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วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 21 ฉบับที่ 1 (2550)

บรรณาธิการแถลง
วารสารฉบั บนี้ เป นฉบั บแรกของป 2550 และสื บเนื่ องมาจากการเปลี่ ยนสั งกั ดของฝ ายปฏิ บั ติ การวิ จัยและ
เรื อนปลู กพื ชทดลอง จากการเป นหน วยงานในสั งกั ดสถาบั นวิ จั ยและพั ฒนาแห งมหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร มาเป น
หนวยงานในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ทําใหมีการเปลี่ ยนแปลงคณะผูบริหารของฝายปฏิบัติการวิจัยและ
เรือนปลูกพืชทดลอง ซึง่ มีผลตอเนือ่ งถึงการเปลีย่ นแปลงคณะทํางานวารสารขาวฯ ดวยเชนกัน อยางไรก็ตาม คณะผูบริหาร
ของสถาบั นวิ จัยและพั ฒนา กําแพงแสน และของฝ ายปฏิบั ติการวิ จัยและเรื อนปลูกพื ชทดลอง ก็ ยังคงให การสนั บสนุ น
การจัดทําวารสารอยางเต็มที่ และแมวาคณะทํางานวารสารขาวฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงไปบาง แตพวกเราทุกคนก็ยังคงตั้งใจ
ปฏิบัติงานอยางเขมแข็ง และดวยความสุขในการคนหา และเรียบเรียงขอมูลความรูม านําเสนอสมาชิกทุกทาน สําหรับฉบับนี้
มีเรื่องราวของตนไมมานําเสนอถึง 3 ชนิดดวยกัน ทั้งไมปาวงศสะเดา ไมประดับสวนที่มีคุณคาอยางแกวเจาจอม และผัก
ที่สามารถปลูกเปนรัว้ กินไดและมีคณ
ุ คาทางโภชนาการสูงที่นิยมกันมาชานานอยางตําลึง
คณะทํางานวารสารขาวฯ หวังวาทานสมาชิกคงใหการตอนรับคณะทํางานชุดใหม และไดรับสาระความรูจากการอาน
และติดตามวารสารของเรา
ขอขอบพระคุณ
บรรณาธิ การ

สุภาพ ทองคํา

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ม. เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม

ฝายปฏิบตั กิ ารวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สังกัด
สถาบันวิจยั และพัฒนา กําแพงแสน

ตามประกาศสภามหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร ลงวั น ที่
29 กั น ยายน 2549 เรื่ อง จั ด ตั้ งสถาบั น วิ จั ยและพั ฒ นา
กํ า แพงแสน เพื่ อให การบริ หารจั ด การของหน ว ยงานวิ จั ย
ที่ วิ ทยาเขตกําแพงแสนมี ความคล องตั ว ในการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ
ด านการเรี ย นการสอน งานวิ จั ย และการบริ การวิ ช าการแก
หน วยงานต างๆ ของวิ ทยาเขตกําแพงแสน โดยโอนหน วยงาน
ที่ สั งกั ดสถาบั นวิ จัยและพั ฒนาแห งมหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร
ที่ มีที่ ตั้ งอยู ณ วิ ทยาเขตกําแพงแสน มาสั งกั ดสถาบันที่ จัดตั้ ง
ขึ้ นใหม ดั งนั้ น ฝ ายปฏิ บั ติ การวิจัยและเรื อนปลู กพื ชทดลอง
จึงเปนหนวยงานหนึ่งในการแบงสวนราชการภายในสถาบันวิจัย
และพั ฒ นา กํ าแพงแสน

การพัฒนาบุคลากร/รวมประชุม/สัมมนา
± นางสาวสุ รั ต น ว ดี

จิ ว ะจิ น ดา ร ว มประชุ มสั มมนา
วิ ช าการการแพทย แ ผนไทยแห งประเทศไทย ครั้ งที่ 1 ณ

อาคารสารนิ เ ทศ 50 ป มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร บางเขน
กรุงเทพฯ วั น ที่ 11 ตุ ล าคม 2549
± นางสุ ภ าพ ทองคํ า ร ว มฝ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
หลักสู ตร การบริ หารความเสี่ ยงทั่ วทั้ งองคกร ณ อาคารศู นย
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
จ.นครปฐม วั น ที่ 19 ตุ ล าคม 2549
± นางรุ งนภา ก อ ประดิ ษ ฐ สกุ ล และนางสาวชวนพิ ศ
อรุ ณ รั ง สิ กุ ล ร ว มอบรม Training of the Trainer Option 2
ณ สภาวิ จั ย แห งชาติ และโรงแรม Winsor Suite Hotel
กรุงเทพฯ วั น ที่ 24-27 ตุ ล าคม 2549
± นางธี ร นุ ต ร ม โพธิ์ ภั ก ดิ์ ร ว มอบรม Postharvest
Technology and GAP for Value Added Coconut Fruits ณ
สถาบั นค นคว าและพัฒนาผลิ ตภั ณฑ อ าหาร มหาวิ ทยาลั ย
เกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ วั น ที่ 30 ตุ ล าคม 2549
± นางภาณี ทองพํ า นั ก ดู ง านโครงการแลกเปลี่ ยน
บุ คลากร KU-UTIA ประจํ า ป 2549 ณ Institute of
Agriculture, University of Tennesse, ประเทศสหรั ฐ
อเมริ กา วั น ที่ 1-15 พฤศจิ กายน 2549
± นางรุ งนภา ก อ ประดิ ษ ฐ ส กุ ล ร วมสั ม มนาเรื่ อง
Assessment of Water Quality Problems in the Tha Chin
River Catchment Area by Using the Method of
Material Flow Analysis (MFA) ณ Asian Institute of
Technology อ. คลองหลวง จ. ปทุ มธานี วั นที่ 2
พฤศจิ กายน 2549

ขาวศูนยฯ
± นางรุ งนภา

ก อประดิ ษ ฐ ส กุ ล และนางสาวชวนพิ ศ
อรุณรังสิกุล รวมสัมมนาเรื่อง การพัฒนาวัตถุดิบโดยมาตรฐาน
การผลิ ต ระบบ GAP ณ ศู นย พั ฒนาและถ ายทอดเทคโนโลยี
รั ฐร ว มเอกชน มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ
วั น ที่ 3 พฤศจิ กายน 2549
± นางรุ งนภา ก อประดิ ษฐ สกุ ล ร วมประชุ ม คณะ
อนุ ก รรมการกลั่ นกรองโครงการวิ จั ย การเกษตร ครั้ งที่ 1
ณ สํ า นั กงานพั ฒ นาการวิ จั ย การเกษตร กรุงเทพฯ วั น ที่ 13
พฤศจิ กายน 2549
± นางรุ ง นภา ก อ ประดิ ษ ฐ ส กุ ล ร ว มสั ม มนาโต ะ กลม
เพื่ อการจั ดการของเสี ยจากฟาร มสุ กร ณ โรงแรมริ เวอร
อ. เมื อง จ. นครปฐม วั น ที่ 20 ธั น วาคม 2549
± นางรุ งนภา ก อ ประดิ ษ ฐ สกุ ล และนางสาวชวนพิ ศ
อรุ ณ รั ง สิ กุ ล ร ว มอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร Eurep GAP Option
2 ณ กรมวิ ช าการเกษตร กรุงเทพฯ วั น ที่ 11 มกราคม 2550
± นายสั งวรณ ศรี หิ รั ญต ร วมประชุ มเสวนาทาง
วิ ช าการเรื่ อง โอกาสและทางเลื อกใช พ ลั ง งานอย า งยั่ งยื น
ของประเทศ ณ โรงแรมเอเชี ย ราชเทวี กรุงเทพฯ วั น ที่ 2
กุ มภาพั น ธ 2550
± นางภาณี ทองพํ า นั ก นายจตุ พ ร จิ ต รบุ ญ ถนอม
และนางสาวสุ รั ต น ว ดี จิ ว ะจิ น ดา ร ว มเสวนาวิ ช าการเรื่ อง
การวิ จั ยเชิ งพาณิ ชย และการจั ด สรรผลประโยชน จากงานวิ จั ย
ณ คณะเภสั ชศาสตร มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร วิ ทยาเขต
พระราชวั ง สนามจั น ทร จ. นครปฐม วั น ที่ 2 มี น าคม 2550
± นางรุ งนภา ก อ ประดิ ษ ฐ สกุ ล และนางสาวชวนพิ ศ
อรุ ณ รั ง สิ กุ ล ร ว มสั มมนาเรื่ อง Marking Service Market
for Enterprise Competitiveness ณ โรงแรมเคปพั น วา
จ. ภู เ ก็ ต วั น ที่ 4-10 มี น าคม 2550
± นางสาวสุ รั ตน ว ดี จิ ว ะจิ น ดา ร ว มสั ม มนา The
Second International Agarwood Conference ณ โรงแรม
เจ าพระยาพาร ค กรุงเทพฯ วั น ที่ 5-6 มี น าคม 2550
± นางสาวสุ รั ตน วดี จิ วะจิ นดา ร วมหารื อและ
แลกเปลี่ ยนความคิ ด เห็ น เกี่ ยวกั บ งานวิ จั ยทางด าน Natural
Products with Biological Activity ณ มหาวิ ทยาลั ยโตเกี ยว
ประเทศญี่ ปุ น วั น ที่ 23-31 มี น าคม 2550

การฝกอบรม

± เทคนิคการเพาะเลีย้ งเนือ
้ เยือ่ ไมดอกไมประดับ รุน ที่

25
ระหว างวั นที่ 27-30 มี นาคม 2550 (นางรงรอง หอมหวล
เปนหัวหนาโครงการ)
± โครงการถายทอดเทคโนโลยีเรื่อง การจัดการหลังการ

3
เก็บเกีย่ วผลิตผลพืชสวนเพือ่ ควบคุมคุณภาพ รุน ที่ 24 ระหวางวันที่
25-27 เมษายน 2550 รุน ที่ 25 ระหวางวันที่ 28-30 พฤษภาคม
2550 (นายเจริญ ขุนพรม เปนหัวหนาโครงการ)
± โครงการถายทอดเทคโนโลยีเรือ่ ง เทคนิคดานชีวโมเลกุล
เพื่ อการศึ กษาและวิ จัยความหลากหลายของจุ ลิ นทรี ย รุ นที่ 1
ระหวางวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2550 รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 2123 พฤษภาคม 2550 (นางสาวมณี ตั นติ รุงกิ จ เป นหัวหน า
โครงการ)
± โครงการถายทอดเทคโนโลยีเ รื่อง การปลูกและดูแล
รักษาไมดอกหอมเพื่อการขยายพันธุและการใชประโยชน รุนที่ 1
ระหวางวันที่ 4-6 มิถนุ ายน 2550 รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 2-4
กรกฎาคม 2550 (นายอุดม แกวสุวรรณ เปนหัวหนาโครงการ)
± โครงการถายทอดเทคโนโลยีเรื่อง การแปรรูปและการ
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑจากสมุนไพร รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 1921 มิถนุ ายน 2550 รุน ที่ 2 ระหวางวันที่ 26-28 มิถนุ ายน 2550
(นางสาวสุรัตนวดี จิวะจินดา เปนหัวหนาโครงการ)
± โครงการถายทอดเทคโนโลยีเรือ
่ ง การผลิตหนอไมฝรั่ง
อินทรียเ พือ่ การสงออก รุน ที่ 1 ระหวางวันที่ 27-28 มิถนุ ายน 2550
รุ นที่ 2 ระหวางวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2550 (นายวุฒิ ชัย
ทองดอนแอ เปนหัวหนาโครงการ)
± โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการควบคุม
คุณภาพเมล็ดพันธุใ นระบบเกษตรดีทเี่ หมาะสมและเกษตรอินทรีย
รุน ที่ 1 ระหวางวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2550 รุนที่ 2 ระหวางวันที่
18-20 กรกฎาคม 2550 (นางภาณี ทองพํานัก เปนหัวหนา
โครงการ)
± โครงการถายทอดเทคโนโลยีเ รื่อง การวินิจฉัยโรคพืช
ทีเ่ กิดจากเชือ้ ราในดินและการควบคุมโดยชีววิธี รุน ที่ 1 ระหวางวันที่
5-6 กันยายน 2550 รุน ที่ 2 ระหวางวันที่ 26-28 กันยายน 2550
(นางกณิษฐา สังคะหะ เปนหัวหนาโครงการ)

การเสนอผลงานทางวิชาการและจัดแสดงนิทรรศการ
ภาคโปสเตอร
± นางสาวมณี

ตันติรุงกิจ รวมเสนอผลงานและประชุม
วิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ครั้ งที่ 32
เรื่ อง ฤทธิ์ ตานจุ ลินทรียของสารสกั ดหยาบจากเนระพู สีไทย ณ
ศูนยประชุมแหงชาติสริ ิกติ ิ์ กรุงเทพฯ วันที่ 9-12 ตุลาคม 2549
± นางสาวมณี ตันติรุงกิจ รวมเสนอผลงานทางวิชาการ
The 18th Annual Meeting On the Thai Society for Biotechnology เรือ่ ง MOLECULAR IDENTIFICATION OF YEAST
FOR ALCOHOLIC BEVERAGE FERMENTATION BY
RANDOM AMPLIFIED POLYMORPHIC DNA AND

4
MICROSATELLITE PCR-FINGERPRINTING ณ โรงแรม
มณเฑียรริเวอรไซด กรุงเทพฯ วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2549
± นางอัญชลี รวีโรจนวบ
ิ ลู ย รวมเสนอผลงานและเขารวม
ประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การคัดเลือกยีน
nptII ในมะเขือเทศดัดแปลงพันธุกรรมพันธุส ีดาทิพย 3 โดยการ
พนสารกานามัยซิน ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว จ. เชียงใหม
วันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2549
± บุ ค ลากรร ว มจั ด แสดงนิ ท รรศการโครงการเฉลิ ม
พระเกียรติ “ตามรอยพระราชดําริ: สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง” ณ
อาคารจั กรพั น ธ เพ็ ญศิ ริ มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร บางเขน
กรุงเทพฯ วันที่ 1-3 ธันวาคม 2549 ดังนี้
1. การบริ การวิ ชาการและผลงานวิ จั ยของงาน
จุลชีววิทยาประยุกต (นางสาวมณี ตันติรุงกิจ)
2. การศึ กษาวั สดุ ป ลู กที่ เ หมาะสมสําหรั บการปลู ก
มะเขือเทศเชอรีโ่ ดยไมใชดนิ (นางจันทรจรัส วีรสาร)
3. การจัดการมะมวงน้ําดอกไมเพื่อการสงออก (นาง
อภิตา บุญศิริ)
4. แนวคิ ด การผลิ ต GAP สู สากล (นางรุ งนภา
กอประดิษฐสกุล)
5. งานวินจิ ฉัยและกักกันศัตรูพชื Plant Pest Clinic and
Quarantine Unit (นางกณิษฐา สังคะหะ)
6. งานบริการและถายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุพชื (นางภาณี ทองพํานัก)
7. อโกลนีมา (Aglonema): ไมใบประดับที่นาสนใจ
(นางรงรอง หอมหวล)
8. การใหปุยทางใบ (นางจันทรจรัส วีรสาร)
9. กลองจุลทรรศนอเิ ล็กตรอนแบบลําแสงสองทะลุผา น
(Transmission Electron Microscope) (นางอัญชลี รวีโรจนวบิ ลู ย
และคณะ)
10. การปลูกและดูแลรักษาไมดอกหอมเพือ่ การขยายพันธุ
และใชประโยชนทางการคา (นายอุดม แกวสุวรรณ)
± บุ ค ลากรร ว มจั ด แสดงนิ ท รรศการงานเกษตรแฟร
ประจําป 2550 ณ อาคารจั กรพั นธ เ พ็ ญ ศิ ริ มหาวิ ทยาลั ย
เกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ วันที่ 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ
2550 ดังนี้
1. การประเมิ นความเสี่ ยงของระบบผลิ ต พื ชอาหาร
(นางรุงนภา กอประดิษฐสกุล และนางสาวลักขณา เบ็ญจวรรณ)
2. ผลของการปลดปลอยไนโตรเจนจากมูลโคขุนและ
มูลโคเลี้ยงปลอยตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดเขียว
กวางตุง (นางจันทรจรัส วีรสาร)
3. การขยายพันธุ เฟรนปกแมลงทั บ: เฟรนที่ คาดวา

วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 21 ฉบับที่ 1 (2550)
จะเปนชนิดใหมของโลก (นางมณฑา วงศมณีโรจน)
4. อโกลนีมา: ไมใบประดับอนาคตไกล (นางรงรอง
หอมหวล)
5. ชี ว ภั ณ ฑ เ ชื้ อราไตรโคเดอร ม าในรู ป หั ว เชื้ อสด
(นางกณิษฐา สังคะหะ)
6. การถ ายทอดเทคโนโลยี การทําสไลด เ นื้ อเยื่ อพื ช
สําหรับงานวิจัย (นางเฟอ งฟา จันทนิยม)
7. แกวเจาจอมไมพมุ สวยและมีคณ
ุ คาทางประวัตศิ าสตร
(นายอุดม แกวสุวรรณ)
8. ฤทธิต์ า นจุลนิ ทรียข องสารสกัดหยาบจากเนระพูสไี ทย
(นางสาวมณี ตันติรุงกิจ)
± นางนวลวรรณ ฟารุง สาง รวมเสนอผลงานและประชุม
วิชาการจุลทรรศนแหงประเทศไทย ครัง้ ที่ 24 เรือ่ ง Diversity of
Bipolaris and Exserohilum in Association with Sandoricum
koetjape canopy ณ อาคารสารนิ เทศ 50 ป มหาวิ ทยาลั ย
เกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ วันที่ 14-15 กุมภาพันธ 2550

ภาคบรรยาย
± นางอัญชลี

รวีโรจนวบิ ลู ย รวมเสนอผลงานและเขารวม
ประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ ครัง้ ที่ 6 เรื่อง การถายชิน้ ดีเอ็นเอ
ขนาดใหญ ของมะเขื อเทศพั นธุ L3708 เข าสู มะเขื อเทศพั นธุ
สีดาทิพย 3 ดวยเชือ้ อะโกรแบคทีเรีย ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว
จ. เชียงใหม วันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2549

ขาวการประชุมวิชาการ
การประชุ มวิ ชาการวิ ทยาการหลั ง การเก็ บเกี่ ยว/
หลังการผลิตแหงชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 28-29 มิถุนายน
2550 ติ ด ตามรายละเอี ยดที่ www.kmutt.ac.th/
NPHT2007
±

การประชุมวิชาการนานาชาติ การจัดการคุณภาพผัก
และผลไมสดตัดแตงพรอมบริโภค วันที่ 6-8 สิงหาคม
2550 ติ ด ตามรายละเอี ยดที่ www.kmutt.ac.th/
QMFCP2007
±

การประชุ มวิชาการแหงภาคพื้ นเอเชี ยและแปซิ ฟก
การจัดการคุณภาพผลิตผลสดและผลิตภัณฑสดตัดแตง
พร อมบริ โภค วั นที่ 6-8 สิ ง หาคม 2550 ติ ดตาม
รายละเอียดที่ www.kmutt.ac.th/APS2007
±

5
บุคลากรดีเดน

บุคลากรของฝายปฏิบตั ิการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ไดรับรางวัลในฐานะบุคลากรดีเดน ประจําป 2549
และเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคํา) จาก พลเอกสุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2550 ณ ตึกสันติไมตรี
ทําเนียบรัฐบาล

นางสาวสุ รั ตน วดี จิ วะจิ นดา นักวิ จัย ระดั บ 9
(เชีย่ วชาญ) ไดรับรางวัลนักวิจัยตัวอยาง (ดานสมุนไพร)
ของสมาคมพั ฒ นาแพทย แ ผนไทยแห ง ประเทศไทย

ประจําป พ.ศ. 2549 โดยไดรบั ประทานโลประกาศเกียรติคณ
ุ จาก
พระเจาวรวงศเธอพระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เมือ่ วันที่ 11 ตุลาคม 2549 ณ หองสุธรรม อารีกลุ อาคารสารนิเทศ
50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

นางภาณี ทองพํานัก นักวิจยั ระดับ 10 (เชีย่ วชาญ
พิเศษ) ไดรับรางวัลบุคลากรดีเดนสายสนับสนุนและชวย
วิชาการ ประจําป พ.ศ. 2549 โดยไดรับประกาศนียบัตรและ

เข็มเชิดชูเกียรติจาก นายปราโมทย ไมกลัด นายกสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร เมื่ อวันที่ 29 ธันวาคม 2549 ณ หอประชุ ม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน และรางวัลดานวิชาชีพดีเดน

จากการคั ดเลื อกบุ คลากรสายสนั บสนุ นผู มี ผลงานดี เด น

นางมณฑา วงศ ม ณี โ รจน นั ก วิ จั ย ระดั บ 8
(ชํานาญการ) ไดรับรางวัลบุคลากรดีเดนของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําป พ.ศ. 2549 โดย

ประจําป พ.ศ. 2549 ของสภาขาราชการและลูกจางมหาวิทยาลัย
แห งประเทศไทย (ปขมท.) โดยมี พลเอกสุ รยุ ทธ จุ ล านนท
นายกรัฐมนตรี เปนประธานในการมอบรางวัลในการจัดประชุม
วิชาการประจําปของ ปขมท. เมื่ อวันที่ 27 เมษายน 2550 ณ
โรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้ อ. เมือง จ. ภูเก็ต

ไดรบั โลประกาศเกียรติคณ
ุ จากรองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน
เมือ่ วันที่ 30 มีนาคม 2550

นายจรูญ บุญวงษ ลูกจางประจํา ตําแหนงพนักงาน
ผลิตทดลอง ไดรับการคัดเลือกเปนขาราชการพลเรือนดีเดน

ประจําป พ.ศ. 2549 จากกระทรวงศึกษาธิการ โดยไดรบั เกียรติบตั ร

นางกัลยา กระตายทอง ลูกจางชัว่ คราวโครงการวิจยั
ตําแหน งคนงานผลิตทดลอง ไดรับรางวั ลบุ คลากรดีเด น
สายสนับสนุนและชวยวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2549 โดยไดรบั

ประกาศนียบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติจาก นายปราโมทย ไมกลัด
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมือ่ วันที่ 29 ธันวาคม 2549
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
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วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 21 ฉบับที่ 1 (2550)
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีการผลิตกระดาษ

รงรอง หอมหวล1 และ ศิริพร วิหคโต2

การผลิตเยือ่ กระดาษ กระดาษและสิง่ พิมพ เปนอุตสาหกรรม
ที่ มีความสําคัญตอการพั ฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ในแตละป
มีความตองการใชผลิตภัณฑกระดาษประมาณ 1,959,000 ตัน
และเพิ่ มขึ้ นทุ กป โดยเฉพาะกระดาษพิ มพ เขี ยนมี การขยายตั ว
เพิ่ มขึ้ นมากที่ สุ ด อั น เป นผลมาจากการเพิ่ มขึ้ นของประชากร
รองลงมาได แก กระดาษคราฟท ซึ่ งใช ใ นภาคอุ ต สาหกรรม
บรรจุภัณฑ เชน อุตสาหกรรมอาหารกระปอง อุตสาหกรรมนม
อุตสาหกรรมปู นซีเมนต และอุตสาหกรรมอาหารสั ตว เป นตน
อยางไรก็ตาม ปริ มาณการผลิ ตเยื่ อกระดาษก็ ยังไม เพียงพอต อ
ความตองการภายในประเทศทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ทําใหตอ งสัง่ เยือ่ กระดาษ
จากต างประเทศเพิ่ มขึ้ น คิ ดเป น มู ลค าป ละหลายพั น ล านบาท
จึงไดมีการสงเสริมใหนําไมชนิดตางๆ เชน ไมยูคาลิปตัส ไมไผ
ไมสน และสวนเหลือใชจากการเกษตร เชน ชานออย ฟางขาว
รวมทั้ ง ปอสา และหญ าขจรจบ มาใช เ ป นวั ตถุ ดิ บในการผลิ ต
เยื่อกระดาษ เพื่อชวยแกปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในการทํา
กระดาษ
กระบวนการผลิตเยื่อกระดาษ เปนการเปลีย่ นโครงสราง
ของไมใหกลายเปนเยื่ อกระดาษ ซึ่ งไมเป นวัตถุดิบหลักของการ
ผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษที่ผลิตในประเทศไทยเปนเยื่ อใยสั้น
ถึงเยื่อใยปานกลาง (ตารางที่ 1) ยกเวนเยื่อกระดาษที่ผลิตจาก
ปอสาทีจ่ ดั เปนเยือ่ ใยยาว สวนประกอบทางเคมีของเสนใยวัตถุดบิ

ต างๆ ประกอบดวย เซลลู โลส ลิ กนิน เป นองค ประกอบหลั ก
และอื่นๆ เชน เถา เปนตน (ตารางที่ 2) ในกระบวนการผลิต
เยื่อกระดาษจําเปนตองใชน้ําและพลังงานเปนองคประกอบสําคัญ
พลังงานที่ใชในกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษไดมาจากพลังงาน
ความรอนจากน้ํามันเตา เศษเปลือกไม ถานหิน เพื่อใชระเหยน้ํา
สําหรับพลังงานไฟฟาจะใชในการขนสงวัตถุดบิ และเดินเครือ่ งจักร
ผลิตกระดาษ

กระบวนการผลิตเยือ่ กระดาษประกอบดวยขัน้ ตอน
ตางๆ ดังนี้

เริ่มตนดวยการแยกหรือกําจัดสิ่งเจือปนที่ไมตองการออก
และเปลีย่ นรูปวัตถุดบิ ใหมขี นาดพอเหมาะ ถือเปนการเตรียมขนาด
วัตถุดิบใหเหมาะสม
1. การเตรียมวัตถุดิบ
กรณี วัตถุ ดิบที่ เปนไมเริ่ มจากการปอกเปลื อกไม ออก
(Debarking) โดยใช เ ครื่ องปอกเปลื อก จากนั้ นล างท อนไม
สงเขาสูเ ครือ่ งสับไม (Chipping) ใหมขี นาดเล็ก แลวนําไปคัดขนาด
(Screening) ตามลําดับ ชิ้นไมที่สับไดขนาดแลวจะถูกสงไปยัง
หมอตมเยื่อ สวนผงขี้ฝุนเปลือกไมนําไปใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับ
ตมเยื่ อ กรณี วัตถุดิบอื่ น เชน ชานออย ฟางขาว ไมไผ ปอสา
นําเขาเครื่องลางทําความสะอาดไดเลย

ตารางที่ 1 ขนาดเสนใยของวัตถุดิบชนิดตางๆที่ใชในการผลิตเยื่อกระดาษ
ชนิดของวัตถุดิบ
ฟางขาว
ปอแกว
ชานออย
ไมไผ
ยูคาลิปตัส

ความยาว (มิลลิเมตร)
ต่ํา-สูง
เฉลี่ย
0.7-3.5
0.6-6.0
0.8-2.8
1.5-4.4
0.6-1.4

1.5
1.5
1.6
2.3
1.0

เสนผาศูนยกลาง (ไมโครเมตร)
ต่ํา-สูง
เฉลี่ย
5-15
14-40
10-34
7-27
14-20

9
25
20
18
18

ที่มา: 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 )
1
2
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จ. นครปฐม 73140
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ตารางที่ 2 สวนประกอบทางเคมีของเสนใยวัตถุดิบตางๆ ที่ใชในการผลิตกระดาษในประเทศไทย
ชนิดของวัตถุดิบ

เซลลูโลส
(%)

ลิกนิน
(%)

Hot water
soluble (%)

Alcohol benzene
soluble (%)

เถา
(%)

ฟางขาว
ปอแกว
ซานออย
ไมไผ
ยูคาลิปตัส

28-41
64
26-39
35-47
47

10-17
11-21
19-22
22-30
20

13-17
1.1
3-11
16-21
2.4

1-7
1.2
3-11
3-6
1.5

14-22
0.5
1-5
1-5
0.4

ที่มา: 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 )
วิธีคอื

2. การแยกเสนใย (Pulp Disintegration) แบงไดเปน 4

2.1 วิธี กล มีหลักการดังนี้ คื อ บดกระจายให เส นใย
ออกจากกัน การใชสารเคมีและความรอนเขาชวยในการบดกระจาย
ทําใหเสนใยแยกออกจากกันไดเร็วขึ้น ประเทศไทยใชเทคนิคนี้
ในการแยกเสนใยเพือ่ ผลิตกระดาษสําหรับพิธไี หวเจา โดยใชไมไผ
เป น วั ต ถุ ดิ บ นํ ามาแช ด ว ยโซเดี ยมไฮดรอกไซด หรื อโซดาไฟ
(NaOH) เพือ่ ใหไมเปอย กอนสงเขาเครือ่ งบดและเครื่องเดินแผน
กระดาษ
2.2 วิธีกึ่งเคมี โดยนําชิ้ นไมที่สับแลวมาตมกับน้ํายา
ต มเยื่ อภายใต เวลา ความดั น อุ ณหภู มิ และปริมาณน้ํายาเคมี
ทีก่ าํ หนด จากนัน้ นํามาผานกระบวนการกลเพือ่ แยกเสนใยออกมา
ในประเทศไทยมั กใช วั ตถุ ดิ บจากชานอ อ ยและยู ค าลิ ปตั ส
ขัน้ ตอนเริม่ จากแชวตั ถุดิบในโซดาไฟ จากนัน้ นํามาตมโดยใชไอน้ํา
ควบคุมความดันระดับ 10 บาร อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส
นานประมาณ 20 นาที จะไดเยือ่ ประมาณ 75% จากนัน้ นําเยือ่ ทีไ่ ด
ไปบดให มีขนาดเล็ กลง แยกเส นใยและเข าสู กระบวนการล าง
ทําความสะอาด
2.3 วิ ธี ทางเคมี เป นกรรมวิ ธี ผลิ ตเยื่ อที่ ใช สารเคมี
เพื่อละลายสารในเนื้อไมที่เปนตัวยึดเสนใยใหจับตัวกันไวออกมา
กลาวคือ นําวัตถุดบิ มาตมกับสารเคมีความเขมขนสูงในหมอตมเยือ่
เยื่อที่ไดจากกระบวนการนี้จะมีปริมาณเซลลูโลสสูง มีลิกนินและ
สารอินทรียปนอยูนอ ยมาก มีความเหนียวสูง ใชผลิตกระดาษที่มี
คุณภาพดี
กระบวนการทางเคมีสามารถแบงออกตามประเภท
ของสารเคมีที่ใชคือ
2.3.1 กระบวนการโซดา (Soda Process) ใช
โซดาไฟในการต มย อย เยื่ อกระดาษที่ ไ ด จากการใช โ ซดาไฟ
ฟอกขาวนีส้ วนใหญนํามาใชทํากระดาษพิมพเขียน
2.3.2 กระบวนการซัลเฟตหรือคราฟท (Sulphate
or Kraft Process) สารเคมีทใี่ ชในกระบวนการนี้ คือ โซเดียมซัลไฟต

เยื่ อซั ลเฟตที่ ได จะมี สี น้ําตาล ส วนใหญ ใช ทํากระดาษห อของ
กระดาษเหนียว (Kraft Paper) กระดาษทํากลอง (Kraft LinerBoard) และเยื่อที่ไดจากกระบวนการนี้สามารถใชทํากระดาษได
หลายชนิดตั้งแตกระดาษพิมพเขียนจนถึงกระดาษอนามัย
2.4 การใช เอนไซม จากเชื้ อรา หรื อเชื้ อแบคที เ รี ย
ทีม่ อี ยูต ามธรรมชาติชว ยในการแยกเสนใย เชน เอนไซมจากเชือ้ รา
ใชในการกําจัดลิกนิน ขัน้ ตอนนี้เชื้อราจะชวยยอยลิกนิน และทําให
เนื้ อไมนุมขึ้นงายตอการตีเยื่ อ เพื่ อใหเขาใจหลักการทํางานของ
เอนไซมขออธิบายโครงสรางของไมกอน
สวนนอกสุดของทอนไม คือ เปลือก เปนสวนที่
ไม ตองการต องปอกทิ้ ง ใช ส วนที่ อยู ถัดเขาไปได แกเนื้ อไม ซึ่ ง
ประกอบดวยเซลลชนิดตางๆ ที่ทําหนาที่แตกตางกันไป บริเวณ
ผนั งเซลล จะมี องค ประกอบหลั กที่ เกี่ ยวข องกั บกระบวนการทํา
กระดาษ ไดแก เสนใยเซลลูโลส (มีประมาณ 45% ของผนังเซลล)
ที่ รวมตั วกันเป นมัดๆ เฮมิเซลลูโลส (มี ประมาณ 25% ของ
ผนังเซลล) มีหนาที่ยึดมัดเสนใยเซลลูโลสเขาดวยกันแลวสานตัว
เปนตาขาย นอกจากนีย้ งั มี ลิกนิน (มีประมาณ 25% ของผนังเซลล)
แทรกอยู ระหว างเส นใย ที่ ทําหนาที่ ให ความแข็ งแรงแก เนื้ อไม
และยึดเสนใยเซลลูโลสไวดวยกัน สวนของลิกนินยังทําใหเนื้อไม
เปนสีน้ําตาล สวนที่เหลือเปนโปรตีน รวมทั้งคารโบไฮเดรตอืน่ ๆ
เซลลูโลส
ลิกนิน
เฮมิเซลลูโลส

ก

ข

รูปที่ 1 ผนั ง เซลล (ก) เป น ส ว นที่ ให ค วามแข็ ง แรงแก ไ ม
ซึ่ งมี สวนประกอบหลักไดแก เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส
และลิกนิน (ข)
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เอนไซม ที่ ใช ใ นอุ ต สาหกรรมกระดาษ ได แก
เอนไซมเฮมิเซลลูเลส (Hemicellulase) ไซแลนเนส (Xylanase)
เพื่อยอยเฮมิเซลลูโลส เอ็นไซมเซลลูเลส (Cellulase) ใชยอย
บางสวนของเซลลูโลส เพื่อใหเสนใยออนนุมและกระจายตัวดีขึ้น
จึงนํามาใชกับกระดาษทีต่ องการความนุม นอกจากนีย้ ังมีเอนไซม
ที่ ย อยสลายสารประกอบลิ กนิ น ได แก แลคเคส (Laccase)
และแมงกานีสเปอรออกซิเดส (Manganese peroxidase)
การประยุกตใชเอนไซมสามารถทําไดตงั้ แตเริม่ ตน
กล าวคื อเริ่ มตั้ ง แต ขั้ นตอนการปอกเปลื อกไม (Debarking)
เอนไซม ที่ ใช ใ นขั้ น ตอนนี้ คื อ เพคติ เนส (Pectinase) และ
ไซแลนเนส การใชเอนไซม ทั้งสองชนิดสามารถช วยลดการใช
พลังงานในการยอยสลายทอนไม ตอจากนั้นเปนขั้นตอนการแยก
เสนใย มีการใชเอนไซมแลคเคส ซึง่ พบวาเมือ่ ใชเอนไซมนกี้ บั ชิน้ ไม
(Chip) จะลดการใช พลั ง งานที่ ใช ในการตี เยื่ อได ถึง 5-10%
เพราะวาเอนไซมจะเขาไปชวยยอยสลายลิกนิน ทําใหเสนใยแยกตัว
ไดงายขึน้ นอกจากนัน้ ยังสามารถใชเอนไซมโปรตีเอส (Protease)
ยอยโปรตีนที่ มีปริมาณมากในผนั งเซลลปฐมภูมิ ชวยลดการใช
พลั งงานได เช นเดี ยวกั น การใช เอนไซม เซลลู เลสที่ ได จากการ
สกัดหยาบ (Crude cellulase) กับชิ้นไมกอนใชสารเคมี พบวา
ชวยใหเยือ่ ขาวขึน้ ได
อย างไรก็ ต ามการเลื อ กเอนไซม ค วรเลื อกให
เหมาะสมกั บวั ต ถุ ประสงค ในแต ละขั้ นตอนของการทํากระดาษ
เพือ่ ใหไดผลผลิตที่ตรงตามตองการ ไมสญ
ู เสียวัตถุดบิ ลดตนทุน
และชวยรักษาสภาพแวดลอม
3. การคัดขนาด (Screening) เสนใยทีแ่ ยกออกจากกันแลว
จะส ง ผ านไปยั ง ขั้ นตอนการคั ดขนาดของเยื่ อ เพื่ อคั ดแยกเยื่ อ
ออกจากสิง่ แปลกปลอมทีไ่ มตอ งการ ไดแก ตาไม (Knot) ชิน้ ไมสบั
ทีผ่ านการตมยังไมสมบูรณ เสนใยที่ไมสมบูรณ เปนตน
4. การลางเยื่ อ (Washing) เยื่ อที่ ได จากกระบวนการ
แยกเสนใยทั้งแบบกึ่งเคมีและแบบเคมี เมือ่ ผานการคัดขนาดแลว
จะตองนําไปผานขั้นตอนการลางเยื่อซึ่งเปนขั้นตอนสุดทาย เพื่อ
ล างของเหลวสี ดําออกจากเยื่ อ เป นการลดปริ มาณของสารเคมี
ที่ จะใช ในขั้ นตอนตอไป และสามารถนําสารเคมีกลับมาใช ใหม
ในขั้ นตอนการต มเยื่ ออี กครั้ ง โดยปกติจะมีขั้นตอนการลางเยื่ อ
ประมาณ 4-5 ครัง้ การลางเยื่อจะทําในถังลาง (Drum washer)
อาศัยหลักการลางเยื่อแบบ Counter current คือ ใชน้ําดีเฉพาะ
ขั้นตอนลางสุดทาย แลวนําน้ํานั้นวนมาใชลางเยื่อในขั้นตอนแรก
ใหมอกี เพือ่ ประหยัดน้ํา
ขอดีของการลางแบบ Counter current คือ สามารถนํา
สารเคมีกลับไปใชใหมไดมากขึน้ และใชสารเคมีในการฟอกนอยลง
นอกจากนีย้ งั สงผลใหลดสวนประกอบทีเ่ ปนมลพิษลง ขณะเดียวกัน
ก็ มีข อเสี ย คื อ ต องใช พลั งงานสู งสําหรั บการป มน้ําเพื่ อนําน้ํา

วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 21 ฉบับที่ 1 (2550)
ยอนกลับไปลางอีก
5. การสกัดลิกนินดวยออกซิเจน (O2 delignification)
ในการผลิ ตเยื่ อด วยวิ ธี เ คมี มั กใช กั บไม ยู ค าลิ ปตั ส หรื อไม ไ ผ
เมื่อเยือ่ ผานขั้นตอนการลางแลวจะนําเขาสูขนั้ ตอนการสกัดลิกนิน
ดวยออกซิเจน ทําปฏิกิริยากับลิกนินใหลิกนินหลุดออกจากเยื่ อ
เปนผลใหปริมาณการใชสารเคมีในขัน้ ตอนการฟอกขาวนัน้ ลดนอยลง
ทําใหลดปริมาณน้ําเสียจากการฟอกเยือ่ ดวยสารเคมีอกี ดวย
6. การฟอกเยือ่ (Bleaching) ขัน้ ตอนการฟอกเยือ่ เปนการ
ปรับปรุงคุณภาพเยือ่ ใหมคี วามขาว (Brightness) ซึง่ เปนคุณสมบัติ
ทีจ่ ําเปนสําหรับการผลิตกระดาษบางชนิด เชน กระดาษพิมพเขียน
กระดาษทิชชู และกระดาษสา ฯลฯ สารเคมีทใี่ ชในการฟอกเยื่อ
มีหลายชนิด ไดแก ไฮโปคลอไรท คลอรีน โซเดียมไฮดรอกไซด
คลอรีนไดออกไซด ออกซิเจน และไฮโดรเจนเปอรออกไซด เปนตน
สําหรั บขั้ นตอนการฟอกเยื่ อนี้ อาจใชเอนไซมช วยลด
ปริ มาณการใช ส ารเคมี เช น การใช เอนไซม ไ ซแลนเนส และ
แมนแนเนส (Mannanase) เพื่อทําลายเฮมิเซลลูโลส ทําใหเยื่อ
กระจายตัว งายตอการฟอกเยือ่ นอกจากนี้ แลคเคส และแมงกานีส
เปอรออกซิเดส จะชวยสลายลิกนินทีเ่ หลือ รวมทัง้ การใชเซลลูเลส
จะช วยให เ ยื่ อที่ ได หลั งการฟอกขาวขึ้ นและช วยลดเวลาในการ
ฟอกเยื่อ
นอกจากนี้ ยังสามารถใชเอนไซมในขั้นตอนอื่นๆ อีก
เชน ในการทําแผนกระดาษจะตองมีการเติมสวนประกอบอื่นๆ
เขาไปในเยื่ อ เพื่อใหแผนกระดาษที่ไดมีคุณสมบัติตรงกับความ
ตองการใชงานของกระดาษชนิดนัน้ ๆ สารทีเ่ ติม ไดแก สารปองกัน
การดูดซับน้ําในกระดาษสําหรับเขียน สารเคลือบผิวเพือ่ ทําใหผิว
กระดาษเรี ยบ เอนไซม ในกลุ มเอไมเลส (Amylase) สามารถ
นํามาใชยอยแปงในสารเคลือบผิวที่เกินมา ชวยทําใหผิวกระดาษ
เรียบ เปนตน อุตสาหกรรมกระดาษจําเปนตองใชน้ําจํานวนมาก
จึ งต องการเอนไซม เพื่ อทําความสะอาดน้ํ า รวมทั้ งตกตะกอน
สารแขวนลอยทีเ่ ปนของเสียจากโรงงาน เอนไซมทสี่ ามารถนํามาใช
ไดแก อเซติลเอสเทอเรส (Acetyl esterase) ทีช่ ว ยใหเพคตินละลาย
ปนกับน้ํานอยลง เซลลูเลสและแมนแนเนส ชวยลดการจับตัวและ
การตกตะกอนของสารเคมีทใี่ ชในกระบวนการทําเยือ่ ไมใหตกคาง
บนเครื่ องจั กรหรื ออุ ปกรณ ในกระบวนการผลิ ตเซลลู เลส และ
ยั งช ว ยลดการพั นกั นของเส นใยซึ่ งอาจขั ดขวางการทํางานของ
เครือ่ งจักรไดเชนเดียวกัน
การใช ส ารเคมี พ บว าสามารถก อให เ กิ ด มลพิ ษ แก
สภาพแวดลอม เชน น้ําเสีย สารกอมะเร็งทีเ่ กิดจากการใชคลอรีน
ในการฟอกเยื่ อ เป นต น การใช เ อนไซม สามารถช วยในการ
ตกตะกอนสารทีเ่ ปนตัวทําใหน้ําทิง้ มีสีดาํ (สารประกอบฟนอลลิค:
Phenolic compound) และชวยยอยสลายสารกอมะเร็งที่เกิดจาก
การใชคลอรีนฟอกเยื่อ เชน การใชเอนไซมเปอรออกซิเดส และ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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แลคเคส ดังนั้นการใชเอนไซมจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งทีช่ วยรักษา
สภาพแวดลอมใหดีขึ้น หรือชวยลดการใชสารเคมีใหนอยลงจาก
กระบวนการผลิตเยื่ อกระดาษ หรือกําจัดของเสี ยจากโรงงานทํา
กระดาษ
อยางไรก็ ตาม มี เอนไซม บางชนิ ดเท านั้ นที่ สามารถ
ประยุกตใชในระดับอุตสาหกรรม บางชนิดก็ยังอยู ในขั้ นโรงงาน
ตนแบบ หรือระดับหองทดลอง เนื่องจากโรงงานกระดาษระดับ
อุ ตสาหกรรมที่ มี กําลั งการผลิ ตสู ง จะต องใช เ งิ นลงทุ น สู งมาก
เมื่ อตองเปลี่ ยนระบบหรื อเปลี่ ยนเครื่ องจั กร ดั งนั้ นในอนาคต
เมื่ อมีการพั ฒนาคุ ณภาพของเอนไซม รวมทั้ งกระบวนการผลิต
ประกอบกับความหวงใยในสิ่งแวดลอมมากขึ้น จะทําใหเอนไซม
เข าไปมี บทบาทในอุ ตสาหกรรมกระดาษเช นเดี ยวกั บใน
อุตสาหกรรมอื่นๆ

สรุป

กระบวนการผลิ ตเยื่ อกระดาษที่ สําคั ญ คื อ การนําเยื่ อ
กระดาษมาผสมกัน (ทั้งเยื่อใยสั้นและเยื่อใยยาว) ผานตะแกรง
ชําระลางสิ่งสกปรกและสารเคมีตางๆ เยื่อที่ผสมแลวจะผานเขาสู
ลูกกลิง้ อบแหง ผานอางน้าํ ยาเติมสารเคมี ผานเขาสูล กู กลิง้ อบแหง
ขัดมันและตกแตงผิว เขาเครื่องมวนตัด รอการจําหนาย ปกติ
การผลิตกระดาษ 1 ตันจะใชเยือ่ กระดาษทีผ่ ลิตจากตนไม 17 ตน
ใชกระแสไฟฟา 1,000 กิโลวัตตตอชัว่ โมง ใชน้ํามันเตา 300 ลิตร
ใชคลอรีน 5 กิโลกรัม
ปญหาที่สําคัญทีส่ ุดของอุตสาหกรรมนี้ คือ การขาดแคลน
วัตถุดบิ (เนื้อไม) ผูประกอบการไดสงเสริมใหเกษตรกรรายยอย

ปลูกไมโตเร็ว เชน ยูคาลิปตัส เพือ่ แกปญ
 หาการขาดแคลนวัตถุดิบ
นอกจากนั้ น อุ ตสาหกรรมเยื่ อกระดาษต องใช น้ํ าปริ มาณมาก
(การผลิตเยือ่ กระดาษประเภทกึง่ เคมี 1 ตัน ตองใชนา้ํ ประมาณ 4060 ลูกบาศกเมตร) อีกทั้งยังมีปญหาน้ําเสียจํานวนมาก การใช
เอนไซมจึงมีบทบาทสําคัญในการชวยลดการใชสารเคมีในขั้นตอน
การผลิต และแกปญ
 หาดานมลพิษในสภาพแวดลอม

เอกสารประกอบการเรียบเรียง

กรมโรงงานอุตสาหกรรม. 2547. สืบคนเมื่อวันที่ 21 มกราคม
2550. จาก http://www.diw.go.th/EMS%20for
%20SMEs%20website/page%203files/Text/env/
pulp-par/thai/chap3.pdf
กลุม อุตสาหกรรมเยือ่ กระดาษ. 2550. สืบคนเมือ่ วันที่ 20 มกราคม
2550. จาก http://www.tdri.or.th/a50_con.htm
การสับชิน้ ไมและการผลิตเยือ่ กระดาษ. 2539. สืบคนเมือ่ วันที่ 17
มกราคม 2550. จาก http://www.howproductsimpact.
n e t / b o x / t h a i v e r si o n / sy st e m b o u n d a r i e s/
systemboundaries chippingandpulpproduction.htm
สมาคมการพิมพไทย. 2550. สืบคนเมือ่ วันที่ 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.
(อานตอหนา 17)

แผนผังกระบวนการผลิตกระดาษ

วัตถุดิบ

ชิ้นไม
ฟางขาว
ชานออย
อื่นๆ

การเตรียม
วัตถุดิบ

การแยกเสนใย

Proteinase
Pectinase
Cellulase
Ligninase

ฟอกเยื่อ (การฟอกขาว)
เพื่อกําจัดลิกนิน

ความรอน
-เอนไซม

สารประกอบคลอรีนและลิกนินสู
สิ่งแวดลอม-เปนสารกอมะเร็ง

สารเคมี
(NaOH)

-เอนไซม
Xylanase
Protenase
Cellulase

เยื่อกระดาษ

พรอมเขากระบวนการ
ทําแผนกระดาษ

- สารเคมี (Cl)
-เอนไซม

Ligninase
Xylanase
Cellulase

ทําใหแหง

เครื่องเดิน
แผนกระดาษ
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วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 21 ฉบับที่ 1 (2550)
งานวิจัย

ความหลากหลายของพืชสกุล Aglaia (วงศสะเดา) ที่พบในสถานีวิจัยวนเกษตรตราด

Diversity of the Genus Aglaia (Meliaceae) in Trat Agroforestry Research Station, Trat Province
สมนึก พรมแดง1 และสรัญญา วัชโรทัย2

บทคัดยอ

คํานํา

การสํารวจความหลากหลายของพรรณไมสกุล Aglaia (วงศ
สะเดา) ในสถานีวจิ ัยวนเกษตรตราด จังหวัดตราด ระหวางเดือน
พฤศจิกายน 2547 - ธันวาคม 2548 โดยการเก็บตัวอยางพรรณไม
บรรยายลักษณะทางสัณฐานวิทยา นิเวศวิทยาและวิเคราะหชอื่ ชนิด
พบวาพรรณไมสกุลนี้ เปนไมตน เรือนยอดเจริญดานขาง แตก
กิ่งกานทั้งตน มีน้ํายางสีขาวหรือสีเหลืองออน ใบเปนใบประกอบ
แบบขนนกชนิดปลายคี่ มีสิ่งปกคลุม เปนขนรูปดาว และ/หรือ
เกล็ ด รู ปโล ปกคลุ มที่ บริ เวณผิ วใบด านล างและพบหนาแน น
บริเวณปลายยอด ดอกแยกเพศอยูต างตน ผลคอนขางกลม รูปรี
รู ปไข ผลเป นชนิ ดผลสดและผลแห ง ผลเมื่ อแก จัดมีสี แดงอิ ฐ
หรือสีแดงสม จากการศึกษาครั้ งนี้ พบวาในสถานีวิจัยวนเกษตร
ตราด มีพรรณไมสกุล Aglaia อยู 5 ชนิด ดังนีค้ อื 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.

ประเทศไทยเป น ประเทศหนึ่ งที่ มีความหลากหลายทาง
ชี วภาพสู ง เนื่ องจากตั้ งอยู บริ เวณเขตร อนของโลก นอกจากนี้
ยังเปนเขตรอยตอของเขตพฤกษภูมิศาสตร (Floristic Region)
ถึง 3 ภูมิภาคดวยกันคือ ภูมภิ าคอินเดีย - พมา (Indo-Burmese)
อินโดจีน (Indo-Chinese) และภูมิภาคมาเลเซีย (Malesian)
จึ งเป นแหล งรวมกั นของป าหลายประเภททั้ งป าผลั ดใบและป า
ไมผลัดใบ สงผลใหประเทศไทยมีพรรณไมหลายชนิด การศึกษา
ดานอนุกรมวิธานพืชทีส่ ําคัญนัน้ คือการจําแนกชนิดพืชใหถูกตอง
และการบัญญัติชอื่ พืช เพื่อเปนขอมูลที่สําคัญในการนําพรรณพืช
ไปใชประโยชนในการศึกษาวิ จัยแขนงอื่ นๆ อย างถู กต อง เช น
ทางดานเกษตร ดานเภสัชกรรม และดานอุตสาหกรรม ถามีการ
วิ จั ยเกี่ ยวกั บ พื ชชนิ ด ใดๆ แต ใช พื ชไม ถู กต องตั้ ง แต เ ริ่ มแรก
งานวิจัยเหลานัน้ จะไมมีคณ
ุ คาแตอยางใด
สถานี วิ จัยวนเกษตรตราด สถาบั น วิ จัยและพั ฒ นาแห ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตัง้ อยูใ นพืน้ ทีป่ า สงวนแหงชาติ ทากุมหวยแรง มีเนื้อที่ 594 ไร ลักษณะพื้นที่ปาเปนแบบปาทุติยภูมิ
ซึ่งเปนพืน้ ที่ ที่เคยมีการทําสัมปทานปาไม พื้นที่นี้ฟนตัวหลังจาก
มีการทําสัมปทานปาไมนานกวา 30 ป พรรณไมสกุล Aglaia ทีพ่ บ
ในสถานีนเี้ ปนพรรณไมทเี่ หลือจากสัมปทานปาไม ดังนัน้ การศึกษา
รายละเอียดและการใชประโยชนของพรรณไมเหลานีจ้ ะเปนการพัฒนา
ศักยภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตอไปในภายหนา
พรรณไมสกุล Aglaia จัดอยูใ นวงศ Meliaceae (วงศสะเดา)
ที่พบทั่วโลกมี 105 ชนิด การกระจายพันธุ ตั้งแตเอเชียใต คือ
ศรีลังกา จนมาถึงทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต หมูเกาะแปซิฟก
ออสเตรเลี ย จี นและไต หวั น ในทวี ปเอเชี ยตะวั นออกเฉี ยงใต
มีแหลงการกระจายพันธุที่ประเทศมาเลเซีย โดยพรรณไมสกุลนี้
เจริ ญได ดี ในแถบป าร อนชื้ น ในประเทศไทยพบพรรณไม สกุ ล
Aglaia 28 ชนิด (Pannell, 1992) เชน ประยงคปา (Aglaia
odoratissima Blume) คางคาว (A. edulis (Roxb.) Wall.) และ
ประยงค (A. odorata Lour.) ปจจุบนั มีผใู หความสนใจพืชสกุลนี้

1
2

นักวิทยาศาสตร 8 (ชํานาญการ) ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ม. เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
จ. นครปฐม 73140
ผูชวยศาสตราจารย ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร ม. เกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ 10900

งานวิจัย
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มากขึ้นทั้งดานงานคนควา วิจัย และการใชประโยชน ในการใช
ประโยชนนั้นมีทั้งการทําเปนพืชสมุนไพรและนําไปใชในดานการ
เกษตร เพือ่ เปนแหลงของสารออกฤทธิ์ เชน สารออกฤทธิเ์ ปนพิษ
ตอเซลล (cytotoxicity) สารออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เชื้ อรา (antifungal activity) และสารออกฤทธิ์ กําจั ดแมลง
(insecticidal activity) เปนตน พืชสกุล Aglaia มีกลุม สารทุตยิ ภูมิ
ทีส่ ําคัญจัดไดเปน 5 กลุม หลักคือ flavagline, bisamide, flavonoid,
lignan และ triterpene โดยเฉพาะสาร flavagline พบไดในพืช
สกุล Aglaia เทานัน้ ซึง่ สามารถใชเปนลักษณะเดนของพืชสกุลนีไ้ ด
(Greger et al., 2000) ดังนั้นหากมีการศึกษาพืชสกุลนี้อยาง
ละเอี ยดและจริ งจั ง จะชวยใหการนําพรรณไม นี้ มาใช ประโยชน
เปนไปอยางถูกตองและคุม คา

การตรวจเอกสาร
ลักษณะทางพฤกษศาสตรของพืชสกุล Aglaia (Pannell, 1992)
พืชสกุล Aglaia จัดอยูในวงศ Meliacaea (วงศสะเดา)
เปนไมตนขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ ความสูงตั้งแต 1-2 เมตร
จนถึง 40 เมตร เรือนยอดเจริญดานขางแตกกิง่ กานทัง้ ตน ลักษณะ
เดนมีสงิ่ ปกคลุม (indumentum) เปนขนรูปดาว (stellate hair)
หรือเกล็ดรูปโล (peltate scale) ซึ่งมักพบบริเวณผิวใบดานลาง
(lower epidermis) และพบหนาแนนบริเวณปลายยอด ซึง่ ลักษณะ
ของสิ่ งปกคลุมรวมกับลักษณะของสวนตางๆ ของพืช สามารถ
นํามาใชในการจําแนกพืชสกุล Aglaia นอกจากนีย้ งั พบน้าํ ยางสีขาว
(latex) ซึง่ มีมากในกิง่ กานและเปลือกผล (pericarp) ลักษณะดอก
เปนชอดอก มีกลิ่ นหอม ดอกแยกเพศอยูต างตน (dioecious)
ผลมีขนาดเสนผานศูนยกลางตัง้ แต 0.3-10 เซนติเมตร ผลเมือ่
แกจัดมีสี แดงอิ ฐหรื อสีแดงส ม มี ทั้งชนิดที่ เป นผลสดชนิด aril
และชนิดทีเ่ ปนผลแหงแกแลวแตก (capsule)
การใชประโยชนของพืชสกุล Aglaia
ชาวอินเดียใชน้ํามันหอมระเหยจากรากของตนประยงคปา
เปนยาปฏิชวี นะ และเปนยาถายพยาธิ นําลําตนมาใชในการกอสราง
หรือทําเฟอรนเิ จอร ในแถบหมูเ กาะฟจมิ กี ารนําผลของตนคางคาว
มารับประทาน ชาวจีนนิยมนําดอกของประยงคมาแตงกลิ่ นและ
นํามาอบเสือ้ ผาใหหอม และชาวอินโดนีเชียใช A. argentea Blume.
สําหรับบําบัดอาการไขและโรคเรือ้ น (Mabberley et al., 1995)
นอกจากนี้ ชาวไต หวั นยั งใช เ ป นยาแก ไอ รั กษาอาการอั กเสบ
และในประเทศไทยใชเปนยากระตุนหัวใจ แกตัวรอนและลดไข
เปนตน (Janprasert et al.,1993) สวนเนือ้ หุมเมล็ดของ Aglaia
บางชนิด ชาวมาเลเซียนิยมนํามารับประทานสดๆ (Mabberley
et al., 1995)

สารทุติยภูมิสาํ คัญทีพ่ บในพืชสกุล Aglaia
พืชสกุล Aglaia มีสารทุตยิ ภูมใิ นสวนตางๆ ของพืช ไดแก
ใบ เปลือกตน เปลือกราก และดอก ซึ่งแตละสวนประกอบดวย
ชนิดและปริมาณของสารทีพ่ บแตกตางกันออกไป โดยพบสารกลุม
triterpene และ sequiterpene เปนสารหลัก สารทุติยภูมิที่พบ
จําเพาะกับพืชสกุลนีค้ อื สารเคมีในกลุม flavagline ซึง่ ประกอบดวย
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
เปนสารสําคัญที่มีฤทธิ์ทางชีววิทยา เชน ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของ
เซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาว และฤทธิ์กําจัดแมลง โดยมีผลตอการ
เจริญเติบโตของสิง่ มีชวี ิต (Saifah et al., 1993; Janprasert et al.,
1993)

อุปกรณและวิธกี าร
การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาตรของพืชสกุล Aglaia
ศึกษาตัวอยางพืชสกุล Aglaia จากสถานีวจิ ยั วนเกษตรตราด
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร จังหวัด
ตราด โดยสังเกตลักษณะภายนอกของพืชอยางละเอียด จดบันทึก
และบรรยายลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่พบเห็นเพื่อนํามาระบุชนิด
ของพืช เนือ่ งจากพรรณไมที่เก็บมาบางชนิดอยูในระยะทีไ่ มมดี อก
ดั ง นั้ นในการตรวจสอบเพื่ อระบุ ช นิ ดของพื ชจึ งใช ลั กษณะทาง
สัณฐานวิทยาของใบ ลักษณะทรงพุม ความสูงของพืชโดยประมาณ
สี น้ํ ายาง สี ของเปลื อกนอกลําต น สี ของเปลื อกในลําต น และ
สิ่งปกคลุม ซึ่งสิ่งปกคลุมเปนลักษณะเดนสิ่งแรกที่ชวยสนับสนุน
ในการจําแนกพืชสกุล Aglaia โดยเปรียบเทียบลักษณะดังกลาวนี้
ตามรูปวิ ธานของ Pannell (1992) ตั วอยางพื ชที่ นํามาศึกษา
จัดทําเปนตัวอยางพรรณไมแหง (herbarium specimen)

ผลการทดลอง
ผลการศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรของพืชสกุล Aglaia
จากรายละเอี ยดของข อมู ล สามารถจั ด จําแนกพื ชสกุ ล
Aglaia ได 5 ชนิด ดังนีค้ อื 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
ขนาดเล็กหรือไมพมุ สูงประมาณ 8-10 เมตร เปลือกนอกมีสนี า้ํ ตาล
เขมอมแดง น้ํายางสีเหลืองออน มีเกล็ดรูปโลชายครุยขนาดเล็ก
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ปกคลุมกิ่งและบริเวณใบดานลาง พบหนาแนนบริเวณปลายยอด
ใบ เปนใบประกอบแบบขนนกชนิดปลายใบคี่ เรียงตัวแบบสลับ
ยาว 13-18 ซม. กวาง 24-25 ซม. มีใบยอยจํานวน 3-5 ใบ
ลักษณะใบยอยเปนรูปไขกลับ ใบยอยยาว 5.0-9.0 ซม. กวาง 2.03.5 ซม. มีโคนใบรูปลิม่ ปลายใบแหลม ชอผล ยาว 7 ซม. กวาง
5 ซม. ก านชู ช อผล ยาว 5 ซม. ก านชู ช อผลและก านชู ผ ล
มีเกล็ดรูปโลปกคลุมชนิดเดียวกับกิ่ง ผล ยาว 0.7-1.5 ซม. กวาง
0.8-1.1 ซม. ผลคอนข างกลมหรื อรี สี เหลื อง ผลแก ไมแตก
ผนังผลบางนุม ผลมี 2 ชอง แตละชองมี 2 เมล็ด มีเยื่อบางๆ
หุม สีขาวคลายวุน มีรสหวานอมเปรีย้ ว (ภาพที่ 1)
2. A. grandis Korth. ex Miq. เปนไมตน สูงประมาณ
7-10 เมตร เรือนยอดเป นทรงกลม เปลือกตนภายนอกเรียบ
มี สีน้ําตาล เปลือกใน สี น้ําตาลออน น้ํายางสีขาว มีขนรู ปดาว
ขนาดเล็ ก สี น้ําตาลอ อนและสีขาวปกคลุ มกิ่ งและบริเวณผิ วใบ
ดานลางอยางหนาแนน ใบ เปนใบประกอบแบบขนนกชนิดปลายคี่
รูปรีแคบ ยาว 88.2-94.8 ซม. กวาง 35.0-39.0 ซม. กานใบยาว
29.7 ซม. กานใบ กานใบยอยมีขนรูปดาวปกคลุมเหมือนที่ กิ่ง
ใบยอยมีจํานวน 17 ใบ เรียงตัวแบบสลับ ใบยอยยาว 10.0-20.9
ซม. กวาง 2.0-4.7 ซม. ใบทายสุดยาว 25.1 ซม. กวาง 5.7 ซม.
รูปรีปลายใบแหลม หางยาว 15 มิลลิเมตร ชอดอก ยาว 40.060.0 ซม. กวาง 18.5 ซม. กานชอดอกยาว 16.5 ซม. กานชอดอก
และกิ่ งแขนงมี สิ่ งปกคลุ มเหมื อนที่ กิ่ ง ไมมีกานดอกยอย ดอก
มีรปู รางคอนขางกลม (ภาพที่ 2)
3. A. leptantha Miq. เปนไมตน สูงประมาณ 7 เมตร
เปลื อกนอกสีน้ําตาลอมแดง แตกเป นเกล็ด เปลือกในมี สีชมพู
หรื อน้ํ าตาล น้ํายางสี ขาว มี เกล็ ดรู ปโล ขอบหยั กสี น้ํ าตาลแดง
ขนาดเล็กปกคลุมกิง่ และบริเวณผิวใบดานลางอยางหนาแนน ใบ
เปนใบประกอบแบบขนนกชนิดปลายคี่ ยาว 21-31 ซม. กวาง 1420 ซม. ใบย อยมี จํานวน 7-8 ใบ ลั กษณะรู ปใบย อยเป นรู ป
หอก เรียงตัวแบบสลับ กานใบยอยยาว 0.7-1.1 ซม. ใบยอยยาว
7-14 ซม. กวาง 3-5 ซม. โคนใบมน ปลายใบแหลม ชอดอก
ยาว 15 ซม. กวาง 9 ซม. กานชอดอก เสนกลางใบและกิ่งยอย
มีเกล็ดรูปโลปกคลุมอยางหนาแนน ดอกยาว 1.0 มิลลิเมตร กวาง
1.1 มิลลิเมตร รูปไขและรูปรี กลีบเลี้ยงยาวเปนครึ่งหนึ่งของวง
กลีบดอก กลีบดอกมี 5 กลีบ สีนา้ํ ตาลหรือสีเหลือง การเรียงตัวของ
กลีบดอกเปน quincuncial ชอผล ยาว 6.5 ซม. กวาง 6.0 ซม.
กานชูชอ ผล และกานชูผลยอย มีเกล็ดรูปโลปกคลุมเหมือนกิง่ ผล
ยาว 3.5 ซม. กวาง 3.1 ซม. ผลเปนรูปไขหรือกลม ผนังผลหนา
สีเหลือง เปลือกผลหนา 3.5 มิลลิเมตร กานผลยาว 2 มิลลิเมตร
ผลมี 1-2 ชอง แตละชองมี 1 เมล็ด เมล็ดกลม มีเยื่ อหุ มใส
ผลมีรสหวานอมเปรีย้ ว (ภาพที่ 3)
4. A. silvestris (M. Roemer) Merrill เปนไมตน สูง
ประมาณ 12-15 เมตร เปลือกนอกสีน้ําตาล เปลือกในสีน้ําตาล
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แดง น้ํายางสีขาว มีเกล็ดรูปโลขนาดเล็กทีต่ รงกลางเกล็ดมีสนี ้ําตาล
เขมขอบเกล็ดมีสจี าง มักพบบริเวณผิวใบดานลางและพบหนาแนน
บริเวณปลายยอด ใบ เปนใบประกอบแบบขนนกชนิดปลายคี่
ใบประกอบยาว 30-40 ซม. กวาง 14-17 ซม. ใบยอยมีจํานวน
11-16 ใบ ลักษณะรูปใบยอยเปนรูปหอก กานใบยอยยาว 0.30.8 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 กิ่งและกานดอกยอย มีสงิ่ ปกคลุม
เหมือนทีก่ ่งิ ดอก ยาว 2.0 มิลลิเมตร กวาง 2.1 มิลลิเมตร รูปไข
กานดอกยอยยาว 1.5 มิลลิเมตร รูปไข กลีบดอก 5 กลีบ สีเหลือง
กานดอกยอยและใบประดับมีสงิ่ ปกคลุมเหมือนบนกิง่ วงกลีบเลีย้ ง
ยาวเปนครึง่ หนึง่ ของวงกลีบดอก มีเกล็ดรูปโลทมี่ ีชายครุยปกคลุม
อยางหนาแนน (ภาพที่ 4)
5. A. spectabilis (Miq.) Jain & Bennet เปนไมตน
สูงประมาณ 40 เมตร เรือนยอดเปนทรงกลมกวาง เปลือกตน
ภายนอกเรียบ สีขาวอมเทา เปลือกในสีแดงอมสม น้ํายางสีขาว
มีขนรูปดาว ปกคลุมกิ่งและผิวใบดานลาง พบหนาแนนบริเวณ
ปลายยอด ใบ เปนใบประกอบแบบขนนกชนิดปลายคี่ ใบประกอบ
เรียงตัวแบบสลับ ยาว 75-84 ซม. กวาง 56-80 ซม. มีใบยอย
จํานวน 9-13 ใบ ลักษณะรูปใบยอยเปนรูปไขกลับ กานใบยอยยาว
0.9-1.5 ซม. ใบยอยยาว 12.0-26.0 ซม. กวาง 6.5-7.5 ซม.
(ภาพที่ 5)
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ภาพที่ 1 Aglaia elaeagnoidea (A. Juss.) Benth. (a) ใบและ
ชอดอก (b) สิ่งปกคลุมเปนเกล็ดรูปโลมีขอบเปนครุย
(c) ดอกเพศเมียดานในเมื่อตัดตามยาว

งานวิจัย
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ภาพที่ 2 Aglaia grandis Korth. ex Miq. (a) แสดงใบประกอบ
(b) แสดงการเรี ยงของใบเปนแบบบั นไดเวี ยน (c)
ยอดออนและชอดอก (d) สิ่งปกคลุมเปนขนรูปดาว
(e) ดอกเพศเมียดานในเมื่อตัดตามยาว

ภาพที่ 3 Aglaia leptantha Miq. (a) ใบและช อดอก (b)
สิ่ งปกคลุ มเป น เกล็ ด รู ปโล มี ขอบเป นชายครุ ย (c)
ดอกเพศเมียดานในเมื่อตัดตามยาว (d) ชอผล
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ภาพที่ 4 Aglaia silvestris (M. Roemer) Merrill (a) ใบและ
ชอดอก (b) สิง่ ปกคลุมเปนเกล็ดรูปโล (c) ดอกดานใน
เมื่อตัดตามยาว (d) ดอกดานนอก

b

ภาพที่ 5 Aglaia spectabilis (Miq.) Jain & Bennet (a) ใบและ
ปลายยอด (b) สิ่งปกคลุมเปนขนรูปดาว (c) ผล
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วิจารณผล
สถานีวิจัยวนเกษตรตราด ซึ่งพื้นที่ปาปจจุบัน มีลักษณะ
เปนปาดิบชื้นและปาทุติยภูมิ จากการศึกษาและสํารวจพรรณไม
สกุล Aglaia ที่พบในสถานีวิจัย เดิมเปนสวนปาที่ปลูกขึ้นตาม
เงื่ อนไขสั มปทานการทําไมของบริ ษั ท ตราดทําไม ในป จจุบั น
มีพรรณไมสกุลนีค้ งเหลืออยู ซึ่งขึ้นอยูประปรายภายในสถานีวจิ ัย
แสดงให เห็นว าพรรณไม สกุล Aglaia มี เนื้ อไม ไม มีคุณค าทาง
เศรษฐกิจ แตชาวบานใชเนือ้ ไมของ Aglaia elaeagnoidea ในการ
ทําอุปกรณตางๆ เชน ทําดามขวาน

สรุปผล
จากการศึกษาและสํารวจพรรณไมสกุล Aglaia ที่พบใน
สถานีวจิ ยั วนเกษตรตราด จังหวัดตราด พบมีจาํ นวน 5 ชนิด ดังนีค้ อื
Aglaia elaeagnoidea (A. Juss.) Benth., A. grandis Korth. ex
Miq., A. leptantha Miq., A. silvestris (M. Roemer) Merrill
และ A. spectabilis (Miq.) Jain & Bennet

กิตติกรรมประกาศ
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“ตําลึง” พืชที่นา สนใจ
ตําลึง มี ชื่ อสามัญว า Ivy gourd มี ชื่ อวิ ทยาศาสตรว า
Coccinia goandis (L.) Voigt อยู ในวงศ Cucurbitaceae
(พืชในวงศนที้ คี่ นุ เคยกันดี เชน แตงกวา ฟกชนิดตางๆ บวบ มะระ
เป น ต น) เป นพื ช พื้ นบ านที่ มี คุ ณ ค าทางโภชนาการมากมาย
ในการบริ โภคตําลึ งน้ําหนั ก 100 กรั ม ให พลั งงานสู งถึ ง 35
กิโลแคลอรี โปรตีน 3.30 กรัม ไขมัน 0.40 กรัม คารโบไฮเดรต
4.50 กรัม แคลเซียม 126 มิลลิกรัม และฟอสฟอรัส 30 มิลลิกรัม
วิตามินเอ เหล็ก วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 และ ไนอาซีน เปนตน
(อุดมลักษณ, 2520) ตําลึงยังมีคณ
ุ คาทางเภสัชกรรม โดยสามารถ
ใชเปนยารักษาโรคบางอยางได และสามารถนํามาทําเปนผลิตภัณฑ
เพื่อความงามหลายอยาง

การปลูกและการดูแลรักษา

ตําลึงเปนพืชทีป่ ลูกงาย ไมตอ งเอาใจใสมากนัก การตัดแตง
กิง่ อยางสม่ําเสมอ รวมกับการใสปยุ โคนตนเปนครัง้ คราว ทําใหตน
โปรงและแตกแขนงใหมไดดี เก็บเกีย่ วยอดไดตลอดป นอกจากนี้
ควรดูแลกําจัดโรคและแมลงศัตรูตามสมควร สําหรับวิธีการปลูก
มีดงั นี้
1. การปกชํา โดยการตัดเถาแกยาวประมาณ 10 ซม. และ
มีตาอยู 2 ตา ปกชําลงในดินทีเ่ ตรียมไวโดยใหตาโผลเหนือระดับดิน
1 ตา และฝงอยูใ นดิน 1 ตา กดดินรอบๆ ใหแนน รดน้ําใหชมุ
ทําคางไมเตีย้ ๆ สามารถปลูกตามริมรัว้ บานเพือ่ เก็บยอดรับประทาน
เปนผักสวนครัว การปลูกวิธีนี้ตนตําลึงสามารถเจริญเติบโตและ
ให ผลผลิ ตได อย างรวดเร็ วและสามารถคงลั กษณะของต นเดิ ม
เอาไวได
2. การปลูกดวยเมล็ด โดยการพรวนดินใหรว นซุยผสมกับ
ปุยคอก เตรียมหลุมพรอมหยอดเมล็ดในหลุม เมื่อตนกลางอก
ทําหลักใหลําตนเลือ้ ยพัน หลักทีใ่ หตนเลือ้ ยพันอาจจะปกพิงกับรัว้
เปนมุมเอี ยง 45-60 องศา พยายามจัดลําตนให พันไปที่ หลัก
อยาใหเลือ้ ยไปตามผิวดิน หมั่นรดน้ําเชา-เย็น และใหปยุ ยูเรีย 23 สัปดาหตอครัง้ เมือ่ ตําลึงทอดยอดยาว หมั่นเด็ดยอด จะทําให
เกิดยอดใหมเร็วขึ้น การปลูกวิธีนี้ตนตําลึงจะเจริญเติบโตและให
ผลผลิตชากวาการปลูกดวยวิธีปก ชํา

1

เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ1

พันธุท ใี่ ชปลูก

พันธุตําลึงที่ใชปลูกมีผลตอการใหผลผลิต ในประเทศไทย
มี การสํารวจพบพั นธุ ตําลึ ง อยู หลายพั นธุ ส ว นใหญ ใ นตลาด
มีความตองการตําลึงที่ มีลักษณะใบเต็ม เป นตําลึงพั นธุ ที่ใหใบ
เพศเมีย สําหรับดอกตําลึงพบวาตําลึงจะมีดอกแบบไมสมบูรณ คือ
มีดอกตัวเมีย และดอกตัวผู แยกกันอยูคนละดอก พันธุทมี่ ีใบเพศ
เมีย ซึ่ งมีการเจริญเติบโตและใหผลผลิตสูงเนื่ องจากตําลึงพันธุ
ใบเต็มนี้มีพื้นที่ใบมาก สังเคราะหแสงไดดีกวา และมีการพัฒนา
ของผลน อย จึงสามารถสะสมอาหาร และส งไปเลี้ ยงสวนต างๆ
ของลําตนไดมากกวา ทําใหตน สมบูรณ สงผลใหมีการเจริญเติบโต
ของยอดออนทีด่ ี รวดเร็วและสม่าํ เสมอ ผลผลิตทีไ่ ดมนี า้ํ หนักสดสูง
สําหรับตําลึงพันธุเพศผูมีลักษณะของใบเปนรูปแฉกและเวาเปน
5 แฉก เมื่อแตกตา สวนใบและยอดออนมีการเจริญเติบโตอยาง
รวดเร็ว จนถึงวันออกดอก โดยส วนของปลองยาวขึ้ นพรอมกับ
ขนาดของใบที่ ใหญ ขึ้น ทําให ผลผลิตมี น้ําหนักและจํานวนยอด
คอนขางคงที่ สงผลใหมกี ารเปลีย่ นแปลงของผลผลิตเพียงเล็กนอย
ดังนั้น พันธุตําลึงถือเปนปจจัยที่สําคัญตอการใหผลผลิตของตําลึง
(บัวสอน, 2545)

ใบตําลึงตัวเมีย

ใบตําลึงตัวผู

ดอกตัวเมีย

ดอกตัวผู

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

เมล็ด

ประโยชนของตําลึง
การใชประโยชนทางดานเภสัชกรรม (สิรปิ ระภา, 2549)

1. ใบของตําลึงสดแกอาการคัน
น้ําคั้นจากใบตําลึงสด ใชทาบริเวณที่มีอาการคัน หรือ
นํามาผสมเหลาขาว ดินสอพองเผาไฟ ขาวสารตํา สามารถแกอาการ
ผืน่ คันจากสาเหตุตา งๆ ไดแก อาการคันจากหมามุย อาการคันจาก
หนอนทีก่ นิ ใบไม เชน ตัวบุง ผืน่ คันจากหอยคัน พิษจากดอกรักปา
ตุม คันจากน้าํ เสีย ตุม คันจากยุงกัด พิษจากมดคันไฟกัด ผิวหนังคัน
จากละอองข าวเปลื อก ลมพิ ษ ตุ มอี สุ กอี ใส และพิ ษ จาก
แมงกระพรุนไฟ เปนตน
2. สรรพคุณของสวนตางๆ ของตําลึงเพือ่ การรักษาโรค
- ใชรากตําลึง 1 กํามือ ใสน้ํา 3 แกว ตมใหเดือดนาน
10 นาที ดืม่ ครัง้ ละ 1 แกว วันละ 3-4 ครั้ง ลดไขแกตัวรอน หรือ
ใช รากตํ าลึ ง ผสมยาแก ไ ข ไ ทย ที่ ชื่ อเรี ยกว า 5 ราก หรื อ
เบญจโลกวิ เชี ยร ซึ่ งแพทย แผนไทยถื อว าเป นยาแก ไข ที่ ดี มาก
เปรียบเสมือนยาแอสไพรินในปจจุบัน กรณีที่กินแลวไขยังไมลด
แสดงวาไมใชไขตัวรอนธรรมดา
- ยอดตําลึง 1 กํามือ โรยดวยเกลือ หรือใสน้ําปลา
เล็กนอย หอดวยใบตองเอาไปเผาไฟใหสุก กินใหหมดกอนนอน
ติดตอกัน 3 เดือน ตรวจพบวาระดับน้ําตาลในเลือดสามารถลดลง
ได
- ใบตําลึง 1 กํามือ ดินสอพอง 2 แผน โขลกใหพอ
แหลก เติ มน้ํ าเล็ กน อยใช พอกข างแก มเวลาปวดฟ น พอแห ง
ก็เปลี่ยนใหม พอกตอเนื่อง 3-4 ครั้ง ชวยบรรเทาอาการปวดฟน
- ตําลึงทั้งเถาและใบสดๆ 2 กํามือ โขลกใหละเอียด
หอผาขาวคัน้ ในน้าํ ซาวขาวประมาณ 5 ลิตร จนยาจืดเติมดินสอพอง
2 แผน ดินประสิวขาว 1 หยิบมือ คนใหละลาย เอาน้ํายาที่ได
โกรกที่ศีรษะ ดวยการเอาผาคาดเหนือคิ้วเพื่อปองกันไมใหน้ํายา
เขาตา โดยการนอนหงายรองศีรษะดวยภาชนะที่ ใส ยา โกรกซ้ํา
ประมาณครึง่ ชัว่ โมง หรือจนกวาอาการปวดศีรษะลดนอยลง
- ใบตําลึงคัน้ น้ําประมาณ 1 แกว ดื่มวันละ 3-4 ครัง้
อาการรอนใน กระหายน้ํา ปากเปอ ย ลิน้ พอง แผลในปากจะคอยๆ
บรรเทาลง

- ผลตําลึงดิบ 7-10 ผล นํามาทุบพอแตกเติมน้ํา 5
แกว ตมใหเดือดนาน 5-10 นาที ดืม่ วันละ 3 ครั้งๆ ละ 1 แกว
กอนอาหาร ชวยลดการเกิดระดูขาวได
- ลางใบตําลึงในน้ําสุกใหสะอาด ตําใหละเอียดแลวคัน้
กรอง นําน้ํามาผสมดินสอพองที่เผาไฟจนสุกทาบริเวณที่มีอาการ
เริมและงูสวัดบอยๆ ใบตําลึงมากนอยตามขนาดของแผล
- การใชใบตําลึงมาแกง ลวก หรือกินดิบๆ สามารถ
ลดอาการเลือดออกตามไรฟนได
- การรับประทานแกงจืดตําลึงที่ ตมกับเกลือและเห็ด
หูหนู ชวยใหโรคโลหิตจางหาย เพราะตําลึงมีธาตุเหล็กมาก ชวย
บํารุงเลือดได
- ผูช ายทีม่ อี าการปสสาวะขัด ควรพอกบริเวณหัวเหนา
ดวยตําลึงหรือเถาปนบาง 1 กํามือ ดินประสิวหนัก 1 สลึง ตําพอ
ให เ ข ากั น ดี ผสมด ว ยดิ นสอพองป น พอประมาณเพื่ อไม ไหล
เปรอะเปอ น หรือใชพอก 1 ชั่วโมง หรือครึ่งชั่วโมง ทําใหปสสาวะ
ออกในกรณีที่มีอาการตอมลูกหมากปดทางปสสาวะ
- กินยอดตําลึงตมจิม้ น้ําพริกเปนประจําทุกวัน อาการ
เหน็บชาจะหายไปภายใน 1 เดือน ทั้งนี้เพราะวาในตําลึงมีวิตามิน
บีหนึง่ (B1) อยูม าก

ประโยชนของตําลึงในดานอาหาร

ตําลึ งใช ประกอบอาหารได หลายตํารั บ ตั้ งแต ยอดอ อน
ที่นิยมนํามาทําแกงจืดใสหมูสับเปนอาหารที่บริโภคกันทั่วไปไมวา
เด็กหรือผู ใหญ นอกจากนั้ นใบและยอดตําลึงสามารถนํามาทํา
แกงเลียง แกงแค แกงโฮะ แกงออมอีสาน ตลอดจนใสในกวยเตีย๋ ว
แทนผัก เพราะตําลึงไมมีรสขม ในบางทองถิ่นนิยมนํามาใชเปน
ผักลวกจิ้มน้ําพริก ผัดใสไข ชุบแปงทอด และอาจเอามาผัดเปน
ผักไฟแดงแทนผักบุงก็ใหรสชาติที่ดีไมแพกนั ผลตําลึงออนนํามา
เคลาเกลือเล็กนอยใหหายขื่น ใชเปนสวนประกอบในแกงคั่วกับ
กุ งสดทําใหมีรสชาติดี นอกจากนั้ นผลตําลึงยังใช แปรรูปโดยใช
วิธกี ารถนอมอาหาร เชน ผลตําลึงแชอมิ่
สาเหตุที่มีผูบริโภคตําลึงกันมาก เพราะวาตําลึงเปนผักที่
ปลอดภัยจากสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช และราคาไมแพง

การใชประโยชนเพือ่ ความงาม

- นําใบตําลึงชนิดทีม่ ีใบ 5 แฉก (ตําลึงพันธุเ พศผู) มาตํา
และกรองเอาเอาแตน้ําไปทาบริเวณของผมทีห่ งอก ทิ้งไวระยะหนึง่
แลวสระออก ทําสัปดาหละ 1-2 ครัง้ จะชวยใหผมทีข่ าวดําขึน้
- ผ าครึ่ ง ผลตําลึ งสุ กนํามาทาหน าบริ เวณที่ มี สิ ว เสี้ ยน
ในระยะแรกของการทา จะรูส ึกเย็นและพอเริม่ แหงใบหนาจะเริม่ ตึง
เมื่ อทิ้ งไวใหแหงนานพอสมควร แลวลอกออก สิวเสี้ ยนจะหลุด
ติดมาดวย แนะนําใหทํากอนนอน

การเกษตร

การใชประโยชนอนื่ ๆ

- การรับประทานแกงจืดตําลึงบอยๆ ชวยบํารุงน้ํานมสตรี
และทําใหน้ํานมมีมากขึน้ โดยเฉพาะระยะใหน้ํานมทารก
- ใบตําลึ ง 1 กํามื อ ขยําจนใบช้ํา น้ําตําลึงใช ชําระลาง
คราบน้ํามัน น้ํามันกาด น้ํามันเครือ่ ง ทีเ่ ปอนมือไดดี
- ตําใบตําลึ งให ล ะเอี ยด พอกฝ ช ว ยให ฝ แตกเร็ ว ขึ้ น
ถาเปนฝที่มีพิษปวดแสบปวดรอน ควรใชตน/เถาสดตําผสมกับ
ดินสอพองพอก กรณีเปนฝที่มอี าการคันรวมกับมีหนอง ใชเถาสด
ตําคัน้ น้ําทา เวลาพอกฝควรหมัน่ หยอดน้ําคัน้ ใหชนื้ อยูเ สมอ หรือ
พอกใหมวนั ละ 2-3 ครัง้
- ใบตําลึงสด โขลกใหพอแหลกผสมเหลาโรงพอกกับนิ้ว
ที่บวมอักเสบแลวพันไว ทําอยางนี้ประจํา 3 วัน อาการบวมจะ
ลดลง ตองหมั่นเปลี่ยนสวนผสมที่พอกบอยๆ เพื่อไมใหยาแหง
นอกจากนั้นใบตําลึงสดที่ตําใหละเอียด ยังสามารถใชทาบริเวณ
ทีถ่ กู ไฟลวก หรือน้าํ รอนลวก อาการเจ็บปวดและปวดแสบปวดรอน
จะหายไป
- ลางใบตําลึง 1 กํามือ ใหสะอาด โขลกใหละเอียด คัน้ เอา
แตน้ํา กรอกใหกับคนเมาเหลา อาการจะดีขึ้นเปนลําดับ

การทดสอบความเปนพิษของตําลึง

ในการนําสารสกัดตําลึงทั้งตนที่สกัดดวยเอทานอล 50%
ไปทดสอบกับหนูถบี จักร (สารสกัด 10 กรัมตอน้ําหนักตัวหนู 1
กิโลกรัม) ไมพบความเปนพิษตอหนู แตสารสกัดจากรากทําใหหนู
จํานวนหนึง่ ตาย (LD50 มีคาเทากับ 750 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม)
สําหรั บการแก อาการแพ ตุ มคั น ที่ มี การใช ใ นการแพทย ไ ทย
อาจเนื่องมาจาก mucilage ในใบทําใหเย็นแตยังไมมีผลงานวิจัย
สนับสนุน จึงควรมีการศึกษาเพิม่ เติม (http/://www.aidsthai.org/
module/module20/detail.php?id=27)

สมบัตทิ างเคมีของตําลึงเมือ่ ถูกความรอน

แมวาตําลึงจะนํามาประกอบเปนอาหารหลายชนิดดังกลาว
ขางตน แตการดัดแปลงเปนอาหารบางประเภทพบวาความรอน
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ซึ่ งเปนขอเสียของผักชนิดนี้
เชน เมื่อนําไปตมหรือเคี่ยวและทิ้งไวนาน ลักษณะเสนใยอาหาร
จะเหนียว สีผั กเขี ยวคล้ําไมน ารั บประทาน ธรรมชาติ ของตําลึง
มีคลอโรฟลล (Chlorophyll) ซึ่ งเปนสารสีเขียวที่ ไมละลายน้ํา
และไมอยูตัว เกิดการเปลีย่ นแปลงทางเคมีในระหวางการตมหรือ
ใหความรอน โดยทัว่ ไปผักที่อยูในน้ําที่กาํ ลังเดือด ผักจะมีสีเขียว
เขมขึ้ นกว าเดิม เนื่ องจากมีการไลอากาศออกจากเนื้ อเยื่ อ และ
ทําใหเกิดช องวางระหวางเซลล แคบลงทําให เห็ นเปนสี เขี ยวเขม
และเมือ่ ตมตอไปอีก สีของผักจะเปลีย่ นเปนสีเขียวมะกอก เนือ่ งจาก
โครงสรางทางเคมี ของคลอโรฟ ลล ซึ่ งมีแมกนี เซี ยมในตําแหน ง
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กึ่ งกลางโมเลกุลของคลอโรฟลลเมื่ ออยู ในสภาพที่ เปนกรดออน
โมเลกุลแมกนีเซียมจะถูกแทนที่ดวยไฮโดรเจน ปฏิกิริยาแบบนี้
จะเกิดขึน้ ในผักทีต่ ม จนสุกเกินไป สีของผักเปลีย่ นเปนสีเขียวมะกอก
หรือสีน้ําตาล ซึง่ เปนสีของฟโอไฟทิน (Pheophytin) กรดบางชนิด
ที่ออกมาจากผักสามารถระเหยไปกับไอน้ําได สวนกรดที่เหลืออยู
จะละลายอยูใ นน้ําทีใ่ ชหุงตม (สิริประภา, 2549) ดังนัน้ เพือ่ ไมให
เสี ยกรดที่ ระเหยไปในระยะแรก จึ ง ควรป ดฝาภาชนะที่ ใช ต ม
ในระยะ 2-3 นาทีแรก เพือ่ รักษาสีของผักใหเขียวสดนารับประทาน
การใช ไ ฟแรง ควรใช ระยะเวลาต มที่ สั้ น และรั บประทานทั น ที
เพือ่ ใหไดคณ
ุ คาทางโภชนาการสูง ผักยังคงสีเขียวสด นารับประทาน
และไมเหนียว
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วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 21 ฉบับที่ 1 (2550)
สิ่งแวดลอม

การประเมินความเสี่ยงของสารเคมีตอ สุขภาพอนามัย
(Health Risk Assessment)
ลักขณา เบ็ญจวรรณ1
“การประเมิ นความเสี่ ยง (Risk Assessment)” เป น
ศาสตรอีกแขนงหนึ่ งที่ นํามาประยุ กต ใช เพื่ อการจั ดการคุณภาพ
สิง่ แวดลอมในปจจุบนั โดยเฉพาะดานทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัย
จากสารเคมีปนเปอ นในสิง่ แวดลอม ซึง่ อาจสงผลตอสุขภาพอนามัย
ของประชาชน
การประเมินความเสีย่ ง คือ การนําหลักการและความรูด า น
พิษวิทยา (Toxicology) มาประยุกตรว มกับหลักการทางสถิติ (Statistic) ปจจุบันไดมีการนําศาสตรแขนงนี้มาใชเพื่อการประเมิน
ความเสี่ยงในหลายๆ ดาน เชน การประเมินความเสีย่ งตอระบบ
นิเวศ (Ecological Risk Assessment) การประเมินความเสีย่ ง
ทางด านจุ ล ชี ว วิ ทยา (Microbiological Risk Assessment)
การประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคในฝูงสัตว (Herd Health
Risk Assessment) และการประเมินความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง
(Cancer Risk Assessment) เปนตน
สําหรั บ บทความนี้ จะอธิ บายถึ งขั้ น ตอน เทคนิ ค และ
กระบวนการในการประเมินความเสีย่ งทางดานสิง่ แวดลอมไวโดยยอ
โดยมีวัตถุประสงคเพือ่ ใหผอู านมีความรูและเขาใจในทีม่ า รวมถึง
วิธีการคํานวณคาความเสี่ยงที่ใชในการบงชี้วาสารเคมีที่ปนเปอน
ในสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัวเรานั้น เปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย
ของเราหรื อไม และอย างไร ผลของการประเมินความเสี่ ยงจะมี
ประโยชนในเชิงนโยบายและการบริหารจัดการ ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหผบู ริหาร
ใชเปนแนวทางในการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงหรือลดผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึน้ ตอสุขภาพอนามัยของประชาชนไดทันการ

ความสําคัญและทีม่ าของการประเมินความเสีย่ ง

เนื่องจากปจจุบันมีอตั ราการใชสารเคมีเพิ่มขึ้นเปนจํานวน
มากทั้งในดานชนิดและปริมาณ และพบวามีสารเคมีจํานวนหนึ่ง
ตกคางอยูใ นสิง่ แวดลอม ซึง่ สารเคมีทพี่ บในสิง่ แวดลอมนีส้ ว นมาก
มาจากสารเคมีทใี่ ชในการปองกันกําจัดศัตรูพชื ปุย สารเคมีทใี่ ชใน
โรงงานอุตสาหกรรม สารเคมีที่เกิดขึ้ นระหวางกระบวนการผลิต
กากสารเคมีที่เปนของเสีย และสารเคมีที่เกิดขึน้ เองตามธรรมชาติ
เป นต น จากข อมู ลทางสถิ ติ พบว าในป จจุ บั นมี สารเคมี และ
สารประกอบของสารเคมี มากกว า 11 ล านชนิ ด ในจํานวนนี้
มีประมาณ 100,000 ชนิด ที่มีการหมุนเวียนใชในเชิงพาณิชย
1

และพบการปนเปอ นของสารเคมีเหลานีอ้ ยางแพรหลายในบานเรือน
สถานที่ทํางานตลอดจนในสิ่งแวดลอมทั่วไป สารเคมีที่ปนเปอน
ในสิ่ งแวดล อมปรากฏอยูทั้งในอากาศ น้ําดื่ม อาหาร ดิ น และ
กากของเสีย
การพิจารณาถึงพิษภัยของสารเคมีตอสุขภาพอนามัยนั้น
ประเด็ นสําคั ญที่ ต องตระหนั กถึ งเป นพิ เศษ คื อ การสะสมใน
สิ่ งมีชีวิต (Bioaccumulation) ความคงทน (Persistence) ใน
สิ่ งแวดล อม การสะสมในห วงโซ อาหาร (Food Chain) และ
การหมุนเวียนของสารเคมีในระบบนิเวศ (Ecological Cycling)
เปนตน ดวยเหตุนกี้ ารประเมินความเสีย่ งจึงเปนกระบวนการหนึง่
ที่นํามาใชพิจารณาถึงปริมาณสารเคมีที่ปนเปอนอยูใ นสิ่งแวดลอม
ณ ขณะนั้นวาจําเปนตองมีมาตรการในการจัดการแกไข/ปองกัน
หรือควรมีมาตรการในการลดผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ตอสุขภาพ
อนามัยของประชาชนหรือไม

ความหมายและตัวอยางในการนําไปใช

การประเมินความเสี่ยง คือ การรวบรวมและเชื่อมโยง
ขอมูลเชิงวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของในการประเมินความเสี่ยงอยาง
เปนระบบ เปนการประเมินวาสารเคมีที่ศึกษามีศักยภาพในการ
กอใหเกิดผลกระทบตอมนุษยในดานลบ และ/หรือตอระบบนิเวศน
อันเนือ่ งมาจากการสัมผัสหรือการไดรบั สารเคมีเขาสูร า งกายหรือไม
หรือความหมายอีกนัยหนึง่ คือ การพิจารณาความสัมพันธระหวาง
การสัมผัสหรือการไดรับสารเคมีนั้นๆ ตอการตอบสนองทีเ่ กิดขึ้น
ในรางกายหรือในระบบสิง่ แวดลอมทีถ่ ูกประเมิน (Exposure and
Response) โดยพิจารณาถึงความไว (Sensitivity) ของการไดรับ
สารเคมีตามเพศและวัยของแตละบุคคลดวย
การประเมินความเสี่ยงเปนขั้นตอนยอยของการวิเคราะห
ความเสี่ยง (Risk Analysis) ซึ่งในปจจุบันนํามาประยุกตใชเพื่อ
การจัดการสิง่ แวดลอม
การวิเคราะหความเสีย่ ง ประกอบดวย 3 ขัน้ ตอน ไดแก
1. การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)
2. การจัดการความเสีย่ ง (Risk Management)
3. การสือ่ สารทําความเขาใจในความเสีย่ ง (Risk Communication)

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

สิ่งแวดลอม
เพือ่ ใหทา นผูอ า นมีความเขาใจในประโยชนของการวิเคราะห
ความเสี่ ยงและการนําไปประยุ กต ใช กับการจั ดการสิ่ งแวดล อม
จึงขอยกตัวอยาง ดังนี้

ตั วอย าง : ในหมู บ านแห งหนึ่ งพบการปนเป อนของสารหนู

(Arsenic) ในบ อน้ําบาดาล ที่ ระดั บความเข มข นประมาณ 5
มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งจากการปนเปอ นนีไ้ ดกอใหเกิดความวิตกกังวล
ในการนําน้ําไปใชเพื่อการอุปโภค/บริโภควาจะกอใหเกิดอันตราย
ตอประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ นหมูบ า นหรือไมและจะมีวธิ จี ดั การอยางไร

วิธดี าํ เนินการวิเคราะหความเสีย่ งประกอบดวย 3 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)
ผูบริหารจะใหผูประเมินความเสี่ยง (Risk Assessor)
เปนผูประเมินวาความเขมขนของสารหนูทรี่ ะดับ 5 มิลลิกรัม/ลิตร
จะเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนที่ใชน้ําจากแหลง
ดังกลาวหรือไม โดยใชหลักการประเมินความเสี่ยง ซึ่งจะตองมี
ขอมูลรายละเอียดของปริมาณสารหนูที่จะทําใหเกิดความเปนพิษ
ตอรางกาย และขอมูลปริมาณน้ําที่ประชาชนในหมูบ านใชเพื่อการ
บริโภค (ลิตร/วัน) โดยคาความเสีย่ ง (Risk) ในกรณีนคี้ ํานวณจาก
= ความเปนพิษ (Toxicity) ของสารหนู x ปริมาณของสารหนู
ทีไ่ ดรับเขาสูร างกาย (Exposure)
2. การจัดการความเสีย่ ง (Risk Management)
ในกรณีที่ผลการวิเคราะหความเสี่ยงเบื้องตน (จากขอ
(1)) สรุปวาสารหนูทปี่ นเปอ นมีความเสีย่ งตอสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน สืบเนื่ องจากการนําน้ําไปใชเพื่ อการอุ ปโภค/บริ โภค
ดังนัน้ ผูบ ริหารจะตองดําเนินการจัดการความเสีย่ ง เชน ทําการฟน ฟู
แหลงน้ํา หรือหาแหลงน้ําแหลงใหมใหประชาชนใช
3. การสือ่ สารทําความเขาใจในความเสีย่ ง (Risk Communication)
คือการสือ่ สารใหประชาชนเขาใจในความเสีย่ ง โดยชีแ้ จง
และแจงใหทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นหากมีการใชน้ําจาก
แหลงน้ํานัน้ ตอไป รวมทั้งแจงมาตรการและวิธีจดั การแกไขปญหา
ของผูบริหารใหประชาชนทราบ
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การประเมินความเสีย่ งของสารเคมีตอ สุขภาพอนามัย
ของประชาชน (Health Risk Assessment)

ประกอบดวย 4 ขัน้ ตอน ดังตอไปนี้
1. การชีใ้ หเห็นอันตราย (Hazard Identification)
คื อ การศึ กษาและวิ เคราะห ขอมูลว าสารเคมี ที่สนใจ
มีศกั ยภาพกอใหเกิดพิษหรือผลในเชิงลบตอสุขภาพอนามัยหรือไม
โดยพิจารณาผลการศึกษาในสัตวทดลอง (ไดแก การทดสอบความ
เปนพิษเฉียบพลัน (Acute toxicity) การทดสอบพิษกึ่งเฉียบพลัน
(Subchronic Toxicity) การทดสอบระยะยาว (Long Term
Studies) และการศึกษาการเกิดมะเร็ง (Carcinogenicity Studies))
รวมกับการศึกษาทางระบาดวิทยา
ประเด็นทีใ่ ชพจิ ารณาในขัน้ ตอนนี้ ไดแก ผลตอสุขภาพ
อนามัย ปริมาณสารที่ไดรับเขาสูรา งกาย ความจําเพาะตอชนิดของ
สิ่ งมีชีวิต (Species) ความเกี่ยวของตอมนุษย และปจจัยอื่นๆ
ทีส่ ําคัญ (เชน สารอาหาร สภาวะทางโภชนาการ สภาวะดานสุขภาพ
ฯลฯ เป นต น) การประเมิ นความเสี่ ยงจะหยุ ดเพี ยงขั้ นตอนนี้
ถาพบวาสารเคมีที่ศกึ ษาไมกอ ใหเกิดผลเสียตอสุขภาพอนามัยของ
มนุษย
2. การประเมิ น การตอบสนองต อ ปริ ม าณ (DoseResponse Assessment)
เป น การพิ จารณาว าปริ มาณสารที่ ได รั บแต ล ะระดั บ
มีความรุนแรงหรือความเปนพิษอยางไร ขอมูลสวนใหญไดจาก
การศึกษาในสั ตวทดลองและบางสวนไดจากการศึ กษาในมนุษย
ในขัน้ ตอนนี้แบงสารเคมีออกเปน 2 กลุม คือ
2.1 การประเมินการตอบสนองตอปริมาณสําหรับ
สารไมกอ มะเร็ง
สารในกลุม นี้หมายถึง สารไมกอมะเร็ง (NonCarcinogen) สารก อมะเร็ งที่ ไม มี ผลต อยีน (Non-Genetic
Carcinogen) และความเปนพิษอยางอื่นที่ไมใชการเกิดมะเร็ง
จากสารกอมะเร็ง (Non-Carcinogenic Effects) สารเคมีกลุมนี้
แสดงดวยเกณฑวิกฤต (Threshold) ซึ่งหมายถึงปริมาณสารเคมี
ทีม่ ากทีส่ ดุ เมือ่ รางกายไดรบั ทุกวันแลวจะไมทําใหเกิดความผิดปกติ
ใดๆ
องค การพิ ทั กษ สิ่ ง แวดล อมแห งสหรั ฐอเมริ กา
(United States Environmental Protection Agency; US.EPA)
ไดรายงานคาความปลอดภัยของสารไมกอมะเร็งดวยระดั บของ
สารเคมีทใี่ ชอา งอิง (Reference Dose; RfD) ซึง่ หมายถึงปริมาณ
สารเคมีที่รับเขาไปทุกวันโดยไมทําใหเกิดความผิดปกติใดๆ ตอ
รางกาย (รายละเอียดสามารถสืบคนไดจากเวบไซต www.epa.gov/
iris) คา RfD เปนคาที่นํามาใชแทนปริมาณสารเคมีทไี่ มกอ ใหเกิด
อันตรายเมือ่ ไดรับตลอดชีวติ (Acceptable Daily Intake; ADI)
ซึง่ แตเดิมใชเฉพาะกับสารปรุงแตงอาหาร (Food Additives) ที่เรา
ใชเติมลงในอาหารดวยความจงใจ โดยไดมกี ารนําเอาหลักการของ
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ADI มาใชกับสารเคมีทปี่ นเปอ นในอาหาร น้ําดืม่ อากาศ และดิน
เปนตน คา RfD สามารถคํานวนไดจากสมการ ตอไปนี้
RfD = NOAEL หรือ BMD5/10/(UF xMF)
เมื่อ RfD

= ปริมาณสารเคมีที่รับเขาไปทุกวัน
โดยไมทําใหเกิดความผิดปกติใดๆ
ตอรางกาย
NOAEL = ปริมาณสารเคมีที่มากที่สุด
ซึ่งไดรับทุกวันแลวไมกอ ใหเกิด
ความเปนพิษใดๆ ตอรางกาย
BMD5/10 = ปริมาณสารที่ทําใหเกิดการ
ตอบสนองในสัตวทดลองที่ระดับ
5% หรือ 10%
UF
= คาคงทีท่ ี่ใชเพือ่ แกไข
ความไมแนนอนทีเ่ กิดขึ้นจากการ
คํานวน (UF=Uncertainty Factor)
MF
= คาทีแ่ สดงถึงความสมบูรณ
และความนาเชื่อถือของขอมูล
ทีน่ ํามาใช (MF=Modifying Factor)
มีคา อยูร ะหวาง >0 และ 10,
คาโดยปริยาย (Default Value)
ของ MF มีคา เทากับ 1
นอกจากนี้ ยั งมี หน ว ยงาน Agency for Toxic
Substances and Disease Registry (ATSDR) ไดรายงานคาความ
ปลอดภัยดวยระดับความเสี่ยงสูงสุด (Maximum Risk Level;
MRL) โดยมีหลักการคํานวณเชนเดียวกับคา RfD แตแตกตางกันที่
ATSDR จัดทํา MRL ของสารเคมีออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับ
เฉียบพลัน (Acute) ระดับปานกลาง (Intermediate) และระดับ
เรือ้ รัง (Chronic) โดยคา Chronic MRL นัน้ เทียบเทากับคา RfD
ขององคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา
ในขั้ นตอนการประเมิ น ระดั บความรุ นแรงของ
ความเสี่ ยงสําหรับสารไมกอมะเร็ ง จําเป นต องใชค าต างๆ ทาง
พิษวิทยา ซึง่ สามารถสรุปไดดงั นี้
(1) NOEL (No-Observed-Effect Level)
หมายถึงปริมาณสารเคมีที่มากที่สุดซึ่งไดรับ
ทุกวันแลวไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอ
รางกาย
(2) NOAEL (No-Observed-Adverse-Effect
Level) หมายถึงปริมาณสารเคมีที่มากที่สุด
ซึง่ ไดรบั ทุกวันแลวไมกอ ใหเกิดความเปนพิษ
หรือผลเสีย (Adverse Effects) ใดๆ ตอ
รางกาย

(3) LOEL (Low-Observed-Effect Level)
หมายถึงปริมาณสารเคมีที่นอยที่สุดซึ่งไดรับ
ทุกวันแลวกอใหเกิดการเปลีย่ นแปลงอยางใด
อยางหนึ่งตอรางกาย
(4) LOAEL (Low-Observed-Adverse-Effect
Level) หมายถึงปริมาณสารเคมีที่นอยที่สุด
ซึ่ งไดรับทุ กวั นแล วก อให เกิดความเป นพิษ
หรือผลเสียตอรางกายอยางใดอยางหนึ่งขึ้น
โดยทัว่ ไปมักเปนความผิดปกติทคี่ นื สภาพได
เชน น้ําหนักตัวลดลง หรือการมีไขมันในตับ
เปนตน
ความแตกตางระหวาง NOEL, NOAEL, LOEL,
LOAEL สามารถอธิ บายใหเห็นความแตกต างและรายละเอียด
เพิ่มเติมไดในตารางที่ 1 ซึ่งแสดงผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ทางพยาธิ วิ ทยาและชี ว เคมี ของหนู แต ล ะตั ว ที่ ได รั บ สารเคมี
ในปริมาณแตกตางกัน
2.2 การประเมินการตอบสนองตอปริมาณสําหรับ
สารกอมะเร็ง
สารในกลุม นีห้ มายถึง สารกอมะเร็งทีม่ ผี ลตอยีน
(Genetic Carcinogen) การประเมินสารกลุม นีอ้ าศัยหลักการทีว่ า
สารเคมีในกลุมนี้ไมมีคา (Threshold) นั่นคือไมวาจะไดรับสาร
กอมะเร็งมากหรือนอยเพียงใด ก็มีโอกาสทีจ่ ะเกิดมะเร็งได
เนื่ องจากสารก อมะเร็ งไม มี ค าเกณฑ วิ กฤต
(Threshold) ซึง่ การประเมินการเกิดมะเร็งจะทําไดเฉพาะในกรณีที่
ไดรับสารพิษเขาสู รางกายในปริ มาณสูงๆ การประเมิ นการเกิ ด
มะเร็งในกรณีที่ไดรับสารพิษในปริมาณต่ํานั้นทําไดคอนขางยาก
เนื่องจากตองใชสัตวทดลองจํานวนมาก ดวยเหตุนี้จึงตองอาศัย
แบบจําลอง (Model) ในการประเมิน (Extrapolate) การเกิดมะเร็ง
จากกรณีที่ไดรับสารพิษปริมาณมากมายังปริมาณต่ําๆ
ในปจจุบนั มีแบบจําลองหลายชนิดใหเลือกใช เชน
- Weibull Model
- Logit Model
- One-Hit Model
- Multi-Hit Model
- Multistage Model เปนตน
ในบทความนี้ จะไม อธิ บ ายถึ งรายละเอี ยดของ
การใชงานในแตละแบบจําลอง หากผูอานมีความสนใจ สามารถ
ศึกษาเพิ่มเติมไดจากเวบไซต http://rais.ornl.gov/homepage/
HHEMA.pdf
3. การประเมิ นการสั มผั สหรือการได รั บสารเคมี จาก
สิง่ แวดลอม (Exposure Assessment)
เปนขั้นตอนที่มีความสําคัญอยางมากของการประเมิน
ความเสี่ ยง ความเป นพิษของสารเคมี จะไม เกิ ดขึ้ นเมื่ อร างกาย

สิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 1 ผลของการเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้นในหนูทไี่ ดรับสารเคมีที่ผสมในอาหารเปนเวลา 2 ป
ปริมาณสารเคมี
(Dose*)
0.1
0.5
2.5

การเปลีย่ นแปลงทางพยาธิวิทยาและชีวเคมี
- น้ําหนักตัวเพิม่ ขึน้ ตามปกติ
- ตรวจไมพบการเปลีย่ นแปลงใดๆ
- น้ําหนักตัวลดลง 4%, น้ําหนักตับ/น้ําหนักตัว เพิม่ ขึน้ 6%
- ตรวจพบกอนไขมันเล็กๆ (Fat Droplet) ในเซลลตบั (Hepatocyte) เพิม่ ขึน้ เล็กนอย
- ตรวจไมพบความผิดปกติในอวัยวะอืน่ ๆ
- น้ําหนักตัวลดลง 16%**, น้ําหนักตับ/น้ําหนักตัว เพิ่มขึ้น 25%**
- ตรวจพบกอนไขมันเล็กๆ (Fat Droplet) จํานวนมากในเซลลตบั (Hepatocyte)

คาทีไ่ ด
NOEL
NOAEL
LOAEL

* จํานวนหนูที่ใช 250 ตัว/กลุม และปริมาณสารเคมี (Dose) ที่ใชมีหนวยเปนมิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว/วัน
** มีความแตกตางจากกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ
ไมไดรับสารนัน้ เขาไป ความรุนแรงของความเปนพิษขึน้ กับปริมาณ
ของสารที่ไดรับ ดังนั้นถาการประเมินปริมาณสารที่ไดรับมีความ
ผิดพลาดไปจากความเปนจริง การคํานวณความเสีย่ งก็จะเกิดความ
คลาดเคลื่ อนและผลการประเมิ นความเสี่ ยงก็ จะผิ ดไป ดั ง นั้ น
ประเด็นสําคัญทีใ่ ชในการประเมินความเสีย่ ง ไดแก การพิจารณาถึง
ขอบเขตของเวลาทีเ่ กี่ยวของกับผลทางพิษวิทยา ชวงที่มกี ารสัมผัส
สูงสุด หรือคาเฉลี่ยของการสัมผัส อวัยวะที่มีผลมากที่สุด (เชน
ระบบอวัยวะสืบพันธุ ) การคงตัวของสารเคมีในสภาพแวดลอม
และการสะสมในสิง่ มีชีวติ เปนตน
การประเมินการได รับสัมผัส คือ การพิจารณาความ
เป นไปได ในการได รับสารเคมี จากทุ กกิ จกรรมของมนุ ษย โดย
เสนทางสําคัญทีม่ นุษยจะไดรบั สารเคมีจากสิง่ แวดลอมมี 3 ทาง คือ
ทางปาก ทางการหายใจ และการดูดซึมผานผิวหนัง ดังนัน้ จึงจําเปน
ตองทราบความเขมขนของสารเคมีในอาหาร น้ําดืม่ ในอากาศ และ
ในดินที่ประชาชนมีโอกาสสัมผัส โดยตองมีการเก็บตัวอยางเพื่อ
ตรวจวิเคราะหอยางตอเนือ่ ง เพือ่ ใหทราบความเขมขนของสารเคมี
ทีป่ นเปอ น ซึง่ สารเคมีดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามระยะ
เวลา
การคํานวณคาเฉลี่ยของปริมาณสารที่ไดรบั ในแตละวัน
(Chronic Daily Intake; CDI หรือ Lifetime Average Daily Dose;
LADD) สามารถคํานวณไดจากสูตร
CDI = Total Dose / (Body Weight x Average Time)
โดย Total Dose = Concentration x Daily Intake x
EFr x EDtot x %Abs
เมื่อ CDI = คาเฉลี่ยของปริมาณสารเคมีที่ไดรับ
ในแตละวัน (มิลลิกรัม/น้ําหนักตัว/วัน)

EFr = จํานวนวันที่ไดรับสารเคมี (วัน/ป)
EDtot = ระยะเวลาทีผ่ ูใหญไดรับสารเคมี (ป)
%Abs = รอยละของการดูดซึมสารเคมีเขาสู
รางกาย (ถาไมมีขอมูลการดูดซึมของ
สารเคมีใดๆ ใหใชคาโดยปริยาย
(Default Value = 100% ในการคํานวณ)
4. การแสดงผลการวิ เ คราะห แ ละการอธิ บ ายความ
เสีย่ ง (Risk Characterization)
เปนกระบวนการสังเคราะหขอ มูลจากขั้นตอนในขอ 13 ขางตน โดยผลที่ ไดเปนการคาดการณความเสี่ ยงหรือโอกาส
ที่ จะเกิ ดผลกระทบเชิ งลบต อประชาชนจากการที่ ได รับสารเคมี
ในกรอบของเวลาทีก่ าํ หนดขึน้ ในขัน้ ตอนนีจ้ ะมีการระบุถงึ คาความ
ไมแนนอน คาความแปรปรวน และคาความโปรงใสของกระบวนการ
ไว ด วย ภาพรวมขององค ประกอบในการประเมิ น ความเสี่ ยง
แสดงไดดงั รูปที่ 1
การแสดงผลการวิเคราะหและการอธิบายความเสีย่ ง
ของสารไมกอมะเร็ง ทําได โดยการคํานวณหาคาความเสี่ ยง
(Hazard Quotient; HQ) จากสมการ:
CDI
HQ
=
RfD
การตีความ
ถาคา HQ < 1 แสดงวาการปนเปอนของสารเคมีตัวนี้
ยังอยูใ นระดับทีป่ ลอดภัยตอการบริโภค
หรือยังไมรุนแรงจนอาจเปนอันตราย
ตอสุขภาพอนามัยของประชาชน
ถาคา HQ > 1 แสดงวาการปนเปอนของสารเคมีตัวนี้
อยูใ นระดับทีค่ อ นขางรุนแรงจนอาจเปน
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การชี้ใหเห็นอันตราย (Hazard Identification)
- ระบาดวิทยา
- ความเปนพิษในสัตวทดลอง
- การศึกษาในสภาพ In Vitro

การประเมินการตอบสนองตอปริมาณสารเคมี-ความเปนพิษ
(Dose-Response Assessment)
- เชน เนื้องอก หรือ ความเปนพิษตอระบบรางกาย
- แบบจําลองในการประเมินปริมาณสารเคมี

การประเมินการสัมผัสหรือการไดรับสารเคมี
เขาสูรางกาย (Exposure Assessment)
- ขนาดหรือปริมาณสารเคมี
- ความถี/่ ชวงเวลาในการสัมผัส
- เสนทางของสารเคมีในสิ่งแวดลอม

การแสดงผลการวิเคราะหและการอธิบายความเสี่ยง
(Risk Characterization)

รูปที่ 1 องคประกอบทีส่ ําคัญของกระบวนการประเมินความเสีย่ ง
อันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชน
ได ต องมี การแก ไ ขหรื อดํ าเนิ น การ
เพือ่ ลดการปนเปอนโดยเร็ว
สําหรั บการแสดงผลการวิเคราะห และการอธิ บาย
ความเสี่ยงของสารกอมะเร็ง ทําไดโดยการคํานวณหาคาความ
เสีย่ ง (Risk) :
Risk = CPS x CDI
เมื่อ CPS = คาความชันของการเกิดมะเร็ง
(Carcinogenic Potency Slope;
เปนคาเฉพาะของสารเคมีแตละตัว)
CDI = คาเฉลีย่ ของปริมาณสารเคมีทเี่ ราไดรับ
ในแตละวัน (Chronic Daily Intake)
เป น การคํานวณค าความเสี่ ยงจากการได รั บสาร
กอมะเร็งจากปริมาณสารเคมีทไี่ ดรับทุกวัน (CDI)
ถ าความเสี่ ยง (Risk) ที่ คํานวณได เ กิ นกว าค าที่
กําหนดไว (ซึ่ งโดยปกติ จะกําหนดค าความเสี่ ยงไว ที่ 10-6)
ผู บริหารตองรีบดําเนินการแกไข โดยทําการลดปริมาณสารเคมี
ทีไ่ ดรับในแตละวัน
จะเห็ นได ว าทุ กๆ ขั้ นตอนของการประเมิ นความเสี่ ยง
ลวนแตมีความสําคัญเทาเทียมกัน ดังนั้นการประเมินความเสี่ยง
จึงถือเปนเครือ่ งมือที่ผบู ริหารความเสี่ยง (Risk Manager) จะใช
ประกอบการตัดสินใจในการกําหนดนโยบาย เพื่อการจัดการกับ
สารเคมี ที่ พบปนเป อนอยู ในสิ่ งแวดล อม เนื่ องจากผลจากการ

ประเมินจะสามารถชวยในการตัดสินใจไดวา สารเคมีทปี่ นเปอ นนัน้
มี ความเสี่ ยงอยู ในระดั บที่ กอใหเกิดอั นตรายต อสุขภาพอนามั ย
ของประชาชนหรื อไม และอย างไร ทั้ ง นี้ กระบวนการประเมิ น
ความเสี่ ยงในแต ละขั้ นตอนดั งกล าวแล วข างต น มี ความจําเป น
อยางยิง่ ทีจ่ ะตองผานการศึกษาและการรวบรวมขอมูลมาเปนอยางดี
ผ านการวิ เ คราะห อย างละเอี ยดถี่ ถ วน และสามารถเชื่ อถื อได
เนือ่ งจากเปนกระบวนการทีเ่ กีย่ วของกับสุขภาพอนามัยของประชาชน
ถาหากการคํานวณมีความผิดพลาดเกิดขึ้ นในระบบการประเมิน
ก็อาจกอใหเกิดความเสียหายขึ้นไดทั้งตอประชาชนโดยสวนรวม
และตอระบบนิเวศวิทยา

เอกสารอางอิง/ประกอบการเรียบเรียง

กรมควบคุมมลพิ ษ. 2549. ไซยาไนด. (เอกสารเผยแพรทาง
วิชาการของสารเคมีเฉพาะเรือ่ ง) 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 Assessment Guidance for Superfund (Volume I) Human Health
Evaluation Manual (Part A). Available online: http://
rais.ornl.gov/homepage/HHEMA.pdf (Downloaded:
February 20, 2007).
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แกวเจาจอม ไมทมี่ ีคุณคาทางประวัตศิ าสตร
แกวเจาจอม หรือน้ําอบฝรั่ง มีชื่อสามัญ Lignum Vitae
ชือ่ วิทยาศาสตร Guaiacum officinale Linn. เปนพืชทีจ่ ดั อยูใ นวงศ
Zygophyllaceae ไดรบั การจัดลําดับเปนพันธุพ ชื อนุรกั ษในบัญชี 2
ภายใตพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2525 เปนตนไมหายาก
มีการระบุตามประวัติศาสตรวา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหวั (รัชกาลที่ 5) ทรงนําพันธุไมนี้มาจากอินเดีย เมื่อคราว
เสด็จประพาสชวา อินเดีย และยุโรป (ระหวาง พ.ศ. 2440-2445)
และไดทรงนํามาปลูกไวในวังสวนสุนนั ทา (ปจจุบนั คือ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนนั ทา) และยังคงยืนตนอยูจ นถึงปจจุบนั นี้ นับอายุได
มากกวา 100 ป ตนแกวเจาจอมทีท่ รงนํามาปลูกนี้ มีลักษณะใบ
ประกอบ 2 คู สําหรับชือ่ “แกวเจาจอม” หรือ “น้ําอบฝรั่ง” นี้
ศาสตราจารย เต็ ม สมิติ นันทน ผู เชี่ ยวชาญดานพฤกษศาสตร
กรมปาไม เปนผูต ั้ง

อุดม แกวสุวรรณ1

เปลือกหุมเมล็ดสีแดงเมื่อผลแตกใหมๆ ขยายพันธุดวยเมล็ด
ตอนกิ่ง หรือปกชํา สภาพภูมิอากาศที่ เหมาะตอการเจริญเติบโต
คือ รอนชืน้ อุณหภูมโิ ดยเฉลีย่ 20-35 องศาเซลเซียส มีฝนกระจาย
เปนเวลาหลายเดือน ปริมาณน้ําฝนเฉลีย่ ประมาณ 1,200-1,800
มิลลิเมตรตอป และมีแสงแดดอยางเพียงพอตลอดป สภาพดิน
รวนโปรง มีการระบายน้ําดี เปนพืชที่ทนตอสภาพดินเค็ม

ดอกแกวเจาจอม

ลักษณะทางพฤกษศาสตร

แก วเจ าจอมมี ถิ่ นกําเนิ ดแถบทวี ป อเมริ กาและหมู เกาะ
เวสต อินดิส เปนไมยนื ตน สูงประมาณ 3-12 เมตร ลําตนมีลกั ษณะ
คดงอ เนื้อไมแข็งมาก กิ่งกานมีปุมปม เปลือกของตนสีเทาเขม
บางแหงเปลือกแตก ตนแตกใบเปนพุม แผกวางทรงกลม เรือนยอด
ทึบ ใบ รูปรางแบบรูปไขกลับ หรือรูปรีเบีย้ วเล็กนอย ปลายใบมน
ขอบเรี ยบ ประเภทของใบเป น ใบประกอบแบบขนนกปลายคู
ที่ มีการไล ขนาดจากปลายสู โคนก านใบ โดยใบย อยคู ปลายสุ ด
มีขนาดใหญกวาใบอืน่ กานใบประกอบยาว 0.5-1.0 เซนติเมตร
ใบย อยยาว 1-1.5 เซนติ เมตร มี จุดเล็ กๆ สีส มที่ โคนใบยอย
ดานบน ไมมกี า นใบยอย แบงตามจํานวนของใบยอยได 4 พันธุค ือ
พันธุทมี่ ีใบยอย 2 คู 3 คู 4 คู และ 5 คู เนือ้ ใบเหนียวและหนา
เล็กนอย สีใบเขียวเขม ผิวใบดานบนเปนมัน ดอก แบบดอกเดีย่ ว
ออกเปนกระจุกที่ปลายกิ่งและซอกใบ มีกลีบดอก 5 กลีบ สีฟา
อมมวง เกสรตัวผูสีเหลืองประมาณ 8-10 อัน สีของดอกจางลง
เมื่ อใกล โรย อายุ ของดอกประมาณ 3-5 วั น หลั ง ดอกบาน
มีกลิน่ หอมออนๆ ออกดอกปละ 2 ครัง้ คือ เดือนสิงหาคม-ตุลาคม
และเดือนธันวาคม-เมษายน ผล รูปหัวใจกลับ สีเหลืองทองเมือ่ แก
แตละผลมี 1 เมล็ด เมล็ด รูปรางกลมรี หรือรูปไข สีน้ําตาลเขม
1

แกวเจาจอมที่ฝายปฏิบัติการวิจัย
และเรือนปลูกพืชทดลอง

ฝกและเมล็ด

ลักษณะใบของแกวเจาจอมพันธุที่มีใบยอย 2 คู 3 คู และ 4 คู

ประโยชน

1. ทรงพุ มสวยของแกวเจาจอม เหมาะสําหรับปลูกเปน
ไมประดับ เพื่อใหรมเงาในสนามกวางๆ
2. เนือ้ ไมมีลกั ษณะเปนเสนประสานกันแนน เปนมันสวย
และแข็งมาก เนื้อไมหนัก และจมน้ํา (ไดชื่อวาเปนเนื้อไมที่หนัก
ทีส่ ุดในโลก) ทนตอแรงอัด และน้ําเค็ม จึงนิยมนํามาใชทํากรอบ
ประกับเพลาเรือเดินทะเล ทําสิว่ และนํามากลึงทําของใชตา งๆ เชน
ทําลูกโบวลิ่ง และทํารอก เปนตน

นักวิชาการเกษตร ระดับ 6 ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ม. เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม
73140
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3. ทุ กส ว นของลําต น สามารถนํามาใช เ ป น สมุ น ไพร
โดยเฉพาะยางจากเนื้อไมสีน้ําตาลอมเขียวประกอบดวยสารเคมี
หลายชนิดในปริมาณคอนขางสูง และมีคุณสมบัติในการรักษาโรค

สรรพคุณการใชเปนยาสมุนไพร

ใช กันอย างกว างขวางจึ งได ชื่ อว า Lignum Vitae ซึ่ งมี
ความหมายว า wood of life โดยสามารถใช ในการรั กษาโรค
รูมาติซัมเรื้อรัง โรคไขขออักเสบ ปวดประจําเดือน โรคหอบหืด
โรคเบาหวาน โรคเกาต ยางจากเนื้อหรือเปลือกไมใชเปนยาตรวจ
คราบเลือดในนิตเิ วชวิทยา เรียกวา Gum Guaiacum นอกจากนี้
ยังมีการใชประโยชนทางยาจากสวนตางๆ ของตน ดังนี้ ยางไม
ใชเปนยาขับเสมหะ ขับปสสาวะ ขับเหงือ่ แกขอ อักเสบ หรือทําเปน
ยาอมแกหลอดลมอักเสบ น้ําคั้นจากใบ ใชแกอาการทองเฟอ
เปลือก ใชเปนยาระบาย ผงชาจากดอก เปนยาบํารุงกําลัง เปนตน
สําหรับแกวเจาจอมของฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูก
พืชทดลอง เปนชนิดใบยอย 3 คู รศ. กรึก นฤทุม เปนผูน ํามาปลูก
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