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วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 21 ฉบับที่ 2 (2550)

บรรณาธิการแถลง
กวาวารสารฉบับนี้จะถึงมือทาน ก็คงเปนชวงเวลาของการสงทายปเกา-ตอนรับปใหม คณะผูจัดทําวารสารขาวฯ
ขอถือโอกาสนีอ้ าราธนากุศลผลบุญ และคุณงามความดีทที่ านทัง้ หลายไดปฏิบตั ิมา ใหคมุ ครองทานใหมีความสุข สุขภาพดี
และตัง้ มัน่ อยูใ นความดีตลอดไป
วารสารฉบับนี้ แมวาจะมีบางคอลัมนขาดหายไป แตก็ไดรับการทดแทนดวยงานวิจัยที่ มีคุณคาและมีประโยชน
ในชีวติ ประจําวันของเราทุกคนทีเ่ อาใจใสตอ สุขภาพ คอลัมนการเกษตร และเรือ่ งนารู ไดนําเสนอเรือ่ งราวเกีย่ วกับชีวติ ของ
ผลมะมวงตั้งแตเริ่มติดผลไปจนถึงหลังเก็บเกี่ยวที่บางทานอาจจะยังไมทราบ เปนคําตอบวามะมวงแกที่เก็บจากตนมาแลว
เปลีย่ นจากสีเขียวเปนสีเหลือง จากรสเปรีย้ วเปนรสหวานฉ่าํ ชืน่ ใจไดอยางไร และทําไมมะมวงจึงเนา สวนคอลัมนวทิ ยาศาสตร
และเทคโนโลยี ทานจะไดทราบวิธีการทําปุย หมักโดยไมตอ งพลิกกลับกองวัสดุ ซึง่ ทานสามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด คณะผูจ ัดทํา
หวังวา ทานผูอ า นจะไดรบั ความรูแ ละประโยขนจากวารสารขาวฯ ฉบับนีต้ ามสมควร
ขอขอบพระคุณ
บรรณาธิ การ

คณิตฐา ชินวงษเขียว

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ม. เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม

ผลงานวิจยั ของฝายปฏิบตั กิ ารวิจยั และเรือนปลูกพืช
ทดลองไดรบั รางวัล
± เรื่ อง

ผลการปลดปลอยไนโตรเจนจากมูลโคขุนและ
มู ลโคเลี้ ยงต อการเจริ ญเติ บโต และผลผลิ ตของผั กกาดเขี ยว
กวางตุ ง โดย จั นทร จรั ส วี รสาร อรุ ณศิ ริ กําลั ง และวรรณา
ปลื้ มพวก ได รั บรางวั ลชมเชยคุ ณภาพงานวิ จั ยในการประชุ ม
วิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร วิ ท ยาเขตกํ า แพงแสน
ครั้ งที่ 3 ประจํ า ป 2549
± เรื่ อง การเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการชั กนํ า ราก
หนอนตายหยาก (Stemona colinsae Craib.) ในสภาพ
ปลอดเชื้อ และการนําตนออกปลูก โดย มณฑา วงศมณีโรจน
รงรอง หอมหวล ศิ ริ วรรณ บุ รี คํา และสุ รั ตน วดี จิ วะจิ นดา
ได รั บ รางวั ล ผลงานวิ ช าการดี เ ด น ในการประชุ ม วิ ช าการ
ประจํา ป การแพทย แผนไทย การแพทย พื้ น บ าน การแพทย
ทางเลื อ กแห ง ชาติ ครั้ ง 4 งานมหกรรมสมุ น ไพรแห ง ชาติ
ครั้ งที่ 4

บุคลากรรวมการประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม
± นางมณฑา

วงศ มณี โรจน และนางสาวลั กขณา
เบ็ญจวรรณ รวมประชุมวิชาการเรื่อง ความมั่นคงแหงแผนดิน

บนสถานการณ ข องการเปลี่ ยนแปลง ณ สถาบั นพั ฒ นาการ
สาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จ. นครปฐม วันที่ 27
เมษายน 2550
± นางธีรนุต รมโพธิภ
์ กั ดิ์ รวมการสัมมนาเรือ่ ง สรีรวิทยา
หลังการเก็บเกีย่ ว ณ อาคารวิทยบริการ ม. เกษตรศาสตร บางเขน
กรุงเทพฯ วันที่ 27 เมษายน 2550
± นางสาวปุ ณ ยวี ร เดชครอง ร ว มอบรมโปรแกรม
End Note : โปรแกรมการจัดการเอกสารอางอิง electronic บน PC
ณ อาคารเทพรัตนวทิ ยาโชติ สํานักหอสมุดกลาง ม. เกษตรศาสตร
บางเขน กรุงเทพฯ วันที่ 27-30 เมษายน 2550
± นายจตุ พ ร จิ ต รบุ ญ ถนอม ร ว มประชุ ม วิ ช าการ
ประธานสภาขาราชการและลูกจางมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
(ปขมท.) ประจําป 2550 เรื่อง กาวใหมการบริหารงานบุคคล
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ตซิตี้ อ. เมือง
จ. ภูเก็ต ระหวางวันที่ 27-28 เมษายน 2550
± นางกณิษฐา สังคะหะ และนางนวลวรรณ ฟารุ งสาง
รวมสัมมนาเรือ่ ง อนุสญ
ั ญาอารักขาพืชระหวางประเทศ (IPPC)
กั บมาตรการอารั กขาพื ชของประเทศ ณ ห องทิ วลิ ป โรงแรม
รามาการเด็น กรุงเทพฯ วันที่ 4 พฤษภาคม 2550
± นางภาณี ทองพํานัก นางสาวลักขณา เบ็ญจวรรณ
นางสาวสมนึก พรมแดง นางสาวปุณยวีร เดชครอง นายนพพล
เกตุประสาท นายอุดม แกวสุวรรณ นายจตุพร จิตรบุญถนอม
และนางสาวอตินุช แซจิว รวมสัมมนาเรื่อง แนวทางการตีพิมพ
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการทีม่ คี ุณภาพ ณ หองสุธรรม อารีกลุ
อาคารสารนิเทศ 50 ป ม. เกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ วันที่
21 พฤษภาคม 2550
± นายเจริ ญ ขุ นพรม ร ว มฝ กอบรมเรื่ อง การสื บ ค น
สารสนเทศเพื่อการวิจัยดานการเกษตร ณ หองฝกอบรม ชั้น 2

ขาวศูนยฯ
อาคารเทพรัตนวทิ ยาโชติ สํานักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร บางเขน
กรุงเทพฯ วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2550
± นางอภิ ตา บุ ญศิ ริ นายวุ ฒิ ชั ย ทองดอนแอ และ
นายอุดม แกวสุวรรณ รวมสัมมนาเรือ่ ง การจัดการความรูเ ครือขาย
ผูป ฏิบตั ิงานเกีย่ วกับการฝกอบรม ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย
ม. เกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ วันที่ 22 พฤษภาคม 2550
± นางภาณี ทองพํานัก รวมประชุมวิชาการสบูด
 าํ แหงชาติ
ครั้ ง ที่ 1 ณ สถาบั น ค นคว าและพั ฒนาผลิ ตภั ณ ฑ อาหาร
ม. เกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ วันที่ 29 พฤษภาคม 2550
± นางภาณี ทองพํานั ก ร วมเสวนาวิ ชาการเพื่ อศึ กษา
การพั ฒนาพื้ นที่ ชายฝ งทะเลตะวั นตก ครั้ งที่ 2/2550 เรื่ อง
การพัฒนาการของเวียตนามกับประเทศไทย ณ สถาบันคลังสมอง
ของชาติ กรุงเทพฯ วันที่ 15 มิถนุ ายน 2550
± นางภาณี ทองพํานัก รวมประชุมเรือ
่ ง ความจําเปนของ
ห องปฏิ บั ติ การ ISO-เมล็ ดพั นธุ ณ สมาคมเมล็ ดพั นธุ แห ง
ประเทศไทย กรุงเทพฯ วันที่ 21 มิถุนายน 2550
± นางอภิตา บุญศิริ รวมประชุมโตะกลม เรือ
่ ง แนวทาง
การวิจยั ดานสรีรวิทยาของการจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว ณ อุทยาน
วิทยาศาสตรประเทศไทย จ. ปทุมธานี วันที่ 22 มิถุนายน 2550
± นางมณฑา วงศ ม ณี โ รจน ร ว มระดมความคิ ด เห็ น
ในการสรางกรอบการวิจยั ภายใตโครงการคนหาศักยภาพทางการ
ท องเที่ ยวเชิ งพื้ นที่ อย างยั่ งยื น จ. นครปฐม ณ โรงแรมเวล
จ. นครปฐม วันที่ 27 มิถุนายน 2550
± นางสาวสมนึก พรมแดง รวมสัมมนาเรือ
่ ง พิพธิ ภัณฑพชื
สิรินธรกับการพัฒนาการเกษตรและสิง่ แวดลอมของประเทศไทย
ณ พิพธิ ภัณฑพชื สิรนิ ธร กรุงเทพฯ วันที่ 5 กรกฎาคม 2550
± นางสาวสุรต
ั นวดี จิวะจินดา นางสาวลักขณา เบ็ญจวรรณ
และนายวุฒชิ ัย ทองดอนแอ รวมประชุมโครงการอบรมและชีแ้ จง
เพื่ อผลั กดั นผู ประกอบการในการพั ฒ นาสถานที่ ผลิ ตอาหาร
ใหไดมาตรฐานตามเกณฑ จี.เอ็ม.พี. จังหวัดนครปฐม ประจําป
งบประมาณ 2550 ณ โรงแรมริเวอร จ. นครปฐม วันที่ 20
กรกฎาคม 2550
± นางธี รนุ ต ร มโพธิ์ ภั กดิ์
ร วมฝ กอบรมเรื่ อง
หลักการวิเคราะหและเปรียบเทียบความสามารถอยางเปนระบบ
(Benchmarking) ณ สถาบันบั ณฑิ ตศึ กษาฯ จุ ฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ วันที่ 27 กรกฎาคม 2550
± นางอั ญชลี รวี โรจน วิ บู ลย นางสาวศิ ริ พร วิ หคโต
และนายพี รพงษ แสงวนางค กู ล ร วมฟ งบรรยายพิ เศษเรื่ อง
Effective Manuscript Writing for International Journal
Submission ณ สถาบันวิจยั และพัฒนา ม. เกษตรศาสตร บางเขน
กรุงเทพฯ วันที่ 17 สิงหาคม 2550
± นายจตุพร จิตรบุญถนอม นางสาวปุณยวีร เดชครอง
นางอัญชลี รวีโรจนวบิ ลู ย นางสาวสมนึก พรมแดง นางสาวลักขณา
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เบ็ญจวรรณ นายพีรพงษ แสงวนางคกูล นายเจริญ ขุนพรม
และนางนวลวรรณ ฟารุง สาง รวมสัมมนาเรือ่ ง วันพบแหลงทุนวิจยั
ณ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ม. เกษตรศาสตร
บางเขน กรุงเทพฯ วันที่ 22 สิงหาคม 2550
± นายเจริ ญ ขุ นพรม และนายสมนึ ก ทองบ อ
ร วมฝกอบรมเรื่ อง องค ประกอบและมาตรฐานการสอบเที ยบ
การใช และการดู แลเครื่ องวิ เคราะห ไขมั น/โปรตี น ตู ควบคุ ม
อุณหภูมิ และเครือ่ งชัง่ ความละเอียดสูงสําหรับหองปฏิบตั กิ าร ณ
นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 23 สิงหาคม 2550
± นางสาวสมนึ ก พรมแดง ร วมประชุ มเรื่ อง
Contemporary Approaches for the Screening of Bioactive
Natural Products ณ สถาบันวิจยั จุฬาภรณ กรุงเทพฯ วันที่ 2729 สิงหาคม 2550
± นางภาณี ทองพํานัก นายอุดม แกวสุวรรณ และ
นางเฟองฟา จันทนิยม รวมประชุมวิชาการประจําปการแพทย
แผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือกแหงชาติ
ครั้ งที่ 4 ณ ศู นย ก ารแสดงสิ นค า และการประชุ ม อิ มแพ็ ค
เมืองทองธานี จ. นนทบุรี วันที่ 29-31 สิงหาคม 2550
± นายพีรพงษ แสงวนางคกูล และนายเจริญ ขุนพรม
รวมสัมมนาเรื่อง บูรณาการบทบาทอุดมศึกษาผานงานวิจัยและ
พัฒนาที่ สร างนวัตกรรม/มู ลคาเพิ่ ม ณ หองกมลทิพย ชั้ น 2
โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ วันที่ 18 กันยายน 2550
± นางภาณี ทองพํานัก นางรงรอง หอมหวล และนางสาว
ปุณยวีร เดชครอง รวมประชุมเรือ่ ง แนวทางการวิจัยและพัฒนา
กลวยไมไทยสูต ลาดโลก ณ หองวิภาวดี บอลลูม โรงแรมโซฟเทล
เซ็นทรัล พลาซา กรุงเทพฯ วันที่ 21 กันยายน 2550

บุคลากรเสนอผลงานทางวิชาการและจัดแสดง
นิทรรศการ

นางอภิตา บุญศิริ เสนอผลงานวิจยั เรือ่ ง การยอมสีละมุด
ดวยสีธรรมชาติสกัดจากขมิ้นชันและกระเจี๊ยบแดงเพื่อทดแทน
สี ย อมผ าสั งเคราะห และเรื่ องความเสี ยหายของพริ กระหว าง
ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวและขนสงถึงบริษัทสงออก ในการประชุม
วิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกีย่ วแหงชาติ ครัง้ ที่ 5 ณ โรงแรม
มิราเคิล แกรนด คอนเวนชัน่ กรุงเทพฯ วันที่ 28 มิถนุ ายน 2550
± นายเจริญ ขุ นพรม เสนอผลงานวิจัย เรื่ อง ผลของ
อุณหภูมติ อ การเปลีย่ นแปลงสภาพแวดลอมระหวางการบมมะมวง
น้ําดอกไมทะวายเบอร 4 ในการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการ
เก็บเกีย่ วแหงชาติ ครัง้ ที่ 5 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชัน่
กรุงเทพฯ วันที่ 28 มิถนุ ายน 2550
± นางมณฑา วงศมณีโรจน เสนอผลงานวิจย
ั เรือ่ ง การเพิม่
ประสิทธิภาพการชักนํารากหนอนตายหยาก (Stemona colinsae
Craib.) ในสภาพปลอดเชื้อ และการนําตนออกปลูก และเรื่อง
±

4
การขยายพันธุห นอนตายหยาก (Stemona tuberosa Lour.) โดยการ
ใชเหงาและเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ในการประชุมวิชาการ
ประจําปการแพทยแผนไทย การแพทยพนื้ บาน การแพทยทางเลือก
แหงชาติ ครั้งที่ 4 ในงานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติ ครั้งที่ 4
ณ หองประชุมฟนิกซ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี วันที่ 29-31 สิงหาคม 2550
± นางกณิษฐา สังคะหะ รวมเสนอผลงานวิจยั เรือ
่ ง ชีวภัณฑ
เชื้อราไตรโคเดอรมาในรูปหัวเชือ้ สดใชควบคุมโรคพืช และเรื่อง
ฐานขอมูลการวินจิ ฉัยโรคพืชในพืชเศรษฐกิจ ในงานการนําเสนอ
ผลงานวิจยั แหงชาติ 2550 (Thailand Research Expo 2007) ณ
ศูนยประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด พลาซา
ราชประสงค กรุงเทพฯ วันที่ 7-11 กันยายน 2550
± การเสนอผลงานวิจัยและจัดนิทรรศการในงานเกษตร
กําแพงแสน ณ ม. เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม
วันที่ 3-10 ธันวาคม 2550 ดังนี้
- นางสาวมณี ตันติรงุ กิจ เรือ่ ง โลกของจุลนิ ทรีย
- นางสาวสุรตั นวดี จิวะจินดา เรือ่ ง น้าํ มันหอมระเหย
และการสกัด
- นางสาวลักขณา เบ็ญจวรรณ เรือ่ ง คุณภาพน้ําเพือ่
การเกษตร
- นางรงรอง หอมหวล เรือ่ ง การผลิตอโกลนีมาในเชิง
การคา

วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 21 ฉบับที่ 2 (2550)
- นางมณฑา วงศมณีโรจน เรือ่ ง การสงเสริมการผลิต
ไมดอกไมประดับเปนอาชีพเสริม
- นายอุดม แกวสุวรรณ เรื่อง มหัศจรรยพืชยืนตน
วงศถวั่ ใหประโยชนแกดนิ
- นายนพพล เกตุประสาท เรือ่ ง การประชาสัมพันธ
สวนไมหอมของฝายปฏิบตั กิ ารวิจยั ฯ
- นางภาณี ทองพํานัก เรือ่ ง
+ พริกอินทรียเ มล็ดพันธุแ ละตนกลา
+ การสนองพระราชดําริ โครงการอนุรกั ษพนั ธุกรรม
พืชอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
+ การอนุ รั กษ พื ชสมุ นไพรและการใช ประโยชน
เพือ่ การเกษตรแบบยัง่ ยืนเพือ่ สนองพระราชดําริ โครงการอนุรกั ษ
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
+ โครงการธนาคารพันธุกรรมพืช 50 ป แหงการวิจยั
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
+ การสนองพระราชดําริในโครงการสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน
± ฝายปฏิบต
ั กิ ารวิจยั ฯ เรือ่ ง นิทรรศการคายวิทยาศาสตร
สนองพระราชดําริฯ
(อานตอหนา 22)
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การผลิตปุย หมักระบบกองเติมอากาศเชิงพาณิชย

ผศ. ธีระพงษ สวางปญญางกูร1

ปุ ยหมั ก มี บทบาทสําคัญในการสนับสนุนกิจกรรมของ
จุ ลิ นทรี ย ที่ มี ประโยชน ในดิ น ซึ่ งเป นองค ประกอบสําคั ญของ
คุณสมบัตดิ า นชีววิทยาของดินทีใ่ ชในการเพาะปลูก และเปนปจจัย
การผลิ ตที่ เกษตรกรสามารถผลิ ตได เองจากเศษพื ช การเติ ม
ปุ ยหมั กลงในดิ นนอกจากเกษตรกรจะได ป ระโยชน ด านการ
ปรับปรุงดินทางกายภาพแลว ยังเปนการบํารุงดิน คืนธาตุอาหาร
บางสวนกลับสูด นิ อีกดวย
ในการผลิตปุ ยหมักอยางมีประสิทธิภาพนั้ น ขนาดของ
กองวัสดุอนิ ทรียม ีความสัมพันธกบั ความชืน้ อุณหภูมแิ ละอากาศ
ภายในกอง และเพือ่ ควบคุมทัง้ สามปจจัยใหอยูใ นระดับทีเ่ หมาะสม
กับกิจกรรมของจุลนิ ทรียต ลอดระยะเวลาการหมัก การสิน้ เปลือง
เวลาและแรงงานในการกลับกองปุ ยหมั กจึงมิอาจหลีกเลี่ ยงได
ซึง่ ถือเปนตนทุนสําหรับการผลิตเชิงพาณิชยระดับชุมชน
การใช ระบบเติ ม อากาศในกระบวนการผลิ ต ปุ ย หมั ก
จึงเปนเทคโนโลยีทช่ี ว ยลดภาระในการกลับกองปุย ปจจุบนั มีการ
นําระบบนี้ ไปใชอยางแพรหลายและเปนเครื่ องมื อในโครงการ
ตามแผนยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด ซึ่งจะทําให
มีการใชปุ ยหมักมากขึ้ นในอนาคต สงผลใหเกษตรกรสามารถ
ลดปริมาณการใชปยุ เคมีและลดตนทุนการผลิตลงได อันจะนําไปสู
ความเข มแข็ งของเศรษฐกิ จชุ มชนซึ่ งเป นการพั ฒนาประเทศ
ทีม่ คี วามยัง่ ยืนและเปนการอนุรกั ษสง่ิ แวดลอม
การผลิตปุย หมัก (Composting) ดวยระบบกองเติมอากาศ
(Aerated static pile system) เป นกระบวนการทําปุ ยหมั ก
ทีม่ กี ารเติมอากาศเขาไปในกองปุย ดวยพัดลมโบลเวอร (Blower)
แทนการพลิ กกลั บ กองปุ ย เพื่ อสร างสภาวะภายในกองปุ ย
ให เ หมาะสมกั บ การย อ ยสลายเศษพื ช โดยจุ ลิ น ทรี ย ก ลุ มที่
เจริญเติบโตโดยใชออกซิเจนและชอบอุณหภูมสิ งู กวากลุม จุลนิ ทรีย
ทัว่ ไป (Thermophilic and mesophilic aerobes) กระแสลมจาก
พั ด ลมโบลเวอร ทํา ให ความร อนภายในกองปุ ยลอยตั วสู งขึ้ น
ทําใหเกิดการพาความรอนแบบ Chimney convection ทีช่ กั นําเอา

อากาศภายนอกทีเ่ ย็นกวาไหลเขากองปุย ทางดานขาง เปนการเติม
ออกซิเจนใหแกกองปุยตามธรรมชาติอีกทางหนึ่ง การยอยสลาย
จึงเสร็จสิน้ ภายในเวลาประมาณ 1 เดือน แลวจึงนําปุย หมักที่ได
ไปบม (Cure) ใหแหงในทีร่ ม อีกประมาณ 1 เดือน เพือ่ ใหจลุ นิ ทรีย
สงบตัว (Diaz et al., 1993)
จากการวิจัยการผลิตปุ ยหมักจากเศษพืชในเชิงพาณิชย
ระดั บชุ มชนด วยระบบกองเติ มอากาศ ด วยเศษพื ชที่ ผ านการ
สับยอย และมูลโคในอัตราสวน 2 : 1 โดยปริมาตร กองบนลานดิน
ใหมขี นาด 2.5x3.5x1.0 เมตร3 (กวางxยาวxสูง) จํานวน 3 กอง
รักษาความชืน้ รอยละ 45-55 เติมอากาศใหแตละกองปุย วันละ
2 ครัง้ เชาและเย็น ครัง้ ละ 15 นาที ดวยพัดลมโบลเวอรขนาด
3 แรงมา ผานทางทอพีวซี ขี นาดเสนผานศูนยกลาง 4 นิว้ ทีเ่ จาะรู
อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน (C/N ratio) ของวัสดุอินทรีย
ตั้งตนมีคาเฉลี่ยประมาณ 20 พบวา กองปุยมีปริมาตรลดลง
ประมาณรอยละ 40 ในเวลาประมาณ 30 วัน อัตราการไหลเวียน
อากาศทีเ่ หมาะสมมีคา 0.155 ลูกบาศกเมตรตอวินาที อุณหภูมิ
ภายในกองปุ ยหมั กเพิ่ มสู งขึ้ นจนถึ ง 60-75 องศาเซลเซี ยส
หลังการกองปุย หมัก 2-5 วัน ปุย ทีห่ มักไดมีน้ําหนักเบา มีขนาด
เล็กลง ไมมกี ลิน่ มีสว นทีไ่ มยอ ยสลายอยูใ นชวงรอยละ 1.9-3.2
สิ้ นเปลื อ งไฟฟ าคิ ดเป นมู ลค าเฉลี่ ย 0.07 บาทต อกิ โลกรั ม
วัสดุอนิ ทรียต งั้ ตน และจากการทีก่ องปุย ไดรบั ออกซิเจนเพิม่ เติม
ตามธรรมชาติจาก Chimney convection ทําใหไมจําเปนตองมีคา
อัตราการไหลอากาศทีจ่ ําเพาะ ดังนัน้ ระบบนีจ้ งึ มีศกั ยภาพสําหรับ
ชุ มชนที่ จะนําไปผลิ ตปุ ยหมั กในเชิ งพาณิ ชย ได เพราะผลิ ตได
ปริมาณมาก คราวละไมต่ํากวา 10 กองหรือ 15 ตัน โดยใชเวลา
ในการหมักประมาณ 30 วันโดยไมตองพลิกกลับกอง (ภาพที่
1)
อั ตราส วนผสมระหว างเศษพื ชและมู ลโคสามารถปรั บ
เปลีย่ นเปน 3 : 1 โดยปริมาตร และเพิม่ ความสูงของกองปุย เปน
1.5 เมตรได โดยไมสง ผลตอคุณภาพปุย ทีห่ มักเสร็จ

1 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ จ. เชียงใหม 50290

E-mail: teesawang@yahoo.com
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พัดลมเติมอากาศแบบกรงกระรอก
15 นิ้ว มอเตอร 3 แรงมา เติมอากาศ
เชา-เย็น ครั้งละ 15 นาที (เติมทีละกอง)

ทออากาศพีวีซี 4 นิ้วเจาะรู
3.5 ม.

กิ่งไมชวยระบายอากาศวางกาย
บนทอพีวีซี 4 นิ้วเจอะรู

0.5 ม.

0.5 ม.

สามทางพีวีซี 4 นิ้ว

วาลวปด-เปดแบบทําเอง

ทอพีวีซี 4 นิ้ว

2.5 ม.

3.0 ม.

3.5 ม.
ภาพที่ 1 การจัดวางระบบเติมอากาศ (ธีระพงษ, 2548)

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ขัน้ ตอนการผลิตปุย หมักระบบกองเติมอากาศ 1 กอง
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1. นําเศษพืชทีม่ ขี นาดใหญ เชน ตนขาวโพด และผักตบชวา
เปนตน ไปผานเครือ่ งยอยเศษพืช (ภาพที่ 2) ผสมคลุกเคลากับ
มูลโคในอัตราสวนเศษพืชตอมูลโค 3 : 1 โดยปริมาตร พรอมกับ
ใหความชืน้ (ภาพที่ 3)
2. นําท อพี วี ซี ขนาดเส นผ านศู นย กลาง 4 นิ้ วที่ เจาะรู
เรียบรอยแลวตอเขากับพัดลมโบลเวอรแบบกรงกระรอก 15 นิว้
ขนาดมอเตอร 3 แรงมา นํากิง่ ไมวางทับบนทอพีวซี ี (ภาพที่ 4)
กิ่ งไม จะช วยให ลมที่ ออกมาทางรู ของท อพี วี ซี กระจายตั วเข าสู
กองปุย หลังจากนัน้ นําวัสดุอนิ ทรียท ตี่ อ งการหมักวางทับใหเปนรูป
สี่เหลี่ยมคางหมู (ภาพที่ 5) ใหมีขนาดของกอง 2.5x3.5x1.5
เมตร3 (กวางxยาวxสูง)
3. เปดพัดลมเติมอากาศครัง้ ละ 15 นาที วันละ 2 ครัง้
เชาและเย็น ทุกวันจนการหมักเสร็จสิน้
4. เติมน้ําภายในกองปุย สัปดาหละ 2 ครั้งโดยใชไมแทง
กองปุยดานบนเปนระยะๆ ใหถงึ บริเวณกลางกองปุย แลวเติมน้ํา

ลงไป (ภาพที่ 6) สําหรับบริเวณภายนอกกองปุย ใหรดน้ําทุกเชา
ความชืน้ ทีเ่ หมาะสม ประมาณ 60% ซึง่ ตรวจสอบไดโดยสอดมือ
เขาไปกลางกองปุยแลวใชมือกําวัสดุ และบีบแรงๆ จะมีน้ําไหล
ออกมาตามรองนิว้ มือเล็กนอย
5. เมื่อกระบวนการหมักปุยสิ้นสุดลง ยายปุยที่หมักแลว
เขาพักในทีร่ ม อีก 30 วัน เพือ่ บมใหจลุ นิ ทรียส งบตัวและใหปยุ หมัก
แหง (ภาพที่ 7) หลังจากนัน้ เมือ่ นําปุย หมักผานเครือ่ งยอย จะได
ปุย หมักทีม่ เี นือ้ เล็กละเอียดสามารถอัดเปนปุย เม็ดไดโดยไมตอ งมี
ตัวประสาน (Binder)
ในการผลิตปุย หมักระบบนี้ กองปุย 1 กองจะใหปยุ หมัก
ประมาณ 1.5 ตัน ดังนัน้ การผลิตปุย หมักจํานวน 10 กอง จะทําให
สามารถผลิตปุย หมักไดไมตา่ํ กวาเดือนละ 15 ตัน ระบบนีม้ ตี น ทุน
ประมาณ 1 แสนบาท ซึ่งประกอบดวยเครื่องยอยเศษพืชขนาด
เครือ่ งยนต 9 แรงมา พัดลมโบลเวอรแบบกรงกระรอก 15 นิว้
มอเตอร 3 แรงมา เครื่องเย็บกระสอบ ทอพีวีซีขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 4 นิ้วและอุปกรณที่จําเปนอื่นๆ ปุยหมักที่ผลิตได
มีมูลคาการขายทีเ่ ปนรายไดเสริมไมต่ํากวา 2 หมืน่ บาทตอเดือน

ภาพที่ 2 การยอยเศษพืชทีม่ ขี นาดใหญดว ยเครือ่ งยอย

ภาพที่ 3 การผสมคลุกเคลาเศษพืชกับมูลโค

ภาพที่ 4 การประกอบระบบทออากาศ

ภาพที่ 5 การขึน้ กองปุย ระบบกองเติมอากาศ

มีดงั นี้
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ภาพที่ 6 การใชไมแทงกองปุย เพือ่ เติมน้ําใหแกบริเวณกลางกองปุย

การผลิตปุย หมักระบบกองเติมอากาศในประเทศไทย

การผลิ ต ปุ ยหมั ก ระบบกองเติ ม อากาศเหมาะสมกั บ
การทํางานแบบกลุ มสมาชิ กซึ่ งทําให ไม ต องมี การจ างแรงงาน
มี ต นทุ นการผลิ ตประมาณกิ โลกรั มละ 0.70 บาท ในขณะที่
ราคาจําหนายในทองตลาดประมาณกิโลกรัมละ 4 บาท ปริมาณ
ธาตุอาหาร N, P2O5 และ K2O ของปุย หมักทีก่ ลุม เกษตรกรผลิตได
มีคาเฉลี่ยอยูใ นชวงรอยละ 2.0-3.5, 0.4-0.6 และ 0.4-0.6
ตามลําดับ ซึ่ งมีคาใกลเคียงกับคามาตรฐานปุ ยอินทรียที่กรม
วิชาการเกษตรกําหนด (คือไมนอ ยกวารอยละ 1.0, 0.5 และ 0.5
ตามลําดับ) ปุย หมักทีผ่ ลิตไดหากแจกจายภายในกลุม หรือจําหนาย
ใหแกสมาชิกในราคาตนทุน เพื่อใชในงานเกษตรกรรมของตน
จะทําใหเกษตรกรสามารถลดการใชปยุ เคมีและลดตนทุนการผลิต
ลงไดมาก ขณะเดียวกันเศษพืชจากการเกษตรกรรมก็ถกู นํากลับมา
ใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม ลดปริมาณขยะและการเผาทําลาย
เนื่ อ งจากเกษตรกรยั ง มี ภ ารกิ จ หลั ก ประจํา วั น ในงาน
เกษตรกรรม กลุม เกษตรกรจึงสามารถทําการผลิตปุย หมักระบบนี้
ไดเดือนเวนเดือน ครัง้ ละ 6-10 กอง ซึง่ ทําใหไดปยุ หมักครัง้ ละ
8-15 ตัน
วั ส ดุ อิ น ทรี ย ที่ สามารถนํ า มาเป น วั ส ดุ ตั้ ง ต น ได แ ก
ตนขาวโพดแหง ตนขาวโพดสด ซังและเปลือกขาวโพด ชานออย
ฟางขาว ตนถัว่ เหลือง กานกระเทียม ผักตบชวา เศษผักจากตลาด
วัสดุเพาะเห็ด เปลือกถัว่ และกานยาสูบ เปนตน สวนมูลสัตวซงึ่ เปน
แหลงของจุลนิ ทรียแ ละไนโตรเจนคือ มูลโค มูลมา มูลชาง และมูลไก
สามารถนํามาใชได
ป ญหาประการเดี ยวที่ พบในการผลิ ตปุ ยหมั กวิ ธี นี้ คื อ
ความไมชํานาญในการดูแลความชื้นภายในกองปุย สวนปจจัยที่
สนั บสนุ นให เกษตรกรผลิ ตปุ ยหมั กระบบกองเติ มอากาศ คื อ
การไมตอ งพลิกกลับกองปุย

วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 21 ฉบับที่ 2 (2550)

ภาพที่ 7 การบมปุย หมักใหแหงในรม

เอกสารอางอิง

ธีระพงษ สวางปญญางกูร. 2548. คูม อื การผลิตปุย หมักแบบ
ไม พลิ กกลั บกอง : ระบบกองเติ มอากาศ. กรุ งเทพฯ.
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ. 48
หนา.
Diaz L.F., Savage G.M., Eggerth L.L. and Golueke C.G.,
1993. Composting and Recycling Municipal Solid
Waste. Lewis Publishers. USA. 296 p.

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
มหาวิทยาลัยแมโจ
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งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพการชักนํารากหนอนตายหยาก
(Stemona colinsae Craib.) ในสภาพปลอดเชื้อและการนําตนออกปลูก*
มณฑา วงศมณีโรจน1 รงรอง หอมหวล1 ศิริวรรณ บุรีคํา2 และสุรัตนวดี จิวะจินดา3

หลักการและเหตุผล

หนอนตายหยากเป นพื ชที่ มี ความหลากหลายทาง
พันธุกรรมสูง ในขั้นตอนของการขยายพันธุเพิ่มปริมาณโดยการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสามารถทําไดดี แตในขั้ นตอนของการชักนํา
ใหออกรากทําไดคอ นขางยาก และอัตราการรอดชีวติ หลังการยาย
ปลูกมีนอ ย

วัตถุประสงค

หาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการชักนํารากและทําใหอัตรา
การรอดชีวติ หลังการยายปลูกเพิม่ มากขึน้

วัสดุและวิธีการ

1). การเพิ่มประสิทธิภาพการชักนํารากหนอนตายหยาก
ในสภาพปลอดเชือ้ ทดลองโดยนําตนหนอนตายหยากทีเ่ พิม่ ปริมาณ
บนอาหารสูตร Murashige and Skoog (MS) ใส benzyladenine
(BA) 2 มก./ล. ตัดตนทีม่ ขี นาด 2-3 ซม. มาวางบนอาหารสูตร
ทดลองเพิ่มปริมาณโปแตสเซียมไนเตรท (KNO3) ลดปริมาณ
แอมโมเนียมไนเตรท (NH4NO3) ในสูตรอาหารพื้ นฐาน MS
โดยลด NH4NO3 ใหเหลือเพียง 412.5 มก./ล. เพิม่ KNO3 เปน
2375, 2850 มก./ล. เติมน้ําตาล 30, 60 ก./ล. และ 4(indole-3-yl) butyric acid (IBA) 1, 2 มก./ล. เปรียบเทียบกับ
สูตรควบคุมอีก 2 สูตร รวมทัง้ หมด 10 สูตร บันทึกการเจริญ
เติบโต
2). การปรั บสภาพและศึ กษาการเจริ ญเติ บโตของต น
หนอนตายหยากจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหลังการยายปลูก นํา
ตนกลาหนอนตายหยากทีถ่ กู ชักนําใหออกราก ไปตัง้ ไวในโรงเรือน
5-7 วั น เพื่ อทําการปรั บสภาพและย ายปลู กลงวั สดุ ปลู กที่ มี

ทราย : ขุยมะพราว ในอัตราสวน 4:3 นําตนกลาเก็บไวในกระโจม
ทีใ่ หนา้ํ บนหลังคาเพือ่ รักษาความชืน้ 70-80% ประมาณ 1 สัปดาห

ผลการศึกษา

1). การเพิ่มประสิทธิภาพการชักนํารากหนอนตายหยาก
ในสภาพปลอดเชือ้ พบวาการลด NH4NO3 ใหเหลือเพียง 412.5
มก./ล. เพิม่ KNO3 เปน 2,375 มก./ล. เพิม่ น้ําตาล 60 ก./ล.
และเติม IBA 1 มก./ล. ในสูตรอาหารพืน้ ฐาน MS สามารถชักนํา
หนอนตายหยาก ใหออกรากได 100%
2). การปรั บสภาพและศึ กษาการเจริ ญเติ บโตของต น
หนอนตายหยากจากการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ หลังการยายปลูก พบวา
การยายปลูกชวงฤดูหนาวตนกลาทีเ่ ก็บไวในกระโจมเพือ่ รักษาความชืน้
สามารถมี ชี วิ ตอยู รอดได แต ไม มี การแตกหน อใหม เพิ่ มเติ ม
หรือแมแตยอดเก าที่ มีอยู แล วตายอดก็ ไม ยืดยาวออกมา สวน
สีของใบยังเขียว เมื่ ออุณหภูมิสูงขึ้ น 28-30 oซ จึงเริ่ มมีการ
เจริญเติบโตตามปกติ สําหรับการยายปลูกในฤดูอนื่ ตนกลาสามารถ
เจริญเติบโตไดตามปกติ หลังการยายปลูก 2-3 เดือน ตนกลา
มี หน ออ อนเกิ ดขึ้ นใหม ใบมี การขยายขนาดใหญ ขึ้ นจากเดิ ม
ส วนที่ บริ เวณเหง ามี รากเพิ่ มขึ้ นและเริ่ มมี การสร างรากสะสม
อาหารได

ขอสรุป

การชักนํารากหนอนตายหยาก (Stemona colinsae Craib.)
ในสภาพปลอดเชือ้ และทําใหมอี ตั ราการรอดชีวติ หลังการยายปลูกสูง
สามารถทําไดโดยการใชกลไกการลดไนโตรเจน เพิม่ โพแทสเซียม
และน้ําตาล เติม IBA ในสูตรอาหารพืน้ ฐาน MS ควบคูก บั การใช
วิธกี ารปรับสภาพและวัสดุปลูกทีเ่ หมาะสม

1 นักวิจัย ระดับ 8 (ชํานาญการ) งานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ม. เกษตรศาสตร

วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม 73140

2 นักวิจัย ระดับ 8 (ชํานาญการ) ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ
3 นักวิจัย ระดับ 9 (เชี่ยวชาญ) งานวิจัยสภาวะแวดลอม ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ม. เกษตรศาสตร

วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม 73140

* ผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ปที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม (ฉบับเสริม) 2550 หนา 90

และไดรับรางวัลผลงานวิชาการดีเดน ในการประชุมวิชาการประจําปการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน การแพทยทางเลือกแหงชาติ ครั้งที่ 5
งานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 29-31 สิงหาคม 2550
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วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 21 ฉบับที่ 2 (2550)
งานวิจัย

การขยายพันธุหนอนตายหยาก (Stemona tuberosa Lour.)
โดยการใชเหงาและเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ*
มณฑา วงศมณีโรจน1 รงรอง หอมหวล1 ศิริวรรณ บุรีคํา2 และสุรัตนวดี จิวะจินดา3

หลักการและเหตุผล

หนอนตายหยากเปนพืชสมุนไพรทีม่ กี ารนํามาใชประโยชน
ทางดานการแพทยแผนไทย โดยนํารากมาใชในการรักษาอาการไอ
โรควัณโรค เปนตน และทางการเกษตร โดยนํารากมาหมักเพื่อ
ฆาหนอนกัดกินใบและเพลีย้ ออน เชือ้ โรคพืช รวมทัง้ ลูกน้าํ ยุง ฯลฯ
จึงทําใหมีการขุดรากหนอนตายหยากจากปามาขายกันมาก ซึ่ง
การขุดรากมักติดสวนของเหงาทีใ่ ชขยายพันธุม าดวย รากเปนกอ
ขนาดใหญตอ งใชเวลาปลูกนานหลายป นอกจากนี้ หนอนตายหยาก
แตละสายพันธุย งั มีการติดฝกและติดเมล็ดไดมากนอยแตกตางกัน
ประกอบกับการใชเหงาปลูกผูใชสมุนไพรสวนใหญจะตัดรากทิ้ง
ทัง้ หมดจึงทําใหปลูกไมขนึ้ จึงจําเปนตองหาวิธกี ารขยายพันธุเ พือ่
ลดความเสีย่ งทีจ่ ะทําใหเกิดการสูญพันธุไ ดงา ย

วัตถุประสงค

เพือ่ ศึกษาหาวิธขี ยายพันธุห นอนตายหยากโดยการใชเหงา
และเทคนิคการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่

วัสดุและวิธีการ

1). การขยายพั นธุ หนอนตายหยากในสภาพธรรมชาติ
ดวยการแบงเหงา ทดลองโดยนําสวนของลําตนใตดิน (เหงา)
หนอนตายหยาก มาแบงใหมขี นาดเล็กลงเหลือประมาณ 1-1.5 นิว้
และมีตาติดมาดวย 1-2 ตา ทดลองจํานวน 5 ซ้ํา โดยมี ราก
ที่ ติ ดมากั บ เหง า 0, 2, 4, 8 ราก สั งเกตการเจริ ญเติ บโต
และการเพิม่ จํานวนของราก
2). การขยายพั นธุ หนอนตายหยากโดยการเพาะเลี้ ยง
เนือ้ เยือ่ ทดลองนํายอดออนมาเลีย้ งในอาหารสูตร Murashige and
Skoog (MS) ทีเ่ ติม 1-naphthyl acetic acid (NAA) 0, 0.2, 2,
4 มก./ล. และ benzyladenine (BA) 0, 0.2, 2, 4 มก./ล.

เติมน้ําตาล 30 ก./ล. จํานวนทั้งหมด 16 สูตร บันทึกขอมูล
การเจริญเติบโต และทําการชักนําใหออกรากบนอาหารสูตร MS
ทีเ่ ติม NAA 0.02, 0.2, 2 มก./ล. 4-(indole-3-yl) butyric
acid (IBA) 0.02, 0.2, 2 มก./ล. และ thiamine HCl 0.1, 0.5,
1 มก./ล. ไดอาหารทัง้ หมด 48 สูตร และบันทึกขอมูลการเจริญ
เติบโต

ผลการศึกษา

1). ผลการทดลองแบ งเหง า พบว าเมื่ อ เวลาผ านไป
ประมาณ 9 เดือนเหงาทีต่ ดั รากออกหมดมีอตั ราการรอดชีวติ ใหม
เพียง 20% สวนเหงาทีม่ ีราก 2, 4, 8 ราก มีอตั ราการรอดชีวติ
80-100%
2). ผลการทดลองเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ พบวาการใชอาหาร
สู ต ร MS ที่ เติ ม BA 2 มก./ล. สามารถเพิ่ มปริ ม าณต น
หนอนตายหยากได 3.5 ตน ซึง่ ใกลเคียงกับการใช BA 4 มก./ล.
สวนการชักนําใหออกราก พบวาการใชอาหารสูตร MS ทีเ่ ติม NAA
และ IBA 2 มก./ล. รวมกับ thiamine HCl ทุกระดับ สามารถชักนํา
ใหออกรากได 100% ในเดือนที่ 3 แตอตั ราการรอดชีวติ หลังการ
ยายปลูกคงตองทดลองตอไป

ขอสรุป

เพื่ อลดความเสี่ ยงต อการสูญพั นธุ ของหนอนตายหยาก
ผูท ใ่ี ชสมุนไพรควรนําเทคนิคงายๆ เชน การแบงเหงาใหมรี ากติดอยู
2-4 ราก ไปใชขยายพันธุแ ละปลูกเพิม่ เติมทดแทนการขุดจากปา
เพียงอยางเดียว สําหรับเทคนิคการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ เหมาะสําหรับ
ความตองการผลิตตนจํานวนมาก หรือเปนขอมูลพื้นฐานในการ
ผลิตสารทุติยภูมิตอ ไป

1 นักวิจัย ระดับ 8 (ชํานาญการ) งานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ม. เกษตรศาสตร

วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม 73140

2 นักวิจัย ระดับ 8 (ชํานาญการ) ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ
3 นักวิจัย ระดับ 9 (เชี่ยวชาญ) งานวิจัยสภาวะแวดลอม ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ม. เกษตรศาสตร

วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม 73140

* ผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ปที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม (ฉบับเสริม) 2550 หนา 89
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งานวิจัย

ผลของการใสปุยโพแทสเซียมในผักใบเขียว
ตอปริมาณโพแทสเซียมในการบริโภค
จันทรจรัส วีรสาร1 อรุณศิริ กําลัง2 และสุวรรณี เพียรทําดี2

บทคัดยอ

การศึกษาผลของอัตราการใสปุ ยโพแทสเซียมในดินตอ
ความเขมขนของโพแทสเซียมในผลผลิตผักกาดเขียวกวางตุง และ
ผักคะนา เพือ่ นํามาประเมินปริมาณโพแทสเซียมทีผ่ บู ริโภคจะไดรบั
จากการบริโภคผักตอวัน วางแผนการทดลองแบบ Completely
Randomized Design กระทํา 4 ซ้ํา จํานวน 4 ตํารับการทดลอง
คือ ใสปยุ โพแทสเซียมคลอไรด (สูตร 0-0-60) อัตรา 12, 24,
48 และ 72 กิโลกรัม K2O ตอไร ตามลําดับ (20, 40, 80 และ
120 กิโลกรัมปุยตอไร ตามลําดับ) โดยทําการวิเคราะหสมบัติ
พืน้ ฐานของดินกอนใสปยุ ใชดินปลูกผัก 10 กิโลกรัมตอกระถาง
ปลูกผัก 2 ตนตอกระถาง วัดความสูงทุก 15 วัน เก็บเกีย่ วและ
ชัง่ น้ําหนักผลผลิตทีอ่ ายุ 45 วัน รวมกับการวิเคราะหความเขมขน
ของธาตุโพแทสเซียมในผลผลิต ใสปยุ โพแทสเซียมอัตราทีก่ าํ หนด
ในแตละตํารับทดลองรวมกับปุย ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส (สูตร
20-11-0) อัตรา 40 กิโลกรัมปุยตอไร โดยแบงใส 3 ครั้ง
ครัง้ แรกใสรองพืน้ กอนปลูก ครัง้ ที่ 2 และ 3 ใสเมือ่ ผักมีอายุ 20
และ 30 วัน ตามลําดับ และในครัง้ ที่ 3 ใสปยุ ยูเรียเพิม่ อัตรา 15
กิโลกรัมปุย ตอไร
การวิ เคราะห สมบั ติ พื้ นฐานของดิ นที่ ใช ในการทดลอง
พบวาดินทีใ่ ชในการทดลองมีปริมาณโพแทสเซียมในระดับต่าํ มาก
และจากการทดลองใสปยุ โพแทสเซียมอัตราตางๆ พบวาไมทําให
ความสูงและผลผลิตผักแตกตางกัน แตใหความเขมขนของธาตุ
โพแทสเซียมในผลผลิตผักเพิม่ มากขึน้ โดยตํารับทดลองที่ 1 (12
กิโลกรัม K2O ตอไร) มีคา ความเขมขนของโพแทสเซียมนอยทีส่ ดุ
เทากับ 339 และ 379 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม ในผักกาดเขียว
กวางตุง และผักคะนา ตามลําดับ และตํารับทดลองที่ 4 (72 กิโลกรัม
K2O ตอไร) มีคาความเขมขนของโพแทสเซียมในผลผลิตผัก
มากที่ สุ ดเทากั บ 696 และ 716 มิ ลลิกรั มต อ 100 กรัมใน
ผักกาดเขียวกวางตุง และผักคะนา ตามลําดับ

1 นักวิจัย ระดับ 8 (ชํานาญการ)

คํานํา

โพแทสเซียมเปนธาตุอาหารหลักที่พืชตองการในปริมาณ
มาก และมักไดรับจากดินไมเพียงพอ จึงมีการใหเสริมในรูปปุย
แตถา ใหปยุ โพแทสเซียมสูงเกินความตองการของพืช พืชจะสะสม
ไวมากแตการเจริญเติบโตไมเพิม่ ขึน้ (luxury consumption) ซึง่ อาจ
มี ผลกระทบต อปริ มาณโพแทสเซี ยมในการบริ โภคของผู ป วย
โรคไตวาย ในภาวะไตวายเฉียบพลัน ผูปวยจะมีปสสาวะนอย
ในระยะแรก ไตไมสามารถขับน้าํ เกลือโซเดียม เกลือโพแทสเซียม
กรด และของเสียจากโปรตีนออกได จําเปนตองดื่ มน้ํานอยลง
ลดอาหารเค็ม ลดผักและผลไม เปนตน การทีม่ เี กลือโซเดียม และ
โพแทสเซียมในเลือดสูง เสี่ยงตอการมีจังหวะการเตนของหัวใจ
ผิดปกติ ซึง่ มีอนั ตรายถึงชีวติ ได (1)
การบริโภคอาหารอยางถูกตองนับวาเปนสวนหนึง่ ของการ
รักษาผูปวยโรคไตวายที่สําคัญ การบริโภคนอยเกินไปหรือเลือก
บริโภคอาหารไมถกู ตองจะทําใหขาดสารอาหารบางอยางได การ
บริโภคอาหารมากเกินไปก็อาจเกิดผลเสียไดมาก (2) การควบคุม
เกลือแรในอาหารของผูป ว ยโรคไตก็ไมใชการไมบริโภคอาหารทีม่ ี
รสเค็ม แตเปนการควบคุมปริมาณเกลือแรทรี่ า งกายไดรบั ในแตละ
วัน โดยปริมาณทีแ่ นะนําคือ เกลือโซเดียมใหไดรบั ไมเกิน 3,000
มิลลิกรัมตอวัน เกลือโพแทสเซียมใหไดรบั ไมเกิน 1,950-3,120
มิลลิกรัมตอวัน (1) อยางไรก็ตาม การจัดอาหารใหมโี พแทสเซียมนอย
กระทําไดยากกวาการจัดใหมโี ซเดียมนอย เพราะธาตุโพแทสเซียม
มีในอาหารทั่วไปทั้งผลิตภัณฑจากสัตวและพืช ตางจากโซเดียม
ซึง่ มีมากเฉพาะในผลิตภัณฑจากในสัตว (เชน เนือ้ นม ไข) ดังนัน้
เมื่อผูปวยตองกินอาหารจํากัดโพแทสเซียม จึงตองจํากัดอาหาร
ทัง้ พวกเนือ้ สัตว ผักและผลไม (3)
ผักเปนอาหารที่มีคุณคาตอรางกายมาก เพราะนอกจาก
จะมีปริมาณเกลือแร และวิตามินอยูม าก ยังมีใยพืช (fiber) ซึง่ เปน
สารทีใ่ หพลังงานนอย ชวยลดอัตราการดูดซึมน้ําตาล ทําใหระดับ

งานทดสอบดินปุยและการประยุกต ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
ม. เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม 73140
2 ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม 73140

12

วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 21 ฉบับที่ 2 (2550)

น้ําตาลในเลื อดภายหลังอาหารลดลง ชวยลดการดู ดซึมไขมั น
และกระตุ นลําไส ให ทํางานดี ขึ้ น ทําใหท องไม ผู ก ป องกันโรค
ริดสีดวงทวาร โรคมะเร็งลําไส เปนตน (4)
โพแทสเซี ยมเป นธาตุ อาหารที่ พื ชใช ในการสั งเคราะห
น้าํ ตาล แปงและโปรตีน สงเสริมการเคลือ่ นยายของน้าํ ตาลจากใบ
ไปยังผล ชวยใหผลเจริญเติบโตเร็ว พืชแข็งแรง ผลผลิตมีคณ
ุ ภาพ
และมีความตานทานตอโรคบางชนิด (5)
โพแทสเซียมเปนธาตุอาหารหลักที่พืชตองการในปริมาณ
มากและมักไดรับจากดินไมเพียงพอ จึงมีการใหเสริมในรูปปุย
แตถา ใหปยุ โพแทสเซียมสูงเกินความตองการของพืช เนือ้ เยือ่ พืช
อาจสะสมไวมากแตการเจริญเติบโตไมเพิม่ ขึน้ เรียกสภาพเชนนีว้ า
การบริโภคอยางฟุมเฟอย (luxury consumption) ซึ่งนอกจาก
จะไมเกิดประโยชนใดๆ แลว ยังอาจมีผลในทางลบตอการดูดใช
และบทบาทเชิ งสรี ระของแคลเซี ยมและแมกนี เซี ยมด วย (6)
Hara และ Sonada (7) พบวาผลผลิตของกะหล่ําปลีลดลงถา
ความเขมขนของโพแทสเซียมในสารละลายปลูก (hydroponic
nutrient solution) สูงกวา 1,000 มิลลิกรัมตอลิตร
โพแทสเซี ยมในพื ชส วนใหญ สะสมอยู ใน vacuole ใน
cytoplasm และใน chloroplast ของเซลล ซึง่ อยูในรูปของเกลือ
อนินทรียท ลี่ ะลายน้าํ ได และไมเปนองคประกอบของสารประกอบ
ในพื ช มีบางส วนอยู ในรูปเกลืออิ นทรีย บริเวณเนื้ อเยื่ อเจริญ
(meristematic tissues) ตรงปลายราก (5, 6 และ 8) ดังนัน้
ถาบริโภคผักไมวาโดยตรงหรือน้ําผักแปรรูปก็อาจไดรับปริมาณ
โพแทสเซียมทีพ่ ชื บริโภคอยางฟุม เฟอยนีด้ ว ย
แมวา อัตราปุย เคมีทแี่ นะนําสําหรับผักคะนาและผักกาดเขียว
กวางตุ ง คํานวณเปนอัตราปุ ยโพแทสเซียมประมาณ 5.5-11
กิโลกรัม K2O ตอไร (9) แตจากการทีผ่ กั มีราคาสูงขึน้ เนือ่ งจาก
ปจจัยตางๆ เชน ภาวะน้าํ ทวม เทศกาลกินเจ (10) อาจเปนเหตุให
เกษตรกรใสปยุ เพิม่ ขึน้ เพือ่ หวังเพิม่ ผลผลิตตอพืน้ ที่ การทดลองนี้
จึงทําขึ้นเพื่อศึกษาผลของอัตราการใสปุยโพแทสเซียมในดินตอ
ความเขมขนของโพแทสเซียมในผลผลิตผักกาดเขียวกวางตุง และ
ผักคะนา โดยกระทําในระดับโรงเรือน และนํามาประเมินปริมาณ
โพแทสเซียมทีผ่ บู ริโภคจะไดรบั จากการบริโภคผักตอวัน

อุปกรณและวิธีการ

วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized
Design กระทํา 4 ซ้ํา จํานวน 4 ตํารับการทดลอง คือ ใสปุย
โพแทสเซียมคลอไรด (สูตร 0-0-60) อัตรา 12, 24, 48 และ
72 กิโลกรัม K2O ตอไร ตามลําดับ (20, 40, 80 และ 120
กิโลกรัมปุย ตอไร ตามลําดับ) พืชทดลองคือ ผักกาดเขียวกวางตุง
และผักคะนา
ทําการวิ เคราะหคุ ณสมบั ติ พื้ นฐานของดิ นที่ ใช แล วจึ ง

ทําการปลูกผักโดยการเพาะเมล็ดในกระถาง และใชดนิ 10 กิโลกรัม
ตอกระถาง เมือ่ กลาผักมีใบจริง 3-4 ใบจึงถอนแยกใหเหลือ 2
ตนตอกระถาง วัดความสูงทุก 15 วัน เก็บเกีย่ วและชัง่ น้ําหนัก
ผลผลิตสดทีอ่ ายุ 45 วัน
ใสปุยโพแทสเซียมอัตราที่กําหนดในแตละตํารับทดลอง
รวมกับปุย ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส (สูตร 20-11-0) อัตรา 40
กิโลกรัมปุย ตอไร โดยแบงใส 3 ครัง้ ครัง้ แรกใสรองพืน้ กอนปลูก
ครั้งที่ 2 และ 3 ใสเมื่อผักมีอายุ 20 และ 30 วัน ตามลําดับ
และในครัง้ ที่ 3 ใสปยุ ยูเรียเพิม่ อัตรา 15 กิโลกรัมตอไร
วิเคราะหสมบัติพื้ นฐานของดินที่ใชในการทดลอง คือ
ปฏิกริ ยิ าดิน (pH) คาการนําไฟฟาของสารละลายดินทีอ่ ม่ิ ตัวดวย
น้าํ (ECe) ปริมาณอินทรียวัตถุ (OM) ฟอสฟอรัสทีเ่ ปนประโยชน
(available P) โพแทสเซียมทีแ่ ลกเปลีย่ นได (exchangeable K)
ความจุในการแลกเปลี่ยนแคต ไอออน (CEC) และเปอรเซ็นต
การอิ่มตัวดวยเบส (%BS) และวิเคราะหปริมาณโพแทสเซียม
ในผลผลิตผัก ดวยวิธีทก่ี ลาวไวในทัศนียและคณะ (11)

ผลการทดลองและวิจารณ

ผลการวิเคราะหสมบัติพื้นฐานของดินที่ใชในการทดลอง
แสดงไวในตารางที่ 1 เมือ่ นําสมบัตดิ งั กลาวมาประเมินตามเกณฑ
การประเมินคุณภาพดิน (12) พบวาปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด
คาการนําไฟฟาของสารละลายดินอยู ในระดับไมเค็ม ปริมาณ
อินทรียวัตถุ ปริมาณโพแทสเซียมทีแ่ ลกเปลีย่ นได ความจุในการ
แลกเปลี่ ยนแคตไอออน และเปอร เ ซ็ นต ก ารอิ่ ม ตั วด ว ยเบส
อยู ในระดั บต่ํา มาก ส วนปริ มาณฟอสฟอรั สที่ เป นประโยชน
อยูใ นระดับต่าํ กลาวไดวา ดินนีเ้ หมาะสําหรับใชในการทดลองเพือ่
ดูการตอบสนองของพืชตอปุ ยโพแทสเซียมเนื่ องจากมีปริมาณ
โพแทสเซียมอยูใ นระดับต่ํามาก
การวิเคราะหทางสถิตผิ ลของตํารับทดลองตอของความสูง
ของผักที่อายุตางๆ (ตารางที่ 2) พบวาไมมีความแตกตางกัน
กลาวไดวา การใสปยุ โพแทสเซียมในดินเพิม่ ขึน้ ไมสง ผลใหความสูง
ผักทีอ่ ายุตางๆ แตกตางกัน
การวิเคราะห ทางสถิติ ผลของตํารั บปุ ยโพแทสเซี ยมต อ
ผลผลิตของผักทัง้ สองชนิด (ตารางที่ 3) พบวาไมมคี วามแตกตาง
กัน แสดงใหเห็นวาการใสปยุ โพแทสเซียมในดินเพิม่ ขึน้ ไมสง ผลให
ผลผลิตผักแตกตางกัน แตเห็นแนวโนมวาผักคะนาใหผลผลิต
ตอบสนองตอการใสปยุ โพแทสเซียมดีกวาผักกาดเขียวกวางตุง
ผลของตํารับหรืออัตราปุยโพแทสเซียมตอความเขมขน
ของโพแทสเซี ยมในผลผลิตผักแสดงไวในภาพที่ 1 เห็นไดวา
ความเข มข นของโพแทสเซี ยมในผั กกาดเขี ยวกวางตุ งและผั ก
คะนามีคา ใกลเคียงกัน และตอบสนองตอการเพิม่ ขึน้ ของอัตราปุย
โพแทสเซียมในแนวทางเดียวกัน

งานวิจยั
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ตารางที่ 1 สมบัติทางเคมีของตัวอยางดินที่ใชในการทดลอง
สมบัติดิน

คาวิเคราะห

ผลการประเมิน

pH (ดิน : น้ํา = 1 : 1)
ECe (dS/m)
OM (%)
available P (mg/kg)
exchangeable K (mg/kg)
CEC (cmol/kg)
BS (%)

5.28
0.27
0.34
3.75
13.2
0.12
1.70

กรดจัด
ไมเค็ม
ต่ํามาก
ต่ํา
ต่ํามาก
ต่ํามาก
ต่ํามาก

ตารางที่ 2 ผลของตํารับปุยโพแทสเซียมตอความสูงของผักกาดเขียวกวางตุงและผักคะนาที่อายุตางๆ
ตํารับทดลอง

ความสูงของผักกาดเขียวกวางตุง (ซม.)
15 วัน
30 วัน
45 วัน

ความสูงของผักคะนา (ซม.)
15 วัน
30 วัน
45 วัน

1
2
3
4

13.17
11.83
9.16
11.50

28.17
28.17
26.33
29.83

33.17
34.33
30.17
33.00

7.67
6.00
6.50
6.67

17.17
18.00
20.67
17.50

29.67
28.83
32.33
30.83

F-test
CV (%)

ns
19.48

ns
10.08

ns
7.36

ns
18.92

ns
10.08

ns
10.87

หมายเหตุ

ns หมายถึง ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ

ตารางที่ 3 ผลของตํารับปุยโพแทสเซียมตอผลผลิตผักกาดเขียวกวางตุงและผักคะนา
ตํารับทดลอง

อัตราปุยโพแทสเซียม
(กิโลกรัม K2O/ไร)

1
2
3
4

12
24
48
72

F-test
CV (%)
หมายเหตุ

ns หมายถึง ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ

ผลผลิต (กรัมตอกระถาง)
ผักกาดเขียวกวางตุง
ผักคะนา
157.33
113.09
108.69
124.34

63.19
60.31
95.65
75.64

ns
19.65

ns
33.23
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วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 21 ฉบับที่ 2 (2550)

ความเขมขนของโพแทสเซียม (มก. / 100ก.)

800

716 A

700
515 ab

549A

500
400

696a

565a

600

484 B

376 B
339 b

300
200

ผักกาดเขียวกวางตุง
ผักคะนา

100
0
12

24

48

72

อัตราปุย โพแทสเซียม (กก.K2O / ไร)

ภาพที่ 1 ผลของอัตราปุยโพแทสเซียมตอความเขมขนโพแทสเซียมในผลผลิตผัก
หมายเหตุ ตัวอักษรตางกันในเสนกราฟเดียวกันมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชือ่ มั่น 99%
การวิเคราะหผลของอัตราปุย โพแทสเซียมตอความเขมขน
โพแทสเซี ย มในผลผลิ ต ผั ก ทางสถิ ติ (ภาพที่ 1) พบว า
มีความแตกตางกันอยางยิง่ ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 99% โดยตํารับ
ทดลองที่ 1 ซึง่ ไดรบั ปุย โพแทสเซียมต่าํ ทีส่ ดุ (12 กิโลกรัม K2O
ตอไร) มีคาความเขมขนของโพแทสเซียมในผลผลิตนอยที่ สุด
เทากับ 339 และ 376 มิลลิกรัม ตอ 100 กรัม น้ําหนักสด
ในผักกาดเขียวกวางตุง และผักคะนา ตามลําดับ และตํารับทดลอง
ที่ 4 ซึง่ ไดรบั ปุย โพแทสเซียม สูงทีส่ ดุ (72 กิโลกรัม K2O ตอไร)
มีคาความเขมขนของโพแทสเซียมในผลผลิตผักมากทีส่ ดุ เทากับ
696 และ 716 มิลลิกรัม ตอ 100 กรัม น้าํ หนักสด ในผักกาดเขียว
กวางตุ ง และผั กคะน า ตามลําดั บ ทั้ งนี้ เห็ นได ว าการใส ปุ ย

โพแทสเซียมในดินเพิม่ ขึน้ สงผลใหความเขมขนของโพแทสเซียม
ในผลผลิตผักเพิม่ ขึน้ ดวย
การบริโภคผักและผลไมตอวันประเมินจากการทบทวน
งานวิจยั พบวาปริมาณทีเ่ หมาะสมคือ ระหวาง 400-600 กรัมตอวัน
(13) เมื่ อนําคาความเข มขนของโพแทสเซี ยมในผลผลิ ตผั ก
แตละตํารับทดลองและคาเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)1 ไปคํานวณเปนปริมาณการบริโภคผัก 400-600 กรัมตอวัน
จะไดชวงของปริมาณโพแทสเซียมที่ ผู บริโภคไดรับดังแสดงใน
ตารางที่ 4 ซึง่ จะเห็นไดวา การเพิม่ ปุย โพแทสเซียมในดินทีป่ ลูกผัก
สงผลใหปริมาณโพแทสเซียมที่ผูบริโภคไดรับจากการบริโภคผัก
สูงขึน้ ดวย

ตารางที่ 4 ปริมาณโพแทสเซียมที่ผูบริโภคไดรับจากการบริโภคผัก (400-600 กรัมตอวัน) ที่ปลูกโดยมีการใสปุยโพแทสเซียมอัตรา
ตางๆ
ตํารับทดลอง

อัตราปุยโพแทสเซียม
(กิโลกรัม K2O/ไร)

1
2
3
4

12
24
48
72

1 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเปนคาที่บงบอกถึงการกระจายของขอมูล

ปริมาณโพแทสเซียม (มิลลิกรัม)
จากการบริโภคผัก 400-600 กรัมตอวัน
ผักกาดเขียวกวางตุง
ผักคะนา
(1,357 - 2,036) + 300
(2,060 - 3,089) + 300
(2,260 - 3,390) + 300
(2,785 - 4,177) + 300

(1,506 - 2,259) + 400
(1,935 - 2,903) + 400
(2,195 - 3,292) + 400
(2,863 - 4,294) + 400

งานวิจยั
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เมื่ อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณโพแทสเซียมที่ ไดจาก
การบริ โ ภคผั ก กาดเขี ย วกวางตุ ง และผั กคะน า ในตารางที่ 4
กับปริมาณโพแทสเซียมที่ ผู ปวยโรคไตวายควรไดรับคือไมเกิน
1,950-3,120 มิลลิกรัมตอวัน ขณะทีก่ ารใสปยุ โพแทสเซียมอัตรา
12 กิโลกรัม K2O ตอไร ใหปริมาณโพแทสเซียมจากการบริโภค
ผักกาดเขียวกวางตุง และผักคะนา 400-600 กรัมตอวัน เทากับ
(1,357-2,036) 300 และ (1,506-2,259) 400 กรัมตอวัน
ตามลําดั บ เห็ นได ว าการใส ปุ ยโพแทสเซี ยมอั ตราสู งกว า 12
กิ โลกรั ม K 2 O ต อไร (20 กิ โลกรั มปุ ยต อไร )
อ า จ ส ง ผ ล ใ ห ผู ป ว ย โ ร ค ไ ต ว า ย
ไดรับปริมาณโพแทสเซียมจากการบริโภคผักกาดเขียวกวางตุ ง
และผักคะนามากกวาเกณฑ อยางไรก็ตาม การทดลองนีใ้ ชปยุ เคมี
สูตร 0-0-60 ซึง่ จัดเปนปุย เดีย่ วเพราะใหธาตุโพแทสเซียมเพียง
ธาตุ เดี ยว แต โดยปกติ เกษตรกรนิ ยมใส ปุ ยผสมซึ่ งให ธาตุ ปุ ย
(ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม) 2-3 ธาตุ เชนสูตร 1515-15 หรือ 20-11-11 การใสปยุ เคมีสตู รดังกลาวนีเ้ พือ่ ใหได
โพแทสเซียมอัตรามากกวา 12 กิโลกรัม K2O ตอไร ตองใสในอัตรา
มากกวา 80 หรือ 109 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ซึง่ เปนอัตราที่
สูงมากและไมคมุ คาตอการลงทุนของผูป ลูกดวย
จากตารางที่ 4 เห็นไดวา ถามีการบริโภคอาหารแบบเดียวกัน
และในปริมาณทีเ่ ทากัน ผูบ ริโภคผักทีม่ ีการใสปยุ โพแทสเซียมสูง
ก็มโี อกาสไดรบั โพแทสเซียมสูงกวาดวย อยางไรก็ตามการจําแนก
ผักที่มีความเขมขนของโพแทสเซียมสูงไมสามารถตรวจสอบได
ดวยตาเปลา ตองใชชุดทดสอบหรือเครื่องมือในหองปฏิบัติการ
ดังนัน้ เกษตรกรผูป ลูกผักจึงควรตระหนักถึงการใสปยุ โพแทสเซียม
ที่สูงจนเกิดสภาพการบริโภคอยางฟุมเฟอยวา ไมสามารถทําให
ผลผลิตสูงขึ้น ในขณะเดียวกันมีแนวโนมลดลง แตอาจสงผลให
ผูบ ริโภคโดยเฉพาะผูป ว ยโรคไตวายใหไดรบั ปริมาณโพแทสเซียม
มากกวาทีค่ วรจากการบริโภคผักในปริมาณทีเ่ ทากันแตมคี วามเขมขน
ของโพแทสเซียมในผักนอยกวา
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ความจริงของผลมะมวง
ลมหนาวพัดมาอีกครั้ ง เปนสั ญญาณว ามะมวงกําลั งจะ
ออกดอก หลังจากนัน้ ก็จะกลายเปนผลมะมวงขนาดจิว๋ แลวขยาย
ใหญขึ้นและแกใหเราไดกินกันประมาณเดือนมีนาคม-มิถุนายน
หลายทานอาจจะเคยสังเกตวาบางชวงขนาดของผลมะมวงไมโต
เอาเสียเลย พอไมสนใจสักพักมาเห็นอีกทีทําไมกลายเปนมะมวง
ผลใหญเร็วจัง ทีท่ า นเห็นนัน้ ไมใชความรูส กึ แตมนั คือธรรมชาติ
ของการพัฒนาของผลมะมวง ซึ่งจะขอเลาใหทานผูอานไดทราบ
ความจริงของมะมวงกัน
จากการศึกษาในมะมวงพันธุน า้ํ ดอกไม นักวิชาการทางดาน
พืชสวน ไดแบงระยะการเจริญของผลมะมวงออกเปน 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ระยะทีม่ กี ารเจริญเติบโตชา คือระยะ 10 วันนับตัง้ แต
ติดผล ระยะที่ 2 ระยะทีม่ กี ารเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว คือในชวง
11-56 วัน และ ระยะที่ 3 คือชวง 57-108 วัน ซึง่ เปนระยะที่
พัฒนาสูค วามบริบรู ณของการเจริญเติบโต (ระยะบริบรู ณ คือเมือ่
ผลมะมวงมีอายุ 91 วันไปแลว) เปนระยะทีม่ ีการเจริญเติบโตชา
และมีการขยายขนาดดานความยาวมากกวาความกวาง ซึง่ หลังจาก
เขาสูร ะยะบริบูรณแลว ผลมีขนาดคงที่ (ถาเราทดสอบการลอยน้ํา
มะมวงน้ําดอกไม ระยะบริ บู รณ จะจมน้ํา ในทางการค าเรี ยกว า
ความแก 85%) รวมเวลาทัง้ หมดตัง้ แตระยะที่ 1 จนถึงระยะบริบรู ณ
ประมาณ 108 วันหลังดอกบาน 50% ระยะตางๆ ของการเจริญ
ของผลมะมวงนัน้ แตกตางกันขึน้ อยูกบั พันธุและสภาพแวดลอม
ในระหวางทีม่ ะมวงเจริญเติบโต
และนัน่ เปนเพียงการเปลีย่ นแปลงรูปลักษณภายนอกของ
มะมวงทีค่ นทัว่ ไปสังเกตเห็นเทานัน้ แตภายในผลมะมวงยังมีการ
เปลี่ ยนแปลงที่ มหัศจรรยที่ เราอาจจะไมสามารถสังเกตไดดวย
ประสาทสัมผัสดานการมองเห็น แตอาจจะรับรูไดจากการสัมผัส
รสชาติของมะมวง ดังทีท่ า นทัง้ หลายทราบกันดีวา มะมวงเมือ่ ออน
หรือดิบมียางมาก มีรสเปรีย้ วจัด แตเมือ่ มะมวงแกรสเปรีย้ วลดลง
ขณะเดียวกันอาจมีรสหวานเพิ่มขึ้นซึ่งอาจทําใหรสชาติของเนื้อ
มะมวงอมเปรีย้ วอมหวาน หรือมันได และเมือ่ สุกมะมวงมีรสหวาน
และแทบจะไมมียางใหเห็น ทีเ่ ขียนมานี้ ก็เพื่อชวนใหทานผูอ า น

1 นักวิชาการเกษตร 8 (ชํานาญการ)

เจริญ ขุนพรม1

สงสัยวา “เอะ! มันเกิดอะไรขึ้นในผลมะมวง” และเราก็จะได
บอกตอไปวาสิ่งที่เกิดขึ้นภายในผลมะมวงที่เปนสาเหตุของการ
เปลีย่ นแปลงทีก่ ลาวมานี้ เรียกวา การเปลีย่ นแปลงทางชีวเคมี
ซึง่ อาจจะมีรายละเอียดทีแ่ ตกตางกันบางตามพันธุแ ละแหลงทีป่ ลูก
ในที่ นี้ เราจะใชข อมู ลที่ ไดจากการศึกษามะม วงพันธุ น้ําดอกไม
มาใชในการบอกเลาถึงการเปลีย่ นแปลงทางชีวเคมีทเี่ กิดขึน้ ภายใน
ผลมะมวง
การเปลี่ ยนแปลงทางชี วเคมี ระหว างการเจริ ญของผล
มะมวงทีผ่ บู ริโภคโดยทัว่ ไปสามารถรับรูไ ดคอื การเปลีย่ นแปลงของ
ระดับของแปง ปริมาณกรดซิตริก และกรดแอสคอบิก (ไวตามินซี)

งานวิจัยพืชผลหลังเก็บเกี่ยว ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
ม. เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม 73140

การเกษตร
ในเนือ้ ผล มะมวงพันธุน ้ําดอกไมระยะทีม่ ีการเจริญเติบโตอยาง
รวดเร็วเปนระยะที่มีการสะสมแปงต่ํา ทั้งนี้เนื่องจากในชวงเวลา
ดังกลาวมะมวงใชอาหารไปในการแบงเซลล เมื่อเขาสูระยะที่ 3
ของการเจริญเติบโต ผลมีการเจริญอยางชาๆ พรอมๆ กับการ
สะสมแปงเพิม่ ขึน้ จนกระทัง่ ถึงระยะเก็บเกีย่ ว ผลมะมวงน้าํ ดอกไม
ทีม่ คี วามบริบรู ณ (อายุ 91-105 วันหลังดอกบาน 50%) มีปริมาณ
แปงประมาณ 18-20% ขึ้ นไป และเมื่ อสุกมีปริมาณของแข็ง
ทีล่ ะลายน้าํ ได (total soluble solids : TSS) 15% ซึง่ คา TSS ทีว่ ดั
ไดนี้ ประมาณ 80-85% เปนปริมาณน้ําตาลทีเ่ ปนองคประกอบ
ของเนือ้ ผลมะมวงทีเ่ ก็บเกีย่ วขณะอายุ 84-90 วัน เมือ่ สุกมีคา
TSS ประมาณ 19% สวนผลที่เก็บเกีย่ วขณะอายุ 93-111 วัน
เมื่อสุกมีคา TSS ประมาณ 20-21% ทั้งนี้เนื่องมาจากปริมาณ
น้าํ ตาลทีเ่ พิม่ ขึน้
ปริมาณของกรดซิตริกมีการเพิ่มขึ้นและลดลงเปนชวงๆ
เมื่อผลเจริญเต็มที่ปริมาณของกรดลดลง กรดซิตริกมีปริมาณ
3.66% ในชวง 9 สัปดาห (63 วัน) แรกหลังจากติดผล ปริมาณ
ของกรดซิตริ กลดลงเมื่ อผลมะม วงอายุ มากขึ้ น ทั้ งนี้ เนื่ องจาก
กรดบางสวนถูกผลมะมวงใชเปนสารตัง้ ตนในกระบวนการหายใจ
กลาวคือ เมื่อผลมะมวงอายุ 84-90 วัน มีปริมาณกรดซิตริก
ประมาณ 1.43-1.46% หลังจากนัน้ เมือ่ ผลมะมวงอายุ 93-111
วัน (สัปดาหที่ 16) มีปริมาณลดลงเหลือ 1.10-1.28%
สําหรับปริมาณกรดแอสคอบิก หรือไวตามินซี จะเพิม่ ขึน้
จาก 19.93 เปน 28.94 มิลลิกรัม/น้าํ คัน้ 100 มิลลิลติ ร เมือ่ ผลสุก
จากการเปรียบเทียบปริมาณกรดเมือ่ ผลสุก ในผลทีเ่ ก็บเกีย่ วเมือ่
อายุตางๆ กัน พบวาผลที่มีอายุมากกวา (มีความบริบูรณกวา)
มีการลดลงของกรด การเพิม่ ขึน้ ของ TSS และไวตามินซี มากกวา
ผลทีเ่ ก็บเกีย่ วเมือ่ อายุนอ ยกวา อันเปนทีม่ าของความแตกตางของ
รสชาติของผลมะมวงเมือ่ สุก โดยผลมะมวงทีเ่ ก็บเกีย่ วเมือ่ อายุนอ ย
มักมีรสอมเปรี้ยว ขณะที่ผลมะมวงที่เก็บเกี่ยวเมื่ออายุมากกวา
หรือแกกวามีรสหวาน
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ผลไมเนา : เหตุแหงอนิจจัง

อุดม ฟารุงสาง1 และนวลวรรณ ฟารุงสาง2

ผลไมเนาแลว ตองทิง้ ไป หลายคนอาจจะสงสัยวาทําไม
ผลไมวางทิ้งไวจึงเนา บางคนอาจจะคิดวาผลไมเมื่อสุกงอมแลว
ก็ตอ งเนาเปนเรือ่ งธรรมดา
ถูกทั้งสองกรณี ผลไมสุกแลวก็ตองเนาเปนเรื่องธรรมดา
หรือธรรมชาติ แตคาํ ตอบของคําถามวา ทําไมจึงเนา เนาเพราะ
อะไร อะไรทําใหเนา นัน้ เปนเรือ่ งนาสนใจและอาจจะนาตืน่ เตน
สําหรับบางคน โดยเฉพาะผูที่ ไมไดศึกษาดานโรคภายหลังการ
เก็บเกี่ ยวของผลไม หรือผู ที่ ไมเคยคุยกับคนที่ ทํางานวิจัยดาน
ผลไมเนา อยางผูเ ขียน !
ถูกตองอีกนั่นแหละ ที่เหตุผลหรือคําตอบวาทําไมผลไม
จึงเนา หรือ เนาเพราะอะไร คือ “โรค” และคําตอบของคําถามทีว่ า
อะไรทําใหเนาก็คือ “เชือ้ โรค” สําหรับผลไมเมืองรอน ซึง่ ไดแก
ผลไมที่ปลูกและออกดอกออกผลไดในเมืองไทย (จนเต็มบาน
เต็มเมืองไปหมด) อยาง มะมวง กลวย มะละกอ ทุเรียน ชมพู ฝรัง่
เงาะ มังคุด ฯลฯ และเชือ้ โรคในทีน่ กี้ ค็ อื รา หรือ เชือ้ รา มากมาย
หลายชนิด
บางทานอาจจะนึกแยงวา ก็ผลไมตอนซื้อมาหรือเก็บมา
จากตนก็สวยดี ไมมจี ดุ หรือรอยแตอยางใด เหตุไฉนวางไวไมกว่ี นั
จึงเนาได เชือ้ โรค หรือ รา ทีว่ ามาจากไหนกัน
การเน า หรื อ เสี ย ของผลไม ในที่ นี้ ก็ คื อลั กษณะจุ ด
หรือบริเวณทีม่ สี ผี ดิ ปกติ โดยทัว่ ไปมักมีลกั ษณะช้าํ คล้ํา สีน้ําตาล
ไปจนถึ งน้ําตาลเข ม หรื อดํา บนผิ วของผลไม และมั กพบบน
ผลไมสกุ บางครัง้ มีรอยบุม เหมือนมีใครกด (แตความจริงไมมี
ใครกด) บางครั้งการเนาก็เกิดขึ้นบริเวณขั้วของผล การเนานี้
ขยายขอบเขตหรือบริเวณกวางขึน้ เรือ่ ยๆ ตามกาลเวลา บางครัง้
หากท านไม ทิ้ งผลไม นั้ นไปเสี ยก อน และช างสั งเกตสั กหน อย
ทานอาจจะเห็นหยดเล็กๆ สีชมพูหรือสีสม หรือเม็ดเล็กๆ สีเทา
หรือดําจํานวนมากเกิดขึน้ ทีบ่ ริเวณทีเ่ นานัน้
คําวา เนา หรือ เสีย เปนภาษาทีใ่ ชกนั ทัว่ ๆ ไป แตพอมาถึง
นั ก วิ จั ย ซึ่ งทราบว า ลั ก ษณะแบบนี้ คื อ อาการของโรค เน า
จึงกลายเปน “อาการเนา” (แตไมมใี ครพูดวา อาการเสีย ซึง่ ก็ฟง ดู
แปลกๆ)

ทีนี้ เรามาถกประเด็นทีว่ า ผลไมทแี่ รกก็ผิวสวยดี วางไว
ทําไมเนาได แลวเชือ้ โรค หรือรา มาจากไหน
ขอใหทานผู มีผลไมเนาไวในครอบครอง สมมุ ติวาเปน
มะมวงน้ําดอกไมแลวกัน งายดี ไดโปรดยอนอดีตไปสัก 3-7 วัน
(ขึ้นอยูกับวาผลไมของทานเริ่มเนาตั้งแตเมื่อไร) ณ เวลานั้น
มะม วงของท านผิ วเป นสี เหลื องระเรื่ อ เนี ยนสวยงาม น ากิ น
(ทานก็คิดในใจวารอใหสุกอีกหนอยเถอะ จะไดหวานฉ่ําชื่นใจ)
อนิจจา...เมื่อถึงวันนั้น วันที่มะมวงเหลืองอราม ในวันที่มันควร
จะถูกกิน เหตุไฉนใครบังอาจมากดจนเปนรอยบุม ดําป แลวอีก
ผลหนึ่ งมีสี น้ําตาลรอบๆ ขั้ ว นาเสียดาย อยากกิน เฉือนเนื้ อ
บริเวณนั้นทิ้งไปแลวกินที่เหลือก็ยังดี ทีไ่ หนได รอยบุมสีดํานั้น
ลึกลงไปในเนือ้ สวนผลทีม่ สี นี า้ํ ตาลรอบๆ ขัว้ นิดหนอย แตภายใน
นั้ นเป นสี น้ํา ตาลเกื อบทั้ งผล แถมฉ่ํา ไปด วยน้ํา สี น้ํา ตาลบู ดๆ
อีกตางหาก
ขอใหทานทราบไว ณ ที่นี้เลยวา ขณะที่ทานกําลังคิดวา
อีก 2-3 วันจะกินมะมวงใหชนื่ ฉ่ําใจนัน้ ราทีเ่ ปนเชือ้ โรคนอนยิม้
(อาจจะหัวเราะก็ได) อยูใ นผลมะมวงมาหลายวันแลว บางทีอาจ
นานเปนเดือน หรือเทาๆ กับอายุของผลมะมวงเชียวแหละ
ที่พูดมานัน้ ไมไดโม... เรื่องจริงนั้นมีอยูวา กาลครั้งเมื่อ
มีตนมะมวง (หมายถึงตนมะมวงทัว่ ๆ ไป ไมใชมะมวงตนแรกที่
อุบตั ขิ นึ้ ในโลก) มีราชนิดหนึง่ ชือ่ วา Lasiodiplodia theobromae
ซึง่ นักวิจยั ทีท่ าํ งานทางดานโรคพืชหลังเก็บเกีย่ วมักเรียกงายๆ วา
LT รา LT นี้เจริญเติบโตอยูภ ายในตนมะมวง สวนตนมะมวง
จะมีความสุขหรือทุกขอยางไรไมอาจทราบได เนือ่ งจากตนมะมวง
ไมไดแสดงอาการเดือดรอนใหใครๆ เห็น ขณะเดียวกันก็เจริญ
เติบโตออกดอกผลตามปกติ ขึน้ ชือ่ วารา LT สรางเสนใยเจริญ
เติบโตแผขยายไปไดเรือ่ ยๆ อยางไมสน้ิ สุด ตนมะมวงแตกกิง่ กาน
สาขาไดมากเทาไร เสนใยของ LT ก็ไปไดไกลเทานัน้ แมจนถึงวันที่
ตนมะมวงตายจะดวยอายุขยั หรือกิง่ ทีถ่ กู ตัดแตงออกจากทรงพุม
LT ไมเพียงสามารถดํารงชีวติ อยูไ ดบนซากมะมวงเหลานัน้ แตยงั
ผลิตผงดําๆ ที่เรียกวา spores ซึ่งสามารถแพรกระจายเผาพันธุ
LT ไดอยางมหาศาล (ภาพที่ 1)

1 ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม 73140
2 นักวิจัย ระดับ 8 (ชํานาญการ) งานวินิจฉัยและกักกันศัตรูพืช ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน

ม. เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม 73140
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ครัน้ เมือ่ ตนมะมวงผลิดอก และติดผลในเวลาตอมา เสนใย
ของ LT ก็เจริญแผเขาไปในชอดอก และสวนของดอกทีจ่ ะพัฒนา
ตอไปเปนผล ประมาณ 110 วัน LT พักตัวรอคอยวันหวาน
(ของมะมวง) ทีจ่ ะมาถึงอีกในไมชา
ในทรงพุม ของตนมะมวง ยังมีราอีกชนิดหนึง่ ทีเ่ ปนทีร่ จู ัก
กันดีในหมูน กั โรคพืช มีชอื่ วา Colletotrichum gloeosporioides
ชือ่ ยาวและเรียกยากไมแพ LT นักโรคพืชหลังเก็บเกีย่ วจึงเรียก
สัน้ ๆ วา CG ทานทีม่ โี อกาสใกลชิดกับตนมะมวง จะคุน เคยกับ
CG ไดมากกวา LT เนือ่ งจากทานสามารถสังเกตจุดแผลสีน้ําตาล
เขม หรือดํา บางครัง้ เปนรูตรงกลางบนใบมะมวง โดยเฉพาะใบออน
นัน่ แหละ อาการของโรคทีเ่ กิดจากรา CG บนใบมะมวงทีเ่ รียกกันวา
โรคแอนแทรคโนส (anthracnose) (ภาพที่ 2)
ตลอดระเวลาประมาณ 110 วัน ทีด่ อกมะมวงพัฒนาเปน
ผลมะมวง โตขึน้ ใหญขนึ้ CG ทีส่ ามารถมาถึงผลมะมวงได จะดวย
วิธีการใดก็ตาม ดวยความสามารถเฉพาะตัวและโครงสรางพิเศษ
ทําให CG เดินทางผานผิวชัน้ นอกเขาไปอยูภ ายใตชนั้ cuticle ของ
เปลือกผลมะมวงไดโดยไมปรากฏรองรอยใดๆ ใหสงั เกตเห็นได
ผลมะมวงยังคงผิวทีเ่ นียนสวยไปจนกระทัง่ ถึงวันเก็บเกีย่ วผลแก

มะมวงแกสีเขียวสวยงามไรริ้วรอย มะมวงผลเดียวกันนี้
เมือ่ สุกทําไมมักมีแผลเนาปรากฏทีโ่ นนบาง ทีน่ บี่ า ง ทีข่ วั้ ผลบาง
ขอใหทา นผูอ า นพิจารณางายๆ วา มะมวงดิบกับมะมวงสุก
มีอะไรแตกตางกันบาง ทุกทานลวนตอบไดวา สีของผลเปลีย่ นจาก
เขียวเปนเหลื อง เนื้ อที่ แข็ ง กรอบ เปลี่ ยนเป นอ อนนุ มชุ มฉ่ํา
จากสีเขียวเปนสีเหลือง และรสชาติกเ็ ปลีย่ นจากเปรีย้ วเปนหวาน
ความเปลี่ ยนแปลงที่ ท านเห็ นเหล านี้ เกิ ดจากกระบวนการทาง
เคมีภายในผลมะมวงที่ เรียกวา กระบวนการสุกแก (ripening
process) การที่ ผลมะมวงยังคงมีการสังเคราะหแคโรทีนอยด
ในขณะที่ การสั งเคราะห คลอโรฟ ลล ที่ ค อยๆ ลดลงจนหมดไป
ในทีส่ ดุ ทําใหผลมะมวงเปลีย่ นจากสีเขียวเปนสีเหลือง รสเปรีย้ ว
ของมะมวงดิบเปนผลมาจากองคประกอบที่เปนกรดภายในเนื้อ
ของผล กรดเหลานี้เสื่อมสลายไปในขณะเดียวกันกับที่อาหาร
สะสมในผลมะมวงซึง่ อยูใ นรูปแปงเปลีย่ นเปนน้าํ ตาลเมือ่ มะมวงสุก
ทําให เนื้ อของผลมีรสหวาน และอ อนนุ มลง และน้ําตาลนี่ เอง
ที่เปนอาหารของราทั้ง LT และ CG ที่พักผอนอยูในผลมะมวง
เนือ้ มะมวงทีอ่ อ นนุม รวมทัง้ ยางและสารทีเ่ ปนพิษตอราสลายตัวไป
ล วนเป นองค ประกอบหรื อป จจั ยที่ ทําให เกิ ดสภาพแวดล อมที่

ภาพที่ 1 อาการโรคขั้วผลเนา (a) รา Lasiodiplodia theobromae สาเหตุของโรค (b-d)

20

วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 21 ฉบับที่ 2 (2550)

ภาพที่ 1 อาการโรคแอนแทรคโนส (a, b) รา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุของโรค (c)
เอื้ออํานวยตอราในการเจริญเติบโต เมื่อกระบวนการดํารงชีวิต
ของราดําเนินไปควบคูกับการใชอาหารในผลมะมวง รวมทั้งการ
สะสมของเสียทีร่ าปลดปลอยออกมา ทําให cell ของผลถูกทําลาย
หรือตายไปเปนลําดับ โดยเริ่ มตนจากบริเวณที่ รามีการพัฒนา
เกิดเปนอาการแผลเนาที่เราเห็นกัน (อานรายละเอียดเรื่องการ
เปลีย่ นแปลงทางชีวเคมีของผลมะมวงจากไดจากเรือ่ ง “ความจริง
ของผลมะมวง” คอลัมนการเกษตรในวารสารขาวฯ ฉบับนี)้
ในความเปนจริง ยังมีราอีกหลายชนิดทีเ่ ปนเชือ้ โรคทีท่ าํ ให
เกิดอาการเนาของผลมะมวงและผลไมเมืองรอนชนิดอืน่ พฤติกรรม
หรือกระบวนการทําใหเกิดโรคอาจแตกตางกันบางตามชนิดของรา
แตทยี่ ก LT และ CG ขึน้ มาเลาสูก นั ฟง ก็เนือ่ งมาจากราทัง้ 2 ชนิดนี้
เปนเชือ้ โรคทีส่ าํ คัญและทําความเสียหายมาก จึงมีการศึกษาวิจยั กัน
จนมีขอ มูลทีส่ ามารถอางอิงและยืนยันได
นั่นคือมุมมองที่ใชคนเปนศูนยกลาง ซึ่งอาจเปนการมอง
ทีเ่ ห็นแกตวั วาโรคทําความเสียหายแกผลมะมวง ถาหากปลูกมะมวง

เปนการคาก็กลายเปนความเสียหายทางเศรษฐกิจ เชือ้ โรคทัง้ หลาย
จึงกลายเปนศัตรู (ของคน) จึงทําใหเกิดความคิดที่ตองเขนฆา
หรือกําจัดโรคใหหมดสิ้นไป สงผลใหมีการคิดคนและใชวธิ ีการ
ตางๆ เพือ่ กําจัดเชือ้ โรคใหหมดไป (จากโลกนี)้ จนทําใหเกิดผลเสีย
ตามมามากมายในขณะทีเ่ ชือ้ โรคก็ยงั ลอยนวล สรุปไดวา หลังจาก
สูร บกันเปนเวลากวา 30 ป (นานกวาสงครามเวียตนาม) สงคราม
ครัง้ นีเ้ ชือ้ โรคเปนฝายชนะโดยไมตอ งออกแรงมาก เพียงแคอดทน
ยื นหยั ดท ามกลางอาวุ ธชนิ ดต างๆ ที่ คนนํามาใช แต ในที่ สุ ด
กลับกลายเปนหอกหรือบูมเมอแรงที่ หันกลับไปทํารายเจาของ
(ใหทกุ ขแกทา นทุกขนนั้ ถึงตัว)
เราลองทําใจใหสบาย ละทิง้ และปลอยวางสิง่ ทีย่ ดึ มัน่ ถือมัน่
ขางตน แลวหันกลับมาพิจารณากันดู ทานจะเขาใจวาสิง่ ทีธ่ รรมชาติ
สรางมานัน้ ลวนมหัศจรรย ทุกอวัยวะลวนจําเปนตอสิง่ มีชวี ติ นัน้ ๆ
ทุกอยางทีต่ น ไมสรางขึน้ มาหรือธรรมชาติกาํ หนดใหตน ไมสรางขึน้
จึงลวนมีประโยชนและจําเปนตอการดํารงชีวิตและเผาพันธุของ
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ตนไมทั้งสิ้น หรือพูดอีกอยางหนึ่งวาทุกอยางที่ตนไมสรางขึ้นมา
หรือธรรมชาติกาํ หนดใหตน ไมสรางขึน้ ไมใชเพือ่ ประโยชนของคน
แตคนใชประโยชนจากตนไม ดังนั้นเมื่อเชื้อโรคทําใหผลมะมวง
เปนโรค เชื้อโรคจึงเปนศัตรูของคนที่ใชประโยชนจากผลมะมวง
ในทางตรงข ามเชื้ อโรคอาจจะไมใชศั ตรูของต นหรื อผลมะมวง
ขณะเดียวกันเชื้อโรคอาจจะเปนสิ่ งจําเปนสําหรับวงจรชีวิตของ
มะมวงก็ได
ภายในผลไม ห รื อผลมะม วงนั้ นมี เมล็ ด ภายในเมล็ ด
มีตน ออน (เปรียบกับคน เมล็ดก็เสมือนเด็กเล็กๆ ทีอ่ ยูใ นทองแม)
เมล็ดนั้นมีหนาที่ปกปองตนออนที่อยูภายใน ซึ่งมีหนาที่ในการ
ดํารงเผาพันธุข องตนไม สวนเนือ้ ของผลก็มีหนาที่ปกปองเมล็ด
รวมทัง้ ตนออนภายในเมล็ดในขณะทีย่ งั ออน หรือกําลังเจริญเติบโต
ยังไมพรอมทีจ่ ะเจริญเปนมะมวงตนใหม การพัฒนาของตนออน
ในเมล็ดเปนไปพรอมๆ กับการเจริญเติบโตของผล เมือ่ ผลมะมวง
แก เมล็ดก็แก และตนออนภายในเมล็ดก็พรอมทีจ่ ะเจริญเติบโต
เปนตนมะมวงตนใหม ดวยหนาที่ปกปองคุมกันตนออน ผลไม
จึงตองอยู ในสภาพที่ ไมพึงปรารถนาของแมลง จุลินทรีย สัตว
รวมทัง้ คนก็ไมอยากกินดวยประการตางๆ ครัน้ เมือ่ ตนออนภายใน
เมล็ดพรอมทีจ่ ะเจริญเติบโตเปนตนมะมวงตนใหม ก็เปนเวลาเดียว
กับทีผ่ ลมะมวงแก ถึงตอนนัน้ ผลก็ตอ งทําหนาทีใ่ นการปลดปลอย
เมล็ดออกสูโ ลกภายนอกเพือ่ เจริญเติบโตดํารงเผาพันธุม ะมวงตอไป
สภาพที่ไมพึงปรารถนาตางๆ ของผลมะมวงเมื่อยังออนหรือดิบ
จึงแปรเปลีย่ นไปในทางตรงขาม ทัง้ ยัว่ ยวน เยายวน ดวยสีสวยๆ
กลิน่ หอมๆ รสชาติหวานฉ่าํ ชืน่ ใจ ลอตาลอใจใครๆ ใหอยาก...กิน
ดังนัน้ ปจจัยใดๆ ก็ตาม ไมวา จะเปน จุลนิ ทรีย แมลง สัตว รวมทัง้
คน ที่ใชเนื้อผลไมเปนอาหารจึงลวนมีสวนชวยใหเมล็ดหลุดพน
จากพันธนาการ ลองนึกดูสิ มะมวงทีค่ นชอบกินก็จะมีการขยายพันธุ
ไปมากมาย แตมะมวงทีค่ นไมชอบกิน ก็แทบจะไมมใี ครปลูกหรือ
เห็นคุณคา หรือบางครัง้ แทบไมมใี ครรูจ กั (ดูสิ มนุษยนหี่ ลงใหลแต
รสชาติหวานหอม ไมใสใจคุณคาดานอืน่ ๆ ทีอ่ าจจะเปนคุณสมบัติ
ของมะมวงทีไ่ มอรอย ดังนัน้ จึงไมควรตัดสินคนทีค่ วามสวยงาม
ภายนอก หรือสิง่ ทีส่ ามารถสัมผัสไดงายดวยประสาทสัมผัสทัง้ หา
แตควรใชเวลาศึกษาและสัมผัสดวยจิตใจทีเ่ ปนธรรม ทานอาจจะ
พบสิง่ ดีๆ ทีแ่ อบซอนอยูก ไ็ ด)
ทานเคยสงสัยหรือสังเกตบางไหมวา ทําไมผลไมบางชนิด
อยาง แอปเปล สามารถคงความกรอบอรอย รอคอยคนที่ชอบ
ใหมากินไดเปนเดือน และสามารถหาซือ้ ไดตลอดปในบานเรา ทัง้ ๆ
ที่ ไมใชพืชทองถิ่ นของเรา ขณะที่ ผลไมเมืองรอนอยู ไดไมกี่ วัน
ก็เนาแลว
เชนเดียวกับไมผลในเขตอบอุ นทั่ วไป แอปเปลผลิดอก
และให ผลผลิ ตเพี ยงป ละครั้ ง เกษตรกรเก็ บผลแอปเป ลไว ใน
หองเย็นอุณหภูมปิ ระมาณ 2 oC และทยอยสงขายหรือรับประทาน
ไปตลอดจนกระทัง่ ถึงฤดูกาลเก็บเกีย่ วใหมในปตอ มา
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เรื่ องนี้ Dr. Greg Johnson ได อธิ บายไว น าฟ งว า ใน
ภูมิประเทศเขตอบอุนของโลกเนื้อของผลไมนอกจากจะมีหนาที่
ปกปองเมล็ดจากสัตวจําพวกกัดแทะแลว ยังจําเปนตองปกปอง
เมล็ดและตนออนภายในใหพน จากความหนาวเย็นในชวงฤดูหนาว
และสภาพตางๆ ที่ไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของตนออน
ในเมล็ด ดังนั้น ธรรมชาติจึงสรางเนื้อแอปเปลใหมีชีวิตยืนยาว
เพื่ อปกป องเมล็ ดไว จนกระทั่ งถึ งฤดู ใบไม ผลิ ที่ เหมาะต อการ
เจริญเติบโตของตนออน แตในภูมปิ ระเทศเขตรอนนัน้ พืชสามารถ
เจริญเติบโตไดตลอดป เนือ้ ของผลจึงไมมคี วามจําเปนตองมีชีวติ
เพือ่ ปกปองเมล็ดเปนเวลายาวนาน
สภาพอากาศรอนชื้นในเขตรอนของโลก ทําใหสิ่งมีชีวิต
ทัง้ พืชและสัตวสามารถดํารงชีวติ เจริญเผาพันธุไ ดตลอดป สิง่ มีชวี ติ
ในทีน่ ไี้ มยกเวนแมแตจลุ นิ ทรีย ซึง่ รวมทัง้ ราทีท่ าํ ใหเกิดโรคกับผลไม
ดังนัน้ ราทัง้ หลายทีท่ าํ ใหมะมวงเนา จึงอาจเปนปจจัยหนึง่ ในวงจร
การดํารงเผาพันธุข องมะมวงทีธ่ รรมชาติไดกาํ หนดไวอยางเหมะสม
แลวก็ได ?
กรณีของรา LT อาจมีบทบาทมากกวานี้ดังที่ไดเกริ่นมา
บางแลววา LT สามารถมีชวี ิตอยูไ ดบนตนมะมวงทีต่ ายแลวหรือ
กิง่ มะมวงทีถ่ กู ตัดแตงออกจากทรงพุม และสราง spores จํานวนมาก
บนนัน้ นัน่ คืออีกบทบาทหนึง่ ทีธ่ รรมชาติกําหนดให LT รวมทัง้ รา
อีกหลายชนิดทีม่ กี ารเจริญอยูภ ายในตนพืชยืนตนทัว่ ไปอีกหลายชนิด
บทบาทดั งกล าวคือบทบาทการยอยสลาย ราเหลานี้ ทําใหไมผุ
เปนผูเริ่มตนกระบวนการยอยสลายในธรรมชาติ กอนที่จลุ นิ ทรีย
ในดินจะทําหนาทีต่ อ ไปทําใหสว นของพืชเหลานีก้ ลายเปนอินทรียวัตถุ
ทีห่ มุนเวียนกลับมาเปนประโยชนตอ พืชอีกครัง้

เอกสารประกอบการเรียบเรียง

จริงแท ศิริพานิช. 2549. ชีววิทยาหลังการเก็บเกีย่ วและการวาย
ของพืช. โรงพิมพศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตร
แหงชาติ. นครปฐม. 453 หนา.
Bailey, J.A. and M.J. Jeger. 1992. Colletotrichum: Biology,
Pathology and Control. Redwood Press Ltd., Melksham,
UK. 388 p.
Johnson, G.I. 1998. Fruit resistance to pathogens, p 3. In
G.I. Johnson, E. Highley and D.C. Joyce. (eds.). 1998.
Disease Resistance in Fruit. ACIAR Proceedings No.
80. Canberra, Australia.
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...ตอจากหนา 5

บุคลากรเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศ
± นางธีรนุต

รมโพธิ์ภักดิ์ รวมเสนอผลงานวิจัย เรื่อง
Postharvest Quality of Sweet Corn Stored in Ice, after
Hydrocooling ในการประชุ มวิ ชาการนานาชาติ Australasian
Postharvest Conference ณ นครซิดนีย รัฐ New South Wales
ประเทศออสเตรเลีย วันที่ 10-13 กันยายน 2550

กิจกรรมเยี่ ยมชมฝายปฏิบัติการวิจัยฯ

± นิสต
ิ ปริญญาโทและปริญญาเอก โครงการสหวิทยาการ

ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพันธุวศิ วกรรม ม. เกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน จ. นครปฐม จํานวน 10 คน เยีย่ มชมงานจุลชีววิทยา
ประยุกต วันที่ 2 พฤษภาคม 2550
± The Asia & Pacific Seed Association (APSA)
Director พรอมดวยผูเ ชีย่ วชาญเมล็ดพันธุพ ืชจากประเทศอินเดีย
และปากีสถาน จํานวน 4 คน เยีย่ มชม ฝายปฏิบตั กิ ารวิจัยฯ วันที่
11 พฤษภาคม 2550
± คณะกรรมการเศรษฐกิ จพอเพี ยง ศู น ย ก ารเรี ย นรู
ตามรอยเทาพอแหงแผนดินและมูลนิธชิ ยั พัฒนา จ.สมุทรสงคราม
จํานวน 14 คน เยีย่ มชมงานเทคโนโลยีเมล็ดพันธุพ ชื งานวินจิ ฉัย
และกักกันศัตรูพชื งานทดสอบดินปุย และการประยุกต และงานวิจยั
พืชผลหลังเก็บเกีย่ ว วันที่ 25 พฤษภาคม 2550
± คณะนักเรียนโรงเรียนสิรน
ิ ธรราชวิทยาลัย จ.นครปฐม
จํานวน 41 คน เยี่ยมชมงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และงานชีวเคมี
และหองปฏิบตั กิ ารกลาง วันที่ 19 มิถุนายน 2550
± นิ สิ ตปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท ภาควิ ชาสั ตววิ ทยา
คณะวิทยาศาสตร ม.เกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ จํานวน
40 คน เยี่ยมชมงานชีวเคมีและหองปฏิบัติการกลาง วันที่ 18
กรกฎาคม 2550
± บุคลากรศูนยวจิ ย
ั ขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ จํานวน
6 คน และผูเชี่ยวชาญจากประเทศจีน เยี่ยมชมงานเทคโนโลยี
เมล็ดพันธุพ ืช และงานวิจยั พืชผลหลังเก็บเกีย่ ว วันที่ 2 สิงหาคม
2550
± คณะอาจารย และนั กศึ กษาปริ ญญาโท ในโครงการ
Sustainable Rural and Agriculture Development จํานวน 10 คน
จาก 10 ประเทศ เยีย่ มชมฝายปฏิบตั ิการวิจยั ฯ วันที่ 8 สิงหาคม
2550
± นักเรียนชัน
้ ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมถ
จ. นครปฐม จํานวน 310 คน เยีย่ มชมสวนไมหอม วันที่ 8-10
สิงหาคม 2550
± นิสต
ิ ชัน้ ปที่ 3 ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทย
ศาสตร ม. เกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ จํานวน 40 คน

เยีย่ มชมงานชีวเคมีและหองปฏิบตั กิ ารกลาง วันที่ 4 กันยายน 2550
± นั ก ศึ ก ษาภาควิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ า ม. เทคโนโลยี
พระจอมเกล าธนบุ รี กรุ งเทพฯ จํานวน 4 คน เยี่ ยมชมงาน
เพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ วันที่ 6 กันยายน 2550
± Prof. Dr. Inden จาก Miyazaki University อดีต
ผูเชี่ยวชาญโครงการความรวมมือเกษตรศาสตร-ญี่ปุน เยี่ยมชม
ฝายปฏิบตั กิ ารวิจัยฯ วันที่ 12 กันยายน 2550
± นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เพชรบุรี จ. เพชรบุรี จํานวน 15 คน เยีย่ มชมงานเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่
วันที่ 21 กันยายน 2550

ขาวศูนยฯ

โครงการฝกอบรม/ถายทอดเทคโนโลยีของ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

± การผลิตและควบคุมเมล็ดพันธุ พืชในระบบเกษตรดี

ทีเ่ หมาะสมและเกษตรอินทรีย : การรวบรวมเก็บรักษาและพัฒนา
พันธุ พืชพื้ นเมือง โดยกลุ มอาจารยสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
รุน ที่ 6 จํานวน 43 คน ระหวางวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2550
(นางภาณี ทองพํานัก เปนหัวหนาโครงการ)
± การผลิตและควบคุมเมล็ดพันธุ พืชในระบบเกษตรดี
ทีเ่ หมาะสมและเกษตรอินทรีย : การรวบรวมเก็บรักษาและพัฒนา
พันธุพืชพื้นเมือง โดยกลุมผูประกอบการเมล็ดพันธุพืช รุนที่ 7
จํานวน 33 คน ระหวางวันที่ 7-10 สิงหาคม 2550 (นางภาณี
ทองพํานัก เปนหัวหนาโครงการ)
± การวิ นิ จ ฉั ย โรคพื ช ที่ เ กิ ด จากเชื้ อ ราในดิ น และการ
ควบคุมโดยชีววิธี รุน ที่ 1 วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2550 รุน ที่ 2
วันที่ 30-31 สิงหาคม 2550 รุน ที่ 3 วันที่ 27-28 กันยายน
2550 (นางกณิษฐา สังคะหะ เปนหัวหนาโครงการ)
± เทคนิคการเพาะเลีย้ งเนือ
้ เยือ่ ไมดอกไมประดับ รุน ที่ 26
วันที่ 16-19 ตุลาคม 2550 (นางรงรอง หอมหวล เปนหัวหนา
โครงการ)
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การสัมมนาพิเศษ Central Lab Seminar ของ
ฝายปฏิบัติการวิจัยฯ

เรือ่ ง การผลิตโปรตีนวีพี 1 ของไวรัสโรคปากและเทา
เปอ ยเพือ่ เปนวัคซีนปองกันโรคในสุกร โดย นางสาวศิรพิ ร วิหคโต
วันที่ 5 มิถนุ ายน 2550
± เรือ
่ งการหาเครือ่ งหมาย DNA ทีว่ างตัวอยูใ กลกบั ยีน
ที่ ควบคุ มความต านทานต อการเสื่ อมคุ ณภาพของเมล็ ดพั นธุ
ถั่วเหลืองในสภาพไรระหวางคูผสมพันธุเชียงใหม 60 กับ GC
10848 โดยวิธี Bulk Segregant Analysis โดย นางสาวปุณยวีร
เดชครอง วันที่ 5 มิถนุ ายน 2550
± เรือ
่ ง ชีวติ เปนสุขดวยเศรษฐกิจพอเพียง โดย ดร. พิศษิ ฐ
วรอุไร วันที่ 20 กรกฎาคม 2550
± เรื่ อง การหาแหล ง ทุ นอุ ดหนุ นวิ จั ยและวิ ธี การเขี ยน
โครงการวิจยั โดย ศ.ดร. สายชล เกตุษา วันที่ 14 สิงหาคม 2550
±

ประกาศ
เนื่องจาก สมาชิกบางทานแจงชื่อมาไมตรงกับ
ชื่ อที่ เคยแจ งไว เดิ ม และบางครั้ งไม ชั ดเจน ดั งนั้ น
จึ งขอรบกวนท านสมาชิ กที่ ไม ได รั บวารสารตามชื่ อ
และทีอ่ ยูท ไี่ ดแจงมา ไดกรุณาแจงชือ่ และทีอ่ ยูข องทาน
มาทีบ่ รรณาธิการอีกครัง้ เพือ่ ความถูกตองในการจัดสง
วารสารขาวฯ
ขอบคุณคะ
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คณะกรรมการจัดทําวารสารขาวศูนยฯ
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