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การเสนอผลงานทางวิชาการ
 การเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย ในงานประชุม

วิชาการแห่งชาติ ครัêงทีé ｳｲ ระหว่างวันทีé ｸ-ｹ ธนัวาคม ｴｷｷｸ
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน ดังนีê

 ภคพร สาทลาลยั  อทุยัวรรณ ด้วงเงิน  อรวรรณ
ชวนตระกูล  มณี ตนัติรุ่งกิจ และสุรตันว์ดี จิวะจินดา เรืéอง
องค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดจากกลีบเลีê ยงกระเจีëยบแดง
(Hibiscus sabdariffa) ด้วยเทคนิคทนิเลเยอร์โครมาโตกราฟี

 สมโภชน์ ทบัเจริญ  ธนโชติ ธรรมชาติ  สุภาณี
ฟ้ารุ่งสาง  เกรียงศักดิí สะอาดรักษ์  และสมนกึ พรมแดง เรืéอง
การผลิตและใช้ประโยชนถ์ัéวเวลเวท (Mucuna pruriens (L.) DC.
var. utilis  สาํหรับปศุสตัวข์องประเทศไทย ｳ. การศึกษาลักษณะ
โภชนะและสาร L-Dopa ของถัé วเวลเวทปลูกทีéมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน

 การเสนอผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร์ ในงานประชุม
วิชาการแห่งชาติ ครัêงทีé ｳｲ ระหว่างวันทีé ｸ-ｹ ธนัวาคม ｴｷｷｸ
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน ดังนีê

 อรุณศิริ กาํลัง  จันทร์จรัส วีรสาร  รัตติญา
นนทกรกิติ กุ ล และธนภัทร ปลืê มพวก เรืé อง การจัดการ
ธาตุอาหารพืชในแนวทางเกษตรอินทรีย์เปรียบเทยีบกับปุ๋ยเคมี
เพืéอผลิตข้าวโพดฝักอ่อนต่อเนืéอง ｵ ปี ในชุดดนิกาํแพงแสน

เรียน  สมาชิกวารสารข่าวศูนยป์ฏิบติัการวิจยัฯ ทกุท่าน
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วารสารข่าวศูนย์ฯ ฉบับนีê เป็นฉบับสุดท้าย เพราะว่าขณะนีêหน่วยงานของเรา
ย้ายสังกัดจากสถาบันวิจัยและพัฒนา กาํแพงแสน ไปสังกัดคณะเกษตร
กาํแพงแสน  ซึé งทางคณะเกษตร กาํแพงแสน มีความประสงค์จะจัดทาํ
วารสารเกษตรอภิรมย์ มีเนืê อหาสาระเกีéยวข้องกับนานาสาระการเกษตร
ธรรมชาติ  สิé งแวดล้อม และสามารถนาํไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
เกดิความเพลิดเพลินในการดาํรงชีวิตประจาํวนัของตน และครอบครัว

ทางฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ต้องขอขอบคุณ
สมาชิกทุกท่านทีéตดิตามอ่านวารสารของเรา และหวงัเป็นอย่างยิéงว่าข้อมูลเหล่านีê
จะเป็นประโยชน์สาํหรับทุกท่าน และถ้าสมาชิกท่านใดสนใจสมัครเป็นสมาชิก

วารสารเกษตรอภิรมย ์สามารถดูข้อมูลได้ทีé  http://agri.kps.ku.ac.th

(นางมณฑา  วงศ์มณีโรจน์)
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 ลกัขณา เบญ็จวรรณ ์ อุดม แกว้สุวรรณ ์ ปิยะรตัน์
วิจกัขณส์งัสทิธิí  และเบญจวรรณ จันทพล เรืéอง การใช้ประโยชน์
ปุ๋ยหมักขยะอินทรีย์จากบ้านเรือนร่วมกับวัสดุปลูกชนิดต่างๆ
เพืéอการปลูกผักบุ้งจีน

 เนตรชนก เกี ยรติí นนทพัทธ์  และชวนพิศ
อรุณรงัสกิุล เรืéอง ผลของสารละลายธาตุอาหารพืชและไคโตซาน
ต่อคุณภาพนํêาคัêนต้นอ่อนข้าวสพุรรณบุรี ｳ ทีéอายุแตกต่างกนั

 จันทร์จรัส วีรสาร และวิสุทธิí  วี รสาร เรืé อง
โปรไฟลค์วามต้านทานต่อการแทงทะลขุองดินนาและค่าวกิฤตของ
ความแขง็เมืéอเกดินาหล่ม

 ปิยะรตัน ์ วิจักขณส์งัสทิธิí   ลกัขณา เบ็ญจวรรณ์
วุฒิชยั ทองดอนแอ และอุดม แกว้สุวรรณ ์ เรืéอง ผลของการใช้
นํêาหมกัชวีภาพต่างชนดิ ทีéมต่ีอการเจริญเติบโตของพริก

 การเสนอผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร์ ในงานประชุม
ทางวิชาการ ครัêงทีé ｷｴ ระหว่างวนัทีé ｶ-ｹ กุมภาพันธ ์ ｴｷｷｹ ณ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน ดังนีê

 สุลกัษณ ์แจ่มจํารสั เรืéอง การขยายพันธุส์งิหโมรา
โดยใช้เทคนิคเพาะเลีêยงเนืêอเยืéอ

 การเสนอผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร์ ในงานประชุม
วชิาการวทิยาการหลงัการเกบ็เกีéยวแห่งชาติ ครัêงทีé ｳｴ ระหว่างวนัทีé
ｳｸ-ｳｻ กรกฎาคม ｴｷｷｹ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรม
ดิเอม็เพรส จังหวัดเชยีงใหม่ ดังนีê

 นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง  อดุม ฟ้ารุ่งสาง  อรวรรณ
ปลืê มจิตร์ และศันสนีย์ ศิลปะสุนทร เรืéอง ราทีéตรวจพบบนผล
ลองกองทีéหลุดร่วงจากพวงหลังการเกบ็เกีéยว: ตวัอย่างจากจันทบรีุ

 อุดม ฟ้ารุ่งสาง  นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง  ศศิธร
วุฒิวณิชย ์ และญาณี มั éนอน้ เรืéอง โรคใบไหม้หลังการเกบ็เกีéยว
ของกะเพรา

 การเสนอผลงานวิ จัย ภาคบรรยายและโปสเตอร์
ในงานประชุมวชิาการพืชสวนแห่งชาต ิครัêงทีé ｳｵ ระหว่างวนัทีé ｴｻ-
ｵｳ กรกฎาคม ｴｷｷｹ ณ โรงแรมเซ็นทราราแอนด์คอนเวนชัéน
เซน็เตอร์ จังหวดัขอนแก่น ดงันีê

 อญัชลี รวีโรจนวิ์บูลย ์  พรพนัช มกุีล และจุลภาค
คุ้นวงศ์ เรืéอง การเพาะเลีêยงอบัละอองเกสรพริกลูกผสมกลบัข้าม
ชนิด (C. annuum x C. baccatum) ทีéมีความต้านทานโรค
แอนแทรคโนส

 อญัชลี รวีโรจนวิ์บูลย ์  พรพนัช มกุีล และจุลภาค
คุ้นวงศ์ เรืéอง การสร้างสายพันธุแ์ท้ของพริกลกูผสมกลบัข้ามชนิด
ระหว่าง CA758 กบั BC2F3758x80C5(ｳ) โดยการเพาะเลีêยง
อบัละอองเกสร

 การเสนอผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร์ ในงานประชุม
วิชาการนานาชาติ International Mycological Congress ครัêงทีé ｳｲ
ระหว่างวนัทีé ｵ-ｺ สงิหาคม ｴｷｷｹ ณ ศูนยป์ระชุมแห่งชาตสิริิกติ์

กรงุเทพฯ ดงันีê
 นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง และอุดม ฟ้ารุ่งสาง เรืéอง

Endophytic Colonization by a Stem-End Rot Fungus,
Lasiodiplodia theobromae in Mango

ผลงานตพีิมพ
Farungsang, U., S. Sinlapasunthorn, C. Rattanakreetakul, L.

Phavaphutanon and N. Farungsang.  2013.  Bacillus
megaterium Isolate 3103: Antagonistic Spectrum on
Colletotrichum gloeosporioides Diversity and Impact
of Field Application on Postharvest Incidence of
Mango Fruit Anthracnose, pp. 81-88, I International
Conference on Postharvest Pest and Disease
Management in Exporting Horticultural Crops-
PPDM2012.  31 January 2013, Bangkok, Thailand.

Farungsang, U. and N. Farungsang.  2013.  Direct Testing of
Zingiber cassumunar and Curcuma comosa Crude
Extracts on Spore Germination of Colletotrichum spp.
Enabled by a Solubilizer, Hydrogenated Castor Oil, pp.
165-171, I International Conference on Postharvest
Pest and Disease Management in Exporting Horticul-
tural Crops-PPDM2012.  31 January 2013, Bangkok,
Thailand.

Thardphaiboon, P., A. Aungsuratana, K. Wanichkul and C.
Aroonrungsikul.  2013.  Farmers’ Perception on Durian
Innovation: A Case Study of GAP-Certified Orchards
in Chanthaburi Province, Eastern Thailand.  Kasetsart
J., (Soc. Sci) 34 : 152-161.

Homhual, R., M. Wongmaneeroj, S. Jamjumrus,
K. Srathongprom and R. Agarum.  2013.  Effects
of Growth Regulators and Chitosan on In Vitro
Propagation of Aglaonema.  Agricultural Science. J.
44(3) : 297-307.

Promdang, S., S .Tadakittisarn and T. Romphophak.  2013.
Changes of Fatty Acid and Lipase of Coocnut During
Storage.  Agricultural Science. J. 44 : 3 (Suppl.) :
61-64.

Sangwanangkul, P., Y. Onsiri, B. Khomkoontod and N.
Farungsang.  2013.  Correlations between Skin Color
Intensity, Quality and Low Temperature Storage of
‘Thab Thim Chan’ Java Apple (Syzygium samarangense
Merr. & L.M.Perry) Fruits.  Agricultural Science. J.
44 : 3 (Suppl.) : 109-112.
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Farungsang, U., N. Farungsang, S. Vudthivanich and Y.
Munon.  2013.  Impact of Preharvest Application of
Bacillus megaterium Isolate 3103 on Postharvest
Incidence of Chilli Fruit Anthracnose.  Agricultural
Science. J. 44 : 3 (Suppl.) : 162-165.

การจัดนิทรรศการ
 เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “เกษตรสร้างสรรค์ นวตักรรม

สร้างเสริม” ในงานเกษตรแห่งชาติประจาํปี ｴｷｷｹ ระหว่างวันทีé
ｴｴ-ｵｲ มนีาคม ｴｷｷｹ ณ อาคารจักรพันธเ์พ็ญศิริ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ บางเขน จาํนวน ｴ เรืéอง ได้แก่

 รงรอง หอมหวล  เรวัต เลิศฤทยัโยธนิ  ชัยณรงค์
รัตนกรีฑากุล และรตันา เอการมัย ์ เรืéอง เทคนิคการคัดเลือก
ลักษณะอ้อยทนต่อสภาวะขาดนํêา  (ทนแล้ง) อย่างรวดเร็วใน
ห้องปฏบิัติการ

 เนตรชนก  เกยีรติíนนทพทัธ ์ เรืéอง ถัéวฝกัยาวไร้ค้าง
พันธุ ์CLGC #30

 มณฑา วงศม์ณโีรจน ์เข้าร่วมจัดนทิรรศการงานคนไทย
หัวใจเกษตร ประจาํปี ｴｷｷｹ เรืéอง กล้วย ระหว่างวนัทีé ｳｶ-ｳｺ
สงิหาคม ｴｷｷｸ ณ กนัตนามูฟวีéทาวน์ (ศาลายา) กรงุเทพฯ

โครงการฝกอบรมของฝายปฏิบตักิารวจิยัและเรอืน
ปลกูพชืทดลอง

ฝ่ายปฏบิัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร
กาํแพงแสน จะดาํเนินการจัดฝึกอบรม ดังนีê

 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรืéอง เทคนิค
การผลิตวัสดุปลูกคุณภาพสูงจากวัสดุเหลือใช้เกษตรเพืéอ
ประโยชนก์ารปลูกไมย้ืนตน้ ไมป้ระดบั ไมด้อก และพืชผกั
สวนครวั รุ่นทีé ｴ  สาํหรับข้าราชการ นักวิจัย นักวิชาการ นิสติ
นักศึกษา เกษตรกร ตลอดจนผู้สนใจทัéวไป วนัทีé ｵｲ กนัยายน
2557 (นายอดุม แก้วสวุรรณ์ หัวหน้าโครงการ)

 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ เรืéอง การผลิตพชื
ตามระบบมาตรฐาน GAP รุ่นทีé ｳ  สาํหรับบริษัท/ห้างร้าน
หน่วยงานราชการ เกษตรกร นิสิตนักศึกษา และผู้ สนใจทัéวไป
ระหว่างวนัทีé ｳｺ-ｳｻ ตุลาคม ｴｷｷｹ (นางมณฑา วงศ์มณีโรจน์
หัวหน้าโครงการ)

 โครงการฝึกอบรมเชิ งปฏิบั ติ การ เรืé อง การ
ขยายพนัธุไ์มด้อกไมป้ระดบัดว้ยเทคนคิการเพาะเลีê ยงเนืê อเยืéอ
รุ่นทีé ｵｻ  สาํหรับบุคคลทัéวไป บริษัท/ห้างร้าน หน่วยงานราชการ
หรือรัฐวิสาหกจิ ระหว่างวนัทีé ｴｺ-ｵｳ ตุลาคม ｴｷｷｹ (นางรงรอง
หอมหวล หัวหน้าโครงการ)

กิจกรรมฝายปฏิบัติการวจิัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

ประวัตโิดยยอ
ในปีพุทธศักราช ｴｷｴｳ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ได้รับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากรัฐบาลญีéปุ่นเพืéอจัดสร้าง
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกทดลองขึê นภายในบริเวณ
วิทยาเขตกาํแพงแสน อาํ เภอกาํแพงแสน จังหวัดนครปฐม
เป็นมูลค่ารวมประมาณ ｳｵｲ ล้านบาท เพืéอใช้เป็นสถานทีéทาํการ
ของหน่วยบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ณ วิทยาเขตแห่งนีê
รวมทัêงให้บริการด้านเครืéองมอือปุกรณ์และสิéงอาํนวยความสะดวก
อืéนๆ สาํหรับงานวิจัย ให้เป็นแหล่งข้อมูลทางวิทยาการด้าน
การเกษตรและให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน ศูนย์ปฏิบัติการ
วิจัยฯ เป็นอาคารชัê นเดียวครอบคลุมพืê นทีéทัêงหมด ｳｴ,ｲｵｹ
ตารางเมตร ก่อสร้างเสรจ็เมืéอวนัทีé ｳｺ เมษายน พทุธศักราช ｴｷｴｵ
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดาํเนินทรงเปิดศูนยฯ์ เมืéอวนัทีé ｴｲ ธนัวาคม พทุธศักราช
2523

วนัทีé ｴｴ กนัยายน พทุธศักราช ｴｷｵｴ ศูนยป์ฏบิตักิารวจัิยฯ
ได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
(ก.ม.) ให้มฐีานะเทยีบเทา่ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืช
ทดลอง สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์ โดยประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ｳｴ งาน คือ
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วันทีé ｴｻ กนัยายน พุทธศักราช ｴｷｶｻ สภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์มีประกาศ เรืé อง จัดตัê งสถาบันวิจัยและพัฒนา
กาํแพงแสน เพืéอให้การบริหารจัดการหน่วยงานวิจัยในวิทยาเขต
กาํแพงแสนมีความคล่องตัว สามารถให้การสนับสนุนการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ของ
วทิยาเขตกาํแพงแสนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และให้แบ่งหน่วยงาน
ภายในสถาบนัวจัิยและพัฒนา กาํแพงแสน เป็น ｵ ฝ่าย และ ｷ ศูนย์
โดยมศูีนยเ์ทคโนโลยหีลังเกบ็เกีéยวเป็นศูนยต์ัêงใหม่ ขณะเดียวกนั
เพืé อให้การบริหารจัดการงานวิ จัยและงานบริการวิชาการของ
ฝ่ายปฏบิตัิการวจัิยฯ เกดิความคล่องตัวและมปีระสทิธภิาพในการ

ปฏบิตัิงาน ฝ่ายปฏบิัตกิารวจัิยฯ จึงได้ทาํการปรับโครงสร้างภายใน
หน่วยงานใหม่ ตัêงแต่เดือนตลุาคม พุทธศักราช ｴｷｷｳ เป็น ｷ งาน
ｳｲ หน่วย ดังแผนภมูแิสดงโครงสร้างแบ่งสว่นราชการ

วนัทีé ｴｷ พฤศจิกายน พทุธศักราช ｴｷｷｸ สภามหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์มีประกาศ เรืéอง ยุบเลิกสถาบันวิจัยและพัฒนา
กาํแพงแสน เพืé อให้บริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากยิé งขึê น
ให้ ฝ่ ายปฏิบัติ การวิ จัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ไปสังกัด
คณะเกษตร กาํแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาํแพงแสน อ. กาํแพงแสน จ. นครปฐม

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสดจ็เป็นประธานพิธเีปิดศูนยป์ฏบิตัิการวิจัยฯ และทรงปลกูต้นนนทรี
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ภารกิจฝายปฏิบตัิการวิจยัฯ
งานวิจยั

ฝ่ายปฏบิตักิารวจัิยและเรือนปลกูพืชทดลอง เป็นหน่วยงาน
ทีéมีศักยภาพในด้านทาํการวิจัยและบริการวิชาการในสาขาทีé
เกีé ยวข้องกับทางด้านวิทยาศาสตร์เกษตร ทรัพยากรชีวภาพ
และสิéงแวดล้อม ในแต่ละปีมโีครงการวจัิยทีéได้รับทุนสนบัสนุนจาก
หน่วยงานทัêงภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัฯ มากกว่า ｴｲ เรืéอง
ผลงานวิจัยเหล่านีê ก่อให้เกดิประโยชน์ในวงการวิชาการด้านต่างๆ
ทัêงภายในและต่างประเทศ เช่น การนาํเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การตีพิมพ์ผลงาน
ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ จากประสบการณ์ทีéสัé งสม
และความเชีéยวชาญของบุคลากรฝ่ายปฏิบัติการวิจัยฯ สามารถ
ผลติผลงานวิจัยทีéมคีณุภาพเป็นทีéยอมรับ และได้รับรางวลัมากมาย
นอกจากนีêผลงานวิจัยทีéสาํเรจ็แล้วสามารถพัฒนาต่อยอดงานวิจัย
ในเชิ งพาณิ ชย์หรือขยายผลงานวิ จั ยสู่ ชุ มชนในรูปของการ
ให้บริการต่างๆ เช่น บริการวเิคราะห์ และฝึกอบรมให้แก่เกษตรกร
และผู้สนใจทัéวไป

งานบรกิารวชิาการ
การตรวจวิเคราะหคณุภาพนํ้า

บริการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพนํêาทั éวไป (เช่น นํêาบริโภค/
นํêาบาดาล/นํêาใช้เพืéอการเกษตร)

 การวเิคราะห์ทางกายภาพและเคม ี ได้แก่ ความเป็น
กรด-ด่าง การนาํไฟฟ้า ความขุน่ ความกระด้าง ปริมาณของแขง็
ทัêงหมด ปริมาณของแข็งแขวนลอย คลอไรด์ ไนเตรท เหล็ก
แมงกานสี ทองแดง สงักะส ีแคลเซยีม แมกนเีซยีม โซเดยีม ซลัเฟต
และฟลูออไรด์

 สารทีéเป็นพิษ ได้แก่ ปรอท และตะกัéว
บริการตรวจวิเคราะหน์ํêาเสยี

 ตรวจวเิคราะห์ทางกายภาพและเคม ี ได้แก่  ความเป็น
กรด-ด่าง ปริมาณของแขง็ทัêงหมดทีéละลายนํêา ปริมาณของแขง็
แขวนลอย บโีอดี และซีโอดี

 สารทีéเป็นพิษ ได้แก่ ปรอท ตะกัéว แมงกานสี ทองแดง
และสงักะสี

การวิเคราะหดิน พืช และวัสดุเกษตร

บริการวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณข์องดนิขัêนพืê นฐาน
(pH, ECsat., OM, available P, exchangeable K)

บริการวิเคราะหเ์ฉพาะรายการ
 อาท ิpH, Lime requirement, EC, Organic matter,

Cation exchange capacity (CEC), Sodium absorption ratio
(SAR), เถ้า, C/N ratio, Total และ Extractable N, P, K, Ca,
Mg, Na, Fe, Cu, Mn, Zn, S, B, Cl, Phosphorus ในหินฟอสเฟต,
Texture, Bulk density, Particle density, Porosity, Hydraulic
conductivity, Moisture retention, Plant available moisture
content, Moisture content (% by weight)

การเพาะเลีย้งเน้ือเยือ่

บริการขยายพันธุ์ พืชด้วยวิธีการเพาะเลีê ยงเนืê อเยืéอพืช
ชนดิต่างๆ เช่น หน่อไม้ฝรัéง กล้วย อ้อย มะละกอ ไม้ดอกไม้ประดบั
เช่น กล้วยไม้ อโกลนีมา ฯลฯ

การตรวจสอบคุณภาพทางจลุชีววิทยา
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บริการการตรวจวเิคราะห์ชนิดและปริมาณจุลินทรีย ์ได้แก่
Total Plate Count, Yeast and Mold, Total Coliform, Faecal
Coliform and E. coli, Salmonella spp., Lactic Acid Bacteria

การวินิจฉัยโรคพืช

บริการวินจิฉัยโรคพืช  โรคภายหลังการเกบ็เกีéยวของผลไม้
ทีéเกดิจากเชืêอรา โรคของเมลด็พันธุ ์ การจาํแนกราสาเหตุโรคพืช
และให้คาํแนะนาํการควบคุมโรคพืช

การตรวจสอบคณุภาพเมลด็พนัธุ/เคลอืบเมลด็พนัธุ

บริการตรวจสอบความงอก ความบริสทุธิíทางกายภาพและ
สิéงเจือปน ความชืê น ความแขง็แรง ความมีชีวิต ความแตกร้าว
การทาํความสะอาด คัดขนาด และเคลือบเมลด็พันธุ์

การวิเคราะห วิจัย ดวยเทคนิค Chromatography

บริการวิเคราะห์ด้านเคม ีชวีเคม ีสิéงแวดล้อม และผลติผล
การเกษตร ได้แก่ พืชสมุนไพร ผัก ผลไม้ และการตรวจคุณภาพ
อากาศในโรงงานอตุสาหกรรม และสารระเหยต่างๆ เช่น cresol,
hexane, toluene, ethanol และ volatile fatty acid

การวิเคราะหดวยกลองจลุทรรศนอิเล็กตรอน

บริการกล้องจุลทรรศน์และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
และเครืéองมอื-อปุกรณ์สาํหรับเตรียมตวัอย่างเพืéอศึกษาด้วยกล้อง
จุลทรรศน ์เช่น Critical Point Dryer, Ultramicrotome และบริการ
เตรียมตัวอย่างเพืéอศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อเิลก็ตรอน

การใหบรกิารเครื่องมือ
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยฯ เป็นหน่วยงานทีéให้บริการวิชาการ

รวมทัêงให้บริการเครืéองมือวิทยาศาสตร์ขัêนพืê นฐาน และชัêนสูง
สาํหรับนิสติ นักศึกษา อาจารย ์นกัวิจัย นักวชิาการ และผู้สนใจทัêง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัฯ ตวัอย่างเครืéองมอืวิทยาศาสตร์
ทีéให้บริการ

UV-VIS Spectrophotometer

Atomic Absorption/Flame Emission Spectrophotometer (AA)
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การใหบริการเยีย่มชมดงูาน

การฝกอบรม

โครงการคายวิทยาศาสตร

High Performance Liquid Chromatograph (HPLC)

Gas Chromatograph (GC)

Transmission Electron Microscope (TEM)

Critical Point Dryer
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งานวิจัย

โรคใบไหมหลังการเก็บเก่ียวของกะเพรา*
Postharvest Leaf Blight of Holy Basil

อดุม ฟ้ารุ่งสาง1, นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง2, ศศิธร วุฒิวณิชย1์ และญาณี มัéนอ้น2

Udom Farungsang1, Nuanwan Farungsang2, Sasitorn Vudthivanich1 and Yanee Munon2

บทคดัยอ่
การเน่าเสยีง่ายทาํให้ผลิตผลผกัใบมอีายุหลงัเกบ็เกีéยวสัêนมาก โดยเฉพาะอย่างยิéงในสภาพอากาศร้อนชืêน เชืêอโรคเป็นสาเหตุทีéสาํคญั

ของปัญหานอกเหนอืไปจากจุลนิทรียท์ัéวไปทีéตดิมาบนผวิผกั เพืéอการศึกษาหาสาเหตขุองปัญหาโรคหลงัเกบ็เกีéยว ทาํการสุม่ตวัอย่างกะเพรา
(Ocimum sanctum) ทีéไม่มอีาการของโรคจากผลติผลกะเพรานํêาหนกั ｴｲｲ กรัม ทีéเกบ็ตวัอย่างจากพืêนทีéปลกูเป็นการค้าในเขต อ. กาํแพงแสน
จ. นครปฐม ตัดแยกใบและยอดทีéแตกจากตาข้างบริเวณซอกใบ นาํไปวางในสภาพชืêนทีéปลอดเชืêอและโปร่งใส พร้อมทัêงบันทกึตาํแหน่งของ
ใบและยอดบนกิéงไว้ทีéภาชนะ หลงัจากนัêนนาํไปวางในสภาพอณุหภมู ิｴｸ-ｴｺ oซ และมแีสงจากหลอด fluorescence และหลอด NUV เป็นเวลา
ｳｴ ชัéวโมง/วัน ทาํการทดลองทัêงหมด ｷ ซํêา อาการของโรคสามารถสงัเกตได้หลงัทาํการทดลองเป็นเวลา ｴ วัน ในลักษณะแผลจุดทีéมขีนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลางเลก็กว่า ｳ มลิลเิมตร จุดแผลขยายขนาดเมืéอเวลาผ่านไปจนเป็นอาการใบหรือยอดไหม้ในทีéสดุภายในเวลา ｹ วนั  จากลกัษณะ
ทีéศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ ราทีéเป็นสาเหตุของโรคคือ Corynesopora cassiicola ซึéงเป็นสาเหตุของโรคบนใบและกิéงของกะเพรา
ทีéตรวจพบในสภาพแปลง

คําสาํคญั: กะเพรา, Corynesopora, โรคหลังเกบ็เกีéยว

Abstract
Prone to decay, postharvest shelf-life of leaf-vegetable commodities are very short, particularly in humid climate.

Pathogens are significant causes in addition to spoilage microorganisms.  In order to investigate into postharvest disease problem,
healthy spikelets were sampled from a 200 g of Holy basil (Ocimum sanctum) commodity collected from a commercial plantation
located in Kamphaengsaen district, Nakhon Pathom province.  Leaves and axillary shoots were excised form their spikelets, placed
in sterilized transparent moist chambers, the locations on spike of the leaf and shoot samples were labeled.  Disease development
was allowed at 26-28 oC, under fluorescence + NUV light, 12 hr/day.  Disease symptom was noticed at 2 days after incubation
as leaf spot (less than 1 mm diameter).  The spots extended over time and became leaf/shoot blight, finally within 7 days.
Through microscopes, the pathogen was identified belonging to Corynesopora cassiicola, the same species as the fungus causing
disease symptom on leaves and spikes of Holy basil grown in the field.

Keywords: basil, Ocimum, Corynesopora, postharvest disease
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ราท่ีตรวจพบบนผลลองกองท่ีหลุดรวงจากพวงหลังการเก็บเก่ียว: ตัวอยางจากจันทบรีุ*
Fungi in Association with Dropped Fruit of Postharvest Longkong: Chantaburi Samples

นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง1, อดุม ฟ้ารุ่งสาง2, อรวรรณ ปลืêมจิตร์3 และศันสนยี ์ศิลปสนุทร2

Nuanwan Farungsang1, Udom Farungsang2, Orrawan Pluemjit3 and Sansanee Sinlapasunthorn2

บทคดัยอ่
สุ่มเกบ็พวงลองกอง (Lansium domesticum) อายุ ｳｵ สปัดาห์หลังดอกบานจาํนวน ｴ ตัวอย่าง (ตัวอย่างละ ｸ.ｷ กโิลกรัม)

จากสวนทีéปลูกเป็นการค้า ｴ สวนในจังหวัดจันทบรีุ ในฤดูเกบ็เกีéยวปี ｴｷｷｸ  หลงัจากเกบ็รักษาในสภาพอณุหภมู ิｳｺ oซ เป็นเวลา ｳｲ วัน
ย้ายพวงลองกองไปไว้ในสภาพอณุหภมูห้ิอง บันทกึจาํนวนและเกบ็รวบรวมผลลองกองทีéหลดุร่วงจากพวงเป็นเวลา ｸ วัน  ในการวจัิยครัêงนีê
ลองกองทีéหลุดร่วงจากพวงเป็นผลทีéมีลักษณะปกติมีจาํนวน ｳｷｵ ผล และเป็นผลลองกองทีéมีอาการแผลสีนํêาตาลจาํนวน ｳｵｺ ผล
นาํผลลองกองทีéร่วงทัêงหมดวางแยกกนัแต่ละผลในสภาพปิดสนิท ความชืêนสมัพัทธ ์ｳｲｲ % อณุหภมู ิｴｸ-ｴｺ oซ และให้แสง ｳｴ ชัéวโมง/
วนั ด้วยหลอด fluorescence และ NUV  จาํแนกราทีéเจริญบนผลลองกองด้วย stereo microscope และ compound microscope  ราทีéตรวจพบ
ได้แก่ Cladosporium, Colletotrichum, Fusarium, Lasiodiplodia theobromae และ Penicillium  นอกจากนีêยงัพบการพัฒนาของ yeast
หลายสกุล รวมทัêง fruiting bodies และเส้นใยทีéไม่พบการสร้าง spore  สกุลของราส่วนใหญ่ตรวจพบบนผลลองกองร่วงทีéมลีกัษณะปกติ
มากกว่าบนผลทีéมอีาการแผลสนีํêาตาล ทัêงนีê เป็นไปในทางตรงข้ามกบัการตรวจพบ yeasts  การพัฒนาของ yeasts และ Fusarium spp.
ซึéงมคีวามถีéของการตรวจพบสงูมากอาจจะเป็นผลของสภาพปิดทีéมคีวามชืêนสงู

คําสาํคญั: ผลเน่า, ผลหลุดร่วง, ลองกอง, โรคหลังเกบ็เกีéยว

Abstract
Mature bunches of longkong (Lansium domesticum) of 13 weeks after flowering were collected (2x6.5kg-samples) from

2 commercial orchards located in Chantaburi in 2013 harvesting season.  After 10-day storage at 18 oC, longkong bunches were
allowed in ambient condition.  Total numbers of 153 healthy looking and 138 longkongs with brown lesion were constituent
dropped fruit recorded during 6 days starting from longkong bunches were transferred from 18 oC storage.  In order to favour
disease and fungal development, all of the dropped longkongs were stayed in tightly closed chamber, 100 %RH, 26-28 oC, and
12-hr/day fluorescence + NUV light.  Fruit colonizing fungi were identified through stero- and compound microscopes.  Various
fungal genera were detected on longkongs including Cladosporium, Colletotrichum, Fusarium, Lasiodiplodia theobromae, and
Penicillium.  Beyond these, developments of yeasts, and non-spore forming fruiting bodies or mycelia were found.  In contrast
with yeasts, most of the fungal features developed on dropped longkongs were detected more frequently on healthy looking than on
those with brown lesion.  Abundant colonization by yeasts and Fusarium could influenced by anaerobic, high humidity condition
resulted by closed atmosphere.

Keywords: fruit rot, fruit drop, Lansium domesticum, postharvest disease
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การสรางสายพนัธุแทของพริกลูกผสมกลับขามชนิด
ระหวาง CA758 กับ BC2F3758x80C5(1) โดยการเพาะเล้ียงอบัละอองเกสร*

Induction of double haploid lines from inter-specific backcross
between CA758 and BC2F3758x80C5(1) by anther culture

อญัชลี รวโีรจนว์ิบูลย1์,3, พรพนัช มกุีล2,3 และจุลภาค คุ้นวงศ์1,2,3

Anchalee Raweerotwiboon1,3, Pornpanuch Meekul2,3 and Julapark Chunwongse1,2,3

บทคดัยอ่
พริกขีêหนู (Capsicum annuum) CA758 เป็นพริกพันธุก์ารค้าทีéมลีักษณะอ่อนแอต่อโรคแอนแทรคโนส การผสมข้ามระหว่างพริก

CA758 กบั พริก BC2F3758x80C5(1) (C. annuum x C. baccatum) เพืéอถ่ายทอดลกัษณะความต้านทานโรคแอนแทรคโนสให้กบัพริก
CA758 โดยการเพาะเลีê ยงอบัละอองเกสร วัตถุประสงค์ของงานวิจัยครัêงนีê เพืéอศึกษาวิธีการเพาะเลีê ยงอับละอองเกสรพริกทีéเหมาะสม
ของคู่ผสมกลับข้ามชนดิระหว่างพริก CA758 กบัพริก BC2F3758x80C5(ｳ) จากการศึกษา พบว่า สตูรอาหารชกันาํซึéงเติมสารควบคุม
การเจริญเติบโต 2,4-D ความเข้มข้น ｲ.ｷ มก./ล. ร่วมกบั kinetin ความเข้มข้น ｲ.ｳ มก./ล. มอีตัราการเกดิต้นสงูสดุ คอื ｳ.ｲｷ เปอร์เซน็ต์
เมืéอตรวจสอบต้นพริกทีéได้จากการเพาะเลีê ยงอับละอองเกสรทัêงหมดด้วยดีเอน็เอเครืéองหมายชนิด SSRs และเครืéองโฟลไซโตมิเตอร์
พบการเกดิต้นแฮพลอยดแ์ละดบัเบลิแฮพลอยด ์(H:DH) ในสดัสว่น ｳ:ｳ.ｵ และพริกทีéเป็นต้นดพิลอยดทุ์กต้นเป็นต้นพริกดบัเบลิแฮพลอยด์
ทีéเกดิจากการเพิéมจาํนวนโครโมโซมขึêนเองในสภาพเพาะเลีêยง

คําสาํคญั: การเพาะเลีêยงอบัละอองเกสร, ดับเบิลแฮพลอยด์, พริก, โรคแอนแทรคโนส

Abstract
A commercial pepper (Capsicum annuum) ‘CA758’ is susceptible to anthracnose disease.  A backcross between CA758

and BC2F3758x80C5(1) (C. annuum x C. baccatum) carrying anthracnose resistance are used for anther culture.  The aim of this
study was to identify the appropriate conditions of anther culture for interspecific backcross pepper between
CA758 and BC2F3758x80C5(1).  The result showed that the highest frequency of plantlet regeneration was found to be 1.05 %
on an induction medium (C medium) supplemented with 0.5 mg/l 2,4-D and 0.1 mg/l kinetin.  Screening of plantlets for
homozygo-sity with SSR markers and for ploidy level with a flow cytometer demonstrated that the ratio
between haploid and double haploid plantlets was about 1:1.3.  In addition, all of the diploid plants were spontaneous double
haploid in our culture condition.

Keywords: anther culture, double haploid, pepper, anthracnose disease
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การเพาะเล้ียงอบัละอองเกสรพริกลูกผสมกลับขามชนิด (C. annuum x C. baccatum)
ท่ีมีความตานทานโรคแอนแทรคโนส*

Anther culture of peppers from inter-specific backcross (C. annuum x C. baccatum)
carrying anthracnose resistance

อญัชลี รวโีรจนว์ิบูลย1์,3, พรพนัช มกุีล2,3 และจุลภาค คุ้นวงศ์1,2,3

Anchalee Raweerotwiboon1,3, Pornpanuch Meekul2,3 and Julapark Chunwongse1,2,3

บทคดัยอ่
พริกบางช้าง (CA365) เป็นพริกพันธุก์ารค้า (Capsicum annuum) ทีéมลีกัษณะอ่อนแอต่อโรคแอนแทรคโนส การปรับปรงุพันธุพ์ริก

ให้ต้านทานต่อโรคแอนแทรคโนสจึงจาํเป็นต้องนาํลกัษณะความต้านทานโรคจากพริก C. baccatum มาถ่ายทอดลกัษณะเข้าสูพ่ริก C. annuum
การเพาะเลีêยงอบัละอองเกสรพริกลกูผสมกลบัข้ามชนิดระหว่างพริก CA365 (C. annuum) กบัพริกลกูผสมกลบั BC2F3 365 x 80C5(1)
(C. annuum x C. baccatum) โดยมีวัตถุประสงค์เพืéอพัฒนาวิธีการเพาะเลีê ยงอับละอองเกสรทีéเหมาะสมต่อการผลิตต้นแฮพลอยด์
และดับเบิลแฮพลอยด์ของพริกลูกผสมกลับข้ามชนิดของพริกคู่นีê  จากการศึกษาพบว่า สตูรอาหารชักนาํ C medium ทีéเติมสารควบคุม
การเจริญเตบิโต 2,4-D ความเข้มข้น ｲ.ｲｳ มก./ล., kinetin ความเข้มข้น ｲ.ｳ มก./ล. ร่วมกบัผงถ่านกมัมนัต ์ｲ.ｴｷ ก./ล. มอีตัราการเกดิต้น
สงูสดุ คอื ｸ.ｸｹ เปอร์เซน็ต ์ สว่นอตัราการเกดิต้นจากการเพาะเลีêยงอบัละอองเกสรทีéมาจากสายพันธุพ่์อต่างต้นกนั พบว่ามคีวามแตกต่าง
แสดงว่าพริกแต่ละจีโนไทป์มกีารตอบสนองต่อการชักนาํการเกดิต้นแตกต่างกนั

คําสาํคญั: ดับเบิลแฮพลอยด,์ พริก, การเพาะเลีêยงอบัละอองเกสร, ความต้านทานโรคแอนแทรคโนส

Abstract
Pepper ‘Bangchang or CA365’ (Capsicum annuum) is susceptible for anthracnose disease.  Breeding for anthracnose

disease resistance for C. annuum, resistance must be tranferred from C. baccatum.  Anther culture of the interspecific backcross
pepper between CA365 (C. annuum) and BC2F3 365 x 80C5(1) (C. annuum x C. baccatum) were studied.  The aim of the
research was to find out the conditions for haploid or double haploid plants induction of interspecific backcross pepper between
CA365 and BC2F3 365 x 80C5(1).  The highest frequency of plantlet regeneration was found to be 6.67 % on an induction
medium (C medium) supplemented with 0.01 mg/l 2,4-D, 0.1 mg/l kinetin and 0.25 g/l activated charcoal.  Individual parents
showed different rate of plant regeneration.  Therefore, the donor plant genotype is critical for double haploid plant regeneration.

Keywords: doubled haploid, pepper, anther culther, anthracnose resistance
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Endophytic Colonization by a Stem-End Rot Fungus, Lasiodiplodia theobromae in Mango*

Nuanwan Farungsang1 and Udom Farungsang2

Abstract
Fungal genera belonging to the Family Botryosphaeria-ceae are reported as endophytes and latent pathogens of woody

plants.  Two of these, Fusicoccum spp. (Dothiorella spp.) and Lasiodiplodia theobromae were reported as serious stem-end rot
pathogens in Australia and Thailand, respectively.  Detection in healthy stem tissue and inflorescence suggested infection of mango
fruit by endophytic colonization by the fungus.  Endophytic association of L. theobromae with mango plant tissue was investigated
on Nam-dok-mai mango.  Colonization of stem tissue was determined on the tissues located at the middle of the internodes,
below, and above the nodes of branches with 3 growth flushes.  Examination of L. theobromae in association with inflorescence
was focused on flowers, young fruit, as well as tissue located at the base, middle, and sub-terminal of the rachis.  Incidence of
L. theobromae was detected at high percentages on all plant parts, 74.89% along the branch length, 33.3-66.7% along the rachis,
75% for flower, and 57% for young fruit.

Keywords: Lasiodiplodia, mango, stem-end rot, endophyte

——————————
* ผลงานวิจัย การนาํเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ สาขา Scientific Theme: 3 plant, Human and Animal Pathogenesis and Disease Control

ใน การประชุมวชิาการนานาชาต ิInternational Mycological Congress ครัêงทีé ｳｲ ระหว่างวนัทีé ｵ-ｺ สงิหาคม ｴｷｷｹ ณ ศนูย์ประชุมแห่งชาตสิริิกติิí,
กรงุเทพฯ

1 Central laboratory and Greenhouse Complex, Faculty of Agriculture at Kamphaengsaen, Kasetsart University, Kamphaengsaen Campus,
Nakhon Pathom, 73140

2 Faculty of Agriculture at Kamphaengsaen, Kasetsart University, Kamphaengsaen Campus, Nakhon Pathom, 73140
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ถ่ัวฝกยาวไรคาง...พันธุผักที่นาสนใจ
เนตรชนก เกยีรติíนนทพัทธ1์

1 นักวิจัยชาํนาญการ ฝ่ายปฏบัิติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กาํแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน อ. กาํแพงแสน
จ. นครปฐม ｹｵｳｶｲ, E-mail: rdinnn@ku.ac.th

ถัéวฝกัยาว เป็นผักทีéคนไทยนยิมบริโภคมาช้านาน เนืéองจาก
มโีปรตนีสงู และมกีากใยมาก นอกจากนัêนยงัมคีณุค่าทางโภชนาการ
มากมาย ตัวอย่างเช่น ถัéวฝกัยาว ｳｲｲ กรัม สามารถให้พลงังาน
ｶｹ กโิลแคลอรีé  คาร์โบไฮเดรต ｺ.ｵｷ กรัม  ไขมนั ｲ.ｶ กรัม  โปรตนี
ｴ.ｺ กรัม  วิตามนิเอ ｶｵ ไมโครกรัม  วิตามนิบีｳ ｲ.ｳｲｹ มลิลิกรัม
วติามนิบｴี ｲ.ｳｳ มลิลิกรัม  วติามนิบｵี ｲ.ｶｳ มลิลิกรัม  วติามนิบｷี
ｲ.ｷｷ มลิลิกรัม  วิตามนิบｸี ｲ.ｲｴｶ มลิลิกรัม  วิตามนิบｻี ｸｴ
ไมโครกรัม และวติามนิซี ｳｺ.ｺ มลิลิกรัม  ธาตอุาหารหลายชนิด
ได้แก่ แคลเซียม ｷｲ มลิลิกรัม  เหลก็ ｲ.ｶｹ มลิลิกรัม  แมกนีเซยีม
ｶｶ มลิลกิรัม  แมงกานสี ｲ.ｴｲｷ มลิลกิรัม  ฟอสฟอรัส ｷｻ มลิลกิรัม
โพแทสเซียม ｴｶｲ มลิลกิรัม และสงักะส ีｲ.ｵｹ มลิลิกรัม เป็นต้น
ธรรมชาติของถัéวฝักยาว คือ ถัéวฝักยาวเป็นพืชผักทีéต้องการค้าง
เนืéองจากลักษณะของต้นทีéเป็นเถาเลืêอย ดงันัêนเพืéอให้ต้นเลืêอยขึêน
เพืéอประหยดัพืêนทีé และง่ายต่อการเกบ็เกีéยว จึงต้องมหีลกัยดึเกาะ
เสา หรือไม้ค้าง หรือตาข่ายในการเจริญเติบโต ซึéงเป็นการเพิéม
ต้นทุนการเพาะปลูก ได้แก่ ค่าไม้ค้าง และค่าแรงงานในการผกูค้าง
โดยเฉพาะในช่วงทีéมีพายุลมแรง ค้างทีéผูกอาจจะล้ม ทาํให้ต้อง
ว่าจ้างแรงงานซ่อมแซมค้าง อย่างหลีกเลีéยงไม่ได้

แนวทางการปรับปรุงพันธุถ่ัวฝกยาวไรคาง
สืบเนืéองจากปัญหาข้างต้น ทาํให้คณะวิจัยให้ความสนใจ

ในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ ถัé วฝั กยาวไร้ ค้ างขึê นมา โดยมี
วัตถุประสงค ์ เพืéอให้ได้ถัéวฝักยาวทีéไม่ต้องใช้ค้างในการเพาะปลูก
ช่วยลดต้นทุนของเกษตรกร นอกจากนัêนยังหวังว่าจะได้พันธุ์
ถัéวฝักยาวให้มคีุณภาพฝักดีกว่าสายพันธุแ์ม่ และต้านทานต่อโรค

ขัêนตอนการได้มาของถัéวฝักยาวไร้ค้างพันธุ์ใหม่ เราใช้
พันธุเ์ขยีวดก #ｶ เป็นต้นพันธุพ่์อ มีลักษณะลาํต้นเลืê อยขึêนค้าง
มเีนืêอหนา ฝกัยาว รสหวานกรอบ และให้ผลผลติสงู แต่ไม่ต้านทาน
โรคราสนิม มาผสมกับต้นพันธุ์แม่ได้ใช้ถัéวฝักยาวไร้ค้าง พันธุ์
สรุนารี ｳ ซึéงเป็นพันธุท์ีéปรับปรงุขึêน โดยศาสตราจารย ์ดร. ไพศาล
เหล่าสวุรรณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี จัดเป็นพันธุท์ีéมลีาํต้น
ทีéไม่เลืêอย ไม่ต้องขึêนค้าง ต้านทานต่อโรคราสนิม แต่มฝีกัขนาดสัêน
และลักษณะฝักทีéพองเรว็ เมืéอได้ลูกผสมชัéวทีé ｳ จึงทาํการคัดเลอืก
ลูกผสม ด้วยวิธกีารคัดเลือกแบบบันทกึประวตัิ จนถงึลูกผสมชัéวทีé
ｸ ซึéงจะได้สายพันธุล์ูกผสมทีéด ี และถอืได้ว่าเป็นลูกผสมทีéจะเป็น

พันธุ์แท้ทีéมีคุณภาพดี นาํลูกผสมดังกล่าวมาปลูกเปรียบเทียบ
ผลผลิตกับพันธุ์พ่อและพันธุ์แม่ โดยพิจารณาลักษณะลาํต้นทีé
ไม่เลืê อยขึê นค้าง ความยาวของฝักมากกว่าพันธุ์สุรนารี ｳ และ
ไม่มีลักษณะการพองของฝักทีé เร็วเกินไป ฝักมีสีเขียว กรอบ
ซึéงถอืได้ว่าเป็นลักษณะทีéดีกว่าพันธุแ์ม่ และต้านทานโรคราสนิม
ซึéงไม่พบในพันธุพ่์อ ทัêงนีê ได้ตัêงชืéอถัéวฝักยาวไร้ค้างพันธุใ์หม่นีê ว่า
CLGC #30 เพืé อเฉลิ มฉลองวาระครบรอบ ｵｲ ปี  ของ
ฝ่ายปฏบิตัิการวจัิยและเรือนปลูกทดลอง ในปี พ.ศ. ｴｷｷｶ โดย
CLGC ย่อมาจาก Central Laboratory and Greenhouse Complex

ขัêนตอนการพฒันาพนัธุ์

พนัธุแ์ม่
(พนัธุส์ุรนารี ｳ)

พนัธุพ่์อ
(พนัธุเ์ขียวดก #ｶ)

F1 (ลูกผสมชั éวทีé ｳ)

F1 (ลูกผสมชั éวทีé ｴ)

F1 (ลูกผสมชั éวทีé ｸ)

ถั éวฝักยาวสายพนัธุดี์

ถ ั éวฝักยาวไรค้า้ง
สายพนัธุ ์CLGC #30

ปลูกลูกผสมชัéวทีé ｳ ให้ผสม
ตวัเอง คดัเลือกต้นไม่เลืêอย
ต้านทานราสนิม คุณภาพฝัก
ใกล้เคยีงพันธุพ่์อ

ปลูกคดัเลือกลูกผสมชัéวทีé
ｴ-ｷ ใช้วธิีการคดัเลือก
แบบบนัทกึ

คดัเลือกต้น (สายพันธุ์ทีéด)ี
และเปรียบเทยีบผลผลิต

ปลูกสายพันธุด์เีปรียบเทยีบ
กบัพนัธุ์พ่อแม่

ภาพทีé ｳ แสดงขัêนตอนการพัฒนาพันธุถ์ัéวฝักยาวไร้ค้างสายพันธุ์
CLGC # 30
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ลักษณะเดนของพันธุถ่ัวฝกยาวพันธุใหม
ถัéวฝักยาวไร้ค้างพันธุ ์ CLGC #30 เป็นพันธุท์ีéเหมาะสม

สาํหรับการบริโภคฝักสด สามารถผลิตได้ทัêงปี แต่ให้ผลผลิตสูง
ในฤดูฝน มีลักษณะเด่นของถัéวฝักยาวพันธุน์ีê  คือ มทีรงพุ่มเตีê ย
ลาํต้นไม่เลืê อยขึê นค้าง ต้านทานต่อโรคราสนิม ฝักมีสีเขียวเข้ม
ปานกลาง รสหวานกรอบ เนืêอฝกัไม่กระด้าง ความยาวฝกัสดเฉลีéย
ｶｸ เซนติเมตร ฝักมีความยาวมากกว่าพันธุ์สุรนารี ｳ และมี
เส้นผ่านศูนยก์ลาง ｲ.ｺ เซนตเิมตร เริéมออกดอกเมืéออายุ ｵｴ วัน
หลงัปลูก สามารถเกบ็ฝกับริโภคได้เมืéออายุ ｹ-ｺ วันเมืéอดอกบาน
และสามารถเกบ็ผลผลิตได้ทุกๆ ｵ-ｶ วัน

ตารางทีé ｳ แสดงความแตกต่างของถัéวฝักยาวไร้ค้าง CLGC #30
เพืéอเปรียบเทยีบกบัพันธุพ่์อและแม่

ลกัษณะประจําพนัธุ์ เขยีวดก #ｶ CLGC #30 สุรนารี ｳ

ความสงูต้น (ซม.) - 33 28
อายุออกดอก (วนั) 35 32 33
จาํนวนฝกัต่อต้น 29 30 28
ความยาวฝกั (ซม.) 55 46 34
ผลผลิต (กรัมต่อต้น) 580 510 378
นํêาหนักฝกั (กรัม) 22 17 14
จาํนวนเมลด็ต่อฝัก 18 16 13

การปลกูถ่ัวฝกยาวไรคาง
ถัé วฝักยาวสามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินแทบทุกชนิด

แต่ดินทีéมีความเหมาะสม คือ ดินร่วน หรือดินร่วนปนทราย
มีค่าความเป็นกรด-ด่างระหว่าง ｷ.ｷ-ｸ.ｲ ต้องการแสงแดด
ตลอดวัน และอุณหภูมิทีéเหมาะสมอยู่ระหว่าง ｳｷ-ｵｲ องศา
เซลเซยีส

การปลูกถัéวฝักยาวแบบไร้ค้างนัêน ไม่ยุ่งยากเหมือนกับ
การปลูกถัé วฝักยาวทัé วไป คือ ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่าย
ในการทาํค้าง อาจปลกูเป็นพืชผกัสวนครัวไว้รับประทานเองในบ้าน
โดยเฉพาะการปลกูในกระถางวางตามระเบยีงบ้าน หรืออาจจะปลกู
เป็นแปลงใหญ่ เพียงเตรียมดนิเหมอืนกบัการปลกูพืชผกัทัéวไป คอื
มกีารไถลกึประมาณ ｵｲ นิêว ตากดนิทิêงไว้ ｷ-ｹ วนั เพืéอให้แสงแดด
ได้กาํจัดวัชพืช ทาํลายไข่แมลง ศัตรพืูชในดิน เช่น ไส้เดอืนฝอย
เกบ็เศษวัชพืชออกจากแปลง ไถพรวนให้ดินร่วนซยุ ใสปุ๋่ยเคมสีตูร
ｳｷ-ｳｷ-ｳｷ อัตรา ｴｲ กโิลกรัมต่อไร่ เป็นปุ๋ยรองพืê น ใช้ระยะ
ระหว่างแถว ｹｷ เซนติเมตร ระยะระหว่างต้น ｷｲ เซนติเมตร
หยอดเมลด็ ｴ-ｵ เมลด็ต่อหลมุ กลบดิน ให้นํêาทนัท ีและใสปุ๋่ยเคมี
สตูรเดิมอกีครัêง ｳｲ กโิลกรัมต่อไร่ เมืéออายุถัéวฝักยาวได้ ｴｲ-ｴｷ
วัน โดยโรยปุ๋ยห่างจากต้นประมาณ ｳｲ เซนตเิมตร รอบโคนต้น
กลบปุ๋ ยพร้อมกับการกลบโคน หากมีวัชพืชรบกวนหลังจาก
เมลด็งอก ควรเกบ็วัชพืชหรือใช้จอบถาง เมืéอต้นถัéวฝักยาวมอีายุ
มากขึê น สามารถกาํจัดวัชพืชระหว่างต้นด้วยเครืé องตัดหญ้า
วิธีการปลูกถัéวฝักยาวไร้ค้าง ควรปลูกเป็นแถวเพืéอสะดวกในการ

ลกัษณะดอกและฝัก ลกัษณะฝักถั éว

ลกัษณะฝักถั éว ภายในฝักถั éว
ส่วนหวัและส่วนปลายของฝัก
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ดูแลรักษาและเก็บเกีéยวฝักสด วิธีการให้นํêา  สามารถใช้แบบ
สปริงเกอร์ ปล่อยนํêาไปหรือแบบตามร่องกไ็ด้ เนืéองจากถัéวฝักยาว
เป็นพืชทีéต้องการนํêาอย่างสมํéา เสมอและเพียงพอ โดยเฉพาะ
ในสปัดาห์แรกหลงัหยอดเมลด็ ข้อระวงั ควรให้นํêาหลังปลูกทนัที
และให้นํêาทุกวนั อย่าให้ดนิแห้ง หรือแฉะมากเกนิไป เพราะจะทาํให้
เมล็ดเน่าได้  ในระยะการเจริญเติบโต และติดดอกออกฝัก
การขาดนํêาจะส่งผลให้ดอกถัé วร่วงและไม่ติดฝัก หรือฝักอาจ
ไม่สมบูรณ์ ซึéงการให้นํêาแต่ละครัêงนัêน ปริมาณการให้ขึê นอยู่กับ
ความชืêนในดิน  ถัéวฝกัยาวไร้ค้าง สามารถเกบ็ฝักสดหลังดอกบาน
ｻ วัน หรือเมืéอต้นถัéวฝักยาวมีอายุ ｶｴ-ｶｷ วันหลังปลูก และ
จะเกบ็เกีéยวได้ทุก ｵ-ｶ วนั สามารถเกบ็ผลผลติได้ ｶ-ｷ ครัêง

เมืéอเกบ็เกีéยวฝักหมด ควรไถกลบ เพืéอให้ต้นถัéวได้ถูกย่อย
สลายเป็นปุ๋ ยบาํรุงดิน สาํหรับแมลงศัตรูพืชทีéอาจพบ เช่น
หนอนชอนใบ หนอนเจาะฝัก ทาํความเสยีหายตัêงแต่ถัéวอายุ ｹ-ｳｲ
วัน อาจต้องใช้สารเคมีป้องกันกาํจัดเพลีê ยอ่อนและแมลงต่างๆ
ตามความจาํเป็น

บทสรุป
การปลูกถัé วฝักยาวแบบไร้ค้างพันธุ์นีê  นอกจากจะช่วย

เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายในการทาํค้าง ยงัได้พันธุท์ีéมคีวามต้านทาน
โรคราสนิม ทาํให้เกษตรกรไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลและ
ป้องกนัโรคราสนมิ หลงัการเกบ็เกีéยวถัéวฝกัยาวแล้ว สามารถไถกลบ
เพืéอเป็นปุ๋ยพืชสดบาํรุงดินได้ด้วย เนืéองจากระบบรากของพืช
ตระกูลถัé วนัê น จะมีการตรึงไนโตรเจนจากอากาศมาไว้ในดิน
ถัéวฝักยาวพันธุ์ใหม่นีê  จึงมีความน่าสนใจ และเป็นทางเลือกหนึéง
ทีéสามารถลดต้นทุนของค่าไม้ค้าง และค่าแรงงานในการผูกค้าง
ตลอดจนเป็นปุ๋ยพืชสดเพืéอการบาํรงุดิน

เอกสารอางอิง
ไพศาล เหล่าสวุรรณ.  ｴｷｷｳ.  การปรับปรงุพันธุถ์ัéวฝกัยาวพุ่ม.

วารสารหาดใหญ่วชิาการ.  ｸ(ｴ): ｳｳｹ-ｳｴｵ.
นิรนาม.  ｴｷｷｹ.  ถัéวฝักยาว สรรพคณุและประโยชน์ของถัéวฝักยาว

ｳｹ ข้อ. แหล่งทีéมา: http://frynn.com, 11 กนัยายน ｴｷｷｹ.

ถั éวฝักยาวไรค้า้ง CLGC #30 ความยาวถั éวฝักยาวไรค้า้งพนัธุ ์ CLGC #30

แปลงปลูกถั éวฝักยาวไรค้า้งพนัธุ ์CLGC #30
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รอยเทาน้ํา (water footprint)
อตินุช แซ่จิว1

1 นักวิจัยชาํนาญการ ฝ่ายปฏบัิติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กาํแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน อ. กาํแพงแสน
จ. นครปฐม ｹｵｳｶｲ, E-mail: rdians@ku.ac.th

ปญหานํ้าในปจจุบัน
ทุกท่านคงเห็นด้วยว่านํêา นัê นมีความสาํคัญอย่างมาก

ต่อการดาํรงชวีิตของสิéงมชีวีติทัêงหลาย แต่ปัจจุบนัเราประสบปัญหา
ของนํêามากมาย ไม่ว่าจะเป็นการกระจายตัวของปริมาณนํêาทีéไม่
สมํéาเสมอในแต่ละภมูภิาค ในแต่ละช่วงฤดกูาล ความไม่เสมอภาค
ในการเข้าถึงนํêาของประชากร การปนเปืê อนของนํêาจากสารเคมี
โลหะหนักและจุลินทรีย์ ทาํให้คุณภาพนํêา ด้อยลง แม้โลกเรา
จะประกอบด้วยนํêามากถึงร้อยละ ｹｷ แต่ส่วนใหญ่เป็นนํêาเค็ม
และนํêาทีéไม่สามารถนาํมาใช้ได้ นํêาทีéเราสามารถนาํมาใช้ได้มเีพียง
ร้อยละ ｲ.ｲｲｹ เท่านัêน ในขณะทีéประชากรโลกกเ็พิéมขึêนเรืéอยๆ
โดยองคก์ารอนามยัโลกคาดว่าประชากรโลกจะเพิéมขึêนจาก ｹ,ｴｲｲ
ล้านคนในปัจจุบันเป็น ｺ,ｳｲｲ ล้านคนในปี พ.ศ. ｴｷｸｺ และ
เพิéมเป็น ｻ,ｸｲｲ ล้านคนในปี พ.ศ. ｴｷｻｵ ความต้องการนํêาของ
ประชากรโลกทัêงภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ
ภาคชุมชน ภาคครัวเรือนจึงเพิéมมากขึêนตามไปด้วย ซึéงจะส่งผลให้
นํêา จืดของโลกเริé มทีéจะขาดแคลน สมัชชาสหประชาชาติ ได้
ประกาศให้วันทีé ｴｴ มนีาคม ของทุกปีเป็น “วันนํêาของโลก” หรือ
“World Water Day” มาตัêงแต่ปี พ.ศ. ｴｷｵｸ และชักชวนให้
ประเทศต่างๆ ในโลกระลึกถึงความสาํคัญของนํêา  ซึé งเป็น
ความต้องการขัêนพืê นฐานของสิéงมีชีวิตทุกชนิดในโลก เพืéอให้เกดิ
แนวคิดในการอนุรักษ์นํêา และบริหารจัดการทรัพยากรนํêาอย่างมี
ประสทิธภิาพและยัéงยนื ในปี พ.ศ. ｴｷｶｷ ศาสตราจารย ์ Arjen
Y. Hoekstra จากมหาวิทยาลัย Twente ประเทศเนเธอร์แลนด์
ได้คิดรอยเท้านํêา ของผลิตภัณฑ์  โดยประเมินการใช้นํêา จาก
ห่วงโซ่อุปทานการผลิตผลิตภัณฑ์ทัêงหมด (full supply chain)
ซึé งนอกจากจะทาํให้เห็นภาพรวมปริมาณการใช้นํêาทีéซ่อนอยู่ใน
ผลิตภัณฑ์แล้ ว ยังสามารถประเมินผลกระทบจากการผลิต
ในการใช้ทรัพยากรนํêาด้วย โดยแนวคิดรอยเท้านํêานัêนได้พัฒนา
มาจากแนวคิดรอยเท้านิเวศน์ (ecological footprint) ซึéงเป็น
ความต้องการของมนุษยใ์นแง่ต่างๆ ต่อระบบนิเวศน์ ซึéงกจิกรรม
ของมนุษย์ส่วนใหญ่มีการใช้นํêา และทาํให้นํêาปนเปืê อน ดังนัêน
รอยเท้านํêา (water footprint) จึงเป็นอีกแนวคิดหนึéงทีéแสดง

ให้เห็นถึงเส้นทางการใช้นํêาและการทาํให้นํêาปนเปืê อนในระหว่าง
การผลิตสนิค้าและบริการต่างๆ

รอยเทานํ้า (water footprint) คืออะไร
รอยเท้านํêา (water footprint) เป็นดัชนแีสดงปริมาณการ

ใช้นํêาทัê งทางตรงและทางอ้อมของสินค้าและบริการตลอดทัê ง
ห่วงโซ่ของอุปทานในกระบวนการผลิตทัêงหมดจนถงึมอืผู้บริโภค
รวมทัêงปริมาณนํêาทีéเราใช้ภายในและรอบๆ บ้านเรา โรงเรียน
ทีéทาํงานตลอดทัêงวัน โดยในการคาํนวณรอยเท้านํêาจะวัดปริมาตร
ของนํêาทีéใช้ นํêาทีéระเหย และนํêาเสยี (นํêาเสืéอมคณุภาพ) ณ เวลา
และภมูศิาสตร์ทีéกาํหนด  องคก์ร Water Footprint Network ได้แบ่ง
รอยเท้านํêาเป็น ｵ ประเภท คือ

1. Blue water footprint หมายถงึ ปริมาณนํêาผิวดินและ
นํêาใต้ดินทีéถูกใช้ไปในระหว่างกระบวนการผลิต (เช่น นํêาทีéระเหย
และนํêาทีéรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์)

2. Green water footprint หมายถงึ ปริมาณนํêาฝนทีéถูก
ใช้ไปโดยผลิตภณัฑ์

3. Gray water footprint หมายถงึ ปริมาณนํêาจืดทีéถูกใช้ไป
ในการบาํบัดนํêาเสยี

เราสามารถคํานวณรอยเทานํ้าจากส่ิงใดไดบาง และ
รอยเทานํ้ามีประโยชนอยางไร

เนืéองจากนํêานัê นมีความเกีéยวข้องในวิถีการดาํเนินชีวิต
ของเราเป็นอย่างมาก การคาํนวณรอยเท้านํêานัêนจึงทาํได้ในเกอืบ
ทุกสิéงทีéเกีéยวข้องกบักจิกรรมของมนุษย ์ แต่การคาํนวณรอยเท้านํêา
แต่ละประเภทจะแตกต่างกนัไป เช่น

รอยเท้านํêากระบวนการผลิต (Process water footprint)
รอยเท้านํêานีê เป็นผลรวมของ blue, green และ gray water
footprint ซึéงถูกใช้ในแต่ละขัêนตอนการผลิต การทราบรอยเท้านํêา
แต่ละขัêนตอนการผลติจะช่วยในการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากร
นํêาให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุได้

ธรรมชาติและสิéงแวดลอ้ม



วารสารข่าวศูนยฯ์  ปีทีé ｴｺ ฉบับทีé ｳ และ ｴ (ｴｷｷｹ)18

ภาพทีé ｳ ฉลากรอยเท้านํêา รอยเท้าคาร์บอน และฉลากสิéงแวดล้อมของสนิค้าและบริการ
(1) ความเป็นอันตรายต่อสิéงแวดล้อมทางนํêา (5) การหมดไปของทรัพยากรธรรมชาติ
(2) กาซเรือนกระจก (CO2) (6) ปริมาณขยะ
(3) ปริมาณนํêาทีéใช้ (7) ปริมาณพลังงานทีéใช้
(4) ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศลดลง (8) ร้อยละการใช้ผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศน์

  

ฉลากไวน์ ฉลากเสืê อ T เชิê ต

ฉลากทีéโกนหนวด ฉลากโรงแรม

(2)

(3)

(4) (3)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(5)

(3)

(7)

(6)

(2)

(8)

(2)

(3)

(1)

ฉลากผลกระทบสิéงแวดลอ้ม ฉลากผลกระทบสิéงแวดลอ้มของผลิตภณัฑ์
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รอยเท้านํêาผลติภณัฑ ์(Product water footprint) การนาํเข้า
และส่งออกสินค้าต่างๆ ในหลายประเทศให้ความสาํคัญกับการ
อนุรักษ์สิéงแวดล้อม ดงันัêนจึงมกีารใช้มาตรฐาน ISO 14040 เข้ามา
ตรวจสอบสินค้าทีéจะนาํเข้าและส่งออก มาตรฐานนีê กาํหนดให้
ทุกสนิค้าและบริการต้องประเมนิวงจรชวีติ (Life cycle assessment:
LAC) ครอบคลุมตัêงแต่การเลือกใช้วัตถุดิบ การผลติ การจาํหน่าย
การนาํไปใช้ และการทาํลายหรือทิê งไป ซึé งมีจุดเน้นทีéต้องการ
แสดงให้เหน็ถงึปัญหาสิéงแวดล้อม การปรับปรงุกระบวนการผลิต
และการนาํไปใช้ มาตรฐานนีêสามารถนาํไปใช้สาํหรับกระบวนการ
ประเมินผลกระทบต่อส่งแวดล้อม (Environmental Impacts)
ตลอดวงจรชีวิตของสินค้าและการบริการซึé งจะช่วยให้มีการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายทีéองค์กรต้อง
รับผดิชอบจากความเสยีหายทีéเกดิขึêนกบัสิéงแวดล้อม  หลายประเทศ
ในยุโรปให้ความสาํคัญกบัสินค้าและบริการทีéมฉีลากสิéงแวดล้อม
เช่น ฉลากนํêา ฉลากคาร์บอน ฉลากความหลากหลายทางชวีภาพ

(ดังภาพทีé ｳ) ซึéงทุกผลิตภัณฑ์จะมปีริมาณการใช้ทรัพยากรแฝง
อยู่มากน้อยแตกต่างกันไปขึê นกับวิธีการผลิตและแหล่งผลิต
ค่ารอยเท้านํêาผลิตภัณฑ์คาํนวณจากผลรวมของค่ารอยเท้านํêา
กระบวนการผลิตแต่ละขัêนตอนหารด้วยปริมาณผลผลิต ดังนัêน
ผู้ บริโภคสามารถมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิé งแวดล้อมได้จาก
การเลือกซืê อผลิตภัณฑ์ทีéมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติน้อยทีéสุด
โดยดจูากฉลากผลิตภัณฑ์นัêนๆ

รอยเท้านํêาผู้บริโภค (Consumer water footprint) เป็นการ
คาํนวณปริมาณนํêาทีéใช้ในกจิกรรมต่างๆ ทัêงทางตรงและทางอ้อม
ของแต่ละบุคคลในแต่ละปี กิจกรรมทางตรง เช่น การดืé ม
การชาํระล้าง การรดนํêาต้นไม้ เป็นต้น กิจกรรมทางอ้อม เช่น
นํêาทีéใช้ในการผลิตอาหาร พลงังาน เครืéองนุ่งห่ม กระดาษ เป็นต้น
รอยเท้านํêานีêสะท้อนผลกระทบของรปูแบบวถิชีวีติของแต่ละบุคคล
ต่อการทาํให้เกิดรอยเท้านํêา  โดยพบว่าประเทศสหรัฐอเมริกา
มรีอยเท้านํêาผู้บริโภคเฉลีéยสงูสดุ คือ ｴ,ｶｺｲ ลกูบาศกเ์มตรต่อคน

ตารางทีé ｳ  ปริมาณการใช้นํêาของผลิตผลและผลติภัณฑท์างการเกษตรและสนิค้าต่างๆ

ผลผลิต/ผลิตภณัฑ์
ปริมาณนํêาทีéใช้

ผลผลิต/ผลิตภณัฑ์
ปริมาณนํêาทีéใช้

(ลิตร) (ลิตร)

ข้าว ｳ กก. 2,497 แฮมเบอร์เกอร์ ｳ ชิêน 2,393
ข้าวโพด ｳ กก. 909 พิซซ่า ｳ แผ่น 1,216
อ้อย ｳ กก. 175 กาแฟ ｳ ถ้วย (ｳｴｷ มล.) 140
ถัéวเหลอืง ｳ กก. 1,800 ชา ｳ ถ้วย (ｴｷｲ มล.) 35
ฝ้าย ｳ กก. 8,242 นม ｳ แก้ว (ｴｷｲ มล.) 200
กาแฟ ｳ กก. 20,682 เบยีร์ ｳ แก้ว (ｴｷｲ มล.) 75
ชา ｳ กก. 9,205 ขนมปัง ｳ แผ่น (ｵｲ กรัม) 48
แอปเปิê ล ｳ ผล 82 ชอ็คโกแลต ｳ แผ่น 1,720
มะม่วง ｳ กก. 1,600 นํêาตาล ｳ กก. 1,500
กล้วยหอม ｳ กก. 860 มนัฝรัéงอบกรอบ ｳ ถุง (ｴｲｲ กรัม) 185
มะพร้าว ｳ กก. 2,500 นมผง ｳ กก. 4,602
ส้ม ｳ ผล 50 เนยแขง็ ｳ กก. 5,000
เนืêอวัว ｳ กก. 15,497 เสืêอยดืผ้าฝ้าย ｳ ตัว 20,000
เนืêอหมู ｳ กก. 4,856 กางเกงยนี ｳ ตัว 9,982
เนืêอไก่ ｳกก. 3,918 รองเท้าหนัง ｳ คู่ 8,547
ไข่ ｳ ฟอง 200 กระดาษ A4 1 แผ่น (ｺｲ กรัม/ตร.ม.) 10

ทีéมา: ดดัแปลงมาจาก Le guide de consummation de l’eau Awake, L’empreinte eau, le nouvel indicateur pour mesurer le gaspillage
d’eau douce และวารสารกรมวทิยาศาสตร์บริการ ปีทีé ｸｲ ฉบบัทีé ｳｺｻ
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ต่อปี รองลงมาคือประเทศอติาลี ส่วนประเทศไทยกอ็ยู่ในลาํดับ
ต้นๆ คือ ｴ,ｴｷｲ ลูกบาศกเ์มตรต่อคนต่อปี ซึéงการศึกษาเรืéอง
รอยเท้านํêาในประเทศไทยนัêนยงัไม่มากนักและไม่ครอบคลมุสนิค้า
และบริการต่างๆ จึงควรส่งเสริมและให้ความรู้แก่คนทัéวไปมากขึêน
เพืéอให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถงึความสาํคัญของการอนุรักษ์นํêา
และการใช้นํêาอย่างมปีระสทิธภิาพและยัéงยนื

รอยเท้านํêาพืชผล (Crop water footprint) ภาคเกษตรกรรม
ถูกกล่าวขานว่าเป็นกจิกรรมทีéมกีารใช้นํêาจืดมากถงึร้อยละ ｺｷ เช่น
การศึกษารอยเท้านํêาของประเทศฝรัéงเศส พบว่าร้อยละ ｺｴ ของ
รอยเท้านํêาการผลิตทัêงหมดเป็นรอยเท้านํêาพืชผล โดยข้าวโพด
เป็นพืชทีéมกีารใช้ blue water footprint ซึéงเป็นนํêาจากแหล่งนํêา
ผิวดินและนํêาใต้ดินมาก ขณะทีéประเทศไทยนัêนค่าเฉลีéยรอยเท้านํêา
ของข้าวซึé งเป็นพืชส่ งออกหลักมี ค่าสูงกว่าค่ าเฉลีé ยของโลก
ซึéงแสดงถึงการขาดประสิทธิภาพการใช้นํêา นอกจากนีê ยังพบว่า
ค่าเฉลีéยของรอยเท้านํêาของพืชชนิดเดียวกันแต่ปลูกคนละพืê นทีé
ใช้วิธีการปลูกและดูแลต่างกันก็จะได้ ค่ารอยเท้านํêาทีé ต่างกัน
นัé นย่อมแสดงว่า เราสามารถใช้ประโยชน์จากค่ารอยเท้านํêา
ในการบริหารจัดการการผลิตพืชให้มีการใช้ทรัพยากรนํêาอย่าง
มปีระสทิธภิาพได้

รอยเท้านํêาพืêนทีé (Land area water footprint) อาจเป็น
รอยเท้านํêาประเทศ ลุ่มนํêา ภมูภิาค หรือรัฐ รอยเท้านํêานีê เป็นผลรวม
ของรอยเท้านํêากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์และผลิตผลทุกชนิด
ในพืêนทีéนัêนๆ รอยเท้านํêาประเทศหนึéงๆ ทีéมกีารนาํเข้าและสง่ออก
สนิค้าและบริการต่างๆ ค่ารอยเท้านํêาจะประกอบด้วยค่ารอยเท้านํêา
ภายในพืêนทีéและภายนอกพืêนทีé เช่น ประเทศฝรัéงเศสร้อยละ ｷｵ
เป็นรอยเท้านํêาทีéเกดิขึêนภายในประเทศ สว่นทีéเหลอืเป็นรอยเท้านํêา
ทีéนาํเข้าผ่านทางสนิค้าและบริการต่างๆ

เราจะมีสวนในการลดรอยเทานํ้าไดอยางไร?
การดาํเนินชวีิตประจาํวันของเราตัêงแต่ตืéนนอนจนเข้านอน

จะเกีéยวข้องกับนํêาตลอดเวลาทัêงทางตรงและทางอ้อม เช่น การ
อาบนํêาฝักบัว ｳ ครัêงใช้นํêาประมาณ ｵｲ-ｸｲ ลิตร แต่ถ้าหากแช่
ในอ่างอาบนํêาจะใช้นํêามากกว่าถงึ ｵ เทา่  สว่นการล้างจานแต่ละครัêง
ใช้นํêาประมาณ ｵｲ-ｷｲ ลิตร หรือการกดนํêาชักโครกครัêงหนึéงๆ
เราใช้นํêาประมาณ ｴｲ-ｵｲ ลติร กาแฟทีéดืéม ข้าว อาหาร ผลไม้ทีéกนิ
เสืê อยืดผ้าฝ้าย กางเกงยีนทีéสวมใส่ เหล่านีê ล้วนแต่มีรอยเท้านํêา
แฝงเร้นอยู่ทัêงสิêน (ตารางทีé ｳ) ดังนัêนเราแต่ละคนมบีทบาทสาํคัญ
ต่อการเพิéมหรือลดค่ารอยเท้านํêา โดยการบริหารจัดการการใช้นํêา
ในชวีติประจาํวนัให้มปีระสทิธภิาพไม่ฟุ่มเฟือย เช่น เลกิเปิดนํêาไหล
ตลอดเวลาขณะแปรงฟัน ล้างผักผลไม้ในภาชนะแทนการเปิด
นํêาไหลตลอดเวลา นาํนํêาทีéล้างผักเสรจ็แล้วไปรดต้นไม้ เลือกซืê อ
สนิค้าหรือใช้บริการทีéมค่ีารอยเท้านํêาน้อย การเลอืกใช้ของทีéสามารถ

ใช้ซํêาได้ การใช้สินค้าทีéมีการนาํกลับไปผลิตใหม่ เช่น กระดาษ
กระป๋อง พลาสติก ทราบหรือไม่ว่า การนาํกระดาษทีéใช้แล้ว
กลับไปผลิตใหม่ประหยัดนํêาถึง ｵｳ,ｷｲｲ ลิตร ประหยัดนํêามัน
ｳ,ｹｳｲ ลิตร ประหยดัต้นไม้ ｳｹ ต้น ลดมลพิษทางอากาศ ｴｹ
กโิลกรัม ประหยดัพลงังาน ｶ,ｳｲｲ กโิลวตัต ์การใช้นํêาอย่างประหยดั
จะช่วยลดปริมาณนํêาเสียลดการใช้พลังงาน เมืéอปริมาณนํêาเสีย
ลดลง พลังงานลด การใช้นํêาในกระบวนการบาํบัดนํêาเสยีและใน
กระบวนการผลิตพลังงานกล็ดลงตามไปด้วย
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จาก มีชืé อในภาษาอังกฤษว่ า Nypa Palm ชืé อทาง
พฤกษศาสตร์ Nypa fruticans Wurmb เป็นพืชวงศ์ปาล์ม
เช่นเดียวกับ มะพร้าว ตาล ลาน ต๋าว  จากมลีาํต้นอยู่ใต้ผิวดิน
เจริญเติบโตในพืê นทีéนํêาท่วมขังและแห้งสลับกัน โดยชอบนํêาทีéมี
ความเคม็เล็กน้อยหรือทีéเรียกว่านํêากร่อย จึงพบจากขึêนหนาแน่น
บริเวณพืê นทีéปากแม่นํêาติดต่อกับทะเล เช่น ปากแม่นํêาแม่กลอง
คลองค้อล่างปากแม่นํêาตาปี แต่กส็ามารถปลูกจากเพืéอการศึกษา
หรือเพืéอเป็นไม้ประดบั ในพืêนทีéห่างจากทะเลได้แต่ต้องมนีํêาทว่มขงั
และแห้งสลับกนั

ในอดีตมนุษย์เรียนรู้ การใช้ประโยชน์จากสิéงต่างๆ ใน
ธรรมชาติทีéอยู่รอบๆ ตัว สาํหรับคนไทยทีéอยู่ในชุมชนปากแม่นํêา
ติดต่อกับทะเล ก็รู้ จักและคุ้ นเคยดีกับการใช้ประโยชน์ของ
ส่วนต่างๆ ของจากเพืéอเป็นทัêงอาหาร เครืéองดืéม ส่วนประกอบของ
ทีéอยู่อาศัย แม้กระทัéงเป็นสมุนไพรเพืéอบาํบัดและรักษาอาการ
เจบ็ป่วย หรือกล่าวได้ว่าเป็นประโยชน์ได้เกอืบทุกส่วนเลยทเีดียว
ดังนีê

ตน้และราก ช่วยป้องกนัและยดึดินชายตลิéงไม่ให้ทรดุพัง
เป็นทีéอยู่ของกุ้ง หอย ปู ปลา ซึéงเป็นแหล่งอาหารของมนุษย ์ราก
ทีéยงัไม่แก่จัดนาํมาทุบพอแตกต้มกบันํêาใช้ดืéมแก้ปัสสาวะขุ่นข้น

ใบ ใบอ่อนทีéยงัไม่คลีéแผ่ออก ตัดมาตากแดดทบัให้เรียบ
ตัดเป็นแผ่นๆ ใช้มวนยาสบูแบบบุหรีé ใบกึéงอ่อนกึéงแก่ ใช้เป็นยา
สมุนไพร แก้ลมจร แก้เสมหะ แก้ถ่ายท้อง และแก้บ่วง โดยการบด
แล้วคัêนเอาแต่นํêาหรือต้มเอานํêาดืéม หรือเส้นขนสเีหลืองทีéเกาะติด
อยู่ตามเส้นกลางใบด้านใต้ใบทีéเรียกว่า “นมจาก”  ใช้เป็นยาแก้
ท้องเสยีเป็นบ่วง แก้พิษตาน ซางลิê นเป็นละอองฝ้าขุมขาวต่างๆ
ใบทีéยังไม่แก่มากนัก ใช้ห่อขนมทีéทาํจากเนืê อมะพร้าวทึนทึก
ขูดเป็นฝอยและเส้นเล็กยาวผสมแป้งข้าวเหนียวและนํêาตาล
นาํไปปิê งด้วยไฟอ่อนๆ จนสกุ และใบจากเริéมไหม้มกีลิéนหอมอ่อนๆ
เรียกขนมพืê นบ้านนีê ว่า “ขนมจาก” ใบแก่ นาํมาผูกมัดหรือเยบ็
ให้เป็นแผงเรียก “ตับจาก” ใช้มุงเป็นหลังคาทีéพักทีéอยู่อาศัย
ทาํเป็นหมวกสวมกนัแดด ฝน  โคนก้านใบ ส่วนทีéอวบแผ่กว้าง

จาก..... มากประโยชนใชสอย
ไพร มทัธวรัตน1์  และรัตนะ สวุรรณเลิศ1

ทีéเรียกว่า “พอนจาก หรือ ปงจาก” ตัดเหลาให้สวยใช้เป็นทุ่น
ช่วยพยุงตัวในการว่ายนํêาได้เป็นอย่างดี

ช่อดอก ช่อดอกอ่อนนาํมาต้มจิê มนํêาพริก หรือแกงกะทิ
กเ็ป็นกบัข้าวทีéอร่อยเลยทเีดยีว  สว่นช่อดอกตัวเมยีจะเจริญเติบโต
ต่อไปเป็นกลุ่มผลทรงกลมทีéเรียกว่า “โหม่งจาก หรือ ทะลายจาก”
ถ้าต้องการทาํนํêาตาลให้เลือกทะลายจากทีéมผีลค่อนข้างแก่ โดยใช้
ไม้ทีéแขง็ไม่มาก ตงีวงเพืéอกระตุ้นนํêาหวาน ให้มาสะสมทีéงวง แล้วตดั
ทะลายออก ปาดแผลเพืéอให้นํêาหวานไหลออก และมีกระบอก
ไม้ไผ่หรือภาชนะทรงสูงแขวนทีéปลายงวงรองรับนํêาหวาน ทิê งไว้
หนึéงคนื เช้าจึงรวบรวมกระบอกนํêาหวาน มาเพืéอทาํเป็นนํêาตาลจาก
นํêาส้มจาก หรือหมกัเป็นเหล้าจาก ต่อไป

ผลและเมลด็ ผลจากทีéสกุหรือแก่เนืêอผลรับประทานไม่ได้
เพราะเป็นเพียงเส้นใยแห้งนุ่มฟูและเหนยีว แต่ใช้เป็นวสัดปุลกูพืช
เพืéอช่วยดูดซับนํêา เป็นเชืêอเพลิงในการหุงต้มอาหาร เมลด็ในผล
รับประทานได้ โดยการผ่าผลให้ฉีกเป็นสองซีกแล้วแคะเอา
เนืêอเมลด็ทีéมลีกัษณะนิéมกึéงแขง็สขีาวขนาดใหญ่ทีéเรียกว่า “ลูกจาก”
รับประทานได้มรีสหวานอ่อนๆ มกีลิéนหอมมาก หรือจะเตมินํêาเชืéอม
แล้วใส่นํêาแขง็เลก็น้อยกเ็ป็นขนมหวานแบบไทยๆ หอม กรบุกรอบ
หวาน เยน็ ชืéนใจ ทีéเรียกว่า “ลูกจากลอยแก้ว”

ภาพทีé ｳ  จากกบัชุมชนปากแม่นํêาติดต่อกบัทะเล

เรืéองน่ารู ้
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ภาพทีé ｴ  สว่นต่างๆ ของต้นจาก  ｳ) ช่อดอกอ่อน  ｴ) ช่อดอกแก่  ｵ) ช่อดอกตัวผู้  ｶ) ช่อดอกตัวเมยี  ｷ) ทะลายจาก  ｸ) งวงจาก

 

 

กระท่อมมุงดว้ยตบัจาก

ตบัจากขนมจาก

นมจาก

ใบจากสาํหรบัมวนบุหรีé

หมวก

ภาพทีé ｵ  นมจากและการใช้ประโยชน์จากใบจาก
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ภาพทีé ｶ  ผลจาก ลกูจาก (เนืêอเมลด็) และขนมหวาน

ผล

เมล็ด

เปลอืกหุม้เมล็ด
เนืê อเมล็ด

ลูกจากลอยแกว้

ลูกจากสด

โหม่งจาก หรือทะลายจาก

 หมายเหตุ เนืê อเมล็ดจากไม่นิยมเชืéอม หรือเชืéอมอบแห้ง
เพราะมีขนาดใหญ่ แต่ทีéเห็นในตลาดและเรียกกันว่าลูกชิดนัêน
คือเนืêอเมลด็ของผลต๋าวทีéเชืéอมและเชืéอมอบแห้งแล้ว ซึéงต้นต๋าว
จะขึêนอยู่บนภเูขาทีéมลีักษณะชืêนและเยน็

นอกจากประโยชน์ของจากทีéรู้ จักกันดีในนาม ขนมจาก
ลูกจาก นํêาส้มจาก นํêาตาลจาก และใช้มุงเป็นหลงัคาจาก โดยตรง
แล้ว  การใช้ประโยชนจ์ากจากในแต่ละพืêนทีéแต่ละภมูภิาคทีéแตกต่าง
กันไป ยังคงมีเรืéองเล่าขานให้ได้ทราบกันอยู่ ดังนัêนในอนาคต
ความรู้ ทีéมากขึê นของคนไทย การสืบค้น การวิจัยจากอาจให้
ประโยชน์มากขึê นกว่าทีéเป็นอยู่ก็ได้ เราจึงควรช่วยกันอนุรักษ์
เพืéอประโยชน์ของลูกหลานสบืไป
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