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บรรณาธิการแถลง
สวัสดีคะ ทานสมาชิกและผูอานวารสารขาวศูนยฯ ดิฉันในนามของกองบรรณาธิการวารสารขาวศูนยฯ หวังวา

ขาวการบานการเมืองกําลังมีความหวังในรัฐบาลใหมท่ีคงตองมีงานท่ีหนักรออยู ขอเปนกําลังใจใหกับทุกทานท่ีเก่ียวของ
อยากเห็นคนไทยในประเทศรักและสามัคคีกัน อยูกันอยางสมานฉันทภายใตหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีทรงพระราชทาน
ใหกับชาวไทย  มีขาวสารท่ีอยากใหผูอานไดทราบ  ขณะนี้มีฝายปฏิบัติการวิจัยฯ ไดอยูในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา
กําแพงแสน ซึง่เปนสถาบันท่ีแยกการบริหารจากสถาบันวิจยัและพฒันาฯ บางเขน

เนื้อหาในฉบับนี้กองบรรณาธิการไดนําเสนอขาวสารและขอมูลดานงานวิจัยและความรูในคอลัมนสิ่งแวดลอม
ท่ีเก่ียวของกับไนโตรเจนท้ังในดินและในน้าํ ซึง่มีท้ังท่ีเปนประโยชนตอการผลติทางการเกษตร ท่ีเปนปญหากับความปลอดภยั
ตอสขุภาพของผูบริโภค รวมท้ังท่ีอาจเปนปญหาตอสิง่แวดลอม ขอมูลขาวสารดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีทางเลอืกใหม
ในการผลติผลติภัณฑท่ีเรียกกันวา ชีวเภสชัภัณฑ การวิเคราะหสารเปนประโยชนพชืสมุนไพร นอกจากนัน้คอลมันเร่ืองนารู
จะเปนเร่ืองราวตอเนือ่งจากฉบับท่ีผานมา ในบทความเร่ือง มาตรฐาน EUREPGAP โอกาสและขอจํากัดในการนํามาใชปฏิบัติ
ในประเทศไทย (ตอนท่ี 2)

กองบรรณาธิการวารสารขาวศนูยฯ หวงัวาสาระความรูและขอมูลในฉบับนีค้งเปนประโยชนตอทานสมาชกิและผูอาน
หากสมาชกิทานใดท่ีตองการนําเสนอผลงานวจิัยของทานสามารถสอบถามมายังบรรณาธิการวารสารขาวศนูยฯ นอกจากนัน้
ผูสนใจยังสามารถบอกรับเปนสมาชกิไดท่ี บรรณาธกิารวารสารขาวศนูยฯ ฝายปฏบิตักิารวจิยัและเรือนปลกูพชืทดลอง
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร วทิยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 73140  หรือทาง e-mail address: rdicha@ku.ac.th

ขอขอบพระคุณ
บรรณาธิการ

สุภาพ  ทองคํา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม

กิจกรรมของฝายปฏิบัติการวิจัยฯ

การพัฒนาบุคลากร/รวมประชุม/สัมมนา
± นางสุดาวรรณ  เชยชมศรี  รวมสมัมนาโครงการวจิยั

เร่ือง Development of Nucleopolyhedrovirus for the Control of
the American bollworm, Helicoverpa armigera ณ ประเทศญีปุ่น
ระหวางวันท่ี 25 มีนาคม - 24 เมษายน 2549

± นางรุงนภา กอประดิษฐสกุล สมัมนาเร่ือง Graduation
Ceremony 24th Regional Training Course in Vegetable
Production Research and Extension ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด
กรุงเทพฯ  วันท่ี 31 มีนาคม 2549

± นางธีรนตุ รมโพธ์ิภกัด์ิ และน.ส. หทัยา กาญจนสมบัติ
รวมสมัมนาเร่ือง สรีรวิทยาหลงัการเก็บเก่ียวของผลติผลพชืสวน

คร้ังท่ี 3 ณ อาคารวทิยบริการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร บางเขน
กรุงเทพฯ วนัท่ี 3 เมษายน 2549

± นางนวลวรรณ ฟารุงสาง  นางอภิตา บุญศิริ และ
นางธีรนตุ รมโพธ์ิภกัด์ิ ฟงสมัมนาพเิศษเร่ือง Polygalacturonase
inhibiting proteins: can one protein protect plants against
patogens, and nematodes และเร่ือง Cell wall metabolism and
softening past, present and future  ณ อาคารคณะอุตสาหกรรม-
เกษตร 2  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ ระหวาง
วนัท่ี 26-27 เมษายน 2549

± นายจตุพร จติรบุญถนอม ฝกอบรมหลกัสตูรการเขียน
ผลงานวจิยัเพือ่ตีพมิพในวารสารวชิาการนานาชาติ คร้ังท่ี 2  ณ
สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
กรุงเทพฯ  วันท่ี 3 พฤษภาคม 2549

± น.ส. สุรัตนวดี จิวะจินดา รวมประชุมผูเชี่ยวชาญ
นวตักรรมผลติขาวเฉลมิพระเกียรติฯ ณ อาคารสารนเิทศ 50 ป
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ วนัท่ี 24 พฤษภาคม
2549

± นางกณษิฐา สงัคะหะ ฟงบรรยายพเิศษเร่ือง มาตรการ
สขุอนามัยพชื ณ กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กรุงเทพฯ วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2549
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± น.ส. หัทยา กาญจนสมบัติ  และนางสายน้ําออย
สวางเมฆ รวมสมัมนาเร่ือง 50th Anniversary of Shimadzu Gas
Chromatograph and Introduction of Shimadzu QP-2010 Plus
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด กรุงเทพฯ  วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2549

± นางรุงนภา กอประดิษฐสกุล  น.ส.ลกัขณา  เบ็ญจวรรณ
และนางอัญชล ีรวโีรจนวบูิลย เขารวมการฝกอบรมนานาชาติเร่ือง
การวเิคราะหสารพษิตกคาง (Pesticide Residue Analysis)  ณ
โรงแรมมิราเคิล แกรนด กรุงเทพฯ วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2549

± น.ส. ชวนพิศ อรุณรังสิกุล  รวมเปนผูดําเนินการ
อภปิรายในการประชุมเชงิปฏิบัติการโครงการจดัประชุมประจําป
ผูประสานงานการพฒันาคลสัเตอร ณ โรงแรมโนโวเทล ทิพยวมิาน
รีสอรทแอนดสปา จ.เพชรบุรี ระหวางวนัท่ี 7-8 กรกฎาคม 2549

± นางรุงนภา กอประดิษฐสกุล  เขารวมประชุมเชิง-
ปฏิบัติการโครงการจัดประชุมประจําปผูประสานงานการพัฒนา
คลัสเตอร ณ โรงแรมโนโวเทล ทิพยวิมานรีสอรทแอนดสปา
จ.เพชรบุรี ระหวางวนัท่ี 7-8 กรกฎาคม 2549

± นางอัญชล ี รวีโรจนวิบูลย เขารวมฝกอบรมเร่ือง การ
ถายทอดเทคโนโลยีเพือ่เพิ่มศกัยภาพการผลิตกลวยไมโดยอาศยั
เทคโนโลยีชวีภาพ รุนท่ี 3  ณ ศนูยบริการฉายรังสแีกมมาและวจิยั
นวิเคลยีรเทคโนโลยี  สถาบันวจิยัและพฒันาฯ มหาวทิยาลยัเกษตร
ศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ ระหวางวันท่ี 15-18 สงิหาคม 2549

± นางรงรอง หอมหวล และนางมณฑา วงศมณีโรจน
รวมสมัมนาเร่ือง การพฒันาและถายทอดเทคโนโลยีความปลอดภยั
ของอุตสาหกรรมกลวยไมไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
สงออก  ณ อาคารสถานศกึษาเคมีปฏิบัติ กรมวทิยาศาสตรบริการ
กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี วันท่ี 16 สงิหาคม 2549

± นางรงรอง หอมหวล  รวมประชุมเชิงปฏิบัติการ
คลนิกิเทคโนโลยี ประจําป 2549  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด
กรุงเทพฯ ระหวางวันท่ี 31 สงิหาคม - 1 กันยายน 2549

± นางรุ งนภา กอประดิษฐสกุล และน.ส. ชวนพิศ
อรุณรังสกุิล เขารวม Workshop การแปล EUREPGAP Criteria/
Checklist ในโครงการความรวมมือ KU และ GTZ ระหวางวนัท่ี
1-2 กันยายน 2549  ณ กลุมเครือขาย GAP ภาคตะวันตก
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร วทิยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม

± นางรุ งนภา กอประดิษฐสกุล และน.ส. ชวนพิศ
อรุณรังสกุิล เขารวมประชมุเร่ือง 7th EUREPGAP Conference
2006  ณ Hilton Prague เมือง Prague ประเทศ The Czech
Republic ระหวางวันท่ี 18-24 กันยายน 2549

± นางรุ งนภา กอประดิษฐสกุล และน.ส. ชวนพิศ
อรุณรังสิกุล เขารวมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง EUREPGAP
Fresh Produce Train of the Trainers Workshop  จดัโดยโครงการ
ความรวมมือ KU และ GTZ ระหวางวันท่ี 25-27 ตุลาคม 2549
ณ โรงแรมวนิดเซอรสวีท สขุุมวิท กรุงเทพ

การฝกอบรม
± โครงการเพิ่ มศักยภาพการผลิตอาหารปลอดภัย

ตามระบบเกษตรดีท่ี เหมาะสม (GAP) ภายใตงบประมาณ
จ.นครปฐมและจ.สุพรรณบุรี ป 2549 จัดฝกอบรมใหกับ
เกษตรกร เจาหนาท่ีบริษทั เจาหนาท่ีภาครัฐและผูสนใจ จํานวน
7 คร้ัง วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ 2549  วันท่ี 22 พฤษภาคม 2549
วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2549  วนัท่ี 17 มิถุนายน 2549  วนัท่ี 22
มิถุนายน 2549  วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2549  และวนัท่ี 22 กรกฎาคม
2549 (นางรุงนภา กอประดิษฐสกุล เปนหวัหนาโครงการ)

± น.ส. ชวนพิศ อรุณรังสิกุล  เปนวิทยากรในการฝก
อบรมเกษตรกรเร่ือง การเกษตรดีท่ี เหมาะสมตามมาตรฐาน
EURAPGAP วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2549  ณ องคการบริหารสวน
ตําบลหนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม

± การถายทอดเทคโนโลยีเร่ือง การลดอัตราเสีย่งตอการ
เกิดโรคพืชโดยใชวิธีทางชีววิธีรวมกับการพัฒนาดิน  รุนท่ี 1
จํานวน 5 คร้ัง  คร้ังท่ี 1 วนัท่ี 5 มิถุนายน 2549  คร้ังท่ี 2 วนัท่ี
15 มิถุนายน 2549  คร้ังท่ี 3 วนัท่ี 22 มิถุนายน 2549  คร้ังท่ี 4
วนัท่ี 29 มิถุนายน 2549  คร้ังท่ี 5 วนัท่ี 6 กรกฎาคม 2549
(นางกณิษฐา สงัคะหะ เปนหวัหนาโครงการ)

± การถายทอดเทคโนโลยีเร่ือง การตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดลอมทางการเกษตรและระบบการตรวจสอบสารเคมีทาง
การเกษตร  วนัท่ี 22 มิถุนายน 2549 (นางรุงนภา กอประดิษฐสกุล
เปนหัวหนาโครงการ)

± นางรุงนภา กอประดิษฐสกุล  และน.ส. ชวนพิศ
อรุณรังสิกุล เปนวิทยากรในหลักสูตรการจัดการคุณภาพในการ
ผลิตสินคา/เกษตรท่ีปลอดภัยและใหคุณภาพของสํานักพัฒนา
การถายทอดเทคโนโลยี กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณใหกับเจาหนาท่ีของสํานักพัฒนาคุณภาพสินคาและ
สาํนักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร จํานวน 80 คน ระหวาง
วนัท่ี 27-30 มิถุนายน 2549 ณ หองประชมุเคยูโฮม มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ

± การถายทอดเทคโนโลยีเร่ือง การปลูกและดูแลรักษา
ไมดอกหอมเพื่ อการขยายพันธุ และใชประโยชนทางการคา
จํานวน 2 รุน  รุนท่ี 1 ระหวางวนัท่ี 27-29 มิถุนายน 2549  รุนท่ี
2 ระหวางวนัท่ี 25-27 กรกฎาคม 2549 (นายอุดม แกวสวุรรณ
เปนหัวหนาโครงการ)

± การถายทอดเทคโนโลยีเร่ือง การผลติและการควบคุม
คุณภาพสมุนไพรในระดับอุตสาหกรรมขนาดเลก็ จํานวน 3 รุน
รุนท่ี 1 ระหวางวนัท่ี 4-6 กรกฎาคม 2549  รุนท่ี 2 ระหวางวนัท่ี
18-20 กรกฎาคม 2549  รุนท่ี 3 ระหวางวนัท่ี 25-27 กรกฎาคม
2549 (น.ส. สรัุตนวดี จวิะจนิดา เปนหวัหนาโครงการ)

± การถายทอดเทคโนโลยีเร่ือง การผลิตและควบคุม
คุณภาพเมล็ดพันธุพืชในระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสมและเกษตร
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อินทรีย  รุนท่ี 1 ระหวางวนัท่ี 18-21 กรกฎาคม 2549 (นางภาณี
ทองพํานัก เปนหวัหนาโครงการ)

± การถายทอดเทคโนโลยีเร่ือง การลดอัตราเสีย่งตอการ
เกิดโรคพชืโดยใชวธีิทางชวีวธีิรวมกับการพฒันาดิน รุนท่ี 2 จาํนวน
2 คร้ัง  คร้ังท่ี 1 วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2549  คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 2
สงิหาคม 2549 (นางกณษิฐา สงัคะหะ เปนหวัหนาโครงการ)

± การถายทอดเทคโนโลยีเร่ือง การผลิตและควบคุม
คุณภาพเมล็ดพันธุพืชในระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสมและเกษตร
อินทรียเร่ือง การเก็บรวบรวม รักษา และควบคุมคุณภาพเมลด็พนัธุ
พืชพื้นเมือง ระหวางวันท่ี 16-18 สิงหาคม 2549 (นางภาณี
ทองพํานัก เปนหวัหนาโครงการ)

± การถายทอดเทคโนโลยีเร่ือง การปลูกหนอไมฝร่ัง
เกษตรอินทรียเพื่อการสงออก รุนท่ี 2 ระหวางวันท่ี 21-23
สงิหาคม 2549 (นายวุฒิชัย ทองดอนแอ เปนหวัหนาโครงการ)

± การถายทอดเทคโนโลยีเร่ือง การลดอัตราเสีย่งตอการ
เกิดโรคพชืโดยใชวธีิทางชวีวธีิรวมกับการพฒันาดิน รุนท่ี 3 จาํนวน
2 คร้ัง คร้ังท่ี 1 วนัท่ี 24 สงิหาคม 2549 คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 30 สงิหาคม
2549 (นางกณิษฐา สงัคะหะ เปนหวัหนาโครงการ)

± น.ส. ชวนพิศ อรุณรังสิกุล เปนวิทยากรการอบรม
เชงิปฏิบัติการเร่ือง กรณศีกึษากลุมเครือขายระบบการผลติพชืผัก
ปลอดภัยจากสารพิษ GAP ภาคตะวันตก ใหกับเจาหนาท่ีและ
เกษตรกรในโครงการการสงเสริมการผลติสนิคาเกษตรท่ีปลอดภยั
และไดมาตรฐานของสาํนกัสงเสริมและพฒันาการเกษตร เขตท่ี 1
จ.ชยันาท วนัท่ี 31 สงิหาคม 2549 ณ โรงแรมอยุธยาแกรนโฮเต็ล
จ.พระนครศรีอยุธยา

± การถายทอดเทคโนโลยีเร่ือง ระบบการปลกูหนอไมฝร่ัง
จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือเชิงพาณิชย ระหวางวันท่ี 28-29
สงิหาคม 2549  (นางมณฑา วงศมณโีรจน  เปนหวัหนาโครงการ)

± เทคนคิการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือดอกไมประดับ รุนท่ี 24
ระหวางวันท่ี 17-20 ตุลาคม 2549 (นางรงรอง หอมหวล
เปนหัวหนาโครงการ)

± เทคนคิดานชวีโมเลกุลเบ้ืองตนเพือ่การศกึษาและวจิยั
ความหลากหลายของจุลินทรีย รุนท่ี 2 ระหวางวันท่ี 18-30
ตุลาคม 2549 (น.ส. มณี  ตันติรุงกิจ เปนหวัหนาโครงการ)

ประชุมวิชาการ
± บุคลากรเขารวมประชุมและเสนอผลงานทางวชิาการ

ในการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเก่ียว/หลังการผลิต
แหงชาติ คร้ังท่ี 4 ณ โรงแรมดิเอมเพรส จ.เชียงใหม ระหวางวนัท่ี
7-9 มิถุนายน 2549 ไดแก

ภาคโปสเตอร 
1. ความเสียหายของหนอไมฝร่ังในกระบวนการผลิต

เพื่อการสงออกของบริษัทธานียามา สยาม จํากัด และการใช
1-methylcyclopropene และสภาพควบคุมบรรยากาศในการ
ยืดอายุการเก็บรักษามะมวงน้ําดอกไมเพื่อการสงออกทางเรือ
(นางอภิตา บุญศริิ  นายเจริญ ขุนพรม  นายสมนกึ ทองบอ  และ
น.ส. ยุพิน ออนศิริ)

2. การตกคางของสารกําจัดแมลงคลอโรไฟริฟอสในผล
มะมวงในแปลงปลกูและหลงัอบไอน้าํ (นางรุงนภา กอประดิษฐสกุล)
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สมุนไพรไฮเทค: ทางเลือกใหมในการผลิตชีวเภสัชภัณฑ
มณี  ตันติรุงกิจ1

ในปจจุบันไมวาจะหนัไปทางไหนก็จะหนีไมพนผลติภัณฑ
สมุนไพร กินอาหารวางก็มีคุกก้ีสมุนไพร ชาสมุนไพร ไปสปาก็มี
สบูมะขาม โลชัน่วานหางจระเข และน้ํามันหอมระเหย กินอาหาร
ก็มีตมยํา ปลาทอดตะไคร จนถึงเขานอนก็มีหมอนสมุนไพร
ใหหนนุนอน และถาถึงกับลมหมอนนอนเสือ่ก็ยังมียาแผนไทยอีก
หลากหลายตํารับใหเลอืกกินเลอืกใชใหถูกกับโรค ซึง่ถือเปนโชคดี
ของคนทางซกีโลกตะวนัออกท่ีบรรพชนมีภมิูปญญาในการนาํความ
หลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูมากมายมาใชประโยชน
แตสําหรับซีกโลกตะวันตกซึ่งขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาตินั้น
จําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองเรงการพัฒนาดานเทคโนโลยีชีวภาพ
โดยเฉพาะเทคโนโลยีดานพนัธุวศิวกรรมเพือ่ผลติสิง่มีชวีติดัดแปลง
พนัธุกรรม (GMO, Genetically Modified Organism) ท่ีสามารถ
ผลติชวีเภสชัภณัฑ (biopharmaceuticals) เชน การผลติ hepatitis
B surface antigen จากยีสต S. cerevisiae เพือ่ใชเปนวคัซนีปองกัน
โรคตับอักเสบชนดิบี  การผลิต interferon-α-2b จากแบคทีเรีย
Escherichia coli เพือ่รักษาผูปวยโรคมะเร็ง การผลติ erythro-
poietin จากเซลลสตัว [recombinant Chinese Hamster Ovary
(CHO)] เพือ่รักษาผูปวยโรคโลหติจาง  การผลติวคัซนีปองกันโรค
พษิสนุัขบาจากผักโขม การผลติแอนติบอดีตอเชือ้ Streptococcus
mutans จากยาสูบ  การผลิต human α-antitrypsin จากเซลล
แขวนลอยของขาว เปนตน  ซึง่สิง่มีชวีติดัดแปลงพนัธุกรรมเหลานี้
ก็คือ สมุนไพรไฮเทค นัน่เอง

เนื่องจากชีวเภสัชภัณฑท่ีไดจากแหลงธรรมชาติ เปนสาร
ท่ีมีโครงสรางซบัซอนยากท่ีจะสงัเคราะหดวยวิธีทางเคมี และสกัด
ไดในปริมาณนอย  ทําใหการพฒันาเทคโนโลยีดานพนัธุวศิวกรรม
เพื่อผลิตชีวเภสัชภัณฑเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง  ท้ังนี้ เพื่อใหได
ชีวเภสัชภัณฑท่ีมีคุณสมบัติเชนเดียวกัน หรือใกลเคียงสารจาก
ธรรมชาติในปริมาณมากและสามารถผลติไดในระบบอุตสาหกรรม
อยางไรก็ตามพบวาเซลลเจาบานแตละชนิดท่ีใชในการผลิต
ชวีเภสชัภณัฑ ตางก็มีขอไดเปรียบ-เสยีเปรียบแตกตางกันไป เชน
แบคทีเรียท่ีเจริญไดรวดเร็วและมีกระบวนการผลติท่ีมีประสทิธิภาพ
ไมมีปฏิกิริยา glycosylation ซึ่งจําเปนตอกระบวนการ post-
translation ของ recombinant protein ทําใหโปรตีนท่ีผลิตได

5

ขาดคุณสมบัติทางชีวภาพ และไมสามารถสงผาน recombinant
protein ออกนอกเซลล  ในกรณีของยีสตซึง่เปน eukaryotic cell
เชนเดียวกับสัตวและพืช พบวามีอัตราการเกิดปฏิกิริยา glyco-
sylation สงู ทําใหโปรตีนท่ีผลติไดขาดคุณสมบัติทางชวีภาพ หรือ
กอใหเกิดภูมิแพ  สวนเซลลสัตวซึ่งสราง recombinant protein
ไดอยางถูกตองและสามารถสงผาน recombinant protein ออกนอก
เซลลไดดี เปนระบบท่ีมีคาใชจายสงู และอาจมีการปนเปอนของ
เชื้อโรคได  สําหรับพืชสามารถสรางและสงผาน recombinant
protein ออกนอกเซลลไดเชนเดียวกับเซลลสตัว แต codon usage
ในกระบวนการสรางโปรตีนและการเกิดปฏิกิริยา glycosylation
ของพืชแตกตางจากของสัตวเล็กนอย จึงจําเปนตองปรับเปลี่ยน
กระบวนการ protein maturation ใหเหมาะสมดวยวธีิทางพนัธุ-
วศิวกรรม และ/หรือวธีิทางชวีเคมี  นอกจากนียั้งพบวาการใชพชื
ดัดแปลงพันธุกรรมเปนแหลงผลิตชีวเภสัชภัณฑมีขอดีในเชิง
เศรษฐกิจและคุณภาพหลายประการ เชน ตนทุนในการผลิต
recombinant protein จากพชืถูกกวาการผลติโปรตีนชนดิเดียวกัน
ในถังหมักดวยแบคทีเรีย มีความเสีย่งในการปนเปอนของเชือ้โรค
นอยกวา พชืสามารถสะสม recombinant protein ไวในเมลด็ ผล
ราก ลําตน ทําใหงายตอการนําไปใชประโยชนและเก็บรักษา
เปนตน จากขอไดเปรียบเหลานี้ทําใหความพยายามในการผลิต
วัคซีน แอนติบอดี และยารักษาโรคตางๆ จากพืชดัดแปลง
พนัธุกรรมดวยวธีิการตัดตอยีนเขากับดีเอ็นเอของพชื การตัดตอยีน
เขากับดีเอ็นเอของคลอโรพลาสตของพชื หรือการตัดตอยีนเขากับ
ดีเอ็นเอของไวรัสพืช (ตารางท่ี 1)  โดยเฉพาะอยางย่ิงการผลติ
วคัซนีในรูปแบบ edible vaccine เพือ่ความสะดวกในการใหวคัซนี
ซึ่งจะเปนประโยชนอยางย่ิงกับประชาชนในประเทศดอยพัฒนา
และการปองกันอุบัติภัยท่ีเกิดจากการใชอาวุธชีวภาพ เนื่องจาก
edible vaccine จะชวยลดปญหาดานการเก็บรักษาวคัซนีท่ีอุณหภมิู
ตํ่า ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อท่ีเกิดจากการฉีดวัคซีนท่ีไมถูก
สขุลกัษณะและการใชเข็มฉดียาซ้ํา

แมวาพืชดัดแปลงพันธุกรรมผลิตชีวเภสัชภัณฑไดดี แต
ผลผลิตของสารชีวเภสัชภัณฑมีปริมาณคอนขางตํ่า   ดังนั้น
นกัวทิยาศาสตรจงึพยายามเพิม่ผลผลติดวยวธีิการตางๆ เชน
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ตารางที ่1  การผลติชวีเภสชัภณัฑจากพืชดัดแปลงพนัธุกรรม

ปริมาณ
ชนิดของชีวเภสัชภัณฑ โปรตีน/แหลงที่มา วิธีการ พืช โปรตีน เอกสารอางอิง

เจาบาน ที่ผลิตได*

วัคซนีโรคตับอักเสบ Hepatitis B surface การตัดตอยีนเขากับ ยาสูบ < 0.01% TSP Mason et al.,
antigen/ Hepatitis B virus ดีเอ็นเอของพืช 1992

วัคซีนโรคอหวิาตกโรค Cholera toxin-B subunit/ การตัดตอยีนเขากับ มันฝร่ัง 0.3% TSP Arakawa et al.,
Vibrio chloerae ดีเอ็นเอของพืช 1998

การตัดตอยีนเขากับ ยาสูบ 4.1% TSP Daniell et al.,
ดีเอ็นเอของ 2001
คลอโรพลาสตของพชื

วคัซนีโรคพษิสนุขับา Glycoprotein/ Rabies virus การตัดตอยีนเขากับ มะเขือเทศ 1.0% TSP McGarvey et al.,
ดีเอ็นเอของพืช 1995

วคัซนีโรคภมิูคุมกัน HIV epitope (gp41)/HIV การตัดตอยีนเขากับ ถ่ัวอาหาร          - Brennan et al.,
บกพรอง ดีเอ็นเอของไวรัสพชื สตัว 1999

วคัซนีโรคบาดทะยัก Tetanus toxin-C subunit/ การตัดตอยีนเขากับ ยาสูบ 25% TSP Tregoning et al.,
Clostridium tetani ดีเอ็นเอของ 2003

คลอโรพลาสตของพชื

วคัซนีโรคกาฬโรค F1 antigen, V antigen และ การตัดตอยีนเขากับ ยาสูบ 1-2 มก./กรัม Santi et al.,
fusion protein F1-V/ ดีเอ็นเอของไวรัสพชื น้ําหนักสด 2006
Yersinia pestis

แอนติบอดีปองกันโรค Single chain variable การตัดตอยีนเขากับ ยาสูบ 0.5 มก./กก. Ramirez et al.,
ตับอักเสบ fragment จําเพาะกับ ดีเอ็นเอของพืช น้ําหนักสด 2000

Hepatitis B surface antigen

แอนติบอดีตอ Heavy chain monoclonal การตัดตอยีนเขากับ ยาสูบ 0.35 มก./ลติร LaCount et al.,
p-azophenylarsonate antibody (HC mAb) ดีเอ็นเอของพืช ของอาหาร 1997

จําเพาะกับ เลีย้งเซลล
p-azophenylarsonate

แอนติบอดีปองกัน Single chain variable การตัดตอยีนเขากับ ยาสูบ 30.2 มก./กก. McCormick
การเกิดเนื้องอกในหนู fragment ของ IgG จาก ดีเอ็นเอของไวรัสพชื น้ําหนักสด et al., 1999

B-cell lymphoma ของหนู

ยารักษาโรคโลหิตจาง Erythropoietin/มนษุย การตัดตอยีนเขากับ ยาสูบ 1 นาโนกรัม/ Matsumoto
ดีเอ็นเอของพืช กก. น้ําหนักสด et al., 1995

ยารักษาโรคตับและ α-antitrypsin/มนุษย การตัดตอยีนเขากับ ขาว 200 มก./ลติร Huang et al.,
ยาลดภาวะการตกเลอืด ดีเอ็นเอของพืช ของอาหาร 2001

เลีย้งเซลล

ยารักษาโรค Gaucher Lysozyme/มนษุย การตัดตอยีนเขากับ ขาว 3-4% TSP Huang et al.,
ดีเอ็นเอของพืช 2002
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1) การใชโปรโมเตอรท่ีมีประสิทธิภาพของยีน ubiquitin
(Ubi) หรือยีนลูกผสมระหวางยีน octopine synthase และยีน
mannopine synthase [(ocs)3mas]  ซึ่งเปนสวนท่ีควบคุมการ
แสดงออกของยีนอยางตอเนื่ อง หรือยีน rice α-amylase
(RAmy3D) ซึ่งกระตุนการแสดงออกของยีนเม่ือน้ําตาลกลูโคส
ในอาหารลดตํ่าลง

2) การใชยีนท่ีแสดงออกแบบ tissue-specific เชน
ยีนท่ีผลิตชีวเภสัชภัณฑสามารถแสดงออกไดเฉพาะในสวนของ
เมล็ด ทําใหเมล็ดมีการสะสมของ recombinant protein สูงถึง
1-5% ของปริมาณโปรตีนท่ีละลายได

3) การตัดตอยีนท่ีผลิตชีวเภสัชภัณฑเขากับดีเอ็นเอของ
คลอโรพลาสต ซึ่งเปน organelle ท่ีถายทอดจากตนแมสูตนลูก
และมีอยูจํานวนมากในเซลลพืช ทําใหปริมาณของยีนท่ีผลิต
ชีวเภสัชภัณฑมีเพิ่มมากข้ึนดวยเชนกัน และชวยใหผลผลิตของ
ชวีเภสชัภณัฑเพิม่ข้ึนสงูถึง 5-25% ของปริมาณโปรตีนท่ีละลายได

4) การตัดตอยีนของ leader peptide เขากับสวนของยีน
ท่ีผลิตชีวเภสัชภัณฑสามารถชวยใหเซลลพืชสามารถสง recom-
binant protein ผานผนังเซลลออกสูภายนอกเซลลและสะสม
ในอาหารเลี้ยงเซลลไดดี ชวยใหกระบวนการทําใหชีวเภสัชภัณฑ
บริสทุธ์ิ (purification process) ทําไดสะดวกและงายย่ิงข้ึนเม่ือผลติ
ชวีเภสชัภณัฑดวยเซลลแขวนลอย

5) การใชพืชอาหารท่ีมีความปลอดภัยและเปนท่ียอมรับ
ในการบริโภค เชน ขาว ถ่ัวเหลอืง มะเขือเทศ เปนตน เปนเซลล
เจาบาน  สามารถลดปริมาณสารปนเปอนท่ีพชืสรางข้ึนในขณะท่ีพชื
สรางชวีเภสชัภณัฑ และเพิม่ประสทิธิภาพในการแสดงออกของยีน
และการสงผาน recombinant protein ออกภายนอกเซลล

6) การพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงเซลลพืชและกระบวนการ
ผลติ เชน การเติมสาร polyvinylpyrrolidone (PVP; MW
360,000) ความเขมขน 7.5% ลงในอาหารเหลว ชวยใหเซลล

ยาสูบสายพันธุ NT-1 ผลิต HC mAb ไดสูงข้ึนถึง 35 เทา
รวมท้ังมีความเสถียรมากข้ึนดวย การใชอาหารเลีย้งเซลลท่ีไมเติม
แมงกานสี ชวยเพิม่ผลผลติของ mouse IgG ไดประมาณ 2 เทา
การเลี้ยงเซลลยาสูบแบบแขวนลอยในถังหมักดวยระบบการให
อาหารอยางตอเนือ่ง (continuous culture) สามารถเพิม่ผลผลติ
ของ carrot acidic invertase สงูข้ึน 4 เทา เม่ือเปรียบเทียบกับ
กระบวนการผลติแบบ batch culture  การเลีย้งเซลลยาสบูท่ีถูกตรึง
ดวย alginate สามารถเพิ่มผลผลิตของ human granulocyte-
macrophage colony-stimulating factor (hGM-CSF) สูงข้ึน
2 เทา เม่ือเปรียบเทียบกับกระบวนการผลติดวยเซลลแขวนลอย
เปนตน

7) การพฒันากระบวนการสกัดชวีเภสชัภณัฑและการทําให
ชวีเภสชัภณัฑบริสทุธ์ิ ซึง่มีความจําเพาะตอชนดิของชวีเภสชัภณัฑ
และชนดิของพชืท่ีใชเปนเซลลเจาบาน เพือ่เพิม่ผลผลติ ประหยัด
เวลา และลดตนทุนการผลติ  วธีิการท่ีนยิมใชแยกสารและทําใหสาร
มีความบริสทุธ์ิ ไดแก วธีิการตกตะกอน และ/หรือการปนเหวีย่ง
รวมกับวิธีการทางโครมาโตกราฟฟ เนื่องจากการผลิตชีวเภสัช-
ภัณฑจากเซลลพืชหรือจากอาหารเลี้ยงเซลลมีการปนเปอนของ
โปรตีน คารโบไฮเดรท ไขมัน และสารอ่ืนๆ ทําใหสารสกัดหยาบ
(crude extract) มีสารแขวนลอยปนเปอนและกอใหเกิดการอุดตัน
ของคอลัมนท่ีใชในการแยกสาร ในปจจุบันมีการนําเทคนิคทาง
โครมาโตกราฟท่ีทันสมัยเขามาใชในกระบวนการทําใหชวีเภสชัภณัฑ
บริสทุธ์ิ เชน เทคนคิ expanded bed adsorption (EBA) ซึง่เปน
เทคนิคท่ีเติมตัวอยางสารสกัดหยาบเขาทางดานลางของคอลัมน
และทําใหชวีเภสชัภณัฑในสารสกัดหยาบจบักับ packing material
ซึ่งกระจายตัวข้ึนสูดานบน  สวนสารปนเปอนจะไหลออกจาก
คอลัมนพรอมกับสารตัวพาไปทางดานบนของคอลัมน เม่ือปรับ
ทิศทางการไหลของสารตัวพา (mobile phase) ใหเขาสูคอลมันทาง
ดานบน  packing material ท่ีมีชีวเภสชัภณัฑจบัอยูจะเรียงตัวกัน

ตารางที ่1  การผลติชวีเภสชัภณัฑจากพืชดัดแปลงพนัธุกรรม (ตอ)

ปริมาณ
ชนิดของชีวเภสัชภัณฑ โปรตีน/แหลงที่มา วิธีการ พืช โปรตีน เอกสารอางอิง

เจาบาน ที่ผลิตได*

ยารักษาโรคมะเร็ง Interleukin-12 การตัดตอยีนเขากับ ยาสูบ 0.8 มก./ลติร Kwon et al.,
ดีเอ็นเอของพืช ของอาหาร 2003

เลีย้งเซลล

ยารักษาโรคตับแข็ง Serum albumin/มนุษย การตัดตอยีนเขากับ ยาสูบ 0.25 มก./กรัม Sijmons et al.,
ดีเอ็นเอของพืช ของโปรตีนใน 1990

อาหารเลีย้งเซลล

* TSP = ปริมาณโปรตีนท่ีละลายได (total soluble protein)
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อยางเปนระเบียบในคอลัมน จากนั้นจึงปรับเปลี่ยนชนิดของสาร
ตัวพาใหเหมาะสมเพื่อชะลางชีวเภสัชภัณฑออกจากคอลัมนทาง
ดานลาง วธีินีช้วยลดปญหาการอุดตันและมีการนาํไปประยุกตใช
กับการแยก recombinant protein ท่ีผลติจากจลุนิทรียและเซลลสตัว
ในระดับอุตสาหกรรม  เทคนิค in-situ extraction ซึง่เปนวธีิท่ี
เหมาะกับการผลติชวีเภสชัภณัฑดวยเซลลแขวนลอยในอาหารเหลว
โดยใชโพลิเมอรท่ีไมมีประจุ (nonionic Amberlite; XAD-7)
หรือ organic solvent ในอัตราสวน solvent:aqueous phase เทากับ
1:1 (ethyl acetate:น้ํา) หรือเทากับ 5:2 (n-hexane:ethyl
acetate:methanol:น้ํา) ผสมลงในอาหารเลี้ยงเซลล เพื่อดูดซับ
ชวีเภสชัภณัฑท่ีพชืสรางข้ึนในทันที ซึง่จะชวยลดการเกิด feedback
inhibition และการสลายตัวของชวีเภสชัภัณฑ ทําใหสามารถเพิม่
ผลผลติของชวีเภสชัภัณฑไดต้ังแต 2-20 เทา

นอกจากนี้การนําชีวเภสัชภัณฑท่ีผลิตไดมาใชประโยชน 
ยังตองคํานงึถึงความปลอดภยัทางชีวภาพในการผลติพชืและการ
เลีย้งเซลลพชืดวยกระบวนการหมัก  รวมท้ังการประเมินความเสีย่ง
ของชีวเภสัชภัณฑท่ีผลิตข้ึน เพื่อความปลอดภัยตอสุขภาพของ
มนษุยและสตัว และพจิารณาถึงผลกระทบท่ีมีตอสภาพแวดลอม
เชน การถายทอดยีนสูสิง่มีชวีติอ่ืน การปนเปอนของพชืดัดแปลง
พนัธุกรรมในธรรมชาติ เปนตน  โดยการดําเนนิงานตองปฏิบัติตาม
กฎขอบังคับท่ีแตละประเทศกําหนดไวสาํหรับการผลติพชืดัดแปลง
พนัธุกรรมเพือ่ใชเปนอาหารและอาหารสตัว  สหรัฐอเมริกา และ
สหภาพยุโรปไดรางระเบียบและขอกําหนดท่ีเขมงวดและเฉพาะ
เจาะจงสําหรับควบคุมการผลิตชีวเภสัชภัณฑจากพืชดัดแปลง
พนัธุกรรม  เนือ่งจากถือวาพชืดัดแปลงพนัธุกรรมนัน้เปนชวีเภสชั-
ภณัฑ ไมใชอาหาร และมีนกัวทิยาศาสตรในสาขาตางๆ ท่ีเก่ียวของ
เชน โรคพชื กีฏวทิยา พฤกษศาสตร ไวรัสวทิยา สตัวบาล นเิวศวทิยา
ชีวโมเลกุล เปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ ตรวจติดตาม และ
ประเมินผลกอนท่ีจะอนญุาตใหดําเนนิการในข้ันตอไป

ขอกําหนดตางๆ ในการปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการผลิต
ชวีเภสชัภัณฑจากพชืดัดแปลงพนัธุกรรม ไดแก

- ผูท่ีปฏิบัติงานตองเปนผูท่ีมีความรู ความชํานาญ และ
ประสบการณดานการผลติพชืดัดแปลงพนัธุกรรมและชวีเภสชัภณัฑ

- เจาหนาท่ีจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ตรวจสอบแปลง
ทดลองอยางนอย 7 คร้ัง ท้ังในระหวางการปลกูและเม่ือเสร็จสิน้
การทดลอง

- แปลงปลกูพชืดัดแปลงพนัธุกรรมเพือ่ผลติชวีเภสชัภณัฑ
ตองอยูหางจากแปลงพืชปกติในระยะท่ีเหมาะสม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ
ชนดิของพชื ในกรณขีองขาวโพดกําหนดใหมีระยะหางอยางนอย
1.6 กิโลเมตร ซึ่งมากกวาระยะหางท่ีกําหนดไวสําหรับการผลิต
เมลด็พนัธุถึง 8 เทา เพือ่ปองกันการผสมเกสรระหวางพชืดัดแปลง
พันธุกรรมกับพืชปกติ

- ตองทําความสะอาดอุปกรณและเคร่ืองมือการเกษตร

ท่ีใชกับพชืดัดแปลงพนัธุกรรมทุกคร้ังท่ีใชงาน และหามนาํอุปกรณ
และเคร่ืองมือการเกษตรเหลานั้นไปใชรวมกับการปลูกพืชปกติ
เพือ่ปองกันการเกิดปนขาม (cross contamination)

- ตองทําความสะอาดอุปกรณและเคร่ืองมือการเกษตร
ทําลายพชืดัดแปลงพนัธุกรรมเม่ือเสร็จสิน้การทดลอง และกําจดั
ของเสยีท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต (อาหารเลีย้งเซลล บัฟเฟอร
สารตัวพา) ดวยวธีิท่ีเหมาะสม เพือ่ทําลายชวีเภสชัภณัฑและปองกัน
การปนเปอนของชวีเภสชัภณัฑในหวงโซอาหารของมนษุยและสตัว

- ตองแสดงขอมูลและวิ ธีการทดสอบท่ี เก่ียวของกับ
คุณลกัษณะและคุณสมบัติทางกายภาพ ชีวเคมี และชวีวิทยาของ
ชวีเภสชัภณัฑท่ีผลติได

- กรณีท่ีใชพืชดัดแปลงพันธุกรรมเปน edible vaccine
ตองแสดงข้ันตอนหรือขอมูลท่ีชี้ ใหเห็นวาผลิตภัณฑมีความ
สมํ่าเสมอและมีความเขมขนของสารออกฤทธ์ิคงท่ี

- ตองแสดงขอมูลหรือผลการทดสอบดานความบริสุทธ์ิ
ของชวีเภสชัภณัฑท่ีผลติได เพือ่ตรวจสอบการปนเปอนของสารเคมี
ทางการเกษตร (ยากําจดัศตัรูพชื) ท่ีใชในระหวางการปลกู ยาปฏิชวีนะ
สารอ่ืนท่ีกอใหเกิดการสลายตัวของชวีเภสชัภณัฑ หรืออนพุนัธของ
ชวีเภสชัภณัฑระหวางกระบวนการผลติ

- ตองแสดงขอมูลหรือผลการทดสอบดานความปลอดภยั
ของชีวเภสัชภัณฑท่ีเก่ียวของกับระดับความเปนพิษ (toxicity)
การกอภูมิแพ (allergenicity)  และการกอใหเกิดภูมิคุมกัน
(immunogenicity) เพื่อความปลอดภัยในการนําไปใชประโยชน
ดานการปองกันและรักษาโรค

การขออนุญาตปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมเพื่ อผลิต
ชีวเภสัชภัณฑในแปลงทดลอง บริษัทผูผลิตตองแสดงขอมูลและ
หลักฐานท่ีแสดงถึงความปลอดภัยทางชีวภาพของพืชเหลานั้น
ซึ่ งในสหรัฐอเมริกาไดอนุญาตใหทําการทดสอบพืชดัดแปลง
พันธุกรรมดังกลาวในภาคสนามมากกวา 90 ชนิด  ดังตัวอยาง
ท่ีแสดงในตาราง ท่ี 2  และไดอนญุาตใหบริษทั Dow AgroSciences
จําหนายวคัซีนปองกันโรค Newcastle ในไก ท่ีผลติจากเซลลพชื
ดัดแปลงพนัธุกรรมโดยใชกระบวนการหมักเปนคร้ังแรกในเดือน
มกราคม 2549 ซึง่ถือวาเปนมิติใหมของการพฒันาวคัซนีจากพชื
ดัดแปลงพนัธุกรรม

จะเหน็วาพชืดัดแปลงพนัธุกรรมท่ีผลติชวีเภสชัภณัฑไดนัน้
เปนประโยชนตอมนุษยชาติ แตยังมีความหวั่นเกรงและวิตกวา
ชีวเภสัชภัณฑท่ีผลิตจากพืชดัดแปลงพันธุกรรมและกระบวนการ
ผลติจะเปนอันตรายตอสขุภาพของมนษุยและสตัวและระบบนเิวศ
ท้ังทางตรงและทางออม รวมถึงผลกระทบสะสมท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ในระยะยาว (cumulative long-termed effect)  โดยเฉพาะอยางย่ิง
การพัฒนาพืชดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อใชเปน edible vaccine
เนื่องจากการใหวัคซีนทางปาก (oral vaccine) สามารถกระตุน
ใหเกิดสภาวะท่ีรางกายยอมรับแอนติเจนท่ีมีปริมาณตํ่าและไดรับซ้าํๆ
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ทางปากวาวคัซนีนัน้เปนอาหาร (oral tolerance)  ทําใหรางกาย
ยอมรับเชือ้โรคท่ีมีโครงสรางเชนเดียวกับแอนติเจนท่ีใชเปนวคัซนี
วาเปนอาหารเชนเดียวกัน จงึไมเกิดระบบภมิูคุมกันตอเชือ้โรคนัน้
มีผลใหมนุษยหรือสัตวท่ีไดรับ edible vaccine เปนโรค ซึ่ง
นกัวทิยาศาสตรไดพยายามพฒันา edible vaccine ใหมีปริมาณของ
แอนติเจนท่ีสงูพอท่ีจะกระตุนระบบภมิูคุมกันไดใกลเคียงกับการให
วคัซนีโดยการฉดี นอกจากนียั้งพบวามีความเปนไปไดท่ีการชกันํา
ยีนของแอนติเจนท่ีใชเปนวคัซนีเขาสูพชืโดยใชดีเอ็นเอของไวรัสพชื
เชน tobacco mosaic virus, cowpea mosaic virus, potato virusX,
tomato bushy stunt virus ฯลฯ เปนพาหะ (vector) อาจทําใหเกิด
ไวรัสท่ีกอใหเกิดโรคชนิดใหมได เม่ือใชพืชดัดแปลงพันธุกรรม
เหลานีเ้ปนเวลานาน เนือ่งจากเกิดการกลายพันธุ (gene recom-
bination, deletion, insertion, point mutation) และการถายทอด
ยีนสูสิง่มีชวีิตอ่ืน (horizontal gene transfer)

ท่ีกลาวมาขางตนเปนท่ีมาท่ีไปของสมุนไพรไฮเทคท่ีนาจะเปน
ทางเลอืกใหมของมนษุยชาติ แตอยางไรก็ตามสมุนไพรไฮเทคก็มี
ท้ังคุณและโทษ ท้ังนีข้ึ้นอยูกับคุณธรรม จริยธรรม และความรูความ
สามารถของผูท่ีเก่ียวของในทุกระดับ รวมท้ังตัวทานเองในฐานะ
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งานวิจัย

ปริมาณสารสําคัญ “แลคโตนรวม” ในสมุนไพรฟาทะลายโจรจากแหลงปลูกตางๆ
The chemical constituents “total lactone” in Andrographis herb from the various locations

นันทนา ชื่นอ่ิม  ศิริวัลย สรอยกลอม  พัชราภรณ ภูไพบูลย  และพินิจ ไพรสณฑ1

1 นักวิจัย ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ม.เกษตรศาสตร บางเขน

บทคัดยอ
การตรวจสอบปริมาณแลคโตนรวม  และความชื้นใน

สมุนไพร “ฟาทะลายโจร” จาก 5 แหลงปลกู จํานวน 15 ตัวอยาง
ไดแก นครปฐม 10 ตัวอยาง  ราชบุรี 2 ตัวอยาง  กรุงเทพฯ
สมุทรสาคร และนครราชสมีา จงัหวดัละ 1 ตัวอยาง พบวาตัวอยาง
ฟาทะลายโจรจากท้ัง 5 แหลงปลกู มีปริมาณแลคโตนรวมแตกตาง
กัน ต้ังแต 4.44-13.02% กลาวคือ ฟาทะลายโจร 13 ตัวอยาง
มีปริมาณแลคโตนรวม 6.53-13.02% ซึง่สงูกวามาตรฐานของ
สมุนไพรฟาทะลายโจรท่ีกําหนดใหมีปริมาณแลคโตนรวมคํานวณ
เปนแอนโดรกราโฟไลดไมนอยกวา 6.0% โดยน้ําหนกั  และ 2
ตัวอยางมีปริมาณแลคโตนรวม 4.4% และ 5.60% ตํ่ากวา
มาตรฐานท่ีกําหนดไว  สาํหรับปริมาณความชืน้ พบวาฟาทะลายโจร
ทุกตัวอยางมีความชื้นอยูระหวาง  6.30-9.58%  ซึ่งอยูใน
ขอกําหนดคุณภาพสมุนไพรฟาทะลายโจรท่ีตองมีความชืน้ไมเกิน
รอยละ 11 โดยน้ําหนกั

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%

11

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

คํานํา
ฟาทะลายโจร (Andrographis paniculata Wall.ex Nees)

เปนสมุนไพรท่ีมีศกัยภาพ ซึง่กระทรวงสาธารณสขุไดทําการศกึษา
วจิัยมากวา 20 ป โดยเฉพาะการศกึษาฤทธ์ิทางเภสชั การพัฒนา
ดานยาหรือเภสชัภณัฑ เชน การบรรเทาอาการทองเสยีท่ีไมรุนแรง
(ปญจางค และชยัโย, 2528)  รักษาอาการเจบ็คอในผูปวยโรค
หวดั และมีความปลอดภยัสงู (Thamlikitkul และคณะ, 1991)
และสงเสริมใหใชในการสาธารณสุขมูลฐาน และถูกบรรจุไวใน
บัญชยีาหลักแหงชาติ ป 2542 โดยใชรักษาอาการเจ็บคอ อาการ
ทองเสยี และแกไข  นอกจากนัน้มีการนําฟาทะลายโจรมาทดลอง
ใชเปนสวนผสมอาหารไก เพื่อใชในการปองกันและรักษาโรค
(กุศล และวรรณพร, 2537; รัชดาวรรณ, 2543; สภุาพร, 2545;
Tipakorn, 2002)  เนือ่งมาจากสารสําคัญหรือองคประกอบเคม ี
ท่ีอยูในสมุนไพรฟาทะลายโจรซึ่งมีฤทธ์ิเปนยาได สารสาํคัญหรือ
องคประกอบเคมีนีป้ระกอบดวยสารจําพวกแลคโตน (diterpene
lactones) หลายชนิด ไดแก แอนโดรกราโฟไลด (andro-
grapholide), นโีอแอนโดร-กราโฟไลด (neoandro-grapholide),
และดีออกซี-แอนโดรกราโฟไลค (deoxy-andrographolide)
เปนตน (Deng และคณะ, 1982; Pholphana และคณะ, 2004;
หนวยขอมูลสมุนไพร, 2534)

การวิเคราะหหาปริมาณสารสําคัญหรือองคประกอบทาง
เคมีในฟาทะลายโจร ไดแก การตรวจสอบเอกลักษณทางเคมี
ปริมาณแลคโตนรวม เปนหนึ่งในขอกําหนดมาตรฐานของสวน
ท่ีอยูเหนอืดินของฟาทะลายโจร (สถาบันวจิยัสมุนไพร, 2542)  ซึง่
ใชเปนมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพผลติภณัฑของฟาทะลายโจร
ดังนั้นการศึกษาปริมาณแลคโตนรวมในสมุนไพรฟาทะลายโจร
จากแหลงปลูกตางๆ ชวยใหไดขอมูลเพื่อการบงชี้คุณภาพของ
ฟาทะลายโจร กอนการนําไปใชเปนวัตถุดิบเพื่อการผลิตยาหรือ
อาหารเสริมตอไป
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อุปกรณและวิธีการ

เตรียมตวัอยางฟาทะลายโจร
เก็บรวบรวมตัวอยางฟาทะลายโจร จํานวน 15 ตัวอยาง

จาก 5 แหลงปลกู ไดแก นครปฐม (กพส.1-กพส.10)  ราชบุรี
(รบ.11-รบ.12) กรุงเทพฯ (กท.13) สมุทรสาคร (สค.14) และ
นครราชสมีา (ปช.15) นําสวนของใบและกาน อบแหงท่ีอุณหภมิู
30-40 C บดละเอียดผานตะแกรงเบอร 80 และเก็บในภาชนะ
ท่ีปดสนทิ

การวเิคราะหปริมาณแลคโตนรวม (total lactones)
การวเิคราะหปริมาณแลคโตนรวม (total lactones) และ

เปอรเซ็นตความชืน้โดยใชวิธีของ Thai Herbal Pharmacopoeia
(1998) ดังแสดงในรูปท่ี 1  การคํานวณปริมาณแลคโตนรวม
ในรูปของแอนโดรกราโฟไลด เม่ือเทียบกับน้ําหนักแหงของ
ฟาทะลายโจร (dry weight) โดยอบแหงท่ี 105 C วิเคราะห
ตัวอยางละ 2 ซ้ํา (duplicate)  สําหรับการวิเคราะหนั้นมีการ
ควบคุมคุณภาพ (quality control) ของการวเิคราะห ท้ังปริมาณ
แลคโตนรวมและเปอรเซน็ตความชืน้ โดยวเิคราะหความแมนยํา
ของผลการวเิคราะห (analytical precission) ประเมินจากจํานวน

ซ้ําของตัวอยางท่ีทําการวเิคราะห (duplicate analysis) ในแตละ
ตัวอยางในสภาวะเดียวกัน รายงานในรูปของรอยละของความ
แตกตางสมัพทัธ (relative percentage difference: RPD) โดยมี
มาตรฐานการวเิคราะหปริมาณแลคโตนรวมในสมุนไพรฟาทะลายโจร
ท่ีมีคารอยละของ RPD ไมควรเกิน 2  และเปอรเซ็นตความชืน้
ท่ีมีคารอยละของ RPD ไมควรเกิน 5

ผลและวิจารณ
ผลการวิเคราะหปริมาณแลคโตนรวม  และความชื้นใน

ตัวอยางฟาทะลายโจรจํานวน 15 ตัวอยาง (ตารางท่ี 1) พบวา
ตัวอยางฟาทะลายโจร 13 ตัวอยางมีปริมาณแลคโตนรวมสงูกวา
มาตรฐานท่ีกําหนดไวตามขอกําหนดคุณภาพสมุนไพรฟาทะลายโจร
(สถาบันวิจัยสมุนไพร, 2542) ซึ่งกําหนดใหมีปริมาณแลคโตน
รวมในรูปของแอนโดรกราโฟไลดไมนอยกวา 6.0% โดยน้ําหนกั
ในจํานวน 13 ตัวอยางมีเพยีง 9 ตัวอยางมีปริมาณแลคโตนรวม
คอนขางสูงคือ 10.70%-13.02% ไดแก 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
มีปริมาณแลคโตนรวมอยูระหวาง 6.53-9.73% ซึ่ งสูงกวา
ขอกําหนดคุณภาพเล็กนอย  สวนอีก 2 ตัวอยางท่ีเหลือไดแก

1. ชั่งตัวอยางฟาทะลายโจร 2. สกัดปริมาณแลคโตนรวมโดยใชการ
refluxed ใน water bath

3. เติม basic lead acetate และ Na2SO4
เพื่อตกตะกอน polar compounds
ตางๆ

4. เติม activated charcoal เพื่อกําจัดสี 5. นําไป reflux ใน water bath และกรอง 6. เติม indicator, น้ํากลั่น, NaOH และ
ไทเตรทดวย HCl

รูปที่ 1  การสกัดปริมาณแลคโตนรวมในสมุนไพร “ฟาทะลายโจร” ตามวิธีของ Thai Herbal Pharmacopoeia (1998)
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กพส.1 และ กท.13 มีปริมาณแลคโตนรวม 5.60% และ 4.44%
ซึ่งตํ่ากวามาตรฐาน

สําหรับความชื้นท่ีวิเคราะหไดจากสมุนไพรฟาทะลายโจร
15 ตัวอยาง (ตารางท่ี 1)  พบวามีความชืน้อยูระหวาง 6.30-
9.58% ซึ่ งอยู ในเกณฑตามขอกําหนดมาตรฐานสมุนไพร
ฟาทะลายโจรท่ีตองมีความชื้นไมเกินรอยละ 11 โดยน้ําหนัก
(สถาบันวจิยัสมุนไพร, 2542)

เม่ือพจิารณาถึงการควบคุมคุณภาพ (quality control) ของ
ผลการวเิคราะหปริมาณแลคโตนรวมและความชืน้ท้ัง 15 ตัวอยาง
ปรากฏวา ผลการวิเคราะหท้ังปริมาณแลคโตนรวมและความชื้น
ในฟาทะลายโจรทุกตัวอยางมีความแมนยํา % RPD ของปริมาณ
แลคโตนรวมอยูระหวาง 0.09-1.82% ซึง่ไมเกิน 2% และ % RPD
ของปริมาณความชืน้มีคาระหวาง 0.17-2.61% ท่ีไมเกิน 5%

จะเห็นไดวา ตัวอยางฟาทะลายโจรจากแหลงตางๆ 5
แหลงท่ีนํามาศึกษานั้น  มีปริมาณแลคโตนรวมและความชื้น
แตกตางกัน ตัวอยางสวนใหญมีปริมาณแลคโตนรวมและความชืน้
อยูในมาตรฐานหรือคุณภาพท่ีกําหนดไวสําหรับการตรวจสอบ
เอกลักษณทางเคมี

ตารางที ่1 ปริมาณแลคโตนรวม (%) และความชื้น (%) ใน
ฟาทะลายโจร จํานวน 15 ตัวอยางจาก 5 แหลงปลกู
และคารอยละของความแตกตางสมัพทัธ (RPD) จาก
การวิเคราะหซ้ํา

sample % total % RPD % % RPD
lactone moisture

กพส. 1 5.60 1.76 8.13 0.44
กพส. 2 6.53 0.92 9.58 0.17
กพส. 3 10.70 0.09 8.23 1.70
กพส. 4 11.20 1.81 8.48 1.14
กพส. 5 12.25 1.82 7.50 0.29
กพส. 6 13.02 1.37 6.89 0.83
กพส. 7 8.91 0.13 6.30 1.03
กพส. 8 12.73 0.78 6.30 1.11
กพส. 9 11.86 0.35 6.58 0.65
กพส. 10 7.74 0.37 8.79 0.95
รบ. 11 9.73 1.00 8.8 2.24
รบ. 12 11.87 0.67 8.32 2.35
กท 13 4.44 1.42 6.60 1.30
สค. 14 10.81 1.28 7.40 1.09
ปช. 15 12.45 0.46 8.34 2.61

ขอกําหนดมาตรฐาน 6 2 11 5

คํานิยม
การวิจัยนี้ เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัย “การพัฒนา

หองปฏิบัติการวิเคราะหสารสําคัญในสมุนไพร”  ซึ่งไดรับทุน
สนบัสนนุจากสถาบันวจิยัและพฒันาแหงมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร
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ภัยของไนเตรทในผัก
พัชราภรณ  ภูไพบูลย1

1 นักวิจัยชํานาญการ 8 งานวิเคราะหและสิ่งแวดลอม ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ม. เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน

วงจรไนโตรเจน
กาซไนโตรเจน (N2) เปนองคประกอบสวนใหญของ

อากาศ  สวนท่ีเหลือถูกสะสมในรูปอินทรียวัตถุในดินและใน
มหาสมุทร  สิง่มีชวีติใชประโยชนจากไนโตรเจนโดยนาํไปผลติเปน
อินทรียโมเลกุลเชงิซอน เชน กรดอะมิโน โปรตีน และกรดนวิคลอิีค
(nucleic acid)  ไนโตรเจนเปนธาตุอาหารท่ีมีความสําคัญท่ีสุด
ตอการเจริญเติบโตของพืช  ไนโตรเจนท่ีสะสมอยูในดินในรูป
อินทรียวตัถุ อาทิ เศษซากพืช ซากสตัว จะถูกเปลี่ยนแปลงดวย
กระบวนการทางชีววิทยา (biological process)  โดยเร่ิมจาก
กระบวนการอะมิไนเซชนั (aminization) โดยจลุนิทรียท่ีมีอยูในดิน
จะเปลีย่นโปรตีนใหเปนสารประกอบไนโตรเจน เชน สารประกอบ
กลุมอะมิโน เปลีย่นเปนอะมีน และกรดอะมิโน ตอมาสารประกอบ
อะมีนและกรดอะมิโน จะถูกเปลีย่นไปเปนแอมโมเนยี (NH3) และ
แอมโมเนยีม (NH4

+) โดยกระบวนการแอมโมนฟิเคชนั (ammoni-
fication) หลงัจากนัน้แอมโมเนยีและแอมโมเนยีมจะถูกออกซไิดซ
ใหเปนไนไตรท (NO2)  และไนเตรท (NO3)  ในท่ีสุดดวย
กระบวนการไนทริฟเคชนั (nitrification)  บางสวนของไนเตรท
จะถูกพืชนําไปใชประโยชน สวนท่ีเหลอืจะถูกเปลีย่นใหกลายเปน

กาซไนโตรเจนดวยกระบวนการดิไนทริฟเคชัน (denitrification)
หรือสูญเสียไปกับการชะลาง  หากวงจรของไนโตรเจนสามารถ
ดําเนินไปตามธรรมชาติเชนท่ีกลาวมานี้แลว ปญหาตางๆ คงไม
เกิดข้ึน แตในปจจบัุนกิจกรรมตางๆ ของมนษุย อาทิ การใสปุยเคมี
ในปริมาณมากเกินความจําเปนจะไปเรงกระบวนการ nitrification
สงผลใหเกิดปริมาณไนเตรทในดินเพิ่มมากข้ึน พืชก็อาจมีการ
สะสมไนเตรทไวในสวนตางๆ เพิม่มากข้ึน  ขณะเดียวกันไนเตรท
ท่ีสะสมอยูในดินอยูในรูปประจุลบ จงึงายตอการถูกชะผานชัน้ดิน
ลงสูน้ําใตดินและแหลงน้ําตางๆ  ทําใหเกิดการปนเปอนของ
ปริมาณไนเตรทตามแหลงน้ําเพิ่มมากข้ึนกอใหเกิดปญหามลพิษ
ทางสิง่แวดลอม

รูปของไนโตรเจนท่ีพืชดูดไปใช
ไนโตรเจนอาจถูกพืชนําไปใชไดท้ังในรูปประจุบวก คือ

แอมโมเนยีม (NH4
+) และประจลุบในรูปไนเตรท (NO3

-) ข้ึนอยูกับ
ประจท่ีุมีอยูในแหลงอาหารขณะนัน้  แตแอมโมเนยีมมักถูกดูดซบั
ไวกับคอลลอยดดิน (soil colloids) จึงทําใหพืชตอบสนองตอ
ไนเตรท (NO3

-) ไดมากกวา พชืตางชนดิกันอาจดูดไนโตรเจนไปใช

รูปที ่1  วงจรไนโตรเจน
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ในรูปท่ีแตกตางกัน  แมวาแอมโมเนยีมความเขมขนตํ่าจะเปนพษิ
กับพชืไรหลายชนดิ แตสาํหรับขาวนัน้สามารถทนตอแอมโมเนยีม
ท่ีความเขมขนสูงและดูดแอมโมเนียมไปใชไดดีกวาไนเตรท
ในขณะท่ีแตงกวาเจริญเติบโตไดดีกวาในดินท่ีมีไนเตรทสูงกวา
(Yoshida, 1981)

ปจจัยท่ีมีผลตอการสะสมไนเตรทในพืช
1. การใสปุย

ปริมาณและชนิดของปุยไนโตรเจนมีผลตอการสะสม
ไนเตรทในพชื  การใสปุยในปริมาณท่ีมากเกินความตองการของพชื
ไมไดชวยเพิ่มการเจริญเติบโตของพืช เนื่องจากพืชสามารถดูด
ไนโตรเจนไปใชไดเพยีงแค 80% ของปริมาณไนโตรเจนจากปุยท่ีใส
สวนท่ีเหลือจะเปนสวนท่ีพืชไมไดใชประโยชนและสูญหายไปกับ
กระบวนการตางๆ เชน การชะลาง การตรึงไนโตรเจน (nitrogen
fixation) กระบวนการ denitrification และ immobilisation  ดังนัน้
การใชปริมาณปุยท่ีเกินความจาํเปนนบัเปนตนทุนท่ีไมกอประโยชน
ใหกับเกษตรกรเลย

2. ชนดิพืชและสวนตางๆ ของพืช
การสะสมไนเตรทในพืชแตกตางกันออกไปตามชนิด

ของพืช แมจะเปนพืชชนิดเดียวกันแตสายพันธุ (variety) และ
พนัธุ (cultivar) แตกตางกัน ก็มีความสามารถในการสะสมปริมาณ
ไนเตรทท่ีแตกตางกัน พืชจะสะสมไนเตรทไวในสวนของใบและ
กานใบมากกวาในผล

3. อายเุกบ็เกีย่ว
พืชท่ีแกกวาจะมีการสะสมไนเตรทในปริมาณนอยกวา

พชืท่ียังออน  ดังนัน้ ผักปวยเลง (spinach) ท่ีเก็บเก่ียวในขณะท่ียัง
ไมแก จะมีไนเตรทสะสมอยูมากกวา

4. แสงแดด
ภายใตภาวะมืดคร้ึม มีผลทําใหพชืมีการสะสมไนเตรท

เพิ่มมากข้ึนและมากกวาพืชท่ีไดรับแสงแดดเต็มท่ี การเก็บเก่ียว
ผักในชวงบายของวันท่ีมีแสงแดด  จะทําใหการสะสมไนเตรท
ลดลงถึง  15-20%  ของการเก็บเก่ียวในตอนเชามืดหรือวนัท่ีมีเมฆ
(Kennedy, 1995; Schonbeck, 1988)  และการเพิม่ปริมาณ
น้ําตาลและการกระตุนใหมีการสังเคราะหแสงมากข้ึนขณะท่ีแสง
มาก จะทําใหปริมาณไนเตรทในผักกาดหอมลดลงได (Munzinger,
1999)  ดังนั้นการเก็บเก่ียวในชวงท่ีมีแสงแดดสามารถชวยลด
การสะสมไนเตรทในพชืได

5. ความแหงแลง (drought)
ตามปกติไนเตรทท่ีพชืดูดเขาไปจะถูกเปลีย่นอยางรวดเร็ว

ไปสูไนไตรท แอมโมเนียม โปรตีน และสารประกอบไนโตรเจน
(nitrogenous compounds) อ่ืนๆ ตามลาํดับ แตการขาดน้าํเปนปจจยั
สําคัญหนึ่งท่ีจํากัดการเจริญเติบโตของพืช ทําใหไนเตรทท่ีพืช
ดูดเขาไปไมสามารถเปลีย่นไปเปนรูปอ่ืนๆ ไดอยางปกติ จงึสงผล

ใหเกิดการสะสมไนเตรทภายในพชืจนถึงระดับท่ีเปนพษิตอสตัวได
ดังเชน การสะสมไนเตรทในพืชอาหารสตัว หากมีไนเตรทสะสม
ในระดับปานกลางสงผลใหปริมาณน้าํนมของววัลดลง  แตหากใน
หญาอาหารสตัวนั้นมีไนเตรทอยูในระดับสงูสามารถสงผลใหสตัว
ตายได

6. การเขตกรรม
จากการศึกษาวจิยัหลายเร่ืองในยุโรป  ชีใ้หเหน็วาผักท่ี

ปลกูในระบบเกษตรอินทรียมีปริมาณไนเตรทต่ํากวาผักท่ีปลกูใน
ระบบเพาะปลกูแบบด้ังเดิม (conventionally grown) (Lecterc
และคณะ, 1991; Stopes และคณะ, 1988; 1989)  และผัก
ท่ีปลูกในเรือนกระจกจะมีปริมาณไนเตรทสูงกวาผักท่ีปลูกในดิน
โดยเฉพาะผักกาดหอม (Schonbeck, 1988)  อยางไรก็ตามผัก
ท่ีปลกูในดินท่ีมีอินทรียวัตถุสงูจะมีไนเตรทในปริมาณท่ีสงูกวาผัก
ท่ีปลกูในดินท่ีใสปุยเคมี (Brown และคณะ, 1999)  ในดินท่ีขาด
โมลิบดีนัมจะชักนําใหเกิดการสะสมไนเตรทในผักไดมากข้ึน
(Kennedy, 1995)  และการใสปุยไนโตรเจนกอนการเก็บเก่ียว
เปนปจจัยหนึ่งทําใหเกิดการสะสมไนเตรทในผัก ทําใหไนเตรท
ในผักมีปริมาณเกินเกณฑท่ีกําหนด

ไนเตรท (NO3
-) มพีษิตอรางกายอยางไร ?

ตัวไนเตรทนัน้ถึงแมจะไมเปนพษิตอรางกายก็ตาม  แตเม่ือ
รับประทานอาหารและน้ําท่ีมีไนเตรทปนเปอนเขาไป  ไนเตรท
จะถูกเปลีย่นเปนไนไตรท ซึง่สามารถทําปฏิกิริยากับองคประกอบ
ของธาตุเหล็ก (Fe) ในฮีโมโกลบินของเซลลเม็ดเลือดแดง
ทําใหเม็ดเลอืดแดงไมสามารถจบัออกซเิจนได  สงผลใหเกิดโรค
เม็ตฮโีมโกลบินเมีย (methemoglobinemia) โดยเฉพาะเม่ือเกิดกับ
เด็กทารกอาจเปนอันตรายถึงชวีิตได  เด็กจะมีอาการตัวเขียวคล้ํา
ท่ีรูจักกันในชื่อ “blue baby syndrome” และเม่ือสัตวท่ีกินพืช
ท่ีมีไนเตรทสะสมอยูสูงก็เชนเดียวกัน ไนเตรทจะถูกเปลี่ยนเปน
ไนไตรทและถูกดูดเขาสูกระแสเลอืดรวมตัวกับฮโีมโกลบิน ทําให
ปอดขาดออกซเิจน และตายในท่ีสดุเนือ่งจากการขาดอากาศหายใจ
(suffocate)

นอกจากนั้นไนเตรทและไนไตรท  ยังมีสวนในการสราง
สารประกอบจาํพวก nitrogenous carcinogen ซึง่ชกันาํใหเกิดมะเร็ง
ในกระเพาะอาหาร (gastric cancer) ได (Bruning-Fann และ
Kaneene, 1993; Alaburda และ Nishihara, 1998)

ผกัชนิดใดท่ีมไีนเตรทอยูสงู ?
กลาวกันวาผักกินใบโดยเฉพาะ ผักปวยเล็ง (spinach)

ผักกาดหอม (lettuce) ผักกะหล่ํา ค่ืนฉาย และบรอคโคลี ่สามารถ
สะสมไนเตรทในปริมาณสูง  นอกจากนี้ยังมีผักกินรากบางชนิด
ท่ีสะสมไนเตรทในปริมาณสูง เชน หัวบีท (beetroot) และ
ผักกาดหัว (radish)
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จากการศึกษาปริมาณไนเตรทในผัก 2 ชนิด โดยใชคา
มาตรฐานผักกินใบของ EU ท่ีกําหนดไวตองไมเกิน 2,500 มก./
กก. ของตัวอยางสด  คณะวจิัยไดวิเคราะหผักคะนา จํานวน 157
ตัวอยาง และผักบุงจีน จํานวน 75 ตัวอยาง ท่ีสุมเก็บจากตลาดใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดวยเคร่ือง Ion chromatography
พบวาจํานวนตัวอยาง 47% ของผักคะนา และ 66% ของผักบุง
ท่ีปลูกบนดินมีปริมาณไนเตรทสูงเกินคามาตรฐานท่ีคํานวณจาก
น้ําหนกัตัวอยางแหง โดยคํานวณเทียบกับมาตรฐานผักกินใบของ
EU ดังแสดงในรูปท่ี 2 และ 3 (Phupaibul, และคณะ 2002)

สวนไหนของพืชท่ีสะสมไนเตรทสูง ?
ในพืชอาหารสัตว พืชออนจะสะสมไนเตรทไวในปริมาณ

มากและลดลงเม่ือพชือายุมากข้ึน  ไนเตรทจะสะสมมากท่ีสดุในสวน

ของลาํตน โดยเฉพาะในบริเวณขอท่ีสามนบัจากโคนตน
ไนโตรเจนเปนธาตุท่ีเคลื่อนท่ีไดในพืช ดังนั้นจึงสามารถ

เคลือ่นท่ีจากใบแกสูใบออน  ในผักกินใบมีไนเตรทสะสมอยูสงูกวา
ในผักกินผล

มีเกณฑมาตรฐานสําหรับไนเตรทในผัก ?
ประเทศไทยไมมีการกําหนดเกณฑมาตรฐานสาํหรับปริมาณ

ไนเตรทในพชืผัก แตหลายประเทศในยุโรปไดมีการกําหนดเกณฑ
มาตรฐาน  โดย EU กําหนดใหผักรับประทานใบมีคาไนเตรทไมเกิน
2,500 มก./กก. ของน้ําหนักสด (ข้ึนกับชนิดของผัก) และ
กําหนดใหคา ADI (acceptable daily intake) ของไนเตรทท่ี
บริโภคตอวนัไมเกิน 3.7 มก. ไนเตรท/กก. ของน้ําหนกัตัว (EU
Report 1995)

กลาวคือ คนท่ีมีน้าํหนกัตัว 60 กิโลกรัม ควรรับประทานอาหาร
ท่ีมีไนเตรทไมควรเกิน 222 มิลลกิรัม/วัน ผักคะนาสดท่ีขายใน
ทองตลาดน้ําหนกั 500 กรัม มีปริมาณไนเตรทเฉลีย่อยูประมาณ
1,350 มิลลกิรัม !!!

การลดความเสี่ยงจากการเกิดมะเร็ง
ถึงแมจะไมมีหลกัฐานยืนยันแนชดัวาไนเตรทจากผักสามารถ

กอใหเกิดมะเร็งได  อยางไรก็ตามโรคมะเร็งเปนโรคท่ีกอใหเกิด
อันตรายถึงชวีติ และจากการวจิยัคร้ังแลวคร้ังเลา ยังคงแสดงใหเหน็วา
การบริโภคอาหารท่ีมีไนเตรทมีความเชือ่มโยงกับความเปนไปได
ของการเกิดโรคมะเร็ง ซึง่ในป 2002 คณะนกัวจิยัชาวอังกฤษพบวา
การรับประทานผักท่ีมีปริมาณไนเตรทสะสมอยูสงูมีความเก่ียวของ
กับการเกิดมะเร็งในกระเพาะอาหาร  ดังนัน้การรับประทานผักท่ีมี
ไนเตรทสะสมอยูสงู นบัเปนความเสีย่งท่ีไมควรมองขาม อยางไร
ก็ตามการทําใหผักสกุดวยการตมสามารถชวยลดปริมาณไนเตรท
ในผักไดมากท่ีสดุถึง 75%

การวิเคราะหไนเตรท
การวเิคราะหไนเตรทสามารถทําไดหลายวธีิ ต้ังแตวธีิงายๆ

ไปจนถึงวิธีท่ีตองใชเคร่ืองมือวิทยาศาสตรข้ันสูง ซึ่งพอสรุปวิธี
ท่ีใชวดัไดดังนี้

1. การวดัไนเตรทจากของเหลว (sap) จากใบพชื  ทันทีท่ี
ไนโตรเจนถูกพชืดูดข้ึนไป  ไนโตรเจนจะเคลือ่นยายจากรากไปสูใบ
และถูกเปลีย่นรูปตอไป จงึถือวาไนเตรทในสวนของใบเปนตัวบงชี้
ท่ีดี  การวัดปริมาณไนเตรทใน sap อาจใชชุดทดสอบ (Test kit)
หรือ Reflectometer หรือ Ion electrode

การใช Ion electrode  ในการวัด inorganic nitrogen
เปนท่ีนิยมเม่ือเปรียบเทียบกับวิธี colorimetric เพราะงายกวา
สะดวก รวดเร็ว และไมแพง  อยางไรก็ตามขอเสยีของการใช Ion
electrode คือ มักมีการรบกวน (interfere) โดยอิออนตัวอ่ืนๆ เชน

รปูท่ี 2 การกระจายตัวของปริมาณไนเตรทท่ีสะสมในผักคะนา
เครือ่งหมาย ↓ บงชีค้ามาตรฐานท่ีคาํนวณโดยนํ้าหนักแหง
เทียบกับคามาตรฐาน EU ท่ีคาํนวณในรปูนํ้าหนักสด

รปูท่ี 3 การกระจายตัวของปริมาณไนเตรทท่ีสะสมในผักบุงท่ีปลูก
ในแมนํ้า และปลกูบนดนิ
เครือ่งหมาย ↓ บงชีค้ามาตรฐานท่ีคาํนวณโดยนํ้าหนักแหง
เทียบกับคามาตรฐาน EU ท่ีคาํนวณในรปูนํ้าหนักสด
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คลอไรด และพวกกรดอินทรียตางๆ อาจมีผลตอความแมนยําของ
คาท่ีวัดได  ซึ่งไดมีความพยายามในการปรับปรุงขอจํากัดนี้ดวย
วธีิการตางๆ ในภายหลงั

2. วิธี colorimetric determination ซึ่งเปนการทําให
สารละลายตัวอยางเกิดสีดวยการเติมสารเคมีลงไปในสารละลาย
แลววิเคราะหปริมาณไนเตรทในสารละลาย โดยวัดการดูดกลืน
คลื่นแสงของสารละลายตัวอยางท่ีมีความเขมของสีแตกตางกัน
ออกไป  สามารถทําไดหลายวิธี โดยเฉพาะวธีิ Brucine (AOAC
1980) เปนวธีิท่ีงายและรวดเร็ว

3. การใชเคร่ืองมือวทิยาศาสตรเฉพาะทาง อาทิ Ion Chro-
matography, Flow Injection Analyzer (FIA)   Flow Injection
Analyzer เปนเคร่ืองมือท่ีวดัการเกิดสขีอง ion ท่ีตองการ โดยการ
ฉีดสารละลายท่ีตองการวิเคราะหลงในสวนของ carrier solution
ท่ีไมมีการแยกสวน (nonsegmented) โดยฟองอากาศหรือแกส

สารละลายตัวอยางจะถูกสงผานเขา Cadmium column
ซึง่ไนเตรทในสารละลายตัวอยางจะถูกรีดิวสไปเปนไนไตรท  และ
ไนไตรทจะทําปฏิกริยากับ sulfanilamide และ N-(1-naphthy)-
ethylenediamine dihydrochloride ทําใหเกิดส ีวดัปริมาณจากคา
การดูดกลนืคลืน่แสงท่ี 520 nm
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ไนเตรทในน้ําดืม่... ภยัที่ไมควรมองขาม
ลักขณา เบ็ญจวรรณ1

สิ่งแวดลอม

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

“น้ํา” เปนสิ่ งท่ี มีความจําเปนตอชีวิตมนุษยรองจาก
อากาศ  รางกายมนษุยนัน้ประกอบดวยน้าํมากกวาสองในสามสวน
ของน้ําหนักรางกาย  ดังนั้นการขาดน้ําอาจทําใหตายไดภายใน
สองถึงสามวัน ขณะท่ีการขาดอาหารอาจมีชีวิตอยูไดเปนสัปดาห
หากเปรียบเทียบรางกายเราเปนรถ น้ําก็มีความสําคัญเทียบเทา
น้ํามัน “รถไมสามารถวิ่งไดถาขาดน้ํามัน รางกายมนุษยเราก็ไม
สามารถทํางานไดถาปราศจากน้ํา”  ดังนัน้การบริโภคน้าํท่ีสะอาด
จงึมีความสาํคัญอยางย่ิงเพือ่รักษาระบบและกลไกตางๆ ในรางกาย
ใหทํางานไดอยางมีประสทิธิภาพ โดยท่ัวไปอาจพบการปนเปอน
ของสารพิษและเชื้อโรคไดในน้ําด่ืม ซึ่งมองไมเห็นดวยตาเปลา
และไมสามารถทราบไดวาน้ํานั้นมีความสะอาดเพียงพอตอการ
บริโภคหรือไม  ดังนัน้การตรวจวเิคราะหทางหองปฏิบัติการจงึเปน
วิธีการหนึ่งท่ีใชตรวจสอบคุณภาพน้ําเพื่อใหเกิดความม่ันใจวา
น้ําสะอาดปลอดภัยตอสุขภาพและบริโภคได อยางไรก็ตามการ
ปนเปอนของสารตางๆ ในน้าํด่ืมนบัเปนเร่ืองใกลตัวท่ีควรใหความ
สําคัญอยางย่ิง เพราะสามารถสงผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพ
อนามัยของเราได

“ไนเตรท” เปนสารพิษอีกตัวหนึ่งท่ีพบมีการปนเปอน
ในแหลงน้าํโดยเฉพาะอยางย่ิงในบอบาดาล และสงผลตอสขุภาพ

อนามัยของผูบริโภค ซึง่บทความตอไปนีก้ลาวเฉพาะท่ีมา พษิภยั
การตรวจวิเคราะห การแปลผล และวิธีการการบําบัดไนเตรท
เทานัน้ ซึง่หวงัวาจะทําใหทานผูอานมีความรู เขาใจ และตระหนกั
ถึงพษิภยัของไนเตรทท่ีปนเปอนอยูในน้ําด่ืมมากข้ึน

ไนโตรเจนและไนเตรทในสิ่งแวดลอม
เม่ือกลาวถึง “ไนโตรเจน” หลายทานคงรูจักกันดีในนาม

ของปุยไนโตรเจน ซึ่งคือธาตุอาหารหลักท่ีจําเปนตอการเจริญ
เติบโตของพชื สวน “ไนเตรท” คือ สารประกอบของไนโตรเจน
ท่ีเกิดข้ึนโดยบทบาทของแบคทีเรียเปนสาํคัญ เชน การเปลีย่นรูป
ของสารประกอบอินทรีย-ไนโตรเจน (Organic-Nitrogen) และ/
หรือ แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (Ammonia-Nitrogen) ไปเปน
ไนเตรทโดยปฏิกิริยาไนตริฟเคชัน่ โดยบทบาทของแบคทีเรียกลุม
ไนโตรโซโมแนส (Nitrosomonas) และไนโตรแบคเตอร (Nitro-
bactor)  ภาพท่ี 1 แสดงวฏัจักรไนโตรเจน ท่ีมาของไนโตรเจนใน
สิง่แวดลอม การเปลีย่นรูปไปเปนไนเตรทและโอกาสการปนเปอน
ลงสูแหลงน้ําโดยการชะลางของน้ําฝน การไหลซึมผานชัน้ดินลงสู
ชัน้น้ําใตดิน เปนตน

ภาพที ่1  วัฎจักรไนโตรเจน การเปลีย่นรูปเปนไนเตรท และกระบวนการปนเปอนลงสูแหลงน้ํา

อินทรียสารไนโตรเจน แอมโมเนีย

ไนเตรท

ไนตริฟเคชั่น
โดยแบคทีเรีย

การยอยสลายโดยแบคที เรี ย การชะลงสู แหลงนํ้า/นํ้าใตดิน

ไนโตรเจน ฟกเซชั่น
โดยแบคทีเรีย

ซากพืช/ซากสัตว

แกสไนโตรเจนชลประทาน/น้ําฝนแกสแอมโมเนีย

ปุยแอมโมเนีย
มูลสัตวและ
น้ําเสีย

ปุยไนเตรท
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ความจําเปนในการตรวจวิเคราะหไนเตรท
การตรวจวิเคราะหหาปริมาณไนเตรทในน้ําด่ืม มีความ

จําเปนมากสาํหรับทารก สตรีมีครรภ สตรีในระยะใหนมบุตร หรือ
คนชรา เนื่องจากคนกลุมนี้มีความเสี่ยงตอการเกิดพิษภัยของ
ไนเตรทสงูกวาคนในกลุมอ่ืนๆ  ในแหลงน้ําบาดาลตามธรรมชาติ
โดยท่ัวไปพบปริมาณการปนเปอนของไนเตรทอยูในระดับหรือ
ตํ่ากวาคามาตรฐานฯ ท่ีเฝาระวงั (มาตรฐานไนเตรท ไมเกิน 45
มิลลิกรัม/ลิตร, ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม; 2542)  แต
อยางไรก็ตามการตรวจวิเคราะหเพื่อหาปริมาณการปนเปอนของ
ไนเตรทในน้ําด่ืมหรือในระบบการผลิตน้ําประปาก็เปนสิ่งจําเปน
และพึงกระทําอยางย่ิง เพือ่จักไดทราบถึงระดับการปนเปอนของ
ไนเตรทในแหลงน้ําดิบท่ีนํามาผลิตเปนน้ําประปา และเพื่อเปน
ขอมูลพื้นฐานของระบบผลิตเพื่อการเฝาระวังตอไป โดยเฉพาะ
อยางย่ิงในแหลงน้ําท่ีอยูบริเวณใกลเคียงกับแหลงกําเนิดสาร
ไนโตรเจนในสิง่แวดลอม เชน แหลงปศสุตัว บริเวณใกลเคียงกับ
ระบบบําบัดน้าํเสยี ท่ีท้ิงขยะมูลฝอย เปนตน และสาํหรับครัวเรือน
ท่ีใชน้ําจากบอบาดาลซึ่งมีท่ีต้ังของบอน้ําอยูใกลบริเวณดังกลาว
ก็ควรทําการตรวจวเิคราะหคุณภาพน้าํเพือ่การเฝาระวงัและติดตาม
การปนเปอนของสารพิษตางๆ อยางนอยปละ 1 คร้ังดวย การ
ตรวจสอบหาปริมาณการปนเปอนของไนเตรทในน้ําปจจบัุนยังไม
สามารถทําการทดสอบดวยวธีิอ่ืนใดไดนอกจากการตรวจวเิคราะห
ทางหองปฏิบัติการ เนื่องจากไนเตรทมีคุณลักษณะเฉพาะท่ียาก
ตอการจําแนกได นัน่คือ ไมมีส ีไมมีกลิน่ และไมมีรส

ผลกระทบตอสุขภาพอนามัย
1. ผลกระทบของการบริโภคน้าํด่ืมท่ีมี “ไนเตรท” ปนเปอน

อยู เกิดข้ึนเม่ือไนเตรทเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีไปอยูในรูป
ของไนไตรทในระบบยอยอาหาร ไนไตรทจะไปทําการออกซิไดซ
ธาตุเหลก็ท่ีอยูในฮโีมโกลบินภายในโครงสรางของเซลลเม็ดเลอืด
แดงในรางกายของมนุษย เกิดเปน “เมทธีโมโกลบิน (methemo-
globin)” ซึง่เปนสภาวะท่ีทําใหฮโีมโกลบินในกระแสเลอืดไมสามารถ
ลาํเลยีงออกซเิจนไปยังสวนตางๆ ของรางกายได  ทําใหเกิดสภาวะ
เมทธีโมโกลบินเีมีย (Methemoglobinemia) หรือท่ีเรียกวา “Blue
Baby syndrome” ซึง่เปนภาวะของอาการตัวเขียวในเด็ก เนือ่งจาก
เลอืดขาดออกซเิจนไปเลีย้งเซลลตางๆ ภายในรางกาย เปนเหตุให
เสนเลอืดมีสดํีาและผิวหนงัเปลีย่นเปนสเีขียวคล้ํา โดยท่ัวไปเด็ก
อายุมากกวา 1 ป รางกายจะสามารถปรับตัวคืนสูสภาพปกติ คือ
จากสภาวะท่ีขาดออกซิเจนในกระแสเลือด (Methemoglobin)
ใหกลบัคืนสูสภาวะปกติ (Oxyhemoglobin) ไดเร็ว แมวาจะด่ืมน้ํา
ท่ีมีปริมาณไนเตรทสงูเขาไปก็ตาม แตเด็กทารกท่ีมีอายุตํ่ากวา 6
เดือนซึ่งระบบการทํางานของเอนไซมทําหนาท่ียอยและขับสาร
Methemoglobin ออกจากรางกายยังพัฒนาไมเต็มท่ี จงึทําใหเกิด

สภาวะเมทธีโมโกลบินเีมีย (Methemoglobinemia) ไดงาย สวน
ผูสูงอายุอาจจะเกิดสภาวการณดังกลาวไดงายเชนกันเนื่องจาก
ระบบเอนไซมมีการเสื่ อม  จึงทําใหการยอยและการขับสาร
Methemoglobin ออกไปจากรางกายเกิดข้ึนไดนอย

หนวยบริการสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกา (U.S. Public
Health Service) ไดกําหนดใหมีเกณฑมาตรฐานสําหรับปริมาณ
ไนเตรท-ไนโตรเจนในน้าํด่ืมข้ึน ในป ค.ศ. 1962 โดยยอมใหมีการ
ปนเปอนของไนเตรท-ไนโตรเจนในน้าํด่ืมไดไมเกิน 10 มิลลกิรัม/
ลติร ซึง่มาตรฐานท่ีกําหนดข้ึนนีไ้ดคํานงึถึงสภาพรางกายของเด็ก
ทารกเปนหลกั สวนคนในวยัอ่ืนๆ นัน้ พบวาจะศกัยภาพในการ
ตอบสนองตอปริมาณของไนเตรท-ไนโตรเจน และไนไตรท-
ไนโตรเจน ท่ีบริโภคเขาไปแตกตางกัน

จากการสํารวจของประเทศสหรัฐอเมริการะหวางป ค.ศ.
1970-1992 พบวา 9% ของน้ําบอต้ืนมีปริมาณของไนเตรท-
ไนโตรเจน เกินปริมาณท่ียอมใหมีได (มากกวา 10 มิลลกิรัม/ลติร)
ต้ังแตนั้นเปนตนมาองคกรพิทักษสิ่งแวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา
(Environmental Protection Agency) ไดกําหนดใหมีคามาตรฐาน
สาํหรับระดับการปนเปอนสงูสดุ (Maximum Contaminant Level;
MCL) ท่ียอมใหมีไดในน้ําด่ืมสาํหรับไนเตรท-ไนโตรเจน คือ 10
มิลลกิรัม/ลิตร และสําหรับไนไตรท-ไนโตรเจน คือ 1 มิลลกิรัม/
ลติร  อยางไรก็ตามเปนการยากท่ีจะกําหนดระดับท่ีแนนอนไดวา
ท่ีความเขมขนเทาใดน้ํานั้นจึงจะปลอดภัย ถึงแมวาระดับ MCL
ของไนเตรท-ไนโตรเจนท่ียอมใหมีไดในน้าํด่ืมไมเกิน 10 มิลลกิรัม/
ลติร แตก็มีบางกรณท่ีีทารกด่ืมน้ําท่ีมีปริมาณไนเตรทมากกวา 10
มิลลิกรัม/ลิตร แตไมปรากฏอาการของ Methemoglobinemia
ท้ังนีข้ึ้นกับระดับความไวในการกอใหเกิดโรคท่ีแตกตางกันเฉพาะ
บุคคล  ในปจจบัุนยังไมสามารถระบุถึงความไวในการกอใหเกิด
Methemoglobinemia ท่ีแตกตางกันในบุคคลแตละกลุมได  ดังนัน้
เราจึงไมควรบริโภคน้ําด่ืมท่ีมีปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจนสูงกวา
มาตรฐานเฝาระวงั (สงูกวา 10 มิลลกิรัม/ลติร)  ท้ังนีค้วรใชน้าํจาก
แหลงท่ีสามารถม่ันใจไดวามีปริมาณไนเตรทตํ่ากวามาตรฐานฯ
เพื่อการบริโภคและการประกอบอาหารสําหรับทารก

2. ไนเตรทมีศกัยภาพในการกอใหเกิดความบกพรอง หรือ
ความพกิารของทารกต้ังแตกําเนดิ เนือ่งจากแมด่ืมน้ําท่ีมีไนเตรท
สูงในระหวางการต้ังครรภ  นอกจากนั้นหญิงในระยะใหนมบุตร
ก็ไมควรด่ืมน้าํท่ีมีปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจนมากกวา 10 มิลลกิรัม/
ลติรดวย เนือ่งจากทารกอาจจะไดรับสารไนเตรทจากแมผานทาง
น้าํนม

3. การบริโภคไนเตรทและไนไตรทซึ่งปนเปอนอยูในน้ํา
และอาหาร พบมีความเปนไปไดท่ีไนเตรทจะทําปฏิกิริยากับเอมีน
หรือเอไมดในรางกายของเราและเกิดเปนสารไนโตรซามีน ซึง่สารนี้
ถูกจัดประเภทวาเปนสารกอมะเร็ง  สําหรับกระบวนการเกิด
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ปฏิกิริยา คือ ไนเตรทจะถูกเปลีย่นเปนไนไตรทกอน แลวจงึรวมตัว
กับเอมีนหรือเอไมดในรางกายเปนสารไนโตรซามีน อยางไรก็ตาม
พบวายังไมเปนท่ีทราบแนชดัถึงระดับหรือปริมาณของไนโตรซามีน
ท่ีจะกอใหเกิดมะเร็งในรางกายคนเรา

4. การปนเปอนของแบคทีเรียในน้ําด่ืมก็อาจเปนสาเหตุ
หนึ่งท่ีมีผลตอระดับความไวตอพิษของไนเตรทในแตละบุคคล
ดังนัน้น้าํด่ืมทุกชนดิควรทําการตรวจวเิคราะหการปนเปอนของเชือ้
แบคทีเรียดวย โดยเฉพาะอยางย่ิงในตัวอยางน้ําท่ีพบวามีปริมาณ
ของไนเตรท-ไนโตรเจน เกินกวา 10 มิลลกิรัม/ลติร  ท้ังนีเ้นือ่งจาก
น้ําท่ีมีปริมาณไนเตรทสูงมักมีการปนเปอนของแบคทีเรียสูงดวย
โดยมักจะเปนน้ําจากบอน้ําท่ี มีท่ี ต้ั งหรือมีการกอสรางไมถูก
สุขลักษณะ หรือเปนบอน้ําท่ีมีการปนเปอนจากน้ําผิวดิน การ
ปนเปอนจากระบบบําบัดน้ําเสีย หรือมีการปนเปอนจากแหลง
สกปรกใดๆ ในบริเวณขางเคียง เปนตน

การตรวจวิเคราะหและการแปลผล
การตรวจวเิคราะหหาปริมาณสารไนเตรท สามารถสงตรวจ

ไดตามหองปฏิบัติการท่ีตรวจวเิคราะหตัวอยางน้าํและสิง่แวดลอม
โดยเก็บตัวอยางน้ําใสในขวดหรือภาชนะท่ีม่ันใจวาสะอาด และ
ใหใชน้าํตัวอยางนัน้ๆ ลางขวดกอนท่ีจะทําการเก็บตัวอยางทุกคร้ัง

การตรวจวเิคราะหและการรายงานผล มี 2 รูปแบบ คือ
1) การตรวจวเิคราะหและการรายงานผลในรูปของไนเตรท-

ไนโตรเจน (NO3
--N) หรือ ไนโตรเจนในรูปของไนเตรท

2) การตรวจวเิคราะหและการรายงานผลในรูปของปริมาณ
ไนเตรทท้ังหมด (Total NO3

-)
หนวยของการตรวจวิเคราะหเปนมิลลิกรัม/ลิตร  หรือ

พพีีเอ็ม (ppm, สวนในลานสวน)  โดยปริมาณ 1 มิลลกิรัม/ลติร
เทียบเทากับปริมาณ 1 พีพีเอ็ม ซึ่งการรายงานผลท้ังสองแบบ
ขางตนมีคาแตกตางกัน แตสามารถคํานวณเพือ่เปรียบเทียบกันได
ดังนี:้

10 มิลลิกรัม/ลิตร ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3
-N)

= 44.3 มลิลิกรัม/ลิตร ไนเตรท (NO3
-)

ประโยชนของการเปรียบเทียบผลขางตนนี ้ ทําใหสามารถ
นําผลการตรวจวิเคราะหจากหองปฏิบัติการไปเปรียบเทียบกับ
คามาตรฐานไดอยางถูกตอง เชน ประเทศไทยกําหนดคามาตรฐาน
ของน้ําบาดาลท่ีใชบริโภคมีปริมาณไนเตรทท้ังหมด (Total NO3

-)
ไมเกิน 45 มิลลกิรัม/ลติร (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี
12, 2542) และคามาตรฐานของน้ําด่ืมในภาชนะบรรจุสนิท
มีปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3

--N) ไมเกิน 4 มิลลกิรัม/ลติร
(ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 61, 2524) ซึ่งจะมีคา
เทากับ 17.72 มิลลกิรัม/ลติร ในรูปของปริมาณไนเตรทท้ังหมด

(Total NO3
-) เปนตน

การบําบัดไนเตรทในน้ําเพื่อการบริโภค
หากพบวา “น้ําด่ืม” มีปริมาณไนเตรทสงูเกินคามาตรฐาน

ทานอาจพิจารณาทางเลือกไดดังนี้ คือ การเปลี่ยนไปใชน้ําจาก
แหลงอ่ืนเพื่อการบริโภค หรือทําการบําบัดไนเตรทดวยวิธีใดวิธี
หนึ่งดังตอไปนี้

การบําบัดไนเตรทในน้ําด่ืม สามารถทําได 3 วธีิ คือ
1. ใชวธีิการกลัน่
2. ใชระบบรีเวอรส ออสโมซสิ
3. ใชวธีิการแลกเปลีย่นอิออนดวยเรซนิ
อุปกรณสําหรับกําจัดไนเตรทในน้ําด่ืมท่ีใชสําหรับบาน

เรือนท่ัวไปนั้นใชหลักในการบําบัดจาก 3 วิธี ดังกลาวขางตน
อยางไรก็ตามพบวาการเลือกซื้อตองมีขอระมัดระวังและควรรู
คือ อุปกรณท่ีใชหลกัการดูดซับดวยคารบอน การกรอง หรือชุด
อุปกรณลดความกระดางในน้ําท่ี ใช กันอยู ตามบานเรือนนั้ น
ไมสามารถใชเพื่อกําจัดไนเตรทในน้ําด่ืมได  ดังนั้นการบําบัด
ไนเตรทจะตองเลอืกใชชดุอุปกรณท่ีอาศยัหลกัการใดหลกัการหนึง่
ดังตอไปนี้

1) การกลั่น คือ วิธีการใหความรอนเพื่อทําใหน้ําเดือด
และรวบรวมไอน้ําท่ีควบแนนไวดวยขดลวดโลหะ (metal coil)
วธีินีส้ามารถกําจดั ไนเตรท-ไนโตรเจน ไดเกือบ 100% อยางไร
ก็ตามการนําน้ําไปตมเพียงอยางเดียว พบวามีการเพิ่มปริมาณ
ความเขมขนของไนเตรทในน้าํแทน ซึง่แตกตางจากการกลัน่อยาง
สิน้เชงิ

2) ระบบการรีเวอรส ออสโมซสิ เปนกระบวนการท่ีอาศยั
แรงดันเพือ่ขับน้ําผานเย่ือกรองแบบ เซมิเพอรมีเอเบิล เมมเบรน
(Semipermeable Membrane) ซึ่งเย่ือนี้จะกรองเอาสารละลาย
ตางๆ ท่ีอยูในน้ําไวสามารถกําจดัไนเตรทไดประมาณ 85-95%
ประสิทธิภาพในการบําบัดดวยวิธีนี้มักข้ึนกับคุณภาพน้ําเร่ิมตน
ท่ีผานเย่ือกรอง ระบบความดัน และอุณหภมิูของน้ํา เปนตน

3) วิธีการแลกเปลี่ยนอิออนดวยเรซิน วิธีนี้ใชหลักการ
เดียวกับการกําจดัความกระดางในน้าํ (Water Softener) โดยท่ัวไป
แตมีความแตกตางกันท่ีชนิดของเรซินในการกําจัดความกระดาง
มักใชเรซินท่ีมีอิออนของโซเดียมอยู เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน
ประจกัุบแคลเซยีมและแมกนเีซยีมท่ีเปนสาเหตุของความกระดาง
แตการกําจดัไนเตรทนัน้ตองใชเรซนิท่ีมีประจเุฉพาะ คือ เรซนิท่ีมี
ประจคุลอไรดซึง่ทําใหเกิดการแลกเปลีย่นประจรุะหวางอิออนของ
ไนเตรทและซัลเฟตเม่ือมีการไหลของน้ําผานเรซินดังกลาว
อยางไรก็ตามวธีิการนีมี้ขอควรระวงัคือ เรซินท่ีใชสวนมากมีความ
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มาตรฐาน EUREPGAP โอกาสและขอจํากัดในการนํามาใชปฏิบัติ
ในประเทศไทย (ตอนที ่2)

รุงนภา กอประดิษฐสกุล  และชวนพิศ อรุณรังสิกุล1

เร่ืองนารู

1 นักวิจัยเช่ียวชาญ ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ม. เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 73140

(ตอจากฉบับท่ีแลว)
สบืเนือ่งจากสถานการณท่ีเปนปจจบัุนซึง่การผลติพชืท่ีเปน

มาตรฐาน GAP ของประเทศไทยนั้น มุงเนนใหไดผลผลิตท่ีมี
มาตรฐานความปลอดภยั โดยเฉพาะปลอดภยัจากสารเคมีตกคาง
และปลอดภัยจากจุลินทรียปนเปอน ผูปฏิบัติงานในแปลงก็ตอง
มีความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน  รวมท้ังมีกระบวนการรักษา
สภาพแวดลอมและสิง่แวดลอมอยางเหมาะสม ดังนัน้การผลติท่ีดี
ดังกลาวจงึตองประกอบดวยการจดัการระบบผลติท้ังหมดในแปลง
อยางบูรณาการ  ดวยเหตุและผลในเชงิวทิยาศาสตรและมีขอมูล
หลกัฐานท่ีสามารถใชพจิารณาตรวจสอบไดจริง  ดังนัน้การผลติพชื
ในยุคใหมนี้จึงจําเปนตองอาศัยความถูกตองในการจัดการผลิต
อยางเขาใจและมีหลักฐานประกอบเพื่อสรางความม่ันใจใหกับ
ผูบริโภคผลผลติ โดยอาศยัระบบการตรวจสอบรับรอง กลาวคือ
มีการตรวจประเมินระบบการผลติของเกษตรกรจากองคกรตรวจ
ประเมินรับรอง  จงึถือไดวาเปนการผลติพชืท่ีเปนไปตามมาตรฐาน
และขอกําหนด EUREPGAP นั่นเอง จะเห็นไดวาในชวงเวลาท่ี
ผานมาบริษทัสงออกหลายบริษทัตองพยายามทําการผลติตามระบบ
มาตรฐาน EUREPGAP ในพืน้ท่ีของตนเอง ซึง่ตองเสยีคาใชจาย
มากมายในการเร่ิมตน ตองทําความเขาใจและปรับแกไขอยูตลอด
เวลา  เนือ่งจากไมมีหนวยงานของภาครัฐท่ีจะสามารถใหคําปรึกษา
และคําแนะนําได  นอกจากนั้นวิธีการของแตละบริษัทก็ไมมีการ
เปดเผยใหเหน็ จงึเปนความยุงยากท่ีเกษตรกรรายยอยหรือบริษทั
ขนาดเล็กๆ จะดําเนินการได  ประกอบกับการผลิตพืชตาม
มาตรฐาน GAP ของประเทศไทยนัน้ เกษตรกรมีความเขาใจเฉพาะ
การมีบันทึกและเก็บบันทึกการปฏิบัติงานเพือ่ใหเจาหนาท่ีภาครัฐ
มาตรวจประเมินและใหการรับรองเทานั้น  ภายใตการพิจารณา
การใชปจจัยการผลิตท่ีถูกตองและเหมาะสม เชน ปุยเคมี ปุย
อินทรีย ปุยคอก หรือปุยหมัก และสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เปนตน
ดังนั้นผูเขียนจึงขอนําเสนอขอมูลความรูบางเร่ืองท่ีเก่ียวของกับ
มาตรฐาน EUREPGAP

ในการนํามาตรฐาน EUREPGAP ไปปฏิบัติในแปลง
เกษตรกรนัน้มีสิง่ท่ีตองคํานงึประการแรก คือ ตองเลอืกประเภท
การรับรองระบบผลิตตามมาตรฐาน EUREPGAP ซึ่งประเภท
ของการรับรองแบงไดเปน 4 ประเภท ไดแก

ประเภทท่ี 1 ขอรับรองเกษตรกร/ผูผลิตเปนรายเด่ียว
(Individual Certification)

ประเภทท่ี 2 ขอรับรองเปนกลุมเกษตรกร (Group Cer-
tification)

ประเภทท่ี 3 ขอรับรองแบบเทียบเคียงระบบผลิตเปน
ผูผลติรายเด่ียว (Individual Certification Benchmarked Scheme)

ประเภทท่ี 4 ขอรับรองแบบเทียบเคียงระบบผลิตเปน
กลุมผลติ (Group Certification Benchmarked Scheme)

ท่ีผานมาบริษทัสงออกของไทยท่ีเปนสมาชกิกลุมเครือขาย
GAP ภาคตะวนัตก ไดมีการลงทุนในระบบผลติในพืน้ท่ีของตนเอง
โดยขอการรับรอง EUREPGAP ทางเลอืกท่ี 1 มากกวาทางเลอืกท่ี
2  จากการศกึษาวจิยัและความเปนไปไดตลอดจนความเหมาะสม
ในสถานการณของประเทศไทย  พบวากระบวนการรับรองเปนกลุม
เกษตรกรหรือประเภทท่ี 2 นาจะเปนวิธีท่ีสอดคลองกับการผลติ
ของประเทศไทยมากกวา  เนือ่งจากมีคาใชจายในการตรวจประเมิน
รับรองท่ีราคาตํ่ากวาประเภทท่ี 1 แตจะมีความยุงยากกวาเนือ่งจาก
จะตองมีผูทําหนาท่ีเปนผูจดัการดานคุณภาพการผลติ ซึง่ตองเปน
ผู ท่ีมีความรู ท้ังในดานเทคโนโลยีการผลิตและดานการจัดการ
คุณภาพอยางเปนระบบ  สามารถควบคุมการปฏิบัติงานดานการ
ผลติภายในกลุมเกษตรกรใหคลายกันมากท่ีสดุ พรอมกับมีระบบ
การตรวจสอบควบคุมภายใน ในขณะท่ีกลุมเครือขายฯ และ
ผูประกอบการกําลงัเรียนรูและพฒันาวธีิการใหเหมาะสมเพือ่ใหเกิด
การรับรอง EUREPGAP แบบกลุมเกษตรกร และขยายพื้นท่ี
รับรองเพื่อใหครอบคลุมการผลิตใหมากท่ีสุด  สวนการรับรอง
ทางเลือกท่ี 3 และทางเลือกท่ี 4 นั้นยังไมมีการดําเนินการใน
ประเทศไทย ซึ่งเปนการขอการรับรองประเภทท่ีตองแสดงและ
มีการปฏิบัติถึงข้ันตอนของระบบผลิตรายบุคคลและรายกลุม
ท่ีสามารถแสดงใหเห็นวามีความสอดคลองกับขอกําหนดและ
สามารถเทียบเคียงไดกับข้ันตอนของมาตรฐาน EUREPGAP ท่ี
กําหนดไว  แตอยางไรก็ตามมีกลุมนกัวจิยับางคณะไดมีความคิด
และพยายามศกึษาเรียนรูวธีิการและความเปนไปไดในการทําการ
รับรองแบบกลุมเกษตรกรหรือระบบรับรองทางเลือกท่ี 2 ใน
ประเทศไทย
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ขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความพยายามท่ีจะออก
มาตรฐานและมาตรการการรับรอง GAP เพือ่ใหเกษตรกรย่ืนขอ
รับการรับรอง GAP จากภาครัฐ  ดังนัน้จงึมีบุคคลบางกลุมท่ีคิดวา
การสงเสริมใหเกษตรกรมีการปฏิบัติใดๆ นอกเหนือจากสิ่งท่ี
ภาครัฐกําหนดไวเปนการเพิม่ความยุงยาก ไมจําเปนตองทํา เชน
กระบวนการผลติตามระบบ EUREPGAP ซึง่มีความยุงยากและ
ซับซอนมากกวา

เปนท่ีทราบกันดีวามาตรฐาน EUREPGAP นัน้ เปนขอตกลง
ท่ีมีการยอมรับกันระหวางผูคาปลกีในสหภาพยุโรป ซึง่จะทําธุรกิจ
รับซื้อสินคาเกษตรและอาหารเขาประเทศ  โดยกําหนดเปน
มาตรฐานพืน้ฐานท่ีเหมาะสมในระบบผลติและไมไดยึดถือวาเปน
มาตรฐานในระดับชาติ ไมใชวาระทางการเมือง ภาครัฐไมมีสวน
เก่ียวของกับการกําหนดมาตรฐานดังกลาว หลกัสาํคัญ คือ ตอง
การสรางความนาเชือ่ถือและความเชือ่ม่ันในระบบผลตินัน้ มีระบบ
การรับรอง โดยมีการตรวจประเมินติดตามและออกใบรับรอง
ระบบผลิตจากหนวยงานท่ีสาม (third party) ท่ีไดรับการอนุญาต
และความเชื่อถือในระบบบริหารภายในองคกรท่ีจะทําหนาท่ีเปน
หนวยรับรอง (Certified Body)

มาตรฐานท่ีพงึถือปฏิบัติในทรรศนะของผูเขียนนัน้ นาจะ
เปนมาตรฐานท่ีมีความเปนไปไดเชงิปฏิบัติและสอดคลองใหเกิดการ
พฒันา ปจจบัุนตลาดในสหภาพยุโรปก็เรงรัดใหเกิดการดําเนนิการ
ในประเทศท่ีสงสินคาเกษตรไดมีการปฏิบัติตาม EUREPGAP
จงึทําใหมีการดําเนนิการอยางแพรหลายมากข้ึน ประเทศไทยควร
รวมกับประเทศผูผลิตในเอเชียเพื่อการสงออกยังตลาดยุโรปนั้น
ไดคํานงึถึงการรับรองกระบวนการผลติเพยีงมาตรฐานเดียว โดยท่ี
ภาครัฐของประเทศผูผลิตตองใหการยอมรับ และมีมาตรการ
สนับสนุนสงเสริมใหเกิดการผลิตตามกระบวนการและมาตรฐาน
ดังกลาว

Benchmarking คอือะไร
Benchmarking คือ การเทียบเคียงเพือ่ใหเกิดการยอมรับ

ในระบบหรือกระบวนการใดๆ ท่ีมีอยูในขณะนัน้ โดยมีฝายรับรอง
ท่ีกําหนดข้ันตอนการขอรับการเทียบเคียงและออกเอกสารรับรอง
การเทียบเคียง กลาวคือ เม่ือมีการลงทะเบียนขอการเทียบเคียง
คณะกรรมการฝายรับรองจะดําเนินการวิ เคราะหระบบหรือ
กระบวนการทํางานท่ีตองขอการเทียบเคียงนั้นวาเปนระบบหรือ
กระบวนการทํางานท่ีมีอยูนั้นไดแสดงใหเห็นวาสามารถสงผลให
ระบบผลิตท่ีมีความสอดคลองตรงตามระบบมาตรฐานท่ีตองการ
เทียบเคียงหรือไม  ดังนั้น EUREPGAP จึงมีธุรกิจการใหการ
รับรองเทียบเคียงระบบผลิตของผูลงทะเบียนขอหรือประเทศ
ท่ีขอ เพื่อใหเกิดการยอมรับวาระบบผลิตในประเทศนั้นๆ เปน
ระบบหรือกระบวนการทํางานหรือแนวปฏิบัติท่ีมีอยู โดยทําให
คุณลกัษณะและคุณภาพตลอดกระบวนผลิตมีความสอดคลองได
เชนเดียวกับขอกําหนดมาตรฐาน EUREPGAP อยางเปนรูปธรรม
ข้ันตอนการขอรับการเทียบเคียงและการพจิารณาความสอดคลอง

ประกอบดวยข้ันตอนดังนี้
1. การย่ืนใบสมัครขอรับการเทียบเคียง (Application)
2. การทบทวนเอกสารดานเทคนคิในเบ้ืองตน

(Preliminary Technical Review)
3. เขาสูการพจิารณาใหความเหน็ความเปนไปไดใน

เบ้ืองตนจากคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ (Peer Review)
4. ทบทวนดานเทคนคิอยางเปนอิสระ

(Independent Technical Review)
5. การประเมินโดยผูท่ีไดรับการแตงต้ังอยางอิสระ

(Independent Witnessed Assessment)
6. การทบทวนโดยคณะกรรมการดานวชิาการและ

มาตรฐาน (Technical Standard Committee Review)
7. แจงผลลักษณะของการรับรอง

(Notice of Intent to Approve)
8. แจงผลการรับรองอยางไมเปนทางการ

(Provisional Approval)
9. รับรองเปนทางการ (Approval)

ในปจจบัุนพบวามีหลายประเทศท่ีอยูระหวางการขอรับการ
เทียบเคียงและอยูระหวางข้ันตอนการพิจารณาการเทียบเคียงกับ
EUREPGAP โดยสรางขอกําหนดมาตรฐานท่ีมีความสอดคลอง
และข้ันตอนการปฏิบัติติดตามระบบผลิต คือ KenyaGAP ของ
ประเทศเคนยา, ChileGAP ของประเทศชิลี, ChinaGAP ของ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี สวนประเทศญีปุ่นก็อยูในข้ันตอน
การดําเนนิการจดัทํา JapanGAP เชนกัน ดังนัน้กลุมเครือขาย GAP
ภาคตะวนัตกก็มีความประสงคจะนาํขอกําหนดของ Western GAP
พัฒนาไปสูการใชชื่อใหมวา ThaiGAP ท่ีไดข้ึนทะเบียนไวแลว
เพือ่ทําการขอการเทียบเคียงกับ EUREPGAP และเปนสิง่ทาทาย
ในอนาคต

ท้ังนี้ EUREPGAP ตองการใหเกิดการเทียบเคียงท่ีเปน
มาตรฐานของประเทศ (National standard) เพือ่ใหเกิดความเขาใจ
ในการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ภาครัฐนาจะสนับสนนุใหเกิด
คณะทํางานดานวชิาการ (Technical Working Group) ท่ีเปนการ
ยอมรับของประเทศนัน้ๆ

สวนกลุมเครือขาย GAP ภาคตะวันตก (Cluster of
Western GAP) ซึ่งเปนกลุมเครือขายฯ ท่ี มีการรวมสมาชิก
(stakeholder) ในภาคตะวนัตกของประเทศไทย เพือ่ผลกัดันใหเกิด
การพัฒนาการผลิตท่ีปลอดภัยและมีคุณภาพ มีความเขมแข็ง
และมีระบบการผลิตท่ีมีการควบคุมและประกันความเชื่อม่ันท่ีดี
กลุมเครือขายฯ มีการประชมุหารือและต้ังขอกําหนดรวมกัน โดย
ยึดมาตรฐาน EUREPGAP เปนหลักในการปฏิบัติ รวมกับการ
เสริมสรางความเขาใจและเพิม่ขีดความสามารถใหเกษตรกรและ
ผูเก่ียวของนาํความรูไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ตลอดจนพฒันา
กลุมสมาชิกและศึกษาวิจัยองคความรูเพื่อใหการสนับสนุนระบบ
การผลติเปนท่ียอมรับอยางเปนสากล  กลุมเครือขายฯ ไดดําเนนิ
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การถายทอดองคความรูภายใตหลักสูตร/รูปแบบ (module)
ตางๆ ซึง่ถือวาเปนพฒันาความรูใหแกเกษตรกร พีเ่ลีย้งเกษตรกร
ผูตรวจประเมินแปลง  ปจจบัุนไดรวบรวมองคความรูตางๆ มาสราง
เปนหลกัสตูรในรูปของ module เพือ่ใหบริการแกผูเก่ียวของและ
อธิบายใหเขาใจถึงระบบการจัดการในมาตรฐาน EUREPGAP
สามารถนําไปปฏิบัติได  นอกจากนัน้ยังมีการผลติหนงัสอืในชือ่วา
ระบบการควบคุมผลผลิตทางการเกษตร ThaiGAP และ
EUREPGAP ในป 2549 เพื่อการเผยแพรขอกําหนดท้ังของ
ThaiGAP และ EUREPGAP สําหรับผักและผลไมพรอมท้ัง
ไมดอกไมประดับ อีกท้ังยังมีการดําเนินการโครงการนํารองการ
พฒันากลุมเกษตรกรเพือ่การเขาสูระบบการรับรองทางเลอืกท่ี 2
(Option 2 Certification) โดยการศึกษาและพัฒนาองคความรู
ดาน Quality Management System พรอมการประยุกตใชไดทันที

หนงัสอื ระบบการควบคุมคุณภาพผลผลติทางการเกษตร
ThaiGAP และ EUREPGAP. 2549. สามารถซือ้ไดท่ี KU Book
และ CU Book หรือสัง่ซือ้ทาง Website: www.gapcluster.com

โอกาสของการใช EUREPGAP ในประเทศ
จะเหน็ไดวาโอกาสในการนาํ EUREPGAP มาใชปฏิบัตินัน้

ยังมีอยูมากภายใตระบบความชวยเหลือของหนวยงานท่ีมีความ
พรอมและความเขาใจ ซึง่พรอมใหการบริการสนบัสนนุ เชน กลุม
เครือขาย GAP ภาคตะวันตก ธุรกิจการผลิตอาหารและสินคา
เกษตรท่ีสามารถสรางความเชือ่ม่ันวามีการนาํระบบผลติไปใชไดจริง
และ EUREPGAP ไดเปดกวางใหผูท่ีเก่ียวของในธุรกิจผลติอาหาร
และสนิคาเกษตรตัง้แตตนน้าํ (ระดับผลติท่ีแปลง) สามารถเขาถึง
และสมัครขอการประเมินรับรองหรือขอการเทียบเคียงไดตลอดเวลา

โอกาสท่ีมองเหน็อีกประเด็นหนึ่ง คือ โอกาสท่ีเปดใหนํา
ขอมูลทางวิชาการเขาไปสนับสนุนในการอธิบายและพิสูจนในแง
ของความปลอดภยัดานอาหารรวมกับการนาํหลกัการของกฎหมาย
หรือขอบังคับในทองถ่ินมาใช  ดังนัน้จงึถือวาการเรียนรูมาตรฐาน
EUREPGAP ถือเปนการใชความหลากหลายทางวชิาการสําหรับ
ผูผลติ ผูเก่ียวของท่ีตองคํานงึถึงสิง่แวดลอมและมีสวนรับผิดชอบ
ในกิจกรรมตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในพืน้ท่ีและในทองถ่ินของตนเอง

ดังนัน้จงึเปนโอกาสท่ีเกษตรกรจะไดรูจกัรวมกลุม และรูจกั
พฒันาบุคคลท่ีมีศกัยภาพหรือพฒันาตนเองเพือ่เปนพีเ่ลีย้งใหกับ
เพื่อนสมาชิกในกลุม หรือผูรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรท่ี
สามารถเร่ิมตนการเรียนรูอยางเปนระบบ โดยมีตัวอยางจากการนํา
EUREPGAP ไปปฏิบัติใชในแปลงและพฒันาจนมีโอกาสนาํสนิคา
ของตนเองเขาสูตลาดโลกไดในท่ีสดุ

ขอจํากัดในการปฏิบัติ
อาจถือไดวาขอจํากัดเปนเร่ืองทาทายท่ีจําตองมีการ

ขับเคลือ่นและทําความเขาใจใหมากข้ึน เชน ระบบการรับรองของ
กรมวิชาการ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณนั้น
ยังไมมีกลไกเปดรับระบบ EUREPGAP อยางชดัเจน สวนระบบ
การรับรองมาตรฐาน EUREPGAP นั้นกระทําโดยหนวยรับรอง
ท่ีเปนเอกชนซึง่ตองเปนหนวยรับรองท่ีไดรับการอนญุาตหรือยอมรับ
จากเลขาธิการ EUREPGAP เทานัน้ ถือวาเปนระบบการบริหาร
จดัการท่ีมีความแตกตาง  ยังไมเขาสูระบบการยอมรับซึง่กันและกัน
นอกจากนัน้มาตรฐาน  EUREPGAP  มักเกิดความสบัสนในการ
นาํไปปฏิบัติสาํหรับผูท่ีเร่ิมเขามาอยูในระบบ ทําใหการพฒันาเขาสู
ภาคธุรกิจการใหบริการตรวจประเมินรับรองระบบผลิตในแปลง
ของภาคเอกชน ยังมีความเปนไปไดยาก

ความหลากหลายของตลาดสนิคาเกษตร ทําใหมีขอกําหนด
ท่ีแตกตางกันและแหลงของการใหขอมูลและองคความรูมีอยู
หลากหลาย  ทําใหเกิดความสบัสนในการปฏิบัติและควบคุมระบบ
ผลติไดยาก

ไมมีแรงจูงใจท่ีมากพอกับการเปลี่ยนแนวความคิดและ
วธีิการดําเนินการปฏิบัติของเกษตรกร ซึง่อาจตองใชเวทีของกลุม
การเรียนรูเพือ่ชวยผลกัดัน เปนตน
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จําเพาะสําหรับซัลเฟตมากกวาไนเตรท ดังนั้นระดับของซัลเฟต
ในน้ําจงึเปนปจจยัท่ีสงผลตอประสทิธิภาพการบําบัดไนเตรทดวย
วิธีนี้เปนอยางมาก

และเม่ือพจิารณาวธีิการบําบัดไนเตรทจากท้ัง 3 วธีิดังกลาว
แลวขางตน พบวายังมีราคาคอนขางแพงท้ังในดานตนทุน การ
ติดต้ังระบบ และการดูแลรักษาชดุอุปกรณ  ดังนัน้จงึควรพจิารณา
ทางเลอืกตางๆ ใหรอบคอบกอนจะเลอืกใชการบําบัดดวยวธีิการใด
วิธีการหนึ่งขางตน
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี  12 (พ.ศ. 2542)
ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520
เร่ือง กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการ
สาํหรับการปองกันดานสาธารณสขุและปองกันสิง่แวดลอม
เปนพษิ ตีพิมพในราชกิจจานเุบกษา เลม 112 ตอนท่ี 29
ง ลงวนัท่ี 13 เมษายน 2542

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 61 (พ.ศ. 2524) เร่ือง
น้าํบริโภคในภาชนะท่ีปดสนทิ ตีพมิพในราชกิจจานเุบกษา
เลม 98 ตอนท่ี 157 (ฉบับพเิศษ) ลงวนัท่ี 24 กันยายน
2524 ซึง่ไดแกไขเพิม่เติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณ-
สขุ ฉบับท่ี 135 (พ.ศ. 2534) เร่ือง น้ําบริโภคในภาชนะ
บรรจท่ีุปดสนทิ (ฉบับท่ี 2) ลงวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ พ.ศ.
2534 ตีพมิพในราชกิจจานเุบกษา เลม 108 ตอนท่ี 61
ลงวนัท่ี 2 เมษายน 2534
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