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บรรณาธิการแถลง
สวัสดีคะ ทานสมาชิกและผูอานวารสารขาวศูนยฯ ดิฉันในนามของกองบรรณาธิการวารสารขาวศูนยฯ หวังวา

ขาวการบานการเมืองคงลดความรุนแรงไปในที่สุด รัฐบาลใหมคงตองมีงานหนักรออยู ขอเปนกําลังใจใหกับทุกทาน
ทีเ่กีย่วของกบัเหตกุารณดงักลาว อยากเหน็คนไทยรกัและสามคัคกีนั และบงัเกดิความสมานฉนัทในเรว็วัน

สืบเนือ่งจากเรือ่งของพลังงานทางเลือกทีก่ําลังมาแรงและเปนที่สนใจของผูคนมากมาย รวมทัง้พีน่องเกษตรกร
ในเขตพืน้ทีป่ลูกพชืทีส่ามารถใชเปนวัตถดุบิของการผลิตพลังงาน ดงันัน้ในเนือ้หาของฉบบันีจ้งึขอนาํเสนอสาระความรู
ที่เกี่ยวของกับการใชพืชผลิตพลังงานในคอลัมนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ออยพลังงาน จะเปนออยพันธุใหม
ซึง่มปีระโยชนตอวงการผลิตพลังงานน้ํามนัจากพชื รวมทัง้ขอมลูของผลกระทบของความรอนภายในโลกตอส่ิงแวดลอม
ในคอลัมนส่ิงแวดลอม อกีทัง้ยังมขีอมลูเรือ่งนารูของระบบผลิตอาหารมาตรฐาน EUREPGAP

กองบรรณาธิการวารสารขาวศนูยฯ หวังวาสาระความรูและขอมูลในฉบับนี้คงเปนประโยชนตอทานสมาชิกและ
ผูอาน หากสมาชิกทานใดตองการนําเสนอผลงานวิจัยของทานสามารถสอบถามมายังบรรณาธิการวารสารขาวศูนยฯ
และผูสนใจสามารถบอกรบัเปนสมาชกิไดที ่บรรณาธกิารวารสารขาวศนูยฯ ฝายปฏบิตักิารวจิยัและเรือนปลกูพชืทดลอง
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร วทิยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 73140

ขอขอบพระคุณ
บรรณาธิการ

สุภาพ  ทองคํา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม

กิจกรรมของฝายปฏิบัติการวิจัยฯ
การพฒันาบคุลากร/รวมประชุม/สมัมนา

± นางรุ งนภา กอประดิษฐสกุล รวมประชุมเชิง-
ปฏบิตักิารเรือ่ง GAP for Fruit and Vegetable of Thailand
จัดโดยกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
รวมกบั FAO  ณ โรงแรมมริาเคลิ กรงุเทพฯ ระหวางวันที ่14-
16 กนัยายน 2548

± นางรุ งนภา กอประดิษฐสกุล  น.ส. ชวนพิศ
อรุณรังสิกุล และนางธีรนุต รมโพธ์ิภักดิ์ รวมเสวนาวิชาการ
เรื่อง “เกาะติดสถานการณ…จุลินทรียปนเปอนในอาหาร”
จัดโดยกลุมเครือขาย GAP ภาคตะวันตก ม.เกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน ณ โรงแรมโรสการเดนส ริเวอรไซด
สามพราน จ.นครปฐม วันที ่26 กนัยายน 2548

± นางรุงนภา กอประดิษฐสกุล รวมเปนกรรมการ
ดําเนินงาน “Workshop on GAP and Food Safety-
Implementing EUREPGAP” โดย สถาบนัระหวางประเทศ
เพื่อการคาและการพัฒนา ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 25-26
พฤศจิกายน 2548 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร
กรงุเทพฯ

± นางธีรนตุ รมโพธ์ิภกัดิ ์  นางนวลวรรณ ฟารุงสาง
นางรุ งนภา กอประดิษฐสกุล  และนายเจริญ ขุนพรม
สัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเกบ็เกีย่ว/หลังการผลิต
แหงชาต ิครัง้ที ่ 3 ณ โรงแรมทพิยวิมาน รสีอรท หาดชะอาํ
จ.เพชรบรุ ีวันที ่10-11 ตลุาคม 2548

± นางรุ งนภา กอประดิษฐสกุล  น.ส. ชวนพิศ
อรุณรังสิกุล และนางธีรนุต รมโพธ์ิภักดิ์ เขารับการอบรม
“General Principles of Food Hygience and Hazard Analysis
and Critical Control Points” จัดโดยกลุมเครือขาย GAP
ภาคตะวันตก ณ อาคารศนูยมหาวิทยาลัย วิทยาเขตกาํแพงแสน
วันที ่7-9 พฤศจกิายน 2548

± นางจันทรจรัส วีรสาร สัมมนาเรื่อง “การจัดการ
ขยะมลูฝอยเพือ่ใหเกดิประโยชนสูงสุด โดยการทําปุยอนิทรยี
จากขยะ” ณ โรงแรมสตาร จ.ระยอง วันที ่ 22 พฤศจกิายน
2548
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± น.ส. ชวนพศิ อรณุรงัสิกลุ รวมประชมุสรปุรายงาน
การศึกษา Cluster Mapping ของสถาบันคีนันแหงเอเชีย
(Kenan Institute Asia) รวมกับสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิณ โรงแรมอินเตอร
คอนตเินนตลั ราชประสงค กรงุเทพฯ วันที ่24 พฤศจกิายน
2548

± นางรุงนภา กอประดิษฐสกุล รวมอภิปรายในการ
สัมมนาเรื่อง “EUREPGAP Asia 2005 Potential and
Challenges of EUREPGAP in Asia” ณ กรงุมะนลิา ประเทศ
ฟลิปปนส วันที ่29-30 พฤศจกิายน 2548

± นายวุฒิชัย ทองดอนแอ เขารับการฝกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการสงออกเกษตรอินทรียของประเทศไทย
ณ อาคารวิจัยโยธี (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี วันที ่30 พฤศจกิายน-2 ธันวาคม 2548

± นายวุฒิชยั ทองดอนแอ  น.ส. ชวนพศิ อรณุรงัสิกลุ
และนางรุงนภา กอประดิษฐสกุล เขารับการฝกอบรมเรื่อง
“เสนทางสูมาตรฐานระบบคณุภาพสินคาอาหาร: สําหรบัธุรกจิ
คาปลีกของประเทศองักฤษ (BRC)” ณ หองหยกมณี สถาบนั
คนคว าและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  ม.เกษตรศาสตร
วิทยาเขตบางเขน วันที ่13-14 ธันวาคม 2548

± นายวุฒิชัย ทองดอนแอ สัมมนาเรื่อง “แนวทาง
ดําเนินธุรกิจการผลผลิตขาวโพดฝกออนแบบครบวงจร
(Contract Farming)” ณ โรงแรมริเวอรแคว จ.กาญจนบุรี
วันที ่10 มกราคม 2549

± น.ส. ชวนพศิ อรณุรงัสิกลุ และนางภาณี ทองพาํนกั
เขารวม Workshop on Emergence Technology in The Seed
Business ณ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน วันที่ 16-17 มกราคม
2549

± นางจนัทรจรสั วีรสาร และน.ส. อตนิชุ แซจวิ ประชมุ
วิชาการปุยโลก ครั้งที่ 14 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแกว
จ.เชยีงใหม วันที ่22 มกราคม 2549

± น.ส. สุรัตนวดี จิวะจินดา ประชุมการจัดงานดาน
วิชาการในงานชุมนุมแพทยแผนไทยและสมุนไพรแหงชาติ
ครัง้ที ่7 ณ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบรุ ีวันที ่25 มกราคม
2549

การฝกอบรม
± เทคนิคการวิเคราะหสารพิษตกคางในผลผลิต

เกษตรตามมาตรฐานสากล วันที่ 18-19 มกราคม 2549

3

(นางรุงนภา กอประดษิฐสกลุ เปนหวัหนาโครงการ)
± การเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือไมดอกไมประดับ รุนที ่ 23

วันที ่28-31 มนีาคม 2549 (นางรงรอง หอมหวล เปนหวัหนา
โครงการ)

± การถายทอดเทคโนโลยีการทําสไลดถาวรของ
เนือ้เย่ือพชืสําหรบัการเรยีนการสอน จาํนวน 2 รุน รุนที ่1 วันที่
26-28 เมษายน 2549  และรุนที ่2 วันที ่8-10 พฤษภาคม
2549 (นางเฟองฟา จนัทนยิม เปนหวัหนาโครงการ)

± การผลิตตนพันธุ ออยปลอดโรคสู ชุมชน วันที่
9-10 พฤษภาคม 2549 (นางรงรอง หอมหวล เปนหวัหนา
โครงการ)

± เทคนิคดานชวีโมเลกุลเบื้องตนเพื่อการศกึษาและ
วิจยัความหลากหลายของจลิุนทรยี จาํนวน 2 รุน รุนที ่1 วันที่
2-4 พฤษภาคม 2549 และรุนที ่2 วันที ่8-10 พฤษภาคม
2549 (นางสาวมณี ตนัตริุงกจิ เปนหวัหนาโครงการ)

± วิทยาการหลังการเกบ็เกีย่วพชืสวน รุนที ่22 วันที่
24-25 พฤษภาคม 2549  และรุนที ่23 วันที ่13-16 มถินุายน
2549 (นางอภติา บญุศริ ิเปนหวัหนาโครงการ)

± การประยุกตใชเซลลเพาะเล้ียงของแมลงเพื่องาน
วิจยัดานเทคโนโลยีชวีภาพ จํานวน 2 รุน รุนที ่1 วันที ่24-
26 พฤษภาคม 2549 และรุนที่ 2 วันที่ 31 พฤษภาคม-
2 มิถุนายน 2549 (นางสุดาวรรณ เชยชมศรี เปนหัวหนา
โครงการ)

ประชุมวิชาการ มก.
± เสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการ

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแหงชาต ิครั้งที่ 3
ณ โรงแรมทิพยวิมาน รีสอรท หาดชะอํา จ.เพชรบุรี วันที่
10-11 ตลุาคม 2548 จํานวน 5 เรือ่ง

1. การลดความเสียหายทีเ่กดิจากโรคแอนแทรคโนส
ของมะมวงโดยจุลินทรียแยกไดจากทรงพุม (นางนวลวรรณ
ฟารุงสาง)

2. ผลของสารสกัดหยาบจากสมุนไพรวงศ ขิ ง
ในการตอตานราสาเหตโุรคภายหลังเกบ็เกีย่ว (นางนวลวรรณ
ฟารุงสาง)

3. ผลของน้ํามันระเหยที่สกัดจากสมุนไพรวงศขิง
และองคประกอบทางเคมขีองน้าํมนักระชายทีม่ผีลในการตอตาน
ราสาเหตโุรคภายหลังการเกบ็เกีย่ว (นางนวลวรรณ  ฟารุงสาง)

4. การประเมินความเสียหายของพริกขี้หนูหลัง
เกบ็เกีย่ว (นายเจรญิ  ขนุพรม)
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5. การหอผลมะมวงในแปลงปลูกที่มีผลตอการ
ตกคางของสารกําจัดแมลงคลอไพริฟอส  (นางรุ งนภา
กอประดษิฐสกลุ)

± นางภาณี ทองพํานัก เสนอผลงานทางวิชาการ
ในงานประชุมวิชาการเรื่อง “ทรัพยากรไทย: สรรพส่ิงลวน
พันเกี่ยว” ณ ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืชโครงการอนุรักษ
พนัธุกรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชดาํรฯิ ต.คลองไผ อ.สีคิว้
จ.นครราชสีมา วันที ่18-24 ตลุาคม 2548

ภาคบรรยาย
1. ลายพิมพดีเอ็นเอพืชสมุนไพรกวาวเครือที่เกิด

จากการปลูกขยาย
2. ธนาคารพันธุกรรมพืช 50 ป แหงการวิจัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ภาคโปสเตอร 
1. การรวบรวมและปลูกรกัษาพันธุกรรมไมหอม

2. ลายพิมพดีเอ็นเอ พืชสมุนไพรวงศขิง: วาน
ชักมดลูก

3. การควบคมุโรคแงงเนาของวงศขงิโดยชวีวิธี
± เสนอผลงานทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

บางเขน ครัง้ที ่44 ป 2549  ระหวางวันที ่30 มกราคม-2
กมุภาพนัธ 2549 จํานวน 4 เรือ่ง

1. ผลผลิตและปริมาณสารสําคัญของกวาวเครือ
จากการปลูกดวยเมล็ดพนัธุ (นางภาณี ทองพํานกั)

2. การคัดเลือกและศักยภาพของจุลินทรียผิวพืช
ในการตอต านการเข าทําลายโดยรา  Colletotrichum
gloeosporioides บนมะมวงหลังการเกบ็เกีย่ว (นางนวลวรรณ
ฟารุงสาง)

3. ผลของการใชวัสดุปรับสภาพดินตอคุณภาพ
ของดนิและผลผลิตคะนา (น.ส. ชวนพศิ  อรณุรงัสิกลุ)

4. การใชเชือ้รา Trichoderma spp. ในรปูหวัเชือ้สด
ควบคมุโรคเหงาเนาของกระชาย (นางกณิษฐา สังคะหะ)
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พลังงานทางเลือก (Alternative Energy)
รงรอง หอมหวล1

พลังงานทางเลือก (Alternative Energy) หมายถึง
พลังงานทีส่ามารถใชทดแทนน้ํามันเชือ้เพลิง แบงตามแหลง
ที่มาได 2 ประเภท คือ พลังงานจากแหลงที่ใชแลวหมดไป
ตองใชเวลานานกวาพลังงานดังกลาวจะเกิดขึ้นใหม จัดเปน
พลังงานประเภทส้ินเปลือง ไดแก ถานหิน กาซธรรมชาติ
นวิเคลียร หินน้ํามัน และทรายน้ํามัน เปนตน และพลังงาน
อกีประเภทหนึง่ เปนแหลงพลังงานทีใ่ชแลวสามารถหมนุเวียน
มาใชไดอกี จดัเปนพลังงานหมนุเวียน ไดแก แสงอาทติย ลม
ชวีมวล พชื และน้าํ เปนตน

ในทีน่ีจ้ะขอกลาวถึงศกัยภาพ และสถานภาพของการ
ใชประโยชนจากพลังงานประเภทหมนุเวียนใชไดอีก (http:/
/www.energy.go.th/th/forumDetail.asp?topicID=
67&page=4&keyword=) ไดแก

1. พลังงานจากแสงอาทิตย เปนพลังงานที่ไดรับ
ทั้งจากรังสีโดยตรง (direct radiation) หรือ รังสีกระจาย
(diffused radiation) ซึ่งเกิดจากละอองน้ําในบรรยากาศ
(เมฆ)

ปจจุบนักระทรวงพลังงานไดใหความสําคญัในการ
นําเซลลแสงอาทิตยมาใชในบานเรือนชนบทเพื่อการผลิต
กระแสไฟฟา เพื่อการผลิตพลังงานความรอน เชน ใชตม
น้าํรอน หรอืการอบแหง เปนตน เซลลแสงอาทติย เปนอปุกรณ
ชนิดหนึ่งที่ใชในการรับพลังงานแสงอาทิตยและเก็บพลังงาน
ไวใชประโยชน จากขอมูลของมูลนิธิสถาบันประสิทธิภาพ
พลังงาน (ประเทศไทย) (http://www.eeit.or.th/library/
solar.htm)  การผลิตเซลลแสงอาทติย จะใชสารซลิิคอน (Si)
เปนวัสดสํุาคญัในการผลิต เพราะมรีาคาถกู คงทน และเชือ่ถอื
ได แตจะมขีอเสีย คอืแตกหกัไดงาย เซลลแสงอาทิตยมีการ
ผลิตไดหลายรปูแบบ เชน แบบผลึกเดี่ยว (single crystal)
แบบผลึกรวม (polycrystalline) และแบบไมมรีปูผลึก หรอื
อะมอฟส (amorphous)  แตละชนิดมีความแตกตางกัน

เซลลแสงอาทติยทีม่ปีระสิทธิภาพสูงสุด ไดแก แบบผลึกเดีย่ว
มสีีน้าํเงนิเขม แบบผลึกรวมเปนผลึกหลายหนา แบบอะมอฟส
มนี้าํหนกัเบา บดิงอไดไมแตกหกังาย และมรีาคาถกูลง

ระบบการผลิตกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย
แบงออกเปน 3 แบบ (ประพนธ, 2548) คอื เซลลแสงอาทติย
แบบอิสระ (PV Stand alone system) เปนระบบผลิตไฟฟา
ทีอ่อกแบบสําหรบัใชงานในพืน้ทีช่นบททีไ่มมรีะบบสายสงไฟฟา
อุปกรณสําคัญในระบบนี้ประกอบดวยแผงเซลลแสงอาทิตย
อุปกรณควบคุมประจุแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ และอุปกรณ
เปล่ียนสัญญาณไฟฟากระแสตรงเปนไฟฟากระแสสลับแบบ
อสิระ  เซลลแสงอาทติยแบบตอกบัระบบจําหนาย (PV Grid
connected system) เปนระบบผลิตไฟฟาทีอ่อกแบบสําหรบั
ผลิตไฟฟาผานอปุกรณเปล่ียนสัญญาณไฟฟาจากกระแสตรง
เปนไฟฟากระแสสลับและเขาสูระบบสายสงไฟฟาโดยตรง
ใชผลิตไฟฟาในเขตเมอืงหรอืพืน้ทีท่ีม่รีะบบจาํหนายไฟฟาเขาถงึ
อปุกรณทีสํ่าคญัในระบบนีป้ระกอบดวยแผงเซลลแสงอาทติย
อปุกรณเปล่ียนสัญญาณไฟฟากระแสตรงเปนไฟฟากระแสสลับ
ชนดิตอกบัระบบสายสงจําหนายไฟฟา และเซลลแสงอาทติย
แบบผสมผสาน (PV Hybrid system) เปนระบบผลิตไฟฟา
ทีอ่อกแบบสําหรบัการทาํงานรวมกบัอปุกรณผลิตไฟฟาระบบอืน่ๆ
เชน ระบบเซลลแสงอาทิตยกับพลังงานลมและเครื่องยนต
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ดเีซล ระบบเซลลแสงอาทติยกบัพลังงานลมและไฟฟาพลังน้าํ
เปนตน  รปูแบบของระบบดงักลาวจะขึน้กบัการออกแบบตาม
วัตถปุระสงคของการใชงานเปนกรณีเฉพาะ

2. พลังงานลม  ลมเปนปรากฏการณทางธรรมชาติ
เกดิจากความแตกตางของอณุหภมู ิความกดดนัอากาศ และ
แรงจากการหมนุของโลก ปจจยัเหลานีก้อใหเกดิเปนพลังงาน
ลม ความเร็วลมและกําลังลม เปนที่ยอมรับโดยทั่ วไปวา
พลังงานลมมีความสําคัญและนํามาใชประโยชนมากขึ้ น
เนื่องจากลมเปนพลังงานรูปหนึ่งที่มีอยูในตัวเองและเปน
พลังงานที่สะอาด ไมกอใหเกิดอันตรายตอสภาพแวดลอม
และสามารถใชประโยชนไดอยางไมรูจบ พลังงานจากลมทาํให
นกัวิทยาศาสตรคิดคนและเกดิเทคโนโลยีกงัหันลม

กังหันลม คือ เครื่องจักรกลอยางหนึ่งที่สามารถ
รับพลังงานจลนจากการเคล่ือนที่ ของลมเปล่ียนให เปน
พลังงานกลได จากนัน้กน็าํพลังงานกลมาใชประโยชนโดยตรง
เชน การนวดและกระเทาะเมล็ดพืช การสูบน้ํา ในปจจุบัน
ใชผลิตพลังงานไฟฟา การพัฒนากังหันลมเพื่อใชประโยชน
มีมาตั้งแตยุคอียิปตโบราณ และมีความตอเนื่องถึงปจจุบัน
การออกแบบกงัหนัลมจะตองอาศยัความรูทางดานพลศาสตร
ของลมและเทคโนโลยีดานวิศวกรรมศาสตรในแขนงตางๆ
เพื่อใหไดกําลังงาน พลังงาน และประสิทธิภาพสูงสุด เชน
กงัหนัลมเพือ่สูบน้าํ เพือ่ใชในดานการเกษตร การทํานาเกลือ
การอุปโภคบริโภค กังหันลมเพื่อผลิตไฟฟา (กรมพลังงาน
ทดแทนและการอนรุกัษพลังงาน, 2003)

3. พลังงานชีวมวล (Biomass) คอื สารอนิทรยีทีเ่ปน
แหลงกกัเกบ็พลังงานจากธรรมชาตแิละสามารถนํามาใชผลิต
พลังงานได เชน เศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร กากเหลือ
จากกระบวนการผลิตในอตุสาหกรรมการเกษตร เชน แกลบ

จากการสีขาวเปลือก ชานออยจากการผลิตน้าํตาลทราย เศษไม
จากการแปรรปูไมยางพาราหรอืไมยูคาลิปตสั และบางสวนไดจาก
สวนปาทีป่ลูกไว กากปาลมจากการสกดัน้าํมนัปาลมดบิออกจาก
ผลปาลม กากมันสําปะหลังจากการผลิตแปงมันสําปะหลัง
ซังขาวโพดจากการกระเทาะเมล็ดขาวโพด กะลามะพราว
จากการปอกเปลือกเพือ่นาํเนือ้มะพราวไปผลิตกะทแิละน้าํมนั
มะพราว และสาเหลาทีไ่ดจากการผลิตแอลกอฮอล เปนตน

ชีวมวลสามารถเปล่ียนรูปเปนพลังงานได เพราะ
ในขัน้ตอนของการเจรญิเตบิโตของพชืนัน้ พชืสรางพลังงานได
โดยใชคารบอนไดออกไซดและน้ํา และเปล่ียนพลังงานจาก
แสงอาทติยโดยผานกระบวนการสังเคราะหแสงจนไดพลังงาน
ออกมาเกบ็ในรปูแปง และน้าํตาล แลวเกบ็สะสมไวตามสวน
ตางๆ ของพชื  ดงันัน้เมือ่นาํพชืมาเปนเชือ้เพลิงกจ็ะไดพลังงาน
ออกมา

ขอดีของเชื้อเพลิงชีวมวล
เปนพลังงานทีไ่มมวัีนหมด วงจรชวิีตของพชืมรีะยะ

ส้ัน ตางจากฟอสซลิซึง่ใชเวลาสะสมพลังงานนานหลายพนัลานป ี
มีผลกระทบตอมลภาวะนอยกวาเชื้อเพลิงฟอสซิล เนื่องจาก
พชืปลอยกาซไนโตรเจนออกไซด และกาซซลัเฟอรไดออกไซด
(ซึง่เปนตวักอฝนกรดและโอโซนในระดบัพืน้ดนิ) และไมเพิม่
ระดับกาซคารบอนไดออกไซด เนือ่งจากพชืตองดดูซบัคารบอน
ไดออกไซด เพื่อใชในการเจริญเติบโต ชีวมวลแตละชนิดมี
คุณสมบัติแตกตางกันไป เชน แกลบ จะใหคาความรอนสูง
เนือ่งจากมคีวามชืน้ต่าํ และไมตองผานการบดยอยกอนนาํไป
เผาไหม โดยขี้เถาที่เกิดจากการเผาแกลบสามารถนําไปใช
ในอตุสาหกรรมผลิตเหล็กและแกวตอได  สวนชานออย เปน
เชือ้เพลิงทีเ่ผาไหมแลวมปีรมิาณขีเ้ถานอย จงึมปีญหาในการ
จัดการนอยกวา และขี้ เถาจากชานออยสามารถนําไปใช
ปรับปรุงสภาพดินในไรออยไดอีกดวย ซึ่งมีผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมนอย เนือ่งจากมปีรมิาณกาํมะถนัต่ํากวาเชือ้เพลิง
ประเภทอื่ นมาก และไมกอให เกิดสภาวะเรือนกระจก
นอกจากนีวั้ตถดุบิทีม่อียูมากมายภายในประเทศ ถอืเปนการ
ใชทรพัยากรอยางมปีระสิทธิภาพ อกีทัง้เกษตรกรยังมรีายได
เพิม่จากการขายวัสดทุางการเกษตรทีเ่หลือใชอีกดวย

ขอดอยของเชื้อเพลิงชีวมวล
แมพลังงานชวีมวลจะมอียูมาก แตพลังงานแหลานัน้

มกัมอียูอยางกระจดักระจาย ทําใหยากตอการรวบรวมเพือ่ใช
ผลิตไฟฟาในปริมาณมากๆ อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
อยางไรก็ตาม จากการสํารวจและประเมินศักยภาพของการ
ผลิตไฟฟาดวยชวีมวลภายในประเทศ พบวา เชือ้เพลิงชวีมวล
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ทีเ่หลือจากการใชประโยชนอืน่ๆ สามารถนํามาใชผลิตไฟฟา
ได 700-1000 เมกกะวัตต (ชยัชาญ, 2004)

4. พลังงานจากพืช พชืทีน่าํมาเปนวัตถดุบิในการผลิต
พลังงาน เชน ออย มนัสําปะหลัง น้าํมนัปาลม น้าํมนัมะพราว
น้าํมนัถัว่เหลือง น้าํมนัถัว่ลิสง น้าํมนัละหุง น้าํมนังา น้าํมนัเมล็ด
ทานตะวัน น้าํมนัสบูดํา เปนตน  สามารถนาํมาใชประโยชนได
หลายอยาง เชน การผลิตเอทานอล การผลิตไบโอดีเซล
เปนตน

4.1 การผลิตเอทานอล (http://www.iie.or.th/
iie2003/knowledge/article/category.aspx?cat=2)

เอทานอล (Ethanol) เปนแอลกอฮอลซึ่ ง
เกดิจากการหมกัพชื เชน ออย หรอื มนัสําปะหลัง เพือ่เปล่ียน
แปงเปนน้ําตาล และเปล่ียนน้ําตาลเปนแอลกอฮอล ทําให
บรสุิทธ์ิโดยการกล่ัน เอทานอลทีน่าํไปผสมในน้าํมนัเพือ่ใชเตมิ
เครื่องยนตเปนแอลกอฮอลที่มีความบริสุทธ์ิตั้งแต 99.5%
โดยปรมิาตร และสามารถนํามาผสมกับน้ํามันเบนซนิใชเปน
เชือ้เพลิงของเครือ่งยนตได  แกสโซฮอลเปนผลิตภณัฑทีไ่ดจาก

สวนผสมของน้ํามนัเบนซนิกบัเอทานอล มีน้ํามนัแกสโซฮอล
2 ชนดิคอื แกสโซฮอล 95 ใชแทนเบนซนิ 95 และแกสโซฮอล
91 ใชแทนเบนซนิ 91 ไดมกีารนาํแกสโซฮอลมาใชทดสอบใน
รถยนต พบวา ชวยลดมลพษิ ประหยัดน้าํมนั และไมมผีลตอ
สมรรถนะของเครื่องยนต

4.2 ไบโอดีเซล (http://www.green.kmutt.ac.
th/news/Question.asp?GID=60)

ไบโอดเีซลเปนการนาํน้าํมนัจากพชืหรอืไขมนัสัตว
รวมทัง้น้าํมนัทีใ่ชแลว เชน น้าํมนัทีท่อดไก หรอืปาทองโก มาใช
เปนเชื้อเพลิงในเครื่องยนตดีเซล อาจแบงไบโอดีเซลตาม
ประเภทของน้าํมนัทีน่าํมาใชไดออกเปน 3 ประเภท

1. น้ํามันพืชหรือน้ํามันสัตว  ไบโอดีเซล
ประเภทนี ้คอื น้าํมนัจากพชื น้าํมนัมะพราว น้าํมนัปาลม น้าํมนั
ถัว่ลิสง น้าํมนัถัว่เหลือง หรอืน้าํมนัจากไขมนัสัตว เชน น้าํมนัหมู
ซึ่งสามารถเอามาใชไดกับเครื่องยนตดีเซลโดยไมตองผสม
หรือเติมสารเคมีอื่นใด ไมตองนํามาเปล่ียนแปลงคุณสมบัติ
ของน้าํมนัใหเปลืองเวลา เปลืองทรพัยากรอกี

2. ไบโอดีเซลผสม เกิดจากการผสมระหวาง
น้ํามันจากพืชหรือจากสัตว กับน้ํามันกาดหรือน้ํามันดีเซล
เพื่อใหไบโอดีเซลที่ไดมีคุณสมบัติใกลเคียงกับน้ํามันดีเซล
มากทีสุ่ด เชน โคโคดเีซล (Coco-diesel) ของ อ.ทบัสะแก
จ.ประจวบคีรขีนัธ ซึง่เปนการผสมกนัระหวางน้ํามันมะพราว
กบัน้าํมนักาด หรอืปาลมดเีซล (Palm-diesel) อนัเกดิจากการ
ผสมระหวางน้ํามันปาลมกับน้ํามันดีเซล

3. ไบโอดเีซลแบบเอสเทอร หมายถงึ การนํา
น้ํามันจากพืชหรือจากสัตวที่มีกรดไขมันไปทําปฏิกิริยากับ
แอลกอฮอลโดยมีกรดหรือดางเปนตัวเรงปฏิกิริยา ทําใหได
เอสเทอร (Ester) เรยีกปฏกิริยิานีว้า เอสเทอรฟิเคชัน่ (Esteri-
fication) ดงันัน้การเรยีกไบโอดเีซลแบบเอสเทอร จะเรยีกตาม
ชนิดของแอลกอฮอลที่ใช เชน เมทิลเอสเทอร คือ การใช
เมทลิแอกอฮอลในการทาํปฏกิริยิา เปนตน นอกจากนัน้ยังทํา
ปฏิกิริยาผานกระบวนการแปรรูปดวยสารเคมี ตัวอยางเชน
การใชดางเปนสารเรงปฏิกิริยา เรียกวา ทรานสเอสเทอริ-
ฟเคชัน่ (Transesterification) ไบโอดเีซลชนดินีม้ีคณุสมบตัิ
เหมือนกับน้ํามนัดเีซลมากทีสุ่ด จึงไมมปีญหาตอเครือ่งยนต
แตตนทนุการผลิตคอนขางสูง

ปจจัยท่ี มีความสําคัญตอผลท่ี ไดใน
กระบวนการผลิตไบโอดีเซลแบบเอสเทอร ม ี5 ปจจยั
ไดแก

n อุณหภมูิในการทําปฏกิริยา
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n อตัราสวนระหวางน้ํามันและแอลกอฮอล
n ชนดิและความเขมขนของสารเรงปฏกิริยิา
n วิธีการผสมสารตั้งตน
n ความบรสุิทธ์ิของสารเรงปฏกิิรยิา

ขอดีของไบโอดีเซล
มรีาคาถกู ชวยพยุงราคาพชืผลทางการเกษตรของ

ไทย ลดการนําเขาน้ํามันจากตางประเทศ นอกจากนั้นยังมี
ขอดีในดานส่ิงแวดลอมและคณุภาพชีวิต คือ ชวยลดมลพิษ
ในอากาศ ขอสังเกตที่นาสนใจเมื่อเปรียบเทียบไบโอดีเซล
หลายๆ ประเภทกบัน้าํมนัดเีซล

เนื่องจากไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ํามันพืชหรือสัตว
มักจะเกิดการสันดาปที่ไมสมบูรณ  ทําใหเครื่องยนตสะดุด
มีผลกระทบตอลูกสูบและวาลว เกิดตะกรันขาวได มีความ
หนืดสูงที่อุณหภูมิต่ําทําใหสตารทติดยาก  สวนไบโอดีเซล
ประเภทผสมระหวางน้าํมนัพชืและน้าํมนัปโตรเลียม สามารถ
ชวยลดปญหาเรื่องความหนืด และเหมาะสําหรับการใชกับ
เครือ่งยนตรอบต่าํหรอืเครือ่งจกัรกลการเกษตร และไบโอดเีซล
แบบเอสเทอรสามารถใชกบัเครือ่งยนตรอบสูงอยางรถยนตได
แตอาจตองดดัแปลงสวนประกอบของเครือ่งยนตทีใ่ชวัตถดุบิ
จากยาง (http://www.ethanol-thailand.com/)

บทสรุป
ขณะนี้ในประเทศไทยไดมีการพัฒนาและติดตั้งเพื่อ

การใชงานพลังงานทางเลือกหลายชนดิ ไดแก พลงังานชวีมวล
เปนพลังงานที่ไดจากเศษเหลือของการผลิตทางการเกษตร
เชน ชานออย แกลบ ปาลมน้าํมนั เปนตน หรอืกากของเสียจาก
อุตสาหกรรมแปรรูปทางเกษตรที่สามารถเผาไหมไดโดยตรง
และใหพลังงานความรอนเพื่อการผลิตไฟฟา แกสชีวภาพ
ซึ่งเกิดจากการยอยสารอินทรียที่เปนของเสีย หรือกากเหลือ
จากขบวนการอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตรและอาหาร
ทําใหเกดิแกส ซึง่สามารถนําไปเผาและใหความรอนออกมา
ผลิตไฟฟาได  พลงังานแสงจากอาทติย เปนวิธีการเปล่ียน
แสงอาทิตยที่รอนแลวเก็บความรอนนั้นไปผลิตไฟฟา โดย
ผานเซลลแสงอาทติย ซึง่ตดิตัง้บนหลังคาบานเรอืน ตกึอาคาร
ในที่แสงแดดสองถึง พลังงานจากน้ําขนาดเล็ก สามารถ
นํามาผลิตไฟฟาได โดยเฉพาะชุมชนสามารถรวมมือรวมใจ
เปนเจาของระบบไฟฟาแบบนี ้และ พลงังานจากลม การนํา
กระแสลมมาหมุนใบพัดเพื่อผลิตไฟฟานั้นไดรับความนิยม
อยางมากในตางประเทศ ซึง่มกีระแสลมแรงสม่าํเสมอ

ประโยชนทีไ่ดรับจากการนาํพลงังานทางเลอืกมาใช
คือ การหมุนเวียนในการใชทรัพยากรของเหลือใหเปน
ประโยชน ถอืเปนการจดัการขยะหรอืลดปญหาขยะทวมเมอืง
การรกัษาส่ิงแวดลอม กลาวคอื ลดมลพษิจากการผลิตไฟฟา
จากเชือ้เพลิงฟอสซลิและผลิตภณัฑปโตรเลียมตางๆ ลดการ
นาํเขาเชือ้เพลิงเชงิพาณิชยจากตางประเทศ เปนตน
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งานวิจัย

ผลของอุณหภูมิตํ่าและการใชสารดูดซับเอทิลีนตอคุณภาพ
หลังเก็บรักษาของผลมะมวงพันธุโชคอนันต

ธีรนุต รมโพธ์ิภักด์ิ  เจริญ ขุนพรม  สมนึก ทองบอ  ยุพิน ออนศิริ  และพรรณ ีศรีสวัสด์ิ1

1 งานวิจัยพืชผลหลังเก็บเกี่ยว ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 73140

บทคัดยอ
การเก็บรักษาผลมะมวงพันธุโชคอนันตที่มีความแก

80-90 เปอรเซน็ต จากสวนในจงัหวัดราชบรุ ีทีอ่ณุหภมู ิ10
12  14  และ 28 องศาเซลเซยีส ความชืน้สัมพทัธ 92  91
88 และ 80% ตามลําดับ ในสภาพที่มีและไมมีสารดูดซับ
เอทลีิน (อตัรา 40 กรมั/มะมวง 1 กโิลกรมั) พบวา ผลมะมวง
ที่เก็บรักษาโดยมีและไมมีสารดูดซับเอทิลีน มีอายุการเก็บ
รกัษาไดนานเทากนั คอื 3 สัปดาห โดยคณุภาพหลังเกบ็รกัษา
ไมแตกตางกันทางสถิติ ตั้งแตการสูญเสียน้ําหนักสด การ
เปล่ียนแปลงสี ความแนนเนื้อ ปริมาณกรดที่ ไทเทรตได
ปรมิาณน้าํตาลทัง้หมด วิตามนิซ ีและคะแนนความชอบ

Abstract
The mangoes cv. Choke Anan harvested from an

orchard in Ratchaburi Province at the maturity stage of
80-90% were kept at 10๐C, 92% RH; 12๐C, 91% RH;
14๐C, 88% and 28๐C, 80% RH with or without ethylene
absorbance (40 g/ 1 kg fruit).  The shelf lifes of stored
mangoes with or without ethylene absorbance were not
significant after 3 weeks storage.  The fruit qualities, weight
loss, peel color change, firmness, total acidity, total
sugars, vitamin C and preference score were not
significantly observed after storage.

คํานํา
มะมวงพันธุโชคอนันต เปนพันธุมะมวงที่มีลักษณะ

เฉพาะที่ดีพันธุหนึ่งและอาจสงเสริมใหเปนพันธุการคาได
เนื่องจากเปนพันธุที่ ใหผลผลิตมากและผลิตออกนอกฤดู
ไดงายกวาพันธุอื่นๆ โดยไมตองใชสารบังคับ มีเปลือกหนา
ทาํใหสามารถทนทานตอการบอบช้าํจากการเกบ็เกีย่ว ทนทาน
ตอการขนสง และทนทานตอการเกดิโรค จงึทาํใหวางจาํหนาย
ไดนาน 5-7 วัน (นรินาม, 2533; ทรงวุฒิ และคณะ, 2529;
อดุม และนวลวรรณ, 2544)  ปจจยัภายนอกและปจจยัภายใน

ของผลมะมวงจะมผีลตออายุการเกบ็รักษา
ปจจัยภายใน เชน การผลิตฮอรโมนของผล ไดแก

เอทลีิน ซึง่มผีลตอการเรงการเส่ือมสภาพของผลิตผล เพราะ
เอทลีินสามารถกระตุนเนื้อเย่ือพชืใหมอีัตราการหายใจสูงขึน้
กระตุนใหเกดิการหลุดรวงของใบพชื กระตุนใหดอกไมเหีย่ว
เรว็ และกระตุนใหผลไมสุก โดยเฉพาะผลไมพวก climacteric
ซึง่เปนปญหาสําคญัมากในระหวางการเกบ็รกัษา เพราะเนือ้เย่ือ
ของผลไมจะออนนุม มีปริมาณน้ําตาลสูง มีความออนแอ
ตอการเขาทําลายของเชือ้โรค และเกดิการบอบช้าํระหวางการ
ขนสงไดงาย ดังนั้น การควบคุมและกําจัดเอทิลีนระหวาง
เกบ็รกัษาจะสามารถลดปญหาการเส่ือมของผลผลิตได การใช
สารดูดซับเอทิลีนเปนวิธีการหนึ่งที่ชวยลดปริมาณเอทิลีนได
เชน ดางทับทิม (KMnO4) ทําปฏิกิริยากับเอทิลีนไดเปน
แมงกานสีออกไซด (MnO2) เปนสารสีน้าํตาล ดงัสมการ

KMnO4 + C2H4                  MnO2 + KOH + CO2 +H2O

สารดูดซับเอทิ ลีนดังกลาวสามารถเตรียมได เองโดยตัด
แทงชอลกเสนผานศนูยกลาง 1 เซนตเิมตร ยาวประมาณ 0.5-
0.8 เซนตเิมตร จุมสารละลายดางทบัทมิอิม่ตวั (ดางทบัทมิ
13-15 กรัมตอน้ํา 100 มิลลิลิตร) ผึ่ งใหแหงหมาดๆ
กอนบรรจุในถุงพลาสติกที่ เจาะรูเล็กๆ นําไปวางในกลอง
ที่บรรจุผลไม

ปจจัยภายนอก ไดแก การเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ํา
ซึ่งจะชวยลดการหายใจ ชะลอการสรางเอทิลีน ชะลอการ
เปล่ียนแปลงตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสุก (จริงแท, 2542)
ดังนั้นการนําสารดูดซับเอทิลีนมาใชรวมกับการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิต่ําที่ เหมาะสม จะเปนแนวทางหนึ่งที่ชวยยืดอายุ
การเก็บรักษาผลไมได

อุปกรณและวิธีการ
เก็บเกี่ยวผลมะมวงพันธุโชคอนันตที่มีความบริบูรณ

80-90 เปอรเซ็นต จากสวนในจังหวัดราชบุรี คัดเลือกผล
ทีจ่มน้าํและมนี้าํหนกัประมาณ 280-350 กรมั ตดัขัว้ใหเหลือ
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ประมาณ 0.5 เซนตเิมตร ควํ่าขัว้ผลใหสะเดด็ยาง แยกความ
แกออนโดยใชน้าํเกลือ และเลือกผลทีจ่มน้าํเกลือ 2 เปอรเซน็ต
เพื่อใหไดผลที่มีความแกสม่ําเสมอ ลางทําความสะอาดดวย
สารละลายคลอรีน 200 พีพี เอ็ ม กอนที่จะนําไปจุมใน
สารละลายเบนโนมลิ 500 พพีเีอม็ เปนเวลา 3 นาท ีผึง่ใหแหง
บรรจุผลมะมวงลงในกลองกระดาษลูกฟูกกลองละ 18 ผล
จดัการทดลองแบบ factorial ม ี2 ปจจยั คอื การใชสารดดูซบั
เอทิลีนอัตรา 40 กรัมตอมะมวง 1 กิโลกรัม และไมใชสาร
ดูดซบัเอทิลีน อุณหภูมใินระหวางการเก็บรักษา คอื 10±1,
12±1, 14±1 องศาเซลเซียลและอุณหภูมิหอง (28±2
องศาเซลเซยีส) และความชืน้สัมพทัธ 91±9, 90±8, 87±6
และ 79±6 เปอรเซน็ต ตามลําดบั

แตละสัปดาหนําผลมะมวงมาบมดวยถานแกสอัตรา
10 กรัม ตอผลมะมวง 1 กิ โลกรัม นาน 24 ชั่ วโมง
ที่อุณหภูมิหอง ตรวจสอบคุณภาพครั้งแรก และครั้งที่ 2
เมือ่วางไวทีอ่ณุหภมูหิอง 1-3 วัน และ 3-5 วัน ตามลําดบั
ซึ่งเปนระยะที่ผลมะมวงเริ่มสุกรับประทานไดและสุกพอดี
(โดยสังเกตจากการเปล่ียนแปลงสีเปลือกเปนสีเหลืองมากกวา
75 เปอรเซน็ต)  โดยบนัทกึผลดงันี ้อายุการเกบ็รกัษา อายุ
การวางจําหนายที่อุณหภูมิหอง การเปล่ียนแปลงสีเปลือก
วัดสีเปลือก และสีเนื้อโดยใชเครื่องวัดสี ความแนนเนื้อ
ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ําได (SS) ปริมาณกรด
ทีไ่ทเทรตได (TA)  SS/TA ratio  ปรมิาณวิตามนิซ ี ปรมิาณ
น้าํตาลทัง้หมด (TS)  ปรมิาณน้าํตาลรดีวิส (RS)  ปรมิาณ
น้ําตาลซโูครส น้ําหนกัแหง และปรมิาณเสนใย การประเมนิ
คณุภาพดวยประสาทสัมผสัโดยการชมิ (ใชผูชมิจํานวน 6-8
คน)  ใหคะแนนตัง้แต 0-5 คะแนน (สีไมสวย กล่ินหอมนอย
เปรี้ยวนอย หวานนอย ไมมีรสชาติผิดปกติ ไมชอบ = 0
คะแนน, สีสวยมาก กล่ินหอมมาก เปรี้ยวมาก หวานมาก
มรีสชาตผิดิปกตมิาก ชอบมาก = 5 คะแนน)

ผลการทดลอง
การทดลองพบวาหลังจากบมผลมะมวงชุดควบคุม

(เก็บรักษาที่อณุหภูมิหอง) สามารถเก็บรักษาไดนาน 7 วัน
ผลสุกรับประทานไดชวงเวลา 3 -7 วันหลังเก็บเกี่ยว สวน
ผลมะมวงทีเ่กบ็รกัษาทีอ่ณุหภมู ิ12 และ 14 องศาเซลเซยีส
สามารถเกบ็รกัษาไดนาน 3 สัปดาห แลวนาํออกมาบมสามารถ
วางทีอ่ณุหภมูหิองไดนาน 1 วัน ในขณะทีก่ารเกบ็รกัษานาน
1 และ 2 สัปดาห หลังจากบมแลวสามารถวางทีอ่ณุหภมูหิอง
นาน 5 และ 3 วัน ตามลําดบั

มะมวงที่ เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส

สามารถวางทีอ่ณุหภมูิหองไดนาน 4 วัน ผลมะมวงทีใ่ชและ
ไมใชสารดูดซับเอทิลีนมีการสูญเสียน้ําหนักใกลเคียงกัน
ผลมะมวงมีการสูญเสียน้ําหนักตามระยะเวลาการเก็บรักษา
และตามอณุหภมูใินการเกบ็รกัษา โดยในสัปดาหที ่1 มะมวง
มีการสูญเสียน้ําหนัก 0  0.53 และ 1.52% ตามลําดับ
เมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10 12 และ 14 องศาเซลเซียส
ในสัปดาหที ่2 และ 3 มกีารสูญเสียน้าํหนกัเพิม่ขึน้เปน 0.92
2.21 3.11% และ 3.24 5.01 และ 5.59% ตามลําดบั ขณะที่
ผลมะมวงทีว่างทีอ่ณุหภมูหิองสูญเสียน้าํหนกัสดอกีวันละ 1-
2% (ภาพที ่1)

ผลมะมวงทีเ่กบ็รกัษาทัง้ 3 ระดบัอณุหภมู ิ ในสัปดาห
แรก แสดงอาการผลเหี่ยวเมื่อนําออกมาวางที่อุณหภูมิหอง
เปนเวลา 5 วัน  เมือ่เขาในสัปดาหที ่2 ผลมะมวงทีเ่กบ็รกัษาที่
อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส เมื่อวางที่อุณหภูมิหอง 4 วัน
จะแสดงอาการผลเหี่ยว ในขณะที่ผลมะมวงที่ เก็บรักษาที่
อณุหภมู ิ12 และ14 องศาเซลเซยีส วางทีอ่ณุหภมูหิอง 3 วัน
ไมแสดงอาการผลเหีย่ว สวนในสัปดาหที ่3 ไมพบผลมะมวง
ทีแ่สดงอาการผลเหีย่ว (เนือ่งจากตรวจสอบคณุภาพเมือ่วางที่
อณุหภมูหิองเพยีง 1 วัน)

ผลมะมวงโชคอนนัตทีน่าํมาทดลองมีพืน้ที่ผวิของการ
เกดิโรคมาก อาการของโรคทีพ่บสวนใหญเปนแผลสีดาํ ขัว้ผล
มีสีคลํ้าแลวกลายเปนสีดํา พื้นที่ที่เปนโรคจะขยายใหญขึ้น
เมื่อเก็บรักษาเปนเวลานานทําใหผลมะมวงเนา (ภาพที่ 2)
นอกจากนี้ยังพบวามีแมลงวันทองติดมาจากแปลง ทําใหผล
มะมวงทีเ่กบ็ทีอ่ณุหภมูติ่าํแสดงอาการเนารนุแรงขึน้เมือ่ผลสุก
การเปล่ียนแปลงของสีเปลือกมะมวงโดยอานคาสีจากคา
L  a  และ b ของผลมะมวงทีใ่ชและไมใชสารดดูซบัเอทลีิน
ไมมีความแตกตางทางสถิติ ขณะที่อุณหภูมิมีผลตอการ
เปล่ียนแปลงของสีเปลือกมะมวง กลาวคือผลมะมวงที่เก็บ
รักษาที่อุณหภูมิสูงมีการเปล่ียนแปลงของสีเปลือกมะมวง
มากกวาผลมะมวงที่ เก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ํา (ไมไดแสดง
ขอมลู)

สารดดูซบัเอทลีินไมมผีลตอความแนนเนือ้ของมะมวง
โชคอนนัตทีน่าํมาทดลอง ผลทีเ่กบ็รกัษาทีอ่ณุหภมูสูิงมคีวาม
แนนเนือ้นอยกวาผลทีเ่กบ็รกัษาทีอ่ณุหภมูติ่าํ และพบวาความ
แนนเนื้อจะลดลงตามระยะเวลาการเก็บรักษาและระยะเวลา
การวางทีอ่ณุหภมูหิอง (ภาพที ่3)

ปรมิาณกรดทีไ่ทเทรตได (TA) ของผลมะมวงโชคอนนัต
ที่ใชและไมใชสารดูดซับเอทิลีนไมมีความแตกตางทางสถิติ
ขณะที่ ผลมะมวงที่ เก็บรักษาที่ อุณหภูมิ สูงมีปริมาณ TA
นอยกวาผลมะมวงทีเ่กบ็รกัษาทีอ่ณุหภมูติ่ํา และปรมิาณ TA



ภาพที ่1 เปอรเซน็ตการสญูเสยีน้ําหนกัสดของผลมะมวงโชคอนนัตเม่ือเก็บรักษาในหองเย็น (A) เม่ือนําออกจากหองเย็น แลวบมดวย
ถานแกสวางไวอุณหภมิูหองนาน 1-3 วนั การตรวจสอบคุณภาพครัง้ท่ี 1(B)  เม่ือบมดวยถานแกสแลววางไวอุณหภมิูหองนาน
4-5 วนั การตรวจสอบคุณภาพครัง้ท่ี 2(C)  และเปอรเซ็นตการสญูเสยีน้ําหนกัรวมสดของผลมะมวงโชคอนนัต (D)

ภาพที ่2 การเกิดโรคของผลมะมวงท่ีเก็บรักษาในสภาพ
อุณหภมิูตํ่ารวมกับสารดูดซับเอทิลนี (A : การ
ตรวจสอบคุณภาพครัง้ท่ี 1, B : การตรวจสอบ
คุณภาพคร้ังท่ี 2

งานวิจัย 11

ภาพที ่3 การเปลี่ยนแปลงคาความแนนเนื้อของผลมะมวง
ท่ีเก็บรักษาในสภาพอุณหภมิูตํ่า รวมกับสารดูดซบั
เอทิลนี (C : การตรวจสอบคุณภาพคร้ังท่ี 1, D :
การตรวจสอบคุณภาพคร้ังท่ี 2)
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ลดลงตามระยะเวลาการเก็บรักษาและระยะเวลาการวางที่
อณุหภมูหิอง (ภาพที ่4)  ปรมิาณของแขง็ทีล่ะลายน้าํได (SS)
มปีรมิาณใกลเคยีงกนัในทกุชดุทดลอง คอื มคีาประมาณ 19-
25% อัตราสวนระหวางปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดตอ
ปรมิาณกรดทีไ่ทเทรตได (SS/TA ratio) มปีรมิาณผกผนักบั
ปรมิาณ TA (ไมไดแสดงขอมลู)

ปรมิาณน้าํตาลทัง้หมด (TS) น้าํตาลรดีวิส (RS) และ
น้าํตาลซโูครส มปีรมิาณ 190-250  50-80 และ 120-180
มลิลิกรมั D-glucose/น้ําหนกัเนือ้ผล 1 กรมั ตามลําดบั ซึง่
ไมมีความแตกตางทางสถิติ

ปริมาณวิตามินซี ของผลมะมวงที่ ใชและไมใชสาร
ดดูซบัเอทลีินในทกุอณุหภมูทิีเ่กบ็รกัษามปีรมิาณใกลเคยีงกนั
ประมาณ 20-37 มิลลิกรัม/น้ําคั้นมะมวง 100 มิลลิลิตร
สวนปรมิาณเสนใยของผลมะมวงโชคอนนัตทกุชดุการทดลอง
ไมมีความแตกตางทางสถิติ โดยมีคาเฉล่ียระหวาง 0.16-
0.25%

การประเมินคุณภาพจากการชิม พบวาคะแนนความ
ชอบมคีาเฉล่ีย 3.19 3.25 3.03 คะแนน ตามลําดบั เมือ่เกบ็
รักษานาน 1-3 สัปดาห ผลมะมวงที่ใชและไมใชสารดูดซบั
เอทิลีนมคีะแนนความชอบไมแตกตางกนั ผลมะมวงทีเ่กบ็รกัษา
ทีอ่ณุหภมู ิ 10 องศาเซลเซียส มีคะแนนความชอบนอยกวา
การเกบ็รกัษาทีอ่ณุหภมู ิ12 และ 14 องศาเซลเซยีส

วิจารณ
การใชและไมใชสารดดูซบัเอทลีินไมทําใหอายุการเกบ็

รกัษามะมวงพนัธุโชคอนนัตทีอ่ณุหภมู ิ10-14 องศาเซลเซยีส
แตกตางกนั ซึง่ไดผลเชนเดยีวกบัรายงานของสายชล (2535)
พบวาผลมะมวงน้าํดอกไมใสในถงุ PP และ PE  1 ถงุบรรจุ
มะมวง 4 ผล (น้าํหนกัประมาณ 1 กโิลกรมั) ไมเจาะร ูและ
เจาะรเูขม็ 8 ร ูไมใสและใสสารดดูซบัเอทลีิน 3 ซอง/ถงุ (ย่ีหอ
Ethysorb ของบริษัท Stay Fresh Ldt., U.K.) ซึ่งพบวา
ผลมะมวงทีใ่สถงุ PP เจาะรเูขม็ 8 ร ูทัง้มแีละไมมสีารดดูซบั
เอทิลีน มีอายุการเก็บรักษานานที่สุดคือ 22 และ 23 วัน
ตามลําดบั ในการเกบ็รกัษาผลมะมวงโชคอนนัตทีใ่ชและไมใช
สารดดูซบัเอทิลีนไมแตกตางกนั คอื เกบ็ไดนาน 3 สัปดาห
ที่อุณหภูมิ 10-14 องศาเซลเซียส แสดงวาอุณหภูมิที่ใช
ไมมผีลตอการกระตุนการสรางเอทลีินระหวางเกบ็รกัษา ดงันัน้
จึงไมจําเปนตองใชสารดดูซบัเอทลีิน

นอกจากนั้นอุณหภูมิต่ําทําใหมีอัตราการหายใจต่ํา
จึงพบการสูญเสียน้ําหนักสดนอยกวาผลมะมวงที่เก็บรักษาที่
อณุหภมูสูิง

การใชสารดดูซบัเอทลีินไมสามารถชะลอการเปล่ียนแปลง
สีเปลือก คา a และ b ของสีเปลือก และไมสามารถคงลักษณะ
ทางคณุภาพผลผลิตทีด่ไีวได เชน ความแนนเนือ้ ปรมิาณกรด
ทีไ่ทเทรตได ปรมิาณของแขง็ทีล่ะลายน้าํได อตัราสวนระหวาง
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดตอปริมาณกรดที่ไทเทรตได
ปริมาณวิตามินซี เนื่องจากสารดูดซับเอทิลีนอาจสงผลการ
ควบคมุไดในชวงแรกของการเกบ็รกัษาเทานัน้ ทาํใหไมสามารถ
ชะลอกระบวนการที่ เกี่ยวของกับการสุกได  เชนเดียวกับ
การทดลองของ ศรบุบผา (2533) ที่เก็บรักษาผลมะมวง
หนงักลางวันในถงุพลาสตกิเจาะรแูละไมเจาะร ูรวมกบัการใช
สารดดูซบัเอทลีินทีอ่ณุหภมู ิ11 องศาเซลเซยีส พบวาสีเปลือก
และสีเนือ้ของมะมวงทีผ่านการเกบ็รกัษาทกุวิธีการ เมือ่นาํมา
บมใหสุกทีอ่ณุหภมูหิองไมแตกตางกนั  และณัฐพงษ (2543)
พบวาการใชสารดูดซับเอทิลีนอัตรา 300 และ 600 กรัม
ตอผลมะนาว 1 กโิลกรัม ก็ไมมผีลตอการเปล่ียนแปลงสีผวิ
ของมะนาว

สรุป
การใชและไมใชสารดดูซบัเอทลีินรวมกบัการเกบ็รกัษา

ทีอ่ณุหภมู ิ10 12 และ 14 องศาเซลเซยีส ผลมะมวงสามารถ
เกบ็รกัษานาน 3 สัปดาห และวางไวทีอ่ณุหภมูหิองไดอกี 1 วัน
การใชสารดดูซบัเอทลีินไมชวยยืดอายุการเกบ็รกัษา ไมชะลอ
การเปล่ียนแปลงสีเปลือก ความแนนเนือ้ คา a และ b ของ
สีเปลือก ปริมาณกรดที่ไทเทรตได ปริมาณของแขง็ทีล่ะลาย

ภาพที ่4 การเปลีย่นแปลงปริมาณกรดท่ีไทเทรตไดของผลมะมวง
ท่ีเก็บรักษาในสภาพอุณหภูมิตํ่ารวมกับสารดูดซับ
เอทิลีน (E : การตรวจสอบคุณภาพคร้ังท่ี 1, F :
การตรวจสอบคุณภาพคร้ังท่ี 2)

Non ethylene absorbent Ethylene absorbent
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น้ําได อัตราสวนระหวางปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดตอ
ปริมาณกรดที่ไทเทรตได ปริมาณวิตามินซี แตมีแนวโนมวา
การเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ําจะชวยลดการเปล่ียนแปลงตางๆ
เหลานี้ได

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยันีเ้ปนสวนหนึง่ของโครงการ สรรีวิทยาและการ

เปล่ียนแปลงคุณภาพของผลมะมวงพันธุโชคอนันตภายหลัง
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การวิจยัที่ใหทุนสนบัสนนุโครงการวิจัยดงักลาว
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พนัธุเพือ่ผลิตนอกฤด.ู เคหการเกษตร 14(1):35-37.

สายชล เกตษุา.  2535.  การยืดอายุวางขายและการเกบ็รกัษา
ของผลมะมวง. รายงานผลการวิจัยประจําป 2535
โครงการวิจยัรหสั ม-ผ 8.35. สถาบนัวิจยัและพฒันา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  56 น.

ศรบุบผา วงศกรวุฒิ .  2533.  การสุกของผลมะมวง
(Mangifera indica L.) พนัธุหนงักลางวันและการเกบ็
รกัษาในบรรยากาศดดัแปลง. วิทยานพินธปรญิญาโท
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรงุเทพฯ.

อุดม ฟารุงสาง และนวลวรรณ ฟารุงสาง.  2544.  ความ
ออนแอของผลมะมวงรบัประทานสุก 5 พนัธุ ตอการ
พัฒนาของโรคแอนแทรคโนส.  น. 326-333. ใน
การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ครั้งที่ 39 สาขาพืช สาขาสงเสริมและนิเทศศาสตร
เกษตร.  5-7 กมุภาพนัธ 2544.  มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร, กรงุเทพฯ.

ที่จดัโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม (สผ.) รวมกับสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัย
เชยีงใหม ไวดงันี้

“การประเมินสถานภาพส่ิงแวดลอม 5 ป พบวา
ทรพัยากรธรรมชาติในทุกสาขารอยหรอลงไปมาก แมวาการ
เปล่ียนโครงสรางสังคมจากระบบเกษตรกรรมเขาสูอตุสาหกรรม
จะสงผลใหการใชทรัพยากรลดลงก็ตาม แตภาวะดังกลาว
จะเพิม่ใหเมอืงมคีวามแออดัและเพิม่มลพษิสูงขึน้ตามมาดวย
โดยพบวาปหนึ่งๆ ภาครัฐตองลงทุนแกมลพิษโดยใชงบฯ
5,000 ลานบาท รวมทั้งโครงการเมกะโปรเจ็คตของรัฐที่จะ
สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในอนาคต  ตวัชีวั้ดทีเ่หน็ไดชดัคอื
ความกดดันทางเศรษฐกิจและสังคมทําใหคนไทยสนใจตอ
ปญหาส่ิงแวดลอมนอยลง ทั้งนี้จากการสํารวจความคิดเห็น
ของประชาชนตอปญหาส่ิงแวดลอมที่เมื่อป 2542 สัดสวน
กลุมประชากรที่ เห็นวาส่ิงแวดลอมเปนปญหาสังคมอยูใน
ลําดบัที ่3 รองจากเศรษฐกจิ และยาเสพตดิ แตในรอบป 2548
ส่ิงแวดลอมตกมาอยูในลําดับที่ 5-6 นอกจากสถานการณ
ปจจบุนัทีก่ารเมอืงและความขดัแยงกําลังรนุแรงขึน้”

เอกสารประกอบการเขียน
ฝนถลมไมหยุด! “เหตทุะเลวิกฤต” ผอ.ชีใ้ตนาหวง.  ขาวหนา

1  หนงัสือพมิพมตชิน รายวัน  22 กมุภาพนัธ 2549.
พเิชยีร คุระทอง.  2549.  โลกรอน ทะเลวิกฤต  คอลัมน

ทวนน้าํขวางโลก.  หนา 2, หนงัสือพมิพมตชิน รายวัน
22 กมุภาพนัธ 2549.

บณัฑติ คงอนิทร.  2549.  เมือ่น้าํแขง็กรนีแลนดละลายเรว็ขึน้
คอลัมนโลกสามมิติ. หนา 19, หนังสือพิมพมติชน
รายวัน.  25 กมุภาพนัธ 2549.

สผ. เผยปญหารมุเรารอบ 5 ป คนไทยเมนิดานส่ิงแวดลอม.
คอลัมนชีวิตคุณภาพ. หนา 5, หนังสือพิมพมติชน
รายวัน.  8 มนีาคม 2549.

วิจัยพบแบคทีเรียในปาธรรมชาติ ดูดซับกาซเรือนกระจก
ชัน้เย่ียม.  คอลัมนชวิีตคณุภาพ.  หนา 5, หนงัสือพมิพ
มตชิน รายวัน.  18 เมษายน 2549.

สัญญาณโลกรอน ธารน้ําแข็งแหงอารเจนตินาหลอมละลาย.
เซคชั่น ออนไลน.  หนา 32, หนังสือพิมพมติชน
รายวัน.  20 เมษายน 2549.

± ทะเลวิกฤต ....ตอจากหนา 20
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การเกษตร

“ออยพลังงาน” ออยพันธุใหมทีน่าจบัตามอง
ประเสริฐ ฉตัรวชิระวงษ1

1 รองศาสตราจารย  ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม  73140

ออยจดัเปนพชืใบเล้ียงเดีย่ว มชีือ่สามญัวา Sugar cane
ชือ่วิทยาศาสตรวา Saccharum officinarum Linn. จดัเปนพชื
ในกลุมซ ี4 (C4 Plant) ซึง่มศีกัยภาพในการสังเคราะหแสง
สูงมาก โดยเฉพาะในบริเวณเซลลหรือเนื้อเย่ือชั้นเมโซฟล
(Mesophyll) และบนัเดลซที (Bundle sheath) (Taiz และ
Zeiger, 1988)  ดงันัน้จงึถอืไดวาออยเปนพชืทีม่รีะบบการ
สังเคราะหแสงที่สามารถเปล่ียนพลังงานแสงและคารบอนได
ออกไซดไปเปนชีวมวลไดดีที่สุดในโลก โดยทั่วไปเรามักจะ
รูจักออยในแงของพืชที่ใหน้ําตาล แตยังมีประโยชนใชสอย
ในแงพืชใหพลังงานหรือออยพลังงาน (Energy cane) ที่มี
ความสามารถในการสรางชวีมวลในรปูของเสนใยไดสูงคดิเปน
รอยละ 20-25 หรือออยพลังงานสด 1 ตัน ใหมวลรวม
ของเสนใยเทากบั 500-600 กโิลกรมั (ทีร่ะดบัความชืน้ 30%)
ในขณะที่ออยน้ําตาลใหมวลรวมของเสนใยออยเพียง 250-
300 กิโลกรัม ในอนาคตหากไดรับการสงเสริมอยางจริงจัง
ก็จะเปนพืชเศรษฐกิจชนิดใหมสําหรับประเทศไทย ออย
พลังงานมีลักษณะเดน คอื ใหผลผลิตและปรมิาณเสนใยสูง
ทนแลง ทนโรคและแมลง สามารถใชเปนวัตถดุบิในการผลิต
พลังงานทดแทนไดเปนอยางด ี โดยเฉพาะผลผลิตจากน้ําคัน้
เพือ่การผลิตเอทานอลและชานออยทีใ่ชผลิตเอทานอล พบวา
ปรมิาณออย 1 ตนั จะสามารถใหน้าํออยเพือ่การผลิตเอทานอล
ได 60-70 ลิตร  ในปจจบุนัมโีรงงานทีไ่ดรบัใบอนญุาตจาก
สํานกังานคณะกรรมการเอทานอลแหงชาตใิหผลิตเอทานอล

เพื่ อเปนเชื้ อเพลิงทั้ งส้ิน 24 โรง  มีกําลังการผลิตรวม
4,210,000 ลิตร/วัน  ในจํานวนนี้สามารถเดินระบบผลิต
ไดแลว 3 โรง ซึ่งมีกําลังการผลิตเอทานอลรวม 275,000
ลิตร/วัน ขณะนี้ยังมีปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ เนื่องจาก
มีปริมาณวัตถุดิบไมเพียงพอสําหรับการผลิต โรงงานผลิต
เอทานอลที่ใชวัตถุดิบจากออยและกากน้ําตาล สามารถใช
วัตถุดิบไดเพียง 4 เดือนเทานั้น (เดือนธันวาคม-มีนาคม
ของทกุป)  ดงันัน้ถาตองการใหเกดิการดาํเนนิงานไดตามแผน
ยุทธศาสตรการใชแกสโซฮอลของรฐับาลทีใ่หมกีารใชเอทานอล
เปนสวนผสมในน้าํมนัเบนซนิ 95 ปรมิาณ 1.0 ลานลิตร/วัน
ภายในป 2549 และ 3.0 ลานลิตร/วัน ในป 2554 ไดนัน้
ตองมีวัตถุดิบเพื่อใหเพียงพอตอการผลิตเอทานอล 1.0
ลานลิตร/วัน ซึง่ตองไดวัตถดุบิออยพลังงาน 15,000 ตนั/วัน
คิดเปนพื้นที่ปลูกออยพลังงาน 1,000 ไร/วัน โดยเฉพาะ
ในชวงเวลาทีข่าดแคลนวัตถดุบิ 8 เดอืน ตองใชพืน้ทีป่ลูกออย
พลังงาน 240,000 ไร (ตารางที ่1)

ขั้นตอนการผลิตออยพลังงาน
ขั้นตอนและวิธีการพิจารณาการปลูกออยพลังงานนั้น

จะมีความคลายคลึงกับการปลูกออยน้ําตาลทัว่ไป ทัง้นีผู้วิจยั
จะขอนําเสนอขอมูลบางอยางที่ เกี่ยวของกับการปลูกออย
พลังงาน เพื่อใหผูอานไดใชในการพิจารณาและใหความรู
ทีเ่ปนประโยชน ดงันี้

ตารางที ่1  ปรมิาณเอทานอล และความตองการผลผลิตออย พืน้ทีป่ลูก และมลูคาของเอทานอลทีไ่ดจากการผลิตออยพลังงาน

ปริมาณเอทานอล ปริมาณออย พ้ืนทีป่ลกู มลูคาทางเศรษฐกจิ
(ลานลติร) (ตนั/วนั) (ไร/วนั) (ลานบาท/วัน)*

1.0 15,000 1,000 15.0
1.5 22,500 1,500 22.5
2.0 30,000 2,000 30.0
2.5 37,500 2,500 37.5
3.0 45,000 3,000 45.0

* คดิราคาเอทานอลที ่15.00 บาท/ลิตร



การเลือกพันธุออยพลังงาน
พันธุออยพลังงาน ที่เลือกใชควรพิจารณาพันธุที่ดี

ใหผลผลิตสูง ปรับตัวไดดีกับสภาพดินและอากาศในพื้นที่
ปลูก เพือ่ใหเกษตรกรมรีายไดสูงขึน้ จงึควรเลือกใชทอนพนัธุ
ออยพลังงานทีด่ี ใหตนออนทีแ่ขง็แรงเจรญิเตบิโตและตัง้ตวั
ไดเรว็ ควรใชทอนพนัธุทีม่คีวามสมบรูณ สวนของตาบอบช้ํา
นอยที่ สุด ดังนั้นการขนยายทอนพันธุออยจึงควรขนยาย
ทอนพนัธุออยทัง้ลําโดยไมลอกกาบ เพือ่ลดความบอบช้าํบรเิวณ
ตาออย โดยทัว่ไปการเลือกใชพนัธุออยควรพจิารณา ดงันี้

1. พันธุออยทีม่ีลักษณะตรงตามพนัธุ ไมมีพันธุอื่นๆ
ปะปน

2. ควรเปนทอนพันธุออยปลูกใหมภายใตการบํารุง
ตนแมทีถู่กตองโดยเฉพาะการดแูลน้ําและปุยอยางเพยีงพอ

3. พันธุออยควรไดจากแปลงที่ปราศจากโรคและ
แมลงรบกวน

4. พนัธุออยควรมอีายุทีเ่หมาะสมอยูทีป่ระมาณ 6-8
เดือน

5. ออยตองมีลําตนขนาดปานกลางจนถึงคอนขาง
ใหญ

การเลือกและการเตรียมพื้นท่ีปลูก
ควรเลือกใชพื้ นที่ที่ มีลักษณะโลงเตียนไมมีรมเงา

จากตนไมใหญเพือ่ใหออยไดรบัแสงแดดอยางเตม็ที ่ในกรณีที่
ตองการวางแผนใหน้าํแบบรอง พืน้ทีค่วรมคีวามลาดเทเพยีงพอ
เพือ่การใหน้าํไดสะดวก เนือ่งจากออยพลังงานเปนพชืทีป่ลูก
เพียงครั้งเดียวและสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดหลายครั้ง
โดยไมตองปลูกใหม จึงตองเลือกพันธุออยที่เหมาะสมกับ
ระยะเวลาทีต่องการไวตอ การเตรยีมดนิถอืเปนปจจยัทีสํ่าคญั
ทีก่ําหนดระยะเวลาการไวตอ ดงันัน้การเลือกใชเครือ่งจกัรกล
ทีไ่ดรบัการพฒันา มคีณุภาพและมปีระสิทธิภาพสูง สามารถ
ไถดินใหลึกมากที่ สุดเทาที่จะทําได เพื่อใหการเตรียมดิน
สําหรับการปลูกออย โดยเฉพาะการปลูกออยชวงปลายฝน
แตถาปลูกออยชวงตนฝนก็ไมจําเปนตองไถดินใหละเอียด
เกินไป เพราะจะทําใหหนาดินเกาะกันเปนแผนเมื่อฝนตก
น้ําไหลบาทวมผิวดินไดและน้ําซึมลงใตดินไดนอยลง

ฤดูกาลท่ีสามารถปลูกออยพลังงาน
แบงออกไดเปน 3 ฤดปูลูก คอื ฤดตูนฝน ฤดปูลายฝน

และฤดแูลง ซึง่การปลูกออยทัง้ 3 ฤดปูลูก มชีวงเวลา ขอดแีละ
ขอเสียแตกตางกนั ดงันี้

1. ฤดูตนฝน  เริ่มในชวงเดือนเมษายน-มิถุนายน
กรณ่ีทีฝ่นตกเรว็ตองปลูกออยใหเรว็ขึน้ หรอืเล่ือนออกไปเมือ่

ฝนตกชา  ดงันัน้การปลูกออยลาชามกัมปีญหาดานความหวาน
นอยไป เนือ่งจากออยยังไมสุกแก การเตรยีมดนิจะตองทนักบั
การตกของฝน การปลูกในชวงนีม้กัจะมปีญหาเรือ่งวัชพชืมาก

2. ฤดูปลายฝน เริ่มในชวงเดือนตุลาคม-ธันวาคม
ออยสามารถใชน้ําฝนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมือ่
มีฝนในชวงทีอ่อยจะยางปลอง (มีการเจริญเตบิโตทางลําตน
สูง) ทําใหออยมีคุณภาพความหวานสูงตั้ งแตตนฤดูหีบ
มปีญหาดานวัชพชืนอยกวาการปลูกออยในตนฤดฝูน แตการ
ปลูกออยในชวงนีม้เีวลาทีจ่ํากดั เนือ่งจากดนิยังมคีวามชืน้อยู
จึงตองระวังในการเตรียมดินดวยความปราณีตเพียงพอ
ทีจ่ะรกัษาความชืน้ในดนิใหอยูไดนานๆ  ดงันัน้จงึไมควรปลูก
ในดินบางชนิดที่มีการสูญเสียความชื้นอยางรวดเร็ว

3. ฤดแูลง เริม่ในชวงเดอืนมกราคม-มนีาคม การปลูก
ออยในฤดูนี้สามารถทําไดในพื้นที่ที่มีน้ําชลประทานบางสวน
หรือสมบูรณเทานั้น ออยที่ปลูกในชวงนี้จะใหความหวานสูง
ตัง้แตกลางฤดหูบี มกัจะใชปลูกออยในพืน้ทีท่ีใ่หน้ําแบบรอง
(ใหน้ําในรองออยแลวกลบดวยดินแหง) การปลูกในชวงนี้
จะมีปญหาดานวัชพืชนอยกวาการปลูกออยในตนฤดูฝน

การปลูกและการดูแลรักษาออยพลังงาน
วิธีการปลูกออยพลังงาน มผีลตอการเจรญิและพฒันา

การของตนออย รวมทั้งความสม่ําเสมอของตนออย วิธีการ
ปลูกสามารถทําไดโดยใชแรงงานคน ใชเครือ่งจกัรในการปลูก
ซึง่เปนวิธีทีไ่ดรบัความนยิมจากเกษตรกร  ในปจจบุนันีอ้ปุกรณ
เครือ่งปลูกไดพัฒนาจนมีประสิทธิภาพสูง สามารถทํางานได
รวดเร็ว และปลูกไดสม่ําเสมอดี อุปกรณเครื่องปลูกที่ใช
สามารถทํางานไดหลายอยางพรอมๆ กัน คือ การเปดรอง
ตดัออยพนัธุใหเปนทอน วางทอนพนัธุขณะปลูก รวมทัง้การ
ใสปุยและกลบทอนพนัธุ

ระยะปลูก
ระยะปลูกระหวางแถวและระหวางทอนพนัธุจะแตกตางกนั

โดยใชทอนพนัธุขนาด 3 ตา หรอืขนาดทอนพนัธุ 30-35 ซม.
ตามชนดิของพนัธุ คณุภาพความงอก สภาพแวดลอมของพืน้ที่
และความสะดวก วิธีการปลูกออยพลังงานแบบเปนทอน
มกันยิมใชระยะหางระหวางแถว 1.0-1.2 เมตร สวนระยะหาง
ระหวางทอนพนัธุทีใ่ชกันอยูทั่วไปมีหลายแบบ คือ 1) ปลูก
แบบวางเปนทอนเดี่ยวเรียงตอเนื่องกันไป  2) ปลูกแบบ
วางเปนทอนเดีย่ว ระยะหางระหวางทอนพนัธุ 0.3-0.5 เมตร
และ 3) ปลูกแบบวางเปนทอนคูตอเนื่องกันไป ระยะหาง
ระหวางทอนพนัธุ 0.5 เมตร

15การเกษตร
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การใสปุย
การพิจารณาใสปุยมากหรือนอยขึ้นอยูกับความอุดม

สมบูรณของดิน โดยทั่วไปการใสปุยจะแบงเปน 2 ชวงเวลา
ไดแก การใสปุยกอนปลูก โดยโรยไปตามรองแลวกลบปุย
กอนวางทอนพนัธุ เรยีกวา ปุยรองพืน้ ประกอบดวยธาตอุาหาร
ไนโตรเจนและฟอสฟอรสัเปนหลัก และการใสปุยลงบนผวิดนิ
เมือ่ออยอายุ 2-3 เดอืน เรยีกวา ปุยแตงหนา โดยเปดรอง
ใกลแถวหรอืระหวางแถวออย ใสปุยลงไปแลวกลบดนิ  ปุยทีใ่ช
ในชวงนี้สวนมากเปนปุยที่มีธาตุไนโตรเจนเพียงอยางเดียว
หรอือาจมีธาตโุปแตสเซยีมอยูดวย

การควบคมุวชัพืช
จาํเปนตองทาํใหทนัเวลากอนทีจ่ะมผีลกระทบตอผลผลิต

และความเสียหายกบัออยทีป่ลูกและกอนทีวั่ชพชืจะผลิตเมล็ด
หรอืสวนขยายพนัธุ  วิธีการปฏบิตัทิีใ่ชไดผลด ีคอื การหลีกเล่ียง
ฤดกูาลทีก่อใหเกดิวัชพชืไดงาย  โดยปลูกออยในชวงปลายฝน
ซึง่เปนชวงเวลาทีด่นิยังมคีวามชืน้ในระดบัทียั่งลึกเพยีงพอกบั
การเจรญิเตบิโตของออยอยางชาๆ ในชวง 3-4 เดอืน จากนัน้
เมือ่ไดรบัน้าํฝนในฤดฝูนกจ็ะสามารถเจรญิเตบิโตอยางรวดเรว็
สามารถคลุมพืน้ทีแ่ละแขงขนักบัวัชพชืได  อยางไรกต็ามหาก
จําเปนตองปลูกออยตนฝนหรอืกลางฝน เกษตรกรมกัประสบ
ปญหาวัชพืชในไรออยอยางหลีกเล่ียงไมได วิธีการควบคุม
และกําจัดทําไดหลายวิธี ไดแก การใชแรงงานคนและสัตว
การใชเครือ่งมอืทุนแรง และการใชสารเคมี

การบริหารจัดการโรคออย
นอกจากการเลือกใชพนัธุออยพลังงานทีด่แีลว ยังตอง

พจิารณาวิธีการทางเขตกรรมและดแูลรกัษาสุขภาพของตนออย
ใหแข็งแรง การเฝาระวังปองกันไมใหออยพลังงานเปนโรค
ที่จะมีผลกระทบตอผลผลิตและคุณภาพออย โรคออยที่พบ
ในประเทศไทยมีประมาณ 40-50 ชนิด สามารถแบงตาม
สาเหตขุองการเกดิโรคไดเปน 2 กลุมใหญๆ  คอื โรคทีเ่กดิจาก
ส่ิงไมมชีวิีต ไดแก การขาดธาตอุาหารพชื และโรคทีเ่กดิจาก
ส่ิงมชีวิีตและเขาทําลายออยจนลุกลามในแปลงออย สามารถ
แบงตามเชื้อสาเหตุของการเกิดโรค ไดแก เชื้อรา ไวรัส
ไฟโตพลาสมา แบคทเีรยี ไสเดอืนฝอย ฯลฯ

การเก็บเก่ียวออยพลังงาน
การเก็บเกี่ยวออยพลังงานถือวาเปนขั้นตอนที่สําคัญ

อกีขัน้ตอนหนึง่  ถงึแมวาผลผลิตออยทีไ่ดจะมทีัง้ปรมิาณและ
คุณภาพสูง แตถาเก็บเกี่ยวและขนสงเขาโรงงานในเวลาที่
ไมเหมาะสม ก็จะทําใหเกิดผลเสียหายไดเชนเดียวกัน อายุ
เกบ็เกีย่วที ่8 เดอืน ถอืเปนอายุทีเ่หมาะสมสําหรบัการเกบ็เกีย่ว

ออยพลังงาน  การเกบ็เกีย่วออยเรว็หรอืชาเกนิไปอาจสงผลตอ
ทัง้น้าํหนกัของผลผลิตและคณุภาพออยทีต่ดัได ควรวางลําตน
ขวางตามแนวรองใหเปนระเบียบ เพื่อสะดวกในการบรรทุก
และการขนยายขึ้นรถตอไปหลังการเก็บเกี่ยวจําเปนตองรีบ
ขนออยพลังงานทีต่ดัแลวสงโรงงานโดยเรว็ เนือ่งจากการทีอ่อย
คางอยูในแปลงนาน อาจทําใหสูญเสียน้ําหนักและคุณภาพ
ที่เส่ือมลงตามระยะเวลาได

ความกาวหนาของงานพัฒนาพันธุออยพลังงานใน
ประเทศไทย

สําหรับงานพัฒนาพันธุออยพลังงานในประเทศไทย
โดยการดาํเนนิงานของ รศ.ประเสรฐิ ฉตัรวชริะวงษ อาจารย
ประจาํภาควิชาพชืไรนา คณะเกษตร กาํแพงแสน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ภายใตชื่อโครงการ
“การปรับปรุงพันธุออยเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ําตาลและอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม” ไดรับการสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจยัแหงชาต ิ (ระหวางปพ.ศ. 2544-2546)
หลังจากนัน้ไดดําเนนิงานอยางตอเนือ่งภายใตโครงการ “การ
ปรับปรุงพันธุออย” ซึ่งไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.)
สํานกังานพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ (สวทช.)
ตัง้แตป พ.ศ.2547 จนถงึปจจบุนั จากการดาํเนนิโครงการฯ
อยางตอเนือ่ง ขณะนีส้ามารถคดัเลือกและปรบัปรุงพันธุออย
พลังงานไดจํานวนหนึ่งโดยพบวาในจํานวน 13 สายพันธุที่
ทําการทดสอบในเบือ้งตน ทีร่ะยะเวลาปลูก 8 เดอืน และออย
ตอปที ่1 อายุ 5 เดอืน สายพนัธุออยพลังงานทีใ่หผลผลิตสูงสุด
สามารถใหผลผลิตออยพลังงานโดยเฉล่ียของทั้งออยปลูก
และออยตอสูงกวาออยน้าํตาลเกอืบเทาตวั (TByEFC01-06
เทากบั 188%)  และใหผลผลิตเสนใยสูงกวาออยน้าํตาลกวา
2 เทา (TByEFC01-11 เทากบั 242%) ดงัแสดงในตารางที่
2  ออยพลังงานสามารถแตกกอไดดี เก็บเกีย่วไดหลายครัง้
โดยทั่วไปเก็บเกี่ยวไดมากกวา 6 ครั้ง จึงชวยลดตนทุนการ
ผลิตของเกษตรกร พบวาออยพลังงานใหความหวาน 15-18
บรกิซ ถอืวามนี้าํตาลระดบัปานกลาง  นอกจากนี ้ออยพลังงาน
ยังเปนพชืทีท่นแลง ตานทานตอโรคแสดาํ และเห่ียวเนาแดง
และทนทานตอหนอนกอออย ที่จะชวยลดความเส่ียงของ
เกษตรกรเนือ่งจากสภาวะฝนแลง และการระบาดของโรคและ
แมลง (ตารางที ่ 3) อยางไรกต็าม ทางโครงการฯ ยังจําเปน
ตองดําเนินการวิจัยตอไป เพื่อเพิ่มปริมาณน้ําตาลโดยรวม
ภายในลําตนใหมากขึน้ และเพิม่ขนาดลําตนใหมขีนาดใหญขึน้
โดยเฉพาะจะมีการสงเสริมใหมีการปลูกในพื้นที่ที่มีโรงงาน
ผลิตเอทานอลตอไป



ตารางที ่2 ผลผลิตออย และปรมิาณเสนใย ของสายพนัธุออยพลังงานชดุ TByEFC01 เปรยีบเทยีบกบัออยน้าํตาล (K88-92)
เกบ็เกีย่วออยปลูกอายุ 8 เดอืน และออยตอปที ่1 อายุ 5 เดอืน (รวม 13 เดอืน)

 พันธุ/สายพันธุ ผลผลติออย (ตนั/ไร) ปริมาณเสนใย (%)
ออยปลกู ออยตอปที ่1 รวมผลผลติ % ออยน้าํตาล ออยปลกู % ออยน้าํตาล

TByEFC01-01 14.04 13.76 27.80 151 24.86 236
TByEFC01-02 14.93 14.57 29.50 160 20.24 192
TByEFC01-03 12.62 13.35 25.97 141 20.82 197
TByEFC01-04 16.53 13.60 30.13 164 18.70 177
TByEFC01-05 14.93 12.53 27.46 149 19.03 180
TByEFC01-06 19.20 15.40 34.60 188 19.87 188
TByEFC01-07 16.71 15.05 31.76 172 25.07 238
TByEFC01-08 13.69 12.23 25.92 141 19.46 184
TByEFC01-09 18.13 15.29 33.42 181 19.71 187
TByEFC01-10 14.22 12.06 26.28 143 21.71 206
TByEFC01-11 16.18 15.38 31.56 171 25.49 242
TByEFC01-12 16.18 12.75 28.93 157 20.06 190
TByEFC01-13 17.24 13.30 30.54 166 20.33 193
K88-92 9.78 8.65 18.43 100 10.55 100

ตารางที ่3   สรปุคณุสมบตัขิองออยพลังงาน

ลกัษณะ ออยพลงังาน

ผลผลิตออย 25-40 ตนั/ไร/ป (ในเขตชลประทาน) และ 20-30 ตนั/ไร/ป (เขตน้าํฝน)
อายุเกบ็เกีย่ว 6-8 เดอืน (2 ปเกบ็เกีย่วได 3-4 ครัง้)
ความหวาน 15-18 บรกิซ หรอืมากกวา
ปริมาณเสนใย 20-25 เปอรเซน็ต (~500-600 กก./ตนั)
ขนาดลํา เล็กถงึปานกลาง (2.0-2.6 ซม.) มเีปลือกแขง็
การแตกกอ 30,000-45,000 ลํา/ไร
การไวตอ 6-10 ครัง้ หรอืมากกวา
การเจรญิเตบิโต เรว็มาก เมือ่เทยีบกบัออยน้าํตาล
ปฏิกิริยาตอโรค ตานทานตอโรคแสดํา และเหีย่วเนาแดง
ปฏกิริยิาตอหนอนกอ ทนทาน มเีปลือกลําตนแขง็แรงมาก
การทนแลง ดีมาก มีลําตนใตดนิที่สามารถหาน้ําและธาตอุาหารในดนิไดดี
การนําไปใชประโยชน น้ําออยและเสนใยใชผลิตเอทานอล และยังใชเสนใยเพื่อผลิตไฟฟาไดดวย
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ภาพที ่1  ลกัษณะพนัธุออยพลงังานท่ีอายุ 5 เดือน

ภาพที ่2 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนออยน้ําตาล (K88-92) และพนัธุออยพลงังาน (TByEFC01-13)
ท่ีอายุ 45 วนั หลงัเก็บเก่ียวผลผลติ



ทะเลวิกฤต
นวลวรรณ  ฟารุงสาง1

สิ่งแวดลอม

1 นักวิจัย งานวินิจฉัยและวิจัยศัตรูพืช ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 73140

ดร. รอยล จติรดอน ผูอาํนวยการสารสนเทศทรพัยากร
น้ําและการเกษตร ไดอธิบายวา “ทะเลวิกฤต” เกิดจากการ
เปล่ียนแปลงของกระแสน้ําในทะเล ทั้ งในอาวไทย ทะเล
อันดามัน รวมทั้งมหาสมุทรแปซิฟก ทําใหอุณหภูมิน้ําทะเล
ในอาวไทยสูงกวาปกติ  เมฆจึงถูกพัดพามาสะสมในทะเล
อนัดามนั ซึง่มภีาวะอณุหภมูแิละกระแสลมสงบนิง่ (ตางจาก
ภาวะปกติซึ่งเมฆถูกผลักดันใหเคล่ือนที่ตามความกดของ
อากาศ)  ภาวะแบบนี ้เรยีกวา “ความกดอากาศแชตวั” สงผล
ใหเกิดฝนตกหนักติดตอกันไมหยุด ปรากฏการณแบบนี้
เกดิขึน้กบัประเทศไทยเมือ่ปลายป 2548  ทาํใหน้าํทวมภาคใต
และตนป 2549 ทีฝ่นตกหนกัตดิตอกนัในพืน้ทีภ่าคใตตัง้แต
ชุมพรไปถึงนครศรีธรรมราชและเลยไปถึงภาคตะวันออก
เฉยีงเหนอืดวย

ปรากฏการณดงักลาวขางตน เปนผลมาจาก “ภาวะโลก
รอน” ซึง่เกดิขึน้เนือ่งจากอณุหภมูขิองโลกทีเ่พิม่สูงขึน้ ทําให
การระเหยของน้าํทะเลเพิม่ขึน้ตามมา และเกดิการสะสมไอน้าํ
เปนกลุมเมฆขนาดใหญ มพีลังรนุแรง  ปรากฏการณอืน่ๆ ที่
เปนผลมาจาก “ภาวะโลกรอน” ไดแก การเกิดพายุหมุน
บอยครั้งในภูมิภาคตางๆ ของโลกในชวง 2-3 ปที่ผานมา
รวมทัง้พายุเฮอรเิคนแคทรนีา ทีท่ําใหเกดิฝนตกหนกัจนนคร
นวิออรลีนของสหรฐัอเมรกิา จมอยูใตน้ํา

เปนเวลากวา 20 ปแลวที่อุณหภูมิบริเวณเกาะกรีน-
แลนดสูงขึ้นถึง 3 องศาเซลเซียส นักวิทยาศาสตรเชื่อวา
อณุหภมูทิีสู่งขึน้นีท้ําใหเกดิการละลายของน้าํแขง็บรเิวณขอบ
โดยรอบแผนน้ําแข็งอยางรวดเร็ว เปนเหตุใหแผนน้ําแข็ง
เล่ือนตวัเปนธารน้าํแขง็ลงสูมหาสมทุรอยางรวดเรว็ ทาํใหระดบั
น้าํทะเลสูงขึน้เรว็กวาทีค่วร  การศกึษาของ ดร. อรีคิ รกินอท
นกัวิทยาศาสตรประจาํหองทดลองจรวดผลักดนั (Jet Propul-

sion Laboratory) ขององคการนาซา สถาบนัเทคโนโลยีแหง
แคลิฟอรเนยี และ แพนเนยีร คานาการตันมั นกัวิทยาศาสตร
จาก Center for Remote Sensing of Ice Sheets มหาวิทยาลัย
แคนซสั ตพีมิพใน Journal Science ไดวัดความเรว็ของการ
ไหลของธารน้ําแข็ งโดยใชดาวเทียม European Space
Agency's Earth Remote Sensing Satellites 1 และ 2 ในป
1996  ดาวเทยีม Canadian Space Agency's Radarsat-1 ในป
2000 และ 2005  และดาวเทยีม  European Space Agency's
Envisat Advanced Synthetic Aperture Radar ในป 2005
ประกอบกบัขอมูลความหนาของน้าํแขง็ในระหวางป 1997-
2005 ซึง่ครอบคลุมพืน้ที ่1.2 ลานตารางกโิลเมตร หรอืรอยละ
75 ของแผนน้ําแข็งของกรีนแลนดทั้งหมด จากการศึกษา
ครั้งนี้นักวิทยาศาสตรไดพบวา อัตราการละลายของน้ําแข็ง
บนเกาะกรีนแลนด 63 ลูกบาศกกิโลเมตร/ป ในป 1996
ไดเพิม่ขึน้เปน 162 ลูกบาศกกโิลเมตร/ป ในป 2005  และ
เมื่อนํามารวมกับปริมาณแผนน้ําแข็งและหิมะในชวงเวลา
เดียวกันแลว อัตราการละลายของน้ําแข็งก็กลายเปน 96
ลูกบาศกกโิลเมตร/ป และ 220 ลูกบาศกกโิลเมตร/ป ในป
2005  ผลก็คือทําใหระดับน้ําทะเลของโลกเพิ่มสูงขึ้นกวา
ทีค่วรเปนถงึ 2-3 เทา

การเพิ่มขึ้นของอัตราการไหลของธารน้ําแข็งบนเกาะ
กรนีแลนดนี ้เริม่ขึน้บรเิวณละตจิดู 66 องศาเหนอื ระหวางป
1996-2000 และขยายตอไปทางละติจูด 70 องศาเหนือ
ตัง้แตป 2000-2005  อตัราการละลายของน้าํแขง็และการ
เล่ือนตัวของธารน้ําแข็งอยางรวดเร็ว ทําใหนักวิทยาศาสตร
เกิดความกังวลกับระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นอยางรวดเร็วตามมา
เนือ่งจากอตัราการเพิม่ขึน้ของระดบัน้าํทะเลอาจจะเปน 10 เทา
ของทีเ่ปนอยูในปจจุบันกเ็ปนได  ถาหากน้ําแขง็บริเวณเกาะ
กรีนแลนดละลายหมดจะทําใหระดับน้ําทะเลของโลกเพิ่ม
สูงขึน้ 7 เมตร ซึง่จะสงผลใหประเทศบงัคลาเทศ รฐัฟลอรดิา
บางสวน พืน้ทีช่ายฝงทะเล และเกาะแกงตางๆ ในมหาสมทุร
แปซฟิกจมอยูใตทะเล

ผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงจากระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้น
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คอื การกดัเซาะชายฝงของไซบเีรยี และอลาสกา จนประชาชน
ตองอพยพ  ความอดอยาก และประชากรของหมีขั้วโลกที่
ลดลงเนือ่งจากจบัแมวน้าํเปนอาหารไดยากขึน้ และการละลาย
ของแผนน้ําแข็งที่มันอาศัยอยูทําใหหมีบางสวนจมน้ําตาย
ซึ่งมีรายงานวา ประชากรของหมีขั้วโลกทางชายฝงตะวันตก
ของอาวฮัดสันในแคนาดาลดลง 22% ระหวางป 1987-2004
เมือ่หมไีมสามารถหาอาหารตามธรรมชาติไดพอเพียง ทําให
พวกมันตองบุกรุกที่อยูอาศัยของประชาชนเพื่อหาอาหาร
ยังผลใหชาวเมืองเชอรชิล ทางตอนเหนือของแคนาดา
ตองตกอยูในภาวะฉกุเฉนิ ไมกลาออกจากบานโดยไมมอีาวุธ

นอกจากที่กรีนแลนดแลว ยังปรากฏวาธารน้ําแข็ง
“ไวท ไจแอนท” หรอื “Perito Moreno” ตามภาษาถิน่ของ
อารเจนตินา ซึ่งเปนธารน้ําแข็งขนาดใหญที่ขึ้นชื่อของโลก
กก็ําลังเกดิการพงัทลายอยูในขณะนี้

“Perito Moreno” เปนธารน้ําแข็งขนาดมหึมาอายุ
นบัพนัป อยูในเขตอทุยานน้าํแขง็แหงชาตอิารเจนตนิา ในเมอืง
เอล คาลาฟาเต มี ลักษณะเปนเสมือนเขื่ อนธรรมชาติ
มีความสูงประมาณ 60 เมตร และมีพื้นที่ประมาณ 6,000
ตารางกิโลเมตร    ปจจุบัน “Perito Moreno”  เปนจุดที่
นกัทองเทีย่วมาเฝาชมการพงัทลายของธารน้ําแขง็

จากการวิจัยตะกอนที่ขุดเจาะขึ้นมาจากใตมหาสมุทร
ของนกัวิทยาศาสตรยุคปจจบุนั  ทาํใหทราบวาภาวะโลกรอนนี้
เปนวัฏจกัรของโลก และไดเคยเกดิขึน้แลวเมือ่ 55 ลานปกอน
แตทวา ภาวะโลกรอนครัง้ใหมทีก่ําลังเกดิขึน้และเปนไปอยูนี้
ถูกทําใหเกิดขึ้นโดยมนุษย ซึ่งจะใชเวลารวดเร็วมาก โดยมี
สาเหตุจากกาซคารบอนไดออกไซดและกาซมีเทนจํานวน
มหาศาลที่ถูกทําใหเกิดขึ้นและปลดปลอยสูชั้นบรรยากาศ
ของโลกจากการดําเนนิกจิกรรมของมนษุย  กาซทีส่ะสมในชัน้
บรรยากาศนี้กลายเปนเสมือนฉนวนปองกันทําใหความรอน
ทีส่ะทอนจากผวิโลกไมสามารถกลับสูบรรยากาศได ทําใหเกดิ
การสะสมความรอน ทีเ่รยีกวา ภาวะเรอืนกระจก หรอื green-
house effects

ภาวะโลกรอนครัง้ใหมนี ้จะใชชวงเวลาราว 10,000 ป
คือเริ่มตั้งแตมนุษยรูจักการเพาะปลูกและการทําชลประทาน
เริ่มแรกในแถบเมโสโปเตเมีย หรือประเทศอิรักในปจจุบัน
การเผาปาหกัลางถางพงเพือ่ทําการเกษตรในยุคนัน้ ทาํใหเริม่
มกีารสะสมกาซคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศ  มกีารปลูก
ขาวซึ่งเชื่อกันวาเปนสาเหตุของการสะสมกาซมีเทนในเวลา
ตอมา    ศาสตราจารย เจมส ซาคอส นกัวิทยาศาสตรประจาํ
มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนยีทีซ่านตาครซู ไดประเมนิวา จากชวง
ระยะเวลาดงักลาว มนษุยหลายรุนไดมีสวนรวมในการสะสม

กาซคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศ ทัง้หมด 4.5 ลานลาน
ตนั แตมนษุยยุคปจจบุนัจะทําใหมกีารสะสมของกาซคารบอน
ไดออกไซดในปรมิาณเดยีวกนันี ้ภายในเวลาอกีเพยีง 300 ป
ขางหนาเทานัน้ สาเหตสํุาคญัคอืการใชน้าํมนัดบิ

กาซที่เปนสาเหตุของภาวะเรือนกระจก นอกจากกาซ
คารบอนไดออกไซด และ มีเทน แลว ยังมีกาซคารบอน
มอนอกไซด ไนตรสัออกไซด และ โอโซนดวย  ผศ.ดร. อาํนาจ
ชิดไธสง บันฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและส่ิงแวดลอม
(JGSEE) ไดเปดเผยวา ปา มีบทบาทสําคัญในการควบคุม
ปริมาณกาซที่เปนสาเหตุของภาวะเรอืนกระจกในบรรยากาศ
โดยนอกจากตนไมสามารถดดูซบักาซคารบอนไดออกไซดได
มากแลว แบคทเีรยีหลายชนดิทีอ่ยูในดนิบรเิวณปาทีไ่มมกีาร
รบกวน ยังมีความสามารถดูดซับกาซมีเทนอีกดวย ทั้งนี้
จากการวิจัยไดพบวา ปาธรรมชาติสามารถดูดซับกาซมีเทน
จากบรรยากาศไดมากทีสุ่ด รองลงมาคอืปาปลูกใหม แตไมพบ
การลดลงของกาซมเีทนในบรเิวณพืน้ทีท่าํการเกษตร เนือ่งจาก
กระบวนการทําการเกษตรในปจจุบันรบกวนการดํารงชีวิต
และขบวนการของแบคทีเรีย ทําใหศักยภาพในการดูดซับ
กาซมเีทนเปล่ียนแปลงไป

นกัวิทยาศาสตรไดทาํนายวา หากไมมมีาตรการเรงดวน
ในการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด เพือ่ชะลอภาวะ
โลกรอนอยางไดผลภายในศตวรรษนี้ อุณหภมูิเฉล่ียของโลก
จะสูงขึน้ 1-6 องศาเซลเซยีส ซึง่ถาหากอณุหภมูขิองโลกสูงกวา
ที่เปนอยูอีก 3 องศาเซลเซียส จะทําใหสัตวโลกหลายชนิด
สูญพันธุ ระดับน้ําทะเลจะสูงขึ้นอีกหลายเมตร ภาวะน้ําทวม
โลกก็อาจจะไมใชแคนิทานอีกตอไป และเกิดทุพภิกขภัย
ทัว่โลก เนือ่งจากปจจบุันปรากฏวาแผนน้ําแขง็บรเิวณขัว้โลก
บางลง และละลายเร็วขึ้น ธารน้ําแข็งบางสวนเหือดหายไป
และเมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผานมานี้ ธารน้ําแข็ง “Perito
Moreno” สวนที่เปนเสมือนสะพานเชื่อมระหวางน้ําแข็งกับ
แผนดนิไดถกูกดัเซาะพงัทลายลงมาเกดิเสียงดงัสนัน่หว่ันไหว
ในอนาคตทัศนียภาพการพังทลายของธารน้ําแข็งก็อาจจะ
กลายเปนภาพของความนาสะพรึงกลัว

แตส่ิงที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยกลับมีแนวโนมไป
ในทางตรงขามกบัการชะลอภาวะโลกรอน  โดย ดร. มิง่สรรพ
ขาวสะอาด  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัย
เชยีงใหม ในฐานะประธานคณะจดัทํารางแผนจดัการคณุภาพ
ส่ิงแวดลอม พ.ศ.  2540-2554  ไดกลาวในการประชมุรบัฟง
ความคิดเห็นตอรางแผนการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม

(อานตอหนา 13)
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ความเขาใจและสถานการณการใชมาตรฐาน EUREPGAP
ในประเทศไทย (ตอนที ่1)

รุงนภา กอประดิษฐสกุล  และชวนพิศ อรุณรังสิกุล1

เร่ืองนารู

1 ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  ม.เกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน  จ.นครปฐม 73140

ประเทศไทยเปนประเทศที่มีพื้นฐานดานการผลิต
ทางการเกษตร และเปนที่ยอมรับกันวาภาคการเกษตรเปน
ภาคการผลิตที่ สําคัญของประเทศที่สรางหลักประกันดาน
ความมัน่คงทางสังคมและทางเศรษฐกจิของประเทศ  ดวยการ
พัฒนาผลผลิตการเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพเพื่อบริโภค
อยางเพยีงพอภายในประเทศ และสรางรายไดจากการสงออก
ขอมลูผลผลิตโดยรวมของประเทศประมาณ 6 ลานลานบาท
(ประมาณ 150 พันลานเหรียญดอลลารสหรัฐ) ในขณะที่
ผลผลิตในภาคการเกษตรเปนสัดสวน 13% ของรายได
ผลผลิตโดยรวมทั้งหมด ประชากรไทยอยูในภาคการเกษตร
มากกวา 50% หรอืประมาณวาประชาชนมากกวา 30 ลานคน
อยูในภาคการเกษตร และในป พ.ศ. 2546 มลูคาการสงออก
ในภาคการเกษตรสูงถึง 6.2 แสนลานบาท และในขณะที่
ภาพรวมของประเทศไทยมคีวามเปนเอกภาพและสถานภาพ
ที่ดีกวาหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย  แตก็ยังคงมีคําถาม
ทีห่ยิบยกมาถามเนอืงๆ  เชน  เมือ่สงออกผลผลิตเกษตรมาก
หรอืเมือ่เราสงขาวออกสูตลาดโลก เหตใุดชาวนาจงึยังยากจน
และเปนหนี้ สิน เมื่อรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนที่จะผลักดัน
โครงการครวัไทยสูครวัโลก กม็คีําถามเชนกนัวา การกระจาย
อาหารใหทั่วถึงมีพอเพียงภายในประเทศหรือไม และความ
ปลอดภัยพื้นฐานของอาหารภายในประเทศมีเพียงพอที่จะ
นาํเสนอสูประเทศตางๆ ในโลกหรอืไม

คุณภาพและมาตรฐาน
คุณภาพของสินคาถูกกําหนดขึ้นโดยความประสงค

และความตองการของผูซื้อ ในขณะทีส่ภาวะการณของตลาด
โลกยังมีความหลากหลาย และหลายประเทศยังอยูในภาวะ
ขาดแคลนอาหาร ไมมีกําลังซื้ อสินคา อีกหลายประเทศ
เกิดภาวะพืชผลลนตลาดและราคาตกต่ํา ขณะเดียวกัน
ประเทศที่พฒันาแลวก็เพิม่กฎระเบียบหรือกําหนดมาตรการ
ตางๆ เปนเกณฑมาควบคมุ ซึง่ประเทศคูคากอ็าจคดิวานีเ่ปน

อุปสรรค หรือเปนเกณฑเพื่อปกปองผูผลิตและผูบริโภคใน
ประเทศของตน (บางครัง้อาจเรยีกวาการกดีกนั)  เนือ่งจาก
การแขงขนัทางการคาในโลกดาํเนนิไปอยางรนุแรง และองคกร
การคาโลก (WTO; World Trade Organization) ไดถอืกาํเนดิ
ขึน้มาเพือ่เปนองคกรกลาง  มกีารกาํหนดกฎเกณฑใหประเทศ
สมาชกิดําเนนิการคาระหวางกนัภายใตกฎการคาเสร ีลดการ
กีดกันทางการคาและการเลือกปฏิบัติอันไมชอบธรรม
ตลอดจนลดการอดุหนนุทางการเงนิแกผูผลิตภายในประเทศ
ทีส่งผลบดิเบอืนกลไกราคาตลาด ทัง้นีเ้พือ่ใหเกดิการแขงขนั
ทางการคาอยางเสรแีละเปนธรรม และในทางปฏบิตัปิระเทศ
สมาชิกที่มีอิทธิพลใน WTO เอง ยังหลีกเล่ียงการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑดังกลาว ตัวอยางเชน ประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศในสหภาพยุโรปยังคงทุมเทใหการสนับสนุนแก
เกษตรกรของตนเองทั้งทางตรงและทางออม และหลายๆ
ประเทศทีไ่ดนาํวิธีเลือกปฏบิตัทิางการคามาใชอยางแพรหลาย
เชน การใหและการตดัสิทธิพเิศษทางการคา (GSP; Generize
System Preference) ใหแกบางประเทศ ซึ่งทําใหเกิดการ
ไดเปรียบเสียเปรียบขึ้นระหวางประเทศผูผลิตและผูคา

ปจจบุนัปญหาความปลอดภยัของอาหารไดทวีความสําคญั
อยางมาก ถือเปนขั้นตอนสําคัญประการหนึ่งในการผลิตขั้น
พื้นฐานของประเทศ ในขณะเดียวกันประเทศที่เปนตลาด
สําคัญไดนํามาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS;
Sanitary Phytosanitary) ซึง่เปนมาตรการทีไ่มใชภาษี (NTB;
Non Tariff Barrier) มาเปนอุปสรรคหนึ่ งทางการคา
(ขอกีดกันทางการคา) เนนดานสารปองกันและกําจัดแมลง
ศตัรพูชื สารพษิตกคาง สารปนเปอน เชือ้จลิุนทรยีปนเปอน
และในชวงเวลา 3-4 ปทีผ่านมา ขอกําหนดและกฎระเบยีบ
ในประเทศที่ นําเขาสินคามีการปรับเปล่ียนและเขมงวด
มากขึ้น ทําใหผูสงออกตองปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎ
ระเบยีบดงักลาวอยางเครงครดั มเิชนนัน้สินคาอาจถกูทําลาย
หามนาํเขา หรอืถกูสงกลับ
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ภาพรวมนโยบาย
เมื่อประเทศไทยภายใตการบริหารของรัฐบาลที่มี

พ.ต.ท. ทกัษิณ ชนิวัตร เปนนายกรฐัมนตรปีระกาศใหป 2547
เปนปแหงอาหารปลอดภัย หรอือาจเรียกวาปแหงสุขอนามยั
เพือ่รณรงคและเผยแพรคณุภาพและมาตรฐานอาหารของไทย
ใหเปนทีรู่จกัแพรหลายและกวางขวางออกไปทัง้ในประเทศและ
ตางประเทศ และรองนายกรฐัมนตร ีนายสมคดิ จาตศุรพีทิกัษ
ไดมอบใหกระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานหลักในการ
ประสานแผนยุทธศาสตรดานอาหาร โดยมีหนวยงานที่
รั บผิดชอบโดยตรง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ไดมีการประสานงานและแบงหนาที่รับผิดชอบอยางชัดเจน
ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2546
ไดใหความเห็นชอบตามแนวทางที่ กระทรวงสาธารณสุข
เสนอ ภายใตยุทธศาสตร 5 ดาน คือ 1) ดานการพัฒนา
มาตรฐานกฎหมายใหเปนสากล  2) ดานความเขมแขง็ในการ
กํากบัดแูลใหอาหารปลอดภยั  3) ดานการพฒันาศกัยภาพ
ผูบรโิภค  4) ดานการพฒันาบคุลากรและกระบวนการผลิต
5) ด านการพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการตรวจสอบ
ทําใหเกดิความลักล่ันในทางปฏบิตั ิจงึไดมกีารกําหนดภารกจิ
และขอตกลงกนัระหวาง 2 กระทรวงวากระทรวงสาธารณสุข
จะดูแลดานการนําเขาอาหาร  ดูแลความปลอดภัยและ
สุขอนามัยของอาหารภายในประเทศ ในขณะที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณซึ่ งดูแลภาคการผลิตทางการเกษตร
ภายในประเทศ และดแูลภาคการผลิตทางการเกษตรเพือ่การ
สงออกดวย

ในป 2549 นายกรัฐมนตร ีพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
ไดกลาวในการประชมุรวมนกัธุรกจิชาวไทยและชาวตางประเทศ
กวา 400 คน ณ ทําเนยีบรฐับาลเมือ่วันที ่11 มกราคม 2549
เพื่อรับทราบนโยบายของรัฐบาลและทิศทางเศรษฐกิจในป
ปจจบุนั เนือ้หาสําคญั คอื รฐับาลจะปฏริปูเศรษฐกจิ (economy
reform) เพือ่มุงสงเสรมิอตุสาหกรรมเฉพาะทีม่คีวามไดเปรยีบ
เชงิแขงขนัสูง  สวนวิธีการทาํการเกษตรกจ็ะมกีารปฏริปูเชนกนั
เนนการลดคาใชจายและเพิ่มผลตอบแทน สนับสนุนการ
แปรรปูการเกษตรมากขึ้น โดยนาํแนวคดิและมมุมองในการ
ทาํธุรกจิในภาพกวาง การทาํธุรกจิเพือ่เพิม่มลูคาสินคา (value
chain) อยู 3 ระดบัชัน้ คอื 1) ประเภทขายแรงงาน อาจเรยีก
ไดวาเกษตรปฐมภมู ิชัน้นีเ้มือ่เกดิวิกฤตเิศรษฐกจิ มกีารลดคา
เงนิกจ็ะไดรบัผลกระทบในวงกวาง  2) ประเภทขายหยาดเหงือ่
และปญญา (sweat and brain) กลุมนีเ้ปนกลุมอตุสาหกรรม
ตอเนื่อง แปรรูปสินคาเกษตร  3) ประเภทขายปญญาและ
โอกาส (brain and opportunity) ซึง่สอดคลองกบัเศรษฐกจิ
ฐานความรู (knowledge economy) ในขณะนี้ประเทศไทย

อยูทีช่ัน้หนึง่ครึง่หรอืเขาสูชัน้สองซึง่ยังไมสมบรูณ จาํเปนตอง
ผลักดันและสนับสนุนใหไปอยูที่ชั้นสองขึ้นไปถึงชั้นสาม ซึ่ง
มีทั้ง sweat, brain และ opportunity ดังนั้นกลไกภาครัฐ
จงึตองปรบัตวัอยางรนุแรงมากขึน้ และตองควาโอกาสทีม่อียู
เพือ่วางทศิทางการปฏบิตัใิหครอบคลุมทัง้สามขัน้ใหทนัเหตกุารณ

ในยุคโลกาภิวัฒนที่ประเทศไทยไดรับผลกระทบจาก
ภาวะความตองการของตลาดโลก ทําใหภาครัฐตองคํานึงถึง
การยกระดับหรือเปล่ียนบทบาทจากเกษตรกรรายยอยไดรับ
การอดุหนนุและการชวยเหลือจากรฐัมาตลอดเวลา เปล่ียนมา
เปนเกษตรกรรุนใหมที่ตองคดิระบบผลิตที่ถูกตองเหมาะสม
และคํานวณรายรับรายจาย ตนทุน-กําไร สามารถตัดสินใจ
จากพื้นฐานขอมูลที่เปนจริง เกิดการเรียนรูและแลกเปล่ียน
ประสบการณในการทําการเกษตรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
(productivity)

การเรยีนรู EUREPGAP และ GAP
กรมวชิาการเกษตร

พื้นที่การเกษตรภาคตะวันตกซึ่งประกอบดวยจังหวัด
นครปฐม กาญจนบรุ ีราชบรุ ีและสุพรรณบรุ ีมกีารปลูกพชืผกั
สงออกทีม่คีวามสําคญัของประเทศ เชน หนอไมฝรัง่ ขาวโพด
ฝกออน กระเจีย๊บเขยีว และพรกิ  เกษตรกรสวนใหญในพืน้ที่
ปลูกเขตนีม้กัทาํสัญญากบับรษัิทสงออก หรอืเรยีกวาเปนลูกไร
ของบรษัิท เนือ่งจากตลาดทีส่งขายมคีวามหลากหลายทัง้ดาน
คุณภาพและมาตรฐาน บริษัทสงออกจึงตองมีเจาหนาที่
ทาํหนาทีด่แูลเกษตรกรทีเ่ปนลูกไร เจาหนาทีข่องบรษัิทจะตอง
เรียนรูระบบและจัดการใหเกิดระบบผลิตและผลผลิตจากไร
มีคณุภาพและความปลอดภัยใหตรงความตองการของตลาด
ดงันัน้ในพืน้ทีท่ีป่ลูกพชืผกัของเกษตรกรจงึมคีวามหลากหลาย
ในขอกาํหนดและระเบยีบปฏบิตั ิขึน้กบัผูรบัซือ้ ในฐานะผูผลิต
หรือเกษตรกรยอมตองการใหผลผลิตขายไดราคาดี ผลิต
ด วยความเหมาะสมและสะดวกต อการติ ดต อซื้ อขาย
เกษตรกรอาจเปล่ียนแปลงการขายผลผลิตของตนไปยังจุด
รับซื้อหรือจุดรวบรวมที่ไมตองการกฎเกณฑหรือระเบียบ
เทยีบเทา EUREPGAP  ดงันัน้รฐับาลจงึมมีาตรฐาน GAP ของ
ประเทศหรอื GAP ของกรมวิชาการเกษตร เพือ่เปนทางเลือก
อีกทางหนึ่งใหแกเกษตรกรและผูประกอบการเชนกัน ทั้งนี้
มาตรฐาน GAP ของประเทศยังถือวาเปนมาตรฐานที่ ไม
สามารถเทียบเคียงไดกับมาตรฐาน EUREPGAP แตจะ
สามารถสงออกไปยังบางประเทศในเอเชยีได เชน จนี ญ่ีปุน
ไตหวัน เปนตน

ในป พ.ศ. 2546 กลุมเครอืขาย GAP ภาคตะวันตก
ไดรวมตวักนัระหวางผูผลิต เกษตรกร ผูประกอบการคาปจจยั



การผลิต ผูสงออก นกัวิชาการ โดยมแีนวคดิทีจ่ะผลักดนัและ
สนับสนุนใหการผลิตผักและผลไมของเกษตรกร (ชวนพิศ
และวิชยั, 2546) เพือ่ใหเกดิความปลอดภยัและคํานงึถงึการ
อนรุกัษส่ิงแวดลอม ในขณะเดยีวกนักไ็ดศกึษาแนวคดิภายใต
ขอกําหนด EUREPGAP ตลอดจนนาํแนวคดิมาปรบัเขาเปน
ระบบ ผลจากการใหความรูความเขาใจแกเกษตรกรและการ
ส่ือสารทําใหเกษตรกรเกดิความตระหนกัในการผลิตและการ
สรางความเชือ่มัน่ในการผลิตของกลุมเกษตรกร  แนวคดิการ
สงเสรมิใหเกษตรกรรูจกัและเขาใจระบบ GAP เบือ้งตน เปน
หลักสูตรสอนใหเกษตรกรรูจกัโรคและแมลงศตัรพูชืในแปลง
ของตน วิธีการควบคุมและปองกันโดยหลีกเล่ียงการใชสาร
เคมีสังเคราะหเพียงวิธีเดียว หรือพยายามตอบสนองความ
ตองการของเกษตรกรโดยสอนใหรูจกัวิธีผลิตน้ําหมกัชวีภาพ
ที่ถูกวิธีและคํานึงถึงความสะอาดและความปลอดภัย วิธีการ
ใหน้าํแกพชืทีถ่กูตอง ฯลฯ  เนือ่งจากระบบ EUREPGAP นัน้
มิไดกลาวถึงการปฏิบัติหรือการปลูกใหไดผลผลิตเทานั้น
แตยังมีขอกําหนดอื่นๆ นอกเหนือจากเทคโนโลยีการผลิต
ซึง่ตองนาํมาบรูณาการเปนองครวมของระบบจดัการและควบคมุ
การผลิตที่ใหไดคุณภาพและปลอดภัย

EUREPGAP และประสบการณในการนําไป
ปฏิบัติในกลุมเกษตรกร

อาหารทีม่คีณุภาพ หมายถงึ อาหารทีป่ระกอบดวยสาร
อาหารทีม่คีรบถวนตามทีร่างกายตองการ และตองปลอดภยั
จากส่ิงทีเ่ปนพษิตอรางกาย อนัตรายในอาหารมกัเปนส่ิงทีม่อง
ไมเห็น ระยะเวลาที่ผานมาภาครัฐไดมีมาตรการดานตางๆ
เพือ่สนบัสนนุนโยบายอาหารปลอดภยั เชน พระราชบญัญัติ
อาหาร พ.ศ. 2522 และพระราชบญัญัตแิกไขเพิม่เตมิภายใต
กฎกระทรวงสาธารณสุข (2522) กฎระเบียบการควบคุม
ระบบความปลอดภัยนั้นใชกับการควบคุมดูแลและบังคับ
ในโรงงานอตุสาหกรรม ภายใตระบบควบคมุทีรู่จกักนัวาเปน
ระบบการจัดการที่ดีสําหรับโรงงาน Good Manufacture
Practice (GMP) และมาตรฐานหรือขอกําหนด HACCP
(Hazard Analysis and Critical Control Point) (สํานกังาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, 2540) ที่วาถึงระบบ
การวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤติที่ตองควบคุม

EUREPGAP เปนคํายอมาจาก Euro Retailers
Produce Working Group of Good Agricultural Practice
เกิดจากการรวมตัวของกลุมผูคาปลีก ตั้งแตป ค.ศ 1996
ภายใตวัตถปุระสงคที่จะพัฒนาการผลิตดีทีเ่หมาะสมรวมกับ
ระบบการรับรองตามมาตรฐานของ EUREPGAP ประกอบ
ดวยหลักการผลิตทีค่าํนงึถงึ  1) ความปลอดภยัของอาหาร  2)

คํานงึดานส่ิงแวดลอม และ 3) คํานงึสวัสดภิาพของผูทาํงาน
แตละขอกําหนดหรือประเด็นที่กําหนดไวเพื่อการพิจารณา
เรยีกวา Control Point (จดุควบคมุ) ประเดน็ของแตละหวัขอ
หรือแตละจุดควบคุมนั้น ไดมีการกําหนดความสําคัญไว 3
ระดบั คอื  1) ระดบัทีต่องปฏบิตัใิหสอดคลอง หรอื Major
Must  2) ระดบัทีต่องปฏบิตัเิชนกนัแตความสําคญันอยกวา
เรยีกระดบันีว้า Minor Must และ 3) ระดบัทีแ่นะนาํใหปฏบิตัิ
หรอื Recommendation

การประกันคุณภาพ
วิ ธีการประกันคุณภาพระดับฟารมที่ ไดมาตรฐาน

EUREPGAP นัน้ ถือเปนแนวทางการปฏิบัตแิละปรบัระบบ
การผลิตของแตละประเทศเพือ่มุงสูการเทยีบเคยีง (bench-
mark) ตามแนวทางของวัตถปุระสงคดงันี้

± สามารถตอบคําถามไดชัดเจนวาวิธีการผลิตจะทํา
ไดอยางไร

± เปนการผลิตที่แสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบ
ที่พึงมีและเปนการผลิตที่นําไปสูความย่ังยืนในที่สุด

± ยึดเกณฑการผลิตที่ตั้งอยูบนความเปนจริงและ
สามารถปฏบิัติได

± แนวทางปฏิบัติยึดตามความเปนจริงในทองถิ่น
ของการผลิต

± ยึดหลักการที่ตองมีการพัฒนาและปรับปรุงโดย
ตอเนือ่ง

± สามารถแสดงความชดัเจนในขอบขายทีไ่มสามารถ
นํามาใชปฏิบัติในพื้นที่ได หรือสามารถแสดงวิธีปฏิบัติหรือ
กลไกอืน่ๆ ทีม่อียูและใชทดแทนกนัได

สถานการณท่ีเปนปจจุบัน:
การผลิตพชืทีเ่ปนมาตรฐาน GAP ของประเทศไทยนัน้

มุงเนนใหไดผลผลิตทีม่มีาตรฐานความปลอดภยั โดยเฉพาะ
ปลอดภยัจากสารเคมตีกคางและปลอดภยัจากจลิุนทรยีปนเปอน
ผูปฏบิตังิานในแปลงกต็องมคีวามปลอดภยัในขณะปฏบิตังิาน
รวมทั้งมีกระบวนการรักษาสภาพแวดลอมและส่ิงแวดลอม
อยางเหมาะสม ดงันัน้การผลิตทีด่ดีงักลาวจงึตองประกอบดวย
การจดัการระบบผลิตทัง้หมดในแปลงอยางบรูณาการดวยเหตุ
และผลในเชิงวิทยาศาสตรและมีขอมูลหลักฐานที่สามารถใช
พิจารณาตรวจสอบไดจริง  ดังนั้นการผลิตพืชในยุคใหมนี้
จงึจาํเปนตองอาศยัความถกูตองในการจดัการผลิตอยางเขาใจ
และมีหลักฐานประกอบเพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภค
ผลผลิต โดยอาศยัระบบการตรวจสอบรบัรอง  กลาวคอื มกีาร
ตรวจประเมินระบบการผลิตของเกษตรกรจากองคกร
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ตรวจประเมนิรบัรอง จงึถอืไดวาเปนการผลิตพชืทีเ่ปนไปตาม
มาตรฐานและขอกาํหนด EUREPGAP นัน่เอง จะเหน็ไดวา
ในชวงเวลาที่ผานมา บริษัทสงออกหลายบริษัทตองพยายาม
ทําการผลิตตามระบบมาตรฐาน EUREPGAP ในพื้นที่ของ
ตนเอง ซึ่ งตองเสียคาใชจายมากมายในการเริ่มตน ตอง
ทําความเขาใจและปรับแกไขอยูตลอดเวลา เนื่องจากไมมี
หนวยงานของภาครฐัทีจ่ะสามารถใหคาํปรกึษาและคาํแนะนาํ
ได นอกจากนั้นวิธีการของแตละบริษัทก็ไมมีการเปดเผย
ใหเห็น จึงเปนความยุงยากที่เกษตรกรรายยอยหรือบริษัท
ขนาดเล็กๆ จะดําเนินการได ประกอบกับการผลิตพืชตาม
มาตรฐาน GAP ของประเทศไทยนัน้ เกษตรกรมคีวามเขาใจ
เฉพาะการมบีนัทกึและเกบ็บนัทกึการปฏบิตังิานเพือ่ใหเจาหนาที่
ภาครฐัมาตรวจประเมนิและใหการรบัรองเทานัน้ ภายใตการ
พิจารณาการใชปจจัยการผลิตที่ถูกตองและเหมาะสม เชน
ปุยเคม ีปุยอนิทรยี ปุยคอก หรอืปุยหมกั และสารเคมกีาํจดั
ศัตรูพืช เปนตน (จากสถานการณปจจุบันที่พูดถึง ผูเขียน
จะส่ือถึงขั้นตอนดําเนินการตอไป เพื่อนําไปสู EUREPGAP
ในฉบบัหนา)
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