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วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 23 ฉบับที่ 1 (2552)

บรรณาธิการแถลง
โลกในยุคดิจติ อลมีสง่ิ ทีน่ า สนใจและเยายวนใจมากมายทีท่ ําใหหลายๆ คนทีส่ ามารถเขาถึงไดเพลิดเพลินหรือใชเวลา
มากมายไปกับการคนหาหรือเรียนรูสิ่ งเหลานี้ จนกระทั่งลืมนึกถึงหรือไมมีเวลาเหลือสําหรับเรื่ องใกลตัวที่ ควรเอาใจใส
บรรณาธิการจึ งขอนําขอคิ ดจากบทความเรื่ อง เพื่ อความเขาใจถู กต องเกี่ ยวกับหลั กกรรม 8 มองผลกรรมดีกรรมชั่ ว
กันใกลตวั เถิด ของทานเสฐียรพงษ วรรณปก ทีไ่ ดเขียนลงคอลัมนรนื่ รมรมเยศ ในหนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับที่ 11236
วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ในครัง้ นีท้ า นไดยกเรือ่ งทีม่ ภี ิกษุรปู หนึง่ นามวามาลุงกยะไดนําคําถาม เชน จิตหรือวิญญาณ
กับรางกายเปนอยางเดียวกันหรือไม แยกเปนอิสระจากกันไดหรือไม เปนตน ไปกราบทูลถามพระพุทธองค แตพระพุทธองค
ไมทรงตอบ กลับตรัสวา “หลายตอหลายเรือ่ งในโลกนีไ้ มจําเปนจะตองไปรูไ ปสนใจ ถึงจะรูห รือไมรเู รือ่ งเหลานัน้ คนเราก็ยงั
ตกอยูใ นหวงแหงความทุกข ในสังสารวัฏ คือ เกิด แก เจ็บ ตาย อยู” และสิง่ ทีพ่ ระภิกษุมาลุงกยะทูลถามนัน้ “ไกลตัว” เกินไป
เรือ่ งทีจ่ ําเปน “ใกลตวั ” ทีส่ ดุ ทีค่ วรใสใจรูก ค็ ือ ทุกข กับการดับทุกข อะไรคือปญหาของชีวติ มีวิธกี ารอยางใดทีพ่ ึงแกปญหา
นัน้ ได นัน่ คือพระพุทธองคทรงสอนวาหลายตอหลายเรือ่ งมิใชเรือ่ งดวนทีจ่ ะตองรู ควรหันมาสนใจเรือ่ งรีบดวนทีจ่ ําเปนตองรู
มากกวา เชน (บรรณาธิการขอดัดแปลงตัวอยางของพระพุทธองคทท่ี า นเสฐียรพงษยกมา เพือ่ ใหเขากับยุคสมัย) เมือ่ มีคน
ถูกยิง ผูประสพเหตุควรรีบนําผูถูกยิงสงใหถึงหมอใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได ไมใชมัวแตสนใจวาใครยิงหรือยิงทําไม ฯลฯ)
สําหรับชีวติ ของเราทุกคนก็เชนกัน อยาไปมัวสนใจอยากรูว า เราเกิดมาจากไหน ตายแลวจะไปไหน แตควรสนใจวาเราจะทํา
ชีวติ ของเราใหดีขนึ้ อยางไร
ในวาระนี้ บรรณาธิการจึงขอเชิญชวนทานทั้งหลายที่มีโอกาสไดอานบทความที่ไดแถลงไวนี้ ละจากสิ่ง “ไกลตัว”
แลวกลับมาพิจารณาหรือใหเวลากับเรือ่ งจําเปน “ใกลตวั ” กันบาง เพือ่ ชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ของแตละคนซึง่ จะนําพาสังคมไทยของเรา
ใหดขี นึ้ ตามไปดวย
สวัสดีคะ

บรรณาธิการ
ผลงานเรื่ อง การสร างต นแฮพลอยด และดั บเบิ ล
แฮพลอยดของแตงกวาพันธุ ลู กผสมจากการผสมดวยเกสร
ฉายรังสีและการเพาะเลี้ยงรังไข โดย อัญชลี รวีโรจนวิบูลย
ไดรับรางวัลชมเชยภาคโปสเตอร สาขาพืชผัก/พืชสมุนไพร
ประเภทนักวิชาการ ในการประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ ครัง้ ที่
8 มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม วันที่ 8 พฤษภาคม 2552
±

คณิตฐา ชินวงษเขียว

เจาหนาทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป ฝายปฏิบตั กิ ารวิจยั และเรือนปลูกพืชทดลอง
ม. เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม

ผลงานวิจยั ของนักวิจยั สังกัดฝายปฏิบตั กิ ารวิจยั และ
เรือนปลูกพืชทดลองไดรับรางวัล
± ผลงานเรือ
่ ง การเพาะเลีย้ งปลายยอดออยปลอดโรค

และการศึกษาตนทุนการผลิตในหองปฏิบัติการ โดย รงรอง
หอมหวล สุภาพร กลิ่ นคง เรวั ติ เลิศฤทัยโยธิ น กมลศรี
สระทองพรม และ รัตนา เอการัมย ไดรบั รางวัลคุณภาพงานวิจยั
ภาคโปสเตอร ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 4 ประจําป 2550
± ผลงานเรื่ อง พฤกษเคมี ของพื ชสกุ ล Aglaia
(วงศสะเดา) ทีพ่ บในสถานีวจิ ัยวนเกษตรตราด จังหวัดตราด
โดย สมนึก พรมแดง และ สรัญญา วัชโรทัย ไดรับรางวัล
ชมเชย สาขาพืช ในการประชุมวิชาการ ครัง้ ที่ 46 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ระหวางวันที่ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ 2551

การเสนอผลงานทางวิชาการ

งานประชุ มวิ ชาการ มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 5 วันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2551
² กฤตกร ทรัพยเจริญ รณฤทธิ์ ฤทธิรน ศุมาพร
เกษมสําราญ และ ภาณี ทองพํานัก เรือ่ ง การประเมินคุณภาพ
ของมะเขื อ เทศเกษตรอิ น ทรี ย ด ว ยเทคนิ ค Near Infrared
Spectroscopy
² กริช สิทธิโชคธรรม อรุณศิริ กําลัง จันทรจรัส
วีรสาร และ สุรยิ า สาสนรักกิจ เรือ่ ง ผลของการใสมลู สัตวรว มกับ
ปุ ยเคมี ต อการเจริ ญเติ บโตและผลผลิ ตของข าวโพดเลี้ ยงสั ตว
พันธุส วุ รรณ 4452 ใน 3 ฤดูปลูก
² เนตรชนก เกี ย รติ์ นนทพั ท ธ และ ชวนพิ ศ
อรุณรังสิกุล เรื่อง ผลของการใชไคโตซานตอการเพิ่ มคุณคา
±

ขาวศูนยฯ
ทางอาหารในตนกลาธัญพืชไทย
² สมโภชน ทั บ เจริ ญ เกรี ย งศั ก ดิ์ สะอาดรั ก ษ
วิไลลักษณ ชาวอุทัย และ ภาณี ทองพํานัก เรื่อง การผลิต
เมล็ดพันธุแ ละตนกลากวาวเครือขาวเชิงพาณิชย
² สุ รพั น ธ จิ ต วิ ริ ย นนท อุ ทั ย คั น โธ สุ กั ญ ญา
จัตตุพรพงษ และ มณี ตันติรุ งกิจ เรื่ อง อิทธิพลของระดับ
อุณหภูมใิ นการอัดเม็ดอาหารสูตรมันสําปะหลังตอปริมาณจุลนิ ทรีย
ในระบบทางเดินอาหารสุกรระยะรุน และสมรรถภาพการผลิตของ
สุกรระยะรุน-ขุน และ เรื่อง อิทธิพลของระดับอุณหภูมใิ นการ
อัดเม็ดตอประสิทธิภาพการอัดเม็ดอาหารสูตรมันสําปะหลัง
± งานประชุ มวิ ชาการจั งหวั ดนครปฐม ฐานคน
ฐานทรัพยากร ฐานคิด: การพัฒนาจังหวัดนครปฐมบนฐานขอมูล
และการมีสว นรวม ณ โรงแรมริเวอร จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 24
มีนาคม 2552
² รงรอง หอมหวล วุฒิชัย ทองดอนแอ เจริญ
ขุนพรม พีรพงษ แสงวนางคกูล อตินุช แซจิว อรรถสิทธิ์
วงศมณีโรจน และ ภาณี ทองพํานัก เรื่อง การจัดการระบบ
การผลิตพืชครบวงจรเพื่อการสงออก
² สุรัตนวดี จิวะจินดา เรือ
่ ง การพัฒนาเครือ่ งสกัด
น้าํ มันหอมระเหยในระบบการกลัน่ ดวยไอน้าํ และเครือ่ งกลัน่ น้าํ มัน
หอมระเหยดวยไอน้ําแรงดันสูงขนาดเล็ก

3
อรุณศิริ กําลัง และ จันทรจรัส
วี รสาร เรื่ อง ผลของการปลดปล อยไนโตรเจนจากการหมั ก
มู ล โคนมและมู ล โคขุ น ต อ การเจริ ญ เติ บ โตและผลผลิ ต ของ
ผักกาดเขียวกวางตุง
² รัตติญา พรมแสง

งานประชุ มวิ ชาการพื ชสวนแห งชาติ ครั้ งที่ 8 ณ
มหาวิทยาลัยแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ระหวางวันที่
6 - 9 พฤษภาคม 2552
² อัญชลี รวีโรจนวิ บูลย อรกมล ฮั งโยธา และ
จุ ลภาค คุ นวงศ เรื่ อง การสร างต นแฮพลอยด และดั บเบิ ล
แฮพลอยด ข องแตงกวาพั น ธุ ลู ก ผสมจากการผสมด ว ยเกสร
ฉายรังสีและการเพาะเลีย้ งรังไข
±

การจัดนิทรรศการ

นิทรรศการ “บนเสนทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร ป 2552” ในงานวันเกษตรแหงชาติ ประจําป 2552 ณ
อาคารจั กรพั นธ เพ็ ญศิ ริ มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร บางเขน
กรุงเทพฯ ระหวางวันที่ 30 มกราคม - 7 กุมภาพันธ 2552
² จันทรจรัส วีรสาร เรือ
่ ง การปลดปลอยธาตุอาหาร
ทีเ่ ปนประโยชนตอ พืชของวัสดุปลูก
² นพพล เกตุประสาท เรือ
่ ง พันธุไ มหอมหายากจาก
ภาคตะวันตก : ขอยดาน
² ภาณี ทองพํานัก เรือ
่ ง ผลิตภัณฑและงานบริการ
วิชาการของฝายปฏิบตั ิการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
² มณฑา วงศมณีโรจน เรือ
่ ง การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่
เรวหอม
² รงรอง หอมหวล เรื่ อง ความหลากหลายของ
ไมประดับอโกลนีมาจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
² อุดม แกวสุวรรณ เรือ
่ ง ผลของระยะปลูกไมสฟี า มวง
พุม สวย : แกวเจาจอม
² ลักขณา เบ็ญจวรรณ และคณะ เรือ
่ ง การวิจยั และ
พัฒนาผลิตภัณฑสขุ ภาพเพือ่ เพิม่ มูลคาจากธัญพืชไทย
±

งานประชุ มวิ ชาการดิ นและปุ ยแห งชาติ ครั้ งที่ 1
“ดิ น และปุ ยในภาวะวิ ก ฤตอาหารและพลั ง งาน” ณ อาคาร
ศูนยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม ระหวางวันที่ 23 - 24 เมษายน 2552
² ธนพัฒน ปลืม
้ พวก อรุณศิริ กําลัง จันทรจรัส
วีรสาร และ ปยมาภรณ เจริญสุข เรือ่ ง ผลของการใสมูลสัตว
รวมกับปุย เคมีตอ การเจริญเติบโตและผลผลิตของคะนา
² เนตรชนก เกี ย รติ์ นนทพั ท ธ และ ชวนพิ ศ
อรุณรังสิกลุ เรือ่ ง การศึกษาการใชปยุ ทีเ่ หมาะสมสําหรับการผลิต
ถัว่ ฝกยาว
±
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วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 23 ฉบับที่ 1 (2552)
² รุ งนภา

ก อประดิ ษฐ สกุ ล และคณะ เรื่ อง
ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับภาคเอกชน
เพือ่ การพัฒนามาตรฐานการผลิต ThaiGAP
² ชวนพิศ อรุณรั งสิกุ ล เรื่ อง ผลกระทบของการ
จัดการคุณภาพการผลิตเพื่อความมั่นคงดานอาหาร
² สุรัตนวดี จิวะจินดา เรือ
่ ง การพัฒนาผลิตภัณฑ
จากพืชสกุลเรว และ ผลงานประดิษฐคิดคนเครื่ องกลั่นน้ํามัน
หอมระเหยดวยไอน้ําแรงดันสูงขนาดเล็ก (ผลงานไดรับรางวัล
ชมเชยงานประดิ ษฐ คิ ด ค นด านการเกษตรและอุ ตสาหกรรม
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การเพาะเลี้ยงปลายยอดออยปลอดโรคและการศึกษาตนทุนการผลิตในหองปฏิบัติการ*
Shoot Tip Culture of Disease-free Sugarcane and Cost Estimate of
Plantlet Production in Laboratory Level
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บทคั ดยอ

เพาะเลี้ยงปลายยอดออยปลอดโรคจํานวน 2 พันธุ คือ
K84-200 และ กพส.94-13 ในอาหารสูตร MS ทีม่ ี NAA และ
BA ในระดั บความเข มข นต างๆ พบว า ปลายยอดของอ อย
พันธุ K84-200 และพันธุ กพส.94-13 สามารถชักนําใหเกิด
กระจุกยอดไดโดยตรงไมผานแคลลัส ในอาหารสูตร MS ที่เติม
NAA 0.1 มก./ล. รวมกับ BA 0.5 มก./ล. (A) และอาหารสูตร
MS ทีเ่ ติม NAA 1.0 มก./ล. รวมกับ BA 1.0 มก./ล. ตามลําดับ
นํากระจุกยอดของออยทั้ง 2 พันธุเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS
ทีเ่ ติม IBA 1.0 มก./ล. kinetin 1.0 มก./ล. adenine sulfate
0.08 ก./ล. และน้ํามะพราว 10% (โดยปริมาตร) (B) เพือ่ ชักนํา
ใหกระจุกยอดยืดเปนตน จากนัน้ ตัดแยกเปนตนเดี่ยวเพาะเลี้ยง
ในสูตรอาหาร MS ทีเ่ ติม NAA 5.0 มก./ล. (C) เพือ่ ชักนําให
ออกราก และย ายปลู กในเรื อนเพาะชํา ศึ กษาต นทุ นการผลิ ต
ต น กล าอ อยปลอดโรคโดยคํา นวณจากการนําปลายยอดอ อย
ปลอดโรคพันธุ K84-200 จํานวน 1 ยอดเพาะเลีย้ งในอาหารสูตร
(A), (B) และ (C) ตามลําดับ ในหองปฏิบตั กิ ารเปนเวลา 5 เดือน
และเลีย้ งใหตน แข็งแรงภายในโรงเรือนอีก 1 เดือน ตนกลาออย
ปลอดโรคทีผ่ ลิตไดประมาณ 600 ตน พบวา มีราคาตนทุนโดย
เฉลีย่ ตอตนประมาณ 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

*
1

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

ออยเปนพืชเศรษฐกิจที่ทํารายไดใหกับประเทศแตละป
มีมูลคาหลายหมื่นลานบาท อยางไรก็ตาม เกษตรกรผูปลูกออย
มักประสบกับปญหาราคาออยตกต่ํา ตนทุนการผลิตสูงขึ้น และ
การระบาดของโรค แมลงศัตรูในแปลงปลูกทําใหผลผลิตตกต่ํา
สาเหตุหนึง่ ของการระบาดมาจากการใชทอ นพันธุท ม่ี กี ารสะสมโรค
เมื่ อนําทอนพันธุ มาปลูกในแปลงทําใหเกิดการแพรระบาดโรค
ไดอยางกวางขวางและรวดเร็ว ทางเลือกหนึ่งในการแกปญ
 หาคือ
คั ดเลื อกต นอ อยที่ ปลอดโรคและใช เป นท อนพั นธุ หรื อนํามา
ขยายพันธุโ ดยใชเทคนิคการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ เพือ่ ผลิตทอนพันธุ
ออยปลอดโรคทดแทนทอนพันธุ เดิมที่ มีโรค เปนการตัดวงจร
การเปนโรคระบาดในแปลงไดระยะหนึง่
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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

6

วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 23 ฉบับที่ 1 (2552)

งานวิจยั นีไ้ ดเห็นถึงความสําคัญของการผลิตทอนพันธุอ อ ย
ปลอดโรค โดยตองการส งเสริ มและขยายท อนพั นธุ ปลอดโรค
เหลานี้ไปสูเกษตรกร จึงไดทดลองนําตนออยปลอดโรคที่ไดจาก
งานวิจยั มาเปนตนแบบในการผลิตออยปลอดโรคในหองปฏิบตั กิ าร
ใหมคี ณ
ุ ภาพ มีความสม่ําเสมอ แข็งแรง และมีราคาถูก โดยการ
พัฒนาสูตรอาหารทีเ่ หมาะสมในการชักนําใหเกิดตนอยางรวดเร็ว
การเพิม่ ปริมาณตนพรอมระบบรากทีส่ มบรูณเ พือ่ ใหมเี ปอรเซนต
การรอดชีวิตสูงและศึกษาตนทุนการผลิ ตในห องปฏิ บัติการถึง
ยายปลูก โดยเริม่ ตัง้ แตการเพาะเลีย้ งปลายยอด จํานวน 1 ยอด
สามารถผลิตตนไดเทาไร และใชเวลานานเทาไรจนถึงการปลูก
กลาออยปลอดโรคในถุงเพาะชํา เพือ่ ขอมูลทีไ่ ดจะเปนประโยชน
ในการผลิตตนกลา และทอนพันธุออยปลอดโรคในเชิงพาณิชย
ตอไป

อุปกรณและวิธีการ

1. การผลิตตนกลาออยปลอดโรคในหองปฏิบตั กิ าร

1.1 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปลายยอดออยปลอดโรค
นํ า ยอดอ อ ยพั น ธุ K84-200 และ กพส.94-13
จากตนกลาออยทีป่ ลอดโรคโดยผานการตรวจสอบโรคใบขาวแลว
ในโรงเรือนเพาะชํามาฟอกฆาเชื้ อที่ ผิวโดยใชคลอร็อกซ 10%
และ 5% ทีเ่ ติมยาจับใบ (Tween 20) 1-2 หยด แชนานประมาณ
10 นาที และ 5 นาที ตามลําดับ จากนัน้ ลางคลอรอกซออกดวย
น้ํากลั่นที่ฆาเชื้อแลว 2 ครั้ง นําสวนนี้มาลอกกาบใบออกจนถึง
ปลายยอด เพือ่ ตัดปลายยอดใหมขี นาดประมาณ 0.7 มิลลิเมตร
ภายใตกลองสองตา (Stereo microcope) (Figure 1) เพาะเลีย้ ง
ปลายยอดในสูตรอาหาร MS ที่เติม NAA ความเขมขนตั้งแต
0.1, 0.2, 0.5 และ 1.0 มก./ล. รวมกับ BA ทีม่ คี วามเขมขน
ตัง้ แต 0.5, 1.0, 2.0 และ 5.0 มก./ล. (Table 1) เพือ่ ชักนํา
ให เ กิ ด ยอดจํ า นวนมากโดยไม ผ า นแคลลั ส (direct shoot)
สังเกตการเจริญเติบโตเปนเวลา 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 0.55.0 mg/l BA
1.2 ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการยืดตน
นํากระจุกยอดออยพันธุ K84-200 และ กพส.94-13

สูงประมาณ 1 เซนติเมตร ที่เจริญมาจากปลายยอด มาทดลอง
เพาะเลี้ ยงในอาหารสู ตร MS ที่ เติม IBA 1.0 มก./ล. และ
kinetin ความเขมขน 1.0 มก./ล. adenine sulfate 0.08 ก./ล.
น้ํามะพราว 10% (โดยปริมาตร) (รงรอง และคณะ, 2547)
เพือ่ ชักนําใหยอดยืดเปนตนหลังจากเพาะเลีย้ งในอาหารเปนเวลา
2 เดือน
1.3 ศึ กษาสู ตรอาหารที่ เหมาะสมในการชั กนําให ออก
รากและมีระบบรากที่แข็งแรง
นําตนออยพันธุ K84-200 และ กพส.94-13 จากสูตร
ยืดตน มาทดลองเพาะเลีย้ งในอาหารสูตร MS (Murashige and
Skoog, 1962) ทีเ่ ติม NAA 5.0 มก./ล. และน้ําตาล 20 ก./ล.
(รงรอง และคณะ 2547, 2549) เพือ่ ชักนําใหออกราก หลังจาก
เพาะเลีย้ งในอาหารเปนเวลา 1 เดือน
1.4 การยายปลูกกลาออยปลอดโรค
นําตนกลาออยพันธุ K84-200 และ กพส.94-13
ที่ชักนําใหออกรากแลว มายายปลูกในวัสดุปลูกซึ่งประกอบดวย
ขุ ยมะพร าว:ทราย อั ตราส วน 2:3 บรรจุ ใส ตะกร าพลาสติ ก
นําไปวางในโรงเรือนที่มีน้ําสเปรยดานบน เพื่อศึกษาเปอรเซ็นต
การรอดชีวติ ของตนกลาหลังจากยายปลูกในเรือนเพาะชําเปนเวลา
1 เดือน

2. การคํานวณตนทุนการผลิตตนกลาออยปลอดโรคจากการ
เพาะเลีย้ งปลายยอดออยปลอดโรค

การเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่ อ ปลายยอดอ อ ยปลอดโรคเพื่ อ
วิเคราะหตน ทุนการผลิต เริม่ จากการนําปลายยอดออยปลอดโรค
พันธุ K84-200 ทีผ่ า นการตรวจสอบโรคใบขาวแลวโดยวิธี dot
blot hybridization จํานวน 1 ยอดมาฟอกฆาเชื้ อที่ ผิวตามวิธี
เชนเดียวกับการทดลองที่ 1.1 เพาะเลีย้ งปลายยอดในอาหารสูตร
MS ที่เติม NAA 0.1 มก./ล. รวมกับ BA 0.5 มก./ล. (A)
เพือ่ ชักนําใหเกิดกระจุกยอดโดยใชเวลาประมาณ 2 เดือน จากนัน้
ยายกระจุกยอดลงเพาะเลีย้ งในอาหารสูตร MS ทีเ่ ติม IBA 1.0
มก./ล. kinetin 1.0 มก./ล. adenine sulfate 0.08 ก./ล.
และน้ํามะพราว 10% (โดยปริมาตร) (B) เพือ่ ชักนําใหตนยืด
เปนเวลา 2 เดือน จากนั้นยายตนยืดลงเพาะเลีย้ งในสูตรอาหาร
MS ทีเ่ ติม NAA 5.0 มก./ล. (C) เพือ่ ชักนําใหออกราก เปนเวลา
1 เดื อน และย ายต นกล าปลู กในเรื อนเพาะชําเพื่ อให ต นกล า
แข็งแรงอีก 1 เดือน รวมระยะเวลาตั้งแตเริ่มเพาะเลี้ยงในหอง
ปฏิบตั กิ ารถึงยายปลูกเปนเวลา 6 เดือน
การคํานวณตนทุนการผลิตตนกลาออยปลอดโรค แยกเปน
1. คาตรวจสอบโรคใบขาวโดยวิธี dot blot hybridization
1 ตัวอยาง ราคา 50 บาท
2. ค าสารเคมี และสารเร งการเจริ ญเติ บโตที่ ใช ในการ
เตรียมอาหารสูตร MS (1962)
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สารเคมี
1. แอมโมเนียมไนเตรท (NH4NO3)
2. โปแตสเซียมไนเตรท (KNO3)
3. แมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO4.7H2O)
4. แมงกานีสซัลเฟต (MnSO4.H2O)
5. ซิงคซลั เฟต (ZnSO4.7H2O)
6. คอปเปอรซัลเฟต (CuSO4.5H2O)
7. แคลเซียมคลอไรด (CaCl2.2H2O)
8. โปแตสเซียมไอโอไดด (KI)
9. โคบอลทคลอไรด (CoCl2.6H2O)
10. โปแตสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (KH2PO4)
11. บอริคแอซิค (H2BO3)
12. โซเดียมโมลิบเด (Na2H2PO4.2H2O)
13. เฟอรัสซัลเฟต (FeSO4.7H2O)
14. โซเดียมเอทิลีน ไดอามีนเตตราอะซีเตรท (Na2.EDTA)
15. ไทอามีนไฮโดรคลอไร (thiamine.HCl)
16. นิโคตินิคแอซิค (Nicotinic acid)
17. ไพริดอกซีน ไฮโดรคลอไรด (Pyridoxinc-HCl)
18. ไกลซีน (Glycine)
19. มายโออินโนซีตอล (myo-inositol)
20. วุน
21. BA
22. NAA
23. Kinetin
24. IBA
25. Adenine sulfate
26. น้ํามะพราว
27. คลอรอกซ
28. Tween 20

ปริมาณที่ ใชใน
อาหาร 1 ลิตร (มก.)

ราคา
(บาท)

ราคา (บาท)
เตรียมอาหาร 1 ลิตร

1650
1900
370
16.9
8.6
0.025
440
0.83
0.025
170
6.2
0.25
27.8
37.2
0.1
0.5
0.5
2.0
100
7.5
0.5
0.1
1
1
80
100 มล.
15 มล.
2 ก.

850/500 ก.
650/ กก.
850/ กก.
1,650/500 ก.
450/500 ก.
750/กก.
650/กก.
2,000/กก.
750/100 ก.
820/กก.
650/กก.
1,300/100 ก.
850/500 ก.
650/250 ก.
1,200/25 ก.
1,100/100 ก.
1,200/10 ก.
550/250 ก.
1,350/100 ก.
1,200/กก.
1,100/1 ก.
1,450/25 ก.
2,650/1 ก.
2,400/5 ก.
2,550/10 ก.
25/1 ล.
170/2.83 ล.
320 /1 กก.

2.81
1.24
0.31
0.07
0.01
0.00005
0.29
0.002
0.0002
0.14
0.004
0.004
0.05
0.10
0.005
0.01
0.12
0.004
1.35
9.00
0.55
0.0058
2.65
2.40
20.4
2.50
0.90
0.64

หมายเหตุ อางอิงราคาสารเคมีจากบริษัท แซค ซายน เอ็น จํากัด ณ วันที่ 19 เมษายน 2550
3. คาอุปกรณ เชน คาหมอนึง่ ฆาเชือ้ 40 บาท/ชม. คาตู
Laminar Flow 50 บาท/ชม. คาหองเลีย้ งเนือ้ เยือ่ 50 บาท/วัน/
ลบ.ม. (จากขอมูลอัตราคาธรรมเนียมการใชบริการเครือ่ งมือและ
สถานที่ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ฉบับแกไขวันที่ 23 มีนาคม
พ.ศ. 2543)

4. ตนทุนวัสดุพรอมถุงเพาะชํา ราคา 1 บาท/ถุง
5. คาแรงงานในการปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ และ
ยายปลูกคิดจากคาจางแรงงานรายวัน วันละ 180 บาท
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วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 23 ฉบับที่ 1 (2552)

ผลและวิจารณ

1. การผลิตตนกลาออยปลอดโรคในหองปฏิบตั กิ าร

1.1 การเพาะเลี้ยงปลายยอดออยปลอดโรค
หลังจากเพาะเลีย้ งปลายยอดขนาด 0.7 มม. ของออย
พันธุ K84-200 และ กพส.94-13 ในอาหารทุกสูตรทีท่ ดลอง
พบวา ปลายยอดออยทัง้ 2 พันธุ สามารถพัฒนาเกิดเปนยอดหรือ
กระจุกยอดไดโดยไมผา นแคลลัส (direct shoot) ออยแตละพันธุ
มีการตอบสนองตอสูตรอาหารแตกตางกัน เชน พันธุ K84-200
สามารถชั กนําให เกิ ดยอดสู งสุ ดประมาณ 25 ต น/ปลายยอด
จากสูตรอาหาร MS ทีเ่ ติม NAA 0.1 มก./ล. รวมกับ BA 0.5
มก./ล. และพันธุ กพส.94-13 สามารถชักนําใหเกิดยอดสูงสุด
ประมาณ 35 ตน/ปลายยอด จากสูตรอาหาร MS ทีเ่ ติม NAA
1.0 มก./ล. รวมกับ BA 1.0 มก./ล. เมือ่ เลีย้ งในอาหารเปนเวลา
2 เดือน พันธุ กพส.94-13 มีแนวโนมการแตกกอและเปนลําตน
ไดดกี วาพันธุ K84-200 (Table 1)
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
มก./ลิตร

จากการทดลองนี้ พบวา ระดับความเขมขนของ BA
ทีเ่ หมาะสมในการชักนําใหเกิดยอดของออยทัง้ 2 พันธุ อยูใ นชวง
0.5-1.0 มก./ล. และ ระดับความเขมขนของ NAA อยูใ นชวง
0.1-1.0 มก./ล. และการใช ฮอร โมน BA ที่ มี ความเข มข น
สูงเกินไป ตั้งแต 2.0-5.0 มก./ล. มีแนวโนมทําใหเกิดกระจุก
ยอดฝอยมากกวาเกิดเปนตนเดีย่ ว (Figure 2) อาจกลาวไดวา
ระดับความเขมขนของ BA ที่เหมาะสมเปนปจจัยที่สําคัญและ
มีอทิ ธิพลตอการชักนําใหเกิดยอดทีส่ มบูรณ มากกวา NAA
BA 0.5

25.00
21.00
16.33
21.66
21.00
16.33
15.66
17.66
กระจุกฝอย
กระจุกฝอย
กระจุกฝอย
กระจุกฝอย
กระจุกฝอย
กระจุกฝอย
กระจุกฝอย
กระจุกฝอย

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

31.33
33.00
26.67
32.33
28.33
25.33
25.67
35.00
33.00
23.33
33.00
31.33
23.67
25.66
25.33
23.66

หมายเหตุ

N = NAA
B = BA
ไมสามารถนับจํานวนยอดจากกระจุกฝอยได

BA 2

BA 5

(1)

NAA 0.1
BA 0.5

BA 1

BA 2

BA 5

(2)

NAA 0.2

K84-200
กพส.94-13
การเกิด จํานวน การเกิด จํานวน
ยอด (%) ยอด/ชิน้ ยอด (%) ยอด/ชิน้

N0.1 B0.5
N0.2 B0.5
N0.5 B0.5
N1 B0.5
N0.1 B1
N0.2 B1
N0.5 B1
N1 B1
N0.1 B2
N0.2 B2
N0.5 B2
N1 B2
N0.1 B5
N0.2 B5
N0.5 B5
N1 B5

BA 1

BA 0.5

BA 1

BA 2

BA 5

(3)

NAA 0.5
BA 0.5

BA 1

BA 2

BA 5

(4)

NAA 1
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
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1.2 การชักนําใหกระจุกยอดยืดเปนตน
หลังจากนํายอดออยของพันธุ K84-200 และ กพส.
94-13 มาเลีย้ งในอาหารสูตรทดลอง MS ทีเ่ ติม IBA 1.0 มก./
ล. และ kinetin ความเขมขน 1.0 มก./ล. adenine sulfate 0.08
ก./ล. น้ํามะพราว 10% พบวากระจุกยอดของออยทั้ง 2 พันธุ
สามารถยืดตนและแตกกอเพิม่ ขึน้ หลังจากเลีย้ งในอาหารเปนเวลา
2 เดือน
1.3 การชักนําใหออกราก และมีระบบรากที่แข็งแรง
คัดเลือกตนกลาออยพันธุ K84-200 และ กพส.9413 ทีม่ คี วามสูงประมาณ 3-4 ซม. มาเลีย้ งในอาหารสูตรทดลอง
MS ทีเ่ ติม NAA 5.0 มก./ล. พบวา ออยทัง้ 2 พันธุ ตอบสนองตอ
สูตรอาหารไดในทํานองเดียวกันคือ สามารถชักนําใหตนกลาออย
ออกรากไดทกุ พันธุ เชนเดียวกับการทดลองของ รงรอง และคณะ
(2547); Gill et al, (2004) หลังจากเลีย้ งเปนเวลา 1 เดือน
มีเปอรเซนตการออกรากตัง้ แต 97-100% ลักษณะของรากทีพ่ บ
ในสูตรอาหารมีสขี าว เปนกระจุกจํานวนมาก (Figure 3)
ในการทดลองนีใ้ ช NAA กระตุน การชักนําใหออกราก
นอกจากสามารถเรงรากโดยใช NAA อยางเดียวแลวสามารถใช
auxin ชนิดอืน่ เชน IBA อยางเดียว หรือ NAA รวมกับ IBA
ก็สามารถชักนําใหออยออกรากไดดเี ชนกัน ซึง่ ระดับของฮอรโมน
ทีใ่ ชจะเกีย่ วของกับพันธุกรรมของออยทีใ่ ชในการทดลอง (Mamun
et al, 2004)

A

B

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

2 เดือน

Figure 4 Transplantation of K84-200 plantlets in planting
material composed of coir dust : sand; (2:3) for 1
month
2. การศึ กษาต นทุ นการผลิ ตต นกล าอ อยปลอดโรคในห อง
ปฏิบัติการ
คํานวณตนทุนการผลิตโดยใชขอมูลจากการทดลองที่ 1
โดยนําปลายยอดออยปลอดโรค พันธุ K84-200 จํานวน 1 ยอด
มาเลี้ยงในอาหารสูตร A เปนเวลา 2 เดือน พบวาในระยะที่ 1
เกิดกระจุกยอด ประมาณ 25 ยอด/ขวด ตัดแบงกระจุกยอด
ใสขวดละ 5 กระจุก ได 5 ขวด เลีย้ งในสูตร B เพือ่ ชักนําใหตน ยืด
และแตกกอเปนเวลา 2 เดือน สามารถขยายปริมาณได 45 ขวด
ขวดละ 15 ตน รวมตนประมาณ 675 ตน จากนัน้ ตัดแยกเปน
ต น เดี่ ยวย ายลงสู ตร C เพื่ อ ชั กนํา ให ออกราก (Figure 5)
ตนออกรากทัง้ หมด 675 ตน ยายปลูกโดยมีเปอรเซ็นตการรอด
ชีวติ 90% จะเหลือตนกลา 600 ตน นําไปคํานวณตนทุนการผลิต
ราคาตอตน
สรุปราคาตนกลาออยปลอดโรคในถุงเพาะชําเทากับ 3.95
บาท/ตน

สูตร B

สูตร B

สูตร A

1.4 การยายปลูกกลาออยปลอดโรค
หลั งจากย า ยปลู กต น กล า อ อยพั นธุ K84-200 และ
กพส.94-13 ในวัสดุปลูก ขุยมะพราว และทราย อัตราสวน 2:3
พบวา กลาออยทั้ง 2 พันธุ มีการเจริญเติบโตดี ใบสีเขียวสดใส
มีอตั ราการรอดชีวติ ประมาณ 90%

2 เดือน

1 เดือน

1 เดือน

Figure 5 Shoot multiplication of 1 shoot tip within 6 months for calculation of the plantlet production cost
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การคํานวณตนทุนการผลิตตนกลาออยปลอดโรคในหองปฏิบัติการ มีรายละเอียดคาใชจาย ดังนี้
1. คาสารเคมีเริ่มแรกในการฟอกฆาเชื้อที่ผิว
1.1 คลอรอกซ
ใช 15 มล.
ราคา
1.2 Tween 20
ใช 2 ก.
ราคา
1.3 น้ํากลั่น
ใช 455 มล.
ราคา
2. คาอาหาร สูตร MS และ สารเรงการเจริญเติบโต
2.1 สูตร MS (ไมรวมสารเรงการเจริญเติบโต)
1 ลิตร
ราคา
2.2 สูตร MS+NAA 1 มก./ล.+BA 1 มก./ล. (A)
1 ลิตร
ราคา
2.3 สูตร MS+Kinetin 1 มก./ล.+ IBA 1 มก./ล.
1 ลิตร
ราคา
+ Adenine sulfate 0.08 ก./ล.+10% CW (B)
2.4 สูตร MS+NAA 5 มก./ล. (C)
1 ลิตร
ราคา
เดือนที่ 1 ใชอาหาร (สูตร A) 15 มล. และเดือนที่ 2 อีก 15 มล. รวม 30 มล.
เดือนที่ 3 ใชอาหาร (สูตร B) 75 มล. และเดือนที่ 4 อีก 675 มล. รวม 750 มล.
เดือนที่ 5 ใชอาหาร สูตร C รวม 2,025 มิลลิลิตร (135 ขวด=675 ตน)
คาใชจายของอาหารทั้งหมด 2,805 มิลลิลิตร (5 เดือน)
เปนเงิน
คาแรงงาน ในการปฎิบัติงาน 180 บาท/วัน/คน 180x2x1
3. คาธรรมเนียมการใชเครื่องมือตางๆ (ยังไมรวมคาวัสดุ/คาเสื่อมราคาอุปกรณ)
3.1 หมอนึ่งฆาเชื้ออาหาร
40 บาท/ชม.
ทํางาน 3 ชม.
40x3
3.2 Laminar Flow
50 บาท/ชม.
ทํางาน 3 ชม.
50x3
3.3 หองเลี้ยงเนื้อเยื่อ 50 บาท/วัน/ลบ.ม.. เดือนที่ 1-5 ใชพื้นที่1/8 ลบ.ม.. 6.25x30x5
∴ คาใชจายสําหรับคาวัสดุ และอุปกรณตาง ๆ (4.1+4.2+4.3) (5 เดือน)
4. คาตรวจสอบโรคใบขาวโดยวิธี dot blot hybridization 1 ตัวอยาง
รวมตนทุนในหองปฏิบัติการ (ขอ 1+2+3+4+5) ภายในเวลา 5 เดือน
จํานวนตนที่ผลิตไดทั้งหมด 600 ตน ราคาตนในขวด (1,772.38/600 ตน)
5. คาวัสดุปลูก ถุงเพาะชํา และการดูแล ใสปุย ราคา 1 บาท/ตน (ถุง)
ตนกลาความสูงประมาณ 10-15 ซม. ในถุงเพาะชํา ตนละ

สรุป

การเพาะเลี้ยงปลายยอดของออยปลอดโรคพันธุ K84200 และ กพส.94-13 สามารถชั ก นํ า ให เ กิ ด กระจุ ก ยอด
จํานวนมากในอาหารสูตร MS ที่ เติม BA ความเขมขนตั้ งแต
0.5-1.0 มก./ล. และ NAA ความเขมขน 0.1-1.0 มก./ล.
จากนั้ นสามารถชั กนําให ต นกล าออกรากและมีเปอร เซ็ นต การ
รอดชีวิตสูงถึง 97-100% เมื่ อคํานวณตนทุนการผลิตในหอง
ปฏิบัติการเริ่มจากเพาะเลี้ยงปลายยอดจํานวน 1 ยอด สามารถ
ผลิตตนกลาไดจํานวน 600 ตน ในเวลา 6 เดือน และมีตน ทุนการ
ผลิตตนกลาออยปลอดโรคในถุงเพาะชําตนละประมาณ 3.95 บาท

เอกสารอางอิง

รงรอง หอมหวล ศิริวรรณ บุรีคาํ มณฑา วงศมณีโรจน สุภาพร
กลิน่ คง และ เรวัต เลิศฤทัยโยธิน. 2547. การพัฒนา
สูตรอาหารชักนําการสรางระบบตนพืชแข็งแรงเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการยายปลูกของกลาออยปลอดโรค. รายงาน
ความกาวหนาครัง้ ที่ 2/2547 โครงการเสริมสรางความ

5.64
0.90
0.64
4.10

บาท
บาท
บาท
บาท

45.52 บาท
46.07 บาท
73.47 บาท
45.81
1.38
55.10
92.76
149.24
= 360.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

= 120.00
= 150.00
= 937.50
= 1,207.50
50.00
1,772.38
= 2.95

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

= 3.95 บาท

เขมแข็งดานการวิจยั . ส-ข(สวพ) 8.2.47.
รงรอง หอมหวล สุภาพร กลิน่ คง เรวัต เลิศฤทัยโยธิน กมลศรี
สระทองพรม และ รัตนา เอการัมย. 2549. การพัฒนา
สูตรอาหารและเทคนิคการยายปลูกสําหรับการผลิตตนกลา
ออยปลอดโรค. วิทยาสารกําแพงแสน. 4 (ฉบับพิเศษ) :
637-644.
Gill N.K., R. Gill and S. S. Gosal. 2004. Factors
enhancing somatic embryogenesis and plant regeneration in sugarcane (Saccharum officinarum L.). Indian
J. Biotech. 3:119-123.
Mamun M.A. M.B.H. Sikdar, D.K.Paul, M.M. Rahman and
M.R. Islam. 2004. In vitro micropropagation of some
important sugarcane varieties of Bangladesh. Asian J.
Plant Sci. 3 (6):666-669.
Murashige, T. and F. Skoog. 1962. A revised medium for
rapid growth and bioassays with tobacco tissue
cultures. Plant Physiol. 15:473 - 497.
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เรือ่ งใกลตัว: เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพคืออะไร

“เทคโนโลยี ชี ว ภาพ” เป น คํา ที่ เ ราได ยิ นจนคุ นหู แต
“เทคโนโลยีชีวภาพ” คืออะไรและมีประโยชนอยางไร หลายคน
อาจจะยังไมแนใจ แตไมวา จะอยางไรก็ตามในปจจุบนั เราไดเขาไป
เกี่ ยวของหรือใชผลิตภัณฑที่ ผลิตดวยเทคนิคนี้ ที่ ดูจะมีมากขึ้ น
ในอนาคต ทัง้ โดยรูแ ละไมรตู วั ดังนัน้ เราจึงนาทีจ่ ะมาทําความรูจ กั
กับ “เทคโนโลยีชวี ภาพ”
“เทคโนโลยีชวี ภาพ” แปลตามศัพท คือเทคนิคหรือวิธกี าร
ที่ เกี่ ยวข องกั บสิ่ งมี ชี วิ ต และจากปทานุ กรมพั นธุ ศาสตร ของ
สมาคมพั นธุ ศาสตร แ ห ง ประเทศไทย “เทคโนโลยี ชี ว ภาพ”
หมายถึง การนําสิ่งมีชีวิตหรือชิ้นสวนของสิ่งมีชีวิตมาใชพัฒนา
หรือปรับปรุงพืช สัตว หรือผลิตภัณฑอาหาร เพือ่ ประโยชนเฉพาะ
ตามที่เราตองการ
เทคโนโลยีชวี ภาพไมใชเรือ่ งใหม มีการใชเทคนิคนีม้ าตัง้ แต
สมัยโบราณ โดยชาวสุเมเรียนและบาบิโลเนียนใชยีสตในการทํา
เบียร ชาวอียปิ ตใชยสี ตในการทําใหขนมปงฟู สวนคนไทยทําเหลา
และอาหารหมักดองมาตัง้ แตสมัยสุโขทัย แตในครัง้ นัน้ ยังไมมกี าร
บั ญญั ติศั พทว า “เทคโนโลยีชี วภาพ” ต อมาเมื่ อวิ ทยาศาสตร
เจริญกาวหนาโดยเฉพาะทางดานชีววิทยา มีการศึกษาจนถึงระดับ
องคประกอบของเซลลและการทํางานภายในเซลลของสิ่งมีชีวิต
ทําใหทราบวายีนทีอ่ ยูบ น ดีเอ็นเอ (DNA) คือกลไกสําคัญในการ
ควบคุมการทํางานของสิง่ มีชวี ติ ผานทางโปรตีนทีย่ นี เปนผูค วบคุม
การสร าง และดี เอ็ นเอนี้ เองที่ เ ป นตั วถ ายทอดลั กษณะทาง
พันธุกรรมตางๆ สูรนุ ลูกหลาน จึงเรียกศาสตรแขนงใหมที่เรียก
“พันธุศาสตร” และเรียกเทคนิคที่ใชในการควบคุมการเปลี่ยน
แปลงในระดั บยี นของสิ่ งมี ชี วิ ตว า “พั นธุ วิ ศวกรรม” ดั งนั้ น
“พันธุวศิ วกรรม” จึงเปนสวนหนึง่ ของเทคโนโลยีชวี ภาพ ปจจุบนั
มีการนําเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกตใชในเกือบทุกวงการ เชน
การแพทย การอุตสาหกรรม การเกษตร การปรับปรุงพันธุพืช
และสัตว และการผลิตพลังงานทดแทน ซึ่งลวนมีวัตถุประสงค
ในการชวยใหมนุษยมคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้
เนื่ องจากความก าวหน าทางด านพั นธุ ศาสตร ในระดั บ
การทํางานของยีนและดีเอ็นเอ เกิดขึน้ อยางรวดเร็วและแพรหลาย
อยูในเฉพาะคนบางกลุม ไมไดเผยแพรใหเปนที่เขาใจแกบุคคล
1

ศิริพร วิหคโต1

ทั่ วไปมากนัก จึงทําใหคนสวนใหญไมมั่ นใจถึงความปลอดภัย
และผลเสียทีจ่ ะตามมา หลังจากการนําผลิตผลเหลานัน้ มาบริโภค
โดยเฉพาะพืชดัดแปรพันธุกรรม หรือ พืชจีเอ็มโอ (GMO หรือ
Genetically Modified Organisms) ดังจะเห็นไดจากการทีม่ กี ลุม
องคกรอิสระหรือ NGO (Non-Governmental Organization)
ออกมาตอตาน อยางไรก็ตาม บางคนกําลังจะใชหรือใชผลิตผล
ที่ไดจากเทคนิคนี้มาเปนเวลานานอยางไมสามารถหลีกเลี่ยงได
และนับวันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งการนําวิทยาการใหมๆ มาใช
ไมใชเรือ่ งแปลก แตควรจะใชดว ยความเขาใจและใชอยางปลอดภัย
ดังนั้น เราจึงควรทําความรูจักเพื่อใหสามารถเลือกใชผลิตภัณฑ
ตางๆ ไดอยางเหมาะสม

ทําไมจึงตองใชเทคโนโลยีชีวภาพ

ถาเราพิจารณาพัฒนาการของมนุษยตงั้ แตอดีตถึงปจจุบนั
จะเห็นวาในยุคโบราณมนุษยอาศัยอยูในถ้ํา และดํารงชีวิตดวย
การลาสัตวเก็บผัก-ผลไมตามธรรมชาติมาบริโภค ตอมาก็เริ่ ม
เปลี่ยนมาเปนปลูกผักเอาไวบริโภคในครัวเรือนแทนการเก็บจาก
ธรรมชาติ แตเมือ่ ประชากรโลกเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ทรัพยากรทีม่ ีตาม
ธรรมชาติไมเพียงพอจึงเกิดการปฏิวัติทางเกษตรกรรม จากการ
ปลูกพืชผสมผสานเพื่อบริโภคเปนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อขาย
เมื่ อมี อาหารเพี ยงพอ ก็ ต องการความเป นอยู ที่ ดี ทําให ความ
ตองการทางดานสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น การผลิตสิ่งของเครื่องใช
ตลอดจนยานพาหนะและที่อยูอาศัยไมเพียงพอตอความตองการ
จึงทําใหเกิดการปฏิวตั ทิ างอุตสาหกรรม เพือ่ ชวยใหสามารถผลิต
สิง่ ของทีต่ องการไดทันเวลา
แตการปฏิวตั ทิ างเกษตรและอุตสาหกรรมกอใหเกิดผลเสีย
ตามมาคือ มีการนําทรัพยากรธรรมชาติ มาใชเกินความจําเปน
สิ่งแวดลอมถูกทําลาย การเกิดมลภาวะ และการตกคางของสาร
เคมี ในสิ่ งแวดล อม จึ งทําให เกิ ดกระแสของการเปลี่ ยนแปลง
อีกครั้ งเพื่ ออนุรักษสิ่ งแวดลอม ดวยการนําสิ่งที่ มีในธรรมชาติ
มาใชแทนสารเคมีและกอประโยชนสงู สุด เชน การควบคุมแมลง
ดวยตัวห้ํา-ตัวเบียน การใชราไตรโคเดอรมาในการควบคุมรา
สาเหตุโรคพืช การใชปยุ หมักหรือจุลนิ ทรีย เชน อีเอ็ม (Effective
microorganisms; EM) มาใชแทนปุย เคมี รวมทัง้ การใชเอ็นไซม

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

12
จากแบคที เรี ยหรื อราในวงการอุ ตสาหกรรม เช นใช เอ็ นไซม
ไซแลนเนสในการฟอกเยื่ อกระดาษแทนการใช สารเคมี และ
เอ็นไซมอะไมเลสเพื่อทําใหแปงที่ ผสมในเยื่อกระดาษไมจับตัว
เป น ก อ นจนทํ า ให ก ระดาษติ ด ในสายพานการผลิ ต เป น ต น
ส วนในวงการอาหาร มีการนําเอ็นไซมปาเปน (Papain) จาก
ยางมะละกอมาใชหมักเนื้อใหนุม หรือการใชเอ็นไซมในการทํา
ขนมป งให ฟู น ารั บประทานและเก็ บไว ได นานแทนการใช ยี สต
นอกจากนี้ เทคโนโลยี ชี วภาพยั งเข ามามี บทบาทอย างมากใน
วงการสาธารณสุ ขและวงการแพทย ตั้ งแต ในอดี ตจนป จจุ บั น
และนับวันจะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ
นั บตั้ งแต สมั ยโบราณ การแพทย แผนตะวั นออกได นํา
พืช “สมุนไพร” และสัตวหรืออวัยวะของสัตวมาใชเปนสวนผสม
ในยารักษาโรค แตมีขอ จํากัด เมือ่ ตองใชยาจํานวนมาก เชน การ
ระบาดของอหิวาตกโรค ทีเ่ ปนสาเหตุใหตองมีการยายเมืองหลวง
ในสมัยอูทอง ตอมาเมื่อวิทยาศาสตรกาวหนาจึงพบวาจุลนิ ทรีย
เชน แบคทีเรีย หรือรา สามารถสรางสารทีย่ บั ยัง้ การเจริญเติบโต
ของจุลนิ ทรียช นิดอืน่ ได จึงสกัดสารเหลานัน้ มาใชรักษาโรค เชน
ยาเพนนิซิลลิน (Penicillin) ใชรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ
ในระบบทางเดินหายใจ ไดจากราเพนนิซลิ เลียม (Penicillium sp.)
หลังจากนั้น มีการคนพบยาปฏิชีวนะอีกเปนจํานวนมาก ซึ่งการ
ผลิตยาในสมัยนัน้ ทําโดยการเลีย้ งราหรือแบคทีเรียในถังขนาดใหญ
แลวสกัดสารที่ตองการออกมาใช จึงอาจมีการปนเปอนของสาร
ที่ไมตองการจากราหรือแบคทีเรียที่ใชผลิตปฏิชีวนสารเหลานั้น
จนเปนสาเหตุของการแพยาในผูปวยบางราย
ปจจุบันการติดเชื้อไมใชสาเหตุอันดับตนๆ ของการเสีย
ชีวิต แตเปนโรคทีเ่ กิดจากความบกพรองในการสรางสารทีจ่ ําเปน
ตอการทํางานของรางกาย วิธีการรักษาคือตองใหสารเหลานั้ น
แกผูปวย เนื่องจากสารที่ผูปวยขาดนั้นมีอยูนอยหรือมีปริมาณ
ไมคงทีใ่ นสมุนไพร จุดนีเ้ องทีท่ ําใหเกิดการเปลีย่ นแปลงในวงการ
แพทย อี กครั้ ง จากการใช ชิ้ นส วนพื ชหรื อสั ตว ใ นการปรุ ง ยา
มาเปนการสกัดสารเหลานั้ นจากพืชหรือสัตวโดยตรง ทําใหได
เฉพาะสารที่ ต อ งการในความเข ม ข น ที่ มากพอกั บ การรั ก ษา
แตอยางไรก็ตาม ปริมาณสารที่สกัดไดก็ยังไมเพียงพอตอความ
ตองการ และยังมีประสิทธิภาพไมดพี อหรือกอใหเกิดผลขางเคียง
ในผูที่ไดรับการรักษา จึงทําใหเกิดการคนควาวิจัยเพื่อผลิตสาร
เหลานั้นใหมีประสิทธิภาพในการรักษาและมีปริมาณที่เพียงพอ
ตอความตองการ จากสาเหตุนเี้ องทําใหเทคโนโลยีชวี ภาพเขามา
มีบทบาทสําคั ญอีกครั้ งในการผลิ ตสารเหลานั้ น ตั วอยางเชน
ชวยในการผลิต อินซูลนิ (Insulin), แฟคเตอร 8 (Factor VIII),
ทิชชูพลาสมิโนเจนแอคทิเวเตอร (Tissue plasminogen activator), อินเตอรเฟอรรอน (Interferon) และวัคซีน เปนตน
อิ นซู ลิ น (ภาพที่ 1) ที่ ใช รั กษาโรคเบาหวาน นั้ น
เดิมสกัดจากตับออนของหมูและวัวซึง่ ไดปริมาณนอย มีราคาแพง
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และอินซูลนิ จากตับออนของสัตวยงั กอใหเกิดผลขางเคียงในผูป ว ย
ดังนัน้ เพือ่ หลีกเลีย่ งและเพือ่ ใหเพียงพอตอความตองการ จึงมีการ
ผลิตอินซูลินดวยเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม ทําใหไดอินซูลินที่มี
คุณสมบัตใิ กลเคียงกับอินซูลนิ ของคน

ภาพที่ 1 ภาพจําลองโครงสรางโมเลกุลของอินซูลนิ
ในผู ป วย Hemophillia A ซึ่ งเป นโรคที่ เกิดจากความ
ผิดปกติทางพันธุกรรม ทําใหขาดแฟคเตอร 8 ทีช่ ว ยการแข็งตัว
ของเลือด ผูป ว ยจะมีอาการเลือดออกตามอวัยวะตางๆ ไดงา ย เชน
ตามขอ อวัยวะภายใน จนถึงในสมอง ผูปวยจําเปนตองไดรับ
แฟคเตอร 8 ซึ่งเดิมแยกจากเลือดที่ไดรับบริจาคครั้งละจํานวน
มากเพือ่ ใหเพียงพอตอการรักษาในแตละครัง้ แตเนือ่ งจากจํานวน
เลือดทีไ่ ดรบั บริจาคไมเพียงพอกับความตองการ และอาจเกิดการ
ติดเชือ้ ทีป่ นมากับเลือดได ปจจุบันใชเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม
ในการผลิตแฟคเตอร 8 จึงชวยใหมีเพียงพอตอความตองการ
ใชไดสะดวกโดยทีผ่ ปู วยไมตองกังวลกับการติดเชือ้
ทิชชูพลาสมิโนเจนแอคทิเวเตอร เปนโปรตีนที่ชวย
ในการสลายลิม่ เลือด ใชรกั ษาผูป ว ยหลอดเลือดอุดตันจากลิม่ เลือด
ทีอ่ าจจะเกิดไดกบั เสนเลือดทีห่ วั ใจ สมอง และขา เดิมแพทยใช
Streptokinase ซึง่ เปนโปรตีนทีส่ กัดไดจากแบคทีเรีย สเตรปโตคอคไค group C (beta-nemolytic streptococci) ในการรักษา
แตเกิดผลขางเคียงคือทําใหเกิดอาการแพ ปจจุบนั มีการผลิตโดย
ใชเทคนิคทางพันธุวศิ วกรรมโดยใชเซลลของสัตวเลีย้ งลูกดวยนม
เปนเซลลเจาบาน จึงทําใหไดทิชชูพลาสมิโนเจนแอคทิเวเตอร
ที่มคี ุณสมบัติใกลเคียงกับของคนมาก
อินเตอรเฟอรรอน เปนสารทีใ่ ชตอ ตานไวรัส เนือ่ งจาก
ไวรั สมี การกลายพั นธุ (Mutation) ได เร็ วจึ งทําให ใช ยารั กษา
ไม ค อยได ผล โดยปกติ เซลล ของสั ตว เลี้ ยงลู กด วยนมเมื่ อถู ก
กระตุนดวยไวรัสจะสรางอินเตอรเฟอรรอนแลวสงออกนอกเซลล
ไปกระตุนเซลลที่อยูขางเคียงใหสรางสารตอตานไวรัสอีกหลายๆ
ชนิดออกมาตอสูกับไวรัส ดังนั้นการใชอินเตอรเฟอรรอนหรือ
การใชรวมกับวัคซีน จะเปนประโยชนมากโดยเฉพาะเมื่อใชใน
กลุ มเสี่ ยงที่ จะตองสัมผัสกับไวรัส หรือคนที่สุขภาพไมแข็งแรง
และระบบภูมิ คุ มกันไมคอยดี ปจจุบันสามารถใชเทคนิคทาง
พันธุวศิ วกรรมเพือ่ ผลิตอินเตอรเฟอรรอนไดหลายชนิด
วัคซีนที่ผลิตโดยการทําใหเชื้อสาเหตุโรคนั้นๆ ตายหรือ
ออนกําลังลง หรือการใชเชือ้ สายพันธุใ กลเคียงทีไ่ มกอ ใหเกิดโรค
มาทําเปนวัคซีน ทําใหเกิดผลขางเคียงตามมาหลังการไดรบั วัคซีน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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เชนเปนไขหรือมีอาการแพ ปจจุบันมีการใชเทคนิคทางพันธุวิ ศวกรรมผลิ ตวั คซี นที่ มี ประสิ ทธิ ภาพและลดอาการข างเคี ยง
วัคซีนทีผ่ ลิตดวยเทคนิคนีแ้ ละเปนการคาแลว ไดแก วัคซีนปองกัน
ไวรัสตับอักเสบบี ทีใ่ ชยสี ตเปนเซลลเจาบาน
นอกจากนี้ ยั งมี การผลิ ตสารเพื่ อใช ในการรั กษาโรคอี ก
หลายชนิด (ตารางที่ 1) ทีน่ บั วันจะเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ความกาวหนานี้
ยังมีไปจนถึงการใชเซลลตนแบบ (Stem cell) ของผูปวยมาใช
ในการรักษาโรคหรือความผิดปกติของตัวเอง รวมไปจนถึงการนํา
เซลลตนแบบไปเพาะเลีย้ งแลวสรางเปนอวัยวะนัน้ ๆ ใหกบั ผูป ว ย
แทนการใชวัสดุสังเคราะหหรืออวัยวะของผูอื่นที่อาจเกิดปญหา
การไมยอมรับเนื้อเยื่อแปลกปลอมนั้นได
ปจจุบันมีการใชเทคโนโลยีชีวภาพมาชวยในการวินิจฉัย
โรคติดเชื้อที่ทําไดยากหรือชา เชน วัณโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ
แบคทีเรีย Mycobacterium tuberculosis ซึ่ งต องใชเวลานาน
เปนสัปดาหในการเพิม่ จํานวนเชือ้ จนเพียงพอทีจ่ ะวินจิ ฉัยได หรือ
HIV (Human Immunodeficiency Virus) ซึง่ เปนเชื้ออันตราย
ทีเ่ ดิมใชเวลาเปนสัปดาหในการใหรา งกายสรางแอนติบอดีม้ ากพอ
ตอการตรวจพบ ทําใหเสียโอกาสในการรักษาตัง้ แตเริม่ ตนกอนที่
เชื้อจะเพิ่มจํานวนมากขึ้นในรางกายจนอาจยากแกการรักษาหรือ
รักษาไมได จากตัวอยางในทั้ งสองกรณีสามารถใชเทคโนโลยีชีวภาพเขาไปตรวจสอบหาเชือ้ โดยใชเวลาไมนาน เปนการชวยให
ผูป ว ยไดรบั การรักษาอยางถูกตองและรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังมีการ
ประยุกตใชในการวินจิ ฉัยโรคทีเ่ กิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม
เชน Retinoblastoma ทีเ่ กิดจากความผิดปกติของโครโมโซมคูท ่ี 13
ทําให เกิ ดมะเร็ งของลู กตาซึ่ งถ าวิ นิ จฉั ยได ตั้ งแต ระยะเริ่ มต น

จะสามารถรักษาดวยการฉายแสงได แตถา วินจิ ฉัยชาผูป ว ยจะตอง
เอาลูกตาออก หรือโรค Huntington's disease เปนโรคความ
ผิดปกติของโครโมโซมคูท ี่ 4 ซึง่ มีผลตอระบบประสาททําใหการ
เคลือ่ นไหวผิดปกติ นอกจากใชในการวินจิ ฉัยโรคแลวยังสามารถ
ใชในทางนิติวิทยาศาสตรเพื่อหาตัวคนราย หรือการตรวจสอบ
การเปนพอ-แม-ลูกไดอีกดวย

การผลิตสารโดยใชเทคนิคทางพันธุวศิ วกรรมทํากัน
อยางไร

จากความกาวหนาทางพันธุศาสตรโมเลกุล (Molecular
genetics) ทําใหทราบวา ดีเอ็นเอคือสารพันธุกรรมที่จะเปนตัว
ถ ายทอดลั กษณะจากรุ นหนึ่ งสู รุ นถั ดไป โดยทําหน าที่ ควบคุ ม
การสรางโปรตีนเพือ่ ขับเคลือ่ นกระบวนการตางๆ ภายในรางกาย
ดีเอ็นเอเกิดจากการเรียงตัวของเบส 4 ชนิด คือ อะดีนนี กวานีน
ไซโตซีน และไธมีน บนสายดีเอ็นเอนั้นมีการกําหนดตําแหนง
การทําหนาทีต่ า งๆ อยางชัดเจน เชน ตําแหนงทีท่ ําหนาทีค่ วบคุม
การสรางโปรตีนเรียกวา “ยีน” (Gene) ทีเ่ บส 4 ชนิดมีการเรียง
ลําดั บอย างจําเพาะเกิ ดเปนรหั สของแต ละยี น รหั สพั นธุกรรม
ของยีนในดี เอ็นเอเปนตั วกําหนดชนิ ดของโปรตี นที่ เซลล สร าง
เมื่ อมีการลอกรหัสออกมาแลวจะไดโปรตีนที่ แตกตางกัน เชน
อินซูลนิ จากหมู วัว และคน มีรหัสพันธุกรรมทีแ่ ตกตางกันเพียง
เล็กนอย แตความแตกตางเพียงเล็กนอยนี้กอใหเกิดอาการแพ
อินซูลนิ จากสัตวในผูปวยบางรายได นอกจากนีแ้ ลวบนดีเอ็นเอ
ยังมี Promotor ทําหนาทีค่ วบคุมการทํางานของยีน และสวนทีย่ งั
ไมทราบบทบาททีเ่ รียกวา Intron

ตารางที่ 1 ตัวอยางโปรตีนที่ผลิตโดยใช E. coli เปนเซลลเจาบาน
โปรตีนที่ ผลิต
Insulin-like growth factor-2(IGF-2)
Single-chain antibody variable fragment
Human interferon- γ (hIFN-gamma)
Human Interleukin-7
Human epidermal growth factor
Protective antigen protein
Bone morphogenesis protein 2
Animolevulinate synthase
Human necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand
Antifungal peptide
Human leptin
Insulin-like growth factor-1 fusion protein
ที่มา: Choi et al., 2006.

ปริมาณที่ ผลิตได
9.69 กรัม/ลิตร
1.2 กรัม/ลิตร
2x107 ยูนิต/มิลลิกรัมโปรตีน
46 % ของโปรตีนทั้งหมด
242 มิลลิกรัม/ลิตร
125 มิลลิกรัม/ลิตร
8.6 กรัม/ลิตร
5.2 กรัม/ลิตร
1.4 กรัม/ลิตร
40 % ของโปรตีนทั้งหมด
9.7 กรัม/ลิตร
4.3 กรัม/ลิตร
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การสรางโปรตีนทีเ่ กิดขึน้ เริม่ จากการลอกรหัส (Transcription) ของดี เอ็ นเอบริ เวณที่ มี รหั สของยี นเป นเอ็ มอาร เอ็ นเอ
(mRNA) ในนิวเคลียสแลวสงออกนอกนิวเคลียสมาแปลรหัส
(Translation) เพื่อสรางโปรตีนในไซโตพลาสซึม (Cytoplasm)
(ภาพที่ 2 และ 3) โปรตีนใหม ที่ ไดจะตองผานการเติมหมู
ฟงกชนั่ ตางๆ เขาไปในสายของกรดอะมิโน เชน การเติมหมูน า้ํ ตาล
(Glycosylation) หมูฟ อสเฟต (Phosphorylation) หมูไ ฮดร็อกซี่
(Hydroxylation) เปนตน ตําแหนงและรหัสในการเติมจะถูก
กําหนดจากยีนผานมาในรูปของลําดับกรดอะมิโน
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ไดแลว ยีนจะทํางานรวมกับสวนประกอบที่สําคัญบนยีนพาหะ
เพื่ อสรางโปรตีนดวยการใชวัตถุดิบของเซลลเจาบาน เมื่ อได
โปรตีนในปริมาณสูงแลวเราจึงสกัดออกจากเซลลเจาบาน แยก
โปรตีนใหบริสทุ ธิ์กอ นนําไปใชงาน
ตัวอยางเชน การผลิตอินซูลนิ เริม่ จากสกัดดีเอ็นเอจากคน
แล วทําการเพิ่ มยี นที่ ควบคุ มการสร างอิ นซู ลิ น จากนั้ นผ าน
กระบวนการตัดตอเขากับยีนพาหะกอนใสเขาสูแ บคทีเรีย อีโคไล
ทีท่ ําหนาทีเ่ ปนเซลลเจาบาน (หรือโรงงานผลิต) โดยมียีนของคน
และยีนทีอ่ ยูบ นยีนพาหะเปนตัวควบคุมการผลิตอินซูลนิ ดวยการใช
เอ็นไซม กรดอะมิโน และหมู ฟงกชั่นตางๆ ที่ มีอยู ของอีโคไล
ดวยวิธนี จี้ ะใหไดอนิ ซูลนิ ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตใิ กลเคียงกับของคน

ยีน

เซลลเจาบาน
(E. coli)

ภาพที่ 2 ภาพจําลองขั้นตอนการสรางโปรตีนเริ่มจากการลอก
รหั ส (Transcription) ดี เอ็ นเอเป นเอ็ มอาร เอ็ นเอ
(mRNA) ส ง ออกนอกนิ วเคลี ยสแล ว แปลรหั ส
(Translation) เปนโปรตีน

กระตุนใหสรางโปรตีน

แยกโปรตีนกอนนําไปใช

ภาพที่ 4 ภาพจําลองขั้นตอนการผลิตโปรตีนโดยใชเทคนิคทาง
พันธุวศิ วกรรม

ภาพที่ 3 ภาพจํ า ลองการเคลื่ อนย ายของอาร เอ็ นเอสู
ไซโตพลาสซึมกอนแปลรหัสเปนโปรตีน
ดังนั้นถาเราตองการโปรตีนชนิดไหนเราก็นํารหัสพันธุกรรม (ยีน) จากสิ่งมีชีวิตที่เราตองการตัดตอเขาไปในยีนพาหะ
(Vector) ทีเ่ ปรียบเสมือนเปนจรวดชวยพายีนเขาสูเ ซลลเจาบาน
ที่เราจะใชเปนโรงงานในการผลิต จรวดนี้นอกจากจะชวยนํายีน
เขาเซลลเจาบานแลว ยังมีสว นประกอบสําคัญทีช่ ว ยใหยนี ควบคุม
การสรางโปรตีนทีต่ อ งการในเซลลเจาบานดวย เมือ่ นํายีนเขาเซลล

สรุ ปได ว าเทคโนโลยี ชี วภาพนั้ นมี มานานแล วเพี ยงแต
มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามความกาวทางวิทยาการในแตละ
ยุคสมัย ซึ่งการนําเทคโนโลยีชีวภาพมาใชตองเลือกใหเหมาะสม
เพือ่ ชวยทําใหเราดํารงชีวติ ไดอยางมีความสุข ปจจุบนั เทคโนโลยีชี วภาพเข ามามี บทบาทในวงการแพทย โดยช วยในการป องกั น
โรครายแรง ชวยใหการรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้ น สงผลให
คุณภาพชีวติ ผูป ว ยดีขนึ้ ดังนัน้ จึงยากทีเ่ ราจะหลีกเลีย่ งไมเกีย่ วของ
กับเทคโนโลยีชวี ภาพ อยางไรก็ตามไมมเี ทคนิคไหนทีจ่ ะดีสมบูรณ
แบบ ตองมีการพัฒนาควบคูไ ปกับความกาวหนาทางวิทยาศาสตร
และศาสตรสาขาอื่นๆ แตการปฏิเสธไมรับสิ่งใหมอยางสิ้นเชิง
จะไมทําใหเกิดพัฒนาการ จนเมือ่ ถึงวันหนึง่ เมือ่ โลกเปลีย่ นแปลง
ไปมากๆ เราจะไมสามารถปรับตัวอยูบ นโลกนี้ได
(อานตอหนา 23)
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สิ่งแวดลอม

ระบบเกษตรกับการปฏิบัติบนความเขาใจเพื่อรวมลดสภาวะโลกรอน

ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล1

มนุษยไดสัมผัสถึงการเปลี่ ยนแปลงของสภาพแวดลอม
บนโลกจากเหตุ การณ ภั ยธรรมชาติ ต างๆ ที่ เกิ ดขึ้ นรอบๆ ตั ว
การเปลี่ยนแปลงตางๆ นั้นลวนมีสาเหตุอันเนื่องจากการกระทํา
ของมนุ ษย ดั งนั้ น แนวทางที่ มนุ ษยชาติ จะแก ไขป ญ หาการ
เปลี่ ยนแปลงของสภาพแวดล อม จึ งจําเป นต องมองรอบด าน
และรวมมือกันเพือ่ ใหเกิดแนวทางปฏิบตั ทิ ม่ี คี วามสอดคลองในการ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้น

สภาวะโลกรอนอันเนือ่ งมาจากการพัฒนาของมนุษย
ในระบบเกษตร และสิ่งแวดลอม

จากแนวความคิดเริ่ มแรกของการพัฒนา ซึ่ งเริ่ มตั้ งแต
การปฏิวตั อิ ุตสาหกรรม (Wikipedia-1, 2009) ทีไ่ ดนําแนวทาง
มาปฏิบตั เิ พือ่ ใชพฒ
ั นาระบบการผลิตสินคาสําหรับอุปโภคบริโภค
โดยใช ระบบการจั ดการเทคโนโลยี และเครื่ อ งจั กรกลเข ามา
เกีย่ วของ ทําใหมีสนิ คาเพียงพอตอความตองการของมนุษย และ
ทําใหประชากรมนุษยมคี วามเปนอยูท ด่ี ขี นึ้ รวมไปถึงการทําใหเกิด
การพัฒนาดานการศึกษา การพัฒนาโลกใหเขาสูยุคของการใช
เทคโนโลยีเพื่ อการผลิต ผลของการพัฒนาระบบอุตสาหกรรม
ทําใหประชากรมนุษยเพิ่มสูงขึ้น ตอมายุคของการพัฒนาไดกาว
ไปสู ภาคการเกษตรซึ่ งทําให เกิดการปฏิวัติ เขียวเพื่ อการผลิต
ทางการเกษตร โดยแนวคิดเริม่ ตนป ค.ศ. 1943 และเริม่ เห็นผล
อันเนือ่ งจากการปฏิบตั ใิ นชวง ค.ศ. 1960 เปนตนไป (Wikipedia2, 2009) แนวทางที่ สําคั ญของการปฏิ วั ติ เขี ยวคื อ การใช
เครื่องจักรกลเขามาพัฒนาระบบการผลิต การพัฒนาวิทยาการ
ทางการผลิตโดยการพัฒนาพันธุพืชที่ใหผลผลิตสูง และการใช
เทคโนโลยีทางการเกษตร ผลของการปฏิวัติเขียวมีความสําคัญ
ตอประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะในประเทศลาตินอเมริกาและ
ประเทศในแถบเอเชีย ซึง่ ไดใชประโยชนจากพันธุข า วสาลี ขาวโพด
และขาวที่ผานการปรับปรุงพันธุขึ้นมาตามวิถีการผลิตแผนใหม
ความสําเร็จจากการไดพันธุต างๆ ทําใหมีปริมาณผลิตผลเกษตร
ทีพ่ อเพียงตอการบริโภคของประชากรโลก อยางไรก็ดผี ลกระทบ
ในการเจริ ญเติ บโตของประชากรมนุ ษย ที่ เ กิ ดจากการปฏิ วั ติ
อุตสาหกรรม และการปฏิวัติเขียว เพื่อที่จะเปนการแกไขปญหา
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ในอดีตเกี่ยวกับปริมาณผลิตผลที่ไมเพียงพอ ไดกลับมามีผลตอ
ชีวิตความเปนอยูของมนุษยในปจจุบันในเรื่องของสภาพอากาศ
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงเนื่องจากสภาวะเรือนกระจก

ผลกระทบทีส่ บื เนือ่ งจากการปฏิวตั เิ ขียว

เปาหมายของการปฏิวตั เิ ขียวคือการพัฒนาผลิตผลเกษตร
ใหเพียงพอตอประชากรโลก โดยเนนไปทีก่ ารเพิม่ ปริมาณธัญพืช
ใหมากขึ้ น ตั วอย างสําคัญที่ ได ผลจะเห็ นไดจากการปรั บปรุ ง
พันธุพืช ดังเชนขาวสาลีจากสหราชอาณาจักรที่ผานการปรับปรุง
พันธุจ ะใหผลผลิตทีม่ ากกวาเดิมถึง 3 เทาเมือ่ เทียบกับพันธุด งั้ เดิม
ในชวง 50 ปทผี่ า นมา หรือเทียบไดกบั 15 เทาของการผลิตเมือ่
500 ปที่ผานมา ผลของการปฏิวัติเขียวทําใหเกิดความรวมมือ
จากประเทศตางๆ โดยพบวานับตัง้ แตเริม่ การปฏิวัตเิ ขียวจนถึงป
1990 มีมากกวา 40% ของประเทศในโลกทีส่ ามทีเ่ ขามามีสว นรวม
ในการพัฒนามาตรฐานความเปนอยูของมนุษย
โดยเหตุทผี่ ลิตผลเกษตรมีปริมาณเพิม่ ขึน้ อันเนือ่ งมาจาก
การใช พั น ธุ พื ชที่ ไ ด ผ านการปรั บ ปรุ ง พั น ธุ ให ต อบสนองต อ
ปจจัยการผลิต จึงทําใหเกษตรกรมีการใชปจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น
และมีการนําเครื่องจักรเขารวมในการผลิต เปนผลใหศักยภาพ
การผลิตทางการเกษตรของประเทศตางๆ ดีขนึ้ ปริมาณผลิตผล
เกษตรที่ มาจากประเทศในโลกที่ สามจึ งมี ปริ มาณเพิ่ มมากขึ้ น
แตในทางกลับกันก็พบวามีผลเสียเกิดขึน้ ตามมา เชน เสถียรภาพ
ดานอาหารของคนยากจนยังไมไดรบั การพิจารณา โดยการปฏิวตั ิ
เขี ย วไม ไ ด ช ว ยให ส ภาพความหิ ว โหยของเกษตรกรลดลง
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติเขียวไดสนับสนุนความมั่งคั่ง
ของผู ถือผลประโยชนที่ เปนเจาของพื้ นดินและระบบเศรษฐกิจ
ซึง่ เปนคนสวนนอย ประเทศทีย่ ากจนและหิวโหยเปนผูผ ลิตอาหาร
เพื่อนําไปสงใหกับประเทศที่ร่ํารวย และที่มีผลมากที่สุดไดแก
การปฏิวตั เิ ขียวไดสง เสริมใหเกิดความไมยงั่ ยืนในระบบการผลิต
เนื่ องจากมี การเข าไปทําลายวั ตถุ ดิ บที่ ใช ในการผลิ ต เช น
ทรัพยากรพืน้ ดิน ธาตุอาหาร รวมทัง้ จุลนิ ทรียในดิน เปนตน
ตั ว อย า งผลกระทบต อ ระบบนิ เ วศน ใ นการผลิ ต ทาง
การเกษตรที่ สําคั ญที่ เป นผลมาจากการพั ฒนาพั นธุ พื ช ได แก
การตานทานของแมลงศัตรูพืชของขาวที่ผลิตโดย International

อาจารย ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน ม. เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อ. กําแพงแสน จ. นครปฐม 73140
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Rice Research Institute (IRRI) โดยพบวา ในป 1968 ขาวพันธุ
IR8 สามารถใหผลผลิตทีม่ ากกวาพันธุด งั้ เดิมถึง 2 เทาเมือ่ มีการ
ปลูกในสภาพที่ มีการใชปจจัยการผลิต มีการจัดการวัชพืชและ
ศัตรูพืชทีด่ ี แตตอ มาพบวาเพลีย้ กระโดดสีนา้ํ ตาลทีพ่ บในแปลง
จะมีความตานทานตอสารอารักขาพืช (โดยเฉพาะสารกําจัดแมลง)
ทําใหพนั ธุ IR8 นําไปใชไมไดผล ตอมาในป 1973 ขาวพันธุ IR26
ซึง่ ไดพฒ
ั นาใหมคี วามตานทานตอการเขาทําลายของเพลีย้ กระโดด
สีนา้ํ ตาล แตในสภาพธรรมชาติกลับพบวามีเพลีย้ กระโดดสีนา้ํ ตาล
Biotype 2 เกิดขึน้ ทําใหขา วพันธุ IR26 ไมสามารถตานทานได
และในป 1975 ก็ ได มี ข าวพั นธุ IR32 ซึ่ ง ต านทานต อการ
เขาทําลายของเพลี้ ยกระโดดสีน้ําตาล Biotype 2 แตในสภาพ
ธรรมชาติก็เริม่ พบการพัฒนาของเพลีย้ กระโดดสีน้ําตาล Biotype
3 การใชสารกําจัดแมลงไมไดผลในการควบคุมแมลง แตกลับไป
ทําลายแมลงตัวห้ํา (predator) ซึ่งเปนศัตรูธรรมชาติ จึงทําให
ปริมาณประชากรของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลเพิ่มมากขึน้ (Lappe
และคณะ, 1998)
ผลกระทบทีเ่ กิดจากการปฏิวตั เิ ขียวในมิตทิ างสังคม จะพบ
ในกรณีของประเทศอินเดียซึ่งมีปริมาณมวลรวมของผลผลิตพืช
ที่ เพี ยงพอ แตจะพบวา 1/3 ของประชากรยั งมีความยากจน
และเด็กเล็กๆ จํานวนมากเสียชีวิตเนือ่ งจากความอดอยากทุกวัน
คนยากจนไมมเี งินซือ้ อาหารกิน (Poor cannot afford to BUY the
food) และไมสามารถที่จะเขาถึงระบบการกูยืมได ทําใหขาดงบ
เพือ่ การลงทุนดานปจจัยการผลิต เมล็ดพันธุ ปุย การชลประทาน
คนที่ มี ฐานะดี จึงเป นผู ลงทุ นและหากําไร ทําใหมี ฐานะที่ ดี ขึ้ น
จากการกดขี่ผูยากจนในดานความตองการใชพื้นดิน (เนื่องจาก
คนที่ มีฐานะดีเปนผู ถือครองสิ ทธิ ในพื้ นดิ น) สารอารั กขาพืช
ที่ ใช เป นอั นตรายต อสุ ขภาพ ต อสิ่ งแวดล อมและมี ราคาแพง
ผลประโยชน ใ นการคิ ด ค น และการจํ า หน า ยสารอารั ก ขาพื ช
จึ งเป นของบริ ษั ทผู จั ดจําหน ายหรื อเจ าของผลิ ตภั ณฑ คนที่ มี
รายไดนอยทิ้งถิ่นฐานจากชนบทมาสูเมือง ระบบเครื่องจักรที่นํา
เขามาใชทําใหลดความต องการด านแรงงาน สภาพแวดลอม
ในการผลิ ต ทางการเกษตรไม ยั่ ง ยื นเนื่ อ งจากดิ นเสื่ อ มโทรม
และเกิดการตกคางของสารเคมีหรือโลหะหนัก (Lappe และคณะ,
1998)

ภาคส ว นที่ เกี่ ยวข อ งต อ การเปลี่ ยนแปลงสภาพ
แวดลอมบนโลก

การทราบถึงทีม่ าของปญหาจะสามารถทําใหเกิดการแกไข
ไดตรงจุดและรวดเร็ว เชนเดียวกับการทราบถึงภาคสวนทีเ่ กีย่ วของ
กั บการปลดปล อยก าซเรื อนกระจกสู ชั้ นบรรยากาศ Henson
(2006) และ McCarthy และคณะ (2009) ไดรวบรวมจาก
รายงานของ Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) ประจําป 2001 ซึ่งไดรายงานเกีย่ วกับกาซเรือนกระจก
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ที่ เกิดจากกิ จกรรมของมนุ ษย ในปจจุบันวา เกิดจากกาซต างๆ
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
เปอรเซ็นตบอกถึงรอยละของกาซเรือนกระจกแตละชนิดที่ พบ
และตั วเลข ppm หมายถึ งระดั บความเขมข นที่ พบในอากาศ)
สําหรับในประเทศไทยจากขอมูลของสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล อม ป พ.ศ. 2546 แจ งว า การปลดปล อยก าซ
เรือนกระจกเทากับ 344.2 ลานตัน โดยแบงเปน ภาคพลังงาน
56.1% ภาคเกษตรกรรม 24.1% ภาคของเสีย 7.8% การ
เปลีย่ นแปลงการใชทดี่ นิ และปาไม 6.6% และภาคอุตสาหกรรม
5.4% (% หมายถึ ง สั ดส วนของก าซที่ ปลดปล อยเที ยบกั บ
ปริมาณการปลดปล อยกาซเรือนกระจกสุทธิของประเทศไทย)
(Enerygyfantasia, 2009)
ธาตุคาร บอนที่ อยู ในแตละสภาพจะมี การเปลี่ ยนแปลง
ปริมาณอยูต ลอด ลักษณะของการเปลีย่ นแปลงนีส้ ามารถสรุปได
ตามภาพที่ 1 จะเห็ นได ว าธาตุ คาร บอนในสภาพบรรยากาศ
จะมี การสะสมในสภาพที่ สั มพั นธ กั บความเป นอยู ของมนุ ษย
ธาตุ คาร บอนจะสะสมในพื้ นดิ นโดยการถู กตรึ งไว กั บดิ น และ
การแฝงไวกับสวนเจริญของตนไม สําหรับสวนทีอ่ ยูใ นมหาสมุทร
พบทั้ งบริเวณใตและบนพื้ นผิวมหาสมุทร จะอยู ในรูปของการ
ละลายอยู ในน้ํ า ทะเล สิ่ งมี ชี วิ ต ในมหาสมุ ท ร และตะกอน
ใตมหาสมุทร สําหรับกิจกรรมในภาคเกษตรจะมีสว นเกีย่ วของกับ
การปลดปลอยกาซเรือนกระจก ไดแก การปลดปลอยจากพืน้ ดิน
จากการผลิตขาว และการทําปุย หมัก กระบวนการหมักของมูลสัตว
การเผามวลชีวภาพ ซึ่ งกลุ มกาซเรือนกระจกที่ เกี่ ยวข องไดแก
คารบอนไดออกไซด มีเทน และไนตรัสออกไซด

การปรับตัวของมนุษยเพือ่ ตอบสนองตอสภาพแวดลอม
ที่เปลี่ยนแปลง

จากมู ลเหตุ ข องการเปลี่ ย นแปลงสภาพแวดล อ มโลก
ทําให ประเทศตางๆ ได ดําเนินการใหเกิดข อตกลงในดานการ
ลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก หนึง่ ในรอบการเจรจาทีส่ าํ คัญ
คือ พิธีสารเกียวโต ที่เริ่มบังคับใชเมื่อ 16 กุมภาพันธ 2548
โดยสาระทีส่ าํ คัญประการหนึง่ คือ ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลว จํานวน 38
ประเทศทีเ่ ปนภาคี จะมีพนั ธกรณีในการลดปริมาณการปลอยกาซ
เรือนกระจก (อาทิ คารบอนไดออกไซด มีเทน ไนตรัสออกไซด)
ในระหวางป 2551-2555 ใหลดลงรอยละ 5.2 จากปริมาณ
ทีไ่ ดมกี ารปลดปลอยในป 2533 หากไมสามารถลดปริมาณกาซ
เรือนกระจกไดตามปริมาณทีก่ าํ หนด จะตองถูกปรับในอัตราสูงถึง
100 ยูโร (ประมาณ 5,000 บาท) ตอ 1 ตันคารบอนไดออกไซด
ของส วนที่ เกิ น ความสําคั ญของมาตรการดั งกล าวเป นผลให

สิ่งแวดลอม
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ภาพที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของพลวัตรของธาตุคารบอน เพื่อใชพิจารณาการเก็บกักคารบอน (Storage in GtC, จิกะตันคารบอน,
ตัวเลขทีร่ ะบุพรอมสภาพทีอ่ ยู) และการเปลีย่ นแปลงของ (Fluxes in GtC/yr, ตัวเลขทีอ่ ยูบ ริเวณกลางลูกศร) (NASA, 2009)
การผลิตในภาคอุตสาหกรรมจําเปนตองมีการปรับตัว และเนนการ
มีสวนรวมในการดูแลสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปของโลก
จากขอบังคับดังกลาวจึงทําใหเกิดการซื้อขายสิทธิในการปลอย
กาซเรือนกระจก หรือระบบคารบอนเครดิต (Carbon credit)
โดยประเทศที่พัฒนาแลวจะเปนผูซื้อ สวนประเทศกําลังพัฒนา
จะเปนผูขายเนื่องจากมีการปลดปลอยคารบอนไดออกไซดสูชั้น
บรรยากาศนอยกวาทีก่ าํ หนด การซือ้ ขายคารบอนเครดิตนีจ้ ะมีทงั้
การใหเงินชวยเหลือเพือ่ ซือ้ สิทธิการปลดปลอยคารบอนไดออกไซด
และการอุ ดหนุ นผลิ ตภั ณฑ ที่ มี การดําเนิ นการที่ สอดคล องกั บ
การลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด แตยังมีรูปแบบ
การดําเนินการอีกหลายรูปแบบทีใ่ หผลในการดูแลสภาพแวดลอม
โลกที่สามารถดําเนินการได เชน การเก็บกักธาตุคารบอน และ
ระบบการเกษตรยัง่ ยืน (Wikipedia-3, 2009; Carbon foot print,
2009)

วิ ถี เกษตรยั่ งยื น การปรั บตั วเพื่ อเน นจุ ดขายของ
คารบอนเครดิต

อย างไรก็ ตามการลดการปลดปล อ ยก า ซเรื อนกระจก
ยังตองอาศัยทุกภาคสวนในการรวมมือกันทํางาน สําหรับภาค
เกษตรเมือ่ พิจารณาพลวัตรของธาตุคารบอน (ภาพที่ 1) รวมกับ
การปฏิบตั ิในระบบเกษตรของประเทศไทยจะพบวา การไถแปลง
การเผา หรือการใชเครื่ องมือหนักจะเปนการสนับสนุนใหเพิ่ ม
ปริ มาณการปลดปล อยคาร บ อนไดออกไซด สู ชั้ น บรรยากาศ
ในขณะทีก่ ารเกษตรแบบไมไถพรวน จะเปนการลดการปลดปลอย

กาซคารบอนไดออกไซด การไมเผาเศษพืชทีเ่ หลืออยูเ ปนการเพิม่
อิ นทรี ยวั ตถุ ในดิ น การใช ปุ ยคอกในแปลงผลิ ตเป นการคื น
คาร บอนกลั บสู ดิ น ขณะเดี ยวกั นอิ นทรี ยวั ตถุ ในดิ นที่ เพิ่ มขึ้ น
สนับสนุนการเจริญของพืช
ถึ งแม ภาคเกษตรจะเปนส วนเล็ กๆ ที่ เกี่ ยวข องกับการ
ปลดปลอยคารบอนไดออกไซด แตหากมีการปรับเปลีย่ นรูปแบบ
การผลิตแบบดัง้ เดิม (Conventional agriculture) ทีม่ กี ารมุง หวัง
เฉพาะผลิตผล ไปสูแ นวทางการผลิตเพือ่ การจัดการธาตุคารบอน
หรื อในรู ปของเกษตรยั่ งยื น (Sustainable agriculture) ก็ จะ
มีสวนชวยในการลดการปลดปลอยธาตุคารบอน ความแตกตาง
ของการผลิตไดแสดงการเปรียบเทียบไวในตารางที่ 1
จะเห็นไดวาแนวทางปฏิบัติเพื่อมุงสูความยั่งยืนเพื่อการ
ลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด และการผลิตเพือ่ การ
จําหนายคารบอนเครดิตนัน้ จะเนนไปแนวทางการปฏิบตั ใิ นระบบ
การผลิตแบบอินทรีย ตัง้ แต การจัดการดินอยางยัง่ ยืน โดยการ
ใชปยุ พืชสด การปลูกพืชคลุมดิน การทําปุย หมักจากเศษพืชหรือ
มูลสัตว การใชปยุ แรธาตุอยางระมัดระวัง รวมไปถึงการปองกัน
โรคแมลงที่ มี การป องกั นโรค แมลง และวั ช พื ชด วยวิ ธี ก าร
เพาะปลู กที่ เหมาะสมตั้ งแต วิ ธี กลและการอนุ รั กษ แมลงที่ เป น
ประโยชน การใชสารกําจัดชีวภาพอยางจํากัดและหามใชสารเคมี
ในการกําจัดแมลง สิง่ เหลานีจ้ ะเปนการเสริมใหเกิดการจัดการกับ
สภาพแวดลอมทีเ่ ปลีย่ นไป
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การเก็บกักธาตุคารบอน หรือ CARBON SEQUESTRATION

จากการประมาณการณ พบว าในยุ คก อนอุ ตสาหกรรม
CSiTE* (2009) ไดมแี นวคิดในการจัดการเพือ่ การลดคารบอนไดออกไซด ในบรรยากาศ แนวคิ ดได เปรี ยบเที ยบกั บในอดี ต
ที่ ใ นชั้ นบรรยากาศมี คาร บอนไดออกไซด เท า กั บ 280 ppm
แตปจ จุบันมีอตั ราการเพิม่ ขึน้ 1 - 1.4 ppm ตอป ซึง่ หมายถึง
คารบอนไดออกไซดในชั้นบรรยากาศปจจุบันเทากับ 455 ppm
และจะเพิม่ ขึน้ ไปอีกเปน 550 ppm ดังนัน้ เมือ่ ตองการใหความ
เขมขนของคารบอนไดออกไซดในชั้นบรรยากาศลดลงใหเทากับ

280 ppm จะตองมีการดึงออกไป 270 ppm แนวคิดในการ
ลดความเขมขนของกาซในบรรยากาศนี้ ไดมีการนําภาคเกษตร
เขาไปเกีย่ วของ ไดแก การใชกจิ กรรมของตนไม-ปาไม-จุลนิ ทรีย
เพื่ อการตรึงคารบอนและเก็บกักไวในรูปของอินทรียวัตถุ เมื่ อ
เปรียบเทียบขอมูลของคุณสมบัติดินภาคเกษตรในประเทศไทย
ทีม่ อี นิ ทรียวัตถุประมาณ 0.79 - 3.72% ตามภูมภิ าคของประเทศ
และชนิ ด ของพื้ นที่ การจั ดการที่ เ หมาะสมจะสามารถเพิ่ ม
อินทรียวัตถุในดินใหเพิม่ ขึน้ อีก 1% ก็จะเปนการตรึงคารบอนไว
ในดินได (USDE#, 2009) โดยมีแนวคิดพื้นฐานเพื่อการตรึง
คารบอนไวในพืน้ ดินในรูปของอินทรียวัตถุตามตารางที่ 2

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบวิถีการผลิตทางการเกษตร แบบการผลิตเพื่อการจัดการธาตุคารบอนโดยระบบเกษตรยั่งยืน และการ
ผลิตแบบดั้งเดิมเพื่อเพิ่มผลิตผลเกษตร
การผลิตในระบบเกษตรยั่งยืน
- เปนการเพิ่มความหลากหลายของพืช เนื่องจากการใช
พื้นดินจะมีการคํานึงถึงการปลูกพืชสลับ
- เปนการถนอมพื้นที่ดิน เนื่องจากเนนการปลูกพืชหลากหลาย
- ลดการเกิดกาซเรือนกระจก การเกิดการชะลางและเพิ่ม
ความสมบูรณของดิน
- ลดการชะลาง เนื่องจากพื้นดินมีพืชปกคลุมตลอด
- ลดพลังงาน เพื่อการใหปุย สารเคมี
- ลดการลงทุน เนื่องจากเปนการลดการใชปจจัยการผลิต
- เปนอิสระมากกวาในการดําเนินธุรกิจ

การผลิตแบบดั้งเดิมเพื่อผลิตผลเกษตร
- ชนิดพืชปลูกมีจํากัด เนื่องจากเกษตรกรปลูกตามความ
ตองการของตลาด
- เปนการปลูกพืชระยะสั้น ที่เนนการใชเครื่องจักรกล
- ใชปจจัยการผลิตที่มากเกินความจําเปนและเปนอันตราย
ตอสิ่งแวดลอม
- การสูญหายของเนื้อดินมีสูง เนื่องจากมีการผลิตเปนชวง
- ใชพลังงาน เพื่อการใหปุย สารเคมี
- ปจจัยการผลิตและพลังงานที่ใชมาจากระบบปโตรเคมี
- เกิดการผูกมัดกับระบบการจัดจําหนายปุยและสารเคมี
และการรับซื้อผลผลิต

ตารางที่ 2 แนวคิดในการเก็บธาตุคารบอนโดยใชพื้นดิน
ปจจัยพิจารณา

พื้นที่ 1 ไร (1,600 เมตร2)

พื้นที่ 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)
ความลึกชัน้ ไถพรวน

พื้นที่ 1 เมตร2 ที่ความลึกชั้นไถพรวนเทากับ 33.5 เซนติเมตร มีปริมาตรดิน = 0.335 เมตร3
ดังนั้นน้ําหนักดินในระดับชั้นไถพรวน = 1350 กิโลกรัม x 0.335 เมตร3 = 452.25 กิโลกรัม (หรือ
ประมาณ 450 กิโลกรัม

ปริมาณดินตอพืน้ ที่

ดังนั้นในพื้นที่ 1 ไร น้ําหนักดินในชัน้ ไถพรวน
= 1,600 เมตร2 x 450 กิโลกรัม = 720,000
กิโลกรัม

ดังนั้นในพื้นที่ 1 เฮกแทร น้ําหนักดินในชั้นไถพรวน
เทากับ = 10000 เมตร2 x 450 กิโลกรัม
= 4,500,000 กิโลกรัม

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

สิ่งแวดลอม
เราสามารถประมาณการสําหรับการตรึงคารบอนตอพืน้ ที่
1 เฮกแทร (10,000 ตารางเมตร หรือ 100 x 100 เมตร)
กําหนดใหชั้นไถพรวนเทากับ 33.5 ซม. และน้ําหนักดิน 1.4
ตันตอตารางเมตร ดังนัน้ ใน 1 เฮกแทร จะมีน้ําหนักดินประมาณ
4,700 ตัน การเพิ่ มอินทรียวัตถุ 1% จะเทากับ 47 ตันของ
อินทรียวัตถุตอ เฮกแทรทจี่ ะถูกเก็บกักเอาไวในดิน โดยอินทรียวัตถุ
ทีเ่ พิม่ ขึน้ 47 ตันนีค้ ดิ เปนสัดสวนประมาณ 27 ตันของปริมาณ
คารบอนในดิน (อินทรียวัตถุมีธาตุคารบอนเปนองคประกอบ
ประมาณ 58%) ธาตุคารบอนที่อยูในดินนี้เกิดจากกระบวนการ
สังเคราะหแสงของพืช ดังนัน้ ปริมาณคารบอนทีอ่ ยูใ นดิน 27 ตัน
ต อเฮกแทร จะเกิ ดจากการดู ดกลื นก าซคาร บอนไดออกไซด
ประมาณ 100 ตัน จะเห็นไดวา การเพิ่มอินทรียวัตถุใหแกดิน
ขึ้นเพียง 1% ของคารบอนในดินของพื้นที่ 5 พันลานเฮกแทร
จะสามารถดึงกาซคารบอนไดออกไซดจากบรรยากาศไดถึง 500
พันลานตัน

ทายสุดไปสูการดําเนินการ

การดําเนินการตางๆ ทีก่ ลาวมาไมวาจะเปนการผลิตแบบ
ยัง่ ยืนและการผลิตแบบเกษตรอินทรีย หรือดึงคารบอนกลับสูด นิ
โดยการเก็บกักคารบอนในรูปของอินทรียวัตถุ กิจกรรมเหลานี้
เปนการมีสว นรวมในการดําเนินการเพื่อลดสภาพการปลดปลอย
ธาตุคารบอนในระหวางการผลิต แตในระบบสากลเพื่อเปนการ
ขยายโอกาสทางการคาใหมากขึน้ การใชระบบคารบอนฟุต พริน้ ท
(Carbon footprint, 2009) หรือการติดฉลากคารบอนเพือ่ เปน
ดัชนีบง ชีว้ า มีการปลดปลอยกาซเรือนกระจกในรูปของคารบอนไดออกไซดเทาใดในแต ละหนวยของผลิ ตภัณฑ ซึ่ งจะทําให
ผูบ ริโภคไดรบั ทราบการมีสว นรวมในการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเมื่อใชผลิตภัณฑ ระบบดังกลาวทําใหธุรกิจสามารถ
สนับสนุนการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกอยางเปนรูปธรรม
ไดมากขึน้ และเปนการลดตนทุนการผลิตดานพลังงานได
ในประเทศไทยการวิจัยดานเทคโนโลยีการผลิตทางการ
เกษตรที่เกิดขึ้นในชวงหลายสิบปที่ผานมา เปนการเนนการผลิต
ทีใ่ ชปจ จัยการผลิตจากภายนอกบนพืน้ ฐานทีร่ ว มกับภาคอุตสาหกรรมที่เนนการขยายผลสําหรับการผลิตที่เนนผลิตผลเปนหลัก
ยังเปนความคิดที่ หักลางกันไมเสร็จสิ้ นของมนุษยเกี่ ยวกับการ
จัดการธาตุอาหาร การจัดการศัตรูพืช คําถามอยูท ว่ี า เทคโนโลยี
ที่เกิดขึ้นใหมนั้นจะมีความเหมาะสมกับโลกที่กําลังอยูในสภาวะ
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปหรือไม ? เชือ้ จุลนิ ทรียใ ดทีส่ ามารถเปลีย่ นแปลง
มวลของพื ชให กลายเป นอิ นทรี ยวั ตถุ ได อย างรวดเร็ ว ? การ
คงสภาพของอินทรียวัตถุในดินใหนานทีส่ ดุ จะมีวธิ ใี ดบาง ? และ
การอยูรวมกันของพืชและศัตรูพืชจะเปนแบบใดในมุมมองดาน
การผลิต ? สิง่ เหลานีย้ งั เปนนิยามทีร่ อคําตอบสําหรับเทคโนโลยี
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การเกษตรเพือ่ การตอบรับในการจัดการเพือ่ รับสภาพแวดลอมโลก
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป

เอกสารประกอบการเขียน
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วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 23 ฉบับที่ 1 (2552)
เรื่องนารู

Phytate กับสุขภาพ
เราเคยทราบไหมว าอาหารแต ละมื้ อของวั นที่ แต ละคน
รับประทานเขาไปไมวา จะเปนอาหารสุกโดยการตม ทอด ผัด นึง่
หรือรับประทานสดนัน้ นอกจากอาหารหลัก 5 หมูท เี่ รารูจ กั แลว
ยังมีองคประกอบอื่นที่เราไมคุนเคยหรือไม หรือมีผลตอรางกาย
อยางไร
บางทานอาจจะเคยไดยนิ คําวา “Phytate” มาบาง Phytate
สําคั ญอย างไรต อสุ ขภาพ ทําไมจึ งมี การศึ กษาทางการแพทย
ถึงผลของสารนีใ้ นสัตวทดลองเปนเวลานานกวา 40 ป บทความนี้
ไดรวบรวมเรือ่ งของ phytate มาใหทา นผูอ า นไดรจู กั โดยสังเขป

Phytate/Phytic acid คืออะไร

Phytate คื อเกลื อของกรด phytic โดยอาจเป นเกลื อ
แคลเซียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม หรือโซเดียม ก็ได ถาอยูใ นรูป
ของเกลือแคลเซียมและแมกนีเซียม มีชอื่ เรียกทัว่ ไปอีกชือ่ วา phytin
ซึง่ มีประสิทธิภาพการละลายน้ําต่ํา ทัง้ phytate และ phytic acid
ถูกใชเรียกเปนชือ่ ทัว่ ไปของสารประกอบ inosital hexaphosphate
(IP6) (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 โครงสร างทางเคมี ของกรด phytic หรื อ inositol
hexaphosphate ประกอบดวยคารบอน 6 อะตอม และมี
ฟอสเฟตเกาะติดอยูกับคารบอนแตละอะตอม มีสูตร
ทางเคมี C6H28O14P6 มีน้ําหนักโมเลกุล 660.08
กรัม/โมล
(ทีม่ า: www.answers.com/topic/phytic-acid)
1

อตินุช แซจิว1

Phytate/Phytic acid พบไดทไี่ หน

ทัง้ พืชและสัตวสามารถสรางสาร phytate ได และนําสารนี้
ไปใชเพื่อการทํางานของเซลล และการรักษาสภาพของเยื่อหุม
เซลล (membrane maintenance) พื ชมี แนวโน มจะสร างได
ในปริมาณมาก โดย phytate จะเปนแหลงสะสมฟอสฟอรัสแกพชื
และสวนใหญเปนองคประกอบของเมล็ดพืช เชน เมล็ดของพืช
วงศถวั่ เมล็ดงา (sesame seeds) เมล็ดของตนปานลินนิ (flax
seed หรือ linseed) เมล็ดและสวนประกอบของเมล็ดธัญพืช เชน
ขาวกลอง (brown rice) ขาวโพด (corn) รําขาวสาลี (wheat
bran) นอกจากนีย้ งั พบ phytate ไดในผักใบเขียวและพืชทีม่ เี สนใย
สูง เชน ยอดแค คะนา ขีเ้ หล็ก ผักโขม เปนตน ในผลไม เชน
สับปะรด มะมวง ฝรัง่ เปนตน สวนอืน่ ๆ ของพืชทีส่ ามารถพบ
phytate เชน ละอองเรณู (pollen) ราก (root) หัว (tuber) และ
หนอออนของพืช (turion) เปนตน
Phytate ในเมล็ดถั่ วและธัญพืชหลายชนิดอยู ในรูปของ
เกลือโพแทสเซียมและแมกนีเซียมของกรด phytic ในพืชวงศถวั่
มักพบสารนีใ้ นเปลือกหุม เมล็ดชัน้ นอก (hull) และผิวเคลือบเมล็ด
(seed coat) ถั่วเหลืองและผลิตภัณฑจากถั่วเหลืองที่ไมไดผาน
การหมัก (unfermented soy) เชน เมล็ดถัว่ เหลือง (soy bean)
น้าํ นมถัว่ เหลือง (soy milk) แปงถัว่ เหลือง (soy flour) ถัว่ เหลือง
ฝกสด (edamame) เตาหู (tofu) เปนตน เปนแหลงของ phytate
ทีส่ าํ คัญ (ตารางที่ 1)
อนึง่ ฟารมเลีย้ งสุกรและสัตวปก มักใชเมล็ดถัว่ เหลืองและ
ขาวโพด ซึ่งมี phytate เปนองคประกอบในสัดสวนที่สูงมาเปน
อาหารสัตว แตระบบยอยอาหารของสัตวกลุม นีไ้ มมนี า้ํ ยอย phytase
ซึง่ เปนน้าํ ยอยทีจ่ ะทําใหฟอสฟอรัสแตกตัวออกมาจาก phytate ได
ทําใหฟอสฟอรัสไมสามารถถูกนําไปใชและเหลือตกคางอยูในมูล
ของสัตวเหลานี้ (ตารางที่ 2) ดังนัน้ หากนํามูลสัตวเหลานีม้ าใช
เป นปุ ยคอกใหแก พื ชก็จะเป นประโยชน ต อระบบเกษตรกรรม
แตหากทิ้งมูลสัตวเหลานี้สูสิ่งแวดลอม เชน ลงสูแหลงน้ําก็อาจ
สงผลกระทบตอสภาพแวดลอม เชน การเพิ่มขึน้ ของธาตุอาหาร
ทีผ่ ดิ ปกติ (eutrophication) ซึง่ จะทําใหพชื น้าํ เจริญเติบโตรวดเร็ว
เกิดการแยงใชแสง และเมื่อบางสวนของพืชน้ําตายลง ชีวภาพ

นักวิจัย งานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเกษตร ฝายปฏิบตั ิการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ม. เกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม 73140

เรื่องนารู
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ขนาดเล็กจะใชซากพืชเปนอาหารและเพิ่ มจํานวนอยางรวดเร็ว
และใช อ อกซิ เ จนเพื่ อการหายใจ ทํ า ให แ หล ง น้ํ า ขาดแคลน
ออกซิเจน ปลาและสัตวนํา้ อืน่ ๆ ก็จะตายจากการขาดออกซิเจน

กิจกรรมใดทีจ่ ะลดปริมาณ phytate/phytic acid ?
ในขบวนการปรุงหรือแปรรูปอาหารดวยความรอน เชน
การหุ งต มสามารถลด phytate ลงได บาง แต การลดปริ มาณ

phytate ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ คือ การแชในกรด (soaking in an acid
medium) การหมักในกรดแลคติก (lactic acid fermentation)
และการงอกของเมล็ด (sprouting) ทัง้ นีเ้ มือ่ เมล็ดงอก เอนไซม
phytase ภายในเมล็ ด จะย อยสลาย phytate เพื่ อปลดปล อย
ฟอสฟอรั สซึ่ งเป นองค ประกอบหนึ่ งของ phytate ออกมาใช
เพือ่ การเจริญเติบโตของตนออน (embryo) ทําใหปริมาณ phytate
ในเมล็ดลดลง

ตารางที่ 1 ปริมาณ phytic acid ทีต่ รวจพบในอาหารทีไ่ ดจากธัญพืชและพืชวงศถวั่ (Sci-Tech Dictionary, 2009)
ชนิดของอาหาร

ปริมาณต่ําสุด
(% โดยน้าํ หนักแหง)

ปริมาณสูงสุด
(% โดยน้าํ หนักแหง)

2.15
0.42
0.89
0.60
0.54
0.39
0.25
0.43
0.38
0.14
0.75
1.00
1.24
1.46
1.05
0.89

2.78
1.16
2.40
1.42
1.46
1.35
1.37
1.05
1.16
0.60
2.22
2.22
2.25
2.90
1.78
1.57

เมล็ดของตนปานลินนิ (Linseed)
ขาวโอต (Oat)
ขาวโอตบด (Oat meal)
รําขาวโอต (Oat bran)
ขาวไรย (Rye)
ขาวสาลี (Wheat)
แปงสาลี (Wheat flour)
ขนมปงโฮลวีต (Whole wheat bread)
ขาวบารเลย (Barley)
ขาวขาว (Polished rice)
ขาวโพด (Corn)
ถัว่ เหลือง (Soybeans)
แปงถัว่ เหลือง (Soy flour)
เตาหู (Tofu)
ถัว่ ลิสง (Peanuts)
ถัว่ แดง (Kidney beans)

ตารางที่ 2 ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (ต่ําสุด-สูงสุด) ที่ตรวจพบในมูลสัตวชนิดที่มีและไมมีน้ํายอย phytase (phytase enzyme)
ในระบบยอยอาหาร
แหลงของ
มูลสัตว

น้าํ ยอย phytase

ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสทั้งหมด
ในมูลสัตว (%)*

มูลหมู
มูลไก
มูลเปด
มูลวัว
มูลควาย

ไมมี phytase enzyme
ไมมี phytase enzyme
ไมมี phytase enzyme
มี phytase enzyme
มี phytase enzyme

1.74 - 4.28
1.07 - 5.28
1.36 - 3.04
0.30 - 1.61
0.43 - 0.46

* วิเคราะหโดยหนวยวิเคราะหวิจยั ดิน พืช และวัสดุเกษตร งานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเกษตร ฝายปฏิบตั กิ ารวิจยั และเรือนปลูกพืชทดลอง)
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ผลอิทธิพลของ Phytate/Phytic acid ตอสุขภาพ

ในทางการแพทยไดทําการศึกษาอิทธิพลของ phytate ตอ
สุขภาพในสัตวทดลองมานานกวา 40 ปแลว ผลการวิจยั เทาทีม่ กี าร
รายงานไวมีทั้งดานบวกและดานลบตอสุขภาพ ซึ่งขอสรุปแตละ
ประเด็นไวดงั นี้

1. Anti-nutrient

การศึกษาวิจัยของนักวิทยาศาสตร พบวา กรด phytic
มีความสามารถทีจ่ ะจับกับโปรตีน แปง และแรธาตุประจุบวก เชน
แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก และสังกะสี ทําใหการละลายไดของ
ธาตุประจุบวกเหลานีล้ ดลง สงผลใหการดูดซึมธาตุอาหารเหลานี้
ภายในระบบยอยอาหารลดลง และรางกายของเราไดรับแรธาตุ
เหลานีไ้ ปใชประโยชนไดนอยลง นักวิจยั จึงเรียกวาเปนสาร antinutrient รายงานการวิจัยยังพบวาหากรางกายมนุษยไดรับสาร
phytate มากกวา 10% โดยน้ําหนัก จะมีแนวโนมทําใหการเจริญ
เติบโตและการดูดซึมธาตุอาหารของรางกายคอยๆ ลดลง ทําให
รางกายขาดธาตุตา งๆ ดังกลาว และมีการเจริญเติบโตลดลง ดังนัน้
กลุม บุคคลทีร่ ับประทานแตผกั (มังสวิรัต) เด็ก หญิงมีครรภ และ
หญิงทีก่ าํ ลังใหนา้ํ นมบุตร ควรหลีกเลีย่ งการรับประทานอาหารทีม่ ี
phytate สูง หรือหากหลีกเลีย่ งไมได ควรรับประทานอาหารเสริม
เชน วิตามินซี (ascorbic acid) และแคลเซียม ทั้งนี้เนื่องจาก
วิตามินซีจะชวยเพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็กจากแหลงอื่นที่ไมใชจาก
ธัญพืช ผักและผลไม และสามารถชวยใหรา งกายดูดซึมธาตุสงั กะสี
และแคลเซียมไดดขี นึ้ ดวย

2. Benefit for health

Phytate/phytic acid มีประโยชนตอสุขภาพ ในดานการ
บําบัดโรค เชน
มะเร็ง (cancer) !!! สาร phytate จัดวาเปนสารตานมะเร็ง
(anti-cancer agent) โดย 1) มีบทบาทตอการเปลีย่ นแปลงยีนส
(gene alteration) เชน ลดการขยายตัวของเซลลเนื้องอก 2)
มีบทบาทตอการเพิม่ ภูมิคมุ กัน (enhanced immunity) โดยการ
เพิม่ หนาทีข่ อง natural killer (NK) cell ซึง่ เปนเซลลทสี่ ง เสริม
การทําลายเซลลของเนื้องอก และ 3) แสดงสมบัติเปน antioxidant โดยการจั บธาตุ เหล็ ก ทําให ธาตุ เหล็ กไม สามารถเร ง
ปฏิกริ ยิ าการเปลีย่ น hydrogen peroxide และออกซิเจนในรางกาย
ใหเปนอนุมลู อิสระ (free radial) ซึง่ อนุมลู อิสระจะเปนสาเหตุหนึง่
ของการทําลายโครงสรางของเซลลหลายชนิดจนทายที่สุดเซลล
ตาย อนุมลู อิสระยังเรงความแก เพิม่ ความเสีย่ งตอการเปนมะเร็ง
และปญหาของหัวใจ (heart problems) นอกจากนี้ จากการศึกษา
ในสัตวทดลองพบวา phytic acid มีบทบาททัง้ ปองกันและรักษา
มะเร็งหลายชนิด โดยแสดงสมบัติเปน anti-neoplastic (ตาน
การเจริญผิดปกติของเซลล เนือ้ เยือ่ หรืออวัยวะ) ในมะเร็งเตานม
มะเร็งลําไสใหญ มะเร็งตับ มะเร็งเม็ดเลือด (leukemia) มะเร็ง
ตอมลูกหมาก กลุมของมะเร็งเนื้อเยื่อเกี่ยวพันหรือเนื้อเยื่อเสริม
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(sarcomas) และมะเร็งผิวหนัง
คลอเรสโตรอล (Cholesterol) !!! Phytate ชวยลด
คลอเรสโตรอลและลดการผลิตไตรกลีเซอไรด (triglyceride)
โดยตับ หากไตรกลีเซอไรดสงู จะทําใหเกิดหลอดเลือดหัวใจตีบได
และจะมีผลทําให High density lipoprotein (HDL) ซึง่ เปนไขมันดี
ทําหนาทีป่ องกันหลอดเลือดแข็งตัว อยูใ นระดับต่ํา
เบาหวาน (diabetes) !!! นอกจากนี้ phytate ยังชวยลด
ปริมาณน้ําตาลในเลือด โดยลดการยอยแปงไดอยางนอย 50%
โดย phytate จะจับกับโปรตีนหรือน้าํ ยอยทีย่ อ ยแปงซึง่ เปนโปรตีน
ชนิดหนึ่ ง และลด glycemic index (GI) ของอาหารอื่นที่เรา
รับประทานรวมกับอาหารทีม่ ี phytate (GI เปนดัชนีวดั อิทธิพล
ของคารโบไฮเดรทตอระดับของน้ําตาล glucose ในเลือด เมื่อ
คารโบไฮเดรทถูกยอยอยางรวดเร็ว การปลดปลอยน้าํ ตาล glucose
สูก ระแสเลือดก็เปนไปอยางรวดเร็ว คา GI สูง ในทางตรงกันขาม
คารโบไฮเดรทถูกยอยอยางชาๆ การปลดปลอยน้ําตาล glucose
สูก ระแสเลือดก็ชา คา GI จะต่ํา)

การนํา phytate / phytic acid ไปใชประโยชนอนื่

Phytate ถู กนํามาใช ในการแก ไขป ญหาความกระด าง
โดยใช เป นตั วดึ งเหล็ กและทองแดงออกจากไวน นอกจากนี้
phytate ยังมีศกั ยภาพในการนําไปใชแกไขดินทีม่ กี ารปนเปอ นของ
ยูเรเนียม (uranium) นิกเกิล (nickel) และอนินทรียสารอื่นๆ
เนื่องจากกรด phytic มีความสามารถจับธาตุโลหะที่มีประจุบวก
ตั้ งแต 2 ขึ้ นไป นอกจากนี้ยังใชกรด phytic เปนสารกันบูด
(preservative) ในอาหารดวย
จากทีก่ ลาวมาทัง้ หมด จะเห็นวา โครงสรางของกรด phytic
ทําใหตวั มันเองเปน strong chelator คือมีความสามารถสูงในการ
จับกับธาตุโลหะตางๆ ดังนัน้ หากรางกายไดรบั ธาตุอาหารตางๆ
เกินสมดุล กรด phyitc ก็จะมีผลดานบวก ในทางตรงกันขาม
หากธาตุอาหารในรางกายอยูในสภาวะสมดุลแลว การไดรับกรด
phytic ก็จะไปมีผลดานลบตอสุขภาพ เชนเดียวกับการใชกรด
phytic เพื่ อการบําบัดโรค แม ผลการศึกษาสวนใหญจะใหผล
ดานบวก แตยังเปนงานศึกษาในระดับสัตวทดลอง การใชกับ
มนุษยยงั ไมมกี ารยืนยัน นอกจากนีน้ ักวิทยาศาสตรบางรายยังพบ
ผลขางเคียงของกรด phytic กลาวคือ เขาพบวา เกลือโซเดียมไฟเตรตเหมือนเปนตัวสงเสริมมะเร็งกระเพาะปสสาวะในสัตว
ทดลอง
ดังนัน้ เพือ่ ความสมบูรณของสุขภาพ การจะบริโภคสิง่ ใด
ควรตองทราบถึงสภาวะรางกายของเรา คํานึงถึงความเหมาะสม
เชน วัย น้ําหนักตัวกับปริมาณสารทีจ่ ะรับเขารางกาย ความสมดุล
วิธีการบริโภคที่ถูกตอง ศึกษาหาขอมูลทั้งดานบวกและดานลบ
ของสิง่ ทีจ่ ะบริโภค และปรึกษาขอคําแนะนําการใชหรือการบริโภค
สิง่ เหลานัน้ จากผูเ ชีย่ วชาญ

23

เรือ่ งนารู

เอกสารประกอบการเรียบเรียง

ยงยุ ทธ โอสถสภา. 2546. ธาตุ อาหารพื ช. สํานั กพิ มพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 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-wellnesscafe.com/soy.html มิถนุ ายน 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 กุมภาพันธ 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 กุมภาพันธ 2552.
±

เทคโนโลยี ชี วภาพ

เอกสารอางอิง

...ตอจากหนา 14

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#
±

ข าวศู นย ฯ

...ตอจากหนา 4

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 Biotechnology 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. Phytochemistry. 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

การแปรรู ป และการควบคุ ม คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ
จากสมุนไพร สําหรับขาราชการ เกษตรกร ผูป ระกอบการ และ
ผูสนใจทั่วไป ณ ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2552 และรุนที่ 2
ระหว างวั นที่ 19-21 พฤษภาคม 2552 (นางสาวสุ รั ตน วดี
จิวะจินดา เปนหัวหนาโครงการ)
± การถ า ยทอดเทคโนโลยี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพ
การผลิตเมล็ดพันธุพ ชื สําหรับเจาหนาทีบ่ ริษทั และผูส นใจทัว่ ไป
ณ ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรื อนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม รุน ที่ 1 วันที่
±

24

วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 23 ฉบับที่ 1 (2552)

17 มิถุนายน 2552 และรุ นที่ 2 วันที่ 24 มิถุนายน 2552
(นางสาวชวนพิศ อรุณรังสิกลุ เปนหัวหนาโครงการ)
± การถ า ยทอดเทคโนโลยี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพ
การผลิ ตต นกล าพื ชผั กเศรษฐกิ จ สําหรั บเจ าหน าที่ บริ ษั ท
เกษตรกร และผูสนใจทั่วไป ณ ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือน
ปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
จังหวัดนครปฐม รุน ที่ 1 วันที่ 18 มิถุนายน 2552 และรุน ที่ 2
วั นที่ 25 มิถุ นายน 2552 (นางเนตรชนก เกี ยรติ์ นนทพัทธ
เปนหัวหนาโครงการ)

คณะกรรมการจัดทําวารสารขาวศูนยฯ
ทีป่ รึกษา

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
หัวหนาฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ผูชวยหัวหนาฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ดร. ชวนพิศ อรุณรังสิกุล

บรรณาธิการ

นวลวรรณ ฟารุงสาง

ผูช ว ยบรรณาธิการ
สมนึก พรมแดง

กองบรรณาธิการ

จันทรจรัส วีรสาร
เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ
อุดม แกวสุวรรณ

รูปเลม/จัดสง

พิษณุ บุญศิริ
คณิตฐา ชินวงษเขียว

ญาณี มั่นอน
ศิริพร วิหคโต
อตินุช แซจิว
น้ําออย เหลืองน้ําเพ็ชร
เฟองฟา จันทนิยม

การเงิน

อรวรรณ ไกรวิจิตร

บอกรับเปนสมาชิกไดที่

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

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

วารสารขาว

ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

Central Laboratory and Greenhouse Complex
CLGC NEWSLETTER

พิมพที่ หางหุนสวนจํากัดฟนนี่พับบลิชชิ่ง 549/1 ซอยเสนานิคม 1 ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2579-1933

