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ประเมินระบบการผลติ GAP หลกัสตูรผูตรวจประเมินระบบผลติ
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พืน้เมือง รุนท่ี 5  ณ ศูนยฝกอบรมโครงการอนุรักษพันธุกรรมพชื
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ลําตะคอง จ.นครราชสีมา วันท่ี 21-
23 กรกฎาคม 2547 (นางภาณี  ทองพํานัก  หัวหนาโครงการ)

� การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตไวนธัญพืชและผลไม
เพื่ อพัฒนาเศรษฐกิจชุ มชนเชิ งเกษตรอุตสาหกรรมนิ เวศ
จํานวน 3 รุน วนัท่ี 20-21 สิงหาคม 2547 ณ วทิยาลยัการอาชีพ
บางแกวฟา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  วันท่ี 26-27 สิงหาคม
2547 ณ วิทยาลัยสารพัดชางนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม
และวนัท่ี 30-31 สิงหาคม 2547 ณ วิทยาลัยการอาชีพบานแพว
อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร (นายเพิ่มพงษ ศรีประเสริฐศักด์ิ
หวัหนาโครงการ)

อบรมหลักสูตร การตรวจประเมินระบบผลิตตามมาตรฐาน GAP วันท่ี 3 ก.ค. 2547

เวทีเสวนาวิชาการ เรื่อง ผาทางตัน…สินคาเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปเพ่ือการสงออก วันท่ี 13 ก.ค. 2547
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การประเมินความปลอดภัยของอาหารจากพืชจเีอ็มโอ1

ศิริวรรณ  บุรีคํา2

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

จากการท่ีเทคโนโลยีระดับชีววิทยาโมเลกุลชวยใหการ
ถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมท่ีตองการจากสิ่ งมีชีวิตหนึ่ ง
เขาสูสิ่ งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งโดยไมตองอาศัยการสืบพันธุแบบ
ใชเพศนัน้ ทําใหสามารถถายยีนซึง่ควบคุมเฉพาะลกัษณะท่ีตองการ
เขาสู จี โนมพืชไดแนนอนกวาวิ ธีการคัดเลือกตามธรรมชาติ
ตัวอยางของพืชเหลานี้ไดแก ถ่ัวเหลือง ขาวโพด ฝาย มันฝร่ัง
มะเขือเทศ และ คาโนลา ท่ี ไดรับการตัดแตงสารพันธุกรรม
เพื่อใหมีความตานทานตอสารกําจัดวัชพืช และตานทานตอ
แมลงศัตรูพืช นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาวิจัยเพื่อผลิตพันธุพืช
ท่ี เพิ่ มคุณคาทางอาหาร ตลอดจนสามารถทนทานตอสภาพ
แวดลอมท่ี ไม เหมาะสม นับต้ั งแตการออกประกาศรับรอง
ผลิ ตผลการเกษตรท่ี ได จากการตั ดแต งสารพั นธุ กรรม
หรือท่ีเรียกกันวา “พชืจเีอ็มโอ” ข้ึนเปนคร้ังแรกเม่ือป ค.ศ.1995
จากการสํารวจในป ค.ศ. 2002 จนถึงปจจุบัน มีการปลูกพืช
จีเอ็มโอเพิ่มข้ึนมากกวา 58.7 ลานเฮกแตร เนือ่งจากคุณลกัษณะ
ตางๆ ดังกลาวในขางตนตางก็มีความซับซอน ในการศึกษาเพื่อ
หาวิธีการรับรองความปลอดภัยของผลิตผลท่ีไดจากพืชจีเอ็มโอ
จึงทําใหหลายๆ ประเทศท่ัวโลกตองดําเนินการจัดต้ังองคกรข้ึน
เพือ่ทําหนาท่ีในการเฝาระวงั ตรวจสอบ และรับรองความปลอดภยั
ของอาหารท่ีผลิตจากพืชจีเอ็มโอ อาทิเชน USDA/APHIS (the
United States Department of Agriculture / Plant Health
Inspection Service) ของประเทศสหรัฐอเมริกา the European
Food Safety Authority's Scientific Panel ของกลุมประเทศยุโรป
และ MAFF/MHLW (the Ministry of Agriculture, Food and
Fisheries / the Ministry of Health, Labour and Welfare)
ของประเทศญีปุ่น เปนตน

บทความตอไปนี้จะกลาวถึงวิธีการประเมินความเสี่ยง
ของสารอันตรายกับความปลอดภัยของอาหารจากพืชจีเอ็มโอ
ท่ี มีผลกระทบตอสุขภาพของคนและสัตวตามขอกําหนดของ
FAO/WHO (1995, 1997) โดยมีสาระสําคัญท่ีตองคํานึงถึง

1) คุณสมบัติและขอเสียท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายข้ึนไดของ
สายพันธุพอ-แม  2) ขบวนการและข้ันตอนในการถายยีน
และการตัดตอยีน  3) โปรตีนและสารเมทตาบอไลทท่ีทําใหเกิด
อาการภูมิแพ  และ  4) คุณลักษณะของพืชจีเอ็มโอท่ีอาจเกิดการ
เปลีย่นแปลงไปผิดความคาดหมาย ทําใหเกิดผลกระทบซึง่เปนโทษ
ตอคุณคาทางอาหาร เกิดความเปนพิษ และเกิดอาการภูมิแพ
ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผูบริโภคจึงตองมีการตรวจสอบ
อาหารเหลานี้

วิธีการประเมินความปลอดภัยของอาหารผลิตจากพืช
จีเอ็มโอ

เปนการประเมินเพื่อใหเกิดความม่ันใจและรับรองวา
อาหารท่ี ผลิตจากพืชจี เอ็มโอมีความปลอดภัยตอผู บริโภค
อยางนอยก็เทาเทียมกับพชืปกติท่ัวไป อยางไรก็ตามวธีิการประเมิน
ก็จะแตกตางกันไปข้ึนกับชนิดของพืชและขบวนการผลิตพืช
จีเอ็มโอนั้นๆ โดยตองคํานึงถึงสิง่ตางๆ ดังตอไปนี้

1. คุณลักษณะของตนพันธุ  แหลงกําเนิด ลักษณะจีโนไทป
ฟโนไทป ความหลากหลายทางธรรมชาติ ตลอดจนประวัติ
ความปลอดภัยในการบริโภค โดยตัวแปรท่ีใชสําหรับการ
ตรวจสอบจะเปนดัชนี ท่ีบงชี้ ถึงการพัฒนาลักษณะตางๆ
ท่ี เกิดข้ึนในพืช ลักษณะฟโนไทป การแสดงออกของยีน
คุณคาทางอาหาร ศักยภาพท่ี ทําใหสามารถตานทานตอ
สารอาหาร เกิดความเป นพิ ษ และเกิดอาการภู มิแพ
เพื่อรับรองวาจะไมเกิดการสรางสารพิษ และสารท่ีกอใหเกิด
โรคภู มิแพในพืชจี เอ็มโอท่ี ผานข้ั นตอนของการถายยีน
ท่ีจะกออันตรายตอสขุภาพของผูบริโภค

2. คุณลกัษณะของยีน แหลงท่ีมา และวธีิการถายยีน ตามขอตกลง
รวมกันในระดับนานาชาติเก่ียวกับยีนท่ีนาํมาใชในการดัดแปลง

1/ 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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พนัธุกรรมจะตองเปนยีนท่ีปลอดภยัตอมนษุยและสิง่แวดลอม
(the European Commission's Scientific Steering Committee,
2003; the United Kingdom Advisory Committee on
Environmental Releases, 2001)  ยีนท่ีนํามาใชในการ
ดัดแปลงพันธุกรรมจะตองไมก อให เกิดอาการภู มิแพ
ไมทําใหมีการสรางสารพิษท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพของคน
จะตองมีการนําเสนอขอมูลท่ีแสดงรายละเอียดเก่ียวกับหนาท่ี
รหัสพันธุกรรม และแผนท่ีแสดงตําแหนงของเอนไซมตัด
จําเพาะ (restriction enzymes sites) ของชิ้นดีเอ็นเอท่ีใชใน
ขบวนการดัดแปลงพันธุกรรม รวมถึงเวคเตอร โปรโมเตอร
และเทอรมิเนเตอรดวย การถายยีนโดยใชเชือ้ Agrobacterium
จะตองมีขอมูลแสดงรายละเอียดของแบคทีเรีย และพลาสมิด
ท่ีใชประกอบดวย สําหรับการถายยีนโดยใชเคร่ืองยิงอนุภาค
ก็จะตองมีรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับวิธีการเตรียมยีน การ
ตรวจสอบความถูกตองของยีน ตําแหนง และจํานวนของยีน
ท่ีเชื่อมตอกับจีโนมพืช โดยการทํา Southern blots hybrid-
ization, Polymerase chain reaction (PCR) ซึ่งควรจะ
ตรวจสอบลักษณะการถายทอดทางพันธุกรรมของยีนนั้นๆ
ไปยังรุนลูกไดอยางนอย 5 รุนข้ึนไป

3. การประเมินความปลอดภยัของโปรตีนและสารเมทตาบอไลท
ท่ีพชืสงัเคราะหไดหลงัจากรับการถายยีน  เนือ่งจากสารอาหาร
ท่ี ทําให เกิดอาการของโรคภู มิแพ  คือ สารพวกโปรตีน
และโปรตีนท่ีสังเคราะหจากขบวนการทํางานของยีนตางๆ
ในรางกาย ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการศึกษาวาโปรตีนนั้นๆ

มีผลใหเกิดโรคภูมิแพไดหรือไม   จากการศึกษาพบวา
ในพืชท่ีใชเปนอาหารจะมีปริมาณโปรตีนคอนขางตํ่าเพียง
0.01-0.1% ของปริมาณโปรตีนท้ังหมด จึงทําใหไมสามารถ
ตรวจสอบความเปนพษิของโปรตีนจากพชืจเีอ็มโอโดยตรงได
ในบางคร้ัง อีกท้ังการแสดงออกของยีนท่ีควบคุมการสราง
โปรตีนชนิดเดียวกันในแบคทีเรียและในพืชก็มีปริมาณท่ี
แตกตางกัน จึงมีการศึกษาเก่ียวกับคุณสมบัติตางๆ ของ
โปรตีนโดยละเอียด เชน น้ําหนักโมเลกุล การจัดเรียงของ
กรดอะมิโน (amino acid sequence) การเกิดปฏิกิริยา
glycosylation และ phosphorylation และความเฉพาะเจาะจง
ตลอดจนการเกิดปฏิกิริยา ในกรณีของเอนไซม พบวาโปรตีน
ท่ีถูกยอยสลายเปนสารพวกเปปไทด (peptides) และกรด
อะมิโนไดอยางรวดเร็วนั้ นมักจะไมทําใหเกิดโรคภูมิแพ
หรือเปนอันตรายตอสขุภาพ

นอกจากนี้ถาโปรตีน และ/หรือสารเมทตาบอไลท เชน พวก
วิตามิน และกรดไขมันชนิดโอเมกาท่ีพืชจีเอ็มโอสรางข้ึนใหม
มี คุณสมบัติหรือเปนชนิดเดียวกับสารท่ี มีอยู ในพืชโดย
ธรรมชาติอยูแลว ก็มักจะไมเปนอันตรายตอการบริโภค
ดังนั้นการทดสอบความเปนพิษของโปรตีนจากพืชจีเอ็มโอ
จึงเปนสิ่ งจําเปน โดยวิ ธีการตรวจสอบจากการเกิดพิษ
แบบเฉียบพลัน การกอใหเกิดมะเร็งโดยใชสัตวทดลอง
อยางไรก็ตามยังไมพบวาสารอาหารท่ีเปนพวกโปรตีนเหลานัน้
ทําให เกิดการกลายพันธุ  หรือเกิดมะเร็งในสัตวทดลอง
ซึง่จะตองมีการเฝาระวงัผลท่ีอาจเกิดข้ึนในคนตอไป

ตารางที ่1 ฐานขอมูลเก่ียวกับการเกิดโรคภูมิแพ (Kleter และ Peijnenburg, 2002)

ช่ือฐานขอมูล เว็บไซด

Agmobiol http://ambl.lsc.pku.edu.cn
CSL http://www.csl.gov.uk/allergen
Farrp http://www.farrp.org
NCFST http://www.iit.edu/~sgendel/fa.htm
Protall http://www.ifr.bbsrc.ac.uk/protall
SDAP http://129.109.73.75/SDAP
SwissProt http://us.expasy.org/cgi-bin/lists?allergen.txt
WHO/IUIS http://www.allergen.org
Allergome http://www.allergome.org
Internet Symposium on Food Allergens http://www.food-allergens.de
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การตรวจสอบความเปนพษิ สามารถตรวจสอบไดหลายวธีิดังนี้

3.1 การสบืคนจากฐานขอมูลเก่ียวกับชนดิโปรตีน การจดัเรียง
ลําดับของกรดอะมิ โน และโครงสร างของโปรตีน
ท่ี ทําใหเกิดอาการภูมิแพ (ตารางท่ี  1) เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบกับโปรตีนท่ีพืชจีเอ็มโอสังเคราะห วามี
โครงสรางท่ีเหมือนกันหรือตางกันกับโปรตีนท่ีกอใหเกิด
ภูมิแพ (FAO/WHO, 2001; Codex Alimentarius
Commission, 2003c; Kleter และ Peijnenburg, 2002)

3.2 การตรวจสอบในหลอดทดลอง สําหรั บประเมิ น
ความปลอดภัยของโปรตีนและสารเมทตาบอไลทท่ีพืช
จีเอ็มโอสังเคราะหข้ึน สามารถทําไดหลายวิธี เชน 1)
การทดสอบปฏิกิริยารวมกับโปรตีนท่ีมีผลตอการยับย้ัง
หรือกระตุ นขบวนการของระบบย อยอาหาร  2)
การทดสอบกิจกรรมของเอนไซม  3) การทดสอบ
ความเปนพิษท่ีมีผลตอความมีชีวิตของเซลลเพาะเลี้ยง
และ 4) ระบบของการสรางและซอมแซมผนังเซลล
เพาะเลี้ยงไดใหม เพื่อใชเปนตัวชี้วัดผลท่ีเกิดข้ึนของ
โมเลกุล และสารซึ่งเปนพิษ สําหรับฐานขอมูลทางดาน

พิษวิทยาในระดับหลอดทดลองนีส้ามารถตรวจดูไดจาก
ฐานขอมูลชื่อ “INVITTOX” (2003) (http://www.
ib.amwaw.edu.pl/invittox/invittox.htm) วิธีการ
ทดสอบในระดับหลอดทดลองนี้ เป นวิ ธี ท่ี ยอมรับ
อยางเปนทางการวาเชื่อถือได อีกท้ังยังเสียคาใชจาย
นอยกวาวิธีอ่ืน แตอยางไรก็ตามเม่ือนํามาใชทดสอบ
ในสิ่งมีชีวิต อาจจะพบไดวาผลท่ีเกิดข้ึนนั้นแตกตางกัน
ในอนาคตจะได มีการพัฒนาเทคนิค microarrays
สาํหรับใชในการตรวจสอบการแสดงออกของยีนตอไป

3.3 การตรวจสอบโดยใชสัตวทดลองในหองปฏิบัติการ
เปนการศึกษาพฤติกรรมและความผิดปกติท่ีเกิดข้ึน
ของสัตวทดลองท่ีไดรับอาหารซึ่งผลิตจากพืชจีเอ็มโอ
เพื่อวินิจฉัยอาการผิดปกติของสัตวทดลอง วาไดรับพิษ
จากสารหรืออาหารในปริมาณตางๆ ในชวงระยะเวลา
ต้ังแต 1 เดือนข้ึนไป เชน เกิดอาการผิดปกติแบบ
เฉียบพลัน เกิดอาการผิดปกติเม่ือรางกายมีการสะสม
ของสารพิษสูงถึงระดับหนึ่ง หรือการเกิดมะเร็ง เปนตน
นอกจากนี้ ยังศึกษาผลกระทบในลักษณะอ่ืนๆ เชน
อัตราการเจริญเติบโต คุณคาทางอาหาร ความสามารถ

ภาพที ่1   แผนภูมิแสดงการประเมินความปลอดภัยของอาหารจากพืชจีเอ็มโอ
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การวนิจิฉยัความเสีย่ง

ผานระบบการประเมิน

รับรองความปลอดภัย

สายพันธุพอ-แม ขบวนการถายยีน คุณสมบัติของโปรตีน พืชจีเอ็มโอ

ประวัติความปลอดภัย
� ลักษณะฟโนไทป
� องคประกอบทางเคมี

ขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
� แหลงท่ีมาของยีน
� การตัดตอยีน
� การแสดงออกของยีน

การประเมินความปลอดภัย
� การเกิดสารพิษ
� การเกิดภูมิแพ

การประเมินความปลอดภัย
� เปรียบเทียบกับตนพันธุเดิม
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ในการตานทานตอความเปนพิษท่ีพบในระบบและ
สวนตางๆ ของรางกาย เชน ระบบภูมิตานทานของ
ร างกาย ระบบการทํางานของต อมเอ็นโดครายน
รวมถึงระบบการดูดซึม การแพรกระจาย ขบวนการ
เมทตาบอลิซึม และการขับสารพิษ  การทดสอบ
ผลกระทบนียั้งจําเปนตองทําการทดสอบในคนท่ีมีความ
สมัครใจอีกดวย เพื่ อใช เปนขอมูลในการประเมิน
ความเสีย่งท่ีอาจเปนอันตรายตอคน

3.4 ระบบการตรวจสอบคุณภาพผลผลิตท่ี ออกสู ตลาด
เพื่ อเป นการรั บรองคุ ณภาพของอาหารเหล านี้
โดยคํานึงถึงคุณคาทางอาหารท่ี มีผลตอสุขภาพของ
ผูบริโภคท้ังในระยะสัน้และระยะยาว

4. การประเมินความปลอดภัยของอาหารท่ีผลิตจากพืชจีเอ็มโอ
โดยการวิเคราะหองคประกอบของธาตุอาหารในพืชจีเอ็มโอ
เปรียบเทียบกับพืชในธรรมชาติ ท่ีนาจะมีชนดิของธาตุอาหาร
และปริมาณท่ีใกลเคียงกัน ไดแก โปรตีนชนดิตางๆ กรดอะมิโน
กรดไขมัน คารโบไฮเดรต เถา และความชืน้ รวมท้ังพวกสารพษิ
สารกอเกิดภูมิแพ เหลานี้เปนตน ท้ังนี้เพื่อจะไดมีขอมูลวา
ในพืชจีเอ็มโอมีสารตางๆ เหลานี้แตกตางจากพืชธรรมชาติ
หรือไม และมีปริมาณมาก-นอยเทาใด ซึ่ งจะชวยในการ
ประเมินการเกิดโทษตอผูบริโภคตอไปได

จากท่ีกลาวมาขางตนนีเ้ปนเพยีงหลกัการท่ีมีการรายงานวา
สามารถนาํมาใชในการประเมินความปลอดภยัของอาหารจากพชื
จเีอ็มโอ เพือ่การเตือนภยัใหผูท่ีเก่ียวของรวมท้ังขอควรระวงัท่ีตอง
คํานึงถึง สําหรับรายละเอียดของข้ันตอนและวิ ธีการปฏิบัติ
จะแตกตางกันไปข้ึนกับชนิดของพืชตัวอยาง ซึ่งจําเปนจะตอง
ศึกษาคนควาและพัฒนาใหทันกับความกาวหนาของเทคโนโลยี
และใชระยะเวลาในการตรวจสอบเปนชวงๆ ท้ังนีข้ึ้นกับคุณสมบัติ
และขบวนการผลติพชืจเีอ็มโอแตละชนดิ
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การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อตนหนอนตายหยาก และการวเิคราะหสารออกฤทธิ์
ศิริวรรณ บุรีคํา1  มณฑา วงศมณีโรจน1  สุรัตนวดี จิวะจินดา2  และ รงรอง หอมหวล1

งานวิจัย

บทคดัยอ

หนอนตายหยากท่ีเก็บตัวอยางจากแหลงตางๆ ในแถบ
ภาคตะวันตกของประเทศไทยนั้น พบวามีความแตกตางระหวาง
สายพันธุข้ึนกับแหลงกําเนิดในสภาพธรรมชาติ จากการศึกษา
เทคนิคการเพาะเลี้ ยงเนื้ อเย่ือก็พบวามีความยากงายในการ
พัฒนาท่ี แตกต างกัน  อย างไรก็ตามการเพิ่ มปริมาณตน
ให มีจํานวนมากดวยการนําเอาเนื้ อเย่ื อตายอด และตาขาง
มาเพาะเลีย้งในอาหารสตูร MS ซึง่เติมฮอรโมน BA 2 มก.ตอลติร
ก็สามารถเพิ่มปริมาณตนได 2-3 เทาเชนเดียวกัน สําหรับ
เทคนิคในการชักนําใหออกรากและการชักนําใหเกิดแคลลัสนั้น
มีความแตกตางกันอยูบาง  จากการศึกษาชนิดและปริมาณของ
สารออกฤทธ์ิ จากตัวอย างของหนอนตายหยากชนิดต างๆ
ท่ีไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือในเบ้ืองตน พบวาชนิดของสาร
ออกฤทธ์ิจากตัวอยางท่ีไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือเหมือนกับ
ในตั วอย าง ท่ี มาจากสภาพธรรมชาติ  คื อ stemofoline,
dehydrostemofoline, สาร unknown S2 และ S2 แตมีปริมาณ
นอยกวา

คํานํา

หนอนตายหยาก (Stemona spp.) เปนพืชใบเลี้ยงเด่ียว
จัดอยู ในวงศ  Stemonaceae เปนพืชสมุนไพรไทยท่ีพบวา
สารสกัดจากรากมีสารออกฤทธ์ิ ในกลุ มอัลคาลอยด  ไดแก
สารพวก stemonone, stemofoline, และ dehydrostemofoline
เปนตน (Jiwajinda และคณะ, 2001)  มีรายงานวาสารเหลานี้
มีประสิทธิภาพในการกําจัดแมลงศัตรูพืชและเชื้อสาเหตุโรคพืช
ไดหลายชนิด เชน หนอนประเภทกัดกินใบพืช เพลี้ยออน เชื้อรา
Rhizoctonia solani และ เชื้อแบคทีเรีย Erwinia caratovora
อีกท้ังยังใชกําจดัหนอนแมลงวนั และลกูน้าํยุงไดอีกดวย (นนัทวนั
และอรนุช, 2543; Grainge และ Ahmed, 1988)  สารออกฤทธ์ิ
ท่ี สกัดจากรากหนอนตายหยาก เปนสารสกัดจากธรรมชาติ

ท่ีนํามาใชในการปองกันกําจัดศัตรูพืชซึ่ งไมมีพิษตอคนและ
สัตวเลี้ยง จากรายงานการวิจัยพบวาคุณสมบัติทางกายภาพและ
ทางเคมีของสารออกฤทธ์ิท่ีสกัดจากพืชหลายชนิดเชน rotenone
(สกัดจากโล ต๊ิ น) หรือ pyretrin (สกัดจากดอกไพรีทรัม)
ซึง่มีฤทธ์ิในการกําจดัแมลงเปนสารท่ีไมคงทนและสลายตัวไดงาย
จึงทําใหไมมีปญหาในเร่ืองการสะสมของสารพิษ และไมมีผลตอ
สภาพแวดลอม ท้ังยังไดรับการยอมรับจากหนวยงาน Environ-
mental Protection Agency (EPA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา
อีกดวย (http://www.epa.gov/pesticides/biopesticides/ai/
all_ais)

ในปจจุบันนี้ มีการนําสารสกัดจากรากหนอนตายหยาก
มาใชในการเกษตรแพรหลายมากข้ึน โดยเฉพาะเปนทางเลือก
ของวิ ธีการควบคุมศัตรูพื ชแทนการใช สารเคมีสั งเคราะห
เพื่อใหไดผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีความปลอดภัยจากสารเคมี
ตกคาง ได คุณภาพมาตรฐานเปนท่ียอมรับของตลาดท้ั งใน
และตางประเทศ  แมวาในธรรมชาติ จะพบตนหนอนตายหยาก
ข้ึนกระจายอยูท่ัวไปในปาตามภาคตางๆ ท่ัวประเทศ แตมีการขุด
ตนหนอนตายหยากเพื่อนํารากมาขายกันคราวละมากๆ สําหรับ
ใชในการกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตร ทําใหนาเปนหวงวา
การนําพชืจากปามาใชมากๆ โดยไมระมัดระวงัและไมมีมาตรการ
ควบคุมนั้น จะกอใหเกิดปญหาการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ
ของประเทศไดในอนาคต

วธิกีารและผลการทดลอง

1.  การเพ่ิมปริมาณตนหนอนตายหยากในสภาพปลอดเช้ือ
นําชิ้ นส วนตายอดและตาข างจากปลายยอดของตน

หนอนตายหยาก (Stemona spp.) ท่ีเก็บตัวอยางจากจังหวัด
กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี และชลบุรี มาทําการฟอกฆาเชื้อ
ในสารละลายคลอร็อกซ ความเขมขน 10% และ 5% (โดย
ปริมาตร) นาน 20 นาที และ 5 นาทีตามลําดับ มาเลี้ยงใน
อาหารแข็งสตูร MS (1962) ซึง่เติม BA และ NAA นานประมาณ

1/ งานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน จ.นครปฐม
2/ งานวิจัยสภาวะแวดลอม ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน จ.นครปฐม
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งานวิจยั

2-3 เดือน ชิ้ นสวนของยอดหนอนตายหยากสามารถเจริญ
เติบโตเปนยอดจํานวนมากได ในอาหารสูตร MS ท่ีเติม 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 โดยมีการเจริญเปนตนไดดีท่ีสุด
ในอัตราเฉลี่ย 4.3-4.7 ตนตอ 1 ยอด (ภาพท่ี 1)

ภาพที ่1 การเพิม่ปริมาณตนหนอนตายหยากในอาหารสตูร MS
ซึ่งเติม BA ความเขมขน 2 มก. ตอลิตร รวมกับ NAA
ความเขมขน 0.1 มก. ตอลิตร

2. การชักนําใหตนหนอนตายหยากที่ไดจากการเพาะเล้ียง
เน้ือเย่ือออกราก

ตัดตนหนอนตายหยากท่ีไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ
เปนตนเด่ียวๆ ใหมีความสูงของตนประมาณ 3-5 ซม. (ภาพท่ี
2a) แลวนํามาชกันําใหออกราก โดยนาํมาเลีย้งในอาหารแข็งสตูร
MS ซึ่งเติม IBA ความเขมขน 1.5-2 มก.ตอลิตร นาน 3 เดือน
พบวาตนหนอนตายหยากสามารถออกรากได 100% (ภาพท่ี 2b)
แลวจึงยายออกปลูกในเรือนเพาะชําตอไป  (ภาพท่ี 2c)

ภาพที ่2 ตนหนอนตายหยากท่ีไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ
(2a) นํามาชักนําใหออกรากในอาหารแข็งสูตร MS
ซึ่งเติม IBA ความเขมขน 1.5-2 มก.ตอลิตร (2b)
ตนหนอนตายหยากจากการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือในเรือน
เพาะชํา (2c)

3.  การเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือจากตนและรากของหนอนตายหยาก
นําชิ้ นสวนของตนและรากหนอนตายหยากในสภาพ

ปลอดเชื้อมาตัดเปนทอนๆ แลวจึงนํามาเลี้ยงในอาหารแข็งสูตร
MS ซึ่งเติม BA ความเขมขน 2 มก.ตอลิตร รวมกับ NAA 10
มก.ตอลิตร  พบวาสามารถชักนําใหเกิดเอ็มบริโอจินิกแคลลัส
(ภาพท่ี 3a) ท่ีพัฒนาเปนยอดตอไปได (ภาพท่ี 3b)  นอกจากนี้
เม่ือนาํรากมาเลีย้งในอาหารเหลวสตูร MS ก็สามารถเพิ่มปริมาณ
รากไดในอาหารเหลวสตูร MS อีกดวย (ภาพท่ี 4) เพือ่นําชิน้สวน
ของรากท่ีไดจากการเพาะเลี้ ยงเนื้ อเย่ือมาสกัดและวิเคราะห
ปริมาณสารออกฤทธ์ิตอไป

ภาพที ่3 การเพาะเลี้ยงรากหนอนตายหยากในอาหารแข็งสูตร
MS ท่ีเติม BA ความเขมขน 2 มก.ตอลิตร รวมกับ
NAA 10 มก.ตอลติรสามารถชกันําใหเกิดเอ็มบริโอ-
จินิกแคลลัส (3a) และพัฒนาเปนยอด (3b)

ภาพที ่4 การเพิม่ปริมาณรากในอาหารเหลวสตูร MS

4.  การสกัดและการวิเคราะหปริมาณสารออกฤทธ์ิ
ทําการสกัดสารออกฤทธ์ิจากตัวอยางของรากจากตน

หนอนตายหยากตามแหลงปลูกในธรรมชาติ และจากตัวอยาง
ท่ีไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ ดวยแอลกอฮอล แลวนําสารสกัด
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ท่ี ไดมาแยกโดยวิธีลิควิด / ลิควิด โครมาโตกราฟ ระหวาง
เอทธิลอะซีเตท / น้ํา  แยกชั้นของเอทธิลอะซีเตท มาทําการแยก
อีกคร้ังหนึ่งโดยวิธีคอลัมนโครมาโตกราฟ กรองของเหลวท่ีได
ผาน Sep Pack C18 เก็บสารสกัดท่ีกรองไดวิเคราะหดวยเคร่ือง
HPLC ผลจากโครมาโตแกรม พบวาสารออกฤทธ์ิท่ีสกัดไดจาก
รากของหนอนตายหยากนั้นประกอบดวยสาร stemofoline,
dehydrostemofoline ซึ่งเปนสารท่ีมีรายงานวาเปนสารออกฤทธ์ิ

ภาพที ่5   แสดงโครมาโตแกรมของสารสกัดจากหนอนตายหยากเทียบกับ dehydrostemofoline

Table 1 Secondary metabolite analysis from Stemona spp. samples collected from natural field

Samples Average concentration (µg / g fresh weight)
S-2 S-3 Stemofoline Dehydrostemofoline

S. tuberosa -leaves (no.8) 0 0 0 0
S. tuberosa -roots (no.8) 0.014 0.010 0.0001 -
S. tuberosa -leaves (no.11) 0 0 0 0
S. tuberosa -roots (no.11) 0.052 0.030  0.001 -
S. tuberosa -leaves (no.16) 0 0 0 0
S. tuberosa -roots (no.16) 0.027 0.027 0.0016 -
S. collinsae (no. 26)-roots 0.915 1.89 6.906 3.205
S. collinsae (no. 27)- roots 1.984 2.198 6.492 7.471
S. collinsae (no. 28)- roots 3.591 4.522 10.456 1.593
S. collinsae (no. 29)- roots 3.904 2.997 6.856 5.641

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

ท่ีใชกําจัดแมลง และยังพบสาร unknown อีก 2 ชนิดดวยกันคือ
S-2 และ S-3 (ภาพท่ี 5) ซึ่งจะตองนําไปพิสูจนโครงสราง
ทางเคมีและทดสอบผลของสารออกฤทธ์ิ ท่ี มีตอแมลงตอไป
และสาํหรับตัวอยางตนหนอนตายหยากจากการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ
นั้น เม่ือทําการวิเคราะหก็สามารถตรวจพบสาร stemofoline,
dehydrostemofoline, S-2 และ S-3 เชนกัน (ตารางท่ี 1
และ 2)

สารเทียบ dehydrostemofoline

หนอนตายหยากตัวผู
(กาญจนบุรี)

หนอนตายหยากตัวเมีย
(กาญจนบุรี)

หนอนตายหยากตัวผู
(ชลบุรี)

DS

S-2

S-3
S-4

S-4DS
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สรปุและวจิารณ

จากการเพาะเลี้ ยงเนื้ อเย่ือตายอด ตาขางของหนอน
ตายหยาก สามารถเพิ่ มปริ มาณต นหนอนตายหยากได
ในอัตราเฉลี่ยประมาณ 4-5 ตนตอยอด ในอาหารแข็งสูตร MS
ท่ีเติม BA ความเขมขน 2 มก. ตอลติร รวมกับ NAA ความเขมขน
0.1 มก. ตอลิตร และ BA ความเขมขน 6 มก. ตอลิตร รวมกับ
NAA ความเขมขน 0.05 มก. ตอลิตร และตนหนอนตายหยาก
ท้ังหมดสามารถออกรากได 100% ในอาหารแข็งสตูร MS ซึง่เติม
IBA ความเขมขน 1.5-2 มก.ตอลิตร แลวจึงยายออกปลูก
ในเรือนเพาะชําตอไป

สําหรับสารสกัดท่ี ไดจากรากของตนหนอนตายหยาก
ท่ีนาํมาสกัดและวเิคราะหดวยเคร่ือง HPLC พบวาหนอนตายหยาก
เล็ก (Stemona spp.) และหนอนตายหยากใหญ (S. tuberosa)
ท่ีพบในพืน้ท่ีแถบตะวนัตก (กาญจนบุรี สพุรรณบุรี และนครปฐม)
มีความคลายคลงึกันในรูปแบบของโครมาโตแกรมท่ีได แตหนอน
ตายหยากท้ังสองชนดิไมมี dehydrostemofoline อยูในองคประกอบ
ซึ่งสาร dehydrostemofoline นี้เปนสารท่ีมีการรายงานวาเปนสาร
ออกฤทธ์ิกําจัดแมลงท่ีพบใน S. collinsae (Jiwajinda และคณะ,
2001)  ในรากของหนอนตายหยากชนิด S. collinsae นั้น
มีสารประกอบ 2 ชนิด คือ S-4 และ dehydrostemofoline ท้ังนี้
Kaltenegger และคณะ (2003) ได รายงานว าพืชในวงศ
Stemonaceae ท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันมาก ก็พบสารออกฤทธ์ิ
ท้ังท่ีเหมือนกันและแตกตางกัน จึงควรทําการศึกษารายละเอียด
ท่ีเก่ียวกับชนิดของหนอนตายหยาก และสารสกัดสําคัญภายใน
หนอนตายหยากแตละชนิด เพื่อเปนขอมูลสําหรับการนําไป
ใชประโยชนใหไดประสิทธิภาพย่ิงข้ึน และจากการทดลองพบวา

การวิเคราะหสารสําคัญในรากหนอนตายหยากท่ีไดจากวิธีการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือก็เปนอีกหนทางหนึ่ งท่ีจะไดมาซึ่งตัวอยาง
เพือ่ใชตรวจสอบไดเชนกัน
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Table 2 Secondary metabolite analysis from Stemona spp. cultured in vitro

Samples Average concentration (µg / g fresh weight)
S-2 S-3 Stemofoline Dehydrostemofoline

S. tuberosa a -roots 0 0 0.228 0
Stemona spp. b-roots 0.187 1.589 0.739 0.0082
Stemona spp. b-shoots 0.753 0.439 0.88 0.071
S. tuberosa a -shoots in MS 0.047 0.104 0.023 0
S. tuberosa a -shoots in MS+BA 0.022 0.132 0.030 0
Stemona spp. b -shoots in MS 0.48 0.765 1.656 0.053
Stemona spp. b -shoots in MS+BA 1.265 0.924 2.706 0.003

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

Effect of Wrapping on Ripening Quality of
Mango cv. Nam Dokmai

เจริญ ขุนพรม1 และ อภิตา บุญศิริ2

บทคัดยอ

การทดลองเก็บเก่ียวผลมะมวงท่ีหอผลดวยถุงท่ีแตกตาง
กัน 4 ชนดิในแปลงปลกู คือ กระดาษหนงัสอืพมิพ  ถุงผารีเมยสขีาว
ถุงผารี เมยสี ดํา และถุงกระดาษ 2 ชั้ น ดานนอกสีน้ําตาล
และดานในสีดํา เปรียบเทียบกับผลมะมวงท่ีไมหอผล นําไปบม
ดวยกาซเอทิลีนความเขมขน 200 พีพีเอ็ม เปนเวลา 48 ชั่วโมง
ผลการทดลองพบวา ผลมะมวงท่ีหอดวยถุงกระดาษ 2 ชั้น
ดานนอกสีน้ําตาล และดานในสีดํา มีการเปลี่ยนสีผิวเปลือก
จากสีเขียวเปนสี เหลือง และมีปริมาณแคโรทีนอยดสูงท่ีสุด
แตมีปริมาณคลอโรฟลด เอ และบีตํ่ากวาผลมะมวงท่ีไมหอผล
ดวยถุงชนิดอ่ืนๆ  อยางไรก็ตามการทดลองไมพบความแตกตาง
ของการสูญเสียน้ําหนัก ความแนนเนื้อ ปริมาณของแข็งท่ีละลาย
น้ําได ปริมาณกรดท่ีไทเทรตได และการยอมรับในรสชาติของ
ผูชิมในทุกทรีตเมนต
——————————
1 นิสิตปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว โครงการ
พัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยดานเทคโนโลยีหลังเก็บเก่ียว
ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน นครปฐม

2 งานวิจัยพืชผลหลังเก็บเก่ียว ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือน
ปลูกพืชทดลอง ม. เกษตรศาสตร กําแพงแสน นครปฐม

ท่ีมา : การประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ คร้ังท่ี 4 วันท่ี 4-7
พฤษภาคม 2547 ณ โรงแรมเจบี หาดใหญ จ.สงขลา

ผลของการควบคุมบรรยากาศในการเก็บรักษา
ผลมะมวงพันธุโชคอนันตท่ีอุณหภูมิตํ่า

Effect of Controlled Atmosphere on Chok Anan
Mango during Low Temperature Storage

ธีรนุต รมโพธิ์ภักด์ิ, เจริญ ขุนพรม, สมนึก ทองบอ,
ยุพิน ออนศิริ และ พรรณ ีศรีสวัสด์ิ

บทคัดยอ

การเก็บรักษาผลมะมวงพนัธุโชคอนนัตท่ีอุณหภมิู 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
ท่ีควบคุมบรรยากาศทุกทรีตเมนต มีการสญูเสยีน้าํหนกัสดนอยกวา
ชุดควบคุม และมะมวงในบรรยากาศท่ีมีคารบอนไดออกไซด 10
เปอรเซ็นต และท่ีมีออกซิเจน 5 เปอรเซ็นต มีการเปลี่ยนแปลง
สีเปลือกนอยกวาท่ีคารบอนไดออกไซด 5 เปอรเซ็นต ออกซิเจน
10 เปอรเซน็ต และชดุควบคุมตามลาํดับ การเปลีย่นแปลงทางเคมี
และคุณภาพภายนอกของมะมวงทุกทรีตเมนตไมมีความแตกตางกัน
การเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส นาน 6 สัปดาห
พบวาเนื้อบริเวณใกลเมล็ดมีสีน้ําตาล (อาการสะทานหนาว)
แตไมพบอาการดังกลาวเม่ือเก็บรักษาท่ีอุณหภมิู 12 องศาเซลเซยีส
——————————
งานวิจัยพืชผลหลังเก็บเก่ี ยว ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือน
ปลูกพืชทดลอง ม. เกษตรศาสตร กําแพงแสน นครปฐม

ท่ีมา : การประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ คร้ังท่ี 4 วันท่ี 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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25oC 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 Central Laboratory and Greenhouse Complex, Kasetsart

University, Kamphaeng saen Campus, Nakhon Pathom
73140, Thailand (e-mail : rditer@ku.ac.th)

2 Department of Horticulture, Kasetsart University, Kamphaeng
saen Campus, Nakhon Pathom 73140, Thailand

3 Graduate School of Agriculture and Biological Sciences,
Osaka Prefecture University, Sakai, Osaka 599-8531,
Japan

ท่ีมา : 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 Graduate student, Dept. of Plant Pathology, Kasetsart

University, Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140
2 Dept. of Plant Pathology, Kasetsart University, Kamphaeng

Saen, Nakhon Pathom 73140
3 Central Laboratory and Greenhouse Complex, KURDI,

Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140

ท่ีมา : การประชมุทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ครัง้ท่ี
42, 2547. “เกษตรศาสตรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต”
(สาขาพืช และสาขาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร). 3-6
กุมภาพันธ 2547. ม.เกษตรศาสตร บางเขน 472-480.

ผลการศึกษาสารชุบผลมะมวงบางชนิด
ตอการควบคุมโรคเนาภายหลังการเก็บเกี่ยว

ในมะมวงพันธุโชคอนันต
ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล1, รุงนภา กอประดิษฐสกุล1,

ธีรนุต รมโพธิ์ภักด์ิ1 และวิชัย กอประดิษฐสกุล2

บทคัดยอ

การทดสอบประสทิธิภาพของสารตางๆ เพือ่ชบุผลมะมวง
พันธุโชคอนันต เพื่อควบคุมการเกิดโรคผลเนาโดยการใชมะมวง
จาก 2 ฤดูกาล รวมกับการใชสารชุบผลมะมวง สารจากพืช
ท่ีคัดเลือกใหใชไดแก วานน้ําท่ีไดจากการสกัดดวยแอลกอฮอล
ท่ีระดับ 2,500 สวนในลานสวน และ สารหมักจากวานน้าํในอัตรา
การเจือจาง 1 ตอ 500 สวน และสารเคมีกําจัดเชื้อรา ไดแก
Azoxystrobin ท่ีระดับ 250 สวนในลานสวน และ benomyl ท่ีระดับ
500 สวนในลานสวน พบวาการทดสอบในเดือนมีนาคม 2545
กับมะมวงท่ีออกผลในฤดู ซึ่งการระบาดของโรคไมรุนแรงมาก
สารสกัดจากพืชสามารถใชควบคุมการระบาดของโรคผลเนา
ไดดีกวาการใชสารเคมี และการทดสอบกับมะมวงท่ีออกผล
นอกฤดูในเดือนมิถุนายน 2545 พบวาการใชสารในกลุมสารสกัด
จากพืช จะไมสามารถควบคุมการเกิดโรคไดเม่ือเทียบกับการใช
สารเคมี Azoxystrobin
——————————
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1 ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนาฯ ม. เกษตรศาสตร กําแพงแสน นครปฐม

2 ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร ม. เกษตรศาสตร กําแพงแสน
นครปฐม

ท่ีมา : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คร้ังท่ี 41, 2546. “60 ป วิชาการพื้นฐานสังคมไทย”
(สาขาพืช และสาขาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร)
ม.เกษตรศาสตร บางเขน. 371-378.

การใชสารสกัดจากชะพลูเพ่ือลดการปนเปอน
ของเช้ือแบคทีเรียในหนอไมฝรั่ง

ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล และรุงนภา กอประดิษฐสกุล

บทคัดยอ

ปญหาความสะอาดของผลผลิตประเภทผักสดหรือผลไม
สด กําลังไดรับการพิจารณาเปนมาตรการเรงรัดในเร่ืองคุณภาพ
ผลผลติประเภทผักและผลไมสด โดยท้ังนีจ้ะมุงประเด็นไปถึงการ
ตรวจวดัการกระจายตัวของเชือ้แบคทีเรียชนดิโคลฟิอรม และเชือ้
Escherichia coli การทดลองคร้ังนีไ้ดทําการตรวจนบัการปนเปอน
ของเชื้อแบคทีเรีย E. coli ท่ีบริเวณผิวของตัวอยางหนอไมฝร่ัง
โดยทําการเก็บตัวอยางจากแปลงผลติ และจดุรวบรวมหนอไมฝร่ัง
เพื่อสงตอไปยังบริษัทผูสงออกเพื่อทําการตัดแตงและคัดเลือก
ผลผลิต  ทําการศึกษาในทองท่ีผลิตหนอไมฝร่ั งของอําเภอ
กําแพงแสน จงัหวดันครปฐม จากการออกสุมตรวจจํานวน 3 คร้ัง
โดยมีเกษตรกรเปาหมายรวมท้ังสิ้น 18 ราย พบการปนเปอน
ของเชือ้แบคทีเรีย E. coli รวมไปถึงเชื้อแบคทีเรียชนดิโคลฟิอรม
มีการกระจายไมสมํ่าเสมอ ท้ังในปริมาณท่ีตรวจพบท่ีแตกตางกัน
ตามระยะเวลาของการออกสุมตัวอยาง โดยปริมาณเชือ้โคลฟิอรม

แบคทีเรียท่ีตรวจพบจะมีมากถึงระดับ 3.99 (คา log ของ cfu
ตอกรัมตัวอยางหนอไมฝร่ังสด) จนถึงนอยท่ีสุดในระดับท่ีตรวจ
ไมพบเลย ทางผูทําการวิจัยไดศึกษาวิธีการปองกัน หรือการลด
การปนเปอนของเข้ือแบคทีเรียชนิดโคลิฟอรมโดยการปรับใช
สารสกัดจากชะพลู (Piper sarmentosum) มาใชในระบบการ
ทําความสะอาดผลผลติ ผลการทดสอบในสภาพหองทดลองพบวา
การใชสารสกัดท่ีไดจากการตมสวนของกานขะพลูแหง (ในอัตรา
150 กรัมตอน้ํา 1 ลิตร) เพื่อเตรียมใชในข้ันตอนการชะลาง
หนอไมฝร่ังจะสามารถลดปริมาณของเชือ้แบคทีเรียชนดิโคลฟิอรม
และ E. coli ไดดี
——————————
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนาฯ ม. เกษตรศาสตร กําแพงแสน นครปฐม

ท่ีมา : การประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ คร้ังท่ี 4 วันท่ี 4-7
พฤษภาคม 2547 ณ โรงแรมเจบี หาดใหญ จ. สงขลา

การยับยั้งเอนไซมอเซทติลโคลีนเอสเทอเรส
จากสารปองกันกําจัดแมลงกลุมออรกาโนฟอสฟอรัส

และคารบาเมทในน้ําค้ันผักและผลไม
รุงนภา กอประดิษฐสกุล, ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล

และสุจินดา อัศวสุจินดารัตน

บทคัดยอ

ไดทําการพัฒนาวิธีการวิเคราะหสารพิษตกคางในน้ําผัก
และผลไมโดยไมตองผานข้ันตอนการสกัดดวยตัวทําละลาย
โดยใชหลักการท่ีสาร DTNB ทําปฏิกิริยากับโคลีนเกิดผลิตภัณฑ
ท่ีมีสีเหลืองและดูดกลืนแสงท่ีคาความยาวคลื่น 410 นาโนเมตร
เอนไซมอเซทติลโคลีนเอสเทอเรสไดจากการสกัดเอนไซมจาก
ปลาไหลไฟฟา และสับสเตรทคืออเซทติลไธโอโคลีน จากการหา
กิจกรรมเอนไซมท่ี 15 นาทีภายใตอุณหภูมิ 37oซ ท่ีความเขมขน
ของเอนไซมและสับสเตรทต างๆ กัน และทําการทดสอบ
ผลของสารปองกันกําจัดศัตรูพืชกลุมออรกาโนฟอสฟอรัส คือ
คลอไพริฟอสและไดเมทโธเอท และสารเมทโธมิลซึ่งเปนสาร
ปองกันกําจัดศัตรูพืชกลุ มคารบาเมทตอการยับย้ั งกิจกรรม
เอนไซม พบวาท่ีความเขมขนของสับสเตรทและเอนไซม 1.2
mmol และ 0.02 unit เกิดกิจกรรมท่ีดีท่ีสุด สารคลอไพริฟอส
ท่ีความเขมขน 3.0 x 10-5 umol ยับย้ังปฏิกิริยาท่ีจุดตํ่าสุด
และผลการยับย้ั งของคลอไพริฟอส ไดเมทโธเอท และสาร
เมทโธมิล ในน้ํา ค้ั นผักและผลไมหลายชนิด  พบวาน้ํา ค้ั น
หนอไมฝร่ั งและน้ํ า ค้ั นแคนตาลูปใหผลวิ เคราะห ท่ี ตํ่ากว า

วารสารขาวศูนยฯ  ปท่ี 18 ฉบับท่ี 2 (2547)14



งานวิจยั

นอกจากนัน้ยังมีความตกลงวาดวยอปุสรรคทางเทคนิค
ตอการคา (Technical Barrier to Trade : TBT)  ท่ีเก่ียวของกับ
สินคาเกษตรและอาหาร ภายใตความตกลง TBT ท่ีกํากับดูแล
เร่ืองการออกกฎระเบียบดานเทคนิคและมาตรฐานตางๆ ของ
สินคาท้ังเกษตรและอุตสาหกรรม รวมถึงขอกําหนดในเร่ือง
การบรรจหุบีหอ การทําเคร่ืองหมาย (marking) และการปดฉลาก
(labelling) ท่ีใชกับผลิตภัณฑ วัตถุดิบ กระบวนการหรือวิธีการ
ผลติ  และสอดคลองกับมาตรฐานท่ีกําหนดโดยองคการมาตรฐาน
ระหวางประเทศ อยางไรก็ตามมาตรฐานดังกลาวเปนลักษณะ
ท่ีมีการปฏิบัติตามความสมัครใจ  การประเมินความสอดคลองกับ
ขอบังคับทางเทคนิคและมาตรฐานตองไมกอใหเกิดอุปสรรค
ตอการคาระหวางประเทศโดยไมจําเปน

โดยสรุป การกําหนดมาตรฐานสินคา เชน ปริมาณ
สารตกคางที่อยูในเกณฑที่ต่ําเกินไป ยอมสรางอุปสรรคตอ
การคาระหวางประเทศ  หากประเทศผูสงออกไมสามารถทาํได
ตามเกณฑ หรือประเทศผูนําเขามเีจตนาแอบแฝงทีจ่ะนํามาใช
เพ่ือเปนขออางในการกีดกันการนําเขา อยางไรก็ตามการใช
มาตรการดงักลาวตองอยูบนพ้ืนฐานขอพิสจูนทางวทิยาศาสตร
และสอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศ โดยตองมีการ
ประเมินคาความเสี่ยงและกําหนดระดับที่เหมาะสมของการ
คุมครองสุขอนามยัและสุขอนามัยพืช

เอกสารประกอบการเรียบเรียง
กลุมเครือขาย GAP ภาคตะวันตก. 2547. ขอสรุปรายงาน

โครงการเพื่อการพัฒนาโครงการ (การจัดการประชุม
เพื่อระดมความคิด) เร่ือง ผาทางตัน….สินคาเกษตร
และอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อการสงออก. มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม. 35 น.

บริษัท อินโฟโมนิ่ ง จํากัด. 2546. คู มือ เสริมสรางความรู
ผู ประกอบการธุรกิจผักผลไมปลอดภัยจากสารพิษ.
“การทบทวนกระบวนยุทธของผูประกอบการผักผลไม
ปลอดภัยจากสารพิษ”. หจก. ศุภนิตยกราฟฟค เพรส.
กรุงเทพฯ. 288 น.

สถาบันอาหาร. 2542. กฎระเบียบตามความตกลงวาดวย
การใชมาตรการทางสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS)
และการบังคับใชกับอุตสาหกรรมอาหาร. บ. พิมพดีด-
การพิมพ จ. กรุงเทพฯ. 81 น.

¯¯¯¯¯¯¯¯

± มาตรฐานผักผลไม ฯ .....ตอจากหนา 24การทดลองท่ีใชน้ําค้ันแตงกวา น้ําสมวาเลนเซียและน้ําค้ันผัก
ตามลําดับ
——————————
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนาฯ ม. เกษตรศาสตร กําแพงแสน นครปฐม

ท่ีมา : การประชมุทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ครัง้ท่ี
42, 2547. “เกษตรศาสตรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต”
(สาขาวิทยาศาสตรและสาขาการจัดการสิ่งแวดลอม). 3-6
กุมภาพันธ 2547. ม.เกษตรศาสตร บางเขน. 376-383.

คุณภาพน้ําหมักชีวภาพ และองคประกอบ
ชวนพิศ อรุณรังสิกุล1  ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล2

รุงนภา กอประดิษฐสกุล2  ธีรนุต รมโพธิ์ภักด์ิ3

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 ระหวางการหมักท่ีระยะเวลา 30  45  60
และ 90 วัน มีความแปรปรวน คุณสมบัติทางกายภาพ ไดแก
สขีองน้าํหมักสวนใหญเปนสนี้าํตาลเขมจนถึงสดํีา มีคา pH และคา
EC ท่ีสูงข้ึน คุณสมบัติทางเคมีนั้นพบวา ธาตุอาหารหลัก (N, P
และ K) และธาตุอาหารรองของพืช (Ca, Mg, Na, Fe, Mn, Zn
และ Cu) มีนอยมาก องคประกอบของกรดลดลง องคประกอบ
ทางชวีเคมี เชน มีน้าํตาลอยูหลายชนดิซึง่ปริมาณลดลงจนถึงระดับ
คงท่ี ซึ่งนาจะเปนดัชนีชี้บอกจุดสิ้นสุดกระบวนการหมัก และ
สารคลายฮอรโมน GA3 เพิ่มข้ึนเม่ือระยะเวลาการหมักเพิม่ข้ึน
——————————
1 งานเทคโนโลยีเมลด็พันธุพืช ฝายปฏิบัติการวิจัยฯ สถาบันวิจัย
และพัฒนาฯ ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน จ.นครปฐม

2 งานวิจัยสภาวะแวดลอม ฝายปฏิบัติการวิจัยฯ สถาบันวิจัยและ
พัฒนาฯ ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน จ.นครปฐม

3 งานวิจัยพืชผลหลังเก็บเก่ียว ฝายปฏิบัติการวิจัยฯ สถาบันวิจัย
และพัฒนาฯ  ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน จ.นครปฐม

ท่ีมา : การประชมุทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ครัง้ท่ี
42, 2547. “เกษตรศาสตรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต”
(สาขาพืช และสาขาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร). 3-6
กุมภาพันธ 2547. ม.เกษตรศาสตร บางเขน 481-488.
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ความสัมพันธของความช้ืนและปริมาณอินทรียวัตถุ
ในดินทรายจากการใชวัสดุคลุมดินและปุยพืชสดเพื่อปลูกแตงโม

นายอาทิตย ศุขเกษม1  นายโสฬส แซลิ้ม2  นางอโนชา เทพสุภรณกุล2  และนายเกษมสุข ศรีแยม3

การเกษตร

ปริมาณอินทรียวัตถุในดินเปนปจจัยสําคัญตอการเจริญ
เติบโตของพืช ในการชวยรักษาความอุดมสมบูรณและความชื้น
ของดิน  โดยท่ัวไปดินทรายจะมีการสูญเสียอินทรียวัตถุไดงาย
ทําใหการทําการเกษตรในพื้นท่ีดินทรายตองเพิ่มปจจัยตางๆ
แกดินเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต คาใชจายในการจัดการ
จงึเพิม่ข้ึน

จากการศึกษาอิทธิพลของการใชวัสดุคลุมดินและปุ ย
พชืสดตอการเปลีย่นแปลงความชืน้และความอุดมสมบรูณของดิน
รวมท้ังความสัมพันธระหวางปริมาณอินทรียวัตถุกับความชื้น
ของดินทรายชุดดินจันทึก (Chan Tuk series : Cu) (Siliceous,
Isohyperthermic Typic Ustipsamments) ท่ีตําบลสามพระยา
อําเภอชะอํา จงัหวดัเพชรบุรี  โดยใชวสัดุคลมุดินเพือ่รักษาความชืน้
ในดิน 3 ชนิด คือ ใบหญาแฝก (vetiver grass) Vetiveria
zizanioides (Linn.) Nash,  ฟางขาว  ซึง่ใชวสัดุคลมุดินอัตรา 3.2
ตันตอไร และผาพลาสติกสะทอนแสง พรอมกับการใหปุยพืชสด
เพือ่เพิม่อินทรียวตัถุในดิน ไดแก ถ่ัวพรา (sword bean) Canavalia
gladiata Dc.  ซึ่งไถกลบลงดินเม่ืออายุ 50 วัน แลวหมักดินได
15 วันกอนปลูกแตงโม ศึกษาเปรียบเทียบระหวางการใชวัสดุ
คลุมดินโดยไมมีปุยพืชสด ปุยพืชสดอยางเดียว การใชปุยพืชสด
รวมกับวัสดุคลุมดินตางชนิดกัน และไมใชท้ังปุยพืชสดและวัสดุ
คลุมดินเปนแปลงควบคุม ประเมินความอุดมสมบูรณของดิน
กอนการศึกษา โดยการเก็บตัวอยางดินกอนการปลูกแตงโม
เพื่อวิเคราะหหาปริมาณอินทรียวัตถุดวยวิธี Walkley และ Black
Titration  ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนดวยวธีิ Bray II และ
ปริมาณโพแทสเซยีม แคลเซยีม แมกนเีซยีมท่ีแลกเปลีย่นได ดวย
1 N NH4OAc ท่ี pH 7 แลววัดปริมาณธาตุท้ัง 3 ดวยเคร่ือง
Atomic absorption spectrophotometer (ทัศนยี และคณะ, 2537)

เตรียมแปลงปลกูแตงโมขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 45 เมตร
มีระยะหางระหวางตน 90 เซนติเมตร แลวใสปุยรองพื้นสูตร
15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร  ยายกลาแตงโมท่ีมีอายุ 15
วนัหลงัเพาะ  ใสปุยเคมีสตูร 13-13-21 อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร

เม่ือแตงโมอายุ 50 วันหลังยายปลูก ใหน้ําแบบมินิสปริงเกอร
เก็บตัวอยางดินหลังจากงดการใหน้ํา 7 วันกอนเก็บเก่ียวผลผลิต
เพื่อหาความชื้นของดินโดยน้ําหนัก เปรียบเทียบน้ําหนักของ
ผลผลติท่ีไดในแตละตํารับการทดลอง  และเก็บตัวอยางดินอีกคร้ัง
หลังจากการเก็บเก่ียวผลผลิต เพื่อวิเคราะหสมบัติทางเคมีดิน
โดยวธีิเดียวกันกับการวิเคราะหดินกอนการทดลอง

ชุดดินจันทึกนั้นมีความอุดมสมบูรณตํ่า พบวากอนการ
ศึกษา ดินมีปริมาณอินทรียวตัถุเฉลีย่ 0.44% ปริมาณฟอสฟอรัส
ท่ีเปนประโยชนเฉลี่ย 3.67 mg kg-1 และปริมาณโพแทสเซียม
แคลเซียม แมกนีเซียมท่ีแลกเปลี่ยนได เฉลี่ย 27, 70.67 และ
18.33 mg kg-1 ตามลําดับ  สําหรับดินหลังการทดลองมีความ
อุดมสมบูรณเพิ่ มข้ึนในทุกตํารับการทดลอง โดยเฉพาะดิน
ท่ีมีการใชปุยพชืสดรวมกับการใชวสัดุคลมุดินมีปริมาณธาตุอาหาร
ท้ัง 5 ชนดิสงูกวาดินท่ีใชปุยพชืสด หรือวสัดุคลมุดินเพยีงอยางเดียว
และสูงกวาแปลงควบคุม ยกเวนการใชปุยพืชสดรวมกับฟางขาว
คลุมดินซึ่งมีปริมาณอินทรียวัตถุใกลเคียงกับการใชปุยพืชสด
และการใชฟางขาวคลมุดินเพยีงอยางเดียว  การใชปุยพชืสดรวมกับ
ใบหญาแฝกคลุมดินทําใหดินมีปริมาณอินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัส
และ โพแทสเซียมสูงสุด คือ 0.77%, 71.67 mg kg-1 และ 165
mg kg-1 ตามลําดับ  สวนการใชปุยพืชสดรวมกับผาพลาสติก
คลมุดินนัน้ทําใหดินมีปริมาณอินทรียวตัถุ 0.74% รองจากการใช
ปุยพืชสดรวมกับใบหญาแฝกคลุมดิน (ตารางท่ี 1)

การเปลี่ยนแปลงความชื้นของดินเนื่องจากอิทธิพลของ
การใชปุยพืชสดและวัสดุคลุมดินชนิดตางๆ แสดงในภาพท่ี 1
และพบวาความชื้นของดินโดยเฉลี่ยสูงสุดในแปลงท่ีมีการใชปุย
พืชสดรวมกับผาพลาสติกคลุมดิน คือ 4.45%  รองลงมาคือ
การใชปุยพืชสดรวมกับใบหญาแฝกคลุมดินซึ่งใหความชื้นเฉลี่ย
4.37% และความชื้นเฉลี่ ยตํ่าสุดเม่ือไมใช ท้ังปุ ยพืชสดและ
วัสดุคลุมดิน คือ 3.40%  ผลการศึกษานี้พบวา มีความสัมพันธ
ระหวางปริมาณความชื้นของดินกับปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
กลาวคือ ปริมาณความชื้นของดินเพิ่มข้ึนเปนผลมาจากปริมาณ

1/ กลุมวิจัยและพัฒนาการใชประโยชนหญาแฝกในการจัดการดิน  สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
2/ กลุมวิจัยและพัฒนาการจัดการดินศักยภาพต่ํา  สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
3/ กลุมวิจัยและพัฒนาอินทรียวัตถุเพ่ือการเกษตร  สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
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อินทรียวตัถุในดินท่ีเพิม่ข้ึน สามารถประเมินปริมาณความชืน้ในดิน
ไดจากสมการโพลิโนเมียล Y = 153.96X3 - 286.3 X2 +
176.85X - 32.209  ท้ังนี้มีคาสหสัมพันธ 0.787 โดย Y คือ
ปริมาณความชื้ นของดินโดยน้ําหนัก และ X คือ ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน (ภาพท่ี 2)

นอกจากนั้นการใชวัสดุคลุมดินชนิดตางๆ และปุยพืชสด
ยังมีผลตอผลผลติของแตงโม (ภาพท่ี 3) กลาวคือ การใชปุยพชืสด
รวมกับการใชผาพลาสติกคลุมดินใหผลผลิตแตงโมสูงสุด คือ
3,567 กิโลกรัมตอไร  สวนการใชปุ ยพืชสดรวมกับการใช
ใบหญ าแฝกคลุมดินผลผลิตใกล เคียงกับการใชปุ ยพืชสด
รวมกับพลาสติกคลุมดิน คือ 3,473 กิโลกรัมตอไร ขณะท่ีแปลง

ตารางที ่1   คาวิเคราะหสมบัติทางเคมีของดินกอนและหลังการทดลอง (8 ตํารับ)

   ตัวอยางดิน             ตํารับการทดลอง OM P K Ca Mg
% mg kg-1 mg kg-1 mg kg-1 mg kg-1

กอนการทดลอง 0.44 3.67 27.00 70.67 18.33
หลงัการทดลอง T1  แปลงควบคุม 0.45 12.00 70.50 71.00 21.00

T2  ปุยพืชสด 0.56 43.00 104.67 128.00 18.33
T3  ใบหญาแฝกคลุมดิน 0.71 14.67 62.67 183.00 26.33
T4  ฟางขาวคลุมดิน 0.54 11.33 129.67 142.00 29.33
T5  พลาสติกคลุมดิน 0.65 11.33 43.67 104.00 21.33
T6  ปุยพืชสดและใบหญาแฝกคลุมดิน 0.77 71.67 165.00 192.00 26.33
T7  ปุยพืชสดและฟางขาวคลุมดิน 0.55 45.00 132.00 151.00 32.67
T8  ปุยพืชสดและผาพลาสติกคลุมดิน 0.74 55.00 94.00 228.00 29.67

ควบคุมนั้ นให ผลผลิ ตตํ่าสุ ด คือ 1,502 กิ โลกรัมต อไร
อยางไรก็ตามวัสดุคลุมดินชนิดตางๆ มีคาใชจายท่ีแตกตางกัน
การเลือกใชชนิดวัสดุคลุมดินจึงตองคํานึงถึงความคุมทุนและ
ความสะดวกในการจดัหา  จากการศกึษาพบวาการใชใบหญาแฝก
เปนวสัดุคลมุดินนัน้มีตนทุนตํ่าและเปนวธีิท่ีงายท่ีสดุ  นอกจากนัน้
หญาแฝกยังเปนพืชท่ีสามารถเจริญเติบโตไดดีในทุกสภาพดิน
ภมิูอากาศ และภมิูประเทศ (กรมพฒันาท่ีดิน, 2541) และเปนพชื
ท่ีมีองคประกอบของธาตุอาหารและเสนใยสูง (วารุณี และคณะ,
2537) ซึ่งชวยรักษาความอุดมสมบูรณของดินและปรับปรุง
สมบัติทางกายภาพ ดังนั้นการใชวัสดุคลุมดินท่ีเปนอินทรียสาร
จะชวยรักษาความชืน้ในดินและเพิม่อินทรียวตัถุใหแกดิน

ภาพที ่1   การเปลี่ยนแปลงความชื้นของดินจากการใชปุยพืชสดและวสัดุคลมุดินชนิดตางๆ

การเกษตร

คว
าม
ชื้น

ขอ
งดิ
น 

(%
 by

 w
t.)

ระยะเวลา (วัน)

17



กรมพัฒนาท่ีดิน. 2541. ความรูเร่ืองหญาแฝก. กรมพัฒนาท่ีดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 115 น.

ทัศนยี อัตตะนนัท จงรักษ จนัทรเจริญสขุ และสรุเดช จนิตกานนท.
2537.  แบบฝกหัดและคูมือปฏิบัติการ การวิเคราะหดิน
และพืช. ภาควิชาปฐีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร. 126 น.

วารุณี พานิชผล สมพล ไวปญญา เมธิน ศิริวงศ และเฉลียว ศรีชู.
2537.  การศึกษาคุณค าทางอาหารของหญ าแฝก
เพื่อใชเปนอาหารสัตว.  กองอาหารสัตว  กรมปศุสัตว.
กรุงเทพฯ.  30  น.
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ภาพที ่3   ผลผลิตของแตงโมจากการใชปุยพืชสดและวัสดุคลุมดินชนิดตางๆ

ภาพที ่2   ความสัมพันธของความชื้นและปริมาณอินทรียวัตถุในดินหลังการใชปุยพืชสด และวัสดุคลุมดินชนิดตางๆ
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นํ้ามันเชื้อเพลิง และนํ้ามันชีวภาพ
ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล1

สิ่งแวดลอม

1/ นักวิจัยระดับ 6  งานวิจัยสภาวะแวดลอม ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน จ. นครปฐม

สถานการณราคาน้าํมันเชือ้เพลงิของโลกมีราคาสงูข้ึนทุกป
(ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงของตลาดโลกใน พ.ศ. 2546 ประมาณท่ี
29 ดอลลารตอบาหเรล และราคาในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2547
อยูท่ี 42 ดอลลารตอบาหเรล : น้ํามัน 1 บาหเรลเทากับปริมาตร
159 ลติร)  น้ํามันเชื้อเพลงิเปนปจจัยสาํคัญในการดํารงชวีิตของ
มนุษยและถูกจัดใหเปนยุทธปจจัยท่ีสําคัญ ถึงแมเราจะทราบวา
ในอนาคตอันใกลน้าํมันจะหมดไปจากโลกก็ตาม  แตความจําเปน
ในการจัดเตรียมแหลงพลังงานทดแทนแบบอ่ืนๆ นับจนถึง
ปจจุบันนี้มนุษยก็ยังไมไดพัฒนาแหลงพลังงานทดแทนน้ํามัน
เชือ้เพลงิไดเลย  ดวยเหตุนีก้ารใชน้าํมันเชือ้เพลงิทุกอณขูองน้าํมัน
จึงจําเปนตองคํานึงถึงการใชเพื่อใหมีคุณคาตอมนุษยมากข้ึน
ดังเชนการวิจัยเพื่ อปรับปรุงประสิทธิภาพของเคร่ื องยนต
ในดานการประหยัดน้าํมัน มาตรการประหยัดพลงังานของประเทศ
เพื่อลดการเผาผลาญน้ํามัน รวมไปถึงแนวคิดตางๆ เพื่อยืดอายุ
ของระบบการใชน้ํามันเชือ้เพลงิใหนานข้ึน

เพือ่ใหสอดคลองกับนโยบายพลงังานของชาติ โดยเฉพาะ
ในดานการบริหารพลังงานเชื้อเพลิง ทางทีมงานดานสิ่งแวดลอม
จงึขอเสนอขอมูลเก่ียวกับน้าํมันเชือ้เพลงิ เพือ่ใหทานผูอานไดเขาใจ
ขอมูลในปจจุบันเก่ียวกับเทคโนโลยีตางๆ ท่ีไดเขามามีสวนรวม
เพื่ อการยืดอายุของระบบการใชพลั งงานน้ํามันกับรถยนต
ใหสามารถใชงานไดนานมากย่ิงข้ึน ตัวอยางผลิตภัณฑท่ีไดจาก
เทคโนโลยีตางๆ เชน ดีเซลชีวภาพ (Biodiesel) และเบนโซฮอล
(Benzohol)  ซึ่ งเทคโนโลยีเหลานี้ ทางเจาของรถยนตหรือ
เคร่ืองยนตคงจะเคยไดยินกันมาบางแลว รายละเอียดขอมูล
น้ํามันเชือ้เพลงิชนดิตางๆ เหลานั้นสามารถสรุปไดดังตอไปนี้

1) น้ํามันเช้ือเพลิง (Gasoline)
น้ํามันเชื้อเพลิงเปนสารประกอบไฮโดรคารบอนท่ีไดจาก

การกลั่นน้ํามันดิบ (crude oil) และนําไปใชในเคร่ืองยนต
ชนิดท่ีมีการสันดาปภายใน การกําหนดคุณสมบัติของน้ํามัน
เชือ้เพลงิมักใชการกําหนดคาออกเทน หมายถึงดัชนท่ีีบงชีคุ้ณภาพ
ของการเผาไหมของน้ํามันเชื้อเพลิงในเคร่ืองยนต ซึ่งอยูภายใต
ความดันและอุณหภูมิท่ีสูง แตเดิมน้ํามันเชื้อเพลิงจะมีการเติม
สารตะก่ัว (Tetramethyl Lead หรือ Tetraethyl Lead) เพื่อเพิ่ม
คาออกเทน ในปจจุบันนี้สารดังกลาวไมอนุญาตใหใชในหลาย

ประเทศ เนื่องจากพบวาการปลดปลอยควันเสียของเคร่ืองยนต
ท่ีใชน้ํามันท่ีผสมสารดังกลาวจะมีตะก่ัวปะปนออกมาดวย ทําให
น้ํามันเชื้อเพลิงมีการใชสารท่ีเพิ่มออกเทนชนิดอ่ืนทดแทน เชน
Methyl Tertiarybutyl Ether (MTBE) หรือ Methylcyclo-
pentadienyl Manganese Tricarbonyl (MMT)

2) เช้ือเพลิงชีวภาพ (Biofuel)
เชื้ อเพลิ งชี วภาพ  โดยท่ั วไปหมายถึงดีเซลชีวภาพ

(Biodiesel) ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิงท่ีไดจากการดัดแปลงน้ํามัน
ท่ีสกัดมาจากพืชหรือสัตว โดยผานกระบวนการท่ี ทําใหเกิด
หมูของสาร mono-alkyl ester ใหอยูรวมกับโครงสรางของ
กรดไขมันจากพืชหรือไขมันสัตวเปนสวนประกอบ แหลงของ
วตัถุดิบหลกัท่ีไดจากพชื ไดแก น้าํมันจากเมลด็พชืหลายชนดิ เชน
ถ่ัวเหลอืง ทานตะวนั มะพราว ขาวโพด ฝาย ถ่ัวลสิง ปาลม คาโนลา
ดอกคําฝอย เปนตน

การผลิตเชื้ อเพลิงชีวภาพในเชิงการคาสามารถทําได
โดยกระบวนการ Transesterification ระหวางน้ํามันจากพืช
หรือไขมันสัตว และแอลกอฮอล เปนปฏิกิริยาของการแทนท่ี
ในส วนของกลี เซอรอลด วยส วนประกอบของแอลกอฮอล
โดยมีกลุมอัลคาไลนเปนตัวเรงปฏิกิริยาการแทนท่ี ท่ีอุณหภูมิ
ประมาณ 50-70 oC ภายใตความดันบรรยากาศ ในปฏิกิริยา
จะทําใหน้ํามันพืชมีสภาพเปนกลางกอน ดวยการกลั่นในสภาพ
ท่ีเปนดาง การกลัน่ทําใหน้าํมันระเหยกลายเปนไอและผสมเขากัน
กับแอลกอฮอลสวนเกิน เม่ือสิน้สดุปฏิกิริยาจะไดสวนของเชือ้เพลงิ
ชีวภาพ และสวนของกลีเซอรอลท่ีเหลือสามารถจะนําไปใชเปน
วตัถุดิบของการทําสบูได

จากขอมูลท่ีไดรวบรวมจาก http://www.journeytoforever.
org/ การผลิตดีเซลชีวภาพในครัวเรือนสามารถทําได โดยการ
ละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 35 กรัมในตัวทําละลายเมธานอล
ปริมาณ 2 ลิตร ซึ่งเรียกสารละลายนี้วา Sodium methoxide
ข้ันตอนตอมาคือการอุนน้ํามันพืช 10 ลิตรใหมีอุณหภูมิประมาณ
40 ถึง 55 องศาเซลเซียส แลวจึงคอยๆ เติมสารละลาย Sodium
methoxide ลงในถังปฏิกิริยาพรอมกวนสารละลายไปเร่ือยๆ
สารละลายท่ีไดจะแยกเปนสารสวนบนท่ีมีสีเหลืองใส สวนลาง
ของภาชนะจะพบตะกอนของ glycerin ทําการควบคุมอุณหภูมิ
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ตอไปอีกประมาณ 1 ชั่วโมง สลับกับการกวนสารใหเขากันชาๆ
หรือจะปลอยใหเกิดปฏิกิริยาตอเนือ่งไปขามคืน หลงัจากปฏิกิริยา
เสร็จสิ้นจะไดสารสีเหลืองใสท่ีอยูสวนบน ซึ่งจะเรียกวาสวนของ
น้ํามันดีเซลชีวภาพประมาณ 10 ลิตร และสวนของตะกอน
glycerin ประมาณ 2 ลิตร  การทําปฏิกิริยาดังกลาวจะมีขอควร
ระวังดังนี้คือ การเปนพิษของตัวทําละลายเมธานอล ความเปน
ดางจัดของสารโซเดียมไฮดรอกไซด และการควบคุมความรอน
ท่ีใหกับน้าํมันพชื  หลกัการนียั้งสามารถนาํไปใชกับน้าํมันท่ีใชแลว
ประเภทน้ํามันท่ีเหลือจากการปรุงอาหารไดอีกดวย แตสัดสวน
ของสารอาจจะตองมีการเปลี่ยนแปลงไป  สําหรับการปรับใช
ดีเซลชีวภาพกับเคร่ืองยนตนั้น ผูผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงจะไมใช
ดีเซลชีวภาพโดยตรงกับเคร่ืองยนต แตจะนิยมนําไปผสมกับ
น้ํามันดีเซลกอนท่ีจะใช เติมลงในรถยนต โดยดีเซลชีวภาพ
จะมีหมายเลขท่ีจะบงบอกถึงเปอรเซน็ตของการผสมดีเซลชวีภาพ
เชน B20 หมายถึงการนําเอาดีเซลชีวภาพ 20% ไปผสมกับ
น้ํามันดีเซลปกติ

ในปจจุบันรัฐบาลไทยไดสงเสริมใหมีการใชดีเซลชีวภาพ
กับรถยนตท่ีใชน้ํามันดีเซลหลายประเภท โดยจดัเปนยุทธศาสตร
ไบโอดีเซลท่ีมีจุดมุงหมายใหผลิตและใชดีเซลชีวภาพทดแทน
น้ํามันดีเซล 3 เปอรเซ็นตของการใชน้ํามันดีเซลในป 2554
(คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบเม่ือ 18 พฤษภาคม 2547)
และเม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2547 ก็ไดมีการแนะนําดีเซลชีวภาพ
เชิงการคา โดยเร่ิมตนใชดีเซลชีวภาพชนิด B2 กับภาคการขนสง
ในรถยนตสองแถวรับจางของจังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีการจําหนาย
ท่ีปมน้ํามัน ปตท. และปมน้ํามันบางจาก

3) เบนโซฮอล (Benzohol) หรือแกสโซฮอล (Gasohol)
น้ํามันเชื้ อเพลิงชนิดท่ี มีการเติมสารละลายชนิดอ่ืนๆ

และสามารถนําไปใชกับเคร่ืองยนตเบนซิน ไดแก เบนโซฮอล
หรือแกสโซฮอล  แกสโซฮอล เปนชือ่เรียกน้าํมันเชือ้เพลงิท่ีไดจาก
การผสมน้ํามันเบนซินพิเศษจํานวน 90 สวนกับเอธานอลเขมขน
(99.8 เปอรเซน็ต) จาํนวน 10 สวน หรือเรียกวา E10 แกสโซฮอล
มีคุณสมบัติท่ีดี คือ คาออกเทนท่ีสูงและการเผาไหมทําไดดีกวา
แตเนื่องจากตนทุนการผลิตเอธานอลมีราคาสูงจึงทําใหการผลิต
แกสโซฮอลมีขีดจํากัด แกสโซฮอลท่ีมีสวนผสมของเอธานอล
ในปริมาณท่ีสูงสามารถใชเปนน้ํามันเชื้อเพลิงได เชน รถยนต
ในสหรัฐอเมริกาบางรุนสามารถใชแกสโซฮอลชนิด E 85 ได
(เอธานอล 85 สวนผสมกับน้ํามันเบนซิน 15 สวน)  แตการใช
แกสโซฮอลท่ีผสมเอธานอลในอัตราสงูอาจทําใหเกิดการกัดกรอน
ตอสวนของยางได ดังนั้นรถยนตท่ีใชแกสโซฮอลชนิดพิเศษ
จําเปนตองมีการดัดแปลงสวนของขอบยาง หรือมีการระบุ
วิธีการใชมาจากโรงงานผลิตรถยนตเสียกอน ปจจุบันไดมีการ
นําเอธานอลมาผสมกับน้ํามันเบนซินชนิดธรรมดา ในอัตรา

สวนผสมระหวางเอธานอลและน้ํามันเบนซินเทากับ 15 : 85
ไดเปนผลิตภัณฑพิเศษท่ีชื่อวา เบนโซฮอล (Benzohol)

สําหรับการใชเมธานอลทดแทนทําไดโดยการผสมน้ํามัน
เบนซินจํานวน 97 สวนกับเมธานอล 3 สวน สําหรับการผสม
เมธานอลลงในแกสโซฮอลนั้น ยังคงมีขอจํากัดอยู เนื่องจาก
ตนทุนการผลิตมีราคาสูงกวา และการเปนพิษของสารเมธานอล
รวมถึงควันเสียท่ีปลดปลอยออกมาจะมีสารท่ีเปนอันตรายตอ
สุขภาพ คือ สาร Formaldehyde จึงทําใหไมเปนท่ีนิยม

ขอดีของการใชเบนโซฮอลและแกสโซฮอล มีดังนี้
1. ราคาถูกกวาน้ํามันเบนซนิชนดิพิเศษ
2. คาออกเทนเทียบเทากับน้ํามันเบนซินชนิดพิ เศษ

แตสามารถใชทดแทนกันไดโดยไมตองมีการปรับแตงเคร่ืองยนต
3. มีการเผาไหมท่ีสมบูรณ ทําใหยืดอายุการใชงานของ

น้ํามันเคร่ือง
4. อัตราเรงของเคร่ืองยนตดีข้ึน
5. ช วยลดมลภาวะในอากาศ เชน สารตะก่ั ว และ

คารบอนมอนอกไซด
6. ใชวตัถุดิบภายในประเทศสําหรับการผลติแอลกอฮอล

ซึง่เปนการชวยเกษตรกรทางออม
7. ชวยสมดุลการคาระหวางประเทศ
การนาํเทคโนโลยีแกสโซฮอลมาใชในประเทศไทยเร่ิมแรก

เม่ือป พ.ศ. 2528 ดวยแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ไดทรงเร่ิมจัดใหมีการผลิตแอลกอฮอลภายใน
สวนจิตรลดา จนเม่ือป พ.ศ. 2539 การปโตรเลียมแหงประเทศ
ไทย (ปตท.) รวมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย (วท.) และโครงการสวนพระองค ไดรวมกัน
ปรับปรุงคุณภาพน้ํา มันเชื้ อเพลิ ง โดยการนําแอลกอฮอล
ท่ีโครงการสวนพระองคผลิตไดนํามากลั่นซ้ําใหเปนแอลกอฮอล
บริสุทธ์ิ 99.5% แลวนํามาผสมกับน้ํามันเบนซินชนิดธรรมดา
ในอัตราสวนแอลกอฮอล 1 สวน กับเบนซิน 9 สวน เปนน้ํามัน
“แกสโซฮอล” และใชทดลองกับรถเคร่ืองยนตเบนซินของ
โครงการสวนพระองค  ปจจบัุนรถเคร่ืองยนตเบนซนิของโครงการ
สวนพระองคไดเติมแกสโซฮอลเปนน้ํามันเชื้อเพลิง และ ปตท.
ไดเร่ิมเปดจาํหนายอยางเปนทางการ เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2544
จนถึงปจจุบันมีสถานีบริการของ ปตท. ประมาณ 110 แหง
ท่ัวประเทศท่ีมีการจําหนายแกสโซฮอล

เอกสารประกอบการเรยีบเรยีง
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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มาตรฐานผกัผลไมและอาหารทีต่ลาดตองการ
ชวนพิศ  อรุณรังสิกุล1

เร่ืองนารู

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

มาตรฐานสินคาเกษตร
ในปจจุบันอาจจะถือไดวากฎระเบียบมาตรฐานผลผลิต

ประเภทตางๆ ลูกคามีสวนเปนผูกําหนด โดยเฉพาะเนนไปท่ี
คุณภาพสินคา ไมเพียงแตรูปรางลักษณะภายนอกท่ีเห็นเทานั้น
หากสินคาท่ีไมไดคุณภาพหรือไมไดมาตรฐานตามท่ีถูกกําหนด
ก็จะถูกปฏิเสธจากผู รับซื้อ กอใหเกิดความเสียหายท้ังธุรกิจ
ตนเองและสวนรวมของการสงออกของประเทศ เพื่อปองกัน
มิใหเกิดปญหาดังกลาวจึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีมาตรการ
ในการปฏิบัติดูแลท่ีถูกตองเหมาะสมท้ังขบวนการผลติ

ดังนั้ น มาตรฐานสินคาเกษตรในปจจุ บัน หมายถึง
ขอกําหนด ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับคุณลกัษณะ
ตางๆ ของตัวสนิคาเกษตรกรรม วิธี ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติ
รวมถึงการดําเนินการท่ี เก่ียวกับสุขลักษณะ ความปลอดภัย
โดยท่ัวไปมาตรฐานเกิดข้ึนจากการกําหนดรวมกันระหวางผูผลิต
และผู บริโภค แลวจะตองได รับการยอมรับจากท้ั ง 2 ฝาย
มาตรฐานจะถูกนํามาใชเปนบรรทัดฐานในการดําเนินการทาง
การผลติของสนิคาเกษตรนัน้ๆ

จะเห็นไดว า มาตรฐานสินคาเกษตรมีองคประกอบ
ท้ังสวนท่ีเปนมาตรฐานคุณภาพในเชงิคุณลกัษณะ เชน พนัธุ ขนาด
รูปราง ส ีรสชาติ ความสมบูรณของผลผลติ เปนตน และมาตรฐาน
ของความปลอดภยั เชน ปลอดภยัจากสารเคมีปองกันกําจดัศตัรูพชื
ท่ีตกคางในผลผลติ หรือความปลอดภยัจากการปนเปอนสารเคมี
หรือเชื้อโรคอ่ืนๆ ท่ีกอใหเกิดอันตรายตอมนุษย ซึ่ งรวมท้ัง
ความปลอดภัยตลอดกระบวนการผลิตและระหวางการขนสง
กอนถึงผูบริโภค ความปลอดภัยดังกลาวนี้ ในปจจุบันรวมถึง
การปลอดจากโรคแมลงศั ตรูพื ช และปลอดจากโรคสั ตว
ท่ีจะเปนอันตรายตอสตัวอ่ืนดวย

มาตรฐานสนิคาเกษตรท่ีใชอยูในปจจบัุน จําแนกออกเปน
ระดับตางๆ ไดแก มาตรฐานระดับบุคคล ระดับกลุม ระดับ
ประเทศ จนถึงมาตรฐานระหวางประเทศ ในปจจุบันประเทศไทย
มีมาตรฐานสินคาเกษตรระดับประเทศ ซึ่ งดําเนินการโดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดแก มาตรฐานลําไย มาตรฐาน
สับปะรดสําหรับโรงงาน มาตรฐานกลวยไม มาตรฐานทุเรียน
มาตรฐานขาวหอมมะลิ มาตรฐานเงาะ มาตรฐานมะมวง

มาตรฐานมังคุด มาตรฐานลิ้ นจี่  มาตรฐานสมเปลือกลอน
มาตรฐานสมโอ มาตรฐานสับปะรดสําหรับบริโภค และไดมีการ
ดําเนินการจัดทํามาตรฐานสินคาเกษตรอ่ืนๆ อยางตอเนื่อง
เพื่อใหครอบคลุมสินคาเกษตรท่ีสําคัญของประเทศ รวมท้ัง
มีการกําหนดมาตรฐานวิธีการปฏิบัติดวย ไดแก มาตรฐานวิธีการ
ปฏิบัติสําหรับการผลิตลําไย กลวยไม ทุเรียน สับปะรดโรงงาน
ขาว มะมวง มังคุด ลิ้ นจี่  สมเปลือกออน เงาะและสมโอ
ในสวนของสนิคาปศสุตัว ไดแก มาตรฐานฟารมเลีย้งไก มาตรฐาน
ฟารมสุกร และมาตรฐานฟารมโคนม และสําหรับสินคาประมง
ไดแก มาตรฐานฟารมเพาะเลีย้งกุงทะเล

การควบคุมคุณภาพเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนา
การผลิตสินคาเกษตรใหตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว สําหรับ
สินคาเกษตร การผลิตทางการเกษตรที่ถูกตองและเหมาะสม
(Good Agricultural Practice: GAP) เปนแนวทางปฏิบัติงาน
ในระบบผลติเพือ่ทําใหการผลติไดคุณภาพท่ีดีตรงตามมาตรฐาน
ท่ีกําหนด ผลลัพธท่ีไดจะมีความปลอดภัยท้ังผูผลิตและผูบริโภค
ท้ังไมทําใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม โดยมีองคประกอบหลักๆ
ไดแก การจดัการดิน การจดัการน้ํา การผลติพชื การปองกันกําจดั
ศัตรูพืช การเก็บเก่ียวและแปรรูประดับฟารมและการเก็บรักษา
การจัดการของเสีย สวัสดิภาพ สุขภาพ และความปลอดภัย
ผูปฏิบัติงาน รวมท้ังอนุรักษความหลากหลายของพันธุสัตวและ
พชืปาและสภาพภูมิประเทศ
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นอกจากนั้นสินคาเกษตรท่ีผานกรรมวิธีหรือขบวนการ
แปรรูปเปนผลิตภัณฑ จะมีการควบคุมคุณภาพอีกระดับคือ
การใชหลักทีด่ใีนกระบวนการจัดการโรงงาน หรือ GMP (Good
Manufacturing Practices) ซึ่ งเปนกฎหมายท่ีควบคุมโดย
กระทรวงสาธารณสุข โดยมีสาระสําคัญ 6 หมวดหมูตามลําดับ
ไดแก  สถานท่ี ต้ั งและอาคารผลิต เคร่ื องมือ เคร่ื องจักร
และอุปกรณการผลติ การควบคุมกระบวนการผลติ การสขุาภบิาล
การบํารุงรักษาและการทําความสะอาด บุคลากรและสุขลักษณะ
ผูปฏิบัติ ซึ่งเปนหลักเกณฑและวิธีการท่ีดีในการผลิตเพื่อใช
ในการปฏิบัติในการผลติ บรรจ ุและเก็บรักษาอาหารภายใตสภาวะ
ท่ีถูกสุขลักษณะ ไมมีสิ่งปนเปอนหรือไมเปนอันตรายตอสุขภาพ
ปลอดภัยตอการบริโภค ถือเปนกลยุทธของหลักประกันคุณภาพ
ของโรงงานผลิตอาหารแตละแหงท่ี จะสามารถผลิตอาหาร
ให ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยตอการบริโภค นอกจากนั้ น
ยังมีการใชหลักการวิเคราะหอันตรายและควบคุมจุดวิกฤต
หรือ HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)
เปนหลักการควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการผลิต ท่ีเนนการ
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค าเกษตรต้ั งแตวัตถุ ดิบ
จนถึงผลติภัณฑสดุทายกอนออกจากโรงงานและถือเปนหลกัการ
ท่ีมีความนยิมและเปนความตองการของลกูคาในปจจุบัน

ผู ประกอบการสงออกจะตองศึกษากติกาทางการคา
และกฎระเบียบของแตละประเทศอยางละเอียด เพราะในแตละ
ประเทศตางมีมาตรฐานแตกตางกัน เชน มาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารของประเทศกลุมสหภาพยุโรป ท่ีต้ังมาตรฐานไวสงูกวา
มาตรฐาน Codex ซึ่งเปนขององคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาติ (FAO/WHO) เนนการปราศจากการปนเปอน
ของเชือ้โรคทางชวีภาพและเชือ้จลุนิทรียตางๆ โดยเฉพาะเชือ้โรค
อีโคไล (E. coli) และเชื้อโรคซัลโมเนลา (Salmonella sp.)
กอใหเกิดโรคปจจบัุนทันดวน เชน เกิดอาการปวดทองอยางรุนแรง
ซึง่ทางกลุมประเทศผูนําเขาจะตรวจสอบเปนพเิศษ

ผักผลไมท่ีนําเขาประเทศญี่ปุนนั้น จะมีข้ันตอนท่ียุงยาก
แตกตางจากตลาดยุโรป เนื่ องจากสินคาสดทางการเกษตร
ตองผานกระบวนการรมควันกอนการอนุญาตใหกระจายสินคา
ในประเทศ

นอกเหนือจากมาตรฐานท่ัวไปท่ี EU เปนผูกําหนดและ
มาตรฐานความปลอดภัย HACCP แลว การท่ีสินคาของบริษัท
ตางๆ จะขายใน Supermarket ของประเทศในกลุมสหภาพยุโรปได
ก็ตองผานมาตรฐาน BRC หรือ British Retail Consultant
ซึ่งเปนมาตรฐานท่ีเขมงวดมาก โดยเฉพาะการทวนสอบไปยัง
แหลงผลิต ไดแก มาตรฐานของสถานท่ีเพาะปลูกไปจนถึงการ
ดําเนินการจัดการผลิตผลของโรงงาน ซึ่งมาตรฐานท้ังหมดนี้
เปนมาตรการเพื่อใหความคุมครองแกผูบริโภคในประเทศคูคา

ท่ีตองการใหมีความปลอดภัยตอสขุภาพของผูบริโภคในประเทศ
ของตน

มาตรฐานสินคาเกษตรของประเทศไทย
มาตรฐานสินคาเกษตรเปนมาตรฐานกลางท่ีผูผลิตและ

ผูประกอบการตางๆ สามารถนาํไปใชเปนเคร่ืองมือในการทําธุรกิจ
เชน การทําสัญญาซื้อขายตามมาตรฐาน มาตรฐานสินคาเกษตร
จะมีขอกําหนดเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติดูแลท่ีเกษตรกรสามารถ
นําไปใชดําเนินการเพื่อปรับปรุงคุณภาพสินคา ซึ่งประกอบดวย
ขอกําหนดเก่ียวกับคุณภาพข้ันตํ่า ขอกําหนดเฉพาะ การแบงชั้น
คุณภาพ สารพิษตกคาง สุขลักษณะ เคร่ืองหมายหรือฉลาก
ท่ีระบุปริมาณ น้ําหนัก พันธุ และแหลงผลิต เปนสิ่งท่ีชวยให
ผู บริโภคไดตัดสินใจในการบริโภคสินคา  การประกาศใช
มาตรฐานสินคาเกษตรของประเทศไทยซึ่งออกโดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณนั้น ยังใชเปนมาตรฐานท่ัวไปท่ีผูเก่ียวของ
สามารถนําไปปฏิบัติ  เนื่องจากมาตรฐานสินคาเกษตรเปนเร่ือง
ใหมสําหรับเกษตรกร  การผลิตใหไดมาตรฐานตองใชเวลา
ขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรและสหกรณมีการเตรียมความ
พรอมในการตรวจสอบรับรองคุณภาพมาตรฐานและควบคุม
ใหเปนไปตามมาตรฐาน  การยกรางมาตรฐานสนิคาเกษตรตางๆ
และปรับปรุงขอมูลท่ีเก่ียวของ ดําเนินการโดยฝายมาตรฐาน
สินคาเกษตร สํานักมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
(มกอช.) สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และพืชท่ี
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดทํามาตรฐานสินคาเกษตรของ
ประเทศไทยเสร็จในขณะนี้  ไดแก  กลวยไม ลําไย ทุเรียน
ขาวหอมมะลิ สมโอ เงาะ มังคุด ลิ้นจี่ มะมวง สมเปลือกรอน
สับปะรด (สําหรับโรงงาน)

มาตรฐานและความตกลงระหวางประเทศ
คณะกรรมาธิการ Codex ภายใตการกํากับดูแลโดย

องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) และ
องคการอนามัยโลก (WHO) ทําการกําหนดมาตรฐานอาหาร
ท่ีใชอางอิงในธุรกิจการคาผลิตผลทางการเกษตรและอาหาร
ระหวางประเทศ

มาตรฐาน Codex มีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองสุขภาพ
อนามัยของผูบริโภคและทําใหเกิดความเปนธรรมในดานการคา
ระหวางประเทศ นอกจากนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณยังใช
เปนแนวทางในการกําหนดขอบังคับและมาตรฐานในประเทศดวย
ถือเปนมาตรฐานอางอิงในการระงับกรณีพิพาททางการคา
ระหวางประเทศตามขอตกลงขององคการการคาโลก (World
Trade Organization : WTO)  หลักเกณฑท่ัวไปของ Codex คือ
การจัดทําหลักการนําการวิเคราะหความเสี่ยง (Risk Analysis)
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ไปใช กําหนดมาตรการทางสุ ขอนามัยในมาตรฐานอาหาร
ครอบคลุมทุกข้ันตอนในขบวนการวิเคราะหความเสี่ยง โดย
คํานึงถึงปจจัยท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยของผูบริโภคและ
ความเปนธรรมทางการคา ทําใหมีการนําคามาตรฐาน Codex
ควบคุมคุณภาพสินคาเกษตรเพื่อเปนมาตรฐานสากล เปนตัว
กําหนดเกณฑพื้นฐานของการรับรองคุณภาพและรักษาระดับ
มาตรฐานสนิคาเกษตรของไทยกอนการออกสูตลาดตางประเทศ

EUREPGAP คือ หลักปฏิบัติทางดานการเกษตรท่ีดี
(Good Agricultural Practice : GAP) ซึ่งกลุมผูคาปลีกใน ยุโรป
(The Euro-Retailer Produce Working Group : EUREP) ริเร่ิม
ต้ังแตเม่ือป 2540 และไดกําหนดเปนขอตกลงวาดวยมาตรฐาน
EUREPGAP ฉบับแรกสําหรับสินคาผักและผลไมสดเม่ือเดือน
กันยายน 2544 ตอมาจึงไดออกมาตรฐาน EUREPGAP สําหรับ
สินคาประเภทประมงและกาแฟในป 2546  ลาสุดนี้ไดมีการ
ปรับปรุงแกไขมาตรฐาน EUREPGAP ฉบับใหมสําหรับผักและ
ผลไม สินคาปศุสัตว รวมท้ังไมดอก เม่ือมกราคม 2547 (http:/
/www.eurep.org)

วัตถุประสงคในการกําหนดมาตรฐาน EUREPGAP
เพื่อใหผูบริโภคในยุโรปไดรับความปลอดภัยจากการ

บริโภคอาหารท่ีไดจากผลผลติการเกษตร อีกท้ังกระบวนการผลติ
ต องส งผลกระทบต อสิ่ งแวดล อมน อยท่ี สุ ด  ข อกําหนด
EUREPGAP จะมีแนวโนมใชมาตรฐานท่ีเขมงวดข้ึน โดยผูคาปลกี
ในยุโรปจะปฏิเสธการนําเขาสินคาเกษตรจากผูผลติและผูสงออก
ท่ีไมไดมาตรฐาน EUREPGAP ต้ังแตป 2546 เปนตนมา

หนวยงานรับรอง  (Certification Bodies : CBs)
เปนหนวยงานท่ีไดรับการแตงต้ั งจากกลุมผูคาปลีกในยุโรป
ใหเปนผูออกใบรับรอง EUREPGAP ซึ่งปจจุบันมีอยูหลายแหง
ท่ัวโลก สําหรับผู ท่ี ได รับการแตงต้ั งใหเปนผูออกใบรับรอง
EUREPGAP ในประเทศไทย คือ บริษัทเอสจีเอส ประเทศไทย
(SGS (Thailand) Ltd.) ซึง่เปนสาํนกังานตัวแทนของบริษทั SGS
จากประเทศเนเธอรแลนด ปจจบัุนผูผลติสนิคาเกษตรจากทัว่โลก
ท่ีไดรับใบรับรอง EUREPGAP แลวมีประมาณ 3,900 ราย
ในจํานวนนี้เปนผูผลิตไทย 2 ราย

สาระสาํคัญของมาตรฐาน EUREPGAP
สําหรั บสิ นค าประเภทผั กผลไม สด และไม ดอก

มีรายละเอียดสําคัญ เชน
1. การตรวจทวนสอบหรือสอบกลบั (Traceability) สนิคา

ท่ีทําจากผลผลติทางดานการเกษตรทุกชนดิตองสามารถ
ทวนสอบไดวาสนิคาเหลานัน้มาจากแหลงเพาะปลกูใด

2. การบันทึกขอมูลและเก็บรักษาขอมูล ผูผลิตตองจด

บันทึกขอมูลตางๆ ต้ังแตเร่ิมแรกของการเพาะปลูก
การบํารุงรักษา  การเก็บเก่ียว  รวมท้ังการบันทึก
ในสวนของการดูแลจัดการหลังเก็บเก่ียวจนกระท่ัง
สินคาดังกลาวถูกสงถึงมือผูบริโภค เพื่อใหสามารถ
ทวนสอบยอนกลับไดวาสินคาดังกลาวมีหลักปฏิบัติ
ทางดานการเกษตรท่ีดี (GAP) อยางไร

3. การจัดการระบบผลิตในแปลง ต้ังแตการใชทรัพยากร
ท่ีมีและปจจัยการผลิตท่ีนําเขามาใช เชน การคัดเลือก
หรือจดัเตรียมพนัธุ  การจดัการดิน การเลอืกใชเทคนคิ
ในการเพาะปลูกท่ี ลดการทําลายดินและอนุ รักษ
บํารุงดิน การใชปุยและสารเคมี ตองไมกอใหเกิดการ
ปนเปอนของสารเคมีตอสิง่แวดลอมหรือตอผลผลติ

4. สวสัดิการ ผูผลติและผูใชแรงงานท่ีอยูในภาคการเกษตร
ควรไดรับการฝกอบรมวิธีการปฏิบัติงานอยางถูกตอง
เพื่อความปลอดภัยตอสุขภาพและปองกันอันตราย
ท่ีอาจเกิดข้ึน

ความตกลงภายใต WTO
ภายใตกฎระเบียบการคาขององคการการคาโลก วาดวย

มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and
Phytosanitary Measures: SPS) เปนมาตรการเก่ียวกับความ
ปลอดภยัในชวีติและสขุภาพของมนษุย สตัว และพชื ขององคการ
การคาโลก มีวัตถุประสงคหลักเพื่อปองกันไมใหประเทศตางๆ
นํามาตรการ SPS ไปใชไดตามใจชอบโดยไมสมเหตุสมผล หรือใช
เปนเคร่ืองมือท่ีกอใหเกิดอุปสรรคตอการคาระหวางประเทศ

ความตกลง SPS จะใชบังคับกับมาตรการสุขอนามัย
และสุขอนามัยพืชทุกประเภทท่ีอาจเก่ียวของกับการคา อาทิ
กระบวนการ/ข้ั นตอนการผลิต การตรวจสอบ การรับรอง
กระบวนการรักษาตางๆ หรือมาตรการสําหรับสินคาข้ันสุดทาย
มาตรการบรรจุภัณฑ   การปดฉลากท่ี เก่ี ยวของโดยตรงกับ
ความปลอดภยัของอาหาร ซึง่รัฐบาลทุกประเทศมีสทิธิข้ันพืน้ฐาน
ในการกําหนดระดับของการคุมครอง หรือใชมาตรการ SPS
ในระดับท่ีจําเปน เพื่อสรางความม่ันใจตอความปลอดภัยดาน
อาหาร  ปกปองชีวิตและสุขภาพของมนุษย  สัตว และพืช
โดยไมใชสทิธินั้นในการสรางขอจํากัดทางการคา หรือนําไปสูการ
กีดกันการคาระหวางประเทศ และตองไมเลือกปฏิบัติระหวาง
ประเทศสมาชิก มาตรการ SPS นั้น ควรสอดคลองกับมาตรฐาน
กรอบแนวทาง และคําแนะนําตางๆ ท่ีองคการมาตรฐานระหวาง
ประเทศกําหนดข้ึน ไดแก

(1) Codex Alimentarious ซึ่ งกํากับดูแลเร่ืองความ
ปลอดภัยของอาหารในสวนท่ี เก่ี ยวกับชีวิตและ
สขุภาพของมนษุย
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(2) International Plant Protection Convention (IPPC)
กํากับดูแลเร่ืองชีวิตและสุขภาพของพืช  โดยมี
หลักเกณฑสําคัญ 4 ประการ คือ
- หลักมาตรฐานสากล (Priority of International

Standards) โดยเปนมาตรการสขุอนามัยตามหลกั
สากลเปนขอกําหนดท่ีเกิดข้ึนใหมเพื่อใหสอด
คลองกับความเปนท่ี ยอมรับและมีขอพิสูจน
ทางวทิยาศาสตรมาสนบัสนนุ

- หลักความเทาเทียมกัน (Concept of Equiva-
lence) สมาชกิแตละประเทศสามารถใชมาตรการ
สุขอนามัยท่ีแตกตางกันในการคุมครองความ
ปลอดภัยใหกับผูบริโภคของตน ท้ังนี้สมาชิก
ตองยินยอมนําเขาสินคาจากประเทศอ่ืนหาก
ประเทศดั งกล าวสามารถแสดงให เห็ นว า
มาตรฐานสุขอนามัยท่ีถือปฏิบัติอยูนั้นใหความ
ปลอดภยั

- หลักการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
สมาชกิตองม่ันใจตอมาตรการสขุอนามัยท่ีนาํมาใช
ว ามีวิ ธีการประเมินความเสี่ ยงท่ี ชัดเจนและ
เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของมนุษย พืช สัตว

- หลกัความโปรงใส (Transparency) สมาชกิตองใช
มาตรการสุ ขอนามัยอย างโปร งใส  โดยนํา
มาตรฐานสากลมาใช ในกรณีท่ีนํามาตรการท่ี
มิใชสากลมาใช ประเทศผู ออกมาตรการนั้ น
ตองส งระเบียบกฎเกณฑและวิ ธี การปฏิ บั ติ
ใหสมาชิกอ่ืนๆ ไดทราบและแสดงขอคิดเห็น
ลวงหนากอนมีผลบังคับใช ยกเวนกรณีฉุกเฉิน
เชน ปองกันการระบาดของเชื้อโรคหรือศัตรูพืช

(อานตอหนา 15)
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