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บรรณาธิการแถลง
สวัสดีคะทานสมาชิกและผูอานวารสารขาวศูนยฯ ทุกทาน เนื้อหาของฉบับนี้ประกอบดวยสาระของความรูท่ีมีคุณภาพ

เชนท่ีผานมา ไดแก คอลัมนงานวิจัย เร่ือง การเคลือบเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองกับการประเมินความงอกของเมล็ดไดอยางไร
การเพิ่มเติมสาระท่ีเปนประโยชนกับผูอานท่ีสนใจในคอลัมนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เร่ือง การตรวจจีเอ็มโอในอาหาร
คอลมันวทิยาศาสตรสิง่แวดลอม เร่ือง วสัดุยอยสลายไดทางชวีภาพกับการใชประโยชนในปจจบัุน

กองบรรณาธิการวารสารขาวศนูยฯ หวงัเปนอยางย่ิงวาสาระในฉบับนีค้งจะเปนประโยชนตอทานสมาชกิและผูอานอยูบาง
หากทานใดมีขอคิดเห็นและคําเสนอแนะตางๆ กรุณาบอกกลาวใหคณะจัดทําวารสารไดทราบ หรือบอกรับเปนสมาชิกไดท่ี
บรรณาธกิารวารสารขาวศนูยฯ ฝายปฏบิตักิารวจิยัและเรือนปลกูพชืทดลอง มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร วทิยาเขต
กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140

ขอขอบพระคุณ
บรรณาธิการ

สุภาพ  ทองคํา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 73140

เยี่ยมชมกิจกรรมของฝายปฏิบัติการวิจัยฯ
ฝายฯ ไดใหการตอนรับและมีการเย่ียมชมจากคณะบุคคล

ตางๆ ในรอบ 6 เดือนแรกของป 2547 ท่ีผานมา ดังนี้
� วันท่ี 5 มกราคม 2547 คณะอาจารยและนักศึกษา

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร ชั้นปท่ี 3 สถาบันราชภัฎกาญจนบุรี
จํานวน 15 คน

� วันท่ี 23 มกราคม 2547 นักวิชาการจากสํานักงาน
เกษตรจังหวัดนาน จํานวน 2 คน

� วันท่ี  29 มกราคม 2547 คณะ Survey Mission ของ
AICAD on Asia-Africa Cooperation จํานวน 4 คน

� วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2547 คณะผูเขารวมโครงการ
ความรวมมือทางวทิยาศาสตรและวชิาการไทย-จนี จาํนวน 4 คน

� วันท่ี 18 กุมภาพันธ 2547 นกัศึกษาภาควิชาพืชไรนา
คณะเกษตร ม. เกษตรศาสตร กําแพงแสน จํานวน 23 คน

� วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2547 คณะกรรมการตรวจสอบ
คุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ประจําป 2546 จํานวน 8 คน

� วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2547 คณะผูเขารับการฝกอบรม
ตํารวจชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ  ประจําป  2547 จาก
กองบัญชาการตํารวจนครบาล จํานวน 103 คน

� วันท่ี 1 มีนาคม 2547 นักศึกษาภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปท่ี 2 และ 3 จํานวน
42 คน

� วันท่ี 5 มีนาคม 2547 คณะโครงการจัดต้ังวิทยาลัย
สุราษฎรธานี ม. สงขลานครินทร นํานักศึกษาวิชาผลิตกรรม
ชีวภาพ ชั้นปท่ี 1 จํานวน 60 คน

� วันท่ี 10 มีนาคม 2547 คณะผูเขาศึกษาหลักสูตร
ชั้นนายพัน รุนท่ี 18 (1/47) ของโรงเรียนทหารการสัตว
กรมการสัตวทหารบก จํานวน 33 นาย

� วันท่ี 16 มีนาคม 2547 คณะผูบริหารจาก Royal
University of Agriculture ของประเทศกัมพูชา จํานวน 30 คน

� วันท่ี 16 มีนาคม 2547 นักศึกษาปริญญาโท สาขา
วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 17
คน

� วั นท่ี  23 มี นาคม 2547 คณะวิ ทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร นํานักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเขาคาย
โอลิมปก จํานวน 35 คน

� วันท่ี 1 เมษายน 2547 คณะผูเขาศึกษาหลักสูตร
ชั้นนายพัน รุนท่ี 18 (1/47) ของโรงเรียนทหารการสัตว
กรมการสัตวทหารบก จํานวน 27 นาย

การพัฒนาบุคลากร
� นางสุภาพ ทองคํา อบรม โครงการพัฒนาความรู

ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตร Microsoft
Windows รุนท่ี 2 ณ สํานักบริการคอมพิวเตอร มก.  วันท่ี 6-8
มกราคม 2547

� นายวุฒิชัย ทองดอนแอ, นายนพพล เกตุประสาท,
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นางเฟองฟา จันทนิยม และนางสายน้ําออย สวางเมฆ อบรม
การผลิ ตและการนําเสนอสื่ อด วยโปรแกรม Microsoft
PowerPoint  ณ อาคารศูนยมหาวิทยาลัยฯ กําแพงแสน  วันท่ี
8 มกราคม 2547

� น.ส. อตินุช แซจิว และนายจตุพร จิตรบุญถนอม
สมัมนาเร่ือง ฐานขอมูลสทิธิบัตรนานาชาติ : กุญแจสําคัญในการ
พัฒนาการวิจัยและประเทศในยุคดิจิตอล ณ สํานักหอสมุด
บางเขน วันท่ี 14 มกราคม 2547

� นางธีรนุต รมโพธ์ิภักด์ิ  อบรม โครงการพัฒนาความรู
ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตร Microsoft
Excel รุนท่ี 2 ณ สํานักบริการคอมพิวเตอร มก. วันท่ี 20-22
มกราคม 2547

� นางจันทรจรัส วีรสาร, นางกณิษฐา สังคะหะ และ
นางเฟองฟา จันทนิยม อบรม โครงการพัฒนาความรูความ
สามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตร Internet & E-mail
รุนท่ี 2 ณ สาํนกับริการคอมพิวเตอร มก. วันท่ี 27-28 มกราคม
2547

� นางภาณี ทองพํานัก และน.ส. เนตรชนก นุยสีรุง
สัมมนาเร่ือง ฐานทรัพยากรพันธุกรรมพืชสิทธิและอธิปไตย
แหงรัฐฯ ณ  จังหวัดสุพรรณบุรี  วันท่ี 28 มกราคม 2547

� น.ส. มณ ี ตันติรุงกิจ และน.ส. สุรัตนวดี จิวะจินดา
รวมประชุมทางวิชาการ International Symposium on Bio-
Recycle Research ณ RIKEN ประเทศญี่ปุน วันท่ี 10-14
กุมภาพันธ 2547

� นางกณิษฐา สังคะหะ และนางเฟองฟา จันทนิยม
อบรม โครงการพัฒนาความรูความสามารถทางเทคโนโลยีสาร
สนเทศหลกัสตูรการเขียนโฮมเพจ  ณ สาํนักบริการคอมพวิเตอร
มก.  วันท่ี 10-12 กุมภาพันธ  2547

� นายอุดม แกวสุวรรณ, นางเฟองฟา จันทนิยม, น.ส.
อตินุช แซจิว, น.ส. สุรัตนวดี จิวะจินดา, นางศิริวรรณ บุรีคํา
และน.ส. มณ ี ตันติรุงกิจ อบรม การผลติพชืสมุนไพรเชงิพาณชิย
รุนท่ี 1 ณ หองประชุมสํานักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการ
เก็บเก่ียวและแปรรูปสินคาทางการเกษตร วันท่ี 27 กุมภาพันธ
2547

� นายชัยณรงค รัตนกรีฑากุล สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
นักวิชาการเพื่อคลังสมองประเทศ คร้ังท่ี 1 ณ โรงแรมมิราเคิล
แกรนด คอนเวนชั่น วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2547

� นางรุ งนภา กอประดิษฐสกุล เขารวมคณะดูงาน
ระบบการผลิตและการตรวจสอบมาตรฐานเกษตรอินทรีย
ในประเทศญี่ปุน วันท่ี 9-17 มีนาคม 2547

� นายนพพล เกตุประสาท อบรม โครงการพัฒนา
ความรูความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตรการใช

อินเตอรเน็ต  ณ สํานักบริการคอมพิวเตอร มก. วันท่ี 9-10
มีนาคม  2547

� นายวุฒิชัย ทองดอนแอ สัมมนาทางวิชาการเร่ือง
เกษตรอินทรีย ณ หอประชุมปรางสีดา จ. สระแกว วันท่ี 11
มีนาคม 2547

� นายอุดม แกวสุวรรณ, นางเฟองฟา จันทนิยม และ
นายนพพล เกตุประสาท อบรม โครงการพัฒนาความรูความ
สามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศหลกัสตูร Microsoft Windows
ณ สํานักบริการคอมพิวเตอร มก.  วันท่ี 16-18 มีนาคม 2547

� น.ส. มณี ตันติรุ งกิจ  ปรึกษาหารืองานวิจัยรวม
ดาน Bioresources in Southeast Asia : Its Diversity and
Utilization กับ Prof.Dr. T.  Seki ณ มหาวิทยาลัยโอซากา
ประเทศญี่ปุน วันท่ี 21-27 มีนาคม 2547

� นางอรวรรณ ชวนตระกูล อบรม มาตรฐานคุณภาพ
หองปฏิบัติการตามมาตราฐาน ISO/IEC 17025 ณ สถาบัน
อาหาร กรุงเทพฯ วันท่ี 22-23 มีนาคม 2547

� นางสุภาพ ทองคํา และนางปฐมพร โพธ์ินิยม อบรม
โครงการพัฒนาความรูความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตร Microsoft Word ณ สํานักบริการคอมพิวเตอร มก.
วันท่ี 23-25 มีนาคม 2547

� นายจตุพร จติรบุญถนอม  อบรม การผลติพชืสมุนไพร
เชงิพาณชิย รุนท่ี 2 ณ หองประชมุสาํนกัวจิยัและพฒันาวทิยาการ
หลังการเก็บเก่ียวและแปรรูปสินคาทางการเกษตร วันท่ี 23
มีนาคม 2547

� นางนวลวรรณ ฟารุงสาง สัมมนาทางวิชาการเร่ือง
ศูนยความเปนเลิศพบตลาด ณ หองประชุม Conference Room
2 ศูนยการประชุมสหชาติ กรุงเทพฯ วันท่ี 26 มีนาคม 2547

� นางกณิษฐา สังคะหะ สัมมนาเผยแพรผลการวิจัย
การถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑภูมิปญญาทองถ่ิน
ในเขตจังหวัดเชียงราย ณ หองเชียงรุ ง โรงแรมเวียงอินทร
จ.เชียงราย วันท่ี 28-30 มีนาคม 2547

� นายอุดม แกวสุวรรณ อบรม โครงการพัฒนาความรู
ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตร Microsoft
Excel  ณ สํานักบริการคอมพิวเตอร มก.  วันท่ี 30-31 มีนาคม
2547 และ 1 เมษายน 2547

� นางกณิษฐา สังคะหะ, นางญาณี ม่ันอน และนาย
อุดม แกวสุวรรณ อบรม โครงการพัฒนาความรูความสามารถ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศหลกัสตูร Microsoft Word รุนท่ี 5   ณ
สํานักบริการคอมพิวเตอร มก.  วันท่ี  19-21 เมษายน  2547

� นางอภิตา บุญศิริ ประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop
on Systems Thinking for Food Supply Chains ณ
หองประชมุหยกมณ ีสถาบันคนควาและพฒันาผลิตภณัฑอาหาร
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ม. เกษตรศาสตร กรุงเทพฯ  วันท่ี 6 พฤษภาคม 2547
� นายชัยณรงค รัตนกรีฑากุล อบรม FRESH-CUT

PRODUCES (Processing, Quality and Safety) ณ โรงแรม
ปางสวนแกว อ. เมือง จ. เชียงใหม วันท่ี 11-13 พฤษภาคม
2547

� นางรงรอง หอมหวล ประชมุเชิงปฏิบัติการ ฐานขอมูล
งานวจิยั ณ กระทรวงวทิยาศาสตร กรุงเทพฯ วนัท่ี 26 พฤษภาคม
2547

� นายจตุพร จิตรบุญถนอม สัมมนา เกษตรย่ังยืนกับ
ยุทธศาสตรดินและปุยของชาติ ณ กรมพัฒนาท่ีดิน กรุงเทพฯ
วันท่ี 27 พฤษภาคม 2547

กิจกรรมของฝายปฏิบัติการวิจัยฯ
การจัดนิทรรศการวิชาการ
� การจัดนิทรรศการทางวิชาการ ในงานเกษตรแฟร

ประจําป 2547 ภายใตหวัขอ บูรณาการงานวิจัย รังสรรคสิ่งใหม
ใหสังคม จํานวน 8 เร่ือง ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ ม.เกษตร
ศาสตร บางเขน วันท่ี 30 มกราคม - 7 กุมภาพันธ 2547

การเสนอผลงานวิจัย
� น.ส. ชวนพศิ อรุณรังสกุิล, นายชยัณรงค รัตนกรีฑากุล

นางรุ งนภา กอประดิษฐสกุล และนางธีรนุต รมโพธ์ิภักด์ิ
ประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังท่ี 42
ณ  ม. เกษตรศาสตร บางเขน ภาคโปสเตอรเร่ือง คุณภาพ
น้ําหมักชีวภาพ และองคประกอบ  วันท่ี 3-6 กุมภาพันธ 2547

� นางรุ งนภา ก อประดิษฐ สกุ ล, นายชั ยณรงค
รัตนกรีฑากุล และน.ส. สุจินดา อัศวสุจินดารัตน ประชุม
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ั งท่ี  42 ณ
ม. เกษตรศาสตร บางเขน  ภาคโปสเตอรเร่ือง การยับย้ังเอนไซม
อเซทติลโคลีนเอสเทอเรสจากสารปองกันกําจัดแมลงกลุ ม
ออรกาโนฟอสฟอรัสและคารบาเมทในน้ําค้ันผักและผลไม  วันท่ี
3-6 กุมภาพันธ 2547

� Le Thi Kieu Oahn, Vichai Korpraditskul and
Chainarong Rattanakreetalul ประชุ มทางวิ ชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังท่ี 42 ณ ม. เกษตรศาสตร
บางเขน  ภาคโปสเตอรเร่ือง A Pathogenicity of Anthracnose
Fungus, Colletotrichum spp., on various Thai Chilli
Varieties วันท่ี 3-6 กุมภาพันธ 2547

� นายชั ยณรงค  รั ตนกรีฑากุ ล และนางรุ งนภา
กอประดิษฐสกุล ประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ คร้ังท่ี 4 ณ
โรงแรม เจบีหาดใหญ ภาคโปสเตอรเร่ือง การใชสารสกัดจาก
ชะพลเูพือ่ลดการปนเปอนของเชือ้แบคทีเรียในหนอไมฝร่ัง  วนัท่ี

5-7 พฤษภาคม 2547
� นางธีรนตุ รมโพธ์ิภกัด์ิ, นายสมนกึ ทองบอ, น.ส.ยุพนิ

ออนศริิ และน.ส.พรรณ ีศรีสวสัด์ิ ประชมุวชิาการพชืสวนแหงชาติ
คร้ังท่ี 4 ณ โรงแรมเจบีหาดใหญ ภาคโปสเตอรเร่ือง ผลของการ
ควบคุมบรรยากาศในการเก็บรักษาผลมะมวงพันธุโชคอนันต
ท่ีอุณหภูมิตํ่า  วันท่ี 5-7 พฤษภาคม 2547

� นายเจริญ ขุนพรม และนางอภิตา บุญศิริ ประชุม
วิชาการพืชสวนแหงชาติ คร้ังท่ี 4 ณ โรงแรมเจบีหาดใหญ
ภาคโปสเตอรเร่ือง ผลของการหอผลตอคุณภาพการบมของ
มะมวงน้ําดอกไม วันท่ี 5-7 พฤษภาคม 2547

การฝกอบรม
� โครงการบมเพาะการพัฒนาผลิตภัณฑไวนผลไมและ

สาโทเพื่อการแขงขันเชิงธุรกิจ วันท่ี 5 มกราคม 2547 (นาย
เพิ่มพงษ ศรีประเสริฐศักด์ิ เปนหัวหนาโครงการ)

� การถายทอดเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวพืชสวน
จํานวน 4 รุน รุนท่ี 16 วันท่ี 18-20 กุมภาพันธ 2547  รุนท่ี
17 วันท่ี 22-25 มีนาคม 2547  รุนท่ี 18 วันท่ี 7-9 กันยายน
2547 และรุนท่ี 19 วันท่ี 18-22 ตุลาคม 2547 (นางอภิตา
บุญศิริ เปนหัวหนาโครงการ)

� เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือไมดอกไมประดับรุนท่ี
20 วนัท่ี 9-12 มีนาคม 2547 (นางศริิวรรณ บุรีคํา เปนหวัหนา
โครงการ)

� การถ ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการควบคุม
คุณภาพเมล็ดพันธุในระบบเกษตรย่ังยืน จํานวน 2 รุน  รุนท่ี 1
วันท่ี 16-19 มีนาคม 2547  และรุนท่ี 2 วันท่ี  30 มีนาคม - 2
เมษายน 2547  (นางภาณี  ทองพํานัก เปนหัวหนาโครงการ)

� การถายทอดเทคโนโลยีการยายกลาและการปลกูเลีย้ง
หนอไมฝร่ังจากการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ จํานวน 3 รุน  รุนท่ี 1 วนัท่ี
16-19 และ 26 มีนาคม 2547  รุนท่ี 2 วันท่ี 6 - 9 กรกฎาคม
2547 และรุนท่ี 3 วันท่ี 28-29 กรกฎาคม 2547 (นางมณฑา
วงศมณีโรจน เปนหัวหนาโครงการ)

� การถ ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตและตรวจ
ประเมินระบบการผลิต GAP สําหรับเกษตรกรผูผลิต จํานวน 3
รุน  รุนท่ี 1 วันท่ี 23 มีนาคม 2547  รุนท่ี 2 วันท่ี 21 เมษายน
2547  รุนท่ี 3 วนัท่ี 29 เมษายน 2547  สาํหรับพีเ่ลีย้งเกษตรกร
จํานวน 2 รุน  รุนท่ี 1 วันท่ี 3-4 พฤษภาคม 2547  รุนท่ี 2 วันท่ี
17-18 พฤษภาคม 2547 และสาํหรับผูตรวจประเมินระบบผลติ
วันท่ี 21-22 มิถุนายน 2547  (น.ส.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล
เปนหัวหนาโครงการ)

(อานตอหนา 23)

วารสารขาวศูนยฯ  ปท่ี 18 ฉบับท่ี 1 (2547)4



การตรวจสอบจีเอ็มโอในอาหาร
มณี  ตันติรุงกิจ1

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ในชวงทศวรรษท่ีผานมาเทคโนโลยีชีวภาพไดเขามามี
บทบาทอยางมากในการพัฒนาการเกษตร โดยเฉพาะอยางย่ิง
เทคโนโลยีการปรับแตงพันธุกรรมหรือจีเอ็มโอ เพื่อผลิตพืช
ดัดแปลงพนัธุกรรมหรือพืชจีเอ็มโอ เชน ขาวโพด ถ่ัวเหลอืง ฝาย
มันฝร่ัง ฯลฯ ท่ีใหผลผลิตสูง ทนตอยาปราบวัชพืช ตานทานตอ
โรคและแมลง และ/หรือมีคุณภาพทางโภชนาการสงูข้ึน (ตารางท่ี
1)  อยางไรก็ตามการผลิตพืชจี เอ็มโอเพื่ อเปนอาหารและ
วัตถุดิบในการผลิตอาหาร ยังเปนท่ีถกเถียงกันระหวางขอดี
คือการแกไขปญหาการขาดแคลนอาหารของโลก และขอเสีย
ในสวนของผลกระทบท่ีมีตอสขุภาพของผูบริโภคและสิง่แวดลอม
(การกอใหเกิดสารกอภูมิแพ ความเปนพิษ การถายทอดยีนสู
สิ่งมีชีวิตอ่ืน ความตานทานตอสารปฏิชีวนะของเชื้อสาเหตุโรค
และผลกระทบท่ีมีตอความหลากหลายทางชีวภาพของพืช)

ตารางที ่ 1 ตัวอยางพืชจีเอ็มโอท่ีจําหนายอยูในตลาดโลกและ
ท่ีกําลังพัฒนาอยูในหองปฏิบัติการ

ชนิดของพืช              ลักษณะที่มุงหวัง

ขาว 1.ทนตอยาปราบวัชพืช*
2. มีวิตามินเอสงูข้ึน*
3. มีธาตุเหล็กสูงข้ึน**

ขาวโพด 1.ทนตอยาปราบวัชพืช*
2.ตานทานแมลง*
3. เกสรตัวผูเปนหมัน*
4. เปนวัคซีนปองกันโรคทองรวง
เนื่องจากเชื้อ Escherichia coli**

ถ่ัวเหลือง 1.ทนตอยาปราบวัชพืช*
2. มีองคประกอบของกรดไขมันโอลิอิก

(oleic acid) สูงข้ึน**

มันฝร่ัง 1.ตานทานตอโรคและแมลง*
2. มีองคประกอบของกรดอะมิโนสูงข้ึน**

หมายเหตุ * พืชจีเอ็มโอท่ีจําหนายอยูในตลาดโลก
** พืชจีเอ็มโอท่ีกําลังพัฒนาอยูในหองปฏิบัติการ

แมวาปญหาความขัดแยงของจีเอ็มโอจะยังไมมีขอสรุป
แตขอตกลงระหวางประเทศก็ไดวางแนวทางใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของ
เชน รัฐบาล บริษัทผูผลิต หองปฏิบัติการตรวจสอบ เปนตน
กําหนดวิธีการตรวจสอบจีเอ็มโอท่ีสามารถตรวจไดอยางถูกตอง
แมนยํา  นอกจากนีห้ลายประเทศยังไดออกกฎหมายเพือ่ควบคุม
การนาํเขาและการผลติพชืจเีอ็มโอ รวมถึงการติดฉลากผลติภณัฑ
อาหารท่ีมีสวนผสมของจเีอ็มโอ ท้ังนีเ้พือ่ประโยชนในการบังคับใช
กฎหมาย การปองกันการละเมิดลิขสิทธ์ิ การควบคุมคุณภาพ
ของผลติภณัฑ และการประเมินความเสีย่งของผลติภณัฑ  ดังนัน้
วิธีการตรวจสอบจะตองเปนวิธีมาตรฐานและผลการตรวจสอบ
จะตองถูกตอง แมนยําและเปนท่ียอมรับของสากล ซึ่งมีปจจัย
ท่ีเก่ียวของดังนี้

1) หองปฏิบัติการทดสอบ ควรเปนหองปฏิบัติการ
ท่ี ได รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จาก
หนวยงานของรัฐ และ/หรือองคกรสากล

2) การสุมตัวอยาง จะตองคํานึงถึงวิธีการสุมตัวอยาง
และจาํนวนตัวอยางท่ีเหมาะสม เพือ่ใหไดตัวแทนท่ีดีและประหยัด
คาใชจายในการตรวจสอบ

3) วัสดุอางอิง (Reference material) ท่ี ใชในการ
ตรวจสอบ ถือเปนเคร่ื องมือสําคัญในการทวนสอบวิ ธีการ
ตรวจสอบ และการประเมินหองปฏิบัติการ จึงจําเปนตอง
เลือกใชชนิดของวัสดุอางอิง เชน เมล็ด ดีเอ็นเอ พลาสมิด
และโปรตีน เปนตน ใหเหมาะกับชนิดของตัวอยางสงตรวจ

4) วิธีการตรวจสอบ มีดวยกันหลายวิธี ซึ่งแตละวิธี
จะมีขอดีและขอจํากัดแตกตางกัน ดังนั้นการเลือกใชวิ ธีใด
จึงข้ึนอยู กับวัตถุประสงคในการตรวจสอบ สถานภาพของ
หองปฏิบัติการ และคาใชจายในการตรวจสอบ

การตรวจสอบการปนเปอนของจีเอ็มโอ
เนื่ องจากการตกแตงพันธุกรรมพืช นิยมตัดตอยีน

ท่ีตองการ (transgene) เขากับสวนโปรโมเตอรของ 35S rRNA
ของไวรัส cauliflower mosaic (CaMV 35S-promoter : CaMV
35S-P) และเทอรมิเนเตอรของ nopalin synthase gene (NOS-
terminator : NOS-T) ของ Agrobacterium tumefaciens
(ภาพท่ี 1)

1/ นักวิจัยชํานาญการระดับ 8  งานจุลชีววิทยาประยุกต ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน จ.นครปฐม
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การตรวจสอบจเีอ็มโอมีท้ังการตรวจสอบวามีการปนเปอน
หรือไม และการตรวจสอบวามีการปนเปอนมากนอยเพียงใด
ซึ่งสามารถตรวจสอบไดโดยตรวจหายีนท่ีเก่ียวของ หรือโปรตีน
ท่ีถูกสรางข้ึนจากยีนท่ีไดรับการตกแตงในตัวอยาง

การตรวจสอบโดยตรวจหายีนที่ เกี่ ยวของ ข้ันตอน
ท่ีสําคัญข้ันตอนหนึ่ งในการตรวจสอบดวยวิธีนี้ คือการสกัด
ดีเอ็นเอเพื่อใหไดดีเอ็นเอท่ีบริสุทธ์ิและมีคุณภาพดี ผูตรวจสอบ
จึงตองเลือกใชวิธีการสกัดใหเหมาะกับตัวอยางสงตรวจ เชน
การสกัดดีเอ็นเอจากอาหารแปรรูปท่ีผานความรอน และมีคา
ความเปนกรด-ดางตํ่า ทําไดยากกวาการสกัดดีเอ็นเอจาก
ตัวอยางท่ีเปนวัตถุดิบ เปนตน  ตอจากนั้นจึงตรวจหาสวนของ
ดีเอ็นเอท่ีเปนสวนประกอบของยีนท่ีไดรับการตกแตง (ภาพท่ี 1)
โดยใชเทคนิค Southern hybridization และ Polymerase chain
reaction (PCR)

1. Southern hybridization  เปนเทคนิคท่ี อาศัย
ความสามารถในการจับตัวกันของสายดีเอ็นเอท่ี เปนคู สม
(ไฮบริไดเซซั่น หรือ hybridization) เม่ือดีเอ็นเอสายคูไดรับ
ความรอน สายดีเอ็นเอจะแยกออกจากกันเปนดีเอ็นเอสายเด่ียว
และเม่ืออุณหภูมิคอยๆ ลดลง ดีเอ็นเอสายเด่ียวท่ีเปนคูสม
จะกลบัมาจับกันเปนดีเอ็นเอสายคูอีกคร้ัง  การจับคูของดีเอ็นเอ
สายเด่ี ยวจะเกิดข้ึ นได ดีมากหรือนอยเพียงไร ข้ึ นอยู กับ
ความเหมือนของดีเอ็นเอสายเด่ียว 2 สายนัน้  ดังนัน้หากตัวอยาง
สงตรวจมีการปนเปอนของจเีอ็มโอ จะเกิดปฏิกิริยาไฮบริไดเซชัน่
ระหวางดีเอ็นเอตรวจจับท่ี ติดฉลาก (labelled probe) กับ
ดีเอ็นเอท่ีสกัดไดจากตัวอยางสงตรวจ ทําใหตรวจพบสัญญาณ
ท่ี เกิดจากการแผ กัมมันตภาพรังสีหรือการเรืองแสง หรือ
ปฏิกิริยาการเกิดสี ท้ังนี้ ข้ึนอยู กับชนิดของฉลาก ในปจจุบัน
นิยมใชฉลากท่ีไมใชสารกัมมันตภาพรังสี เชน สารเรืองแสง
[fluorescein (สีฟา)  ROXTM (สีเหลือง) Cy3 (สีเขียว) Cy5
(สีแดง)] digoxigenin, biotin เปนตน ซึ่ งมีความไวสู ง
และอานผลไดรวดเร็วกวาสารกัมมันตภาพรังสี นอกจากนี้
สารเหลานี้ยังมีความปลอดภัยตอผูใชและสิ่งแวดลอม และยัง
สามารถกําจัดไดงายกวาสารกัมมันตภาพรังสีอีกดวย

2. PCR เปนเทคนิคท่ี ใชในการตรวจหายีนท่ีสนใจ
โดยการเพิม่ชิน้สวนของดีเอ็นเอดวยไพรเมอร 1 คู [forward หรือ
sense primer (5'->3') และ reverse หรือ antisense primer
(3'->5')] ท่ีมีความจําเพาะกับยีนนั้นๆ  โดยไพรเมอรท้ัง 2
จะจับกับดีเอ็นเอท่ี มีลําดับเบสท่ี เปนคูสมและสรางดีเอ็นเอ
สายใหมข้ึนในแตละรอบของปฏิกิริยา PCR ซึ่งปริมาณของ

ดีเอ็นเอจะเพิ่มข้ึนตามจํานวนรอบท่ีใช จากนั้นนําดีเอ็นเอท่ีได
ไปแยกดวยวิธี Agarose gel electrophoresis เพื่อตรวจดูแถบ
และขนาดของชิ้นสวนดีเอ็นเอ ซึ่งวิธีนี้ มีความไวสูง สามารถ
ตรวจหาดีเอ็นเอท่ีมีปริมาณนอยเพียง 20 พิคโคกรัม ถึง 10
นาโนกรัม ของยีนท่ีตองการตรวจสอบ หรือคิดเปนปริมาณการ
ปนเป อนประมาณ 0.0001 ถึง 1%  สําหรับการตรวจหา
สวนประกอบของยีนท่ีไดรับการตกแตง เชน CaMV 35S-
promoter หรือ nopalin synthase (NOS)-terminator เปนตน
เพื่ อตรวจสอบจี เอ็มโอนั้ น พบว ายีนท่ี ตรวจสอบเหลานั้ น
อาจพบไดในพืชหรือจุลินทรียดินบางชนิด ทําใหผลการตรวจ
คลาดเคลื่อนได ดังนั้นจึงมีการพัฒนาไพรเมอรท่ีใชในการตรวจ
พืชจีเอ็มโอแตละชนดิโดยเฉพาะ เชน ขาวโพดพันธุ Bt-XtraTM,
Bt11, MaximizerTM BT176 และถ่ัวเหลืองพันธุ Roundup
ReadyTM เปนตน เพื่อปองกันการผิดพลาดในการตรวจสอบ
นอกจากนี้ ยังมีวิ ธีตรวจสอบอ่ืนๆ ท่ี ใชในการยืนยันผลของ
ปฏิกิริยา PCR เชน การตรวจสอบ restriction map ของชิ้นสวน
ดีเอ็นเอ  การตรวจสอบปฏิกิริยาไฮบริไดเซชัน่ระหวางตัวตรวจจบั
กับชิ้นสวนดีเอ็นเอ  การตรวจสอบลําดับเบสของชิ้นสวนดีเอ็นเอ
การตรวจสอบดวยปฏิกิริยา nested PCR ซึ่งใชไพรเมอร 2 คู
ท่ีจําเพาะกับยีนท่ีตองการตรวจสอบ และการใชชุดตรวจสอบ
GMO Chip Kit ซึง่พฒันาข้ึนเพือ่ตรวจสอบจเีอ็มโอไดหลายชนดิ
ในเวลาเดียวกัน  แตอยางไรก็ตามวิธีตรวจสอบตางๆ ท่ีกลาวมา
ขางตน เปนการตรวจสอบวามีการปนเปอนหรือไม  ไมสามารถ
บอกไดวามีจีเอ็มโอปนเปอนอยูมากหรือนอยเพียงใด แตใน
ปจจุบันการตรวจสอบจําเปนตองทราบถึงปริมาณการปนเปอน
เนื่ องจากความจําเปนในการแสดงฉลากตามกฎขอบังคับ
เก่ียวกับการแสดงฉลากอาหารท่ีไดรับการดัดแปรพันธุกรรม
ท่ีประกาศใชในหลายประเทศ เชน กลุมประเทศสหภาพยุโรป
กําหนดใหอาหารท่ีมีการปนเปอนของจีเอ็มโอมากกวา 0.9%
ข้ึนไป ตองแสดงฉลาก เปนตน

การตรวจสอบปรมิาณการปนเปอนสามารถทาํได
หลายวิธ ี ดังน้ี

Quantitative-competitive (QC)-PCR เปนปฏิกิริยา
PCR ท่ีมีการเพิ่มชิ้นสวนของดีเอ็นเอจากดีเอ็นเอของตัวอยาง
และดีเอ็นเอมาตรฐานท่ีทราบความเขมขนไปพรอมๆ กัน
เนื่ องจากดี เ อ็ นเอของตั วอย างและดี เ อ็ นเอมาตรฐาน
มีความสามารถในการเพิ่มจํานวน (amplification efficiency)
เทากัน จึงสามารถคํานวณหาปริมาณของจีเอ็มโอในตัวอยาง
ไดจากอัตราสวนของชิ้ นสวนดีเอ็นเอท่ี เพิ่ มข้ึนจากดีเอ็นเอ
ตนแบบท้ังสอง โดยท่ัวไปดีเอ็นเอมาตรฐานจะเปนพลาสมิด
สายตรง (linearised plasmid) ท่ี มีลําดับเบสเหมือนกับยีน
ท่ีตองการตรวจสอบแตดัดแปรใหมีขนาดใหญหรือเล็กกวา

CaMV 35S-P             Transgene               NOS-T

ภาพที ่1  สวนประกอบของยีนท่ีไดรับการตกแตง

วารสารขาวศูนยฯ  ปท่ี 18 ฉบับท่ี 1 (2547)6



เพื่อใหเกิดความแตกตางระหวางแถบดีเอ็นเอท่ีเกิดข้ึน วิธีนี้
มีขอจํากัดคือ อัตราสวนของยีนท่ีตองการตรวจสอบในตัวอยาง
กับดีเอ็นเอมาตรฐานในปฏิกิริยาควรปรับใหอยูในระหวาง 1:10
ถึง 10:1 โดยอัตราสวนท่ีจะใหผลดีท่ีสุดคือ 1:1  (ภาพท่ี 2)

Quantitative real-time PCR เปนการตรวจวัดปริ มาณ
ชิ้นสวนดีเอ็นเอท่ีเพิ่มข้ึนในขณะท่ีเกิดปฏิกิริยา PCR ซึ่งปริมาณ
ดีเอ็นเอท่ีเกิดข้ึนจะผันแปรตามกับจํานวนรอบของปฏิกิริยา
ท่ีเกิดข้ึนเปนแบบ linear ในชวงของ exponential phase (ภาพท่ี
3) ดังนั้ นหากทราบถึงจํานวนรอบของปฏิกิริยาท่ี ทําใหได
ปริมาณของดีเอ็นเอท่ีเกิดข้ึนในชวง exponential phase ท่ี
กําหนดไว  ก็ จะสามารถคํานวณหาปริมาณของจี เอ็มโอท่ี
ปนเปอนได ขอจํากัดของวิธีนี้ คือตองใชเคร่ืองมือเฉพาะทาง
คื อ real-time PCR thermal cycler  ซึ่ ง มี ราคาแพง
ในการวิ เคราะห  และไมสามารถวิ เคราะหปริมาณจี เอ็มโอ
ในตัวอยางอาหารท่ีมีไขมัน

ภาพที ่3 ความสมัพนัธของปริมาณดีเอ็นเอท่ีเพิม่ข้ึน (ก) และ
ปริมาณจีเอ็มโอในตัวอยาง (ข) กับจํานวนรอบของ
ปฏิกิริยาในปฏิกิริยาแบบ real-time PCR

เนื่องจากวิธีการตางๆ ท่ีใชอยูในปจจบัุนยังมีขอจํากัดอยู
จึงมีการพัฒนาวิธีการใหมๆ ท่ีสะดวก ประหยัดและรวดเร็วกวา
วธีิท่ีกลาวมาแลวขางตน เชน การพฒันา genosensor เพือ่ตรวจหา
NOS-terminator โดยยึดดีเอ็นเอตรวจจับขนาด 25 เบส
ท่ีมีความจําเพาะกับ NOS-terminator เขากับผิวหนาของ screen
printed electrode (SPE) และนําไปทําปฏิกิริยาไฮบริไดเซชั่น
กับดีเอ็นเอตัวอยางหรือดีเอ็นเอท่ีไดจากปฏิกิริยา PCR จากนั้น
นําไปตรวจวัดกระแสไฟฟาท่ีเกิดข้ึนเพื่อคํานวณหาปริมาณของ
จีเอ็มโอ เปนตน

การตรวจสอบโดยตรวจหาโปรตีนท่ีถกูสรางขึน้
จากยีนท่ีไดรับการตกแตง เทคนิคท่ีนิยมใชในการตรวจหา
โปรตีนในตัวอยางสงตรวจ คือเทคนิค immunoassay ซึ่งอาศัย
ความจําเพาะระหวางแอนติเจนและแอนติบอดี ซึ่ งจะเปน
monoclonal antibody หรือ polyclonal antibody ก็ได ท้ังนี้
ข้ึนอยูกับวตัถุประสงคในการตรวจสอบ  สาํหรับวธีิการท่ีใชอยูใน
ปจจุบันไดแก

1. Western blot  เปนการตรวจหาโปรตีนโดยอาศัย
ความสามารถในการจับตัวกันระหวางแอนติบอดีท่ีติดฉลาก
กับโปรตีนจีเอ็มโอท่ีถูกแยกดวยวิธี sodium dodecyl sulfate
(SDS)-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE)
และตรึงอยูบนแผนไนโตรเซลลูโลส  วิธีนี้ มีข้ันตอนยุ งยาก
จึงนิยมใชในการวิจัยท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบการปนเปอน
ของจี เอ็มโอ และสามารถตรวจวัดปริมาณโปรตีนจี เอ็มโอ
ท่ีความเขมขนต้ังแต 0.25% ในตัวอยางเมล็ดพันธุ และ 1%
ในตัวอยางอาหารแปรรูป

2. Enzyme-linked immunosorbant assay (ELISA)
เปนการตรวจหาโปรตีนโดยอาศัยความสามารถในการจับตัวกัน
ระหวางโปรตีนจีเอ็มโอกับแอนติบอดีท่ีเคลอืบอยูบน microwell
plate และตรวจวดัปริมาณโปรตีนดวยการวดัสท่ีีเกิดจากปฏิกิริยา
ของเอนไซม  วิธีนี้เปนวิธีท่ีทําไดงาย ประหยัด มีความไวสูง
และสามารถตรวจวดัปริมาณโปรตีนจเีอ็มโอท่ีความเขมขนต้ังแต
0.25% ในตัวอยางเมล็ดพันธุ และ 1.4% ในตัวอยางอาหาร
แปรรูป

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ภาพที ่2 แถบของชิ้นสวนดีเอ็นเอท่ีเพิ่มข้ึนจากยีนท่ีตองการตรวจสอบและดีเอ็นเอมาตรฐานท่ีแยกโดยวิธี
agarose gel electrophoresis ซึ่งแถบดีเอ็นเอในแตละแถวเกิดจากปฏิกิริยา PCR ท่ีมีปริมาณของ
ยีนท่ีตองการตรวจสอบคงท่ี ในขณะท่ีดีเอ็นเอมาตรฐานมีปริมาณลดลง (1->9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ยีนท่ีตองการตรวจสอบ
ดีเอ็นเอมาตรฐาน

0.10

1.00

0.01
0 10 20 30 40

เปอรเซ็นต
จีเอ็มโอ
ในตัวอยาง
    100 10 1 0.1 0.01

ก ข ค ง จ

จ ํานวนรอบของปฏิกิริยา

ปร
ิมา
ณด

ีเอ
นเ
อที่

เก
ิดข

ึ้น

0 .0 0

0 .0 1

0 .1 0

1 .0 0

1 0 .0 0

1 0 0 .0 0

5 1 5 25 35

ก
ข

ค

ง
จเป

อร
เซ
็นต

จีเอ
็มโ
อ

จํ านวนรอบของปฏิกิรยิา

(ก)

(ข)

ปร
มิา
ณด

เีอน็
เอท

ีเ่กดิ
ขึน้

7



3. Lateral flow strip  วิธีนี้เปนวิธีท่ีพัฒนามาจากวิธี
ELISA โดยตรึงแอนติบอดีท่ีจําเพาะกับโปรตีนซึ่งยึดเกาะอยูกับ
สารท่ี ทําให เกิดสี ไวบนแถบไนโตรเซลลู โลส เม่ื อจุ มแถบ
ไนโตรเซลลูโลสลงในสารละลายโปรตีนท่ีสกัดจากตัวอยาง
โปรตีนจีเอ็มโอจะคอยๆ เคลื่ อนท่ี ข้ึนไปจับกับแอนติบอดี
เกิดเปนแถบสี (ภาพท่ี  4) วิธีนี้ เหมาะท่ีจะนําไปใชในการ
ตรวจสอบข้ันตน เนื่ องจากวิ ธีนี้ เปนวิ ธี ท่ี สะดวก รวดเร็ว
และสามารถอานผลไดภายในเวลา 5-10 นาที

ภาพที ่4 ภาพจําลองการตรวจหาโปรตีนดวยวิธี lateral flow
strip ในตัวอยางท่ีมีการปนเปอนของจีเอ็มโอ (ก)
และตัวอยางท่ีไมมีการปนเปอน (ข)

ในการตรวจสอบจีเอ็มโอดวยวิธีท่ีกลาวมาแลวขางตน
จะเห็นวาแตละวิธีมีขอดีและขอจํากัดแตกตางกันไป ดังนั้น
สิ่งสําคัญท่ีตองคํานึงถึงในการตรวจสอบ คือสภาวะท่ีเหมาะสม
(optimization) และความนาเชื่อถือ (validation) ของวิธีการ
ท่ีใชในการตรวจสอบตัวอยาง ซึ่งปจจัยท่ีมีผลกระทบตอสภาวะ

ท่ีเหมาะสม ไดแก การเลือกใชวิธีการท่ีเหมาะสม เกณฑกําหนด
ในการบงชี้เพื่อแสดงผลบวกหรือลบ วัสดุอางอิง การควบคุม
คุณภาพการวิเคราะห ความพรอมของหองปฏิบัติการ และความ
ชาํนาญของผูวเิคราะห  สวนปจจยัท่ีมีผลตอความนาเชือ่ถือ ไดแก
ประสิทธิภาพในการสกัดดีเอ็นเอและโปรตีน ปริมาณตํ่าสุด
ท่ีสามารถตรวจวิเคราะหได ความถูกตองของผลการวิเคราะห
ความแมนยําและความสามารถในการวิเคราะหปริมาณท่ีมีคา
ใกลเคียงกัน ความจําเพาะ และความสามารถในการทําซ้ําได
นอกจากนี้ ยังมีขอจํากัดหนึ่ งท่ี มีผลตอทุกวิ ธีการตรวจสอบ
ท่ีตองคํานึงถึง คือ ตัวอยางอาหารบางชนิดมีปริมาณดีเอ็นเอ
อยูนอยเกินกวาท่ีจะตรวจหาได เชน น้ํามัน หรืออาหารท่ีผาน
ขบวนการท่ีใชความรอนสูงมากมีผลใหดีเอ็นเอถูกทําลายไป

บทสรุป
สืบเนื่องจากกฎขอบังคับเก่ียวกับการแสดงฉลากอาหาร

ท่ีได รับการดัดแปรพันธุกรรมท่ีประกาศใชในหลายประเทศ
ทําใหตองตรวจสอบการปนเป อนของจีเอ็มโอในอาหารและ
วตัถุดิบท่ีนาํมาใชในการผลติอาหารนัน้  ข้ันตอนในการตรวจสอบ
การปนเปอนของจีเอ็มโอ จะเร่ิมจากการตรวจสอบวามีการ
ปนเป อนของจีเอ็มโอหรือไม หากไมพบถือวาผาน ไมตอง
แสดงฉลาก หากพบวามีการปนเปอนถือวาไมผาน ตองทําการ
ตรวจสอบตอไป โดยตรวจหาปริมาณของจีเอ็มโอ ถาพบวา
มีปริมาณเกินกวาเกณฑกําหนด จะตองแสดงฉลาก ถาพบวา
มีปริมาณตํ่ากวาเกณฑกําหนด ไมตองแสดงฉลาก สําหรับ
ประเทศไทยใชประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 251)
พ.ศ. 2545 ซึ่งกําหนดใหถ่ัวเหลืองและผลิตภัณฑจากถ่ัวเหลือง
ขาวโพดและผลิตภัณฑจากขาวโพด ตามรายชื่อ (22 รายการ)
ในบัญชีแนบทายประกาศนี้ท่ีมีสารพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) หรือ
โปรตีนท่ีเปนผลจากการดัดแปรพนัธุกรรมนัน้อยูต้ังแตรอยละ 5
ของแต ละส วนประกอบหลั ก 3 อั นดั บแรก และแต ละ
สวนประกอบดังกลาวนั้นมีปริมาณต้ังแตรอยละ 5 ของน้ําหนัก
ผลิตภัณฑ ตองแสดงฉลาก โดยใหแสดงขอความวา ดัดแปร
พันธุกรรม และห ามใช ข อความว า ปลอดอาหารดัดแปร
พันธุกรรม ไมใชอาหารดัดแปรพันธุกรรม ไมมีสวนประกอบ
ของอาหารดัดแปรพันธุกรรม มีการคัดหรือแยกสวนประกอบ
ท่ีมีการดัดแปรพันธุกรรมออก  ซึ่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับนี้มีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 11 พฤษภาคม 2546  ท้ังนี้
เพื่อเปนการใหขอมูลตอผูบริโภค ทําใหผูบริโภคมีสิทธิในการ
ตัดสินใจและเลือกท่ีจะบริโภคอาหารดัดแปรพันธุกรรมได
ฉะน้ันในการเลือกซื้อถ่ัวเหลือง ขาวโพด และผลิตภัณฑ
จากถ่ัวเหลืองและขาวโพดคร้ังตอไป กรุณาอานฉลากกอน
ตัดสินใจซื้อ!!!

(ก)

(ข)

ตัวอยาง

โปรตีน
จีเอ็มโอ

แอนติบอดี
ท่ีติดฉลาก

แถบสคีวบคุม

แถบสีของโปรตีน
จีเอม็โอ

ตัวอยาง

แอนติบอดี
ท่ีติดฉลาก

แถบสีควบคุม

(อานตอหนา 23)
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เครื่องกล่ันนํ้ามันหอมระเหยขนาดเล็ก
Portable Steam Distillation Unit

สุรัตนวดี  จิวะจินดา1

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เคร่ืองกลั่นน้ํามันหอมระเหยขนาดเล็กนี้ เปนเคร่ือง
กลั่นน้ํามันหอมระเหยท่ีออกแแบบข้ึนเพื่อใชในอุตสาหกรรม
ครัวเรือน หรืออุตสาหกรรมขนาดเล็ก เนื่องจากเคร่ืองกลั่น
น้ํ ามันหอมระเหยในระบบอุตสาหกรรมโดยท่ั วไปมักจะมี
ขนาดใหญ ยากตอการติดต้ัง หรือขนยาย และมีราคาแพง
สวนชุดเคร่ืองกลั่นท่ีใชในหองปฏิบัติการมักจะมีสวนประกอบ
ท่ี เปนแกวซึ่ งชํารุดเสียหายไดง าย ไม เหมาะกับการใชงาน
ในลักษณะของอุตสาหกรรมในครัวเรือนหรือโดยกลุมเกษตรกร
เคร่ืองกลั่นน้ํามันหอมระเหยท่ีประดิษฐข้ึนนี้ใชกลั่นเพื่อสกัด
แยกเอาน้าํมันชนดิน้าํมันหอมระเหย (Volatile oil) ไมใชน้าํมันพชื
ท่ัวไป (Fixed oil) จากสวนท่ีมีน้าํมันหอมระเหยสะสมอยูของพชื
เชน ใบ ราก ดอก หรือ เนื้อไม ออกแบบใหเปนถังกลั่นชนิด
เบ็ดเสร็จถังเดียวขนาดเล็กโดยใชระบบการกลั่นดวยน้ํา (Hydro
distillation) มีระบบควบคุมอุณหภูมิ และความดัน โดยมีสวน
ท่ีทําการควบแนน (Condenser) แยกตางหาก สามารถประกอบ
หรือถอดชิ้นสวนออกไดงาย และขนยายไดสะดวก ทําจากเหล็ก
ปลอดสนิมชนิดท่ีใชในอุตสาหกรรมอาหาร (Stainless steel,
Food grade) สามารถทนแรงดันจากภายในไดไมตํ่ากวา 3

1/ นักวิจัยเช่ียวชาญระดับ 9  งานวิจัยสภาวะแวดลอม ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน จ.นครปฐม

กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร มีสวนประกอบท้ังหมดหาสวน
ไดแก

1. ถังกลั่น (Retort)
2. ฝาของถังกลั่น (Retort cover)
3. ทอนําไอน้ํา (Vapour conduct tube)
4. ตัวควบแนน (Condenser)
5. ถังรองรับน้ํามันและแยกน้ํามัน (Receiver and

separator)
สวนตางๆ เม่ือนํามาประกอบกันแลวจะไดเคร่ืองกลั่น

ตามรูป
เคร่ืองกลัน่น้าํมันหอมระเหยนีไ้ดทําการย่ืนจดอนสุทิธิบัตร

ตอกรมทรัพยสินทางปญญาแลวไดรับอนุสิทธิบัตรเลขท่ี 534
เม่ือวันท่ี 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2543 และไดทําการผลิต
ออกจําหนายแกผูสนใจแลวจํานวนหนึ่ง และไดรับรางวัลท่ี 1
ในการประกวดสิง่ประดิษฐคิดคนทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประจําป 2546 ของมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ รวมกับกระทรวง
วทิยาศาสตรเทคโนโลยี

เครื่องกลั่น
นํ้ามันหอมระเหย

ตนแบบ

2

เคร่ืองกลั่น
นํ้ามันหอมระเหย
ท่ีทําออกจําหนาย

3
4

1

5

1

2

3

4

5

(อานตอหนา 14)
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การประเมินความมีชีวิตของเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองดวยคาการนําไฟฟาแบบรวม
Soybean Seed Viability Assessment by Bulk Electrical Conductivity Value

วันชัย จันทรประเสริฐ1 หนึ่งฤทัย ศรีธรราษฎร1 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล2 สุเทว ีศุขปราการ3 และ ลิลลี ่กาวีตะ4

Wanchai Chanprasert1, Nuengruethai Srithornrath1, Chuanphis Arunrangsikul2,
Sutevee Sukprakarn3 and Lily Kaveeta4

งานวิจัยงานวิจัย

บทคัดยอ
การศึกษาความสัมพันธของคาการนําไฟฟาแบบรวม

ท่ีตรวจสอบตามวธีิของ ISTA (1995) กับความมีชวีติท่ีตรวจวดั
ดวยวิธีการทดสอบความงอกมาตรฐานของเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง
จํานวน 4 พันธุ คือ เชียงใหม 1 เชียงใหม 2 เชียงใหม 60 และ
นครสวรรค 1  คาการนาํไฟฟาของถ่ัวเหลอืงท้ัง 58 ตัวอยางวดัได
17-95 µS/cm/g-seed  ขณะท่ีความงอกมาตรฐานตรวจสอบ
ไดอยูในชวง 0-98 เปอรเซน็ต คาการนาํไฟฟาและคาความมีชวีติ
มีความสัมพันธ กันอยางเปนเสนตรง และสามารถคํานวณ
คาทํานายของคาความมีชีวิตไดจากคาการนําไฟฟาโดยสมการ
ดังนี ้พันธุเชียงใหม 1 ใชสมการ y = -4.4898x + 170.49
พันธุ เชียงใหม 2 ใชสมการ y = -1.6451x + 117.29
พันธุเชียงใหม 60 ใชสมการ y = -1.2869x + 114.52
และพันธุนครสวรรค 1 ใชสมการ y = -2.1173x + 126.14
สําหรับสมการรวมพันธุ  : y = -1.5097x + 111.13
ดังนัน้ความมีชวีติของเมลด็ถ่ัวเหลอืงท่ีมีไมตํ่ากวา 80 เปอรเซน็ต
จะมีคาการนาํไฟฟาของเมลด็พนัธุถ่ัวเหลอืงท่ีตรวจวดัตามวธีิของ
ISTA ไดไมเกิน 20 µS/cm/g-seed

Abstract
This experiment was conducted to evaluate the

relationships between bulk conductivity of seed leachates
using the method prescribed by ISTA (1995) and viability
determined by standard germination test of soybean seed.
The 4 soybean varieties i.e. Chiang Mai 1, Chiang Mai 2,
Chiang Mai 60 and Nakhon Sawan 1 were measured.  The
bulk conductivity values ranged from 17-95 µS/cm/g-
seed while standard germination ranged from 0-98%.  The
linear relationship was found between the 2 tests in each

variety and overall varieties.  Predicted germination values
can be calculated from linear equations as followed : Chiang
Mai 1; y = -4.4898x + 170.49, Chiang Mai 2; y =
-1.6451x + 117.29, Chiang Mai 60; y = -1.2869x +
114.52, Nakhon Sawan 1; y = -2.1173x + 126.14 and
overall varieties; y = -1.5097x + 111.13.  It can be said
that soybean seed with germination higher than 80%,
electrical conductivity value following the prescription by
ISTA would not exceed 20 µS/cm/g-seed.

คํานํา
การตรวจสอบความงอกมาตรฐานของเมล็ ดพั นธุ

(standard germination test) นั้นตองใชเวลาในการตรวจสอบ
นานนับสปัดาห แตมีวิธีการตรวจสอบความงอกหรือความมีชีวติ
ท่ีรวดเร็วท่ีใชกัน คือ วิธีวัดคาการนําไฟฟาของเมล็ด ซึ่งอาศัย
หลักการตรวจวัดปริมาณสารท่ี ร่ัวไหลออกมาจากเมล็ดพันธุ
ในขณะท่ีเมล็ดกําลังดูดน้ํา  Kuo (1989) รายงานวาระหวาง
การดูดน้ําเมล็ดจะปลดปลอยสารหรือมีสารบางชนิดร่ัวไหลออก
มาจากเมล็ดในอัตราท่ีใกลเคียงกับอัตราการดูดน้ําของเมล็ด
สารท่ีร่ัวไหลออกมานี้มีการวเิคราะหและรายงานไวมากมาย เชน
Taylor et al. (1995) ตรวจพบกรดอะมิโนถึง 20 ชนดิ ท่ีร่ัวไหล
ออกมาจากเมล็ ดพันธุ ผั ก ขณะท่ี  Min (1995) พบว า
สารท่ีร่ัวไหลมากท่ีสุดคือ โพแทสเซียม น้ําตาล และกรดอะมิโน
และยังมีการตรวจพบธาตุตางๆ เชน Ca, Mg, Mn และ Cl
ตลอดจนสารอินทรียหลายชนิด (Simon and Harun, 1972;
Loomis and Smith, 1980)  สารท่ีปลดปลอยออกมามีคุณสมบัติ
ท่ีสามารถตรวจวดัคานาํไฟฟาได และมีการพฒันามาใชตรวจสอบ
คุณภาพของเมล็ดพันธุพืชในเวลาตอมา ท้ั งนี้ อธิบายไดวา
เมลด็พนัธุท่ีเสือ่มคุณภาพและมักมีการเสือ่มสภาพของเมมเบรน

1/ ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
2/ งานเทคโนโลยีเมล็ดพันธุพืช ฝายปฏิบัตกิารวจัิยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขตกําแพงแสน
3/ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
3/ ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
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เมล็ดจึงสูญเสียความสามารถในการเก็บกักสารในระหวางการ
ดูดน้ํา เม่ือนําน้ําท่ีแชเมล็ดระยะเวลาหนึ่งมาวัดคาการนําไฟฟา
เมลด็ท่ีมีคุณภาพต่าํก็จะมีคาการนาํไฟฟาสงูกวาเมลด็ท่ีมีคุณภาพ
สูง ดังนั้นการใชวิธีการวัดคานําไฟฟาในเบ้ืองตนจึงใชในการ
วดัการเสือ่มคุณภาพเมลด็พนัธุ (Powell and Matthews, 1977)
มักนิยมใชในพืชหลายชนิดไดแก ถ่ัวเหลือง (Yaklich et al.,
1979; Oliveira et al., 1984) ขาวโพด (Herter and Burris,
1988) ทานตะวัน (Hopper and Hinton, 1987; Queiroga,
1993)  Viera et al. (1999) กลาววาคาการนําไฟฟาจะมีสวน
เก่ียวของกับปจจัยตางๆ ไดแก น้ําหนักเมล็ด สายพันธุหรือ
พันธุกรรม ความชื้นเร่ิมตนของเมล็ด ระยะเวลาในการแชน้ํา
อุณหภมิูของน้ําท่ีแชเมลด็ รวมท้ังสารปนเปอนและการปนเปอน
ของจุลนิทรีย

โดยปกติการวดัคาการนําไฟฟาแบบรวม (bulk conduc-
tivity test) มักใชวัดคาความแข็งแรงของเมล็ด และใชประเมิน
คาความงอกในไร  (field emergence test) แตการใชค า
การนําไฟฟาแบบรวมในการประเมินคาความงอกมาตรฐาน
ยังไมกวางขวางนักท้ังท่ีมีความเปนไปไดสงู เนื่องจากพฤติกรรม
การเสื่ อมคุณภาพของเมล็ ดพันธุ พื ชต างชนิ ดกันมีความ
แตกตางกัน พืชบางชนิดคาการนําไฟฟาเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง
ในระหว างการเก็ บรั กษาโดยท่ี ค าความงอกยั งไม ลดลง
ตัวอยางเชนในเมล็ดพันธุ ถ่ัวเขียว (วันชัยและคณะ, 2535)
การศึกษาในเบ้ืองตนพบวาการเพิ่ มข้ึนของคาการนําไฟฟา
ของเมล็ดถ่ัวเหลืองในระหวางการเก็บรักษามีความสัมพันธ
อยางเปนเสนตรงกับการลดลงของคาความงอกมาตรฐาน  ดังนัน้
การตรวจสอบความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ โดยวิธีวัดคาการนํา
ไฟฟาแบบรวม จึงนาจะเปนวิธีหนึ่งท่ีสามารถใชประเมินคา
ความงอกมาตรฐานในเมล็ดพันธุถ่ัวเหลอืงได

อุปกรณและวิธีการ
สุ มตัวอย างเมล็ดพันธุ ถ่ั วเหลื อง 4 พันธุ  ได แก

พันธุเชียงใหม 1 เชียงใหม 2 เชียงใหม 60 และนครสวรรค 1
จากแหลงผลิตตางๆ จํานวน 58 ตัวอยาง ตรวจสอบความชื้น
โดยวธีิอบท่ีอุณหภมิู 105oซ  24 ชม.  ตรวจสอบคาการนําไฟฟา
ตามวิธีของ ISTA (1995) คือใชเมล็ด 50 เมล็ดตอ 1 ซ้ํา ทํา
4 ซ้ํา ชั่งน้ําหนักเมล็ดกอนเติมน้ํากลั่น 250 มล. ลงในขวด
และปดปากขวดดวยกระดาษตะก่ัว จากนัน้นําขวดแชเมลด็ไปต้ัง
ไวท่ีอุณหภมิู 20oซ เปนเวลานาน 24 ชม. นาํสารละลายท่ีแชเมลด็
มาวัดคาการนําไฟฟาในหองท่ีควบคุมอุณหภูมิ 20oซ คํานวณ
คาการนําไฟฟาเปนหนวย µS/cm/g-seed  สําหรับการ
ตรวจสอบความงอกมาตรฐานทําตามวิธีของ ISTA (1999)

คาการนําไฟฟาและคาความงอกท่ีไดของถ่ัวเหลืองแตละพันธุ
นํามาวิเคราะหความสัมพันธโดยใชสมการถดถอย

ผลการทดลองและวิจารณ
ความงอกมาตรฐานและการวัดค าการนําไฟฟาของ

เมล็ดพันธุ ถ่ัวเหลืองท้ัง 4 พันธุ  พบวาคาการนําไฟฟาของ
ถ่ัวเหลืองจากแหลงตางๆ มีคาอยูในชวง 17-95 µS/cm/g-
seed และมีคาความงอกมาตรฐานอยูในชวง 0-98 เปอรเซ็นต
เม่ือนําขอมูลท้ังสองสวนมาวิเคราะหความสัมพันธแตละพันธุ
โดยใชสมการถดถอย พบวาคาการนําไฟฟาและคาความงอก
มาตรฐานมีความสมัพนัธกันแบบเปนเสนตรง โดยพนัธุเชยีงใหม
60 มีคาความสัมพันธ R2 สูงท่ีสุด และรองลงมาคือพันธุ
เชียงใหม 2 เชียงใหม 1 และ นครสวรรค 1 ตามลําดับ ซึ่งมีคา
เทากับ 0.9598, 0.9356, 0.9267 และ 0.7327 ตามลําดับ
(Figure 1) เม่ือนําขอมูลคาการนําไฟฟาและคาความงอก
มาตรฐานมารวมกันทุกพันธุ และวิเคราะหความสัมพันธโดยใช
สมการถดถอย พบวามีคา R2 เทากับ 0.6232 (Figure 2)
พันธุถ่ัวเหลืองท่ีตางพันธุกันจะไดสมการความสัมพันธท่ีตางกัน
ซึ่งมีความสอดคลองกับรายงานของ Viera et al. (1999)
กลาวคือน้ําหนักเมล็ดและสายพันธุหรือพันธุกรรม เปนปจจัย
ท่ี มีผลตอค าการนําไฟฟ าของเมล็ด และใหผลการศึกษา
ท่ีสอดคลองกับรายงานของสวัสด์ิและคณะ (2535) ซึ่ งใช
เคร่ืองวัดคานําไฟฟาอัตโนมัติแบบเมล็ดเดียว รุน ASA610
พบวาสามารถพยากรณคาความมีชีวิตท่ีวัดจากคานําไฟฟา
ท่ีสอดคลองอยางย่ิงกับคาความงอกมาตรฐาน

จากคาการนําไฟฟาท่ีวดัตามวธีิท่ีระบุโดย ISTA (1995)
คือ ใชเมล็ด 50 เมล็ดแชน้ํากลั่น 250 มล. ท่ีอุณหภูมิ 20oซ
เปนเวลา 24 ชม. จะสามารถประเมินคาความงอกมาตรฐาน
ของเมล็ดถ่ัวเหลืองแตละพันธุและถ่ัวเหลืองรวมพันธุไดจาก
สมการความสมัพนัธดังกลาว เม่ือนาํคานําไฟฟาท่ีวดัจากตัวอยาง
ท่ีใชศึกษารวมท้ังตัวอยางอ่ืนนอกเหนือจากท่ีใชในการศึกษา
โดยคํานวณ หรือประเมินความงอกตามสมการตางๆ ท่ี ได
ในขางตน สามารถทํานายคาความงอกมาตรฐานไดจากการ
ทดสอบคาการนําไฟฟาแบบรวม (Table 1) ซึง่ใหผลการคํานวณ
ใกลเคียงกับความงอกมาตรฐานท่ีตรวจสอบไดจริง ท้ังนี้ใชเวลา
ทดสอบเพยีง 24 ชม. จากคาทํานายจะเห็นไดวา ในการตรวจวดั
คาการนําไฟฟาของเมล็ดถ่ัวเหลืองตามวิธีของ ISTA (1995)
หากตองการเมลด็พนัธุถ่ัวเหลอืงท่ีมีความงอกมาตรฐานไมตํ่ากวา
80% โดยท่ัวไปคาการนําไฟฟาไมควรสูงกวา 20 µS/cm/g-
seed (ไมระบุพันธุ) หากเปนพันธุเชียงใหม 1 เชียงใหม 2
เชียงใหม 60 และนครสวรรค 1 คาการนําไฟฟาไมควรสูงกวา
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20, 22, 27 และ 23 µS/cm/g-seed ตามลําดับ

สรุปผลการทดลอง
คาการนําไฟฟาท่ีวัดตามวิธีของ ISTA (1995) ของ

เมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง 4 พันธุ จํานวน 58 ตัวอยาง มีคาอยูในชวง
17-95 µS/cm/g-seed ขณะท่ีคาความงอกมาตรฐานอยูในชวง
0-98 เปอรเซ็นต คาการนําไฟฟาท่ีไดมีความสัมพันธอยางย่ิง
กับความงอกมาตรฐาน โดยมีความสัมพันธกันแบบเปนเสนตรง
ตามสมการท่ีไดดังนี้ พันธุเชียงใหม 1 : y = -4.4898x +

170.49  พันธุเชียงใหม 2 : y = -1.6451x + 117.29
พนัธุเชยีงใหม 60 : y = -1.2869x + 114.52  พนัธุนครสวรรค
1 : y = -2.1173x + 126.14  และสมการรวมพันธุ :  y =
-1.5097x + 111.13

เอกสารอางอิง
วันชยั จนัทรประเสริฐ, พิชยา รุจิรวัฒน,  อังศนา วงศสถาน และ

อุษา ดวงสงค. 2535. ปจจัยบางประการท่ีมีผลตอ
คุณภาพของเมล็ดถ่ัวเขียว.  เกษตรกาวหนา  7: 33-44.

Figure 2 Relationship between standard germination and electrical conductivity
following ISTA (1995) of soybean seed overall varieties.

Figure 1 Relationship between standard germination and electrical conductivity following ISTA (1995) of soybean seed
4 varieties.
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2535. อิทธิพลของความชื้ นและการตกกระทบของ
เมล็ดท่ีมีตอคุณภาพและความสามารถในการเก็บรักษา
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Table 1 Predicted values of standard germination calculated from electrical conductivity values measured following the
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Electrical conductivity Predicted values of standard germination (%)
(µS/cm/g-seed) Overall var. Chiang Mai 1 Chiang Mai 2 Chiang Mai 60 Nakhon Sawan1

10 96.0 - 100.0 100.0 -
12 93.0 - 97.5 99.1 100.0
14 90.0 100.0 94.3 96.5 96.5
16 87.0 98.7 91.0 93.9 92.3
18 84.0 89.7 87.7 91.4 88.0
20 80.9 80.7 84.4 88.8 83.8
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24 74.9 62.7 77.8 83.6 75.3
26 71.9 53.8 74.5 81.1 71.1
28 68.9 44.8 71.2 78.5 66.9
30 65.8 35.8 67.9 75.9 62.6
32 62.8 26.8 64.6 73.3 58.4
34 59.8 17.8 61.4 70.8 54.2
36 56.8 8.9 58.1 68.2 49.9
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46 41.7 - 41.6 55.3 28.7
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54 29.6 - 28.5 45.0 11.8
56 26.6 - 25.2 42.5 7.6
58 23.6 - 21.9 39.9 3.3
60 20.5 - 18.6 37.3 -
62 17.5 - 15.3 34.7 -
64 14.5 - 12.0 32.2 -
66 11.5 - 8.7 29.6 -
68 8.5 - 5.4 27.0 -
70 5.5 - 2.1 24.4 -
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ขอมลูจากการทดลองกล่ันนํ้ามนัหอมระเหยจากพืชชนิดตางๆ

   ชนิดของพืช ปรมิาณผลผลิต
น้ํามัน (% w/w)*

กระเพรา 0.10
กานพลู 10.43
ขิง 0.20
ดอกจําป 0.13
ดอกมะนาว 0.18
เทียนขาวเปลือก 1.00
ใบตะไครบาน 0.60
ใบตะไครหอม 0.60
ใบแปรงลางขวด 0.27
ใบผักชี 0.08
ใบฝรั่ง 0.20
ใบพลู 0.10
ใบแมงลัก 0.07
ใบย่ีหรา 0.06
ใบยูคาลิปตัส 0.3 - 0.5
เปลือกผลมะกรูด 4.60
เปลือกผลมะนาว 1.97
แฝกหอม (ราก) 0.11
เมล็ดพริกไทยสด 0.50
รากกระชาย 0.24
รากผกัชี 0.03
รากผักช ี(แก) 0.10
รากหญาแพรกหอม 1.47
เรว 1.20
เหงาขม้ิน 0.40
เหงาไพล 1.20
โหระพา 0.30

* ขอมูลไดจากการทดลองกลั่นวัตถุดิบท่ีหาซื้อไดจากทองตลาด
ไมไดควบคุมคุณภาพเพ่ือผลิตนํ้ามันหอมระเหย

± เครื่องกลั่นนํ้ามันหอมระเหยฯ ....ตอจากหนา 9
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สมบัติทางกายภาพของดินที่มีผลตอการเกษตร
จันทรจรัส วีรสาร1 และ วิสุทธ์ิ วีรสาร2

การเกษตร

1. เน้ือดิน
เนื้ อดินเป นสมบั ติ ท่ี บ งบอกความหยาบ-ละเอียด

ของอนุภาคอนินทรียท่ีเปนองคประกอบของดินนั้น เปนสมบัติ
ท่ีเสถียรกลาวคือไมแสดงการเปลีย่นแปลงภายใตสภาพธรรมดา
ของการใช ดินเพื่ อการเกษตร การจัดการดินพิจารณาแยก
ในแตละกลุมดินทําไดดังนี้

1. กลุมดินเนื้อหยาบ (coarse-textured soils) ไดแก
ดินทราย (sand), ดินทรายรวน (loamy sand), ดินรวนทราย
(sandy loam) เปนกลุมดินท่ีมีการเรียงตัวของอนุภาคเปน
หนาตัดดินท่ีมีชองขนาดใหญระหวางอนุภาค มีการแทรกซึมน้ํา
ดี การเตรียมดินเพื่อเพาะปลูกในดินเนื้อหยาบจึงสามารถทําได
ภายในเวลาไมนานหลังฝนตก โดยไมคอยมีปญหาเร่ืองรถไถ
ติดหลม และเนือ่งจากดินมักไมเกาะตัวเปนกอนทึบ การไถพรวน
จึงไมตองใชกําลังงานมาก ทําใหทํางานงาย ประหยัดเวลาและ
เชื้อเพลิง แตดินเนื้อหยาบมีขอเสียเนื่องจากมีพื้นท่ีผิวจําเพาะ
นอย เปนอนภุาคดินท่ีไมมีประจแุละยังประกอบดวยชองระหวาง
อนุภาคท่ีมีขนาดใหญ จึงดูดซับน้ําและธาตุอาหารพืชไดนอย
ปุยท่ีใสลงในดินอาจถูกชะละลายดวยน้ําใหไหลลึกเลยเขตราก
ไดงาย  ดังนัน้จงึตองใสปุยและน้าํคร้ังละนอยๆ แตตองใหบอยๆ
เปนการสญูเสยีเวลาและคาใชจาย

2. กลุมดินเนื้อละเอียด (fine-textured soils) ไดแก
ดินเหนียว (clay), ดินรวนเหนียว(clay loam), ดินเหนียว
ปนทราย (sandy clay), ดินเหนียวปนทรายแปง (silty clay),
ดินรวนเหนียวปนทรายแปง (silty clay loam) เปนกลุมดิน
ท่ีมีการเรียงตัวของอนุภาคเปนหนาตัดดินท่ีมีชองขนาดเล็ก
ระหวางอนภุาค และมีปริมาตรรวมของชองมาก การแทรกซึมน้ํา
มีคาตํ่า การเตรียมดินเพื่อเพาะปลูกในดินเนื้อละเอียดจึงตอง
รอนานหลังฝนตก และอาจมีปญหารถไถติดหลม รวมท้ังดิน
เกาะติดอุปกรณไถพรวนขณะทํางานเนื่องจากดินเนื้อละเอียด
มีธรรมชาติเกาะกันเปนกอนทึบ ทําใหทํางานยาก สิน้เปลอืงเวลา
และเชื้ อเพลิ งมาก และเนื่ องจากการแทรกซึมน้ําและการ
กระจายน้ําในหนาตัดดินเนื้อละเอียดเกิดข้ึนไดชา จึงมีปญหา
น้ําทวมขังและการระบายอากาศเลว รากพืชอาจประสบปญหา
ขาดอากาศได นอกจากนี้อาจเกิดแผนแข็งปดผิวดินซึ่งทําให
เมล็ดพืชงอกไดยาก

ดินเนื้อละเอียดมีพื้นท่ีผิวจําเพาะสูง อนุภาคดินมีประจุ
และชองระหวางอนุภาคมีขนาดเล็ก จึงดูดซับน้ําและธาตุอาหาร
พืชไดมาก การชะละลายธาตุอาหารไปกับน้ําเลยเขตรากพืช
เกิดไดยาก สามารถใหปุยและน้ํานานๆ คร้ังได

อย างไรก็ดี  หากมีการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ
บางประการของดินเนื้อละเอียด เชน การปรับปรุงและสงเสริม
ใหอนภุาคจบัตัวกันเปนเม็ด (aggregate) กอใหเกิดโครงสรางดิน
ท่ีดีข้ึนและสงผลตอการปรับกระจายขนาดของชองวางในดิน
ดินมีสัดสวนของชองขนาดใหญเพิ่มข้ึน ทําใหการระบายน้ํา
การถายเทอากาศและการอุมน้ําของดินดีข้ึนดวย นอกจากนี้
ยังชวยลดการเกิดแผนแข็งปดผิวดินอีกดวย

3. กลุมดินเนื้อปานกลาง (medium-textured soils)
ไดแก ดินรวน (loam), ดินรวนปนทรายแปง (silt loam),
ดินทรายแปง (silt), ดินรวนเหนยีวปนทราย (sandy clay loam)
เปนกลุมดินท่ีมีสมบัติก่ึงกลางระหวางดินเนื้อหยาบและดินเนื้อ
ละเอียด กลาวคือ การระบายน้ําไมเร็วมากจนกอใหเกิดการ
ชะละลายสูญเสียธาตุอาหารพืช แตก็เร็วพอท่ีจะระบายอากาศ
ไดทันตอความตองการของพืช การเตรียมดินทําไดภายหลัง
ฝนตกไมนาน ดินเนื้อปานกลางมักมีความจุน้ําใชประโยชนได
(available water capacity) คอนขางมาก พืชจึงสามารถ
ใชประโยชนจากสวนใหญของน้ําท่ี อุมไว นอกจากนี้ ดินยังมี
ความแข็งไมมากจึงทํางานไดง าย และดินเกาะติดอุปกรณ
ไถพรวนนอยกวาดินเนือ้ละเอียด

เน้ือดินเปนสมบัติที่มีผลตอสมบัติอื่นๆ ไดแก
1. การแลกเปลี่ ยนประจุบวก (Cation Exchange

Capacity, CEC) ดินท่ีมีเปอรเซ็นตของอนุภาคดินเหนียวสูง
จะมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกสูงดวย โดยมีคา
ในดินเหนียวสี ดํามากกวาดินเหนียวสีขาว เฉลี่ ยพบวาทุก
เปอรเซ็นตของอนุภาคดินเหนียวจะให CEC แกดิน 0.5 cmol/
kg  ดินท่ีมีเปอรเซ็นตดินเหนียวมากจะมีความสามารถในการ
ดูดซบัประจุบวกท่ีผิวอนภุาคดินไดมากดวย ทําใหลดการสญูเสยี
ปุ ยจากการชะลางไดมากกวาดินท่ี มีเปอร เซ็นตของอนุภาค
ดินทรายสงู  ความถ่ีในการใสปุยในทรายจงึควรมากกวาดินเหนยีว
และปริมาณท่ีใสในแตละคร้ังก็ควรนอยกวา

1/ งานทดสอบดินปุยและการประยุกต ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน จ.นครปฐม
2/ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน จ.นครปฐม
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2. ความอุดมสมบูรณของดินเนื่องจากเนื้อดิน ดินเนื้อ
หยาบมักขาดธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม
เนื่องจากคุณสมบัติของ CEC และการกําเนิดดิน

3. ความตานทานตอการเปลี่ยนแปลงระดับความเปน
กรดและดางของดิน ดินเนื้อหยาบจะมีความตานทานตอการ
เปลี่ยนแปลงความเปนกรดและดางของดินไดนอยกวาดินเนื้อ
ละเอียด ดังนั้นการใสปูนเพื่อยกระดับ pH ของดินเนื้อหยาบ
จึงใชในปริมาณนอยกวา

4. การถายเทอากาศของดิน ดินเนื้ อหยาบจะมีการ
ถ ายเทอากาศดีกว าดินเนื้ อละเอียดท้ั งนี้ เพราะมีช องว าง
ขนาดใหญท่ีตอเนื่องกันอยูมาก

5. ปริมาณความชืน้ในดินท่ีเปนประโยชนตอพชื ดินทราย
จะมีน้ําท่ีพืชสามารถใชประโยชนไดนอยกวาดินเนือ้ละเอียด

6. ความสามารถในการแทรกซึมน้ําของดิน ดินทราย
จะมีอัตราการแทรกซึมน้ําสงูกวาดินเนือ้ปานกลางและดินเหนยีว
เนื่องจากมีชองขนาดใหญอยูมากกวา

2. โครงสรางของดิน
การจับตัวของอนุภาคอนินทรีย ท่ี เปนองคประกอบ

ของดินไมว าจะเปนอนุภาคทราย อนุภาคทรายแปง หรือ
อนุภาคดินเหนียว อาศัยกลไกธรรมชาติเกิดเปนเม็ดดิน (ped)
หรือ หนวยโครงสราง (structural unit) ท่ีมีรูปรางและขนาด
แตกตางกัน เชน โครงสรางดินแบบกอนกลม แบบกอนเหลี่ยม
เปนตน โครงสรางดินท่ีเหมาะสมกับการเกษตรจะเปนประเภท
กอนกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2-5 มม. ดินเนื้อละเอียด
ท่ีจับตัวเปนเม็ดดินขนาดดังกลาวจะใชเพาะปลูกไดดี เพราะ
จะทําใหโครงสรางดินมีการระบายน้ําและอากาศเหมาะสม
และมีความสามารถอุมน้ําดี นอกจากนั้นหนวยโครงสรางควรมี
ความแข็งแรงตอตานแรงกระทําจากการไถพรวนขณะเตรียมดิน
และไมแตกรวนในน้ําดวย

สมบัติของเนื้ อดิน และโครงสรางดินมี อิทธิพลตอ
การกระจายขนาดของชองในดิน ดินท่ีมีชองขนาดใหญอยูมาก
และมีความตอเนือ่งถึงกันดีก็จะมีสภาพนําน้ําสงู  สวนดินท่ีมีชอง
ขนาดเล็กอยูมาก และไมมีความตอเนื่ องถึงกันก็จะมีสภาพ
นาํน้าํตํ่า ดินท่ีใชทําการเกษตรหากมีสภาพนาํน้าํตํ่ากวา 0.4 ซม./
ชม. และระดับน้ําใตดินต้ืนจะตองระมัดระวังปญหาน้ําทวม
ซึ่งอาจแกปญหาดวยการขุดรองระบายน้ําหรือเพาะปลูกแบบ
รองสวน  ดินท่ีมีสภาพนําน้ําระหวาง 0.4-4.0 ซม./ชม. อาจมี
ปญหาน้ําทวมไดในฤดูฝน โดยเฉพาะในเขตชลประทาน จึงอาจ
ตองขุดรองระบายน้ําสวนเกินหรือไถทําลายชั้นดานเพื่อระบาย
น้ําใตดิน หรือทํารูระบายน้ํา (mole drain) เพื่อระบายน้ําจากดิน
ชั้นบน เปนตน  สําหรับดินท่ีมีสภาพนําน้ําเกิน 4.0 ซม./ชม.

จดัวาระบายน้ําดีอาจไมจําเปนตองจดัการเร่ืองระบายน้ํา  ยกเวน
กรณีมีชั้นดินแนนทึบหรือชั้นหินอยูดานลาง ซึ่งอาจทําใหเกิด
น้ําใตดินระดับต้ืนข้ึนไดในชวงฤดูฝนหรือเม่ือใหน้ําชลประทาน
มากเกินไป

แนวทางในการปรับปรุงโครงสรางของดิน
1. สงเสริมการเกิดเม็ดดิน

การสงเสริมการจับตัวเปนเม็ดดินสามารถทําได
โดยการเพิ่มอินทรียวัตถุดวยการใสปุยอินทรียหรือไถกลบปุย
พืชสด เพื่อสงเสริมกิจกรรมของจุลินทรียและสิ่งมีชีวิตเล็กๆ
ในดิน รวมท้ังกิจกรรมของรากพืช  ดินจะจับตัวเปนเม็ดเพิ่มข้ึน

2. ปองกันการสลายตัวของเม็ดดินท่ีมีอยูแลว
การปองกันการสลายตัวของเม็ดดินทําไดโดยการ

ปลูกพืชคลุมดินปองกันการทําลายเม็ดดินโดยฝน การไถพรวน
ถูกวิธีจะชวยปองกันการอัดตัวแนนรวมท้ังการชะละลายและ
การกรอนดินได หลีกเลี่ยงการไถพรวนท่ีมากเกินความจําเปน
เพราะนอกจากจะทําลายโครงสรางดินโดยตรงแลว ยังกอใหเกิด
ชั้นดานในดินลาง ซึ่งทําใหเสียคาใชจายในทําลายโดยการไถลึก
เพื่อชวยใหน้ํา อากาศ และรากพืชสามารถเคลื่อนตัวผานชั้น
ดังกลาวลงสูเบ้ืองลางได

การปฏิบัติรักษาดินท่ีไมถูกตองกอใหเกิดโครงสราง
ท่ีไมพึงปรารถนาได เชน แผนแข็งปดผิวดิน ซึ่งจะยับย้ังการงอก
ของเมล็ดและการแทรกซึมน้ําของดิน การปองกันการเกิด
แผนแข็งท่ีผิวดินทําไดโดยการสงเสริมการจับตัวเปนเม็ดของ
ผิวดิน ใชวัสดุคลุมดินปองกันการกระทบกระแทกผิวดินจาก
เม็ดฝนหรือน้ําชลประทาน รวมท้ังดูแลใหผิวดินชุมชื้นอยูเสมอ
ในขณะตนกลากําลงังอกพนพื้น

3. ความสามารถในการซาบซึมนํ้าของดิน
ความสามารถในการใหน้ําซึมผานไดของดิน จะเปนตัว

จํากัดการใชประโยชนท่ี ดินเพื่ อการเพาะปลูก ดินท่ี มีความ
สามารถในการซาบซึมน้ําชาจะเหมาะสําหรับขาวนาดําหรือ
นาหวาน  ดินท่ี มีความสามารถในการซาบซึมน้ําปานกลาง
โดยมากจะเหมาะสําหรับพืชไรหรือไมยืนตนท่ัวไป สวนดิน
ท่ีมีความสามารถในการซาบซึมน้ําเร็วจะไมเหมาะสําหรับการ
ปลูกพืช เพราะนอกจากน้ําในดินจะซึมหายไปเร็วแลว โอกาส
ท่ีธาตุอาหารจะสญูเสยีโดยการชะลางลงสูดินลางจะมีมากอีกดวย

4. ความหนาแนนรวมของดิน
คาความหนาแนนรวมของดินท่ีมีผลจํากัดการแพรขยาย

ของระบบรากพืชในดิน หรือค าวิกฤตความหนาแนนรวม
ของแตละกลุมเนื้อดิน แสดงไวในตารางท่ี 1
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ตารางที ่1  คาวิกฤตความหนาแนนรวมของแตละกลุมเนื้อดิน

กลุมเนือ้ดิน คาวิกฤตความหนาแนนรวม
(g/cm3)

กลุมดินเนื้อหยาบ 1.75
กลุมดินเนื้อปานกลาง 1.63
กลุมดินเนือ้ละเอียด 1.46 1/

1/ คาความหนาแนนรวมวิกฤตในดินเนื้อละเอียดผันแปร
ไดมากตามระดับความชื้นปรากฏของดิน

Source: Landon (1991)

5. ความพรุนของดิน
ความพรุนรวมของดินคือผลรวมของความพรุนชองบรรจุ

อากาศ (Ea) กับความพรุนชองบรรจุน้ํา (Ew)  ดังนั้นเม่ือดิน
ไดรับน้ําคา Ew เพิม่ขณะท่ี Ea ลดลง และเม่ือดินสญูเสยีน้าํคา Ew
ลดขณะท่ี Ea เพิม่ข้ึน  คา Ea ของดินเปนตัวกําหนดความมากนอย
ของอากาศ ซึ่งมีผลตอความมากนอยของ O2 สําหรับการหายใจ
ของรากพืช คาวิกฤตของ Ea ท่ีนิยมใชกันวามีความจุอากาศ
และการระบายอากาศท่ีเพียงพอตอการเจริญเติบโตของพืชคือ
10 % ของความพรุนรวม

6. ความจุความชื้นที่เปนประโยชนตอพืช
(Available Water Capacity, AWCA)

เม่ือดินไดรับน้ํามากพอท่ีจะทําใหดินบนถึงจุดอ่ิมตัว
ดวยน้ํา (saturation point) และเม่ือหยุดการใหน้ํา น้ําในดิน
สวนใหญจะคอยๆ เคลื่อนออกไปจากดินสูดินลางจนมีระดับ
คอนขางคงท่ี เรียกระดับความชื้นท่ีคงท่ีนี้วาระดับความชื้นท่ี
ความจุสนาม (Field Capacity: FC) เม่ือเวลาผานไประดับ
ความชื้นของดินจะลดลงเร่ือยๆ และอาจมีคาเทากับความชื้น
ของดินผ่ึงแหง (air-dried water content) กลาวไดวาระดับ
ความชื้นของดินในสนาม ณ เวลาใดเวลาหนึ่งอาจมีคาต้ังแต
ความชื้นของดินผ่ึงแหง (air-dried water content) ไปจนถึง
ความชืน้ของดินท่ีอ่ิมตัวดวยน้าํ  ท้ังนีข้ึ้นกับฤดูกาล การจดัการดิน
สมบัติของดินและการใชน้ําของพืช

AWCA หมายถึงผลตางของระดับความชื้นท่ีความจุ
สนาม (FC) กับจดุเหีย่วถาวร (Permanent Wilting Point: PWP)
ของพืช  ซึ่งความสามารถในการอุมน้ําท่ี FC ข้ึนกับปริมาณของ
ชองท่ีมีขนาด ≤ 50 µm  สวนความสามารถในการอุมน้ําท่ี PWP
ข้ึนกับปริมาณของชองท่ีมีขนาด < 0.2 µm ดินท่ีมีความจคุวามชืน้
ท่ี เปนประโยชนสูงจึงอาจยืดระยะเวลาของการชลประทาน
ไดมากกวาหรือทนตอสภาพแหงแลงไดนานกวาดินท่ีมีความจุ
ความชืน้ท่ีเปนประโยชนตํ่า

การลดลงของระดับความชื้นดินท่ีผิวดินจากจุดอ่ิมตัว
ดวยน้ําจนถึง FC สวนใหญเปนผลมาจากแรงดึงดูดโลก ถา
การระเหยน้ําท่ีผิวดินนอย ดินมีเนื้อปานกลางและมีการระบาย
น้ําดี ดินจะมีความชื้นลดลงถึง FC ภายใน 2-3 วัน กรณีดิน
เนื้อหยาบท่ีระบายน้ําดี ใชระยะเวลานอยกวานี้ สําหรับดินเนื้อ
ละเอียดหรือดินท่ี แนนทึบระบายน้ําช าตองการระยะเวลา
นานกวานี้  สวนการลดลงของระดับความชื้นท่ีผิวดินจาก FC ถึง
PWP สวนใหญเปนผลมาจากการคายน้าํ หรือระเหยน้าํจากผิวดิน
และการใชน้ําของพืช  ดังนั้นจึงควรมีการจัดการดินกอนเพื่อลด
การสูญเสียน้ําจากดิน และชวยเก็บรักษาความชื้นของดินใหเปน
ประโยชนตอพืชไดมากข้ีนและนานข้ึน อาจทําโดยมีการไถพรวน
ในปริมาณท่ีพอเหมาะ มีการคลมุดินดวยวสัดุทึบแสงท่ีเปนฉนวน
ความรอน เชน ฟาง หรือ การกําจัดวัชพืช เพื่อลดการสูญเสีย
ความชื้นจากดินโดยการคายน้ําของวชัพืช  หรือ การเพิม่ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินเพื่อปรับปรุงโครงสรางของดิน หรือ ปลูกพืช
บังลมเพือ่ลดความเร็วของลมท่ีพดัผานผิวดิน เปนตน

คุณสมบัตทิางกายภาพของดนิทีเ่หมาะสมตอการ
ปลูกพืช มีดังน้ี

1. ดินท่ี เหมาะสมตอการทํานาขาว ควรเปนดินเนื้อ
ละเอียดท่ีสามารถอุมน้ําไดอยางดี มีความสามารถใหน้ําซึมผาน
ไดชา งายตอการดัดแปลงสภาพมาใชทํานาหรือทําคันนาเก็บกัก
น้ํา ดินมีการระบายน้ําเลวหรือคอนขางเลว

2. ดินท่ีเหมาะสมตอการปลกูพชืไร ไดแก ดินลกึท่ีมีการ
ระบายน้ําดีหรือปานกลาง เนื้อดินบนเปนดินรวนหรือถาเปน
ดินเหนียวก็ตองเปนดินท่ีมีลักษณะรวนซุย และสะดวกตอการ
ไถพรวน ดินมีความสามารถในการอุมน้ําสูง

3. ดินท่ีเหมาะสมตอการปลูกไมผล ควรมีความดินลึก
กวา 1 เมตร มีการระบายน้ําและการซาบซึมน้ําดี ความสามารถ
ในการอุมน้ําสูงหรือคอนขางสูง

4. ดินท่ีเหมาะสมตอการปลกูหญาเลี้ยงสตัว หนาดินลกึ
ควรปานกลาง ไม มีชั้ นดินท่ีจํากัดการแผขยายของรากพืช
การระบายน้ําดีไมมีปญหาเร่ืองน้ําทวมขัง ดินมีความสามารถ
ในการอุมน้ําสูง

เอกสารประกอบการเรียบเรียง
ประสพชัย นามลาพุทธา. 2540. การจําแนกความเหมาะสม

ของท่ีดิน. เอกสารคําสอนวิชา Local resource study.
มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ.

คณาจารยภาควชิาปฐพวีทิยา. 2541. ปฐพวีทิยาเบ้ืองตน. สาํนกั
พิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. 547 หนา.

Landon, J.R. 1991. Booker Tropical Soil Manual. Longman
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วัสดุยอยสลายไดทางชีวภาพกับการใชประโยชนในปจจุบัน
ชัยณรงค  รัตนกรีฑากุล1

สิ่งแวดลอม

.........จากการคาดคะเนของบริษัทหลายๆ แหง ถึง
แนวทางของวัสดุท่ีจะนํามาใชในอนาคตอันใกลนี้ สารโพลิเมอร
ท่ีมีศักยภาพในการยอยสลายไดทางชีวภาพและมีกําเนิดจาก
ธรรมชาติ จะเร่ิ มเข ามายึดครองตลาดวั สดุหลายๆ ชนิด
จากการประมาณการวาในกลุมประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกา
ปริมาณการใชวัสดุยอยสลายไดทางชีวภาพจะเพิ่มข้ึนถึง 30
เปอรเซน็ตในอีก 10 ปขางหนา  ซึง่ปริมาณการเพิม่ข้ึนของตลาด
ในกลุมวัสดุยอยสลายทางชีวภาพไดนี้ เปนผลของนโยบายการ
จัดการสิ่งแวดลอมของกลุมประเทศ..........

วสัดุท่ีสามารถยอยสลายไดทางชวีภาพ (Biodegradable)
หมายถึงวัสดุ ท่ี สามารถแตกตัวโดยกระบวนการทางชีววิ ธี
ไดอยางรวดเร็วจนกลายเปนสารธรรมชาติท่ีผสมผสานไปกับ
สภาพแวดลอมท่ัวไป ผลติภณัฑท่ีมีคุณสมบัติดังกลาวจะสามารถ
สลายปะปนไปกับดินหรืออยูในน้ํา ตัวอยางของวัสดุท่ียอยสลาย
ไดทางชีวภาพชนิดหนึ่ง ไดแก ใบไม ในฤดูฝนหรือชวงท่ีใบใหม
ผลิออกมาและใบจะเร่ิมหลุดรวงในฤดูหนาวพรอมกับคอยๆ
ยอยสลายไปในดิน  ในยุคสมัยหนึ่งไดมีการใชคําวา "วัสดุท่ี
ยอยสลายไดทางชีวภาพ" นี้ไปกับสินคาหลายประเภท เชน การ
นําไปใชอางกับสารชะลาง หรือผลิตภัณฑพลาสติกบางประเภท
(ซึ่งสินคาดังกลาวไมไดเปนสิ่งท่ียอยสลายไดอยางสมบูรณแบบ
ตามท่ีอาง) แตในสินคาประเภทสบูหรือกระดาษซึ่งมีคุณสมบัติ
ของการสลายตัวไดทางชีวภาพ กลับไมไดมีการนําไปใชเพื่อการ
ประชาสัมพันธแตอยางใด

การยอยสลายไดทางชีวภาพของวัสดุตางๆ จะมีปจจัย 2
อยางท่ีควบคุมการยอยสลาย คือ ความสามารถในการสลายตัว
ของวัสดุท่ียอยสลายได เชน วัสดุท่ีมีสวนผสมของพืช สวนผสม
ของสัตว หรือมีสวนผสมของธาตุอาหารจากธรรมชาติ ซึ่งจะ
สามารถสลายตัวไดเองโดยธรรมชาติ ในขณะท่ีสารสังเคราะห
ท่ีมนุษยผลิตข้ึนมาจากสวนผสมของสารโพลิเมอร ท่ี ไดจาก
กระบวนการทางปโตรเคมีจะไมสามารถยอยสลายได ปจจัย
อีกอยาง คือ ระยะเวลาท่ีใชในการยอยสลาย สารธรรมชาติ
แตละชนิดจะมีการยอยสลายไดในอัตราท่ีแตกตางกัน ใบไมท่ี
รวงหลนอาจจะใชเวลา 1 ปเพื่อการยอยสลายรวมกับดินไปจน

หมด ในขณะท่ีพลาสติกตองใชเวลาท่ีนานกวา ตารางดานลาง
แสดงถึงระยะเวลาท่ีใชในการสลายตัวของวสัดุแตละชนดิ

ตารางแสดงชนิดของวสัดุและระยะเวลาท่ีใชในการสลายตัว
       วัสดุ ระยะการสลายตัว

เศษผาฝาย 1 - 5  เดือน
กระดาษ 2 - 5  เดือน
เชือก 3 - 14 เดือน
เปลือกสม 6 เดือน
ถุงเทาขนสตัว 1 - 5   ป
กนกรองบุหร่ี 1 - 12 ป
ถุงพลาสติก 10 - 20 ป
รองเทาหนัง 25 - 40 ป
เสนใยทําจากไนลอน 30 -40 ป
กระปองดีบุก 50 - 100 ป
กระปองอลูมิเนียม 80 - 100 ป
ขวดแกว 1 ลานป

ความเขาใจเก่ียวกับพลาสติกที่ยอยสลายได
ทางชีวภาพ...... เม่ือหลายปที่ผานมา

มนุษยไดคิดคนการทําและการใชประโยชนของวัสดุท่ี
ผลติจากพลาสติกกันมานาน พลาสติกท่ีใชกันอยูนั้นเปนผลผลติ
จากอุตสาหกรรมปโตรเคมี ดวยคุณสมบัติดานความคงทน
และแข็งแรงจึงทําใหการใชประโยชนเปนไปอยางแพรหลาย
จนกระท่ังเราพบการแพรกระจายของพลาสติกไปในทุกๆ สวน
ของสิ่งแวดลอม และระบบนิเวศนของมนุษยก็ไดรับผลกระทบ
อยางมากจากการใชวัสดุ ท่ี ไมสามารถยอยสลายได (non-
degradable) และในปจจุบันจัดเปนปญหาระดับโลกท่ีรอการ
แกไข ท้ังนี้เนื่องจากการไดมาซึ่งวัสดุทดแทนยังมีขอจํากัด

ในชวงแรกของการพัฒนาผลิตภัณฑท่ียอยสลายไดทาง
ชีวภาพไดมีการนําแปง (starch) ชนิดตางๆ มาใชเปนสารผสม
รวมกับโพลเิมอรท่ีไดจากกระบวนการปโตรเคมี เพือ่เปนการลด
สัดสวนของสารท่ียอยสลายไดยากในวัสดุ และเปนการเพิ่ม

1/ นักวิจัย 6  งานวิจัยสภาวะแวดลอม ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน จ.นครปฐม
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คุณสมบัติการสลายตัวของวสัดุใหมากข้ึน  เนือ่งจากแปงเปนวสัดุ
เพียงอยางเดียวท่ีสามารถข้ึนเปนรูปรวมกับวัสดุอ่ืน โดยการใช
ความรอน แตวสัดุท่ีไดจะพบปญหาในเร่ืองของการซมึผานของน้าํ
และการบวมหรือการคงตัวของผลติภณัฑนัน้ๆ เม่ือไดรับความชืน้
ทําใหผลติภัณฑท่ีข้ึนรูปดวยแปงจะนิ่มงายและไมคงรูป จึงทําให
การใชแปงเพียงอยางเดียวไมไดผลเทาท่ีควร

มิติใหมของวัสดุที่ยอยสลายไดทางชีวภาพ
หากมิติใหมของการสรรหาวสัดุท่ียอยสลายไดทางชวีภาพ

หมายถึง การสังเคราะหโมเลกุลของสารเคมีข้ึนมาใหมตลอด
กระบวนการนั้นถือวายังไมชัดเจน อันท่ีจริงวัสดุท่ียอยสลายได
ทางชีวภาพมาจาก 2 แหลง คือ วัสดุท่ีมาจากแหลงธรรมชาติ
และวสัดุท่ีไดจากการสงัเคราะห  โดยวสัดุท่ีมาจากแหลงธรรมชาติ
เชน สาร polyhydroxyalcanoates (PHA) ซึ่งเชื้อจุลินทรียผลิต
และสะสมเอาไวในเซลล สวนวัสดุท่ีไดจากการสังเคราะหมักจะ
เกิดจากผลผลิตของกระบวนการหมัก (fermentation) ไดแก
สารประกอบโปรตีน หรือสารประกอบเพคตินท่ีสามารถจะ
พฒันาตอไปเปนสารโพลเิมอร รวมท้ังสาร polylactic acid (PLA)
ซึ่งไดจากการตอเชื่อมกัน (polymerisation) ของกรดแลคติค

Polyhydroxyalcanoates (PHAs) สามารถผลิตไดโดย
แบคที เรี ยหลายชนิด เช น Hymenobacter aerophilus,
Sphingomonas pituitosa, Pectobacterium cypripedii และ
Alcaligenes euthrophus สาร PHA เปนสารท่ีใชผลติวสัดุทดแทน
ท่ีสามารถยอยสลายไดโดยธรรมชาติ เชื้อแบคทีเรียจะสรางสาร
PHA ข้ึนเพื่อเปนแหลงอาหารและพลังงานสะสม โดยจะผลิต
เก็บไวภายในเซลลของแบคทีเรีย ท้ังนี้ เชื้อแบคทีเรียจะผลิต
ไดมากในอาหารท่ีมีอัตราสวนของ C:N ในอัตราท่ีสูง สาร PHA
ท่ีพบมากชนดิหนึง่ ไดแก สาร poly-b-hydroxybutyrate (PHB)
ซึ่งเชื้อแบคทีเรียบางชนิดสามารถผลิตไดในปริมาณมากถึง 90
เปอรเซ็นตของน้ําหนักเซลลแหง ในระยะแรกของการพัฒนา
ระบบการผลิตสาร PHA ของเชื้ อแบคทีเรีย Alcaligenes
euthrophus H16 จะใชน้ําตาลกลูโคสเปนแหลงพลังงาน ทําให
ในปจจุบันมีการศึกษาถึงเชื้อชนิดตางๆ ท่ีมีคุณสมบัติท่ีดีเดน
ในการผลิตหรือการใช วัสดุ อ่ื นๆ เพื่ อเปนแหล งพลั งงาน
รวมไปถึงการศึกษาการกระจายตัวของยีนสท่ีสําคัญในระบบ
การสราง PHA ในเซลลแบคทีเรียหรือการนํายีนสท่ีสําคัญไปใส
ในจลุนิทรียชนดิอ่ืนๆ เชน Escherichia coli หรือ Saccharomyces
cerevisiae

ปจจัยท่ีมีผลตอการผลิต PHA ไดแก ความคงตัวของ
ระบบการผลิต ปริมาณเซลลสะสม การสกัดไดของ PHA  อัตรา
การใช PHA เพื่อเปนแหลงพลังงาน และคุณสมบัติของวัตถุดิบ
ท่ีใชเปนแหลงอาหาร

Polylactic acid (PLA) หรือ Polylactide  เปนสาร
ธรรมชาติท่ีเปลี่ยนแปลงจากกรดแลคติค การผลิตสาร PLA
ระยะแรกเร่ิมจากการใหความรอนกับกรดแลคติคภายใตสภาพ
สญูญากาศ ในราวปค.ศ. 1987 ไดมีการพฒันากระบวนการผลติ
สาร PLA ซึ่งตอมาสามารถผลิตมาจําหนายไดในเชิงการคา
เปนผลติภัณฑท้ังชนดิฟลมหรือเปนเม็ด เพือ่นําไปใชในการผลติ
วสัดุอ่ืนๆ  คุณสมบัติท่ีสาํคัญของสาร PLA คือ เปนสารท่ีทนทาน
ตอการซึมผานของน้ํา และสามารถจะยอยสลายไดภายใน 4 - 5
อาทิตย โดยความรอน ความชื้น และเชื้อจุลินทรีย

สาร polylactic acid (PLA) ท่ีเปนสวนประกอบท่ีสําคัญ
ของวัสดุท่ียอยสลายไดทางชีวภาพ แนวทางหนึ่งท่ีไดพัฒนาจน
ประสบความสําเร็จและไดสาร PLA ในปริมาณท่ีเหมาะแกการ
ลงทุน คือ การใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชจากขาวโพด โดย
การแยกสวนของแปงและน้ําตาลท่ีหลงเหลือในเศษขาวโพด
น้าํตาลท่ีสกัดไดจะนาํไปเขากระบวนการหมักจนกระท่ังไดผลผลติ
คือกรดแลคติค แลวจึงนําไปเขากระบวนการอ่ืนๆ ตอไป
ความปลอดภัยของสาร PLA ถูกจัดใหเปน GRAS (generally
recognized as safe) โดยสํานักงานอาหารและยาของสหรัฐ
อเมริกา

การยอมรับของวัสดุที่ยอยสลายไดทางชีวภาพ
จดุยืนของผูบริโภคในกลุมท่ีคํานงึถึงเร่ืองของสภาพแวดลอม

ไดเร่ิมเขามามีบทบาทในการกํากับดูแลเก่ียวกับเร่ืองบรรจุภัณฑ
ของสนิคามากข้ึน  จงึทําใหตลาดสนิคาในยุโรปและสหรัฐอเมริกา
จําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนนโยบายของการควบคุมลักษณะ
ของสินคาท้ังคุณภาพของสินคาและภาชนะบรรจุสินคา ดังนั้น
สินคาท่ี จะเขาไปจําหนายในประเทศดังกลาวจะอยู ภายใต
มาตรการควบคุมในเร่ืองบรรจุภัณฑของสินคาไปดวย

ภาพแสดงตราสัญลักษณเพื่อใชในการจําแนกชนิดของ
บรรจุภณัฑท่ีมีคุณสมบัติเปนชนดิวสัดุท่ียอยสลายไดทางชีวภาพ

ส่ิงแวดลอม

(อานตอหนา 23)
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พริก : พืชนาพิศวง
ชวนพศิ อรุณรังสกุิล1

เร่ืองนารู

1/ นักวิจัยเช่ียวชาญระดับ 9  งานเทคโนโลยีเมล็ดพันธุพืช ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน จ.นครปฐม

คนไทยมีการปลูกและบริโภคพริกกันอยางกวางขวาง
พริกถือเปนพชืผักชนดิหนึง่ท่ีไดรับความนยิมบริโภคมีอยูมากมาย
หลายชนดิท้ังเผ็ดมากและเผ็ดนอยหรือเกือบไมเผ็ดเลย ท่ีรูจกักัน
ท่ัวไป ไดแก พริกข้ีหน ูพริกชีฟ้า พริกหนุม พริกหวาน พริกหยวก
เปนตน พริกมีรูปรางของผลท่ีแตกตางกันออกไป มีท้ังรูปยาวรี
กลม หรือบุบบูบ้ี และตามขนาดผล มีต้ังแตไมถึงนิ้วจนกระท่ัง
หลายนิ้ว หรือทรงกลมขนาดเทาหัวแมมือ สวนสีสันก็มีมากมาย
หลายส ีเชน สีเขียว แดง มวง เหลือง สม ขาว  ความนวลท่ีผิว
ของผลพริกนั้นข้ึนอยู กับพันธุหรืออายุ สวนความเผ็ดก็ไมมี
ความสัมพันธใดๆ กับขนาดของผล เชน พริกข้ีหนูมีรูปรางยาวรี
ขนาดเล็กแตเผ็ดรอน แมจะมีขนาดผลเล็กแตก็มีฤทธ์ิของ
ความเผ็ดมาก ตางกับพริกหยวกท่ีมีขนาดยาวและใหญกวา
กลบัเผ็ดนอยกวา ผลพริกสามารถบริโภคไดท้ังในรูปสดหรือแหง
หรือในรูปปรุงแตงอ่ืนๆ เชน พริกดอง พริกเผา หรือพริกแกง
ตางๆ  อาหารไทยมีชือ่เสยีงในดานความเผ็ด และพริกข้ีหนมีูสวน
ในการทําใหอาหารไทยโดงดังท่ัวโลก ข้ึนชือ่เปนอาหารยอดนยิม
1 ใน 10 ของโลก คือ "ตมยํากุง"

ถิ่นกําเนิด
พริกมีถ่ินกําเนิดด้ังเดิมในทวีปอเมริกาใต และการใช

ประโยชนมานานนับหลายพันปกอนการสํารวจพบทวีปอเมริกา
ของ คริสโตเฟอร โคลัมบัส ดวยรสชาติท่ีนาพิศวง และไดถูกนํา
เขามาเผยแพรในยุโรป ในชื่อของ พริกแดง (red pepper :
Capsicum spp.) ตามลักษณะสีของผล เม่ือเปรียบเทียบกับ
พริกไทยดํา (black pepper, Piper nigrum L.) ท่ีนิยมปลูก
กันอยูแลว กอนแพรกระจายมายังประเทศตางๆ ในเอเชีย
พริกกับพริกไทย แมจะมีชือ่วาพริกเหมือนกัน แตพชืท้ังสองชนดิ
ไมมีความเก่ียวพันกัน พริกเปนพืชท่ีอยู ในวงศโซลานาซิอี
(Solanaceae) เชนเดียวกับมะเขือเทศ มะเขือ มันฝร่ัง ยาสูบ
และพิทูเนีย พริกจัดอยูในสกุลแคปซิคัม (Capsicum มาจาก
ภาษากรีก kapto แปลวา "กัด") ซึ่ งมีประมาณ 25 ชนิด
(species) ท่ีนยิมปลกูกันมีเพยีง 5 ชนดิเทานัน้ ไดแก C. annuum
L., C. baccatum L., C. chinensis Jacq., C. frutescens L.,
C. pubescens R.& P. และมีพันธุท่ีถูกพัฒนาข้ึนอีกมากมาย
พริกนัน้มีชือ่ท่ีใชเรียกกันอยูหลายคํา ไดแก pepper, chili, chilli,
chile, และ capsicum คนไทยอาจจะคุนเคยกับคําวา chilli

พันธุพริก

Capsicum annuum L. คําวา annuum แปลวา รายป หรือ
ประจําป เปนพันธุท่ีนิยมปลูกไปท่ัวโลก สามารถผสมขามพันธุ
ไดงาย ทําใหมีหลากหลายสายพันธุ ไดแก พันธุนิวเม็กซิโก
พนัธุจาลาปโน (Jalapeno) พันธุเบลล (Bell) พนัธุแวกซ (Wax)
เปนตน สวนพันธุท่ีคนไทยรูจักกันดี คือ พริกชี้ฟา

Capsicum baccatum L. คําวา baccatum หมายถึง
ผลเปนพวง (berry like) พริกชนิดนี้มีตนกําเนิดในเปรูและ
โบลเิวยี ปจจุบันแพรกระจายอยูท่ัวทวปีเอเมริกาใต ตัวอยางของ
พันธุพริกชนิดนี้ ไดแก พริกอาจิ (aji)

Capsicum chinensis Jacq. คําวา chinensis หมายถึง
มาจากประเทศจีน ทําใหอาจจะเขาใจผิดวาพริกนี้มีตนกําเนิด
จากประเทศจีน ความจริงแลวพริกชนิดนี้มีตนกําเนิดในแถบ
แมน้ําอเมซอนจากนั้นแพรเขาสู แถบแคริบเบียน แลวแพร
กระจายไปยังอเมริกาตอนกลางและตอนใต พริกสําคัญท่ีจัด
อยูในชนิดนี้ก็คือ พริกฮาบาเนโร ท่ีไดชื่อวาเผ็ดท่ีสุดดวย

Capsicum frutescens L. คําวา frutescens หมายถึง
เปนพุมเต้ีย (shrubby of bushy) พริกเดนในกลุมนี้ ไดแก
พริกทาบาสโก ถือเปนวัตถุดิบในการทําซอสพริกทาบาสโก
อันเลื่องชื่อ และพริกข้ีหนูของไทย ท่ีมีเอกลักษณะความเผ็ด
ท่ีโดดเดนไมแพใคร

Capsicum pubescens R.&P. คําวา pubescens หมายถึง
มีขน (hairy) เปนพริกท่ีมีตนกําเนิดในโบลิเวีย แตปจจุบัน
ปลูกกันท่ัวทวีปอเมริกาจนถึงอเมริกากลาง พริกพันธุท่ีอยูใน
กลุมนี ้ไดแก พริกโรโคโท (rocoto)

Capsicum annuum L. Capsicum frutescens L.
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มีอะไรอยูในผลพริก
ความเผ็ดของผลพริกมาจากไหน จากการคนควาของ

นักวิทยาศาสตรเกือบ 200 ปมาแลวพบวา สารเคมีท่ีมีชื่อวา
แคปไซซิน (capsicin) มีชื่อทางเคมีวา 8-methyl-n-vanillyl-
6-noneamide เปนตัวการสําคัญท่ี ทําใหพริกเผ็ด เปนสาร
ธรรมชาติจําพวกอัลคาลอยด (alkaloid) มีสูตรโมเลกุลดังนี้
C18H27NO3 น้ําหนักโมเลกุลเทากับ 305.46 มีจุดหลอมเหลว
เทากับ 65 องศาเซลเซียส แคปไซซินเปนสารหลักของสาร
ในกลุมแคปไซซินอยด (capsicinoids) นอกจากแคปไซซินแลว
ก็ยังมีไฮโดรแคปไซซิน (hydrocapsicin) ซึ่งเปนสารใหความ
เผ็ดเชนเดียวกันแตเผ็ดนอยกวา โดยท่ัวๆ ไปแคปไซซินนอยด
จะประกอบดวยแคปไซซิน 70% และไฮโดรแคปไซซิน 22%
และสารอ่ืนๆ อีก 8% สารแคปไซซินสามารถละลายในน้ําได
เล็กนอย แตจะละลายไดดีในไขมัน น้ํามัน และแอลกอฮอล

โครงสรางโมเลกุลของแคปไซซิน

แคปไซซินเปนสารท่ีไมมีสี ไมมีกลิ่นและไมมีรส ดังนั้น
การท่ีพูดวาพริกมี “รสเผ็ด” จึงไมถูกตองตามสมบัติของตัว
สารเคมีนี้ เนื่องจากคนเราก็ไมมีตอมรับรสเผ็ด คงมีแตตอม
รับรูรสเปร้ียว เค็ม หวาน และขมเทานั้น อาการเผ็ดจึงนาจะเปน
อาการของความรูสึกออกแสบออกรอนมากกวา อยางไรก็ตาม
“รสเผ็ด” ก็เปนท่ีเขาใจและยอมรับโดยท่ัวไป สารแคปไซซนินั้น
สามารถทนตอความรอนและความเย็น ดังนั้นการตมใหสุก
หรือแชแข็งจะไมมีผลทําใหความเผ็ดสูญเสียไปแตอยางใด
จึงนับเปนเร่ืองดีท่ีกระบวนการทําอาหาร ท้ังการตม ยํา แกง
หรือเผา ยังคงความเผ็ดของพริกไวไดเหมือนเดิม

เสนหของพริกโดยเฉพาะในแงของคุณคาทางอาหาร
กลาวคือ สารสเีหลอืง สสีม และสแีดงของผล จดัเปนสารจําพวก
แคโรทีนอยด (carotenoids) ซึง่มีอยูมากมายถึง 20 ชนดิ ท่ีสาํคัญ
ไดแก เบตาแคโรทีน (beta-carotene) ซึ่งเปนสารต้ังตนของ
วิตามินเอท่ีชวยบํารุงสายตา แคโรทีนอยดเปนสารท่ีไมละลาย
ในน้าํแตละลายในไขมันเชนกัน ดังนัน้การใชพริกในสวนผสมของ
อาหารท้ั งการตมแกงนานๆ จึ งไม ทําใหสี ของพริกจางลง
แตอาจจะละลายออกมาบางกับไขมันท่ีอยูในน้ําแกง นอกจากนี้
พริกยังเปนแหลงใหวิตามินซีในปริมาณท่ีสูงมาก กลาวคือ
ผลพริก 1 ออนซ (28 กรัม) จะมีวิตามินซีสูงถึง 100 มิลลิกรัม
และวิตามินเอ 16,000 หนวย ปริมาณดังกลาวนี้จะสูงกวา
ปริมาณวิตามินซีและวิตามินเอท่ีรางกายตองการในแตละวัน

แตวติามินซจีะสลายตัวไดงายเม่ือถูกความรอน ดังนัน้ถาตองการ
ไดวิตามินซีสูงควรรับประทานในรูปของพริกสดรวมกับผักสลัด
สําหรับผลพริกหรือดอกพริกท่ีมีสีมวงนั้น เกิดจากสารพวก
แอนโทไซยานนิ ซึ่งสารพวกนีส้ามารถละลายน้ําได

นอกจากนี้ ผลพริ กยั งมี คุณค าทางโภชนาการและ
สารอาหารอ่ืนอีก เชน ไขมัน คารโบไฮเดรต และโปรตีน แตมี
ในปริมาณท่ีไมมากนักเม่ือเปรียบเทียบกับความตองการของ
รางกาย พริกแดงสดจํานวนหนึ่งในสี่ถวยตวง (ประมาณ 25
กรัม) จะมีโปรตีน 1 กรัม คารโบไฮเดรต 4 กรัม เสนใย 0.6
กรัม โซเดียม 3 มิลลิกรัม วิตามินซี 91 มิลลิกรัม เบตาแคโรทีน
2.2 มิลลิกรัม ไขมัน 0.1 กรัม และพลังงาน 15 แคลอรี
หรือในพริกข้ีหนูสด 100 กรัม ประกอบดวยน้ํา 86 กรัม โปรตีน
1.9 กรัม คารโบไฮเดรต 9.2 กรัม ไขมัน 1.9 กรัม ธาตุเหล็ก
1.2 มิลลิกรัม แคลเซียม 14.4 มิลลิกรัม วิตามินเอ 420-5700
IU วิตามินซี 163 มิลลิกรัม และพลังงาน 109 กิโลจูน

ความเผ็ดอยูที่ไหน
บริเวณท่ีพบสารแคปไซซินภายในผลพริกนั้นสวนใหญ

จะอยูในบริเวณเย่ือแกนกลางสขีาว หรือเรียกวา “รก” (placenta)
สวนของเนื้อผลพริก เปลือกผล และเมล็ดจะมีสารแคปไซซิน
อยูนอยมาก ซึง่คนท่ัวไปมักคิดวาเมลด็คือสวนของพริกท่ีเผ็ดท่ีสดุ
ปริมาณของสารแคปไซซินจะมีความแตกตางกันออกไปตาม
ชนิดและสายพันธุของพริก กลาวคือ ปริมาณของสารแคปไซซิน
มากนอยเรียงตามลําดับ ดังนี้คือ พริกข้ีหน ู 18.2 ppm. (สวน
ในลานสวน), พริกเหลือง 16.7 ppm., พริกชี้ฟา 4.5 ppm.,
พริกหยวก 3.8 ppm., พริกหวาน (พริกยักษ) 1.6 ppm.
พริกท่ีเผ็ดมากจะมีปริมาณแคปไซซินสูงกวาพริกท่ีเผ็ดนอย
อยางไรก็ตามแมวาพริกจะเผ็ดมาก แตปริมาณสารแคปไซซิน
ก็ไมไดมีมากมายเพราะวาพริกท่ีมีสารนี้เพียงเล็กนอยก็ทําให
เผ็ดได ตัวอยางเชน พริกชี้ฟา 1 กิโลกรัม จะสามารถสกัดสาร
แคปไซซินออกมาได 2.13 กรัมเทานั้น เนื่องจากสารแคปไซซิน
สามารถละลายในน้ําไดเพียงเล็กนอย แตละลายไดดีในไขมัน
น้ํามัน และแอลกอฮอล ดังนั้นถาตองการบรรเทาความเผ็ดของ
อาหารในปาก ควรด่ืมแอลกอฮอลหรือกินอาหารท่ี มีไขมัน
เปนสวนประกอบมากกวาการด่ืมน้ํา ซึ่งน้ําท่ีด่ืมมีผลเพียงชวย
บรรเทาอาการแสบรอนไดเทานั้ น ความเผ็ดยังไมไดลดลง
เพราะวาน้ําละลายสารดังกลาวไดไมดี

สารพัดประโยชนจากพริก
จากขอมูลของการศึกษาคนควาสามารถสรุปประโยชน

ของพริก ไดดังนี้

เร่ืองนารู

  H3CO O CH3

   HO C - N - C - (CH2)4 - C = C - C - CH3

H2 H H H H- - -
-- -

- -
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§ ชวยบรรเทาอาการไขหวัดชวยใหระบบการหายใจ
สะดวกสบายย่ิงข้ึน สารแคปไซซินท่ีอยู ในพริกมีคุณสมบัติ
ชวยลดน้ํามูกหรือลดปริมาณสารท่ี ขัดขวางระบบการหายใจ
ในผูปวยท่ีเปนไขหวัด ไซนัส หรือโรคภูมิแพตางๆ ชวยบรรเทา
อาการไอสารแคปไซซินเปนสวนประกอบท่ีสําคัญของตัวยา
หลายๆ ชนิด นอกจากนั้นสารเบตาแคโรทีนในพริกชวยปองกัน
การติดเชื้อตางๆ ในบริเวณเนื้อเย่ือบุผนังชองปาก จมูก ลําคอ
และปอด

§ ชวยลดการอุดตันของเสนเลือด หรือการเสียชีวิต
อันเนื่องมาจากเสนเลือดท่ีไปเลี้ยงสมองอุดตัน การบริโภค
พริกเปนประจําจะชวยลดอัตราความเสี่ยงจากการอุดตันของ
เสนเลือดนับเปนสาเหตุสําคัญของการเกิดโรคหัวใจลมเหลว
เนื่องจากพริกชวยใหการไหลเวียนของเลือดดีข้ึนและชวยลด
ความดัน เพราะวาในพริกมีสารจาํพวกเบตาแคโรทีนและวติามิน
ซี ซึ่งชวยเสริมสรางผนังหลอดเลือดใหแข็งแรง เพิ่มการยืดตัว
ของผนังหลอดเลือด ทําใหปรับตัวเขากับแรงดันระดับตางๆ
ไดดีย่ิงข้ึน

§ ชวยลดปริมาณสารคอเลสเทอรอล สารแคปไซซิน
ชวยปองกันมิใหตับสรางคอเลสเทอรอลชนิดไมดี (LDL-low
density lipoprotein) ในขณะเดียวกันก็สงเสริมใหมีการสราง
คอเลสเทอรอลชนดิดี (HDL-high density lipoprotein) มากข้ึน
ทําใหปริมาณของไตรกลีเซอไรดในกระแสเลือดตํ่าลง เปนผลดี
ตอสุขภาพของผูบริโภค

§ ชวยลดความเสีย่งของการเกิดโรคมะเร็ง เนือ่งจากพริก
เปนพืชผักท่ีมีวิตามินซีสูง การบริโภคอาหารท่ีมีวิตามินซีมากๆ
จะชวยปกปองการเกิดโรคมะเร็งได วิตามินซียับย้ังการสราง
ไนโตรซามีนซึ่ งเปนสารกอมะเร็ งในระบบทางเดินอาหาร
วิตามินซีชวยเสริมสรางคอลลาเจนซึ่ งเปนสวนประกอบของ
กระดูกออน รวมถึงเปนสวนประกอบของผิวหนัง กลามเนื้อ
และปอด คอลลาเจนเปนโปรตีนท่ีสามารถหยุดการแพรกระจาย
ของเซลลเนื้อรายได นอกจากนี้วิตามินซียังเปนสารตานอนุมูล
อิสระ (antioxidant) กลาวคือสามารถยุติหรือขัดขวางบทบาท
ของอนุมูลอิสระ (free radicals) ท่ีจะกอใหเกิดการกลายพันธุ
ของเซลล จนเปนเซลลมะเร็งในท่ีสุด สารเบตาแคโรทีนในพริก
ชวยลดอัตราการเสี่ยงของโรคมะเร็งในปอด และในชองปาก
คนท่ีรับประทานผักท่ีมีสารเบตาแคโรทีนนอยจะมีความเสี่ยง
ตอการเกิดโรคมะเร็งมากกวาคนท่ีรับประทานผักท่ีมีเบตาแคโรทีน
สงูถึง 7 เทา คุณสมบัติของสารเบตาแคโรทีนจะชวยลดอัตราการ
กลายพนัธุของเซลลและทําลายเซลลมะเร็ง สาํหรับพริกบางชนดิ
ท่ีมีสีมวงจะมีสารพวกแอนโทไซยานิน ซึ่งสารนี้ มีคุณสมบัติ
เปนสารตานอนมูุลอิสระ คือ สามารถทําลายอนมูุลอิสระไดเชนกัน

§ ชวยบรรเทาอาการเจ็บปวด เชน ลดอาการปวดฟน
บรรเทาอาการเจ็บคอ และการอักเสบของผิวหนัง เปนตน
ในปจจุบันมีการใชสารแคปไซซินเปนสวนประกอบของข้ี ผ้ึง
ใชทาบรรเทาอาการปวดอันเนื่องมาจากผดผ่ืนคันและอาการ
ผ่ืนแดงบริเวณผิวหนัง รวมท้ังอาการปวดท่ีเกิดจากเสนเอ็น
โรคเกาท หรือโรคขอตออักเสบ เปนตน นอกจากนี้ผลการ
ทดลองใหมๆ ยังบงชี้วาสารแคปไซซิน ชวยลดอาการปวดศีรษะ
และไมเกรนลงได

§ ชวยเสริมสรางสุขภาพและอารมณดี เนื่องจากสาร
แคบไซซินมีสวนในการสงสัญญาณใหตอมใตสมองสรางสาร
เอนดอรฟน (endorphin มาจากคําวา endogenous morphine) ข้ึน
สารเอนดอรฟนเปนเปปไทดขนาดเล็ก (โปรตีนสายสั้นๆ) มี
คุณสมบัติคลายมอรฟน คือ บรรเทาอาการเจ็บปวด ในขณะ
เดียวกันก็สรางอารมณใหดีข้ึน ย่ิงรับประทานเขาไปมากเทาใด
รางกายก็จะสรางเอนดอรฟนข้ึนมามากข้ึนเทานั้น ปกติรางกาย
ของคนเราจะสรางสารเอนดอรฟนข้ึนภายหลงัการออกกําลงักาย
ดังนั้นการออกกําลังกายแมจะทําใหรางกายเม่ือยลา แตผูออก
กําลังกายจะรูสึกสดชื่น แจมใส

§ พริกเปนสารปองกันตัว มีการผลิตสเปรยปองกันตัว
โดยมีพริกเปนสวนประกอบสําคัญในสารสเปรย ดังกลาวนี้
ไมกอใหเกิดอันตรายถึงชีวิต แตถาฉีดเขาตาโดยตรงจะทําใหตา
มองไมเห็นเปนเวลา 2-3 นาที ซึ่ งนานเพียงพอท่ีจะแกไข
สถานการณตางๆ ได ผูผลิตอาหารสัตวบางรายผสมพริกลงใน
อาหารนกเพื่อปองกันไมใหกระรอกกระแตมาแยงอาหารนก
ไปกิน

§ พริกยังถูกนําไปใชประโยชนดานอ่ืนๆ ตัวอยางท่ีอยู
ระหวางการศึกษาวิจัย เชน การใชไลแมลงศัตรูพืช ใชปองกัน
ไมใหเพรียงมาเกาะทองเรือ เปนตน

§ การใชพริกในสวนประกอบอาหารสัตวเพื่อทดแทน
สารปฏิชีวนะ ภายใตโครงการวิจัยสมุนไพรแทนยาปฏิชีวนะ
เสริมสรางสุขภาพปองกันโรคระบาดในไก เปนตน
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� เทคนิคการตรวจวัดคุณภาพน้ําอยางง ายและการ
ถายทอดเทคโนโลยีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา จํานวน
2 รุน วันท่ี 30-31 มีนาคม 2547 และรุนท่ี 2 วันท่ี 19-20
สิงหาคม 2547 (นางรุงนภา กอประดิษฐสกุล เปนหัวหนา
โครงการ)

� การถ ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการพัฒนา
เชื้อราไตรโคเดอรมาควบคุมโรคพืช จํานวน 2 รุน  รุนท่ี 1วันท่ี
7-9 เมษายน 2547  และรุนท่ี 2 วันท่ี 22-24 มิถุนายน 2547
(นางกณิษฐา สังคะหะ เปนหัวหนาโครงการ)

� การถ ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสไลดถาวรของ
เนื้อเย่ือพืชโดยวิธีทางพาราฟน จํานวน 2 รุน รุนท่ี 1 วันท่ี 27-
29 เมษายน 2547 รุนท่ี 2 วันท่ี 11-13 พฤษภาคม 2547
(นางเฟองฟา จันทนิยม เปนหัวหนาโครงการ)

� การผลิตตนพันธุออยปลอดโรคสูชุมชน จํานวน 2 รุน
รุนท่ี 1 วันท่ี 13-14 พฤษภาคม 2547 และรุนท่ี 2 วันท่ี 20-
21 พฤษภาคม 2547 (นางรงรอง หอมหวล เปนหัวหนา
โครงการ)

� การถายทอดเทคโนโลยีการประยุกตใชเซลลเพาะเลีย้ง
ของแมลงเพือ่งานวจิยัดานเทคโนโลยีชวีภาพ จํานวน 2 รุน  รุนท่ี
1 วันท่ี 17-19 พฤษภาคม 2547 และรุนท่ี 2 วันท่ี 24-26
พฤษภาคม 2547 (นางสุดาวรรณ เชยชมศรี เปนหัวหนา
โครงการ)

� การถ ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการควบคุม
คุณภาพสมุนไพรไทยในระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จํานวน
2 รุน รุนท่ี 1 วันท่ี 15-17  มิถุนายน 2547 และรุนท่ี 2 วันท่ี
22-24 มิถุนายน 2547 (น.ส. สุรัตนวดี จิวะจินดา เปนหัวหนา
โครงการ)

� การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตไวนธัญพืชและผลไม
เพือ่พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเชงิเกษตรอุตสาหกรรมนเิวศ จํานวน
3 รุน รุนท่ี 1 วันท่ี 15-16 กรกฎาคม 2547  รุนท่ี 2 วันท่ี  12-
13 สิงหาคม 2547 และรุนท่ี 3 วันท่ี 16-17 กันยายน 2547
(นายเพิ่มพงษ ศรีประเสริฐศักด์ิ เปนหัวหนาโครงการ)

� การถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต
กลวยไมของไทยโดยอาศัยเทคโนโลยีชีวภาพ วันท่ี  7-10
กันยายน 2547 (นางศิริวรรณ บุรีคํา เปนหัวหนาโครงการ)

� การถายทอดเทคโนโลยีการยายปลกูตนกลาหนอไมฝร่ัง
จากการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือเพือ่ใหผลผลติมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การสงออก จํานวน 2 รุน รุนท่ี 1 วนัท่ี 19-20  กรกฎาคม 2547
และรุ นท่ี  2 วันท่ี  16-17 สิงหาคม 2547 (นางมณฑา
วงศมณีโรจน เปนหัวหนาโครงการ)
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มิติใหมของการศึกษาและพัฒนา
เราทราบกันดีอยูแลววาประเทศไทยเปนประเทศเกษตร

กรรมท่ีมีผลผลิตอยูตลอดท้ังป นอกเหนือไปจากการจําหนาย
ผลผลิตสดหรือแปรรูปแลว เศษเหลือของวัสดุรวมไปถึงวัสดุ
ท่ีดอยคุณภาพยังเปนปญหาใหพบเห็นอยูเสมอๆ ท้ังทางดาน
การจัดการหรือการนําไปใชประโยชน การใชประโยชนของเศษ
วัสดุเหลือท้ิงในระบบอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการผลิตวัตถุดิบ
ทางอุตสาหกรรมเปนสิ่งท่ีตางประเทศไดทําการศึกษาวจิัยกันมา
นานแลว ท้ังนี้ เพื่อใหเกิดกระบวนการจัดการท่ีเหมาะสมกับ
ของเหลือทางการเกษตรบางชนิด และเปนการใชประโยชน
ของวัสดุเกษตรอยางเต็มท่ี

หากทานมีความสนใจ หรือตองการขอมูลเก่ียวกับวัสดุ
ท่ียอยสลายได สามารถคนหาไดใน
http://www.kycorn.org/corneducation/cornclass/

8uses.pdf
http://www.ttp.net/0-87849-911-3/163.htm
http://www.environmental-center.com/articles/

article25/article25.htm
http://www.vegemat.com/en/earchives.htm

± ขาวศูนยฯ .....ตอจากหนา 4 ± การตรวจสอบจีเอ็มโอฯ .....ตอจากหนา 8

± วัสดุยอยสลายไดฯ .....ตอจากหนา 19
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ธรรมบรรณาการขอยกตวัอยางปญหาธรรมเพ่ือเปนประโยชนตอผูอานตามสมควร
ถาม ตองปฏิบัติตัวอยางไรจึงจะเปนที่รักของผูอื่น
ตอบ พระพทุธเจาทรงสอนไว ดงันี้

1. มใีจโอบออมอารี แบงปนส่ิงของๆ ตน รูจกัการใหทานเอือ้เฟอ
2. มีปยะวาจา พูดจาไพเราะ นาฟง ใครฟงแลวก็สบายใจ มีความสุข

เกิดประโยชน งดเวนการพูด 4 อยางคือ ไมพูดโกหก ไมพูดสอเสียด ไมพูดเพอเจอ
ไมพดูหยาบคาย

3. ชวยเหลือผูอืน่ ชวยสังคม ไมขีเ้กยีจ เอาใจใสในการงาน ทาํหนาทีข่องตนเอง
ใหดีที่สุด

4. วางตนเหมาะสม  ทั้งตอหนาและลับหลัง  อยูกับหมูคณะก็ทําความรูสึก
เหมอืนอยูคนเดยีว คอื ไมยนิดยีนิราย รักษาความเปนปกต ิไมตืน่เตนดใีจเสียใจจนเกนิไป
อยูคนเดยีวกท็ําตวัเรียบรอยเหมอืนกบัอยูกบัหมูคณะ ไมนนิทา ไมตําหนติเิตยีนผูอืน่

หากสามารถปฏิบัติไดตามนี้ อานิสงสที่ไดรับในชาติปจจุบัน คือจะเปนที่รักของผูอื่น
อานสิงสในชาตหินา เกิดมาจะมคีรอบครัวทีอ่บอุน มีบริวารทีซ่ื่อสัตย มีเจานาย ลูกนอง
และเพือ่นทีด่ี

อยางไรก็ตาม หากในปจจุบันนี้ เรามีปญหาขัดแยงกับใคร ก็ใหแกปญหาโดยการ
อโหสิกรรม และปฏบิตัติวัตามหลัก 4 ขอขางตนนี ้เปนการเพิม่ความดขีองเราใหงอกงาม
ยิ่งๆ ขึ้น

ถาม สาํหรบัผูทาํงานทีต่องใชความคิดสรางสรรคมากๆ จนบางครัง้เปนฟุงซาน
ไป งานประเภทนีจ้ะทาํใหเกิดอารมณ ทําใหจติไมสงบ สมควรทีมุ่งเนนงาน
ประเภทนี้ตอไปหรือไม

ตอบ เรากต็องพฒันาเปนสุขภาพใจทีด่กีอน
เมื่อเราทําอาชีพมาทางดานนี้ ก็เพราะเหตุปจจัยที่จะมาทางนี้ เร่ืองจิตใจที่

ไมสงบ มันอยูที่ตัวจิต อยาคิดวาอาชีพอื่นจะสงบสบาย ชาวนา คนขับรถก็ฟุงซานได
ในทุกระดับ ถึงแม พระ เณร อุบาสก อุบาสิกา คนที่กินดีอยูดี ฐานะดีทุกอยางสมบูรณ
แตพดูถงึจติใจแลว กย็งัฟุงซานเปนสวนใหญ ยงันอยใจ เสียใจ ขีโ้กรธ ขีก้ลัว เพราะฉะนัน้
จงึตองแกปญหาโดยการทําสุขภาพใจดกีอน

เมือ่คดิกค็ดิใหเตม็ที่ เมือ่หยดุคดิกห็ยดุคดิใหได
ฝกจติอยูอยางนัน้ ปลอยวาง ไมตองคดิถงึอดตีทีผ่านไปแลว
ไมตองคดิถงึอนาคตทีย่งัมาไมถงึ อยูกบัปจจบุนั
เมือ่มเีหตทุีจ่ะตองคดิ ไมวาคดิถงึอดตี หรืออนาคต
ใหคิดดวยสติปญญา ในอาการสงบ เรียกวามสีตอิยูในปจจบุนัเหมอืนกนั

ฝกจติ ฝกนสิยั ใหเปนคนเอาใจใสปฏบิติัหนาทีใ่นปจจบุนัใหดีทีส่ดุอยูเสมอ ดวยใจดี
ใจเมตตา ใจกลาหาญ และอดทน
ที่มา : คัดลอกจากหนังสือปญหา 108 (3) ธรรมบรรยาย เลมที่ 17 มิถุนายน 2545

โดยพระอาจารยมิตซูโอะ คเวสโก  วัดสุนันทวนาราม ไทรโยค จ. กาญจนบุรี

วารสารขาวศูนยฯ  ปท่ี 18 ฉบับท่ี 1 (2547)24




