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การเสนอผลงานทางวิชาการ
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เรือนปลูกพืชทดลองไดรับรางวัล
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 ผลงานนวั ตกรรมเรื อง แคปซู ลเลื อดจระเข้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย วิน เชยชมศรี จินดาวรรณ
สิรนั ทวิเนติ และสุดาวรรณ เชยชมศรี ได้ รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ รางวัลผลงานสุดยอดนวัตกรรม Innovation Award
รางวัลประเภทผลงานทีเกิดประโยชน์ ด้ านเศรษฐกิจ พ.ศ.
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การเสนอผลงานวิ จั ย ภาคบรรยาย ในงานประชุ ม
วิชาการแห่งชาติ ครังที ระหว่างวันที - ธันวาคม
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ดังนี
 ภคพร สาทลาลัย อุทย
ั วรรณ ด้ วงเงิน อรวรรณ
ชวนตระกู ล มณี ตันติรุ่งกิจ และสุรตั น์วดี จิ วะจิ นดา เรือง
องค์ ป ระกอบทางเคมีของสารสกัดจากกลี บเลี ยงกระเจี ยบแดง
(Hibiscus sabdariffa) ด้ วยเทคนิคทินเลเยอร์โครมาโตกราฟี
 สมโภชน์ ทับเจริ ญ ธนโชติ ธรรมชาติ สุภ าณี
ฟ้ ารุ่งสาง เกรียงศักดิ สะอาดรักษ์ และสมนึก พรมแดง เรือง
การผลิตและใช้ ประโยชน์ถวเวลเวท
ั
(Mucuna pruriens (L.) DC.
var. utilis สําหรับปศุสตั ว์ของประเทศไทย . การศึกษาลักษณะ
โภชนะและสาร L-Dopa ของถั วเวลเวทปลู กที มหาวิ ทยาลั ย
เกษตรศาสตร์ กําแพงแสน
 การเสนอผลงานวิ จัย ภาคโปสเตอร์ ในงานประชุ ม
วิชาการแห่งชาติ ครังที ระหว่างวันที - ธันวาคม
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ดังนี
 อรุ ณ ศิ ริ กํา ลั ง จั น ทร์ จ รั ส วี ร สาร รั ต ติ ญ า
นนทกรกิ ติ กุ ล และธนภั ท ร ปลื มพวก เรื อง การจั ดการ
ธาตุอาหารพื ชในแนวทางเกษตรอินทรีย์เปรียบเทียบกับปุ๋ ยเคมี
เพือผลิตข้ าวโพดฝักอ่อนต่อเนือง ปี ในชุดดินกําแพงแสน
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ลักขณา เบ็ญจวรรณ์ อุดม แก้วสุวรรณ์ ปิ ยะรัตน์
วิจกั ขณ์สงั สิทธิ และเบญจวรรณ จันทพล เรือง การใช้ ประโยชน์
ปุ๋ ยหมักขยะอิ นทรี ย์ จากบ้ านเรื อนร่ วมกับ วั สดุ ปลู กชนิ ดต่ างๆ
เพือการปลูกผักบุ้งจีน
 เนตรชนก เกี ยรติ นนทพั ท ธ์ และชวนพิ ศ
อรุณรังสิกุล เรือง ผลของสารละลายธาตุอาหารพืชและไคโตซาน
ต่อคุณภาพนําคันต้ นอ่อนข้ าวสุพรรณบุรี ทีอายุแตกต่างกัน
 จั น ทร์ จ รั ส วี ร สาร และวิ ส ุ ท ธิ วี ร สาร เรื อง
โปรไฟล์ความต้ านทานต่อการแทงทะลุของดินนาและค่าวิกฤตของ
ความแข็งเมือเกิดนาหล่ม
 ปิ ยะรัตน์ วิจักขณ์สงั สิทธิ ลักขณา เบ็ญจวรรณ์
วุฒชิ ยั ทองดอนแอ และอุดม แก้วสุวรรณ์ เรือง ผลของการใช้
นําหมักชีวภาพต่างชนิด ทีมีต่อการเจริญเติบโตของพริก
 การเสนอผลงานวิ จัย ภาคโปสเตอร์ ในงานประชุ ม
ทางวิชาการ ครังที ระหว่างวันที - กุมภาพันธ์
ณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ดังนี
 สุลก
ั ษณ์ แจ่ มจํ ารัส เรือง การขยายพันธุส์ งิ หโมรา
โดยใช้ เทคนิคเพาะเลียงเนือเยือ
 การเสนอผลงานวิ จัย ภาคโปสเตอร์ ในงานประชุ ม
วิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกียวแห่งชาติ ครังที ระหว่างวันที
- กรกฎาคม
ณ ศู นย์ประชุ มนานาชาติ โรงแรม
ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี
 นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง อุดม ฟ้ ารุ่งสาง อรวรรณ
ปลืมจิตร์ และศันสนีย์ ศิลปะสุนทร เรือง ราทีตรวจพบบนผล
ลองกองทีหลุดร่วงจากพวงหลังการเก็บเกียว: ตัวอย่างจากจันทบุรี
 อุด ม ฟ้ ารุ่ งสาง นวลวรรณ ฟ้ ารุ่ ง สาง ศศิ ธ ร
วุฒิวณิชย์ และญาณี มันอ้น เรือง โรคใบไหม้ หลังการเก็บเกียว
ของกะเพรา
 การเสนอผลงานวิ จั ย ภาคบรรยายและโปสเตอร์
ในงานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครังที ระหว่างวันที กรกฎาคม
ณ โรงแรมเซ็นทราราแอนด์คอนเวนชั น
เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น ดังนี
 อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์ พรพนัช มีกุล และจุ ลภาค
คุ้นวงศ์ เรือง การเพาะเลียงอับละอองเกสรพริกลูกผสมกลับข้ าม
ชนิ ด (C. annuum x C. baccatum) ทีมี ความต้ านทานโรค
แอนแทรคโนส
 อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์ พรพนัช มีกุล และจุ ลภาค
คุ้นวงศ์ เรือง การสร้ างสายพันธุแ์ ท้ของพริกลูกผสมกลับข้ ามชนิด
ระหว่าง CA758 กับ BC2F3758x80C5( ) โดยการเพาะเลียง
อับละอองเกสร
 การเสนอผลงานวิ จัย ภาคโปสเตอร์ ในงานประชุ ม
วิชาการนานาชาติ International Mycological Congress ครังที
ระหว่างวันที - สิงหาคม
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริ ิกติ ์

กรุงเทพฯ ดังนี
 นวลวรรณ ฟ้ารุ่ ง สาง และอุดม ฟ้ ารุ่งสาง เรื อง
Endophytic Colonization by a Stem-End Rot Fungus,
Lasiodiplodia theobromae in Mango
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การจัดนิทรรศการ


เข้ าร่วมจัดนิทรรศการ “เกษตรสร้ างสรรค์ นวัตกรรม
สร้ างเสริม” ในงานเกษตรแห่งชาติประจําปี
ระหว่างวันที
- มีนาคม
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ บางเขน จํานวน เรือง ได้ แก่
 รงรอง หอมหวล เรวัต เลิศฤทัยโยธิน ชัยณรงค์
รัตนกรีฑากุล และรัตนา เอการัมย์ เรือง เทคนิคการคัดเลือก
ลั กษณะอ้ อยทนต่ อสภาวะขาดนํา (ทนแล้ ง ) อย่ างรวดเร็ วใน
ห้ องปฏิบัติการ
 เนตรชนก เกียรตินนทพัทธ์ เรือง ถัวฝักยาวไร้ ค้าง
พันธุ์ CLGC #30
 มณฑา วงศ์มณีโรจน์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานคนไทย
หัวใจเกษตร ประจําปี
เรือง กล้ วย ระหว่างวันที สิงหาคม
ณ กันตนามูฟวีทาวน์ (ศาลายา) กรุงเทพฯ

ฉบับที และ (

โครงการฝกอบรมของฝายปฏิบตั กิ ารวิจยั และเรือน
ปลูกพืชทดลอง

ฝ่ ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร
กําแพงแสน จะดําเนินการจัดฝึ กอบรม ดังนี
 โครงการฝึ กอบรมเชิ ง ปฏิ บ ัติ ก าร เรื อง เทคนิ ค
การผลิ ตวัส ดุ ป ลู ก คุ ณ ภาพสู ง จากวัส ดุ เ หลื อ ใช้เ กษตรเพื อ
ประโยชน์การปลู กไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ดอก และพืชผัก
สวนครัว รุ่นที สําหรับข้ าราชการ นักวิจัย นักวิชาการ นิสติ
นักศึกษา เกษตรกร ตลอดจนผู้สนใจทัวไป วันที
กันยายน
2557 (นายอุดม แก้ วสุวรรณ์ หัวหน้ าโครงการ)
 โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบต
ั ิการ เรือง การผลิตพืช
ตามระบบมาตรฐาน GAP รุ่ นที
สําหรับบริษั ท/ห้ างร้ าน
หน่ วยงานราชการ เกษตรกร นิ สิตนักศึกษา และผู้ สนใจทัวไป
ระหว่างวันที - ตุลาคม
(นางมณฑา วงศ์มณีโรจน์
หัวหน้ าโครงการ)
 โครงการฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การ เรื อง การ
ขยายพันธุไ์ ม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลียงเนือเยือ
รุ่นที สําหรับบุคคลทัวไป บริษัท/ห้ างร้ าน หน่วยงานราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจ ระหว่างวันที - ตุลาคม
(นางรงรอง
หอมหวล หัวหน้ าโครงการ)

กิจกรรมฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ประวัตโิ ดยยอ

ในปี พุ ทธศั กราช
มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร์
ได้ รับความช่ วยเหลื อแบบให้ เปล่ าจากรั ฐบาลญี ปุ่ นเพื อจัดสร้ าง
ศู น ย์ ปฏิ บั ติ การวิ จั ยและเรื อนปลู กทดลองขึ นภายในบริ เ วณ
วิ ทยาเขตกํา แพงแสน อํา เภอกํา แพงแสน จั ง หวั ด นครปฐม
เป็ นมูลค่ารวมประมาณ
ล้ านบาท เพือใช้ เป็ นสถานทีทําการ
ของหน่ วยบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลั ย ณ วิทยาเขตแห่ งนี
รวมทังให้ บริการด้ านเครืองมืออุปกรณ์และสิงอํานวยความสะดวก
อื นๆ สํา หรั บ งานวิ จั ย ให้ เป็ นแหล่ ง ข้ อมู ลทางวิ ทยาการด้ าน
การเกษตรและให้ บริการด้ านวิชาการแก่ชุมชน ศู นย์ปฏิบั ติการ
วิ จั ยฯ เป็ นอาคารชั นเดี ยวครอบคลุ มพื นที ทั งหมด ,
ตารางเมตร ก่อสร้ างเสร็จเมือวันที เมษายน พุทธศักราช
และสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ มารี เสด็จ
พระราชดําเนินทรงเปิ ดศูนย์ฯ เมือวันที ธันวาคม พุทธศักราช
2523
วันที กันยายน พุทธศักราช
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารวิจยั ฯ
ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
(ก.ม.) ให้ มฐี านะเทียบเท่าฝ่ ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืช
ทดลอง สังกัดสถาบั นวิ จัยและพั ฒนาแห่ งมหาวิ ทยาลั ยเกษตร
ศาสตร์ โดยประกอบด้ วยหน่วยงานต่างๆ งาน คือ

)

ข่าวศูนย์ฯ
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเป็ นประธานพิธเี ปิ ดศูนย์ปฏิบตั ิการวิจัยฯ และทรงปลูกต้ นนนทรี
วันที กันยายน พุทธศักราช
สภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ มี ป ระกาศ เรื อง จั ดตั งสถาบั นวิ จั ยและพั ฒ นา
กําแพงแสน เพื อให้ การบริหารจัดการหน่ วยงานวิจัยในวิทยาเขต
กําแพงแสนมีความคล่ องตัว สามารถให้ การสนับสนุ นการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ของ
วิทยาเขตกําแพงแสนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ แบ่งหน่วยงาน
ภายในสถาบันวิจยั และพัฒนา กําแพงแสน เป็ น ฝ่ าย และ ศูนย์
โดยมีศูนย์เทคโนโลยีหลังเก็บเกียวเป็ นศูนย์ตงใหม่
ั
ขณะเดียวกัน
เพื อให้ การบริ หารจั ดการงานวิ จั ยและงานบริ การวิ ช าการของ
ฝ่ ายปฏิบตั ิการวิจัยฯ เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบตั ิงาน ฝ่ ายปฏิบัตกิ ารวิจัยฯ จึงได้ ทาํ การปรับโครงสร้ างภายใน
หน่วยงานใหม่ ตังแต่เดือนตุลาคม พุทธศักราช
เป็ น งาน
หน่วย ดังแผนภูมแิ สดงโครงสร้ างแบ่งส่วนราชการ
วันที พฤศจิกายน พุทธศักราช
สภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ มีประกาศ เรื อง ยุ บเลิ กสถาบั นวิ จั ยและพั ฒนา
กํา แพงแสน เพื อให้ บริ หารจั ด การมี ป ระสิ ทธิ ภ าพมากยิ งขึ น
ให้ ฝ่ ายปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ยและเรื อนปลู ก พื ชทดลอง ไปสั ง กั ด
คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน อ. กําแพงแสน จ. นครปฐม
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งานวิจยั

วารสารข่าวศูนย์ฯ ปี ที

ภารกิจฝายปฏิบตั ิการวิจยั ฯ

ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารวิจยั และเรือนปลูกพืชทดลอง เป็ นหน่วยงาน
ที มี ศั กยภาพในด้ านทํา การวิ จั ยและบริ การวิ ช าการในสาขาที
เกี ยวข้ องกั บ ทางด้ านวิ ทยาศาสตร์ เกษตร ทรั พ ยากรชี วภาพ
และสิงแวดล้ อม ในแต่ละปี มโี ครงการวิจยั ทีได้ รบั ทุนสนับสนุนจาก
หน่วยงานทังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ มากกว่า เรือง
ผลงานวิจัยเหล่านีก่อให้ เกิดประโยชน์ในวงการวิชาการด้ านต่างๆ
ทังภายในและต่ างประเทศ เช่ น การนําเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุ มทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การตีพิ มพ์ ผลงาน
ในวารสารระดั บชาติ และนานาชาติ จากประสบการณ์ ที สั งสม
และความเชี ยวชาญของบุคลากรฝ่ ายปฏิบั ติการวิจัยฯ สามารถ
ผลิตผลงานวิจยั ทีมีคณ
ุ ภาพเป็ นทียอมรับ และได้ รบั รางวัลมากมาย
นอกจากนีผลงานวิจัยทีสําเร็จแล้ วสามารถพั ฒนาต่อยอดงานวิจัย
ในเชิ ง พาณิ ชย์ ห รื อขยายผลงานวิ จั ยสู่ ชุ มชนในรู ป ของการ
ให้ บริการต่างๆ เช่น บริการวิเคราะห์ และฝึ กอบรมให้ แก่เกษตรกร
และผู้สนใจทัวไป

งานบริการวิชาการ
การตรวจวิเคราะหคณ
ุ ภาพน้ํา

ฉบับที และ (

)

การวิเคราะหดิน พืช และวัสดุเกษตร

บริการวิเคราะห์ความอุดมสมบู รณ์ของดินขันพืนฐาน
(pH, ECsat., OM, available P, exchangeable K)
บริการวิเคราะห์เฉพาะรายการ
 อาทิ 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)

การเพาะเลีย้ งเนื้อเยือ่

บริการตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพนําทัวไป (เช่น นําบริโภค/
นําบาดาล/นําใช้ เพือการเกษตร)
 การวิเคราะห์ทางกายภาพและเคมี ได้ แก่ ความเป็ น
กรด-ด่าง การนําไฟฟ้ า ความขุน่ ความกระด้ าง ปริมาณของแข็ง
ทังหมด ปริ มาณของแข็ง แขวนลอย คลอไรด์ ไนเตรท เหล็ก
แมงกานีส ทองแดง สังกะสี แคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม ซัลเฟต
และฟลูออไรด์
 สารทีเป็ นพิษ ได้ แก่ ปรอท และตะกัว
บริการตรวจวิเคราะห์นาเสี
ํ ย
 ตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพและเคมี ได้แก่ ความเป็ น
กรด-ด่ าง ปริมาณของแข็งทังหมดทีละลายนํา ปริมาณของแข็ง
แขวนลอย บีโอดี และซีโอดี
 สารทีเป็ นพิษ ได้ แก่ ปรอท ตะกัว แมงกานีส ทองแดง
และสังกะสี

บริ การขยายพั นธุ์ พื ชด้ วยวิ ธี การเพาะเลี ยงเนื อเยื อพื ช
ชนิดต่างๆ เช่น หน่อไม้ฝรัง กล้ วย อ้อย มะละกอ ไม้ ดอกไม้ประดับ
เช่น กล้ วยไม้ อโกลนีมา ฯลฯ

การตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา

ข่าวศูนย์ฯ
บริการการตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณจุลินทรีย์ ได้ แก่
Total Plate Count, Yeast and Mold, Total Coliform, Faecal
Coliform and E. coli, Salmonella spp., Lactic Acid Bacteria
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การวิเคราะหดว ยกลองจุลทรรศนอเิ ล็กตรอน

การวินิจฉัยโรคพืช

บริการวินจิ ฉัยโรคพืช โรคภายหลังการเก็บเกียวของผลไม้
ทีเกิดจากเชือรา โรคของเมล็ดพันธุ์ การจําแนกราสาเหตุโรคพืช
และให้ คาํ แนะนําการควบคุมโรคพืช

การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ/ เคลือบเมล็ดพันธุ

บริ การกล้ องจุ ลทรรศน์และกล้ องจุ ลทรรศน์ อิเล็กตรอน
และเครืองมือ-อุปกรณ์สาํ หรับเตรียมตัวอย่างเพือศึกษาด้ วยกล้ อง
จุลทรรศน์ เช่น Critical Point Dryer, Ultramicrotome และบริการ
เตรียมตัวอย่างเพือศึกษาด้ วยกล้ องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอน

การใหบริการเครื่องมือ

ฝ่ ายปฏิบัติ การวิจัยฯ เป็ นหน่ วยงานทีให้ บริ การวิ ชาการ
รวมทังให้ บริ การเครื องมือวิ ทยาศาสตร์ ขั นพื นฐาน และชั นสูง
สําหรับนิสติ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจทัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ตัวอย่างเครืองมือวิทยาศาสตร์
ทีให้ บริการ

บริการตรวจสอบความงอก ความบริสทุ ธิทางกายภาพและ
สิงเจือปน ความชื น ความแข็งแรง ความมีชีวิต ความแตกร้ าว
การทําความสะอาด คัดขนาด และเคลือบเมล็ดพันธุ์

การวิเคราะห วิจัย ดวยเทคนิค Chromatography

บริการวิเคราะห์ด้านเคมี ชีวเคมี สิงแวดล้ อม และผลิตผล
การเกษตร ได้ แก่ พืชสมุนไพร ผัก ผลไม้ และการตรวจคุณภาพ
อากาศในโรงงานอุตสาหกรรม และสารระเหยต่างๆ เช่น cresol,
hexane, toluene, ethanol และ volatile fatty acid

Atomic Absorption/Flame Emission Spectrophotometer (AA)

UV-VIS Spectrophotometer
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วารสารข่าวศูนย์ฯ ปี ที

ฉบับที และ (

การใหบริการเยีย่ มชมดูงาน

High Performance Liquid Chromatograph (HPLC)

การฝกอบรม
Gas Chromatograph (GC)

โครงการคายวิทยาศาสตร

Transmission Electron Microscope (TEM)

Critical Point Dryer

)

9
งานวิจัย

โรคใบไหมหลังการเก็บเกีย่ วของกะเพรา*
Postharvest Leaf Blight of Holy Basil

อุดม ฟ้ ารุ่งสาง1, นวลวรรณ ฟ้ ารุ่งสาง2, ศศิธร วุฒิวณิชย์1 และญาณี มันอ้ น2
Udom Farungsang1, Nuanwan Farungsang2, Sasitorn Vudthivanich1 and Yanee Munon2

บทคัดย่อ

การเน่าเสียง่ายทําให้ ผลิตผลผักใบมีอายุหลังเก็บเกียวสันมาก โดยเฉพาะอย่างยิงในสภาพอากาศร้ อนชืน เชือโรคเป็ นสาเหตุทสํี าคัญ
ของปัญหานอกเหนือไปจากจุลนิ ทรียท์ วไปที
ั ติดมาบนผิวผัก เพือการศึกษาหาสาเหตุของปัญหาโรคหลังเก็บเกียว ทําการสุม่ ตัวอย่างกะเพรา
(Ocimum sanctum) ทีไม่มอี าการของโรคจากผลิตผลกะเพรานําหนัก กรัม ทีเก็บตัวอย่างจากพืนทีปลูกเป็ นการค้าในเขต อ. กําแพงแสน
จ. นครปฐม ตัดแยกใบและยอดทีแตกจากตาข้างบริเวณซอกใบ นําไปวางในสภาพชืนทีปลอดเชือและโปร่งใส พร้ อมทังบันทึกตําแหน่งของ
ใบและยอดบนกิงไว้ทภาชนะ
ี
หลังจากนันนําไปวางในสภาพอุณหภูมิ - oซ และมีแสงจากหลอด fluorescence และหลอด NUV เป็ นเวลา
ชัวโมง/วัน ทําการทดลองทังหมด ซํา อาการของโรคสามารถสังเกตได้ หลังทําการทดลองเป็ นเวลา วัน ในลักษณะแผลจุดทีมีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า มิลลิเมตร จุดแผลขยายขนาดเมือเวลาผ่านไปจนเป็ นอาการใบหรือยอดไหม้ในทีสุดภายในเวลา วัน จากลักษณะ
ทีศึกษาด้ วยกล้ องจุ ลทรรศน์ ราทีเป็ นสาเหตุของโรคคื อ Corynesopora cassiicola ซึ งเป็ นสาเหตุ ของโรคบนใบและกิงของกะเพรา
ทีตรวจพบในสภาพแปลง
คําสําคัญ: กะเพรา, Corynesopora, โรคหลังเก็บเกียว

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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ราทีต่ รวจพบบนผลลองกองทีห่ ลุดรวงจากพวงหลังการเก็บเกีย่ ว: ตัวอยางจากจันทบุร*ี

Fungi in Association with Dropped Fruit of Postharvest Longkong: Chantaburi Samples
นวลวรรณ ฟ้ ารุ่งสาง1, อุดม ฟ้ ารุ่งสาง2, อรวรรณ ปลืมจิตร์3 และศันสนีย์ ศิลปสุนทร2
Nuanwan Farungsang1, Udom Farungsang2, Orrawan Pluemjit3 and Sansanee Sinlapasunthorn2

บทคัดย่อ

สุ่มเก็บพวงลองกอง (Lansium domesticum) อายุ
สัปดาห์หลังดอกบานจํานวน ตัวอย่าง (ตัวอย่างละ . กิโลกรัม)
จากสวนทีปลูกเป็ นการค้ า สวนในจังหวัดจันทบุรี ในฤดูเก็บเกียวปี
หลังจากเก็บรักษาในสภาพอุณหภูมิ oซ เป็ นเวลา วัน
ย้ ายพวงลองกองไปไว้ ในสภาพอุณหภูมหิ ้ อง บันทึกจํานวนและเก็บรวบรวมผลลองกองทีหลุดร่วงจากพวงเป็ นเวลา วัน ในการวิจัยครังนี
ลองกองทีหลุ ดร่ วงจากพวงเป็ นผลทีมีลั กษณะปกติมีจาํ นวน
ผล และเป็ นผลลองกองทีมีอาการแผลสีนาตาลจํ
ํ
านวน
ผล
o
นําผลลองกองทีร่วงทังหมดวางแยกกันแต่ละผลในสภาพปิ ดสนิท ความชืนสัมพัทธ์
% อุณหภูมิ - ซ และให้ แสง ชัวโมง/
วัน ด้ วยหลอด fluorescence และ NUV จําแนกราทีเจริญบนผลลองกองด้ วย stereo microscope และ compound microscope ราทีตรวจพบ
ได้ แก่ Cladosporium, Colletotrichum, Fusarium, Lasiodiplodia theobromae และ Penicillium นอกจากนียังพบการพัฒนาของ yeast
หลายสกุล รวมทัง fruiting bodies และเส้นใยทีไม่พบการสร้ าง spore สกุลของราส่วนใหญ่ตรวจพบบนผลลองกองร่วงทีมีลกั ษณะปกติ
มากกว่าบนผลทีมีอาการแผลสีนาตาล
ํ
ทังนีเป็ นไปในทางตรงข้ ามกับการตรวจพบ yeasts การพัฒนาของ yeasts และ Fusarium spp.
ซึงมีความถีของการตรวจพบสูงมากอาจจะเป็ นผลของสภาพปิ ดทีมีความชืนสูง
คําสําคัญ: ผลเน่า, ผลหลุดร่วง, ลองกอง, โรคหลังเก็บเกียว

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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การสรางสายพันธุแ ทของพริกลูกผสมกลับขามชนิด
ระหวาง CA758 กับ BC2F3758x80C5(1) โดยการเพาะเลีย้ งอับละอองเกสร*
Induction of double haploid lines from inter-specific backcross
between CA758 and BC2F3758x80C5(1) by anther culture

อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์1,3, พรพนัช มีกุล2,3 และจุลภาค คุ้นวงศ์1,2,3
Anchalee Raweerotwiboon1,3, Pornpanuch Meekul2,3 and Julapark Chunwongse1,2,3

บทคัดย่อ

พริกขีหนู (Capsicum annuum) CA758 เป็ นพริกพันธุก์ ารค้ าทีมีลักษณะอ่อนแอต่อโรคแอนแทรคโนส การผสมข้ ามระหว่างพริก
CA758 กับ พริก BC2F3758x80C5(1) (C. annuum x C. baccatum) เพือถ่ายทอดลักษณะความต้ านทานโรคแอนแทรคโนสให้ กบั พริก
CA758 โดยการเพาะเลียงอับละอองเกสร วัตถุประสงค์ของงานวิจัยครังนีเพื อศึกษาวิธีการเพาะเลียงอับละอองเกสรพริกทีเหมาะสม
ของคู่ผสมกลับข้ามชนิดระหว่างพริก CA758 กับพริก BC2F3758x80C5( ) จากการศึกษา พบว่า สูตรอาหารชักนําซึงเติมสารควบคุม
การเจริญเติบโต 2,4-D ความเข้มข้น . มก./ล. ร่วมกับ kinetin ความเข้ มข้ น . มก./ล. มีอตั ราการเกิดต้ นสูงสุด คือ . เปอร์เซ็นต์
เมือตรวจสอบต้ นพริกทีได้ จากการเพาะเลียงอับละอองเกสรทังหมดด้ วยดีเอ็นเอเครืองหมายชนิด SSRs และเครืองโฟลไซโตมิเตอร์
พบการเกิดต้ นแฮพลอยด์และดับเบิลแฮพลอยด์ (H:DH) ในสัดส่วน : . และพริกทีเป็ นต้นดิพลอยด์ทกุ ต้ นเป็ นต้ นพริกดับเบิลแฮพลอยด์
ทีเกิดจากการเพิมจํานวนโครโมโซมขึนเองในสภาพเพาะเลียง
คําสําคัญ: การเพาะเลียงอับละอองเกสร, 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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การเพาะเลีย้ งอับละอองเกสรพริกลูกผสมกลับขามชนิด (C. annuum x C. baccatum)
ทีม่ คี วามตานทานโรคแอนแทรคโนส*
Anther culture of peppers from inter-specific backcross (C. annuum x C. baccatum)
carrying anthracnose resistance

อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์1,3, พรพนัช มีกุล2,3 และจุลภาค คุ้นวงศ์1,2,3
Anchalee Raweerotwiboon1,3, Pornpanuch Meekul2,3 and Julapark Chunwongse1,2,3

บทคัดย่อ

พริกบางช้ าง (CA365) เป็ นพริกพันธุก์ ารค้ า (Capsicum annuum) ทีมีลกั ษณะอ่อนแอต่อโรคแอนแทรคโนส การปรับปรุงพันธุพ์ ริก
ให้ ต้านทานต่อโรคแอนแทรคโนสจึงจําเป็ นต้ องนําลักษณะความต้านทานโรคจากพริก C. baccatum มาถ่ายทอดลักษณะเข้าสูพ่ ริก C. annuum
การเพาะเลียงอับละอองเกสรพริกลูกผสมกลับข้ามชนิดระหว่างพริก CA365 (C. annuum) กับพริกลูกผสมกลับ BC2F3 365 x 80C5(1)
(C. annuum x C. baccatum) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อพั ฒนาวิธีการเพาะเลียงอับละอองเกสรทีเหมาะสมต่ อการผลิตต้ นแฮพลอยด์
และดับเบิลแฮพลอยด์ของพริกลูกผสมกลับข้ ามชนิดของพริกคู่นี จากการศึกษาพบว่า สูตรอาหารชักนํา C medium ทีเติมสารควบคุม
การเจริญเติบโต 2,4-D ความเข้มข้น . มก./ล., kinetin ความเข้มข้น . มก./ล. ร่วมกับผงถ่านกัมมันต์ . ก./ล. มีอตั ราการเกิดต้ น
สูงสุด คือ . เปอร์เซ็นต์ ส่วนอัตราการเกิดต้ นจากการเพาะเลียงอับละอองเกสรทีมาจากสายพันธุพ์ ่ อต่างต้ นกัน พบว่ามีความแตกต่าง
แสดงว่าพริกแต่ละจีโนไทป์ มีการตอบสนองต่อการชักนําการเกิดต้ นแตกต่างกัน
คําสําคัญ: ดับเบิลแฮพลอยด์, พริก, การเพาะเลียงอับละอองเกสร, ความต้ านทานโรคแอนแทรคโนส

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

——————————
*

1
2

ผลงานวิจัย การนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ สาขา Scientific Theme: 3 plant, Human and Animal Pathogenesis and Disease Control
ใน การประชุมวิชาการนานาชาติ International Mycological Congress ครังที ระหว่างวันที - สิงหาคม
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริ ิกติ ,ิ
กรุงเทพฯ
Central laboratory and Greenhouse Complex, Faculty of Agriculture at Kamphaengsaen, Kasetsart University, Kamphaengsaen Campus,
Nakhon Pathom, 73140
Faculty of Agriculture at Kamphaengsaen, Kasetsart University, Kamphaengsaen Campus, Nakhon Pathom, 73140
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การเกษตร

ถั่วฝกยาวไรคาง...พันธุผักที่นาสนใจ
เนตรชนก เกียรตินนทพัทธ์1
ถัวฝักยาว เป็ นผักทีคนไทยนิยมบริโภคมาช้ านาน เนืองจาก
มีโปรตีนสูง และมีกากใยมาก นอกจากนันยังมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ
มากมาย ตัวอย่างเช่น ถัวฝักยาว
กรัม สามารถให้ พลังงาน
กิโลแคลอรี คาร์โบไฮเดรต . กรัม ไขมัน . กรัม โปรตีน
. กรัม วิตามินเอ ไมโครกรัม วิตามินบี . มิลลิกรัม
วิตามินบี . มิลลิกรัม วิตามินบี . มิลลิกรัม วิตามินบี
. มิลลิกรัม วิตามินบี .
มิลลิกรัม วิตามินบี
ไมโครกรัม และวิตามินซี . มิลลิกรัม ธาตุอาหารหลายชนิด
ได้ แก่ แคลเซียม มิลลิกรัม เหล็ก . มิลลิกรัม แมกนีเซียม
มิลลิกรัม แมงกานีส . มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส มิลลิกรัม
โพแทสเซียม
มิลลิกรัม และสังกะสี . มิลลิกรัม เป็ นต้ น
ธรรมชาติของถัวฝักยาว คือ ถัวฝักยาวเป็ นพื ชผักทีต้ องการค้ าง
เนืองจากลักษณะของต้ นทีเป็ นเถาเลือย ดังนันเพือให้ ต้นเลือยขึน
เพือประหยัดพืนที และง่ายต่อการเก็บเกียว จึงต้ องมีหลักยึดเกาะ
เสา หรือไม้ ค้าง หรือตาข่ายในการเจริญเติบโต ซึงเป็ นการเพิ ม
ต้ นทุนการเพาะปลูก ได้ แก่ ค่าไม้ ค้าง และค่าแรงงานในการผูกค้ าง
โดยเฉพาะในช่ วงทีมีพายุลมแรง ค้ างทีผูกอาจจะล้ ม ทําให้ ต้อง
ว่าจ้ างแรงงานซ่อมแซมค้ าง อย่างหลีกเลียงไม่ได้

พั นธุ์แท้ ทีมีคุ ณภาพดี นําลู กผสมดั งกล่ าวมาปลู กเปรี ยบเทียบ
ผลผลิ ตกับพั นธุ์ พ่อและพั นธุ์แม่ โดยพิ จารณาลั กษณะลําต้ นที
ไม่ เลื อยขึ นค้ าง ความยาวของฝั กมากกว่ าพั นธุ์สุรนารี และ
ไม่ มี ลั กษณะการพองของฝั กที เร็ ว เกิ น ไป ฝั กมี สี เ ขี ยว กรอบ
ซึงถือได้ ว่าเป็ นลักษณะทีดีกว่ าพันธุแ์ ม่ และต้ านทานโรคราสนิม
ซึงไม่พบในพั นธุพ์ ่ อ ทังนีได้ ตังชือถัวฝักยาวไร้ ค้างพันธุใ์ หม่นีว่า
CLGC #30 เพื อเฉลิ มฉลองวาระครบรอบ
ปี ของ
ฝ่ ายปฏิบตั ิการวิจัยและเรือนปลูกทดลอง ในปี พ.ศ.
โดย
CLGC ย่อมาจาก Central Laboratory and Greenhouse Complex

ขันตอนการพัฒนาพันธุ ์
พันธุแ์ ม่
(พันธุส์ ุรนารี )

1

พันธุพ์ ่อ
(พันธุเ์ ขียวดก # )

F1 (ลูกผสมชัวที )



ปลูกลูกผสมชัวที ให้ ผสม
ตัวเอง คัดเลือกต้ นไม่เลือย
ต้ านทานราสนิม คุณภาพฝัก
ใกล้ เคียงพันธุพ์ ่อ

F1 (ลูกผสมชัวที )



แนวทางการปรับปรุงพันธุถ ั่วฝกยาวไรคาง

สืบเนืองจากปั ญหาข้ างต้ น ทําให้ คณะวิจัยให้ ความสนใจ
ในการพั ฒนาปรั บ ปรุ ง พั นธุ์ ถั วฝั กยาวไร้ ค้ างขึ นมา โดยมี
วัตถุประสงค์ เพือให้ ได้ ถวฝั
ั กยาวทีไม่ต้องใช้ ค้างในการเพาะปลูก
ช่ ว ยลดต้ นทุ น ของเกษตรกร นอกจากนั นยั งหวั งว่ าจะได้ พั น ธุ์
ถัวฝักยาวให้ มคี ุณภาพฝักดีกว่าสายพันธุแ์ ม่ และต้ านทานต่อโรค
ขั นตอนการได้ มาของถั วฝั กยาวไร้ ค้ างพั นธุ์ ใหม่ เราใช้
พันธุเ์ ขียวดก # เป็ นต้ นพั นธุพ์ ่ อ มีลักษณะลําต้ นเลือยขึนค้ าง
มีเนือหนา ฝักยาว รสหวานกรอบ และให้ ผลผลิตสูง แต่ไม่ต้านทาน
โรคราสนิ ม มาผสมกับต้ นพั นธุ์แม่ได้ ใช้ ถัวฝักยาวไร้ ค้าง พั นธุ์
สุรนารี ซึงเป็ นพันธุท์ ปรั
ี บปรุงขึน โดยศาสตราจารย์ ดร. ไพศาล
เหล่าสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี จัดเป็ นพันธุท์ มีี ลาํ ต้ น
ทีไม่เลือย ไม่ต้องขึนค้ าง ต้ านทานต่อโรคราสนิม แต่มฝี กั ขนาดสัน
และลักษณะฝักทีพองเร็ว เมือได้ ลูกผสมชัวที จึงทําการคัดเลือก
ลูกผสม ด้ วยวิธกี ารคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ จนถึงลูกผสมชัวที
ซึงจะได้ สายพันธุล์ ูกผสมทีดี และถือได้ ว่าเป็ นลูกผสมทีจะเป็ น




ปลูกคัดเลือกลูกผสมชัวที
- ใช้ วธิ ีการคัดเลือก
แบบบันทึก

  และเปรียบเทียบผลผลิต

F1 (ลูกผสมชัวที )

คัดเลือกต้ น (สายพันธุ์ทดีี )

  กับพันธุ์พ่อแม่

ถัวฝั กยาวสายพันธุด์ ี

ปลูกสายพันธุด์ เี ปรียบเทียบ

ถัวฝั กยาวไร้คา้ ง
สายพันธุ ์ CLGC #30

ภาพที

แสดงขันตอนการพัฒนาพันธุถ์ วฝั
ั กยาวไร้ ค้างสายพันธุ์
CLGC # 30

นักวิจัยชํานาญการ ฝ่ ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน อ. กําแพงแสน
จ. นครปฐม
, E-mail: rdinnn@ku.ac.th

การเกษตร
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ลักษณะเดนของพันธุถ ั่วฝกยาวพันธุใหม

ถัวฝักยาวไร้ ค้างพันธุ์ CLGC #30 เป็ นพันธุท์ เหมาะสม
ี
สําหรับการบริโภคฝักสด สามารถผลิตได้ ทงปี
ั แต่ ให้ ผลผลิตสูง
ในฤดูฝน มีลักษณะเด่นของถัวฝักยาวพันธุน์ ี คือ มีทรงพุ่มเตีย
ลําต้ นไม่ เลื อยขึนค้ าง ต้ านทานต่ อโรคราสนิ ม ฝั กมีสีเขียวเข้ ม
ปานกลาง รสหวานกรอบ เนือฝักไม่กระด้ าง ความยาวฝักสดเฉลีย
เซนติ เมตร ฝั กมีค วามยาวมากกว่ าพั นธุ์ สุรนารี และมี
เส้นผ่านศูนย์กลาง . เซนติเมตร เริมออกดอกเมืออายุ วัน
หลังปลูก สามารถเก็บฝักบริโภคได้ เมืออายุ - วันเมือดอกบาน
และสามารถเก็บผลผลิตได้ ทุกๆ - วัน
ตารางที แสดงความแตกต่างของถัวฝักยาวไร้ ค้าง CLGC #30
เพือเปรียบเทียบกับพันธุพ์ ่ อและแม่
ลักษณะประจํ าพันธุ ์ เขียวดก #
ความสูงต้ น (ซม.)
อายุออกดอก (วัน)
จํานวนฝักต่อต้ น
ความยาวฝัก (ซม.)
ผลผลิต (กรัมต่อต้ น)
นําหนักฝัก (กรัม)
จํานวนเมล็ดต่อฝัก

35
29
55
580
22
18

CLGC #30 สุรนารี
33
32
30
46
510
17
16

28
33
28
34
378
14
13

การปลูกถัว่ ฝกยาวไรคา ง

ถั วฝั กยาวสามารถเจริ ญ เติ บโตได้ ดี ในดิ นแทบทุ กชนิ ด
แต่ ดิ น ที มีค วามเหมาะสม คื อ ดิ นร่ ว น หรื อดิ นร่ วนปนทราย
มีค่ าความเป็ นกรด-ด่ างระหว่ าง . - . ต้ องการแสงแดด
ตลอดวั น และอุณหภู มิทีเหมาะสมอยู่ ระหว่ าง - องศา
เซลเซียส
การปลู กถั วฝั กยาวแบบไร้ ค้ างนั น ไม่ ยุ่ งยากเหมือนกับ
การปลู กถั วฝั กยาวทั วไป คื อ ไม่ ต้ องเสี ยเวลาและค่ าใช้ จ่ าย
ในการทําค้ าง อาจปลูกเป็ นพืชผักสวนครัวไว้รบั ประทานเองในบ้ าน
โดยเฉพาะการปลูกในกระถางวางตามระเบียงบ้ าน หรืออาจจะปลูก
เป็ นแปลงใหญ่ เพียงเตรียมดินเหมือนกับการปลูกพืชผักทัวไป คือ
มีการไถลึกประมาณ นิว ตากดินทิงไว้ - วัน เพือให้ แสงแดด
ได้ กาํ จัดวัชพืช ทําลายไข่แมลง ศัตรูพืชในดิน เช่น ไส้ เดือนฝอย
เก็บเศษวัชพืชออกจากแปลง ไถพรวนให้ ดินร่วนซุย ใส่ปยเคมี
ุ๋
สตู ร
- - อัตรา
กิโลกรัมต่ อไร่ เป็ นปุ๋ ยรองพื น ใช้ ระยะ
ระหว่ างแถว
เซนติเมตร ระยะระหว่ างต้ น
เซนติเมตร
หยอดเมล็ด - เมล็ดต่อหลุม กลบดิน ให้ นาทั
ํ นที และใส่ปยเคมี
ุ๋
สูตรเดิมอีกครัง กิโลกรัมต่อไร่ เมืออายุถวฝั
ั กยาวได้ วัน โดยโรยปุ๋ ยห่างจากต้ นประมาณ เซนติเมตร รอบโคนต้ น
กลบปุ๋ ยพร้ อมกั บ การกลบโคน หากมี วั ช พื ชรบกวนหลั งจาก
เมล็ดงอก ควรเก็บวัชพืชหรือใช้ จอบถาง เมือต้ นถัวฝักยาวมีอายุ
มากขึ น สามารถกํา จั ดวั ช พื ช ระหว่ างต้ นด้ วยเครื องตั ดหญ้ า
วิธีการปลูกถัวฝักยาวไร้ ค้าง ควรปลูกเป็ นแถวเพื อสะดวกในการ

ลักษณะดอกและฝัก

ลักษณะฝักถัว

ส่วนหัวและส่วนปลายของฝัก
ลักษณะฝักถัว

ภายในฝักถัว
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ถัวฝักยาวไร้คา้ ง CLGC #30

ฉบับที และ (

)

ความยาวถัวฝักยาวไร้คา้ งพันธุ ์ CLGC #30

แปลงปลูกถัวฝักยาวไร้คา้ งพันธุ ์ CLGC #30
ดู แลรั กษาและเก็บ เกี ยวฝั กสด วิ ธีการให้ นํา สามารถใช้ แบบ
สปริงเกอร์ ปล่อยนําไปหรือแบบตามร่องก็ได้ เนืองจากถัวฝักยาว
เป็ นพื ช ที ต้ องการนําอย่ างสมําเสมอและเพี ยงพอ โดยเฉพาะ
ในสัปดาห์แรกหลังหยอดเมล็ด ข้ อระวัง ควรให้ นาหลั
ํ งปลูกทันที
และให้ นาทุ
ํ กวัน อย่าให้ ดนิ แห้ ง หรือแฉะมากเกินไป เพราะจะทําให้
เมล็ ด เน่ าได้ ในระยะการเจริ ญ เติ บโต และติ ดดอกออกฝั ก
การขาดนําจะส่ งผลให้ ดอกถั วร่ วงและไม่ ติ ดฝั ก หรื อฝั กอาจ
ไม่สมบูรณ์ ซึ งการให้ นาแต่
ํ ละครั งนัน ปริมาณการให้ ขึนอยู่ กับ
ความชืนในดิน ถัวฝักยาวไร้ ค้าง สามารถเก็บฝักสดหลังดอกบาน
วั น หรือเมือต้ นถั วฝั กยาวมีอายุ - วั นหลังปลูก และ
จะเก็บเกียวได้ ทุก - วัน สามารถเก็บผลผลิตได้ - ครัง
เมือเก็บเกียวฝักหมด ควรไถกลบ เพือให้ ต้นถัวได้ ถูกย่อย
สลายเป็ นปุ๋ ยบํา รุ ง ดิ น สํา หรั บ แมลงศั ต รู พื ช ที อาจพบ เช่ น
หนอนชอนใบ หนอนเจาะฝัก ทําความเสียหายตังแต่ถวอายุ
ั
วัน อาจต้ องใช้ สารเคมีป้องกันกําจั ดเพลี ยอ่อนและแมลงต่ างๆ
ตามความจําเป็ น

บทสรุป

การปลู กถั วฝั กยาวแบบไร้ ค้ างพั นธุ์ นี นอกจากจะช่ วย
เกษตรกรลดค่าใช้ จ่ายในการทําค้ าง ยังได้ พันธุท์ มีี ความต้ านทาน
โรคราสนิม ทําให้ เกษตรกรไม่ต้องเสียค่ าใช้ จ่ายในการดูแลและ
ป้ องกันโรคราสนิม หลังการเก็บเกียวถัวฝักยาวแล้ ว สามารถไถกลบ
เพื อเป็ นปุ๋ ยพื ชสดบํารุงดิ นได้ ด้ วย เนื องจากระบบรากของพื ช
ตระกู ล ถั วนั น จะมี การตรึ งไนโตรเจนจากอากาศมาไว้ ในดิ น
ถัวฝักยาวพันธุ์ใหม่นี จึงมีความน่ าสนใจ และเป็ นทางเลือกหนึง
ทีสามารถลดต้ นทุนของค่ าไม้ ค้ าง และค่ าแรงงานในการผูกค้ าง
ตลอดจนเป็ นปุ๋ ยพืชสดเพือการบํารุงดิน

เอกสารอางอิง

ไพศาล เหล่าสุวรรณ.
. การปรับปรุงพันธุถ์ วฝั
ั กยาวพุ่ม.
วารสารหาดใหญ่วชิ าการ. ( ): - .
นิรนาม.
. ถัวฝักยาว สรรพคุณและประโยชน์ของถัวฝักยาว
ข้อ. แหล่งทีมา: http://frynn.com, 11 กันยายน
.

17
ธรรมชาติและสิงแวดล้อม

รอยเทาน้ํา (water footprint)
อตินุช แซ่จิว1

ปญหาน้ําในปจจุบัน

ทุ กท่ านคงเห็ น ด้ วยว่ านํา นั นมี ค วามสํา คั ญ อย่ า งมาก
ต่อการดํารงชีวิตของสิงมีชวี ติ ทังหลาย แต่ปัจจุบนั เราประสบปัญหา
ของนํามากมาย ไม่ ว่าจะเป็ นการกระจายตั วของปริ มาณนําทีไม่
สมําเสมอในแต่ละภูมภิ าค ในแต่ละช่วงฤดูกาล ความไม่เสมอภาค
ในการเข้ าถึงนําของประชากร การปนเปื อนของนําจากสารเคมี
โลหะหนั กและจุ ลิ นทรี ย์ ทํา ให้ คุ ณภาพนําด้ อยลง แม้ โ ลกเรา
จะประกอบด้ วยนํามากถึงร้ อยละ
แต่ ส่วนใหญ่ เป็ นนําเค็ม
และนําทีไม่สามารถนํามาใช้ ได้ นําทีเราสามารถนํามาใช้ ได้ มเี พียง
ร้ อยละ .
เท่านัน ในขณะทีประชากรโลกก็เพิ มขึนเรือยๆ
โดยองค์การอนามัยโลกคาดว่าประชากรโลกจะเพิมขึนจาก ,
ล้ านคนในปั จจุ บันเป็ น ,
ล้ านคนในปี พ.ศ.
และ
เพิมเป็ น ,
ล้ านคนในปี พ.ศ.
ความต้ องการนําของ
ประชากรโลกทังภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ
ภาคชุมชน ภาคครัวเรือนจึงเพิมมากขึนตามไปด้ วย ซึงจะส่งผลให้
นําจื ด ของโลกเริ มที จะขาดแคลน สมั ช ชาสหประชาชาติ ได้
ประกาศให้ วันที มีนาคม ของทุกปี เป็ น “วันนําของโลก” หรือ
“World Water Day” มาตังแต่ ปี พ.ศ.
และชักชวนให้
ประเทศต่ างๆ ในโลกระลึ กถึ ง ความสํา คั ญ ของนํา ซึ งเป็ น
ความต้ องการขันพืนฐานของสิงมีชีวิตทุกชนิดในโลก เพือให้ เกิด
แนวคิดในการอนุรักษ์นาํ และบริหารจัดการทรัพยากรนําอย่างมี
ประสิทธิภาพและยังยืน ในปี พ.ศ.
ศาสตราจารย์ Arjen
Y. Hoekstra จากมหาวิทยาลัย Twente ประเทศเนเธอร์แลนด์
ได้ คิ ด รอยเท้ านําของผลิ ต ภั ณ ฑ์ โดยประเมิ น การใช้ นํา จาก
ห่ วงโซ่อุปทานการผลิตผลิตภัณฑ์ทงหมด
ั
(full supply chain)
ซึ งนอกจากจะทําให้ เห็นภาพรวมปริ มาณการใช้ นาที
ํ ซ่ อนอยู่ ใน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แล้ ว ยั ง สามารถประเมิ น ผลกระทบจากการผลิ ต
ในการใช้ ทรัพยากรนําด้ วย โดยแนวคิดรอยเท้ านํานันได้ พัฒนา
มาจากแนวคิดรอยเท้ านิเวศน์ (ecological footprint) ซึ งเป็ น
ความต้ องการของมนุษย์ในแง่ต่างๆ ต่อระบบนิเวศน์ ซึงกิจกรรม
ของมนุ ษย์ส่ วนใหญ่ มีการใช้ นาํ และทําให้ นาปนเปื
ํ
อน ดั งนั น
รอยเท้ านํา (water footprint) จึ งเป็ นอีกแนวคิ ดหนึ งทีแสดง

1

ให้ เห็นถึงเส้ นทางการใช้ นาและการทํ
ํ
าให้ นาปนเปื
ํ
อนในระหว่ าง
การผลิตสินค้ าและบริการต่างๆ

รอยเทาน้ํา (water footprint) คืออะไร

รอยเท้านํา (water footprint) เป็ นดัชนีแสดงปริมาณการ
ใช้ นําทั งทางตรงและทางอ้ อมของสิ น ค้ าและบริ การตลอดทั ง
ห่วงโซ่ ของอุปทานในกระบวนการผลิตทังหมดจนถึงมือผู้บริโภค
รวมทังปริมาณนําทีเราใช้ ภายในและรอบๆ บ้ านเรา โรงเรี ยน
ทีทํางานตลอดทังวัน โดยในการคํานวณรอยเท้านําจะวัดปริมาตร
ของนําทีใช้ นําทีระเหย และนําเสีย (นําเสือมคุณภาพ) ณ เวลา
และภูมศิ าสตร์ทกํี าหนด องค์กร Water Footprint Network ได้ แบ่ง
รอยเท้านําเป็ น ประเภท คือ
1. Blue water footprint หมายถึง ปริมาณนําผิวดินและ
นําใต้ ดินทีถูกใช้ ไปในระหว่างกระบวนการผลิต (เช่น นําทีระเหย
และนําทีรวมอยูใ่ นผลิตภัณฑ์)
2. Green water footprint หมายถึง ปริมาณนําฝนทีถูก
ใช้ ไปโดยผลิตภัณฑ์
3. Gray water footprint หมายถึง ปริมาณนําจืดทีถูกใช้ ไป
ในการบําบัดนําเสีย

เราสามารถคํานวณรอยเทาน้าํ จากสิง่ ใดไดบา ง และ
รอยเทาน้ํามีประโยชนอยางไร

เนื องจากนํานั นมี ความเกี ยวข้ องในวิ ถี การดําเนิ น ชี วิ ต
ของเราเป็ นอย่างมาก การคํานวณรอยเท้านํานันจึงทําได้ ในเกือบ
ทุกสิงทีเกียวข้ องกับกิจกรรมของมนุษย์ แต่การคํานวณรอยเท้านํา
แต่ละประเภทจะแตกต่างกันไป เช่น
รอยเท้านํากระบวนการผลิต (Process water footprint)
รอยเท้ านํานี เป็ นผลรวมของ blue, green และ gray water
footprint ซึงถูกใช้ ในแต่ละขันตอนการผลิต การทราบรอยเท้านํา
แต่ละขันตอนการผลิตจะช่วยในการบริหารจัดการการใช้ ทรัพยากร
นําให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้

นักวิจัยชํานาญการ ฝ่ ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน อ. กําแพงแสน
จ. นครปฐม
, E-mail: rdians@ku.ac.th
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วารสารข่าวศูนย์ฯ ปี ที

(1)

(2)

ฉบับที และ (

)

(2)
(3)

(3)

(1)
ฉลากผลกระทบสิงแวดล้อมของผลิตภัณฑ์

ฉลากผลกระทบสิงแวดล้อม

(2)
(3)
(4)
ฉลากไวน์

(3)
ฉลากเสือ T เชิต

(2)

(3)
(7)

(5)

(6)
(3)

(2)
(8)

ฉลากทีโกนหนวด
ภาพที

ฉลากโรงแรม

ฉลากรอยเท้านํา รอยเท้าคาร์บอน และฉลากสิงแวดล้ อมของสินค้ าและบริการ
(1) ความเป็ นอันตรายต่อสิงแวดล้ อมทางนํา
(5) การหมดไปของทรัพยากรธรรมชาติ
(2) กาซเรือนกระจก (CO2)
(6) ปริมาณขยะ
(3) ปริมาณนําทีใช้
(7) ปริมาณพลังงานทีใช้
(4) ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศลดลง (8) ร้ อยละการใช้ ผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศน์

ธรรมชาติและสิงแวดล้ อม
ตารางที
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ปริมาณการใช้ นาของผลิ
ํ
ตผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสินค้ าต่างๆ

ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์
ข้ าว กก.
ข้ าวโพด กก.
อ้ อย กก.
ถัวเหลือง กก.
ฝ้ าย กก.
กาแฟ กก.
ชา กก.
แอปเปิ ล ผล
มะม่วง กก.
กล้ วยหอม กก.
มะพร้ าว กก.
ส้ ม ผล
เนือวัว กก.
เนือหมู กก.
เนือไก่ กก.
ไข่ ฟอง

ปริมาณนําทีใช้
(ลิตร)
2,497
909
175
1,800
8,242
20,682
9,205
82
1,600
860
2,500
50
15,497
4,856
3,918
200

ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์
แฮมเบอร์เกอร์ ชิน
พิซซ่า แผ่น
กาแฟ ถ้ วย ( มล.)
ชา ถ้ วย ( มล.)
นม แก้ ว ( มล.)
เบียร์ แก้ ว ( มล.)
ขนมปั ง แผ่น ( กรัม)
ช็อคโกแลต แผ่น
นําตาล กก.
มันฝรังอบกรอบ ถุง ( กรัม)
นมผง กก.
เนยแข็ง กก.
เสือยืดผ้ าฝ้ าย ตัว
กางเกงยีน ตัว
รองเท้าหนัง คู่
กระดาษ A4 1 แผ่น ( กรัม/ตร.ม.)

ปริมาณนําทีใช้
(ลิตร)
2,393
1,216
140
35
200
75
48
1,720
1,500
185
4,602
5,000
20,000
9,982
8,547
10

ทีมา: ดัดแปลงมาจาก Le guide de consummation de l’eau Awake, L’empreinte eau, le nouvel indicateur pour mesurer le gaspillage
d’eau douce และวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปี ที ฉบับที
รอยเท้านําผลิตภัณฑ์ (Product water footprint) การนําเข้า
และส่งออกสินค้ าต่ างๆ ในหลายประเทศให้ ความสําคัญกับการ
อนุรกั ษ์สงแวดล้
ิ
อม ดังนันจึงมีการใช้ มาตรฐาน ISO 14040 เข้ามา
ตรวจสอบสิ นค้ าทีจะนําเข้ าและส่ งออก มาตรฐานนี กําหนดให้
ทุกสินค้าและบริการต้ องประเมินวงจรชีวติ (Life cycle assessment:
LAC) ครอบคลุมตังแต่การเลือกใช้ วัตถุดิบ การผลิต การจําหน่าย
การนํา ไปใช้ และการทําลายหรื อทิ งไป ซึ งมีจุดเน้ นทีต้ องการ
แสดงให้ เห็นถึงปั ญหาสิงแวดล้ อม การปรับปรุงกระบวนการผลิต
และการนําไปใช้ มาตรฐานนีสามารถนําไปใช้ สาํ หรับกระบวนการ
ประเมินผลกระทบต่ อส่ งแวดล้ อม (Environmental Impacts)
ตลอดวงจรชี วิ ตของสิ นค้ าและการบริ การซึ งจะช่ วยให้ มี การใช้
ทรั พ ยากรอย่ างมี ป ระสิ ทธิ ภาพและลดค่ าใช้ จ่ ายที องค์ กรต้ อง
รับผิดชอบจากความเสียหายทีเกิดขึนกับสิงแวดล้อม หลายประเทศ
ในยุโรปให้ ความสําคัญกับสินค้ าและบริการทีมีฉลากสิงแวดล้ อม
เช่น ฉลากนํา ฉลากคาร์บอน ฉลากความหลากหลายทางชีวภาพ

(ดังภาพที ) ซึงทุกผลิตภัณฑ์จะมีปริมาณการใช้ ทรัพยากรแฝง
อยู่ มากน้ อยแตกต่ างกั น ไปขึ นกั บ วิ ธี การผลิ ต และแหล่ ง ผลิ ต
ค่ ารอยเท้ านําผลิ ตภั ณฑ์ คาํ นวณจากผลรวมของค่ ารอยเท้ านํา
กระบวนการผลิ ตแต่ ละขันตอนหารด้ วยปริมาณผลผลิต ดังนั น
ผู้ บริ โภคสามารถมี ส่ วนร่ วมในการอนุ รักษ์ สิ งแวดล้ อมได้ จาก
การเลื อกซื อผลิ ตภั ณฑ์ ทีมีการใช้ ทรั พยากรธรรมชาติ น้อยทีสุด
โดยดูจากฉลากผลิตภัณฑ์นนๆ
ั
รอยเท้านําผู้บริโภค (Consumer water footprint) เป็ นการ
คํานวณปริมาณนําทีใช้ ในกิจกรรมต่างๆ ทังทางตรงและทางอ้ อม
ของแต่ ละบุ ค คลในแต่ ล ะปี กิ จกรรมทางตรง เช่ น การดื ม
การชําระล้ าง การรดนําต้ นไม้ เป็ นต้ น กิจกรรมทางอ้ อม เช่ น
นําทีใช้ ในการผลิตอาหาร พลังงาน เครืองนุ่งห่ม กระดาษ เป็ นต้ น
รอยเท้านํานีสะท้อนผลกระทบของรูปแบบวิถชี วี ติ ของแต่ละบุคคล
ต่ อการทํา ให้ เ กิด รอยเท้ านํา โดยพบว่ าประเทศสหรั ฐอเมริ กา
มีรอยเท้านําผู้บริโภคเฉลียสูงสุด คือ , ลูกบาศก์เมตรต่อคน

20
ต่อปี รองลงมาคือประเทศอิตาลี ส่วนประเทศไทยก็อยู่ในลําดับ
ต้ นๆ คือ ,
ลูกบาศก์เมตรต่ อคนต่อปี ซึงการศึกษาเรือง
รอยเท้านําในประเทศไทยนันยังไม่มากนักและไม่ครอบคลุมสินค้ า
และบริการต่างๆ จึงควรส่งเสริมและให้ ความรู้แก่คนทัวไปมากขึน
เพื อให้ ทุกภาคส่วนได้ ตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ์นาํ
และการใช้ นาอย่
ํ างมีประสิทธิภาพและยังยืน
รอยเท้านําพืชผล (Crop water footprint) ภาคเกษตรกรรม
ถูกกล่าวขานว่าเป็ นกิจกรรมทีมีการใช้ นาจื
ํ ดมากถึงร้ อยละ เช่น
การศึกษารอยเท้านําของประเทศฝรังเศส พบว่าร้ อยละ ของ
รอยเท้ านําการผลิตทังหมดเป็ นรอยเท้ านําพื ชผล โดยข้ าวโพด
เป็ นพืชทีมีการใช้ blue water footprint ซึงเป็ นนําจากแหล่ งนํา
ผิวดินและนําใต้ ดินมาก ขณะทีประเทศไทยนันค่าเฉลียรอยเท้านํา
ของข้ าวซึ งเป็ นพื ช ส่ ง ออกหลั กมี ค่ าสู ง กว่ าค่ าเฉลี ยของโลก
ซึ งแสดงถึงการขาดประสิทธิภาพการใช้ นาํ นอกจากนี ยังพบว่ า
ค่ าเฉลี ยของรอยเท้ านําของพื ชชนิ ดเดียวกันแต่ ปลูกคนละพื นที
ใช้ วิ ธี การปลู กและดู แลต่ างกั นก็จะได้ ค่ ารอยเท้ านําที ต่ างกั น
นั นย่ อมแสดงว่ า เราสามารถใช้ ประโยชน์ จากค่ ารอยเท้ านํา
ในการบริ หารจั ดการการผลิ ตพื ชให้ มีการใช้ ทรั พยากรนําอย่ าง
มีประสิทธิภาพได้
รอยเท้านําพืนที (Land area water footprint) อาจเป็ น
รอยเท้านําประเทศ ลุ่มนํา ภูมภิ าค หรือรัฐ รอยเท้านํานีเป็ นผลรวม
ของรอยเท้ านํากระบวนการผลิ ตผลิตภัณฑ์ และผลิตผลทุ กชนิ ด
ในพืนทีนันๆ รอยเท้านําประเทศหนึงๆ ทีมีการนําเข้าและส่งออก
สินค้ าและบริการต่างๆ ค่ารอยเท้านําจะประกอบด้ วยค่ารอยเท้านํา
ภายในพืนทีและภายนอกพืนที เช่น ประเทศฝรังเศสร้ อยละ
เป็ นรอยเท้านําทีเกิดขึนภายในประเทศ ส่วนทีเหลือเป็ นรอยเท้านํา
ทีนําเข้ าผ่านทางสินค้ าและบริการต่างๆ

เราจะมีสวนในการลดรอยเทาน้ําไดอยางไร?

การดําเนินชีวิตประจําวันของเราตังแต่ตืนนอนจนเข้านอน
จะเกียวข้ องกับนําตลอดเวลาทังทางตรงและทางอ้ อม เช่ น การ
อาบนําฝักบัว ครังใช้ นาประมาณ
ํ
- ลิตร แต่ถ้าหากแช่
ในอ่างอาบนําจะใช้ นามากกว่
ํ
าถึง เท่า ส่วนการล้ างจานแต่ละครัง
ใช้ นาประมาณ
ํ
- ลิตร หรือการกดนําชักโครกครังหนึ งๆ
เราใช้ นาประมาณ
ํ
- ลิตร กาแฟทีดืม ข้ าว อาหาร ผลไม้ ทกิี น
เสือยืดผ้ าฝ้ าย กางเกงยีนทีสวมใส่ เหล่ านีล้ วนแต่ มีรอยเท้ านํา
แฝงเร้ นอยูท่ งสิ
ั น (ตารางที ) ดังนันเราแต่ละคนมีบทบาทสําคัญ
ต่อการเพิ มหรือลดค่ารอยเท้านํา โดยการบริหารจัดการการใช้ นาํ
ในชีวติ ประจําวันให้ มปี ระสิทธิภาพไม่ฟมเฟื
ุ่ อย เช่น เลิกเปิ ดนําไหล
ตลอดเวลาขณะแปรงฟั น ล้ างผั กผลไม้ ในภาชนะแทนการเปิ ด
นําไหลตลอดเวลา นํานําทีล้ างผักเสร็จแล้ วไปรดต้ นไม้ เลือกซือ
สินค้ าหรือใช้ บริการทีมีค่ารอยเท้านําน้ อย การเลือกใช้ ของทีสามารถ
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ฉบับที และ (

)

ใช้ ซาได้
ํ การใช้ สินค้ าทีมีการนํากลับไปผลิตใหม่ เช่ น กระดาษ
กระป๋ อง พลาสติ ก ทราบหรื อไม่ ว่ า การนํา กระดาษที ใช้ แล้ ว
กลับไปผลิตใหม่ประหยัดนําถึง ,
ลิตร ประหยัดนํามัน
,
ลิตร ประหยัดต้ นไม้
ต้ น ลดมลพิษทางอากาศ
กิโลกรัม ประหยัดพลังงาน , กิโลวัตต์ การใช้ นาอย่
ํ างประหยัด
จะช่ วยลดปริ มาณนําเสียลดการใช้ พลั งงาน เมือปริ มาณนําเสีย
ลดลง พลังงานลด การใช้ นาในกระบวนการบํ
ํ
าบัดนําเสียและใน
กระบวนการผลิตพลังงานก็ลดลงตามไปด้ วย

เอกสารอางอิง
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จาก..... มากประโยชนใชสอย
ไพร มัทธวรัตน์1 และรัตนะ สุวรรณเลิศ1
จาก มี ชื อในภาษาอั ง กฤษว่ า Nypa Palm ชื อทาง
พฤกษศาสตร์ Nypa fruticans Wurmb เป็ นพื ชวงศ์ ป าล์ ม
เช่นเดียวกับ มะพร้ าว ตาล ลาน ต๋าว จากมีลาํ ต้ นอยู่ใต้ ผิวดิน
เจริญเติบโตในพื นทีนําท่วมขังและแห้ งสลับกัน โดยชอบนําทีมี
ความเค็มเล็กน้ อยหรือทีเรียกว่ านํากร่ อย จึงพบจากขึนหนาแน่น
บริเวณพื นทีปากแม่นาติ
ํ ดต่ อกับทะเล เช่ น ปากแม่นาแม่
ํ กลอง
คลองค้ อล่างปากแม่นาตาปี
ํ
แต่ กส็ ามารถปลูกจากเพื อการศึกษา
หรือเพือเป็ นไม้ประดับ ในพืนทีห่างจากทะเลได้ แต่ต้องมีนาท่
ํ วมขัง
และแห้ งสลับกัน
ในอดี ตมนุ ษย์เ รี ยนรู้ การใช้ ป ระโยชน์ จากสิ งต่ างๆ ใน
ธรรมชาติทอยู
ี ่รอบๆ ตัว สําหรับคนไทยทีอยู่ในชุมชนปากแม่นาํ
ติ ด ต่ อกั บ ทะเล ก็ ร้ ู จั กและคุ้ นเคยดี กั บ การใช้ ประโยชน์ ของ
ส่วนต่างๆ ของจากเพือเป็ นทังอาหาร เครืองดืม ส่วนประกอบของ
ทีอยู่ อาศั ย แม้ กระทังเป็ นสมุ นไพรเพื อบําบั ดและรักษาอาการ
เจ็บป่ วย หรือกล่าวได้ ว่าเป็ นประโยชน์ได้ เกือบทุกส่วนเลยทีเดียว
ดังนี
ต้นและราก ช่วยป้ องกันและยึดดินชายตลิงไม่ให้ ทรุดพัง
เป็ นทีอยูข่ องกุ้ง หอย ปู ปลา ซึงเป็ นแหล่งอาหารของมนุษย์ ราก
ทียังไม่แก่จัดนํามาทุบพอแตกต้ มกับนําใช้ ดืมแก้ ปัสสาวะขุ่นข้ น
ใบ ใบอ่อนทียังไม่คลีแผ่ออก ตัดมาตากแดดทับให้ เรียบ
ตัดเป็ นแผ่นๆ ใช้ มวนยาสูบแบบบุหรี ใบกึงอ่อนกึงแก่ ใช้ เป็ นยา
สมุนไพร แก้ ลมจร แก้ เสมหะ แก้ ถ่ายท้อง และแก้บ่วง โดยการบด
แล้ วคันเอาแต่นาหรื
ํ อต้ มเอานําดืม หรือเส้ นขนสีเหลืองทีเกาะติด
อยู่ตามเส้ นกลางใบด้ านใต้ ใบทีเรียกว่า “นมจาก” ใช้ เป็ นยาแก้
ท้ องเสียเป็ นบ่วง แก้ พิษตาน ซางลินเป็ นละอองฝ้ าขุมขาวต่างๆ
ใบที ยั งไม่ แก่ มากนั ก ใช้ ห่ อขนมที ทํา จากเนื อมะพร้ าวทึน ทึก
ขู ดเป็ นฝอยและเส้ นเล็ กยาวผสมแป้ งข้ าวเหนี ยวและนําตาล
นําไปปิ งด้ วยไฟอ่อนๆ จนสุก และใบจากเริมไหม้มกี ลินหอมอ่อนๆ
เรียกขนมพื นบ้ านนีว่ า “ขนมจาก” ใบแก่ นํามาผูกมัดหรือเย็บ
ให้ เป็ นแผงเรี ยก “ตั บจาก” ใช้ มุงเป็ นหลั งคาทีพั กทีอยู่ อาศั ย
ทําเป็ นหมวกสวมกันแดด ฝน โคนก้ านใบ ส่วนทีอวบแผ่กว้ าง
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จากกับชุมชนปากแม่นาติ
ํ ดต่อกับทะเล

ทีเรียกว่ า “พอนจาก หรือ ปงจาก” ตัดเหลาให้ สวยใช้ เป็ นทุ่น
ช่วยพยุงตัวในการว่ายนําได้ เป็ นอย่างดี
ช่ อดอก ช่ อดอกอ่อนนํามาต้ มจิ มนําพริก หรือแกงกะทิ
ก็เป็ นกับข้าวทีอร่อยเลยทีเดียว ส่วนช่อดอกตัวเมียจะเจริญเติบโต
ต่อไปเป็ นกลุ่มผลทรงกลมทีเรียกว่า “โหม่งจาก หรือ ทะลายจาก”
ถ้ าต้ องการทํานําตาลให้ เลือกทะลายจากทีมีผลค่อนข้ างแก่ โดยใช้
ไม้ทแข็
ี งไม่มาก ตีงวงเพือกระตุ้นนําหวาน ให้ มาสะสมทีงวง แล้ วตัด
ทะลายออก ปาดแผลเพื อให้ นาหวานไหลออก
ํ
และมีกระบอก
ไม้ ไผ่ หรื อภาชนะทรงสูงแขวนทีปลายงวงรองรั บนําหวาน ทิงไว้
หนึงคืน เช้ าจึงรวบรวมกระบอกนําหวาน มาเพือทําเป็ นนําตาลจาก
นําส้ มจาก หรือหมักเป็ นเหล้ าจาก ต่อไป
ผลและเมล็ด ผลจากทีสุกหรือแก่เนือผลรับประทานไม่ได้
เพราะเป็ นเพียงเส้นใยแห้ งนุ่มฟูและเหนียว แต่ใช้ เป็ นวัสดุปลูกพืช
เพือช่วยดูดซับนํา เป็ นเชือเพลิงในการหุงต้ มอาหาร เมล็ดในผล
รั บ ประทานได้ โดยการผ่ าผลให้ ฉี กเป็ นสองซี กแล้ วแคะเอา
เนือเมล็ดทีมีลกั ษณะนิมกึงแข็งสีขาวขนาดใหญ่ทเรีี ยกว่า “ลูกจาก”
รับประทานได้มรี สหวานอ่อนๆ มีกลินหอมมาก หรือจะเติมนําเชือม
แล้ วใส่นาแข็
ํ งเล็กน้ อยก็เป็ นขนมหวานแบบไทยๆ หอม กรุบกรอบ
หวาน เย็น ชืนใจ ทีเรียกว่า “ลูกจากลอยแก้ ว”

นักวิ ชาการเกษตรชํานาญการ ฝ่ ายปฏิบัติการวิ จัยและเรือนปลู กพืชทดลอง คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิ ทยาเขตกําแพงแสน
อ. กําแพงแสน จ. นครปฐม
, E-mail: rdipmr@ku.ac.th
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ฉบับที และ (

ส่วนต่างๆ ของต้ นจาก ) ช่อดอกอ่อน ) ช่อดอกแก่ ) ช่อดอกตัวผู้ ) ช่อดอกตัวเมีย ) ทะลายจาก ) งวงจาก

หมวก
นมจาก

ใบจากสําหรับมวนบุหรี

ตับจาก

ขนมจาก

กระท่อมมุงด้วยตับจาก
ภาพที

นมจากและการใช้ ประโยชน์จากใบจาก

)
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ลูกจากสด
โหม่งจาก หรือทะลายจาก

เปลือกหุม้ เมล็ด

เนือเมล็ด

เมล็ด
ลูกจากลอยแก้ว

ผล
ภาพที

ผลจาก ลูกจาก (เนือเมล็ด) และขนมหวาน

หมายเหตุ เนือเมล็ดจากไม่นิยมเชือม หรือเชือมอบแห้ ง
เพราะมีขนาดใหญ่ แต่ ทีเห็นในตลาดและเรี ยกกันว่ าลู กชิ ดนั น
คือเนือเมล็ดของผลต๋าวทีเชือมและเชือมอบแห้ งแล้ ว ซึงต้ นต๋าว
จะขึนอยู่บนภูเขาทีมีลักษณะชืนและเย็น
นอกจากประโยชน์ ของจากทีรู้ จั กกันดีในนาม ขนมจาก
ลูกจาก นําส้ มจาก นําตาลจาก และใช้ มุงเป็ นหลังคาจาก โดยตรง
แล้ ว การใช้ ประโยชน์จากจากในแต่ละพืนทีแต่ละภูมภิ าคทีแตกต่าง
กันไป ยังคงมีเรื องเล่ าขานให้ ได้ ทราบกันอยู่ ดังนั นในอนาคต
ความรู้ ที มากขึ นของคนไทย การสื บ ค้ น การวิ จั ยจากอาจให้
ประโยชน์ มากขึ นกว่ าทีเป็ นอยู่ ก็ได้ เราจึ งควรช่ วยกั นอนุ รั กษ์
เพือประโยชน์ของลูกหลานสืบไป
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