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บรรณาธิการแถลง
เชือ่วาทุกคนเคยทําบุญ และก็เชือ่วาหลายคนทําบุญไปโดยไมทราบวตัถุประสงคท่ีแทจริงของการทําบุญ  บรรณาธิการ

จึงขอนําใจความสําคัญจากการบรรยายธรรมะ ของทานพุทธทาสภิกขุ ท่ีกลาวถึงวัตถุประสงคของการทําบุญ* มานําเสนอ
ตอทานผูอานวารสารขาวศนูยฯ ปท่ี 23 ฉบับท่ี 2 ดังนี ้ “...เปนพทุธบริษทักันเสยีใหมใหถูกตอง คือ ลดความเหน็แกตัว
จะทําบุญอะไรก็ขอใหทาํเพ่ือลดความเหน็แกตวั อยาเพือ่สรางความเหน็แกตัว (เชน สรางสวรรค สรางวมิาน สรางอะไรก็ไมรู)
ในเมืองสวรรคนั้นย่ิงเห็นแกตัว เมืองมนุษยเรายังดีกวา มาชวยกันกําจัดสวนเลวในเมืองมนุษยดวยการทําบุญเพื่อลด
ความเห็นแกตัว อยาสรางตัณหา สรางกิเลส สรางเหย่ือแหงกิเลส ทําบุญใหเปนบุญ คือใหมันลางความเห็นแกตัว
ถาไมอยางน้ันบุญจะกลายเปนความเห็นแกตัว แลวก็ฝง-ขุดหลุมฝงคนกระทํา!”  “...ขอฝากไวกับทานท้ังหลาย
ใหชวยกันเอาไปคิด  ถาทานอยากจะทําบุญอันสงูสดุ บุญอันมหาศาล ก็ทําไดโดยไมตองใชเงนิสกัสตางคเดียว คือ ชวยใหคนอ่ืน
ลดความเหน็แกตัว! อยาไปมัวสรางบุญสรางวมิานในอากาศ...”

ในโอกาสนี้ บรรณาธิการจึงขอเชิญชวนทุกทานท่ีมีโอกาสไดอานบทความท่ีไดยกมานี้ ยึดถือและชวนกันเผยแผ
คําสอนของทานพทุธทาสเพือ่เปนสรณะในทุกโอกาสของการทําบุญของทุกๆ ทาน

* พุทธทาสภกิขุ.  2551.  ความสขุ 3 ระดับ.  สาํนักพมิพสขุภาพใจ.  50 หนา.

สวสัดคีะ
บรรณาธิการ

คณิตฐา  ชินวงษเขียว
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

ม. เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม

ผลงานวจัิยของนกัวจัิยสงักัดฝายปฏิบติัการวจัิยและ
เรอืนปลกูพชืทดลองไดรบัรางวลั

± ผลงานเร่ือง อทิธิพลของระดบัอณุหภมูใินการอดัเมด็
อาหารสูตรมันสําปะหลังตอปริมาณจุลินทรียในระบบทางเดิน
อาหารสุกรระยะรุน-ขุน (Effect of Pelleting Temperature
of Cassava Diets on Microbial Populations in the Castro-
intestinal Tract of Growing Pigs and Performances of
Growing-Finishing Pigs)  โดย สรุพนัธ จติวริิยนนท  อุทัย คันโธ
สกัุญญา จตัตุพรพงษ  และ มณ ีตนัตรุิงกจิ  ไดรับรางวลังานวจัิย
คุณภาพ ระดบัด ี สาขาสตัวและสตัวแพทย  ในการประชมุวชิาการ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร วทิยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี 5  ประจาํป
2551

± ผลงานเร่ือง ผลของการใสมลูสตัวรวมกบัปุยเคมตีอ
การเจริญเตบิโตและผลผลิตของขาวโพดเล้ียงสตัวพันธุสวุรรณ
4452 ใน 3 ฤดปูลูก (Effects of Combining Application of

Manure and Chemical Fertilizer on the Growth and Yields
of Corn Suwan 4452 in 3 Growing Seasons)  โดย กริช
สทิธิโชคธรรม  อรุณศิริ กําลงั  จันทรจรัส วรีสาร  และ สริุยา
สาสนรักกิจ  ไดรับรางวลังานวจัิยคุณภาพ ระดบัชมเชย สาขา
พืชและเทคโนโลยีชีวภาพ ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วทิยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี 5  ประจําป 2551

± ผลงานเร่ื อง การผลิตเมล็ดพันธุ และตนกล า
กวาวเครือขาวเชิงพาณิชย (The Commercial Kwao Krue
Khaw Seed and Seedling Production)  โดย สมโภชน ทับเจริญ
เกรียงศกัด์ิ สะอาดรักษ  วไิลลกัษณ ชาวอุทัย และ ภาณ ีทองพํานัก
ได รับรางวัลงานวิ จัยคุณภาพ ระดับชมเชย สาขาพืชและ
เทคโนโลยีชีวภาพ ในการในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วทิยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี 5  ประจําป 2551

± ผลงานเร่ือง การประเมินคุณภาพของมะเขือเทศ
เกษตรอินทรียดวยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy
(Determination of Organic Tomato Fruit Quality Using Near
Infrared Spectroscopy)  โดย ฤตกร ทรัพยเจริญ  รณฤทธ์ิ ฤทธิรณ
ศภุาพร เกษมสาํราญ  และ ภาณ ีทองพํานัก  ไดรับรางวลังานวจัิย
คุณภาพ ระดับชมเชย  สาขาวิศวกรรมศาสตร ในการประชุม
วชิาการมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร วทิยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี 5
ประจําป 2551



ขาวศนูยฯ 3

การเสนอผลงานทางวชิาการ
± งานสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเก่ียว

แหงชาติ  คร้ังท่ี 7  ระหวางวนัท่ี 19 - 20 สงิหาคม  2552 (7th

National Postharvest Technology Conference 2009)  ณ
โรงแรมอาวนางวิลลารีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี จัดโดย
ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวและมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

² อภติา บุญศริิ  ศิริพร วหิคโต และ รงรอง หอมหวล
เร่ือง ผลของน้ํารอนตอจํานวนจุลนิทรียปนเปอนท่ีกอใหเกิดโรค
กับมนษุยของตะไครตัดแตงสด

² เจริญ ขุนพรหม  วันชาติ  นิ ติพันธ   รัตนะ
สวุรรณเลิศ และ ไพร มทัธวรัตน เร่ือง คุณภาพมะละกอพนัธุตางๆ
หลงัการเก็บเก่ียวในเขตจงัหวดัราชบุรี

² อภิตา บุญศิริ  ยุพิน ออนศิริ  สมนึก ทองบอ
เจริญ ขุนพรหม  และ พิษณ ุบญุศิริ  เร่ือง ระดับ pH ของสยีอม
ขม้ินชนัท่ีเหมาะสมในการยอมสลีะมุด

± นทิรรศการงานนวตักรรมกลวยไมนานาชาติ  ณ  อาคาร
อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  จัดโดยกรมสงเสริม
การเกษตร  ระหวางวนัท่ี 24 - 26 กรกฎาคม 2552

² รงรอง หอมหวล  มณฑา วงศมณโีรจน  กมลศรี
สระทองพรม และ สลุกัษณ แจมจาํรัส   เร่ือง การบริการขยายพนัธุ
กลวยไม

² สรัุตนวดี จวิะจนิดา  เร่ือง การสกัดกลิน่หอมจาก
กลวยไม

² ชวนพิศ อรุณรังสิกุล  เร่ือง มาตรฐานการผลิต
กลวยไม GAP

² ลักขณา เบ็ญจวรรณ  เร่ือง การใหคําปรึกษา
การตรวจวเิคราะหคุณภาพน้ํา

² ปฐมพร โพธ์ินยิม  เร่ือง การใหบริการวชิาการของ
ฝายปฏิบัติการวจิยัและเรือนปลกูพชืทดลอง

โครงการฝกอบรม/ถายทอดเทคโนโลยีของฝาย
ปฏิบติัการวจัิยและเรอืนปลกูพชืทดลอง

± การขยายพันธุและการดูแลไมดอกหอมเพ่ือการ
ใชประโยชนในเชิงการคา  รุนท่ี 2  ระหวางวนัท่ี 14 - 16 ตุลาคม
2552 (นายอุดม  แกวสวุรรณ เปนหวัหนาโครงการ)

± การขยายพันธุไมดอกไมประดับดวยเทคนิคการ
เพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ  รุนท่ี 30 วนัท่ี 6 - 9 ตุลาคม 2552 (นางรงรอง
หอมหวล เปนหวัหนาโครงการ)

± เทคนิคการผสมพันธุ ปลูกเล้ียง และขยายพันธุ
กลวยไม: เพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ  รุนท่ี 1 วนัท่ี 22-24 มกราคม 2553
และ รุนท่ี 2 วนัท่ี 29-31 มกราคม 2553  (นางรงรอง   หอมหวล
เปนหวัหนาโครงการ)

การตีพิมพผลงานวิจัย
ลักขณา เบญ็จวรรณ .  2551.  สขุภาพดีดวยการด่ืมน้าํค้ันตนออน

ขาวไทย.  วารสารเกษตรกรรม.  12:9-14.
รงรอง หอมหวล และ มณฑา วงศมณีโรจน.  2552.  เพาะเลีย้ง

เนื้อเย่ือพืช ทําได ไมจน.  วารสารสรางเงิน สรางงาน.
ปท่ี 5 ฉบับท่ี 059  หนา 63-65.

Rattanakreetakul, C., C. Aroonrungsikul and R. Korpraditskul.
2008.  Asparagus farm practical against a high GAP
standard: Practice and transformation cost, p. 231.
In The ISSAAS International Congress 2008: “Agri-
culture for the 3 Es: Economy, Environment and
Energy”.  The International Society for Southeast Asian
Agricultural Sciences in collaboration with Kasetsart
University.  February 23-27, 2009.  Bangkok,
Thailand.
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บทคดัยอ
การสํารวจความหลากหลายของพรรณไมสกุล Aglaia

ท่ีอยูในบริเวณสถานีวิจัยวนเกษตรตราด จังหวัดตราด ระหวาง
เดือนสงิหาคม 2548 ถึง ธันวาคม 2549   พบพรรณไมสกุล Aglaia
อยู 5 ชนดิ ดังนีคื้อ 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
สารบริสทุธ์ิจากเปลือกตนของ A. leptantha และ A. silvestris
ดวยเคร่ือง Medium Pressure Liquid Chromatography (MPLC)
และพสิจูนโครงสรางทางเคมีโดยการวเิคราะหขอมูลทาง spectro-
scopy ของ UV, IR, MS, 1H และ 13C NMR โดยเฉพาะอยางย่ิง
1-D และ 2-D NMR สามารถแยกสารบริสทุธ์ิจาก A. leptantha
ได 1 ชนิด เปนสารกลุม furofuran lignan คือ yangambin
และแยกสารบริสทุธ์ิจาก A. silvestris ได 1 ชนดิ เปนสารกลุม
triterpenoid ท่ี มี functional group เปน aldehyde ซึ่งเปน
สารชนดิใหมท่ีพบเปนคร้ังแรกคือ 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.

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

คาํนํา
พรรณไมสกุล Aglaia จดัอยูในวงศ Meliaceae (วงศสะเดา)

ท่ีพบท่ัวโลกประมาณ 105 ชนิด  การกระจายพันธุต้ังแตเอเชยีใต
คือ ศรีลงักา จนมาถึงทวปีเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต  หมูเกาะแปซฟิก
ออสเตรเลีย จีน และไตหวัน  ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต
มีแหลงการกระจายพันธุท่ีประเทศมาเลเซีย โดยพรรณไมสกุลนี้
เจริญไดดีในแถบปารอนชื้น ในประเทศไทยพบพรรณไมสกุล
Aglaia 28 ชนิด (Pannell, 1992) เชน ประยงคปา (Aglaia
odoratissima Blume)  คางคาว (A. edulis (Roxb.) Wall.)
และประยงค (A. odorata Lour.)  ปจจบัุนมีผูใหความสนใจพชื
สกุลนีม้ากข้ึนท้ังดานงานคนควาวจิยัและการใชประโยชน  ในการ
ใชประโยชนนั้นมีท้ังการทําเปนพืชสมุนไพรและนําไปใชในดาน
การเกษตรเพื่อเปนแหลงของสารออกฤทธ์ิ เชน ฤทธ์ิเปนพษิตอ
เซลล (cytotoxic activity)  ฤทธ์ิยับย้ังการเจริญเติบโตของเชือ้รา
(antifungal activity)  และฤทธ์ิ กําจัดแมลง (insecticidal
activity) เปนตน  พืชสกุล Aglaia มีกลุมสารทุติยภูมิท่ีสําคัญ
จดัไดเปน 5 กลุมหลกัคือ 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
สกุลนีไ้ด (Greger et al., 2000)  กอนนาํสารสาํคัญไปใชประโยชน
ควรมีการศึกษาสารสําคัญท่ีแนนอนท้ังชนิดและปริมาณ เพื่อ

งานวจัิย

พฤกษเคมีของพืชสกุล Aglaia (วงศสะเดา) ที่พบในสถานีวิจัยวนเกษตรตราด
จังหวัดตราด*

Phytochemical of Aglaia (Meliaceae) in Trat Agroforestry Research Station, Trat Province

สมนึก พรมแดง1 และสรัญญา วัชโรทัย2

* ผลงานวิจัยไดรับรางวัลชมเชย สาขาพืช  ในงานประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่ 46  29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ 2551  กรุงเทพฯ
1 ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน  จ. นครปฐม 73140
2 ภาควิชาพฤกษศาสตร  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  บางเขน  กรุงเทพฯ 10900
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เปลือกตนของ A. leptantha และ A. silvestris

ผ่ึงในท่ีรมใหแหง 

ระเหย methanol ออกใหหมด

วิเคราะหดวยเคร่ือง HPLC (reversed phase) 

แยกสารและทําใหบริสุทธิ ์โดยเทคนิค Chromatography 

MPLC 

สารบริสุทธิ ์

พิสูจนเอกลักษณและหาสูตรโครงสราง 
- จุดหลอมเหลว (melting point) 
- UV, FT-IR, MS, และ NMR 

สวนท่ีละลายไดในสารละลายอินทรีย (lipophilic extract) สวนท่ีละลายในน้ํา (hydrophilic extract)

สกัดแยกสารออกเปนสองสวนโดยใชคุณสมบัติการละลาย
ในตัวทําละลายท่ีตางกันระหวางน้ํากลั่นและ chloroform

บดปนละเอียด

สารสกัดหยาบ (crude extract)

กรองแยกสวนกากออก
หมักตัวอยางใน methanol นาน 7 วัน

เปลือกตนของ A. leptantha และ A. silvestris

ผ่ึงในท่ีรมใหแหง 

ระเหย methanol ออกใหหมด

วิเคราะหดวยเคร่ือง HPLC (reversed phase) 

แยกสารและทําใหบริสุทธิ ์โดยเทคนิค Chromatography 

MPLC 

สารบริสุทธิ ์

พิสูจนเอกลักษณและหาสูตรโครงสราง 
- จุดหลอมเหลว (melting point) 
- UV, FT-IR, MS, และ NMR 

สวนท่ีละลายไดในสารละลายอินทรีย (lipophilic extract) สวนท่ีละลายในน้ํา (hydrophilic extract)

สกัดแยกสารออกเปนสองสวนโดยใชคุณสมบัติการละลาย
ในตัวทําละลายท่ีตางกันระหวางน้ํากลั่นและ chloroform

บดปนละเอียด

สารสกัดหยาบ (crude extract)

กรองแยกสวนกากออก
หมักตัวอยางใน methanol นาน 7 วัน

ภาพที ่1  แผนผังแสดงข้ันตอนการวิเคราะหทางพฤกษเคมีในพืชสกุล Aglaia

สามารถนําไปใชประโยชนอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
การใชประโยชนพืชสกุล Aglaia สําหรับงานวิจัยพื้นฐานท้ังทาง
การแพทย การสาธารณสขุ และการเกษตร เพือ่ใหไดสารหรือตัวยา
ท่ีมีตนทุนการผลติตํ่าและปลอดภยั  เนือ่งจากเปนสารธรรมชาติ
สามารถทดแทนการใชสารเคมี ชวยลดการนําเขาผลิตภัณฑ
สารเคมีจากตางประเทศไดในอนาคต และยังชวยลดการสูญเสีย
เงนิตราออกสูตางประเทศ  นอกจากนีส้ารธรรมชาติยังไมทําใหเกิด
การตกคางของสารเคมีในสิ่งแวดลอมซึ่งเปนอันตรายตอมนุษย
และสังคม  ดังนั้นหากมีการศึกษาพืชสกุลนี้อยางละเอียดและ
จริงจัง จะชวยใหการนําพรรณไมนี้มาใชประโยชนเปนไปอยาง
ถูกตองและคุมคา

อปุกรณและวธิกีาร

1.  การศกึษาลกัษณะทางพฤกษศาสตรของพืชสกลุ Aglaia
ศึกษาตัวอยางพืชสกุล Aglaia จากสถานีวิจัยวนเกษตร

ตราด สถาบันวจิัยและพฒันา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร จงัหวดั
ตราด  เก็บตัวอยางระหวางเดือนสงิหาคม 2548 ถึง ธันวาคม 2549
โดยสังเกตลักษณะภายนอกของพืชอยางละเอียด  จดบันทึก
และบรรยายลักษณะทางสัณฐานวิทยาท่ีพบเห็นเพื่อนํามาระบุ
ชนิดของพืช  โดยเปรียบเทียบลักษณะดังกลาวนี้ตามรูปวิธาน
ของ Pannell (1992)  ตัวอยางพชืท่ีนํามาศกึษาจดัทําเปนตัวแทน
ตัวอยาง (voucher specimen) และเก็บไว ท่ีพิพิธภัณฑพืช
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ของภาควิชาพฤกษศาสตร  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน

2. การวเิคราะหทางพฤกษเคม ี(Phytochemical investiga-
tion)

2.1 ตัวอยางพืชท่ีนํามาวิเคราะห ไดแก เปลือกตนของ
A. leptantha และ A. silvestris นํามาสกัดและแยกสารบริสทุธ์ิ
ดังภาพท่ี 1

2.2 การวิเคราะหสารสําคัญดวยเทคนิค High Perfor-
mance Liquid Chromatogrphy (HPLC)

HPLC; Agilent 1100 Series ท่ีตอรวมกับ photo-
diode array detector ท่ีความยาวคลืน่ 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 มิลลลิติรตอ
นาที

2.3 การแยกสารสาํคัญดวยเทคนคิ chromatography
2.3.1 การแยกสารสาํคัญดวยเคร่ือง Medium Pres-

sure Liquid Chromaotography (MPLC)
สารสกัดหยาบสวน lipophilic extract จาก

เปลอืกตนของ A. leptantha และ A. silvestris 1 กรัม ละลายใน
5% ethylacetate in hexane ผานคอลัมนแกวขนาด 400x40

มิลลเิมตร; Merck LiChroprep Silica gel 60, 25-40 ไมโครเมตร;
ระบบตัวทําละลาย: 5, 10, 15, 30, 50 และ 70% ethylacetate
in hexane; UV detector UA-5 ISCO; ท่ีความยาวคลืน่ 254
นาโนเมตร และอัตราเร็วของการไหล 30 มิลลลิติรตอนาที

ผลการทดลอง
1.  ลกัษณะทางพฤกษศาสตรของพืชสกลุ Aglaia

จากการสาํรวจความหลากหลายของพรรณไมสกุล Aglaia
(วงคสะเดา) ในสถานวีจิยัวนเกษตรตราด สถาบันวจิยัและพฒันา
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร จงัหวดัตราด โดยเปรียบเทียบลกัษณะ
ของพชืสกุล Aglaia ตามรูปวธิานของ Pannell (1992) พบวา
พรรณไมสกุลนี ้ เปนไมตน เรือนยอดเจริญดานขาง แตกก่ิงกาน
ท้ังตน มีน้ํายางสีขาวหรือสีเหลืองออน ใบเปนใบประกอบ
แบบขนนกชนิดปลายค่ี มีสิ่งปกคลุมเปนขนรูปดาวและ/หรือ
เกล็ดรูปโล ปกคลุมท่ีบริเวณผิวใบดานลางและหนาแนนบริเวณ
ปลายยอด ดอกแยกเพศอยูตางตน ผลมีรูปรางคอนขางกลม
รูปรี รูปไข ผลเปนชนิดผลสดและผลแหง เม่ือแกจัดมีสีแดงอิฐ
หรือสีแดงสม จากการศึกษาคร้ังนี้พบวาในสถานีวิจัยวนเกษตร
ตราด มีพรรณไมสกุล Aglaia อยู 5 ชนดิดังนีคื้อ A. elaeagnoidea
(A. Juss.) Benth., A. grandis Korth. ex Miq., A. leptantha
Miq., A. silvestris (M. Roemer) Merrill และ A. spectabilis
(Miq.) Jain & Bennet โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบลกัษณะทาง
พฤกษศาสตรท่ีสาํคัญดังตารางท่ี 1 และภาพท่ี 2 - 6

ตารางที ่1  เปรียบเทียบลกัษณะทางพฤกษศาสตรของพชืสกุล Aglaia ท่ีพบในสถานวีิจยัวนเกษตรตราด

ชนิด ความสงูของ สขีองนํ้ายาง รูปรางของสิง่ ลักษณะใบ ลักษณะผลลําตน (เมตร) ปกคลุม

A. elaeagnoidea 8-10 สเีหลอืงออน เกลด็รูปโล ใบประกอบแบบ ผลสดรูปกลมรี
ขอบเปนชายครุย ขนนกปลายค่ี

A. grandis 7-10 สขีาว ขนรูปดาว ใบประกอบแบบ -
ขนนกปลายค่ี

A. leptantha 7-10 สขีาว เกลด็รูปโล ใบประกอบแบบ ผลสดรูปกลม
ขอบเปนชายครุย ขนนกปลายค่ี
สนี้าํตาลแดง

A. silvestris 12-15 สขีาว เกลด็รูปโลขนาดเลก็ ใบประกอบแบบ -
ขนนกปลายค่ี

A. spectabilis 40-42 สขีาว ขนรูปดาว ใบประกอบแบบ ผลแหงแกแลว
ขนนกปลายค่ี แตกรูปกลม
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ภาพที ่2 A. elaeagnoidea (a) ใบและชอดอก  (b) ดอกเพศเมีย
ดานในเม่ือตัดตามยาว  (c) สิง่ปกคลมุเปนเกลด็รูปโล
มีขอบเปนชายครุย

ภาพที ่3 A. grandis (a) แสดงใบประกอบ (b) แสดงการเรียงตัว
ของใบแบบบันไดเวียน  (c) ยอดออนและชอดอก
(d) สิง่ปกคลมุเปนขนรูปดาว  (e) ดอกเพศเมียดานใน
เม่ือตัดตามยาว

ภาพที ่4 A. leptantha  (a) ใบและชอดอก  (b) สิ่งปกคลุมเปน
เกลด็รูปโลมีขอบเปนชายครุย  (c) ดอกเพศเมียดานใน
เม่ือตัดตามยาว (d) ชอผล

ภาพที ่5 A. silvestris (a) ใบและชอดอก (b) ดอกดานนอก
(c) ดอกเพศเมียดานในเม่ือตัดตามยาว (d) สิง่ปกคลมุ
เปนเกลด็รูปโล
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2.  การแยกสารดวยเทคนิค chromatography
ผลการแยกสารประกอบทางเคมีจากสวนเปลือกตนของ

A. leptantha ดวยเคร่ือง MPLC ไดสารบริสทุธ์ิคือ yangambin
มีลกัษณะผลกึสขีาวใส รูปแทง (white rod) ตกผลกึใน diethyl
ether  ละลายไดดีใน chloroform และ methanol  จุดหลอมเหลว
122-123 oC  น้ําหนักโมเลกุล 466  สตูรโมเลกุล C24H30O8
และวเิคราะหขอมูลดวยเทคนคิสเปกโทรสโกปจาก UV, IR, MS
และ 1H และ 1C NMR (Fig. 7)

ผลการแยกสารประกอบทางเคมีจากสวนเปลือกตนของ
A. silvestris ดวยเคร่ือง MPLC ไดสารบริสทุธ์ิคือ aglaterpenal
มีลักษณะผลึกเปนผลึกรูปทรงเรขาคณิต (geometric shape)
ตกผลึกใน diethyl ether  ละลายไดดีใน chloroform และ
methanol  จดุหลอมเหลว 171-172 oC  น้ําหนกัโมเลกุล 472
สูตรโมเลกุล C30H48O4 และวิ เคราะหข อมูลดวยเทคนิค
สเปกโทรสโกปจาก UV, IR, MS และ 1H และ 1C NMR (Fig.
8-9)

ภาพที ่6 A. spectabilis  (a) ใบและปลายยอด  (b) สิ่งปกคลุม
เปนขนรูปดาว  (c) ผล

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

A. leptantha  พบสารประกอบคือ yangambin ซึง่เปนสารในกลุม
furofuran type lignan สอดคลองกับงานวจิยั Brader et al. (1998)
และ Greger et al. (2000) ซึ่งรายงานวาพบสารกลุม lignan
ในทุกสวนของพืชแตพบมากในสวนของใบ เปลือกตนและ
เปลอืกราก ตามลาํดับ  และการแยกสารประกอบทางเคมีจากสวน

เปลือกตนของ A. silvestris พบสารประกอบคือ aglaterpenal
ซึ่งเปนสารกลุม triterpenoid ท่ีมี aldehyde group ท่ี carbon
ท่ีตําแหนงท่ี 1 (Fig. 8) ซึง่ยังไมเคยมีรายงานวาพบในพชืสกุล
Aglaia

สถานีวิจั ยวนเกษตรตราด  สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร จังหวดัตราด ต้ังอยูในพืน้ท่ีปาสงวน
แหงชาติ ทากุม-หวยแรง มีเนื้อท่ี 594 ไร ลักษณะพื้นท่ีปา

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

Fig. 8  UV spectrum (c) and EI-MS (d) of aglaterpenal (HPLC, Agilent 1100serier; MS,Variar MAT 311)
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เปนปาดิบชื้นและปาทุติยภูมิซึ่งเปนพื้นท่ีท่ีเคยมีการทําสัมปทาน
ปาไม  พืน้ท่ีนีฟ้นตัวหลงัจากยกเลกิการทําสมัปทานปาไมมานาน
กวา 30 ป และไดมีการปลกูพรรณไมมีคาทางเศรษฐกิจทดแทน
เชน เหรียง และอะราง เปนตน  พรรณไมสกุล Aglaia ท่ีพบใน
สถานีวิจัยนี้เปนพรรณไมท่ีข้ึนตามลักษณะธรรมชาติ จากการ
ศึกษาและการสํารวจพรรณไมสกุล Aglaia ซึ่งข้ึนอยูประปราย
ภายในสถานวีิจยั แสดงใหเหน็วาพรรณไมสกุล Aglaia มีเนือ้ไม
ท่ีไมมีคุณคาทางเศรษฐกิจ ยกเวน A. elaeagnoidea ท่ียังมีชาวบาน
ใชเนือ้ไมมาทําอุปกรณทางการเกษตร เชน ในการทําดามขวาน

จากรายงานการวิจัยสารทุติยภูมิท่ีพบในพืชสกุล Aglaia
และเม่ือทดสอบฤทธ์ิทางชวีภาพของสารเหลานัน้ ไดแก ฤทธ์ิยับย้ัง
การเจริญของเซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาว และฤทธ์ิกําจัดแมลง
โดยมีผลตอการเจริญเติบโตของสิง่มีชวีติ (Saifah et al., 1993;
Janpasert et al., 1993)  การวิจยัคร้ังนียั้งพบสารใหมท่ีไมเคย
มีการศึกษามากอน แสดงใหเห็นวาพืชสกุล Aglaia มีศักยภาพ
ท่ีจะเปนแหลงของสารสาํคัญท่ีสามารถนํามาวิจยัใหเกิดประโยชน
ตอไปไดในอนาคต

สรปุ
1. การสาํรวจความหลากหลายพรรณไมสกุล Aglaia ท่ีพบ

ในสถานวีจิยัวนเกษตรตราด จงัหวดัตราด พบมีจํานวน 5 ชนดิ
ดังนีคื้อ 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. สารบริสุทธ์ิ ท่ี แยกไดจากสวนเปลือกตนของ A.
leptantha ดวยเทคนคิ chromatography และวเิคราะหขอมูลดวย
เทคนคิสเปกโทรสโกปจาก UV, IR, MS และ 1H และ 1C NMR
พสิจูนไดเปนสารในกลุม furofuran type lignan ชือ่วา yangambin

3. สารบริสทุธ์ิท่ีแยกไดจากสวนเปลอืกตนของ A. silvestris
ดวยเทคนิค chromatography และวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิค
สเปกโทรสโกปจาก UV, IR, MS และ 1H และ 1C NMR
โดยเฉพาะอยางย่ิง 1-D และ 2-D NMR เปนสารกลุม triterpenoid
ท่ีมี functional group เปน aldehyde ซึง่เปนสารใหมท่ียังไมเคย
มีรายงานมากอน
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การเกษตร

ความหลากหลายของพืชกับระบบการเกษตร
เนตรชนก  เกียรต์ินนทพัทธ1

ตามธรรมชาติพืชชนิดต างๆ สามารถอยู ร วมกันได
อยางเหมาะสม และมีผลในทางเก้ือกูลตอกันและกัน จงึสามารถ
จะนาํมาประยุกตใชในการจดัระบบการปลกูรวม (multiple crop-
ping) เพือ่สรางความหลากหลายของพชืในระบบ   พชืตางชนดิกัน
จะเปนท่ีอยูอาศยัของศตัรูธรรมชาติตางกัน  การปลกูพชืหลากหลาย
ชนิดผสมผสานกันโดยมีท้ังพืชอายุสั้น พืชอายุยาว พืชยืนตน
และสมุนไพร เปนตน  จึงทําใหเกิดความหลากหลายของชนิด
และประชากรของศัตรูธรรมชาติท่ีชวยใหบังเกิดผลทางชีวภาพ
ในการลดและปองกันการระบาดของศตัรูพืช  ระบบการปลกูพชื
ในปจจุบันมีความหลากหลายทางพันธุกรรม (intraspecific
variation) ของพืชนอยเนื่องจากเปนการปลูกพืชเชิงเด่ียว โดย
เกิดจากการใชพันธุสงเสริมท่ีใหผลผลิตสูง ตอบสนองตอปจจัย
การผลติท่ีไดจากสารเคมีสงัเคราะหซึง่มีราคาแพง แตไมตานทาน
ศัตรูพืช เม่ือปลูกจึงมีโอกาสสูงท่ีจะเกิดการระบาดของศัตรูพืช
ไดงายและรวดเร็ว  ในตางประเทศไดมีการศึกษาผลของความ
หลากหลายของพืชในสวนไมผลชนิดตางๆ เชน องุน แอปเปล
และมะมวง พบวาสามารถลดการเขาทําลายของศัตรูพืช  การ
ปรับเปลีย่นสภาพของระบบนเิวศโดยเนนใหเกิดความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางเหมาะสมจึงเปนเคร่ืองมือปองกันกําจัดศัตรูพืช
ท่ีมีประสทิธิภาพ มีเสถียรภาพ และย่ังยืนในระบบนเิวศนัน้ๆ

ประโยชนในความหลากหลายของพชื
ความหลากหลายดานพันธุกรรมของพืชทําใหโรคพืช

ระบาดไดยากกวาการปลกูพชืท่ีใชพชืเพยีงพนัธุเดียวในพืน้ท่ีกวาง
ติดตอกัน  ผลการคนควาวจิยัจากแหลงตางๆ ยืนยันวา การปลกูพชื
มากชนิดในระบบผสมผสานชวยลดการระบาดของโรคท่ีเกิดจาก
เชื้อไวรัสไดอยางชัดเจน  ท้ังนี้เนื่องจากแมลงพาหะของไวรัส
จะพบในแปลงผสมผสานนอยกวาในแปลงปลูกพืชเด่ียว การ
ปลูกพืชใหมีความหลากหลายทําใหบริหารโรคพืชไดดีโดยการ
จัดปจจัย เชน การเลือกชนิดของพืชและพันธุพืช การรบกวน
วงจรของโรคโดยการปลูกพืชหมุนเวียน  โดยท่ัวไปการระบาด

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

ของเชือ้โรคมีความเฉพาะเจาะจงตอชนดิและวงศของพชื  ดังนัน้
การหลีกเลี่ยงโรคจึงทําไดโดยการเลือกชนิดพืช หรือปลูกพืช
หมุนเวียนกับพืชท่ีไมใชพืชอาศัยของเชื้อโรคท่ีจะเปนปญหา
ซึง่วธีินีใ้ชไดผลมากสาํหรับเชือ้โรคท่ีอาศยัอยูในดินและเศษซากพชื
การปลูกพืชหมุนเวียนท่ีไมใชพืชอาศัยของเชื้อโรคในระยะเวลา
ท่ีนานพอ จะเปนการใหเวลาสาํหรับการยอยสลายเศษพชืตกคาง
ท่ีมีเชื้อโรค หรือลดความมีชีวิตของเชื้อโรคลง เปนการกําจัด
แหลงสะสมเชือ้โรคพชืท่ีอยูในดินจากพืชฤดูกอนไมใหเขาทําลาย
พืชท่ีปลกูตามหลงั การปลูกพืชหมุนเวียนจงึเปนการควบคุมโรค
โดยชวีวธีิท่ีมีประสทิธิภาพ  การเลอืกปลกูพชืท่ีออนแอหรือตานทาน
ตอโรคใดโรคหนึ่ง มีผลตอความสามารถในการอยูรอดและการ
แพรกระจายของเชื้อโรค การรูจักพืชอาศัยของเชื้อโรคท่ีระบาด
ในแตละทองท่ีมีความสาํคัญตอลาํดับการเลอืกปลกูพชืท่ีเหมาะสม
และการปลูกพืชหมุนเวียนระหวางธัญพืชกับพืชกลุมอ่ืนสามารถ
ลดความเสี่ ยงจากเชื้ อโรคท่ี อาศัยอยู กับเศษพืชหรือดินได
นอกจากนั้นการปลูกพืชหมุนเวียนโดยไมมีการไถพรวนชวยเพิ่ม
ประชากรและกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตท่ีมีประโยชน และยังลดโรค
ท่ีเกิดกับระบบรากของธัญพชื ตัวอยางเชน โรค common root rot
จะเกิดโรคกับขาวสาลีและขาวบาเลย แตไมเกิดกับพืชใบกวาง
เปนตน  การปลูกพืชหมุนเวียนตอเนื่องเปนเวลา 5 ป ดวยพืช
ท่ีไมออนแอตอโรค common root rot ในแคนาดา สามารถลด
ความรุนแรงของโรคไดมากกวา 50 เปอรเซ็นต เม่ือเทียบกับ
ความรุนแรงท่ีเกิดจากการปลกูธัญพชืตอเนือ่งกัน  อยางไรก็ตาม
การวางแผนการปลกูพชืเพือ่การบริหารโรคพชือยางมีประสทิธิภาพ
จําเปนตองมีการเวนระยะการปลูกพืชท่ีออนแอตอโรคใหนานพอ
ท่ีประชากรของเชื้อโรคจะลดลง และตองมีการศึกษาชนิดของ
เชือ้โรคพชือยางละเอียด

ความหลากหลายดานพนัธุกรรมของพชืชวยลดการระบาด
ของแมลงศัตรูพืชได โดยการปลูกพืชรวมกันเพียง 2-3 ชนิด
เนื่องจากคุณลักษณะพิเศษของพืชแตละชนิดมีผลในการกําจัด
หรือขับไลแมลงไมใหเขามาทําลาย  พชืบางชนดิอาจมีสาร กลิน่ รส
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ไมเปนท่ีพงึประสงคของแมลงท่ีเขามาใกล เชน ตะไครหอม ถ่ัวลสิง
ดาวเรือง ตนหอม แมงลัก โหระพา และหมอขาวหมอแกงลิง
เปนตน  หากสามารถนําพืชดังกลาวปลูกรวมกับพืชเศรษฐกิจ
ท้ังแบบ intercropping หรือแบบ strip - cropping ก็จะชวยทําให
พชืเศรษฐกิจมีศตัรูมาทําลายนอยลง ตัวอยางเชน alfalfa ดึงดูด
สิง่มีชวีติท่ีมีประโยชนไดดีและสามารถทําลายแมลงศตัรูพชืของพชื
ท่ีอยูใกลเคียง  ถ่ัวลิสง และดาวเรืองเปนพืชท่ีสามารถชวยลด
ประชากรของไสเดือนฝอยศัตรูพืชชนิด Meloidogyne spp.
โดยเฉพาะเม่ือนําพืชท้ังสองปลูกสลับกับปอคิวบา ขาวโพด
ถ่ัวเหลอืง และปอเทือง  การปลกูตะไครผสมกับผักกวางตุงทําให
การระบาดของหนอนใยผัก ดวงหมัดผัก และเพลี้ยออนนอยลง
และไดผลผลิตมากกวาการปลูกผักกวางตุ งเพียงอยางเดียว
การปลกูถ่ัวเหลอืงรวมกับขาวไรทําใหปริมาณศตัรูพชืของถ่ัวเหลอืง
นอยลง หรือการปลูกถ่ัวลิสงระหวางแถวของขาวโพดทําใหมี
แมงมุมมาสรางรังอาศัยบนตนและใบของถ่ัวลิสง ซึ่งชวยกําจัด
และลดการระบาดของหนอนเจาะลาํตนขาวโพดลงได  การศึกษา
ใน Ontario แสดงใหเห็นวา การปลูกขาวโพดรวมกับถ่ัวเหลือง
สามารถลดความเสยีหายท่ีเกิดจาก European corn borer  การ
ปลกูมะเขือเทศรวมกับกะหล่ําปลลีดความเสยีหายของกะหล่ําปลี
เนือ่งจาก diamond-back moth  การศกึษาการปลกูขาวโพดรวมกับ
ถ่ัวเหลอืงหรือ dry bean พบวาสามารถเพิม่ผลผลติอยางมีนยัสาํคัญ
เม่ือเทียบกับการปลกูพชืเพยีงชนดิเดียว  ในปจจบัุนการปองกันและ
กําจดัศตัรูพชืของเกษตรกรตองพึง่พาสารปองกันและกําจดัศตัรูพชื
ไดแก ยาฆาแมลง ซึง่สารเหลานีน้บัวันจะมีราคาสงูข้ึนเร่ือยๆ และ
ปญหาจากการใชสารพวกนีทํ้าใหแมลงเกิดการด้ือยา  การแพยา
ของผูใชหรือผูท่ีอยูใกลเคียงตลอดจนสตัวเลีย้ง  เกิดปญหาตกคาง
บนผลติผลเกษตรและระบบนเิวศ   ตัวอยางสวนของพชืท่ีสามารถ
ใช กําจัดศัตรูพืชได เชน เมล็ดมะมวงหิมพานตเปนพิษตอ
ดวงงวงขาว และมอดเจาะไม   เมลด็นอยหนาใชกําจดัดวงปกแข็ง
เพลี้ยออน แมลงวัน และมวนปกแข็ง  ตนและใบของค่ืนฉาย
ดึงดูดดวงปกแข็งบางชนิด  เมล็ดถ่ัวลิสงฆามวนปกแกวมะเขือ
เมลด็สะเดาชวยหยุดการกินอาหารของต๊ักแตนศตัรูพชื และหนอน
กระทู   รากคะนาและรากกะหล่าํดาวมีพษิตอแมลงหวีแ่ละแมลงวนั
ใบกะหล่าํปลชีวยหยุดการเจริญเติบโตของหนอนเจาะลาํตนขาวโพด
ตน ดอก และเมลด็ของบวบเหลี่ยมเปนพษิตอดวงงวงชาง และ
โหระพาเปนพษิตอไรและเพลีย้ออน เปนตน

ความหลากหลายของพืช ทําใหเกิดการแขงขันในการ
ใชพื้นท่ีดิน แสงแดด และธาตุอาหารเพิ่มมากข้ึน  นอกจากนั้น
เม่ือมีการปลูกพืชโดยไมซ้ําชนิดกัน  การเลือกชนิดและควบคุม
ความหนาแนนของพชือยางเหมาะสมในพืน้ท่ี ทําใหประชากรของ
วชัพชืลดลงได  ในขณะเดียวกันสามารถใชท่ีดินอยางมีประสทิธิภาพ
ดีกวาการปลูกพืชระบบพืชเด่ียว ตัวอยางเชน การทดลองปลูก

ขาวโพดและถ่ัวเขียวในลักษณะปลูกเด่ียวและปลูกรวม พบวา
การปลกูรวมนอกจากวชัพชืจะลดลงอยางมากแลวผลผลติของพชื
ท้ังสองชนิดยังสูงข้ึนดวย โดยเฉพาะขาวโพดซึ่งไดรับประโยชน
จากการตรึงไนโตรเจนของไรโซเบียมในปมรากถ่ัวเขียว  Doug
และคณะ (2002) กลาววา การปลูกพืชหมุนเวียนเรียงลําดับ
ในพื้ นท่ี เดียวกันสามารถชวยลดจํานวนและชนิดของวัชพืช
ตลอดจนชวยรักษาความชื้นในดิน เปนผลใหไดผลผลิตท่ีสูงกวา
ซึง่เปนทางออกของการจดัการกับวชัพชืในระบบการปลกูพชืแบบ
เกษตรอินทรีย  นอกจากนัน้ มีการทดลองพบวาบนผิวของผลมะระ
มีสารบางชนิดท่ีทําใหเมล็ดวัชพืชหลายชนิดไมสามารถงอกและ
เจริญเติบโตได โดยสารนี้จะถูกฝนและน้ําคางชะลางลงสูพื้นดิน
ทําใหเมลด็วชัพชืไมสามารถงอกได

ความหลากหลายในการปลูกพืชยังชวยในการปรับปรุง
บํารุงดิน ความย่ังยืนของสภาพแวดลอม ความรมร่ืนใหเกิดข้ึน
ในไรนา และเพิ่มประสิทธิภาพการใชท่ีดิน อันเปนการสราง
เสถียรภาพของรายได และปรับปรุงคุณภาพชวีติของเกษตรกร

รปูแบบการปลกูพชืรวม
1. ระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานปะปนกนั (Mixed

Cropping) คือ วิธีการปลกูพชือยางไมเปนแถวเปนแนวปะปนกัน
หลายหลากชนดิ โดยเลยีนแบบจากการท่ีพชืข้ึนเองโดยธรรมชาติ
ในปา

2. ระบบการปลูกพืชแบบสลับแถว (Inter-Cropping)
คือ วิธีการปลูกพืชชนิดหนึ่งเปนแถวสลับกับอีกชนิดหนึ่งหรือ
หลายชนดิ เชน การปลกูถ่ัวเขียวสลบักับแถวขาวโพด หรือการปลกู
สับปะรดหลายๆ แถวระหวางแถวของยาพาราในระยะแรก
ของการปลูกยางพารา ซึ่ งยังมีแสงแดดพอเพียงตอการปลูก
สบัปะรด เปนตน

3. ระบบการปลูกพืชตาม (Sequential Cropping) คือ
วิธีการปลูกพืชชนิดหนึ่งเม่ือเก็บเก่ียวแลวก็ปลูกพืชอีกชนิดตาม
ทันทีโดยไมปลอยใหพืน้ดินวางเปลา เชน การปลกูขาวโพดตนฤดู
เม่ือเก็บเก่ียวแลวจงึปลกูฝายตามทันที เปนตน

4. ระบบการปลูกพืชแบบรับชวงตอ (Relay Cropping)
คือ วธีิการปลกูพชืชนดิแรกในตนฤดู และกอนจะถึงเวลาเก็บเก่ียว
ก็ทําการปลูกพืชชนิดท่ีสองลงในระหวางแถวของพืชแรก ดังนั้น
เม่ือถึงเวลาพืชแรกเก็บเก่ียวไดพืชท่ีสองก็เติบโตพอสมควร ซึ่ง
เปนการใชประโยชนจากพืน้ท่ีใหเพิม่มากข้ึนกวาการรอใหพชืแรก
เก็บเก่ียวแลวจงึปลกูพชืท่ีสองตาม

5. ระบบการปลูกพืชแบบตางระดับ (Multi-Storey
Cropping) คือ วธีิการปลูกพืชหลายชนดิในพืน้ท่ีบริเวณเดียวกัน
ในเวลาพรอมกันโดยการเลอืกชนดิของพชืท่ีสามารถปลกูรวมกันได
และอาจจะมีความเก้ือกูลซึ่งกันและกัน เชน เลือกพืชท่ีตองการ
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แสงแดดเต็มท่ีมีทรงพุมสงูสดุ  พชืตองการรมเงาท่ีมีทรงพุมเต้ียกวา
ลดหลั่นกันลงมาตามลําดับ   ระบบการปลูกพืชตางระดับนี้
ถือเปนการเลียนแบบสิ่งท่ีเกิดข้ึนในสภาพปาธรรมชาติมากท่ีสุด
และมีความคลายคลึงกับระบบการปลูกพืชแบบผสมปะปน
สิ่งท่ีตางกันก็คือระบบการปลูกพืชตางระดับสวนใหญเหมาะกับ
พชืยืนตน สวนการปลกูแบบผสมปะปนเหมาะกับพชือายุสัน้

6. ระบบการปลูกพืชแบบตอซงั (Ratoonig Cropping)
คือ วิธีการปลูกพืชท่ีเม่ือเก็บเก่ียวผลผลิตแลวปลอยตอใหคงอยู
เพือ่แตกหนอใหมในฤดูตอไป แมพืชจะมีทรงพุมเต้ียกวาฤดูเดิม
แตไมตองลงทุนดานเมล็ดพันธุและการไถเตรียมดินในการปลูก
ซึ่งอาจจะคุมกวาการปลูกใหมทุกคร้ัง เชน การปลูกออย ขาว
มันสาํปะหลงั ฝาย และละหุง

7. ระบบการปลูกพืชแบบเกาะอาศัย (Parasitic Crop-
ping) คือ วิธีการปลูกพืชท่ีอาศัยเกาะพืชยืนตนเปนคาง เชน
การปลูกพริกไทย ดีปลี หางไหล กลวยไม บนตนไมยืนตน
ชนดิตางๆ เชน มะพราว สะเดา และยอปา เปนตน
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สารกอกวนระบบตอมไรทอ (Endocrine Disruptors)
ลักขณา  เบ็ญจวรรณ1

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

ในปจจุบันมักมีการตรวจพบการปนเปอนของสารเคมี
ปรากฏอยูในผลิตภัณฑและเคร่ืองใชท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต
ประจําวนัตางๆ มากมาย  ประกอบกับพษิภยัของสารเคมีท่ีเกิดข้ึน
มีแนวโนมของความถ่ีและความรุนแรงเพิ่ มมากข้ึนทุกขณะ
ดวยเหตุท่ีมนุษยไมสามารถหลีกเลี่ยงจากการสัมผัสหรือการ
ไดรับสารเคมีเขาสูรางกายได  ผูเขียนจึงขอนําเร่ืองของสารเคมี
โดยเฉพาะอยางย่ิงสารเคมีในกลุมท่ีกอใหเกิดผลรบกวนการทํางาน
ของระบบตอมไรทอและผลกระทบตอสขุภาพอนามัยมานําเสนอ
เปนความรู  รายละเอียดของบทความจะกลาวถึงขอมูลทางพษิวทิยา
กลไกการออกฤทธ์ิของสารเคมีตอระบบตอมไรทอ และผลของ
สารกอกวนระบบตอไรทอตอการดํารงเผาพนัธุของมนษุยและสตัว
โดยหวงัเปนอยางย่ิงวาบทความนีจ้ะทําใหทานผูอานมีความเขาใจ
เก่ียวกับพิษภัยของสารเคมีเพิ่มข้ึน และใชเปนขอพิจารณาและ
ขอพึงระวังในการเลือกซื้อและเลือกใชสินคาอุปโภค บริโภค
ประเภทตางๆ ในชวีติประจําวนั

สารกอกวนระบบตอมไรทอ (Endocrine disruptor หรือ
Endocrine disrupting chemicals; EDCs) หมายถึง สารท่ีกอใหเกิด
ความผิดปกติตอการทํางานของระบบตอมไรทอ โดยการเขาไป
รบกวนระบบสญัญาณในการผลติฮอรโมนของตอมไรทอในรางกาย
มนุษยและสัตว และสามารถกอใหเกิดความผิดปกติในหลาย
ลักษณะ เชน การเกิดโรคมะเร็งของอวัยวะท่ีเก่ียวของกับระบบ
ฮอรโมนนัน้ๆ  ความผิดปกติของอวยัวะสบืพนัธุ  ระบบประสาท
การเกิดความผิดปกติตอระบบและตอมไทรอยด  เปนตน
สารกอกวนระบบตอมไรทอเข าสู รางกายมนุษยและสัตวได
จากการไดรับหรือสัมผัสกับสารเคมีอันตรายใดๆ ท่ีถูกใชเปน
สวนผสมของสนิคา หรือผลติภณัฑตางๆ ท่ีเราใชในชวีติประจําวนั
หรือจากสารเคมีท่ีปนเปอนอยูในสิ่งแวดลอม ดังจะเห็นไดจาก
รายงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา “อย.” มัก
รายงานการตรวจพบการปนเปอนของสารพิษในสินคาประเภท
อุปโภค บริโภค เชน เคร่ืองสาํอาง อาหาร นม ฯลฯ อยูอยางเนอืงๆ
รายงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ

สิ่งแวดลอม

รายงานของกระทรวงสาธารณสุข ท่ีตรวจพบการปนเปอนของ
สารพิษในสิ่งแวดลอม รวมถึงรายงานการเกิดพิษจากสารเคมี
และผลกระทบตอสขุภาพอนามัยของประชาชน เปนตน

ระบบตอมไรทอและฮอรโมน (Endocrine system
and hormone)

ตอมไรทอมีบทบาทสาํคัญในการสรางฮอรโมน ซึง่มีหนาท่ี
ในการควบคุมการทํางานของระบบตางๆ ในรางกาย “ระบบตอม
ไรทอ (Endocrine system)” ประกอบดวยตอมตางๆ คือ
ตอมไพเนียล ตอมไฮโพธาลามัส ตอมพิทูอิทารี ตอมไทรอยด
ตอมพาราไทรอยด ตอมไธมัส ตอมหมวกไต ตับออน รังไข
(ในเพศหญงิ) และอัณฑะ (ในเพศชาย) ตําแหนงของตอมไรทอ
ในรางกายมนษุยแสดงดังภาพท่ี 1

“ฮอรโมน” คือ สารเคมีท่ีถูกสรางข้ึนจากเนื้อเย่ือหรือ
ตอมไรทอ สามารถจําแนกตามคุณสมบัติทางเคมีออกเปน 3
ประเภท ไดแก เปบไทดฮอรโมน (Peptide hormones) สเตียรอยด
ฮอรโมน (Steroid hormones) และเอมีนฮอรโมน (Amines
hormones)  ฮอรโมนท่ีถูกสรางข้ึนจะถูกลาํเลยีงไปตามกระแสเลอืด
และออกฤทธ์ิท่ีอวัยวะเปาหมายของฮอรโมนนั้นๆ โดยหนาท่ี
สําคัญของฮอรโมนจําแนกไดเปน 4 ประการ คือ

1. ควบคุมระบบสืบพันธุและสวนที่เกี่ยวของกับการ
สบืพันธุ

ฮอรโมนกลุมนี้มีบทบาทในการสรางเซลลเพศ การ
พฒันาโครงสรางของรางกายและการแสดงออกทางพฤติกรรมของ
เพศชายและเพศหญงิในสวนท่ีเก่ียวของกับระบบและการสบืพนัธุ
เชน เทสโทสเตอโรน (Testosterone) มีหนาท่ีควบคุมลักษณะ
เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงรางกายของเพศชายในชวงวัยรุน และ
โปรเจสเตอโรน (Progesterone) มีหนาท่ีควบคุมลกัษณะเก่ียวกับ
การเปลีย่นแปลงรางกายของเพศหญงิในชวงวยัรุน

2. ควบคุมการเจริญเติบโตและพัฒนาการดานตางๆ
ของรางกาย
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เปนการทําหนาท่ีรวมกันของฮอรโมนหลายชนิด เชน
ไทรอยดฮอรโมน (Thyroid hormone) อินซูลิน (Insulin)
และโกรทฮอรโมน (Growth hormone) เปนตน  ฮอรโมนกลุมนี้
มีบทบาทในการควบคุมการเจริญเติบโต พัฒนาการ ตลอดจน
สภาวะของการโตเต็มวยัในมนษุย

3. รักษาสมดลุของสภาพแวดลอมในรางกาย
ฮอรโมนกลุมนี้ ทําหนาท่ีควบคุมปริมาณและสวน-

ประกอบของของเหลวในรางกาย ไดแก การควบคุมความดันโลหติ
อัตราการเตนของหัวใจ อุณหภูมิของรางกาย สมดุลของความ
เปนกรด-ดางของเลอืด ปริมาณหรือขนาดของกลามเนือ้และไขมัน
เปนตน  ตัวอยางของฮอรโมน เชน อะดรีนาลิน (Adrenalin)
ทําใหน้ําตาลในเลือดและอัตราการเตนของหัวใจเพิ่มข้ึน และ
แคลซโิทนนิ (Calcitonin) ทําหนาท่ีลดระดับแคลเซยีมในเลอืด

4. ควบคุมการสราง การใช และการสะสมพลังงาน
ฮอรโมนกลุมนีมี้บทบาทในการเปลีย่นแปลงสารอาหาร

ใหเปนพลงังานหรือเก็บสะสมไวในรูปตางๆ เชน การเปลีย่นแปลง
สารอาหารใหเปนไกลโคเจน และไขมัน ตัวอยางเชน ฮอรโมน
กลโูคคอรติคอยด (Glucocorticoid hormone) ทําหนาท่ีควบคุม
เมตาบอลซิึมของคารโบไฮเดรต เชน กระตุนการเปลีย่นคารโบ-
ไฮเดรตและไกลโคเจนเปนกลูโคส และไทรอกซิน (Thyroxin)
ทําหนาท่ีควบคุมอัตราการเผาผลาญอาหารใหเกิดเปนพลังงาน
ในการทํางานของรางกาย

ประเภทของสารกอกวนระบบตอมไรทอและการ
ปนเปอนในสิง่แวดลอม

สารกอกวนระบบตอมไรทอ มีท้ังท่ีมนุษยสังเคราะหข้ึน

และสารท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ  สารเคมีท่ีมีการนํามาใชเปน
สวนประกอบของผลิตภัณฑตางๆ ในชีวิตประจําวันหมายถึง
ท่ีมนุษยสรางข้ึนและถูกจัดวาเปนสารเคมีในกลุมท่ีกอใหเกิด
การรบกวนการทํางานของระบบตอมไรทอ สามารถแบงกลุมใหญๆ
ได 3 กลุม ดังนี้

1. สารเคมีทีม่นุษยผลิตขึน้เพ่ือใชในอุตสาหกรรมและ
ในเวชภัณฑ คือ สารเคมีท่ีนํามาใชประโยชนและเปนสวนผสม
ในผลติภณัฑ และเคร่ืองใชในชวีิตประจําวัน ไดแก

1.1 พทาเลต (Phthalates) เปนสารเคมีท่ีใชแพรหลาย
ในกระบวนการผลิตพลาสติก เปนสารท่ีทําใหเกิดการออนตัว
ในเนื้อพลาสติก พทาเลตมักใชเปนสวนผสมในผลิตภัณฑท่ีเปน
พลาสติกออน (Soft vinyl products) ซึ่งเปนท่ีนิยมใชกันอยาง
แพรหลาย ตัวอยางเชน ภาชนะใสอาหาร (ขวด ชาม ฟลมใส
สาํหรับหออาหาร ฯลฯ) เฟอรนเิจอร (พืน้ วอลเปเปอร ฯลฯ)
ของใชสาํหรับเด็กเลก็ (เชน ขวดนม ของเลน ฯลฯ)  นอกจากนี้
ยังใชผสมในเคร่ืองสําอางเพื่อใหผลิตภัณฑมีความยืดหยุน เชน
ผสมในสีทาเล็บ ทําใหสีไมเปราะหรือแตกงาย ใชผสมในสเปรย
ฉดีผม เพือ่ใหเคลอืบเสนผมแลวแลดูเปนธรรมชาติ หรือใชผสม
ในน้าํหอมเพือ่ใหน้าํหอมติดทนนาน  เปนตน  สารในกลุมนีส้ามารถ
เลียนแบบการทํางานของ estradiol ซึ่งเปนฮอรโมนเพศหญิง
ความเปนพษิ คือ สามารถสงผลกระทบหรือกอใหเกิดความผิดปกติ
ตออัณฑะและระบบสบืพนัธุได

1.2 อัลคิลฟนอล และอนุพันธ (Alkylphenols and
their derivertives) สารเคมีในกลุมนีใ้ชในอุตสาหกรรมการผลติ
สารซกัฟอกประเภทตางๆ  ปจจบัุนมีการหามใชสารเหลานีผ้สมใน
สารซกัฟอกแลว

ภาพที ่1 ตําแหนงของตอมไรทอในรางกายของมนษุย
(ภาพ: www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/BIOBK/BioBookENDOCR.html)
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1.3 บิสฟนอล เอ (Bisphenol A) ใชมากในภาชนะ
บรรจอุาหารท่ีทําดวยพลาสติก โดยทําใหบรรจภุณัฑท่ีเปนพลาสติก
มีความแข็งแรงมากข้ึน  เปนสวนประกอบของเรซนิท่ีใชในการผลติ
กระปองบรรจุผลิตภัณฑอาหาร  นอกจากนี้ยังใชเปนสวนผสม
ของสารประกอบท่ีใชในการอุดฟนดวย การนําสารนี้มาใชงาน
ยังไมมีการคํานงึถึงความปลอดภยัในการใชงานมากนกั  ในเบ้ืองตน
พบวาการไดรับสารนี้เขาสูรางกายในสตรีระยะต้ังครรภสามารถ
ทําใหเกิดความผิดปกติของทารกในครรภ และเพิ่มอัตราเสี่ยง
ของการเกิดมะเร็งเตานมในสตรีอีกดวย

1.4 พซีบีี และไดออกซนิ (Polychlorinated biphenyls
(PCBs) and dioxin)  พีซีบี เปนสารท่ีใชในการผลิตอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส เชน หมอแปลงไฟฟา  สวนไดออกซินเปนสาร
ท่ีเกิดข้ึนระหวางการเผาไหมท่ีไมสมบูรณ หรือเปนผลพลอยได
ท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมบางประเภท ไดแก
กระบวนการผลติ Chlorinated hydrocarbons กระบวนการผลติ
พลาสติกพวีซี ีเปนตน

1.5 สารทนไฟประเภทโบรมิเนต (Brominated flame
retardants)  สารในกลุมนี้ใชในอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก
สิง่ทอ และเคร่ืองใชไฟฟา เปนตน เพือ่ใหมีคุณสมบัติทนไฟ

1.6 พาราเบน (Parabens) เปนชื่อของสารในกลุม
เอสเทอรของ p-hydroxybenzoic acid ซึ่งมีคุณสมบัติยับย้ัง
จุลินทรียได จึงนิยมใชเปนสารกันเสียในผลิตภัณฑตางๆ เชน
เคร่ืองสําอาง ยา และอาหาร  สารพาราเบนท่ีนิยมใชกันมาก
ในเคร่ืองสําอาง คือ Methylparaben, Propylparaben และ
Butylparaben สวนใหญในเคร่ืองสําอางแตละตํารับจะใชสาร

พาราเบนรวมกันหลายชนิด เพื่อใหสามารถยับย้ังจุลินทรียได
หลายกลุม  จากงานวจิยัของ Darbre และคณะ (2004) รายงานวา
ตรวจพบพาราเบนในกอนท่ีเตานม (Breast tumors) และไดมีการ
วเิคราะหขอมูลในประเด็นท่ีวา พาราเบนมีคุณสมบัติคลายฮอรโมน
เอสโตรเจนอยางออนๆ อาจมีความเก่ียวของกับมะเร็งเตานม
แตอยางไรก็ตามผลการศึกษาวิจัยไมอาจสรุปไดวา พาราเบน
เปนสาเหตุของมะเร็งเตานมดังกลาว

1.7 วนิโคลโซลนิ (Vinclozolin) ใชเปนสารฆาเชือ้รา
โดยเฉพาะอยางย่ิงใชฆาเชือ้ราในไรองุน จดัเปนสารกอกวนระบบ
ตอมไรทอท่ีอาจทําใหภาวะเจริญพันธุบกพรอง อาจกอใหเกิด
อันตรายตอตัวออนหรือทารกในครรภ การสัมผัสทางผิวหนัง
อาจทําใหเกิดอาการแพ เปนพิษตอสิ่ งมีชีวิตในน้ํา และอาจ
กอใหเกิดผลเสยีระยะยาวตอสภาพแวดลอมในน้ํา

1.8 สารเคมีท่ีใชในเวชภัณฑ เชน สารสเตียรอยด
(Steroid) เปนสารประกอบท่ีถูกสงัเคราะหข้ึน มีโครงสรางคลายกับ
ฮอรโมนเทสโทสเตอโรนของมนุษย มีผลทําใหเกิดความกระปร้ี
กระเปรา เสริมสรางและใหกําลงักลามเนือ้

2. สารประเภทไฟโตเอสโตรเจน (Phytoestrogens)
เปนสารท่ีพืชสรางข้ึนตามธรรมชาติ  หรือเปนผลิตผลจาก
กระบวนการเมตาบอลิซึมของเชื้อราบางชนิด  ซึ่งอาจเรียกวา
สารเมตาบอไลต (Metabolite)

3. สารยาฆาแมลงและสารกําจัดวัชพืช ไดแก ดีดีที
(DDT); ดีดีอี (DDE เปนสารเมตาบอไลตของดีดีที); ลินเดน
(Lindane); อะทราซีน (Atrazine); คลอดีโคน (Chlordecone)
และ เอ็นโดซลัแฟน (Endosulfan) เปนตน

ภาพที ่2   การสะสม และการเพิ่มปริมาณความเขมขนของสารพิษในหวงโซอาหาร
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โดยปกติในสิง่แวดลอมมักพบสารกอกวนระบบตอมไรทอ
ในปริมาณนอย แตสารกลุมนีมี้อันตรายตอสิง่มีชวีติมากเนือ่งจาก
สามารถสะสมและเพิม่ระดับความเขมขน (Bioaccumulation and
biomagnification) โดยผานระบบหวงโซอาหาร (Food chain) ได
ในรางกายของสิง่มีชวีติ  ภาพท่ี 2 แสดงใหเห็นถึงการสะสมและ
การเพิม่ปริมาณของดีดีทีในสิง่แวดลอมผานผูบริโภคลาํดับตางๆ
ในท่ีนีข้อยกตัวอยางเปนเหตุการณสมมุติ เชน ในลาํหวยสาธารณะ
ของหมูบาน ก. มีการตรวจพบการปนเปอนของดีดีทีในระบบ
หวงโซอาหาร โดยหนวยความเขมขนของดีดีทีแสดงเปนมิลลกิรัม/
ลิตร (ppm) จากภาพท่ี 2 อธิบายไดวา แพลงตอนพืช ซึง่เปน
ผูผลติในระบบหวงโซอาหารนีมี้ปริมาณดีดีทีสะสมในเซลล 0.05
มิลลกิรัม/ลติร  ตอมาเม่ือปลาขนาดเลก็มากินแพลงตอนพชืเหลานี้
เปนอาหาร ทําใหเกิดการสะสมของดีดีทีในปลาขนาดเลก็ โดยการ
สะสมของดีดีทีในปลาขนาดเล็กเพิ่มปริมาณความเขมขนข้ึนเปน
0.20 มิลลิกรัม/ลิตร และเม่ือปลาขนาดใหญกวาเขามากินปลา
ตัวเล็กๆ เหลานี้ ก็สงผลใหเกิดการสะสมของดีดีทีในปลาใหญ
ในปริมาณเพิม่ข้ึนเปน 2.05 มิลลกิรัม/ลติร  เม่ือนกมากินปลาใหญ
จะทําใหมีการสะสมของดีดีทีในนกท่ีระดับความเขมขนเพิม่ข้ึนเปน
12.5 มิลลิกรัม/ลิตร เม่ือมนุษยซึ่งเปนผูบริโภคลําดับสุดทาย
นําปลาหรือนกในระบบหวงโซอาหารมารับประทานจะกอใหเกิด
การสะสมของดีดีทีในรางกายในปริมาณสงูและอาจมากกวา 12.5
มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งอาจสงผลตอการทํางานของฮอรโมนในระบบ
ตอมไรทอ และกอใหเกิดผลกระทบตอสขุภาพอนามัยในระยะยาว
ได เปนตน

จากภาพพบวาการสะสมและระดับความเขมขนของ
สารพิษในสิ่ งมีชีวิตเพิ่ มข้ึนตามลําดับข้ั นของหวงโซอาหาร
โดยมนุษยเปนผูบริโภคลําดับสุดทายท่ีมีความเสี่ยงสูงสุดในการ
รับสารพิษจากผูบริโภคลําดับลางๆ เขามาสะสมไวในรางกาย
ถาระดับความเขมขนของสารพิษท่ีมนุษยไดรับและสะสมอยู
มีปริมาณเพยีงพอ จะกอใหเกิดผลโดยการรบกวนระบบการทํางาน
ของตอมไรทอภายในรางกายและเกิดผลตอสุขภาพอนามัยได
ตัวอยางเชน การเขาไปกระตุนใหเกิดความผิดปกติในการแบงตัว
ของเซลลและทําใหเกิดเซลลมะเร็ง  การเขาไปรบกวนระบบ
การสรางฮอรโมนหรือการทํางานของฮอรโมน เปนตน  ท้ังนีส้ารพษิ
ท่ีสะสมอยูในรางกายของมนุษยและสัตวนั้นสามารถถายทอดสู
รุนลกูหลานไดโดยผานทางสายสะดือและการใหนม

กลไกการออกฤทธิข์องสารกอกวนระบบตอมไรทอ
สารกอกวนระบบตอมไรทอ เม่ือเขาสูรางกายสามารถเขาไป

รบกวนระบบการทํางานของตอมไรทอในรางกายไดหลายกรณ ีดังนี้
1. การเขาไปทําหนาที่เลียนแบบฮอรโมน (Hormone

mimics)

สารเคมีท่ีเปนสารกอกวนระบบตอมไรทอ จะเขาไป
จับกับตัวรับสญัญาณแลวทําตัวเสมือนเปนฮอรโมนท่ีผลติข้ึนจาก
รางกาย โดยเขาไปจบักับตัวรับสญัญาณ (Receptor) ของฮอรโมน
ตัวจริง เชน การไดรับสารไดเอธิลสติลเบสทรอล (Diethylstil-
bestrol; DES) ซึง่เปนสารเอสโตรเจนสงัเคราะหท่ีใชเพือ่ปองกัน
การแทงลูกในหญิงท่ี มีปญหาการต้ังครรภเขาสู รางกาย อาจ
กอใหเกิดความผิดปกติของทารกท่ีอยูในครรภ คือ การมีระบบ
สืบพันธุผิดปกติ เนื่องจากสารเคมีดังกลาวไดเขาไปทําหนาท่ี
เลียนแบบฮอรโมนเอสโตรเจน โดยทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสรีรวิทยาเหมือนกับการถูกกระตุนดวยฮอรโมนเอสโตรเจน
แตผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจะแตกตางไปจากผลของการไดรับฮอรโมน
เอสโตรเจน ตัวอยางท่ีเห็นชัดเจน เชน การศึกษาในปลาเพศผู
ท่ี ได รับสารเมตาบอไลทของดีดีที ไดแก  สาร o,p' DDT,
o,p' DDE, และพีซีบี (PCBs) อยางใดอยางหนึ่งเขาสูรางกาย
ซึ่งสารเมตาบอไลทดังกลาวเปนสารเคมีท่ีมีโครงสรางคลายกับ
ฮอรโมนเพศหญงิ คือ 17 β-estradiol  ในกรณีนีทํ้าใหเกิดการ
เปลี่ยนเพศของปลาจากเพศผูไปเปนเพศเมีย (Donohoe and
Curtis, 1996) เนื่องจากสารเคมีไดเขาไปทําหนาท่ีเลียนแบบ
ฮอรโมนเอสโตรเจน

2. การเขาไปขดัขวางการทาํงานของฮอรโมน (Hormone
blockers)

สารเคมีในกลุมของสารกอกวนระบบตอมไรทอเขาไป
แยงจับกับตัวรับสญัญาณ (Receptor) ของฮอรโมน ผลก็คือทําให
ตัวรับสญัญาณท้ังหมดจบักับสารเคมีและไมมีท่ีวางสาํหรับฮอรโมน
ไดทําหนาท่ี ทําใหฮอรโมนไมสามารถทํางานได ตัวอยางกลไก
การออกฤทธ์ิของสารเคมีในลักษณะนี้ คือ การท่ีจระเขตีนเปด
ในทะเลสาบอะโปคา (Apoka) ของมลรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐ
อเมริกา ไดรับสารดีดีอี (DDE) ท่ีปนเปอนอยูในน้าํ สงผลใหจระเข
เพศผูในทะเลสาบมีลกัษณะคลายเพศเมีย เชน มีอัณฑะขนาดเลก็
มีอวยัวะเพศท่ีผิดรูปผิดราง และไมสามารถผสมพนัธุได เนือ่งจาก
สารดีดีอีไดเขาไปขัดขวางการทํางานของฮอรโมนเทสโทสเตอโรน
ในรางกายทําใหลกัษณะของเพศชายไมแสดงออก  ในกรณนีีทํ้าให
จํานวนของจระเขตีนเปดในทะเลสาบดังกลาวลดลง เนื่องจาก
ความผิดปกติของระบบสืบพันธุ ซึ่งสถานการณเชนนี้ ทําให
จระเขตีนเปดมีความเสีย่งในการสญูพนัธุไดในท่ีสดุ

3. การเขาไปยึดเกาะกับตัวรับสัญญาณของฮอรโมน
ตวัอืน่ๆ

เนือ่งจากมีตัวรับสญัญาณหลายชนดิท่ีเก่ียวของกับระบบ
ตอมไรทอ ตัวอยางเชน ตัวรับสัญญาณของฮอรโมนเอสโตรเจน
ในเพศหญงิและตัวรับสญัญาณของฮอรโมนแอนโดรเจนในเพศชาย
การทํางานของสารกอกวนระบบตอมไรทอในกรณีนี้ คือ การท่ี
สารเคมีเขาไปจบักับตัวรับสญัญาณโดยอาจจะมีผลไดท้ังในกรณท่ีี

สิง่แวดลอม
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ไปกระตุนการทํางาน หรือการเขาไปยับย้ังการทํางานของตัวรับ
สญัญาณนัน้ๆ ก็ได  อยางไรก็ตาม ไมวาจะเปนการเขาไปรบกวน
การทํางานของฮอรโมนในลักษณะใดก็ลวนสงผลใหเกิดความ
ผิดปกติของรางกายท้ังสิน้

4. การเขาไปทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงเมตาบอลิซึม
ของฮอรโมนในรางกาย

สารเคมีบางชนดิ ไดแก โนนลีฟนอล (Nonylphenol)
และยาตานเชื้ อรา เชน โคลติมาโซล (Clotimazole) และ
คีโตโคนาโซล (Ketoconazole) ทําใหเกิดการกระตุนหรือการยับย้ัง
การทํางานของเอนไซมไซโตโครม พี 450 (Cytochrome P450)
ซึง่เปนเอนไซมท่ีมีหนาท่ีสาํคัญในขบวนการเมตาบอลซิมึท่ีเกิดข้ึน
ในเซลลตับ มีผลใหเอนไซมดังกลาวมีการทํางานท่ีผิดปกติไป
ซึ่งทําใหเกิดการเสียสมดุลของฮอรโมนท่ีสรางข้ึนโดยเซลลตับ
(Nasci et al., 1991; Petkam et al., 2003) ทําใหเกิดความ
ผิดปกติตอระบบตางๆ ของรางกายได

5. การเขาไปเปล่ียนแปลงจํานวนหรือปริมาณของ
ตวัรับสญัญาณฮอรโมนภายในเซลล

กลไกท่ีซับซอนของระบบตอมไรทอถูกควบคุมดวย
จํานวนหรือปริมาณของตัวรับสญัญาณท่ีอยูภายในเซลล สารเคมี
กอกวนระบบตอมไรทอท่ีรางกายไดรับสามารถทําใหเกิดการลด
หรือเพิ่มจํานวนของตัวรับสัญญาณท่ีอยูในเซลลได สงผลตอ
ระบบการสรางหรือการสงัเคราะหฮอรโมนของรางกาย ตัวอยางเชน
การท่ีเราไดรับสารเคมีประเภทโพลอีะโรมาติกไฮโดรคารบอน หรือ
PAHs เขาสูรางกาย สารนี้จะเขาไปแยงจับกับโปรตีนท่ีทําหนาท่ี
ขนสงฮอรโมนซึ่งสงผลใหรางกายไมสามารถขนสงฮอรโมนได
ทําใหมีฮอรโมนอิสระในพลาสมาสูงและทําใหรางกายตองการ
ขับออก สงผลใหรางกายเกิดการเสยีสมดุลของฮอรโมนท่ีรางกาย
สรางข้ึน และทําใหข้ันตอนการทํางานของระบบทางสรีรวิทยา
ผิดปกติได (Leatherland, 1998)

6. การเขาไปเปล่ียนแปลงการสรางหรือผลิตฮอรโมน
ในรางกาย

ตัวอยางของสารเคมีท่ีออกฤทธ์ิโดยการเขาไปเปลี่ยน
แปลงการผลติฮอรโมนในรางกายได ไดแก ดีดีที, ไดเมธโทเอท
(Dimethoate), โพลฮีาโลจิเนตเต็ด อะโรมาติก ไฮโดรคารบอน
(Polyhalogenated aromatic hydrocarbons; PHAHs) เปนตน
สารเคมีดังกลาวสามารถเขาไปรบกวนกระบวนการสังเคราะห
ฮอรโมนของรางกาย โดยการเขาไปยับย้ังการทํางานของเอนไซม
3 α- และ 17 β-hydroxy steroid dehydrogenase และ Deiodinase
ซึ่งมีสวนรวมในการสังเคราะหฮอรโมนสเตียรอยดและไธรอยด
ตามลําดับ (Bhattacharya and Pandey, 1989; Leatherland,
1998)  สงผลใหรางกายมีการผลิตฮอรโมนสเตียรอยดและ
ไธรอยดในปริมาณท่ีผิดปกติได ทําใหเกิดการเปลีย่นแปลงระดับ

ของฮอรโมนท่ีมีอยูในพลาสมา

ผลกระทบของสารกอกวนระบบตอมไรทอตอมนษุย
และสิง่มชีีวติอืน่ในสิง่แวดลอม

ปจจุบันขอมูลทางพิษวิทยาเก่ียวกับผลกระทบจากการ
ไดรับสารเคมีโดยเฉพาะอยางย่ิงในกรณขีองสารกอกวนการทํางาน
ของระบบตอมไรทอมีมากข้ึน  จากรายงานผลของการไดรับสารเคมี
ตอระบบสบืพนัธุมนษุย สรุปไดดังนี ้(Allsopp et al., 2006)

1. ผลตอระบบสบืพันธุของเพศชาย
- พบจํานวนสเป รมในอสุ จิ ของเพศชายท่ั วโลก

มีแนวโนมลดลงจากเดิม 50% (การศกึษาระหวางป ค.ศ. 1940-
1990)  นอกจากนียั้งมีรายงานดวยวาจากการเก็บสเปรมในผูชาย
(ประเทศญีปุ่น) พบวาเม่ือ 50 ปท่ีแลวผูชายจะมีจํานวนสเปรม
70 ลานตัวตอซีซี แตปจจุบันลดลงเหลือ 20 ลานตัวตอซีซี
ในกรณดัีงกลาวเม่ือใดก็ตามท่ีมีจาํนวนสเปรมลดลงเหลอื 5 ลานตัว
ตอซซี ีจะสงผลใหมีลกูยาก

- พบความผิดปกติในกรณท่ีีอัณฑะไมอยูในถุงอัณฑะ
(Cryptorchidism) ในอัตรา 2-5% ของทารกเพศชายในประเทศ
แถบยุโรป

- พบอัตราการเกิดมะเร็งตอมลูกหมากมีจํานวน
เพิม่ข้ึนอยางมีนยัสาํคัญทางสถิติ

2. ผลตอระบบสบืพันธุเพศหญงิ
- พบการเพิ่มข้ึนภาวะการเกิดเย่ือบุมดลูกข้ึนผิดท่ี

(Endometriosis)
- พบวาเด็กหญงิเขาสูสภาวะการเปนสาวเร็วกวาปกติ
- พบอัตราการเกิดมะเร็งเตานม มะเร็งปากมดลูก

เพิม่ข้ึน
3. สภาวะการเปล่ียนแปลงระหวางสดัสวนเพศชายตอ

เพศหญงิ
- โดยปกติสัดสวนระหวางอัตราการเกิดของทารก

เพศชายตอทารกเพศหญงิควรจะมีความใกลเคียงกัน แตปจจุบัน
การเกิดของทารกเพศชายมีแนวโนมลดลง โดยสันนิษฐานวา
ปจจยัสวนหนึง่เกิดจากการไดรับสารเคมีท่ีปนเปอนในสิง่แวดลอม

จากขอมูลขางตนจะเหน็ไดวา ผลกระทบท่ีเกิดจากสารเคมี
หรือสารกอกวนระบบไรทอท่ีเหน็ไดอยางเดนชดันัน้มักเกิดข้ึนกับ
ระบบสบืพนัธุ ในกรณนีีไ้มวาจะเปนมนษุยหรือสตัวก็ตาม ตางมี
กลไกควบคุมการทํางานของฮอรโมนในระบบตอมไรทอใกลเคียงกัน
เนื่องจากอยูภายใตพื้นฐานของระบบสรีรวิทยาท่ีคลายคลึงกัน
ดวยเหตุนี้ผลกระทบใดๆ ท่ีสามารถเกิดข้ึนไดในมนุษยยอมมี
แนวโนมท่ีจะเกิดผลกระทบในสัตวไดในลักษณะคลายกัน จาก
มลพษิหรือปริมาณและชนดิของสารเคมีท่ีปนเปอนในสิง่แวดลอม
ทําใหคาดการณไดวาผลกระทบท่ีเกิดกับสตัวมักจะมีความรุนแรง
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และมีความเสี่ยงตอสภาวะการสูญพันธุไดมากกวามนุษย  แมวา
ความผิดปกติตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากสารกอกวนระบบตอมไรทอท่ีพบ
จะไมกอใหเกิดอันตรายถึงแกชีวิตโดยเฉยีบพลนั แตก็มีลกัษณะ
ความเปนพิษหรือมีการออกฤทธ์ิในลักษณะท่ีเปนภัยรายแรง
ย่ิงกวาการทําใหเสยีชวีติแบบเฉยีบพลนัเสยีอีก  เนือ่งจากกอใหเกิด
ความผิดปกติในระดับพันธุกรรมหรือยีน ซึ่งสามารถถายทอด
ลกัษณะความผิดปกตินัน้สูสิง่มีชวีติรุนตอมา อันเปนสาเหตุท่ีทําให
เกิดความผิดปกติของลักษณะทางพันธุกรรมด้ังเดิมซึ่งสามารถ
นาํไปสูการกลายพนัธุ และ/หรือสภาวะการสญูพนัธุท้ังของมนษุย
และสตัวในสิง่แวดลอมไดในท่ีสดุ

จะเห็นไดวาภัยจากสารเคมีท่ีมีอยูรอบตัวเราเปนเร่ือง
ซับซอนและควรไดรับความสนใจ เพราะนับวันเราจะใชสารเคมี
เพิ่มมากข้ึนในชีวิตประจําวัน  ดังนั้นการลดการใชสารเคมี การ
ควบคุมการใชงาน รวมถึงการหามาตรการในการปองกันและลด
ผลกระทบอันอาจจะเกิดข้ึนตอเผาพนัธุมนษุยชาติและสิง่มีชวีติอ่ืน
ในสิ่งแวดลอมจึงไมใชเปนเร่ืองเฉพาะบุคคลแตอยางใด แตเปน
ความรับผิดชอบของเราทุกคน และในฐานะท่ีเราเปนผูบริโภค
ระดับสูงสุดในหวงโซอาหาร จึงตองพึงระมัดระวังเปนอยางย่ิง
โดยเฉพาะสิง่เลก็ๆ นอยๆ ใกลตัว เชน การเลอืกอาหารเพือ่บริโภค
ไดแก สตัวน้าํ เนือ้สตัว ตลอดจนผักและผลไมชนดิตางๆ  ผูบริโภค
อยางเราๆ ทานๆ ควรตองคํานึงถึงความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน
จากการไดรับสารเคมีไมพึงประสงคเขาสูรางกาย การเลือกซื้อ
อาหารหรือวัตถุดิบในการประกอบอาหารจากแหลงการผลิต
ท่ีเชื่อถือได มีมาตรฐานการผลิตท่ีดี สะอาด และปลอดสารเคมี
ก็เปนอีกหนทางหนึง่ในการลดความเสีย่งใหกับชวีติของเราเอง
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จากเมล็ดสูตนกลา ความบากบ่ันทีถ่กูมองขาม
นวลวรรณ ฟารุงสาง1  และ อุดม ฟารุงสาง2

1 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

เมล็ดเปนสิ่งมหัศจรรยท่ีธรรมชาติสรางมาเพื่อเปนกลไก
ในการดํารงเผาพนัธุของพชื  เมลด็อาจมีขนาดใหญถึงใหญมาก เชน
เมล็ดถ่ัวชนิดตางๆ ขาวโพด ลําไย ลิ้นจี่ ขนุน มะมวง หรือมี
ขนาดเลก็ เชน เมลด็ผักคะนา หอมใหญ เมลด็งา  เมลด็บางชนดิ
มีขนาดเล็กและเบามากจนกระท่ังเพียงแคลมหายใจปกติของ
คนเราก็ทําใหมันปลิวไปได เชน เมล็ดยาสูบ ผักกาดหอม และ
ค่ึนฉาย  เมล็ดของพืชบางชนิดมีเคร่ืองประดับท่ีไมไดมีไวเพื่อ
ความสวยงาม แตเปนกลไกท่ีธรรมชาติสรางมาเพือ่ประสทิธิภาพ
ในการแพรกระจายพันธุของพืช เชน เมล็ดยางนา มะฮ็อกกานี
เพกา แคแสด ขจร รวมท้ังเมลด็วชัพืชหลากหลายชนดิ  ภายใน
เมล็ดซึ่งไมวาจะมีรูปรางและขนาดแตกตางกันอยางไรก็ตาม
มีสิง่สาํคัญท่ีเหมือนกันอยางหนึง่ก็คือ “ตนออน” ซึง่ถานาํเมลด็พชื
บางชนิดท่ีมีขนาดใหญพอสมควร เชนเมล็ดถ่ัว มาผาตามยาว
ก็สามารถมองเห็นไดไมยากนัก  ตนออนอาจมีขนาดเล็กหรือ
ขนาดจิ๋วจนถึงขนาดท่ีตองดูดวยกลองจุลทรรศนถาหากเมล็ด
มีขนาดเลก็มากๆ  ตามความเหน็ของผูเขียน ในจํานวนคน 100
คนท่ีคุนเคยกับเมลด็ อาจจะมีประมาณ 80 คนท่ีเคยเหน็เมลด็งอก
แตคงมีไมถึง 10 คน ท่ีรูวา กวาตนไมจิว๋ท่ีอยูภายในเมลด็จะโผล
ข้ึนมาพนดินเปนตนกลาใหเราเห็น และเจริญเติบโตจนกลายเปน
ผัก ตลอดจนใหผลิตผลเปนผลไม หรือธัญญาหารตางๆ นั้น
มีเหตุการณซึ่งเปนขบวนการทางชีววิทยาตางๆ เกิดข้ึนมากมาย
ซึ่งผูเขียนเห็นวาเปนเร่ืองท่ีนาสนใจท่ีคนท่ัวไปรวมท้ังผูท่ีไมได
ศกึษาทางดานสรีระของเมลด็ไมมีโอกาสไดรู

บทความตอไปนี้ เปนเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนกอนท่ีเราจะเห็น
ตนกลาของพืชโผลข้ึนมาเหนือดิน ซึ่งผูเขียนเรียบเรียงข้ึนจาก
เอกสารประกอบการฝกอบรมทางวิชาการเร่ือง “สรีรวิทยาและ
ชีวเคมีการงอกของเมล็ด” ท่ีไดเรียบเรียงไวโดย รศ.ดร.วันชัย
จันทรประเสริฐ  รองศาสตราจารยประจําภาควิชาพืชไรนา ม.
เกษตรศาสตร บางเขน  ผูเขียนเรียบเรียงบทความนีโ้ดยคงไวซึง่
คําอธิบายสวนใหญของ รศ.ดร.วนัชยั จันทรประเสริฐ มีการตัด
รายละเอียดบางอยางบางตอน (ซึ่ งอาจจะมีความสําคัญมาก
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ทางวิชาการ) เพื่อใหผูอานสามารถเขาใจไดไมยากจนเกินไปนัก
ในฐานะคนท่ัวไปท่ีไมใชนักวิชาการ โดยยังคงศัพททางวิชาการ
บางคําไวเพื่อความเขาใจท่ีดีข้ึนสําหรับผูอานท่ีมีพื้นฐานความรู
ทางดานสรีรการเจริญเติบโตของพืชอยูบาง รวมท้ังไดนําความรู
เล็กๆ นอยๆ เก่ียวกับการเขาทําลายโดยเชื้อโรคพืชท่ีมีความ
สมัพนัธกับการงอกของเมลด็  ท้ังนี ้ผูเขียนของกราบขอบพระคุณ
รศ.ดร.วันชย จันทรประเสริฐ ท่ีไดกรุณาอนุญาตใหนําเอกสาร
ประกอบการฝกอบรมดังกลาวมาเรียบเรียงไดตามวัตถุประสงค
รวมท้ังไดใหความกรุณาในการตรวจสอบความถูกตองทางวชิาการ

เอาละ !  เรามาเร่ิมเพาะเมล็ดกนัเลย (ท้ังนี ้ขอแนะนํา
ใหเพาะเมลด็ถ่ัวฝกยาว เพราะสงัเกตไดงาย)

เร่ิมดวยการใสดินลงไปในกระถาง แลวฝงเมล็ดใหลึก
ประมาณ 2 เซ็นติเมตร รดน้ําใหชุมๆ ทุกวนั (ระวงัอยาใหแฉะ)
ประมาณ 5-7 วนั ตนถ่ัวก็เร่ิมโผลข้ึนมาใหเหน็ และเราก็จะบอกวา
“ตนถ่ัวงอกแลว” และนั่นคือความหมายของการงอกของเมล็ด
ท่ีคนท่ัวไปเขาใจ  แตความจริงแลวเมลด็งอกหรือมีกิจกรรมในการ
งอกต้ั งแต เรานําเมล็ดฝงลงไปในดินและรดน้ํา เพราะโดย
ความหมายทางทฤษฎีดานสรีรวทิยา การงอกของเมลด็เร่ิมต้ังแต
การดูดน้ําของเมล็ด และมีการเปลี่ยนแปลงของตนออนภายใน
เมลด็จากภาวะเงยีบ (resting หรือ quiescent embryo) ไปเปน
ตนออนท่ีมีเมแทบอลซิมึสงู ไปสิน้สดุท่ีการยืดตวของแกนตนออน
และราก (radicle) แทงทะลุเปลือกเมล็ดออกมา และทางดาน
การเกษตรนัน้การงอกของเมลด็รวมไปถึงข้ันตอนการเจริญเติบโต
ของตนออนจนกระท่ังเปนตนกลาท่ีสมบูรณ (ภาพท่ี 1)

ปจจัยท่ีจําเปนตอการงอกของเมลด็
ไดแก น้าํ ออกซเิจน อุณหภมิู และแสง  เมลด็พชืทุกชนดิ

ตองการความชื้นสูงในการงอก และสวนใหญตองการออกซิเจน
ดวย  ดังนัน้ถาความชืน้สงูมากจนเกิดมีน้ําลอมอยูโดยรอบเมลด็
อาจทําใหเมล็ดขาดออกซิเจนและเนาตายได ยกเวนพืชบางชนิด
ท่ีตนออนสามารถงอกและเติบโตไดในสภาพท่ีไมมีออกซเิจน เชน
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ภาพที ่1 การงอกของเมล็ด: ความหมายทางสรีรวทิยา (1)  ความหมายทางการเกษตร (2)  ใบเลี้ยง หรือ cotyledons (3)  และใบจริง
คูแรก หรือ foliage leaves (4)  (ภาพ: Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings)

ขาว  อุณหภูมิมีผลตอการพัฒนาของตนออนท่ีอยูภายในเมล็ด
ซึ่งตองการอุณหภูมิท่ีเหมาะสมแตกตางกันไปตามชนิดของพืช
อุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการงอกโดยท่ัวไปอยูระหวาง 15-34
องศาเซลเซยีส  แสงจําเปนสาํหรับการงอกของเมลด็พชืบางชนดิ
เชน ยาสูบ ผักกาดหอม (บางพันธุ)  ขณะท่ีเมลด็พืชสวนใหญ
ไมตองการแสงในการงอก

กิจกรรมยามงอก
เม่ือนาํเมลด็ไปเพาะ สิง่แรกท่ีเกิดข้ึนคือการดูดน้าํ พรอมๆ

กับการหายใจท่ีเพิม่ข้ึนตามอัตราการดูดน้าํท่ีเพิม่ข้ึน ตามดวยการ
สงัเคราะหโปรตีน และการเคลือ่นยายอาหารสะสม ซึ่งสวนใหญ
เก่ียวของกับการทํางานของเอนไซม  เร่ืองราวของเอนไซม
มีรายละเอียดมากมายและคอนขางซบัซอน จงึขอละเวนไว

1. การดดูนํ้า
เมลด็โดยท่ัวไปท่ีนาํไปเพาะและไดรับน้าํ  เมลด็จะดูดน้าํ

เขาไปภายในอยางรวดเร็วในระยะแรกโดยกระบวนการแพร หรือ
diffusion (การเคลื่อนท่ีของน้ําจากบริเวณท่ีมีคาชลศักยสูงไปสู
บริเวณท่ีมีชลศักยตํ่า♣) ดวยแรงท่ีเรียกวา imbibitional force
ขบวนการดูดน้ํานีเ้กิดข้ึนโดยรอบเมลด็  สาํหรับเมลด็พชืวงศถ่ัว
เชื่อกันวาตําแหนงท่ีไวตอการดูดน้ําคือไมโครไพล (micropile)
และข้ัวเมล็ด (hilum) (ภาพท่ี 2)  ระยะนี้ภายในเมล็ดมีการ
ซอมแซมและจัดเรียงตัวของเย่ือ (membrane) ของออรแกเนลล
ตางๆ  เร่ิมตนการสรางและการทํางานของเอนไซม  การสรางสาร
ชนิดตางๆ ท่ีจําเปนตอการเจริญของตนออนซึ่งมีการพัฒนาและ
รากแทงทะลเุปลอืกเมลด็ออกมา  การดูดน้าํของเมลด็ในระยะหลงันี้

สวนใหญเกิดข้ึนดวยกระบวนการออสโมซีสดวยแรงท่ีเรียกวา
osmotic force โดยรากของตนออน

การจัดเรียงตวัของเย่ือ
สมมุติฐานของ Simon (1984) ไดอธิบายไววา

ภายในเมล็ดท่ีอยูในสภาพแหง (กอนนําไปเพาะ) มีการเรียงตัว
ของเย่ืออยางไมเปนระเบียบ แตกตางจากเมลด็ท่ีอยูในสภาพดูดน้าํ
และอาจมีความเสยีหายหรือผลกระทบจากสภาวะแหงและกาลเวลา
ดังนั้น เม่ือเมล็ดดูดน้ําเขามาจะมีการซอมแซมและจัดเรียงตัว
ของเย่ือ ซึ่งระหวางนี้มีการร่ัวไหลของสารตางๆ ไดแก น้ําตาล
กรดอินทรีย ธาตุท่ีมีประจตุางๆ กรดอะมิโน และโปรตีน จากภายใน
เซลลออกสูภายนอกเมล็ดอยางตอเนื่องจนกวาการจัดเรียงตัว
และการซอมแซมของเย่ือจะสิ้นสุดซึ่ งกินเวลานานนับชั่ วโมง
(ภาพท่ี 3)  การจดัเรียงตัวและการซอมแซมเย่ือในเมลด็ท่ีออนแอ
ใชเวลานานและมีการร่ัวไหลของสารตางๆ มากกวาเมลด็ท่ีแข็งแรง
เนื่องจากเมล็ดท่ีออนแอประกอบดวยเนื้อเย่ือท่ีเสื่อมสภาพมาก
สวนเมลด็ท่ีตายแลวการร่ัวไหลเกิดอยางตอเนือ่งยาวนานê สารท่ี

♣ ชลศักย (water potential) เปนคาท่ีแสดงสถานะทางพลงังาน
ของน้ํา น้ําบริสุทธ์ิมีคาชลศักย = 0  สารละลายมีคาชลศักย
เปนลบ  ในเมลด็มีคาชลศักยเปนลบซึง่ตํ่ากวาน้ํา  ดังนัน้น้ําจงึ
แพรเขาไปในเมลด็ (หรือเมลด็สามารถดูดน้ําได)

ê ปจจบัุน สมมุติฐาน “water replacement” ของ Crowe และคณะ
(1998) ไดรับการยอมรับกวางขวางกวาของ Simon (1984)
อยางไรก็ตาม สมมุติฐานของ Simon ชวยสะทอนความสมัพนัธ
ของการจดัเรียงตัวของเย่ือกับคาการนําไฟฟาไดดี

3
4

3

4 4

3

2

1

33
44

33

44 44

33

22

11



22 วารสารขาวศูนยฯ  ปท่ี 23 ฉบับท่ี 2 (2552)

ร่ัวไหลออกจากเมล็ดเหลานี้เปนปจจัยท่ีกระตุนการเจริญของรา
สาเหตุโรคพืชในสกุล Pythium ท่ีพักตัวอยูในดินใหเจริญเขาหา
เมล็ดท่ีกําลังงอก ทําใหเมล็ดและตนออนท่ีกําลังงอกเนาหรือ
เกิดโรคท่ีมีชื่อวา damping-off ท่ีพบในผักและถ่ัวหลายชนิด
การนําเมล็ดเกาซึ่ งมักออนแอไปเพาะจึงมักเกิดโรครุนแรง
นอกจากเชือ้โรคในดินแลว  เชือ้โรคท่ีติดมากับเมลด็ก็มีความสาํคัญ
ท่ีเพิม่ความเสยีหายใหแกเมลด็ท่ีกําลงังอกได

สําหรับปจจัยอ่ืนท่ีมีผลตอการงอกไดแก ขนาด รูปราง
และลักษณะผิวของเมล็ด ซึ่งมีผลตอการสัมผัสหรือพื้นท่ีสัมผัส
ของเมลด็กับดิน (หรือวสัดุปลกู)  เมลด็ขนาดเลก็ มีเมือก ผิวเรียบ

B

A

C

B

A

C

มีพืน้ท่ีผิวสมัผัสมากกวาจงึมักไดเปรียบในการดูดน้าํ  ขณะท่ีเมลด็
ท่ีมีสวนหอหุมหนามักดูดน้ําไดชา

2. การหายใจ
การหายใจของเมล็ดท่ี มีการดูดน้ําขณะกําลังงอก

สนันษิฐานวาเกิดไดท้ังแบบมีและไมมีออกซเิจน  โดยมีกระบวนการ
เก่ียวของ 3 กระบวนการ (pathway) ไดแก  ไกลโคไลซสิ (Gly-
colysis)  เพนโทสฟอสเฟท (Pentose phosphate pathway) และ
วฏัจกัรเคร็บส (Krebs หรือ Citric acid cycle หรือ Tricarboxylic
acid cycle)  ระยะท่ีเมล็ดดูดน้ํามีท้ังการสรางและการทํางาน
ของเอนไซมเกิดข้ึนมากมาย  มีการเคลือ่นยายอาหาร การหายใจ

ภาพที ่3 การเรียงตัวของเย่ือภายในเมล็ด : การเรียงตัวอยางไมเปนระเบียบของเย่ือภายในเมล็ดท่ีอยูในสภาพแหง (A) การเรียงตัว
อยางไมเปนระเบียบของเย่ือระหวางการซอมแซมในระยะท่ีเมลด็มีการดูดน้าํ (B)  และการจดัเรียงตัวของเย่ือในสภาพปกติ (C)
(Simon, 1984 และ Coolbear, 1987)

ไมโครไพล
ข้ัวเมลด็ 
ไมโครไพล
ข้ัวเมลด็ 

ภาพที ่2   เมล็ดถ่ัว แสดงตําแหนงไมโครไพล และข้ัวเมล็ด (Neergaad, 1977)
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ของกรดไขมันทําใหไดสารประกอบท่ีเปนสารต้ังตนของกระบวนการ
สงัเคราะหหลายกระบวนการ

3. การสงัเคราะหโปรตนี
มีความจําเปนอยางย่ิงตอการงอกของเมล็ด ในระยะ

แรกท่ีเมล็ดมีการดูดน้ํา การสังเคราะหโปรตีนสวนใหญอาศัย
องคประกอบ (เชน stored หรือ conserved mRNA) ท่ีมีอยูแลว
ในเมลด็  หลงัจากนัน้ (ประมาณ 2-3 ชัว่โมง หลงัจากเพาะเมลด็)
จนถึงเมล็ดงอก การสังเคราะหเอนไซมและโปรตีนเกิดข้ึนโดย
mRNA ท่ีสงัเคราะหข้ึนใหม  นอกจากนียั้งมีการสงัเคราะหโปรตีน
โดยการยอยสลายอาหารสะสมเพื่อนําไปเลี้ยงสวนท่ีมีการเจริญ
ของตนออน

4. การเคล่ือนยายอาหารสะสม
ในกระบวนการสรางเมล็ด มีการสะสมอาหารไว ท่ี

เนือ้เย่ือใบเลีย้ง (cotyledon) และ/หรือเอนโดสเปรม (endosperm)
เพื่อการงอก  อาหารสะสมอยูในรูปของคารโบไฮเดรท ไขมัน
และโปรตีน เปนหลกั  โดยมีสดัสวนแตกตางกันไปตามชนดิของพชื
เชน ในเมล็ดธัญพืชและหญาอาหารสะสมสวนใหญเปนแปง
ในเมลด็ละหุงสวนใหญเปนไขมัน เปนตน  ในกระบวนการงอก
อาหารสะสมเหลานี้ถูกยอยสลายโดยกิจกรรมของเอนไซมทําให
เปนสารท่ีมีโมเลกุลเลก็และเคลือ่นยายไดงาย  เชน น้าํตาลมอลโทส
น้าํตาลกลโูคส ไขมันกลเีซอรอล กรดไขมันอิสระ กรดอะมิโน และ
เพพไทดชนดิตางๆ (ตารางท่ี 1)  ตอจากนัน้จึงเคลือ่นยายไปยัง

แกนของตนออน  กระบวนการยอยสลายและการเคลือ่นยายอาหาร
นีแ้มวาไมสามารถมองเหน็ได แตผลของมันสามารถสงัเกตไดจาก
เมลด็พืชท่ีงอกโดยมีใบเลีย้งโผลพนดิน  โดยใบเลีย้งมีขนาดใหญ
และหนาในระยะแรกท่ีเมลด็งอก ตอมาคอยๆ เลก็ลบีลงจนกระท่ัง
รวงไปในท่ีสดุพรอมๆ กับการเจริญของใบจริงคูแรก (ภาพท่ี 1)

บัดนี ้ทานผูอานก็ไดทราบความมานะบากบ่ันของเมลด็ถ่ัว
เมลด็เลก็ๆ เพือ่ท่ีจะเปนตนกลาไดอยางสมบูรณ   ดังนัน้ เพือ่ไมให
ความพยายามของเมล็ดและตนถ่ัวตองสูญเปลา ผูเขียนจึงขอให
ทานดูแลมันตอไป ดวยการรดน้ํา ใสปุยใหเหมาะสม ปกไมคาง
เพือ่เปนท่ีเลือ้ยพนัของตนถ่ัว แลวอยาลมืใหตนถ่ัวไดรับแสงแดด
เต็มท่ี แลวไมนานเกินรอทานก็จะไดกินถ่ัวฝกยาวปลอดสารพิษ
ท่ีทานปลูกมากับมือ ซึ่งรับรองวาอรอยกวาท่ีซื้อจากตลาดมาก
เพราะนอกจากจะสดและปลอดภยักวาแลว ยังมีรสชาติแหงความ
ภาคภมิูใจรวมอยูดวย
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