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บรรณาธิการแถลง
สวั สดี ค ะท านสมาชิ กและผู อ านวารสารข าวศู นย ฯ ก อนอื่ นดิ ฉั นในนามของกองบรรณาธิ การวารสารข าวศู นย ฯ
ตองขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทาน ที่ไดใหความรวมมือตอบแบบสอบถามและสงกลับมายังบรรณาธิการวารสารขาวศูนยฯ
รวมทัง้ ไดกรุณาสงแสตมปคา จัดสงวารสารขาวศูนยฯ ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของทานจะเปนประโยชนแกกองบรรณาธิการ
วารสารขาวศูนยฯ เพือ่ การแกไขปรับปรุงตอไป สําหรับเนือ้ หาของฉบับนีป้ ระกอบดวยสาระของความรูท นี่ า สนใจและเปนประโยชน
ต อสมาชิ กและผู อ านอี กเช นเดิ ม เป นที่ ทราบว าผู บริ โภคในป จจุ บั นสนใจการบริ โภคอาหารที่ ปลอดภั ยและมี คุ ณภาพ
โดยเฉพาะกลยุทธการใชสารสกัดจากธรรมชาติ รวมทัง้ ผลิตภัณฑชวี ภาพ เพือ่ ใชในระบบการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร และ
ผูผ ลิตมากขึน้ ดังนัน้ กองบรรณาธิการวารสารขาวศูนยฯ จึงไดบรรจุคอลัมนงานวิจยั เรือ่ ง การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ ตนหนอนตายหยาก
และการวิเคราะหสารออกฤทธิ์ การเพิม่ เติมสาระที่เปนประโยชนกับผูอ านทีส่ นใจในคอลัมนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่อง
การประเมินความปลอดภัยของอาหารจากพืชจีเอ็มโอ คอลัมนเรือ่ งนารู เรือ่ ง มาตรฐานผักผลไมและอาหารทีต่ ลาดตองการ
กองบรรณาธิ การวารสารข าวศู นย ฯ หวั งเป นอย างยิ่ งว าสาระในฉบั บนี้ คงเป นประโยชน ต อท านสมาชิ กและผู อ าน
ท า นสมาชิ กที่ มี ข อ เสนอแนะใดๆ กรุ ณ าบอกกล าวมายั งบรรณาธิ การวารสารข าวศู นย ฯ หรื อบอกรั บเป นสมาชิ กได ที่
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การฝกอบรม

Ÿ การถ า ยทอดเทคโนโลยี ร ะบบการผลิ ต และตรวจ

ประเมินระบบการผลิต GAP หลักสูตรผูต รวจประเมินระบบผลิต
สําหรับนิสิต-นักศึกษา จํานวน 40 คน ณ ฝายปฏิบัติการวิจัย
และเรือนปลูกพืชทดลอง มก. กําแพงแสน วันที่ 3 กรกฎาคม
2547 ภายใต ง บประมาณคลิ นิ ก เทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร (น.ส. ชวนพิศ อรุณรังสิกุล หัวหนาโครงการ)
Ÿ การจัดเวทีเสวนาวิชาการเรือ่ ง ผาทางตัน…สินคาเกษตร
และอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่ อการสงออก ภายใตการสนับสนุน
งบประมาณจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ
อาคารศูนยมหาวิทยาลัย มก. กําแพงแสน วันที่ 13 กรกฎาคม
2547 (น.ส. ชวนพิศ อรุณรังสิกุล ผูประสานโครงการ)
Ÿ การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตและควบคุมคุณภาพ

เมล็ดพันธุรวมสนองพระราชดําริ ในโครงการสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนเรื่องการเก็บรวบรวมรักษาควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ
พืน้ เมือง รุน ที่ 5 ณ ศูนยฝก อบรมโครงการอนุรกั ษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ลําตะคอง จ.นครราชสีมา วันที่ 2123 กรกฎาคม 2547 (นางภาณี ทองพํานัก หัวหนาโครงการ)
Ÿ การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตไวนธัญพืชและผลไม
เพื่ อพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนเชิ ง เกษตรอุ ต สาหกรรมนิ เ วศ
จํานวน 3 รุน วันที่ 20-21 สิงหาคม 2547 ณ วิทยาลัยการอาชีพ
บางแกวฟา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม วันที่ 26-27 สิงหาคม
2547 ณ วิ ทยาลั ยสารพั ดช างนครปฐม อ.เมื อง จ.นครปฐม
และวันที่ 30-31 สิงหาคม 2547 ณ วิทยาลัยการอาชีพบานแพว
อ.บ านแพ ว จ.สมุ ทรสาคร (นายเพิ่ มพงษ ศรี ประเสริ ฐศั กดิ์
หัวหนาโครงการ)

อบรมหลักสูตร การตรวจประเมินระบบผลิตตามมาตรฐาน GAP วันที่ 3 ก.ค. 2547

เวทีเสวนาวิชาการ เรื่อง ผาทางตัน…สินคาเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อการสงออก วันที่ 13 ก.ค. 2547
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การประเมินความปลอดภัยของอาหารจากพืชจีเอ็มโอ1
ศิริวรรณ บุรีคํา2
จากการที่ เทคโนโลยี ระดั บชี ววิ ทยาโมเลกุ ลช วยให การ
ถ า ยทอดลั กษณะทางพั นธุ กรรมที่ ต องการจากสิ่ งมี ชี วิ ตหนึ่ ง
เข าสู สิ่ งมี ชี วิ ตอี กชนิ ดหนึ่ งโดยไม ต องอาศั ยการสื บพั นธุ แบบ
ใชเพศนัน้ ทําใหสามารถถายยีนซึง่ ควบคุมเฉพาะลักษณะทีต่ อ งการ
เข า สู จี โ นมพื ชได แน นอนกว า วิ ธี ก ารคั ด เลื อกตามธรรมชาติ
ตัวอยางของพืชเหลานี้ไดแก ถั่วเหลือง ขาวโพด ฝาย มันฝรั่ง
มะเขื อเทศ และ คาโนลา ที่ ได รั บการตั ดแต งสารพั นธุ กรรม
เพื่ อให มี ความต านทานต อสารกําจั ดวั ชพื ช และต านทานต อ
แมลงศั ตรู พืช นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาวิ จัยเพื่ อผลิตพันธุ พื ช
ที่ เ พิ่ มคุ ณ ค าทางอาหาร ตลอดจนสามารถทนทานต อ สภาพ
แวดล อ มที่ ไม เ หมาะสม นั บ ตั้ งแต ก ารออกประกาศรั บ รอง
ผลิ ตผลการเกษตรที่ ได จากการตั ดแต งสารพั นธุ กรรม
หรือทีเ่ รียกกันวา “พืชจีเอ็มโอ” ขึน้ เปนครัง้ แรกเมือ่ ป ค.ศ.1995
จากการสํารวจในป ค.ศ. 2002 จนถึงปจจุบัน มีการปลูกพืช
จีเอ็มโอเพิ่มขึน้ มากกวา 58.7 ลานเฮกแตร เนือ่ งจากคุณลักษณะ
ตางๆ ดังกลาวในขางตนตางก็มีความซับซอน ในการศึกษาเพื่อ
หาวิธีการรับรองความปลอดภัยของผลิตผลที่ไดจากพืชจีเอ็มโอ
จึงทําใหหลายๆ ประเทศทั่วโลกตองดําเนินการจัดตั้งองคกรขึ้น
เพือ่ ทําหนาทีใ่ นการเฝาระวัง ตรวจสอบ และรับรองความปลอดภัย
ของอาหารที่ผลิตจากพืชจีเอ็มโอ อาทิเชน USDA/APHIS (the
United States Department of Agriculture / Plant Health
Inspection Service) ของประเทศสหรัฐอเมริกา the European
Food Safety Authority's Scientific Panel ของกลุม ประเทศยุโรป
และ MAFF/MHLW (the Ministry of Agriculture, Food and
Fisheries / the Ministry of Health, Labour and Welfare)
ของประเทศญีป่ ุน เปนตน
บทความต อไปนี้ จะกล าวถึ งวิ ธี การประเมิ นความเสี่ ยง
ของสารอั นตรายกั บความปลอดภั ยของอาหารจากพื ชจี เอ็ มโอ
ที่ มี ผลกระทบต อสุ ขภาพของคนและสั ตว ตามข อกําหนดของ
FAO/WHO (1995, 1997) โดยมีสาระสําคัญที่ตองคํานึงถึง
1/

1) คุ ณสมบั ติ และข อเสี ยที่ อาจก อให เกิ ดอั นตรายขึ้ นได ของ
สายพั นธุ พ อ-แม 2) ขบวนการและขั้ นตอนในการถ ายยี น
และการตัดตอยีน 3) โปรตีนและสารเมทตาบอไลทที่ทําใหเกิด
อาการภูมิแพ และ 4) คุณลักษณะของพืชจีเอ็มโอที่อาจเกิดการ
เปลีย่ นแปลงไปผิดความคาดหมาย ทําใหเกิดผลกระทบซึง่ เปนโทษ
ตอคุณคาทางอาหาร เกิดความเปนพิษ และเกิดอาการภูมิแพ
ดังนั้ นเพื่ อความปลอดภัยของผู บริโภคจึ งตองมี การตรวจสอบ
อาหารเหลานี้

วิธีการประเมินความปลอดภัยของอาหารผลิตจากพืช
จีเอ็มโอ

เป นการประเมิ นเพื่ อให เกิ ดความมั่ นใจและรั บรองว า
อาหารที่ ผลิ ต จากพื ช จี เ อ็ ม โอมี ค วามปลอดภั ย ต อ ผู บริ โ ภค
อยางนอยก็เทาเทียมกับพืชปกติทวั่ ไป อยางไรก็ตามวิธกี ารประเมิน
ก็ จะแตกต างกั นไปขึ้ นกั บชนิ ดของพื ชและขบวนการผลิ ตพื ช
จีเอ็มโอนั้นๆ โดยตองคํานึงถึงสิง่ ตางๆ ดังตอไปนี้
1. คุ ณลั กษณะของต นพั นธุ แหล งกําเนิ ด ลั กษณะจี โนไทป
ฟโนไทป ความหลากหลายทางธรรมชาติ ตลอดจนประวัติ
ความปลอดภั ยในการบริ โภค โดยตั วแปรที่ ใช สําหรั บการ
ตรวจสอบจะเป น ดั ชนี ที่ บ งชี้ ถึ งการพั ฒ นาลั กษณะต า งๆ
ที่ เกิ ดขึ้ นในพื ช ลั กษณะฟ โนไทป การแสดงออกของยี น
คุ ณ ค าทางอาหาร ศั ก ยภาพที่ ทํา ให ส ามารถต า นทานต อ
สารอาหาร เกิ ด ความเป นพิ ษ และเกิ ดอาการภู มิ แ พ
เพื่อรับรองวาจะไมเกิดการสรางสารพิษ และสารที่กอใหเกิด
โรคภู มิ แ พ ใ นพื ช จี เ อ็ ม โอที่ ผ า นขั้ นตอนของการถ า ยยี น
ทีจ่ ะกออันตรายตอสุขภาพของผูบ ริโภค
2. คุณลักษณะของยีน แหลงทีม่ า และวิธกี ารถายยีน ตามขอตกลง
รวมกันในระดับนานาชาติเกีย่ วกับยีนทีน่ าํ มาใชในการดัดแปลง

เรียบเรียงจาก Konig, A., Cockburn, A., Crevel, R.W.R., Debruyne, E., Grafstroem, R., Hammerling, U., Kimber, I., Knudsen, I., Kuiper, H.A.,
Peijnenburg, A.A.C.M., Penninks, A.H., Poulsen, M., Schauzu, M. and Wal, J.M. 2004. Assessment of the safety of foods derived from
genetically modified (GM) crops. Food and Chemical Toxicology 42: 1047-1088.
2/ นักวิจัยชํานาญการ ระดับ 8 งานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน
จ.นครปฐม
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พันธุกรรมจะตองเปนยีนทีป่ ลอดภัยตอมนุษยและสิง่ แวดลอม
(the European Commission's Scientific Steering Committee,
2003; the United Kingdom Advisory Committee on
Environmental Releases, 2001) ยี นที่ นํามาใช ในการ
ดั ด แปลงพั น ธุ ก รรมจะต อ งไม ก อ ให เ กิ ด อาการภู มิ แ พ
ไมทําใหมีการสรางสารพิษที่เปนอันตรายตอสุขภาพของคน
จะตองมีการนําเสนอขอมูลทีแ่ สดงรายละเอียดเกีย่ วกับหนาที่
รหั สพั นธุ กรรม และแผนที่ แสดงตําแหน งของเอนไซม ตั ด
จําเพาะ (restriction enzymes sites) ของชิ้นดีเอ็นเอที่ใชใน
ขบวนการดัดแปลงพันธุกรรม รวมถึงเวคเตอร โปรโมเตอร
และเทอรมเิ นเตอรดว ย การถายยีนโดยใชเชือ้ Agrobacterium
จะตองมีขอ มูลแสดงรายละเอียดของแบคทีเรีย และพลาสมิด
ที่ใชประกอบดวย สําหรับการถายยีนโดยใชเครื่องยิงอนุภาค
ก็จะตองมีรายละเอียดที่ เกี่ ยวของกับวิธีการเตรียมยีน การ
ตรวจสอบความถูกตองของยีน ตําแหนง และจํานวนของยีน
ที่เชื่อมตอกับจีโนมพืช โดยการทํา Southern blots hybridization, Polymerase chain reaction (PCR) ซึ่ งควรจะ
ตรวจสอบลักษณะการถายทอดทางพันธุกรรมของยีนนั้ นๆ
ไปยังรุนลูกไดอยางนอย 5 รุนขึ้นไป
3. การประเมินความปลอดภัยของโปรตีนและสารเมทตาบอไลท
ทีพ่ ชื สังเคราะหไดหลังจากรับการถายยีน เนือ่ งจากสารอาหาร
ที่ ทํ า ให เ กิ ด อาการของโรคภู มิ แ พ คื อ สารพวกโปรตี น
และโปรตีนที่ สังเคราะห จากขบวนการทํางานของยี นตางๆ
ในรางกาย ดังนั้ นจึงจําเปนตองมีการศึกษาวาโปรตีนนั้ นๆ
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มี ผลให เ กิ ดโรคภู มิ แ พ ไ ด ห รื อ ไม จากการศึ กษาพบว า
ในพืชที่ ใชเป นอาหารจะมี ปริมาณโปรตี นค อนขางต่ําเพี ยง
0.01-0.1% ของปริมาณโปรตีนทั้งหมด จึงทําใหไมสามารถ
ตรวจสอบความเปนพิษของโปรตีนจากพืชจีเอ็มโอโดยตรงได
ในบางครั้ ง อีกทั้ งการแสดงออกของยีนที่ ควบคุมการสราง
โปรตี นชนิ ดเดี ยวกั นในแบคที เรี ยและในพื ชก็ มี ปริ มาณที่
แตกต างกั น จึ งมี การศึ กษาเกี่ ยวกั บคุ ณสมบั ติ ต างๆ ของ
โปรตีนโดยละเอียด เชน น้ําหนักโมเลกุล การจัดเรียงของ
กรดอะมิ โน (amino acid sequence) การเกิ ดปฏิ กิ ริ ยา
glycosylation และ phosphorylation และความเฉพาะเจาะจง
ตลอดจนการเกิดปฏิกิริยา ในกรณีของเอนไซม พบวาโปรตีน
ที่ ถูกยอยสลายเปนสารพวกเปปไทด (peptides) และกรด
อะมิ โนได อย า งรวดเร็ วนั้ น มั กจะไม ทํา ให เ กิ ดโรคภู มิ แ พ
หรือเปนอันตรายตอสุขภาพ
นอกจากนี้ถาโปรตีน และ/หรือสารเมทตาบอไลท เชน พวก
วิตามิน และกรดไขมันชนิดโอเมกาที่พืชจีเอ็มโอสรางขึ้นใหม
มี คุ ณ สมบั ติ ห รื อ เป น ชนิ ด เดี ย วกั บ สารที่ มี อ ยู ในพื ช โดย
ธรรมชาติ อยู แล ว ก็ มั กจะไม เป น อั นตรายต อการบริ โภค
ดังนั้ นการทดสอบความเปนพิษของโปรตีนจากพืชจีเอ็มโอ
จึ ง เป น สิ่ งจํ า เป น โดยวิ ธี ก ารตรวจสอบจากการเกิ ด พิ ษ
แบบเฉี ยบพลั น การก อให เ กิ ดมะเร็ ง โดยใช สั ตว ท ดลอง
อยางไรก็ตามยังไมพบวาสารอาหารทีเ่ ปนพวกโปรตีนเหลานัน้
ทํา ให เกิ ดการกลายพั นธุ หรื อ เกิ ด มะเร็ ง ในสั ต ว ท ดลอง
ซึง่ จะตองมีการเฝาระวังผลทีอ่ าจเกิดขึน้ ในคนตอไป

ตารางที่ 1 ฐานขอมูลเกี่ยวกับการเกิดโรคภูมิแพ (Kleter และ Peijnenburg, 2002)
ชือ่ ฐานขอมูล

เว็บไซด

Agmobiol
CSL
Farrp
NCFST
Protall
SDAP
SwissProt
WHO/IUIS
Allergome
Internet Symposium on Food Allergens

http://ambl.lsc.pku.edu.cn
http://www.csl.gov.uk/allergen
http://www.farrp.org
http://www.iit.edu/~sgendel/fa.htm
http://www.ifr.bbsrc.ac.uk/protall
http://129.109.73.75/SDAP
http://us.expasy.org/cgi-bin/lists?allergen.txt
http://www.allergen.org
http://www.allergome.org
http://www.food-allergens.de
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3.1 การสืบคนจากฐานขอมูลเกีย่ วกับชนิดโปรตีน การจัดเรียง
ลํ า ดั บ ของกรดอะมิ โ น และโครงสร า งของโปรตี น
ที่ ทําให เกิ ดอาการภู มิ แพ (ตารางที่ 1) เพื่ อศึ กษา
เปรี ยบเที ยบกั บโปรตี นที่ พื ชจี เอ็ มโอสั งเคราะห ว ามี
โครงสรางทีเ่ หมือนกันหรือตางกันกับโปรตีนทีก่ อ ใหเกิด
ภูมิแพ (FAO/WHO, 2001; Codex Alimentarius
Commission, 2003c; Kleter และ Peijnenburg, 2002)

พิษวิทยาในระดับหลอดทดลองนีส้ ามารถตรวจดูไดจาก
ฐานขอมูลชื่อ “INVITTOX” (2003) (http://www.
ib.amwaw.edu.pl/invittox/invittox.htm) วิ ธี การ
ทดสอบในระดั บ หลอดทดลองนี้ เป น วิ ธี ที่ ยอมรั บ
อยางเปนทางการวาเชื่ อถือได อี กทั้ งยังเสี ยค าใชจาย
นอยกวาวิธีอื่ น แตอยางไรก็ตามเมื่ อนํามาใชทดสอบ
ในสิ่งมีชีวิต อาจจะพบไดวาผลที่เกิดขึ้นนั้นแตกตางกัน
ในอนาคตจะได มี ก ารพั ฒ นาเทคนิ ค microarrays
สําหรับใชในการตรวจสอบการแสดงออกของยีนตอไป

3.2 การตรวจสอบในหลอดทดลอง สํ า หรั บประเมิ น
ความปลอดภัยของโปรตีนและสารเมทตาบอไลทที่พืช
จีเอ็มโอสังเคราะหขึ้น สามารถทําไดหลายวิธี เชน 1)
การทดสอบปฏิกิริยารวมกับโปรตีนที่มีผลตอการยับยั้ง
หรื อ กระตุ นขบวนการของระบบย อ ยอาหาร 2)
การทดสอบกิ จกรรมของเอนไซม 3) การทดสอบ
ความเปนพิษที่มีผลตอความมีชีวิตของเซลลเพาะเลี้ยง
และ 4) ระบบของการสร างและซ อมแซมผนั งเซลล
เพาะเลี้ ยงไดใหม เพื่ อใชเปนตัวชี้ วัดผลที่ เกิดขึ้ นของ
โมเลกุล และสารซึ่งเปนพิษ สําหรับฐานขอมูลทางดาน

3.3 การตรวจสอบโดยใช สั ต ว ทดลองในห องปฏิ บั ติ ก าร
เป นการศึ กษาพฤติ กรรมและความผิ ดปกติ ที่ เกิ ดขึ้ น
ของสัตวทดลองที่ ไดรับอาหารซึ่ งผลิตจากพืชจีเอ็มโอ
เพื่อวินิจฉัยอาการผิดปกติของสัตวทดลอง วาไดรับพิษ
จากสารหรืออาหารในปริมาณตางๆ ในชวงระยะเวลา
ตั้ งแต 1 เดื อนขึ้ นไป เช น เกิ ดอาการผิ ดปกติ แบบ
เฉียบพลัน เกิดอาการผิดปกติเมื่อรางกายมีการสะสม
ของสารพิษสูงถึงระดับหนึ่ง หรือการเกิดมะเร็ง เปนตน
นอกจากนี้ ยั งศึ กษาผลกระทบในลั ก ษณะอื่ นๆ เช น
อัตราการเจริญเติบโต คุณคาทางอาหาร ความสามารถ

การตรวจสอบความเปนพิษ สามารถตรวจสอบไดหลายวิธดี งั นี้

สายพันธุพ อ -แม

ขบวนการถายยีน

คุณสมบัติของโปรตีน

ประวัติความปลอดภัย
Ÿ ลักษณะฟโนไทป
Ÿ องคประกอบทางเคมี

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
Ÿ แหลงที่มาของยีน
Ÿ การตัดตอยีน
Ÿ การแสดงออกของยีน

การประเมินความปลอดภัย
Ÿ การเกิดสารพิษ
Ÿ การเกิดภูมิแพ

พืชจีเอ็มโอ
การประเมินความปลอดภัย
Ÿ เปรียบเทียบกับตนพันธุเดิม

การวินจิ ฉัยความเสีย่ ง
ผานระบบการประเมิน

รับรองความปลอดภัย
ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงการประเมินความปลอดภัยของอาหารจากพืชจีเอ็มโอ
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ในการต านทานต อ ความเป นพิ ษที่ พ บในระบบและ
ส วนต างๆ ของร างกาย เช น ระบบภู มิ ต านทานของ
ร า งกาย ระบบการทํ า งานของต อ มเอ็ น โดครายน
รวมถึ งระบบการดู ดซึ ม การแพร กระจาย ขบวนการ
เมทตาบอลิ ซึ ม และการขั บ สารพิ ษ การทดสอบ
ผลกระทบนีย้ งั จําเปนตองทําการทดสอบในคนทีม่ คี วาม
สมั ค รใจอี ก ด ว ย เพื่ อใช เ ป น ข อ มู ล ในการประเมิ น
ความเสีย่ งทีอ่ าจเปนอันตรายตอคน
3.4 ระบบการตรวจสอบคุ ณ ภาพผลผลิ ต ที่ ออกสู ตลาด
เพื่ อเป นการรั บรองคุ ณภาพของอาหารเหล านี้
โดยคํานึ งถึ ง คุ ณค าทางอาหารที่ มี ผลต อสุ ขภาพของ
ผูบ ริโภคทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
4. การประเมินความปลอดภัยของอาหารที่ผลิตจากพืชจีเอ็มโอ
โดยการวิเคราะหองคประกอบของธาตุอาหารในพืชจีเอ็มโอ
เปรียบเทียบกับพืชในธรรมชาติ ทีน่ าจะมีชนิดของธาตุอาหาร
และปริมาณทีใ่ กลเคียงกัน ไดแก โปรตีนชนิดตางๆ กรดอะมิโน
กรดไขมัน คารโบไฮเดรต เถา และความชืน้ รวมทัง้ พวกสารพิษ
สารกอเกิดภูมิแพ เหลานี้เปนตน ทั้งนี้เพื่อจะไดมีขอมูลวา
ในพืชจีเอ็มโอมีสารตางๆ เหลานี้แตกตางจากพืชธรรมชาติ
หรื อไม และมี ปริ มาณมาก-น อยเท าใด ซึ่ งจะช วยในการ
ประเมินการเกิดโทษตอผูบ ริโภคตอไปได
จากทีก่ ลาวมาขางตนนีเ้ ปนเพียงหลักการทีม่ กี ารรายงานวา
สามารถนํามาใชในการประเมินความปลอดภัยของอาหารจากพืช
จีเอ็มโอ เพือ่ การเตือนภัยใหผทู เ่ี กีย่ วของรวมทัง้ ขอควรระวังทีต่ อ ง
คํา นึ งถึ ง สํา หรั บรายละเอี ยดของขั้ นตอนและวิ ธี การปฏิ บั ติ
จะแตกตางกันไปขึ้ นกับชนิดของพืชตัวอยาง ซึ่ งจําเปนจะตอง
ศึกษาคนควาและพัฒนาใหทันกับความกาวหนาของเทคโนโลยี
และใชระยะเวลาในการตรวจสอบเปนชวงๆ ทัง้ นีข้ นึ้ กับคุณสมบัติ
และขบวนการผลิตพืชจีเอ็มโอแตละชนิด
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งานวิจยั

การเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อตนหนอนตายหยาก และการวิเคราะหสารออกฤทธิ์
ศิริวรรณ บุรีคํา1 มณฑา วงศมณีโรจน1 สุรัตนวดี จิวะจินดา2 และ รงรอง หอมหวล1

บทคัดยอ
หนอนตายหยากที่เก็บตัวอยางจากแหลงตางๆ ในแถบ
ภาคตะวันตกของประเทศไทยนั้น พบวามีความแตกตางระหวาง
สายพันธุ ขึ้ นกับแหลงกําเนิดในสภาพธรรมชาติ จากการศึกษา
เทคนิ คการเพาะเลี้ ยงเนื้ อ เยื่ อก็ พบว ามี ความยากง ายในการ
พั ฒ นาที่ แตกต า งกั น อย า งไรก็ ต ามการเพิ่ มปริ ม าณต น
ให มี จํ า นวนมากด ว ยการนํ า เอาเนื้ อเยื่ อตายอด และตาข า ง
มาเพาะเลีย้ งในอาหารสูตร MS ซึง่ เติมฮอรโมน BA 2 มก.ตอลิตร
ก็ สามารถเพิ่ มปริ มาณต นได 2-3 เท าเช นเดี ยวกั น สําหรั บ
เทคนิคในการชักนําใหออกรากและการชักนําใหเกิดแคลลัสนั้น
มีความแตกตางกันอยูบาง จากการศึกษาชนิดและปริมาณของ
สารออกฤทธิ์ จากตั ว อย า งของหนอนตายหยากชนิ ด ต า งๆ
ที่ ไดจากการเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่ อในเบื้ องตน พบวาชนิดของสาร
ออกฤทธิ์จากตัวอยางที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อเหมือนกับ
ในตั วอย างที่ มาจากสภาพธรรมชาติ คื อ stemofoline,
dehydrostemofoline, สาร unknown S2 และ S2 แตมีปริมาณ
นอยกวา

คํานํา
หนอนตายหยาก (Stemona spp.) เปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
จั ด อยู ในวงศ Stemonaceae เป น พื ช สมุ น ไพรไทยที่ พบว า
สารสกั ด จากรากมี ส ารออกฤทธิ์ ในกลุ มอั ล คาลอยด ได แ ก
สารพวก stemonone, stemofoline, และ dehydrostemofoline
เปนตน (Jiwajinda และคณะ, 2001) มีรายงานวาสารเหลานี้
มีประสิทธิภาพในการกําจัดแมลงศัตรูพืชและเชื้อสาเหตุโรคพืช
ไดหลายชนิด เชน หนอนประเภทกัดกินใบพืช เพลี้ยออน เชื้อรา
Rhizoctonia solani และ เชื้ อแบคทีเรีย Erwinia caratovora
อีกทัง้ ยังใชกําจัดหนอนแมลงวัน และลูกน้าํ ยุงไดอกี ดวย (นันทวัน
และอรนุช, 2543; Grainge และ Ahmed, 1988) สารออกฤทธิ์
ที่ ส กั ด จากรากหนอนตายหยาก เป นสารสกั ด จากธรรมชาติ

1/
2/

ที่ นํามาใช ในการป องกั นกําจั ดศั ตรู พื ชซึ่ งไม มี พิ ษต อคนและ
สัตวเลี้ยง จากรายงานการวิจัยพบวาคุณสมบัติทางกายภาพและ
ทางเคมีของสารออกฤทธิ์ที่สกัดจากพืชหลายชนิดเชน rotenone
(สกั ดจากโล ติ๊ น ) หรื อ pyretrin (สกั ด จากดอกไพรี ท รั ม )
ซึง่ มีฤทธิใ์ นการกําจัดแมลงเปนสารทีไ่ มคงทนและสลายตัวไดงา ย
จึงทําใหไมมีปญหาในเรื่องการสะสมของสารพิษ และไมมีผลตอ
สภาพแวดลอม ทั้งยังไดรับการยอมรับจากหนวยงาน Environmental Protection Agency (EPA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา
อีกดวย (http://www.epa.gov/pesticides/biopesticides/ai/
all_ais)
ในป จจุ บั นนี้ มี การนําสารสกั ดจากรากหนอนตายหยาก
มาใชในการเกษตรแพรหลายมากขึ้น โดยเฉพาะเปนทางเลือก
ของวิ ธี ก ารควบคุ ม ศั ต รู พื ช แทนการใช ส ารเคมี สั ง เคราะห
เพื่อใหไดผลผลิตทางการเกษตรที่มีความปลอดภัยจากสารเคมี
ตกค า ง ได คุ ณ ภาพมาตรฐานเป น ที่ ย อมรั บ ของตลาดทั้ ง ใน
และตางประเทศ แมวาในธรรมชาติ จะพบตนหนอนตายหยาก
ขึ้นกระจายอยูท่วั ไปในปาตามภาคตางๆ ทัว่ ประเทศ แตมีการขุด
ตนหนอนตายหยากเพื่อนํารากมาขายกันคราวละมากๆ สําหรับ
ใช ใ นการกํ า จั ด ศั ต รู พื ชทางการเกษตร ทํา ให น า เป น ห ว งว า
การนําพืชจากปามาใชมากๆ โดยไมระมัดระวังและไมมมี าตรการ
ควบคุมนั้น จะกอใหเกิดปญหาการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ
ของประเทศไดในอนาคต

วิธกี ารและผลการทดลอง
1. การเพิ่มปริมาณตนหนอนตายหยากในสภาพปลอดเชื้อ
นํ า ชิ้ นส ว นตายอดและตาข า งจากปลายยอดของต น
หนอนตายหยาก (Stemona spp.) ที่ เก็บตัวอยางจากจังหวัด
กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี และชลบุรี มาทําการฟอกฆาเชื้อ
ในสารละลายคลอร็ อกซ ความเข มขน 10% และ 5% (โดย
ปริมาตร) นาน 20 นาที และ 5 นาทีตามลําดับ มาเลี้ ยงใน
อาหารแข็งสูตร MS (1962) ซึง่ เติม BA และ NAA นานประมาณ

งานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน จ.นครปฐม
งานวิจัยสภาวะแวดลอม ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน จ.นครปฐม

งานวิจยั
2-3 เดื อน ชิ้ นส วนของยอดหนอนตายหยากสามารถเจริ ญ
เติบโตเปนยอดจํานวนมากได ในอาหารสูตร MS ที่ เติม BA
ความเขมขน 2 มก. ตอลิตร รวมกับ NAA ความเขมขน 0.1 มก.
ตอลิตร และ BA ความเขมขน 6 มก. ตอลิตร รวมกับ NAA
ความเขมขน 0.05 มก. ตอลิตร โดยมีการเจริญเปนตนไดดีที่สุด
ในอัตราเฉลี่ย 4.3-4.7 ตนตอ 1 ยอด (ภาพที่ 1)
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3. การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ จากตนและรากของหนอนตายหยาก
นํ า ชิ้ นส ว นของต น และรากหนอนตายหยากในสภาพ
ปลอดเชื้อมาตัดเปนทอนๆ แลวจึงนํามาเลี้ยงในอาหารแข็งสูตร
MS ซึ่งเติม BA ความเขมขน 2 มก.ตอลิตร รวมกับ NAA 10
มก.ตอลิตร พบวาสามารถชักนําใหเกิดเอ็มบริโอจินิกแคลลัส
(ภาพที่ 3a) ที่พัฒนาเปนยอดตอไปได (ภาพที่ 3b) นอกจากนี้
เมือ่ นํารากมาเลีย้ งในอาหารเหลวสูตร MS ก็สามารถเพิ่มปริมาณ
รากไดในอาหารเหลวสูตร MS อีกดวย (ภาพที่ 4) เพือ่ นําชิน้ สวน
ของรากที่ ได จากการเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่ อมาสกั ดและวิ เคราะห
ปริมาณสารออกฤทธิต์ อไป

ภาพที่ 1 การเพิม่ ปริมาณตนหนอนตายหยากในอาหารสูตร MS
ซึ่งเติม BA ความเขมขน 2 มก. ตอลิตร รวมกับ NAA
ความเขมขน 0.1 มก. ตอลิตร
2. การชั กนําให ตนหนอนตายหยากที่ ได จากการเพาะเลี้ ยง
เนือ้ เยือ่ ออกราก
ตั ดต นหนอนตายหยากที่ ได จากการเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่ อ
เปนตนเดี่ยวๆ ใหมีความสูงของตนประมาณ 3-5 ซม. (ภาพที่
2a) แลวนํามาชักนําใหออกราก โดยนํามาเลีย้ งในอาหารแข็งสูตร
MS ซึ่งเติม IBA ความเขมขน 1.5-2 มก.ตอลิตร นาน 3 เดือน
พบวาตนหนอนตายหยากสามารถออกรากได 100% (ภาพที่ 2b)
แลวจึงยายออกปลูกในเรือนเพาะชําตอไป (ภาพที่ 2c)

ภาพที่ 3 การเพาะเลี้ยงรากหนอนตายหยากในอาหารแข็งสูตร
MS ที่เติม BA ความเขมขน 2 มก.ตอลิตร รวมกับ
NAA 10 มก.ตอลิตรสามารถชักนําใหเกิดเอ็มบริโอจินิกแคลลัส (3a) และพัฒนาเปนยอด (3b)

ภาพที่ 4 การเพิม่ ปริมาณรากในอาหารเหลวสูตร MS
ภาพที่ 2 ต นหนอนตายหยากที่ ได จากการเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่ อ
(2a) นํามาชักนําใหออกรากในอาหารแข็งสูตร MS
ซึ่งเติม IBA ความเขมขน 1.5-2 มก.ตอลิตร (2b)
ตนหนอนตายหยากจากการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ ในเรือน
เพาะชํา (2c)

4. การสกัดและการวิเคราะหปริมาณสารออกฤทธิ์
ทํา การสกั ด สารออกฤทธิ์ จากตั ว อย างของรากจากต น
หนอนตายหยากตามแหลงปลูกในธรรมชาติ และจากตัวอยาง
ที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ดวยแอลกอฮอล แลวนําสารสกัด
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ที่ ได มาแยกโดยวิ ธี ลิ ควิ ด / ลิ ควิ ด โครมาโตกราฟ ระหว าง
เอทธิลอะซีเตท / น้ํา แยกชั้นของเอทธิลอะซีเตท มาทําการแยก
อีกครั้ งหนึ่ งโดยวิธีคอลัมนโครมาโตกราฟ กรองของเหลวที่ได
ผาน Sep Pack C18 เก็บสารสกัดที่กรองไดวิเคราะหดวยเครื่อง
HPLC ผลจากโครมาโตแกรม พบวาสารออกฤทธิ์ที่สกัดไดจาก
รากของหนอนตายหยากนั้ นประกอบด ว ยสาร stemofoline,
dehydrostemofoline ซึ่งเปนสารที่มีรายงานวาเปนสารออกฤทธิ์

ที่ใชกําจัดแมลง และยังพบสาร unknown อีก 2 ชนิดดวยกันคือ
S-2 และ S-3 (ภาพที่ 5) ซึ่ งจะตองนําไปพิสูจนโครงสราง
ทางเคมี แ ละทดสอบผลของสารออกฤทธิ์ ที่ มี ต อแมลงต อไป
และสําหรับตัวอยางตนหนอนตายหยากจากการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่
นั้ น เมื่ อทําการวิเคราะหก็ สามารถตรวจพบสาร stemofoline,
dehydrostemofoline, S-2 และ S-3 เช นกั น (ตารางที่ 1
และ 2)

DS
สารเทียบ dehydrostemofoline
S-2

หนอนตายหยากตัวผู
(กาญจนบุรี)

S-4
S-3

หนอนตายหยากตัวเมีย
(กาญจนบุรี)
DS S-4

หนอนตายหยากตัวผู
(ชลบุรี)

ภาพที่ 5 แสดงโครมาโตแกรมของสารสกัดจากหนอนตายหยากเทียบกับ dehydrostemofoline
Table 1 Secondary metabolite analysis from Stemona spp. samples collected from natural field
Samples
S. tuberosa -leaves (no.8)
S. tuberosa -roots (no.8)
S. tuberosa -leaves (no.11)
S. tuberosa -roots (no.11)
S. tuberosa -leaves (no.16)
S. tuberosa -roots (no.16)
S. collinsae (no. 26)-roots
S. collinsae (no. 27)- roots
S. collinsae (no. 28)- roots
S. collinsae (no. 29)- roots

S-2
0
0.014
0
0.052
0
0.027
0.915
1.984
3.591
3.904

Average concentration (mg / g fresh weight)
S-3
Stemofoline
Dehydrostemofoline
0
0.010
0
0.030
0
0.027
1.89
2.198
4.522
2.997

S. tuberosa (หนอนตายหยากใหญ); S. collinsae (หนอนตายหยากจากชลบุรี)

0
0.0001
0
0.001
0
0.0016
6.906
6.492
10.456
6.856

0
0
0
3.205
7.471
1.593
5.641
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Table 2 Secondary metabolite analysis from Stemona spp. cultured in vitro
Samples

S-2

S. tuberosa a -roots
Stemona spp. b-roots
Stemona spp. b-shoots
S. tuberosa a -shoots in MS
S. tuberosa a -shoots in MS+BA
Stemona spp. b -shoots in MS
Stemona spp. b -shoots in MS+BA

0
0.187
0.753
0.047
0.022
0.48
1.265

Average concentration (mg / g fresh weight)
S-3
Stemofoline
Dehydrostemofoline
0
1.589
0.439
0.104
0.132
0.765
0.924

0.228
0.739
0.88
0.023
0.030
1.656
2.706

0
0.0082
0.071
0
0
0.053
0.003

S. tuberosa a (หนอนตายหยากใหญ); Stemona spp. b (หนอนตายหยากเล็ก)

สรุปและวิจารณ
จากการเพาะเลี้ ยงเนื้ อ เยื่ อ ตายอด ตาข างของหนอน
ตายหยาก สามารถเพิ่ มปริ มาณต นหนอนตายหยากได
ในอัตราเฉลี่ยประมาณ 4-5 ตนตอยอด ในอาหารแข็งสูตร MS
ทีเ่ ติม BA ความเขมขน 2 มก. ตอลิตร รวมกับ NAA ความเขมขน
0.1 มก. ตอลิตร และ BA ความเขมขน 6 มก. ตอลิตร รวมกับ
NAA ความเขมขน 0.05 มก. ตอลิตร และตนหนอนตายหยาก
ทัง้ หมดสามารถออกรากได 100% ในอาหารแข็งสูตร MS ซึง่ เติม
IBA ความเข มข น 1.5-2 มก.ต อลิ ตร แล วจึ งย ายออกปลู ก
ในเรือนเพาะชําตอไป
สํา หรั บสารสกั ดที่ ไ ด จ ากรากของต น หนอนตายหยาก
ทีน่ าํ มาสกัดและวิเคราะหดว ยเครือ่ ง HPLC พบวาหนอนตายหยาก
เล็ก (Stemona spp.) และหนอนตายหยากใหญ (S. tuberosa)
ทีพ่ บในพืน้ ทีแ่ ถบตะวันตก (กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม)
มีความคลายคลึงกันในรูปแบบของโครมาโตแกรมทีไ่ ด แตหนอน
ตายหยากทัง้ สองชนิดไมมี dehydrostemofoline อยูใ นองคประกอบ
ซึ่งสาร dehydrostemofoline นี้เปนสารที่มีการรายงานวาเปนสาร
ออกฤทธิ์กําจัดแมลงที่พบใน S. collinsae (Jiwajinda และคณะ,
2001) ในรากของหนอนตายหยากชนิ ด S. collinsae นั้ น
มีสารประกอบ 2 ชนิด คือ S-4 และ dehydrostemofoline ทั้งนี้
Kaltenegger และคณะ (2003) ได ร ายงานว า พื ช ในวงศ
Stemonaceae ที่มีลักษณะคลายคลึงกันมาก ก็พบสารออกฤทธิ์
ทั้งที่เหมือนกันและแตกตางกัน จึงควรทําการศึกษารายละเอียด
ที่เกี่ยวกับชนิดของหนอนตายหยาก และสารสกัดสําคัญภายใน
หนอนตายหยากแต ละชนิ ด เพื่ อเป นข อมู ลสําหรั บการนําไป
ใชประโยชนใหไดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจากการทดลองพบวา

การวิเคราะห สารสําคัญในรากหนอนตายหยากที่ ไดจากวิธี การ
เพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่ อก็ เป นอี กหนทางหนึ่ งที่ จะได มาซึ่ งตั วอย าง
เพือ่ ใชตรวจสอบไดเชนกัน
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ผลของการหอผลตอคุณภาพการบม
ของมะมวงน้ําดอกไม
Effect of Wrapping on Ripening Quality of
Mango cv. Nam Dokmai
เจริญ ขุนพรม1 และ อภิตา บุญศิร2ิ

ผลของการควบคุมบรรยากาศในการเก็บรักษา
ผลมะมวงพันธุโชคอนันตที่อุณหภูมิต่ํา
Effect of Controlled Atmosphere on Chok Anan
Mango during Low Temperature Storage
ธีรนุต รมโพธิ์ภักดิ,์ เจริญ ขุนพรม, สมนึก ทองบอ,
ยุพิน ออนศิริ และ พรรณี ศรีสวัสดิ์

บทคัดยอ

บทคัดยอ
การทดลองเก็บเกี่ยวผลมะมวงที่หอผลดวยถุงที่แตกตาง
กัน 4 ชนิดในแปลงปลูก คือ กระดาษหนังสือพิมพ ถุงผารีเมยสขี าว
ถุ ง ผ า รี เ มย สี ดํ า และถุ ง กระดาษ 2 ชั้ น ด า นนอกสี น้ํ า ตาล
และดานในสีดํา เปรียบเทียบกับผลมะมวงที่ไมหอผล นําไปบม
ดวยกาซเอทิลีนความเขมขน 200 พีพีเอ็ม เปนเวลา 48 ชั่วโมง
ผลการทดลองพบว า ผลมะม วงที่ ห อด วยถุ งกระดาษ 2 ชั้ น
ด านนอกสี น้ํ า ตาล และด านในสี ดํา มี การเปลี่ ยนสี ผิ วเปลื อก
จากสี เขี ย วเป นสี เหลื อ ง และมี ปริ มาณแคโรที นอยด สู งที่ สุ ด
แตมีปริมาณคลอโรฟลด เอ และบีต่ํากวาผลมะมวงที่ไมหอผล
ดวยถุงชนิดอื่นๆ อยางไรก็ตามการทดลองไมพบความแตกตาง
ของการสูญเสียน้ําหนัก ความแนนเนื้อ ปริมาณของแข็งที่ละลาย
น้ําได ปริมาณกรดที่ไทเทรตได และการยอมรับในรสชาติของ
ผูช ิมในทุกทรีตเมนต
——————————
1

2

นิสิตปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว โครงการ
พั ฒนาบั ณฑิ ตศึ กษาและวิ จั ยด านเทคโนโลยี หลั งเก็ บเกี่ ยว
ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน นครปฐม
งานวิ จั ยพื ชผลหลั งเก็ บเกี่ ยว ฝ ายปฏิ บั ติ การวิ จั ยและเรื อน
ปลูกพืชทดลอง ม. เกษตรศาสตร กําแพงแสน นครปฐม

ที่มา : การประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 4-7
พฤษภาคม 2547 ณ โรงแรมเจบี หาดใหญ จ.สงขลา

การเก็บรักษาผลมะมวงพันธุโ ชคอนันตทอี่ ณ
ุ หภูมิ 10 และ
12 องศาเซลเซียส (ความชื้นสัมพัทธ 90 เปอรเซ็นต) เปนเวลา
3-6 สัปดาห ในสภาพบรรยากาศปกติ (หองเย็น) และสภาพ
บรรยากาศควบคุมดังนี้ คือ กาซคารบอนไดออกไซด 5 และ 10
เปอรเซ็นต กาซออกซิเจน 5 และ 10 เปอรเซ็นต และตรวจสอบ
คุณภาพภายหลังการบมดวยแคลเซียมคารไบต พบวาผลมะมวง
ทีค่ วบคุมบรรยากาศทุกทรีตเมนต มีการสูญเสียน้าํ หนักสดนอยกวา
ชุดควบคุม และมะมวงในบรรยากาศที่มีคารบอนไดออกไซด 10
เปอรเซ็นต และที่มีออกซิเจน 5 เปอรเซ็นต มีการเปลี่ยนแปลง
สีเปลือกนอยกวาที่คารบอนไดออกไซด 5 เปอรเซ็นต ออกซิเจน
10 เปอรเซ็นต และชุดควบคุมตามลําดับ การเปลีย่ นแปลงทางเคมี
และคุณภาพภายนอกของมะมวงทุกทรีตเมนตไมมคี วามแตกตางกัน
การเก็บรักษาที่ อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส นาน 6 สัปดาห
พบว าเนื้ อบริ เวณใกล เมล็ ดมี สี น้ํา ตาล (อาการสะท านหนาว)
แตไมพบอาการดังกลาวเมือ่ เก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 12 องศาเซลเซียส
——————————

งานวิ จั ย พื ช ผลหลั ง เก็ บเกี่ ยว ฝ ายปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย และเรื อ น
ปลูกพืชทดลอง ม. เกษตรศาสตร กําแพงแสน นครปฐม
ที่มา : การประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 4-7
พฤษภาคม 2547 ณ โรงแรมเจบี หาดใหญ จ.สงขลา

Effect of modified atmosphere storage
on the shelf life of banana 'Sucrier'
Teeranud Romphophak1 Jingtair Siriphanich2
Somnuk Promdang1 and Yoshinori Ueda3

ABSTRACT
We investigated the effects of modified atmosphere (MA)
packaging on the quality of the banana cultivar Sucrier, its
shelf life, and its content of sugar and dopamine. Peel browning
is correlated with dopamine levels. Mature green bananas
were treated with 500 ppm ethephon and stored for 24 h at
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25 o C as a ripening treatment. Bananas with stage
3 peels (more green than yellow) were used for the
experiments. The sugar content of the pulp and the dopamine
content in the peel increased and decreased during storage for
several days at 20oC, respectively. PVC packaging prevented
decrease in dopamine content but delayed the increase in the
sugar level. The shelf life of bananas determined by senescent
peel spotting was 6-7 d in PVC packaging, compared with
3-4 d in the control. Packaging bananas with MA using
polyethylene (PE) bag (0.03 mm) at 20oC was unsuitable
for prolonging shelf life because it inhibited ripening and
resulted in a flavour of fermentation.
——————————
1

2
3

Central Laboratory and Greenhouse Complex, Kasetsart
University, Kamphaeng saen Campus, Nakhon Pathom
73140, Thailand (e-mail : rditer@ku.ac.th)
Department of Horticulture, Kasetsart University, Kamphaeng
saen Campus, Nakhon Pathom 73140, Thailand
Graduate School of Agriculture and Biological Sciences,
Osaka Prefecture University, Sakai, Osaka 599-8531,
Japan

ที่มา : Journal of Horticultural Science & Biotechnology
2004, 79(4) : 659-663.

A Pathogenicity of Anthracnose Fungus,
Colletotrichum spp. on various Thai
Chilli Varieties
Le Thi Kieu Oanh1 Vichai Korpraditskul2
and Chainarong Rattanakreetakul3

ABSTRACT
Fifteen isolates of C. capsici and C. gloeosporioides
which isolated from various places were characterized into 5
groups based on morphological characters and growth rate.
The fungi and cotyledons of 5 chilli varieties ; namely, Mun
Dam, She Fha, Mae Ping, Khee Nhu and Louang were tested
for their disease interactions. The results revealed that these
isolates could be differentiated in pathogenicity. “Mae Ping”
variety expressed the largest area of necrotic symptom
compared with other four chilli varieties when inoculated with

most of Colletotrichum spp. isolates, except isolate 12, which
belongs to C. gloeosporioides. The result suggested that chilli
variety “Mae Ping” was the most susceptible variety to all
isolates of C. capsici. The other four varieties : Mun Dam,
She Fha, Khee Nhu and Louang showed tiny (or small) area
of necrotic symptom.
——————————
1
2
3

Graduate student, Dept. of Plant Pathology, Kasetsart
University, Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140
Dept. of Plant Pathology, Kasetsart University, Kamphaeng
Saen, Nakhon Pathom 73140
Central Laboratory and Greenhouse Complex, KURDI,
Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140

ที่มา : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครัง้ ที่
42, 2547. “เกษตรศาสตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต”
(สาขาพืช และสาขาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร). 3-6
กุมภาพันธ 2547. ม.เกษตรศาสตร บางเขน 472-480.

ผลการศึกษาสารชุบผลมะมวงบางชนิด
ตอการควบคุมโรคเนาภายหลังการเก็บเกี่ยว
ในมะมวงพันธุโชคอนันต
ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล1, รุงนภา กอประดิษฐสกุล1,
ธีรนุต รมโพธิ์ภักดิ1์ และวิชัย กอประดิษฐสกุล2

บทคัดยอ
การทดสอบประสิทธิภาพของสารตางๆ เพือ่ ชุบผลมะมวง
พันธุโชคอนันต เพื่อควบคุมการเกิดโรคผลเนาโดยการใชมะมวง
จาก 2 ฤดู กาล ร วมกั บการใช สารชุ บผลมะม วง สารจากพื ช
ที่คัดเลือกใหใชไดแก วานน้ําที่ไดจากการสกัดดวยแอลกอฮอล
ทีร่ ะดับ 2,500 สวนในลานสวน และ สารหมักจากวานน้าํ ในอัตรา
การเจือจาง 1 ตอ 500 สวน และสารเคมีกําจัดเชื้อรา ไดแก
Azoxystrobin ทีร่ ะดับ 250 สวนในลานสวน และ benomyl ทีร่ ะดับ
500 สวนในลานสวน พบวาการทดสอบในเดือนมีนาคม 2545
กับมะมวงที่ออกผลในฤดู ซึ่งการระบาดของโรคไมรุนแรงมาก
สารสกั ดจากพื ชสามารถใช ควบคุ มการระบาดของโรคผลเน า
ได ดี กว าการใช สารเคมี และการทดสอบกั บมะม วงที่ ออกผล
นอกฤดูในเดือนมิถนุ ายน 2545 พบวาการใชสารในกลุม สารสกัด
จากพืช จะไมสามารถควบคุมการเกิดโรคไดเมื่อเทียบกับการใช
สารเคมี Azoxystrobin
——————————
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ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนาฯ ม. เกษตรศาสตร กําแพงแสน นครปฐม
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร ม. เกษตรศาสตร กําแพงแสน
นครปฐม

ที่มา : การประชุมทางวิ ชาการของมหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร
ครั้งที่ 41, 2546. “60 ป วิชาการพื้นฐานสังคมไทย”
(สาขาพื ช และสาขาส งเสริ มและนิ เทศศาสตร เกษตร)
ม.เกษตรศาสตร บางเขน. 371-378.

การใชสารสกัดจากชะพลูเพื่อลดการปนเปอน
ของเชื้อแบคทีเรียในหนอไมฝรั่ง
ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล และรุงนภา กอประดิษฐสกุล

แบคทีเรียที่ตรวจพบจะมีมากถึงระดับ 3.99 (คา log ของ cfu
ตอกรัมตัวอยางหนอไมฝรั่งสด) จนถึงนอยที่สุดในระดับที่ตรวจ
ไมพบเลย ทางผูทําการวิจัยไดศึกษาวิธีการปองกัน หรือการลด
การปนเป อนของเขื้ อแบคที เรี ยชนิ ดโคลิฟอรมโดยการปรั บใช
สารสกัดจากชะพลู (Piper sarmentosum) มาใชในระบบการ
ทําความสะอาดผลผลิต ผลการทดสอบในสภาพหองทดลองพบวา
การใชสารสกัดที่ไดจากการตมสวนของกานขะพลูแหง (ในอัตรา
150 กรัมตอน้ํา 1 ลิตร) เพื่ อเตรียมใชในขั้นตอนการชะลาง
หนอไมฝรัง่ จะสามารถลดปริมาณของเชือ้ แบคทีเรียชนิดโคลิฟอรม
และ E. coli ไดดี
——————————

ฝายปฏิบั ติการวิ จัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจั ยและ
พัฒนาฯ ม. เกษตรศาสตร กําแพงแสน นครปฐม
ที่มา : การประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 4-7
พฤษภาคม 2547 ณ โรงแรมเจบี หาดใหญ จ. สงขลา

การยับยั้งเอนไซมอเซทติลโคลีนเอสเทอเรส
จากสารปองกันกําจัดแมลงกลุมออรกาโนฟอสฟอรัส
และคารบาเมทในน้ําคั้นผักและผลไม
รุงนภา กอประดิษฐสกุล, ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล
และสุจินดา อัศวสุจินดารัตน

บทคัดยอ
บทคัดยอ
ปญหาความสะอาดของผลผลิตประเภทผักสดหรือผลไม
สด กําลังไดรับการพิจารณาเปนมาตรการเรงรัดในเรื่องคุณภาพ
ผลผลิตประเภทผักและผลไมสด โดยทัง้ นีจ้ ะมุง ประเด็นไปถึงการ
ตรวจวัดการกระจายตัวของเชือ้ แบคทีเรียชนิดโคลิฟอรม และเชือ้
Escherichia coli การทดลองครัง้ นีไ้ ดทาํ การตรวจนับการปนเปอ น
ของเชื้อแบคทีเรีย E. coli ที่บริเวณผิวของตัวอยางหนอไมฝรั่ง
โดยทําการเก็บตัวอยางจากแปลงผลิต และจุดรวบรวมหนอไมฝรัง่
เพื่ อสงตอไปยังบริษัทผูสงออกเพื่ อทําการตัดแตงและคัดเลือก
ผลผลิ ต ทําการศึ กษาในท องที่ ผลิ ตหน อไม ฝรั่ งของอํา เภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม จากการออกสุม ตรวจจํานวน 3 ครัง้
โดยมีเกษตรกรเปาหมายรวมทั้งสิ้น 18 ราย พบการปนเปอน
ของเชือ้ แบคทีเรีย E. coli รวมไปถึงเชื้อแบคทีเรียชนิดโคลิฟอรม
มีการกระจายไมสม่ําเสมอ ทั้งในปริมาณทีต่ รวจพบที่แตกตางกัน
ตามระยะเวลาของการออกสุม ตัวอยาง โดยปริมาณเชือ้ โคลิฟอรม

ไดทําการพัฒนาวิธีการวิเคราะหสารพิษตกคางในน้ําผัก
และผลไม โ ดยไม ต องผ านขั้ นตอนการสกั ดด วยตั วทํา ละลาย
โดยใชหลักการที่สาร DTNB ทําปฏิกิริยากับโคลีนเกิดผลิตภัณฑ
ที่มีสีเหลืองและดูดกลืนแสงที่คาความยาวคลื่น 410 นาโนเมตร
เอนไซมอเซทติ ลโคลีนเอสเทอเรสไดจากการสกัดเอนไซมจาก
ปลาไหลไฟฟา และสับสเตรทคืออเซทติลไธโอโคลีน จากการหา
กิจกรรมเอนไซมที่ 15 นาทีภายใตอุณหภูมิ 37oซ ที่ความเขมขน
ของเอนไซม แ ละสั บ สเตรทต า งๆ กั น และทํ า การทดสอบ
ผลของสารปองกันกําจัดศัตรูพืชกลุ มออรกาโนฟอสฟอรัส คือ
คลอไพริ ฟอสและไดเมทโธเอท และสารเมทโธมิ ลซึ่ งเป นสาร
ป องกั นกํา จั ด ศั ตรู พื ช กลุ มคาร บ าเมทต อการยั บยั้ งกิ จ กรรม
เอนไซม พบวาที่ ความเข มขนของสับสเตรทและเอนไซม 1.2
mmol และ 0.02 unit เกิดกิจกรรมที่ดีที่สุด สารคลอไพริฟอส
ที่ความเขมขน 3.0 x 10-5 umol ยับยั้งปฏิกิริยาที่จุดต่ําสุด
และผลการยั บ ยั้ ง ของคลอไพริ ฟ อส ไดเมทโธเอท และสาร
เมทโธมิ ล ในน้ํ า คั้ นผั ก และผลไม ห ลายชนิ ด พบว า น้ํ า คั้ น
หน อ ไม ฝ รั่ งและน้ํ า คั้ นแคนตาลู ป ให ผ ลวิ เ คราะห ที่ ต่ํ า กว า

งานวิจยั
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การทดลองที่ ใช น้ําคั้ นแตงกวา น้ําส มวาเลนเซี ยและน้ําคั้ นผั ก
ตามลําดับ
——————————

ฝายปฏิบั ติการวิ จัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจั ยและ
พัฒนาฯ ม. เกษตรศาสตร กําแพงแสน นครปฐม
ที่มา : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครัง้ ที่
42, 2547. “เกษตรศาสตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต”
(สาขาวิทยาศาสตรและสาขาการจัดการสิ่งแวดลอม). 3-6
กุมภาพันธ 2547. ม.เกษตรศาสตร บางเขน. 376-383.

คุณภาพน้ําหมักชีวภาพ และองคประกอบ
ชวนพิศ อรุณรังสิกุล1 ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล2
รุงนภา กอประดิษฐสกุล2 ธีรนุต รมโพธิ์ภักดิ3์

บทคัดยอ
องคประกอบทางกายภาพ เคมี และชีวเคมี ในน้ําหมัก
ชีวภาพโดยใชเศษวัสดุ 3 ชนิด คือ หัวปลานิล พุงและเกล็ด
ปลานิล และเศษผักผลไมหลายชนิด เปรียบเทียบการหมักดวย
การเติมหัวเชื้อสับปะรด และหัวเชื้อจากแบคทีเรีย 2 ชนิด คือ
Lactobacillus plantarum และ L. caseii ในปริมาณเทาๆ กัน
พบวาองคประกอบตางๆ ระหวางการหมักทีร่ ะยะเวลา 30 45 60
และ 90 วัน มีความแปรปรวน คุณสมบัติทางกายภาพ ไดแก
สีของน้าํ หมักสวนใหญเปนสีนา้ํ ตาลเขมจนถึงสีดํา มีคา pH และคา
EC ที่สูงขึ้น คุณสมบัติทางเคมีนั้นพบวา ธาตุอาหารหลัก (N, P
และ K) และธาตุอาหารรองของพืช (Ca, Mg, Na, Fe, Mn, Zn
และ Cu) มีนอยมาก องคประกอบของกรดลดลง องคประกอบ
ทางชีวเคมี เชน มีนา้ํ ตาลอยูห ลายชนิดซึง่ ปริมาณลดลงจนถึงระดับ
คงที่ ซึ่ งนาจะเป นดัชนีชี้ บอกจุดสิ้ นสุดกระบวนการหมั ก และ
สารคลายฮอรโมน GA3 เพิ่มขึน้ เมื่อระยะเวลาการหมักเพิม่ ขึ้น

——————————
1
2
3

งานเทคโนโลยีเมล็ดพันธุพืช ฝายปฏิบตั ิการวิจัยฯ สถาบันวิจัย
และพัฒนาฯ ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน จ.นครปฐม
งานวิจัยสภาวะแวดลอม ฝายปฏิบัติการวิจัยฯ สถาบันวิจัยและ
พัฒนาฯ ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน จ.นครปฐม
งานวิจัยพืชผลหลังเก็บเกี่ยว ฝายปฏิบัติการวิจัยฯ สถาบันวิจัย
และพัฒนาฯ ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน จ.นครปฐม

ที่มา : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครัง้ ที่
42, 2547. “เกษตรศาสตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต”
(สาขาพืช และสาขาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร). 3-6
กุมภาพันธ 2547. ม.เกษตรศาสตร บางเขน 481-488.

± มาตรฐานผักผลไมฯ
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นอกจากนัน้ ยังมีความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิค
ตอการคา (Technical Barrier to Trade : TBT) ทีเ่ กีย่ วของกับ
สินคาเกษตรและอาหาร ภายใตความตกลง TBT ที่กํากับดูแล
เรื่ องการออกกฎระเบียบดานเทคนิคและมาตรฐานตางๆ ของ
สิ นค าทั้ งเกษตรและอุ ตสาหกรรม รวมถึ งข อกําหนดในเรื่ อง
การบรรจุหบี หอ การทําเครือ่ งหมาย (marking) และการปดฉลาก
(labelling) ที่ใชกับผลิตภัณฑ วัตถุดิบ กระบวนการหรือวิธีการ
ผลิต และสอดคลองกับมาตรฐานทีก่ าํ หนดโดยองคการมาตรฐาน
ระหวางประเทศ อย างไรก็ ตามมาตรฐานดั งกล าวเปนลักษณะ
ทีม่ กี ารปฏิบตั ติ ามความสมัครใจ การประเมินความสอดคลองกับ
ข อบั งคั บทางเทคนิ คและมาตรฐานต องไม ก อให เกิ ดอุ ปสรรค
ตอการคาระหวางประเทศโดยไมจําเปน
โดยสรุ ป การกําหนดมาตรฐานสิ นคา เช น ปริ มาณ
สารตกคางที่ อยู ในเกณฑที่ ต่ําเกินไป ยอมสรางอุปสรรคตอ
การคาระหวางประเทศ หากประเทศผูส ง ออกไมสามารถทําได
ตามเกณฑ หรือประเทศผูน าํ เขามีเจตนาแอบแฝงทีจ่ ะนํามาใช
เพื่อเปนขออางในการกีดกันการนําเขา อยางไรก็ตามการใช
มาตรการดังกลาวตองอยูบ นพืน้ ฐานขอพิสจู นทางวิทยาศาสตร
และสอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศ โดยตองมีการ
ประเมินคาความเสี่ยงและกําหนดระดับที่ เหมาะสมของการ
คุม ครองสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช

เอกสารประกอบการเรียบเรียง
กลุ มเครื อข าย GAP ภาคตะวั นตก. 2547. ข อสรุ ปรายงาน
โครงการเพื่ อการพั ฒนาโครงการ (การจั ดการประชุ ม
เพื่ อระดมความคิ ด) เรื่ อง ผ าทางตั น….สิ นค าเกษตร
และอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อการสงออก. มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม. 35 น.
บริ ษั ท อิ นโฟโมนิ่ ง จํากั ด. 2546. คู มื อ เสริ มสร างความรู
ผู ประกอบการธุ ร กิ จ ผั ก ผลไม ป ลอดภั ย จากสารพิ ษ .
“การทบทวนกระบวนยุ ทธ ของผู ประกอบการผั กผลไม
ปลอดภัยจากสารพิษ”. หจก. ศุภนิตยกราฟฟค เพรส.
กรุงเทพฯ. 288 น.
สถาบั น อาหาร. 2542. กฎระเบี ย บตามความตกลงว าด ว ย
การใชมาตรการทางสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS)
และการบังคับใชกับอุตสาหกรรมอาหาร. บ. พิมพดีดการพิมพ จ. กรุงเทพฯ. 81 น.
¯¯¯¯¯¯¯¯
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การเกษตร

ความสัมพันธของความชื้นและปริมาณอินทรียวัตถุ
ในดินทรายจากการใชวัสดุคลุมดินและปุยพืชสดเพื่อปลูกแตงโม
นายอาทิตย ศุขเกษม1 นายโสฬส แซลิ้ม2 นางอโนชา เทพสุภรณกุล2 และนายเกษมสุข ศรีแยม3
ปริมาณอินทรียวัตถุในดินเปนปจจัยสําคัญตอการเจริญ
เติบโตของพืช ในการชวยรักษาความอุดมสมบูรณและความชื้น
ของดิน โดยทั่วไปดินทรายจะมีการสูญเสียอินทรียวัตถุไดงาย
ทําให การทําการเกษตรในพื้ นที่ ดิ นทรายต องเพิ่ มป จจั ยต างๆ
แก ดิ นเพื่ อเพิ่ มศั กยภาพในการผลิ ต ค าใช จ ายในการจั ดการ
จึงเพิม่ ขึน้
จากการศึ กษาอิ ทธิ พลของการใช วั สดุ คลุ มดิ นและปุ ย
พืชสดตอการเปลีย่ นแปลงความชืน้ และความอุดมสมบรูณข องดิน
รวมทั้ งความสั มพั นธ ระหว างปริ มาณอิ นทรี ยวั ตถุ กั บความชื้ น
ของดินทรายชุดดินจันทึก (Chan Tuk series : Cu) (Siliceous,
Isohyperthermic Typic Ustipsamments) ที่ตําบลสามพระยา
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยใชวสั ดุคลุมดินเพือ่ รักษาความชืน้
ในดิน 3 ชนิ ด คือ ใบหญ าแฝก (vetiver grass) Vetiveria
zizanioides (Linn.) Nash, ฟางขาว ซึง่ ใชวสั ดุคลุมดินอัตรา 3.2
ตันตอไร และผาพลาสติกสะทอนแสง พรอมกับการใหปุยพืชสด
เพือ่ เพิม่ อินทรียวัตถุในดิน ไดแก ถัว่ พรา (sword bean) Canavalia
gladiata Dc. ซึ่งไถกลบลงดินเมื่ออายุ 50 วัน แลวหมักดินได
15 วันกอนปลูกแตงโม ศึกษาเปรียบเทียบระหวางการใชวัสดุ
คลุมดินโดยไมมีปุยพืชสด ปุยพืชสดอยางเดียว การใชปุยพืชสด
รวมกับวัสดุคลุมดินตางชนิดกัน และไมใชทั้งปุยพืชสดและวัสดุ
คลุมดินเปนแปลงควบคุม ประเมินความอุดมสมบูรณของดิน
ก อนการศึ กษา โดยการเก็ บตั วอย างดิ นก อนการปลู กแตงโม
เพื่อวิเคราะหหาปริมาณอินทรียวัตถุดวยวิธี Walkley และ Black
Titration ปริมาณฟอสฟอรัสทีเ่ ปนประโยชนดว ยวิธี Bray II และ
ปริมาณโพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียมทีแ่ ลกเปลีย่ นได ดวย
1 N NH4OAc ที่ pH 7 แลววัดปริมาณธาตุทั้ง 3 ดวยเครื่อง
Atomic absorption spectrophotometer (ทัศนีย และคณะ, 2537)
เตรียมแปลงปลูกแตงโมขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 45 เมตร
มีระยะหางระหวางตน 90 เซนติเมตร แลวใสปุ ยรองพื้ นสูตร
15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร ยายกลาแตงโมที่มอี ายุ 15
วันหลังเพาะ ใสปยุ เคมีสตู ร 13-13-21 อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร
1/
2/
3/

เมื่อแตงโมอายุ 50 วันหลังยายปลูก ใหน้ําแบบมินิสปริงเกอร
เก็บตัวอยางดินหลังจากงดการใหน้ํา 7 วันกอนเก็บเกี่ยวผลผลิต
เพื่ อหาความชื้ นของดิ นโดยน้ําหนั ก เปรี ยบเที ยบน้ําหนั กของ
ผลผลิตทีไ่ ดในแตละตํารับการทดลอง และเก็บตัวอยางดินอีกครัง้
หลังจากการเก็บเกี่ ยวผลผลิต เพื่ อวิเคราะหสมบัติทางเคมีดิน
โดยวิธเี ดียวกันกับการวิเคราะหดนิ กอนการทดลอง
ชุดดินจันทึกนั้นมีความอุดมสมบูรณต่ํา พบวากอนการ
ศึกษา ดินมีปริมาณอินทรียวัตถุเฉลีย่ 0.44% ปริมาณฟอสฟอรัส
ที่เปนประโยชนเฉลี่ย 3.67 mg kg-1 และปริมาณโพแทสเซียม
แคลเซียม แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได เฉลี่ย 27, 70.67 และ
18.33 mg kg-1 ตามลําดับ สําหรับดินหลังการทดลองมีความ
อุ ดมสมบู รณ เพิ่ มขึ้ นในทุ กตํา รั บการทดลอง โดยเฉพาะดิ น
ทีม่ กี ารใชปยุ พืชสดรวมกับการใชวสั ดุคลุมดินมีปริมาณธาตุอาหาร
ทัง้ 5 ชนิดสูงกวาดินทีใ่ ชปยุ พืชสด หรือวัสดุคลุมดินเพียงอยางเดียว
และสูงกวาแปลงควบคุม ยกเวนการใชปุยพืชสดรวมกับฟางขาว
คลุ มดินซึ่ งมี ปริ มาณอิ นทรี ยวั ตถุ ใกล เคี ยงกั บการใช ปุ ยพื ชสด
และการใชฟางขาวคลุมดินเพียงอยางเดียว การใชปยุ พืชสดรวมกับ
ใบหญาแฝกคลุมดินทําใหดินมีปริมาณอินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัส
และ โพแทสเซียมสูงสุด คือ 0.77%, 71.67 mg kg-1 และ 165
mg kg-1 ตามลําดับ สวนการใชปุยพืชสดรวมกับผาพลาสติก
คลุมดินนัน้ ทําใหดนิ มีปริมาณอินทรียวัตถุ 0.74% รองจากการใช
ปุยพืชสดรวมกับใบหญาแฝกคลุมดิน (ตารางที่ 1)
การเปลี่ ยนแปลงความชื้ นของดินเนื่ องจากอิทธิพลของ
การใชปุ ยพืชสดและวัสดุคลุมดินชนิดตางๆ แสดงในภาพที่ 1
และพบวาความชื้นของดินโดยเฉลี่ยสูงสุดในแปลงที่มีการใชปุย
พืชสดรวมกับผาพลาสติกคลุมดิน คือ 4.45% รองลงมาคือ
การใชปุยพืชสดรวมกับใบหญาแฝกคลุมดินซึ่งใหความชื้นเฉลี่ย
4.37% และความชื้ นเฉลี่ ยต่ํ า สุ ดเมื่ อไม ใช ทั้ งปุ ยพื ชสดและ
วัสดุคลุมดิน คือ 3.40% ผลการศึกษานี้พบวา มีความสัมพันธ
ระหวางปริ มาณความชื้ นของดิ นกั บปริ มาณอิ นทรี ยวั ตถุในดิ น
กลาวคือ ปริมาณความชื้นของดินเพิ่มขึ้นเปนผลมาจากปริมาณ

กลุมวิจัยและพัฒนาการใชประโยชนหญาแฝกในการจัดการดิน สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
กลุมวิจัยและพัฒนาการจัดการดินศักยภาพต่ํา สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
กลุมวิจัยและพัฒนาอินทรียวัตถุเพื่อการเกษตร สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

การเกษตร

17

อินทรียวัตถุในดินทีเ่ พิม่ ขึน้ สามารถประเมินปริมาณความชืน้ ในดิน
ไดจากสมการโพลิโนเมียล Y = 153.96X3 - 286.3 X2 +
176.85X - 32.209 ทั้งนี้มีคาสหสัมพันธ 0.787 โดย Y คือ
ปริ ม าณความชื้ นของดิ น โดยน้ํ า หนั ก และ X คื อ ปริ ม าณ
อินทรียวัตถุในดิน (ภาพที่ 2)
นอกจากนั้นการใชวัสดุคลุมดินชนิดตางๆ และปุยพืชสด
ยังมีผลตอผลผลิตของแตงโม (ภาพที่ 3) กลาวคือ การใชปยุ พืชสด
รวมกับการใชผาพลาสติกคลุมดินใหผลผลิตแตงโมสูงสุด คือ
3,567 กิ โลกรั มต อไร ส วนการใช ปุ ยพื ชสดร วมกั บการใช
ใบหญ า แฝกคลุ ม ดิ น ผลผลิ ต ใกล เ คี ย งกั บ การใช ปุ ยพื ช สด
รวมกับพลาสติกคลุมดิน คือ 3,473 กิโลกรัมตอไร ขณะที่แปลง

ควบคุ ม นั้ นให ผ ลผลิ ต ต่ํ า สุ ด คื อ 1,502 กิ โ ลกรั ม ต อ ไร
อยางไรก็ตามวัสดุคลุมดินชนิดตางๆ มีคาใชจายที่แตกตางกัน
การเลือกใช ชนิดวั สดุ คลุมดิ นจึ งต องคํานึ งถึ งความคุ มทุนและ
ความสะดวกในการจัดหา จากการศึกษาพบวาการใชใบหญาแฝก
เปนวัสดุคลุมดินนัน้ มีตน ทุนต่าํ และเปนวิธที ง่ี า ยทีส่ ดุ นอกจากนัน้
หญาแฝกยังเปนพืชที่ สามารถเจริญเติบโตไดดีในทุกสภาพดิน
ภูมอิ ากาศ และภูมปิ ระเทศ (กรมพัฒนาทีด่ นิ , 2541) และเปนพืช
ที่มีองคประกอบของธาตุอาหารและเสนใยสูง (วารุณี และคณะ,
2537) ซึ่ งช วยรั กษาความอุ ดมสมบู รณ ของดิ นและปรั บปรุ ง
สมบัติทางกายภาพ ดังนั้นการใชวัสดุคลุมดินที่เปนอินทรียสาร
จะชวยรักษาความชืน้ ในดินและเพิม่ อินทรียวัตถุใหแกดนิ

ตารางที่ 1 คาวิเคราะหสมบัติทางเคมีของดินกอนและหลังการทดลอง (8 ตํารับ)
ตัวอยางดิน

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

แปลงควบคุม
ปุยพืชสด
ใบหญาแฝกคลุมดิน
ฟางขาวคลุมดิน
พลาสติกคลุมดิน
ปุยพืชสดและใบหญาแฝกคลุมดิน
ปุยพืชสดและฟางขาวคลุมดิน
ปุยพืชสดและผาพลาสติกคลุมดิน

OM
%

P
mg kg-1

K
mg kg-1

Ca
mg kg-1

Mg
mg kg-1

0.44
0.45
0.56
0.71
0.54
0.65
0.77
0.55
0.74

3.67
12.00
43.00
14.67
11.33
11.33
71.67
45.00
55.00

27.00
70.50
104.67
62.67
129.67
43.67
165.00
132.00
94.00

70.67
71.00
128.00
183.00
142.00
104.00
192.00
151.00
228.00

18.33
21.00
18.33
26.33
29.33
21.33
26.33
32.67
29.67

ความชื้นของดิน (% by wt.)

กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

ตํารับการทดลอง

ระยะเวลา (วัน)
ภาพที่ 1 การเปลี่ยนแปลงความชื้นของดินจากการใชปุยพืชสดและวัสดุคลุมดินชนิดตางๆ

วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 18 ฉบับที่ 2 (2547)

ความชื้นของดิน (% by wt.)
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ปริมาณอินทรียวัตถุ (%)

ผลผลิตของแตงโม (กิโลกรัม/ไร)

ภาพที่ 2 ความสัมพันธของความชื้นและปริมาณอินทรียวัตถุในดินหลังการใชปุยพืชสด และวัสดุคลุมดินชนิดตางๆ

4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

3473 3426 3567

1502

T1

2061 2018

T2

T3

2347 2253

T4

T5

ตําตํรัาบรับการทดลอง
การทดลอง

T6

T7

T8

ภาพที่ 3 ผลผลิตของแตงโมจากการใชปุยพืชสดและวัสดุคลุมดินชนิดตางๆ

เอกสารอางอิง
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 115 น.
ทัศนีย อัตตะนันท จงรักษ จันทรเจริญสุข และสุรเดช จินตกานนท.
2537. แบบฝกหัดและคูมือปฏิบัติการ การวิเคราะหดิน
และพื ช. ภาควิ ชาปฐีวิ ทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลั ย
เกษตรศาสตร. 126 น.

วารุณี พานิชผล สมพล ไวปญญา เมธิน ศิริวงศ และเฉลียว ศรีชู.
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กรุงเทพฯ. 30 น.
¯¯¯¯¯¯¯¯

19

สิ่งแวดลอม

น้ํามันเชื้อเพลิง และน้ํามันชีวภาพ
ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล1
สถานการณราคาน้าํ มันเชือ้ เพลิงของโลกมีราคาสูงขึน้ ทุกป
(ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงของตลาดโลกใน พ.ศ. 2546 ประมาณที่
29 ดอลลารตอ บาหเรล และราคาในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2547
อยูที่ 42 ดอลลารตอบาหเรล : น้ํามัน 1 บาหเรลเทากับปริมาตร
159 ลิตร) น้ํามันเชื้อเพลิงเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของ
มนุษยและถูกจัดใหเปนยุทธปจจัยที่สําคัญ ถึงแมเราจะทราบวา
ในอนาคตอันใกลนา้ํ มันจะหมดไปจากโลกก็ตาม แตความจําเปน
ในการจั ดเตรี ยมแหล งพลั งงานทดแทนแบบอื่ นๆ นั บจนถึ ง
ปจจุบันนี้ มนุษยก็ยังไมไดพัฒนาแหล งพลังงานทดแทนน้ํามัน
เชือ้ เพลิงไดเลย ดวยเหตุนกี้ ารใชนา้ํ มันเชือ้ เพลิงทุกอณูของน้าํ มัน
จึ งจําเป นต องคํานึ งถึ งการใช เพื่ อใหมี คุ ณค าตอมนุ ษย มากขึ้ น
ดั ง เช น การวิ จั ย เพื่ อปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ องยนต
ในดานการประหยัดน้าํ มัน มาตรการประหยัดพลังงานของประเทศ
เพื่อลดการเผาผลาญน้ํามัน รวมไปถึงแนวคิดตางๆ เพื่อยืดอายุ
ของระบบการใชน้ํามันเชือ้ เพลิงใหนานขึน้
เพือ่ ใหสอดคลองกับนโยบายพลังงานของชาติ โดยเฉพาะ
ในดานการบริหารพลังงานเชื้อเพลิง ทางทีมงานดานสิ่งแวดลอม
จึงขอเสนอขอมูลเกีย่ วกับน้าํ มันเชือ้ เพลิง เพือ่ ใหทา นผูอ า นไดเขาใจ
ขอมูลในปจจุบันเกี่ยวกับเทคโนโลยีตางๆ ที่ไดเขามามีสวนรวม
เพื่ อการยื ด อายุ ข องระบบการใช พ ลั ง งานน้ํ า มั น กั บ รถยนต
ใหสามารถใชงานไดนานมากยิ่งขึ้น ตัวอยางผลิตภัณฑที่ไดจาก
เทคโนโลยีตางๆ เชน ดีเซลชีวภาพ (Biodiesel) และเบนโซฮอล
(Benzohol) ซึ่ ง เทคโนโลยี เหล านี้ ท างเจ า ของรถยนต หรื อ
เครื่ องยนต คงจะเคยได ยิ นกั นมาบ างแล ว รายละเอี ยดข อมู ล
น้ํามันเชือ้ เพลิงชนิดตางๆ เหลานั้นสามารถสรุปไดดังตอไปนี้

1) น้ํามันเชื้อเพลิง (Gasoline)

น้ํามันเชื้อเพลิงเปนสารประกอบไฮโดรคารบอนที่ไดจาก
การกลั่ นน้ํ า มั นดิ บ (crude oil) และนําไปใช ในเครื่ องยนต
ชนิ ดที่ มี การสั นดาปภายใน การกําหนดคุ ณสมบั ติ ของน้ํ า มั น
เชือ้ เพลิงมักใชการกําหนดคาออกเทน หมายถึงดัชนีทบี่ ง ชีค้ ณ
ุ ภาพ
ของการเผาไหมของน้ํามันเชื้อเพลิงในเครื่องยนต ซึ่งอยูภายใต
ความดันและอุณหภูมิที่สูง แตเดิมน้ํามันเชื้อเพลิงจะมีการเติม
สารตะกั่ว (Tetramethyl Lead หรือ Tetraethyl Lead) เพื่อเพิ่ม
คาออกเทน ในปจจุบันนี้ สารดังกลาวไมอนุญาตใหใชในหลาย
1/

ประเทศ เนื่องจากพบวาการปลดปลอยควันเสียของเครื่องยนต
ที่ใชน้ํามันที่ผสมสารดังกลาวจะมีตะกั่วปะปนออกมาดวย ทําให
น้ํามันเชื้อเพลิงมีการใชสารที่เพิ่มออกเทนชนิดอื่นทดแทน เชน
Methyl Tertiarybutyl Ether (MTBE) หรือ Methylcyclopentadienyl Manganese Tricarbonyl (MMT)

2) เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel)

เชื้ อเพลิ ง ชี ว ภาพ โดยทั่ วไปหมายถึ ง ดี เ ซลชี ว ภาพ
(Biodiesel) ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิงที่ไดจากการดัดแปลงน้ํามัน
ที่ ส กั ดมาจากพื ชหรื อสั ตว โดยผ านกระบวนการที่ ทําให เกิ ด
หมู ของสาร mono-alkyl ester ให อยู ร วมกั บโครงสร างของ
กรดไขมั นจากพื ชหรื อไขมั นสัตว เป นสวนประกอบ แหลงของ
วัตถุดบิ หลักทีไ่ ดจากพืช ไดแก น้าํ มันจากเมล็ดพืชหลายชนิด เชน
ถัว่ เหลือง ทานตะวัน มะพราว ขาวโพด ฝาย ถัว่ ลิสง ปาลม คาโนลา
ดอกคําฝอย เปนตน
การผลิ ตเชื้ อเพลิ ง ชี วภาพในเชิ ง การค าสามารถทําได
โดยกระบวนการ Transesterification ระหว างน้ํ า มั นจากพื ช
หรือไขมั นสั ตว และแอลกอฮอล เป นปฏิ กิ ริยาของการแทนที่
ในส ว นของกลี เ ซอรอลด ว ยส ว นประกอบของแอลกอฮอล
โดยมีกลุ มอัลคาไลนเปนตัวเรงปฏิกิริยาการแทนที่ ที่ อุณหภูมิ
ประมาณ 50-70 oC ภายใตความดันบรรยากาศ ในปฏิกิริยา
จะทําใหน้ํามันพืชมีสภาพเปนกลางกอน ดวยการกลั่นในสภาพ
ทีเ่ ปนดาง การกลัน่ ทําใหนา้ํ มันระเหยกลายเปนไอและผสมเขากัน
กับแอลกอฮอลสว นเกิน เมือ่ สิน้ สุดปฏิกริ ยิ าจะไดสว นของเชือ้ เพลิง
ชีวภาพ และสวนของกลีเซอรอลที่เหลือสามารถจะนําไปใชเปน
วัตถุดบิ ของการทําสบูได
จากขอมูลทีไ่ ดรวบรวมจาก http://www.journeytoforever.
org/ การผลิตดีเซลชีวภาพในครัวเรือนสามารถทําได โดยการ
ละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 35 กรัมในตัวทําละลายเมธานอล
ปริมาณ 2 ลิตร ซึ่ งเรียกสารละลายนี้ วา Sodium methoxide
ขั้นตอนตอมาคือการอุนน้ํามันพืช 10 ลิตรใหมีอุณหภูมิประมาณ
40 ถึง 55 องศาเซลเซียส แลวจึงคอยๆ เติมสารละลาย Sodium
methoxide ลงในถั งปฏิ กิ ริ ยาพร อมกวนสารละลายไปเรื่ อยๆ
สารละลายที่ ไดจะแยกเปนสารสวนบนที่ มีสีเหลืองใส สวนลาง
ของภาชนะจะพบตะกอนของ glycerin ทําการควบคุมอุณหภูมิ

นักวิจัยระดับ 6 งานวิจัยสภาวะแวดลอม ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน จ. นครปฐม
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ตอไปอีกประมาณ 1 ชั่วโมง สลับกับการกวนสารใหเขากันชาๆ
หรือจะปลอยใหเกิดปฏิกริ ยิ าตอเนือ่ งไปขามคืน หลังจากปฏิกริ ยิ า
เสร็จสิ้นจะไดสารสีเหลืองใสที่อยูสวนบน ซึ่งจะเรียกวาสวนของ
น้ํ า มั นดี เซลชี วภาพประมาณ 10 ลิ ตร และส วนของตะกอน
glycerin ประมาณ 2 ลิตร การทําปฏิกิริยาดังกลาวจะมีขอควร
ระวังดังนี้คือ การเปนพิษของตัวทําละลายเมธานอล ความเปน
ดางจัดของสารโซเดียมไฮดรอกไซด และการควบคุมความรอน
ทีใ่ หกบั น้าํ มันพืช หลักการนีย้ งั สามารถนําไปใชกบั น้าํ มันทีใ่ ชแลว
ประเภทน้ํามันที่เหลือจากการปรุงอาหารไดอีกดวย แตสัดสวน
ของสารอาจจะต องมี การเปลี่ ยนแปลงไป สําหรั บการปรั บใช
ดีเซลชีวภาพกับเครื่ องยนตนั้ น ผู ผลิตน้ํามันเชื้ อเพลิงจะไมใช
ดี เซลชี วภาพโดยตรงกั บเครื่ องยนต แต จะนิ ยมนําไปผสมกั บ
น้ํ า มั นดี เ ซลก อนที่ จ ะใช เติ ม ลงในรถยนต โดยดี เซลชี ว ภาพ
จะมีหมายเลขทีจ่ ะบงบอกถึงเปอรเซ็นตของการผสมดีเซลชีวภาพ
เชน B20 หมายถึงการนําเอาดีเซลชีวภาพ 20% ไปผสมกับ
น้ํามันดีเซลปกติ
ในปจจุบันรัฐบาลไทยไดสงเสริมใหมีการใชดีเซลชีวภาพ
กับรถยนตที่ใชน้ํามันดีเซลหลายประเภท โดยจัดเปนยุทธศาสตร
ไบโอดี เซลที่ มีจุ ดมุ งหมายให ผลิตและใช ดีเซลชี วภาพทดแทน
น้ํามั นดี เซล 3 เปอร เซ็ นต ของการใช น้ํามั นดี เซลในป 2554
(คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบเมื่อ 18 พฤษภาคม 2547)
และเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2547 ก็ไดมีการแนะนําดีเซลชีวภาพ
เชิงการคา โดยเริ่มตนใชดีเซลชีวภาพชนิด B2 กับภาคการขนสง
ในรถยนตสองแถวรับจางของจังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีการจําหนาย
ที่ปมน้ํามัน ปตท. และปมน้ํามันบางจาก

3) เบนโซฮอล (Benzohol) หรือแกสโซฮอล (Gasohol)

น้ํ า มั นเชื้ อเพลิ งชนิ ดที่ มี การเติ มสารละลายชนิ ดอื่ นๆ
และสามารถนําไปใชกับเครื่ องยนตเบนซิน ไดแก เบนโซฮอล
หรือแกสโซฮอล แกสโซฮอล เปนชือ่ เรียกน้าํ มันเชือ้ เพลิงทีไ่ ดจาก
การผสมน้ํามันเบนซินพิเศษจํานวน 90 สวนกับเอธานอลเขมขน
(99.8 เปอรเซ็นต) จํานวน 10 สวน หรือเรียกวา E10 แกสโซฮอล
มีคุณสมบัติที่ดี คือ คาออกเทนที่สูงและการเผาไหมทําไดดีกวา
แตเนื่องจากตนทุนการผลิตเอธานอลมีราคาสูงจึงทําใหการผลิต
แก สโซฮอล มี ขี ดจํากั ด แก สโซฮอล ที่ มี ส วนผสมของเอธานอล
ในปริมาณที่ สูงสามารถใชเปนน้ํามันเชื้อเพลิงได เชน รถยนต
ในสหรัฐอเมริกาบางรุ นสามารถใชแกสโซฮอลชนิด E 85 ได
(เอธานอล 85 สวนผสมกับน้ํามันเบนซิน 15 สวน) แตการใช
แกสโซฮอลทผี่ สมเอธานอลในอัตราสูงอาจทําใหเกิดการกัดกรอน
ต อส วนของยางได ดั งนั้ นรถยนต ที่ ใช แก สโซฮอล ชนิ ดพิ เศษ
จํ า เป น ต อ งมี ก ารดั ด แปลงส ว นของขอบยาง หรื อ มี ก ารระบุ
วิธีการใชมาจากโรงงานผลิตรถยนตเสียกอน ปจจุบันไดมีการ
นํา เอธานอลมาผสมกั บน้ํ า มั นเบนซิ นชนิ ดธรรมดา ในอั ต รา

วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 18 ฉบับที่ 2 (2547)
สวนผสมระหวางเอธานอลและน้ํามันเบนซินเทากับ 15 : 85
ไดเปนผลิตภัณฑพิเศษที่ชื่อวา เบนโซฮอล (Benzohol)
สําหรับการใชเมธานอลทดแทนทําไดโดยการผสมน้ํามัน
เบนซินจํานวน 97 สวนกับเมธานอล 3 สวน สําหรับการผสม
เมธานอลลงในแก สโซฮอล นั้ น ยั งคงมี ข อจํากั ดอยู เนื่ องจาก
ตนทุนการผลิตมีราคาสูงกวา และการเปนพิษของสารเมธานอล
รวมถึ งควั นเสี ยที่ ปลดปลอยออกมาจะมี สารที่ เปนอั นตรายต อ
สุขภาพ คือ สาร Formaldehyde จึงทําใหไมเปนที่นิยม
ขอดีของการใชเบนโซฮอลและแกสโซฮอล มีดงั นี้
1. ราคาถูกกวาน้ํามันเบนซินชนิดพิเศษ
2. ค า ออกเทนเที ย บเท า กั บน้ํ า มั น เบนซิ น ชนิ ด พิ เ ศษ
แตสามารถใชทดแทนกันไดโดยไมตองมีการปรับแตงเครื่องยนต
3. มีการเผาไหมที่สมบูรณ ทําใหยืดอายุการใชงานของ
น้ํามันเครือ่ ง
4. อัตราเรงของเครือ่ งยนตดขี นึ้
5. ช ว ยลดมลภาวะในอากาศ เช น สารตะกั่ ว และ
คารบอนมอนอกไซด
6. ใชวตั ถุดบิ ภายในประเทศสําหรับการผลิตแอลกอฮอล
ซึง่ เปนการชวยเกษตรกรทางออม
7. ชวยสมดุลการคาระหวางประเทศ
การนําเทคโนโลยีแกสโซฮอลมาใชในประเทศไทยเริม่ แรก
เมื่ อป พ.ศ. 2528 ด วยแนวพระราชดําริ ในพระบาทสมเด็ จ
พระเจ าอยู หั ว ได ทรงเริ่ มจั ดให มีการผลิ ตแอลกอฮอล ภายใน
สวนจิตรลดา จนเมื่อป พ.ศ. 2539 การปโตรเลียมแหงประเทศ
ไทย (ปตท.) รวมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย (วท.) และโครงการสวนพระองค ไดรวมกัน
ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ํ า มั น เชื้ อเพลิ ง โดยการนํ า แอลกอฮอล
ที่โครงการสวนพระองคผลิตไดนํามากลั่นซ้ําใหเปนแอลกอฮอล
บริสุทธิ์ 99.5% แลวนํามาผสมกับน้ํามันเบนซินชนิดธรรมดา
ในอัตราสวนแอลกอฮอล 1 สวน กับเบนซิน 9 สวน เปนน้ํามัน
“แก สโซฮอล ” และใช ท ดลองกั บรถเครื่ อ งยนต เบนซิ น ของ
โครงการสวนพระองค ปจจุบนั รถเครือ่ งยนตเบนซินของโครงการ
สวนพระองคไดเติมแกสโซฮอลเปนน้ํามันเชื้อเพลิง และ ปตท.
ไดเริม่ เปดจําหนายอยางเปนทางการ เมือ่ วันที่ 11 มกราคม 2544
จนถึ งป จจุ บั นมี สถานี บริ การของ ปตท. ประมาณ 110 แห ง
ทัว่ ประเทศที่มกี ารจําหนายแกสโซฮอล

เอกสารประกอบการเรียบเรียง

1) http://www.encyclopedia.com/html/g1/gasohol.asp
2) http://www.biodiesel.org/resources/biodiesel_basics/
3) http://www.journeytoforever.org/biodiesel_make.
html#3choices
4) http://203.150.24.8/renew/bio_gas/biogas.html
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เรือ่ งนารู

มาตรฐานผักผลไมและอาหารทีต่ ลาดตองการ
ชวนพิศ อรุณรังสิกุล1

มาตรฐานสินคาเกษตร

ในปจจุบันอาจจะถือไดวากฎระเบียบมาตรฐานผลผลิต
ประเภทตางๆ ลูกคามีสวนเปนผู กําหนด โดยเฉพาะเนนไปที่
คุณภาพสินคา ไมเพียงแตรูปรางลักษณะภายนอกที่เห็นเทานั้น
หากสินคาที่ไมไดคุณภาพหรือไมไดมาตรฐานตามที่ถูกกําหนด
ก็ จะถู กปฏิ เสธจากผู รั บซื้ อ ก อให เกิ ดความเสี ยหายทั้ งธุ รกิ จ
ตนเองและส วนรวมของการส งออกของประเทศ เพื่ อป องกั น
มิ ให เกิ ดป ญหาดั งกล าวจึ งมี ความจําเป นที่ จะต องมี มาตรการ
ในการปฏิบตั ดิ ูแลทีถ่ กู ตองเหมาะสมทั้งขบวนการผลิต
ดั ง นั้ น มาตรฐานสิ น ค า เกษตรในป จ จุ บั น หมายถึ ง
ขอกําหนด ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วของกับคุณลักษณะ
ตางๆ ของตัวสินคาเกษตรกรรม วิธี ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบตั ิ
รวมถึ งการดําเนิ นการที่ เกี่ ย วกั บสุ ขลั กษณะ ความปลอดภั ย
โดยทั่วไปมาตรฐานเกิดขึ้นจากการกําหนดรวมกันระหวางผูผลิต
และผู บริ โ ภค แล วจะต อ งได รั บ การยอมรั บ จากทั้ ง 2 ฝ า ย
มาตรฐานจะถู กนํามาใช เป นบรรทั ดฐานในการดําเนิ นการทาง
การผลิตของสินคาเกษตรนัน้ ๆ
จะเห็ น ได ว า มาตรฐานสิ น ค า เกษตรมี อ งค ป ระกอบ
ทัง้ สวนทีเ่ ปนมาตรฐานคุณภาพในเชิงคุณลักษณะ เชน พันธุ ขนาด
รูปราง สี รสชาติ ความสมบูรณของผลผลิต เปนตน และมาตรฐาน
ของความปลอดภัย เชน ปลอดภัยจากสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพชื
ทีต่ กคางในผลผลิต หรือความปลอดภัยจากการปนเปอ นสารเคมี
หรื อเชื้ อโรคอื่ นๆ ที่ ก อให เกิ ดอั นตรายต อมนุ ษย ซึ่ งรวมทั้ ง
ความปลอดภั ยตลอดกระบวนการผลิ ตและระหว างการขนส ง
กอนถึงผู บริโภค ความปลอดภัยดังกลาวนี้ ในปจจุบันรวมถึง
การปลอดจากโรคแมลงศั ตรู พื ช และปลอดจากโรคสั ตว
ทีจ่ ะเปนอันตรายตอสัตวอนื่ ดวย
มาตรฐานสินคาเกษตรทีใ่ ชอยูใ นปจจุบนั จําแนกออกเปน
ระดั บต างๆ ได แก มาตรฐานระดั บบุ คคล ระดั บกลุ ม ระดั บ
ประเทศ จนถึงมาตรฐานระหวางประเทศ ในปจจุบนั ประเทศไทย
มี มาตรฐานสิ นค าเกษตรระดั บประเทศ ซึ่ งดําเนิ นการโดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดแก มาตรฐานลําไย มาตรฐาน
สั บปะรดสําหรับโรงงาน มาตรฐานกลวยไม มาตรฐานทุ เรียน
มาตรฐานขาวหอมมะลิ มาตรฐานเงาะ มาตรฐานมะมวง
1/

มาตรฐานมั ง คุ ด มาตรฐานลิ้ นจี่ มาตรฐานส ม เปลื อ กล อ น
มาตรฐานสมโอ มาตรฐานสับปะรดสําหรับบริโภค และไดมีการ
ดําเนิ นการจั ดทํามาตรฐานสิ นค าเกษตรอื่ นๆ อย างต อเนื่ อง
เพื่ อให ครอบคลุ มสิ นค าเกษตรที่ สําคั ญของประเทศ รวมทั้ ง
มีการกําหนดมาตรฐานวิธีการปฏิบัติดวย ไดแก มาตรฐานวิธีการ
ปฏิบัติสําหรับการผลิตลําไย กลวยไม ทุเรียน สับปะรดโรงงาน
ข า ว มะม ว ง มั ง คุ ด ลิ้ นจี่ ส ม เปลื อ กอ อ น เงาะและส ม โอ
ในสวนของสินคาปศุสตั ว ไดแก มาตรฐานฟารมเลีย้ งไก มาตรฐาน
ฟารมสุกร และมาตรฐานฟารมโคนม และสําหรับสินคาประมง
ไดแก มาตรฐานฟารมเพาะเลีย้ งกุงทะเล
การควบคุ ม คุ ณ ภาพเป น หั ว ใจสํ า คั ญ ของการพั ฒ นา
การผลิตสินคาเกษตรใหตรงตามมาตรฐานที่กําหนดไว สําหรับ
สินคาเกษตร การผลิตทางการเกษตรที่ถูกตองและเหมาะสม
(Good Agricultural Practice: GAP) เปนแนวทางปฏิบัติงาน
ในระบบผลิตเพือ่ ทําใหการผลิตไดคณ
ุ ภาพทีด่ ตี รงตามมาตรฐาน
ที่กําหนด ผลลัพธที่ไดจะมีความปลอดภัยทั้งผูผลิตและผูบริโภค
ทั้งไมทําใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม โดยมีองคประกอบหลักๆ
ไดแก การจัดการดิน การจัดการน้ํา การผลิตพืช การปองกันกําจัด
ศัตรูพืช การเก็บเกี่ยวและแปรรูประดับฟารมและการเก็บรักษา
การจั ดการของเสี ย สวั สดิ ภาพ สุ ขภาพ และความปลอดภั ย
ผูปฏิบัติงาน รวมทั้งอนุรักษความหลากหลายของพันธุสัตวและ
พืชปาและสภาพภูมปิ ระเทศ

นักวิจัยเชี่ยวชาญระดับ 9 งานเทคโนโลยีเมล็ดพันธุพืช ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน
จ. นครปฐม
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นอกจากนั้ นสินค าเกษตรที่ ผานกรรมวิ ธีหรื อขบวนการ
แปรรู ปเป นผลิ ตภั ณฑ จะมี การควบคุ มคุ ณภาพอี กระดั บคื อ
การใชหลักทีด่ ใี นกระบวนการจัดการโรงงาน หรือ GMP (Good
Manufacturing Practices) ซึ่ งเป นกฎหมายที่ ค วบคุ ม โดย
กระทรวงสาธารณสุข โดยมีสาระสําคัญ 6 หมวดหมูตามลําดับ
ได แ ก สถานที่ ตั้ งและอาคารผลิ ต เครื่ องมื อ เครื่ องจั ก ร
และอุปกรณการผลิต การควบคุมกระบวนการผลิต การสุขาภิบาล
การบํารุงรักษาและการทําความสะอาด บุคลากรและสุขลักษณะ
ผู ปฏิ บั ติ ซึ่ งเป นหลั กเกณฑ และวิ ธี การที่ ดี ในการผลิ ตเพื่ อใช
ในการปฏิบตั ใิ นการผลิต บรรจุ และเก็บรักษาอาหารภายใตสภาวะ
ที่ถูกสุขลักษณะ ไมมีสิ่งปนเปอนหรือไมเปนอันตรายตอสุขภาพ
ปลอดภัยตอการบริโภค ถือเปนกลยุทธของหลักประกันคุณภาพ
ของโรงงานผลิ ต อาหารแต ล ะแห ง ที่ จะสามารถผลิ ต อาหาร
ให ถู ก สุ ข ลั ก ษณะและปลอดภั ย ต อ การบริ โ ภค นอกจากนั้ น
ยั งมี การใช หลั กการวิ เคราะห อั นตรายและควบคุ มจุ ดวิ กฤต
หรือ HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)
เปนหลักการควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการผลิต ที่เนนการ
ตรวจสอบและควบคุ ม คุ ณ ภาพสิ น ค า เกษตรตั้ งแต วั ต ถุ ดิ บ
จนถึงผลิตภัณฑสดุ ทายกอนออกจากโรงงานและถือเปนหลักการ
ทีม่ คี วามนิยมและเปนความตองการของลูกคาในปจจุบนั
ผู ประกอบการส ง ออกจะต อ งศึ ก ษากติ ก าทางการค า
และกฎระเบียบของแตละประเทศอยางละเอียด เพราะในแตละ
ประเทศตางมีมาตรฐานแตกตางกัน เชน มาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารของประเทศกลุม สหภาพยุโรป ทีต่ งั้ มาตรฐานไวสงู กวา
มาตรฐาน Codex ซึ่ งเป นขององค การอาหารและเกษตรแห ง
สหประชาชาติ (FAO/WHO) เนนการปราศจากการปนเปอน
ของเชือ้ โรคทางชีวภาพและเชือ้ จุลนิ ทรียต า งๆ โดยเฉพาะเชือ้ โรค
อีโคไล (E. coli) และเชื้ อโรคซัลโมเนลา (Salmonella sp.)
กอใหเกิดโรคปจจุบนั ทันดวน เชน เกิดอาการปวดทองอยางรุนแรง
ซึง่ ทางกลุม ประเทศผูน ําเขาจะตรวจสอบเปนพิเศษ
ผักผลไมที่นําเขาประเทศญี่ปุนนั้น จะมีขั้นตอนที่ยุงยาก
แตกต า งจากตลาดยุ โรป เนื่ อ งจากสิ น ค า สดทางการเกษตร
ตองผานกระบวนการรมควันกอนการอนุญาตใหกระจายสินคา
ในประเทศ
นอกเหนือจากมาตรฐานทั่วไปที่ EU เปนผูกําหนดและ
มาตรฐานความปลอดภัย HACCP แลว การที่สินคาของบริษัท
ตางๆ จะขายใน Supermarket ของประเทศในกลุม สหภาพยุโรปได
ก็ ต องผ านมาตรฐาน BRC หรื อ British Retail Consultant
ซึ่ งเปนมาตรฐานที่ เขมงวดมาก โดยเฉพาะการทวนสอบไปยัง
แหลงผลิต ไดแก มาตรฐานของสถานที่เพาะปลูกไปจนถึงการ
ดําเนิ นการจั ดการผลิ ตผลของโรงงาน ซึ่ งมาตรฐานทั้ งหมดนี้
เปนมาตรการเพื่อใหความคุมครองแกผูบริโภคในประเทศคูคา

วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 18 ฉบับที่ 2 (2547)
ที่ตองการใหมีความปลอดภัยตอสุขภาพของผูบริโภคในประเทศ
ของตน

มาตรฐานสินคาเกษตรของประเทศไทย

มาตรฐานสินคาเกษตรเปนมาตรฐานกลางที่ ผู ผลิตและ
ผูป ระกอบการตางๆ สามารถนําไปใชเปนเครือ่ งมือในการทําธุรกิจ
เชน การทําสัญญาซื้อขายตามมาตรฐาน มาตรฐานสินคาเกษตร
จะมี ข อกําหนดเกี่ ยวกั บวิ ธี การปฏิ บั ติ ดู แลที่ เกษตรกรสามารถ
นําไปใชดําเนินการเพื่อปรับปรุงคุณภาพสินคา ซึ่งประกอบดวย
ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณภาพขั้นต่ํา ขอกําหนดเฉพาะ การแบงชั้น
คุ ณภาพ สารพิ ษตกค าง สุ ขลั กษณะ เครื่ องหมายหรื อฉลาก
ที่ ระบุปริมาณ น้ําหนัก พันธุ และแหลงผลิต เปนสิ่ งที่ ชวยให
ผู บ ริ โภคได ตั ด สิ น ใจในการบริ โ ภคสิ น ค า การประกาศใช
มาตรฐานสินคาเกษตรของประเทศไทยซึ่ งออกโดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณนั้ น ยังใชเปนมาตรฐานทั่ วไปที่ ผู เกี่ ยวของ
สามารถนําไปปฏิบัติ เนื่องจากมาตรฐานสินคาเกษตรเปนเรื่อง
ใหม สําหรั บเกษตรกร การผลิ ตให ได มาตรฐานต องใช เวลา
ขณะเดี ยวกั นกระทรวงเกษตรและสหกรณ มี การเตรี ยมความ
พร อมในการตรวจสอบรั บรองคุ ณภาพมาตรฐานและควบคุ ม
ใหเปนไปตามมาตรฐาน การยกรางมาตรฐานสินคาเกษตรตางๆ
และปรั บปรุ งข อมู ลที่ เกี่ ยวข อง ดําเนิ นการโดยฝ ายมาตรฐาน
สินคาเกษตร สํานักมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
(มกอช.) สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และพืชที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ได ทํามาตรฐานสิ นค าเกษตรของ
ประเทศไทยเสร็ จในขณะนี้ ได แ ก กล ว ยไม ลํ า ไย ทุ เ รี ย น
ขาวหอมมะลิ สมโอ เงาะ มังคุด ลิ้นจี่ มะมวง สมเปลือกรอน
สับปะรด (สําหรับโรงงาน)

มาตรฐานและความตกลงระหวางประเทศ

คณะกรรมาธิ ก าร Codex ภายใต ก ารกํา กั บดู แ ลโดย
องค การอาหารและเกษตรแห ง สหประชาชาติ (FAO) และ
องค การอนามัยโลก (WHO) ทําการกําหนดมาตรฐานอาหาร
ที่ ใช อ างอิ งในธุ รกิ จการค าผลิ ตผลทางการเกษตรและอาหาร
ระหวางประเทศ
มาตรฐาน Codex มีวัตถุประสงคเพื่ อคุ มครองสุขภาพ
อนามัยของผูบริโภคและทําใหเกิดความเปนธรรมในดานการคา
ระหวางประเทศ นอกจากนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณยังใช
เปนแนวทางในการกําหนดขอบังคับและมาตรฐานในประเทศดวย
ถื อ เป น มาตรฐานอ า งอิ ง ในการระงั บ กรณี พิ พ าททางการค า
ระหว างประเทศตามขอตกลงขององคการการคาโลก (World
Trade Organization : WTO) หลักเกณฑทั่วไปของ Codex คือ
การจัดทําหลักการนําการวิเคราะหความเสี่ยง (Risk Analysis)

เรื่องนารู
ไปใช กํ า หนดมาตรการทางสุ ข อนามั ย ในมาตรฐานอาหาร
ครอบคลุ มทุ กขั้ นตอนในขบวนการวิ เคราะห ความเสี่ ยง โดย
คํานึ งถึงป จจั ยที่ เกี่ ยวข องกั บความปลอดภั ยของผู บริโภคและ
ความเปนธรรมทางการคา ทําใหมีการนําคามาตรฐาน Codex
ควบคุมคุณภาพสินคาเกษตรเพื่ อเปนมาตรฐานสากล เปนตัว
กําหนดเกณฑ พื้ นฐานของการรั บรองคุ ณภาพและรั กษาระดั บ
มาตรฐานสินคาเกษตรของไทยกอนการออกสูต ลาดตางประเทศ
EUREPGAP คื อ หลั กปฏิ บั ติ ทางด านการเกษตรที่ ดี
(Good Agricultural Practice : GAP) ซึ่งกลุมผูคาปลีกใน ยุโรป
(The Euro-Retailer Produce Working Group : EUREP) ริเริ่ม
ตั้งแตเมื่อป 2540 และไดกําหนดเปนขอตกลงวาดวยมาตรฐาน
EUREPGAP ฉบับแรกสําหรับสินคาผักและผลไมสดเมื่อเดือน
กันยายน 2544 ตอมาจึงไดออกมาตรฐาน EUREPGAP สําหรับ
สินคาประเภทประมงและกาแฟในป 2546 ลาสุดนี้ ไดมีการ
ปรับปรุงแกไขมาตรฐาน EUREPGAP ฉบับใหมสําหรับผักและ
ผลไม สินคาปศุสัตว รวมทั้งไมดอก เมื่อมกราคม 2547 (http:/
/www.eurep.org)
วัตถุประสงคในการกําหนดมาตรฐาน EUREPGAP
เพื่ อให ผู บริ โภคในยุ โรปได รั บความปลอดภั ยจากการ
บริโภคอาหารทีไ่ ดจากผลผลิตการเกษตร อีกทัง้ กระบวนการผลิต
ต องส งผลกระทบต อสิ่ งแวดล อมน อยที่ สุ ด ข อกํ า หนด
EUREPGAP จะมีแนวโนมใชมาตรฐานทีเ่ ขมงวดขึน้ โดยผูค า ปลีก
ในยุโรปจะปฏิเสธการนําเขาสินคาเกษตรจากผูผลิตและผูสง ออก
ที่ไมไดมาตรฐาน EUREPGAP ตั้งแตป 2546 เปนตนมา
หน วยงานรั บรอง (Certification Bodies : CBs)
เป นหน วยงานที่ ได รั บการแต งตั้ งจากกลุ มผู ค าปลี กในยุ โรป
ใหเปนผูออกใบรับรอง EUREPGAP ซึ่งปจจุบันมีอยูหลายแหง
ทั่ ว โลก สํา หรั บผู ที่ ได รั บการแต งตั้ งให เป นผู อ อกใบรั บรอง
EUREPGAP ในประเทศไทย คือ บริษัทเอสจีเอส ประเทศไทย
(SGS (Thailand) Ltd.) ซึง่ เปนสํานักงานตัวแทนของบริษทั SGS
จากประเทศเนเธอรแลนด ปจจุบนั ผูผ ลิตสินคาเกษตรจากทัว่ โลก
ที่ ได รั บใบรั บรอง EUREPGAP แล วมีประมาณ 3,900 ราย
ในจํานวนนี้เปนผูผลิตไทย 2 ราย
สาระสําคัญของมาตรฐาน EUREPGAP
สํ า หรั บสิ นค าประเภทผั กผลไม สด และไม ดอก
มีรายละเอียดสําคัญ เชน
1. การตรวจทวนสอบหรือสอบกลับ (Traceability) สินคา
ทีท่ าํ จากผลผลิตทางดานการเกษตรทุกชนิดตองสามารถ
ทวนสอบไดวา สินคาเหลานัน้ มาจากแหลงเพาะปลูกใด
2. การบันทึกขอมูลและเก็บรักษาขอมูล ผู ผลิตตองจด
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บันทึกขอมูลตางๆ ตั้งแตเริ่ มแรกของการเพาะปลูก
การบํารุ งรั กษา การเก็ บเกี่ ยว รวมทั้ งการบั นทึ ก
ในส วนของการดู แลจั ดการหลั งเก็ บเกี่ ยวจนกระทั่ ง
สินคาดังกลาวถูกสงถึงมือผู บริโภค เพื่ อใหสามารถ
ทวนสอบยอนกลับไดวาสินคาดังกลาวมีหลักปฏิบัติ
ทางดานการเกษตรที่ดี (GAP) อยางไร
3. การจัดการระบบผลิตในแปลง ตั้งแตการใชทรัพยากร
ที่มีและปจจัยการผลิตที่นําเขามาใช เชน การคัดเลือก
หรือจัดเตรียมพันธุ การจัดการดิน การเลือกใชเทคนิค
ในการเพาะปลู ก ที่ ลดการทํ า ลายดิ น และอนุ รั ก ษ
บํารุงดิน การใชปุยและสารเคมี ตองไมกอใหเกิดการ
ปนเปอ นของสารเคมีตอสิง่ แวดลอมหรือตอผลผลิต
4. สวัสดิการ ผูผ ลิตและผูใ ชแรงงานทีอ่ ยูใ นภาคการเกษตร
ควรไดรับการฝกอบรมวิธีการปฏิบัติงานอยางถูกตอง
เพื่ อความปลอดภั ยต อสุ ขภาพและป องกั นอั นตราย
ทีอ่ าจเกิดขึน้

ความตกลงภายใต WTO

ภายใตกฎระเบียบการคาขององคการการคาโลก วาดวย
มาตรการสุ ขอนามั ย และสุ ขอนามั ยพื ช (Sanitary and
Phytosanitary Measures: SPS) เปนมาตรการเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในชีวติ และสุขภาพของมนุษย สัตว และพืช ขององคการ
การคาโลก มีวัตถุประสงคหลักเพื่อปองกันไมใหประเทศตางๆ
นํามาตรการ SPS ไปใชไดตามใจชอบโดยไมสมเหตุสมผล หรือใช
เปนเครือ่ งมือทีก่ อ ใหเกิดอุปสรรคตอการคาระหวางประเทศ
ความตกลง SPS จะใช บั งคั บกั บมาตรการสุ ขอนามั ย
และสุ ขอนามั ยพื ชทุ กประเภทที่ อาจเกี่ ยวข องกั บการค า อาทิ
กระบวนการ/ขั้ นตอนการผลิ ต การตรวจสอบ การรั บ รอง
กระบวนการรักษาตางๆ หรือมาตรการสําหรับสินคาขั้นสุดทาย
มาตรการบรรจุ ภั ณฑ การป ดฉลากที่ เกี่ ย วข องโดยตรงกั บ
ความปลอดภัยของอาหาร ซึง่ รัฐบาลทุกประเทศมีสทิ ธิขนั้ พืน้ ฐาน
ในการกําหนดระดั บของการคุ มครอง หรื อใช มาตรการ SPS
ในระดับที่ จําเปน เพื่ อสรางความมั่ นใจตอความปลอดภัยดาน
อาหาร ปกป องชี วิ ตและสุ ขภาพของมนุ ษย สั ตว และพื ช
โดยไมใชสทิ ธินั้นในการสรางขอจํากัดทางการคา หรือนําไปสูการ
กีดกันการคาระหวางประเทศ และตองไมเลือกปฏิบัติระหวาง
ประเทศสมาชิก มาตรการ SPS นั้น ควรสอดคลองกับมาตรฐาน
กรอบแนวทาง และคําแนะนําตางๆ ที่องคการมาตรฐานระหวาง
ประเทศกําหนดขึ้น ไดแก
(1) Codex Alimentarious ซึ่ งกํากั บดู แลเรื่ องความ
ปลอดภั ย ของอาหารในส ว นที่ เกี่ ยวกั บ ชี วิ ต และ
สุขภาพของมนุษย
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(2) International Plant Protection Convention (IPPC)
กํากั บดู แลเรื่ องชี วิ ตและสุ ข ภาพของพื ช โดยมี
หลักเกณฑสําคัญ 4 ประการ คือ
- หลักมาตรฐานสากล (Priority of International
Standards) โดยเปนมาตรการสุขอนามัยตามหลัก
สากลเป นข อกําหนดที่ เกิ ดขึ้ นใหม เพื่ อให สอด
คล อ งกั บ ความเป นที่ ยอมรั บ และมี ข อ พิ สู จน
ทางวิทยาศาสตรมาสนับสนุน
- หลักความเทาเทียมกัน (Concept of Equivalence) สมาชิกแตละประเทศสามารถใชมาตรการ
สุ ขอนามั ยที่ แตกต างกั นในการคุ มครองความ
ปลอดภั ยให กั บผู บริ โภคของตน ทั้ งนี้ สมาชิ ก
ต องยิ นยอมนํา เข า สิ น ค า จากประเทศอื่ นหาก
ประเทศดั งกล าวสามารถแสดงให เห็ นว า
มาตรฐานสุขอนามัยที่ถือปฏิบัติอยู นั้นใหความ
ปลอดภัย
- หลักการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
สมาชิกตองมัน่ ใจตอมาตรการสุขอนามัยทีน่ าํ มาใช
ว า มี วิ ธี ก ารประเมิ น ความเสี่ ยงที่ ชั ด เจนและ
เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของมนุษย พืช สัตว
- หลักความโปรงใส (Transparency) สมาชิกตองใช
มาตรการสุ ข อนามั ย อย า งโปร ง ใส โดยนํา
มาตรฐานสากลมาใช ในกรณี ที่ นํามาตรการที่
มิ ใ ช สากลมาใช ประเทศผู ออกมาตรการนั้ น
ต อ งส ง ระเบี ย บกฎเกณฑ แ ละวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ
ให สมาชิ กอื่ นๆ ได ทราบและแสดงข อคิ ดเห็ น
ลวงหนากอนมีผลบังคับใช ยกเวนกรณีฉุกเฉิน
เชน ปองกันการระบาดของเชื้อโรคหรือศัตรูพืช
(อานตอหนา 15)
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