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วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 22 ฉบับที่ 2 (2551)

บรรณาธิ การแถลง
บรรณาธิการไดอานบทความเรื่ อง กรรมเหนือหมอดู ที่ ทานเสฐียรพงษ วรรณปก เขียนลงคอลัมนรื่ นรมรมเยศ
ในหนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับที่ 10417 วันที่ 17 กันยายน 2549 มีขอความตอนหนึ่งที่ปรารภถึงเหตุที่วา ทําไม
การพยากรณอดีตจึงแมน พยากรณอนาคตไมแมน ซึ่งทานไดใหเหตุผลไวนาสนใจ จึงขอยกมานําเสนอดังนี้ “เพราะชีวิต
คนมิไดขนึ้ อยูก บั โหราศาสตรเปนเงือ่ นไขอยางเดียว มันยอมเปลีย่ นแปลงไปตามเงือ่ นไขปจจัยอีกมากมาย อดีตนัน้ “นิง่ ” แลว
ไมมเี งือ่ นไขอะไรมาผลักดันใหเปนอืน่ ได เพราะฉะนัน้ การทํานายทายทักจึงมักจะตรง แตปจ จุบนั และอนาคต มันยังเคลือ่ นไหว
เพราะเหตุปจ จัยอีกหลายอยางยังไมนงิ่ เงือ่ นไขทีส่ ําคัญทีส่ ดุ คือ “กรรม” (การกระทํา) ของคน คนนัน้ เอง เขาทําทัง้ กรรมดี
และกรรมไมดคี ละกันไป สิง่ เหลานีแ้ หละมีแนวโนมจะใหผลในอนาคต ไมวา ดี หรือไมดี พูดอีกนัยหนึง่ เราเปนผูก ําหนด
อนาคตเราเอง ถาตองการใหชีวิตเป นไปอยางใด ก็ ตองสรางเงื่ อนไขที่ ดีๆ ไว ใหมาก แลวอนาคตจะไปดีเอง ตรงขาม
ถาสรางแตเงือ่ นไขไมดี อนาคตก็เปนไปตามนัน้ ”
ในวาระขึน้ ปใหม บรรณาธิการจึงขอเชิญชวนทานผูอ า นชวยกันสรางเงือ่ นไขดีๆ ใหแกชวี ติ ของตนเองเพือ่ อนาคตทีด่ ี
ของตัวทานเอง และถาหากมีผทู ช่ี ว ยกันสรางเงือ่ นไขดีๆ กันมากๆ สังคมของเราก็จะดีตามไปดวย
สวัสดีปใ หมคะ
บรรณาธิการ

คณิตฐา ชินวงษเขียว

เจาหนาทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป ฝายปฏิบตั กิ ารวิจยั และเรือนปลูกพืชทดลอง
ม. เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม

นักวิจัยไดเขารับประทานเข็มที่ระลึก
± นางภาณี ทองพํานัก

ไดเขารับประทานเข็มทีร่ ะลึกจาก
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
ในงาน “เพือ่ ไทย พนภัย พึง่ ใจ เพือ่ นพึง่ (ภาฯ) และสวนอัมพร
เกษตรแฟร” ณ ตําหนักวังสวนกุหลาบ วันที่ 10 ธันวาคม 2551

ผลงานวิจยั ของนักวิจยั สังกัดฝายปฏิบตั กิ ารวิจยั และ
เรือนปลูกพืชทดลองไดรับรางวัล
การศึกษาระยะการพัฒนาของละออง
เกสรเพือ่ การเพาะเลีย้ งอับละอองเกสรของแตงกวา (Cucumis
± ผลงานเรื่อง

sativus L.) พันธุ ‘อมตะ’ [Study of microspores developmental stages in cucumber (Cucumis sativus L.) line ‘Amata’ for
anther culture] โดย นางอัญชลี รวีโรจนวบิ ลู ย ไดรบั รางวัลชมเชย
ในการนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร การประชุมวิชาการพืชสวน
แหงชาติ ครัง้ ที่ 7 จัดโดย ม. นเรศวร จ. พิษณุโลก วันที่ 27-29
พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมอมรินทรลากูน อ. เมือง จ. พิษณุโลก

การเสนอผลงานทางวิชาการ

นางภาณี ทองพํานั ก นําเสนอเรื่ อง คุ ณภาพและ
ผลผลิตเมล็ดพันธุพริกขณะปรับเปลี่ยนระบบการผลิตสูเกษตร
อินทรีย และ นายวุฒชิ ยั ทองดอนแอ นําเสนอเรือ่ ง กระบวนการ
ผลิตปุย อินทรียค ณ
ุ ภาพสูง ในงาน “มหกรรมเกษตรอินทรียสูว ถิ ี
เศรษฐกิจพอเพียง” ณ พิพธิ ภัณฑเฉลิมพระเกียรติฯ อ. คลองหลวง
จ. ปทุมธานี วันที่ 23-27 กรกฎาคม 2551
± นางนวลวรรณ ฟารุงสาง เรื่อง การใช Mango-Leaf
Assay ในการประเมิ น ศั กยภาพของ Bacillus magaterium
สายพันธุ 3103 ในการเปนศัตรูธรรมชาติตอ รา Colletotrichum
gloeosporioides สาเหตุ โ รคหลั ง เก็ บ เกี่ ยวของมะม ว ง ใน
การสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังเก็บเกี่ยวแหงชาติ ครั้งที่ 6
จัดโดยศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ณ โรงแรม
เจริญธานี ปริน๊ เซส อ. เมือง จ. ขอนแกน วันที่ 14-15 สิงหาคม
2551
±

การจัดนิทรรศการ

งานเกษตรกําแพงแสน ป 2551 ณ ม. เกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน อ. กําแพงแสน จ. นครปฐม วันที่ 3-10
ธันวาคม 2551
±

ขาวศูนยฯ
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² ฝายปฏิบต
ั กิ ารวิจยั และเรือนปลูกพืชทดลอง

เรือ่ ง
ผลงานบริการวิชาการของฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืช
ทดลอง
² งานเทคโนโลยีเมล็ดพันธุพ
 ชื เรือ่ ง เมล็ดพันธุเ คลือบ
และการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ
² นางสาวสุรต
ั นวดี จิวะจินดา เรือ่ ง การสกัดสารหอม
จากดอกไมไทย
² นายวุฒิชัย ทองดอนแอ เรื่อง กระบวนการทําปุย
อินทรียค ณ
ุ ภาพสูง
² นายนพพล เกตุประสาท เรื่ อง เทคนิคการตอน
ตนไมใหญ
² นางอั ญชลี รวี โ รจน วิ บู ล ย และนางสาวปุ ณยวี ร
เดชครอง เรือ่ ง กลองจุลทรรศนอเิ ล็คตรอน และการประยุกตใช
² นางรงรอง หอมหวล เรือ
่ ง การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่
อโกลนีมาหลากสายพันธุ
² นางมณฑา วงศ มณี โรจน เรื่ อง การเพาะเลี้ ยง
เนื้อเยื่อเฟรนปกแมลงทับ
² นางสุดาวรรณ เชยชมศรี เรือ
่ ง การวิเคราะหรปู แบบ
REN เพือ่ จําแนกสายพันธุไ วรัสแมลงชนิด NPV
² นางรุง นภา กอประดิษฐสกุล เรือ
่ ง การวิเคราะห
สารพิษตกคางในผัก-ผลไม
² นางสาวมณี ตันติรงุ กิจ เรื่อง จุลินทรีย : ตัวชี้วัด
อาหารปลอดภัย
² นางสาวสมนึ ก พรมแดง และนางสายน้ํ า อ อ ย
สวางเมฆ เรื่อง แกสโครมาโทกราฟเพื่อการตรวจสอบคุณภาพ
อากาศในโรงงานอุตสาหกรรม
² นางสาวสมนึก พรมแดง นางสายน้าํ ออย สวางเมฆ
นายสังวร ศรีหริ ญ
ั ต และนายจํานอง โสมกุล เรือ่ ง การวิเคราะห
ปริมาณและชนิดของกรดไขมันในใบพืชสกุลกะเพรา
² นางสาวลั ก ขณา เบ็ ญ จวรรณ เรื่ อ ง การตรวจ
วิเคราะหคณ
ุ ภาพน้ํา
² นางเนตรชนก เกี ย รติ์ นนทพั ท ธ นางรงรอง
หอมหวล นางสาวศิรพิ ร วิหคโต นางสาวลักขณา เบ็ญจวรรณ
และนายเจริญ ขุนพรม เรือ่ ง การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑสขุ ภาพ
เพือ่ เพิม่ มูลคาจากธัญพืชไทย
± งาน “เพื่อไทย พนภัย พึ่งใจ เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) และ
สวนอัมพรเกษตรแฟร” ณ ตําหนักวังสวนกุหลาบ และสวนอัมพร
วันที่ 9-14 ธันวาคม 2551
² นางภาณี ทองพํานัก และนางวาสนา วงษใหญ
นําเสนอเรือ่ ง น้ํามันงาอาหารเสริมสุขภาพจากงาพันธุด ี
² นางภาณี ทองพํานัก และนายประเทือง ดอนสมไพร
นําเสนอเรือ่ ง กระเจีย๊ บเขียวพันธุใ หม

โครงการฝกอบรม/ถายทอดเทคโนโลยีของ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

การผลิ ตไม ดอกไม ประดั บ ในโครงการ “ส งเสริ ม
ผลิตภัณฑไมประดับอโกลนีมา” ใหกบั กลุม เกษตรกร อ. บางเลน
จ. นครปฐม รุน ที่ 1 วันที่ 19 สิงหาคม 2551 รุน ที่ 2 วันที่ 21
สิงหาคม 2551 รุน ที่ 3 วันที่ 27 สิงหาคม 2551 และรุน ที่ 4
วันที่ 28 สิงหาคม 2551 (นางรงรอง หอมหวล เปนหัวหนา
โครงการ)
± การปลูกและดูแลรักษาไมดอกหอม เพือ
่ การขยายพันธุ
และการใชประโยชน รุน ที่ 1 วันที่ 26-28 สิงหาคม 2551 และ
รุนที่ 2 วันที่ 27-29 ตุลาคม 2551 (นายอุดม แกวสุวรรณ
เปนหัวหนาโครงการ)
± เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไมดอกไมประดับ รุนที่
28 วันที่ 7-10 ตุลาคม 2551 (นางรงรอง หอมหวล เปนหัวหนา
โครงการ)
±

โครงการคายวิทยศาสตร

ฝ า ยปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย และเรื อ นปลู ก พื ช ทดลอง ได จั ด
โครงการคายวิทยาศาสตรใหแกนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม
อ. เมือง จ. อุทยั ธานี วันที่ 16-19 กันยายน 2551 และนักเรียน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร วันที่
29-30 กั น ยายน 2551 ประกอบด ว ยการเยี่ ยมชมดู ง าน
หองปฏิบตั ิการ และการฝกปฏิบัติการในเรือ่ งตางๆ ดังนี้
² งานเรือนปลูกพืชทดลอง: เรียนรูไมดอกหอมในสวน
และฝกปฏิบัติขยายพันธุไมหอม
² งานเทคโนโลยี เมล็ ดพั นธุ พื ช: เรี ยนรู และฝ กปฏิ บั ติ
ทําปุ ยอินทรีย ผสมดินเพาะกลาและยายปลูก ผสมพันธุ พืชผัก
สรางพันธุใ หม ทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ และถอดรหัสลายพิมพ
ดีเอ็นเอ
² งานเพาะเลีย
้ งเนือ้ เยือ่ พืช: สงสัยจัง! ชีวาณูสงเคราะห
คืออะไร?
² งานวินิจฉัยและกักกันศัตรูพืช: เรียนรูโรคพืชเพลิน..
เพลิน..?
² งานชี วเคมี และห องปฏิ บั ติ การกลาง: เรี ยนรู กล อง
จุลทรรศน
² งานทดสอบดิ น ปุ ย และการประยุ ก ต : เรี ย นรู ก าร
วิเคราะหคุณสมบัติของดิน
*************************
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วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 22 ฉบับที่ 2 (2551)
งานวิจยั

การปลดปลอยธาตุอาหารที่เปนประโยชนตอพืชของวัสดุปลูก

จันทรจรัส วีรสาร1 อตินุช แซจิว1 และไพร มัทธวรัตน1

บทคั ดย อ

การศึ กษาปริ มาณการปลดปล อยธาตุ อาหารไนโตรเจน
ในรูปทีเ่ ปนประโยชน (available N), ฟอสฟอรัส (available P)
และ โพแทสเซี ยม (exchangeable K) ของดินผสมวั สดุปลูก
กระทํ า ในห อ งปฏิ บั ติ ก าร วางแผนการทดลองแบบ 3x2
Factorial experiment in completely randomized design จํานวน
6 ตํารับการทดลอง 4 ซ้าํ ปจจัยที่ 1 คือชนิดของวัสดุปลูกมี 3
ระดับ คือ ถานแกลบ เปลือกถัว่ ลิสง และปุย มูลวัว ปจจัยที่ 2 คือ
เชือ้ จุลนิ ทรีย มี 2 ระดับ คือ ใสเชือ้ จุลนิ ทรีย (เชือ้ พด.1 ของ
กรมพัฒนาทีด่ นิ ) และไมใสเชือ้ จุลนิ ทรีย ทําโดยผสมดิน 200 ก.
กับวัสดุปลูกในอัตราทีด่ นิ จะไดรบั ไนโตรเจนทัง้ หมดจากวัสดุเทากับ
200 มก.N/กก. หมักดินผสมที่ระดับความจุน้ําสนามของดิน
(FC) วิเคราะหปริมาณธาตุอาหารหลักในรูปที่ เปนประโยชน
ที่ เวลา 0, 1, 2, 4, 5, 6 และ 8 สั ป ดาห ข องการหมั ก
ผลการทดลองพบวา กลุมตํารับเปลือกถั่วลิสงมีการปลดปลอย
ไนโตรเจนเฉลี่ ยมากที่ สุ ดในทุ กสั ปดาห ของการหมั ก โดยมี ค า
เพิ่มขึ้นอยางเดนชัดตั้งแตสัปดาหที่ 2 ของการหมัก สวนกลุม
ตํารั บถานแกลบและปุ ยมูลวัวมีคาเฉลี่ ยใกลเคี ยงกัน ในกลุ ม
ตํารับถานแกลบมีคา เฉลี่ยของปริมาณฟอสฟอรัสทีเ่ ปนประโยชน
(available P) และโพแทสเซียมทีแ่ ลกเปลีย่ นได (exchangeable
K) มากทีส่ ดุ ในทุกสัปดาหของการหมัก ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากถานแกลบ
มี ปริ มาณไนโตรเจนทั้ งหมด (0.09%) ต่ํากว าเปลื อกถั่ วลิ สง
(1.19%) และปุ ยมู ลวั ว (1.15%) ทําให ต องใช ถ านแกลบ
ผสมดินในปริมาณที่สูงกวาเปลือกถัว่ ลิสงและปุยมูลวัวเพื่อใหดิน
ได รั บไนโตรเจนเท ากั น จึ งส งผลให ดิ นได รั บฟอสฟอรั สและ
โพแทสเซียมจากถานแกลบ (0.15%P และ 0.60%K) สูงดวย
ส วนค าเฉลี่ ยของปริ มาณฟอสฟอรั สที่ เป นประโยชน แ ละ
โพแทสเซียมที่ แลกเปลี่ ยนได ในกลุ มตํารั บปุ ยมู ลวั วมีแนวโน ม
สูงกวากลุ มตํารับเปลือกถั่ วลิสง อาจเปนเพราะมูลวัวมีปริมาณ
ทั้ งหมดของฟอสฟอรั ส และโพแทสเซี ย ม (0.46%P และ
0.76%K) สู งกว าเปลื อกถั่ วลิ สง (0.10%P และ 0.51%K)
อยางไรก็ตามไมพบความแตกตางอยางเดนชัดของปจจัยเชือ้ จุลนิ ทรีย
ตอปริมาณการปลดปลอยธาตุอาหารหลักในรูปที่เปนประโยชน
ในชวงเวลาทีศ่ กึ ษา
1

บทนํา

กระบวนการเพาะปลูกหรือเกษตรดีที่ เหมาะสม (Good
agricultural practice, GAP) คือแนวทางในการทําการเกษตร
เพือ่ ใหไดผลผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีตามมาตรฐานทีก่ าํ หนด ผลผลิตสูง
คุ มค าต อการลงทุ น โดยกระบวนการผลิ ตต องปลอดภั ยต อ
เกษตรกรและผูบ ริโภค มีการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสงู สุด
เกิ ดความยั่ งยื นทางการเกษตร และไม ทําให เกิ ดมลภาวะต อ
สิง่ แวดลอม
วัสดุอนิ ทรียเ ขามามีบทบาทอยางมากในการทําการเกษตร
ดี ที่ เหมาะสม ทั้ งในแง ของการนํามาทําเป นปุ ยและวั สดุ ปลู ก
เนื่องจากวัสดุอินทรียมีความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารพืช
และปลดปล อ ยธาตุ อ าหารทั้ งธาตุ อ าหารหลั ก หรื อ ธาตุ ปุ ย
ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุใหแกพืช ดังนั้นการศึกษาปริมาณ
การปลดปล อยธาตุ อาหารหลั กในรู ปที่ เป นประโยชน ของวั สดุ
อินทรียท น่ี ํามาผสมกับดินเพือ่ ใชเปนวัสดุปลูกพืช จึงเปนแนวทาง
ในการเลือกชนิดของวัสดุอนิ ทรียม าใชในการปลูกพริกทัง้ ในสภาพ
โรงเรือนและในแปลง

วิธวี จิ ยั

ดิ นที่ เลื อกใช ในการศึ กษาคื อชุ ดดิ นกําแพงแสน นํามา
วิเคราะหสมบัตขิ องดิน ไดแก คาพีเอช (pH) โดยใชสดั สวนของ
ดิน:น้ําเทากับ 1:1 คาการนําไฟฟาของสารละลายดินที่อิ่มตัว
ดวยน้ํา (ECe) ปริมาณอินทรียวัตถุ (organic matter; OM)
ปริมาณฟอสฟอรัสทีเ่ ปนประโยชน (available P) และโพแทสเซียม
ทีแ่ ลกเปลีย่ นได (exchangeable K) และคาความจุนา้ํ สนามของดิน
(FC) ซึง่ มีคา ศักยนา้ํ -0.03 MPa สวนวัสดุปลูกทีเ่ ปนวัสดุอนิ ทรีย
ทีเ่ ลือกศึกษา คือ ถานแกลบ เปลือกถัว่ ลิสง และปุย มูลวัว นํามา
วิเคราะหสมบัตขิ องวัสดุปลูก ไดแก คาพีเอช (pH) โดยใชสดั สวน
ของดิน:น้ําเทากับ 1:5 คาการนําไฟฟาของสารละลาย (EC)
โดยใช สั ดส วนของดิ น:น้ําเท ากั บ 1:10 ปริ มาณอิ นทรี ยวั ตถุ
(organic matter; OM) ปริมาณทัง้ หมดของไนโตรเจน (total N)
ฟอสฟอรัส (total P) และโพแทสเซียม (total K) และอัตราสวน
ระหวางอินทรียคารบอนกับไนโตรเจนทัง้ หมด (C:N ratio)

ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ม. เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม 73140
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การศึกษาปริมาณการปลดปลอยธาตุอาหารหลักในรูปที่
เป นประโยชน ต อพื ชของดิ นผสมวั สดุ ปลู ก ได แก ไนโตรเจน
(available N) ฟอสฟอรัส (available P) และโพแทสเซียม
(exchangeable K) กระทําในหองปฏิบตั กิ าร วางแผนการทดลอง
แบบ 3x2 Factorial experiment in completely randomized
design จํานวน 6 ตํารับการทดลอง กระทํา 4 ซ้าํ ปจจัยที่ 1 คือ
ชนิดของวัสดุปลูกมี 3 ระดับ คือ ถานแกลบ เปลือกถัว่ ลิสง และปุย
มูลวัว ปจจัยที่ 2 คือเชือ้ จุลนิ ทรีย มี 2 ระดับคือ ใสเชือ้ จุลนิ ทรีย
(เชือ้ พด.1 ของกรมพัฒนาทีด่ นิ ) และไมใสเชือ้ จุลนิ ทรีย ทําโดย
ผสมดิน 200 ก. กับวัสดุปลูกในอัตราที่ดินจะไดรับไนโตรเจน
ทั้ งหมดจากวั สดุ ปลู กเท ากั บ 200 มก.N/กก. หมั กดิ นผสม
ทีร่ ะดับ FC วิเคราะหปริมาณธาตุอาหารหลักในรูปทีเ่ ปนประโยชน
และตรวจวัดจํานวนเชือ้ จุลนิ ทรียท ง้ั หมด (total plate count) ที่
0, 1, 2, 4, 5, 6 และ 8 สัปดาหของการหมัก
การวิเคราะหทางเคมีอา งอิงจากทัศนียแ ละคณะ (2537)
การวิเคราะหทางกายภาพอางอิงจาก Klute (1986) และการ
ตรวจวัดจํานวนเชือ้ จุลนิ ทรียท ง้ั หมดอางอิงจากวิธี Aerobic plate
count (Maturin and Peeler, 2001)

ผลและวิจารณ

คาวิเคราะหสมบัตขิ องดิน และวัสดุปลูกทีใ่ ชในการศึกษา
แสดงไวในตารางที่ 1 และ 2 ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหดินดังตารางที่ 1 กลาวไดวา ดินมีความ
เปนดางปานกลาง ไมมคี วามเค็ม ปริมาณอินทรียวัตถุคอ นขางต่ํา
ปริมาณไนโตรเจนทีเ่ ปนประโยชน (available N) ฟอสฟอรัสทีเ่ ปน
ประโยชน (available P) และโพแทสเซี ยมที่ แลกเปลี่ ยนได
(exchangeable K) อยูใ นระดับต่าํ มาก สูงมาก และสูง ตามลําดับ
(Havlin et al., 1999; กรมพัฒนาทีด่ นิ , 2542)
จากตารางที่ 2 เห็ นได ว า ค า pH ของเปลื อกถั่ วลิ สง
จัดวาเปนกลาง สวนถานแกลบและปุย มูลวัวจัดวาเปนดางเล็กนอย
ปริมาณอินทรียวัตถุ (OM) ของวัสดุทง้ั 3 ชนิดอยูใ นชวง 6.2277.18% และปริ มาณไนโตรเจนทั้ งหมด (total N) ของวัสดุ
ทั้ง 3 ชนิดอยูในชวง 0.09-1.19% โดยถานแกลบมีคา OM
และ total N นอยทีส่ ดุ และเปลือกถัว่ ลิสงมีคา มากทีส่ ดุ ปริมาณ
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (total P) และปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมด
(total K) ของวัสดุทั้ ง 3 ชนิดอยู ในชวง 0.10-0.46% และ
0.51-0.76% ตามลําดับ โดยเปลือกถัว่ ลิสงมีคา นอยทีส่ ดุ และ

ตารางที่ 1 สมบัติของดินที่ใชในการศึกษา
รายการ

คาวิเคราะห

pH (ดิน:น้ํา 1:1)
ECe (dS/m)
OM (%)
Available N (mg/kg)
Available P (mg/kg)
Exchangeable K (mg/kg)
FC (% โดยมวล)

7.99
0.41
1.46
7.85
77.84
99.58
24.13

ตารางที่ 2 สมบัติของวัสดุปลูกที่ใชในการศึกษา
รายการ
pH (ดิน:น้ํา 1:5)
EC (ดิน:น้ํา 1:10) (dS/m)
OM (%)
Total N (%)
Total P (%)
Total K (%)
C:N ratio

ถ านแกลบ

ชนิดของวัสดุปลูก
เปลือกถั่วลิสง

ปุย มูลวัว

7.81
0.57
6.22
0.09
0.15
0.60
40.22

7.06
0.91
77.18
1.19
0.10
0.51
37.70

7.87
1.56
55.52
1.15
0.46
0.76
28.07
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ปุ ยมูลวัวมีคามากที่สุด อัตราสวนระหวางอินทรียคารบอนกับ
ไนโตรเจนทั้งหมด (C:N ratio) ของวัสดุทั้ง 3 ชนิดอยูในชวง
28.07-40.22 โดยปุ ยมู ลวั วมี ค าอั ตราส วนแคบที่ สุ ด
สวนถานแกลบมีคา อัตราสวนกวางทีส่ ุด
ในการยอยสลายสารอินทรียเ พือ่ นําไปใชในการเจริญเติบโต
ของจุ ลินทรีย นั้ น นอกจากจะย อยสลายเพื่ อให ได เป นพลั งงาน
ไปใช แล ว จุ ลิ น ทรี ย ยั งนําธาตุ จากสารอิ นทรี ย นั้ นไปใช สร าง
สารประกอบในเซลล โดยเฉพาะคารบอนกับไนโตรเจนซึ่ งเปน
องคประกอบสําคั ญของโปรตีน กรดอะมิ โนหรื อกรดนิ วคลีอิก
อัตราสวน C:N ชวง 20-30 จัดวาเพียงพอตอความตองการ

ของจุลนิ ทรีย ถา N ในสารอินทรียม ไี มเพียงพอตอความตองการ
จุลนิ ทรียม กั ดึงไนโตรเจนจากดินไปใช เกิดกระบวนการ immobilization (การเปลี่ ยนรู ป ของธาตุ อาหารจากอนิ น ทรี ย เป น
อิ นทรี ยในจุ ลิ นทรี ยหรื อเนื้ อเยื่ อพื ช) ทําให ปริ มาณไนโตรเจน
ที่เปนประโยชนตอพืชลดลง นอกจากนี้สภาพแวดลอม ไดแก
คา pH ปริมาณ O2 อุณหภูมิ และน้าํ ของดินยังมีผลตอการเจริญ
เติบโตของจุลินทรียเชนกัน ระดับความชื้นที่พอเหมาะตอการ
ยอยสลายอยูที่คาศักยน้ํา -0.01 ถึง -0.05 MPa (คณาจารย
ภาควิชาปฐพีวทิ ยา, 2541)

ตารางที่ 3 ปริมาณ available N (mg/kg) ที่ระยะเวลาตางๆ ของการหมักดินกับวัสดุปลูก ผลการวิเคราะหทางสถิติ และคาเฉลี่ย
ในแตละสัปดาห
การทดลองและการ
ทดสอบ
ตํารับการทดลอง
1. ถานแกลบ +
เชือ้ จุลนิ ทรีย
2. เปลือกถั่วลิสง +
เชือ้ จุลนิ ทรีย
3. มูลวัว + เชื้อจุลินทรีย
4. ถ านแกลบ
5. เปลือกถั่วลิสง
6. มูลวัว
F-test
C.V.( %)
ปจจัยชนิดวัสดุปลูก
ถ านแกลบ
เปลือกถั่วลิสง
มูลวัว
F-test
ปจจัยเชื้อจุลินทรีย
ใสเชือ้ จุลนิ ทรีย
ไมใสเชือ้ จุลนิ ทรีย
F-test
F-test Interaction
คาเฉลี่ ย
หมายเหตุ

0

ระยะเวลาของการหมัก (สัปดาห)
2
4
5

1

6

8

13.74 bc

1.96 c

7.85 b

1.96 d

9.82 c

7.85 d

11.78 c

29.45 a

33.38 a

58.91 a

54.98 b

54.98 a

86.39 a

62.83 a

9.82
7.85
19.64
15.71
*
42.03

7.85
15.71
25.53
7.85
*
45.43

7.85
7.85
54.98
3.93
*
63.83

17.67
7.85
70.69
5.89
*
29.83

15.71
15.71
60.87
23.56
*
14.42

19.64
13.74
70.69
21.60
*
20.52

29.45
19.64
68.72
27.49
*
26.96

bc
c
ab
bc

c
bc
ab
c

b
b
a
b

c
cd
a
d

c
c
a
b

c
cd
b
c

b
bc
a
b

10.80 B
24.54 A
12.76 B
*

7.85 B
29.45 A
7.85 B
*

7.85 B
56.94 A
5.89 B
*

3.93 B
62.83 A
11.78 B
*

12.76 C
57.92 A
19.64 B
*

10.80 C
78.54 A
20.62 B
*

15.71 C
65.78 A
28.47 B
*

17.67
14.40
ns
ns
16.04

13.74
16.36
ns
*
15.38

24.87
22.25
ns
ns
23.56

24.22
28.14
ns
*
26.51

26.83 ข
33.38 ก
*
ns
30.11

37.96
35.34
ns
*
36.65

34.69
38.62
ns
ns
36.65

ns คาเฉลีย่ ไมมคี วามแตกตางทางสถิตทิ รี่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95%
* คาเฉลีย่ มีความแตกตางทางสถิตทิ รี่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95%
คาเฉลีย่ ในแนวตัง้ ของตารางทีต่ ามดวยตัวอักษรทีเ่ หมือนกันไมมคี วามแตกตางทางสถิตเิ ปรียบเทียบโดยวิธี LSD ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95%
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ตารางที่ 4 ปริมาณ available P (mg/kg) ที่ระยะเวลาตางๆ ของการหมักดินกับวัสดุปลูก และผลการวิเคราะหทางสถิติและคาเฉลี่ย
ในแตละสัปดาห
การทดลองและการ
ทดสอบ
ตํารับการทดลอง
1. ถานแกลบ +
เชือ้ จุลนิ ทรีย
2. เปลือกถั่วลิสง +
เชือ้ จุลนิ ทรีย
3. มูลวัว + เชื้อ
จุลนิ ทรีย
4. ถ านแกลบ
5. เปลือกถั่วลิสง
6. มูลวัว
F-test
C.V. (%)
ปจจัยชนิดวัสดุปลูก
ถ านแกลบ
เปลือกถั่วลิสง
มูลวัว
F-test
ปจจัยเชื้อจุลินทรีย
ใสเชือ้ จุลนิ ทรีย
ไมใสเชือ้ จุลนิ ทรีย
F-test
F-test Interaction
คาเฉลี่ ย
หมายเหตุ

ระยะเวลาของการหมัก (สัปดาห)
2
4
5

0

1

6

8

254.8 a

212.9 a

288.3 a

304.5 a

311.0 a

272.0 a

283.4 a

82.5 b

73.9 b

73.5 c

71.3 c

83.4 b

79.6 cd

86.8 cd

101.9 b

102.3 b

104.2 c

93.0 c

105.0 b

97.9 bc

114.2 cd

262.1 a
78.7 b
107.9 b
*
17.94

220.8 a
75.0 b
97.1 b
*
30.97

174.2 b
68.0 c
106.5 c
*
26.14

242.3 b
75.4 c
90.7 c
*
18.51

290.9 a
79.6 b
103.9 b
*
15.05

248.7 a
69.3 d
113.9 b
*
12.07

227.1 b
77.5 d
122.5 c
*
17.52

258.4 A
80.6 B
104.9 B
*

216.8 A
74.5 B
99.7 B
*

231.3 A
70.8 B
105.4 B
*

273.4 A
73.4 B
91.8 B
*

300.9 A
81.5 B
104.5 B
*

260.3 A
74.5 C
105.9 B
*

255.3 A
82.2 C
118.3 B
*

146.4
149.5
ns
ns
147.95

129.7
131.0
ns
ns
130.33

155.3 ก
116.3 ข
*
*
135.80

156.3
136.1
ns
*
146.20

166.5
158.1
ns
ns
162.30

149.8
144.0
ns
ns
146.90

161.5
142.4
ns
ns
151.92

ns คาเฉลีย่ ไมมคี วามแตกตางทางสถิตทิ รี่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95%
* คาเฉลีย่ มีความแตกตางทางสถิตทิ รี่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95%
คาเฉลีย่ ในแนวตัง้ ของตารางทีต่ ามดวยตัวอักษรทีเ่ หมือนกันไมมคี วามแตกตางทางสถิตเิ ปรียบเทียบโดยวิธี LSD ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95%

ปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน (available N), ฟอสฟอรัส
(available P) และโพแทสเซียม (exchangeable K) ของดินผสม
วัสดุปลูกทีส่ ปั ดาหตางๆ ของการหมัก และผลการวิเคราะหสถิติ
แสดงไวในตารางที่ 3, 4 และ 5 ตามลําดับ
จากคา available N ในตารางที่ 3 เห็นไดวา แมดนิ จะไดรบั
ไนโตรเจนทั้งหมดจากวัสดุเทากัน (200 มก.N/กก.) แตมีการ
ปลดปลอย available N แตกตางกัน โดยพบวาในดินหมักกับ
วัสดุปลูกทัง้ 3 ชนิดนัน้ กลุม ตํารับเปลือกถัว่ ลิสงมีการปลดปลอย
ไนโตรเจนเฉลี่ยมากที่สุดในทุกสัปดาหที่มีการตรวจวัด และมีคา

เพิ่มขึ้นอยางเดนชัดตั้งแตสัปดาหที่ 2 ของการหมัก สวนกลุม
ตํารั บถานแกลบและปุ ยมูลวัวมีคาเฉลี่ ยใกลเคี ยงกัน และมี คา
สูงขึ้นตั้งแตสัปดาหที่ 5 และ 4 ของการหมัก ตามลําดับ ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากชนิดของสารประกอบในเปลือกถั่วลิสงยอยสลาย
ไดงายกวาถานแกลบและปุ ยมูลวัว คาเฉลี่ ยของ available N
ในชวง 8 สัปดาหที่ ตรวจวัดของกลุ มตํารับถานแกลบ เปลือก
ถัว่ ลิสง และปุย มูลวัวเทากับ 9.96, 53.72 และ 15.29 มก.N/
กก. ตามลําดับ คิดเปน 4.98, 26.86 และ 7.64% ของปริมาณ
ไนโตรเจนทัง้ หมดทีใ่ สลงในดิน ตามลําดับ และเห็นไดวา ปริมาณ
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วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 22 ฉบับที่ 2 (2551)

ตารางที่ 5 ปริมาณ exchangeable K (mg/kg) ที่ระยะเวลาตางๆ ของการหมักดินกับวัสดุปลูก และผลการวิเคราะหทางสถิติ
และคาเฉลี่ยในแตละสัปดาห
การทดลองและการ
ทดสอบ

ระยะเวลาของการหมัก (สัปดาห)
2
4
5

0

1

6

8

942.2 a

731.2 a

951.8 a

879.8 a

866.6 b

997.1 a

909.7 a

231.3 b

171.2 b

209.9 c

213.2 c

208.5 c

238.9 c

180.5 b

181.1 b

182.1 b

211.5 c

204.1 c

213.2 c

205.9 c

219.2 b

915.9 a
199.8 b
176.1 b
*
41.47

673.2 a
167.1 b
181.6 b
*
28.60

505.6 b
179.1 c
203.9 c
*
24.07

777.8 b
144.5 c
171.1 c
*
13.31

985.3 a
176.6 c
240.9 c
*
16.71

860.1 b
180.1 c
208.8 c
13.14

837.0 a
184.6 b
192.0 b
*
16.06

ตํารับการทดลอง
1. ถานแกลบ +
เชือ้ จุลนิ ทรีย
2. เปลือกถั่วลิสง +
เชือ้ จุลนิ ทรีย
3. มูลวัว + เชื้อ
จุลนิ ทรีย
4. ถ านแกลบ
5. เปลือกถั่วลิสง
6. มูลวัว
F-test
C.V. (%)
ปจจัยชนิดวัสดุปลูก
ถ านแกลบ
เปลือกถั่วลิสง
มูลวัว
F-test
ปจจัยเชื้อจุลินทรีย
ใสเชือ้ จุลนิ ทรีย

929.1 A
215.6 B
178.6 B
*

702.2 A
169.1 B
181.8 B

728.7 A
194.5 B
207.7 B
*

828.8 A
178.8 B
187.6 B
*

925.9 A
192.6 B
227.0 B
*

928.6 A
209.5 B
207.3 B
*

873.4 A
182.5 B
205.6 B
*

451.5

361.5

457.7 ก

432.4 ก

429.4

480.6 ก

436.5

ไมใสเชือ้ จุลนิ ทรีย
F-test
F-test Interaction
คาเฉลี่ ย

430.6
ns
ns
441.08

340.6
ns
ns
351.07

296.2 ข
*
*
376.95

364.5 ข
*
ns
398.42

467.6
ns
ns
448.51

416.3 ข
*
ns
448.48

404.5
ns
ns
420.51

หมายเหตุ

ns คาเฉลีย่ ไมมคี วามแตกตางทางสถิตทิ รี่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95%
* คาเฉลีย่ มีความแตกตางทางสถิตทิ รี่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95%
คาเฉลีย่ ในแนวตัง้ ของตารางทีต่ ามดวยตัวอักษรทีเ่ หมือนกันไมมคี วามแตกตางทางสถิตเิ ปรียบเทียบโดยวิธี LSD ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95%

available N ในกลุ มตํารั บที่ มี การใส เชื้ อจุ ลิ นทรี ย และไม ใส
เชื้ อจุ ลินทรีย พบว ามีค าเฉลี่ ยใกลเคียงกัน ทั้ งนี้ อาจเป นเพราะ
ปริมาณและชนิดของเชือ้ จุลนิ ทรียใ นดินมีเพียงพออยูแ ลว
การที่ เปลือกถั่ วลิสงซึ่ งมีคา C:N กวางกวาปุ ยมูลวัวแต
ปลดปล อ ยไนโตรเจนสู ง กว า อาจเป น เพราะประกอบด ว ย
สารประกอบที่แตกตางกัน เนื่ องจากสารประกอบในพืช ไดแก
เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส ลิกนิน โปรตีน แปง และน้าํ ตาล เหลานี้
จะถูกยอยสลายโดยจุลินทรียไ ดยากงายแตกตางกันออกไปขึน้ กับ
ความซับซอนของโครงสรางโมเลกุลและปริมาณในพืช (คณาจารย
ภาควิชาปฐพีวทิ ยา, 2541) สารประกอบประเภทคารโบไฮเดรท

และโปรตี นที่ มี โครงสร างไม ซั บซ อนจะมี อั ตราการสลายตั วเร็ ว
ส ว นสารประกอบประเภทเซลลู โ ลสและลิ กนิ นจะมี อั ต ราการ
สลายตัวชา (Sophie and Marstorp, 2002)
เนือ่ งจากในดินมีจลุ นิ ทรียม ากมายหลายชนิดแตกตางกันไป
ดังนัน้ การจัดการทีด่ แี ละเหมาะสมจะสงเสริมใหมจี ลุ นิ ทรียท ม่ี ปี ระโยชน
ตอพืชมีในปริมาณมาก (ธงชัย, 2550) และมีบทบาทอยางมาก
ตอการยอยสลายเศษพืชหรือวัสดุอนิ ทรียใ นดินซึง่ เปนอาหารของ
จุลนิ ทรียส ว นใหญในดิน (คณาจารยภาควิชาปฐพีวทิ ยา, 2541)
เมื่ อนําข อมูล available N ไปวิเคราะห ทางสถิ ติพบวา
มี ความแตกต างของปริ มาณ available N อั นเนื่ องจากตํารั บ
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ทดลองและปจจัยชนิดของวัสดุปลูกในทุกสัปดาหทม่ี กี ารตรวจวัด
ไมพบความแตกตางทางสถิตขิ องปริมาณ available N อันเนือ่ งจาก
ปจจัยการใสเชื้อในทุกสัปดาหที่มีการตรวจวัดยกเวนในสัปดาหที่
5 ของการหมัก และไมพบปฏิกิริยาสัมพันธระหวางปจจัยทั้ง 2
ตอปริมาณ available N ในทุกสัปดาหทม่ี กี ารตรวจวัดยกเวนใน
สัปดาหท่ี 1, 4 และ 6 ของการหมัก
จากคา available P ในตารางที่ 4 เห็นไดวากลุมตํารับ
ดินหมักกับถานแกลบ เปลือกถัว่ ลิสงและปุย มูลวัวมีคา available
P ผันแปรอยูในชวง 216.84-300.92, 70.76-82.17 และ
91.83-105.91 มก./กก. ตามลําดับ เฉลี่ยเทากับ 256.63,
76.76 และ 104.35 มก./กก. ตามลําดับ และจากคา exchangeable K ในตารางที่ 5 เห็นไดวา กลุม ตํารับดินหมักกับถานแกลบ
เปลือกถัว่ ลิสงและปุย มูลวัวมีคา exchangeable K ผันแปรอยูใ นชวง
702.24-929.07, 169.13-215.56 และ 178.60-227.03
มก./กก. ตามลําดับ โดยมีคา เฉลีย่ เทากับ 845.24, 191.80 และ
199.39 มก./กก. ตามลําดับ โดยกลุ มตํารับถานแกลบมีคา
available P และ exchangeable K เฉลีย่ มากทีส่ ดุ ในทุกสัปดาห
ที่ มี การตรวจวั ด ทั้ งนี้ เนื่ องจากถ านแกลบมี total N ต่ํากว า
เปลื อกถั่ วลิ สงและปุ ยมู ลวั ว ทําให ต องใช ถ านแกลบผสมดิ น
ในปริมาณที่ สูงกวาเปลือกถั่ วลิสงและปุ ยมูลวัวเพื่ อใหดินไดรับ
ไนโตรเจนเทากัน จึงสงผลใหดนิ ไดรบั ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม
จากถานแกลบสูงดวย สวนคา available P และ exchangeable K
เฉลีย่ ในกลุม ตํารับปุย มูลวัวมีแนวโนมสูงกวากลุม ตํารับเปลือกถัว่ ลิสง
อาจเปนเพราะปริมาณ total P และ total K ของมูลวัวสูงกวา
เปลือกถัว่ ลิสง
เมื่อนําขอมูลไปวิเคราะหทางสถิติพบวามีความแตกตาง
ของปริมาณ available P และ exchangeable K อันเนือ่ งจากตํารับ
ทดลองและปจจัยชนิดของวัสดุปลูกในทุกสัปดาหทม่ี กี ารตรวจวัด

ไมพบความแตกตางทางสถิตขิ องปริมาณ available P อันเนือ่ งจาก
ป จจั ย เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ใ นทุ ก สั ป ดาห ที่ มี ก ารตรวจวั ด ยกเว น ใน
สั ปดาห ที่ 2 ของการหมั ก ไม พบความแตกต างทางสถิ ติ ของ
ปริมาณ exchangeable K อันเนื่องจากปจจัยเชื้อจุลินทรียในทุก
สัปดาหทม่ี กี ารตรวจวัดยกเวนในสัปดาหท่ี 2 ของการหมัก และ
ไมพบปฏิกริ ยิ าสัมพันธระหวางปจจัยทัง้ 2 ตอปริมาณ available
P และ exchangeable K ในทุกสัปดาหทม่ี กี ารตรวจวัดยกเวนใน
สัปดาหท่ี 2 และ 4 ของการหมักในกรณีของปริมาณ available P
และในสัปดาหท่ี 2 ของการหมักในกรณีของปริมาณ exchangeable
K
การเพิ่ มหรือลดของปริ มาณธาตุอาหารที่ เป นประโยชน
ในดิ นที่ เวลาต างๆ อาจเป นผลจากอั ตราการเกิ ดกระบวนการ
immobilization และ mineralization ของธาตุ อาหารในดิ น
(การเปลี่ ยนรู ปของธาตุ อาหารจากอิ นทรี ย เป นอนิ นทรี ย โดย
กิจกรรมของจุลนิ ทรีย ทําใหพชื สามารถดูดใชได) ถาอัตราการเกิด
immobilization สู งกว า mineralization ปริ มาณธาตุ อาหาร
ทีเ่ ปนประโยชนในดินจะลดลง แตถา อัตราการเกิด immobilization ต่ํากวา mineralization ปริมาณธาตุอาหารที่เปนประโยชน
ในดินจะเพิม่ ขึน้ (Sophie and Marstorp, 2002)
จํานวนเชือ้ จุลนิ ทรียท ง้ั หมด (total plate count; CFU/g)
ที่ 0, 4 และ 8 สั ปดาห ของการหมั กแสดงไว ในตารางที่ 6
เห็นไดวา จํานวนเชือ้ จุลนิ ทรียท ง้ั หมดมีคา ใกลเคียงกันในทุกตํารับ
การทดลอง และในแตละสัปดาหทม่ี กี ารตรวจวัด

สรุ ปและเสนอแนะ

ถานแกลบมีปริมาณ total N (0.09%) ต่ํากวาเปลือก
ถัว่ ลิสง (1.19%) และปุย มูลวัว (1.15%) ปริมาณการปลดปลอย
available N ของกลุม ตํารับถานแกลบ เปลือกถัว่ ลิสง และปุย มูลวัว

ตารางที่ 6 จํานวนเชื้อจุลินทรียทั้งหมด (total plate count; CFU/g) ที่ระยะเวลาตางๆ ของการหมักดินกับวัสดุปลูก
ตํารับการทดลอง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ถานแกลบ + เชื้อจุลินทรีย
เปลือกถั่วลิสง + เชื้อจุลินทรีย
มูลวัว + เชื้อจุลินทรีย
ถ านแกลบ
เปลือกถั่วลิสง
มูลวัว

เฉลี่ยในกลุมตํารับใสเชื้อจุลินทรีย (ตํารับ 1-3)
เฉลี่ยในกลุมตํารับไมใสเชื้อจุลินทรีย(ตํารับ 4-6)
เฉลี่ย

0

ระยะเวลาของการหมัก (สัปดาห)
4

8

7.4E+06
6.2E+06
3.8E+06
9.4E+06
6.5E+06
4.8E+06

2.9E+06
3.8E+06
1.3E+07
2.0E+07
1.8E+06
2.1E+06

4.7E+06
8.3E+06
5.6E+06
1.2E+07
1.7E+06
1.6E+07

5.8E+06
6.9E+06

6.6E+06
8.0E+06

6.2E+06
9.9E+06

6.4E+06

7.3E+06

8.1E+06
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มีคาเพิ่มขึ้นในสัปดาหที่ 5, 2 และ 4 ของการหมัก ตามลําดับ
โดยปริมาณ available N เฉลี่ยในชวง 8 สัปดาหของการหมัก
ของกลุ มตํารับถานแกลบ เปลือกถั่ วลิสง และปุ ยมูลวัวเท ากับ
9.96, 53.72 และ 15.29 มก.N/กก. ตามลําดับ กลาวไดวา
ถาตองการใหดินไดรบั ปุย ไนโตรเจนจากวัสดุทง้ั 3 ชนิดนีเ้ ทากับ
การใสปุยเคมีสูตร 16-16-16 อัตรา 50 กก./ไรนั้น ตองใส
ถานแกลบ เปลือกถั่วลิสง และปุยมูลวัวในอัตรา 180, 3 และ
10 ตัน/ไร ตามลําดับ เห็นไดวา ปริมาณปุย อินทรียท ม่ี ศี กั ยภาพ
ในการเพิ่ มไนโตรเจนให แก ดินควรมี ปริ มาณไนโตรเจนสูงและ
ยอยสลายในดินไดดี อยางไรก็ตาม ตองมีการจัดการดินอยาง
เหมาะสมเพื่ อส งเสริ มจุ ลิ นทรี ย ในดิ นให ทําการย อยสลายวั สดุ
อินทรียน นั้ ๆ ดวย
กลุม ตํารับถานแกลบมีคา available P และ exchangeable
K เฉลี่ ยมากที่ สุดในทุกสั ปดาหของการหมัก ทั้ งนี้ เนื่ องจาก
ถานแกลบมีปริมาณ total N ต่ํากวาเปลือกถั่วลิสงและปุยมูลวัว
ทําใหตองใชถานแกลบผสมดินในปริมาณที่สูงกวาเปลือกถั่วลิสง
และปุ ยมูลวัวเพื่ อใหดินไดรับไนโตรเจนเทากัน จึงสงผลใหดิน
ไดรับฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมจากถานแกลบสูงดวย สวนคา
available P และ exchangeable K เฉลีย่ ในกลุมตํารับปุยมูลวัว
มีแนวโนมสูงกวากลุม ตํารับเปลือกถัว่ ลิสง อยางไรก็ตาม ไมพบ
ความแตกตางอย างเดนชั ดของปริ มาณธาตุ อาหารหลั กในรูปที่
เปนประโยชนระหวางกลุมตํารับที่มีการใสเชื้อจุลินทรียและกลุม
ตํารับทีไ่ มใสเชือ้ จุลนิ ทรีย ในชวงเวลาทีศ่ กึ ษา
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การเกษตร

โรคเมล็ดพันธุ สําคัญมาก

นวลวรรณ ฟารุงสาง1 และอุดม ฟารุงสาง2

}นาดีๆ ตองใชขาวปลูกพันธุดี ขาวปลูกไมดีก็ทําใหเสียที่นา

เก็ บเกี่ ยวไปขายไม ได ราคา เสี ยเวล่ําเวลา เสี ยที่ นาฟรี ๆ
ตัวเนื้ อเย็นผิวก็เปนยองใย ไมเล็กไมใหญขนาดพอดี๊ พอดี
ถาควงจิกโกฮปิ โปฮปิ ป เหมือนแจกันชัน้ ดีเสียบดวยดอกกัญชา
ตัวพีเ่ องใชคยุ เบงทับถม เหมือนขาวพันธุผ สมกรมการขาวจัดมา
ใหพเี่ ปนขาว แมสาวเปนนา ผลิตผลเกิดมาจะไดเปนพลเมืองดี~
เพลงนี้ชื่อเพลงรักกับพี่ดีแน ผูแตงเพลงนี้คือ ครูกานท
การุณวงศ (ไดรางวัลแผนเสียงทองคําพระราชทานป พ.ศ. 2514
จากผลงานเพลง แสบหัวใจ และ ปนบมลี กู ) และผูข บั รองตนฉบับ
คือ ดํา แดนสุพรรณ ขับรองบันทึกเสียงไวเมือ่ ป 2511 เชือ่ วา
ผูท ม่ี อี ายุ 35 ปขนึ้ ไป คงเคยไดยนิ เพลงลูกทุง เพลงนีอ้ ยางแนนอน
แตมนั เกีย่ วอะไรกับ “โรคเมล็ดพันธุ” ?
ที่ จริ งวัตถุประสงค ของผู แตงเพลงคงไม ใชวิ ชาการ แต
ผูเ ขียนมีความเห็นวา คํารองของเพลงสนับสนุนใหเห็นความสําคัญ
ของโรคเมล็ดพันธุไดอยางตรงไปตรงมา จะดวยเหตุผลอะไรนั้น
ขอใหทา นติดตามจากบทความเรือ่ ง “โรคเมล็ดพันธุส ําคัญมาก”
ทีเ่ สนอไวดงั นี้
เมล็ดพันธุน ั้นมีความสําคัญอยางยิ่งในการผลิตพืชอาหาร
หลายชนิดที่จําเปนตองใชเมล็ดพันธุจํานวนมากในการปลูก เชน
ธัญพืช ผัก รวมทัง้ ถัว่ ชนิดตางๆ เมล็ดพันธุ 1 เมล็ด ใหตน พืช
1 ตน ก็จริง แตตนพืช 1 ตนนั้น ใหผลผลิตจํานวนมากมาย
โดยเฉพาะอยางยิ่งขาว เมล็ดขาวเพียง 1 เมล็ด งอกใหตน ขาว
เริม่ ตนเพียง 1 ตน แตหลังจากนัน้ ถาเปนนาดําขาวทีง่ อกจากเมล็ด
1 ตนนัน้ มีการแตกกอมากมาย แตละตนในกอก็ใหผลผลิตรวงขาว
ซึ่ งมีเมล็ดขาวไมต่ํากวา 50 เมล็ด ในการที่ ตนพืชหรือตนขาว
ตามที่ ไดหยิบยกมาเปนตัวอยางจะใหผลผลิตมากมายมหาศาล
มาเลี้ ยงคนไทย รวมทั้ งประชากรในอีกหลายภูมิภาคของโลกนี้
เมล็ดขาวซึ่งเปนตนกําเนิดของตนขาวตองเปนเมล็ดพันธุขาวที่ดี
ดวย
1

เมล็ดพันธุท ด่ี ี นัน้ คืออยางไร ?

ตามทฤษฎีดานเมล็ดพันธุโดยทั่ วไป เมล็ดพันธุ ที่ดีตอง
(ขอเน น คําว า “ต อง”) ประกอบด ว ยคุ ณสมบั ติ ที่ สํ าคั ญคื อ
มี ความบริ สุ ทธิ์ ตรงตามสายพั นธุ มี น้ํ าหนั กดี ให ผลผลิ ตสู ง
มีความงอกและความแข็งแรงสูง ดังนัน้ ตามทฤษฎี (อีกเชนกัน)
เมือ่ นําเมล็ดพันธุท ด่ี ไี ปปลูกก็ยอ มไดตน พืชจํานวนมากตามเปอรเซ็นต
ความงอกของเมล็ด เจริญงอกงามสม่ําเสมอ สวยงาม และให
ผลผลิตสูงตามความคาดหมาย แตในธรรมชาติไมไดมีมนุษย
แต เพี ยงผู เดี ยวที่ ใช พืชที่ ตั วเองปลู กเป นอาหาร ยั งมี สิ่ งมี ชี วิ ต
ชนิ ดอื่ นๆ เช น สั ตว ต างๆ แมลง ไม เว นแม กระทั่ งจุ ลิ นทรี ย
ทีใ่ ชพชื เหลานั้นเปนอาหารเพือ่ ยังชีพและคงเผาพันธุเ ชนกัน
ถึ งคราวเมื่ อพื ชเป นป จจั ยในการดํารงชี พของจุ ลิ นทรี ย
เมื่ อนั้ นก็ จ ะเกิ ด อาการที่ มนุ ษ ย เ รี ย กว า “โรค” ขึ้ นบนพื ช
และจุ ลิ น ทรี ย ที่ ทํ า ให พื ช เป น โรคก็ จะถู กมนุ ษย ข นานนามว า
“เชื้ อโรคพื ช” ถ าหากเชื้ อโรคสามารถใช พื ชเป นอาหารได ดี
หรื ออี กนั ยหนึ่ ง คื อพื ช อ อนแอต อการเข าทํ าลายของเชื้ อโรค
และสภาพแวดลอมรูเ ห็นเปนใจดวยก็จะเกิดการระบาดของโรคพืชขึน้
เชือ้ โรคพืชนีม้ หี ลายกลุม หลายชนิด มีเปาหมายและความสามารถ
ในการทําใหพืชเปนโรคไดแตกตางกัน ถาทําใหเกิดโรคขึ้นที่ใบ
ก็ จะทําให พื ชสั งเคราะห แสงได น อยลง ถ าใบพื ชเป นโรคมาก
การสรางและเก็บสะสมอาหารของพืชก็มีประสิทธิภาพลดลงจน
มี ผลต อการเจริ ญและผลผลิ ตของพื ชต นนั้ น ถ าทําให เกิ ดโรค
กับระบบราก พืชตนที่เปนโรคอาจตายไปหรือมีการเจริญเติบโต
ไมดีและมีผลกระทบตอผลผลิตไดเชนกัน แมวาพืชอาจจะไมได
เป น โรคหรื อ ตายไปทั้ งหมด แต ผ ลผลิ ต โดยรวมย อ มลดลง
แตถาหากเชื้อโรคทําใหเกิดโรคที่สวนของดอก และ/หรือ เมล็ด
กรณีนยี้ อ มสงผลโดยตรงตอผลผลิตของพืช โดยเฉพาะพืชทีป่ ลูก
เพื่อตองการเก็บเมล็ดเปนผลผลิต ไมวาเชื้อโรคจะทําใหเกิดโรค
กับสวนใดของพืชก็ตาม ขอเนนวาสวนใดๆ ก็ตาม (หมายความวา
ไม จํา กั ด เฉพาะเมล็ ด ) โรคนั้ น ก็ ส ามารถถ า ยทอดผ า นทาง
เมล็ ดพั นธุ ได ถ าหากเชื้ อโรคนั้ นมี คุ ณสมบั ติ เป น “เชื้ อโรค
เมล็ดพันธุ” หรือ seed pathogens

นักวิจัย (ชํานาญการ) ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ม. เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
จ. นครปฐม 73140
2 ผูชวยศาสตราจารย ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน ม. เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม 73140
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โรคเมล็ดพันธุ (Seed Pathology) นัน้ คืออยางไร

ความหมายงายๆ ของ “โรคเมล็ดพันธุ” คือ โรคหรือ
เชื้อโรคที่ติดไปกับเมล็ดพันธุ และสามารถหรือมีผลทําใหเมล็ด
เปนโรค หรือตนพืชที่ งอกจากเมล็ด (ที่ มีโรคติดไป) เปนโรค
หรือโรคพืชที่ทําใหเมล็ดที่ไดจากตนพืชที่เปนโรค เปนโรคหรือ
มีเชื้อโรคติดไป ความสําคัญของโรคเมล็ดพันธุขึ้นอยูกับความ
รุ นแรงหรื อความเสี ยหายของโรคนั้ นๆ ซึ่ งนํามาใช เป นดั ชนี
ระดับของโรคที่ติดไปกับเมล็ดพันธุที่สามารถยอมรับได การที่
เมล็ดเปนโรคนัน้ ไมไดหมายความวาเมล็ดมีลกั ษณะผิดปกติเสมอไป
เมล็ดที่ เปนโรคและมีลักษณะผิดปกติเรียกวา diseased seeds
ในทางกลับกันเมล็ดทีม่ ลี กั ษณะปกติโดยทัว่ ไปก็ไมไดหมายความวา
ไมเปนโรคหรือไมมีเชื้อโรคติดไป ในขณะเดียวกันเมล็ดที่แสดง
อาการของโรคใหเห็นหรือเมล็ดเปนโรคก็อาจจะไมมเี ชือ้ โรคติดไป
ก็เปนได ดังนั้น การที่จะทราบวาเมล็ดมีเชื้อโรคติดไปหรือไม
จึ งต องมี วิ ธี การตรวจสอบที่ เหมาะสมกั บชนิ ดของเชื้ อโรคและ
ชนิดของเมล็ด

โรคเมล็ดพันธุที่พบในประเทศไทย

ตั วอย างโรคเมล็ ดพั นธุ ที่ พบในประเทศไทย เช น
โรคเมล็ดสีมวงของถั่วเหลือง เกิดจากรา Cercospora kikuchii
โรคราน้าํ คางของถัว่ เหลือง เกิดจากรา Peronospora manshurica
(ภาพที่ 1) โรคเมล็ ดด างของถั่ วเหลื อง เกิ ดจากไวรั ส โรค

HEALTHTY

ดอกกระถิน หรือ false smut ของขาว เกิดจากรา Ustilaginoidea
virens (ภาพที่ 2) โรค stack burn ของขาว เกิดจากราหลายชนิด
อาทิ Alternaria padwickii Bipolaris maydis และ Bipolaris
oryzae โรคใบจุดสีนา้ํ ตาลของขาว เกิดจากรา Bipolaris oryzae
(ภาพที่ 3) (การระบาดของโรคทําใหเกิดภาวะทุกขยากเนือ่ งจาก
การขาดแคลนอาหารในประเทศบริเวณรอบอาวเบงกอล -Bengal
Famine เมื่ อ ค.ศ. 1942) โรค southern corn leaf blight
ของขาวโพด เกิดจากรา Bipolaris maydis (ภาพที่ 4) (ความ
เสี ยหายรุ น แรงเนื่ องจากการระบาดของโรคเกิ ด ขึ้ น ในสหรั ฐ
อเมริกาเมือ่ มีการปลูกขาวโพดทีม่ พี นั ธุกรรม Texas mail sterile
อยางกวางขวาง เมือ่ ค.ศ. 1970) โรคแอนแทรคโนสของพริก
เกิ ด จากรา Colletotrichum capsici และ Colletotrichum
gloeosporioides (ภาพที่ 5) โรคใบดางเหลืองของถั่วฝกยาว
เกิดจาก cowpea aphid-borne mosaic virus (ภาพที่ 6) โรค
spot blotch ของบาร เลย เกิ ดจากรา Bipolaris sorokiniana
โรคใบจุดของงา เกิดจากรา Corynespora cassiicola โรคใบและ
ดอกไหมของดาวเรือง เกิดจากรา Alternaria zinniae

เชื้อโรคอยูที่ไหนบนเมล็ด

เมล็ดพืชมีสว นประกอบสําคัญ 3 สวน คือ เปลือกหุม เมล็ด
(seed coat) อาหารสะสม (endosperm หรือ cotyledon) และ
ตนออน (embryo) (ภาพที่ 7) เชื้อโรคอาจปะปนไปกับเมล็ด

DISEASED

DOWNY MILDEW OF SOYBEAN

Peronospora manshurica

FALSE SMUT OF RICE

Ustilaginoidea virens

Farungsang

ภาพที่ 1 เมล็ดถัว่ เหลืองผิวดําทีม่ ี oospores ของรา Peronospora
manshurica (โรคน้ําคาง) ติดมาที่ผิวของเมล็ด (b)
และเมล็ดปกติ (a)

Farungsang

ภาพที่ 2 โรคดอกกระถินของขาว เกิดจากรา Ustilaginoidea
virens
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ภาพที่ 4 โรค Southern corn leaf blight และรา Bipolaris
maydis สาเหตุของโรค

ภาพที่ 3 โรคใบจุดสีน้ําตาลของขาว และรา Bipolaris oryzae
สาเหตุของโรค

ภาพที่ 5 โรคแอนแทรคโนสของพริก (a)
รา Colletotrichum capsici สาเหตุของโรค (b)
และรา C. capsici เจริญบนเมล็ดพริก (c)

ภาพที่ 6 โรคใบด างเหลื องของถั่ วฝ กยาว เกิ ดจาก cowpea
aphid-borne mosaic virus

14
(seed accompanying) (เปรียบเทียบไดกบั ถัว่ ลิสงทอดคลุกเกลือ)
หรือติดอยูก บั เมล็ด (seed-borne) ทัง้ ภายนอก (เปรียบเทียบได
กับกลวยฉาบ) และภายในเมล็ด กรณีทต่ี ดิ อยูก บั เมล็ดหรือ seedborne นีเ้ ชือ้ โรคแตละชนิดมีความเฉพาะเจาะจงตอสวนประกอบ
ของเมล็ ดแตกต างกั นไป เช น รา Peronospora manshurica
สาเหตุโรคราน้ําคางของถั่วเหลือง oospores ของราติดอยูที่ผิว
ของเมล็ด (ภาพที่ 1) รา C. capcisi และ C. gloeosporioides
สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของพริก (ภาพที่ 5) สามารถอาศัยอยูไ ด
ทุกสวนของเมล็ด แบคทีเรีย Xanthomonas campestris pv.
glycines สาเหตุ ข องโรค bacterial pastule และแบคที เรี ย
Xanthomonas campestris pv. campestris สาเหตุของโรค black
rot ของผักวงศกะหล่ํา ติดอยู ที่ เปลือกหุ มเมล็ด และ cowpea
aphid-borne mosaic virus สาเหตุ ของโรคใบด างเหลืองของ
ถั่ วฝกยาว (ภาพที่ 6) สามารถอาศัยอยู ที่สวนของ cotyledon
เปนตน

ภาพที่ 7 ภาพจําลองสวนประกอบหลักของเมล็ดพืช
(ภาพ: นวลวรรณ ฟารุง สาง)

โรคเมล็ดพันธุน น้ั สําคัญไฉน ทําไมผูเ ขียนจึงบอกวา
“โรคเมล็ดพันธุสําคัญมาก”

การที่พืชเปนโรคไดนั้นตองเริ่มจากขบวนการเขาทําลาย
(infection) ที่ ประสบความสําเร็จ ซึ่ งอาจเริ่ มตนจากเชื้ อโรค
(อยู ที่ อื่ น) บั งเอิ ญมาตกบนพื ชหรื อบริ เวณใกล เคี ยงก็ จะต อง
ใชเวลาปรับตัว ถาหากไมแข็งแรงและคงทน (อึด) พอก็อาจจะ
ตายไปกอน หรืออาจตองใชชว งเวลาในการพัฒนา ซึง่ กวาจะพรอม
ในการเขาทําลายเมล็ดหรือเกิดขบวนการ infection ก็อาจจะเลย
ชวงระยะเวลาทีพ่ ชื ออนแอไปแลว เชือ้ โรคก็ไมสามารถเขาทําลาย
ได หรือขบวนการ infection ไมประสบความสําเร็จ แตเมือ่ เชือ้ โรค
ติดมากับเมล็ด เชื้ อโรคไมจําเปนตองมีการปรับตัวแตอยางใด
(เพราะอยู กั บเมล็ ดมาตั้ งแต เก็ บเกี่ ยวแล ว) เมื่ อเมล็ ดได รั บ
ความชื้ นขบวนการงอกก็ เริ่ มต น ขบวนการพั ฒนาของเชื้ อโรค

วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 22 ฉบับที่ 2 (2551)
ก็เริม่ ขึน้ พรอมกัน และในขณะเดียวกันก็พรอมทีจ่ ะเริม่ ขบวนการ
infection ไดทกุ ขณะที่สภาพแวดลอมเหมาะสม ผลของการเขา
ทําลายของโรคเมล็ดพันธุใ นระยะนีค้ อื ทําใหความงอกของเมล็ด
และจํานวนตนกลาที่ไดลดลง
ในบางกรณีตนพืชที่ เปนโรคสามารถเจริญเติบโตจนพน
ระยะกลา ในกรณีนี้พืชดังกลาวก็จะกลายเปนแหลงของเชื้อโรค
และเป นศู นย กลางของการแพร กระจายของโรค (source of
inoculum) ในแปลง ยั ง ผลให ป ระชากรหรื อ จํานวนต นพื ช
เปนโรคในแปลงเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผานไป กรณีนี้ทําใหผลผลิต
โดยรวมลดลง และที่สําคัญยิ่งกวาคือ ผลผลิตที่ไดมีเมล็ดที่
เปนโรคปะปนอยูดวย
จะขอยกตัวอยางเพือ่ ใหผอู า นเขาใจไดงา ยขึน้ ดังนี้
ถาการปลูกขาวในพืน้ ที่ 1 ไร ใชเมล็ดพันธุข า ว 40,000
เมล็ ด สมมุ ติ ว าเมล็ ดข าวที่ จะนําไปปลู กมีราสาเหตุ โรคใบจุ ด
สีนา้ํ ตาล Bipolaris oryzae ติดมา 10% และในจํานวน 10% นี้
มีเปอรเซ็นตการถายทอดโรค 10% ดังนัน้ ในจํานวน 40,000
เมล็ดที่จะนําไปปลูก จึงมีเมล็ดที่มีเชื้อโรคติดมา 4,000 เมล็ด
และมีเมล็ดที่งอกใหตนขาวที่เปนโรคใบจุดสีน้ําตาล 400 เมล็ด
นัน่ คือ ในทีน่ า 1 ไร มีตน ขาวทีเ่ ปนโรค และเปนแหลงแพรกระจาย
โรคอยูทั่วแปลง ถึง 400 ตน หรือโดยเฉลี่ย 1 ตน/ตารางวา
จากเมล็ดพันธุเริ่ มตนที่สามารถถายทอดโรคไดเพียง 1% ของ
เมล็ดพันธุท ง้ั หมด
หลังจากเก็บเกีย่ วแลว โดยทัว่ ไปเมล็ดตองเขาสูข บวนการ
เก็บรักษาเพือ่ ใหคงความมีชวี ติ และคุณภาพไวใหนานหรืออยางนอย
ทีส่ ดุ จนกระทัง่ ถึงเวลาปลูกครัง้ ตอไป ดังนัน้ หากเมล็ดมีเชือ้ โรค
ติดมาดวย การเก็บรักษาเมล็ดก็เท ากับการคงความมีชีวิ ตของ
เชือ้ โรคไวดว ย กรณีนมี้ ผี ลมากตอเชือ้ โรคทีโ่ ดยธรรมชาติไมสามารถ
ดํารงอยูไ ดเมือ่ ไมมพี ชื อาศัย (host) การทีเ่ ชือ้ โรคสามารถมีชวี ติ
อยู กั บเมล็ ด จึ ง เป น การคงศั ก ยภาพในการแพร ร ะบาดของ
(เชื้อ) โรคไวจนถึงฤดูการปลูกตอไป
โรคเมล็ดพันธุมีความสําคัญตอพืชที่ขยายพันธุดวยเมล็ด
ซึ่งเมล็ดของพืชประเภทนี้มักมีขนาดเล็ก และบางชนิดขนาดเล็ก
มาก เชน เมล็ดผักกาดหอม ผักกาดหอมหอ และ celery น้าํ หนัก
1 ออนซ (ประมาณ 28.3495231 กรัม) มีจํานวนประมาณ
25,000-30,000 20,000-25,000 และ 72,000 เมล็ด
ตามลําดั บ ซึ่ งอาจจะแพร กระจายไปได ง ายโดยลม น้ํ า หรื อ
ติดไปกับวัสดุ-อุปกรณการเกษตร รวมทัง้ คนและสัตวเลีย้ งทีส่ มั ผัส
กับสภาพแวดลอมที่เมล็ดสามารถติดมาได ขณะเดียวกันความ
กาวหนาในการคมนาคมขนสงก็มีสวนสําคัญในการแพรระบาด
ของโรคหากเปนการขนสงเมล็ดทีม่ โี รคปะปนมา ผลทีเ่ กิดขึน้ ก็คอื
ทําใหเกิดการระบาดของโรคที่ ไมเคยมีมากอนในพื้ นที่ หรือ
การระบาดของโรคพืชชนิดใหมโดยติดมากับเมล็ดพันธุ โรคพืช
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ทีร่ ะบาดโดยติดมากับเมล็ดพันธุท ม่ี กี ารบันทึกไวในประวัตศิ าสตร
คือ โรค dwarf bunt ของขาวสาลี เกิดจากรา Tilletia contraversa
ระบาดจากสหรัฐอเมริกาไปยังสาธาณรัฐประชาชนจีน และโรค
blind seed disease ของ rye เกิดจากรา Gloeotinia temulenta
ระบาดจากนิวซีแลนดไปยังมลรัฐโอเรกอนของสหรัฐอเมริกา
เชื้ อ โรคบางชนิ ด นอกจากจะทํ า ให เ มล็ ด เป น โรคแล ว
ยั งสร างสารพิ ษปนเป อนในองค ประกอบของเมล็ ด ซึ่ งอาจ
เป นพิ ษรุ น แรงโดยตรงต อสั ตว ที่ กิ นเมล็ ด พื ชเหล านั้ นเข าไป
และมีการปนเปอนของสารพิษในผลิตภัณฑที่ไดจากการแปรรูป
เมล็ดพืชดังกลาว เชื้ อโรคดังกลาวไดแก Clavicep purpurea
สาเหตุโรค ergot ของขาวสาลี และ rye ซึ่ งราผลิตสารพิษชื่ อ
ergotoxins (กรณีของ aflatoxins บนเมล็ดขาวโพดและถัว่ ลิสงนัน้
อาจไมสามารถนับวาเปนโรคเมล็ดพันธุ เนือ่ งจากราทีเ่ ปนสาเหตุ
ของสารพิษไมใชราทีเ่ ปนสาเหตุของโรค แตการเขาทําลายของรา
เกิ ดขึ้ นในผลิ ตผลที่ เก็ บเกี่ ยวมาแล วและอยู ในสภาพแวดล อม
ที่ มีความชื้ นและอุณหภูมิสูง ราที่ สําคัญที่ สามารถสรางสารพิษ
ในกลุ ม aflatoxins ที่ สําคั ญคื อ Aspergillus flavus group
ซึง่ ประกอบดวยรา Aspergillus หลายชนิด นอกจากนี้ ราสกุลอืน่
เช น Penicillium บางชนิ ดก็ สามารถสร างสารพิ ษได เช นกั น
นอกจากเมล็ดข าวโพดและถั่ วลิสงแลว aflatoxins ยั งสามารถ
ถู กสร างขึ้ นในผลิ ตผลแปรรู ป เช น ถั่ วลิ สงป น และพริ กป น
ถาหากมีความชื้นและอุณหภูมิสูง)
นอกเหนือจากทีก่ ลาวมาแลว ความสําคัญของโรคเมล็ดพันธุ
ยั งขึ้ นอยู กั บป จจั ยร วมกั นด านชนิ ดของเชื้ อโรค ชนิ ดของพื ช
และสภาพแวดลอม กลาวคือโรคพืชชนิดหนึง่ (หมายถึงชนิดของ
เชื้ อโรคที่ เกิ ดขึ้ นกั บพื ชชนิ ดหนึ่ ง) อาจไม มี ความสําคั ญหรื อ
ไมทําความเสียหายในประเทศหนึ่ง แตเมื่อเขามาอยูอีกประเทศ
หนึง่ อาจกลายเปนโรคทีร่ ะบาดทําความเสียหายได เชน กรณีของ
รา Bipolaris sorokiniana บนบารเลยทไ่ี มทาํ ใหเกิดความเสียหาย
ในประเทศสหรั ฐอเมริ กา แต เป นโรคที่ สําคั ญของบาร เลย ใน
ประเทศไทย ด วยเหตุ นี้ จึ งเป นเหตุ ผลที่ ทําให จําเป นต องมี
ขบวนการกักกั นพืช (plant quarantine) ขึ้ น โรคเมล็ดพั นธุ
บางชนิดไมสามารถยอมรับใหมีได แมวาจะตรวจพบวามีเมล็ด
ทีม่ ี (เชือ้ ) โรคติดมาเพียง 1 เมล็ดในจํานวน 10,000 เมล็ดก็ตาม
เมล็ดชุดใดก็ตามที่มีโรคหรือเชื้อโรคที่สามารถถายทอด
ผานทางเมล็ดพันธุไ ดตดิ มา ผลทีเ่ กิดขึน้ ทันทีกค็ อื ทําใหเมล็ดชุดนัน้
ไมบริสทุ ธิ์ ผลทีป่ รากฏเมือ่ นําเมล็ดพันธุไ ปปลูกคือ ความงอก
และความแข็งแรง (vigor) ของเมล็ดลดลง เนื่องจากความ
มีชวี ติ ของเมล็ดถูกทําลายไปกอนแลว และโรคทีต่ ดิ มาทําใหตน กลา
ที่ กําลั งงอกจากเมล็ ดเปนโรคและตายไป หรื อตนกลาที่ ไดจาก
เมล็ดดังกลาวออนแอ สงผลใหผลผลิตลดลดลงดวย นอกจากนี้
แลว หากนําเมล็ดซึง่ เปนผลผลิตของพืชดังกลาวไปผานกระบวนการ
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แปรรูปตางๆ เชน การสี การนําไปทําแปง ฯลฯ โรคเมล็ดพันธุ
ก็อาจมีผลทําใหคุณภาพของผลิตภัณฑลดลงดวย เชน กรณีโรค
เมล็ดดางของขาวอาจทําใหมีเปอรเซ็นตเมล็ดหักสูง กรณีโรค
เมล็ดสีมวงของถั่วเหลืองทําใหเมล็ดมีสีไมสม่ําเสมอ ที่กลาวมา
ทัง้ หมดนีก้ เ็ พือ่ แสดงใหเห็นวา โรคเมล็ดพันธุท าํ ลายคุณสมบัติ
ของการเปน “เมล็ดพันธุท ดี่ ”ี ดังนัน้ เมล็ดพันธุท ด่ี นี อกจากจะมี
คุณสมบัติตามทีร่ ะบุไวในทฤษฏี Seed technology แลว ยังตอง
“ปราศจากโรค” ดวย

ขาวปลูกไมดี ทําใหเสียทีน่ า ไดอยางไร

ผลที่ เกิดจากการนําเมล็ดพันธุ ที่ มีเชื้ อโรคติดมาไปปลูก
ทีไ่ ดกลาวมาแลวประการหนึง่ ก็คอื ทําใหเกิดการระบาดของโรค
ทีไ่ มเคยมีมากอนในพืน้ ที่ หรือการระบาดของโรคพืชชนิดใหม
นั้น ถาหากเชื้อโรคชนิดนั้นสามารถอาศัยหรือมีชีวิตอยูในดินได
(soil inhabitants) ก็จะทําใหพนื้ ทีน่ นั้ เต็มไปดวยเชือ้ โรค ในกรณีท่ี
เชือ้ โรคมีความเฉพาะเจาะจงสูงในการทําใหพชื เปนโรคหรือสามารถ
ทําใหพืชบางชนิดหรือบางวงศเปนโรคได (host range แคบ)
การบริหารจัดการก็อาจทําไดโดยการเปลีย่ นชนิดหรือวงศของพืช
ทีจ่ ะปลูก แตถา เชือ้ โรคสามารถทําใหพชื เปนโรคไดอยางไมเฉพาะ
เจาะจง หรือสามารถทําใหพชื เกือบทุกชนิดเปนโรคได (host range
กว าง) ความยุ ง ยากในการบริ ห ารจั ด การก็ ย อมเพิ่ มมากขึ้ น
หรือไมสามารถปลูกพืชบนพื้ นที่ นั้ นไดอีกเปนเวลานานหลายป
และนีเ่ ปนเหตุผลทีว่ า “ขาวปลูกไมดี ก็ทาํ ใหเสียทีน่ า” ได
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สิ่งแวดลอม

ภัยเงียบจากสารหนู (Arsenic)
ปจจุบัน สุขภาพของประชากรโลกถูกคุกคามดวยปจจัย
ต างๆ มากมาย ทั้ งเชื้ อโรค ภั ยพิ บั ติ ทางธรรมชาติ สารพิ ษ
ทีป่ นเปอ นในสิง่ แวดลอม เชน สารเคมี กัมมันตภาพรังสี เปนตน
“สารหนู” เปนอนินทรียสารอีกชนิดหนึ่งที่กําลังคุกคามสุขภาพ
ของประชากรโลก โดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนา ซึง่ การไดรบั
สารหนูมักไมคอยไดรับการกลาวถึงมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับ
โรคตางๆ และปจจัยอืน่ ๆ ทีก่ ลาวมาแลว บทความนีไ้ ดรวบรวม
ความรู เกี่ ยวกั บอั นตราย แหล งที่ มา และขบวนการปนเป อน
ของสารหนูในสิ่ งแวดลอม เพื่ อใหผู อานมีความเขาใจและรู จัก
ระวัง รวมทัง้ การปองกันการไดรบั สารหนูเขาสูร า งกาย
สารหนู หรือ Arsenic มีรากศัพทมาจากภาษาละติน คือ
arsenicum หรือมาจากภาษากรีก คือ arsenikon แปลวา สีเหลือง
สารหนูเปนธาตุกงึ่ โลหะ มีสญ
ั ลักษณธาตุ คือ As เปนสารทีไ่ มมสี ี
ไมมรี ส สารหนูทเ่ี ปนสารบริสทุ ธิไ์ มมพี ษิ มีสเี หลือง ดํา และเทา
สารหนูทจ่ี ดั วาเปนพิษตอสิง่ มีชวี ติ คือสารหนูทอ่ี ยูใ นรูปสารประกอบ
(สารหนูทร่ี วมกับสารอืน่ ดวยปฏิกริ ยิ าทางเคมี) ซึง่ พบได 2 แบบ
คือ สารหนูอนินทรีย (Inorganic arsenic) และสารหนูอินทรีย
(Organic arsenic) สารหนูอนิ นทรีย (Inorganic arsenic)
เปนสารประกอบทีเ่ กิดจากการรวมตัวของสารหนูกบั อนินทรียสาร
(สารที่ มีองคประกอบทางเคมี ที่ นอกเหนื อไปจากคาร บอนและ
ไฮโดรเจน) ซึง่ สารหนูอนินทรียช นิด trivalent arsenite เปนพิษ
มากกวาชนิด pentavalent และ zero-valent arsenic สารหนู
อิ นทรี ย คื อ สารหนู ในพื ชหรื อสั ตว ที่ รวมตั วกั บคาร บอนและ
ไฮโดรเจน เปนพิษนอยกวาสารหนูอนินทรีย
ในสมั ยโบราณสารหนู เป นที่ รู จั กกั น ในชื่ อ Orpiment
ชาวกรีก และโรมันเปนผูเ ริม่ เรียกวา Arsenic ชาวจีนใชสารหนู
เป นส วนประกอบของยาสมุ นไพรหลายชนิ ดเมื่ อประมาณกว า
2-3 พันปมาแลว และบางครั้งสารนี้ก็ถูกใชเปนสารพิษในการ
ฆาตกรรมและการฆาตัวตายดวย

เราสามารถพบสารหนูไดจากแหลงใดบาง ?

1. จากธรรมชาติ
สารหนูเปนองคประกอบของหิน และแรตามธรรมชาติ

1

อตินุช แซจิว1

พบเปนสินแรในลักษณะเปนสารประกอบกับธาตุอนื่ ๆ เชน เหล็ก
ทองแดง นิเกิล โดยอาจอยูใ นรูปอารเซไนด ซัลไฟด หรือออกไซด
เช น อาร ซิโนไพไรท (FeAsS) หรื อที่ เรียกว า เพชรหนาแทน
ซึ่งพบมากในประเทศไทยและมักพบรวมกับแรดบี ุก พลวง และ
วุ ลแฟรม เมื่ อเกิ ดการผุ พั งสลายตั วของหิ นและแร ที่ มี สารหนู
เปนองคประกอบจะทําใหสารหนูปนเปอ นในสิง่ แวดลอม โดยเฉพาะ
ในดิน ซึง่ ตรวจพบไดตงั้ แต 0.1-40 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และเมือ่
เกิดการชะลางโดยน้าํ ทําใหสามารถพบสารหนูไดในแหลงน้าํ ธรรมชาติ
เชน ทะเลสาบ แมนา้ํ น้าํ ใตดนิ น้าํ พุ
2. จากกิจกรรมของมนุษย
จากการเกษตร สารอารเซนิคไตรออกไซดถูกนํามาใช
เปนสวนประกอบของยากําจัดศัตรูพืช ยาฆาแมลง ยาฆาวัชพืช
น้ํายาถนอมเนื้อไม และปุยเคมี และบางครั้งผสมในอาหารสัตว
ในยาคน และยาสัตว
จากอุ ตสาหกรรม ได แก การเผาถ านหิ น โรงงาน
ถลุงโลหะ เปนตน

สารหนูแพรกระจายสูสิ่งแวดลอมไดอยางไร ?

ดั งที่ กล าวแล วข างต น แหล งที่ มาของสารหนู มี ทั้ งจาก
ธรรมชาติ และจากกิ จกรรมของมนุ ษย การแพร กระจายของ
สารหนู จึ งอาจเกิ ดขึ้ นเองตามธรรมชาติ และจากกิ จกรรมของ
มนุษย การแพรกระจายของสารหนูในสิ่งแวดลอมจะไปไดไกล
มากนอยเพียงใด หรือปนเปอนในสิ่งแวดลอมปริมาณมากนอย
เพียงใดขึน้ กับสมบัตขิ องสารหนูเองดวย กลาวคือ
² ความสามารถในการละลายได ของสารหนู กล าวคื อ
การแพรกระจายของสารหนูสูน้ําผิวดินและน้ําใตดินไดมากนอย
เพียงใดขึน้ กับความสามารถในการละลายน้ําของสารหนู
² การเกิด oxidation กลาวคือในสภาวะที่ มีออกซิเจน
สารหนูถกู เปลีย่ นไปอยูใ นรูป As5+ เปนสวนใหญ ซึง่ สารหนูในรูปนี้
จะทําปฏิกิริยากับสารอื่นไดงาย และตกตะกอน จึงแพรกระจาย
ไปไดไมไกล
² การเกิด reduction กลาวคือในสภาวะไมมีออกซิเจน
มักพบสารหนูในรูป As3+ ซึง่ ละลายน้าํ ไดดกี วาจึงแพรกระจายไดดี

นักวิจัย ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ม. เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 73140
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สิ่งแวดลอม

ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงการกระจายของสารหนูในสิ่งแวดลอม
สภาวะความเป นกรดด างของสิ่ งแวดล อม กล าวคื อ
ในดินและตะกอนดินที่มีสภาพเปนกรด สารหนูทําปฏิกิริยากับ
เหล็ ก ออกไซด แต ใ นสภาพเป น ด า งทํ า ปฏิ กิ ริ ย ากั บ หิ น ปู น
และในสภาพที่ เป นกลางทํ า ปฏิ กิ ริ ยากั บ clay-minerals
(แรดินเหนียว) ดังนั้ น หากดินถูกชะลางลงสู แหลงน้ําดังเชน
กรณีทเ่ี กิดพายุฝนและดินถลม ก็จะนําสารหนูปนเปอ นในแหลงน้าํ
ตอไป
เราสามารถพบสารหนู ไ ด ใ นอากาศจากการปนเป อน
ไปกับวัสดุเถาที่ ถูกเผาไหม ในดินจากการสลายตัวของหินแร
รวมทัง้ การชะลางสารเคมีกาํ จัดศัตรูพชื ทีม่ สี ารหนูเปนองคประกอบ
ในน้ําจากการปนเป อนในของเสี ยจากอุ ตสาหกรรมและชุ มชน
ทีไ่ มไดรบั การบําบัด รวมทัง้ จากการชะลางสารเคมีกาํ จัดศัตรูพชื
ลงสูแหลงน้ํา (ภาพที่ 1) หากเกษตรกรนําน้ําที่มีการปนเปอน
สารหนูไปใชในแปลงปลูกพืชยอมสงผลตอการปนเปอนสารหนู
ในอาหาร ดังเชนการตรวจพบสารหนูสงู มากกวาปกติถงึ 10 เทา
ในเมล็ดขาวจากแปลงปลูกที่ใชน้ําปนเปอนสารหนู
²

เชน บังคลาเทศ อินเดีย จีน อิหราน ปากีสถาน เนปาล เปนตน
และประเทศที่ มี การปนเป อนสารหนู ใ นน้ํ า ดื่ มมากที่ สุ ด คื อ
บังคลาเทศ และอินเดีย (ภาพที่ 2 และ 3) WHO ประมาณการวา
ประชากรประมาณ 1 ใน 10 ทางตอนเหนื อของบั งคลาเทศ
และอิ นเดี ย จะเสี ยชี วิ ตเนื่ องจากพิ ษของสารหนู นอกจากนี้
นักวิทยาศาสตรยงั พบวา พืน้ ทีท่ พ่ี บการปนเปอ นสารหนูสว นใหญ
มักเปนพืน้ ทีส่ ามเหลีย่ มปากแมน้ําและเปนที่ราบลุม ตะกอนลําน้ํา
ที่มีตนกําเนิดมาจากเทือกเขาหิมาลัยในเอเซียกลางและใต เชน
Ganges delta ในบังคลาเทศ Red river basin ใกลกรุงฮานอย
Mekong delta ทั้ งในเวียดนาม และจังหวัดกันดาล (Kandal)
ของกัมพูชา flood plains ของโกชิ (Koshi) และ Bangmati river
ในเนปาล

แนวโนมการคุกคามสุขภาพประชากรโลกของสารหนู

สารหนูเปนสารอนินทรียปนเปอนสําคัญที่คุกคามสุขภาพ
ของประชากรโลกประมาณ 137 ลานคน ในมากกวา 70 ประเทศ
ทัว่ โลก โดยเฉพาะอยางยิง่ การปนเปอ นในน้าํ ดืม่ World Health
Organization (WHO) ไดกาํ หนดวาในน้าํ ดืม่ ไมควรมีการปนเปอ น
สารหนูเกิน 10 ไมโครกรัม/ลิตร ขณะที่ US Environmental
Protection Agency และประเทศไทย กําหนดวาในน้ําดื่มมีการ
ปนเปอ นสารหนูไดไมเกิน 50 ไมโครกรัม/ลิตร หลายประเทศใน
ภูมภิ าคเอเซียพบการปนเปอ นสารหนูปริมาณสูงในแหลงน้าํ ใตดนิ

ภาพที่ 2 ประเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย ที่ มี ส ารหนู ป นเป อนใน
แหลงน้ําใตดิน
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เราจะมีโอกาสไดรับสารหนูไดอยางไร ?

ภาพที่ 3 แสดงแหล งน้ํ า ใต ดิ นของประเทศในภู มิ ภาคเอเชี ย
ที่มีสารหนูปนเปอน
สําหรับการแพรกระจายสารหนูในสิง่ แวดลอม คือ ดินและ
น้าํ ในประเทศไทยนัน้ มีรายงานการปนเปอ นสารหนูเมือ่ ป พ.ศ.
2530 ในพืน้ ทีบ่ ริเวณเหมืองแรดบี กุ เกา อําเภอรอนพิบลู ย จังหวัด
นครศรีธรรมราชซึ่งเกิดจากสารหนูที่อยูในรูปของอาซิโนไพไรต
(FeAsS) ในแร ดี บุ ก เหมื องแร ดี บุ กเก านี้ ได กลายสภาพเป น
แหล ง น้ํ า ขั ง ตลอดป และมี การชะล างโดยน้ํ า ฝนลงสู แหล ง น้ํ า
ในชุมชน กอใหเกิดการปนเปอนในน้ําบอที่ประชาชนใชบริโภค
ทําใหประชาชนไดรบั พิษเรือ้ รังจากสารหนูเกิดเปนโรคมะเร็งผิวหนัง
หรือไขดํา และเมื่อป พ.ศ. 2545 ไดมีการสํารวจการปนเปอน
สารหนูในแหลงน้าํ ใตดนิ บริเวณพืน้ ทีร่ าบลุม เจาพระยาตอนเหนือ
ของกรุงเทพฯ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากพืน้ ทีด่ งั กลาวมีลกั ษณะทางธรณีวทิ ยา
คลายกับพืน้ ทีป่ ากแมนา้ํ และทีร่ าบลุม หลายแหงทีพ่ บการปนเปอ น
สารหนู แม ผลการสํารวจจะพบปริ มาณสารหนูในระดั บต่ํากว า
มาตรฐาน เนื่ องจากคนในพื้ นที่ นําน้ําจากชั้ นหินอุ มน้ําในระดับ
ลึกมากมาเก็บไวในถังพักน้าํ กอนนํามาใช เมือ่ วันที่ 11 กรกฎาคม
2551 ทีมนักวิทยาศาสตรประเทศสวิสเซอรแลนด ไดเผยแพร
ผลการติดตามการปนเปอ นสารหนูในแหลงน้าํ ใตดนิ โดยใชขอ มูล
ลักษณะทางธรณีและสมบัติทางเคมีของดิน ในวารสาร Nature
Geosciences Online ไววา มีความเปนไปไดทจ่ี ะเกิดการจับกลุม
ของสารหนู ต ามธรรมชาติ ใ น 5 ประเทศ ในภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต คือ ประเทศพมา ไทย เวียดนาม กัมพูชา และ
อินโดนีเซีย แมผลการติดตามจะระบุวาประเทศไทยมีความเสี่ยง
นอยกวาประเทศอืน่ ๆ แตเราก็ไมควรนิง่ นอนใจตอปญหาดังกลาว
โดยเฉพาะผูท เ่ี กีย่ วของกับการขุดบอบาดาลเพือ่ นําน้ําใตดนิ มาใช
บริโภค

สารหนูพบไดทง้ั ในอากาศ ดิน น้าํ และอาหาร ปริมาณ
ที่ พบในอากาศอยู ในช วง 0.4-30 มิ ลลิ กรั ม/ลู กบาศก เมตร
ปริมาณที่พบในน้ําตามธรรมชาติ 1-2 มิลลิกรัม/ลิตร (ยกเวน
บางกรณี) แตในน้าํ ทะเลและมหาสมุทรมีปริมาณสารหนู 0.5-50
มิ ลลิ กรั ม/กิ โลกรั ม ดั งนั้ นในอาหารโดยเฉพาะอาหารทะเล
จึ ง เป น แหล ง ที่ มี การสะสมของสารหนู อยู มาก แต ส ารหนู ใ น
อาหารทะเลเปนสารหนูอินทรีย ซึ่งมีความเปนพิษไมมาก มีการ
ประมาณการวาสารหนูในอาหารอยูใ นรูปสารหนูอนิ ทรียป ระมาณ
75% และในรูปของสารหนูอนินทรียป ระมาณ 25% สําหรับพืช
ตรวจพบวา ในพืชไรมปี ริมาณสารหนู 0-20 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
ทั้ งนี้ ขึ้ น กั บพื้ นที่ เพาะปลู กและการใช ยากําจั ดแมลงประเภท
Dimethylarsinate สําหรับในสัตวโดยทั่วไปพบปริมาณสารหนู
ในระดั บใกล เคี ยงกั บพื ช ยกเว นสั ตว ป กพบในปริ มาณตั้ งแต
0-1000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทั้งนี้เนื่องจากอาหารทีใ่ ชเลีย้ งสัตว
มี สารหนู ปนเป อนอยู เช น Fish meal และสารเร งการเติบโต
ทีม่ สี ว นผสมของสารหนู ในน้าํ ดืม่ ซึง่ รวมถึงน้าํ แร และน้าํ บรรจุขวด
ตางๆ บางครัง้ พบปริมาณสารหนูสงู เกินกวา 200 มิลลิกรัม/ลิตร
เนื่องจากแหลงน้ําใตดินมีการปนเปอนสารหนู
โดยส วนใหญ คนมั กได รั บสารหนู เข าสู ร างกายโดยการ
บริ โภคแล วจะดู ดซึ มผ านทางเดิ นอาหาร นอกจากนั้ น เรายั ง
สามารถรั บสารหนู ได โดยการสู ดดมและการสั มผั ส สารหนู นี้
เมือ่ ถูกดูดซึมเขาสูร า งกายจะถูกขจัดออกจากรางกายอยางรวดเร็ว
จากงานวิจยั พบวาประมาณ 80-90% ของสารหนูทเ่ี ขาสูร า งกาย
นัน้ จะถูกขจัดออกจากรางกายทางปสสาวะภายใน 2 วัน
โดยปกติ ใ นผู ใหญ จ ะได รั บ สารหนู ร ะหว า ง 8-104
ไมโครกรัม/วัน โดยมีคา เฉลีย่ 50 ไมโครกรัม/วัน และประมาณ
64% ของปริมาณที่ไดรับจะเปนสารหนูอินทรียจากอาหารทะเล
เชน ปลา และสาหราย ซึง่ สารหนูอนิ ทรียจ ากแหลงเหลานีจ้ ะเปน
สารประกอบสารหนูกลุม arsenobentaine และ arsenocholine
ซึง่ เปนพิษนอยหรือไมเปนพิษตอรางกาย และสามารถถูกขับออก
ทางปสสาวะไดรวดเร็ว แตกรณีทไ่ี ดรบั สารหนูอนินทรียจ ะเกิดการ
สะสมในตับ มาม ไต ปอด และกระเพาะอาหาร แมจะถูกกําจัด
ออกจากอวัยวะดังกลาวอยางรวดเร็ว แตจะยังคงหลงเหลื อใน
ผิวหนัง เสนผม และเล็บ

พิษจากสารหนูเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตเชนไร ?

สารหนู จั ดเป นสารก อมะเร็ ง การได รั บสารหนู โดยการ
หายใจจะมีความเสี่ยงตอการเกิดมะเร็งปอด กรณีไดรับสารหนู
แมในปริมาณนอย แตหากไดรบั ตอเนือ่ งเปนเวลานานจะเกิดการ
สะสมในร างกาย สามารถก อให เ กิ ด มะเร็ ง กั บอวั ยวะภายใน
หากสั มผั สสารหนู จะก อให เกิ ดโรคทางผิ วหนั ง และหากได รั บ
เขาสูร า งกายจะทําลายไต ตับ มาม ระบบประสาท ระบบการหายใจ

สิ่งแวดลอม
ระบบเสนโลหิต ระบบเลือด

เมื่อไดรับสารหนูเขาสูรางกายแลวจะมีอาการ
อยางไร ?

ปริมาณสารหนูที่คนไดรับเขาสูรางกายแลวกอใหเกิดพิษ
ถึงขั้นเสียชีวิตอยูในชวง 1.5 มิลลิกรัม/น้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม
(arsenic trioxide) ถึง 500 มิลลิกรัม/น้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม
(Diethyl arsenic acid) อาการทีเ่ กิดจากพิษของสารหนูมที ง้ั แบบ
เฉียบพลัน (Acute toxicity) และแบบเรือ้ รัง (Chronic toxicity)
โดยอาการเฉียบพลันนัน้ จะเกิดการระคายเคืองตอเนือ้ เยือ่ อวัยวะ
ที่สัมผัสกับสารหนู และอาจทําใหคลื่นไส อาเจียน เปนตะคริว
กลามเนือ้ เกร็ง เกิดอาการแทรกซอนเกีย่ วกับการทํางานของหัวใจ
และเสียชีวติ จากการทํางานลมเหลวของหัวใจ สวนอาการพิษเรือ้ รัง
ทีเ่ กิดจากการไดรบั สารหนูตดิ ตอกันเปนเวลานานนัน้ จะทําใหเกิด
แผลเปน หรือเปนรูที่ชองจมูก ผิวหนังหนาขึ้น เกิดตุมผื่นตาม
ฝามือฝาเทา มีรอยดางดําทีผ่ วิ หนัง (ภาพที่ 4) อาจมีเสนสีขาว
บนเล็บ นอกจากนี้ สารหนูยังทําใหเกิดอาการชาตามปลายมือ
ปลายเทา รูส ึกแสบรอน มีอาการออนเพลียของแขนขา และอาจ
เปนมะเร็งผิวหนังและปอด รวมทั้งมีผลตอทารกในครรภ และ
มีฤทธิ์ กอการกลายพันธุ จากการศึกษาของนั กวิจัยจาก John
Hopkins Bloomberg School of Public Health เมือ่ ไมนานนี้ พบวา
สารหนูอนินทรียท ป่ี นเปอ นในน้าํ ดืม่ อาจมีบทบาทตอโรคเบาหวาน
ทั้งนี้ทีมวิจัยตรวจพบสารหนูในปสสาวะของผูปวยโรคเบาหวาน
ในระดับสูงกวาในคนปกติ

เราจะสามารถทราบไดอยางไรวาเราไดรับสารหนู
หรือไม ?
เราสามารถทราบไดโดยการ
1. ตรวจหาสารหนูในปสสาวะ ถายังคงไดรับสารหนูอยู
ขณะทําการตรวจ
2. ตรวจหาไดใน เสนผม เลือด เล็บ
3. ตรวจความผิดปกติของผิวหนังโดยแพทยท่ชี ํานาญ
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4. ตรวจอาการทางคลินคิ อืน่ ๆ รวมทัง้ ซักประวัตขิ องผูป ว ย
ประกอบการวินิจฉัย

เรามีวธิ กี าํ จัดสารหนูไดอยางไร ?

การกําจัดสารหนูทป่ี นเปอ นในสิง่ แวดลอม สวนใหญจะใช
วิธที างเคมี คือ การทํา coagulation ดวยเหล็ก สารสม และปูนขาว
โดยสารดังกลาวจะทําปฏิกิริยากับสารหนูแลวตกตะกอนแยกตัว
ออกมา หรือการ oxidation และกรองผานทรายเคลือบแมงกานีส
แตวธิ กี ารเหลานีย้ งุ ยากและเสียคาใชจา ยสูง และยังเพิม่ การตกคาง
ของสารเคมีในสิ่งแวดลอมมากขึ้น นักวิจัยจาก University of
Georgia จึงไดนําเทคนิคการดัดแปลงพันธุกรรมพืชมาใชในการ
กําจัดสารหนูทป่ี นเปอ นในดิน โดยการถายยีนส 2 ชนิดทีม่ ชี อื่ วา
arsC gene และ ECS gene จาก Escherichia coli bacteria
แกพชื แลวนําพืชดังกลาวไปปลูกในพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารปนเปอ นสารหนู
เพือ่ ใหพชื ดูดสารหนูขนึ้ มาสะสมทีใ่ บพืช นอกจากนี้ นักวิจยั จาก
University College London ประเทศสหราชอาณาจักร ยังพบ
แบคทีเรียชนิดใหมที่สามารถใชสารประกอบสารหนูที่ปนเป อน
ในน้าํ ทีซ่ มึ ผานจากกองแรในประเทศแคนาดา และจากการคนพบ
นักวิจยั จึงทําการสกัดเอนไซมจากแบคทีเรียชนิดนีแ้ ละพัฒนาเปน
biosensor เพื่ อใช เป นดั ชนี ตรวจเช็ คการปนเป อนสารหนู ใน
แหลงน้ํา
เราจะเห็นไดวา นักวิจยั และนักวิทยาศาสตรในหลายประเทศ
ให ความสําคั ญกั บป ญหาการปนเป อนของสารหนู ในแหล งน้ํา
ทีใ่ ชในการบริโภค ซึง่ ณ ขณะนีม้ ปี ระชากรโลกทีป่ ระสบความเสีย่ ง
ตอการไดรับพิษจากสารหนูจํานวนมาก โดยเฉพาะในพื้ นที่ ที่ มี
ประชากรหนาแน น ในประเทศแถบเอเชี ยตะวั น ออกเฉี ยงใต
แมวาประเทศไทยจะยังไมประสบปญหานี้ดังเชนบังคลาเทศและ
อินเดีย แตเราก็มคี วามเสีย่ งเชนกัน ดังนัน้ การติดตามสถานการณ
การการปนเปอ นสารหนูจงึ เปนสิง่ ทีไ่ มควรละเลย
(อานตอหนา 10)

ภาพที่ 4 ชาวกั มพู ชาได รั บผลกระทบ
จากพิ ษของสารหนู ผิ วหนั ง
ฝามือหนาขึ้น เกิดตุมผื่นเปน
จุดสีน้ําตาลกระดํากระดาง
(จาก Resource Development
International Cambodian)
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เรือ่ งนารู

พืชสกุลหนอนตายหยาก (Stemona Lour.)
บางชนิดในประเทศไทย
ประเทศไทยมีพื้นที่ ทั้ งหมดประมาณ 513,115 ตาราง
กิโลเมตร ตัง้ อยูใ นภูมอิ ากาศเขตรอน (tropic) ลักษณะภูมปิ ระเทศ
มีเทือกเขาสูงอยูต ามภูมภิ าคตางๆ ซึง่ กอใหเกิดความแตกตางของ
ภูมิอากาศเฉพาะถิ่น และตามพื้นฐานดานเขตพฤกษภูมิศาสตร
(floristic region) ซึง่ แบงโดยอาศัยการปรากฏหรือไมปรากฏของ
ชนิดพรรณพืชและความมากนอยของการกระจายพันธุช นิดพืชนัน้ ๆ
ในพื้ นที่ ประเทศไทยตั้ งอยู ในเขตพฤกษภู มิ ศาสตร ของโลก
3 ภูมิภาคใหญๆ ไดแก ภูมิภาคอินเดีย-พมา (Indo-Burmese
Region) ภูมภิ าคอินโดจีน (Indo-Chinese Region) และภูมภิ าค
มาเลย เซี ยน (Malesian Region) จึ งเป นสาเหตุ ให เกิ ดความ
หลากหลายทางพรรณพืชเปนอยางมาก
พืชสกุลหนอนตายหยาก (วงศ Stemonaceae) เปนพืช
อีกสกุลหนึง่ ในประเทศไทยทีพ่ บวามีความหลากหลายทางชนิดพันธุ
และมีการกระจายพันธุท ว่ั ไปในทุกภูมภิ าคของประเทศ (ภาพที่ 1)
เปนพืชที่ มีศักยภาพในการนําไปใชประโยชนเปนสมุนไพรและ
กําจั ดศั ตรู พื ช การทราบถึ งลั กษณะทางสั ณฐานวิ ทยาของพื ช
จึงมีความสําคัญเพื่อที่จะสามารถนําพืชในสกุลนี้มาใชประโยชน
ไดอยางถูกตองและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด และในบทความนี้
เปนรายละเอียดทางดานลักษณะทางพฤกษศาสตรของ Stemona
collinsiae Craib และ S. curtisii Craib ซึ่ งเป น พื ช สกุ ล
หนอนตายหยาก 2 ชนิดในจํานวน 9 ชนิดทีพ่ บในประเทศไทย

ปาจารีย อินทชุบ1

จุดเดียวกัน ระหวางเสนใบหลักมีเสนใบยอยกัน้ กลางจํานวนมาก
โคนกานใบปอง (pulvinus) ดอกเดีย่ ว (solitary) หรือชอดอก
(inflorescence) ดอกสมมาตรตามรัศมี (regular) สมบูรณเพศ
(bisexual) กลีบรวม (tepal) 4 กลีบ เกสรเพศผู (stamen) 4
อัน เกสรเพศเมีย 1 อัน (simple pistil) 2 คารเพล (carpel)
1 ชอง (locule) รังไขเหนือวงกลีบรวม (superior ovary) กานเกสร
เพศเมีย (style) 1 อัน (ภาพที่ 3) บางชนิดผลแหงแตก 2 ขาง
(valve-capsule) เมล็ดรูปทรงรีกวาง (broad-ellipsoid) มีสนั นูน
ยาวตามความยาวของเมล็ ด ชั ดเจนหรื อเลื อนลาง ก านเมล็ ด
(funiculus) ยาว เมล็ดสรางปุยหุม เมล็ด (aril) ชนิดพิเศษเรียกวา
elaiosome (ภาพที่ 4) มีลกั ษณะฉ่าํ น้าํ และเปนทีส่ ะสมไขมัน

ลักษณะทางพฤกษศาสตร

พรรณไมสกุลหนอนตายหยาก (Stemona Lour.) เปนพืช
ใบเลี้ยงเดี่ยว จัดอยูในวงศ Stemonaceae เปนพืชอายุหลายป
(perennial herb) ลําตนเหนือดินมีลกั ษณะเปนลําตนเลือ้ ยคลุม
(climber) เลือ้ ยพัน (twiner) ทอดนอน (trailer) หรือ ตัง้ ตรง
(erect) ลําตนใตดนิ เปนเหงาสัน้ ๆ (short rhizome) มีระบบราก
เปนรากสะสมอาหาร (tuberous root) ออกเปนกระจุกจํานวนมาก
(ภาพที่ 2) ใบเดี่ยว เรียงสลับ (alternate) แบบระนาบเดียว
(distichous) เรียงตรงขาม (opposite) หรือเรียงเปนวง (whorl)
แผนใบเรียบ รูปรางแผนใบรี (elliptic) ไขแกมรี (elliptic-ovate)
หรือไขกวาง (broadly-ovate) ฐานใบรูปหัวใจ (cordate) หรือ
สอบเรียว (attenuate) เสนใบขนาน (parallel vein) เจริญออกจาก
1

ภาพที่ 1 การกระจายพันธุของสกุลหนอนตายหยาก (Stemona
Lour.) ในประเทศไทย

เจาหนาที่วิจัย สํานักงานหอพรรณไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กรุงเทพฯ
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ภาพที่ 2 รากสะสมอาหารของสกุลหนอนตายหยากชนิดตางๆ

ภาพที่ 4 ตัวอยางเมล็ดของพืชสกุลหนอนตายหยาก
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ภาพที่ 3 โครงสรางภายในดอกของพืชสกุลหนอนตายหยาก
AC รยางคของแกนอับเรณู (appendage of connective)
AT รยางคของพูอับเรณู (appendage of thecae)
C แกนอับเรณู (connective)
F กานชูอับเรณู (filament) O รังไข (Ovary)
R สันแบงอับเรณู (ridge) T พูอับเรณู (theca)
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Stemona collinsiae Craib (ภาพที่ 5)

ชื่อทองถิ่น หนอนตายหยาก
พื ช ล ม ลุ ก ลํ า ต น เหนื อดิ น เกลี้ ยง ตั้ ง ตรง ทอดนอน
หรืออาจพบแบบเลื้ อยพัน มีความยาวไดถึงประมาณ 60 ซม.
ลําต นใต ดิ นเป นเหง าสั้ นๆ รากสะสมอาหารรู ปกระสวยยาว
เส นผ านศู นย กลาง 1-1.5 ซม. ยาว 10-40 ซม. ใบเดี่ ยว
เรียงสลับ แผนใบรูปไขกวาง ขนาดกวาง 5-11 ซม. ยาว 11-15
ซม. ฐานใบรู ปหั วใจ ปลายใบเรี ยวแหลม ขอบใบเรี ยบหรื อ
เปนคลืน่ เล็กนอย เสนใบเจริญออกจากฐานใบ 11-15 (17) เสน
กานใบยาว 5-15 ซม. โคนกานใบโปงพอง ชอดอกเกิดทีซ่ อกใบ
หนึง่ ชอดอกประกอบดวยดอกยอย 1-8 ดอก กานดอกยอยยาว
1-4.5 ซม. แตละดอกประกอบดวยใบประดับ 1 ใบ ใบประดับ
รูปรางยาวแคบ ยาวประมาณ 1 ซม. ดอกประกอบดวยกลีบรวม
4 กลีบ เรียง 2 ชัน้ กลีบรวมรูปใบหอกยาว ขนาดกวาง 0.5-0.8
ซม. ยาว 1.3-2.0 ซม. สีขาวอมเขียวหรือสีขาวอมชมพู มีลาย
สีเขียวยาวตั้งแตโคนจรดปลายของกลีบ 7-9 เสน เกสรเพศผู
4 อัน สีเหลืองอมเขียว ขนาดกวาง 0.2 ซม. ยาว 1.1-1.7 ซม.
กานอับเรณู ยาว 0.1 ซม. ฐานกานอับเรณูเชือ่ มติดกัน อับเรณูยาว
0.5-0.7 ซม. สันแบงพูอับเรณูเรียบ สูง 0.1 ซม. พูอับเรณู
มีรยางค 2 อันแนบชิดกับแกนอับเรณูที่แผกวาง สีเหลือง ยาว
0.8-0.9 ซม. รังไขอยูเ หนือวงกลีบ รูปไข ขนาดกวาง 0.1 มม.
ยาว 0.15 มม. ยอดเกสรเพศเมียเปนปุม เล็กๆ ไมมกี า น ผลสีเขียว
รูปทรงรี มีปลายเรียวยาว ขนาดกวาง 1-1.2 ซม. ยาว 2-2.5

ภาพที่ 5 Stemona collinsiae Craib:
A ใบ ชอดอกและผล
B กลีบรวมชั้นนอก
C กลีบรวมชั้นใน
D-F เกสรเพศผู G รังไข H เมล็ด
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ซม. เมล็ด สีชมพูแดง รูปทรงรี ปลายแหลม มีสนั นูนตามความยาว
ของเมล็ด ฐานลอมรอบดวยปุยหุม เมล็ด จํานวน 3-6 เมล็ดตอผล
นิเวศวิทยา กระจายพันธุในพื้นที่เปดโลงของปาดิบแลง
ปาเบญจพรรณ ภูเขาหินปูนใกลทะเล ที่ระดับความสูงจากระดับ
น้าํ ทะเล 5-300 ม.
ประโยชน รั กษาวั ณโรค บรรเทาอาการไอ ขั บเสมหะ
รักษาโรคริดสีดวง ขับประจําเดือน รักษาโรคผิวหนัง ยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชือ้ รา Cladosporium herbarum เรงการพัฒนา
ของมดใหมีปกเร็วขึ้น ในประเทศลาวนํารากสดทุบวางในปากไห
ปลาราเพื่อฆาหนอนในปลารา กําจัดปลวก กําจัดแมลงศัตรูพืช
ในสวนพริ กไทย รั กษาแผลที่ เกิ ดจากหนอนในปศุ สั ตว และ
ทําลายปรสิตที่อาศัยอยูภายนอกรางกาย ยับยัง้ การเจริญเติบโต
ของแบคที เรี ย มี ฤทธิ์ ทําลายหนอนใยผั กในระยะตั ว หนอน
สารสกัดจากรากใชกาํ จัดแมลงรบกวนในบออนุบาลลูกปลาโดยเฉพาะ
มวนน้าํ

Stemona curtisii Craib (ภาพที่ 6)

ชื่อทองถิ่น หนอนตายหยาก กะเพียด ยานลิง รากตอ
ลํ า ต น เหนื อ ดิ น เลื้ อยพั น สู ง ถึ ง 5 ม. ลํ า ต น เกลี้ ยง
ลําต นใต ดิ นเป นเหง าสั้ น รากสะสมอาหารรู ปกระสวย ขนาด
เสนผานศูนยกลาง 1-1.5 ซม. ยาว 10-60(80) ซม. เกิดเปน
กระจุก ใบเดี่ ยว การเรียงใบแบบตรงขาม แผนใบรูปไขหรือ
ไขกวาง ขนาดกวาง 4.5-12.5 ซม. ยาว 9-18 ซม. ฐานใบ

เรือ่ งนารู
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ภาพที่ 6 Stemona curtisii Craib:
A ชอดอกและผล
B กลีบรวมชั้นใน
C กลีบรวมชั้นนอก
D วงเกสรเพศผู
E เกสรเพศผู F รังไข G เมล็ด
รู ปหั วใจ ปลายใบยาวเรี ยวแหลม ขอบใบเรี ยบ เส นใบเจริ ญ
ออกจากฐานใบ 13-17 (19) เส น ก านใบยาว 4-12 ซม.
โคนก านใบโป งพอง ช อดอกออกที่ ซอกใบ ก านช อดอกยาว
1-11 ซม. ใบประดับเรียวแหลม ยาว 1-2 ซม. ดอกมีกลีบรวม
4 กลีบ เรียง 2 ชัน้ กลีบรวมรูปใบหอกยาว ขนาดกวาง 0.5-0.6
ซม. ยาว 2.0-2.7 ซม. ดานนอกสีแดงเขม มีลายเสนสีเขียว
ยาวตั้ งแตโคนกลีบรวมถึงปลาย 9-15 เสน ดานในสีแดงเขม
เกสรเพศผู 4 อัน สีแดงเขม บางครัง้ พบปลายสีเหลือง ขนาดกวาง
ประมาณ 0.3 ซม. ยาว 1.8-2.5 ซม. กานอับเรณูมฐี านติดกัน
อับเรณูยาว 1.2-1.5 ซม. สันแบงพูอับเรณูเรียบ สูง 0.1 ซม.
ยาว 1.5-2.2 ซม. ไมมรี ยางคของพูอบั เรณู รังไข ขนาดกวาง
0.3 ซม. ยาว 0.4 ซม. ยอดเกสรเพศเมียไมเดนชัดและไมมกี า น
ผลสีเขียว รูปไขยาว ปลายแหลม ขนาดกวาง 1 ซม. ยาว 2.5 ซม.
เมล็ด สีแดงเขม รูปทรงรี ปลายแหลม มีสันนูนตามความยาว
ของเมล็ด ฐานลอมรอบดวยปุยหุมเมล็ด จํานวน 5-11 เมล็ด
ตอผล
นิ เวศวิ ทยา พบทั่ วไปในภาคใต กระจายพั นธุ ในพื้ นที่
เป ดโล งของป าดิ บ ข างลํ า ธาร ป าชายหาด ภู เขาหิ นปู น
สวนยางพารา ทีร่ ะดับความสูงจากระดับน้าํ ทะเล 1-500 ม.
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