วารสารขาว

ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex

CLGC
ปที่ 23 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2552

NEWSLETTER

Vol. 23 No. 2 July - December 2009
ISSN 0857 - 5010

Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings

สารบัญ
ขาวศูนยฯ .................................................................................................................................................. 2
งานวิจัย
} พฤกษเคมีของพืชสกุล Aglaia

(วงศสะเดา) ที่พบในสถานีวิจัยวนเกษตรตราด จังหวัดตราด .................. 4

การเกษตร
} ความหลากหลายของพืชกับระบบการเกษตร ...............................................................................

11

สิ่งแวดลอม
} สารกอกวนระบบตอมไรทอ (Endocrine Disruptors) ....................................................................

14

เรื่องนารู
} จากเมล็ดสูตนกลา ความบากบั่นที่ถูกมองขาม .............................................................................

20

2

วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 23 ฉบับที่ 2 (2552)

บรรณาธิการแถลง
เชือ่ วาทุกคนเคยทําบุญ และก็เชือ่ วาหลายคนทําบุญไปโดยไมทราบวัตถุประสงคทแ่ี ทจริงของการทําบุญ บรรณาธิการ
จึงขอนําใจความสําคัญจากการบรรยายธรรมะ ของทานพุทธทาสภิกขุ ที่กลาวถึงวัตถุประสงคของการทําบุญ* มานําเสนอ
ตอทานผูอ า นวารสารขาวศูนยฯ ปที่ 23 ฉบับที่ 2 ดังนี้ “...เปนพุทธบริษทั กันเสียใหมใหถกู ตอง คือ ลดความเห็นแกตวั
จะทําบุญอะไรก็ขอใหทาํ เพือ่ ลดความเห็นแกตวั อยาเพือ่ สรางความเห็นแกตวั (เชน สรางสวรรค สรางวิมาน สรางอะไรก็ไมร)ู
ในเมืองสวรรคนั้ นยิ่ งเห็นแกตัว เมืองมนุษยเรายังดีกวา มาชวยกันกําจัดสวนเลวในเมืองมนุษยดวยการทําบุญเพื่ อลด
ความเห็นแกตัว อยาสรางตัณหา สรางกิเลส สรางเหยื่ อแหงกิเลส ทําบุญใหเปนบุญ คือใหมันลางความเห็นแกตัว
ถาไมอยางนั้ นบุญจะกลายเปนความเห็ นแกตั ว แลวก็ฝง-ขุดหลุมฝงคนกระทํา!” “...ขอฝากไวกั บท านทั้ งหลาย
ใหชว ยกันเอาไปคิด ถาทานอยากจะทําบุญอันสูงสุด บุญอันมหาศาล ก็ทาํ ไดโดยไมตอ งใชเงินสักสตางคเดียว คือ ชวยใหคนอืน่
ลดความเห็นแกตวั ! อยาไปมัวสรางบุญสรางวิมานในอากาศ...”
ในโอกาสนี้ บรรณาธิการจึงขอเชิญชวนทุกทานที่ มีโอกาสไดอานบทความที่ไดยกมานี้ ยึดถือและชวนกันเผยแผ
คําสอนของทานพุทธทาสเพือ่ เปนสรณะในทุกโอกาสของการทําบุญของทุกๆ ทาน
* พุทธทาสภิกขุ. 2551. ความสุข 3 ระดับ. สํานักพิมพสขุ ภาพใจ. 50 หนา.
สวัสดีคะ

บรรณาธิการ

คณิตฐา ชินวงษเขียว

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ม. เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม

ผลงานวิจยั ของนักวิจยั สังกัดฝายปฏิบตั กิ ารวิจยั และ
เรือนปลูกพืชทดลองไดรบั รางวัล

ผลงานเรือ่ ง อิทธิพลของระดับอุณหภูมใิ นการอัดเม็ด
อาหารสูตรมันสําปะหลังตอปริมาณจุลินทรียในระบบทางเดิน
อาหารสุกรระยะรุน-ขุน (Effect of Pelleting Temperature
of Cassava Diets on Microbial Populations in the Castrointestinal Tract of Growing Pigs and Performances of
Growing-Finishing Pigs) โดย สุรพันธ จิตวิรยิ นนท อุทยั คันโธ
สุกญ
ั ญา จัตตุพรพงษ และ มณี ตันติรงุ กิจ ไดรบั รางวัลงานวิจยั
คุณภาพ ระดับดี สาขาสัตวและสัตวแพทย ในการประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 5 ประจําป
2551
± ผลงานเรือ
่ ง ผลของการใสมลู สัตวรว มกับปุย เคมีตอ
การเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวโพดเลีย้ งสัตวพนั ธุส วุ รรณ
4452 ใน 3 ฤดูปลูก (Effects of Combining Application of
±

Manure and Chemical Fertilizer on the Growth and Yields
of Corn Suwan 4452 in 3 Growing Seasons) โดย กริช
สิทธิโชคธรรม อรุณศิริ กําลัง จันทรจรัส วีรสาร และ สุรยิ า
สาสนรักกิจ ไดรบั รางวัลงานวิจยั คุณภาพ ระดับชมเชย สาขา
พืชและเทคโนโลยีชี วภาพ ในการประชุมวิ ชาการมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 5 ประจําป 2551
± ผลงานเรื่ อง การผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ และต น กล า
กวาวเครือขาวเชิงพาณิชย (The Commercial Kwao Krue
Khaw Seed and Seedling Production) โดย สมโภชน ทับเจริญ
เกรียงศักดิ์ สะอาดรักษ วิไลลักษณ ชาวอุทยั และ ภาณี ทองพํานัก
ได รั บรางวั ล งานวิ จั ย คุ ณ ภาพ ระดั บชมเชย สาขาพื ช และ
เทคโนโลยี ชี วภาพ ในการในการประชุ มวิ ชาการมหาวิ ทยาลั ย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 5 ประจําป 2551
± ผลงานเรื่ อง การประเมิ นคุ ณภาพของมะเขื อเทศ
เกษตรอิ นทรี ย ด วยเทคนิ ค Near Infrared Spectroscopy
(Determination of Organic Tomato Fruit Quality Using Near
Infrared Spectroscopy) โดย ฤตกร ทรัพยเจริญ รณฤทธิ์ ฤทธิรณ
ศุภาพร เกษมสําราญ และ ภาณี ทองพํานัก ไดรบั รางวัลงานวิจยั
คุณภาพ ระดับชมเชย สาขาวิศวกรรมศาสตร ในการประชุม
วิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 5
ประจําป 2551

ขาวศูนยฯ

การเสนอผลงานทางวิชาการ

งานสั มมนาทางวิ ชาการวิทยาการหลั งการเก็บเกี่ ยว
แหงชาติ ครัง้ ที่ 7 ระหวางวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2552 (7th
National Postharvest Technology Conference 2009) ณ
โรงแรมอาวนางวิลลารีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จัดโดย
ศู นย นวั ตกรรมเทคโนโลยี หลั งการเก็ บเกี่ ยวและมหาวิ ทยาลั ย
เกษตรศาสตร
² อภิตา บุญศิริ ศิรพ
ิ ร วิหคโต และ รงรอง หอมหวล
เรื่อง ผลของน้ํารอนตอจํานวนจุลนิ ทรียป นเปอนที่กอ ใหเกิดโรค
กับมนุษยของตะไครตดั แตงสด
² เจริ ญ ขุ น พรหม วั น ชาติ นิ ติ พั น ธ รั ต นะ
สุวรรณเลิศ และ ไพร มัทธวรัตน เรือ่ ง คุณภาพมะละกอพันธุต า งๆ
หลังการเก็บเกีย่ วในเขตจังหวัดราชบุรี
² อภิ ตา บุ ญศิริ ยุ พิน อ อนศิ ริ สมนึก ทองบอ
เจริญ ขุนพรหม และ พิษณุ บุญศิริ เรือ่ ง ระดับ pH ของสียอ ม
ขมิน้ ชันทีเ่ หมาะสมในการยอมสีละมุด
± นิทรรศการงานนวัตกรรมกลวยไมนานาชาติ ณ อาคาร
อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จัดโดยกรมสงเสริม
การเกษตร ระหวางวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2552
² รงรอง หอมหวล มณฑา วงศมณีโรจน กมลศรี
สระทองพรม และ สุลกั ษณ แจมจํารัส เรือ่ ง การบริการขยายพันธุ
กลวยไม
² สุรต
ั นวดี จิวะจินดา เรือ่ ง การสกัดกลิน่ หอมจาก
กลวยไม
² ชวนพิศ อรุ ณรังสิ กุล เรื่ อง มาตรฐานการผลิต
กลวยไม GAP
² ลั กขณา เบ็ ญจวรรณ เรื่ อง การให คํา ปรึ ก ษา
การตรวจวิเคราะหคณ
ุ ภาพน้ํา
² ปฐมพร โพธิน
์ ยิ ม เรือ่ ง การใหบริการวิชาการของ
ฝายปฏิบตั กิ ารวิจยั และเรือนปลูกพืชทดลอง
±

3

โครงการฝกอบรม/ถายทอดเทคโนโลยีของฝาย
ปฏิบตั กิ ารวิจยั และเรือนปลูกพืชทดลอง

การขยายพั นธุ และการดู แลไม ดอกหอมเพื่ อการ
ใชประโยชนในเชิงการคา รุน ที่ 2 ระหวางวันที่ 14 - 16 ตุลาคม
2552 (นายอุดม แกวสุวรรณ เปนหัวหนาโครงการ)
± การขยายพั นธุ ไม ดอกไม ประดั บด วยเทคนิ คการ
เพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ รุน ที่ 30 วันที่ 6 - 9 ตุลาคม 2552 (นางรงรอง
หอมหวล เปนหัวหนาโครงการ)
± เทคนิ คการผสมพั นธุ ปลู กเลี้ ยง และขยายพั นธุ
กลวยไม: เพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ รุน ที่ 1 วันที่ 22-24 มกราคม 2553
และ รุน ที่ 2 วันที่ 29-31 มกราคม 2553 (นางรงรอง หอมหวล
เปนหัวหนาโครงการ)
±

การตีพิมพผลงานวิจัย
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งานวิจัย

พฤกษเคมีของพืชสกุล Aglaia (วงศสะเดา) ที่พบในสถานีวิจัยวนเกษตรตราด
จังหวัดตราด*

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

บทคัดยอ

การสํารวจความหลากหลายของพรรณไม สกุ ล Aglaia
ที่อยูในบริเวณสถานีวิจัยวนเกษตรตราด จังหวัดตราด ระหวาง
เดือนสิงหาคม 2548 ถึง ธันวาคม 2549 พบพรรณไมสกุล Aglaia
อยู 5 ชนิด ดังนีค้ อื A. elaeagnoidea (A. Juss.) Benth., A. grandis
Korth. ex Miq., A. leptantha Miq., A. silvestris (M. Roemer)
Merrill และ A. spectabilis (Miq.) Jain & Bennet จากการแยก
สารบริสทุ ธิ์จากเปลือกตนของ A. leptantha และ A. silvestris
ดวยเครือ่ ง Medium Pressure Liquid Chromatography (MPLC)
และพิสจู นโครงสรางทางเคมีโดยการวิเคราะหขอ มูลทาง spectroscopy ของ UV, IR, MS, 1H และ 13C NMR โดยเฉพาะอยางยิง่
1-D และ 2-D NMR สามารถแยกสารบริสทุ ธิจ์ าก A. leptantha
ได 1 ชนิ ด เป นสารกลุ ม furofuran lignan คือ yangambin
และแยกสารบริสทุ ธิจ์ าก A. silvestris ได 1 ชนิด เปนสารกลุม
triterpenoid ที่ มี functional group เป น aldehyde ซึ่ งเป น
สารชนิดใหมทพี่ บเปนครัง้ แรกคือ aglaterpenal

ABSTRACT

Diversity study of Aglaia species in Trat Agroforestry
Research Station, Trat province had been investigated during
August 2005 to December 2006 by using classical taxonomy.
It was found that there were five Aglaia species i.e
A. elaeagnoidea (A. Juss.) Benth., A. grandis Korth. ex Miq.,
A. leptantha Miq., A. silvestris (M. Roemer) Merrill and
A. spectabilis (Miq.) Jain & Bennet. By using Medium
Pressure Liquid Chromatography (MPLC), furofuran lignan,
yangambin was isolated from stem bark of A. leptantha and
the novel triterpenoid with aldehyde functional group,
aglaterpenal was isolated from the stem bark of A. silvestris.

*
1
2

Both chemical structures were elucidated through extensive
analyses of their UV, IR, MS, 1H, 13C NMR spectral,
especially 1-D and 2-D NMR.
Key Words: Aglaia, yangambin, aglaterpenal
S. Promdang: rdisop@ku.ac.th

คํานํา

พรรณไมสกุล Aglaia จัดอยูใ นวงศ Meliaceae (วงศสะเดา)
ทีพ่ บทัว่ โลกประมาณ 105 ชนิด การกระจายพันธุต งั้ แตเอเชียใต
คือ ศรีลงั กา จนมาถึงทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต หมูเ กาะแปซิฟก
ออสเตรเลีย จีน และไตหวัน ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต
มีแหลงการกระจายพันธุที่ประเทศมาเลเซีย โดยพรรณไมสกุลนี้
เจริญได ดีในแถบปาร อนชื้ น ในประเทศไทยพบพรรณไมสกุล
Aglaia 28 ชนิด (Pannell, 1992) เชน ประยงคปา (Aglaia
odoratissima Blume) คางคาว (A. edulis (Roxb.) Wall.)
และประยงค (A. odorata Lour.) ปจจุบันมีผใู หความสนใจพืช
สกุลนีม้ ากขึน้ ทัง้ ดานงานคนควาวิจยั และการใชประโยชน ในการ
ใชประโยชนนั้นมีทั้งการทําเปนพืชสมุนไพรและนําไปใชในดาน
การเกษตรเพื่อเปนแหลงของสารออกฤทธิ์ เชน ฤทธิ์เปนพิษตอ
เซลล (cytotoxic activity) ฤทธิย์ ับยัง้ การเจริญเติบโตของเชือ้ รา
(antifungal activity) และฤทธิ์ กําจั ดแมลง (insecticidal
activity) เปนตน พืชสกุล Aglaia มีกลุมสารทุติยภูมิที่สําคัญ
จัดไดเปน 5 กลุม หลักคือ flavagline, bisamide, flavonoid, lignan
และ triterpene (Brader et al., 1998; Greger et al., 2000;
Wang and Duh, 2001) โดยเฉพาะสาร flavaglines พบไดใน
พืชสกุล Aglaia เทานั้น ซึ่งสามารถใชเปนลักษณะเดนของพืช
สกุลนีไ้ ด (Greger et al., 2000) กอนนําสารสําคัญไปใชประโยชน
ควรมี การศึ กษาสารสําคั ญที่ แนนอนทั้ งชนิ ดและปริ มาณ เพื่ อ

ผลงานวิจัยไดรับรางวัลชมเชย สาขาพืช ในงานประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 46 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ 2551 กรุงเทพฯ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม 73140
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ 10900
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สามารถนํ า ไปใช ป ระโยชน อ ย า งถู ก ต อ งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
การใชประโยชนพืชสกุล Aglaia สําหรับงานวิจัยพื้นฐานทั้งทาง
การแพทย การสาธารณสุข และการเกษตร เพือ่ ใหไดสารหรือตัวยา
ทีม่ ีตน ทุนการผลิตต่ําและปลอดภัย เนือ่ งจากเปนสารธรรมชาติ
สามารถทดแทนการใช สารเคมี ช วยลดการนําเข าผลิ ตภั ณฑ
สารเคมีจากตางประเทศไดในอนาคต และยังชวยลดการสูญเสีย
เงินตราออกสูต า งประเทศ นอกจากนีส้ ารธรรมชาติยงั ไมทาํ ใหเกิด
การตกคางของสารเคมีในสิ่งแวดลอมซึ่งเปนอันตรายตอมนุษย
และสังคม ดังนั้ นหากมีการศึกษาพืชสกุลนี้อยางละเอียดและ
จริงจัง จะชวยใหการนําพรรณไมนี้มาใชประโยชนเปนไปอยาง
ถูกตองและคุม คา

อุปกรณและวิธกี าร
1. การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรของพืชสกุล Aglaia

ศึกษาตัวอยางพืชสกุล Aglaia จากสถานีวิจัยวนเกษตร
ตราด สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จังหวัด
ตราด เก็บตัวอยางระหวางเดือนสิงหาคม 2548 ถึง ธันวาคม 2549
โดยสั งเกตลั กษณะภายนอกของพื ชอย างละเอี ยด จดบั นทึ ก
และบรรยายลักษณะทางสัณฐานวิ ทยาที่ พบเห็นเพื่ อนํามาระบุ
ชนิดของพืช โดยเปรียบเทียบลักษณะดังกลาวนี้ ตามรูปวิธาน
ของ Pannell (1992) ตัวอยางพืชทีน่ ํามาศึกษาจัดทําเปนตัวแทน
ตั ว อย าง (voucher specimen) และเก็ บไว ที่ พิ พิ ธ ภั ณฑ พื ช

เปลือกตนของ A. leptantha และ A. silvestris
ผึ่งในที่รมใหแหง
บดปนละเอียด
หมักตัวอยางใน methanol นาน 7 วัน
กรองแยกสวนกากออก
สารสกัดหยาบ (crude extract)
ระเหย methanol ออกใหหมด
สกัดแยกสารออกเปนสองสวนโดยใชคุณสมบัติการละลาย
ในตัวทําละลายที่ตางกันระหวางน้ํากลั่นและ chloroform
สวนที่ละลายในน้ํา (hydrophilic extract)

สวนที่ละลายไดในสารละลายอินทรีย (lipophilic extract)
วิเคราะหดวยเครื่อง HPLC (reversed phase)
แยกสารและทําใหบริสุทธิ์ โดยเทคนิค Chromatography
MPLC
สารบริสุทธิ์
พิสูจนเอกลักษณและหาสูตรโครงสราง
- จุดหลอมเหลว (melting point)
- UV, FT-IR, MS, และ NMR

ภาพที่ 1 แผนผังแสดงขั้นตอนการวิเคราะหทางพฤกษเคมีในพืชสกุล Aglaia
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ของภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน

2. การวิเคราะหทางพฤกษเคมี (Phytochemical investigation)

2.1 ตัวอยางพืชที่นํามาวิเคราะห ไดแก เปลือกตนของ
A. leptantha และ A. silvestris นํามาสกัดและแยกสารบริสทุ ธิ์
ดังภาพที่ 1
2.2 การวิเคราะหสารสําคัญดวยเทคนิค High Performance Liquid Chromatogrphy (HPLC)
HPLC; Agilent 1100 Series ทีต่ อ รวมกับ photodiode array detector ทีค่ วามยาวคลืน่ 230 นาโนเมตร, Column
size and Absorbent : Reversed phase C18; 250x4.6 mm
Chrom Sepher 5 C18 Part number CP 29358, Mobile phase :
methanol gradient 60-100% ใน aqueous buffer (0.015 M
tetrabutylammonium hydroxide, 0.015 M ortho-phosphoric
acid pH 3) และอัตราเร็วของการไหล (flow rate) 1 มิลลิลติ รตอ
นาที
2.3 การแยกสารสําคัญดวยเทคนิค chromatography
2.3.1 การแยกสารสําคัญดวยเครือ่ ง Medium Pressure Liquid Chromaotography (MPLC)
สารสกัดหยาบสวน lipophilic extract จาก
เปลือกตนของ A. leptantha และ A. silvestris 1 กรัม ละลายใน
5% ethylacetate in hexane ผานคอลัมนแกวขนาด 400x40

มิลลิเมตร; Merck LiChroprep Silica gel 60, 25-40 ไมโครเมตร;
ระบบตัวทําละลาย: 5, 10, 15, 30, 50 และ 70% ethylacetate
in hexane; UV detector UA-5 ISCO; ทีค่ วามยาวคลืน่ 254
นาโนเมตร และอัตราเร็วของการไหล 30 มิลลิลติ รตอนาที

ผลการทดลอง

1. ลักษณะทางพฤกษศาสตรของพืชสกุล Aglaia

จากการสํารวจความหลากหลายของพรรณไมสกุล Aglaia
(วงคสะเดา) ในสถานีวจิ ยั วนเกษตรตราด สถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จังหวัดตราด โดยเปรียบเทียบลักษณะ
ของพืชสกุล Aglaia ตามรูปวิธานของ Pannell (1992) พบวา
พรรณไมสกุลนี้ เปนไมตน เรือนยอดเจริญดานขาง แตกกิง่ กาน
ทั้ ง ต น มี น้ํ า ยางสี ข าวหรื อ สี เหลื องอ อ น ใบเป น ใบประกอบ
แบบขนนกชนิ ดปลายคี่ มี สิ่ งปกคลุ มเป นขนรู ปดาวและ/หรื อ
เกล็ดรูปโล ปกคลุมที่บริเวณผิวใบดานลางและหนาแนนบริเวณ
ปลายยอด ดอกแยกเพศอยู ต างต น ผลมีรู ปร างค อนข างกลม
รูปรี รูปไข ผลเปนชนิดผลสดและผลแหง เมื่อแกจัดมีสีแดงอิฐ
หรือสีแดงสม จากการศึกษาครั้งนี้พบวาในสถานีวิจัยวนเกษตร
ตราด มีพรรณไมสกุล Aglaia อยู 5 ชนิดดังนีค้ อื A. elaeagnoidea
(A. Juss.) Benth., A. grandis Korth. ex Miq., A. leptantha
Miq., A. silvestris (M. Roemer) Merrill และ A. spectabilis
(Miq.) Jain & Bennet โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบลักษณะทาง
พฤกษศาสตรทสี่ าํ คัญดังตารางที่ 1 และภาพที่ 2 - 6

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบลักษณะทางพฤกษศาสตรของพืชสกุล Aglaia ทีพ่ บในสถานีวิจยั วนเกษตรตราด
ชนิด

ความสูงของ
ลําตน (เมตร)

สีของน้าํ ยาง

รูปรางของสิง่
ปกคลุม

A. elaeagnoidea

8-10

สีเหลืองออน

A. grandis

7-10

สีขาว

A. leptantha

7-10

สีขาว

A. silvestris

12-15

สีขาว

เกล็ดรูปโล
ขอบเปนชายครุย
สีนา้ํ ตาลแดง
เกล็ดรูปโลขนาดเล็ก

A. spectabilis

40-42

สีขาว

ขนรูปดาว

เกล็ดรูปโล
ขอบเปนชายครุย
ขนรูปดาว

ลักษณะใบ

ลักษณะผล

ใบประกอบแบบ
ขนนกปลายคี่
ใบประกอบแบบ
ขนนกปลายคี่
ใบประกอบแบบ
ขนนกปลายคี่

ผลสดรูปกลมรี

ใบประกอบแบบ
ขนนกปลายคี่
ใบประกอบแบบ
ขนนกปลายคี่

-

ผลสดรูปกลม

ผลแหงแกแลว
แตกรูปกลม

งานวิจยั
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ภาพที่ 2 A. elaeagnoidea (a) ใบและชอดอก (b) ดอกเพศเมีย
ดานในเมือ่ ตัดตามยาว (c) สิง่ ปกคลุมเปนเกล็ดรูปโล
มีขอบเปนชายครุย

ภาพที่ 3 A. grandis (a) แสดงใบประกอบ (b) แสดงการเรียงตัว
ของใบแบบบันไดเวียน (c) ยอดออนและชอดอก
(d) สิง่ ปกคลุมเปนขนรูปดาว (e) ดอกเพศเมียดานใน
เมือ่ ตัดตามยาว

ภาพที่ 4 A. leptantha (a) ใบและชอดอก (b) สิ่งปกคลุมเปน
เกล็ดรูปโลมขี อบเปนชายครุย (c) ดอกเพศเมียดานใน
เมื่อตัดตามยาว (d) ชอผล

ภาพที่ 5 A. silvestris (a) ใบและชอดอก (b) ดอกดานนอก
(c) ดอกเพศเมียดานในเมือ่ ตัดตามยาว (d) สิง่ ปกคลุม
เปนเกล็ดรูปโล
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2. การแยกสารดวยเทคนิค chromatography
ผลการแยกสารประกอบทางเคมีจากสวนเปลือกตนของ
A. leptantha ดวยเครือ่ ง MPLC ไดสารบริสทุ ธิค์ อื yangambin
มีลกั ษณะผลึกสีขาวใส รูปแทง (white rod) ตกผลึกใน diethyl
ether ละลายไดดใี น chloroform และ methanol จุดหลอมเหลว
122-123 oC น้ําหนักโมเลกุล 466 สูตรโมเลกุล C24H30O8
และวิเคราะหขอ มูลดวยเทคนิคสเปกโทรสโกปจาก UV, IR, MS
และ 1H และ 1C NMR (Fig. 7)
ผลการแยกสารประกอบทางเคมีจากสวนเปลือกตนของ
A. silvestris ดวยเครือ่ ง MPLC ไดสารบริสทุ ธิค์ ือ aglaterpenal
มีลั กษณะผลึกเป นผลึ กรูปทรงเรขาคณิ ต (geometric shape)
ตกผลึ กใน diethyl ether ละลายได ดี ใน chloroform และ
methanol จุดหลอมเหลว 171-172 oC น้ําหนักโมเลกุล 472
สู ต รโมเลกุ ล C 30 H 48O 4 และวิ เ คราะห ข อ มู ล ด ว ยเทคนิ ค
สเปกโทรสโกปจาก UV, IR, MS และ 1H และ 1C NMR (Fig.
8-9)

ภาพที่ 6 A. spectabilis (a) ใบและปลายยอด (b) สิ่งปกคลุม
เปนขนรูปดาว (c) ผล
OCH 3

H 3 CO

4'

2'

OC H3
6'

H
6

6a

1
O

O
3a 3
H

4
2'
H 3C O

6'

yangambin

4'
H 3 CO

OCH3

(a)

(b)

Fig. 7 UV spectrum (a) and EI-MS (b) of yangambin (HPLC, Agilent 1100 serier; MS,Variar MAT 311)
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28

13

18
10

H
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11
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20
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4

29

6

(c)

(d)

Fig. 8 UV spectrum (c) and EI-MS (d) of aglaterpenal (HPLC, Agilent 1100serier; MS,Variar MAT 311)

Fig. 9 1H (e) and 13C NMR (f) of aglaterpenal in CDCl3 (Varian INOVA 400 and Bruker, AM 400 and AC 250)

วิจารณ

การแยกสารประกอบทางเคมี จากส วนเปลื อกต นของ
A. leptantha พบสารประกอบคือ yangambin ซึง่ เปนสารในกลุม
furofuran type lignan สอดคลองกับงานวิจยั Brader et al. (1998)
และ Greger et al. (2000) ซึ่งรายงานวาพบสารกลุม lignan
ในทุ ก ส ว นของพื ชแต พ บมากในส ว นของใบ เปลื อ กต น และ
เปลือกราก ตามลําดับ และการแยกสารประกอบทางเคมีจากสวน

เปลือกตนของ A. silvestris พบสารประกอบคือ aglaterpenal
ซึ่งเปนสารกลุม triterpenoid ที่มี aldehyde group ที่ carbon
ทีต่ ําแหนงที่ 1 (Fig. 8) ซึง่ ยังไมเคยมีรายงานวาพบในพืชสกุล
Aglaia
สถานี วิ จั ย วนเกษตรตราด สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จังหวัดตราด ตัง้ อยูใ นพืน้ ทีป่ า สงวน
แหงชาติ ทากุม-หวยแรง มีเนื้ อที่ 594 ไร ลักษณะพื้ นที่ ปา
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เปนปาดิบชื้นและปาทุติยภูมิซึ่งเปนพื้นที่ที่เคยมีการทําสัมปทาน
ปาไม พืน้ ทีน่ ฟี้ น ตัวหลังจากยกเลิกการทําสัมปทานปาไมมานาน
กวา 30 ป และไดมกี ารปลูกพรรณไมมคี าทางเศรษฐกิจทดแทน
เชน เหรียง และอะราง เปนตน พรรณไมสกุล Aglaia ทีพ่ บใน
สถานี วิจัยนี้ เป นพรรณไมที่ ขึ้ นตามลักษณะธรรมชาติ จากการ
ศึกษาและการสํารวจพรรณไมสกุล Aglaia ซึ่งขึ้นอยูประปราย
ภายในสถานีวิจยั แสดงใหเห็นวาพรรณไมสกุล Aglaia มีเนือ้ ไม
ทีไ่ มมคี ณ
ุ คาทางเศรษฐกิจ ยกเวน A. elaeagnoidea ทีย่ งั มีชาวบาน
ใชเนือ้ ไมมาทําอุปกรณทางการเกษตร เชน ในการทําดามขวาน
จากรายงานการวิจัยสารทุติยภูมิที่พบในพืชสกุล Aglaia
และเมือ่ ทดสอบฤทธิท์ างชีวภาพของสารเหลานัน้ ไดแก ฤทธิย์ บั ยัง้
การเจริ ญของเซลล มะเร็ งเม็ ดเลื อดขาว และฤทธิ์ กําจั ดแมลง
โดยมีผลตอการเจริญเติบโตของสิง่ มีชวี ติ (Saifah et al., 1993;
Janpasert et al., 1993) การวิจยั ครัง้ นีย้ งั พบสารใหมทไี่ มเคย
มีการศึกษามากอน แสดงใหเห็นวาพืชสกุล Aglaia มีศักยภาพ
ทีจ่ ะเปนแหลงของสารสําคัญทีส่ ามารถนํามาวิจยั ใหเกิดประโยชน
ตอไปไดในอนาคต

สรุป

1. การสํารวจความหลากหลายพรรณไมสกุล Aglaia ทีพ่ บ
ในสถานีวจิ ยั วนเกษตรตราด จังหวัดตราด พบมีจํานวน 5 ชนิด
ดังนีค้ อื Aglaia elaeagnoidea (A. Juss.) Benth., A. grandis Korth.
ex Miq., A. leptantha Miq., A. silvestris (M. Roemer) Merrill
และ A. spectabilis (Miq.) Jain & Bennet
2. สารบริ สุ ท ธิ์ ที่ แยกได จ ากส ว นเปลื อ กต น ของ A.
leptantha ดวยเทคนิค chromatography และวิเคราะหขอ มูลดวย
เทคนิคสเปกโทรสโกปจาก UV, IR, MS และ 1H และ 1C NMR
พิสจู นไดเปนสารในกลุม furofuran type lignan ชือ่ วา yangambin
3. สารบริสทุ ธิท์ แ่ี ยกไดจากสวนเปลือกตนของ A. silvestris
ดวยเทคนิค chromatography และวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิค
สเปกโทรสโกป จาก UV, IR, MS และ 1H และ 1C NMR
โดยเฉพาะอยางยิง่ 1-D และ 2-D NMR เปนสารกลุม triterpenoid
ทีม่ ี functional group เปน aldehyde ซึง่ เปนสารใหมทยี่ งั ไมเคย
มีรายงานมากอน
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การเกษตร

ความหลากหลายของพืชกับระบบการเกษตร

เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ1

ตามธรรมชาติ พื ช ชนิ ด ต า งๆ สามารถอยู ร ว มกั น ได
อยางเหมาะสม และมีผลในทางเกือ้ กูลตอกันและกัน จึงสามารถ
จะนํามาประยุกตใชในการจัดระบบการปลูกรวม (multiple cropping) เพือ่ สรางความหลากหลายของพืชในระบบ พืชตางชนิดกัน
จะเปนทีอ่ ยูอ าศัยของศัตรูธรรมชาติตา งกัน การปลูกพืชหลากหลาย
ชนิดผสมผสานกั นโดยมี ทั้ งพื ชอายุสั้ น พื ชอายุยาว พืชยืนตน
และสมุนไพร เปนตน จึงทําใหเกิดความหลากหลายของชนิด
และประชากรของศัตรูธรรมชาติที่ ชวยใหบังเกิดผลทางชีวภาพ
ในการลดและปองกันการระบาดของศัตรูพืช ระบบการปลูกพืช
ในป จจุ บั นมี ความหลากหลายทางพั นธุ กรรม (intraspecific
variation) ของพืชนอยเนื่องจากเปนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว โดย
เกิดจากการใชพันธุสงเสริมที่ใหผลผลิตสูง ตอบสนองตอปจจัย
การผลิตทีไ่ ดจากสารเคมีสงั เคราะหซงึ่ มีราคาแพง แตไมตา นทาน
ศัตรูพืช เมื่อปลูกจึงมีโอกาสสูงที่จะเกิดการระบาดของศัตรูพืช
ไดงายและรวดเร็ว ในตางประเทศไดมีการศึกษาผลของความ
หลากหลายของพืชในสวนไมผลชนิดตางๆ เชน องุน แอปเปล
และมะมวง พบวาสามารถลดการเขาทําลายของศัตรูพืช การ
ปรับเปลีย่ นสภาพของระบบนิเวศโดยเนนใหเกิดความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางเหมาะสมจึงเปนเครื่องมือปองกันกําจัดศัตรูพืช
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ และยัง่ ยืนในระบบนิเวศนัน้ ๆ

ประโยชนในความหลากหลายของพืช

ความหลากหลายด านพั นธุ กรรมของพื ชทําให โรคพื ช
ระบาดไดยากกวาการปลูกพืชทีใ่ ชพชื เพียงพันธุเ ดียวในพืน้ ทีก่ วาง
ติดตอกัน ผลการคนควาวิจยั จากแหลงตางๆ ยืนยันวา การปลูกพืช
มากชนิดในระบบผสมผสานชวยลดการระบาดของโรคที่เกิดจาก
เชื้ อไวรัสไดอย างชัดเจน ทั้ งนี้ เนื่ องจากแมลงพาหะของไวรัส
จะพบในแปลงผสมผสานน อยกวาในแปลงปลูกพื ชเดี่ ยว การ
ปลูกพืชใหมีความหลากหลายทําใหบริหารโรคพืชไดดีโดยการ
จัดปจจัย เชน การเลือกชนิดของพืชและพันธุ พืช การรบกวน
วงจรของโรคโดยการปลูกพืชหมุนเวียน โดยทั่วไปการระบาด

1

ของเชือ้ โรคมีความเฉพาะเจาะจงตอชนิดและวงศของพืช ดังนัน้
การหลี กเลี่ ยงโรคจึ งทําได โดยการเลื อกชนิ ดพื ช หรื อปลู กพื ช
หมุ นเวี ยนกั บพื ชที่ ไม ใช พื ชอาศั ยของเชื้ อโรคที่ จะเป นป ญหา
ซึง่ วิธนี ใี้ ชไดผลมากสําหรับเชือ้ โรคทีอ่ าศัยอยูใ นดินและเศษซากพืช
การปลูกพืชหมุนเวียนที่ไมใชพืชอาศัยของเชื้อโรคในระยะเวลา
ทีน่ านพอ จะเปนการใหเวลาสําหรับการยอยสลายเศษพืชตกคาง
ที่ มี เชื้ อโรค หรือลดความมี ชีวิ ตของเชื้ อโรคลง เป นการกําจั ด
แหลงสะสมเชือ้ โรคพืชทีอ่ ยูในดินจากพืชฤดูกอนไมใหเขาทําลาย
พืชทีป่ ลูกตามหลัง การปลูกพืชหมุนเวียนจึงเปนการควบคุมโรค
โดยชีววิธที ม่ี ปี ระสิทธิภาพ การเลือกปลูกพืชทีอ่ อ นแอหรือตานทาน
ตอโรคใดโรคหนึ่ง มีผลตอความสามารถในการอยูรอดและการ
แพรกระจายของเชื้อโรค การรูจักพืชอาศัยของเชื้อโรคที่ระบาด
ในแตละทองทีม่ คี วามสําคัญตอลําดับการเลือกปลูกพืชทีเ่ หมาะสม
และการปลูกพืชหมุนเวียนระหวางธัญพืชกับพืชกลุมอื่นสามารถ
ลดความเสี่ ยงจากเชื้ อโรคที่ อาศั ย อยู กั บ เศษพื ช หรื อ ดิ น ได
นอกจากนั้นการปลูกพืชหมุนเวียนโดยไมมีการไถพรวนชวยเพิ่ม
ประชากรและกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน และยังลดโรค
ทีเ่ กิดกับระบบรากของธัญพืช ตัวอยางเชน โรค common root rot
จะเกิดโรคกับขาวสาลีและขาวบาเลย แตไมเกิดกับพืชใบกวาง
เปนตน การปลูกพืชหมุนเวียนตอเนื่องเปนเวลา 5 ป ดวยพืช
ที่ไมออนแอตอโรค common root rot ในแคนาดา สามารถลด
ความรุนแรงของโรคไดมากกวา 50 เปอรเซ็นต เมื่อเทียบกับ
ความรุนแรงทีเ่ กิดจากการปลูกธัญพืชตอเนือ่ งกัน อยางไรก็ตาม
การวางแผนการปลูกพืชเพือ่ การบริหารโรคพืชอยางมีประสิทธิภาพ
จําเปนตองมีการเวนระยะการปลูกพืชทีอ่ อ นแอตอโรคใหนานพอ
ที่ ประชากรของเชื้ อโรคจะลดลง และตองมีการศึกษาชนิดของ
เชือ้ โรคพืชอยางละเอียด
ความหลากหลายดานพันธุกรรมของพืชชวยลดการระบาด
ของแมลงศัตรูพืชได โดยการปลูกพืชรวมกันเพียง 2-3 ชนิด
เนื่ องจากคุณลักษณะพิเศษของพืชแตละชนิดมีผลในการกําจัด
หรือขับไลแมลงไมใหเขามาทําลาย พืชบางชนิดอาจมีสาร กลิน่ รส

นักวิจัย งานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเกษตร ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ม. เกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม 73140
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ไมเปนทีพ่ งึ ประสงคของแมลงทีเ่ ขามาใกล เชน ตะไครหอม ถัว่ ลิสง
ดาวเรือง ตนหอม แมงลัก โหระพา และหมอขาวหมอแกงลิง
เปนตน หากสามารถนําพืชดังกลาวปลูกรวมกับพืชเศรษฐกิจ
ทัง้ แบบ intercropping หรือแบบ strip - cropping ก็จะชวยทําให
พืชเศรษฐกิจมีศตั รูมาทําลายนอยลง ตัวอยางเชน alfalfa ดึงดูด
สิง่ มีชวี ติ ทีม่ ปี ระโยชนไดดแี ละสามารถทําลายแมลงศัตรูพชื ของพืช
ที่อยูใกลเคียง ถั่วลิสง และดาวเรืองเปนพืชที่สามารถชวยลด
ประชากรของไส เดื อนฝอยศั ตรู พื ชชนิ ด Meloidogyne spp.
โดยเฉพาะเมื่ อ นําพื ช ทั้ งสองปลู กสลั บ กั บปอคิ วบา ข าวโพด
ถัว่ เหลือง และปอเทือง การปลูกตะไครผสมกับผักกวางตุง ทําให
การระบาดของหนอนใยผัก ดวงหมัดผัก และเพลี้ยออนนอยลง
และได ผลผลิ ตมากกว า การปลู กผั กกวางตุ งเพี ยงอย างเดี ยว
การปลูกถัว่ เหลืองรวมกับขาวไรทาํ ใหปริมาณศัตรูพชื ของถัว่ เหลือง
น อยลง หรื อการปลู กถั่ วลิ สงระหว างแถวของข าวโพดทําให มี
แมงมุมมาสรางรังอาศัยบนตนและใบของถั่วลิสง ซึ่งชวยกําจัด
และลดการระบาดของหนอนเจาะลําตนขาวโพดลงได การศึกษา
ใน Ontario แสดงใหเห็นวา การปลูกขาวโพดรวมกับถั่วเหลือง
สามารถลดความเสียหายทีเ่ กิดจาก European corn borer การ
ปลูกมะเขือเทศรวมกับกะหล่ําปลีลดความเสียหายของกะหล่ําปลี
เนือ่ งจาก diamond-back moth การศึกษาการปลูกขาวโพดรวมกับ
ถัว่ เหลืองหรือ dry bean พบวาสามารถเพิม่ ผลผลิตอยางมีนยั สําคัญ
เมือ่ เทียบกับการปลูกพืชเพียงชนิดเดียว ในปจจุบนั การปองกันและ
กําจัดศัตรูพชื ของเกษตรกรตองพึง่ พาสารปองกันและกําจัดศัตรูพชื
ไดแก ยาฆาแมลง ซึง่ สารเหลานีน้ บั วันจะมีราคาสูงขึน้ เรือ่ ยๆ และ
ปญหาจากการใชสารพวกนีท้ ําใหแมลงเกิดการดือ้ ยา การแพยา
ของผูใ ชหรือผูท อี่ ยูใ กลเคียงตลอดจนสัตวเลีย้ ง เกิดปญหาตกคาง
บนผลิตผลเกษตรและระบบนิเวศ ตัวอยางสวนของพืชทีส่ ามารถ
ใช กํา จั ด ศั ต รู พื ชได เช น เมล็ ดมะม วงหิ มพานต เป นพิ ษต อ
ดวงงวงขาว และมอดเจาะไม เมล็ดนอยหนาใชกาํ จัดดวงปกแข็ง
เพลี้ยออน แมลงวัน และมวนปกแข็ง ตนและใบของคื่นฉาย
ดึงดูดดวงปกแข็งบางชนิด เมล็ดถั่วลิสงฆามวนปกแกวมะเขือ
เมล็ดสะเดาชวยหยุดการกินอาหารของตัก๊ แตนศัตรูพชื และหนอน
กระทู รากคะนาและรากกะหล่าํ ดาวมีพษิ ตอแมลงหวีแ่ ละแมลงวัน
ใบกะหล่าํ ปลีชว ยหยุดการเจริญเติบโตของหนอนเจาะลําตนขาวโพด
ตน ดอก และเมล็ดของบวบเหลี่ยมเปนพิษตอดวงงวงชาง และ
โหระพาเปนพิษตอไรและเพลีย้ ออน เปนตน
ความหลากหลายของพื ช ทําให เกิ ดการแข งขั นในการ
ใชพื้นที่ดิน แสงแดด และธาตุอาหารเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้น
เมื่อมีการปลูกพืชโดยไมซ้ําชนิดกัน การเลือกชนิดและควบคุม
ความหนาแนนของพืชอยางเหมาะสมในพืน้ ที่ ทําใหประชากรของ
วัชพืชลดลงได ในขณะเดียวกันสามารถใชทดี่ นิ อยางมีประสิทธิภาพ
ดีกวาการปลูกพืชระบบพืชเดี่ยว ตัวอยางเชน การทดลองปลูก
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ขาวโพดและถั่ วเขียวในลักษณะปลูกเดี่ ยวและปลูกรวม พบวา
การปลูกรวมนอกจากวัชพืชจะลดลงอยางมากแลวผลผลิตของพืช
ทั้งสองชนิดยังสูงขึ้นดวย โดยเฉพาะขาวโพดซึ่งไดรับประโยชน
จากการตรึงไนโตรเจนของไรโซเบียมในปมรากถั่วเขียว Doug
และคณะ (2002) กลาววา การปลูกพืชหมุนเวียนเรียงลําดับ
ในพื้ น ที่ เ ดี ยวกั น สามารถช ว ยลดจํ า นวนและชนิ ด ของวั ชพื ช
ตลอดจนชวยรักษาความชื้นในดิน เปนผลใหไดผลผลิตที่สูงกวา
ซึง่ เปนทางออกของการจัดการกับวัชพืชในระบบการปลูกพืชแบบ
เกษตรอินทรีย นอกจากนัน้ มีการทดลองพบวาบนผิวของผลมะระ
มีสารบางชนิดที่ทําใหเมล็ดวัชพืชหลายชนิดไมสามารถงอกและ
เจริญเติบโตได โดยสารนี้จะถูกฝนและน้ําคางชะลางลงสูพื้นดิน
ทําใหเมล็ดวัชพืชไมสามารถงอกได
ความหลากหลายในการปลูกพืชยังช วยในการปรับปรุง
บํารุงดิน ความยั่งยืนของสภาพแวดลอม ความรมรื่นใหเกิดขึ้น
ในไร นา และเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการใช ที่ ดิ น อั นเป นการสร าง
เสถียรภาพของรายได และปรับปรุงคุณภาพชีวติ ของเกษตรกร

รูปแบบการปลูกพืชรวม

1. ระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานปะปนกัน (Mixed
Cropping) คือ วิธกี ารปลูกพืชอยางไมเปนแถวเปนแนวปะปนกัน
หลายหลากชนิด โดยเลียนแบบจากการทีพ่ ชื ขึน้ เองโดยธรรมชาติ
ในปา
2. ระบบการปลูกพืชแบบสลับแถว (Inter-Cropping)
คือ วิธีการปลูกพืชชนิดหนึ่ งเปนแถวสลับกับอีกชนิดหนึ่ งหรือ
หลายชนิด เชน การปลูกถัว่ เขียวสลับกับแถวขาวโพด หรือการปลูก
สั บ ปะรดหลายๆ แถวระหว างแถวของยาพาราในระยะแรก
ของการปลู กยางพารา ซึ่ งยั งมี แสงแดดพอเพี ยงต อการปลู ก
สับปะรด เปนตน
3. ระบบการปลูกพืชตาม (Sequential Cropping) คือ
วิธีการปลูกพืชชนิดหนึ่งเมื่อเก็บเกี่ยวแลวก็ปลูกพืชอีกชนิดตาม
ทันทีโดยไมปลอยใหพนื้ ดินวางเปลา เชน การปลูกขาวโพดตนฤดู
เมือ่ เก็บเกีย่ วแลวจึงปลูกฝายตามทันที เปนตน
4. ระบบการปลูกพืชแบบรับชวงตอ (Relay Cropping)
คือ วิธกี ารปลูกพืชชนิดแรกในตนฤดู และกอนจะถึงเวลาเก็บเกีย่ ว
ก็ทําการปลูกพืชชนิดที่สองลงในระหวางแถวของพืชแรก ดังนั้น
เมื่อถึงเวลาพืชแรกเก็บเกี่ยวไดพืชที่สองก็เติบโตพอสมควร ซึ่ง
เปนการใชประโยชนจากพืน้ ทีใ่ หเพิม่ มากขึน้ กวาการรอใหพชื แรก
เก็บเกีย่ วแลวจึงปลูกพืชทีส่ องตาม
5. ระบบการปลู กพืชแบบต างระดั บ (Multi-Storey
Cropping) คือ วิธีการปลูกพืชหลายชนิดในพืน้ ทีบ่ ริเวณเดียวกัน
ในเวลาพรอมกันโดยการเลือกชนิดของพืชทีส่ ามารถปลูกรวมกันได
และอาจจะมีความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เชน เลือกพืชที่ตองการ

การเกษตร
แสงแดดเต็มทีม่ ที รงพุม สูงสุด พืชตองการรมเงาทีม่ ที รงพุม เตีย้ กวา
ลดหลั่ นกั นลงมาตามลําดั บ ระบบการปลู กพื ชต างระดั บนี้
ถือเปนการเลียนแบบสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาพปาธรรมชาติมากที่สุด
และมี ค วามคล า ยคลึ ง กั บ ระบบการปลู ก พื ช แบบผสมปะปน
สิ่งที่ตางกันก็คือระบบการปลูกพืชตางระดับสวนใหญเหมาะกับ
พืชยืนตน สวนการปลูกแบบผสมปะปนเหมาะกับพืชอายุสน้ั
6. ระบบการปลูกพืชแบบตอซัง (Ratoonig Cropping)
คือ วิธีการปลูกพืชที่เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแลวปลอยตอใหคงอยู
เพือ่ แตกหนอใหมในฤดูตอ ไป แมพืชจะมีทรงพุม เตีย้ กวาฤดูเดิม
แตไมตองลงทุนดานเมล็ดพันธุและการไถเตรียมดินในการปลูก
ซึ่ งอาจจะคุ มกวาการปลูกใหมทุกครั้ ง เชน การปลูกออย ขาว
มันสําปะหลัง ฝาย และละหุง
7. ระบบการปลูกพืชแบบเกาะอาศัย (Parasitic Cropping) คือ วิธีการปลู กพืชที่ อาศัยเกาะพืชยืนตนเปนคาง เชน
การปลู กพริ กไทย ดี ปลี หางไหล กล วยไม บนต นไม ยื นต น
ชนิดตางๆ เชน มะพราว สะเดา และยอปา เปนตน

เอกสารประกอบการเขียน
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สิ่งแวดลอม

สารกอกวนระบบตอมไรทอ (Endocrine Disruptors)

ลักขณา เบ็ญจวรรณ1

ในป จจุ บั นมั กมี การตรวจพบการปนเป อนของสารเคมี
ปรากฏอยู ในผลิตภัณฑและเครื่ องใชที่ จําเปนในการดํารงชี วิต
ประจําวันตางๆ มากมาย ประกอบกับพิษภัยของสารเคมีทเี่ กิดขึน้
มี แ นวโน มของความถี่ และความรุ น แรงเพิ่ มมากขึ้ นทุ ก ขณะ
ด วยเหตุ ที่ มนุ ษย ไม สามารถหลี กเลี่ ยงจากการสั มผั สหรื อการ
ไดรับสารเคมีเขาสูรางกายได ผูเขียนจึงขอนําเรื่องของสารเคมี
โดยเฉพาะอยางยิง่ สารเคมีในกลุม ทีก่ อ ใหเกิดผลรบกวนการทํางาน
ของระบบตอมไรทอและผลกระทบตอสุขภาพอนามัยมานําเสนอ
เปนความรู รายละเอียดของบทความจะกลาวถึงขอมูลทางพิษวิทยา
กลไกการออกฤทธิ์ของสารเคมีตอระบบตอมไรทอ และผลของ
สารกอกวนระบบตอไรทอ ตอการดํารงเผาพันธุข องมนุษยและสัตว
โดยหวังเปนอยางยิง่ วาบทความนีจ้ ะทําใหทา นผูอ า นมีความเขาใจ
เกี่ยวกับพิษภัยของสารเคมีเพิ่มขึ้น และใชเปนขอพิจารณาและ
ข อพึ งระวั งในการเลื อกซื้ อและเลื อกใช สิ นค าอุ ปโภค บริ โภค
ประเภทตางๆ ในชีวติ ประจําวัน
สารกอกวนระบบตอมไรทอ (Endocrine disruptor หรือ
Endocrine disrupting chemicals; EDCs) หมายถึง สารทีก่ อ ใหเกิด
ความผิดปกติตอการทํางานของระบบตอมไรทอ โดยการเขาไป
รบกวนระบบสัญญาณในการผลิตฮอรโมนของตอมไรทอ ในรางกาย
มนุ ษย และสั ตว และสามารถก อให เกิดความผิ ดปกติในหลาย
ลักษณะ เชน การเกิดโรคมะเร็งของอวัยวะที่เกี่ยวของกับระบบ
ฮอรโมนนัน้ ๆ ความผิดปกติของอวัยวะสืบพันธุ ระบบประสาท
การเกิ ด ความผิ ด ปกติ ต อ ระบบและต อ มไทรอยด เป น ต น
สารก อ กวนระบบต อ มไร ท อ เข าสู ร า งกายมนุ ษ ย แ ละสั ต ว ได
จากการไดรับหรือสัมผัสกับสารเคมีอันตรายใดๆ ที่ ถูกใชเปน
สวนผสมของสินคา หรือผลิตภัณฑตา งๆ ทีเ่ ราใชในชีวติ ประจําวัน
หรือจากสารเคมีที่ปนเปอนอยูในสิ่งแวดลอม ดังจะเห็นไดจาก
รายงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา “อย.” มัก
รายงานการตรวจพบการปนเปอนของสารพิษในสินคาประเภท
อุปโภค บริโภค เชน เครือ่ งสําอาง อาหาร นม ฯลฯ อยูอ ยางเนืองๆ
รายงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ

1

รายงานของกระทรวงสาธารณสุข ที่ ตรวจพบการปนเป อนของ
สารพิษในสิ่ งแวดลอม รวมถึงรายงานการเกิ ดพิษจากสารเคมี
และผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน เปนตน

ระบบตอมไรทอ และฮอรโมน (Endocrine system
and hormone)

ตอมไรทอ มีบทบาทสําคัญในการสรางฮอรโมน ซึง่ มีหนาที่
ในการควบคุมการทํางานของระบบตางๆ ในรางกาย “ระบบตอม
ไร ท อ (Endocrine system)” ประกอบด วยต อมต างๆ คื อ
ตอมไพเนียล ตอมไฮโพธาลามัส ตอมพิทูอิทารี ตอมไทรอยด
ต อมพาราไทรอยด ต อมไธมั ส ต อมหมวกไต ตั บอ อน รั งไข
(ในเพศหญิง) และอัณฑะ (ในเพศชาย) ตําแหนงของตอมไรทอ
ในรางกายมนุษยแสดงดังภาพที่ 1
“ฮอรโมน” คือ สารเคมีที่ ถูกสรางขึ้ นจากเนื้ อเยื่ อหรือ
ต อมไร ท อ สามารถจําแนกตามคุ ณสมบั ติ ทางเคมี ออกเป น 3
ประเภท ไดแก เปบไทดฮอรโมน (Peptide hormones) สเตียรอยด
ฮอร โมน (Steroid hormones) และเอมีนฮอรโมน (Amines
hormones) ฮอรโมนทีถ่ กู สรางขึน้ จะถูกลําเลียงไปตามกระแสเลือด
และออกฤทธิ์ ที่ อวั ยวะเป าหมายของฮอรโมนนั้ นๆ โดยหนาที่
สําคัญของฮอรโมนจําแนกไดเปน 4 ประการ คือ
1. ควบคุมระบบสืบพันธุ และสวนที่ เกี่ ยวของกับการ
สืบพันธุ
ฮอรโมนกลุ มนี้ มีบทบาทในการสรางเซลลเพศ การ
พัฒนาโครงสรางของรางกายและการแสดงออกทางพฤติกรรมของ
เพศชายและเพศหญิงในสวนทีเ่ กีย่ วของกับระบบและการสืบพันธุ
เชน เทสโทสเตอโรน (Testosterone) มีหนาที่ควบคุมลักษณะ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรางกายของเพศชายในชวงวัยรุน และ
โปรเจสเตอโรน (Progesterone) มีหนาทีค่ วบคุมลักษณะเกีย่ วกับ
การเปลีย่ นแปลงรางกายของเพศหญิงในชวงวัยรุน
2. ควบคุมการเจริญเติบโตและพัฒนาการดานตางๆ
ของรางกาย

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

สิง่ แวดลอม
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ภาพที่ 1 ตําแหนงของตอมไรทอ ในรางกายของมนุษย
(ภาพ: www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/BIOBK/BioBookENDOCR.html)
เปนการทําหนาที่รวมกันของฮอรโมนหลายชนิด เชน
ไทรอยด ฮอร โมน (Thyroid hormone) อิ นซู ลิ น (Insulin)
และโกรทฮอรโมน (Growth hormone) เปนตน ฮอรโมนกลุม นี้
มีบทบาทในการควบคุมการเจริญเติบโต พัฒนาการ ตลอดจน
สภาวะของการโตเต็มวัยในมนุษย
3. รักษาสมดุลของสภาพแวดลอมในรางกาย
ฮอร โมนกลุ มนี้ ทําหน าที่ ควบคุ มปริ มาณและส วนประกอบของของเหลวในรางกาย ไดแก การควบคุมความดันโลหิต
อัตราการเตนของหัวใจ อุณหภูมิของรางกาย สมดุลของความ
เปนกรด-ดางของเลือด ปริมาณหรือขนาดของกลามเนือ้ และไขมัน
เปนตน ตัวอยางของฮอรโมน เชน อะดรีนาลิน (Adrenalin)
ทําใหน้ําตาลในเลื อดและอัตราการเตนของหัวใจเพิ่ มขึ้ น และ
แคลซิโทนิน (Calcitonin) ทําหนาทีล่ ดระดับแคลเซียมในเลือด
4. ควบคุมการสราง การใช และการสะสมพลังงาน
ฮอรโมนกลุม นีม้ บี ทบาทในการเปลีย่ นแปลงสารอาหาร
ใหเปนพลังงานหรือเก็บสะสมไวในรูปตางๆ เชน การเปลีย่ นแปลง
สารอาหารใหเปนไกลโคเจน และไขมัน ตัวอยางเชน ฮอรโมน
กลูโคคอรตคิ อยด (Glucocorticoid hormone) ทําหนาทีค่ วบคุม
เมตาบอลิซึมของคารโบไฮเดรต เชน กระตุน การเปลีย่ นคารโบไฮเดรตและไกลโคเจนเปนกลูโคส และไทรอกซิน (Thyroxin)
ทําหนาที่ควบคุมอัตราการเผาผลาญอาหารใหเกิดเปนพลังงาน
ในการทํางานของรางกาย

ประเภทของสารกอกวนระบบตอมไร ทอและการ
ปนเปอ นในสิง่ แวดลอม
สารกอกวนระบบตอมไรทอ มีทั้งที่มนุษยสังเคราะหขึ้น

และสารที่ เกิดขึ้ นตามธรรมชาติ สารเคมีที่ มีการนํามาใช เป น
ส วนประกอบของผลิ ตภั ณฑ ต างๆ ในชี วิ ตประจําวั นหมายถึ ง
ที่ มนุ ษย สร างขึ้ นและถู กจั ดว าเป นสารเคมี ในกลุ มที่ ก อให เกิ ด
การรบกวนการทํางานของระบบตอมไรทอ สามารถแบงกลุม ใหญๆ
ได 3 กลุม ดังนี้
1. สารเคมีทมี่ นุษยผลิตขึน้ เพือ่ ใชในอุตสาหกรรมและ
ในเวชภัณฑ คือ สารเคมีที่นํามาใชประโยชนและเปนสวนผสม
ในผลิตภัณฑ และเครือ่ งใชในชีวิตประจําวัน ไดแก
1.1 พทาเลต (Phthalates) เปนสารเคมีทใี่ ชแพรหลาย
ในกระบวนการผลิ ตพลาสติก เป นสารที่ ทําใหเกิดการออนตัว
ในเนื้อพลาสติก พทาเลตมักใชเปนสวนผสมในผลิตภัณฑที่เปน
พลาสติกออน (Soft vinyl products) ซึ่งเปนทีน่ ิยมใชกันอยาง
แพรหลาย ตัวอยางเชน ภาชนะใสอาหาร (ขวด ชาม ฟลมใส
สําหรับหออาหาร ฯลฯ) เฟอรนเิ จอร (พืน้ วอลเปเปอร ฯลฯ)
ของใชสาํ หรับเด็กเล็ก (เชน ขวดนม ของเลน ฯลฯ) นอกจากนี้
ยังใชผสมในเครื่องสําอางเพื่อใหผลิตภัณฑมีความยืดหยุน เชน
ผสมในสีทาเล็บ ทําใหสีไมเปราะหรือแตกงาย ใชผสมในสเปรย
ฉีดผม เพือ่ ใหเคลือบเสนผมแลวแลดูเปนธรรมชาติ หรือใชผสม
ในน้าํ หอมเพือ่ ใหนา้ํ หอมติดทนนาน เปนตน สารในกลุม นีส้ ามารถ
เลียนแบบการทํางานของ estradiol ซึ่ งเป นฮอรโมนเพศหญิง
ความเปนพิษ คือ สามารถสงผลกระทบหรือกอใหเกิดความผิดปกติ
ตออัณฑะและระบบสืบพันธุไ ด
1.2 อัลคิลฟนอล และอนุพันธ (Alkylphenols and
their derivertives) สารเคมีในกลุม นีใ้ ชในอุตสาหกรรมการผลิต
สารซักฟอกประเภทตางๆ ปจจุบนั มีการหามใชสารเหลานีผ้ สมใน
สารซักฟอกแลว
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1.3 บิสฟนอล เอ (Bisphenol A) ใชมากในภาชนะ
บรรจุอาหารทีท่ าํ ดวยพลาสติก โดยทําใหบรรจุภณ
ั ฑทเี่ ปนพลาสติก
มีความแข็งแรงมากขึน้ เปนสวนประกอบของเรซินทีใ่ ชในการผลิต
กระปองบรรจุผลิตภัณฑอาหาร นอกจากนี้ยังใชเปนสวนผสม
ของสารประกอบที่ ใชในการอุดฟนดวย การนําสารนี้ มาใชงาน
ยังไมมกี ารคํานึงถึงความปลอดภัยในการใชงานมากนัก ในเบือ้ งตน
พบวาการไดรับสารนี้เขาสูรางกายในสตรีระยะตั้งครรภสามารถ
ทําใหเกิดความผิดปกติของทารกในครรภ และเพิ่มอัตราเสี่ ยง
ของการเกิดมะเร็งเตานมในสตรีอกี ดวย
1.4 พีซบี ี และไดออกซิน (Polychlorinated biphenyls
(PCBs) and dioxin) พีซีบี เปนสารที่ใชในการผลิตอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส เชน หมอแปลงไฟฟา สวนไดออกซินเปนสาร
ที่เกิดขึ้นระหวางการเผาไหมที่ไมสมบูรณ หรือเปนผลพลอยได
ที่เกิดจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมบางประเภท ไดแก
กระบวนการผลิต Chlorinated hydrocarbons กระบวนการผลิต
พลาสติกพีวซี ี เปนตน
1.5 สารทนไฟประเภทโบรมิเนต (Brominated flame
retardants) สารในกลุมนี้ใชในอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก
สิง่ ทอ และเครือ่ งใชไฟฟา เปนตน เพือ่ ใหมคี ุณสมบัตทิ นไฟ
1.6 พาราเบน (Parabens) เปนชื่อของสารในกลุม
เอสเทอรของ p-hydroxybenzoic acid ซึ่ งมี คุ ณสมบั ติยั บยั้ ง
จุลินทรียได จึงนิยมใชเปนสารกันเสียในผลิตภัณฑตางๆ เชน
เครื่ องสําอาง ยา และอาหาร สารพาราเบนที่ นิยมใชกันมาก
ในเครื่ องสําอาง คื อ Methylparaben, Propylparaben และ
Butylparaben ส วนใหญ ในเครื่ องสําอางแต ละตํารั บจะใช สาร

พาราเบนรวมกันหลายชนิด เพื่ อใหสามารถยับยั้ งจุลินทรียได
หลายกลุม จากงานวิจยั ของ Darbre และคณะ (2004) รายงานวา
ตรวจพบพาราเบนในกอนทีเ่ ตานม (Breast tumors) และไดมกี าร
วิเคราะหขอ มูลในประเด็นทีว่ า พาราเบนมีคณ
ุ สมบัตคิ ลายฮอรโมน
เอสโตรเจนอยางออนๆ อาจมีความเกี่ ยวของกับมะเร็งเตานม
แตอย างไรก็ ตามผลการศึ กษาวิ จั ยไม อาจสรุ ปได ว า พาราเบน
เปนสาเหตุของมะเร็งเตานมดังกลาว
1.7 วินโคลโซลิน (Vinclozolin) ใชเปนสารฆาเชือ้ รา
โดยเฉพาะอยางยิง่ ใชฆา เชือ้ ราในไรองุน จัดเปนสารกอกวนระบบ
ตอมไรทอที่ อาจทําใหภาวะเจริญพันธุ บกพรอง อาจกอใหเกิด
อั นตรายต อตั วอ อนหรือทารกในครรภ การสั มผั สทางผิ วหนั ง
อาจทําให เกิ ดอาการแพ เป นพิ ษต อสิ่ งมี ชี วิ ตในน้ํ า และอาจ
กอใหเกิดผลเสียระยะยาวตอสภาพแวดลอมในน้ํา
1.8 สารเคมีที่ ใชในเวชภั ณฑ เชน สารสเตียรอยด
(Steroid) เปนสารประกอบทีถ่ กู สังเคราะหขนึ้ มีโครงสรางคลายกับ
ฮอรโมนเทสโทสเตอโรนของมนุษย มีผลทําใหเกิดความกระปรี้
กระเปรา เสริมสรางและใหกําลังกลามเนือ้
2. สารประเภทไฟโตเอสโตรเจน (Phytoestrogens)
เป น สารที่ พื ชสร างขึ้ นตามธรรมชาติ หรื อเป นผลิ ตผลจาก
กระบวนการเมตาบอลิซึมของเชื้ อราบางชนิด ซึ่ งอาจเรี ยกวา
สารเมตาบอไลต (Metabolite)
3. สารยาฆ าแมลงและสารกําจั ดวัชพื ช ได แก ดี ดี ที
(DDT); ดีดีอี (DDE เปนสารเมตาบอไลตของดีดีที); ลินเดน
(Lindane); อะทราซีน (Atrazine); คลอดีโคน (Chlordecone)
และ เอ็นโดซัลแฟน (Endosulfan) เปนตน

ภาพที่ 2 การสะสม และการเพิ่มปริมาณความเขมขนของสารพิษในหวงโซอาหาร

สิง่ แวดลอม
โดยปกติในสิง่ แวดลอมมักพบสารกอกวนระบบตอมไรทอ
ในปริมาณนอย แตสารกลุม นีม้ อี นั ตรายตอสิง่ มีชวี ติ มากเนือ่ งจาก
สามารถสะสมและเพิม่ ระดับความเขมขน (Bioaccumulation and
biomagnification) โดยผานระบบหวงโซอาหาร (Food chain) ได
ในรางกายของสิง่ มีชวี ติ ภาพที่ 2 แสดงใหเห็นถึงการสะสมและ
การเพิม่ ปริมาณของดีดีทใี นสิง่ แวดลอมผานผูบ ริโภคลําดับตางๆ
ในทีน่ ขี้ อยกตัวอยางเปนเหตุการณสมมุติ เชน ในลําหวยสาธารณะ
ของหมู บาน ก. มีการตรวจพบการปนเป อนของดีดีทีในระบบ
หวงโซอาหาร โดยหนวยความเขมขนของดีดที แี สดงเปนมิลลิกรัม/
ลิตร (ppm) จากภาพที่ 2 อธิบายไดวา แพลงตอนพืช ซึง่ เปน
ผูผ ลิตในระบบหวงโซอาหารนีม้ ปี ริมาณดีดที สี ะสมในเซลล 0.05
มิลลิกรัม/ลิตร ตอมาเมือ่ ปลาขนาดเล็กมากินแพลงตอนพืชเหลานี้
เปนอาหาร ทําใหเกิดการสะสมของดีดที ใี นปลาขนาดเล็ก โดยการ
สะสมของดีดีทีในปลาขนาดเล็กเพิ่มปริมาณความเขมขนขึ้นเปน
0.20 มิลลิกรัม/ลิตร และเมื่อปลาขนาดใหญกวาเขามากินปลา
ตัวเล็กๆ เหลานี้ ก็สงผลใหเกิดการสะสมของดีดีทีในปลาใหญ
ในปริมาณเพิม่ ขึน้ เปน 2.05 มิลลิกรัม/ลิตร เมือ่ นกมากินปลาใหญ
จะทําใหมกี ารสะสมของดีดที ใี นนกทีร่ ะดับความเขมขนเพิม่ ขึน้ เปน
12.5 มิลลิกรัม/ลิตร เมื่อมนุษยซึ่งเปนผูบริโภคลําดับสุดทาย
นําปลาหรือนกในระบบหวงโซอาหารมารับประทานจะกอใหเกิด
การสะสมของดีดที ใี นรางกายในปริมาณสูงและอาจมากกวา 12.5
มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งอาจสงผลตอการทํางานของฮอรโมนในระบบ
ตอมไรทอ และกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพอนามัยในระยะยาว
ได เปนตน
จากภาพพบว า การสะสมและระดั บ ความเข ม ข น ของ
สารพิ ษ ในสิ่ ง มี ชี วิ ต เพิ่ มขึ้ น ตามลํ า ดั บ ขั้ นของห ว งโซ อ าหาร
โดยมนุษยเปนผูบริโภคลําดับสุดทายที่มีความเสี่ยงสูงสุดในการ
รั บสารพิษจากผู บริโภคลําดั บลางๆ เข ามาสะสมไว ในร างกาย
ถ าระดั บความเข มข นของสารพิ ษที่ มนุ ษย ได รั บและสะสมอยู
มีปริมาณเพียงพอ จะกอใหเกิดผลโดยการรบกวนระบบการทํางาน
ของต อมไรท อภายในร างกายและเกิดผลตอสุขภาพอนามั ยได
ตัวอยางเชน การเขาไปกระตุน ใหเกิดความผิดปกติในการแบงตัว
ของเซลล และทําให เกิ ดเซลล มะเร็ ง การเข าไปรบกวนระบบ
การสรางฮอรโมนหรือการทํางานของฮอรโมน เปนตน ทัง้ นีส้ ารพิษ
ที่สะสมอยูในรางกายของมนุษยและสัตวนั้ นสามารถถายทอดสู
รุน ลูกหลานไดโดยผานทางสายสะดือและการใหนม

กลไกการออกฤทธิข์ องสารกอกวนระบบตอมไรทอ

สารกอกวนระบบตอมไรทอ เมือ่ เขาสูร า งกายสามารถเขาไป
รบกวนระบบการทํางานของตอมไรทอ ในรางกายไดหลายกรณี ดังนี้
1. การเขาไปทําหนาที่เลียนแบบฮอรโมน (Hormone
mimics)
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สารเคมีที่เปนสารกอกวนระบบตอมไรทอ จะเขาไป
จับกับตัวรับสัญญาณแลวทําตัวเสมือนเปนฮอรโมนที่ผลิตขึน้ จาก
รางกาย โดยเขาไปจับกับตัวรับสัญญาณ (Receptor) ของฮอรโมน
ตัวจริง เชน การไดรับสารไดเอธิลสติลเบสทรอล (Diethylstilbestrol; DES) ซึง่ เปนสารเอสโตรเจนสังเคราะหทใี่ ชเพือ่ ปองกัน
การแท งลู กในหญิ งที่ มี ป ญหาการตั้ งครรภ เข าสู ร างกาย อาจ
กอใหเกิดความผิดปกติของทารกที่อยูในครรภ คือ การมีระบบ
สื บพั นธุ ผิ ดปกติ เนื่ องจากสารเคมีดั งกลาวไดเข าไปทําหน าที่
เลียนแบบฮอรโมนเอสโตรเจน โดยทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสรีรวิทยาเหมือนกับการถูกกระตุนดวยฮอรโมนเอสโตรเจน
แตผลลัพธที่เกิดขึ้นจะแตกตางไปจากผลของการไดรับฮอรโมน
เอสโตรเจน ตัวอยางที่เห็นชัดเจน เชน การศึกษาในปลาเพศผู
ที่ ได รั บ สารเมตาบอไลท ข องดี ดี ที ได แ ก สาร o,p' DDT,
o,p' DDE, และพีซีบี (PCBs) อยางใดอยางหนึ่งเขาสูรางกาย
ซึ่ งสารเมตาบอไลทดังกลาวเปนสารเคมีที่ มีโครงสรางคลายกับ
ฮอรโมนเพศหญิง คือ 17 β-estradiol ในกรณีนที้ ําใหเกิดการ
เปลี่ ยนเพศของปลาจากเพศผูไปเปนเพศเมีย (Donohoe and
Curtis, 1996) เนื่องจากสารเคมีไดเขาไปทําหนาที่เลียนแบบ
ฮอรโมนเอสโตรเจน
2. การเขาไปขัดขวางการทํางานของฮอรโมน (Hormone
blockers)
สารเคมีในกลุมของสารกอกวนระบบตอมไรทอเขาไป
แยงจับกับตัวรับสัญญาณ (Receptor) ของฮอรโมน ผลก็คอื ทําให
ตัวรับสัญญาณทัง้ หมดจับกับสารเคมีและไมมที วี่ า งสําหรับฮอรโมน
ไดทําหนาที่ ทําใหฮอรโมนไมสามารถทํางานได ตัวอยางกลไก
การออกฤทธิ์ของสารเคมีในลักษณะนี้ คือ การที่จระเขตีนเปด
ในทะเลสาบอะโปคา (Apoka) ของมลรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐ
อเมริกา ไดรบั สารดีดอี ี (DDE) ทีป่ นเปอ นอยูใ นน้าํ สงผลใหจระเข
เพศผูใ นทะเลสาบมีลกั ษณะคลายเพศเมีย เชน มีอณ
ั ฑะขนาดเล็ก
มีอวัยวะเพศทีผ่ ดิ รูปผิดราง และไมสามารถผสมพันธุไ ด เนือ่ งจาก
สารดีดอี ไี ดเขาไปขัดขวางการทํางานของฮอรโมนเทสโทสเตอโรน
ในรางกายทําใหลกั ษณะของเพศชายไมแสดงออก ในกรณีนที้ าํ ให
จํานวนของจระเขตีนเปดในทะเลสาบดังกลาวลดลง เนื่ องจาก
ความผิ ดปกติ ของระบบสื บพั นธุ ซึ่ งสถานการณ เช นนี้ ทําให
จระเขตนี เปดมีความเสีย่ งในการสูญพันธุไ ดในทีส่ ดุ
3. การเขาไปยึดเกาะกับตัวรับสัญญาณของฮอรโมน
ตัวอืน่ ๆ
เนือ่ งจากมีตวั รับสัญญาณหลายชนิดทีเ่ กีย่ วของกับระบบ
ตอมไรทอ ตัวอยางเชน ตัวรับสัญญาณของฮอรโมนเอสโตรเจน
ในเพศหญิงและตัวรับสัญญาณของฮอรโมนแอนโดรเจนในเพศชาย
การทํางานของสารกอกวนระบบตอมไรทอในกรณีนี้ คือ การที่
สารเคมีเขาไปจับกับตัวรับสัญญาณโดยอาจจะมีผลไดทงั้ ในกรณีที่
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ไปกระตุนการทํางาน หรือการเขาไปยับยั้งการทํางานของตัวรับ
สัญญาณนัน้ ๆ ก็ได อยางไรก็ตาม ไมวา จะเปนการเขาไปรบกวน
การทํางานของฮอร โมนในลั กษณะใดก็ ลวนส งผลให เกิ ดความ
ผิดปกติของรางกายทัง้ สิน้
4. การเขาไปทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเมตาบอลิซึม
ของฮอรโมนในรางกาย
สารเคมีบางชนิด ไดแก โนนีลฟนอล (Nonylphenol)
และยาต านเชื้ อ รา เช น โคลติ ม าโซล (Clotimazole) และ
คีโตโคนาโซล (Ketoconazole) ทําใหเกิดการกระตุน หรือการยับยัง้
การทํางานของเอนไซมไซโตโครม พี 450 (Cytochrome P450)
ซึง่ เปนเอนไซมทมี่ หี นาทีส่ าํ คัญในขบวนการเมตาบอลิซมึ ทีเ่ กิดขึน้
ในเซลลตับ มีผลใหเอนไซมดังกลาวมีการทํางานที่ ผิดปกติไป
ซึ่ งทําใหเกิดการเสียสมดุลของฮอรโมนที่ สรางขึ้ นโดยเซลลตับ
(Nasci et al., 1991; Petkam et al., 2003) ทําใหเกิดความ
ผิดปกติตอ ระบบตางๆ ของรางกายได
5. การเข าไปเปลี่ ยนแปลงจํานวนหรื อ ปริ มาณของ
ตัวรับสัญญาณฮอรโมนภายในเซลล
กลไกที่ ซั บซอนของระบบต อมไรท อถูกควบคุ มดวย
จํานวนหรือปริมาณของตัวรับสัญญาณทีอ่ ยูภ ายในเซลล สารเคมี
กอกวนระบบตอมไรทอที่รางกายไดรับสามารถทําใหเกิดการลด
หรื อเพิ่ มจํานวนของตั วรั บสั ญญาณที่ อยู ในเซลล ได ส งผลต อ
ระบบการสรางหรือการสังเคราะหฮอรโมนของรางกาย ตัวอยางเชน
การทีเ่ ราไดรบั สารเคมีประเภทโพลีอะโรมาติกไฮโดรคารบอน หรือ
PAHs เขาสูรางกาย สารนี้จะเขาไปแยงจับกับโปรตีนที่ทําหนาที่
ขนส งฮอรโมนซึ่ งส งผลให รางกายไมสามารถขนส งฮอร โมนได
ทําใหมี ฮอรโมนอิ สระในพลาสมาสูงและทําใหร างกายตองการ
ขับออก สงผลใหรา งกายเกิดการเสียสมดุลของฮอรโมนทีร่ า งกาย
สรางขึ้ น และทําใหขั้ นตอนการทํางานของระบบทางสรี รวิ ทยา
ผิดปกติได (Leatherland, 1998)
6. การเขาไปเปลี่ยนแปลงการสรางหรือผลิตฮอรโมน
ในรางกาย
ตัวอยางของสารเคมีที่ออกฤทธิ์โดยการเขาไปเปลี่ยน
แปลงการผลิตฮอรโมนในรางกายได ไดแก ดีดที ,ี ไดเมธโทเอท
(Dimethoate), โพลีฮาโลจิเนตเต็ด อะโรมาติก ไฮโดรคารบอน
(Polyhalogenated aromatic hydrocarbons; PHAHs) เปนตน
สารเคมี ดั งกลาวสามารถเข าไปรบกวนกระบวนการสั งเคราะห
ฮอรโมนของรางกาย โดยการเขาไปยับยั้งการทํางานของเอนไซม
3 α- และ 17 β-hydroxy steroid dehydrogenase และ Deiodinase
ซึ่งมีสวนรวมในการสังเคราะหฮอรโมนสเตียรอยดและไธรอยด
ตามลําดับ (Bhattacharya and Pandey, 1989; Leatherland,
1998) ส งผลให ร างกายมี การผลิ ตฮอร โมนสเตี ยรอยด และ
ไธรอยดในปริมาณทีผ่ ดิ ปกติได ทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลงระดับ

วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 23 ฉบับที่ 2 (2552)
ของฮอรโมนทีม่ อี ยูใ นพลาสมา

ผลกระทบของสารกอกวนระบบตอมไรทอ ตอมนุษย
และสิง่ มีชวี ติ อืน่ ในสิง่ แวดลอม

ป จจุบั นข อมูลทางพิ ษวิ ทยาเกี่ ยวกั บผลกระทบจากการ
ไดรบั สารเคมีโดยเฉพาะอยางยิง่ ในกรณีของสารกอกวนการทํางาน
ของระบบตอมไรทอ มีมากขึน้ จากรายงานผลของการไดรบั สารเคมี
ตอระบบสืบพันธุม นุษย สรุปไดดงั นี้ (Allsopp et al., 2006)
1. ผลตอระบบสืบพันธุข องเพศชาย
- พบจํ า นวนสเป ร ม ในอสุ จิ ข องเพศชายทั่ วโลก
มีแนวโนมลดลงจากเดิม 50% (การศึกษาระหวางป ค.ศ. 19401990) นอกจากนีย้ งั มีรายงานดวยวาจากการเก็บสเปรม ในผูช าย
(ประเทศญีป่ นุ ) พบวาเมือ่ 50 ปทแี่ ลวผูช ายจะมีจํานวนสเปรม
70 ล านตั วต อซี ซี แต ป จจุ บั นลดลงเหลื อ 20 ล านตั วต อซี ซี
ในกรณีดงั กลาวเมือ่ ใดก็ตามทีม่ จี าํ นวนสเปรม ลดลงเหลือ 5 ลานตัว
ตอซีซี จะสงผลใหมลี กู ยาก
- พบความผิดปกติในกรณีทอี่ ณ
ั ฑะไมอยูใ นถุงอัณฑะ
(Cryptorchidism) ในอัตรา 2-5% ของทารกเพศชายในประเทศ
แถบยุโรป
- พบอั ต ราการเกิ ดมะเร็ งต อ มลู ก หมากมี จํา นวน
เพิม่ ขึน้ อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
2. ผลตอระบบสืบพันธุเ พศหญิง
- พบการเพิ่ มขึ้ นภาวะการเกิดเยื่ อบุมดลูกขึ้ นผิดที่
(Endometriosis)
- พบวาเด็กหญิงเขาสูส ภาวะการเปนสาวเร็วกวาปกติ
- พบอัตราการเกิดมะเร็งเตานม มะเร็งปากมดลูก
เพิม่ ขึน้
3. สภาวะการเปลี่ยนแปลงระหวางสัดสวนเพศชายตอ
เพศหญิง
- โดยปกติ สั ดส วนระหว างอั ตราการเกิ ดของทารก
เพศชายตอทารกเพศหญิงควรจะมีความใกลเคียงกัน แตปจจุบนั
การเกิ ดของทารกเพศชายมี แนวโน มลดลง โดยสั นนิ ษฐานว า
ปจจัยสวนหนึง่ เกิดจากการไดรบั สารเคมีทปี่ นเปอ นในสิง่ แวดลอม
จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวา ผลกระทบทีเ่ กิดจากสารเคมี
หรือสารกอกวนระบบไรทอ ทีเ่ ห็นไดอยางเดนชัดนัน้ มักเกิดขึน้ กับ
ระบบสืบพันธุ ในกรณีนไี้ มวาจะเปนมนุษยหรือสัตวก็ตาม ตางมี
กลไกควบคุมการทํางานของฮอรโมนในระบบตอมไรทอ ใกลเคียงกัน
เนื่ องจากอยู ภายใตพื้ นฐานของระบบสรีรวิทยาที่ คลายคลึงกัน
ดวยเหตุนี้ ผลกระทบใดๆ ที่ สามารถเกิดขึ้ นไดในมนุษยยอมมี
แนวโนมที่จะเกิดผลกระทบในสัตวไดในลักษณะคลายกัน จาก
มลพิษหรือปริมาณและชนิดของสารเคมีทป่ี นเปอ นในสิง่ แวดลอม
ทําใหคาดการณไดวา ผลกระทบทีเ่ กิดกับสัตวมกั จะมีความรุนแรง

สิง่ แวดลอม
และมีความเสี่ยงตอสภาวะการสูญพันธุไ ดมากกวามนุษย แมวา
ความผิดปกติตา งๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากสารกอกวนระบบตอมไรทอ ทีพ่ บ
จะไมกอ ใหเกิดอันตรายถึงแกชีวิตโดยเฉียบพลัน แตกม็ ลี กั ษณะ
ความเป นพิ ษหรื อมี การออกฤทธิ์ ในลั กษณะที่ เป นภั ยร ายแรง
ยิง่ กวาการทําใหเสียชีวติ แบบเฉียบพลันเสียอีก เนือ่ งจากกอใหเกิด
ความผิดปกติในระดับพันธุกรรมหรือยีน ซึ่ งสามารถถายทอด
ลักษณะความผิดปกตินนั้ สูส ง่ิ มีชวี ติ รุน ตอมา อันเปนสาเหตุทที่ าํ ให
เกิดความผิดปกติของลักษณะทางพันธุกรรมดั้ งเดิมซึ่งสามารถ
นําไปสูก ารกลายพันธุ และ/หรือสภาวะการสูญพันธุท ง้ั ของมนุษย
และสัตวในสิง่ แวดลอมไดในทีส่ ดุ
จะเห็ นได ว าภั ยจากสารเคมี ที่ มี อยู รอบตั วเราเป นเรื่ อง
ซับซอนและควรไดรับความสนใจ เพราะนับวันเราจะใชสารเคมี
เพิ่มมากขึ้นในชีวิตประจําวัน ดังนั้นการลดการใชสารเคมี การ
ควบคุมการใชงาน รวมถึงการหามาตรการในการปองกันและลด
ผลกระทบอันอาจจะเกิดขึน้ ตอเผาพันธุม นุษยชาติและสิง่ มีชวี ติ อืน่
ในสิ่งแวดลอมจึงไมใชเปนเรือ่ งเฉพาะบุคคลแตอยางใด แตเปน
ความรับผิดชอบของเราทุกคน และในฐานะที่ เราเปนผู บริโภค
ระดับสูงสุดในหวงโซอาหาร จึงตองพึงระมัดระวังเปนอยางยิ่ง
โดยเฉพาะสิง่ เล็กๆ นอยๆ ใกลตวั เชน การเลือกอาหารเพือ่ บริโภค
ไดแก สัตวนาํ้ เนือ้ สัตว ตลอดจนผักและผลไมชนิดตางๆ ผูบ ริโภค
อยางเราๆ ทานๆ ควรตองคํานึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการไดรับสารเคมีไมพึงประสงคเขาสูรางกาย การเลือกซื้อ
อาหารหรื อวั ตถุ ดิ บในการประกอบอาหารจากแหล งการผลิ ต
ที่เชื่อถือได มีมาตรฐานการผลิตที่ดี สะอาด และปลอดสารเคมี
ก็เปนอีกหนทางหนึง่ ในการลดความเสีย่ งใหกบั ชีวติ ของเราเอง
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จากเมล็ดสูตน กลา ความบากบั่นทีถ่ กู มองขาม

นวลวรรณ ฟารุงสาง1 และ อุดม ฟารุงสาง2

เมล็ดเปนสิ่งมหัศจรรยที่ธรรมชาติสรางมาเพื่อเปนกลไก
ในการดํารงเผาพันธุข องพืช เมล็ดอาจมีขนาดใหญถงึ ใหญมาก เชน
เมล็ดถั่วชนิดตางๆ ขาวโพด ลําไย ลิ้นจี่ ขนุน มะมวง หรือมี
ขนาดเล็ก เชน เมล็ดผักคะนา หอมใหญ เมล็ดงา เมล็ดบางชนิด
มี ขนาดเล็ กและเบามากจนกระทั่ งเพี ยงแค ลมหายใจปกติ ของ
คนเราก็ทําใหมันปลิวไปได เชน เมล็ดยาสูบ ผักกาดหอม และ
คึ่นฉาย เมล็ดของพืชบางชนิดมีเครื่องประดับที่ไมไดมีไวเพื่อ
ความสวยงาม แตเปนกลไกทีธ่ รรมชาติสรางมาเพือ่ ประสิทธิภาพ
ในการแพรกระจายพันธุของพืช เชน เมล็ดยางนา มะฮ็อกกานี
เพกา แคแสด ขจร รวมทัง้ เมล็ดวัชพืชหลากหลายชนิด ภายใน
เมล็ ดซึ่ งไม ว าจะมี รู ปร างและขนาดแตกต างกั นอย างไรก็ ตาม
มีสง่ิ สําคัญทีเ่ หมือนกันอยางหนึง่ ก็คอื “ตนออน” ซึง่ ถานําเมล็ดพืช
บางชนิดที่ มีขนาดใหญพอสมควร เชนเมล็ดถั่ว มาผาตามยาว
ก็สามารถมองเห็นไดไมยากนัก ต นอ อนอาจมีขนาดเล็กหรือ
ขนาดจิ๋ วจนถึ งขนาดที่ ตองดู ด วยกล องจุ ลทรรศน ถ าหากเมล็ ด
มีขนาดเล็กมากๆ ตามความเห็นของผูเ ขียน ในจํานวนคน 100
คนทีค่ นุ เคยกับเมล็ด อาจจะมีประมาณ 80 คนทีเ่ คยเห็นเมล็ดงอก
แตคงมีไมถงึ 10 คน ทีร่ วู า กวาตนไมจวิ๋ ทีอ่ ยูภ ายในเมล็ดจะโผล
ขึน้ มาพนดินเปนตนกลาใหเราเห็น และเจริญเติบโตจนกลายเปน
ผัก ตลอดจนใหผลิตผลเปนผลไม หรือธัญญาหารตางๆ นั้ น
มีเหตุการณซึ่งเปนขบวนการทางชีววิทยาตางๆ เกิดขึ้นมากมาย
ซึ่งผูเขียนเห็นวาเปนเรื่องที่นาสนใจที่คนทั่วไปรวมทั้งผูที่ไมได
ศึกษาทางดานสรีระของเมล็ดไมมโี อกาสไดรู
บทความตอไปนี้ เปนเรื่องราวที่เกิดขึ้นกอนที่เราจะเห็น
ตนกลาของพืชโผลขึ้ นมาเหนือดิน ซึ่งผูเขียนเรียบเรียงขึ้นจาก
เอกสารประกอบการฝกอบรมทางวิชาการเรื่อง “สรีรวิทยาและ
ชีวเคมีการงอกของเมล็ด” ที่ไดเรียบเรียงไวโดย รศ.ดร.วันชัย
จันทรประเสริฐ รองศาสตราจารยประจําภาควิชาพืชไรนา ม.
เกษตรศาสตร บางเขน ผูเ ขียนเรียบเรียงบทความนีโ้ ดยคงไวซงึ่
คําอธิบายสวนใหญของ รศ.ดร.วันชัย จันทรประเสริฐ มีการตัด
รายละเอี ยดบางอย างบางตอน (ซึ่ งอาจจะมี ความสําคั ญมาก

1

ทางวิชาการ) เพื่อใหผูอานสามารถเขาใจไดไมยากจนเกินไปนัก
ในฐานะคนทั่วไปที่ไมใชนักวิชาการ โดยยังคงศัพททางวิชาการ
บางคําไวเพื่อความเขาใจที่ดีขึ้นสําหรับผูอานที่มีพื้นฐานความรู
ทางดานสรีรการเจริญเติบโตของพืชอยูบาง รวมทั้งไดนําความรู
เล็กๆ นอยๆ เกี่ ยวกับการเขาทําลายโดยเชื้ อโรคพื ชที่ มีความ
สัมพันธกบั การงอกของเมล็ด ทัง้ นี้ ผูเ ขียนของกราบขอบพระคุณ
รศ.ดร.วันชย จันทรประเสริฐ ที่ไดกรุณาอนุญาตใหนําเอกสาร
ประกอบการฝกอบรมดังกลาวมาเรียบเรียงไดตามวัตถุประสงค
รวมทัง้ ไดใหความกรุณาในการตรวจสอบความถูกตองทางวิชาการ
เอาละ ! เรามาเริม่ เพาะเมล็ดกันเลย (ทัง้ นี้ ขอแนะนํา
ใหเพาะเมล็ดถัว่ ฝกยาว เพราะสังเกตไดงา ย)
เริ่ มดวยการใส ดินลงไปในกระถาง แล วฝงเมล็ ดให ลึก
ประมาณ 2 เซ็นติเมตร รดน้ําใหชมุ ๆ ทุกวัน (ระวังอยาใหแฉะ)
ประมาณ 5-7 วัน ตนถัว่ ก็เริม่ โผลขนึ้ มาใหเห็น และเราก็จะบอกวา
“ตนถั่วงอกแลว” และนั่นคือความหมายของการงอกของเมล็ด
ทีค่ นทัว่ ไปเขาใจ แตความจริงแลวเมล็ดงอกหรือมีกจิ กรรมในการ
งอกตั้ งแต เ รานํ า เมล็ ด ฝ ง ลงไปในดิ น และรดน้ํ า เพราะโดย
ความหมายทางทฤษฎีดานสรีรวิทยา การงอกของเมล็ดเริม่ ตัง้ แต
การดูดน้ําของเมล็ด และมีการเปลี่ยนแปลงของตนออนภายใน
เมล็ดจากภาวะเงียบ (resting หรือ quiescent embryo) ไปเปน
ตนออนทีม่ เี มแทบอลิซมึ สูง ไปสิน้ สุดทีก่ ารยืดตวของแกนตนออน
และราก (radicle) แทงทะลุเปลือกเมล็ดออกมา และทางดาน
การเกษตรนัน้ การงอกของเมล็ดรวมไปถึงขัน้ ตอนการเจริญเติบโต
ของตนออนจนกระทัง่ เปนตนกลาทีส่ มบูรณ (ภาพที่ 1)

ปจจัยทีจ่ าํ เปนตอการงอกของเมล็ด

ไดแก น้าํ ออกซิเจน อุณหภูมิ และแสง เมล็ดพืชทุกชนิด
ตองการความชื้นสูงในการงอก และสวนใหญตองการออกซิเจน
ดวย ดังนัน้ ถาความชืน้ สูงมากจนเกิดมีน้ําลอมอยูโ ดยรอบเมล็ด
อาจทําใหเมล็ดขาดออกซิเจนและเนาตายได ยกเวนพืชบางชนิด
ทีต่ น ออนสามารถงอกและเติบโตไดในสภาพทีไ่ มมอี อกซิเจน เชน

นักวิจัย (ชํานาญการ) งานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเกษตร ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนากําแพงแสน
ม. เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อ. กําแพงแสน จ. นครปฐม 73140
2 ผูชวยศาสตราจารย ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรกําแพงแสน ม. เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อ. กําแพงแสน จ. นครปฐม 73140
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ภาพที่ 1 การงอกของเมล็ด: ความหมายทางสรีรวิทยา (1) ความหมายทางการเกษตร (2) ใบเลี้ยง หรือ cotyledons (3) และใบจริง
คูแรก หรือ foliage leaves (4) (ภาพ: Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings)
ขาว อุณหภูมิมีผลตอการพัฒนาของตนออนที่อยูภายในเมล็ด
ซึ่ งตองการอุณหภูมิที่ เหมาะสมแตกตางกันไปตามชนิดของพืช
อุ ณหภู มิ ที่ เหมาะสมต อการงอกโดยทั่ วไปอยู ระหวาง 15-34
องศาเซลเซียส แสงจําเปนสําหรับการงอกของเมล็ดพืชบางชนิด
เชน ยาสูบ ผักกาดหอม (บางพันธุ) ขณะที่เมล็ดพืชสวนใหญ
ไมตอ งการแสงในการงอก

กิจกรรมยามงอก

เมือ่ นําเมล็ดไปเพาะ สิง่ แรกทีเ่ กิดขึน้ คือการดูดน้าํ พรอมๆ
กับการหายใจทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามอัตราการดูดน้าํ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามดวยการ
สังเคราะหโปรตีน และการเคลือ่ นยายอาหารสะสม ซึ่งสวนใหญ
เกี่ ยวข องกั บการทํา งานของเอนไซม เรื่ องราวของเอนไซม
มีรายละเอียดมากมายและคอนขางซับซอน จึงขอละเวนไว
1. การดูดน้าํ
เมล็ดโดยทัว่ ไปทีน่ าํ ไปเพาะและไดรบั น้าํ เมล็ดจะดูดน้าํ
เขาไปภายในอยางรวดเร็วในระยะแรกโดยกระบวนการแพร หรือ
diffusion (การเคลื่อนที่ของน้ําจากบริเวณที่มีคาชลศักยสูงไปสู
บริเวณที่มีชลศักยต่ํา♣) ดวยแรงที่เรียกวา imbibitional force
ขบวนการดูดน้ํานีเ้ กิดขึน้ โดยรอบเมล็ด สําหรับเมล็ดพืชวงศถวั่
เชื่อกันวาตําแหนงที่ไวตอการดูดน้ําคือไมโครไพล (micropile)
และขั้วเมล็ด (hilum) (ภาพที่ 2) ระยะนี้ภายในเมล็ดมีการ
ซอมแซมและจัดเรียงตัวของเยือ่ (membrane) ของออรแกเนลล
ตางๆ เริม่ ตนการสรางและการทํางานของเอนไซม การสรางสาร
ชนิดตางๆ ทีจ่ ําเปนตอการเจริญของตนออนซึ่งมีการพัฒนาและ
รากแทงทะลุเปลือกเมล็ดออกมา การดูดน้าํ ของเมล็ดในระยะหลังนี้

ส วนใหญ เกิ ดขึ้ นด วยกระบวนการออสโมซีสด วยแรงที่ เรี ยกว า
osmotic force โดยรากของตนออน
การจัดเรียงตัวของเยือ่
สมมุ ติ ฐ านของ Simon (1984) ได อธิ บายไว ว า
ภายในเมล็ดที่อยูในสภาพแหง (กอนนําไปเพาะ) มีการเรียงตัว
ของเยือ่ อยางไมเปนระเบียบ แตกตางจากเมล็ดทีอ่ ยูใ นสภาพดูดน้าํ
และอาจมีความเสียหายหรือผลกระทบจากสภาวะแหงและกาลเวลา
ดังนั้ น เมื่ อเมล็ดดูดน้ําเขามาจะมีการซอมแซมและจัดเรียงตัว
ของเยื่อ ซึ่งระหวางนี้มีการรั่วไหลของสารตางๆ ไดแก น้ําตาล
กรดอินทรีย ธาตุทมี่ ปี ระจุตา งๆ กรดอะมิโน และโปรตีน จากภายใน
เซลลออกสู ภายนอกเมล็ ดอยางตอเนื่ องจนกวาการจั ดเรียงตัว
และการซ อมแซมของเยื่ อจะสิ้ นสุ ดซึ่ งกิ นเวลานานนั บชั่ วโมง
(ภาพที่ 3) การจัดเรียงตัวและการซอมแซมเยือ่ ในเมล็ดทีอ่ อ นแอ
ใชเวลานานและมีการรัว่ ไหลของสารตางๆ มากกวาเมล็ดทีแ่ ข็งแรง
เนื่องจากเมล็ดที่ออนแอประกอบดวยเนื้อเยื่อที่เสื่อมสภาพมาก
สวนเมล็ดทีต่ ายแลวการรัว่ ไหลเกิดอยางตอเนือ่ งยาวนานê สารที่
♣

ชลศักย (water potential) เปนคาทีแ่ สดงสถานะทางพลังงาน
ของน้ํา น้ําบริสุทธิ์มีคาชลศักย = 0 สารละลายมีคาชลศักย
เปนลบ ในเมล็ดมีคา ชลศักยเปนลบซึง่ ต่ํากวาน้ํา ดังนัน้ น้ําจึง
แพรเขาไปในเมล็ด (หรือเมล็ดสามารถดูดน้ําได)
ê
ปจจุบนั สมมุตฐิ าน “water replacement” ของ Crowe และคณะ
(1998) ไดรบั การยอมรับกวางขวางกวาของ Simon (1984)
อยางไรก็ตาม สมมุตฐิ านของ Simon ชวยสะทอนความสัมพันธ
ของการจัดเรียงตัวของเยือ่ กับคาการนําไฟฟาไดดี
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ไมโครไพล
ขั้วเมล็ด

ภาพที่ 2 เมล็ดถั่ว แสดงตําแหนงไมโครไพล และขั้วเมล็ด (Neergaad, 1977)

A
B

C
ภาพที่ 3 การเรียงตัวของเยื่อภายในเมล็ด : การเรียงตัวอยางไมเปนระเบียบของเยื่อภายในเมล็ดที่อยูในสภาพแหง (A) การเรียงตัว
อยางไมเปนระเบียบของเยือ่ ระหวางการซอมแซมในระยะทีเ่ มล็ดมีการดูดน้าํ (B) และการจัดเรียงตัวของเยือ่ ในสภาพปกติ (C)
(Simon, 1984 และ Coolbear, 1987)
รั่วไหลออกจากเมล็ดเหลานี้เปนปจจัยที่กระตุนการเจริญของรา
สาเหตุโรคพืชในสกุล Pythium ที่พักตัวอยูในดินใหเจริญเขาหา
เมล็ดที่ กําลั งงอก ทําให เมล็ดและตนอ อนที่ กําลั งงอกเน าหรื อ
เกิดโรคที่ มีชื่ อวา damping-off ที่ พบในผักและถั่ วหลายชนิด
การนํา เมล็ ดเก า ซึ่ ง มั ก อ อ นแอไปเพาะจึ งมั ก เกิ ด โรครุ น แรง
นอกจากเชือ้ โรคในดินแลว เชือ้ โรคทีต่ ดิ มากับเมล็ดก็มคี วามสําคัญ
ทีเ่ พิม่ ความเสียหายใหแกเมล็ดทีก่ าํ ลังงอกได
สําหรับปจจัยอื่นที่มีผลตอการงอกไดแก ขนาด รูปราง
และลักษณะผิวของเมล็ด ซึ่งมีผลตอการสัมผัสหรือพื้นที่สัมผัส
ของเมล็ดกับดิน (หรือวัสดุปลูก) เมล็ดขนาดเล็ก มีเมือก ผิวเรียบ

มีพนื้ ทีผ่ วิ สัมผัสมากกวาจึงมักไดเปรียบในการดูดน้าํ ขณะทีเ่ มล็ด
ทีม่ สี ว นหอหุม หนามักดูดน้ําไดชา
2. การหายใจ
การหายใจของเมล็ ด ที่ มี ก ารดู ด น้ํ า ขณะกํ า ลั ง งอก
สันนิษฐานวาเกิดไดทงั้ แบบมีและไมมอี อกซิเจน โดยมีกระบวนการ
เกีย่ วของ 3 กระบวนการ (pathway) ไดแก ไกลโคไลซิส (Glycolysis) เพนโทสฟอสเฟท (Pentose phosphate pathway) และ
วัฏจักรเคร็บส (Krebs หรือ Citric acid cycle หรือ Tricarboxylic
acid cycle) ระยะที่ เมล็ดดูดน้ํามีทั้ งการสรางและการทํางาน
ของเอนไซมเกิดขึน้ มากมาย มีการเคลือ่ นยายอาหาร การหายใจ
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เรือ่ งนารู
ของกรดไขมันทําใหไดสารประกอบทีเ่ ปนสารตัง้ ตนของกระบวนการ
สังเคราะหหลายกระบวนการ
3. การสังเคราะหโปรตีน
มีความจําเปนอยางยิ่งตอการงอกของเมล็ด ในระยะ
แรกที่ เมล็ดมีการดู ดน้ํา การสั งเคราะหโปรตี นสวนใหญอาศัย
องคประกอบ (เชน stored หรือ conserved mRNA) ทีม่ อี ยูแ ลว
ในเมล็ด หลังจากนัน้ (ประมาณ 2-3 ชัว่ โมง หลังจากเพาะเมล็ด)
จนถึงเมล็ดงอก การสังเคราะหเอนไซมและโปรตีนเกิดขึ้นโดย
mRNA ทีส่ งั เคราะหขนึ้ ใหม นอกจากนีย้ งั มีการสังเคราะหโปรตีน
โดยการยอยสลายอาหารสะสมเพื่อนําไปเลี้ยงสวนที่มีการเจริญ
ของตนออน
4. การเคลือ่ นยายอาหารสะสม
ในกระบวนการสร างเมล็ ด มี การสะสมอาหารไว ที่
เนือ้ เยือ่ ใบเลีย้ ง (cotyledon) และ/หรือเอนโดสเปรม (endosperm)
เพื่ อการงอก อาหารสะสมอยู ในรูปของคารโบไฮเดรท ไขมัน
และโปรตีน เปนหลัก โดยมีสดั สวนแตกตางกันไปตามชนิดของพืช
เช น ในเมล็ ดธั ญพื ชและหญ าอาหารสะสมส วนใหญ เป นแป ง
ในเมล็ดละหุงสวนใหญเปนไขมัน เปนตน ในกระบวนการงอก
อาหารสะสมเหลานี้ถูกยอยสลายโดยกิจกรรมของเอนไซมทําให
เปนสารทีม่ โี มเลกุลเล็กและเคลือ่ นยายไดงา ย เชน น้าํ ตาลมอลโทส
น้าํ ตาลกลูโคส ไขมันกลีเซอรอล กรดไขมันอิสระ กรดอะมิโน และ
เพพไทดชนิดตางๆ (ตารางที่ 1) ตอจากนัน้ จึงเคลือ่ นยายไปยัง
ตารางที่ 1 เอนไซม ที่ เกี่ ยวข องในการย อยสลายอาหารสะสม
และสารโมเลกุลเล็กที่เปนผลของการยอยที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการเคลือ่ นยายอาหารสะสม
อาหารสะสม
แปง
เฮมิเซลลูโลส
ไขมัน
โปรตีน
ไฟทิน

เอนไซมทยี่ อ ย

สารทีเ่ ปนผลของการยอย

อะไมเลส
มอลเทส
ฟอสโฟไรเลส
ไซเทส
ไลเปส
(เอสเทอเรส)
โพรทีเนส
เพพทิเดส
ไฟเทส

มอลโทส, กลูโคส
กลูโคส
กลูโคส-1-ฟอสเฟท
เฮกโซส, เพนโทส
กรดไขมัน, กลีเซอรอล

กรดไรโบนิวคลีอคิ ไรโบนิวคลีเอส
เซลลูโลส
เซลลูเลส
เซลลูบเิ อส

กรดอะมิโน, เพพไทด
กรดอะมิโน
สารอนินทรียฟ อสเฟท,
อินโอซิทอล
ไรโบนิวคลีโอไทด
เซลลูบโิ อส
กลูโคส

แกนของตนออน กระบวนการยอยสลายและการเคลือ่ นยายอาหาร
นีแ้ มวา ไมสามารถมองเห็นได แตผลของมันสามารถสังเกตไดจาก
เมล็ดพืชทีง่ อกโดยมีใบเลีย้ งโผลพน ดิน โดยใบเลีย้ งมีขนาดใหญ
และหนาในระยะแรกทีเ่ มล็ดงอก ตอมาคอยๆ เล็กลีบลงจนกระทัง่
รวงไปในทีส่ ดุ พรอมๆ กับการเจริญของใบจริงคูแ รก (ภาพที่ 1)
บัดนี้ ทานผูอ า นก็ไดทราบความมานะบากบัน่ ของเมล็ดถัว่
เมล็ดเล็กๆ เพือ่ ทีจ่ ะเปนตนกลาไดอยางสมบูรณ ดังนัน้ เพือ่ ไมให
ความพยายามของเมล็ดและตนถั่วตองสูญเปลา ผูเขียนจึงขอให
ทานดูแลมันตอไป ดวยการรดน้ํา ใสปยุ ใหเหมาะสม ปกไมคาง
เพือ่ เปนทีเ่ ลือ้ ยพันของตนถัว่ แลวอยาลืมใหตนถัว่ ไดรบั แสงแดด
เต็มที่ แลวไมนานเกินรอทานก็จะไดกินถั่วฝกยาวปลอดสารพิษ
ที่ ทานปลูกมากับมือ ซึ่ งรับรองวาอรอยกวาที่ ซื้ อจากตลาดมาก
เพราะนอกจากจะสดและปลอดภัยกวาแลว ยังมีรสชาติแหงความ
ภาคภูมใิ จรวมอยูด ว ย
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