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ปฐมพร โพธินยิม และคณิตฐา ชินวงษเ์ขียว
ฝ่ายปฏบัิติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

สถาบันวิจัยและพัฒนา กาํแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตกาํแพงแสน  อ. กาํแพงแสน  จ. นครปฐม

การเสนอผลงานทางวิชาการ
 เนตรชนก เกียรตินนทพัทธ์ เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัย

ภาคโปสเตอร์ เรือง เทคนิคการเพิมประสิทธิภาพการผลิตตน้กลา้

ขา้วสาลีอินทรี  เพือทํานาํคนัใบขา้ว และเรือง วสัดุปลูกทีเหมาะสม

สําหรบัการเจริญเติบโตและการเกิดรากของตน้กลา้ฟักขา้ว ในงาน

ประชุมวชิาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกงึร้อน ครังที 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ

ระหว่างวนัท ี -  กรกฎาคม 

 สุ ดาวรรณ เชยชมศรี  เข้ าร่ วมเสนอผลงานวิ จั ย

ภาคโปสเตอร์ เรือง Clonal variation in the Helicoverpa armigera

insect cell population ในงานประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิThe 24th

International Congress of Entomology ณ เมือง Daegu ประเทศ

เกาหลีใต้ ระหว่างวนัท ี -  สงิหาคม 

 นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง เข้าร่วมเสนอผลงานวจิยัภาคบรรยาย

เรือง ความสมัพนัธข์องกระบวนการตดัแต่งเปลือกกบัการปรากฏ

ของราบนผลมะพร้าวนาํหอม และเรือง การสํารวจปนเปือนใน

กระบวนการตัดแต่งเปลือกมะพร้าวนาํ หอมเพื อการส่ งออก

ในงานประชุมวชิาการวิทยาการหลังการเกบ็เกยีวแห่งชาต ิ ครังที 

ณ โรงแรมเซน็ทาราคอนเวนชันเซน็เตอร์ จงัหวดัขอนแกน่ ระหว่างวนัที

-  สงิหาคม 

 สุ ดาวรรณ เชยชมศรี  เข้ าร่ วมเสนอผลงานวิ จั ย

ภาคโปสเตอร์ เรือง Effects of insect cell line on the production of

Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus ในงานประชุมวชิาการ

ระดบันานาชาต ิThe 25th Annual and International Meeting of the

Japanese Association for Animal Cell Technology (JAACT2012)

ณ เมอืง Nagoya ประเทศญปุ่ีน ระหว่างวนัท ี -  พฤศจกิายน 

 การเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวชิาการ มหาวทิยาลัย

เกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน ครังท ี   หัวข้อ “ตามรอยพระ

ยคุลบาท เกษตรศาสตรก์ําแพงแสน” ณ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

วทิยาเขตกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม  ระหว่างวนัท ี -  ธนัวาคม 

 จนัทรจ์รสั วีรสาร เข้าร่วมเสนอผลงานวจิยัภาคโปสเตอร์

เรือง ผลของขนาดกองและการกลับกองต่อการเกิดก๊าซเรือนกระจก

ในกองปุ๋ยหมกั

 เนตรชนก เกียรตินนทพทัธ ์  ชวนพิศ  อรุณรงัสิกุล

รุ่งนภา ก่อประดิษฐส์กุล  วฒิุชยั ทองดอนแอ และศิริวรรณ ทิพรกัษ์

เข้าร่วมเสนอผลงานวจิัยภาคโปสเตอร์ เรือง ผลของ WO ต่อประชากร

เพลียกระโดดสนีาํตาล ลักษณะการเจริญเตบิโต องคป์ระกอบผลผลิต

และผลผลิตของข้าวสพุรรณบุรี 

 สุลกัษณ ์แจ่มจํารสั  สนธิชัย จันทร์เปรม  รงรอง

หอมหวล  มณฑา วงศ์มณีโรจน ์ และรตันา เอการมัย ์  เข้าร่วม

เสนอผลงานวจิยัภาคโปสเตอร์ เรือง การใช้สารไคโตซานร่วมกบัสารเร่ง

การเจริญเตบิโต เพอืเพมิประสทิธภิาพการเพาะเลียงข้าวหอมมะลิ 

 มณี ตนัติรุ่งกิจ  อรวรรณ ชวนตระกูล และภคพร

สาทลาลยั เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ เรือง การศึกษา

ศกัยภาพในการสร้างสารชีวภาพของยีสตท์ะเล

การจัดนทิรรศการ
 ลกัขณา เบ็ญจวรรณ ์เข้าร่วมจัดนิทรรศการงาน “สมัมนา

วิชาการและมหกรรมเกษตรในเมือง : ปลูกเมือง ปลูกชีวิต” เรือง

เทคโนโลยเีครืองหมกัขยะอนิทรีย์อตัราเร่งสาํหรับบ้านเรือนและองคก์ร

ชุมชน ณ หอจดหมายเหตพุทุธทาสอนิทปัญโญ (สวนรถไฟ) กรงุเทพฯ

ระหว่างวนัท ี -  มิถุนายน 

 ลกัขณา เบ็ญจวรรณ ์เข้าร่วมจัดนิทรรศการ งานประกวด

ผลงานประดษิฐ์คดิค้น ประจาํปี  เรือง เครืองหมักขยะอนิทรีย์

ขนาดใหญ่แบบกวนผสมอตัโนมตั ิณ ห้องประชุมจอมพลสฤษด ิธนะรัตน์

สาํนักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาต ิกรงุเทพฯ ระหว่างวนัท ี -

กนัยายน 

 ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ร่วมจัด

นิทรรศการในงานเกษตรกาํแพงแสน ประจาํปี  ณ บริเวณ

สระพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน

จังหวดันครปฐม ระหว่างวนัท ี -  ธนัวาคม  ดงันี

นิทรรศการดานวจัิย
 งานวิทยาศาสตรสิ์งแวดลอ้มและเทคโนโลยี เรือง

นวตักรรมเครืองหมกัขยะอนิทรียส์าํหรับบ้านเรือนและองคก์รชุมชน

 หน่วยวิเคราะหวิ์จยั ดิน พืช และวสัดุเกษตร  เรือง

การใช้สารสกดัจากหญ้าแห้วหมยูบัยงัการงอกของเมลด็วชัพชื

 หน่วยวิจัยโรคพืชและศาสตร์สัมพันธ์ เรื อง

สารสกดัสมนุไพรต่อต้านราสาเหตโุรคพชื

 หน่ วยเทคโนโลยี เมล็ ดพันธุ ์ และปรับปรุ ง

พนัธุพื์ช เรือง เทคนคิการเพมิอตัราการงอกของเมลด็ฟักข้าว

นิทรรศการดานบริการวิชาการ
 ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

(ศูนยเ์รียนรูส้วนไมห้อม) เรือง สวนไม้หอม แหล่งเรียนรู้และทอ่งเทยีว

เชิงอนุรักษ์

 งานวิทยาศาสตรสิ์งแวดลอ้มและเทคโนโลยี เรือง

การเผยแพร่งานบริการวชิาการด้านการตรวจวเิคราะห์คุณภาพนาํ/นาํเสยี

 หน่วยวิเคราะหวิ์จยั ดิน พืช และวสัดุเกษตร  เรือง

การวเิคราะห์สมบตัขิองดนิ และการคาํนวณการผสมปุ๋ยเคมี

 หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชนพื์ชพรรณ เรือง

วสัดุปลูกคุณภาพสงูจากวสัดุเหลือใช้การเกษตร

 หน่วยเพาะเลียงเนือเยือพืช เรือง เทคนิคการ

ผสมพันธุ์ และขยายพันธุ์กล้วยไม้ และความหลากหลายพันธุ์ ของ

กล้วยและการปลูกเลียง
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 หน่วยวิจัยโรคพืชและศาสตร์สัมพันธ์ เรื อง

การวนิิจฉยัโรคพืชและโรคเมลด็พันธุ์ และ Paraffin section

 หน่ วยเทคโนโลยี เมล็ ดพันธุ ์ และปรับปรุ ง

พนัธุพื์ช เรือง เมลด็พนัธุแ์ละการงอกของเมลด็

 หน่วยจุลชีววิทยาประยกุต ์เรือง ผลิตภัณฑอ์าหาร

จากจุลินทรีย์

 หน่วยทรพัยากรชีวภาพดา้นแมลง เรือง การผลิต

แมลงด้วยอาหารเทยีมเพอืงานวจิยั

 หน่วยการใชป้ระโยชนจ์ากผลิตภณัฑธ์รรมชาติ

เรือง การทาํนาํมันมะพร้าวสกดัเยน็

โครงการฝกอบรมของฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือน
ปลูกพืชทดลอง

ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัย

และพฒันา กาํแพงแสน จะดาํเนนิการจัดฝึกอบรม ดงันี

 โครงการฝึกอบรมทางวิชาการ เรื อง การจัดการ

พรรณไม้หอมตามระบบอนุกรมวิธานและการวาดภาพทาง

พฤกษศาสตร์เบืองต้น สาํหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา อาจารย์

และผู้สนใจทัวไป ณ ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ระหว่างวนัท ี -  พฤศจิกายน  จาํนวน  คน (ดร.อตนุิช แซ่จวิ

หัวหน้าโครงการ)

 โครงการฝึกอบรมทางวิชาการ เรื อง เทคนิคการ

ผสมพันธุ์การขยายพันธุ์เพือพัฒนาสายพันธุ์กล้วยไม้ สาํหรับ

บุคคลทัวไป บริษัท/ห้างร้าน หน่วยงานราชการ หรือรัฐวสิาหกิจ ณ

ฝ่ายปฏบิตักิารวจิยัและเรือนปลูกพชืทดลอง มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

วทิยาเขตกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม ระหว่างวนัท ี -  พฤศจกิายน

 จาํนวน  คน (ดร.รงรอง หอมหวล หัวหน้าโครงการ)

 โครงการฝึกอบรมทางวิชาการ เรือง การผลิตปุ๋ ยอินทรีย์

เพือการคา้ สาํหรับบุคคลทัวไป บริษัท/ห้างร้าน หน่วยงานราชการ

หรือรัฐวิสาหกิจ ณ ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ระหว่างวนัท ี -  มกราคม  จาํนวน  คน (ดร.อตนุิช แซ่จิว

หัวหน้าโครงการ)

 โครงการฝึกอบรมทางวิชาการ เรื อง องค์ความรู้

สําหรบัการผลิตพืชสู่อาหารปลอดภยั สาํหรับบุคคลทัวไป บริษัท/

ห้างร้าน หน่วยงานราชการ หรือรัฐวสิาหกจิ ณ ฝ่ายปฏบิตักิารวจิยัและ

เรือนปลูกพชืทดลอง มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน

จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที -  กุมภาพันธ์  จาํนวน

 คน (ดร.อตนุิช แซ่จิว หัวหน้าโครงการ)

 ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ร่วมจัด

ฝึกอบรมทางวิชาการในงานเกษตรกาํแพงแสน ประจาํปี  ณ

บริเวณสระพระพริณุ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน

จังหวดันครปฐม ระหว่างวนัท ี -  ธันวาคม   ดงันี

 รงรอง หอมหวล  รตันา เอการมัย ์เรือง การย้ายปลูก

กล้วยไม้จากการเพาะเลียงเนือเยือ

 มณฑา วงศ์มณีโรจน ์  สุลกัษณ ์ แจ่มจํารัส เรือง

การปลูกกล้วยหอมทอง

 วุฒิชยั ทองดอนแอ เรือง การเพมิมูลค่าวสัดุอนิทรีย์

 เนตรชนก เกียรตินนทพทัธ ์เรือง การผสมถวั

 ศิริวรรณ ทิพรักษ ์ เรือง การเพาะถัวงอกอย่างง่าย

นดิเดยีว

 ศิริวรรณ ทิพรกัษ ์เรือง การเกบ็เมลด็พนัธุ์ไว้ใช้เอง

 อดุม แกว้สวุรรณ ์การผลิตวสัดุปลูกคุณภาพสงูจากวสัดุ

เหลือใช้การเกษตร

 นพพล เกตุประสาท เรือง เทคนิคการตอนไม้หอม

ขนาดใหญ่

 ไพร มทัธวรตัน ์เรือง การทาํตวัอย่างพชืแห้ง

 มณี ตนัติรุ่งกิจ เรือง การผลิตแหนมอนามัย

 อรวรรณ ชวนตระกูล เรือง การวิเคราะห์คุณภาพ

ทางจุลชีววทิยาของอาหาร

 ภคพร สาทลาลยั เรือง การทาํนาํมะพร้าวสกดัเยน็

 ลกัขณา เบ็ญจวรรณ  ์ เรือง เทคนิคการทาํปุ๋ยหมัก

โดยใช้ขยะอนิทรียใ์นครัวเรือน

 ปิยะรตัน ์ วิจกัขณส์งัสิทธิ เรือง การวเิคราะห์ปริมาณ

ออกซิเจนละลายนาํโดยวธิมีาตรฐานและชุด DO testkit



4 วารสารข่าวศูนยฯ์  ปีท ี  ฉบับท ี  ( )

บทคัดยอ
การศึกษาผลของการยกระดับการงอกของเมล็ดฟักข้าว

ด้วยการใช้วิธีกลและการใช้สารเคมี  วิธีกลเป็นการทาํลาย

เปลือกหุ้มเมล็ด มี  กรรมวิธี คือ แกะเปลือกหุ้มเมล็ด แกะ

เปลือกหุ้มเมล็ดพร้อมกบัลอกเยือหุ้มเมล็ดชันใน และตัดปลาย

เปลอืกหุ้มเมลด็ เพือเปรียบเทยีบกบักรรมวิธคีวบคุม คอื ไม่แกะ

เปลอืกหุ้มเมลด็ ส่วนการใช้สารเคมเีป็นการแช่เมลด็ทแีกะเปลอืก

หุ้มเมลด็ออกแล้วในสารละลาย  ชนิด คือ KNO3, PEG 6000,

NaCl และ GA3 ทรีะดับความเข้มข้น .  %, .  %, .  %

และ .  % ณ อณุหภมู ิ  oซ เป็นเวลา  ชวัโมง เปรียบเทยีบกบั

กรรมวิธคีวบคุม คือ การแช่เมลด็ในนาํ วางแผนการทดลองแบบ

CRD จาํนวน  ซาํๆ ละ  เมล็ด  ดาํเนินการทดลองที

แปลงทดลอง หน่วยเทคโนโลยีเมลด็พันธุ์และปรับปรงุพันธุ์พืช

ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ

พัฒนา กาํแพงแสน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครปฐม

พบว่า ในการยกระดับการงอกของเมล็ดฟักข้าวโดยใช้วิธีกล

การแกะเปลือกหุ้มเมล็ดออก สามารถส่งผลให้มีเปอร์เซ็นต์

ความงอกสงูสดุ รองลงมา คือ แกะเปลอืกหุ้มเมลด็พร้อมกบัลอก

เยอืหุ้มเมลด็ชนัใน ทงั  กรรมวธินีไีม่มคีวามแตกต่างกนัทางสถติิ

สาํหรับการแช่เมล็ดในสารเคมีความเข้มข้นต่างๆ มีผลในการ

ยกระดับการงอกของเมล็ด ทุกกรรมวิธีให้ความงอกของเมล็ด

มากกว่าการแช่เมลด็ในนาํ โดยเฉพาะการแช่เมลด็ด้วยสารละลาย

KNO3 ทคีวามเข้มข้น .  % สามารถยกระดบัการงอกของเมลด็

สงู ซงึให้เปอร์เซน็ต์ความงอกสงูสดุ และเมลด็ใช้เวลาในการงอกที

 % สนัทสีดุ  การใช้วธิกีลร่วมกบัการใช้สารเคมสีามารถยกระดบั

การงอกของเมลด็ฟักข้าวได้มากกว่าการใช้วิธกีลเพียงอย่างเดียว

คําสาํคญั : เมล็ดฟักข้าว, การยกระดับการงอกของเมล็ด,

การใช้วธิกีล, การใช้สารเคมี

งานวิจัย

* ผลงานวิจัยได้รับรางวัลยอดนิยม ระดับชมเชย การนาํเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ในงาน “การประชุมวิชาการเมลด็พันธ์ุพืชแห่งชาติ ครังที 9” ระหว่างวันที
-  พฤษภาคม   ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช อาํเภอเมอืง จังหวัดน่าน 

1 หนว่ยเทคโนโลยีเมลด็พันธ์ุและปรับปรุงพันธ์ุพืช ฝ่ายปฏบัิติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กาํแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาํแพงแสน อาํเภอกาํแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

2 โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  อาํเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม 

ผลของการยกระดับการงอกของเมล็ดฟกขาวดวยการใชวิธีกลและสารเคมี*
Effects of Physical and Chemical Treatments for Seed Germination Enhancement

of Gac Fruit

เนตรชนก เกยีรตินนทพัทธ1์  ชวนพิศ อรณุรังสกุิล1  พิทกัพงศ์ ป้อมปราน2ี  และศิริวรรณ ทพิรักษ์1

Netschanok Kietnontapat1, Chuanpis Aroonrungsikul1, Pitakpong Pompranee2 and Siriwan Tipparak1

Abstract
To study on effects of physical and chemical

treatments for improving the seed germination in gac fruit.

The physical treatments were included 3 methods of removed

seed coat, removed seed coat and inner layer and cutting end

of seed coat and compared with control treatment.  For chemical

treatments, using the removed seed coat example was

investigated with 4 solutions of KNO3, PEG 6000, NaCl and

GA3 which varied in 4 concentrations soaking at 0.5 %, 1.0

%, 1.5 % and 2.0 % for at 6 hour maintained 20 oC

temperature.  The experimental design was used CRD with 4

replications in each 50 seeds at Experimental Field, Central

Laboratory and Greenhouse Complex, Research and

Development Institute at Kamphaengsean Campus, Kasetsart

University, Nakhon Pathom. Results indicated that the

physical treatments were significant seed enhancement,

particularly in the remove seed coat method showed the

highest seed germination followed by the removed seed coat

and inner layer, both treatments were not significantly

difference.  All chemical treatments, KNO3, PEG 6000, NaCl

and GA3 enhanced higher seed germination rate and mean

germination time (50 % seed germination time) than control

treatment.  The 2 % KNO3 solution was significantly

enhancement seed germination rate and mean germination time,

particularly in the combination treatments among physical and

chemical methods.

Keyword : gac fruit, seed enhancement, physical treatment,

chemical treatment
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บทนํา
การพักตัวของเมล็ดพืชเป็นกลไกการอยู่ รอดของพืช

ในธรรมชาติ  ช่วยไม่ให้ เมล็ดงอกในขณะที สภาพแวดล้อม

ยังไม่เหมาะสม เมือผ่านพ้นสภาพดังกล่าวไปแล้ว เมล็ดจึงจะ

งอกได้ หรือเมลด็ต้องมกีารผ่านช่วงเวลาหนงึ จึงจะหมดการพักตวั

และสามารถงอกได้ การพักตัวของเมล็ดมีหลายสาเหตุ เช่น

การพักตัวเนืองจากเปลือกหุ้มเมล็ด จากส่วนประกอบภายใน

ของเมล็ด เอ็มบริโอ ลาํต้นเหนือใบเลียง การพักตัวของราก

และลาํต้นเหนือใบเลียง และการพักตัวจากสารยับยังการงอก

ในเมลด็ หรือการพักตัวเนืองจากหลายสาเหตุ หรือหลายปัจจัย

รวมกัน เช่น ลั กษณะทางพันธุกรรมของเมล็ดพืชชนิดนั น

สภาพแวดล้อมระหว่างพัฒนาการของเมล็ด สภาพแวดล้อม

ระหว่างการเพาะเมลด็ วิธกีารจัดการหลังเกบ็เกยีว วิธกีารทาํลาย

การพักตัวของเมล็ด ได้แก่ การทาํให้เปลือกเมล็ดแตก การขัด

การใช้เครืองมือทาํให้เปลือกอ่อนตัวเพือให้นาํและก๊าซต่างๆ

ซึมผ่านได้ การปล่อยให้เมล็ดดูดนาํแล้วได้ รับความเย็นจัด

การล้างเมล็ดเพือล้างสารยับยังการงอกออก หรือการใช้หลายๆ

วิธร่ีวมกนั  (จวงจันทร์, )

การพักตัวของเมล็ดฟักข้าวจัดเป็นลักษณะทีไม่ต้องการ

โดยปกติเมลด็ฟักข้าวทเีพิมแยกจากผลใหม่จะมคีวามงอกตาํและ

งอกช้า เป็นปัญหาในการจัดการ สาเหตุการพักตัวของเมล็ด

ของพืชทอียู่ในวงศ์ Cucurbitaceae น ีมคีวามเกยีวข้องกบัเปลอืก

หุ้มเมล็ดหนา ไม่ยอมให้นาํซึมผ่าน (Nerson et al., 1985)

หรือความไม่สมดุลของสารควบคุมการเจริญเติบโตภายในเมล็ด

มีสาเหตุจากการแสดงออกของ Abscisic acid (Leuang and

Giraudat, 1998) สาํหรับการทดลองในเมลด็แตงโมซึงเป็นพืช

วงศ์เดียวกนัพบว่า เมอืแกะเปลอืกหุ้มเมลด็ออกก่อนเพาะ เมลด็

จะมีความงอกและอัตราการงอกสมาํ เสมอเพิมขึน (Nerson,

) เช่นเดียวกบัการแช่เมลด็มะระในนาํอุ่นอณุหภมู ิ  oซ

สามารถช่วยให้เมล็ดงอกได้ดีขึน (Lin and Sung, 2001)

สอดคล้องกบั Wang et al. ( ) ทกีล่าวว่าการแช่เมลด็มะระ

ในนาํร้อน นอกจากจะช่วยเพิมความงอกของเมลด็แล้วยงัช่วยเพิม

กจิกรรมของ anti-oxidative enzymes อกีด้วย และการแช่เมลด็

แตงโมด้วยสารละลายโปแตสเซียมไนเตรท ความเข้มข้น  %

สามารถช่วยลดเวลาในการงอก และมีอตัราการงอกเพิมขึนด้วย

(Demir and Mavi, 2004) การใช้สารละลายโปแตสเซยีมไนเตรท

ทคีวามเข้มข้น .  % กบัเมลด็แฟงสามารถลดการพักตวัได้เพิมขนึ

สองเท่าและให้ต้นกล้าทีมีความสมาํ เสมอกว่าการแช่นาํอุ่ น

(ทักษอร และคณะ, ) เมล็ดเหรียงมีการพักตัวแบบ

เมลด็แขง็และเปลือกหุ้มเมลด็ไม่ยอมให้นาํซึมผ่านเข้าไปในเมลด็

การตัดขัวของเปลือกหุ้มเมลด็ ประมาณ  มลิลิเมตรจากปลาย

เมลด็ ทาํให้เมลด็เหรียงมคีวามงอกและความแขง็แรงเพิมขนึสงูสดุ

ส่วนเมล็ดทีไม่ตัดปลายเมล็ดจะไม่งอกเลย (ศานิต, )

วัตถุประสงค์ในการศึกษาครังนีเพือยกระดับคุณภาพการงอก

ของเมล็ดฟักข้าวให้เพิมขึน และมีการงอกทีเร็วขึน โดยทาํการ

ศึกษาหาวิธีทีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทังวิธีกลและการใช้

สารเคมี

อุปกรณและวิธีการ
การศึกษาวีธีกลจะแยกเมล็ดพันธุ์ฟักข้าวจากผลฟักข้าว

ทีเก็บเกียวทีระยะ  วัน หลังออกดอก โดยไม่มีการบ่มผล

มาทาํลายเปลือกหุ้มเมลด็  กรรมวิธ ีคือ  วิธแีกะเปลือกหุ้มเมลด็

วิธีแกะเปลือกหุ้มเมล็ดพร้อมกับลอกเยือหุ้มเมล็ดชันใน และ

วิธีตัดปลายเปลือกหุ้มเมล็ดด้านตรงข้ามกับช่องออกของราก

(micropyle) ประมาณ  มลิลเิมตร และเปรียบเทยีบกบักรรมวธิี

ควบคุม คอื ไม่แกะเปลอืกหุ้มเมลด็ (ทกัษอร และคณะ, )

ส่วนการศึกษาด้วยการใช้สารเคมีเพือยกระดับคุณภาพการงอก

ของเมลด็ฟักข้าว โดยใช้ตัวอย่างเมลด็ทแียกออกจากผลทไีม่ผ่าน

การบ่ม มาล้างทาํความสะอาด และแกะเปลือกหุ้มเมลด็ (seed

coat) ออก แล้วแช่เมลด็ด้วยสารเคม ี  ชนดิ คือ KNO3, PEG

6000, NaCl และ GA3 ทรีะดับความเข้มข้น  ระดบั คือ .

%, .  %, .  % และ .  % เป็นเวลา  ชัวโมง ทอีณุหภมูิ

20 oซ เปรียบเทยีบกบัการแช่เมลด็ในนาํปกต ิ  ชัวโมง ทอีณุหภมูิ

เดยีวกนั หลังจากนันล้างเมลด็ให้หมดสารละลาย และนาํเมลด็มา

ตรวจสอบความงอกด้วยวิธีการเพาะเมล็ดในกล่องพลาสติกทใีช้

ทรายอบฆ่าเชือเป็นวัสดุเพาะ วางแผนการทดลองแบบ CRD

จาํนวน  ซาํๆ ละ  เมลด็ บันทกึข้อมูล เปอร์เซน็ต์ความงอก

โดยใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบความงอก  วัน จาํนวนวัน

ทเีมล็ดงอก  % และนาํหนักสดของต้นและราก (ชังนาํหนัก

ทีต้นกล้ามีอายุ  วันหลังงอกจากเมล็ด) (Aroonrungsikul

et al., 2002)

ผลและวิจารณผลการทดลอง
ผลของวธีิกลเพือ่ยกระดับการงอกของเมลด็ฟกขาว

จากการใช้วิธีการทาํลายเปลือกหุ้มเมล็ด พบว่า มีผลต่อ

การยกระดับการงอกทแีตกต่างกนั กล่าวคือ ค่าเฉลียเปอร์เซ็นต์

ความงอก และจาํนวนวันทเีมล็ดงอก  % ของแต่ละกรรมวิธี

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ (Table 1) คือ

เปอร์เซน็ตค์วามงอกเมลด็ฟักข้าวทแีกะสว่นของเปลอืกหุ้มเมลด็ออก

มเีปอร์เซน็ต์ความงอกสูงสดุ  % เมล็ดทแีกะส่วนของเปลือก

หุ้มเมลด็พร้อมกบัลอกเยอืหุ้มเมลด็ชันในออก มคีวามงอก  %

ซงึทงั  กรรมวิธนีมีค่ีาเฉลียทไีม่แตกต่างกนัทางสถติ ิแต่สามารถ

ยกระดับเปอร์เซ็นต์ความงอก และมีอัตราความเร็วในการงอก

ได้ดีกว่า เมลด็ทตีัดปลายเปลือกหุ้มเมลด็ ซึงได้ความงอก  %

และเมลด็ทไีม่แกะเปลือกหุ้มเมลด็มคีวามงอกตาํสดุเพียง  %

จะเหน็ได้ว่ากรรมวิธทีางกลนันมผีลต่อการยกระดับความงอกและ
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ความแข็งแรงของเมล็ดอย่างชัดเจน และแสดงความแตกต่าง

อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ  กรรมวิธีการแกะเปลือกหุ้มเมล็ด

การแกะเปลือกหุ้มเมล็ดร่วมกบัการลอกเยอืหุ้มเมลด็ชันใน และ

การตัดปลายเปลือกหุ้มเมล็ด สามารถยกระดับความงอกได้

เหนือกว่ากรรมวิธีควบคุม (ไม่แกะเปลือกหุ้มเมล็ด) คิดเป็น

เปอร์เซน็ต์ความแตกต่างเทา่กบั ,  และ  % ตามลาํดับ

เปลือกหุ้มเมลด็ทแีขง็และหนา จะมผีลต่อเปอร์เซน็ต์และความเรว็

ในการงอกของเมล็ด อาจเป็นสาเหตุหนึ งของการพักตัวของ

เมล็ดฟักข้าว ทาํให้นาํหรืออากาศเข้าสู่ ภายในเมล็ดได้ ช้าลง

(Aroonrungsikul et al.,  และ ) สาํหรับทเียอืหุ้ม

เมล็ดชันในนันอาจมีผลต่อการพักตัวของเมล็ดฟักข้าวเช่นกัน

เนืองจากกรรมวิธแีกะเปลือกหุ้มเมลด็พร้อมกับลอกเยอืหุ้มเมลด็

ชนัใน สามารถเพิมเปอร์เซน็ต์ความงอก และความเรว็ในการงอก

ให้สงูกว่ากรรมวิธคีวบคุม นอกจากนันการตรวจวัดความแขง็แรง

ของเมลด็พันธุจ์ากข้อมูลนาํหนกัสดของต้นและราก พบว่า กรรมวธิี

ทแีกะส่วนของเปลือกหุ้มเมล็ดมีความแขง็แรงของเมล็ดพันธุ์สูง

จะมค่ีาเฉลียนาํหนกัสดของต้นและรากสงูสดุ รองลงมา คือ วธิทีี

แกะสว่นของเปลือกหุ้มเมลด็พร้อมกบัลอกเยอืหุ้มเมลด็ชันในออก

ซงึทงั  กรรมวิธนีมีค่ีาเฉลยีทงันาํหนกัสดของต้นและรากทสีงูกว่า

เมลด็ทตีดัปลายเปลอืกหุ้มเมลด็ และเมลด็ทไีม่แกะเปลอืกหุ้มเมลด็

(Table 1)

ผลของการใชสารเคมยีกระดับการงอกของเมลด็ฟกขาว
สารเคมทีใีช้มผีลต่อการยกระดับการงอกของเมลด็ฟักข้าว

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิเมอืเปรียบเทยีบกบัวธิกีารแช่เมลด็ในนาํ

พบว่า ผลของสารละลายสามารถเพิมเปอร์เซน็ตค์วามงอกมากกว่า

วิธกีารแช่เมลด็ในนาํ และเมลด็ใช้เวลาในการงอกท ี  % หรือ

จาํนวนวันทเีมลด็งอก  % น้อยกว่าการแช่เมลด็ในนาํ (Table

) การแช่เมลด็ด้วยสารละลาย PEG 6000 ทุกระดบัความเข้มข้น

ให้ค่าเฉลียความงอกสูงสุด และจาํนวนวันทีเมล็ดงอก  %

น้อยกว่าสารเคมชีนิดอนื สว่นสารละลาย KNO3 ให้ผลรองลงมา

การแช่เมล็ดด้วย GA3 ให้ค่าเฉลียเปอร์เซน็ต์ความงอกตาํทสีุด

บทบาทหน้าทขีอง GA3 นนั สามารถกระตุ้นการงอกหลงัจากเมลด็

ดูดนาํและเกิดกิจกรรมทางเมตาบอลิซึมต่างๆ ขึนภายในเซลล์

และช่วยเพิ มกิจกรรมของเอนไซม์  ที มีผลต่อกิจกรรมการ

เปลียนแปลงของระบบเนือเยอื endosperm ทาํให้เกดิการยดืยาว

กระตุ้นการเจริญเติบโต และขยายตัวของเซลล์ในการงอกของพืช

(วันชัย, )

เมือพิจารณาชนิดของสารละลายร่วมกับความเข้มข้น

ในระดับต่างๆ  พบว่า การแช่เมล็ดด้วยสารละลาย KNO3

ทีความเข้มข้น .  % มีผลในการยกระดับการงอกของเมล็ด

ฟักข้าว โดยให้เปอร์เซน็ต์ความงอกสงูสดุ .  % รองลงมา คือ

การแช่เมล็ดด้วยสารละลาย NaCl ทีความเข้มข้น .  %

ให้เปอร์เซน็ต์ความงอก .  % และการแช่เมลด็ด้วยสารละลาย

PEG 6000 ทคีวามเข้มข้น .  % ให้เปอร์เซน็ตค์วามงอกเทา่กบั

.  % สว่นการแช่เมลด็ด้วยสารละลาย GA3 ทคีวามเข้มข้น .

% สามารถยกระดับความงอกได้ตาํสดุเพียง .  % (Table 1)

การแช่เมล็ดในสารละลาย KNO3 ทีความเข้มข้น -  %

มผีลให้เมลด็มคีวามงอกเรว็ขนึ โดยเมลด็ใช้เวลาในการงอก  %

เพียง -  วัน ขณะทีการแช่เมล็ดด้วยสารละลาย NaCl

ทคีวามเข้มข้น .  % เมลด็ใช้เวลาในการงอก  % นานขนึถงึ

 วัน การแช่เมล็ดในนาํก่อนเพาะมีผลให้เมล็ดมีความงอก

น้อยกว่าการแช่เมลด็ด้วยสารละลาย  ชนดิ คือ มคีวามงอกเพียง

.  % และเมลด็ใช้เวลา  วนั ในการงอก  %

เมือพิจารณาระดับความเข้มข้นของสารละลายกับการ

แช่เมลด็ในนาํ พบว่า ค่าเฉลียเปอร์เซน็ต์ความงอกและความเรว็

ในการงอก มคีวามแตกต่างอย่างมนีัยสาํคัญทางสถติิ กล่าวคือ

- การแช่เมลด็ด้วยสารละลาย KNO3 ทคีวามเข้มข้น  %

ให้ความงอกสูงกว่าวิธีการแช่ในนาํ  .  % รองลงมา คือ

ทคีวามเข้มข้น  % ให้ความงอกทมีากกว่า .  %  นอกจากนนั

การแช่เมลด็ด้วยสารละลาย KNO3 ทุกความเข้มข้นทาํให้จาํนวนวนั

ทเีมลด็งอก  % ลดลงเมอืเทยีบกบัวิธกีารแช่เมลด็ในนาํ -

วนั

- การแช่เมลด็ด้วยสารละลาย PEG 6000 ทคีวามเข้มข้น

 % ให้ความงอกสูงสุด และสูงกว่าเมล็ดทแีช่ในนาํ .  %

และเมลด็ใช้เวลาในการงอก  % เรว็ขนึ  วัน รองลงมา คือ

ทคีวามเข้มข้น .  % ให้ความงอกมากกว่าเมลด็ทแีช่นาํ .  %

และเมลด็ใช้เวลาในการงอก  % เรว็ขนึ  วัน

- การแช่เมลด็ด้วยสารละลาย NaCl ทคีวามเข้มข้น  %

ให้ความงอกสงูสดุ และสงูกว่าเมลด็ทแีช่นาํ .  % รองลงมา คือ

ทคีวามเข้มข้น  % ให้ความงอกมากกว่าเมลด็ทแีช่นาํ .  %

แต่ทุกระดับความเข้มข้นไม่มผีลต่อจาํนวนวันทเีมลด็งอก  %

เนอืงจากใช้เวลา  วันเทา่กบัเมลด็ทแีช่ในนาํ

- การแช่เมลด็ด้วยสารละลาย GA3 ทคีวามเข้มข้น  %

ให้ความงอกสูงสุด และสูงกว่าเมลด็ทแีช่นาํ .  % และเมล็ด

ใช้เวลาในการงอก  % เรว็ขนึ  วัน รองลงมา คือ ความเข้มข้น

.  % ให้ความงอกมากกว่าเมลด็ทแีช่นาํเทา่กบั .  % และเมลด็

ใช้เวลาในการงอก  % เรว็ขนึ  วัน

กล่ าวได้ ว่ า การแช่เมล็ดทีแกะเปลือกหุ้มเมล็ดด้วย

สารละลาย KNO3 น่าจะเหมาะในการนาํมาใช้เพือแก้ปัญหาการ

พักตัวของเมล็ดฟักข้าวได้ โดยเฉพาะทีความเข้มข้น .  %

มผีลต่อการยกระดับการงอก โดยมคีวามงอกสงูถงึ  % และ

เมลด็ใช้เวลาในการงอก  % เรว็กว่าเทา่กบั  วัน (Table 2)

สารละลายทีใช้มีผลต่อความแข็งแรงของเมล็ดฟักข้าว

โดยพิ จารณาข้อมูลของนาํ หนั กสดของต้นและราก พบว่ า

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ กล่าวคือ วิธีการ
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แช่เมลด็ด้วยสารละลาย KNO3 ให้ค่าเฉลยีนาํหนกัสดของต้นสงูสดุ

ขณะทวีิธกีารแช่เมลด็ด้วยสารละลาย GA3 ให้ค่าเฉลียนาํหนกัสด

ของรากสูงสุด ส่วนการแช่เมล็ดในนาํสามารถให้นาํหนักสดของ

ต้นและรากทรีองลงมา สาํหรับการแช่เมลด็ด้วยสารละลาย PEG

 ให้นาํหนักสดต้นและรากตาํสดุ

เมือพิจารณาชนิดของสารละลายร่วมกับความเข้มข้น

ระดับต่างๆ พบว่า ให้ค่าเฉลียของนาํหนักสดต้นและรากมคีวาม

แตกต่างอย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิ โดยการแช่เมลด็ด้วยสารละลาย

KNO3 ทคีวามเข้มข้น .  % ให้นาํหนักต้นสงูสดุ .  กรัม

รองลงมา คอื NaCl ทคีวามเข้มข้น .  % เทา่กบั .  กรัม

และการแช่เมล็ดด้วยสารละลาย KNO3 ทคีวามเข้มข้น .  %

ให้นาํหนักต้นตาํสดุ .  กรัม ขณะเดียวกนัการแช่เมลด็ด้วย

สารละลาย GA3 ความเข้มข้น .  % ให้นาํหนักรากมากทสีดุ คือ

.  กรัม รองลงมา คือ การแช่เมล็ดด้วยสารละลาย NaCl

ทคีวามเข้มข้น .  % เทา่กบั .  กรัม สว่นเมลด็ฟักข้าวทแีช่

ด้วยนาํให้นาํหนักต้นและนาํหนักรากเท่ากับ .  กรัม และ

.  กรัม ตามลาํดับ (Table 2)

Table 1 The effects of physical and chemical treatments on seed germination, mean germination time, shoot fresh weight and

root fresh weight of gac fruit (after germination seed 50 days).

Treatment
Seed germination Mean germination Shoot fresh weight Root fresh weight

(%) time (days) (g) (g)

Physical treatments

Removed seed coat 78.7j1 26d 2.199bc 0.509d

Removed seed coat 76.0k 19k 2.030c 0.479gh

and inner layer

Cutting seed coat 46.0n - 1.886cd 0.447i

Control treatment 29.0o - 1.850cd 0.421j

(not soaking)

Chemical treatments

Water soaking 78.7j1 26d 2.199bc 0.509d

KNO
3
 0.5 % 80.0h 27c 1.676d 0.385k

KNO
3
 1.0 % 85.5e 22h 2.718a 0.514c

KNO
3
 1.5 % 74.8l 25e 2.192bc 0.479h

KNO
3
 2.0 % 96.0a 21i 2.248bc 0.487fg

PEG 6000 0.5 % 82.0f 24f 2.102c 0.422j

PEG 6000 1.0 % 90.6c 24f 2.182bc 0.488f

PEG 6000 1.5 % 85.4e 23g 1.845cd 0.388k

PEG 6000 2.0 % 82.0f 23g 2.232bc 0.476h

NaCl  0.5 % 77.5jk 29a 2.097bc 0.444i

NaCl 1.0 % 93.5b 26d 2.261bc 0.524b

NaCl 1.5 % 76.0k 27c 2.353b 0.513c

NaCl 2.0 % 81.5g 26d 1.965cd 0.486gf

GA
3
  0.5 % 67.0m 27c 2.288bc 0.498e

GA
3
  1.0 % 79.0i 28b 2.031c 0.477gh

GA
3
  1.5 % 84.0e 24f 2.285b 0.553a

GA
3
  2.0 % 88.0d 25e 2.119bc 0.521b

CV (%) 0.87 3.00 3.66 0.87
1 Means in the column followed by the same letter are not significantly different at the 5 % level by DMRT
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เมือพิจารณาระดับความเข้มข้นของสารละลายกับการแช่

เมลด็ในนาํ พบว่า ข้อมูลของนาํหนักต้นและนาํหนักราก แสดง

ความแตกต่างอย่างมนีัยสาํคัญทางสถติิ (Table 2) กล่าวคือ

- การแช่เมลด็ด้วยสารละลาย KNO3 ทคีวามเข้มข้น  %

ให้นาํหนักต้นและนาํหนักรากสงูกว่าเมล็ดทแีช่ในนาํมากทสีดุถึง

.  กรัม และ .  กรัม ตามลาํดับ

- การแช่เมลด็ด้วยสารละลาย PEG 6000 ทคีวามเข้มข้น

 % ให้นาํหนักต้นสงูสดุ และสงูกว่าเมลด็ทแีช่นาํ .  กรัม

แต่สารละลาย PEG 6000 ทุกระดับความเข้มข้นให้นาํหนักราก

น้อยกว่าการแช่เมล็ดในนาํ

- การแช่เมลด็ด้วยสารละลาย NaCl ทคีวามเข้มข้น .  %

ให้นาํหนกัต้นสงูสดุ และสงูกว่าเมลด็ทแีช่นาํ .  กรัม สาํหรับ

ความเข้มข้น  % ให้นาํหนักรากมากกว่าเมลด็ทแีช่นาํมากทสีดุ

.  กรัม

- การแช่เมลด็ด้วย GA3 ทคีวามเข้มข้น .  % ให้นาํหนกั

ต้นมากกว่าเมล็ดทีแช่นาํ .  กรัม ทคีวามเข้มข้น .  %

ให้นาํหนกัรากสงูสดุ และสงูกว่าเมลด็ทแีช่นาํ .  กรัม

ผลของการแช่เมลด็ทแีกะเปลือกหุ้มเมลด็ด้วยสารละลาย

KNO3 น่าจะเป็นสารละลายทมีคีวามเหมาะสม และให้ประสทิธภิาพ

ในการยกระดับการงอกของเมล็ดฟักข้าวได้ดีทีสุด เนืองจาก

สารละลาย KNO3 นนัจะแตกตัวเป็น K+ และ NO3
- ไนโตรเจน

ทีเป็นส่วนประกอบของโปรโตพลาสซึมและผนังของเซลล์พืช

จะอยู่ในรปูของ NO3 พืชจะต้องรีดวิซ ์NO3
- ให้เป็น NH4

+ แล้วนาํ

NH4
+ ไปใช้สร้างกรดอะมโินต่อไป  ดังนนัไนเตรดทเีมลด็ดดูเข้าไป

จะช่วยให้เกิดการสงัเคราะห์โปรตีนเพิมขึน และมีผลทาํให้มีการ

สะสมของไอออนในเอม็บริโอ ลดแรงออสโมติกของนาํในเมล็ด

ทาํให้เมลด็เร่งการดูดนาํและอากาศ ส่งผลทาํให้กระบวนการงอก

ของเมล็ดพันธุ์ดีขึน หรือมีผลในการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิด

อตัราการงอกเพิมขนึ และมคีวามเรว็ในการงอกของเมลด็ทเีรว็ขนึ

กว่าปกติได้ มผีลให้ต้นและรากมขีนาดใหญ่ รวมทงัมนีาํหนักต้น

และนาํหนกัรากเพิมขนึสงู (Mclntyre et al., ) นอกจากนัน

การใช้สารละลาย PEG 6000 และ NaCl กส็ามารถช่วยยกระดับ

การงอกของเมล็ดฟักข้าวได้ โดยเมล็ดทีแช่ในสารละลาย PEG

สามารถงอกได้เรว็ขนึ เนืองจากเมลด็จะสร้าง RNA โปรตีนและ

นาํย่อยบางชนิดเพือไปลดปริมาณสารควบคุมการเจริญเติบโต

และทาํให้มีการเคลื อนย้ายอาหารสาํรองในเมล็ดพืช เมล็ด

สามารถงอกและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว สารละลาย PEG

ช่วยลดความเสยีหายของเมลด็ในระหว่างขบวนการงอก  เนอืงจาก

Table 2 The mean of chemical treatments on seed germination, mean germination time, shoot fresh weight and root fresh weight

of gac fruit (after germination seed 50 days).

  Chemical treatment
Seed germination Mean germination Shoot fresh weight Root fresh weight

(%) time (days) (g) (g)

Water soaking 78.7 26.00 2.199 0.509

KNO
3

84.0 23.75 2.210 0.470

PEG 6000 85.0 23.50 2.090 0.440

NaCl 82.0 27.00 2.170 0.490

GA
3

79.5 26.00 2.180 0.510

Table 3 The mean of chemical treatments level  on seed germination, mean germination time, shoot fresh weight and root fresh

weight of gac fruit (after germination seed 50 days).

  Chemical treatment
Seed germination Mean germination Shoot fresh weight Root fresh weight

(%) time (days) (g) (g)

0% (Water soaking) 78.7 26 2.199 0.509

0.5 % 76.6 26.75 2.040 0.440

1.0 % 87.2 25.00 2.300 0.500

1.5 % 80.1 24.75 2.170 0.480

2.0 % 86.9 23.75 2.140 0.490
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การดูดนาํเข้าสู่เซลล์ภายในเมลด็ไม่มากเกนิไป นาํทไีด้จะเพียงพอ

ต่อการซ่อมแซมการจัดเรียงตัวใหม่ของผนังเซลล์ ทาํให้มีการ

รัวไหลของสารภายในเซลล์เมล็ดออกมานอกเซลล์ได้น้อยลง

การศึกษาในครังนีจะเหน็ว่าสารละลาย PEG 6000 ให้นาํหนกัสด

รากค่อยข้างน้อย ส่วนสารละลาย NaCl มบีทบาทต่อกระบวนการ

ตรึงคาร์บอนและเกี ยวข้องกับกระบวนการขนย้ายไพรู เวท

(pyruvate) เข้าสู่คลอโรพลาส (chlorophast) ของเซลลม์โีซฟิลล์

(mesophyll)  Na+ มอีทิธพิลต่อการรักษาค่าความต่างศักยข์องนาํ

ในไซโตพลาสซมึ (cytophasm) ให้คงท ีสว่น Cl- จะกระตุ้นปฏกิริิยา

ออกซิเดชันของนาํในกระบวนการสงัเคราะห์ด้วยแสง และจาํเป็น

ต่อการเจริญเติบโตของราก (วันชัย, ) ดังนันจึงส่งผลให้

นาํหนักต้นและนาํหนักรากเพิมขนึสงู ความเข้มข้นของสารละลาย

KNO3 ทเีหมาะสม คือ ความเข้มข้น  % สามารถยกระดับให้

ความงอกได้สูงสุด ส่วนสารละลาย PEG 6000 หรือ NaCl

ทคีวามเข้มข้น  % ให้ความงอกทสีงูกว่า  % แต่เมลด็ต้อง

ใช้เวลาในการงอกทรีะดับ  % นานขนึ ดังนนัการแกะเปลือก

หุ้มเมลด็ร่วมกบัการแช่เมลด็สารละลาย สามารถยกระดับการงอก

ของเมล็ดและเพิมความแขง็แรงของเมล็ดฟักข้าวได้ดีกว่าการใช้

วิธีกลเพียงอย่างเดียว เนืองจากสารละลายหรือของเหลวทีเป็น

ประโยชน์สามารถซึมผ่านเข้าสู่ เมล็ดในบริเวณทีเกิดปฏิกิริยา

(active site) ได้ดีขนึ

สรุปผลการทดลอง
1. วิธกีารแกะเปลือกหุ้มเมลด็ออก เป็นวธิทีเีหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพกับการยกระดับความงอกของเมล็ดพันธุ์ฟักข้าว

แต่ไม่แตกต่างกนัทางสถิติกับวิธแีกะทงัเปลือกหุ้มเมล็ดและเยือ

หุ้มเมลด็ชันในออก

2. การแช่เมลด็ทแีกะเปลือกหุ้มเมลด็ออกด้วยสารละลาย

KNO3 ถอืเป็นวิธทีเีหมาะสมมากทสีดุ สามารถยกระดับการงอก

และความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ ฟักข้าว โดยเฉพาะทีระดับ

ความเข้มข้น  %  รองลงมา คือ วธิกีารแช่เมลด็ด้วยสารละลาย

PEG 6000 และ NaCl ทคีวามเข้มข้น  %
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การแพรผานเย่ือเซลโลเฟนของยากลุมเตตราซัยคลิน
Diffusion of the Tetracyclines through a Cellophane Membrane

ปิยะรัตน์  วิจักขณ์สงัสทิธ1ิ

บทคัดยอ
ยากลุ่ มเตตราซัยคลิน ได้แก่ เตตราซัยคลิน (TC)

ออกซีเตตราซัยคลิน (OTC) และคลอเตตราซัยคลิน (CTC)

เป็นยาปฏิชีวนะทีใช้รักษาโรคในคนและสัตว์อย่างแพร่หลาย

สามารถปะปนออกมากับมูลสัตว์ ซึงในปัจจุบันมีการนาํมูลสัตว์

มาใช้แทนปุ๋ ยเคมี จึงมีโอกาสทียากลุ่มเตตราซัยคลินบางส่วน

ตกค้างในสิงแวดล้อม รวมทังอาจถูกพืชดูดซึมและเข้าสู่ห่วงโซ่

อาหารได้ในทสีุด ด้วยเหตุนีจึงทาํการศึกษาการแพร่ของยากลุ่ม

เตตราซยัคลินผ่านเยอืเซลโลเฟน  ซงึวตัถุประสงคใ์นการศึกษาคอื

ศึกษาค่าสมัประสิทธกิารแพร่ (Diffusion coefficient; D) และ

ค่าสมัประสทิธกิารซมึ (Permeability coefficient; P) ของยากลุ่ม

เตตราซัยคลินผ่านเยือเซลโลเฟน โดยใช้เยือเซลโลเฟนขึงไว้ที

กงึกลางของกล่องแก้วขนาด 20  เซนติเมตร ในสภาพ

ทบึแสง ภายใต้อณุหภูมิ 25oC และกาํหนดให้ยาปฏิชีวนะทใีช้

ทดสอบมคีวามเข้มข้นเทา่กบั  มลิลกิรัม/ลติร  ในนาํทมีค่ีาความ

เป็นกรด-ด่าง หรือค่าพีเอช (pH) แตกต่างกนั คือทพีีเอชเทา่กบั

 และ  ตามลาํดับ และได้ทาํการศึกษาการดูดซับของเยือ

เซลโลเฟนซงึอาจมผีลต่อกระบวนการแพร่ด้วย

ผลการศึกษาพบว่ าการดูดซับยาของเยื อเซลโลเฟน

ขณะทดลองไม่มผีลต่อกระบวนการแพร่ของยาผ่านเยอืเซลโลเฟน

ค่า D ของยา CTC สงูกว่า TC และ OTC  โดยทพีีเอช  มค่ีา D

เท่ ากับ .  10-9, 6.67 10-9 และ .  10-9

ตารางเซนตเิมตร/นาท ี ตามลาํดบั  และทพีีเอช  มค่ีา D เทา่กบั

2.3310-9, 1.7310-9 และ . 10-9 ตารางเซนติเมตร/

นาท ีตามลาํดับ  ส่วนค่า P ของยาปฏชิีวนะทงั  ชนิด เป็นไปใน

ลักษณะทสีอดคล้องกบัค่า D โดยพบว่าทพีีเอชของยาเทา่กับ 

มค่ีา P เทา่กบั . 10-9, 12.3010-9 และ . 10-9

เซนติเมตร/นาที ตามลาํดับ และทีพีเอช  มีค่า P เท่ากับ

3.1810-9, 0.7810-9 และ . 10-9 เซนติเมตร/นาที

ตามลาํดับ

คําสาํคญั : การแพร่  เยอืเซลโลเฟน  เตตราซัยคลิน

บทนํา
ยาปฏชิวีนะกลุ่มเตตราซยัคลิน ได้แก่ เตตราซยัคลนิ (TC)

ออกซีเตตราซัยคลนิ (OTC)  คลอเตตราซัยคลิน (CTC) ถูกนาํ

มาใช้เพือการรักษาโรคต่างๆ ทงัในคนและสตัว์มาเป็นเวลานาน

ทาํให้พบยากลุ่มนแีพร่กระจายอยู่ในสงิแวดล้อมต่างๆ ทงัดิน นาํ

และพืช (Loke et al.,  และ Kong et al., ) งานวิจัยนี

มวีตัถุประสงคเ์พือศึกษาการแพร่ของยาปฏชิวีนะกลุม่เตตราซยัคลนิ

ผ่านเยอืเซลโลเฟน ซึงในทางเภสชัศาสตร์มกีารนาํเยอืเซลโลเฟน

ใช้แทนเยอืเมมเบรนของสงิมชีวีติในการศึกษากระบวนการซึมผ่าน

ของยาชนดิต่างๆ เช่น Santi et al. ( ) ได้ศึกษาการเคลือนที

ของยาโดยใช้เยอืเซลโลเฟนเป็นตวัแทนเซลลเ์มมเบรนของผวิหนงั

มนุษย์ หรือในทางการแพทย์ เยื อเซลโลเฟนถูกนาํมาใช้ ใน

กระบวนการฟอกไตโดยทาํหน้าทเีป็นเยอืเลอืกผ่าน เพือให้ของเสยี

ในเลือดทีมีความเข้มข้นสูงกว่าแพร่ผ่านช่องว่างเล็กๆ ของ

เยอืเซลโลเฟนออกมาในสารละลายทมีคีวามเข้มข้นตาํกว่า เป็นต้น

ดังนันในการทดลองจึงสมมุติฐานว่าความเรว็ของการแพร่ของยา

ในกลุ่มนีโดยใช้เยือเซลโลเฟนเป็นตัวแทนเซลล์เมมเบรนของ

สงิมชีวีิตอาจแตกต่างกนัขนึกบัสมบตัทิางกายภาพและเคมขีองสาร

และสภาพสงิแวดล้อม เช่น ความเป็นกรด-ด่างหรือทเีรียกว่าค่า

พีเอช (pH) ของนาํทปีนเปือนยา ซึงอาจมผีลต่อค่าสมัประสทิธิ

การแพร่ (Diffusion cefficient; D) และค่าสมัประสทิธกิารซึมผ่าน

(Permeability coefficient; P) ของยาผ่านเยอืเซลโลเฟน

อุปกรณและวิธีการ
1. การทดลองการดูดซับยากลุมเตตราซัยคลินของเยื่อ

เซลโลเฟนทีอ่ณุหภมู ิ25๐C และในสภาพทบึแสง
การทดลองการดูดซับยากลุ่มเตตราซัยคลิน (TC, OTC,

CTC) ของเยอืเซลโลเฟน ใช้วธิเีขย่าบนแทน่เขย่า (Shake flask

technique) ทอีุณหภูมิ 25๐C และทบึแสง นาํผลการวิเคราะห์

ส่วนนาํและเยือเซลโลเฟนมาคาํนวณค่าสัมประสทิธิการแบ่งส่วน

ระหว่างเซลโลเฟนกบันาํ (Cellophane sorption capacity/Water

sorption capacity, Kd) ดงัสมการ ( )

1 นักวิจัย  งานวิทยาศาสตร์สิงแวดล้อมและเทคโนโลยี  ฝ่ายปฏบัิติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  สถาบันวิจัยและพัฒนา กาํแพงแสน  มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกาํแพงแสน  อาํเภอกาํแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 
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Kd = Cs (1)
Cw

เมือ Cs = ความเข้มข้นของสารในเยอืเซลโลเฟน

(ไมโครกรัม/กโิลกรัม)

Cw = ความเข้มข้นของสารในนาํ (ไมโครกรัม/ลติร)

2. การทดลองการแพรของยาในแบบจําลองทีอ่ณุหภมู ิ25๐C
ในสภาพทบึแสง

การทดลองใช้ชุดทดลองการแพร่ ซึงเป็นกล่องกระจก

ขนาด 20  เซนติเมตร (ภาพท ี ) ตรงกลางขงึด้วยเยอื

เซลโลเฟน  เริมทดลองโดยเตมิสารละลายของยากลุม่เตตราซยัคลนิ

(TC, OTC, CTC) ทมีคีวามเข้มข้น  มลิลิกรัม/ลิตร ลงใน

ชุดทดลองด้าน donor compartment  ส่วนด้านทเีป็น receptor

compartment เติมนาํปราศจากไอออน จากนันจึงนาํชุดทดลอง

การแพร่ไปไว้ในตู้ ทึบแสงซึงควบคุมอุณหภูมิไว้ที 25oC แล้ว

ทาํการเกบ็ตัวอย่างทจุีด -  ทรีะยะเวลาต่างๆ เป็นเวลานาน 

ชั วโมง และวิ เคราะห์ความเข้มข้นของยาด้วยเครือง HPLC

ทาํการทดลองทพีีเอชของสารละลายยาเทา่กบั  และ 

ภาพท ี แบบจาํลองชุดทดลองการแพร่แสดงจุดเกบ็ตัวอย่างที

1-6

นาํ ค่ าความเข้มข้นของยาที วิ เคราะห์ได้จากทั งสอง

compartment ไปคาํนวณหาค่าสมัประสทิธกิารแพร่ (D) ตามกฎ

ของฟิกซ์ (Fick's law) ดังสมการ ( ) และ

D = -F /(dc/dx) (2)

เมือ D = สมัประสิทธิการแพร่ของสาร

(ตารางเซนตเิมตร/นาท)ี

F (Flux) = ปริมาณของสารทเีคลือนทผ่ีานพืนทหีนงึ ณ

ช่วงเวลาหนึง (โมล/ตารางเซนติเมตร นาท)ี

- = direction coefficient หรือ ทศิทางการแพร่

ของสารเกดิในทศิทางทคีวามเข้มข้นลดลง

dc/dx = ความเข้มข้นของสาร (โมล/ลูกบาศก์

เซนติเมตร) ทเีปลยีนแปลงไปเมอืระยะทาง

(เซนติเมตร) เปลยีนแปลงไปเทา่กบั dx

นาํค่า D และค่า Kd ทีได้จากการทดลองการดูดซับยา

ของเยือเซลโลเฟนมาคาํนวณค่าสัมประสิทธิการซึมผ่านเยือ

เซลโลเฟน (P) ดงัสมการ ( )

P = DKd (3)

  h

เมือ P = ค่าสมัประสทิธกิารซึมผ่านของสาร

(เซนตเิมตร/นาท)ี

D = ค่าสมัประสทิธกิารแพร่ (ตารางเซนติเมตร/

นาท)ี

Kd = ค่าสมัประสทิธกิารแบ่งส่วนระหว่างเซลโลเฟน

กับนาํ

h = ความหนาของเยอืเซลโลเฟนทใีช้ (เซนตเิมตร)

ผลการทดลองและวิจารณผล
1. การดูดซับยากลุมเตตราซัยคลนิของเยือ่เซลโลเฟน

ผลการคาํนวณค่า Kd จากการทดลองพบว่า ยา CTC, TC

และ OTC มค่ีา Kd ทพีีเอช  เทา่กบั . 10-9, 6.6710-9

และ . 10-9 ตารางเซนติเมตร/นาท ีตามลาํดับ และทพีีเอช

 เท่ากับ . 10-9, 1.8010-9 และ . 10-9

ตารางเซนติเมตร/นาท ี ตามลาํดับ  แสดงว่าการดูดซับยา CTC

ของเยือเซลโลเฟนดีทีสุดเนืองจากมีค่า Kd มากทีสุด ส่วน

การดูดซับยา OTC และ TC ของเยอืเซลโลเฟนมค่ีาใกล้เคียงกนั

เนอืงจากมค่ีา Kd ใกล้เคยีงกนั  เมอืเปรียบเทยีบการดดูซบัยากลุ่มนี

ของเยอืเซลโลเฟนกบัการดูดซบัในตวักลางอนืๆ (Suedee et al.,

)  พบว่าการดูดซับยากลุ่มนขีองเยอืเซลโลเฟนค่อนข้างตาํ

และไม่น่าจะมผีลต่อการทดลองการแพร่ของยาในนาํผ่านเยอื

2. การแพรของยาผานเยือ่เซลโลเฟนจนถงึจุดสมดุล
การทดลองการแพร่ของยาปฏิชีวนะกลุ่มเตตราซัยคลิน

(CTC, TC, OTC) ภายใต้สภาพแวดล้อมทีอุณหภูมิ ๐C

ทบึแสง ทงัทพีีเอช  และ  ทเีวลาต่างๆ (ภาพท ี  และ 

ตามลาํดับ) พบว่ายาทงั  ชนดิทพีีเอชทงัสอง เคลอืนทจีากบริเวณ

ทีมีความเข้มข้นสูงไปสู่บริเวณทีมีความเข้มข้นตาํด้วยความเร็ว

ค่อนข้างคงที แต่การเคลือนทีของยาแต่ละชนิดทีแต่ละพีเอช

เข้าสูจุ่ดสมดลุ (Equilibrium point) ไม่พร้อมกนัโดยพบว่าทพีีเอช

 ใช้เวลาเรว็กว่าพีเอช  กล่าวคือ

OTC: ทพีีเอช  ใช้เวลาประมาณ  ชวัโมง ทพีีเอช 

ใช้เวลาประมาณ  ชวัโมง

TC: ทพีีเอช  ใช้เวลาประมาณ  ชัวโมง ทพีีเอช 

ใช้เวลาประมาณ  ชวัโมง

CTC: ทพีีเอช  ใช้เวลาประมาณ  ชวัโมง ทพีีเอช 

ใช้เวลาประมาณ  ชวัโมง
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3. คาสัมประสิทธ์ิการแพร (Diffusion cefficient; D)
ของยาผานเยือ่เซลโลเฟน

ผลการคาํนวณ ค่า D ของยากลุ่มเตตราซัยคลินภายใต้

อณุหภมู ิ25 ๐C ในสภาพทบึแสง พบว่า ค่า D ของ CTC สงูกว่า

TC และ OTC  โดยทพีีเอช  มีค่า D เท่ากับ . 10-9,

6.6710-9 และ . 10-9 ตารางเซนติเมตร/นาท ีตามลาํดบั

ส่วนทพีีเอช  มค่ีา D เทา่กบั . 10-9, 1.7310-9 และ

1.8010-9 ตารางเซนติเมตร/นาท ีตามลาํดบั การทค่ีา D ลดลง

ภาพท ี ความเข้มข้นของสารละลายยาพีเอช  ด้าน donor compartment และ receptor compartment ทเีวลาต่างๆ (ก) เตตราซัยคลิน

(ข) ออกซเีตตราซยัคลิน  (ค) คลอเตตราซัยคลิน

ภาพท ี ความเข้มข้นของสารละลายยาพีเอช  ด้าน donor compartment และ receptor compartment ทเีวลาต่างๆ (ก) เตตราซัยคลิน

(ข) ออกซเีตตราซยัคลิน  (ค) คลอเตตราซัยคลิน
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เมือพีเอชสูงขึนเนืองจากทีพีเอช   ยามีประจุรวมเป็นบวก

และอยู่ในรปูทแีตกตัว (Ionized) ทาํให้ยาสามารถละลายนาํได้ดี

การแพร่จึงทาํได้เร็วกว่าทีพีเอช  ซึงยามีประจุรวมเป็นกลาง

และอยู่ในรปูไม่แตกตัว (Nonionized) (คนาวรรณ และ ปนดัดา,

)  ผลการเปรียบเทยีบการแพร่ของยากลุ่มเตตราซัยคลิน

ทพีีเอช  และ  นสีอดคล้องกบัระยะเวลาทยีากลุ่มเตตราซัยคลิน

เข้าสู่จุดสมดลุ  โดยพบว่าระยะเวลาเข้าสูจุ่ดสมดุลของยาทพีีเอช 

( -  ชัวโมง) เร็วกว่าทีพีเอช  ( -  ชัวโมง)

อย่างไรกต็ามทพีีเอช  พบว่ามวลของยาหายไปจากชุดทดลอง

เมอืระยะเวลาของการทดลองมากขนึ ทงันอีาจเกดิจากการสลายตวั

ของยาขณะทดลอง เนื องจากยากลุ่ มเตตราซั ยคลินจะเกิด

Isomerization ไปเป็นไอโซเตตราซัยคลินทพีีเอชสูง โดยเฉพาะ

อย่างยิง CTC ทีเกิดการสลายตัวได้เร็วทสีุด (คณาวรรณ และ

ปนดัดา, )

4. คาสมัประสทิธ์ิการซึม (Permeability coefficient; P)
ของยาผานเยือ่เซลโลเฟน

ค่า P ของยาปฏิชีวนะทัง  ชนิดเป็นไปในลักษณะที

สอดคล้องกบัค่า D กล่าวคือ ค่า P ของ CTC สงูกว่า TC และ

OTC โดยพบว่าที พี เอช  ค่า P เท่ากับ . 10-9,

12.3010-9 และ . 10-9 เซนตเิมตร/นาท ีตามลาํดบั และ

ทพีีเอช  ค่า P ของ CTC, TC และ OTC เทา่กบั . 10-9,

0.7810-9 และ . 10-9 เซนติเมตร/นาที ตามลาํดับ

จากผลการทดลองเหน็ได้ว่า CTC สามารถซึมผ่านเยอืเซลโลเฟน

ได้ดีทสีดุ  โดยค่า P ของ CTC สงูกว่า TC และ OTC ทงัในพีเอช

 และ   แต่ค่า P ทพีีเอช  ตาํกว่าค่า P ทพีีเอช  เลก็น้อย

ทังนีอาจเป็นเพราะว่าในชุดทดลองการแพร่ไม่มีการกวนผสม

ทังสอง compartment จึงทาํให้เกิดเป็นชันนาํ (Water layer)

ทบีริเวณด้านหน้าของเยอืเซลโลเฟน (Sassman and Lee, 2005)

และอาจทาํให้ยากลุ่มเตตราซัยคลินทพีีเอช  ซึงอยู่ในรปูแตกตัว

(Ionized) สามารถซึมผ่านเยือเซลโลเฟนได้เร็วกว่าทีพีเอช 

ซงึอยู่ในรปูไม่แตกตวั (Nonionized)

สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษากระบวนการแพร่ผ่านเยือเซลโลเฟนของ

ยาปฏิชีวนะกลุ่มเตตราซัยคลินภายใต้อุณหภูมิ 25oC ในสภาพ

ทึบแสงที พีเอช  และ   พบว่า ค่าพี เอชของนาํมีผลต่อ

กระบวนการแพร่ของยากลุ่มเตเตราซัยคลิน ได้แก่ TC  OTC

และ CTC ซึ งผลจากงานวิ จัยอาจนาํไปสู่ การคาดการณ์ที ว่ า

ในสภาพแวดล้อมเดียวกนัหากยากลุ่มเตตราซยัคลนิทงั  ชนิดนี

ถูกปล่อยออกสู่สงิแวดล้อม โอกาสท ีCTC จะแพร่เข้าสู่สงิมชีีวิต

น่าจะมมีากทสีดุ และถ้าสภาพแวดล้อมเปลยีนแปลง เช่น  มคีวาม

เป็นกรดเพิมขนึจะทาํให้ยาในกลุ่มเตตราซยัคลินคงสภาพทางเคมี

มากขนึและสามารถแพร่เข้าไปสะสมในสงิมชีีวิตได้มากขนึ
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การเกษตร

การผลิตมะมวงนอกฤดู
รัตนะ สวุรรณเลิศ1  วันชาติ นิติพันธ2์  และไพร มทัธวรัตน1์

มะม่วงเป็นผลไม้ทมีคีวามสาํคญัต่อเศรษฐกจิของประเทศ

สามารถสร้างรายได้ให้ผู้ ผลิตได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันผู้ บริโภค

มีความต้องการสูงขึน การผลิตจึงต้องตอบสนองต่อการบริโภค

ทีมากขึน การจัดการให้มะม่วงสามารถมีผลผลิตได้ตลอดทังปี

เป็นวิธีการหนึง โดยการจัดการในระยะการเจริญเติบโตต่างๆ

เพื อให้เกิดความพร้อมในการติดดอกและการเจริญของผล

ในเวลาทต่ีางไปจากฤดูกาลปกติ

ข้ันตอนการผลิตมะมวงนอกฤดู
1. การเตรยีมตน

1.1 การจัดทรงต้น/ตัดแต่งกิง ควรจัดทรงต้นตังแต่

เริมปลูกและทาํอย่างต่อเนือง โดยตัดแต่งกิงหลังการเก็บเกียว

ทุกปี ให้โปร่งประมาณร้อยละ -  โดยเปิดด้านบนให้แสง

เข้าถงึโคนต้น (การตดัแต่งกงิทรงเปิดกลางต้น) และรักษาเฉพาะ

กิงมุมกว้าง จัดกิงทีสมบูรณ์ให้ชี กระจายออกทุกทิศรอบต้น

อย่างสมาํเสมอ เหลือไว้เฉพาะกิงขนาดใหญ่พอเหมาะสาํหรับ

ไว้ผลในแต่ละปี พร้อมทงักาํจัดใบแก่ ใบไม่สมบูรณ์ และช่อใบ

ค้างปีออก ควบคมุทรงพุ่มหลงัตัดแต่งกงิไม่ให้สงูเกนิ  เมตร

1.2 การให้ปุ๋ ย  หลักการให้ปุ๋ ยทีถูกต้องคือ  ตรวจ

วิเคราะห์ดิน ปรับค่าความเป็นกรด-เบส ให้ปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยคอก

หรือปุ๋ ยอนิทรียอ์นืๆ ตามค่าการวเิคราะห์ปริมาณอนิทรียวตัถุในดนิ

และใช้ปุ๋ ยเคมีตามความต้องการของพืช ส่วนแนวทางปฏิบัติ

ตามเงือนไขอืนๆ ได้แก่ การให้ปุ๋ ยฟืนฟูต้นหลังการเก็บเกียว

ทุกครัง และดูแลรักษาทุกใบทีเหลืออยู่บนต้นหลังตัดแต่งกิง

รวมทงัทผีลิใหม่ให้มสีุขภาพดีก่อนออกดอก

1.3 การป้องกนักาํจัดโรคและแมลง  มะม่วงจะแตก

กิงใหม่หลังจากตัดแต่งกิง และใส่ปุ๋ ยแล้ว กิงทีแตกใหม่นีจะมี

แมลงและโรคเข้าทาํลาย เช่น หนอนผเีสอืเจาะยอดอ่อน  เพลยีไฟ

ดูดกินนาํเลียงทีใบอ่อน เพลียจักจันสีนาํตาล และเพลียจักจัน

สีเขียว ดูดกินนาํเลียงทีใบอ่อน ด้วงตัดใบ ด้วงงวงกัดกินใบ

โรคทสีาํคญัในระยะน ีได้แก่ โรคแอนแทรคโนส โรคใบจุดจากเชอื

เซอโคสปอร์ร่า ให้ฉีดพ่นโดยใช้สารเคมตีามความเหมาะสม

2. การบงัคบัการออกดอกดวยสารแพกโคลบวิทราโซล
2.1 ต้นมะม่ วงในระยะใบแก่ จัดมักแตกใบอ่อน

ไม่พร้อมกนัทงัต้น จึงควรเร่งการแตกใบอ่อนโดยใช้สารไทโอยูเรีย

.  % หรือโพแทสเซียมไนเตรด .  % พ่นให้ทวัต้น

1 นักวิชาการเกษตรชาํนาญการ  ฝ่ายปฏบัิติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  สถาบันวิจัยและพัฒนา กาํแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาํแพงแสน  อาํเภอกาํแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

2 นักวิชาการเกษตรชาํนาญการพิเศษ  ภาควิชาพืชสวน  คณะเกษตร กาํแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกาํแพงแสน  อาํเภอกาํแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 

ภาพท ี   ต้นมะม่วงทตีัดแต่งกงิทรงเปิดกลางต้น

2.1
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2.2 ประมาณ  สปัดาห์  มะม่วงจะเริมแตกตาทยีอด

2.3 หลังจากแตกเป็นใบอ่อนได้ประมาณ  เดือน

มะม่วงจะอยู่ในระยะใบอ่อน พร้อมสาํหรับการใช้สารแพกโคล-

บิวทราโซล เพือเร่งการออกดอก

2.4 โดยผสมสารแพกโคลบิวทราโซล กับนาํสะอาด

-  ลิตร ตามอัตราทีกาํหนดตามตารางที  หรือตารางที 

ราดบริเวณรอบๆ โคนต้น

2.5 ประมาณ -  เดือน หรือขึนอยู่กับชนิดพันธุ์

ใบจะแก่จัดและตายอดนูนเด่น ซึงเป็นระยะทีจะบังคับให้แทง

ช่อดอกได้

2.6 พ่นสารไทโอยูเรีย .  % หรือโพแทสเซยีมไนเตรด

.  % ให้ทวัต้น

2.7 หลังการพ่นสารดังกล่าว  สัปดาห์  มะม่วงจะ

แทงช่อให้เห็นซึงระยะนีเหมาะทจีะใช้สารเอทฟีอน  พีพีเอม็

พ่นทวัต้นเพือเพิมดอกสมบรูณเ์พศ

ตารางท ี อตัราการใช้สารแพกโคลบวิทราโชล (ชนิดนาํ  %)

เสน้ผ่านศูนยก์ลางทรงพุ่ม อัตราการใชส้ารต่อตน้

 -   เมตร  -   มลิลิลติร

 -   เมตร  -   มลิลิลติร

 -   เมตร  -   มลิลิลติร

 -   เมตร  -   มลิลลิิตร

 -   เมตร  -   มลิลลิิตร

ตารางท ี อตัราการใช้สารแพกโคลบิวทราโซล (ชนดิผง  %)

เสน้ผ่านศูนยก์ลางทรงพุ่ม อัตราการใชส้ารต่อตน้

 -   เมตร  -   กรัม

 -   เมตร  -   กรัม

 -   เมตร  -   กรัม

 -   เมตร  -   กรัม

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7
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2.8 หลังจากพ่นสารไทโอยูเรียประมาณ  เดือน

มะม่วงจะอยู่ในระยะดอกบานเตม็ต้น

3. การดูแลรกัษาเพือ่ใหผลผลติมะมวงไดคณุภาพ
3.1 การให้นาํ  มะม่วงต้องการนาํค่อนข้างมากในระยะ

การพัฒนาใบและผลอ่อน และควรงดการให้นาํในช่วงประมาณ

-  วันก่อนการออกดอก  แหล่งนาํมคีวามจาํเป็นต่อการผลิต

มะม่วงนอกฤดู เพือใช้สาํหรับการราดสารชักนาํการออกดอก

3.2 การให้ปุ๋ ยเคม ี ให้ใสปุ่๋ ยทางดิน หรือทางระบบนาํ

สูตรทีเหมาะสมในช่วงหลังการออกดอกไปจนถึงเก็บเกียวคือ

- -  หรือ  : :   อตัรามากน้อยตามปริมาณผลผลิต

ทมีบีนต้น หรือขนาดของทรงพุ่ม

3.3 การป้องกันกาํจัดโรคและแมลง  ในระยะแทง

ช่อดอกถึงติดผล จะมีแมลงศัตรูพวกเดิมทีเคยทาํลายในระยะ

แตกกิ งใบใหม่มาคอยทาํลายช่ อดอก ผลอ่อน และผลแก่

นอกจากนียังมีแมลงศัตรูและโรคอืนๆ ทสีาํคัญเพิมขึนอีก เช่น

เพลียจักจันสีนาํตาล หนอนผีเสือกัดกนิผล หนอนผีเสือเจาะผล

แมลงวันทอง  โรคทสีาํคัญในระยะนีนอกจากโรคแอนแทรคโนส

แล้ว ในเขตหนาวเย็นและชื นจะพบโรคราแป้งขาวอีกด้วย

ควรเลือกใช้สารป้องกนักาํจัดศัตรูพืชตามความเหมาะสม

3.4 การห่อผล ระยะการห่อผลของมะม่วงแตกต่าง

กันไปตามพันธุ์ และสิงแวดล้อม แต่การห่อผลทุกกรณีเน้นให้

มะม่วงผ่านระยะการร่วงของผลไปก่อน ใช้วัสดุห่อผลทเีหมาะสม

คือ ถุงกระดาษคาร์บอน  ชัน สาํหรับพันธุ์นาํดอกไม้เบอร์ 

และนาํดอกไม้สทีอง  ถุงกระดาษโปร่งแสง (สขีาว) สาํหรับพันธุ์

มหาชนก  ก่อนห่อควรพ่นสารกาํจัดศัตรูพืช ปลิดผลให้เหลือ

เฉพาะผลสมบูรณ์ -  ผล ไม่เกนิ  ผลต่อช่อ ทงันีให้พิจารณา

ร่วมกบัปริมาณผลบนต้นด้วย และห่อผลให้มดิชิด

4. การเกบ็เกีย่วและการปฏิบตัหิลงัการเกบ็เกีย่ว
มะม่วงพันธุม์หาชนกเกบ็เกยีวเมอืผลมอีายุ -

วัน หลังติดผล และมะม่วงพันธุน์าํดอกไม้เมอืผลมอีายุช่วง -

 วัน หลังติดผล เป็นช่วงทีมะม่วงเมือแก่แล้วมีคุณภาพดี

สาํหรับเกษตรกรมอือาชพีใช้ดชันกีารเกบ็เกยีวหลายวธิกีารร่วมกนั

เช่น การนับวัน รูปร่างและองค์ประกอบของผล สีของผิวผล

และความถ่วงจาํเพาะ เป็นต้น

การปลดิขวัผล  หากปลดิขวัผลแล้วให้ควาํขวัผลลงทนัที

เพือป้องกนัยางเปือน ซงึอาจทาํให้เกดิแผลทผีวิผลสด  และไม่ควร

วางมะม่วงให้สัมผัสกับดินโดยตรง  สาํหรับการผลิตผลสดเพือ

สง่ออกในปัจจุบันไม่แนะนาํให้ปลดิขวัผล  แต่กาํหนดให้ใช้กรรไกร

ปลายแหลมที สะอาดตัดขั วผลให้ เหลือยาวประมาณ -

เซนติเมตร เพือป้องกนัไม่ให้ยางไหลมาเปือนผิวผล  และยงัทาํให้

ปลอดภัยจากโรคมากกว่าการปลิดขัวออกทงัหมด

5. ปจจัยสูความสาํเรจ็ และลดความเสีย่งในการผลติ
มะมวงนอกฤดู

5.1 วางแผนการผลิตโดยแบ่งสวนมะม่วงผลิตนอก

ฤดหูลายๆ รุ่นต่อปี เพือลดความเสยีง

5.2 ควรเลือกช่วงเวลาผลิตให้เหมาะสม  โดยที

สงิแวดล้อมต่างๆ เออือาํนวยประโยชน์มากทสีดุ

5.3 เกษตรกรควรรวมกลุ่มจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจ

ชุมชนเพือให้เกิดการวางแผนการผลิตร่วมกันและให้ได้ผลผลิต

มะม่วงคุณภาพดี  มปีริมาณสมาํเสมอ

5.4 ควรเลอืกช่วงผลติทตีลาดมคีวามต้องการผลผลติ

สงู ไม่ว่าจะเป็นตลาดในหรือต่างประเทศ

5.5 ควรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตที เกิดจาก

งานวิจัยร่วมกับประสบการณ์ของเกษตรกร เพือให้การผลิต

มปีระสทิธภิาพมากขนึ

เอกสารอางอิง
กรมส่งเสริมการเกษตร.  .  การผลิตมะม่วงเพือส่งออก

ญปีุ่ น.  เอกสารวชิาการ.  สาํนกัพัฒนาคณุภาพสนิค้าเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณก์ารเกษตรแห่งประเทศไทย จาํกดั.

กาญจนา สทุธิกุล.  .  “เปลียน” มะม่วงสู่ความสาํเร็จ :

สารเคมแีละปุ๋ ย.  บริษัท มาฉลองคุณ-ซีเอสบี จาํกดั.

ฉลองชัย แบบประเสริฐ.  .  คู่มอืการป้องกนักาํจัดโรคแมลง

ศัตรมูะม่วง.  บริษัท เอฟ.อ.ีซิลลคิ (กรงุเทพฯ) จาํกดั.

ดวงตรา กสานติกุล  สายชล เกตษุา  และสรุพงษ์ โกสยิะจินดา.

.  ดชันีการเกบ็เกยีวมะม่วงนาํดอกไม้.  ว. เกษตร-

ศาสตร์ (วทิย)์ .

พีรเดช ทองอาํไพ.  .  สารเร่งดอกมะม่วง.  สาํนกัส่งเสริม

และฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

วันชาติ นิตพัินธ.์  .  การผลติมะม่วงนอกฤด.ู  โรงพิมพ์

กติติวรรณการพิมพ์.

อภิตา บุญศิริ.  .  วิทยาการหลังการเกบ็เกยีวมะม่วงและ

มังคุดเพือการส่งออก.  เอกสารประกอบการบรรยาย

ในการสมัมนา “การพัฒนาการผลิตมะม่วงอย่างยังยืน”.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

2.8
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วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

เครือ่งผลิตปุยหมัก 3 โมเดล ทางออกของปญหาขยะมูลฝอย
ลักขณา เบญ็จวรรณ์1

ปัจจุบนัคนสว่นมากมกัยดึติดกบัความสะดวกสบาย  มกีาร

จับจ่ายและบริโภคสินค้าอย่างฟุ่มเฟือย รวมถึงแสวงหาเครือง

อาํนวยความสะดวกต่างๆ เพือใช้ในชวีิตประจาํวัน ซงึพฤตกิรรม

ดังกล่ าวส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ มขึน

อย่างต่อเนืองทุกปี ทาํให้เกิดปัญหาขยะตกค้างและขาดแคลน

พืนทฝีังกลบ มลพิษทางทศันียภาพ มลพิษด้านกลินและนาํเสีย

การเป็นแหล่งเพาะพันธุข์องแมลงและสตัวน์าํโรค เป็นต้น สง่ผลให้

“ขยะมูลฝอย” กลายเป็นปัญหาขันวิกฤตทต้ีองได้รับการจัดการ

อย่างเร่งด่วนในหลายพืนที ของประเทศ ดังปรากฏเป็นข่าว

ให้เห็นกันอยู่ เนืองๆ ซึ งทางออกของวิธีการแก้ไขปัญหาจาก

ขยะมูลฝอยอยู่ทไีหน ด้วยวิธกีารอย่างไร ควรเป็นความรับผิดชอบ

ของหน่วยงานราชการเพียงส่วนเดียว หรือว่าเป็นความรับผิดชอบ

ของพวกเราทุกคน มาลองคิดกนัเล่นๆ ว่า ถ้าหากทุกครัวเรือน

ร่วมมือกันลดความฟุ่มเฟือยในการบริโภค คัดแยกขยะ และนาํ

ขยะอนิทรียท์มีอียู่ในบ้านมาทาํปุ๋ ยหมกั จะเป็นทางออกของปัญหา

ได้หรือไม่...

เมือกล่าวถึงการนาํขยะอินทรีย์ในบ้านเรือนมาทาํเป็น

ปุ๋ ยหมัก พบว่ายังไม่เป็นทีนิยมและแพร่หลายในประเทศไทย

ส่วนหนึงอาจมีสาเหตุจากเทคโนโลยีการหมักทีมีอยู่เดิมทงัแบบ

ใช้อากาศและไม่ใช้อากาศ จะต้องใช้ขยะอินทรีย์หรือวัตถุดิบ

ปริมาณมาก และใช้เวลาการหมักนาน แต่เนืองจากขยะอินทรีย์

ทเีกดิขนึในครัวเรือนแต่ละวันมปีริมาณน้อยหรือบางวันกไ็ม่มเีลย

ถ้าหากจะนาํไปทาํปุ๋ ยหมักเพือใช้เองภายในบ้านจะต้องสะสม

1 นักวิจัยชาํนาญการ  งานวิทยาศาสตร์สิงแวดล้อมและเทคโนโลยี  ฝ่ายปฏบัิติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  สถาบันวิจัยและพัฒนา กาํแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน อาํเภอกาํแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ขยะอินทรีย์ไว้วันละเล็กวันละน้อย ซึงขยะมักเกิดการบูดเน่า

ก่อนทีจะมีปริมาณเพียงพอต่อการใช้งาน ซึงบางบ้านก็อ้างว่า

ไม่สะดวกเนืองจากไม่มีพืนทแีละอปุกรณ์ บ้างกบ็อกว่าอาจจะทาํ

ปุ๋ ยหมกัถ้าหากมเีครืองผลิตปุ๋ ยหมกัทช่ีวยอาํนวยความสะดวกให้

เป็นต้น ด้วยเหตุนีจึงทาํให้การทาํปุ๋ ยหมักใช้เองจาํกัดอยู่เฉพาะ

กลุ่ มของเกษตรกรผู้ ทาํเกษตรอินทรีย์ และยังไม่แพร่หลายสู่

ภาคครัวเรือน ดังนันคณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา

กาํแพงแสน (ลักขณา เบญ็จวรรณ์  เสกสรร สีหวงษ์  วัชรพล

ชยประเสริฐ  อดุม แก้วสวุรรณ์  เอนก สขุเจริญ  และนิภาพรรณ

กังสกุลนิติ) จึงทาํการศึกษาและพัฒนาเครืองผลิตปุ๋ ยหมัก 

โมเดล ทีมีเป้าหมายเพืออาํนวยความสะดวกในการทาํปุ๋ ยหมัก

และเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ประชาชนทัวไปทีต้องการนาํขยะ

อนิทรีย์เหลือทงิภายในบ้านมาทาํปุ๋ ยหมักและปลูกผักสวนครัวไว้

รับประทานเองในครัวเรือนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เครือง

ผลติปุ๋ ยหมกันสีาํเรจ็ได้ด้วยการสนบัสนุนงบประมาณจากสาํนกังาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ  โดยแนวคิด

ของการพัฒนาสิงประดิษฐ์ คือ ให้สอดคล้องกับหลักประหยัด

พลังงาน การลดสภาวะโลกร้อน และหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ทาํให้ได้เครืองผลิตปุ๋ ยหมกั  โมเดล สาํหรับเครืองผลติปุ๋ ยหมกั

แรงกล จะเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ ใช้งานทอียู่ในพืนททีีไม่มีไฟฟ้า

ผู้ ใช้งานทีต้องการออกกาํลังกาย ส่วนเครืองผลิตปุ๋ ยหมักระบบ

อตัโนมตัิ หรือแบบใช้ไฟฟ้า เป็นทางเลือกสาํหรับผู้สูงอายุ และ

ผู้ทต้ีองการความสะดวกสบายในการปฏบิตัิงาน (ภาพท ี )

ภาพที   เครืองผลิตปุ๋ ยหมกั  โมเดล

จักรยาน มือหมุน อตัโนมัติ
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“หลกัการทาํงานของเครือง คอื การขบัเคลอืนชุดอปุกรณ์

ช่วยผสมทอียู่ภายในถงัหมกั ให้ทาํการผสมหรือคลกุเคล้าวัตถุดิบ

ภายในถังหมักเป็นระยะๆ แบบกะ (batch) เพือให้อากาศ

หมุนเวียนถ่ายเทเข้าไปในระบบ เป็นการสร้างสภาวะทเีหมาะสม

ต่อการดาํรงชีพของจุลินทรียช์นิดทใีช้อากาศ” ผลลัพธ์ทไีด้ คือ

ทาํให้การย่อยสลายเกิดขนึเร็ว และไม่มกีลินหรือมเีพียงเลก็น้อย

ระหว่ างกระบวนการหมัก  จากการทดลองใช้ งานในบ้าน

อาสาสมัคร เมือใส่เศษอาหาร ผัก/ผลไม้ และเศษใบไม้แห้ง

ลงในถงัหมกัทุกวนั วันละประมาณ -  กโิลกรัม เป็นเวลา 

วัน และบ่มต่ออกี  วัน (การบ่ม คือ การหยุดเติมขยะอนิทรีย์

เข้าระบบ แต่ยังคงต่อเนืองเรืองการกวนผสมวันละ -  ครัง)

พบว่าเครืองผลติปุ๋ ยหมกัระบบอตัโนมตัจิะใช้เวลาในการย่อยสลาย

ขยะอนิทรียใ์ห้มลีักษณะคล้ายดินได้ภายใน  สปัดาห์ ซงึเรว็กว่า

แบบจักรยานและมอืหมุน ทปีระสทิธภิาพในการย่อยสลายมักจะ

ขึนอยู่กับความขยันหรือความถีในการหมุนชุดอุปกรณ์ช่วยผสม

ของผู้ ใช้งานเป็นสาํคัญ เมือนาํปุ๋ ยหมักทีได้ไปวิเคราะห์ พบว่า

มอีินทรียวัตถุประมาณร้อยละ  มธีาตุอาหารหลักของพืช คือ

ไนโตรเจนร้อยละ . - .  ฟอสฟอรัสร้อยละ . - .  และ

โพแทสเซียมร้อยละ . - .  และมีค่าดรรชนีการงอกของ

เมลด็พืชมากกว่าร้อยละ  ซงึบ่งชว่ีาปุ๋ ยหมกันนัเกดิการย่อยสลาย

แล้วอย่างสมบูรณ์ สามารถนาํไปใช้งานได้โดยไม่มีความเป็นพิษ

ต่อพืช ซึงเป็นไปตามข้อกาํหนดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, )

จากหลักการเหตุผลและวัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์

ตลอดจนการใช้งานเครืองผลิตปุ๋ ยหมักทอีธิบายข้างต้น ขอสรุป

ประโยชน์ ในภาพรวมให้เห็นอย่างเด่นชัด ถ้าหากมีการนาํ

เครืองมือนีไปส่งเสริมให้มีการใช้งานอย่างจริงจังและกว้างขวาง

ในทุกๆ ภาคส่วนทีเกียวข้อง (เช่น ครัวเรือน องค์กรชุมชน

เกษตรกรรม และ ฯลฯ) ดงันี

1. ทาํให้ได้ปุ๋ ยหมัก ซึงเป็นการนาํประโยชน์กลับคืนจาก

ขยะอินทรีย์ สามารถนาํปุ๋ ยหมักนันไปใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดิน

เพือปลูกต้นไม้ และพืชผักสวนครัวภายในบริเวณบ้าน

2. ทาํให้ลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในการซือปุ๋ ยเคมี

เนืองจากสามารถผลิตปุ๋ ยหมกัได้ด้วยตนเอง

3. ทาํให้ขยะอินทรีย์ทีหน่วยงานราชการจะต้องรับภาระ

ด้านการกาํจัดลดปริมาณลง ทาํให้ภาครัฐสามารถประหยัด

งบประมาณในด้านการเกบ็ขน การขนส่ง และการกาํจัดมูลฝอย

ลงได้อย่างน้อยร้อยละ 

4. ทาํให้สภาพแวดล้อมในชุมชนน่าอยู่ขึน เนืองจาก

ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที ย่อยสลายได้ทีถูกนาํมาทิงในชุมชน

ลดปริมาณลง ทาํให้ปัญหามลพิษสิงแวดล้อมทีเกียวเนืองกับ

ขยะมูลฝอยลดลงด้วย เช่น กลิ น แมลง และสัตว์นาํ โรค

ความสกปรกหรือปัญหาทศันียภาพทางสายตา

5. การทีภาคครัวเรือนนาํเครืองผลิตปุ๋ ยหมักไปใช้งาน

จะทาํให้สามารถผลิตปุ๋ ยหมกัได้เอง จึงเป็นการส่งเสริมในทางอ้อม

ให้ประชาชนปลูกต้นไม้หรือพืชผักสวนครัวในบริเวณบ้านกัน

มากขึน ซึงต้นไม้ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเพิม

ปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศ จึงเป็นการลดสภาวะโลกร้อน

ได้ด้วย

6. การนาํประโยชน์กลับคืนจากขยะอินทรีย์ ด้วยการ

นาํไปทาํปุ๋ ยหมัก ก่อให้ เกิดการหมุนเวี ยนแร่ธาตุสาํคัญใน

สงิแวดล้อม เช่น คาร์บอน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซยีม

7. หากมีการส่ งเสริมการใช้งานเครืองผลิตปุ๋ ยหมัก

ให้แพร่หลายในภาคประชาชน จะสามารถสร้างเสริมลักษณะนสิยั

หรือพฤติกรรมการคัดแยกขยะได้ในทางอ้อม ซึงจะทาํให้ง่ายขึน

หากภาครัฐจะนาํระบบการจัดการมูลฝอยแบบบูรณาการอย่าง

ยงัยนื หรือระบบ 5R (Reduce, Reuse, Recycle, Repair และ

Reject) มาประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม

8. เครืองผลิตปุ๋ ยหมักนี มีศักยภาพในการนาํไปพัฒนา

ต่อยอดเพื อใช้งานเป็นเครืองผลิตปุ๋ ยหมักคุณภาพสูง เพือ

ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรม ประโยชน์ในเชิงพาณชิย ์หรือเพือ

อุตสาหกรรมปุ๋ ยหมักขนาดย่อม โดยสามารถขยายขนาดได้ตาม

ความเหมาะสมของปริมาณวัตถุดิบทีมี หรือตามความต้องการ

ของผู้ใช้งานได้ด้วย

9. ทาํให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะอย่างยิง

ก๊าซมีเทน (CH4) ทีเกิดจากกระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้

ออกซิเจนในหลุมฝังกลบขยะมูล หรือ Landfill ลดปริมาณลง

เนอืงจากปริมาณขยะมูลฝอยในภาพรวมลดปริมาณลง จึงเป็นการ

ช่วยบรรเทาความรนุแรงของการเกดิสภาวะโลกร้อนได้อกีประการ

หนึง

สําหรบัผูท้สีนใจเครอืงผลิตปุ๋ ยหมกั  โมเดล ของ

สถาบันวิจัยและพฒันา กาํแพงแสน สามารถติดต่อ

ขอทราบรายละเอียดไดท้ี ฝ่ายปฏิบติัการวิจัยและเรอืน

ปลูกพืชทดลอง สถาบนัวิจัยและพฒันา กาํแพงแสน

เบอรโ์ทรศพัท ์ -  ต่อ  ไดใ้นวนัและ

เวลาราชการ

เอกสารอางอิง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  .  มาตรฐานสนิค้าเกษตร

และอาหารแห่งชาติ (ปุ๋ ยหมัก).  ประกาศในราชกจิจา-

นุเบกษา ฉบับประกาศทวัไป เล่ม  ตอนท ี  ง

ลงวนัท ี  ธนัวาคม .
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ธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม

Allelopathy ทางเลือกของเกษตรยั่งยืน ?
อตินุช  แซ่จิว1

1 นักวิจัยชาํนาญการ หน่วยวิเคราะห์วิจัยดิน พืช และวัสดุเกษตร  ฝ่ายปฏบัิติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  สถาบันวิจัยและพัฒนา กาํแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกาํแพงแสน  อาํเภอกาํแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 

การทาํเกษตรเชิงพาณิชย์ตลอดหลายทศวรรษทาํให้มนุษย์

ห่างไกลจากธรรมชาติ  ใช้ทรัพยากรอย่างขาดการบาํรุงรักษา

ก่อให้เกิดการปนเปือนและตกค้างของสารเคมีโดยเฉพาะสารเคมี

กาํจัดศัตรูพืช ศัตรูพืชเกิดความต้านทานต่อสารเคมี ผู้ผลิตและ

ผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมี ทงัทางเศรษฐกิจและ

สขุภาพ ทาํให้ระบบเกษตรกรรมขาดความยงัยืน การเลือกแนวทาง

ปฏิบัติและการจัดการทางการเกษตรแบบใกล้ชิดกับธรรมชาติ

จะช่วยส่งเสรมิความยงัยนืของระบบเกษตร  ทางเลือกหนงึทน่ีาสนใจ

และน่าจะมบีทบาทสาํคัญต่อการควบคุมวชัพชืและต่อการเพมิผลผลิต

ของพืช คือ การประยุกตใ์ช้ปรากฏการณอ์ลัลีโลพาท ี(allelopathy)

Allelopathy คืออะไร
ศาสตราจารย ์Hans Molisch นักวิทยาศาสตรช์าวเยอรมัน

เป็นผู้บัญญตัคิาํว่า allelopathy ในปี ค.ศ.  ซงึมรีากศพัทม์าจาก

ภาษากรีก คาํว่า allelon และ pathos หมายถึงปฎิสมัพันธช์ีวเคมี

ระหว่างพืชซึ งเป็นทังแบบส่งเสริมและแบบยับยั งขัดขวางการ

เจรญิเติบโตต่อกนั แต่ในช่วง  ปีทผ่ีานมา การศกึษาวิจัยเกยีวกบั

allelopathy นนัมขีอบเขตการวจิยักว้างกว่าปฏสิมัพนัธช์วีเคมรีะหว่าง

พืชกับพืช นักวิทยาศาสตร์ได้ทาํการศึกษาวิจัยปฏิสัมพันธ์ชีวเคมี

ระหว่างพืชกับแมลง (Corcuera et al., 1992; Blum 1992;

Khalid et al., ) พืชกบัโรคพืช (Tabak et al., 1999; Sheng-

Yang et al., 2005; Lee et al., ) และพชืกบัไส้เดือนฝอย

(nematode) (Khalid et al., )  ดังนันในปี ค.ศ. 

หน่วยงาน International Allelopathy Society จึงได้ให้คาํนิยาม

allelopathy ว่า คือกระบวนการทเีกยีวข้องกบัสารประกอบทุติยภมูิ

(secondary metabolite) ทผีลิตโดยพืช สาหร่าย แบคทเีรีย และ

เชอืราแล้วไปมีอทิธพิลต่อการเจริญและการพัฒนาของระบบเกษตร

และระบบชวีวทิยา ส่วนคาํว่า allelochemicals นนั หมายถงึสารประกอบ

ทุติยภูมิทีพืชสร้างขึนมาเองตามธรรมชาติเพื อป้องกันตนเอง

โดยผลิตจากส่วนของพืชทงัทอียู่ใต้ดนิ (ราก ลาํต้นใต้ดนิ) และส่วน

เหนอืดิน (ลาํต้น ใบ ดอก ผล และเมลด็) (Rice, 1974) ซงึมีรงัสี

อุณหภูมิ การขาดธาตุอาหาร การขาดนาํ อายุพืช พันธุกรรมพืช

และเชือโรค เป็นปัจจัยทีมีผลกระทบต่อการสร้างสารประกอบ

allelochemicals และสาร allelochemicals จะถูกปลดปล่อยออกมาสู่

สภาพแวดล้อมโดยการระเหยออกจากพชื (volatility) หรอืถกูนาํฝน

นาํค้าง ชะล้างจากส่วนเหนอืดนิของพชื (leaching) หรอืการย่อยสลาย

ของซากพืชโดยจุลินทรีย์ในดิน (decomposition) หรอืการขับออก

ทางรากพืช (root exudation) (ภาพท ี ) แล้วเกดิการเสอืมสภาพ

หรือเปลียนสภาพและไปเป็นพิษต่อพืชใกล้เคียง (phytotoxicity)

หรอืเป็นพษิต่อตวัพชืทปีลดปล่อยสารประกอบ allelochemicals เอง
 

ภาพที   การปลดปล่อยสารประกอบ allelochemicals สู่สภาพแวดล้อม
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(autotoxicity) โดยสารประกอบ allelochemicals มีอิทธิพลต่อ

การเจรญิเตบิโตของพชืผ่านกระบวนการทางสรรีวทิยา ได้แก ่การแบ่ง

และขยายเซลล์ (cell division and cell elongation)  การดดูธาตอุาหาร

(mineral uptake) การสงัเคราะห์แสง (photosynthesis) การยับยัง

หรอืกระตุ้นเอนไซม ์(inhibition or stimulation of specific enzymes)

การหายใจ (respiration) เป็นต้น (Rice, 1984)  งานวจิัยมากมาย

ทศีกึษาอทิธพิลของสารประกอบ allelochemicals ของพชืหนงึทมีต่ีอ

พืชอืนด้วยการสกัดสาร allelochemicals ออกมาทดสอบ เช่น

Jayakumar and Manikandan (2005)  พบว่าสารสกดัจากใบอคาเซยี

(acacia) มฤีทธยิับยงัการงอกและการเจริญของข้าวฟ่างและถัวลิสง

หรือ การพบว่า root exudates ของข้าวฟ่างและข้าวโพดสามารถ

ยบัยงัการเจรญิของต้นงา (Breazeale, 1924; Conrad, 1927)  ดงันนั

การเลือกชนดิพืชทจีะปลูกในพืนทเีดียวกนัควรระมัดระวัง หรอืการ

เป็นพิษต่อตัวพืชทีปลดปล่อยสารประกอบ allelochemicals เอง

(autotoxicity) เช่น Chou (1990) พบว่าผลผลิตข้าวฤดปูลูกท ี

ในประเทศไต้หวันลดลงประมาณ  % หรือ ผลผลิตหน่อไม้ฝรัง

ลดลงเมือปลูกซาํทเีดิมต่อเนืองหลายปี (Hartung and Stephens,

1983; Kitahara et al., ) เป็นต้น ซึงเป็นผลจากการสะสม

phytotoxins จากการย่อยสลายของซากพชืหรือจาก root exudates

ในดิน

การประยกุตใช allelopathy ทางการเกษตร
จากความรู้ในกระบวนการ allelopathy ของพชื ทาํให้มคีวาม

พยายามนาํปรากฏการณ์ธรรมชาตินีมาประยุกต์ใช้ทางการเกษตร

ด้วยการสกัดสารประกอบ allelochemicals ออกมาใช้ประโยชน์

เพอืเป็นทางเลือกหนงึในการจัดการพชื โดยเฉพาะการจัดการวัชพืช

และศตัรพูืชในการผลิตพชืตามระบบเกษตรอนิทรยี์ บนความเชือว่า

การใช้กระบวนการ allelopathy จะเป็นผลดต่ีอสภาพแวดล้อมทงันี

เนอืงจากสารประกอบ allelochemicals มีครึงชวีิตทสีนักว่าสารเคมี

กาํจดัวชัพชื และสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาต ิ การประยุกตใ์ช้

กระบวนการ allelopathy ในการจัดการวัชพชืนันเป็นในรูปแบบของ

สารธรรมชาตกิาํจดัวชัพชื (natural herbicide) ทดแทนการใช้สารเคมี

กาํจัดวัชพืช โดยมีความพยายามทีจะพัฒนาสารกาํจัดวัชพืชจาก

การแยก จาํแนก สารประกอบ allelochemicals จากพชื และสงัเคราะห์

สารเหล่านี ตัวอย่างเช่น การใช้สารสกัดจากฟางข้าวยับยังการงอก

ของเมลด็หญ้าข้าวนก (Chung et al., ) การใช้สารสกดัจาก

กิงอ่อนของต้นประยงค์ยับยังการงอกและการเจริญเติบโตของ

เมล็ดหญ้าข้าวนกและผักโขม (ยิงยง เมฆลอย และคณะ, )

เป็นต้น นอกจากนียังมีแนวทางอืนๆ ทีเป็นไปได้ คือ ปลูกพืช

allelopathic หมนุเวยีนกบัพชืหลัก เช่น การปลูกถวัแระ (pigeon pea)

สลับหมุนเวียนกบัมะเขือเทศเป็นเวลาหลายปี พบว่าประชากรของ

หญ้าแห้วหมูลดลง (Semidey, 1997)  หรือการใช้เศษซากพืชทใีห้

สารประกอบ allelochemicals คลุกเคล้าและคลุมดนิเพอืให้ปลดปล่อย

สารประกอบ allelochemicals ออกมา ซงึความเป็นพษิจะมากน้อย

ขึนกับชนิดของเศษซากพืช ความสมบูรณ์ (maturity) และการ

ย่อยสลาย (decomposition)  นอกจากนียังมีความพยายามของ

นักวทิยาศาสตรใ์นการวิจยัระดับยนีสเ์พอืจะดัดแปลงพันธกุรรมพืช

ให้สร้างสารประกอบ allelochemicals ทมีปีระสทิธภิาพควบคุมวชัพชื

การใช้ allelopathy ในปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชกับแมลง

โดยสารประกอบ allechemicals ทาํหน้าทเีป็น pesticide ไล่แมลง

หรอืทาํลายวถิกีารเผาผลาญอาหารของแมลง

ในปฏสิมัพนัธร์ะหว่างพชืกบั nematode ได้มีการใช้ดาวเรือง

ควบคุม nematode ในแปลงมะเขือเทศและยาสูบโดยการปลูก

ดาวเรืองแทรกสลับกับพืชทังสอง และการปลูกดาวเรืองสลับกับ

มะเขือยาวและพริกทาํให้ประชากรของ nematode ลดลง (Khalid

et al., 2002)

อันตรายของ allelochemicals ตอระบบนิเวศ
ในมมุทางการเกษตรแล้วการใช้สารประกอบ allelochemicals

ในการกาํจดัวชัพชืนนัเป็นทางเลือกทเีป็นประโยชนต่์อสภาพแวดล้อม

มากกว่าการควบคุมด้วยสารเคมกีาํจัดศตัรูพชื แต่สาํหรับนักนิเวศ-

วิทยาแล้วยังคงมีความกังวลถึงผลกระทบจากการใช้สารประกอบ

allelochemicals ทีอาจมีต่อระบบนิเวศ หากมีการใช้สารประกอบ

allelochemicals ในการจัดการวัชพืชอย่างแพร่หลายมากขึน ทงันี

เนอืงจากสารประกอบ allelochemicals ประกอบด้วยสารหลายกลุ่ม

เช่น สารประกอบ phenolic, alkaloids, terpenoids เป็นต้น

โดยสารเหล่านีนอกจากจะมีผลต่อการยับยังการงอกและการเจริญ

ของเมล็ดแล้ว ยังเป็นพิษต่อแมลง แบคทีเรีย เชือราสาเหตุของ

โรคพืช สิงมีชีวิตในดิน สัตว์เลียงลูกด้วยนม และพืช ดังนันการ

ใช้ประโยชน์จากสารประกอบ allelochemicals ซึงประกอบด้วย

สารหลายกลุ่มในการจัดการวัชพืชจึงอาจไม่ได้มีผลกระทบต่อพืช

เป้าหมาย เทา่นนั แต่อาจมผีลต่อพชืหรอืสงิมชีวีติอนืทไีม่ใช่เป้าหมาย

เช่น สิงมีชีวิตในดิน ซึงตามธรรมชาติสิงมีชีวิตในดินมีหลายชนิด

ทเีป็นประโยชน ์เช่น เชือราไมโคไรซ่า เชือแบคทเีรียตรงึไนโตรเจน

เป็นต้น นอกจากนีหากใช้พืช allelopathic ปลูกเพือควบคุมวัชพืช

มากขึน อาจเกดิการถ่ายทอดพันธกุรรมทใีห้สารประกอบ allelo-

chemicals จากการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติหรือแม้กระทังแนวคิด

ในการใช้พชืดดัแปลงพันธกุรรมทสีร้างสารประกอบ allelochemicals

ทีมีประสิทธิภาพ อาจนาํไปสู่ การเป็นพืชลุกลาม ส่วนการใช้

สารประกอบ allelochemicals เพือยับยงัการงอกของเมลด็วชัพืชนนั

อาจส่งผลกระทบต่อเมล็ดพืชอืนทีไม่ใช่เป้าหมาย ทังนีมีงานวิจัย

พบว่าพืชใบเลียงคู่จะมีความไวต่อสารประกอบ allelochemicals

มากกว่าพืชใบเลียงเดียว นอกจากนีขนาดของเมลด็และสารเคลือบ

เมลด็กม็ผีลต่อการดดูซบัสารประกอบ allelochemicals

ดังนันการจะเลือกใช้กระบวนการ allelopathy วิธใีดกต็าม

ควรต้องคาํนึงถึงดุลภาพของระบบ ไม่ควรเข้าไปแทรกแซงหรือ

ควบคุมธรรมชาติมากจนเกินไป จนอาจก่อให้เกิดผลกระทบอืน

ในอนาคต
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เรืองน่ารู ้

ฟนอลิคจากพืช...มนุษยไดอะไร
ธรีนุต  ร่มโพธภิักด1ิ

1 นักวิจัยเชียวชาญ  ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเกบ็เกียว  สถาบันวิจัยและพัฒนา กาํแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกาํแพงแสน
อาํเภอกาํแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

สารประกอบฟีนอลิค หรือสารประกอบฟีนอลในพืช

จัดเป็นสารธรรมชาตทิก่ีอให้เกดิประโยชนท์งัต่อพืชเองและสงิมชีวีติ

อืนในห่วงโซ่อาหาร และโดยเฉพาะสรรพคุณทางยาทมีีผลดีต่อ

สุขภาพ สมควรทาํความเข้าใจและนาํมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

สารประกอบฟีนอลคิจัดเป็นสารทุตยิภมูทิมีโีครงสร้างเป็นอนุพันธ์

ของเบนซีนทมีหีมู่ไฮดรอกซิล (-OH group) ซึงหมู่ไฮดรอกซิลนี

ทาํให้สารประกอบฟีนอลิคมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ

สารประกอบฟีนอลคิ อาจรวมกบันาํตาล เช่น กลูโคส หรือรวมกบั

กรดอินทรีย์ หรือรวมกับสารประกอบฟีนอลด้วยกัน  ตัวอย่าง

สารประกอบฟีนอลคิ เช่น กรดฟีนอลคิ (phenolic acids)  ลิกนิน

(lignins) เป็นต้น เนอืงจากมสีารฟีนอลคิ หลายพันชนดิ เราอาจ

แบ่งกลุ่มของสารฟีนอลคิ ตามโครงสร้าง ได้เป็น  กลุ่มได้แก่

 Phenol : catechol, cresol (methylphenol)

 Derivative of benzoic acid: gallic acid, syringic acid,

vannilic acid

 Derivative of cinnamic acid: sinapic acid, p-coumaric

acid, ferulic acid, chlorogenic acid

 Tyrosine, DOPA (3,4-dihydroxyphenylalanine)

 Flavonoid: anthocyanin, flavonol เช่น quercetin,

kaempferol และ myricetin

พืชสังเคราะห์สารฟีนอลิคและสะสมมากในส่วนต่าง ๆ

ได้แก่ เมลด็ธญัพืช เมลด็ถวั กล้วย ส้ม องุน่ พริก หอมแดง กระเทยีม

ชา และมนัเทศ เป็นต้น  โดยสารฟีนอลิคจะช่วยป้องกันการเข้า

ทาํลายของโรค แมลง และเชือจุลินทรีย ์ดงัเช่น การสะสม lignin,

suberin ทผีนังเซลล์ โดยเฉพาะในเซลล์ทอียู่ใกล้กับเซลล์ทเีกิด

บาดแผล เพือให้ผนังเซลล์แข็งแรงมากขึน ส่วนเนือเยือทีอยู่

ถัดลงไปในส่วน cortex จะมีการแบ่งตัวและสร้างสาร suberin

สะสมในผนังเซลล์ใหม่นีจนเกดิเป็น periderm ช่วยป้องกันการ

สูญเสียนาํและการเข้าทาํลายของเชือจุลินทรีย์  สาํหรับมันฝรัง

จะผลิตสาร chlorogenic acid เพือต้านทานเชือ Streptomyces,

Verticillium และ Phytophthora แต่ถ้าสารฟีนอลคินมีคีวามเข้มข้น

ตาํ จะไปกระตุ้นการเจริญของเชอื Phytophthora และ Fusarium

แทน

ตัวอย่างสารประกอบฟีนอลิคทพีบในพืช ได้แก่ curcumin

(หัว Tumeric-Curcuma longa)  resveratrol (องุ่น)  capsaicin

(พริก)  epigallocatechin-3-gallate (ใบชา)  gingerol (ขงิ)

และ eugenol (กานพล ูตะไคร้  ใบกระเพรา) เป็นต้น  สารประกอบ

ฟีนอลิคทงัหลายนีมหีลายชนิดทมีคีุณสมบัติป้องกนัมะเรง็ได้ด้วย

ทังยังพบว่ามีฤทธิต้านต่อการกลายพันธุ์ ในสัตว์ทดลอง และ

บางชนิดใช้เป็นยารักษาโรค Parkinson ได้แก่ L-DOPA  สาํหรับ

สารฟีนอลิคทจัีดเป็นสารสอืกระแสประสาท (neurotransmitters)

ทช่ีวยให้พืชต้านทานต่อการเปลยีนแปลงของสภาพแวดล้อม เช่น

serotonin, dopamine, adrenaline และ noradrenaline และมสีาร

ฟีนอลิคทใีห้กลนิเฉพาะ เช่น guaiacol (2-methoxyphenol) จาก

กาแฟคัว วิสก ีและควนัไฟ

ภาพที   โครงสร้างของสารประกอบฟีนอลิคอย่างง่าย

Phenols Phenolic acids Flavonoids



23เรืองน่ารู้

เมอืเราเกบ็เกยีวสว่นต่างๆ ของพืชมาให้เป็นอาหาร หรือ

เป็นยา ตามอายุทเีหมาะสมกบัการใช้ประโยชน์ จะมสีารประกอบ

ฟีนอลิคในรปูแบบทสีาํคญัๆ ดังตัวอย่างนี เช่น

1. สารแทนนิน ซึงเป็นสารทีให้รสฝาด ในผลไม้อ่อน

จะมรีสฝาดมากกว่าในผลไม้สกุ ทงันเีนืองจากแทนนินทาํปฏกิริิยา

กบันาํตาล และสารไกลโคโปรตีนในปากระหว่างการเคียวอาหาร

ทาํให้เกิดสารประกอบของ แทนนิน-โปรตีน ซึงไม่ละลายนาํ

จึงทาํให้เรารู้ สึกถึงความฝาด เมือผลไม้สุกมากขึน จะมีปริมาณ

แทนนินลดลง ซงึจะส่งผลต่อความฝาดลดลงด้วย

2. สารสีทีละลายนาํได้ เช่น anthocyanin ซึ งสภาพ

ความเป็นกรด-ด่างทเีปลียนแปลงภายในเซลล์ จะทาํให้เกดิการ

เปลยีนแปลงสไีด้  นอกจากนนั anthocyanin ยงัสามารถรวมตัวกบั

โลหะหนัก เช่น เหลก็ หรือสารโมเลกุลอนืๆ เช่น amino acids,

alkaloids, flavonoids, polysaccharides เกิดเป็นสารประกอบ

ทใีห้สีขนึได้ ซึงสารสีเหล่านีเป็นส่วนหนึงของคุณภาพผลิตภัณฑ์

ผักผลไม้สดและแปรรปู ได้แก่ มงัคุด ลินจี มะเขอืม่วง และไวน์

เป็นต้น

การทพืีช หรือผลผลิตเกดิความเครียด จะกระตุ้นให้เกดิ

สารฟีนอลิคได้  เช่น แสงอุลตราไวโอเลท ทาํให้ เกิดสารสี

anthocyanin ในใบอ่อน และกล้าพืช  การเกบ็รักษาผลไม้ ผัก

ทอีณุหภมูติาํ กระตุ้นให้มกีารสร้าง anthocyanin เพิมมากขนึในลนิจี

ในผลแพร์มกีารสร้าง chlorogenic acid และ catechin มากขนึ

และพบกิจกรรมของเอนไซม์ในกระบวนการสร้างสารประกอบ

ฟีนอลิคเพิมสงูขนึ เช่น เอนไซม ์phenylalanine ammonialyase,

polyphenol oxidase และสมัพันธก์บัการเกดิสนีาํตาลของผลผลิต

ซึงเป็นสาเหตุของการสูญเสียสารฟีนอลิค ไปเป็นสารประกอบ

ควิโนน (quinone) เกดิการเปลียนแปลงรสชาติ และคุณค่าของ

สารอาหาร และลดอายุการเกบ็รักษาผลผลิต

ประโยชน์ของสารประกอบฟีนอลคิทสีาํคญั คอื ต่อสขุภาพ

เนืองจากสารประกอบฟีนอลิคหลายชนิดสามารถยับยังปฏิกิริยา

ออกซิเดชัน (antioxidant) และต้านการกลายพันธุ ์ (antimuta-

gens) จึงช่วยป้องกนัโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจขาดเลือด โรคมะเรง็

ไตวาย เบาหวาน เป็นต้น  โดยสารฟีนอลคิจะเป็นตวัรับอนุมูลอสิระ

(free radical) และช่วยกาํจัดไอออนของโลหะทีจะเร่งปฏิกิริยา

ออกซิเดชันของกรดไขมันไม่อิมตัว โปรตีน และสารพันธุกรรม

ของร่างกาย และสารชีวโมเลกุลต่างๆ ซึงในสภาพปกติร่างกาย

จะมกีารควบคุมอนุมูลอิสระไม่ให้มากเกนิไป โดยอาศัยสารต้าน

อนุมูลอสิระทงัทร่ีางกายสร้างขนึเอง เช่น กลุ่มของเอนไซม ์ ได้แก่

superoxide dismutase, glutathione peroxidase และ catalase

เป็นต้น และกลุ่ ม metal-binding protein ได้แก่ ferritin,

ceruloplasmin, transferrin และ uric acid  แต่ถ้าหากกระบวนการ

เหล่านไีม่สามารถควบคุมได้ กจ็ะเกดิอนัตรายต่อเซลลแ์ละเนอืเยอื

ต่างๆ มนุษย์จึงต้องได้รับสารทีจะช่วยจัดการกับอนุมูลอิสระ

เพิมเติมจากภายนอกร่างกาย เช่น อาหารจาํพวกผัก ผลไม้

สมุนไพร ธัญพืชต่างๆ ไวน์ เบียร์ ชา กาแฟ เป็นต้น ซึงมีสาร

ต้านอนุมูลอสิระหลายชนิด เช่น สารประกอบฟีนอลิค วิตามนิซี

วิตามินอ ี และเบต้าแคโรทนี เป็นต้น โดยสารประกอบฟีนอลิค

ซงึมมีากกว่า ,  ชนิดนนั ได้แก่ flavonoids, flavones, gallic

acid, ligin, tannin, anthocyanins, carotenoids และอนุพันธข์อง

cinnamic acid  สารในกลุ่มนีเป็นสารทใีห้สสีนัแก่พืช ผัก ผลไม้

เช่น สาร carotenoids ให้สส้ีม เหลืองในแครอท ฟักทอง มะละกอ

สาร anthocyanins พบในมะเขอืม่วง ผกักาดหอมห่อสม่ีวง ผลองุ่น

เป็นต้น  สารต้านอนุมูลอสิระนทีาํให้พืชมภีมูคิุ้มกนัจากการตดิเชอื

ต่างๆ และสามารถทนต่อปฏกิริิยา photooxidation ในการสร้าง

อาหารได้  เมือทานอาหารทีมีสารต้านอนุมูลอิสระมากทาํให้

ร่างกายมีสารต้านอนุมูลอิสระเพิมสูงขึน ซึ งสามารถป้องกัน

อันตรายทเีกิดจากการทาํลายของอนุมูลอิสระได้ ตัวอย่างพืชผัก

ทมีีสารประกอบฟีนอลิคสูงและพบว่ามีความสามารถในการต้าน

อนุมูลอิสระสูงด้วย เช่น ผักเสียน ผักกระเฉด เป็นต้น นัน

นอกจากขึนกับชนิดของพืชแล้ว ยังขึนกับ แหล่งทปีลูก วิธีการ

เก็บรักษา และความสด  ดังนันในการบริโภคอาหารเพือช่วย

ควบคุมการทาํงานต่างๆ ของร่างกาย ช่วยป้องกนัและรักษาโรค

จึงควรบริโภคอาหารต่างๆ และพืช (ผัก ผลไม้ และสมุนไพร)

หลากหลายชนิดร่วมกันเพือให้ได้สารทีมีประโยชน์เพียงพอกับ

ความต้องการของร่างกาย และได้รับคุณค่าทางโภชนาการทสีาํคัญ

ต่อการมีสุขภาพดีทังด้านร่างกาย และจิตใจ อันเป็นหนึงใน

ภาพที ตัวอย่างโครงสร้างของสารประกอบฟีนอลิคบางชนิด

แหล่งทมีา: http://isnff.org/files/ISNFF_

Newsletter_March_2011-1.pdf
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