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บรรณาธิการแถลง
กวาวารสารฉบับนี้จะถึงมือทาน ก็คงเปนชวงเวลาของการสงทายปเกา-ตอนรับปใหม คณะผูจัดทําวารสารขาวฯ

ขอถือโอกาสนีอ้าราธนากุศลผลบุญ และคุณงามความดีท่ีทานท้ังหลายไดปฏิบัติมา ใหคุมครองทานใหมีความสุข สขุภาพดี
และต้ังม่ันอยูในความดีตลอดไป

วารสารฉบับนี้แมวาจะมีบางคอลัมนขาดหายไป  แตก็ไดรับการทดแทนดวยงานวิจัยท่ีมีคุณคาและมีประโยชน
ในชีวติประจําวนัของเราทุกคนท่ีเอาใจใสตอสขุภาพ คอลมันการเกษตร และเร่ืองนารู ไดนําเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับชีวติของ
ผลมะมวงต้ังแตเร่ิมติดผลไปจนถึงหลังเก็บเก่ียวท่ีบางทานอาจจะยังไมทราบ เปนคําตอบวามะมวงแกท่ีเก็บจากตนมาแลว
เปลีย่นจากสเีขียวเปนสเีหลอืง จากรสเปรีย้วเปนรสหวานฉ่าํชืน่ใจไดอยางไร และทําไมมะมวงจงึเนา  สวนคอลมันวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยี ทานจะไดทราบวธีิการทําปุยหมักโดยไมตองพลกิกลบักองวสัดุ ซึง่ทานสามารถนําไปปฏิบัติได คณะผูจัดทํา
หวงัวา  ทานผูอานจะไดรับความรูและประโยขนจากวารสารขาวฯ ฉบับนีต้ามสมควร

ขอขอบพระคุณ
บรรณาธิการ

คณิตฐา  ชินวงษเขียว
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

ม. เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม

ผลงานวจัิยของฝายปฏิบติัการวจัิยและเรอืนปลกูพชื
ทดลองไดรบัรางวลั

± เร่ือง ผลการปลดปลอยไนโตรเจนจากมูลโคขุนและ
มูลโคเลี้ ยงตอการเจริญเติบโต และผลผลิตของผักกาดเขียว
กวางตุ ง โดย จันทรจรัส วีรสาร  อรุณศิ ริ กําลัง  และวรรณา
ปลื้มพวก ไดรับรางวัลชมเชยคุณภาพงานวิจัยในการประชุม
วิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน
คร้ั งท่ี  3 ประจําป  2549

± เ ร่ื อง  การเพิ่ มประสิ ท ธิ ภาพการชั กนํ าราก
หนอนตายหยาก (Stemona colinsae Craib.) ในสภาพ
ปลอดเชื้อ และการนําตนออกปลูก โดย มณฑา วงศมณีโรจน 
รงรอง หอมหวล  ศิริวรรณ บุรีคํา  และสุรัตนวดี จิวะจินดา
ได รับรางวั ลผลงานวิ ชาการดี เด น ในการประชุ มวิ ชาการ
ประจําป การแพทยแผนไทย การแพทยพื้ นบาน การแพทย
ทางเลือกแหงชาติ คร้ั ง 4 งานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติ
คร้ั งท่ี  4

บุคลากรรวมการประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม
± นางมณฑา วงศ มณี โรจน  และนางสาวลั กขณา

เบ็ญจวรรณ รวมประชุมวิชาการเร่ือง ความม่ันคงแหงแผนดิน

บนสถานการณของการเปลี่ ยนแปลง ณ สถาบันพัฒนาการ
สาธารณสุขอาเซยีน มหาวทิยาลัยมหดิล จ. นครปฐม วันท่ี 27
เมษายน 2550

± นางธีรนุต รมโพธ์ิภกัด์ิ รวมการสมัมนาเร่ือง สรีรวทิยา
หลงัการเก็บเก่ียว ณ อาคารวทิยบริการ ม. เกษตรศาสตร บางเขน
กรุงเทพฯ วนัท่ี 27 เมษายน 2550

± นางสาวปุณยวีร  เดชครอง ร วมอบรมโปรแกรม
End Note : โปรแกรมการจดัการเอกสารอางอิง electronic บน PC
ณ อาคารเทพรัตนวทิยาโชติ สาํนกัหอสมุดกลาง ม. เกษตรศาสตร
บางเขน กรุงเทพฯ วันท่ี 27-30 เมษายน 2550

± นายจตุพร จิตรบุญถนอม  รวมประชุมวิชาการ
ประธานสภาขาราชการและลูกจางมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
(ปขมท.) ประจําป 2550 เร่ือง กาวใหมการบริหารงานบุคคล
ในสถาบันอุดมศกึษาของรัฐ ณ โรงแรมรอยัล ภเูก็ตซต้ีิ อ. เมือง
จ. ภเูก็ต ระหวางวนัท่ี 27-28 เมษายน 2550

± นางกณิษฐา สังคะหะ และนางนวลวรรณ ฟารุงสาง
รวมสมัมนาเร่ือง อนสุญัญาอารักขาพืชระหวางประเทศ (IPPC)
กับมาตรการอารักขาพืชของประเทศ ณ หองทิวลิป โรงแรม
รามาการเด็น กรุงเทพฯ วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2550

± นางภาณี ทองพํานัก  นางสาวลักขณา เบ็ญจวรรณ
นางสาวสมนกึ พรมแดง  นางสาวปณุยวรี เดชครอง  นายนพพล
เกตุประสาท  นายอุดม แกวสวุรรณ  นายจตุพร จิตรบุญถนอม
และนางสาวอตินุช แซจิว รวมสัมมนาเร่ือง แนวทางการตีพิมพ
ผลงานวจิัยในวารสารวชิาการท่ีมีคุณภาพ ณ หองสธุรรม อารีกุล
อาคารสารนเิทศ 50 ป ม. เกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ วนัท่ี
21 พฤษภาคม 2550

± นายเจริญ ขุนพรม รวมฝกอบรมเร่ือง การสืบคน
สารสนเทศเพื่อการวิจัยดานการเกษตร ณ หองฝกอบรม ชั้น 2
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อาคารเทพรัตนวทิยาโชติ สาํนกัหอสมุด ม.เกษตรศาสตร บางเขน
กรุงเทพฯ วนัท่ี 21-22 พฤษภาคม 2550

± นางอภิตา บุญศิริ  นายวุฒิชัย ทองดอนแอ และ
นายอุดม แกวสวุรรณ รวมสมัมนาเร่ือง การจดัการความรูเครือขาย
ผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการฝกอบรม ณ หองประชมุกําพล อดุลวิทย
ม. เกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ วันท่ี 22 พฤษภาคม 2550

± นางภาณ ี ทองพาํนกั รวมประชมุวชิาการสบูดําแหงชาติ
คร้ั งท่ี  1  ณ  สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ม. เกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ วันท่ี 29 พฤษภาคม 2550

± นางภาณี ทองพํานัก รวมเสวนาวิชาการเพื่อศึกษา
การพัฒนาพื้นท่ีชายฝงทะเลตะวันตก คร้ังท่ี 2/2550 เร่ือง
การพฒันาการของเวยีตนามกับประเทศไทย ณ สถาบันคลงัสมอง
ของชาติ กรุงเทพฯ วนัท่ี 15 มิถุนายน 2550

± นางภาณ ีทองพํานกั รวมประชมุเร่ือง ความจําเปนของ
หองปฏิบัติการ ISO-เมล็ดพันธุ  ณ สมาคมเมล็ดพันธุแหง
ประเทศไทย กรุงเทพฯ วนัท่ี 21 มิถุนายน 2550

± นางอภติา บุญศริิ รวมประชมุโตะกลม เร่ือง แนวทาง
การวจิยัดานสรีรวทิยาของการจดัการหลงัการเก็บเก่ียว ณ อุทยาน
วทิยาศาสตรประเทศไทย จ. ปทุมธาน ีวนัท่ี 22 มิถุนายน 2550

± นางมณฑา วงศมณีโรจน รวมระดมความคิดเห็น
ในการสรางกรอบการวจิยัภายใตโครงการคนหาศกัยภาพทางการ
ทองเท่ียวเชิงพื้นท่ีอยางย่ังยืน จ. นครปฐม ณ โรงแรมเวล
จ. นครปฐม วนัท่ี 27 มิถุนายน 2550

± นางสาวสมนกึ พรมแดง รวมสมัมนาเร่ือง พพิธิภณัฑพชื
สริินธรกับการพัฒนาการเกษตรและสิง่แวดลอมของประเทศไทย
ณ พิพธิภณัฑพชืสริินธร กรุงเทพฯ วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2550

± นางสาวสรัุตนวดี จวิะจนิดา  นางสาวลกัขณา เบ็ญจวรรณ 
และนายวฒุชิัย ทองดอนแอ รวมประชมุโครงการอบรมและชีแ้จง
เพื่ อผลักดันผูประกอบการในการพัฒนาสถานท่ีผลิตอาหาร
ใหไดมาตรฐานตามเกณฑ จี.เอ็ม.พี. จังหวัดนครปฐม ประจําป
งบประมาณ 2550 ณ โรงแรมริเวอร จ. นครปฐม วันท่ี 20
กรกฎาคม 2550

± นางธี รนุ ต ร มโพธ์ิ ภั กด์ิ   ร วมฝ กอบรมเร่ื อง
หลักการวิเคราะหและเปรียบเทียบความสามารถอยางเปนระบบ
(Benchmarking)  ณ  สถาบันบัณฑิตศึกษาฯ  จุฬาลงกรณ
มหาวทิยาลยั กรุงเทพฯ วันท่ี 27 กรกฎาคม 2550

± นางอัญชลี รวีโรจนวิบูลย  นางสาวศิริพร วิหคโต
และนายพีรพงษ แสงวนางคกูล รวมฟงบรรยายพิเศษเร่ือง
Effective Manuscript Writing for International Journal
Submission  ณ  สถาบันวจิยัและพฒันา ม. เกษตรศาสตร บางเขน
กรุงเทพฯ วนัท่ี 17 สงิหาคม 2550

± นายจตุพร จติรบุญถนอม  นางสาวปุณยวรี เดชครอง
นางอัญชล ีรวโีรจนวบูิลย  นางสาวสมนกึ พรมแดง  นางสาวลกัขณา

เบ็ญจวรรณ  นายพีรพงษ แสงวนางคกูล  นายเจริญ ขุนพรม
และนางนวลวรรณ ฟารุงสาง รวมสมัมนาเร่ือง วนัพบแหลงทุนวจิยั
ณ สถาบันคนควาและพฒันาผลติภัณฑอาหาร ม. เกษตรศาสตร
บางเขน กรุงเทพฯ วันท่ี 22 สงิหาคม 2550

± นายเจริญ ขุ นพรม และนายสมนึ ก ทองบ อ
รวมฝกอบรมเร่ือง องคประกอบและมาตรฐานการสอบเทียบ
การใชและการดูแลเคร่ืองวิเคราะหไขมัน/โปรตีน ตูควบคุม
อุณหภมิู และเคร่ืองชัง่ความละเอียดสูงสาํหรับหองปฏิบัติการ ณ
นคิมอุตสาหกรรมจงัหวดัสมุทรสาคร วันท่ี 23 สงิหาคม 2550

± นางสาวสมนึ ก พรมแดง ร วมประชุ มเร่ื อง
Contemporary Approaches for the Screening of Bioactive
Natural Products ณ สถาบันวิจยัจุฬาภรณ กรุงเทพฯ วนัท่ี 27-
29 สงิหาคม 2550

± นางภาณี ทองพํานัก  นายอุดม แกวสุวรรณ  และ
นางเฟองฟา จันทนิยม รวมประชุมวิชาการประจําปการแพทย
แผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือกแหงชาติ
คร้ั งท่ี  4  ณ ศูนยการแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธาน ีจ. นนทบุรี วันท่ี 29-31 สงิหาคม 2550

± นายพีรพงษ แสงวนางคกูล และนายเจริญ ขุนพรม
รวมสัมมนาเร่ือง บูรณาการบทบาทอุดมศึกษาผานงานวิจัยและ
พัฒนาท่ีสรางนวัตกรรม/มูลคาเพิ่ม ณ หองกมลทิพย ชั้น 2
โรงแรมสยามซต้ีิ กรุงเทพฯ วันท่ี 18 กันยายน 2550

± นางภาณ ีทองพาํนกั  นางรงรอง หอมหวล และนางสาว
ปณุยวรี เดชครอง รวมประชมุเร่ือง แนวทางการวจิัยและพฒันา
กลวยไมไทยสูตลาดโลก ณ หองวภิาวดี บอลลมู โรงแรมโซฟเทล
เซน็ทรัล พลาซา กรุงเทพฯ วันท่ี 21 กันยายน 2550

บุคลากรเสนอผลงานทางวิชาการและจัดแสดง
นิทรรศการ

± นางอภติา บุญศริิ เสนอผลงานวจิยัเร่ือง การยอมสลีะมุด
ดวยสีธรรมชาติสกัดจากขม้ินชันและกระเจี๊ยบแดงเพื่อทดแทน
สียอมผาสังเคราะห และเร่ืองความเสียหายของพริกระหวาง
ข้ันตอนการเก็บเก่ียวและขนสงถึงบริษัทสงออก ในการประชุม
วชิาการวทิยาการหลังการเก็บเก่ียวแหงชาติ คร้ังท่ี 5 ณ โรงแรม
มิราเคิล แกรนด คอนเวนชัน่ กรุงเทพฯ วนัท่ี 28  มิถุนายน 2550

± นายเจริญ ขุนพรม เสนอผลงานวิจัย เร่ือง ผลของ
อุณหภมิูตอการเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอมระหวางการบมมะมวง
น้ําดอกไมทะวายเบอร 4 ในการประชมุวิชาการวทิยาการหลงัการ
เก็บเก่ียวแหงชาติ คร้ังท่ี 5 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชัน่
กรุงเทพฯ วนัท่ี 28 มิถุนายน 2550

± นางมณฑา วงศมณโีรจน เสนอผลงานวจิยัเร่ือง การเพิม่
ประสทิธิภาพการชักนํารากหนอนตายหยาก (Stemona colinsae
Craib.) ในสภาพปลอดเชื้อ และการนําตนออกปลูก และเร่ือง
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การขยายพนัธุหนอนตายหยาก (Stemona tuberosa Lour.) โดยการ
ใชเหงาและเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ ในการประชุมวิชาการ
ประจาํปการแพทยแผนไทย การแพทยพืน้บาน การแพทยทางเลอืก
แหงชาติ คร้ังท่ี 4 ในงานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติ คร้ังท่ี 4
ณ หองประชุมฟนิกซ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธาน ีวันท่ี 29-31 สงิหาคม 2550

± นางกณษิฐา สงัคะหะ รวมเสนอผลงานวจิยัเร่ือง ชวีภณัฑ
เชื้อราไตรโคเดอรมาในรูปหวัเชือ้สดใชควบคุมโรคพชื และเร่ือง
ฐานขอมูลการวนิจิฉยัโรคพชืในพชืเศรษฐกิจ ในงานการนําเสนอ
ผลงานวจิยัแหงชาติ 2550 (Thailand Research Expo 2007)  ณ
ศนูยประชมุบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร เซน็ทรัลเวลิด พลาซา
ราชประสงค กรุงเทพฯ วนัท่ี 7-11 กันยายน 2550

± การเสนอผลงานวิจัยและจดันิทรรศการในงานเกษตร
กําแพงแสน ณ ม. เกษตรศาสตร วทิยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม
วนัท่ี 3-10 ธันวาคม 2550 ดังนี้

- นางสาวมณ ี ตันติรุงกิจ  เร่ือง โลกของจลุนิทรีย
- นางสาวสรัุตนวดี  จวิะจนิดา เร่ือง น้าํมันหอมระเหย

และการสกัด
- นางสาวลกัขณา เบ็ญจวรรณ เร่ือง คุณภาพน้ําเพือ่

การเกษตร
- นางรงรอง  หอมหวล เร่ือง การผลติอโกลนมีาในเชงิ

การคา

- นางมณฑา  วงศมณโีรจน  เร่ือง การสงเสริมการผลติ
ไมดอกไมประดับเปนอาชพีเสริม

- นายอุดม แกวสุวรรณ เร่ือง มหัศจรรยพืชยืนตน
วงศถ่ัวใหประโยชนแกดิน

- นายนพพล เกตุประสาท เร่ือง การประชาสมัพันธ
สวนไมหอมของฝายปฏิบัติการวจิยัฯ

- นางภาณ ีทองพํานัก เร่ือง
+ พริกอินทรียเมลด็พนัธุและตนกลา
+ การสนองพระราชดําริ โครงการอนรัุกษพนัธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

+ การอนุรักษพืชสมุนไพรและการใชประโยชน
เพือ่การเกษตรแบบย่ังยืนเพือ่สนองพระราชดําริ โครงการอนรัุกษ
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี

+ โครงการธนาคารพนัธุกรรมพชื 50 ป แหงการวจิยั
ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

+ การสนองพระราชดําริในโครงการสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน

± ฝายปฏิบัติการวจิยัฯ  เร่ือง  นทิรรศการคายวทิยาศาสตร
สนองพระราชดําริฯ

(อานตอหนา  22)
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การผลิตปุยหมักระบบกองเติมอากาศเชิงพาณชิย
ผศ. ธีระพงษ สวางปญญางกูร1

ปุยหมัก มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนกิจกรรมของ
จุลินทรียท่ี มีประโยชนในดิน ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญของ
คุณสมบัติดานชวีวทิยาของดินท่ีใชในการเพาะปลกู  และเปนปจจยั
การผลิตท่ีเกษตรกรสามารถผลิตไดเองจากเศษพืช  การเติม
ปุ ยหมักลงในดินนอกจากเกษตรกรจะไดประโยชนดานการ
ปรับปรุงดินทางกายภาพแลว ยังเปนการบํารุงดิน คืนธาตุอาหาร
บางสวนกลบัสูดินอีกดวย

ในการผลิตปุยหมักอยางมีประสิทธิภาพนั้น ขนาดของ
กองวสัดุอินทรียมีความสัมพนัธกับความชืน้ อุณหภูมิและอากาศ
ภายในกอง และเพือ่ควบคุมท้ังสามปจจยัใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม
กับกิจกรรมของจลุนิทรียตลอดระยะเวลาการหมัก การสิน้เปลอืง
เวลาและแรงงานในการกลับกองปุยหมักจึงมิอาจหลีกเลี่ยงได
ซึง่ถือเปนตนทุนสาํหรับการผลติเชงิพาณชิยระดับชมุชน

การใชระบบเติมอากาศในกระบวนการผลิตปุ ยหมัก
จงึเปนเทคโนโลยีท่ีชวยลดภาระในการกลบักองปุย  ปจจบัุนมีการ
นําระบบนี้ไปใชอยางแพรหลายและเปนเคร่ืองมือในโครงการ
ตามแผนยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด ซึ่งจะทําให
มีการใชปุยหมักมากข้ึนในอนาคต สงผลใหเกษตรกรสามารถ
ลดปริมาณการใชปุยเคมีและลดตนทุนการผลติลงได อันจะนาํไปสู
ความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนซึ่ งเปนการพัฒนาประเทศ
ท่ีมีความย่ังยืนและเปนการอนรัุกษสิง่แวดลอม

การผลติปุยหมัก (Composting) ดวยระบบกองเติมอากาศ
(Aerated static pile system)  เปนกระบวนการทําปุยหมัก
ท่ีมีการเติมอากาศเขาไปในกองปุยดวยพดัลมโบลเวอร (Blower)
แทนการพลิกกลับกองปุ ย  เพื่ อสรางสภาวะภายในกองปุ ย
ให เหมาะสมกับการยอยสลายเศษพืชโดยจุลินทรีย กลุ มท่ี
เจริญเติบโตโดยใชออกซเิจนและชอบอุณหภมิูสงูกวากลุมจลุนิทรีย
ท่ัวไป (Thermophilic and mesophilic aerobes)  กระแสลมจาก
พัดลมโบลเวอรทําใหความรอนภายในกองปุ ยลอยตัวสูงข้ึน
ทําใหเกิดการพาความรอนแบบ Chimney convection ท่ีชกันําเอา

1 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ จ. เชียงใหม 50290  E-mail: teesawang@yahoo.com

อากาศภายนอกท่ีเย็นกวาไหลเขากองปุยทางดานขาง เปนการเติม
ออกซิเจนใหแกกองปุยตามธรรมชาติอีกทางหนึ่ง การยอยสลาย
จงึเสร็จสิน้ภายในเวลาประมาณ 1 เดือน แลวจึงนําปุยหมักท่ีได
ไปบม (Cure) ใหแหงในท่ีรมอีกประมาณ 1 เดือน เพือ่ใหจลุนิทรีย
สงบตัว (Diaz et al., 1993)

จากการวิจัยการผลิตปุยหมักจากเศษพืชในเชิงพาณิชย
ระดับชุมชนดวยระบบกองเติมอากาศ ดวยเศษพืชท่ีผานการ
สบัยอย และมูลโคในอัตราสวน 2 : 1 โดยปริมาตร กองบนลานดิน
ใหมีขนาด 2.5x3.5x1.0 เมตร3 (กวางxยาวxสงู) จํานวน 3 กอง
รักษาความชืน้รอยละ 45-55 เติมอากาศใหแตละกองปุยวนัละ
2 คร้ัง เชาและเย็น คร้ังละ 15 นาที ดวยพดัลมโบลเวอรขนาด
3 แรงมา ผานทางทอพีวซีขีนาดเสนผานศูนยกลาง 4 นิว้ท่ีเจาะรู
อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน (C/N ratio) ของวสัดุอินทรีย
ต้ังตนมีคาเฉลี่ยประมาณ 20  พบวา กองปุยมีปริมาตรลดลง
ประมาณรอยละ 40 ในเวลาประมาณ 30 วนั อัตราการไหลเวยีน
อากาศท่ีเหมาะสมมีคา 0.155 ลกูบาศกเมตรตอวินาที  อุณหภมิู
ภายในกองปุยหมักเพิ่มสูงข้ึนจนถึง 60-75 องศาเซลเซียส
หลงัการกองปุยหมัก 2-5 วนั ปุยท่ีหมักไดมีน้ําหนักเบา มีขนาด
เลก็ลง ไมมีกลิน่ มีสวนท่ีไมยอยสลายอยูในชวงรอยละ 1.9-3.2
สิ้ นเปลืองไฟฟาคิดเปนมูลคาเฉลี่ ย 0.07 บาทตอกิโลกรัม
วสัดุอินทรียต้ังตน และจากการท่ีกองปุยไดรับออกซิเจนเพิม่เติม
ตามธรรมชาติจาก Chimney convection ทําใหไมจําเปนตองมีคา
อัตราการไหลอากาศท่ีจําเพาะ ดังนัน้ระบบนีจ้งึมีศกัยภาพสําหรับ
ชุมชนท่ีจะนําไปผลิตปุยหมักในเชิงพาณิชยได เพราะผลิตได
ปริมาณมาก คราวละไมตํ่ากวา 10 กองหรือ 15 ตัน โดยใชเวลา
ในการหมักประมาณ 30 วันโดยไมตองพลิกกลับกอง (ภาพท่ี
1)

อัตราสวนผสมระหวางเศษพืชและมูลโคสามารถปรับ
เปลีย่นเปน 3 : 1 โดยปริมาตร และเพิม่ความสงูของกองปุยเปน
1.5 เมตรได โดยไมสงผลตอคุณภาพปุยท่ีหมักเสร็จ
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ภาพที ่1  การจัดวางระบบเติมอากาศ (ธีระพงษ, 2548)

พัดลมเติมอากาศแบบกรงกระรอก
15 น้ิว มอเตอร 3 แรงมา เติมอากาศ
เชา-เย็น ครั้งละ 15 นาที (เติมทีละกอง)

ก่ิงไมชวยระบายอากาศวางกาย
บนทอพีวีซี 4 น้ิวเจอะรู

สามทางพีวีซ ี4 น้ิว

วาลวปด-เปดแบบทําเอง

ทอพีวีซ ี4 น้ิว

ทออากาศพีวีซ ี4 น้ิวเจาะรู

3.5 ม.

0.5 ม. 0.5 ม.

3.5 ม.

3.0 ม.

2.5 ม.
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ขัน้ตอนการผลิตปุยหมกัระบบกองเติมอากาศ 1 กอง
มดีงัน้ี

1. นาํเศษพชืท่ีมีขนาดใหญ เชน ตนขาวโพด และผักตบชวา
เปนตน ไปผานเคร่ืองยอยเศษพชื (ภาพท่ี 2) ผสมคลกุเคลากับ
มูลโคในอัตราสวนเศษพชืตอมูลโค 3 : 1 โดยปริมาตร พรอมกับ
ใหความชืน้ (ภาพท่ี 3)

2. นําทอพีวีซีขนาดเสนผานศูนยกลาง 4 นิ้วท่ีเจาะรู
เรียบรอยแลวตอเขากับพดัลมโบลเวอรแบบกรงกระรอก 15 นิว้
ขนาดมอเตอร 3 แรงมา นําก่ิงไมวางทับบนทอพวีซีี (ภาพท่ี 4)
ก่ิงไมจะชวยใหลมท่ีออกมาทางรูของทอพีวีซีกระจายตัวเขาสู
กองปุย หลงัจากนัน้นาํวสัดุอินทรียท่ีตองการหมักวางทับใหเปนรูป
สี่เหลี่ยมคางหมู (ภาพท่ี 5) ใหมีขนาดของกอง 2.5x3.5x1.5
เมตร3 (กวางxยาวxสงู)

3. เปดพดัลมเติมอากาศคร้ังละ 15 นาที วนัละ 2 คร้ัง
เชาและเย็น ทุกวนัจนการหมักเสร็จสิน้

4. เติมน้ําภายในกองปุยสปัดาหละ 2 คร้ังโดยใชไมแทง
กองปุยดานบนเปนระยะๆ ใหถึงบริเวณกลางกองปุยแลวเติมน้ํา

ลงไป (ภาพท่ี 6) สาํหรับบริเวณภายนอกกองปุยใหรดน้ําทุกเชา
ความชืน้ท่ีเหมาะสม ประมาณ 60%  ซึง่ตรวจสอบไดโดยสอดมือ
เขาไปกลางกองปุยแลวใชมือกําวัสดุ และบีบแรงๆ จะมีน้ําไหล
ออกมาตามรองนิว้มือเลก็นอย

5. เม่ือกระบวนการหมักปุยสิ้นสุดลง ยายปุยท่ีหมักแลว
เขาพกัในท่ีรมอีก 30 วนั เพือ่บมใหจลุนิทรียสงบตัวและใหปุยหมัก
แหง (ภาพท่ี 7)  หลงัจากนัน้เม่ือนําปุยหมักผานเคร่ืองยอย จะได
ปุยหมักท่ีมีเนือ้เลก็ละเอียดสามารถอัดเปนปุยเม็ดไดโดยไมตองมี
ตัวประสาน (Binder)

ในการผลติปุยหมักระบบนี ้กองปุย 1 กองจะใหปุยหมัก
ประมาณ 1.5 ตัน ดังนัน้การผลติปุยหมักจาํนวน 10 กอง จะทําให
สามารถผลติปุยหมักไดไมตํ่ากวาเดือนละ 15 ตัน ระบบนีมี้ตนทุน
ประมาณ 1 แสนบาท ซึ่งประกอบดวยเคร่ืองยอยเศษพืชขนาด
เคร่ืองยนต 9 แรงมา พัดลมโบลเวอรแบบกรงกระรอก 15 นิว้
มอเตอร 3 แรงมา เคร่ืองเย็บกระสอบ ทอพีวีซีขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 4 นิ้วและอุปกรณท่ีจําเปนอ่ืนๆ  ปุยหมักท่ีผลิตได
มีมูลคาการขายท่ีเปนรายไดเสริมไมตํ่ากวา 2 หม่ืนบาทตอเดือน

ภาพที ่5  การข้ึนกองปุยระบบกองเติมอากาศ

ภาพที ่3  การผสมคลกุเคลาเศษพชืกับมูลโค

ภาพที ่4  การประกอบระบบทออากาศ
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การผลติปุยหมกัระบบกองเติมอากาศในประเทศไทย
การผลิตปุ ยหมักระบบกองเติมอากาศเหมาะสมกับ

การทํางานแบบกลุมสมาชิกซึ่ งทําใหไมตองมีการจางแรงงาน
มีตนทุนการผลิตประมาณกิโลกรัมละ 0.70 บาท ในขณะท่ี
ราคาจําหนายในทองตลาดประมาณกิโลกรัมละ 4 บาท ปริมาณ
ธาตุอาหาร N, P2O5 และ K2O ของปุยหมักท่ีกลุมเกษตรกรผลติได
มีคาเฉลี่ยอยูในชวงรอยละ 2.0-3.5, 0.4-0.6 และ 0.4-0.6
ตามลําดับ  ซึ่งมีคาใกลเคียงกับคามาตรฐานปุยอินทรียท่ีกรม
วชิาการเกษตรกําหนด (คือไมนอยกวารอยละ 1.0, 0.5 และ 0.5
ตามลาํดับ)  ปุยหมักท่ีผลติไดหากแจกจายภายในกลุมหรือจาํหนาย
ใหแกสมาชิกในราคาตนทุน เพื่อใชในงานเกษตรกรรมของตน
จะทําใหเกษตรกรสามารถลดการใชปุยเคมีและลดตนทุนการผลติ
ลงไดมาก  ขณะเดียวกันเศษพชืจากการเกษตรกรรมก็ถูกนาํกลบัมา
ใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม ลดปริมาณขยะและการเผาทําลาย

เนื่ องจากเกษตรกรยังมีภารกิจหลักประจําวันในงาน
เกษตรกรรม  กลุมเกษตรกรจงึสามารถทําการผลติปุยหมักระบบนี้
ไดเดือนเวนเดือน คร้ังละ 6-10 กอง ซึง่ทําใหไดปุยหมักคร้ังละ
8-15 ตัน

วัสดุอินทรีย ท่ี สามารถนํามาเปนวัสดุ ต้ั งตน  ไดแก
ตนขาวโพดแหง ตนขาวโพดสด ซงัและเปลอืกขาวโพด ชานออย
ฟางขาว ตนถ่ัวเหลอืง กานกระเทียม ผักตบชวา เศษผักจากตลาด
วสัดุเพาะเหด็ เปลอืกถ่ัว และกานยาสบู เปนตน   สวนมูลสตัวซึง่เปน
แหลงของจลุนิทรียและไนโตรเจนคือ มูลโค มูลมา มูลชาง และมูลไก
สามารถนาํมาใชได

ปญหาประการเดียวท่ีพบในการผลิตปุยหมักวิธีนี้ คือ
ความไมชํานาญในการดูแลความชื้นภายในกองปุย สวนปจจัยท่ี
สนับสนุนใหเกษตรกรผลิตปุยหมักระบบกองเติมอากาศ คือ
การไมตองพลกิกลบักองปุย

ภาพที ่7  การบมปุยหมักใหแหงในรม

เอกสารอางอิง
ธีระพงษ สวางปญญางกูร.  2548.  คูมือการผลติปุยหมักแบบ

ไมพลิกกลับกอง : ระบบกองเติมอากาศ. กรุงเทพฯ.
สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ. 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.)  สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา และ
มหาวทิยาลยัแมโจ

ภาพท่ี 6 การใชไมแทงกองปุยเพ่ือเติมนํ้าใหแกบรเิวณกลางกองปุย
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การเพ่ิมประสิทธิภาพการชักนํารากหนอนตายหยาก
(Stemona colinsae Craib.) ในสภาพปลอดเชื้อและการนําตนออกปลูก*

มณฑา วงศมณีโรจน1  รงรอง หอมหวล1  ศิริวรรณ บุรีคํา2  และสุรัตนวดี จิวะจินดา3

หลักการและเหตุผล
หนอนตายหยากเป นพื ชท่ี มี ความหลากหลายทาง

พันธุกรรมสูง ในข้ันตอนของการขยายพันธุเพิ่มปริมาณโดยการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือสามารถทําไดดี แตในข้ันตอนของการชักนํา
ใหออกรากทําไดคอนขางยาก และอัตราการรอดชวีติหลงัการยาย
ปลกูมีนอย

วัตถุประสงค
หาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการชักนํารากและทําใหอัตรา

การรอดชวีติหลงัการยายปลกูเพิม่มากข้ึน

วัสดุและวิธีการ
1). การเพิ่มประสิทธิภาพการชักนํารากหนอนตายหยาก

ในสภาพปลอดเชือ้ ทดลองโดยนาํตนหนอนตายหยากท่ีเพิม่ปริมาณ
บนอาหารสูตร Murashige and Skoog (MS) ใส benzyladenine
(BA) 2 มก./ล. ตัดตนท่ีมีขนาด 2-3 ซม. มาวางบนอาหารสตูร
ทดลองเพิ่มปริมาณโปแตสเซียมไนเตรท (KNO3) ลดปริมาณ
แอมโมเนียมไนเตรท (NH4NO3) ในสูตรอาหารพื้นฐาน MS
โดยลด NH4NO3 ใหเหลอืเพยีง 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
สตูรควบคุมอีก 2 สตูร รวมท้ังหมด 10 สตูร บันทึกการเจริญ
เติบโต

2). การปรับสภาพและศึกษาการเจริญเติบโตของตน
หนอนตายหยากจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือหลังการยายปลูก นํา
ตนกลาหนอนตายหยากท่ีถูกชกันาํใหออกราก ไปต้ังไวในโรงเรือน
5-7 วัน เพื่อทําการปรับสภาพและยายปลูกลงวัสดุปลูกท่ีมี

1 นักวิจัย ระดับ 8 (ชํานาญการ) งานเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 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 ปที ่5 ฉบับที ่2 พฤษภาคม - สิงหาคม (ฉบับเสริม) 2550 หนา 90
และไดรับรางวัลผลงานวิชาการดีเดน ในการประชุมวิชาการประจําปการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน การแพทยทางเลือกแหงชาติ ครั้งที ่5
งานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติ ครั้งที ่4  วันที ่29-31 สิงหาคม 2550

ทราย : ขุยมะพราว ในอัตราสวน 4:3 นําตนกลาเก็บไวในกระโจม
ท่ีใหน้าํบนหลงัคาเพือ่รักษาความชืน้ 70-80% ประมาณ 1 สปัดาห

ผลการศึกษา
1). การเพิ่มประสิทธิภาพการชักนํารากหนอนตายหยาก

ในสภาพปลอดเชือ้  พบวาการลด NH4NO3 ใหเหลอืเพยีง 412.5
มก./ล. เพิม่ KNO3 เปน 2,375 มก./ล. เพิม่น้ําตาล 60 ก./ล.
และเติม IBA 1 มก./ล. ในสตูรอาหารพืน้ฐาน MS สามารถชกันํา
หนอนตายหยาก ใหออกรากได 100%

2). การปรับสภาพและศึกษาการเจริญเติบโตของตน
หนอนตายหยากจากการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือหลงัการยายปลกู พบวา
การยายปลกูชวงฤดูหนาวตนกลาท่ีเก็บไวในกระโจมเพือ่รักษาความชืน้
สามารถมีชีวิตอยูรอดได แตไมมีการแตกหนอใหมเพิ่มเติม
หรือแมแตยอดเกาท่ีมีอยูแลวตายอดก็ไมยืดยาวออกมา สวน
สีของใบยังเขียว เม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน 28-30 oซ จึงเร่ิมมีการ
เจริญเติบโตตามปกติ  สาํหรับการยายปลกูในฤดูอ่ืนตนกลาสามารถ
เจริญเติบโตไดตามปกติ หลังการยายปลูก 2-3 เดือน ตนกลา
มีหนอออนเกิดข้ึนใหม ใบมีการขยายขนาดใหญข้ึนจากเดิม
สวนท่ีบริเวณเหงามีรากเพิ่มข้ึนและเร่ิมมีการสรางรากสะสม
อาหารได

ขอสรุป
การชกันาํรากหนอนตายหยาก (Stemona colinsae Craib.)

ในสภาพปลอดเชือ้และทําใหมีอัตราการรอดชวีติหลงัการยายปลกูสงู
สามารถทําไดโดยการใชกลไกการลดไนโตรเจน เพิม่โพแทสเซยีม
และน้ําตาล เติม IBA ในสตูรอาหารพืน้ฐาน MS ควบคูกับการใช
วธีิการปรับสภาพและวสัดุปลกูท่ีเหมาะสม
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การขยายพันธุหนอนตายหยาก (Stemona tuberosa Lour.)
โดยการใชเหงาและเทคนิคการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ*

มณฑา วงศมณีโรจน1  รงรอง หอมหวล1  ศิริวรรณ บุรีคํา2  และสุรัตนวดี จิวะจินดา3

หลักการและเหตุผล
หนอนตายหยากเปนพชืสมุนไพรท่ีมีการนาํมาใชประโยชน

ทางดานการแพทยแผนไทย โดยนาํรากมาใชในการรักษาอาการไอ
โรควัณโรค เปนตน และทางการเกษตร โดยนํารากมาหมักเพื่อ
ฆาหนอนกัดกินใบและเพลีย้ออน เชือ้โรคพชื รวมท้ังลกูน้าํยุง ฯลฯ
จึงทําใหมีการขุดรากหนอนตายหยากจากปามาขายกันมาก ซึ่ง
การขุดรากมักติดสวนของเหงาท่ีใชขยายพันธุมาดวย รากเปนกอ
ขนาดใหญตองใชเวลาปลกูนานหลายป นอกจากนี ้หนอนตายหยาก
แตละสายพนัธุยังมีการติดฝกและติดเมลด็ไดมากนอยแตกตางกัน
ประกอบกับการใชเหงาปลูกผูใชสมุนไพรสวนใหญจะตัดรากท้ิง
ท้ังหมดจงึทําใหปลกูไมข้ึน จงึจําเปนตองหาวธีิการขยายพันธุเพือ่
ลดความเสีย่งท่ีจะทําใหเกิดการสญูพนัธุไดงาย

วัตถุประสงค
เพือ่ศกึษาหาวธีิขยายพนัธุหนอนตายหยากโดยการใชเหงา

และเทคนคิการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ

วัสดุและวิธีการ
1). การขยายพันธุหนอนตายหยากในสภาพธรรมชาติ

ดวยการแบงเหงา ทดลองโดยนําสวนของลําตนใตดิน (เหงา)
หนอนตายหยาก มาแบงใหมีขนาดเลก็ลงเหลอืประมาณ 1-1.5 นิว้
และมีตาติดมาดวย 1-2 ตา  ทดลองจํานวน 5 ซ้ํา โดยมีราก
ท่ี ติดมากับเหงา 0, 2, 4, 8 ราก สังเกตการเจริญเติบโต
และการเพิม่จาํนวนของราก

2). การขยายพันธุหนอนตายหยากโดยการเพาะเลี้ยง
เนือ้เย่ือ  ทดลองนาํยอดออนมาเลีย้งในอาหารสตูร Murashige and
Skoog (MS) ท่ีเติม 1-naphthyl acetic acid (NAA) 0, 0.2, 2,
4 มก./ล. และ benzyladenine (BA) 0, 0.2, 2, 4 มก./ล.

1 นักวิจัย ระดับ 8 (ชํานาญการ) งานเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 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 ปที ่5 ฉบับที ่2 พฤษภาคม - สิงหาคม (ฉบับเสริม) 2550 หนา 89

เติมน้ําตาล 30 ก./ล. จํานวนท้ังหมด 16 สูตร บันทึกขอมูล
การเจริญเติบโต และทําการชกันําใหออกรากบนอาหารสตูร MS
ท่ีเติม 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. ไดอาหารท้ังหมด 48 สตูร และบันทึกขอมูลการเจริญ
เติบโต

ผลการศึกษา
1). ผลการทดลองแบงเหงา  พบวาเม่ือเวลาผานไป

ประมาณ 9 เดือนเหงาท่ีตัดรากออกหมดมีอัตราการรอดชวีติใหม
เพยีง 20% สวนเหงาท่ีมีราก 2, 4, 8 ราก มีอัตราการรอดชีวติ
80-100%

2). ผลการทดลองเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ พบวาการใชอาหาร
สูตร MS ท่ี เติม BA 2 มก./ล. สามารถเพิ่ มปริมาณตน
หนอนตายหยากได 3.5 ตน ซึง่ใกลเคียงกับการใช BA 4 มก./ล.
สวนการชกันาํใหออกราก พบวาการใชอาหารสตูร MS ท่ีเติม NAA
และ IBA 2 มก./ล. รวมกับ thiamine HCl ทุกระดับ สามารถชกันํา
ใหออกรากได 100% ในเดือนท่ี 3 แตอัตราการรอดชวีติหลงัการ
ยายปลกูคงตองทดลองตอไป

ขอสรุป
เพื่อลดความเสี่ยงตอการสูญพันธุของหนอนตายหยาก

ผูท่ีใชสมุนไพรควรนาํเทคนคิงายๆ เชน การแบงเหงาใหมีรากติดอยู
2-4 ราก ไปใชขยายพนัธุและปลกูเพิม่เติมทดแทนการขุดจากปา
เพยีงอยางเดียว  สาํหรับเทคนคิการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือเหมาะสาํหรับ
ความตองการผลิตตนจํานวนมาก หรือเปนขอมูลพื้นฐานในการ
ผลติสารทุติยภมิูตอไป
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ผลของการใสปุยโพแทสเซียมในผักใบเขียว
ตอปริมาณโพแทสเซียมในการบริโภค

จันทรจรัส วีรสาร1  อรุณศิริ กําลัง2  และสุวรรณ ีเพียรทําดี2

บทคัดยอ
การศึกษาผลของอัตราการใสปุยโพแทสเซียมในดินตอ

ความเขมขนของโพแทสเซยีมในผลผลติผักกาดเขียวกวางตุง และ
ผักคะนา เพือ่นาํมาประเมินปริมาณโพแทสเซยีมท่ีผูบริโภคจะไดรับ
จากการบริโภคผักตอวัน วางแผนการทดลองแบบ Completely
Randomized Design กระทํา 4 ซ้ํา จํานวน 4 ตํารับการทดลอง
คือ ใสปุยโพแทสเซยีมคลอไรด (สตูร 0-0-60) อัตรา 12, 24,
48 และ 72 กิโลกรัม K2O ตอไร ตามลาํดับ (20, 40, 80 และ
120 กิโลกรัมปุยตอไร ตามลําดับ)  โดยทําการวิเคราะหสมบัติ
พืน้ฐานของดินกอนใสปุย ใชดินปลกูผัก 10 กิโลกรัมตอกระถาง
ปลกูผัก 2 ตนตอกระถาง  วดัความสูงทุก 15 วนั  เก็บเก่ียวและ
ชัง่น้ําหนกัผลผลติท่ีอายุ 45 วนั รวมกับการวเิคราะหความเขมขน
ของธาตุโพแทสเซยีมในผลผลติ ใสปุยโพแทสเซยีมอัตราท่ีกําหนด
ในแตละตํารับทดลองรวมกับปุยไนโตรเจน และฟอสฟอรัส (สตูร
20-11-0) อัตรา 40 กิโลกรัมปุยตอไร  โดยแบงใส 3 คร้ัง
คร้ังแรกใสรองพืน้กอนปลกู  คร้ังท่ี 2 และ 3 ใสเม่ือผักมีอายุ 20
และ 30 วนั ตามลําดับ และในคร้ังท่ี 3 ใสปุยยูเรียเพิม่อัตรา 15
กิโลกรัมปุยตอไร

การวิเคราะหสมบัติพื้นฐานของดินท่ีใชในการทดลอง
พบวาดินท่ีใชในการทดลองมีปริมาณโพแทสเซยีมในระดับตํ่ามาก
และจากการทดลองใสปุยโพแทสเซียมอัตราตางๆ พบวาไมทําให
ความสูงและผลผลิตผักแตกตางกัน แตใหความเขมขนของธาตุ
โพแทสเซยีมในผลผลติผักเพิม่มากข้ึน  โดยตํารับทดลองท่ี 1 (12
กิโลกรัม K2O ตอไร) มีคาความเขมขนของโพแทสเซยีมนอยท่ีสดุ
เทากับ 339 และ 379 มิลลกิรัมตอ 100 กรัม ในผักกาดเขียว
กวางตุง และผักคะนา ตามลาํดับ และตํารับทดลองท่ี 4 (72 กิโลกรัม
K2O ตอไร) มีคาความเขมขนของโพแทสเซียมในผลผลิตผัก
มากท่ีสุดเทากับ 696 และ 716 มิลลิกรัมตอ 100 กรัมใน
ผักกาดเขียวกวางตุง และผักคะนา ตามลําดับ

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

2 ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม 73140

คํานํา
โพแทสเซียมเปนธาตุอาหารหลักท่ีพืชตองการในปริมาณ

มาก และมักไดรับจากดินไมเพียงพอ จึงมีการใหเสริมในรูปปุย
แตถาใหปุยโพแทสเซยีมสงูเกินความตองการของพชื พชืจะสะสม
ไวมากแตการเจริญเติบโตไมเพิม่ข้ึน (luxury consumption) ซึง่อาจ
มีผลกระทบตอปริมาณโพแทสเซียมในการบริโภคของผูปวย
โรคไตวาย  ในภาวะไตวายเฉียบพลัน ผูปวยจะมีปสสาวะนอย
ในระยะแรก ไตไมสามารถขับน้าํ เกลอืโซเดียม เกลอืโพแทสเซยีม
กรด และของเสียจากโปรตีนออกได จําเปนตองด่ืมน้ํานอยลง
ลดอาหารเค็ม ลดผักและผลไม เปนตน  การท่ีมีเกลอืโซเดียม และ
โพแทสเซียมในเลือดสูง เสี่ยงตอการมีจังหวะการเตนของหัวใจ
ผิดปกติ ซึง่มีอันตรายถึงชวีติได (1)

การบริโภคอาหารอยางถูกตองนบัวาเปนสวนหนึง่ของการ
รักษาผูปวยโรคไตวายท่ีสําคัญ การบริโภคนอยเกินไปหรือเลือก
บริโภคอาหารไมถูกตองจะทําใหขาดสารอาหารบางอยางได การ
บริโภคอาหารมากเกินไปก็อาจเกิดผลเสยีไดมาก (2) การควบคุม
เกลอืแรในอาหารของผูปวยโรคไตก็ไมใชการไมบริโภคอาหารท่ีมี
รสเค็ม แตเปนการควบคุมปริมาณเกลอืแรท่ีรางกายไดรับในแตละ
วนั โดยปริมาณท่ีแนะนําคือ เกลอืโซเดียมใหไดรับไมเกิน 3,000
มิลลกิรัมตอวนั  เกลอืโพแทสเซยีมใหไดรับไมเกิน 1,950-3,120
มิลลกิรัมตอวนั (1)  อยางไรก็ตาม การจดัอาหารใหมีโพแทสเซยีมนอย
กระทําไดยากกวาการจดัใหมีโซเดียมนอย เพราะธาตุโพแทสเซยีม
มีในอาหารท่ัวไปท้ังผลิตภัณฑจากสัตวและพืช ตางจากโซเดียม
ซึง่มีมากเฉพาะในผลติภณัฑจากในสตัว (เชน เนือ้ นม ไข)  ดังนัน้
เม่ือผูปวยตองกินอาหารจํากัดโพแทสเซียม จึงตองจํากัดอาหาร
ท้ังพวกเนือ้สตัว ผักและผลไม (3)

ผักเปนอาหารท่ีมีคุณคาตอรางกายมาก เพราะนอกจาก
จะมีปริมาณเกลอืแร และวติามินอยูมาก ยังมีใยพชื (fiber) ซึง่เปน
สารท่ีใหพลงังานนอย ชวยลดอัตราการดูดซมึน้ําตาล ทําใหระดับ
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น้ําตาลในเลือดภายหลังอาหารลดลง ชวยลดการดูดซึมไขมัน
และกระตุนลําไสใหทํางานดีข้ึน ทําใหทองไมผูก ปองกันโรค
ริดสดีวงทวาร โรคมะเร็งลาํไส เปนตน (4)

โพแทสเซียมเปนธาตุอาหารท่ีพืชใชในการสังเคราะห
น้าํตาล แปงและโปรตีน  สงเสริมการเคลือ่นยายของน้าํตาลจากใบ
ไปยังผล ชวยใหผลเจริญเติบโตเร็ว พชืแข็งแรง ผลผลติมีคุณภาพ
และมีความตานทานตอโรคบางชนดิ (5)

โพแทสเซียมเปนธาตุอาหารหลักท่ีพืชตองการในปริมาณ
มากและมักไดรับจากดินไมเพียงพอ จึงมีการใหเสริมในรูปปุย
แตถาใหปุยโพแทสเซยีมสงูเกินความตองการของพชื  เนือ้เย่ือพชื
อาจสะสมไวมากแตการเจริญเติบโตไมเพิม่ข้ึน เรียกสภาพเชนนีว้า
การบริโภคอยางฟุมเฟอย (luxury consumption) ซึ่งนอกจาก
จะไมเกิดประโยชนใดๆ แลว ยังอาจมีผลในทางลบตอการดูดใช
และบทบาทเชิงสรีระของแคลเซียมและแมกนีเซียมดวย (6)
Hara และ Sonada (7) พบวาผลผลิตของกะหล่ําปลีลดลงถา
ความเขมขนของโพแทสเซียมในสารละลายปลูก (hydroponic
nutrient solution) สงูกวา 1,000 มิลลกิรัมตอลติร

โพแทสเซียมในพืชสวนใหญสะสมอยูใน vacuole ใน
cytoplasm และใน chloroplast ของเซลล ซึง่อยูในรูปของเกลือ
อนนิทรียท่ีละลายน้าํได  และไมเปนองคประกอบของสารประกอบ
ในพืช  มีบางสวนอยูในรูปเกลืออินทรียบริเวณเนื้อเย่ือเจริญ
(meristematic tissues) ตรงปลายราก (5, 6 และ 8)  ดังนัน้
ถาบริโภคผักไมวาโดยตรงหรือน้ําผักแปรรูปก็อาจไดรับปริมาณ
โพแทสเซยีมท่ีพชืบริโภคอยางฟุมเฟอยนีด้วย

แมวาอัตราปุยเคมีท่ีแนะนาํสาํหรับผักคะนาและผักกาดเขียว
กวางตุง คํานวณเปนอัตราปุยโพแทสเซียมประมาณ 5.5-11
กิโลกรัม K2O ตอไร (9)  แตจากการท่ีผักมีราคาสูงข้ึนเนือ่งจาก
ปจจยัตางๆ เชน ภาวะน้าํทวม เทศกาลกินเจ (10)  อาจเปนเหตุให
เกษตรกรใสปุยเพิม่ข้ึนเพือ่หวงัเพิม่ผลผลติตอพืน้ท่ี  การทดลองนี้
จึงทําข้ึนเพื่อศึกษาผลของอัตราการใสปุยโพแทสเซียมในดินตอ
ความเขมขนของโพแทสเซยีมในผลผลติผักกาดเขียวกวางตุงและ
ผักคะนา โดยกระทําในระดับโรงเรือน และนาํมาประเมินปริมาณ
โพแทสเซยีมท่ีผูบริโภคจะไดรับจากการบริโภคผักตอวนั

อุปกรณและวิธีการ
วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized

Design กระทํา 4 ซ้ํา จํานวน 4 ตํารับการทดลอง คือ ใสปุย
โพแทสเซยีมคลอไรด (สูตร 0-0-60) อัตรา 12, 24, 48 และ
72 กิโลกรัม K2O ตอไร ตามลําดับ (20, 40, 80 และ 120
กิโลกรัมปุยตอไร ตามลาํดับ)  พชืทดลองคือ ผักกาดเขียวกวางตุง
และผักคะนา

ทําการวิเคราะหคุณสมบัติพื้นฐานของดินท่ีใช แลวจึง

ทําการปลกูผักโดยการเพาะเมลด็ในกระถาง และใชดิน 10 กิโลกรัม
ตอกระถาง  เม่ือกลาผักมีใบจริง 3-4 ใบจงึถอนแยกใหเหลอื  2
ตนตอกระถาง  วดัความสงูทุก 15 วนั  เก็บเก่ียวและชัง่น้ําหนกั
ผลผลติสดท่ีอายุ 45 วนั

ใสปุยโพแทสเซียมอัตราท่ีกําหนดในแตละตํารับทดลอง
รวมกับปุยไนโตรเจนและฟอสฟอรัส (สตูร 20-11-0) อัตรา 40
กิโลกรัมปุยตอไร  โดยแบงใส 3 คร้ัง คร้ังแรกใสรองพืน้กอนปลกู
คร้ังท่ี 2 และ 3 ใสเม่ือผักมีอายุ 20 และ 30 วัน ตามลําดับ
และในคร้ังท่ี 3 ใสปุยยูเรียเพิม่อัตรา 15 กิโลกรัมตอไร

วิเคราะหสมบัติพื้นฐานของดินท่ีใชในการทดลอง  คือ
ปฏิกิริยาดิน (pH)  คาการนําไฟฟาของสารละลายดินท่ีอ่ิมตัวดวย
น้าํ (ECe)  ปริมาณอินทรียวตัถุ (OM)  ฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชน
(available P)  โพแทสเซยีมท่ีแลกเปลีย่นได (exchangeable K)
ความจุในการแลกเปลี่ยนแคต ไอออน (CEC) และเปอรเซ็นต
การอ่ิมตัวดวยเบส (%BS) และวิเคราะหปริมาณโพแทสเซียม
ในผลผลติผัก  ดวยวธีิท่ีกลาวไวในทัศนยีและคณะ (11)

ผลการทดลองและวิจารณ
ผลการวิเคราะหสมบัติพื้นฐานของดินท่ีใชในการทดลอง

แสดงไวในตารางท่ี 1  เม่ือนําสมบัติดังกลาวมาประเมินตามเกณฑ
การประเมินคุณภาพดิน (12)  พบวาปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด
คาการนําไฟฟาของสารละลายดินอยูในระดับไมเค็ม  ปริมาณ
อินทรียวัตถุ ปริมาณโพแทสเซยีมท่ีแลกเปลีย่นได ความจใุนการ
แลกเปลี่ ยนแคตไอออน และเปอร เซ็นตการอ่ิมตัวดวยเบส
อยู ในระดับตํ่ามาก  สวนปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชน
อยูในระดับตํ่า  กลาวไดวาดินนีเ้หมาะสาํหรับใชในการทดลองเพือ่
ดูการตอบสนองของพืชตอปุยโพแทสเซียมเนื่องจากมีปริมาณ
โพแทสเซยีมอยูในระดับตํ่ามาก

การวเิคราะหทางสถิติผลของตํารับทดลองตอของความสงู
ของผักท่ีอายุตางๆ (ตารางท่ี 2)  พบวาไมมีความแตกตางกัน
กลาวไดวาการใสปุยโพแทสเซยีมในดินเพิม่ข้ึนไมสงผลใหความสงู
ผักท่ีอายุตางๆ แตกตางกัน

การวิเคราะหทางสถิติผลของตํารับปุยโพแทสเซียมตอ
ผลผลติของผักท้ังสองชนดิ (ตารางท่ี 3) พบวาไมมีความแตกตาง
กัน  แสดงใหเหน็วาการใสปุยโพแทสเซยีมในดินเพิม่ข้ึนไมสงผลให
ผลผลิตผักแตกตางกัน  แตเห็นแนวโนมวาผักคะนาใหผลผลิต
ตอบสนองตอการใสปุยโพแทสเซยีมดีกวาผักกาดเขียวกวางตุง

ผลของตํารับหรืออัตราปุยโพแทสเซียมตอความเขมขน
ของโพแทสเซียมในผลผลิตผักแสดงไวในภาพท่ี 1 เห็นไดวา
ความเขมขนของโพแทสเซียมในผักกาดเขียวกวางตุงและผัก
คะนามีคาใกลเคียงกัน และตอบสนองตอการเพิม่ข้ึนของอัตราปุย
โพแทสเซยีมในแนวทางเดียวกัน
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ตารางที ่1  สมบัติทางเคมีของตัวอยางดินท่ีใชในการทดลอง

          สมบัติดิน คาวิเคราะห ผลการประเมิน

pH (ดิน : น้ํา = 1 : 1) 5.28 กรดจัด
ECe  (dS/m) 0.27 ไมเค็ม
OM (%) 0.34 ตํ่ามาก
available P (mg/kg) 3.75 ตํ่า
exchangeable K (mg/kg) 13.2 ตํ่ามาก
CEC (cmol/kg) 0.12 ตํ่ามาก
BS (%) 1.70 ตํ่ามาก

ตารางที ่3  ผลของตํารับปุยโพแทสเซียมตอผลผลิตผักกาดเขียวกวางตุงและผักคะนา

ตํารับทดลอง อัตราปุยโพแทสเซียม ผลผลิต (กรัมตอกระถาง)
(กิโลกรัม K2O/ไร) ผกักาดเขยีวกวางตุง ผกัคะนา

1 12 157.33 63.19
2 24 113.09 60.31
3 48 108.69 95.65
4 72 124.34 75.64

F-test ns ns
CV (%) 19.65 33.23

หมายเหตุ     ns หมายถึง ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ

ตารางที ่2  ผลของตํารับปุยโพแทสเซยีมตอความสงูของผักกาดเขียวกวางตุงและผักคะนาท่ีอายุตางๆ

ตํารับทดลอง ความสูงของผักกาดเขียวกวางตุง (ซม.) ความสูงของผักคะนา (ซม.)
15 วัน 30 วัน 45 วัน 15 วัน 30 วัน 45 วัน

1 13.17 28.17 33.17 7.67 17.17 29.67
2 11.83 28.17 34.33 6.00 18.00 28.83
3 9.16 26.33 30.17 6.50 20.67 32.33
4 11.50 29.83 33.00 6.67 17.50 30.83

F-test ns ns ns ns ns ns
CV (%) 19.48 10.08 7.36 18.92 10.08 10.87

หมายเหตุ     ns หมายถึง ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ

งานวจิยั
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การวเิคราะหผลของอัตราปุยโพแทสเซยีมตอความเขมขน
โพแทสเซี ยมในผลผลิตผักทางสถิ ติ  (ภาพท่ี  1)  พบว า
มีความแตกตางกันอยางย่ิงท่ีระดับความเชือ่ม่ัน 99%  โดยตํารับ
ทดลองท่ี 1 ซึง่ไดรับปุยโพแทสเซยีมตํ่าท่ีสดุ (12 กิโลกรัม K2O
ตอไร) มีคาความเขมขนของโพแทสเซียมในผลผลิตนอยท่ีสุด
เทากับ 339 และ 376 มิลลิกรัม ตอ 100 กรัม น้ําหนักสด
ในผักกาดเขียวกวางตุง และผักคะนา ตามลาํดับ  และตํารับทดลอง
ท่ี 4 ซึง่ไดรับปุยโพแทสเซยีม สงูท่ีสดุ (72 กิโลกรัม K2O ตอไร)
มีคาความเขมขนของโพแทสเซยีมในผลผลติผักมากท่ีสดุ เทากับ
696 และ 716 มิลลกิรัม ตอ 100 กรัม น้าํหนกัสด ในผักกาดเขียว
กวางตุง และผักคะนา ตามลําดับ  ท้ังนี้ เห็นไดวาการใสปุย

โพแทสเซยีมในดินเพิม่ข้ึนสงผลใหความเขมขนของโพแทสเซยีม
ในผลผลติผักเพิม่ข้ึนดวย

การบริโภคผักและผลไมตอวันประเมินจากการทบทวน
งานวจิยัพบวาปริมาณท่ีเหมาะสมคือ ระหวาง 400-600 กรัมตอวนั
(13)  เม่ือนําคาความเขมขนของโพแทสเซียมในผลผลิตผัก
แตละตํารับทดลองและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Devia-
tion)1 ไปคํานวณเปนปริมาณการบริโภคผัก 400-600 กรัมตอวนั
จะไดชวงของปริมาณโพแทสเซียมท่ีผูบริโภคไดรับดังแสดงใน
ตารางท่ี 4  ซึง่จะเหน็ไดวาการเพิม่ปุยโพแทสเซยีมในดินท่ีปลกูผัก
สงผลใหปริมาณโพแทสเซียมท่ีผูบริโภคไดรับจากการบริโภคผัก
สงูข้ึนดวย
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ภาพที ่1 ผลของอัตราปุยโพแทสเซยีมตอความเขมขนโพแทสเซยีมในผลผลติผัก
หมายเหตุ ตัวอักษรตางกันในเสนกราฟเดียวกันมีความแตกตางกันทางสถิติท่ีระดับความเชือ่ม่ัน 99%

1 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเปนคาที่บงบอกถึงการกระจายของขอมูล

ตารางที ่4 ปริมาณโพแทสเซียมท่ีผูบริโภคไดรับจากการบริโภคผัก (400-600 กรัมตอวัน) ท่ีปลูกโดยมีการใสปุยโพแทสเซียมอัตรา
ตางๆ

อัตราปุยโพแทสเซียม ปริมาณโพแทสเซียม (มิลลิกรัม)
ตํารับทดลอง (กิโลกรัม K2O/ไร) จากการบริโภคผัก 400-600 กรัมตอวัน

ผกักาดเขยีวกวางตุง ผกัคะนา

1 12 (1,357 - 2,036) + 300 (1,506 - 2,259) + 400
2 24 (2,060 - 3,089) + 300 (1,935 - 2,903) + 400
3 48 (2,260 - 3,390) + 300 (2,195 - 3,292) + 400
4 72 (2,785 - 4,177) + 300 (2,863 - 4,294) + 400
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เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณโพแทสเซียมท่ีไดจาก
การบริโภคผักกาดเขียวกวางตุ งและผักคะนาในตารางท่ี  4
กับปริมาณโพแทสเซียมท่ีผูปวยโรคไตวายควรไดรับคือไมเกิน
1,950-3,120 มิลลกิรัมตอวนั  ขณะท่ีการใสปุยโพแทสเซยีมอัตรา
12 กิโลกรัม K2O ตอไร ใหปริมาณโพแทสเซียมจากการบริโภค
ผักกาดเขียวกวางตุงและผักคะนา 400-600 กรัมตอวนั เทากับ
(1,357-2,036)   300 และ (1,506-2,259)   400 กรัมตอวนั
ตามลําดับ เห็นไดวาการใสปุยโพแทสเซียมอัตราสูงกวา 12
กิ โลกรั ม K2O 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
ไดรับปริมาณโพแทสเซียมจากการบริโภคผักกาดเขียวกวางตุง
และผักคะนามากกวาเกณฑ  อยางไรก็ตาม การทดลองนีใ้ชปุยเคมี
สตูร 0-0-60 ซึง่จัดเปนปุยเด่ียวเพราะใหธาตุโพแทสเซยีมเพยีง
ธาตุเดียว แตโดยปกติเกษตรกรนิยมใสปุยผสมซึ่งใหธาตุปุย
(ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซยีม) 2-3 ธาตุ เชนสตูร 15-
15-15 หรือ 20-11-11 การใสปุยเคมีสตูรดังกลาวนีเ้พือ่ใหได
โพแทสเซยีมอัตรามากกวา 12 กิโลกรัม K2O ตอไร ตองใสในอัตรา
มากกวา 80 หรือ 109 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ซึง่เปนอัตราท่ี
สงูมากและไมคุมคาตอการลงทุนของผูปลกูดวย

จากตารางท่ี 4 เหน็ไดวาถามีการบริโภคอาหารแบบเดียวกัน
และในปริมาณท่ีเทากัน ผูบริโภคผักท่ีมีการใสปุยโพแทสเซยีมสงู
ก็มีโอกาสไดรับโพแทสเซยีมสงูกวาดวย   อยางไรก็ตามการจาํแนก
ผักท่ีมีความเขมขนของโพแทสเซียมสูงไมสามารถตรวจสอบได
ดวยตาเปลา ตองใชชุดทดสอบหรือเคร่ืองมือในหองปฏิบัติการ
ดังนัน้เกษตรกรผูปลกูผักจงึควรตระหนกัถึงการใสปุยโพแทสเซยีม
ท่ีสูงจนเกิดสภาพการบริโภคอยางฟุมเฟอยวา ไมสามารถทําให
ผลผลิตสูงข้ึน ในขณะเดียวกันมีแนวโนมลดลง แตอาจสงผลให
ผูบริโภคโดยเฉพาะผูปวยโรคไตวายใหไดรับปริมาณโพแทสเซยีม
มากกวาท่ีควรจากการบริโภคผักในปริมาณท่ีเทากันแตมีความเขมขน
ของโพแทสเซยีมในผักนอยกวา
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มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.  กรุงเทพฯ.

12 กรมพัฒนาท่ีดิน. 2542. คูมือการประเมินคุณภาพท่ีดิน
สาํหรับพชืเศรษฐกิจ. กรมพฒันาท่ีดิน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ.  กรุงเทพฯ.

13 การสํารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการ
ตรวจรางกายคร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2546 - 2547 http://www.
hiso.or.th/hiso/HealthReport/report2546-2547.
php?manu=1

งานวจิยั
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ความจริงของผลมะมวง
เจริญ  ขุนพรม1

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

ลมหนาวพัดมาอีกคร้ัง เปนสัญญาณวามะมวงกําลังจะ
ออกดอก หลงัจากนัน้ก็จะกลายเปนผลมะมวงขนาดจิว๋ แลวขยาย
ใหญข้ึนและแกใหเราไดกินกันประมาณเดือนมีนาคม-มิถุนายน
หลายทานอาจจะเคยสังเกตวาบางชวงขนาดของผลมะมวงไมโต
เอาเสยีเลย พอไมสนใจสกัพักมาเห็นอีกทีทําไมกลายเปนมะมวง
ผลใหญเร็วจงั  ท่ีทานเหน็นัน้ ไมใชความรูสกึ แตมันคือธรรมชาติ
ของการพัฒนาของผลมะมวง ซึ่งจะขอเลาใหทานผูอานไดทราบ
ความจริงของมะมวงกัน

จากการศกึษาในมะมวงพนัธุน้าํดอกไม  นกัวชิาการทางดาน
พชืสวน ไดแบงระยะการเจริญของผลมะมวงออกเปน 3 ระยะ คือ
ระยะท่ี 1 ระยะท่ีมีการเจริญเติบโตชา คือระยะ 10 วนันบัต้ังแต
ติดผล  ระยะท่ี 2 ระยะท่ีมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว คือในชวง
11-56 วนั  และ ระยะท่ี 3 คือชวง 57-108 วนั ซึง่เปนระยะท่ี
พฒันาสูความบริบูรณของการเจริญเติบโต (ระยะบริบูรณ คือเม่ือ
ผลมะมวงมีอายุ 91 วนัไปแลว)  เปนระยะท่ีมีการเจริญเติบโตชา
และมีการขยายขนาดดานความยาวมากกวาความกวาง  ซึง่หลงัจาก
เขาสูระยะบริบูรณแลว ผลมีขนาดคงท่ี (ถาเราทดสอบการลอยน้ํา
มะมวงน้ําดอกไมระยะบริบูรณจะจมน้ํา ในทางการคาเรียกวา
ความแก 85%) รวมเวลาท้ังหมดต้ังแตระยะท่ี 1 จนถึงระยะบริบูรณ
ประมาณ 108 วนัหลงัดอกบาน 50%  ระยะตางๆ ของการเจริญ
ของผลมะมวงนัน้ แตกตางกันข้ึนอยูกับพันธุและสภาพแวดลอม
ในระหวางท่ีมะมวงเจริญเติบโต

และนัน่เปนเพยีงการเปลีย่นแปลงรูปลกัษณภายนอกของ
มะมวงท่ีคนท่ัวไปสงัเกตเหน็เทานัน้  แตภายในผลมะมวงยังมีการ
เปลี่ยนแปลงท่ีมหัศจรรยท่ีเราอาจจะไมสามารถสังเกตไดดวย
ประสาทสัมผัสดานการมองเห็น แตอาจจะรับรูไดจากการสัมผัส
รสชาติของมะมวง  ดังท่ีทานท้ังหลายทราบกันดีวามะมวงเม่ือออน
หรือดิบมียางมาก มีรสเปร้ียวจดั  แตเม่ือมะมวงแกรสเปร้ียวลดลง
ขณะเดียวกันอาจมีรสหวานเพิ่มข้ึนซึ่งอาจทําใหรสชาติของเนื้อ
มะมวงอมเปร้ียวอมหวาน หรือมันได  และเม่ือสกุมะมวงมีรสหวาน
และแทบจะไมมียางใหเหน็ ท่ีเขียนมานี ้ ก็เพื่อชวนใหทานผูอาน

สงสัยวา “เอะ! มันเกิดอะไรข้ึนในผลมะมวง” และเราก็จะได
บอกตอไปวาสิ่งท่ีเกิดข้ึนภายในผลมะมวงท่ีเปนสาเหตุของการ
เปลีย่นแปลงท่ีกลาวมานี ้เรียกวา การเปลีย่นแปลงทางชวีเคมี
ซึง่อาจจะมีรายละเอียดท่ีแตกตางกันบางตามพนัธุและแหลงท่ีปลกู
ในท่ีนี้เราจะใชขอมูลท่ีไดจากการศึกษามะมวงพันธุน้ําดอกไม
มาใชในการบอกเลาถึงการเปลีย่นแปลงทางชวีเคมีท่ีเกิดข้ึนภายใน
ผลมะมวง

การเปลี่ ยนแปลงทางชีวเคมีระหวางการเจริญของผล
มะมวงท่ีผูบริโภคโดยท่ัวไปสามารถรับรูไดคือ การเปลีย่นแปลงของ
ระดับของแปง ปริมาณกรดซติริก และกรดแอสคอบิก (ไวตามินซ)ี
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ในเนือ้ผล  มะมวงพนัธุน้ําดอกไมระยะท่ีมีการเจริญเติบโตอยาง
รวดเร็วเปนระยะท่ีมีการสะสมแปงตํ่า ท้ังนี้เนื่องจากในชวงเวลา
ดังกลาวมะมวงใชอาหารไปในการแบงเซลล เม่ือเขาสูระยะท่ี 3
ของการเจริญเติบโต ผลมีการเจริญอยางชาๆ พรอมๆ กับการ
สะสมแปงเพิม่ข้ึนจนกระท่ังถึงระยะเก็บเก่ียว  ผลมะมวงน้าํดอกไม
ท่ีมีความบริบูรณ (อายุ 91-105 วนัหลงัดอกบาน 50%) มีปริมาณ
แปงประมาณ 18-20% ข้ึนไป และเม่ือสุกมีปริมาณของแข็ง
ท่ีละลายน้าํได (total soluble solids : TSS) 15% ซึง่คา TSS ท่ีวดั
ไดนี ้ประมาณ 80-85% เปนปริมาณน้ําตาลท่ีเปนองคประกอบ
ของเนือ้  ผลมะมวงท่ีเก็บเก่ียวขณะอายุ 84-90 วนั เม่ือสกุมีคา
TSS ประมาณ 19% สวนผลท่ีเก็บเก่ียวขณะอายุ 93-111 วัน
เม่ือสกุมีคา TSS ประมาณ 20-21% ท้ังนี้เนื่องมาจากปริมาณ
น้าํตาลท่ีเพิม่ข้ึน

ปริมาณของกรดซิตริกมีการเพิ่มข้ึนและลดลงเปนชวงๆ
เม่ือผลเจริญเต็มท่ีปริมาณของกรดลดลง  กรดซิตริกมีปริมาณ
3.66% ในชวง 9 สปัดาห (63 วัน) แรกหลังจากติดผล  ปริมาณ
ของกรดซิตริกลดลงเม่ือผลมะมวงอายุมากข้ึน ท้ังนี้ เนื่องจาก
กรดบางสวนถูกผลมะมวงใชเปนสารต้ังตนในกระบวนการหายใจ
กลาวคือ เม่ือผลมะมวงอายุ 84-90 วัน มีปริมาณกรดซิตริก
ประมาณ 1.43-1.46%  หลงัจากนัน้เม่ือผลมะมวงอายุ 93-111
วนั (สปัดาหท่ี 16) มีปริมาณลดลงเหลอื 1.10-1.28%

สาํหรับปริมาณกรดแอสคอบิก หรือไวตามินซ ีจะเพิม่ข้ึน
จาก 19.93 เปน 28.94 มิลลกิรัม/น้าํค้ัน 100 มิลลลิติร เม่ือผลสกุ
จากการเปรียบเทียบปริมาณกรดเม่ือผลสกุ ในผลท่ีเก็บเก่ียวเม่ือ
อายุตางๆ กัน พบวาผลท่ีมีอายุมากกวา (มีความบริบูรณกวา)
มีการลดลงของกรด การเพิม่ข้ึนของ TSS และไวตามินซ ีมากกวา
ผลท่ีเก็บเก่ียวเม่ืออายุนอยกวา  อันเปนท่ีมาของความแตกตางของ
รสชาติของผลมะมวงเม่ือสกุ  โดยผลมะมวงท่ีเก็บเก่ียวเม่ืออายุนอย
มักมีรสอมเปร้ียว ขณะท่ีผลมะมวงท่ีเก็บเก่ียวเม่ืออายุมากกวา
หรือแกกวามีรสหวาน
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ผลไมเนาแลว ตองทิง้ไป หลายคนอาจจะสงสยัวาทําไม
ผลไมวางท้ิงไวจึงเนา บางคนอาจจะคิดวาผลไมเม่ือสุกงอมแลว
ก็ตองเนาเปนเร่ืองธรรมดา

ถูกท้ังสองกรณี ผลไมสุกแลวก็ตองเนาเปนเร่ืองธรรมดา
หรือธรรมชาติ แตคําตอบของคําถามวา ทําไมจงึเนา เนาเพราะ
อะไร อะไรทาํใหเนา  นัน้ เปนเร่ืองนาสนใจและอาจจะนาต่ืนเตน
สําหรับบางคน โดยเฉพาะผูท่ีไมไดศึกษาดานโรคภายหลังการ
เก็บเก่ียวของผลไม หรือผูท่ีไมเคยคุยกับคนท่ีทํางานวิจัยดาน
ผลไมเนา อยางผูเขียน !

ถูกตองอีกนั่นแหละ ท่ีเหตุผลหรือคําตอบวาทําไมผลไม
จงึเนา หรือ เนาเพราะอะไร คือ “โรค”  และคําตอบของคําถามท่ีวา
อะไรทําใหเนาก็คือ “เช้ือโรค”  สาํหรับผลไมเมืองรอน ซึง่ไดแก
ผลไมท่ีปลูกและออกดอกออกผลไดในเมืองไทย (จนเต็มบาน
เต็มเมืองไปหมด) อยาง มะมวง กลวย มะละกอ ทุเรียน ชมพู ฝร่ัง
เงาะ มังคุด ฯลฯ  และเช้ือโรคในท่ีนีก็้คือ รา หรือ เช้ือรา มากมาย
หลายชนดิ

บางทานอาจจะนึกแยงวา ก็ผลไมตอนซื้อมาหรือเก็บมา
จากตนก็สวยดี ไมมีจดุหรือรอยแตอยางใด  เหตุไฉนวางไวไมก่ีวนั
จงึเนาได เชือ้โรค หรือ รา ท่ีวามาจากไหนกัน

การเนา หรือ เสีย ของผลไมในท่ีนี้ ก็ คือลักษณะจุด
หรือบริเวณท่ีมีสผิีดปกติ โดยท่ัวไปมักมีลกัษณะช้าํ คล้ํา สนี้ําตาล
ไปจนถึงน้ําตาลเขม หรือดํา บนผิวของผลไม และมักพบบน
ผลไมสกุ  บางคร้ังมีรอยบุมเหมือนมีใครกด (แตความจริงไมมี
ใครกด)  บางคร้ังการเนาก็เกิดข้ึนบริเวณข้ัวของผล  การเนานี้
ขยายขอบเขตหรือบริเวณกวางข้ึนเร่ือยๆ ตามกาลเวลา  บางคร้ัง
หากทานไมท้ิงผลไมนั้นไปเสียกอน และชางสังเกตสักหนอย
ทานอาจจะเห็นหยดเลก็ๆ สชีมพหูรือสสีม หรือเม็ดเลก็ๆ สเีทา
หรือดําจํานวนมากเกิดข้ึนท่ีบริเวณท่ีเนานัน้

คําวา เนา หรือ เสีย เปนภาษาท่ีใชกันท่ัวๆ ไป  แตพอมาถึง
นักวิจัยซึ่ งทราบว าลักษณะแบบนี้ คืออาการของโรค  เน า
จงึกลายเปน “อาการเนา” (แตไมมีใครพดูวา อาการเสยี ซึง่ก็ฟงดู
แปลกๆ)

ผลไมเนา : เหตแุหงอนิจจัง
อุดม ฟารุงสาง1  และนวลวรรณ ฟารุงสาง2

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

ทีนี้ เรามาถกประเด็นท่ีวา ผลไมท่ีแรกก็ผิวสวยดี วางไว
ทําไมเนาได แลวเช้ือโรค หรอืรา มาจากไหน

ขอใหทานผูมีผลไมเนาไวในครอบครอง สมมุติวาเปน
มะมวงน้ําดอกไมแลวกัน งายดี  ไดโปรดยอนอดีตไปสกั 3-7 วนั
(ข้ึนอยูกับวาผลไมของทานเร่ิมเนาต้ังแตเม่ือไร)  ณ เวลานั้น
มะมวงของทานผิวเปนสีเหลืองระเร่ือ เนียนสวยงาม นากิน
(ทานก็คิดในใจวารอใหสุกอีกหนอยเถอะ จะไดหวานฉ่ําชื่นใจ)
อนิจจา...เม่ือถึงวันนั้น วันท่ีมะมวงเหลืองอราม ในวันท่ีมันควร
จะถูกกิน เหตุไฉนใครบังอาจมากดจนเปนรอยบุม ดําป แลวอีก
ผลหนึ่งมีสีน้ําตาลรอบๆ ข้ัว นาเสียดาย อยากกิน เฉือนเนื้อ
บริเวณนั้นท้ิงไปแลวกินท่ีเหลอืก็ยังดี  ท่ีไหนได รอยบุมสดํีานั้น
ลกึลงไปในเนือ้  สวนผลท่ีมีสนี้าํตาลรอบๆ ข้ัวนดิหนอย แตภายใน
นั้นเปนสีน้ําตาลเกือบท้ังผล แถมฉ่ําไปดวยน้ําสีน้ําตาลบูดๆ
อีกตางหาก

ขอใหทานทราบไว ณ ท่ีนี้เลยวา ขณะท่ีทานกําลังคิดวา
อีก 2-3 วนัจะกินมะมวงใหชืน่ฉ่ําใจนัน้ ราท่ีเปนเชือ้โรคนอนย้ิม
(อาจจะหวัเราะก็ได) อยูในผลมะมวงมาหลายวนัแลว บางทีอาจ
นานเปนเดือน หรือเทาๆ กับอายุของผลมะมวงเชยีวแหละ

ท่ีพูดมานัน้ ไมไดโม... เร่ืองจริงนั้นมีอยูวา กาลคร้ังเม่ือ
มีตนมะมวง (หมายถึงตนมะมวงท่ัวๆ ไป ไมใชมะมวงตนแรกท่ี
อุบัติข้ึนในโลก)  มีราชนดิหนึง่ ชือ่วา Lasiodiplodia theobromae
ซึง่นกัวจิยัท่ีทํางานทางดานโรคพชืหลงัเก็บเก่ียวมักเรียกงายๆ วา
LT  รา LT นี้เจริญเติบโตอยูภายในตนมะมวง สวนตนมะมวง
จะมีความสุขหรือทุกขอยางไรไมอาจทราบได เนือ่งจากตนมะมวง
ไมไดแสดงอาการเดือดรอนใหใครๆ เหน็  ขณะเดียวกันก็เจริญ
เติบโตออกดอกผลตามปกติ  ข้ึนชือ่วารา  LT สรางเสนใยเจริญ
เติบโตแผขยายไปไดเร่ือยๆ อยางไมสิน้สดุ  ตนมะมวงแตกก่ิงกาน
สาขาไดมากเทาไร เสนใยของ LT ก็ไปไดไกลเทานัน้  แมจนถึงวนัท่ี
ตนมะมวงตายจะดวยอายุขัย หรือก่ิงท่ีถูกตัดแตงออกจากทรงพุม
LT ไมเพยีงสามารถดํารงชวีติอยูไดบนซากมะมวงเหลานัน้ แตยัง
ผลิตผงดําๆ ท่ีเรียกวา spores ซึ่งสามารถแพรกระจายเผาพันธุ
LT ไดอยางมหาศาล (ภาพท่ี 1)

เร่ืองนารู
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คร้ันเม่ือตนมะมวงผลดิอก และติดผลในเวลาตอมา  เสนใย
ของ LT ก็เจริญแผเขาไปในชอดอก และสวนของดอกท่ีจะพัฒนา
ตอไปเปนผล  ประมาณ 110 วัน LT พักตัวรอคอยวันหวาน
(ของมะมวง) ท่ีจะมาถึงอีกในไมชา

ในทรงพุมของตนมะมวง ยังมีราอีกชนดิหนึง่ท่ีเปนท่ีรูจัก
กันดีในหมูนกัโรคพชื มีชือ่วา Colletotrichum  gloeosporioides
ชือ่ยาวและเรียกยากไมแพ LT  นกัโรคพชืหลงัเก็บเก่ียวจึงเรียก
สัน้ๆ วา CG  ทานท่ีมีโอกาสใกลชิดกับตนมะมวง จะคุนเคยกับ
CG ไดมากกวา LT  เนือ่งจากทานสามารถสงัเกตจดุแผลสนี้ําตาล
เขม หรือดํา บางคร้ังเปนรูตรงกลางบนใบมะมวง โดยเฉพาะใบออน
นัน่แหละ  อาการของโรคท่ีเกิดจากรา CG บนใบมะมวงท่ีเรียกกันวา
โรคแอนแทรคโนส (anthracnose) (ภาพท่ี 2)

ตลอดระเวลาประมาณ 110 วนั ท่ีดอกมะมวงพฒันาเปน
ผลมะมวง โตข้ึน ใหญข้ึน  CG ท่ีสามารถมาถึงผลมะมวงได จะดวย
วธีิการใดก็ตาม ดวยความสามารถเฉพาะตัวและโครงสรางพิเศษ
ทําให CG เดินทางผานผิวชัน้นอกเขาไปอยูภายใตชัน้ cuticle ของ
เปลอืกผลมะมวงไดโดยไมปรากฏรองรอยใดๆ ใหสงัเกตเหน็ได
ผลมะมวงยังคงผิวท่ีเนยีนสวยไปจนกระท่ังถึงวนัเก็บเก่ียวผลแก

มะมวงแกสีเขียวสวยงามไรร้ิวรอย มะมวงผลเดียวกันนี้
เม่ือสกุทําไมมักมีแผลเนาปรากฏท่ีโนนบาง ท่ีนีบ่าง ท่ีข้ัวผลบาง

ขอใหทานผูอานพจิารณางายๆ วา มะมวงดิบกับมะมวงสกุ
มีอะไรแตกตางกันบาง  ทุกทานลวนตอบไดวาสขีองผลเปลีย่นจาก
เขียวเปนเหลือง เนื้อท่ีแข็ง กรอบ เปลี่ยนเปนออนนุมชุมฉ่ํา
จากสเีขียวเปนสเีหลอืง และรสชาติก็เปลีย่นจากเปร้ียวเปนหวาน
ความเปลี่ยนแปลงท่ีทานเห็นเหลานี้ เกิดจากกระบวนการทาง
เคมีภายในผลมะมวงท่ีเรียกวา กระบวนการสุกแก (ripening
process)  การท่ีผลมะมวงยังคงมีการสังเคราะหแคโรทีนอยด
ในขณะท่ีการสังเคราะหคลอโรฟลลท่ีคอยๆ ลดลงจนหมดไป
ในท่ีสดุ ทําใหผลมะมวงเปลีย่นจากสเีขียวเปนสเีหลอืง  รสเปร้ียว
ของมะมวงดิบเปนผลมาจากองคประกอบท่ีเปนกรดภายในเนื้อ
ของผล  กรดเหลานี้เสื่อมสลายไปในขณะเดียวกันกับท่ีอาหาร
สะสมในผลมะมวงซึง่อยูในรูปแปงเปลีย่นเปนน้าํตาลเม่ือมะมวงสกุ
ทําใหเนื้อของผลมีรสหวาน และออนนุมลง และน้ําตาลนี่เอง
ท่ีเปนอาหารของราท้ัง LT และ CG ท่ีพักผอนอยูในผลมะมวง
เนือ้มะมวงท่ีออนนุม รวมท้ังยางและสารท่ีเปนพษิตอราสลายตัวไป
ลวนเปนองคประกอบหรือปจจัยท่ีทําใหเกิดสภาพแวดลอมท่ี

ภาพที ่1  อาการโรคข้ัวผลเนา (a)  รา Lasiodiplodia theobromae สาเหตุของโรค (b-d)

เร่ืองนารู
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เอ้ืออํานวยตอราในการเจริญเติบโต  เม่ือกระบวนการดํารงชีวิต
ของราดําเนินไปควบคูกับการใชอาหารในผลมะมวง รวมท้ังการ
สะสมของเสยีท่ีราปลดปลอยออกมา  ทําให cell ของผลถูกทําลาย
หรือตายไปเปนลําดับ โดยเร่ิมตนจากบริเวณท่ีรามีการพัฒนา
เกิดเปนอาการแผลเนาท่ีเราเห็นกัน (อานรายละเอียดเร่ืองการ
เปลีย่นแปลงทางชวีเคมีของผลมะมวงจากไดจากเร่ือง “ความจริง
ของผลมะมวง” คอลมันการเกษตรในวารสารขาวฯ ฉบับนี)้

ในความเปนจริง ยังมีราอีกหลายชนดิท่ีเปนเชือ้โรคท่ีทําให
เกิดอาการเนาของผลมะมวงและผลไมเมืองรอนชนดิอ่ืน พฤติกรรม
หรือกระบวนการทําใหเกิดโรคอาจแตกตางกันบางตามชนดิของรา
แตท่ียก LT และ CG ข้ึนมาเลาสูกันฟง ก็เนือ่งมาจากราท้ัง 2 ชนดินี้
เปนเชือ้โรคท่ีสาํคัญและทําความเสยีหายมาก จงึมีการศกึษาวจิยักัน
จนมีขอมูลท่ีสามารถอางอิงและยืนยันได

นั่นคือมุมมองท่ีใชคนเปนศูนยกลาง ซึ่งอาจเปนการมอง
ท่ีเหน็แกตัววาโรคทําความเสยีหายแกผลมะมวง ถาหากปลกูมะมวง

เปนการคาก็กลายเปนความเสยีหายทางเศรษฐกิจ  เชือ้โรคท้ังหลาย
จึงกลายเปนศัตรู (ของคน)  จึงทําใหเกิดความคิดท่ีตองเขนฆา
หรือกําจัดโรคใหหมดสิ้นไป  สงผลใหมีการคิดคนและใชวธีิการ
ตางๆ เพือ่กําจดัเชือ้โรคใหหมดไป (จากโลกนี)้ จนทําใหเกิดผลเสยี
ตามมามากมายในขณะท่ีเชือ้โรคก็ยังลอยนวล  สรุปไดวาหลงัจาก
สูรบกันเปนเวลากวา 30 ป (นานกวาสงครามเวยีตนาม)  สงคราม
คร้ังนีเ้ชือ้โรคเปนฝายชนะโดยไมตองออกแรงมาก เพยีงแคอดทน
ยืนหยัดทามกลางอาวุธชนิดตางๆ ท่ีคนนํามาใช แตในท่ีสุด
กลับกลายเปนหอกหรือบูมเมอแรงท่ีหันกลับไปทํารายเจาของ
(ใหทุกขแกทานทุกขนัน้ถึงตัว)

เราลองทําใจใหสบาย ละท้ิง และปลอยวางสิง่ท่ียึดม่ันถือม่ัน
ขางตน แลวหนักลบัมาพจิารณากันดู ทานจะเขาใจวาสิง่ท่ีธรรมชาติ
สรางมานัน้ลวนมหศัจรรย ทุกอวยัวะลวนจําเปนตอสิง่มีชวีตินัน้ๆ
ทุกอยางท่ีตนไมสรางข้ึนมาหรือธรรมชาติกําหนดใหตนไมสรางข้ึน
จึงลวนมีประโยชนและจําเปนตอการดํารงชีวิตและเผาพันธุของ

ภาพที ่1  อาการโรคแอนแทรคโนส (a, b)  รา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุของโรค (c)
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ตนไมท้ังสิ้น หรือพูดอีกอยางหนึ่งวาทุกอยางท่ีตนไมสรางข้ึนมา
หรือธรรมชาติกําหนดใหตนไมสรางข้ึน ไมใชเพือ่ประโยชนของคน
แตคนใชประโยชนจากตนไม ดังนั้นเม่ือเชื้อโรคทําใหผลมะมวง
เปนโรค เชื้อโรคจึงเปนศัตรูของคนท่ีใชประโยชนจากผลมะมวง
ในทางตรงขามเชื้อโรคอาจจะไมใชศัตรูของตนหรือผลมะมวง
ขณะเดียวกันเชื้อโรคอาจจะเปนสิ่งจําเปนสําหรับวงจรชีวิตของ
มะมวงก็ได

ภายในผลไมหรือผลมะมวงนั้ นมีเมล็ด ภายในเมล็ด
มีตนออน  (เปรียบกับคน เมลด็ก็เสมือนเด็กเลก็ๆ ท่ีอยูในทองแม)
เมล็ดนั้นมีหนาท่ีปกปองตนออนท่ีอยูภายใน ซึ่งมีหนาท่ีในการ
ดํารงเผาพนัธุของตนไม  สวนเนือ้ของผลก็มีหนาท่ีปกปองเมลด็
รวมท้ังตนออนภายในเมลด็ในขณะท่ียังออน หรือกําลงัเจริญเติบโต
ยังไมพรอมท่ีจะเจริญเปนมะมวงตนใหม  การพฒันาของตนออน
ในเมลด็เปนไปพรอมๆ กับการเจริญเติบโตของผล  เม่ือผลมะมวง
แก เมลด็ก็แก และตนออนภายในเมลด็ก็พรอมท่ีจะเจริญเติบโต
เปนตนมะมวงตนใหม ดวยหนาท่ีปกปองคุมกันตนออน ผลไม
จึงตองอยูในสภาพท่ีไมพึงปรารถนาของแมลง จุลินทรีย สัตว
รวมท้ังคนก็ไมอยากกินดวยประการตางๆ  คร้ันเม่ือตนออนภายใน
เมลด็พรอมท่ีจะเจริญเติบโตเปนตนมะมวงตนใหม  ก็เปนเวลาเดียว
กับท่ีผลมะมวงแก  ถึงตอนนัน้ผลก็ตองทําหนาท่ีในการปลดปลอย
เมลด็ออกสูโลกภายนอกเพือ่เจริญเติบโตดํารงเผาพนัธุมะมวงตอไป
สภาพท่ีไมพึงปรารถนาตางๆ ของผลมะมวงเม่ือยังออนหรือดิบ
จงึแปรเปลีย่นไปในทางตรงขาม ท้ังย่ัวยวน เยายวน ดวยสสีวยๆ
กลิน่หอมๆ รสชาติหวานฉ่าํชืน่ใจ ลอตาลอใจใครๆ ใหอยาก...กิน
ดังนัน้ ปจจยัใดๆ ก็ตาม ไมวาจะเปน จลุนิทรีย แมลง สตัว รวมท้ัง
คน ท่ีใชเนื้อผลไมเปนอาหารจึงลวนมีสวนชวยใหเมล็ดหลุดพน
จากพนัธนาการ ลองนกึดูส ิมะมวงท่ีคนชอบกินก็จะมีการขยายพนัธุ
ไปมากมาย  แตมะมวงท่ีคนไมชอบกิน ก็แทบจะไมมีใครปลกูหรือ
เหน็คุณคา หรือบางคร้ังแทบไมมีใครรูจกั (ดูส ิมนษุยนีห่ลงใหลแต
รสชาติหวานหอม ไมใสใจคุณคาดานอ่ืนๆ ท่ีอาจจะเปนคุณสมบัติ
ของมะมวงท่ีไมอรอย  ดังนัน้ จึงไมควรตัดสนิคนท่ีความสวยงาม
ภายนอก หรือสิง่ท่ีสามารถสัมผัสไดงายดวยประสาทสมัผัสท้ังหา
แตควรใชเวลาศกึษาและสัมผัสดวยจติใจท่ีเปนธรรม ทานอาจจะ
พบสิง่ดีๆ ท่ีแอบซอนอยูก็ได)

ทานเคยสงสยัหรือสงัเกตบางไหมวา ทําไมผลไมบางชนดิ
อยาง แอปเปล สามารถคงความกรอบอรอย รอคอยคนท่ีชอบ
ใหมากินไดเปนเดือน และสามารถหาซือ้ไดตลอดปในบานเรา ท้ังๆ
ท่ีไมใชพืชทองถ่ินของเรา ขณะท่ีผลไมเมืองรอนอยูไดไมก่ีวัน
ก็เนาแลว

เชนเดียวกับไมผลในเขตอบอุนท่ัวไป แอปเปลผลิดอก
และใหผลผลิตเพียงปละคร้ัง เกษตรกรเก็บผลแอปเปลไวใน
หองเย็นอุณหภมิูประมาณ 2 oC และทยอยสงขายหรือรับประทาน
ไปตลอดจนกระท่ังถึงฤดูกาลเก็บเก่ียวใหมในปตอมา

เร่ืองนี้ Dr. Greg Johnson ไดอธิบายไวนาฟงวา ใน
ภูมิประเทศเขตอบอุนของโลกเนื้อของผลไมนอกจากจะมีหนาท่ี
ปกปองเมล็ดจากสัตวจําพวกกัดแทะแลว ยังจําเปนตองปกปอง
เมลด็และตนออนภายในใหพนจากความหนาวเย็นในชวงฤดูหนาว
และสภาพตางๆ ท่ีไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของตนออน
ในเมล็ด ดังนั้น ธรรมชาติจึงสรางเนื้อแอปเปลใหมีชีวิตยืนยาว
เพื่อปกปองเมล็ดไวจนกระท่ังถึงฤดูใบไมผลิท่ี เหมาะตอการ
เจริญเติบโตของตนออน  แตในภมิูประเทศเขตรอนนัน้พชืสามารถ
เจริญเติบโตไดตลอดป เนือ้ของผลจงึไมมีความจําเปนตองมีชีวติ
เพือ่ปกปองเมลด็เปนเวลายาวนาน

สภาพอากาศรอนชื้นในเขตรอนของโลก ทําใหสิ่งมีชีวิต
ท้ังพชืและสตัวสามารถดํารงชวีติเจริญเผาพนัธุไดตลอดป สิง่มีชวีติ
ในท่ีนีไ้มยกเวนแมแตจลุนิทรีย ซึง่รวมท้ังราท่ีทําใหเกิดโรคกับผลไม
ดังนัน้ ราท้ังหลายท่ีทําใหมะมวงเนา จงึอาจเปนปจจยัหนึง่ในวงจร
การดํารงเผาพนัธุของมะมวงท่ีธรรมชาติไดกําหนดไวอยางเหมะสม
แลวก็ได ?

กรณีของรา LT อาจมีบทบาทมากกวานี้ดังท่ีไดเกร่ินมา
บางแลววา LT สามารถมีชวีิตอยูไดบนตนมะมวงท่ีตายแลวหรือ
ก่ิงมะมวงท่ีถูกตัดแตงออกจากทรงพุม และสราง spores จาํนวนมาก
บนนัน้  นัน่คืออีกบทบาทหนึง่ท่ีธรรมชาติกําหนดให LT รวมท้ังรา
อีกหลายชนดิท่ีมีการเจริญอยูภายในตนพชืยืนตนท่ัวไปอีกหลายชนดิ
บทบาทดังกลาวคือบทบาทการยอยสลาย ราเหลานี้ทําใหไมผุ
เปนผูเร่ิมตนกระบวนการยอยสลายในธรรมชาติ กอนท่ีจลุนิทรีย
ในดินจะทําหนาท่ีตอไปทําใหสวนของพชืเหลานีก้ลายเปนอินทรียวตัถุ
ท่ีหมุนเวยีนกลบัมาเปนประโยชนตอพชือีกคร้ัง

เอกสารประกอบการเรียบเรียง
จริงแท ศริิพานชิ.  2549.  ชวีวิทยาหลังการเก็บเก่ียวและการวาย

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.
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เร่ืองนารู
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บุคลากรเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศ
± นางธีรนุต รมโพธ์ิภักด์ิ รวมเสนอผลงานวิจัย เร่ือง

Postharvest Quality of Sweet Corn Stored in Ice, after
Hydrocooling ในการประชุมวิชาการนานาชาติ Australasian
Postharvest Conference ณ นครซดินยี รัฐ New South Wales
ประเทศออสเตรเลยี วันท่ี 10-13 กันยายน 2550

กิจกรรมเย่ียมชมฝายปฏิบัติการวิจัยฯ
± นสิติปริญญาโทและปริญญาเอก โครงการสหวทิยาการ

ระดับบัณฑิตศกึษา สาขาพนัธุวศิวกรรม ม. เกษตรศาสตร วทิยาเขต
กําแพงแสน จ. นครปฐม จํานวน 10 คน เย่ียมชมงานจุลชีววิทยา
ประยุกต วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2550

± The Asia & Pacific Seed Association (APSA)
Director พรอมดวยผูเชีย่วชาญเมลด็พนัธุพืชจากประเทศอินเดีย
และปากีสถาน จํานวน 4 คน เย่ียมชม ฝายปฏิบัติการวจิัยฯ วนัท่ี
11 พฤษภาคม 2550

± คณะกรรมการเศรษฐกิจพอเพียง ศูนยการเรียนรู
ตามรอยเทาพอแหงแผนดินและมูลนธิิชยัพฒันา จ.สมุทรสงคราม
จํานวน 14 คน เย่ียมชมงานเทคโนโลยีเมลด็พนัธุพชื งานวินจิฉยั
และกักกันศตัรูพชื งานทดสอบดินปุยและการประยุกต และงานวจิยั
พชืผลหลงัเก็บเก่ียว วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2550

± คณะนกัเรียนโรงเรียนสริินธรราชวทิยาลยั จ.นครปฐม
จํานวน 41 คน เย่ียมชมงานเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ และงานชีวเคมี
และหองปฏิบัติการกลาง วันท่ี 19 มิถุนายน 2550

± นิสิตปริญญาตรีและปริญญาโท ภาควิชาสัตววิทยา
คณะวิทยาศาสตร ม.เกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ จํานวน
40 คน เย่ียมชมงานชีวเคมีและหองปฏิบัติการกลาง วันท่ี 18
กรกฎาคม 2550

± บุคลากรศนูยวจิยัขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ จาํนวน
6 คน และผูเชี่ยวชาญจากประเทศจีน เย่ียมชมงานเทคโนโลยี
เมลด็พันธุพืช และงานวจิยัพชืผลหลงัเก็บเก่ียว วนัท่ี 2 สงิหาคม
2550

± คณะอาจารยและนักศึกษาปริญญาโท ในโครงการ
Sustainable Rural and Agriculture Development จํานวน 10 คน
จาก 10 ประเทศ เย่ียมชมฝายปฏิบัติการวจิยัฯ วนัท่ี 8 สงิหาคม
2550

± นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปท่ี 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมถ
จ. นครปฐม จํานวน 310 คน เย่ียมชมสวนไมหอม วนัท่ี 8-10
สงิหาคม 2550

± นสิติชัน้ปท่ี 3 ภาควชิากายวภิาคศาสตร คณะสตัวแพทย
ศาสตร ม. เกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ จํานวน 40 คน

เย่ียมชมงานชวีเคมีและหองปฏิบัติการกลาง วนัท่ี 4 กันยายน 2550
± นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา  ม. เทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี กรุงเทพฯ จํานวน 4 คน เย่ียมชมงาน
เพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ วนัท่ี 6 กันยายน 2550

± Prof. Dr. Inden จาก Miyazaki University อดีต
ผูเชี่ยวชาญโครงการความรวมมือเกษตรศาสตร-ญี่ปุน เย่ียมชม
ฝายปฏิบัติการวจิัยฯ วันท่ี 12 กันยายน 2550

± นกัศกึษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวทิยาลยัราชภฎั
เพชรบุรี จ. เพชรบุรี จาํนวน 15 คน เย่ียมชมงานเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ
วนัท่ี 21 กันยายน 2550

± ขาวศูนยฯ ...ตอจากหนา 5
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โครงการฝกอบรม/ถายทอดเทคโนโลยีของ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

± การผลิตและควบคุมเมล็ดพันธุพืชในระบบเกษตรดี
ท่ีเหมาะสมและเกษตรอินทรีย : การรวบรวมเก็บรักษาและพฒันา
พันธุพืชพื้นเมือง โดยกลุมอาจารยสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
รุนท่ี 6 จํานวน 43 คน ระหวางวนัท่ี 18-20 กรกฎาคม 2550
(นางภาณ ีทองพํานกั เปนหวัหนาโครงการ)

± การผลิตและควบคุมเมล็ดพันธุพืชในระบบเกษตรดี
ท่ีเหมาะสมและเกษตรอินทรีย : การรวบรวมเก็บรักษาและพฒันา
พันธุพืชพื้นเมือง โดยกลุมผูประกอบการเมล็ดพันธุพืช รุนท่ี 7
จํานวน 33 คน ระหวางวันท่ี 7-10 สงิหาคม 2550 (นางภาณี
ทองพํานกั เปนหวัหนาโครงการ)

± การวินิจฉัยโรคพืชท่ี เกิดจากเชื้ อราในดินและการ
ควบคุมโดยชวีวธีิ  รุนท่ี 1 วนัท่ี 11-13 กรกฎาคม 2550  รุนท่ี 2
วนัท่ี 30-31 สิงหาคม 2550  รุนท่ี 3 วนัท่ี 27-28 กันยายน
2550 (นางกณิษฐา สงัคะหะ เปนหวัหนาโครงการ)

± เทคนคิการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือไมดอกไมประดับ รุนท่ี 26
วนัท่ี 16-19 ตุลาคม 2550 (นางรงรอง หอมหวล เปนหวัหนา
โครงการ)

ขาวศนูยฯ

การสัมมนาพิเศษ Central Lab Seminar ของ
ฝายปฏิบัติการวิจัยฯ

± เร่ือง การผลิตโปรตีนวีพ ี1 ของไวรัสโรคปากและเทา
เปอยเพือ่เปนวคัซนีปองกันโรคในสกุร โดย นางสาวศริิพร วหิคโต
วนัท่ี 5 มิถุนายน 2550

± เร่ืองการหาเคร่ืองหมาย DNA ท่ีวางตัวอยูใกลกับยีน
ท่ีควบคุมความตานทานตอการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธุ
ถ่ัวเหลืองในสภาพไรระหวางคูผสมพันธุเชียงใหม 60 กับ GC
10848 โดยวธีิ Bulk Segregant Analysis โดย นางสาวปุณยวรี
เดชครอง วันท่ี 5 มิถุนายน 2550

± เร่ือง ชวีติเปนสขุดวยเศรษฐกิจพอเพยีง โดย ดร. พศิษิฐ
วรอุไร วันท่ี 20 กรกฎาคม 2550

± เร่ือง การหาแหลงทุนอุดหนุนวิจัยและวิธีการเขียน
โครงการวจิยั โดย ศ.ดร. สายชล เกตุษา  วนัท่ี 14 สงิหาคม  2550

เนื่องจาก สมาชิกบางทานแจงชื่อมาไมตรงกับ
ชื่อที่ เคยแจงไวเดิม และบางครั้งไมชัดเจน ดังนั้น
จึงขอรบกวนทานสมาชิกที่ ไมไดรับวารสารตามชื่อ
และทีอ่ยูทีไ่ดแจงมา ไดกรณุาแจงชือ่และทีอ่ยูของทาน
มาทีบ่รรณาธิการอกีครัง้ เพือ่ความถกูตองในการจดัสง
วารสารขาวฯ

ขอบคณุคะ

ประกาศ
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