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บรรณาธิการแถลง
บรรณาธิการไดอานบทความเรื่อง กรรมเหนือหมอดู ที่ทานเสฐียรพงษ วรรณปก เขียนลงคอลัมนรื่นรมรมเยศ

ในหนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับที่ 10417 วันที่ 17 กันยายน 2549  มีขอความตอนหนึ่งที่ปรารภถึงเหตุที่วา ทําไม
การพยากรณอดีตจึงแมน พยากรณอนาคตไมแมน  ซึ่งทานไดใหเหตผุลไวนาสนใจ จึงขอยกมานําเสนอดังนี้ “เพราะชีวิต
คนมไิดขึน้อยูกับโหราศาสตรเปนเงือ่นไขอยางเดยีว มนัยอมเปลีย่นแปลงไปตามเงือ่นไขปจจัยอีกมากมาย อดตีนัน้ “นิง่” แลว
ไมมเีงือ่นไขอะไรมาผลกัดนัใหเปนอ่ืนได เพราะฉะนัน้ การทาํนายทายทกัจึงมกัจะตรง แตปจจุบันและอนาคต มนัยงัเคลือ่นไหว
เพราะเหตปุจจัยอีกหลายอยางยงัไมนิง่  เงือ่นไขทีส่ําคญัทีส่ดุคอื “กรรม” (การกระทาํ) ของคน คนนัน้เอง เขาทาํทัง้กรรมดี
และกรรมไมดคีละกันไป สิง่เหลานีแ้หละมแีนวโนมจะใหผลในอนาคต ไมวาดี หรอืไมด ี  พูดอีกนยัหนึง่ เราเปนผูกําหนด
อนาคตเราเอง ถาตองการใหชีวิตเปนไปอยางใด ก็ตองสรางเงื่อนไขที่ดีๆ ไวใหมาก แลวอนาคตจะไปดีเอง ตรงขาม
ถาสรางแตเงือ่นไขไมด ีอนาคตก็เปนไปตามนัน้”

ในวาระขึน้ปใหม บรรณาธิการจึงขอเชญิชวนทานผูอานชวยกันสรางเงือ่นไขดีๆ  ใหแกชวีติของตนเองเพ่ืออนาคตทีด่ี
ของตวัทานเอง และถาหากมผีูทีช่วยกันสรางเงือ่นไขดีๆ  กันมากๆ สงัคมของเราก็จะดตีามไปดวย

สวสัดปีใหมคะ
บรรณาธกิาร

คณิตฐา  ชินวงษเขียว
เจาหนาทีบ่รหิารงานทัว่ไป ฝายปฏิบตักิารวจัิยและเรอืนปลกูพชืทดลอง

ม. เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม

นักวิจัยไดเขารับประทานเข็มที่ระลึก
± นางภาณี ทองพํานกั  ไดเขารบัประทานเขม็ทีร่ะลกึจาก

พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวล ีพระวรราชาทนิดัดามาตุ
ในงาน “เพ่ือไทย พนภัย พ่ึงใจ เพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) และสวนอัมพร
เกษตรแฟร”  ณ ตําหนกัวงัสวนกุหลาบ  วนัที ่10 ธันวาคม 2551

ผลงานวจัิยของนกัวจัิยสงักดัฝายปฏบิตักิารวจัิยและ
เรือนปลูกพืชทดลองไดรับรางวัล

± ผลงานเรื่อง การศึกษาระยะการพัฒนาของละออง
เกสรเพ่ือการเพาะเลีย้งอบัละอองเกสรของแตงกวา (Cucumis

sativus L.) พันธุ ‘อมตะ’ [Study of microspores developmen-
tal stages in cucumber (Cucumis sativus L.) line ‘Amata’ for
anther culture]  โดย นางอัญชล ีรวโีรจนวบูิลย  ไดรบัรางวลัชมเชย
ในการนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร การประชุมวิชาการพืชสวน
แหงชาต ิครัง้ที ่7  จัดโดย ม. นเรศวร จ. พิษณุโลก  วนัที ่27-29
พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมอมรนิทรลากูน อ. เมอืง จ. พิษณุโลก

การเสนอผลงานทางวิชาการ
± นางภาณี ทองพํานัก  นําเสนอเรื่อง คุณภาพและ

ผลผลิตเมล็ดพันธุพริกขณะปรับเปลี่ยนระบบการผลิตสูเกษตร
อินทรยี  และ นายวฒุชิยั ทองดอนแอ  นาํเสนอเรือ่ง กระบวนการ
ผลติปุยอินทรยีคณุภาพสงู  ในงาน “มหกรรมเกษตรอินทรยีสูวถีิ
เศรษฐกิจพอเพียง” ณ พิพิธภัณฑเฉลมิพระเกียรตฯิ อ. คลองหลวง
จ. ปทมุธาน ี วนัที ่23-27 กรกฎาคม 2551

± นางนวลวรรณ ฟารุงสาง เรื่อง การใช Mango-Leaf
Assay ในการประเมินศักยภาพของ Bacillus magaterium
สายพันธุ 3103 ในการเปนศตัรธูรรมชาตติอรา Colletotrichum
gloeosporioides สาเหตุ โรคหลั งเก็บเก่ี ยวของมะม วง ใน
การสมัมนาทางวชิาการวิทยาการหลงัเก็บเก่ียวแหงชาต ิครั้งที ่ 6
จัดโดยศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว ณ โรงแรม
เจรญิธาน ีปริน๊เซส อ. เมอืง จ. ขอนแกน  วนัที ่14-15 สงิหาคม
2551

การจัดนิทรรศการ
± งานเกษตรกําแพงแสน ป 2551  ณ  ม. เกษตรศาสตร

วทิยาเขตกําแพงแสน  อ. กําแพงแสน  จ. นครปฐม  วนัที ่3-10
ธันวาคม 2551
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² ฝายปฏบัิตกิารวจัิยและเรอืนปลกูพืชทดลอง  เรือ่ง
ผลงานบริการวิชาการของฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืช
ทดลอง

² งานเทคโนโลยเีมลด็พันธุพืช เรือ่ง เมลด็พันธุเคลอืบ
และการทดสอบคณุภาพเมลด็พันธุ

² นางสาวสรุตันวด ีจิวะจินดา  เรือ่ง การสกัดสารหอม
จากดอกไมไทย

² นายวฒุิชัย ทองดอนแอ เรื่อง กระบวนการทําปุย
อินทรยีคณุภาพสงู

² นายนพพล เกตุประสาท เรื่อง เทคนิคการตอน
ตนไมใหญ

² นางอัญชลี รวีโรจนวิบูลย และนางสาวปุณยวีร
เดชครอง  เรือ่ง กลองจุลทรรศนอิเลค็ตรอน และการประยกุตใช

² นางรงรอง หอมหวล เรือ่ง การเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่
อโกลนีมาหลากสายพันธุ

² นางมณฑา วงศมณีโรจน  เรื่อง การเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อเฟรนปกแมลงทับ

² นางสดุาวรรณ เชยชมศร ี เรือ่ง การวเิคราะหรปูแบบ
REN เพ่ือจําแนกสายพันธุไวรสัแมลงชนดิ NPV

² นางรุงนภา กอประดษิฐสกุล  เรือ่ง การวิเคราะห
สารพิษตกคางในผัก-ผลไม

² นางสาวมณี ตันติรุงกิจ เรื่อง จุลินทรยี : ตัวชี้วัด
อาหารปลอดภัย

² นางสาวสมนึก พรมแดง และนางสายน้ําออย
สวางเมฆ เรื่อง แกสโครมาโทกราฟเพ่ือการตรวจสอบคุณภาพ
อากาศในโรงงานอุตสาหกรรม

² นางสาวสมนกึ พรมแดง  นางสายน้าํออย สวางเมฆ
นายสงัวร ศรหีริญัต  และนายจํานอง โสมกุล  เรือ่ง การวเิคราะห
ปรมิาณและชนดิของกรดไขมนัในใบพืชสกุลกะเพรา

² นางสาวลักขณา เบ็ญจวรรณ เรื่ อง การตรวจ
วเิคราะหคณุภาพน้ํา

² นางเนตรชนก เกียรติ์ นนทพัทธ   นางรงรอง
หอมหวล  นางสาวศริพิร วหิคโต  นางสาวลกัขณา เบ็ญจวรรณ
และนายเจรญิ ขนุพรม  เรือ่ง การวจัิยและพัฒนาผลติภัณฑสขุภาพ
เพ่ือเพ่ิมมลูคาจากธัญพืชไทย

± งาน “เพ่ือไทย พนภัย พ่ึงใจ เพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) และ
สวนอัมพรเกษตรแฟร”  ณ ตาํหนกัวงัสวนกุหลาบ และสวนอัมพร
วนัที ่9-14 ธันวาคม 2551

² นางภาณี ทองพํานัก  และนางวาสนา วงษใหญ
นําเสนอเรือ่ง น้ํามนังาอาหารเสรมิสขุภาพจากงาพันธุดี

² นางภาณี ทองพํานกั และนายประเทอืง ดอนสมไพร
นําเสนอเรือ่ง กระเจ๊ียบเขยีวพันธุใหม

โครงการฝกอบรม/ถายทอดเทคโนโลยีของ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

± การผลิตไมดอกไมประดับ ในโครงการ “สงเสริม
ผลติภัณฑไมประดบัอโกลนมีา” ใหกับกลุมเกษตรกร อ. บางเลน
จ. นครปฐม  รุนที ่1 วนัที ่19 สงิหาคม 2551  รุนที ่2 วนัที ่21
สงิหาคม 2551  รุนที ่3 วนัที ่27 สงิหาคม 2551  และรุนที ่4
วันที่ 28 สิงหาคม 2551 (นางรงรอง หอมหวล เปนหัวหนา
โครงการ)

± การปลกูและดแูลรกัษาไมดอกหอม เพ่ือการขยายพันธุ 
และการใชประโยชน รุนที ่1 วนัที ่26-28 สงิหาคม 2551 และ
รุนที่ 2 วันที่ 27-29 ตุลาคม 2551 (นายอุดม แกวสุวรรณ
เปนหัวหนาโครงการ)

± เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไมดอกไมประดับ รุนที่
28 วนัที ่7-10 ตลุาคม 2551 (นางรงรอง หอมหวล เปนหวัหนา
โครงการ)

โครงการคายวิทยศาสตร
ฝายปฏิ บัติการวิ จัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ได จัด

โครงการคายวิทยาศาสตรใหแกนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม
อ. เมอืง จ. อุทยัธาน ีวนัที ่16-19 กันยายน 2551  และนกัเรยีน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร วันที่
29-30 กันยายน 2551 ประกอบดวยการเยี่ ยมชมดู งาน
หองปฏิบัติการ และการฝกปฏบัิติการในเรือ่งตางๆ ดังนี้

² งานเรือนปลูกพืชทดลอง: เรียนรูไมดอกหอมในสวน
และฝกปฏิบัติขยายพันธุไมหอม

² งานเทคโนโลยีเมล็ดพันธุพืช: เรียนรูและฝกปฏิบัติ
ทําปุยอินทรีย ผสมดินเพาะกลาและยายปลูก ผสมพันธุพืชผัก
สรางพันธุใหม  ทดสอบคณุภาพเมลด็พันธุ   และถอดรหสัลายพิมพ
ดีเอ็นเอ

² งานเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่พืช: สงสยัจัง! ชวีาณูสงเคราะห
คืออะไร?

² งานวินิจฉัยและกักกันศัตรูพืช: เรียนรูโรคพืชเพลิน..
เพลนิ..?

² งานชีวเคมีและหองปฏิบัติการกลาง:  เรียนรูกลอง
จุลทรรศน

² งานทดสอบดินปุ ยและการประยุกต:  เรียนรู การ
วิเคราะหคุณสมบัติของดิน

*************************
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งานวจิยั

การปลดปลอยธาตุอาหารที่เปนประโยชนตอพืชของวัสดุปลูก
จันทรจรัส วีรสาร1  อตินุช แซจิว1  และไพร มัทธวรัตน1

บทคัดยอ
การศึกษาปริมาณการปลดปลอยธาตุอาหารไนโตรเจน

ในรปูทีเ่ปนประโยชน (available N), ฟอสฟอรสั (available P)
และ โพแทสเซียม (exchangeable K) ของดินผสมวัสดุปลูก
กระทําในหองปฏิ บัติการ   วางแผนการทดลองแบบ 3x2
Factorial experiment in completely randomized design จํานวน
6 ตาํรบัการทดลอง 4 ซ้าํ  ปจจัยที ่1 คอืชนดิของวสัดปุลกูม ี3
ระดบั คอื ถานแกลบ เปลอืกถ่ัวลสิง และปุยมลูววั  ปจจัยที ่2 คอื
เชือ้จุลนิทรยี ม ี 2 ระดบั คอื ใสเชือ้จุลนิทรยี (เชือ้ พด.1 ของ
กรมพัฒนาทีด่นิ) และไมใสเชือ้จุลนิทรยี  ทาํโดยผสมดนิ 200 ก.
กับวสัดปุลกูในอัตราทีด่นิจะไดรบัไนโตรเจนทัง้หมดจากวสัดเุทากับ
200 มก.N/กก.  หมักดินผสมที่ระดับความจุน้ําสนามของดิน
(FC)  วิเคราะหปริมาณธาตุอาหารหลักในรูปที่เปนประโยชน
ที่ เวลา 0, 1, 2, 4, 5, 6 และ 8 สัปดาหของการหมัก
ผลการทดลองพบวา กลุมตํารับเปลือกถ่ัวลิสงมีการปลดปลอย
ไนโตรเจนเฉลี่ยมากที่สุดในทุกสัปดาหของการหมัก โดยมีคา
เพ่ิมขึ้นอยางเดนชัดตั้งแตสัปดาหที่ 2 ของการหมัก  สวนกลุม
ตํารับถานแกลบและปุยมูลวัวมีคาเฉลี่ยใกลเคียงกัน  ในกลุม
ตํารบัถานแกลบมคีาเฉลี่ยของปริมาณฟอสฟอรัสทีเ่ปนประโยชน
(available P) และโพแทสเซยีมทีแ่ลกเปลีย่นได (exchangeable
K) มากทีส่ดุในทกุสปัดาหของการหมกั  ทัง้นีเ้นือ่งจากถานแกลบ
มีปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (0.09%) ต่ํากวาเปลือกถ่ัวลิสง
(1.19%) และปุยมูลวัว (1.15%)  ทําใหตองใชถานแกลบ
ผสมดนิในปริมาณที่สูงกวาเปลือกถ่ัวลิสงและปุยมลูวัวเพื่อใหดิน
ไดรับไนโตรเจนเทากัน  จึงสงผลใหดินไดรับฟอสฟอรัสและ
โพแทสเซยีมจากถานแกลบ (0.15%P และ 0.60%K) สูงดวย
ส วนค าเฉลี่ ยของปริ มาณฟอสฟอรั สที่ เป นประโยชน และ
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดในกลุมตํารับปุยมูลวัวมีแนวโนม
สูงกวากลุมตํารับเปลือกถ่ัวลิสง อาจเปนเพราะมูลวัวมีปริมาณ
ทั้ งหมดของฟอสฟอรั สและโพแทสเซี ยม (0.46%P และ
0.76%K) สูงกวาเปลือกถ่ัวลิสง (0.10%P และ 0.51%K)
อยางไรก็ตามไมพบความแตกตางอยางเดนชดัของปจจัยเชือ้จุลนิทรยี
ตอปริมาณการปลดปลอยธาตุอาหารหลักในรูปที่เปนประโยชน
ในชวงเวลาทีศ่กึษา

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

บทนํา
กระบวนการเพาะปลูกหรือเกษตรดีที่เหมาะสม (Good

agricultural practice, GAP) คือแนวทางในการทําการเกษตร
เพ่ือใหไดผลผลติทีม่คีณุภาพดตีามมาตรฐานทีกํ่าหนด  ผลผลติสงู
คุมคาตอการลงทุน  โดยกระบวนการผลิตตองปลอดภัยตอ
เกษตรกรและผูบรโิภค มกีารใชทรพัยากรใหเกิดประโยชนสงูสดุ
เกิดความยั่ งยืนทางการเกษตร และไมทําใหเกิดมลภาวะตอ
สิง่แวดลอม

วสัดอิุนทรยีเขามามบีทบาทอยางมากในการทาํการเกษตร
ดีที่ เหมาะสม ทั้ งในแงของการนํามาทําเปนปุยและวัสดุปลูก
เนื่องจากวัสดุอินทรียมีความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารพืช
และปลดปลอยธาตุ อาหารทั้ งธาตุอาหารหลักหรือธาตุปุ ย
ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุใหแกพืช  ดังนั้นการศึกษาปริมาณ
การปลดปลอยธาตุอาหารหลักในรูปที่ เปนประโยชนของวัสดุ
อินทรยีทีน่ํามาผสมกับดนิเพ่ือใชเปนวสัดปุลกูพืช จึงเปนแนวทาง
ในการเลอืกชนดิของวสัดอิุนทรยีมาใชในการปลกูพรกิทัง้ในสภาพ
โรงเรอืนและในแปลง

วธิวีจัิย
ดินที่ เลือกใชในการศึกษาคือชุดดินกําแพงแสน นํามา

วเิคราะหสมบัตขิองดนิ ไดแก คาพีเอช (pH) โดยใชสดัสวนของ
ดิน:น้ําเทากับ 1:1  คาการนําไฟฟาของสารละลายดินที่อ่ิมตัว
ดวยน้ํา (ECe)  ปริมาณอินทรียวัตถุ (organic matter; OM)
ปรมิาณฟอสฟอรสัทีเ่ปนประโยชน (available P)  และโพแทสเซยีม
ทีแ่ลกเปลีย่นได (exchangeable K) และคาความจุน้าํสนามของดนิ
(FC) ซึง่มคีาศกัยน้าํ -0.03 MPa   สวนวสัดปุลกูทีเ่ปนวสัดอิุนทรยี
ทีเ่ลอืกศกึษา คอื ถานแกลบ เปลอืกถ่ัวลสิง และปุยมลูววั  นํามา
วเิคราะหสมบัตขิองวสัดปุลกู ไดแก คาพีเอช (pH) โดยใชสดัสวน
ของดิน:น้ําเทากับ 1:5  คาการนําไฟฟาของสารละลาย (EC)
โดยใชสัดสวนของดิน:น้ําเทากับ 1:10  ปริมาณอินทรียวัตถุ
(organic matter; OM)  ปรมิาณทัง้หมดของไนโตรเจน (total N)
ฟอสฟอรสั (total P) และโพแทสเซยีม (total K)  และอัตราสวน
ระหวางอินทรยีคารบอนกับไนโตรเจนทัง้หมด (C:N ratio)
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การศึกษาปริมาณการปลดปลอยธาตุอาหารหลักในรูปที่
เปนประโยชนตอพืชของดินผสมวัสดุปลูก ไดแก ไนโตรเจน
(available N)  ฟอสฟอรัส (available P)  และโพแทสเซียม
(exchangeable K)  กระทาํในหองปฏบัิตกิาร วางแผนการทดลอง
แบบ 3x2 Factorial experiment in completely randomized
design จํานวน 6 ตาํรบัการทดลอง กระทาํ 4 ซ้าํ  ปจจัยที ่1 คอื
ชนดิของวสัดปุลกูม ี3 ระดบั คอื ถานแกลบ เปลอืกถ่ัวลสิง และปุย
มลูววั  ปจจัยที ่2 คอืเชือ้จุลนิทรยี ม ี2 ระดบัคอื ใสเชือ้จุลนิทรยี
(เชือ้ พด.1 ของกรมพัฒนาทีด่นิ) และไมใสเชือ้จุลนิทรยี  ทาํโดย
ผสมดิน 200 ก. กับวัสดุปลูกในอัตราที่ดินจะไดรับไนโตรเจน
ทั้งหมดจากวัสดุปลูกเทากับ 200 มก.N/กก.  หมักดินผสม
ทีร่ะดบั FC  วเิคราะหปรมิาณธาตอุาหารหลกัในรปูทีเ่ปนประโยชน
และตรวจวัดจํานวนเชือ้จุลนิทรียทัง้หมด (total plate count) ที่
0, 1, 2, 4, 5, 6 และ 8 สปัดาหของการหมกั

การวเิคราะหทางเคมอีางอิงจากทศันยีและคณะ (2537)
การวิเคราะหทางกายภาพอางอิงจาก Klute (1986) และการ
ตรวจวดัจํานวนเชือ้จุลนิทรยีทัง้หมดอางอิงจากวธีิ Aerobic plate
count (Maturin and Peeler, 2001)

ผลและวิจารณ
คาวเิคราะหสมบัตขิองดนิ และวสัดปุลกูทีใ่ชในการศกึษา

แสดงไวในตารางที ่1 และ 2 ตามลาํดบั
ผลการวิเคราะหดินดังตารางที่ 1 กลาวไดวา ดินมีความ

เปนดางปานกลาง ไมมคีวามเคม็ ปรมิาณอินทรยีวตัถุคอนขางต่ํา
ปรมิาณไนโตรเจนทีเ่ปนประโยชน (available N)  ฟอสฟอรสัทีเ่ปน
ประโยชน (available P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได
(exchangeable K) อยูในระดบัต่าํมาก สงูมาก และสงู ตามลาํดบั
(Havlin et al., 1999; กรมพัฒนาทีด่นิ, 2542)

จากตารางที่ 2 เห็นไดวา คา pH ของเปลือกถ่ัวลิสง
จัดวาเปนกลาง  สวนถานแกลบและปุยมลูววัจัดวาเปนดางเลก็นอย
ปรมิาณอินทรยีวตัถุ (OM) ของวสัดทุัง้ 3 ชนดิอยูในชวง 6.22-
77.18% และปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (total N) ของวัสดุ
ทั้ง 3 ชนิดอยูในชวง 0.09-1.19%  โดยถานแกลบมีคา OM
และ total N นอยทีส่ดุ และเปลอืกถ่ัวลสิงมคีามากทีส่ดุ  ปรมิาณ
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (total P) และปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมด
(total K) ของวัสดุทั้ง 3 ชนิดอยูในชวง 0.10-0.46% และ
0.51-0.76% ตามลาํดับ โดยเปลอืกถ่ัวลิสงมคีานอยทีส่ดุ และ

งานวิจัย

ตารางที่ 1 สมบัติของดินที่ใชในการศึกษา

รายการ คาวิเคราะห

pH (ดิน:น้ํา 1:1) 7.99
ECe (dS/m) 0.41
OM (%) 1.46
Available N (mg/kg) 7.85
Available P (mg/kg) 77.84
Exchangeable K (mg/kg) 99.58
FC (% โดยมวล) 24.13

ตารางที่ 2 สมบัติของวัสดุปลูกที่ใชในการศึกษา

รายการ ชนิดของวัสดุปลูก
ถานแกลบ เปลือกถ่ัวลิสง ปุยมลูววั

pH (ดิน:น้ํา 1:5) 7.81 7.06 7.87
EC (ดิน:น้ํา 1:10) (dS/m) 0.57 0.91 1.56
OM (%) 6.22 77.18 55.52
Total N (%) 0.09 1.19 1.15
Total P (%) 0.15 0.10 0.46
Total K (%) 0.60 0.51 0.76
C:N ratio 40.22 37.70 28.07
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ปุยมูลวัวมีคามากที่สุด  อัตราสวนระหวางอินทรียคารบอนกับ
ไนโตรเจนทั้งหมด (C:N ratio) ของวัสดุทั้ง 3 ชนิดอยูในชวง
28.07-40.22 โดยปุ ยมู ลวั วมี ค าอั ตราส วนแคบที่ สุ ด
สวนถานแกลบมีคาอัตราสวนกวางทีสุ่ด

ในการยอยสลายสารอินทรยีเพ่ือนาํไปใชในการเจรญิเตบิโต
ของจุลินทรียนั้น นอกจากจะยอยสลายเพ่ือใหไดเปนพลังงาน
ไปใชแลว จุลินทรียยังนําธาตุจากสารอินทรียนั้ นไปใชสราง
สารประกอบในเซลล โดยเฉพาะคารบอนกับไนโตรเจนซึ่งเปน
องคประกอบสําคัญของโปรตีน กรดอะมิโนหรือกรดนิวคลีอิก
อัตราสวน C:N ชวง 20-30 จัดวาเพียงพอตอความตองการ

ของจุลนิทรยี   ถา N ในสารอินทรยีมไีมเพียงพอตอความตองการ
จุลนิทรยีมกัดงึไนโตรเจนจากดนิไปใช  เกิดกระบวนการ immo-
bilization (การเปลี่ ยนรูปของธาตุอาหารจากอนินทรีย เปน
อินทรียในจุลินทรียหรือเนื้อเยื่อพืช) ทําใหปริมาณไนโตรเจน
ที่เปนประโยชนตอพืชลดลง  นอกจากนี้สภาพแวดลอม ไดแก
คา pH  ปรมิาณ O2  อุณหภูม ิ และน้าํของดนิยงัมผีลตอการเจรญิ
เติบโตของจุลินทรียเชนกัน  ระดับความชื้นที่พอเหมาะตอการ
ยอยสลายอยูที่คาศักยน้ํา -0.01 ถึง -0.05 MPa (คณาจารย
ภาควชิาปฐพีวทิยา, 2541)

ตารางที่ 3 ปริมาณ available N (mg/kg) ที่ระยะเวลาตางๆ ของการหมักดินกับวัสดุปลูก ผลการวิเคราะหทางสถิติ และคาเฉลี่ย
ในแตละสัปดาห

การทดลองและการ ระยะเวลาของการหมัก (สัปดาห)
ทดสอบ 0 1 2 4 5 6 8

ตํารับการทดลอง
1. ถานแกลบ + 13.74 bc 1.96 c 7.85 b 1.96 d 9.82 c 7.85 d 11.78 c

เชือ้จุลนิทรยี
2. เปลือกถ่ัวลิสง + 29.45 a 33.38 a 58.91 a 54.98 b 54.98 a 86.39 a 62.83 a

เชือ้จุลนิทรยี
3. มูลวัว + เชื้อจุลินทรีย 9.82 bc 7.85 c 7.85 b 17.67 c 15.71 c 19.64 c 29.45 b
4. ถานแกลบ 7.85 c 15.71 bc 7.85 b 7.85 cd 15.71 c 13.74 cd 19.64 bc
5. เปลือกถ่ัวลิสง 19.64 ab 25.53 ab 54.98 a 70.69 a 60.87 a 70.69 b 68.72 a
6. มลูววั 15.71 bc 7.85 c 3.93 b 5.89 d 23.56 b 21.60 c 27.49 b
F-test * * * * * * *
C.V.( %) 42.03 45.43 63.83 29.83 14.42 20.52 26.96

ปจจัยชนิดวัสดุปลูก
ถานแกลบ 10.80 B 7.85 B 7.85 B 3.93 B 12.76 C 10.80 C 15.71 C
เปลือกถ่ัวลิสง 24.54 A 29.45 A 56.94 A 62.83 A 57.92 A 78.54 A 65.78 A
มลูววั 12.76 B 7.85 B 5.89 B 11.78 B 19.64 B 20.62 B 28.47 B
F-test * * * * * * *

ปจจัยเช้ือจุลินทรีย
ใสเชือ้จุลนิทรยี 17.67 13.74 24.87 24.22 26.83 ข 37.96 34.69
ไมใสเชือ้จุลนิทรยี 14.40 16.36 22.25 28.14 33.38 ก 35.34 38.62
F-test ns ns ns ns * ns ns

F-test Interaction ns * ns * ns * ns
คาเฉลี่ย 16.04 15.38 23.56 26.51 30.11 36.65 36.65
หมายเหตุ ns คาเฉลีย่ไมมคีวามแตกตางทางสถติทิีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95%

* คาเฉลีย่มคีวามแตกตางทางสถติทิีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95%
คาเฉลีย่ในแนวตัง้ของตารางทีต่ามดวยตวัอกัษรทีเ่หมอืนกนัไมมคีวามแตกตางทางสถติเิปรยีบเทยีบโดยวธีิ LSD ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95%
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ตารางที่ 4 ปริมาณ available P (mg/kg) ที่ระยะเวลาตางๆ ของการหมักดินกับวัสดุปลูก และผลการวิเคราะหทางสถิติและคาเฉลี่ย
ในแตละสัปดาห

การทดลองและการ ระยะเวลาของการหมัก (สัปดาห)
ทดสอบ 0 1 2 4 5 6 8

ตํารับการทดลอง
1. ถานแกลบ + 254.8 a 212.9 a 288.3 a 304.5 a 311.0 a 272.0 a 283.4 a

เชือ้จุลนิทรยี
2. เปลือกถ่ัวลิสง + 82.5 b 73.9 b 73.5 c 71.3 c 83.4 b 79.6 cd 86.8 cd

เชือ้จุลนิทรยี
3. มูลวัว + เชื้อ 101.9 b 102.3 b 104.2 c 93.0 c 105.0 b 97.9 bc 114.2 cd

จุลนิทรยี
4. ถานแกลบ 262.1 a 220.8 a 174.2 b 242.3 b 290.9 a 248.7 a 227.1 b
5. เปลือกถ่ัวลิสง 78.7 b 75.0 b 68.0 c 75.4 c 79.6 b 69.3 d 77.5 d
6. มลูววั 107.9 b 97.1 b 106.5 c 90.7 c 103.9 b 113.9 b 122.5 c
F-test * * * * * * *
C.V. (%) 17.94 30.97 26.14 18.51 15.05 12.07 17.52

ปจจัยชนิดวัสดุปลูก
ถานแกลบ 258.4 A 216.8 A 231.3 A 273.4 A 300.9 A 260.3 A 255.3 A
เปลือกถ่ัวลิสง 80.6 B 74.5 B 70.8 B 73.4 B 81.5 B 74.5 C 82.2 C
มลูววั 104.9 B 99.7 B 105.4 B 91.8 B 104.5 B 105.9 B 118.3 B
F-test * * * * * * *

ปจจัยเช้ือจุลินทรีย
ใสเชือ้จุลนิทรยี 146.4 129.7 155.3 ก 156.3 166.5 149.8 161.5
ไมใสเชือ้จุลนิทรยี 149.5 131.0 116.3 ข 136.1 158.1 144.0 142.4
F-test ns ns * ns ns ns ns

F-test Interaction ns ns * * ns ns ns
คาเฉลี่ย 147.95 130.33 135.80 146.20 162.30 146.90 151.92

หมายเหตุ ns คาเฉลีย่ไมมคีวามแตกตางทางสถติทิีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95%
* คาเฉลีย่มคีวามแตกตางทางสถติทิีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95%
คาเฉลีย่ในแนวตัง้ของตารางทีต่ามดวยตวัอกัษรทีเ่หมอืนกนัไมมคีวามแตกตางทางสถติเิปรยีบเทยีบโดยวธีิ LSD ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95%

ปรมิาณธาตอุาหารไนโตรเจน (available N), ฟอสฟอรสั
(available P) และโพแทสเซยีม (exchangeable K) ของดนิผสม
วสัดปุลกูทีส่ปัดาหตางๆ ของการหมกั และผลการวเิคราะหสถิติ
แสดงไวในตารางที ่3, 4 และ 5 ตามลาํดบั

จากคา available N ในตารางที ่3 เหน็ไดวาแมดนิจะไดรบั
ไนโตรเจนทั้งหมดจากวัสดุเทากัน (200 มก.N/กก.) แตมีการ
ปลดปลอย available N แตกตางกัน  โดยพบวาในดินหมักกับ
วสัดปุลกูทัง้ 3 ชนดินัน้ กลุมตาํรบัเปลอืกถ่ัวลสิงมกีารปลดปลอย
ไนโตรเจนเฉลี่ยมากที่สุดในทุกสัปดาหที่มีการตรวจวัด และมีคา

เพ่ิมขึ้นอยางเดนชัดตั้งแตสัปดาหที่ 2 ของการหมัก  สวนกลุม
ตํารับถานแกลบและปุยมูลวัวมีคาเฉลี่ยใกลเคียงกัน และมีคา
สูงขึ้นตั้งแตสัปดาหที่ 5 และ 4 ของการหมัก ตามลําดับ ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากชนดิของสารประกอบในเปลือกถ่ัวลสิงยอยสลาย
ไดงายกวาถานแกลบและปุยมูลวัว  คาเฉลี่ยของ available N
ในชวง 8 สัปดาหที่ตรวจวัดของกลุมตํารับถานแกลบ เปลือก
ถ่ัวลสิง และปุยมลูววัเทากับ 9.96, 53.72 และ 15.29 มก.N/
กก. ตามลําดบั คดิเปน 4.98, 26.86 และ 7.64% ของปรมิาณ
ไนโตรเจนทัง้หมดทีใ่สลงในดนิ ตามลาํดบั  และเหน็ไดวาปรมิาณ
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ตารางที่ 5 ปริมาณ exchangeable K (mg/kg) ที่ระยะเวลาตางๆ ของการหมักดินกับวัสดุปลูก และผลการวิเคราะหทางสถิติ
และคาเฉลี่ยในแตละสัปดาห

การทดลองและการ ระยะเวลาของการหมัก (สัปดาห)
ทดสอบ 0 1 2 4 5 6 8

ตํารับการทดลอง
1. ถานแกลบ + 942.2 a 731.2 a 951.8 a 879.8 a 866.6 b 997.1 a 909.7 a

เชือ้จุลนิทรยี
2. เปลือกถ่ัวลิสง + 231.3 b 171.2 b 209.9 c 213.2 c 208.5 c 238.9 c 180.5 b

เชือ้จุลนิทรยี
3. มูลวัว + เชื้อ 181.1 b 182.1 b 211.5 c 204.1 c 213.2 c 205.9 c 219.2 b

จุลนิทรยี
4. ถานแกลบ 915.9 a 673.2 a 505.6 b 777.8 b 985.3 a 860.1 b 837.0 a
5. เปลือกถ่ัวลิสง 199.8 b 167.1 b 179.1 c 144.5 c 176.6 c 180.1 c 184.6 b
6. มลูววั 176.1 b 181.6 b 203.9 c 171.1 c 240.9 c 208.8 c 192.0 b
F-test * * * * * *
C.V. (%) 41.47 28.60 24.07 13.31 16.71 13.14 16.06

ปจจัยชนิดวัสดุปลูก
ถานแกลบ 929.1 A 702.2 A 728.7 A 828.8 A 925.9 A 928.6 A 873.4 A
เปลือกถ่ัวลิสง 215.6 B 169.1 B 194.5 B 178.8 B 192.6 B 209.5 B 182.5 B
มลูววั 178.6 B 181.8 B 207.7 B 187.6 B 227.0 B 207.3 B 205.6 B
F-test * * * * * *

ปจจัยเช้ือจุลินทรีย
ใสเชือ้จุลนิทรยี 451.5 361.5 457.7 ก 432.4 ก 429.4 480.6 ก 436.5
ไมใสเชือ้จุลนิทรยี 430.6 340.6 296.2 ข 364.5 ข 467.6 416.3 ข 404.5
F-test ns ns * * ns * ns

F-test Interaction ns ns * ns ns ns ns
คาเฉลี่ย 441.08 351.07 376.95 398.42 448.51 448.48 420.51

หมายเหตุ ns คาเฉลีย่ไมมคีวามแตกตางทางสถติทิีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95%
* คาเฉลีย่มคีวามแตกตางทางสถติทิีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95%
คาเฉลีย่ในแนวตัง้ของตารางทีต่ามดวยตวัอกัษรทีเ่หมอืนกนัไมมคีวามแตกตางทางสถติเิปรยีบเทยีบโดยวธีิ LSD ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95%

available N ในกลุมตํารับที่มีการใสเชื้ อจุลินทรียและไมใส
เชื้อจุลินทรียพบวามีคาเฉลี่ยใกลเคียงกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
ปรมิาณและชนดิของเชือ้จุลนิทรยีในดนิมเีพียงพออยูแลว

การที่เปลือกถ่ัวลิสงซึ่งมีคา C:N กวางกวาปุยมูลวัวแต
ปลดปลอยไนโตรเจนสู งกว า อาจเปนเพราะประกอบด วย
สารประกอบที่แตกตางกัน เนื่องจากสารประกอบในพืช ไดแก
เซลลโูลส เฮมเิซลลโูลส ลกินนิ โปรตนี แปง และน้าํตาล เหลานี้
จะถูกยอยสลายโดยจุลินทรยีไดยากงายแตกตางกันออกไปขึน้กับ
ความซบัซอนของโครงสรางโมเลกุลและปรมิาณในพืช (คณาจารย
ภาควชิาปฐพีวทิยา, 2541)  สารประกอบประเภทคารโบไฮเดรท

และโปรตีนที่มีโครงสรางไมซับซอนจะมีอัตราการสลายตัวเร็ว
สวนสารประกอบประเภทเซลลูโลสและลิกนินจะมีอัตราการ
สลายตวัชา (Sophie and Marstorp, 2002)

เนือ่งจากในดนิมจุีลนิทรยีมากมายหลายชนดิแตกตางกันไป
ดงันัน้การจัดการทีด่แีละเหมาะสมจะสงเสรมิใหมจุีลนิทรยีทีม่ปีระโยชน
ตอพืชมใีนปรมิาณมาก (ธงชยั, 2550) และมบีทบาทอยางมาก
ตอการยอยสลายเศษพืชหรอืวสัดอิุนทรยีในดนิซึง่เปนอาหารของ
จุลนิทรยีสวนใหญในดนิ (คณาจารยภาควชิาปฐพีวทิยา, 2541)

เมื่อนําขอมูล available N ไปวิเคราะหทางสถิติพบวา
มีความแตกตางของปริมาณ available N อันเนื่องจากตํารับ
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ทดลองและปจจัยชนดิของวสัดปุลกูในทกุสปัดาหทีม่กีารตรวจวดั
ไมพบความแตกตางทางสถิตขิองปรมิาณ available N อันเนือ่งจาก
ปจจัยการใสเชื้อในทุกสัปดาหที่มีการตรวจวัดยกเวนในสัปดาหที่
5 ของการหมัก และไมพบปฏิกิริยาสัมพันธระหวางปจจัยทั้ง 2
ตอปรมิาณ available N ในทกุสปัดาหทีม่กีารตรวจวดัยกเวนใน
สปัดาหที ่1, 4 และ 6 ของการหมกั

จากคา available P ในตารางที่ 4 เห็นไดวากลุมตํารับ
ดนิหมกักับถานแกลบ เปลอืกถ่ัวลสิงและปุยมลูววัมคีา 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. ตามลาํดบั  และจากคา exchange-
able K ในตารางที ่ 5 เหน็ไดวากลุมตํารบัดนิหมกักับถานแกลบ
เปลอืกถ่ัวลสิงและปุยมลูววัมคีา exchangeable K ผนัแปรอยูในชวง
702.24-929.07, 169.13-215.56 และ 178.60-227.03
มก./กก. ตามลาํดบั โดยมคีาเฉลีย่เทากับ 845.24, 191.80 และ
199.39 มก./กก. ตามลําดับ  โดยกลุมตํารับถานแกลบมีคา
available P และ exchangeable K เฉลีย่มากทีส่ดุในทกุสปัดาห
ที่มีการตรวจวัด  ทั้งนี้ เนื่องจากถานแกลบมี total N ต่ํากวา
เปลือกถ่ัวลิสงและปุยมูลวัว ทําใหตองใชถานแกลบผสมดิน
ในปริมาณที่สูงกวาเปลือกถ่ัวลิสงและปุยมูลวัวเพ่ือใหดินไดรับ
ไนโตรเจนเทากัน  จึงสงผลใหดนิไดรบัฟอสฟอรสัและโพแทสเซยีม
จากถานแกลบสงูดวย  สวนคา available P และ exchangeable K
เฉลีย่ในกลุมตาํรบัปุยมลูววัมแีนวโนมสงูกวากลุมตาํรบัเปลอืกถ่ัวลสิง
อาจเปนเพราะปริมาณ total P และ total K ของมูลวัวสูงกวา
เปลอืกถ่ัวลสิง

เมื่อนําขอมูลไปวิเคราะหทางสถิติพบวามีความแตกตาง
ของปรมิาณ available P และ exchangeable K อันเนือ่งจากตาํรบั
ทดลองและปจจัยชนดิของวสัดปุลกูในทกุสปัดาหทีม่กีารตรวจวดั

ไมพบความแตกตางทางสถิตขิองปรมิาณ available P อันเนือ่งจาก
ปจจัยเชื้ อจุลินทรีย ในทุกสัปดาหที่ มีการตรวจวัดยกเวนใน
สัปดาหที่ 2 ของการหมัก ไมพบความแตกตางทางสถิติของ
ปริมาณ exchangeable K อันเนื่องจากปจจัยเชื้อจุลินทรียในทุก
สปัดาหทีม่กีารตรวจวดัยกเวนในสปัดาหที ่ 2 ของการหมกั และ
ไมพบปฏกิิรยิาสมัพันธระหวางปจจัยทัง้ 2 ตอปรมิาณ available
P และ exchangeable K ในทกุสปัดาหทีม่กีารตรวจวดัยกเวนใน
สปัดาหที ่2 และ 4 ของการหมกัในกรณีของปรมิาณ available P
และในสปัดาหที ่ 2 ของการหมกัในกรณีของปรมิาณ exchangeable
K

การเพ่ิมหรือลดของปริมาณธาตุอาหารที่เปนประโยชน
ในดินที่ เวลาตางๆ อาจเปนผลจากอัตราการเกิดกระบวนการ
immobilization และ mineralization ของธาตุอาหารในดิน
(การเปลี่ ยนรูปของธาตุอาหารจากอินทรียเปนอนินทรียโดย
กิจกรรมของจุลนิทรยี ทาํใหพืชสามารถดดูใชได)  ถาอัตราการเกิด
immobilization สูงกวา mineralization ปริมาณธาตุอาหาร
ทีเ่ปนประโยชนในดนิจะลดลง  แตถาอัตราการเกิด immobiliza-
tion ต่ํากวา mineralization ปริมาณธาตุอาหารที่เปนประโยชน
ในดนิจะเพ่ิมขึน้ (Sophie and Marstorp, 2002)

จํานวนเชือ้จุลนิทรยีทัง้หมด (total plate count; CFU/g)
ที่  0, 4 และ 8 สัปดาหของการหมักแสดงไวในตารางที่  6
เหน็ไดวาจํานวนเชือ้จุลนิทรยีทัง้หมดมคีาใกลเคยีงกันในทกุตาํรบั
การทดลอง และในแตละสปัดาหทีม่กีารตรวจวดั

สรุปและเสนอแนะ
ถานแกลบมีปริมาณ total N (0.09%) ต่ํากวาเปลือก

ถ่ัวลสิง (1.19%) และปุยมลูววั (1.15%)  ปรมิาณการปลดปลอย
available N ของกลุมตาํรบัถานแกลบ เปลอืกถ่ัวลสิง และปุยมลูววั

ตารางที่ 6 จํานวนเชื้อจุลินทรียทั้งหมด (total plate count; CFU/g) ที่ระยะเวลาตางๆ ของการหมักดินกับวัสดุปลูก

                  ตํารับการทดลอง ระยะเวลาของการหมัก (สัปดาห)
0 4 8

1. ถานแกลบ + เชื้อจุลินทรีย 7.4E+06 2.9E+06 4.7E+06
2. เปลือกถ่ัวลิสง + เชื้อจุลินทรีย 6.2E+06 3.8E+06 8.3E+06
3. มูลวัว + เชื้อจุลินทรีย 3.8E+06 1.3E+07 5.6E+06
4. ถานแกลบ 9.4E+06 2.0E+07 1.2E+07
5. เปลือกถ่ัวลิสง 6.5E+06 1.8E+06 1.7E+06
6. มลูววั 4.8E+06 2.1E+06 1.6E+07
เฉลี่ยในกลุมตํารับใสเชื้อจุลินทรีย (ตํารับ 1-3) 5.8E+06 6.6E+06 6.2E+06
เฉลี่ยในกลุมตํารับไมใสเชื้อจุลินทรีย(ตํารับ 4-6) 6.9E+06 8.0E+06 9.9E+06
                          เฉลี่ย 6.4E+06 7.3E+06 8.1E+06
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มีคาเพ่ิมขึ้นในสัปดาหที่ 5, 2 และ 4 ของการหมัก ตามลําดับ
โดยปริมาณ available N เฉลี่ยในชวง 8 สัปดาหของการหมัก
ของกลุมตํารับถานแกลบ เปลือกถ่ัวลิสง และปุยมูลวัวเทากับ
9.96, 53.72 และ 15.29 มก.N/กก. ตามลําดับ กลาวไดวา
ถาตองการใหดินไดรบัปุยไนโตรเจนจากวสัดทุัง้ 3 ชนิดนีเ้ทากับ
การใสปุยเคมีสูตร 16-16-16 อัตรา 50 กก./ไรนั้น ตองใส
ถานแกลบ เปลือกถ่ัวลิสง และปุยมูลวัวในอัตรา 180, 3 และ
10 ตนั/ไร ตามลําดบั  เหน็ไดวาปรมิาณปุยอินทรยีทีม่ศีกัยภาพ
ในการเพ่ิมไนโตรเจนใหแกดินควรมีปริมาณไนโตรเจนสูงและ
ยอยสลายในดินไดดี  อยางไรก็ตาม ตองมีการจัดการดินอยาง
เหมาะสมเพ่ือสงเสริมจุลินทรียในดินใหทําการยอยสลายวัสดุ
อินทรยีนัน้ๆ ดวย

กลุมตาํรบัถานแกลบมคีา available P และ exchangeable
K  เฉลี่ยมากที่สุดในทุกสัปดาหของการหมัก  ทั้งนี้เนื่องจาก
ถานแกลบมีปริมาณ total N ต่ํากวาเปลือกถ่ัวลิสงและปุยมูลวัว
ทําใหตองใชถานแกลบผสมดินในปริมาณที่สูงกวาเปลือกถ่ัวลิสง
และปุยมูลวัวเพ่ือใหดินไดรับไนโตรเจนเทากัน จึงสงผลใหดิน
ไดรับฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมจากถานแกลบสูงดวย สวนคา
available P และ exchangeable K เฉลีย่ในกลุมตํารบัปุยมลูวัว
มแีนวโนมสงูกวากลุมตาํรบัเปลอืกถ่ัวลสิง  อยางไรก็ตาม ไมพบ
ความแตกตางอยางเดนชัดของปริมาณธาตุอาหารหลักในรูปที่
เปนประโยชนระหวางกลุมตํารับที่มีการใสเชื้อจุลินทรียและกลุม
ตํารบัทีไ่มใสเชือ้จุลนิทรยี ในชวงเวลาทีศ่กึษา
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การเกษตร

โรคเมลด็พนัธุ สําคญัมาก
นวลวรรณ ฟารุงสาง1  และอุดม ฟารุงสาง2

}นาดีๆ ตองใชขาวปลูกพันธุดี ขาวปลูกไมดีก็ทําใหเสียที่นา
เก็บเก่ียวไปขายไมไดราคา  เสียเวล่ําเวลา  เสียที่นาฟรีๆ
ตัวเนื้อเย็นผิวก็เปนยองใย  ไมเล็กไมใหญขนาดพอดี๊พอดี
ถาควงจิกโกฮปิโปฮปิป เหมอืนแจกันชัน้ดเีสยีบดวยดอกกัญชา
ตวัพ่ีเองใชคยุเบงทบัถม เหมอืนขาวพันธุผสมกรมการขาวจัดมา
ใหพ่ีเปนขาว แมสาวเปนนา ผลติผลเกิดมาจะไดเปนพลเมอืงด~ี

เพลงนี้ชื่อเพลงรักกับพ่ีดีแน ผูแตงเพลงนี้คือ ครูกานท
การณุวงศ (ไดรางวลัแผนเสยีงทองคําพระราชทานป พ.ศ. 2514
จากผลงานเพลง แสบหวัใจ และ ปนบมลีกู)  และผูขบัรองตนฉบับ
คอื ดํา แดนสพุรรณ ขบัรองบันทกึเสยีงไวเมือ่ป 2511  เชือ่วา
ผูทีม่อีาย ุ35 ปขึน้ไป คงเคยไดยนิเพลงลกูทุงเพลงนีอ้ยางแนนอน
แตมนัเก่ียวอะไรกับ “โรคเมลด็พันธุ” ?

ที่จริงวัตถุประสงคของผูแตงเพลงคงไมใชวิชาการ แต
ผูเขยีนมคีวามเหน็วา คาํรองของเพลงสนบัสนนุใหเหน็ความสาํคญั
ของโรคเมล็ดพันธุไดอยางตรงไปตรงมา จะดวยเหตุผลอะไรนั้น
ขอใหทานตดิตามจากบทความเรือ่ง “โรคเมลด็พันธุสําคญัมาก”
ทีเ่สนอไวดงันี้

เมลด็พันธุนั้นมคีวามสาํคญัอยางยิ่งในการผลติพืชอาหาร
หลายชนิดที่จําเปนตองใชเมล็ดพันธุจํานวนมากในการปลูก เชน
ธัญพืช ผกั รวมทัง้ถ่ัวชนดิตางๆ  เมลด็พันธุ 1 เมลด็ ใหตนพืช
1 ตน ก็จริง  แตตนพืช 1 ตนนั้น ใหผลผลิตจํานวนมากมาย
โดยเฉพาะอยางยิ่งขาว  เมลด็ขาวเพียง 1 เมล็ด งอกใหตนขาว
เริม่ตนเพียง 1 ตน แตหลงัจากนัน้ถาเปนนาดาํขาวทีง่อกจากเมลด็
1 ตนนัน้มกีารแตกกอมากมาย  แตละตนในกอก็ใหผลผลติรวงขาว
ซึ่งมีเมล็ดขาวไมต่ํากวา 50 เมล็ด ในการที่ตนพืชหรือตนขาว
ตามที่ไดหยิบยกมาเปนตัวอยางจะใหผลผลิตมากมายมหาศาล
มาเลี้ยงคนไทย รวมทั้งประชากรในอีกหลายภูมิภาคของโลกนี้
เมล็ดขาวซึ่งเปนตนกําเนิดของตนขาวตองเปนเมล็ดพันธุขาวที่ดี
ดวย

เมลด็พนัธุทีด่ ีนัน้ คอือยางไร ?
ตามทฤษฎีดานเมล็ดพันธุโดยทั่วไป เมล็ดพันธุที่ดีตอง

(ขอเนนคําวา “ตอง”) ประกอบดวยคุณสมบัติที่ สําคัญคือ
มีความบริสุทธ์ิ ตรงตามสายพันธุ มีน้ําหนักดี ใหผลผลิตสูง
มคีวามงอกและความแข็งแรงสงู  ดงันัน้ ตามทฤษฎ ี(อีกเชนกัน)
เมือ่นาํเมลด็พันธุทีด่ไีปปลกูก็ยอมไดตนพืชจํานวนมากตามเปอรเซน็ต
ความงอกของเมล็ด เจริญงอกงามสม่ําเสมอ สวยงาม และให
ผลผลิตสูงตามความคาดหมาย  แตในธรรมชาติไมไดมีมนุษย
แตเพียงผู เดียวที่ใชพืชที่ตัวเองปลูกเปนอาหาร ยังมีสิ่งมีชีวิต
ชนิดอ่ืนๆ เชน สัตวตางๆ แมลง ไมเวนแมกระทั่งจุลินทรีย
ทีใ่ชพืชเหลานั้นเปนอาหารเพือ่ยงัชพีและคงเผาพันธุเชนกัน

ถึงคราวเมื่อพืชเปนปจจัยในการดํารงชีพของจุลินทรีย
เมื่ อนั้ นก็จะเกิดอาการที่ มนุษย เรียกว า “โรค” ขึ้ นบนพืช
และจุลินทรียที่ ทําใหพืชเปนโรคก็จะถูกมนุษยขนานนามวา
“เชื้อโรคพืช”  ถาหากเชื้อโรคสามารถใชพืชเปนอาหารไดดี
หรืออีกนัยหนึ่ งคือพืชออนแอตอการเขาทําลายของเชื้ อโรค
และสภาพแวดลอมรูเหน็เปนใจดวยก็จะเกิดการระบาดของโรคพืชขึน้
เชือ้โรคพืชนีม้หีลายกลุมหลายชนดิ มเีปาหมายและความสามารถ
ในการทําใหพืชเปนโรคไดแตกตางกัน  ถาทําใหเกิดโรคขึ้นที่ใบ
ก็จะทําใหพืชสังเคราะหแสงไดนอยลง ถาใบพืชเปนโรคมาก
การสรางและเก็บสะสมอาหารของพืชก็มีประสิทธิภาพลดลงจน
มีผลตอการเจริญและผลผลิตของพืชตนนั้น ถาทําใหเกิดโรค
กับระบบราก พืชตนที่เปนโรคอาจตายไปหรือมีการเจริญเติบโต
ไมดีและมีผลกระทบตอผลผลิตไดเชนกัน แมวาพืชอาจจะไมได
เปนโรคหรือตายไปทั้ งหมด แตผลผลิตโดยรวมยอมลดลง
แตถาหากเชื้อโรคทําใหเกิดโรคที่สวนของดอก และ/หรือ เมล็ด
กรณีนีย้อมสงผลโดยตรงตอผลผลติของพืช โดยเฉพาะพืชทีป่ลกู
เพ่ือตองการเก็บเมล็ดเปนผลผลิต ไมวาเชื้อโรคจะทําใหเกิดโรค
กับสวนใดของพืชก็ตาม ขอเนนวาสวนใดๆ ก็ตาม (หมายความวา
ไม จํากัดเฉพาะเมล็ด)  โรคนั้ นก็สามารถถายทอดผานทาง
เมล็ดพันธุ ได ถาหากเชื้อโรคนั้นมีคุณสมบัติเปน “เช้ือโรค
เมลด็พันธุ” หรอื seed pathogens

1 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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โรคเมลด็พนัธุ (Seed Pathology) นัน้ คอือยางไร
ความหมายงายๆ ของ “โรคเมล็ดพันธุ” คือ โรคหรือ

เชื้อโรคที่ติดไปกับเมล็ดพันธุ และสามารถหรือมีผลทําใหเมล็ด
เปนโรค หรือตนพืชที่งอกจากเมล็ด (ที่มีโรคติดไป) เปนโรค
หรือโรคพืชที่ทําใหเมล็ดที่ไดจากตนพืชที่เปนโรค เปนโรคหรือ
มีเชื้อโรคติดไป  ความสําคัญของโรคเมล็ดพันธุขึ้นอยูกับความ
รุนแรงหรือความเสียหายของโรคนั้นๆ  ซึ่งนํามาใชเปนดัชนี
ระดับของโรคที่ติดไปกับเมล็ดพันธุที่สามารถยอมรับได  การที่
เมลด็เปนโรคนัน้ไมไดหมายความวาเมลด็มลีกัษณะผดิปกตเิสมอไป
เมล็ดที่เปนโรคและมีลักษณะผิดปกติเรียกวา diseased seeds
ในทางกลบักันเมลด็ทีม่ลีกัษณะปกตโิดยทัว่ไปก็ไมไดหมายความวา
ไมเปนโรคหรือไมมีเชื้อโรคติดไป ในขณะเดียวกันเมล็ดที่แสดง
อาการของโรคใหเหน็หรอืเมลด็เปนโรคก็อาจจะไมมเีชือ้โรคตดิไป
ก็เปนได  ดังนั้น การที่จะทราบวาเมล็ดมีเชื้อโรคติดไปหรือไม
จึงตองมีวิธีการตรวจสอบที่ เหมาะสมกับชนิดของเชื้อโรคและ
ชนดิของเมลด็

โรคเมล็ดพันธุที่พบในประเทศไทย
ตั วอย างโรคเมล็ ดพันธุ ที่ พบในประเทศไทย เช น

โรคเมล็ดสีมวงของถ่ัวเหลือง เกิดจากรา Cercospora kikuchii
โรคราน้าํคางของถัว่เหลอืง เกิดจากรา Peronospora manshurica
(ภาพที่ 1) โรคเมล็ดดางของถ่ัวเหลือง เกิดจากไวรัส  โรค

ดอกกระถิน หรอื false smut ของขาว เกิดจากรา Ustilaginoidea
virens (ภาพที ่2)  โรค stack burn ของขาว เกิดจากราหลายชนดิ
อาทิ Alternaria padwickii  Bipolaris maydis และ Bipolaris
oryzae  โรคใบจุดสนี้าํตาลของขาว เกิดจากรา Bipolaris oryzae
(ภาพที ่3) (การระบาดของโรคทาํใหเกิดภาวะทกุขยากเนือ่งจาก
การขาดแคลนอาหารในประเทศบรเิวณรอบอาวเบงกอล - Bengal
Famine เมื่อ ค.ศ. 1942)  โรค southern corn leaf blight
ของขาวโพด เกิดจากรา Bipolaris maydis (ภาพที ่ 4) (ความ
เสียหายรุนแรงเนื่ องจากการระบาดของโรคเกิดขึ้ นในสหรัฐ
อเมรกิาเมือ่มกีารปลกูขาวโพดทีม่พัีนธุกรรม Texas mail sterile
อยางกวางขวาง เมือ่ ค.ศ. 1970)  โรคแอนแทรคโนสของพรกิ
เกิดจากรา Colletotrichum capsici และ Colletotrichum
gloeosporioides (ภาพที่ 5)  โรคใบดางเหลืองของถ่ัวฝกยาว
เกิดจาก cowpea aphid-borne mosaic virus (ภาพที ่ 6)  โรค
spot blotch ของบารเลย เกิดจากรา Bipolaris sorokiniana
โรคใบจุดของงา เกิดจากรา Corynespora cassiicola  โรคใบและ
ดอกไหมของดาวเรอืง เกิดจากรา Alternaria zinniae

เชื้อโรคอยูที่ไหนบนเมล็ด
เมลด็พืชมสีวนประกอบสาํคญั 3 สวน คอื เปลอืกหุมเมลด็

(seed coat)  อาหารสะสม (endosperm หรอื cotyledon)  และ
ตนออน (embryo) (ภาพที ่ 7)  เชื้อโรคอาจปะปนไปกับเมล็ด

ภาพที่ 2 โรคดอกกระถินของขาว เกิดจากรา Ustilaginoidea
virens

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

HEALTHTY

DOWNY MILDEW OF SOYBEAN
Peronospora manshurica

Farungsang

DISEASED

FALSE SMUT OF RICE
Ustilaginoidea virens

Farungsang
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ภาพที่ 3 โรคใบจุดสีน้ําตาลของขาว และรา Bipolaris oryzae
สาเหตุของโรค

ภาพที่ 4 โรค Southern corn leaf blight และรา Bipolaris
maydis สาเหตุของโรค

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

ภาพที่ 6 โรคใบดางเหลืองของถ่ัวฝกยาว เกิดจาก cowpea
aphid-borne mosaic virus
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(seed accompanying) (เปรยีบเทยีบไดกับถ่ัวลสิงทอดคลกุเกลอื)
หรอืตดิอยูกับเมลด็ (seed-borne) ทัง้ภายนอก (เปรยีบเทยีบได
กับกลวยฉาบ) และภายในเมลด็  กรณีทีต่ดิอยูกับเมลด็หรอื seed-
borne นีเ้ชือ้โรคแตละชนดิมคีวามเฉพาะเจาะจงตอสวนประกอบ
ของเมล็ดแตกตางกันไป เชน รา Peronospora manshurica
สาเหตุโรคราน้ําคางของถ่ัวเหลือง  oospores ของราติดอยูที่ผิว
ของเมลด็ (ภาพที ่1)  รา C. capcisi และ C. gloeosporioides
สาเหตโุรคแอนแทรคโนสของพรกิ (ภาพที ่5) สามารถอาศยัอยูได
ทุกสวนของเมล็ด  แบคทีเรีย Xanthomonas campestris pv.
glycines สาเหตุของโรค bacterial pastule และแบคทีเรีย
Xanthomonas campestris pv. campestris สาเหตขุองโรค black
rot ของผักวงศกะหล่ํา ติดอยูที่เปลือกหุมเมล็ด และ cowpea
aphid-borne mosaic virus สาเหตุของโรคใบดางเหลืองของ
ถ่ัวฝกยาว (ภาพที่ 6) สามารถอาศัยอยูที่สวนของ cotyledon
เปนตน

ภาพที ่7 ภาพจําลองสวนประกอบหลักของเมล็ดพืช
(ภาพ: นวลวรรณ ฟารุงสาง)

โรคเมลด็พนัธุนัน้สาํคญัไฉน ทาํไมผูเขยีนจึงบอกวา
“โรคเมล็ดพันธุสําคัญมาก”

การที่พืชเปนโรคไดนั้นตองเริ่มจากขบวนการเขาทาํลาย
(infection) ที่ประสบความสําเร็จ ซึ่งอาจเริ่มตนจากเชื้อโรค
(อยูที่ อ่ืน) บังเอิญมาตกบนพืชหรือบริเวณใกลเคียงก็จะตอง
ใชเวลาปรับตัว ถาหากไมแข็งแรงและคงทน (อึด) พอก็อาจจะ
ตายไปกอน หรอือาจตองใชชวงเวลาในการพัฒนา ซึง่กวาจะพรอม
ในการเขาทําลายเมล็ดหรือเกิดขบวนการ infection ก็อาจจะเลย
ชวงระยะเวลาทีพื่ชออนแอไปแลว เชือ้โรคก็ไมสามารถเขาทาํลาย
ได หรอืขบวนการ infection ไมประสบความสาํเรจ็  แตเมือ่เชือ้โรค
ติดมากับเมล็ด เชื้อโรคไมจําเปนตองมีการปรับตัวแตอยางใด
(เพราะอยู กับเมล็ดมาตั้งแตเก็บเก่ียวแลว)  เมื่อเมล็ดไดรับ
ความชื้นขบวนการงอกก็เริ่มตน ขบวนการพัฒนาของเชื้อโรค

ก็เริม่ขึน้พรอมกัน และในขณะเดยีวกันก็พรอมทีจ่ะเริม่ขบวนการ
infection ไดทกุขณะที่สภาพแวดลอมเหมาะสม  ผลของการเขา
ทาํลายของโรคเมลด็พันธุในระยะนีค้อื ทาํใหความงอกของเมลด็
และจํานวนตนกลาที่ไดลดลง

ในบางกรณีตนพืชที่เปนโรคสามารถเจริญเติบโตจนพน
ระยะกลา ในกรณีนี้พืชดังกลาวก็จะกลายเปนแหลงของเชื้อโรค
และเปนศูนยกลางของการแพรกระจายของโรค (source of
inoculum) ในแปลง ยังผลใหประชากรหรือจํานวนตนพืช
เปนโรคในแปลงเพ่ิมขึ้นเมื่อเวลาผานไป  กรณีนี้ทําใหผลผลิต
โดยรวมลดลง และที่สําคัญยิ่งกวาคือ ผลผลิตที่ไดมีเมล็ดที่
เปนโรคปะปนอยูดวย

จะขอยกตวัอยางเพ่ือใหผูอานเขาใจไดงายขึน้ ดงันี้
ถาการปลกูขาวในพ้ืนที ่ 1 ไร ใชเมลด็พันธุขาว 40,000

เมล็ด  สมมุติวาเมล็ดขาวที่จะนําไปปลูกมีราสาเหตุโรคใบจุด
สนี้าํตาล Bipolaris oryzae ตดิมา 10% และในจํานวน 10% นี้
มเีปอรเซน็ตการถายทอดโรค 10%  ดงันัน้ ในจํานวน 40,000
เมล็ดที่จะนําไปปลูก จึงมีเมล็ดที่มีเชื้อโรคติดมา 4,000 เมล็ด
และมีเมล็ดที่งอกใหตนขาวที่เปนโรคใบจุดสีน้ําตาล 400 เมล็ด
นัน่คอื ในทีน่า 1 ไร มตีนขาวทีเ่ปนโรค และเปนแหลงแพรกระจาย
โรคอยูทั่วแปลง ถึง 400 ตน หรือโดยเฉลี่ย 1 ตน/ตารางวา
จากเมล็ดพันธุเริ่มตนที่สามารถถายทอดโรคไดเพียง 1% ของ
เมลด็พันธุทัง้หมด

หลงัจากเก็บเก่ียวแลว โดยทัว่ไปเมลด็ตองเขาสูขบวนการ
เก็บรกัษาเพ่ือใหคงความมชีวีติและคณุภาพไวใหนานหรอือยางนอย
ทีส่ดุจนกระทัง่ถึงเวลาปลกูครัง้ตอไป  ดงันัน้ หากเมลด็มเีชือ้โรค
ติดมาดวย การเก็บรักษาเมล็ดก็เทากับการคงความมีชีวิตของ
เชือ้โรคไวดวย กรณีนีม้ผีลมากตอเชือ้โรคทีโ่ดยธรรมชาตไิมสามารถ
ดํารงอยูไดเมือ่ไมมพืีชอาศยั (host)  การทีเ่ชือ้โรคสามารถมชีวีติ
อยู กับเมล็ดจึงเปนการคงศักยภาพในการแพรระบาดของ
(เช้ือ) โรคไวจนถึงฤดูการปลูกตอไป

โรคเมล็ดพันธุมีความสําคัญตอพืชที่ขยายพันธุดวยเมล็ด
ซึ่งเมล็ดของพืชประเภทนี้มักมีขนาดเล็ก และบางชนิดขนาดเล็ก
มาก เชน เมลด็ผกักาดหอม ผกักาดหอมหอ และ celery น้าํหนกั
1 ออนซ (ประมาณ 28.3495231 กรัม) มีจํานวนประมาณ
25,000-30,000  20,000-25,000  และ 72,000 เมล็ด
ตามลําดับ ซึ่ งอาจจะแพรกระจายไปไดงายโดยลม น้ํา หรือ
ตดิไปกับวสัด-ุอุปกรณการเกษตร  รวมทัง้คนและสตัวเลีย้งทีส่มัผสั
กับสภาพแวดลอมที่เมล็ดสามารถติดมาได  ขณะเดียวกันความ
กาวหนาในการคมนาคมขนสงก็มีสวนสําคัญในการแพรระบาด
ของโรคหากเปนการขนสงเมลด็ทีม่โีรคปะปนมา  ผลทีเ่กิดขึน้ก็คอื
ทําใหเกิดการระบาดของโรคที่ไมเคยมีมากอนในพ้ืนที่ หรือ
การระบาดของโรคพืชชนดิใหมโดยตดิมากับเมลด็พันธุ  โรคพืช
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ทีร่ะบาดโดยตดิมากับเมลด็พันธุทีม่กีารบันทกึไวในประวตัศิาสตร
คอื โรค dwarf bunt ของขาวสาล ีเกิดจากรา Tilletia contraversa
ระบาดจากสหรัฐอเมริกาไปยังสาธาณรัฐประชาชนจีน และโรค
blind seed disease ของ rye เกิดจากรา Gloeotinia temulenta
ระบาดจากนิวซีแลนดไปยังมลรัฐโอเรกอนของสหรัฐอเมริกา

เชื้ อโรคบางชนิดนอกจากจะทําให เมล็ดเปนโรคแลว
ยังสรางสารพิษปนเปอนในองคประกอบของเมล็ด ซึ่ งอาจ
เปนพิษรุนแรงโดยตรงตอสัตวที่ กินเมล็ดพืชเหลานั้ นเขาไป
และมีการปนเปอนของสารพิษในผลิตภัณฑที่ไดจากการแปรรูป
เมล็ดพืชดังกลาว  เชื้อโรคดังกลาวไดแก Clavicep purpurea
สาเหตุโรค ergot ของขาวสาลี และ rye ซึ่งราผลิตสารพิษชื่อ
ergotoxins (กรณีของ aflatoxins บนเมลด็ขาวโพดและถ่ัวลสิงนัน้
อาจไมสามารถนบัวาเปนโรคเมลด็พันธุ เนือ่งจากราทีเ่ปนสาเหตุ
ของสารพิษไมใชราทีเ่ปนสาเหตุของโรค แตการเขาทาํลายของรา
เกิดขึ้นในผลิตผลที่ เก็บเก่ียวมาแลวและอยูในสภาพแวดลอม
ที่มีความชื้นและอุณหภูมิสูง ราที่สําคัญที่สามารถสรางสารพิษ
ในกลุม aflatoxins ที่ สําคัญคือ Aspergillus flavus group
ซึง่ประกอบดวยรา Aspergillus หลายชนดิ  นอกจากนี ้ราสกุลอ่ืน
เชน Penicillium บางชนิดก็สามารถสรางสารพิษไดเชนกัน
นอกจากเมล็ดขาวโพดและถ่ัวลิสงแลว aflatoxins ยังสามารถ
ถูกสรางขึ้นในผลิตผลแปรรูป เชน ถ่ั วลิสงปน และพริกปน
ถาหากมีความชื้นและอุณหภูมิสูง)

นอกเหนอืจากทีก่ลาวมาแลว ความสาํคญัของโรคเมลด็พันธุ 
ยังขึ้นอยู กับปจจัยรวมกันดานชนิดของเชื้อโรค ชนิดของพืช
และสภาพแวดลอม  กลาวคอืโรคพืชชนดิหนึง่ (หมายถึงชนดิของ
เชื้อโรคที่ เกิดขึ้นกับพืชชนิดหนึ่ ง) อาจไมมีความสําคัญหรือ
ไมทําความเสียหายในประเทศหนึ่ง แตเมื่อเขามาอยูอีกประเทศ
หนึง่อาจกลายเปนโรคทีร่ะบาดทาํความเสยีหายได เชน กรณีของ
รา Bipolaris sorokiniana บนบารเลยทีไ่มทาํใหเกิดความเสยีหาย
ในประเทศสหรัฐอเมริกา แตเปนโรคที่สําคัญของบารเลยใน
ประเทศไทย  ดวยเหตุนี้ จึงเปนเหตุผลที่ทําใหจําเปนตองมี
ขบวนการกักกันพืช (plant quarantine) ขึ้น  โรคเมล็ดพันธุ
บางชนิดไมสามารถยอมรับใหมีได  แมวาจะตรวจพบวามีเมล็ด
ทีม่ ี(เชือ้) โรคตดิมาเพียง 1 เมลด็ในจํานวน 10,000 เมลด็ก็ตาม

เมล็ดชุดใดก็ตามที่มีโรคหรือเชื้อโรคที่สามารถถายทอด
ผานทางเมลด็พันธุไดตดิมา  ผลทีเ่กิดขึน้ทนัทก็ีคอืทาํใหเมลด็ชดุนัน้
ไมบรสุิทธิ ์  ผลทีป่รากฏเมือ่นําเมลด็พันธุไปปลกูคอื ความงอก
และความแข็งแรง (vigor) ของเมล็ดลดลง เนื่องจากความ
มชีวีติของเมลด็ถูกทาํลายไปกอนแลว และโรคทีต่ดิมาทาํใหตนกลา
ที่กําลังงอกจากเมล็ดเปนโรคและตายไป หรือตนกลาที่ไดจาก
เมลด็ดงักลาวออนแอ สงผลใหผลผลติลดลดลงดวย  นอกจากนี้
แลว หากนาํเมลด็ซึง่เปนผลผลติของพืชดงักลาวไปผานกระบวนการ

แปรรปูตางๆ เชน การส ีการนําไปทาํแปง ฯลฯ โรคเมลด็พันธุ
ก็อาจมีผลทําใหคุณภาพของผลิตภัณฑลดลงดวย เชน กรณีโรค
เมล็ดดางของขาวอาจทําใหมีเปอรเซ็นตเมล็ดหักสูง  กรณีโรค
เมล็ดสีมวงของถ่ัวเหลืองทําใหเมล็ดมีสีไมสม่ําเสมอ  ที่กลาวมา
ทัง้หมดนีก็้เพ่ือแสดงใหเหน็วา โรคเมลด็พันธุทาํลายคณุสมบัติ
ของการเปน “เมลด็พันธุทีด่”ี   ดงันัน้ เมลด็พันธุทีด่นีอกจากจะมี
คณุสมบัติตามทีร่ะบุไวในทฤษฏ ี Seed technology แลว ยงัตอง
“ปราศจากโรค” ดวย

ขาวปลกูไมด ีทาํใหเสยีทีน่า ไดอยางไร
ผลที่เกิดจากการนําเมล็ดพันธุที่มีเชื้อโรคติดมาไปปลูก

ทีไ่ดกลาวมาแลวประการหนึง่ ก็คอืทาํใหเกิดการระบาดของโรค
ทีไ่มเคยมีมากอนในพ้ืนที ่หรอืการระบาดของโรคพืชชนดิใหม
นั้น ถาหากเชื้อโรคชนิดนั้นสามารถอาศัยหรือมีชีวิตอยูในดินได
(soil inhabitants) ก็จะทาํใหพ้ืนทีน่ัน้เตม็ไปดวยเชือ้โรค  ในกรณีที่
เชือ้โรคมคีวามเฉพาะเจาะจงสงูในการทาํใหพืชเปนโรคหรอืสามารถ
ทําใหพืชบางชนิดหรือบางวงศเปนโรคได (host range แคบ)
การบรหิารจัดการก็อาจทาํไดโดยการเปลีย่นชนิดหรอืวงศของพืช
ทีจ่ะปลกู  แตถาเชือ้โรคสามารถทาํใหพืชเปนโรคไดอยางไมเฉพาะ
เจาะจง หรอืสามารถทาํใหพืชเกือบทกุชนดิเปนโรคได (host range
กวาง) ความยุ งยากในการบริหารจัดการก็ยอมเพ่ิมมากขึ้ น
หรือไมสามารถปลูกพืชบนพ้ืนที่นั้นไดอีกเปนเวลานานหลายป
และนีเ่ปนเหตผุลทีว่า “ขาวปลกูไมด ีก็ทาํใหเสยีทีน่า” ได
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ภัยเงียบจากสารหนู (Arsenic)
อตินุช  แซจิว1

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

ปจจุบัน สุขภาพของประชากรโลกถูกคุกคามดวยปจจัย
ตางๆ มากมาย ทั้ งเชื้ อโรค ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สารพิษ
ทีป่นเปอนในสิง่แวดลอม เชน สารเคม ีกัมมนัตภาพรงัส ีเปนตน
“สารหนู” เปนอนินทรียสารอีกชนิดหนึ่งที่กําลังคุกคามสุขภาพ
ของประชากรโลก โดยเฉพาะในประเทศกําลงัพัฒนา  ซึง่การไดรบั
สารหนูมักไมคอยไดรับการกลาวถึงมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับ
โรคตางๆ และปจจัยอ่ืนๆ ทีก่ลาวมาแลว  บทความนีไ้ดรวบรวม
ความรู เก่ียวกับอันตราย แหลงที่มา และขบวนการปนเปอน
ของสารหนูในสิ่งแวดลอม เพ่ือใหผูอานมีความเขาใจและรูจัก
ระวงั รวมทัง้การปองกันการไดรบัสารหนูเขาสูรางกาย

สารหน ูหรอื Arsenic มรีากศพัทมาจากภาษาละตนิ คอื
arsenicum หรอืมาจากภาษากรกี คอื arsenikon แปลวา สเีหลอืง
สารหนเูปนธาตก่ึุงโลหะ มสีญัลกัษณธาต ุคอื As  เปนสารทีไ่มมสีี
ไมมรีส  สารหนทูีเ่ปนสารบรสิทุธ์ิไมมพิีษ มสีเีหลอืง ดาํ และเทา
สารหนทูีจั่ดวาเปนพิษตอสิง่มชีวีติคอืสารหนทูีอ่ยูในรปูสารประกอบ
(สารหนทูีร่วมกับสารอ่ืนดวยปฏกิิรยิาทางเคม)ี ซึง่พบได 2 แบบ
คือ สารหนูอนินทรีย (Inorganic arsenic) และสารหนูอินทรีย
(Organic arsenic)   สารหนูอนินทรีย (Inorganic arsenic)
เปนสารประกอบทีเ่กิดจากการรวมตวัของสารหนกัูบอนนิทรยีสาร
(สารที่มีองคประกอบทางเคมีที่นอกเหนือไปจากคารบอนและ
ไฮโดรเจน) ซึง่สารหนอูนนิทรยีชนดิ trivalent arsenite เปนพิษ
มากกวาชนิด pentavalent และ zero-valent arsenic  สารหนู
อินทรียคือ สารหนูในพืชหรือสัตวที่ รวมตัวกับคารบอนและ
ไฮโดรเจน เปนพิษนอยกวาสารหนอูนนิทรยี

ในสมัยโบราณสารหนูเปนที่ รู จักกันในชื่ อ Orpiment
ชาวกรกี และโรมนัเปนผูเริม่เรยีกวา Arsenic  ชาวจีนใชสารหนู
เปนสวนประกอบของยาสมุนไพรหลายชนิดเมื่อประมาณกวา
2-3 พันปมาแลว และบางครั้งสารนี้ก็ถูกใชเปนสารพิษในการ
ฆาตกรรมและการฆาตัวตายดวย

เราสามารถพบสารหนูไดจากแหลงใดบาง ?
1. จากธรรมชาติ

สารหนเูปนองคประกอบของหนิ และแรตามธรรมชาติ

พบเปนสนิแรในลกัษณะเปนสารประกอบกับธาตอ่ืุนๆ เชน เหลก็
ทองแดง นเิกิล  โดยอาจอยูในรปูอารเซไนด  ซลัไฟด หรอืออกไซด
เชน อารซิโนไพไรท (FeAsS) หรือที่เรียกวา เพชรหนาแทน
ซึ่งพบมากในประเทศไทยและมกัพบรวมกับแรดบุีก พลวง และ
วุลแฟรม เมื่อเกิดการผุพังสลายตัวของหินและแรที่มีสารหนู
เปนองคประกอบจะทาํใหสารหนปูนเปอนในสิง่แวดลอม โดยเฉพาะ
ในดนิ ซึง่ตรวจพบไดตัง้แต 0.1-40 มลิลกิรมั/กิโลกรมั และเมือ่
เกิดการชะลางโดยน้าํทาํใหสามารถพบสารหนไูดในแหลงน้าํธรรมชาติ
เชน ทะเลสาบ แมน้าํ น้าํใตดนิ น้าํพุ

2. จากกิจกรรมของมนุษย
จากการเกษตร สารอารเซนคิไตรออกไซดถูกนํามาใช

เปนสวนประกอบของยากําจัดศัตรูพืช ยาฆาแมลง ยาฆาวัชพืช
น้ํายาถนอมเนื้อไม และปุยเคมี และบางครั้งผสมในอาหารสัตว
ในยาคน และยาสตัว

จากอุตสาหกรรม ไดแก การเผาถานหิน โรงงาน
ถลงุโลหะ เปนตน

สารหนูแพรกระจายสูสิ่งแวดลอมไดอยางไร ?
ดังที่กลาวแลวขางตน แหลงที่มาของสารหนูมีทั้ งจาก

ธรรมชาติและจากกิจกรรมของมนุษย  การแพรกระจายของ
สารหนูจึงอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และจากกิจกรรมของ
มนุษย  การแพรกระจายของสารหนูในสิ่งแวดลอมจะไปไดไกล
มากนอยเพียงใด หรือปนเปอนในสิ่งแวดลอมปริมาณมากนอย
เพียงใดขึน้กับสมบัตขิองสารหนเูองดวย กลาวคอื

² ความสามารถในการละลายไดของสารหนู กลาวคือ
การแพรกระจายของสารหนูสูน้ําผิวดินและน้ําใตดินไดมากนอย
เพียงใดขึน้กับความสามารถในการละลายน้ําของสารหนู

² การเกิด oxidation กลาวคือในสภาวะที่มีออกซิเจน
สารหนถููกเปลีย่นไปอยูในรปู As5+ เปนสวนใหญ ซึง่สารหนใูนรปูนี้
จะทําปฏิกิริยากับสารอ่ืนไดงาย และตกตะกอน จึงแพรกระจาย
ไปไดไมไกล

² การเกิด reduction กลาวคือในสภาวะไมมีออกซิเจน
มกัพบสารหนใูนรปู As3+ ซึง่ละลายน้าํไดดกีวาจึงแพรกระจายไดดี

ส่ิงแวดลอม
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² สภาวะความเปนกรดดางของสิ่งแวดลอม กลาวคือ
ในดินและตะกอนดินที่มีสภาพเปนกรด สารหนูทําปฏิกิริยากับ
เหล็กออกไซด  แต ในสภาพเปนด างทําปฏิ กิริยากับหินปูน
และในสภาพที่ เป นกลางทําปฏิ กิ ริ ยากับ clay-minerals
(แรดินเหนียว)  ดังนั้น หากดินถูกชะลางลงสูแหลงน้ําดังเชน
กรณีทีเ่กิดพายฝุนและดนิถลม ก็จะนาํสารหนปูนเปอนในแหลงน้าํ
ตอไป

เราสามารถพบสารหนูไดในอากาศจากการปนเป อน
ไปกับวัสดุเถาที่ถูกเผาไหม  ในดินจากการสลายตัวของหินแร
รวมทัง้การชะลางสารเคมกํีาจัดศตัรพืูชทีม่สีารหนเูปนองคประกอบ
ในน้ําจากการปนเปอนในของเสียจากอุตสาหกรรมและชุมชน
ทีไ่มไดรบัการบําบัด  รวมทัง้จากการชะลางสารเคมกํีาจัดศตัรพืูช
ลงสูแหลงน้ํา (ภาพที่ 1)  หากเกษตรกรนําน้ําที่มีการปนเปอน
สารหนูไปใชในแปลงปลูกพืชยอมสงผลตอการปนเปอนสารหนู
ในอาหาร ดงัเชนการตรวจพบสารหนสูงูมากกวาปกตถึิง 10 เทา
ในเมล็ดขาวจากแปลงปลูกที่ใชน้ําปนเปอนสารหนู

แนวโนมการคกุคามสขุภาพประชากรโลกของสารหนู
สารหนูเปนสารอนินทรียปนเปอนสําคัญที่คุกคามสุขภาพ

ของประชากรโลกประมาณ 137 ลานคน ในมากกวา 70 ประเทศ
ทัว่โลก โดยเฉพาะอยางยิง่การปนเปอนในน้าํดืม่  World Health
Organization (WHO) ไดกําหนดวาในน้าํดืม่ไมควรมกีารปนเปอน
สารหนูเกิน 10 ไมโครกรัม/ลิตร  ขณะที่ US Environmental
Protection Agency และประเทศไทย กําหนดวาในน้ําดื่มมีการ
ปนเปอนสารหนไูดไมเกิน 50 ไมโครกรมั/ลติร หลายประเทศใน
ภูมภิาคเอเซยีพบการปนเปอนสารหนปูรมิาณสงูในแหลงน้าํใตดนิ

เชน บังคลาเทศ อินเดยี จีน อิหราน ปากีสถาน เนปาล เปนตน
และประเทศที่ มีการปนเป อนสารหนูในน้ําดื่ มมากที่ สุด คือ
บังคลาเทศ และอินเดยี (ภาพที ่2 และ 3)  WHO ประมาณการวา
ประชากรประมาณ 1 ใน 10 ทางตอนเหนือของบังคลาเทศ
และอินเดีย จะเสียชีวิตเนื่องจากพิษของสารหนู  นอกจากนี้
นกัวทิยาศาสตรยงัพบวา พ้ืนทีท่ีพ่บการปนเปอนสารหนสูวนใหญ
มกัเปนพ้ืนทีส่ามเหลีย่มปากแมน้ําและเปนที่ราบลุมตะกอนลําน้ํา
ที่มีตนกําเนิดมาจากเทือกเขาหิมาลัยในเอเซียกลางและใต เชน
Ganges delta ในบังคลาเทศ  Red river basin ใกลกรงุฮานอย
Mekong delta ทั้งในเวียดนาม และจังหวัดกันดาล (Kandal)
ของกัมพูชา  flood plains ของโกช ิ(Koshi) และ Bangmati river
ในเนปาล

ภาพที่ 1  แผนภูมิแสดงการกระจายของสารหนูในสิ่งแวดลอม

ภาพที่ 2 ประเทศในภูมิภาคเอเชียที่ มีสารหนูปนเป อนใน
แหลงน้ําใตดิน

สิ่งแวดลอม
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สาํหรบัการแพรกระจายสารหนใูนสิง่แวดลอม คอื ดนิและ
น้าํ ในประเทศไทยนัน้ มรีายงานการปนเปอนสารหนเูมือ่ป พ.ศ.
2530 ในพ้ืนทีบ่รเิวณเหมอืงแรดบุีกเกา อําเภอรอนพิบูลย จังหวดั
นครศรีธรรมราชซึ่งเกิดจากสารหนูที่อยูในรูปของอาซิโนไพไรต
(FeAsS) ในแรดีบุก เหมืองแรดีบุกเกานี้ ไดกลายสภาพเปน
แหลงน้ําขังตลอดปและมีการชะลางโดยน้ําฝนลงสู แหลงน้ํา
ในชุมชน กอใหเกิดการปนเปอนในน้ําบอที่ประชาชนใชบริโภค
ทาํใหประชาชนไดรบัพิษเรือ้รงัจากสารหนเูกิดเปนโรคมะเรง็ผวิหนงั
หรือไขดํา และเมื่อป พ.ศ. 2545 ไดมีการสํารวจการปนเปอน
สารหนใูนแหลงน้าํใตดนิบรเิวณพ้ืนทีร่าบลุมเจาพระยาตอนเหนอื
ของกรงุเทพฯ ทัง้นีเ้นือ่งจากพ้ืนทีด่งักลาวมลีกัษณะทางธรณีวทิยา
คลายกับพ้ืนทีป่ากแมน้าํและทีร่าบลุมหลายแหงทีพ่บการปนเปอน
สารหนู แมผลการสํารวจจะพบปริมาณสารหนูในระดับต่ํากวา
มาตรฐาน เนื่องจากคนในพ้ืนที่นําน้ําจากชั้นหินอุมน้ําในระดับ
ลกึมากมาเก็บไวในถังพักน้าํกอนนาํมาใช   เมือ่วนัที ่11 กรกฎาคม
2551 ทีมนักวิทยาศาสตรประเทศสวิสเซอรแลนด ไดเผยแพร
ผลการตดิตามการปนเปอนสารหนใูนแหลงน้าํใตดนิโดยใชขอมลู
ลักษณะทางธรณีและสมบัติทางเคมีของดิน ในวารสาร Nature
Geosciences Online ไววา มคีวามเปนไปไดทีจ่ะเกิดการจับกลุม
ของสารหนูตามธรรมชาติใน 5 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉยีงใต คอื ประเทศพมา ไทย เวยีดนาม กัมพูชา และ
อินโดนีเซีย แมผลการติดตามจะระบุวาประเทศไทยมีความเสี่ยง
นอยกวาประเทศอ่ืนๆ แตเราก็ไมควรนิง่นอนใจตอปญหาดงักลาว
โดยเฉพาะผูทีเ่ก่ียวของกับการขดุบอบาดาลเพ่ือนําน้ําใตดนิมาใช
บริโภค

เราจะมีโอกาสไดรับสารหนูไดอยางไร ?
สารหนพูบไดทัง้ในอากาศ ดนิ น้าํ และอาหาร  ปรมิาณ

ที่พบในอากาศอยู ในชวง 0.4-30 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
ปริมาณที่พบในน้ําตามธรรมชาติ 1-2 มิลลิกรัม/ลิตร (ยกเวน
บางกรณี) แตในน้าํทะเลและมหาสมทุรมปีรมิาณสารหน ู0.5-50
มิลลิกรัม/กิโลกรัม  ดังนั้นในอาหารโดยเฉพาะอาหารทะเล
จึงเปนแหลงที่ มีการสะสมของสารหนูอยู มาก แตสารหนูใน
อาหารทะเลเปนสารหนูอินทรีย ซึ่งมีความเปนพิษไมมาก มีการ
ประมาณการวาสารหนใูนอาหารอยูในรปูสารหนอิูนทรยีประมาณ
75% และในรปูของสารหนอูนนิทรยีประมาณ 25%  สาํหรบัพืช
ตรวจพบวา ในพืชไรมปีรมิาณสารหน ู0-20 มลิลกิรมั/กิโลกรมั
ทั้ งนี้ ขึ้ นกับพ้ืนที่ เพาะปลูกและการใชยากําจัดแมลงประเภท
Dimethylarsinate  สําหรับในสัตวโดยทั่วไปพบปริมาณสารหนู
ในระดับใกลเคียงกับพืช  ยกเวนสัตวปกพบในปริมาณตั้งแต
0-1000 มลิลกิรมั/กิโลกรัม ทั้งนี้เนื่องจากอาหารทีใ่ชเลีย้งสตัว
มีสารหนูปนเปอนอยู เชน Fish meal และสารเรงการเติบโต
ทีม่สีวนผสมของสารหน ู ในน้าํดืม่ซึง่รวมถึงน้าํแร และน้าํบรรจุขวด
ตางๆ บางครัง้พบปรมิาณสารหนสูงูเกินกวา 200 มลิลกิรมั/ลติร
เนื่องจากแหลงน้ําใตดินมีการปนเปอนสารหนู

โดยสวนใหญคนมักไดรับสารหนูเขาสูรางกายโดยการ
บริโภคแลวจะดูดซึมผานทางเดินอาหาร นอกจากนั้น เรายัง
สามารถรับสารหนูไดโดยการสูดดมและการสัมผัส  สารหนูนี้
เมือ่ถูกดดูซมึเขาสูรางกายจะถูกขจัดออกจากรางกายอยางรวดเรว็
จากงานวจัิยพบวาประมาณ 80-90% ของสารหนทูีเ่ขาสูรางกาย
นัน้จะถูกขจัดออกจากรางกายทางปสสาวะภายใน 2 วนั

โดยปกติ ในผู ใหญจะไดรับสารหนูระหว าง 8-104
ไมโครกรมั/วนั โดยมคีาเฉลีย่ 50 ไมโครกรมั/วนั และประมาณ
64% ของปริมาณที่ไดรับจะเปนสารหนูอินทรียจากอาหารทะเล
เชน ปลา และสาหราย ซึง่สารหนอิูนทรยีจากแหลงเหลานีจ้ะเปน
สารประกอบสารหนูกลุม arsenobentaine และ arsenocholine
ซึง่เปนพิษนอยหรอืไมเปนพิษตอรางกาย และสามารถถูกขบัออก
ทางปสสาวะไดรวดเรว็ แตกรณีทีไ่ดรบัสารหนอูนนิทรยีจะเกิดการ
สะสมในตบั มาม ไต ปอด และกระเพาะอาหาร แมจะถูกกําจัด
ออกจากอวัยวะดังกลาวอยางรวดเร็ว แตจะยังคงหลงเหลือใน
ผวิหนงั เสนผม และเลบ็

พิษจากสารหนูเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตเชนไร ?
สารหนูจัดเปนสารกอมะเร็ง การไดรับสารหนูโดยการ

หายใจจะมีความเสี่ยงตอการเกิดมะเร็งปอด กรณีไดรับสารหนู
แมในปรมิาณนอย แตหากไดรบัตอเนือ่งเปนเวลานานจะเกิดการ
สะสมในรางกาย สามารถกอใหเกิดมะเร็งกับอวัยวะภายใน
หากสัมผัสสารหนูจะกอใหเกิดโรคทางผิวหนัง และหากไดรับ
เขาสูรางกายจะทาํลายไต ตบั มาม ระบบประสาท ระบบการหายใจ

ภาพที่ 3 แสดงแหลงน้ําใตดินของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ที่มีสารหนูปนเปอน
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ระบบเสนโลหติ ระบบเลอืด

เมื่อไดรับสารหนูเขาสูรางกายแลวจะมีอาการ
อยางไร ?

ปริมาณสารหนูที่คนไดรับเขาสูรางกายแลวกอใหเกิดพิษ
ถึงขั้นเสียชีวิตอยูในชวง 1.5 มิลลิกรัม/น้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม
(arsenic trioxide) ถึง 500 มิลลิกรัม/น้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม
(Diethyl arsenic acid)  อาการทีเ่กิดจากพิษของสารหนมูทีัง้แบบ
เฉยีบพลนั (Acute toxicity) และแบบเรือ้รงั (Chronic toxicity)
โดยอาการเฉยีบพลนันัน้ จะเกิดการระคายเคอืงตอเนือ้เยือ่อวยัวะ
ที่สัมผัสกับสารหนู และอาจทําใหคลื่นไส อาเจียน เปนตะคริว
กลามเนือ้เกรง็ เกิดอาการแทรกซอนเก่ียวกับการทาํงานของหวัใจ
และเสยีชวีติจากการทาํงานลมเหลวของหวัใจ  สวนอาการพิษเรือ้รงั
ทีเ่กิดจากการไดรบัสารหนตูดิตอกันเปนเวลานานนัน้จะทาํใหเกิด
แผลเปน หรือเปนรูที่ชองจมูก ผิวหนังหนาขึ้น เกิดตุมผื่นตาม
ฝามอืฝาเทา มรีอยดางดาํทีผ่วิหนงั (ภาพที ่ 4)  อาจมเีสนสขีาว
บนเล็บ  นอกจากนี้สารหนูยังทําใหเกิดอาการชาตามปลายมือ
ปลายเทา รูสึกแสบรอน มอีาการออนเพลียของแขนขา และอาจ
เปนมะเร็งผิวหนังและปอด รวมทั้งมีผลตอทารกในครรภ และ
มีฤทธ์ิกอการกลายพันธุ  จากการศึกษาของนักวิจัยจาก John
Hopkins Bloomberg School of Public Health  เมือ่ไมนานนี ้พบวา
สารหนอูนนิทรยีทีป่นเปอนในน้าํดืม่อาจมบีทบาทตอโรคเบาหวาน
ทั้งนี้ทีมวิจัยตรวจพบสารหนูในปสสาวะของผูปวยโรคเบาหวาน
ในระดับสูงกวาในคนปกติ

เราจะสามารถทราบไดอยางไรวาเราไดรับสารหนู
หรอืไม ?

เราสามารถทราบไดโดยการ
1. ตรวจหาสารหนูในปสสาวะ ถายังคงไดรับสารหนูอยู

ขณะทําการตรวจ
2. ตรวจหาไดใน เสนผม เลอืด เลบ็
3. ตรวจความผดิปกติของผวิหนังโดยแพทยที่ชํานาญ

4. ตรวจอาการทางคลนิคิอ่ืนๆ รวมทัง้ซกัประวตัขิองผูปวย
ประกอบการวินิจฉัย

เรามวีธิกีาํจัดสารหนไูดอยางไร ?
การกําจัดสารหนทูีป่นเปอนในสิง่แวดลอม สวนใหญจะใช

วธีิทางเคม ีคอื การทาํ coagulation ดวยเหลก็ สารสม และปนูขาว
โดยสารดังกลาวจะทําปฏิกิริยากับสารหนูแลวตกตะกอนแยกตัว
ออกมา หรอืการ oxidation และกรองผานทรายเคลอืบแมงกานสี
แตวธีิการเหลานียุ้งยากและเสยีคาใชจายสงู และยงัเพ่ิมการตกคาง
ของสารเคมีในสิ่งแวดลอมมากขึ้น  นักวิจัยจาก University of
Georgia จึงไดนําเทคนิคการดัดแปลงพันธุกรรมพืชมาใชในการ
กําจัดสารหนทูีป่นเปอนในดนิ โดยการถายยนีส 2 ชนดิทีม่ชีือ่วา
arsC gene และ ECS gene จาก Escherichia coli bacteria
แกพืช แลวนําพืชดงักลาวไปปลกูในพ้ืนทีท่ีม่กีารปนเปอนสารหนู
เพ่ือใหพืชดดูสารหนขูึน้มาสะสมทีใ่บพืช  นอกจากนี ้นกัวจัิยจาก
University College London ประเทศสหราชอาณาจักร ยังพบ
แบคทีเรียชนิดใหมที่สามารถใชสารประกอบสารหนูที่ปนเปอน
ในน้าํทีซ่มึผานจากกองแรในประเทศแคนาดา และจากการคนพบ
นกัวจัิยจึงทาํการสกัดเอนไซมจากแบคทเีรยีชนดินีแ้ละพัฒนาเปน
biosensor เพ่ือใชเปนดัชนีตรวจเช็คการปนเป อนสารหนูใน
แหลงน้ํา

เราจะเหน็ไดวานกัวจัิยและนกัวทิยาศาสตรในหลายประเทศ
ใหความสําคัญกับปญหาการปนเปอนของสารหนูในแหลงน้ํา
ทีใ่ชในการบรโิภค ซึง่ ณ ขณะนีม้ปีระชากรโลกทีป่ระสบความเสีย่ง
ตอการไดรับพิษจากสารหนูจํานวนมาก โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มี
ประชากรหนาแนนในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต
แมวาประเทศไทยจะยังไมประสบปญหานี้ดังเชนบังคลาเทศและ
อินเดยี แตเราก็มคีวามเสีย่งเชนกัน  ดงันัน้ การตดิตามสถานการณ
การการปนเปอนสารหนจึูงเปนสิง่ทีไ่มควรละเลย

ภาพที่ 4 ชาวกัมพูชาไดรับผลกระทบ
จากพิษของสารหนู ผิวหนัง
ฝามือหนาขึ้น เกิดตุมผื่นเปน
จุดสีน้ําตาลกระดํากระดาง
(จาก Resource Development
International Cambodian)

(อานตอหนา 10)
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พชืสกุลหนอนตายหยาก (Stemona Lour.)
บางชนิดในประเทศไทย

ปาจารีย  อินทชุบ1

1 เจาหนาที่วิจัย  สํานักงานหอพรรณไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  กรุงเทพฯ

ประเทศไทยมีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 513,115 ตาราง
กิโลเมตร ตัง้อยูในภูมอิากาศเขตรอน (tropic)  ลกัษณะภูมปิระเทศ
มเีทอืกเขาสงูอยูตามภูมภิาคตางๆ ซึง่กอใหเกิดความแตกตางของ
ภูมิอากาศเฉพาะถ่ิน และตามพ้ืนฐานดานเขตพฤกษภูมิศาสตร
(floristic region) ซึง่แบงโดยอาศยัการปรากฏหรอืไมปรากฏของ
ชนดิพรรณพืชและความมากนอยของการกระจายพันธุชนดิพืชนัน้ๆ
ในพ้ืนที่  ประเทศไทยตั้งอยู ในเขตพฤกษภูมิศาสตรของโลก
3 ภูมิภาคใหญๆ ไดแก ภูมิภาคอินเดีย-พมา (Indo-Burmese
Region) ภูมภิาคอินโดจีน (Indo-Chinese Region) และภูมภิาค
มาเลยเซียน (Malesian Region) จึงเปนสาเหตุใหเกิดความ
หลากหลายทางพรรณพืชเปนอยางมาก

พืชสกุลหนอนตายหยาก (วงศ Stemonaceae) เปนพืช
อีกสกุลหนึง่ในประเทศไทยทีพ่บวามคีวามหลากหลายทางชนดิพันธุ
และมกีารกระจายพันธุทัว่ไปในทกุภูมภิาคของประเทศ (ภาพที ่1)
เปนพืชที่มีศักยภาพในการนําไปใชประโยชนเปนสมุนไพรและ
กําจัดศัตรูพืช  การทราบถึงลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพืช
จึงมีความสําคัญเพ่ือที่จะสามารถนําพืชในสกุลนี้มาใชประโยชน
ไดอยางถูกตองและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด และในบทความนี้
เปนรายละเอียดทางดานลกัษณะทางพฤกษศาสตรของ Stemona
collinsiae Craib และ S. curtisii Craib ซึ่ งเปนพืชสกุล
หนอนตายหยาก 2 ชนดิในจํานวน 9 ชนดิทีพ่บในประเทศไทย

ลักษณะทางพฤกษศาสตร
พรรณไมสกุลหนอนตายหยาก (Stemona Lour.) เปนพืช

ใบเลี้ยงเดี่ยว จัดอยูในวงศ Stemonaceae  เปนพืชอายุหลายป
(perennial herb)  ลําตนเหนอืดนิมลีกัษณะเปนลาํตนเลือ้ยคลมุ
(climber) เลือ้ยพัน (twiner) ทอดนอน (trailer) หรอื ตัง้ตรง
(erect)  ลาํตนใตดนิเปนเหงาสัน้ๆ (short rhizome)  มรีะบบราก
เปนรากสะสมอาหาร (tuberous root) ออกเปนกระจุกจํานวนมาก
(ภาพที่ 2)  ใบเดี่ยว เรียงสลับ (alternate) แบบระนาบเดียว
(distichous) เรยีงตรงขาม (opposite) หรอืเรยีงเปนวง (whorl)
แผนใบเรยีบ รปูรางแผนใบร ี(elliptic) ไขแกมร ี(elliptic-ovate)
หรือไขกวาง (broadly-ovate) ฐานใบรูปหัวใจ (cordate) หรือ
สอบเรยีว (attenuate) เสนใบขนาน (parallel vein) เจรญิออกจาก

จุดเดยีวกัน ระหวางเสนใบหลกัมเีสนใบยอยก้ันกลางจํานวนมาก
โคนกานใบปอง (pulvinus)  ดอกเดีย่ว (solitary) หรอืชอดอก
(inflorescence)  ดอกสมมาตรตามรศัม ี(regular) สมบูรณเพศ
(bisexual)  กลบีรวม (tepal) 4 กลบี  เกสรเพศผู (stamen) 4
อัน  เกสรเพศเมยี 1 อัน (simple pistil) 2 คารเพล (carpel)
1 ชอง (locule)  รงัไขเหนอืวงกลบีรวม (superior ovary) กานเกสร
เพศเมยี (style) 1 อัน (ภาพที ่3)  บางชนดิผลแหงแตก 2 ขาง
(valve-capsule)  เมลด็รปูทรงรกีวาง (broad-ellipsoid) มสีนันนู
ยาวตามความยาวของเมล็ดชัดเจนหรือเลือนลาง กานเมล็ด
(funiculus) ยาว เมลด็สรางปยุหุมเมลด็ (aril) ชนดิพิเศษเรยีกวา
elaiosome (ภาพที ่4) มลีกัษณะฉ่าํน้าํและเปนทีส่ะสมไขมนั

ภาพที่ 1 การกระจายพันธุของสกุลหนอนตายหยาก (Stemona
Lour.) ในประเทศไทย
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ภาพที่ 2  รากสะสมอาหารของสกุลหนอนตายหยากชนิดตางๆ ภาพท่ี 3 โครงสรางภายในดอกของพืชสกลุหนอนตายหยาก
AC  รยางคของแกนอบัเรณ ู(appendage of connective)
AT  รยางคของพูอับเรณ ู(appendage of thecae)
C  แกนอบัเรณ ู(connective)
F  กานชูอับเรณ ู(filament) O  รังไข (Ovary)
R  สันแบงอับเรณ ู(ridge) T  พูอับเรณ ู(theca)

ภาพที่ 4  ตัวอยางเมล็ดของพืชสกุลหนอนตายหยาก



22 วารสารขาวศูนยฯ  ปที ่22 ฉบับที ่2 (2551)

Stemona collinsiae Craib (ภาพที ่5)
ช่ือทองถ่ิน   หนอนตายหยาก
พืชลมลุก ลําตนเหนือดินเกลี้ ยง ตั้ งตรง ทอดนอน

หรืออาจพบแบบเลื้อยพัน มีความยาวไดถึงประมาณ 60 ซม.
ลําตนใตดินเปนเหงาสั้นๆ  รากสะสมอาหารรูปกระสวยยาว
เสนผานศูนยกลาง 1-1.5 ซม. ยาว 10-40 ซม.  ใบเดี่ยว
เรยีงสลบั แผนใบรปูไขกวาง ขนาดกวาง 5-11 ซม. ยาว 11-15
ซม. ฐานใบรูปหัวใจ ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบเรียบหรือ
เปนคลืน่เลก็นอย เสนใบเจรญิออกจากฐานใบ 11-15 (17) เสน
กานใบยาว 5-15 ซม. โคนกานใบโปงพอง ชอดอกเกิดทีซ่อกใบ
หนึง่ชอดอกประกอบดวยดอกยอย 1-8 ดอก กานดอกยอยยาว
1-4.5 ซม. แตละดอกประกอบดวยใบประดบั 1 ใบ  ใบประดบั
รปูรางยาวแคบ ยาวประมาณ 1 ซม.  ดอกประกอบดวยกลบีรวม
4 กลบี เรยีง 2 ชัน้ กลบีรวมรปูใบหอกยาว ขนาดกวาง 0.5-0.8
ซม. ยาว 1.3-2.0 ซม. สีขาวอมเขียวหรือสีขาวอมชมพู มีลาย
สีเขียวยาวตั้งแตโคนจรดปลายของกลีบ 7-9 เสน  เกสรเพศผู
4 อัน สเีหลอืงอมเขยีว ขนาดกวาง 0.2 ซม. ยาว 1.1-1.7 ซม.
กานอับเรณู ยาว 0.1 ซม. ฐานกานอับเรณูเชือ่มตดิกัน อับเรณูยาว
0.5-0.7 ซม. สันแบงพูอับเรณูเรียบ สูง 0.1 ซม.  พูอับเรณู
มีรยางค 2 อันแนบชิดกับแกนอับเรณูที่แผกวาง สีเหลือง ยาว
0.8-0.9 ซม.  รงัไขอยูเหนอืวงกลบี รปูไข ขนาดกวาง 0.1 มม.
ยาว 0.15 มม.  ยอดเกสรเพศเมยีเปนปุมเลก็ๆ ไมมกีาน  ผลสเีขยีว
รูปทรงร ีมีปลายเรียวยาว ขนาดกวาง 1-1.2 ซม. ยาว 2-2.5

ซม.  เมลด็ สชีมพูแดง รปูทรงร ีปลายแหลม มสีนันนูตามความยาว
ของเมลด็ ฐานลอมรอบดวยปยุหุมเมลด็ จํานวน 3-6 เมลด็ตอผล

นิเวศวิทยา กระจายพันธุในพ้ืนที่เปดโลงของปาดิบแลง
ปาเบญจพรรณ ภูเขาหินปูนใกลทะเล ที่ระดบัความสูงจากระดับ
น้าํทะเล 5-300 ม.

ประโยชน รักษาวัณโรค บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ
รักษาโรคริดสีดวง ขับประจําเดือน รักษาโรคผิวหนัง ยับยั้งการ
เจรญิเตบิโตของเชือ้รา Cladosporium herbarum  เรงการพัฒนา
ของมดใหมีปกเร็วขึ้น ในประเทศลาวนํารากสดทุบวางในปากไห
ปลาราเพ่ือฆาหนอนในปลารา กําจัดปลวก กําจัดแมลงศัตรูพืช
ในสวนพริกไทย  รักษาแผลที่ เกิดจากหนอนในปศุสัตวและ
ทาํลายปรสิตที่อาศัยอยูภายนอกรางกาย  ยบัยัง้การเจริญเติบโต
ของแบคทีเรีย  มีฤทธ์ิทําลายหนอนใยผักในระยะตัวหนอน
สารสกัดจากรากใชกําจัดแมลงรบกวนในบออนบุาลลกูปลาโดยเฉพาะ
มวนน้าํ

Stemona curtisii Craib (ภาพที ่6)
ช่ือทองถ่ิน  หนอนตายหยาก  กะเพียด  ยานลงิ  รากตอ
ลําตนเหนือดินเลื้ อยพัน สูงถึง 5 ม. ลําตนเกลี้ ยง

ลําตนใตดินเปนเหงาสั้น รากสะสมอาหารรูปกระสวย ขนาด
เสนผานศนูยกลาง 1-1.5 ซม. ยาว 10-60(80) ซม. เกิดเปน
กระจุก  ใบเดี่ยว การเรียงใบแบบตรงขาม แผนใบรูปไขหรือ
ไขกวาง ขนาดกวาง 4.5-12.5 ซม. ยาว 9-18 ซม. ฐานใบ

ภาพที่ 5 Stemona collinsiae Craib:
A ใบ ชอดอกและผล
B กลีบรวมชั้นนอก       C  กลีบรวมชั้นใน
D-F เกสรเพศผู       G  รังไข       H  เมล็ด
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รูปหัวใจ ปลายใบยาวเรียวแหลม ขอบใบเรียบ เสนใบเจริญ
ออกจากฐานใบ 13-17 (19) เสน กานใบยาว 4-12 ซม.
โคนกานใบโปงพอง  ชอดอกออกที่ซอกใบ กานชอดอกยาว
1-11 ซม. ใบประดบัเรยีวแหลม ยาว 1-2 ซม.  ดอกมกีลบีรวม
4 กลบี เรยีง 2 ชัน้ กลบีรวมรปูใบหอกยาว ขนาดกวาง 0.5-0.6
ซม. ยาว 2.0-2.7 ซม. ดานนอกสีแดงเขม มีลายเสนสีเขียว
ยาวตั้งแตโคนกลีบรวมถึงปลาย 9-15 เสน ดานในสีแดงเขม
เกสรเพศผู 4 อัน สแีดงเขม บางครัง้พบปลายสเีหลอืง ขนาดกวาง
ประมาณ 0.3 ซม. ยาว 1.8-2.5 ซม.  กานอับเรณูมฐีานตดิกัน
อับเรณูยาว 1.2-1.5 ซม. สันแบงพูอับเรณูเรียบ สูง 0.1 ซม.
ยาว 1.5-2.2 ซม. ไมมรียางคของพูอับเรณู  รงัไข ขนาดกวาง
0.3 ซม. ยาว 0.4 ซม.  ยอดเกสรเพศเมยีไมเดนชดัและไมมกีาน
ผลสเีขยีว รปูไขยาว ปลายแหลม ขนาดกวาง 1 ซม. ยาว 2.5 ซม.
เมล็ด สีแดงเขม รูปทรงรี ปลายแหลม มีสันนูนตามความยาว
ของเมล็ด ฐานลอมรอบดวยปุยหุมเมล็ด จํานวน 5-11 เมล็ด
ตอผล

นิเวศวิทยา พบทั่วไปในภาคใต กระจายพันธุในพ้ืนที่
เป ดโล งของป าดิ บ ข างลําธาร ป าชายหาด ภู เขาหิ นปู น
สวนยางพารา ทีร่ะดบัความสงูจากระดบัน้าํทะเล 1-500 ม.
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