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วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 24 ฉบับที่ 2 (2553)

บรรณาธิการแถลง
ตามที่คณะกรรมการวารสารขาวศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ไดแนบแบบสอบถามความคิดเห็น
ตอรูปแบบของวารสารขาวศูนยฯ ไปกับวารสารปที่ 24 ฉบับที่ 1 นัน้ สมาชิกสวนใหญทตี่ อบแบบสอบถามกลับมาไมเห็นดวย
กับการเผยแพรวารสารขาวศูนยฯทาง website โดยไมจดั ทํารูปเลม และสนับสนุนใหคงรูปเลมวารสารไว เนือ่ งจากเห็นวา
website เผยแพรไดในวงจํากัด ขณะเดียวกันกลุม บุคคลทีต่ อ งการใชประโยชนอาจจะไมสามารถเขาถึงขอมูลได นอกจากนี้
ยังเห็นวารูปเลมวารสารสามารถพกพาไปอานได และไมเปนอันตรายตอสายตา สําหรับผูที่เห็นดวยกับการไมจัดทํารูปเลม
วารสาร สวนใหญใหเหตุผลไปในทางทีด่ วี าเปนการประหยัดงบประมาณและกระดาษทีต่ องใชในการจัดพิมพและทํารูปเลม
นอกจากความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของวารสารแลว ทานสมาชิกยังแสดงความคิดเห็นที่ใหกําลังใจคณะกรรมการวารสาร
ขาวศูนยฯ ทัง้ ในดานการเปนวารสารทีม่ เี นือ้ หาทีม่ ปี ระโยชน ใหความรูท ที่ นั สมัยหลากหลายดาน มีรปู เลมนาอาน ตลอดจน
มีจุดเดนดานความประณีตในการจัดทําและการเรียบเรียง อยางไรก็ตาม คณะกรรมการวารสารขาวศูนยฯ ขอนอมรับ
ทุกความเห็นทีท่ า นสมาชิกไดกรุณาเสนอแนะดวยความยินดี และไดรวบรวมไวเพือ่ ประกอบการพิจารณารูปแบบของวารสาร
ขาวศูนยปฏิบตั ิการวิจยั และเรือนปลูกพืชทดลองในอนาคต
ในนามของคณะกรรมการวารสารข าวศู นย ฯ ขอขอบคุ ณทุ กท านที่ กรุ ณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม
และขอบคุณผูอ า นทุกทานทีใ่ หความสนใจวารสารขาวศูนยปฏิบตั ิการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

บรรณาธิการ

คณิตฐา ชินวงษเขียว

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ฝายปฏิบตั ิการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ม. เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม

ฝายปฏิบตั กิ ารวิจยั และเรือนปลูกพืชทดลอง จัดงาน
ครบรอบ 30 ป

เนือ่ งในโอกาสที่มอี ายุครบ 30 ป ในวันที่ 20 ธันวาคม
2553 ฝายปฏิบตั กิ ารวิจยั และเรือนปลูกพืชทดลองจึงไดจดั งาน
ครบรอบ 30 ป ภายใตคาํ ขวัญ “สามทศวรรษเซ็นทรัลแล็บ กับการ
บริการชุมชน” ณ ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
โดยมีกจิ กรรมตางๆ ดังนี้
± การจัดประกวดตราสัญญลักษณ 30 ป ฝายปฏิบต
ั กิ าร
วิจั ยและเรือนปลู กพื ชทดลอง โดยตราสัญลักษณ ที่ ได รับการ
คัดเลือกไดรบั การออกแบบโดย นายสมชาย แกสันเทียะ พนักงาน
ผลิตทดลอง งานทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
± การเสวนาหัวขอ “สามทศวรรษเซ็นทรัลแล็บ” วันที่
2 พฤศจิกายน 2553 โดยผูร ว มเสวนาคือ ผศ.ดร.มล. อโณทัย
ชุมสาย รศ.ดร. สุพฒ
ั น อรรถธรรม และ ผศ.ดร. ชวลิต ฮงประยูร
และผูด ําเนินการเสวนาคือ ผศ.ดร. พิสสวรรณ เจียมสมบัติ
± การจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบต
ั ิการใหแกผสู นใจทัว่ ไป
ระหวางวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2553 โดยมีหวั ขอตางๆ ดังนี้

1. เทคนิคการขยายพันธุไ มใหญ (ไมหอม ไมประดับ
ไมผล) (นายนพพล เกตุประสาท เปนหัวหนาโครงการ)
2. การเก็ บ เมล็ ดพั นธุ แ ละการตรวจสอบคุ ณภาพ
เมล็ดพันธุ (นางเนตรชนก เกียรติน์ นทพัทธ เปนหัวหนาโครงการ)
3. เทคนิ คการย ายปลู กต นกล าจากการเพาะเลี้ ยง
เนือ้ เยือ่ (นางมณฑา วงศมณีโรจน เปนหัวหนาโครงการ)
4. การจั ดการขยะมลพิ ษจากฟาร มเกษตรกร
(นางรุง นภา กอประดิษฐสกุล เปนหัวหนาโครงการ)
5. เทคนิ คการเลื อ กใช น้ํ า อย างเหมาะสมและการ
วิ เคราะห คุ ณภาพน้ํา อย างง าย (นางสาวลั กขณา เบ็ ญจวรรณ
เปนหัวหนาโครงการ)
6. ไวรัสสายพันธุด ี เชือ้ เอ็นพีวี เพือ่ กําจัดแมลงศัตรูพชื
(นางสุดาวรรณ เชยชมศรี เปนหัวหนาโครงการ)
7. แหนมอนามัย (นางสาวมณี ตันติรงุ กิจ เปนหัวหนา
โครงการ)
8. บัณฑิตนอยจากรังไหม (นางสุดาวรรณ เชยชมศรี
เปนหัวหนาโครงการ)
9. การผลิ ต ปุ ยหมั ก คุ ณ ภาพสู ง โดยไม ก ลั บ กอง
(นายวุฒชิ ยั ทองดอนแอ เปนหัวหนาโครงการ)
10. การผลิ ตผลิ ตภั ณฑ จากน้ํ า มั นหอมระเหย
(นางสาวสุรตั นวดี จิวะจินดา เปนหัวหนาโครงการ)
± การจัดนิทรรศการผลงานวิจัยภายใตหัวขอ “ผลงาน
ที่ นักวิจัยภาคภูมิใจ” ระหวางวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2553

ขาวศูนยฯ
โดยมีหวั ขอผลงานวิจัยดังนี้
1. คุณคาทางโภชนาการในน้ําคั้นใบขาวไทยและการ
แปรรูปผลิตภัณฑ โดย นางสาวลักขณา เบ็ญจวรรณ
2. การเพิม่ ประสิทธิภาพการชักนํารากหนอนตายหยาก
(Stemona colinsae Craib) ในสภาพปลอดเชื้อและการนําตน
ออกปลูก โดย นางมณฑา วงศมณีโรจน
3. ผลของการใส ปุ ยโพแทสเซี ย มในผั ก ใบเขี ย ว
ตอปริมาณโพแทสเซียมในการบริโภค โดย นางจันทรจรัส วีรสาร
4. การผลิตออยปลอดโรค โดย นางรงรอง หอมหวล
5. Photonic crystal structure of wing scales in Thai
butterflies, Eupolea mulciber and Troides aeacus โดย นางสาว
ปุณยวีร เดชครอง
6. ถัว่ ฝกยาวไรคา งพันธุ CLGC30 โดย นางเนตรชนก
เกียรติน์ นทพัทธ
7. การชั กนําต นแฮพลอยด และดั บเบิ ลแฮพลอยด
ของแตงกวาลูกผสมดวยวิธีการเพาะเลี้ยงรังไข โดย นางอัญชลี
รวีโรจนวบิ ลู ย
8. การทําปุ ยหมั กคุ ณภาพสู งโดยไม กลั บกอง โดย
นายวุฒชิ ยั ทองดอนแอ
9. ผลงานที่ไดรับรางวัลการประดิษฐคิดคน จัดโดย
สภาวิจัยแหงชาติ ประจําป 2541 เรือ่ ง ชีวภัณฑไตรโคเดอรมา :
ผลิตภัณฑควบคุมเชือ้ ราสาเหตุโรคพืช โดย นางกณิษฐา สังคะหะ
10. เซลล ไลน จากแมลงสายพั นธุ ไทยเพื่ องานวิ จั ย
ดานเทคโนโลยีชวี ภาพ โดย นางสุดาวรรณ เชยชมศรี
11. เมล็ดพั นธุ แตงกวากับการพั กตัว (Cucumber
seed dormancy) โดย นางสาวชวนพิศ อรุณรังสิกลุ
12. การพั ฒนาเครื่ องสกั ดน้ํ า มั นหอมระเหย โดย
นางสาวสุรตั นวดี จิวะจินดา
13. ข า วเคลื อบสมุ นไพร โดย นางสาวสุ รั ต น วดี
จิวะจินดา

3
14. ภาพผลงานวิจยั บนปกหนังสือ โดย นางนวลวรรณ
ฟารุง สาง

ผลงานวิจยั ของนักวิจยั สังกัดฝายปฏิบตั กิ ารวิจยั และ
เรือนปลูกพืชทดลองไดรบั รางวัล

ผลงานเรือ่ ง การเขาทําลายโดยการเจริญภายในพืช
ของรา Lasiodiplodia theobromae สาเหตุโรคขั้วผลเนาหลัง
เก็บเกีย่ วของมะมวง โดย อุดม ฟารุง สาง นวลวรรณ ฟารุง สาง
และ สุธาสินี แผนคู ไดรบั รางวัลดีเดน ประเภทการนําเสนอผลงาน
วิจัยภาคโปสเตอร สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ วดานพืชสวน
ในการสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกีย่ วแหงชาติ ครัง้ ที่ 8
ประจําป 2553
±

การเสนอผลงานทางวิชาการ

นวลวรรณ ฟ ารุ งสาง เสนอผลงานเรื่ อง การ
เขาทําลายโดยการเจริญเติบโตภายในพืชของรา Lasiodiplodia
theobromae สาเหตุโรคขั้ วผลเนาหลั งเก็ บเกี่ ยวของมะมวง
ในงานสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแหงชาติ ครัง้ ที่
8 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 1-3
กันยายน 2553
±

การจัดนิทรรศการ

รงรอง หอมหวล มณฑา วงศมณีโรจน สุลกั ษณ
แจมจํารัส กมลศรี สระทองพรม รัตนา เอกรัมย ชวลิต
พุม ประทีป จัดนิทรรศการเรือ่ ง การขยายพันธุก ลวยไมโดยวิธี
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ ประจําป 2553 ณ ศูนยนทิ รรศการและการประชุมไบเทค
วันที่ 7-22 สิงหาคม 2553
±

อานตอหนา 23
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วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 24 ฉบับที่ 2 (2553)
งานวิจยั

ผลของกระบวนการผลิตปุย หมักตอคุณภาพของปุย หมัก

ธนพัฒน ปลื้มพวก1

บทคัดยอ

การทดลองนีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาผลของกระบวนการ
ผลิตปุย หมักทีม่ กี ารกลับกองและไมกลับกอง และการบมปุย หมัก
หลังสิน้ สุดกระบวนการหมัก (ปุย หมักสด) ตอคุณภาพของปุย หมัก
โดยนํามาใชเปนวัสดุปลูกสําหรับเพาะกลาพืช กลาพืชที่ใชศึกษา
คือ กล ามะเขื อเทศ ทําปุ ยหมักโดยใชชิ้ นสวนพืชที่ ได จากการ
ตัดแตงกิง่ ไมและนํามาหัน่ ยอยใหมขี นาดประมาณ 2 นิว้ มากอง
เพือ่ หมักทําปุย ขนาดกองกวาง ´ ยาว ´ สูง เทากับ 2 เมตร ´
2.5 เมตร ´ 1 เมตร ใชมลู วัวและปุย ยูเรียปรับคา C/N ratio
ของกองปุย เมือ่ เริม่ หมักใหเทากับ 27:1 กองปุย ทีม่ กี ารกลับกอง
จะทําการกลับในวันที่ 30, 58 และ 86 วันของการหมัก หมัก
เปนเวลา 112 วัน และบมตออีก 1 เดือน ทําการปลูกมะเขือเทศ
2 ครัง้ ครัง้ ที่ 1 ใชปยุ หมักสด (ผานกระบวนการหมักมา 112
วัน) เปนวัสดุปลูก และครัง้ ที่ 2 ใชปยุ หมักสดทีผ่ า นการบมตออีก
1 เดือนเปนวัสดุปลูก ปลูกโดยแชเมล็ดมะเขือเทศในน้ํา 1 คืน
แล วย ายปลู กลงในวั สดุปลู ก วิเคราะหสมบั ติ ของปุ ยหมักและ
ตรวจวัดการเจริญเติบโตดานน้าํ หนักสด น้าํ หนักแหง และความสูง
ของกลามะเขือเทศที่ 14 และ 28 วัน ผลการทดลองพบวา
สมบัตขิ องปุย หมักสดและทีผ่ า นการบม 1 เดือนมีคา เฉลีย่ ของ pH
(1:10) 8.0, EC (1:10) 0.54 มิ ลลิ ซี เมนต /เซนติ เมตร,
อินทรียวัตถุ 15% ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม
ที่เปนประโยชน 22.2, 717 และ 1,900 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
ตามลําดับ และความชืน้ 58% (โดยน้าํ หนักสด) ปริมาณไนโตรเจน
และฟอสฟอรั สที่ เป นประโยชน ของปุ ยหมั กที่ มี การกลั บกอง
มีคาต่ํากวาที่ ไมกลับกอง และมีแนวโนมลดลงเมื่ อผานการบม
การกลับกองปุย หมักในกระบวนการผลิตใหคณ
ุ ภาพปุย หมักดีกวา
การไมกลับกอง โดยกลามะเขือเทศที่ ปลูกในปุ ยหมักที่ มีการ
กลับกองมีการเจริญเติบโตดีกวากลามะเขือเทศทีป่ ลูกในปุยหมัก
ที่ไมมีการกลับกอง และปุยหมักที่ผานการบมใหผลตอบสนอง
ของการเจริ ญเติ บโตของกล าพื ชดี กว าปุ ยหมั กสด กล าวได ว า
การกลั บกองในกระบวนการผลิ ตปุ ยหมั กและการบ มปุ ยหมั ก
ชวยเพิม่ คุณภาพของปุย หมักทีผ่ ลิตได
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คําสําคัญ : ปุย หมัก วัสดุปลูก มะเขือเทศ

บทนํา

ปุ ยอินทรียนอกจากจะมีคุณสมบัติในการใหธาตุอาหาร
แกพชื เชนเดียวกับปุย เคมีแลว ยังมีผลในการปรับปรุงสมบัติทาง
กายภาพของดิน เชน ความโปรงรวนซุย ความสามารถในการอุม น้าํ
และสมบัตทิ างชีวภาพของดิน (Huang et al., 2006; Trubetskoj
et al., 2008) อยางไรก็ตามขอจํากัดของปุย อินทรียค อื มีปริมาณ
ธาตุอาหารพืชต่ํา ปจจุบันมีการผลิตและใชปุ ยอินทรียเพื่ อการ
เกษตรกันมากขึน้ เพราะนอกจากจะลดปริมาณการใชปยุ เคมีแลว
ยังตอบสนองตอการผลิตพืชในระบบการปฏิบตั ทิ างการเกษตรทีด่ ี
(Good Agricultural Practice : GAP) ซึ่งเปนระบบการผลิต
ที่ คํ า นึ ง ถึ ง ความคุ มค า ทางเศรษฐกิ จ รั ก ษาสภาพแวดล อ ม
ดุลของธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และความยั่งยืน
ของทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ งสามารถที่ จะเกื้ อกูลตอวิถีการ
ดําเนินชีวิตของเกษตรกรไดอยางยั่ งยืน นอกจากนี้ การนําวัสดุ
อินทรียเ หลือทิง้ ชนิดตางๆ มาใชเปนวัตถุดบิ ในการผลิตปุย อินทรีย
ยังเปนการเพิม่ มูลคาของวัสดุ และลดผลกระทบตอสภาพแวดลอม
ที่เกิดจากการกําจัด เชน กลิ่นเนาเหม็น หรือ CO2 ที่เกิดจาก
การเผาทําลายซึ่งเปนเหตุหนึ่งของปญหาโลกรอน (Trubetskoj
et al., 2008)
ปจจัยสําคัญทีก่ าํ หนดคุณภาพของปุย หมักคือ ความสมบูรณ
(maturity) และความเสถียร (stability) ของปุย (Said-Pullicino
et al., 2007) การใชปุยที่ยังหมักไมสมบูรณหรือยังไมเสถียร
อาจมีผลตอการงอกของเมล็ดพืช ทําใหพืชโตชา และทําลายพืช
โดยแยงใช O2 หรื อผลิ ตสารที่ เป นพิ ษตอพืช (phytotoxins)
จากการยอยสลายอินทรียวัตถุทยี่ งั ไมเสถียร (Brewer and Sullivan,
2003; Sawyer et al., 1990; Wu et al., 2000) Sharma et al.
(1997) กลาววาปุย หมักสด (fresh compost) เปนผลผลิตทีไ่ ดจาก
ชวงเวลาของการหมักทีม่ อี ณ
ุ หภูมสิ งู (thermophilic stage) ขณะที่
ปุย หมักทีส่ มบูรณ (mature compost) เปนผลผลิตของการสลายตัว
ทีส่ มบูรณ (stabilization stage) ปุย หมักสดยังคงมีการยอยสลายตอ

เจาหนาทีว่ จิ ัย งานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเกษตร ฝายปฏิบตั ิการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจยั และพัฒนา กําแพงแสน ม. เกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม 73140
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อุปกรณและวิธีการ

ในดินจึงทําใหสามารถปลดปลอยธาตุอาหารพืชและปรับปรุงสภาพ
ทางฟสกิ สของดิน สวนปุย หมักทีใ่ ชระยะเวลาในการยอยสลายนาน
จนผลผลิตทีไ่ ดประกอบดวยสาร stable humus เปนสวนใหญนนั้
มีความคงทนอยางมากตอการถูกยอยสลายตอไป จึงปลดปลอย
ธาตุอาหารพืชนอย แตการที่ stable humus มีสมบัตเิ ปนสารคีเลต
จึงมีศักยภาพในการดูดซับธาตุอาหารใหกับพืชได (Mackowiak
et al., 2001) อยางไรก็ตาม stable humus นี้ มีบทบาทตอ
สภาพทางฟสกิ สของดินเปนสวนใหญ (Grinhut et al., 2007)
กลาวไดวา ความมากนอยของการยอยสลายของปุย หมัก (degree of
compost) หรือความสมบูรณของปุย หมักเปนสิง่ ทีก่ าํ หนดไดยาก
ทัง้ นีข้ นึ้ กับวัตถุประสงคของการใชงานดวย (Brewer and Sullivan,
2003; Sanchez-Monedero et al., 2002)
งานทดลองนี้จึงทําขึ้นเพื่อศึกษาผลของกระบวนการผลิต
ปุ ยหมั กที่ มี การกลั บกองและไม กลับกอง และการบ มปุ ยหมั ก
หลังสิน้ สุดกระบวนการหมัก (ปุย หมักสด) ตอคุณภาพของปุย หมัก
ในการเปนวัสดุปลูก

กระถินยักษ

ทําการผสมคลุกเคลาชิน้ สวนพืช เชน กระถินยักษ นนทรี
ปาลม (ภาพที่ 1) ที่ไดจากการตัดแตงกิ่งไมและนํามาหั่นยอย
ใหมีขนาดประมาณ 2 นิ้ ว แลวนํามากองเพื่ อหมักทําปุ ยหมัก
ขนาดกองกวาง ´ ยาว ´ สูง เทากับ 2 เมตร ´ 2.5 เมตร ´ 1
เมตร จํานวน 18 กอง ใชมูลวัวและปุย ยูเรียปรับคา C/N ratio
ของกองปุย เมือ่ เริม่ หมักใหเทากับ 27:1 (ภาพที่ 2) มีการใหน้ํา
สม่ําเสมอ สุม กลับกองปุย 9 กองในวันที่ 30, 58 และ 86 วัน
ของการหมัก หมักเปนเวลา 112 วัน หลังจากนัน้ ทําการบมตออีก
1 เดือน (curing stage) ปุย หมักทีไ่ ดนําไปทดสอบคุณภาพโดย
การใชเปนวัสดุปลูกสําหรับเพาะกลามะเขือเทศ การปลูกมะเขือเทศ
ทํา 2 ครัง้ ครัง้ ที่ 1 ใชปยุ หมักสด (ผานกระบวนการหมัก 112
วัน) เปนวัสดุปลูก และครัง้ ที่ 2 ใชปยุ หมักสดทีผ่ า นการบมตออีก
1 เดือนเปนวัสดุปลูก ตํารับการทดลองปลูกพืชคือ ปุย หมักทีผ่ ลิต
โดยมี การกลั บและปุ ย หมั กที่ ผ ลิ ต โดยไม กลั บกอง จั ด ตํารั บ
การทดลองแบบ Completely Randomized Design ทํา 3 ซ้ํา

ปาลม

นนทรี

ภาพที่ 1 ชิน้ สวนพืชทีน่ ํามากองปุย หมัก ไดแก กระถินยักษ ปาลม นนทรี

ภาพที่ 2 กองปุย หมักจากชิน้ สวนพืช ขนาดกวาง ´ ยาว ´ สูง เทากับ 2 เมตร ´ 2.5 เมตร ´ 1 เมตร
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วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 24 ฉบับที่ 2 (2553)
เห็นไดวาปุยหมักที่ ไดจากการหมักเศษชิ้ นสวนพืชที่ ไดจากการ
ตัดแตงกิง่ ไมมีสมบัติคอ นขางเปนดาง ไมมีปญหาดานความเค็ม
ปริ มาณอิ นทรี ยวั ตถุ อยู ในช วง 13.64 - 15.44% ปริมาณ
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนของปุยหมักอยูในชวง
18.95 - 25.85 มก./กก. และ 607.81 - 867.80 มก./กก.
ตามลําดับ โดยปุย หมักทีก่ ลับกองมีคา ต่ํากวาทีไ่ มกลับกอง และมี
แนวโนมลดลงเมือ่ ผานการบม ปริมาณโพแทสเซียมทีเ่ ปนประโยชน
อยูใ นชวง 1,258 - 2,537 มก./กก.
การเจริญเติบโตของมะเขือเทศ (น้ําหนักสด น้าํ หนักแหง
ความสูง) ทีอ่ ายุ 14 และ 28 วันของการปลูกครัง้ ที่ 1 และครัง้ ที่ 2
ทีใ่ ชปยุ หมักเปนวัสดุปลูก แสดงไวในภาพที่ 3 ผลการวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติของตํารับการทดลองตอการเจริญเติบโตของกลา
มะเขือเทศทีป่ ลูกครัง้ ที่ 1 (ตารางที่ 2) พบวาปุย หมักทีม่ กี ารกลับ
กองปุย ใหการเจริญเติบโตของกลามะเขือเทศทีอ่ ายุ 14 และ 28 วัน
ดีกวาปุย หมักทีไ่ มมกี ารกลับกอง ผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
ของการเจริญเติบโตของกลามะเขือเทศทีป่ ลูกครัง้ ที่ 2 (ตารางที่ 3)
พบวาใหผลสอดคลองกับการปลูกครั้งที่ 1 จากผลการวิเคราะห
การเจริญเติบโตดังกลาวแสดงใหเห็นวา การกลับกองปุ ยหมัก

ปลูกมะเขือเทศโดยการเพาะเมล็ดในวัสดุปลูก โดยนําเมล็ดแชน้ํา
1 คืนกอนเพาะ ทําการปลูกมะเขือเทศ 2 ครัง้ คือวันที่ 6 ตุลาคม
2552 และ 6 พฤศจิกายน 2552 ตามลําดับ ตรวจวัดการเจริญ
เติบโตดานน้าํ หนักสด น้าํ หนักแหง และความสูงของตนมะเขือเทศ
หลังจากยายปลูก 14 และ 28 วัน ในการทดลองทั้ง 2 ครั้ง
ใชมะเขือเทศทีย่ า ยกลาโดยใชพที มอสเปนวัสดุปลูกเปนการทดลอง
เปรียบเทียบ
วิ เคราะห สมบั ติ ของวั สดุ ปลู กได แก pH (1:10), ค า
ความเค็ม (EC 1:10), ปริมาณอินทรียวัตถุ (OM), ไนโตรเจน
ที่ เป นประโยชน (available N), ฟอสฟอรั สที่ เป นประโยชน
(available P), โพแทสเซียมทีแ่ ลกเปลีย่ นได (exchangeable K)
ดวยวิธีทด่ี ดั แปลงจากทัศนียและคณะ (2537) และวัดความชืน้
ของวัสดุปลูกดวยการอบแหงที่ 75oC จนน้ําหนักคงที่

ผลและวิจารณ

ผลการวิเคราะหสมบัติของปุยหมักสดซึ่งใชเปนวัสดุปลูก
มะเขือเทศครัง้ ที่ 1 และปุย หมักทีผ่ า นการบม 1 เดือน ซึง่ ใชเปน
วัสดุปลูกมะเขือเทศครัง้ ที่ 2 แสดงไวในตารางที่ 1 จากตาราง

ตารางที่ 1 สมบัตขิ องปุย หมักสดและปุย หมักทีผ่ านการบม 1 เดือน ของตํารับทีม่ กี ารกลับกองและไมกลับกอง
ปุย หมักสด
กลับกอง
ไมกลับกอง

pH (1:10)
EC (1:10)
OM (%)
available N (มก./กก.)
available P (มก./กก.)
exchangeable K (มก./กก.)
ความชืน้ (%โดยน้ําหนักสด)

น้ํ า ห นั ก แ ห ง (ม ก./ต น )

(ก)

0.5

น้ํ า ห นั ก ส ด (ก./ต น )

8.19
1.06
15.28
19.14
686.56
2,537.00
56.67

ครั้งที่ 1

0.4

ครั้งที่ 2

0.3
0.2
0.1
0.0
0

7

14

อายุกลาพืช (วัน)

21

28

ปุย หมักทีผ่ า นการบม
กลับกอง
ไมกลับกอง

7.79
0.40
15.44
25.85
867.80
1,258.00
61.61

8.02
0.29
13.64
18.95
607.81
1,798.00
58.21

(ข)

50

ครั้งที่ 1

40

ครั้งที่ 2

30
20
10
0

เฉลีย่

7.84
0.40
15.22
24.87
704.16
2,008.00
56.62

7.96
0.54
14.90
22.20
716.58
1,900.00
58.28

(ค)

10

ค ว ามสู ง (ซ ม./ต น )

สมบัติ

ครั้งที่ 1

8

ครั้งที่ 2

6
4
2
0

0

7

14

อายุกลาพืช (วัน)

21

28

0

7

14

21

28

อายุกลาพืช (วัน )

ภาพที่ 3 การเจริญเติบโตดานน้ําหนักสด (ก) น้ําหนักแหง (ข) และความสูง (ค) ของตนมะเขือเทศทีอ่ ายุ 14 และ 28 วันของการ
ปลูกครัง้ ที่ 1 และครัง้ ที่ 2

งานวิจยั
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ในกระบวนการผลิ ตให คุ ณภาพปุ ยหมั กดี กว าการไม กลั บกอง
อาจเพราะการกลับกองเปนการเพิม่ O2 ใหกบั ปุย หมัก ซึง่ จะไป
สงเสริมกิจกรรมของจุลิ นทรียใหยอยสลายอินทรี ยสารไดดีขึ้ น
(Bernal et al., 2009)
การเจริญเติบโตของมะเขือเทศ (น้ําหนักสด น้าํ หนักแหง
ความสูง) ทีอ่ ายุ 28 วันโดยใชพที มอสและปุย หมักเปนวัสดุปลูก
ในทัง้ 2 ครัง้ ของการปลูก และคํานวณเปนอัตราการเจริญเติบโต
ของพืชในชวง 0 - 28 วันแสดงไวในตารางที่ 4 เห็นไดวา พืชทีใ่ ช
พีทมอสเปนวัสดุปลูกมีอตั ราการเพิม่ น้าํ หนักสด น้าํ หนักแหง และ

ความสูงในชวงอายุ 0 - 28 วันของการปลูกครัง้ ที่ 1 (151.9 มก./
วัน, 17.9 มก./วัน และ 0.69 ซม./วัน ตามลําดับ) สูงกวาการปลูก
ครั้งที่ 2 (67.9 มก./วัน, 8.5 มก./วัน และ 0.56 ซม./วัน
ตามลําดั บ) อาจเป นเพราะสภาพอากาศช วงที่ ปลู กครั้ งที่ 2
เปนชวงที่อากาศเย็นจึงมีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของพืช
(Grimstad, 1993) อยางไรก็ตามพบวาพืชทีใ่ ชปยุ หมักเปนวัสดุ
ปลู กให อั ตราการเจริ ญเติ บโตของพื ชที่ แตกต างกั น กล าวคื อ
อัตราการเจริญเติบโตดานน้าํ หนักแหงและความสูงในชวงอายุ 028 วันของการปลูกครัง้ ที่ 1 (1.3 มก./วัน, และ 0.23 ซม./วัน

ตารางที่ 2 การเจริญเติบโตของตนมะเขือเทศอายุ 14 และ 28 วัน ในแตละตํารับการทดลองของการปลูกครัง้ ที่ 1
ตํารับการทดลอง

นน.สด
(ก./ตน)

อายุ 14 วัน
นน.แหง
(มก./ตน)

1. มีการกลับกองปุย
2. ไมกลับกองปุย
F-test
คาเฉลีย่

0.103 a
0.065 b
**
0.084

9.00 a
5.00 b
**
7.00

ความสูง
(ซม.)
4.5 a
4.0 b
**
4.3

นน.สด
(ก./ตน)

อายุ 28 วัน
นน.แหง
(มก./ตน)

ความสูง
(ซม.)

0.470 a
0.315 b
**
0.393

43.00 a
26.00 b
**
35.00

7.0 a
6.1 b
**
6.6

ตารางที่ 3 การเจริญเติบโตของตนมะเขือเทศอายุ 14 และ 28 วัน ในแตละตํารับการทดลองของการปลูกครัง้ ที่ 2
ตํารับการทดลอง

นน.สด
(ก./ตน)

อายุ 14 วัน
นน.แหง
(มก./ตน)

1. มีการกลับกองปุย
2. ไมกลับกองปุย
F-test
คาเฉลีย่

0.141 a
0.080 b
**
0.110

16.00 a
9.00 b
**
12.00

ความสูง
(ซม.)
4.7 a
3.9 b
**
4.3

นน.สด
(ก./ตน)

อายุ 28 วัน
นน.แหง
(มก./ตน)

ความสูง
(ซม.)

0.457 a
0.320 b
**
0.389

58.00 a
39.00 b
**
48.00

7.9 a
6.9 b
**
7.4

ตารางที่ 4 การเจริญเติบโต (น้าํ หนักสด น้าํ หนักแหง ความสูง) ของกลามะเขือเทศทีอ่ ายุ 28 วัน โดยใชพที มอสและปุย หมักเปนวัสดุปลูก
ในทัง้ 2 ครัง้ ของการปลูก และอัตราการเจริญเติบโตของพืชในชวง 0 - 28 วัน
วัสดุปลูก ครัง้ ทีป่ ลูก
พีทมอส
ปุย หมัก

1
2
1
2

นน.สด
ที่ 28 วัน growth rate
(ก./ตน) (มก./วัน)
4.254
1.902
0.393
0.389

151.9
67.9
14.0
13.9

นน.แหง
ที่ 28 วัน growth rate
(มก./ตน) (มก./วัน)
501.0
237.0
35.0
48.0

17.9
8.5
1.3
1.7

ความสูง
ที่ 28 วัน growth rate
(ซม.)
(ซม./วัน)
19.2
15.6
6.6
7.4

0.69
0.56
0.23
0.27
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ตามลําดับ) ต่ํากวาการปลูกครัง้ ที่ 2 (1.7 มก./วัน และ 0.27
ซม./วัน ตามลําดับ) สวนอัตราการเจริญเติบโตดานน้ําหนักสด
ในชวงอายุ 0 - 28 วัน ของการปลูกครั้งที่ 1 (14 มก./วัน)
ใกลเคียงกับการปลูกครั้งที่ 2 (13.9 มก./วัน) การที่ปุยหมัก
ที่ ผ า นการบ ม เป น เวลา 1 เดื อ น ให ผ ลตอบสนองของการ
เจริ ญเติ บโตของพื ชโดยเฉพาะน้ํ า หนั กแห งและความสู งดี ขึ้ น
แสดงใหเห็นวา การบมปุย หมักชวยใหปยุ หมักมีคุณภาพดีขนึ้

สรุป

สมบัตขิ องปุย หมักมีคา เฉลีย่ ดังนี้ คา pH (1:10) 8.0, EC
(1:10) 0.54 มิ ลลิ ซี เมนต /เซนติ เมตร, อิ นทรี ยวั ตถุ 15%
ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมทีเ่ ปนประโยชน
22.2, 717 และ 1,900 มก./กก. ตามลําดับ และความชืน้ 58%
(โดยน้าํ หนักสด) ปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสทีเ่ ปนประโยชน
ของปุยหมักที่กลับกองมีคาต่ํากวาที่ไมกลับกอง และมีแนวโนม
ลดลงเมื่อผานการบม การกลับกองปุยหมักในกระบวนการผลิต
ใหคณ
ุ ภาพปุย หมักดีกวาการไมกลับกอง โดยกลามะเขือเทศทีป่ ลูก
ในปุย หมักทีม่ กี ารกลับกองมีการเจริญเติบโตดีกวากลามะเขือเทศ
ทีป่ ลูกในปุย หมักทีไ่ มมกี ารกลับกอง และเมือ่ นําปุย หมักสดทีผ่ า น
การบมตออีก 1 เดือนไปใชเปนวัสดุปลูกเพือ่ เพาะกลามะเขือเทศ
พบว าให ผลตอบสนองของการเจริ ญเติ บโตของกล าพื ชดี กว า
ปุย หมักสด
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เทคนิคการผลิตมะนาวในหวงซีเมนต
อาชีพทําสวนเปนอาชีพทีอ่ ยูค กู บั คนไทยมาเปนระยะเวลา
ยาวนาน สามารถสรางอาชีพใหเกษตรกรเปนอยางมาก มะนาว
เปนไมผลที่มีความสําคัญตอคนไทยและเศรษฐกิจของประเทศ
โดยเปนสวนประกอบในการปรุงอาหารหลายรายการ เชน แกง
ตมยํา น้ําพริก รวมทัง้ เครือ่ งดืม่ ตางๆ ซึง่ จะใชมะนาวจํานวนมาก
การทําสวนมะนาวในปจจุบันมักพบปญหาการเขาทําลายของโรค
แมลง ปญหาดานสภาพอากาศ รวมทัง้ สภาพพืน้ ทีป่ ลูกทีม่ นี า้ํ ทวมขัง
จึงทําใหเกษตรกรไมสามารถผลิตผลมะนาวจําหนายไดในชวงฤดูแลง
(มีนาคม - เมษายน) ไดซงึ่ เปนชวงทีผ่ ลมะนาวมีราคาแพงทีส่ ดุ
ในรอบป และเปนปญหาทีเ่ กษตรกรและหนวยงานราชการรวมกัน
แกไขปญหาอยางตอเนือ่ ง
ในปจจุบนั ไดมกี ารพยายามคิดคนวิธกี ารตางๆ ทีจ่ ะสามารถ
บังคับใหมะนาวติดผลนอกฤดู วิธีการหนึ่งที่นิยมในปจจุบันคือ
การผลิตมะนาวในหวงซีเมนต การผลิตมะนาวในหวงซีเมนตนั้น
เกษตรกรยังขาดความเขาใจในการปฏิบตั ทิ ถ่ี กู ตอง ไมวา จะเปนเรือ่ ง
วัสดุปลูก การจัดทรงพุม ระยะปลูก ธาตุอาหารที่มีความจําเปน
ตอมะนาว การวางระบบน้ํา หรือแมกระทัง่ ขนาดของหวงซีเมนต
ศูนยวิจัยและพัฒนาไมผลเขตรอน จึงไดนําวิธีการปลูกมะนาว
ในห วงซี เมนต มาเผยแพรเพื่ อใหเกษตรกรมี ความรู และเข าใจ
ถึงการปฏิบัติที่ถูกตอง และสามารถใชเปนแนวทางเพิ่มผลผลิต
และลดตนทุนการผลิต การปลูกมะนาวในหวงซีเมนตนนั้ จําเปน
จะตองศึกษาถึงวิธีการตางๆ อันจะสงผลตอการเจริญเติบโตตอ
ตนมะนาวทัง้ ในเรือ่ งธาตุอาหารทีม่ คี วามจําเปนตอการเจริญเติบโต
การจัดการทรงพุม การวางระบบน้าํ หรือแมกระทัง้ วัสดุทใี่ ชสาํ หรับ
ปลูกมะนาว ซึง่ ถามีการดูแลเปนอยางดีแลวก็จะสงผลใหการปลูก
มะนาวในหวงซีเมนตเพือ่ บังคับใหมผี ลผลิตนอกฤดูนนั้ เปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ คุมคาตอการลงทุน สรางรายไดใหแกครัวเรือน
และสรางอาชีพใหแกคนในชุมชน พัฒนาสังคมใหเปนรากฐาน
ทีม่ นั่ คงในการพัฒนาประเทศตอไป

การเตรียมทอซีเมนตและระยะการปลูกมะนาวใน
หวงซีเมนต

ทอซีเมนตตามทองตลาดนัน้ มีรปู แบบและขนาดใหเลือก

1

สามารถ เศรษฐวิทยา1

มากมาย ไมวาจะเปนรูปราง ความกวาง ความสูง และความหนา
ทีแ่ ตกตางกัน การปลูกมะนาวในหวงซีเมนตนนั้ ควรใชหว งซีเมนต
ที่กลม เนื่องจากมีความสะดวกในการขนยาย หาซื้อไดงายตาม
ทองตลาด ขนาดเสนผาศูนยกลางอยู ที่ 80-100 เซนติเมตร
ความสูง 40-60 เซนติเมตร บริเวณใตหวงซีเมนตนั้นควรมี
แผนพื้นที่เจาะรูระบายน้ําออกทางดานขางและดานลางของหวง
ซีเมนต เพื่ อปองกันการเกิดภาวะน้ําขังราก (water-logging)
เมื่ อรากขาดออกซิเจนจะแสดงอาการใบเหลือง และทิ้ งใบ ผล
หลุดรวง ตนทรุดโทรม และตายในทีส่ ดุ ปญหาทีพ่ บของระบบราก
ทีเ่ กิดจากการระบายน้ําทีไ่ มดี ไดแก โรครากเนาโคนเนาทีเ่ กิดจาก
เชือ้ ไฟทอฟธอรา (Phytophthora infestans) ซึง่ เชือ้ ระบาดไปกับน้าํ
ดังนัน้ เมือ่ รากไมถกู น้ําขัง โอกาสทีจ่ ะเกิดโรคจึงเปนไปไดยากขึน้
เนือ่ งจากไมมนี า้ํ เปนตัวนําไป หากตนมะนาวอยูใ นสภาวะน้าํ ทวมขัง
เปนเวลานาน ตองไดรบั ผลกระทบอยางแนนอน
ระยะการปลูกมะนาวในหวงซีเมนตก็นับวาเปนสิ่งสําคัญ
จําเปนตองคํานึงถึงพื้นที่และการเขาปฏิบัติงาน เชน การจัดการ
ทรงพุม การใหธาตุอาหาร การกําจัดวัชพืช และการวางระบบน้ํา
โดยจะตองสามารถเขาปฏิบัติงานไดอยางสะดวกรวดเร็ว และจะ
สามารถลดตนทุนการผลิตใหแกเกษตรกรไดอกี ดวย ระยะการปลูก
มะนาวในห วงซีเมนต สามารถปลู กไดตั้ งแต 1.5 x 2 เมตร2
ซึง่ เปนการปลูกในระยะชิด ทําใหไดจํานวนตนในพืน้ ทีเ่ พิม่ มากขึน้
โดยจะตองมี การจัดการทรงพุ มใหดีด วย หรือถามีพื้ นที่ มากก็
สามารถปลูกไดทรี่ ะยะ 2 x 4, 3 x 4 หรือ 4 x 6 เมตร2 และสิง่ ที่
ตองคํานึงถึงอีกอยางคือ การเวนพื้นที่สําหรับการเขาทํางานของ
เครื่องจักรกลทางการเกษตร หรือรถขนสงสินคาทางการเกษตร
ใหสามารถเขาปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีป่ ลูกมะนาวไดอยางสะดวก เชน
การเขาเก็บกิ่งมะนาวจากการตัดแตง การพนสารเคมี หรือการ
เก็บเกีย่ วผลผลิต สําหรับการหากิง่ พันธุม ะนาวใหเพียงพอตอการ
ปลูกนัน้ มีความจําเปนอยางมากเนือ่ งจากจะชวยลดตนทุนการผลิต
จากการเดินทางเพื่อไปซื้อกิ่งพันธุมะนาว และยังสามารถสํารอง
กิ่งพันธุมะนาวไวสําหรับปลูกทดแทนตนมะนาวที่ตาย ในการหา
จํานวนกิ่ งพันธุ มะนาวใหเหมาะสมกับพื้ นที่ มีวิธีการคํานวณได
ดังนี้

เจาหนาที่วิจัย ศูนยวิจัยและพัฒนาไมผลเขตรอน สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ม. เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม 73140
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วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 24 ฉบับที่ 2 (2553)

จํานวนกิง่ พันธุม ะนาว

=

พืน้ ทีป่ ลูกมะนาว (ตารางเมตร)
ระยะปลูกระหวางตน (เมตร) x ระยะปลูกระหวางแถว (เมตร)

เชน ถาตองการปลูกมะนาว โดยมีระยะหางระหวางตน 2 เมตร ระยะหางระหวางแถว 4 เมตร
คํานวณจํานวนกิง่ พันธุม ะนาวทีต่ อ งใชปลูก ดังนี้
ระยะปลูกระหวางตน X ระยะปลูกระหวางแถว คือ

2x4

= 8 ตารางเมตร (= พืน้ ทีป่ ลูกมะนาว 1 ตน)

ถาตองการปลูกมะนาวในพืน้ ที่ 1 ไร (1,600 ตารางเมตร)
พืน้ ที่ 1 ไร จะตองใชจํานวนตนหรือกิง่ พันธุ

1600 ÷ 8 = 200 ตน

ถาใชพนื้ ทีป่ ลูก 1 งาน (400 ตรางเมตร) จะตองใชจํานวนตนหรือกิง่ พันธุ

วัสดุปลูก

ชนิ ดของวั สดุ ปลู กอาจผสมเองขึ้ นมาโดยอาศั ยวัตถุ ดิ บ
ทีม่ อี ยูอ ยางมากมายในประเทศไทยและมีราคาถูก เชน ขุยมะพราว
(coconut coir) ถานแกลบ (rice husk charcoal) (มีสดี าํ ซึง่ ตางจาก
ขีเ้ ถาแกลบทีม่ สี ขี าวปนเทา) แกลบดิบ (rice husk) และทราย
(sand) อยางไรก็ตาม ควรคํานึงถึงราคาของวัสดุแตละชนิดดวย
ในทางปฏิบตั แิ ลว หากมีความยุง ยากก็อาจใชดนิ ผสมสําเร็จรูปก็ได
แตตองระมัดระวังเกี่ยวกับคุณภาพของวัสดุที่นํามาใชผสมดวย
วัสดุสาํ หรับปลูกมะนาวนัน้ ควรเปนวัสดุทมี่ คี วามสามารถในการ
เคลื่ อนย ายธาตุ อาหารหรื อแพร กระจายสารละลายธาตุ อาหาร
ความชืน้ และมีความสามารถในการดูดซับน้าํ ไดดี ตองมีคณ
ุ สมบัติ
ทางกายภาพที่มีความแข็ง ยุบตัวนอยรักษาสภาพไดนาน และมี
การระบายอากาศไดดี สวนคุณสมบัตทิ างเคมีสง่ิ ทีต่ อ งคํานึงถึงคือ
คาความเปนกรด-ดาง คาความเปนกรด-ดางนี้ จะไมทําความ
เสียหายแกมะนาวโดยตรง แตจะสงผลกระทบตอการปลดปลอย
ธาตุ อาหารของวั สดุ ปลู กและควบคุ มกิ จกรรมการทํางานของ
จุลินทรียที่มีประโยชน การปรับโครงสรางดินใหมีการระบายน้ํา
และอากาศไดดี ทําไดโดยการจัดการตัง้ แตเริม่ เตรียมพืน้ ทีโ่ ดยใช
ทรายหยาบ แกลบ ถานแกลบ ขุยมะพราว หรือวัสดุอน่ื ทีห่ างาย
ในพื้นที่ เชน ปุยคอก ปุยหมัก ผสมใหเขากันกอนปลูกมะนาว
ลงในหวงซีเมนต
สัดสวนของวัสดุปลูก คุณสมบัตขิ องความสามารถในการ
อุม น้าํ ของวัสดุแตละชนิดยอมแตกตางกัน ดังนัน้ การใชสดั สวนของ
วัสดุปลูกชนิดทีต่ างกันก็ยอมมีผลตอการอุมน้ําและการระบายน้ํา
ของวัสดุโดยตรง ซึ่งยอมสงผลตอการเจริญเติบโตของระบบราก

400 ÷ 8 = 50 ตน

สัดสวนทีม่ ขี ยุ มะพราวและถานแกลบสูงมีการอุม น้าํ ทีด่ ขี นึ้ ความถี่
ของการใหนา้ํ จึงสามารถเวนชวงไดยาวนานมากขึน้ ซึง่ เหมาะสมตอ
ชวงฤดูแลง หากวัสดุสามารถอุม น้ําไดสงู และมีฝนตกชุกตอเนือ่ ง
หรือมีการใหนา้ํ มากจนเกินควร ก็อาจเกิดภาวะน้าํ ขัง หากสัดสวน
ของวัสดุมีทรายสูงขึ้น การระบายน้ําก็จะดียิ่งขึ้น มีโอกาสชักนํา
ให เกิ ดการออกดอกได ง ายขึ้ น ในขณะที่ ความถี่ ของการให น้ํา
ก็จาํ เปนตองเพิม่ ใหมากขึน้ ตามไปดวยเชนกัน
การจัดวางระบบน้าํ การใหนา้ํ พืชทีป่ ลูกจําเปนตองมีความ
ตอเนื่ อง มิฉะนั้ นแลวตนไมอาจชะงักการเจริญเติบโต ผลอาจ
แคระแกรนและรวงได การปลูกมะนาวในชุมชนที่มีพื้นที่จํากัด
บานเรือนสวนใหญมีระบบน้ําประปา ระบบใหน้ําสามารถอาศัย
แรงดันจากกอกน้ําภายในบาน โดยอาจใชหวั จายน้ําชนิดพนฝอย
(mini-sprinkler) หัวผีเสือ้ หรือหัวน้ําหยด (drip nozzle)
การควบคุมทรงพุม จากสภาพของพื้นทีท่ ี่จํากัดดังกลาว
การควบคุมขนาดของตนไมจงึ จําเปนตองเตรียมการไว โดยกําหนด
ขนาดของพุม ตนทีต่ อ งการ เชน 3.5 เมตร 4 เมตร หรือ 5 เมตร
การปลูกในภาชนะทีม่ ปี ริมาตรจํากัด ก็เปนทางหนึง่ ของการควบคุม
ระบบรากไปในตัวดวย ซึง่ ก็เปนสวนหนึง่ ของการควบคุมทรงพุม
ด วยเช นกั น ทั้ งนี้ เพราะในส วนของระบบรากและทรงพุ มนั้ น
มีความสัมพันธซึ่ งกันและกัน (root-shoot interrelationship)
ในทางกลับกันการควบคุมทรงพุมก็สงผลตอการควบคุมปริมาณ
รากดวยเชนกัน ดังนัน้ การจัดโครงสรางของกิง่ (training) โดยการ
โนมกิ่งลง หรือการตัดแตง (pruning) โดยวิธีการตัดยอดเพื่อ
กระตุน ใหแตกตาขางเพือ่ ควบคุมปริมาณและลดการเจริญของกิง่
ในแนวดิง่ ก็เปนอีกวิธหี นึง่ ในการควบคุมทรงพุม ใหไดตามขนาด

การเกษตร
ทีไ่ ดวางเปาหมายไว
สภาพแวดล อม ต นไม สร างอาหารจากกระบวนการ
สังเคราะหแสงเทานัน้ ดังนัน้ หากปลูกมะนาวในพืน้ ทีท่ มี่ รี ม เงามาก
เชน มีการบดบังแสงจากอาคารเปนสวนใหญแลว ยอมสงผลให
ตนไมเติบโตชาลง ยืดยาว และไมแข็งแรง โอกาสทีจ่ ะทําใหมะนาว
ออกดอกและติดผลยอมลดลงตามไปดวย นอกจากนีย้ งั เปดโอกาส
ใหเปนโรคไดงา ยและรุนแรงมากขึน้

วัสดุปลูก

1. ถานแกลบ 1 สวน ถานแกลบมีสดี าํ หามใชขเี้ ถาแกลบ
ซึง่ มีสขี าว ถานแกลบมีคณ
ุ สมบัตใิ นการอุม น้ําและสามารถระบาย
น้ําไดดี โดยผานกระบวนการเผาไหมมาแลว จึงเปนวัสดุปลูก
ทีส่ ะอาดปราศจากโรคและแมลงศัตรูพชื เมือ่ นําถานแกลบมากองไว
ในพื้นที่ปลูกแลวใหรดน้ําลงบนกองถานแกลบใหชุม 2-3 ครั้ง
เพือ่ ลดความเปนดางของวัสดุปลูก
2. ปุย คอก 1 สวน ปุย คอกไมเพียงแตจะใหอนิ ทรียวัตถุ
ธาตุอาหารหลัก และธาตุอาหารรองทีจ่ าํ เปนตอการเจริญเติบโตของ
มะนาว แตยังชวยปรับปรุงโครงสรางของวัสดุปลูกใหเหมาะสม
ตอการเจริญเติบโตของรากพืช ทําใหมีการระบายน้ําและอากาศ
ดีขนึ้ และเปนแหลงธาตุอาหารและชวยเพิม่ ปริมาณของจุลนิ ทรีย
ทีเ่ ปนประโยชนในดิน
3. ขุยมะพราว 1 สวน วัสดุทเี่ หลือจากอุตสาหกรรมการ
ผลิตเสนใยมะพราว ขุยมะพราวมีน้ําหนักเบาและอุมน้ําไดมาก
ซึ่งในการผสมวัสดุปลูกนั้นจําเปนตองใชในปริมาณที่พอเหมาะ
เพราะเมื่อขุยมะพราวมีความสามารถในการอุมน้ําสูงแลว ถาใช
ในปริมาณมากจะทําใหวัสดุปลูกมีการระบายน้ําและอากาศไมดี
อาจสงผลใหเกิดโรคตามมา
4. ทรายหยาบ 1 สวน ทรายหยาบชวยใหวสั ดุปลูกมีความ
รวนซุย รากมะนาวไดรบั อากาศ โดยรากจะสามารถแผขยายออกได
เต็มทีไ่ มเกาะเปนกระจุก สงผลตอการเจริญเติบโตแกตน มะนาว
5. แกลบดิ บ 1 ส วน แกลบดิ บ (เปลื อกเมล็ ดข าว)
แกลบดิ บ เป นวั สดุ เหลื อใช ที่ เราสามารถนํากลั บมาใช ให เกิ ด
ประโยชนในการปรับปรุงโครงสรางของวัสดุปลูกใหมคี วามรวนซุย
สามารถระบายน้ําและถายเทอากาศไดดี อีกทั้งชวยใหระบบราก
ของตนมะนาวแผกระจายไปทัว่ หวงซีเมนต
6. ปุ ยละลายช า เป นปุ ยเคมี ชนิ ดพิ เศษที่ แตกต างจาก
ปุยเคมีทั่วไปคือ ทันทีที่ใสลงในดิน น้ําจะคอยๆ ซึมผานเขาไป
ละลายธาตุอาหารภายในเม็ดปุย หลังจากนัน้ ธาตุอาหารจะคอยๆ
ซึ มผ านผิ วชั้ นนอกที่ จะอ อนตั วลงโดยกระบวนการออสโมซิ ส
(osmosis) อยางตอเนือ่ งสม่ําเสมอเปนระยะเวลา 3-6 เดือน
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ขัน้ ตอนการปลูกมะนาวในหวงซีเมนต (ภาพที่ 1)

1. จัดวางหวงซีเมนต ตามระยะทีไ่ ดคาํ นวณเอาไว
2. เติมวัสดุปลูกลงในหวงซีเมนต ใหไดความสูงประมาณ
ครึง่ หนึง่ ของความสูงของหวงซีเมนต
3. ใสปยุ ละลายชาลงในวัสดุปลูก หวงซีเมนตละ 200 กรัม
คลุกเคลาปุย กับวัสดุปลูกใหทวั่
4. เติมวัสดุปลูกในหวงซีเมนตใหเต็ม
5. รดน้ํ า ลงในวั ส ดุ ปลู ก ในห ว งซี เ มนต จนวั ส ดุ ปลู ก
มีความชืน้ อยางทัว่ ถึง เมือ่ วัสดุปลูกยุบตัวลง ใหเติมวัสดุปลูกลงใน
หวงซีเมนตใหเต็มอีกครัง้ แลวจึงรดน้าํ ตาม
6. ตรวจดูวสั ดุปลูกวาไมมคี วามระอุ คายความรอน และ
เย็นตัวลงดีแลว
7. ขุดหลุมปลูกใหมขี นาดความกวาง 15-20 เซนติเมตร
8. นํากิ่งพันธุมะนาวลงปลูกในหวงซีเมนต นําวัสดุปลูก
กลบบริเวณโคน
9. ใชไมปกค้ําเพื่อชวยพยุงตนมะนาวใหตั้งตรง โดยใช
ไมขนาดเล็กกวาหรือเทากับตนมะนาวปกลงดานขางของตนมะนาว
โดยเมือ่ ปกไมคา้ํ ตองระวังไมใหกระทบกระเทือนรากของตนมะนาว
10. ติ ดตั้ งระบบน้ํ า โดยวางท อส งน้ํ า ด านบนของห วง
ซีเมนตหรือด านลางของหวงซีเมนตก็ ได และติดตั้ งหัวจ ายน้ํา
สปริงเกลอรหรือมินสิ ปริงเกลอร ในขัน้ ตอนการติดตัง้ หัวจายน้าํ นัน้
สิ่ งที่ จําเป นจะต องคํานึงถึ งเปนอย างยิ่ งคื อ เศษวัสดุ ชิ้ นเล็ กๆ
ทีห่ ลุดมาจากการตัดตอทอ โดยวัสดุเหลานีจ้ ะไปตามระบบน้าํ และ
ติดคางอยูท หี่ วั สปริงเกลอรทําใหเกิดการอุดตัน ตองเสียคาใชจา ย
ในการทําความสะอาดหัวสปริงเกลอร ซึ่งจะทําใหเสียคาใชจาย
ในการดูแลรักษามากขึน้
11. ตรวจดูความสูงและรัศมีของน้ําที่ออกจากหัวสปริงเกลอรวา ออกไปนอกหวงซีเมนตหรือไม ถาออกไปนอกหวงซีเมนต
ใหลดความสูงของสปริงเกลอรใหต่ําลงมา เพื่ อใหรัศมีของน้ํา
ทีอ่ อกจากหัวสปริงเกลอรนนั้ อยูภ ายในหวงซีเมนต
12. หมั่นตรวจดูหัวสปริงเกลอรวาเกิดการอุดตันหรือไม
ถาเกิดการอุดตันใหนํามาลางทําความสะอาดดวยผงซักฟอกหรือ
น้ํายาลางจาน โดยใชแปรงที่ละเอียดและออน เชน แปรงสีฟน
ขัดเบาๆ หรือใชแรงดันลมเปาเศษวัสดุทอี่ ดุ ตันออก ไมควรใชไม
หรื อเข็ มดั นวั สดุ ที่ ติ ดค างในหั วสปริ งเกลอร ออก วิ ธี ดั งกล าว
จะทําใหทศิ ทางของน้าํ ทีอ่ อกจากหัวสปริงเกลอรเบีย่ งเบน วัสดุปลูก
ในหวงซีเมนตจะไดรับความชื้นไมทั่วถึง อันสงผลตอการเจริญ
เติบโตแกตน มะนาว
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ภาพที่ 1 ขัน้ ตอนการปลูกมะนาวในหวงซีเมนต

12

การเกษตร
ตารางที่ 1 ตนทุนการปลูกมะนาว จํานวนตน 200 ตน โดยใชระยะปลูก 2x4 เมตร2 ในพืน้ ที่ 1 ไร
ราคา/หนวย
ตนทุนคงที่
ตนทุน
(บาท)
(บาท)
1. เตรียมดินโดยการไถปรับระดับและยกรองปลูก
1,000
2. ปุย คอกตนละ 1 กระสอบ
15
3. ชุดหัวจายน้ํา (มินสิ ปริงเกลอร)
15
4. สายสงน้ํา โพลีเอทิลนี (PE) ขนาด 20 มิลลิเมตร 4 มวน
800
5. กิง่ พันธุม ะนาว จํานวน 200 ตน
50
6. ปุย ละลายชา 200 กรัม/ตน
70
7. เครือ่ งสูบน้ําพรอมอุปกรณ
4,000
8. คาจางเหมาสําหรับแรงงานรายวันใชเวลาประมาณ 12 วัน
180
รวมตนทุนการผลิตทั้ งหมด
-
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ตนทุนผันแปร
(บาท)
1,000
3,000
3,000
3,200
10,000
14,000
4,000
2,160
40,360

ตารางที่ 2 ตนทุนการปลูกมะนาวในหวงซีเมนตขนาดเสนผาศูนยกลาง 80 เซนติเมตร จํานวนตน 200 ตน โดยใชระยะปลูก 2x4 เมตร2
ในพืน้ ที่ 1 ไร
ราคา/หนวย
ตนทุนคงที่
ตนทุนผันแปร
ตนทุน
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1. หวงซีเมนตขนาดเสนผาศูนยกลาง 80 เซนติเมตร
90
18,000
2. แผนพืน้ ทรงกลมขนาดเสนผาศูนยกลาง 80 เซนติเมตร
70
14,000
3. วัสดุปลูกสําหรับหวงซีเมนตขนาดเสนผาศูนยกลาง 80 เซนติเมตร
250
50,000
4. ชุดหัวจายน้ํา (มินสิ ปริงเกลอร)
15
3,000
5. สายสงน้ํา โพลีเอทิลนี (PE) ขนาด 20 มิลลิเมตร 4 มวน
800
3,200
6. กิง่ พันธุม ะนาว จํานวน 200 ตน
50
10,000
7. ปุย ละลายชา 200 กรัม/ตน
70
14,000
8. เครือ่ งสูบน้ําพรอมอุปกรณ
4,000
4,000
9. คาจางเหมาสําหรับแรงงานรายวันใชเวลาประมาณ 10 วัน
180
1,800
รวมตนทุนการผลิตทั้ งหมด
118,000
ตารางที่ 3 ตนทุนการปลูกมะนาวในหวงซีเมนตขนาดเสนผาศูนยกลาง 100 เซนติเมตร จํานวนตน 200 ตน โดยใชระยะปลูก 2x4 เมตร2
ในพืน้ ที่ 1 ไร
ราคา/หนวย
ตนทุนคงที่
ตนทุนผันแปร
ตนทุน
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1. หวงซีเมนตขนาดเสนผาศูนยกลาง 100 เซนติเมตร
130
26,000
2. แผนพืน้ ทรงกลมขนาดเสนผาศูนยกลาง 100 เซนติเมตร
110
22,000
3. วัสดุปลูกสําหรับหวงซีเมนตขนาดเสนผาศูนยกลาง 100 เซนติเมตร
300
60,000
4. ชุดหัวจายน้ํา (มินสิ ปริงเกลอร)
15
3,000
5. สายสงน้ํา โพลีเอทิลนี (PE) ขนาด 20 มิลลิเมตร 4 มวน
800
3,200
6. กิง่ พันธุม ะนาว จํานวน 200 ตน
50
10,000
7. ปุย ละลายชา 200 กรัม/ตน
70
14,000
8. เครือ่ งสูบน้ําพรอมอุปกรณ
4,000
4,000
9. คาจางเหมาสําหรับแรงงานรายวันใชเวลาประมาณ 12 วัน
180
2,160
รวมตนทุนการผลิตทั้ งหมด
144,360

14

วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 24 ฉบับที่ 2 (2553)
ธรรมชาติและสิง่ แวดลอม

โรคเหงาหลับกับพืชสมุนไพรไทย

อุมาพร ทาเสนาะ1 และ สรัญญา วัชโรทัย2

จากอุบัติการณการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก
และการเกิดภาวะโลกรอน ทําใหเกิดการเปลี่ ยนแปลงทางดาน
ชีวภาพทีเ่ กีย่ วของกับการเกิดโรคตางๆ จนกอใหเกิดโรคอุบตั ใิ หม
หรือโรคบางชนิดทีส่ ญ
ู หายไปแลวก็กลับอุบตั ขิ นึ้ มาใหม ประกอบ
กั บโลกป จ จุ บั นเป นโลกไร พรมแดน การเดิ นทางติ ด ต อของ
ประชากรในสวนตางๆ ของโลกเปนไปอยางสะดวกและรวดเร็ว
จึ ง เกิ ด การอพยพของประชากรในท อ งถิ่ นต า งๆ ข า มทวี ป
ข า มประเทศ ไม เ ว น แม แ ต ก ารอพยพเข า มาสู ประเทศไทย
อยางไมหยุดยั้ ง และเมื่ อใดที่ เกิดการระบาดของโรค ก็จะเกิด
การแพรระบาดไดรวดเร็วและเปนวงกวาง ดังเชน การระบาด
ของโรคซารสและโรคไขหวัด 2009 เปนตน ดังนัน้ จึงควรมีการ
เฝาระวังโรคติดตอใหมๆ ทีอ่ าจจะเขามาแพรระบาดในประเทศไทย
เชน โรคเหงาหลับ ซึ่งเปนโรคที่พบระบาดมากในทวีปแอฟริกา
แตไดมกี ารรายงานโดย Schmunis (2007) และ Jackson et al.
(2009) วาพบการแพรกระจายของเชือ้ สาเหตุของโรคเหงาหลับ
เปนวงกวางไปยังทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปยุโรป ประเทศญีป่ นุ และ
ประเทศออสเตรเลีย เนื่ องจากการอพยพของผู ติดเชื้ อที่ อาศัย
ในประเทศที่เปนแหลงระบาดเปนพาหะนําเชื้อเขาไปสูทวีปและ
ประเทศดังกลาว แมโรคเหงาหลับยังไมปรากฏชัดวามีการระบาด
ในประเทศไทย แตเพื่อเตรียมรับมือกับโรคนี้ เราจึงควรมารูจัก
โรคนีก้ ัน
โรคเหงาหลับ (sleeping sickness หรือ Human African
Trypanosomiasis, HAT) พบระบาดมากในแอฟริกากลางและ
แอฟริกาใต เชน ประเทศเคนยา ประเทศซิมบับเว นับเปนโรค
รายแรง ผูป ว ยตายภายใน 1-1.5 ปหลังจากถูกแมลงกัด แรกๆ
ก็จะมีอาการติดเชื้อตรงผิวหนังที่ถกู กัด ทํานองเดียวกับถูกยุงกัด
ตอไปผูปวยจะจับไขเปนพักๆ ตอมน้ําเหลืองขยายโต โลหิตจาง
และในทีส่ ดุ สมองเกิดการอักเสบเมือ่ เชือ้ ลุกลามเขาสูส มอง ผูป ว ย
จะมีอาการซึม งวงเหงา เหนือ่ ย และอยากนอนหลับอยูต ลอดเวลา
โรคนี้ เกิ ด จากปรสิ ต ตั วเล็ กๆ เรี ย กว า ทริ พ าโนโซม
(Trypanosoma) ซึ่ งเป นโปรโตซั ว (protozoa) จั ดเป นสั ตว
เซลลเดียวอยูใ น Phylum Flagellata กลุม kinetoplastids อาศัย

1
2

อยูใ นระบบหมุนเวียนโลหิต (hemoflagellate) น้าํ เหลือง (serum)
และน้ําไขสันหลัง (cerebrospinal fluid) ของสัตวเลีย้ งลูกดวยนม
หลายชนิด เชน ละมัง่ มาลาย เสือ หมู แพะ คน (Stuart et al.,
2008) แตบางระยะก็อาจเขาไปอยูใ นเนือ้ เยือ่ เคลือ่ นทีโ่ ดยอาศัย
flagellum Trypanosoma มีลกั ษณะบอบบาง รูปรางคลายใบไม
มี flagellum เสนเดียวติดกับลําตัวทําใหเกิดเปนแผนเยือ่ เรียกวา
undulating membrane (ภาพที่ 1) กิ นอาหารโดยวิ ธี ดู ดซึ ม
(osmotrophic) เชื้อโปรโตซัวที่ทําใหเกิดโรคเหงาหลับ คือชนิด
Trypanosoma brucei โดยมีแมลงวันเซทซี (tsetse fly) ซึง่ มีชอื่
ทางวิทยาศาสตรวา Glossina palpalis หรือภาษาไทยเรียกวา
แมลงวันดูดเลือดหรือแมลงวันเหงาหลับเปนพาหะนําเชือ้ มาสูค น
(ภาพที่ 2) สวนโปรโตซัวชนิด Trypanosoma cruzi ทําใหเกิดโรค
“Chagas” มีแมลงพาหะทีส่ าํ คัญ ไดแก มวนดูดเลือด (Kissing
bug) เชือ้ จะเขาทําลายหัวใจและอวัยวะภายใน จากการรายงานของ
Bonomo และ Salata ในปค.ศ. 2004 พบวาชาวละตินอเมริกนั
เปนลานๆ คนที่ ปวยดวยโรคนี้ โดยอาการที่ พบมีสองแบบคือ
อาการเฉี ย บพลั นและเรื้ อรั ง (acute และ chronic forms)
อาการแบบเฉียบพลันพบไดบอ ยกวาและมักเปนในเด็ก (Bonomo
et al., 2004) เชือ้ ปรสิตทัง้ สองชนิดนีจ้ ะพบอยูน อกเม็ดเลือดแดง
โดยแมลงพาหะจะกัดและปล อยเชื้ อระยะติดต อ (metacyclic
trypanosomes) เขาทางบาดแผลทีแ่ มลงกัด เชือ้ นัน้ จะแบงตัวแบบ
binary fission จนเพิม่ จํานวนขึน้ เรือ่ ยๆ และมีผลเปน haemolytic
factor ทําใหเกิดการกระตุ นการทํางานของไตและมามมากขึ้ น
เปนผลใหมกี ารทําลายเม็ดเลือดแดงและทําใหเกิดอาการ anemia
ตามมา โดยระยะแรกๆ จะมีไขขึ้นๆ ลงๆ หากเชื้อเขาสูระบบ
ประสาทสวนกลาง (ตัวเชือ้ สามารถผาน Blood Brain Barrier ได)
จะทําใหเกิดอาการนอนกลางวันเยอะ กลางคืนตืน่ มีอาการโคมา
สับสน มีอาการทางประสาทรวมจนเสียชีวิตในที่สุด และนี่ก็คือ
ที่มาของชื่อโรคชนิดนี้ นอกจากนี้ยังมีรายงานการติดเชื้อปรสิต
จากแมไปสูท ารกในครรภไดถา รกเกิดการฉีกขาด หรือติดตอผาน
ทางน้ํานมมารดาได (Gürtler et al., 2003; Torrico et al.,
2004) สถิตทิ ไี่ ดจากการสํารวจพบวา แมลงวันเซทซีกาํ ลังคุกคาม

อาจารย ภาควิชาเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต จ. ปทุมธานี 12121
รองศาสตราจารย ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ 10900
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ภาพที่ 1 ลั กษณะเชื้ อโปรโตซั ว Trypanosoma sp.
สาเหตุโรคเหงาหลับ
ที่มา: http://student.ccbcmd.edu/courses/bio141/
lecguide/unit3/protozoa/trypan.html
ชีวติ ชาวแอฟริกาทัง้ 35 ประเทศ โดยพบวามีคนปวยจํานวน 1618 ลานคน คนจํานวน 66,000 คน ลมตายดวยโรคเหงาหลับ
และคนอี ก 550,000 คน จะเป นพาหะนําเชื้ อโรคนี้ สู คนอื่ น
และถาหากคนเหลานี้เดินทางขามประเทศ ขามทวีป อาจจะเปน
ผูน ําโรคนีไ้ ปแพรระบาดตอได
เชื้ อทริพาโนโซม มีวงจรชีวิตในคนและสัตว โดยแมลง
ดูดเลือด (blood sucking insect) ทีเ่ ปนพาหะนําเชือ้ นีม้ ีวถิ ชี ีวติ
แตกตางจากแมลงอืน่ ๆ มาก เชน แมลงทัว่ ไปมักออกไขคราวละ
มากๆ แตแมลงวันเซทซีออกไขครัง้ ละ 1 ใบ การออกไขทนี่ อ ย
ดวยปริมาณแตรนุ แรงดวยอานุภาพทําลายนี้ ทําใหตลอดชีวติ ของ
แมลงวันเซทซี 1 ตัว มีลกู ไดไมเกิน 5-6 ตัว หลังจากวางไขในดิน
แลว ไขจะใชเวลา 30-40 วัน ในการฟกเปนตัว ลูกแมลงวันเซทซี
ขณะมีอายุนอ ย ยังไมมพี ษิ ภัยใดๆ เพราะยังไมมเี ชือ้ ปรสิตในตัวมัน
แตเมือ่ บินไปดูดเลือดของคนหรือสัตวเลีย้ งทีต่ ดิ เชือ้ ทริพาโนโซม
ระยะติดตอ เชือ้ ปรสิตระยะติดตอในคนหรือสัตวนน้ั จะถูกดูดเขาสู
ลําไสของแมลง และเขาสูต อ มน้าํ ลาย เชือ้ ทริพาโนโซมจะผานจาก
ต อมน้ํา ลายเข าสู กระแสโลหิ ตของเหยื่ อตามรอยแผลที่ ถู กกั ด
ซึง่ จะทําใหเหยือ่ แสดงอาการของโรคเหงาหลับและอาจเสียชีวติ ได
ในเวลาตอมา ถาไมไดรบั การรักษา
เนื่ องจากแมลงวั นเซทซี มี หลากหลายสายพั นธุ เฉพาะ
ในทวีปแอฟริกามีมากถึง 22 สายพันธุ เพราะฉะนั้นการทําให
แมลงวั น เซทซี สู ญ พั น ธุ นั้ น ค อ นข า งยาก แต อย างไรก็ ตาม
นักวิทยาศาสตรพยายามควบคุมการแพรพนั ธุโ ดยใชกระบวนการ
ทางชี วภาพ เช น ใช นกหรื อแมลงในการล ากิ นแมลงวั นเซทซี
เปนอาหาร และใชเทคโนโลยีชวี ภาพตัดตอเปลีย่ นแปลงยีน (gene)
ในตัวแมลง เพื่อไมใหรางกายแมลงสามารถรับเชื้อทริพาโนโซม
เขาไปได ปจจุบันนักวิทยาศาสตรใช “เทคนิคแมลงอนามัย”
(Sterile Insect Technique, SIT) เปนวิธีคุมกําเนิดในแมลง

15

ภาพที่ 2 แมลงวั นเซทซี (Tsetse fly) พาหะนําเชื้ อโปรโตซั ว
Trypanosoma sp. สาเหตุโรคเหงาหลับสูค น
ที่มา: http://www.vcharkarn.com/vblog/57201
สายพันธุอ นั ตราย โดยเริม่ จากการเพาะเลีย้ งแมลงใหมปี ริมาณมาก
เพื่อผลิตดักแด ตอมานําไปฉายรังสีแกมมาเพื่อใหแมลงวันตัวผู
เป นหมั น แล วนําไปปล อยในธรรมชาติ อย างต อเนื่ อง ดั งนั้ น
เมื่ อแมลงตั วผู ที่ เป นหมั นผสมพั นธุ กั บแมลงวั นเซทซี ตั วเมี ย
กีต่ วั หรือกีค่ รัง้ ไขของตัวเมียก็ไมสามารถปฏิสนธิเปนตัวแมลงได
ทําใหจาํ นวนประชากรแมลงลดลงหรือหมดไปในทีส่ ดุ ซึง่ เปนสวน
สําคัญในการชวยลดการแพรกระจายของโรคเหงาหลับได
การตรวจวิ นิ จ ฉั ย หาเชื้ อทริ พ าโนโซมสามารถทํ า ได
หลายวิธี ไดแก เจาะจากเลือดสด (fresh smear) หรือการทํา
ฟลมเลือดชนิดหนา (thick blood smear) การเจาะจากตอม
น้ําเหลือง หรือการตรวจหาบนชัน้ ของเม็ดเลือดขาว (buffy coat)
ในหลอดเลื อ ดฮี ม าโตคริ ต (hematocrit capillary tube)
นอกจากวิธกี ารตรวจหาปรสิตดังกลาวแลว การตรวจวินจิ ฉัยทาง
ภู มิ คุ ม กั น วิ ท ยา เพื่ อตรวจหาระดั บ แอนติ บ อดี ในน้ํ า เหลื อง
ตอตัวเชื้อ จัดเปนวิธีที่นิยมอยางแพรหลาย เนื่องจากมีความไว
และความจําเพาะสูง นิยมนํามาศึกษาความชุกชุมและงานทางดาน
ระบาดวิทยา ปจจุบนั ไดมกี ารประยุกตใชเทคนิคทางอณูชวี โมเลกุล
เช น DNA hybridization หรื อเทคนิ ค Polymerase Chain
Reaction (PCR) เพื่ อเพิ่ มปริ มาณดี เอ็ นเอให มากขึ้ น ทําให
สามารถตรวจพบเชื้ อ ได อย า งรวดเร็ ว และมี ประสิ ทธิ ภาพสู ง
(Mora et al., 2005; Brun and Balmer, 2006) นําไปใชสาํ หรับ
การวางมาตรการควบคุมการแพรกระจายของโรค หรือการใช
เทคนิค Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP)
เพื่ อศึ ก ษาถึ ง ความหลากหลายทางพั น ธุ ก รรมของเชื้ อ เช น
Trypanosoma brucei ไดมกี ารจัดจําแนกออกเปน 3 subspecies
ไดแก Trypanosoma brucei brucei เปนปรสิตของสัตวปาและ
สัตวเลีย้ ง แตไมสามารถติดตอสูค นได สวน Trypanosoma brucei
gambiebrucei และ Trypanosoma brucei rhodesiense สามารถ
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ติดตอจากแมลงพาหะสูคนได (Hide, 1999) การทราบความ
แตกตางของยีนในปรสิตนี้มีประโยชนมากตอการหายาเพื่อการ
รักษา ปองกัน หรือกําจัดปรสิตเหลานีไ้ ด
ป จ จุ บั น ยาที่ ใช ใ นการรั ก ษาโรคเหงาหลั บ จั ด ว า ยั ง มี
ประสิทธิภาพไมดีพอในการกําจัดเชื้อออกจากรางกายเนื่องจาก
ผลข างเคี ยงของยาก อให เกิ ดพิ ษ ต อผู ป วย (Traub-Cseko,
2001) ยามี ราคาสูง และยั งไมสามารถผลิ ตวั คซี นป องกั นได
เนือ่ งจากเชือ้ สาเหตุของโรคนีส้ ามารถมีชวี ติ อยูใ นเลือดคนไดนาน
10-40 ป โ ดยไม แ สดงอาการ ทั้ งนี้ เพราะตั ว เชื้ อสามารถ
เปลี่ยนแปลงรูปรางไดบอยโดยการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของ
โมเลกุ ล ของปลอกหุ มเซลล ซึ่ งประกอบด ว ยไกลโคโปรตี น
(variable surface glycoproteins, VSGs) ชวยใหปรสิตสามารถ
เปลี่ยนแปลงแอนติเจนทีป่ ลอกหุมเซลลไปไดเรื่อยๆ (antigenic
variation) จนระบบภูมิคุมกันของรางกายคนไมรูจักมัน ดังนั้น
ปรสิตสามารถหลบหลีกภูมคิ มุ กันของโฮสต (host) ได (Barry and
McCulloch, 2001) ทําใหโฮสตตองสรางภูมิคุ มกันชนิดใหม
ขึน้ มาทําลายปรสิตทีถ่ กู เพิม่ จํานวนขึน้ มาเรือ่ ยๆ
ในประเทศไทยมี รายงานการติ ดเชื้ อทริ พาโนโซมชนิ ด
Trypanosoma evansi ไดบอ ยในสัตวหลายชนิด เชน ในสัตวเลีย้ ง
ไดแก กระบือ (Mathias and Muangyai, 1980; ปจฉิมาและคณะ,
2525; วรพล และคณะ, 2526; วิทยา และคณะ, 2528; Loehr
et al., 1985, 1986) สุนขั (พรรณจิตต และอรุณรัตน, 2523)
แมว (พรรณจิตต, 2528) สุกร (ชิต และคณะ, 2530) และชาง
(ปราณี และคณะ, 2547) รวมทัง้ การพบเชือ้ T. theileri ในโคกระบือ และ T. lewisi ซึง่ เปนปรสิตทีพ่ บบอยในหนู (Sarataphan
et al., 1986; Natheewattana et al., 1973) นอกจากนี้
ในประเทศแถบเอเชียเคยมีรายงานพบเชื้ อ T. lewisi ในเด็ก
(Johnson, 1933) และเพิง่ มีรายงานพบเชือ้ T. evansi ในชาย
อินเดียวัย 40 ป (Joshi et al., 2005)
เนื่ อ งจากยาที่ ใช ใ นการกํา จั ด เชื้ อทริ พาโนโซมมี ฤทธิ์
ข างเคี ยงสู ง ดั งนั้ นจึ งมี ความพยายามศึ กษาวิ จั ยและพั ฒนา
พืชสมุนไพรตามตํารายาพืน้ บานในแตละทองถิน่ โดยมีการคนควา
หาสารทีม่ ฤี ทธิใ์ นการบําบัดโรคทีเ่ กิดจากโปรโตซัวสกุลทริพาโนโซม
จากสวนตางๆ ของพืชหลายชนิดในวงศตา งๆ จากรายงานการวิจยั
พืชทีเ่ ปนแหลงของสารสําคัญทีม่ ฤี ทธิต์ อ โปรโตซัวสกุลทริพาโนโซม
ซึ่งมักเปนพืชมีดอกกลุมพืชใบเลี้ยงคู ตัวอยางพืชที่มีการนํามา
วิจยั แลวไดแสดงในตารางที่ 1 เชน กลุม พืชทีม่ กี ลีบดอกเปนหลอด
ไดแก พืชวงศทานตะวัน (Family Asteraceae) (Muelas-Serrano
et al., 2000, Cáceres et al., 1998) และวงศมะเขือ (Family
Solanaceae) (Garcia et al., 2006) กลุม พืชทีม่ กี ลีบดอกแยก
เชน พืชวงศนอ ยหนา (Family Annonaceae) (Ogbadoyi et al.,
2007) วงศถวั่ (Family Fabaceae) (Cáceres et al., 1998,
Freiburghaus et al., 1998) วงศผกั กาด (Family Brassicaceae)

วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 24 ฉบับที่ 2 (2553)
(Mezencev et al., 2009) วงศโนรา (Family Malpighiaceae)
(Cáceres et al., 1998) วงศคนทา (Family Simaroubaceae)
(Bawm et al., 2008) และวงศสม (Ferreira et al., 2007)
กลุม พืชทีไ่ มมกี ลีบดอก เชน พืชในวงศพริกฝรัง่ (Family Phytolaccaceae) (Cáceres et al., 1998) และพืชสกุล Terminalia
เปนสกุลทีไ่ มมกี ลีบดอกทีจ่ ดั อยูใ นวงศสมอ (Family Combretaceae) (Freiburghaus et al., 1999; Adewunmi et al., 2001)
เปนตน จากรายงานการวิจัยเหลานี้แสดงวาสารสําคัญที่มีฤทธิ์
ยับยั้งเชื้อโปโตซัวสกุลทริพาโนโซมนั้น พบไดในพืชหลากหลาย
วงศอยางกระจัดกระจายไมจํากัดกลุมของพืช ตัวอยางสารสําคัญ
ที่ มี ฤ ทธิ์ ต อ เชื้ อโปรโตซั ว สกุ ล ทริ พาโนโซม ได แก สารกลุ ม
alkaloids (Ferreira et al., 2007) terpenoids (Freiburghaus et
al., 1998) และ quassinoids (Bawm et al., 2008) เปนตน
นอกจากการศึกษาวิจัยหาสารออกฤทธิ์จากพืชมีดอกแลว ยังมี
งานวิจัยหาสารออกฤทธิ์ตอเชื้อทริพาโนโซมจากรา (Minagawa
et al., 1997) และไลเคนส (De Carvalho et al., 2005) เชนกัน
ตารางที่ 1 แสดงชนิดพืชสมุนไพรทีม่ รี ายงานการวิจัยหา
สารสกัดที่มีฤทธิ์ตอเชื้อโปรโตซัวสกุลทริพาโนโซม ซึ่งหลายชนิด
เปนพรรณไมทพี่ บไดในประเทศไทย หรือพรรณไมบางชนิดไมพบ
ในประเทศไทยแตเปนสกุลและ/หรือเปนวงศของพืชที่มีอยู ใน
ประเทศไทย ดังนั้ นจึงมีความเปนไปไดสูงที่ จะหาพืชสมุนไพร
ที่มีอยูในประเทศไทยนํามาคนควาวิจัยดานนี้ตอไป ถึงแมวาโรค
ทีเ่ กิดจากเชือ้ โปรโตซัวสกุลทริพาโนโซมยังไมปรากฏอยางชัดเจน
ในหมูป ระชากรคนไทย อีกทัง้ ยาทีใ่ ชบาํ บัดโรคนีย้ งั มีประสิทธิภาพ
ไมดพี อและมีฤทธิข์ า งเคียงสูง ดังนัน้ การคนควาหาพืชสมุนไพรไทย
ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนยาเพื่อใชบําบัดโรคที่เกิดจากเชื้อ
โปรตัวซัวสกุลนี้ จึงเปนสิง่ ทีน่ กั วิจยั ควรสนใจเพือ่ เตรียมรับมือกับ
โรคนีใ้ นอนาคต

เอกสารอางอิง

ชิต ศิรวิ รรณ, นพพร ศราธพันธ, รืน่ ฤดี บุณยะโหตระ, เชาวนะ
เมฆกมล, ยอดยศ มีพืชน และชวลิต อัศวมหาศักดา.
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84-97. ใน ประมวลเรื่องการประชุมสัมนาทางวิชาการ
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ตารางที่ 1 แสดงชนิดพืชทีม่ ีรายงานการวิจยั เพือ่ เปนแหลงสารสกัดทีม่ ฤี ทธิต์ อ เชือ้ โปรโตซัวสกุล Trypanosoma
วงศ
Annonaceae
Asteraceae

Bombacaceae
Combretaceae

Fabaceae
Lamiaceae
Lauraceae
Malpighiaceae
Meliaceae
Mimosaceae
Myrtaceae
Phytolaccaceae
Polygalaceae
Ranunculaceae
Rhamnaceae
Rutaceae
Simaroubaceae
Solanaceae
Theaceae

ชื่อพืช

อางอิง

Annona senegalensis
Neurolaena lobata*
Tridax procumbens (ตีนตุก แก)
Mikania cordifolia
Tanacetum parthenium*
Ceiba pentandra (งาว)
Terminalia avicennioides*
T. ivorensis (หูกระจง)
T. superba*
Guiera senegalensis*
Gliricidia sepium (แคฝรัง่ )
Salvia gilliessi*
Cinnamomum cassia*
Byrsonima crassifolia*
Melia toosendan (เลีย่ น)
Entada abyssinica
Acacia artaxacantha
A. nilotica
Eugenia uniflora (มะยมฝรัง่ )
Syzygium aromaticum (กานพลู)
Petivera alliacea*
Securidaca ongepedunculata
Ranunculus sceleratus (กลีบภัย)
Scutia buxifolia*
Pilocarpus spicatus*
Almeidea coerulea*
Conchocarpus inopinatus*
Brucea javanica (ราชดัด)
Physalis angulata (โทงเทง)
Camellia sinensis (ชา)

Ogbadoyi et al., 2007
Berger et al., 1998;
Muelas-Serrano et al., 2000
Berger et al., 1998
Muelas-Serrano et al., 2000
Izumi et al., 2008
Bizimana et al., 2006
Bizimana et al., 2006
Adewunmi et al., 2001
Adewunmi et al., 2001
Aderbauer et al., 2008
Berger et al., 1998
Sanchez et al., 2006
Lirussi et al., 2004
Berger et al., 1998
Lirussi et al., 2004
Freiburghaus et al., 1998
Adewunmi et al., 2001
Aderbauer et al., 2008
Adewunmi et al., 2001
Santoro et al., 2007
Berger et al., 1998
Aderbauer, 2008
Schinell et al., 2002
Muelas-Serrano et al., 2000
Mafezoli et al., 2000
Bawm et al., 2008
Garcia et al., 2006
Paveto et al., 2004

* ไมพบในประเทศไทย
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ปลอดภัยสูค รัวโลก. 26-30 พฤษภาคม 2547. พิพธิ ภัณฑ
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เรือ่ งนารู

รูจ ักลางผัก ขจัดสารพิษตกคาง
ผักและผลไม เปนพืชอาหารทีใ่ หประโยชนทางสารอาหาร
ทีจ่ ําเปนตอการเจริญเติบโต ชวยรักษาสมดุลยของรางกาย ทําให
ระบบยอยอาหารและระบบการขับถายดีขนึ้ อยางไรก็ตามผักและ
ผลไมสดอาจกอใหเกิดโทษแกผบู ริโภคไดหากผักและผลไมสดนัน้
มีการปนเปอ นจุลนิ ทรียท กี่ อ ใหเกิดโรคกับผูบ ริโภค รวมทัง้ สารพิษ
ที่เชื้อโรคสรางขึ้น พยาธิ สารเคมีทางการเกษตร สารเคมีหรือ
วัตถุเติมแตงอาหาร เปนตน ในปจจุบนั มีการสงเสริมใหเกษตรกร
ลดการใชสารเคมีทางการเกษตรใหนอยลง หรือสงเสริมใหมกี าร
ผลิตผักและผลไมสดทีป่ ลอดภัยจากสารพิษ โดยใชทางเลือกตางๆ
ในการควบคุมศัตรูพืช แตก็ยังไมสามารถทําใหผูบริโภคมีความ
มัน่ ใจได เนือ่ งจากยังมีการนําสารเคมีอน่ื ๆ มาใชกบั ผักและผลไม
เพือ่ ฟอกขาว คงความสด เพิม่ สีสรร และกรอบนารับประทาน
เพือ่ เปนความรูแ ละความเขาใจสําหรับผูอ า นและผูบ ริโภค
ผู เรี ยบเรี ยงจึ งขอให ข อมู ลที่ เกี่ ยวข องกั บความปลอดภั ยของ
การบริโภคผักและผลไม สด อันตรายที่ อาจเกิดขึ้ น รวมทั้ งวิธี
หลีกเลีย่ งและการลดอันตรายในเบือ้ งตน ดังนี้

1

ชวนพิศ อรุณรังสิกุล1

อันตราย 4 ประการ

1. อันตรายจากเชื้อจุลินทรียกอโรคและพยาธิ
วิธีการเพาะปลูกทีใ่ ชปยุ หมัก หรือปุย คอกจากมูลสัตว
และมีกระบวนการหมักทีย่ งั ไมสมบูรณ นอกจากจะมีการปนเปอ น
เชือ้ จุลนิ ทรียก อ โรคกับคน เชน เชือ้ เอสเชอรรเิ ชียโคไล (Escherichia coli) ซัลโมเนลลา (Salmonella spp.) ลิสทีเรีย (Listeria
monocytogen) และชิเจลลา (Shigella sonei) แลวอาจทําใหมกี าร
ปนเปอ นของไขพยาธิ ตัวออนของพยาธิ เชน คริปโตสปอริเดียม
(Cryptosporidium spp.) ไซโคลสปอรา (Cyclospora spp.) และ
จีอารเดีย (Giardia spp.) นอกจากนั้นยังมีเชื้อไวรัสตับอักเสบ
(Hapatitis A virus) เชื้อจุลินทรียกอโรคและพยาธิตางๆ เปน
สาเหตุใหเกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร อุจจาระรวงอยางแรง
โรคบิด ไทฟอยด โดยเฉพาะผักใบทีบ่ ริโภคสด ซึง่ มักพบไขพยาธิ
หรือตัวออนพยาธิ เนื่ องจากโครงสรางผิวภายนอกของผักที่ ใบ
ไมเรียบและกลีบใบซอนกันมากๆ จะเปนที่อยูของสิ่งปนเปอน
ดังกลาวไดงาย เชน ผักกาดขาว กะหล่ําปลี ตนหอม สะระแหน

นักวิจยั (เชีย่ วชาญ) งานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเกษตร ฝายปฏิบตั ิการวิจยั และเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจยั และพัฒนา กําแพงแสน
ม. เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อ. กําแพงแสน จ. นครปฐม 73140
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เปนตน ดังนั้นการบริโภคผักและผลไมที่บริโภคพรอมเปลือก
จึงตองมีการลางน้ําทําความสะอาดกอนบริโภค
2. อันตรายจากสารเคมีทางการเกษตร
ปจจุบั นมีการใชสารเคมี ทางเกษตรเพื่ อการปองกัน
และกําจัดศัตรูพืชกันอยางแพรหลาย การใชสารเคมีในอัตราที่
ไมเหมาะสม หรือการใชในอัตราทีเ่ กินกําหนด ทําใหอาจมีสารเคมี
ตกคางอยูใ นผัก โดยเฉพาะผักทีน่ ยิ มบริโภค เชน ผักคะนา กวางตุง
กะหล่ํา ปลี ถั่ วฝ กยาว ที่ มั กตรวจพบสารเคมี ตกค างอยู เสมอ
จึงทําใหมีการกําหนดคาสูงสุดของสารเคมีตกคางที่ยอมใหมีได
(maximum residue limit: MRL) ของสารเคมีทใี่ ชทางการเกษตร
สารเคมีเหลานัน้ นอกจากจะตกคางในผลผลิตทางการเกษตรแลว
อาจมี การตกค างอยู ในดิ นและน้ําที่ เป นแหลงปลู กอี กด วย ซึ่ ง
สารเคมีบางชนิดเมือ่ รางกายไดรบั จะทําลายระบบประสาทสวนกลาง
ทําใหเซลลประสาททํางานผิดปกติ มีอาการชาตามใบหนา ลิ้น
และริมฝปาก มีอาการชัก สารเคมีบางชนิดอาจทําลายเอนไซม
ของระบบประสาท ถาไดรบั ปริมาณมากจะปวดศีรษะ ออนเพลีย
คลืน่ ไส สัน่ กระตุก เปนตน สารเคมีทางการเกษตรทีใ่ ชกนั มาก
สามารถแบงออกเปน 4 กลุม ดังนี้
1. กลุ มออร กาโนคลอรี น (organochlorine) เป น
สารเคมีที่ไมสลายตัว ไมละลายน้ํา ละลายไดดีในน้ํามัน พบวา
มีการสะสมในดินและในน้าํ จึงสามารถเขาไปสะสมในผักและผลไม
หากมีการปลูกในดินหรือใชน้ําที่มีการปนเปอน เชน ออลดริน
(aldrin) ดีลดริน (dieldrin) เฮปตาคลอร (heptachlor) เปนตน
มีผลตอระบบทางเดินอาหาร คลืน่ ไส อาเจียน เมือ่ ยลา ปวดศีรษะ
และมีผลตอระบบประสาท สัน่ กระตุกทีห่ นังตา ใบหนา อาการ
ชักแบบเกร็ง อาจทําใหเกิดการตายของเซลลตบั เปนตน
2. กลุม ออรกาโนฟอสเฟต (organophosphate) เปน
สารเอสเทอรของกรดฟอสฟอริค สวนใหญเปนสารเคมีกําจัด
แมลงศัตรูพืชที่ใชกนั มากและแพรหลาย เชน โมโนโครโตรฟอส
(monocrotophos) เมวินฟอส (mevinphos) คลอรไพริฟอส
(chlorpyrifos) ไดเมทโธเอด (dimethoate) ไดโครโตรฟอส
(dicrotophos) พาราไธออนเมทธิ ล (parathion-methly)
พาราไธออน (parathion) เปนตน ความรุนแรงของความเปนพิษ
เมือ่ เขาสูร า งกายขึน้ อยูก บั อัตราการเปลีย่ นแปลงสารพิษในรางกาย
โดยวิธไี ฮโดรไลซิสทีเ่ กิดขึน้ ในตับ มีผลตอระบบประสาทสวนกลาง
ปวดศีรษะ งง ซึม กระสับกระสาย ชัก หมดสติ ระบบหายใจลมเหลว
เดินโซเซ กลามเนือ้ เปนอัมพาต เปนตน
3. กลุมคารบาเมต (carbamate) เปนสารสังเคราะห
จากสารอนุพนั ธของสารไพซอสติกมิน (physostigmine) ซึง่ เปน
สารอั ลคาลอยด ที่ สกั ดได จากเมล็ ดคาลาบาร (calabar bean:
Physostigma venenosum) มีการตกคางทีส่ น้ั และสลายตัวไดอยาง
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รวดเร็ว เชน เมทธอคารบ (methomyl) คารโบฟูราน (carbofuran)
คารบาริล (carbaryl) เมทธิโอคารบ (methiocarb) เปนตน มีผล
ในระยะสั้นตอระบบประสาท โดยเฉพาะกับกลไกการออกฤทธิ์
ยับยัง้ การทํางานของเอนไซม อะซิทลิ โคลีน เอสเตอรเรส (acetylcholinesterase) เชนเดียวกับสารเคมีในกลุม ออรกาโนฟอสเฟต
4. กลุ มไพรี ท รั ม และสารสั ง เคราะห ไ พรี ท อยด
(pyrethrum and pyrethroides) เปนสารเลียนแบบโครงสราง
โมเลกุ ลของสารไพรี ท ริ น (pyrethrins) ซึ่ ง สกั ดได จากดอก
เบญจมาศ ใช ในการกําจั ดแมลงศั ตรู พืช เชน ไซเปอร เมธริน
(cypermethin) เดลตาเมธริน (deltamethrin) เฟนวาเลอเรต
(fenvalerate) เปอรเมธริน (permethirin) เปนตน มีการออกฤทธิ์
เชนเดียวกับสารในกลุมออรกาโนคลอรีน แตฤทธิ์ออนกวา ผูที่
ไดรบั สารนีจ้ ะมีอาการคลืน่ ไส อาจียน เปนตะคริวทีท่ อ ง เบือ่ อาหาร
ออนเพลีย เมือ่ ยลา ปวดศีรษะ มึนงง กลามเนือ้ กระตุกไมพรอมกัน
และชักภายใน 20 นาที หลังจากมีอาการโคมา
3. อันตรายจากการใชสารเคมีเติมแตงผักและผลไม
เกิดจากการใชสารเคมีบางประเภทเพือ่ ยืดอายุการเก็บ
รักษา ทําใหผกั และผลไมดสู วยและสดอยูไ ดนาน หรือมีสสี นั สดใส
สะอาดนากิน ทัง้ นีเ้ ปนความตองการของผูค า ในตลาดสดทีม่ คี วาม
พยายามทําใหผักสดคงสภาพสดอยูเสมอ ไมเหี่ยว หรือเนาเสีย
โดยเฉพาะการใชสารเคมีประเภทฟอรมาลิน (formalin) หรือ
บอแรกซ (borax) ผสมน้ํานํามารดหรือแชผกั การใชซลั เฟอรไดออกไซด (sulfurdioxide) แชผักกาดหัว รวมทั้ งการแชผักใน
สารละลายไฮโดรซั ลเฟทต (hydrosulphate) หรื อโซเดี ยมไฮโดรซั ลไฟต (sodiumhydrosulphite) ส วนข าวโพดอ อน
ขิงหั่นฝอย หนอไมสดหั่นฝอย มักจะมีการใชสารเคมีฟอกขาว
เพือ่ ทําใหมสี ขี าวนากิน ดังนัน้ หากลางไมสะอาดเหลือตกคางในผัก
ดังกลาว ก็อาจทําใหผบู ริโภคเกิดอันตรายได ทัง้ นีก้ ารใชสารเคมี
ฟอกขาวกับอาหารถือวาเปนความผิดตามกฎหมายดานอาหารและ
ยา สารเคมีเหลานีเ้ มือ่ สะสมในรางกายในปริมาณมากๆ อาจทําให
หายใจติดขัด ปวดทอง ทองรวง เวียนศีรษะ อาเจียน หมดสติ
4. อั นตรายจากธาตุ อาหารพื ชที่ ตกค า งในผลผลิ ต
จากการใชปุยเคมีที่เกินจําเปน
ในหลายประเทศที่ รั บ ซื้ อผลผลิ ต ทางการเกษตร
จะมี การกําหนดปริ มาณสู งสุ ดของไนเตรทที่ ยอมให ตกค างใน
ผลผลิตได โดยเฉพาะผักใบเขียว เชน ผักบุง ผักคะนา เปนตน
เชนเดียวกับการกําหนดคาสูงสุดของสารเคมีตกคางทีย่ อมใหมไี ด
(MRL) เนื่ องจากการบริ โภคผักที่ มี ปริ มาณไนเตรทที่ ตกค าง
บอยๆ เกิดการสะสมสารประกอบคารสิโนเจน ซึ่ งเปนสาเหตุ
ใหเกิ ดมะเร็งกระเพาะอาหารในคนได จึงทําให หลายประเทศ
ในยุโรปและอเมริกา ที่ มีการรับซื้ อผลผลิตทางการเกษตรตอง
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วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 24 ฉบับที่ 2 (2553)

คือการเลือกซื้อผักสดที่สะอาดและปลอดภัย
อั น ตรายในรู ปแบบต า งๆ ดั ง กล า วข างต นที่ เกิ ด จาก
สิ่ งปนเป อนมากั บผั ก-ผลไม ที่ วางจําหน ายในท องตลาดทั่ วไป
และกอปญหากับผู บริโภคได ดังนั้ นการรู จักวิธีเลือกซื้ อหรือ
วิธีการทําผักสดใหสะอาดและปลอดภัยกอนบริโภค จึงเปนสิ่ ง
สําคัญทีต่ อ งปฏิบตั ดิ งั ตอไปนี้ คือ
1. เลือกซือ้ ผักผลไมสดทีส่ ะอาด ไมมีคราบดิน คราบของ
สารเคมีที่ตกคาง หรือเชื้อราตามใบ ซอกใบ หรือกานผัก หรือ
กลิน่ ฉุนผิดปกติ
2. เลือกซื้อผักสดที่มีรูพรุนหรือรองรอยการทําลายของ
แมลงอยูบาง ไมควรเลือกซื้อผักที่มีใบสวยงาม ซึ่งแสดงวาอาจ
มีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในปริมาณที่สูงหรือบอยเกินความ
จําเปน จึงอาจมีอนั ตรายจากสารเคมีทต่ี กคาง
3. เลือกซื้อผักสดอนามัยที่ปลูกในระบบที่มีการควบคุม
ศัตรูพชื ดวยการเพาะปลูกในมุงตาขาย ที่สามารถลดปญหาการ
เขาทําลายจากแมลงศัตรูพืช หรือมีแหลงปลูกที่เชือ่ ถือไดอื่นๆ
4. เลือกกินผั กตามฤดูกาล เนื่ องจากผั กที่ ปลูกไดตาม
ฤดูกาล จะมีโอกาสเจริญเติบโตไดดีกวา ซึง่ อาจทําใหมกี ารใชสาร
เคมีและปุย นอยลง
5. เลือกกินผักพื้ นบาน เชน ผักแวน ผักหวาน ผักติ้ว
ผั กกระโดน ใบย านาง ใบเหลี ยง ใบยอ ผั กกระถิ น ยอดแค
ซึ่งเปนผักที่สามารถปลูกเองไดงาย
6. ไมควรกินผักชนิดใดชนิดหนึ่งเปนประจํา ควรกินผัก
หลากหลายชนิดสับเปลีย่ นกันไป เพือ่ หลีกเลีย่ งการสะสมสารเคมี
ที่อาจตกคาง และทําใหไดประโยชนทางดานโภชนาการจากผัก
หลากหลายชนิดดวย

ได 27-72%
2. ลางผักดวยน้ําสะอาดหลายๆ ครัง้ คลีใ่ บ และถูเบาๆ
หรื อล างด ว ยน้ํ า สะอาด โดยให น้ํ า ไหลผ านผั ก เป นเวลานาน
อยางนอย 2 นาที สามารถลดปริมาณสารพิษได 25-34% หรือใช
สารละลายอืน่ ๆ ในการลาง ดังนี้
2.1 ใชน้ําเกลือ (เกลือปน 1 ชอนโตะพูน ผสมน้ํา 1
กะละมัง) แชนาน 10 นาที ตามดวยน้ําสะอาดอีกครัง้ สามารถ
ลดปริมาณสารพิษได 24-38%
2.2 การลางดวยดางทับทิม (ประมาณ 23-30 เกล็ด)
ผสมน้าํ 1 กะละมัง (ประมาณ 20 ลิตร) แชนาน 10 นาที แลวลาง
ดวยน้าํ สะอาดอีกครัง้ สามารถลดปริมาณสารพิษได 35-43%
2.3 ใช น้ําส มสายชู (5%) 1 ชอนโตะ ผสมน้ํา 1
กะละมัง) แชนาน 10 นาที ลางดวยน้าํ สะอาดอีกครัง้ สามารถลด
ปริมาณสารพิษได 27-36%
2.4 ใชน้ําโซดา (โซเดียมไบคารบอเนต 1 ชอนโตะ
ผสมน้ํา 1 กะละมัง) แชนาน 10 นาที สามารถลดปริมาณสารพิษ
ได 34-52%
2.5 ใช น้ํ า ยาล างผั ก (ทําตามคําแนะนําบนฉลาก)
แลวจึงนําผักมาลางดวยน้าํ สะอาดอีกครัง้ ก็สามารถลดพิษบางสวน
บนพื้นผิวของผักออกได
3. ผักทีม่ ลี กั ษณะเปนหัว ผล หรือผลไมทกี่ นิ ทัง้ เปลือก เชน
องุน มีวธิ ีการลาง ดังนี้
3.1 ล างด วยน้ํา ผสมด างทั บทิ ม โดยใช ด างทั บทิ ม
ประมาณ 10-20 เกล็ด ผสมกับน้าํ สมสายชู 1 ชอนโตะ ไฮโดเจนเปอรออกไซด (hydrogenperoxide) 20 หยด และน้ํา 20 ลิตร
แชนาน 5 นาที โดยใชมอื ถูตามผิวของผล แลวลางดวยน้าํ สะอาดอีก
1-2 ครัง้
การลางดวยน้ําสะอาดและลอกเปลือกทิง้ วิธกี ารลางแบบ
ตางๆ เหลานีจ้ ะมีประสิทธิภาพในการลดสารเคมีกลุม ทีไ่ มดดู ซึม
เทานัน้ ไดแก เมทธิลพาราไธออน มาลาไธออน เปนตน

การลดพิษภัย

วิธีการลดปริมาณสารพิษที่ตกคางในผักและผลไม

กําหนดปริ มาณสู งสุ ดของไนเตรทที่ ยอมให ตกค างในผั ก เพื่ อ
ปองกันความปลอดภัยของผูบริโภคภายในประเทศของตนเอง

การหลีกเลีย่ งอันตราย 4 ประการที่กลาวมาแลว

จากผลการศึ กษาของคณะวิ จั ย ของคณะเภสั ชศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ภายใตโครงการ “ลางผักสดลดพิษภัย
เพือ่ อนามัยของครอบครัว” ไดเสนอแนะไววา
การเลือกซือ้ ผักและผลไม หากไมแนใจวาผักสดทีจ่ ะซือ้ มา
บริโภคปลอดภัยจากสารเคมีหรือไม ควรรูจักวิธีการลางผักที่มี
ประสิทธิภาพเปนแนวทางทีป่ ลอดภัย เปนทางเลือกหนึง่ ทีจ่ ะชวย
ลดปริมาณสารเคมีตกคางบนพืน้ ผิวของผักสดหรือผลไมได คือ
1. ปอกเปลือกหรื อลอกเปลือกชั้ นนอกของผักสดหรื อ
ผลไมทงิ้ แกะเปนกลีบ หรือแกะใบออกจากตน หรือตัดสวนขอบ
รอบนอก แลวทําการลางดวยน้าํ สะอาด สามารถลดปริมาณสารพิษ

ตามคําแนะนําของนฤมล และคณะ (2549) ซึง่ สามารถ
เลือกปฏิบตั ไิ ดหลายวิธี ดังนี้
1. ลางผักและผลไมใหสะอาดครัง้ หนึง่ กอน แลวแชในน้ํา
อีกครัง้ หนึง่ เปนเวลานาน 15 นาที สามารถลดปริมาณสารพิษได
7-33%
2. ลางดวยน้ําไหลจากกอกความแรงพอประมาณ ใชมือ
ชวยทําความสะอาดนาน 2 นาที สามารถลดปริมาณสารพิษได 5463%
3. ลางดวยน้ําสะอาดหลายๆ ครั้ง โดยมีการเปลี่ยนน้ํา
เพือ่ ใหนา้ํ ไหลผานผักผลไม สามารถลดปริมาณสารพิษได 1-12%
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เรือ่ งนารู
4. ลางดวยน้ํายาลางผัก จะลดปริมาณสารพิษตกคางได
ประมาณ 25%
5. น้ํ า ด างทั บทิ มความเข มข น 0.001% (ด างทั บทิ ม
ประมาณ 5 เกล็ดใหญตอน้ํา 4 ลิตร)
6. น้าํ เกลือความเขนขน 0.9% (เกลือประมาณ 2 ชอนโตะ
พูนตอน้ํา 4 ลิตร)
7. น้ํา ปู นใสความเข นข น 50% (เตรี ยมจากน้ํา ปู นใส
อิ่มตัว)
8. น้ําซาวขาว (โดยใชขา ว 2 กก. ตอน้าํ 4 ลิตร)
9. น้าํ สมสายชู 0.1% (น้าํ สมสายชูประมาณครึง่ ถวยตอน้าํ
4 ลิตร)

วิธีการลดปริมาณไนเตรทที่ตกคางในผัก

ผลงานวิจยั ของพัชราภรณ และคณะ (2553) ไดรายงาน
ถึงวิธีการลดปริมาณของไนเตรทที่ มี อยู ในผักใบ ไดแก คะนา
และผักบุง คือ วิธกี ารแชผักในน้ํานาน 1 วัน การแชในดางทับทิม
นาน 10 นาที และแชในน้ําเกลือ นาน 10 นาที มีแนวโนมทีจ่ ะลด
ปริมาณของไนเตรทลงได แตวธิ ที ด่ี ที ส่ี ดุ คือ วิธกี ารตมในน้าํ เดือด
ซึง่ สามารถลดปริมาณลงได 22-47%

วิธกี ารงายๆ สะดวก ประหยัด และเปนวิธที แี่ นะนํา

ไดแก วิธกี ารลอกเปลือกทิง้ แชน้ํา 10-15 นาที และลาง
ดวยน้ําไหลผาน 2 นาที เนือ่ งจากการลอกเปลือกทิง้ สามารถลด
สารเคมีทต่ี ิดมากับพื้นผิวผลไมไดมากทีส่ ดุ ถึง 92% โดยไมตอง
ใชสารเคมีใดๆ แตอาจเปลืองน้ําและสูญเสียคุณคาทางอาหารไป
อยางไรก็ตามการตมผักในน้าํ เดือดหรือนึง่ ผักใหสกุ กอนรับประทาน
สามารถลดสารพิษถึง 48-50% ถือเปนวิธีที่ปลอดภัยที่สุด

เอกสารประกอบการเรียบเรียง
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