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วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 26 ฉบับที่ 1 (2555)

ผลงานเรื่ อง การใช วั สดุ เพาะร วมกั บสารละลาย
ธาตุ อาหารสําหรั บผลิ ตต นอ อ นข าวหอมมะลิ 105 เพื่ อทํา
น้ําคั้ นใบข าว โดย เนตรชนก เกี ยรติ์ นนทพั ทธ ชวนพิ ศ
อรุณรังสิกุล และศิริวรรณ ทิพรักษ ไดรับรางวัลระดับดี ประเภท
การนําเสนอผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร สาขาพืชและเทคโนโลยี
ชีวภาพ ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําป 2553 ระหวางวันที่ 7 - 8 ธันวาคม
2553 และเขารับรางวัลดังกลาวในวันที่ 8 ธันวาคม 2554 ณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อ. กําแพงแสน
จ. นครปฐม
 ผลงานเรื่อง ผลของระบบการจัดการธาตุอาหารพืช
ดวยวัสดุธรรมชาติตอการผลิตขาวโพดฝกออน โดย รัตติญา
พรมแสง อรุณศิริ กําลัง จันทรจรัส วีรสาร ธนพัฒน ปลื้มพวก
และสุริยา สาสนรักกิจ ไดรับรางวัลชมเชย ประเภทการนําเสนอ
ผลงานวิ จั ย ภาคบรรยาย สาขาพื ชและเทคโนโลยี ชี ว ภาพ
ในการประชุ มวิ ช าการ ครั้ งที่ 7 มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําป 2553 ระหวางวันที่ 7 - 8 ธันวาคม
2553 และเขารับรางวัลดังกลาวในวันที่ 8 ธันวาคม 2554 ณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อ. กําแพงแสน
จ. นครปฐม

tion and vitamin c on hematological values of iron deficiency
anemia male rat ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3rd
international conference of bioinformatics, natural products and
traditional medicine ระหวางวันที่ 14 - 16 ตุลาคม 2554 ณ
เมือง Xi'an ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 สุดาวรรณ เชยชมศรี เสนอผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร
เรื่ อง Characterization of the Helicoverpa armigera
nucleopolyhedrovirus fp25k gene during serial passage in
cell culture ในการประชุ มวิ ช าการระดั บ นานาชาติ The 6th
international conference on biopesticides (ICOB6) ระหวางวันที่
11 - 16 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แมปง อ. เมือง
จ. เชียงใหม
 การเสนอผลงานวิ จัย ภาคโปสเตอร ในงานประชุ ม
วิ ช าการระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 8 หั ว ข อ “ตามรอยพระยุ ค ลบาท
เกษตรศาสตรกําแพงแสน” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน ระหวางวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อ. กําแพงแสน จ. นครปฐม
 จั น ทร จ รั ส วี ร สาร และธนภั ท ร ปลื้ มพวก
เสนอผลงานวิจัย เรื่อง ผลของความชื้นและความลึกของกอง
ปุยหมักจําลองตอการเกิดกาซเรือนกระจก สาขาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
 อรวรรณ ชวนตระกู ล เสนอผลงานวิ จั ย เรื่ อ ง
การคั ดเลื อ กแบคที เ รี ย เพื่ อใช เ ป น หั วเชื้ อสํา หรั บ การทํา
ปุยหมัก สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
 เนตรชนก เกี ย รติ์ น นทพั ท ธ เสนอผลงานวิ จั ย
เรื่ อง การเปรี ย บเที ย บสายพั น ธุ ลู ก ผสมถั่ วฝ ก ยาวไร ค า ง
สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ
 เนตรชนก เกี ย รติ์ น นทพั ท ธ เสนอผลงานวิ จั ย
เรื่ อง ผลของ soil mate ตอการเจริ ญเติบโตและการดูดซึม
ธาตุอาหารของมะเขือเทศ สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ

การเสนอผลงานทางวิชาการ

การจัดนิทรรศการ

ปฐมพร โพธิ์นิยม และคณิตฐา ชินวงษเขียว
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม

ผลงานวิจัยของนักวิจัยสังกัดฝายปฏิบัติการวิจัยและ
เรือนปลูกพืชทดลองที่ไดรับรางวัล


สุ ดาวรรณ เชยชมศรี เข าร วมเสนอผลงานวิ จั ย
ภาคโปสเตอร เรื่ อง Fast accumulation of few polyhedra
mutants during passage of a Helicoverpa armigera
nucleopolyhedrovirus in Heliothis zea (HZ-AM1) cell
culture ในการประชุ มวิ ชาการวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย ครั้งที่ 37 (วทท 37) ระหวางวันที่ 10 - 12 ตุลาคม
2554 ณ โรงแรมเซ็ น ทาราแกรนด และบางกอกคอนเวนชั่ น
เซ็นเตอร กรุงเทพฯ
 สุดาวรรณ เชยชมศรี เสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย
เรื่อง The effects of freeze-dried crocodile blood supplementa

ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง รวมจัด
นิทรรศการในงานเกษตรกําแพงแสน ประจําป 2554 ระหวางวันที่
3 - 11 ธันวาคม 2554 ณ บริเวณศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผัก
เขตร อน มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร วิ ทยาเขตกํ าแพงแสน
อ. กําแพงแสน จ. นครปฐม
 เรื่ อง มาตรฐานสิ น ค า เกษตรเป น ผลิ ต ภั ณ ฑ
สุดทายกอนถึงมือผูบริโภค ไดจากกระบวนการผลิตในแปลง
ปลู กที่ ตองควบคุ มตลอดขั้ นตอนเพื่ อความปลอดภั ย แสดง
ขั้ น ตอนที่ ต องควบคุ ม เช น โรค แมลง การวิ เคราะห ดิ น น้ํา
สารพิษตกคาง จุลินทรีย
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เรื่อง การจัดการขยะในบานเรือนแบบครบวงจร
โดย ลักขณา เบ็ญจวรรณ และอุดม แกวสุวรรณ ประกอบดวย
สาระสําคัญดังนี้
1. องคประกอบขยะบานเรือนและการแยกขยะ
2. การใชประโยชนขยะบานเรือน
3. การปลูกพืชผักโดยใชปุยหมัก


การฝกอบรม/สาธิต

ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง รวมจัด
ฝกอบรมในงานเกษตรกําแพงแสน ประจําป 2554 ระหวางวันที่
3 - 11 ธันวาคม 2554 ณ บริเวณศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผัก


เขตร อน มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร วิ ทยาเขตกํ าแพงแสน
อ. กําแพงแสน จ. นครปฐม

การฝกอบรม

สุดาวรรณ เชยชมศรี เรื่อง ตุกตารังไหมใชหอย
โทรศัพทมือถือ
 อุ ด ม แก ว สุ ว รรณ เรื่ อง การผลิ ต วั ส ดุ ป ลู ก
ไมประดับไมกระถาง
 ธนภัทร ปลื้มพวก เรื่อง การคํานวณปุยผสมใชเอง
จากแมปุ ย
 สุภาพร สาทลาลัย เรื่ อง การทําน้ํามะพราวสกั ดเย็น
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งานวิจัย

การผลิตตนแฮพลอยดและดับเบิลแฮพลอยดดวยวิธีการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสร
ของพริกลูกผสมชั่วที่ 1 (CA500 x CA2106)*
Production of Haploid and Doubled Haploid plants from Anther Culture of
F1 Hybrid Pepper (CA500 x CA2106)

อัญชลี รวีโรจนวิบูลย1 พรพนัช มีกุล1 และจุลภาค คุนวงศ2,3
Anchalee Raweerotwiboon1, Pornpanuch Meekul1 and Julapark Chunwongse2,3

บทคัดยอ

การเพาะเลี้ ยงอับละอองเกสรของพริกลูกผสมชั่วที่ 1 ระหวางพริกสายพันธุ CA500 และ CA2106 ที่มียีนตานทานตอเชื้อ
Cucumber Mosaic Virus (CMV) โดยดัดแปลงวิธีการของ Dumas de Vaulx et al. (1981) สามารถผลิตตนแฮพลอยดและดับเบิล
แฮพลอยดตามธรรมชาติไดจากกระบวนการ embryogenesis จากการศึกษาระยะการพัฒนาของอับละอองเกสรรวมกับสูตรอาหารชักนํา
(induction medium) เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมตอการชักนําใหเกิดตน พบวา เมื่อนําดอกตูมที่มีอับละอองเกสรสีน้ําเงินอมมวงประมาณ
50% ซึ่งมีการพัฒนาของไมโครสปอรในระยะ mid-late uninucleate ไปเพาะเลี้ยงบนอาหารชักนําซึ่งเติม 2, 4-D เขมขน 0.3 มก./ล.
และ kinetin เขมขน 0.1 มก./ล. รวมกับผงถานอัตรา 0.25 ก./ล. พบวา มีอัตราการเกิดตนสูงสุด คือ 25 ตน ตอ 100 อับละอองเกสร
เมื่อตรวจสอบความเปนสายพันธุแทของตนพริกที่ไดจากการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรดวยโมเลกุลเครื่องหมายดีเอ็นเอดวยเทคนิค SSRs
และตรวจสอบจํานวนชุดโครโมโซมดวยเครื่องโฟลไซโตมิเตอร พบวามีอัตราการเกิดตนแฮพลอยด(2n=x) ดับเบิลแฮพลอยด (2n=2x)
และมิกโซพลอยด (2n=2x+x) เทากับ 33.33 64.12 และ 2.47 เปอรเซ็นต ตามลําดับ หรือ พบตนแฮพลอยดตอตนดับเบิลแฮพลอยด
ในอัตราสวนประมาณ 1:2
คําสําคัญ : การเพาะเลี้ยงอับละอองเกสร ดับเบิลแฮพลอยด แฮพลอยด พริก

Abstract

Anther culture of F1 hybrid pepper, between CA500 and CA2106 lines, carrying CMV resistance gene was studied with
modified method from Dumas de Vaulx et al. (1981). Haploid and spontaneous doubled haploids originated directly through
direct embryogenesis. Four developmental stages of microspores and induction medium were investigated for the culture
condition. The anthers which were 50 % purple in color which contained the mid-late uninucleated microspores were cultured on
the induction medium containing 0.3 mg./l 2,4-D, 0.1 mg./l kinetin and 0.25 g/l activated charcoal yielded the maximum
frequency of plant regeneration of 25 plants per 100 cultured anthers. The plantlets were analyzed by SSRs technique for
homozygosity and flow cytometry for ploidy level. The result showed that the frequency of haploid (2n=x) doubled haploid
(2n=2x) and mixoploid (2n=2x+x) plants were 33.33, 64.12 and 2.47 %, respectively. The approximated ratios of the
haploid plants to the doubled haploid plants were 1: 2.
Key Words : Anther culture, doubled haploid, haploid, pepper

*

ผลงานวิจัยไดรับรางวัลดีเยี่ยม การนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร สาขาพันธุศาสตรและการปรับปรุงพันธุพืชผัก ใน การประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ
ครั้งที่ 10 ระหวางวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
1 ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม 73140
Central Laboratory and Greenhouse Complex, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom 73140
2 ศูนยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม 73140
Center for Agricultural Biotechnology, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom 73140
3 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม 73140
Department of Horticulture, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom 73140
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การผลิตตนกลาเรวหอมจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ*
Production of Etlingera punicea (Roxb.) R.M. Smith Plantlets though Tissue Culture
Techniques

มณฑา วงศมณีโรจน1 รงรอง หอมหวล1 สุรัตนวดี จิวะจินดา1 ณัฐวัฒน คลังทรัพย2 จงรัก วัชรินทรรัตน3 และสุลักษณ แจมจํารัส1
Wongmaneeroj, M.1, Homhual, R.1, Jiwajinda, S.1, Khlangsap, N.2, Wachrinrat C.3 and Jamjumrus, S.1

บทคัดยอ

เรวหอม (Etlingera punicea (Roxb.) R.M. Smith) เปนพืชสมุนไพรวงศ Zingiberaceae มีเหงาอยูใตดิน สามารถใชผล ราก
เหงา และหนอออนเปนอาหาร ยาสมุนไพร หรือสกัดน้ํามันหอมระเหย ฯลฯ งานวิจัยนี้ไดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยอดเรวหอมจากจังหวัดตราด
ในอาหารสูตร MS (Murashige and Skoog, 1962) ที่เติม BA 0.5 มก./ล. รวมกับ NAA 0.3 มก./ล. พบวาเรวหอมแตกยอดใหม
ไดมากที่สุด 8 ยอด/ชิ้น ในอาหารเปนเวลา 2 เดือน แตตนที่ไดมีขนาดเล็ก จึงทดลองปรับสูตรอาหารใหมโดยใช BA อยางเดียว
ในความเขมขน 1 มก./ล. พบวา ตนแข็งแรง และเจริญทางยอดเพิ่มขึ้น จากนั้นนําตนกลาทดลองเลี้ยงในอาหารสูตรชักนําใหออกราก
3 สู ตร ได แก สู ตร MS, สู ตร MS ที่ ลดความเข มขนเฉพาะสารอนิ นทรี ยลงครึ่ งหนึ่ ง ไม ลดวิ ตามิ น (½ MS1) และ สู ตร MS
ที่ลดความเขมขนสารทุกชนิดลงครึ่งหนึ่ง (½ MS2) พบวา ทุกสูตรอาหารสามารถชักนําใหออกรากได 100 เปอรเซ็นต เปนเวลา 1 เดือน
เมื่อนําตนเรวหอมยายออกปลูกในโรงเรือน พบวา เฉพาะตนกลาจากสูตรอาหาร MS มีอัตราการรอดชีวิตสูงสุด หลังจากนั้นนําตนกลา
เรวหอมที่มีความสูงตางกันคือ 15, 30 และ 60 ซม. ลงปลูกในดิน พบวา ตนกลาที่มีความสูง 60 ซม. มีอัตราการรอดชีวิตสูงสุด
คําสําคัญ : เรวหอม การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การยายปลูกตนกลา

Abstract

An herbacous plant Etlingera punicea (Roxb.) R.M. Smith is classified in family Zingiberaceae. Their fruit, root,
rhizome and young sprout are utilized as food, medicine or aromatic oil. This research was experimented on tissue culture of
Etlingera punicea (Roxb.) R.M. Smith from Trat province. A lot of auxiliary buds derived from shoot tip were induced
approximately 8 shoots/explant after cultured onto MS medium with 0.5 mg/L 6-benzylaminopurine (BA) and 0.3 mg/L of
-naphthalene acetic acid (NAA) for 2 months. The derived plantlets were so small and thin, therefore, we conducted the other
experiments by using only 1 mg/L BA in MS medium. It showed that all plantlets were healthy and enhancing shoot growth.
After that root induction was studied by culture plantlets into 3 formulas, such as MS, half-MS medium (½ MS1: reduce only
inorganic salt to half strength, full vitamin) and ½ MS2 (reduce half strength both inorganic and organic salt). The results showed
that all 3 formulas of medium could successfully promote 100 % root induction within 1 month. Plantlets were transplanted into
the greenhouse. The plantlets from MS formula showed the highest survival percentage. Plantlets about 15, 30 and 60 cm in
height were transplanted into the field. The plantlets about 60 cm in height showed the highest survival percentage.
Key Words : Etlingera punicea (Roxb.) R.M. Smith, tissue culture, transplanting

*

ผลงานวิจัยไดรับรางวัลดี การนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร สาขาสรีรวิทยาการผลิตพืชผัก ใน การประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ ครั้งที่ 10
ระหวางวันที่ 18-20พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
1 ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม 73140
Central Laboratory and Greenhouse Complex, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom 73140
2 สถานีวิจัยและฝกอบรมวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อ. เมือง จ. ตราด 23000
Trat Agroforestry Research and Training Station, Kasetsart University Research and Development Institute, Trat 23000
3 ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Department of Silviculture, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Jatujak, Bangkok 10900
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ผลของ soil mate ตอการเจริญเติบโตและการดูดซึมธาตุอาหารของพริก*
เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ1 ลักขณา เบ็ญจวรรณ1 และชวนพิศ อรุณรังสิกุล1

บทคัดยอ

ศึกษาอัตราสวนที่ เหมาะสมของ soil mate ตอการเจริญเติบโต และการดูดซึมธาตุอาหารของพริก แบงการทดลองออกเปน
5 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีที่ 1 (T-1 ชุดควบคุม ใหน้ําอยางเดียว) กรรมวิธีที่ 2 (T-2 ใช soil mate เขมขน) กรรมวิธีที่ 3 (T-3 ใช soil
mate เจือจาง 1:10) กรรมวิธีที่ 4 (T-4 ใช soil mate เจือจาง 1:30) และกรรมวิธีที่ 5 (T-5 ใช soil mate เจือจาง 1:60)
ทําการทดลองกรรมวิธีละ 3 ซ้ํา วางแผนการทดลองเปนแบบสุมสมบูรณ ผลการทดลองพบวา พริกใน T-3 ซึ่งใช soil mate เจือจาง
1:10 มีคาเฉลี่ยสูงสุดในดานความสูงของตน จํานวนใบตอตนในทุกระยะการเจริญเติบโต เชนเดียวกับความยาวราก ละความสู
แ
งของลําตน
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ผลการวิเคราะหทางสถิติพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทุกลักษณะที่ศึกษา ยกเวน ความสูงของตน
และจํานวนใบตอตนที่อายุ 1 สัปดาห ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ผลการวิเคราะหธาตุอาหารที่สะสมอยูในลําตนของพริก ไดแก
ไนโตรเจน ฟอสฟอรั ส และโพแทสเซี ยม พบว ากรรมวิ ธี การใช soil mate เจือจาง 1:10 ตรวจพบการสะสมธาตุอาหารดั งกล าว
ในปริมาณที่สูงสุด

Abstract

Study the effects of soil mate on the growth of chili as well as macro nutrients assimilation in the plants. Soil mate is the
molasses produced from ethanol production. The experiments were set up into 5 treatments depending on the soil mate dilution
ratio with water. The treatments were presented as T-1 (water as control), T-2 (concentrated soil mate), T-3 (soil mate
diluted 1:10), T-4 (soil mate diluted 1:30) and T-5 (soil mate diluted 1:60), respectively. Each treatment was applied on
3 replicates by the Completely Randomized Design (CRD). The results showed that the growth of chili in T-3 showed the best
results of the plant height, leaves number all growth stage, as well as the root length and shoot height at the end of the experiments
which has a statistically significant different. All characteristic were significant different the exception of plant height after 1
week and the root length at the end of experiment was not significant different. The result of macro nutrients assimilation (N, P
and K) in chili in T-3 (soil mate 1:10) were found analysis the highest as compare to other treatments.
Key Words : nutrients assimilation, chili

*

ผลงานวิจัยไดรับรางวัลดีเยี่ยม การนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร ดานการผลิตพืช (ผักและพืชอื่นๆ) ใน การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตรอน
และกึ่งรอน ครั้งที่ 5 ระหวางวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย กรุงเทพฯ
1 ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม 73140
Central Laboratory and Greenhouse Complex, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom 73140
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ประสิทธิภาพและการใชประโยชนจากน้ําสกัดมูลสุกรในการเพิ่มผลผลิตพืช
สุกัญญา จัตตุพรพงษ1 อุทัยวรรณ คันโธ2 และอุทัย คันโธ3
ประเทศไทยเป น ประเทศที่ มี การผลิ ต สุ กรแหล งใหญ
แหงหนึ่ งในแถบทวีปเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต ในแตละปมีการ
ผลิตสุกรและแมสุกรโดยเฉลี่ยทั่วทุกภูมิภาคประมาณ 8.3 ลานตัว
(กรมปศุสัตว, 2553) การผลิตสุกรดังกลาวกอใหเกิดของเสีย
จากฟารมสุกรในปริมาณมาก และทําใหเกิดปญหาในการจัดการ
ทั้งระบบฟารมและการควบคุมไมใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
วิธีการหนึ่งในการควบคุมน้ําทิ้งจากฟารมสุกรคือ การนําไปผลิต
กาซชีวภาพซึ่งจากการสํารวจพบวามีฟารมสุกรในเขตภาคตะวันตก
และภาคตะวันออกหลายแห งมีการติดตั้ งระบบผลิ ตกาซชีวภาพ
ซึ่ งในกระบวนการผลิ ตก าซชี วภาพจะมี กากตะกอนเกิ ดขึ้ นด วย
อี กแนวทางหนึ่ ง ของการใช ประโยชน ของเสี ยจากฟาร มสุ กรคื อ
การนําน้ํ าล างคอกและมู ล แห งมาใช ทําเป นปุ ยน้ํ าสกั ด มู ล สุ กร
เพื่อใชเปนแหลงธาตุอาหารพืช โดยการใสทางดินหรือการฉีดพน
ทางใบ ทั้งนี้เนื่องจากในน้ําทิ้งเหลานี้มีธาตุอาหารตางๆ ของตนพืช

โดยเฉพาะแรธาตุรองและจุลธาตุ ไดแก แคลเซียม แมกนีเซียม
เหล็ก ทองแดง สังกะสี แมงกานีส ฯลฯ อยูในปริมาณมาก ซึ่งโดย
ปกติทั่วไป อาหารสัตว จะมีการเสริมแรธาตุเหลานี้ ลงไปในสูตร
อาหารสัตวอยูแลว แตสัตวไมสามารถยอยและดูดซึมไปใชไดหมด
จึงมีเหลือขับถายออกมาในมูลสัตว ซึ่งแรธาตุเหลานี้มีประโยชน
ช วยให พื ช มี การเจริ ญเติ บโตเต็ มที่ เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการ
สั งเคราะหแสง ส งผลให พืชให ผลผลิ ตมากขึ้ นและมี คุ ณภาพดี
ตนพืชแข็งแรง อายุการเก็บผลผลิตยาวนานขึ้น สามารถลดการใช
ปุ ยเคมี ลงได ขณะเดียวกันวิธี การดังกลาวยั งสามารถลดป ญหา
การกําจั ดหรื อการบําบั ดของเสี ยในฟาร มให กับ ผู เลี้ ยงสั ตว ไ ด
อีกดวย อีกทั้งยังเปนการเพิ่มรายไดจากการขายมูลสัตวและน้ําทิ้ง
เพื่ อใช เ ป น ปุ ยให กั บเกษตรกรที่ ปลู กพื ช ได อี กทางหนึ่ งด ว ย
ปริมาณธาตุ อาหารหลัก ธาตุ อาหารรอง และจุ ลธาตุ ในมู ลสัตว
ชนิดตางๆ ไดแสดงไวในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ปริมาณธาตุอาหารเฉลี่ยสําหรับพืชที่มีในมูลสัตวแหงชนิดตางๆ
มู ลสั ตว
มูลสุกร
กากตะกอนมูลสุกร
มูลไกไข
กากตะกอนมูลไกไข
มูลไกเนื้อผสมแกลบ
มูลนกกระทา
มูลโคเนื้อ
มูลโคนม
มูลแพะ
มูลแกะ

N
2.69
2.23
2.59
2.21
2.12
7.99
1.36
1.27
1.03
0.94

ปริมาณธาตุอาหารทั้งหมด (%)
P
K
Ca Mg
S
Na
3.24
6.84
1.96
5.28
2.63
2.34
0.51
0.48
0.66
0.54

1.12
0.23
2.29
0.63
2.81
2.32
1.71
1.42
0.64
1.07

3.85
11.70
8.09
17.72
4.50
8.55
1.76
0.98
1.49
1.23

1.18
1.09
0.74
1.16
0.88
0.68
0.50
0.43
0.37
0.34

0.19
1.16
0.54
1.58
0.92
0.33
0.31
0.37
0.19

0.27
0.07
0.32
0.12
0.49
0.72
0.73
0.23
0.13
0.20

Fe

ปริมาณธาตุอาหารทั้งหมด (มก./กก.)
Cu
Mn
Zn

0.44
0.63
0.31
2.36
0.12
0.09
0.45
0.34
0.14
0.11

611.07 1030.13 975.75
1001.73 2060.29 2791.10
75.51
591.87 396.54
352.38 1492.01 86.45
98.70
520.40
0.03
46.94
472.33 295.32
40.63
375.86 134.62
29.92
416.10 121.60
24.78
210.88 125.64
21.01
205.28 103.53

หมายเหตุ - คือไมไดทําการวิเคราะห
ที่มา : เอกสารวิชาการเรื่องการใชประโยชนจากมูลสัตวและน้ําเสียจากฟารมเลี้ยงสัตวเปนปุยอินทรียแบบตางๆสําหรับพืชเศรษฐกิจ. 2554
1

นักวิชาการเชี่ยวชาญ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
อ. กําแพงแสน จ. นครปฐม 73140
2 นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
3 รองศาสตราจารย สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
อ. กําแพงแสน จ. นครปฐม 73140
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ตั้งแตป พ.ศ. 2549 เปนตนมา สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ
เพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว ไดดําเนิน
โครงการใชประโยชนจากมูลสัตวและของเสียจากฟารมเลี้ยงสัตว
เปนปุยแบบตางๆ สําหรับ ขาว ออย ไมผล พืชผักและไมดอก
ให แก เ กษตรกรในเขตจั งหวั ดนครปฐม และมี ผลให เ กษตรกร
ที่รวมโครงการสามารถเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตพืชไดมาก
ตอมาในป พ.ศ. 2551 - 2552 ทางสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ
ไดรวมโครงการกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
ดําเนิ นโครงการส งเสริมการเพิ่ มผลผลิตขาวหอมมะลิ ปลอดภัย
และมันสําปะหลัง โดยการใชประโยชนจากมูลสัตวเปนปุยอินทรีย
เพื่อลดตนทุนการผลิ ต ซึ่ งผลที่ ไดรับจากโครงการสามารถลดตนทุน
และเพิ่มผลผลิตใหกับเกษตรกรไดเปนอยางดี

งานวิจัยการใชน้ําสกัดมูลสุกรในอดี ตที่ ผานมา

วราภรณ (2547) ทดลองใชน้ําสกัดมูลสุกรฉีดพนเปนปุย
ทางใบใหแกมันสําปะหลังพันธุระยอง 5 ในดินทรายที่ มีสภาพ
เปนกรดจัด เปรียบเทียบกับวิธีการที่ไมมีการใหปุ ย และวิธีการ
ฉีดพนน้ําเปลาทางใบ ผลการทดลองพบวา การใหน้ําสกัดมูลสุกร
ทางใบในทุก 1 เดือน และ 2 เดือน ใหคาผลผลิตและเปอรเซ็นต
แป งในหั วมั นสดสู งกว าการไม ให ปุ ยและการใหน้ําเปล าทางใบ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) ภายหลังจากการทดลอง

ของวราภรณในป 2547 ได มีการทดลองถึ งประสิทธิ ภาพของ
น้ําสกัดมูลสุกรตอการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังไดยืนยันอีกครั้ง
โดย อุทัยวรรณ (2552) ทดสอบการใชน้ําสกัดมูลสุกรเปนปุย
ทางใบ และทางดิ น ต อการเติ บโต ปริ มาณคลอโรฟ ล ล ใ นใบ
การดู ด ใช ธาตุ อาหาร ปริ มาณแป ง ในหั ว สด และผลผลิ ตของ
มั นสําปะหลั งพั น ธุ หวยบง 60 เปรี ยบเที ยบกั บ การให ปุ ยเคมี
พบวา การใหน้ําสกัดมูลสุกรทางใบและทางดินมีผลทําใหปริมาณ
คลอโรฟลลในใบเมื่อมันสําปะหลังอายุได 4 เดือนและเปอรเซ็นต
แปงในหัวมันสดเมื่ อมันสําปะหลังอยูในระยะเก็บเกี่ยวมีคามากกวา
การให ปุ ยเคมี อย างมีนั ยสําคั ญทางสถิติ นอกจากนี้ การดู ดใช
ธาตุ อาหารของพื ช ที่ อายุ เ ก็ บ เกี่ ยวและผลผลิ ต มั น สําปะหลั ง
ในวิธีการที่ ไดรับน้ําสกัดมูลสุกรทั้งทางใบและทางดินมีแนวโนม
มากกวาวิธีการที่ใหปุยเคมีและวิธีการที่ไมมีการใสปุย

วิธีการทําน้ําสกัดมู ลสุกร

ปุ ยน้ํ า สกั ด มู ลสุ กร เตรี ยมโดยใช มู ล สุ กรแห ง แช น้ํ า
ในอัตราสวนมูลสุกรแหง : น้ํา เทากับ 1 : 10 (มูลแหง 1 กิโลกรัม
ตอน้ํา 10 ลิตร) เปนเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นกรองเอาสวนที่
เปนกากออก เหลือสวนที่เปนน้ําปุยเขมขน และทําการหมักบม
น้ําปุยเขมขนดังกลาวตอเปนเวลา 1 - 3 เดือนเพื่อใหปริมาณ
สารแขวนลอยลดลง นําน้ํ าสกั ดส ว นใสที่ ได มาเจื อจางด วยน้ํา

ตารางที่ 2 ปริมาณธาตุอาหารชนิดตางๆ ในน้ําสกัดมูลสุกรเปรียบเทียบกับน้ําสกัดมูลโคเนื้อ โคนม นกกระทาไขและไกไข
ธาตุ
N (%)
P (%)
K (%)
Ca (mg. kg-1)
Mg (mg. kg-1)
Fe (mg. kg-1)
Cu (mg. kg-1)
Mn (mg kg-1)
Na (mg. kg-1)
Zn (mg. kg-1)
B (mg. kg-1)

มูลสุกรระยะขุน

มูลโคเนื้อ

น้ําสกัดมูลสัตว
มูลโคนม

0.09 - 0.1
0.02 - 0.03
0.13 - 0.16
45 - 95
179 - 229
8 - 19
14 - 20
1-8
303 - 317
6-8
1-2

0.04
0.003
0.14
75.88
43.93
2.72
1.35
0.29
497.39
0.62
0.61

0.025
0.026
0.96
860
1,500
316.39
4.87
1.86
1,100
4.76
1.48

มูลนกกระทาไข

มู ลไก ไข

0.23
0.04
0.25
400
200
13.29
2.65
2.61
0.02
2.66
2.75

0.15
0.03
0.27
400
100
8.66
1.58
1.91
0.03
2.18
1.94

ที่มา: เอกสารวิชาการเรื่องการใชประโยชนจากมูลสัตวและน้ําเสียจากฟารมเลี้ยงสัตวเปนปุยอินทรียแบบตางๆสําหรับพืชเศรษฐกิจ. 2554
หมายเหตุ 1. น้ําสกัดมูลสุกรสวนใสสามารถหมักเก็บไวไดนาน ซึ่งจะทําใหน้ําสกัดใสยิ่งขึ้ น มีธาตุอาหารในรูปที่พืชสา
มารถใชประโยชนได
ในปริมาณมากยิ่งขึ้นและยังชวยลดกลิ่นลงไดดวย การทําน้ําสกัดมูลสุกรจะทําใหประหยัดการใชมูลสัตวเปนปุยทางดิน
โดยตรง เนื่องจากมูลสุกรแหง 1 กิโลกรัม หมักในน้ํา 10 ลิตร จะไดน้ําสกัดประมาณ 8 ลิตร และเจือจางตอไปไดเปน
80-160 ลิตร
2. สามารถใชรวมกับสารเคมีกําจัดแมลงได

การเกษตร
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1

2

ชั่งมูลแหง 20 กิโลกรัมใสในถุงไนลอน

นําถุงมูลแหงใสลงในถังขนาด 200 ลิตร

3
เติมน้ําลงในถัง

4
ปดปากถังดวยถุงพลาสติกสีดํา ทิ้งไวเปนระยะเวลา 24 ชั่วโมง

5
เมื่อครบ 24 ชั่วโมง นําถุงมูลสุกรออกจากถัง

6
ของเหลวที่ไดในถัง คือน้ําสกัดมูลสุกรเขมขน

ภาพที่ 1 วิธีการทําน้ําสกัดมูลสุกร
เพื่ อใชเปนปุยรดทางดินหรือฉีดพนทางใบ สวนกากมูลสุกรที่เหลือ
สามารถนําไปใชทําเปนปุยทางดินได ตารางที่ 2 แสดงปริมาณ
ธาตุ อาหารต างๆ ในน้ํ า สกั ด มู ล สุ กรเปรี ยบเที ยบกั บ น้ํ า สกั ด
มูลโคเนื้อ โคนม นกกระทาไข และไกไข

ขอจํากัดการใชน้ําสกั ดมูลสุกร

1. การพนปุยไมควรฉีดพนมากเกินไป ควรใหปุยทางใบ
ในอั ตราที่ เ หมาะสมตามคําแนะนํา หากพื ชได รับปุ ยที่ มีค วาม
เขมขนสูงหรือในปริมาณมากเกินไป อาจทําใหใบพืชเหลืองได
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2. หากใชรวมกับการใหธาตุอาหารเสริมชนิดอื่น ควรลด
ปริ มาณธาตุ อาหารเสริ มลง เนื่ องจากพื ช จะได รั บ ธาตุ อาหาร
มากเกินไป

การใชประโยชนจากน้ําสกัดมูลสุกรในการเพิ่ม
ผลผลิตพืช
1. การใชน้ําสกั ดมูลสุกรเปนปุ ยในนาขาว

1.1 การใชน้ําสกัดมูลสุกรแชเมล็ดพันธุขาว
ประโยชน - ชวยใหเมล็ ดขาวมีธาตุ อาหารพืช
สะสมในเมล็ดมากขึ้น ตนและรากออนเจริญไดเร็วขึ้น ประหยัด
เวลาในการแชเมล็ดขาว ขาวเจริญเติบโตเร็วทําใหวัชพืชมีโอกาส
ขึ้นไดชากวาและนอยกวา วิธีการแชเมล็ดขาวทําไดดังนี้
วิธีที่ 1 บรรจุเมล็ดพันธุขาวลงในภาชนะบรรจุ
ไดแก กระสอบหรือถุงที่ทําจากมุงไนลอนที่เรียกกันวาถุงมุงเขียว
(ไมควรใชถุงปุยที่มีสารเคลือบกันน้ํา) ทําการผสมน้ําสกัดมูลสุกร
ในน้ําอั ตราสวน น้ําสกัดมูลสุกรเข มข น : น้ํา เทากับ 1 : 20
ภายหลังจากนั้นแชเมล็ดพันธุและภาชนะบรรจุในน้ําสกัดมูลสุกร
เปนเวลา 8 - 12 ชั่วโมง จากนั้นนําภาชนะบรรจุขึ้นจากน้ําสกัด
มูลสุกร แลวใชน้ําสกัดมูลสุกรที่เหลือราดลงบนกระสอบที่บรรจุ
ขาวอยูประมาณ 4 - 5 ครั้ง หรือ ไมใหขาวแหงจนกระทั่งเมล็ดขาว
งอกพรอมที่จะปลูก
วิธีที่ 2 หากตองแชขาวในปริมาณมาก ใหทําการ
แช ข าวกั บน้ํ า ตามปกติ แต เมื่ อนําเมล็ ดข าวและภาชนะบรรจุ
ขึ้ นจากน้ําแลว ให ผสมน้ําสกั ดมู ลสุกรในอัตรา น้ําสกัดมูลสุกร
เขมขน : น้ํา เทากับ 1 : 20 ราดลงบนขาวที่บรรจุอยูในกระสอบ
ประมาณ 3 - 4 ชั่ วโมงตอครั้ง หรือไมใหขาวแหง จนกระทั่ ง
เมล็ดขาวงอกพรอมที่จะปลูก
1.2 การใชน้ําสกัดมูลสุกรฉีดพนทางใบ
ประโยชน - ชวยทําใหพืชไดรับธาตุอาหารหลัก
ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุ อาหารเร็วขึ้ น ทําให ขาวมี การเจริ ญ
เติบโตอยางรวดเร็ว ใบเขียว ใบตั้ ง สงผลใหพืชมีการสังเคราะหแสง
อยางเต็มที่ นอกจากนี้ขาวยังมีความแข็งแรง ตานทานตอโรคและ
แมลงศัตรูพืช เก็บเกี่ยวไดเร็วขึ้น เมล็ดขาวเตง และไดผลผลิต
มากขึ้ น
วิธีการฉีดพนทางใบ
- เมื่อขาวมีอายุ 15 และ 30 วัน ผสมน้ําสกัด
มูลสุกรในอัตรา น้ําสกัดมูลสุกรเขมขน : น้ํา เทากับ 1 : 20
พรอมกับสารจับใบ 3 - 5 มล. ฉีดพนทางใบ ในชวงเวลาเชา
หรือเย็น ในอัตรา 40 ลิตรตอไร
- เมื่อขาวมีอายุได 45, 60 และ 75 วัน ผสม
น้ําสกัดมูลสุกรในอัตรา น้ําสกัดมูลสุกรเขมขน : น้ํา เทากับ 2 :
20 พรอมกับสารจับใบ 3 - 5 มล. ฉีดพนทางใบ ในชวงเวลาเชา
หรือเย็น อัตรา 40 ลิตรตอไร

- หากพบวาขาวบางบริเวณไมสม่ําเสมอ ผสม
น้ําสกัดมูลสุกรในอัตรา น้ําสกัดมูลสุกรเขมขน : น้ํา เทากับ 2 :
20 พร อมกั บสารจั บใบ 3 - 5 มล. ฉี ดพ นบริ เวณที่ ต นข าว
เจริญเติบโตชา จะชวยใหตนขาวโตสม่ําเสมอกันได
1.3 การใชน้ําสกัดมูลสุกรรดทางดิน
ประโยชน - ทํ า ให พื ชได ธาตุ อาหารหลั ก
ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุผานทางรากไดเร็วขึ้นในระหวางการ
เจริญเติบโต และเปนการใหปุยที่ประหยัดคาใชจายและใหผลเร็ว
วิธีการใหปุ ย
นําน้ํ าสกั ดมู ลสุ กรเข มข น ปล อยลงสู แปลงข าว
ในอัตรา 100 ลิตรตอ 1 ไร โดยใหพรอมกับน้ําที่ปลอยหรือสูบ
เขาแปลง จํานวน 2 ครั้ง เมื่อตนขาวอายุได 30 และ 60 วัน

2. การใชน้ําสกัดมูลสุกรเปนปุ ยในไรมันสําปะหลัง

2.1 การใชน้ําสกัดมูลสุกร แชทอนพันธุกอนปลูก
ในอัตรา น้ําสกัดมูลสุกรเขมขน : น้ํา เทากับ 1 : 20
ประโยชน - ช ว ยในการงอกของท อนพั น ธุ
เนื่องจากทอนพันธุจะดูดน้ําและธาตุอาหารไปเก็บไวในทอน้ําและ
สวนกลางของทอนพันธุ ซึ่งมีลักษณะเหมือนฟองน้ํา ดังนั้นเมื่อ
ป กท อนพั น ธุ ลงในดิ นเพี ยง 2 - 3 วั น มั นสําปะหลั งจะเริ่ ม
แตกใบออนเนื่ องจากมี น้ําและธาตุอาหารสํารองอยู ในทอนพั นธุ แลว
2.2 การใชน้ําสกัดมูลสุกรเปนปุยทางใบ ในอัตรา
น้ําสกัดมูลสุกรเขมขน : น้ํา เทากับ 1 : 10 พรอมสารจับใบ
ฉีดพนทางใบ
ประโยชน - มันสําปะหลังไดรับธาตุอาหารตางๆ
อยางรวดเร็ว ชวยใหมันสําปะหลังสรางลําตนและใบ สวนของใบ
มีการสังเคราะหไดอยางเต็มที่ สงผลใหมันสําปะหลังมีการสราง
แปงสะสมไวที่หัวมากขึ้น หัวใหญ ไดน้ําหนัก มีเปอรเซ็นตแปงสูง
และยังชวยลดปญหาการขาดธาตุอาหารในมันสําปะหลังได
วิธีการใหปุ ย
เริ่ มใหได ตั้ งแตต นมันสําปะหลั งอายุ 1 เดือน
โดยฉีดพนน้ําสกัดมูลสุกรใหทั่วใบทั้งดานทองใบและดานหลังใบ
อัตราการฉีดพนประมาณ 100 - 200 ลิตรตอไร ขึ้นกับขนาดตน
ของมันสําปะหลัง ฉีดพนในชวงเชาหรือเย็น เดือนละ 1 - 2 ครั้ง
2.3 การใชน้ําสกัดมูลสุกรเปนปุยทางดิน
- ใหน้ําสกัดมูลสุกรไปพรอมกับน้ําที่สูบเขาแปลง
มั น สําปะหลั ง หรื ออาจใช น้ําจากบ อพั กน้ําในฟาร มสุ กรปล อย
ไปตามรองที่ปลูกมันสําปะหลัง ซึ่งสามารถใหไดเดือนละ 1 หรือ
2 ครั้งโดยเฉพาะในชวงแลงที่ไมมีฝนตก
- ผสมน้ําสกัดมูลสุกรในอัตรา น้ําสกัดมูลสุกร
เขมขน : น้ํา เทากับ 1 : 10 ใชสายยางฉีดน้ําสกัดมูลสุกรที่ผานการ
ผสมที่โคนตน ตนละ 1 - 2 ลิตร ใหเดือนละ 1 ครั้งโดยเฉพาะ
ในชวงแลงไมมีฝนตก วิธีนี้เปนวิธีที่สะดวก ประหยัดน้ําและปุย
มากกวาการปล อยตามรอง

การเกษตร
นอกจากมันสําปะหลังจะไดรับน้ําแลว ยังไดรับ
ธาตุ อาหารต างๆ ได เ ร็ ว ขึ้ น จึ งเป น วิ ธี ที่ ช วยให มัน สําปะหลั ง
เจริ ญเติ บโตไดเร็ วและต อเนื่ อง ไมมีการชะงั กการเจริ ญเติ บโต
และสรางหัวมันสําปะหลังไดเต็มที่ อีกทั้งยังทําใหหัวมันสําปะหลัง
มีเปอรเซ็นตแปงเพิ่มขึ้นดวย

3. การใชน้ําสกัดมูลสุกรเปนปุ ยในแปลงพืชผัก

3.1 การใชน้ําสกัดมูลสุกรแชเมล็ดพันธุ กอนปลูก
ซึ่ งจะทําใหเมล็ ดผั กงอกเร็ วและเจริ ญตั้ งตั วได เร็วกว าเมล็ ด
ที่ ไมได แช
วิ ธี การ ผสมน้ํ าสกั ดมู ลสุ กรในอั ตรา น้ํ าสกั ด
มูลสุกรเขมขน: น้ํา เท ากับ 1 : 20 นําเมล็ดพันธุ พืชที่ตองการปลูก
มาแชในน้ําสกัดมูลสุกรที่ผานการผสมนี้เปนเวลา 6 - 12 ชั่วโมง
กอนหวาน หรืออาจผึ่งลมใหเมล็ดพันธุแหงกอน แลวนําไปปลูก
ซึ่งขึ้นกับเมล็ดพันธุแตละชนิด
3.2 การใชน้ําสกัดมูลสุกรฉีดพนทางใบ
ประโยชน - พืชมีสีเขียวเขมขึ้น ใบมีขนาดใหญ
หนาและยาวขึ้ น กาบใบหรื อก านใบแข็ งและมี ลั กษณะตั้ งขึ้ น
พืชมีน้ําหนักใบและลําตนมากขึ้นอยางชัดเจน
วิธีการใหปุ ย
ใช น้ํ า สกั ด มู ล สุ ก รในอั ต รา น้ํ า สกั ด มู ล สุ กร
เขมขน : น้ํา เทากับ 1 : 10 - 20 พรอมสารจับใบ 3-5 มล.
ฉีดพนทางใบในชวงเวลาเชาหรือเย็น สัปดาหละ 1 ครั้ง ไมควรใช
กากน้ํ าตาลเติ มลงในน้ํ าสกั ด มู ล สุ กรเพราะจะทําให เกิ ดเชื้ อรา
เจริญขึ้นได
3.3 การใชน้ําสกัดมูลสุกรรดทางดิน
กอนหวานเมล็ด หรือในชวงเรงการเจริญเติบโต
ทางลําตนและใบ โดยผสมน้ําสกัดมูลสุกรในอัตรา น้ําสกัดมูลสุกร
เขมขน : น้ํา เทากับ 1 : 10 จากนั้นนําไปรดทางดิน

4. การใชน้ําสกัดมูลสุกรในแปลงไมดอก

4.1 ใชน้ําสกัดมูลสุกรฉีดพนทางใบ
ประโยชน - ทําใหพืชมีการสรางดอกไดเร็วขึ้น
ดอกมี ค วามสมบู รณ ขนาดใหญ สี เ ข มสดใส ก านดอกแข็ ง
ยืดอายุการเก็บไดนานขึ้น ลดความช้ําเสียหายใหกับตนที่เก็บเกี่ยว
ไปและยังสามารถใหดอกใหมไดอีกครั้ง โดยผสมน้ําสกัดมูลสุกร
ในอัตราสวน น้ําสกัดมูลสุกรเขมขน : น้ํา เทากับ 1: 10 - 20
พรอมผสมสารจับใบ 3 - 5 มล. ฉีดพนทางใบในชวงเวลาเชา
หรือเย็นเปนจํานวนสัปดาหละ 1 ครั้ง
กรณีกล วยไม ไม ควรใช ควบคู กับปุ ยน้ําหมั ก
ชีวภาพที่มีจุลินทรีย เพราะจุลินทรียอาจทําใหวัสดุปลูกผุเร็วขึ้น
สําหรับการใหปุยน้ําสกัดมูลสุกรแกกลวยไม ผสมน้ําสกัดมูลสุกร
ในอัตราสวน น้ําสกัดมูลสุกรเขมขน : น้ํา เทากับ 1: 30 - 40
พรอมสารจับใบปริมาตร 3 - 5 มล. ฉีดพนทางใบในชวงเวลาเชา
หรือเย็น สัปดาหละ 1 ครั้ง
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4.2 การใชน้ําสกัดมูลสุกรแกพืชทางดิน
ในช ว งเร ง การเจริ ญ เติ บ โต หรื อ เมื่ อพบว า
ลําตนพืชเริ่มโทรม ใบเหลือง โดยใชน้ําสกัดมูลสุกรในอัตราสวน
น้ําสกัดมูลสุกรเขมขน : น้ํา เทากับ 1 : 10 รดทางดิน ตนละ 1-2
ลิตร สัปดาหละ 1 ครั้ง หรือสามารถผสมน้ําสกัดมูลสุกรเขมขน
พรอมกับการให น้ําระบบต างๆ ในช วงเร งการเจริ ญเติบโตทาง
ลําตนและใบ
หมายเหตุ การใชน้ําสกัดมูลสุกรเปนปุยไมดอกไมแนะนํา
ใหใชกากน้ําตาลผสมลงไปในน้ําสกัดมูลสุกร เพราะจะทําใหเกิด
เชื้อราได สําหรับการใชน้ําสกัดมูลสุกรเปนปุยกลวยไมไมแนะนํา
ใหเติมสารเรง พด. หรือจุลินทรียใดๆ เพราะจะทําใหวัสดุปลูก
หรือกาบมะพราวเปอยยุยเร็วขึ้น

เอกสารอางอิง

กรมปศุสัตว. 2553. ศูนยสารสนเทศ กรมปศุสัตว, กรุงเทพฯ.
แหลงที่มา: http://www.dld.go.th, 8 กันยายน 2554.
วราภรณ หมอมงาม. 2547. ผลของการใชน้ําสกัดมูลสุกรเปน
ปุ ยทางใบมันสําปะหลังตอผลผลิ ต เปอรเซ็นต แป งของ
หั วมั นสําปะหลั ง และต อคุ ณค าทางอาหารของมั นเส น .
วิ ทยานิ พ นธ ป ริ ญ ญาโท. มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน, นครปฐม.
สุกัญญา จัตตุพรพงษ, ปฏิมา อูสูงเนิน และอุทัย คันโธ. 2554.
การใชประโยชนจากมูลสัตวและน้ําเสียจากฟารมเลี้ยงสัตว
เป นปุ ยอิ นทรี ย แบบต างๆ สํ า หรั บพื ชเศรษฐกิ จ.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม เอกสารวิ ชาการโครงการพั ฒ นาของเสี ยจาก
ฟารมเลี้ยงสัตวเปนปุยอินทรีย.
อุทัยวรรณ คันโธ. 2552. ผลของการใชน้ําสกัดมูลสุกรเปนแหลง
ธาตุอาหารทางใบและทางดินแกมันสําปะหลังตอปริมาณ
ธาตุ อ าหารในใบ ปริ มาณคลอโรฟ ล ล และผลผลิ ต
มันสําปะหลังพันธุหวยบง 60. วิทยานิพนธปริญญาโท
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร วิ ท ยาเขตกํ า แพงแสน,
นครปฐม.
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วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 26 ฉบับที่ 1 (2555)
วิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กระบวนการรมยา (fumigation) ในปจจุบัน
การรมยา (fumigation) เปนวิธีการเกาแกที่มนุษยใชกําจัด
แมลงและสั ตว ที่เข ามารบกวนการดํารงชี วิ ตในด านต างๆ เช น
การรมยาภายในอาคารเพื่อกําจัดแมลงรบกวนหรือพาหะนําโรค
การรมยาบ านเรื อนเพื่ อกําจั ด ปลวก หรื อการรมยาในดิ น เพื่ อ
เตรียมดินกอนการปลูกใหปราศจากศัตรูพืช เปนตน นอกจากนี้
การรมยายั ง เป น วิ ธี ที่ ถู ก ใช อย า งกว างขวางในการยื ด ระยะ
การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรไมวาจะเปน ผัก ผลไม และ
เมล็ดธัญพืช โดยพื้ นฐานแลวการรมยามีหลักการที่ ไม ซับซอน
และคนทั่วไปสามารถเขาใจไดงาย ซึ่งหลักการของการรมยาก็คือ
การปลอยสสารซึ่งอยูในรูปของกาซเขาไปในบริเวณที่เราตองการ
กําจั ดแมลงหรื อสิ่ งมี ชี วิ ตรบกวนอื่ น ๆ โดยก าซนี้ มี คุ ณ สมบั ติ
เปนพิ ษตอสิ่ งมี ชีวิ ตเหล านี้ และเมื่ อได รับสารพิ ษเข าสู รางกาย
เปนเวลานานมากพอ สิ่งมีชีวิตเหลานี้ก็จะไมสามารถมีชีวิตอยูได
อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติ ผูรมยาจะตองปฏิบัติงานภายใตขอจํากัด
เป นจํานวนมาก เช น ข อจํากั ด ด านเวลา ข อจํากั ดด านความ
ปลอดภัย หรือขอจํากัดดานสิ่งแวดลอม เปนตน ผูเขียนมีความ
ประสงค ใ ห บทความนี้ เป น แหล ง ข อมู ล เพื่ อผู อ านจะได เ ห็ น
ภาพรวมของกระบวนการรมยาอยางกวางๆ
ก อนทํ าการรมยาผู รมยาจะต องสร างโครงสร างการรม
ซึ่ งจะมี ลั ก ษณะเช น ไรนั้ นขึ้ นอยู กั บประเภทของการรมยา
หากเปนการรมยาภายในโครงสรางที่มีขนาดไมใหญจนเกินไป เชน

วัชรพล ชยประเสริฐ1

บานพักอาศัย ตูคอนเทนเนอรขนสงสินคา หรือกองสินคา ผูรมยา
ก็จะใชผาคลุมรมยาขนาดใหญคลุมตัวโครงสรางทั้งหมด และใช
ทอทรายทับชายผาใหแนบสนิทกับพื้นโดยรอบโครงสราง (ภาพที่
1ก) ในกรณี ที่ เ ป น การรมยาในโครงสร างที่ มี ขนาดใหญ จน
ไม สามารถใช ผ าคลุ มทั้ งโครงสร างได เช น อาคารขนาดใหญ
ทองเรือขนสงสินคา หรือไซโลเก็บเมล็ดพืช ผูรมยาก็จะใชวิธีปด
และซีล (seal) ชองเปดตางๆ รอบตัวโครงสรางใหไดมากที่สุด
โดยใชผาพลาสติกและเทปกาว (ภาพที่ 1ข) เมื่อทําการจัดเตรียม
โครงสร างการรมเสร็จสมบูรณ แลวผู รมยาอาจทําการตรวจสอบ
ความมิดชิด (air-tightness) ของโครงสรางการรมไดดวยการใช
การทดสอบความดัน (pressurization test) ซึ่งเปนวิธีมาตรฐาน
ที่ ใชในการทดสอบความมิ ดชิ ดของโครงสรางการรม(Anonymous,
2010) โดยทําให ความดันภายในโครงสร างการรมสู งขึ้ นกว า
ความดั น บรรยากาศภายนอกอย างน อ ย 500 Pa ด ว ยการ
อัดอากาศหรือทําใหต่ําลงดวยการดูดอากาศออก จากนั้นความดัน
จะถู ก ปล อยให ล ดลงตามธรรมชาติ พ ร อมกั บ ทํ าการจั บ เวลา
ระยะเวลาที่ ระดั บความดั นลดลงจากค าเริ่ มต นถึ งครึ่ งหนึ่ งของ
คาเริ่ มตนนั้นซึ่งมีชื่ อเฉพาะวา pressure half-life จะเปนดัชนี
บอกถึ ง ระดั บ ความมิ ด ชิ ด ของโครงสร างการรม ระยะเวลา
pressure half-life ที่มีคามากบอกถึงระดับความมิดชิดที่สูง ซึ่งก็คือ
โครงสรางการรมสามารถเก็บกักกาซไดดี โดยทั่ วไประยะเวลา

ภาพที่ 1 (ก) การรมยาในตูคอนเทนเนอร และ (ข) การซีลชองระบายอากาศบนหลังคาของอาคารขนาดใหญ
ที่มา: (ก) http://www.fumigationindia.com
1 อาจารย ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อ. กําแพงแสน จ. นครปฐม 73140
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pressure half-life ควรมีคามากกวา5 นาที (Anonymous, 2010)
เมื่อทําการสรางโครงสรางการรมเสร็จสมบูรณแลวผูรมยา
จะทําการปลอยสารรมเขาสู โครงสรางการรม สารรมที่มีใชอยู ใน
ปจจุบันมีหลากหลายชนิด เชน เมทิลโบรไมด (methyl bromide),
ฟอสฟน (phosphine), ซัลฟูริลฟลูออไรด (sulfuryl fluoride),
เอทธิลฟอรเมต (ethyl formate) หรือคารบอนิลซัลไฟด (carbonyl sulphide) เปนตน ในบทความนี้ขอกลาวถึงเมทิลโบรไมด
ฟอสฟ น และซั ลฟู ริลฟลู ออไรด เป นหลั กเนื่ องจากเป นสารรม
ที่ มีการใชงานอยางกวางขวางมากที่สุ ด เมทิลโบรไมดมีลักษณะ
เปนกาซบรรจุอยูในถังภายใตความดัน(ภาพที่ 2ก) เมทิลโบรไมด
เปนสารรมมีการใชงานมาแลวอยางนอย 70 ปและยังเปนสารรม
ที่ไดรับความนิยมอยางมากเนื่องจากเปนสารรมที่มีประสิทธิภาพ
การกําจัดแมลงสู งและสามารถนําไปใช ในงานรมยาไดหลายประเภท
(Taylor, 1994) ปริมาณการใช (dose) โดยปกติอยูที่ระหวาง
24 ถึง 36 g/m3 และระยะเวลาการรมระหวาง 2 ถึง 24 ชั่วโมง
อยางไรก็ดีเมทิลโบรไมดจะถูกยกเลิกการใชภายในป พ.ศ. 2558
ตามขอกําหนดของพิธีสารมอนทรีออล (Montreal Protocol UNEP, 2000) เนื่องจากเปนสารที่ทําลายชั้นบรรยากาศโอโซน
ฟอสฟนเปนกาซที่นิยมใชกับการรมยาเพื่อการเก็บรักษา
เมล็ดธัญพืช เชน ขาวและขาวโพด และกําลังไดรับการสนับสนุน
ให เ ป น สารรมทดแทนเมทิ ล โบรไมด (Anonymous, 2551)
การใชกาซฟอสฟ นในประเทศไทยในปจจุบันอยู ในรูปของเม็ดโลหะ
ฟอสไฟด เชน อลูมิเนียมฟอสไฟด (aluminium phosphide) หรือ
แมกนีเซียมฟอสไฟด (magnesium phosphide) (ภาพที่ 2ข)
เมื่อเม็ดโลหะฟอสไฟดทําปฏิกิริยากับไอน้ําในอากาศก็จะปลอย
ก าซฟอสฟ น ออกมา อลู มิ เ นี ยมฟอสไฟด 1 เม็ ดมี น้ํ า หนั ก
ประมาณ 3 g ซึ่ งเมื่ อทําปฏิ กิ ริ ยาจนหมดจะให ก าซฟอสฟ น
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ประมาณ 1 g การรมยาดวยเม็ดอลูมิเนียมฟอสไฟดจะมีปริมาณ
การใชที่ 1 ถึง 3 เม็ดตอตันเมล็ดธัญพืชและใชระยะเวลาการรม
ประมาณ 7 วัน (พรทิพย และคณะ, 2550) ในตางประเทศ
นอกจากเม็ดโลหะฟอสไฟดแลวไดเริ่มมีการใชงานฟอสฟนที่อยู
ในรูปของกาซบรรจุในถังภายใตความดัน (ภาพที่ 2ค) ซึ่งใชงาน
งายกว าแบบเม็ดเนื่ องจากได กาซฟอสฟ นทั นทีไมต องรอการทํา
ปฏิกิริยา กาซฟอสฟนมีขอควรระวังในการใชงานคือ กาซฟอสฟน
กั ดกร อนโลหะ และติ ดไฟเมื่ อมี ความเข มข นถึ ง ระดั บที่ พอดี
อย างไรก็ ตามป ญหาหลั กของการใช งานฟอสฟ นในป จจุ บั นคื อ
เรื่ องความตานทานของแมลงตอฟอสฟนที่ เพิ่ มมากขึ้ น (บุ ษรา
และคณะ, 2537 และ 2541) ทําใหจําเปนตองเพิ่มปริมาณการใช
อยางตอเนื่อง ความตานทานของแมลงตอฟอสฟนที่เพิ่มมากขึ้น
เกิ ด จากการรมยาที่ ไม มี ประสิ ทธิ ภาพ ทํ าให มี แมลงบางส ว น
ได รั บฟอสฟ นเข าไปแต ไม ถูกกําจั ด แมลงที่ มีชี วิ ตรอดเหล านี้
ก็จะสงผานคุณลักษณะทางพันธุ กรรมที่ทําใหแมลงมีความตานทาน
ตอฟอสฟนใหกับแมลงรุนตอไป ดังนั้นผูรมยาตองมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของฟอสฟนเปนอยางดี
ในตางประเทศซัลฟูริลฟลูออไรด (ภาพที่ 2ง) ถูกใชเปน
สารรมเพื่อกําจัดปลวกในบานเรือนมาเปนเวลาหลายสิบป (Grey,
1960) เนื่ องจากการยกเลิ กใช ง านเมทิ ลโบรไมด ทําให มี การ
พัฒนาซัลฟูริลฟลูออไรดเพิ่มขึ้ นเพื่ อใช เป นสารรมเพื่ อทดแทน
เมทิ ลโบรไมด และได มีการขึ้ นทะเบี ยนซั ลฟู ริลฟลูออไรด เป น
สารรมสําหรับผลิตผลทางการเกษตรในประเทศสหรัฐอเมริกในป
พ.ศ. 2547 (Dow AgroSciences, 2004) สําหรับประเทศไทย
ซัลฟูริลฟลูออไรดกําลังอยู ระหวางการขึ้นทะเบียนกับฝายวัตถุมีพิษ
สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร(Anonymous, 2552)

ภาพที่ 2 (ก) ถังบรรจุกาซเมทิลโบรไมด, (ข) เม็ดยาอลูมิเนียมฟอสไฟด, (ค) กาซฟอสฟนบรรจุในถังภายใตความดัน และ
(ง) กาซซัลฟูริลฟลูออไรดบรรจุในถังภายใตความดัน
ที่มา: (ข) http://www.made-in-china.com, (ค) http://www.cardinalproproducts.com, (ง) http://www.feedandgrain.com
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ประสิ ท ธิ ภ าพการกํ าจั ด แมลงของการรมยาขึ้ นอยู กั บ
ปจจัยหลักคือ ชนิดของสารรม ความเขมขนของสารรมในระหวาง
การรมยา ระยะเวลาการรม อุ ณ หภู มิ ภายในโครงสร างการรม
และชนิดของแมลงที่ตองการกําจัด (Kenaga, 1961) โดยทั่วไป
ชนิ ดของแมลงและอุ ณ หภู มิ เป นตั ว กําหนดระดั บความเข มข น
ของสารรมและระยะเวลาการรม ซึ่ งโดยปกติการรมยาในขณะที่
ภายในโครงสรางการรมมีอุณหภูมิสูง (มากกวา 30 oC) จะให
ประสิ ทธิ ภาพการกําจั ดแมลงที่ ดี กว าเมื่ ออุ ณหภู มิ ต่ําเนื่ องจาก
เมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นแมลงจะมีอัตราการหายใจที่เพิ่มขึ้นทําให
ได รับสารรมเข าสู รางกายมากขึ้ นตามไปด วย (Bond, 1984)
ในทางปฏิ บั ติ โครงสร างการรมที่ ได จากการใช ผ าคลุ มพลาสติ ก
หรือโครงสร างการรมที่ ไดจากการซี ลอาคารจะไม สามารถเก็บกักกาซ
ไดดีนัก ทําใหมีการรั่ วไหลของสารรมออกจากโครงสรางการรม
ตลอดเวลา ซึ่ งการรั่ วไหลนี้ ทําให ความเขมข นของสารรมลดลง
อยางตอเนื่องในระหวางการรมยา ดังนั้นเพื่อใหมั่นใจไดวาความ
เข มข นของสารรมจะไม ลดลงจนกระทั่ งมี ค าต่ํากว าค าที่ กําหนด
ผู รมยาจะต องทําการตรวจวั ดความเข มข น เป นระยะ สําหรั บ
การรมยาด วยเมทิ ลโบรไมด ผู รมยาควรตรวจวั ด ความเข มข น
ทุกๆ 3 - 4 ชั่วโมง และสําหรับการรมยาดวยฟอสฟนควรตรวจวัด
ความเขมขนทุกวัน อุปกรณวั ดความเขมขนกาซสําหรับสารรม
แตละชนิดมีลั กษณะและหลักการทํางานตางๆ กันไปโดยอาจมี
ลักษณะเป นหลอดวัดความเขมข นกาซ (ภาพที่ 3ก) หรื อเปน
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส (ภาพที่ 3ข และ 3ค) ความเขมขนที่วัดได
อาจอยู ในหนวยของ part per million (ppm) หรือ g/m3 หลอดวัด
ความเข มข นจะมี ลั กษณะเป นหลอดแก ว ภายในบรรจุ สารเคมี
และใชงานควบคู กับป มมือ ปมทําหนาที่ดู ดกาซตัวอยางซึ่ งเปน
สวนผสมของอากาศและสารรมผานตัวหลอด เมื่อสารรมไหลผาน
ตัวหลอดก็จะทําปฏิกิริยากับสารเคมีภายในหลอดทําใหสารเคมี
เปลี่ ยนสี แนวความยาวของแถบสี เป นตั ว บอกถึ งระดั บ ความ
เขมข นของสารรม เครื่ องวั ดความเขมข นที่ เปนอุ ปกรณ อิเล็ก-
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ทรอนิกสอาจมีหลักการวัดความเขมขนกาซตางๆ กัน เชน เครื่อง
fumiscope (ภาพที่ 3ข) ใชหลักการของการวัดความแตกตาง
ของการนําความรอนของกาซ (thermal conductivity) หรือเครื่อง
spectros instruments (ภาพที่ 3ค) ใชหลักการของการวัดความเขม
ของแสงอิ นฟราเรดที่ สองผ านก าซ (infrared spectroscopy)
อย างไรก็ ต ามวิ ธี การใช ง านเครื่ องมี ลั กษณะคล ายคลึ ง กั น คื อ
ที่ ตัวเครื่ องมี ทอทางเข าเพื่ อป อนก าซตัวอย าง และท อทางออก
เพื่อปลอยกาซตัวอยางทิ้ง ปมไฟฟาที่อยูภายในตัวเครื่องจะทําการ
ดู ดก าซตั วอย างผ านชุ ดอุ ปกรณ วั ดความเข มข นซึ่ งจะวั ดระดั บ
ความเขมขนกาซในรูปของสัญญาณไฟฟา สัญญาณไฟฟานี้จะถูก
แปลงใหเปนตัวเลขและแสดงผลที่หนาจอของเครื่อง
การรมยาเสร็ จสมบู รณ เ มื่ อรมยาจนครบระยะเวลาและ
ทําการเปดโครงสรางการรมเพื่อระบายสารรมออกจากโครงสราง
การรม จนกระทั่งความเขมขนของสารรมภายในโครงสรางการรม
มีคาต่ํากวาคาความปลอดภัย threshold limit value (TLV) คา
TLV ของเมทิลโบรไมดอยูที่ 5 ppm (Anonymous, 2008) และ
คา TLV สําหรับฟอสฟนเทากับ 0.3 ppm (Bond, 1984) การ
ตรวจสอบคาความเขมขนปลอดภัยทําโดยใชหลอดวัดความเขมขน
กาซโดยเลือกใชหลอดวัดความเขมขนที่ มีช วงการวัดอยู ในระดับของ
TLV

เอกสารอางอิง

บุษรา พรหมสถิต, ชูวิทย ศุขปราการ และ พรทิพย วิสารทานนท.
2537. ความตานทานของมอดขาวเปลือก Rhyzopertha
dominica (Fabricius) แมลงศัตรูผลิตผลเกษตรตอสารรม
ฟอสฟน. วารสารกีฏและสัตววิทยา 16, 165-173.

อานตอหนา 23

ภาพที่ 3 (ก) ปมมือและหลอดวัดความเขมขนกาซ, (ข) เครื่องวัดความเขมขนกาซ fumiscope และ (ค) เครื่องวัดความเขมขนกาซ
spectros instruments
ที่มา: (ก) http://www.mmspecialtyservices.com, (ข) http://www.fumiscope.com, (ค) http://www.spectrosinstruments.com
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ธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อม

Shale Gas พลังงานความหวังใหมหรือภัยรายของสิ่งแวดลอม
อตินุช แซจิว1
ความตองการดานพลังงานของโลกในปจจุบันเพิ่มมากขึ้น
ตามการขยายตัวของประชากรและเศรษฐกิจของโลก โดยแหลง
ทรัพยากรพลังงาน (energy resource) ที่ใชกันอยูในปจจุบันนั้น
ไดมาจากแหลงเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ (fossil fuel) เชน น้ํามัน
ถานหิน กาซธรรมชาติ จากพลังงานนิวเคลียร (nuclear energy)
และจากชีวมวล (bio-fuel) แตหลายปที่ผานมา ปญหาราคาน้ํามัน
ที่สูงขึ้นและผันผวนตลอดเวลา ทําใหมีการหันมาใช bio-diesel
กันมากขึ้น ซึ่ งเชื่ อวาเปนพลั งงานที่ เป นมิตรต อสิ่ งแวดล อม แตก็เกิด
ความกังวลถึงการนําพืชอาหารมาเปนพืชพลังงาน หรือแมกระทั่ง
การบุกรุกพื้ นที่ ปาเพื่ อปลูกพืชเพื่อพลังงาน ขณะที่ การผลิตพลังงาน
จากนิ วเคลี ยร ก็ได รับการยอมรั บและขยายตั วในหลายประเทศ
แม ประเทศไทยเองก็ มีโครงการจะตั้ งโรงงานผลิ ตไฟฟาจากนิ วเคลี ยร
กระทั่ งเกิดการรั่ วไหลของสารกัมมั นตภาพรั งสีจากโรงงานผลิต
ไฟฟานิวเคลียรในประเทศญี่ ปุนจากภัยพิบัติสึนามิเมื่ อเร็วๆ นี้
ทําใหเกิดความกังวลถึงความปลอดภัยของแหล งพลังงานที่ ใชกันอยู
หลายประเทศเริ่มกลับมาทบทวนการใชแหลงพลังงานเหลานี้ เชน

สาธารณรัฐเยอรมันไดมีนโยบายหยุดการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
นิวเคลียร สวนสหรัฐอเมริกานั้ นไดขยายการใชประโยชนจากfossil
fuel โดยเฉพาะ กาซธรรมชาติจากหินดินดาน (natural gas from
shale formations, shale gas) ซึ่งเปนที่รูจักกันมานาน แตมีการใช
นอยมากในชวงกอนศตวรรษที่ 21 ปจจุบันไดมีการนําเทคนิค
hydraulic fracturing มาใชรวมกับ Horizontal drilling ในการ
ขุ ด เจาะชั้ น หิ นดิ นดานเพื่ อดึ ง ก าซธรรมชาติ ออกมา ซึ่ งการใช
เทคนิคนี้มีผลทําใหตนทุนการขุดเจาะลดลงจนมีราคาใกลเคียงกับ
ก าซธรรมชาติ จากแหล ง ปกติ (conventional gas) ทําให การ
ขุ ด เจาะก าซจากหิ นดิ นดานด วยเทคนิ คนี้ ไ ด แพร หลายไปทั่ ว
ในกลุ มประเทศที่ มี แหล ง ก าซธรรมชาติ จากหิ น ดิ น ดาน แต
ขณะเดียวกันก็มีการคัดคานจากกลุมอนุรักษสิ่งแวดลอมที่ระบุวา
เทคนิค hydraulic fracturing สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ดังนั้น
การศึกษาติดตามและตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับกาซจากหินดินดาน
น า จะช ว ยให เ ห็ น แนวโน มได ว า ก าซนี้ จะเป น ก า ซพลั ง งาน
ความหวังใหมหรือเปนภัยรายตอสิ่งแวดลอม

Legend
Assessed basins with resource estimate
Assessed basins without resource estimate
Countries within scope of report
Countries outside scope of report

ภาพที่ 1 แหลงกาซธรรมชาติจากหินดินดานในประเทศตางๆ ทั่วโลก แหลงที่มา: Wikipepedia, 2011
1

นักวิจัยชํานาญการ หนวยวิเคราะหวิจัยดิน พืช และวัสดุเกษตร งานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเกษตร ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อ. กําแพงแสน จ. นครปฐม 73140
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ภาพที่ 2 ลักษณะทางธรณีวิทยาของแหลงกาซธรรมชาติ แหลงที่มา: Wikipepedia, 2011

กาซธรรมชาติจากหินดินดาน (shale gas) คืออะไร ?

กาซธรรมชาติ (natural gas) คือเชื้อเพลิงประเภท fossil
อยางหนึ่ง ซึ่งพบไดใตพื้นดิน หรืออาจพบรวมกับน้ํามันดิบ(crude
oil) กาซธรรมชาติเปนสารประกอบไฮโดรคารบอน ซึ่งประกอบ
ดวยธาตุคารบอน (C) กับธาตุไฮโดรเจน (H) รวมตัวกันในสัดสวน
ของอะตอมที่ ต างๆ กั นเป นโมเลกุ ล เกิ ดขึ้ นเองตามธรรมชาติ
จากการทั บถมของซากสิ่ ง มี ชี วิ ตตามชั้ นหิ น ดิ น และในทะเล
หลายรอยลานป เนื่องจากความรอนและความกดดันของผิวโลก
จึงแปรสภาพเปนกาซธรรมชาติ ที่ไมมีสี ไม มีกลิ่ น และไมมีพิษ
มี ส ภาพเป น ก า ซหรื อไอที่ อุ ณ หภู มิ แ ละความดั น บรรยากาศ
มีคาความถวงจําเพาะต่ํากวาอากาศจึงเบากวาอากาศ เมื่อเกิดการ
รั่วไหลจะฟุงกระจายไปตามบรรยากาศอยางรวดเร็ว จึงไมมีการ
สะสมลุ กไหม บนพื้ นราบ สารประกอบไฮโดรคาร บ อนที่ พ บ
ในธรรมชาติ ไดแก มีเทน อีเทน โพรเพน บิวเทน เพนเทน เปนตน
นอกจากนี้ อาจมี สิ่ งเจื อปนอื่ น ๆ ที่ พบในก าซธรรมชาติ ได แก
คารบอนไดออกไซด ไฮโดรเจนไดซัลไฟด ไอน้ํา เปนตน กาซ
ธรรมชาติ จั ดเป นเชื้ อเพลิ ง ที่ สะอาดจึ ง ได มี การพั ฒนานําก าซ
ธรรมชาติมาใชเป นพลังงานทดแทนมากขึ้ น สวนก าซธรรมชาติ
จากหินดินดานซึ่งจัดเปนแหลงกาซธรรมชาติไมปกติ (unconventional gas) นั้น คือกาซธรรมชาติที่ไดจากการขุดเจาะเขาไปใน
ชั้นหินดินดาน ซึ่งเปนหินตะกอนที่มีเนื้อละเอียดมากและมีการ
สะสมของสารอินทรีย (fossil) ที่เปนแหลงกักเก็บและปลดปลอย
กาซธรรมชาติ มีลักษณะเปนชั้นๆ ที่สามารถบิดแตกเปนแผนๆ ได
ทั่ วโลกพบแหล งก าซธรรมชาติ จากหิ น ดิ นดาน (shale basin)
รวมทั้งสิ้นประมาณ 48 แหง ครอบคลุม 38 ประเทศ ในทวีป
อเมริ กา ยุโรป แอฟริ กา เอเชี ย และออสเตรเลี ย (ภาพที่ 1)
คิดเปนปริมาณก าซธรรมชาติประมาณ 170 ล านลานลูกบาศก
เมตร หรื อคิ ดเป นร อยละ 40 ของแหล งสํารองก าซธรรมชาติ
ในปจจุบัน โดยทวีปยุโรปแหลงใหญอยูที่ประเทศโปแลนด สวน
ทวีปเอเชียนั้นพบมากในประเทศจีนและอินเดีย

Hydraulic fracturing คืออะไร ?

Hydraulic fracturing เป นเทคนิคที่ ใชการขุดเจาะกาซ
จากชั้นหินดินดานในปจจุบัน มากกวารอยละ 90 ของการขุดเจาะ
ใชเทคนิคนี้ ซึ่งบริษัท Halliburton ของสหรัฐอเมริกาไดนํามาใช
ในการขุดเจาะชั้ นหินดิ นดานเพื่อดึงเอากาซธรรมชาติออกมาใช
การใชเทคนิคนี้ทําใหตนทุนในการขุดเจาะกาซลดลงใกลเคียงกับ
ก าซธรรมชาติจากแหลงปกติ โดยเทคนิ คนี้ จะเจาะผิ วดิ นลงไป
จนถึงชั้ นของหินดินดาน ลึกประมาณ 5,000 - 20,000 ฟุต
จากนั้นเจาะตอในแนวระนาบ (horizontal drilling) ไปตามชั้นหิน
ดินดานเปนระยะ 1,500 - 5,000 ฟุต แลวอัดฉีดน้ําปริมาณมาก
และสารเคมี ด วยแรงดั นสู ง ทําให หินดิ นดานแตกร าวเป นรอย
เล็กๆ จํานวนมาก ซึ่ งเปนการเพิ่มพื้ นที่ผิวทําใหกาซที่ถูกกักเก็บอยู
ถูกปลดปลอยออกมา (ภาพที่ 3) สวนสารเคมีที่ใชนั้นมีหลายชนิด
รวมทั้งมีการใช ทรายรวมดวยโดยมีวั ตถุประสงคเพื่ อสงเสริมให
หินแตกราวออกไดงายขึ้นและใหรอยแตกราวนั้นคงตัว

ทําไมการผลิตกาซธรรมชาติจากชั้นหินดินดานจึงมี
แนวโนมเพิ่มมากขึ้น ?
วิ ก ฤตทางการเมื อ งในกลุ มประเทศตะวั น ออกกลาง
วิ กฤตเศรษฐกิ จทั้ ง ในสหรั ฐอเมริ กาและยุ โรป ป ญหาความ
ปลอดภั ยของโรงงานไฟฟ านิ วเคลี ยร ปริ มาณน้ํ า มั น ที่ ล ดลง
ราคาน้ํามันที่สูงขึ้นและผันผวน และกาซธรรมชาติจากแหลงปกติ
กําลังลดนอยลง ทําใหหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศที่มีแหลง
shale basin อยูภายในประเทศตนเอง เชน สหรัฐอเมริกา แคนาดา
โปแลนด จีน อินเดีย เปนตน มีแนวโนมที่จะขุดเจาะกาซจากหิน
ดิ นดานมากขึ้ น โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาซึ่ งเปนประเทศแรกๆ
ที่ ไดดําเนิ นการขุ ดเจาะกาซจากหินดิ นดานมาแล วกว าศตวรรษ
และไดมีการใชกาซนี้เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณน้ํามันใน
สหรัฐอเมริกาเริ่มลดลง ขณะที่สหรัฐอเมริกาเองก็มี shale basin
และมีเทคโนโลยีการขุดเจาะกาซที่ ลดตนทุน รวมทั้งฝายบริหาร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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ภาพที่ 3 การขุดเจาะกาซธรรมชาติจากชั้นหินดินดานดวยเทคนิค hydraulic fracturing ภาพโดย Al Granbe
แหลงที่มา: http://www.propublica.org/special/hydraulic-fracturing-national
ของรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามา (Obama) เชื่ อวาการใชกาซ
ธรรมชาติ ที่ ผ ลิ ต จากชั้ นหิ นดิ นดานนั้ น ช ว ยลดการปล อยก าซ
เรือนกระจก เนื่องจากกาซจากหินดินดานปลอยกาซเรือนกระจก
นอยกวา fossil fuel ชนิดอื่นๆ เหตุผลอีกประการหนึ่งคือ Baker
Institute of Public Policy at Rice University ไดสรุปผลการศึกษา
วา ผลผลิตกาซธรรมชาติจากชั้นหินดินดานของสหรัฐอเมริกาและ
แคนาดานั้นจะชวยปองกันประเทศรัสเซียและกลุ มประเทศแถบ
อาวเปอรเซียที่สงออกกาซใหกับประเทศในแถบยุโรปมิใหกําหนด
ราคาก าซที่ สูงเกินไป และเหตุผลสุดทายคือ กาซธรรมชาติจาก
ชั้นหินดินดานชวยเพิ่มปริมาณพลังงานสํารองของโลก

เหตุใดจึงเกิดการคัดคานการผลิตกาซธรรมชาติจาก
ชั้นหินดินดานดวยเทคนิค hydraulic fracturing?
นักนิเวศวิทยาไมเห็นดวยอยางสิ้นเชิงกับฝายบริหารของ
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่วา การใชกาซธรรมชาติจากชั้นหินดินดาน
นั้ นจะชวยลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด เนื่ องจาก
พบวากาซธรรมชาติจากหินดินดานนั้นจะปลดปล อยกาซเรือนกระจกมากกวากาซธรรมชาติปกติ น้ํามัน และถานหิน โดยเฉพาะ
กาซมีเทน ยิ่งกวานั้นเทคนิค hydraulic fracturing ที่ใชในการดึง
ก าซธรรมชาติ ออกมานั้ น ก อให เกิ ดการปนเป อนของสารเคมี

ในน้ําใตดิน ทั้งนี้เพราะเทคนิคนี้ มีการใชสารเคมีหลายชนิดที่พบวา
เปนสารกอมะเร็ง (carcinogens) และสารยับยั้งการทํางานของ
ฮอร โ มนและต อมที่ ควบคุ มการพั ฒนา การเจริ ญเติ บโต การ
เจริ ญพั นธุ และพฤติ กรรมของทั้ งสั ตว และมนุ ษย (endrocrine
disruptors) ผลกระทบของเทคนิคนี้ถูกเผยแพรสูสาธารณะ เมื่อป
พ.ศ. 2553 จากสารคดีเรื่อง Gasland ของ Josh Fox (USA)
ที่นําเสนอผลกระทบของเทคนิค hydraulic fracturing ตอน้ําและ
ตอสุขภาพของประชาชนจากการปนเปอนแหลงน้ําใตดินของกาซ
มีเทนจนสามารถจุดติดไฟได และจากการที่อุตสาหกรรมการผลิต
ก าซธรรมชาติ จากชั้ นหิ นดิ นดานได รับการยกเว นจากกฎหมาย
Safe Drinking Water Act ซึ่งเปนกฎหมายดานความปลอดภัยและ
ควบคุมคุ ณภาพแหลงน้ําดื่ มของสหรั ฐอเมริ กาภายใต กฎหมาย
Energy Policy Act 2005 นั้ น เป นการสมประโยชน ให กับ
อุ ตสาหกรรมนี้ จึ งทําให เห็ นว ารั ฐบาลสหรั ฐอเมริ กาได ให การ
สนับสนุนอุตสาหกรรมนี้
นอกจากนี้ นั กนิ เ วศวิ ท ยายั ง เชื่ อว าเหตุ แ ผ น ดิ น ไหว
บางครั้งนั้นนาจะมีสาเหตุมาจากเทคนิค hydraulic fracturing เชน
แผนดินไหว 2 ครั้งขนาด 2.3 และ 1.5 ริกเตอร ในประเทศ
สหราชอาณาจั กรเมื่ อเดื อนเมษายนและมิ ถุนายน พ.ศ. 2554
ส วนรั ฐ Arkansas ของสหรั ฐอเมริ กา ก็ ไ ด ห ามการผลิ ตก าซ

18
ธรรมชาติ จากชั้ นหิ นดิ นดานชั่ วคราว ตั้ งแต ต นป พ.ศ.2554
ดวยเหตุผลวาการเกิดแผนดินไหวหลายครั้งที่ความรุนแรง 4.7
ริกเตอร นั้ นเกี่ ยวของกับเทคนิคhydraulic fracturing และเมื่ อเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ประเทศสวี เดนก็ไดประกาศหามการ
ขุดเจาะกาซธรรมชาติจากชั้นหินดินดานชั่วคราวเชนกัน สําหรับ
รัฐคิวเบกของประเทศแคนาดาก็อนุญาตใหใชเทคนิค hydraulic
fracturing นี้ไดเฉพาะในงานวิจัยทางวิทยาศาสตรเทานั้น สวน
ประเทศฝรั่ งเศสเป นประเทศแรกที่ สภาผู แทนราษฎรไม อาจตานทาน
การคัดคานของกลุมอนุรักษสิ่งแวดลอม จึงไดออกกฎหมายหาม
การผลิตกาซธรรมชาติจากชั้นหินดินดานดวยเทคนิค hydraulic
fracturing เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554

แนวโนมการลงทุนกาซธรรมชาติจากหินดินดานใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ?

Dave Forest นั กธรณี วิ ทยา กรรมการผู จัดการบริ ษั ท
Notela Resource Advisor Ltd. และอดีตที่ปรึกษาดานน้ํามัน
กาซธรรมชาติ การทําเหมืองแร และพลังงานทดแทนของ Casey
Research LLC. เห็นวาแหลง shale basin มีอยูมากมายทั่วโลก
แตการลงทุนขุดเจาะกาซธรรมชาติจากหินดินดานนั้นสิ่งที่สําคัญ
คื อ ความคุ มค าทางเศรษฐกิ จ ซึ่ งต องมี บริ การที่ มีคุ ณภาพสู ง
และราคาเหมาะสม เขาเห็นวาภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใตนั้น
นาสนใจ เนื่องจากภูมิภาคนี้เปนตลาดกาซที่แข็งแกรง มีบริการ
ที่ มีคุณภาพสูง ราคาไมแพง และมีแหลงshale basin เชน ภาคเหนือ
ของประเทศไทย ซึ่ งมี แหล งหิ น ดิ นดานอยู ที่ อําเภอแม ส อดแมระมาด อําเภออุมผาง จังหวัดตาก แหลงบานปาลี้ จังหวัดลําพูน
ดังนั้นการลงโครงการขุดเจาะกาซจากหินดินดานในภูมิภาคนี้ นาจะ
คุมคาทางเศรษฐกิจ ถึงแมประเทศไทยจะมีศักยภาพในการผลิต
ก าซนี้ แต ก็คงไม อาจที่ จะละเลยเสี ยงคั ดค านจากกลุ มอนุ รักษ
สิ่งแวดลอมซึ่งนับวันจะมีมากขึ้นและยังคงคัดคานอยางตอเนื่อง
ดังนั้ นประเทศไทยเองก็ควรที่จะติดตามและศึกษาขอมูลทั้งดาน
บวกและด านลบของกาซนี้ นักวิชาการตองรวมกับประชาชนใน
พื้นที่เปรียบเทียบขอมูลเพื่อเลือกสิ่งที่ดีที่สุด
แหลงทรัพยากรพลังงานบนโลกเรานี้มีมากมาย ทั้งที่เปน
พลังงานสิ้นเปลือง (non renewable energy) เชน น้ํามันถานหิน
เป น ต น และพลั งงานหมุ นเวี ยน (renewable energy) เช น
พลังงานลม (wind energy) พลังงานแสงอาทิตย (solar energy)
พลังงานน้ําขึ้น-น้ําลง (energy from tides) พลังงานจากคลื่น
(energy from ocean waves) เป นตน ซึ่ งเป นแหลงพลั งงานที่ ควรแก
การพั ฒนานํามาใช ประโยชนเป นพลังงานทดแทนหรือพลั งงาน
ทางเลื อก แต การจะเลื อกพลั ง งานใดควรต องคํ านึ ง ถึ ง ความ
ปลอดภัยทั้งตอสิ่งแวดลอมและสิ่งมีชีวิต มิใชคํานึงถึงความคุมคา
ทางเศรษฐกิ จเพี ยงอย างเดี ยว ซึ่ งหลายครั้ งที่ มั กพบพลั งงาน
ทางเลือกที่นาสนใจ แตกลับตองผิดหวัง ดังเชนbio-fuel ที่ เริ่ มแรก
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ก็วากันวาเปนพลังงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งชวยลดปริมาณ
การปลดปลอยกาซเรือนกระจก แตสุดทายก็พบวาการผลิต biofuel สงเสริมใหเกิดการตัดไมทําลายปา เชน ในประเทศอินโดนีเซีย
พบปาสมบูรณถูกทําลายโดยบริษัทที่ตองการพื้นที่ปลูกตนปาลม
เพื่ อนํ ามาผลิ ต น้ํ า มั น ปาล มสํ า หรั บ ใช ใ นการผลิ ต bio-fuel
กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศน เชนเดียวกับ
กาซธรรมชาติจากหินดินดานที่มีความเชื่อวาการใชกาซธรรมชาตินี้
จะชวยลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด แตนักนิเวศวิ ทยาและนั กสิ่ ง แวดล อมพบว าการใช ก าซธรรมชาติ ดั งกล าว
มิไดลดปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจก ตรงกันขามกลับ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจกมากขึ้น เกิดการปนเปอนของสารเคมี
ในแหล งน้ํ า ใต ดิ น แต หากพิ จ ารณาที่ ตั วของพลั งงานเอง
อาจมิไดเปนปญหาตอสิ่งแวดลอม การเลือกใชเทคโนโลยีตางๆ
เพื่อใหไดเชื้อเพลิงตางหากที่นาจะเปนปญหาซึ่งคงตองคิดทบทวน
พัฒนาเทคนิคที่ไมกอใหเกิดผลกระทบ และหาแนวทางที่เหมาะสม
เพื่ อให การพั ฒ นากั บ การอนุ รั กษ ส ามารถเดิ น ควบคู กั นไปได
โดยไมกระทบตอสิ่งแวดลอมและสิ่งมีชีวิต
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พืชพื้นบาน...ฟกขาว
ฟกขาวมีชื่อวิทยาศาสตรวา Momordica cochinchinensis
(Lour.) Spreng. ชื่ อสามัญวาBaby Jackfruit Spiny Bitter Gourd,
Sweet Gourd, และ Cochinchin Gourd และมีชื่อเรียกอื่น เชน
ขี้กาเครือ (ปตตานี) ผักขาว (ตาก, ภาคเหนือ) มะขาว (แพร)
แก็ ก (Gac, เวี ยดนาม) เป นพื ชที่ อยู ในวงศ Cucurbitaceae
วงศเดียวกับแตงกวา และมะระ ฟกขาวเปนพืชโตเร็ว ตองการ
พื้ นที่ ในการแพร ขยายสวนของเถาที่ แตกเพิ่ มมาก เพราะมี เถา
และใบมี ค อนข างมากในช ว งแรกก อนการออกดอก ปลู กเป น
พื ช ผั กสวนครั ว ควรรดน้ํ า ให บ ริ เ วณรากมี ค วามชื้ น อยู เ สมอ
สําหรั บ การทําค างให ต นฟ กข าวควรเป นค างที่ มีค วามแข็ งแรง
ทนทานและมี ขนาดใหญ เพื่ อรองรั บน้ําหนั กของกิ่ งก านและผล
ของฟกขาว สําหรับการขยายพันธุอาจทําไดโดยการเพาะตนออน
จากเมล็ดโดยตรง เมื่ อออกรากจึงยายลงปลูกในพื้ นที่ เตรียมไว
หรือการป กชํากิ่ ง ซึ่ งการใช กิ่งออนป กชําจะทําใหมีการงอกราก
ไดเร็ว มีอัตราการเกิดราก และเปอรเซ็นตการรอดตายสูงกวาการ
ปกชําโดยการใชกิ่งแก
ลําตน ฟกขาวเปนไมเถาเลื้ อย มี มือเกาะ มีอายุหลายป
ตนที่ขึ้นในสภาพธรรมชาติในฤดูแลง จะทิ้งใบ แตลําตนไมตาย
เมื่อยางเขาฤดูฝน จะเริ่มแตกเถา กิ่งกานและใบใหม เมื่อมีอายุ
หลายป ลําตนจะมีขนาดใหญขึ้น ชอบเลื้อยขึ้นพันกับตนไมใหญ
(ภาพที่ 1 ก)
ใบ เปนใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ เปนรูปหัวใจหรือรูปไข
กวางยาวเทากันประมาณ 6-15 เซนติเมตร ขอบใบหยักเวาลึก
เปนแฉก 3-5 แฉก
ดอก ดอกออกเปนดอกเดี่ยวขนาดใหญออกตามซอกใบ
ตนแยกเพศอยู คนละตน (ภาพที่ 1 ข) มีกลีบดอกสีขาวแกมเหลือง
ตรงกลางมีสีน้ําตาลแกมมวง ใบประดับมีขน ฟกขาวเริ่มมีดอก
หลั ง ปลู กประมาณ 4-6 เดื อน เริ่ มผลิ ด อกเป น ส ว นมาก
ราวเดือนพฤษภาคมและใหดอกจนถึงราวเดือนสิงหาคม
ผล จะมีสีเปลือกสีตางๆ ตามอายุหรือการพัฒนาของผล
โดยผลออนมีสีเขียว และพัฒนาเปนสีเขียวอมเหลือง สีเหลือง สีสม
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และเมื่อผลสุกเต็มที่จะมีสีแดง ระยะเวลาตั้งแตออกดอกจนกระทั่ง
ผลสุกใชเวลาประมาณ 50-55 วัน โดยเก็บผลสุกไดตั้งแตเดือน
กรกฎาคมถึงเดือนกุมภาพันธ รูปรางของผลฟกขาวมี 2 แบบ
ผลยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร สวนผลกลมยาวประมาณ
6-10 เซนติเมตร ลักษณะผิวของเปลือกผลจะมีหนามรอบผล
ในขณะที่ ผลอ อนจะมี หนามถี่ กว าผลแก ลั กษณะของหนาม
มี ทั้ งแบบฐานกว างหนามสั้ น และฐานแคบหนามแหลมยาว
แตละผลมีน้ําหนักตั้งแต 0.5-2 กิโลกรัม (ภาพที่ 1 ค) ฟกขาว
ใหผลมากที่สุดในชวงฤดูหนาว ผลฟกขาวมีเปลือกหนา ผลสุก
เนื้อในหนาภายในมีเยื่อหุมเมล็ดสีแดงใหเมล็ดเกาะ เนื้อผลกินได
ที่ ประเทศเวี ยดนามใชเยื่ อหุ มเมล็ ดสี แดงและเมล็ด (มี น้ํามัน)
เปนยา ฟกขาว 1 ผลจะไดเยื่อหุมเมล็ดสีแดงประมาณ150-200
กรัม (ภาพที่ 1 ง)

ประโยชนของฟกขาว

คุณคาทางโภชนาการ ฟกขาวมีคุณสมบัติเปนพืชผัก

พื้ นบ าน ที่ ให คุ ณ ค าทางโภชนาการสู งโดยเฉพาะเพื่ อสุ ขภาพ
การใชประโยชนจากฟกขาว พบวา ในประเทศไทยใชผลฟกขาว
อ อ นสี เ ขี ยวเป น อาหาร รสชาติ เ นื้ อฟ ก ข าวเหมื อ นมะละกอ
ลวกหรื อต มให สุ กหรื อต มกะทิ จิ้ มน้ํ า พริ กกะป หรื อใส แกง
ใบและยอดออนนํามานึ่งหรือลวกใหสุกกินกับน้ําพริก หรือนําไป
ปรุ งเป นแกงเลี ยง ชาวเวี ยดนามเอาเยื่ อหุ มเมล็ ดสี แดงจากผล
ฟกขาวสุกมาหุงกับขาวเหนียว ไดขาวสีสมแดงมีกลิ่นหอม เชื่อวา
บํารุงสายตา เยื่ อหุ มเมล็ดของผลฟกขาวมีปริมาณบีตาแคโรทีน
มากกวาแครอต 10 เทา มีไลโคพีนมากกวามะเขือเทศ 12 เทา
และมีกรดไขมันขนาดโมเลกุลยาว ประมาณรอยละ 10 ของมวล
ปจจุบันมีผู นําเยื่อหุมเมล็ดนี้เปนเครื่องดื่ มอาหารเสริมจําหนาย
ในตางประเทศ (ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550)
ไลโคพีนเปนสารกลุมแคโรทีนอยด พบไดในผักและผลไม
บางชนิด ทําหนาที่เปนรงควัตถุรวบรวมแสงใหแกพืชและปองกัน

นักวิจัย ชํานาญการ ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
อ. กําแพงแสน จ. นครปฐม 73140
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เยื่อหุมเมล็ด

จ
ภาพที่ 1 สวนตางๆ ของฟกขาว (ก) ลําตนเลื้ อย (ข) เกสรตัวเมีย และเกสรตัวผู (ค) ผลฟกขาวที่อายุตางๆ หลังออกดอก
(ง) เยื่อหุมเมล็ด (จ) เมล็ดฟกขาว
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ตารางที่ 1 แสดงคุณคาทางโภชนาการของผลออนฟกขาว
กรัม/100 กรัมน้ําหนักผล
มวลแหง ใยอาหาร น้ําตาล
โปรตี น

ประเภท
ผลออนฟกขาว

7

1.03

1.8

0.94

มิลลิกรัม/100 กรัมน้ําหนักผล
วิตามินซี เบตาแคโรทีน แคลเซียม เหล็ ก
0.04

91

23

0.34

ที่มา: นิตยสารหมอชาวบาน ปที่ 29 ฉบับที่ 340 สิงหาคม 2550
ตารางที่ 2 แสดงคุณคาทางโภชนาการของผลฟกขาวสุก
สารอาหาร
ผลฟกขาวสุก
บีตาแคโรทีน
ไลโคพีน

ไมโครกรัม/กรัม น้ําหนักผล
เนื้ อผล

เยื่ อหุ มเมล็ ด

22.1
0.93

101
80

ที่มา: นิตยสารหมอชาวบาน ปที่ 29 ฉบับที่ 340 สิงหาคม 2550

ตารางที่ 3 ปริมาณไลโคพีนในผลไมชนิดตางๆ
ผลไม
มะเขือเทศสุก
แตงโม
ฝรั่ง
สมโอ
เยื่อหุมเมล็ดฟกขาว

ปริมาณไลโคพีน
ไมโครกรัม/กรัม น้ําหนักผล
31
41
54
33.6
380

ที่มา: นิตยสารหมอชาวบาน ปที่ 29 ฉบับที่ 340 สิงหาคม 2550

พื ชผั กจากออกซิ เ จนโมเลกุ ล เดี่ ยว (อนุ มู ล อิ ส ระ) และแสง
ที่จาเกินไป การบริโภคไลโคพีนที่มีฤทธิ์ตานออกซิเดชั่นไดรับการ
พิสูจนจากวงการแพทยพบวา มีผลลดความเสี่ยงของการเกิดโรค
หลอดเลือดหัวใจ มะเร็ งต อมลู กหมาก มะเร็ งปอด และมะเร็ง
กระเพาะอาหาร เนื่องจากเยื่อหุมเมล็ดฟกขาวมีไลโคพีนมากกวา
ผลไมอื่นๆ ทุกชนิด จึงถือวาเปนอาหารตานมะเร็งที่ ดีที่สุดชนิดหนึ่ ง
จากฤทธิ์ของไลโคพีน (นิภา คุณทรงเกียรติ, 2552)
คุณคาทางดานเภสัชกรรม ในตางประเทศ มีผลงานวิจัย
ที่ เกี่ ยวข องกั บ สรรพคุ ณ เมล็ ด แก ข องฟ กข า วซึ่ งมี โ ปรตี น
มอร มอโคลซิ น-เอส และโคลซิ นิน -บี มี ฤทธิ์ ยับยั้ งการทํางาน
ของไรโบโซมซึ่งเปนแหลงผลิตกรดอะมิโน และตานการเจริญของ
เซลลมะเร็งหลายชนิดในหลอดทดลอง ซึ่ งอาจนําไปพัฒนาดาน
เภสัชภัณฑไดในวันขางหนา ในประเทศจีนใชเมล็ดแกของฟกขาว
เป นยานานกว า 1,200 ป ใช บําบั ดอาการอั กเสบบวม กลาก
เกลื้ อน ฝ อาการฟกช้ํ า ริ ดสี ดวง แก ท องเสี ย อาการผื่ นคั น

และโรคผิ ว หนั ง ติ ด เชื้ อต า งๆ ทั้ งในมนุ ษย แ ละสั ต ว ต า งๆ
การกินฟกขาวเปนยานั้น ใชเมล็ดแกบดแหง สวนการใชภายนอก
ใหนําเมล็ดฟกขาวบดแหงผสมน้ํามัน หรือน้ําสมสายชูเล็กนอย
ทาบริเวณที่มีอาการ และพบวาโปรตีนจากเมล็ดมีความสามารถ
ตานอนุมูลอิสระ นอกจากนั้นยังเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของ
เซลลตับในหลอดทดลอง เชื่อวาเปนสวนหนึ่งของฤทธิ์ทางชีวภาพ
ของเมล็ดฟกขาว ถือวาลดความเสียหายจากอนุมูลอิสระ จึงมีฤทธิ์
ปองกันมะเร็ง นอกจากนี้เมล็ดฟกขาวยังสามารถใชเปนสวนผสม
ของยาแกปวดกลามเนื้อ และคลายกลามเนื้อในเครื่องยาจีนหลาย
ตํารับ ในประเทศเวียดนาม มีการวิจัยทางคลินิกที่มหาวิทยาลัย
ฮานอย พบวาน้ํามันจากเยื่อเมล็ดฟกขาวมีประสิทธิภาพในการ
รักษามะเร็งตับ (สุธาทิพย ภมรประวัต,ิ 2553) ประเทศญี่ปุน
ทําการวิจัยพบวา โปรตีนจากสารสกัดเยื่อหุมเมล็ดของผลฟกขาว
มี ฤทธิ์ ยั บยั้ ง การเจริ ญของก อนมะเร็ ง ลําไส ใหญ ใ นหนู ทดลอง
โดยลดการแผ ขยายของหลอดเลือดรอบก อนมะเร็ ง และชะลอ
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การแบ ง ตั วของเซลล มะเร็ ง ดั งกล าว การศึ กษาในห องทดลอง
พบน้ําสกัดจากเยื่อหุมเมล็ดของผลฟกขาว มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญ
ของเซลลมะเร็ งตับและมะเร็งลําไสใหญ โดยการทําใหเซลลแตกตาย
ในประเทศไทย มีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลเกี่ยวกับ
สรรพคุณของเมล็ดฟกขาวพบโปรตีนที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของ
เชื้ อเอชไอวี - เอดส และยั บยั้ งเซลล มะเร็ ง ซึ่ ง จดสิ ทธิ บั ตรใน
ประเทศไทย (วิเชษฐ ลีลามานิตย, 2543)
ประเทศฟ ลิ ปป นส ใช รากฟ กข าวสระผมเพื่ อกําจั ดเหา
โดยใชรากบดหมักผม เพื่อกระตุนใหผมดก ประเพณีลานนาของ
ไทยก็ใชฟกขาวเปนยาสระผม ที่ประกอบดวย สวนประกอบของ
ฝกสมปอยจี่ ผลมะกรู ดเผา ผลประคําดีควายหมกไฟพอใหสุก
รากของตนฟกขาว และรากแหยงบดอยางหยาบ ทั้งหมดผสมกับ
น้ําอุน หมักผมไวสักระยะหนึ่งแลวจึงลางออก จะทําใหแกคันศีรษะ
แกรังแค แกผมรวงและชวยใหผมดกดํา

ศักยภาพการผลิตและการตลาดฟกขาว

ป จจุ บั นในประเทศไทย ยั งไม มี การปลู กฟ กข าวในเชิ ง
พาณิชย เนื่องจากยังไมคอยเปนที่รูจักแพรหลายในวงกวางเหมือน
พืชชนิดอื่น แตมีการปลูกฟกขาวสําหรับบริโภคในรูปของน้ําผลไม
เพื่ อสุ ขภาพ โดยเฉพาะในจังหวัดนครปฐม มีผู ผลิตน้ําฟกขาว
พรอมดื่ ม และใช เป นสวนผสมของเบเกอรี่ สําหรับพื้ นที่ ปลูก
ฟกขาวในปจจุบัน มีประมาณ 100 ไร กระจายปลูกในเกษตรกร
รายยอย ซึ่งไดรับการแนะนําจากพอคารับซื้อผลฟกขาว ซึ่งนําสง
ใหผูผลิตอีกตอหนึ่ ง กมล เลิศรัตน,มนัชญา งามศักดิ์ และอานุภาพ
สังขศรีอินทร(2552) รายงานวา การพัฒนาฟกขาวของเวียดนาม
มี การศึ กษาวิ จัยด านการใช ประโยชน แล ว แนะนําให ปลู กในป
1993 ตอมาในป 2001 ไดตั้งบริษัท Vietnam Plant Oil and
Food Processing Company Limited (VNPOFOOD) และเริ่ม
ผลิตและสงออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ในรูปของ Vinaga
(Gac oil capsule) ในป 2002 และในป 2007 มีการซื้อวัตถุดิบ
ฟกขาว จํานวน 18,000 ตัน /ป สงออกไปยังตลาด สหรัฐอเมริกา
รัสเซีย ญี่ปุน อินเดีย และเยอรมัน มีมูลคาการสงออกประมาณ
500,000 เหรียญดอลลารสหรัฐฯ และมีการวิจัยรวมกับรัฐบาล
เดนมารก เพื่ อเพิ่ มผลผลิตและคุณภาพ เพิ่มตลาดและการบริโภค
และวิ จั ยเพื่ อพั ฒ นาเป นเครื่ องดื่ มสุ ขภาพและเครื่ องสําอางค
นับตั้งแตป 2009 เปนตนมาจนปจจุบัน
สําหรับในประเทศไทย ขอมูลจากพอคาผูสงออก พบวา
มีปริมาณความตองการฟกขาวเปนวัตถุดิบ ในการสงออกไปยัง
ตลาดตางประเทศ แตประเทศไทยยังไมมีผลผลิตมากพอที่จะ
สงออก จึงมีพอคานําเขาผลฟกขาวจากประเทศเวียดนาม และ
นํามาแปรรูปเปนน้ําผลไมเขมขนแชแข็ง แลวสงออกไปยังตลาด
ตางประเทศ แสดงใหเห็นวาความตองการวัตถุดิบฟกขาวภายใน
ประเทศอีกเปนจํานวนมากเพื่อการสงออก
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