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บรรณาธิ การแถลง
สวัสดีคะ ทานสมาชิกและผูอานวารสารขาวศูนยฯ ดิฉันในนามของกองบรรณาธิการวารสารขาวศูนยฯ หวังวา
ขาวการบานการเมืองคงลดความรุนแรงไปในที่สุด รัฐบาลใหมคงตองมีงานหนักรออยู ขอเปนกําลังใจใหกับทุกทาน
ทีเ่ กีย่ วของกับเหตุการณดงั กลาว อยากเห็นคนไทยรักและสามัคคีกนั และบังเกิดความสมานฉันทในเร็ววัน
สืบเนือ่ งจากเรือ่ งของพลังงานทางเลือกทีก่ ําลังมาแรงและเปนที่สนใจของผูคนมากมาย รวมทัง้ พีน่ อ งเกษตรกร
ในเขตพืน้ ทีป่ ลูกพืชทีส่ ามารถใชเปนวัตถุดบิ ของการผลิตพลังงาน ดังนัน้ ในเนือ้ หาของฉบับนีจ้ งึ ขอนําเสนอสาระความรู
ที่ เกี่ ยวข องกับการใชพื ชผลิตพลั งงานในคอลั มนวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี อ อยพลั งงาน จะเปนอ อยพันธุ ใหม
ซึง่ มีประโยชนตอ วงการผลิตพลังงานน้ํามันจากพืช รวมทัง้ ขอมูลของผลกระทบของความรอนภายในโลกตอสิง่ แวดลอม
ในคอลัมนสงิ่ แวดลอม อีกทัง้ ยังมีขอ มูลเรือ่ งนารูข องระบบผลิตอาหารมาตรฐาน EUREPGAP
กองบรรณาธิการวารสารขาวศูนยฯ หวังวาสาระความรูแ ละขอมูลในฉบับนี้คงเปนประโยชนตอทานสมาชิกและ
ผูอาน หากสมาชิกทานใดตองการนําเสนอผลงานวิจัยของทานสามารถสอบถามมายังบรรณาธิการวารสารขาวศูนยฯ
และผูส นใจสามารถบอกรับเปนสมาชิกไดที่ บรรณาธิการวารสารขาวศูนยฯ ฝายปฏิบตั กิ ารวิจยั และเรือนปลูกพืชทดลอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 73140
ขอขอบพระคุณ
บรรณาธิการ
นางรุ งนภา กอประดิษฐสกุล รวมเปนกรรมการ
ดําเนิ นงาน “Workshop on GAP and Food SafetyImplementing EUREPGAP” โดย สถาบันระหวางประเทศ
เพื่ อการค าและการพั ฒนา ซึ่ งจัดขึ้ นระหว างวันที่ 25-26
พฤศจิ ก ายน 2548 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร
กรุงเทพฯ
± นางธีรนุต รมโพธิภ
์ กั ดิ์ นางนวลวรรณ ฟารุง สาง
นางรุ งนภา ก อ ประดิ ษฐ สกุ ล และนายเจริ ญ ขุ น พรม
สัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกีย่ ว/หลังการผลิต
แหงชาติ ครัง้ ที่ 3 ณ โรงแรมทิพยวมิ าน รีสอรท หาดชะอํา
จ.เพชรบุรี วันที่ 10-11 ตุลาคม 2548
± นางรุ ง นภา ก อ ประดิ ษ ฐ ส กุ ล น.ส. ชวนพิ ศ
อรุณรังสิกุล และนางธีรนุต รมโพธิ์ภักดิ์ เขารับการอบรม
“General Principles of Food Hygience and Hazard Analysis
and Critical Control Points” จัดโดยกลุมเครือขาย GAP
ภาคตะวันตก ณ อาคารศูนยมหาวิทยาลัย วิทยาเขตกําแพงแสน
วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2548
± นางจันทรจรัส วีรสาร สัมมนาเรื่อง “การจัดการ
ขยะมูลฝอยเพือ่ ใหเกิดประโยชนสงู สุด โดยการทําปุย อินทรีย
จากขยะ” ณ โรงแรมสตาร จ.ระยอง วันที่ 22 พฤศจิกายน
2548
±

สุภาพ ทองคํา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม

กิจกรรมของฝายปฏิบัติการวิจัยฯ
การพัฒนาบุคลากร/รวมประชุม/สัมมนา
± นางรุ ง นภา

ก อประดิ ษฐ สกุ ล ร วมประชุ มเชิ งปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง GAP for Fruit and Vegetable of Thailand
จั ดโดยกรมวิ ชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
รวมกับ FAO ณ โรงแรมมิราเคิล กรุงเทพฯ ระหวางวันที่ 1416 กันยายน 2548
± นางรุ ง นภา ก อ ประดิ ษ ฐ ส กุ ล น.ส. ชวนพิ ศ
อรุณรังสิกุล และนางธีรนุต รมโพธิ์ภักดิ์ รวมเสวนาวิชาการ
เรื่ อง “เกาะติดสถานการณ…จุลินทรียปนเป อนในอาหาร”
จัดโดยกลุมเครือขาย GAP ภาคตะวันตก ม.เกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน ณ โรงแรมโรสการเดนส ริเวอรไซด
สามพราน จ.นครปฐม วันที่ 26 กันยายน 2548

ขาวศูนยฯ
± น.ส.

ชวนพิศ อรุณรังสิกลุ รวมประชุมสรุปรายงาน
การศึ กษา Cluster Mapping ของสถาบันคีนั นแห งเอเชีย
(Kenan Institute Asia) รวมกับสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ณ โรงแรมอินเตอร
คอนติเนนตัล ราชประสงค กรุงเทพฯ วันที่ 24 พฤศจิกายน
2548
± นางรุงนภา กอประดิษฐสกุล รวมอภิปรายในการ
สั มมนาเรื่ อง “EUREPGAP Asia 2005 Potential and
Challenges of EUREPGAP in Asia” ณ กรุงมะนิลา ประเทศ
ฟลปิ ปนส วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2548
± นายวุฒิชัย ทองดอนแอ เขารับการฝกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการสงออกเกษตรอินทรียของประเทศไทย
ณ อาคารวิ จั ยโยธี (สวทช.) กระทรวงวิ ทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี วันที่ 30 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 2548
± นายวุฒช
ิ ยั ทองดอนแอ น.ส. ชวนพิศ อรุณรังสิกลุ
และนางรุงนภา กอประดิษฐสกุล เขารับการฝกอบรมเรื่อง
“เสนทางสูม าตรฐานระบบคุณภาพสินคาอาหาร: สําหรับธุรกิจ
คาปลีกของประเทศอังกฤษ (BRC)” ณ หองหยกมณี สถาบัน
ค น คว า และพั ฒนาผลิ ต ภั ณฑ อ าหาร ม.เกษตรศาสตร
วิทยาเขตบางเขน วันที่ 13-14 ธันวาคม 2548
± นายวุฒิชัย ทองดอนแอ สัมมนาเรื่อง “แนวทาง
ดํา เนิ นธุ ร กิ จ การผลผลิ ตข าวโพดฝ ก อ อ นแบบครบวงจร
(Contract Farming)” ณ โรงแรมริเวอรแคว จ.กาญจนบุรี
วันที่ 10 มกราคม 2549
± น.ส. ชวนพิศ อรุณรังสิกล
ุ และนางภาณี ทองพํานัก
เขารวม Workshop on Emergence Technology in The Seed
Business ณ สถาบั นค นคว าและพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ อาหาร
ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน วันที่ 16-17 มกราคม
2549
± นางจันทรจรัส วีรสาร และน.ส. อตินช
ุ แซจวิ ประชุม
วิชาการปุยโลก ครั้ งที่ 14 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแกว
จ.เชียงใหม วันที่ 22 มกราคม 2549
± น.ส. สุรัตนวดี จิวะจินดา ประชุมการจัดงานดาน
วิชาการในงานชุมนุมแพทยแผนไทยและสมุนไพรแหงชาติ
ครัง้ ที่ 7 ณ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี วันที่ 25 มกราคม
2549

การฝกอบรม

เทคนิ คการวิ เคราะห สารพิ ษตกค างในผลผลิ ต
เกษตรตามมาตรฐานสากล วันที่ 18-19 มกราคม 2549
±
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(นางรุง นภา กอประดิษฐสกุล เปนหัวหนาโครงการ)
± การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไมดอกไมประดับ รุน
 ที่ 23
วันที่ 28-31 มีนาคม 2549 (นางรงรอง หอมหวล เปนหัวหนา
โครงการ)
± การถ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารทํ า สไลด ถ าวรของ
เนือ้ เยือ่ พืชสําหรับการเรียนการสอน จํานวน 2 รุน รุน ที่ 1 วันที่
26-28 เมษายน 2549 และรุน ที่ 2 วันที่ 8-10 พฤษภาคม
2549 (นางเฟอ งฟา จันทนิยม เปนหัวหนาโครงการ)
± การผลิ ต ต น พั น ธุ อ อ ยปลอดโรคสู ชุ ม ชน วั น ที่
9-10 พฤษภาคม 2549 (นางรงรอง หอมหวล เปนหัวหนา
โครงการ)
± เทคนิคดานชีวโมเลกุลเบื้องตนเพื่อการศึกษาและ
วิจยั ความหลากหลายของจุลนิ ทรีย จํานวน 2 รุน รุน ที่ 1 วันที่
2-4 พฤษภาคม 2549 และรุน ที่ 2 วันที่ 8-10 พฤษภาคม
2549 (นางสาวมณี ตันติรงุ กิจ เปนหัวหนาโครงการ)
± วิทยาการหลังการเก็บเกีย
่ วพืชสวน รุน ที่ 22 วันที่
24-25 พฤษภาคม 2549 และรุน ที่ 23 วันที่ 13-16 มิถนุ ายน
2549 (นางอภิตา บุญศิริ เปนหัวหนาโครงการ)
± การประยุกตใชเซลลเพาะเลี้ยงของแมลงเพื่องาน
วิจยั ดานเทคโนโลยีชวี ภาพ จํานวน 2 รุน รุน ที่ 1 วันที่ 2426 พฤษภาคม 2549 และรุนที่ 2 วันที่ 31 พฤษภาคม2 มิถุนายน 2549 (นางสุดาวรรณ เชยชมศรี เปนหัวหนา
โครงการ)

ประชุมวิชาการ มก.

เสนอผลงานทางวิ ชาการ ในการประชุ มวิ ชาการ
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแหงชาติ ครั้งที่ 3
ณ โรงแรมทิพยวิมาน รีสอรท หาดชะอํา จ.เพชรบุรี วันที่
10-11 ตุลาคม 2548 จํานวน 5 เรือ่ ง
1. การลดความเสียหายทีเ่ กิดจากโรคแอนแทรคโนส
ของมะมวงโดยจุลินทรียแยกไดจากทรงพุม (นางนวลวรรณ
ฟารุง สาง)
2. ผลของสารสกั ด หยาบจากสมุ น ไพรวงศ ขิ ง
ในการตอตานราสาเหตุโรคภายหลังเก็บเกีย่ ว (นางนวลวรรณ
ฟารุง สาง)
3. ผลของน้ํามันระเหยที่สกัดจากสมุนไพรวงศขิง
และองคประกอบทางเคมีของน้าํ มันกระชายทีม่ ผี ลในการตอตาน
ราสาเหตุโรคภายหลังการเก็บเกีย่ ว (นางนวลวรรณ ฟารุง สาง)
4. การประเมิ นความเสี ยหายของพริ กขี้ หนู หลั ง
เก็บเกีย่ ว (นายเจริญ ขุนพรม)
±
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5. การห อผลมะม วงในแปลงปลู กที่ มี ผลต อการ
ตกคางของสารกํ า จั ด แมลงคลอไพริ ฟ อส (นางรุ งนภา
กอประดิษฐสกุล)
± นางภาณี ทองพํ า นั ก เสนอผลงานทางวิ ช าการ
ในงานประชุมวิชาการเรื่อง “ทรัพยากรไทย: สรรพสิ่งลวน
พันเกี่ ยว” ณ ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืชโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริฯ ต.คลองไผ อ.สีควิ้
จ.นครราชสีมา วันที่ 18-24 ตุลาคม 2548
ภาคบรรยาย
1. ลายพิมพดีเอ็นเอพืชสมุนไพรกวาวเครือที่เกิด
จากการปลูกขยาย
2. ธนาคารพั นธุ กรรมพื ช 50 ป แห งการวิ จั ย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ภาคโปสเตอร
1. การรวบรวมและปลูกรักษาพันธุกรรมไมหอม

ชักมดลูก

2. ลายพิ มพ ดี เอ็ นเอ พื ชสมุ นไพรวงศ ขิ ง: ว าน

3. การควบคุมโรคแงงเนาของวงศขงิ โดยชีววิธี
± เสนอผลงานทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บางเขน ครัง้ ที่ 44 ป 2549 ระหวางวันที่ 30 มกราคม-2
กุมภาพันธ 2549 จํานวน 4 เรือ่ ง
1. ผลผลิ ตและปริมาณสารสําคั ญของกวาวเครือ
จากการปลูกดวยเมล็ดพันธุ (นางภาณี ทองพํานัก)
2. การคัดเลือกและศักยภาพของจุลินทรียผิวพืช
ในการต อ ต า นการเข า ทํ า ลายโดยรา Colletotrichum
gloeosporioides บนมะมวงหลังการเก็บเกีย่ ว (นางนวลวรรณ
ฟารุง สาง)
3. ผลของการใช วั สดุ ปรั บสภาพดิ นต อคุ ณภาพ
ของดินและผลผลิตคะนา (น.ส. ชวนพิศ อรุณรังสิกลุ )
4. การใชเชือ้ รา Trichoderma spp. ในรูปหัวเชือ้ สด
ควบคุมโรคเหงาเนาของกระชาย (นางกณิษฐา สังคะหะ)
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พลังงานทางเลือก (Alternative Energy)
พลังงานทางเลือก (Alternative Energy) หมายถึง
พลังงานทีส่ ามารถใชทดแทนน้ํามันเชือ้ เพลิง แบงตามแหลง
ที่มาได 2 ประเภท คือ พลังงานจากแหลงที่ใชแลวหมดไป
ตองใชเวลานานกวาพลังงานดังกลาวจะเกิดขึ้นใหม จัดเปน
พลังงานประเภทสิ้ นเปลือง ไดแก ถานหิน กาซธรรมชาติ
นิวเคลียร หินน้ํามัน และทรายน้ํามัน เปนตน และพลังงาน
อีกประเภทหนึง่ เปนแหลงพลังงานทีใ่ ชแลวสามารถหมุนเวียน
มาใชไดอกี จัดเปนพลังงานหมุนเวียน ไดแก แสงอาทิตย ลม
ชีวมวล พืช และน้าํ เปนตน
ในทีน่ จ้ี ะขอกลาวถึงศักยภาพ และสถานภาพของการ
ใชประโยชนจากพลังงานประเภทหมุนเวียนใชไดอีก (http:/
/www.energy.go.th/th/forumDetail.asp?topicID=
67&page=4&keyword=) ไดแก

1. พลังงานจากแสงอาทิตย เปนพลังงานที่ไดรับ

ทั้ งจากรังสีโดยตรง (direct radiation) หรือ รังสีกระจาย
(diffused radiation) ซึ่ งเกิ ดจากละอองน้ําในบรรยากาศ
(เมฆ)
ปจจุบนั กระทรวงพลังงานไดใหความสําคัญในการ
นําเซลล แสงอาทิ ตย มาใช ในบ านเรื อนชนบทเพื่ อการผลิ ต
กระแสไฟฟา เพื่ อการผลิตพลังงานความรอน เชน ใชตม
น้าํ รอน หรือการอบแหง เปนตน เซลลแสงอาทิตย เปนอุปกรณ
ชนิดหนึ่งที่ใชในการรับพลังงานแสงอาทิตยและเก็บพลังงาน
ไว ใช ประโยชน จากขอมู ลของมู ลนิธิสถาบั นประสิทธิ ภาพ
พลังงาน (ประเทศไทย) (http://www.eeit.or.th/library/
solar.htm) การผลิตเซลลแสงอาทิตย จะใชสารซิลคิ อน (Si)
เปนวัสดุสาํ คัญในการผลิต เพราะมีราคาถูก คงทน และเชือ่ ถือ
ได แตจะมีขอ เสีย คือแตกหักไดงา ย เซลลแสงอาทิตยมีการ
ผลิตไดหลายรูปแบบ เชน แบบผลึกเดี่ยว (single crystal)
แบบผลึกรวม (polycrystalline) และแบบไมมรี ปู ผลึก หรือ
อะมอฟ ส (amorphous) แต ละชนิ ดมี ความแตกต างกั น
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รงรอง หอมหวล1

เซลลแสงอาทิตยทมี่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุด ไดแก แบบผลึกเดีย่ ว
มีสนี าํ้ เงินเขม แบบผลึกรวมเปนผลึกหลายหนา แบบอะมอฟส
มีนาํ้ หนักเบา บิดงอไดไมแตกหักงาย และมีราคาถูกลง
ระบบการผลิตกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย
แบงออกเปน 3 แบบ (ประพนธ, 2548) คือ เซลลแสงอาทิตย
แบบอิสระ (PV Stand alone system) เปนระบบผลิตไฟฟา
ทีอ่ อกแบบสําหรับใชงานในพืน้ ทีช่ นบททีไ่ มมรี ะบบสายสงไฟฟา
อุปกรณสําคัญในระบบนี้ประกอบดวยแผงเซลลแสงอาทิตย
อุ ปกรณ ควบคุ มประจุ แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ และอุ ปกรณ
เปลี่ยนสัญญาณไฟฟากระแสตรงเปนไฟฟากระแสสลับแบบ
อิสระ เซลลแสงอาทิตยแบบตอกับระบบจําหนาย (PV Grid
connected system) เปนระบบผลิตไฟฟาทีอ่ อกแบบสําหรับ
ผลิตไฟฟาผานอุปกรณเปลีย่ นสัญญาณไฟฟาจากกระแสตรง
เปนไฟฟากระแสสลับและเขาสู ระบบสายส งไฟฟาโดยตรง
ใชผลิตไฟฟาในเขตเมืองหรือพืน้ ทีท่ มี่ รี ะบบจําหนายไฟฟาเขาถึง
อุปกรณทสี่ ําคัญในระบบนีป้ ระกอบดวยแผงเซลลแสงอาทิตย
อุปกรณเปลีย่ นสัญญาณไฟฟากระแสตรงเปนไฟฟากระแสสลับ
ชนิดตอกับระบบสายสงจําหนายไฟฟา และเซลลแสงอาทิตย
แบบผสมผสาน (PV Hybrid system) เปนระบบผลิตไฟฟา
ทีอ่ อกแบบสําหรับการทํางานรวมกับอุปกรณผลิตไฟฟาระบบอืน่ ๆ
เชน ระบบเซลลแสงอาทิตยกับพลังงานลมและเครื่องยนต

นักวิจัย งานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 73140
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ดีเซล ระบบเซลลแสงอาทิตยกบั พลังงานลมและไฟฟาพลังน้าํ
เปนตน รูปแบบของระบบดังกลาวจะขึน้ กับการออกแบบตาม
วัตถุประสงคของการใชงานเปนกรณีเฉพาะ

2. พลังงานลม ลมเปนปรากฏการณทางธรรมชาติ

เกิดจากความแตกตางของอุณหภูมิ ความกดดันอากาศ และ
แรงจากการหมุนของโลก ปจจัยเหลานีก้ อ ใหเกิดเปนพลังงาน
ลม ความเร็ วลมและกําลั งลม เป นที่ ยอมรั บโดยทั่ วไปว า
พลั ง งานลมมี ค วามสํ าคั ญและนํ ามาใช ป ระโยชน ม ากขึ้ น
เนื่ องจากลมเป นพลั งงานรู ปหนึ่ งที่ มี อยู ในตั วเองและเป น
พลังงานที่สะอาด ไมกอใหเกิดอันตรายตอสภาพแวดลอม
และสามารถใชประโยชนไดอยางไมรจู บ พลังงานจากลมทําให
นักวิทยาศาสตรคิดคนและเกิดเทคโนโลยีกงั หันลม

กังหันลม คือ เครื่องจักรกลอยางหนึ่ งที่สามารถ
รั บ พลั ง งานจลน จ ากการเคลื่ อ นที่ ข องลมเปลี่ ยนให เ ป น
พลังงานกลได จากนัน้ ก็นาํ พลังงานกลมาใชประโยชนโดยตรง
เชน การนวดและกระเทาะเมล็ดพืช การสูบน้ํา ในปจจุบัน
ใชผลิตพลังงานไฟฟา การพัฒนากังหันลมเพื่อใชประโยชน
มีมาตั้งแตยุคอียิปตโบราณ และมีความตอเนื่องถึงปจจุบัน
การออกแบบกังหันลมจะตองอาศัยความรูท างดานพลศาสตร
ของลมและเทคโนโลยีดานวิศวกรรมศาสตรในแขนงตางๆ
เพื่อใหไดกําลังงาน พลังงาน และประสิทธิภาพสูงสุด เชน
กังหันลมเพือ่ สูบน้าํ เพือ่ ใชในดานการเกษตร การทํานาเกลือ
การอุปโภคบริโภค กังหันลมเพื่อผลิตไฟฟา (กรมพลังงาน
ทดแทนและการอนุรกั ษพลังงาน, 2003)

3. พลังงานชีวมวล (Biomass) คือ สารอินทรียท เี่ ปน

แหลงกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถนํามาใชผลิต
พลังงานได เชน เศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร กากเหลือ
จากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตร เชน แกลบ

จากการสีขา วเปลือก ชานออยจากการผลิตน้าํ ตาลทราย เศษไม
จากการแปรรูปไมยางพาราหรือไมยคู าลิปตัส และบางสวนไดจาก
สวนปาทีป่ ลูกไว กากปาลมจากการสกัดน้าํ มันปาลมดิบออกจาก
ผลปาลม กากมันสําปะหลังจากการผลิตแปงมันสําปะหลัง
ซั งข าวโพดจากการกระเทาะเมล็ ดข าวโพด กะลามะพร าว
จากการปอกเปลือกเพือ่ นําเนือ้ มะพราวไปผลิตกะทิและน้าํ มัน
มะพราว และสาเหลาทีไ่ ดจากการผลิตแอลกอฮอล เปนตน
ชีวมวลสามารถเปลี่ ยนรูปเปนพลังงานได เพราะ
ในขัน้ ตอนของการเจริญเติบโตของพืชนัน้ พืชสรางพลังงานได
โดยใชคารบอนไดออกไซดและน้ํา และเปลี่ยนพลังงานจาก
แสงอาทิตยโดยผานกระบวนการสังเคราะหแสงจนไดพลังงาน
ออกมาเก็บในรูปแปง และน้าํ ตาล แลวเก็บสะสมไวตามสวน
ตางๆ ของพืช ดังนัน้ เมือ่ นําพืชมาเปนเชือ้ เพลิงก็จะไดพลังงาน
ออกมา
ขอดีของเชื้อเพลิงชีวมวล
เปนพลังงานทีไ่ มมวี นั หมด วงจรชีวติ ของพืชมีระยะ
สัน้ ตางจากฟอสซิลซึง่ ใชเวลาสะสมพลังงานนานหลายพันลานปี
มีผลกระทบตอมลภาวะนอยกวาเชื้อเพลิงฟอสซิล เนื่องจาก
พืชปลอยกาซไนโตรเจนออกไซด และกาซซัลเฟอรไดออกไซด
(ซึง่ เปนตัวกอฝนกรดและโอโซนในระดับพืน้ ดิน) และไมเพิม่
ระดั บกาซคารบอนไดออกไซด เนือ่ งจากพืชตองดูดซับคารบอน
ไดออกไซดเ พื่ อใช ในการเจริ ญเติ บโต ชี วมวลแต ละชนิ ดมี
คุณสมบัติแตกตางกันไป เชน แกลบ จะใหคาความรอนสูง
เนือ่ งจากมีความชืน้ ต่าํ และไมตอ งผานการบดยอยกอนนําไป
เผาไหม โดยขี้ เถาที่ เกิดจากการเผาแกลบสามารถนําไปใช
ในอุตสาหกรรมผลิตเหล็กและแกวตอได สวนชานออย เปน
เชือ้ เพลิงทีเ่ ผาไหมแลวมีปริมาณขีเ้ ถานอย จึงมีปญ
 หาในการ
จั ด การน อ ยกว า และขี้ เถ าจากชานอ อ ยสามารถนําไปใช
ปรับปรุ งสภาพดินในไร อ อยได อีกด วย ซึ่ งมี ผลกระทบต อ
สิง่ แวดลอมนอย เนือ่ งจากมีปริมาณกํามะถันต่ํากวาเชือ้ เพลิง
ประเภทอื่ นมาก และไม ก อ ให เ กิ ด สภาวะเรื อ นกระจก
นอกจากนีว้ ตั ถุดบิ ทีม่ อี ยูม ากมายภายในประเทศ ถือเปนการ
ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ เกษตรกรยังมีรายได
เพิม่ จากการขายวัสดุทางการเกษตรทีเ่ หลือใชอีกดวย
ขอดอยของเชื้อเพลิงชีวมวล
แมพลังงานชีวมวลจะมีอยูม าก แตพลังงานแหลานัน้
มักมีอยูอ ยางกระจัดกระจาย ทําใหยากตอการรวบรวมเพือ่ ใช
ผลิ ตไฟฟ าในปริ มาณมากๆ อย างต อเนื่ องและสม่ําเสมอ
อยางไรก็ตาม จากการสํารวจและประเมินศักยภาพของการ
ผลิตไฟฟาดวยชีวมวลภายในประเทศ พบวา เชือ้ เพลิงชีวมวล
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ทีเ่ หลือจากการใชประโยชนอนื่ ๆ สามารถนํามาใชผลิตไฟฟา
ได 700-1000 เมกกะวัตต (ชัยชาญ, 2004)
4. พลังงานจากพืช พืชทีน่ าํ มาเปนวัตถุดบิ ในการผลิต
พลังงาน เชน ออย มันสําปะหลัง น้าํ มันปาลม น้าํ มันมะพราว
น้าํ มันถัว่ เหลือง น้าํ มันถัว่ ลิสง น้าํ มันละหุง น้าํ มันงา น้าํ มันเมล็ด
ทานตะวัน น้าํ มันสบูด ํา เปนตน สามารถนํามาใชประโยชนได
หลายอย าง เช น การผลิ ตเอทานอล การผลิ ตไบโอดี เซล
เปนตน

4.1 การผลิตเอทานอล (http://www.iie.or.th/
iie2003/knowledge/article/category.aspx?cat=2)
เอทานอล (Ethanol) เป นแอลกอฮอล ซึ่ ง
เกิดจากการหมักพืช เชน ออย หรือ มันสําปะหลัง เพือ่ เปลีย่ น
แปงเปนน้ําตาล และเปลี่ยนน้ําตาลเปนแอลกอฮอล ทําให
บริสทุ ธิโ์ ดยการกลัน่ เอทานอลทีน่ าํ ไปผสมในน้าํ มันเพือ่ ใชเติม
เครื่องยนตเปนแอลกอฮอลที่มีความบริสุทธิ์ตั้งแต 99.5%
โดยปริมาตร และสามารถนํามาผสมกับน้ํามันเบนซินใชเปน
เชือ้ เพลิงของเครือ่ งยนตได แกสโซฮอลเปนผลิตภัณฑทไี่ ดจาก
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สวนผสมของน้ํามันเบนซินกับเอทานอล มีนํา้ มันแกสโซฮอล
2 ชนิดคือ แกสโซฮอล 95 ใชแทนเบนซิน 95 และแกสโซฮอล
91 ใชแทนเบนซิน 91 ไดมกี ารนําแกสโซฮอลมาใชทดสอบใน
รถยนต พบวา ชวยลดมลพิษ ประหยัดน้าํ มัน และไมมผี ลตอ
สมรรถนะของเครื่องยนต
4.2 ไบโอดีเซล (http://www.green.kmutt.ac.
th/news/Question.asp?GID=60)
ไบโอดีเซลเปนการนําน้าํ มันจากพืชหรือไขมันสัตว
รวมทัง้ น้าํ มันทีใ่ ชแลว เชน น้าํ มันทีท่ อดไก หรือปาทองโก มาใช
เปนเชื้ อเพลิงในเครื่ องยนตดี เซล อาจแบงไบโอดี เซลตาม
ประเภทของน้าํ มันทีน่ าํ มาใชไดออกเปน 3 ประเภท
1. น้ํ า มั น พื ช หรื อ น้ํ า มั น สั ต ว ไบโอดี เ ซล
ประเภทนี้ คือ น้าํ มันจากพืช น้าํ มันมะพราว น้าํ มันปาลม น้าํ มัน
ถัว่ ลิสง น้าํ มันถัว่ เหลือง หรือน้าํ มันจากไขมันสัตว เชน น้าํ มันหมู
ซึ่ งสามารถเอามาใชไดกับเครื่ องยนตดีเซลโดยไมตองผสม
หรือเติมสารเคมีอื่นใด ไมตองนํามาเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ
ของน้าํ มันใหเปลืองเวลา เปลืองทรัพยากรอีก
2. ไบโอดีเซลผสม เกิดจากการผสมระหวาง
น้ํามันจากพืชหรือจากสัตว กับน้ํามันกาดหรื อน้ํามั นดี เซล
เพื่ อใหไบโอดีเซลที่ไดมีคุณสมบัติใกลเคียงกับน้ํามันดีเซล
มากทีส่ ดุ เชน โคโคดีเซล (Coco-diesel) ของ อ.ทับสะแก
จ.ประจวบคีรขี นั ธ ซึง่ เปนการผสมกันระหวางน้ํามันมะพราว
กับน้าํ มันกาด หรือปาลมดีเซล (Palm-diesel) อันเกิดจากการ
ผสมระหวางน้ํามันปาลมกับน้ํามันดีเซล
3. ไบโอดีเซลแบบเอสเทอร หมายถึง การนํา
น้ํามันจากพืชหรื อจากสัตวที่ มีกรดไขมันไปทําปฏิกิ ริยากับ
แอลกอฮอลโดยมีกรดหรือดางเปนตัวเรงปฏิกิริยา ทําใหได
เอสเทอร (Ester) เรียกปฏิกริ ยิ านีว้ า เอสเทอริฟเ คชัน่ (Esterification) ดังนัน้ การเรียกไบโอดีเซลแบบเอสเทอร จะเรียกตาม
ชนิดของแอลกอฮอลที่ใช เชน เมทิลเอสเทอร คือ การใช
เมทิลแอกอฮอลในการทําปฏิกริ ยิ า เปนตน นอกจากนัน้ ยังทํา
ปฏิกิริยาผานกระบวนการแปรรูปดวยสารเคมี ตัวอยางเชน
การใชดางเปนสารเรงปฏิกิริยา เรียกวา ทรานสเอสเทอริฟเคชัน่ (Transesterification) ไบโอดีเซลชนิดนีม้ ีคณ
ุ สมบัติ
เหมือนกับน้ํามันดีเซลมากทีส่ ุด จึงไมมปี ญ
 หาตอเครือ่ งยนต
แตตนทุนการผลิตคอนขางสูง

ป จ จั ย ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ ผลที่ ได ใ น
กระบวนการผลิตไบโอดีเซลแบบเอสเทอร มี 5 ปจจัย

ไดแก

n

อุณหภูมิในการทําปฏิกริยา
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อัตราสวนระหวางน้ํามันและแอลกอฮอล
n ชนิดและความเขมขนของสารเรงปฏิกร
ิ ยิ า
n วิธีการผสมสารตั้งตน
n ความบริสท
ุ ธิข์ องสารเรงปฏิกิรยิ า
ขอดีของไบโอดีเซล
มีราคาถูก ชวยพยุงราคาพืชผลทางการเกษตรของ
ไทย ลดการนําเขาน้ํามันจากตางประเทศ นอกจากนั้นยังมี
ขอดีในดานสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิต คือ ชวยลดมลพิษ
ในอากาศ ขอสังเกตที่ นาสนใจเมื่ อเปรียบเทียบไบโอดีเซล
หลายๆ ประเภทกับน้าํ มันดีเซล
เนื่องจากไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ํามันพืชหรือสัตว
มักจะเกิดการสันดาปที่ไมสมบูรณ ทําใหเครื่องยนตสะดุด
มีผลกระทบตอลูกสูบและวาลว เกิดตะกรันขาวได มีความ
หนืดสูงที่อุณหภูมิต่ําทําใหสตารทติดยาก สวนไบโอดีเซล
ประเภทผสมระหวางน้าํ มันพืชและน้าํ มันปโตรเลียม สามารถ
ชวยลดปญหาเรื่ องความหนืด และเหมาะสําหรับการใชกับ
เครือ่ งยนตรอบต่าํ หรือเครือ่ งจักรกลการเกษตร และไบโอดีเซล
แบบเอสเทอรสามารถใชกบั เครือ่ งยนตรอบสูงอยางรถยนตได
แตอาจตองดัดแปลงสวนประกอบของเครือ่ งยนตทใี่ ชวตั ถุดบิ
จากยาง (http://www.ethanol-thailand.com/)
n

บทสรุ ป

ขณะนี้ในประเทศไทยไดมีการพัฒนาและติดตั้งเพื่ อ
การใชงานพลังงานทางเลือกหลายชนิด ไดแก พลังงานชีวมวล
เปนพลังงานที่ไดจากเศษเหลือของการผลิตทางการเกษตร
เชน ชานออย แกลบ ปาลมน้าํ มัน เปนตน หรือกากของเสียจาก
อุตสาหกรรมแปรรูปทางเกษตรที่สามารถเผาไหมไดโดยตรง
และใหพลังงานความรอนเพื่อการผลิตไฟฟา แกสชีวภาพ
ซึ่งเกิดจากการยอยสารอินทรียที่เปนของเสีย หรือกากเหลือ
จากขบวนการอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตรและอาหาร
ทําใหเกิดแกส ซึง่ สามารถนําไปเผาและใหความรอนออกมา
ผลิตไฟฟาได พลังงานแสงจากอาทิตย เปนวิธกี ารเปลีย่ น
แสงอาทิตยที่รอนแลวเก็บความรอนนั้ นไปผลิตไฟฟา โดย
ผานเซลลแสงอาทิตย ซึง่ ติดตัง้ บนหลังคาบานเรือน ตึกอาคาร
ในที่ แสงแดดสองถึ ง พลังงานจากน้ําขนาดเล็ก สามารถ
นํามาผลิตไฟฟาได โดยเฉพาะชุมชนสามารถรวมมือรวมใจ
เปนเจาของระบบไฟฟาแบบนี้ และ พลังงานจากลม การนํา
กระแสลมมาหมุนใบพัดเพื่อผลิตไฟฟานั้นไดรับความนิยม
อยางมากในตางประเทศ ซึง่ มีกระแสลมแรงสม่าํ เสมอ
ประโยชนทไ่ี ดรบั จากการนําพลังงานทางเลือกมาใช
คื อ การหมุ น เวี ยนในการใช ท รั พ ยากรของเหลื อ ให เ ป น
ประโยชน ถือเปนการจัดการขยะหรือลดปญหาขยะทวมเมือง
การรักษาสิง่ แวดลอม กลาวคือ ลดมลพิษจากการผลิตไฟฟา
จากเชือ้ เพลิงฟอสซิลและผลิตภัณฑปโ ตรเลียมตางๆ ลดการ
นําเขาเชือ้ เพลิงเชิงพาณิชยจากตางประเทศ เปนตน

รวมรวบขอมูลจาก

กรมพลั ง งานทดแทนและการอนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน. 2003.
http://www.iie.or.th/iie2003/knowledge/energy/
index.aspx
ชั ยชาญ ฤทธิ เกรี ยงไกรวิ ศวกร. 2004. : http://teenet
chiangmai.ac.th/emac/journal/2004/23/02.php
ประพนธ อูศิริจันทร. 2548. http://www.navy.mi.th/
science/Webpage/newdocument/energy.ppt
http://www.eeit.or.th/library/solar.htm
http://www.iie.or.th/iie2003/knowledge/article/
category.aspx?cat=2
http://www.energy.go.th/th/forumDetail.asp?topicID=
67&page=4&keyword=
http://www.ethanol-thailand.com/
http://www.green.kmutt.ac.th/news/Question.asp?
GID=60

9

งานวิจยั

ผลของอุณหภูมิต่ําและการใชสารดูดซับเอทิลีนตอคุณภาพ
หลังเก็บรักษาของผลมะมวงพันธุโชคอนันต
ธีรนุต รมโพธิ์ภักดิ์ เจริญ ขุนพรม สมนึก ทองบอ ยุพิน ออนศิริ และพรรณี ศรีสวัสดิ1์

บทคั ดยอ

การเก็บรักษาผลมะมวงพันธุ โชคอนันตที่มีความแก
80-90 เปอรเซ็นต จากสวนในจังหวัดราชบุรี ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 10
12 14 และ 28 องศาเซลเซียส ความชืน้ สัมพัทธ 92 91
88 และ 80% ตามลําดับ ในสภาพที่มีและไมมีสารดูดซับ
เอทิลนี (อัตรา 40 กรัม/มะมวง 1 กิโลกรัม) พบวา ผลมะมวง
ที่เก็บรักษาโดยมีและไมมีสารดูดซับเอทิลีน มีอายุการเก็บ
รักษาไดนานเทากัน คือ 3 สัปดาห โดยคุณภาพหลังเก็บรักษา
ไมแตกตางกั นทางสถิติ ตั้ งแตการสูญเสียน้ําหนักสด การ
เปลี่ ยนแปลงสี ความแน นเนื้ อ ปริ มาณกรดที่ ไทเทรตได
ปริมาณน้าํ ตาลทัง้ หมด วิตามินซี 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

มะมวงพันธุ โชคอนันต เปนพันธุ มะมวงที่ มีลักษณะ
เฉพาะที่ ดี พันธุ หนึ่ งและอาจส งเสริ มให เป นพั นธุ การคาได
เนื่ องจากเป นพั นธุ ที่ ให ผลผลิ ตมากและผลิ ตออกนอกฤดู
ไดงายกวาพันธุอื่นๆ โดยไมตองใชสารบังคับ มีเปลือกหนา
ทําใหสามารถทนทานตอการบอบช้าํ จากการเก็บเกีย่ ว ทนทาน
ตอการขนสง และทนทานตอการเกิดโรค จึงทําใหวางจําหนาย
ไดนาน 5-7 วัน (นิรนาม, 2533; ทรงวุฒิ และคณะ, 2529;
อุดม และนวลวรรณ, 2544) ปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน
1

ของผลมะมวงจะมีผลตออายุการเก็บรักษา
ปจจัยภายใน เช น การผลิ ตฮอรโมนของผล ได แก
เอทิลนี ซึง่ มีผลตอการเรงการเสือ่ มสภาพของผลิตผล เพราะ
เอทิลีนสามารถกระตุนเนื้อเยื่อพืชใหมอี ัตราการหายใจสูงขึน้
กระตุน ใหเกิดการหลุดรวงของใบพืช กระตุน ใหดอกไมเหีย่ ว
เร็ว และกระตุน ใหผลไมสกุ โดยเฉพาะผลไมพวก climacteric
ซึง่ เปนปญหาสําคัญมากในระหวางการเก็บรักษา เพราะเนือ้ เยือ่
ของผลไมจะออนนุ ม มีปริมาณน้ําตาลสู ง มีความอ อนแอ
ตอการเขาทําลายของเชือ้ โรค และเกิดการบอบช้าํ ระหวางการ
ขนส งไดงาย ดังนั้ น การควบคุมและกําจัดเอทิลีนระหวาง
เก็บรักษาจะสามารถลดปญหาการเสือ่ มของผลผลิตได การใช
สารดูดซับเอทิลีนเปนวิธีการหนึ่งที่ชวยลดปริมาณเอทิลีนได
เชน ดางทับทิม (KMnO4) ทําปฏิกิริยากับเอทิลีนไดเปน
แมงกานีสออกไซด (MnO2) เปนสารสีนาํ้ ตาล ดังสมการ
KMnO4 + C2H4

MnO2 + KOH + CO2 +H2O

สารดู ด ซั บ เอทิ ลี น ดั ง กล าวสามารถเตรี ยมได เ องโดยตั ด
แทงชอลกเสนผานศูนยกลาง 1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 0.50.8 เซนติเมตร จุม สารละลายดางทับทิมอิม่ ตัว (ดางทับทิม
13-15 กรั มต อน้ํ า 100 มิ ลลิ ลิ ตร) ผึ่ งให แห งหมาดๆ
ก อนบรรจุ ในถุงพลาสติ กที่ เจาะรู เล็ กๆ นําไปวางในกล อง
ที่บรรจุผลไม
ป จจั ยภายนอก ได แก การเก็ บรั กษาที่ อุ ณหภู มิ ต่ํา
ซึ่ งจะช วยลดการหายใจ ชะลอการสร างเอทิ ลีน ชะลอการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสุก (จริงแท, 2542)
ดังนั้นการนําสารดูดซับเอทิลีนมาใชรวมกับการเก็บรักษาที่
อุ ณหภู มิ ต่ําที่ เหมาะสม จะเป นแนวทางหนึ่ งที่ ช วยยื ดอายุ
การเก็บรักษาผลไมได

อุปกรณและวิธีการ

เก็บเกี่ยวผลมะมวงพันธุโชคอนันตที่มีความบริบูรณ
80-90 เปอรเซ็นต จากสวนในจังหวัดราชบุรี คัดเลือกผล
ทีจ่ มน้าํ และมีนาํ้ หนักประมาณ 280-350 กรัม ตัดขัว้ ใหเหลือ
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ประมาณ 0.5 เซนติเมตร คว่าํ ขัว้ ผลใหสะเด็ดยาง แยกความ
แกออ นโดยใชนาํ้ เกลือ และเลือกผลทีจ่ มน้าํ เกลือ 2 เปอรเซ็นต
เพื่อใหไดผลที่มีความแกสม่ําเสมอ ลางทําความสะอาดดวย
สารละลายคลอรีน 200 พี พี เอ็ ม กอนที่ จะนําไปจุ มใน
สารละลายเบนโนมิล 500 พีพเี อ็ม เปนเวลา 3 นาที ผึง่ ใหแหง
บรรจุผลมะมวงลงในกลองกระดาษลูกฟูกกลองละ 18 ผล
จัดการทดลองแบบ factorial มี 2 ปจจัย คือ การใชสารดูดซับ
เอทิลีนอัตรา 40 กรัมตอมะมวง 1 กิโลกรัม และไมใชสาร
ดูดซับเอทิลีน อุณหภูมใิ นระหวางการเก็บรักษา คือ 10±1,
12± 1, 14±1 องศาเซลเซี ยลและอุ ณหภู มิ ห อง (28± 2
องศาเซลเซียส) และความชืน้ สัมพัทธ 91±9, 90±8, 87±6
และ 79±6 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
แตละสัปดาหนําผลมะมวงมาบมดวยถานแกสอัตรา
10 กรั ม ต อ ผลมะม ว ง 1 กิ โ ลกรั ม นาน 24 ชั่ วโมง
ที่ อุณหภู มิ ห อง ตรวจสอบคุณภาพครั้ งแรก และครั้ งที่ 2
เมือ่ วางไวทอี่ ณ
ุ หภูมหิ อ ง 1-3 วัน และ 3-5 วัน ตามลําดับ
ซึ่ งเปนระยะที่ ผลมะม วงเริ่ มสุกรั บประทานไดและสุ กพอดี
(โดยสังเกตจากการเปลีย่ นแปลงสีเปลือกเปนสีเหลืองมากกวา
75 เปอรเซ็นต) โดยบันทึกผลดังนี้ อายุการเก็บรักษา อายุ
การวางจําหนายที่ อุณหภู มิหอง การเปลี่ ยนแปลงสี เปลือก
วั ดสี เปลื อก และสี เนื้ อโดยใช เครื่ องวั ดสี ความแน นเนื้ อ
ปริมาณของแข็งทั้ งหมดที่ ละลายน้ําได (SS) ปริมาณกรด
ทีไ่ ทเทรตได (TA) SS/TA ratio ปริมาณวิตามินซี ปริมาณ
น้าํ ตาลทัง้ หมด (TS) ปริมาณน้าํ ตาลรีดวิ ส (RS) ปริมาณ
น้ําตาลซูโครส น้ําหนักแหง และปริมาณเสนใย การประเมิน
คุณภาพดวยประสาทสัมผัสโดยการชิม (ใชผชู มิ จํานวน 6-8
คน) ใหคะแนนตัง้ แต 0-5 คะแนน (สีไมสวย กลิน่ หอมนอย
เปรี้ ยวน อย หวานนอย ไม มีรสชาติ ผิดปกติ ไมชอบ = 0
คะแนน, สีสวยมาก กลิ่ นหอมมาก เปรี้ ยวมาก หวานมาก
มีรสชาติผดิ ปกติมาก ชอบมาก = 5 คะแนน)

ผลการทดลอง

การทดลองพบว าหลั งจากบ มผลมะม วงชุ ดควบคุ ม
(เก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิหอง) สามารถเก็บรักษาไดนาน 7 วัน
ผลสุกรับประทานไดชวงเวลา 3 -7 วันหลังเก็บเกี่ยว สวน
ผลมะมวงทีเ่ ก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 12 และ 14 องศาเซลเซียส
สามารถเก็บรักษาไดนาน 3 สัปดาห แลวนําออกมาบมสามารถ
วางทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ งไดนาน 1 วัน ในขณะทีก่ ารเก็บรักษานาน
1 และ 2 สัปดาห หลังจากบมแลวสามารถวางทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ ง
นาน 5 และ 3 วัน ตามลําดับ
มะม วงที่ เ ก็ บรั ก ษาที่ อุ ณหภู มิ 10 องศาเซลเซี ยส

สามารถวางทีอ่ ณ
ุ หภูมิหอ งไดนาน 4 วัน ผลมะมวงทีใ่ ชและ
ไม ใช สารดู ดซั บเอทิ ลี นมี การสู ญเสี ยน้ํ าหนั กใกล เคี ยงกั น
ผลมะมวงมีการสูญเสียน้ําหนักตามระยะเวลาการเก็บรักษา
และตามอุณหภูมใิ นการเก็บรักษา โดยในสัปดาหที่ 1 มะมวง
มี การสู ญเสี ยน้ําหนั ก 0 0.53 และ 1.52% ตามลําดั บ
เมื่ อเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10 12 และ 14 องศาเซลเซียส
ในสัปดาหที่ 2 และ 3 มีการสูญเสียน้าํ หนักเพิม่ ขึน้ เปน 0.92
2.21 3.11% และ 3.24 5.01 และ 5.59% ตามลําดับ ขณะที่
ผลมะมวงทีว่ างทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ งสูญเสียน้าํ หนักสดอีกวันละ 12% (ภาพที่ 1)
ผลมะมวงทีเ่ ก็บรักษาทัง้ 3 ระดับอุณหภูมิ ในสัปดาห
แรก แสดงอาการผลเหี่ยวเมื่อนําออกมาวางที่อุณหภูมิหอง
เปนเวลา 5 วัน เมือ่ เขาในสัปดาหที่ 2 ผลมะมวงทีเ่ ก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส เมื่อวางที่อุณหภูมิหอง 4 วัน
จะแสดงอาการผลเหี่ ยว ในขณะที่ ผลมะม วงที่ เก็ บรั กษาที่
อุณหภูมิ 12 และ14 องศาเซลเซียส วางทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ ง 3 วัน
ไมแสดงอาการผลเหีย่ ว สวนในสัปดาหที่ 3 ไมพบผลมะมวง
ทีแ่ สดงอาการผลเหีย่ ว (เนือ่ งจากตรวจสอบคุณภาพเมือ่ วางที่
อุณหภูมหิ อ งเพียง 1 วัน)
ผลมะมวงโชคอนันตทนี่ าํ มาทดลองมีพนื้ ที่ผวิ ของการ
เกิดโรคมาก อาการของโรคทีพ่ บสวนใหญเปนแผลสีดาํ ขัว้ ผล
มีสีคล้ําแลวกลายเปนสีดํา พื้ นที่ ที่ เปนโรคจะขยายใหญขึ้ น
เมื่อเก็บรักษาเปนเวลานานทําใหผลมะมวงเนา (ภาพที่ 2)
นอกจากนี้ยังพบวามีแมลงวันทองติดมาจากแปลง ทําใหผล
มะมวงทีเ่ ก็บทีอ่ ณ
ุ หภูมติ า่ํ แสดงอาการเนารุนแรงขึน้ เมือ่ ผลสุก
การเปลี่ ยนแปลงของสี เปลื อกมะม วงโดยอ านค าสี จากค า
L a และ b ของผลมะมวงทีใ่ ชและไมใชสารดูดซับเอทิลนี
ไม มี ความแตกต างทางสถิ ติ ขณะที่ อุ ณหภู มิ มี ผลต อการ
เปลี่ยนแปลงของสีเปลือกมะมวง กลาวคือผลมะมวงที่เก็บ
รั กษาที่ อุ ณหภู มิ สูงมี การเปลี่ ยนแปลงของสี เปลื อกมะม วง
มากกว าผลมะม วงที่ เก็ บรั กษาที่ อุ ณหภู มิ ต่ํา (ไม ได แสดง
ขอมูล)
สารดูดซับเอทิลนี ไมมผี ลตอความแนนเนือ้ ของมะมวง
โชคอนันตทนี่ าํ มาทดลอง ผลทีเ่ ก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู มีความ
แนนเนือ้ นอยกวาผลทีเ่ ก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมติ า่ํ และพบวาความ
แนนเนื้อจะลดลงตามระยะเวลาการเก็บรักษาและระยะเวลา
การวางทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ ง (ภาพที่ 3)
ปริมาณกรดทีไ่ ทเทรตได (TA) ของผลมะมวงโชคอนันต
ที่ใชและไมใชสารดูดซับเอทิลีนไมมีความแตกตางทางสถิติ
ขณะที่ ผลมะม วงที่ เก็ บรั กษาที่ อุ ณหภู มิ สู ง มี ป ริ ม าณ TA
นอยกวาผลมะมวงทีเ่ ก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมติ ่ํา และปริมาณ TA
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ภาพที่ 2 การเกิดโรคของผลมะมวงทีเ่ ก็บรักษาในสภาพ
อุณหภูมติ ่ํารวมกับสารดูดซับเอทิลนี (A : การ
ตรวจสอบคุณภาพครัง้ ที่ 1, B : การตรวจสอบ
คุณภาพครัง้ ที่ 2
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ภาพที่ 1 เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสดของผลมะมวงโชคอนันตเมือ่ เก็บรักษาในหองเย็น (A) เมือ่ นําออกจากหองเย็น แลวบมดวย
ถานแกสวางไวอณ
ุ หภูมหิ อ งนาน 1-3 วัน การตรวจสอบคุณภาพครัง้ ที่ 1(B) เมือ่ บมดวยถานแกสแลววางไวอณ
ุ หภูมหิ อ งนาน
4-5 วัน การตรวจสอบคุณภาพครัง้ ที่ 2(C) และเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักรวมสดของผลมะมวงโชคอนันต (D)
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ภาพที่ 3 การเปลี่ยนแปลงคาความแนนเนื้อของผลมะมวง
ทีเ่ ก็บรักษาในสภาพอุณหภูมติ า่ํ รวมกับสารดูดซับ
เอทิลนี (C : การตรวจสอบคุณภาพครัง้ ที่ 1, D :
การตรวจสอบคุณภาพครัง้ ที่ 2)
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ลดลงตามระยะเวลาการเก็ บรั กษาและระยะเวลาการวางที่
อุณหภูมหิ อ ง (ภาพที่ 4) ปริมาณของแข็งทีล่ ะลายน้าํ ได (SS)
มีปริมาณใกลเคียงกันในทุกชุดทดลอง คือ มีคา ประมาณ 1925% อั ตราส วนระหว างปริ มาณของแข็ งที่ ละลายน้ําไดต อ
ปริมาณกรดทีไ่ ทเทรตได (SS/TA ratio) มีปริมาณผกผันกับ
ปริมาณ TA (ไมไดแสดงขอมูล)
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ภาพที่ 4 การเปลีย่ นแปลงปริมาณกรดทีไ่ ทเทรตไดของผลมะมวง
ที่ เก็ บรั กษาในสภาพอุ ณหภู มิ ต่ํา ร วมกั บสารดู ดซั บ
เอทิลีน (E : การตรวจสอบคุณภาพครั้ งที่ 1, F :
การตรวจสอบคุณภาพครัง้ ที่ 2)

ปริมาณน้าํ ตาลทัง้ หมด (TS) น้าํ ตาลรีดวิ ส (RS) และ
น้าํ ตาลซูโครส มีปริมาณ 190-250 50-80 และ 120-180
มิลลิกรัม D-glucose/น้ําหนักเนือ้ ผล 1 กรัม ตามลําดับ ซึง่
ไมมีความแตกตางทางสถิติ
ปริ มาณวิ ตามิ นซี ของผลมะม วงที่ ใช และไม ใช สาร
ดูดซับเอทิลนี ในทุกอุณหภูมทิ เี่ ก็บรักษามีปริมาณใกลเคียงกัน
ประมาณ 20-37 มิลลิกรัม/น้ําคั้นมะมวง 100 มิลลิลิตร
สวนปริมาณเสนใยของผลมะมวงโชคอนันตทกุ ชุดการทดลอง
ไมมีความแตกตางทางสถิติ โดยมีคาเฉลี่ยระหวาง 0.160.25%
การประเมินคุณภาพจากการชิม พบวาคะแนนความ
ชอบมีคา เฉลีย่ 3.19 3.25 3.03 คะแนน ตามลําดับ เมือ่ เก็บ
รักษานาน 1-3 สัปดาห ผลมะมวงที่ใชและไมใชสารดูดซับ
เอทิ ลีนมีคะแนนความชอบไมแตกตางกัน ผลมะมวงทีเ่ ก็บรักษา
ทีอ่ ณุ หภูมิ 10 องศาเซลเซียส มีคะแนนความชอบนอยกวา
การเก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 12 และ 14 องศาเซลเซียส

วิจารณ

การใชและไมใชสารดูดซับเอทิลนี ไมทําใหอายุการเก็บ
รักษามะมวงพันธุโ ชคอนันตทอี่ ณ
ุ หภูมิ 10-14 องศาเซลเซียส
แตกตางกัน ซึง่ ไดผลเชนเดียวกับรายงานของสายชล (2535)
พบวาผลมะมวงน้าํ ดอกไมใสในถุง PP และ PE 1 ถุงบรรจุ
มะมวง 4 ผล (น้าํ หนักประมาณ 1 กิโลกรัม) ไมเจาะรู และ
เจาะรูเข็ม 8 รู ไมใสและใสสารดูดซับเอทิลนี 3 ซอง/ถุง (ยีห่ อ
Ethysorb ของบริษัท Stay Fresh Ldt., U.K.) ซึ่ งพบวา
ผลมะมวงทีใ่ สถงุ PP เจาะรูเข็ม 8 รู ทัง้ มีและไมมสี ารดูดซับ
เอทิลีน มีอายุการเก็บรักษานานที่สุดคือ 22 และ 23 วัน
ตามลําดับ ในการเก็บรักษาผลมะมวงโชคอนันตทใี่ ชและไมใช
สารดูดซับเอทิลนี ไมแตกตางกัน คือ เก็บไดนาน 3 สัปดาห
ที่ อุ ณหภู มิ 10-14 องศาเซลเซียส แสดงวาอุ ณหภู มิที่ ใช
ไมมผี ลตอการกระตุน การสรางเอทิลนี ระหวางเก็บรักษา ดังนัน้
จึงไมจําเปนตองใชสารดูดซับเอทิลีน
นอกจากนั้ นอุ ณหภู มิ ต่ําทําให มี อั ตราการหายใจต่ํา
จึงพบการสูญเสียน้ําหนักสดนอยกวาผลมะมวงที่เก็บรักษาที่
อุณหภูมสิ งู
การใชสารดูดซับเอทิลนี ไมสามารถชะลอการเปลีย่ นแปลง
สีเปลือก คา a และ b ของสีเปลือก และไมสามารถคงลักษณะ
ทางคุณภาพผลผลิตทีด่ ไี วได เชน ความแนนเนือ้ ปริมาณกรด
ทีไ่ ทเทรตได ปริมาณของแข็งทีล่ ะลายน้าํ ได อัตราสวนระหวาง
ปริมาณของแข็งที่ ละลายน้ําไดตอปริมาณกรดที่ ไทเทรตได
ปริมาณวิตามินซี เนื่องจากสารดูดซับเอทิลีนอาจสงผลการ
ควบคุมไดในชวงแรกของการเก็บรักษาเทานัน้ ทําใหไมสามารถ
ชะลอกระบวนการที่ เกี่ ยวข องกั บการสุ กได เช นเดี ยวกั บ
การทดลองของ ศรบุบผา (2533) ที่ เก็บรักษาผลมะมวง
หนังกลางวันในถุงพลาสติกเจาะรูและไมเจาะรู รวมกับการใช
สารดูดซับเอทิลนี ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 11 องศาเซลเซียส พบวาสีเปลือก
และสีเนือ้ ของมะมวงทีผ่ า นการเก็บรักษาทุกวิธกี าร เมือ่ นํามา
บมใหสกุ ทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ งไมแตกตางกัน และณัฐพงษ (2543)
พบวาการใชสารดูดซับเอทิลีนอัตรา 300 และ 600 กรัม
ตอผลมะนาว 1 กิโลกรัม ก็ไมมผี ลตอการเปลีย่ นแปลงสีผวิ
ของมะนาว

สรุป

การใชและไมใชสารดูดซับเอทิลนี รวมกับการเก็บรักษา
ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 10 12 และ 14 องศาเซลเซียส ผลมะมวงสามารถ
เก็บรักษานาน 3 สัปดาห และวางไวทอี่ ณ
ุ หภูมหิ อ งไดอกี 1 วัน
การใชสารดูดซับเอทิลนี ไมชว ยยืดอายุการเก็บรักษา ไมชะลอ
การเปลีย่ นแปลงสีเปลือก ความแนนเนือ้ คา a และ b ของ
สีเปลือก ปริมาณกรดที่ไทเทรตได ปริมาณของแข็งทีล่ ะลาย

งานวิจัย
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น้ําได อัตราสวนระหวางปริมาณของแข็งที่ ละลายน้ําไดตอ
ปริมาณกรดที่ไทเทรตได ปริมาณวิตามินซี แตมีแนวโนมวา
การเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ําจะชวยลดการเปลี่ยนแปลงตางๆ
เหลานี้ได

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั นีเ้ ปนสวนหนึง่ ของโครงการ สรีรวิทยาและการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลมะมวงพันธุโชคอนันตภายหลัง
การเก็บเกีย่ ว คณะผูว จิ ยั ขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั ที่ใหทุนสนับสนุนโครงการวิจัยดังกลาว
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ศรบุ บ ผา วงศกรวุ ฒิ . 2533. การสุ ก ของผลมะม วง
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รักษาในบรรยากาศดัดแปลง. วิทยานิพนธปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ.
อุดม ฟารุงสาง และนวลวรรณ ฟารุงสาง. 2544. ความ
ออนแอของผลมะมวงรับประทานสุก 5 พันธุ ตอการ
พัฒนาของโรคแอนแทรคโนส. น. 326-333. ใน
การประชุ มวิ ชาการของมหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร
ครั้ งที่ 39 สาขาพืช สาขาสงเสริมและนิเทศศาสตร
เกษตร. 5-7 กุมภาพันธ 2544. มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร, กรุงเทพฯ.
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ทะเลวิ กฤต

....ตอจากหนา 20

ที่จดั โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สผ.) รวมกับสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัย
เชียงใหม ไวดงั นี้
“การประเมิ น สถานภาพสิ่ งแวดล อม 5 ป พบว า
ทรัพยากรธรรมชาติในทุกสาขารอยหรอลงไปมาก แมวาการ
เปลีย่ นโครงสรางสังคมจากระบบเกษตรกรรมเขาสูอ ตุ สาหกรรม
จะส งผลให การใชทรัพยากรลดลงก็ ตาม แตภาวะดั งกลาว
จะเพิม่ ใหเมืองมีความแออัดและเพิม่ มลพิษสูงขึน้ ตามมาดวย
โดยพบวาปหนึ่ งๆ ภาครัฐตองลงทุนแกมลพิ ษโดยใชงบฯ
5,000 ลานบาท รวมทั้งโครงการเมกะโปรเจ็คตของรัฐที่จะ
สงผลกระทบตอสิง่ แวดลอมในอนาคต ตัวชีว้ ดั ทีเ่ ห็นไดชดั คือ
ความกดดันทางเศรษฐกิจและสังคมทําใหคนไทยสนใจตอ
ปญหาสิ่งแวดลอมนอยลง ทั้งนี้จากการสํารวจความคิดเห็น
ของประชาชนตอปญหาสิ่งแวดลอมที่เมื่อป 2542 สัดสวน
กลุ มประชากรที่ เห็ นว าสิ่ งแวดล อมเป นป ญหาสั งคมอยู ใน
ลําดับที่ 3 รองจากเศรษฐกิจ และยาเสพติด แตในรอบป 2548
สิ่งแวดลอมตกมาอยูในลําดับที่ 5-6 นอกจากสถานการณ
ปจจุบนั ทีก่ ารเมืองและความขัดแยงกําลังรุนแรงขึน้ ”

เอกสารประกอบการเขียน

ฝนถลมไมหยุด! “เหตุทะเลวิกฤต” ผอ.ชีใ้ ตนา หวง. ขาวหนา
1 หนังสือพิมพมติชน รายวัน 22 กุมภาพันธ 2549.
พิเชียร คุระทอง. 2549. โลกรอน ทะเลวิกฤต คอลัมน
ทวนน้าํ ขวางโลก. หนา 2, หนังสือพิมพมติชน รายวัน
22 กุมภาพันธ 2549.
บัณฑิต คงอินทร. 2549. เมือ่ น้าํ แข็งกรีนแลนดละลายเร็วขึน้
คอลัมนโลกสามมิติ. หนา 19, หนังสือพิมพมติชน
รายวัน. 25 กุมภาพันธ 2549.
สผ. เผยปญหารุมเรารอบ 5 ป คนไทยเมินดานสิง่ แวดลอม.
คอลัมนชีวิตคุณภาพ. หนา 5, หนังสือพิมพมติชน
รายวัน. 8 มีนาคม 2549.
วิ จั ยพบแบคที เรี ยในปาธรรมชาติ ดูดซั บก าซเรือนกระจก
ชัน้ เยีย่ ม. คอลัมนชวี ติ คุณภาพ. หนา 5, หนังสือพิมพ
มติชน รายวัน. 18 เมษายน 2549.
สัญญาณโลกรอน ธารน้ําแข็งแหงอารเจนตินาหลอมละลาย.
เซคชั่ น ออนไลน . หนา 32, หนั งสื อพิมพมติชน
รายวัน. 20 เมษายน 2549.

วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 20 ฉบับที่ 1 (2549)

14

การเกษตร

“ออยพลังงาน” ออยพันธุใหมทนี่ าจับตามอง

ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ1

ออยจัดเปนพืชใบเลีย้ งเดีย่ ว มีชอื่ สามัญวา Sugar cane
ชือ่ วิทยาศาสตรวา Saccharum officinarum Linn. จัดเปนพืช
ในกลุม ซี 4 (C4 Plant) ซึง่ มีศกั ยภาพในการสังเคราะหแสง
สูงมาก โดยเฉพาะในบริเวณเซลลหรือเนื้ อเยื่ อชั้ นเมโซฟล
(Mesophyll) และบันเดลซีท (Bundle sheath) (Taiz และ
Zeiger, 1988) ดังนัน้ จึงถือไดวา ออยเปนพืชทีม่ รี ะบบการ
สังเคราะหแสงที่สามารถเปลีย่ นพลังงานแสงและคารบอนได
ออกไซดไปเปนชีวมวลไดดีที่สุดในโลก โดยทั่วไปเรามักจะ
รูจักออยในแงของพืชที่ใหน้ําตาล แตยังมีประโยชนใชสอย
ในแงพืชใหพลังงานหรือออยพลังงาน (Energy cane) ที่มี
ความสามารถในการสรางชีวมวลในรูปของเสนใยไดสงู คิดเปน
รอยละ 20-25 หรือออยพลังงานสด 1 ตั น ให มวลรวม
ของเสนใยเทากับ 500-600 กิโลกรัม (ทีร่ ะดับความชืน้ 30%)
ในขณะที่ออยน้ําตาลใหมวลรวมของเสนใยออยเพียง 250300 กิโลกรัม ในอนาคตหากไดรับการสงเสริมอยางจริงจัง
ก็ จะเป นพื ชเศรษฐกิ จชนิ ดใหม สําหรั บประเทศไทย อ อ ย
พลังงานมี ลักษณะเดน คือ ใหผลผลิตและปริมาณเสนใยสูง
ทนแลง ทนโรคและแมลง สามารถใชเปนวัตถุดบิ ในการผลิต
พลังงานทดแทนไดเปนอยางดี โดยเฉพาะผลผลิตจากน้ําคัน้
เพือ่ การผลิตเอทานอลและชานออยทีใ่ ชผลิตเอทานอล พบวา
ปริมาณออย 1 ตัน จะสามารถใหนาํ้ ออยเพือ่ การผลิตเอทานอล
ได 60-70 ลิตร ในปจจุบนั มีโรงงานทีไ่ ดรบั ใบอนุญาตจาก
สํานักงานคณะกรรมการเอทานอลแหงชาติใหผลิตเอทานอล

เพื่ อ เป น เชื้ อเพลิ งทั้ งสิ้ น 24 โรง มี กําลั งการผลิ ตรวม
4,210,000 ลิตร/วัน ในจํานวนนี้สามารถเดินระบบผลิต
ไดแลว 3 โรง ซึ่งมีกําลังการผลิตเอทานอลรวม 275,000
ลิตร/วัน ขณะนี้ยังมีปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ เนื่องจาก
มีปริมาณวัตถุดิบไมเพียงพอสําหรับการผลิต โรงงานผลิต
เอทานอลที่ ใชวัตถุดิบจากออยและกากน้ําตาล สามารถใช
วัตถุดิบไดเพียง 4 เดือนเทานั้น (เดือนธันวาคม-มีนาคม
ของทุกป) ดังนัน้ ถาตองการใหเกิดการดําเนินงานไดตามแผน
ยุทธศาสตรการใชแกสโซฮอลของรัฐบาลทีใ่ หมกี ารใชเอทานอล
เปนสวนผสมในน้าํ มันเบนซิน 95 ปริมาณ 1.0 ลานลิตร/วัน
ภายในป 2549 และ 3.0 ลานลิตร/วัน ในป 2554 ไดนน้ั
ต องมี วั ตถุ ดิ บเพื่ อให เพี ยงพอต อการผลิ ตเอทานอล 1.0
ลานลิตร/วัน ซึง่ ตองไดวตั ถุดบิ ออยพลังงาน 15,000 ตัน/วัน
คิดเปนพื้นที่ ปลูกออยพลังงาน 1,000 ไร/วัน โดยเฉพาะ
ในชวงเวลาทีข่ าดแคลนวัตถุดบิ 8 เดือน ตองใชพนื้ ทีป่ ลูกออย
พลังงาน 240,000 ไร (ตารางที่ 1)

ขั้นตอนการผลิตออยพลังงาน

ขั้นตอนและวิธีการพิจารณาการปลูกออยพลังงานนั้น
จะมีความคลายคลึงกับการปลูกออยน้ําตาลทัว่ ไป ทัง้ นีผ้ วู ิจยั
จะขอนําเสนอข อมู ลบางอย างที่ เกี่ ยวข องกั บการปลู กอ อย
พลังงาน เพื่ อใหผู อานไดใชในการพิจารณาและให ความรู
ทีเ่ ปนประโยชน ดังนี้

ตารางที่ 1 ปริมาณเอทานอล และความตองการผลผลิตออย พืน้ ทีป่ ลูก และมูลคาของเอทานอลทีไ่ ดจากการผลิตออยพลังงาน
ปริมาณเอทานอล
(ลานลิตร)

ปริมาณออย
(ตัน/วัน)

พืน้ ทีป่ ลูก
(ไร/วัน)

มูลคาทางเศรษฐกิจ
(ลานบาท/วัน)*

1.0
1.5
2.0
2.5
3.0

15,000
22,500
30,000
37,500
45,000

1,000
1,500
2,000
2,500
3,000

15.0
22.5
30.0
37.5
45.0

* คิดราคาเอทานอลที่ 15.00 บาท/ลิตร
1

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

การเกษตร

การเลือกพันธุออยพลังงาน

พั นธุ อ อยพลั งงาน ที่ เลื อกใช ควรพิ จารณาพั นธุ ที่ ดี
ใหผลผลิตสูง ปรับตัวไดดีกับสภาพดินและอากาศในพื้นที่
ปลูก เพือ่ ใหเกษตรกรมีรายไดสงู ขึน้ จึงควรเลือกใชทอ นพันธุ
ออยพลังงานทีด่ ี ใหตน ออนทีแ่ ข็งแรงเจริญเติบโตและตัง้ ตัว
ไดเร็ว ควรใชทอ นพันธุท มี่ คี วามสมบูรณ สวนของตาบอบช้ํา
น อยที่ สุ ด ดั งนั้ นการขนย ายท อนพั นธุ อ อยจึ งควรขนย าย
ทอนพันธุอ อ ยทัง้ ลําโดยไมลอกกาบ เพือ่ ลดความบอบช้าํ บริเวณ
ตาออย โดยทัว่ ไปการเลือกใชพนั ธุอ อ ยควรพิจารณา ดังนี้
1. พันธุอ อยทีม่ ีลักษณะตรงตามพันธุ ไมมีพันธุอ ื่นๆ
ปะปน
2. ควรเปนทอนพันธุ ออยปลูกใหมภายใตการบํารุง
ตนแมทถี่ ูกตองโดยเฉพาะการดูแลน้ําและปุย อยางเพียงพอ
3. พั นธุ อ อยควรได จ ากแปลงที่ ปราศจากโรคและ
แมลงรบกวน
4. พันธุอ อ ยควรมีอายุทเี่ หมาะสมอยูท ปี่ ระมาณ 6-8
เดือน
5. อ อยต องมี ลําต นขนาดปานกลางจนถึ งค อนข าง
ใหญ

การเลือกและการเตรียมพื้นที่ปลูก

ควรเลื อกใช พื้ นที่ ที่ มี ลั กษณะโล งเตี ยนไม มี ร ม เงา
จากตนไมใหญเพือ่ ใหออ ยไดรบั แสงแดดอยางเต็มที่ ในกรณีที่
ตองการวางแผนใหนาํ้ แบบรอง พืน้ ทีค่ วรมีความลาดเทเพียงพอ
เพือ่ การใหนาํ้ ไดสะดวก เนือ่ งจากออยพลังงานเปนพืชทีป่ ลูก
เพี ยงครั้ งเดี ยวและสามารถเก็ บเกี่ ยวผลผลิ ตได หลายครั้ ง
โดยไมตองปลูกใหม จึงตองเลือกพันธุ ออยที่ เหมาะสมกับ
ระยะเวลาทีต่ อ งการไวตอ การเตรียมดินถือเปนปจจัยทีส่ าํ คัญ
ทีก่ ําหนดระยะเวลาการไวตอ ดังนัน้ การเลือกใชเครือ่ งจักรกล
ทีไ่ ดรบั การพัฒนา มีคณ
ุ ภาพและมีประสิทธิภาพสูง สามารถ
ไถดิ นให ลึ กมากที่ สุดเท าที่ จะทําได เพื่ อให การเตรี ยมดิ น
สําหรับการปลูกออย โดยเฉพาะการปลูกออยชวงปลายฝน
แตถาปลูกออยชวงตนฝนก็ไมจําเปนตองไถดินใหละเอียด
เกินไป เพราะจะทําใหหนาดินเกาะกันเปนแผนเมื่ อฝนตก
น้ําไหลบาทวมผิวดินไดและน้ําซึมลงใตดินไดนอยลง

ฤดูกาลที่สามารถปลูกออยพลังงาน

แบงออกไดเปน 3 ฤดูปลูก คือ ฤดูตน ฝน ฤดูปลายฝน
และฤดูแลง ซึง่ การปลูกออยทัง้ 3 ฤดูปลูก มีชว งเวลา ขอดีและ
ขอเสียแตกตางกัน ดังนี้
1. ฤดูต นฝน เริ่ มในช วงเดือนเมษายน-มิ ถุนายน
กรณีท่ ฝี่ นตกเร็วตองปลูกออยใหเร็วขึน้ หรือเลือ่ นออกไปเมือ่
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ฝนตกชา ดังนัน้ การปลูกออยลาชามักมีปญ
 หาดานความหวาน
นอยไป เนือ่ งจากออยยังไมสกุ แก การเตรียมดินจะตองทันกับ
การตกของฝน การปลูกในชวงนีม้ กั จะมีปญ
 หาเรือ่ งวัชพืชมาก
2. ฤดูปลายฝน เริ่ มในชวงเดือนตุลาคม-ธันวาคม
ออยสามารถใชนํา้ ฝนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมือ่
มีฝนในชวงทีอ่ อยจะยางปลอง (มีการเจริญเติบโตทางลําตน
สู ง ) ทําให อ อยมี คุ ณภาพความหวานสู งตั้ งแต ต น ฤดู หี บ
มีปญ
 หาดานวัชพืชนอยกวาการปลูกออยในตนฤดูฝน แตการ
ปลูกออยในชวงนีม้ เี วลาทีจ่ ํากัด เนือ่ งจากดินยังมีความชืน้ อยู
จึ งต องระวั งในการเตรี ยมดิ น ด วยความปราณี ต เพี ยงพอ
ทีจ่ ะรักษาความชืน้ ในดินใหอยูไ ดนานๆ ดังนัน้ จึงไมควรปลูก
ในดินบางชนิดที่มีการสูญเสียความชื้นอยางรวดเร็ว
3. ฤดูแลง เริม่ ในชวงเดือนมกราคม-มีนาคม การปลูก
ออยในฤดูนี้สามารถทําไดในพื้นที่ที่มีน้ําชลประทานบางสวน
หรือสมบูรณเทานั้น ออยที่ปลูกในชวงนี้จะใหความหวานสูง
ตัง้ แตกลางฤดูหบี มักจะใชปลูกออยในพืน้ ทีท่ ใี่ หนํา้ แบบรอง
(ใหน้ําในรองออยแลวกลบดวยดินแหง) การปลูกในชวงนี้
จะมีปญหาดานวัชพืชนอยกวาการปลูกออยในตนฤดูฝน

การปลูกและการดูแลรักษาออยพลังงาน

วิธกี ารปลูกออยพลังงาน มีผลตอการเจริญและพัฒนา
การของตนออย รวมทั้งความสม่ําเสมอของตนออย วิธีการ
ปลูกสามารถทําไดโดยใชแรงงานคน ใชเครือ่ งจักรในการปลูก
ซึง่ เปนวิธที ไี่ ดรบั ความนิยมจากเกษตรกร ในปจจุบนั นีอ้ ปุ กรณ
เครือ่ งปลูกไดพัฒนาจนมีประสิทธิภาพสูง สามารถทํางานได
รวดเร็ ว และปลู กได สม่ําเสมอดี อุ ปกรณ เครื่ องปลู กที่ ใช
สามารถทํางานไดหลายอยางพรอมๆ กัน คือ การเปดรอง
ตัดออยพันธุใ หเปนทอน วางทอนพันธุข ณะปลูก รวมทัง้ การ
ใสปยุ และกลบทอนพันธุ

ระยะปลูก

ระยะปลูกระหวางแถวและระหวางทอนพันธุจ ะแตกตางกัน
โดยใชทอ นพันธุข นาด 3 ตา หรือขนาดทอนพันธุ 30-35 ซม.
ตามชนิดของพันธุ คุณภาพความงอก สภาพแวดลอมของพืน้ ที่
และความสะดวก วิ ธี การปลู กอ อยพลั งงานแบบเป นท อน
มักนิยมใชระยะหางระหวางแถว 1.0-1.2 เมตร สวนระยะหาง
ระหวางทอนพันธุทใี่ ชกันอยูท ั่วไปมีหลายแบบ คือ 1) ปลูก
แบบวางเปนทอนเดี่ ยวเรียงตอเนื่ องกันไป 2) ปลูกแบบ
วางเปนทอนเดีย่ ว ระยะหางระหวางทอนพันธุ 0.3-0.5 เมตร
และ 3) ปลูกแบบวางเปนทอนคู ตอเนื่ องกันไป ระยะหาง
ระหวางทอนพันธุ 0.5 เมตร
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การใสปุย

การพิจารณาใสปุยมากหรือนอยขึ้นอยูกับความอุดม
สมบูรณของดิน โดยทั่วไปการใสปุยจะแบงเปน 2 ชวงเวลา
ไดแก การใสปุยกอนปลูก โดยโรยไปตามรองแลวกลบปุย
กอนวางทอนพันธุ เรียกวา ปุย รองพืน้ ประกอบดวยธาตุอาหาร
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเปนหลัก และการใสปยุ ลงบนผิวดิน
เมือ่ ออยอายุ 2-3 เดือน เรียกวา ปุย แตงหนา โดยเปดรอง
ใกลแถวหรือระหวางแถวออย ใสปยุ ลงไปแลวกลบดิน ปุย ทีใ่ ช
ในชวงนี้ สวนมากเปนปุยที่ มีธาตุไนโตรเจนเพียงอยางเดียว
หรืออาจมีธาตุโปแตสเซียมอยูด ว ย

การควบคุมวัชพืช

จําเปนตองทําใหทนั เวลากอนทีจ่ ะมีผลกระทบตอผลผลิต
และความเสียหายกับออยทีป่ ลูกและกอนทีว่ ชั พืชจะผลิตเมล็ด
หรือสวนขยายพันธุ วิธกี ารปฏิบตั ทิ ใี่ ชไดผลดี คือ การหลีกเลีย่ ง
ฤดูกาลทีก่ อ ใหเกิดวัชพืชไดงา ย โดยปลูกออยในชวงปลายฝน
ซึง่ เปนชวงเวลาทีด่ นิ ยังมีความชืน้ ในระดับทีย่ งั ลึกเพียงพอกับ
การเจริญเติบโตของออยอยางชาๆ ในชวง 3-4 เดือน จากนัน้
เมือ่ ไดรบั น้าํ ฝนในฤดูฝนก็จะสามารถเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว
สามารถคลุมพืน้ ทีแ่ ละแขงขันกับวัชพืชได อยางไรก็ตามหาก
จําเปนตองปลูกออยตนฝนหรือกลางฝน เกษตรกรมักประสบ
ปญหาวัชพืชในไรออยอยางหลีกเลี่ยงไมได วิธีการควบคุม
และกําจัดทําไดหลายวิธี ไดแก การใชแรงงานคนและสัตว
การใชเครือ่ งมือทุน แรง และการใชสารเคมี

การบริหารจัดการโรคออย

นอกจากการเลือกใชพนั ธุอ อ ยพลังงานทีด่ แี ลว ยังตอง
พิจารณาวิธกี ารทางเขตกรรมและดูแลรักษาสุขภาพของตนออย
ใหแข็งแรง การเฝาระวังปองกันไมใหออยพลังงานเปนโรค
ที่จะมีผลกระทบตอผลผลิตและคุณภาพออย โรคออยที่พบ
ในประเทศไทยมีประมาณ 40-50 ชนิด สามารถแบงตาม
สาเหตุของการเกิดโรคไดเปน 2 กลุม ใหญๆ คือ โรคทีเ่ กิดจาก
สิง่ ไมมชี วี ติ ไดแก การขาดธาตุอาหารพืช และโรคทีเ่ กิดจาก
สิง่ มีชวี ติ และเขาทําลายออยจนลุกลามในแปลงออย สามารถ
แบ งตามเชื้ อสาเหตุ ของการเกิ ดโรค ได แก เชื้ อรา ไวรั ส
ไฟโตพลาสมา แบคทีเรีย ไสเดือนฝอย ฯลฯ

การเก็บเกี่ยวออยพลังงาน

การเก็บเกี่ยวออยพลังงานถือวาเปนขั้นตอนที่สําคัญ
อีกขัน้ ตอนหนึง่ ถึงแมวา ผลผลิตออยทีไ่ ดจะมีทงั้ ปริมาณและ
คุ ณภาพสู ง แตถ าเก็ บเกี่ ยวและขนส งเข าโรงงานในเวลาที่
ไมเหมาะสม ก็จะทําใหเกิดผลเสียหายไดเชนเดียวกัน อายุ
เก็บเกีย่ วที่ 8 เดือน ถือเปนอายุทเี่ หมาะสมสําหรับการเก็บเกีย่ ว

วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 20 ฉบับที่ 1 (2549)

ออยพลังงาน การเก็บเกีย่ วออยเร็วหรือชาเกินไปอาจสงผลตอ
ทัง้ น้าํ หนักของผลผลิตและคุณภาพออยทีต่ ดั ได ควรวางลําตน
ขวางตามแนวรองใหเปนระเบียบ เพื่อสะดวกในการบรรทุก
และการขนยายขึ้นรถตอไปหลังการเก็บเกี่ยวจําเปนตองรีบ
ขนออยพลังงานทีต่ ดั แลวสงโรงงานโดยเร็ว เนือ่ งจากการทีอ่ อ ย
คางอยูในแปลงนาน อาจทําใหสูญเสียน้ําหนักและคุณภาพ
ที่เสื่อมลงตามระยะเวลาได

ความกาวหนาของงานพัฒนาพันธุออยพลังงานใน
ประเทศไทย

สําหรับงานพัฒนาพันธุ ออยพลังงานในประเทศไทย
โดยการดําเนินงานของ รศ.ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ อาจารย
ประจําภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิ ทยาเขตกําแพงแสน ภายใต ชื่ อโครงการ
“การปรับปรุงพันธุออยเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ําตาลและอนุรักษ
สิ่ งแวดล อม” ได รั บการสนั บสนุ นการวิ จั ยจากสํานั กงาน
คณะกรรมการวิจยั แหงชาติ (ระหวางปพ.ศ. 2544-2546)
หลังจากนัน้ ไดดําเนินงานอยางตอเนือ่ งภายใตโครงการ “การ
ปรับปรุงพันธุออย” ซึ่งไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.)
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
ตัง้ แตป พ.ศ.2547 จนถึงปจจุบนั จากการดําเนินโครงการฯ
อยางตอเนือ่ ง ขณะนีส้ ามารถคัดเลือกและปรับปรุงพันธุอ อ ย
พลังงานไดจํานวนหนึ่งโดยพบวาในจํานวน 13 สายพันธุที่
ทําการทดสอบในเบือ้ งตน ทีร่ ะยะเวลาปลูก 8 เดือน และออย
ตอปที่ 1 อายุ 5 เดือน สายพันธุอ อ ยพลังงานทีใ่ หผลผลิตสูงสุด
สามารถใหผลผลิ ตอ อยพลังงานโดยเฉลี่ ยของทั้ งอ อยปลูก
และออยตอสูงกวาออยน้าํ ตาลเกือบเทาตัว (TByEFC01-06
เทากับ 188%) และใหผลผลิตเสนใยสูงกวาออยน้าํ ตาลกวา
2 เทา (TByEFC01-11 เทากับ 242%) ดังแสดงในตารางที่
2 ออยพลังงานสามารถแตกกอไดดี เก็บเกีย่ วไดหลายครัง้
โดยทั่วไปเก็บเกี่ยวไดมากกวา 6 ครั้ง จึงชวยลดตนทุนการ
ผลิตของเกษตรกร พบวาออยพลังงานใหความหวาน 15-18
บริกซ ถือวามีนาํ้ ตาลระดับปานกลาง นอกจากนี้ ออยพลังงาน
ยังเปนพืชทีท่ นแลง ตานทานตอโรคแสดาํ และเหีย่ วเนาแดง
และทนทานต อหนอนกออ อย ที่ จะช วยลดความเสี่ ยงของ
เกษตรกรเนือ่ งจากสภาวะฝนแลง และการระบาดของโรคและ
แมลง (ตารางที่ 3) อยางไรก็ตาม ทางโครงการฯ ยังจําเปน
ตองดําเนินการวิจัยตอไป เพื่ อเพิ่ มปริมาณน้ําตาลโดยรวม
ภายในลําตนใหมากขึน้ และเพิม่ ขนาดลําตนใหมขี นาดใหญขน้ึ
โดยเฉพาะจะมีการสงเสริมใหมีการปลูกในพื้นที่ที่มีโรงงาน
ผลิตเอทานอลตอไป

การเกษตร
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ตารางที่ 2 ผลผลิตออย และปริมาณเสนใย ของสายพันธุอ อ ยพลังงานชุด TByEFC01 เปรียบเทียบกับออยน้าํ ตาล (K88-92)
เก็บเกีย่ วออยปลูกอายุ 8 เดือน และออยตอปที่ 1 อายุ 5 เดือน (รวม 13 เดือน)
พันธุ/ สายพันธุ
TByEFC01-01
TByEFC01-02
TByEFC01-03
TByEFC01-04
TByEFC01-05
TByEFC01-06
TByEFC01-07
TByEFC01-08
TByEFC01-09
TByEFC01-10
TByEFC01-11
TByEFC01-12
TByEFC01-13
K88-92

ออยปลูก

ผลผลิตออย (ตัน/ไร)
ออยตอปท่ี 1 รวมผลผลิต % ออยน้าํ ตาล

14.04
14.93
12.62
16.53
14.93
19.20
16.71
13.69
18.13
14.22
16.18
16.18
17.24
9.78

13.76
14.57
13.35
13.60
12.53
15.40
15.05
12.23
15.29
12.06
15.38
12.75
13.30
8.65

27.80
29.50
25.97
30.13
27.46
34.60
31.76
25.92
33.42
26.28
31.56
28.93
30.54
18.43

151
160
141
164
149
188
172
141
181
143
171
157
166
100

ปริมาณเสนใย (%)
ออยปลูก % ออยน้าํ ตาล
24.86
20.24
20.82
18.70
19.03
19.87
25.07
19.46
19.71
21.71
25.49
20.06
20.33
10.55

ตารางที่ 3 สรุปคุณสมบัตขิ องออยพลังงาน
ลักษณะ

ออยพลังงาน

ผลผลิตออย
อายุเก็บเกีย่ ว
ความหวาน
ปริมาณเสนใย
ขนาดลํา
การแตกกอ
การไวตอ
การเจริญเติบโต
ปฏิกิริยาตอโรค
ปฏิกริ ยิ าตอหนอนกอ
การทนแลง
การนําไปใชประโยชน

25-40 ตัน/ไร/ป (ในเขตชลประทาน) และ 20-30 ตัน/ไร/ป (เขตน้าํ ฝน)
6-8 เดือน (2 ปเก็บเกีย่ วได 3-4 ครัง้ )
15-18 บริกซ หรือมากกวา
20-25 เปอรเซ็นต (~500-600 กก./ตัน)
เล็กถึงปานกลาง (2.0-2.6 ซม.) มีเปลือกแข็ง
30,000-45,000 ลํา/ไร
6-10 ครัง้ หรือมากกวา
เร็วมาก เมือ่ เทียบกับออยน้าํ ตาล
ตานทานตอโรคแสดํา และเหีย่ วเนาแดง
ทนทาน มีเปลือกลําตนแข็งแรงมาก
ดีมาก มีลําตนใตดนิ ที่สามารถหาน้ําและธาตุอาหารในดินไดดี
น้ําออยและเสนใยใชผลิตเอทานอล และยังใชเสนใยเพื่อผลิตไฟฟาไดดว ย

236
192
197
177
180
188
238
184
187
206
242
190
193
100

วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 20 ฉบับที่ 1 (2549)
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ภาพที่ 1 ลักษณะพันธุอ อ ยพลังงานทีอ่ ายุ 5 เดือน

ภาพที่ 2 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนออยน้ําตาล (K88-92) และพันธุอ อ ยพลังงาน (TByEFC01-13)
ทีอ่ ายุ 45 วัน หลังเก็บเกีย่ วผลผลิต

เอกสารประกอบการเรียบเรียง

ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ. 2542. ออย, น. 270-295. ใน
พืชเศรษฐกิจ. ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม.

Taiz L. and E. Zeiger. 1988. Photosynthesis : Carbon
Metabolism. pp. 219-248. In Plant Physiology. The
Benjamin / Cummings Publishing Company, Inc.
California. USA.
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สิ่งแวดลอม

ทะเลวิกฤต
ฝนถลมไมหยุด ! เหตุ “ทะเลวิกฤต” ผอ. ชี้
ใตนา หวง หัวขอขาวหนา 1 หนังสือพิมพมติชน วันที่
22 กุมภาพันธ 2549

ดร. รอยล จิตรดอน ผูอ าํ นวยการสารสนเทศทรัพยากร
น้ําและการเกษตร ไดอธิบายวา “ทะเลวิกฤต” เกิดจากการ
เปลี่ ยนแปลงของกระแสน้ํ าในทะเล ทั้ งในอ าวไทย ทะเล
อันดามัน รวมทั้งมหาสมุทรแปซิฟก ทําใหอุณหภูมิน้ําทะเล
ในอ าวไทยสูงกวาปกติ เมฆจึ งถู กพั ดพามาสะสมในทะเล
อันดามัน ซึง่ มีภาวะอุณหภูมแิ ละกระแสลมสงบนิง่ (ตางจาก
ภาวะปกติ ซึ่ งเมฆถู กผลั กดั นให เคลื่ อนที่ ตามความกดของ
อากาศ) ภาวะแบบนี้ เรียกวา “ความกดอากาศแชตวั ” สงผล
ให เกิ ดฝนตกหนั กติ ดต อกั นไม หยุ ด ปรากฏการณ แบบนี้
เกิดขึน้ กับประเทศไทยเมือ่ ปลายป 2548 ทําใหนาํ้ ทวมภาคใต
และตนป 2549 ทีฝ่ นตกหนักติดตอกันในพืน้ ทีภ่ าคใตตงั้ แต
ชุ มพรไปถึ งนครศรี ธรรมราชและเลยไปถึ งภาคตะวั นออก
เฉียงเหนือดวย
ปรากฏการณดงั กลาวขางตน เปนผลมาจาก “ภาวะโลก
รอน” ซึง่ เกิดขึน้ เนือ่ งจากอุณหภูมขิ องโลกทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ทําให
การระเหยของน้าํ ทะเลเพิม่ ขึน้ ตามมา และเกิดการสะสมไอน้าํ
เปนกลุม เมฆขนาดใหญ มีพลังรุนแรง ปรากฏการณอนื่ ๆ ที่
เปนผลมาจาก “ภาวะโลกรอน” ได แก การเกิ ดพายุหมุน
บอยครั้งในภูมิภาคตางๆ ของโลกในชวง 2-3 ปที่ผานมา
รวมทัง้ พายุเฮอริเคนแคทรีนา ทีท่ ําใหเกิดฝนตกหนักจนนคร
นิวออรลนี ของสหรัฐอเมริกา จมอยูใ ตนํา้
เปนเวลากวา 20 ปแลวที่อุณหภูมิบริเวณเกาะกรีนแลนด สู งขึ้ นถึ ง 3 องศาเซลเซี ยส นั กวิ ทยาศาสตร เชื่ อว า
อุณหภูมทิ สี่ งู ขึน้ นีท้ ําใหเกิดการละลายของน้าํ แข็งบริเวณขอบ
โดยรอบแผ นน้ําแข็ งอย างรวดเร็ ว เป นเหตุ ใหแผ นน้ําแข็ ง
เลือ่ นตัวเปนธารน้าํ แข็งลงสูม หาสมุทรอยางรวดเร็ว ทําใหระดับ
น้าํ ทะเลสูงขึน้ เร็วกวาทีค่ วร การศึกษาของ ดร. อีรคิ ริกนอท
นักวิทยาศาสตรประจําหองทดลองจรวดผลักดัน (Jet Propul1

นวลวรรณ ฟารุงสาง1

sion Laboratory) ขององคการนาซา สถาบันเทคโนโลยีแหง
แคลิฟอรเนีย และ แพนเนียร คานาการัตนัม นักวิทยาศาสตร
จาก Center for Remote Sensing of Ice Sheets มหาวิทยาลัย
แคนซัส ตีพมิ พใน Journal Science ไดวดั ความเร็วของการ
ไหลของธารน้ํ า แข็ ง โดยใช ด าวเที ยม European Space
Agency's Earth Remote Sensing Satellites 1 และ 2 ในป
1996 ดาวเทียม Canadian Space Agency's Radarsat-1 ในป
2000 และ 2005 และดาวเทียม European Space Agency's
Envisat Advanced Synthetic Aperture Radar ในป 2005
ประกอบกับขอมูลความหนาของน้าํ แข็งในระหวางป 19972005 ซึง่ ครอบคลุมพืน้ ที่ 1.2 ลานตารางกิโลเมตร หรือรอยละ
75 ของแผนน้ําแข็งของกรีนแลนดทั้ งหมด จากการศึกษา
ครั้งนี้นักวิทยาศาสตรไดพบวา อัตราการละลายของน้ําแข็ง
บนเกาะกรีนแลนด 63 ลูกบาศกกิโลเมตร/ป ในป 1996
ไดเพิม่ ขึน้ เปน 162 ลูกบาศกกโิ ลเมตร/ป ในป 2005 และ
เมื่ อนํามารวมกั บปริ มาณแผ นน้ําแข็ งและหิ มะในช วงเวลา
เดี ยวกั นแล ว อั ตราการละลายของน้ําแข็ งก็ กลายเป น 96
ลูกบาศกกโิ ลเมตร/ป และ 220 ลูกบาศกกโิ ลเมตร/ป ในป
2005 ผลก็คือทําใหระดับน้ําทะเลของโลกเพิ่ มสูงขึ้ นกวา
ทีค่ วรเปนถึง 2-3 เทา
การเพิ่มขึ้นของอัตราการไหลของธารน้ําแข็งบนเกาะ
กรีนแลนดน้ี เริม่ ขึน้ บริเวณละติจดู 66 องศาเหนือ ระหวางป
1996-2000 และขยายตอไปทางละติจูด 70 องศาเหนือ
ตัง้ แตป 2000-2005 อัตราการละลายของน้าํ แข็งและการ
เลื่อนตัวของธารน้ําแข็งอยางรวดเร็ว ทําใหนักวิทยาศาสตร
เกิดความกังวลกับระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นอยางรวดเร็วตามมา
เนือ่ งจากอัตราการเพิม่ ขึน้ ของระดับน้าํ ทะเลอาจจะเปน 10 เทา
ของทีเ่ ปนอยูในปจจุบันก็เปนได ถาหากน้ําแข็งบริเวณเกาะ
กรี นแลนด ละลายหมดจะทําให ระดั บน้ําทะเลของโลกเพิ่ ม
สูงขึน้ 7 เมตร ซึง่ จะสงผลใหประเทศบังคลาเทศ รัฐฟลอริดา
บางสวน พืน้ ทีช่ ายฝง ทะเล และเกาะแกงตางๆ ในมหาสมุทร
แปซิฟก จมอยูใ ตทะเล
ผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงจากระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้น

นักวิจัย งานวินิจฉัยและวิจัยศัตรูพืช ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 73140
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คือ การกัดเซาะชายฝง ของไซบีเรีย และอลาสกา จนประชาชน
ตองอพยพ ความอดอยาก และประชากรของหมีขั้วโลกที่
ลดลงเนือ่ งจากจับแมวน้าํ เปนอาหารไดยากขึน้ และการละลาย
ของแผ นน้ําแข็ งที่ มั นอาศั ยอยู ทําให หมี บางส วนจมน้ําตาย
ซึ่งมีรายงานวา ประชากรของหมีขั้วโลกทางชายฝงตะวันตก
ของอาวฮัดสันในแคนาดาลดลง 22% ระหวางป 1987-2004
เมือ่ หมีไมสามารถหาอาหารตามธรรมชาติไดพอเพียง ทําให
พวกมั นต องบุ กรุ กที่ อยู อาศั ยของประชาชนเพื่ อหาอาหาร
ยั ง ผลให ช าวเมื อ งเชอร ชิ ล ทางตอนเหนื อ ของแคนาดา
ตองตกอยูใ นภาวะฉุกเฉิน ไมกลาออกจากบานโดยไมมอี าวุธ
นอกจากที่ กรี นแลนด แล ว ยั งปรากฏว าธารน้ําแข็ ง
“ไวท ไจแอนท” หรือ “Perito Moreno” ตามภาษาถิน่ ของ
อารเจนตินา ซึ่ งเปนธารน้ําแข็งขนาดใหญที่ ขึ้ นชื่ อของโลก
ก็กําลังเกิดการพังทลายอยูใ นขณะนี้
“Perito Moreno” เป นธารน้ําแข็ งขนาดมหึ มาอายุ
นับพันป อยูใ นเขตอุทยานน้าํ แข็งแหงชาติอารเจนตินา ในเมือง
เอล คาลาฟาเต มี ลั ก ษณะเป น เสมื อ นเขื่ อนธรรมชาติ
มีความสูงประมาณ 60 เมตร และมีพื้นที่ประมาณ 6,000
ตารางกิโลเมตร ปจจุบัน “Perito Moreno” เปนจุดที่
นักทองเทีย่ วมาเฝาชมการพังทลายของธารน้ําแข็ง
จากการวิจัยตะกอนที่ขุดเจาะขึ้นมาจากใตมหาสมุทร
ของนักวิทยาศาสตรยคุ ปจจุบนั ทําใหทราบวาภาวะโลกรอนนี้
เปนวัฏจักรของโลก และไดเคยเกิดขึน้ แลวเมือ่ 55 ลานปกอ น
แตทวา ภาวะโลกรอนครัง้ ใหมทกี่ ําลังเกิดขึน้ และเปนไปอยูน ้ี
ถูกทําใหเกิดขึ้นโดยมนุษย ซึ่งจะใชเวลารวดเร็วมาก โดยมี
สาเหตุ จากก าซคาร บอนไดออกไซด และก าซมี เทนจํานวน
มหาศาลที่ ถู กทําให เกิ ดขึ้ นและปลดปล อยสู ชั้ นบรรยากาศ
ของโลกจากการดําเนินกิจกรรมของมนุษย กาซทีส่ ะสมในชัน้
บรรยากาศนี้กลายเปนเสมือนฉนวนปองกันทําใหความรอน
ทีส่ ะทอนจากผิวโลกไมสามารถกลับสูบ รรยากาศได ทําใหเกิด
การสะสมความรอน ทีเ่ รียกวา ภาวะเรือนกระจก หรือ greenhouse effects
ภาวะโลกรอนครัง้ ใหมน้ี จะใชชว งเวลาราว 10,000 ป
คือเริ่มตั้งแตมนุษยรูจักการเพาะปลูกและการทําชลประทาน
เริ่มแรกในแถบเมโสโปเตเมีย หรือประเทศอิรักในปจจุบัน
การเผาปาหักลางถางพงเพือ่ ทําการเกษตรในยุคนัน้ ทําใหเริม่
มีการสะสมกาซคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศ มีการปลูก
ขาวซึ่งเชื่อกันวาเปนสาเหตุของการสะสมกาซมีเทนในเวลา
ตอมา ศาสตราจารย เจมส ซาคอส นักวิทยาศาสตรประจํา
มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนียทีซ่ านตาครูซ ไดประเมินวา จากชวง
ระยะเวลาดังกลาว มนุษยหลายรุนไดมีสวนรวมในการสะสม

วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 20 ฉบับที่ 1 (2549)

กาซคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศ ทัง้ หมด 4.5 ลานลาน
ตัน แตมนุษยยคุ ปจจุบนั จะทําใหมกี ารสะสมของกาซคารบอน
ไดออกไซดในปริมาณเดียวกันนี้ ภายในเวลาอีกเพียง 300 ป
ขางหนาเทานัน้ สาเหตุสาํ คัญคือการใชนาํ้ มันดิบ
กาซที่เปนสาเหตุของภาวะเรือนกระจก นอกจากกาซ
คาร บอนไดออกไซด และ มี เทน แล ว ยั งมี ก าซคาร บอน
มอนอกไซด ไนตรัสออกไซด และ โอโซนดวย ผศ.ดร. อํานาจ
ชิดไธสง บันฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและสิ่ งแวดลอม
(JGSEE) ไดเปดเผยวา ปา มีบทบาทสําคัญในการควบคุม
ปริมาณกาซที่เปนสาเหตุของภาวะเรือนกระจกในบรรยากาศ
โดยนอกจากตนไมสามารถดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดได
มากแลว แบคทีเรียหลายชนิดทีอ่ ยูใ นดินบริเวณปาทีไ่ มมกี าร
รบกวน ยั งมี ความสามารถดู ดซั บก าซมี เทนอี กด วย ทั้ งนี้
จากการวิจัยไดพบวา ปาธรรมชาติสามารถดูดซับกาซมีเทน
จากบรรยากาศไดมากทีส่ ดุ รองลงมาคือปาปลูกใหม แตไมพบ
การลดลงของกาซมีเทนในบริเวณพืน้ ทีท่ าํ การเกษตร เนือ่ งจาก
กระบวนการทําการเกษตรในปจจุ บันรบกวนการดํารงชี วิต
และขบวนการของแบคที เรีย ทําให ศักยภาพในการดู ดซับ
กาซมีเทนเปลีย่ นแปลงไป
นักวิทยาศาสตรไดทาํ นายวา หากไมมมี าตรการเรงดวน
ในการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด เพือ่ ชะลอภาวะ
โลกรอนอยางไดผลภายในศตวรรษนี้ อุณหภูมิเฉลีย่ ของโลก
จะสูงขึน้ 1-6 องศาเซลเซียส ซึง่ ถาหากอุณหภูมขิ องโลกสูงกวา
ที่เปนอยูอีก 3 องศาเซลเซียส จะทําใหสัตวโลกหลายชนิด
สูญพันธุ ระดับน้ําทะเลจะสูงขึ้นอีกหลายเมตร ภาวะน้ําทวม
โลกก็ อาจจะไม ใช แค นิ ทานอี กต อไป และเกิ ดทุ พภิ กขภั ย
ทัว่ โลก เนือ่ งจากปจจุบันปรากฏวาแผนน้ําแข็งบริเวณขัว้ โลก
บางลง และละลายเร็วขึ้น ธารน้ําแข็งบางสวนเหือดหายไป
และเมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผานมานี้ ธารน้ําแข็ง “Perito
Moreno” สวนที่เปนเสมือนสะพานเชื่อมระหวางน้ําแข็งกับ
แผนดินไดถกู กัดเซาะพังทลายลงมาเกิดเสียงดังสนัน่ หวัน่ ไหว
ในอนาคตทั ศนี ยภาพการพั งทลายของธารน้ําแข็ งก็ อาจจะ
กลายเปนภาพของความนาสะพรึงกลัว
แต สิ่ งที่ จะเกิ ดขึ้ นในประเทศไทยกลับมี แนวโนมไป
ในทางตรงขามกับการชะลอภาวะโลกรอน โดย ดร. มิง่ สรรพ
ขาวสะอาด ผู อํานวยการสถาบั นวิ จัยสังคม มหาวิ ทยาลัย
เชียงใหม ในฐานะประธานคณะจัดทํารางแผนจัดการคุณภาพ
สิง่ แวดลอม พ.ศ. 2540-2554 ไดกลาวในการประชุมรับฟง
ความคิ ดเห็ นต อร างแผนการจั ดการคุ ณภาพสิ่ งแวดล อม
(อานตอหนา 13)
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ความเขาใจและสถานการณการใชมาตรฐาน EUREPGAP
ในประเทศไทย (ตอนที่ 1)
รุงนภา กอประดิษฐสกุล และชวนพิศ อรุณรังสิกุล1

ประเทศไทยเป นประเทศที่ มี พื้ นฐานด านการผลิ ต
ทางการเกษตร และเปนที่ยอมรับกันวาภาคการเกษตรเปน
ภาคการผลิ ตที่ สําคั ญของประเทศที่ สร างหลั กประกั นด าน
ความมัน่ คงทางสังคมและทางเศรษฐกิจของประเทศ ดวยการ
พัฒนาผลผลิตการเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพเพื่อบริโภค
อยางเพียงพอภายในประเทศ และสรางรายไดจากการสงออก
ขอมูลผลผลิตโดยรวมของประเทศประมาณ 6 ลานลานบาท
(ประมาณ 150 พันลานเหรียญดอลลารสหรัฐ) ในขณะที่
ผลผลิ ต ในภาคการเกษตรเป นสั ดส วน 13% ของรายได
ผลผลิตโดยรวมทั้งหมด ประชากรไทยอยูในภาคการเกษตร
มากกวา 50% หรือประมาณวาประชาชนมากกวา 30 ลานคน
อยูใ นภาคการเกษตร และในป พ.ศ. 2546 มูลคาการสงออก
ในภาคการเกษตรสูงถึง 6.2 แสนลานบาท และในขณะที่
ภาพรวมของประเทศไทยมีความเปนเอกภาพและสถานภาพ
ที่ดีกวาหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย แตก็ยังคงมีคําถาม
ทีห่ ยิบยกมาถามเนืองๆ เชน เมือ่ สงออกผลผลิตเกษตรมาก
หรือเมือ่ เราสงขาวออกสูต ลาดโลก เหตุใดชาวนาจึงยังยากจน
และเป นหนี้ สิ น เมื่ อรั ฐบาลมี นโยบายชั ดเจนที่ จะผลั กดั น
โครงการครัวไทยสูค รัวโลก ก็มคี ําถามเชนกันวา การกระจาย
อาหารใหทั่วถึงมีพอเพียงภายในประเทศหรือไม และความ
ปลอดภัยพื้ นฐานของอาหารภายในประเทศมีเพียงพอที่ จะ
นําเสนอสูป ระเทศตางๆ ในโลกหรือไม

คุณภาพและมาตรฐาน

คุ ณภาพของสิ นค าถู กกําหนดขึ้ นโดยความประสงค
และความตองการของผูซ ้อื ในขณะทีส่ ภาวะการณของตลาด
โลกยังมีความหลากหลาย และหลายประเทศยังอยูในภาวะ
ขาดแคลนอาหาร ไม มี กําลั งซื้ อสิ นค า อี กหลายประเทศ
เกิ ด ภาวะพื ช ผลล น ตลาดและราคาตกต่ํ า ขณะเดี ยวกั น
ประเทศที่พฒ
ั นาแลวก็เพิม่ กฎระเบียบหรือกําหนดมาตรการ
ตางๆ เปนเกณฑมาควบคุม ซึง่ ประเทศคูค า ก็อาจคิดวานีเ่ ปน

1

อุปสรรค หรือเปนเกณฑเพื่อปกปองผูผลิตและผูบริโภคใน
ประเทศของตน (บางครัง้ อาจเรียกวาการกีดกัน) เนือ่ งจาก
การแขงขันทางการคาในโลกดําเนินไปอยางรุนแรง และองคกร
การคาโลก (WTO; World Trade Organization) ไดถอื กําเนิด
ขึน้ มาเพือ่ เปนองคกรกลาง มีการกําหนดกฎเกณฑใหประเทศ
สมาชิกดําเนินการคาระหวางกันภายใตกฎการคาเสรี ลดการ
กี ด กั น ทางการค า และการเลื อ กปฏิ บั ติ อั น ไม ช อบธรรม
ตลอดจนลดการอุดหนุนทางการเงินแกผผู ลิตภายในประเทศ
ทีส่ ง ผลบิดเบือนกลไกราคาตลาด ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหเกิดการแขงขัน
ทางการคาอยางเสรีและเปนธรรม และในทางปฏิบตั ปิ ระเทศ
สมาชิ กที่ มีอิ ทธิพลใน WTO เอง ยั งหลี กเลี่ ยงการปฏิ บัติ
ตามกฎเกณฑดังกลาว ตัวอยางเชน ประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศในสหภาพยุโรปยังคงทุมเทใหการสนับสนุนแก
เกษตรกรของตนเองทั้ งทางตรงและทางออม และหลายๆ
ประเทศทีไ่ ดนาํ วิธเี ลือกปฏิบตั ทิ างการคามาใชอยางแพรหลาย
เชน การใหและการตัดสิทธิพเิ ศษทางการคา (GSP; Generize
System Preference) ใหแกบางประเทศ ซึ่ งทําใหเกิดการ
ไดเปรียบเสียเปรียบขึ้นระหวางประเทศผูผลิตและผูคา
ปจจุบนั ปญหาความปลอดภัยของอาหารไดทวีความสําคัญ
อยางมาก ถือเปนขั้นตอนสําคัญประการหนึ่งในการผลิตขั้น
พื้ นฐานของประเทศ ในขณะเดี ยวกั นประเทศที่ เป นตลาด
สําคั ญได นํามาตรการสุ ขอนามั ยและสุ ขอนามั ยพื ช (SPS;
Sanitary Phytosanitary) ซึง่ เปนมาตรการทีไ่ มใชภาษี (NTB;
Non Tariff Barrier) มาเป น อุ ป สรรคหนึ่ งทางการค า
(ขอกีดกันทางการคา) เนนดานสารปองกันและกําจัดแมลง
ศัตรูพชื สารพิษตกคาง สารปนเปอ น เชือ้ จุลนิ ทรียป นเปอ น
และในชวงเวลา 3-4 ปทผี่ า นมา ขอกําหนดและกฎระเบียบ
ในประเทศที่ นํ าเข าสิ น ค ามี ก ารปรั บ เปลี่ ยนและเข ม งวด
มากขึ้ น ทําให ผู สงออกต องปฏิ บั ติ ตามข อกําหนดและกฎ
ระเบียบดังกลาวอยางเครงครัด มิเชนนัน้ สินคาอาจถูกทําลาย
หามนําเขา หรือถูกสงกลับ

ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 73140
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เมื่ อ ประเทศไทยภายใต การบริ หารของรั ฐบาลที่ มี
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรีประกาศใหป 2547
เปนปแหงอาหารปลอดภัย หรืออาจเรียกวาปแหงสุขอนามัย
เพือ่ รณรงคและเผยแพรคณ
ุ ภาพและมาตรฐานอาหารของไทย
ใหเปนทีร่ จู กั แพรหลายและกวางขวางออกไปทัง้ ในประเทศและ
ตางประเทศ และรองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ
ได มอบให กระทรวงสาธารณสุ ขเป นหน วยงานหลั กในการ
ประสานแผนยุ ท ธศาสตร ด านอาหาร โดยมี ห น ว ยงานที่
รั บ ผิ ด ชอบโดยตรง คื อ กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ไดมีการประสานงานและแบงหนาที่รับผิดชอบอยางชัดเจน
ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่ อวันที่ 4 มีนาคม 2546
ได ให ค วามเห็ น ชอบตามแนวทางที่ กระทรวงสาธารณสุ ข
เสนอ ภายใตยุทธศาสตร 5 ดาน คือ 1) ดานการพัฒนา
มาตรฐานกฎหมายใหเปนสากล 2) ดานความเขมแข็งในการ
กํากับดูแลใหอาหารปลอดภัย 3) ดานการพัฒนาศักยภาพ
ผูบ ริโภค 4) ดานการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิต
5) ด า นการพั ฒ นาศั ก ยภาพห อ งปฏิ บั ติ ก ารตรวจสอบ
ทําใหเกิดความลักลัน่ ในทางปฏิบตั ิ จึงไดมกี ารกําหนดภารกิจ
และขอตกลงกันระหวาง 2 กระทรวงวากระทรวงสาธารณสุข
จะดู แ ลด า นการนํ า เข าอาหาร ดู แ ลความปลอดภั ยและ
สุ ขอนามั ยของอาหารภายในประเทศ ในขณะที่ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ ซึ่ ง ดู แ ลภาคการผลิ ต ทางการเกษตร
ภายในประเทศ และดูแลภาคการผลิตทางการเกษตรเพือ่ การ
สงออกดวย
ในป 2549 นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
ไดกลาวในการประชุมรวมนักธุรกิจชาวไทยและชาวตางประเทศ
กวา 400 คน ณ ทําเนียบรัฐบาลเมือ่ วันที่ 11 มกราคม 2549
เพื่ อรับทราบนโยบายของรัฐบาลและทิศทางเศรษฐกิจในป
ปจจุบนั เนือ้ หาสําคัญ คือ รัฐบาลจะปฏิรปู เศรษฐกิจ (economy
reform) เพือ่ มุง สงเสริมอุตสาหกรรมเฉพาะทีม่ คี วามไดเปรียบ
เชิงแขงขันสูง สวนวิธกี ารทําการเกษตรก็จะมีการปฏิรปู เชนกัน
เน นการลดค าใช จ ายและเพิ่ มผลตอบแทน สนั บสนุ นการ
แปรรูปการเกษตรมากขึ้น โดยนําแนวคิดและมุมมองในการ
ทําธุรกิจในภาพกวาง การทําธุรกิจเพือ่ เพิม่ มูลคาสินคา (value
chain) อยู 3 ระดับชัน้ คือ 1) ประเภทขายแรงงาน อาจเรียก
ไดวา เกษตรปฐมภูมิ ชัน้ นีเ้ มือ่ เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ มีการลดคา
เงินก็จะไดรบั ผลกระทบในวงกวาง 2) ประเภทขายหยาดเหงือ่
และปญญา (sweat and brain) กลุม นีเ้ ปนกลุม อุตสาหกรรม
ตอเนื่อง แปรรูปสินคาเกษตร 3) ประเภทขายปญญาและ
โอกาส (brain and opportunity) ซึง่ สอดคลองกับเศรษฐกิจ
ฐานความรู (knowledge economy) ในขณะนี้ประเทศไทย
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อยูท ชี่ นั้ หนึง่ ครึง่ หรือเขาสูช นั้ สองซึง่ ยังไมสมบูรณ จําเปนตอง
ผลักดันและสนับสนุนใหไปอยูที่ชั้นสองขึ้นไปถึงชั้นสาม ซึ่ง
มีทั้ ง sweat, brain และ opportunity ดังนั้ นกลไกภาครัฐ
จึงตองปรับตัวอยางรุนแรงมากขึน้ และตองควาโอกาสทีม่ อี ยู
เพือ่ วางทิศทางการปฏิบตั ใิ หครอบคลุมทัง้ สามขัน้ ใหทนั เหตุการณ
ในยุคโลกาภิวัฒนที่ประเทศไทยไดรับผลกระทบจาก
ภาวะความตองการของตลาดโลก ทําใหภาครัฐตองคํานึงถึง
การยกระดับหรือเปลี่ยนบทบาทจากเกษตรกรรายยอยไดรับ
การอุดหนุนและการชวยเหลือจากรัฐมาตลอดเวลา เปลีย่ นมา
เปนเกษตรกรรุนใหมที่ตองคิดระบบผลิตที่ถูกตองเหมาะสม
และคํานวณรายรับรายจาย ตนทุน-กําไร สามารถตัดสินใจ
จากพื้นฐานขอมูลที่เปนจริง เกิดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน
ประสบการณในการทําการเกษตรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
(productivity)

การเรียนรู EUREPGAP และ GAP
กรมวิชาการเกษตร

พื้นที่การเกษตรภาคตะวันตกซึ่งประกอบดวยจังหวัด
นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี มีการปลูกพืชผัก
สงออกทีม่ คี วามสําคัญของประเทศ เชน หนอไมฝรัง่ ขาวโพด
ฝกออน กระเจีย๊ บเขียว และพริก เกษตรกรสวนใหญในพืน้ ที่
ปลูกเขตนีม้ กั ทําสัญญากับบริษทั สงออก หรือเรียกวาเปนลูกไร
ของบริษทั เนือ่ งจากตลาดทีส่ ง ขายมีความหลากหลายทัง้ ดาน
คุ ณภาพและมาตรฐาน บริ ษั ทส งออกจึ งต องมี เจ าหน าที่
ทําหนาทีด่ แู ลเกษตรกรทีเ่ ปนลูกไร เจาหนาทีข่ องบริษทั จะตอง
เรียนรูระบบและจัดการใหเกิดระบบผลิตและผลผลิตจากไร
มีคณ
ุ ภาพและความปลอดภัยใหตรงความตองการของตลาด
ดังนัน้ ในพืน้ ทีท่ ปี่ ลูกพืชผักของเกษตรกรจึงมีความหลากหลาย
ในขอกําหนดและระเบียบปฏิบตั ิ ขึน้ กับผูร บั ซือ้ ในฐานะผูผ ลิต
หรื อเกษตรกรยอมต องการให ผลผลิ ตขายไดราคาดี ผลิ ต
ด วยความเหมาะสมและสะดวกต อการติ ดต อซื้ อขาย
เกษตรกรอาจเปลี่ ยนแปลงการขายผลผลิตของตนไปยังจุด
รั บซื้ อหรื อจุ ดรวบรวมที่ ไม ต องการกฎเกณฑ หรื อระเบี ยบ
เทียบเทา EUREPGAP ดังนัน้ รัฐบาลจึงมีมาตรฐาน GAP ของ
ประเทศหรือ GAP ของกรมวิชาการเกษตร เพือ่ เปนทางเลือก
อีกทางหนึ่งใหแกเกษตรกรและผูประกอบการเชนกัน ทั้งนี้
มาตรฐาน GAP ของประเทศยั งถื อว าเป นมาตรฐานที่ ไม
สามารถเที ยบเคี ยงได กั บมาตรฐาน EUREPGAP แต จะ
สามารถสงออกไปยังบางประเทศในเอเชียได เชน จีน ญีป่ นุ
ไตหวัน เปนตน
ในป พ.ศ. 2546 กลุม เครือขาย GAP ภาคตะวันตก
ไดรวมตัวกันระหวางผูผ ลิต เกษตรกร ผูป ระกอบการคาปจจัย

เรื่องนารู

การผลิต ผูส ง ออก นักวิชาการ โดยมีแนวคิดทีจ่ ะผลักดันและ
สนับสนุนใหการผลิตผักและผลไมของเกษตรกร (ชวนพิศ
และวิชยั , 2546) เพือ่ ใหเกิดความปลอดภัยและคํานึงถึงการ
อนุรกั ษสงิ่ แวดลอม ในขณะเดียวกันก็ไดศกึ ษาแนวคิดภายใต
ขอกําหนด EUREPGAP ตลอดจนนําแนวคิดมาปรับเขาเปน
ระบบ ผลจากการใหความรูค วามเขาใจแกเกษตรกรและการ
สือ่ สารทําใหเกษตรกรเกิดความตระหนักในการผลิตและการ
สรางความเชือ่ มัน่ ในการผลิตของกลุม เกษตรกร แนวคิดการ
สงเสริมใหเกษตรกรรูจ กั และเขาใจระบบ GAP เบือ้ งตน เปน
หลักสูตรสอนใหเกษตรกรรูจ กั โรคและแมลงศัตรูพชื ในแปลง
ของตน วิธีการควบคุมและปองกันโดยหลีกเลี่ยงการใชสาร
เคมีสังเคราะหเพียงวิธีเดียว หรือพยายามตอบสนองความ
ตองการของเกษตรกรโดยสอนใหรูจกั วิธีผลิตน้ําหมักชีวภาพ
ที่ถูกวิธีและคํานึงถึงความสะอาดและความปลอดภัย วิธีการ
ใหนาํ้ แกพชื ทีถ่ กู ตอง ฯลฯ เนือ่ งจากระบบ EUREPGAP นัน้
มิ ได กล าวถึ งการปฏิ บั ติ หรื อการปลู กให ได ผลผลิ ตเท านั้ น
แตยังมีขอกําหนดอื่ นๆ นอกเหนือจากเทคโนโลยีการผลิต
ซึง่ ตองนํามาบูรณาการเปนองครวมของระบบจัดการและควบคุม
การผลิตที่ใหไดคุณภาพและปลอดภัย

EUREPGAP และประสบการณในการนําไป
ปฏิบัติในกลุมเกษตรกร

อาหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพ หมายถึง อาหารทีป่ ระกอบดวยสาร
อาหารทีม่ คี รบถวนตามทีร่ างกายตองการ และตองปลอดภัย
จากสิง่ ทีเ่ ปนพิษตอรางกาย อันตรายในอาหารมักเปนสิง่ ทีม่ อง
ไมเห็น ระยะเวลาที่ผานมาภาครัฐไดมีมาตรการดานตางๆ
เพือ่ สนับสนุนนโยบายอาหารปลอดภัย เชน พระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัตแิ กไขเพิม่ เติมภายใต
กฎกระทรวงสาธารณสุข (2522) กฎระเบียบการควบคุม
ระบบความปลอดภั ยนั้ นใช กั บการควบคุ มดู แลและบั งคั บ
ในโรงงานอุตสาหกรรม ภายใตระบบควบคุมทีร่ จู กั กันวาเปน
ระบบการจั ดการที่ ดี สําหรั บโรงงาน Good Manufacture
Practice (GMP) และมาตรฐานหรือขอกําหนด HACCP
(Hazard Analysis and Critical Control Point) (สํานักงาน
มาตรฐานผลิ ตภั ณฑ อุ ตสาหกรรม, 2540) ที่ ว าถึ งระบบ
การวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤติที่ตองควบคุม
EUREPGAP เป น คํ าย อ มาจาก Euro Retailers
Produce Working Group of Good Agricultural Practice
เกิดจากการรวมตัวของกลุมผูคาปลีก ตั้งแตป ค.ศ 1996
ภายใตวัตถุประสงคที่จะพัฒนาการผลิตดีทเี่ หมาะสมรวมกับ
ระบบการรับรองตามมาตรฐานของ EUREPGAP ประกอบ
ดวยหลักการผลิตทีค่ าํ นึงถึง 1) ความปลอดภัยของอาหาร 2)
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คํานึงดานสิง่ แวดลอม และ 3) คํานึงสวัสดิภาพของผูท าํ งาน
แตละขอกําหนดหรือประเด็นที่ กําหนดไวเพื่ อการพิจารณา
เรียกวา Control Point (จุดควบคุม) ประเด็นของแตละหัวขอ
หรือแตละจุดควบคุมนั้น ไดมีการกําหนดความสําคัญไว 3
ระดับ คือ 1) ระดับทีต่ อ งปฏิบตั ใิ หสอดคลอง หรือ Major
Must 2) ระดับทีต่ อ งปฏิบตั เิ ชนกันแตความสําคัญนอยกวา
เรียกระดับนีว้ า Minor Must และ 3) ระดับทีแ่ นะนําใหปฏิบตั ิ
หรือ Recommendation

การประกันคุณภาพ

วิ ธี การประกั น คุ ณภาพระดั บ ฟาร ม ที่ ไ ด ม าตรฐาน
EUREPGAP นัน้ ถือเปนแนวทางการปฏิบัตแิ ละปรับระบบ
การผลิตของแตละประเทศเพือ่ มุง สูการเทียบเคียง (benchmark) ตามแนวทางของวัตถุประสงคดงั นี้
± สามารถตอบคําถามไดชัดเจนวาวิธีการผลิตจะทํา
ไดอยางไร
± เป นการผลิ ตที่ แ สดงให เห็ นถึ งความรั บผิ ด ชอบ
ที่พึงมีและเปนการผลิตที่นําไปสูความยั่งยืนในที่สุด
± ยึ ดเกณฑ การผลิ ตที่ ตั้ งอยู บนความเป นจริ งและ
สามารถปฏิบัติได
± แนวทางปฏิ บั ติ ยึ ดตามความเป นจริ ง ในท องถิ่ น
ของการผลิต
± ยึ ดหลั กการที่ ต องมี การพั ฒนาและปรั บปรุ งโดย
ตอเนือ่ ง
± สามารถแสดงความชัดเจนในขอบขายทีไ่ มสามารถ
นํามาใชปฏิบัติในพื้นที่ได หรือสามารถแสดงวิธีปฏิบัติหรือ
กลไกอืน่ ๆ ทีม่ อี ยูแ ละใชทดแทนกันได

สถานการณที่เปนปจจุบัน:

การผลิตพืชทีเ่ ปนมาตรฐาน GAP ของประเทศไทยนัน้
มุง เนนใหไดผลผลิตทีม่ มี าตรฐานความปลอดภัย โดยเฉพาะ
ปลอดภัยจากสารเคมีตกคางและปลอดภัยจากจุลนิ ทรียป นเปอ น
ผูป ฏิบตั งิ านในแปลงก็ตอ งมีความปลอดภัยในขณะปฏิบตั งิ าน
รวมทั้งมีกระบวนการรักษาสภาพแวดลอมและสิ่ งแวดลอม
อยางเหมาะสม ดังนัน้ การผลิตทีด่ ดี งั กลาวจึงตองประกอบดวย
การจัดการระบบผลิตทัง้ หมดในแปลงอยางบูรณาการดวยเหตุ
และผลในเชิงวิทยาศาสตรและมีขอมูลหลักฐานที่สามารถใช
พิจารณาตรวจสอบไดจริง ดังนั้นการผลิตพืชในยุคใหมนี้
จึงจําเปนตองอาศัยความถูกตองในการจัดการผลิตอยางเขาใจ
และมีหลักฐานประกอบเพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภค
ผลผลิต โดยอาศัยระบบการตรวจสอบรับรอง กลาวคือ มีการ
ตรวจประเมิ น ระบบการผลิ ต ของเกษตรกรจากองค ก ร
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ตรวจประเมินรับรอง จึงถือไดวา เปนการผลิตพืชทีเ่ ปนไปตาม
มาตรฐานและขอกําหนด EUREPGAP นัน่ เอง จะเห็นไดวา
ในชวงเวลาที่ผานมา บริษัทสงออกหลายบริษัทตองพยายาม
ทําการผลิตตามระบบมาตรฐาน EUREPGAP ในพื้นที่ของ
ตนเอง ซึ่ งต องเสี ยค าใช จ ายมากมายในการเริ่ มต น ต อง
ทําความเขาใจและปรับแกไขอยู ตลอดเวลา เนื่ องจากไมมี
หนวยงานของภาครัฐทีจ่ ะสามารถใหคาํ ปรึกษาและคําแนะนํา
ได นอกจากนั้ นวิ ธี การของแต ละบริ ษัทก็ ไม มี การเป ดเผย
ใหเห็น จึงเปนความยุ งยากที่ เกษตรกรรายยอยหรือบริษัท
ขนาดเล็กๆ จะดําเนินการได ประกอบกับการผลิตพืชตาม
มาตรฐาน GAP ของประเทศไทยนัน้ เกษตรกรมีความเขาใจ
เฉพาะการมีบนั ทึกและเก็บบันทึกการปฏิบตั งิ านเพือ่ ใหเจาหนาที่
ภาครัฐมาตรวจประเมินและใหการรับรองเทานัน้ ภายใตการ
พิจารณาการใชปจจัยการผลิตที่ ถูกตองและเหมาะสม เชน
ปุย เคมี ปุย อินทรีย ปุย คอก หรือปุย หมัก และสารเคมีกาํ จัด
ศัตรูพืช เปนตน (จากสถานการณปจจุบันที่พูดถึง ผูเขียน
จะสื่อถึงขั้นตอนดําเนินการตอไป เพื่อนําไปสู EUREPGAP
ในฉบับหนา)
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