ภายใตยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคกลางตะวันตก โครงการ
การเพิ่มศักยภาพการผลิตอาหารปลอดภัยตามระบบ GAP
(นางรุงนภา กอประดษิฐสกลุ เปนหวัหนาโครงการ)

è การถายทอดเทคโนโลยีเรื่อง วิทยาการหลังการ
เก็บเกี่ยวพืชสวน รุนที่ 20  วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2548
(นางอภติา บญุศริ ิเปนหวัหนาโครงการ)
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è การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตตนพันธุ ออย
ปลอดโรคสูชมุชน จํานวน 2 รุน  วันที ่9 - 10 พฤษภาคม
2548 และวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2548 (นางรงรอง
หอมหวล เปนหวัหนาโครงการ)

è การถายทอดเทคโนโลยีระบบการปลูกตนกลา
หนอไมฝรัง่จากการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือในเชงิพาณิชย รุนที ่1 วันที่
12-13 พฤษภาคม 2548 (นางมณฑา วงศมณีโรจน
เปนหวัหนาโครงการ)

è อบรมระบบผลิต GAP หลักสูตรพีเ่ล้ียงเกษตรกร
สําหรับพนักงานธกส. ในเขตภาคตะวันตก วันที่ 16-17
พฤษภาคม 2548 ภายใตยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคกลาง
ตะวันตก โครงการการเพิม่ศกัยภาพการผลิตอาหารปลอดภยั
ตามระบบ GAP (นางรุงนภา กอประดษิฐสกลุ เปนหัวหนา
โครงการ)

è การถายทอดเทคโนโลยีเรื่อง วิทยาการหลังการ
เกบ็เกีย่วพชืสวน รุนที ่21 วันที ่ 17-20 พฤษภาคม 2548
(นางอภติา บญุศริ ิ เปนหวัหนาโครงการ)

è การถ ายทอดเทคโนโลยีเรื่ อง ระบบการปลูก
หนอไมฝรั่ งจากการเพาะเล้ียงเนื้ อเย่ือเพื่ อเพิ่ มคุณภาพ
ผลผลิตการพัฒนาตนกลาหนอไมฝรั่ งเพื่อการปลูกแบบ
เกษตรอินทรีย รุนที่ 2 วันที่ 24-27 พฤษภาคม 2548
(นางมณฑา วงศมณีโรจน  เปนหวัหนาโครงการ)

è อบรมเชิ งปฏิบัติการเรื่ อง การวิ เคราะหและ
ประกนัคณุภาพระบบตรวจสอบสารพษิตกคางในผกัผลไม วันที่
25-27 พฤษภาคม 2548 (นางรุงนภา กอประดิษฐสกุล
เปนหวัหนาโครงการ)

è อบรมการใชสารเคมีที่ถูกตองและความปลอดภัย
วันที่ 31 พฤษภาคม 2548 (น.ส.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล
เปนหวัหนาโครงการ)

è อบรมเรื่อง Node ในระบบผลิต GAP วันที่ 2
มิถุนายน 2548 ภายใตยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคกลาง
ตะวันตก โครงการการเพิม่ศกัยภาพการผลิตอาหารปลอดภยั
ตามระบบ GAP (นางรุงนภา กอประดษิฐสกลุ เปนหัวหนา
โครงการ)

è การถ ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและควบคุม
คุณภาพเมล็ดพันธุ พื ชในระบบเกษตรย่ั งยืนเกษตรดี
ที่เหมาะสมและเกษตรอินทรีย จํานวน 1 รุน วันที่ 12-15
กรกฎาคม 2548 (นางภาณี ทองพาํนกั เปนหวัหนาโครงการ)

è อบรมเรื่อง พี่เล้ียงเกษตรกรในระบบผลิต GAP
วันที ่14-15 กรกฎาคม 2548 ภายใตยุทธศาสตรกลุมจงัหวัด

ภาคกลางตะวันตก โครงการการเพิม่ศกัยภาพการผลิตอาหาร
ปลอดภัยตามระบบ GAP (นางรุงนภา กอประดิษฐสกุล
เปนหวัหนาโครงการ)

è การถายทอดเทคโนโลยีการลดอัตราเส่ียงตอการ
เกิดโรคพืชโดยใชวิธีทางชีววิธีรวมกับการพัฒนาดิน วันที่ 9
มถินุายน 2548 (นางกณิษฐา สังคะหะ  เปนหวัหนาโครงการ)

è การถายทอดเทคโนโลยีการประยุกต ใช เซลล
เพาะเล้ียงของแมลงเพื่ องานวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพ
วันที่ 15-17 มิถุนายน 2548 (นางสุดาวรรณ เชยชมศรี
เปนหวัหนาโครงการ)

è การฝกอบรมการผลิตมะมวงสงออกประเทศ
ญ่ีปุน วันที ่ 17 มถินุายน 2548 (น.ส.ชวนพศิ อรณุรงัสิกลุ
เปนหวัหนาโครงการ)

è การถายทอดเทคโนโลยี การผลิตหนอไมฝรั่ ง
เกษตรอนิทรยีเพือ่การสงออก วันที ่28-30 มถินุายน 2548
(นายวุฒิชยั ทองดอนแอ เปนหวัหนาโครงการ)

è อบรมเรื่อง บทบาทรานคาสารเคมีเกษตรที่มีตอ
การผลิตพชืปลอดสารตามระบบ GAP (รานคาสีเขยีว) วันที่
28 มถินุายน 2548 ภายใตยุทธศาสตรกลุมจงัหวัดภาคกลาง
ตะวันตก โครงการการเพิม่ศกัยภาพการผลิตอาหารปลอดภยั
ตามระบบ GAP (นางรุงนภา กอประดษิฐสกลุ เปนหวัหนา
โครงการ)

è อบรมเรือ่ง ระบบการผลิตน้าํผึง้อนิทรยีและการทํา
มาตรฐาน มหาวิทยาลัยเชยีงใหม วันที ่29-30 มถินุายน 2548
(น.ส.ชวนพศิ อรณุรงัสิกลุ และนางรุงนภา กอประดษิฐสกลุ
เปนวิทยากร)

è อบรมเชิ งปฏิ บั ติ การเรื่ อง การแปลความ
EUREPGAP Checklist วันที่  3-4 กรกฎาคม 2548
(น.ส.ชวนพศิ อรณุรงัสิกลุ เปนหวัหนาโครงการ)

è การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการควบคุม
คุณภาพสมุนไพรในระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก วันที่
26-28 กรกฎาคม 2548 (น.ส.สุรัตนวดี  จิวะจินดา
เปนหวัหนาโครงการ)

è อบรมเรือ่ง ระบบตรวจประเมนิมาตรฐาน GAP วันที่
2-3 สิงหาคม 2548 ภายใต ยุทธศาสตรกลุ มจั งหวัด
ภาคกลางตะวันตก โครงการการเพิ่ มศักยภาพการผลิต
อาหารปลอดภยัตามระบบ GAP (นางรุงนภา กอประดษิฐสกลุ
เปนหวัหนาโครงการ)

(อานตอหนา 16)
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วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

1 นักวิจัย งานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 73140

การตรวจสอบความปลอดภยัของอาหารฉายรงัสี
ศิริวรรณ  บุรีคํา1

ปจจุบันมีการนํารังสีเขามาใชในชีวิตประจําวันมากขึ้น
แมวารงัสีจะมโีทษมหนัตแตถานาํมาใชใหถกูวิธีและรูหลักการ
ในการควบคมุแลวกจ็ะเกดิประโยชนอยางมหาศาล นอกจาก
การนํารังสีมาใชประโยชนในทางการแพทย ยังมีการศึกษา
วิจยัเพือ่นาํมาใชประโยชนดานอืน่อกี ไดแก ทางการเกษตร เชน
การปรบัปรงุพนัธุพชืโดยวิธีการกลายพนัธุ (Mutation Breed-
ing) การฉายรังสีแกมมาหรือรั งสีนิวตรอนไปยังเซลล
ของพชื จะทําใหการแบงตวัของเซลลพชืหยุดชะงกั หรอืเซลล
มกีารแบงตวัลาชา และทําใหเกดิการกลายพนัธุ เพือ่ปรบัปรงุ
พันธุพืชใหไดพันธุ ใหมที่ มี ลักษณะดีตามความตองการ
พันธุพืชที่ไดจากการปรับปรุงพันธุโดยวิธีการฉายรังสีและใช
เพาะปลูกกนัทัว่ไปในประเทศไทย ไดแก ขาวพนัธุ กข 6, กข
10, กข 15  ถั่วเหลืองพันธุดอยคํา พันธุไมดอก ไดแก
เกกฮวยพนัธุ KU 1 คารเนชนัพนัธุชยัชมุพล เบญจมาศพนัธุ
golden cremon พทุธรกัษา ปทมุมา และกลวยหอมทองพนัธุ
KU 1 การใชรังสีเพื่อการควบคุมและกําจัดแมลงศัตรูพืช
โดยวิธีการทําหมันแมลง (Sterile Insect Technique) เชน
โครงการทาํหมนัแมลงวันผลไม การถนอมอาหาร (Food Pres-
ervation) ดวยการฉายรงัสี เพือ่วัตถปุระสงคตางๆ ดงัตอไปนี้
1) ยับย้ังการงอก: มันฝรั่ง, หอมใหญ กระเทียม, ขิง  2)
ชะลอการสุก: มะมวง, มะละกอ  3) ชะลอการบาน: เหด็  4)
ทําลายพยาธิ: เนื้ อหมู , แหนม  5) ฆาเชื้ อแบคที เรีย
และเชือ้รา: ปลาสด, เนือ้สด, กุงแชแขง็, เครือ่งเทศ 6) ควบคมุ
แมลงในโรงเก็บ: ขาว, ถั่วเขียว, ผลไมแหง, ปลาแหง,
มะขามหวาน

การฉายรังสีอาหาร
เป นการนําอาหารที่ บรรจุ ในภาชนะหรือหี บห อ

ที่เหมาะสมไปผานการฉายรังสีแกมมา หรือรังสีเอกซหรือ
อิเล็กตรอน ในหองกําบังรังสีดวยปริมาณรังสีที่ เหมาะสม
ตามวัตถุประสงคของการฉายรังสี เชน การฆาเชื้อโรคและ
พยาธิ การยับย้ังการทําลายของแมลง การยืดอายุการเก็บ

รกัษา การยับย้ังการงอก และการชะลอการสุก  รงัสีแกมมา
ทีใ่ชเกดิจากการสลายตวัของไอโซโทปโคบอลต-60 สามารถ
ใหพลังงานสูงถึง 1.33 ลานอิเล็กตรอนโวลต หรือการใช
เครื่องเรงอนุภาคอิเล็กตรอน ที่ใหอิเล็กตรอนพลังงานสูงถึง
10 ลานอิเล็กตรอนโวลต ไปทําลายยีนและรบกวนการแบง
เซลลของส่ิงมีชีวิต เปนผลใหพยาธิและเชื้อจุลินทรียตางๆ
ตาย อีกทั้ งยังทําใหแมลงเปนหมันได สําหรับในพืชนั้ น
รังสีจะทําใหอัตราการหายใจและกระบวนการทางชีวเคมี
เปล่ี ยนไป ทําใหผลไมบางชนิดสุกช าลง มันฝรั่ งและ
หอมหัวใหญงอกชาลง และชะลอการบานของเห็ด เปนตน
การฉายรั งสีอาหารเพื่ อการค าภายในประเทศ จะตอง
ดําเนินการในสถานที่และใชเครื่องมือที่ไดรับอนุญาตจาก
สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา และจะตองปฏบิตัติาม
ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที ่103 (พ.ศ. 2529) เรือ่ง
กําหนดกรรมวิธีการผลิตอาหาร ซึ่ งมีการใชกรรมวิธีการ
ฉายรังสี เชน แหนมฉายรังสี ใชปริมาณรังสีโดยเฉล่ียสูงสุด
ไมเกนิ 4 กโิลเกรย เครือ่งเทศฉายรงัสีในปรมิาณเฉล่ียสูงสุด
ไมเกนิ 10 กโิลเกรย ทัง้นีก้ารฉายรงัสีในอาหารนัน้ จะใชวิธี
สงรงัสีออกจากแหลงกําเนดิรงัสี คอื ใชรงัสีแกมมาจากแหลง
กําเนิดรังสีโคบอลท-60 โดยวางอาหารใหมีระยะหางจาก
แหลงกําเนิดรังสี ฉะนั้นสารกัมมันตรังสีโคบอลทจะไมได
สัมผัสกับอาหารโดยตรง จึงไมมีการปนเป อนในอาหาร
มีแตรังสีแกมมาที่ สามารถผานทะลุทะลวงเขาไปทําลาย
เชื้อโรคในอาหาร สวนอาหารเองก็ไมสามารถเก็บกักรังสี
แกมมาไวได ไมมรีงัสีตกคางอยูในอาหาร จงึไมเปนอนัตราย
ตอผูบริโภค อาหารที่ผานการฉายรังสีเพื่อการคาภายใน
ประเทศนัน้ จะตองมฉีลากแสดงขอความ และเครือ่งหมายวา
ผานการฉายรงัสีแลว พรอมทั้งระบวัุตถุประสงคของการฉาย
รงัสี ชือ่ ทีต่ัง้ของผูผลิต ผูฉายรังสี และวันเดอืนปทีฉ่ายรงัสี
ปริมาณรังสีที่เหมาะสมที่ใชในการฆาเชื้อโรค โดยไมทําให
อาหารเปล่ียนสภาพ หรือเปล่ียนคุณสมบัติ จึงทําใหรังสี
เปนวิธีการทีไ่ดรบัความนยิมมากกวาวิธีอืน่ อกีทัง้การฉายรงัส ี
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ไมกระตุนใหเกดิการเปล่ียนแปลงภายในนวิเคลียสของอะตอม
จงึไมกอใหเกดิเปนสารกมัมนัตรงัสีตกคาง

ปริมาณรังสีที่ใชเพื่อการถนอมอาหาร
รงัสีทีฉ่ายลงไปในอาหารนัน้ทาํใหเกดิกลไกการทําลาย

หรือยับย้ั งการเจริญเติบโตของเชื้ อจุ ลินทรีย  หรือการ
เปล่ียนแปลงทางเคมีลดลง เปนผลใหการเก็บรักษาอาหาร
ไดนานขึ้นโดยไมเนาเสีย ปริมาณรังสีที่ใชขึ้นอยูกับชนิดของ
อาหารและวัตถปุระสงคในการถนอมอาหาร กลาวคอื

1) ควบคุมการงอกของพืชผักในระหวางการเก็บ
รกัษา เชน ปรมิาณรงัสีทีฉ่ายประมาณ 0.04-0.12 กโิลเกรย
สามารถควบคุมการงอกและลดการสูญเสียน้ําหนักของ
กระเทยีม หอมใหญ มันฝรัง่ ในระหวางการเก็บในหองเย็น
ไดนานกวา 6 เดอืน

2) ควบคุมการแพรพันธุของแมลงในโรงเก็บและ
ระหวางการเก็บรักษา ปริมาณรังสีที่ฉายประมาณ 0.2-0.7
กิโลเกรย สามารถทําลายไขแมลง ควบคุมการแพรพันธุ
ของแมลงและตัวหนอนระหวางการเก็บรักษาหรือระหวาง
รอการจาํหนายในผลิตผลประเภท ขาว ถัว่ เครือ่งเทศ ปลาแหง

3) ยืดอายุการเก็บรักษาอาหารทะเล และเนื้อสัตว
ซึ่งมอีายุการเกบ็รักษาส้ัน อีกทั้งอาหารประเภทเนื้อสัตวและ
อาหารทะเลมีปริมาณโปรตีนสูง จึงมีการเปล่ียนแปลงทาง
ชวีเคมทีําใหอาหารเนาเสียเนือ่งจากเชือ้จลิุนทรยีในธรรมชาติ
ทีส่ามารถเจริญเตบิโตไดเรว็ การฉายดวยรังสีมกัใชประมาณ
1-3 กโิลเกรย จะชวยลดปรมิาณแบคทเีรยีลงไดมาก

4) ยืดอายุการเก็บรักษาอาหารสดประเภทผลไม
สามารถยืดอายุการเกบ็รกัษาในหองเย็นไดนานขึน้ เชน มะมวง
กลวย ถาฉายดวยรงัสีปรมิาณ 0.3-1 กโิลเกรย นอกจากนัน้
ยังสามารถชะลอการสุก ทําใหเกบ็ไวไดนานขึน้

5) ทําลายเชื้อโรคและพยาธิในอาหาร เชน พยาธิ
ใบไมตับที่มใีนปลาดบิสามารถทําลายไดดวยรงัสีต่ําประมาณ
0.15 เกรย แหนมซึ่งเปนผลิตภัณฑจากหมูที่คนไทยนิยม
รับประทานดิบๆ ถาฉายรังสีในปริมาณ 2-3 กิโลเกรย
ก็จะทําลายเชื้อซาลโมเนลลา ที่เปนสาเหตุทําใหเกิดทองรวง
และรังสีสามารถทําลายพยาธิที่ อาจจะติดมากับเนื้ อหมู
กอนทําแหนมไดดวย

ความปลอดภัยในการบริโภค
ประเทศไทยมศีนูยฉายรงัสีอาหารและผลิตผลการเกษตร

ขึน้อยูกบัสํานกังานพลังงานปรมาณูเพือ่สันต ิเปดเปนทางการ

ตั้งแต พ.ศ. 2532 โดยใชรังสีจากไอโซโทปโคบอลต-60
สามารถใหบรกิารฉายรงัสีอาหารและผลิตผลการเกษตร เชน
เครือ่งเทศ สมนุไพร ผลไม กุงแชแขง็ หอมหวัใหญ กระเทยีม
แหนม ถั่วเขยีว และมะขามหวาน ปจจุบันผูบริโภคสามารถ
มั่นใจในความปลอดภัยของอาหารฉายรังสีได เนื่องจากมี
มาตรการควบคุมความปลอดภัยในอาหารรวมกันระหวาง
ประเทศ ไดแก ขอกําหนดและประกาศขององคการอาหาร
และเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) องคการอนามัยโลก
(WHO) และทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ
(IAEA) รบัรองวาอาหารทีไ่ดรบัรงัสีตองไมเกนิ 10 กโิลเกรย
ไมมีรังสีตกคางในอาหาร ไมทําใหอาหารนั้นกลายเปนสาร
กมัมนัตภาพ และมคีวามปลอดภยัในการบรโิภค

วิธีการตรวจสอบความปลอดภัยของอาหาร
ฉายรังสี

ในการตรวจสอบอาหารทีผ่านการฉายรงัสีนัน้ สามารถ
ตรวจสอบไดหลายวิธี กลาวคอื

1) วิ ธีทางฟสิกซ เปนการตรวจสอบลักษณะของ
กระดกู ผลึกน้าํตาล เซลลูโลส โดยอาศยัเทคนคิตางๆ ดงันี้

1.1 ESR (Electron Spin Resonance) หรอื 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 เปนการตรวจวิเคราะหคุณสมบตัิของ
สารประกอบพวกไฮโดรคาร บอน, ไขมั น, โปรตี น,
เปอรออกไซด, cyclobutanones, tyrosine และ thymine gly-
col โดยอาศยัเทคนคิ Gas chromatography-mass spectrom-
etry

3) วิธีทางชวีภาพ ไดแก การตรวจวิเคราะหคณุสมบตัิ
ของ DNA สารประกอบโปรตีน ตลอดจนการตรวจสอบ
ความมชีีวิตของเมล็ด และตรวจนบัปรมิาณของเชื้อจุลินทรยี
ดวยเทคนคิตางๆ ดงันี้

3.1 DNA Comet assay
3.2 ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent

Assay)
3.3 DEFT/APC (Direct Epifluorescent Filter
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ตารางที ่1 รหัสแสดงวิธีมาตรฐานการตรวจวิเคราะหอาหารฉายรังสีในประเภทตางๆ ตามขอกําหนดของกลุมประเทศยุโรป
(Delincee, 2002)

 Standard No. เทคนคิทีใ่ชในการตรวจ ชนดิของตวัอยาง

EN 1784 การวิเคราะห hydrocarbon ดวยเทคนคิ เนือ้สัตว (ไก หม ูวัว) ชสี (Camembert)
Gas chromatography (GC) อาโวกาโด มะละกอ มะมวง

EN 1785 การวิเคราะห 2-alkylcyclobutanones เนือ้ไก เนือ้หม ูเนือ้ปลาแซลมอน ไขดบิ ชสี
ดวยเทคนคิ Gas chromatography (GC) (Camembert) มะมวง

EN 1786 การตรวจวิเคราะหกระดกูดวยเทคนคิ ESR กระดกูไก วัว ปลาเทราต

EN 1787 การตรวจวิเคราะห cellulose ดวยเทคนคิ ESR paprika, เปลือกของ pistachio nut, เมล็ดจาก
ผลสตรอเบอรี่

EN 1788 การตรวจวิเคราะห silicate ดวยเทคนคิ เครือ่งเทศและสมนุไพร กุง แมงกะพรนุ
Thermoluminescence ผกัและผลไมสด

prEN 13708 การตรวจผลึกน้าํตาล ดวยเทคนคิ ESR ผลไมแหง (มะละกอ มะมวง มะเดือ่ ลูกเกด)

prEN 13751 การตรวจวิเคราะหดวยเทคนคิ Photostimulated เครือ่งเทศและสมนุไพร แมงกะพรนุ
luminescence

prEN 13783 การตรวจเชือ้จลิุนทรยีดวยเทคนคิ Direct เครือ่งเทศและสมนุไพร
Epifluorescent Filter Technique / Aerobic
Plate Counting (DEFT / APC)

prEN 13708 การตรวจวิเคราะห DNA ดวยเทคนคิ DNA เมล็ดพชืชนดิตางๆ (อลัมอนด พรกิไทย
Comet Assay ถัว่เหลือง งา ทานตะวัน ฯลฯ)

ไขกระดกูไก เอน็ไกและหมู

Technique / Aerobic Plate Counting)
3.4 Seed germination
3.5 LAL (Limulus Amoebocytes Lysate) test

กลุมประเทศในยุโรป (EU) เปนตลาดใหญที่มีการ
บริโภคอาหารฉายรังสี จึงเปนผูนําในการกําหนดวิธีการ
ตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารฉายรังสี ภายใตการ
ควบคมุของคณะกรรมการชดุหนึง่ ทีเ่รยีกกนัวา the European
Committee for Standardisation (CEN) ซึง่ไดมกีารกาํหนด
มาตรฐานในการตรวจสอบอาหารฉายรงัสีไวดงัตารางที ่1

อยางไรก็ตามมาตรฐานดังกลาวขางตนนี้ สามารถ
ใชเปนวิธีการในการตรวจสอบความปลอดภัยของอาหาร
ฉายรังสี แตไมสามารถเขาไปควบคุมมาตรฐานการผลิต

ในระดบัโรงงานอตุสาหกรรม (GMP) ได รวมถึงตองมีการ
ติดฉลากบนภาชนะบรรจุอาหารบอกปริมาณของรังสีที่ ใช
อยางถูกตองได ดังนั้นขั้นตอนการตรวจสอบรับรองจึงนาจะ
ดําเนนิการโดยหนวยงานทีไ่ดรบัความเชือ่ถอืระดับนานาชาติ
และอยูภายใตการกํากบัดแูลขององคกรกลาง หรอืหนวยงาน
ของภาครัฐทีส่ามารถควบคุมดแูลกรรมวิธีในการผลิตอาหาร
ฉายรังสีเหลานี้ ให เปนไปอยางถูกตองและไดมาตรฐาน
ตามขอตกลงรวมกัน ตลอดจนการออกกฎหมายควบคุม
การติดฉลากสินคาใหถูกตองอีกดวย จึงจะถือไดวาเปน
มาตรการที่สมบูรณและจําเปนตอการสรางความเชื่อมั่น

(อานตอหนา 23)
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งานวิจัย

การพัฒนาวธิกีารผลิตตนกลาออยปลอดโรคใบขาว
โดยการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่เจรญิ

รงรอง หอมหวล1  มณฑา วงศมณีโรจน1  ศิริวรรณ บุรีคํา1  สุภาพร กลิ่นคง2  เรวัต เลิศฤทัยโยธิน3

1 นักวิจัย ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 73140
2 ผูชวยศาสตราจารย ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 73140
3 ผูชวยศาสตราจารย ภาควิชาพืชไรนา  คณะเกษตร กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 73140

บทคัดยอ
การผลิตตนกลาออยปลอดโรคใบขาวโดยวิธีการ

เพาะเลีย้งเนือ้เย่ือเจรญิของออย 5 สายพนัธุ คอื K84-200,
K92-213,  K92-80, กพส 94-13, และ กพส 98-2-
009  แคลลัสทีไ่ดในแตละสายพนัธุ ผานการตรวจสอบเชือ้
ไฟโตพลาสมาสาเหตโุรคใบขาวดวยวิธี dot blot hybridization
คัดเลือกแคลลัสที่ ปลอดโรคใบขาวมาขยายเพิ่ มปริมาณ
และชักนําใหเกิดจุดกําเนิดยอดสีเขียวเพื่อการผลิตตนกลา
ปลอดโรคจํานวนมากขึ้น ตนกลาออยปลอดโรคที่เตรียมได
สามารถยายปลูกในแปลงผลิตทอนพนัธุออยปลอดโรคตอไป

คาํสําคญั : การเพาะเล้ี ยงเนื้ อเย่ื อเจริญ, 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 dis-
ease-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

คํานํา
ออย (Saccharum officinarum L.) เปนพชืเศรษฐกจิ

ที่สําคัญชนิดหนึ่ง สามารถปลูกไดในพื้นที่เกือบทั่วประเทศ
โดยเฉพาะในเขตภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ปกติการปลูกออยนิยมใชทอนพันธุ เปนสวน
ขยายพนัธุ ดงันัน้เกษตรกรมกัประสบปญหาของการสะสมโรค
ในพื้นที่ ซึ่งมากับทอนพันธุ ทําใหมีการระบาดของโรคออย
อยูเนอืงๆ เชน โรคใบขาวทีเ่กดิจากเชือ้ไฟโตพลาสมา หรอืโรค
ใบดางที่เกิดจากไวรัส สรางความเสียหายใหเกษตรกรและ
อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลเปนอยางมาก โดยเฉพาะโรค
ใบขาวซึง่แพรระบาดได 2 วิธีคอื การใชทอนพนัธุออยทีเ่ปน
โรคไปปลูก ปกติเชื้อสาเหตุของโรคอาศัยอยูในทุกสวนของ
ตนออย ดังนั้นหากนําทอนพันธุออยเหลานี้ไปใช ก็จะทําให
การแพรระบาดโรคไดกวางขวางรวดเรว็ และการระบาดดวย
แมลงพาหะ ไดแก เพล้ียจกัจัน่ (ธีระ 2532; อนสุรณ 2534)
โดยแมลงจะดดูกนิน้าํเล้ียงจากตนออยเปนโรค เมือ่ไปดดูกนิ
น้าํเล้ียงจากตนออยปกตกิจ็ะถายทอดเชือ้สาเหตขุองโรคตอไป
และเกิดระบาดมากขึ้น  นอกจากนี้การสะสมโรคในแปลง
มักเกิดจากใชออยที่ เปนโรคมาปลูกซ้ําที่ เดิม ไมไดกําจัด
ตนออยเปนโรคออกจากพื้นที่ (อนุสรณ 2534)  วิธีการ
ควบคมุโรคใบขาวสามารถทําได โดยใชทอนพันธุทีต่านทาน
ตอโรคใบขาวรวมกับการเขตกรรม การกําจัดวัชพืช กําจัด
ตนเปนโรค และกําจดัแมลงพาหะในไร การใชทอนพนัธุออย
ทีม่คีวามแขง็แรงจะใหผลผลิตตอไรสูงขึน้ ปจจบุนัยังมปีญหา
การขาดแคลนทอนพนัธุออยตานทานตอโรคใบขาว ทอนพนัธุ
ทีม่คีณุภาพปลอดโรค ดงันัน้จงึเปนหวัขอทีค่ณะวิจยัใหความ
สนใจศกึษาหาวิธีการขยายพนัธุทอนพนัธุทีป่ลอดโรคและเพือ่
สนบัสนนุการปลูกออยคณุภาพตอไป

วิธีการใชเทคนิคการเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือเจริญของออย
เปนแนวทางหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการผลิตทอนพันธุออย
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ปลอดโรคใบขาว และนาํไปปลูกทดแทนเพือ่ชวยเพิม่ผลผลิต
ออย  นอกจากนี้ ยังสามารถปลูกทดสอบในแปลงทดลอง
ประเมินความแข็งแรงของทอนพันธุออยปลอดโรค เชน
ตานทานตอโรคใบขาว ซึ่งจะเปนประโยชนในการปรับปรุง
พนัธุและคดัเลือกพนัธุทีต่านทานตอโรคใบขาวได

วิธีการ
1. การผลิตทอนพันธุออยปลอดโรคใบขาวโดยการเพาะ

เลีย้งเนือ้เยือ่เจริญ
1.1 การเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่เจริญของออย 5 สายพันธุ

คณะผู วิจัยไดเริ่มทดลองคัดเลือกยอดออยที่
แขง็แรงจาํนวน 5 สายพนัธุ ไดแก สายพนัธุ กพส 94-13,
กพส 98-2-009, K84-200, K92-213 และ K92-80
มาฟอกฆาเชื้อที่ผิวโดยใชคลอรอกซ 10% และ 5% ที่เติม
ยาจบัใบ (tween 20) 1-2 หยด แชนานประมาณ 10 นาที
และ 5 นาที ตามลําดับ ลางคลอรอกซออกดวยน้ํากล่ัน
ทีฆ่าเชือ้แลว 2 ครัง้ นาํสวนทีฟ่อกฆาเชือ้แลวมาลอกกาบใบ
ออกจนถึงปลายยอด เพื่อนําไปตัดเนื้อเย่ือเจริญที่มีลักษณะ
คลายโดมและตดัเนือ้เย่ือเจรญิขนาดประมาณ 0.5 มลิลิเมตร
ภายใตกลองสองตามาเล้ียงในอาหารสูตร MS ทีเ่ตมิ 2,4-D
3 มก./ล และน้ํามะพราว 15% (โดยปรมิาตร) เพือ่ชกันาํ
ใหเกดิแคลลัสเปนเวลา 2 เดอืน เกบ็ขอมลูการเจรญิเติบโต
และการรอดชวิีตของแคลลัสของออยทกุสายพนัธุ  ยายแคลลัส
มาเล้ียงในอาหารสูตรเดมิทีม่คีวามเขมขนของ 2,4-D ลดลง
เหลือ 1 มก./ล  เพื่อขยายปริมาณแคลลัสและการชักนํา
ใหเกดิยอด (รงรอง และคณะ, 2542)

1.2 การพัฒนาสูตรอาหารเพ่ือเพ่ิมปริมาณกระจุก
ยอดสีเขียวและการแตกกอ
นําแคลลัสที่ มีจุดกําเนิดยอดสีเขียวของออย

สายพันธุ K84-200 จากที่เล้ียงในอาหารสูตร MS ที่เติม
2,4-D  1 มก./ล และน้าํมะพราว 15% มาเล้ียงในอาหารสูตร
MS ที ่เตมิ kinetin ความเขมขน ตัง้แต 1-5 มก./ล รวมดวย
NAA ความเขมขน 0.5 มก./ล และน้าํมะพราว 15% (โดย
ปรมิาตร) เพือ่ศกึษาการเพิม่ปรมิาณการเกดิกระจกุยอดสีเขยีว
และแตกกอ หลังจากเล้ียงในอาหารเปนเวลา 1 เดอืน

1.3 การยดืตนจากกระจุกยอดสีเขียว
นํากระจุกยอดสีเขียวของออยพันธุ K84-200

มาเล้ียงในอาหารสูตร MS ทีเ่ตมิ kinetin 1-2 มก./ล  IBA
1 มก./ล และ adenine sulfate 0.08 ก./ล รวมดวย
น้ํามะพราว 15% (โดยปริมาตร) เพื่อศึกษาการยืดตนและ

ความแขง็แรงของตนทีเ่กดิขึน้  หลังจากเล้ียงในอาหารเปนเวลา
1 เดอืน

1.4 การชกันาํใหออกรากและการยายปลกู
นาํตนออยสายพนัธุ K84-200, K92-213 และ

K92-80 ทียื่ดตนแลวมาทดลองเล้ียงในอาหารสูตร MS ทีเ่ตมิ
NAA 5 มก./ล และน้าํตาล 20 ก./ล (กรกึ และมณฑา, 2537)
เพื่ อศึ กษาการเจริญเติ บโตและการชั กนําให ออกราก
หลังจากเล้ียงในอาหารเปนเวลา 1 เดอืน แลวยายตนกลาออย
ทีช่กันาํใหออกรากแลวของสายพนัธุ K84-200, K92-213
และ K92-80 ลงปลูกในทราย : ขีเ้ถาแกลบ อตัราสวน 1:1
หรือ ขี้เถาแกลบ: ขุยมะพราว : ทราย อัตราสวน 1:1:1
โดยปริมาตร เพื่อศึกษาอัตราการรอดชีวิตหลังยายปลูก
เปนเวลา 1 เดอืน

2. การตรวจสอบโรคใบขาวโดยเทคนคิ Dot-blot
hybridization

ตัดแบงแคลลัสและกระจุกยอดสีเขียวจากออยทั้ง 5
สายพนัธุ จาํนวน 163 ตวัอยาง ตรวจสอบโรคใบขาวโดยใช
เทคนิค Dot-blot hybridization แบบ specific probe
(Klinkong และ Seemuller, 1993) เกบ็ขอมลูจาํนวนตวัอยาง
ทีป่ลอดโรคใบขาว ทีพ่บสัญญาณของเชือ้ไฟโตพลาสมาสาเหตุ
โรคใบขาว ตัวอยางของแคลลัสและกระจุกออยที่ปลอดโรค
จะนาํไปเพิม่ปรมิาณตอไป

ผลการทดลอง
1. การผลิตทอนพันธุออยปลอดโรคใบขาวโดยการเพาะ

เลีย้งเนือ้เยือ่เจริญ
1.1 การเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่เจริญของออย 5 สายพันธุ

จากการเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือเจริญขนาด 0.5 มม.
ของออยทัง้ 5 สายพนัธุ พบวา เนือ้เย่ือเจรญิสามารถพฒันา
เปนแคลลัสที่ มี ลักษณะสีขาวอมเหลืองทั้ ง 5 สายพันธุ
ในอาหารสูตร MS ทีเ่ตมิ 2,4-D  3 มก./ล และน้าํมะพราว
15% (โดยปรมิาตร) เนือ้เย่ือเจรญิทีร่อดชวิีตของทกุสายพนัธุ
สามารถเจรญิเปนแคลลัสทีม่ขีนาดเฉล่ียประมาณ 0.5-1 ซม.
หลังจากเล้ียงในอาหารเปนเวลา 2 เดอืน พบวาเนือ้เย่ือเจรญิ
ของออยทุกสายพันธุมีเปอรเซ็นตการอยูรอดประมาณ 51-
79% (ตารางที ่1)

เมื่ อย ายแคลลัสของทุกสายพันธุ มาเล้ี ยงใน
อาหารสูตร MS ทีเ่ตมิ 2,4-D 1 มก./ล และน้าํมะพราว 15%
พบวา แคลลัสมกีารขยายขนาดและเกดิจดุกําเนดิยอดสีเขยีว
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(green shoot primordia) ไดดี และมีแนวโนมชักนําให
จุดกําเนิดยอดเหลานี้ เปล่ียนแปลงเปนยอดที่สมบูรณได
สอดคลองตามผลงานวิจัยของรงรอง และคณะ (2542)
อยางไรกต็ามคณะทาํงานตองการพฒันาสูตรอาหารใหกระตุน
การเกิดกระจุกยอดเพิม่ขึ้น โดยดาํเนนิการศกึษาเพือ่พัฒนา
สูตรอาหารดงัแสดงในการทดลองที ่1.2

1.2 การพัฒนาสูตรอาหารเพ่ือเพ่ิมปริมาณกระจุก
ยอดและการแตกกอ
คัดเลือกเฉพาะแคลลัสที่มีจุดกําเนิดยอดสีเขียว

ของออยสายพันธุทีม่เีปอรเซน็ตการรอดชีวิตทีสู่งทีสุ่ด ไดแก
สายพนัธุ K84-200 จากสูตร MS ทีเ่ตมิ 2,4-D 1 มก./ล
และน้าํมะพราว 15% เปล่ียนมาเล้ียงในอาหารสูตร MS ทีเ่ตมิ
kinetin ความเขมขนตั้งแต 1-5 มก./ล รวมดวย NAA
ความเขมขน 0.5 มก./ล. และน้ํามะพราว 15% (โดย
ปริมาตร) พบวากระจุกยอดสีเขียวมีการขยายขนาดและ

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 และน้าํมะพราว 15%) โดยขนาดกอทีแ่ตกมขีนาด
เฉล่ียเพิม่ขึน้ประมาณ 2.52 ซม. มคีวามสูงเฉล่ียของตนในกอ
ประมาณ 4.54 ซม. (ตารางที ่2)

1.3 การยดืตนจากกระจุกยอดสีเขียว
เมื่ อนํากระจุกยอดของออยพันธุ  K84-200

จากสูตร MS ที ่เตมิ kinetin 1 มก./ล. รวมดวย NAA 0.5
มก./ล และน้ํามะพราว 15% หรือ 2,4-D 1 มก./ล.
และน้ํามะพราว 15% มาเล้ียงในอาหารสูตร MS ที่ เติม
kinetin 1-2 มก./ล. IBA 1 มก./ล และ adenine sulfate
0.08 ก./ล รวมดวยน้าํมะพราว 15% (โดยปรมิาตร) พบวา
กระจกุสีเขยีวมกีารยืดตวัและสูงมากขึน้ในอาหารสูตร MS ทีเ่ตมิ
kinetin 1 มก./ล. IBA 1 มก./ล และ adenine sulfate 0.08

ตารางที ่1 เปอรเซน็ตการรอดชวิีตและการพฒันาเปนแคลลัสจากเนือ้เย่ือเจรญิของออย 5 สายพนัธุในอาหารสูตร MS ทีเ่ตมิ
2,4-D  3 มก./ล และน้าํมะพราว 15% เปนเวลา 2 เดอืน

          พันธุ จํานวนเนือ้เยือ่เจริญ จํานวนเนือ้เยือ่เจริญ เปอรเซน็ต
ทัง้หมดทีท่ดลอง ทีร่อดชวีติ การรอดชวีติ

กพส.94-13 30 20 66.67
กพส.98-2-009 37 19 51.35
K84-200 102 81 79.41
K92-213 75 45 67.96
K92-80 103 70 60

ตารางที ่2 แสดงการพฒันาขนาดของกระจกุยอดในอาหารสูตร MS ทีเ่ตมิ 2,4-D 1 มก./ล และน้าํมะพราว (CW) 15%
(control) และสูตร MS ทีเ่ตมิ kinetin (K) ความเขมขน ตัง้แต 1-5 มก./ล รวมดวย NAA ความเขมขน 0.5
มก./ล และน้าํมะพราว (CW) 15% เปนเวลา 1 เดอืน

            สูตรอาหาร กระจุกยอดเฉลีย่ กระจุกยอดเฉลีย่ ความสูงเฉลีย่ของตน/
เร่ิมตน (ซม.)  อาย ุ1 เดอืน (ซม.) กระจุกตน อาย ุ1 เดอืน (ซม.)

1 mg/l 2,4D+15% cw 1.0 1.46 2.96
1 mg/l K+0.5 NAA +15% cw 1.0 2.52 4.54
2 mg/l K+0.5 NAA +15% cw 1.0 1.82 2.92
4 mg/l K+0.5 NAA +15% cw 1.0 1.18 1.48
5 mg/l K+0.5 NAA +15% cw 1.0 1.04 1.18

วารสารขาวศูนยฯ  ปท่ี 19 ฉบับท่ี 2 (2548)10



งานวิจยั

ก./ล รวมดวยน้ํามะพราว 15% (โดยปริมาตร) ดังกลาว
และดําเนินการยืดตนจากกระจุกยอดสีเขียวในทุกสายพันธุ
ตอไป

1.4 การชกันาํใหออกรากและการยายปลกู
นําตนกลาออยสายพันธุ K84-200, K92-80

และ K92-213 ที่เล้ียงในอาหารสูตร MS ที่เติม NAA 5
มก./ล และน้าํตาล 20 ก./ล เปนเวลา 1 เดอืน พบวา  ตนกลา
สามารถออกรากได โดยอาหารสูตร MS ที่เติม NAA 5
มก./ล และน้ําตาล 20 ก./ล มีเปอรเซ็นตการเกิดรากไดดี
ลักษณะรากสีขาว และมจีํานวนมาก

จากนั้นนําตนกลาออยสายพันธุ  K84-200,
K92-80 และ K92-213 ทีอ่อกรากแลว ยายปลูกในวัสดปุลูก
ทีม่ทีรายผสมขีเ้ถาแกลบ อตัราสวน 1:1 เปนเวลา 1 เดอืน
พบวามีแนวโนมวาเปอรเซ็นตการรอดชีวิตของตนกลาสูง
ประมาณ 73.68 %

2. การตรวจสอบโรคใบขาวโดยเทคนคิ Dot-blot
hybridization

จากการตรวจสอบโรคใบขาวในแคลลัสและกระจุก

ยอดจากออยจาํนวน 163 ตวัอยาง โดยใชเทคนคิ Dot-blot
hybridization พบวาตัวอยางมีทั้งที่แสดงสัญญาณของโรค
ใบขาว (Positive) และทีไ่มแสดงสัญญาณโรคใบขาว (Nega-
tive) ดังแสดงผลในตารางที่ 3 ในการศึกษาครั้งนี้จะคัด
ตัวอยางที่แสดงอาการของโรคใบขาวทิ้ ง สําหรับตัวอยาง
ที่ปลอดโรคของออยแตละสายพันธุจะเพิ่มปริมาณใหได
ตามแผนทีก่าํหนด

วิจารณ
งานวิจยันีส้ามารถผลิตตนกลาออยพนัธุทีม่ศีกัยภาพ

ใหปลอดจากโรคใบขาวไดทัง้ 5 สายพนัธุ โดยใชเทคนคิการ
เพาะเล้ียงเนือ้เย่ือเจรญิ  การพฒันาสูตรอาหารเพือ่เพิม่ปรมิาณ
กระจุกยอด การแตกกอ และการยืดตนกลาใหมีลําตนที่
แขง็แรง เพือ่เพิม่ปริมาณกลาออยปลอดโรคเปนจํานวนมาก
จากการวิจัยพบวา การใชสารเรงการเจริญเติบโต kinetin
1-5 มก./ล  และ NAA 0.5 มก./ล รวมกบัน้าํมะพราว 15%
มปีระสิทธิภาพสูงตอการชกันาํแคลลัสใหเกดิตนไดจาํนวนมาก
โดยเฉพาะการใช kinetin ที่ระดับความเขมขน 1 มก./ล
ซึ่งสอดคลองกับการทดลองของ Islam และคณะ (1982)

รูปที ่1 แสดงพฒันาการสวนของเนือ้เย่ือเจรญิ  (ก) แคลลัส  (ข) การพฒันาจดุกําเนดิยอดสีเขยีว  (ค) และชกันาํใหเกดิตน
(ง) ของออยสายพนัธุ K84-200

ตารางที ่3 เปอรเซน็ตของการปลอดโรคใบขาวของตวัอยางออย 5 สายพนัธุ โดยการตรวจสอบดวยวิธี Dot-blot
hybridization

            พันธุ จํานวนตวัอยาง จํานวน Positive จํานวน Negative %ปลอดโรค

กพส. 94-13 18 0 18 100
กพส 98-2-009 14 1 13 92.85
K84-200 34 1 33 97.05
K92-213 59 7 52 88.13
K92-80 38 2 36 94.73
                รวม 163 11 152 93.25
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และ Karim และคณะ (2002) กลาววา การใชสารเรงการ
เจริญเติบโตไซโตไคนิน เชน BA รวมกับออกซินในระดับ
ความเขมขนต่ํา เชน IBA, NAA จะมีประสิทธิภาพในการ
ชักนําใหเกิดยอดออยจากใบไดจํานวนมาก และการใช BA
รวมกบั NAA ชกันาํใหเกดิยอดไดดกีวาการใช BA รวมกบั IBA
(Karim และคณะ, 2002)  สําหรั บการทดลองนี้ ใช
kinetin เปนตวัแทนในกลุมไซโตไคนินในปรมิาณ 1 มก./ล
รวมกบั NAA 0.5 มก./ล และน้าํมะพราว 15 % จะสามารถ
ชกันาํใหเกดิตนออยจากแคลลัสไดจาํนวนมาก

สําหรับการชักนําใหตนกลามีระบบรากที่ แข็งแรง
โดยการใช NAA ที่ระดับความเขมขน 5 มก./ล นั้นพบวา
สามารถชักนําการออกรากไดดีเชนเดียวกับการทดลองของ
Karim และคณะ (2002) ซึง่พบวาเมือ่ใช NAA ทีค่วามเขมขน
3-5 มก./ล สามารถชักนําใหตนกลาออยออกรากไดดี แต
พันธุออยที่ใชแตกตางจากการวิจัยครั้งนี้ การใหความสําคัญ
กับวิธีการยายปลูก จะทําใหพืชมีอัตราการรอดชีวิตสูงขึ้น
อยางไรกต็ามในระยะชกันาํใหตนกลาออกรากนัน้ หากตนพชื
ยังไมเจรญิเตบิโตหรอืแกรงเตม็ที ่เมือ่นาํมายายปลูกจะทาํให
ตนกลามเีปอรเซน็ตการตายคอนขางสูง จําเปนตองรอใหตน
แข็ งแรงและมี ระบบรากเจริญเต็มที่ ก อนการย ายปลูก
นอกจากนีค้วรคํานงึถงึปจจยัทีเ่กีย่วของอืน่ๆ เพือ่ปรบัสภาพ
ตนกลาใหมคีวามพรอมกอนการยายปลูก เชน การเพิม่ความ
เขมของแสง และอณุหภูมิที่สูงขึ้น นอกจากนั้นปจจัยภายใน
ของตนออยก็มีสวนเกี่ยวของกับคุณภาพความแข็งแรง เชน
ลักษณะทางสรรีะ และลักษณะทางกายวิภาคของใบพชื (Fila
และคณะ, 1998)

สรุป
เทคนคิการเพาะเล้ียงเนือ้เย่ือเจรญิถอืเปนวิธีทีม่ศีกัยภาพ

ในการผลิตตนกลาออยพนัธุทัง้ 5 สายพนัธุใหปลอดจากโรค
ใบขาวได โดยเฉพาะวิธีการเพิ่มปริมาณตนกลาที่มีคุณภาพ
จํานวนมาก การใชสูตรอาหารชักนําใหตนกลามีระบบราก
ทีแ่ขง็แรง และเทคนคิการยายปลูกทีม่ปีระสิทธิภาพ รวมกบั
การตรวจสอบโรคใบขาวจากเนื้อเย่ือออยโดยวิธี Dot-blot
hybridization
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การเกษตร

ไสเดือนฝอยศัตรูรายของฝรัง่
ผศ.สมชาย  สุขะกูล1

1 ผูชวยศาสตราจารย ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน  จ.นครปฐม  73140

ไสเดอืนฝอยศตัรพูชืในประเทศไทยไมใชปญหาเล็กๆ
อกีตอไป เนือ่งจากพบการระบาดอยางตอเนือ่งในแหลงปลูก
พืชเศรษฐกจิทั่วประเทศไทย โดยมีกรณีตัวอยางการเกิดโรค
ทีร่นุแรงทาํความเดอืดรอนใหเกษตรกรอยางหนกัทีสํ่าคญั  คอื
การแกไขปญหาไมไดผล หยุดโรคไมอยู ลุกลามมากขึ้น
ทุกวัน ผูที่จะใหคําแนะนําหรือใหคําปรึกษานั้นยังมีอยูนอย
ปญหาดงักลาวนีไ้ดเกดิมาเปนเวลานาน  ลําดบัความทีจ่ะกลาว
ตอไปนี้เปนสถานการณที่เกิดขึ้นกับการปลูกฝรั่ง (guava)
เปนการคาในแหลงปลูกทีสํ่าคญั

l ป พ.ศ. 2527 ตรวจพบไสเดือนฝอยรากปม
และเชื้อรา Fusarium จากรากของฝรั่ง ที่ปลูกในทองที่เขต
ตล่ิงชนั กทม. ทีแ่สดงอาการโรคเหีย่ว

l ป  พ.ศ. 2530 พบอาการรากปมกับฝรั่ งที่
อ.บางกรวย จ.นนทบรุ ีทีแ่สดงอาการตนโทรม ใบเหลือง

l ป พ.ศ. 2533 พบอาการรากปมกับฝรั่ งพันธุ
กลมสาล่ี ทีป่ลูกใน อ.บางกรวย จ.นนทบรุี

l ป พ.ศ. 2535 พบอาการรากปมกับฝรั่ งพันธุ
กลมสาล่ี ทีป่ลูกใน อ.สามพราน จ.นครปฐม

l ป พ.ศ. 2540 มรีายงานโรครากปมของฝรัง่พนัธุ
แปนสีทอง โดยเกดิโรคอยางรนุแรงที่รากและตน ใบเหลือง
ตนโทรม และไมสามารถเก็บผลผลิตได ที่ อ.สามพราน
จ.นครปฐม

l นิพนธ (2542) ไดรายงานการแพรระบาดของ
โรครากปมฝรัง่ ทีเ่กดิจากไสเดอืนฝอยรากปม Meloidogyne
incognita ในพืน้ที ่จ.ระยอง

l ป พ.ศ. 2542 พบโรครากปมระบาดกบัฝรัง่พนัธุ
กลมสาล่ี แปนสีทอง และเย็นสอง ที่ อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
มีคณะนักวิจัยเสนอของบประมาณเพื่อดําเนินโครงการวิจัย
โรครากปมของฝรั่งจากรัฐบาล แตไมไดรับการสนับสนุน
ตอมาในชวงปลายปมีการตรวจพบโรครากปม รวมกับโรค
รากผ ุเมือ่แยกเชือ้สาเหตจุากตวัอยางพชืทีเ่ปนโรค พบเชือ้รา
Phytophthora และ Fusarium

l ป พ.ศ. 2543 คณะทํางานไดดําเนนิการโครงการ
ควบคุมโรครากปมของฝรั่งรวมกับบริษัทเอกชน โดยการ
ประสานงานกับเกษตรกรเจาของแปลงในพื้นที่  อ.ชะอํา
จ.เพชรบรุ ี ผลการศกึษาไมพบวิธีการทีใ่หผลดใีนการควบคมุ
โรครากปมของฝรั่งที่มีปญหาการเกิดโรคอยางรุนแรงตั้งแต
เริ่มการทดลอง  แมวาจะมีการแตกรากใหมหลังพูนโคน
ไสเดอืนฝอยรากปมกเ็ขาทาํลายซ้าํอกี

l ป พ.ศ. 2544-48 : ไดมกีารสํารวจและรวบรวม
ขอมูลไสเดือนฝอยศัตรูฝรั่ง ขอมูลพันธุออนแอ และพันธุ
ทีม่แีนวโนมตานทานไสเดอืนฝอยรากปม

l ป พ.ศ. 2546 พบการระบาดรนุแรงในพืน้ทีร่อบๆ
ต.วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม

l อมรศรี และคณะ (2548) พบวาเสนใยเชื้อรา
วงศเห็ดบางชนิดสามารถลดการเกิดโรครากปมไดมากกวา
50% ในสภาพปลูกในกระถาง

l ป พ.ศ. 2547 พบการระบาดรนุแรงในพืน้ทีห่ลาย
อําเภอของ จ.นครปฐม

l ป พ.ศ. 2548  ฝกอบรมชาวสวนฝรัง่ อ.สามพราน
จํานวน 25 ราย พบวายังมีปญหาโรครากปมอยางรุนแรง
คณะวิจยัจงึเรงเสนอขอโครงการจากรฐับาลอกีครัง้หนึง่

ลักษณะอาการและความเสียหาย
ลักษณะอาการของโรคที่เกิดจากไสเดือนฝอยรากปม

กับสวนของพชืทีอ่ยูเหนอืดิน ลําตน กิง่ ใบ ผล ไมมีอาการ
ทีเ่ฉพาะเจาะจง  มแีตอาการทีค่ลายคลึงกบัการขาดธาตอุาหาร
และอาการทีเ่กดิจากระบบรากเสียหาย คอื ผลผลิตเริม่ลดลง
จนกระทั่งหยุดใหผลผลิต ยอดใหมที่ เกิดขึ้นหลังจากการ
ตัดแตงมีลักษณะไมสมบูรณ ปลองส้ัน ใบเล็ก เหลืองกราน
ตนทรดุโทรม ใหผลผลิตนอย ผลแหงคาตนเปนจํานวนมาก
มักพบอาการแทรกซอนจากเชื้อรา ทําใหเกิดความเสียหาย
กบัระบบการเจรญิเตบิโตทัง้หมด และในทีสุ่ดจะยืนตนตาย
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กรณีที่ปลูกรุ นสองหรือรุ นสามซ้ําลงในแปลงเดิม
ทีเ่คยมกีารระบาดมาแลว ทาํใหตนเจรญิเตบิโตชา แคระแกรน
ไมใหผลผลิต และยืนตนตาย เสียหายทัง้เวลา แรงงาน และ
คาใชจาย

ลักษณะการทําลายของไสเดือนฝอยรากปมที่ราก คือ
อาการรากเปนปุมปม มีทั้งปมเดี่ยวและปมตอเนื่อง ตั้งแต
ขนาดเสนผานศนูยกลาง 0.2 มม. ถงึ 2.0 ซม. การขยายขนาด
ของปมเปนไปตามอายุและการเจริญเติบโตของราก กรณีที่
ในดนินัน้มไีสเดอืนฝอยเปนจาํนวนมากเขาทาํลายพรอมๆ กนั
ทําใหเกดิรากปมและรากกดุส้ันรวมกนักบัรากแตกแขนงนอย
การเขาทาํลายซ้าํเตมิโดยเชือ้ราทาํใหเกดิอาการรากเนา รากแหง
หรื อรากผุ ตามชนิ ดของเชื้ อรา จนรากเสี ยหาย
ทัง้ระบบ ไมสามารถดดูน้าํและอาหารสงไปยังลําตน ในกรณีที่
ระบบรากเสียหาย ตนฝรั่งจะสามารถสรางรากเสริมโคนตน
ไดอยางรวดเรว็ แตรากเหลานัน้จะถกูทําลายโดยไสเดอืนฝอย
ซ้าํแลวซ้าํอกี จนกระทัง่ตนฝรัง่ตายไปในทีสุ่ด

ไสเดือนฝอยสาเหตุของโรค
ไสเดอืนฝอยทีเ่ปนสาเหตขุองโรครากปมของฝรัง่ คอื

ไสเดอืนฝอยรากปม Meloidogyne incognita จากการวินจิฉยั
พบวา โรครากปมทีร่ะบาดรนุแรงกบัฝรัง่ (Psidium guajava)
ทีจ่งัหวัดระยอง ชลบรุ ีเพชรบรุ ีกรงุเทพฯ ประจวบครีขีนัธ ฯลฯ
เกิดจาก M. incognita สายพันธุปกติที่ทําความเสียหาย
กับพืชโดยทั่วไป ไดแก มะเขือเทศ มะละกอ พริก ยาสูบ
ผักกาดหอม และคื่นฉาย เปนตน  สําหรับไสเดือนฝอย
ที่ เขาทําลายฝรั่ งที่ปลูกใน ต.ดอนยายหอม อ.สามพราน
จ.นครปฐม และ อ.บานแพว จ.สมทุรสาคร เปนไสเดอืนฝอย
M. incognita สายพนัธุรุนแรง (virulent isolate) สามารถ
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เขาทําลายฝรั่งที่ปลูกในสภาพดินเหนียวจัด ทําใหเกิดโรค
รากปมอยางรุนแรงไดเทากับฝรั่งที่ปลูกในสภาพดินทราย
ขณะที่ ไส เดือนฝอยสายพันธุ ปกติทําให เกิดโรครุนแรง
ในสภาพดินทราย แตไมรุนแรงหรือความรุนแรงเพิ่มขึ้น
อยางชาๆ ในสภาพดนิเหนยีว

การระบาดของโรค
โดยธรรมชาติสภาพพื้นที่ปลูกทุกพื้นที่มักมีไสเดือน

ฝอยรากปมอยูแลว การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของประชากร
ไสเดือนฝอยในธรรมชาติขึ้นอยูกับชนิด ปริมาณ และความ
ตอเนื่องของพืชอาศัย สําหรับการระบาดของโรคเกิดขึ้นได
เมือ่มกีารปลูกพชืทีอ่อนแอตอการเขาทําลายของไสเดอืนฝอย
อยางตอเนื่องเปนเวลานานและเปนบริเวณกวาง เชน ฝรั่ง
เปนไมผลยืนตน พันธุที่ปลูกเปนการคาในปจจุบัน ไดแก
พนัธุกลมสาล่ี แปนสีทอง เย็นสอง และสาล่ีสีทอง เปนพนัธุ
ที่ความออนแอมากตอ M. incognita ทําใหไสเดือนฝอย
มอีาหารอยางตอเนือ่ง เจรญิเตบิโตและขยายพนัธุเพิม่ปรมิาณ
ไดตลอดเวลาทีต่นฝรัง่ยังมชีวิีตอยู

การระบาดจะทวีความรนุแรงมากขึน้และรวดเรว็ย่ิงขึน้
เมื่อมีไสเดือนฝอยติดไปกับกิ่งพันธุ อีกทั้งทําใหการระบาด
ขยายวงกวางออกไป ขามอาํเภอ ขามจงัหวัดไดภายในวันเดยีว
การเลือกซื้อ เลือกใชกิ่งพันธุที่ปลอดไสเดือนฝอยรากปม
จงึมคีวามจําเปนอยางย่ิงสําหรบัการควบคมุโรค

น้ํา เปนตัวการแพรระบาดอีกวิธีหนึ่ง พื้นที่ที่มีคลอง
เชือ่มตอสายเดยีวกนั การรดน้าํฝรัง่แตละวัน ถามไีสเดอืนฝอย
ตดิไปวันละตวัตอตน ปหนึง่ๆ กส็ามารถขยายพนัธุเพิม่จาํนวน
ไดมากมาย

การควบคุมโรค
การควบคมุโรค การปองกนักาํจดัโรค การบรหิารโรค

การจดัการโรค และการบรหิารจดัการโรค ทัง้ 5 คํานีล้วนมี
ความหมายเดยีวกนั คอื การควบคมุหรอืการปองกนัโรคมใิห
ระบาดเกินระดับความเสียหายทางเศรษฐกิจ คือยอมให
เกิดโรคไดในระดับหนึ่ง ซึ่งอาจเปนระดับต่ํา หรือปานกลาง
ขึน้อยูกบัความรนุแรงของโรคตอพชืนัน้ๆ ในการควบคมุโรค
ทัว่ๆ ไปเราไมจําเปนตองกําจดัโรคหรอืกําจดัเชือ้โรคใหหมด
ส้ินไป เพราะตองเสียคาใชจายสูงมาก ยกเวนกรณีที่ เปน
ผลผลิต หรอืพนัธุพชืทีจ่ะสงออก หรอืนาํขามจงัหวัด  กรณีที่
จะขามประเทศมกีฎระเบยีบการตรวจสอบใหทราบวามคีวาม
ปลอดโรคและปลอดเชือ้

การควบคุมโรคที่เกิดจากไสเดือนฝอยรากปม หรือ
ไส เดือนฝอยอื่ นๆ ที่ อยู ในดิน มีความยาก เห็นผลชา
มปีระสิทธิภาพต่าํ หรอืไมแนนอน หรอืไมไดผล เนือ่งจากดนิ
มีคุณสมบัติที่หลากหลาย เชน สามารถดูดซับ ลดพิษ ลด
ความรนุแรง ลดประสิทธิภาพ ขดัขวางวิธีการหรอืปจจยัตางๆ
ที่ใสลงไปเพื่อฆาไสเดือนฝอย ประกอบกับการเคล่ือนที่ของ
ไสเดือนฝอยที่หนีลึกลงไปเพื่อความอยูรอด วิธีการตางๆ
ที่นาํมาใชลวนแลวแตมีขอจํากัดทัง้ส้ิน การเลือกใชวิธีการใด
หรอื รวมกบัวิธีการใด ควรอยูในพืน้ฐานของความเหมาะสม
สําหรบัแตละกรณี

วิธีการที่ไดผลดีเปนสวนใหญ
l เปล่ียนพชื  เปล่ียนพนัธุ  ปลูกพชืหมนุเวียนกบัพชื

ทีไ่มใชพชือาศยัทีม่ตีลาดรองรบั
l การเลือกพืน้ทีท่ีไ่มเคยมกีารระบาด สามารถทําได

ถามพีืน้ทีม่ากหรอืหลายแหง
l การอบดินดวยสารเคมีหรือความรอน สามารถ

ใชไดในพื้นทีแ่ละความลึกทีจ่ํากดั เหมาะสําหรบัการปลูกพชื
ราคาแพง

l ปลอยน้าํทวมแปลง ปลอยแปลงวางเปลา ซึง่ตองใช
เวลามาก (6-24 เดอืน)

l ใชตนกลาปลอดโรค ปลูกในพืน้ทีท่ีป่ลอดไสเดอืน
ฝอย และแหลงน้าํกต็องปลอดไสเดอืนฝอยเชนกนั

l ไถดินตากแดด  ใชไดกับดินลึกไมเกิน 30 ซม.
สามารถลดปรมิาณศตัรพูชืไดหลายชนดิพรอมกนั

วิธีการที่ใชไดผลในบางสถานการณ
l เกบ็และทําลายรากพืชทีเ่ปนโรค ทําไดยากถาราก

อยูในดนิลึกกวา 30 ซม.
l เผาตอซงั ทําลายศตัรพูชืไดเฉพาะทีผ่วิดนิ
l ปลูกดาวเรืองสลับ โดยมีตลาดรองรับ สารที่มี

คุณสมบัติไลไสเดือนฝอยจากรากของดาวเรืองออกฤทธ์ิ
ในรศัม ี30 ซม. โดยรอบราก

l หวานพชืกบัดกั  ใชไดกบัดนิตืน้ๆ  และตองเกบ็ราก
พชืดงักลาวออกทําลายกอนไสเดอืนฝอยสรางไข

l ราดดินดวยสารเคมี ที่ระดับ 30 ซม. ใชไดผล
แตสารเคมรีาคาแพง ส้ินเปลืองและมพีษิตกคาง

l ใชเชื้อราควบคุมไสเดือนฝอยเฉพาะชนิดใดชนิด
หนึง่

l ใชพันธุตานทาน ตองคํานึงถึงปริมาณ คุณภาพ
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ผลผลิต และความตองการของตลาด
l การใช ต นตอต านทานโรคสามารถควบคุ ม

ไสเดือนฝอยไดเฉพาะบางชนิดเชนกัน ไดผลดีกับศัตรูพืช
ทีร่ะบาดรนุแรง

งานตอไป
การวิจัยหาวิธีควบคมุทีเ่กษตรกรสามารถนําไปปฏบิตัิ

ไดในแปลงปลูกจริงๆ การสรางบุคลากรที่มีความชํานาญ
ดานไสเดอืนฝอย เพือ่ทาํหนาทีใ่หคาํปรกึษา แนะนาํ ซึง่ถอืเปน
หนาที่หลักอีกประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ซึ่งขณะนี้กําลังอยูในชวงดําเนินการขอทุนสนับสนุนการวิจัย
จากแหลงเงนิทนุภายในประเทศ
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è อบรมเรื่อง เทคนิควิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ํา
อยางงายและการตดิตามตรวจสอบคณุภาพน้าํ วันที ่5 สิงหาคม
2548 (นางรุ งนภา ก อประดิษฐ สกุ ล เป นหั วหน า
โครงการ)

è อบรมทางวิชาการเรื่อง การปลูกและดูแลรักษา
ไมดอกหอมเพื่อการขยายพันธุและใชประโยชนทางการคา
จาํนวน 2 รุน วันที ่2-4 สิงหาคม 2548 และ 23-25 สิงหาคม
2548 (นายอดุม แกวสุวรรณ เปนหวัหนาโครงการ)

è อบรมทางวิชาการเรื่ อง เทคนิคการเพาะเล้ียง
เนือ้เย่ือไมดอกไมประดบั รุนที ่22 วันที ่18 -21 ตลุาคม 2548
(นางรงรอง หอมหวล  เปนหวัหนาโครงการ)

è การถายทอดเทคโนโลยีเรื่อง เทคนคิการทําสไลด
ถาวรของเนื้อเย่ือพืชทางพาราฟนขั้นพื้นฐาน เพื่อประโยชน
ทางการเรยีนการสอน วันที ่5-7 ตลุาคม 2548 (นางเฟองฟา
จนัทนยิม เปนหวัหนาโครงการ)

± ขาวศูนย ฯ ....ตอจากหนา 4
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หันมามองดู…วสัดุสังเคราะห...อีกสักครัง้
ชัยณรงค  รัตนกรีฑากุล1

สิ่งแวดลอม

1 อาจารย ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140

วัสดุสังเคราะห  หรือที่คนไทยมักเรียกรวมๆ วา
พลาสติ ก  ได เขามามีบทบาทในชี วิตประจําวันของเรา
เปนอยางมาก ปจจบุนันีค้งไมมใีครปฏเิสธไดวา ส่ิงแวดลอม
โดยรอบตัวทานนั้นจะตองเกี่ยวพันกับวัสดุสังเคราะห หรือ
พลาสติกอยางที่หลีกเล่ียงไมได นับตั้ งแตลืมตาตื่นนอน
จากเตยีง ในหองน้าํ ในหองครวั พาหนะเดนิทาง และทีท่ํางาน
วัสดสัุงเคราะหไดเขามาเปนสวนหนึง่ของชวิีตทีเ่รา ไดพบเหน็
หรอืสัมผสัอยูตลอดเวลา การใชประโยชนจากวัสดสัุงเคราะห
ที่มากขึ้นนี้ ยอมนํามาซึ่งปญหาที่ยุงยากตอการจัดการวัสดุ
สังเคราะหทีเ่หลือใชมากขึน้เปนเงาตามตวั

การจัดการวัสดุสังเคราะหที่ เราทานไดคุนเคย คือ
การรวบรวมและนาํไปจาํหนาย หากทานผูอานเคยนาํพลาสตกิ
เกาๆ ไปขายใหกับคนรับซื้อของเกาหรือรานรับซื้อของเกา
คงทราบวาทางรานรับซื้อไดแยกชนิดของพลาสติกที่รับซื้อ

ออกเปน 4 ประเภท ไดแก พลาสตกิขุน พลาสตกิใส พลาสตกิสี
และพลาสติกกรอบ ทั้งนี้พลาสติกขุนเปนประเภทที่มีราคา
การรับซื้อแพงที่ สุด และพลาสติกกรอบเปนชนิดที่รับซื้อ
ในราคาถกูทีสุ่ด การทีพ่ลาสตกิมกีารแยกเปนประเภทตางๆ นัน้
เนื่ องจากองคประกอบของสารตั้ งตนที่ ใช ในการผลิต
มีความแตกตางกัน ดังนั้นการเรียกชื่อวัสดุสังเคราะหหรือ
พลาสตกิใหถกูตอง กลาวคอื การเรยีกแยกตามประเภทของ
วัตถุดิบหรือสารตั้งตนที่ใชในการผลิต ซึ่งไดรวบรวมไวใน
ตารางที่ 1  นอกจากนั้นเมื่อทานผูอานวารสารขาวศูนยฯ
ไดทราบทีม่าของวัสดสัุงเคราะหแตละชนดิ กส็ามารถชวยกนั
จดัการขยะพลาสตกิเหลานัน้ กลาวคอื รวบรวม หรอืแยกทิง้
ตามประเภทวัสดสัุงเคราะหเพือ่ใหเลือกใชวิธีการกาํจดัไดอยาง
ถูกตอง ถือเปนการชวยรักษาสภาพแวดลอมของโลกไดมาก
อกีทางหนึง่

ตารางที ่1  การแยกประเภทของวัสดสัุงเคราะห โดยแบงตามวัตถดุบิทีใ่ชในการผลิต

วสัดสัุงเคราะห/ประเภท การใชประโยชน
โพลีเอธิลีน (Polyethylene, PE) พลาสตกิขุน ถงุหิว้ ถงุใสของ ถงุรอนแบบขุน ขวดน้าํดืม่ชนดิขุน

ขวดน้าํยาลางจาน กระปองแปง

โพลีสไตรนี (Polystyrene, PS) วัสดกุนักระแทกคลายโฟม ถาดขาวกึง่โฟม
ขวดบรรจภุณัฑบางชนดิ

โพลีโพรพลีิน (Polypropylene, PP) ถาดพลาสตกิ ดานนอกของกระตกิน้าํแขง็
ถวยโยเกริต ถงุรอนแบบใส ถวยกาแฟ ถวยบะหมี่

โพลีเอธิลีน เทอเรพทาเลท (Polyethylene Terephthalate, ขวดบรรจนุ้าํแบบใส ขวดน้าํมนัพชื
PET) พลาสตกิใส

โพลีไวนลิคลอไรด (Polyvinylchloride, PVC) สายยาง พืน้ยาง แผนเสียง

โพลีเตตราฟลูโอรเิทน (Polytetrafluorethane, PTFE) สารเคลือบผวิ Teflon

โพลีอะครลินทิรลิ (Polyacrylnitril, PAN) เสนใยสังเคราะห

โพลีเมธิลเมธาไครเลท (Polymethylmethacrylate, PMMA) แวนตากนัแดด  พลาสตกิแขง็ (Plexiglass)
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ในบางกรณีอาจแยกประเภทวัสดสัุงเคราะหตามคณุสมบตัิ
อื่น ตัวอยางเชน คณุสมบัตทิางกายภาพตามทีไ่ดรวบรวมไว
ในตารางที ่2 และกรณีทีแ่บงตามคณุสมบตักิารหลอมละลาย
ไดเมือ่ถกูความรอน กส็ามารถแบงวัสดสัุงเคราะหได 2 กลุม
ไดแก

1. วัสดสัุงเคราะหประเภทเทอรโมพลาสตกิ

(Thermoplastics) เปนวัสดุสังเคราะหที่ ออนตัวเมื่ อถูก
ความรอน และแขง็ตวัเมือ่เย็นลง  พลาสตกิประเภทนีส้ามารถ
นาํมาหลอมและขึน้รปูใหมได ตวัอยางของพลาสตกิประเภท
นี ้ ไดแก โพลีเอธิลีน (PE) โพลีโพรพลีิน (PP) โพลีสไตรนี
(PS) โพลีไวนลิคลอไรด (PVC) โพลีเอสเตอร (Polyester)
หรอืโพลีเอธิลีน เทอเรพทาเลท (PET)

ภาพที ่1 บรรจุภัณฑรูปแบบตางๆ ที่พบและมีการนําไปใชประโยชน สัญลักษณกํากับบรรจุภัณฑที่บงบอกชนิดของวัตถุดิบ
ทีใ่ชในการผลิต
A: บรรจภุณัฑนมเปรีย้ว ทีม่สัีญลักษณการนาํกลับมาใชใหมชนดิ PS (Polystyrene)
B: ขวดผลิตภณัฑน้าํมนัพชื ทีม่สัีญลักษณการนํากลับมาใชใหมชนดิ PET (Polyethylene Terephthalate)
C: ขวดผลิตภณัฑบรรจนุ้ํายาลางจาน ทีม่สัีญลักษณการนาํกลับมาใชใหมชนดิ PE (Polyethylene)

ตารางที ่2  คณุสมบตัเิฉพาะบางประการของวัสดสัุงเคราะห

         วสัดสุงัเคราะห
ความหนา อตัราการ สมัประสทิธ์ิ อณุหภมูหิลอม การสองผาน ทนทานตอ
แนนจําเพาะ ดดูซมึนํ้า(%) การขยายตวั ละลาย (0F) แสง UV ความรอน

Polyethylene (PE) 0.95 0.01 0.000070 266 Translucent ไมทน
Polystyrene (PS) 1.05 0.06 0.000040 212 Clear ไมทน
Polypropylene (PP) 0.90 0.01 0.000060 338 Translucent ไมทน
Polyethylene 1.37 0.15 0.000039 480 - ทน
Terephthalate (PET)
Polyvinylchloride (PVC) 1.56 0.15 0.000040 175 Clear ไมทน
Polymethylmethacrylate 1.16 0.30 0.000022 490 Clear ทน
(PMMA : Plexiglass)

วารสารขาวศูนยฯ  ปท่ี 19 ฉบับท่ี 2 (2548)18

A

B

C



ส่ิงแวดลอม

2. วัสดสัุงเคราะหประเภทเทอรโมเซตติง้ (Thermo-
setting) เปนวัสดสัุงเคราะหทีเ่กดิปฏกิริยิาเคมเีมือ่นาํไปขึน้รปู
ไมสามารถหลอมเพื่อนํากลับมาใชใหม ไดแก โพลียูเรเธน
(Polyurethane) อพีอกซี ่(Epoxy) และเมลามนี (Melamine)

กระบวนการนํากลับมาใชใหม
การจํากัดขยะพลาสติกสามารถทําไดหลายวิธี เชน

การฝง (Burial) หรอืการนาํไปถมดนิ (Landfill) การนาํไปเผา
เปนเชื้อเพลิง (Incineration) และการนํากลับมาใชใหม
โดยวัสดุสังเคราะหที่รวบรวมไดจากแหลงตางๆ รวมถึงราน
รับซื้ อของเก า จะมีการแยกประเภทตามชนิดของวัสดุ
สังเคราะห และมีการปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อการนํากลับมา
ใชใหมดงัตอไปนี้

1) การลดขนาดของวัสด ุหลังจากทําการแยกชิน้สวน
ในขั้นตนตามประเภทของวัสดุสังเคราะห  ขวดพลาสติก
จะถกูนาํมาบดโดยเครื่องยนตใหไดขนาดประมาณ 1/4 นิ้ว
ชิ้นพลาสติกที่มีขนาดใหญกวานี้ จะกอใหเกิดปญหาทั้งดาน
การทําความสะอาดและปญหาการอุดตันในระบบที่ จะ
ดาํเนนิการตอเนือ่งตอไป

2) การแยกสวนประกอบ การแยกจะทําตามประเภท
และชนดิของสวนประกอบของวัสดสัุงเคราะห

2.1 การลอยตวัในของเหลว การแยกสวนประกอบ
โดยอาศัยคุณสมบัติเฉพาะบางประการของวัสดุสังเคราะห
หรอืแยกตามประเภท เชน โพลีเอธิลีน (PE) มคีวามหนาแนน
ต่ํากวาน้ํา การแยกจึงสามารถทําไดโดยอาศัยวิธีการลอยตัว
ในภาชนะทรงกระบอกซึง่บรรจนุ้าํ  สวนประกอบของพลาสตกิ
ทีล่ดขนาดแลวจะลอยขึน้มาสวนบน ทําใหแยกออกไดงาย

2.2 การแยกกระดาษ การแยกสวนประกอบของ
กระดาษออกกอนนําไปหลอมละลาย เนื่องจากกระดาษเปน
สวนประกอบที่มีลักษณะบางและมีน้ําหนักเบา วิธีที่นิยมใช
แยกกระดาษนัน้ คอื ถงัละลายเหลว (Fluidized Bed) โดย
อาศัยหลักการแรงโนมถวง เมื่อเปาอากาศเขาทางดานลาง
ของถงั ทาํใหสวนทีม่นี้าํหนกัเบา เชน กระดาษถกูอากาศพดั
ใหลอยขึ้นขางบน สวนที่หนักกวาจะตกลงสูดานลางและ
ถกูแยกออกไป

2.3 การแยกโลหะ สวนประกอบที่เปนสวนผสม
ของโลหะ มกัจะใชวิธีแยกโดยอาศยัแรงโนมถวงหรอืการแยก
โดยใชแมเหล็ก ถาเปนโลหะประเภทอื่น อาจตองใชวิธีแยก
โดยไฟฟาสถิตย (Electrostatic) ซึ่งทําการแยกโดยอาศัย
ความแตกตางในการนาํไฟฟาของวัสดุ

2.4 การแยกวัสดุโดยใชตัวทําละลาย การแยก
สวนประกอบออกจากกันดวยสารตัวทําละลาย เพื่อใหสารที่
แยกไดมีความบริสุทธ์ิมากขึ้น โดยการเลือกใชตัวทําละลาย
ที่เหมาะสม สารที่ใชเปนตัวทําละลาย ไดแก Xylene และ
Cyclohexanone ในการแยกพลาสตกิผสม PS-PVC-PE-PP
ขอเสียของวิธีนี้คือ เปนการเพิ่มคาใชจาย เนื่องจากตองใช
อุปกรณที่ซับซอน และใชพลังงานมากกวาการแยกโดยใช
แรงงานคน

3) การหลอมกลับมาใชใหม เมื่อแยกสวนประกอบ
ออกจากกันแลวจะเขาสูกระบวนการหลอมละลายใหม ใน
กรณีที่เปนพลาสติกประเภทเทอรโมพลาสติก เราสามารถ
นาํไปหลอมและขึน้รปูใหเปนวัสด ุอปุกรณตางๆ ไดมากมาย
นอกจากนี้ วัสดุ สังเคราะหบางประเภทสามารถทําใหเกิด
ปฏกิรยิา Depolymerization ได เชน โพลีเอสเตอร สามารถ
ทําปฏิกริยากับเมธานอลแลวไดสารตั้ งตนตัวใหม   คือ
Dimethylterephthalate และ Ethylene Glycol

ผูเขียนหวังไววาขอมูลเรื่องวัสดุสังเคราะหนี้ จะเปน
ประโยชนสําหรับผูสนใจและผูอานที่ตองการรักษาสภาพ
แวดลอม โดยเฉพาะในความรวมมอืเพือ่กําจดัวัสดสัุงเคราะห
ไมวาจะกอนการนาํไปขายรานรบัซือ้ของเกาควรแยกพลาสตกิ
ใหถกูตอง อาทิ

พลาสตกิสี หมายถงึ วัสดสัุงเคราะหชนดิ PE หรอื High
density polyethylene (HDPE) ทีม่กีารผสมสี

พลาสตกิใส หมายถงึ วัสดสัุงเคราะหชนดิ PET
พลาสตกิขุน หมายถงึ วัสดสัุงเคราะหชนดิ PE
พลาสตกิกรอบ หมายถงึ วัสดสัุงเคราะหทีท่าํจากวัสดุ

สังเคราะหชนดิ PS
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หนอนตายหยาก : พืชที่เรียกชื่อเหมือนกันแตเปนพืชตางชนิดกัน
มณฑา วงศมณีโรจน1  สุรัตนวดี จิวะจินดา1  ศิริวรรณ บุรีคํา1  รงรอง หอมหวล1

เร่ืองนารู

1 ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน  จ.นครปฐม 73140

หนอนตายหยาก เปนพชืสมนุไพรทีช่าวบานรูจกันาํมา
ใชประโยชนมานานแลว เชน การฆาเห็บเหาในสัตวประเภท
โคและกระบอื บางชนดิใชฆาหนอน หรอืใสในไหปลาราเพือ่
กําจัดหนอนแมลงวันและแมลงศัตรูพืช จากการศึกษาและ
รวบรวมพันธุหนอนตายหยาก พบวาชาวบานมีการเรียกชื่อ
พื ชหนอนตายหยากเหมือนกันในแต ละท องถิ่ นและมี
ประสิทธิภาพในการกําจัดหนอนไดเชนเดียวกัน แตเปนพืช
ตางชนิดกันเมื่ อตรวจสอบทางอนุกรมวิธาน  กลาวคือ
พชืทีช่าวบานเรยีกวาหนอนตายหยากนัน้ มคีวามแตกตางกนั
ดงันี้

1. หนอนตายหยาก  พืชในวงศ Stemonaceae
เปนพชืหวัที่นาํสวนของรากมาใชประโยชน พบไดในปาทัว่ๆ
ไปของประเทศจนี ญ่ีปุน อนิโดจนี มาเลเซยี ลาว ไทย ฯลฯ
สําหรับประเทศไทยพบหนอนตายหยากไดทั่ วทุ กภาค
และมีชื่อเรียกแตกตางกันตามทองถิ่น เชน พญารอยหัว
กระเพยีดหน ูตนสามสิบกลีบ  โปงมดงาม สลอดเชยีงคาํ ฯลฯ
นอกจากนั้ นหนอนตายหยากในประเทศไทยยังมีความ
หลากหลายในชนดิ (species) เชน Stemona tuberosa Lour
Stemona collinsae Craib   Stemona kerri   Stemona berkilii
Stemona stercochin ฯลฯ

สรรพคุณ
ใชเปนตัวยาสมุนไพรรักษาโรคในคนไดหลากหลาย

เชน โรคผวิหนงั น้าํเหลืองเสีย ผืน่คนัตามรางกาย ฆาเชือ้โรค
พยาธิภายใน มะเรง็ตบั ลดระดบัน้าํตาลสําหรบัโรคเบาหวาน
รวมทัง้รดิสีดวง ปวดฟน ปวดเมือ่ย นอกจากนีใ้นประเทศจนี
มีการนํารากหนอนตายหยาก Stemona tuberosa Lour.
Stemona sessilifolia (Miq) Stemona japonica (BJ) Miq
มาใชในการรักษาอาการไอ โรควัณโรค ฯลฯ โดยใชรวมกับ
สมุนไพรชนิดอื่นๆ แตกอนที่จะทําเปนยาก็มีขั้นตอนการ
ทําลายพิษ เชน นํารากมาลางใหสะอาดแลวลวกหรือนึ่ ง
จนกระทั่งไมเห็นแกนสีขาวในราก ตองตากแหงกอนนําไป
ปรุงเปนตํารับยา โดยหั่นใหมีขนาดเล็ก หรือในบางตํารา

จะนาํไปเชือ่มกบัน้าํผึง้กอนนาํไปใช
ใชเปนสารปองกนักาํจัดศตัรูพืช กําจดัแมลงศตัรพูชื

เชน หนอนกดักนิใบ และเพล้ียออน กําจดัเชือ้สาเหตโุรคพชื
เชน Rhizoctonia solani และ Erwinia carotovora รวมทัง้
การกาํจดัลูกน้าํยุง (นนัทวัน และอรนชุ, 2543)  สารออกฤทธ์ิ
ที่ตรวจพบอยูในกลุม alkaloids ไดแก stemofoline และ
16,17-didehydro-16(E)-stemofoline สารนี้ตรวจพบใน
หนอนตายหยากชนดิ Stemona collinsae Craib (Jiwajinda
และคณะ, 2001)  ในปจจบุนัมกีารขยายพนัธุและปลูกเล้ียง
หนอนตายหยาก นาํมาขายเปนการคา โดยนาํรากมาสกดัดวย
น้ําหรือแอลกอฮอลเพื่อใชปองกันกําจัดศัตรูพืชในแปลง
เกษตรกร

การขยายพันธุ  หนอนตายหยากเปนพชืทีน่าํสวนของ
รากมาใชประโยชน  แตเวลาทีช่าวบานขดุขึน้มาขายมกัตดิสวน
ของเหงาที่ใชขยายพนัธุมาดวย รากทีเ่ห็นเปนกอใหญๆ นั้น
ตองใช เวลานานหลายปจึ งจะเจริญเติบโตได ขนาดนั้ น
ประกอบกับหนอนตายหยากแตละสายพันธุมีการติดฝกและ
ตดิเมล็ดไดมากนอยแตกตางกนั  ถาเรายังขดุหนอนตายหยาก
จากปามาใชโดยไมมีการขยายพันธุหรือปลูกเพิ่มเติม ก็มี
โอกาสเส่ียงทีจ่ะทาํใหเกดิการสูญพนัธุไดงาย  วิธีการขยายพนัธุ
สามารถทําไดทั้ งการเพาะเมล็ด การแบงเหงา หรือการ
เพาะเล้ียงเนือ้เย่ือ

2. ขอบชะนางแดงและขอบชะนางขาว  ซึง่มกั
จะเรยีกกนัวา หญาหนอนตาย หนอนตายหยาก หญามกูมาย
ตาสียายเก เปลือกมนืดนิ หนอนแดง หนอนขาว ฯลฯ  เปนพชื
วงศ Urticaceae มีชื่อวิทยาศาสตรวา Pouzolzia pentandra
Benn. เปนไมลมลุกคลายหญา ลําตนขนาดประมาณกานไมขดี
ใบเปนใบเดี่ ยว ทั้ งนี้ ขอบชะนางแดงมีใบสีมวงอมแดง
สวนขอบชะนางขาวมีใบสีเขียวออนๆ  พืชทั้งสองชนิดมีขน
เล็กนอยบนตนและแผนใบ ดอกมขีนาดเล็ก ออกเปนกระจกุ
ระหวางซอกใบและกิง่
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เร่ืองนารู

สรรพคุณ สามารถใชไดทั้งตน โดยนําตนมาปงไฟ
แลวชงกับน้ําเดอืด ใชขบัพยาธิในเด็ก ชวยดบัพิษในกระดูก
และในเสนเอน็ เปนยาขบัระดูในสตร ีขบัปสสาวะ รกัษาโรค
หนอง หัน่เปนชิน้เอามาใสในไหปลาราทีม่หีนอน ทิง้ไวสักพกั
หนอนจะตาย ตนสดใชเปนยาฆาหนอนหรือแมลงในโคและ
กระบอื คอื สามารถทาํใหหนอนตาย และรกัษาแผลทีเ่นา

การขยายพันธุ  ใชวิธีการปกชาํตน

3. หนอนตายหยากใบผี เสื้ อ   เปนพืชวงศ
Leguminosae-Papilionoideae มชีือ่วิทยาศาสตรวา Christia
vespertilionis Bakh. f.  ใบมี ลักษณะคล ายใบชงโค

หรอืปกคลายผเีส้ือ ชาวบานนําใบและลําตนมาใสในไหปลารา
เพื่อปองกันหนอนแมลงวัน และมีการนําไปใชปองกันกําจัด
ศตัรพูชืในบางพืน้ที่

การขยายพันธุ  โดยการเพาะเมล็ด

จากการศึกษาตัวอยางหนอนตายหยากที่เก็บไดจาก
แหลงตางๆ มาตรวจวิคราะหหาสารออกฤทธ์ิ พบวา มีสาร
stemofoline และ 16,17-didehydro-16(E)-stemofoline
(ภาพที ่1) ซึง่พบปรมิาณสารนีม้ากในหนอนตายหยาก วงศ
Stemonaceae โดยเฉพาะหนอนตายหยากชนิด Stemona
collinsae Craib (ภาพที ่2)  หนอนตายหยากใบผเีส้ือ ในวงศ

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

ภาพที ่1  โครงสรางทางเคมขีองสารออกฤทธ์ิทีต่รวจพบในตวัอยางหนอนตายหยาก

ภาพที ่2  กราฟแสดงชนดิของสารออกฤทธ์ิทีวิ่เคราะหไดจากหนอนตายหยากชนดิตางๆ
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(Christia vespertilionis)

Stemona tuberosa

Stemona sp.  จากเขารกัษ

Stemona collinsae  no.27
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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  ในขวดเพาะเล้ียงเนือ้เย่ือ ดอก Christia vespertilionis Bakh. F (หนอนตายอยากใบผเีสือ้)

ตน Christia vespertilionis Bakh. f. ใบ Christia vespertilionis Bakh. f.

ใบ Pouzolzia pentandra Benn. (ขอบชะนางขาว) ตน Pouzolzia pentandra Benn. (ขอบชะนางแดง)
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เร่ืองนารู

ดานความปลอดภยัของอาหารแกผูบรโิภคได
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Leguminosae-Papilionoideae ไมพบสารชนิดนื้ แตพบ
สารอื่นที่ยังไมทราบชนิด (ภาพที่ 2)  สําหรับขอบชะนาง
อยูระหวางเพิ่มปริมาณตนเพื่อใหไดปริมาณตัวอยางมากพอ
กบัการวิเคราะหสารออกฤทธ์ิตอไป

ในบทความนี้ คณะผู เขียนมีความประสงคจะชี้ ให
ผู อานไดเห็นความแตกตางและความเหมือนกันของพืช
สมุนไพร “หนอนตายหยาก” ที่กําลังเปนพืชยอดนิยมและ
มีการใชประโยชนมากขึ้ นเปนลําดับ และหวังวาขอมูลที่
รวบรวมมานี้จะไดสรางความเขาใจและเปนประโยชนแก
ผูอานและผูสนใจตอไป  อยางไรก็ตามคณะวิจัยยังมีการ
ดําเนินการวิจัยตอเนื่ องเพื่ อใหไดขอมูลที่ เกี่ ยวของและ
เปนประโยชนเพิม่เตมิ
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