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บทคัดยอ
การเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรของพริกลูกผสมชั่วท่ี 1 ระหวางพริกสายพันธุ CA500 และ CA2106 ท่ีมียีนตานทานตอเชื้อ

Cucumber Mosaic Virus (CMV) โดยดัดแปลงวิธีการของ Dumas de Vaulx et al. (1981) สามารถผลิตตนแฮพลอยดและดับเบิล
แฮพลอยดตามธรรมชาติไดจากกระบวนการ embryogenesis  จากการศึกษาระยะการพัฒนาของอับละอองเกสรรวมกับสูตรอาหารชักนํา
(induction medium) เพื่อหาสภาวะท่ีเหมาะสมตอการชักนําใหเกิดตน พบวา เม่ือนําดอกตูมท่ีมีอับละอองเกสรสีน้ําเงินอมมวงประมาณ
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
เม่ือตรวจสอบความเปนสายพันธุแทของตนพริกท่ีไดจากการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรดวยโมเลกุลเคร่ืองหมายดเีอ็นเอดวยเทคนิค SSRs
และตรวจสอบจํานวนชุดโครโมโซมดวยเคร่ืองโฟลไซโตมิเตอร  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
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การผลิตตนแฮพลอยดและดับเบิลแฮพลอยดดวยวิธีการเพาะเล้ียงอับละอองเกสร
ของพริกลูกผสมชั่วท่ี 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
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การผลิตตนกลาเรวหอมจากการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ*

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  งานวิจัยนี้ไดเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือยอดเรวหอมจากจังหวัดตราด
ในอาหารสูตร MS (Murashige and Skoog, 1962) ท่ีเติม BA 0.5 มก./ล. รวมกับ NAA 0.3 มก./ล. พบวาเรวหอมแตกยอดใหม
ไดมากท่ีสุด 8 ยอด/ชิ้น ในอาหารเปนเวลา 2 เดือน แตตนท่ีไดมีขนาดเล็ก  จึงทดลองปรับสูตรอาหารใหมโดยใช BA อยางเดียว
ในความเขมขน 1 มก./ล. พบวา ตนแข็งแรง และเจริญทางยอดเพิ่มข้ึน จากนั้นนําตนกลาทดลองเลี้ยงในอาหารสูตรชักนําใหออกราก
3 สูตร ไดแก สูตร MS, สูตร MS ท่ีลดความเขมขนเฉพาะสารอนินทรียลงคร่ึงหนึ่ง ไมลดวิตามิน (½ MS1) และ สูตร MS
ท่ีลดความเขมขนสารทุกชนิดลงคร่ึงหนึ่ง (½ MS2) พบวา ทุกสูตรอาหารสามารถชักนําใหออกรากได 100 เปอรเซ็นต เปนเวลา 1 เดือน
เม่ือนําตนเรวหอมยายออกปลูกในโรงเรือน พบวา เฉพาะตนกลาจากสูตรอาหาร MS มีอัตราการรอดชีวิตสูงสุด หลังจากนั้นนําตนกลา
เรวหอมท่ีมีความสูงตางกันคือ 15, 30 และ 60 ซม. ลงปลูกในดิน พบวา ตนกลาท่ีมีความสูง 60 ซม. มีอัตราการรอดชีวิตสูงสุด

คําสําคัญ : เรวหอม  การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ  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
ศึกษาอัตราสวนท่ีเหมาะสมของ soil mate ตอการเจริญเติบโต และการดูดซึมธาตุอาหารของพริก แบงการทดลองออกเปน

5 กรรมวิธี คือ  กรรมวิธีท่ี 1 (T-1 ชุดควบคุม ใหน้ําอยางเดียว)  กรรมวิธีท่ี 2 (T-2 ใช soil mate เขมขน)  กรรมวิธีท่ี 3 (T-3 ใช soil
mate เจือจาง 1:10)  กรรมวิธีท่ี 4 (T-4 ใช soil mate เจือจาง 1:30)  และกรรมวิธีท่ี 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 และความสูงของลําตน
เม่ือสิ้นสุดการทดลอง ผลการวิเคราะหทางสถิติพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทุกลักษณะท่ีศึกษา ยกเวน ความสูงของตน
และจํานวนใบตอตนท่ีอายุ 1 สัปดาห ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ  ผลการวิเคราะหธาตุอาหารท่ีสะสมอยูในลําตนของพริก ไดแก
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม พบวากรรมวิธีการใช soil mate เจือจาง 1:10 ตรวจพบการสะสมธาตุอาหารดังกลาว
ในปริมาณท่ีสูงสุด

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

* ผลงานวิจัยไดรับรางวัลดีเย่ียม  การนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร ดานการผลิตพืช (ผักและพืชอ่ืนๆ)  ใน การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตรอน
และก่ึงรอน 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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การเกษตร

ประสิทธิภาพและการใชประโยชนจากน้ําสกัดมูลสุกรในการเพ่ิมผลผลิตพืช
สุกัญญา จัตตุพรพงษ1  อุทัยวรรณ คันโธ2  และอุทัย คันโธ3

ประเทศไทยเปนประเทศท่ี มีการผลิตสุกรแหลงใหญ
แหงหนึ่งในแถบทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในแตละปมีการ
ผลิตสุกรและแมสุกรโดยเฉลี่ยท่ัวทุกภูมิภาคประมาณ 8.3 ลานตัว
(กรมปศุสัตว, 2553)  การผลิตสุกรดังกลาวกอใหเกิดของเสีย
จากฟารมสุกรในปริมาณมาก และทําใหเกิดปญหาในการจัดการ
ท้ังระบบฟารมและการควบคุมไมใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
วิธีการหนึ่งในการควบคุมน้ําท้ิงจากฟารมสุกรคือ การนําไปผลิต
กาซชีวภาพซึ่งจากการสํารวจพบวามีฟารมสุกรในเขตภาคตะวันตก
และภาคตะวันออกหลายแหงมีการติดตั้งระบบผลิตกาซชีวภาพ
ซึ่งในกระบวนการผลิตกาซชีวภาพจะมีกากตะกอนเกิดข้ึนดวย
อีกแนวทางหนึ่งของการใชประโยชนของเสียจากฟารมสุกรคือ
การนําน้ําลางคอกและมูลแหงมาใชทําเปนปุยน้ําสกัดมูลสุกร
เพื่อใชเปนแหลงธาตุอาหารพืช โดยการใสทางดินหรือการฉีดพน
ทางใบ ท้ังนี้เนื่องจากในน้ําท้ิงเหลานี้มีธาตุอาหารตางๆ ของตนพืช

โดยเฉพาะแรธาตุรองและจุลธาตุ ไดแก แคลเซียม แมกนีเซียม
เหล็ก ทองแดง สังกะสี แมงกานีส ฯลฯ อยูในปริมาณมาก ซึ่งโดย
ปกติท่ัวไป อาหารสัตวจะมีการเสริมแรธาตุเหลานี้ลงไปในสูตร
อาหารสัตวอยูแลว แตสัตวไมสามารถยอยและดูดซึมไปใชไดหมด
จึงมีเหลือขับถายออกมาในมูลสัตว ซึ่งแรธาตุเหลานี้มีประโยชน
ชวยใหพืชมีการเจริญเติบโตเต็มท่ี เพิ่ มประสิทธิภาพในการ
สังเคราะหแสง สงผลใหพืชใหผลผลิตมากข้ึนและมีคุณภาพดี
ตนพืชแข็งแรง อายุการเก็บผลผลิตยาวนานข้ึน สามารถลดการใช
ปุยเคมีลงได ขณะเดียวกันวิธีการดังกลาวยังสามารถลดปญหา
การกําจัดหรือการบําบัดของเสียในฟารมใหกับผู เลี้ยงสัตวได
อีกดวย อีกท้ังยังเปนการเพิ่มรายไดจากการขายมูลสัตวและน้ําท้ิง
เพื่ อใช เปนปุ ยให กับเกษตรกรท่ีปลูกพืชไดอีกทางหนึ่ งดวย
ปริมาณธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุในมูลสัตว
ชนิดตางๆ ไดแสดงไวในตารางท่ี 1

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

ตารางที่ 1  ปริมาณธาตุอาหารเฉลี่ยสําหรับพืชท่ีมีในมูลสัตวแหงชนิดตางๆ

มูลสัตว ปริมาณธาตุอาหารทั้งหมด (%) ปริมาณธาตุอาหารทั้งหมด (มก./กก.)
N P K Ca Mg S Na Fe Cu Mn Zn

มูลสุกร 2.69 3.24 1.12 3.85 1.18 0.19 0.27 0.44 611.07 1030.13 975.75
กากตะกอนมูลสุกร 2.23 6.84 0.23 11.70 1.09 1.16 0.07 0.63 1001.73 2060.29 2791.10
มูลไกไข 2.59 1.96 2.29 8.09 0.74 0.54 0.32 0.31 75.51 591.87 396.54
กากตะกอนมูลไกไข 2.21 5.28 0.63 17.72 1.16 1.58 0.12 2.36 352.38 1492.01 86.45
มูลไกเนื้อผสมแกลบ 2.12 2.63 2.81 4.50 0.88 - 0.49 0.12 98.70 520.40 0.03
มูลนกกระทา 7.99 2.34 2.32 8.55 0.68 0.92 0.72 0.09 46.94 472.33 295.32
มูลโคเนื้อ 1.36 0.51 1.71 1.76 0.50 0.33 0.73 0.45 40.63 375.86 134.62
มูลโคนม 1.27 0.48 1.42 0.98 0.43 0.31 0.23 0.34 29.92 416.10 121.60
มูลแพะ 1.03 0.66 0.64 1.49 0.37 0.37 0.13 0.14 24.78 210.88 125.64
มูลแกะ 0.94 0.54 1.07 1.23 0.34 0.19 0.20 0.11 21.01 205.28 103.53

หมายเหตุ - คือไมไดทําการวิเคราะห
ท่ีมา : เอกสารวิชาการเร่ืองการใชประโยชนจากมูลสัตวและน้ําเสียจากฟารมเล้ียงสัตวเปนปุยอินทรียแบบตางๆ สําหรับพืชเศรษฐกิจ. 2554
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ตั้งแตป พ.ศ. 2549 เปนตนมา สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ
เพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว ไดดําเนิน
โครงการใชประโยชนจากมูลสัตวและของเสียจากฟารมเลี้ยงสัตว
เปนปุยแบบตางๆ สําหรับ ขาว ออย ไมผล พืชผักและไมดอก
ใหแกเกษตรกรในเขตจังหวัดนครปฐม และมีผลใหเกษตรกร
ท่ีรวมโครงการสามารถเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตพืชไดมาก
ตอมาในป พ.ศ. 2551 - 2552 ทางสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ
ไดรวมโครงการกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
ดําเนินโครงการสงเสริมการเพิ่มผลผลิตขาวหอมมะลิปลอดภัย
และมันสําปะหลัง โดยการใชประโยชนจากมูลสัตวเปนปุยอินทรีย
เพื่อลดตนทุนการผลิต ซึ่งผลท่ีไดรับจากโครงการสามารถลดตนทุน
และเพิ่มผลผลิตใหกับเกษตรกรไดเปนอยางดี

งานวิจัยการใชนํ้าสกัดมูลสุกรในอดีตที่ผานมา
วราภรณ (2547) ทดลองใชน้ําสกัดมูลสุกรฉีดพนเปนปุย

ทางใบใหแกมันสําปะหลังพันธุระยอง 5 ในดินทรายท่ีมีสภาพ
เปนกรดจัด เปรียบเทียบกับวิธีการท่ีไมมีการใหปุย และวิธีการ
ฉีดพนน้ําเปลาทางใบ  ผลการทดลองพบวา การใหน้ําสกัดมูลสุกร
ทางใบในทุก 1 เดือน และ 2 เดือน ใหคาผลผลิตและเปอรเซ็นต
แปงในหัวมันสดสูงกวาการไมใหปุยและการใหน้ําเปลาทางใบ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) ภายหลังจากการทดลอง

ของวราภรณในป 2547 ไดมีการทดลองถึงประสิทธิภาพของ
น้ําสกัดมูลสุกรตอการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังไดยืนยันอีกคร้ัง
โดย อุทัยวรรณ (2552) ทดสอบการใชน้ําสกัดมูลสุกรเปนปุย
ทางใบ และทางดินตอการเติบโต ปริมาณคลอโรฟลลในใบ
การดูดใชธาตุอาหาร ปริมาณแปงในหัวสด และผลผลิตของ
มันสําปะหลังพันธุหวยบง 60 เปรียบเทียบกับการใหปุยเคมี
พบวา การใหน้ําสกัดมูลสุกรทางใบและทางดินมีผลทําใหปริมาณ
คลอโรฟลลในใบเม่ือมันสําปะหลังอายุได 4 เดือนและเปอรเซ็นต
แปงในหัวมันสดเม่ือมันสําปะหลังอยูในระยะเก็บเก่ียวมีคามากกวา
การใหปุยเคมีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  นอกจากนี้การดูดใช
ธาตุอาหารของพืชท่ี อายุเก็บเก่ี ยวและผลผลิตมันสําปะหลัง
ในวิธีการท่ีไดรับน้ําสกัดมูลสุกรท้ังทางใบและทางดินมีแนวโนม
มากกวาวิธีการท่ีใหปุยเคมีและวิธีการท่ีไมมีการใสปุย

วิธีการทํานํ้าสกัดมูลสุกร
ปุ ยน้ําสกัดมูลสุกร เตรียมโดยใชมูลสุกรแหง แชน้ํา

ในอัตราสวนมูลสุกรแหง : น้ํา เทากับ 1 : 10 (มูลแหง 1 กิโลกรัม
ตอน้ํา 10 ลิตร) เปนเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นกรองเอาสวนท่ี
เปนกากออก เหลือสวนท่ีเปนน้ําปุยเขมขน และทําการหมักบม
น้ําปุยเขมขนดังกลาวตอเปนเวลา 1 - 3 เดือนเพื่อใหปริมาณ
สารแขวนลอยลดลง นําน้ําสกัดสวนใสท่ีไดมาเจือจางดวยน้ํา

ตารางที่ 2  ปริมาณธาตุอาหารชนิดตางๆ ในน้ําสกัดมูลสุกรเปรียบเทียบกับน้ําสกัดมูลโคเนื้อ โคนม นกกระทาไขและไกไข

ธาตุ น้ําสกัดมูลสัตว
มูลสุกรระยะขุน มูลโคเนื้อ มูลโคนม มูลนกกระทาไข มูลไกไข

N (%) 0.09 - 0.1 0.04 0.025 0.23 0.15
P (%) 0.02 - 0.03 0.003 0.026 0.04 0.03
K (%) 0.13 - 0.16 0.14 0.96 0.25 0.27
Ca (mg. kg-1) 45 - 95 75.88 860 400 400
Mg (mg. kg-1) 179 - 229 43.93 1,500 200 100
Fe (mg. kg-1) 8 - 19 2.72 316.39 13.29 8.66
Cu (mg. kg-1) 14 - 20 1.35 4.87 2.65 1.58
Mn (mg kg-1) 1 - 8 0.29 1.86 2.61 1.91
Na (mg. kg-1) 303 - 317 497.39 1,100 0.02 0.03
Zn (mg. kg-1) 6 - 8 0.62 4.76 2.66 2.18
B (mg. kg-1) 1 - 2 0.61 1.48 2.75 1.94

ที่มา: เอกสารวิชาการเร่ืองการใชประโยชนจากมูลสัตวและน้ําเสียจากฟารมเลี้ยงสัตวเปนปุยอินทรียแบบตางๆ สําหรับพืชเศรษฐกิจ. 2554
หมายเหต ุ 1. น้ําสกัดมูลสุกรสวนใสสามารถหมักเก็บไวไดนาน ซึ่งจะทําใหน้ําสกัดใสย่ิงข้ึน มีธาตุอาหารในรูปท่ีพืชสามารถใชประโยชนได

ในปริมาณมากย่ิงข้ึนและยังชวยลดกลิ่นลงไดดวย การทําน้ําสกัดมูลสุกรจะทําใหประหยัดการใชมูลสัตวเปนปุยทางดิน
โดยตรง เนื่องจากมูลสุกรแหง 1 กิโลกรัม หมักในน้ํา 10 ลิตร จะไดน้ําสกัดประมาณ 8 ลิตร และเจือจางตอไปไดเปน
80-160 ลิตร

2. สามารถใชรวมกับสารเคมีกําจัดแมลงได
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เพื่อใชเปนปุยรดทางดินหรือฉีดพนทางใบ  สวนกากมูลสุกรท่ีเหลือ
สามารถนําไปใชทําเปนปุยทางดินได ตารางท่ี 2 แสดงปริมาณ
ธาตุอาหารตางๆ ในน้ําสกัดมูลสุกรเปรียบเทียบกับน้ําสกัด
มูลโคเนื้อ โคนม นกกระทาไข และไกไข

ขอจํากัดการใชนํ้าสกัดมูลสุกร
1. การพนปุยไมควรฉีดพนมากเกินไป ควรใหปุยทางใบ

ในอัตราท่ีเหมาะสมตามคําแนะนํา หากพืชไดรับปุยท่ีมีความ
เขมขนสูงหรือในปริมาณมากเกินไป อาจทําใหใบพืชเหลืองได

ชั่งมูลแหง 20 กิโลกรัมใสในถุงไนลอน นําถุงมูลแหงใสลงในถังขนาด 200 ลิตร

เติมน้ําลงในถัง ปดปากถังดวยถุงพลาสติกสีดํา ท้ิงไวเปนระยะเวลา 24 ชั่วโมง

เม่ือครบ 24 ชั่วโมง นําถุงมูลสุกรออกจากถัง ของเหลวท่ีไดในถัง คือน้ําสกัดมูลสุกรเขมขน

ภาพที่ 1  วิธีการทําน้ําสกัดมูลสุกร

การเกษตร

1 2

3 4

5 6
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2. หากใชรวมกับการใหธาตุอาหารเสริมชนิดอ่ืน ควรลด
ปริมาณธาตุอาหารเสริมลง เนื่องจากพืชจะไดรับธาตุอาหาร
มากเกินไป

การใชประโยชนจากนํ้าสกัดมูลสุกรในการเพิ่ม
ผลผลิตพืช

1. การใชนํ้าสกัดมูลสุกรเปนปุยในนาขาว
1.1 การใชน้ําสกัดมูลสุกรแชเมล็ดพันธุขาว

ประโยชน - ชวยใหเมล็ดขาวมีธาตุอาหารพืช
สะสมในเมล็ดมากข้ึน ตนและรากออนเจริญไดเร็วข้ึน ประหยัด
เวลาในการแชเมล็ดขาว ขาวเจริญเติบโตเร็วทําใหวัชพืชมีโอกาส
ข้ึนไดชากวาและนอยกวา วิธีการแชเมล็ดขาวทําไดดังนี้

วิธีท่ี 1  บรรจุเมล็ดพันธุขาวลงในภาชนะบรรจุ
ไดแก กระสอบหรือถุงท่ีทําจากมุงไนลอนท่ีเรียกกันวาถุงมุงเขียว
(ไมควรใชถุงปุยท่ีมีสารเคลือบกันน้ํา) ทําการผสมน้ําสกัดมูลสุกร
ในน้ําอัตราสวน น้ําสกัดมูลสุกรเขมขน : น้ํา เทากับ 1 : 20
ภายหลังจากนั้นแชเมล็ดพันธุและภาชนะบรรจุในน้ําสกัดมูลสุกร
เปนเวลา 8 - 12 ชั่วโมง จากนั้นนําภาชนะบรรจุข้ึนจากน้ําสกัด
มูลสุกร แลวใชน้ําสกัดมูลสุกรท่ีเหลือราดลงบนกระสอบท่ีบรรจุ
ขาวอยูประมาณ 4 - 5 คร้ัง หรือ ไมใหขาวแหงจนกระท่ังเมล็ดขาว
งอกพรอมท่ีจะปลูก

วิธีท่ี 2  หากตองแชขาวในปริมาณมาก ใหทําการ
แชขาวกับน้ําตามปกติ แตเม่ือนําเมล็ดขาวและภาชนะบรรจุ
ข้ึนจากน้ําแลว ใหผสมน้ําสกัดมูลสุกรในอัตรา น้ําสกัดมูลสุกร
เขมขน : น้ํา เทากับ 1 : 20 ราดลงบนขาวท่ีบรรจุอยูในกระสอบ
ประมาณ 3 - 4 ชั่วโมงตอคร้ัง หรือไมใหขาวแหง จนกระท่ัง
เมล็ดขาวงอกพรอมท่ีจะปลูก

1.2 การใชน้ําสกัดมูลสุกรฉีดพนทางใบ
ประโยชน - ชวยทําใหพืชไดรับธาตุอาหารหลัก

ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุอาหารเร็วข้ึน ทําใหขาวมีการเจริญ
เติบโตอยางรวดเร็ว ใบเขียว ใบตั้ง สงผลใหพืชมีการสังเคราะหแสง
อยางเต็มท่ี นอกจากนี้ขาวยังมีความแข็งแรง ตานทานตอโรคและ
แมลงศัตรูพืช เก็บเก่ียวไดเร็วข้ึน เมล็ดขาวเตง และไดผลผลิต
มากข้ึน

วิธีการฉีดพนทางใบ
- เม่ือขาวมีอายุ 15 และ 30 วัน ผสมน้ําสกัด

มูลสุกรในอัตรา น้ําสกัดมูลสุกรเขมขน : น้ํา เทากับ 1 : 20
พรอมกับสารจับใบ 3 - 5 มล. ฉีดพนทางใบ ในชวงเวลาเชา
หรือเย็น ในอัตรา 40 ลิตรตอไร

- เม่ือขาวมีอายุได 45, 60 และ 75 วัน ผสม
น้ําสกัดมูลสุกรในอัตรา น้ําสกัดมูลสุกรเขมขน : น้ํา เทากับ 2 :
20 พรอมกับสารจับใบ 3 - 5 มล. ฉีดพนทางใบ ในชวงเวลาเชา
หรือเย็น อัตรา 40 ลิตรตอไร

- หากพบวาขาวบางบริเวณไมสมํ่าเสมอ ผสม
น้ําสกัดมูลสุกรในอัตรา น้ําสกัดมูลสุกรเขมขน : น้ํา เทากับ 2 :
20 พรอมกับสารจับใบ 3 - 5 มล. ฉีดพนบริเวณท่ีตนขาว
เจริญเติบโตชา จะชวยใหตนขาวโตสมํ่าเสมอกันได

1.3 การใชน้ําสกัดมูลสุกรรดทางดิน
ประโยชน  - ทําให พื ชได ธาตุ อาหารหลั ก

ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุผานทางรากไดเร็วข้ึนในระหวางการ
เจริญเติบโต และเปนการใหปุยท่ีประหยัดคาใชจายและใหผลเร็ว

วิธีการใหปุย
นําน้ําสกัดมูลสุกรเขมขนปลอยลงสูแปลงขาว

ในอัตรา 100 ลิตรตอ 1 ไร โดยใหพรอมกับน้ําท่ีปลอยหรือสูบ
เขาแปลง จํานวน 2 คร้ัง เม่ือตนขาวอายุได 30 และ 60 วัน

2. การใชนํ้าสกัดมูลสุกรเปนปุยในไรมันสําปะหลัง
2.1 การใชน้ําสกัดมูลสุกร แชทอนพันธุกอนปลูก

ในอัตรา น้ําสกัดมูลสุกรเขมขน : น้ํา เทากับ 1 : 20
ประโยชน  - ชวยในการงอกของทอนพันธุ

เนื่องจากทอนพันธุจะดูดน้ําและธาตุอาหารไปเก็บไวในทอน้ําและ
สวนกลางของทอนพันธุ ซึ่งมีลักษณะเหมือนฟองน้ํา ดังนั้นเม่ือ
ปกทอนพันธุลงในดินเพียง 2 - 3 วัน มันสําปะหลังจะเร่ิม
แตกใบออนเนื่องจากมีน้ําและธาตุอาหารสํารองอยูในทอนพันธุแลว

2.2 การใชน้ําสกัดมูลสุกรเปนปุยทางใบ ในอัตรา
น้ําสกัดมูลสุกรเขมขน : น้ํา เทากับ 1 : 10 พรอมสารจับใบ
ฉีดพนทางใบ

ประโยชน - มันสําปะหลังไดรับธาตุอาหารตางๆ
อยางรวดเร็ว ชวยใหมันสําปะหลังสรางลําตนและใบ สวนของใบ
มีการสังเคราะหไดอยางเต็มท่ี สงผลใหมันสําปะหลังมีการสราง
แปงสะสมไวท่ีหัวมากข้ึน หัวใหญ ไดน้ําหนัก มีเปอรเซ็นตแปงสูง
และยังชวยลดปญหาการขาดธาตุอาหารในมันสําปะหลังได

วิธีการใหปุย
เร่ิมใหไดตั้งแตตนมันสําปะหลังอายุ 1 เดือน

โดยฉีดพนน้ําสกัดมูลสุกรใหท่ัวใบท้ังดานทองใบและดานหลังใบ
อัตราการฉีดพนประมาณ 100 - 200 ลิตรตอไร ข้ึนกับขนาดตน
ของมันสําปะหลัง ฉีดพนในชวงเชาหรือเย็น เดือนละ 1 - 2 คร้ัง

2.3 การใชน้ําสกัดมูลสุกรเปนปุยทางดิน
- ใหน้ําสกัดมูลสุกรไปพรอมกับน้ําท่ีสูบเขาแปลง

มันสําปะหลัง หรืออาจใชน้ําจากบอพักน้ําในฟารมสุกรปลอย
ไปตามรองท่ีปลูกมันสําปะหลัง ซึ่งสามารถใหไดเดือนละ 1 หรือ
2 คร้ังโดยเฉพาะในชวงแลงท่ีไมมีฝนตก

- ผสมน้ําสกัดมูลสุกรในอัตรา น้ําสกัดมูลสุกร
เขมขน : น้ํา เทากับ 1 :  10  ใชสายยางฉีดน้ําสกัดมูลสุกรท่ีผานการ
ผสมท่ีโคนตน ตนละ 1 - 2 ลิตร ใหเดือนละ 1 คร้ังโดยเฉพาะ
ในชวงแลงไมมีฝนตก วิธีนี้เปนวิธีท่ีสะดวก ประหยัดน้ําและปุย
มากกวาการปลอยตามรอง
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นอกจากมันสําปะหลังจะไดรับน้ําแลว ยังไดรับ
ธาตุอาหารตางๆ ไดเร็วข้ึน จึงเปนวิธี ท่ีชวยใหมันสําปะหลัง
เจริญเติบโตไดเร็วและตอเนื่อง ไมมีการชะงักการเจริญเติบโต
และสรางหัวมันสําปะหลังไดเต็มท่ี  อีกท้ังยังทําใหหัวมันสําปะหลัง
มีเปอรเซ็นตแปงเพิ่มข้ึนดวย

3. การใชนํ้าสกัดมูลสุกรเปนปุยในแปลงพืชผัก
3.1 การใชน้ําสกัดมูลสุกรแชเมล็ดพันธุกอนปลูก

ซ่ึงจะทําใหเมล็ดผักงอกเร็วและเจริญต้ังตัวไดเร็วกวาเมล็ด
ที่ไมไดแช

วิธีการ ผสมน้ําสกัดมูลสุกรในอัตรา น้ําสกัด
มูลสุกรเขมขน : น้ํา เทากับ 1 :  20  นําเมล็ดพันธุพืชท่ีตองการปลูก
มาแชในน้ําสกัดมูลสุกรท่ีผานการผสมนี้เปนเวลา 6 - 12 ชั่วโมง
กอนหวาน หรืออาจผึ่งลมใหเมล็ดพันธุแหงกอน แลวนําไปปลูก
ซึ่งข้ึนกับเมล็ดพันธุแตละชนิด

3.2 การใชน้ําสกัดมูลสุกรฉีดพนทางใบ
ประโยชน - พืชมีสีเขียวเขมข้ึน ใบมีขนาดใหญ

หนาและยาวข้ึน กาบใบหรือกานใบแข็งและมีลักษณะตั้ งข้ึน
พืชมีน้ําหนักใบและลําตนมากข้ึนอยางชัดเจน

วิธีการใหปุย
ใชน้ํ าสกัดมูลสุกรในอัตรา น้ําสกัดมูลสุกร

เขมขน : น้ํา เทากับ 1 : 10 - 20 พรอมสารจับใบ 3-5 มล.
ฉีดพนทางใบในชวงเวลาเชาหรือเย็น สัปดาหละ 1 คร้ัง ไมควรใช
กากน้ําตาลเติมลงในน้ําสกัดมูลสุกรเพราะจะทําใหเกิดเชื้อรา
เจริญข้ึนได

3.3 การใชน้ําสกัดมูลสุกรรดทางดิน
กอนหวานเมล็ด หรือในชวงเรงการเจริญเติบโต

ทางลําตนและใบ โดยผสมน้ําสกัดมูลสุกรในอัตรา น้ําสกัดมูลสุกร
เขมขน : น้ํา เทากับ 1 :  10  จากนั้นนําไปรดทางดิน

4. การใชนํ้าสกัดมูลสุกรในแปลงไมดอก
4.1 ใชน้ําสกัดมูลสุกรฉีดพนทางใบ

ประโยชน - ทําใหพืชมีการสรางดอกไดเร็วข้ึน
ดอกมีความสมบูรณ  ขนาดใหญ สี เขมสดใส กานดอกแข็ง
ยืดอายุการเก็บไดนานข้ึน ลดความช้ําเสียหายใหกับตนท่ีเก็บเก่ียว
ไปและยังสามารถใหดอกใหมไดอีกคร้ัง โดยผสมน้ําสกัดมูลสุกร
ในอัตราสวน น้ําสกัดมูลสุกรเขมขน : น้ํา เทากับ 1: 10 - 20
พรอมผสมสารจับใบ 3 - 5 มล. ฉีดพนทางใบในชวงเวลาเชา
หรือเย็นเปนจํานวนสัปดาหละ 1 คร้ัง

กรณีกลวยไม  ไมควรใชควบคู กับปุยน้ําหมัก
ชีวภาพท่ีมีจุลินทรีย เพราะจุลินทรียอาจทําใหวัสดุปลูกผุเร็วข้ึน
สําหรับการใหปุยน้ําสกัดมูลสุกรแกกลวยไม ผสมน้ําสกัดมูลสุกร
ในอัตราสวน น้ําสกัดมูลสุกรเขมขน : น้ํา เทากับ 1: 30 - 40
พรอมสารจับใบปริมาตร 3 - 5 มล. ฉีดพนทางใบในชวงเวลาเชา
หรือเย็น สัปดาหละ 1 คร้ัง

4.2 การใชน้ําสกัดมูลสุกรแกพืชทางดิน
ในชวงเรงการเจริญเติบโต หรือเม่ื อพบว า

ลําตนพืชเร่ิมโทรม ใบเหลือง โดยใชน้ําสกัดมูลสุกรในอัตราสวน
น้ําสกัดมูลสุกรเขมขน : น้ํา เทากับ 1 : 10 รดทางดิน ตนละ 1-2
ลิตร สัปดาหละ 1 คร้ัง หรือสามารถผสมน้ําสกัดมูลสุกรเขมขน
พรอมกับการใหน้ําระบบตางๆ ในชวงเรงการเจริญเติบโตทาง
ลําตนและใบ

หมายเหตุ การใชน้ําสกัดมูลสุกรเปนปุยไมดอกไมแนะนํา
ใหใชกากน้ําตาลผสมลงไปในน้ําสกัดมูลสุกร เพราะจะทําใหเกิด
เชื้อราได สําหรับการใชน้ําสกัดมูลสุกรเปนปุยกลวยไมไมแนะนํา
ใหเติมสารเรง พด. หรือจุลินทรียใดๆ เพราะจะทําใหวัสดุปลูก
หรือกาบมะพราวเปอยยุยเร็วข้ึน
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การรมยา (fumigation) เปนวิธีการเกาแกท่ีมนุษยใชกําจัด
แมลงและสัตวท่ีเขามารบกวนการดํารงชีวิตในดานตางๆ เชน
การรมยาภายในอาคารเพื่อกําจัดแมลงรบกวนหรือพาหะนําโรค
การรมยาบานเรือนเพื่อกําจัดปลวก หรือการรมยาในดินเพื่อ
เตรียมดินกอนการปลูกใหปราศจากศัตรูพืช เปนตน  นอกจากนี้
การรมยายังเปนวิ ธี ท่ี ถูกใช อย างกว างขวางในการยืดระยะ
การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรไมวาจะเปน ผัก ผลไม และ
เมล็ดธัญพืช  โดยพื้นฐานแลวการรมยามีหลักการท่ีไมซับซอน
และคนท่ัวไปสามารถเขาใจไดงาย ซึ่งหลักการของการรมยาก็คือ
การปลอยสสารซึ่งอยูในรูปของกาซเขาไปในบริเวณท่ีเราตองการ
กําจัดแมลงหรือสิ่ งมีชีวิตรบกวนอ่ืนๆ โดยกาซนี้ มีคุณสมบัติ
เปนพิษตอสิ่งมีชีวิตเหลานี้ และเม่ือไดรับสารพิษเขาสูรางกาย
เปนเวลานานมากพอ สิ่งมีชีวิตเหลานี้ก็จะไมสามารถมีชีวิตอยูได
อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติผูรมยาจะตองปฏิบัติงานภายใตขอจํากัด
เปนจํานวนมาก เชน ขอจํากัดดานเวลา ขอจํากัดดานความ
ปลอดภัย หรือขอจํากัดดานสิ่งแวดลอม เปนตน  ผูเขียนมีความ
ประสงคใหบทความนี้ เปนแหลงขอมูล เพื่ อผูอานจะไดเห็น
ภาพรวมของกระบวนการรมยาอยางกวางๆ

กอนทําการรมยาผู รมยาจะตองสรางโครงสรางการรม
ซึ่ งจะมีลั กษณะเชนไรนั้ น ข้ึ นอยู กั บประเภทของการรมยา
หากเปนการรมยาภายในโครงสรางท่ีมีขนาดไมใหญจนเกินไป เชน

บานพักอาศัย ตูคอนเทนเนอรขนสงสินคา หรือกองสินคา ผูรมยา
ก็จะใชผาคลุมรมยาขนาดใหญคลุมตัวโครงสรางท้ังหมด และใช
ทอทรายทับชายผาใหแนบสนิทกับพื้นโดยรอบโครงสราง (ภาพท่ี
1ก)  ในกรณี ท่ี เปนการรมยาในโครงสรางท่ีมีขนาดใหญจน
ไมสามารถใชผาคลุมท้ังโครงสรางได เชน อาคารขนาดใหญ
ทองเรือขนสงสินคา หรือไซโลเก็บเมล็ดพืช ผูรมยาก็จะใชวิธีปด
และซีล (seal) ชองเปดตางๆ รอบตัวโครงสรางใหไดมากท่ีสุด
โดยใชผาพลาสติกและเทปกาว (ภาพท่ี 1ข) เม่ือทําการจัดเตรียม
โครงสรางการรมเสร็จสมบูรณแลวผูรมยาอาจทําการตรวจสอบ
ความมิดชิด (air-tightness) ของโครงสรางการรมไดดวยการใช
การทดสอบความดัน (pressurization test) ซึ่งเปนวิธีมาตรฐาน
ท่ีใชในการทดสอบความมิดชิดของโครงสรางการรม (Anonymous,
2010)  โดยทําใหความดันภายในโครงสรางการรมสูงข้ึนกวา
ความดันบรรยากาศภายนอกอย างนอย 500 Pa ด วยการ
อัดอากาศหรือทําใหต่ําลงดวยการดูดอากาศออก จากนั้นความดัน
จะถูกปลอยใหลดลงตามธรรมชาติพรอมกับทําการจับเวลา
ระยะเวลาท่ีระดับความดันลดลงจากคาเร่ิมตนถึงคร่ึงหนึ่งของ
คาเร่ิมตนนั้นซึ่งมีชื่อเฉพาะวา pressure half-life จะเปนดัชนี
บอกถึงระดับความมิดชิดของโครงสรางการรม  ระยะเวลา
pressure half-life ท่ีมีคามากบอกถึงระดับความมิดชิดท่ีสูง ซึ่งก็คือ
โครงสรางการรมสามารถเก็บกักกาซไดดี  โดยท่ัวไประยะเวลา

ภาพที่ 1  (ก) การรมยาในตูคอนเทนเนอร และ (ข) การซีลชองระบายอากาศบนหลังคาของอาคารขนาดใหญ
ท่ีมา: (ก) http://www.fumigationindia.com

กระบวนการรมยา (fumigation) ในปจจุบัน
วัชรพล  ชยประเสริฐ1
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pressure half-life ควรมีคามากกวา 5 นาที (Anonymous, 2010)
เม่ือทําการสรางโครงสรางการรมเสร็จสมบูรณแลวผูรมยา

จะทําการปลอยสารรมเขาสูโครงสรางการรม สารรมท่ีมีใชอยูใน
ปจจุบันมีหลากหลายชนิด เชน เมทิลโบรไมด (methyl bromide),
ฟอสฟน (phosphine), ซัลฟูริลฟลูออไรด (sulfuryl fluoride),
เอทธิลฟอรเมต (ethyl formate) หรือคารบอนิลซัลไฟด (carbo-
nyl sulphide) เปนตน  ในบทความนี้ขอกลาวถึงเมทิลโบรไมด
ฟอสฟน และซัลฟูริลฟลูออไรดเปนหลักเนื่องจากเปนสารรม
ท่ีมีการใชงานอยางกวางขวางมากท่ีสุด เมทิลโบรไมดมีลักษณะ
เปนกาซบรรจุอยูในถังภายใตความดัน (ภาพท่ี 2ก)  เมทิลโบรไมด
เปนสารรมมีการใชงานมาแลวอยางนอย 70 ปและยังเปนสารรม
ท่ีไดรับความนิยมอยางมากเนื่องจากเปนสารรมท่ีมีประสิทธิภาพ
การกําจัดแมลงสูงและสามารถนําไปใชในงานรมยาไดหลายประเภท
(Taylor, 1994)  ปริมาณการใช (dose) โดยปกติอยูท่ีระหวาง
24 ถึง 36 g/m3 และระยะเวลาการรมระหวาง 2 ถึง 24 ชั่วโมง
อยางไรก็ดีเมทิลโบรไมดจะถูกยกเลิกการใชภายในป พ.ศ. 2558
ตามขอกําหนดของพิธีสารมอนทรีออล (Montreal Protocol -
UNEP, 2000) เนื่องจากเปนสารท่ีทําลายชั้นบรรยากาศโอโซน

ฟอสฟนเปนกาซท่ีนิยมใชกับการรมยาเพื่อการเก็บรักษา
เมล็ดธัญพืช เชน ขาวและขาวโพด และกําลังไดรับการสนับสนุน
ใหเปนสารรมทดแทนเมทิลโบรไมด (Anonymous, 2551)
การใชกาซฟอสฟนในประเทศไทยในปจจุบันอยูในรูปของเม็ดโลหะ
ฟอสไฟด เชน อลูมิเนียมฟอสไฟด (aluminium phosphide) หรือ
แมกนีเซียมฟอสไฟด (magnesium phosphide) (ภาพท่ี 2ข)
เม่ือเม็ดโลหะฟอสไฟดทําปฏิกิริยากับไอน้ําในอากาศก็จะปลอย
กาซฟอสฟนออกมา  อลูมิเนียมฟอสไฟด 1 เม็ดมีน้ําหนัก
ประมาณ 3 g ซึ่ งเม่ือทําปฏิกิริยาจนหมดจะใหกาซฟอสฟน

ประมาณ 1 g  การรมยาดวยเม็ดอลูมิเนียมฟอสไฟดจะมีปริมาณ
การใชท่ี 1 ถึง 3 เม็ดตอตันเมล็ดธัญพืชและใชระยะเวลาการรม
ประมาณ 7 วัน (พรทิพย และคณะ, 2550)  ในตางประเทศ
นอกจากเม็ดโลหะฟอสไฟดแลวไดเร่ิมมีการใชงานฟอสฟนท่ีอยู
ในรูปของกาซบรรจุในถังภายใตความดัน (ภาพท่ี 2ค) ซึ่งใชงาน
งายกวาแบบเม็ดเนื่องจากไดกาซฟอสฟนทันทีไมตองรอการทํา
ปฏิกิริยา กาซฟอสฟนมีขอควรระวังในการใชงานคือ กาซฟอสฟน
กัดกรอนโลหะ และติดไฟเม่ือมีความเขมขนถึงระดับท่ีพอดี
อยางไรก็ตามปญหาหลักของการใชงานฟอสฟนในปจจุบันคือ
เร่ืองความตานทานของแมลงตอฟอสฟนท่ีเพิ่มมากข้ึน (บุษรา
และคณะ, 2537 และ 2541) ทําใหจําเปนตองเพิ่มปริมาณการใช
อยางตอเนื่อง ความตานทานของแมลงตอฟอสฟนท่ีเพิ่มมากข้ึน
เกิดจากการรมยาท่ี ไม มีประสิทธิภาพ ทําใหมีแมลงบางสวน
ไดรับฟอสฟนเขาไปแตไมถูกกําจัด แมลงท่ีมีชีวิตรอดเหลานี้
ก็จะสงผานคุณลักษณะทางพันธุกรรมท่ีทําใหแมลงมีความตานทาน
ตอฟอสฟนใหกับแมลงรุนตอไป  ดังนั้นผูรมยาตองมีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับคุณสมบัติของฟอสฟนเปนอยางดี

ในตางประเทศซัลฟูริลฟลูออไรด (ภาพท่ี 2ง) ถูกใชเปน
สารรมเพื่อกําจัดปลวกในบานเรือนมาเปนเวลาหลายสิบป (Grey,
1960) เนื่องจากการยกเลิกใชงานเมทิลโบรไมดทําใหมีการ
พัฒนาซัลฟูริลฟลูออไรดเพิ่มข้ึนเพื่อใชเปนสารรมเพื่อทดแทน
เมทิลโบรไมด และไดมีการข้ึนทะเบียนซัลฟูริลฟลูออไรดเปน
สารรมสําหรับผลิตผลทางการเกษตรในประเทศสหรัฐอเมริกในป
พ.ศ. 2547 (Dow AgroSciences, 2004) สําหรับประเทศไทย
ซัลฟูริลฟลูออไรดกําลังอยูระหวางการข้ึนทะเบียนกับฝายวัตถุมีพิษ
สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร (Anony-
mous, 2552)

ภาพที่ 2 (ก) ถังบรรจุกาซเมทิลโบรไมด, (ข) เม็ดยาอลูมิเนียมฟอสไฟด, (ค) กาซฟอสฟนบรรจุในถังภายใตความดัน และ
(ง) กาซซัลฟูริลฟลูออไรดบรรจุในถังภายใตความดัน

ท่ีมา: (ข) http://www.made-in-china.com, (ค) http://www.cardinalproproducts.com, (ง) http://www.feedandgrain.com
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ประสิทธิภาพการกําจัดแมลงของการรมยาข้ึนอยู กับ
ปจจัยหลักคือ ชนิดของสารรม ความเขมขนของสารรมในระหวาง
การรมยา ระยะเวลาการรม อุณหภูมิภายในโครงสรางการรม
และชนิดของแมลงท่ีตองการกําจัด (Kenaga, 1961)  โดยท่ัวไป
ชนิดของแมลงและอุณหภูมิเปนตัวกําหนดระดับความเขมขน
ของสารรมและระยะเวลาการรม ซึ่งโดยปกติการรมยาในขณะท่ี
ภายในโครงสรางการรมมีอุณหภูมิสูง (มากกวา 30 oC) จะให
ประสิทธิภาพการกําจัดแมลงท่ีดีกวาเม่ืออุณหภูมิต่ําเนื่องจาก
เม่ืออุณหภูมิเพิ่มสูงข้ึนแมลงจะมีอัตราการหายใจท่ีเพิ่มข้ึนทําให
ไดรับสารรมเขาสูรางกายมากข้ึนตามไปดวย (Bond, 1984)
ในทางปฏิบัติโครงสรางการรมท่ีไดจากการใชผาคลุมพลาสติก
หรือโครงสรางการรมท่ีไดจากการซีลอาคารจะไมสามารถเก็บกักกาซ
ไดดีนัก ทําใหมีการร่ัวไหลของสารรมออกจากโครงสรางการรม
ตลอดเวลา ซึ่งการร่ัวไหลนี้ทําใหความเขมขนของสารรมลดลง
อยางตอเนื่องในระหวางการรมยา ดังนั้นเพื่อใหม่ันใจไดวาความ
เขมขนของสารรมจะไมลดลงจนกระท่ังมีคาต่ํากวาคาท่ีกําหนด
ผู รมยาจะตองทําการตรวจวัดความเขมขนเปนระยะ สําหรับ
การรมยาดวยเมทิลโบรไมดผู รมยาควรตรวจวัดความเขมขน
ทุกๆ 3 - 4 ชั่วโมง และสําหรับการรมยาดวยฟอสฟนควรตรวจวัด
ความเขมขนทุกวัน  อุปกรณวัดความเขมขนกาซสําหรับสารรม
แตละชนิดมีลักษณะและหลักการทํางานตางๆ กันไปโดยอาจมี
ลักษณะเปนหลอดวัดความเขมขนกาซ (ภาพท่ี 3ก) หรือเปน
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส (ภาพท่ี 3ข และ 3ค)  ความเขมขนท่ีวัดได
อาจอยูในหนวยของ part per million (ppm) หรือ g/m3  หลอดวัด
ความเขมขนจะมีลักษณะเปนหลอดแกว ภายในบรรจุสารเคมี
และใชงานควบคูกับปมมือ ปมทําหนาท่ีดูดกาซตัวอยางซึ่งเปน
สวนผสมของอากาศและสารรมผานตัวหลอด  เม่ือสารรมไหลผาน
ตัวหลอดก็จะทําปฏิกิริยากับสารเคมีภายในหลอดทําใหสารเคมี
เปลี่ยนสี แนวความยาวของแถบสีเปนตัวบอกถึงระดับความ
เขมขนของสารรม เคร่ืองวัดความเขมขนท่ีเปนอุปกรณอิเล็ก-

ทรอนิกสอาจมีหลักการวัดความเขมขนกาซตางๆ กัน เชน เคร่ือง
fumiscope (ภาพท่ี 3ข) ใชหลักการของการวัดความแตกตาง
ของการนําความรอนของกาซ (thermal conductivity) หรือเคร่ือง
spectros instruments (ภาพท่ี 3ค) ใชหลักการของการวัดความเขม
ของแสงอินฟราเรดท่ีสองผานกาซ (infrared spectroscopy)
อยางไรก็ตามวิธีการใชงานเคร่ื องมีลักษณะคลายคลึงกันคือ
ท่ีตัวเคร่ืองมีทอทางเขาเพื่อปอนกาซตัวอยาง และทอทางออก
เพื่อปลอยกาซตัวอยางท้ิง  ปมไฟฟาท่ีอยูภายในตัวเคร่ืองจะทําการ
ดูดกาซตัวอยางผานชุดอุปกรณวัดความเขมขนซึ่ งจะวัดระดับ
ความเขมขนกาซในรูปของสัญญาณไฟฟา สัญญาณไฟฟานี้จะถูก
แปลงใหเปนตัวเลขและแสดงผลท่ีหนาจอของเคร่ือง

การรมยาเสร็จสมบูรณเม่ือรมยาจนครบระยะเวลาและ
ทําการเปดโครงสรางการรมเพื่อระบายสารรมออกจากโครงสราง
การรม  จนกระท่ังความเขมขนของสารรมภายในโครงสรางการรม
มีคาต่ํากวาคาความปลอดภัย threshold limit value (TLV)  คา
TLV ของเมทิลโบรไมดอยูท่ี 5 ppm (Anonymous, 2008) และ
คา TLV สําหรับฟอสฟนเทากับ 0.3 ppm (Bond, 1984)  การ
ตรวจสอบคาความเขมขนปลอดภัยทําโดยใชหลอดวัดความเขมขน
กาซโดยเลือกใชหลอดวัดความเขมขนท่ีมีชวงการวัดอยูในระดับของ
TLV

เอกสารอางอิง
บุษรา พรหมสถิต, ชูวิทย ศุขปราการ และ พรทิพย วิสารทานนท.

2537.  ความตานทานของมอดขาวเปลือก Rhyzopertha
dominica (Fabricius) แมลงศัตรูผลิตผลเกษตรตอสารรม
ฟอสฟน. วารสารกีฏและสัตววิทยา 16, 165-173.

ภาพที่ 3 (ก) ปมมือและหลอดวัดความเขมขนกาซ, (ข) เคร่ืองวัดความเขมขนกาซ fumiscope และ (ค) เคร่ืองวัดความเขมขนกาซ
spectros instruments

ท่ีมา: (ก) http://www.mmspecialtyservices.com, (ข) http://www.fumiscope.com, (ค) http://www.spectrosinstruments.com
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ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

Shale Gas พลังงานความหวังใหมหรือภัยรายของส่ิงแวดลอม
อตินุช แซจิว1

ความตองการดานพลังงานของโลกในปจจุบันเพิ่มมากข้ึน
ตามการขยายตัวของประชากรและเศรษฐกิจของโลก โดยแหลง
ทรัพยากรพลังงาน (energy resource) ท่ีใชกันอยูในปจจุบันนั้น
ไดมาจากแหลงเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ (fossil fuel) เชน น้ํามัน
ถานหิน กาซธรรมชาติ จากพลังงานนิวเคลียร (nuclear energy)
และจากชีวมวล (bio-fuel) แตหลายปท่ีผานมา ปญหาราคาน้ํามัน
ท่ีสูงข้ึนและผันผวนตลอดเวลา ทําใหมีการหันมาใช bio-diesel
กันมากข้ึน ซึ่งเชื่อวาเปนพลังงานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม แตก็เกิด
ความกังวลถึงการนําพืชอาหารมาเปนพืชพลังงาน หรือแมกระท่ัง
การบุกรุกพื้นท่ีปาเพื่อปลูกพืชเพื่อพลังงาน ขณะท่ีการผลิตพลังงาน
จากนิวเคลียรก็ไดรับการยอมรับและขยายตัวในหลายประเทศ
แมประเทศไทยเองก็มีโครงการจะตั้งโรงงานผลิตไฟฟาจากนิวเคลียร
กระท่ังเกิดการร่ัวไหลของสารกัมมันตภาพรังสีจากโรงงานผลิต
ไฟฟานิวเคลียรในประเทศญี่ปุนจากภัยพิบัติสึนามิเม่ือเร็วๆ นี้
ทําใหเกิดความกังวลถึงความปลอดภัยของแหลงพลังงานท่ีใชกันอยู
หลายประเทศเร่ิมกลับมาทบทวนการใชแหลงพลังงานเหลานี้ เชน

1 นักวิจัยชํานาญการ  หนวยวิเคราะหวิจัยดิน พืช และวัสดุเกษตร  งานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเกษตร  ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน  อ. กําแพงแสน  จ. นครปฐม 73140

สาธารณรัฐเยอรมันไดมีนโยบายหยุดการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
นิวเคลียร  สวนสหรัฐอเมริกานั้นไดขยายการใชประโยชนจาก fossil
fuel โดยเฉพาะ กาซธรรมชาติจากหินดินดาน  (natural gas from
shale formations, shale gas)  ซึ่งเปนท่ีรูจักกันมานาน แตมีการใช
นอยมากในชวงกอนศตวรรษท่ี 21  ปจจุบันไดมีการนําเทคนิค
hydraulic fracturing มาใชรวมกับ Horizontal drilling ในการ
ขุดเจาะชั้นหินดินดานเพื่อดึงกาซธรรมชาติออกมา ซึ่ งการใช
เทคนิคนี้มีผลทําใหตนทุนการขุดเจาะลดลงจนมีราคาใกลเคียงกับ
กาซธรรมชาติจากแหลงปกติ (conventional gas) ทําใหการ
ขุดเจาะกาซจากหินดินดานดวยเทคนิคนี้ ไดแพรหลายไปท่ัว
ในกลุ มประเทศท่ี มีแหลงกาซธรรมชาติจากหินดินดาน แต
ขณะเดียวกันก็มีการคัดคานจากกลุมอนุรักษสิ่งแวดลอมท่ีระบุวา
เทคนิค hydraulic fracturing สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  ดังนั้น
การศึกษาติดตามและตรวจสอบขอมูลเก่ียวกับกาซจากหินดินดาน
นาจะชวยให เห็นแนวโนมไดว า กาซนี้ จะเปนกาซพลังงาน
ความหวังใหมหรือเปนภัยรายตอสิ่งแวดลอม

ภาพที่ 1  แหลงกาซธรรมชาติจากหินดินดานในประเทศตางๆ ท่ัวโลก แหลงท่ีมา: Wikipepedia, 2011

Legend
Assessed  basins  with  resource  estimate
Assessed  basins  without  resource  estimate
Countries  within  scope  of  report
Countries  outside  scope  of  report
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กาซธรรมชาติจากหินดินดาน (shale gas) คืออะไร ?
กาซธรรมชาติ (natural gas) คือเชื้อเพลิงประเภท fossil

อยางหนึ่ง ซึ่งพบไดใตพื้นดิน หรืออาจพบรวมกับน้ํามันดิบ (crude
oil) กาซธรรมชาติเปนสารประกอบไฮโดรคารบอน ซึ่งประกอบ
ดวยธาตุคารบอน (C) กับธาตุไฮโดรเจน (H) รวมตัวกันในสัดสวน
ของอะตอมท่ีตางๆ กันเปนโมเลกุล เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ
จากการทับถมของซากสิ่ งมีชีวิตตามชั้นหิน ดิน และในทะเล
หลายรอยลานป เนื่องจากความรอนและความกดดันของผิวโลก
จึงแปรสภาพเปนกาซธรรมชาติท่ีไมมีสี ไมมีกลิ่น และไมมีพิษ
มีสภาพเปนกาซหรือไอท่ี อุณหภู มิและความดันบรรยากาศ
มีคาความถวงจําเพาะต่ํากวาอากาศจึงเบากวาอากาศ เม่ือเกิดการ
ร่ัวไหลจะฟุงกระจายไปตามบรรยากาศอยางรวดเร็ว จึงไมมีการ
สะสมลุกไหมบนพื้ นราบ  สารประกอบไฮโดรคารบอนท่ีพบ
ในธรรมชาติ ไดแก มีเทน อีเทน โพรเพน บิวเทน เพนเทน เปนตน
นอกจากนี้อาจมีสิ่งเจือปนอ่ืนๆ ท่ีพบในกาซธรรมชาติ ไดแก
คารบอนไดออกไซด ไฮโดรเจนไดซัลไฟด ไอน้ํา เปนตน  กาซ
ธรรมชาติจัดเปนเชื้ อเพลิงท่ีสะอาดจึงไดมีการพัฒนานํากาซ
ธรรมชาติมาใชเปนพลังงานทดแทนมากข้ึน สวนกาซธรรมชาติ
จากหินดินดานซึ่งจัดเปนแหลงกาซธรรมชาติไมปกติ (unconven-
tional gas) นั้น คือกาซธรรมชาติท่ีไดจากการขุดเจาะเขาไปใน
ชั้นหินดินดาน ซึ่งเปนหินตะกอนท่ีมีเนื้อละเอียดมากและมีการ
สะสมของสารอินทรีย (fossil) ท่ีเปนแหลงกักเก็บและปลดปลอย
กาซธรรมชาติ มีลักษณะเปนชั้นๆ ท่ีสามารถบิดแตกเปนแผนๆ ได
ท่ัวโลกพบแหลงกาซธรรมชาติจากหินดินดาน (shale basin)
รวมท้ังสิ้นประมาณ 48 แหง ครอบคลุม 38 ประเทศ ในทวีป
อเมริกา ยุโรป แอฟริกา เอเชีย และออสเตรเลีย (ภาพท่ี 1)
คิดเปนปริมาณกาซธรรมชาติประมาณ 170 ลานลานลูกบาศก
เมตร หรือคิดเปนรอยละ 40 ของแหลงสํารองกาซธรรมชาติ
ในปจจุบัน โดยทวีปยุโรปแหลงใหญอยูท่ีประเทศโปแลนด สวน
ทวีปเอเชียนั้นพบมากในประเทศจีนและอินเดีย

Hydraulic fracturing คืออะไร ?
Hydraulic fracturing เปนเทคนิคท่ีใชการขุดเจาะกาซ

จากชั้นหินดินดานในปจจุบัน มากกวารอยละ 90 ของการขุดเจาะ
ใชเทคนิคนี้ ซึ่งบริษัท Halliburton ของสหรัฐอเมริกาไดนํามาใช
ในการขุดเจาะชั้นหินดินดานเพื่อดึงเอากาซธรรมชาติออกมาใช
การใชเทคนิคนี้ทําใหตนทุนในการขุดเจาะกาซลดลงใกลเคียงกับ
กาซธรรมชาติจากแหลงปกติ โดยเทคนิคนี้จะเจาะผิวดินลงไป
จนถึงชั้นของหินดินดาน ลึกประมาณ 5,000 - 20,000 ฟุต
จากนั้นเจาะตอในแนวระนาบ (horizontal drilling) ไปตามชั้นหิน
ดินดานเปนระยะ 1,500 - 5,000 ฟุต แลวอัดฉีดน้ําปริมาณมาก
และสารเคมีดวยแรงดันสูง ทําใหหินดินดานแตกราวเปนรอย
เล็กๆ จํานวนมาก  ซึ่งเปนการเพิ่มพื้นท่ีผิวทําใหกาซท่ีถูกกักเก็บอยู
ถูกปลดปลอยออกมา (ภาพท่ี 3) สวนสารเคมีท่ีใชนั้นมีหลายชนิด
รวมท้ังมีการใชทรายรวมดวยโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมให
หินแตกราวออกไดงายข้ึนและใหรอยแตกราวนั้นคงตัว

ทําไมการผลิตกาซธรรมชาติจากช้ันหินดินดานจึงมี
แนวโนมเพิ่มมากข้ึน ?

วิกฤตทางการเมืองในกลุ มประเทศตะวันออกกลาง
วิกฤตเศรษฐกิจท้ังในสหรัฐอเมริกาและยุโรป  ปญหาความ
ปลอดภัยของโรงงานไฟฟานิวเคลียร ปริมาณน้ํามันท่ีลดลง
ราคาน้ํามันท่ีสูงข้ึนและผันผวน และกาซธรรมชาติจากแหลงปกติ
กําลังลดนอยลง ทําใหหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศท่ีมีแหลง
shale basin อยูภายในประเทศตนเอง เชน สหรัฐอเมริกา แคนาดา
โปแลนด จีน อินเดีย เปนตน มีแนวโนมท่ีจะขุดเจาะกาซจากหิน
ดินดานมากข้ึน โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนประเทศแรกๆ
ท่ีไดดําเนินการขุดเจาะกาซจากหินดินดานมาแลวกวาศตวรรษ
และไดมีการใชกาซนี้เพิ่มมากข้ึน ท้ังนี้เนื่องจากปริมาณน้ํามันใน
สหรัฐอเมริกาเร่ิมลดลง ขณะท่ีสหรัฐอเมริกาเองก็มี shale basin
และมีเทคโนโลยีการขุดเจาะกาซท่ีลดตนทุน รวมท้ังฝายบริหาร

ภาพที่ 2  ลักษณะทางธรณีวิทยาของแหลงกาซธรรมชาติ  แหลงท่ีมา: Wikipepedia, 2011
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ของรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามา (Obama) เชื่อวาการใชกาซ
ธรรมชาติ ท่ีผลิตจากชั้ นหินดินดานนั้ นชวยลดการปลอยกาซ
เรือนกระจก เนื่องจากกาซจากหินดินดานปลอยกาซเรือนกระจก
นอยกวา fossil fuel ชนิดอ่ืนๆ  เหตุผลอีกประการหนึ่งคือ Baker
Institute of Public Policy at Rice University ไดสรุปผลการศึกษา
วา ผลผลิตกาซธรรมชาติจากชั้นหินดินดานของสหรัฐอเมริกาและ
แคนาดานั้นจะชวยปองกันประเทศรัสเซียและกลุมประเทศแถบ
อาวเปอรเซียท่ีสงออกกาซใหกับประเทศในแถบยุโรป มิใหกําหนด
ราคากาซท่ีสูงเกินไป และเหตุผลสุดทายคือ กาซธรรมชาติจาก
ชั้นหินดินดานชวยเพิ่มปริมาณพลังงานสํารองของโลก

เหตุใดจึงเกิดการคัดคานการผลิตกาซธรรมชาติจาก
ช้ันหินดินดานดวยเทคนิค hydraulic fracturing?

นักนิเวศวิทยาไมเห็นดวยอยางสิ้นเชิงกับฝายบริหารของ
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาท่ีวา การใชกาซธรรมชาติจากชั้นหินดินดาน
นั้นจะชวยลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด เนื่องจาก
พบวากาซธรรมชาติจากหินดินดานนั้นจะปลดปลอยกาซเรือน-
กระจกมากกวากาซธรรมชาติปกติ น้ํามัน และถานหิน โดยเฉพาะ
กาซมีเทน  ย่ิงกวานั้นเทคนิค hydraulic fracturing ท่ีใชในการดึง
กาซธรรมชาติออกมานั้น กอใหเกิดการปนเปอนของสารเคมี

ในน้ําใตดิน ท้ังนี้เพราะเทคนิคนี้มีการใชสารเคมีหลายชนิดท่ีพบวา
เปนสารกอมะเร็ง (carcinogens) และสารยับย้ังการทํางานของ
ฮอรโมนและตอมท่ีควบคุมการพัฒนา การเจริญเติบโต การ
เจริญพันธุ และพฤติกรรมของท้ังสัตวและมนุษย (endrocrine
disruptors)  ผลกระทบของเทคนิคนี้ถูกเผยแพรสูสาธารณะ เม่ือป
พ.ศ. 2553 จากสารคดีเร่ือง Gasland ของ Josh Fox (USA)
ท่ีนําเสนอผลกระทบของเทคนิค hydraulic fracturing ตอน้ําและ
ตอสุขภาพของประชาชนจากการปนเปอนแหลงน้ําใตดินของกาซ
มีเทนจนสามารถจุดติดไฟได และจากการท่ีอุตสาหกรรมการผลิต
กาซธรรมชาติจากชั้นหินดินดานไดรับการยกเวนจากกฎหมาย
Safe Drinking Water Act ซึ่งเปนกฎหมายดานความปลอดภัยและ
ควบคุมคุณภาพแหลงน้ําดื่มของสหรัฐอเมริกาภายใตกฎหมาย
Energy Policy Act 2005 นั้น เปนการสมประโยชนใหกับ
อุตสาหกรรมนี้  จึงทําใหเห็นวารัฐบาลสหรัฐอเมริกาไดใหการ
สนับสนุนอุตสาหกรรมนี้

นอกจากนี้ นั กนิ เวศวิทยายังเชื่ อว าเหตุแผนดินไหว
บางคร้ังนั้นนาจะมีสาเหตุมาจากเทคนิค hydraulic fracturing เชน
แผนดินไหว 2 คร้ังขนาด 2.3 และ 1.5 ริกเตอร ในประเทศ
สหราชอาณาจักรเม่ือเดือนเมษายนและมิถุนายน พ.ศ. 2554
สวนรัฐ Arkansas ของสหรัฐอเมริกา ก็ไดหามการผลิตกาซ

ภาพที่ 3 การขุดเจาะกาซธรรมชาติจากชั้นหินดินดานดวยเทคนิค hydraulic fracturing ภาพโดย Al Granbe
แหลงท่ีมา: http://www.propublica.org/special/hydraulic-fracturing-national
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ธรรมชาติจากชั้นหินดินดานชั่ วคราว ตั้ งแตตนป พ.ศ.2554
ดวยเหตุผลวาการเกิดแผนดินไหวหลายคร้ังท่ีความรุนแรง 4.7
ริกเตอร นั้นเก่ียวของกับเทคนิค hydraulic fracturing และเม่ือเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ประเทศสวีเดนก็ไดประกาศหามการ
ขุดเจาะกาซธรรมชาติจากชั้นหินดินดานชั่วคราวเชนกัน สําหรับ
รัฐคิวเบกของประเทศแคนาดาก็อนุญาตใหใชเทคนิค hydraulic
fracturing นี้ไดเฉพาะในงานวิจัยทางวิทยาศาสตรเทานั้น สวน
ประเทศฝร่ังเศสเปนประเทศแรกท่ีสภาผูแทนราษฎรไมอาจตานทาน
การคัดคานของกลุมอนุรักษสิ่งแวดลอม จึงไดออกกฎหมายหาม
การผลิตกาซธรรมชาติจากชั้นหินดินดานดวยเทคนิค hydraulic
fracturing เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554

แนวโนมการลงทุนกาซธรรมชาติจากหินดินดานใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ?

Dave Forest นักธรณีวิทยา กรรมการผู จัดการบริษัท
Notela Resource Advisor Ltd. และอดีตท่ีปรึกษาดานน้ํามัน
กาซธรรมชาติ การทําเหมืองแร และพลังงานทดแทนของ Casey
Research LLC. เห็นวาแหลง shale basin มีอยูมากมายท่ัวโลก
แตการลงทุนขุดเจาะกาซธรรมชาติจากหินดินดานนั้นสิ่งท่ีสําคัญ
คือ ความคุมคาทางเศรษฐกิจ ซึ่งตองมีบริการท่ีมีคุณภาพสูง
และราคาเหมาะสม เขาเห็นวาภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใตนั้น
นาสนใจ เนื่องจากภูมิภาคนี้เปนตลาดกาซท่ีแข็งแกรง มีบริการ
ท่ีมีคุณภาพสูง ราคาไมแพง และมีแหลง shale basin เชน ภาคเหนือ
ของประเทศไทย ซึ่ งมีแหลงหินดินดานอยู ท่ี อําเภอแมสอด-
แมระมาด อําเภออุมผาง จังหวัดตาก แหลงบานปาลี้ จังหวัดลําพูน
ดังนั้นการลงโครงการขุดเจาะกาซจากหินดินดานในภูมิภาคนี้นาจะ
คุมคาทางเศรษฐกิจ ถึงแมประเทศไทยจะมีศักยภาพในการผลิต
กาซนี้  แตก็คงไมอาจท่ีจะละเลยเสียงคัดคานจากกลุมอนุรักษ
สิ่งแวดลอมซึ่งนับวันจะมีมากข้ึนและยังคงคัดคานอยางตอเนื่อง
ดังนั้นประเทศไทยเองก็ควรท่ีจะติดตามและศึกษาขอมูลท้ังดาน
บวกและดานลบของกาซนี้ นักวิชาการตองรวมกับประชาชนใน
พื้นท่ีเปรียบเทียบขอมูลเพื่อเลือกสิ่งท่ีดีท่ีสุด

แหลงทรัพยากรพลังงานบนโลกเรานี้มีมากมาย ท้ังท่ีเปน
พลังงานสิ้นเปลือง (non renewable energy) เชน น้ํามันถานหิน
เปนตน และพลังงานหมุนเวียน (renewable energy) เชน
พลังงานลม (wind energy) พลังงานแสงอาทิตย (solar energy)
พลังงานน้ําข้ึน-น้ําลง (energy from tides) พลังงานจากคลื่น
(energy from ocean waves) เปนตน ซึ่งเปนแหลงพลังงานท่ีควรแก
การพัฒนานํามาใชประโยชนเปนพลังงานทดแทนหรือพลังงาน
ทางเลือก แตการจะเลือกพลังงานใดควรตองคํานึงถึงความ
ปลอดภัยท้ังตอสิ่งแวดลอมและสิ่งมีชีวิต มิใชคํานึงถึงความคุมคา
ทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว ซึ่ งหลายคร้ังท่ีมักพบพลังงาน
ทางเลือกท่ีนาสนใจ แตกลับตองผิดหวัง ดังเชน bio-fuel ท่ีเร่ิมแรก

ก็วากันวาเปนพลังงานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งชวยลดปริมาณ
การปลดปลอยกาซเรือนกระจก แตสุดทายก็พบวาการผลิต bio-
fuel สงเสริมใหเกิดการตัดไมทําลายปา เชน ในประเทศอินโดนีเซีย
พบปาสมบูรณถูกทําลายโดยบริษัทท่ีตองการพื้นท่ีปลูกตนปาลม
เพื่ อนํามาผลิตน้ํามันปาลมสําหรับใชในการผลิต bio-fuel
กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศน  เชนเดียวกับ
กาซธรรมชาติจากหินดินดานท่ีมีความเชื่อวาการใชกาซธรรมชาตินี้
จะชวยลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด แตนักนิเวศ-
วิทยาและนักสิ่ งแวดลอมพบวาการใชก าซธรรมชาติดังกลาว
มิไดลดปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจก ตรงกันขามกลับ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจกมากข้ึน เกิดการปนเปอนของสารเคมี
ในแหล งน้ํ า ใต ดิ น แต หากพิจารณาท่ี ตั วของพลั งงานเอง
อาจมิไดเปนปญหาตอสิ่งแวดลอม การเลือกใชเทคโนโลยีตางๆ
เพื่อใหไดเชื้อเพลิงตางหากท่ีนาจะเปนปญหาซึ่งคงตองคิดทบทวน
พัฒนาเทคนิคท่ีไมกอใหเกิดผลกระทบ และหาแนวทางท่ีเหมาะสม
เพื่ อใหการพัฒนากับการอนุรักษสามารถเดินควบคู กันไปได
โดยไมกระทบตอสิ่งแวดลอมและสิ่งมีชีวิต

คําขอบคุณ
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พืชพ้ืนบาน...ฟกขาว
เนตรชนก  เกียรติ์นนทพัทธ1

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

ฟกขาวมีชื่อวิทยาศาสตรวา Momordica cochinchinensis
(Lour.) Spreng.  ชื่อสามัญวา Baby Jackfruit Spiny Bitter Gourd,
Sweet Gourd, และ Cochinchin Gourd และมีชื่อเรียกอ่ืน เชน
ข้ีกาเครือ (ปตตาน)ี ผักขาว (ตาก,  ภาคเหนือ) มะขาว (แพร)
แก็ก (Gac, เวียดนาม) เปนพืชท่ีอยูในวงศ Cucurbitaceae
วงศเดียวกับแตงกวา และมะระ  ฟกขาวเปนพืชโตเร็ว ตองการ
พื้นท่ีในการแพรขยายสวนของเถาท่ีแตกเพิ่มมาก เพราะมีเถา
และใบมีคอนขางมากในชวงแรกกอนการออกดอก ปลูกเปน
พืชผักสวนครัว ควรรดน้ําใหบริเวณรากมีความชื้ นอยู เสมอ
สําหรับการทําคางใหตนฟกขาวควรเปนคางท่ีมีความแข็งแรง
ทนทานและมีขนาดใหญเพื่อรองรับน้ําหนักของก่ิงกานและผล
ของฟกขาว สําหรับการขยายพันธุอาจทําไดโดยการเพาะตนออน
จากเมล็ดโดยตรง เม่ือออกรากจึงยายลงปลูกในพื้นท่ีเตรียมไว
หรือการปกชําก่ิง ซึ่งการใชก่ิงออนปกชําจะทําใหมีการงอกราก
ไดเร็ว มีอัตราการเกิดราก และเปอรเซ็นตการรอดตายสูงกวาการ
ปกชําโดยการใชก่ิงแก

ลําตน ฟกขาวเปนไมเถาเลื้อย มีมือเกาะ มีอายุหลายป
ตนท่ีข้ึนในสภาพธรรมชาติในฤดูแลง จะท้ิงใบ แตลําตนไมตาย
เม่ือยางเขาฤดูฝน จะเร่ิมแตกเถา ก่ิงกานและใบใหม เม่ือมีอายุ
หลายป ลําตนจะมีขนาดใหญข้ึน ชอบเลื้อยข้ึนพันกับตนไมใหญ
(ภาพท่ี 1 ก)

ใบ เปนใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ เปนรูปหัวใจหรือรูปไข
กวางยาวเทากันประมาณ 6-15 เซนติเมตร ขอบใบหยักเวาลึก
เปนแฉก 3-5 แฉก

ดอก ดอกออกเปนดอกเดี่ยวขนาดใหญออกตามซอกใบ
ตนแยกเพศอยูคนละตน (ภาพท่ี 1 ข) มีกลีบดอกสีขาวแกมเหลือง
ตรงกลางมีสีน้ําตาลแกมมวง ใบประดับมีขน ฟกขาวเร่ิมมีดอก
หลั งปลู กประมาณ 4-6 เดื อน เ ร่ิ มผลิดอกเปนส วนมาก
ราวเดือนพฤษภาคมและใหดอกจนถึงราวเดือนสิงหาคม

ผล จะมีสีเปลือกสีตางๆ ตามอายุหรือการพัฒนาของผล
โดยผลออนมีสีเขียว และพัฒนาเปนสีเขียวอมเหลือง สีเหลือง สีสม

และเม่ือผลสุกเต็มท่ีจะมีสีแดง  ระยะเวลาตั้งแตออกดอกจนกระท่ัง
ผลสุกใชเวลาประมาณ 50-55 วัน โดยเก็บผลสุกไดตั้งแตเดือน
กรกฎาคมถึงเดือนกุมภาพันธ  รูปรางของผลฟกขาวมี 2 แบบ
ผลยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร สวนผลกลมยาวประมาณ
6-10 เซนติเมตร ลักษณะผิวของเปลือกผลจะมีหนามรอบผล
ในขณะท่ี ผลออนจะมีหนามถ่ี กวาผลแก  ลักษณะของหนาม
มีท้ั งแบบฐานกวางหนามสั้ น และฐานแคบหนามแหลมยาว
แตละผลมีน้ําหนักตั้งแต 0.5-2 กิโลกรัม (ภาพท่ี 1 ค)  ฟกขาว
ใหผลมากท่ีสุดในชวงฤดูหนาว ผลฟกขาวมีเปลือกหนา ผลสุก
เนื้อในหนาภายในมีเย่ือหุมเมล็ดสีแดงใหเมล็ดเกาะ เนื้อผลกินได
ท่ีประเทศเวียดนามใชเย่ือหุมเมล็ดสีแดงและเมล็ด (มีน้ํามัน)
เปนยา  ฟกขาว 1 ผลจะไดเย่ือหุมเมล็ดสีแดงประมาณ 150-200
กรัม  (ภาพท่ี 1 ง)

ประโยชนของฟกขาว
คุณคาทางโภชนาการ ฟกขาวมีคุณสมบัติเปนพืชผัก

พื้นบาน ท่ีใหคุณคาทางโภชนาการสูงโดยเฉพาะเพื่อสุขภาพ
การใชประโยชนจากฟกขาว พบวา ในประเทศไทยใชผลฟกขาว
ออนสี เขียวเปนอาหาร รสชาติ เนื้ อฟกขาวเหมือนมะละกอ
ลวกหรือตมใหสุ กหรือตมกะทิ จ้ิ มน้ําพริกกะป  หรือใสแกง
ใบและยอดออนนํามานึ่งหรือลวกใหสุกกินกับน้ําพริก หรือนําไป
ปรุงเปนแกงเลียง ชาวเวียดนามเอาเย่ือหุมเมล็ดสีแดงจากผล
ฟกขาวสุกมาหุงกับขาวเหนียว ไดขาวสีสมแดงมีกลิ่นหอม เชื่อวา
บํารุงสายตา เย่ือหุมเมล็ดของผลฟกขาวมีปริมาณบีตาแคโรทีน
มากกวาแครอต 10 เทา มีไลโคพีนมากกวามะเขือเทศ 12 เทา
และมีกรดไขมันขนาดโมเลกุลยาว ประมาณรอยละ 10 ของมวล
ปจจุบันมีผูนําเย่ือหุมเมล็ดนี้เปนเคร่ืองดื่มอาหารเสริมจําหนาย
ในตางประเทศ (ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550)

ไลโคพีนเปนสารกลุมแคโรทีนอยด  พบไดในผักและผลไม
บางชนิด ทําหนาท่ีเปนรงควัตถุรวบรวมแสงใหแกพืชและปองกัน
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ภาพที่ 1 สวนตางๆ ของฟกขาว  (ก) ลําตนเลื้อย  (ข) เกสรตัวเมีย และเกสรตัวผู  (ค) ผลฟกขาวท่ีอายุตางๆ หลังออกดอก
(ง) เย่ือหุมเมล็ด  (จ) เมล็ดฟกขาว

ก ข

ค

ง

จ

เยื่อหุมเมล็ด
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ตารางที่ 1  แสดงคุณคาทางโภชนาการของผลออนฟกขาว

ประเภท กรัม/100 กรัมน้ําหนักผล มิลลิกรัม/100 กรัมน้ําหนักผล
มวลแหง ใยอาหาร น้ําตาล โปรตีน วิตามินซี เบตาแคโรทีน แคลเซียม เหล็ก

ผลออนฟกขาว 7 1.03 1.8 0.94 0.04 91 23 0.34

ท่ีมา: นิตยสารหมอชาวบาน  ปท่ี 29 ฉบับท่ี 340 สิงหาคม 2550

ตารางที่ 2  แสดงคุณคาทางโภชนาการของผลฟกขาวสุก

สารอาหาร ไมโครกรัม/กรัม น้ําหนักผล
 ผลฟกขาวสุก เนื้อผล เยื่อหุมเมล็ด

บีตาแคโรทีน 22.1 101
ไลโคพีน 0.93 80

ที่มา: นิตยสารหมอชาวบาน  ปที่ 29 ฉบับที่ 340 สิงหาคม 2550

ตารางที่ 3  ปริมาณไลโคพีนในผลไมชนิดตางๆ

ผลไม ปริมาณไลโคพีน
ไมโครกรัม/กรัม น้ําหนักผล

มะเขือเทศสุก 31
แตงโม 41
ฝร่ัง 54
สมโอ 33.6
เย่ือหุมเมล็ดฟกขาว 380

ที่มา: นิตยสารหมอชาวบาน  ปที่ 29 ฉบับที่ 340 สิงหาคม 2550

พืชผักจากออกซิเจนโมเลกุลเดี่ ยว (อนุ มูลอิสระ) และแสง
ท่ีจาเกินไป การบริโภคไลโคพีนท่ีมีฤทธิ์ตานออกซิเดชั่นไดรับการ
พิสูจนจากวงการแพทยพบวา มีผลลดความเสี่ยงของการเกิดโรค
หลอดเลือดหัวใจ มะเร็งตอมลูกหมาก มะเร็งปอด และมะเร็ง
กระเพาะอาหาร เนื่องจากเย่ือหุมเมล็ดฟกขาวมีไลโคพีนมากกวา
ผลไมอ่ืนๆ ทุกชนิด จึงถือวาเปนอาหารตานมะเร็งท่ีดีท่ีสุดชนิดหนึ่ง
จากฤทธิ์ของไลโคพีน (นิภา คุณทรงเกียรต,ิ 2552)

คุณคาทางดานเภสัชกรรม ในตางประเทศ มีผลงานวิจัย
ท่ี เ ก่ี ยวของกับสรรพคุณ เมล็ดแกของฟกข าวซึ่ งมี โปรตีน
มอรมอโคลซิน-เอส และโคลซินิน-บี มีฤทธิ์ยับย้ังการทํางาน
ของไรโบโซมซึ่งเปนแหลงผลิตกรดอะมิโน และตานการเจริญของ
เซลลมะเร็งหลายชนิดในหลอดทดลอง ซึ่งอาจนําไปพัฒนาดาน
เภสัชภัณฑไดในวันขางหนา  ในประเทศจีนใชเมล็ดแกของฟกขาว
เปนยานานกวา 1,200 ป ใชบําบัดอาการอักเสบบวม กลาก
เกลื้อน ฝ อาการฟกช้ํา ริดสีดวง แกทองเสีย อาการผื่นคัน

และโรคผิ วหนั งติดเชื้ อต างๆ ท้ั งในมนุษยและสัตวต างๆ
การกินฟกขาวเปนยานั้น ใชเมล็ดแกบดแหง สวนการใชภายนอก
ใหนําเมล็ดฟกขาวบดแหงผสมน้ํามัน หรือน้ําสมสายชูเล็กนอย
ทาบริเวณท่ีมีอาการ และพบวาโปรตีนจากเมล็ดมีความสามารถ
ตานอนุมูลอิสระ นอกจากนั้นยังเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของ
เซลลตับในหลอดทดลอง เชื่อวาเปนสวนหนึ่งของฤทธิ์ทางชีวภาพ
ของเมล็ดฟกขาว ถือวาลดความเสียหายจากอนุมูลอิสระ จึงมีฤทธิ์
ปองกันมะเร็ง นอกจากนี้เมล็ดฟกขาวยังสามารถใชเปนสวนผสม
ของยาแกปวดกลามเนื้อ และคลายกลามเนื้อในเคร่ืองยาจีนหลาย
ตํารับ  ในประเทศเวียดนาม มีการวิจัยทางคลินิกท่ีมหาวิทยาลัย
ฮานอย พบวาน้ํามันจากเย่ือเมล็ดฟกขาวมีประสิทธิภาพในการ
รักษามะเร็งตับ (สุธาทิพย ภมรประวัต,ิ 2553)  ประเทศญี่ปุน
ทําการวิจัยพบวา โปรตีนจากสารสกัดเย่ือหุมเมล็ดของผลฟกขาว
มีฤทธิ์ ยับย้ังการเจริญของกอนมะเร็งลําไสใหญในหนูทดลอง
โดยลดการแผขยายของหลอดเลือดรอบกอนมะเร็ง และชะลอ
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การแบงตัวของเซลลมะเร็งดังกลาว การศึกษาในหองทดลอง
พบน้ําสกัดจากเย่ือหุมเมล็ดของผลฟกขาว มีฤทธิ์ยับย้ังการเจริญ
ของเซลลมะเร็งตับและมะเร็งลําไสใหญโดยการทําใหเซลลแตกตาย

ในประเทศไทย มีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลเก่ียวกับ
สรรพคุณของเมล็ดฟกขาวพบโปรตีนท่ีมีฤทธิ์ยับย้ังการเจริญของ
เชื้อเอชไอวี-เอดส และยับย้ังเซลลมะเร็ง ซึ่งจดสิทธิบัตรใน
ประเทศไทย (วิเชษฐ ลีลามานิตย, 2543)

ประเทศฟลิปปนส ใชรากฟกขาวสระผมเพื่อกําจัดเหา
โดยใชรากบดหมักผม เพื่อกระตุนใหผมดก ประเพณีลานนาของ
ไทยก็ใชฟกขาวเปนยาสระผม ท่ีประกอบดวย สวนประกอบของ
ฝกสมปอยจ่ี ผลมะกรูดเผา ผลประคําดีควายหมกไฟพอใหสุก
รากของตนฟกขาว และรากแหยงบดอยางหยาบ ท้ังหมดผสมกับ
น้ําอุน หมักผมไวสักระยะหนึ่งแลวจึงลางออก จะทําใหแกคันศีรษะ
แกรังแค แกผมรวงและชวยใหผมดกดํา

ศักยภาพการผลิตและการตลาดฟกขาว
ปจจุบันในประเทศไทย ยังไมมีการปลูกฟกขาวในเชิง

พาณิชย เนื่องจากยังไมคอยเปนท่ีรูจักแพรหลายในวงกวางเหมือน
พืชชนิดอ่ืน  แตมีการปลูกฟกขาวสําหรับบริโภคในรูปของน้ําผลไม
เพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะในจังหวัดนครปฐม มีผูผลิตน้ําฟกขาว
พรอมดื่ม และใชเปนสวนผสมของเบเกอร่ี  สําหรับพื้นท่ีปลูก
ฟกขาวในปจจุบัน มีประมาณ 100 ไร กระจายปลูกในเกษตรกร
รายยอย ซึ่งไดรับการแนะนําจากพอคารับซื้อผลฟกขาว ซึ่งนําสง
ใหผูผลิตอีกตอหนึ่ง กมล เลิศรัตน, มนัชญา งามศักดิ์ และอานุภาพ
สังขศรีอินทร (2552)  รายงานวา การพัฒนาฟกขาวของเวียดนาม
มีการศึกษาวิจัยดานการใชประโยชน แลวแนะนําใหปลูกในป
1993 ตอมาในป 2001 ไดตั้งบริษัท Vietnam Plant Oil and
Food Processing Company Limited (VNPOFOOD) และเร่ิม
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 เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ  เพิ่มตลาดและการบริโภค
และวิจัยเพื่อพัฒนาเปนเคร่ืองดื่มสุขภาพและเคร่ืองสําอางค
นับตั้งแตป 2009 เปนตนมาจนปจจุบัน

สําหรับในประเทศไทย ขอมูลจากพอคาผูสงออก พบวา
มีปริมาณความตองการฟกขาวเปนวัตถุดิบ ในการสงออกไปยัง
ตลาดตางประเทศ  แตประเทศไทยยังไมมีผลผลิตมากพอท่ีจะ
สงออก จึงมีพอคานําเขาผลฟกขาวจากประเทศเวียดนาม และ
นํามาแปรรูปเปนน้ําผลไมเขมขนแชแข็ง แลวสงออกไปยังตลาด
ตางประเทศ แสดงใหเห็นวาความตองการวัตถุดิบฟกขาวภายใน
ประเทศอีกเปนจํานวนมากเพื่อการสงออก
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กําแพงแสน อ. กําแพงแสน จ. นครปฐม (นางสาวอตินุช
แซจิว หัวหนาโครงการ)
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และเรือนปลูกพืชทดลอง  http://clgc.rdi.ku.ac.th
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