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บรรณาธิการแถลง
สวัสดีคะทานสมาชิกและผูอานวารสารขาวศูนยฯ ทุกทาน เนื้อหาของฉบับนี้ประกอบดวยสาระของความรูที่มีคุณภาพ
เชนที่ผานมา ไดแก คอลัมนงานวิจัย เรื่ อง การเคลือบเมล็ดพันธุถั่ วเหลืองกับการประเมินความงอกของเมล็ดไดอยางไร
การเพิ่มเติมสาระที่เปนประโยชนกับผูอานที่สนใจในคอลัมน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่อง การตรวจจีเอ็มโอในอาหาร
คอลัมนวทิ ยาศาสตรสง่ิ แวดลอม เรือ่ ง วัสดุยอ ยสลายไดทางชีวภาพกับการใชประโยชนในปจจุบนั
กองบรรณาธิการวารสารขาวศูนยฯ หวังเปนอยางยิง่ วาสาระในฉบับนีค้ งจะเปนประโยชนตอ ทานสมาชิกและผูอ า นอยูบ า ง
หากทานใดมีขอคิดเห็นและคําเสนอแนะตางๆ กรุณาบอกกลาวใหคณะจัดทําวารสารไดทราบ หรือบอกรับเปนสมาชิกไดที่

บรรณาธิการวารสารขาวศูนยฯ ฝายปฏิบตั กิ ารวิจยั และเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140
ขอขอบพระคุณ

บรรณาธิการ

Ÿ วันที่ 1 มีนาคม 2547 นักศึกษาภาควิชาชีววิทยา

สุภาพ ทองคํา

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 73140

เยี่ยมชมกิจกรรมของฝายปฏิบัติการวิจัยฯ
ฝายฯ ไดใหการตอนรับและมีการเยีย่ มชมจากคณะบุคคล
ตางๆ ในรอบ 6 เดือนแรกของป 2547 ที่ผานมา ดังนี้
Ÿ วันที่ 5 มกราคม 2547 คณะอาจารยและนักศึกษา
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร ชั้นปที่ 3 สถาบันราชภัฎกาญจนบุรี
จํานวน 15 คน
Ÿ วันที่ 23 มกราคม 2547 นักวิชาการจากสํานักงาน
เกษตรจังหวัดนาน จํานวน 2 คน
Ÿ วันที่ 29 มกราคม 2547 คณะ Survey Mission ของ
AICAD on Asia-Africa Cooperation จํานวน 4 คน
Ÿ วันที่ 16 กุมภาพันธ 2547 คณะผูเขารวมโครงการ
ความรวมมือทางวิทยาศาสตรและวิชาการไทย-จีน จํานวน 4 คน
Ÿ วันที่ 18 กุมภาพันธ 2547 นักศึกษาภาควิชาพืชไรนา
คณะเกษตร ม. เกษตรศาสตร กําแพงแสน จํานวน 23 คน
Ÿ วันที่ 26 กุมภาพันธ 2547 คณะกรรมการตรวจสอบ
คุ ณภาพภายในระดั บมหาวิ ทยาลั ย สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
ประจําป 2546 จํานวน 8 คน
Ÿ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2547 คณะผูเ ขารับการฝกอบรม
ตํ า รวจชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารชุ ม ชนสั ม พั น ธ ประจํ า ป 2547 จาก
กองบัญชาการตํารวจนครบาล จํานวน 103 คน

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปที่ 2 และ 3 จํานวน
42 คน
Ÿ วันที่ 5 มีนาคม 2547 คณะโครงการจัดตั้งวิทยาลัย
สุราษฎรธานี ม. สงขลานครินทร นํานักศึกษาวิชาผลิตกรรม
ชีวภาพ ชั้นปที่ 1 จํานวน 60 คน
Ÿ วันที่ 10 มีนาคม 2547 คณะผูเขาศึกษาหลักสูตร
ชั้ นนายพั น รุ นที่ 18 (1/47) ของโรงเรี ยนทหารการสั ตว
กรมการสัตวทหารบก จํานวน 33 นาย
Ÿ วันที่ 16 มีนาคม 2547 คณะผูบริหารจาก Royal
University of Agriculture ของประเทศกัมพูชา จํานวน 30 คน
Ÿ วันที่ 16 มีนาคม 2547 นักศึกษาปริญญาโท สาขา
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 17
คน
Ÿ วั นที่ 23 มี นาคม 2547 คณะวิ ทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร นํานักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เขาคาย
โอลิมปก จํานวน 35 คน
Ÿ วันที่ 1 เมษายน 2547 คณะผู เขาศึกษาหลักสูตร
ชั้ นนายพั น รุ นที่ 18 (1/47) ของโรงเรี ยนทหารการสั ตว
กรมการสัตวทหารบก จํานวน 27 นาย

การพั ฒนาบุ คลากร

Ÿ นางสุ ภาพ ทองคํา อบรม โครงการพั ฒ นาความรู

ความสามารถทางเทคโนโลยี สารสนเทศหลั กสู ตร Microsoft
Windows รุนที่ 2 ณ สํานักบริการคอมพิวเตอร มก. วันที่ 6-8
มกราคม 2547
Ÿ นายวุฒิชัย ทองดอนแอ, นายนพพล เกตุประสาท,

ขาวศูนยฯ
นางเฟองฟา จันทนิยม และนางสายน้ําออย สวางเมฆ อบรม
การผลิ ตและการนํ า เสนอสื่ อด วยโปรแกรม Microsoft
PowerPoint ณ อาคารศูนยมหาวิทยาลัยฯ กําแพงแสน วันที่
8 มกราคม 2547
Ÿ น.ส. อตินุ ช แซ จิ ว และนายจตุ พร จิ ตรบุ ญถนอม
สัมมนาเรือ่ ง ฐานขอมูลสิทธิบตั รนานาชาติ : กุญแจสําคัญในการ
พั ฒนาการวิ จั ยและประเทศในยุ คดิ จิ ตอล ณ สํานั กหอสมุ ด
บางเขน วันที่ 14 มกราคม 2547
Ÿ นางธีรนุต รมโพธิ์ภักดิ์ อบรม โครงการพัฒนาความรู
ความสามารถทางเทคโนโลยี สารสนเทศหลั กสู ตร Microsoft
Excel รุนที่ 2 ณ สํานักบริการคอมพิวเตอร มก. วันที่ 20-22
มกราคม 2547
Ÿ นางจันทรจรัส วีรสาร, นางกณิษฐา สังคะหะ และ
นางเฟ องฟ า จั นทนิ ยม อบรม โครงการพั ฒนาความรู ความ
สามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตร Internet & E-mail
รุนที่ 2 ณ สํานักบริการคอมพิวเตอร มก. วันที่ 27-28 มกราคม
2547
Ÿ นางภาณี ทองพํานั ก และน.ส. เนตรชนก นุ ยสีรุ ง
สั มมนาเรื่ อง ฐานทรั พยากรพั นธุ กรรมพื ชสิ ทธิ และอธิ ปไตย
แหงรัฐฯ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 28 มกราคม 2547
Ÿ น.ส. มณี ตันติรุงกิจ และน.ส. สุรัตนวดี จิวะจินดา
รวมประชุมทางวิชาการ International Symposium on BioRecycle Research ณ RIKEN ประเทศญี่ ปุ น วันที่ 10-14
กุมภาพันธ 2547
Ÿ นางกณิ ษฐา สั งคะหะ และนางเฟ องฟ า จั นทนิ ยม
อบรม โครงการพัฒนาความรูความสามารถทางเทคโนโลยีสาร
สนเทศหลักสูตรการเขียนโฮมเพจ ณ สํานักบริการคอมพิวเตอร
มก. วันที่ 10-12 กุมภาพันธ 2547
Ÿ นายอุดม แกวสุวรรณ, นางเฟองฟา จันทนิยม, น.ส.
อตินุช แซจิว, น.ส. สุรัตนวดี จิวะจินดา, นางศิริวรรณ บุรีคํา
และน.ส. มณี ตันติรงุ กิจ อบรม การผลิตพืชสมุนไพรเชิงพาณิชย
รุนที่ 1 ณ หองประชุมสํานักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการ
เก็บเกี่ยวและแปรรูปสินคาทางการเกษตร วันที่ 27 กุมภาพันธ
2547
Ÿ นายชั ยณรงค รั ตนกรีฑากุล สัมมนาเชิงปฏิ บัติ การ
นักวิชาการเพื่อคลังสมองประเทศ ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมมิราเคิล
แกรนด คอนเวนชั่น วันที่ 28 กุมภาพันธ 2547
Ÿ นางรุ ง นภา ก อประดิ ษฐ สกุ ล เข า ร ว มคณะดู ง าน
ระบบการผลิ ต และการตรวจสอบมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย
ในประเทศญี่ปุน วันที่ 9-17 มีนาคม 2547
Ÿ นายนพพล เกตุ ป ระสาท อบรม โครงการพั ฒ นา
ความรูความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตรการใช
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อินเตอรเน็ต ณ สํานักบริการคอมพิวเตอร มก. วันที่ 9-10
มีนาคม 2547
Ÿ นายวุ ฒิ ชั ย ทองดอนแอ สั มมนาทางวิ ชาการเรื่ อง
เกษตรอินทรีย ณ หอประชุมปรางสีดา จ. สระแกว วันที่ 11
มีนาคม 2547
Ÿ นายอุดม แกวสุวรรณ, นางเฟองฟา จันทนิยม และ
นายนพพล เกตุประสาท อบรม โครงการพัฒนาความรูความ
สามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตร Microsoft Windows
ณ สํานักบริการคอมพิวเตอร มก. วันที่ 16-18 มีนาคม 2547
Ÿ น.ส. มณี ตั น ติ รุ งกิ จ ปรึ กษาหารื องานวิ จั ยร ว ม
ดาน Bioresources in Southeast Asia : Its Diversity and
Utilization กับ Prof.Dr. T. Seki ณ มหาวิทยาลัยโอซากา
ประเทศญี่ปุน วันที่ 21-27 มีนาคม 2547
Ÿ นางอรวรรณ ชวนตระกูล อบรม มาตรฐานคุณภาพ
หองปฏิบัติการตามมาตราฐาน ISO/IEC 17025 ณ สถาบัน
อาหาร กรุงเทพฯ วันที่ 22-23 มีนาคม 2547
Ÿ นางสุภาพ ทองคํา และนางปฐมพร โพธิ์นิยม อบรม
โครงการพัฒนาความรูความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตร Microsoft Word ณ สํานักบริการคอมพิวเตอร มก.
วันที่ 23-25 มีนาคม 2547
Ÿ นายจตุพร จิตรบุญถนอม อบรม การผลิตพืชสมุนไพร
เชิงพาณิชย รุน ที่ 2 ณ หองประชุมสํานักวิจยั และพัฒนาวิทยาการ
หลั งการเก็ บเกี่ ยวและแปรรู ปสิ นค าทางการเกษตร วั นที่ 23
มีนาคม 2547
Ÿ นางนวลวรรณ ฟ ารุ งสาง สั มมนาทางวิ ชาการเรื่ อง
ศูนยความเปนเลิศพบตลาด ณ หองประชุม Conference Room
2 ศูนยการประชุมสหชาติ กรุงเทพฯ วันที่ 26 มีนาคม 2547
Ÿ นางกณิ ษฐา สั งคะหะ สั มมนาเผยแพร ผลการวิ จั ย
การถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑภูมิปญญาทองถิ่น
ในเขตจั งหวั ดเชี ยงราย ณ ห องเชี ยงรุ ง โรงแรมเวี ยงอิ นทร
จ.เชียงราย วันที่ 28-30 มีนาคม 2547
Ÿ นายอุดม แกวสุวรรณ อบรม โครงการพัฒนาความรู
ความสามารถทางเทคโนโลยี สารสนเทศหลั กสู ตร Microsoft
Excel ณ สํานักบริการคอมพิวเตอร มก. วันที่ 30-31 มีนาคม
2547 และ 1 เมษายน 2547
Ÿ นางกณิ ษฐา สั งคะหะ, นางญาณี มั่ นอ น และนาย
อุดม แกวสุวรรณ อบรม โครงการพัฒนาความรูความสามารถ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตร Microsoft Word รุนที่ 5 ณ
สํานักบริการคอมพิวเตอร มก. วันที่ 19-21 เมษายน 2547
Ÿ นางอภิตา บุญศิริ ประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop
on Systems Thinking for Food Supply Chains ณ
หองประชุมหยกมณี สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
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ม. เกษตรศาสตร กรุงเทพฯ วันที่ 6 พฤษภาคม 2547
Ÿ นายชัยณรงค รัตนกรีฑากุ ล อบรม FRESH-CUT
PRODUCES (Processing, Quality and Safety) ณ โรงแรม
ปางสวนแกว อ. เมือง จ. เชียงใหม วันที่ 11-13 พฤษภาคม
2547
Ÿ นางรงรอง หอมหวล ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ฐานขอมูล
งานวิจยั ณ กระทรวงวิทยาศาสตร กรุงเทพฯ วันที่ 26 พฤษภาคม
2547
Ÿ นายจตุพร จิตรบุญถนอม สัมมนา เกษตรยั่งยืนกับ
ยุทธศาสตรดินและปุยของชาติ ณ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
วันที่ 27 พฤษภาคม 2547

กิจกรรมของฝายปฏิบัติการวิจัยฯ
การจัดนิทรรศการวิชาการ

Ÿ การจั ดนิ ทรรศการทางวิ ชาการ ในงานเกษตรแฟร

ประจําป 2547 ภายใตหวั ขอ บูรณาการงานวิจัย รังสรรคส่งิ ใหม
ใหสังคม จํานวน 8 เรื่อง ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ ม.เกษตร
ศาสตร บางเขน วันที่ 30 มกราคม - 7 กุมภาพันธ 2547

การเสนอผลงานวิจัย

Ÿ น.ส. ชวนพิศ อรุณรังสิกลุ , นายชัยณรงค รัตนกรีฑากุล

นางรุ ง นภา ก อประดิ ษ ฐ สกุ ล และนางธี ร นุ ต ร ม โพธิ์ ภั ก ดิ์
ประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 42
ณ ม. เกษตรศาสตร บางเขน ภาคโปสเตอรเรื่ อง คุณภาพ
น้ําหมักชีวภาพ และองคประกอบ วันที่ 3-6 กุมภาพันธ 2547
Ÿ นางรุ งนภา ก อประดิ ษฐ สกุ ล, นายชั ยณรงค
รั ต นกรี ฑากุ ล และน.ส. สุ จิ น ดา อั ศวสุ จิ นดารั ตน ประชุ ม
ทางวิ ชาการของมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ครั้ ง ที่ 42 ณ
ม. เกษตรศาสตร บางเขน ภาคโปสเตอรเรือ่ ง การยับยัง้ เอนไซม
อเซทติ ล โคลี นเอสเทอเรสจากสารป อ งกั น กํา จั ด แมลงกลุ ม
ออรกาโนฟอสฟอรัสและคารบาเมทในน้ําคัน้ ผักและผลไม วันที่
3-6 กุมภาพันธ 2547
Ÿ Le Thi Kieu Oahn, Vichai Korpraditskul and
Chainarong Rattanakreetalul ประชุ มทางวิ ชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้ งที่ 42 ณ ม. เกษตรศาสตร
บางเขน ภาคโปสเตอรเรื่อง A Pathogenicity of Anthracnose
Fungus, Colletotrichum spp., on various Thai Chilli
Varieties วันที่ 3-6 กุมภาพันธ 2547
Ÿ นายชั ยณรงค รั ตนกรี ฑากุ ล และนางรุ งนภา
กอประดิษฐสกุล ประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ ครั้งที่ 4 ณ
โรงแรม เจบีหาดใหญ ภาคโปสเตอรเรื่อง การใชสารสกัดจาก
ชะพลูเพือ่ ลดการปนเปอ นของเชือ้ แบคทีเรียในหนอไมฝรัง่ วันที่

5-7 พฤษภาคม 2547
Ÿ นางธีรนุต รมโพธิภ์ กั ดิ,์ นายสมนึก ทองบอ, น.ส.ยุพนิ
ออนศิริ และน.ส.พรรณี ศรีสวัสดิ์ ประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ
ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมเจบีหาดใหญ ภาคโปสเตอรเรื่อง ผลของการ
ควบคุมบรรยากาศในการเก็บรักษาผลมะมวงพันธุ โชคอนันต
ที่อุณหภูมิต่ํา วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2547
Ÿ นายเจริญ ขุนพรม และนางอภิตา บุญศิริ ประชุม
วิ ชาการพื ชสวนแห งชาติ ครั้ งที่ 4 ณ โรงแรมเจบี หาดใหญ
ภาคโปสเตอร เรื่ อง ผลของการห อผลต อคุ ณภาพการบ มของ
มะมวงน้ําดอกไม วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2547

การฝกอบรม

Ÿ โครงการบมเพาะการพัฒนาผลิตภัณฑไวนผลไมและ

สาโทเพื่อการแขงขันเชิงธุรกิจ วันที่ 5 มกราคม 2547 (นาย
เพิ่มพงษ ศรีประเสริฐศักดิ์ เปนหัวหนาโครงการ)
Ÿ การถ ายทอดเทคโนโลยี หลั ง การเก็ บ เกี่ ยวพื ชสวน
จํานวน 4 รุน รุนที่ 16 วันที่ 18-20 กุมภาพันธ 2547 รุนที่
17 วันที่ 22-25 มีนาคม 2547 รุนที่ 18 วันที่ 7-9 กันยายน
2547 และรุนที่ 19 วันที่ 18-22 ตุลาคม 2547 (นางอภิตา
บุญศิริ เปนหัวหนาโครงการ)
Ÿ เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไมดอกไมประดับรุนที่
20 วันที่ 9-12 มีนาคม 2547 (นางศิรวิ รรณ บุรีคาํ เปนหัวหนา
โครงการ)
Ÿ การถ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารผลิ ต และการควบคุ ม
คุณภาพเมล็ดพันธุในระบบเกษตรยั่งยืน จํานวน 2 รุน รุนที่ 1
วันที่ 16-19 มีนาคม 2547 และรุนที่ 2 วันที่ 30 มีนาคม - 2
เมษายน 2547 (นางภาณี ทองพํานัก เปนหัวหนาโครงการ)
Ÿ การถายทอดเทคโนโลยีการยายกลาและการปลูกเลีย้ ง
หนอไมฝรัง่ จากการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ จํานวน 3 รุน รุน ที่ 1 วันที่
16-19 และ 26 มีนาคม 2547 รุนที่ 2 วันที่ 6 - 9 กรกฎาคม
2547 และรุนที่ 3 วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2547 (นางมณฑา
วงศมณีโรจน เปนหัวหนาโครงการ)
Ÿ การถ า ยทอดเทคโนโลยี ร ะบบการผลิ ต และตรวจ
ประเมินระบบการผลิต GAP สําหรับเกษตรกรผูผลิต จํานวน 3
รุน รุนที่ 1 วันที่ 23 มีนาคม 2547 รุนที่ 2 วันที่ 21 เมษายน
2547 รุน ที่ 3 วันที่ 29 เมษายน 2547 สําหรับพีเ่ ลีย้ งเกษตรกร
จํานวน 2 รุน รุนที่ 1 วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2547 รุนที่ 2 วันที่
17-18 พฤษภาคม 2547 และสําหรับผูต รวจประเมินระบบผลิต
วันที่ 21-22 มิถุนายน 2547 (น.ส.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล
เปนหัวหนาโครงการ)
(อานตอหนา 23)
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การตรวจสอบจีเอ็มโอในอาหาร
มณี ตันติรุงกิจ1
ในช วงทศวรรษที่ ผ านมาเทคโนโลยีชี วภาพได เขามามี
บทบาทอยางมากในการพัฒนาการเกษตร โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เทคโนโลยีการปรั บแต งพั นธุ กรรมหรื อจี เอ็ มโอ เพื่ อผลิ ตพื ช
ดัดแปลงพันธุกรรมหรือพืชจีเอ็มโอ เชน ขาวโพด ถัว่ เหลือง ฝาย
มันฝรั่ง ฯลฯ ที่ใหผลผลิตสูง ทนตอยาปราบวัชพืช ตานทานตอ
โรคและแมลง และ/หรือมีคณ
ุ ภาพทางโภชนาการสูงขึน้ (ตารางที่
1) อย างไรก็ ตามการผลิ ต พื ชจี เอ็ ม โอเพื่ อเป นอาหารและ
วั ตถุ ดิ บในการผลิ ตอาหาร ยั งเป นที่ ถกเถี ยงกั นระหว างข อดี
คื อการแก ไขป ญหาการขาดแคลนอาหารของโลก และข อเสี ย
ในสวนของผลกระทบทีม่ ตี อ สุขภาพของผูบ ริโภคและสิง่ แวดลอม
(การกอใหเกิดสารกอภูมิแพ ความเปนพิษ การถายทอดยีนสู
สิ่งมีชีวิตอื่น ความตานทานตอสารปฏิชีวนะของเชื้อสาเหตุโรค
และผลกระทบที่มีตอความหลากหลายทางชีวภาพของพืช)
ตารางที่ 1 ตัวอยางพืชจีเอ็มโอที่จําหนายอยูในตลาดโลกและ
ที่กําลังพัฒนาอยูในหองปฏิบัติการ
ชนิ ดของพื ช
ขาว

ลักษณะที่มุงหวัง
1.ทนตอยาปราบวัชพืช*
2.มีวิตามินเอสูงขึน้ *
3.มีธาตุเหล็กสูงขึ้น**

ขาวโพด

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

ถั่วเหลือง

1.ทนตอยาปราบวัชพืช*
2.มีองคประกอบของกรดไขมันโอลิอิก
(oleic acid) สูงขึ้น**

มันฝรัง่

1.ตานทานตอโรคและแมลง*
2.มีองคประกอบของกรดอะมิโนสูงขึ้น**

หมายเหตุ * พืชจีเอ็มโอที่จําหนายอยูในตลาดโลก
** พืชจีเอ็มโอที่กําลังพัฒนาอยูในหองปฏิบัติการ

1/

แมวาปญหาความขัดแยงของจีเอ็มโอจะยังไมมีขอสรุป
แตขอ ตกลงระหวางประเทศก็ไดวางแนวทางใหผทู ม่ี สี ว นเกีย่ วของ
เชน รัฐบาล บริษัทผูผลิต หองปฏิบัติการตรวจสอบ เปนตน
กําหนดวิธีการตรวจสอบจีเอ็มโอที่สามารถตรวจไดอยางถูกตอง
แมนยํา นอกจากนีห้ ลายประเทศยังไดออกกฎหมายเพือ่ ควบคุม
การนําเขาและการผลิตพืชจีเอ็มโอ รวมถึงการติดฉลากผลิตภัณฑ
อาหารทีม่ สี ว นผสมของจีเอ็มโอ ทัง้ นีเ้ พือ่ ประโยชนในการบังคับใช
กฎหมาย การปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์ การควบคุมคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ และการประเมินความเสีย่ งของผลิตภัณฑ ดังนัน้
วิธีการตรวจสอบจะตองเปนวิธีมาตรฐานและผลการตรวจสอบ
จะตองถูกตอง แมนยําและเปนที่ยอมรับของสากล ซึ่งมีปจจัย
ที่เกี่ยวของดังนี้
1) ห องปฏิ บั ติ การทดสอบ ควรเป นห องปฏิ บั ติ การ
ที่ ได รั บ การรั บ รองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จาก
หนวยงานของรัฐ และ/หรือองคกรสากล
2) การสุมตัวอยาง จะตองคํานึงถึงวิธีการสุมตัวอยาง
และจํานวนตัวอยางทีเ่ หมาะสม เพือ่ ใหไดตวั แทนทีด่ แี ละประหยัด
คาใชจายในการตรวจสอบ
3) วั สดุ อ างอิ ง (Reference material) ที่ ใช ในการ
ตรวจสอบ ถื อ เป น เครื่ องมื อ สํ า คั ญ ในการทวนสอบวิ ธี ก าร
ตรวจสอบ และการประเมิ นห องปฏิ บั ติ การ จึ งจํา เป น ต อง
เลื อกใช ชนิ ดของวั สดุ อ างอิ ง เช น เมล็ ด ดี เอ็ นเอ พลาสมิ ด
และโปรตีน เปนตน ใหเหมาะกับชนิดของตัวอยางสงตรวจ
4) วิ ธี การตรวจสอบ มี ด วยกั นหลายวิ ธี ซึ่ งแต ละวิ ธี
จะมี ข อดี แ ละข อจํากั ดแตกต างกั น ดั งนั้ นการเลื อกใช วิ ธี ใด
จึ ง ขึ้ น อยู กั บ วั ตถุ ป ระสงค ใ นการตรวจสอบ สถานภาพของ
หองปฏิบัติการ และคาใชจายในการตรวจสอบ

การตรวจสอบการปนเปอนของจีเอ็มโอ

เนื่ องจากการตกแต ง พั น ธุ ก รรมพื ช นิ ย มตั ด ต อ ยี น
ที่ตองการ (transgene) เขากับสวนโปรโมเตอรของ 35S rRNA
ของไวรัส cauliflower mosaic (CaMV 35S-promoter : CaMV
35S-P) และเทอรมเิ นเตอรของ nopalin synthase gene (NOSterminator : NOS-T) ของ Agrobacterium tumefaciens
(ภาพที่ 1)

นักวิจัยชํานาญการระดับ 8 งานจุลชีววิทยาประยุกต ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน จ.นครปฐม

วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 18 ฉบับที่ 1 (2547)
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CaMV 35S-P

Transgene

NOS-T

ภาพที่ 1 สวนประกอบของยีนที่ไดรับการตกแตง
การตรวจสอบจีเอ็มโอมีทงั้ การตรวจสอบวามีการปนเปอ น
หรือไม และการตรวจสอบวามีการปนเป อนมากนอยเพียงใด
ซึ่งสามารถตรวจสอบไดโดยตรวจหายีนที่เกี่ยวของ หรือโปรตีน
ที่ถูกสรางขึ้นจากยีนที่ไดรับการตกแตงในตัวอยาง
การตรวจสอบโดยตรวจหายี นที่ เกี่ ยวข อง ขั้ นตอน
ที่ สําคั ญขั้ นตอนหนึ่ งในการตรวจสอบด วยวิ ธี นี้ คื อการสกั ด
ดีเอ็นเอเพื่อใหไดดีเอ็นเอที่บริสุทธิ์และมีคุณภาพดี ผูตรวจสอบ
จึงต องเลือกใชวิธี การสกัดใหเหมาะกับตั วอยางสงตรวจ เชน
การสกัดดีเอ็นเอจากอาหารแปรรูปที่ ผานความรอน และมีคา
ความเป น กรด-ด างต่ํ า ทํา ได ยากกว าการสกั ดดี เ อ็ นเอจาก
ตัวอยางที่เปนวัตถุดิบ เปนตน ตอจากนั้นจึงตรวจหาสวนของ
ดีเอ็นเอทีเ่ ปนสวนประกอบของยีนทีไ่ ดรบั การตกแตง (ภาพที่ 1)
โดยใชเทคนิค Southern hybridization และ Polymerase chain
reaction (PCR)
1. Southern hybridization เป น เทคนิ ค ที่ อาศั ย
ความสามารถในการจั บ ตั ว กั น ของสายดี เ อ็ น เอที่ เป น คู สม
(ไฮบริไดเซซั่น หรือ hybridization) เมื่อดีเอ็นเอสายคูไดรับ
ความรอน สายดีเอ็นเอจะแยกออกจากกันเปนดีเอ็นเอสายเดี่ยว
และเมื่ ออุ ณหภู มิ ค อยๆ ลดลง ดี เอ็ นเอสายเดี่ ยวที่ เป นคู สม
จะกลับมาจับกันเปนดีเอ็นเอสายคูอ กี ครั้ง การจับคูของดีเอ็นเอ
สายเดี่ ยวจะเกิ ด ขึ้ นได ดี ม ากหรื อ น อ ยเพี ย งไร ขึ้ นอยู กั บ
ความเหมือนของดีเอ็นเอสายเดีย่ ว 2 สายนัน้ ดังนัน้ หากตัวอยาง
สงตรวจมีการปนเปอ นของจีเอ็มโอ จะเกิดปฏิกริ ยิ าไฮบริไดเซชัน่
ระหว างดี เอ็ นเอตรวจจั บที่ ติ ดฉลาก (labelled probe) กั บ
ดีเอ็นเอที่สกัดไดจากตัวอยางสงตรวจ ทําใหตรวจพบสัญญาณ
ที่ เกิ ด จากการแผ กั ม มั น ตภาพรั ง สี ห รื อ การเรื อ งแสง หรื อ
ปฏิ กิ ริ ยาการเกิ ดสี ทั้ งนี้ ขึ้ นอยู กั บชนิ ดของฉลาก ในป จจุ บั น
นิ ยมใช ฉลากที่ ไม ใช สารกั มมั นตภาพรั งสี เช น สารเรื องแสง
[fluorescein (สีฟา) ROXTM (สีเหลือง) Cy3 (สีเขียว) Cy5
(สี แ ดง)] digoxigenin, biotin เป น ต น ซึ่ งมี ค วามไวสู ง
และอ านผลได ร วดเร็ วกว า สารกั มมั นตภาพรั งสี นอกจากนี้
สารเหลานี้ยังมีความปลอดภัยตอผูใชและสิ่งแวดลอม และยัง
สามารถกําจัดไดงายกวาสารกัมมันตภาพรังสีอีกดวย
2. PCR เป น เทคนิ คที่ ใช ในการตรวจหายี นที่ สนใจ
โดยการเพิม่ ชิน้ สวนของดีเอ็นเอดวยไพรเมอร 1 คู [forward หรือ
sense primer (5'->3') และ reverse หรือ antisense primer
(3'->5')] ที่มีความจําเพาะกับยีนนั้นๆ โดยไพรเมอรทั้ง 2
จะจั บกั บดี เอ็ นเอที่ มี ลําดั บเบสที่ เป นคู สมและสร างดี เอ็ นเอ
สายใหม ขึ้ นในแต ละรอบของปฏิ กิ ริ ยา PCR ซึ่ งปริ มาณของ

ดีเอ็นเอจะเพิ่มขึ้นตามจํานวนรอบที่ใช จากนั้นนําดีเอ็นเอที่ได
ไปแยกดวยวิธี Agarose gel electrophoresis เพื่อตรวจดูแถบ
และขนาดของชิ้ นส วนดี เอ็ นเอ ซึ่ งวิ ธี นี้ มี ความไวสู ง สามารถ
ตรวจหาดีเอ็นเอที่มีปริมาณนอยเพียง 20 พิคโคกรัม ถึง 10
นาโนกรัม ของยีนที่ตองการตรวจสอบ หรือคิดเปนปริมาณการ
ปนเป อนประมาณ 0.0001 ถึ ง 1% สําหรั บการตรวจหา
ส วนประกอบของยี นที่ ได รั บการตกแต ง เช น CaMV 35Spromoter หรือ nopalin synthase (NOS)-terminator เปนตน
เพื่ อตรวจสอบจี เ อ็ ม โอนั้ น พบว า ยี น ที่ ตรวจสอบเหล า นั้ น
อาจพบไดในพืชหรือจุลินทรียดินบางชนิด ทําใหผลการตรวจ
คลาดเคลื่อนได ดังนั้นจึงมีการพัฒนาไพรเมอรที่ใชในการตรวจ
พืชจีเอ็มโอแตละชนิดโดยเฉพาะ เชน ขาวโพดพันธุ Bt-XtraTM,
Bt11, MaximizerTM BT176 และถั่วเหลืองพันธุ Roundup
ReadyTM เปนตน เพื่อปองกันการผิดพลาดในการตรวจสอบ
นอกจากนี้ ยั งมี วิ ธี ตรวจสอบอื่ นๆ ที่ ใช ในการยื นยั นผลของ
ปฏิกิริยา PCR เชน การตรวจสอบ restriction map ของชิ้นสวน
ดีเอ็นเอ การตรวจสอบปฏิกริ ยิ าไฮบริไดเซชัน่ ระหวางตัวตรวจจับ
กับชิ้นสวนดีเอ็นเอ การตรวจสอบลําดับเบสของชิ้นสวนดีเอ็นเอ
การตรวจสอบดวยปฏิกิริยา nested PCR ซึ่งใชไพรเมอร 2 คู
ที่ จําเพาะกับยีนที่ ตองการตรวจสอบ และการใชชุดตรวจสอบ
GMO Chip Kit ซึง่ พัฒนาขึน้ เพือ่ ตรวจสอบจีเอ็มโอไดหลายชนิด
ในเวลาเดียวกัน แตอยางไรก็ตามวิธีตรวจสอบตางๆ ที่กลาวมา
ขางตน เปนการตรวจสอบวามีการปนเปอนหรือไม ไมสามารถ
บอกได ว ามี จี เอ็มโอปนเป อนอยู มากหรื อนอยเพียงใด แต ใน
ปจจุบันการตรวจสอบจําเปนตองทราบถึงปริมาณการปนเปอน
เนื่ องจากความจํ า เป น ในการแสดงฉลากตามกฎข อ บั ง คั บ
เกี่ ยวกั บการแสดงฉลากอาหารที่ ได รั บการดั ดแปรพั นธุ กรรม
ที่ประกาศใชในหลายประเทศ เชน กลุมประเทศสหภาพยุโรป
กําหนดใหอาหารที่ มีการปนเป อนของจีเอ็มโอมากกวา 0.9%
ขึ้นไป ตองแสดงฉลาก เปนตน

การตรวจสอบปริมาณการปนเปอ นสามารถทําได
หลายวิธี ดังนี้

Quantitative-competitive (QC)-PCR เปนปฏิกิริยา
PCR ที่มีการเพิ่มชิ้นสวนของดีเอ็นเอจากดีเอ็นเอของตัวอยาง
และดี เ อ็ น เอมาตรฐานที่ ทราบความเข ม ข นไปพร อ มๆ กั น
เนื่ องจากดี เอ็ นเอของตั วอย างและดี เอ็ นเอมาตรฐาน
มีความสามารถในการเพิ่มจํานวน (amplification efficiency)
เท ากั น จึ งสามารถคํานวณหาปริ มาณของจี เอ็ มโอในตัวอย าง
ได จากอั ตราส วนของชิ้ นส วนดี เ อ็ นเอที่ เพิ่ มขึ้ น จากดี เอ็ นเอ
ต นแบบทั้ งสอง โดยทั่ วไปดีเอ็ นเอมาตรฐานจะเปนพลาสมิ ด
สายตรง (linearised plasmid) ที่ มี ลําดั บเบสเหมื อนกั บยี น
ที่ ต องการตรวจสอบแต ดั ดแปรให มี ขนาดใหญ หรื อเล็ กกว า
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ยีนที่ตองการตรวจสอบ
ดีเอ็นเอมาตรฐาน
ภาพที่ 2 แถบของชิ้นสวนดีเอ็นเอที่เพิ่มขึ้นจากยีนที่ตองการตรวจสอบและดีเอ็นเอมาตรฐานที่แยกโดยวิธี
agarose gel electrophoresis ซึ่งแถบดีเอ็นเอในแตละแถวเกิดจากปฏิกิริยา PCR ที่มีปริมาณของ
ยีนที่ตองการตรวจสอบคงที่ ในขณะที่ดีเอ็นเอมาตรฐานมีปริมาณลดลง (1->9)

ปริมาณดีเอ็อนเอที
นเอทีเ่ กิดขึน้

เพื่ อใหเกิดความแตกตางระหวางแถบดี เอ็ นเอที่ เกิดขึ้ น วิธี นี้
มีขอจํากัดคือ อัตราสวนของยีนที่ตองการตรวจสอบในตัวอยาง
กับดีเอ็นเอมาตรฐานในปฏิกริ ยิ าควรปรับใหอยูใ นระหวาง 1:10
ถึง 10:1 โดยอัตราสวนที่จะใหผลดีที่สุดคือ 1:1 (ภาพที่ 2)
Quantitative real-time PCR เปนการตรวจวัดปริ มาณ
ชิ้นสวนดีเอ็นเอที่เพิ่มขึ้นในขณะที่เกิดปฏิกิริยา PCR ซึ่งปริมาณ
ดี เอ็ นเอที่ เกิ ดขึ้ นจะผั นแปรตามกั บจํานวนรอบของปฏิ กิ ริ ยา
ที่เกิดขึ้นเปนแบบ linear ในชวงของ exponential phase (ภาพที่
3) ดั ง นั้ น หากทราบถึ ง จํา นวนรอบของปฏิ กิ ริ ย าที่ ทํ า ให ได
ปริ มาณของดี เอ็ นเอที่ เกิ ดขึ้ นในช วง exponential phase ที่
กํ า หนดไว ก็ จ ะสามารถคํ า นวณหาปริ ม าณของจี เ อ็ ม โอที่
ปนเปอนได ขอจํากัดของวิธีนี้ คือตองใชเครื่ องมือเฉพาะทาง
คื อ real-time PCR thermal cycler ซึ่ งมี ราคาแพง
ในการวิ เ คราะห และไม ส ามารถวิ เ คราะห ป ริ ม าณจี เ อ็ ม โอ
ในตัวอยางอาหารที่ มีไขมัน
(ก)
1.00
เปอรเซ็นต
จีเอ็มโอ
ในตัวอยาง
100
ก

0.10

0.01

0
ก

1 0 0 .0 0

เปอรเซ็นตจีเอ็มโอ

10

10

1
ข

0.1 0.01
ค
ง
จ

20
30
จํานวนรอบของปฏิกิริยา

40

(ข)

ข

1 0 .0 0

ค

1 .0 0

ง

0 .1 0

จ

0 .0 1
0 .0 0
5

15

25

35

จํานวนรอบของปฏิกิรยิ า

ภาพที่ 3 ความสัมพันธของปริมาณดีเอ็นเอทีเ่ พิม่ ขึ้น (ก) และ
ปริมาณจีเอ็มโอในตัวอยาง (ข) กับจํานวนรอบของ
ปฏิกิริยาในปฏิกิริยาแบบ real-time PCR

เนื่องจากวิธกี ารตางๆ ที่ใชอยูในปจจุบันยังมีขอจํากัดอยู
จึงมีการพัฒนาวิธีการใหมๆ ที่สะดวก ประหยัดและรวดเร็วกวา
วิธที ก่ี ลาวมาแลวขางตน เชน การพัฒนา genosensor เพือ่ ตรวจหา
NOS-terminator โดยยึ ด ดี เ อ็ น เอตรวจจั บ ขนาด 25 เบส
ทีม่ ีความจําเพาะกับ NOS-terminator เขากับผิวหนาของ screen
printed electrode (SPE) และนําไปทําปฏิกิริยาไฮบริไดเซชั่น
กับดีเอ็นเอตัวอยางหรือดีเอ็นเอที่ไดจากปฏิกิริยา PCR จากนั้น
นําไปตรวจวัดกระแสไฟฟาที่เกิดขึ้นเพื่อคํานวณหาปริมาณของ
จีเอ็มโอ เปนตน

การตรวจสอบโดยตรวจหาโปรตีนทีถ่ กู สรางขึน้
จากยีนที่ไดรับการตกแตง เทคนิคที่นิยมใชในการตรวจหา

โปรตีนในตัวอยางสงตรวจ คือเทคนิค immunoassay ซึ่งอาศัย
ความจํ า เพาะระหว า งแอนติ เ จนและแอนติ บ อดี ซึ่ ง จะเป น
monoclonal antibody หรือ polyclonal antibody ก็ได ทั้งนี้
ขึน้ อยูก บั วัตถุประสงคในการตรวจสอบ สําหรับวิธีการทีใ่ ชอยูใ น
ปจจุบันไดแก
1. Western blot เปนการตรวจหาโปรตีนโดยอาศัย
ความสามารถในการจั บตั วกั นระหว างแอนติ บอดี ที่ ติ ดฉลาก
กับโปรตีนจีเอ็มโอที่ ถูกแยกดวยวิธี sodium dodecyl sulfate
(SDS)-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE)
และตรึ งอยู บนแผ นไนโตรเซลลู โลส วิ ธี นี้ มี ขั้ นตอนยุ งยาก
จึงนิยมใชในการวิจัยที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบการปนเปอน
ของจี เ อ็ ม โอ และสามารถตรวจวั ด ปริ ม าณโปรตี น จี เ อ็ ม โอ
ที่ความเขมขนตั้งแต 0.25% ในตัวอยางเมล็ดพันธุ และ 1%
ในตัวอยางอาหารแปรรูป
2. Enzyme-linked immunosorbant assay (ELISA)
เปนการตรวจหาโปรตีนโดยอาศัยความสามารถในการจับตัวกัน
ระหวางโปรตีนจีเอ็มโอกับแอนติบอดีที่เคลือบอยูบน microwell
plate และตรวจวัดปริมาณโปรตีนดวยการวัดสีทเี่ กิดจากปฏิกริ ยิ า
ของเอนไซม วิธีนี้ เปนวิธีที่ ทําไดงาย ประหยัด มีความไวสูง
และสามารถตรวจวัดปริมาณโปรตีนจีเอ็มโอทีค่ วามเขมขนตัง้ แต
0.25% ในตัวอยางเมล็ดพันธุ และ 1.4% ในตัวอยางอาหาร
แปรรูป
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3. Lateral flow strip วิธีนี้เปนวิธีที่พัฒนามาจากวิธี
ELISA โดยตรึงแอนติบอดีทจี่ ําเพาะกับโปรตีนซึ่งยึดเกาะอยูก ับ
สารที่ ทํ า ให เ กิ ด สี ไ ว บ นแถบไนโตรเซลลู โ ลส เมื่ อจุ มแถบ
ไนโตรเซลลู โ ลสลงในสารละลายโปรตี นที่ ส กั ด จากตั วอย า ง
โปรตี น จี เ อ็ มโอจะค อยๆ เคลื่ อ นที่ ขึ้ นไปจั บกั บ แอนติ บอดี
เกิ ดเป นแถบสี (ภาพที่ 4) วิ ธี นี้ เหมาะที่ จะนําไปใช ในการ
ตรวจสอบขั้ นต น เนื่ องจากวิ ธี นี้ เป น วิ ธี ที่ สะดวก รวดเร็ ว
และสามารถอานผลไดภายในเวลา 5-10 นาที

แถบสีควบคุม

ที่เหมาะสม ไดแก การเลือกใชวิธีการที่เหมาะสม เกณฑกําหนด
ในการบงชี้เพื่อแสดงผลบวกหรือลบ วัสดุอางอิง การควบคุม
คุณภาพการวิเคราะห ความพรอมของหองปฏิบตั กิ าร และความ
ชํานาญของผูว เิ คราะห สวนปจจัยทีม่ ผี ลตอความนาเชือ่ ถือ ไดแก
ประสิ ทธิ ภาพในการสกั ดดี เอ็ นเอและโปรตี น ปริ มาณต่ํ า สุ ด
ที่สามารถตรวจวิเคราะหได ความถูกตองของผลการวิเคราะห
ความแมนยําและความสามารถในการวิเคราะหปริมาณที่ มีคา
ใกลเคียงกัน ความจําเพาะ และความสามารถในการทําซ้ําได
นอกจากนี้ ยั ง มี ข อจํา กั ด หนึ่ งที่ มี ผลต อทุ ก วิ ธี การตรวจสอบ
ที่ ตองคํานึงถึง คือ ตัวอยางอาหารบางชนิดมีปริมาณดีเอ็นเอ
อยูนอยเกินกวาที่จะตรวจหาได เชน น้ํามัน หรืออาหารที่ผาน
ขบวนการที่ใชความรอนสูงมากมีผลใหดีเอ็นเอถูกทําลายไป

แถบสีของโปรตีน
จีเอ็มโอ

บทสรุ ป

(ก)

โปรตีน
จีเอ็มโอ

แอนติบอดี
ที่ติดฉลาก

ตัวอยาง

(ข)
แถบสีควบคุม

แอนติบอดี
ทีต่ ิดฉลาก
ตัวอยาง

ภาพที่ 4 ภาพจําลองการตรวจหาโปรตีนดวยวิธี lateral flow
strip ในตัวอยางที่มีการปนเปอนของจีเอ็มโอ (ก)
และตัวอยางที่ไมมีการปนเปอน (ข)
ในการตรวจสอบจี เอ็มโอด วยวิ ธี ที่ กลาวมาแล วข างต น
จะเห็ นว าแต ละวิ ธี มี ข อดี และข อจํากั ดแตกต างกั นไป ดั งนั้ น
สิ่งสําคัญที่ตองคํานึงถึงในการตรวจสอบ คือสภาวะที่เหมาะสม
(optimization) และความนาเชื่อถือ (validation) ของวิธีการ
ที่ใชในการตรวจสอบตัวอยาง ซึ่งปจจัยที่มีผลกระทบตอสภาวะ

สืบเนื่องจากกฎขอบังคับเกี่ยวกับการแสดงฉลากอาหาร
ที่ ได รั บการดั ดแปรพั นธุ กรรมที่ ประกาศใช ในหลายประเทศ
ทําให ต องตรวจสอบการปนเป อนของจี เอ็ มโอในอาหารและ
วัตถุดบิ ทีน่ าํ มาใชในการผลิตอาหารนัน้ ขัน้ ตอนในการตรวจสอบ
การปนเป อนของจี เอ็ มโอ จะเริ่ มจากการตรวจสอบว ามี การ
ปนเป อนของจี เอ็ มโอหรื อไม หากไม พบถื อว าผ าน ไม ต อง
แสดงฉลาก หากพบวามีการปนเปอนถือวาไมผาน ตองทําการ
ตรวจสอบต อไป โดยตรวจหาปริ มาณของจี เอ็ มโอ ถ าพบว า
มีปริมาณเกินกวาเกณฑ กําหนด จะตองแสดงฉลาก ถาพบวา
มี ปริ มาณต่ํ า กว า เกณฑ กํา หนด ไม ต องแสดงฉลาก สํา หรั บ
ประเทศไทยใชประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบั บที่ 251)
พ.ศ. 2545 ซึ่งกําหนดใหถั่วเหลืองและผลิตภัณฑจากถั่วเหลือง
ขาวโพดและผลิตภัณฑจากขาวโพด ตามรายชื่อ (22 รายการ)
ในบัญชีแนบทายประกาศนี้ที่มีสารพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) หรือ
โปรตีนทีเ่ ปนผลจากการดัดแปรพันธุกรรมนัน้ อยูต งั้ แตรอยละ 5
ของแต ละส วนประกอบหลั ก 3 อั นดั บแรก และแต ละ
สวนประกอบดังกลาวนั้นมีปริมาณตั้งแตรอยละ 5 ของน้ําหนัก
ผลิตภัณฑ ตองแสดงฉลาก โดยใหแสดงขอความวา ดัดแปร
พั น ธุ ก รรม และห า มใช ข อ ความว า ปลอดอาหารดั ด แปร
พันธุกรรม ไมใชอาหารดัดแปรพันธุกรรม ไมมีสวนประกอบ
ของอาหารดัดแปรพันธุกรรม มีการคัดหรือแยกสวนประกอบ
ที่มีการดัดแปรพันธุกรรมออก ซึ่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 11 พฤษภาคม 2546 ทั้งนี้
เพื่อเปนการใหขอมูลตอผูบริโภค ทําใหผูบริโภคมีสิทธิในการ
ตั ด สิ นใจและเลื อ กที่ จ ะบริ โภคอาหารดั ด แปรพั น ธุ กรรมได
ฉะนั้ นในการเลื อกซื้ อถั่ วเหลื อง ข าวโพด และผลิ ตภั ณฑ
จากถั่ วเหลืองและขาวโพดครั้ งตอไป กรุณาอานฉลากกอน
ตัดสินใจซื้ อ!!!
(อานตอหนา 23)
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เครื่องกลั่นน้ํามันหอมระเหยขนาดเล็ก
Portable Steam Distillation Unit
สุรัตนวดี จิวะจินดา1
เครื่ องกลั่ นน้ํ า มั นหอมระเหยขนาดเล็ กนี้ เป นเครื่ อง
กลั่ นน้ํามั นหอมระเหยที่ ออกแแบบขึ้ นเพื่ อใช ในอุตสาหกรรม
ครั วเรื อน หรื ออุ ตสาหกรรมขนาดเล็ ก เนื่ องจากเครื่ องกลั่ น
น้ํ า มั น หอมระเหยในระบบอุ ต สาหกรรมโดยทั่ วไปมั ก จะมี
ขนาดใหญ ยากต อการติ ดตั้ ง หรื อขนย าย และมี ราคาแพง
สวนชุดเครื่องกลั่นที่ใชในหองปฏิบัติการมักจะมีสวนประกอบ
ที่ เป นแก ว ซึ่ งชํา รุ ดเสี ย หายได ง าย ไม เ หมาะกั บ การใช งาน
ในลักษณะของอุตสาหกรรมในครัวเรือนหรือโดยกลุมเกษตรกร
เครื่ องกลั่ นน้ํามั นหอมระเหยที่ ประดิ ษฐ ขึ้ นนี้ ใช กลั่ นเพื่ อสกัด
แยกเอาน้าํ มันชนิดน้าํ มันหอมระเหย (Volatile oil) ไมใชนา้ํ มันพืช
ทัว่ ไป (Fixed oil) จากสวนทีม่ ีนา้ํ มันหอมระเหยสะสมอยูข องพืช
เชน ใบ ราก ดอก หรือ เนื้อไม ออกแบบใหเปนถังกลั่นชนิด
เบ็ดเสร็จถังเดียวขนาดเล็กโดยใชระบบการกลั่นดวยน้ํา (Hydro
distillation) มีระบบควบคุมอุณหภูมิ และความดัน โดยมีสวน
ที่ทําการควบแนน (Condenser) แยกตางหาก สามารถประกอบ
หรือถอดชิ้นสวนออกไดงาย และขนยายไดสะดวก ทําจากเหล็ก
ปลอดสนิมชนิดที่ ใชในอุตสาหกรรมอาหาร (Stainless steel,
Food grade) สามารถทนแรงดั นจากภายในได ไม ต่ํ า กว า 3

3

4

2

เครื่องกลั่น
น้ํามันหอมระเหย
ตนแบบ

3
2

4
1

1
5

1/

กิ โลกรั มต อตารางเซนติ เมตร มี ส วนประกอบทั้ งหมดห าส วน
ไดแก
1. ถังกลั่น (Retort)
2. ฝาของถังกลั่น (Retort cover)
3. ทอนําไอน้ํา (Vapour conduct tube)
4. ตัวควบแนน (Condenser)
5. ถังรองรับน้ํามันและแยกน้ํามัน (Receiver and
separator)
สวนตางๆ เมื่อนํามาประกอบกันแลวจะไดเครื่ องกลั่น
ตามรูป
เครือ่ งกลัน่ น้าํ มันหอมระเหยนีไ้ ดทาํ การยืน่ จดอนุสทิ ธิบตั ร
ตอกรมทรัพยสินทางปญญาแลวไดรับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 534
เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2543 และไดทําการผลิต
ออกจําหนายแกผูสนใจแลวจํานวนหนึ่ง และไดรับรางวัลที่ 1
ในการประกวดสิง่ ประดิษฐคดิ คนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประจําป 2546 ของมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ รวมกับกระทรวง
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี
(อานตอหนา 14)

เครื่องกลั่น
น้ํามันหอมระเหย
ที่ทําออกจําหนาย

5

นักวิจัยเชี่ยวชาญระดับ 9 งานวิจัยสภาวะแวดลอม ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน จ.นครปฐม

วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 18 ฉบับที่ 1 (2547)
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การประเมินความมีชีวิตของเมล็ดพันธุถั่วเหลืองดวยคาการนําไฟฟาแบบรวม
Soybean Seed Viability Assessment by Bulk Electrical Conductivity Value
วันชัย จันทรประเสริฐ1 หนึ่งฤทัย ศรีธรราษฎร1 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล2 สุเทวี ศุขปราการ3 และ ลิลลี่ กาวีตะ4
Wanchai Chanprasert1, Nuengruethai Srithornrath1, Chuanphis Arunrangsikul2,
Sutevee Sukprakarn3 and Lily Kaveeta4

บทคั ดย อ
การศึ กษาความสั มพั นธ ของค าการนําไฟฟ าแบบรวม
ทีต่ รวจสอบตามวิธขี อง ISTA (1995) กับความมีชวี ติ ทีต่ รวจวัด
ดวยวิธีการทดสอบความงอกมาตรฐานของเมล็ดพันธุถั่วเหลือง
จํานวน 4 พันธุ คือ เชียงใหม 1 เชียงใหม 2 เชียงใหม 60 และ
นครสวรรค 1 คาการนําไฟฟาของถัว่ เหลืองทัง้ 58 ตัวอยางวัดได
17-95 mS/cm/g-seed ขณะที่ความงอกมาตรฐานตรวจสอบ
ไดอยูใ นชวง 0-98 เปอรเซ็นต คาการนําไฟฟาและคาความมีชวี ติ
มี ค วามสั ม พั น ธ กั น อย า งเป นเส นตรง และสามารถคํ า นวณ
คาทํานายของคาความมีชีวิตไดจากคาการนําไฟฟาโดยสมการ
ดังนี้ พันธุเชียงใหม 1 ใชสมการ y = -4.4898x + 170.49
พั นธุ เชี ยงใหม 2 ใช ส มการ y = -1.6451x + 117.29
พั นธุ เชี ยงใหม 60 ใช สมการ y = -1.2869x + 114.52
และพันธุนครสวรรค 1 ใชสมการ y = -2.1173x + 126.14
สํ า หรั บ สมการรวมพั น ธุ : y = -1.5097x + 111.13
ดังนัน้ ความมีชวี ติ ของเมล็ดถัว่ เหลืองทีม่ ไี มตา่ํ กวา 80 เปอรเซ็นต
จะมีคา การนําไฟฟาของเมล็ดพันธุถ ว่ั เหลืองทีต่ รวจวัดตามวิธขี อง
ISTA ไดไมเกิน 20 mS/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 mS/cm/gseed while standard germination ranged from 0-98%. The
linear relationship was found between the 2 tests in each
1/
2/
3/
3/

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 mS/cm/g-seed.

คํา นํา
การตรวจสอบความงอกมาตรฐานของเมล็ ดพั นธุ
(standard germination test) นั้นตองใชเวลาในการตรวจสอบ
นานนับสัปดาห แตมวี ิธกี ารตรวจสอบความงอกหรือความมีชีวติ
ที่รวดเร็วที่ใชกัน คือ วิธีวัดคาการนําไฟฟาของเมล็ด ซึ่งอาศัย
หลั กการตรวจวั ดปริ มาณสารที่ รั่ วไหลออกมาจากเมล็ ดพั นธุ
ในขณะที่เมล็ดกําลังดูดน้ํา Kuo (1989) รายงานวาระหวาง
การดูดน้ําเมล็ดจะปลดปลอยสารหรือมีสารบางชนิดรั่วไหลออก
มาจากเมล็ ดในอั ตราที่ ใกล เคี ยงกั บอั ตราการดู ดน้ําของเมล็ ด
สารทีร่ ั่วไหลออกมานี้มีการวิเคราะหและรายงานไวมากมาย เชน
Taylor et al. (1995) ตรวจพบกรดอะมิโนถึง 20 ชนิด ทีร่ วั่ ไหล
ออกมาจากเมล็ ด พั น ธุ ผั ก ขณะที่ Min (1995) พบว า
สารที่รั่วไหลมากที่สุดคือ โพแทสเซียม น้ําตาล และกรดอะมิโน
และยังมีการตรวจพบธาตุตางๆ เชน Ca, Mg, Mn และ Cl
ตลอดจนสารอินทรียหลายชนิด (Simon and Harun, 1972;
Loomis and Smith, 1980) สารทีป่ ลดปลอยออกมามีคณ
ุ สมบัติ
ทีส่ ามารถตรวจวัดคานําไฟฟาได และมีการพัฒนามาใชตรวจสอบ
คุ ณภาพของเมล็ ดพั นธุ พื ช ในเวลาต อมา ทั้ งนี้ อธิ บายได ว า
เมล็ดพันธุท เ่ี สือ่ มคุณภาพและมักมีการเสือ่ มสภาพของเมมเบรน

ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
งานเทคโนโลยีเมล็ดพันธุพืช ฝายปฏิบัตกิ ารวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
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เมล็ดจึงสูญเสียความสามารถในการเก็บกักสารในระหวางการ
ดูดน้ํา เมื่อนําน้ําที่แชเมล็ดระยะเวลาหนึ่งมาวัดคาการนําไฟฟา
เมล็ดทีม่ คี ณ
ุ ภาพต่าํ ก็จะมีคา การนําไฟฟาสูงกวาเมล็ดทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
สูง ดังนั้ นการใชวิธีการวัดคานําไฟฟาในเบื้ องตนจึงใชในการ
วัดการเสือ่ มคุณภาพเมล็ดพันธุ (Powell and Matthews, 1977)
มักนิยมใชในพืชหลายชนิดไดแก ถั่วเหลือง (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
เกี่ ยวของกั บปจจัยตางๆ ไดแก น้ําหนักเมล็ด สายพันธุ หรือ
พันธุกรรม ความชื้ นเริ่ มตนของเมล็ด ระยะเวลาในการแชน้ํา
อุณหภูมขิ องน้ําทีแ่ ชเมล็ด รวมทัง้ สารปนเปอ นและการปนเปอ น
ของจุลนิ ทรีย
โดยปกติการวัดคาการนําไฟฟาแบบรวม (bulk conductivity test) มักใชวัดคาความแข็งแรงของเมล็ด และใชประเมิน
ค า ความงอกในไร (field emergence test) แต ก ารใช ค า
การนําไฟฟ าแบบรวมในการประเมิ นค าความงอกมาตรฐาน
ยังไมกวางขวางนักทั้งที่มีความเปนไปไดสงู เนื่องจากพฤติกรรม
การเสื่ อมคุ ณ ภาพของเมล็ ด พั น ธุ พื ช ต า งชนิ ด กั น มี ค วาม
แตกตางกัน พืชบางชนิดคาการนําไฟฟาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ในระหว างการเก็ บรั กษาโดยที่ ค าความงอกยั งไม ลดลง
ตั วอย างเชนในเมล็ ดพั นธุ ถั่ วเขียว (วั นชัยและคณะ, 2535)
การศึ กษาในเบื้ องต นพบว าการเพิ่ มขึ้ นของค าการนําไฟฟ า
ของเมล็ ดถั่ วเหลื องในระหว างการเก็ บรั กษามี ความสั มพั นธ
อยางเปนเสนตรงกับการลดลงของคาความงอกมาตรฐาน ดังนัน้
การตรวจสอบความมี ชี วิ ตของเมล็ ดพั นธุ โดยวิ ธี วั ดค าการนํา
ไฟฟ าแบบรวม จึ งน าจะเป นวิ ธี หนึ่ งที่ สามารถใช ประเมิ นค า
ความงอกมาตรฐานในเมล็ดพันธุถว่ั เหลืองได

อุปกรณและวิธีการ
สุ มตั ว อย า งเมล็ ด พั น ธุ ถั่ วเหลื อ ง 4 พั น ธุ ได แ ก
พันธุเชียงใหม 1 เชียงใหม 2 เชียงใหม 60 และนครสวรรค 1
จากแหลงผลิตตางๆ จํานวน 58 ตัวอยาง ตรวจสอบความชื้น
โดยวิธีอบทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 105oซ 24 ชม. ตรวจสอบคาการนําไฟฟา
ตามวิธีของ ISTA (1995) คือใชเมล็ด 50 เมล็ดตอ 1 ซ้ํา ทํา
4 ซ้ํา ชั่ งน้ําหนักเมล็ดกอนเติมน้ํากลั่ น 250 มล. ลงในขวด
และปดปากขวดดวยกระดาษตะกัว่ จากนัน้ นําขวดแชเมล็ดไปตัง้
ไวทอี่ ณ
ุ หภูมิ 20oซ เปนเวลานาน 24 ชม. นําสารละลายทีแ่ ชเมล็ด
มาวัดคาการนําไฟฟาในหองที่ควบคุมอุณหภูมิ 20oซ คํานวณ
ค า การนํ า ไฟฟ า เป น หน ว ย mS/cm/g-seed สํ า หรั บ การ
ตรวจสอบความงอกมาตรฐานทําตามวิ ธีของ ISTA (1999)

คาการนําไฟฟาและคาความงอกที่ไดของถั่ วเหลืองแตละพันธุ
นํามาวิเคราะหความสัมพันธโดยใชสมการถดถอย

ผลการทดลองและวิจารณ
ความงอกมาตรฐานและการวั ด ค า การนํ า ไฟฟ า ของ
เมล็ ดพั นธุ ถั่ วเหลื องทั้ ง 4 พั นธุ พบว าค าการนําไฟฟ าของ
ถั่วเหลืองจากแหลงตางๆ มีคาอยูในชวง 17-95 mS/cm/gseed และมีคาความงอกมาตรฐานอยูในชวง 0-98 เปอรเซ็นต
เมื่ อนําขอมูลทั้ งสองสวนมาวิเคราะหความสัมพันธแตละพันธุ
โดยใชสมการถดถอย พบวาคาการนําไฟฟาและคาความงอก
มาตรฐานมีความสัมพันธกนั แบบเปนเสนตรง โดยพันธุเ ชียงใหม
60 มี ค าความสั มพั นธ R2 สู งที่ สุ ด และรองลงมาคื อพั นธุ
เชียงใหม 2 เชียงใหม 1 และ นครสวรรค 1 ตามลําดับ ซึ่งมีคา
เทากับ 0.9598, 0.9356, 0.9267 และ 0.7327 ตามลําดับ
(Figure 1) เมื่ อนําข อมู ลค าการนําไฟฟ าและค าความงอก
มาตรฐานมารวมกันทุกพันธุ และวิเคราะหความสัมพันธโดยใช
สมการถดถอย พบวามีคา R2 เทากับ 0.6232 (Figure 2)
พันธุถั่วเหลืองที่ตางพันธุกันจะไดสมการความสัมพันธที่ตางกัน
ซึ่ งมี ความสอดคล องกั บรายงานของ Viera et al. (1999)
กลาวคือน้ําหนักเมล็ดและสายพันธุหรือพันธุกรรม เปนปจจัย
ที่ มี ผ ลต อ ค า การนํ า ไฟฟ า ของเมล็ ด และให ผ ลการศึ ก ษา
ที่ สอดคล องกั บรายงานของสวั สดิ์ และคณะ (2535) ซึ่ งใช
เครื่ องวัดคานําไฟฟาอัตโนมัติแบบเมล็ดเดียว รุ น ASA610
พบว า สามารถพยากรณ ค าความมี ชี วิ ตที่ วั ดจากค านํา ไฟฟ า
ที่สอดคลองอยางยิ่งกับคาความงอกมาตรฐาน
จากคาการนําไฟฟาทีว่ ดั ตามวิธที ร่ี ะบุโดย ISTA (1995)
คือ ใชเมล็ด 50 เมล็ดแชน้ํากลั่น 250 มล. ที่อุณหภูมิ 20oซ
เปนเวลา 24 ชม. จะสามารถประเมินคาความงอกมาตรฐาน
ของเมล็ ดถั่ วเหลื องแต ละพั นธุ และถั่ วเหลื องรวมพั นธุ ได จาก
สมการความสัมพันธดงั กลาว เมือ่ นําคานําไฟฟาทีว่ ดั จากตัวอยาง
ที่ ใช ศึ กษารวมทั้ งตั วอย างอื่ นนอกเหนื อจากที่ ใชในการศึกษา
โดยคํานวณ หรื อประเมิ นความงอกตามสมการต างๆ ที่ ได
ในข างต น สามารถทํานายค าความงอกมาตรฐานได จากการ
ทดสอบคาการนําไฟฟาแบบรวม (Table 1) ซึง่ ใหผลการคํานวณ
ใกลเคียงกับความงอกมาตรฐานที่ตรวจสอบไดจริง ทั้งนี้ใชเวลา
ทดสอบเพียง 24 ชม. จากคาทํานายจะเห็นไดวา ในการตรวจวัด
คาการนําไฟฟาของเมล็ดถั่วเหลืองตามวิธีของ ISTA (1995)
หากตองการเมล็ดพันธุถ ว่ั เหลืองทีม่ คี วามงอกมาตรฐานไมตา่ํ กวา
80% โดยทั่วไปคาการนําไฟฟาไมควรสูงกวา 20 mS/cm/gseed (ไมระบุ พันธุ ) หากเปนพั นธุ เชียงใหม 1 เชียงใหม 2
เชียงใหม 60 และนครสวรรค 1 คาการนําไฟฟาไมควรสูงกวา
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Figure 1 Relationship between standard germination and electrical conductivity following ISTA (1995) of soybean seed
4 varieties.
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Figure 2 Relationship between standard germination and electrical conductivity
following ISTA (1995) of soybean seed overall varieties.
20, 22, 27 และ 23 mS/cm/g-seed ตามลําดับ

สรุ ปผลการทดลอง
คาการนําไฟฟ าที่ วัดตามวิธี ของ ISTA (1995) ของ
เมล็ดพันธุถั่วเหลือง 4 พันธุ จํานวน 58 ตัวอยาง มีคาอยูในชวง
17-95 mS/cm/g-seed ขณะทีค่ า ความงอกมาตรฐานอยูใ นชวง
0-98 เปอรเซ็นต คาการนําไฟฟาที่ไดมีความสัมพันธอยางยิ่ง
กับความงอกมาตรฐาน โดยมีความสัมพันธกันแบบเปนเสนตรง
ตามสมการที่ไดดังนี้ พันธุเชียงใหม 1 : y = -4.4898x +

170.49 พันธุ เชี ยงใหม 2 : y = -1.6451x + 117.29
พันธุเ ชียงใหม 60 : y = -1.2869x + 114.52 พันธุน ครสวรรค
1 : y = -2.1173x + 126.14 และสมการรวมพันธุ : y =
-1.5097x + 111.13
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Table 1 Predicted values of standard germination calculated from electrical conductivity values measured following the
method described by ISTA (1995) by linear equations in Figure 2 of soybean seed.
Electrical conductivity
(mS/cm/g-seed)
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70

Overall var.
96.0
93.0
90.0
87.0
84.0
80.9
77.9
74.9
71.9
68.9
65.8
62.8
59.8
56.8
53.8
50.7
47.7
44.7
41.7
38.7
35.6
32.6
29.6
26.6
23.6
20.5
17.5
14.5
11.5
8.5
5.5

Predicted values of standard germination (%)
Chiang Mai 1 Chiang Mai 2 Chiang Mai 60 Nakhon Sawan1
100.0
98.7
89.7
80.7
71.7
62.7
53.8
44.8
35.8
26.8
17.8
8.9
-

สวัสดิ์ หาญปราบ, วันชัย จันทรประเสริฐ และ จงกล กรรณเลขา.
2535. อิ ทธิ พลของความชื้ นและการตกกระทบของ
เมล็ดที่มีตอคุณภาพและความสามารถในการเก็บรักษา
ของเมล็ดพันธุถั่ วเหลือง สจ.5. หนา 153-165, ใน
รายงานการสั ม มนาทางวิ ช าการถั่ ว เหลื อ ง ครั้ งที่ 4
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จ.ขอนแกน.

100.0
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94.3
91.0
87.7
84.4
81.1
77.8
74.5
71.2
67.9
64.6
61.4
58.1
54.8
51.5
48.2
44.9
41.6
38.3
35.0
31.7
28.5
25.2
21.9
18.6
15.3
12.0
8.7
5.4
2.1

100.0
99.1
96.5
93.9
91.4
88.8
86.2
83.6
81.1
78.5
75.9
73.3
70.8
68.2
65.6
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60.5
57.9
55.3
52.7
50.2
47.6
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42.5
39.9
37.3
34.7
32.2
29.6
27.0
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100.0
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88.0
83.8
79.6
75.3
71.1
66.9
62.6
58.4
54.2
49.9
45.7
41.4
37.2
33.0
28.7
24.5
20.3
16.0
11.8
7.6
3.3
-
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เครื่องกลั่นน้ํามันหอมระเหยฯ ....ตอจากหนา 9

ขอมูลจากการทดลองกลัน่ น้าํ มันหอมระเหยจากพืชชนิดตางๆ
ชนิดของพืช
กระเพรา
กานพลู
ขิ ง
ดอกจําป
ดอกมะนาว
เทียนขาวเปลือก
ใบตะไครบาน
ใบตะไครหอม
ใบแปรงลางขวด
ใบผักชี
ใบฝรั่ง
ใบพลู
ใบแมงลัก
ใบยีห่ รา
ใบยูคาลิปตัส
เปลือกผลมะกรูด
เปลือกผลมะนาว
แฝกหอม (ราก)
เมล็ดพริกไทยสด
รากกระชาย
รากผักชี
รากผักชี (แก)
รากหญาแพรกหอม
เรว
เหงาขมิ้น
เหงาไพล
โหระพา

ปริมาณผลผลิต
น้ํามัน (% w/w)*
0.10
10.43
0.20
0.13
0.18
1.00
0.60
0.60
0.27
0.08
0.20
0.10
0.07
0.06
0.3 - 0.5
4.60
1.97
0.11
0.50
0.24
0.03
0.10
1.47
1.20
0.40
1.20
0.30

* ขอมูลไดจากการทดลองกลั่ นวัตถุดิ บที่ หาซื้ อไดจากทองตลาด
ไมไดควบคุมคุณภาพเพื่อผลิตน้ํามันหอมระเหย

15

การเกษตร

สมบัติทางกายภาพของดินที่มีผลตอการเกษตร
จันทรจรัส วีรสาร1 และ วิสุทธิ์ วีรสาร2

1. เนื้อดิน

เนื้ อดิ น เป น สมบั ติ ที่ บ ง บอกความหยาบ-ละเอี ย ด
ของอนุภาคอนินทรียที่เปนองคประกอบของดินนั้น เปนสมบัติ
ทีเ่ สถียรกลาวคือไมแสดงการเปลีย่ นแปลงภายใตสภาพธรรมดา
ของการใช ดิ น เพื่ อ การเกษตร การจั ด การดิ น พิ จารณาแยก
ในแตละกลุม ดินทําไดดงั นี้
1. กลุมดินเนื้อหยาบ (coarse-textured soils) ไดแก
ดินทราย (sand), ดินทรายรวน (loamy sand), ดินรวนทราย
(sandy loam) เป นกลุ มดิ นที่ มี การเรี ยงตั วของอนุ ภาคเป น
หนาตัดดินที่มีชองขนาดใหญระหวางอนุภาค มีการแทรกซึมน้ํา
ดี การเตรียมดินเพื่อเพาะปลูกในดินเนื้อหยาบจึงสามารถทําได
ภายในเวลาไมนานหลังฝนตก โดยไมคอยมีป ญหาเรื่ องรถไถ
ติดหลม และเนือ่ งจากดินมักไมเกาะตัวเปนกอนทึบ การไถพรวน
จึงไมตองใชกําลังงานมาก ทําใหทํางานงาย ประหยัดเวลาและ
เชื้อเพลิง แตดินเนื้อหยาบมีขอเสียเนื่องจากมีพื้นที่ผิวจําเพาะ
นอย เปนอนุภาคดินทีไ่ มมปี ระจุและยังประกอบดวยชองระหวาง
อนุภาคที่ มี ขนาดใหญ จึ งดู ดซับน้ําและธาตุอาหารพืชได นอย
ปุยที่ใสลงในดินอาจถูกชะละลายดวยน้ําใหไหลลึกเลยเขตราก
ไดงา ย ดังนัน้ จึงตองใสปยุ และน้าํ ครัง้ ละนอยๆ แตตอ งใหบอ ยๆ
เปนการสูญเสียเวลาและคาใชจา ย
2. กลุมดินเนื้อละเอียด (fine-textured soils) ไดแก
ดิ นเหนี ยว (clay), ดิ นรวนเหนี ยว(clay loam), ดินเหนียว
ปนทราย (sandy clay), ดินเหนียวปนทรายแปง (silty clay),
ดินรวนเหนียวปนทรายแปง (silty clay loam) เปนกลุมดิน
ที่ มี การเรี ยงตั วของอนุ ภาคเป นหน าตั ดดิ นที่ มี ช องขนาดเล็ ก
ระหวางอนุภาค และมีปริมาตรรวมของชองมาก การแทรกซึมน้ํา
มีคาต่ํา การเตรียมดินเพื่อเพาะปลูกในดินเนื้อละเอียดจึงตอง
รอนานหลังฝนตก และอาจมีปญหารถไถติดหลม รวมทั้ งดิน
เกาะติดอุปกรณไถพรวนขณะทํางานเนื่ องจากดินเนื้ อละเอียด
มีธรรมชาติเกาะกันเปนกอนทึบ ทําใหทํางานยาก สิน้ เปลืองเวลา
และเชื้ อเพลิ ง มาก และเนื่ องจากการแทรกซึ ม น้ํ า และการ
กระจายน้ําในหนาตัดดินเนื้ อละเอียดเกิดขึ้ นไดชา จึงมีปญหา
น้ําทวมขังและการระบายอากาศเลว รากพืชอาจประสบปญหา
ขาดอากาศได นอกจากนี้ อาจเกิ ดแผนแข็ งปดผิ วดินซึ่ งทําให
เมล็ดพืชงอกไดยาก
1/
2/

ดินเนื้อละเอียดมีพื้นที่ผิวจําเพาะสูง อนุภาคดินมีประจุ
และชองระหวางอนุภาคมีขนาดเล็ก จึงดูดซับน้ําและธาตุอาหาร
พื ชได มาก การชะละลายธาตุ อาหารไปกั บน้ํ า เลยเขตรากพื ช
เกิดไดยาก สามารถใหปุยและน้ํานานๆ ครั้งได
อย า งไรก็ ดี หากมี ก ารปรั บ ปรุ ง สมบั ติ ท างกายภาพ
บางประการของดินเนื้อละเอียด เชน การปรับปรุงและสงเสริม
ใหอนุภาคจับตัวกันเปนเม็ด (aggregate) กอใหเกิดโครงสรางดิน
ที่ ดี ขึ้ นและส งผลต อการปรั บกระจายขนาดของช องว างในดิ น
ดิ นมี สั ดส วนของช องขนาดใหญ เพิ่ มขึ้ น ทําให การระบายน้ํา
การถ ายเทอากาศและการอุ มน้ําของดิ นดี ขึ้ นด วย นอกจากนี้
ยังชวยลดการเกิดแผนแข็งปดผิวดินอีกดวย
3. กลุ มดินเนื้ อปานกลาง (medium-textured soils)
ไดแก ดิ นรวน (loam), ดินร วนปนทรายแป ง (silt loam),
ดินทรายแปง (silt), ดินรวนเหนียวปนทราย (sandy clay loam)
เปนกลุมดินที่มีสมบัติกึ่งกลางระหวางดินเนื้อหยาบและดินเนื้อ
ละเอี ยด กล าวคื อ การระบายน้ํา ไม เร็ วมากจนก อให เกิ ดการ
ชะละลายสูญเสียธาตุอาหารพืช แตก็เร็วพอที่จะระบายอากาศ
ได ทั นต อความต องการของพื ช การเตรี ยมดิ นทําได ภายหลั ง
ฝนตกไมนาน ดินเนื้อปานกลางมักมีความจุน้ําใชประโยชนได
(available water capacity) ค อนข า งมาก พื ช จึ งสามารถ
ใช ประโยชน จากส วนใหญ ของน้ํา ที่ อุ มไว นอกจากนี้ ดิ นยั งมี
ความแข็ ง ไม มากจึ ง ทํา งานได ง าย และดิ น เกาะติ ด อุ ป กรณ
ไถพรวนนอยกวาดินเนือ้ ละเอียด
เนื้ อดินเปนสมบัติที่ มีผลตอสมบัติอื่ นๆ ไดแก
1. การแลกเปลี่ ยนประจุ บ วก (Cation Exchange
Capacity, CEC) ดินที่ มีเปอรเซ็นตของอนุภาคดินเหนียวสูง
จะมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกสูงดวย โดยมีคา
ในดิ น เหนี ย วสี ดํ า มากกว า ดิ น เหนี ย วสี ข าว เฉลี่ ยพบว า ทุ ก
เปอรเซ็นตของอนุภาคดินเหนียวจะให CEC แกดิน 0.5 cmol/
kg ดินที่มีเปอรเซ็นตดินเหนียวมากจะมีความสามารถในการ
ดูดซับประจุบวกทีผ่ วิ อนุภาคดินไดมากดวย ทําใหลดการสูญเสีย
ปุ ยจากการชะล า งได มากกว าดิ นที่ มี เ ปอร เซ็ น ต ของอนุ ภาค
ดินทรายสูง ความถีใ่ นการใสปยุ ในทรายจึงควรมากกวาดินเหนียว
และปริมาณทีใ่ สในแตละครัง้ ก็ควรนอยกวา

งานทดสอบดินปุยและการประยุกต ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน จ.นครปฐม
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน จ.นครปฐม
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2. ความอุดมสมบูรณของดินเนื่องจากเนื้อดิน ดินเนื้อ
หยาบมั กขาดธาตุ ไนโตรเจน ฟอสฟอรั ส และโพแทสเซี ยม
เนื่องจากคุณสมบัติของ CEC และการกําเนิดดิน
3. ความตานทานตอการเปลี่ยนแปลงระดับความเปน
กรดและด างของดิน ดิ นเนื้ อหยาบจะมี ความต านทานต อการ
เปลี่ยนแปลงความเปนกรดและดางของดินไดนอยกวาดินเนื้อ
ละเอียด ดังนั้นการใสปูนเพื่อยกระดับ pH ของดินเนื้อหยาบ
จึงใชในปริมาณนอยกวา
4. การถ ายเทอากาศของดิ น ดิ น เนื้ อ หยาบจะมี ก าร
ถ า ยเทอากาศดี ก ว า ดิ น เนื้ อละเอี ย ดทั้ งนี้ เพราะมี ช อ งว า ง
ขนาดใหญที่ตอเนื่องกันอยูมาก
5. ปริมาณความชืน้ ในดินทีเ่ ปนประโยชนตอ พืช ดินทราย
จะมีน้ําทีพ่ ืชสามารถใชประโยชนไดนอยกวาดินเนือ้ ละเอียด
6. ความสามารถในการแทรกซึ มน้ําของดิ น ดินทราย
จะมีอตั ราการแทรกซึมน้ําสูงกวาดินเนือ้ ปานกลางและดินเหนียว
เนื่องจากมีชองขนาดใหญอยูมากกวา

2. โครงสรางของดิน

การจั บ ตั ว ของอนุ ภ าคอนิ น ทรี ย ที่ เป น องค ป ระกอบ
ของดิ น ไม ว า จะเป น อนุ ภ าคทราย อนุ ภ าคทรายแป ง หรื อ
อนุภาคดินเหนียว อาศัยกลไกธรรมชาติเกิดเปนเม็ดดิน (ped)
หรือ หนวยโครงสราง (structural unit) ที่มีรูปรางและขนาด
แตกตางกัน เชน โครงสรางดินแบบกอนกลม แบบกอนเหลี่ยม
เปนตน โครงสรางดินที่เหมาะสมกับการเกษตรจะเปนประเภท
กอนกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2-5 มม. ดินเนื้ อละเอียด
ที่ จั บตัวเปนเม็ดดิ นขนาดดั งกล าวจะใชเพาะปลู กได ดี เพราะ
จะทํา ให โ ครงสร า งดิ น มี ก ารระบายน้ํ า และอากาศเหมาะสม
และมีความสามารถอุมน้ําดี นอกจากนั้นหนวยโครงสรางควรมี
ความแข็งแรงตอตานแรงกระทําจากการไถพรวนขณะเตรียมดิน
และไมแตกรวนในน้ําดวย
สมบั ติ ข องเนื้ อดิ น และโครงสร า งดิ น มี อิ ท ธิ พ ลต อ
การกระจายขนาดของชองในดิน ดินที่มีชองขนาดใหญอยูมาก
และมีความตอเนือ่ งถึงกันดีกจ็ ะมีสภาพนําน้ําสูง สวนดินทีม่ ชี อ ง
ขนาดเล็ กอยู มาก และไม มี ความต อเนื่ องถึ งกั นก็ จะมี สภาพ
นําน้าํ ต่าํ ดินทีใ่ ชทาํ การเกษตรหากมีสภาพนําน้าํ ต่าํ กวา 0.4 ซม./
ชม. และระดั บน้ํา ใต ดิ นตื้ นจะต องระมั ดระวั งป ญหาน้ํา ท วม
ซึ่ งอาจแก ปญหาดวยการขุ ดรองระบายน้ําหรือเพาะปลู กแบบ
รองสวน ดินที่มีสภาพนําน้ําระหวาง 0.4-4.0 ซม./ชม. อาจมี
ปญหาน้ําทวมไดในฤดูฝน โดยเฉพาะในเขตชลประทาน จึงอาจ
ตองขุดรองระบายน้ําสวนเกินหรือไถทําลายชั้นดานเพื่อระบาย
น้ําใตดิน หรือทํารูระบายน้ํา (mole drain) เพื่อระบายน้ําจากดิน
ชั้นบน เปนตน สําหรับดินที่มีสภาพนําน้ําเกิน 4.0 ซม./ชม.

วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 18 ฉบับที่ 1 (2547)
จัดวาระบายน้ําดีอาจไมจําเปนตองจัดการเรือ่ งระบายน้ํา ยกเวน
กรณีมีชั้ นดินแนนทึบหรือชั้ นหินอยู ดานลาง ซึ่ งอาจทําใหเกิด
น้ําใตดินระดับตื้นขึ้นไดในชวงฤดูฝนหรือเมื่อใหน้ําชลประทาน
มากเกินไป
แนวทางในการปรั บปรุงโครงสร างของดิ น
1. สงเสริมการเกิดเม็ดดิน
การส งเสริ ม การจั บตั ว เป น เม็ ดดิ น สามารถทํ า ได
โดยการเพิ่ มอินทรียวัตถุดวยการใสปุ ยอินทรียหรือไถกลบปุ ย
พื ชสด เพื่ อส งเสริ มกิ จกรรมของจุลิ นทรี ยและสิ่ งมีชี วิตเล็กๆ
ในดิน รวมทั้งกิจกรรมของรากพืช ดินจะจับตัวเปนเม็ดเพิ่มขึ้น
2. ปองกันการสลายตัวของเม็ดดินที่มีอยูแลว
การป องกั นการสลายตั วของเม็ ดดิ นทําได โดยการ
ปลูกพืชคลุมดินปองกันการทําลายเม็ดดินโดยฝน การไถพรวน
ถู กวิ ธี จะช วยป องกั นการอั ดตั วแน นรวมทั้ งการชะละลายและ
การกรอนดินได หลีกเลี่ยงการไถพรวนที่มากเกินความจําเปน
เพราะนอกจากจะทําลายโครงสรางดินโดยตรงแลว ยังกอใหเกิด
ชั้นดานในดินลาง ซึ่งทําใหเสียคาใชจายในทําลายโดยการไถลึก
เพื่ อชวยใหน้ํา อากาศ และรากพืชสามารถเคลื่ อนตัวผานชั้ น
ดังกลาวลงสูเบื้องลางได
การปฏิบัติรักษาดินที่ไมถูกตองกอใหเกิดโครงสราง
ที่ไมพึงปรารถนาได เชน แผนแข็งปดผิวดิน ซึ่งจะยับยั้งการงอก
ของเมล็ ด และการแทรกซึ มน้ํ า ของดิ น การป อ งกั นการเกิ ด
แผนแข็ งที่ ผิ วดินทําไดโดยการส งเสริมการจับตั วเปนเม็ดของ
ผิ วดิน ใช วัสดุ คลุ มดิ นป องกั นการกระทบกระแทกผิ วดินจาก
เม็ดฝนหรือน้ําชลประทาน รวมทั้งดูแลใหผิวดินชุมชื้นอยูเสมอ
ในขณะตนกลากําลังงอกพนพื้น

3. ความสามารถในการซาบซึมน้ําของดิน

ความสามารถในการใหน้ําซึมผานไดของดิน จะเปนตัว
จํากั ดการใช ประโยชน ที่ ดิ นเพื่ อการเพาะปลู ก ดิ นที่ มี ความ
สามารถในการซาบซึ ม น้ํ า ช า จะเหมาะสํา หรั บข า วนาดํา หรื อ
นาหว า น ดิ นที่ มี ความสามารถในการซาบซึ ม น้ํ า ปานกลาง
โดยมากจะเหมาะสําหรั บพื ชไร หรื อไม ยื นต นทั่ วไป ส วนดิ น
ที่ มีความสามารถในการซาบซึ มน้ําเร็วจะไมเหมาะสําหรับการ
ปลูกพืช เพราะนอกจากน้ําในดินจะซึมหายไปเร็วแลว โอกาส
ทีธ่ าตุอาหารจะสูญเสียโดยการชะลางลงสูด นิ ลางจะมีมากอีกดวย

4. ความหนาแนนรวมของดิน

คาความหนาแนนรวมของดินที่มีผลจํากัดการแพรขยาย
ของระบบรากพื ช ในดิ น หรื อ ค า วิ ก ฤตความหนาแน น รวม
ของแตละกลุมเนื้อดิน แสดงไวในตารางที่ 1

การเกษตร
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ตารางที่ 1 คาวิกฤตความหนาแนนรวมของแตละกลุมเนื้อดิน
กลุม เนือ้ ดิน
กลุมดินเนื้อหยาบ
กลุมดินเนื้อปานกลาง
กลุม ดินเนือ้ ละเอียด

คาวิกฤตความหนาแนนรวม
(g/cm3)
1.75
1.63
1.46 1/

1/ คาความหนาแนนรวมวิกฤตในดินเนื้อละเอียดผันแปร
ไดมากตามระดับความชื้นปรากฏของดิน
Source: Landon (1991)

5. ความพรุนของดิน

ความพรุนรวมของดินคือผลรวมของความพรุนชองบรรจุ
อากาศ (Ea) กับความพรุนชองบรรจุน้ํา (Ew) ดังนั้นเมื่อดิน
ไดรบั น้ําคา Ew เพิม่ ขณะที่ Ea ลดลง และเมือ่ ดินสูญเสียน้าํ คา Ew
ลดขณะที่ Ea เพิม่ ขึน้ คา Ea ของดินเปนตัวกําหนดความมากนอย
ของอากาศ ซึ่งมีผลตอความมากนอยของ O2 สําหรับการหายใจ
ของรากพืช คาวิกฤตของ Ea ที่ นิยมใชกั นวามีความจุอากาศ
และการระบายอากาศที่เพียงพอตอการเจริญเติบโตของพืชคือ
10 % ของความพรุนรวม

6. ความจุความชื้ นที่ เปนประโยชนตอพืช
(Available Water Capacity, AWCA)

เมื่ อดิ นได รั บน้ํ า มากพอที่ จะทําให ดิ นบนถึ งจุ ดอิ่ มตั ว
ดวยน้ํา (saturation point) และเมื่อหยุดการใหน้ํา น้ําในดิน
สวนใหญ จะคอยๆ เคลื่ อนออกไปจากดินสู ดินลางจนมีระดับ
คอนขางคงที่ เรียกระดับความชื้ นที่ คงที่ นี้ วาระดับความชื้ นที่
ความจุสนาม (Field Capacity: FC) เมื่ อเวลาผานไประดับ
ความชื้ นของดินจะลดลงเรื่อยๆ และอาจมีคาเทากับความชื้ น
ของดินผึ่งแหง (air-dried water content) กลาวไดวาระดับ
ความชื้ นของดินในสนาม ณ เวลาใดเวลาหนึ่ งอาจมี คาตั้ งแต
ความชื้นของดินผึ่งแหง (air-dried water content) ไปจนถึง
ความชืน้ ของดินทีอ่ ม่ิ ตัวดวยน้าํ ทัง้ นีข้ นึ้ กับฤดูกาล การจัดการดิน
สมบัติของดินและการใชน้ําของพืช
AWCA หมายถึ งผลต างของระดั บความชื้ นที่ ความจุ
สนาม (FC) กับจุดเหีย่ วถาวร (Permanent Wilting Point: PWP)
ของพืช ซึ่งความสามารถในการอุมน้ําที่ FC ขึ้นกับปริมาณของ
ชองที่มีขนาด £ 50 mm สวนความสามารถในการอุมน้ําที่ PWP
ขึน้ กับปริมาณของชองทีม่ ขี นาด < 0.2 mm ดินทีม่ คี วามจุความชืน้
ที่ เ ป น ประโยชน สู ง จึ ง อาจยื ด ระยะเวลาของการชลประทาน
ไดมากกวาหรือทนตอสภาพแหงแลงไดนานกวาดินที่มีความจุ
ความชืน้ ที่เปนประโยชนต่ํา

การลดลงของระดั บความชื้ นดิ นที่ ผิ วดิ นจากจุ ดอิ่ มตั ว
ด วยน้ํา จนถึ ง FC ส วนใหญ เป นผลมาจากแรงดึ งดู ดโลก ถ า
การระเหยน้ําที่ผิวดินนอย ดินมีเนื้อปานกลางและมีการระบาย
น้ําดี ดินจะมีความชื้นลดลงถึง FC ภายใน 2-3 วัน กรณีดิน
เนื้อหยาบที่ระบายน้ําดี ใชระยะเวลานอยกวานี้ สําหรับดินเนื้อ
ละเอี ย ดหรื อ ดิ น ที่ แน น ทึ บ ระบายน้ํ า ช า ต อ งการระยะเวลา
นานกวานี้ สวนการลดลงของระดับความชื้นที่ผิวดินจาก FC ถึง
PWP สวนใหญเปนผลมาจากการคายน้าํ หรือระเหยน้าํ จากผิวดิน
และการใชน้ําของพืช ดังนั้นจึงควรมีการจัดการดินกอนเพื่อลด
การสูญเสียน้ําจากดิน และชวยเก็บรักษาความชื้นของดินใหเปน
ประโยชนตอ พืชไดมากขีน้ และนานขึน้ อาจทําโดยมีการไถพรวน
ในปริมาณทีพ่ อเหมาะ มีการคลุมดินดวยวัสดุทบึ แสงทีเ่ ปนฉนวน
ความรอน เชน ฟาง หรือ การกําจัดวัชพืช เพื่อลดการสูญเสีย
ความชื้นจากดินโดยการคายน้ําของวัชพืช หรือ การเพิม่ ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินเพื่อปรับปรุงโครงสรางของดิน หรือ ปลูกพืช
บังลมเพือ่ ลดความเร็วของลมที่พดั ผานผิวดิน เปนตน

คุณสมบัตทิ างกายภาพของดินทีเ่ หมาะสมตอการ
ปลูกพืช มีดังนี้

1. ดิ นที่ เหมาะสมต อการทํานาข าว ควรเป นดิ นเนื้ อ
ละเอียดที่สามารถอุมน้ําไดอยางดี มีความสามารถใหน้ําซึมผาน
ไดชา งายตอการดัดแปลงสภาพมาใชทํานาหรือทําคันนาเก็บกัก
น้ํา ดินมีการระบายน้ําเลวหรือคอนขางเลว
2. ดินทีเ่ หมาะสมตอการปลูกพืชไร ไดแก ดินลึกทีม่ กี าร
ระบายน้ําดีหรื อปานกลาง เนื้ อดินบนเปนดินรวนหรือถ าเปน
ดินเหนียวก็ตองเปนดินที่มีลักษณะรวนซุย และสะดวกตอการ
ไถพรวน ดินมีความสามารถในการอุมน้ําสูง
3. ดินที่เหมาะสมตอการปลูกไมผล ควรมีความดินลึก
กวา 1 เมตร มีการระบายน้ําและการซาบซึมน้ําดี ความสามารถ
ในการอุมน้ําสูงหรือคอนขางสูง
4. ดินที่เหมาะสมตอการปลูกหญาเลี้ยงสัตว หนาดินลึก
ควรปานกลาง ไม มี ชั้ นดิ น ที่ จํ า กั ด การแผ ข ยายของรากพื ช
การระบายน้ําดีไมมีปญหาเรื่ องน้ําทวมขัง ดินมีความสามารถ
ในการอุมน้ําสูง

เอกสารประกอบการเรียบเรียง
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สิ่ งแวดลอม

วัสดุยอยสลายไดทางชีวภาพกับการใชประโยชนในปจจุบัน
ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล1
.........จากการคาดคะเนของบริ ษั ทหลายๆ แห ง ถึ ง
แนวทางของวัสดุที่จะนํามาใชในอนาคตอันใกลนี้ สารโพลิเมอร
ที่ มี ศั กยภาพในการย อยสลายได ทางชี วภาพและมี กําเนิ ดจาก
ธรรมชาติ จะเริ่ มเข า มายึ ด ครองตลาดวั ส ดุ ห ลายๆ ชนิ ด
จากการประมาณการวาในกลุมประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกา
ปริ มาณการใช วั สดุ ย อยสลายได ทางชี วภาพจะเพิ่ มขึ้ นถึ ง 30
เปอรเซ็นตในอีก 10 ปขา งหนา ซึง่ ปริมาณการเพิม่ ขึน้ ของตลาด
ในกลุมวัสดุยอยสลายทางชีวภาพไดนี้ เปนผลของนโยบายการ
จัดการสิ่งแวดลอมของกลุมประเทศ..........
วัสดุทสี่ ามารถยอยสลายไดทางชีวภาพ (Biodegradable)
หมายถึ ง วั ส ดุ ที่ สามารถแตกตั ว โดยกระบวนการทางชี ว วิ ธี
ได อยางรวดเร็ วจนกลายเป นสารธรรมชาติที่ ผสมผสานไปกั บ
สภาพแวดลอมทัว่ ไป ผลิตภัณฑทมี่ คี ณ
ุ สมบัตดิ งั กลาวจะสามารถ
สลายปะปนไปกับดินหรืออยูในน้ํา ตัวอยางของวัสดุที่ยอยสลาย
ไดทางชีวภาพชนิดหนึ่ง ไดแก ใบไม ในฤดูฝนหรือชวงที่ใบใหม
ผลิ ออกมาและใบจะเริ่ มหลุ ดร วงในฤดู หนาวพร อมกั บค อยๆ
ยอยสลายไปในดิน ในยุคสมัยหนึ่ งไดมีการใชคําวา "วัสดุที่
ยอยสลายไดทางชีวภาพ" นี้ไปกับสินคาหลายประเภท เชน การ
นําไปใชอางกับสารชะลาง หรือผลิตภัณฑพลาสติกบางประเภท
(ซึ่งสินคาดังกลาวไมไดเปนสิ่งที่ยอยสลายไดอยางสมบูรณแบบ
ตามที่อาง) แตในสินคาประเภทสบูหรือกระดาษซึ่งมีคุณสมบัติ
ของการสลายตัวไดทางชีวภาพ กลับไมไดมีการนําไปใชเพื่อการ
ประชาสัมพันธแตอยางใด
การยอยสลายไดทางชีวภาพของวัสดุตางๆ จะมีปจจัย 2
อยางที่ควบคุมการยอยสลาย คือ ความสามารถในการสลายตัว
ของวัสดุที่ยอยสลายได เชน วัสดุที่มีสวนผสมของพืช สวนผสม
ของสั ตว หรื อมี ส วนผสมของธาตุอาหารจากธรรมชาติ ซึ่ งจะ
สามารถสลายตัวไดเองโดยธรรมชาติ ในขณะที่ สารสังเคราะห
ที่ มนุ ษ ย ผลิ ตขึ้ นมาจากส วนผสมของสารโพลิ เมอร ที่ ได จ าก
กระบวนการทางป โตรเคมี จะไม สามารถย อยสลายได ป จจั ย
อี กอย าง คื อ ระยะเวลาที่ ใช ในการย อยสลาย สารธรรมชาติ
แตละชนิดจะมีการยอยสลายไดในอัตราที่แตกตางกัน ใบไมที่
รวงหลนอาจจะใชเวลา 1 ปเพื่อการยอยสลายรวมกับดินไปจน
1/

หมด ในขณะที่พลาสติกตองใชเวลาที่นานกวา ตารางดานลาง
แสดงถึงระยะเวลาทีใ่ ชในการสลายตัวของวัสดุแตละชนิด
ตารางแสดงชนิดของวัสดุและระยะเวลาทีใ่ ชในการสลายตัว
วัสดุ
ระยะการสลายตัว
เศษผาฝาย
กระดาษ
เชือก
เปลือกสม
ถุงเทาขนสัตว
กนกรองบุหรี่
ถุงพลาสติก
รองเทาหนัง
เสนใยทําจากไนลอน
กระปองดีบุก
กระปองอลูมิเนียม
ขวดแกว

1 - 5 เดือน
2 - 5 เดือน
3 - 14 เดือน
6 เดือน
1 - 5 ป
1 - 12 ป
10 - 20 ป
25 - 40 ป
30 -40 ป
50 - 100 ป
80 - 100 ป
1 ลานป

ความเขาใจเกี่ ยวกับพลาสติกที่ยอยสลายได
ทางชีวภาพ...... เมื่อหลายปที่ผานมา

มนุษย ไดคิ ดคนการทําและการใชประโยชน ของวั สดุที่
ผลิตจากพลาสติกกันมานาน พลาสติกทีใ่ ชกันอยูน ั้นเปนผลผลิต
จากอุ ตสาหกรรมป โตรเคมี ด วยคุ ณสมบั ติ ด านความคงทน
และแข็ งแรงจึ งทําให การใช ประโยชน เป นไปอย างแพร หลาย
จนกระทั่งเราพบการแพรกระจายของพลาสติกไปในทุกๆ สวน
ของสิ่งแวดลอม และระบบนิเวศนของมนุษยก็ไดรับผลกระทบ
อย างมากจากการใช วั ส ดุ ที่ ไ ม สามารถย อยสลายได (nondegradable) และในป จจุ บันจั ดเปนปญหาระดับโลกที่ รอการ
แกไข ทั้งนี้เนื่องจากการไดมาซึ่งวัสดุทดแทนยังมีขอจํากัด
ในชวงแรกของการพัฒนาผลิตภัณฑที่ยอยสลายไดทาง
ชีวภาพไดมีการนําแปง (starch) ชนิดตางๆ มาใชเปนสารผสม
รวมกับโพลิเมอรทไี่ ดจากกระบวนการปโตรเคมี เพือ่ เปนการลด
สั ดส วนของสารที่ ย อยสลายได ยากในวั สดุ และเป นการเพิ่ ม

นักวิจัย 6 งานวิจัยสภาวะแวดลอม ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน จ.นครปฐม

สิ่งแวดลอม
คุณสมบัตกิ ารสลายตัวของวัสดุใหมากขึน้ เนือ่ งจากแปงเปนวัสดุ
เพียงอยางเดียวที่สามารถขึ้นเปนรูปรวมกับวัสดุอื่น โดยการใช
ความรอน แตวสั ดุทไี่ ดจะพบปญหาในเรือ่ งของการซึมผานของน้าํ
และการบวมหรือการคงตัวของผลิตภัณฑนนั้ ๆ เมือ่ ไดรบั ความชืน้
ทําใหผลิตภัณฑที่ขึ้นรูปดวยแปงจะนิ่มงายและไมคงรูป จึงทําให
การใชแปงเพียงอยางเดียวไมไดผลเทาทีค่ วร

มิติใหมของวัสดุที่ยอยสลายไดทางชีวภาพ

หากมิตใิ หมของการสรรหาวัสดุทยี่ อ ยสลายไดทางชีวภาพ
หมายถึง การสังเคราะหโมเลกุลของสารเคมีขึ้ นมาใหมตลอด
กระบวนการนั้นถือวายังไมชัดเจน อันที่จริงวัสดุที่ยอยสลายได
ทางชีวภาพมาจาก 2 แหลง คือ วัสดุที่มาจากแหลงธรรมชาติ
และวัสดุทไี่ ดจากการสังเคราะห โดยวัสดุทมี่ าจากแหลงธรรมชาติ
เชน สาร polyhydroxyalcanoates (PHA) ซึ่งเชื้อจุลินทรียผลิต
และสะสมเอาไวในเซลล สวนวัสดุที่ไดจากการสังเคราะหมักจะ
เกิดจากผลผลิตของกระบวนการหมัก (fermentation) ไดแก
สารประกอบโปรตี น หรื อ สารประกอบเพคติ นที่ สามารถจะ
พัฒนาตอไปเปนสารโพลิเมอร รวมทัง้ สาร polylactic acid (PLA)
ซึ่งไดจากการตอเชื่อมกัน (polymerisation) ของกรดแลคติค
Polyhydroxyalcanoates (PHAs) สามารถผลิตไดโดย
แบคที เ รี ย หลายชนิ ด เช น Hymenobacter aerophilus,
Sphingomonas pituitosa, Pectobacterium cypripedii และ
Alcaligenes euthrophus สาร PHA เปนสารทีใ่ ชผลิตวัสดุทดแทน
ที่สามารถยอยสลายไดโดยธรรมชาติ เชื้อแบคทีเรียจะสรางสาร
PHA ขึ้นเพื่อเปนแหลงอาหารและพลังงานสะสม โดยจะผลิต
เก็ บไว ภายในเซลล ของแบคที เรี ย ทั้ งนี้ เชื้ อแบคที เรี ยจะผลิ ต
ไดมากในอาหารที่มีอัตราสวนของ C:N ในอัตราที่สูง สาร PHA
ทีพ่ บมากชนิดหนึง่ ไดแก สาร poly-b-hydroxybutyrate (PHB)
ซึ่งเชื้อแบคทีเรียบางชนิดสามารถผลิตไดในปริมาณมากถึง 90
เปอรเซ็นตของน้ําหนักเซลลแหง ในระยะแรกของการพัฒนา
ระบบการผลิ ต สาร PHA ของเชื้ อแบคที เ รี ย Alcaligenes
euthrophus H16 จะใชน้ําตาลกลูโคสเปนแหลงพลังงาน ทําให
ในปจจุบันมีการศึกษาถึงเชื้อชนิดตางๆ ที่มีคุณสมบัติที่ดีเดน
ในการผลิ ต หรื อ การใช วั ส ดุ อื่ นๆ เพื่ อเป น แหล ง พลั ง งาน
รวมไปถึ งการศึ กษาการกระจายตั วของยี นส ที่ สําคั ญในระบบ
การสราง PHA ในเซลลแบคทีเรียหรือการนํายีนสที่สําคัญไปใส
ในจุลนิ ทรียช นิดอืน่ ๆ เชน Escherichia coli หรือ Saccharomyces
cerevisiae
ปจจัยที่มีผลตอการผลิต PHA ไดแก ความคงตัวของ
ระบบการผลิต ปริมาณเซลลสะสม การสกัดไดของ PHA อัตรา
การใช PHA เพื่อเปนแหลงพลังงาน และคุณสมบัติของวัตถุดิบ
ที่ใชเปนแหลงอาหาร
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Polylactic acid (PLA) หรือ Polylactide เปนสาร
ธรรมชาติที่ เปลี่ ยนแปลงจากกรดแลคติค การผลิ ตสาร PLA
ระยะแรกเริ่มจากการใหความรอนกับกรดแลคติคภายใตสภาพ
สูญญากาศ ในราวปค.ศ. 1987 ไดมกี ารพัฒนากระบวนการผลิต
สาร PLA ซึ่ งต อมาสามารถผลิ ตมาจําหน ายได ในเชิ งการค า
เปนผลิตภัณฑทงั้ ชนิดฟลม หรือเปนเม็ด เพือ่ นําไปใชในการผลิต
วัสดุอนื่ ๆ คุณสมบัตทิ สี่ าํ คัญของสาร PLA คือ เปนสารทีท่ นทาน
ตอการซึมผานของน้ํา และสามารถจะยอยสลายไดภายใน 4 - 5
อาทิตย โดยความรอน ความชื้น และเชื้อจุลินทรีย
สาร polylactic acid (PLA) ที่เปนสวนประกอบที่สําคัญ
ของวัสดุที่ยอยสลายไดทางชีวภาพ แนวทางหนึ่งที่ไดพัฒนาจน
ประสบความสําเร็จและไดสาร PLA ในปริมาณที่เหมาะแกการ
ลงทุน คือ การใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชจากขาวโพด โดย
การแยกส วนของแป งและน้ํ า ตาลที่ หลงเหลื อในเศษข าวโพด
น้าํ ตาลทีส่ กัดไดจะนําไปเขากระบวนการหมักจนกระทัง่ ไดผลผลิต
คื อ กรดแลคติ ค แล ว จึ ง นํ า ไปเข า กระบวนการอื่ น ๆ ต อ ไป
ความปลอดภัยของสาร PLA ถูกจัดใหเปน GRAS (generally
recognized as safe) โดยสํานั กงานอาหารและยาของสหรั ฐ
อเมริกา

การยอมรับของวัสดุที่ยอยสลายไดทางชีวภาพ

จุดยืนของผูบ ริโภคในกลุม ทีค่ าํ นึงถึงเรือ่ งของสภาพแวดลอม
ไดเริ่มเขามามีบทบาทในการกํากับดูแลเกี่ยวกับเรื่องบรรจุภัณฑ
ของสินคามากขึน้ จึงทําใหตลาดสินคาในยุโรปและสหรัฐอเมริกา
จําเปนตองมีการปรั บเปลี่ ยนนโยบายของการควบคุมลักษณะ
ของสินคาทั้งคุณภาพของสินคาและภาชนะบรรจุสินคา ดังนั้น
สิ น ค า ที่ จะเข า ไปจํ า หน า ยในประเทศดั ง กล าวจะอยู ภายใต
มาตรการควบคุมในเรื่องบรรจุภัณฑของสินคาไปดวย

ภาพแสดงตราสัญลักษณเพื่อใชในการจําแนกชนิดของ
บรรจุภณ
ั ฑที่มคี ุณสมบัติเปนชนิดวัสดุทยี่ อ ยสลายไดทางชีวภาพ
(อานตอหนา 23)

วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 18 ฉบับที่ 1 (2547)
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เรื่ องนารู

พริก : พืชนาพิศวง
ชวนพิศ อรุณรังสิกุล1
คนไทยมี การปลู กและบริ โภคพริ กกั นอย างกว างขวาง
พริกถือเปนพืชผักชนิดหนึง่ ทีไ่ ดรบั ความนิยมบริโภคมีอยูม ากมาย
หลายชนิดทัง้ เผ็ดมากและเผ็ดนอยหรือเกือบไมเผ็ดเลย ทีร่ จู กั กัน
ทัว่ ไป ไดแก พริกขีห้ นู พริกชีฟ้ า พริกหนุม พริกหวาน พริกหยวก
เปนตน พริกมีรูปรางของผลที่แตกตางกันออกไป มีทั้งรูปยาวรี
กลม หรือบุบบูบี้ และตามขนาดผล มีตั้งแตไมถึงนิ้วจนกระทั่ง
หลายนิ้ว หรือทรงกลมขนาดเทาหัวแมมือ สวนสีสันก็มีมากมาย
หลายสี เชน สีเขียว แดง มวง เหลือง สม ขาว ความนวลที่ผิว
ของผลพริ กนั้ นขึ้ นอยู กั บพั นธุ หรื ออายุ ส วนความเผ็ ดก็ ไม มี
ความสัมพันธใดๆ กับขนาดของผล เชน พริกขี้หนูมีรูปรางยาวรี
ขนาดเล็ กแต เผ็ ดร อน แม จ ะมี ข นาดผลเล็ กแต ก็ มี ฤ ทธิ์ ข อง
ความเผ็ ดมาก ต างกั บพริ กหยวกที่ มี ขนาดยาวและใหญ กว า
กลับเผ็ดนอยกวา ผลพริกสามารถบริโภคไดทงั้ ในรูปสดหรือแหง
หรือในรูปปรุงแตงอื่นๆ เชน พริกดอง พริกเผา หรือพริกแกง
ตางๆ อาหารไทยมีชอื่ เสียงในดานความเผ็ด และพริกขีห้ นูมสี ว น
ในการทําใหอาหารไทยโดงดังทัว่ โลก ขึน้ ชือ่ เปนอาหารยอดนิยม
1 ใน 10 ของโลก คือ "ตมยํากุง"

ถิ่ นกําเนิด

พริกมี ถิ่ นกําเนิดดั้ งเดิ มในทวีปอเมริกาใต และการใช
ประโยชนมานานนับหลายพันปกอนการสํารวจพบทวีปอเมริกา
ของ คริสโตเฟอร โคลัมบัส ดวยรสชาติที่นาพิศวง และไดถูกนํา
เขามาเผยแพรในยุโรป ในชื่ อของ พริกแดง (red pepper :
Capsicum spp.) ตามลักษณะสี ของผล เมื่ อเปรียบเที ยบกั บ
พริกไทยดํา (black pepper, Piper nigrum L.) ที่ นิยมปลูก
กั นอยู แล ว ก อนแพร กระจายมายั งประเทศต างๆ ในเอเชี ย
พริกกับพริกไทย แมจะมีชอื่ วาพริกเหมือนกัน แตพชื ทัง้ สองชนิด
ไม มี ความเกี่ ยวพั น กั น พริ กเป นพื ชที่ อยู ในวงศ โซลานาซิ อี
(Solanaceae) เชนเดียวกับมะเขือเทศ มะเขือ มันฝรั่ง ยาสูบ
และพิทูเนีย พริกจัดอยูในสกุลแคปซิคัม (Capsicum มาจาก
ภาษากรี ก kapto แปลว า "กั ด ") ซึ่ ง มี ประมาณ 25 ชนิ ด
(species) ทีน่ ยิ มปลูกกันมีเพียง 5 ชนิดเทานัน้ ไดแก C. annuum
L., C. baccatum L., C. chinensis Jacq., C. frutescens L.,
C. pubescens R.& P. และมีพันธุที่ถูกพัฒนาขึ้นอีกมากมาย
พริกนัน้ มีชอื่ ทีใ่ ชเรียกกันอยูห ลายคํา ไดแก pepper, chili, chilli,
chile, และ capsicum คนไทยอาจจะคุนเคยกับคําวา chilli
1/

พันธุพริก

Capsicum annuum L. Capsicum frutescens L.

Capsicum annuum L. คําวา annuum แปลวา รายป หรือ
ประจําป เปนพันธุที่นิยมปลูกไปทั่วโลก สามารถผสมขามพันธุ
ได ง าย ทําให มี หลากหลายสายพั นธุ ได แก พั นธุ นิ วเม็ กซิ โก
พันธุจ าลาปโน (Jalapeno) พันธุเ บลล (Bell) พันธุแ วกซ (Wax)
เปนตน สวนพันธุที่คนไทยรูจักกันดี คือ พริกชี้ฟา
Capsicum baccatum L. คําว า baccatum หมายถึ ง
ผลเปนพวง (berry like) พริกชนิดนี้ มีตนกําเนิดในเปรูและ
โบลิเวีย ปจจุบนั แพรกระจายอยูท ั่วทวีปเอเมริกาใต ตัวอยางของ
พันธุพริกชนิดนี้ ไดแก พริกอาจิ (aji)
Capsicum chinensis Jacq. คําวา chinensis หมายถึง
มาจากประเทศจีน ทําใหอาจจะเขาใจผิดวาพริกนี้ มีตนกําเนิด
จากประเทศจีน ความจริงแลวพริกชนิดนี้ มีตนกําเนิดในแถบ
แม น้ํ า อเมซอนจากนั้ นแพร เข าสู แถบแคริ บเบี ยน แล วแพร
กระจายไปยั งอเมริ กาตอนกลางและตอนใต พริ กสําคั ญที่ จั ด
อยูในชนิดนี้ก็คือ พริกฮาบาเนโร ที่ไดชื่อวาเผ็ดที่สุดดวย
Capsicum frutescens L. คําวา frutescens หมายถึง
เปนพุ มเตี้ ย (shrubby of bushy) พริกเดนในกลุ มนี้ ไดแก
พริ กทาบาสโก ถื อ เป นวั ตถุ ดิ บในการทํา ซอสพริ กทาบาสโก
อันเลื่ องชื่ อ และพริ กขี้ หนูของไทย ที่ มีเอกลักษณะความเผ็ด
ทีโ่ ดดเดนไมแพใคร
Capsicum pubescens R.&P. คําวา pubescens หมายถึง
มี ขน (hairy) เป นพริ กที่ มีต นกําเนิ ดในโบลิ เวี ย แต ป จจุบั น
ปลูกกันทั่ วทวีปอเมริกาจนถึงอเมริกากลาง พริกพันธุ ที่ อยู ใน
กลุมนี้ ไดแก พริกโรโคโท (rocoto)

นักวิจัยเชี่ยวชาญระดับ 9 งานเทคโนโลยีเมล็ดพันธุพืช ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน จ.นครปฐม

เรื่องนารู
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มีอะไรอยู ในผลพริก

ความเผ็ ดของผลพริ กมาจากไหน จากการคนควาของ
นักวิทยาศาสตรเกือบ 200 ปมาแลวพบวา สารเคมีที่ มีชื่ อวา
แคปไซซิน (capsicin) มีชื่อทางเคมีวา 8-methyl-n-vanillyl6-noneamide เป นตั วการสําคั ญที่ ทําให พริ กเผ็ ด เป นสาร
ธรรมชาติ จําพวกอั ลคาลอยด (alkaloid) มี สูตรโมเลกุ ลดั งนี้
C18H27NO3 น้ําหนักโมเลกุลเทากับ 305.46 มีจุดหลอมเหลว
เท ากั บ 65 องศาเซลเซี ยส แคปไซซิ นเป นสารหลั กของสาร
ในกลุมแคปไซซินอยด (capsicinoids) นอกจากแคปไซซินแลว
ก็ยังมีไฮโดรแคปไซซิน (hydrocapsicin) ซึ่งเปนสารใหความ
เผ็ดเชนเดียวกันแตเผ็ดนอยกวา โดยทั่วๆ ไปแคปไซซินนอยด
จะประกอบดวยแคปไซซิน 70% และไฮโดรแคปไซซิน 22%
และสารอื่ นๆ อีก 8% สารแคปไซซินสามารถละลายในน้ําได
เล็กนอย แตจะละลายไดดีในไขมัน น้ํามัน และแอลกอฮอล
- -

-

O
CH3
C - N - C - (CH2)4 - C = C - C - CH3
H2 H
H H H
โครงสรางโมเลกุลของแคปไซซิน

-
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แคปไซซินเปนสารที่ไมมีสี ไมมีกลิ่นและไมมีรส ดังนั้น
การที่ พูดวาพริกมี “รสเผ็ด” จึ งไมถู กต องตามสมบัติ ของตัว
สารเคมีนี้ เนื่ องจากคนเราก็ไมมีตอมรับรสเผ็ด คงมีแตตอม
รับรูรสเปรี้ยว เค็ม หวาน และขมเทานั้น อาการเผ็ดจึงนาจะเปน
อาการของความรูสึกออกแสบออกรอนมากกวา อยางไรก็ตาม
“รสเผ็ด” ก็เปนทีเ่ ขาใจและยอมรับโดยทั่วไป สารแคปไซซินนั้น
สามารถทนต อความร อนและความเย็ น ดั งนั้ นการต มให สุ ก
หรื อแช แข็ งจะไม มี ผลทําให ค วามเผ็ ดสู ญ เสี ยไปแต อ ย างใด
จึงนับเปนเรื่ องดีที่ กระบวนการทําอาหาร ทั้ งการตม ยํา แกง
หรือเผา ยังคงความเผ็ดของพริกไวไดเหมือนเดิม
เสน ห ของพริ กโดยเฉพาะในแง ของคุ ณค าทางอาหาร
กลาวคือ สารสีเหลือง สีสม และสีแดงของผล จัดเปนสารจําพวก
แคโรทีนอยด (carotenoids) ซึง่ มีอยูม ากมายถึง 20 ชนิด ทีส่ าํ คัญ
ไดแก เบตาแคโรทีน (beta-carotene) ซึ่งเปนสารตั้งตนของ
วิตามินเอที่ชวยบํารุงสายตา แคโรทีนอยดเปนสารที่ไมละลาย
ในน้าํ แตละลายในไขมันเชนกัน ดังนัน้ การใชพริกในสวนผสมของ
อาหารทั้ งการต ม แกงนานๆ จึ ง ไม ทํ า ให สี ข องพริ ก จางลง
แตอาจจะละลายออกมาบางกับไขมันที่อยูในน้ําแกง นอกจากนี้
พริ กยั งเป นแหล งให วิ ตามิ นซี ในปริ มาณที่ สู งมาก กล าวคื อ
ผลพริก 1 ออนซ (28 กรัม) จะมีวิตามินซีสูงถึง 100 มิลลิกรัม
และวิ ตามิ นเอ 16,000 หน วย ปริ มาณดั งกล าวนี้ จะสู งกว า
ปริ มาณวิ ตามิ นซี และวิ ตามิ นเอที่ ร างกายต องการในแต ละวั น

แตวติ ามินซีจะสลายตัวไดงา ยเมือ่ ถูกความรอน ดังนัน้ ถาตองการ
ไดวิตามินซีสูงควรรับประทานในรูปของพริกสดรวมกับผักสลัด
สําหรั บผลพริ กหรื อดอกพริ กที่ มี สี ม วงนั้ น เกิ ดจากสารพวก
แอนโทไซยานิน ซึ่งสารพวกนีส้ ามารถละลายน้ําได
นอกจากนี้ ผลพริ กยั งมี คุ ณค าทางโภชนาการและ
สารอาหารอื่นอีก เชน ไขมัน คารโบไฮเดรต และโปรตีน แตมี
ในปริมาณที่ ไม มากนั กเมื่ อเปรี ยบเที ยบกั บความต องการของ
รางกาย พริกแดงสดจํานวนหนึ่ งในสี่ถวยตวง (ประมาณ 25
กรัม) จะมีโปรตีน 1 กรัม คารโบไฮเดรต 4 กรัม เสนใย 0.6
กรัม โซเดียม 3 มิลลิกรัม วิตามินซี 91 มิลลิกรัม เบตาแคโรทีน
2.2 มิ ลลิ กรั ม ไขมั น 0.1 กรั ม และพลั งงาน 15 แคลอรี
หรือในพริกขี้หนูสด 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

ความเผ็ดอยู ที่ ไหน

บริเวณที่พบสารแคปไซซินภายในผลพริกนั้นสวนใหญ
จะอยูใ นบริเวณเยือ่ แกนกลางสีขาว หรือเรียกวา “รก” (placenta)
สวนของเนื้ อผลพริก เปลือกผล และเมล็ดจะมีสารแคปไซซิน
อยูน อ ยมาก ซึง่ คนทัว่ ไปมักคิดวาเมล็ดคือสวนของพริกทีเ่ ผ็ดทีส่ ดุ
ปริ มาณของสารแคปไซซิ นจะมี ความแตกต างกั นออกไปตาม
ชนิดและสายพันธุของพริก กลาวคือ ปริมาณของสารแคปไซซิน
มากนอยเรียงตามลําดับ ดังนี้คือ พริกขี้หนู 18.2 ppm. (สวน
ในลานสวน), พริกเหลือง 16.7 ppm., พริกชี้ฟา 4.5 ppm.,
พริ กหยวก 3.8 ppm., พริ กหวาน (พริ กยั กษ ) 1.6 ppm.
พริ กที่ เผ็ ดมากจะมี ปริ มาณแคปไซซิ นสู งกว าพริ กที่ เผ็ ดน อย
อยางไรก็ตามแมวาพริกจะเผ็ดมาก แตปริมาณสารแคปไซซิน
ก็ไมไดมีมากมายเพราะวาพริกที่ มีสารนี้ เพียงเล็กนอยก็ ทําให
เผ็ดได ตัวอยางเชน พริกชี้ฟา 1 กิโลกรัม จะสามารถสกัดสาร
แคปไซซินออกมาได 2.13 กรัมเทานั้น เนื่องจากสารแคปไซซิน
สามารถละลายในน้ําไดเพียงเล็กนอย แตละลายไดดีในไขมัน
น้ํามัน และแอลกอฮอล ดังนั้นถาตองการบรรเทาความเผ็ดของ
อาหารในปาก ควรดื่ มแอลกอฮอล หรื อกิ นอาหารที่ มี ไขมั น
เปนสวนประกอบมากกวาการดื่มน้ํา ซึ่งน้ําที่ดื่มมีผลเพียงชวย
บรรเทาอาการแสบร อนได เ ท านั้ น ความเผ็ ดยั งไม ได ลดลง
เพราะวาน้ําละลายสารดังกลาวไดไมดี

สารพัดประโยชนจากพริก

จากขอมูลของการศึกษาคนควาสามารถสรุปประโยชน
ของพริก ไดดังนี้
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§ ช ว ยบรรเทาอาการไข หวั ดช ว ยให ระบบการหายใจ

§ ช วยบรรเทาอาการเจ็บปวด เช น ลดอาการปวดฟ น

สะดวกสบายยิ่ งขึ้ น สารแคปไซซิ นที่ อยู ใ นพริ กมี คุ ณ สมบั ติ
ช วยลดน้ํ า มู กหรื อลดปริ มาณสารที่ ขั ดขวางระบบการหายใจ
ในผูปวยที่เปนไขหวัด ไซนัส หรือโรคภูมิแพตางๆ ชวยบรรเทา
อาการไอสารแคปไซซิ นเป นส วนประกอบที่ สําคั ญของตั วยา
หลายๆ ชนิด นอกจากนั้นสารเบตาแคโรทีนในพริกชวยปองกัน
การติดเชื้อตางๆ ในบริเวณเนื้อเยื่อบุผนังชองปาก จมูก ลําคอ
และปอด
§ ช ว ยลดการอุ ดตั น ของเส น เลื อด หรื อการเสี ยชี วิ ต
อั นเนื่ องมาจากเส นเลื อดที่ ไปเลี้ ยงสมองอุ ดตั น การบริ โภค
พริ กเป นประจําจะช วยลดอั ตราความเสี่ ยงจากการอุ ดตั นของ
เส นเลื อดนั บเป นสาเหตุ สําคั ญของการเกิ ดโรคหั วใจล มเหลว
เนื่ องจากพริ กชวยให การไหลเวี ยนของเลื อดดีขึ้ นและชวยลด
ความดัน เพราะวาในพริกมีสารจําพวกเบตาแคโรทีนและวิตามิน
ซี ซึ่งชวยเสริมสรางผนังหลอดเลือดใหแข็งแรง เพิ่มการยืดตัว
ของผนั งหลอดเลื อด ทําให ปรั บตั วเข ากั บแรงดั นระดั บตางๆ
ไดดียิ่งขึ้น
§ ช ว ยลดปริ มาณสารคอเลสเทอรอล สารแคปไซซิ น
ชวยปองกันมิใหตับสรางคอเลสเทอรอลชนิดไมดี (LDL-low
density lipoprotein) ในขณะเดียวกันก็สงเสริมใหมีการสราง
คอเลสเทอรอลชนิดดี (HDL-high density lipoprotein) มากขึน้
ทําใหปริมาณของไตรกลีเซอไรดในกระแสเลือดต่ําลง เปนผลดี
ตอสุขภาพของผูบริโภค
§ ชวยลดความเสีย่ งของการเกิดโรคมะเร็ง เนือ่ งจากพริก
เปนพืชผักที่มีวิตามินซีสูง การบริโภคอาหารที่มีวิตามินซีมากๆ
จะช วยปกป องการเกิดโรคมะเร็ งได วิ ตามิ นซี ยั บยั้ งการสร าง
ไนโตรซามี น ซึ่ งเป น สารก อ มะเร็ ง ในระบบทางเดิ น อาหาร
วิ ตามิ นซี ช วยเสริ มสร างคอลลาเจนซึ่ งเป นส วนประกอบของ
กระดู กออน รวมถึ งเป นสวนประกอบของผิ วหนัง กลามเนื้ อ
และปอด คอลลาเจนเปนโปรตีนที่สามารถหยุดการแพรกระจาย
ของเซลลเนื้อรายได นอกจากนี้วิตามินซียังเปนสารตานอนุมูล
อิสระ (antioxidant) กลาวคือสามารถยุติหรือขัดขวางบทบาท
ของอนุมูลอิสระ (free radicals) ที่จะกอใหเกิดการกลายพันธุ
ของเซลล จนเปนเซลลมะเร็งในที่สุด สารเบตาแคโรทีนในพริก
ช วยลดอั ตราการเสี่ ยงของโรคมะเร็ งในปอด และในช องปาก
คนที่ รั บประทานผักที่ มีสารเบตาแคโรทีนน อยจะมี ความเสี่ ยง
ตอการเกิดโรคมะเร็งมากกวาคนทีร่ บั ประทานผักทีม่ เี บตาแคโรทีน
สูงถึง 7 เทา คุณสมบัตขิ องสารเบตาแคโรทีนจะชวยลดอัตราการ
กลายพันธุข องเซลลและทําลายเซลลมะเร็ง สําหรับพริกบางชนิด
ที่ มี สี ม วงจะมี สารพวกแอนโทไซยานิ น ซึ่ งสารนี้ มี คุ ณสมบั ติ
เปนสารตานอนุมลู อิสระ คือ สามารถทําลายอนุมลู อิสระไดเชนกัน

บรรเทาอาการเจ็ บคอ และการอั กเสบของผิ วหนั ง เป นต น
ในป จจุ บั นมี การใช สารแคปไซซิ นเป นส วนประกอบของขี้ ผึ้ ง
ใช ทาบรรเทาอาการปวดอั นเนื่ องมาจากผดผื่ นคั นและอาการ
ผื่ นแดงบริ เวณผิ วหนั ง รวมทั้ งอาการปวดที่ เกิ ดจากเส นเอ็ น
โรคเกาท หรื อโรคข อต ออั กเสบ เป นต น นอกจากนี้ ผลการ
ทดลองใหมๆ ยังบงชี้วาสารแคปไซซิน ชวยลดอาการปวดศีรษะ
และไมเกรนลงได
§ ช ว ยเสริ มสร างสุ ขภาพและอารมณ ดี เนื่ องจากสาร
แคบไซซิ นมี ส วนในการส งสั ญญาณให ต อมใต สมองสร างสาร
เอนดอรฟน (endorphin มาจากคําวา endogenous morphine) ขึน้
สารเอนดอรฟนเปนเปปไทดขนาดเล็ก (โปรตีนสายสั้ นๆ) มี
คุณสมบัติคลายมอรฟน คือ บรรเทาอาการเจ็บปวด ในขณะ
เดียวกันก็สรางอารมณใหดีขึ้น ยิ่งรับประทานเขาไปมากเทาใด
รางกายก็จะสรางเอนดอรฟนขึ้นมามากขึ้นเทานั้น ปกติรางกาย
ของคนเราจะสรางสารเอนดอรฟน ขึน้ ภายหลังการออกกําลังกาย
ดังนั้นการออกกําลังกายแมจะทําใหรางกายเมื่อยลา แตผูออก
กําลังกายจะรูสึกสดชื่น แจมใส
§ พริกเปนสารปองกันตัว มีการผลิตสเปรยปองกันตัว
โดยมี พ ริ ก เป นส ว นประกอบสํา คั ญ ในสารสเปรย ดั ง กล า วนี้
ไมกอใหเกิดอันตรายถึงชีวิต แตถาฉีดเขาตาโดยตรงจะทําใหตา
มองไม เห็ นเป นเวลา 2-3 นาที ซึ่ งนานเพี ยงพอที่ จะแก ไข
สถานการณตางๆ ได ผูผลิตอาหารสัตวบางรายผสมพริกลงใน
อาหารนกเพื่ อป องกั นไม ให กระรอกกระแตมาแย งอาหารนก
ไปกิน
§ พริกยังถูกนําไปใชประโยชนดานอื่นๆ ตัวอยางที่ อยู
ระหวางการศึกษาวิจัย เชน การใชไลแมลงศัตรูพืช ใชปองกัน
ไมใหเพรียงมาเกาะทองเรือ เปนตน
§ การใช พริ กในส วนประกอบอาหารสั ตว เพื่ อทดแทน
สารปฏิ ชี วนะ ภายใต โครงการวิ จั ยสมุ นไพรแทนยาปฏิ ชี วนะ
เสริมสรางสุขภาพปองกันโรคระบาดในไก เปนตน
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หนังสือรายวัน เดลินิวส. 27 มกราคม 2547.
สัมพันธ คัมภิรานนท. 2546. พริกเรื่ องเผ็ดรอนที่ นารู . Up
DATE. 18(191): 45-54.
Siemonsma, J.S. and K. Piluek. 1994. Plant Resources of
South-East Asia. Vol. 8 Vegetables. Prosea, Bogor
Indonesia. 412 p.
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Ÿ เทคนิ ค การตรวจวั ด คุ ณ ภาพน้ํ า อย า งง า ยและการ

ถายทอดเทคโนโลยีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา จํานวน
2 รุน วันที่ 30-31 มีนาคม 2547 และรุนที่ 2 วันที่ 19-20
สิ งหาคม 2547 (นางรุ งนภา ก อประดิษฐ สกุ ล เป นหั วหน า
โครงการ)
Ÿ การถ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารผลิ ต และการพั ฒ นา
เชื้อราไตรโคเดอรมาควบคุมโรคพืช จํานวน 2 รุน รุนที่ 1วันที่
7-9 เมษายน 2547 และรุนที่ 2 วันที่ 22-24 มิถุนายน 2547
(นางกณิษฐา สังคะหะ เปนหัวหนาโครงการ)
Ÿ การถ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารผลิ ต สไลด ถ าวรของ
เนื้อเยื่อพืชโดยวิธีทางพาราฟน จํานวน 2 รุน รุนที่ 1 วันที่ 2729 เมษายน 2547 รุนที่ 2 วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2547
(นางเฟองฟา จันทนิยม เปนหัวหนาโครงการ)
Ÿ การผลิตตนพันธุออยปลอดโรคสูชุมชน จํานวน 2 รุน
รุนที่ 1 วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2547 และรุนที่ 2 วันที่ 2021 พฤษภาคม 2547 (นางรงรอง หอมหวล เป นหั วหน า
โครงการ)
Ÿ การถายทอดเทคโนโลยีการประยุกตใชเซลลเพาะเลีย้ ง
ของแมลงเพือ่ งานวิจยั ดานเทคโนโลยีชวี ภาพ จํานวน 2 รุน รุน ที่
1 วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2547 และรุนที่ 2 วันที่ 24-26
พฤษภาคม 2547 (นางสุ ดาวรรณ เชยชมศรี เป นหั วหน า
โครงการ)
Ÿ การถ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารผลิ ต และการควบคุ ม
คุณภาพสมุนไพรไทยในระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จํานวน
2 รุน รุนที่ 1 วันที่ 15-17 มิถุนายน 2547 และรุนที่ 2 วันที่
22-24 มิถุนายน 2547 (น.ส. สุรัตนวดี จิวะจินดา เปนหัวหนา
โครงการ)
Ÿ การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตไวนธัญพืชและผลไม
เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเชิงเกษตรอุตสาหกรรมนิเวศ จํานวน
3 รุน รุนที่ 1 วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2547 รุนที่ 2 วันที่ 1213 สิงหาคม 2547 และรุนที่ 3 วันที่ 16-17 กันยายน 2547
(นายเพิ่มพงษ ศรีประเสริฐศักดิ์ เปนหัวหนาโครงการ)
Ÿ การถ ายทอดเทคโนโลยี เพื่ อเพิ่ มศั กยภาพการผลิ ต
กล วยไม ข องไทยโดยอาศั ยเทคโนโลยี ชี ว ภาพ วั นที่ 7-10
กันยายน 2547 (นางศิริวรรณ บุรีคํา เปนหัวหนาโครงการ)
Ÿ การถายทอดเทคโนโลยีการยายปลูกตนกลาหนอไมฝรัง่
จากการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ เพือ่ ใหผลผลิตมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน
การสงออก จํานวน 2 รุน รุน ที่ 1 วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2547
และรุ นที่ 2 วั น ที่ 16-17 สิ ง หาคม 2547 (นางมณฑา
วงศมณีโรจน เปนหัวหนาโครงการ)
¯¯¯¯¯¯¯¯

±
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เอกสารประกอบการเรียบเรียง

กระทรวงสาธารณสุ ข. 2545. ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
(ฉบับที่ 251). เรื่ อง การแสดงฉลากอาหารที่ ไดจาก
เทคนิคการดัดแปรพันธุกรรม.
Ahmed, F. E. 2002. Detection of genetically modified
organisms in foods. Trends Biotechnol. 20:215-223.
Hubner, P., E. Studer and J. Luthy. 1999. Quantitation of
genetically modified organisms in food. Nat.
Biotechnol. 17:1137-1138.
Klein, D. 2002. Quantification using real-time PCR
technology: application and limitations. Trends Mol.
Med. 8:257-260.
Kok, E. J. and H. A. Kuiper. 2003. Comparative safety
assessment for biotech crops. Trends Biotechnol.
21:439-444.
Meric, B., K. Kerman, G. Marrazza, I. Palchetti, M. Mascini
and M. Ozsoz. 2004. Disposable genosensor, a new
tool for the detection of NOS-terminator, a genetic
element present in GMOs. Food Control. Available
online at www.scienedirect.com
±

วัสดุยอยสลายไดฯ
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มิติใหมของการศึกษาและพัฒนา

เราทราบกันดีอยูแลววาประเทศไทยเปนประเทศเกษตร
กรรมที่ มีผลผลิตอยูตลอดทั้งป นอกเหนือไปจากการจําหนาย
ผลผลิตสดหรือแปรรูปแลว เศษเหลือของวัสดุรวมไปถึงวัสดุ
ที่ดอยคุณภาพยังเปนปญหาใหพบเห็นอยูเสมอๆ ทั้งทางดาน
การจัดการหรือการนําไปใชประโยชน การใชประโยชนของเศษ
วัสดุเหลือทิ้งในระบบอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการผลิตวัตถุดิบ
ทางอุตสาหกรรมเปนสิ่งที่ตางประเทศไดทําการศึกษาวิจัยกันมา
นานแล ว ทั้ งนี้ เพื่ อให เกิ ดกระบวนการจั ดการที่ เหมาะสมกั บ
ของเหลื อทางการเกษตรบางชนิ ด และเป นการใช ประโยชน
ของวัสดุเกษตรอยางเต็มที่
หากท านมี ความสนใจ หรื อต องการขอมูลเกี่ ยวกับวัสดุ
ที่ยอยสลายได 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

วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 18 ฉบับที่ 1 (2547)
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ธรรมบรรณาการ
ธรรมบรรณาการขอยกตัวอยางปญหาธรรมเพื่อเปนประโยชนตอ ผูอา นตามสมควร
ถาม ตองปฏิบัติตัวอยางไรจึงจะเปนที่รักของผูอื่น
ตอบ พระพุทธเจาทรงสอนไว ดังนี้
1. มีใจโอบออมอารี แบงปนสิง่ ของๆ ตน รูจ กั การใหทานเอือ้ เฟอ
2. มี ป ย ะวาจา พู ด จาไพเราะ น า ฟ ง ใครฟ งแล ว ก็ สบายใจ มี ความสุ ข
เกิดประโยชน งดเวนการพูด 4 อยางคือ ไมพูดโกหก ไมพูดสอเสียด ไมพูดเพอเจอ
ไมพดู หยาบคาย
3. ชวยเหลือผูอ นื่ ชวยสังคม ไมขเี้ กียจ เอาใจใสในการงาน ทําหนาทีข่ องตนเอง
ใหดีที่สุด
4. วางตนเหมาะสม ทั้งตอหนาและลับหลัง อยูกับหมูคณะก็ทําความรูสึก
เหมือนอยูค นเดียว คือ ไมยนิ ดียนิ ราย รักษาความเปนปกติ ไมตนื่ เตนดีใจเสียใจจนเกินไป
อยูค นเดียวก็ทําตัวเรียบรอยเหมือนกับอยูก บั หมูค ณะ ไมนนิ ทา ไมตําหนิตเิ ตียนผูอ นื่
หากสามารถปฏิบัติไดตามนี้ อานิสงสที่ไดรับในชาติปจจุบัน คือจะเปนที่รักของผูอื่น
อานิสงสในชาติหนา เกิดมาจะมีครอบครัวทีอ่ บอุน มีบริวารทีซ่ ื่อสัตย มีเจานาย ลูกนอง
และเพือ่ นทีด่ ี
อยางไรก็ตาม หากในป จจุ บั นนี้ เรามี ป ญหาขั ดแย งกั บใคร ก็ ให แก ป ญหาโดยการ
อโหสิกรรม และปฏิบตั ติ วั ตามหลัก 4 ขอขางตนนี้ เปนการเพิม่ ความดีของเราใหงอกงาม
ยิ่งๆ ขึ้น
ถาม

สําหรับผูท าํ งานทีต่ อ งใชความคิดสรางสรรคมากๆ จนบางครัง้ เปนฟุง ซาน
ไป งานประเภทนีจ้ ะทําใหเกิดอารมณ ทําใหจติ ไมสงบ สมควรทีม่ งุ เนนงาน
ประเภทนี้ตอไปหรือไม
ตอบ เราก็ตอ งพัฒนาเปนสุขภาพใจทีด่ กี อ น
เมื่อเราทําอาชีพมาทางดานนี้ ก็เพราะเหตุปจจัยที่จะมาทางนี้ เรื่ องจิตใจที่
ไมสงบ มันอยูที่ตัวจิต อยาคิดวาอาชีพอื่นจะสงบสบาย ชาวนา คนขับรถก็ฟุงซานได
ในทุกระดับ ถึงแม พระ เณร อุบาสก อุบาสิกา คนที่กินดีอยูดี ฐานะดีทุกอยางสมบูรณ
แตพดู ถึงจิตใจแลว ก็ยงั ฟุง ซานเปนสวนใหญ ยังนอยใจ เสียใจ ขีโ้ กรธ ขีก้ ลัว เพราะฉะนัน้
จึงตองแกปญ
 หาโดยการทําสุขภาพใจดีกอ น
เมือ่ คิดก็คดิ ใหเต็มที่
เมือ่ หยุดคิดก็หยุดคิดใหได
ฝกจิตอยูอ ยางนัน้ ปลอยวาง
ไมตอ งคิดถึงอดีตทีผ่ า นไปแลว
ไมตอ งคิดถึงอนาคตทีย่ งั มาไมถงึ
อยูก บั ปจจุบนั
เมือ่ มีเหตุทจี่ ะตองคิด
ไมวา คิดถึงอดีต หรืออนาคต
ใหคิดดวยสติปญญา ในอาการสงบ
เรียกวามีสติอยูใ นปจจุบนั เหมือนกัน
ฝกจิต ฝกนิสยั ใหเปนคนเอาใจใสปฏิบตั หิ นาทีใ่ นปจจุบนั ใหดที สี่ ดุ อยูเ สมอ ดวยใจดี
ใจเมตตา ใจกลาหาญ และอดทน
ที่มา : คัดลอกจากหนังสือปญหา 108 (3) ธรรมบรรยาย เลมที่ 17 มิถุนายน 2545
โดยพระอาจารยมิตซูโอะ คเวสโก วัดสุนันทวนาราม ไทรโยค จ. กาญจนบุรี
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