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บรรณาธิการแถลง
วารสารฉบับนี้ เปนฉบับแรกของป 2550  และสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนสังกัดของฝายปฏิบัติการวิจัยและ

เรือนปลูกพืชทดลอง จากการเปนหนวยงานในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มาเปน
หนวยงานในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงคณะผูบริหารของฝายปฏิบัติการวิจัยและ
เรือนปลกูพืชทดลอง ซึง่มีผลตอเนือ่งถึงการเปลีย่นแปลงคณะทํางานวารสารขาวฯ ดวยเชนกัน  อยางไรก็ตาม คณะผูบริหาร
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน และของฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ก็ยังคงใหการสนับสนุน
การจัดทําวารสารอยางเต็มท่ี และแมวาคณะทํางานวารสารขาวฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงไปบาง แตพวกเราทุกคนก็ยังคงตั้งใจ
ปฏบิัติงานอยางเขมแข็ง และดวยความสุขในการคนหา และเรียบเรียงขอมูลความรูมานําเสนอสมาชิกทุกทาน  สําหรับฉบับนี้
มีเร่ืองราวของตนไมมานําเสนอถึง 3 ชนิดดวยกัน ท้ังไมปาวงศสะเดา ไมประดับสวนท่ีมีคุณคาอยางแกวเจาจอม และผัก
ท่ีสามารถปลกูเปนร้ัวกินไดและมีคณุคาทางโภชนาการสงูท่ีนิยมกันมาชานานอยางตําลึง

คณะทํางานวารสารขาวฯ หวังวาทานสมาชิกคงใหการตอนรับคณะทํางานชดุใหม  และไดรับสาระความรูจากการอาน
และติดตามวารสารของเรา

ขอขอบพระคุณ
บรรณาธิการ

สุภาพ  ทองคํา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

ม. เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม

ฝายปฏิบตักิารวจิัยและเรอืนปลกูพชืทดลอง สังกดั
สถาบนัวจิยัและพฒันา กําแพงแสน

ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ลงวันท่ี
29 กันยายน 2549  เ ร่ื อง จัดตั้ งสถาบันวิ จัยและพัฒนา
กําแพงแสน  เพื่ อใหการบริหารจัดการของหน วยงานวิ จัย
ท่ีวิทยาเขตกําแพงแสนมีความคลองตัวในการปฏิบัติภารกิจ
ดานการเรียนการสอน งานวิ จัย และการบริการวิชาการแก
หนวยงานตางๆ ของวิทยาเขตกําแพงแสน โดยโอนหนวยงาน
ท่ีสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ท่ีมีท่ีตั้งอยู ณ วิทยาเขตกําแพงแสน มาสังกัดสถาบันท่ีจัดตั้ง
ข้ึนใหม  ดังนั้น ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
จึงเปนหนวยงานหนึ่งในการแบงสวนราชการภายในสถาบันวิจัย
และพัฒนา กําแพงแสน

การพฒันาบคุลากร/รวมประชุม/สัมมนา
± นางสาวสุ รัตนวดี  จิวะจินดา  รวมประชุมสัมมนา

วิ ชาการการแพทยแผนไทยแห งประเทศไทย คร้ั งท่ี  1 ณ

อาคารสารนิเทศ 50 ป  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  บางเขน
กรุงเทพฯ  วันท่ี  11 ตุลาคม 2549

± นางสุภาพ  ทองคํา  ร วมฝกอบรมเชิ งปฏิบัติ การ
หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกร ณ อาคารศูนย
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
จ.นครปฐม  วันท่ี  19 ตุลาคม 2549

± นางรุ งนภา กอประดิษฐสกุล  และนางสาวชวนพิศ
อรุณรังสิ กุล รวมอบรม Training of the Trainer Option 2
ณ สภาวิ จัยแห งชาติ  และโรงแรม Winsor Suite Hotel
กรุงเทพฯ  วันท่ี  24-27 ตุลาคม 2549

± นางธี รนุต รมโพธิ์ ภักดิ์   รวมอบรม Postharvest
Technology and GAP for Value Added Coconut Fruits  ณ
สถาบั นคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  มหาวิ ทยาลั ย
เกษตรศาสตร  บางเขน กรุงเทพฯ  วันท่ี  30 ตุลาคม 2549

± นางภาณี   ทองพํานัก  ดูงานโครงการแลกเปลี่ ยน
บุ คลากร KU-UTIA ประจําป  2549 ณ  Insti tu te  of
Agriculture, University of Tennesse, ประเทศสหรัฐ
อเมริกา วันท่ี  1-15 พฤศจิกายน 2549

± นางรุ งนภา กอประดิษฐ สกุล ร วมสัมมนาเร่ื อง
Assessment of Water Quality Problems in the Tha Chin
River Catchment  Are a by  Using the  Method of
Material Flow Analysis (MFA)  ณ Asian Institute of
Technology  อ.  คลองหลวง   จ.  ปทุ มธานี   วั นท่ี  2
พฤศจิกายน 2549



ขาวศูนยฯ 3

± นางรุ งนภา กอประดิษฐสกุล  และนางสาวชวนพิศ
อรุณรังสิกุล รวมสัมมนาเร่ือง การพัฒนาวัตถุดิบโดยมาตรฐาน
การผลิตระบบ GAP  ณ ศูนยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี
รัฐรวมเอกชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ
วันท่ี  3 พฤศจิกายน 2549

± นางรุ งนภา ก อประดิ ษฐ สกุล ร วมประชุมคณะ
อนุกรรมการกลั่ นกรองโครงการวิ จัยการเกษตร คร้ั งท่ี  1
ณ สํานักงานพัฒนาการวิ จัยการเกษตร กรุงเทพฯ  วันท่ี  13
พฤศจิกายน 2549

± นางรุ งนภา กอประดิษฐสกุล รวมสัมมนาโตะกลม
เพื่ อการจัดการของเสี ยจากฟาร มสุ กร ณ โรงแรมริ เวอร
อ. เมือง จ. นครปฐม  วันท่ี  20 ธันวาคม 2549

± นางรุ งนภา กอประดิษฐสกุล  และนางสาวชวนพิศ
อรุณรังสิ กุล รวมอบรมเชิงปฏิบัติการ Eurep GAP Option
2 ณ กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ  วันท่ี  11 มกราคม 2550

± นายสั งวรณ  ศรี หิ รั ญต  ร วมประชุ มเสวนาทาง
วิ ชาการเ ร่ื อง โอกาสและทางเลื อกใชพลั งงานอย างย่ั งยืน
ของประเทศ ณ โรงแรมเอเชี ย ราชเทวี  กรุงเทพฯ วันท่ี  2
กุมภาพันธ  2550

± นางภาณี  ทองพํานัก  นายจตุพร จิตรบุญถนอม
และนางสาวสุ รัตน วดี  จิ วะจินดา ร วมเสวนาวิ ชาการเร่ื อง
การวิจัยเชิงพาณิชยและการจัดสรรผลประโยชนจากงานวิจัย
ณ คณะเภสั ชศาสตร  มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร วิ ทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร  จ. นครปฐม  วันท่ี  2 มีนาคม 2550

± นางรุ งนภา กอประดิษฐสกุล  และนางสาวชวนพิศ
อรุณรังสิ กุล รวมสัมมนาเร่ื อง Marking Service Market
for Enterprise Competitiveness  ณ โรงแรมเคปพันวา
จ. ภู เก็ต  วันท่ี  4-10 มีนาคม 2550

± นางสาวสุ รั ตน วดี  จิ วะจินดา ร วมสัมมนา The
Second International Agarwood Conference ณ โรงแรม
เจาพระยาพารค กรุงเทพฯ  วันท่ี  5-6 มีนาคม 2550

± นางสาวสุ รั ตน วดี   จิ วะจินดา  ร วมหารือและ
แลกเปลี่ ยนความคิดเห็นเก่ี ยวกับงานวิ จัยทางดาน Natural
Products with Biological Activity ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว
ประเทศญี่ ปุ น วันท่ี  23-31 มีนาคม 2550

การฝกอบรม
± เทคนคิการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือไมดอกไมประดบั รุนท่ี  25

ระหวางวันท่ี 27-30 มีนาคม 2550 (นางรงรอง หอมหวล
เปนหัวหนาโครงการ)

± โครงการถายทอดเทคโนโลยีเร่ือง การจัดการหลังการ

เก็บเก่ียวผลติผลพชืสวนเพือ่ควบคมุคณุภาพ รุนท่ี 24 ระหวางวนัท่ี
25-27 เมษายน 2550  รุนท่ี 25 ระหวางวนัท่ี 28-30 พฤษภาคม
2550 (นายเจริญ ขุนพรม เปนหัวหนาโครงการ)

± โครงการถายทอดเทคโนโลยีเร่ือง เทคนคิดานชวีโมเลกุล
เพื่อการศึกษาและวิจัยความหลากหลายของจุลินทรีย รุนท่ี 1
ระหวางวนัท่ี 16-18 พฤษภาคม 2550  รุนท่ี 2 ระหวางวนัท่ี 21-
23 พฤษภาคม 2550 (นางสาวมณี ตันติรุงกิจ เปนหัวหนา
โครงการ)

± โครงการถายทอดเทคโนโลยีเร่ือง การปลูกและดูแล
รักษาไมดอกหอมเพื่อการขยายพันธุและการใชประโยชน รุนท่ี 1
ระหวางวนัท่ี 4-6 มิถุนายน 2550  รุนท่ี 2 ระหวางวนัท่ี 2-4
กรกฎาคม 2550 (นายอุดม แกวสุวรรณ เปนหัวหนาโครงการ)

± โครงการถายทอดเทคโนโลยีเร่ือง การแปรรูปและการ
ควบคุมคุณภาพผลติภณัฑจากสมุนไพร รุนท่ี 1 ระหวางวนัท่ี 19-
21 มิถุนายน 2550  รุนท่ี 2 ระหวางวันท่ี 26-28 มิถุนายน 2550
(นางสาวสรัุตนวดี จิวะจินดา เปนหัวหนาโครงการ)

± โครงการถายทอดเทคโนโลยีเร่ือง การผลิตหนอไมฝร่ัง
อินทรียเพือ่การสงออก รุนท่ี 1 ระหวางวนัท่ี 27-28 มิถุนายน 2550
รุนท่ี 2 ระหวางวันท่ี 26-27 กรกฎาคม 2550 (นายวุฒิชัย
ทองดอนแอ เปนหัวหนาโครงการ)

± โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการควบคุม
คณุภาพเมลด็พนัธุในระบบเกษตรดท่ีีเหมาะสมและเกษตรอินทรีย
รุนท่ี 1 ระหวางวนัท่ี 9-13 กรกฎาคม 2550  รุนท่ี 2 ระหวางวันท่ี
18-20 กรกฎาคม 2550 (นางภาณี ทองพํานัก เปนหัวหนา
โครงการ)

± โครงการถายทอดเทคโนโลยีเร่ือง การวินิจฉัยโรคพืช
ท่ีเกิดจากเชือ้ราในดนิและการควบคมุโดยชวีวธิ ีรุนท่ี 1 ระหวางวนัท่ี
5-6 กันยายน 2550  รุนท่ี 2 ระหวางวนัท่ี 26-28 กันยายน 2550
(นางกณิษฐา สังคะหะ เปนหัวหนาโครงการ)

การเสนอผลงานทางวชิาการและจดัแสดงนิทรรศการ
ภาคโปสเตอร
± นางสาวมณี ตันติรุงกิจ รวมเสนอผลงานและประชุม

วิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 32
เร่ือง ฤทธิ์ตานจุลินทรียของสารสกัดหยาบจากเนระพูสีไทย ณ
ศูนยประชมุแหงชาติสริิกิติ์ กรุงเทพฯ  วันท่ี 9-12 ตลุาคม 2549

± นางสาวมณ ีตันติรุงกิจ รวมเสนอผลงานทางวิชาการ
The 18th Annual Meeting On the Thai Society for Biotechno-
logy  เร่ือง  MOLECULAR  IDENTIFICATION  OF  YEAST
FOR  ALCOHOLIC  BEVERAGE  FERMENTATION  BY
RANDOM  AMPLIFIED  POLYMORPHIC  DNA  AND
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MICROSATELLITE  PCR-FINGERPRINTING  ณ โรงแรม
มณเฑยีรริเวอรไซด กรุงเทพฯ  วันท่ี 1-3 พฤศจิกายน  2549

± นางอัญชล ี รวโีรจนวบิลูย  รวมเสนอผลงานและเขารวม
ประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาต ิคร้ังท่ี 6 เร่ือง การคัดเลือกยีน
nptII ในมะเขือเทศดัดแปลงพนัธุกรรมพนัธุสีดาทิพย 3 โดยการ
พนสารกานามัยซิน  ณ โรงแรมโลตสัปางสวนแกว จ. เชียงใหม
วันท่ี 7-10 พฤศจิกายน 2549

± บุคลากรร วมจัดแสดงนิทรรศการโครงการเฉลิม
พระเกียรต ิ“ตามรอยพระราชดําริ: สงเสริมเศรษฐกิจพอเพยีง” ณ
อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
กรุงเทพฯ  วันท่ี 1-3 ธันวาคม 2549 ดังนี้

1. การบริ การวิ ชาการและผลงานวิ จั ยของงาน
จุลชวีวทิยาประยุกต (นางสาวมณ ีตันติรุงกิจ)

2. การศึกษาวัสดุปลูกท่ี เหมาะสมสําหรับการปลูก
มะเขือเทศเชอร่ีโดยไมใชดนิ (นางจันทรจรัส วีรสาร)

3. การจัดการมะมวงน้ําดอกไมเพื่อการสงออก (นาง
อภิตา บุญศิริ)

4. แนวคิดการผลิต GAP สู สากล (นางรุ งนภา
กอประดษิฐสกุล)

5. งานวนิจิฉัยและกักกันศัตรูพชื Plant Pest Clinic and
Quarantine Unit (นางกณิษฐา สังคะหะ)

6. งานบริการและถายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย
เทคโนโลยีเมล็ดพนัธุพชื (นางภาณ ีทองพาํนกั)

7. อโกลนีมา (Aglonema): ไมใบประดับท่ีนาสนใจ
(นางรงรอง หอมหวล)

8. การใหปุยทางใบ (นางจันทรจรัส วีรสาร)
9. กลองจุลทรรศนอิเลก็ตรอนแบบลําแสงสองทะลผุาน

(Transmission Electron Microscope) (นางอัญชลี รวโีรจนวบิลูย
และคณะ)

10. การปลกูและดแูลรักษาไมดอกหอมเพือ่การขยายพนัธุ
และใชประโยชนทางการคา (นายอุดม แกวสวุรรณ)

± บุคลากรรวมจัดแสดงนิทรรศการงานเกษตรแฟร
ประจําป  2550  ณ อาคารจักรพันธ เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ วนัท่ี 26 มกราคม - 3 กุมภาพนัธ
2550 ดังนี้

1. การประเมินความเสี่ยงของระบบผลิตพืชอาหาร
(นางรุงนภา กอประดษิฐสกุล  และนางสาวลกัขณา เบญ็จวรรณ)

2. ผลของการปลดปลอยไนโตรเจนจากมูลโคขุนและ
มูลโคเลี้ยงปลอยตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดเขียว
กวางตุง (นางจันทรจรัส วีรสาร)

3. การขยายพันธุเฟรนปกแมลงทับ: เฟรนท่ีคาดวา

จะเปนชนดิใหมของโลก (นางมณฑา วงศมณีโรจน)
4. อโกลนีมา: ไมใบประดับอนาคตไกล (นางรงรอง

หอมหวล)
5. ชีวภัณฑ เชื้ อราไตรโคเดอรมาในรูปหัวเชื้ อสด

(นางกณิษฐา สังคะหะ)
6. การถายทอดเทคโนโลยีการทําสไลดเนื้อเย่ือพืช

สําหรับงานวจัิย (นางเฟองฟา จันทนยิม)
7. แกวเจาจอมไมพุมสวยและมีคณุคาทางประวตัศิาสตร

(นายอุดม แกวสุวรรณ)
8. ฤทธิต์านจุลนิทรียของสารสกัดหยาบจากเนระพสูไีทย

(นางสาวมณ ีตันตรุิงกิจ)
± นางนวลวรรณ  ฟารุงสาง  รวมเสนอผลงานและประชมุ

วิชาการจุลทรรศนแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 24 เร่ือง Diversity of
Bipolaris and Exserohilum in Association with Sandoricum
koetjape canopy  ณ อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ  วนัท่ี 14-15 กุมภาพนัธ 2550

ภาคบรรยาย
± นางอัญชล ี รวโีรจนวบิลูย  รวมเสนอผลงานและเขารวม

ประชมุวิชาการพชืสวนแหงชาต ิคร้ังท่ี 6 เร่ือง การถายชิน้ดีเอ็นเอ
ขนาดใหญของมะเขือเทศพันธุ L3708 เขาสูมะเขือเทศพันธุ
สดีาทิพย 3 ดวยเชือ้อะโกรแบคทีเรีย ณ โรงแรมโลตสัปางสวนแกว
จ. เชียงใหม  วันท่ี 7-10 พฤศจิกายน 2549

ขาวการประชุมวชิาการ

± การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเก่ียว/
หลงัการผลติแหงชาติ คร้ังท่ี 5  วันท่ี 28-29 มิถุนายน
2550 ติดตามรายละเอียดท่ี  www.kmutt.ac.th/
NPHT2007

± การประชุมวิชาการนานาชาต ิการจัดการคุณภาพผัก
และผลไมสดตัดแตงพรอมบริโภค วันท่ี 6-8 สิงหาคม
2550 ติดตามรายละเอียดท่ี  www.kmutt.ac.th/
QMFCP2007

± การประชุมวิชาการแหงภาคพื้นเอเชียและแปซิฟก
การจัดการคุณภาพผลิตผลสดและผลิตภัณฑสดตัดแตง
พรอมบริโภค วันท่ี  6-8 สิงหาคม 2550 ติดตาม
รายละเอียดท่ี www.kmutt.ac.th/APS2007
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นางสาวสุรัตนวดี  จิวะจินดา  นักวิจัย ระดับ 9
(เช่ียวชาญ)  ไดรับรางวัลนักวิจัยตวัอยาง (ดานสมุนไพร)
ของสมาคมพัฒนาแพทยแผนไทยแหงประเทศไทย
ประจําป พ.ศ. 2549 โดยไดรับประทานโลประกาศเกียรตคิณุจาก
พระเจาวรวงศเธอพระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เม่ือวนัท่ี 11 ตลุาคม 2549  ณ หองสธุรรม อารีกุล  อาคารสารนเิทศ
50 ป มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร บางเขน

นางมณฑา วงศมณี โรจน   นักวิ จั ย ระดับ 8
(ชํานาญการ) ไดรับรางวัลบุคลากรดีเดนของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วทิยาเขตกาํแพงแสน ประจําป พ.ศ. 2549 โดย
ไดรับโลประกาศเกียรตคิณุจากรองอธิการบดวีิทยาเขตกําแพงแสน
เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2550

นายจรญู  บญุวงษ  ลกูจางประจํา ตําแหนงพนักงาน
ผลติทดลอง  ไดรับการคัดเลอืกเปนขาราชการพลเรอืนดีเดน
ประจําป พ.ศ. 2549 จากกระทรวงศึกษาธกิาร โดยไดรับเกียรตบิตัร

บุคลากรของฝายปฏิบติัการวจิัยและเรอืนปลกูพืชทดลอง
ไดรับรางวัลในฐานะบุคลากรดีเดน ประจําป 2549

และเข็มเชดิชเูกียรติ (ครุฑทองคํา) จาก พลเอกสรุยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี  เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2550  ณ ตกึสันติไมตรี
ทําเนียบรัฐบาล

นางภาณ ี ทองพาํนัก  นักวิจัย ระดับ 10 (เช่ียวชาญ
พิเศษ)  ไดรับรางวัลบุคลากรดีเดนสายสนับสนุนและชวย
วชิาการ ประจําป พ.ศ. 2549  โดยไดรับประกาศนยีบัตรและ
เข็มเชดิชเูกียรติจาก นายปราโมทย ไมกลดั นายกสภามหาวิทยาลยั
เกษตรศาสตร เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2549  ณ หอประชุม
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน  และรางวัลดานวชิาชีพดีเดน
จากการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผูมีผลงานดีเดน
ประจําป พ.ศ. 2549 ของสภาขาราชการและลูกจางมหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย (ปขมท.)  โดยมีพลเอกสุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี เปนประธานในการมอบรางวัลในการจัดประชุม
วิชาการประจําปของ ปขมท. เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2550 ณ
โรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี ้อ. เมือง จ. ภูเก็ต

นางกลัยา กระตายทอง ลกูจางช่ัวคราวโครงการวจัิย
ตําแหนงคนงานผลิตทดลอง  ไดรับรางวัลบุคลากรดีเดน
สายสนับสนุนและชวยวชิาการ ประจําป พ.ศ. 2549  โดยไดรับ
ประกาศนียบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติจาก นายปราโมทย ไมกลัด
นายกสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร  เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2549
ณ หอประชมุมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร บางเขน
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เทคโนโลยกีารผลิตกระดาษ
รงรอง  หอมหวล1  และ ศิริพร วิหคโต2

1 นักวิจัย ระดับ 8 (ชํานาญการ)  ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ม. เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
จ. นครปฐม 73140

2 นักวิจัย ระดับ 7  ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ม. เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม 73140

การผลติเย่ือกระดาษ กระดาษและสิง่พมิพ เปนอุตสาหกรรม
ท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ในแตละป
มีความตองการใชผลิตภัณฑกระดาษประมาณ 1,959,000 ตัน
และเพิ่มข้ึนทุกป โดยเฉพาะกระดาษพิมพเขียนมีการขยายตัว
เพิ่ มข้ึนมากท่ีสุด อันเปนผลมาจากการเพิ่ มข้ึนของประชากร
รองลงมาไดแก  กระดาษคราฟท  ซึ่ งใชในภาคอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ เชน อุตสาหกรรมอาหารกระปอง อุตสาหกรรมนม
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต และอุตสาหกรรมอาหารสัตว เปนตน
อยางไรก็ตาม ปริมาณการผลิตเย่ือกระดาษก็ยังไมเพียงพอตอ
ความตองการภายในประเทศท่ีเพิม่สงูข้ึน ทําใหตองสัง่เย่ือกระดาษ
จากตางประเทศเพิ่มข้ึนคิดเปนมูลคาปละหลายพันลานบาท
จึงไดมีการสงเสริมใหนําไมชนิดตางๆ เชน ไมยูคาลิปตัส ไมไผ
ไมสน และสวนเหลือใชจากการเกษตร เชน ชานออย ฟางขาว
รวมท้ังปอสา และหญาขจรจบ มาใชเปนวัตถุดิบในการผลิต
เย่ือกระดาษ เพื่อชวยแกปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในการทํา
กระดาษ

กระบวนการผลิตเยื่อกระดาษ  เปนการเปลีย่นโครงสราง
ของไมใหกลายเปนเย่ือกระดาษ ซึ่งไมเปนวัตถุดิบหลักของการ
ผลิตกระดาษ  เย่ือกระดาษท่ีผลิตในประเทศไทยเปนเย่ือใยสั้น
ถึงเย่ือใยปานกลาง (ตารางท่ี 1) ยกเวนเย่ือกระดาษท่ีผลิตจาก
ปอสาท่ีจัดเปนเย่ือใยยาว  สวนประกอบทางเคมีของเสนใยวตัถุดบิ

ตางๆ ประกอบดวย เซลลูโลส ลิกนิน เปนองคประกอบหลัก
และอ่ืนๆ เชน เถา เปนตน (ตารางท่ี 2)  ในกระบวนการผลิต
เย่ือกระดาษจําเปนตองใชน้ําและพลงังานเปนองคประกอบสาํคัญ
พลังงานท่ีใชในกระบวนการผลิตเย่ือกระดาษไดมาจากพลังงาน
ความรอนจากน้ํามันเตา เศษเปลอืกไม ถานหิน เพื่อใชระเหยน้ํา
สําหรับพลงังานไฟฟาจะใชในการขนสงวตัถุดบิ และเดนิเคร่ืองจักร
ผลิตกระดาษ

กระบวนการผลติเยือ่กระดาษประกอบดวยข้ันตอน
ตางๆ ดงัน้ี

เร่ิมตนดวยการแยกหรือกําจัดสิ่งเจือปนท่ีไมตองการออก
และเปลีย่นรูปวตัถุดบิใหมีขนาดพอเหมาะ ถือเปนการเตรียมขนาด
วัตถุดิบใหเหมาะสม

1. การเตรียมวัตถุดิบ
กรณีวัตถุดิบท่ีเปนไมเร่ิมจากการปอกเปลือกไมออก

(Debarking) โดยใชเคร่ืองปอกเปลือก จากนั้ นลางทอนไม
สงเขาสูเคร่ืองสบัไม (Chipping) ใหมีขนาดเลก็ แลวนําไปคดัขนาด
(Screening) ตามลําดับ  ชิ้นไมท่ีสับไดขนาดแลวจะถูกสงไปยัง
หมอตมเย่ือ สวนผงข้ีฝุนเปลือกไมนําไปใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับ
ตมเย่ือ กรณีวัตถุดิบอ่ืน เชน ชานออย ฟางขาว ไมไผ ปอสา
นําเขาเคร่ืองลางทําความสะอาดไดเลย

ตารางที ่1 ขนาดเสนใยของวัตถุดิบชนิดตางๆท่ีใชในการผลิตเย่ือกระดาษ

ชนิดของวัตถุดิบ ความยาว (มิลลิเมตร) เสนผาศูนยกลาง  (ไมโครเมตร)
ตํ่า-สูง เฉลี่ย ตํ่า-สูง เฉลี่ย

ฟางขาว 0.7-3.5 1.5 5-15 9
ปอแกว 0.6-6.0 1.5 14-40 25
ชานออย 0.8-2.8 1.6 10-34 20
ไมไผ 1.5-4.4 2.3 7-27 18
ยูคาลิปตัส 0.6-1.4 1.0 14-20 18

ท่ีมา: Enviromental Management in the Pulp and Paper Industry, UNEP IE/PAC Mannual 1, Moscow 1981.
(http://www.diw.go.th/EMS%20for%20SMEs%20website/page%203files/Text/env/pulp-par/thai/chap3.pdf )
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2. การแยกเสนใย (Pulp Disintegration) แบงไดเปน 4
วธิีคอื

2.1 วิธีกล มีหลักการดังนี้คือ บดกระจายใหเสนใย
ออกจากกัน การใชสารเคมีและความรอนเขาชวยในการบดกระจาย
ทําใหเสนใยแยกออกจากกันไดเร็วข้ึน  ประเทศไทยใชเทคนิคนี้
ในการแยกเสนใยเพือ่ผลติกระดาษสาํหรับพิธไีหวเจา โดยใชไมไผ
เปนวัตถุดิบนํามาแชดวยโซเดียมไฮดรอกไซดหรือโซดาไฟ
(NaOH) เพือ่ใหไมเปอย กอนสงเขาเคร่ืองบดและเคร่ืองเดนิแผน
กระดาษ

2.2 วิธีก่ึงเคมี โดยนําชิ้นไมท่ีสับแลวมาตมกับน้ํายา
ตมเย่ือภายใตเวลา ความดัน อุณหภูมิ และปริมาณน้ํายาเคมี
ท่ีกําหนด จากนัน้นํามาผานกระบวนการกลเพือ่แยกเสนใยออกมา
ในประเทศไทยมักใช วั ตถุดิ บจากชานออยและยูคาลิ ปตั ส
ข้ันตอนเร่ิมจากแชวตัถุดิบในโซดาไฟ จากนัน้นาํมาตมโดยใชไอน้ํา
ควบคุมความดันระดับ 10 บาร อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส
นานประมาณ 20 นาที จะไดเย่ือประมาณ 75%  จากนัน้นาํเย่ือท่ีได
ไปบดใหมีขนาดเล็กลง แยกเสนใยและเขาสูกระบวนการลาง
ทําความสะอาด

2.3 วิธีทางเคมี เปนกรรมวิธีผลิตเย่ือท่ีใชสารเคมี
เพื่อละลายสารในเนื้อไมท่ีเปนตัวยึดเสนใยใหจับตัวกันไวออกมา
กลาวคอื นําวตัถุดบิมาตมกับสารเคมีความเขมขนสงูในหมอตมเย่ือ
เย่ือท่ีไดจากกระบวนการนี้จะมีปริมาณเซลลูโลสสูง มีลิกนินและ
สารอินทรียปนอยูนอยมาก มีความเหนียวสูง ใชผลิตกระดาษท่ีมี
คุณภาพดี

กระบวนการทางเคมีสามารถแบงออกตามประเภท
ของสารเคมีท่ีใชคือ

2.3.1 กระบวนการโซดา (Soda Process) ใช
โซดาไฟในการตมยอย เย่ื อกระดาษท่ีไดจากการใช โซดาไฟ
ฟอกขาวนีส้วนใหญนํามาใชทํากระดาษพิมพเขียน

2.3.2 กระบวนการซลัเฟตหรือคราฟท (Sulphate
or Kraft Process) สารเคมีท่ีใชในกระบวนการนี ้คอื โซเดยีมซลัไฟต

เย่ือซัลเฟตท่ีไดจะมีสีน้ําตาล  สวนใหญใชทํากระดาษหอของ
กระดาษเหนยีว (Kraft Paper) กระดาษทํากลอง (Kraft Liner-
Board) และเย่ือท่ีไดจากกระบวนการนี้สามารถใชทํากระดาษได
หลายชนิดตั้งแตกระดาษพิมพเขียนจนถึงกระดาษอนามัย

2.4 การใช เอนไซมจากเชื้ อรา หรือเชื้ อแบคทีเรีย
ท่ีมีอยูตามธรรมชาตชิวยในการแยกเสนใย  เชน  เอนไซมจากเชือ้รา
ใชในการกําจัดลิกนนิ ข้ันตอนนี้เชื้อราจะชวยยอยลกินิน และทําให
เนื้อไมนุมข้ึนงายตอการตีเย่ือ เพื่อใหเขาใจหลักการทํางานของ
เอนไซมขออธิบายโครงสรางของไมกอน

สวนนอกสุดของทอนไม คือ เปลือก เปนสวนท่ี
ไมตองการตองปอกท้ิง ใชสวนท่ีอยู ถัดเขาไปไดแกเนื้อไม ซึ่ง
ประกอบดวยเซลลชนิดตางๆ ท่ีทําหนาท่ีแตกตางกันไป บริเวณ
ผนังเซลลจะมีองคประกอบหลักท่ีเก่ียวของกับกระบวนการทํา
กระดาษ ไดแก เสนใยเซลลโูลส (มีประมาณ 45% ของผนงัเซลล)
ท่ีรวมตัวกันเปนมัดๆ เฮมิเซลลูโลส (มีประมาณ 25% ของ
ผนังเซลล) มีหนาท่ียึดมัดเสนใยเซลลโูลสเขาดวยกันแลวสานตัว
เปนตาขาย นอกจากนียั้งมี ลกินนิ (มีประมาณ 25% ของผนงัเซลล)
แทรกอยูระหวางเสนใย ท่ีทําหนาท่ีใหความแข็งแรงแกเนื้อไม
และยึดเสนใยเซลลูโลสไวดวยกัน สวนของลิกนินยังทําใหเนื้อไม
เปนสีน้ําตาล สวนท่ีเหลือเปนโปรตนี รวมท้ังคารโบไฮเดรตอ่ืนๆ

ตารางที ่2 สวนประกอบทางเคมีของเสนใยวัตถุดิบตางๆ ท่ีใชในการผลิตกระดาษในประเทศไทย

ชนิดของวัตถุดิบ เซลลูโลส ลิกนิน Hot water Alcohol benzene เถา
(%) (%) soluble (%) soluble (%) (%)

ฟางขาว 28-41 10-17 13-17 1-7 14-22
ปอแกว 64 11-21 1.1 1.2 0.5
ซานออย 26-39 19-22 3-11 3-11 1-5
ไมไผ 35-47 22-30 16-21 3-6 1-5
ยูคาลิปตัส 47 20 2.4 1.5 0.4

ท่ีมา: Enviromental Management in the Pulp and Paper Industry, UNEP 1996
(http://www.diw.go.th/EMS%20for%20SMEs%20website/page%203files/Text/env/pulp-par/thai/chap3.pdf )

รูปที ่1 ผนังเซลล  (ก) เปนสวนท่ี ใหความแข็งแรงแก ไม
ซึ่งมีสวนประกอบหลักไดแก เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส
และลิกนิน (ข)

เซลลโูลส

ลิกนิน

เฮมิเซลลูโลส

 

 

ก ข
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เอนไซม ท่ี ใช ในอุตสาหกรรมกระดาษ ไดแก
เอนไซมเฮมิเซลลูเลส (Hemicellulase)  ไซแลนเนส (Xylanase)
เพื่อยอยเฮมิเซลลูโลส  เอ็นไซมเซลลูเลส (Cellulase) ใชยอย
บางสวนของเซลลูโลส เพื่อใหเสนใยออนนุมและกระจายตัวดีข้ึน
จึงนํามาใชกับกระดาษท่ีตองการความนุม นอกจากนียั้งมีเอนไซม
ท่ียอยสลายสารประกอบลิกนิน ไดแก แลคเคส (Laccase)
และแมงกานสีเปอรออกซเิดส (Manganese peroxidase)

การประยุกตใชเอนไซมสามารถทําไดตัง้แตเร่ิมตน
กลาวคือเร่ิมตั้ งแต ข้ันตอนการปอกเปลือกไม (Debarking)
เอนไซมท่ี ใชในข้ันตอนนี้  คือ เพคติเนส (Pectinase) และ
ไซแลนเนส  การใชเอนไซมท้ังสองชนิดสามารถชวยลดการใช
พลังงานในการยอยสลายทอนไม ตอจากนั้นเปนข้ันตอนการแยก
เสนใย มีการใชเอนไซมแลคเคส ซึง่พบวาเม่ือใชเอนไซมนีกั้บชิน้ไม
(Chip) จะลดการใชพลังงานท่ีใชในการตีเย่ือไดถึง 5-10%
เพราะวาเอนไซมจะเขาไปชวยยอยสลายลกินนิ ทําใหเสนใยแยกตวั
ไดงายข้ึน นอกจากนัน้ยังสามารถใชเอนไซมโปรตเีอส (Protease)
ยอยโปรตีนท่ีมีปริมาณมากในผนังเซลลปฐมภูมิ ชวยลดการใช
พลังงานไดเชนเดียวกัน การใชเอนไซมเซลลูเลสท่ีไดจากการ
สกัดหยาบ (Crude cellulase) กับชิ้นไมกอนใชสารเคมี พบวา
ชวยใหเย่ือขาวข้ึนได

อย างไรก็ตามการเลือกเอนไซมควรเลือกให
เหมาะสมกับวัตถุประสงคในแตละข้ันตอนของการทํากระดาษ
เพือ่ใหไดผลผลติท่ีตรงตามตองการ ไมสญูเสียวตัถุดบิ ลดตนทุน
และชวยรักษาสภาพแวดลอม

3. การคดัขนาด (Screening) เสนใยท่ีแยกออกจากกันแลว
จะสงผานไปยังข้ันตอนการคัดขนาดของเย่ือ เพื่อคัดแยกเย่ือ
ออกจากสิง่แปลกปลอมท่ีไมตองการ ไดแก ตาไม (Knot)  ชิน้ไมสบั
ท่ีผานการตมยังไมสมบูรณ เสนใยท่ีไมสมบูรณ เปนตน

4. การลางเย่ือ (Washing)  เย่ือท่ีไดจากกระบวนการ
แยกเสนใยท้ังแบบก่ึงเคมีและแบบเคมี เม่ือผานการคดัขนาดแลว
จะตองนําไปผานข้ันตอนการลางเย่ือซึ่งเปนข้ันตอนสุดทาย เพื่อ
ลางของเหลวสีดําออกจากเย่ือ เปนการลดปริมาณของสารเคมี
ท่ีจะใชในข้ันตอนตอไป และสามารถนําสารเคมีกลับมาใชใหม
ในข้ันตอนการตมเย่ืออีกคร้ัง โดยปกติจะมีข้ันตอนการลางเย่ือ
ประมาณ 4-5 คร้ัง การลางเย่ือจะทําในถังลาง (Drum washer)
อาศัยหลักการลางเย่ือแบบ Counter current คือ ใชน้ําดีเฉพาะ
ข้ันตอนลางสุดทาย แลวนําน้ํานั้นวนมาใชลางเย่ือในข้ันตอนแรก
ใหมอีกเพือ่ประหยัดน้ํา

ขอดีของการลางแบบ Counter current คือ สามารถนํา
สารเคมีกลบัไปใชใหมไดมากข้ึน และใชสารเคมีในการฟอกนอยลง
นอกจากนียั้งสงผลใหลดสวนประกอบท่ีเปนมลพษิลง ขณะเดยีวกัน
ก็มีขอเสีย คือ ตองใชพลังงานสูงสําหรับการปมน้ําเพื่อนําน้ํา

ยอนกลับไปลางอีก
5. การสกัดลิกนินดวยออกซิเจน (O2 delignification)

ในการผลิตเย่ือดวยวิธีเคมีมักใชกับไมยูคาลิปตัส หรือไมไผ
เม่ือเย่ือผานข้ันตอนการลางแลวจะนาํเขาสูข้ันตอนการสกัดลิกนิน
ดวยออกซิเจน ทําปฏิกิริยากับลิกนินใหลิกนินหลุดออกจากเย่ือ
เปนผลใหปริมาณการใชสารเคมีในข้ันตอนการฟอกขาวนัน้ลดนอยลง
ทําใหลดปริมาณน้ําเสียจากการฟอกเย่ือดวยสารเคมีอีกดวย

6. การฟอกเย่ือ (Bleaching) ข้ันตอนการฟอกเย่ือเปนการ
ปรับปรุงคณุภาพเย่ือใหมีความขาว (Brightness) ซึง่เปนคณุสมบตัิ
ท่ีจําเปนสําหรับการผลิตกระดาษบางชนิด เชน กระดาษพมิพเขียน
กระดาษทิชชู และกระดาษสา ฯลฯ  สารเคมีท่ีใชในการฟอกเย่ือ
มีหลายชนิด ไดแก ไฮโปคลอไรท คลอรีน โซเดียมไฮดรอกไซด
คลอรีนไดออกไซด ออกซเิจน และไฮโดรเจนเปอรออกไซด เปนตน

สําหรับข้ันตอนการฟอกเย่ือนี้อาจใชเอนไซมชวยลด
ปริมาณการใชสารเคมี เชน การใชเอนไซมไซแลนเนส และ
แมนแนเนส (Mannanase) เพื่อทําลายเฮมิเซลลูโลส ทําใหเย่ือ
กระจายตวั งายตอการฟอกเย่ือ นอกจากนี ้แลคเคส และแมงกานสี
เปอรออกซเิดส จะชวยสลายลิกนินท่ีเหลือ รวมท้ังการใชเซลลเูลส
จะชวยใหเย่ือท่ีไดหลังการฟอกขาวข้ึนและชวยลดเวลาในการ
ฟอกเย่ือ

นอกจากนี้ ยังสามารถใชเอนไซมในข้ันตอนอ่ืนๆ อีก
เชน ในการทําแผนกระดาษจะตองมีการเติมสวนประกอบอ่ืนๆ
เขาไปในเย่ือ เพื่อใหแผนกระดาษท่ีไดมีคุณสมบัติตรงกับความ
ตองการใชงานของกระดาษชนิดนัน้ๆ สารท่ีเตมิ ไดแก สารปองกัน
การดูดซับน้ําในกระดาษสําหรับเขียน สารเคลือบผิวเพือ่ทําใหผิว
กระดาษเรียบ เอนไซมในกลุมเอไมเลส (Amylase) สามารถ
นํามาใชยอยแปงในสารเคลือบผิวท่ีเกินมา ชวยทําใหผิวกระดาษ
เรียบ เปนตน  อุตสาหกรรมกระดาษจําเปนตองใชน้ําจํานวนมาก
จึงตองการเอนไซมเพื่อทําความสะอาดน้ํา รวมท้ังตกตะกอน
สารแขวนลอยท่ีเปนของเสยีจากโรงงาน  เอนไซมท่ีสามารถนํามาใช
ไดแก อเซตลิเอสเทอเรส (Acetyl esterase) ท่ีชวยใหเพคตนิละลาย
ปนกับน้ํานอยลง เซลลเูลสและแมนแนเนส ชวยลดการจับตัวและ
การตกตะกอนของสารเคมีท่ีใชในกระบวนการทําเย่ือไมใหตกคาง
บนเคร่ืองจักรหรืออุปกรณในกระบวนการผลิตเซลลูเลส และ
ยังชวยลดการพันกันของเสนใยซึ่ งอาจขัดขวางการทํางานของ
เคร่ืองจักรไดเชนเดียวกัน

การใช สารเคมีพบว าสามารถกอให เกิดมลพิษแก
สภาพแวดลอม เชน น้ําเสีย สารกอมะเร็งท่ีเกิดจากการใชคลอรีน
ในการฟอกเย่ือ เปนตน  การใชเอนไซมสามารถชวยในการ
ตกตะกอนสารท่ีเปนตัวทําใหน้ําท้ิงมีสีดาํ (สารประกอบฟนอลลคิ:
Phenolic compound) และชวยยอยสลายสารกอมะเร็งท่ีเกิดจาก
การใชคลอรีนฟอกเย่ือ เชน การใชเอนไซมเปอรออกซิเดส และ
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แลคเคส  ดงันั้นการใชเอนไซมจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีชวยรักษา
สภาพแวดลอมใหดีข้ึน หรือชวยลดการใชสารเคมีใหนอยลงจาก
กระบวนการผลิตเย่ือกระดาษ หรือกําจัดของเสียจากโรงงานทํา
กระดาษ

อยางไรก็ตาม  มีเอนไซมบางชนิดเทานั้นท่ีสามารถ
ประยุกตใชในระดับอุตสาหกรรม บางชนิดก็ยังอยูในข้ันโรงงาน
ตนแบบ หรือระดับหองทดลอง เนื่องจากโรงงานกระดาษระดับ
อุตสาหกรรมท่ีมีกําลังการผลิตสูง จะตองใชเงินลงทุนสูงมาก
เม่ือตองเปลี่ยนระบบหรือเปลี่ยนเคร่ืองจักร ดังนั้นในอนาคต
เม่ือมีการพัฒนาคุณภาพของเอนไซม รวมท้ังกระบวนการผลิต
ประกอบกับความหวงใยในสิ่งแวดลอมมากข้ึน จะทําใหเอนไซม
เข าไปมี บทบาทในอุ ตสาหกรรมกระดาษเช นเดี ยวกั บใน
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ

สรปุ
กระบวนการผลิตเย่ือกระดาษท่ีสําคัญ คือ การนําเย่ือ

กระดาษมาผสมกัน (ท้ังเย่ือใยสั้นและเย่ือใยยาว) ผานตะแกรง
ชําระลางสิ่งสกปรกและสารเคมีตางๆ เย่ือท่ีผสมแลวจะผานเขาสู
ลกูกลิง้อบแหง  ผานอางน้าํยาเตมิสารเคมี  ผานเขาสูลกูกลิง้อบแหง
ขัดมันและตกแตงผิว เขาเคร่ืองมวนตัด รอการจําหนาย  ปกติ
การผลิตกระดาษ 1 ตันจะใชเย่ือกระดาษท่ีผลิตจากตนไม 17 ตน
ใชกระแสไฟฟา 1,000 กิโลวัตตตอชัว่โมง ใชน้ํามันเตา 300 ลิตร
ใชคลอรีน 5 กิโลกรัม

ปญหาท่ีสําคัญท่ีสุดของอุตสาหกรรมนี้ คือ การขาดแคลน
วัตถุดบิ (เนื้อไม) ผูประกอบการไดสงเสริมใหเกษตรกรรายยอย

ปลกูไมโตเร็ว เชน ยูคาลปิตสั เพือ่แกปญหาการขาดแคลนวตัถุดิบ
นอกจากนั้น อุตสาหกรรมเย่ือกระดาษตองใชน้ําปริมาณมาก
(การผลติเย่ือกระดาษประเภทก่ึงเคมี 1 ตนั ตองใชน้าํประมาณ 40-
60 ลูกบาศกเมตร) อีกท้ังยังมีปญหาน้ําเสียจํานวนมาก การใช
เอนไซมจึงมีบทบาทสําคญัในการชวยลดการใชสารเคมีในข้ันตอน
การผลิต และแกปญหาดานมลพษิในสภาพแวดลอม

เอกสารประกอบการเรยีบเรยีง
กรมโรงงานอุตสาหกรรม. 2547. สืบคนเม่ือวันท่ี 21 มกราคม

2550. จาก http://www.diw.go.th/EMS%20for
%20SMEs%20website/page%203files/Text/env/
pulp-par/thai/chap3.pdf

กลุมอุตสาหกรรมเย่ือกระดาษ. 2550. สบืคนเม่ือวนัท่ี 20 มกราคม
2550. จาก http://www.tdri.or.th/a50_con.htm

การสับชิน้ไมและการผลิตเย่ือกระดาษ. 2539. สบืคนเม่ือวันท่ี 17
มกราคม 2550. จาก http://www.howproductsimpact.
n e t / b o x / t h a i v e r s i o n / sy s t e mb o u n d a r i e s /
systemboundaries chippingandpulpproduction.htm

สมาคมการพิมพไทย. 2550. สบืคนเม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2550.
จาก http://www.thaiprint.org/viewindspending.php?
Indspendid=2)

Bermek, H, K. Liand K.-E. L. Eriksson. 2001. Studies on
mediators of manganese peroxidase for bleaching of
wood pulps. Bioresource Technology. 85: 249-252.

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

(อานตอหนา  17)

 แผนผังกระบวนการผลิตกระดาษ  

-เอนไซม 
   Xylanase 
   Protenase 
   Cellulase 

สารเคม ี
(NaOH) 

ความรอน 
 - สารเคม ี(Cl) 

-เอนไซม 
   Ligninase 
   Xylanase 
   Cellulase 

สารประกอบคลอรีนและลิกนินสู
ส่ิงแวดลอม-เปนสารกอมะเร็ง 

-เอนไซม 
  Proteinase 
  Pectinase 
  Cellulase 
  Ligninase 

วัตถุดิบ 
  ชิ้นไม 
  ฟางขาว 
  ชานออย 
  อื่นๆ 

 

ฟอกเยื่อ (การฟอกขาว)
เพ่ือกําจัดลิกนิน 

 

เย่ือกระดาษ  
พรอมเขากระบวนการ

ทําแผนกระดาษ 

ทําใหแหง 

เคร่ืองเดิน
แผนกระดาษ 

การแยกเสนใย การเตรียม
วัตถุดิบ 
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ความหลากหลายของพืชสกุล Aglaia (วงศสะเดา) ท่ีพบในสถานีวิจัยวนเกษตรตราด
Diversity of the Genus Aglaia (Meliaceae) in Trat Agroforestry Research Station, Trat Province

สมนึก พรมแดง1 และสรัญญา วัชโรทัย2

บทคดัยอ

การสํารวจความหลากหลายของพรรณไมสกุล Aglaia (วงศ
สะเดา) ในสถานีวจัิยวนเกษตรตราด จังหวดัตราด ระหวางเดือน
พฤศจิกายน 2547 - ธนัวาคม 2548 โดยการเก็บตวัอยางพรรณไม
บรรยายลกัษณะทางสณัฐานวทิยา นเิวศวทิยาและวิเคราะหชือ่ชนดิ
พบวาพรรณไมสกุลนี้ เปนไมตน เรือนยอดเจริญดานขาง แตก
ก่ิงกานท้ังตน มีน้ํายางสขีาวหรือสเีหลอืงออน ใบเปนใบประกอบ
แบบขนนกชนิดปลายคี่ มีสิ่งปกคลุม เปนขนรูปดาว และ/หรือ
เกล็ดรูปโล ปกคลุมท่ีบริเวณผิวใบดานลางและพบหนาแนน
บริเวณปลายยอด ดอกแยกเพศอยูตางตน ผลคอนขางกลม รูปรี
รูปไข ผลเปนชนิดผลสดและผลแหง ผลเม่ือแกจัดมีสีแดงอิฐ
หรือสีแดงสม จากการศึกษาคร้ังนี้พบวาในสถานีวิจัยวนเกษตร
ตราด มีพรรณไมสกุล Aglaia อยู 5 ชนิด ดงันีค้อื A. elaeagnoidea
(A. Juss.) Benth., A. grandis Korth. ex Miq., A. leptantha
Miq., A. silvestris (M. Roemer) Merrill และ A. spectabilis
(Miq.) Jain & Bennet

Diversity of Aglaia spesices in Trat Agroforestry Reseach
Station, Trat Province, had been studied during November
2004-December 2005 by survey, collecting, identify to the
species.  Furthermore, the morphological characteristics,
locality and natural habitat were also described.  Aglaia spp.
are trees with many branches, white or yellowish latex.
Imparipinnately compound leaves and dioecious characterized
by a covering of an indumentum of peltate scales and/or
stellate hairs at lower epidermis which denser at shoot apex.
Dried or fleshy fruit with globose, ellipsoid or ovoid shape,
brown or red, colour.  There are 5 Aglaia species in Trat
Agroforestry Reseach Station i.e. A. elaeagnoidea (A. Juss.)
Benth., A. grandis Korth. ex Miq., A. leptantha Miq., A.
silvestris (M. Roemer) Merrill, and A. spectabilis (Miq.) Jain
& Bennet.

คาํนํา

ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่ งท่ีมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูง เนื่องจากตั้งอยูบริเวณเขตรอนของโลก นอกจากนี้
ยังเปนเขตรอยตอของเขตพฤกษภูมิศาสตร (Floristic Region)
ถึง 3 ภมิูภาคดวยกันคือ ภูมิภาคอินเดยี - พมา (Indo-Burmese)
อินโดจีน (Indo-Chinese) และภูมิภาคมาเลเซีย (Malesian)
จึงเปนแหลงรวมกันของปาหลายประเภทท้ังปาผลัดใบและปา
ไมผลัดใบ สงผลใหประเทศไทยมีพรรณไมหลายชนิด การศึกษา
ดานอนุกรมวิธานพืชท่ีสําคัญนัน้ คอืการจําแนกชนดิพืชใหถูกตอง
และการบญัญัติชือ่พืช เพื่อเปนขอมูลท่ีสําคญัในการนําพรรณพืช
ไปใชประโยชนในการศึกษาวิจัยแขนงอ่ืนๆ อยางถูกตอง เชน
ทางดานเกษตร ดานเภสัชกรรม และดานอุตสาหกรรม ถามีการ
วิจัยเก่ียวกับพืชชนิดใดๆ แตใชพืชไมถูกตองตั้ งแตเร่ิมแรก
งานวจัิยเหลานัน้จะไมมีคณุคาแตอยางใด

สถานีวิ จัยวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ตัง้อยูในพืน้ท่ีปาสงวนแหงชาต ิทากุม-
หวยแรง มีเนื้อท่ี 594 ไร ลักษณะพื้นท่ีปาเปนแบบปาทุติยภูมิ
ซึ่งเปนพืน้ท่ี ท่ีเคยมีการทําสัมปทานปาไม พื้นท่ีนี้ฟนตวัหลังจาก
มีการทําสมัปทานปาไมนานกวา 30 ป  พรรณไมสกุล Aglaia ท่ีพบ
ในสถานนีีเ้ปนพรรณไมท่ีเหลอืจากสมัปทานปาไม  ดงันัน้การศึกษา
รายละเอียดและการใชประโยชนของพรรณไมเหลานีจ้ะเปนการพฒันา
ศักยภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตอไปในภายหนา

พรรณไมสกุล Aglaia จัดอยูในวงศ Meliaceae (วงศสะเดา)
ท่ีพบท่ัวโลกมี 105 ชนิด การกระจายพันธุ ตั้งแตเอเชียใต คือ
ศรีลังกา จนมาถึงทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต หมูเกาะแปซิฟก
ออสเตรเลีย จีนและไตหวัน ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต
มีแหลงการกระจายพันธุท่ีประเทศมาเลเซีย โดยพรรณไมสกุลนี้
เจริญไดดีในแถบปารอนชื้น ในประเทศไทยพบพรรณไมสกุล
Aglaia 28 ชนิด (Pannell, 1992) เชน ประยงคปา (Aglaia
odoratissima Blume)  คางคาว (A.  edulis (Roxb.) Wall.) และ
ประยงค (A. odorata Lour.)  ปจจุบนัมีผูใหความสนใจพชืสกุลนี้

1 นักวิทยาศาสตร 8 (ชํานาญการ)  ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ม. เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
จ. นครปฐม 73140

2 ผูชวยศาสตราจารย  ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร ม. เกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ 10900
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มากข้ึนท้ังดานงานคนควา วิจัย และการใชประโยชน  ในการใช
ประโยชนนั้นมีท้ังการทําเปนพืชสมุนไพรและนําไปใชในดานการ
เกษตร เพือ่เปนแหลงของสารออกฤทธิ ์เชน สารออกฤทธิเ์ปนพิษ
ตอเซลล (cytotoxicity)  สารออกฤทธิ์ยับย้ังการเจริญเติบโตของ
เชื้อรา (antifungal activity)  และสารออกฤทธิ์ กําจัดแมลง
(insecticidal activity) เปนตน  พชืสกุล Aglaia มีกลุมสารทุตยิภมิู
ท่ีสําคญัจัดไดเปน 5 กลุมหลกัคอื flavagline, bisamide, flavonoid,
lignan และ triterpene โดยเฉพาะสาร flavagline พบไดในพืช
สกุล Aglaia เทานัน้ ซึง่สามารถใชเปนลกัษณะเดนของพชืสกุลนีไ้ด
(Greger et al., 2000)  ดังนั้นหากมีการศึกษาพืชสกุลนี้อยาง
ละเอียดและจริงจัง จะชวยใหการนําพรรณไมนี้มาใชประโยชน
เปนไปอยางถูกตองและคุมคา

การตรวจเอกสาร

ลกัษณะทางพฤกษศาสตรของพืชสกุล Aglaia (Pannell, 1992)
พืชสกุล Aglaia จัดอยูในวงศ Meliacaea (วงศสะเดา)

เปนไมตนขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ ความสูงตั้งแต 1-2 เมตร
จนถึง 40 เมตร เรือนยอดเจริญดานขางแตกก่ิงกานท้ังตน ลกัษณะ
เดนมีสิง่ปกคลมุ (indumentum) เปนขนรูปดาว (stellate hair)
หรือเกล็ดรูปโล (peltate scale) ซึ่งมักพบบริเวณผิวใบดานลาง
(lower epidermis) และพบหนาแนนบริเวณปลายยอด ซึง่ลกัษณะ
ของสิ่งปกคลุมรวมกับลักษณะของสวนตางๆ ของพืช สามารถ
นาํมาใชในการจําแนกพชืสกุล Aglaia  นอกจากนียั้งพบน้าํยางสขีาว
(latex) ซึง่มีมากในก่ิงกานและเปลอืกผล (pericarp)  ลกัษณะดอก
เปนชอดอก มีกลิ่นหอม ดอกแยกเพศอยูตางตน (dioecious)
ผลมีขนาดเสนผานศูนยกลางตัง้แต 0.3-10 เซนติเมตร ผลเม่ือ
แกจัดมีสีแดงอิฐหรือสีแดงสม มีท้ังชนิดท่ีเปนผลสดชนิด aril
และชนิดท่ีเปนผลแหงแกแลวแตก (capsule)

การใชประโยชนของพืชสกลุ Aglaia
ชาวอินเดยีใชน้ํามันหอมระเหยจากรากของตนประยงคปา

เปนยาปฏชิวีนะ และเปนยาถายพยาธ ินําลําตนมาใชในการกอสราง
หรือทําเฟอรนเิจอร  ในแถบหมูเกาะฟจิมีการนาํผลของตนคางคาว
มารับประทาน ชาวจีนนิยมนําดอกของประยงคมาแตงกลิ่นและ
นํามาอบเสือ้ผาใหหอม และชาวอินโดนเีชยีใช A. argentea Blume.
สําหรับบําบดัอาการไขและโรคเร้ือน (Mabberley et al., 1995)
นอกจากนี้  ชาวไตหวันยังใชเปนยาแกไอ รักษาอาการอักเสบ
และในประเทศไทยใชเปนยากระตุนหัวใจ แกตัวรอนและลดไข
เปนตน (Janprasert et al.,1993)  สวนเนือ้หุมเมล็ดของ Aglaia
บางชนิด ชาวมาเลเซียนิยมนํามารับประทานสดๆ (Mabberley
et al., 1995)

สารทติุยภูมิสําคัญทีพ่บในพืชสกลุ Aglaia
พืชสกุล Aglaia มีสารทุตยิภูมิในสวนตางๆ ของพชื ไดแก

ใบ เปลือกตน เปลือกราก และดอก ซึ่งแตละสวนประกอบดวย
ชนดิและปริมาณของสารท่ีพบแตกตางกันออกไป  โดยพบสารกลุม
triterpene และ sequiterpene เปนสารหลัก  สารทุติยภูมิท่ีพบ
จําเพาะกับพชืสกุลนีค้อื สารเคมีในกลุม flavagline ซึง่ประกอบดวย
cyclopenta[b]tetrahydrobenzofurans (rocaglamides),
cyclopenta[bc]benzopyrans (aglains) และ benzo[b]oxepines
(Brader et al., 1998; Bacher et al., 1999; Proksch et al.,
2001)  นอกจากนัน้ ยังพบสารกลุม bisamide, flavonoid และ
lignan อีกดวย (Brader et al., 1998; Greger et al., 2000, 2001;
Wang and Duh, 2001)  สารเคมีในกลุม flavagline และ bisamide
เปนสารสําคัญท่ีมีฤทธิ์ทางชีววิทยา เชน ฤทธิ์ยับย้ังการเจริญของ
เซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาว และฤทธิ์กําจัดแมลง โดยมีผลตอการ
เจริญเติบโตของสิง่มีชวีิต (Saifah et al., 1993; Janprasert et al.,
1993)

อุปกรณและวธิกีาร

การศึกษาลกัษณะทางพฤกษศาตรของพืชสกลุ Aglaia
ศึกษาตวัอยางพชืสกุล Aglaia จากสถานวีจัิยวนเกษตรตราด

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จังหวัด
ตราด โดยสงัเกตลกัษณะภายนอกของพชือยางละเอียด จดบันทึก
และบรรยายลกัษณะทางสณัฐานวทิยาท่ีพบเห็นเพื่อนํามาระบุชนดิ
ของพืช เนือ่งจากพรรณไมท่ีเก็บมาบางชนิดอยูในระยะท่ีไมมีดอก
ดังนั้นในการตรวจสอบเพื่อระบุชนิดของพืชจึงใชลักษณะทาง
สณัฐานวทิยาของใบ ลกัษณะทรงพุม ความสูงของพืชโดยประมาณ
สีน้ํายาง สีของเปลือกนอกลําตน สีของเปลือกในลําตน และ
สิ่งปกคลุม ซึ่งสิ่งปกคลุมเปนลักษณะเดนสิ่งแรกท่ีชวยสนับสนุน
ในการจําแนกพืชสกุล Aglaia  โดยเปรียบเทียบลักษณะดงักลาวนี้
ตามรูปวิธานของ Pannell (1992) ตัวอยางพืชท่ีนํามาศึกษา
จัดทําเปนตัวอยางพรรณไมแหง (herbarium specimen)

ผลการทดลอง

ผลการศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรของพืชสกลุ Aglaia
จากรายละเอียดของขอมูล สามารถจัดจําแนกพืชสกุล

Aglaia ได 5 ชนดิ ดงันีค้อื Aglaia elaeagnoidea (A. Juss.) Benth.,
A. grandis Korth. ex Miq., A. leptantha Miq., A. silvestris
(M. Roemer) Merrill และ A. spectabilis (Miq.) Jain & Bennet

1. Aglaia elaeagnoidea (A. Juss.) Benth. เปนไมตน
ขนาดเลก็หรือไมพุมสงูประมาณ 8-10 เมตร เปลอืกนอกมีสนี้าํตาล
เขมอมแดง น้ํายางสีเหลืองออน มีเกล็ดรูปโลชายครุยขนาดเล็ก

งานวิจัย
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ปกคลุมก่ิงและบริเวณใบดานลาง พบหนาแนนบริเวณปลายยอด
ใบ เปนใบประกอบแบบขนนกชนิดปลายใบคี ่ เรียงตัวแบบสลับ
ยาว 13-18 ซม. กวาง 24-25 ซม. มีใบยอยจํานวน 3-5 ใบ
ลกัษณะใบยอยเปนรูปไขกลบั ใบยอยยาว 5.0-9.0 ซม. กวาง 2.0-
3.5 ซม. มีโคนใบรูปลิม่ ปลายใบแหลม  ชอผล ยาว 7 ซม. กวาง
5 ซม. กานชูชอผล ยาว 5 ซม. กานชูชอผลและกานชูผล
มีเกล็ดรูปโลปกคลมุชนดิเดยีวกับก่ิง  ผล ยาว 0.7-1.5 ซม. กวาง
0.8-1.1 ซม. ผลคอนขางกลมหรือรี สีเหลือง ผลแกไมแตก
ผนังผลบางนุม ผลมี 2 ชอง แตละชองมี 2 เมล็ด มีเย่ือบางๆ
หุมสีขาวคลายวุน มีรสหวานอมเปร้ียว (ภาพท่ี 1)

2. A. grandis Korth. ex Miq.  เปนไมตน สงูประมาณ
7-10 เมตร เรือนยอดเปนทรงกลม เปลือกตนภายนอกเรียบ
มีสีน้ําตาล เปลือกใน สีน้ําตาลออน น้ํายางสีขาว มีขนรูปดาว
ขนาดเล็ก สีน้ําตาลออนและสีขาวปกคลุมก่ิงและบริเวณผิวใบ
ดานลางอยางหนาแนน  ใบ เปนใบประกอบแบบขนนกชนดิปลายคี่
รูปรีแคบ ยาว 88.2-94.8 ซม. กวาง 35.0-39.0 ซม. กานใบยาว
29.7 ซม. กานใบ กานใบยอยมีขนรูปดาวปกคลุมเหมือนท่ีก่ิง
ใบยอยมีจํานวน 17 ใบ เรียงตวัแบบสลบั ใบยอยยาว 10.0-20.9
ซม. กวาง 2.0-4.7 ซม. ใบทายสุดยาว 25.1 ซม. กวาง 5.7 ซม.
รูปรีปลายใบแหลม หางยาว 15 มิลลเิมตร ชอดอก ยาว 40.0-
60.0 ซม. กวาง 18.5 ซม. กานชอดอกยาว 16.5 ซม. กานชอดอก
และก่ิงแขนงมีสิ่งปกคลุมเหมือนท่ีก่ิง ไมมีกานดอกยอย ดอก
มีรูปรางคอนขางกลม (ภาพท่ี 2)

3. A. leptantha Miq. เปนไมตน สงูประมาณ 7 เมตร
เปลือกนอกสีน้ําตาลอมแดง แตกเปนเกล็ด เปลือกในมีสีชมพู
หรือน้ําตาล น้ํายางสีขาว มีเกล็ดรูปโลขอบหยักสีน้ําตาลแดง
ขนาดเล็กปกคลุมก่ิงและบริเวณผิวใบดานลางอยางหนาแนน  ใบ
เปนใบประกอบแบบขนนกชนดิปลายคี ่ยาว 21-31 ซม. กวาง 14-
20 ซม. ใบยอยมีจํานวน 7-8 ใบ ลักษณะรูปใบยอยเปนรูป
หอก เรียงตวัแบบสลับ กานใบยอยยาว 0.7-1.1 ซม. ใบยอยยาว
7-14 ซม. กวาง 3-5 ซม. โคนใบมน ปลายใบแหลม  ชอดอก
ยาว 15 ซม. กวาง 9 ซม. กานชอดอก เสนกลางใบและก่ิงยอย
มีเกล็ดรูปโลปกคลุมอยางหนาแนน ดอกยาว 1.0 มิลลเิมตร กวาง
1.1 มิลลิเมตร รูปไขและรูปรี กลีบเลี้ยงยาวเปนคร่ึงหนึ่งของวง
กลบีดอก กลบีดอกมี 5 กลบี สนี้าํตาลหรือสเีหลอืง การเรียงตวัของ
กลีบดอกเปน quincuncial  ชอผล ยาว 6.5 ซม. กวาง 6.0 ซม.
กานชชูอผล และกานชผูลยอย มีเกลด็รูปโลปกคลุมเหมือนก่ิง  ผล
ยาว 3.5 ซม. กวาง 3.1 ซม. ผลเปนรูปไขหรือกลม ผนังผลหนา
สีเหลือง เปลือกผลหนา 3.5 มิลลเิมตร กานผลยาว 2 มิลลิเมตร
ผลมี 1-2 ชอง แตละชองมี 1 เมล็ด เมล็ดกลม มีเย่ือหุมใส
ผลมีรสหวานอมเปร้ียว (ภาพท่ี 3)

4. A. silvestris (M. Roemer) Merrill  เปนไมตน สงู
ประมาณ 12-15 เมตร เปลือกนอกสีน้ําตาล เปลือกในสีน้ําตาล

แดง น้ํายางสขีาว มีเกล็ดรูปโลขนาดเลก็ท่ีตรงกลางเกลด็มีสนี้ําตาล
เขมขอบเกลด็มีสจีาง  มักพบบริเวณผวิใบดานลางและพบหนาแนน
บริเวณปลายยอด  ใบ เปนใบประกอบแบบขนนกชนิดปลายคี่
ใบประกอบยาว 30-40 ซม. กวาง 14-17 ซม. ใบยอยมีจํานวน
11-16 ใบ ลักษณะรูปใบยอยเปนรูปหอก กานใบยอยยาว 0.3-
0.8 ซม. ใบยอยยาว 9.3-9.5 ซม. กวาง 1.5-2.5 ซม. โคนใบเฉียง
ปลายใบเรียวแหลม  ชอดอก ยาว 24.5 ซม. กวาง 11.2 ซม.
กานชอดอก แกนกลางชอดอก ก่ิงและกานดอกยอย มีสิง่ปกคลมุ
เหมือนท่ีก่ิง  ดอก ยาว 2.0 มิลลเิมตร กวาง 2.1 มิลลิเมตร รูปไข
กานดอกยอยยาว 1.5 มิลลิเมตร รูปไข กลบีดอก 5 กลีบ สีเหลอืง
กานดอกยอยและใบประดบัมีสิง่ปกคลมุเหมือนบนก่ิง วงกลีบเลีย้ง
ยาวเปนคร่ึงหนึง่ของวงกลีบดอก มีเกล็ดรูปโลท่ีมีชายครุยปกคลุม
อยางหนาแนน (ภาพท่ี 4)

5. A. spectabilis (Miq.) Jain & Bennet เปนไมตน
สูงประมาณ 40 เมตร เรือนยอดเปนทรงกลมกวาง เปลือกตน
ภายนอกเรียบ สีขาวอมเทา เปลือกในสีแดงอมสม น้ํายางสีขาว
มีขนรูปดาว ปกคลุมก่ิงและผิวใบดานลาง พบหนาแนนบริเวณ
ปลายยอด  ใบ เปนใบประกอบแบบขนนกชนดิปลายคี ่ใบประกอบ
เรียงตวัแบบสลับ ยาว 75-84 ซม. กวาง 56-80 ซม. มีใบยอย
จํานวน 9-13 ใบ ลกัษณะรูปใบยอยเปนรูปไขกลบั กานใบยอยยาว
0.9-1.5 ซม. ใบยอยยาว 12.0-26.0 ซม. กวาง 6.5-7.5 ซม.
(ภาพท่ี 5)

ภาพที ่1 Aglaia elaeagnoidea (A. Juss.) Benth.  (a) ใบและ
ชอดอก  (b) สิ่งปกคลุมเปนเกล็ดรูปโลมีขอบเปนครุย
(c) ดอกเพศเมียดานในเม่ือตัดตามยาว

1 cm

c b a
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ภาพที ่4 Aglaia silvestris (M. Roemer) Merrill  (a) ใบและ
ชอดอก (b) สิง่ปกคลมุเปนเกลด็รูปโล (c) ดอกดานใน
เม่ือตัดตามยาว (d) ดอกดานนอก

ภาพที ่2 Aglaia grandis Korth. ex Miq.  (a) แสดงใบประกอบ
(b) แสดงการเรียงของใบเปนแบบบันไดเวียน (c)
ยอดออนและชอดอก  (d) สิ่งปกคลุมเปนขนรูปดาว
(e) ดอกเพศเมียดานในเม่ือตัดตามยาว

ภาพที ่3 Aglaia leptantha Miq. (a) ใบและชอดอก (b)
สิ่ งปกคลุมเปนเกล็ดรูปโลมีขอบเปนชายครุย (c)
ดอกเพศเมียดานในเม่ือตัดตามยาว (d) ชอผล

ภาพที ่5 Aglaia spectabilis (Miq.) Jain & Bennet  (a) ใบและ
ปลายยอด (b) สิ่งปกคลุมเปนขนรูปดาว (c) ผล
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วจิารณผล

สถานีวิจัยวนเกษตรตราด ซึ่งพื้นท่ีปาปจจุบัน มีลักษณะ
เปนปาดิบชื้นและปาทุติยภูมิ จากการศึกษาและสํารวจพรรณไม
สกุล Aglaia ท่ีพบในสถานีวิจัย เดิมเปนสวนปาท่ีปลูกข้ึนตาม
เง่ือนไขสัมปทานการทําไมของบริษัท ตราดทําไม  ในปจจุบัน
มีพรรณไมสกุลนีค้งเหลืออยู ซึ่งข้ึนอยูประปรายภายในสถานวีจัิย
แสดงใหเห็นวาพรรณไมสกุล Aglaia มีเนื้อไมไมมีคุณคาทาง
เศรษฐกิจ แตชาวบานใชเนือ้ไมของ Aglaia elaeagnoidea ในการ
ทําอุปกรณตางๆ เชน ทําดามขวาน

สรปุผล

จากการศึกษาและสํารวจพรรณไมสกุล Aglaia ท่ีพบใน
สถานวีจัิยวนเกษตรตราด จังหวดัตราด พบมีจํานวน 5 ชนดิ ดงันีค้อื
Aglaia elaeagnoidea (A. Juss.) Benth., A. grandis Korth. ex
Miq., A. leptantha Miq., A. silvestris (M. Roemer) Merrill
และ A. spectabilis (Miq.) Jain & Bennet
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“ตําลงึ” พืชที่นาสนใจ
เนตรชนก  เกียรติ์นนทพัทธ1

1 นักวิจัย ระดับ 7  ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ม. เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม 73140

ตําลึง มีชื่อสามัญวา Ivy gourd  มีชื่อวิทยาศาสตรวา
Coccinia goandis (L.) Voigt  อยู ในวงศ Cucurbitaceae
(พชืในวงศนีท่ี้คุนเคยกันดี เชน แตงกวา ฟกชนดิตางๆ บวบ มะระ
เปนตน)  เปนพืชพื้นบานท่ีมีคุณคาทางโภชนาการมากมาย
ในการบริโภคตําลึงน้ําหนัก 100 กรัม ใหพลังงานสูงถึง 35
กิโลแคลอรี โปรตนี 3.30 กรัม ไขมัน 0.40 กรัม คารโบไฮเดรต
4.50 กรัม แคลเซียม 126 มิลลกิรัม และฟอสฟอรัส 30 มิลลิกรัม
วิตามินเอ เหลก็ วิตามินบี 1  วิตามินบี 2 และ ไนอาซนี เปนตน
(อุดมลกัษณ, 2520)  ตําลงึยังมีคณุคาทางเภสชักรรม โดยสามารถ
ใชเปนยารักษาโรคบางอยางได และสามารถนํามาทําเปนผลติภณัฑ
เพื่อความงามหลายอยาง

การปลกูและการดแูลรกัษา
ตําลงึเปนพชืท่ีปลกูงาย ไมตองเอาใจใสมากนกั การตดัแตง

ก่ิงอยางสมํ่าเสมอ รวมกับการใสปุยโคนตนเปนคร้ังคราว ทําใหตน
โปรงและแตกแขนงใหมไดดี เก็บเก่ียวยอดไดตลอดป นอกจากนี้
ควรดูแลกําจัดโรคและแมลงศัตรูตามสมควร สําหรับวิธีการปลูก
มีดงันี้

1. การปกชํา  โดยการตดัเถาแกยาวประมาณ 10 ซม. และ
มีตาอยู 2 ตา ปกชาํลงในดนิท่ีเตรียมไวโดยใหตาโผลเหนอืระดบัดนิ
1 ตา และฝงอยูในดิน 1 ตา กดดินรอบๆ ใหแนน รดน้ําใหชุม
ทําคางไมเตีย้ๆ สามารถปลกูตามริมร้ัวบานเพือ่เก็บยอดรับประทาน
เปนผักสวนครัว การปลูกวิธีนี้ตนตําลึงสามารถเจริญเติบโตและ
ใหผลผลิตไดอยางรวดเร็วและสามารถคงลักษณะของตนเดิม
เอาไวได

2. การปลูกดวยเมลด็  โดยการพรวนดนิใหรวนซยุผสมกับ
ปุยคอก เตรียมหลุมพรอมหยอดเมล็ดในหลุม เม่ือตนกลางอก
ทําหลักใหลําตนเลือ้ยพนั หลักท่ีใหตนเลือ้ยพันอาจจะปกพิงกับร้ัว
เปนมุมเอียง 45-60 องศา พยายามจัดลําตนใหพันไปท่ีหลัก
อยาใหเลือ้ยไปตามผิวดิน หม่ันรดน้ําเชา-เย็น และใหปุยยูเรีย 2-
3 สปัดาหตอคร้ัง เม่ือตาํลงึทอดยอดยาว หม่ันเด็ดยอด จะทําให
เกิดยอดใหมเร็วข้ึน การปลูกวิธีนี้ตนตําลึงจะเจริญเติบโตและให
ผลผลติชากวาการปลกูดวยวิธีปกชํา

พนัธุทีใ่ชปลกู
พันธุตําลงึท่ีใชปลกูมีผลตอการใหผลผลิต ในประเทศไทย

มีการสํารวจพบพันธุตําลึงอยูหลายพันธุ   สวนใหญในตลาด
มีความตองการตําลึงท่ีมีลักษณะใบเต็ม เปนตําลึงพันธุท่ีใหใบ
เพศเมีย สําหรับดอกตําลงึพบวาตําลึงจะมีดอกแบบไมสมบรูณ คอื
มีดอกตัวเมีย และดอกตวัผู แยกกันอยูคนละดอก พนัธุท่ีมีใบเพศ
เมีย ซึ่งมีการเจริญเติบโตและใหผลผลิตสูงเนื่องจากตําลึงพันธุ
ใบเต็มนี้มีพื้นท่ีใบมาก สังเคราะหแสงไดดีกวา และมีการพัฒนา
ของผลนอย จึงสามารถสะสมอาหาร และสงไปเลี้ยงสวนตางๆ
ของลําตนไดมากกวา ทําใหตนสมบูรณ สงผลใหมีการเจริญเตบิโต
ของยอดออนท่ีด ีรวดเร็วและสมํ่าเสมอ ผลผลติท่ีไดมีน้าํหนกัสดสงู
สําหรับตําลึงพันธุเพศผูมีลักษณะของใบเปนรูปแฉกและเวาเปน
5 แฉก เม่ือแตกตา สวนใบและยอดออนมีการเจริญเติบโตอยาง
รวดเร็ว จนถึงวันออกดอก โดยสวนของปลองยาวข้ึนพรอมกับ
ขนาดของใบท่ีใหญข้ึน ทําใหผลผลิตมีน้ําหนักและจํานวนยอด
คอนขางคงท่ี สงผลใหมีการเปลีย่นแปลงของผลผลติเพยีงเลก็นอย
ดังนั้น พนัธุตําลึงถือเปนปจจัยท่ีสําคัญตอการใหผลผลติของตาํลงึ
(บวัสอน, 2545)

ใบตําลึงตัวเมีย ใบตําลึงตัวผู

ดอกตัวเมีย ดอกตัวผู
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ประโยชนของตาํลงึ

การใชประโยชนทางดานเภสัชกรรม (สริิประภา, 2549)
1. ใบของตําลึงสดแกอาการคัน

น้ําคั้นจากใบตําลึงสด ใชทาบริเวณท่ีมีอาการคัน หรือ
นาํมาผสมเหลาขาว ดนิสอพองเผาไฟ ขาวสารตํา สามารถแกอาการ
ผืน่คนัจากสาเหตตุางๆ ไดแก อาการคนัจากหมามุย  อาการคนัจาก
หนอนท่ีกินใบไม เชน ตวับุง  ผืน่คนัจากหอยคนั พิษจากดอกรักปา
ตุมคนัจากน้าํเสยี ตุมคนัจากยุงกัด พษิจากมดคนัไฟกัด ผวิหนงัคนั
จากละอองข าวเปลื อก ลมพิ ษ ตุ มอีสุ กอี ใส และพิษจาก
แมงกระพรุนไฟ เปนตน

2. สรรพคณุของสวนตางๆ ของตําลงึเพ่ือการรกัษาโรค
- ใชรากตําลงึ 1 กํามือ ใสน้ํา 3 แกว ตมใหเดือดนาน

10 นาที ดืม่คร้ังละ 1 แกว วันละ 3-4 คร้ัง ลดไขแกตัวรอน หรือ
ใชรากตําลึงผสมยาแกไข ไทย  ท่ี ชื่ อเรียกวา 5 ราก  หรือ
เบญจโลกวิเชียร ซึ่งแพทยแผนไทยถือวาเปนยาแกไขท่ีดีมาก
เปรียบเสมือนยาแอสไพรินในปจจุบัน กรณีท่ีกินแลวไขยังไมลด
แสดงวาไมใชไขตัวรอนธรรมดา

- ยอดตําลึง 1 กํามือ โรยดวยเกลือ หรือใสน้ําปลา
เล็กนอย หอดวยใบตองเอาไปเผาไฟใหสุก กินใหหมดกอนนอน
ติดตอกัน 3 เดอืน ตรวจพบวาระดบัน้ําตาลในเลอืดสามารถลดลง
ได

- ใบตําลึง 1 กํามือ ดินสอพอง 2 แผน โขลกใหพอ
แหลก เติมน้ําเล็กนอยใชพอกขางแกมเวลาปวดฟน พอแหง
ก็เปลี่ยนใหม พอกตอเนื่อง 3-4 คร้ัง ชวยบรรเทาอาการปวดฟน

- ตําลึงท้ังเถาและใบสดๆ 2 กํามือ โขลกใหละเอียด
หอผาขาวคัน้ในน้าํซาวขาวประมาณ 5 ลติร จนยาจืดเตมิดนิสอพอง
2 แผน ดินประสิวขาว 1 หยิบมือ คนใหละลาย เอาน้ํายาท่ีได
โกรกท่ีศีรษะ ดวยการเอาผาคาดเหนือคิ้วเพื่อปองกันไมใหน้ํายา
เขาตา โดยการนอนหงายรองศีรษะดวยภาชนะท่ีใสยา โกรกซ้ํา
ประมาณคร่ึงชัว่โมง หรือจนกวาอาการปวดศีรษะลดนอยลง

- ใบตําลึงคัน้น้ําประมาณ 1 แกว ดื่มวันละ 3-4 คร้ัง
อาการรอนใน กระหายน้ํา ปากเปอย ลิน้พอง แผลในปากจะคอยๆ
บรรเทาลง

- ผลตําลึงดบิ 7-10 ผล นํามาทุบพอแตกเติมน้ํา 5
แกว ตมใหเดือดนาน 5-10 นาที ดืม่วันละ 3 คร้ังๆ ละ 1 แกว
กอนอาหาร ชวยลดการเกิดระดูขาวได

- ลางใบตําลงึในน้ําสกุใหสะอาด ตําใหละเอียดแลวคัน้
กรอง นําน้ํามาผสมดินสอพองท่ีเผาไฟจนสุกทาบริเวณท่ีมีอาการ
เริมและงูสวัดบอยๆ ใบตําลึงมากนอยตามขนาดของแผล

- การใชใบตําลึงมาแกง ลวก หรือกินดิบๆ สามารถ
ลดอาการเลือดออกตามไรฟนได

- การรับประทานแกงจืดตําลึงท่ีตมกับเกลือและเห็ด
หูหนู ชวยใหโรคโลหิตจางหาย เพราะตาํลึงมีธาตุเหลก็มาก ชวย
บํารุงเลือดได

- ผูชายท่ีมีอาการปสสาวะขัด ควรพอกบริเวณหัวเหนา
ดวยตําลึงหรือเถาปนบาง 1 กํามือ ดินประสวิหนกั 1 สลึง ตําพอ
ใหเขากันดี  ผสมดวยดินสอพองปนพอประมาณเพื่ อไม ไหล
เปรอะเปอน หรือใชพอก 1 ชั่วโมง หรือคร่ึงชั่วโมง ทําใหปสสาวะ
ออกในกรณีท่ีมีอาการตอมลูกหมากปดทางปสสาวะ

- กินยอดตําลงึตมจ้ิมน้ําพริกเปนประจําทุกวนั อาการ
เหนบ็ชาจะหายไปภายใน 1 เดือน ท้ังนี้เพราะวาในตําลึงมีวิตามิน
บีหนึง่ (B1) อยูมาก

ประโยชนของตาํลงึในดานอาหาร
ตําลึงใชประกอบอาหารไดหลายตํารับ ตั้งแตยอดออน

ท่ีนิยมนํามาทําแกงจืดใสหมูสับเปนอาหารท่ีบริโภคกันท่ัวไปไมวา
เด็กหรือผูใหญ  นอกจากนั้นใบและยอดตําลึงสามารถนํามาทํา
แกงเลยีง แกงแค แกงโฮะ แกงออมอีสาน ตลอดจนใสในกวยเตีย๋ว
แทนผัก เพราะตําลึงไมมีรสขม ในบางทองถ่ินนิยมนํามาใชเปน
ผักลวกจ้ิมน้ําพริก ผัดใสไข ชุบแปงทอด และอาจเอามาผัดเปน
ผักไฟแดงแทนผักบุงก็ใหรสชาตท่ีิดีไมแพกัน ผลตําลึงออนนํามา
เคลาเกลือเล็กนอยใหหายข่ืน ใชเปนสวนประกอบในแกงคั่วกับ
กุงสดทําใหมีรสชาติดี นอกจากนั้นผลตําลึงยังใชแปรรูปโดยใช
วิธกีารถนอมอาหาร เชน ผลตําลงึแชอ่ิม

สาเหตุท่ีมีผูบริโภคตําลึงกันมาก เพราะวาตําลึงเปนผักท่ี
ปลอดภยัจากสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช และราคาไมแพง

การใชประโยชนเพือ่ความงาม
- นําใบตําลึงชนิดท่ีมีใบ 5 แฉก (ตําลงึพันธุเพศผู) มาตํา

และกรองเอาเอาแตน้ําไปทาบริเวณของผมท่ีหงอก ท้ิงไวระยะหนึง่
แลวสระออก ทําสปัดาหละ 1-2 คร้ัง จะชวยใหผมท่ีขาวดําข้ึน

- ผาคร่ึงผลตําลึงสุกนํามาทาหนาบริเวณท่ีมีสิวเสี้ ยน
ในระยะแรกของการทา จะรูสึกเย็นและพอเร่ิมแหงใบหนาจะเร่ิมตงึ
เม่ือท้ิงไวใหแหงนานพอสมควร แลวลอกออก สิวเสี้ยนจะหลุด
ติดมาดวย แนะนําใหทํากอนนอน

ผล เมล็ด



17

การใชประโยชนอ่ืนๆ
- การรับประทานแกงจืดตําลงึบอยๆ ชวยบํารุงน้ํานมสตรี

และทําใหน้ํานมมีมากข้ึน โดยเฉพาะระยะใหน้ํานมทารก
- ใบตําลึง 1 กํามือ ขยําจนใบช้ํา น้ําตําลึงใชชําระลาง

คราบน้ํามัน น้ํามันกาด น้ํามันเคร่ือง ท่ีเปอนมือไดดี
- ตําใบตําลึงใหละเอียด พอกฝชวยใหฝแตกเร็วข้ึน

ถาเปนฝท่ีมีพิษปวดแสบปวดรอน ควรใชตน/เถาสดตําผสมกับ
ดินสอพองพอก กรณีเปนฝท่ีมีอาการคันรวมกับมีหนอง ใชเถาสด
ตาํคัน้น้ําทา เวลาพอกฝควรหม่ันหยอดน้ําคัน้ใหชืน้อยูเสมอ หรือ
พอกใหมวนัละ 2-3 คร้ัง

- ใบตําลึงสด โขลกใหพอแหลกผสมเหลาโรงพอกกับนิ้ว
ท่ีบวมอักเสบแลวพันไว ทําอยางนี้ประจํา 3 วัน อาการบวมจะ
ลดลง ตองหม่ันเปลี่ยนสวนผสมท่ีพอกบอยๆ เพื่อไมใหยาแหง
นอกจากนั้นใบตําลึงสดท่ีตําใหละเอียด ยังสามารถใชทาบริเวณ
ท่ีถูกไฟลวก หรือน้าํรอนลวก อาการเจ็บปวดและปวดแสบปวดรอน
จะหายไป

- ลางใบตําลึง 1 กํามือ ใหสะอาด โขลกใหละเอียด คัน้เอา
แตน้ํา กรอกใหกับคนเมาเหลา อาการจะดข้ึีนเปนลาํดับ

การทดสอบความเปนพษิของตําลงึ
ในการนําสารสกัดตําลึงท้ังตนท่ีสกัดดวยเอทานอล 50%

ไปทดสอบกับหนูถีบจักร (สารสกัด 10 กรัมตอน้ําหนกัตัวหนู 1
กิโลกรัม) ไมพบความเปนพษิตอหน ูแตสารสกัดจากรากทําใหหนู
จํานวนหนึง่ตาย (LD50 มีคาเทากับ 750 มิลลกิรัมตอกิโลกรัม)
สําหรับการแกอาการแพ ตุ มคัน ท่ี มีการใชในการแพทยไทย
อาจเนื่องมาจาก mucilage ในใบทําใหเย็นแตยังไมมีผลงานวิจัย
สนบัสนนุ จึงควรมีการศึกษาเพิม่เตมิ (http/://www.aidsthai.org/
module/module20/detail.php?id=27)

สมบตัทิางเคมขีองตาํลงึเมือ่ถูกความรอน
แมวาตําลึงจะนาํมาประกอบเปนอาหารหลายชนิดดังกลาว

ขางตน แตการดัดแปลงเปนอาหารบางประเภทพบวาความรอน
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ซึ่งเปนขอเสียของผักชนิดนี้
เชน เม่ือนําไปตมหรือเคี่ยวและท้ิงไวนาน ลักษณะเสนใยอาหาร
จะเหนียว สีผักเขียวคล้ําไมนารับประทาน ธรรมชาติของตําลึง
มีคลอโรฟลล (Chlorophyll) ซึ่งเปนสารสีเขียวท่ีไมละลายน้ํา
และไมอยูตัว เกิดการเปลีย่นแปลงทางเคมีในระหวางการตมหรือ
ใหความรอน โดยท่ัวไปผักท่ีอยูในน้ําท่ีกําลังเดือด ผักจะมีสีเขียว
เขมข้ึนกวาเดิม เนื่องจากมีการไลอากาศออกจากเนื้อเย่ือ และ
ทําใหเกิดชองวางระหวางเซลลแคบลงทําใหเห็นเปนสีเขียวเขม
และเม่ือตมตอไปอีก สขีองผกัจะเปลีย่นเปนสเีขียวมะกอก เนือ่งจาก
โครงสรางทางเคมีของคลอโรฟลลซึ่งมีแมกนีเซียมในตําแหนง

ก่ึงกลางโมเลกุลของคลอโรฟลลเม่ืออยูในสภาพท่ีเปนกรดออน
โมเลกุลแมกนีเซียมจะถูกแทนท่ีดวยไฮโดรเจน ปฏิกิริยาแบบนี้
จะเกิดข้ึนในผกัท่ีตมจนสกุเกินไป สขีองผกัเปลีย่นเปนสเีขียวมะกอก
หรือสนี้ําตาล ซึง่เปนสขีองฟโอไฟทิน (Pheophytin)  กรดบางชนดิ
ท่ีออกมาจากผกัสามารถระเหยไปกับไอน้ําได สวนกรดท่ีเหลืออยู
จะละลายอยูในน้ําท่ีใชหุงตม (สริิประภา, 2549)  ดังนัน้เพือ่ไมให
เสียกรดท่ีระเหยไปในระยะแรก จึงควรปดฝาภาชนะท่ีใชตม
ในระยะ 2-3 นาทีแรก เพือ่รักษาสขีองผกัใหเขียวสดนารับประทาน
การใชไฟแรง ควรใชระยะเวลาตมท่ีสั้นและรับประทานทันที
เพือ่ใหไดคณุคาทางโภชนาการสงู ผกัยังคงสเีขียวสด นารับประทาน
และไมเหนียว
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การประเมินความเส่ียงของสารเคมีตอสุขภาพอนามยั
(Health Risk Assessment)

ลักขณา เบ็ญจวรรณ1

1 นักวิจัย ระดับ 5  ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ม. เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม 73140

“การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)” เปน
ศาสตรอีกแขนงหนึ่งท่ีนํามาประยุกตใชเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิง่แวดลอมในปจจุบนั โดยเฉพาะดานท่ีเก่ียวของกับความปลอดภยั
จากสารเคมีปนเปอนในสิง่แวดลอม ซึง่อาจสงผลตอสขุภาพอนามัย
ของประชาชน

การประเมินความเสีย่ง คือ การนําหลกัการและความรูดาน
พษิวทิยา (Toxicology) มาประยุกตรวมกับหลกัการทางสถิต ิ(Sta-
tistic)  ปจจุบันไดมีการนําศาสตรแขนงนี้มาใชเพื่อการประเมิน
ความเสี่ยงในหลายๆ ดาน เชน การประเมินความเสีย่งตอระบบ
นิเวศ (Ecological Risk Assessment)  การประเมินความเสีย่ง
ทางดานจุลชีววิทยา (Microbiological Risk Assessment)
การประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคในฝูงสัตว (Herd Health
Risk Assessment)  และการประเมินความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง
(Cancer Risk Assessment) เปนตน

สําหรับบทความนี้จะอธิบายถึงข้ันตอน เทคนิค และ
กระบวนการในการประเมินความเสีย่งทางดานสิง่แวดลอมไวโดยยอ
โดยมีวัตถุประสงคเพือ่ใหผูอานมีความรูและเขาใจในท่ีมา รวมถึง
วิธีการคํานวณคาความเสี่ยงท่ีใชในการบงชี้วาสารเคมีท่ีปนเปอน
ในสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัวเรานั้น เปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย
ของเราหรือไมและอยางไร ผลของการประเมินความเสี่ยงจะมี
ประโยชนในเชงินโยบายและการบริหารจัดการ ท้ังนีเ้พือ่ใหผูบริหาร
ใชเปนแนวทางในการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงหรือลดผลกระทบ
ท่ีอาจเกิดข้ึนตอสุขภาพอนามัยของประชาชนไดทันการ

ความสําคญัและทีม่าของการประเมนิความเส่ียง
เนื่องจากปจจุบันมีอัตราการใชสารเคมีเพิ่มข้ึนเปนจํานวน

มากท้ังในดานชนิดและปริมาณ และพบวามีสารเคมีจํานวนหนึ่ง
ตกคางอยูในสิง่แวดลอม ซึง่สารเคมีท่ีพบในสิง่แวดลอมนีส้วนมาก
มาจากสารเคมีท่ีใชในการปองกันกําจัดศัตรูพชื ปุย สารเคมีท่ีใชใน
โรงงานอุตสาหกรรม สารเคมีท่ีเกิดข้ึนระหวางกระบวนการผลิต
กากสารเคมีท่ีเปนของเสยี และสารเคมีท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ
เปนตน  จากขอมูลทางสถิติ พบวาในปจจุบันมีสารเคมีและ
สารประกอบของสารเคมีมากกวา 11 ลานชนิด ในจํานวนนี้
มีประมาณ 100,000 ชนิด ท่ีมีการหมุนเวียนใชในเชิงพาณิชย

ส่ิงแวดลอม

และพบการปนเปอนของสารเคมีเหลานีอ้ยางแพรหลายในบานเรือน
สถานท่ีทํางานตลอดจนในสิ่งแวดลอมท่ัวไป สารเคมีท่ีปนเปอน
ในสิ่งแวดลอมปรากฏอยูท้ังในอากาศ น้ําดื่ม อาหาร ดิน และ
กากของเสีย

การพิจารณาถึงพิษภัยของสารเคมีตอสุขภาพอนามัยนั้น
ประเด็นสําคัญท่ีตองตระหนักถึงเปนพิเศษ คือ การสะสมใน
สิ่งมีชีวิต (Bioaccumulation) ความคงทน (Persistence) ใน
สิ่ งแวดลอม การสะสมในหวงโซอาหาร (Food Chain) และ
การหมุนเวียนของสารเคมีในระบบนิเวศ (Ecological Cycling)
เปนตน  ดวยเหตนุีก้ารประเมินความเสีย่งจึงเปนกระบวนการหนึง่
ท่ีนํามาใชพิจารณาถึงปริมาณสารเคมีท่ีปนเปอนอยูในสิ่งแวดลอม
ณ ขณะนั้นวาจําเปนตองมีมาตรการในการจัดการแกไข/ปองกัน
หรือควรมีมาตรการในการลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนตอสขุภาพ
อนามัยของประชาชนหรือไม

ความหมายและตวัอยางในการนําไปใช
การประเมินความเส่ียง คือ การรวบรวมและเชื่อมโยง

ขอมูลเชิงวิทยาศาสตรท่ีเก่ียวของในการประเมินความเสี่ยงอยาง
เปนระบบ เปนการประเมินวาสารเคมีท่ีศึกษามีศักยภาพในการ
กอใหเกิดผลกระทบตอมนษุยในดานลบ และ/หรือตอระบบนเิวศน
อันเนือ่งมาจากการสมัผสัหรือการไดรับสารเคมีเขาสูรางกายหรือไม
หรือความหมายอีกนยัหนึง่ คอื การพิจารณาความสัมพันธระหวาง
การสัมผสัหรือการไดรับสารเคมีนั้นๆ ตอการตอบสนองท่ีเกิดข้ึน
ในรางกายหรือในระบบสิง่แวดลอมท่ีถูกประเมิน (Exposure and
Response) โดยพจิารณาถึงความไว (Sensitivity) ของการไดรับ
สารเคมีตามเพศและวยัของแตละบุคคลดวย

การประเมินความเสี่ยงเปนข้ันตอนยอยของการวิเคราะห
ความเสี่ยง (Risk Analysis) ซึ่งในปจจุบันนํามาประยุกตใชเพื่อ
การจัดการสิง่แวดลอม

การวิเคราะหความเส่ียง ประกอบดวย 3 ขัน้ตอน ไดแก
1. การประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment)
2. การจัดการความเสีย่ง (Risk Management)
3. การสือ่สารทําความเขาใจในความเสีย่ง (Risk Commu-

nication)
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เพือ่ใหทานผูอานมีความเขาใจในประโยชนของการวเิคราะห
ความเสี่ยงและการนําไปประยุกตใชกับการจัดการสิ่งแวดลอม
จึงขอยกตวัอยาง ดังนี้

ตัวอยาง : ในหมูบานแหงหนึ่ งพบการปนเปอนของสารหนู
(Arsenic) ในบอน้ําบาดาล ท่ีระดับความเขมขนประมาณ 5
มิลลิกรัม/ลิตร  ซึ่งจากการปนเปอนนีไ้ดกอใหเกิดความวิตกกังวล
ในการนําน้ําไปใชเพื่อการอุปโภค/บริโภควาจะกอใหเกิดอันตราย
ตอประชาชนท่ีอาศัยอยูในหมูบานหรือไมและจะมีวธิจัีดการอยางไร

วิธีดําเนินการวิเคราะหความเส่ียงประกอบดวย 3 ขัน้ตอน ดังนี้
1. การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment)

ผูบริหารจะใหผูประเมินความเสี่ยง (Risk Assessor)
เปนผูประเมินวาความเขมขนของสารหนท่ีูระดบั 5 มิลลกิรัม/ลติร
จะเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนท่ีใชน้ําจากแหลง
ดังกลาวหรือไม โดยใชหลักการประเมินความเสี่ยง ซึ่งจะตองมี
ขอมูลรายละเอียดของปริมาณสารหนูท่ีจะทําใหเกิดความเปนพิษ
ตอรางกาย และขอมูลปริมาณน้ําท่ีประชาชนในหมูบานใชเพื่อการ
บริโภค (ลติร/วนั) โดยคาความเสีย่ง (Risk) ในกรณนีีค้ํานวณจาก
= ความเปนพิษ (Toxicity) ของสารหน ู x ปริมาณของสารหนู
ท่ีไดรับเขาสูรางกาย (Exposure)

2. การจัดการความเส่ียง (Risk Management)
ในกรณีท่ีผลการวิเคราะหความเสี่ยงเบื้องตน (จากขอ

(1)) สรุปวาสารหนูท่ีปนเปอนมีความเสีย่งตอสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน สืบเนื่องจากการนําน้ําไปใชเพื่อการอุปโภค/บริโภค
ดงันัน้ผูบริหารจะตองดาํเนนิการจัดการความเสีย่ง เชน ทําการฟนฟู
แหลงน้ํา หรือหาแหลงน้ําแหลงใหมใหประชาชนใช

3. การส่ือสารทาํความเขาใจในความเส่ียง (Risk Com-
munication)

คอืการสือ่สารใหประชาชนเขาใจในความเสีย่ง โดยชีแ้จง
และแจงใหทราบถึงความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนหากมีการใชน้ําจาก
แหลงน้ํานัน้ตอไป รวมท้ังแจงมาตรการและวธิีจัดการแกไขปญหา
ของผูบริหารใหประชาชนทราบ

การประเมนิความเส่ียงของสารเคมตีอสุขภาพอนามยั
ของประชาชน (Health Risk Assessment)
ประกอบดวย 4 ข้ันตอน ดงัตอไปนี้

1. การช้ีใหเห็นอันตราย (Hazard Identification)
คือ การศึกษาและวิเคราะหขอมูลวาสารเคมีท่ีสนใจ

มีศักยภาพกอใหเกิดพษิหรือผลในเชงิลบตอสขุภาพอนามัยหรือไม
โดยพจิารณาผลการศึกษาในสตัวทดลอง (ไดแก การทดสอบความ
เปนพษิเฉียบพลัน (Acute toxicity) การทดสอบพิษก่ึงเฉียบพลนั
(Subchronic Toxicity) การทดสอบระยะยาว (Long Term
Studies) และการศึกษาการเกิดมะเร็ง (Carcinogenicity Studies))
รวมกับการศึกษาทางระบาดวิทยา

ประเดน็ท่ีใชพจิารณาในข้ันตอนนี ้ไดแก ผลตอสขุภาพ
อนามัย ปริมาณสารท่ีไดรับเขาสูรางกาย ความจําเพาะตอชนิดของ
สิ่งมีชีวิต (Species) ความเก่ียวของตอมนุษย และปจจัยอ่ืนๆ
ท่ีสําคญั (เชน สารอาหาร สภาวะทางโภชนาการ สภาวะดานสขุภาพ
ฯลฯ เปนตน) การประเมินความเสี่ยงจะหยุดเพียงข้ันตอนนี้
ถาพบวาสารเคมีท่ีศึกษาไมกอใหเกิดผลเสยีตอสุขภาพอนามัยของ
มนุษย

2. การประเมินการตอบสนองตอปริมาณ (Dose-
Response Assessment)

เปนการพิจารณาวาปริมาณสารท่ีได รับแตละระดับ
มีความรุนแรงหรือความเปนพิษอยางไร ขอมูลสวนใหญไดจาก
การศึกษาในสัตวทดลองและบางสวนไดจากการศึกษาในมนุษย
ในข้ันตอนนี้แบงสารเคมีออกเปน 2 กลุม คือ

2.1 การประเมินการตอบสนองตอปริมาณสําหรับ
สารไมกอมะเรง็

สารในกลุมนี้หมายถึง สารไมกอมะเรง็ (Non-
Carcinogen) สารกอมะเร็งที่ไมมีผลตอยีน (Non-Genetic
Carcinogen) และความเปนพิษอยางอื่นที่ไมใชการเกดิมะเรง็
จากสารกอมะเร็ง (Non-Carcinogenic Effects)  สารเคมีกลุมนี้
แสดงดวยเกณฑวิกฤต (Threshold) ซึ่งหมายถึงปริมาณสารเคมี
ท่ีมากท่ีสดุ เม่ือรางกายไดรับทุกวนัแลวจะไมทําใหเกิดความผดิปกติ
ใดๆ

องคการพิทักษสิ่ งแวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา
(United States Environmental Protection Agency; US.EPA)
ไดรายงานคาความปลอดภัยของสารไมกอมะเร็งดวยระดับของ
สารเคมีท่ีใชอางอิง (Reference Dose; RfD) ซึง่หมายถึงปริมาณ
สารเคมีท่ีรับเขาไปทุกวันโดยไมทําใหเกิดความผิดปกติใดๆ ตอ
รางกาย (รายละเอียดสามารถสบืคนไดจากเวบไซต www.epa.gov/
iris) คา RfD เปนคาท่ีนํามาใชแทนปริมาณสารเคมีท่ีไมกอใหเกิด
อันตรายเม่ือไดรับตลอดชีวติ (Acceptable Daily Intake; ADI)
ซึง่แตเดมิใชเฉพาะกับสารปรุงแตงอาหาร (Food Additives) ท่ีเรา
ใชเติมลงในอาหารดวยความจงใจ โดยไดมีการนาํเอาหลกัการของ
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ADI มาใชกับสารเคมีท่ีปนเปอนในอาหาร น้ําดืม่ อากาศ และดิน
เปนตน คา RfD สามารถคํานวนไดจากสมการ ตอไปนี้

RfD  =  NOAEL หรือ BMD5/10/(UF xMF)

เม่ือ RfD = ปริมาณสารเคมีท่ีรับเขาไปทุกวัน
โดยไมทําใหเกิดความผิดปกตใิดๆ
ตอรางกาย

NOAEL = ปริมาณสารเคมีท่ีมากท่ีสุด
ซึ่งไดรับทุกวนัแลวไมกอใหเกิด
ความเปนพษิใดๆ ตอรางกาย

BMD5/10 = ปริมาณสารท่ีทําใหเกิดการ
ตอบสนองในสตัวทดลองท่ีระดับ
5% หรือ 10%

UF = คาคงท่ีท่ีใชเพือ่แกไข
ความไมแนนอนท่ีเกิดข้ึนจากการ
คํานวน (UF=Uncertainty Factor)

MF = คาท่ีแสดงถึงความสมบรูณ
และความนาเชื่อถือของขอมูล
ท่ีนํามาใช (MF=Modifying Factor)
มีคาอยูระหวาง >0 และ 10,
คาโดยปริยาย (Default Value)
ของ MF มีคาเทากับ 1

นอกจากนี้ ยังมีหนวยงาน Agency for Toxic
Substances and Disease Registry (ATSDR) ไดรายงานคาความ
ปลอดภัยดวยระดับความเสี่ยงสูงสุด (Maximum Risk Level;
MRL) โดยมีหลกัการคํานวณเชนเดยีวกับคา RfD แตแตกตางกันท่ี
ATSDR จัดทํา MRL ของสารเคมีออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับ
เฉียบพลัน (Acute) ระดบัปานกลาง (Intermediate) และระดับ
เร้ือรัง (Chronic) โดยคา Chronic MRL นัน้เทียบเทากับคา RfD
ขององคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา

ในข้ันตอนการประเมินระดับความรุนแรงของ
ความเสี่ยงสําหรับสารไมกอมะเร็ง จําเปนตองใชคาตางๆ ทาง
พิษวทิยา ซึง่สามารถสรุปไดดงันี้

(1) NOEL (No-Observed-Effect Level)
หมายถึงปริมาณสารเคมีท่ีมากท่ีสุดซึ่งไดรับ
ทุกวันแลวไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอ
รางกาย

(2) NOAEL (No-Observed-Adverse-Effect
Level) หมายถึงปริมาณสารเคมีท่ีมากท่ีสุด
ซึง่ไดรับทุกวันแลวไมกอใหเกิดความเปนพษิ
หรือผลเสีย (Adverse Effects) ใดๆ ตอ
รางกาย

(3) LOEL (Low-Observed-Effect Level)
หมายถึงปริมาณสารเคมีท่ีนอยท่ีสุดซึ่งไดรับ
ทุกวนัแลวกอใหเกิดการเปลีย่นแปลงอยางใด
อยางหนึ่งตอรางกาย

(4) LOAEL (Low-Observed-Adverse-Effect
Level) หมายถึงปริมาณสารเคมีท่ีนอยท่ีสุด
ซึ่งไดรับทุกวันแลวกอใหเกิดความเปนพิษ
หรือผลเสียตอรางกายอยางใดอยางหนึ่งข้ึน
โดยท่ัวไปมักเปนความผดิปกตท่ีิคนืสภาพได
เชน น้ําหนักตวัลดลง หรือการมีไขมันในตบั
เปนตน

ความแตกตางระหวาง NOEL, NOAEL, LOEL,
LOAEL สามารถอธิบายใหเห็นความแตกตางและรายละเอียด
เพิ่มเติมไดในตารางท่ี 1 ซึ่งแสดงผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ทางพยาธิวิ ทยาและชีวเคมีของหนูแตละตัวท่ี ได รับสารเคมี
ในปริมาณแตกตางกัน

2.2 การประเมินการตอบสนองตอปริมาณสําหรับ
สารกอมะเรง็

สารในกลุมนีห้มายถงึ สารกอมะเรง็ทีม่ผีลตอยนี
(Genetic Carcinogen)  การประเมินสารกลุมนีอ้าศัยหลกัการท่ีวา
สารเคมีในกลุมนี้ไมมีคา (Threshold) นั่นคือไมวาจะไดรับสาร
กอมะเร็งมากหรือนอยเพียงใด ก็มีโอกาสท่ีจะเกิดมะเร็งได

เนื่ องจากสารก อมะเร็ งไม มี ค าเกณฑ วิ กฤต
(Threshold) ซึง่การประเมินการเกิดมะเร็งจะทําไดเฉพาะในกรณท่ีี
ไดรับสารพิษเขาสูรางกายในปริมาณสูงๆ การประเมินการเกิด
มะเร็งในกรณีท่ีไดรับสารพิษในปริมาณต่ํานั้นทําไดคอนขางยาก
เนื่องจากตองใชสัตวทดลองจํานวนมาก ดวยเหตุนี้จึงตองอาศัย
แบบจําลอง (Model) ในการประเมิน (Extrapolate) การเกิดมะเร็ง
จากกรณีท่ีไดรับสารพิษปริมาณมากมายังปริมาณต่ําๆ

ในปจจุบนัมีแบบจําลองหลายชนดิใหเลือกใช เชน
- Weibull Model
- Logit Model
- One-Hit Model
- Multi-Hit Model
- Multistage Model  เปนตน

ในบทความนี้ จะไมอธิบายถึงรายละเอียดของ
การใชงานในแตละแบบจําลอง หากผูอานมีความสนใจ สามารถ
ศึกษาเพิ่มเติมไดจากเวบไซต http://rais.ornl.gov/homepage/
HHEMA.pdf

3. การประเมินการสัมผัสหรือการไดรับสารเคมีจาก
ส่ิงแวดลอม (Exposure Assessment)

เปนข้ันตอนท่ีมีความสําคัญอยางมากของการประเมิน
ความเสี่ยง ความเปนพิษของสารเคมีจะไมเกิดข้ึนเม่ือรางกาย
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ไมไดรับสารนัน้เขาไป ความรุนแรงของความเปนพิษข้ึนกับปริมาณ
ของสารท่ีไดรับ ดังนั้นถาการประเมินปริมาณสารท่ีไดรับมีความ
ผดิพลาดไปจากความเปนจริง การคํานวณความเสีย่งก็จะเกิดความ
คลาดเคลื่อนและผลการประเมินความเสี่ยงก็จะผิดไป ดังนั้น
ประเดน็สําคญัท่ีใชในการประเมินความเสีย่ง ไดแก การพจิารณาถึง
ขอบเขตของเวลาท่ีเก่ียวของกับผลทางพิษวทิยา ชวงท่ีมีการสมัผัส
สูงสุด หรือคาเฉลี่ยของการสัมผัส อวัยวะท่ีมีผลมากท่ีสุด (เชน
ระบบอวัยวะสืบพันธุ) การคงตัวของสารเคมีในสภาพแวดลอม
และการสะสมในสิง่มีชีวติ เปนตน

การประเมินการไดรับสัมผัส คือ การพิจารณาความ
เปนไปไดในการไดรับสารเคมีจากทุกกิจกรรมของมนุษย โดย
เสนทางสําคญัท่ีมนษุยจะไดรับสารเคมีจากสิง่แวดลอมมี 3 ทาง คอื
ทางปาก ทางการหายใจ และการดดูซมึผานผวิหนงั ดงันัน้จึงจําเปน
ตองทราบความเขมขนของสารเคมีในอาหาร น้ําดืม่ ในอากาศ และ
ในดินท่ีประชาชนมีโอกาสสัมผัส โดยตองมีการเก็บตัวอยางเพื่อ
ตรวจวเิคราะหอยางตอเนือ่ง เพือ่ใหทราบความเขมขนของสารเคมี
ท่ีปนเปอน ซึง่สารเคมีดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามระยะ
เวลา

การคํานวณคาเฉลี่ยของปริมาณสารท่ีไดรับในแตละวนั
(Chronic Daily Intake; CDI หรือ Lifetime Average Daily Dose;
LADD) สามารถคํานวณไดจากสตูร

CDI  =  Total Dose / (Body Weight x Average Time)
โดย Total Dose = Concentration x Daily Intake x

EFr x EDtot x %Abs

เม่ือ CDI = คาเฉลี่ยของปริมาณสารเคมีท่ีไดรับ
ในแตละวนั (มิลลิกรัม/น้ําหนกัตัว/วัน)

EFr = จํานวนวันท่ีไดรับสารเคมี (วัน/ป)
EDtot = ระยะเวลาท่ีผูใหญไดรับสารเคมี (ป)
%Abs = รอยละของการดดูซึมสารเคมีเขาสู

รางกาย (ถาไมมีขอมูลการดูดซึมของ
สารเคมีใดๆ ใหใชคาโดยปริยาย
(Default Value = 100% ในการคาํนวณ)

4. การแสดงผลการวิเคราะหและการอธิบายความ
เส่ียง (Risk Characterization)

เปนกระบวนการสงัเคราะหขอมูลจากข้ันตอนในขอ 1-
3 ขางตน โดยผลท่ีไดเปนการคาดการณความเสี่ยงหรือโอกาส
ท่ีจะเกิดผลกระทบเชิงลบตอประชาชนจากการท่ีไดรับสารเคมี
ในกรอบของเวลาท่ีกําหนดข้ึน  ในข้ันตอนนีจ้ะมีการระบถึุงคาความ
ไมแนนอน คาความแปรปรวน และคาความโปรงใสของกระบวนการ
ไวดวย  ภาพรวมขององคประกอบในการประเมินความเสี่ยง
แสดงไดดงัรูปท่ี 1

การแสดงผลการวิเคราะหและการอธิบายความเส่ียง
ของสารไมกอมะเร็ง ทําไดโดยการคํานวณหาคาความเส่ียง
(Hazard Quotient; HQ) จากสมการ:

HQ =

การตีความ
ถาคา HQ < 1 แสดงวาการปนเปอนของสารเคมีตัวนี้

ยังอยูในระดบัท่ีปลอดภยัตอการบริโภค
หรือยังไมรุนแรงจนอาจเปนอันตราย
ตอสุขภาพอนามัยของประชาชน

ถาคา HQ > 1 แสดงวาการปนเปอนของสารเคมีตัวนี้
อยูในระดบัท่ีคอนขางรุนแรงจนอาจเปน

ตารางที ่1  ผลของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในหนท่ีูไดรับสารเคมีท่ีผสมในอาหารเปนเวลา 2 ป

ปรมิาณสารเคมี การเปลีย่นแปลงทางพยาธิวิทยาและชีวเคมี คาทีไ่ด
(Dose*)

0.1 - น้ําหนักตัวเพิม่ข้ึนตามปกติ NOEL
- ตรวจไมพบการเปลีย่นแปลงใดๆ

0.5 - น้ําหนักตัวลดลง 4%, น้ําหนกัตับ/น้ําหนักตัว เพิม่ข้ึน 6% NOAEL
- ตรวจพบกอนไขมันเลก็ๆ (Fat Droplet) ในเซลลตบั (Hepatocyte) เพิม่ข้ึนเลก็นอย
- ตรวจไมพบความผิดปกตใินอวยัวะอ่ืนๆ

2.5 - น้ําหนักตัวลดลง 16%**, น้ําหนักตบั/น้ําหนักตัว เพิ่มข้ึน 25%** LOAEL
- ตรวจพบกอนไขมันเลก็ๆ (Fat Droplet) จํานวนมากในเซลลตบั (Hepatocyte)

* จํานวนหนท่ีูใช 250 ตัว/กลุม และปริมาณสารเคมี (Dose) ท่ีใชมีหนวยเปนมิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนกัตัว/วัน
** มีความแตกตางจากกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ

CDI
RfD
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อันตรายตอสขุภาพอนามัยของประชาชน
ได ตองมีการแกไขหรือดําเนินการ
เพือ่ลดการปนเปอนโดยเร็ว

สําหรับการแสดงผลการวิเคราะหและการอธิบาย
ความเส่ียงของสารกอมะเรง็ ทาํไดโดยการคํานวณหาคาความ
เส่ียง (Risk) :

Risk  =  CPS x CDI

เม่ือ CPS =  คาความชันของการเกิดมะเร็ง
(Carcinogenic Potency Slope;
เปนคาเฉพาะของสารเคมีแตละตัว)

CDI =  คาเฉลีย่ของปริมาณสารเคมีท่ีเราไดรับ
ในแตละวนั (Chronic Daily Intake)

เปนการคํานวณคาความเสี่ ยงจากการได รับสาร
กอมะเร็งจากปริมาณสารเคมีท่ีไดรับทุกวัน (CDI)

ถาความเสี่ยง (Risk) ท่ีคํานวณไดเกินกวาคาท่ี
กําหนดไว (ซึ่ งโดยปกติจะกําหนดคาความเสี่ยงไว ท่ี 10-6)
ผูบริหารตองรีบดําเนินการแกไข โดยทําการลดปริมาณสารเคมี
ท่ีไดรับในแตละวนั

จะเห็นไดวาทุกๆ ข้ันตอนของการประเมินความเสี่ยง
ลวนแตมีความสําคัญเทาเทียมกัน ดังนั้นการประเมินความเสี่ยง
จึงถือเปนเคร่ืองมือท่ีผูบริหารความเสี่ยง (Risk Manager) จะใช
ประกอบการตัดสินใจในการกําหนดนโยบาย เพื่อการจัดการกับ
สารเคมีท่ีพบปนเปอนอยูในสิ่งแวดลอม เนื่องจากผลจากการ

ประเมินจะสามารถชวยในการตดัสนิใจไดวาสารเคมีท่ีปนเปอนนัน้
มีความเสี่ยงอยูในระดับท่ีกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย
ของประชาชนหรือไมและอยางไร ท้ั งนี้ กระบวนการประเมิน
ความเสี่ยงในแตละข้ันตอนดังกลาวแลวขางตนมีความจําเปน
อยางย่ิงท่ีจะตองผานการศึกษาและการรวบรวมขอมูลมาเปนอยางดี
ผานการวิเคราะหอยางละเอียดถ่ีถวน และสามารถเชื่อถือได
เนือ่งจากเปนกระบวนการท่ีเก่ียวของกับสขุภาพอนามัยของประชาชน
ถาหากการคํานวณมีความผิดพลาดเกิดข้ึนในระบบการประเมิน
ก็อาจกอใหเกิดความเสียหายข้ึนไดท้ังตอประชาชนโดยสวนรวม
และตอระบบนเิวศวทิยา

เอกสารอางอิง/ประกอบการเรยีบเรยีง
กรมควบคุมมลพิษ. 2549. ไซยาไนด. (เอกสารเผยแพรทาง

วชิาการของสารเคมีเฉพาะเร่ือง) โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.

United State Environmental Protection Agency.  Integrated Risk
Information System.  Available online: http://www.epa.
gov/iris/ (Downloaded: February 20, 2007).

United State Environmental Protection Agency. Risk Assess-
ment Guidance for Superfund (Volume I) Human Health
Evaluation Manual (Part A). Available online: http://
rais.ornl.gov/homepage/HHEMA.pdf (Downloaded:
February 20, 2007).

±±±±±±

รปูที ่1   องคประกอบท่ีสําคญัของกระบวนการประเมินความเสีย่ง

การชี้ใหเห็นอันตราย (Hazard Identification)
- ระบาดวิทยา
- ความเปนพิษในสัตวทดลอง
- การศึกษาในสภาพ In Vitro

การแสดงผลการวิเคราะหและการอธิบายความเสี่ยง
(Risk Characterization)

การประเมินการตอบสนองตอปริมาณสารเคม-ีความเปนพิษ
(Dose-Response Assessment)

- เชน เนื้องอก หรือ ความเปนพิษตอระบบรางกาย
- แบบจําลองในการประเมินปริมาณสารเคมี

 
 

 

การประเมินการสัมผัสหรือการไดรับสารเคมี
เขาสูรางกาย (Exposure Assessment)

- ขนาดหรือปริมาณสารเคมี
- ความถี/่ชวงเวลาในการสัมผัส
- เสนทางของสารเคมีในส่ิงแวดลอม



23

แกวเจาจอม ไมทีมี่คุณคาทางประวตัศิาสตร
อุดม แกวสุวรรณ1

1 นักวิชาการเกษตร ระดับ 6  ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ม. เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม
73140

แกวเจาจอม หรือน้ําอบฝร่ัง มีชื่อสามัญ Lignum Vitae
ชือ่วทิยาศาสตร Guaiacum officinale Linn.  เปนพชืท่ีจัดอยูในวงศ
Zygophyllaceae ไดรับการจัดลําดบัเปนพนัธุพชือนุรักษในบญัช ี2
ภายใตพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2525 เปนตนไมหายาก
มีการระบุตามประวัติศาสตรวา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงนําพนัธุไมนี้มาจากอินเดยี เม่ือคราว
เสดจ็ประพาสชวา อินเดยี และยุโรป (ระหวาง พ.ศ. 2440-2445)
และไดทรงนํามาปลกูไวในวงัสวนสนุนัทา (ปจจุบนัคอื มหาวทิยาลยั
ราชภฏัสวนสนุนัทา) และยังคงยืนตนอยูจนถึงปจจุบนันี ้นับอายุได
มากกวา 100 ป  ตนแกวเจาจอมท่ีทรงนํามาปลกูนี้ มีลักษณะใบ
ประกอบ 2 คู  สําหรับชือ่ “แกวเจาจอม” หรือ “น้ําอบฝร่ัง” นี้
ศาสตราจารยเต็ม สมิตินันทน  ผู เชี่ยวชาญดานพฤกษศาสตร
กรมปาไม เปนผูตั้ง

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร
แกวเจาจอมมีถ่ินกําเนิดแถบทวีปอเมริกาและหมู เกาะ

เวสต อินดสิ เปนไมยืนตน สงูประมาณ 3-12 เมตร ลําตนมีลกัษณะ
คดงอ เนื้อไมแข็งมาก ก่ิงกานมีปุมปม เปลือกของตนสีเทาเขม
บางแหงเปลอืกแตก ตนแตกใบเปนพุมแผกวางทรงกลม  เรือนยอด
ทึบ   ใบ รูปรางแบบรูปไขกลบั หรือรูปรีเบีย้วเลก็นอย ปลายใบมน
ขอบเรียบ ประเภทของใบเปนใบประกอบแบบขนนกปลายคู
ท่ีมีการไลขนาดจากปลายสูโคนกานใบ โดยใบยอยคูปลายสุด
มีขนาดใหญกวาใบอ่ืน   กานใบประกอบยาว  0.5-1.0 เซนตเิมตร
ใบยอยยาว 1-1.5 เซนติเมตร มีจุดเล็กๆ สีสมท่ีโคนใบยอย
ดานบน ไมมีกานใบยอย แบงตามจํานวนของใบยอยได 4 พนัธุคือ
พันธุท่ีมีใบยอย 2 คู  3 คู  4 คู  และ 5 คู  เนือ้ใบเหนยีวและหนา
เลก็นอย สใีบเขียวเขม ผิวใบดานบนเปนมัน   ดอก แบบดอกเดีย่ว
ออกเปนกระจุกท่ีปลายก่ิงและซอกใบ มีกลีบดอก 5 กลีบ สีฟา
อมมวง เกสรตัวผูสีเหลอืงประมาณ 8-10 อัน สีของดอกจางลง
เม่ือใกล โรย อายุของดอกประมาณ 3-5 วัน หลังดอกบาน
มีกลิน่หอมออนๆ  ออกดอกปละ 2 คร้ัง คอื เดอืนสงิหาคม-ตลุาคม
และเดอืนธนัวาคม-เมษายน  ผล รูปหัวใจกลบั สเีหลอืงทองเม่ือแก
แตละผลมี 1 เมล็ด   เมลด็ รูปรางกลมรี  หรือรูปไข   สีน้ําตาลเขม

เปลือกหุมเมล็ดสีแดงเม่ือผลแตกใหมๆ  ขยายพันธุดวยเมล็ด
ตอนก่ิง หรือปกชํา สภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะตอการเจริญเติบโต
คอื รอนชืน้ อุณหภมิูโดยเฉลีย่ 20-35 องศาเซลเซยีส  มีฝนกระจาย
เปนเวลาหลายเดอืน ปริมาณน้ําฝนเฉลีย่ประมาณ 1,200-1,800
มิลลิเมตรตอป และมีแสงแดดอยางเพียงพอตลอดป สภาพดิน
รวนโปรง มีการระบายน้ําดี เปนพชืท่ีทนตอสภาพดินเค็ม

ประโยชน
1. ทรงพุมสวยของแกวเจาจอม เหมาะสําหรับปลูกเปน

ไมประดบั เพื่อใหรมเงาในสนามกวางๆ
2. เนือ้ไมมีลกัษณะเปนเสนประสานกันแนน เปนมันสวย

และแข็งมาก เนื้อไมหนัก และจมน้ํา (ไดชื่อวาเปนเนื้อไมท่ีหนัก
ท่ีสุดในโลก) ทนตอแรงอัด และน้ําเค็ม จึงนิยมนํามาใชทํากรอบ
ประกับเพลาเรือเดนิทะเล ทําสิว่ และนํามากลงึทําของใชตางๆ เชน
ทําลกูโบวลิ่ง และทํารอก เปนตน

เรื่องนารู

ดอกแกวเจาจอม

ฝกและเมล็ด

ลักษณะใบของแกวเจาจอมพันธุท่ีมีใบยอย 2 คู 3 คู และ 4 คู

แกวเจาจอมท่ีฝายปฏิบัติการวิจัย
และเรือนปลูกพืชทดลอง
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3. ทุกสวนของลําตน  สามารถนํามาใชเปนสมุนไพร
โดยเฉพาะยางจากเนื้อไมสีน้ําตาลอมเขียวประกอบดวยสารเคมี
หลายชนิดในปริมาณคอนขางสงู และมีคุณสมบตัิในการรักษาโรค

สรรพคณุการใชเปนยาสมนุไพร
ใชกันอยางกวางขวางจึงไดชื่อวา Lignum Vitae ซึ่งมี

ความหมายวา wood of life  โดยสามารถใชในการรักษาโรค
รูมาติซัมเร้ือรัง โรคไขขออักเสบ ปวดประจําเดือน โรคหอบหืด
โรคเบาหวาน โรคเกาต  ยางจากเนื้อหรือเปลือกไมใชเปนยาตรวจ
คราบเลือดในนิตเิวชวทิยา เรียกวา Gum Guaiacum  นอกจากนี้
ยังมีการใชประโยชนทางยาจากสวนตางๆ ของตน ดังนี ้  ยางไม
ใชเปนยาขับเสมหะ ขับปสสาวะ ขับเหง่ือ แกขออักเสบ หรือทําเปน
ยาอมแกหลอดลมอักเสบ  น้ําคั้นจากใบ ใชแกอาการทองเฟอ
เปลอืก ใชเปนยาระบาย  ผงชาจากดอก เปนยาบํารุงกําลงั เปนตน

สําหรับแกวเจาจอมของฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูก
พชืทดลอง เปนชนดิใบยอย 3 คู   รศ. กรึก นฤทุม เปนผูนํามาปลกู
ปจจุบันตนไมตนนี้มีอายุ 26 ป ทรงพุมสูงประมาณ 4 เมตร และ
เสนผาศูนยกลางทรงพุมประมาณ 4 เมตร เปนท่ีชื่นชอบของ
บุคลากรภายในฝายปฏิบตัิการวจัิยฯ และเปนเสนหแกผูมาเยือน
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