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2

บรรณาธิ การแถลง
สวัสดีคะ ทานสมาชิกและผูอานวารสารขาวศูนยฯ ดิฉันในนามของกองบรรณาธิการวารสารขาวศูนยฯ หวังวา
ขาวการบานการเมืองกําลังมีความหวังในรัฐบาลใหมที่คงตองมีงานที่หนักรออยู ขอเปนกําลังใจใหกับทุกทานที่เกี่ยวของ
อยากเห็นคนไทยในประเทศรักและสามัคคีกัน อยู กันอยางสมานฉันทภายใตหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงพระราชทาน
ใหกับชาวไทย มีขาวสารที่อยากใหผูอานไดทราบ ขณะนี้มีฝายปฏิบัติการวิจัยฯ ไดอยูในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา
กําแพงแสน ซึง่ เปนสถาบันที่แยกการบริหารจากสถาบันวิจยั และพัฒนาฯ บางเขน
เนื้ อหาในฉบับนี้ กองบรรณาธิการไดนําเสนอขาวสารและขอมูลดานงานวิจัยและความรู ในคอลัมนสิ่ งแวดลอม
ทีเ่ กีย่ วของกับไนโตรเจนทัง้ ในดินและในน้าํ ซึง่ มีทงั้ ทีเ่ ปนประโยชนตอ การผลิตทางการเกษตร ทีเ่ ปนปญหากับความปลอดภัย
ตอสุขภาพของผูบ ริโภค รวมทัง้ ทีอ่ าจเปนปญหาตอสิง่ แวดลอม ขอมูลขาวสารดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางเลือกใหม
ในการผลิตผลิตภัณฑทเี่ รียกกันวา ชีวเภสัชภัณฑ การวิเคราะหสารเปนประโยชนพชื สมุนไพร นอกจากนัน้ คอลัมนเรือ่ งนารู
จะเปนเรือ่ งราวตอเนือ่ งจากฉบับทีผ่ า นมา ในบทความเรือ่ ง มาตรฐาน EUREPGAP โอกาสและขอจํากัดในการนํามาใชปฏิบตั ิ
ในประเทศไทย (ตอนที่ 2)
กองบรรณาธิการวารสารขาวศูนยฯ หวังวาสาระความรูแ ละขอมูลในฉบับนีค้ งเปนประโยชนตอ ทานสมาชิกและผูอ า น
หากสมาชิกทานใดทีต่ องการนําเสนอผลงานวิจัยของทานสามารถสอบถามมายังบรรณาธิการวารสารขาวศูนยฯ นอกจากนัน้
ผูส นใจยังสามารถบอกรับเปนสมาชิกไดที่ บรรณาธิการวารสารขาวศูนยฯ ฝายปฏิบตั กิ ารวิจยั และเรือนปลูกพืชทดลอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 หรือทาง e-mail address: rdicha@ku.ac.th
ขอขอบพระคุณ
บรรณาธิการ

สุภาพ ทองคํา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม

กิ จกรรมของฝ ายปฏิ บั ติ การวิ จั ยฯ
การพัฒนาบุคลากร/รวมประชุม/สัมมนา
± นางสุ ด าวรรณ

เชยชมศรี ร วมสัมมนาโครงการวิจยั
เรือ่ ง Development of Nucleopolyhedrovirus for the Control of
the American bollworm, Helicoverpa armigera ณ ประเทศญีป่ นุ
ระหวางวันที่ 25 มีนาคม - 24 เมษายน 2549
± นางรุง นภา กอประดิษฐสกุล สัมมนาเรือ
่ ง Graduation
th
Ceremony 24 Regional Training Course in Vegetable
Production Research and Extension ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด
กรุงเทพฯ วันที่ 31 มีนาคม 2549
± นางธีรนุต รมโพธิภ
์ กั ดิ์ และน.ส. หัทยา กาญจนสมบัติ
รวมสัมมนาเรื่อง สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน

ครัง้ ที่ 3 ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
กรุงเทพฯ วันที่ 3 เมษายน 2549
± นางนวลวรรณ ฟ ารุ ง สาง นางอภิ ตา บุ ญศิ ริ และ
นางธีรนุต รมโพธิภ์ กั ดิ์ ฟงสัมมนาพิเศษเรือ่ ง Polygalacturonase
inhibiting proteins: can one protein protect plants against
patogens, and nematodes และเรือ่ ง Cell wall metabolism and
softening past, present and future ณ อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ ระหวาง
วันที่ 26-27 เมษายน 2549
± นายจตุพร จิตรบุญถนอม ฝกอบรมหลักสูตรการเขียน
ผลงานวิจยั เพือ่ ตีพมิ พในวารสารวิชาการนานาชาติ ครัง้ ที่ 2 ณ
สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
กรุงเทพฯ วันที่ 3 พฤษภาคม 2549
± น.ส. สุ รั ตน วดี จิ วะจิ นดา ร วมประชุ มผู เ ชี่ ยวชาญ
นวัตกรรมผลิตขาวเฉลิมพระเกียรติฯ ณ อาคารสารนิเทศ 50 ป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ วันที่ 24 พฤษภาคม
2549
± นางกณิษฐา สังคะหะ ฟงบรรยายพิเศษเรือ
่ ง มาตรการ
สุขอนามัยพืช ณ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กรุงเทพฯ วันที่ 25 พฤษภาคม 2549

ขาวศูนยฯ
± น.ส.

หั ทยา กาญจนสมบั ติ และนางสายน้ํ า อ อย
สวางเมฆ รวมสัมมนาเรือ่ ง 50th Anniversary of Shimadzu Gas
Chromatograph and Introduction of Shimadzu QP-2010 Plus
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด กรุงเทพฯ วันที่ 3 กรกฎาคม 2549
± นางรุง นภา กอประดิษฐสกุล น.ส.ลักขณา เบ็ญจวรรณ
และนางอัญชลี รวีโรจนวบิ ลู ย เขารวมการฝกอบรมนานาชาติเรือ่ ง
การวิเคราะหสารพิษตกคาง (Pesticide Residue Analysis) ณ
โรงแรมมิราเคิล แกรนด กรุงเทพฯ วันที่ 5 กรกฎาคม 2549
± น.ส. ชวนพิ ศ อรุ ณรั ง สิ กุ ล ร วมเป นผู ดําเนิ นการ
อภิปรายในการประชุมเชิงปฏิบตั ิการโครงการจัดประชุมประจําป
ผูป ระสานงานการพัฒนาคลัสเตอร ณ โรงแรมโนโวเทล ทิพยวมิ าน
รีสอรทแอนดสปา จ.เพชรบุรี ระหวางวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2549
± นางรุ งนภา ก อประดิ ษฐ สกุ ล เข าร วมประชุมเชิ งปฏิบัติการโครงการจัดประชุมประจําปผูประสานงานการพัฒนา
คลั สเตอร ณ โรงแรมโนโวเทล ทิ พย วิ มานรี สอรทแอนด สปา
จ.เพชรบุรี ระหวางวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2549
± นางอัญชลี รวีโรจนวิบล
ู ย เขารวมฝกอบรมเรือ่ ง การ
ถายทอดเทคโนโลยีเพือ่ เพิ่มศักยภาพการผลิตกลวยไมโดยอาศัย
เทคโนโลยีชวี ภาพ รุน ที่ 3 ณ ศูนยบริการฉายรังสีแกมมาและวิจยั
นิวเคลียรเทคโนโลยี สถาบันวิจยั และพัฒนาฯ มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ ระหวางวันที่ 15-18 สิงหาคม 2549
± นางรงรอง หอมหวล และนางมณฑา วงศ มณีโรจน
รวมสัมมนาเรือ่ ง การพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีความปลอดภัย
ของอุตสาหกรรมกลวยไมไทยเพื่ อเพิ่มขีดความสามารถในการ
สงออก ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบตั ิ กรมวิทยาศาสตรบริการ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วันที่ 16 สิงหาคม 2549
± นางรงรอง หอมหวล ร ว มประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
คลินกิ เทคโนโลยี ประจําป 2549 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด
กรุงเทพฯ ระหวางวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2549
± นางรุ ง นภา ก อ ประดิ ษ ฐ ส กุ ล และน.ส. ชวนพิ ศ
อรุณรังสิกลุ เขารวม Workshop การแปล EUREPGAP Criteria/
Checklist ในโครงการความรวมมือ KU และ GTZ ระหวางวันที่
1-2 กันยายน 2549 ณ กลุมเครือขาย GAP ภาคตะวันตก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม
± นางรุ ง นภา ก อ ประดิ ษ ฐ ส กุ ล และน.ส. ชวนพิ ศ
อรุณรังสิกลุ เขารวมประชุมเรือ่ ง 7th EUREPGAP Conference
2006 ณ Hilton Prague เมือง Prague ประเทศ The Czech
Republic ระหวางวันที่ 18-24 กันยายน 2549
± นางรุ ง นภา ก อ ประดิ ษ ฐ ส กุ ล และน.ส. ชวนพิ ศ
อรุณรังสิกุล เขารวมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง EUREPGAP
Fresh Produce Train of the Trainers Workshop จัดโดยโครงการ
ความรวมมือ KU และ GTZ ระหวางวันที่ 25-27 ตุลาคม 2549
ณ โรงแรมวินดเซอรสวีท สุขมุ วิท กรุงเทพ
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โครงการเพิ่ มศั ก ยภาพการผลิ ต อาหารปลอดภั ย
ตามระบบเกษตรดี ที่ เหมาะสม (GAP) ภายใต ง บประมาณ
จ.นครปฐมและจ.สุ พรรณบุ รี ป 2549 จั ดฝ ก อบรมให กั บ
เกษตรกร เจาหนาทีบ่ ริษทั เจาหนาทีภ่ าครัฐและผูส นใจ จํานวน
7 ครัง้ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2549 วันที่ 22 พฤษภาคม 2549
วันที่ 31 พฤษภาคม 2549 วันที่ 17 มิถุนายน 2549 วันที่ 22
มิถนุ ายน 2549 วันที่ 4 กรกฎาคม 2549 และวันที่ 22 กรกฎาคม
2549 (นางรุง นภา กอประดิษฐสกุล เปนหัวหนาโครงการ)
± น.ส. ชวนพิศ อรุณรังสิกุล เปนวิทยากรในการฝก
อบรมเกษตรกรเรื่ อง การเกษตรดี ที่ เหมาะสมตามมาตรฐาน
EURAPGAP วันที่ 25 พฤษภาคม 2549 ณ องคการบริหารสวน
ตําบลหนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม
± การถายทอดเทคโนโลยีเรือ
่ ง การลดอัตราเสีย่ งตอการ
เกิดโรคพื ชโดยใชวิธีทางชี ววิธี รวมกับการพัฒนาดิน รุ นที่ 1
จํานวน 5 ครัง้ ครัง้ ที่ 1 วันที่ 5 มิถนุ ายน 2549 ครัง้ ที่ 2 วันที่
15 มิถุนายน 2549 ครัง้ ที่ 3 วันที่ 22 มิถนุ ายน 2549 ครัง้ ที่ 4
วันที่ 29 มิถนุ ายน 2549 ครัง้ ที่ 5 วันที่ 6 กรกฎาคม 2549
(นางกณิษฐา สังคะหะ เปนหัวหนาโครงการ)
± การถายทอดเทคโนโลยีเรื่อง การตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดลอมทางการเกษตรและระบบการตรวจสอบสารเคมีทาง
การเกษตร วันที่ 22 มิถนุ ายน 2549 (นางรุง นภา กอประดิษฐสกุล
เปนหัวหนาโครงการ)
± นางรุ ง นภา ก อ ประดิ ษ ฐ สกุ ล และน.ส. ชวนพิ ศ
อรุณรังสิกุล เปนวิทยากรในหลักสูตรการจัดการคุณภาพในการ
ผลิตสินคา/เกษตรที่ปลอดภัยและใหคุณภาพของสํานักพัฒนา
การถายทอดเทคโนโลยี กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณใหกับเจาหนาที่ของสํานักพัฒนาคุณภาพสินคาและ
สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร จํานวน 80 คน ระหวาง
วันที่ 27-30 มิถนุ ายน 2549 ณ หองประชุมเคยูโฮม มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ
± การถายทอดเทคโนโลยีเรื่อง การปลูกและดูแลรักษา
ไม ด อกหอมเพื่ อการขยายพั น ธุ และใช ป ระโยชน ท างการค า
จํานวน 2 รุน รุน ที่ 1 ระหวางวันที่ 27-29 มิถนุ ายน 2549 รุน ที่
2 ระหวางวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2549 (นายอุดม แกวสุวรรณ
เปนหัวหนาโครงการ)
± การถายทอดเทคโนโลยีเรือ
่ ง การผลิตและการควบคุม
คุณภาพสมุนไพรในระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จํานวน 3 รุน
รุน ที่ 1 ระหวางวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2549 รุน ที่ 2 ระหวางวันที่
18-20 กรกฎาคม 2549 รุน ที่ 3 ระหวางวันที่ 25-27 กรกฎาคม
2549 (น.ส. สุรัตนวดี จิวะจินดา เปนหัวหนาโครงการ)
± การถ ายทอดเทคโนโลยี เ รื่ อง การผลิ ตและควบคุ ม
คุณภาพเมล็ดพันธุ พืชในระบบเกษตรดีที่ เหมาะสมและเกษตร
±

วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 20 ฉบับที่ 2 (2549)
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อินทรีย รุน ที่ 1 ระหวางวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2549 (นางภาณี
ทองพํานัก เปนหัวหนาโครงการ)
± การถายทอดเทคโนโลยีเรือ
่ ง การลดอัตราเสีย่ งตอการ
เกิดโรคพืชโดยใชวธิ ที างชีววิธรี ว มกับการพัฒนาดิน รุน ที่ 2 จํานวน
2 ครัง้ ครัง้ ที่ 1 วันที่ 20 กรกฎาคม 2549 ครัง้ ที่ 2 วันที่ 2
สิงหาคม 2549 (นางกณิษฐา สังคะหะ เปนหัวหนาโครงการ)
± การถ ายทอดเทคโนโลยี เ รื่ อง การผลิ ตและควบคุ ม
คุณภาพเมล็ดพันธุ พืชในระบบเกษตรดีที่ เหมาะสมและเกษตร
อินทรียเ รือ่ ง การเก็บรวบรวม รักษา และควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ
พืชพื้นเมือง ระหวางวันที่ 16-18 สิงหาคม 2549 (นางภาณี
ทองพํานัก เปนหัวหนาโครงการ)
± การถ ายทอดเทคโนโลยี เ รื่ อง การปลู กหน อไม ฝรั่ ง
เกษตรอินทรียเพื่ อการสงออก รุ นที่ 2 ระหว างวันที่ 21-23
สิงหาคม 2549 (นายวุ ฒิ ชั ย ทองดอนแอ เปนหัวหนาโครงการ)
± การถายทอดเทคโนโลยีเรือ
่ ง การลดอัตราเสีย่ งตอการ
เกิดโรคพืชโดยใชวธิ ที างชีววิธรี ว มกับการพัฒนาดิน รุน ที่ 3 จํานวน
2 ครัง้ ครัง้ ที่ 1 วันที่ 24 สิงหาคม 2549 ครัง้ ที่ 2 วันที่ 30 สิงหาคม
2549 (นางกณิษฐา สังคะหะ เปนหัวหนาโครงการ)
± น.ส. ชวนพิ ศ อรุ ณรั ง สิกุ ล เป นวิ ทยากรการอบรม
เชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง กรณีศกึ ษากลุม เครือขายระบบการผลิตพืชผัก
ปลอดภัยจากสารพิษ GAP ภาคตะวันตก ใหกับเจาหนาที่และ
เกษตรกรในโครงการการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรทีป่ ลอดภัย
และไดมาตรฐานของสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1
จ.ชัยนาท วันที่ 31 สิงหาคม 2549 ณ โรงแรมอยุธยาแกรนโฮเต็ล
จ.พระนครศรีอยุธยา
± การถายทอดเทคโนโลยีเรือ่ ง ระบบการปลูกหนอไมฝรัง่
จากการเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่ อเชิ งพาณิ ชย ระหว างวั นที่ 28-29
สิงหาคม 2549 (นางมณฑา วงศมณีโรจน เปนหัวหนาโครงการ)
± เทคนิคการเพาะเลีย
้ งเนือ้ เยือ่ ดอกไมประดับ รุน ที่ 24
ระหวางวั นที่ 17-20 ตุ ลาคม 2549 (นางรงรอง หอมหวล
เปนหัวหนาโครงการ)
± เทคนิคดานชีวโมเลกุลเบือ
้ งตนเพือ่ การศึกษาและวิจยั
ความหลากหลายของจุลินทรีย รุ นที่ 2 ระหวางวันที่ 18-30
ตุลาคม 2549 (น.ส. มณี ตันติรงุ กิจ เปนหัวหนาโครงการ)

ประชุมวิชาการ

บุคลากรเขารวมประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการ
ในการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิต
แหงชาติ ครัง้ ที่ 4 ณ โรงแรมดิเอมเพรส จ.เชียงใหม ระหวางวันที่
7-9 มิถนุ ายน 2549 ไดแก
±

ภาคโปสเตอร

1. ความเสี ยหายของหน อไม ฝรั่ งในกระบวนการผลิ ต

เพื่ อการส งออกของบริ ษัทธานียามา สยาม จํากัด และการใช
1-methylcyclopropene และสภาพควบคุมบรรยากาศในการ
ยื ดอายุ การเก็ บรั กษามะม วงน้ําดอกไม เพื่ อการส งออกทางเรื อ
(นางอภิตา บุญศิริ นายเจริญ ขุนพรม นายสมนึก ทองบอ และ
น.ส. ยุพิน ออนศิร)ิ
2. การตกคางของสารกําจัดแมลงคลอโรไฟริฟอสในผล
มะมวงในแปลงปลูกและหลังอบไอน้าํ (นางรุง นภา กอประดิษฐสกุล)

5

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สมุนไพรไฮเทค: ทางเลือกใหมในการผลิตชีวเภสัชภัณฑ

มณี ตันติรุงกิจ1

ในปจจุบนั ไมวา จะหันไปทางไหนก็จะหนีไมพน ผลิตภัณฑ
สมุนไพร กินอาหารวางก็มคี ุกกีส้ มุนไพร ชาสมุนไพร ไปสปาก็มี
สบูม ะขาม โลชัน่ วานหางจระเข และน้ํามันหอมระเหย กินอาหาร
ก็ มี ต มยํา ปลาทอดตะไคร จนถึ งเข านอนก็ มี หมอนสมุ นไพร
ใหหนุนนอน และถาถึงกับลมหมอนนอนเสือ่ ก็ยงั มียาแผนไทยอีก
หลากหลายตํารับใหเลือกกินเลือกใชใหถกู กับโรค ซึง่ ถือเปนโชคดี
ของคนทางซีกโลกตะวันออกทีบ่ รรพชนมีภมู ปิ ญ
 ญาในการนําความ
หลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติทมี่ อี ยูม ากมายมาใชประโยชน
แตสําหรับซีกโลกตะวันตกซึ่งขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาตินั้น
จําเป นอย างยิ่ งที่ จะต องเร งการพั ฒนาด านเทคโนโลยี ชี วภาพ
โดยเฉพาะเทคโนโลยีดา นพันธุวศิ วกรรมเพือ่ ผลิตสิง่ มีชวี ติ ดัดแปลง
พันธุกรรม (GMO, Genetically Modified Organism) ทีส่ ามารถ
ผลิตชีวเภสัชภัณฑ (biopharmaceuticals) เชน การผลิต hepatitis
B surface antigen จากยีสต S. cerevisiae เพือ่ ใชเปนวัคซีนปองกัน
โรคตับอักเสบชนิดบี การผลิต interferon-a-2b จากแบคทีเรีย
Escherichia coli เพือ่ รักษาผูปว ยโรคมะเร็ง การผลิต erythropoietin จากเซลลสตั ว [recombinant Chinese Hamster Ovary
(CHO)] เพือ่ รักษาผูป ว ยโรคโลหิตจาง การผลิตวัคซีนปองกันโรค
พิษสุนัขบาจากผักโขม การผลิตแอนติบอดีตอ เชือ้ Streptococcus
mutans จากยาสูบ การผลิต human a-antitrypsin จากเซลล
แขวนลอยของขาว เปนตน ซึง่ สิง่ มีชวี ติ ดัดแปลงพันธุกรรมเหลานี้
ก็คือ สมุนไพรไฮเทค นัน่ เอง
เนื่องจากชีวเภสัชภัณฑที่ไดจากแหลงธรรมชาติ เปนสาร
ทีม่ โี ครงสรางซับซอนยากทีจ่ ะสังเคราะหดว ยวิธที างเคมี และสกัด
ไดในปริมาณนอย ทําใหการพัฒนาเทคโนโลยีดา นพันธุวศิ วกรรม
เพื่ อผลิ ตชี วเภสั ชภั ณฑ เกิ ดขึ้ นอย างต อเนื่ อง ทั้ งนี้ เพื่ อให ได
ชีวเภสัชภัณฑที่มีคุณสมบัติเชนเดียวกัน หรือใกลเคียงสารจาก
ธรรมชาติในปริมาณมากและสามารถผลิตไดในระบบอุตสาหกรรม
อย างไรก็ ตามพบว าเซลล เจ าบ านแต ล ะชนิ ดที่ ใช ในการผลิ ต
ชีวเภสัชภัณฑ ตางก็มขี อ ไดเปรียบ-เสียเปรียบแตกตางกันไป เชน
แบคทีเรียทีเ่ จริญไดรวดเร็วและมีกระบวนการผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ไมมีปฏิกิริยา glycosylation ซึ่ งจําเปนตอกระบวนการ posttranslation ของ recombinant protein ทําใหโปรตีนที่ผลิตได

1

ขาดคุณสมบัติทางชีวภาพ และไมสามารถสงผาน recombinant
protein ออกนอกเซลล ในกรณีของยีสตซงึ่ เปน eukaryotic cell
เชนเดียวกับสัตวและพืช พบวามีอัตราการเกิดปฏิกิริยา glycosylation สูง ทําใหโปรตีนทีผ่ ลิตไดขาดคุณสมบัติทางชีวภาพ หรือ
กอใหเกิดภูมิแพ สวนเซลลสัตวซึ่งสราง recombinant protein
ไดอยางถูกตองและสามารถสงผาน recombinant protein ออกนอก
เซลลไดดี เปนระบบที่มคี าใชจา ยสูง และอาจมีการปนเปอ นของ
เชื้ อโรคได สําหรับพืชสามารถสรางและสงผาน recombinant
protein ออกนอกเซลลไดเชนเดียวกับเซลลสตั ว แต codon usage
ในกระบวนการสรางโปรตีนและการเกิดปฏิกิริยา glycosylation
ของพืชแตกตางจากของสัตวเล็กนอย จึงจําเปนตองปรับเปลี่ยน
กระบวนการ protein maturation ใหเหมาะสมดวยวิธีทางพันธุวิศวกรรม และ/หรือวิธีทางชีวเคมี นอกจากนีย้ งั พบวาการใชพชื
ดั ดแปลงพั นธุ กรรมเป นแหล งผลิ ตชี วเภสั ชภั ณฑ มี ข อดี ในเชิ ง
เศรษฐกิ จและคุ ณภาพหลายประการ เช น ต นทุ นในการผลิ ต
recombinant protein จากพืชถูกกวาการผลิตโปรตีนชนิดเดียวกัน
ในถังหมักดวยแบคทีเรีย มีความเสีย่ งในการปนเปอ นของเชือ้ โรค
นอยกวา พืชสามารถสะสม recombinant protein ไวในเมล็ด ผล
ราก ลําต น ทําให ง ายต อการนําไปใช ประโยชน และเก็ บรั กษา
เปนตน จากขอไดเปรียบเหลานี้ทําใหความพยายามในการผลิต
วั คซี น แอนติ บอดี และยารั กษาโรคต างๆ จากพื ชดั ดแปลง
พันธุกรรมดวยวิธกี ารตัดตอยีนเขากับดีเอ็นเอของพืช การตัดตอยีน
เขากับดีเอ็นเอของคลอโรพลาสตของพืช หรือการตัดตอยีนเขากับ
ดีเอ็นเอของไวรัสพืช (ตารางที่ 1) โดยเฉพาะอยางยิง่ การผลิต
วัคซีนในรูปแบบ edible vaccine เพือ่ ความสะดวกในการใหวคั ซีน
ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งกับประชาชนในประเทศดอยพัฒนา
และการปองกันอุบัติภัยที่เกิดจากการใชอาวุธชีวภาพ เนื่องจาก
edible vaccine จะชวยลดปญหาดานการเก็บรักษาวัคซีนทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
ต่ํา ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อที่เกิดจากการฉีดวัคซีนที่ไมถูก
สุขลักษณะและการใชเข็มฉีดยาซ้ํา
แมวาพืชดัดแปลงพันธุกรรมผลิตชีวเภสัชภัณฑไดดี แต
ผลผลิ ตของสารชี วเภสั ชภั ณฑ มี ปริ มาณค อนข างต่ํา ดั งนั้ น
นักวิทยาศาสตรจงึ พยายามเพิม่ ผลผลิตดวยวิธกี ารตางๆ เชน

นักวิจัยเชี่ยวชาญ 9 งานจุลชีววิทยาประยุกต ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 73140

วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 20 ฉบับที่ 2 (2549)
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ตารางที่ 1 การผลิตชีวเภสัชภัณฑจากพืชดัดแปลงพันธุกรรม
ชนิดของชีวเภสัชภัณฑ

โปรตีน/แหลงที่มา

วิธีการ

พืช
เจาบาน

วัคซีนโรคตับอักเสบ

Hepatitis B surface
antigen/ Hepatitis B virus

การตัดตอยีนเขากับ
ดีเอ็นเอของพืช

วัคซีนโรคอหิวาตกโรค

Cholera toxin-B subunit/
Vibrio chloerae

การตัดตอยีนเขากับ มันฝรัง่
ดีเอ็นเอของพืช
การตัดตอยีนเขากับ ยาสูบ
ดีเอ็นเอของ
คลอโรพลาสตของพืช

ยาสูบ

ปริมาณ
โปรตีน
ที่ผลิตได*

เอกสารอางอิง

< 0.01% TSP

Mason et al.,
1992

0.3% TSP

Arakawa et al.,
1998
Daniell et al.,
2001

4.1% TSP

วัคซีนโรคพิษสุนขั บา

Glycoprotein/ Rabies virus การตัดตอยีนเขากับ
ดีเอ็นเอของพืช

มะเขือเทศ 1.0% TSP

McGarvey et al.,
1995

วัคซีนโรคภูมคิ มุ กัน
บกพรอง

HIV epitope (gp41)/HIV

การตัดตอยีนเขากับ
ดีเอ็นเอของไวรัสพืช

ถัว่ อาหาร
สัตว

-

Brennan et al.,
1999

วัคซีนโรคบาดทะยัก

Tetanus toxin-C subunit/
Clostridium tetani

การตัดตอยีนเขากับ ยาสูบ
ดีเอ็นเอของ
คลอโรพลาสตของพืช

25% TSP

Tregoning et al.,
2003

วัคซีนโรคกาฬโรค

F1 antigen, V antigen และ
fusion protein F1-V/
Yersinia pestis

การตัดตอยีนเขากับ
ดีเอ็นเอของไวรัสพืช

ยาสูบ

1-2 มก./กรัม Santi et al.,
น้ําหนักสด
2006

แอนติบอดีปองกันโรค
ตับอักเสบ

Single chain variable
การตัดตอยีนเขากับ
fragment จําเพาะกับ
ดีเอ็นเอของพืช
Hepatitis B surface antigen

ยาสูบ

0.5 มก./กก.
น้ําหนักสด

แอนติบอดีตอ
p-azophenylarsonate

Heavy chain monoclonal
antibody (HC mAb)
จําเพาะกับ
p-azophenylarsonate

การตัดตอยีนเขากับ
ดีเอ็นเอของพืช

ยาสูบ

0.35 มก./ลิตร LaCount et al.,
ของอาหาร
1997
เลีย้ งเซลล

แอนติบอดีปองกัน
การเกิดเนื้องอกในหนู

Single chain variable
fragment ของ IgG จาก
B-cell lymphoma ของหนู

การตัดตอยีนเขากับ
ดีเอ็นเอของไวรัสพืช

ยาสูบ

30.2 มก./กก. McCormick
น้ําหนักสด
et al., 1999

ยารักษาโรคโลหิตจาง

Erythropoietin/มนุษย
ดีเอ็นเอของพืช

การตัดตอยีนเขากับ

ยาสูบ

1 นาโนกรัม/ Matsumoto
กก. น้ําหนักสด et al., 1995

ยารักษาโรคตับและ
ยาลดภาวะการตกเลือด

a-antitrypsin/มนุษย

การตัดตอยีนเขากับ
ดีเอ็นเอของพืช

ขาว

200 มก./ลิตร
ของอาหาร
เลีย้ งเซลล

Huang et al.,
2001

ยารักษาโรค Gaucher

Lysozyme/มนุษย

การตัดตอยีนเขากับ
ดีเอ็นเอของพืช

ขาว

3-4% TSP

Huang et al.,
2002

Ramirez et al.,
2000

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ตารางที่ 1 การผลิตชีวเภสัชภัณฑจากพืชดัดแปลงพันธุกรรม (ตอ)
ชนิดของชีวเภสัชภัณฑ

โปรตีน/แหลงที่มา

วิธีการ

พืช
เจาบาน

ปริมาณ
โปรตีน
ที่ผลิตได*

เอกสารอางอิง

ยารักษาโรคมะเร็ง

Interleukin-12

การตัดตอยีนเขากับ
ดีเอ็นเอของพืช

ยาสูบ

0.8 มก./ลิตร
ของอาหาร
เลีย้ งเซลล

Kwon et al.,
2003

ยารักษาโรคตับแข็ง
ดีเอ็นเอของพืช

Serum albumin/มนุษย

การตัดตอยีนเขากับ

ยาสูบ

0.25 มก./กรัม Sijmons et al.,
ของโปรตีนใน 1990
อาหารเลีย้ งเซลล

* TSP = ปริมาณโปรตีนทีล่ ะลายได (total soluble protein)
1) การใชโปรโมเตอรที่มีประสิทธิภาพของยีน ubiquitin
(Ubi) หรือยีนลูกผสมระหวางยีน octopine synthase และยีน
mannopine synthase [(ocs)3mas] ซึ่งเปนสวนที่ควบคุมการ
แสดงออกของยี น อย างต อ เนื่ อ ง หรื อ ยี น rice a-amylase
(RAmy3D) ซึ่งกระตุนการแสดงออกของยีนเมื่อน้ําตาลกลูโคส
ในอาหารลดต่ําลง
2) การใช ยี นที่ แสดงออกแบบ tissue-specific เช น
ยีนที่ผลิตชีวเภสัชภัณฑสามารถแสดงออกไดเฉพาะในสวนของ
เมล็ด ทําใหเมล็ดมีการสะสมของ recombinant protein สูงถึง
1-5% ของปริมาณโปรตีนทีล่ ะลายได
3) การตัดตอยีนที่ผลิตชีวเภสัชภัณฑเขากับดีเอ็นเอของ
คลอโรพลาสต ซึ่งเปน organelle ที่ถายทอดจากตนแมสูตนลูก
และมี อยู จํานวนมากในเซลล พื ช ทําให ปริ มาณของยี นที่ ผลิ ต
ชีวเภสัชภัณฑมีเพิ่มมากขึ้นดวยเชนกัน และชวยใหผลผลิตของ
ชีวเภสัชภัณฑเพิม่ ขึน้ สูงถึง 5-25% ของปริมาณโปรตีนทีล่ ะลายได
4) การตัดตอยีนของ leader peptide เขากับสวนของยีน
ที่ผลิตชีวเภสัชภัณฑสามารถชวยใหเซลลพืชสามารถสง recombinant protein ผ านผนั งเซลล ออกสู ภายนอกเซลลและสะสม
ในอาหารเลี้ยงเซลลไดดี ชวยใหกระบวนการทําใหชีวเภสัชภัณฑ
บริสทุ ธิ์ (purification process) ทําไดสะดวกและงายยิง่ ขึน้ เมือ่ ผลิต
ชีวเภสัชภัณฑดว ยเซลลแขวนลอย
5) การใชพืชอาหารที่มีความปลอดภัยและเปนที่ยอมรับ
ในการบริโภค เชน ขาว ถัว่ เหลือง มะเขือเทศ เปนตน เปนเซลล
เจาบาน สามารถลดปริมาณสารปนเปอ นทีพ่ ชื สรางขึน้ ในขณะทีพ่ ชื
สรางชีวเภสัชภัณฑ และเพิม่ ประสิทธิภาพในการแสดงออกของยีน
และการสงผาน recombinant protein ออกภายนอกเซลล
6) การพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงเซลลพืชและกระบวนการ
ผลิต เช น การเติ มสาร polyvinylpyrrolidone (PVP; MW
360,000) ความเขมขน 7.5% ลงในอาหารเหลว ชวยใหเซลล

ยาสูบสายพันธุ NT-1 ผลิต HC mAb ไดสูงขึ้ นถึง 35 เทา
รวมทัง้ มีความเสถียรมากขึน้ ดวย การใชอาหารเลีย้ งเซลลทไี่ มเติม
แมงกานีส ชวยเพิม่ ผลผลิตของ mouse IgG ไดประมาณ 2 เทา
การเลี้ยงเซลลยาสูบแบบแขวนลอยในถังหมักดวยระบบการให
อาหารอยางตอเนือ่ ง (continuous culture) สามารถเพิม่ ผลผลิต
ของ carrot acidic invertase สูงขึน้ 4 เทา เมือ่ เปรียบเทียบกับ
กระบวนการผลิตแบบ batch culture การเลีย้ งเซลลยาสูบทีถ่ กู ตรึง
ดวย alginate สามารถเพิ่มผลผลิตของ human granulocytemacrophage colony-stimulating factor (hGM-CSF) สูงขึ้น
2 เทา เมือ่ เปรียบเทียบกับกระบวนการผลิตดวยเซลลแขวนลอย
เปนตน
7) การพัฒนากระบวนการสกัดชีวเภสัชภัณฑและการทําให
ชีวเภสัชภัณฑบริสทุ ธิ์ ซึง่ มีความจําเพาะตอชนิดของชีวเภสัชภัณฑ
และชนิดของพืชทีใ่ ชเปนเซลลเจาบาน เพือ่ เพิม่ ผลผลิต ประหยัด
เวลา และลดตนทุนการผลิต วิธกี ารทีน่ ยิ มใชแยกสารและทําใหสาร
มีความบริสทุ ธิ์ ไดแก วิธกี ารตกตะกอน และ/หรือการปน เหวีย่ ง
รวมกับวิธีการทางโครมาโตกราฟฟ เนื่องจากการผลิตชีวเภสัชภัณฑจากเซลลพืชหรือจากอาหารเลี้ยงเซลลมีการปนเปอนของ
โปรตีน คารโบไฮเดรท ไขมัน และสารอืน่ ๆ ทําใหสารสกัดหยาบ
(crude extract) มีสารแขวนลอยปนเปอ นและกอใหเกิดการอุดตัน
ของคอลัมนที่ใชในการแยกสาร ในปจจุบันมีการนําเทคนิคทาง
โครมาโตกราฟทที่ นั สมัยเขามาใชในกระบวนการทําใหชวี เภสัชภัณฑ
บริสทุ ธิ์ เชน เทคนิค expanded bed adsorption (EBA) ซึง่ เปน
เทคนิคที่เติมตัวอยางสารสกัดหยาบเขาทางดานลางของคอลัมน
และทําใหชวี เภสัชภัณฑในสารสกัดหยาบจับกับ packing material
ซึ่ งกระจายตั วขึ้ นสู ดานบน สวนสารปนเป อนจะไหลออกจาก
คอลัมนพรอมกับสารตัวพาไปทางดานบนของคอลัมน เมื่อปรับ
ทิศทางการไหลของสารตัวพา (mobile phase) ใหเขาสูค อลัมนทาง
ดานบน packing material ทีม่ ชี ีวเภสัชภัณฑจบั อยูจ ะเรียงตัวกัน
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อยางเปนระเบียบในคอลัมน จากนั้นจึงปรับเปลี่ยนชนิดของสาร
ตัวพาใหเหมาะสมเพื่อชะลางชีวเภสัชภัณฑออกจากคอลัมนทาง
ดานลาง วิธีนชี้ วยลดปญหาการอุดตันและมีการนําไปประยุกตใช
กับการแยก recombinant protein ทีผ่ ลิตจากจุลนิ ทรียแ ละเซลลสตั ว
ในระดับอุตสาหกรรม เทคนิค in-situ extraction ซึง่ เปนวิธีท่ี
เหมาะกับการผลิตชีวเภสัชภัณฑดว ยเซลลแขวนลอยในอาหารเหลว
โดยใชโพลิเมอรที่ไมมีประจุ (nonionic Amberlite; XAD-7)
หรือ organic solvent ในอัตราสวน solvent:aqueous phase เทากับ
1:1 (ethyl acetate:น้ํา) หรือเทากั บ 5:2 (n-hexane:ethyl
acetate:methanol:น้ํา) ผสมลงในอาหารเลี้ยงเซลล เพื่อดูดซับ
ชีวเภสัชภัณฑทพี่ ชื สรางขึน้ ในทันที ซึง่ จะชวยลดการเกิด feedback
inhibition และการสลายตัวของชีวเภสัชภัณฑ ทําใหสามารถเพิม่
ผลผลิตของชีวเภสัชภัณฑไดตงั้ แต 2-20 เทา
นอกจากนี้การนําชีวเภสัชภัณฑที่ผลิตไดมาใชประโยชน
ยังตองคํานึงถึงความปลอดภัยทางชีวภาพในการผลิตพืชและการ
เลีย้ งเซลลพชื ดวยกระบวนการหมัก รวมทัง้ การประเมินความเสีย่ ง
ของชีวเภสัชภัณฑที่ผลิตขึ้น เพื่อความปลอดภัยตอสุขภาพของ
มนุษยและสัตว และพิจารณาถึงผลกระทบที่มตี อสภาพแวดลอม
เชน การถายทอดยีนสูส ง่ิ มีชวี ติ อืน่ การปนเปอ นของพืชดัดแปลง
พันธุกรรมในธรรมชาติ เปนตน โดยการดําเนินงานตองปฏิบตั ติ าม
กฎขอบังคับทีแ่ ตละประเทศกําหนดไวสาํ หรับการผลิตพืชดัดแปลง
พันธุกรรมเพือ่ ใชเปนอาหารและอาหารสัตว สหรัฐอเมริกา และ
สหภาพยุโรปไดรางระเบียบและขอกําหนดที่เขมงวดและเฉพาะ
เจาะจงสําหรั บควบคุ มการผลิ ตชี วเภสั ชภัณฑ จากพื ชดัดแปลง
พันธุกรรม เนือ่ งจากถือวาพืชดัดแปลงพันธุกรรมนัน้ เปนชีวเภสัชภัณฑ ไมใชอาหาร และมีนกั วิทยาศาสตรในสาขาตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ
เชน โรคพืช กีฏวิทยา พฤกษศาสตร ไวรัสวิทยา สัตวบาล นิเวศวิทยา
ชีวโมเลกุล เปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ ตรวจติดตาม และ
ประเมินผลกอนทีจ่ ะอนุญาตใหดําเนินการในขัน้ ตอไป
ขอกําหนดตางๆ ในการปฏิบั ติที่ เกี่ ยวข องกั บการผลิ ต
ชีวเภสัชภัณฑจากพืชดัดแปลงพันธุกรรม ไดแก
- ผูท ปี่ ฏิบตั งิ านตองเปนผูท ม่ี คี วามรู ความชํานาญ และ
ประสบการณดา นการผลิตพืชดัดแปลงพันธุกรรมและชีวเภสัชภัณฑ
- เจาหนาที่จากหนวยงานที่รับผิดชอบ ตรวจสอบแปลง
ทดลองอยางนอย 7 ครัง้ ทัง้ ในระหวางการปลูกและเมือ่ เสร็จสิน้
การทดลอง
- แปลงปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมเพือ่ ผลิตชีวเภสัชภัณฑ
ตองอยูหางจากแปลงพืชปกติในระยะที่เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ชนิดของพืช ในกรณีของขาวโพดกําหนดใหมีระยะหางอยางนอย
1.6 กิโลเมตร ซึ่งมากกวาระยะหางที่กําหนดไวสําหรับการผลิต
เมล็ดพันธุถ งึ 8 เทา เพือ่ ปองกันการผสมเกสรระหวางพืชดัดแปลง
พันธุกรรมกับพืชปกติ
- ตองทําความสะอาดอุปกรณและเครื่องมือการเกษตร

วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 20 ฉบับที่ 2 (2549)
ทีใ่ ชกบั พืชดัดแปลงพันธุกรรมทุกครัง้ ทีใ่ ชงาน และหามนําอุปกรณ
และเครื่องมือการเกษตรเหลานั้นไปใชรวมกับการปลูกพืชปกติ
เพือ่ ปองกันการเกิดปนขาม (cross contamination)
- ตองทําความสะอาดอุปกรณและเครื่องมือการเกษตร
ทําลายพืชดัดแปลงพันธุกรรมเมือ่ เสร็จสิน้ การทดลอง และกําจัด
ของเสียทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิต (อาหารเลีย้ งเซลล บัฟเฟอร
สารตัวพา) ดวยวิธที เ่ี หมาะสม เพือ่ ทําลายชีวเภสัชภัณฑและปองกัน
การปนเปอ นของชีวเภสัชภัณฑในหวงโซอาหารของมนุษยและสัตว
- ต องแสดงข อมู ลและวิ ธี การทดสอบที่ เกี่ ยวข องกั บ
คุณลักษณะและคุณสมบัติทางกายภาพ ชีวเคมี และชีววิทยาของ
ชีวเภสัชภัณฑทผี่ ลิตได
- กรณีที่ใชพืชดัดแปลงพันธุกรรมเปน edible vaccine
ต องแสดงขั้ นตอนหรื อข อมู ลที่ ชี้ ให เห็ นว าผลิ ตภั ณฑ มี ความ
สม่ําเสมอและมีความเขมขนของสารออกฤทธิค์ งที่
- ตองแสดงขอมูลหรือผลการทดสอบดานความบริสุทธิ์
ของชีวเภสัชภัณฑทผี่ ลิตได เพือ่ ตรวจสอบการปนเปอ นของสารเคมี
ทางการเกษตร (ยากําจัดศัตรูพชื ) ทีใ่ ชในระหวางการปลูก ยาปฏิชวี นะ
สารอืน่ ทีก่ อ ใหเกิดการสลายตัวของชีวเภสัชภัณฑ หรืออนุพนั ธของ
ชีวเภสัชภัณฑระหวางกระบวนการผลิต
- ตองแสดงขอมูลหรือผลการทดสอบดานความปลอดภัย
ของชีวเภสัชภัณฑที่เกี่ยวของกับระดับความเปนพิษ (toxicity)
การก อภู มิแพ (allergenicity) และการก อให เกิ ดภูมิ คุ มกั น
(immunogenicity) เพื่อความปลอดภัยในการนําไปใชประโยชน
ดานการปองกันและรักษาโรค
การขออนุ ญ าตปลู ก พื ช ดั ดแปลงพั น ธุ ก รรมเพื่ อ ผลิ ต
ชีวเภสัชภัณฑในแปลงทดลอง บริษัทผูผลิตตองแสดงขอมูลและ
หลักฐานที่ แสดงถึงความปลอดภัยทางชีวภาพของพืชเหลานั้ น
ซึ่ งในสหรั ฐอเมริ กาได อนุ ญาตให ทําการทดสอบพื ชดั ดแปลง
พันธุกรรมดังกลาวในภาคสนามมากกวา 90 ชนิด ดังตัวอยาง
ทีแ่ สดงในตาราง ที่ 2 และไดอนุญาตใหบริษทั Dow AgroSciences
จําหนายวัคซีนปองกันโรค Newcastle ในไก ทีผ่ ลิตจากเซลลพชื
ดัดแปลงพันธุกรรมโดยใชกระบวนการหมักเปนครัง้ แรกในเดือน
มกราคม 2549 ซึง่ ถือวาเปนมิตใิ หมของการพัฒนาวัคซีนจากพืช
ดัดแปลงพันธุกรรม
จะเห็นวาพืชดัดแปลงพันธุกรรมทีผ่ ลิตชีวเภสัชภัณฑไดนนั้
เปนประโยชนตอมนุษยชาติ แตยังมีความหวั่นเกรงและวิตกวา
ชีวเภสัชภัณฑที่ผลิตจากพืชดัดแปลงพันธุกรรมและกระบวนการ
ผลิตจะเปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษยและสัตวและระบบนิเวศ
ทั้งทางตรงและทางออม รวมถึงผลกระทบสะสมที่อาจจะเกิดขึ้น
ในระยะยาว (cumulative long-termed effect) โดยเฉพาะอยางยิง่
การพัฒนาพืชดัดแปลงพันธุกรรมเพื่ อใชเป น edible vaccine
เนื่องจากการใหวัคซีนทางปาก (oral vaccine) สามารถกระตุน
ใหเกิดสภาวะทีร่ า งกายยอมรับแอนติเจนทีม่ ปี ริมาณต่าํ และไดรบั ซ้าํ ๆ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ตารางที่ 2 พืชดัดแปลงพันธุกรรมเพือ่ ผลิตชีวเภสัชภัณฑทกี่ ระทรวงเกษตรของประเทศสหรัฐอเมริกาอนุญาตใหทดสอบในภาคสนาม
พืชเจาบาน

ชีวเภสัชภัณฑ

บริษัทผู ผลิต

การใชประโยชน

ขาว
ขาว
ขาว
ยาสูบ

serum albumin
lactoferin
lysozyme
aprotinin

Ventria Bioscience
Ventria Bioscience
Ventria Bioscience
Large Scale Biology

ยาสูบ

แอนติบอดีตอ
Streptococcus mutans
LT-B enterotoxin subunit
serum albumin

Planet Biotechnology

ยารักษาโรคตับแข็ง
ยารักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
ยารักษาโรค Gaucher
สารยับยั้งการทํางานของเอนไซมทริปซิน
เพือ่ ใชในการผาตัดเปลีย่ น/ปลูกถายอวัยวะ
สารปองกันฟนผุ

Iowa State University
Chlorogen, Inc

วัคซีนปองกันโรคทองรวง
ยารักษาโรคตับแข็ง

ขาวโพด
ยาสูบ

ทางปากวาวัคซีนนัน้ เปนอาหาร (oral tolerance) ทําใหรา งกาย
ยอมรับเชือ้ โรคทีม่ โี ครงสรางเชนเดียวกับแอนติเจนทีใ่ ชเปนวัคซีน
วาเปนอาหารเชนเดียวกัน จึงไมเกิดระบบภูมคิ มุ กันตอเชือ้ โรคนัน้
มี ผลให มนุ ษย หรื อสั ตว ที่ ได รั บ edible vaccine เป นโรค ซึ่ ง
นักวิทยาศาสตรไดพยายามพัฒนา edible vaccine ใหมปี ริมาณของ
แอนติเจนทีส่ งู พอทีจ่ ะกระตุน ระบบภูมคิ มุ กันไดใกลเคียงกับการให
วัคซีนโดยการฉีด นอกจากนีย้ งั พบวามีความเปนไปไดทกี่ ารชักนํา
ยีนของแอนติเจนทีใ่ ชเปนวัคซีนเขาสูพ ชื โดยใชดเี อ็นเอของไวรัสพืช
เชน tobacco mosaic virus, cowpea mosaic virus, potato virusX,
tomato bushy stunt virus ฯลฯ เปนพาหะ (vector) อาจทําใหเกิด
ไวรัสที่กอใหเกิดโรคชนิดใหมได เมื่อใชพืชดัดแปลงพันธุกรรม
เหลานีเ้ ปนเวลานาน เนือ่ งจากเกิดการกลายพันธุ (gene recombination, deletion, insertion, point mutation) และการถายทอด
ยีนสูส ง่ิ มีชวี ิตอืน่ (horizontal gene transfer)
ทีก่ ลาวมาขางตนเปนทีม่ าทีไ่ ปของสมุนไพรไฮเทคทีน่ า จะเปน
ทางเลือกใหมของมนุษยชาติ แตอยางไรก็ตามสมุนไพรไฮเทคก็มี
ทัง้ คุณและโทษ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก บั คุณธรรม จริยธรรม และความรูค วาม
สามารถของผูที่เกี่ยวของในทุกระดับ รวมทั้งตัวทานเองในฐานะ
ผูบริโภค
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งานวิจยั

ปริมาณสารสําคัญ “แลคโตนรวม” ในสมุนไพรฟาทะลายโจรจากแหลงปลูกตางๆ

The chemical constituents “total lactone” in Andrographis herb from the various locations
นันทนา ชื่นอิ่ม ศิริวัลย สรอยกลอม พัชราภรณ ภูไพบูลย และพินิจ ไพรสณฑ1

บทคั ดยอ

การตรวจสอบปริ มาณแลคโตนรวม และความชื้ นใน
สมุนไพร “ฟาทะลายโจร” จาก 5 แหลงปลูก จํานวน 15 ตัวอยาง
ไดแก นครปฐม 10 ตัวอยาง ราชบุรี 2 ตัวอยาง กรุงเทพฯ
สมุทรสาคร และนครราชสีมา จังหวัดละ 1 ตัวอยาง พบวาตัวอยาง
ฟาทะลายโจรจากทัง้ 5 แหลงปลูก มีปริมาณแลคโตนรวมแตกตาง
กัน ตัง้ แต 4.44-13.02% กลาวคือ ฟาทะลายโจร 13 ตัวอยาง
มีปริมาณแลคโตนรวม 6.53-13.02% ซึง่ สูงกวามาตรฐานของ
สมุนไพรฟาทะลายโจรทีก่ าํ หนดใหมปี ริมาณแลคโตนรวมคํานวณ
เปนแอนโดรกราโฟไลดไมนอยกวา 6.0% โดยน้ําหนัก และ 2
ตั วอย างมี ปริ มาณแลคโตนรวม 4.4% และ 5.60% ต่ํา กว า
มาตรฐานทีก่ าํ หนดไว สําหรับปริมาณความชืน้ พบวาฟาทะลายโจร
ทุ กตั วอย างมี ความชื้ นอยู ระหว าง 6.30-9.58% ซึ่ งอยู ใน
ขอกําหนดคุณภาพสมุนไพรฟาทะลายโจรทีต่ อ งมีความชืน้ ไมเกิน
รอยละ 11 โดยน้ําหนัก

ABSTRACT

The determination of total lactone and moisture
contents were undertaken on 15 samples of Andrographis herbs
(Andrographis paniculata Wall. Ex Nees) from 5 locations;
10 samples from Nakorn Pathom, 2 samples from Ratchaburi,
the other 3 samples from Bangkok, Samutsakhon and
Nakornrachasima. The results indicated that the Andrographis
herbs from 5 locations had the different contents of total
lactones 4.44-13.02%. The 13 samples had the total
lactones 6.53-13.02% which were higher than the quality
specification of Andrographis herbs in the standard of Thai
Herbal medicine, 2 samples had the total lactones 4.44%
and 5.60% which were lower than the standard. The quality
specification of Andrographis herbs was content of total
lactones which calculated as andrographolide was not less than
6% (w/w) and the moisture content was not more than 11%

1

(w/w). The moisture contents of all samples were in the
range of 6.30-9.58%.

คํานํา

ฟาทะลายโจร (Andrographis paniculata Wall.ex Nees)
เปนสมุนไพรทีม่ ศี กั ยภาพ ซึง่ กระทรวงสาธารณสุขไดทําการศึกษา
วิจัยมากวา 20 ป โดยเฉพาะการศึกษาฤทธิท์ างเภสัช การพัฒนา
ดานยาหรือเภสัชภัณฑ เชน การบรรเทาอาการทองเสียทีไ่ มรนุ แรง
(ปญจางค และชัยโย, 2528) รักษาอาการเจ็บคอในผูป ว ยโรค
หวัด และมีความปลอดภัยสูง (Thamlikitkul และคณะ, 1991)
และสงเสริมใหใชในการสาธารณสุขมูลฐาน และถูกบรรจุไวใน
บัญชียาหลักแหงชาติ ป 2542 โดยใชรักษาอาการเจ็บคอ อาการ
ทองเสีย และแกไข นอกจากนัน้ มีการนําฟาทะลายโจรมาทดลอง
ใชเป นสวนผสมอาหารไก เพื่ อใชในการปองกันและรักษาโรค
(กุศล และวรรณพร, 2537; รัชดาวรรณ, 2543; สุภาพร, 2545;
Tipakorn, 2002) เนือ่ งมาจากสารสําคัญหรือองคประกอบเคมี
ที่อยูใ นสมุนไพรฟาทะลายโจรซึ่งมีฤทธิ์เปนยาได สารสําคัญหรือ
องคประกอบเคมีนปี้ ระกอบดวยสารจําพวกแลคโตน (diterpene
lactones) หลายชนิ ด ได แ ก แอนโดรกราโฟไลด (andrographolide), นีโอแอนโดร-กราโฟไลด (neoandro-grapholide),
และดี ออกซี-แอนโดรกราโฟไลค (deoxy-andrographolide)
เปนตน (Deng และคณะ, 1982; Pholphana และคณะ, 2004;
หนวยขอมูลสมุนไพร, 2534)
การวิเคราะหหาปริมาณสารสําคัญหรือองคประกอบทาง
เคมีในฟาทะลายโจร ไดแก การตรวจสอบเอกลักษณทางเคมี
ปริมาณแลคโตนรวม เปนหนึ่งในขอกําหนดมาตรฐานของสวน
ทีอ่ ยูเ หนือดินของฟาทะลายโจร (สถาบันวิจยั สมุนไพร, 2542) ซึง่
ใชเปนมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑของฟาทะลายโจร
ดังนั้นการศึกษาปริมาณแลคโตนรวมในสมุนไพรฟาทะลายโจร
จากแหลงปลูกตางๆ ชวยใหไดขอมูลเพื่อการบงชี้คุณภาพของ
ฟาทะลายโจร กอนการนําไปใชเปนวัตถุดิบเพื่อการผลิตยาหรือ
อาหารเสริมตอไป

นักวิจัย ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ม.เกษตรศาสตร บางเขน
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อุปกรณและวิธีการ
เตรียมตัวอยางฟาทะลายโจร

เก็บรวบรวมตัวอยางฟาทะลายโจร จํานวน 15 ตัวอยาง
จาก 5 แหลงปลูก ไดแก นครปฐม (กพส.1-กพส.10) ราชบุรี
(รบ.11-รบ.12) กรุงเทพฯ (กท.13) สมุทรสาคร (สค.14) และ
นครราชสีมา (ปช.15) นําสวนของใบและกาน อบแหงทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
30-40 C บดละเอียดผานตะแกรงเบอร 80 และเก็บในภาชนะ
ทีป่ ด สนิท

การวิเคราะหปริมาณแลคโตนรวม (total lactones)

การวิเคราะหปริมาณแลคโตนรวม (total lactones) และ
เปอรเซ็นตความชืน้ โดยใชวิธขี อง Thai Herbal Pharmacopoeia
(1998) ดังแสดงในรูปที่ 1 การคํานวณปริมาณแลคโตนรวม
ในรู ปของแอนโดรกราโฟไลด เมื่ อเที ยบกั บน้ํ า หนั กแห งของ
ฟาทะลายโจร (dry weight) โดยอบแหงที่ 105 C วิเคราะห
ตัวอยางละ 2 ซ้ํา (duplicate) สําหรับการวิเคราะหนั้นมีการ
ควบคุมคุณภาพ (quality control) ของการวิเคราะห ทัง้ ปริมาณ
แลคโตนรวมและเปอรเซ็นตความชืน้ โดยวิเคราะหความแมนยํา
ของผลการวิเคราะห (analytical precission) ประเมินจากจํานวน

ซ้ําของตัวอยางทีท่ ําการวิเคราะห (duplicate analysis) ในแตละ
ตัวอยางในสภาวะเดียวกัน รายงานในรูปของรอยละของความ
แตกตางสัมพัทธ (relative percentage difference: RPD) โดยมี
มาตรฐานการวิเคราะหปริมาณแลคโตนรวมในสมุนไพรฟาทะลายโจร
ทีม่ คี ารอยละของ RPD ไมควรเกิน 2 และเปอรเซ็นตความชืน้
ทีม่ คี า รอยละของ RPD ไมควรเกิน 5

ผลและวิจารณ

ผลการวิเคราะหปริมาณแลคโตนรวม และความชื้นใน
ตัวอยางฟาทะลายโจรจํานวน 15 ตัวอยาง (ตารางที่ 1) พบวา
ตัวอยางฟาทะลายโจร 13 ตัวอยางมีปริมาณแลคโตนรวมสูงกวา
มาตรฐานทีก่ าํ หนดไวตามขอกําหนดคุณภาพสมุนไพรฟาทะลายโจร
(สถาบันวิจัยสมุนไพร, 2542) ซึ่งกําหนดใหมีปริมาณแลคโตน
รวมในรูปของแอนโดรกราโฟไลดไมนอ ยกวา 6.0% โดยน้ําหนัก
ในจํานวน 13 ตัวอยางมีเพียง 9 ตัวอยางมีปริมาณแลคโตนรวม
ค อนข างสู งคื อ 10.70%-13.02% ได แก กพส.3, กพส.4,
กพส.5, กพส.6, กพส.8, กพส.9, รบ.12, สค.14 และ ปช.15
อีก 4 ตัวอยาง ไดแก กพส.2, กพส.7, กพส.10 และ รบ.11
มี ปริ มาณแลคโตนรวมอยู ระหว าง 6.53-9.73% ซึ่ งสู งกว า
ขอกําหนดคุณภาพเล็กนอย สวนอีก 2 ตัวอยางที่เหลือไดแก

1. ชั่ งตั วอย างฟ าทะลายโจร

2. สกั ดปริ มาณแลคโตนรวมโดยใช การ
refluxed ใน water bath

3. เติ ม basic lead acetate และ Na2SO4
เพื่ อตกตะกอน polar compounds
ต างๆ

4. เติ ม activated charcoal เพื่ อกําจั ดสี

5. นําไป reflux ใน water bath และกรอง

6. เติ ม indicator, น้ํากลั่ น, NaOH และ
ไทเตรทดวย HCl

รู ปที่ 1 การสกั ดปริ มาณแลคโตนรวมในสมุ นไพร “ฟ าทะลายโจร” ตามวิ ธี ของ Thai Herbal Pharmacopoeia (1998)
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กพส.1 และ กท.13 มีปริมาณแลคโตนรวม 5.60% และ 4.44%
ซึ่งต่ํากวามาตรฐาน
สําหรับความชื้นที่วิเคราะหไดจากสมุนไพรฟาทะลายโจร
15 ตัวอยาง (ตารางที่ 1) พบวามีความชืน้ อยูร ะหวาง 6.309.58% ซึ่ งอยู ในเกณฑ ต ามข อ กํ า หนดมาตรฐานสมุ น ไพร
ฟาทะลายโจรที่ ตองมีความชื้ นไม เกินรอยละ 11 โดยน้ําหนัก
(สถาบันวิจยั สมุนไพร, 2542)
เมือ่ พิจารณาถึงการควบคุมคุณภาพ (quality control) ของ
ผลการวิเคราะหปริมาณแลคโตนรวมและความชืน้ ทัง้ 15 ตัวอยาง
ปรากฏวา ผลการวิเคราะหทั้งปริมาณแลคโตนรวมและความชื้น
ในฟาทะลายโจรทุกตัวอยางมีความแมนยํา % RPD ของปริมาณ
แลคโตนรวมอยูร ะหวาง 0.09-1.82% ซึง่ ไมเกิน 2% และ % RPD
ของปริมาณความชืน้ มีคา ระหวาง 0.17-2.61% ทีไ่ มเกิน 5%
จะเห็ นได ว า ตั วอยางฟ าทะลายโจรจากแหล งตางๆ 5
แหล งที่ นํามาศึ กษานั้ น มี ปริ มาณแลคโตนรวมและความชื้ น
แตกตางกัน ตัวอยางสวนใหญมปี ริมาณแลคโตนรวมและความชืน้
อยู ในมาตรฐานหรือคุ ณภาพที่ กําหนดไวสําหรับการตรวจสอบ
เอกลักษณทางเคมี
ตารางที่ 1 ปริมาณแลคโตนรวม (%) และความชื้น (%) ใน
ฟาทะลายโจร จํานวน 15 ตัวอยางจาก 5 แหลงปลูก
และคารอยละของความแตกตางสัมพัทธ (RPD) จาก
การวิเคราะหซ้ํา
sample

% total
lactone

% RPD

กพส. 1
กพส. 2
กพส. 3
กพส. 4
กพส. 5
กพส. 6
กพส. 7
กพส. 8
กพส. 9
กพส. 10
รบ. 11
รบ. 12
กท 13
สค. 14
ปช. 15

5.60
6.53
10.70
11.20
12.25
13.02
8.91
12.73
11.86
7.74
9.73
11.87
4.44
10.81
12.45

1.76
0.92
0.09
1.81
1.82
1.37
0.13
0.78
0.35
0.37
1.00
0.67
1.42
1.28
0.46

8.13
9.58
8.23
8.48
7.50
6.89
6.30
6.30
6.58
8.79
8.8
8.32
6.60
7.40
8.34

0.44
0.17
1.70
1.14
0.29
0.83
1.03
1.11
0.65
0.95
2.24
2.35
1.30
1.09
2.61

2
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5

ขอกําหนดมาตรฐาน 6

% % RPD
moisture

คํานิยม

การวิจั ยนี้ เป นส วนหนึ่ งของโครงการวิจั ย “การพั ฒนา
หองปฏิบัติการวิเคราะหสารสําคัญในสมุนไพร” ซึ่ งไดรับทุน
สนับสนุนจากสถาบันวิจยั และพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ภัยของไนเตรทในผัก
วงจรไนโตรเจน

ก าซไนโตรเจน (N2) เป นองค ประกอบส วนใหญ ของ
อากาศ ส วนที่ เหลื อถู กสะสมในรู ปอิ นทรียวั ตถุ ในดินและใน
มหาสมุทร สิง่ มีชวี ติ ใชประโยชนจากไนโตรเจนโดยนําไปผลิตเปน
อินทรียโ มเลกุลเชิงซอน เชน กรดอะมิโน โปรตีน และกรดนิวคลีอคิ
(nucleic acid) ไนโตรเจนเปนธาตุอาหารที่มีความสําคัญที่สุด
ตอการเจริญเติบโตของพืช ไนโตรเจนที่ สะสมอยูในดินในรูป
อินทรียวัตถุ อาทิ เศษซากพืช ซากสัตว จะถูกเปลี่ยนแปลงดวย
กระบวนการทางชีววิทยา (biological process) โดยเริ่ มจาก
กระบวนการอะมิไนเซชัน (aminization) โดยจุลนิ ทรียท มี่ อี ยูใ นดิน
จะเปลีย่ นโปรตีนใหเปนสารประกอบไนโตรเจน เชน สารประกอบ
กลุม อะมิโน เปลีย่ นเปนอะมีน และกรดอะมิโน ตอมาสารประกอบ
อะมีนและกรดอะมิโน จะถูกเปลีย่ นไปเปนแอมโมเนีย (NH3) และ
แอมโมเนียม (NH4+) โดยกระบวนการแอมโมนิฟเ คชัน (ammonification) หลังจากนัน้ แอมโมเนียและแอมโมเนียมจะถูกออกซิไดซ
ใหเปนไนไตรท (NO2) และไนเตรท (NO3) ในที่ สุดดวย
กระบวนการไนทริฟเ คชัน (nitrification) บางสวนของไนเตรท
จะถูกพืชนําไปใชประโยชน สวนทีเ่ หลือจะถูกเปลีย่ นใหกลายเปน
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พัชราภรณ ภูไพบูลย1

กาซไนโตรเจนดวยกระบวนการดิไนทริฟเคชัน (denitrification)
หรือสูญเสียไปกับการชะลาง หากวงจรของไนโตรเจนสามารถ
ดําเนินไปตามธรรมชาติเชนที่กลาวมานี้แลว ปญหาตางๆ คงไม
เกิดขึน้ แตในปจจุบนั กิจกรรมตางๆ ของมนุษย อาทิ การใสปยุ เคมี
ในปริมาณมากเกินความจําเปนจะไปเรงกระบวนการ nitrification
สงผลใหเกิดปริมาณไนเตรทในดินเพิ่มมากขึ้ น พืชก็อาจมีการ
สะสมไนเตรทไวในสวนตางๆ เพิม่ มากขึน้ ขณะเดียวกันไนเตรท
ทีส่ ะสมอยูใ นดินอยูใ นรูปประจุลบ จึงงายตอการถูกชะผานชัน้ ดิน
ลงสู น้ําใต ดินและแหลงน้ําตางๆ ทําให เกิ ดการปนเป อนของ
ปริมาณไนเตรทตามแหลงน้ําเพิ่มมากขึ้นกอใหเกิดปญหามลพิษ
ทางสิง่ แวดลอม

รูปของไนโตรเจนที่พืชดูดไปใช

ไนโตรเจนอาจถูกพืชนําไปใชไดทั้ งในรูปประจุบวก คือ
แอมโมเนียม (NH4+) และประจุลบในรูปไนเตรท (NO3-) ขึน้ อยูก บั
ประจุทมี่ อี ยูใ นแหลงอาหารขณะนัน้ แตแอมโมเนียมมักถูกดูดซับ
ไวกับคอลลอยดดิน (soil colloids) จึงทําใหพืชตอบสนองตอ
ไนเตรท (NO3-) ไดมากกวา พืชตางชนิดกันอาจดูดไนโตรเจนไปใช

รูปที่ 1 วงจรไนโตรเจน
1

นักวิจัยชํานาญการ 8 งานวิเคราะหและสิ่งแวดลอม ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ม. เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
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ในรูปทีแ่ ตกตางกัน แมวาแอมโมเนียมความเขมขนต่ําจะเปนพิษ
กับพืชไรหลายชนิด แตสาํ หรับขาวนัน้ สามารถทนตอแอมโมเนียม
ที่ ความเข มข นสู งและดู ดแอมโมเนี ยมไปใช ได ดี กว าไนเตรท
ในขณะที่แตงกวาเจริญเติบโตไดดีกวาในดินที่มีไนเตรทสูงกวา
(Yoshida, 1981)

ใหเกิดการสะสมไนเตรทภายในพืชจนถึงระดับทีเ่ ปนพิษตอสัตวได
ดังเชน การสะสมไนเตรทในพืชอาหารสัตว หากมีไนเตรทสะสม
ในระดับปานกลางสงผลใหปริมาณน้าํ นมของวัวลดลง แตหากใน
หญาอาหารสัตวน้นั มีไนเตรทอยูใ นระดับสูงสามารถสงผลใหสตั ว
ตายได

ปจจัยที่มีผลตอการสะสมไนเตรทในพืช

จากการศึกษาวิจยั หลายเรือ่ งในยุโรป ชีใ้ หเห็นวาผักที่
ปลูกในระบบเกษตรอินทรียม ปี ริมาณไนเตรทต่ํากวาผักที่ปลูกใน
ระบบเพาะปลูกแบบดัง้ เดิม (conventionally grown) (Lecterc
และคณะ, 1991; Stopes และคณะ, 1988; 1989) และผัก
ที่ปลูกในเรือนกระจกจะมีปริมาณไนเตรทสูงกวาผักที่ปลูกในดิน
โดยเฉพาะผักกาดหอม (Schonbeck, 1988) อยางไรก็ตามผัก
ทีป่ ลูกในดินทีม่ อี นิ ทรียวัตถุสงู จะมีไนเตรทในปริมาณทีส่ งู กวาผัก
ทีป่ ลูกในดินทีใ่ สปยุ เคมี (Brown และคณะ, 1999) ในดินทีข่ าด
โมลิ บดี นั มจะชั กนําให เกิ ดการสะสมไนเตรทในผั กได มากขึ้ น
(Kennedy, 1995) และการใสปยุ ไนโตรเจนกอนการเก็บเกีย่ ว
เปนปจจัยหนึ่งทําใหเกิดการสะสมไนเตรทในผัก ทําใหไนเตรท
ในผักมีปริมาณเกินเกณฑที่กําหนด

1. การใสปยุ

ปริมาณและชนิดของปุยไนโตรเจนมีผลตอการสะสม
ไนเตรทในพืช การใสปยุ ในปริมาณทีม่ ากเกินความตองการของพืช
ไมไดชวยเพิ่มการเจริญเติบโตของพืช เนื่องจากพืชสามารถดูด
ไนโตรเจนไปใชไดเพียงแค 80% ของปริมาณไนโตรเจนจากปุย ทีใ่ ส
สวนที่เหลือจะเปนสวนที่พืชไมไดใชประโยชนและสูญหายไปกับ
กระบวนการตางๆ เชน การชะลาง การตรึงไนโตรเจน (nitrogen
fixation) กระบวนการ denitrification และ immobilisation ดังนัน้
การใชปริมาณปุย ทีเ่ กินความจําเปนนับเปนตนทุนทีไ่ มกอ ประโยชน
ใหกับเกษตรกรเลย

2. ชนิดพืชและสวนตางๆ ของพืช

การสะสมไนเตรทในพืชแตกตางกันออกไปตามชนิด
ของพืช แมจะเปนพืชชนิดเดียวกันแตสายพันธุ (variety) และ
พันธุ (cultivar) แตกตางกัน ก็มคี วามสามารถในการสะสมปริมาณ
ไนเตรทที่แตกตางกัน พืชจะสะสมไนเตรทไวในสวนของใบและ
กานใบมากกวาในผล

3. อายุเก็บเกีย่ ว

พืชที่แกกวาจะมีการสะสมไนเตรทในปริมาณนอยกวา
พืชทีย่ งั ออน ดังนัน้ ผักปวยเลง (spinach) ทีเ่ ก็บเกีย่ วในขณะทีย่ งั
ไมแก จะมีไนเตรทสะสมอยูม ากกวา

4. แสงแดด

ภายใตภาวะมืดครึม้ มีผลทําใหพชื มีการสะสมไนเตรท
เพิ่มมากขึ้นและมากกวาพืชที่ไดรับแสงแดดเต็มที่ การเก็บเกี่ยว
ผักในชวงบายของวันที่ มีแสงแดด จะทําใหการสะสมไนเตรท
ลดลงถึง 15-20% ของการเก็บเกีย่ วในตอนเชามืดหรือวันทีม่ เี มฆ
(Kennedy, 1995; Schonbeck, 1988) และการเพิม่ ปริมาณ
น้ําตาลและการกระตุนใหมีการสังเคราะหแสงมากขึ้นขณะที่แสง
มาก จะทําใหปริมาณไนเตรทในผักกาดหอมลดลงได (Munzinger,
1999) ดังนั้นการเก็บเกี่ยวในชวงที่มีแสงแดดสามารถชวยลด
การสะสมไนเตรทในพืชได

5. ความแหงแลง (drought)

ตามปกติไนเตรททีพ่ ชื ดูดเขาไปจะถูกเปลีย่ นอยางรวดเร็ว
ไปสูไนไตรท แอมโมเนียม โปรตีน และสารประกอบไนโตรเจน
(nitrogenous compounds) อืน่ ๆ ตามลําดับ แตการขาดน้าํ เปนปจจัย
สําคัญหนึ่ งที่ จํากัดการเจริญเติบโตของพืช ทําใหไนเตรทที่ พืช
ดูดเขาไปไมสามารถเปลีย่ นไปเปนรูปอืน่ ๆ ไดอยางปกติ จึงสงผล

6. การเขตกรรม

ไนเตรท (NO3-) มีพษิ ตอรางกายอยางไร ?

ตัวไนเตรทนัน้ ถึงแมจะไมเปนพิษตอรางกายก็ตาม แตเมือ่
รับประทานอาหารและน้ําที่มีไนเตรทปนเปอนเขาไป ไนเตรท
จะถูกเปลีย่ นเปนไนไตรท ซึง่ สามารถทําปฏิกริ ยิ ากับองคประกอบ
ของธาตุ เ หล็ ก (Fe) ในฮี โ มโกลบิ น ของเซลล เ ม็ ด เลื อดแดง
ทําใหเม็ดเลือดแดงไมสามารถจับออกซิเจนได สงผลใหเกิดโรค
เม็ตฮีโมโกลบินเมีย (methemoglobinemia) โดยเฉพาะเมือ่ เกิดกับ
เด็กทารกอาจเปนอันตรายถึงชีวิตได เด็กจะมีอาการตัวเขียวคล้ํา
ที่รูจักกันในชื่อ “blue baby syndrome” และเมื่อสัตวที่กินพืช
ที่มีไนเตรทสะสมอยูสูงก็เชนเดียวกัน ไนเตรทจะถูกเปลี่ยนเปน
ไนไตรทและถูกดูดเขาสูก ระแสเลือดรวมตัวกับฮีโมโกลบิน ทําให
ปอดขาดออกซิเจน และตายในทีส่ ดุ เนือ่ งจากการขาดอากาศหายใจ
(suffocate)
นอกจากนั้นไนเตรทและไนไตรท ยังมีสวนในการสราง
สารประกอบจําพวก nitrogenous carcinogen ซึง่ ชักนําใหเกิดมะเร็ง
ในกระเพาะอาหาร (gastric cancer) ได (Bruning-Fann และ
Kaneene, 1993; Alaburda และ Nishihara, 1998)

ผักชนิดใดทีม่ ไี นเตรทอยูสงู ?

กลาวกันวาผักกินใบโดยเฉพาะ ผักปวยเล็ง (spinach)
ผักกาดหอม (lettuce) ผักกะหล่ํา คืน่ ฉาย และบรอคโคลี่ สามารถ
สะสมไนเตรทในปริมาณสูง นอกจากนี้ยังมีผักกินรากบางชนิด
ที่ สะสมไนเตรทในปริ มาณสู ง เช น หั วบี ท (beetroot) และ
ผักกาดหัว (radish)

วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 20 ฉบับที่ 2 (2549)
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จากการศึกษาปริมาณไนเตรทในผัก 2 ชนิด โดยใชคา
มาตรฐานผักกินใบของ EU ทีก่ าํ หนดไวตองไมเกิน 2,500 มก./
กก. ของตัวอยางสด คณะวิจัยไดวิเคราะหผกั คะนา จํานวน 157
ตัวอยาง และผักบุง จีน จํานวน 75 ตัวอยาง ทีส่ มุ เก็บจากตลาดใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดวยเครือ่ ง Ion chromatography
พบวาจํานวนตัวอยาง 47% ของผักคะนา และ 66% ของผักบุง
ที่ปลูกบนดินมีปริมาณไนเตรทสูงเกินคามาตรฐานที่คํานวณจาก
น้ําหนักตัวอยางแหง โดยคํานวณเทียบกับมาตรฐานผักกินใบของ
EU ดังแสดงในรูปที่ 2 และ 3 (Phupaibul, และคณะ 2002)

Frequency number

60
50
40
30
20
10

ของลําตน โดยเฉพาะในบริเวณขอทีส่ ามนับจากโคนตน
ไนโตรเจนเปนธาตุที่เคลื่อนที่ไดในพืช ดังนั้นจึงสามารถ
เคลือ่ นทีจ่ ากใบแกสใู บออน ในผักกินใบมีไนเตรทสะสมอยูส งู กวา
ในผักกินผล

มีเกณฑมาตรฐานสําหรับไนเตรทในผัก ?

ประเทศไทยไมมกี ารกําหนดเกณฑมาตรฐานสําหรับปริมาณ
ไนเตรทในพืชผัก แตหลายประเทศในยุโรปไดมกี ารกําหนดเกณฑ
มาตรฐาน โดย EU กําหนดใหผกั รับประทานใบมีคา ไนเตรทไมเกิน
2,500 มก./กก. ของน้ําหนั กสด (ขึ้ นกั บชนิดของผั ก) และ
กําหนดใหคา ADI (acceptable daily intake) ของไนเตรทที่
บริโภคตอวันไมเกิน 3.7 มก. ไนเตรท/กก. ของน้ําหนักตัว (EU
Report 1995)
กลาวคือ คนทีม่ นี า้ํ หนักตัว 60 กิโลกรัม ควรรับประทานอาหาร
ทีม่ ีไนเตรทไมควรเกิน 222 มิลลิกรัม/วัน ผักคะนาสดที่ขายใน
ทองตลาดน้ําหนัก 500 กรัม มีปริมาณไนเตรทเฉลีย่ อยูป ระมาณ
1,350 มิลลิกรัม !!!

0
<0.4

0.4-0.7

0.7-1.0

1.0-1.3

1.3-1.6

> 1.6

NO 3 -N (%)

รูปที่ 2 การกระจายตัวของปริมาณไนเตรทที่สะสมในผักคะนา
เครือ่ งหมาย ¯ บงชีค้ า มาตรฐานทีค่ าํ นวณโดยน้ําหนักแหง
เทียบกับคามาตรฐาน EU ทีค่ าํ นวณในรูปน้ําหนักสด
30

soil
water

Frequency number

25
20
15

การลดความเสี่ยงจากการเกิดมะเร็ง

ถึงแมจะไมมหี ลักฐานยืนยันแนชดั วาไนเตรทจากผักสามารถ
กอใหเกิดมะเร็งได อยางไรก็ตามโรคมะเร็งเปนโรคทีก่ อ ใหเกิด
อันตรายถึงชีวติ และจากการวิจยั ครัง้ แลวครัง้ เลา ยังคงแสดงใหเห็นวา
การบริโภคอาหารที่มีไนเตรทมีความเชือ่ มโยงกับความเปนไปได
ของการเกิดโรคมะเร็ง ซึง่ ในป 2002 คณะนักวิจยั ชาวอังกฤษพบวา
การรับประทานผักทีม่ ปี ริมาณไนเตรทสะสมอยูส งู มีความเกีย่ วของ
กับการเกิดมะเร็งในกระเพาะอาหาร ดังนัน้ การรับประทานผักทีม่ ี
ไนเตรทสะสมอยูส งู นับเปนความเสีย่ งทีไ่ มควรมองขาม อยางไร
ก็ตามการทําใหผักสุกดวยการตมสามารถชวยลดปริมาณไนเตรท
ในผักไดมากทีส่ ดุ ถึง 75%

การวิเคราะหไนเตรท

10
5
0
< 0.2

0.2-0.6

0.6-1.0

1.0-1.4

1.4-1.8

1.8-2.2

NO3 -N (%)

รูปที่ 3 การกระจายตัวของปริมาณไนเตรทที่สะสมในผักบุงที่ปลูก
ในแมนํา้ และปลูกบนดิน
เครือ่ งหมาย ¯ บงชีค้ า มาตรฐานทีค่ าํ นวณโดยน้ําหนักแหง
เทียบกับคามาตรฐาน EU ทีค่ าํ นวณในรูปน้ําหนักสด

สวนไหนของพืชที่สะสมไนเตรทสูง ?

ในพืชอาหารสัตว พืชออนจะสะสมไนเตรทไวในปริมาณ
มากและลดลงเมือ่ พืชอายุมากขึน้ ไนเตรทจะสะสมมากทีส่ ดุ ในสวน

การวิเคราะหไนเตรทสามารถทําไดหลายวิธี ตัง้ แตวธิ งี า ยๆ
ไปจนถึงวิธีที่ตองใชเครื่องมือวิทยาศาสตรขั้นสูง ซึ่งพอสรุปวิธี
ทีใ่ ชวดั ไดดงั นี้
1. การวัดไนเตรทจากของเหลว (sap) จากใบพืช ทันทีที่
ไนโตรเจนถูกพืชดูดขึน้ ไป ไนโตรเจนจะเคลือ่ นยายจากรากไปสูใ บ
และถูกเปลีย่ นรูปตอไป จึงถือวาไนเตรทในสวนของใบเปนตัวบงชี้
ทีด่ ี การวัดปริมาณไนเตรทใน sap อาจใชชุดทดสอบ (Test kit)
หรือ Reflectometer หรือ Ion electrode
การใช Ion electrode ในการวัด inorganic nitrogen
เปนที่นิยมเมื่อเปรียบเทียบกับวิธี colorimetric เพราะงายกวา
สะดวก รวดเร็ว และไมแพง อยางไรก็ตามขอเสียของการใช Ion
electrode คือ มักมีการรบกวน (interfere) โดยอิออนตัวอืน่ ๆ เชน

การเกษตร
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คลอไรด และพวกกรดอินทรียต า งๆ อาจมีผลตอความแมนยําของ
คาที่วัดได ซึ่งไดมีความพยายามในการปรับปรุงขอจํากัดนี้ดวย
วิธีการตางๆ ในภายหลัง
2. วิ ธี colorimetric determination ซึ่ งเป นการทําให
สารละลายตัวอยางเกิดสีดวยการเติมสารเคมีลงไปในสารละลาย
แลววิเคราะหปริมาณไนเตรทในสารละลาย โดยวัดการดูดกลืน
คลื่นแสงของสารละลายตัวอยางที่มีความเขมของสีแตกตางกัน
ออกไป สามารถทําไดหลายวิธี โดยเฉพาะวิธี Brucine (AOAC
1980) เปนวิธที ง่ี า ยและรวดเร็ว
3. การใชเครือ่ งมือวิทยาศาสตรเฉพาะทาง อาทิ Ion Chromatography, Flow Injection Analyzer (FIA) Flow Injection
Analyzer เปนเครือ่ งมือทีว่ ดั การเกิดสีของ ion ทีต่ องการ โดยการ
ฉีดสารละลายทีต่ องการวิเคราะหลงในสวนของ carrier solution
ทีไ่ มมกี ารแยกสวน (nonsegmented) โดยฟองอากาศหรือแกส
สารละลายตัวอยางจะถูกสงผานเขา Cadmium column
ซึง่ ไนเตรทในสารละลายตัวอยางจะถูกรีดวิ สไปเปนไนไตรท และ
ไนไตรทจะทําปฏิกริยากับ sulfanilamide และ N-(1-naphthy)ethylenediamine dihydrochloride ทําใหเกิดสี วัดปริมาณจากคา
การดูดกลืนคลืน่ แสงที่ 520 nm

เครือ่ ง Ion Chromatography

เครือ่ ง FIA
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สิ่งแวดลอม

ไนเตรทในน้ําดืม่ ... ภัยที่ไมควรมองขาม
“น้ํ า ” เป นสิ่ งที่ มี ความจําเป นต อ ชี วิ ต มนุ ษ ย รองจาก
อากาศ รางกายมนุษยนนั้ ประกอบดวยน้าํ มากกวาสองในสามสวน
ของน้ําหนักรางกาย ดังนั้นการขาดน้ําอาจทําใหตายไดภายใน
สองถึงสามวัน ขณะที่การขาดอาหารอาจมีชีวิตอยูไดเปนสัปดาห
หากเปรียบเทียบรางกายเราเปนรถ น้ําก็มีความสําคัญเทียบเทา
น้ํามัน “รถไมสามารถวิ่งไดถาขาดน้ํามัน รางกายมนุษยเราก็ไม
สามารถทํางานไดถา ปราศจากน้ํา” ดังนัน้ การบริโภคน้าํ ทีส่ ะอาด
จึงมีความสําคัญอยางยิง่ เพือ่ รักษาระบบและกลไกตางๆ ในรางกาย
ใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปอาจพบการปนเปอน
ของสารพิษและเชื้อโรคไดในน้ําดื่ม ซึ่งมองไมเห็นดวยตาเปลา
และไมสามารถทราบไดวาน้ํานั้นมีความสะอาดเพียงพอตอการ
บริโภคหรือไม ดังนัน้ การตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบตั กิ ารจึงเปน
วิธีการหนึ่ งที่ใชตรวจสอบคุณภาพน้ําเพื่ อใหเกิดความมั่ นใจวา
น้ําสะอาดปลอดภัยตอสุขภาพและบริโภคได อยางไรก็ตามการ
ปนเปอ นของสารตางๆ ในน้าํ ดืม่ นับเปนเรือ่ งใกลตวั ทีค่ วรใหความ
สําคัญอยางยิ่ ง เพราะสามารถสงผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพ
อนามัยของเราได
“ไนเตรท” เปนสารพิษอีกตัวหนึ่ งที่ พบมีการปนเป อน
ในแหลงน้าํ โดยเฉพาะอยางยิง่ ในบอบาดาล และสงผลตอสุขภาพ

ลักขณา เบ็ญจวรรณ1

อนามัยของผูบ ริโภค ซึง่ บทความตอไปนีก้ ลาวเฉพาะทีม่ า พิษภัย
การตรวจวิเคราะห การแปลผล และวิธีการการบําบัดไนเตรท
เทานัน้ ซึง่ หวังวาจะทําใหทา นผูอ า นมีความรู เขาใจ และตระหนัก
ถึงพิษภัยของไนเตรททีป่ นเปอ นอยูใ นน้ําดืม่ มากขึน้

ไนโตรเจนและไนเตรทในสิ่งแวดลอม

เมือ่ กลาวถึง “ไนโตรเจน” หลายทานคงรูจ ักกันดีในนาม
ของปุ ยไนโตรเจน ซึ่ งคือธาตุอาหารหลักที่ จําเปนตอการเจริญ
เติบโตของพืช สวน “ไนเตรท” คือ สารประกอบของไนโตรเจน
ทีเ่ กิดขึน้ โดยบทบาทของแบคทีเรียเปนสําคัญ เชน การเปลีย่ นรูป
ของสารประกอบอินทรีย- ไนโตรเจน (Organic-Nitrogen) และ/
หรือ แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (Ammonia-Nitrogen) ไปเปน
ไนเตรทโดยปฏิกริ ยิ าไนตริฟเ คชัน่ โดยบทบาทของแบคทีเรียกลุม
ไนโตรโซโมแนส (Nitrosomonas) และไนโตรแบคเตอร (Nitrobactor) ภาพที่ 1 แสดงวัฏจักรไนโตรเจน ทีม่ าของไนโตรเจนใน
สิง่ แวดลอม การเปลีย่ นรูปไปเปนไนเตรทและโอกาสการปนเปอ น
ลงสูแ หลงน้ําโดยการชะลางของน้ําฝน การไหลซึมผานชัน้ ดินลงสู
ชัน้ น้ําใตดิน เปนตน

แก สไนโตรเจน
แก สแอมโมเนี ย ชลประทาน/น้ําฝน
ปุ ยแอมโมเนี ย

ปุ ยไนเตรท

ซากพื ช/ซากสั ตว

มู ลสัตวและ
น้ํ าเสี ย

ไนเตรท
อิ นทรี ยสารไนโตรเจน

แอมโมเนี ย

ไนโตรเจน ฟ กเซชั่ น
โดยแบคที เ รี ย

ไนตริ ฟ เคชั่ น
โดยแบคที เ รี ย

การย อ ยสลายโดยแบคที เ รี ย

การชะลงสู แ หล ง น้ํ า /น้ํ า ใต ดิ น

ภาพที่ 1 วัฎจักรไนโตรเจน การเปลีย่ นรูปเปนไนเตรท และกระบวนการปนเปอ นลงสูแ หลงน้ํา
1

นักวิจัย งานวิจัยสภาวะแวดลอม ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 73140

สิ่งแวดลอม

ความจําเปนในการตรวจวิเคราะหไนเตรท

การตรวจวิเคราะหหาปริมาณไนเตรทในน้ําดื่ ม มีความ
จําเปนมากสําหรับทารก สตรีมคี รรภ สตรีในระยะใหนมบุตร หรือ
คนชรา เนื่ องจากคนกลุ มนี้ มีความเสี่ ยงตอการเกิดพิษภัยของ
ไนเตรทสูงกวาคนในกลุม อืน่ ๆ ในแหลงน้ําบาดาลตามธรรมชาติ
โดยทั่วไปพบปริมาณการปนเปอนของไนเตรทอยูในระดับหรือ
ต่ํากวาคามาตรฐานฯ ทีเ่ ฝาระวัง (มาตรฐานไนเตรท ไมเกิน 45
มิลลิกรัม/ลิตร, ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม; 2542) แต
อยางไรก็ตามการตรวจวิเคราะหเพื่อหาปริมาณการปนเปอนของ
ไนเตรทในน้ําดื่มหรือในระบบการผลิตน้ําประปาก็เปนสิ่งจําเปน
และพึงกระทําอยางยิง่ เพือ่ จักไดทราบถึงระดับการปนเปอ นของ
ไนเตรทในแหลงน้ําดิบที่นํามาผลิตเปนน้ําประปา และเพื่อเปน
ขอมูลพื้นฐานของระบบผลิตเพื่อการเฝาระวังตอไป โดยเฉพาะ
อย างยิ่ งในแหล งน้ําที่ อยู บริ เวณใกล เคี ยงกั บแหล งกําเนิ ดสาร
ไนโตรเจนในสิง่ แวดลอม เชน แหลงปศุสตั ว บริเวณใกลเคียงกับ
ระบบบําบัดน้าํ เสีย ทีท่ งิ้ ขยะมูลฝอย เปนตน และสําหรับครัวเรือน
ที่ใชน้ําจากบอบาดาลซึ่งมีที่ตั้งของบอน้ําอยูใกลบริเวณดังกลาว
ก็ควรทําการตรวจวิเคราะหคณ
ุ ภาพน้าํ เพือ่ การเฝาระวังและติดตาม
การปนเปอนของสารพิษตางๆ อยางนอยปละ 1 ครั้งดวย การ
ตรวจสอบหาปริมาณการปนเปอ นของไนเตรทในน้ําปจจุบนั ยังไม
สามารถทําการทดสอบดวยวิธอี น่ื ใดไดนอกจากการตรวจวิเคราะห
ทางหองปฏิบัติการ เนื่องจากไนเตรทมีคุณลักษณะเฉพาะที่ยาก
ตอการจําแนกได นัน่ คือ ไมมสี ี ไมมกี ลิน่ และไมมรี ส

ผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

1. ผลกระทบของการบริโภคน้าํ ดืม่ ทีม่ ี “ไนเตรท” ปนเปอ น
อยู เกิดขึ้นเมื่อไนเตรทเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีไปอยูในรูป
ของไนไตรทในระบบยอยอาหาร ไนไตรทจะไปทําการออกซิไดซ
ธาตุเหล็กทีอ่ ยูใ นฮีโมโกลบินภายในโครงสรางของเซลลเม็ดเลือด
แดงในรางกายของมนุษย เกิดเปน “เมทธีโมโกลบิน (methemoglobin)” ซึง่ เปนสภาวะทีท่ าํ ใหฮโี มโกลบินในกระแสเลือดไมสามารถ
ลําเลียงออกซิเจนไปยังสวนตางๆ ของรางกายได ทําใหเกิดสภาวะ
เมทธีโมโกลบินเี มีย (Methemoglobinemia) หรือทีเ่ รียกวา “Blue
Baby syndrome” ซึง่ เปนภาวะของอาการตัวเขียวในเด็ก เนือ่ งจาก
เลือดขาดออกซิเจนไปเลีย้ งเซลลตา งๆ ภายในรางกาย เปนเหตุให
เสนเลือดมีสดี ําและผิวหนังเปลีย่ นเปนสีเขียวคล้ํา โดยทั่วไปเด็ก
อายุมากกวา 1 ป รางกายจะสามารถปรับตัวคืนสูส ภาพปกติ คือ
จากสภาวะที่ ขาดออกซิเจนในกระแสเลือด (Methemoglobin)
ใหกลับคืนสูส ภาวะปกติ (Oxyhemoglobin) ไดเร็ว แมวา จะดืม่ น้ํา
ทีม่ ปี ริมาณไนเตรทสูงเขาไปก็ตาม แตเด็กทารกทีม่ อี ายุต่ํากวา 6
เดือนซึ่ งระบบการทํางานของเอนไซมทําหนาที่ ยอยและขับสาร
Methemoglobin ออกจากรางกายยังพัฒนาไมเต็มที่ จึงทําใหเกิด
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สภาวะเมทธีโมโกลบินเี มีย (Methemoglobinemia) ไดงา ย สวน
ผู สูงอายุอาจจะเกิดสภาวการณดังกลาวไดงายเชนกันเนื่ องจาก
ระบบเอนไซม มี การเสื่ อม จึ งทําให การย อยและการขั บสาร
Methemoglobin ออกไปจากรางกายเกิดขึ้นไดนอย
หนวยบริการสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกา (U.S. Public
Health Service) ไดกําหนดใหมีเกณฑมาตรฐานสําหรับปริมาณ
ไนเตรท-ไนโตรเจนในน้าํ ดืม่ ขึน้ ในป ค.ศ. 1962 โดยยอมใหมกี าร
ปนเปอ นของไนเตรท-ไนโตรเจนในน้าํ ดืม่ ไดไมเกิน 10 มิลลิกรัม/
ลิตร ซึง่ มาตรฐานทีก่ าํ หนดขึน้ นีไ้ ดคาํ นึงถึงสภาพรางกายของเด็ก
ทารกเปนหลัก สวนคนในวัยอืน่ ๆ นัน้ พบวาจะศักยภาพในการ
ตอบสนองต อปริมาณของไนเตรท-ไนโตรเจน และไนไตรท ไนโตรเจน ทีบ่ ริโภคเขาไปแตกตางกัน
จากการสํารวจของประเทศสหรัฐอเมริการะหวางป ค.ศ.
1970-1992 พบวา 9% ของน้ําบอตื้นมีปริมาณของไนเตรทไนโตรเจน เกินปริมาณทีย่ อมใหมไี ด (มากกวา 10 มิลลิกรัม/ลิตร)
ตั้งแตนั้นเปนตนมาองคกรพิทักษสิ่งแวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา
(Environmental Protection Agency) ไดกําหนดใหมคี า มาตรฐาน
สําหรับระดับการปนเปอ นสูงสุด (Maximum Contaminant Level;
MCL) ทีย่ อมใหมไี ดในน้ําดืม่ สําหรับไนเตรท-ไนโตรเจน คือ 10
มิลลิกรัม/ลิตร และสําหรับไนไตรท-ไนโตรเจน คือ 1 มิลลิกรัม/
ลิตร อยางไรก็ตามเปนการยากทีจ่ ะกําหนดระดับทีแ่ นนอนไดวา
ที่ความเขมขนเทาใดน้ํานั้นจึงจะปลอดภัย ถึงแมวาระดับ MCL
ของไนเตรท-ไนโตรเจนทีย่ อมใหมไี ดในน้าํ ดืม่ ไมเกิน 10 มิลลิกรัม/
ลิตร แตกม็ ีบางกรณีทที่ ารกดืม่ น้ําทีม่ ปี ริมาณไนเตรทมากกวา 10
มิลลิกรัม/ลิตร แตไมปรากฏอาการของ Methemoglobinemia
ทัง้ นีข้ นึ้ กับระดับความไวในการกอใหเกิดโรคทีแ่ ตกตางกันเฉพาะ
บุคคล ในปจจุบันยังไมสามารถระบุถงึ ความไวในการกอใหเกิด
Methemoglobinemia ทีแ่ ตกตางกันในบุคคลแตละกลุม ได ดังนัน้
เราจึงไมควรบริโภคน้ําดื่มที่มีปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจนสูงกวา
มาตรฐานเฝาระวัง (สูงกวา 10 มิลลิกรัม/ลิตร) ทัง้ นีค้ วรใชนา้ํ จาก
แหลงที่สามารถมั่นใจไดวามีปริมาณไนเตรทต่ํากวามาตรฐานฯ
เพื่อการบริโภคและการประกอบอาหารสําหรับทารก
2. ไนเตรทมีศกั ยภาพในการกอใหเกิดความบกพรอง หรื อ
ความพิการของทารกตัง้ แตกาํ เนิด เนือ่ งจากแมดมื่ น้ําทีม่ ีไนเตรท
สูงในระหวางการตั้งครรภ นอกจากนั้นหญิงในระยะใหนมบุตร
ก็ไมควรดืม่ น้าํ ทีม่ ปี ริมาณไนเตรท-ไนโตรเจนมากกวา 10 มิลลิกรัม/
ลิตรดวย เนือ่ งจากทารกอาจจะไดรบั สารไนเตรทจากแมผา นทาง
น้าํ นม
3. การบริโภคไนเตรทและไนไตรทซึ่งปนเปอนอยูในน้ํา
และอาหาร พบมีความเปนไปไดทไี่ นเตรทจะทําปฏิกริ ยิ ากับเอมีน
หรือเอไมดในรางกายของเราและเกิดเปนสารไนโตรซามีน ซึง่ สารนี้
ถู กจั ดประเภทว าเป นสารก อมะเร็ ง สําหรั บกระบวนการเกิ ด

วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 20 ฉบับที่ 2 (2549)
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ปฏิกริ ยิ า คือ ไนเตรทจะถูกเปลีย่ นเปนไนไตรทกอ น แลวจึงรวมตัว
กับเอมีนหรือเอไมดในรางกายเปนสารไนโตรซามีน อยางไรก็ตาม
พบวายังไมเปนทีท่ ราบแนชดั ถึงระดับหรือปริมาณของไนโตรซามีน
ทีจ่ ะกอใหเกิดมะเร็งในรางกายคนเรา
4. การปนเปอนของแบคทีเรียในน้ําดื่มก็อาจเปนสาเหตุ
หนึ่ งที่ มีผลตอระดับความไวตอพิษของไนเตรทในแตละบุคคล
ดังนัน้ น้าํ ดืม่ ทุกชนิดควรทําการตรวจวิเคราะหการปนเปอ นของเชือ้
แบคทีเรียดวย โดยเฉพาะอยางยิง่ ในตัวอยางน้ําทีพ่ บวามีปริมาณ
ของไนเตรท-ไนโตรเจน เกินกวา 10 มิลลิกรัม/ลิตร ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก
น้ําที่มีปริมาณไนเตรทสูงมักมีการปนเปอนของแบคทีเรียสูงดวย
โดยมั กจะเป นน้ํ า จากบ อน้ํ า ที่ มี ที่ ตั้ งหรื อมี การก อสร างไม ถู ก
สุขลักษณะ หรือเปนบอน้ําที่ มีการปนเป อนจากน้ําผิวดิน การ
ปนเป อนจากระบบบําบัดน้ําเสีย หรือมีการปนเป อนจากแหลง
สกปรกใดๆ ในบริเวณขางเคียง เปนตน

การตรวจวิเคราะหและการแปลผล

การตรวจวิเคราะหหาปริมาณสารไนเตรท สามารถสงตรวจ
ไดตามหองปฏิบตั กิ ารทีต่ รวจวิเคราะหตวั อยางน้าํ และสิง่ แวดลอม
โดยเก็บตัวอยางน้ําใสในขวดหรือภาชนะที่มั่นใจวาสะอาด และ
ใหใชนา้ํ ตัวอยางนัน้ ๆ ลางขวดกอนทีจ่ ะทําการเก็บตัวอยางทุกครัง้
การตรวจวิเคราะหและการรายงานผล มี 2 รูปแบบ คือ
1) การตรวจวิเคราะหและการรายงานผลในรูปของไนเตรทไนโตรเจน (NO3--N) หรือ ไนโตรเจนในรูปของไนเตรท
2) การตรวจวิเคราะหและการรายงานผลในรูปของปริมาณ
ไนเตรททัง้ หมด (Total NO3-)
หนวยของการตรวจวิเคราะหเปนมิลลิกรัม/ลิตร หรือ
พีพีเอ็ม (ppm, สวนในลานสวน) โดยปริมาณ 1 มิลลิกรัม/ลิตร
เทียบเทากับปริมาณ 1 พีพีเอ็ม ซึ่งการรายงานผลทั้งสองแบบ
ขางตนมีคา แตกตางกัน แตสามารถคํานวณเพือ่ เปรียบเทียบกันได
ดังนี:้
10 มิลลิกรัม/ลิตร ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3-N)
= 44.3 มิลลิกรัม/ลิตร ไนเตรท (NO3-)
ประโยชนของการเปรียบเทียบผลขางตนนี้ ทําใหสามารถ
นําผลการตรวจวิเคราะหจากหองปฏิบัติการไปเปรียบเทียบกับ
คามาตรฐานไดอยางถูกตอง เชน ประเทศไทยกําหนดคามาตรฐาน
ของน้ําบาดาลทีใ่ ชบริโภคมีปริมาณไนเตรททัง้ หมด (Total NO3-)
ไมเกิน 45 มิลลิกรัม/ลิตร (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่
12, 2542) และคามาตรฐานของน้ําดื่ มในภาชนะบรรจุ สนิ ท
มีปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3--N) ไมเกิน 4 มิลลิกรัม/ลิตร
(ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61, 2524) ซึ่งจะมีคา
เทากับ 17.72 มิลลิกรัม/ลิตร ในรูปของปริมาณไนเตรททัง้ หมด

(Total NO3-) เปนตน

การบําบัดไนเตรทในน้ําเพื่อการบริโภค

หากพบวา “น้ําดืม่ ” มีปริมาณไนเตรทสูงเกินคามาตรฐาน
ทานอาจพิจารณาทางเลือกไดดังนี้ คือ การเปลี่ยนไปใชน้ําจาก
แหลงอื่นเพื่อการบริโภค หรือทําการบําบัดไนเตรทดวยวิธีใดวิธี
หนึ่งดังตอไปนี้
การบําบัดไนเตรทในน้ําดืม่ สามารถทําได 3 วิธี คือ
1. ใชวธิ กี ารกลัน่
2. ใชระบบรีเวอรส ออสโมซิส
3. ใชวธิ กี ารแลกเปลีย่ นอิออนดวยเรซิน
อุปกรณ สําหรับกําจัดไนเตรทในน้ําดื่ มที่ ใชสําหรับบาน
เรือนทั่ วไปนั้ นใชหลักในการบําบัดจาก 3 วิธี ดังกลาวขางตน
อยางไรก็ ตามพบวาการเลือกซื้ อตองมีขอระมัดระวังและควรรู
คือ อุปกรณที่ใชหลักการดูดซับดวยคารบอน การกรอง หรือชุด
อุ ปกรณ ลดความกระด างในน้ํ า ที่ ใช กั น อยู ต ามบ า นเรื อนนั้ น
ไมสามารถใชเพื่ อกําจัดไนเตรทในน้ําดื่ มได ดังนั้ นการบําบัด
ไนเตรทจะตองเลือกใชชดุ อุปกรณทอี่ าศัยหลักการใดหลักการหนึง่
ดังตอไปนี้
1) การกลั่น คือ วิธีการใหความรอนเพื่อทําใหน้ําเดือด
และรวบรวมไอน้ําที่ควบแนนไวดวยขดลวดโลหะ (metal coil)
วิธีนสี้ ามารถกําจัด ไนเตรท-ไนโตรเจน ไดเกือบ 100% อยางไร
ก็ตามการนําน้ําไปตมเพียงอยางเดียว พบวามีการเพิ่มปริมาณ
ความเขมขนของไนเตรทในน้าํ แทน ซึง่ แตกตางจากการกลัน่ อยาง
สิน้ เชิง
2) ระบบการรีเวอรส ออสโมซิส เปนกระบวนการทีอ่ าศัย
แรงดันเพือ่ ขับน้ําผานเยือ่ กรองแบบ เซมิเพอรมเี อเบิล เมมเบรน
(Semipermeable Membrane) ซึ่งเยื่อนี้จะกรองเอาสารละลาย
ตางๆ ทีอ่ ยูใ นน้ําไวสามารถกําจัดไนเตรทไดประมาณ 85-95%
ประสิทธิภาพในการบําบัดดวยวิธีนี้มักขึ้นกับคุณภาพน้ําเริ่มตน
ทีผ่ า นเยือ่ กรอง ระบบความดัน และอุณหภูมิของน้ํา เปนตน
3) วิธีการแลกเปลี่ ยนอิออนดวยเรซิน วิธีนี้ ใชหลักการ
เดียวกับการกําจัดความกระดางในน้าํ (Water Softener) โดยทัว่ ไป
แตมีความแตกตางกันที่ชนิดของเรซินในการกําจัดความกระดาง
มักใชเรซินที่มีอิออนของโซเดียมอยู เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน
ประจุกบั แคลเซียมและแมกนีเซียมทีเ่ ปนสาเหตุของความกระดาง
แตการกําจัดไนเตรทนัน้ ตองใชเรซินทีม่ ปี ระจุเฉพาะ คือ เรซินทีม่ ี
ประจุคลอไรดซงึ่ ทําใหเกิดการแลกเปลีย่ นประจุระหวางอิออนของ
ไนเตรทและซั ล เฟตเมื่ อมี ก ารไหลของน้ํ า ผ า นเรซิ นดั ง กล า ว
อยางไรก็ตามวิธกี ารนีม้ ขี อควรระวังคือ เรซินทีใ่ ชสว นมากมีความ
(อานตอหนา 24)
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เรื่องนารู

มาตรฐาน EUREPGAP โอกาสและขอจํากัดในการนํามาใชปฏิบัติ
ในประเทศไทย (ตอนที่ 2)
รุงนภา กอประดิษฐสกุล และชวนพิศ อรุณรังสิกุล1

(ตอจากฉบับที่แลว)

สืบเนือ่ งจากสถานการณทเี่ ปนปจจุบนั ซึง่ การผลิตพืชทีเ่ ปน
มาตรฐาน GAP ของประเทศไทยนั้น มุงเนนใหไดผลผลิตที่มี
มาตรฐานความปลอดภัย โดยเฉพาะปลอดภัยจากสารเคมีตกคาง
และปลอดภัยจากจุลินทรียปนเปอน ผูปฏิบัติงานในแปลงก็ตอง
มีความปลอดภัยในขณะปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ มีกระบวนการรักษา
สภาพแวดลอมและสิง่ แวดลอมอยางเหมาะสม ดังนัน้ การผลิตทีด่ ี
ดังกลาวจึงตองประกอบดวยการจัดการระบบผลิตทัง้ หมดในแปลง
อยางบูรณาการ ดวยเหตุและผลในเชิงวิทยาศาสตรและมีขอมูล
หลักฐานทีส่ ามารถใชพจิ ารณาตรวจสอบไดจริง ดังนัน้ การผลิตพืช
ในยุคใหมนี้จึงจําเปนตองอาศัยความถูกตองในการจัดการผลิต
อยางเขาใจและมีหลักฐานประกอบเพื่ อสรางความมั่ นใจใหกับ
ผูบ ริโภคผลผลิต โดยอาศัยระบบการตรวจสอบรับรอง กลาวคือ
มีการตรวจประเมินระบบการผลิตของเกษตรกรจากองคกรตรวจ
ประเมินรับรอง จึงถือไดวา เปนการผลิตพืชทีเ่ ปนไปตามมาตรฐาน
และขอกําหนด EUREPGAP นั่นเอง จะเห็นไดวาในชวงเวลาที่
ผานมาบริษทั สงออกหลายบริษทั ตองพยายามทําการผลิตตามระบบ
มาตรฐาน EUREPGAP ในพืน้ ทีข่ องตนเอง ซึง่ ตองเสียคาใชจา ย
มากมายในการเริม่ ตน ตองทําความเขาใจและปรับแกไขอยูต ลอด
เวลา เนือ่ งจากไมมหี นวยงานของภาครัฐทีจ่ ะสามารถใหคาํ ปรึกษา
และคําแนะนําได นอกจากนั้นวิธีการของแตละบริษัทก็ไมมีการ
เปดเผยใหเห็น จึงเปนความยุง ยากทีเ่ กษตรกรรายยอยหรือบริษทั
ขนาดเล็ กๆ จะดําเนิ นการได ประกอบกั บการผลิ ตพื ชตาม
มาตรฐาน GAP ของประเทศไทยนัน้ เกษตรกรมีความเขาใจเฉพาะ
การมีบนั ทึกและเก็บบันทึกการปฏิบตั งิ านเพือ่ ใหเจาหนาทีภ่ าครัฐ
มาตรวจประเมินและใหการรับรองเทานั้น ภายใตการพิจารณา
การใชปจจัยการผลิตที่ถูกตองและเหมาะสม เชน ปุ ยเคมี ปุย
อินทรีย ปุย คอก หรือปุย หมัก และสารเคมีกาํ จัดศัตรูพืช เปนตน
ดังนั้นผูเขียนจึงขอนําเสนอขอมูลความรูบางเรื่องที่เกี่ยวของกับ
มาตรฐาน EUREPGAP
ในการนํามาตรฐาน EUREPGAP ไปปฏิ บั ติ ในแปลง
เกษตรกรนัน้ มีสง่ิ ทีต่ อ งคํานึงประการแรก คือ ตองเลือกประเภท
การรับรองระบบผลิตตามมาตรฐาน EUREPGAP ซึ่งประเภท
ของการรับรองแบงไดเปน 4 ประเภท ไดแก

1

ประเภทที่ 1 ขอรับรองเกษตรกร/ผู ผลิตเปนรายเดี่ ยว
(Individual Certification)
ประเภทที่ 2 ขอรับรองเปนกลุม เกษตรกร (Group Certification)
ประเภทที่ 3 ขอรับรองแบบเทียบเคียงระบบผลิตเปน
ผูผ ลิตรายเดีย่ ว (Individual Certification Benchmarked Scheme)
ประเภทที่ 4 ขอรับรองแบบเทียบเคียงระบบผลิตเปน
กลุม ผลิต (Group Certification Benchmarked Scheme)
ทีผ่ า นมาบริษทั สงออกของไทยทีเ่ ปนสมาชิกกลุม เครือขาย
GAP ภาคตะวันตก ไดมกี ารลงทุนในระบบผลิตในพืน้ ทีข่ องตนเอง
โดยขอการรับรอง EUREPGAP ทางเลือกที่ 1 มากกวาทางเลือกที่
2 จากการศึกษาวิจยั และความเปนไปไดตลอดจนความเหมาะสม
ในสถานการณของประเทศไทย พบวากระบวนการรับรองเปนกลุม
เกษตรกรหรือประเภทที่ 2 นาจะเปนวิธที ่สี อดคลองกับการผลิต
ของประเทศไทยมากกวา เนือ่ งจากมีคา ใชจา ยในการตรวจประเมิน
รับรองทีร่ าคาต่าํ กวาประเภทที่ 1 แตจะมีความยุง ยากกวาเนือ่ งจาก
จะตองมีผทู าํ หนาทีเ่ ปนผูจ ดั การดานคุณภาพการผลิต ซึง่ ตองเปน
ผู ที่ มี ความรู ทั้ งในด านเทคโนโลยี การผลิ ตและด านการจัดการ
คุณภาพอยางเปนระบบ สามารถควบคุมการปฏิบตั งิ านดานการ
ผลิตภายในกลุม เกษตรกรใหคลายกันมากทีส่ ดุ พรอมกับมีระบบ
การตรวจสอบควบคุ มภายใน ในขณะที่ กลุ มเครื อข ายฯ และ
ผูป ระกอบการกําลังเรียนรูแ ละพัฒนาวิธกี ารใหเหมาะสมเพือ่ ใหเกิด
การรับรอง EUREPGAP แบบกลุ มเกษตรกร และขยายพื้ นที่
รับรองเพื่อใหครอบคลุมการผลิตใหมากที่สุด สวนการรับรอง
ทางเลือกที่ 3 และทางเลือกที่ 4 นั้นยังไมมีการดําเนินการใน
ประเทศไทย ซึ่งเปนการขอการรับรองประเภทที่ตองแสดงและ
มี การปฏิ บั ติ ถึ งขั้ นตอนของระบบผลิ ตรายบุ คคลและรายกลุ ม
ที่ สามารถแสดงให เห็ นว ามีความสอดคล องกั บข อกําหนดและ
สามารถเทียบเคียงไดกับขั้นตอนของมาตรฐาน EUREPGAP ที่
กําหนดไว แตอยางไรก็ตามมีกลุม นักวิจยั บางคณะไดมคี วามคิด
และพยายามศึกษาเรียนรูว ธิ กี ารและความเปนไปไดในการทําการ
รับรองแบบกลุ มเกษตรกรหรื อระบบรั บรองทางเลือกที่ 2 ใน
ประเทศไทย

นักวิจัยเชี่ยวชาญ ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ม. เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 73140
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ขณะเดี ยวกั น ประเทศไทยก็ มี ค วามพยายามที่ จะออก
มาตรฐานและมาตรการการรับรอง GAP เพือ่ ใหเกษตรกรยืน่ ขอ
รับการรับรอง GAP จากภาครัฐ ดังนัน้ จึงมีบคุ คลบางกลุม ทีค่ ดิ วา
การสงเสริมใหเกษตรกรมีการปฏิ บัติใดๆ นอกเหนือจากสิ่ งที่
ภาครัฐกําหนดไวเปนการเพิม่ ความยุง ยาก ไมจําเปนตองทํา เชน
กระบวนการผลิตตามระบบ EUREPGAP ซึง่ มีความยุง ยากและ
ซับซอนมากกวา
เปนทีท่ ราบกันดีวา มาตรฐาน EUREPGAP นัน้ เปนขอตกลง
ทีม่ กี ารยอมรับกันระหวางผูค า ปลีกในสหภาพยุโรป ซึง่ จะทําธุรกิจ
รั บซื้ อสิ นค าเกษตรและอาหารเข าประเทศ โดยกําหนดเป น
มาตรฐานพืน้ ฐานทีเ่ หมาะสมในระบบผลิตและไมไดยดึ ถือวาเปน
มาตรฐานในระดับชาติ ไมใชวาระทางการเมือง ภาครัฐไมมสี ว น
เกีย่ วของกับการกําหนดมาตรฐานดังกลาว หลักสําคัญ คือ ตอง
การสรางความนาเชือ่ ถือและความเชือ่ มัน่ ในระบบผลิตนัน้ มีระบบ
การรับรอง โดยมีการตรวจประเมินติดตามและออกใบรับรอง
ระบบผลิตจากหนวยงานทีส่ าม (third party) ทีไ่ ดรบั การอนุญาต
และความเชื่อถือในระบบบริหารภายในองคกรที่จะทําหนาที่เปน
หนวยรับรอง (Certified Body)
มาตรฐานทีพ่ งึ ถือปฏิบตั ิในทรรศนะของผูเ ขียนนัน้ นาจะ
เปนมาตรฐานทีม่ คี วามเปนไปไดเชิงปฏิบตั แิ ละสอดคลองใหเกิดการ
พัฒนา ปจจุบนั ตลาดในสหภาพยุโรปก็เรงรัดใหเกิดการดําเนินการ
ในประเทศที่สงสินคาเกษตรไดมีการปฏิบัติตาม EUREPGAP
จึงทําใหมกี ารดําเนินการอยางแพรหลายมากขึน้ ประเทศไทยควร
รวมกับประเทศผูผลิตในเอเชียเพื่อการสงออกยังตลาดยุโรปนั้น
ไดคาํ นึงถึงการรับรองกระบวนการผลิตเพียงมาตรฐานเดียว โดยที่
ภาครั ฐของประเทศผู ผลิตต องให การยอมรั บ และมีมาตรการ
สนับสนุนสงเสริมใหเกิดการผลิตตามกระบวนการและมาตรฐาน
ดังกลาว

Benchmarking คืออะไร

Benchmarking คือ การเทียบเคียงเพือ่ ใหเกิดการยอมรับ
ในระบบหรือกระบวนการใดๆ ทีม่ อี ยูใ นขณะนัน้ โดยมีฝา ยรับรอง
ทีก่ าํ หนดขัน้ ตอนการขอรับการเทียบเคียงและออกเอกสารรับรอง
การเทียบเคียง กลาวคือ เมื่อมีการลงทะเบียนขอการเทียบเคียง
คณะกรรมการฝ า ยรั บรองจะดํา เนิ น การวิ เคราะห ระบบหรื อ
กระบวนการทํางานที่ตองขอการเทียบเคียงนั้นวาเปนระบบหรือ
กระบวนการทํางานที่มีอยูนั้นไดแสดงใหเห็นวาสามารถสงผลให
ระบบผลิตที่มีความสอดคลองตรงตามระบบมาตรฐานที่ตองการ
เทียบเคียงหรือไม ดังนั้น EUREPGAP จึงมีธุรกิจการใหการ
รั บรองเทียบเคี ยงระบบผลิ ตของผู ลงทะเบี ยนขอหรื อประเทศ
ที่ขอ เพื่อใหเกิดการยอมรับวาระบบผลิตในประเทศนั้นๆ เปน
ระบบหรือกระบวนการทํางานหรือแนวปฏิบัติที่มีอยู โดยทําให
คุณลักษณะและคุณภาพตลอดกระบวนผลิตมีความสอดคลองได
เชนเดียวกับขอกําหนดมาตรฐาน EUREPGAP อยางเปนรูปธรรม
ขัน้ ตอนการขอรับการเทียบเคียงและการพิจารณาความสอดคลอง

วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 20 ฉบับที่ 2 (2549)
ประกอบดวยขัน้ ตอนดังนี้
1. การยืน่ ใบสมัครขอรับการเทียบเคียง (Application)
2. การทบทวนเอกสารดานเทคนิคในเบือ้ งตน
(Preliminary Technical Review)
3. เขาสูก ารพิจารณาใหความเห็นความเปนไปไดใน
เบือ้ งตนจากคณะกรรมการทีเ่ กีย่ วของ (Peer Review)
4. ทบทวนดานเทคนิคอยางเปนอิสระ
(Independent Technical Review)
5. การประเมินโดยผูท ี่ไดรบั การแตงตั้งอยางอิสระ
(Independent Witnessed Assessment)
6. การทบทวนโดยคณะกรรมการดานวิชาการและ
มาตรฐาน (Technical Standard Committee Review)
7. แจงผลลักษณะของการรับรอง
(Notice of Intent to Approve)
8. แจงผลการรับรองอยางไมเปนทางการ
(Provisional Approval)
9. รับรองเปนทางการ (Approval)
ในปจจุบนั พบวามีหลายประเทศทีอ่ ยูร ะหวางการขอรับการ
เทียบเคียงและอยูระหวางขั้นตอนการพิจารณาการเทียบเคียงกับ
EUREPGAP โดยสรางขอกําหนดมาตรฐานที่มีความสอดคลอง
และขั้นตอนการปฏิบัติติดตามระบบผลิต คือ KenyaGAP ของ
ประเทศเคนยา, ChileGAP ของประเทศชิลี, ChinaGAP ของ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สวนประเทศญีป่ นุ ก็อยูใ นขัน้ ตอน
การดําเนินการจัดทํา JapanGAP เชนกัน ดังนัน้ กลุม เครือขาย GAP
ภาคตะวันตกก็มคี วามประสงคจะนําขอกําหนดของ Western GAP
พัฒนาไปสูการใชชื่อใหมวา ThaiGAP ที่ไดขึ้นทะเบียนไวแลว
เพือ่ ทําการขอการเทียบเคียงกับ EUREPGAP และเปนสิง่ ทาทาย
ในอนาคต
ทั้งนี้ EUREPGAP ตองการใหเกิดการเทียบเคียงที่เปน
มาตรฐานของประเทศ (National standard) เพือ่ ใหเกิดความเขาใจ
ในการปฏิบตั ไิ ดอยางเปนรูปธรรม ภาครัฐนาจะสนับสนุนใหเกิด
คณะทํางานดานวิชาการ (Technical Working Group) ทีเ่ ปนการ
ยอมรับของประเทศนัน้ ๆ
ส วนกลุ มเครื อข าย GAP ภาคตะวั นตก (Cluster of
Western GAP) ซึ่ งเป นกลุ มเครื อข ายฯ ที่ มี การรวมสมาชิ ก
(stakeholder) ในภาคตะวันตกของประเทศไทย เพือ่ ผลักดันใหเกิด
การพัฒนาการผลิ ตที่ ปลอดภัยและมีคุ ณภาพ มี ความเขมแข็ง
และมีระบบการผลิตที่มีการควบคุมและประกันความเชื่อมั่นที่ดี
กลุม เครือขายฯ มีการประชุมหารือและตัง้ ขอกําหนดรวมกัน โดย
ยึดมาตรฐาน EUREPGAP เปนหลักในการปฏิบัติ รวมกับการ
เสริมสรางความเขาใจและเพิม่ ขีดความสามารถใหเกษตรกรและ
ผูเ กีย่ วของนําความรูไ ปปฏิบตั ไิ ดอยางเปนรูปธรรม ตลอดจนพัฒนา
กลุมสมาชิกและศึกษาวิจัยองคความรูเพื่อใหการสนับสนุนระบบ
การผลิตเปนทีย่ อมรับอยางเปนสากล กลุม เครือขายฯ ไดดําเนิน

เรื่องนารู
การถ ายทอดองค ความรู ภายใต หลั กสู ตร/รู ปแบบ (module)
ตางๆ ซึง่ ถือวาเปนพัฒนาความรูใ หแกเกษตรกร พีเ่ ลีย้ งเกษตรกร
ผูต รวจประเมินแปลง ปจจุบนั ไดรวบรวมองคความรูต า งๆ มาสราง
เปนหลักสูตรในรูปของ module เพือ่ ใหบริการแกผเู กีย่ วของและ
อธิบายใหเขาใจถึงระบบการจัดการในมาตรฐาน EUREPGAP
สามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด นอกจากนัน้ ยังมีการผลิตหนังสือในชือ่ วา
ระบบการควบคุ ม ผลผลิ ต ทางการเกษตร ThaiGAP â และ
EUREPGAP ในป 2549 เพื่ อการเผยแพรขอกําหนดทั้ งของ
ThaiGAPâ และ EUREPGAP สําหรับผักและผลไมพรอมทั้ ง
ไมดอกไมประดับ อีกทั้งยังมีการดําเนินการโครงการนํารองการ
พัฒนากลุม เกษตรกรเพือ่ การเขาสูร ะบบการรับรองทางเลือกที่ 2
(Option 2 Certification) โดยการศึกษาและพัฒนาองคความรู
ดาน Quality Management System พรอมการประยุกตใชไดทนั ที
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ดังนัน้ จึงเปนโอกาสทีเ่ กษตรกรจะไดรจู กั รวมกลุม และรูจ กั
พัฒนาบุคคลทีม่ ศี กั ยภาพหรือพัฒนาตนเองเพือ่ เปนพีเ่ ลีย้ งใหกบั
เพื่ อนสมาชิ กในกลุ ม หรื อผู รวบรวมผลผลิ ตจากเกษตรกรที่
สามารถเริม่ ตนการเรียนรูอ ยางเปนระบบ โดยมีตวั อยางจากการนํา
EUREPGAP ไปปฏิบตั ใิ ชในแปลงและพัฒนาจนมีโอกาสนําสินคา
ของตนเองเขาสูต ลาดโลกไดในทีส่ ดุ

ขอจํากัดในการปฏิบัติ

หนังสือ ระบบการควบคุมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร
ThaiGAPâ และ EUREPGAP. 2549. สามารถซือ้ ไดที่ KU Book
และ CU Book หรือสัง่ ซือ้ ทาง Website: www.gapcluster.com

อาจถื อได ว า ข อจํา กั ด เป นเรื่ อ งท าทายที่ จํ า ต องมี การ
ขับเคลือ่ นและทําความเขาใจใหมากขึน้ เชน ระบบการรับรองของ
กรมวิชาการ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณนั้น
ยังไมมกี ลไกเปดรับระบบ EUREPGAP อยางชัดเจน สวนระบบ
การรับรองมาตรฐาน EUREPGAP นั้นกระทําโดยหนวยรับรอง
ทีเ่ ปนเอกชนซึง่ ตองเปนหนวยรับรองทีไ่ ดรบั การอนุญาตหรือยอมรับ
จากเลขาธิการ EUREPGAP เทานัน้ ถือวาเปนระบบการบริหาร
จัดการทีม่ คี วามแตกตาง ยังไมเขาสูร ะบบการยอมรับซึง่ กันและกัน
นอกจากนัน้ มาตรฐาน EUREPGAP มักเกิดความสับสนในการ
นําไปปฏิบตั สิ าํ หรับผูท เ่ี ริม่ เขามาอยูใ นระบบ ทําใหการพัฒนาเขาสู
ภาคธุรกิจการใหบริการตรวจประเมินรับรองระบบผลิตในแปลง
ของภาคเอกชน ยังมีความเปนไปไดยาก
ความหลากหลายของตลาดสินคาเกษตร ทําใหมขี อ กําหนด
ที่ แตกต างกั นและแหล งของการให ข อมู ลและองค ความรู มี อยู
หลากหลาย ทําใหเกิดความสับสนในการปฏิบตั แิ ละควบคุมระบบ
ผลิตไดยาก
ไมมีแรงจูงใจที่มากพอกับการเปลี่ยนแนวความคิดและ
วิธีการดําเนินการปฏิบตั ขิ องเกษตรกร ซึง่ อาจตองใชเวทีของกลุม
การเรียนรูเ พือ่ ชวยผลักดัน เปนตน

โอกาสของการใช EUREPGAP ในประเทศ

เอกสารประกอบการเรียบเรียง

จะเห็นไดวา โอกาสในการนํา EUREPGAP มาใชปฏิบตั นิ นั้
ยังมีอยูมากภายใตระบบความชวยเหลือของหนวยงานที่มีความ
พรอมและความเขาใจ ซึง่ พรอมใหการบริการสนับสนุน เชน กลุม
เครือขาย GAP ภาคตะวันตก ธุรกิจการผลิตอาหารและสินคา
เกษตรทีส่ ามารถสรางความเชือ่ มัน่ วามีการนําระบบผลิตไปใชไดจริง
และ EUREPGAP ไดเปดกวางใหผทู เ่ี กีย่ วของในธุรกิจผลิตอาหาร
และสินคาเกษตรตัง้ แตตน น้าํ (ระดับผลิตทีแ่ ปลง) สามารถเขาถึง
และสมัครขอการประเมินรับรองหรือขอการเทียบเคียงไดตลอดเวลา
โอกาสที่มองเห็นอีกประเด็นหนึ่ง คือ โอกาสทีเ่ ปดใหนํา
ขอมูลทางวิชาการเขาไปสนับสนุนในการอธิบายและพิสูจนในแง
ของความปลอดภัยดานอาหารรวมกับการนําหลักการของกฎหมาย
หรือขอบังคับในทองถิน่ มาใช ดังนัน้ จึงถือวาการเรียนรูม าตรฐาน
EUREPGAP ถือเปนการใชความหลากหลายทางวิชาการสําหรับ
ผูผ ลิต ผูเ กีย่ วของทีต่ อ งคํานึงถึงสิง่ แวดลอมและมีสว นรับผิดชอบ
ในกิจกรรมตางๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีแ่ ละในทองถิน่ ของตนเอง
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Workshop on Good Agricultural Practice and Food
Safety-Implementing EurepGAP in Thailand. 25 Nov.
2005, Novotel Saim Square, Bankok.
Sheehan, K. 2005. Benchmarking of GAP Schemes. Presentation in Workshop on Good Agricultural Practice and
Food Safety-Implementing EurepGAP in Thailand. 26
Nov. 2005, Novotel Saim Square, Bankok.

วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 20 ฉบับที่ 2 (2549)

24

±

ไนเตรทในน้ํ า ดื่ มฯ

....ตอจากหนา 20

จําเพาะสําหรับซัลเฟตมากกวาไนเตรท ดังนั้นระดับของซัลเฟต
ในน้ําจึงเปนปจจัยทีส่ ง ผลตอประสิทธิภาพการบําบัดไนเตรทดวย
วิธีนี้เปนอยางมาก
และเมือ่ พิจารณาวิธกี ารบําบัดไนเตรทจากทัง้ 3 วิธดี งั กลาว
แลวขางตน พบวายังมีราคาคอนขางแพงทั้งในดานตนทุน การ
ติดตัง้ ระบบ และการดูแลรักษาชุดอุปกรณ ดังนัน้ จึงควรพิจารณา
ทางเลือกตางๆ ใหรอบคอบกอนจะเลือกใชการบําบัดดวยวิธกี ารใด
วิธีการหนึ่งขางตน
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