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บรรณาธิการแถลง
โลกในยุคดิจติอลมีสิง่ท่ีนาสนใจและเยายวนใจมากมายท่ีทําใหหลายๆ คนท่ีสามารถเขาถึงไดเพลดิเพลนิหรือใชเวลา

มากมายไปกับการคนหาหรือเรียนรูสิ่งเหลานี้ จนกระท่ังลืมนึกถึงหรือไมมีเวลาเหลือสําหรับเร่ืองใกลตัวท่ีควรเอาใจใส
บรรณาธิการจึงขอนําขอคิดจากบทความเร่ือง เพื่อความเขาใจถูกตองเก่ียวกับหลักกรรม 8  มองผลกรรมดีกรรมชั่ว
กันใกลตัวเถิด ของทานเสฐียรพงษ วรรณปก  ท่ีไดเขียนลงคอลมันร่ืนรมรมเยศ ในหนงัสอืพมิพมติชนรายวนั ฉบับท่ี 11236
วนัท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ในคร้ังนีท้านไดยกเร่ืองท่ีมีภิกษุรูปหนึง่นามวามาลงุกยะไดนําคําถาม เชน จิตหรือวญิญาณ
กับรางกายเปนอยางเดียวกันหรือไม แยกเปนอิสระจากกันไดหรือไม เปนตน ไปกราบทูลถามพระพทุธองค แตพระพทุธองค
ไมทรงตอบ กลบัตรัสวา “หลายตอหลายเร่ืองในโลกนีไ้มจําเปนจะตองไปรูไปสนใจ ถึงจะรูหรือไมรูเร่ืองเหลานัน้ คนเราก็ยัง
ตกอยูในหวงแหงความทุกข ในสงัสารวฏั คือ เกิด แก เจบ็ ตาย อยู” และสิง่ท่ีพระภกิษมุาลงุกยะทูลถามนัน้ “ไกลตัว” เกินไป
เร่ืองท่ีจําเปน “ใกลตัว” ท่ีสดุท่ีควรใสใจรูก็คือ ทุกข กับการดับทุกข อะไรคือปญหาของชวีติ มีวิธีการอยางใดท่ีพึงแกปญหา
นัน้ได  นัน่คือพระพทุธองคทรงสอนวาหลายตอหลายเร่ืองมิใชเร่ืองดวนท่ีจะตองรู  ควรหนัมาสนใจเร่ืองรีบดวนท่ีจําเปนตองรู
มากกวา เชน (บรรณาธิการขอดัดแปลงตัวอยางของพระพทุธองคท่ีทานเสฐียรพงษยกมา เพือ่ใหเขากับยุคสมัย) เม่ือมีคน
ถูกยิง ผูประสพเหตุควรรีบนําผูถูกยิงสงใหถึงหมอใหเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําได ไมใชมัวแตสนใจวาใครยิงหรือยิงทําไม ฯลฯ)
สาํหรับชวีติของเราทุกคนก็เชนกัน อยาไปมัวสนใจอยากรูวาเราเกิดมาจากไหน ตายแลวจะไปไหน แตควรสนใจวาเราจะทํา
ชีวติของเราใหดีข้ึนอยางไร

ในวาระนี้ บรรณาธิการจึงขอเชิญชวนทานท้ังหลายท่ีมีโอกาสไดอานบทความท่ีไดแถลงไวนี้ ละจากสิ่ง “ไกลตัว”
แลวกลบัมาพจิารณาหรือใหเวลากับเร่ืองจําเปน “ใกลตัว” กันบาง  เพือ่ชวีติท่ีดีข้ึนของแตละคนซึง่จะนาํพาสงัคมไทยของเรา
ใหดีข้ึนตามไปดวย

สวัสดีคะ
บรรณาธกิาร

คณิตฐา  ชินวงษเขียว
เจาหนาทีบ่ริหารงานทัว่ไป ฝายปฏบิตักิารวจิยัและเรือนปลูกพชืทดลอง

ม. เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม

ผลงานวจัิยของนกัวจัิยสงักัดฝายปฏิบติัการวจัิยและ
เรือนปลูกพืชทดลองไดรับรางวัล

± ผลงานเร่ือง การเพาะเล้ียงปลายยอดออยปลอดโรค
และการศึกษาตนทุนการผลิตในหองปฏิบัติการ โดย รงรอง
หอมหวล  สุภาพร กลิ่นคง  เรวัติ เลิศฤทัยโยธิน  กมลศรี
สระทองพรม  และ รัตนา เอการัมย  ไดรับรางวลัคุณภาพงานวจัิย
ภาคโปสเตอร ในการประชมุวชิาการมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร
วทิยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี 4 ประจําป 2550

± ผลงานเร่ื อง พฤกษเคมี ของพืชสกุ ล Aglaia
(วงศสะเดา) ทีพ่บในสถานีวจัิยวนเกษตรตราด จังหวดัตราด
โดย สมนึก พรมแดง  และ สรัญญา วัชโรทัย  ไดรับรางวัล
ชมเชย สาขาพืช ในการประชมุวชิาการ คร้ังท่ี 46 มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร ระหวางวันท่ี 29 มกราคม - 1 กุมภาพนัธ 2551

± ผลงานเร่ือง การสรางตนแฮพลอยดและดับเบิล
แฮพลอยดของแตงกวาพันธุลูกผสมจากการผสมดวยเกสร
ฉายรังสีและการเพาะเล้ียงรังไข  โดย อัญชลี รวีโรจนวิบูลย
ไดรับรางวัลชมเชยภาคโปสเตอร สาขาพืชผัก/พืชสมุนไพร
ประเภทนักวชิาการ  ในการประชมุวชิาการพชืสวนแหงชาติ คร้ังท่ี
8  มหาวทิยาลยัแมโจ  จงัหวดัเชยีงใหม  วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2552

การเสนอผลงานทางวิชาการ
± งานประชุมวิชาการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วทิยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี 5  วนัท่ี 8 - 9 ธันวาคม 2551
² กฤตกร ทรัพยเจริญ  รณฤทธ์ิ ฤทธิรน  ศุมาพร

เกษมสําราญ  และ ภาณ ีทองพํานัก  เร่ือง การประเมินคุณภาพ
ของมะเขือเทศเกษตรอินทรียด วยเทคนิค Near Infrared
Spectroscopy

² กริช สิทธิโชคธรรม  อรุณศิริ กําลัง  จันทรจรัส
วรีสาร  และ สริุยา สาสนรักกิจ  เร่ือง ผลของการใสมูลสตัวรวมกับ
ปุยเคมีตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวโพดเลี้ยงสัตว
พนัธุสวุรรณ 4452 ใน 3 ฤดูปลกู

² เนตรชนก เกียรติ์ นนทพัทธ   และ ชวนพิศ
อรุณรังสิกุล  เร่ือง ผลของการใชไคโตซานตอการเพิ่มคุณคา
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ทางอาหารในตนกลาธัญพชืไทย
² สมโภชน ทับเจริญ  เกรียงศักด์ิ  สะอาดรักษ

วิไลลักษณ ชาวอุทัย  และ ภาณี ทองพํานัก  เร่ือง การผลิต
เมลด็พนัธุและตนกลากวาวเครือขาวเชงิพาณชิย

² สุรพันธ จิตวิ ริยนนท  อุทัย คันโธ  สุกัญญา
จัตตุพรพงษ  และ มณี ตันติรุงกิจ เร่ือง อิทธิพลของระดับ
อุณหภมิูในการอัดเม็ดอาหารสตูรมันสาํปะหลงัตอปริมาณจลุนิทรีย
ในระบบทางเดินอาหารสกุรระยะรุนและสมรรถภาพการผลติของ
สุกรระยะรุน-ขุน  และ เร่ือง อิทธิพลของระดับอุณหภมิูในการ
อัดเม็ดตอประสทิธิภาพการอัดเม็ดอาหารสตูรมันสาํปะหลงั

± งานประชุ มวิ ชาการจั งหวั ดนครปฐม ฐานคน
ฐานทรัพยากร ฐานคิด: การพฒันาจังหวดันครปฐมบนฐานขอมูล
และการมีสวนรวม ณ โรงแรมริเวอร จังหวดันครปฐม ในวนัท่ี 24
มีนาคม 2552

² รงรอง หอมหวล  วุฒิชัย ทองดอนแอ  เจริญ
ขุนพรม  พีรพงษ แสงวนางคกูล  อตินุช แซจิว  อรรถสิทธ์ิ
วงศมณีโรจน  และ ภาณี ทองพํานัก  เร่ือง การจัดการระบบ
การผลิตพืชครบวงจรเพื่อการสงออก

² สรัุตนวด ีจิวะจินดา  เร่ือง การพฒันาเคร่ืองสกัด
น้าํมันหอมระเหยในระบบการกลัน่ดวยไอน้าํและเคร่ืองกลัน่น้าํมัน
หอมระเหยดวยไอน้ําแรงดันสงูขนาดเลก็

± งานประชุมวิชาการดินและปุ ยแหงชาติ คร้ังท่ี  1
“ดินและปุ ยในภาวะวิกฤตอาหารและพลังงาน” ณ อาคาร
ศูนยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม ระหวางวนัท่ี 23 - 24 เมษายน 2552

² ธนพัฒน ปล้ืมพวก  อรุณศริิ กําลงั  จันทรจรัส
วรีสาร  และ ปยมาภรณ เจริญสขุ  เร่ือง ผลของการใสมูลสตัว
รวมกับปุยเคมีตอการเจริญเติบโตและผลผลติของคะนา

² เนตรชนก เกียรติ์ นนทพัทธ   และ ชวนพิศ
อรุณรังสกิลุ  เร่ือง การศกึษาการใชปุยท่ีเหมาะสมสาํหรับการผลติ
ถ่ัวฝกยาว

² รัตติญา พรมแสง  อรุณศริิ กําลงั  และ จันทรจรัส
วีรสาร  เร่ือง ผลของการปลดปลอยไนโตรเจนจากการหมัก
มูลโคนมและมูลโคขุนตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของ
ผักกาดเขียวกวางตุง

± งานประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ คร้ังท่ี  8 ณ
มหาวทิยาลยัแมโจ อําเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม ระหวางวนัท่ี
6 - 9 พฤษภาคม 2552

² อัญชลี รวีโรจนวิบูลย  อรกมล ฮังโยธา  และ
จุลภาค คุนวงศ  เร่ือง การสรางตนแฮพลอยดและดับเบิล
แฮพลอยดของแตงกวาพันธุ ลูกผสมจากการผสมดวยเกสร
ฉายรังสแีละการเพาะเลีย้งรังไข

การจัดนิทรรศการ
± นทิรรศการ “บนเสนทางงานวจิัยมหาวทิยาลยัเกษตร

ศาสตร ป 2552” ในงานวนัเกษตรแหงชาติ ประจําป 2552 ณ
อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
กรุงเทพฯ ระหวางวันท่ี 30 มกราคม - 7 กุมภาพนัธ 2552

² จนัทรจรัส วรีสาร  เร่ือง การปลดปลอยธาตุอาหาร
ท่ีเปนประโยชนตอพชืของวสัดุปลกู

² นพพล เกตุประสาท  เร่ือง พันธุไมหอมหายากจาก
ภาคตะวันตก : ขอยดาน

² ภาณี ทองพํานัก  เร่ือง ผลติภณัฑและงานบริการ
วิชาการของฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลกูพืชทดลอง

² มณฑา วงศมณีโรจน  เร่ือง การเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ
เรวหอม

² รงรอง หอมหวล  เร่ือง ความหลากหลายของ
ไมประดับอโกลนีมาจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ

² อุดม แกวสวุรรณ  เร่ือง ผลของระยะปลกูไมสฟีามวง
พุมสวย : แกวเจาจอม

² ลกัขณา เบ็ญจวรรณ  และคณะ เร่ือง การวิจยัและ
พฒันาผลติภณัฑสขุภาพเพือ่เพิม่มูลคาจากธัญพชืไทย
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² รุ งนภา ก อประดิษฐ สกุ ล และคณะ เ ร่ื อง
ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับภาคเอกชน
เพือ่การพฒันามาตรฐานการผลติ ThaiGAP

² ชวนพิศ อรุณรังสิกุล  เร่ือง ผลกระทบของการ
จัดการคุณภาพการผลิตเพื่อความม่ันคงดานอาหาร

² สรัุตนวดี จวิะจนิดา  เร่ือง  การพฒันาผลิตภัณฑ
จากพืชสกุลเรว และ ผลงานประดิษฐคิดคนเคร่ืองกลั่นน้ํามัน
หอมระเหยดวยไอน้ําแรงดันสูงขนาดเล็ก (ผลงานไดรับรางวัล
ชมเชยงานประดิษฐคิดคนดานการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตร สาขาเกษตรศาสตรและชวีวทิยา ประจาํป 2550 จดัโดย
คณะกรรมการวจิัยแหงชาติ)

± การจัดนิทรรศการรวมกับบริษัทการบินไทย จํากัด
(มหาชน) ณ ศูนยการคาสยามพารากอน วันท่ี 22 กุมภาพันธ
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บทคัดยอ
เพาะเลี้ยงปลายยอดออยปลอดโรคจํานวน 2 พันธุ คือ

K84-200 และ กพส.94-13 ในอาหารสตูร MS ท่ีมี NAA และ
BA ในระดับความเขมขนตางๆ  พบวา ปลายยอดของออย
พันธุ K84-200 และพนัธุ กพส.94-13 สามารถชักนําใหเกิด
กระจุกยอดไดโดยตรงไมผานแคลลัส ในอาหารสูตร MS ท่ีเติม
NAA 0.1 มก./ล. รวมกับ BA 0.5 มก./ล. (A)  และอาหารสตูร
MS ท่ีเติม NAA 1.0 มก./ล. รวมกับ BA 1.0 มก./ล. ตามลําดับ
นํากระจุกยอดของออยท้ัง 2 พันธุเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS
ท่ีเติม IBA 1.0 มก./ล. kinetin 1.0 มก./ล. adenine sulfate
0.08 ก./ล. และน้ํามะพราว 10% (โดยปริมาตร) (B) เพือ่ชกันํา
ใหกระจุกยอดยืดเปนตน จากนัน้ตัดแยกเปนตนเด่ียวเพาะเลี้ยง
ในสูตรอาหาร MS ท่ีเติม NAA 5.0 มก./ล. (C) เพือ่ชักนําให
ออกราก และยายปลูกในเรือนเพาะชํา ศึกษาตนทุนการผลิต
ตนกลาออยปลอดโรคโดยคํานวณจากการนําปลายยอดออย
ปลอดโรคพนัธุ K84-200 จาํนวน 1 ยอดเพาะเลีย้งในอาหารสตูร
(A), (B) และ (C) ตามลาํดับ ในหองปฏิบัติการเปนเวลา 5 เดือน
และเลีย้งใหตนแข็งแรงภายในโรงเรือนอีก 1 เดือน ตนกลาออย
ปลอดโรคท่ีผลติไดประมาณ 600 ตน พบวา มีราคาตนทุนโดย
เฉลีย่ตอตนประมาณ 3.95 บาท

ABSTRACT
Shoot tip derived from disease-free sugarcane plants

of 2 varieties namely; K84-200 and KPS 94-13 were
cultured on modified MS medium with various concentrations
of NAA and BA.  The results showed that numerous shoots
were induced directly from shoot tip of K84-200 and KPS
94-13 on MS medium supplemented with 0.1 mg/l NAA

* ไดรับรางวัลคุณภาพงานวิจัย ภาคโปสเตอร  ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  คร้ังที่ 4  ประจําป 2550
1 ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  ม. เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  อ. กําแพงแสน  จ. นครปฐม

73140
2 ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร กําแพงแสน  ม. เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  อ. กําแพงแสน  จ. นครปฐม  73140
3 ศูนยวิจัยพัฒนาออยและน้ําตาล  สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  ม. เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  อ. กําแพงแสน  จ. นครปฐม  73140

and 0.5 mg/l BA; and MS medium supplemented with 1.0
mg/l NAA and 1.0 mg/l BA, respectively.  These shoots of
both varieties were transferred to MS medium with 1.0 mg/l
IBA, 1.0 mg/l kinetin, 0.08 mg/l adenine sulfate and 10%
(v/v) coconut water for shoot elongation.  Elongated shoots
were separated into single plantlet and transferred onto MS
medium with 5.0 mg/l NAA for root induction.  Cost of
plantlets production in laboratory level was calculated since 1
shoot tip of K84-200 on media (A), (B) and (C)
respectively, for 5 months, and for another one month in
nursery.  Six hundred plantlets were produced from single shoot
tip with the average cost of 3.95 baht per plantlet.

Key words: tissue culture, shoot tip, disease-free sugarcane
E-mail: rdirov@ku.ac.th

คํานํา
ออยเปนพืชเศรษฐกิจท่ีทํารายไดใหกับประเทศแตละป

มีมูลคาหลายหม่ืนลานบาท อยางไรก็ตาม เกษตรกรผูปลูกออย
มักประสบกับปญหาราคาออยตกตํ่า ตนทุนการผลิตสูงข้ึน และ
การระบาดของโรค แมลงศัตรูในแปลงปลูกทําใหผลผลิตตกตํ่า
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ไดอยางกวางขวางและรวดเร็ว ทางเลอืกหนึ่งในการแกปญหาคือ
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งานวจิยันีไ้ดเหน็ถึงความสาํคัญของการผลติทอนพนัธุออย
ปลอดโรค โดยตองการสงเสริมและขยายทอนพันธุปลอดโรค
เหลานี้ไปสูเกษตรกร จึงไดทดลองนําตนออยปลอดโรคท่ีไดจาก
งานวจิยัมาเปนตนแบบในการผลติออยปลอดโรคในหองปฏิบัติการ
ใหมีคุณภาพ มีความสมํ่าเสมอ แข็งแรง และมีราคาถูก โดยการ
พฒันาสตูรอาหารท่ีเหมาะสมในการชกันาํใหเกิดตนอยางรวดเร็ว
การเพิม่ปริมาณตนพรอมระบบรากท่ีสมบรูณเพือ่ใหมีเปอรเซนต
การรอดชีวิตสูงและศึกษาตนทุนการผลิตในหองปฏิบัติการถึง
ยายปลูก โดยเร่ิมต้ังแตการเพาะเลีย้งปลายยอด จํานวน 1 ยอด
สามารถผลิตตนไดเทาไร และใชเวลานานเทาไรจนถึงการปลูก
กลาออยปลอดโรคในถุงเพาะชํา เพือ่ขอมูลท่ีไดจะเปนประโยชน
ในการผลิตตนกลา และทอนพันธุออยปลอดโรคในเชิงพาณิชย
ตอไป

อุปกรณและวิธีการ
1. การผลติตนกลาออยปลอดโรคในหองปฏบิตักิาร

1.1 การเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือปลายยอดออยปลอดโรค
นํายอดออยพันธุ  K84-200 และ กพส.94-13

จากตนกลาออยท่ีปลอดโรคโดยผานการตรวจสอบโรคใบขาวแลว
ในโรงเรือนเพาะชํามาฟอกฆาเชื้อท่ีผิวโดยใชคลอร็อกซ 10%
และ 5% ท่ีเติมยาจบัใบ (Tween 20) 1-2 หยด แชนานประมาณ
10 นาที และ 5 นาที ตามลาํดับ จากนัน้ลางคลอรอกซออกดวย
น้ํากลั่นท่ีฆาเชื้อแลว 2 คร้ัง นําสวนนี้มาลอกกาบใบออกจนถึง
ปลายยอด เพือ่ตัดปลายยอดใหมีขนาดประมาณ 0.7 มิลลเิมตร
ภายใตกลองสองตา (Stereo microcope) (Figure 1) เพาะเลีย้ง
ปลายยอดในสูตรอาหาร MS ท่ีเติม NAA ความเขมขนต้ังแต
0.1, 0.2, 0.5 และ 1.0 มก./ล. รวมกับ BA ท่ีมีความเขมขน
ต้ังแต 0.5, 1.0, 2.0 และ 5.0 มก./ล.  (Table 1) เพือ่ชักนํา
ให เกิดยอดจํานวนมากโดยไมผ านแคลลัส (direct shoot)
สงัเกตการเจริญเติบโตเปนเวลา 2 เดือน

Figure 1 Shoot tip size 0.7 mm. (arrow) of K84-200 was
cultured on MS medium with 0.1-1.0 mg/l 0.5-
5.0 mg/l BA

1.2 ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการยืดตน
นํากระจกุยอดออยพนัธุ K84-200 และ กพส.94-13

สูงประมาณ 1 เซนติเมตร ท่ีเจริญมาจากปลายยอด มาทดลอง
เพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS ท่ีเติม IBA 1.0 มก./ล. และ
kinetin ความเขมขน 1.0 มก./ล. adenine sulfate 0.08 ก./ล.
น้ํามะพราว 10% (โดยปริมาตร) (รงรอง และคณะ, 2547)
เพือ่ชกันําใหยอดยืดเปนตนหลงัจากเพาะเลีย้งในอาหารเปนเวลา
2 เดือน

1.3 ศึกษาสูตรอาหารที่ เหมาะสมในการชักนําใหออก
รากและมีระบบรากที่แข็งแรง

นาํตนออยพนัธุ K84-200 และ กพส.94-13 จากสตูร
ยืดตน มาทดลองเพาะเลีย้งในอาหารสตูร MS (Murashige and
Skoog, 1962) ท่ีเติม NAA 5.0 มก./ล. และน้ําตาล 20 ก./ล.
(รงรอง และคณะ 2547, 2549) เพือ่ชักนําใหออกราก หลงัจาก
เพาะเลีย้งในอาหารเปนเวลา 1 เดือน

1.4 การยายปลูกกลาออยปลอดโรค
นําตนกลาออยพันธุ K84-200 และ กพส.94-13

ท่ีชักนําใหออกรากแลว มายายปลูกในวัสดุปลูกซึ่งประกอบดวย
ขุยมะพราว:ทราย อัตราสวน 2:3 บรรจุใสตะกราพลาสติก
นําไปวางในโรงเรือนท่ีมีน้ําสเปรยดานบน เพื่อศึกษาเปอรเซ็นต
การรอดชวีติของตนกลาหลงัจากยายปลกูในเรือนเพาะชาํเปนเวลา
1 เดือน

2. การคาํนวณตนทนุการผลติตนกลาออยปลอดโรคจากการ
เพาะเลีย้งปลายยอดออยปลอดโรค

การเพาะเลี้ ยงเนื้ อเย่ื อปลายยอดออยปลอดโรคเพื่ อ
วเิคราะหตนทุนการผลติ เร่ิมจากการนําปลายยอดออยปลอดโรค
พนัธุ K84-200 ท่ีผานการตรวจสอบโรคใบขาวแลวโดยวิธี dot
blot hybridization จํานวน 1 ยอดมาฟอกฆาเชื้อท่ีผิวตามวิธี
เชนเดียวกับการทดลองท่ี 1.1  เพาะเลีย้งปลายยอดในอาหารสตูร
MS ท่ีเติม NAA 0.1 มก./ล. รวมกับ BA 0.5 มก./ล. (A)
เพือ่ชกันําใหเกิดกระจกุยอดโดยใชเวลาประมาณ 2 เดือน จากนัน้
ยายกระจกุยอดลงเพาะเลีย้งในอาหารสตูร MS ท่ีเติม IBA 1.0
มก./ล. kinetin 1.0 มก./ล. adenine sulfate 0.08 ก./ล.
และน้ํามะพราว 10% (โดยปริมาตร) (B) เพือ่ชักนําใหตนยืด
เปนเวลา 2 เดือน จากนั้นยายตนยืดลงเพาะเลีย้งในสตูรอาหาร
MS ท่ีเติม NAA 5.0 มก./ล. (C) เพือ่ชกันําใหออกราก เปนเวลา
1 เดือน และยายตนกลาปลูกในเรือนเพาะชําเพื่อใหตนกลา
แข็งแรงอีก 1 เดือน รวมระยะเวลาต้ังแตเร่ิมเพาะเลี้ยงในหอง
ปฏิบัติการถึงยายปลกูเปนเวลา 6 เดือน

การคํานวณตนทุนการผลติตนกลาออยปลอดโรค แยกเปน
1. คาตรวจสอบโรคใบขาวโดยวิธี dot blot hybridization

1 ตัวอยาง ราคา 50 บาท
2. คาสารเคมีและสารเรงการเจริญเติบโตท่ีใชในการ

เตรียมอาหารสูตร MS (1962)
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3. คาอุปกรณ เชน คาหมอนึง่ฆาเชือ้ 40 บาท/ชม. คาตู
Laminar Flow 50 บาท/ชม. คาหองเลีย้งเนือ้เย่ือ 50 บาท/วนั/
ลบ.ม. (จากขอมูลอัตราคาธรรมเนยีมการใชบริการเคร่ืองมือและ
สถานท่ี ของสถาบันวจิัยและพฒันา ฉบับแกไขวนัท่ี 23 มีนาคม
พ.ศ. 2543)

4. ตนทุนวสัดุพรอมถุงเพาะชํา ราคา 1 บาท/ถุง
5. คาแรงงานในการปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ และ

ยายปลูกคิดจากคาจางแรงงานรายวนั วนัละ 180 บาท

สารเคมี ปริมาณที่ใชใน ราคา ราคา (บาท)
อาหาร 1 ลิตร (มก.) (บาท) เตรียมอาหาร 1 ลิตร

1. แอมโมเนียมไนเตรท (NH4NO3) 1650 850/500 ก. 2.81
2. โปแตสเซียมไนเตรท (KNO3) 1900 650/ กก. 1.24
3. แมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO4.7H2O) 370 850/ กก. 0.31
4. แมงกานีสซัลเฟต (MnSO4.H2O) 16.9 1,650/500 ก. 0.07
5. ซงิคซลัเฟต (ZnSO4.7H2O) 8.6 450/500 ก. 0.01
6. คอปเปอรซัลเฟต (CuSO4.5H2O) 0.025 750/กก. 0.00005
7. แคลเซียมคลอไรด (CaCl2.2H2O) 440 650/กก. 0.29
8. โปแตสเซียมไอโอไดด (KI) 0.83 2,000/กก. 0.002
9. โคบอลทคลอไรด (CoCl2.6H2O) 0.025 750/100 ก. 0.0002
10. โปแตสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (KH2PO4) 170 820/กก. 0.14
11. บอริคแอซิค (H2BO3) 6.2 650/กก. 0.004
12. โซเดียมโมลิบเด (Na2H2PO4.2H2O) 0.25 1,300/100 ก. 0.004
13. เฟอรัสซัลเฟต (FeSO4.7H2O) 27.8 850/500 ก. 0.05
14. โซเดียมเอทิลีน ไดอามีนเตตราอะซีเตรท (Na2.EDTA) 37.2 650/250 ก. 0.10
15. ไทอามีนไฮโดรคลอไร (thiamine.HCl) 0.1 1,200/25 ก. 0.005
16. นิโคตินิคแอซิค (Nicotinic acid) 0.5 1,100/100 ก. 0.01
17. ไพริดอกซีน ไฮโดรคลอไรด (Pyridoxinc-HCl) 0.5 1,200/10 ก. 0.12
18. ไกลซีน (Glycine) 2.0 550/250 ก. 0.004
19. มายโออินโนซีตอล (myo-inositol) 100 1,350/100 ก. 1.35
20. วุน 7.5 1,200/กก. 9.00
21. BA 0.5 1,100/1 ก. 0.55
22. NAA 0.1 1,450/25 ก. 0.0058
23. Kinetin 1 2,650/1 ก. 2.65
24. IBA 1 2,400/5 ก. 2.40
25. Adenine sulfate 80 2,550/10 ก. 20.4
26. น้ํามะพราว 100 มล. 25/1 ล. 2.50
27. คลอรอกซ 15 มล. 170/2.83 ล. 0.90
28. Tween 20 2 ก. 320 /1 กก. 0.64

หมายเหตุ  อางอิงราคาสารเคมีจากบริษัท แซค ซายน เอ็น จํากัด ณ วันท่ี 19 เมษายน 2550
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ผลและวิจารณ
1. การผลติตนกลาออยปลอดโรคในหองปฏบิตักิาร

1.1 การเพาะเล้ียงปลายยอดออยปลอดโรค
หลงัจากเพาะเลีย้งปลายยอดขนาด 0.7 มม. ของออย

พนัธุ K84-200 และ กพส.94-13 ในอาหารทุกสตูรท่ีทดลอง
พบวา ปลายยอดออยท้ัง 2 พนัธุ สามารถพฒันาเกิดเปนยอดหรือ
กระจกุยอดไดโดยไมผานแคลลสั (direct shoot)  ออยแตละพนัธุ
มีการตอบสนองตอสตูรอาหารแตกตางกัน เชน พนัธุ K84-200
สามารถชักนําใหเกิดยอดสูงสุดประมาณ 25 ตน/ปลายยอด
จากสตูรอาหาร MS ท่ีเติม NAA 0.1 มก./ล. รวมกับ BA 0.5
มก./ล. และพันธุ กพส.94-13 สามารถชกันําใหเกิดยอดสงูสดุ
ประมาณ 35 ตน/ปลายยอด จากสตูรอาหาร MS ท่ีเติม NAA
1.0 มก./ล. รวมกับ BA 1.0 มก./ล. เม่ือเลีย้งในอาหารเปนเวลา
2 เดือน พนัธุ กพส.94-13 มีแนวโนมการแตกกอและเปนลาํตน
ไดดีกวาพนัธุ K84-200 (Table 1)

จากการทดลองนี้ พบวา ระดับความเขมขนของ BA
ท่ีเหมาะสมในการชกันําใหเกิดยอดของออยท้ัง 2 พนัธุ อยูในชวง
0.5-1.0 มก./ล. และ ระดับความเขมขนของ NAA อยูในชวง
0.1-1.0 มก./ล. และการใชฮอรโมน BA ท่ี มีความเขมขน
สูงเกินไป ต้ังแต 2.0-5.0 มก./ล. มีแนวโนมทําใหเกิดกระจุก
ยอดฝอยมากกวาเกิดเปนตนเด่ียว (Figure 2)  อาจกลาวไดวา
ระดับความเขมขนของ BA ท่ีเหมาะสมเปนปจจัยท่ีสําคัญและ
มีอิทธิพลตอการชกันําใหเกิดยอดท่ีสมบูรณ มากกวา NAA

Figure 2 Numerous shoots were initiated from shoot tip
cultured of K84-200 culture on MS medium with
(1) 0.1 mg/l NAA and 0.5, 1.0, 1.0, 2.0 and
5.0 mg/l BA  (2) 0.2 mg/l NAA and 0.5, 1.0,
1.0, 2.0 and 5.0 mg/l BA  (3) 0.5 mg/l NAA
and 0.5, 1.0, 1.0, 2.0 and 5.0 mg/l BA  (4)
1.0 mg/l NAA and 0.5, 1.0, 1.0, 2.0 and 5.0
mg/l BA for 1 month

Table 1 Numerous shoots initiation derived from shoot tip
culture of sugarcane namely K84-200 and
KPS94-13 on MS medium with 0.1, 0.2, 0.5
and 1.0 mg/l NAA and 0.5, 1.0, 2.0 and 5.0
mg/l BA for 2 months

สูตร MS K84-200 กพส.94-13

มก./ลิตร การเกิด จํานวน การเกิด จํานวน
ยอด (%) ยอด/ช้ิน ยอด (%) ยอด/ช้ิน

N0.1 B0.5 100 25.00 100 31.33
N0.2 B0.5 100 21.00 100 33.00
N0.5 B0.5 100 16.33 100 26.67
N1 B0.5 100 21.66 100 32.33
N0.1 B1 100 21.00 100 28.33
N0.2 B1 100 16.33 100 25.33
N0.5 B1 100 15.66 100 25.67
N1 B1 100 17.66 100 35.00
N0.1 B2 100 กระจุกฝอย 100 33.00
N0.2 B2 100 กระจุกฝอย 100 23.33
N0.5 B2 100 กระจุกฝอย 100 33.00
N1 B2 100 กระจุกฝอย 100 31.33
N0.1 B5 100 กระจุกฝอย 100 23.67
N0.2 B5 100 กระจุกฝอย 100 25.66
N0.5 B5 100 กระจุกฝอย 100 25.33
N1 B5 100 กระจุกฝอย 100 23.66

หมายเหต ุ N = NAA B = BA
ไมสามารถนับจํานวนยอดจากกระจุกฝอยได

(1)

(2)

(3)

(4)

NAA 0.1

NAA 0.2

NAA 0.5

NAA 1

BA 0.5 BA 1 BA 2 BA 5

BA 0.5 BA 1 BA 2 BA 5

BA 0.5 BA 1 BA 2 BA 5

BA 0.5 BA 1 BA 2 BA 5
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1.2 การชักนําใหกระจุกยอดยืดเปนตน
หลังจากนํายอดออยของพันธุ K84-200 และ กพส.

94-13 มาเลีย้งในอาหารสูตรทดลอง MS ท่ีเติม IBA 1.0 มก./
ล. และ kinetin ความเขมขน 1.0 มก./ล. adenine sulfate 0.08
ก./ล. น้ํามะพราว 10% พบวากระจุกยอดของออยท้ัง 2 พันธุ
สามารถยืดตนและแตกกอเพิม่ข้ึน หลงัจากเลีย้งในอาหารเปนเวลา
2 เดือน

1.3 การชักนําใหออกราก และมีระบบรากที่แข็งแรง
คัดเลอืกตนกลาออยพนัธุ K84-200 และ กพส.94-

13 ท่ีมีความสงูประมาณ 3-4 ซม. มาเลีย้งในอาหารสตูรทดลอง
MS ท่ีเติม NAA 5.0 มก./ล. พบวา ออยท้ัง 2 พนัธุ ตอบสนองตอ
สตูรอาหารไดในทํานองเดียวกันคือ สามารถชักนาํใหตนกลาออย
ออกรากไดทุกพนัธุ เชนเดียวกับการทดลองของ รงรอง และคณะ
(2547); Gill et al, (2004) หลงัจากเลีย้งเปนเวลา 1 เดือน
มีเปอรเซนตการออกรากต้ังแต 97-100% ลกัษณะของรากท่ีพบ
ในสตูรอาหารมีสขีาว เปนกระจกุจํานวนมาก (Figure 3)

ในการทดลองนีใ้ช NAA กระตุนการชักนาํใหออกราก
นอกจากสามารถเรงรากโดยใช NAA อยางเดียวแลวสามารถใช
auxin ชนดิอ่ืน เชน IBA อยางเดียว หรือ NAA รวมกับ IBA
ก็สามารถชกันําใหออยออกรากไดดีเชนกัน ซึง่ระดับของฮอรโมน
ท่ีใชจะเก่ียวของกับพนัธุกรรมของออยท่ีใชในการทดลอง (Mamun
et al, 2004)

Figure 3 (A-B) Root induction of K84-200 plantlets on
MS medium with 5.0 mg/l NAA for 1 mon

1.4 การยายปลูกกลาออยปลอดโรค
หลังจากยายปลูกตนกลาออยพันธุ  K84-200 และ

กพส.94-13 ในวสัดุปลกู ขุยมะพราว และทราย อัตราสวน 2:3
พบวา กลาออยท้ัง 2 พนัธุ มีการเจริญเติบโตดี ใบสเีขียวสดใส
มีอัตราการรอดชวีติประมาณ 90%

Figure 4 Transplantation of K84-200 plantlets in planting
material composed of coir dust : sand; (2:3) for 1
month

2. การศึกษาตนทุนการผลิตตนกลาออยปลอดโรคในหอง
ปฏิบัติการ

คํานวณตนทุนการผลิตโดยใชขอมูลจากการทดลองท่ี 1
โดยนาํปลายยอดออยปลอดโรค พนัธุ K84-200 จํานวน 1 ยอด
มาเลี้ยงในอาหารสูตร A เปนเวลา 2 เดือน พบวาในระยะท่ี 1
เกิดกระจุกยอด ประมาณ 25 ยอด/ขวด ตัดแบงกระจุกยอด
ใสขวดละ 5 กระจกุ ได 5 ขวด เลีย้งในสตูร B เพือ่ชักนําใหตนยืด
และแตกกอเปนเวลา 2 เดือน สามารถขยายปริมาณได 45 ขวด
ขวดละ 15 ตน รวมตนประมาณ 675 ตน จากนัน้ตัดแยกเปน
ตนเด่ี ยวยายลงสูตร C เพื่ อชักนําใหออกราก (Figure 5)
ตนออกรากท้ังหมด 675 ตน ยายปลูกโดยมีเปอรเซน็ตการรอด
ชวีติ 90% จะเหลอืตนกลา 600 ตน นําไปคํานวณตนทุนการผลติ
ราคาตอตน

สรุปราคาตนกลาออยปลอดโรคในถุงเพาะชาํเทากับ 3.95
บาท/ตน

Figure 5  Shoot multiplication of 1 shoot tip within 6 months for calculation of the plantlet production cost

A B

    
2 เดือน 2 เดือน 1 เดือน 1 เดือน

สูตร A สูตร B สูตร B
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สรุป
การเพาะเลี้ยงปลายยอดของออยปลอดโรคพันธุ K84-

200 และ กพส.94-13 สามารถชักนําให เกิดกระจุกยอด
จํานวนมากในอาหารสูตร MS ท่ีเติม BA ความเขมขนต้ังแต
0.5-1.0 มก./ล. และ NAA ความเขมขน 0.1-1.0 มก./ล.
จากนั้นสามารถชักนําใหตนกลาออกรากและมีเปอรเซ็นตการ
รอดชีวิตสูงถึง 97-100% เม่ือคํานวณตนทุนการผลิตในหอง
ปฏิบัติการเร่ิมจากเพาะเลี้ยงปลายยอดจํานวน 1 ยอด สามารถ
ผลติตนกลาไดจํานวน 600 ตน ในเวลา 6 เดือน และมีตนทุนการ
ผลติตนกลาออยปลอดโรคในถุงเพาะชาํตนละประมาณ 3.95 บาท

เอกสารอางอิง
รงรอง หอมหวล  ศริิวรรณ บุรีคํา  มณฑา วงศมณโีรจน  สภุาพร

กลิน่คง  และ เรวตั เลศิฤทัยโยธิน.  2547.  การพัฒนา
สูตรอาหารชักนําการสรางระบบตนพืชแข็งแรงเพื่อเพิ่ม
ประสทิธิภาพการยายปลกูของกลาออยปลอดโรค. รายงาน
ความกาวหนาคร้ังท่ี 2/2547  โครงการเสริมสรางความ

การคํานวณตนทุนการผลิตตนกลาออยปลอดโรคในหองปฏิบัติการ มีรายละเอียดคาใชจาย ดังน้ี
1. คาสารเคมีเร่ิมแรกในการฟอกฆาเชื้อท่ีผิว     5.64  บาท

1.1 คลอรอกซ ใช 15 มล. ราคา 0.90  บาท
1.2 Tween 20 ใช 2 ก. ราคา 0.64  บาท
1.3 น้ํากลั่น ใช 455 มล. ราคา 4.10  บาท

2. คาอาหาร สูตร MS และ สารเรงการเจริญเติบโต
2.1 สูตร MS (ไมรวมสารเรงการเจริญเติบโต) 1 ลิตร ราคา 45.52  บาท
2.2 สูตร MS+NAA 1 มก./ล.+BA 1 มก./ล. (A) 1 ลิตร ราคา 46.07  บาท
2.3 สูตร MS+Kinetin 1 มก./ล.+ IBA 1 มก./ล. 1 ลิตร ราคา 73.47  บาท

+ Adenine sulfate 0.08 ก./ล.+10% CW (B)
2.4 สูตร MS+NAA 5 มก./ล. (C) 1 ลิตร ราคา 45.81  บาท
เดือนท่ี 1 ใชอาหาร (สูตร A) 15 มล. และเดือนท่ี 2 อีก 15 มล. รวม 30 มล. 1.38  บาท
เดือนท่ี 3 ใชอาหาร (สูตร B) 75 มล. และเดือนท่ี 4 อีก 675 มล. รวม 750 มล. 55.10  บาท
เดือนท่ี 5 ใชอาหาร สูตร C  รวม     2,025  มิลลิลิตร  (135 ขวด=675 ตน) 92.76  บาท
คาใชจายของอาหารท้ังหมด  2,805  มิลลิลิตร (5 เดือน) เปนเงนิ 149.24  บาท
คาแรงงาน ในการปฎิบัติงาน 180 บาท/วัน/คน   180x2x1 = 360.00  บาท

3. คาธรรมเนียมการใชเคร่ืองมือตางๆ (ยังไมรวมคาวัสดุ/คาเสื่อมราคาอุปกรณ)
3.1 หมอนึ่งฆาเชื้ออาหาร        40 บาท/ชม.        ทํางาน 3 ชม.        40x3 = 120.00  บาท
3.2 Laminar Flow                50 บาท/ชม.        ทํางาน 3 ชม.        50x3 = 150.00  บาท
3.3 หองเลี้ยงเนื้อเย่ือ 50 บาท/วัน/ลบ.ม.. เดือนท่ี 1-5 ใชพื้นท่ี1/8 ลบ.ม.. 6.25x30x5 = 937.50  บาท
∴ คาใชจายสําหรับคาวัสดุ และอุปกรณตาง ๆ (4.1+4.2+4.3) (5 เดือน) = 1,207.50  บาท

4. คาตรวจสอบโรคใบขาวโดยวิธี dot blot hybridization   1 ตัวอยาง 50.00  บาท
รวมตนทุนในหองปฏิบัติการ (ขอ 1+2+3+4+5) ภายในเวลา 5 เดือน 1,772.38  บาท
จํานวนตนที่ผลิตไดทั้งหมด 600 ตน ราคาตนในขวด (1,772.38/600 ตน) = 2.95  บาท

5. คาวัสดุปลูก ถุงเพาะชํา และการดูแล ใสปุย ราคา 1 บาท/ตน (ถุง)
ตนกลาความสูงประมาณ 10-15 ซม. ในถุงเพาะชํา ตนละ = 3.95  บาท

เขมแข็งดานการวจิยั. ส-ข(สวพ) 8.2.47.
รงรอง หอมหวล  สภุาพร กลิน่คง  เรวตั เลศิฤทัยโยธิน  กมลศรี
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เร่ืองใกลตัว: เทคโนโลยีชีวภาพ
ศิริพร วิหคโต1

เทคโนโลยีชีวภาพคืออะไร
“เทคโนโลยีชีวภาพ” เปนคําท่ี เราได ยินจนคุ นหูแต

“เทคโนโลยีชีวภาพ” คืออะไรและมีประโยชนอยางไร หลายคน
อาจจะยังไมแนใจ แตไมวาจะอยางไรก็ตามในปจจบัุนเราไดเขาไป
เก่ียวของหรือใชผลิตภัณฑท่ีผลิตดวยเทคนิคนี้ท่ีดูจะมีมากข้ึน
ในอนาคต ท้ังโดยรูและไมรูตัว  ดังนัน้ เราจงึนาท่ีจะมาทําความรูจกั
กับ “เทคโนโลยีชวีภาพ”

“เทคโนโลยีชวีภาพ” แปลตามศพัท คือเทคนคิหรือวธีิการ
ท่ีเก่ียวของกับสิ่งมีชีวิต และจากปทานุกรมพันธุศาสตร ของ
สมาคมพันธุศาสตรแหงประเทศไทย “เทคโนโลยีชีวภาพ”
หมายถึง การนําสิ่งมีชีวิตหรือชิ้นสวนของสิ่งมีชีวิตมาใชพัฒนา
หรือปรับปรุงพชื สตัว หรือผลติภณัฑอาหาร เพือ่ประโยชนเฉพาะ
ตามท่ีเราตองการ

เทคโนโลยีชวีภาพไมใชเร่ืองใหม มีการใชเทคนคินีม้าต้ังแต
สมัยโบราณ โดยชาวสุเมเรียนและบาบิโลเนียนใชยีสตในการทํา
เบียร  ชาวอียิปตใชยีสตในการทําใหขนมปงฟ ู สวนคนไทยทําเหลา
และอาหารหมักดองมาต้ังแตสมัยสโุขทัย แตในคร้ังนัน้ยังไมมีการ
บัญญัติศัพทวา “เทคโนโลยีชีวภาพ” ตอมาเม่ือวิทยาศาสตร
เจริญกาวหนาโดยเฉพาะทางดานชวีวทิยา มีการศกึษาจนถึงระดับ
องคประกอบของเซลลและการทํางานภายในเซลลของสิ่งมีชีวิต
ทําใหทราบวายีนท่ีอยูบน ดีเอ็นเอ (DNA) คือกลไกสาํคัญในการ
ควบคุมการทํางานของสิง่มีชวีติผานทางโปรตีนท่ียีนเปนผูควบคุม
การสราง  และดีเอ็นเอนี้ เองท่ี เปนตัวถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมตางๆ สูรุนลกูหลาน จึงเรียกศาสตรแขนงใหมท่ีเรียก
“พันธุศาสตร” และเรียกเทคนิคท่ีใชในการควบคุมการเปลี่ยน
แปลงในระดับยีนของสิ่งมีชีวิตวา “พันธุวิศวกรรม”  ดังนั้น
“พนัธุวศิวกรรม” จงึเปนสวนหนึง่ของเทคโนโลยีชวีภาพ  ปจจบัุน
มีการนําเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกตใชในเกือบทุกวงการ เชน
การแพทย การอุตสาหกรรม การเกษตร การปรับปรุงพันธุพืช
และสัตว และการผลิตพลังงานทดแทน ซึ่งลวนมีวัตถุประสงค
ในการชวยใหมนษุยมีคุณภาพชวีติท่ีดีข้ึน

เนื่องจากความกาวหนาทางดานพันธุศาสตรในระดับ
การทํางานของยีนและดีเอ็นเอ เกิดข้ึนอยางรวดเร็วและแพรหลาย
อยูในเฉพาะคนบางกลุม ไมไดเผยแพรใหเปนท่ีเขาใจแกบุคคล

1  นักวิจัย  ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  ม. เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  จ. นครปฐม  73140

ท่ัวไปมากนัก จึงทําใหคนสวนใหญไมม่ันใจถึงความปลอดภัย
และผลเสยีท่ีจะตามมา หลงัจากการนําผลติผลเหลานัน้มาบริโภค
โดยเฉพาะพืชดัดแปรพนัธุกรรม หรือ พชืจเีอ็มโอ (GMO หรือ
Genetically Modified Organisms)  ดังจะเหน็ไดจากการท่ีมีกลุม
องคกรอิสระหรือ NGO (Non-Governmental Organization)
ออกมาตอตาน  อยางไรก็ตาม บางคนกําลงัจะใชหรือใชผลติผล
ท่ีไดจากเทคนิคนี้มาเปนเวลานานอยางไมสามารถหลีกเลี่ยงได
และนับวันจะมีมากข้ึนเร่ือยๆ ซึ่งการนําวิทยาการใหมๆ มาใช
ไมใชเร่ืองแปลก แตควรจะใชดวยความเขาใจและใชอยางปลอดภยั
ดังนั้น เราจึงควรทําความรูจักเพื่อใหสามารถเลือกใชผลิตภัณฑ
ตางๆ ไดอยางเหมาะสม

ทําไมจึงตองใชเทคโนโลยีชีวภาพ
ถาเราพจิารณาพฒันาการของมนษุยต้ังแตอดีตถึงปจจบัุน

จะเห็นวาในยุคโบราณมนุษยอาศัยอยูในถํ้า และดํารงชีวิตดวย
การลาสัตวเก็บผัก-ผลไมตามธรรมชาติมาบริโภค ตอมาก็เร่ิม
เปลี่ยนมาเปนปลูกผักเอาไวบริโภคในครัวเรือนแทนการเก็บจาก
ธรรมชาติ  แตเม่ือประชากรโลกเพิม่ข้ึนเร่ือยๆ ทรัพยากรท่ีมีตาม
ธรรมชาติไมเพียงพอจึงเกิดการปฏิวัติทางเกษตรกรรม จากการ
ปลูกพืชผสมผสานเพื่อบริโภคเปนการปลูกพืชเชิงเด่ียวเพื่อขาย
เม่ือมีอาหารเพียงพอ ก็ตองการความเปนอยู ท่ี ดีทําใหความ
ตองการทางดานสาธารณูปโภคเพิ่มข้ึน การผลิตสิ่งของเคร่ืองใช
ตลอดจนยานพาหนะและท่ีอยูอาศยัไมเพียงพอตอความตองการ
จงึทําใหเกิดการปฏิวติัทางอุตสาหกรรม เพือ่ชวยใหสามารถผลติ
สิง่ของท่ีตองการไดทันเวลา

แตการปฏิวติัทางเกษตรและอุตสาหกรรมกอใหเกิดผลเสยี
ตามมาคือ มีการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชเกินความจําเปน
สิ่งแวดลอมถูกทําลาย การเกิดมลภาวะ และการตกคางของสาร
เคมีในสิ่งแวดลอม จึงทําใหเกิดกระแสของการเปลี่ยนแปลง
อีกคร้ังเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม ดวยการนําสิ่งท่ีมีในธรรมชาติ
มาใชแทนสารเคมีและกอประโยชนสงูสดุ เชน การควบคุมแมลง
ดวยตัวห้ํา-ตัวเบียน การใชราไตรโคเดอรมาในการควบคุมรา
สาเหตุโรคพชื การใชปุยหมักหรือจลุนิทรีย เชน อีเอ็ม (Effective
microorganisms; EM) มาใชแทนปุยเคมี รวมท้ังการใชเอ็นไซม
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จากแบคทีเรียหรือราในวงการอุตสาหกรรม เชนใชเอ็นไซม
ไซแลนเนสในการฟอกเย่ือกระดาษแทนการใชสารเคมี และ
เอ็นไซมอะไมเลสเพื่อทําใหแปงท่ีผสมในเย่ือกระดาษไมจับตัว
เปนกอนจนทําใหกระดาษติดในสายพานการผลิต เปนตน
สวนในวงการอาหาร มีการนําเอ็นไซมปาเปน (Papain) จาก
ยางมะละกอมาใชหมักเนื้อใหนุม หรือการใชเอ็นไซมในการทํา
ขนมปงใหฟูนารับประทานและเก็บไวไดนานแทนการใชยีสต
นอกจากนี้ เทคโนโลยีชีวภาพยังเขามามีบทบาทอยางมากใน
วงการสาธารณสุขและวงการแพทยต้ั งแตในอดีตจนปจจุบัน
และนับวันจะมีบทบาทมากข้ึนเร่ือยๆ

นับต้ังแตสมัยโบราณ การแพทยแผนตะวันออกไดนํา
พชื “สมุนไพร” และสตัวหรืออวยัวะของสตัวมาใชเปนสวนผสม
ในยารักษาโรค แตมีขอจํากัด เม่ือตองใชยาจํานวนมาก เชน การ
ระบาดของอหวิาตกโรค ท่ีเปนสาเหตุใหตองมีการยายเมืองหลวง
ในสมัยอูทอง  ตอมาเม่ือวทิยาศาสตรกาวหนาจงึพบวาจุลนิทรีย
เชน แบคทีเรีย หรือรา สามารถสรางสารท่ียับย้ังการเจริญเติบโต
ของจลุนิทรียชนิดอ่ืนได จึงสกัดสารเหลานัน้มาใชรักษาโรค เชน
ยาเพนนิซิลลิน (Penicillin) ใชรักษาโรคท่ีเกิดจากการติดเชื้อ
ในระบบทางเดินหายใจ ไดจากราเพนนซิลิเลยีม (Penicillium sp.)
หลังจากนั้น มีการคนพบยาปฏิชีวนะอีกเปนจํานวนมาก ซึ่งการ
ผลติยาในสมัยนัน้ทําโดยการเลีย้งราหรือแบคทีเรียในถังขนาดใหญ
แลวสกัดสารท่ีตองการออกมาใช จึงอาจมีการปนเปอนของสาร
ท่ีไมตองการจากราหรือแบคทีเรียท่ีใชผลิตปฏิชีวนสารเหลานั้น
จนเปนสาเหตุของการแพยาในผูปวยบางราย

ปจจุบันการติดเชื้อไมใชสาเหตุอันดับตนๆ ของการเสีย
ชวีิต แตเปนโรคท่ีเกิดจากความบกพรองในการสรางสารท่ีจําเปน
ตอการทํางานของรางกาย วิธีการรักษาคือตองใหสารเหลานั้น
แกผูปวย  เนื่องจากสารท่ีผูปวยขาดนั้นมีอยูนอยหรือมีปริมาณ
ไมคงท่ีในสมุนไพร จดุนีเ้องท่ีทําใหเกิดการเปลีย่นแปลงในวงการ
แพทยอีกคร้ั ง จากการใชชิ้ นสวนพืชหรือสัตวในการปรุงยา
มาเปนการสกัดสารเหลานั้นจากพืชหรือสัตวโดยตรง ทําใหได
เฉพาะสารท่ีตองการในความเขมขนท่ีมากพอกับการรักษา
แตอยางไรก็ตาม ปริมาณสารท่ีสกัดไดก็ยังไมเพียงพอตอความ
ตองการ และยังมีประสทิธิภาพไมดีพอหรือกอใหเกิดผลขางเคียง
ในผูท่ีไดรับการรักษา จึงทําใหเกิดการคนควาวิจัยเพื่อผลิตสาร
เหลานั้นใหมีประสิทธิภาพในการรักษาและมีปริมาณท่ีเพียงพอ
ตอความตองการ  จากสาเหตุนีเ้องทําใหเทคโนโลยีชวีภาพเขามา
มีบทบาทสําคัญอีกคร้ังในการผลิตสารเหลานั้น  ตัวอยางเชน
ชวยในการผลติ อินซลูนิ (Insulin),  แฟคเตอร 8 (Factor VIII),
ทิชชพูลาสมิโนเจนแอคทิเวเตอร (Tissue plasminogen activa-
tor), อินเตอรเฟอรรอน (Interferon) และวคัซีน เปนตน

อินซูลิน (ภาพท่ี  1)  ท่ี ใช รักษาโรคเบาหวาน นั้น
เดิมสกัดจากตับออนของหมูและววัซึง่ไดปริมาณนอย มีราคาแพง

และอินซลูนิจากตับออนของสตัวยังกอใหเกิดผลขางเคียงในผูปวย
ดังนัน้เพือ่หลกีเลีย่งและเพือ่ใหเพยีงพอตอความตองการ  จงึมีการ
ผลิตอินซูลินดวยเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม ทําใหไดอินซูลินท่ีมี
คุณสมบัติใกลเคียงกับอินซลูนิของคน

ภาพที ่1 ภาพจําลองโครงสรางโมเลกุลของอินซลูนิ

ในผูปวย Hemophillia A ซึ่งเปนโรคท่ีเกิดจากความ
ผิดปกติทางพันธุกรรม ทําใหขาดแฟคเตอร 8 ท่ีชวยการแข็งตัว
ของเลอืด  ผูปวยจะมีอาการเลอืดออกตามอวยัวะตางๆ ไดงาย เชน
ตามขอ อวัยวะภายใน จนถึงในสมอง  ผูปวยจําเปนตองไดรับ
แฟคเตอร 8 ซึ่งเดิมแยกจากเลือดท่ีไดรับบริจาคคร้ังละจํานวน
มากเพือ่ใหเพยีงพอตอการรักษาในแตละคร้ัง แตเนือ่งจากจํานวน
เลอืดท่ีไดรับบริจาคไมเพยีงพอกับความตองการ และอาจเกิดการ
ติดเชือ้ท่ีปนมากับเลอืดได  ปจจบัุนใชเทคนิคทางพนัธุวิศวกรรม
ในการผลิตแฟคเตอร 8 จึงชวยใหมีเพียงพอตอความตองการ
ใชไดสะดวกโดยท่ีผูปวยไมตองกังวลกับการติดเชือ้

ทิชชูพลาสมิโนเจนแอคทิเวเตอร  เปนโปรตีนท่ีชวย
ในการสลายลิม่เลอืด ใชรักษาผูปวยหลอดเลอืดอุดตันจากลิม่เลอืด
ท่ีอาจจะเกิดไดกับเสนเลอืดท่ีหวัใจ สมอง และขา  เดิมแพทยใช
Streptokinase ซึง่เปนโปรตีนท่ีสกัดไดจากแบคทีเรีย สเตรปโต-
คอคไค group C (beta-nemolytic streptococci) ในการรักษา
แตเกิดผลขางเคียงคือทําใหเกิดอาการแพ  ปจจบัุนมีการผลติโดย
ใชเทคนคิทางพนัธุวศิวกรรมโดยใชเซลลของสตัวเลีย้งลกูดวยนม
เปนเซลลเจาบาน จึงทําใหไดทิชชูพลาสมิโนเจนแอคทิเวเตอร
ท่ีมีคุณสมบัติใกลเคียงกับของคนมาก

อินเตอรเฟอรรอน  เปนสารท่ีใชตอตานไวรัส เนือ่งจาก
ไวรัสมีการกลายพันธุ (Mutation) ไดเร็วจึงทําใหใชยารักษา
ไมคอยไดผล โดยปกติเซลลของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมเม่ือถูก
กระตุนดวยไวรัสจะสรางอินเตอรเฟอรรอนแลวสงออกนอกเซลล
ไปกระตุนเซลลท่ีอยูขางเคียงใหสรางสารตอตานไวรัสอีกหลายๆ
ชนิดออกมาตอสูกับไวรัส  ดังนั้นการใชอินเตอรเฟอรรอนหรือ
การใชรวมกับวัคซีน จะเปนประโยชนมากโดยเฉพาะเม่ือใชใน
กลุมเสี่ยงท่ีจะตองสัมผัสกับไวรัส หรือคนท่ีสุขภาพไมแข็งแรง
และระบบภูมิคุมกันไมคอยดี  ปจจุบันสามารถใชเทคนิคทาง
พนัธุวศิวกรรมเพือ่ผลติอินเตอรเฟอรรอนไดหลายชนดิ

วคัซนีท่ีผลิตโดยการทําใหเชื้อสาเหตุโรคนั้นๆ ตายหรือ
ออนกําลงัลง หรือการใชเชือ้สายพนัธุใกลเคียงท่ีไมกอใหเกิดโรค
มาทําเปนวคัซนี  ทําใหเกิดผลขางเคียงตามมาหลงัการไดรับวคัซนี
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เชนเปนไขหรือมีอาการแพ  ปจจุบันมีการใชเทคนิคทางพันธุ-
วิศวกรรมผลิตวัคซีนท่ีมีประสิทธิภาพและลดอาการขางเคียง
วคัซนีท่ีผลติดวยเทคนคินีแ้ละเปนการคาแลว ไดแก วคัซนีปองกัน
ไวรัสตับอักเสบบี ท่ีใชยีสตเปนเซลลเจาบาน

นอกจากนี้ ยังมีการผลิตสารเพื่อใชในการรักษาโรคอีก
หลายชนดิ (ตารางท่ี 1) ท่ีนบัวนัจะเพิม่ข้ึนเร่ือยๆ  ความกาวหนานี้
ยังมีไปจนถึงการใชเซลลตนแบบ (Stem cell) ของผูปวยมาใช
ในการรักษาโรคหรือความผิดปกติของตัวเอง รวมไปจนถึงการนาํ
เซลลตนแบบไปเพาะเลีย้งแลวสรางเปนอวยัวะนัน้ๆ ใหกับผูปวย
แทนการใชวัสดุสังเคราะหหรืออวัยวะของผูอ่ืนท่ีอาจเกิดปญหา
การไมยอมรับเนื้อเย่ือแปลกปลอมนั้นได

ปจจุบันมีการใชเทคโนโลยีชีวภาพมาชวยในการวินิจฉัย
โรคติดเชื้อท่ีทําไดยากหรือชา เชน วัณโรคท่ีเกิดจากการติดเชื้อ
แบคทีเรีย Mycobacterium tuberculosis ซึ่งตองใชเวลานาน
เปนสปัดาหในการเพิม่จํานวนเชือ้จนเพยีงพอท่ีจะวนิจิฉยัได หรือ
HIV (Human Immunodeficiency Virus) ซึง่เปนเชื้ออันตราย
ท่ีเดิมใชเวลาเปนสปัดาหในการใหรางกายสรางแอนติบอด้ีมากพอ
ตอการตรวจพบ ทําใหเสยีโอกาสในการรักษาต้ังแตเร่ิมตนกอนท่ี
เชื้อจะเพิ่มจํานวนมากข้ึนในรางกายจนอาจยากแกการรักษาหรือ
รักษาไมได จากตัวอยางในท้ังสองกรณีสามารถใชเทคโนโลยี-
ชวีภาพเขาไปตรวจสอบหาเชือ้โดยใชเวลาไมนาน  เปนการชวยให
ผูปวยไดรับการรักษาอยางถูกตองและรวดเร็ว  นอกจากนี ้ยังมีการ
ประยุกตใชในการวนิจิฉยัโรคท่ีเกิดจากความผิดปกติทางพนัธุกรรม
เชน Retinoblastoma ท่ีเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมคูท่ี 13
ทําใหเกิดมะเร็งของลูกตาซึ่ งถาวินิจฉัยไดต้ังแตระยะเร่ิมตน

จะสามารถรักษาดวยการฉายแสงได  แตถาวนิจิฉยัชาผูปวยจะตอง
เอาลูกตาออก หรือโรค Huntington's disease เปนโรคความ
ผิดปกติของโครโมโซมคูท่ี 4 ซึง่มีผลตอระบบประสาททําใหการ
เคลือ่นไหวผิดปกติ  นอกจากใชในการวนิจิฉยัโรคแลวยังสามารถ
ใชในทางนิติวิทยาศาสตรเพื่อหาตัวคนราย หรือการตรวจสอบ
การเปนพอ-แม-ลูกไดอีกดวย

การผลติสารโดยใชเทคนคิทางพนัธวุศิวกรรมทํากัน
อยางไร

จากความกาวหนาทางพันธุศาสตรโมเลกุล (Molecular
genetics) ทําใหทราบวา ดีเอ็นเอคือสารพันธุกรรมท่ีจะเปนตัว
ถายทอดลักษณะจากรุนหนึ่งสู รุนถัดไป โดยทําหนาท่ีควบคุม
การสรางโปรตีนเพือ่ขับเคลือ่นกระบวนการตางๆ ภายในรางกาย
ดีเอ็นเอเกิดจากการเรียงตัวของเบส 4 ชนิด คือ อะดีนนี กวานนี
ไซโตซีน และไธมีน  บนสายดีเอ็นเอนั้นมีการกําหนดตําแหนง
การทําหนาท่ีตางๆ อยางชดัเจน เชน ตําแหนงท่ีทําหนาท่ีควบคุม
การสรางโปรตีนเรียกวา “ยีน” (Gene) ท่ีเบส 4 ชนดิมีการเรียง
ลําดับอยางจําเพาะเกิดเปนรหัสของแตละยีน รหัสพันธุกรรม
ของยีนในดีเอ็นเอเปนตัวกําหนดชนิดของโปรตีนท่ีเซลลสราง
เม่ือมีการลอกรหัสออกมาแลวจะไดโปรตีนท่ีแตกตางกัน เชน
อินซลูนิจากหมู วัว และคน มีรหสัพันธุกรรมท่ีแตกตางกันเพยีง
เล็กนอย  แตความแตกตางเพียงเล็กนอยนี้กอใหเกิดอาการแพ
อินซลูนิจากสัตวในผูปวยบางรายได  นอกจากนีแ้ลวบนดีเอ็นเอ
ยังมี Promotor ทําหนาท่ีควบคุมการทํางานของยีน และสวนท่ียัง
ไมทราบบทบาทท่ีเรียกวา Intron

ตารางที ่1  ตัวอยางโปรตีนท่ีผลิตโดยใช E. coli เปนเซลลเจาบาน

โปรตีนที่ผลิต ปริมาณที่ผลิตได

Insulin-like growth factor-2(IGF-2) 9.69 กรัม/ลิตร
Single-chain antibody variable fragment 1.2 กรัม/ลิตร
Human interferon- γ (hIFN-gamma) 2x107 ยูนิต/มิลลิกรัมโปรตีน
Human Interleukin-7 46 % ของโปรตีนท้ังหมด
Human epidermal growth factor 242 มิลลิกรัม/ลิตร
Protective antigen protein 125 มิลลิกรัม/ลิตร
Bone morphogenesis protein 2 8.6 กรัม/ลิตร
Animolevulinate synthase 5.2 กรัม/ลิตร
Human necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand 1.4 กรัม/ลิตร
Antifungal peptide 40 % ของโปรตีนท้ังหมด
Human leptin 9.7 กรัม/ลิตร
Insulin-like growth factor-1 fusion protein 4.3 กรัม/ลิตร

ท่ีมา: Choi et al., 2006.
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การสรางโปรตีนท่ีเกิดข้ึนเร่ิมจากการลอกรหสั (Transcrip-
tion) ของดีเอ็นเอบริเวณท่ีมีรหัสของยีนเปนเอ็มอารเอ็นเอ
(mRNA) ในนิวเคลียสแลวสงออกนอกนิวเคลียสมาแปลรหัส
(Translation) เพื่อสรางโปรตีนในไซโตพลาสซึม (Cytoplasm)
(ภาพท่ี 2 และ 3)  โปรตีนใหมท่ีไดจะตองผานการเติมหมู
ฟงกชัน่ตางๆ เขาไปในสายของกรดอะมิโน เชน การเติมหมูน้าํตาล
(Glycosylation)  หมูฟอสเฟต (Phosphorylation)  หมูไฮดร็อกซี่
(Hydroxylation) เปนตน  ตําแหนงและรหัสในการเติมจะถูก
กําหนดจากยีนผานมาในรูปของลําดับกรดอะมิโน

ภาพที ่2 ภาพจําลองข้ันตอนการสรางโปรตีนเร่ิมจากการลอก
รหัส (Transcription) ดีเอ็นเอเปนเอ็มอารเอ็นเอ
(mRNA) ส งออกนอกนิ วเคลี ยสแล วแปลรหั ส
(Translation) เปนโปรตีน

ภาพที ่3 ภาพจํ าลองการเคลื่ อนย ายของอาร เ อ็ นเอสู
ไซโตพลาสซมึกอนแปลรหสัเปนโปรตีน

ดังนั้นถาเราตองการโปรตีนชนิดไหนเราก็นํารหัสพันธุ-
กรรม (ยีน) จากสิ่งมีชีวิตท่ีเราตองการตัดตอเขาไปในยีนพาหะ
(Vector) ท่ีเปรียบเสมือนเปนจรวดชวยพายีนเขาสูเซลลเจาบาน
ท่ีเราจะใชเปนโรงงานในการผลิต จรวดนี้นอกจากจะชวยนํายีน
เขาเซลลเจาบานแลว ยังมีสวนประกอบสาํคัญท่ีชวยใหยีนควบคุม
การสรางโปรตีนท่ีตองการในเซลลเจาบานดวย  เม่ือนาํยีนเขาเซลล

ไดแลว  ยีนจะทํางานรวมกับสวนประกอบท่ีสําคัญบนยีนพาหะ
เพื่อสรางโปรตีนดวยการใชวัตถุดิบของเซลลเจาบาน  เม่ือได
โปรตีนในปริมาณสูงแลวเราจึงสกัดออกจากเซลลเจาบาน แยก
โปรตีนใหบริสทุธ์ิกอนนาํไปใชงาน

ตัวอยางเชน การผลติอินซลูนิ เร่ิมจากสกัดดีเอ็นเอจากคน
แลวทําการเพิ่มยีนท่ีควบคุมการสรางอินซูลิน  จากนั้นผาน
กระบวนการตัดตอเขากับยีนพาหะกอนใสเขาสูแบคทีเรีย อีโคไล
ท่ีทําหนาท่ีเปนเซลลเจาบาน (หรือโรงงานผลติ) โดยมียีนของคน
และยีนท่ีอยูบนยีนพาหะเปนตัวควบคุมการผลติอินซลูนิดวยการใช
เอ็นไซม กรดอะมิโน และหมูฟงกชั่นตางๆ ท่ีมีอยูของอีโคไล
ดวยวธีินีจ้ะใหไดอินซลูนิท่ีมีคุณสมบัติใกลเคียงกับของคน

ภาพที ่4 ภาพจําลองข้ันตอนการผลติโปรตีนโดยใชเทคนิคทาง
พนัธุวศิวกรรม

สรุปไดวาเทคโนโลยีชีวภาพนั้นมีมานานแลวเพียงแต
มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามความกาวทางวิทยาการในแตละ
ยุคสมัย ซึ่งการนําเทคโนโลยีชีวภาพมาใชตองเลือกใหเหมาะสม
เพือ่ชวยทําใหเราดํารงชวีติไดอยางมีความสขุ  ปจจบัุนเทคโนโลยี-
ชีวภาพเขามามีบทบาทในวงการแพทยโดยชวยในการปองกัน
โรครายแรง ชวยใหการรักษามีประสิทธิภาพมากข้ึน สงผลให
คุณภาพชวีติผูปวยดีข้ึน  ดังนัน้ จงึยากท่ีเราจะหลกีเลีย่งไมเก่ียวของ
กับเทคโนโลยีชวีภาพ  อยางไรก็ตามไมมีเทคนคิไหนท่ีจะดีสมบูรณ
แบบ ตองมีการพฒันาควบคูไปกับความกาวหนาทางวทิยาศาสตร
และศาสตรสาขาอ่ืนๆ  แตการปฏิเสธไมรับสิ่งใหมอยางสิ้นเชิง
จะไมทําใหเกิดพฒันาการ จนเม่ือถึงวนัหนึง่เม่ือโลกเปลีย่นแปลง
ไปมากๆ เราจะไมสามารถปรับตัวอยูบนโลกนี้ได

 

กระตุนใหสรางโปรตีน

แยกโปรตีนกอนนําไปใช

ยีน
เซลลเจาบาน 
(E. coli)

กระตุนใหสรางโปรตีน

แยกโปรตีนกอนนําไปใช

ยีนยีนยีน
เซลลเจาบาน 
(E. coli)

(อานตอหนา 23)
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ระบบเกษตรกับการปฏิบัติบนความเขาใจเพื่อรวมลดสภาวะโลกรอน
ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล1

1 อาจารย  ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร กําแพงแสน  ม. เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อ. กําแพงแสน จ. นครปฐม 73140

มนุษยไดสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม
บนโลกจากเหตุการณภัยธรรมชาติตางๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบๆ ตัว
การเปลี่ยนแปลงตางๆ นั้นลวนมีสาเหตุอันเนื่องจากการกระทํา
ของมนุษย  ดังนั้ นแนวทางท่ีมนุษยชาติจะแกไขปญหาการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม จึงจําเปนตองมองรอบดาน
และรวมมือกันเพือ่ใหเกิดแนวทางปฏิบัติท่ีมีความสอดคลองในการ
แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน

สภาวะโลกรอนอนัเนือ่งมาจากการพฒันาของมนษุย
ในระบบเกษตร และสิ่งแวดลอม

จากแนวความคิดเร่ิมแรกของการพัฒนา ซึ่งเร่ิมต้ังแต
การปฏิวติัอุตสาหกรรม (Wikipedia-1, 2009) ท่ีไดนําแนวทาง
มาปฏิบัติเพือ่ใชพฒันาระบบการผลติสนิคาสาํหรับอุปโภคบริโภค
โดยใชระบบการจัดการเทคโนโลยี และเคร่ืองจักรกลเขามา
เก่ียวของ ทําใหมีสนิคาเพียงพอตอความตองการของมนษุย และ
ทําใหประชากรมนษุยมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน รวมไปถึงการทําใหเกิด
การพัฒนาดานการศึกษา การพัฒนาโลกใหเขาสูยุคของการใช
เทคโนโลยีเพื่อการผลิต ผลของการพัฒนาระบบอุตสาหกรรม
ทําใหประชากรมนุษยเพิ่มสูงข้ึน ตอมายุคของการพัฒนาไดกาว
ไปสูภาคการเกษตรซึ่งทําใหเกิดการปฏิวัติเขียวเพ่ือการผลิต
ทางการเกษตร โดยแนวคิดเร่ิมตนป ค.ศ. 1943 และเร่ิมเหน็ผล
อันเนือ่งจากการปฏิบัติในชวง ค.ศ. 1960 เปนตนไป (Wikipedia-
2, 2009)  แนวทางท่ีสําคัญของการปฏิวัติเขียวคือ การใช
เคร่ืองจักรกลเขามาพัฒนาระบบการผลิต การพัฒนาวิทยาการ
ทางการผลิตโดยการพัฒนาพันธุพืชท่ีใหผลผลิตสูง และการใช
เทคโนโลยีทางการเกษตร  ผลของการปฏิวัติเขียวมีความสําคัญ
ตอประเทศกําลงัพฒันา โดยเฉพาะในประเทศลาตินอเมริกาและ
ประเทศในแถบเอเชยี  ซึง่ไดใชประโยชนจากพนัธุขาวสาล ีขาวโพด
และขาวท่ีผานการปรับปรุงพันธุข้ึนมาตามวิถีการผลิตแผนใหม
ความสําเร็จจากการไดพันธุตางๆ ทําใหมีปริมาณผลิตผลเกษตร
ท่ีพอเพยีงตอการบริโภคของประชากรโลก อยางไรก็ดีผลกระทบ
ในการเจริญเติบโตของประชากรมนุษย ท่ี เกิดจากการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม และการปฏิวัติเขียว เพื่อท่ีจะเปนการแกไขปญหา

สิ่งแวดลอม

ในอดีตเก่ียวกับปริมาณผลิตผลท่ีไมเพียงพอ ไดกลับมามีผลตอ
ชีวิตความเปนอยูของมนุษยในปจจุบันในเร่ืองของสภาพอากาศ
ท่ีเปลีย่นแปลงเนื่องจากสภาวะเรือนกระจก

ผลกระทบทีสื่บเนือ่งจากการปฏวิตัเิขียว
เปาหมายของการปฏิวติัเขียวคือการพฒันาผลติผลเกษตร

ใหเพยีงพอตอประชากรโลก โดยเนนไปท่ีการเพิม่ปริมาณธัญพชื
ใหมากข้ึน  ตัวอยางสําคัญท่ีไดผลจะเห็นไดจากการปรับปรุง
พันธุพืช ดังเชนขาวสาลีจากสหราชอาณาจักรท่ีผานการปรับปรุง
พนัธุจะใหผลผลติท่ีมากกวาเดิมถึง 3 เทาเม่ือเทียบกับพนัธุด้ังเดิม
ในชวง 50 ปท่ีผานมา หรือเทียบไดกับ 15 เทาของการผลิตเม่ือ
500 ปท่ีผานมา  ผลของการปฏิวัติเขียวทําใหเกิดความรวมมือ
จากประเทศตางๆ โดยพบวานบัต้ังแตเร่ิมการปฏิวัติเขียวจนถึงป
1990 มีมากกวา 40% ของประเทศในโลกท่ีสามท่ีเขามามีสวนรวม
ในการพฒันามาตรฐานความเปนอยูของมนษุย

โดยเหตุท่ีผลติผลเกษตรมีปริมาณเพิม่ข้ึนอันเนือ่งมาจาก
การใชพันธุ พืชท่ี ไดผ านการปรับปรุงพันธุ ใหตอบสนองตอ
ปจจัยการผลิต จึงทําใหเกษตรกรมีการใชปจจัยการผลิตเพิ่มข้ึน
และมีการนําเคร่ืองจักรเขารวมในการผลิต เปนผลใหศักยภาพ
การผลติทางการเกษตรของประเทศตางๆ ดีข้ึน ปริมาณผลิตผล
เกษตรท่ีมาจากประเทศในโลกท่ีสามจึงมีปริมาณเพิ่มมากข้ึน
แตในทางกลบักันก็พบวามีผลเสยีเกิดข้ึนตามมา เชน เสถียรภาพ
ดานอาหารของคนยากจนยังไมไดรับการพจิารณา โดยการปฏิวติั
เขี ยวไม ได ช วยให สภาพความหิ วโหยของเกษตรกรลดลง
เทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิวัติเขียวไดสนับสนุนความม่ังค่ัง
ของผูถือผลประโยชนท่ีเปนเจาของพื้นดินและระบบเศรษฐกิจ
ซึง่เปนคนสวนนอย  ประเทศท่ียากจนและหวิโหยเปนผูผลติอาหาร
เพื่อนําไปสงใหกับประเทศท่ีรํ่ารวย  และท่ีมีผลมากท่ีสุดไดแก
การปฏวิตัเิขยีวไดสงเสริมใหเกดิความไมย่ังยืนในระบบการผลิต
เน่ืองจากมีการเขาไปทําลายวัตถุดิบที่ ใชในการผลิต เชน
ทรัพยากรพ้ืนดนิ ธาตอุาหาร รวมทัง้จุลินทรียในดนิ เปนตน

ตัวอย างผลกระทบตอระบบนิ เวศน ในการผลิตทาง
การเกษตรท่ีสําคัญท่ีเปนผลมาจากการพัฒนาพันธุพืช ไดแก
การตานทานของแมลงศัตรูพืชของขาวท่ีผลิตโดย International
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Rice Research Institute (IRRI) โดยพบวา ในป 1968 ขาวพนัธุ
IR8 สามารถใหผลผลติท่ีมากกวาพนัธุด้ังเดิมถึง 2 เทาเม่ือมีการ
ปลูกในสภาพท่ีมีการใชปจจัยการผลิต มีการจัดการวัชพืชและ
ศตัรูพืชท่ีดี  แตตอมาพบวาเพลีย้กระโดดสนี้าํตาลท่ีพบในแปลง
จะมีความตานทานตอสารอารักขาพชื (โดยเฉพาะสารกําจดัแมลง)
ทําใหพนัธุ IR8 นาํไปใชไมไดผล  ตอมาในป 1973 ขาวพนัธุ IR26
ซึง่ไดพฒันาใหมีความตานทานตอการเขาทําลายของเพลีย้กระโดด
สนี้าํตาล  แตในสภาพธรรมชาติกลบัพบวามีเพลีย้กระโดดสนี้าํตาล
Biotype 2 เกิดข้ึน ทําใหขาวพันธุ IR26 ไมสามารถตานทานได
และในป 1975 ก็ไดมีขาวพันธุ  IR32 ซึ่ งตานทานตอการ
เขาทําลายของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล Biotype 2 แตในสภาพ
ธรรมชาติก็เร่ิมพบการพฒันาของเพลีย้กระโดดสนี้ําตาล Biotype
3  การใชสารกําจดัแมลงไมไดผลในการควบคุมแมลง แตกลบัไป
ทําลายแมลงตัวห้ํา (predator) ซึ่งเปนศัตรูธรรมชาติ จึงทําให
ปริมาณประชากรของเพลี้ยกระโดดสนี้ําตาลเพิ่มมากข้ึน (Lappe
และคณะ, 1998)

ผลกระทบท่ีเกิดจากการปฏิวติัเขียวในมิติทางสงัคม จะพบ
ในกรณีของประเทศอินเดียซึ่งมีปริมาณมวลรวมของผลผลิตพืช
ท่ีเพียงพอ แตจะพบวา 1/3 ของประชากรยังมีความยากจน
และเด็กเลก็ๆ จํานวนมากเสยีชวีิตเนือ่งจากความอดอยากทุกวนั
คนยากจนไมมีเงนิซือ้อาหารกิน (Poor cannot afford to BUY the
food) และไมสามารถท่ีจะเขาถึงระบบการกูยืมได ทําใหขาดงบ
เพือ่การลงทุนดานปจจยัการผลติ เมลด็พนัธุ ปุย การชลประทาน
คนท่ีมีฐานะดีจึงเปนผูลงทุนและหากําไร ทําใหมีฐานะท่ีดีข้ึน
จากการกดข่ีผูยากจนในดานความตองการใชพื้นดิน (เนื่องจาก
คนท่ีมีฐานะดีเปนผูถือครองสิทธิในพื้นดิน)  สารอารักขาพืช
ท่ีใชเปนอันตรายตอสุขภาพ ตอสิ่ งแวดลอมและมีราคาแพง
ผลประโยชนในการคิดคนและการจําหนายสารอารักขาพืช
จึงเปนของบริษัทผูจัดจําหนายหรือเจาของผลิตภัณฑ คนท่ีมี
รายไดนอยท้ิงถ่ินฐานจากชนบทมาสูเมือง ระบบเคร่ืองจักรท่ีนํา
เขามาใชทําใหลดความตองการดานแรงงาน  สภาพแวดลอม
ในการผลิตทางการเกษตรไม ย่ั งยืนเนื่ องจากดินเสื่ อมโทรม
และเกิดการตกคางของสารเคมีหรือโลหะหนกั (Lappe และคณะ,
1998)

ภาคสวนท่ี เก่ียวของตอการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
แวดลอมบนโลก

การทราบถึงท่ีมาของปญหาจะสามารถทําใหเกิดการแกไข
ไดตรงจดุและรวดเร็ว  เชนเดียวกับการทราบถึงภาคสวนท่ีเก่ียวของ
กับการปลดปลอยกาซเรือนกระจกสูชั้นบรรยากาศ  Henson
(2006) และ McCarthy และคณะ (2009) ไดรวบรวมจาก
รายงานของ Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) ประจําป 2001 ซึ่งไดรายงานเก่ียวกับกาซเรือนกระจก

ท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษยในปจจุบันวา เกิดจากกาซตางๆ
ไดแก คารบอนไดออกไซด (53%, 380 ppm) มีเทน (17%,
1.8 ppm) โอโซน (13%, 0.03 ppm) ไนตรัสออกไซด (12%,
0.3 ppm) และ ซีเอฟซี (5%, 1 ppm) ตามลําดับ (ตัวเลข
เปอรเซ็นตบอกถึงรอยละของกาซเรือนกระจกแตละชนิดท่ีพบ
และตัวเลข ppm หมายถึงระดับความเขมขนท่ีพบในอากาศ)
สําหรับในประเทศไทยจากขอมูลของสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ป พ.ศ. 2546 แจงวา การปลดปลอยกาซ
เรือนกระจกเทากับ 344.2 ลานตัน  โดยแบงเปน ภาคพลงังาน
56.1%  ภาคเกษตรกรรม 24.1%  ภาคของเสีย 7.8%  การ
เปลีย่นแปลงการใชท่ีดินและปาไม 6.6%  และภาคอุตสาหกรรม
5.4% (% หมายถึง สัดสวนของกาซท่ีปลดปลอยเทียบกับ
ปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิของประเทศไทย)
(Enerygyfantasia, 2009)

ธาตุคารบอนท่ีอยูในแตละสภาพจะมีการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณอยูตลอด ลกัษณะของการเปลีย่นแปลงนีส้ามารถสรุปได
ตามภาพท่ี  1 จะเห็นไดวาธาตุคารบอนในสภาพบรรยากาศ
จะมีการสะสมในสภาพท่ีสัมพันธกับความเปนอยูของมนุษย
ธาตุคารบอนจะสะสมในพื้นดินโดยการถูกตรึงไวกับดิน และ
การแฝงไวกับสวนเจริญของตนไม  สาํหรับสวนท่ีอยูในมหาสมุทร
พบท้ังบริเวณใตและบนพื้นผิวมหาสมุทร จะอยูในรูปของการ
ละลายอยู ในน้ําทะเล สิ่ งมีชี วิ ตในมหาสมุทร และตะกอน
ใตมหาสมุทร  สาํหรับกิจกรรมในภาคเกษตรจะมีสวนเก่ียวของกับ
การปลดปลอยกาซเรือนกระจก ไดแก การปลดปลอยจากพืน้ดิน
จากการผลติขาว และการทําปุยหมัก กระบวนการหมักของมูลสตัว
การเผามวลชีวภาพ ซึ่งกลุมกาซเรือนกระจกท่ีเก่ียวของไดแก
คารบอนไดออกไซด มีเทน และไนตรัสออกไซด

การปรบัตัวของมนษุยเพือ่ตอบสนองตอสภาพแวดลอม
ท่ีเปลี่ยนแปลง

จากมูลเหตุของการเปลี่ ยนแปลงสภาพแวดลอมโลก
ทําใหประเทศตางๆ ไดดําเนินการใหเกิดขอตกลงในดานการ
ลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก หนึง่ในรอบการเจรจาทีส่าํคัญ
คือ พิธีสารเกียวโต ท่ีเร่ิมบังคับใชเม่ือ 16 กุมภาพันธ 2548
โดยสาระท่ีสาํคัญประการหนึง่คือ ประเทศท่ีพฒันาแลว จาํนวน 38
ประเทศท่ีเปนภาคี จะมีพนัธกรณใีนการลดปริมาณการปลอยกาซ
เรือนกระจก (อาทิ คารบอนไดออกไซด มีเทน ไนตรัสออกไซด)
ในระหวางป 2551-2555 ใหลดลงรอยละ 5.2 จากปริมาณ
ท่ีไดมีการปลดปลอยในป 2533  หากไมสามารถลดปริมาณกาซ
เรือนกระจกไดตามปริมาณท่ีกําหนด จะตองถูกปรับในอัตราสงูถึง
100 ยูโร (ประมาณ 5,000 บาท) ตอ 1 ตันคารบอนไดออกไซด
ของสวนท่ีเกิน  ความสําคัญของมาตรการดังกลาวเปนผลให
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การผลติในภาคอุตสาหกรรมจาํเปนตองมีการปรับตัว และเนนการ
มีสวนรวมในการดูแลสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปของโลก
จากขอบังคับดังกลาวจึงทําใหเกิดการซื้อขายสิทธิในการปลอย
กาซเรือนกระจก หรือระบบคารบอนเครดิต (Carbon credit)
โดยประเทศท่ีพัฒนาแลวจะเปนผูซื้อ สวนประเทศกําลังพัฒนา
จะเปนผูขายเนื่องจากมีการปลดปลอยคารบอนไดออกไซดสูชั้น
บรรยากาศนอยกวาท่ีกําหนด  การซือ้ขายคารบอนเครดิตนีจ้ะมีท้ัง
การใหเงนิชวยเหลอืเพือ่ซือ้สทิธิการปลดปลอยคารบอนไดออกไซด
และการอุดหนุนผลิตภัณฑท่ีมีการดําเนินการท่ีสอดคลองกับ
การลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด แตยังมีรูปแบบ
การดําเนนิการอีกหลายรูปแบบท่ีใหผลในการดูแลสภาพแวดลอม
โลกท่ีสามารถดําเนินการได เชน การเก็บกักธาตุคารบอน และ
ระบบการเกษตรย่ังยืน (Wikipedia-3, 2009; Carbon foot print,
2009)

วิถีเกษตรยั่งยืน การปรับตัวเพ่ือเนนจุดขายของ
คารบอนเครดติ

อยางไรก็ตามการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก
ยังตองอาศัยทุกภาคสวนในการรวมมือกันทํางาน  สําหรับภาค
เกษตรเม่ือพจิารณาพลวัตรของธาตุคารบอน (ภาพท่ี 1) รวมกับ
การปฏิบัติในระบบเกษตรของประเทศไทยจะพบวา การไถแปลง
การเผา หรือการใชเคร่ืองมือหนักจะเปนการสนับสนุนใหเพิ่ม
ปริมาณการปลดปลอยคารบอนไดออกไซดสู ชั้ นบรรยากาศ
ในขณะท่ีการเกษตรแบบไมไถพรวน จะเปนการลดการปลดปลอย

กาซคารบอนไดออกไซด การไมเผาเศษพชืท่ีเหลอือยูเปนการเพิม่
อินทรียวัตถุในดิน  การใชปุยคอกในแปลงผลิตเปนการคืน
คารบอนกลับสู ดิน ขณะเดียวกันอินทรียวัตถุในดินท่ีเพิ่มข้ึน
สนบัสนนุการเจริญของพชื

ถึงแมภาคเกษตรจะเปนสวนเล็กๆ ท่ีเก่ียวของกับการ
ปลดปลอยคารบอนไดออกไซด แตหากมีการปรับเปลีย่นรูปแบบ
การผลติแบบด้ังเดิม (Conventional agriculture) ท่ีมีการมุงหวงั
เฉพาะผลติผล ไปสูแนวทางการผลติเพือ่การจดัการธาตุคารบอน
หรือในรูปของเกษตรย่ังยืน (Sustainable agriculture) ก็จะ
มีสวนชวยในการลดการปลดปลอยธาตุคารบอน ความแตกตาง
ของการผลติไดแสดงการเปรียบเทียบไวในตารางท่ี 1

จะเห็นไดวาแนวทางปฏิบัติเพื่อมุงสูความย่ังยืนเพื่อการ
ลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด และการผลติเพือ่การ
จําหนายคารบอนเครดิตนัน้จะเนนไปแนวทางการปฏิบัติในระบบ
การผลติแบบอินทรีย ต้ังแต การจัดการดนิอยางย่ังยืน โดยการ
ใชปุยพืชสด การปลกูพชืคลมุดิน การทําปุยหมักจากเศษพชืหรือ
มูลสตัว การใชปุยแรธาตุอยางระมัดระวงั รวมไปถึงการปองกัน
โรคแมลงท่ี มีการปองกันโรค แมลง และวัชพืชดวยวิธีการ
เพาะปลูกท่ีเหมาะสมต้ังแตวิธีกลและการอนุรักษแมลงท่ีเปน
ประโยชน การใชสารกําจดัชวีภาพอยางจํากัดและหามใชสารเคมี
ในการกําจดัแมลง  สิง่เหลานีจ้ะเปนการเสริมใหเกิดการจดัการกับ
สภาพแวดลอมท่ีเปลีย่นไป

ภาพที ่1 การเปลี่ยนแปลงของพลวัตรของธาตุคารบอน เพื่อใชพิจารณาการเก็บกักคารบอน (Storage in GtC, จิกะตันคารบอน,
ตัวเลขท่ีระบุพรอมสภาพท่ีอยู) และการเปลีย่นแปลงของ (Fluxes in GtC/yr, ตัวเลขท่ีอยูบริเวณกลางลกูศร) (NASA, 2009)
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การเกบ็กกัธาตคุารบอน หรือ CARBON SEQUES-
TRATION

จากการประมาณการณพบวาในยุคกอนอุตสาหกรรม
CSiTE* (2009) ไดมีแนวคิดในการจดัการเพือ่การลดคารบอน-
ไดออกไซดในบรรยากาศ แนวคิดไดเปรียบเทียบกับในอดีต
ท่ีในชั้นบรรยากาศมีคารบอนไดออกไซดเทากับ 280 ppm
แตปจจบัุนมีอัตราการเพิม่ข้ึน 1 - 1.4 ppm ตอป ซึง่หมายถึง
คารบอนไดออกไซดในชั้นบรรยากาศปจจุบันเทากับ 455 ppm
และจะเพิม่ข้ึนไปอีกเปน 550 ppm  ดังนัน้ เม่ือตองการใหความ
เขมขนของคารบอนไดออกไซดในชั้นบรรยากาศลดลงใหเทากับ

280 ppm จะตองมีการดึงออกไป 270 ppm  แนวคิดในการ
ลดความเขมขนของกาซในบรรยากาศนี้ไดมีการนําภาคเกษตร
เขาไปเก่ียวของ ไดแก การใชกิจกรรมของตนไม-ปาไม-จลุนิทรีย
เพื่อการตรึงคารบอนและเก็บกักไวในรูปของอินทรียวัตถุ เม่ือ
เปรียบเทียบขอมูลของคุณสมบัติดินภาคเกษตรในประเทศไทย
ท่ีมีอินทรียวตัถุประมาณ 0.79 - 3.72% ตามภมิูภาคของประเทศ
และชนิดของพื้ นท่ี   การจัดการท่ี เหมาะสมจะสามารถเพิ่ ม
อินทรียวตัถุในดินใหเพิม่ข้ึนอีก 1% ก็จะเปนการตรึงคารบอนไว
ในดินได (USDE#, 2009) โดยมีแนวคิดพื้นฐานเพื่อการตรึง
คารบอนไวในพืน้ดินในรูปของอินทรียวตัถุตามตารางท่ี 2

* The Consortium for Research on Enhancing Carbon Sequestration in Terrestrial Ecosystems
# U.S. Department of Energy - Office of Fossil Energy Carbon Sequestration

ตารางที ่1 การเปรียบเทียบวิถีการผลิตทางการเกษตร แบบการผลิตเพื่อการจัดการธาตุคารบอนโดยระบบเกษตรย่ังยืน และการ
ผลิตแบบด้ังเดิมเพื่อเพิ่มผลิตผลเกษตร

                  การผลิตในระบบเกษตรย่ังยืน            การผลิตแบบดั้งเดิมเพ่ือผลิตผลเกษตร

- เปนการเพิ่มความหลากหลายของพืช เนื่องจากการใช - ชนิดพืชปลูกมีจํากัด เนื่องจากเกษตรกรปลูกตามความ
พื้นดินจะมีการคํานึงถึงการปลูกพืชสลับ ตองการของตลาด

- เปนการถนอมพื้นท่ีดิน เนื่องจากเนนการปลูกพืชหลากหลาย - เปนการปลูกพืชระยะสั้น ท่ีเนนการใชเคร่ืองจักรกล
- ลดการเกิดกาซเรือนกระจก การเกิดการชะลางและเพิ่ม - ใชปจจัยการผลิตท่ีมากเกินความจําเปนและเปนอันตราย
ความสมบูรณของดิน ตอสิ่งแวดลอม

- ลดการชะลาง เนื่องจากพื้นดินมีพืชปกคลุมตลอด - การสูญหายของเนื้อดินมีสูง เนื่องจากมีการผลิตเปนชวง
- ลดพลังงาน เพื่อการใหปุย สารเคมี - ใชพลังงาน เพื่อการใหปุย สารเคมี
- ลดการลงทุน เนื่องจากเปนการลดการใชปจจัยการผลิต - ปจจัยการผลิตและพลังงานท่ีใชมาจากระบบปโตรเคมี
- เปนอิสระมากกวาในการดําเนินธุรกิจ - เกิดการผูกมัดกับระบบการจัดจําหนายปุยและสารเคมี

และการรับซื้อผลผลิต

ตารางที ่2  แนวคิดในการเก็บธาตุคารบอนโดยใชพื้นดิน

ปจจัยพิจารณา            พ้ืนที่ 1 ไร  (1,600 เมตร2)         พ้ืนที่ 1 เฮกแทร (10,000 เมตร2)

ความหนาแนนของดิน ในดินละเอียด = 1.0-1.5 กรัมตอเซนติเมตร3 ดินหยาบ = 1.2-1.8 กรัมตอเซนติเมตร3  โดยเฉลี่ย
= 1.3 -1.4 กรัมตอเซนติเมตร3 (1.35 กรัมตอเซนติเมตร3 หรือ 1350 กิโลกรัมตอเมตร3)

ความลกึชัน้ไถพรวน พื้นท่ี 1 เมตร2 ท่ีความลึกชั้นไถพรวนเทากับ 33.5 เซนติเมตร มีปริมาตรดิน = 0.335 เมตร3

ดังนั้นน้ําหนักดินในระดับชั้นไถพรวน = 1350 กิโลกรัม x 0.335 เมตร3 = 452.25 กิโลกรัม (หรือ
ประมาณ 450 กิโลกรัม

ปริมาณดินตอพืน้ท่ี ดังนั้นในพื้นท่ี 1 ไร น้ําหนักดินในชัน้ไถพรวน ดังนั้นในพื้นท่ี 1 เฮกแทร น้ําหนักดินในชั้นไถพรวน
= 1,600 เมตร2 x 450 กิโลกรัม = 720,000 เทากับ = 10000 เมตร2 x 450 กิโลกรัม
กิโลกรัม = 4,500,000 กิโลกรัม
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เราสามารถประมาณการสําหรับการตรึงคารบอนตอพืน้ท่ี
1 เฮกแทร (10,000 ตารางเมตร หรือ 100 x 100 เมตร)
กําหนดใหชั้นไถพรวนเทากับ 33.5 ซม. และน้ําหนักดิน 1.4
ตันตอตารางเมตร ดังนัน้ใน 1 เฮกแทร จะมีน้ําหนกัดินประมาณ
4,700 ตัน การเพิ่มอินทรียวัตถุ 1% จะเทากับ 47 ตันของ
อินทรียวตัถุตอเฮกแทรท่ีจะถูกเก็บกักเอาไวในดิน  โดยอินทรียวตัถุ
ท่ีเพิม่ข้ึน 47 ตันนีคิ้ดเปนสดัสวนประมาณ 27 ตันของปริมาณ
คารบอนในดิน (อินทรียวัตถุมีธาตุคารบอนเปนองคประกอบ
ประมาณ 58%) ธาตุคารบอนท่ีอยูในดินนี้เกิดจากกระบวนการ
สงัเคราะหแสงของพชื ดังนัน้ปริมาณคารบอนท่ีอยูในดิน 27 ตัน
ตอเฮกแทร จะเกิดจากการดูดกลืนกาซคารบอนไดออกไซด
ประมาณ 100 ตัน จะเห็นไดวา การเพิ่มอินทรียวัตถุใหแกดิน
ข้ึนเพียง 1% ของคารบอนในดินของพื้นท่ี 5 พันลานเฮกแทร
จะสามารถดึงกาซคารบอนไดออกไซดจากบรรยากาศไดถึง 500
พนัลานตัน

ทายสุดไปสูการดําเนินการ
การดําเนนิการตางๆ ท่ีกลาวมาไมวาจะเปนการผลติแบบ

ย่ังยืนและการผลติแบบเกษตรอินทรีย หรือดึงคารบอนกลบัสูดิน
โดยการเก็บกักคารบอนในรูปของอินทรียวัตถุ กิจกรรมเหลานี้
เปนการมีสวนรวมในการดําเนนิการเพื่อลดสภาพการปลดปลอย
ธาตุคารบอนในระหวางการผลิต แตในระบบสากลเพื่อเปนการ
ขยายโอกาสทางการคาใหมากข้ึน  การใชระบบคารบอนฟุตพร้ินท
(Carbon footprint, 2009) หรือการตดิฉลากคารบอนเพ่ือเปน
ดชันีบงช้ีวามกีารปลดปลอยกาซเรือนกระจกในรูปของคารบอน-
ไดออกไซดเทาใดในแตละหนวยของผลิตภัณฑ ซึ่งจะทําให
ผูบริโภคไดรับทราบการมีสวนรวมในการปลดปลอยกาซคารบอน-
ไดออกไซดเม่ือใชผลิตภัณฑ ระบบดังกลาวทําใหธุรกิจสามารถ
สนบัสนนุการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกอยางเปนรูปธรรม
ไดมากข้ึน และเปนการลดตนทุนการผลติดานพลงังานได

ในประเทศไทยการวิจัยดานเทคโนโลยีการผลิตทางการ
เกษตรท่ีเกิดข้ึนในชวงหลายสิบปท่ีผานมา เปนการเนนการผลิต
ท่ีใชปจจยัการผลติจากภายนอกบนพืน้ฐานท่ีรวมกับภาคอุตสาห-
กรรมท่ีเนนการขยายผลสําหรับการผลิตท่ีเนนผลิตผลเปนหลัก
ยังเปนความคิดท่ีหักลางกันไมเสร็จสิ้นของมนุษยเก่ียวกับการ
จดัการธาตุอาหาร การจัดการศตัรูพืช  คําถามอยูท่ีวา เทคโนโลยี
ท่ีเกิดข้ึนใหมนั้นจะมีความเหมาะสมกับโลกท่ีกําลังอยูในสภาวะ
ท่ีเปลีย่นแปลงไปหรือไม ?  เชือ้จลุนิทรียใดท่ีสามารถเปลีย่นแปลง
มวลของพืชใหกลายเปนอินทรียวัตถุไดอยางรวดเร็ว ? การ
คงสภาพของอินทรียวัตถุในดินใหนานท่ีสดุจะมีวธีิใดบาง ?  และ
การอยูรวมกันของพืชและศัตรูพืชจะเปนแบบใดในมุมมองดาน
การผลติ ?  สิง่เหลานียั้งเปนนิยามท่ีรอคําตอบสาํหรับเทคโนโลยี

การเกษตรเพือ่การตอบรับในการจดัการเพือ่รับสภาพแวดลอมโลก
ท่ีเปลีย่นแปลงไป
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1 นกัวจิัย  งานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีเกษตร  ฝายปฏิบตัิการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  สถาบันวจิัยและพัฒนา กําแพงแสน  ม. เกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน  จ. นครปฐม  73140

เราเคยทราบไหมวาอาหารแตละม้ือของวันท่ีแตละคน
รับประทานเขาไปไมวาจะเปนอาหารสกุโดยการตม ทอด ผัด นึง่
หรือรับประทานสดนัน้ นอกจากอาหารหลกั 5 หมูท่ีเรารูจกัแลว
ยังมีองคประกอบอ่ืนท่ีเราไมคุนเคยหรือไม หรือมีผลตอรางกาย
อยางไร

บางทานอาจจะเคยไดยินคําวา “Phytate” มาบาง Phytate
สําคัญอยางไรตอสุขภาพ ทําไมจึงมีการศึกษาทางการแพทย
ถึงผลของสารนีใ้นสตัวทดลองเปนเวลานานกวา 40 ป  บทความนี้
ไดรวบรวมเร่ืองของ phytate มาใหทานผูอานไดรูจกัโดยสงัเขป

Phytate/Phytic acid คอือะไร
Phytate คือเกลือของกรด phytic โดยอาจเปนเกลือ

แคลเซยีม แมกนเีซยีม โพแทสเซยีม หรือโซเดียม ก็ได  ถาอยูในรูป
ของเกลอืแคลเซยีมและแมกนเีซยีม มีชือ่เรียกท่ัวไปอีกชือ่วา phytin
ซึง่มีประสทิธิภาพการละลายน้ําตํ่า ท้ัง phytate และ phytic acid
ถูกใชเรียกเปนชือ่ท่ัวไปของสารประกอบ inosital hexaphosphate
(IP6) (ภาพท่ี 1)

ภาพที ่1 โครงสรางทางเคมีของกรด phytic หรือ inositol
hexaphosphate ประกอบดวยคารบอน 6 อะตอม และมี
ฟอสเฟตเกาะติดอยูกับคารบอนแตละอะตอม มีสูตร
ทางเคมี C6H28O14P6 มีน้ําหนักโมเลกุล 660.08
กรัม/โมล
(ท่ีมา: www.answers.com/topic/phytic-acid)

Phytate/Phytic acid พบไดท่ีไหน
ท้ังพชืและสตัวสามารถสรางสาร phytate ได  และนาํสารนี้

ไปใชเพื่อการทํางานของเซลล และการรักษาสภาพของเย่ือหุม
เซลล (membrane maintenance)  พืชมีแนวโนมจะสรางได
ในปริมาณมาก โดย phytate จะเปนแหลงสะสมฟอสฟอรัสแกพชื
และสวนใหญเปนองคประกอบของเมล็ดพืช เชน เมล็ดของพืช
วงศถ่ัว  เมลด็งา (sesame seeds)  เมลด็ของตนปานลนินิ (flax
seed หรือ linseed)  เมลด็และสวนประกอบของเมลด็ธัญพืช เชน
ขาวกลอง (brown rice)  ขาวโพด (corn)  รําขาวสาล ี (wheat
bran)  นอกจากนียั้งพบ phytate ไดในผักใบเขียวและพชืท่ีมีเสนใย
สงู เชน ยอดแค คะนา ข้ีเหลก็ ผักโขม เปนตน  ในผลไม เชน
สบัปะรด มะมวง ฝร่ัง เปนตน  สวนอ่ืนๆ ของพชืท่ีสามารถพบ
phytate เชน ละอองเรณ ู(pollen)  ราก (root)  หัว (tuber)  และ
หนอออนของพชื (turion) เปนตน

Phytate ในเมล็ดถ่ัวและธัญพืชหลายชนิดอยูในรูปของ
เกลอืโพแทสเซยีมและแมกนเีซยีมของกรด phytic  ในพืชวงศถ่ัว
มักพบสารนีใ้นเปลอืกหุมเมลด็ชัน้นอก (hull) และผิวเคลอืบเมลด็
(seed coat)  ถ่ัวเหลืองและผลิตภัณฑจากถ่ัวเหลืองท่ีไมไดผาน
การหมัก (unfermented soy) เชน เมลด็ถ่ัวเหลอืง (soy bean)
น้าํนมถ่ัวเหลอืง (soy milk)  แปงถ่ัวเหลอืง (soy flour)  ถ่ัวเหลอืง
ฝกสด (edamame)  เตาหู (tofu) เปนตน  เปนแหลงของ phytate
ท่ีสาํคัญ (ตารางที ่1)

อนึง่ ฟารมเลีย้งสกุรและสตัวปก มักใชเมลด็ถ่ัวเหลอืงและ
ขาวโพด ซึ่งมี phytate เปนองคประกอบในสัดสวนท่ีสูงมาเปน
อาหารสตัว แตระบบยอยอาหารของสตัวกลุมนีไ้มมีน้าํยอย phytase
ซึง่เปนน้าํยอยท่ีจะทําใหฟอสฟอรัสแตกตัวออกมาจาก phytate ได
ทําใหฟอสฟอรัสไมสามารถถูกนําไปใชและเหลือตกคางอยูในมูล
ของสตัวเหลานี ้(ตารางท่ี 2)  ดังนัน้ หากนํามูลสตัวเหลานีม้าใช
เปนปุยคอกใหแกพืชก็จะเปนประโยชนตอระบบเกษตรกรรม
แตหากท้ิงมูลสัตวเหลานี้สูสิ่งแวดลอม เชน ลงสูแหลงน้ําก็อาจ
สงผลกระทบตอสภาพแวดลอม เชน การเพิ่มข้ึนของธาตุอาหาร
ท่ีผิดปกติ (eutrophication)  ซึง่จะทําใหพชืน้าํเจริญเติบโตรวดเร็ว
เกิดการแยงใชแสง และเม่ือบางสวนของพืชน้ําตายลง ชีวภาพ

Phytate กับสุขภาพ
อตินุช  แซจิว1

http://www.answers.com/topic/phytic-acid)
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ขนาดเล็กจะใชซากพืชเปนอาหารและเพิ่มจํานวนอยางรวดเร็ว
และใชออกซิ เจนเพื่ อการหายใจ ทําใหแหล งน้ําขาดแคลน
ออกซเิจน ปลาและสตัวน้ําอ่ืนๆ ก็จะตายจากการขาดออกซิเจน

กิจกรรมใดท่ีจะลดปรมิาณ phytate/phytic acid ?
ในขบวนการปรุงหรือแปรรูปอาหารดวยความรอน เชน

การหุงตมสามารถลด phytate ลงไดบาง  แตการลดปริมาณ

phytate ท่ีมีประสทิธิภาพ คือ การแชในกรด (soaking in an acid
medium) การหมักในกรดแลคติก (lactic acid fermentation)
และการงอกของเมลด็ (sprouting) ท้ังนีเ้ม่ือเมลด็งอก เอนไซม
phytase ภายในเมล็ด จะยอยสลาย phytate เพื่อปลดปลอย
ฟอสฟอรัสซึ่ งเปนองคประกอบหนึ่ งของ phytate ออกมาใช
เพือ่การเจริญเติบโตของตนออน (embryo)  ทําใหปริมาณ phytate
ในเมลด็ลดลง

ตารางที ่1  ปริมาณ phytic acid ท่ีตรวจพบในอาหารท่ีไดจากธัญพชืและพชืวงศถ่ัว (Sci-Tech Dictionary, 2009)

ชนิดของอาหาร ปริมาณต่ําสุด ปริมาณสูงสุด
(% โดยนํ้าหนักแหง) (% โดยนํ้าหนักแหง)

เมลด็ของตนปานลนินิ (Linseed) 2.15 2.78
ขาวโอต (Oat) 0.42 1.16
ขาวโอตบด (Oat meal) 0.89 2.40
รําขาวโอต (Oat bran) 0.60 1.42
ขาวไรย (Rye) 0.54 1.46
ขาวสาล ี(Wheat) 0.39 1.35
แปงสาล ี(Wheat flour) 0.25 1.37
ขนมปงโฮลวตี (Whole wheat bread) 0.43 1.05
ขาวบารเลย (Barley) 0.38 1.16
ขาวขาว (Polished rice) 0.14 0.60
ขาวโพด (Corn) 0.75 2.22
ถ่ัวเหลอืง (Soybeans) 1.00 2.22
แปงถ่ัวเหลอืง (Soy flour) 1.24 2.25
เตาหู (Tofu) 1.46 2.90
ถ่ัวลสิง (Peanuts) 1.05 1.78
ถ่ัวแดง (Kidney beans) 0.89 1.57

ตารางที ่2 ปริมาณฟอสฟอรัสท้ังหมด (ตํ่าสุด-สูงสุด) ท่ีตรวจพบในมูลสัตวชนิดท่ีมีและไมมีน้ํายอย phytase (phytase enzyme)
ในระบบยอยอาหาร

แหลงของ นํ้ายอย phytase ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสทั้งหมด
มูลสัตว ในมูลสตัว (%)*

มูลหมู ไมมี phytase enzyme 1.74 - 4.28
มูลไก ไมมี phytase enzyme 1.07 - 5.28
มูลเปด ไมมี phytase enzyme 1.36 - 3.04
มูลววั มี phytase enzyme 0.30 - 1.61
มูลควาย มี phytase enzyme 0.43 - 0.46

* วิเคราะหโดยหนวยวิเคราะหวิจยัดิน พืช และวัสดุเกษตร งานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยเีกษตร ฝายปฏิบัติการวิจยัและเรือนปลูกพืชทดลอง)



22 วารสารขาวศูนยฯ  ปท่ี 23 ฉบับท่ี 1 (2552)

ผลอทิธพิลของ Phytate/Phytic acid ตอสขุภาพ
ในทางการแพทยไดทําการศกึษาอิทธิพลของ phytate ตอ

สขุภาพในสตัวทดลองมานานกวา 40 ปแลว ผลการวจิยัเทาท่ีมีการ
รายงานไวมีท้ังดานบวกและดานลบตอสุขภาพ ซึ่งขอสรุปแตละ
ประเด็นไวดังนี้
1. Anti-nutrient

การศึกษาวิจัยของนักวิทยาศาสตร พบวา กรด phytic
มีความสามารถทีจ่ะจบักับโปรตีน แปง และแรธาตุประจบุวก เชน
แคลเซยีม แมกนเีซยีม เหลก็ และสงักะสี  ทําใหการละลายไดของ
ธาตุประจบุวกเหลานีล้ดลง สงผลใหการดูดซมึธาตุอาหารเหลานี้
ภายในระบบยอยอาหารลดลง และรางกายของเราไดรับแรธาตุ
เหลานีไ้ปใชประโยชนไดนอยลง  นกัวจิยัจงึเรียกวาเปนสาร anti-
nutrient  รายงานการวิจัยยังพบวาหากรางกายมนุษยไดรับสาร
phytate มากกวา 10% โดยน้ําหนกั จะมีแนวโนมทําใหการเจริญ
เติบโตและการดูดซึมธาตุอาหารของรางกายคอยๆ ลดลง ทําให
รางกายขาดธาตุตางๆ ดังกลาว และมีการเจริญเติบโตลดลง  ดังนัน้
กลุมบุคคลท่ีรับประทานแตผัก (มังสวรัิต) เด็ก หญงิมีครรภ และ
หญงิท่ีกําลงัใหน้าํนมบุตร ควรหลกีเลีย่งการรับประทานอาหารท่ีมี
phytate สงู หรือหากหลกีเลีย่งไมได ควรรับประทานอาหารเสริม
เชน วิตามินซี (ascorbic acid) และแคลเซียม ท้ังนี้เนื่องจาก
วิตามินซีจะชวยเพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็กจากแหลงอ่ืนท่ีไมใชจาก
ธัญพชื ผักและผลไม และสามารถชวยใหรางกายดูดซมึธาตุสงักะสี
และแคลเซยีมไดดีข้ึนดวย
2. Benefit for health

Phytate/phytic acid มีประโยชนตอสขุภาพ ในดานการ
บําบัดโรค เชน

มะเร็ง (cancer) !!!  สาร phytate จดัวาเปนสารตานมะเร็ง
(anti-cancer agent)  โดย  1) มีบทบาทตอการเปลีย่นแปลงยีนส
(gene alteration) เชน ลดการขยายตัวของเซลลเนื้องอก  2)
มีบทบาทตอการเพิม่ภมิูคุมกัน (enhanced immunity) โดยการ
เพิม่หนาท่ีของ natural killer (NK) cell  ซึง่เปนเซลลท่ีสงเสริม
การทําลายเซลลของเนื้องอก  และ 3) แสดงสมบัติเปน anti-
oxidant โดยการจับธาตุเหล็ก ทําใหธาตุเหล็กไมสามารถเรง
ปฏิกิริยาการเปลีย่น hydrogen peroxide และออกซเิจนในรางกาย
ใหเปนอนมูุลอิสระ (free radial)  ซึง่อนมูุลอิสระจะเปนสาเหตุหนึง่
ของการทําลายโครงสรางของเซลลหลายชนิดจนทายท่ีสุดเซลล
ตาย อนุมูลอิสระยังเรงความแก เพิม่ความเสีย่งตอการเปนมะเร็ง
และปญหาของหวัใจ (heart problems)  นอกจากนี ้จากการศกึษา
ในสตัวทดลองพบวา phytic acid มีบทบาทท้ังปองกันและรักษา
มะเร็งหลายชนิด โดยแสดงสมบัติเปน anti-neoplastic (ตาน
การเจริญผิดปกติของเซลล เนือ้เย่ือหรืออวยัวะ) ในมะเร็งเตานม
มะเร็งลาํไสใหญ มะเร็งตับ มะเร็งเม็ดเลอืด (leukemia) มะเร็ง
ตอมลูกหมาก กลุมของมะเร็งเนื้อเย่ือเก่ียวพันหรือเนื้อเย่ือเสริม

(sarcomas) และมะเร็งผิวหนงั
คลอเรสโตรอล (Cholesterol) !!!  Phytate ชวยลด

คลอเรสโตรอลและลดการผลิตไตรกลีเซอไรด (triglyceride)
โดยตับ  หากไตรกลเีซอไรดสงูจะทําใหเกิดหลอดเลอืดหวัใจตีบได
และจะมีผลทําให High density lipoprotein (HDL) ซึง่เปนไขมันดี
ทําหนาท่ีปองกันหลอดเลอืดแข็งตัว อยูในระดับตํ่า

เบาหวาน (diabetes) !!! นอกจากนี ้phytate ยังชวยลด
ปริมาณน้ําตาลในเลือด โดยลดการยอยแปงไดอยางนอย 50%
โดย phytate จะจบักับโปรตีนหรือน้าํยอยท่ียอยแปงซึง่เปนโปรตีน
ชนิดหนึ่ง และลด glycemic index (GI) ของอาหารอ่ืนท่ีเรา
รับประทานรวมกับอาหารท่ีมี phytate  (GI เปนดัชนวีดัอิทธิพล
ของคารโบไฮเดรทตอระดับของน้ําตาล glucose ในเลือด เม่ือ
คารโบไฮเดรทถูกยอยอยางรวดเร็ว การปลดปลอยน้าํตาล glucose
สูกระแสเลอืดก็เปนไปอยางรวดเร็ว คา GI สงู ในทางตรงกันขาม
คารโบไฮเดรทถูกยอยอยางชาๆ การปลดปลอยน้ําตาล glucose
สูกระแสเลอืดก็ชา คา GI จะตํ่า)

การนาํ phytate / phytic acid ไปใชประโยชนอืน่
Phytate ถูกนํามาใชในการแกไขปญหาความกระดาง

โดยใชเปนตัวดึงเหล็กและทองแดงออกจากไวน  นอกจากนี้
phytate ยังมีศกัยภาพในการนาํไปใชแกไขดินท่ีมีการปนเปอนของ
ยูเรเนียม (uranium) นิกเกิล (nickel) และอนินทรียสารอ่ืนๆ
เนื่องจากกรด phytic มีความสามารถจับธาตุโลหะท่ีมีประจุบวก
ต้ังแต 2 ข้ึนไป  นอกจากนี้ยังใชกรด phytic เปนสารกันบูด
(preservative) ในอาหารดวย

จากท่ีกลาวมาท้ังหมด จะเหน็วา โครงสรางของกรด phytic
ทําใหตัวมันเองเปน strong chelator  คือมีความสามารถสงูในการ
จบักับธาตุโลหะตางๆ  ดังนัน้หากรางกายไดรับธาตุอาหารตางๆ
เกินสมดุล กรด phyitc ก็จะมีผลดานบวก ในทางตรงกันขาม
หากธาตุอาหารในรางกายอยูในสภาวะสมดุลแลว การไดรับกรด
phytic ก็จะไปมีผลดานลบตอสุขภาพ เชนเดียวกับการใชกรด
phytic เพื่อการบําบัดโรค แมผลการศึกษาสวนใหญจะใหผล
ดานบวก แตยังเปนงานศึกษาในระดับสัตวทดลอง การใชกับ
มนษุยยังไมมีการยืนยัน นอกจากนีน้ักวิทยาศาสตรบางรายยังพบ
ผลขางเคียงของกรด phytic กลาวคือ เขาพบวา เกลือโซเดียม-
ไฟเตรตเหมือนเปนตัวสงเสริมมะเร็งกระเพาะปสสาวะในสัตว
ทดลอง

ดังนัน้ เพือ่ความสมบูรณของสขุภาพ  การจะบริโภคสิง่ใด
ควรตองทราบถึงสภาวะรางกายของเรา คํานึงถึงความเหมาะสม
เชน วัย น้ําหนักตัวกับปริมาณสารท่ีจะรับเขารางกาย ความสมดุล
วิธีการบริโภคท่ีถูกตอง ศึกษาหาขอมูลท้ังดานบวกและดานลบ
ของสิง่ท่ีจะบริโภค และปรึกษาขอคําแนะนาํการใชหรือการบริโภค
สิง่เหลานัน้จากผูเชีย่วชาญ



23เร่ืองนารู

เอกสารประกอบการเรียบเรียง
ยงยุทธ โอสถสภา.  2546.  ธาตุอาหารพืช.  สํานักพิมพ

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.  423 หนา.
Anonynmous.  2522.  Excess Phytates in Diet.  http://

www.diagnose-me.com/cond/c212360.html
กุมภาพันธ 2552.

Fallon, S. and M.G. Enig.  2008.  Newest Research on Why
You Should Avoid Soy.  In Beware of The Toxicity of
Soy Products.  Shirley's Wellness Café, Holistic Health
Care for People & Animals.  www.shirleys-wellness-
cafe.com/soy.html  มิถุนายน 2552.

Fox, C.H. and M. Ebert.  2003.  Phytic Acid (IP6), Novel
Broad Spectrum Anti-neoplastic Agent: A Systematic
Review. Department of Family Medicine, State
University of New York at Buffalo ECMC, Clinical
Center, Buffalo, USA.

Laohabutr, P.  2000.  Iron, Vitamin C, Phytate and Crude
Fiber Contents in Northeastern Local Vegetables.
Chulalongkorn University.

Nitithan S., S. Komindr and A. Nichachotsalid.  2004.  Phytate
and fiber content in Thai fruits commonly consumed by
diabetic patients.  J. Med. Assoc. Thai.  87(12):
1444-1446.

Pendleton, J.  2009.  Challenges and Possibilities of Inositol
Hexaphosphate. http://nutrition.sulte101.com/
article.cfm/phytates_friend_or_foe  กุมภาพนัธ 2552.

Sci-Tech Dictionary.  2009.  Phytic Acid.  McGraw-Hill
Dictionary of Scientific and Technical Terms, 6th

edition.  The McGraw-Hill Companies, Inc.  www.
answer.com/topic/phytic-acid  กุมภาพนัธ 2552.

เอกสารอางอิง
Badyakina. A.O. and M.A. Nesmeyanova. 2005. Biogenesis

and secretion of overproduced protein in recombinant
strains of Escherichia coli.  Process Biochemistry.
40:509-518.

Choi, J. H., K. C. Keum and S. Y. Lee.  2006.  Production
of recombinant proteins by high cell density culture of
Escherichia coli.  Chemical Engineering Science.
61:876 - 885.

Alcamo, I.E.  2001.  DNA technology.  Harcourt/Academic

Press, USA.  348 p.
Yin J., G. Li, X. Ren and G. Herrler.  2007.  Select what

you need:  A comparative evaluation of the advantages
and limitations of frequently used expression systems
for foreign genes.  Journal. of Biotechnology.  127:
335-347.

http://www.bio.davidson.edu/.../causey/pET.html
http://en.wikiped.org/wiki/Escherichia_coli
http://biotech.about.com/od/technialtheory/tpEcoi.htm
http://www.emedicine.com/med/topic734.htm
http://www.rxlist.com/streptase-drug.htm#

Ogembo, J.G., S. Chaeychomsri, B.L. Caoili, M. Ikeda and
M. Kobayashi.  2008.  Susceptibility of the cell line
Hv-AM1 from Heliothis virescens to eight selected
nucleopolyhedroviruses.  Journal of Insect Biotechno-
logy and Sericology.  77(3):141-150.

Pointinger, S., S. Promdang, S. Vajrodaya, C.M. Pannell, O.
Hofer, K. Mereiter and H. Greger.  2008.  Silvagins
and related 2,3-secodammarane derivatives - unusual
types of triterpenes from Aglaia silvestris.  Phyto-
chemistry.  69(15):2696-2703.

Vihokto, S., S. Chamtakru, S. Wongnarkpet, S. Chanprame
and T. Sirinarumitr.  2008.  Induced of immunity
against foot and mouth disease virus by recombinant
VP1 protein expressed in Escherichia coli. Kasetsart
Veterinarians. 18(2):53-62.

โครงการฝกอบรม/ถายทอดเทคโนโลยีของ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

± การแปรรูปและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ
จากสมุนไพร  สาํหรับขาราชการ เกษตรกร ผูประกอบการ และ
ผูสนใจท่ัวไป  ณ ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร วทิยาเขตกําแพงแสน จงัหวดันครปฐม
รุนท่ี 1 ระหวางวันท่ี 12-14 พฤษภาคม 2552  และรุนท่ี 2
ระหวางวันท่ี 19-21 พฤษภาคม 2552 (นางสาวสุรัตนวดี
จวิะจนิดา เปนหวัหนาโครงการ)

± การถายทอดเทคโนโลยีระบบประกันคุณภาพ
การผลิตเมล็ดพันธุพืช  สาํหรับเจาหนาท่ีบริษทั และผูสนใจท่ัวไป
ณ ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วทิยาเขตกําแพงแสน จงัหวดันครปฐม  รุนท่ี 1 วนัท่ี

± เทคโนโลยีชีวภาพ ...ตอจากหนา 14

± ขาวศูนยฯ ...ตอจากหนา 4

http://www.diagnose-me.com/cond/c212360.html
http://nutrition.sulte101.com/
http://www.bio.davidson.edu/.../causey/pET.html
http://en.wikiped.org/wiki/Escherichia_coli
http://biotech.about.com/od/technialtheory/tpEcoi.htm
http://www.emedicine.com/med/topic734.htm
http://www.rxlist.com/streptase-drug.htm#


24

พิมพท่ี หางหุนสวนจํากัดฟนนี่พับบลิชช่ิง  549/1 ซอยเสนานิคม 1 ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2579-1933

วารสารขาว
ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex

CLGC   NEWSLETTER

ท่ีปรกึษา
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
หัวหนาฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ผูชวยหัวหนาฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ดร. ชวนพิศ  อรุณรังสิกุล

บรรณาธิการ
นวลวรรณ  ฟารุงสาง

ผูชวยบรรณาธิการ
สมนึก  พรมแดง ญาณี  ม่ันอน

กองบรรณาธิการ
จันทรจรัส  วีรสาร ศิริพร  วิหคโต
เนตรชนก  เกียรติ์นนทพัทธ อตินุช  แซจิว
อุดม  แกวสุวรรณ นํ้าออย  เหลืองนํ้าเพ็ชร

รปูเลม/จดัสง
พิษณุ  บุญศิริ เฟองฟา  จันทนิยม
คณิตฐา  ชินวงษเขียว

การเงนิ
อรวรรณ  ไกรวิจิตร

บอกรบัเปนสมาชิกไดท่ี
บรรณาธิการ วารสารขาวศูนยฯ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน นครปฐม 73140
โทร.  0-3435-1399, 0-3428-1092
โทรสาร  0-3435-1392
E-mail: rdinwf@ku.ac.th

วารสารอเิล็คทรอนกิส
http://clgc.rdi.ku.ac.th

คณะกรรมการจัดทําวารสารขาวศูนยฯ

วารสารขาวศูนยฯ  ปท่ี 23 ฉบับท่ี 1 (2552)

17 มิถุนายน 2552 และรุนท่ี 2 วันท่ี 24 มิถุนายน 2552
(นางสาวชวนพิศ อรุณรังสกุิล เปนหวัหนาโครงการ)

± การถายทอดเทคโนโลยีระบบประกันคุณภาพ
การผลิตตนกลาพืชผักเศรษฐกิจ  สําหรับเจาหนาท่ีบริษัท
เกษตรกร และผูสนใจท่ัวไป  ณ ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือน
ปลกูพชืทดลอง มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร วทิยาเขตกําแพงแสน
จงัหวดันครปฐม  รุนท่ี 1 วนัท่ี 18 มิถุนายน 2552  และรุนท่ี 2
วันท่ี 25 มิถุนายน 2552 (นางเนตรชนก เกียรต์ินนทพัทธ
เปนหัวหนาโครงการ)

mailto:rdinwf@ku.ac.th
http://clgc.rdi.ku.ac.th

