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การเสนอผลงานทางวิชาการ

เนตรชนก เกี ยรติ นนทพัทธ์ เข้ าร่ วมเสนอผลงานวิจั ย
ภาคโปสเตอร์ เรือง เทคนิคการเพิ มประสิทธิ ภาพการผลิตต้นกล้า
ข้าวสาลีอินทรี เพือทํานําคันใบข้าว และเรือง วัสดุปลูกทีเหมาะสม
สําหรับการเจริญเติบโตและการเกิดรากของต้นกล้าฟั กข้าว ในงาน
ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้ อนและกึงร้ อน ครังที
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ
ระหว่างวันที - กรกฎาคม
 สุ ดาวรรณ เชยชมศรี เข้ าร่ วมเสนอผลงานวิ จั ย
ภาคโปสเตอร์ เรือง Clonal variation in the Helicoverpa armigera
insect cell population ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 24th
International Congress of Entomology ณ เมือง Daegu ประเทศ
เกาหลีใต้ ระหว่างวันที - สิงหาคม
 นวลวรรณ ฟ้ ารุ่งสาง เข้ าร่วมเสนอผลงานวิจยั ภาคบรรยาย
เรือง ความสัมพันธ์ของกระบวนการตัดแต่ งเปลือกกับการปรากฏ
ของราบนผลมะพร้าวนําหอม และเรื อง การสํา รวจปนเปื อนใน
กระบวนการตั ดแต่ งเปลื อ กมะพร้ า วนํา หอมเพื อการส่ งออก
ในงานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกียวแห่ งชาติ ครังที
ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที
- สิงหาคม
 สุ ดาวรรณ เชยชมศรี เข้ าร่ วมเสนอผลงานวิ จั ย
ภาคโปสเตอร์ เรือง Effects of insect cell line on the production of
Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus ในงานประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ The 25th Annual and International Meeting of the
Japanese Association for Animal Cell Technology (JAACT2012)
ณ เมือง Nagoya ประเทศญีปุ่ น ระหว่างวันที - พฤศจิกายน
 การเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ มหาวิท ยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครังที หัวข้ อ “ตามรอยพระ
ยุคลบาท เกษตรศาสตร์กําแพงแสน” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที - ธันวาคม
 จันทร์จรัส วีรสาร เข้ าร่วมเสนอผลงานวิจย
ั ภาคโปสเตอร์
เรือง ผลของขนาดกองและการกลับกองต่อการเกิดก๊าซเรือนกระจก
ในกองปุ๋ ยหมัก
 เนตรชนก เกียรตินนทพัทธ์ ชวนพิศ อรุณรังสิกุล
รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล วุฒิชยั ทองดอนแอ และศิริวรรณ ทิพรักษ์
เข้ าร่วมเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ เรือง ผลของ WO ต่อประชากร
เพลียกระโดดสีนาตาล
ํ
ลักษณะการเจริญเติบโต องค์ประกอบผลผลิต


ฉบับที (

)

และผลผลิตของข้ าวสุพรรณบุรี
 สุลก
ั ษณ์ แจ่ มจํารัส สนธิชัย จันทร์เปรม รงรอง
หอมหวล มณฑา วงศ์มณี โรจน์ และรัตนา เอการัมย์ เข้ าร่ วม
เสนอผลงานวิจยั ภาคโปสเตอร์ เรือง การใช้ สารไคโตซานร่วมกับสารเร่ง
การเจริญเติบโต เพือเพิมประสิทธิภาพการเพาะเลียงข้ าวหอมมะลิ
 มณี ตันติ รุ่ งกิจ อรวรรณ ชวนตระกู ล และภคพร
สาทลาลัย เข้ าร่ วมเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ เรื อง การศึกษา
ศักยภาพในการสร้ างสารชีวภาพของยีสต์ทะเล

การจัดนิทรรศการ

ลักขณา เบ็ญจวรรณ์ เข้ าร่วมจัดนิทรรศการงาน “สัมมนา
วิชาการและมหกรรมเกษตรในเมือง : ปลูกเมือง ปลูกชีวิต ” เรือง
เทคโนโลยีเครืองหมักขยะอินทรีย์อตั ราเร่งสําหรับบ้านเรือนและองค์กร
ชุมชน ณ หอจดหมายเหตุพทุ ธทาสอินทปัญโญ (สวนรถไฟ) กรุงเทพฯ
ระหว่างวันที - มิถุนายน
 ลักขณา เบ็ญจวรรณ์ เข้ าร่วมจัดนิทรรศการ งานประกวด
ผลงานประดิษฐ์คดิ ค้ น ประจําปี
เรือง เครืองหมักขยะอินทรีย์
ขนาดใหญ่แบบกวนผสมอัตโนมัติ ณ ห้ องประชุมจอมพลสฤษดิธนะรัตน์
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที กันยายน
 ฝ่ ายปฏิ บั ติ การวิ จั ยและเรื อนปลู กพื ช ทดลอง ร่ ว มจั ด
นิ ทรรศการในงานเกษตรกํา แพงแสน ประจํา ปี
ณ บริ เวณ
สระพระพิ รุ ณ มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร์ วิ ทยาเขตกํา แพงแสน
จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที - ธันวาคม
ดังนี


นิทรรศการดานวิจยั

งานวิทยาศาสตร์สิงแวดล้อมและเทคโนโลยี เรือง
นวัตกรรมเครืองหมักขยะอินทรียส์ าํ หรับบ้านเรือนและองค์กรชุมชน
 หน่วยวิเคราะห์วิจย
ั ดิน พืช และวัสดุเกษตร เรือง
การใช้ สารสกัดจากหญ้าแห้ วหมูยบั ยังการงอกของเมล็ดวัชพืช
 หน่ ว ยวิ จั ย โรคพื ช และศาสตร์ ส ั ม พั น ธ์ เรื อง
สารสกัดสมุนไพรต่อต้านราสาเหตุโรคพืช
 หน่ วยเทคโนโลยี เมล็ ดพั น ธุ ์ และปรั บ ปรุ ง
พันธุพ์ ืช เรือง เทคนิคการเพิมอัตราการงอกของเมล็ดฟั กข้ าว


นิทรรศการดานบริการวิชาการ

ฝ่ ายปฏิ บัติ การวิ จั ย และเรื อ นปลู กพื ชทดลอง
(ศูนย์เรียนรูส้ วนไม้หอม) เรือง สวนไม้ หอม แหล่งเรียนรู้และท่องเทียว
เชิงอนุรักษ์
 งานวิทยาศาสตร์สิงแวดล้อมและเทคโนโลยี เรือง
การเผยแพร่งานบริการวิชาการด้านการตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพนํา/นําเสีย
 หน่วยวิเคราะห์วิจย
ั ดิน พืช และวัสดุเกษตร เรือง
การวิเคราะห์สมบัตขิ องดิน และการคํานวณการผสมปุ๋ ยเคมี
 หน่ ว ยอนุ ร ัก ษ์และใช้ป ระโยชน์พื ช พรรณ เรื อง
วัสดุปลูกคุณภาพสูงจากวัสดุเหลือใช้ การเกษตร
 หน่ ว ยเพาะเลี ยงเนื อเยื อพื ช เรื อง เทคนิ คการ
ผสมพั นธุ์ และขยายพั นธุ์ ก ล้ วยไม้ และความหลากหลายพั นธุ์ ของ
กล้ วยและการปลูกเลียง
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หน่ ว ยวิ จั ย โรคพื ช และศาสตร์ ส ั ม พั น ธ์ เรื อง
การวินิจฉัยโรคพืชและโรคเมล็ดพันธุ์ และ Paraffin section
 หน่ วยเทคโนโลยี เมล็ ดพั น ธุ ์ และปรั บ ปรุ ง
พันธุพ์ ืช เรือง เมล็ดพันธุแ์ ละการงอกของเมล็ด
 หน่วยจุลชีววิทยาประยุกต์ เรือง ผลิตภัณฑ์อาหาร
จากจุลนิ ทรีย์
 หน่วยทรัพยากรชีวภาพด้านแมลง เรือง การผลิต
แมลงด้วยอาหารเทียมเพืองานวิจยั
 หน่ว ยการใช้ป ระโยชน์จากผลิตภัณฑ์ธ รรมชาติ
เรือง การทํานํามันมะพร้ าวสกัดเย็น


โครงการฝกอบรมของฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือน
ปลูกพืชทดลอง

ฝ่ ายปฏิ บัติ การวิ จั ย และเรื อนปลู กพื ชทดลอง สถาบั นวิ จั ย
และพัฒนา กําแพงแสน จะดําเนินการจัดฝึ กอบรม ดังนี
 โครงการฝึ กอบรมทางวิ ชาการ เรื อง การจั ด การ
พรรณไม้ หอมตามระบบอนุ กรมวิ ธานและการวาดภาพทาง
พฤกษศาสตร์เบื องต้น สํา หรั บนั กเรี ยน นิ สิต นั กศึกษา อาจารย์
และผู้ สนใจทั วไป ณ ฝ่ ายปฏิบัติการวิจั ยและเรื อนปลู กพืชทดลอง
มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ระหว่างวันที - พฤศจิกายน
จํานวน คน (ดร.อตินุช แซ่จวิ
หัวหน้ าโครงการ)
 โครงการฝึ กอบรมทางวิ ช าการ เรื อง เทคนิ ค การ
ผสมพัน ธุ ์ ก ารขยายพัน ธุ ์ เ พื อพัฒ นาสายพันธุ ์ กล้ว ยไม้ สํา หรั บ
บุคคลทัวไป บริษัท/ห้ างร้ าน หน่ วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ณ
ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารวิจยั และเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที - พฤศจิกายน
จํานวน คน (ดร.รงรอง หอมหวล หัวหน้ าโครงการ)
 โครงการฝึ กอบรมทางวิชาการ เรือง การผลิตปุ๋ ยอินทรีย ์
เพื อการค้า สําหรับบุคคลทัวไป บริษัท/ห้ างร้ าน หน่ วยงานราชการ
หรื อรั ฐวิ สาหกิจ ณ ฝ่ ายปฏิ บัติ การวิจั ยและเรื อนปลู กพื ช ทดลอง
มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ระหว่างวันที - มกราคม
จํานวน คน (ดร.อตินุช แซ่จิว

หัวหน้ าโครงการ)
 โครงการฝึ กอบรมทางวิ ช าการ เรื อง องค์ค วามรู ้
สําหรับการผลิตพื ชสู่ อาหารปลอดภัย สําหรับบุคคลทัวไป บริษัท/
ห้ างร้ าน หน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ณ ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารวิจยั และ
เรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที - กุมภาพั นธ์
จํานวน
คน (ดร.อตินุช แซ่จิว หัวหน้ าโครงการ)
 ฝ่ ายปฏิ บั ติ การวิ จั ยและเรื อนปลู กพื ช ทดลอง ร่ ว มจั ด
ฝึ กอบรมทางวิชาการในงานเกษตรกํา แพงแสน ประจํา ปี
ณ
บริเวณสระพระพิรณ
ุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที - ธันวาคม
ดังนี
 รงรอง หอมหวล รัตนา เอการัมย์ เรือง การย้ ายปลูก
กล้ วยไม้ จากการเพาะเลียงเนือเยือ
 มณฑา วงศ์ม ณี โรจน์ สุ ล ก
ั ษณ์ แจ่ มจํา รัส เรื อง
การปลูกกล้ วยหอมทอง
 วุฒิชย
ั ทองดอนแอ เรือง การเพิมมูลค่าวัสดุอนิ ทรีย์
 เนตรชนก เกียรตินนทพัทธ์ เรือง การผสมถัว
 ศิ ริ ว รรณ ทิ พรัก ษ์ เรื อง การเพาะถั วงอกอย่ างง่ าย
นิดเดียว
 ศิริวรรณ ทิพรักษ์ เรือง การเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ ใช้ เอง
 อุดม แก้วสุวรรณ์ การผลิตวัสดุปลูกคุณภาพสูงจากวัสดุ
เหลือใช้ การเกษตร
 นพพล เกตุประสาท เรือง เทคนิคการตอนไม้ ห อม
ขนาดใหญ่
 ไพร มัทธวรัตน์ เรือง การทําตัวอย่างพืชแห้ ง
 มณี ตันติร่ง
ุ กิจ เรือง การผลิตแหนมอนามัย
 อรวรรณ ชวนตระกู ล เรื อง การวิเ คราะห์ คุ ณ ภาพ
ทางจุลชีววิทยาของอาหาร
 ภคพร สาทลาลัย เรือง การทํานํามะพร้ าวสกัดเย็น
 ลักขณา เบ็ ญจวรรณ์ เรื อง เทคนิคการทําปุ๋ ยหมั ก
โดยใช้ ขยะอินทรียใ์ นครัวเรือน
 ปิ ยะรัตน์ วิจก
ั ขณ์สงั สิทธิ เรือง การวิเคราะห์ปริมาณ
ออกซิเจนละลายนําโดยวิธมี าตรฐานและชุด DO testkit
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ผลของการยกระดับการงอกของเมล็ดฟกขาวดวยการใชวิธีกลและสารเคมี*

Effects of Physical and Chemical Treatments for Seed Germination Enhancement
of Gac Fruit
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Netschanok Kietnontapat1, Chuanpis Aroonrungsikul1, Pitakpong Pompranee2 and Siriwan Tipparak1

บทคัดยอ

Abstract

การศึ กษาผลของการยกระดั บการงอกของเมล็ดฟั กข้ าว
ด้ วยการใช้ วิ ธี กลและการใช้ สารเคมี วิ ธี กลเป็ นการทํา ลาย
เปลือกหุ้ มเมล็ด มี กรรมวิธี คือ แกะเปลือกหุ้ มเมล็ด แกะ
เปลือกหุ้มเมล็ดพร้ อมกับลอกเยือหุ้ มเมล็ดชันใน และตัดปลาย
เปลือกหุ้มเมล็ด เพือเปรียบเทียบกับกรรมวิธคี วบคุม คือ ไม่แกะ
เปลือกหุ้มเมล็ด ส่วนการใช้ สารเคมีเป็ นการแช่เมล็ดทีแกะเปลือก
หุ้มเมล็ดออกแล้ วในสารละลาย ชนิด คือ KNO3, PEG 6000,
NaCl และ GA3 ทีระดับความเข้ มข้ น . %, . %, . %
และ . % ณ อุณหภูมิ oซ เป็ นเวลา ชัวโมง เปรียบเทียบกับ
กรรมวิธคี วบคุม คือ การแช่เมล็ดในนํา วางแผนการทดลองแบบ
CRD จํา นวน ซําๆ ละ
เมล็ ด ดํา เนิ น การทดลองที
แปลงทดลอง หน่ วยเทคโนโลยีเมล็ดพั นธุ์และปรับปรุงพั นธุ์พืช
ฝ่ ายปฏิ บั ติ การวิ จัยและเรื อนปลู กพื ช ทดลอง สถาบั นวิ จัยและ
พัฒนา กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครปฐม
พบว่ า ในการยกระดั บ การงอกของเมล็ ด ฟั กข้ าวโดยใช้ วิ ธี กล
การแกะเปลื อกหุ้ มเมล็ ด ออก สามารถส่ ง ผลให้ มี เ ปอร์ เซ็ นต์
ความงอกสูงสุด รองลงมา คือ แกะเปลือกหุ้มเมล็ดพร้ อมกับลอก
เยือหุ้มเมล็ดชันใน ทัง กรรมวิธนี ไม่
ี มคี วามแตกต่างกันทางสถิติ
สําหรั บการแช่ เมล็ดในสารเคมีความเข้ มข้ นต่ างๆ มีผลในการ
ยกระดั บการงอกของเมล็ด ทุ กกรรมวิ ธีให้ ความงอกของเมล็ด
มากกว่าการแช่เมล็ดในนํา โดยเฉพาะการแช่เมล็ดด้ วยสารละลาย
KNO3 ทีความเข้ มข้ น . % สามารถยกระดับการงอกของเมล็ด
สูง ซึงให้ เปอร์เซ็นต์ความงอกสูงสุด และเมล็ดใช้ เวลาในการงอกที
% สันทีสุด การใช้ วธิ กี ลร่วมกับการใช้ สารเคมีสามารถยกระดับ
การงอกของเมล็ดฟั กข้ าวได้ มากกว่าการใช้ วิธกี ลเพียงอย่างเดียว

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 % KNO 3 solution was significantly
enhancement seed germination rate and mean germination time,
particularly in the combination treatments among physical and
chemical methods.

คําสําคัญ : เมล็ ด ฟั กข้ าว, การยกระดั บ การงอกของเมล็ ด ,
การใช้ วธิ กี ล, การใช้ สารเคมี

Keyword : gac fruit, seed enhancement, physical treatment,
chemical treatment
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ผลงานวิจยั ได้ รับรางวัลยอดนิยม ระดับชมเชย การนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ในงาน “การประชุมวิชาการเมล็ดพันธุพ์ ืชแห่งชาติ ครังที 9” ระหว่างวันที
- พฤษภาคม
ณ ห้ องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช อําเภอเมือง จังหวัดน่าน
1 หน่วยเทคโนโลยีเมล็ดพันธุแ์ ละปรับปรุงพันธุ์พืช ฝ่ ายปฏิบัตกิ ารวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
2 โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
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บทนํา

การพั กตั ว ของเมล็ ด พื ช เป็ นกลไกการอยู่ รอดของพื ช
ในธรรมชาติ ช่ ว ยไม่ ใ ห้ เมล็ ด งอกในขณะที สภาพแวดล้ อม
ยังไม่ เหมาะสม เมือผ่ านพ้ นสภาพดังกล่ าวไปแล้ ว เมล็ดจึงจะ
งอกได้ หรือเมล็ดต้ องมีการผ่านช่วงเวลาหนึง จึงจะหมดการพักตัว
และสามารถงอกได้ การพั กตั วของเมล็ ด มี หลายสาเหตุ เช่ น
การพั กตั วเนื องจากเปลื อกหุ้ มเมล็ด จากส่ วนประกอบภายใน
ของเมล็ ด เอ็มบริ โ อ ลํา ต้ นเหนื อใบเลี ยง การพั กตั ว ของราก
และลําต้ นเหนื อใบเลี ยง และการพั กตั วจากสารยับยั งการงอก
ในเมล็ด หรือการพั กตัวเนืองจากหลายสาเหตุ หรือหลายปั จจัย
รวมกั น เช่ น ลั กษณะทางพั นธุ กรรมของเมล็ ด พื ชชนิ ด นั น
สภาพแวดล้ อมระหว่ างพั ฒ นาการของเมล็ ด สภาพแวดล้ อม
ระหว่างการเพาะเมล็ด วิธกี ารจัดการหลังเก็บเกียว วิธกี ารทําลาย
การพั กตัวของเมล็ด ได้ แก่ การทําให้ เปลื อกเมล็ดแตก การขัด
การใช้ เ ครื องมือทําให้ เปลื อกอ่ อนตั วเพื อให้ นําและก๊ าซต่ างๆ
ซึ มผ่ านได้ การปล่ อยให้ เมล็ ด ดู ด นําแล้ วได้ รั บ ความเย็ นจั ด
การล้ างเมล็ดเพื อล้ างสารยับยังการงอกออก หรือการใช้ หลายๆ
วิธรี ่วมกัน (จวงจันทร์,
)
การพั กตั วของเมล็ดฟั กข้ าวจัดเป็ นลักษณะที ไม่ ต้องการ
โดยปกติเมล็ดฟั กข้ าวทีเพิมแยกจากผลใหม่จะมีความงอกตําและ
งอกช้ า เป็ นปั ญหาในการจั ดการ สาเหตุ การพั กตั วของเมล็ ด
ของพืชทีอยู่ในวงศ์ Cucurbitaceae นี มีความเกียวข้ องกับเปลือก
หุ้ มเมล็ดหนา ไม่ยอมให้ นาซึ
ํ มผ่ าน (Nerson et al., 1985)
หรือความไม่สมดุลของสารควบคุมการเจริญเติบโตภายในเมล็ด
มีสาเหตุ จากการแสดงออกของ Abscisic acid (Leuang and
Giraudat, 1998) สําหรับการทดลองในเมล็ดแตงโมซึงเป็ นพืช
วงศ์เดียวกันพบว่า เมือแกะเปลือกหุ้มเมล็ดออกก่อนเพาะ เมล็ด
จะมี ความงอกและอั ตราการงอกสมําเสมอเพิ มขึ น (Nerson,
) เช่นเดียวกับการแช่เมล็ดมะระในนําอุ่นอุณหภูมิ oซ
สามารถช่ ว ยให้ เมล็ ดงอกได้ ดี ขึ น (Lin and Sung, 2001)
สอดคล้ องกับ Wang et al. (
) ทีกล่าวว่าการแช่เมล็ดมะระ
ในนําร้ อน นอกจากจะช่วยเพิมความงอกของเมล็ดแล้ วยังช่วยเพิม
กิจกรรมของ anti-oxidative enzymes อีกด้ วย และการแช่เมล็ด
แตงโมด้ วยสารละลายโปแตสเซี ยมไนเตรท ความเข้ มข้ น %
สามารถช่ วยลดเวลาในการงอก และมีอตั ราการงอกเพิ มขึนด้ วย
(Demir and Mavi, 2004) การใช้ สารละลายโปแตสเซียมไนเตรท
ทีความเข้มข้น . % กับเมล็ดแฟงสามารถลดการพักตัวได้ เพิมขึน
สองเท่ าและให้ ต้ นกล้ าที มี ค วามสมําเสมอกว่ าการแช่ นาอุ
ํ ่น
(ทั กษอร และคณะ,
) เมล็ ด เหรี ยงมี การพั กตั ว แบบ
เมล็ดแข็งและเปลือกหุ้มเมล็ดไม่ยอมให้ นาซึ
ํ มผ่านเข้ าไปในเมล็ด
การตัดขัวของเปลือกหุ้มเมล็ด ประมาณ มิลลิเมตรจากปลาย
เมล็ด ทําให้ เมล็ดเหรียงมีความงอกและความแข็งแรงเพิมขึนสูงสุด
ส่ วนเมล็ดที ไม่ ตั ดปลายเมล็ดจะไม่ งอกเลย (ศานิ ต,
)

วั ต ถุ ประสงค์ ในการศึ กษาครั งนี เพื อยกระดั บคุ ณ ภาพการงอก
ของเมล็ดฟั กข้ าวให้ เพิ มขึน และมีการงอกที เร็วขึน โดยทําการ
ศึกษาหาวิ ธีที เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทังวิธีกลและการใช้
สารเคมี

อุปกรณและวิธีการ

การศึ กษาวี ธีกลจะแยกเมล็ดพั นธุ์ฟั กข้ าวจากผลฟั กข้ าว
ที เก็บ เกี ยวที ระยะ
วั น หลั งออกดอก โดยไม่ มีการบ่ มผล
มาทําลายเปลือกหุ้มเมล็ด กรรมวิธี คือ วิธแี กะเปลือกหุ้มเมล็ด
วิ ธีแกะเปลื อกหุ้ มเมล็ดพร้ อมกับลอกเยื อหุ้ มเมล็ดชั นใน และ
วิ ธี ตั ด ปลายเปลื อกหุ้ มเมล็ ดด้ านตรงข้ ามกั บช่ องออกของราก
(micropyle) ประมาณ มิลลิเมตร และเปรียบเทียบกับกรรมวิธี
ควบคุม คือ ไม่แกะเปลือกหุ้มเมล็ด (ทักษอร และคณะ,
)
ส่วนการศึกษาด้ วยการใช้ สารเคมีเพื อยกระดับคุณภาพการงอก
ของเมล็ดฟักข้ าว โดยใช้ ตัวอย่างเมล็ดทีแยกออกจากผลทีไม่ผ่าน
การบ่ ม มาล้ างทําความสะอาด และแกะเปลือกหุ้มเมล็ด (seed
coat) ออก แล้ วแช่เมล็ดด้ วยสารเคมี ชนิด คือ KNO3, PEG
6000, NaCl และ GA3 ทีระดับความเข้มข้ น ระดับ คือ .
%, . %, . % และ . % เป็ นเวลา ชัวโมง ทีอุณหภูมิ
20 oซ เปรียบเทียบกับการแช่เมล็ดในนําปกติ ชัวโมง ทีอุณหภูมิ
เดียวกัน หลังจากนันล้ างเมล็ดให้ หมดสารละลาย และนําเมล็ดมา
ตรวจสอบความงอกด้ วยวิธีการเพาะเมล็ดในกล่ องพลาสติกทีใช้
ทรายอบฆ่ าเชื อเป็ นวั สดุ เพาะ วางแผนการทดลองแบบ CRD
จํานวน ซําๆ ละ เมล็ด บันทึกข้ อมูล เปอร์เซ็นต์ความงอก
โดยใช้ ระยะเวลาในการตรวจสอบความงอก
วัน จํานวนวัน
ทีเมล็ดงอก
% และนําหนักสดของต้ นและราก (ชังนําหนัก
ที ต้ นกล้ ามีอายุ
วันหลั งงอกจากเมล็ด) (Aroonrungsikul
et al., 2002)

ผลและวิจารณผลการทดลอง

ผลของวิธกี ลเพือ่ ยกระดับการงอกของเมล็ดฟกขาว

จากการใช้ วิธีการทําลายเปลือกหุ้มเมล็ด พบว่ า มีผลต่ อ
การยกระดับการงอกทีแตกต่ างกัน กล่าวคือ ค่าเฉลี ยเปอร์เซ็นต์
ความงอก และจํานวนวันทีเมล็ดงอก
% ของแต่ ละกรรมวิธี
มีความแตกต่ างกันอย่ างมีนั ยสํา คั ญทางสถิติ (Table 1) คื อ
เปอร์เซ็นต์ความงอกเมล็ดฟักข้าวทีแกะส่วนของเปลือกหุ้มเมล็ดออก
มีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงสุด % เมล็ดทีแกะส่วนของเปลือก
หุ้มเมล็ดพร้ อมกับลอกเยือหุ้มเมล็ดชันในออก มีความงอก %
ซึงทัง กรรมวิธนี มีี ค่าเฉลี ยทีไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่สามารถ
ยกระดั บเปอร์เซ็นต์ความงอก และมีอัตราความเร็วในการงอก
ได้ ดีกว่า เมล็ดทีตัดปลายเปลือกหุ้มเมล็ด ซึงได้ ความงอก %
และเมล็ดทีไม่แกะเปลือกหุ้มเมล็ดมีความงอกตําสุดเพียง %
จะเห็นได้ ว่ากรรมวิธที างกลนันมีผลต่อการยกระดับความงอกและ
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ความแข็งแรงของเมล็ดอย่ างชั ดเจน และแสดงความแตกต่ าง
อย่ างมี นั ยสํา คั ญทางสถิ ติ กรรมวิ ธี การแกะเปลื อกหุ้ มเมล็ ด
การแกะเปลือกหุ้มเมล็ดร่วมกับการลอกเยือหุ้มเมล็ดชันใน และ
การตั ด ปลายเปลื อกหุ้ มเมล็ ด สามารถยกระดั บ ความงอกได้
เหนื อกว่ ากรรมวิ ธีควบคุ ม (ไม่แกะเปลื อกหุ้ มเมล็ด) คิ ดเป็ น
เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างเท่ากับ , และ % ตามลําดับ
เปลือกหุ้มเมล็ดทีแข็งและหนา จะมีผลต่อเปอร์เซ็นต์และความเร็ว
ในการงอกของเมล็ ด อาจเป็ นสาเหตุ หนึ งของการพั กตั ว ของ
เมล็ ด ฟั กข้ าว ทํา ให้ นําหรื ออากาศเข้ าสู่ ภ ายในเมล็ ด ได้ ช้ าลง
(Aroonrungsikul et al.,
และ
) สําหรับทีเยือหุ้ม
เมล็ดชั นในนั นอาจมีผลต่ อการพั กตั วของเมล็ด ฟั กข้ าวเช่ นกัน
เนืองจากกรรมวิธแี กะเปลือกหุ้มเมล็ดพร้ อมกับลอกเยือหุ้มเมล็ด
ชันใน สามารถเพิมเปอร์เซ็นต์ความงอก และความเร็วในการงอก
ให้ สงู กว่ากรรมวิธคี วบคุม นอกจากนันการตรวจวัดความแข็งแรง
ของเมล็ดพันธุจ์ ากข้อมูลนําหนักสดของต้ นและราก พบว่า กรรมวิธี
ทีแกะส่วนของเปลือกหุ้มเมล็ดมีความแข็งแรงของเมล็ดพั นธุ์สูง
จะมีค่าเฉลี ยนําหนักสดของต้ นและรากสูงสุด รองลงมา คือ วิธที ี
แกะส่วนของเปลือกหุ้มเมล็ดพร้ อมกับลอกเยือหุ้มเมล็ดชันในออก
ซึงทัง กรรมวิธนี มีี ค่าเฉลียทังนําหนักสดของต้ นและรากทีสูงกว่า
เมล็ดทีตัดปลายเปลือกหุ้มเมล็ด และเมล็ดทีไม่แกะเปลือกหุ้มเมล็ด
(Table 1)

ผลของการใชสารเคมียกระดับการงอกของเมล็ดฟกขาว

สารเคมีทใช้
ี มผี ลต่อการยกระดับการงอกของเมล็ดฟักข้ าว
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมือเปรียบเทียบกับวิธกี ารแช่เมล็ดในนํา
พบว่า ผลของสารละลายสามารถเพิมเปอร์เซ็นต์ความงอกมากกว่า
วิธกี ารแช่เมล็ดในนํา และเมล็ดใช้ เวลาในการงอกที % หรือ
จํานวนวันทีเมล็ดงอก % น้ อยกว่าการแช่เมล็ดในนํา (Table
) การแช่เมล็ดด้ วยสารละลาย PEG 6000 ทุกระดับความเข้ มข้ น
ให้ ค่ าเฉลี ยความงอกสูงสุด และจํานวนวั นที เมล็ดงอก
%
น้ อยกว่าสารเคมีชนิดอืน ส่วนสารละลาย KNO3 ให้ ผลรองลงมา
การแช่ เมล็ดด้ วย GA3 ให้ ค่าเฉลี ยเปอร์เซ็นต์ความงอกตําทีสุด
บทบาทหน้ าทีของ GA3 นัน สามารถกระตุ้นการงอกหลังจากเมล็ด
ดูดนําและเกิดกิจกรรมทางเมตาบอลิซึมต่ างๆ ขึนภายในเซลล์
และช่ วยเพิ มกิ จ กรรมของเอนไซม์ ที มี ผ ลต่ อกิ จ กรรมการ
เปลี ยนแปลงของระบบเนือเยือ endosperm ทําให้ เกิดการยืดยาว
กระตุ้นการเจริญเติบโต และขยายตัวของเซลล์ในการงอกของพืช
(วันชัย,
)
เมื อพิ จารณาชนิ ดของสารละลายร่ ว มกั บ ความเข้ มข้ น
ในระดั บต่ างๆ พบว่ า การแช่ เ มล็ ดด้ วยสารละลาย KNO 3
ที ความเข้ มข้ น . % มีผลในการยกระดับการงอกของเมล็ด
ฟั กข้ าว โดยให้ เปอร์เซ็นต์ความงอกสูงสุด . % รองลงมา คือ
การแช่ เ มล็ ด ด้ วยสารละลาย NaCl ที ความเข้ มข้ น . %

วารสารข่าวศูนย์ฯ ปี ที

ฉบับที (

)

ให้ เปอร์เซ็นต์ความงอก . % และการแช่เมล็ดด้ วยสารละลาย
PEG 6000 ทีความเข้ มข้ น . % ให้ เปอร์เซ็นต์ความงอกเท่ากับ
. % ส่วนการแช่เมล็ดด้ วยสารละลาย GA3 ทีความเข้มข้น .
% สามารถยกระดับความงอกได้ ตาสุ
ํ ดเพียง . % (Table 1)
การแช่ เมล็ ด ในสารละลาย KNO 3 ที ความเข้ มข้ น - %
มีผลให้ เมล็ดมีความงอกเร็วขึน โดยเมล็ดใช้ เวลาในการงอก %
เพี ยง - วั น ขณะที การแช่ เมล็ ดด้ วยสารละลาย NaCl
ทีความเข้มข้ น . % เมล็ดใช้ เวลาในการงอก % นานขึนถึง
วั น การแช่ เมล็ดในนําก่ อนเพาะมี ผลให้ เมล็ดมี ความงอก
น้ อยกว่าการแช่เมล็ดด้ วยสารละลาย ชนิด คือ มีความงอกเพียง
. % และเมล็ดใช้ เวลา วัน ในการงอก %
เมื อพิ จารณาระดั บ ความเข้ มข้ น ของสารละลายกั บการ
แช่เมล็ดในนํา พบว่า ค่าเฉลี ยเปอร์เซ็นต์ความงอกและความเร็ว
ในการงอก มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ กล่าวคือ
- การแช่เมล็ดด้ วยสารละลาย KNO3 ทีความเข้ มข้ น %
ให้ ความงอกสู ง กว่ าวิ ธี การแช่ ใ นนํา . % รองลงมา คื อ
ทีความเข้มข้ น % ให้ ความงอกทีมากกว่า . % นอกจากนัน
การแช่เมล็ดด้ วยสารละลาย KNO3 ทุกความเข้มข้นทําให้ จาํ นวนวัน
ทีเมล็ดงอก % ลดลงเมือเทียบกับวิธกี ารแช่เมล็ดในนํา วัน
- การแช่เมล็ดด้ วยสารละลาย PEG 6000 ทีความเข้ มข้ น
% ให้ ความงอกสูงสุด และสูงกว่ าเมล็ดทีแช่ ในนํา . %
และเมล็ดใช้ เวลาในการงอก % เร็วขึน วัน รองลงมา คือ
ทีความเข้มข้ น . % ให้ ความงอกมากกว่าเมล็ดทีแช่นาํ . %
และเมล็ดใช้ เวลาในการงอก % เร็วขึน วัน
- การแช่เมล็ดด้ วยสารละลาย NaCl ทีความเข้มข้ น %
ให้ ความงอกสูงสุด และสูงกว่าเมล็ดทีแช่นาํ . % รองลงมา คือ
ทีความเข้ มข้ น % ให้ ความงอกมากกว่าเมล็ดทีแช่นาํ . %
แต่ทุกระดับความเข้ มข้ นไม่มผี ลต่อจํานวนวันทีเมล็ดงอก %
เนืองจากใช้ เวลา วันเท่ากับเมล็ดทีแช่ในนํา
- การแช่เมล็ดด้ วยสารละลาย GA3 ทีความเข้ มข้ น %
ให้ ความงอกสูงสุด และสูงกว่าเมล็ดทีแช่ นาํ . % และเมล็ด
ใช้ เวลาในการงอก % เร็วขึน วัน รองลงมา คือ ความเข้ มข้ น
. % ให้ ความงอกมากกว่าเมล็ดทีแช่นาเท่
ํ ากับ . % และเมล็ด
ใช้ เวลาในการงอก % เร็วขึน วัน
กล่ าวได้ ว่ า การแช่ เ มล็ ด ที แกะเปลื อกหุ้ มเมล็ ด ด้ วย
สารละลาย KNO3 น่าจะเหมาะในการนํามาใช้ เพือแก้ ปัญหาการ
พั กตั วของเมล็ด ฟั กข้ าวได้ โดยเฉพาะที ความเข้ มข้ น . %
มีผลต่อการยกระดับการงอก โดยมีความงอกสูงถึง
% และ
เมล็ดใช้ เวลาในการงอก % เร็วกว่าเท่ากับ วัน (Table 2)
สารละลายที ใช้ มี ผลต่ อความแข็งแรงของเมล็ ดฟั กข้ าว
โดยพิ จารณาข้ อมู ลของนํา หนั กสดของต้ นและราก พบว่ า
มีความแตกต่ างกันอย่ างมีนั ยสําคั ญทางสถิติ กล่ าวคื อ วิธีการ
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แช่เมล็ดด้ วยสารละลาย KNO3 ให้ ค่าเฉลียนําหนักสดของต้ นสูงสุด
ขณะทีวิธกี ารแช่เมล็ดด้ วยสารละลาย GA3 ให้ ค่าเฉลี ยนําหนักสด
ของรากสูงสุด ส่วนการแช่ เมล็ดในนําสามารถให้ นาหนั
ํ กสดของ
ต้ นและรากทีรองลงมา สําหรับการแช่เมล็ดด้ วยสารละลาย PEG
ให้ นาหนั
ํ กสดต้ นและรากตําสุด
เมื อพิ จารณาชนิ ดของสารละลายร่ ว มกั บ ความเข้ มข้ น
ระดับต่างๆ พบว่า ให้ ค่าเฉลี ยของนําหนักสดต้ นและรากมีความ
แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยการแช่เมล็ดด้ วยสารละลาย
KNO3 ทีความเข้ มข้ น . % ให้ นาหนั
ํ กต้ นสูงสุด .
กรัม

รองลงมา คือ NaCl ทีความเข้ มข้ น . % เท่ากับ .
กรัม
และการแช่ เมล็ดด้ วยสารละลาย KNO3 ทีความเข้ มข้ น . %
ให้ นาหนั
ํ กต้ นตําสุด .
กรัม ขณะเดียวกันการแช่เมล็ดด้ วย
สารละลาย GA3 ความเข้ มข้ น . % ให้ นาหนั
ํ กรากมากทีสุด คือ
.
กรัม รองลงมา คือ การแช่ เมล็ดด้ วยสารละลาย NaCl
ทีความเข้มข้ น . % เท่ากับ . กรัม ส่วนเมล็ดฟั กข้าวทีแช่
ด้ วยนําให้ นาหนั
ํ กต้ นและนําหนักรากเท่ากับ .
กรัม และ
.
กรัม ตามลําดับ (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
time (days)

Shoot fresh weight
(g)

Root fresh weight
(g)

Physical treatments
Removed seed coat
78.7j1
26 d
2.199bc
0.509d
Removed seed coat
76.0k
19 k
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
26 d
2.199bc
0.509d
KNO3 0.5 %
80.0h
27c
1.676d
0.385k
KNO3 1.0 %
85.5e
22 h
2.718a
0.514c
KNO3 1.5 %
74.8l
25e
2.192bc
0.479h
KNO3 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
23 g
1.845cd
0.388k
PEG 6000 2.0 %
82.0f
23 g
2.232bc
0.476h
NaCl 0.5 %
77.5jk
29a
2.097bc
0.444i
NaCl 1.0 %
93.5b
26 d
2.261bc
0.524b
NaCl 1.5 %
76.0k
27c
2.353b
0.513c
NaCl 2.0 %
81.5g
26 d
1.965cd
0.486gf
GA3 0.5 %
67.0m
27c
2.288bc
0.498e
GA3 1.0 %
79.0i
28 b
2.031c
0.477gh
GA3 1.5 %
84.0e
24f
2.285b
0.553a
GA3 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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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
Water soaking
KNO3
PEG 6000
NaCl
GA3

Seed germination
(%)

Mean germination
time (days)

Shoot fresh weight
(g)

Root fresh weight
(g)

78.7
84.0
85.0
82.0
79.5

26.00
23.75
23.50
27.00
26.00

2.199
2.210
2.090
2.170
2.180

0.509
0.470
0.440
0.490
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
time (days)

Shoot fresh weight
(g)

Root fresh weight
(g)

0% (Water soaking)
0.5 %
1.0 %
1.5 %
2.0 %

78.7
76.6
87.2
80.1
86.9

26
26.75
25.00
24.75
23.75

2.199
2.040
2.300
2.170
2.140

0.509
0.440
0.500
0.480
0.490

เมือพิ จารณาระดับความเข้ มข้ นของสารละลายกับการแช่
เมล็ดในนํา พบว่า ข้ อมูลของนําหนักต้ นและนําหนักราก แสดง
ความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (Table 2) กล่าวคือ
- การแช่เมล็ดด้ วยสารละลาย KNO3 ทีความเข้ มข้ น %
ให้ นาหนั
ํ กต้ นและนําหนักรากสูงกว่ าเมล็ดทีแช่ ในนํามากทีสุดถึง
. กรัม และ . กรัม ตามลําดับ
- การแช่เมล็ดด้ วยสารละลาย PEG 6000 ทีความเข้ มข้ น
% ให้ นาหนั
ํ กต้ นสูงสุด และสูงกว่าเมล็ดทีแช่นาํ .
กรัม
แต่สารละลาย PEG 6000 ทุกระดับความเข้ มข้ นให้ นาหนั
ํ กราก
น้ อยกว่ าการแช่เมล็ดในนํา
- การแช่เมล็ดด้ วยสารละลาย NaCl ทีความเข้ มข้ น . %
ให้ นาหนั
ํ กต้ นสูงสุด และสูงกว่าเมล็ดทีแช่นาํ . กรัม สําหรับ
ความเข้ มข้ น % ให้ นาหนั
ํ กรากมากกว่าเมล็ดทีแช่นามากที
ํ
สุด
.
กรัม
- การแช่เมล็ดด้ วย GA3 ทีความเข้มข้น . % ให้ นาหนั
ํ ก
ต้ นมากกว่ าเมล็ดที แช่ นาํ .
กรัม ทีความเข้ มข้ น . %
ให้ นาหนั
ํ กรากสูงสุด และสูงกว่าเมล็ดทีแช่นาํ .
กรัม
ผลของการแช่เมล็ดทีแกะเปลือกหุ้มเมล็ดด้ วยสารละลาย
KNO3 น่าจะเป็ นสารละลายทีมีความเหมาะสม และให้ประสิทธิภาพ

ในการยกระดั บการงอกของเมล็ด ฟั กข้ าวได้ ดี ที สุ ด เนื องจาก
สารละลาย KNO3 นันจะแตกตัวเป็ น K+ และ NO3- ไนโตรเจน
ที เป็ นส่ วนประกอบของโปรโตพลาสซึ มและผนั ง ของเซลล์ พื ช
จะอยูใ่ นรูปของ NO3 พืชจะต้ องรีดวิ ซ์ NO3- ให้ เป็ น NH4+ แล้ วนํา
NH4+ ไปใช้ สร้ างกรดอะมิโนต่อไป ดังนันไนเตรดทีเมล็ดดูดเข้าไป
จะช่ วยให้ เกิดการสังเคราะห์โปรตีนเพิ มขึน และมีผลทําให้ มีการ
สะสมของไอออนในเอ็มบริโอ ลดแรงออสโมติกของนําในเมล็ด
ทําให้ เมล็ดเร่งการดูดนําและอากาศ ส่งผลทําให้ กระบวนการงอก
ของเมล็ดพั นธุ์ดี ขึน หรือมีผลในการกระตุ้นและส่งเสริมให้ เกิด
อัตราการงอกเพิมขึน และมีความเร็วในการงอกของเมล็ดทีเร็วขึน
กว่าปกติได้ มีผลให้ ต้นและรากมีขนาดใหญ่ รวมทังมีนาหนั
ํ กต้ น
และนําหนักรากเพิมขึนสูง (Mclntyre et al.,
) นอกจากนัน
การใช้ สารละลาย PEG 6000 และ NaCl ก็สามารถช่วยยกระดับ
การงอกของเมล็ดฟั กข้ าวได้ โดยเมล็ดที แช่ ในสารละลาย PEG
สามารถงอกได้ เร็วขึน เนืองจากเมล็ดจะสร้ าง RNA โปรตีนและ
นําย่ อยบางชนิ ดเพื อไปลดปริมาณสารควบคุมการเจริ ญเติ บโต
และทํา ให้ มี การเคลื อนย้ ายอาหารสํา รองในเมล็ ด พื ช เมล็ ด
สามารถงอกและเจริ ญ เติ บโตอย่ างรวดเร็ ว สารละลาย PEG
ช่วยลดความเสียหายของเมล็ดในระหว่างขบวนการงอก เนืองจาก
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การดูดนําเข้าสู่เซลล์ภายในเมล็ดไม่มากเกินไป นําทีได้ จะเพียงพอ
ต่ อการซ่ อมแซมการจั ดเรี ยงตั วใหม่ ของผนั งเซลล์ ทําให้ มีการ
รั วไหลของสารภายในเซลล์ เ มล็ ด ออกมานอกเซลล์ ไ ด้ น้ อยลง
การศึกษาในครังนีจะเห็นว่าสารละลาย PEG 6000 ให้ นาหนั
ํ กสด
รากค่อยข้างน้ อย ส่วนสารละลาย NaCl มีบทบาทต่อกระบวนการ
ตรึ ง คาร์ บ อนและเกี ยวข้ องกั บ กระบวนการขนย้ ายไพรู เ วท
(pyruvate) เข้ าสู่คลอโรพลาส (chlorophast) ของเซลล์มโี ซฟิ ลล์
(mesophyll) Na+ มีอทิ ธิพลต่อการรักษาค่าความต่างศักย์ของนํา
ในไซโตพลาสซึม (cytophasm) ให้ คงที ส่วน Cl- จะกระตุ้นปฏิกริ ยิ า
ออกซิเดชันของนําในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง และจําเป็ น
ต่อการเจริญเติบโตของราก (วันชัย,
) ดังนันจึงส่งผลให้
นําหนักต้ นและนําหนักรากเพิมขึนสูง ความเข้มข้ นของสารละลาย
KNO3 ทีเหมาะสม คือ ความเข้ มข้ น % สามารถยกระดับให้
ความงอกได้ สู งสุ ด ส่ ว นสารละลาย PEG 6000 หรื อ NaCl
ทีความเข้ มข้ น % ให้ ความงอกทีสูงกว่า % แต่เมล็ดต้ อง
ใช้ เวลาในการงอกทีระดับ % นานขึน ดังนันการแกะเปลือก
หุ้มเมล็ดร่วมกับการแช่เมล็ดสารละลาย สามารถยกระดับการงอก
ของเมล็ดและเพิ มความแข็งแรงของเมล็ดฟั กข้ าวได้ ดีกว่ าการใช้
วิธีกลเพี ยงอย่างเดี ยว เนื องจากสารละลายหรื อของเหลวที เป็ น
ประโยชน์ สามารถซึ มผ่ านเข้ าสู่ เ มล็ ดในบริ เวณที เกิ ดปฏิ กิริ ยา
(active site) ได้ ดีขนึ

สรุปผลการทดลอง

1. วิธกี ารแกะเปลือกหุ้มเมล็ดออก เป็ นวิธที เหมาะสมและ
ี
มีประสิทธิภาพกับการยกระดั บความงอกของเมล็ดพั นธุ์ฟักข้ าว
แต่ ไม่แตกต่ างกันทางสถิติกับวิธแี กะทังเปลือกหุ้มเมล็ดและเยือ
หุ้มเมล็ดชันในออก
2. การแช่เมล็ดทีแกะเปลือกหุ้มเมล็ดออกด้ วยสารละลาย
KNO3 ถือเป็ นวิธที เหมาะสมมากที
ี
สุด สามารถยกระดับการงอก
และความแข็ ง แรงของเมล็ ด พั น ธุ์ ฟั กข้ าว โดยเฉพาะที ระดั บ
ความเข้ มข้น % รองลงมา คือ วิธกี ารแช่เมล็ดด้ วยสารละลาย
PEG 6000 และ NaCl ทีความเข้มข้ น %
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การแพรผานเยื่อเซลโลเฟนของยากลุมเตตราซัยคลิน

Diffusion of the Tetracyclines through a Cellophane Membrane
ปิ ยะรัตน์ วิจักขณ์สงั สิทธิ1

บทคัดยอ

ยากลุ่ มเตตราซั ยคลิ น ได้ แก่ เตตราซั ยคลิ น (TC)
ออกซี เตตราซั ยคลิ น (OTC) และคลอเตตราซั ยคลิน (CTC)
เป็ นยาปฏิ ชี วนะที ใช้ รั กษาโรคในคนและสั ต ว์ อย่ างแพร่ หลาย
สามารถปะปนออกมากับมูลสัตว์ ซึงในปั จจุ บันมีการนํามูลสัตว์
มาใช้ แทนปุ๋ ยเคมี จึ งมีโอกาสที ยากลุ่ มเตตราซั ยคลิ นบางส่ วน
ตกค้ างในสิงแวดล้ อม รวมทังอาจถูกพื ชดูดซึมและเข้ าสู่ห่วงโซ่
อาหารได้ ในทีสุด ด้ วยเหตุนีจึงทําการศึกษาการแพร่ของยากลุ่ม
เตตราซัยคลินผ่านเยือเซลโลเฟน ซึงวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ
ศึกษาค่าสัมประสิทธิการแพร่ (Diffusion coefficient; D) และ
ค่าสัมประสิทธิการซึม (Permeability coefficient; P) ของยากลุ่ม
เตตราซั ยคลิ นผ่ านเยือเซลโลเฟน โดยใช้ เยือเซลโลเฟนขึงไว้ ที
กึงกลางของกล่องแก้ วขนาด 20 เซนติเมตร ในสภาพ
ทึบแสง ภายใต้ อณ
ุ หภูมิ 25oC และกําหนดให้ ยาปฏิชีวนะทีใช้
ทดสอบมีความเข้มข้นเท่ากับ มิลลิกรัม/ลิตร ในนําทีมีค่าความ
เป็ นกรด-ด่าง หรือค่าพีเอช (pH) แตกต่างกัน คือทีพีเอชเท่ากับ
และ ตามลํา ดั บ และได้ ทาํ การศึ กษาการดู ดซั บของเยื อ
เซลโลเฟนซึงอาจมีผลต่อกระบวนการแพร่ด้วย
ผลการศึ กษาพบว่ าการดู ด ซั บ ยาของเยื อเซลโลเฟน
ขณะทดลองไม่มผี ลต่อกระบวนการแพร่ของยาผ่านเยือเซลโลเฟน
ค่า D ของยา CTC สูงกว่า TC และ OTC โดยทีพีเอช มีค่า D
เท่ า กั บ .  10 -9 , 6.67  10 -9 และ .  10 -9
ตารางเซนติเมตร/นาที ตามลําดับ และทีพีเอช มีค่า D เท่ากับ
2.3310-9, 1.7310-9 และ . 10-9 ตารางเซนติเมตร/
นาที ตามลําดับ ส่วนค่า P ของยาปฏิชีวนะทัง ชนิด เป็ นไปใน
ลักษณะทีสอดคล้ องกับค่า D โดยพบว่าทีพีเอชของยาเท่ากับ
มีค่า P เท่ากับ . 10-9, 12.3010-9 และ . 10-9
เซนติ เมตร/นาที ตามลํา ดั บ และที พี เอช มี ค่ า P เท่ากั บ
3.1810-9, 0.7810-9 และ . 10-9 เซนติเมตร/นาที
ตามลําดับ
คําสําคัญ : การแพร่ เยือเซลโลเฟน เตตราซัยคลิน

1

บทนํา

ยาปฏิชวี นะกลุ่มเตตราซัยคลิน ได้ แก่ เตตราซัยคลิน (TC)
ออกซีเตตราซัยคลิน (OTC) คลอเตตราซัยคลิน (CTC) ถูกนํา
มาใช้ เพือการรักษาโรคต่ างๆ ทังในคนและสัตว์มาเป็ นเวลานาน
ทําให้ พบยากลุ่มนีแพร่กระจายอยู่ในสิงแวดล้ อมต่างๆ ทังดิน นํา
และพืช (Loke et al.,
และ Kong et al.,
) งานวิจยั นี
มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาการแพร่ของยาปฏิชวี นะกลุม่ เตตราซัยคลิน
ผ่านเยือเซลโลเฟน ซึงในทางเภสัชศาสตร์มกี ารนําเยือเซลโลเฟน
ใช้ แทนเยือเมมเบรนของสิงมีชวี ติ ในการศึกษากระบวนการซึมผ่าน
ของยาชนิดต่างๆ เช่น Santi et al. (
) ได้ ศึกษาการเคลือนที
ของยาโดยใช้ เยือเซลโลเฟนเป็ นตัวแทนเซลล์เมมเบรนของผิวหนัง
มนุ ษย์ หรื อ ในทางการแพทย์ เ ยื อเซลโลเฟนถู กนํา มาใช้ ใน
กระบวนการฟอกไตโดยทําหน้ าทีเป็ นเยือเลือกผ่าน เพือให้ ของเสีย
ในเลื อดที มี ความเข้ มข้ นสู ง กว่ าแพร่ ผ่ านช่ องว่ างเล็ กๆ ของ
เยือเซลโลเฟนออกมาในสารละลายทีมีความเข้มข้นตํากว่า เป็ นต้ น
ดังนันในการทดลองจึงสมมุติฐานว่าความเร็วของการแพร่ของยา
ในกลุ่ มนี โดยใช้ เยื อเซลโลเฟนเป็ นตั วแทนเซลล์ เมมเบรนของ
สิงมีชวี ิตอาจแตกต่างกันขึนกับสมบัตทิ างกายภาพและเคมีของสาร
และสภาพสิงแวดล้ อม เช่น ความเป็ นกรด-ด่างหรือทีเรียกว่าค่า
พีเอช (pH) ของนําทีปนเปื อนยา ซึงอาจมีผลต่อค่าสัมประสิทธิ
การแพร่ (Diffusion cefficient; D) และค่าสัมประสิทธิการซึมผ่าน
(Permeability coefficient; P) ของยาผ่านเยือเซลโลเฟน

อุปกรณและวิธีการ

1. การทดลองการดู ดซั บ ยากลุ ม เตตราซั ยคลิ นของเยื่ อ
เซลโลเฟนทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 25๐C และในสภาพทึบแสง

การทดลองการดูดซับยากลุ่มเตตราซัยคลิน (TC, OTC,
CTC) ของเยือเซลโลเฟน ใช้ วธิ เี ขย่าบนแท่นเขย่า (Shake flask
technique) ทีอุณหภูมิ 25๐C และทึบแสง นําผลการวิเคราะห์
ส่วนนําและเยือเซลโลเฟนมาคํานวณค่าสัมประสิทธิการแบ่งส่วน
ระหว่างเซลโลเฟนกับนํา (Cellophane sorption capacity/Water
sorption capacity, Kd) ดังสมการ ( )

นักวิจัย งานวิทยาศาสตร์สิงแวดล้ อมและเทคโนโลยี ฝ่ ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจยั และพัฒนา กําแพงแสน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

งานวิจัย
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Kd = C s
(1)
Cw
เมือ C s = ความเข้มข้นของสารในเยือเซลโลเฟน
(ไมโครกรัม/กิโลกรัม)
Cw = ความเข้ มข้นของสารในนํา (ไมโครกรัม/ลิตร)

นําค่ า D และค่ า Kd ที ได้ จากการทดลองการดู ดซับยา
ของเยื อเซลโลเฟนมาคํา นวณค่ าสั มประสิ ทธิ การซึ มผ่ านเยื อ
เซลโลเฟน (P) ดังสมการ ( )

2. การทดลองการแพรของยาในแบบจําลองทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 25๐C
ในสภาพทึบแสง

เมือ P = ค่าสัมประสิทธิการซึมผ่านของสาร
(เซนติเมตร/นาที)
D = ค่าสัมประสิทธิการแพร่ (ตารางเซนติเมตร/
นาที)
Kd = ค่าสัมประสิทธิการแบ่งส่วนระหว่างเซลโลเฟน
กับนํา
h = ความหนาของเยือเซลโลเฟนทีใช้ (เซนติเมตร)

การทดลองใช้ ชุ ดทดลองการแพร่ ซึ งเป็ นกล่ องกระจก
ขนาด 20 เซนติเมตร (ภาพที ) ตรงกลางขึงด้ วยเยือ
เซลโลเฟน เริมทดลองโดยเติมสารละลายของยากลุม่ เตตราซัยคลิน
(TC, OTC, CTC) ทีมีความเข้ มข้ น
มิลลิกรัม/ลิตร ลงใน
ชุดทดลองด้ าน donor compartment ส่วนด้ านทีเป็ น receptor
compartment เติมนําปราศจากไอออน จากนั นจึงนําชุ ดทดลอง
การแพร่ ไปไว้ ในตู้ ทึบแสงซึ งควบคุ มอุณหภูมิไว้ ที 25oC แล้ ว
ทําการเก็บตัวอย่างทีจุด - ทีระยะเวลาต่างๆ เป็ นเวลานาน
ชั วโมง และวิ เคราะห์ ค วามเข้ มข้ น ของยาด้ วยเครื อง HPLC
ทําการทดลองทีพีเอชของสารละลายยาเท่ากับ และ

ภาพที

แบบจําลองชุ ดทดลองการแพร่แสดงจุ ดเก็บตัวอย่างที
1-6

นํา ค่ าความเข้ มข้ นของยาที วิ เ คราะห์ ไ ด้ จากทั งสอง
compartment ไปคํานวณหาค่าสัมประสิทธิการแพร่ (D) ตามกฎ
ของฟิ กซ์ (Fick's law) ดังสมการ ( ) และ
D = -F /(dc/dx)

(2)

เมือ D = สัมประสิทธิการแพร่ ของสาร
(ตารางเซนติเมตร/นาที)
F (Flux) = ปริมาณของสารทีเคลือนทีผ่านพืนทีหนึง ณ
ช่วงเวลาหนึง (โมล/ตารางเซนติเมตร นาที)
- = direction coefficient หรือ ทิศทางการแพร่
ของสารเกิดในทิศทางทีความเข้ มข้ นลดลง
dc/dx = ความเข้ มข้ นของสาร (โมล/ลูกบาศก์
เซนติเมตร) ทีเปลียนแปลงไปเมือระยะทาง
(เซนติเมตร) เปลียนแปลงไปเท่ากับ dx

P

= DKd
h

(3)

ผลการทดลองและวิจารณผล

1. การดูดซับยากลุม เตตราซัยคลินของเยือ่ เซลโลเฟน

ผลการคํานวณค่า Kd จากการทดลองพบว่า ยา CTC, TC
และ OTC มีคา่ Kd ทีพีเอช เท่ากับ . 10-9, 6.6710-9
และ . 10-9 ตารางเซนติเมตร/นาที ตามลําดับ และทีพีเอช
เท่ ากั บ .  10 -9 , 1.80  10 -9 และ .  10 -9
ตารางเซนติเมตร/นาที ตามลําดับ แสดงว่าการดูดซับยา CTC
ของเยื อเซลโลเฟนดี ที สุ ด เนื องจากมี ค่ า K d มากที สุ ด ส่ ว น
การดูดซับยา OTC และ TC ของเยือเซลโลเฟนมีค่าใกล้ เคียงกัน
เนืองจากมีค่า Kd ใกล้ เคียงกัน เมือเปรียบเทียบการดูดซับยากลุ่มนี
ของเยือเซลโลเฟนกับการดูดซับในตัวกลางอืนๆ (Suedee et al.,
) พบว่าการดูดซับยากลุ่มนีของเยือเซลโลเฟนค่อนข้างตํา
และไม่น่าจะมีผลต่ อการทดลองการแพร่ของยาในนําผ่านเยือ

2. การแพรของยาผานเยือ่ เซลโลเฟนจนถึงจุดสมดุล

การทดลองการแพร่ ของยาปฏิชี วนะกลุ่ มเตตราซั ยคลิ น
(CTC, TC, OTC) ภายใต้ สภาพแวดล้ อมที อุณหภูมิ ๐C
ทึบแสง ทังทีพี เอช และ ทีเวลาต่ างๆ (ภาพที และ
ตามลําดับ) พบว่ายาทัง ชนิดทีพีเอชทังสอง เคลือนทีจากบริเวณ
ที มีความเข้ มข้ นสูงไปสู่บริ เวณที มีความเข้ มข้ นตําด้ วยความเร็ว
ค่ อนข้ างคงที แต่ การเคลื อนที ของยาแต่ ละชนิ ดที แต่ ละพี เอช
เข้าสูจ่ ุดสมดุล (Equilibrium point) ไม่พร้ อมกันโดยพบว่าทีพีเอช
ใช้ เวลาเร็วกว่าพีเอช กล่าวคือ
OTC: ทีพีเอช ใช้ เวลาประมาณ
ชัวโมง ทีพีเอช
ใช้ เวลาประมาณ
ชัวโมง
TC: ทีพีเอช ใช้ เวลาประมาณ
ชัวโมง ทีพีเอช
ใช้ เวลาประมาณ
ชัวโมง
CTC: ทีพีเอช ใช้ เวลาประมาณ
ชัวโมง ทีพีเอช
ใช้ เวลาประมาณ
ชัวโมง
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ฉบับที (

)

ภาพที

ความเข้ มข้นของสารละลายยาพีเอช ด้ าน donor compartment และ receptor compartment ทีเวลาต่างๆ (ก) เตตราซัยคลิน
(ข) ออกซีเตตราซัยคลิน (ค) คลอเตตราซัยคลิน

ภาพที

ความเข้ มข้นของสารละลายยาพีเอช ด้ าน donor compartment และ receptor compartment ทีเวลาต่างๆ (ก) เตตราซัยคลิน
(ข) ออกซีเตตราซัยคลิน (ค) คลอเตตราซัยคลิน

3. คาสัมประสิทธิ์ การแพร (Diffusion cefficient; D)
ของยาผานเยือ่ เซลโลเฟน
ผลการคํานวณ ค่ า D ของยากลุ่มเตตราซัยคลินภายใต้
อุณหภูมิ 25 ๐C ในสภาพทึบแสง พบว่า ค่า D ของ CTC สูงกว่า

TC และ OTC โดยทีพี เอช มีค่า D เท่ากับ . 10-9,
6.6710-9 และ . 10-9 ตารางเซนติเมตร/นาที ตามลําดับ
ส่วนทีพีเอช มีค่า D เท่ากับ . 10-9, 1.7310-9 และ
1.8010-9 ตารางเซนติเมตร/นาที ตามลําดับ การทีค่า D ลดลง

งานวิจัย
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เมื อพี เอชสูง ขึ นเนื องจากที พี เ อช
ยามี ประจุ รวมเป็ นบวก
และอยูใ่ นรูปทีแตกตัว (Ionized) ทําให้ ยาสามารถละลายนําได้ ดี
การแพร่ จึงทําได้ เร็วกว่ าที พี เอช ซึ งยามีประจุ รวมเป็ นกลาง
และอยู่ในรูปไม่แตกตัว (Nonionized) (คนาวรรณ และ ปนัดดา,
) ผลการเปรียบเทียบการแพร่ ของยากลุ่ มเตตราซัยคลิน
ทีพีเอช และ นีสอดคล้ องกับระยะเวลาทียากลุ่มเตตราซัยคลิน
เข้าสู่จุดสมดุล โดยพบว่าระยะเวลาเข้ าสูจ่ ุดสมดุลของยาทีพีเอช
( ชั วโมง) เร็วกว่ าที พี เอช ( ชั วโมง)
อย่างไรก็ตามทีพี เอช พบว่ ามวลของยาหายไปจากชุ ดทดลอง
เมือระยะเวลาของการทดลองมากขึน ทังนีอาจเกิดจากการสลายตัว
ของยาขณะทดลอง เนื องจากยากลุ่ มเตตราซั ยคลิ น จะเกิ ด
Isomerization ไปเป็ นไอโซเตตราซัยคลินทีพีเอชสูง โดยเฉพาะ
อย่างยิง CTC ที เกิดการสลายตั วได้ เร็วทีสุด (คณาวรรณ และ
ปนัดดา,
)

4. คาสัมประสิทธิก์ ารซึม (Permeability coefficient; P)
ของยาผานเยือ่ เซลโลเฟน

ค่ า P ของยาปฏิ ชี วนะทัง ชนิ ดเป็ นไปในลั กษณะที
สอดคล้ องกับค่า D กล่าวคือ ค่า P ของ CTC สูงกว่า TC และ
OTC โดยพบว่ าที พี เ อช ค่ า P เท่ ากั บ .  10 -9 ,
12.3010-9 และ . 10-9 เซนติเมตร/นาที ตามลําดับ และ
ทีพีเอช ค่า P ของ CTC, TC และ OTC เท่ากับ . 10-9,
0.78 10-9 และ . 10-9 เซนติ เมตร/นาที ตามลําดั บ
จากผลการทดลองเห็นได้ ว่า CTC สามารถซึมผ่านเยือเซลโลเฟน
ได้ ดีทสุี ด โดยค่า P ของ CTC สูงกว่า TC และ OTC ทังในพีเอช
และ แต่ค่า P ทีพีเอช ตํากว่าค่า P ทีพีเอช เล็กน้ อย
ทั งนี อาจเป็ นเพราะว่ าในชุ ดทดลองการแพร่ ไ ม่ มีการกวนผสม
ทังสอง compartment จึ งทําให้ เกิดเป็ นชั นนํา (Water layer)
ทีบริเวณด้ านหน้ าของเยือเซลโลเฟน (Sassman and Lee, 2005)
และอาจทําให้ ยากลุ่มเตตราซัยคลินทีพีเอช ซึงอยู่ในรูปแตกตัว
(Ionized) สามารถซึ มผ่ านเยื อเซลโลเฟนได้ เร็วกว่ าที พี เอช
ซึงอยู่ในรูปไม่แตกตัว (Nonionized)

สรุปผลการทดลอง

จากการศึ กษากระบวนการแพร่ ผ่ านเยื อเซลโลเฟนของ
ยาปฏิชีวนะกลุ่มเตตราซัยคลินภายใต้ อุณหภูมิ 25oC ในสภาพ
ทึ บแสงที พี เ อช และ
พบว่ า ค่ าพี เอชของนํามี ผ ลต่ อ
กระบวนการแพร่ ของยากลุ่ มเตเตราซัยคลิน ได้ แก่ TC OTC
และ CTC ซึ งผลจากงานวิ จั ยอาจนํา ไปสู่ การคาดการณ์ ที ว่ า
ในสภาพแวดล้ อมเดียวกันหากยากลุ่มเตตราซัยคลินทัง ชนิดนี
ถูกปล่อยออกสู่สงแวดล้
ิ
อม โอกาสที CTC จะแพร่เข้ าสู่สงมี
ิ ชีวิต
น่าจะมีมากทีสุด และถ้ าสภาพแวดล้ อมเปลียนแปลง เช่น มีความ

เป็ นกรดเพิมขึนจะทําให้ ยาในกลุ่มเตตราซัยคลินคงสภาพทางเคมี
มากขึนและสามารถแพร่เข้ าไปสะสมในสิงมีชีวิตได้ มากขึน
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ฉบับที (

)

การเกษตร

การผลิตมะมวงนอกฤดู
รัตนะ สุวรรณเลิศ1 วันชาติ นิติพันธ์2 และไพร มัทธวรัตน์1
มะม่วงเป็ นผลไม้ ทมีี ความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ
สามารถสร้ างรายได้ ให้ ผ้ ู ผลิ ตได้ เป็ นอย่ างดี ปั จจุ บั นผู้ บริ โภค
มีความต้ องการสูงขึน การผลิตจึงต้ องตอบสนองต่ อการบริโภค
ที มากขึน การจั ดการให้ มะม่ วงสามารถมีผลผลิตได้ ตลอดทังปี
เป็ นวิ ธีการหนึ ง โดยการจั ดการในระยะการเจริ ญเติ บโตต่ างๆ
เพื อให้ เกิ ด ความพร้ อมในการติ ด ดอกและการเจริ ญ ของผล
ในเวลาทีต่างไปจากฤดูกาลปกติ

ขั้นตอนการผลิตมะมวงนอกฤดู
1. การเตรียมตน

1.1 การจัดทรงต้ น/ตัดแต่งกิง ควรจัดทรงต้ นตังแต่
เริ มปลู กและทําอย่างต่ อเนื อง โดยตั ดแต่ งกิ งหลั งการเก็บเกี ยว
ทุกปี ให้ โปร่ งประมาณร้ อยละ - โดยเปิ ดด้ านบนให้ แสง
เข้าถึงโคนต้ น (การตัดแต่งกิงทรงเปิ ดกลางต้ น) และรักษาเฉพาะ
กิ งมุ มกว้ าง จั ด กิ งที สมบู รณ์ ใ ห้ ชี กระจายออกทุ กทิศ รอบต้ น
อย่ างสมําเสมอ เหลื อไว้ เฉพาะกิ งขนาดใหญ่ พอเหมาะสําหรั บ
ไว้ ผลในแต่ ละปี พร้ อมทังกําจัดใบแก่ ใบไม่สมบูรณ์ และช่อใบ
ค้ างปี ออก ควบคุมทรงพุ่มหลังตัดแต่งกิงไม่ให้ สงู เกิน เมตร
1.2 การให้ ปุ๋ย หลักการให้ ปุ๋ ยที ถูกต้ องคือ ตรวจ
วิ เคราะห์ ดิ น ปรับค่ าความเป็ นกรด-เบส ให้ ปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยคอก
หรือปุ๋ ยอินทรียอ์ นๆ
ื ตามค่าการวิเคราะห์ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
และใช้ ปุ๋ ยเคมี ตามความต้ องการของพื ช ส่ ว นแนวทางปฏิบั ติ

ภาพที
1

ตามเงื อนไขอืนๆ ได้ แก่ การให้ ปุ๋ ยฟื นฟู ต้ นหลั งการเก็บเกี ยว
ทุ กครั ง และดู แลรั กษาทุ กใบที เหลื ออยู่ บ นต้ นหลั งตั ด แต่ งกิ ง
รวมทังทีผลิใหม่ให้ มสี ุขภาพดีก่อนออกดอก
1.3 การป้ องกันกําจัดโรคและแมลง มะม่วงจะแตก
กิงใหม่ หลั งจากตัดแต่ งกิง และใส่ปุ๋ ยแล้ ว กิงที แตกใหม่ นี จะมี
แมลงและโรคเข้ าทําลาย เช่น หนอนผีเสือเจาะยอดอ่อน เพลียไฟ
ดูดกินนําเลี ยงที ใบอ่อน เพลี ยจั กจั นสีนาตาล
ํ
และเพลี ยจักจั น
สีเขียว ดู ดกินนําเลี ยงที ใบอ่ อน ด้ ว งตั ดใบ ด้ วงงวงกัดกินใบ
โรคทีสําคัญในระยะนี ได้ แก่ โรคแอนแทรคโนส โรคใบจุดจากเชือ
เซอโคสปอร์ร่า ให้ ฉีดพ่ นโดยใช้ สารเคมีตามความเหมาะสม

2. การบังคับการออกดอกดวยสารแพกโคลบิวทราโซล

2.1 ต้ นมะม่ วงในระยะใบแก่ จั ด มั ก แตกใบอ่ อ น
ไม่พร้ อมกันทังต้ น จึงควรเร่งการแตกใบอ่อนโดยใช้ สารไทโอยูเรีย
. % หรือโพแทสเซี ยมไนเตรด . % พ่ นให้ ทวต้
ั น

2.1

ต้ นมะม่วงทีตัดแต่งกิงทรงเปิ ดกลางต้ น

นักวิชาการเกษตรชํานาญการ ฝ่ ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
2 นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน
จังหวัดนครปฐม

การเกษตร
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2.2 ประมาณ สัปดาห์ มะม่วงจะเริมแตกตาทียอด

ตารางที

อัตราการใช้ สารแพกโคลบิวทราโซล (ชนิดผง

เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม
2.2

2.3 หลั งจากแตกเป็ นใบอ่อนได้ ประมาณ เดื อน
มะม่วงจะอยู่ในระยะใบอ่อน พร้ อมสําหรับการใช้ สารแพกโคลบิวทราโซล เพื อเร่งการออกดอก

เมตร
เมตร
เมตร
เมตร

%)

อัตราการใช้สารต่ อต้น
-

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม

2.5 ประมาณ - เดือน หรื อขึนอยู่ กับชนิดพั นธุ์
ใบจะแก่จัดและตายอดนู นเด่ น ซึ งเป็ นระยะที จะบั งคับให้ แทง
ช่ อดอกได้

2.5
2.3

2.4 โดยผสมสารแพกโคลบิวทราโซล กับนําสะอาด
- ลิตร ตามอัตราที กําหนดตามตารางที หรื อตารางที
ราดบริเวณรอบๆ โคนต้ น

2.6 พ่นสารไทโอยูเรีย . % หรือโพแทสเซียมไนเตรด
. % ให้ทวต้
ั น

2.6

2.7 หลังการพ่ นสารดังกล่าว สัปดาห์ มะม่วงจะ
แทงช่ อให้ เห็นซึงระยะนีเหมาะทีจะใช้ สารเอทีฟอน
พีพีเอ็ม
พ่นทัวต้ นเพือเพิมดอกสมบูรณ์เพศ

2.4

ตารางที

อัตราการใช้ สารแพกโคลบิวทราโชล (ชนิดนํา

เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม
-

เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร

%)

อัตราการใช้สารต่ อต้น
-

มิลลิลติ ร
มิลลิลติ ร
มิลลิลติ ร
มิลลิลิตร
มิลลิลิตร

2.7

16

วารสารข่าวศูนย์ฯ ปี ที

2.8 หลั ง จากพ่ น สารไทโอยู เ รี ยประมาณ
มะม่วงจะอยู่ในระยะดอกบานเต็มต้ น

เดื อน

ฉบับที (

)

การปลิดขัวผล หากปลิดขัวผลแล้ วให้ควําขัวผลลงทันที
เพือป้ องกันยางเปื อน ซึงอาจทําให้ เกิดแผลทีผิวผลสด และไม่ควร
วางมะม่วงให้ สัมผัสกับดินโดยตรง สําหรับการผลิตผลสดเพื อ
ส่งออกในปัจจุบันไม่แนะนําให้ ปลิดขัวผล แต่กาํ หนดให้ ใช้ กรรไกร
ปลายแหลมที สะอาดตั ด ขั วผลให้ เหลื อ ยาวประมาณ เซนติเมตร เพือป้ องกันไม่ให้ ยางไหลมาเปื อนผิวผล และยังทําให้
ปลอดภัยจากโรคมากกว่ าการปลิดขัวออกทังหมด

5. ปจจัยสูค วามสําเร็จ และลดความเสีย่ งในการผลิต
มะมวงนอกฤดู
2.8

3. การดูแลรักษาเพือ่ ใหผลผลิตมะมวงไดคณ
ุ ภาพ

3.1 การให้ นาํ มะม่วงต้ องการนําค่อนข้างมากในระยะ
การพั ฒนาใบและผลอ่อน และควรงดการให้ นาในช่
ํ วงประมาณ
- วันก่อนการออกดอก แหล่งนํามีความจําเป็ นต่อการผลิต
มะม่วงนอกฤดู เพื อใช้ สาํ หรับการราดสารชักนําการออกดอก
3.2 การให้ ปยเคมี
ุ๋
ให้ ใส่ปุ๋ยทางดิน หรือทางระบบนํา
สูต รที เหมาะสมในช่ ว งหลั งการออกดอกไปจนถึ งเก็บเกี ยวคื อ
- - หรือ : : อัตรามากน้ อยตามปริมาณผลผลิต
ทีมีบนต้ น หรือขนาดของทรงพุ่ม
3.3 การป้ องกันกําจั ดโรคและแมลง ในระยะแทง
ช่ อดอกถึงติ ดผล จะมีแมลงศั ตรูพวกเดิ มที เคยทําลายในระยะ
แตกกิ งใบใหม่ ม าคอยทํา ลายช่ อดอก ผลอ่ อ น และผลแก่
นอกจากนียังมีแมลงศัตรูและโรคอืนๆ ทีสําคัญเพิ มขึนอีก เช่ น
เพลียจักจันสีนาตาล
ํ
หนอนผีเสือกัดกินผล หนอนผีเสือเจาะผล
แมลงวันทอง โรคทีสําคัญในระยะนีนอกจากโรคแอนแทรคโนส
แล้ ว ในเขตหนาวเย็ น และชื นจะพบโรคราแป้ งขาวอี ก ด้ วย
ควรเลือกใช้ สารป้ องกันกําจัดศัตรูพืชตามความเหมาะสม
3.4 การห่ อผล ระยะการห่ อผลของมะม่ วงแตกต่ าง
กันไปตามพั นธุ์ และสิ งแวดล้ อม แต่ การห่ อผลทุ กกรณี เน้ นให้
มะม่วงผ่านระยะการร่วงของผลไปก่อน ใช้ วัสดุห่อผลทีเหมาะสม
คือ ถุงกระดาษคาร์บอน ชัน สําหรับพั นธุ์นาดอกไม้
ํ
เบอร์
และนําดอกไม้ สที อง ถุงกระดาษโปร่งแสง (สีขาว) สําหรับพันธุ์
มหาชนก ก่ อนห่ อควรพ่ นสารกําจัดศั ตรูพื ช ปลิดผลให้ เหลื อ
เฉพาะผลสมบูรณ์ - ผล ไม่เกิน ผลต่อช่อ ทังนีให้ พิจารณา
ร่วมกับปริมาณผลบนต้ นด้ วย และห่อผลให้ มดิ ชิด

4. การเก็บเกีย่ วและการปฏิบตั หิ ลังการเก็บเกีย่ ว

มะม่วงพันธุม์ หาชนกเก็บเกียวเมือผลมีอายุ วัน หลังติดผล และมะม่วงพันธุน์ าดอกไม้
ํ
เมือผลมีอายุช่วง วัน หลังติดผล เป็ นช่ วงที มะม่วงเมื อแก่แล้ วมีคุณภาพดี
สําหรับเกษตรกรมืออาชีพใช้ ดชั นีการเก็บเกียวหลายวิธกี ารร่วมกัน
เช่ น การนั บวั น รู ปร่ างและองค์ ป ระกอบของผล สีของผิ วผล
และความถ่วงจําเพาะ เป็ นต้ น

5.1 วางแผนการผลิ ตโดยแบ่ งสวนมะม่ วงผลิ ตนอก
ฤดูหลายๆ รุ่นต่อปี เพือลดความเสียง
5.2 ควรเลื อกช่ ว งเวลาผลิ ต ให้ เหมาะสม โดยที
สิงแวดล้ อมต่างๆ เอืออํานวยประโยชน์มากทีสุด
5.3 เกษตรกรควรรวมกลุ่ มจดทะเบียนเป็ นวิสาหกิจ
ชุ มชนเพื อให้ เกิดการวางแผนการผลิตร่ วมกันและให้ ได้ ผลผลิต
มะม่วงคุณภาพดี มีปริมาณสมําเสมอ
5.4 ควรเลือกช่วงผลิตทีตลาดมีความต้ องการผลผลิต
สูง ไม่ว่าจะเป็ นตลาดในหรือต่างประเทศ
5.5 ควรประยุ กต์ ใช้ เทคโนโลยี การผลิ ตที เกิ ด จาก
งานวิ จั ยร่ ว มกั บประสบการณ์ ของเกษตรกร เพื อให้ การผลิ ต
มีประสิทธิภาพมากขึน

เอกสารอางอิง

กรมส่งเสริมการเกษตร.
. การผลิตมะม่วงเพื อส่งออก
ญีปุ่ น. เอกสารวิชาการ. สํานักพัฒนาคุณภาพสินค้ าเกษตร
กรมส่ ง เสริ มการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด.
กาญจนา สุทธิกุล.
. “เปลี ยน” มะม่วงสู่ความสําเร็จ :
สารเคมีและปุ๋ ย. บริษทั มาฉลองคุณ-ซีเอสบี จํากัด.
ฉลองชัย แบบประเสริฐ.
. คู่มอื การป้ องกันกําจัดโรคแมลง
ศัตรูมะม่วง. บริษัท เอฟ.อี.ซิลลิค (กรุงเทพฯ) จํากัด.
ดวงตรา กสานติกลุ สายชล เกตุษา และสุรพงษ์ โกสิยะจินดา.
. ดัชนีการเก็บเกียวมะม่วงนําดอกไม้ . ว. เกษตรศาสตร์ (วิทย์) .
พีรเดช ทองอําไพ.
. สารเร่งดอกมะม่วง. สํานักส่งเสริม
และฝึ กอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วันชาติ นิตพิ ันธ์.
. การผลิตมะม่วงนอกฤดู. โรงพิมพ์
กิตติวรรณการพิมพ์.
อภิตา บุญศิริ.
. วิทยาการหลังการเก็บเกียวมะม่วงและ
มั งคุ ดเพื อการส่ งออก. เอกสารประกอบการบรรยาย
ในการสัมมนา “การพั ฒนาการผลิตมะม่วงอย่างยังยืน”.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
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เครือ่ งผลิตปุยหมัก 3 โมเดล ทางออกของปญหาขยะมูลฝอย
ลักขณา เบ็ญจวรรณ์1
ปัจจุบนั คนส่วนมากมักยึดติดกับความสะดวกสบาย มีการ
จั บจ่ ายและบริ โภคสินค้ าอย่างฟุ่ มเฟื อย รวมถึงแสวงหาเครื อง
อํานวยความสะดวกต่างๆ เพือใช้ ในชีวิตประจําวัน ซึงพฤติกรรม
ดั ง กล่ าวส่ ง ผลให้ ประเทศไทยมี ป ริ มาณขยะมู ล ฝอยเพิ มขึ น
อย่ างต่ อเนื องทุ กปี ทําให้ เกิดปั ญหาขยะตกค้ างและขาดแคลน
พื นทีฝังกลบ มลพิษทางทัศนียภาพ มลพิษด้ านกลินและนําเสีย
การเป็ นแหล่งเพาะพันธุข์ องแมลงและสัตว์นาํ โรค เป็ นต้ น ส่งผลให้
“ขยะมูลฝอย” กลายเป็ นปั ญหาขันวิกฤตทีต้ องได้ รับการจัดการ
อย่ างเร่ ง ด่ ว นในหลายพื นที ของประเทศ ดั ง ปรากฏเป็ นข่ าว
ให้ เห็ น กั น อยู่ เนื องๆ ซึ งทางออกของวิ ธี การแก้ ไขปั ญ หาจาก
ขยะมูลฝอยอยู่ทไหน
ี ด้ วยวิธกี ารอย่างไร ควรเป็ นความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานราชการเพียงส่วนเดียว หรือว่าเป็ นความรับผิดชอบ
ของพวกเราทุกคน มาลองคิดกันเล่ นๆ ว่ า ถ้ าหากทุกครัวเรือน
ร่ วมมือกันลดความฟุ่ มเฟื อยในการบริโภค คัดแยกขยะ และนํา
ขยะอินทรียท์ มีี อยู่ในบ้ านมาทําปุ๋ ยหมัก จะเป็ นทางออกของปัญหา
ได้ หรือไม่...
เมื อกล่ าวถึ ง การนํา ขยะอิ น ทรี ย์ ในบ้ านเรื อนมาทํา เป็ น
ปุ๋ ยหมั ก พบว่ ายั งไม่ เป็ นที นิ ยมและแพร่ หลายในประเทศไทย
ส่วนหนึ งอาจมีสาเหตุจากเทคโนโลยีการหมักที มีอยู่ เดิมทังแบบ
ใช้ อากาศและไม่ ใช้ อากาศ จะต้ องใช้ ขยะอิน ทรี ย์ หรื อวั ตถุ ดิ บ
ปริมาณมาก และใช้ เวลาการหมักนาน แต่ เนืองจากขยะอินทรีย์
ทีเกิดขึนในครัวเรือนแต่ละวันมีปริมาณน้ อยหรือบางวันก็ไม่มเี ลย
ถ้ าหากจะนํา ไปทําปุ๋ ยหมักเพื อใช้ เองภายในบ้ านจะต้ องสะสม

จักรยาน

มือหมุน

อัตโนมัติ
ภาพที

1

ขยะอิ นทรี ย์ ไว้ วั น ละเล็กวั น ละน้ อย ซึ งขยะมักเกิ ดการบู ดเน่ า
ก่ อนที จะมีปริ มาณเพี ยงพอต่ อการใช้ งาน ซึ งบางบ้ านก็อ้ างว่ า
ไม่สะดวกเนืองจากไม่มีพืนทีและอุปกรณ์ บ้ างก็บอกว่ าอาจจะทํา
ปุ๋ ยหมักถ้ าหากมีเครืองผลิตปุ๋ ยหมักทีช่วยอํานวยความสะดวกให้
เป็ นต้ น ด้ วยเหตุนีจึงทําให้ การทําปุ๋ ยหมักใช้ เองจํากัดอยู่เฉพาะ
กลุ่ มของเกษตรกรผู้ ทํา เกษตรอิ น ทรี ย์ และยั ง ไม่ แพร่ หลายสู่
ภาคครั วเรื อน ดั งนั นคณะนั กวิ จัยจากสถาบั น วิ จั ยและพั ฒ นา
กําแพงแสน (ลักขณา เบ็ญจวรรณ์ เสกสรร สีหวงษ์ วัชรพล
ชยประเสริฐ อุดม แก้วสุวรรณ์ เอนก สุขเจริญ และนิภาพรรณ
กังสกุ ลนิ ติ ) จึ งทําการศึ กษาและพั ฒนาเครื องผลิ ตปุ๋ ยหมัก
โมเดล ที มีเป้ าหมายเพื ออํานวยความสะดวกในการทําปุ๋ ยหมัก
และเป็ นทางเลื อกใหม่ ให้ แก่ ประชาชนทั วไปที ต้ องการนําขยะ
อินทรีย์เหลือทิงภายในบ้ านมาทําปุ๋ ยหมักและปลูกผักสวนครัวไว้
รับประทานเองในครัวเรื อนตามหลักเศรษฐกิจพอเพี ยง เครื อง
ผลิตปุ๋ ยหมักนีสําเร็จได้ ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ ปี งบประมาณ
โดยแนวคิด
ของการพั ฒนาสิ งประดิษฐ์ คื อ ให้ สอดคล้ องกับหลั กประหยัด
พลั งงาน การลดสภาวะโลกร้ อน และหลั กเศรษฐกิ จพอเพี ยง
ทําให้ ได้ เครืองผลิตปุ๋ ยหมัก โมเดล สําหรับเครืองผลิตปุ๋ ยหมัก
แรงกล จะเป็ นทางเลือกให้ แก่ผ้ ู ใช้ งานทีอยู่ในพื นทีที ไม่มีไฟฟ้ า
ผู้ ใช้ งานที ต้ องการออกกําลังกาย ส่วนเครื องผลิตปุ๋ ยหมักระบบ
อัตโนมัติ หรือแบบใช้ ไฟฟ้ า เป็ นทางเลือกสําหรับผู้สูงอายุ และ
ผู้ทต้ี องการความสะดวกสบายในการปฏิบตั ิงาน (ภาพที )

เครืองผลิตปุ๋ ยหมัก โมเดล

นักวิจยั ชํานาญการ งานวิทยาศาสตร์สิงแวดล้ อมและเทคโนโลยี ฝ่ ายปฏิบัตกิ ารวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
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“หลักการทํางานของเครือง คือ การขับเคลือนชุดอุปกรณ์
ช่วยผสมทีอยู่ภายในถังหมัก ให้ ทาํ การผสมหรือคลุกเคล้ าวัตถุดิบ
ภายในถั งหมั กเป็ นระยะๆ แบบกะ (batch) เพื อให้ อากาศ
หมุนเวียนถ่ายเทเข้ าไปในระบบ เป็ นการสร้ างสภาวะทีเหมาะสม
ต่ อการดํารงชีพของจุ ลินทรียช์ นิดทีใช้ อากาศ” ผลลัพธ์ทได้
ี คือ
ทําให้ การย่อยสลายเกิดขึนเร็ว และไม่มกี ลินหรือมีเพียงเล็กน้ อย
ระหว่ างกระบวนการหมั ก จากการทดลองใช้ งานในบ้ าน
อาสาสมั คร เมื อใส่ เศษอาหาร ผั ก/ผลไม้ และเศษใบไม้ แห้ ง
ลงในถังหมักทุกวัน วันละประมาณ - กิโลกรัม เป็ นเวลา
วัน และบ่มต่ออีก วัน (การบ่ม คือ การหยุดเติมขยะอินทรีย์
เข้ าระบบ แต่ ยังคงต่อเนืองเรืองการกวนผสมวันละ - ครัง)
พบว่าเครืองผลิตปุ๋ ยหมักระบบอัตโนมัตจิ ะใช้ เวลาในการย่อยสลาย
ขยะอินทรียใ์ ห้ มลี ักษณะคล้ ายดินได้ ภายใน สัปดาห์ ซึงเร็วกว่า
แบบจักรยานและมือหมุน ทีประสิทธิภาพในการย่อยสลายมักจะ
ขึนอยู่ กับความขยันหรือความถี ในการหมุนชุ ดอุปกรณ์ ช่วยผสม
ของผู้ ใช้ งานเป็ นสําคัญ เมือนําปุ๋ ยหมักที ได้ ไปวิเคราะห์ พบว่ า
มีอินทรียวัตถุประมาณร้ อยละ
มีธาตุอาหารหลักของพืช คือ
ไนโตรเจนร้ อยละ . - . ฟอสฟอรัสร้ อยละ . - . และ
โพแทสเซี ยมร้ อยละ . - . และมี ค่ าดรรชนี การงอกของ
เมล็ดพืชมากกว่าร้ อยละ ซึงบ่งชีว่าปุ๋ ยหมักนันเกิดการย่อยสลาย
แล้ วอย่างสมบูรณ์ สามารถนําไปใช้ งานได้ โดยไม่มีความเป็ นพิ ษ
ต่อพืช ซึงเป็ นไปตามข้ อกําหนดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,
)
จากหลั กการเหตุ ผลและวั ตถุ ประสงค์ ของการประดิ ษฐ์
ตลอดจนการใช้ งานเครื องผลิตปุ๋ ยหมักทีอธิบายข้ างต้ น ขอสรุป
ประโยชน์ ใ นภาพรวมให้ เห็ น อย่ างเด่ น ชั ด ถ้ าหากมี การนํา
เครื องมือนีไปส่ งเสริมให้ มีการใช้ งานอย่างจริงจังและกว้ างขวาง
ในทุ กๆ ภาคส่ วนที เกี ยวข้ อง (เช่ น ครั วเรื อน องค์ กรชุ มชน
เกษตรกรรม และ ฯลฯ) ดังนี
1. ทําให้ ได้ ปุ๋ยหมัก ซึงเป็ นการนําประโยชน์กลับคืนจาก
ขยะอินทรี ย์ สามารถนําปุ๋ ยหมักนั นไปใช้ เป็ นวั สดุ ปรั บปรุงดิ น
เพือปลูกต้ นไม้ และพืชผักสวนครัวภายในบริเวณบ้ าน
2. ทําให้ ลดภาระค่าใช้ จ่ายของครัวเรือนในการซือปุ๋ ยเคมี
เนืองจากสามารถผลิตปุ๋ ยหมักได้ ด้วยตนเอง
3. ทําให้ ขยะอินทรีย์ที หน่ วยงานราชการจะต้ องรับภาระ
ด้ านการกํา จั ด ลดปริ มาณลง ทํา ให้ ภาครั ฐสามารถประหยั ด
งบประมาณในด้ านการเก็บขน การขนส่ง และการกําจัดมูลฝอย
ลงได้ อย่างน้ อยร้ อยละ
4. ทํา ให้ สภาพแวดล้ อมในชุ มชนน่ าอยู่ ขึ น เนื องจาก
ปริ มาณมู ลฝอยอิ น ทรี ย์ ที ย่ อยสลายได้ ที ถู กนํา มาทิ งในชุ มชน
ลดปริ มาณลง ทําให้ ปั ญหามลพิ ษสิ งแวดล้ อมที เกี ยวเนื องกับ
ขยะมู ล ฝอยลดลงด้ วย เช่ น กลิ น แมลง และสั ต ว์ นาํ โรค
ความสกปรกหรือปั ญหาทัศนียภาพทางสายตา

วารสารข่าวศูนย์ฯ ปี ที

ฉบับที (

)

5. การที ภาคครั วเรื อนนําเครื องผลิ ตปุ๋ ยหมักไปใช้ งาน
จะทําให้ สามารถผลิตปุ๋ ยหมักได้ เอง จึงเป็ นการส่งเสริมในทางอ้อม
ให้ ประชาชนปลู กต้ นไม้ หรื อพื ชผั กสวนครั ว ในบริ เวณบ้ านกัน
มากขึ น ซึ งต้ นไม้ ช่ ว ยดู ดซั บก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ และเพิ ม
ปริ มาณออกซิ เจนในบรรยากาศ จึ งเป็ นการลดสภาวะโลกร้ อน
ได้ ด้วย
6. การนํา ประโยชน์ กลั บ คื น จากขยะอิ น ทรี ย์ ด้ วยการ
นํา ไปทํา ปุ๋ ยหมั ก ก่ อให้ เกิ ด การหมุ น เวี ยนแร่ ธาตุ สาํ คั ญ ใน
สิงแวดล้ อม เช่น คาร์บอน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม
7. หากมี ก ารส่ ง เสริ มการใช้ งานเครื องผลิ ต ปุ๋ ยหมั ก
ให้ แพร่หลายในภาคประชาชน จะสามารถสร้ างเสริมลักษณะนิสยั
หรือพฤติกรรมการคัดแยกขยะได้ ในทางอ้ อม ซึงจะทําให้ ง่ายขึน
หากภาครั ฐจะนําระบบการจั ดการมู ลฝอยแบบบู รณาการอย่ าง
ยังยืน หรือระบบ 5R (Reduce, Reuse, Recycle, Repair และ
Reject) มาประยุกต์ใช้ อย่างเป็ นรูปธรรม
8. เครืองผลิตปุ๋ ยหมักนี มีศักยภาพในการนําไปพั ฒนา
ต่ อยอดเพื อใช้ งานเป็ นเครื องผลิ ต ปุ๋ ยหมั กคุ ณภาพสู ง เพื อ
ประโยชน์ทางด้ านเกษตรกรรม ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือเพือ
อุตสาหกรรมปุ๋ ยหมักขนาดย่อม โดยสามารถขยายขนาดได้ ตาม
ความเหมาะสมของปริมาณวัตถุ ดิบที มี หรื อตามความต้ องการ
ของผู้ใช้ งานได้ ด้วย
9. ทํา ให้ ปริ มาณก๊ าซเรื อนกระจก โดยเฉพาะอย่ างยิ ง
ก๊าซมีเทน (CH4) ที เกิดจากกระบวนการย่ อยสลายแบบไม่ใช้
ออกซิเจนในหลุมฝังกลบขยะมูล หรือ Landfill ลดปริมาณลง
เนืองจากปริมาณขยะมูลฝอยในภาพรวมลดปริมาณลง จึงเป็ นการ
ช่วยบรรเทาความรุนแรงของการเกิดสภาวะโลกร้ อนได้ อกี ประการ
หนึ ง

สําหรับผูท้ สนใจเครื
ี
องผลิตปุ๋ ยหมัก โมเดล ของ
สถาบันวิ จั ยและพัฒนา กํา แพงแสน สามารถติ ดต่ อ
ขอทราบรายละเอียดได้ที ฝ่ ายปฏิบตั ิการวิจัยและเรือน
ปลู กพืชทดลอง สถาบันวิ จัยและพัฒนา กําแพงแสน
เบอร์โทรศัพท์
ต่อ
ได้ในวันและ
เวลาราชการ

เอกสารอางอิง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
. มาตรฐานสินค้ าเกษตร
และอาหารแห่ งชาติ (ปุ๋ ยหมัก). ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ฉบับประกาศทัวไป เล่ม
ตอนที
ง
ลงวันที ธันวาคม
.
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ธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม

Allelopathy ทางเลือกของเกษตรยั่งยืน ?
การทําเกษตรเชิงพาณิชย์ตลอดหลายทศวรรษทําให้ มนุ ษย์
ห่ า งไกลจากธรรมชาติ ใช้ ทรั พ ยากรอย่ า งขาดการบํา รุ งรั ก ษา
ก่อให้ เกิดการปนเปื อนและตกค้ างของสารเคมีโดยเฉพาะสารเคมี
กําจั ดศัตรู พืช ศัตรูพืชเกิดความต้ านทานต่ อสารเคมี ผู้ ผลิตและ
ผู้บริโภคได้ รับผลกระทบจากการใช้ สารเคมี ทังทางเศรษฐกิจและ
สุขภาพ ทําให้ ระบบเกษตรกรรมขาดความยังยืน การเลือกแนวทาง
ปฏิ บั ติ แ ละการจั ด การทางการเกษตรแบบใกล้ ชิ ดกั บ ธรรมชาติ
จะช่วยส่งเสริมความยังยืนของระบบเกษตร ทางเลือกหนึงทีน่าสนใจ
และน่าจะมีบทบาทสําคัญต่อการควบคุมวัชพืชและต่อการเพิมผลผลิต
ของพืช คือ การประยุกต์ใช้ ปรากฏการณ์อลั ลีโลพาที (allelopathy)

Allelopathy คืออะไร

ศาสตราจารย์ Hans Molisch นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน
เป็ นผู้บญ
ั ญัตคิ าํ ว่า allelopathy ในปี ค.ศ.
ซึงมีรากศัพท์มาจาก
ภาษากรีก คําว่า allelon และ pathos หมายถึงปฎิสมั พันธ์ชีวเคมี
ระหว่ างพื ชซึ งเป็ นทั งแบบส่ งเสริ ม และแบบยั บ ยั งขั ด ขวางการ
เจริญเติบโตต่อกัน แต่ในช่วง ปี ทผ่ี านมา การศึกษาวิจัยเกียวกับ
allelopathy นันมีขอบเขตการวิจยั กว้ างกว่าปฏิสมั พันธ์ชวี เคมีระหว่าง
พืชกับพืช นักวิทยาศาสตร์ได้ ทาํ การศึกษาวิจัยปฏิสัมพันธ์ชีวเคมี
ระหว่ างพื ชกับแมลง (Corcuera et al., 1992; Blum 1992;

ภาพที
1

อตินุช แซ่จิว1

Khalid et al.,
) พืชกับโรคพืช (Tabak et al., 1999; ShengYang et al., 2005; Lee et al.,
) และพืชกับไส้เดือนฝอย
(nematode) (Khalid et al.,
) ดังนั นในปี ค.ศ.
หน่ วยงาน International Allelopathy Society จึงได้ ให้ คาํ นิยาม
allelopathy ว่า คือกระบวนการทีเกียวข้ องกับสารประกอบทุติยภูมิ
(secondary metabolite) ทีผลิตโดยพืช สาหร่ าย แบคทีเรีย และ
เชือราแล้ วไปมีอทิ ธิพลต่อการเจริญและการพัฒนาของระบบเกษตร
และระบบชีววิทยา ส่วนคําว่า allelochemicals นัน หมายถึงสารประกอบ
ทุ ติ ยภู มิ ที พื ช สร้ างขึ นมาเองตามธรรมชาติ เ พื อป้ องกั นตนเอง
โดยผลิตจากส่วนของพืชทังทีอยู่ใต้ ดนิ (ราก ลําต้ นใต้ ดนิ ) และส่วน
เหนือดิน (ลําต้ น ใบ ดอก ผล และเมล็ด) (Rice, 1974) ซึงมีรงั สี
อุณหภูมิ การขาดธาตุอาหาร การขาดนํา อายุ พืช พันธุกรรมพืช
และเชื อโรค เป็ นปั จ จั ย ที มี ผลกระทบต่ อการสร้ างสารประกอบ
allelochemicals และสาร allelochemicals จะถูกปลดปล่อยออกมาสู่
สภาพแวดล้ อมโดยการระเหยออกจากพืช (volatility) หรือถูกนําฝน
นําค้าง ชะล้ างจากส่วนเหนือดินของพืช (leaching) หรือการย่อยสลาย
ของซากพืชโดยจุลินทรีย์ในดิน (decomposition) หรือการขับออก
ทางรากพืช (root exudation) (ภาพที ) แล้ วเกิดการเสือมสภาพ
หรือเปลียนสภาพและไปเป็ นพิษต่ อพืชใกล้ เคียง (phytotoxicity)
หรือเป็ นพิษต่อตัวพืชทีปลดปล่อยสารประกอบ allelochemicals เอง

การปลดปล่อยสารประกอบ allelochemicals สู่สภาพแวดล้ อม

นักวิจัยชํานาญการ หน่วยวิเคราะห์วิจัยดิน พืช และวัสดุเกษตร ฝ่ ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

20
(autotoxicity) โดยสารประกอบ allelochemicals มีอิทธิพลต่ อ
การเจริญเติบโตของพืชผ่านกระบวนการทางสรีรวิทยา ได้แก่ การแบ่ง
และขยายเซลล์ (cell division and cell elongation) การดูดธาตุอาหาร
(mineral uptake) การสังเคราะห์แสง (photosynthesis) การยับยัง
หรือกระตุ้นเอนไซม์ (inhibition or stimulation of specific enzymes)
การหายใจ (respiration) เป็ นต้ น (Rice, 1984) งานวิจัยมากมาย
ทีศึกษาอิทธิพลของสารประกอบ allelochemicals ของพืชหนึงทีมีต่อ
พื ช อื นด้ วยการสกัดสาร allelochemicals ออกมาทดสอบ เช่ น
Jayakumar and Manikandan (2005) พบว่าสารสกัดจากใบอคาเซีย
(acacia) มีฤทธิยับยังการงอกและการเจริญของข้ าวฟ่ างและถัวลิสง
หรือ การพบว่า root exudates ของข้ าวฟ่ างและข้ าวโพดสามารถ
ยับยังการเจริญของต้นงา (Breazeale, 1924; Conrad, 1927) ดังนัน
การเลือกชนิดพืชทีจะปลูกในพืนทีเดียวกันควรระมัดระวัง หรือการ
เป็ นพิษต่ อตัวพืชทีปลดปล่ อยสารประกอบ allelochemicals เอง
(autotoxicity) เช่น Chou (1990) พบว่าผลผลิตข้ าวฤดูปลูกที
ในประเทศไต้ หวันลดลงประมาณ % หรือ ผลผลิตหน่อไม้ ฝรัง
ลดลงเมือปลูกซําทีเดิมต่ อเนืองหลายปี (Hartung and Stephens,
1983; Kitahara et al.,
) เป็ นต้ น ซึงเป็ นผลจากการสะสม
phytotoxins จากการย่อยสลายของซากพืชหรือจาก root exudates
ในดิน

การประยุกตใช allelopathy ทางการเกษตร

จากความรู้ในกระบวนการ allelopathy ของพืช ทําให้ มคี วาม
พยายามนําปรากฏการณ์ธรรมชาตินี มาประยุ กต์ใช้ ทางการเกษตร
ด้ วยการสกัดสารประกอบ allelochemicals ออกมาใช้ ประโยชน์
เพือเป็ นทางเลือกหนึงในการจัดการพืช โดยเฉพาะการจัดการวัชพืช
และศัตรูพืชในการผลิตพืชตามระบบเกษตรอินทรีย์ บนความเชือว่า
การใช้ กระบวนการ allelopathy จะเป็ นผลดีต่อสภาพแวดล้ อมทังนี
เนืองจากสารประกอบ allelochemicals มีครึงชีวิตทีสันกว่าสารเคมี
กําจัดวัชพืช และสามารถย่อยสลายได้ ตามธรรมชาติ การประยุกต์ใช้
กระบวนการ allelopathy ในการจัดการวัชพืชนันเป็ นในรูปแบบของ
สารธรรมชาติกาํ จัดวัชพืช (natural herbicide) ทดแทนการใช้สารเคมี
กํา จัดวัชพื ช โดยมี ความพยายามที จะพั ฒนาสารกํา จัดวัชพื ชจาก
การแยก จําแนก สารประกอบ allelochemicals จากพืช และสังเคราะห์
สารเหล่ านี ตัวอย่างเช่น การใช้ สารสกัดจากฟางข้ าวยับยังการงอก
ของเมล็ดหญ้ าข้ าวนก (Chung et al.,
) การใช้ สารสกัดจาก
กิ งอ่ อ นของต้ นประยงค์ ยั บยั งการงอกและการเจริ ญเติ บโตของ
เมล็ดหญ้ าข้ าวนกและผักโขม (ยิงยง เมฆลอย และคณะ,
)
เป็ นต้ น นอกจากนี ยั งมี แนวทางอื นๆ ที เป็ นไปได้ คื อ ปลูกพื ช
allelopathic หมุนเวียนกับพืชหลัก เช่น การปลูกถัวแระ (pigeon pea)
สลับหมุนเวียนกับมะเขือเทศเป็ นเวลาหลายปี พบว่าประชากรของ
หญ้ าแห้ วหมูลดลง (Semidey, 1997) หรือการใช้ เศษซากพืชทีให้
สารประกอบ allelochemicals คลุกเคล้าและคลุมดินเพือให้ปลดปล่อย
สารประกอบ allelochemicals ออกมา ซึงความเป็ นพิษจะมากน้ อย
ขึ นกับชนิ ดของเศษซากพื ช ความสมบู รณ์ (maturity) และการ
ย่ อยสลาย (decomposition) นอกจากนี ยังมี ความพยายามของ

วารสารข่าวศูนย์ฯ ปี ที

ฉบับที (

)

นักวิทยาศาสตร์ในการวิจยั ระดับยีนส์เพือจะดัดแปลงพันธุกรรมพืช
ให้ สร้ างสารประกอบ allelochemicals ทีมีประสิทธิภาพควบคุมวัชพืช
การใช้ allelopathy ในปฏิสั มพั นธ์ ระหว่ างพื ชกั บแมลง
โดยสารประกอบ allechemicals ทําหน้ าทีเป็ น pesticide ไล่แมลง
หรือทําลายวิถกี ารเผาผลาญอาหารของแมลง
ในปฏิสมั พันธ์ระหว่างพืชกับ nematode ได้ มีการใช้ ดาวเรือง
ควบคุ ม nematode ในแปลงมะเขื อเทศและยาสู บโดยการปลู ก
ดาวเรื องแทรกสลั บกับพื ชทังสอง และการปลู กดาวเรื องสลั บกับ
มะเขือยาวและพริกทําให้ ประชากรของ nematode ลดลง (Khalid
et al., 2002)

อันตรายของ allelochemicals ตอระบบนิเวศ

ในมุมทางการเกษตรแล้ วการใช้สารประกอบ allelochemicals
ในการกําจัดวัชพืชนันเป็ นทางเลือกทีเป็ นประโยชน์ต่อสภาพแวดล้ อม
มากกว่าการควบคุมด้ วยสารเคมีกาํ จัดศัตรูพชื แต่สาํ หรับนักนิเวศวิทยาแล้ วยังคงมีความกังวลถึ งผลกระทบจากการใช้ สารประกอบ
allelochemicals ทีอาจมีต่อระบบนิเวศ หากมีการใช้ สารประกอบ
allelochemicals ในการจัดการวัชพืชอย่างแพร่หลายมากขึน ทังนี
เนืองจากสารประกอบ allelochemicals ประกอบด้ วยสารหลายกลุ่ม
เช่ น สารประกอบ phenolic, alkaloids, terpenoids เป็ นต้ น
โดยสารเหล่านีนอกจากจะมีผลต่อการยับยังการงอกและการเจริญ
ของเมล็ดแล้ ว ยังเป็ นพิษต่ อแมลง แบคทีเรีย เชื อราสาเหตุ ของ
โรคพืช สิงมี ชีวิตในดิน สัตว์เลียงลูกด้ วยนม และพื ช ดังนั นการ
ใช้ ประโยชน์ จากสารประกอบ allelochemicals ซึ งประกอบด้ วย
สารหลายกลุ่ มในการจัดการวัชพืชจึงอาจไม่ ได้ มีผลกระทบต่ อพืช
เป้ าหมาย เท่านัน แต่อาจมีผลต่อพืชหรือสิงมีชวี ติ อืนทีไม่ใช่เป้ าหมาย
เช่ น สิงมีชีวิตในดิน ซึงตามธรรมชาติสิงมีชีวิตในดินมีหลายชนิด
ทีเป็ นประโยชน์ เช่น เชือราไมโคไรซ่า เชือแบคทีเรียตรึงไนโตรเจน
เป็ นต้ น นอกจากนีหากใช้ พืช allelopathic ปลูกเพือควบคุมวัชพืช
มากขึน อาจเกิดการถ่ายทอดพันธุกรรมทีให้ สารประกอบ allelochemicals จากการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติหรือแม้ กระทังแนวคิด
ในการใช้ พชื ดัดแปลงพันธุกรรมทีสร้ างสารประกอบ allelochemicals
ที มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ อาจนํา ไปสู่ การเป็ นพื ช ลุ กลาม ส่ ว นการใช้
สารประกอบ allelochemicals เพือยับยังการงอกของเมล็ดวัชพืชนัน
อาจส่งผลกระทบต่ อเมล็ดพืชอืนทีไม่ ใช่ เป้ าหมาย ทังนีมีงานวิจัย
พบว่ าพืชใบเลี ยงคู่ จะมี ความไวต่ อสารประกอบ allelochemicals
มากกว่าพืชใบเลียงเดียว นอกจากนีขนาดของเมล็ดและสารเคลือบ
เมล็ดก็มผี ลต่อการดูดซับสารประกอบ allelochemicals
ดังนันการจะเลือกใช้ กระบวนการ allelopathy วิธใี ดก็ตาม
ควรต้ องคํานึ งถึ งดุ ลภาพของระบบ ไม่ ควรเข้ าไปแทรกแซงหรื อ
ควบคุมธรรมชาติ มากจนเกินไป จนอาจก่ อให้ เกิดผลกระทบอื น
ในอนาคต

คําขอบคุณ

ขอขอบคุ ณ รองศาสตราจารย์ ดร.สรั ญ ญา วั ช โรทั ย
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ธรรมชาติและสิงแวดล้ อม
ที ให้ ความอนุ เ คราะห์ ในการตรวจทานและให้ คํา แนะนํา สํา หรั บ
บทความนี

เอกสารอางอิง

ยิงยง เมฆลอย วิรัตน์ ภูวิวัฒน์ จํารูญ เล้ าสินวัฒนา และพัชนี
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ฟนอลิคจากพืช...มนุษยไดอะไร
สารประกอบฟี นอลิ ค หรื อสารประกอบฟี นอลในพื ช
จัดเป็ นสารธรรมชาติทก่ี อให้ เกิดประโยชน์ทงต่
ั อพืชเองและสิงมีชวี ติ
อืนในห่ วงโซ่ อาหาร และโดยเฉพาะสรรพคุณทางยาทีมีผลดีต่อ
สุขภาพ สมควรทําความเข้ าใจและนํามาใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ
สารประกอบฟี นอลิคจัดเป็ นสารทุตยิ ภูมทิ มีี โครงสร้ างเป็ นอนุพันธ์
ของเบนซีนทีมีหมู่ไฮดรอกซิล (-OH group) ซึงหมู่ไฮดรอกซิลนี
ทําให้ สารประกอบฟี นอลิคมีคุณสมบัติเป็ นสารต้ านอนุ มูลอิสระ
สารประกอบฟี นอลิค อาจรวมกับนําตาล เช่น กลูโคส หรือรวมกับ
กรดอินทรี ย์ หรื อรวมกับสารประกอบฟี นอลด้ วยกัน ตัวอย่าง
สารประกอบฟี นอลิค เช่น กรดฟี นอลิค (phenolic acids) ลิกนิน
(lignins) เป็ นต้ น เนืองจากมีสารฟี นอลิค หลายพันชนิด เราอาจ
แบ่งกลุ่มของสารฟี นอลิค ตามโครงสร้ าง ได้ เป็ น กลุ่มได้ แก่
 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 เช่ น quercetin,
kaempferol และ myricetin
พื ชสังเคราะห์ สารฟี นอลิ คและสะสมมากในส่วนต่ าง ๆ
ได้ แก่ เมล็ดธัญพืช เมล็ดถัว กล้วย ส้ม องุน่ พริก หอมแดง กระเทียม
ชา และมันเทศ เป็ นต้ น โดยสารฟี นอลิคจะช่วยป้ องกันการเข้ า

Phenols

1

ทําลายของโรค แมลง และเชือจุลินทรีย์ ดังเช่น การสะสม lignin,
suberin ทีผนังเซลล์ โดยเฉพาะในเซลล์ทอยู
ี ่ใกล้ กับเซลล์ทเกิ
ี ด
บาดแผล เพื อให้ ผนั งเซลล์ แข็งแรงมากขึ น ส่ วนเนื อเยื อที อยู่
ถัดลงไปในส่วน cortex จะมีการแบ่ งตัวและสร้ างสาร suberin
สะสมในผนังเซลล์ใหม่นีจนเกิดเป็ น periderm ช่วยป้ องกันการ
สูญเสียนําและการเข้ าทําลายของเชื อจุ ลินทรีย์ สําหรั บมันฝรั ง
จะผลิตสาร chlorogenic acid เพือต้ านทานเชือ Streptomyces,
Verticillium และ Phytophthora แต่ถ้าสารฟี นอลิคนีมีความเข้มข้น
ตํา จะไปกระตุ้นการเจริญของเชือ Phytophthora และ Fusarium
แทน
ตัวอย่างสารประกอบฟี นอลิคทีพบในพืช ได้ แก่ curcumin
(หัว Tumeric-Curcuma longa) resveratrol (องุ่น) capsaicin
(พริก) epigallocatechin-3-gallate (ใบชา) gingerol (ขิง)
และ eugenol (กานพลู ตะไคร้ ใบกระเพรา) เป็ นต้ น สารประกอบ
ฟี นอลิคทังหลายนีมีหลายชนิดทีมีคุณสมบัติป้องกันมะเร็งได้ ด้วย
ทั งยั งพบว่ ามี ฤทธิ ต้ านต่ อการกลายพั นธุ์ ในสั ต ว์ ทดลอง และ
บางชนิดใช้ เป็ นยารักษาโรค Parkinson ได้ แก่ L-DOPA สําหรับ
สารฟี นอลิคทีจัดเป็ นสารสือกระแสประสาท (neurotransmitters)
ทีช่วยให้ พืชต้ านทานต่อการเปลียนแปลงของสภาพแวดล้ อม เช่น
serotonin, dopamine, adrenaline และ noradrenaline และมีสาร
ฟี นอลิคทีให้ กลินเฉพาะ เช่น guaiacol (2-methoxyphenol) จาก
กาแฟคัว วิสกี และควันไฟ

Phenolic acids
ภาพที

ธีรนุต ร่มโพธิภักดิ1

Flavonoids

โครงสร้ างของสารประกอบฟี นอลิคอย่างง่าย

นักวิจัยเชียวชาญ ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกียว สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
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ภาพที

ตัวอย่างโครงสร้ างของสารประกอบฟี นอลิคบางชนิด
แหล่งทีมา: http://isnff.org/files/ISNFF_
Newsletter_March_2011-1.pdf

เมือเราเก็บเกียวส่วนต่างๆ ของพืชมาให้ เป็ นอาหาร หรือ
เป็ นยา ตามอายุทเหมาะสมกั
ี
บการใช้ ประโยชน์ จะมีสารประกอบ
ฟี นอลิคในรูปแบบทีสําคัญๆ ดังตัวอย่างนี เช่น
1. สารแทนนิ น ซึ งเป็ นสารที ให้ รสฝาด ในผลไม้ อ่ อน
จะมีรสฝาดมากกว่าในผลไม้ สกุ ทังนีเนืองจากแทนนินทําปฏิกริ ยิ า
กับนําตาล และสารไกลโคโปรตีนในปากระหว่างการเคียวอาหาร
ทําให้ เกิ ดสารประกอบของ แทนนิ น-โปรตี น ซึ งไม่ ล ะลายนํา
จึงทําให้ เรารู้สึกถึงความฝาด เมือผลไม้ สุกมากขึน จะมีปริมาณ
แทนนินลดลง ซึงจะส่งผลต่อความฝาดลดลงด้ วย
2. สารสี ที ละลายนําได้ เช่ น anthocyanin ซึ งสภาพ
ความเป็ นกรด-ด่ างทีเปลี ยนแปลงภายในเซลล์ จะทําให้ เกิดการ
เปลียนแปลงสีได้ นอกจากนัน anthocyanin ยังสามารถรวมตัวกับ
โลหะหนัก เช่น เหล็ก หรือสารโมเลกุลอืนๆ เช่น amino acids,
alkaloids, flavonoids, polysaccharides เกิดเป็ นสารประกอบ
ทีให้ สีขนได้
ึ ซึงสารสีเหล่ านีเป็ นส่วนหนึงของคุณภาพผลิตภัณฑ์
ผักผลไม้ สดและแปรรูป ได้ แก่ มังคุด ลินจี มะเขือม่วง และไวน์
เป็ นต้ น
การทีพืช หรือผลผลิตเกิดความเครียด จะกระตุ้นให้ เกิด
สารฟี นอลิ ค ได้ เช่ น แสงอุ ล ตราไวโอเลท ทํา ให้ เกิ ด สารสี
anthocyanin ในใบอ่อน และกล้ าพืช การเก็บรักษาผลไม้ ผัก
ทีอุณหภูมติ าํ กระตุ้นให้ มกี ารสร้ าง anthocyanin เพิมมากขึนในลินจี
ในผลแพร์มกี ารสร้ าง chlorogenic acid และ catechin มากขึน
และพบกิจกรรมของเอนไซม์ในกระบวนการสร้ างสารประกอบ

ฟี นอลิคเพิมสูงขึน เช่น เอนไซม์ phenylalanine ammonialyase,
polyphenol oxidase และสัมพันธ์กบั การเกิดสีนาตาลของผลผลิ
ํ
ต
ซึ งเป็ นสาเหตุ ของการสูญเสียสารฟี นอลิค ไปเป็ นสารประกอบ
ควิโนน (quinone) เกิดการเปลี ยนแปลงรสชาติ และคุณค่าของ
สารอาหาร และลดอายุการเก็บรักษาผลผลิต
ประโยชน์ของสารประกอบฟี นอลิคทีสําคัญ คือ ต่อสุขภาพ
เนื องจากสารประกอบฟี นอลิคหลายชนิดสามารถยับยังปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน (antioxidant) และต้ านการกลายพันธุ์ (antimutagens) จึงช่วยป้ องกันโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจขาดเลือด โรคมะเร็ง
ไตวาย เบาหวาน เป็ นต้ น โดยสารฟี นอลิคจะเป็ นตัวรับอนุมลู อิสระ
(free radical) และช่ วยกําจัดไอออนของโลหะที จะเร่ งปฏิกิริยา
ออกซิเดชั นของกรดไขมันไม่อิมตัว โปรตีน และสารพั นธุกรรม
ของร่ างกาย และสารชีวโมเลกุลต่ างๆ ซึ งในสภาพปกติร่างกาย
จะมีการควบคุมอนุ มูลอิสระไม่ให้ มากเกินไป โดยอาศัยสารต้ าน
อนุมูลอิสระทังทีร่างกายสร้ างขึนเอง เช่น กลุ่มของเอนไซม์ ได้ แก่
superoxide dismutase, glutathione peroxidase และ catalase
เป็ นต้ น และกลุ่ ม metal-binding protein ได้ แก่ ferritin,
ceruloplasmin, transferrin และ uric acid แต่ถ้าหากกระบวนการ
เหล่านีไม่สามารถควบคุมได้ ก็จะเกิดอันตรายต่อเซลล์และเนือเยือ
ต่ างๆ มนุ ษย์ จึงต้ องได้ รั บสารที จะช่ วยจั ดการกับ อนุ มู ลอิ สระ
เพิ มเติ มจากภายนอกร่ างกาย เช่ น อาหารจํา พวกผั ก ผลไม้
สมุนไพร ธัญพืชต่ างๆ ไวน์ เบียร์ ชา กาแฟ เป็ นต้ น ซึงมีสาร
ต้ านอนุ มูลอิสระหลายชนิด เช่น สารประกอบฟี นอลิค วิตามินซี
วิตามินอี และเบต้ าแคโรทีน เป็ นต้ น โดยสารประกอบฟี นอลิค
ซึงมีมากกว่า , ชนิดนัน ได้ แก่ flavonoids, flavones, gallic
acid, ligin, tannin, anthocyanins, carotenoids และอนุพันธ์ของ
cinnamic acid สารในกลุ่มนีเป็ นสารทีให้ สสี นั แก่พืช ผัก ผลไม้
เช่น สาร carotenoids ให้ สสี ้ ม เหลืองในแครอท ฟั กทอง มะละกอ
สาร anthocyanins พบในมะเขือม่วง ผักกาดหอมห่อสีม่วง ผลองุ่น
เป็ นต้ น สารต้ านอนุมลู อิสระนีทําให้ พืชมีภมู คิ ้ มุ กันจากการติดเชือ
ต่างๆ และสามารถทนต่อปฏิกริ ิยา photooxidation ในการสร้ าง
อาหารได้ เมื อทานอาหารที มี สารต้ านอนุ มู ลอิ สระมากทําให้
ร่ างกายมี ส ารต้ านอนุ มู ลอิ ส ระเพิ มสู งขึ น ซึ งสามารถป้ องกั น
อันตรายทีเกิดจากการทําลายของอนุ มูลอิสระได้ ตัวอย่างพื ชผัก
ทีมีสารประกอบฟี นอลิคสูงและพบว่ ามีความสามารถในการต้ าน
อนุ มู ลอิ สระสูง ด้ ว ย เช่ น ผั กเสี ยน ผั กกระเฉด เป็ นต้ น นั น
นอกจากขึนกับชนิดของพื ชแล้ ว ยังขึนกับ แหล่ งทีปลูก วิธีการ
เก็บรักษา และความสด ดั งนั นในการบริ โภคอาหารเพื อช่ วย
ควบคุมการทํางานต่ างๆ ของร่างกาย ช่วยป้ องกันและรักษาโรค
จึงควรบริโภคอาหารต่างๆ และพื ช (ผัก ผลไม้ และสมุนไพร)
หลากหลายชนิ ดร่ วมกันเพื อให้ ได้ สารที มีประโยชน์ เพี ยงพอกับ
ความต้ องการของร่างกาย และได้ รับคุณค่าทางโภชนาการทีสําคัญ
ต่ อการมีสุ ขภาพดี ทั งด้ านร่ างกาย และจิ ตใจ อั น เป็ นหนึ งใน
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มาตรฐานด้ านคุณภาพบัณฑิต (มาตรฐานการอุดมศึกษา ส.ค.
) และสอดคล้ องกั บ มาตรฐานการศึ กษาของชาติ เ รื อง
คุ ณลั กษณะของคนไทยที พึ งประสงค์ ทั งในฐานะพลเมืองและ
พลโลก
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จริงแท้ ศิริพานิช.
. ชีววิทยาหลังการเก็บเกียวและการวาย
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หน้ า
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ก้ าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปี ที ( ):
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Odjakova, M. and C. Hadjiivanova. 1997. Animal
neurotransmitter substants in plants. Bulg. J. Plant
Physio. 23: 94-102.
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