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2 วารสารขาวศูนยฯ  ปท่ี 24 ฉบับท่ี 2 (2553)

บรรณาธิการแถลง
ตามท่ีคณะกรรมการวารสารขาวศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ไดแนบแบบสอบถามความคิดเห็น

ตอรูปแบบของวารสารขาวศนูยฯ ไปกับวารสารปท่ี 24 ฉบับท่ี 1 นัน้  สมาชกิสวนใหญท่ีตอบแบบสอบถามกลบัมาไมเหน็ดวย
กับการเผยแพรวารสารขาวศนูยฯทาง website โดยไมจดัทํารูปเลม และสนบัสนุนใหคงรูปเลมวารสารไว  เนือ่งจากเหน็วา
website เผยแพรไดในวงจํากัด ขณะเดียวกันกลุมบุคคลท่ีตองการใชประโยชนอาจจะไมสามารถเขาถึงขอมูลได  นอกจากนี้
ยังเหน็วารูปเลมวารสารสามารถพกพาไปอานได และไมเปนอันตรายตอสายตา สาํหรับผูท่ีเหน็ดวยกับการไมจัดทํารูปเลม
วารสาร สวนใหญใหเหตุผลไปในทางท่ีดีวาเปนการประหยัดงบประมาณและกระดาษท่ีตองใชในการจดัพมิพและทํารูปเลม
นอกจากความเห็นเก่ียวกับรูปแบบของวารสารแลว ทานสมาชิกยังแสดงความคิดเห็นท่ีใหกําลังใจคณะกรรมการวารสาร
ขาวศนูยฯ ท้ังในดานการเปนวารสารท่ีมีเนือ้หาท่ีมีประโยชน ใหความรูท่ีทันสมัยหลากหลายดาน มีรูปเลมนาอาน ตลอดจน
มีจุดเดนดานความประณีตในการจัดทําและการเรียบเรียง  อยางไรก็ตาม คณะกรรมการวารสารขาวศูนยฯ ขอนอมรับ
ทุกความเหน็ท่ีทานสมาชกิไดกรุณาเสนอแนะดวยความยินดี และไดรวบรวมไวเพือ่ประกอบการพจิารณารูปแบบของวารสาร
ขาวศนูยปฏิบัติการวจิยัและเรือนปลกูพชืทดลองในอนาคต

ในนามของคณะกรรมการวารสารขาวศูนยฯ  ขอขอบคุณทุกทานท่ีกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม
และขอบคุณผูอานทุกทานท่ีใหความสนใจวารสารขาวศนูยปฏิบัติการวจิัยและเรือนปลกูพืชทดลอง

บรรณาธกิาร

คณิตฐา  ชินวงษเขียว
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ฝายปฏบิตัิการวจิัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

ม. เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม

ฝายปฏิบติัการวจัิยและเรอืนปลกูพชืทดลอง จัดงาน
ครบรอบ 30 ป

เนือ่งในโอกาสท่ีมีอายุครบ 30 ป ในวนัท่ี 20 ธันวาคม
2553  ฝายปฏิบัติการวจิยัและเรือนปลกูพชืทดลองจงึไดจดังาน
ครบรอบ 30 ป ภายใตคําขวญั “สามทศวรรษเซน็ทรัลแล็บ กบัการ
บริการชุมชน” ณ ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
โดยมีกิจกรรมตางๆ ดังนี้

± การจดัประกวดตราสญัญลกัษณ 30 ป ฝายปฏิบัติการ
วิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  โดยตราสัญลักษณท่ีไดรับการ
คัดเลอืกไดรับการออกแบบโดย นายสมชาย  แกสนัเทียะ  พนกังาน
ผลติทดลอง งานทรัพยากรชวีภาพและความหลากหลายทางชวีภาพ

± การเสวนาหัวขอ “สามทศวรรษเซน็ทรัลแล็บ” วนัท่ี
2 พฤศจิกายน 2553  โดยผูรวมเสวนาคือ ผศ.ดร.มล. อโณทัย
ชมุสาย  รศ.ดร. สพุฒัน  อรรถธรรม  และ ผศ.ดร. ชวลติ  ฮงประยูร
และผูดําเนนิการเสวนาคือ ผศ.ดร. พสิสวรรณ  เจยีมสมบัติ

± การจัดการฝกอบรมเชงิปฏิบัติการใหแกผูสนใจท่ัวไป
ระหวางวันท่ี 1-5 พฤศจิกายน 2553  โดยมีหวัขอตางๆ ดังนี้

1. เทคนคิการขยายพันธุไมใหญ (ไมหอม ไมประดับ
ไมผล) (นายนพพล เกตุประสาท เปนหวัหนาโครงการ)

2. การเก็บเมล็ดพันธุ และการตรวจสอบคุณภาพ
เมลด็พนัธุ (นางเนตรชนก  เกียรต์ินนทพทัธ  เปนหวัหนาโครงการ)

3. เทคนิคการยายปลูกตนกลาจากการเพาะเลี้ ยง
เนือ้เย่ือ (นางมณฑา วงศมณโีรจน เปนหวัหนาโครงการ)

4. การจั ดการขยะมลพิ ษจากฟาร มเกษตรกร
(นางรุงนภา กอประดิษฐสกุล เปนหวัหนาโครงการ)

5. เทคนิคการเลือกใชน้ําอยางเหมาะสมและการ
วิเคราะหคุณภาพน้ําอยางงาย (นางสาวลักขณา เบ็ญจวรรณ
เปนหวัหนาโครงการ)

6. ไวรัสสายพนัธุดี เชือ้เอ็นพวี ีเพือ่กําจดัแมลงศตัรูพชื
(นางสุดาวรรณ เชยชมศรี เปนหวัหนาโครงการ)

7. แหนมอนามัย (นางสาวมณ ีตันติรุงกิจ เปนหวัหนา
โครงการ)

8. บัณฑิตนอยจากรังไหม (นางสดุาวรรณ เชยชมศรี
เปนหวัหนาโครงการ)

9. การผลิตปุ ยหมักคุณภาพสู งโดยไมกลับกอง
(นายวฒุชิยั ทองดอนแอ เปนหวัหนาโครงการ)

10. การผลิ ตผลิ ตภัณฑ จากน้ํ า มั นหอมระเหย
(นางสาวสรัุตนวดี จวิะจินดา เปนหวัหนาโครงการ)

± การจัดนิทรรศการผลงานวิจัยภายใตหัวขอ “ผลงาน
ที่นักวิจัยภาคภูมิใจ” ระหวางวันท่ี 1-5 พฤศจิกายน 2553



ขาวศูนยฯ 3

โดยมีหวัขอผลงานวจิัยดังนี้
1. คุณคาทางโภชนาการในน้ําค้ันใบขาวไทยและการ

แปรรูปผลติภัณฑ โดย นางสาวลกัขณา เบ็ญจวรรณ
2. การเพิม่ประสทิธิภาพการชกันาํรากหนอนตายหยาก

(Stemona colinsae Craib) ในสภาพปลอดเชื้อและการนําตน
ออกปลกู โดย นางมณฑา วงศมณโีรจน

3. ผลของการใสปุ ยโพแทสเซี ยมในผักใบเขียว
ตอปริมาณโพแทสเซยีมในการบริโภค โดย นางจนัทรจรัส วรีสาร

4. การผลติออยปลอดโรค โดย นางรงรอง หอมหวล
5. Photonic crystal structure of wing scales in Thai

butterflies, Eupolea mulciber and Troides aeacus โดย นางสาว
ปณุยวรี เดชครอง

6. ถ่ัวฝกยาวไรคางพนัธุ CLGC30 โดย นางเนตรชนก
เกียรต์ินนทพทัธ

7. การชักนําตนแฮพลอยดและดับเบิลแฮพลอยด
ของแตงกวาลูกผสมดวยวิธีการเพาะเลี้ยงรังไข โดย นางอัญชลี
รวโีรจนวบูิลย

8. การทําปุยหมักคุณภาพสูงโดยไมกลับกอง โดย
นายวฒุชิยั ทองดอนแอ

9. ผลงานท่ีไดรับรางวัลการประดิษฐคิดคน จัดโดย
สภาวจิัยแหงชาติ ประจําป 2541 เร่ือง ชีวภัณฑไตรโคเดอรมา :
ผลติภณัฑควบคุมเชือ้ราสาเหตุโรคพืช โดย นางกณษิฐา สงัคะหะ

10. เซลลไลนจากแมลงสายพันธุไทยเพื่องานวิจัย
ดานเทคโนโลยีชวีภาพ โดย นางสุดาวรรณ เชยชมศรี

11. เมล็ดพันธุแตงกวากับการพักตัว (Cucumber
seed dormancy) โดย นางสาวชวนพิศ อรุณรังสกุิล

12. การพัฒนาเคร่ืองสกัดน้ํามันหอมระเหย โดย
นางสาวสรัุตนวดี จวิะจนิดา

13. ขาวเคลือบสมุนไพร โดย นางสาวสุ รัตนวดี
จวิะจนิดา

14. ภาพผลงานวจิยับนปกหนงัสอื โดย นางนวลวรรณ
ฟารุงสาง

ผลงานวจัิยของนกัวจัิยสงักัดฝายปฏิบติัการวจัิยและ
เรอืนปลกูพชืทดลองไดรบัรางวลั

± ผลงานเร่ือง การเขาทําลายโดยการเจริญภายในพืช
ของรา Lasiodiplodia theobromae สาเหตุโรคขั้วผลเนาหลัง
เกบ็เกีย่วของมะมวง โดย อุดม ฟารุงสาง  นวลวรรณ ฟารุงสาง
และ สธุาสนิ ีแผนคู  ไดรับรางวลัดีเดน ประเภทการนาํเสนอผลงาน
วจิัยภาคโปสเตอร สาขาเทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียวดานพชืสวน
ในการสมัมนาวชิาการวทิยาการหลงัการเก็บเก่ียวแหงชาติ คร้ังท่ี 8
ประจําป 2553

การเสนอผลงานทางวิชาการ
± นวลวรรณ ฟ ารุ งสาง เสนอผลงานเร่ื อง การ

เขาทาํลายโดยการเจริญเตบิโตภายในพืชของรา Lasiodiplodia
theobromae สาเหตุโรคขั้วผลเนาหลังเก็บเกี่ยวของมะมวง
ในงานสมัมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวแหงชาติ คร้ังท่ี
8  ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม วนัท่ี 1-3
กันยายน 2553

การจัดนทิรรศการ
± รงรอง หอมหวล  มณฑา วงศมณโีรจน  สุลักษณ

แจมจํารัส  กมลศรี สระทองพรม  รัตนา เอกรัมย  ชวลิต
พุมประทปี จัดนิทรรศการเร่ือง การขยายพันธุกลวยไมโดยวิธี
เพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ ประจาํป 2553  ณ ศนูยนทิรรศการและการประชมุไบเทค
วนัท่ี 7-22 สงิหาคม 2553

อานตอหนา 23
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บทคดัยอ
การทดลองนีมี้วตัถุประสงคเพือ่ศกึษาผลของกระบวนการ

ผลติปุยหมักท่ีมีการกลบักองและไมกลบักอง และการบมปุยหมัก
หลงัสิน้สดุกระบวนการหมัก (ปุยหมักสด) ตอคุณภาพของปุยหมัก
โดยนาํมาใชเปนวสัดุปลกูสาํหรับเพาะกลาพืช กลาพืชท่ีใชศึกษา
คือ กลามะเขือเทศ ทําปุยหมักโดยใชชิ้นสวนพืชท่ีไดจากการ
ตัดแตงก่ิงไมและนาํมาหัน่ยอยใหมีขนาดประมาณ 2 นิว้ มากอง
เพือ่หมักทําปุย ขนาดกองกวาง × ยาว × สงู เทากับ 2 เมตร ×
2.5 เมตร × 1 เมตร  ใชมูลววัและปุยยูเรียปรับคา C/N ratio
ของกองปุย เม่ือเร่ิมหมักใหเทากับ 27:1  กองปุยท่ีมีการกลบักอง
จะทําการกลับในวันท่ี 30, 58 และ 86 วันของการหมัก หมัก
เปนเวลา 112 วนั และบมตออีก 1 เดือน ทําการปลกูมะเขือเทศ
2 คร้ัง  คร้ังท่ี 1 ใชปุยหมักสด (ผานกระบวนการหมักมา 112
วนั) เปนวสัดุปลกู  และคร้ังท่ี 2 ใชปุยหมักสดท่ีผานการบมตออีก
1 เดือนเปนวัสดุปลูก ปลูกโดยแชเมล็ดมะเขือเทศในน้ํา 1 คืน
แลวยายปลูกลงในวัสดุปลูก วิเคราะหสมบัติของปุยหมักและ
ตรวจวดัการเจริญเติบโตดานน้าํหนกัสด น้าํหนกัแหง และความสงู
ของกลามะเขือเทศท่ี 14 และ 28 วัน  ผลการทดลองพบวา
สมบัติของปุยหมักสดและท่ีผานการบม 1 เดือนมีคาเฉลีย่ของ pH
(1:10) 8.0, EC (1:10) 0.54 มิลลิซีเมนต/เซนติเมตร,
อินทรียวตัถุ 15%  ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซยีม
ท่ีเปนประโยชน 22.2, 717 และ 1,900 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
ตามลาํดับ และความชืน้ 58% (โดยน้าํหนกัสด)  ปริมาณไนโตรเจน
และฟอสฟอรัสท่ี เปนประโยชนของปุ ยหมักท่ี มีการกลับกอง
มีคาตํ่ากวาท่ีไมกลับกอง และมีแนวโนมลดลงเม่ือผานการบม
การกลบักองปุยหมักในกระบวนการผลติใหคุณภาพปุยหมักดีกวา
การไมกลับกอง  โดยกลามะเขือเทศท่ีปลูกในปุยหมักท่ีมีการ
กลบักองมีการเจริญเติบโตดีกวากลามะเขือเทศท่ีปลกูในปุยหมัก
ท่ีไมมีการกลับกอง และปุยหมักท่ีผานการบมใหผลตอบสนอง
ของการเจริญเติบโตของกลาพืชดีกวาปุยหมักสด กลาวไดวา
การกลับกองในกระบวนการผลิตปุยหมักและการบมปุยหมัก
ชวยเพิม่คุณภาพของปุยหมักท่ีผลติได

คําสําคัญ :  ปุยหมัก  วสัดุปลกู  มะเขือเทศ

บทนาํ
ปุยอินทรียนอกจากจะมีคุณสมบัติในการใหธาตุอาหาร

แกพชืเชนเดียวกับปุยเคมีแลว ยังมีผลในการปรับปรุงสมบัติทาง
กายภาพของดิน เชน ความโปรงรวนซยุ ความสามารถในการอุมน้าํ
และสมบัติทางชวีภาพของดิน (Huang et al., 2006; Trubetskoj
et al., 2008)  อยางไรก็ตามขอจํากัดของปุยอินทรียคือ มีปริมาณ
ธาตุอาหารพืชตํ่า ปจจุบันมีการผลิตและใชปุยอินทรียเพื่อการ
เกษตรกันมากข้ึน เพราะนอกจากจะลดปริมาณการใชปุยเคมีแลว
ยังตอบสนองตอการผลติพชืในระบบการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี
(Good Agricultural Practice : GAP) ซึ่งเปนระบบการผลิต
ท่ี คํานึงถึงความคุ มคาทางเศรษฐกิจ รักษาสภาพแวดลอม
ดุลของธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และความย่ังยืน
ของทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังสามารถท่ีจะเก้ือกูลตอวิถีการ
ดําเนินชีวิตของเกษตรกรไดอยางย่ังยืน นอกจากนี้การนําวัสดุ
อินทรียเหลอืท้ิงชนดิตางๆ มาใชเปนวตัถุดิบในการผลติปุยอินทรีย
ยังเปนการเพิม่มูลคาของวสัดุ และลดผลกระทบตอสภาพแวดลอม
ท่ีเกิดจากการกําจัด เชน กลิ่นเนาเหม็น หรือ CO2 ท่ีเกิดจาก
การเผาทําลายซึ่งเปนเหตุหนึ่งของปญหาโลกรอน (Trubetskoj
et al., 2008)

ปจจยัสาํคัญท่ีกําหนดคุณภาพของปุยหมักคือ ความสมบูรณ
(maturity) และความเสถียร (stability) ของปุย (Said-Pullicino
et al., 2007)  การใชปุยท่ียังหมักไมสมบูรณหรือยังไมเสถียร
อาจมีผลตอการงอกของเมล็ดพืช ทําใหพืชโตชา และทําลายพืช
โดยแยงใช O2 หรือผลิตสารท่ีเปนพิษตอพืช (phytotoxins)
จากการยอยสลายอินทรียวตัถุท่ียังไมเสถียร (Brewer and Sullivan,
2003; Sawyer et al., 1990; Wu et al., 2000) Sharma et al.
(1997) กลาววาปุยหมักสด (fresh compost) เปนผลผลติท่ีไดจาก
ชวงเวลาของการหมักท่ีมีอุณหภมิูสงู (thermophilic stage)  ขณะท่ี
ปุยหมักท่ีสมบูรณ (mature compost) เปนผลผลติของการสลายตัว
ท่ีสมบูรณ (stabilization stage)  ปุยหมักสดยังคงมีการยอยสลายตอ

งานวิจัย

1 เจาหนาทีว่จิัย  งานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีเกษตร  ฝายปฏิบตัิการวจิัยและเรือนปลูกพชืทดลอง  สถาบันวิจยัและพัฒนา กําแพงแสน  ม. เกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน  จ. นครปฐม  73140

ผลของกระบวนการผลิตปุยหมักตอคุณภาพของปุยหมัก
ธนพัฒน ปลื้มพวก1
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ในดินจงึทําใหสามารถปลดปลอยธาตุอาหารพชืและปรับปรุงสภาพ
ทางฟสกิสของดิน  สวนปุยหมักท่ีใชระยะเวลาในการยอยสลายนาน
จนผลผลติท่ีไดประกอบดวยสาร stable humus เปนสวนใหญนัน้
มีความคงทนอยางมากตอการถูกยอยสลายตอไป จึงปลดปลอย
ธาตุอาหารพชืนอย แตการท่ี stable humus มีสมบัติเปนสารคีเลต
จึงมีศักยภาพในการดูดซับธาตุอาหารใหกับพืชได (Mackowiak
et al., 2001)  อยางไรก็ตาม stable humus นี้มีบทบาทตอ
สภาพทางฟสกิสของดินเปนสวนใหญ (Grinhut et al., 2007)
กลาวไดวาความมากนอยของการยอยสลายของปุยหมัก (degree of
compost) หรือความสมบูรณของปุยหมักเปนสิง่ท่ีกําหนดไดยาก
ท้ังนีข้ึ้นกับวตัถุประสงคของการใชงานดวย (Brewer and Sullivan,
2003; Sanchez-Monedero et al., 2002)

งานทดลองนี้จึงทําข้ึนเพื่อศึกษาผลของกระบวนการผลิต
ปุยหมักท่ีมีการกลับกองและไมกลับกอง และการบมปุยหมัก
หลงัสิน้สดุกระบวนการหมัก (ปุยหมักสด) ตอคุณภาพของปุยหมัก
ในการเปนวสัดุปลกู

อุปกรณและวิธีการ
ทําการผสมคลกุเคลาชิน้สวนพชื เชน กระถินยักษ นนทรี

ปาลม (ภาพท่ี 1) ท่ีไดจากการตัดแตงก่ิงไมและนํามาหั่นยอย
ใหมีขนาดประมาณ 2 นิ้ว แลวนํามากองเพื่อหมักทําปุยหมัก
ขนาดกองกวาง × ยาว × สงู เทากับ 2 เมตร × 2.5 เมตร × 1
เมตร จํานวน 18 กอง ใชมูลวัวและปุยยูเรียปรับคา C/N ratio
ของกองปุยเม่ือเร่ิมหมักใหเทากับ 27:1 (ภาพท่ี 2)  มีการใหน้ํา
สมํ่าเสมอ  สุมกลบักองปุย 9 กองในวนัท่ี 30, 58 และ 86 วนั
ของการหมัก  หมักเปนเวลา 112 วนั หลงัจากนัน้ทําการบมตออีก
1 เดือน (curing stage)  ปุยหมักท่ีไดนําไปทดสอบคุณภาพโดย
การใชเปนวสัดุปลกูสาํหรับเพาะกลามะเขือเทศ  การปลกูมะเขือเทศ
ทํา 2 คร้ัง คร้ังท่ี 1 ใชปุยหมักสด (ผานกระบวนการหมัก 112
วนั) เปนวสัดุปลกู  และคร้ังท่ี 2 ใชปุยหมักสดท่ีผานการบมตออีก
1 เดือนเปนวสัดุปลกู  ตํารับการทดลองปลกูพชืคือ ปุยหมักท่ีผลติ
โดยมีการกลับและปุ ยหมักท่ีผลิตโดยไมกลับกอง จัดตํารับ
การทดลองแบบ Completely Randomized Design ทํา 3 ซ้ํา

 

กระถินยักษ ปาลม นนทรี

ภาพที ่1  ชิน้สวนพชืท่ีนํามากองปุยหมัก ไดแก กระถินยักษ ปาลม นนทรี

ภาพที ่2  กองปุยหมักจากชิน้สวนพชื ขนาดกวาง × ยาว × สงู เทากับ 2 เมตร × 2.5 เมตร × 1 เมตร



วารสารขาวศูนยฯ  ปท่ี 24 ฉบับท่ี 2 (2553)6

ปลกูมะเขือเทศโดยการเพาะเมลด็ในวสัดุปลกู โดยนําเมลด็แชน้ํา
1 คืนกอนเพาะ  ทําการปลกูมะเขือเทศ 2 คร้ัง คือวนัท่ี 6 ตุลาคม
2552 และ 6 พฤศจกิายน 2552 ตามลําดับ  ตรวจวดัการเจริญ
เติบโตดานน้าํหนกัสด น้าํหนกัแหง และความสงูของตนมะเขือเทศ
หลังจากยายปลูก 14 และ 28 วัน  ในการทดลองท้ัง 2 คร้ัง
ใชมะเขือเทศท่ียายกลาโดยใชพทีมอสเปนวสัดุปลกูเปนการทดลอง
เปรียบเทียบ

วิเคราะหสมบัติของวัสดุปลูกไดแก pH (1:10), คา
ความเค็ม (EC 1:10), ปริมาณอินทรียวตัถุ (OM), ไนโตรเจน
ท่ีเปนประโยชน (available N), ฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชน
(available P), โพแทสเซยีมท่ีแลกเปลีย่นได (exchangeable K)
ดวยวธีิท่ีดัดแปลงจากทัศนยีและคณะ (2537) และวดัความชืน้
ของวสัดุปลกูดวยการอบแหงท่ี 75oC จนน้ําหนกัคงท่ี

ผลและวจิารณ
ผลการวิเคราะหสมบัติของปุยหมักสดซึ่งใชเปนวัสดุปลูก

มะเขือเทศคร้ังท่ี 1 และปุยหมักท่ีผานการบม 1 เดือน ซึง่ใชเปน
วสัดุปลกูมะเขือเทศคร้ังท่ี 2 แสดงไวในตารางท่ี 1  จากตาราง

เห็นไดวาปุยหมักท่ีไดจากการหมักเศษชิ้นสวนพืชท่ีไดจากการ
ตัดแตงก่ิงไมมีสมบัติคอนขางเปนดาง ไมมีปญหาดานความเค็ม
ปริมาณอินทรียวัตถุอยูในชวง 13.64 - 15.44%  ปริมาณ
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนของปุยหมักอยูในชวง
18.95 - 25.85 มก./กก. และ 607.81 - 867.80 มก./กก.
ตามลําดับ  โดยปุยหมักท่ีกลบักองมีคาตํ่ากวาท่ีไมกลบักอง และมี
แนวโนมลดลงเม่ือผานการบม ปริมาณโพแทสเซยีมท่ีเปนประโยชน
อยูในชวง 1,258 - 2,537 มก./กก.

การเจริญเติบโตของมะเขือเทศ (น้ําหนกัสด น้าํหนกัแหง
ความสงู) ท่ีอายุ 14 และ 28 วนัของการปลกูคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2
ท่ีใชปุยหมักเปนวสัดุปลกู แสดงไวในภาพท่ี 3  ผลการวเิคราะห
ขอมูลทางสถิติของตํารับการทดลองตอการเจริญเติบโตของกลา
มะเขือเทศท่ีปลกูคร้ังท่ี 1 (ตารางท่ี 2) พบวาปุยหมักท่ีมีการกลบั
กองปุยใหการเจริญเติบโตของกลามะเขือเทศท่ีอายุ 14 และ 28 วนั
ดีกวาปุยหมักท่ีไมมีการกลบักอง  ผลการวเิคราะหขอมูลทางสถิติ
ของการเจริญเติบโตของกลามะเขือเทศท่ีปลกูคร้ังท่ี 2 (ตารางท่ี 3)
พบวาใหผลสอดคลองกับการปลูกคร้ังท่ี 1 จากผลการวิเคราะห
การเจริญเติบโตดังกลาวแสดงใหเห็นวา การกลับกองปุยหมัก

ตารางที ่1  สมบัติของปุยหมักสดและปุยหมักท่ีผานการบม 1 เดือน ของตํารับท่ีมีการกลับกองและไมกลบักอง

สมบัติ
ปุยหมักสด ปุยหมักท่ีผานการบม

เฉลีย่กลบักอง ไมกลบักอง กลบักอง ไมกลบักอง

pH (1:10) 8.19 7.79 8.02 7.84 7.96
EC (1:10) 1.06 0.40 0.29 0.40 0.54
OM (%) 15.28 15.44 13.64 15.22 14.90
available N (มก./กก.) 19.14 25.85 18.95 24.87 22.20
available P (มก./กก.) 686.56 867.80 607.81 704.16 716.58
exchangeable K (มก./กก.) 2,537.00 1,258.00 1,798.00 2,008.00 1,900.00
ความชืน้ (%โดยน้ําหนกัสด) 56.67 61.61 58.21 56.62 58.28

ภาพที ่3 การเจริญเติบโตดานน้ําหนกัสด (ก)  น้ําหนกัแหง (ข)  และความสงู (ค)  ของตนมะเขือเทศท่ีอายุ 14 และ 28 วนัของการ
ปลกูคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2
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ในกระบวนการผลิตใหคุณภาพปุยหมักดีกวาการไมกลับกอง
อาจเพราะการกลบักองเปนการเพิม่ O2 ใหกับปุยหมัก ซึง่จะไป
สงเสริมกิจกรรมของจุลินทรียใหยอยสลายอินทรียสารไดดีข้ึน
(Bernal et al., 2009)

การเจริญเติบโตของมะเขือเทศ (น้ําหนกัสด น้าํหนกัแหง
ความสงู) ท่ีอายุ 28 วนัโดยใชพทีมอสและปุยหมักเปนวสัดุปลกู
ในท้ัง 2 คร้ังของการปลกู และคํานวณเปนอัตราการเจริญเติบโต
ของพชืในชวง 0 - 28 วนัแสดงไวในตารางท่ี 4  เหน็ไดวาพืชท่ีใช
พทีมอสเปนวสัดุปลกูมีอัตราการเพิม่น้าํหนกัสด น้าํหนกัแหง และ

ความสงูในชวงอายุ 0 - 28 วนัของการปลกูคร้ังท่ี 1 (151.9 มก./
วนั, 17.9 มก./วนั และ 0.69 ซม./วนั ตามลาํดับ)  สงูกวาการปลกู
คร้ังท่ี 2 (67.9 มก./วัน, 8.5 มก./วัน และ 0.56 ซม./วัน
ตามลําดับ)  อาจเปนเพราะสภาพอากาศชวงท่ีปลูกคร้ังท่ี 2
เปนชวงท่ีอากาศเย็นจึงมีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของพืช
(Grimstad, 1993)  อยางไรก็ตามพบวาพชืท่ีใชปุยหมักเปนวัสดุ
ปลูกใหอัตราการเจริญเติบโตของพืชท่ีแตกตางกัน กลาวคือ
อัตราการเจริญเติบโตดานน้าํหนกัแหงและความสงูในชวงอายุ 0-
28 วนัของการปลกูคร้ังท่ี 1 (1.3 มก./วนั, และ 0.23 ซม./วนั

ตารางที ่2  การเจริญเติบโตของตนมะเขือเทศอายุ 14 และ 28 วนั ในแตละตํารับการทดลองของการปลกูคร้ังท่ี 1

อายุ 14 วนั อายุ 28 วนั
ตํารับการทดลอง นน.สด นน.แหง ความสงู นน.สด นน.แหง ความสงู

(ก./ตน) (มก./ตน) (ซม.) (ก./ตน) (มก./ตน) (ซม.)

1. มีการกลบักองปุย 0.103  a 9.00  a 4.5  a 0.470  a 43.00  a 7.0  a
2. ไมกลบักองปุย 0.065  b 5.00  b 4.0  b 0.315  b 26.00  b 6.1  b

F-test ** ** ** ** ** **
คาเฉลีย่ 0.084 7.00 4.3 0.393 35.00 6.6

ตารางที ่3  การเจริญเติบโตของตนมะเขือเทศอายุ 14 และ 28 วนั ในแตละตํารับการทดลองของการปลกูคร้ังท่ี 2

อายุ 14 วนั อายุ 28 วนั
ตํารับการทดลอง นน.สด นน.แหง ความสงู นน.สด นน.แหง ความสงู

(ก./ตน) (มก./ตน) (ซม.) (ก./ตน) (มก./ตน) (ซม.)

1. มีการกลบักองปุย 0.141  a 16.00  a 4.7  a 0.457  a 58.00  a 7.9  a
2. ไมกลบักองปุย 0.080  b  9.00  b 3.9  b 0.320  b 39.00  b 6.9  b

F-test ** ** ** ** ** **
คาเฉลีย่ 0.110 12.00 4.3 0.389 48.00 7.4

ตารางที ่4 การเจริญเติบโต (น้าํหนกัสด น้าํหนกัแหง ความสงู) ของกลามะเขือเทศท่ีอายุ 28 วนั โดยใชพทีมอสและปุยหมักเปนวสัดุปลกู
ในท้ัง 2 คร้ังของการปลกู และอัตราการเจริญเติบโตของพชืในชวง 0 - 28 วนั

นน.สด นน.แหง ความสงู
วสัดุปลกู คร้ังท่ีปลกู ท่ี 28 วนั growth rate ท่ี 28 วนั growth rate ท่ี 28 วนั growth rate

(ก./ตน) (มก./วนั) (มก./ตน) (มก./วนั) (ซม.) (ซม./วนั)

พทีมอส 1 4.254 151.9 501.0 17.9 19.2 0.69
2 1.902 67.9 237.0 8.5 15.6 0.56

ปุยหมัก 1 0.393 14.0  35.0 1.3 6.6 0.23
2 0.389 13.9 48.0 1.7 7.4 0.27
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ตามลําดับ) ตํ่ากวาการปลกูคร้ังท่ี 2 (1.7 มก./วัน และ 0.27
ซม./วนั ตามลาํดับ)  สวนอัตราการเจริญเติบโตดานน้ําหนักสด
ในชวงอายุ 0 - 28 วัน ของการปลูกคร้ังท่ี 1 (14 มก./วัน)
ใกลเคียงกับการปลูกคร้ังท่ี 2 (13.9 มก./วัน) การท่ีปุยหมัก
ท่ีผานการบมเปนเวลา 1 เดือน ใหผลตอบสนองของการ
เจริญเติบโตของพืชโดยเฉพาะน้ําหนักแหงและความสูงดีข้ึน
แสดงใหเหน็วา การบมปุยหมักชวยใหปุยหมักมีคุณภาพดีข้ึน

สรปุ
สมบัติของปุยหมักมีคาเฉลีย่ดังนี ้คา pH (1:10) 8.0,  EC

(1:10) 0.54 มิลลิซีเมนต/เซนติเมตร, อินทรียวัตถุ 15%
ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซยีมท่ีเปนประโยชน
22.2, 717 และ 1,900 มก./กก. ตามลาํดับ และความชืน้ 58%
(โดยน้าํหนกัสด) ปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชน
ของปุยหมักท่ีกลับกองมีคาตํ่ากวาท่ีไมกลับกอง และมีแนวโนม
ลดลงเม่ือผานการบม การกลับกองปุยหมักในกระบวนการผลิต
ใหคุณภาพปุยหมักดีกวาการไมกลบักอง  โดยกลามะเขือเทศท่ีปลกู
ในปุยหมักท่ีมีการกลบักองมีการเจริญเติบโตดีกวากลามะเขือเทศ
ท่ีปลกูในปุยหมักท่ีไมมีการกลบักอง  และเม่ือนาํปุยหมักสดท่ีผาน
การบมตออีก 1 เดือนไปใชเปนวสัดุปลกูเพือ่เพาะกลามะเขือเทศ
พบวาใหผลตอบสนองของการเจริญเติบโตของกลาพืชดีกวา
ปุยหมักสด
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เทคนคิการผลิตมะนาวในหวงซีเมนต
สามารถ เศรษฐวิทยา1

1 เจาหนาที่วิจัย  ศูนยวิจัยและพัฒนาไมผลเขตรอน  สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  ม. เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  จ. นครปฐม 73140

อาชพีทําสวนเปนอาชพีท่ีอยูคูกับคนไทยมาเปนระยะเวลา
ยาวนาน สามารถสรางอาชีพใหเกษตรกรเปนอยางมาก มะนาว
เปนไมผลท่ีมีความสําคัญตอคนไทยและเศรษฐกิจของประเทศ
โดยเปนสวนประกอบในการปรุงอาหารหลายรายการ เชน แกง
ตมยํา น้ําพริก รวมท้ังเคร่ืองด่ืมตางๆ ซึง่จะใชมะนาวจํานวนมาก
การทําสวนมะนาวในปจจุบันมักพบปญหาการเขาทําลายของโรค
แมลง ปญหาดานสภาพอากาศ รวมท้ังสภาพพืน้ท่ีปลกูท่ีมีน้าํทวมขัง
จงึทําใหเกษตรกรไมสามารถผลติผลมะนาวจาํหนายไดในชวงฤดูแลง
(มีนาคม - เมษายน) ไดซึง่เปนชวงท่ีผลมะนาวมีราคาแพงท่ีสดุ
ในรอบป  และเปนปญหาท่ีเกษตรกรและหนวยงานราชการรวมกัน
แกไขปญหาอยางตอเนือ่ง

ในปจจบัุนไดมีการพยายามคิดคนวธีิการตางๆ ท่ีจะสามารถ
บังคับใหมะนาวติดผลนอกฤดู วิธีการหนึ่งท่ีนิยมในปจจุบันคือ
การผลิตมะนาวในหวงซีเมนต การผลติมะนาวในหวงซเีมนตนั้น
เกษตรกรยังขาดความเขาใจในการปฏิบัติท่ีถูกตอง ไมวาจะเปนเร่ือง
วัสดุปลูก การจัดทรงพุม ระยะปลูก ธาตุอาหารท่ีมีความจําเปน
ตอมะนาว การวางระบบน้ํา หรือแมกระท่ังขนาดของหวงซเีมนต
ศูนยวิจัยและพัฒนาไมผลเขตรอน จึงไดนําวิธีการปลูกมะนาว
ในหวงซีเมนตมาเผยแพรเพื่อใหเกษตรกรมีความรูและเขาใจ
ถึงการปฏิบัติท่ีถูกตอง และสามารถใชเปนแนวทางเพิ่มผลผลิต
และลดตนทุนการผลติ  การปลกูมะนาวในหวงซเีมนตนัน้ จําเปน
จะตองศึกษาถึงวิธีการตางๆ อันจะสงผลตอการเจริญเติบโตตอ
ตนมะนาวท้ังในเร่ืองธาตุอาหารท่ีมีความจาํเปนตอการเจริญเติบโต
การจดัการทรงพุม การวางระบบน้าํ หรือแมกระท้ังวสัดุท่ีใชสาํหรับ
ปลกูมะนาว ซึง่ถามีการดูแลเปนอยางดีแลวก็จะสงผลใหการปลกู
มะนาวในหวงซเีมนตเพือ่บังคับใหมีผลผลตินอกฤดูนัน้เปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ คุมคาตอการลงทุน สรางรายไดใหแกครัวเรือน
และสรางอาชีพใหแกคนในชุมชน พัฒนาสังคมใหเปนรากฐาน
ท่ีม่ันคงในการพฒันาประเทศตอไป

การเตรียมทอซีเมนตและระยะการปลูกมะนาวใน
หวงซเีมนต

ทอซเีมนตตามทองตลาดนัน้ มีรูปแบบและขนาดใหเลอืก

มากมาย ไมวาจะเปนรูปราง ความกวาง ความสงู และความหนา
ท่ีแตกตางกัน  การปลกูมะนาวในหวงซเีมนตนัน้ควรใชหวงซเีมนต
ท่ีกลม เนื่องจากมีความสะดวกในการขนยาย หาซื้อไดงายตาม
ทองตลาด ขนาดเสนผาศูนยกลางอยูท่ี 80-100 เซนติเมตร
ความสูง 40-60 เซนติเมตร  บริเวณใตหวงซีเมนตนั้นควรมี
แผนพื้นท่ีเจาะรูระบายน้ําออกทางดานขางและดานลางของหวง
ซีเมนต เพื่อปองกันการเกิดภาวะน้ําขังราก (water-logging)
เม่ือรากขาดออกซิเจนจะแสดงอาการใบเหลือง และท้ิงใบ ผล
หลดุรวง ตนทรุดโทรม และตายในท่ีสดุ  ปญหาท่ีพบของระบบราก
ท่ีเกิดจากการระบายน้ําท่ีไมดี ไดแก โรครากเนาโคนเนาท่ีเกิดจาก
เชือ้ไฟทอฟธอรา (Phytophthora infestans) ซึง่เชือ้ระบาดไปกับน้าํ
ดังนัน้ เม่ือรากไมถูกน้ําขัง โอกาสท่ีจะเกิดโรคจงึเปนไปไดยากข้ึน
เนือ่งจากไมมีน้าํเปนตัวนาํไป หากตนมะนาวอยูในสภาวะน้าํทวมขัง
เปนเวลานาน ตองไดรับผลกระทบอยางแนนอน

ระยะการปลูกมะนาวในหวงซีเมนตก็นับวาเปนสิ่งสําคัญ
จําเปนตองคํานึงถึงพื้นท่ีและการเขาปฏิบัติงาน เชน การจัดการ
ทรงพุม การใหธาตุอาหาร การกําจดัวชัพชื และการวางระบบน้ํา
โดยจะตองสามารถเขาปฏิบัติงานไดอยางสะดวกรวดเร็ว และจะ
สามารถลดตนทุนการผลติใหแกเกษตรกรไดอีกดวย  ระยะการปลกู
มะนาวในหวงซีเมนตสามารถปลูกไดต้ังแต 1.5 x 2 เมตร2

ซึง่เปนการปลกูในระยะชดิ ทําใหไดจํานวนตนในพืน้ท่ีเพิม่มากข้ึน
โดยจะตองมีการจัดการทรงพุมใหดีดวย หรือถามีพื้นท่ีมากก็
สามารถปลกูไดท่ีระยะ 2 x 4, 3 x 4 หรือ 4 x 6 เมตร2 และสิง่ท่ี
ตองคํานึงถึงอีกอยางคือ การเวนพื้นท่ีสําหรับการเขาทํางานของ
เคร่ืองจักรกลทางการเกษตร หรือรถขนสงสินคาทางการเกษตร
ใหสามารถเขาปฏิบัติงานในพืน้ท่ีปลกูมะนาวไดอยางสะดวก เชน
การเขาเก็บก่ิงมะนาวจากการตัดแตง การพนสารเคมี หรือการ
เก็บเก่ียวผลผลติ สาํหรับการหาก่ิงพนัธุมะนาวใหเพยีงพอตอการ
ปลกูนัน้ มีความจาํเปนอยางมากเนือ่งจากจะชวยลดตนทุนการผลติ
จากการเดินทางเพื่อไปซื้อก่ิงพันธุมะนาว และยังสามารถสํารอง
ก่ิงพันธุมะนาวไวสําหรับปลูกทดแทนตนมะนาวท่ีตาย ในการหา
จํานวนก่ิงพันธุมะนาวใหเหมาะสมกับพื้นท่ีมีวิธีการคํานวณได
ดังนี้
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วสัดปุลกู
ชนิดของวัสดุปลูกอาจผสมเองข้ึนมาโดยอาศัยวัตถุดิบ

ท่ีมีอยูอยางมากมายในประเทศไทยและมีราคาถูก เชน ขุยมะพราว
(coconut coir)  ถานแกลบ (rice husk charcoal) (มีสดํีาซึง่ตางจาก
ข้ีเถาแกลบท่ีมีสขีาวปนเทา)  แกลบดิบ (rice husk)  และทราย
(sand)  อยางไรก็ตาม ควรคํานงึถึงราคาของวสัดุแตละชนดิดวย
ในทางปฏิบัติแลว หากมีความยุงยากก็อาจใชดินผสมสาํเร็จรูปก็ได
แตตองระมัดระวังเก่ียวกับคุณภาพของวัสดุท่ีนํามาใชผสมดวย
วสัดุสาํหรับปลกูมะนาวนัน้ ควรเปนวัสดุท่ีมีความสามารถในการ
เคลื่อนยายธาตุอาหารหรือแพรกระจายสารละลายธาตุอาหาร
ความชืน้ และมีความสามารถในการดูดซบัน้าํไดดี ตองมีคุณสมบัติ
ทางกายภาพท่ีมีความแข็ง ยุบตัวนอยรักษาสภาพไดนาน และมี
การระบายอากาศไดดี  สวนคุณสมบัติทางเคมีสิง่ท่ีตองคํานงึถึงคือ
คาความเปนกรด-ดาง คาความเปนกรด-ดางนี้จะไมทําความ
เสยีหายแกมะนาวโดยตรง แตจะสงผลกระทบตอการปลดปลอย
ธาตุอาหารของวัสดุปลูกและควบคุมกิจกรรมการทํางานของ
จุลินทรียท่ีมีประโยชน การปรับโครงสรางดินใหมีการระบายน้ํา
และอากาศไดดี ทําไดโดยการจัดการต้ังแตเร่ิมเตรียมพืน้ท่ีโดยใช
ทรายหยาบ แกลบ ถานแกลบ ขุยมะพราว หรือวสัดุอ่ืนท่ีหางาย
ในพื้นท่ี เชน ปุยคอก ปุยหมัก ผสมใหเขากันกอนปลูกมะนาว
ลงในหวงซเีมนต

สดัสวนของวสัดปุลูก คุณสมบัติของความสามารถในการ
อุมน้าํของวสัดุแตละชนดิยอมแตกตางกัน  ดังนัน้การใชสดัสวนของ
วัสดุปลกูชนิดท่ีตางกันก็ยอมมีผลตอการอุมน้ําและการระบายน้ํา
ของวสัดุโดยตรง ซึ่งยอมสงผลตอการเจริญเติบโตของระบบราก

สดัสวนท่ีมีขุยมะพราวและถานแกลบสงูมีการอุมน้าํท่ีดีข้ึน ความถ่ี
ของการใหน้าํจงึสามารถเวนชวงไดยาวนานมากข้ึน ซึง่เหมาะสมตอ
ชวงฤดูแลง หากวัสดุสามารถอุมน้ําไดสงูและมีฝนตกชุกตอเนือ่ง
หรือมีการใหน้าํมากจนเกินควร ก็อาจเกิดภาวะน้าํขัง  หากสดัสวน
ของวัสดุมีทรายสูงข้ึน การระบายน้ําก็จะดีย่ิงข้ึน มีโอกาสชักนํา
ใหเกิดการออกดอกไดงายข้ึน ในขณะท่ีความถ่ีของการใหน้ํา
ก็จาํเปนตองเพิม่ใหมากข้ึนตามไปดวยเชนกัน

การจัดวางระบบนํ้า  การใหน้าํพชืท่ีปลกูจาํเปนตองมีความ
ตอเนื่อง มิฉะนั้นแลวตนไมอาจชะงักการเจริญเติบโต ผลอาจ
แคระแกรนและรวงได การปลูกมะนาวในชุมชนท่ีมีพื้นท่ีจํากัด
บานเรือนสวนใหญมีระบบน้ําประปา ระบบใหน้ําสามารถอาศัย
แรงดันจากกอกน้ําภายในบาน โดยอาจใชหวัจายน้ําชนดิพนฝอย
(mini-sprinkler) หวัผีเสือ้ หรือหวัน้ําหยด (drip nozzle)

การควบคุมทรงพุม จากสภาพของพื้นท่ีท่ีจํากัดดังกลาว
การควบคุมขนาดของตนไมจงึจาํเปนตองเตรียมการไว  โดยกําหนด
ขนาดของพุมตนท่ีตองการ เชน 3.5 เมตร  4 เมตร หรือ 5 เมตร
การปลกูในภาชนะท่ีมีปริมาตรจาํกัด ก็เปนทางหนึง่ของการควบคุม
ระบบรากไปในตัวดวย  ซึง่ก็เปนสวนหนึง่ของการควบคุมทรงพุม
ดวยเชนกัน ท้ังนี้ เพราะในสวนของระบบรากและทรงพุมนั้น
มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน (root-shoot interrelationship)
ในทางกลับกันการควบคุมทรงพุมก็สงผลตอการควบคุมปริมาณ
รากดวยเชนกัน  ดังนัน้ การจดัโครงสรางของก่ิง (training) โดยการ
โนมก่ิงลง หรือการตัดแตง (pruning) โดยวิธีการตัดยอดเพื่อ
กระตุนใหแตกตาขางเพือ่ควบคุมปริมาณและลดการเจริญของก่ิง
ในแนวด่ิง ก็เปนอีกวธีิหนึง่ ในการควบคุมทรงพุมใหไดตามขนาด

จํานวนกิง่พันธุมะนาว = พ้ืนทีป่ลูกมะนาว (ตารางเมตร)
ระยะปลูกระหวางตน (เมตร) x ระยะปลูกระหวางแถว (เมตร)

เชน ถาตองการปลูกมะนาว โดยมีระยะหางระหวางตน 2 เมตร ระยะหางระหวางแถว 4 เมตร

คํานวณจํานวนก่ิงพนัธุมะนาวท่ีตองใชปลกู ดังนี้

ระยะปลกูระหวางตน  X  ระยะปลกูระหวางแถว คือ 2 x 4 = 8  ตารางเมตร  (= พืน้ท่ีปลกูมะนาว 1 ตน)

ถาตองการปลกูมะนาวในพืน้ท่ี 1 ไร (1,600 ตารางเมตร)

พืน้ท่ี 1 ไร จะตองใชจํานวนตนหรือก่ิงพนัธุ 1600 ÷ 8 = 200  ตน

ถาใชพืน้ท่ีปลกู 1 งาน (400 ตรางเมตร) จะตองใชจํานวนตนหรือก่ิงพนัธุ   400 ÷ 8   =   50  ตน
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ท่ีไดวางเปาหมายไว
สภาพแวดลอม  ตนไมสรางอาหารจากกระบวนการ

สงัเคราะหแสงเทานัน้  ดังนัน้หากปลกูมะนาวในพืน้ท่ีท่ีมีรมเงามาก
เชน มีการบดบังแสงจากอาคารเปนสวนใหญแลว ยอมสงผลให
ตนไมเติบโตชาลง ยืดยาว และไมแข็งแรง  โอกาสท่ีจะทําใหมะนาว
ออกดอกและติดผลยอมลดลงตามไปดวย  นอกจากนียั้งเปดโอกาส
ใหเปนโรคไดงายและรุนแรงมากข้ึน

วสัดปุลกู
1. ถานแกลบ 1 สวน  ถานแกลบมีสดํีา หามใชข้ีเถาแกลบ

ซึง่มีสขีาว ถานแกลบมีคุณสมบัติในการอุมน้ําและสามารถระบาย
น้ําไดดี โดยผานกระบวนการเผาไหมมาแลว จึงเปนวัสดุปลูก
ท่ีสะอาดปราศจากโรคและแมลงศตัรูพชื เม่ือนาํถานแกลบมากองไว
ในพื้นท่ีปลูกแลวใหรดน้ําลงบนกองถานแกลบใหชุม 2-3 คร้ัง
เพือ่ลดความเปนดางของวสัดุปลกู

2. ปุยคอก 1 สวน  ปุยคอกไมเพยีงแตจะใหอินทรียวัตถุ
ธาตุอาหารหลกั และธาตุอาหารรองท่ีจาํเปนตอการเจริญเติบโตของ
มะนาว แตยังชวยปรับปรุงโครงสรางของวัสดุปลูกใหเหมาะสม
ตอการเจริญเติบโตของรากพืช ทําใหมีการระบายน้ําและอากาศ
ดีข้ึน และเปนแหลงธาตุอาหารและชวยเพิม่ปริมาณของจลุนิทรีย
ท่ีเปนประโยชนในดิน

3. ขุยมะพราว 1 สวน  วสัดุท่ีเหลอืจากอุตสาหกรรมการ
ผลิตเสนใยมะพราว ขุยมะพราวมีน้ําหนักเบาและอุมน้ําไดมาก
ซึ่งในการผสมวัสดุปลูกนั้นจําเปนตองใชในปริมาณท่ีพอเหมาะ
เพราะเม่ือขุยมะพราวมีความสามารถในการอุมน้ําสูงแลว ถาใช
ในปริมาณมากจะทําใหวัสดุปลูกมีการระบายน้ําและอากาศไมดี
อาจสงผลใหเกิดโรคตามมา

4. ทรายหยาบ 1 สวน  ทรายหยาบชวยใหวสัดุปลกูมีความ
รวนซยุ รากมะนาวไดรับอากาศ โดยรากจะสามารถแผขยายออกได
เต็มท่ีไมเกาะเปนกระจกุ สงผลตอการเจริญเติบโตแกตนมะนาว

5. แกลบดิบ 1 สวน  แกลบดิบ (เปลือกเมล็ดขาว)
แกลบดิบเปนวัสดุเหลือใช ท่ี เราสามารถนํากลับมาใชใหเกิด
ประโยชนในการปรับปรุงโครงสรางของวสัดุปลกูใหมีความรวนซยุ
สามารถระบายน้ําและถายเทอากาศไดดี อีกท้ังชวยใหระบบราก
ของตนมะนาวแผกระจายไปท่ัวหวงซเีมนต

6. ปุยละลายชา เปนปุยเคมีชนิดพิเศษท่ีแตกตางจาก
ปุยเคมีท่ัวไปคือ ทันทีท่ีใสลงในดิน น้ําจะคอยๆ ซึมผานเขาไป
ละลายธาตุอาหารภายในเม็ดปุย หลงัจากนัน้ธาตุอาหารจะคอยๆ
ซึมผานผิวชั้นนอกท่ีจะออนตัวลงโดยกระบวนการออสโมซิส
(osmosis) อยางตอเนือ่งสมํ่าเสมอเปนระยะเวลา 3-6 เดือน

ขัน้ตอนการปลกูมะนาวในหวงซเีมนต (ภาพท่ี 1)
1. จดัวางหวงซเีมนต ตามระยะท่ีไดคํานวณเอาไว
2. เติมวสัดุปลกูลงในหวงซเีมนต ใหไดความสงูประมาณ

คร่ึงหนึง่ของความสงูของหวงซเีมนต
3. ใสปุยละลายชาลงในวสัดุปลกู หวงซเีมนตละ 200 กรัม

คลกุเคลาปุยกับวสัดุปลกูใหท่ัว
4. เติมวสัดุปลกูในหวงซเีมนตใหเต็ม
5. รดน้ําลงในวัสดุปลูกในหวงซี เมนต  จนวัสดุปลูก

มีความชืน้อยางท่ัวถึง เม่ือวสัดุปลกูยุบตัวลง ใหเติมวสัดุปลกูลงใน
หวงซเีมนตใหเต็มอีกคร้ังแลวจงึรดน้าํตาม

6. ตรวจดูวสัดุปลกูวาไมมีความระอุ คายความรอน และ
เย็นตัวลงดีแลว

7. ขุดหลมุปลกูใหมีขนาดความกวาง 15-20 เซนติเมตร
8. นําก่ิงพันธุมะนาวลงปลูกในหวงซีเมนต นําวัสดุปลูก

กลบบริเวณโคน
9. ใชไมปกคํ้าเพื่อชวยพยุงตนมะนาวใหต้ังตรง โดยใช

ไมขนาดเลก็กวาหรือเทากับตนมะนาวปกลงดานขางของตนมะนาว
โดยเม่ือปกไมคํ้าตองระวงัไมใหกระทบกระเทือนรากของตนมะนาว

10. ติดต้ั งระบบน้ําโดยวางทอสงน้ําดานบนของหวง
ซีเมนตหรือดานลางของหวงซีเมนตก็ได และติดต้ังหัวจายน้ํา
สปริงเกลอรหรือมินสิปริงเกลอร  ในข้ันตอนการติดต้ังหวัจายน้าํนัน้
สิ่งท่ีจําเปนจะตองคํานึงถึงเปนอยางย่ิงคือ เศษวัสดุชิ้นเล็กๆ
ท่ีหลดุมาจากการตัดตอทอ  โดยวสัดุเหลานีจ้ะไปตามระบบน้าํและ
ติดคางอยูท่ีหวัสปริงเกลอรทําใหเกิดการอุดตัน ตองเสยีคาใชจาย
ในการทําความสะอาดหัวสปริงเกลอร ซึ่งจะทําใหเสียคาใชจาย
ในการดูแลรักษามากข้ึน

11. ตรวจดูความสงูและรัศมีของน้ําท่ีออกจากหัวสปริง-
เกลอรวาออกไปนอกหวงซเีมนตหรือไม  ถาออกไปนอกหวงซเีมนต
ใหลดความสูงของสปริงเกลอรใหตํ่าลงมา เพื่อใหรัศมีของน้ํา
ท่ีออกจากหวัสปริงเกลอรนัน้อยูภายในหวงซเีมนต

12. หม่ันตรวจดูหัวสปริงเกลอรวาเกิดการอุดตันหรือไม
ถาเกิดการอุดตันใหนํามาลางทําความสะอาดดวยผงซักฟอกหรือ
น้ํายาลางจาน โดยใชแปรงท่ีละเอียดและออน เชน แปรงสีฟน
ขัดเบาๆ หรือใชแรงดันลมเปาเศษวสัดุท่ีอุดตันออก ไมควรใชไม
หรือเข็มดันวัสดุท่ีติดคางในหัวสปริงเกลอรออก วิธีดังกลาว
จะทําใหทิศทางของน้าํท่ีออกจากหวัสปริงเกลอรเบ่ียงเบน วสัดุปลกู
ในหวงซีเมนตจะไดรับความชื้นไมท่ัวถึง อันสงผลตอการเจริญ
เติบโตแกตนมะนาว
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ภาพที ่1  ข้ันตอนการปลูกมะนาวในหวงซเีมนต 12
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ตารางที ่1  ตนทุนการปลกูมะนาว จํานวนตน 200 ตน โดยใชระยะปลกู 2x4 เมตร2  ในพืน้ท่ี 1 ไร

ตนทุน ราคา/หนวย ตนทนุคงที่ ตนทุนผันแปร
(บาท) (บาท) (บาท)

1. เตรียมดินโดยการไถปรับระดับและยกรองปลกู 1,000 - 1,000
2. ปุยคอกตนละ 1 กระสอบ 15 - 3,000
3. ชดุหวัจายน้ํา (มินสิปริงเกลอร) 15 - 3,000
4. สายสงน้ํา โพลเีอทิลนี (PE) ขนาด 20 มิลลิเมตร 4 มวน 800 - 3,200
5. ก่ิงพนัธุมะนาว จํานวน 200 ตน 50 - 10,000
6. ปุยละลายชา 200 กรัม/ตน 70 - 14,000
7. เคร่ืองสบูน้ําพรอมอุปกรณ 4,000 - 4,000
8. คาจางเหมาสําหรับแรงงานรายวนัใชเวลาประมาณ 12 วนั 180 - 2,160

รวมตนทุนการผลิตทั้งหมด - 40,360

ตารางที ่2 ตนทุนการปลกูมะนาวในหวงซเีมนตขนาดเสนผาศนูยกลาง 80 เซนติเมตร จาํนวนตน 200 ตน โดยใชระยะปลกู 2x4 เมตร2

ในพืน้ท่ี 1 ไร

ตนทุน ราคา/หนวย ตนทนุคงที่ ตนทุนผันแปร
(บาท) (บาท) (บาท)

1. หวงซเีมนตขนาดเสนผาศูนยกลาง 80 เซนติเมตร 90 - 18,000
2. แผนพืน้ทรงกลมขนาดเสนผาศูนยกลาง 80 เซนติเมตร 70 - 14,000
3. วสัดุปลกูสาํหรับหวงซีเมนตขนาดเสนผาศูนยกลาง 80 เซนติเมตร 250 - 50,000
4. ชดุหวัจายน้ํา (มินสิปริงเกลอร) 15 - 3,000
5. สายสงน้ํา โพลเีอทิลนี (PE) ขนาด 20 มิลลิเมตร 4 มวน 800 - 3,200
6. ก่ิงพนัธุมะนาว จํานวน 200 ตน 50 - 10,000
7. ปุยละลายชา 200 กรัม/ตน 70 - 14,000
8. เคร่ืองสบูน้ําพรอมอุปกรณ 4,000 - 4,000
9. คาจางเหมาสําหรับแรงงานรายวนัใชเวลาประมาณ 10 วนั 180 - 1,800

รวมตนทุนการผลิตทั้งหมด - 118,000

ตารางที ่3 ตนทุนการปลกูมะนาวในหวงซเีมนตขนาดเสนผาศนูยกลาง 100 เซนติเมตร จาํนวนตน 200 ตน โดยใชระยะปลกู 2x4 เมตร2

ในพืน้ท่ี 1 ไร

ตนทุน ราคา/หนวย ตนทนุคงที่ ตนทุนผันแปร
(บาท) (บาท) (บาท)

1. หวงซเีมนตขนาดเสนผาศูนยกลาง 100 เซนติเมตร 130 - 26,000
2. แผนพืน้ทรงกลมขนาดเสนผาศนูยกลาง 100 เซนติเมตร 110 - 22,000
3. วสัดุปลกูสาํหรับหวงซเีมนตขนาดเสนผาศนูยกลาง 100 เซนติเมตร 300 - 60,000
4. ชดุหวัจายน้ํา (มินสิปริงเกลอร) 15 - 3,000
5. สายสงน้ํา โพลเีอทิลนี (PE) ขนาด 20 มิลลิเมตร 4 มวน 800 - 3,200
6. ก่ิงพนัธุมะนาว จํานวน 200 ตน 50 - 10,000
7. ปุยละลายชา 200 กรัม/ตน 70 - 14,000
8. เคร่ืองสบูน้ําพรอมอุปกรณ 4,000 - 4,000
9. คาจางเหมาสําหรับแรงงานรายวนัใชเวลาประมาณ 12 วนั 180 - 2,160

รวมตนทุนการผลิตทั้งหมด - 144,360
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โรคเหงาหลับกับพืชสมุนไพรไทย
อุมาพร ทาเสนาะ1 และ สรัญญา วัชโรทัย2

1 อาจารย  ภาควิชาเทคนิคการแพทย  คณะสหเวชศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต  จ. ปทุมธานี 12121
2 รองศาสตราจารย  ภาควิชาพฤกษศาสตร  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  กรุงเทพฯ 10900

จากอุบัติการณการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก
และการเกิดภาวะโลกรอน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดาน
ชวีภาพท่ีเก่ียวของกับการเกิดโรคตางๆ จนกอใหเกิดโรคอุบัติใหม
หรือโรคบางชนดิท่ีสญูหายไปแลวก็กลบัอุบัติข้ึนมาใหม  ประกอบ
กับโลกปจจุบันเปนโลกไรพรมแดน การเดินทางติดตอของ
ประชากรในสวนตางๆ ของโลกเปนไปอยางสะดวกและรวดเร็ว
จึ งเกิดการอพยพของประชากรในทองถ่ิ นต างๆ ข ามทวีป
ข ามประเทศ ไม เวนแมแตการอพยพเข ามาสู ประเทศไทย
อยางไมหยุดย้ัง และเม่ือใดท่ีเกิดการระบาดของโรค ก็จะเกิด
การแพรระบาดไดรวดเร็วและเปนวงกวาง ดังเชน การระบาด
ของโรคซารสและโรคไขหวดั 2009 เปนตน  ดังนัน้จงึควรมีการ
เฝาระวงัโรคติดตอใหมๆ  ท่ีอาจจะเขามาแพรระบาดในประเทศไทย
เชน โรคเหงาหลับ ซึ่งเปนโรคท่ีพบระบาดมากในทวีปแอฟริกา
แตไดมีการรายงานโดย Schmunis (2007) และ Jackson et al.
(2009) วาพบการแพรกระจายของเชือ้สาเหตุของโรคเหงาหลบั
เปนวงกวางไปยังทวปีอเมริกาเหนอื ทวปียุโรป ประเทศญีปุ่น และ
ประเทศออสเตรเลีย เนื่องจากการอพยพของผูติดเชื้อท่ีอาศัย
ในประเทศท่ีเปนแหลงระบาดเปนพาหะนําเชื้อเขาไปสูทวีปและ
ประเทศดังกลาว แมโรคเหงาหลบัยังไมปรากฏชดัวามีการระบาด
ในประเทศไทย แตเพื่อเตรียมรับมือกับโรคนี้ เราจึงควรมารูจัก
โรคนีกั้น

โรคเหงาหลบั (sleeping sickness หรือ Human African
Trypanosomiasis, HAT) พบระบาดมากในแอฟริกากลางและ
แอฟริกาใต เชน ประเทศเคนยา ประเทศซิมบับเว นับเปนโรค
รายแรง ผูปวยตายภายใน 1-1.5 ปหลงัจากถูกแมลงกัด แรกๆ
ก็จะมีอาการติดเชื้อตรงผิวหนงัท่ีถูกกัด ทํานองเดียวกับถูกยุงกัด
ตอไปผูปวยจะจับไขเปนพักๆ ตอมน้ําเหลืองขยายโต โลหิตจาง
และในท่ีสดุสมองเกิดการอักเสบเม่ือเชือ้ลกุลามเขาสูสมอง  ผูปวย
จะมีอาการซมึ งวงเหงา เหนือ่ย และอยากนอนหลบัอยูตลอดเวลา

โรคนี้ เกิดจากปรสิตตัวเล็กๆ เรียกวา ทริพาโนโซม
(Trypanosoma) ซึ่ งเปนโปรโตซัว (protozoa) จัดเปนสัตว
เซลลเดียวอยูใน Phylum Flagellata กลุม kinetoplastids  อาศยั

ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม

อยูในระบบหมุนเวยีนโลหติ (hemoflagellate) น้าํเหลอืง (serum)
และน้ําไขสนัหลงั (cerebrospinal fluid) ของสตัวเลีย้งลกูดวยนม
หลายชนิด เชน ละม่ัง มาลาย เสอื หมู แพะ คน (Stuart et al.,
2008)  แตบางระยะก็อาจเขาไปอยูในเนือ้เย่ือ เคลือ่นท่ีโดยอาศยั
flagellum  Trypanosoma มีลกัษณะบอบบาง รูปรางคลายใบไม
มี flagellum เสนเดียวติดกับลาํตัวทําใหเกิดเปนแผนเย่ือเรียกวา
undulating membrane (ภาพท่ี 1) กินอาหารโดยวิธีดูดซึม
(osmotrophic) เชื้อโปรโตซัวท่ีทําใหเกิดโรคเหงาหลับ คือชนิด
Trypanosoma brucei โดยมีแมลงวนัเซทซ ี (tsetse fly) ซึง่มีชือ่
ทางวิทยาศาสตรวา Glossina palpalis หรือภาษาไทยเรียกวา
แมลงวนัดูดเลอืดหรือแมลงวนัเหงาหลบัเปนพาหะนาํเชือ้มาสูคน
(ภาพท่ี 2)  สวนโปรโตซวัชนดิ Trypanosoma cruzi ทําใหเกิดโรค
“Chagas” มีแมลงพาหะท่ีสาํคัญ ไดแก มวนดูดเลอืด (Kissing
bug) เชือ้จะเขาทําลายหวัใจและอวยัวะภายใน จากการรายงานของ
Bonomo และ Salata ในปค.ศ. 2004 พบวาชาวละตินอเมริกัน
เปนลานๆ คนท่ีปวยดวยโรคนี้ โดยอาการท่ีพบมีสองแบบคือ
อาการเฉียบพลันและเร้ื อรัง (acute และ chronic forms)
อาการแบบเฉยีบพลนัพบไดบอยกวาและมักเปนในเด็ก (Bonomo
et al., 2004) เชือ้ปรสติท้ังสองชนดินีจ้ะพบอยูนอกเม็ดเลอืดแดง
โดยแมลงพาหะจะกัดและปลอยเชื้อระยะติดตอ (metacyclic
trypanosomes) เขาทางบาดแผลท่ีแมลงกัด เชือ้นัน้จะแบงตัวแบบ
binary fission จนเพิม่จํานวนข้ึนเร่ือยๆ และมีผลเปน haemolytic
factor ทําใหเกิดการกระตุนการทํางานของไตและมามมากข้ึน
เปนผลใหมีการทําลายเม็ดเลอืดแดงและทําใหเกิดอาการ anemia
ตามมา โดยระยะแรกๆ จะมีไขข้ึนๆ ลงๆ หากเชื้อเขาสูระบบ
ประสาทสวนกลาง (ตัวเชือ้สามารถผาน Blood Brain Barrier ได)
จะทําใหเกิดอาการนอนกลางวนัเยอะ กลางคืนต่ืน มีอาการโคมา
สับสน มีอาการทางประสาทรวมจนเสียชีวิตในท่ีสุด และนี่ก็คือ
ท่ีมาของชื่อโรคชนิดนี ้  นอกจากนี้ยังมีรายงานการติดเชื้อปรสิต
จากแมไปสูทารกในครรภไดถารกเกิดการฉีกขาด หรือติดตอผาน
ทางน้ํานมมารดาได (Gürtler et al., 2003; Torrico et al.,
2004)  สถิติท่ีไดจากการสาํรวจพบวา แมลงวนัเซทซกํีาลงัคุกคาม
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ชวีติชาวแอฟริกาท้ัง 35 ประเทศ โดยพบวามีคนปวยจํานวน 16-
18 ลานคน คนจํานวน 66,000 คน ลมตายดวยโรคเหงาหลบั
และคนอีก 550,000 คน จะเปนพาหะนําเชื้อโรคนี้สูคนอ่ืน
และถาหากคนเหลานี้เดินทางขามประเทศ ขามทวปี อาจจะเปน
ผูนําโรคนีไ้ปแพรระบาดตอได

เชื้อทริพาโนโซม มีวงจรชีวิตในคนและสัตว โดยแมลง
ดูดเลอืด (blood sucking insect) ท่ีเปนพาหะนําเชือ้นีมี้วถีิชีวติ
แตกตางจากแมลงอ่ืนๆ มาก เชน แมลงท่ัวไปมักออกไขคราวละ
มากๆ แตแมลงวนัเซทซอีอกไขคร้ังละ 1 ใบ  การออกไขท่ีนอย
ดวยปริมาณแตรุนแรงดวยอานภุาพทําลายนี ้ ทําใหตลอดชวีติของ
แมลงวนัเซทซ ี1 ตัว มีลกูไดไมเกิน 5-6  ตัว  หลงัจากวางไขในดิน
แลว ไขจะใชเวลา 30-40 วนั ในการฟกเปนตัว  ลกูแมลงวนัเซทซี
ขณะมีอายุนอย ยังไมมีพษิภยัใดๆ เพราะยังไมมีเชือ้ปรสติในตัวมัน
แตเม่ือบินไปดูดเลอืดของคนหรือสตัวเลีย้งท่ีติดเชือ้ทริพาโนโซม
ระยะติดตอ  เชือ้ปรสติระยะติดตอในคนหรือสตัวนัน้จะถูกดูดเขาสู
ลาํไสของแมลง และเขาสูตอมน้าํลาย  เชือ้ทริพาโนโซมจะผานจาก
ตอมน้ําลายเขาสูกระแสโลหิตของเหย่ือตามรอยแผลท่ีถูกกัด
ซึง่จะทําใหเหย่ือแสดงอาการของโรคเหงาหลบัและอาจเสยีชวีติได
ในเวลาตอมา ถาไมไดรับการรักษา

เนื่องจากแมลงวันเซทซีมีหลากหลายสายพันธุ เฉพาะ
ในทวีปแอฟริกามีมากถึง 22 สายพันธุ เพราะฉะนั้นการทําให
แมลงวันเซทซีสูญพันธุ นั้ นคอนขางยาก  แตอยางไรก็ตาม
นกัวทิยาศาสตรพยายามควบคุมการแพรพนัธุโดยใชกระบวนการ
ทางชีวภาพ เชน ใชนกหรือแมลงในการลากินแมลงวันเซทซี
เปนอาหาร และใชเทคโนโลยีชวีภาพตัดตอเปลีย่นแปลงยีน (gene)
ในตัวแมลง เพื่อไมใหรางกายแมลงสามารถรับเชื้อทริพาโนโซม
เขาไปได  ปจจุบันนักวิทยาศาสตรใช “เทคนิคแมลงอนามัย”
(Sterile Insect Technique, SIT) เปนวิธีคุมกําเนิดในแมลง

สายพนัธุอันตราย โดยเร่ิมจากการเพาะเลีย้งแมลงใหมีปริมาณมาก
เพื่อผลิตดักแด ตอมานําไปฉายรังสีแกมมาเพื่อใหแมลงวันตัวผู
เปนหมัน แลวนําไปปลอยในธรรมชาติอยางตอเนื่อง ดังนั้น
เม่ือแมลงตัวผู ท่ี เปนหมันผสมพันธุ กับแมลงวันเซทซีตัวเมีย
ก่ีตัวหรือก่ีคร้ัง ไขของตัวเมียก็ไมสามารถปฏิสนธิเปนตัวแมลงได
ทําใหจาํนวนประชากรแมลงลดลงหรือหมดไปในท่ีสดุ ซึง่เปนสวน
สาํคัญในการชวยลดการแพรกระจายของโรคเหงาหลับได

การตรวจวินิ จฉั ยหาเชื้ อทริพาโนโซมสามารถทําได
หลายวิธี ไดแก เจาะจากเลือดสด (fresh smear) หรือการทํา
ฟลมเลือดชนิดหนา (thick blood smear) การเจาะจากตอม
น้ําเหลอืง หรือการตรวจหาบนชัน้ของเม็ดเลอืดขาว (buffy coat)
ในหลอดเลือดฮีมาโตคริต (hematocrit capillary tube)
นอกจากวิธีการตรวจหาปรสติดังกลาวแลว การตรวจวนิจิฉัยทาง
ภูมิคุ มกันวิทยา เพื่ อตรวจหาระดับแอนติบอดีในน้ําเหลือง
ตอตัวเชื้อ จัดเปนวิธีท่ีนิยมอยางแพรหลาย เนื่องจากมีความไว
และความจาํเพาะสงู นยิมนาํมาศกึษาความชกุชมุและงานทางดาน
ระบาดวทิยา ปจจบัุนไดมีการประยุกตใชเทคนคิทางอณชูวีโมเลกุล
เชน DNA hybridization หรือเทคนิค Polymerase Chain
Reaction (PCR) เพื่อเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอใหมากข้ึน ทําให
สามารถตรวจพบเชื้ อไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง
(Mora et al., 2005; Brun and Balmer, 2006) นําไปใชสาํหรับ
การวางมาตรการควบคุมการแพรกระจายของโรค หรือการใช
เทคนคิ Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP)
เพื่ อศึกษาถึงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้ อ เชน
Trypanosoma brucei ไดมีการจดัจําแนกออกเปน 3 subspecies
ไดแก Trypanosoma brucei brucei เปนปรสิตของสัตวปาและ
สตัวเลีย้ง แตไมสามารถติดตอสูคนได  สวน Trypanosoma brucei
gambiebrucei และ Trypanosoma brucei rhodesiense สามารถ

  

ภาพที ่1 ลักษณะเชื้อโปรโตซัว Trypanosoma sp.
สาเหตุโรคเหงาหลับ

ท่ีมา: http://student.ccbcmd.edu/courses/bio141/
lecguide/unit3/protozoa/trypan.html

ภาพที ่2 แมลงวันเซทซี (Tsetse fly) พาหะนําเชื้อโปรโตซัว
Trypanosoma sp. สาเหตุโรคเหงาหลบัสูคน

ท่ีมา: http://www.vcharkarn.com/vblog/57201
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ติดตอจากแมลงพาหะสูคนได (Hide, 1999) การทราบความ
แตกตางของยีนในปรสิตนี้มีประโยชนมากตอการหายาเพื่อการ
รักษา ปองกัน หรือกําจดัปรสติเหลานีไ้ด

ปจจุ บันยาท่ี ใช ในการรักษาโรคเหงาหลับจัดวายังมี
ประสิทธิภาพไมดีพอในการกําจัดเชื้อออกจากรางกายเนื่องจาก
ผลขางเคียงของยากอใหเกิดพิษตอผูปวย (Traub-Cseko,
2001) ยามีราคาสูง และยังไมสามารถผลิตวัคซีนปองกันได
เนือ่งจากเชือ้สาเหตุของโรคนีส้ามารถมีชวีติอยูในเลอืดคนไดนาน
10-40 ป โดยไมแสดงอาการ ท้ั งนี้ เพราะตัวเชื้ อสามารถ
เปลี่ยนแปลงรูปรางไดบอยโดยการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของ
โมเลกุลของปลอกหุ มเซลล ซึ่ งประกอบดวยไกลโคโปรตีน
(variable surface glycoproteins, VSGs) ชวยใหปรสติสามารถ
เปลี่ยนแปลงแอนติเจนท่ีปลอกหุมเซลลไปไดเร่ือยๆ (antigenic
variation) จนระบบภูมิคุมกันของรางกายคนไมรูจักมัน ดังนั้น
ปรสติสามารถหลบหลกีภมิูคุมกันของโฮสต (host) ได (Barry and
McCulloch, 2001) ทําใหโฮสตตองสรางภูมิคุมกันชนิดใหม
ข้ึนมาทําลายปรสติท่ีถูกเพิม่จํานวนข้ึนมาเร่ือยๆ

ในประเทศไทยมีรายงานการติดเชื้อทริพาโนโซมชนิด
Trypanosoma evansi  ไดบอยในสตัวหลายชนดิ เชน ในสตัวเลีย้ง
ไดแก กระบือ (Mathias and Muangyai, 1980; ปจฉมิาและคณะ,
2525; วรพล และคณะ, 2526; วิทยา และคณะ, 2528; Loehr
et al., 1985, 1986)  สนุขั (พรรณจิตต และอรุณรัตน, 2523)
แมว (พรรณจติต, 2528)  สุกร (ชิต และคณะ, 2530)  และชาง
(ปราณ ีและคณะ, 2547)  รวมท้ังการพบเชือ้ T. theileri ในโค-
กระบือ และ T. lewisi ซึง่เปนปรสติท่ีพบบอยในหน ู(Sarataphan
et al., 1986; Natheewattana et al., 1973)  นอกจากนี้
ในประเทศแถบเอเชียเคยมีรายงานพบเชื้อ T. lewisi ในเด็ก
(Johnson, 1933) และเพิง่มีรายงานพบเชือ้ T. evansi ในชาย
อินเดียวยั 40 ป (Joshi et al., 2005)

เนื่ องจากยาท่ี ใชในการกําจัดเชื้ อทริพาโนโซมมีฤทธ์ิ
ขางเคียงสูง  ดังนั้นจึงมีความพยายามศึกษาวิจัยและพัฒนา
พชืสมุนไพรตามตํารายาพืน้บานในแตละทองถ่ิน  โดยมีการคนควา
หาสารท่ีมีฤทธ์ิในการบําบัดโรคท่ีเกิดจากโปรโตซวัสกุลทริพาโนโซม
จากสวนตางๆ ของพชืหลายชนดิในวงศตางๆ จากรายงานการวจิยั
พชืท่ีเปนแหลงของสารสาํคัญท่ีมีฤทธ์ิตอโปรโตซวัสกุลทริพาโนโซม
ซึ่งมักเปนพืชมีดอกกลุมพืชใบเลี้ยงคู ตัวอยางพืชท่ีมีการนํามา
วจิยัแลวไดแสดงในตารางท่ี 1 เชน กลุมพชืท่ีมีกลบีดอกเปนหลอด
ไดแก พชืวงศทานตะวนั (Family Asteraceae) (Muelas-Serrano
et al., 2000, Cáceres et al., 1998) และวงศมะเขือ (Family
Solanaceae) (Garcia et al., 2006)  กลุมพชืท่ีมีกลบีดอกแยก
เชน พืชวงศนอยหนา (Family Annonaceae) (Ogbadoyi et al.,
2007)  วงศถ่ัว (Family Fabaceae) (Cáceres et al., 1998,
Freiburghaus et al., 1998)  วงศผักกาด (Family Brassicaceae)

(Mezencev et al., 2009)  วงศโนรา (Family Malpighiaceae)
(Cáceres et al., 1998)  วงศคนทา (Family Simaroubaceae)
(Bawm et al., 2008) และวงศสม (Ferreira et al., 2007)
กลุมพืชท่ีไมมีกลบีดอก เชน พชืในวงศพริกฝร่ัง (Family Phyto-
laccaceae) (Cáceres et al., 1998) และพืชสกุล Terminalia
เปนสกุลท่ีไมมีกลบีดอกท่ีจดัอยูในวงศสมอ (Family Combreta-
ceae) (Freiburghaus et al., 1999; Adewunmi et al., 2001)
เปนตน  จากรายงานการวิจัยเหลานี้แสดงวาสารสําคัญท่ีมีฤทธ์ิ
ยับย้ังเชื้อโปโตซัวสกุลทริพาโนโซมนั้น พบไดในพืชหลากหลาย
วงศอยางกระจดักระจายไมจํากัดกลุมของพชื ตัวอยางสารสําคัญ
ท่ี มีฤทธ์ิตอเชื้ อโปรโตซัวสกุลทริพาโนโซม ไดแก สารกลุ ม
alkaloids (Ferreira et al., 2007)  terpenoids (Freiburghaus et
al., 1998) และ quassinoids (Bawm et al., 2008) เปนตน
นอกจากการศึกษาวิจัยหาสารออกฤทธ์ิจากพืชมีดอกแลว ยังมี
งานวิจัยหาสารออกฤทธ์ิตอเชื้อทริพาโนโซมจากรา (Minagawa
et al., 1997) และไลเคนส (De Carvalho et al., 2005) เชนกัน

ตารางท่ี 1 แสดงชนิดพชืสมุนไพรท่ีมีรายงานการวจิัยหา
สารสกัดท่ีมีฤทธ์ิตอเชื้อโปรโตซัวสกุลทริพาโนโซม ซึ่งหลายชนิด
เปนพรรณไมท่ีพบไดในประเทศไทย หรือพรรณไมบางชนดิไมพบ
ในประเทศไทยแตเปนสกุลและ/หรือเปนวงศของพืชท่ีมีอยูใน
ประเทศไทย ดังนั้นจึงมีความเปนไปไดสูงท่ีจะหาพืชสมุนไพร
ท่ีมีอยูในประเทศไทยนํามาคนควาวิจัยดานนี้ตอไป ถึงแมวาโรค
ท่ีเกิดจากเชือ้โปรโตซวัสกุลทริพาโนโซมยังไมปรากฏอยางชดัเจน
ในหมูประชากรคนไทย อีกท้ังยาท่ีใชบําบัดโรคนียั้งมีประสทิธิภาพ
ไมดีพอและมีฤทธ์ิขางเคียงสงู ดังนัน้การคนควาหาพชืสมุนไพรไทย
ท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาเปนยาเพื่อใชบําบัดโรคท่ีเกิดจากเชื้อ
โปรตัวซวัสกุลนี ้ จงึเปนสิง่ท่ีนกัวจิยัควรสนใจเพือ่เตรียมรับมือกับ
โรคนีใ้นอนาคต
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ตารางที ่1  แสดงชนดิพืชท่ีมีรายงานการวิจยัเพือ่เปนแหลงสารสกัดท่ีมีฤทธ์ิตอเชือ้โปรโตซวัสกุล Trypanosoma

วงศ ช่ือพืช อางองิ

Annonaceae Annona senegalensis Ogbadoyi et al., 2007
Asteraceae Neurolaena lobata* Berger et al., 1998;

Muelas-Serrano et al., 2000
Tridax procumbens (ตีนตุกแก) Berger et al., 1998
Mikania cordifolia Muelas-Serrano et al., 2000
Tanacetum parthenium* Izumi et al., 2008

Bombacaceae Ceiba pentandra (งาว) Bizimana et al., 2006
Combretaceae Terminalia avicennioides* Bizimana et al., 2006

T. ivorensis (หูกระจง) Adewunmi et al., 2001
T. superba* Adewunmi et al., 2001
Guiera senegalensis* Aderbauer et al., 2008

Fabaceae Gliricidia sepium (แคฝร่ัง) Berger et al., 1998
Lamiaceae Salvia gilliessi* Sanchez et al., 2006
Lauraceae Cinnamomum cassia* Lirussi et al., 2004
Malpighiaceae Byrsonima crassifolia* Berger et al., 1998
Meliaceae Melia toosendan (เลีย่น) Lirussi et al., 2004
Mimosaceae Entada abyssinica Freiburghaus et al., 1998

Acacia artaxacantha Adewunmi et al., 2001
A. nilotica Aderbauer et al., 2008

Myrtaceae Eugenia uniflora (มะยมฝร่ัง) Adewunmi et al., 2001
Syzygium aromaticum (กานพล)ู Santoro et al., 2007

Phytolaccaceae Petivera alliacea* Berger et al., 1998
Polygalaceae Securidaca ongepedunculata Aderbauer, 2008
Ranunculaceae Ranunculus sceleratus (กลบีภยั) Schinell et al., 2002
Rhamnaceae Scutia buxifolia* Muelas-Serrano et al., 2000
Rutaceae Pilocarpus spicatus* Mafezoli et al., 2000

Almeidea coerulea*
Conchocarpus inopinatus*

Simaroubaceae Brucea javanica (ราชดัด) Bawm et al., 2008
Solanaceae Physalis angulata (โทงเทง) Garcia et al., 2006
Theaceae Camellia sinensis (ชา) Paveto et al., 2004

* ไมพบในประเทศไทย
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ผักและผลไม เปนพืชอาหารท่ีใหประโยชนทางสารอาหาร
ท่ีจําเปนตอการเจริญเติบโต ชวยรักษาสมดุลยของรางกาย ทําให
ระบบยอยอาหารและระบบการขับถายดีข้ึน  อยางไรก็ตามผักและ
ผลไมสดอาจกอใหเกิดโทษแกผูบริโภคไดหากผักและผลไมสดนัน้
มีการปนเปอนจลุนิทรียท่ีกอใหเกิดโรคกับผูบริโภค รวมท้ังสารพษิ
ท่ีเชื้อโรคสรางข้ึน พยาธิ สารเคมีทางการเกษตร สารเคมีหรือ
วตัถุเติมแตงอาหาร เปนตน  ในปจจบัุนมีการสงเสริมใหเกษตรกร
ลดการใชสารเคมีทางการเกษตรใหนอยลง หรือสงเสริมใหมีการ
ผลติผักและผลไมสดท่ีปลอดภยัจากสารพษิ โดยใชทางเลอืกตางๆ
ในการควบคุมศัตรูพืช แตก็ยังไมสามารถทําใหผูบริโภคมีความ
ม่ันใจได เนือ่งจากยังมีการนําสารเคมีอ่ืนๆ มาใชกับผักและผลไม
เพือ่ฟอกขาว คงความสด เพิม่สสีรร และกรอบนารับประทาน

เพือ่เปนความรูและความเขาใจสําหรับผูอานและผูบริโภค
ผู เรียบเรียงจึงขอใหขอมูลท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยของ
การบริโภคผักและผลไมสด อันตรายท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังวิธี
หลกีเลีย่งและการลดอันตรายในเบ้ืองตน ดังนี้

เร่ืองนารู

อนัตราย 4 ประการ
1. อันตรายจากเช้ือจุลินทรียกอโรคและพยาธิ

วธีิการเพาะปลกูท่ีใชปุยหมัก หรือปุยคอกจากมูลสตัว
และมีกระบวนการหมักท่ียังไมสมบูรณ นอกจากจะมีการปนเปอน
เชือ้จลุนิทรียกอโรคกับคน เชน เชือ้เอสเชอรริเชยีโคไล (Escheri-
chia coli) ซัลโมเนลลา (Salmonella spp.) ลสิทีเรีย (Listeria
monocytogen) และชเิจลลา (Shigella sonei) แลวอาจทําใหมีการ
ปนเปอนของไขพยาธิ ตัวออนของพยาธิ เชน คริปโตสปอริเดียม
(Cryptosporidium spp.) ไซโคลสปอรา (Cyclospora spp.) และ
จีอารเดีย (Giardia spp.)  นอกจากนั้นยังมีเชื้อไวรัสตับอักเสบ
(Hapatitis A virus) เชื้อจุลินทรียกอโรคและพยาธิตางๆ เปน
สาเหตุใหเกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร อุจจาระรวงอยางแรง
โรคบิด ไทฟอยด โดยเฉพาะผักใบท่ีบริโภคสด ซึง่มักพบไขพยาธิ
หรือตัวออนพยาธิ เนื่องจากโครงสรางผิวภายนอกของผักท่ีใบ
ไมเรียบและกลีบใบซอนกันมากๆ จะเปนท่ีอยูของสิ่งปนเปอน
ดังกลาวไดงาย เชน ผักกาดขาว กะหล่ําปล ีตนหอม สะระแหน
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เปนตน  ดังนั้นการบริโภคผักและผลไมท่ีบริโภคพรอมเปลือก
จึงตองมีการลางน้ําทําความสะอาดกอนบริโภค

2. อันตรายจากสารเคมีทางการเกษตร
ปจจุบันมีการใชสารเคมีทางเกษตรเพื่อการปองกัน

และกําจัดศัตรูพืชกันอยางแพรหลาย การใชสารเคมีในอัตราท่ี
ไมเหมาะสม หรือการใชในอัตราท่ีเกินกําหนด  ทําใหอาจมีสารเคมี
ตกคางอยูในผัก โดยเฉพาะผักท่ีนยิมบริโภค เชน ผักคะนา กวางตุง
กะหล่ําปลี ถ่ัวฝกยาว ท่ี มักตรวจพบสารเคมีตกคางอยู เสมอ
จึงทําใหมีการกําหนดคาสูงสุดของสารเคมีตกคางท่ียอมใหมีได
(maximum residue limit: MRL) ของสารเคมีท่ีใชทางการเกษตร
สารเคมีเหลานัน้นอกจากจะตกคางในผลผลติทางการเกษตรแลว
อาจมีการตกคางอยูในดินและน้ําท่ีเปนแหลงปลูกอีกดวย ซึ่ง
สารเคมีบางชนดิเม่ือรางกายไดรับจะทําลายระบบประสาทสวนกลาง
ทําใหเซลลประสาททํางานผิดปกติ มีอาการชาตามใบหนา ลิ้น
และริมฝปาก มีอาการชัก สารเคมีบางชนิดอาจทําลายเอนไซม
ของระบบประสาท ถาไดรับปริมาณมากจะปวดศรีษะ ออนเพลยี
คลืน่ไส สัน่ กระตุก เปนตน  สารเคมีทางการเกษตรทีใ่ชกันมาก
สามารถแบงออกเปน 4 กลุม ดังนี้

1. กลุมออรกาโนคลอรีน (organochlorine) เปน
สารเคมีท่ีไมสลายตัว ไมละลายน้ํา ละลายไดดีในน้ํามัน พบวา
มีการสะสมในดินและในน้าํ จงึสามารถเขาไปสะสมในผักและผลไม
หากมีการปลูกในดินหรือใชน้ําท่ีมีการปนเปอน เชน ออลดริน
(aldrin)  ดีลดริน (dieldrin)  เฮปตาคลอร (heptachlor)  เปนตน
มีผลตอระบบทางเดินอาหาร คลืน่ไส อาเจยีน เม่ือยลา ปวดศรีษะ
และมีผลตอระบบประสาท สัน่ กระตุกท่ีหนงัตา ใบหนา อาการ
ชกัแบบเกร็ง อาจทําใหเกิดการตายของเซลลตับ เปนตน

2. กลุมออรกาโนฟอสเฟต (organophosphate) เปน
สารเอสเทอรของกรดฟอสฟอริค  สวนใหญเปนสารเคมีกําจัด
แมลงศตัรูพืชท่ีใชกันมากและแพรหลาย เชน โมโนโครโตรฟอส
(monocrotophos)  เมวินฟอส (mevinphos)  คลอรไพริฟอส
(chlorpyrifos)  ไดเมทโธเอด (dimethoate)  ไดโครโตรฟอส
(dicrotophos)  พาราไธออนเมทธิล (parathion-methly)
พาราไธออน (parathion) เปนตน  ความรุนแรงของความเปนพษิ
เม่ือเขาสูรางกายข้ึนอยูกับอัตราการเปลีย่นแปลงสารพษิในรางกาย
โดยวธีิไฮโดรไลซสิท่ีเกิดข้ึนในตับ มีผลตอระบบประสาทสวนกลาง
ปวดศรีษะ งง ซมึ กระสบักระสาย ชกั หมดสติ ระบบหายใจลมเหลว
เดินโซเซ กลามเนือ้เปนอัมพาต เปนตน

3. กลุมคารบาเมต (carbamate) เปนสารสังเคราะห
จากสารอนพุนัธของสารไพซอสติกมิน (physostigmine) ซึง่เปน
สารอัลคาลอยดท่ีสกัดไดจากเมล็ดคาลาบาร (calabar bean:
Physostigma venenosum) มีการตกคางท่ีสัน้และสลายตัวไดอยาง

รวดเร็ว เชน เมทธอคารบ (methomyl)  คารโบฟรูาน (carbofuran)
คารบาริล (carbaryl)  เมทธิโอคารบ (methiocarb) เปนตน  มีผล
ในระยะสั้นตอระบบประสาท โดยเฉพาะกับกลไกการออกฤทธ์ิ
ยับย้ังการทํางานของเอนไซม อะซทิิลโคลนี เอสเตอรเรส (acetyl-
cholinesterase) เชนเดียวกับสารเคมีในกลุมออรกาโนฟอสเฟต

4. กลุ มไพรีทรัม และสารสั งเคราะห ไพรีทอยด
(pyrethrum and pyrethroides) เปนสารเลียนแบบโครงสราง
โมเลกุลของสารไพรีทริน (pyrethrins) ซึ่ งสกัดไดจากดอก
เบญจมาศ ใชในการกําจัดแมลงศัตรูพืช เชน ไซเปอรเมธริน
(cypermethin)  เดลตาเมธริน (deltamethrin)  เฟนวาเลอเรต
(fenvalerate)  เปอรเมธริน (permethirin)  เปนตน  มีการออกฤทธ์ิ
เชนเดียวกับสารในกลุมออรกาโนคลอรีน แตฤทธ์ิออนกวา ผูท่ี
ไดรับสารนีจ้ะมีอาการคลืน่ไส อาจยีน เปนตะคริวท่ีทอง เบ่ืออาหาร
ออนเพลยี เม่ือยลา ปวดศรีษะ มึนงง กลามเนือ้กระตุกไมพรอมกัน
และชกัภายใน 20 นาที หลงัจากมีอาการโคมา

3. อันตรายจากการใชสารเคมีเติมแตงผักและผลไม
เกิดจากการใชสารเคมีบางประเภทเพือ่ยืดอายุการเก็บ

รักษา ทําใหผักและผลไมดูสวยและสดอยูไดนาน หรือมีสสีนัสดใส
สะอาดนากิน  ท้ังนีเ้ปนความตองการของผูคาในตลาดสดท่ีมีความ
พยายามทําใหผักสดคงสภาพสดอยูเสมอ ไมเหี่ยว หรือเนาเสีย
โดยเฉพาะการใชสารเคมีประเภทฟอรมาลิน (formalin) หรือ
บอแรกซ (borax) ผสมน้ํานํามารดหรือแชผัก การใชซลัเฟอรได-
ออกไซด (sulfurdioxide) แชผักกาดหัว รวมท้ังการแชผักใน
สารละลายไฮโดรซัลเฟทต (hydrosulphate) หรือโซเดียม-
ไฮโดรซัลไฟต (sodiumhydrosulphite)  สวนขาวโพดออน
ขิงหั่นฝอย หนอไมสดหั่นฝอย มักจะมีการใชสารเคมีฟอกขาว
เพือ่ทําใหมีสขีาวนากิน  ดังนัน้หากลางไมสะอาดเหลอืตกคางในผัก
ดังกลาว ก็อาจทําใหผูบริโภคเกิดอันตรายได ท้ังนีก้ารใชสารเคมี
ฟอกขาวกับอาหารถือวาเปนความผิดตามกฎหมายดานอาหารและ
ยา  สารเคมีเหลานีเ้ม่ือสะสมในรางกายในปริมาณมากๆ อาจทําให
หายใจติดขัด ปวดทอง ทองรวง เวียนศรีษะ อาเจยีน หมดสติ

4. อันตรายจากธาตุอาหารพืชที่ ตกคางในผลผลิต
จากการใชปุยเคมีที่เกินจําเปน

ในหลายประเทศท่ี รับซื้ อผลผลิตทางการเกษตร
จะมีการกําหนดปริมาณสูงสุดของไนเตรทท่ียอมใหตกคางใน
ผลผลติได โดยเฉพาะผักใบเขียว เชน ผักบุง ผักคะนา เปนตน
เชนเดียวกับการกําหนดคาสงูสดุของสารเคมีตกคางท่ียอมใหมีได
(MRL) เนื่องจากการบริโภคผักท่ีมีปริมาณไนเตรทท่ีตกคาง
บอยๆ เกิดการสะสมสารประกอบคารสิโนเจน ซึ่งเปนสาเหตุ
ใหเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารในคนได จึงทําใหหลายประเทศ
ในยุโรปและอเมริกา ท่ีมีการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรตอง
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กําหนดปริมาณสูงสุดของไนเตรทท่ียอมใหตกคางในผัก เพื่อ
ปองกันความปลอดภัยของผูบริโภคภายในประเทศของตนเอง

การหลกีเลีย่งอนัตราย 4 ประการท่ีกลาวมาแลว
คือการเลือกซื้อผักสดท่ีสะอาดและปลอดภัย
อันตรายในรูปแบบตางๆ ดังกลาวขางตนท่ี เกิดจาก

สิ่งปนเปอนมากับผัก-ผลไมท่ีวางจําหนายในทองตลาดท่ัวไป
และกอปญหากับผูบริโภคได  ดังนั้นการรูจักวิธีเลือกซื้อหรือ
วิธีการทําผักสดใหสะอาดและปลอดภัยกอนบริโภค จึงเปนสิ่ง
สาํคัญท่ีตองปฏิบัติดังตอไปนี ้ คือ

1. เลอืกซือ้ผักผลไมสดท่ีสะอาด ไมมีคราบดิน คราบของ
สารเคมีท่ีตกคาง หรือเชื้อราตามใบ ซอกใบ หรือกานผัก หรือ
กลิน่ฉนุผิดปกติ

2. เลือกซื้อผักสดท่ีมีรูพรุนหรือรองรอยการทําลายของ
แมลงอยูบาง ไมควรเลือกซื้อผักท่ีมีใบสวยงาม ซึ่งแสดงวาอาจ
มีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในปริมาณท่ีสูงหรือบอยเกินความ
จําเปน จงึอาจมีอันตรายจากสารเคมีท่ีตกคาง

3. เลือกซื้อผักสดอนามัยท่ีปลูกในระบบท่ีมีการควบคุม
ศัตรูพชื ดวยการเพาะปลูกในมุงตาขาย ท่ีสามารถลดปญหาการ
เขาทําลายจากแมลงศตัรูพืช หรือมีแหลงปลกูท่ีเชือ่ถือไดอ่ืนๆ

4. เลือกกินผักตามฤดูกาล เนื่องจากผักท่ีปลูกไดตาม
ฤดูกาล จะมีโอกาสเจริญเติบโตไดดีกวา ซึง่อาจทําใหมีการใชสาร
เคมีและปุยนอยลง

5. เลือกกินผักพื้นบาน เชน ผักแวน ผักหวาน ผักต้ิว
ผักกระโดน ใบยานาง ใบเหลียง ใบยอ ผักกระถิน ยอดแค
ซึ่งเปนผักท่ีสามารถปลูกเองไดงาย

6. ไมควรกินผักชนิดใดชนิดหนึ่งเปนประจํา ควรกินผัก
หลากหลายชนดิสบัเปลีย่นกันไป เพือ่หลกีเลีย่งการสะสมสารเคมี
ท่ีอาจตกคาง และทําใหไดประโยชนทางดานโภชนาการจากผัก
หลากหลายชนดิดวย

การลดพิษภัย
จากผลการศึกษาของคณะวิจัยของคณะเภสัชศาสตร

มหาวิทยาลัยขอนแกน ภายใตโครงการ “ลางผักสดลดพิษภัย
เพือ่อนามัยของครอบครัว” ไดเสนอแนะไววา

การเลอืกซือ้ผักและผลไม  หากไมแนใจวาผักสดท่ีจะซือ้มา
บริโภคปลอดภัยจากสารเคมีหรือไม ควรรูจักวิธีการลางผักท่ีมี
ประสทิธิภาพเปนแนวทางท่ีปลอดภยั เปนทางเลอืกหนึง่ท่ีจะชวย
ลดปริมาณสารเคมีตกคางบนพืน้ผิวของผักสดหรือผลไมได คือ

1. ปอกเปลือกหรือลอกเปลือกชั้นนอกของผักสดหรือ
ผลไมท้ิง แกะเปนกลบี หรือแกะใบออกจากตน หรือตัดสวนขอบ
รอบนอก แลวทําการลางดวยน้าํสะอาด สามารถลดปริมาณสารพษิ

ได 27-72%
2. ลางผักดวยน้ําสะอาดหลายๆ คร้ัง คลีใ่บ และถูเบาๆ

หรือลางดวยน้ําสะอาด โดยใหน้ําไหลผานผักเปนเวลานาน
อยางนอย 2 นาที สามารถลดปริมาณสารพษิได 25-34% หรือใช
สารละลายอ่ืนๆ ในการลาง ดังนี้

2.1 ใชน้ําเกลอื (เกลอืปน 1 ชอนโตะพนู ผสมน้ํา 1
กะละมัง) แชนาน 10 นาที ตามดวยน้ําสะอาดอีกคร้ัง สามารถ
ลดปริมาณสารพษิได 24-38%

2.2 การลางดวยดางทับทิม (ประมาณ 23-30 เกลด็)
ผสมน้าํ 1 กะละมัง (ประมาณ 20 ลติร) แชนาน 10 นาที แลวลาง
ดวยน้าํสะอาดอีกคร้ัง สามารถลดปริมาณสารพิษได 35-43%

2.3 ใชน้ําสมสายชู (5%) 1 ชอนโตะ ผสมน้ํา 1
กะละมัง) แชนาน 10 นาที ลางดวยน้าํสะอาดอีกคร้ัง สามารถลด
ปริมาณสารพิษได 27-36%

2.4 ใชน้ําโซดา (โซเดียมไบคารบอเนต 1 ชอนโตะ
ผสมน้ํา 1 กะละมัง) แชนาน 10 นาที สามารถลดปริมาณสารพษิ
ได 34-52%

2.5 ใชน้ํายาลางผัก (ทําตามคําแนะนําบนฉลาก)
แลวจงึนําผักมาลางดวยน้าํสะอาดอีกคร้ังก็สามารถลดพษิบางสวน
บนพื้นผิวของผักออกได

3. ผักท่ีมีลกัษณะเปนหวั ผล หรือผลไมท่ีกินท้ังเปลอืก เชน
องุน มีวธีิการลาง ดังนี้

3.1 ลางดวยน้ําผสมดางทับทิม โดยใชดางทับทิม
ประมาณ 10-20 เกลด็ ผสมกับน้าํสมสายช ู1 ชอนโตะ ไฮโดเจน-
เปอรออกไซด (hydrogenperoxide) 20 หยด และน้ํา 20 ลติร
แชนาน 5 นาที โดยใชมือถูตามผิวของผล แลวลางดวยน้าํสะอาดอีก
1-2 คร้ัง

การลางดวยน้ําสะอาดและลอกเปลอืกท้ิง วธีิการลางแบบ
ตางๆ เหลานีจ้ะมีประสทิธิภาพในการลดสารเคมีกลุมท่ีไมดูดซมึ
เทานัน้ ไดแก เมทธิลพาราไธออน มาลาไธออน เปนตน

วิธีการลดปริมาณสารพิษท่ีตกคางในผักและผลไม
ตามคําแนะนําของนฤมล และคณะ (2549) ซึง่สามารถ

เลอืกปฏิบัติไดหลายวิธี ดังนี้
1. ลางผักและผลไมใหสะอาดคร้ังหนึง่กอน แลวแชในน้ํา

อีกคร้ังหนึง่เปนเวลานาน 15 นาที สามารถลดปริมาณสารพษิได
7-33%

2. ลางดวยน้ําไหลจากกอกความแรงพอประมาณ ใชมือ
ชวยทําความสะอาดนาน 2 นาที สามารถลดปริมาณสารพษิได 54-
63%

3. ลางดวยน้ําสะอาดหลายๆ คร้ัง โดยมีการเปลี่ยนน้ํา
เพือ่ใหน้าํไหลผานผักผลไม สามารถลดปริมาณสารพษิได 1-12%
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4. ลางดวยน้ํายาลางผัก จะลดปริมาณสารพิษตกคางได
ประมาณ 25%

5. น้ําดางทับทิมความเขมขน 0.001% (ดางทับทิม
ประมาณ 5 เกลด็ใหญตอน้ํา 4 ลิตร)

6. น้าํเกลอืความเขนขน 0.9% (เกลอืประมาณ 2 ชอนโตะ
พนูตอน้ํา 4 ลิตร)

7. น้ําปูนใสความเขนขน 50% (เตรียมจากน้ําปูนใส
อ่ิมตัว)

8. น้ําซาวขาว (โดยใชขาว 2 กก. ตอน้าํ 4 ลิตร)
9. น้าํสมสายช ู0.1% (น้าํสมสายชปูระมาณคร่ึงถวยตอน้าํ

4 ลิตร)

วิธีการลดปริมาณไนเตรทท่ีตกคางในผัก
ผลงานวิจยัของพชัราภรณ และคณะ (2553) ไดรายงาน

ถึงวิธีการลดปริมาณของไนเตรทท่ีมีอยูในผักใบ ไดแก คะนา
และผักบุง คือ วธีิการแชผักในน้ํานาน 1 วนั การแชในดางทับทิม
นาน 10 นาที และแชในน้ําเกลอื นาน 10 นาที มีแนวโนมท่ีจะลด
ปริมาณของไนเตรทลงได แตวธีิท่ีดีท่ีสดุ คือ วธีิการตมในน้าํเดือด
ซึง่สามารถลดปริมาณลงได 22-47%

วธิกีารงายๆ สะดวก ประหยัด และเปนวธิท่ีีแนะนํา
ไดแก วธีิการลอกเปลอืกท้ิง แชน้ํา 10-15 นาที และลาง

ดวยน้ําไหลผาน 2 นาที เนือ่งจากการลอกเปลอืกท้ิง สามารถลด
สารเคมีท่ีติดมากับพื้นผิวผลไมไดมากท่ีสดุถึง 92% โดยไมตอง
ใชสารเคมีใดๆ แตอาจเปลอืงน้ําและสญูเสยีคุณคาทางอาหารไป
อยางไรก็ตามการตมผกัในนํ้าเดอืดหรือน่ึงผกัใหสกุกอนรับประทาน
สามารถลดสารพิษถึง 48-50% ถือเปนวิธีที่ปลอดภัยที่สุด
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ดร. ชวนพิศ  อรุณรังสิกุล

บรรณาธิการ
นวลวรรณ  ฟารุงสาง

ผูชวยบรรณาธิการ
สมนึก  พรมแดง ญาณี  ม่ันอน

กองบรรณาธิการ
จันทรจรัส  วีรสาร ศิริพร  วิหคโต เนตรชนก  เกียรต์ินนทพัทธ
อตินุช  แซจิว อุดม  แกวสุวรรณ ปฐมพร  โพธ์ินิยม
คณิตฐา  ชินวงษเขียว

รูปเลม/จัดสง
พิษณุ  บุญศิริ ญาณี  ม่ันอน อรวรรณ  ไกรวิจิตร

การเงิน
น้ําออย  เหลืองน้ําเพ็ชร

บอกรับเปนสมาชิกในนามหนวยงานไดท่ี
บรรณาธิการ วารสารขาวศูนยฯ
ฝายปฏิบัติการวิจยัและเรือนปลกูพืชทดลอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทร.  0-3435-1399, 0-3428-1092
โทรสาร  0-3435-1392
E-mail: rdinwf@ku.ac.th

วารสารอิเล็คทรอนิกส
http://clgc.rdi.ku.ac.th

คณะกรรมการจัดทําวารสารขาวศูนยฯ


