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บรรณาธิการแถลง
วารสารฉบับนี้ เรามีผลงานการคนพบและงานประดิษฐคิดคนมานําเสนอตอทานผูอานในคอลัมนงานวิจัย และ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แนะนําใหทานไดรูจักชีวิตเล็กๆ ของราที่วายน้ําไดในคอลัมนสิ่งแวดลอม ใหความกระจาง
ของนิยาม “ผัก-ผลไมปลอดภัย” “ผัก-ผลไมปลอดสารพิษ” และ “ผัก-ผลไมอินทรีย” รวมทั้งนําเสนอตราสัญลักษณ
ของสถาบันตางๆ ทีเ่ ปนเครือ่ งหมายรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของผัก-ผลไมทวี่ างจําหนายตามทองตลาด เพือ่ บอก
ใหผู บริโภคทราบถึ งที่ มาหรือขบวนการผลิตของผลิตผลดังกลาวในคอลัมนการเกษตร และทายที่ สุ ด เรื่ องราวของตน
หนอนตายหยากทีไ่ ดนําเสนอดานการขยายพันธุด ว ยวิธเี พาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ ไวในวารสาร ปที่ 21 ฉบับที่ 2 ซึง่ ในวารสารฉบับนี้
ผูท ท่ี าํ งานวิจยั เกีย่ วกับพืชชนิดนีอ้ ยางตอเนือ่ งไดกรุณานําเสนอรายละเอียดดานรูปรางหนาตา และคุณคาของหนอนตายหยาก
ในคอลัมนเรือ่ งนารู
คณะผู จัดทําวารสาร หวังวาทานผูอานจะไดรับความรูเพิ่มเติมจากการอานวารสารขาวศูนยปฏิบัติการวิจัยและ
เรือนปลูกพืชทดลอง ปที่ 22 ฉบับที่ 1 ทีอ่ ยูใ นมือทานในขณะนี้
ขอขอบพระคุณ
บรรณาธิ การ

คณิตฐา ชินวงษเขียว

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ม. เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม

ผลงานวิจยั ของนักวิจยั สังกัดฝายปฏิบตั กิ ารวิจยั และ
เรือนปลูกพืชทดลองไดรบั รางวัล
± ผลงานเครือ่ งกลัน
่ น้าํ มันหอมระเหยดวยไอน้าํ แรงดั น

สูงขนาดเล็ก โดย นางสาวสุรัตนวดี จิวะจินดา ไดรับรางวัล
ชมเชยผลงานประดิษฐคดิ คนดานการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตร สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา ในพิธีมอบรางวัล
สภาวิจยั แหงชาติ : รางวัลนักวิจยั ดีเดนแหงชาติ รางวัลผลงานวิจยั
รางวัลวิทยานิพนธ ประจําป 2550 และรางวัลผลงานประดิษฐ
คิดคน ประจําป 2551 จัดโดย คณะกรรมการวิจยั แหงชาติ (วช.)
ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี วันที่ 2
กุ มภาพั นธ 2551 (รายละเอี ยดในคอลั มน วิ ทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี หนา 6)
± ผลงานวิจัยเรื่อง ผลของการปลดปลอยไนโตรเจน
จากมูลโคขุนและมูลโคเลีย้ งปลอยตอการเจริญเติบโตและผลผลิต
ของผักกาดเขียวกวางตุง โดย จันทรจรัส วีรสาร อรุณศิริ กําลัง
และวรรณา ปลืม้ พวก ไดรบั รางวัลภาคโปสเตอร สาขาพืช ในการ
ประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
ครัง้ ที่ 3 ประจําป 2549 (รายละเอียดในคอลัมนงานวิจยั หนา 12)

รางวัลคาวากุชิ

ผลงานวิ จั ยเรื่ อง การแสดงออกของยี นตั วขนส ง
กรดอะมิโนระบบต างๆ ที่ ระยะการให น้ํานมสู งในเนื้ อเยื่ อ
เตานมสุกร โดย ภัทราพรรณ รุง เจริญ บุญฤทธิ์ ทองทรง และ
สฤณี กลันทกานนท ทองทรง ไดรบั รางวัลคาวากุชิ ในการประชุม
วิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่
3 ประจําป 2549 (รายละเอียดในคอลัมนงานวิจยั หนา 13)
รางวั ลคาวากุ ชิ เป นทุ นรางวั ลที่ เกิ ดจากดอกผลของ
กองทุนที่ Prof. Dr. Keizaburo Kawaguchi ผูป ระสานงาน
โครงการวิ จัยร วม KU-JICA Project เปนผู กอตั้ งขึ้ น โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเปนแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัยของนักวิจัย
ของ ม. เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน รางวัลคาวากุชิ
ได มอบครั้ งแรกให แก ผู เสนอผลงานวิ จั ยดี เด นในการประชุ ม
วิชาการประจําปของฝายปฏิบตั ิการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
±
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ครัง้ ที่ 5 เมือ่ ป พ.ศ. 2530 และมอบเรือ่ ยมาจนถึงการประชุม
วิชาการประจําปของฝายปฏิบตั กิ ารวิจยั ฯ ครัง้ ที่ 15 (พ.ศ. 2542)
ในป พ.ศ. 2543-2547 ฝายปฏิบตั กิ ารวิจัยฯ ขาดการสนับสนุน
ดานงบประมาณในการจัดการประชุมวิชาการประจําป จึงไมมกี าร
มอบรางวัลคาวากุชใิ นชวงเวลาดังกลาว อยางไรก็ตาม เพือ่ สืบทอด
เจตนารมณของผูก อ ตัง้ กองทุน คณะกรรมการวิชาการและพัฒนา
งาน ฝายปฏิบตั กิ ารวิจยั ฯ จึงเห็นสมควรใหมกี ารมอบรางวัลคาวากุชิ
ในการประชุมวิชาการประจําปของ ม. เกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน โดยเริม่ ตัง้ แตการประชุมวิชาการฯ ครัง้ ที่ 3 ประจําป
2549

การเสนอผลงานทางวิชาการ
± นางสาวสมนึ ก

พรมแดง เสนอผลงานวิ จั ย เรื่ อง
พฤกษเคมีของพืชสกุล Agiaia (วงศสะเดา) ที่พบในสถานีวิจัย
วนเกษตรตราด จังหวัดตราด ใน การประชุมวิชาการ ครัง้ ที่ 46
ม. เกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ วันที่ 29 มกราคม - 1
กุมภาพันธ 2551
± นางสุดาวรรณ เชยชมศรี เสนอผลงานวิจัย เรื่ อง
Complete Genomic Sequence of HearNPV-NNg1 Isolated from
Kenya ใน การประชุมวิชาการนานาชาติ The 78th Annual
Conference of the Japanese Society of Sericultural Science
ณ Nagoya University เมือง Nagoya ประเทศญีป่ นุ วันที่ 20-21
มีนาคม 2551
± นางสุ ดาวรรณ เชยชมศรี เสนอผลงานวิ จั ย เรื่ อง
Characterization of Genotypic and Phenotypic Variation in
Plaque-Purified Clones of Helicoverpa armigera
Nucleopolyhedrovirus Thai Isolates และ เรือ่ ง Development of
a Helicoverpa armigera Nucleopolyhedrovirus Isolated from
Kenya as Biological Control Agent ใน การประชุมวิชาการ
นานาชาติ Asia-Pacific Congress of Sericulture and Insect
Biotechnology ณ Nagoya University เมือง Nagoya ประเทศญีป่ นุ
วันที่ 21-23 มีนาคม 2551
± นางอัญชลี รวีโรจนวิบูลย เสนอผลงานวิจัย เรื่อง
การศึ กษาระยะการพั ฒนาของละอองเกสรเพื่ อการเพาะเลี้ ยง
อับละอองเกสรของแตงกวา (Cucumis sativus L.) พันธุ “อมตะ”
ใน การประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ ครั้ งที่ 7 ม. นเรศวร
จ. พิษณุโลก วันที่ 26-30 พฤษภาคม 2551

การจัดแสดงนิทรรศการ

± การจัดนิทรรศการเรือ
่ ง นวัตกรรมงานวิจยั มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร ป 2551 ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ ม.เกษตรศาสตร
บางเขน กรุงเทพฯ ระหวางวันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2551
ดังนี้

Y นางปฐมพร

โพธิน์ ยิ ม เรือ่ ง ผลงานบริการวิชาการ
ของฝายปฏิบตั กิ ารวิจยั และเรือนปลูกพืชทดลอง
Y นางรงรอง หอมหวล เรื่อง การพัฒนาสูตรอาหาร
ชั ก นํ า การสร า งระบบต น พื ช แข็ ง แรงเพื่ อเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพ
การยายปลูกของกลาออยปลอดโรค
Y นางมณฑา วงศมณีโรจน เรือ
่ ง การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่
ตนพันธุห นอไมฝรัง่ สําหรับระบบ GAP
Y นางสาวมณี ตันติรงุ กิจ เรือ
่ ง ฤทธิต์ า นจุลนิ ทรียข อง
สารสกัดหยาบจากปาหมี
Y นางจั นทร จรั ส วี รสาร เรื่ อง ผลของการใส ปุ ย
โพแทสเซี ย มในผั ก ใบเขี ย วต อ ปริ ม าณโพแทสเซี ย มในการ
บริโภค
Y นายอุดม แกวสวุรรณ เรื่อง ทองหลางไมยืนตน
วงศถวั่ ทีม่ คี วามสําคัญกับดิน
Y นายนพพล เกตุประสาท เรือ
่ ง เทคนิคการขยายพันธุ
ไมหอมขนาดใหญ
Y นางสาวสุรต
ั นวดี จิวะจินดา เรือ่ ง การสกัดสารหอม
จากดอกไมไทย
Y นางอั ญ ชลี รวี โรจน วิ บู ลย และนางสาวปุ ณยวี ร
เดชครอง เรือ่ ง การศึกษาลักษณะโครงสรางภายนอกและภายใน
ของตัวอยางทางดานชีววิทยาและวัสดุศาสตรดว ยกลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอนแบบ TEM และ SEM
Y นางสาวลักขณา เบ็ญจวรรณ เรือ
่ ง การตรวจวิเคราะห
น้ําและคุณภาพน้ําที่เหมาะสมในการใชประโยชนเพื่อบริโภคและ
การเกษตร
Y นางมณฑา วงศมณีโรจน เรือ
่ ง การเพิม่ ประสิทธิภาพ
การชักนํารากหนอนตายหยากในสภาพปลอดเชื้อและการนําตน
ออกปลูก
Y นางสาวชวนพิศ อรุณรังสิกล
ุ เรือ่ ง ระบบตรวจสอบ
ยอนกลับ (Traceability)
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โครงการฝกอบรม/ถายทอดเทคโนโลยีของ
ฝายปฏิบตั กิ ารวิจยั และเรือนปลูกพืชทดลอง

± ระบบการตรวจสอบการปนเปอ
 นคุณภาพสิง่ แวดลอม

และผลผลิตเกษตร รุน ที่ 1 วันที่ 28 เมษายน 2551 จํานวน 30
คน รุน ที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2551 ฝกอบรมสําหรับนักเรียน
จํานวน 30 คน (นางรุง นภา กอประดิษฐสกุล เปนหัวหนาโครงการ)
± เทคนิ คการเพาะเลี้ ยงและรวมโปรโตพลาสต พื ช
วันที่ 28-30 พฤษภาคม 2551 จํานวน 15 คน (นางรงรอง
หอมหวล เปนหัวหนาโครงการ)
± การปลู ก และดู แ ลรั ก ษาไม ด อกหอม เพื่ อการ
ขยายพันธุแ ละการใชประโยชน รุน ที่ 1 วันที่ 23-25 กรกฎาคม
2551 จํานวน 20 คน และรุน ที่ 2 วันที่ 26-28 สิงหาคม 2551
(นายอุดม แกวสุวรรณ เปนหัวหนาโครงการ)
± การวินิจฉัยโรคพืชที่ เกิดจากเชื้อราในดินและการ
ควบคุมโดยชีววิธี รุน ที่ 1 วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2551 รุน ที่ 2
วันที่ 4-6 สิงหาคม 2551 และรุน ที่ 3 วันที่ 20-22 สิงหาคม
2551 รุน ละ 30 คน (นางกณิษฐา สังคะหะ เปนหัวหนาโครงการ)
± การแปรรูปและการควบคุ มคุณภาพผลิตภัณฑจาก
สมุนไพร รุน ที่ 1 เดือนตุลาคม 2551 จํานวน 30 คน และรุน ที่ 2
เดือนพฤศจิกายน 2551 จํานวน 30 คน (นางสาวสุรัตนวดี
จิวะจินดา เปนหัวหนาโครงการ)
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ศึกษาดูงาน
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เครื่องกลั่นน้ํามันหอมระเหยดวยไอน้ําแรงดันสูงขนาดเล็ก
Small Scale High Pressure Steam Distiller
หัวหนาผูป ระดิษฐ นางสาวสุรตั นวดี จิวะจินดา

รางวั ลชมเชย

ดานเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
สาขา เกษตรศาสตรและชีววิทยา

นักวิจยั เชีย่ วชาญ ฝายปฏิบัตกิ ารวิจยั และเรือนปลูกพืชทดลอง
สถาบันวิจยั และพัฒนา กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม 73140
ผูร ว มประดิษฐ นายเกียรติทรัพย ถิรวิศิษฎ
กรรมการผูจ ดั การ บริษทั คอมเทค จํากัด

คุณสมบัตแิ ละลักษณะเดน

ภาพรางของเครื่องกลั่นกอนการประดิษฐ

เป น ระบบการกลั่ น ด วยไอน้ํ า (Steam Distillation)
ที่สมบูรณ ตางจากเครื่องกลั่นอื่นๆ ที่เปนระบบการกลั่นดวยน้ํา
(Hydro Distillation) ใชงานงายและสามารถเคลือ่ นยายไดสะดวก
มีขนาดความจุไมใหญมาก สามารถกลัน่ วัตถุดบิ ในปริมาณไมมาก
ไม น อยจนเกิ นไป ทําให สามารถกลั่ นวั ตถุ ดิ บที่ สดได ทั นเวลา
ไดผลผลิตน้ํามันหอมระเหยที่มีคุณภาพดี การมีระบบเติมน้ํา
อัตโนมัติทําใหสามารถกลั่นติดตอกันเปนเวลานานโดยที่ไมตอง
เปดถังกลั่นเพื่อเติมน้ําซึง่ จะทําใหสญ
ู เสียความดันและความรอน
ในถังกลั่น นอกจากนี้ยังไดออกแบบใหมีถังเก็บและแยกน้ํามัน
(Oil collector and separator) ที่ใชเทคโนโลยีการแยกน้ํามัน
ออกจากน้ําดวยแผนฟลมที่มีคุณสมบัติเฉพาะทําใหสามารถแยก
น้าํ มันออกจากน้าํ ไดอยางตอเนือ่ ง

ภาพเครือ่ งกลัน่ ทีป่ ระดิษฐเสร็จสมบูรณและทดลองใชงานแลว

ภาพเครื่องกลั่นดานหนา

การใชประโยชน

ดานหลัง

ดานขวา

ดานซาย

ถังเก็บและแยกน้ํามัน

สกัดน้าํ มันหอมระเหยดวยวิธกี ารกลัน่ ดวยไอน้าํ ไดสะดวกขึน้ ทําใหเกิดความตืน่ ตัวในการทําธุรกิจการสกัดน้าํ มันหอมระเหยจากพืช
ในทองถิน่ เพือ่ นํามาใชประโยชน ซึง่ ในปจจุบนั มีธรุ กิจในกลุม ของผูผ ลิตเครือ่ งหอม ผลิตภัณฑเพือ่ สุขภาพและเครือ่ งสําอาง และธุรกิจสปา
ที่มีความตองการใชวัตถุดิบน้ํามันหอมระเหยเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก แตยังคงตองนําเขาจากตางประเทศเนื่องจากวัตถุดิบในประเทศ
มีไมเพียงพอ และมีชนิดของวัตถุดิบจําพวกน้ํามันหอมระเหยใหเลือกใชในจํานวนจํากัด นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่ มมูลคาผลผลิต
ทางการเกษตรไดมากขึน้ จากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรทีม่ นี ้ํามันหอมระเหย เชน ใบ และเปลือกของผลของพืชบางชนิด สามารถนํามา
สกัดน้าํ มันหอมระเหยเพือ่ นําไปใชประโยชนได กลุม ทีส่ ามารถนําผลงานนีไ้ ปใชประโยชน ไดแก กลุม อุตสาหกรรมเครือ่ งหอมและสมุนไพร
ขนาดเล็ก (SME หรือ SML), กลุม เกษตรกรหรือแมบา นเกษตรกร
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กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบลําแสงสองทะลุผาน
(Transmission Electron Microscope)
ยุพิน ศรีหิรัญต1 และอภินันท สนออง1
ปจจุบันการพัฒนาองคความรูทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ก าวหน าไปอย างรวดเร็ ว ส งผลให กล องจุ ลทรรศน
เปนเครื่องมือที่มีบทบาทสําคัญในการศึกษาคนควาวิจัย รวมทั้ง
งานทางจุลทรรศนมีการพัฒนาและประยุกตใชอยางกวางขวาง
ทัง้ ทางดานวิทยาศาสตรชวี ภาพ วิทยาศาสตรกายภาพ เภสัชศาสตร
วัสดุศาสตร นาโนศาสตร และอุตสาหกรรม

ซึง่ ทําหนาทีข่ ยายภาพและรับภาพไปยังฉากรับภาพ (fluorescent
screen) ตามลําดับ ภาพที่ ไดสามารถบันทึกลงบนแผนฟลม
หรือภาพดิจิตอลตอไป

สวนประกอบและการทํางานของ TEM

TEM มีสว นประกอบทีส่ าํ คัญ 3 สวน คือ
1. ระบบแสง (Illuminating system)
2. ระบบภาพ (Imaging system)
3. ระบบสูญญากาศ (Vacuum system)

ภาพที่ 1 Transmission Electron Microscope : TEM -1230
JEOL
กล องจุ ลทรรศน อิ เล็ กตรอนแบบลําแสงส องทะลุ ผ าน
(transmission electron microscope : TEM) เปนกลองจุลทรรศน
ที่ใชศึกษาโครงสรางภายในของตัวอยางหรือวัตถุ มีกําลังขยาย
ตัง้ แต 50-600,000 เทา ภาพทีไ่ ดเปนภาพ 2 มิติ หลักการทํางาน
ของกลองชนิดนี้ คือ เมื่ อลําแสงอิเล็กตรอน (electron beam)
พุ งไปกระทบตั วอย าง (specimen) ซึ่ งแต ละตําแหน งมี ความ
หนาแนนทางกายภาพตางกัน ทําใหลําแสงอิเล็กตรอนผานทะลุ
ตัวอยางบริเวณตางๆ แตกตางกันไป จึงทําใหเกิดเปนภาพขึน้ ตาม
ความแตกตางของลําแสงอิเล็กตรอนที่ผานออกไปยัง objective
lens ซึ่ งมี objective lens aperture ที่ ช วยกําจัดแสงบางสวน
ทําใหภาพมีความคมชัด (contrast) ภาพจาก objective lens
aperture จะผานไปยัง intermediate lens และ projector lens
1

ภาพที่ 2 สวนประกอบของ TEM

1. ระบบแสง ประกอบดวย electron gun และ condenser lens

Electron gun เปนแหลงกําเนิดอิเล็กตรอน ประกอบดวย
สวนสําคัญคือ filament ซึง่ ทําจากลวดทังสเตนบริสทุ ธิ์ งอเปนรูป
ตัว V ติดตัง้ อยูบ นฉนวน (insulator)

พนักงานผลิตทดลอง งานชีวเคมีและหองปฏิบัติการกลาง ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ม. เกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม 73140
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Condenser lens เปนเลนซแมเหล็กไฟฟา (electromagnetic lens) ซึง่ มีขดลวดไฟฟาพันรอบขัว้ แมเหล็ก เมือ่ กระแส
ไฟฟาไหลผานขดลวดทีพ่ นั รอบ ทําใหเกิดสนามแมเหล็กขึน้ รอบๆ
condenser lens ลําแสงอิเล็กตรอนจะสองผานชอง (aperture) ขนาด
ตางๆ ที่ objective aperture aperture ขนาดเล็กลําแสงอิเล็กตรอน
ผานไดนอ ยทําใหไดภาพทีม่ ี resolution สูงกวา aperture ขนาดใหญ
ซึง่ ลําแสงอิเล็กตรอนผานไดมากกวา

2. ระบบภาพ ประกอบดวย electromagnetic lens, fluorescent

screen และ photographic chamber
Electromagnetic lens ประกอบด วย objective lens,
intermediate lens และ projector lens เมือ่ ลําแสงอิเล็กตรอนผาน
condenser lens มากระทบตั วอย าง ลําแสงอิ เล็ กตรอนจะชน
หรือกระทบกับ atomic nuclei ของตัวอยางแลวเกิดการสะทอนกลับ
โดยลําแสงอิเล็กตรอนบางสวนถูกตัวอยางดูดซับไว แตเนือ่ งจาก
บริเวณตางๆ ของตัวอยางมีความหนาแนนทางกายภาพตางกัน
จึงมีการดูดซับอิเล็กตรอนไดไมเทากัน อิเล็กตรอนที่สามารถ
ผ า นทะลุ และสะท อนกลั บจึ งมี ค วามหนาแน นต างกั นไปด วย
ความแตกตางของลําแสงอิเล็กตรอนทีผ่ า นทะลุลงมาเขา objective
lens นีท้ ําใหเกิดภาพขึน้ โดยมี objective aperture ชวยกําจัดแสง
บางสวนเพือ่ ทําใหภาพมีความคมชัด ภาพจาก objective lens จะถูก
ขยายใหญขนึ้ โดย intermediate lens แลวผานไปยัง projector lens
ซึง่ ทําหนาทีฉ่ ายภาพทีไ่ ดไปสู fluorescent screen หรือฟลม ตอไป
Fluorescent screen ทําหน าที่ เป นฉากหรื อจอรั บภาพ
เปนวัสดุทเี่ คลือบดวยสารเรืองแสง ทีป่ ระกอบดวย zinc sulfide
ผสมกับ cadmium sulfide และ silver หรือ copper สารผสมนี้
มีสเี หลืองออน
Photographic chamber ประกอบดวย กลองเก็บฟลม ทีย่ งั
ไมไดบนั ทึกภาพ และกลองเก็บฟลม ทีบ่ นั ทึกภาพแลว เมือ่ ตองการ
บันทึกภาพใหกดปุม เลือ่ นฟลม มาอยูต รงตําแหนงทีจ่ ะบันทึกภาพ
ซึง่ อยูใ ตฉากรับภาพ

3. ระบบสูญญากาศ ภายใน column ของกลองจุลทรรศน

อิเล็กตรอนจําเปนตองเปนสูญญากาศซึ่งมีคาอยางนอยประมาณ
-105 Pa (-760 มม. ปรอท) และอยู ในระดั บที่ สม่ํา เสมอ
ตลอดเวลาเพือ่
1. ปองกันอิเล็กตรอนทีห่ ลุดออกมาจาก filament ชนกับ
โมเลกุลของอากาศซึ่ งจะทําใหความเร็วของอิเล็กตรอนไมคงที่
และเกิดการกระจัดกระจายของอิเล็กตรอน เปนผลให resolution
และ contrast ของภาพลดลง
2. รักษาอายุการใชงานของ filament เพราะในขณะที่
filament ไดรบั กระแสไฟฟาจะมีความรอนสูง ถามีอากาศโดยเฉพาะ
กาซออกซิเจนอยูมากจะเกิดปฏิกริ ิยา oxidation ทําให filament
ขาดทันที

วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 22 ฉบับที่ 1 (2551)

คุ ณลั กษณะเฉพาะของกล องจุ ลทรรศน อิ เล็ กตรอนแบบ
ลําแสงสองทะลุผา น (TEM 1230 JEOL)
มีรายละเอียดดังตอไปนี้

1. มีกําลังขยายภาพไดตา่ํ สุด 50 เทา และกําลังขยายภาพ
สูงสุดไดถงึ 600,000 เทา
2. สามารถแจกแจงรายละเอียดของภาพได 2 แบบ คือ
แบบลายเสน (lattice image) ได 0.2 นาโนเมตร และแบบลายจุด
(point image) ได 0.36 นาโนเมตร
3. สามารถปรับความตางศักยไฟฟา (accelerating voltage) ของแหลงกําเนิดอิเล็กตรอนไดต่ําสุด 40 KV และสูงสุด
ไดถงึ 120 KV
4. มีทใี่ สตวั อยาง (specimen holder) หรือชองวางตัวอยาง
5 ชองพรอมกัน ทําใหสามารถใชงานไดอยางตอเนือ่ งและประหยัด
เวลา
5. มีระบบโฟกัสภาพแบบตอเนือ่ งอัตโนมัติ
6. มีแบบบันทึกภาพโดยบันทึกขอมูลตางๆ ลงบนฟลม ได
เชน เลขทีฟ่ ล ม กําลังขยาย ความตางศักยไฟฟา รหัสผูใ ชเครือ่ ง
และ scale บอกขนาด
7. สามารถบันทึกขอมูลของการบันทึกภาพและตําแหนง
ของชิน้ ตัวอยาง (specimen position) ลงบนหนวยความจํา
8. มีชุดดูภาพ (dual view camera) ชนิด CCD (charge
couple device) พรอมชุดประมวลผลและจอ LCD ขนาด 17 นิว้

เทคนิคการเตรียมตัวอยางทางชีวภาพสําหรับศึกษาดวย
TEM (Biological specimen preparation for transmission electron microscope)

ในการศึกษาโครงสรางภายในเซลลและเนือ้ เยือ่ ดวย TEM
จะสามารถเห็นไดชัดเจนและการศึกษาจะประสบผลสําเร็จมาก
หรือนอยเพียงใด ขึ้นอยูกบั คุณภาพของตัวอยางทีเ่ ตรียม ดังนั้น
ขัน้ ตอนการเตรียมตัวอยางจึงสําคัญมาก ในเบือ้ งตนควรศึกษาถึง
หลักการและวัตถุประสงคในการปฏิบัติแตละขั้ นตอนใหเขาใจ
อย างถ องแท เสี ยก อน แล วจึ งฝ กฝนการเตรี ยมตั วอย างที่ มี
รายละเอียดในการเตรียมแตกตางกันไป
ตั วอย างทางชี วภาพสําหรั บศึ กษาด วยกล องจุ ลทรรศน
อิเล็กตรอนแบบลําแสงสองทะลุผา น สามารถแบงได 2 ประเภท
ใหญๆ คือ ตัวอยางชนิดทีไ่ มตองตัด section และตัวอยางชนิดที่
ตองตัด section

1. ขัน้ ตอนการเตรียมตัวอยางชนิดทีไ่ มตอ งตัด section หรือ
Dip preparation
Dip preparation เปนวิธีการเตรียมตัวอยางสดโดย

ไมตอ งนําตัวอยางไปผานกระบวนการ fixation และ embedding
ตัวอยางทีน่ ํามาศึกษาดวยวิธนี ไี้ ดแก เซลลแบคทีเรีย อนุภาคไวรัส

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และโมเลกุลตางๆ เปนตน เมือ่ เตรียมตัวอยางดวยวิธนี มี้ กั จะตอง
เพิ่มความชัดเจนใหตัวอยางดวยการเคลือบตัวอยางดวยละออง
โลหะ (shadow casting) หรือการยอมสี (negative staining)
โดยใชสารประกอบเกลือของโลหะหนัก เชน phosphotungstate,
ammonium molybdate, uranyl acetate สารเหลานีจ้ ะเคลือบผิวของ
ตัวอยาง ทําใหบริเวณทีถ่ กู เคลือบเปน electrondense คืออิเล็กตรอน
ผานไดยาก ทําใหเห็นรูปรางลักษณะของตัวอยางที่นํามาศึกษา
ไดชดั เจนขึน้ Dip preparation ทําไดหลายวิธี ดังนี้
วิธที ี่ 1 ใชกบั ตัวอยางทีเ่ ปนใบพืช โดยการบดตัวอยาง
ใบพืชในสารละลายบัฟเฟอร แลวนําไปปนแยกอนุภาคตัวอยาง
หยดน้ําคัน้ ตัวอยางลงบนแผน paraffin film วาง grid คว่ําหนาลง
บนหยดน้ําคัน้ ตัวอยางนาน 1 นาที แลวนํา grid ขึน้ ซับน้ําใหแหง
แลวคว่าํ grid ลงบนหยดน้าํ กลัน่ ทีส่ ะอาดเพือ่ ลางเศษวัสดุในน้าํ คัน้
ทีต่ ดิ อยูบ น grid 2-3 ครัง้ แลวซับน้ําใหแหง หลังจากนัน้ วาง grid
คว่ําหนาลงบนหยดสียอ ม 1-5 นาที แลวหยิบ grid ขึน้ ซับน้ําบน
grid ใหแหง
วิธที ี่ 2 ใชกบั ตัวอยางที่เปน ไวรัส แบคทีเรีย และ
โมเลกุลของสาร ในกรณีที่จะนําตัวอยางไปทํา shadow casting
ใหหยดตัวอยางลงบน grid ปลอยใหแหงแลวนําไปทํา shadow
casting โดยไมตอ งยอมสี shadow casting เปนวิธกี ารชวยเพิม่
ความคมชัดใหกบั ตัวอยางเพือ่ การศึกษาทางสัณฐานวิทยา โดยการ
เคลือบผิวของตัวอยางดวยอนุภาคของโลหะหนักหรือโลหะผสม
ที่นิยมใชกันไดแก ทองคํา, platinum, paradium, chromium,
โลหะผสมระหวาง paradium กับ platinum กระบวนการเคลือบ
เกิดขึ้นใน vacuum evaporator ซึ่งโลหะจะถูกเผาจนกลายเปน
อนุภาคขนาดเล็ก (ขนาดตางกันตามชนิดของโลหะ) เมือ่ มองดวย
ตาเปลามีลกั ษณะคลายควันฟุง ลงมาตกลงบนตัวอยาง
วิธที ี่ 3 ใชกับตัวอยางทีเ่ ปนสารแขวนลอย (suspension) เชน สารแขวนลอยของแบคทีเรีย หรือไวรัส โดยการ
หยดสารแขวนลอยลงบน grid แลวหยดสียอม 2% uranyl ลงไป
ทิง้ ไวประมาณ 1 นาที แลวซับสียอมใหแหง
วิธที ี่ 4 ใชกบั ตัวอยางทีเ่ ปนของเหลว โดยการหยด
สารละลายลงบน grid ทิง้ ไว 1 นาที ซับสารละลายใหแหงแลวหยด
สียอ ม 2% uranyl ลงไป นาน 1-5 นาที นํา grid ขึน้ ซับสียอ มใหแหง
วิธที ี่ 5 ใชเมือ่ ตองการตรวจหาอนุภาคไวรัสในใบพืช
โดยการหยดน้ํากลัน่ หรือบัฟเฟอรลงบน grid ตัดชิน้ สวนของพืช
ทีต่ อ งการตรวจดูอนุภาคไวรัสเปนรูปปลายแหลม แตะปลายแหลม
ลงบนหยดของเหลวที่เตรียมไวบน grid ทําซ้ํา 3-5 ครัง้ ทิ้งไว
ประมาณ 1 นาที จึงซับน้ําบน grid ใหแหง หยดสียอ ม 2% uranyl
ลงบน grid นาน 1-5 นาที แลวซับใหแหง

2. ขัน้ ตอนเตรียมตัวอยางชนิดทีต่ อ งตัด section

การศึกษาโครงสรางภายในของตัวอยางทีเ่ ปนเนือ้ เยือ่ ของ
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พืชหรือสัตว และอนุภาคชนิดตางๆ ดวยกลองจุลทรรศนอเิ ล็กตรอน
แบบ transmission จําเปนตองมีวิธีเฉพาะในการเตรียมตัวอยาง
โดยการตัด section ใหเปนแผนบางพอทีจ่ ะใหลาํ แสงอิเล็กตรอน
ผานทะลุได (ultra-thin section) ซึง่ มีขนั้ ตอนดังนี้
2.1 การคงสภาพตัวอยาง (Fixation) และการฝงตัวอยาง
(Embedding)
2.1.1 ตั ดเนื้ อเยื่ อตั วอย างให เป นสี่ เหลี่ ยมขนาด
1x2x3 ลบ.ซม.
2.1.2 Pre fix ตัวอยางใน 5% glutaraldehyde (ใน
phosphate buffer pH 7) ทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ งหรือทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 4oC นาน
1-3 ชัว่ โมง
2.1.3 ลางตัวอยางดวย phosphate buffer 3 ครั้ง
ครัง้ ละ 10 นาที หรือแชขา มคืนทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 4oC
2.1.4 Post fix ตัวอยางใน 1% osmium tetroxide
(OsO4) ใน phosphate buffer pH 7 ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 4oC หรือแชใน
น้ําแข็งนาน 3 ชัว่ โมง
2.1.5 ลางดวยน้ํากลัน่ 3 ครัง้
2.1.6 Dehydrate ตั วอยางที่ อุ ณหภูมิ ห อง หรื อที่
o
อุณหภูมิ 4 C โดยใชสารละลาย acetone หรือ alcohol series
โดยมีความเขมขนตั้ งแต 30, 50, 70, 80, 90 และ 95%
ความเขมขนละ 10-15 นาที และ absolute alcohol นาน 10-15
นาที 2 ครัง้
2.1.7 Embed ตัวอยางใน Spurr's resin (กรณีเปน
เนื้อเยื่อพืช) หรือ Epon resin (กรณีเปนเนื้อเยื่อสัตว) โดยใช
ความเขมขนของ resin 50 และ 75% ความเขมขนละ 30 นาที
และ 100% อีก 2 ครัง้ ๆ ละ 1 ชัว่ โมงหรือมากกวา
2.1.8 Polymerize ตัวอยางใน 100% resin ทีอ่ ณุ หภูมิ
o
70 C นาน 24-36 ชัว่ โมง
2.2 Ultra-thin section นําตัวอยางที่ไดไปตัด section
ดวยเครื่อง ultra-microtome ใหไดความหนาประมาณ 5001,000 แองสตรอม
ความหนาของ section ประเมินจากสีของ section
ทีต่ ดั ไดโดยมีเกณฑดงั นี้
สี

ความหนา (นาโนเมตร)

Silver gray
Gray
Gold
Purple
Blue
Green
Yellow

4 - 50
50 - 80
80 - 150
150 - 200
200 - 250
250 - 280
280 - 320
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ปจจัยทีม่ ผี ลตอคุณภาพของ section
l embedding medium (resin) ไดแก ความออนแข็ง และประสิทธิภาพการแทรกซึมของ embedding medium
เขาไปในตัวอยาง
l มีดที่ใชตัด section ไดแก ความคม และความ
เอียงของใบมีด
l อุณหภูมิ ความชืน้ ของหองปฏิบตั กิ าร
l ความชํานาญในการปฏิบต
ั งิ านและการใชเครือ่ ง
ultra-microtome
2.3 Staining เป นการย อมสี แบบ positive staining
เพือ่ เพิม่ ความคมชัด (contrast) ของภาพ มี 2 ขัน้ ตอน คือ
2.3.1 ย อมด วย 5% uranyl acetate ในน้ํ า กลั่ น
(หรือใช 3% uranyl ใน 50% ethanol) นาน 30 นาที - 1 ชัว่ โมง
2.3.2 ยอมดวย lead citrate นาน 5-10 นาที
2.4 นําไปศึกษาดวยกลองจุลทรรศนอเิ ล็กตรอน (TEM)

ขอแนะนํา

1. การเก็บรักษา resin ใหใช aluminium foil หอภาชนะ
ใหมิดชิดเพื่อปองกันแสงสวางแลวเก็บในชองแชแข็ง เมื่อจะนํา
ไปใช ใหรอจนกระทั่ งอุณหภูมิ ของ resin เท ากั บอุณหภูมิ หอง
จึงนําไปใชงานได (ไมควรเก็บ resin ทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ งหรือทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
o
4 C เพราะจะทําให resin คอยๆ แข็งตัว)
2. ระหวางการปฏิบตั ิการ embedding ระวังไมให resin
ถูกความชืน้ หรือน้ําเพราะจะทําให resin ไมแข็งตัว
3. ในขัน้ ตอน dehydration ไมควรแชตวั อยางใน alcohol
หรือ acetone เปนเวลานานๆ ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการ
เปลีย่ นสารละลายตามเวลาทีก่ าํ หนด ใหแชตวั อยางในสารละลาย
70% alcohol หรือ acetone 3-6 ชัว่ โมง หรือเก็บใน embedding
medium ทีอ่ ยูใ นสถานภาพของเหลว

ตารางที่ 1 สรุปขัน้ ตอนการเตรียมตัวอยางเพือ่ ศึกษาดวย TEM เปรียบเทียบระหวางตัวอยางทีไ่ มตองตัด section และตองตัด section
ตัวอยางทีไ่ มตอ งตัด section

ตัวอยางทีต่ อ งตัด section

แยกอนุภาคตัวอยาง
(low or differential centrifugation)

คงสภาพของตัวอยางดวยสารเคมีขนั้ แรก
(pre fix) ดวย 5% glutaraldehyde

หยดสวนบนของตัวอยางทีป่ น แยก
(supernatent) ลงบนแผน paraffin film

rinse ดวย buffer solution

↓
↓

นํา grid ทีม่ ฟี ลม และเคลือบดวยคารบอน
วางบนหยดของตัวอยางบนแผน paraffin film
1-2 นาที ซับ gridใหแหง

↓

ยอมตัวอยางแบบ negative staining ดวย
2% uranyl acetate หรือ 1-2% phosphotungstic
acid (PTA) ซับ grid ใหแหง

↓

ศึกษาดวย TEM

↓
↓

คงสภาพของตัวอยางดวยสารเคมีขนั้ ทีส่ อง
(post fix) ดวย 1% osmium tetroxide

↓

rinse ดวย buffer solution

↓

ดึงน้ําออกจากตัวอยาง (dehydrate) ดวย
alcohol หรือ acetone series

↓

ฝงตัวอยาง (embed)ใน Spurr's resin หรือ Epon resin

↓

ตัดตัวอยางใหเปนแผนบาง (ultra-thin section)
ดวย ultra-microtome

↓

เก็บ thin section บนกริดทองแดง (copper grid)

↓

ยอมสีตวั อยาง แบบ positive stainning
ดวย uranyl acetate และ lead solution

↓

ศึกษาดวย TEM

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ภาพตัดขวางของ midpiece ของอสุจเิ ลียงผา
เตรียมตัวอยางโดยวิธีตดั section
(80,000 X) (ภาพ: อัจฉรัตน สุวรรณภักดี)

ภาพตัดตามยาวแสดงสวนหัวและสวนหางของอสุจิเลียงผา
เตรียมตัวอยางโดยวิธีตัด section
(15,000 X) (ภาพ: อัจฉรัตน สุวรรณภักดี)

ภาพไวรัสอนุภาคกลม Mrome mosaic virus
เตรียมตัวอยางโดยวิธี Dip preperation
(100,000 X) (ภาพ: จันทรเพ็ญ ปุกสูงเนิน)

ภาพไวรัสอนุภาครูปทอน Cucumber green mottle mosaic virus
เตรียมตัวอยางโดยวิธี Dip preperation
(50,000 X) (ภาพ: สุพจน ภูมิสุข)
ภาพที่ 3 ตัวอยางภาพถายดวย TEM
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ผลของการปลดปลอยไนโตรเจนจากมูลโคขุนและมูลโคเลีย้ งปลอย
ตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดเขียวกวางตุง *
Effect of Nitrogen Mineralization of Fattening Cattle Manure and Free-Grazing Cattle Manure
on Growth and Yield of Choy Sum Chinese Mustard
จันทรจรัส วีรสาร1 อรุณศิริ กําลัง2 และ วรรณา ปลืม้ พวก2
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บทคัดยอ

งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษา ผลของการปลดปลอย
ไนโตรเจนจากมูลโคขุนและมูลโคเลี้ยงปลอยตอการเจริญเติบโต
และผลผลิ ตของผั กกาดเขี ยวกวางตุ ง ทําการทดลองในห อง
ปฏิบตั กิ ารเพือ่ ศึกษาปริมาณการปลดปลอยไนโตรเจนทีเ่ ปนประโยชน
จากมูลโคในชวง 0, 1, 2, 4, 6 และ 8 สัปดาหของการหมัก
โดยผสมดินกับมูลโคขุน และมูลโคเลี้ยงปลอยในปริมาณที่จะให
ไนโตรเจนทัง้ หมดเทากับ 100 มก.N/กก. หมักทีร่ ะดับความชืน้
สนาม ผลการทดลองพบวา มูลโคขุนปลดปลอยไนโตรเจนทีเ่ ปน
ประโยชน ในปริ มาณที่ สู งกว ามู ลโคเลี้ ยงปล อย และปริ มาณ
ไนโตรเจนทีเ่ ปนประโยชนมคี า เพิม่ ขึน้ เมือ่ ระยะเวลาของการหมัก
เพิ่ มขึ้ นจนถึงสัปดาหที่ 4 (คิดเปน 53.96% และ 43.04%
ของปริมาณไนโตรเจนทัง้ หมด) จากนัน้ จึงมีคา ลดลง
ทําการทดลองผลของชนิดของมูลโค และชวงเวลา (0, 1,
2 และ 4 สัปดาห) ทีใ่ ชในการหมักดินกับมูลโค (ทีร่ ะดับความชืน้
สนาม) กอนปลูกพืช ตอการเจริญเติบโตและผลผลิตผักกาดเขียว
กวางตุง ใบในโรงเรือนปลูกพืช เปรียบเทียบกับการใชปยุ เคมีสตู ร
15-15-15 รองพื้น โดยใชไนโตรเจนในอัตราที่เทากัน (7.5
กก.N/ไร) ผลการทดลองพบวา การใชอินทรียไนโตรเจนจาก
มูลโคในอัตราทีเ่ ทากับไนโตรเจนจากปุย เคมี ไมสามารถทําใหผกั
มีการเจริญเติบโตและผลผลิตทัดเทียมกับปุย เคมี มูลโคขุนใหการ
เจริญเติบโตและผลผลิตผักสูงกวากวามูลโคเลีย้ งปลอย การหมักดิน
กับมูลโคกอนปลูกพืชเปนเวลา 4 สัปดาหใหการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตผักดีทสี่ ดุ

ABSTRACT

Objective of this experiment was to examine the effect
of nitrogen mineralization of fattening cattle manure and
*

free-grazing cattle manure on growth and yield of Choy Sum
Chinese mustard. The experiment was conducted in the
laboratory on the release of available N from cattle manure at
0, 1, 2, 4, 6 and 8 weeks of incubation. The fattening cattle
manure and free-grazing cattle manure were mixed with soil
in the amount that provide 100 mg N per 1 kg of the soil. The
mixtures were kept at FC moisture content. Results revealed
that available N released from fattening cattle manure was higher
than free-grazing cattle manure. At the 4th week the release
accounted 53.96 and 43.03% of total N applied for fattening
and free-grazing cattle manure, respectively. The amount of
available N found in mixtures declined after the 4th week of
incubation.
Experiment on the effect of sources of cattle manure
and times of incubation the mixtures of the manure and soil
before planting (at FC moisture content) on growth and yield
of Choy Sum Chinese Mustard was conducted in greenhouse
environment. Times of incubation are 0, 1, 2 and 4 weeks.
Additional treatment of basal 15-15-15 chemical fertilizer
applied at the same rate (7.5 kgN/rai) was introduced as the
reference. It was found that at equal rate of application of total
N, the organic N from cattle manure could not affect plant
growth and yield to the degree comparable to chemical
fertilizer. However, fattening cattle manure performed better
than free-grazing cattle manure and planting after 4 weeks of
incubation yielded the best result.
Key words : N-mineralization, cattle manure, Choy Sum
Chinese Mustard
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การแสดงออกของยีนตัวขนสงกรดอะมิโนระบบตางๆ ทีร่ ะยะการใหนา้ํ นมสูง
ในเนือ้ เยือ่ เตานมสุกร*
Gene Expressions of Amino Acid Transport Systems at Peak Lactation
in Porcine Mammary Tissue
ภัทราพรรณ รุง เจริญ1 บุญฤทธิ์ ทองทรง1 และ สฤณี กลันทกานนท ทองทรง2
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บทคัดยอ

จากวั ตถุ ประสงค ของการศึ กษาเกี่ ยวกั บการแสดงออก
ของยี น ตั วขนส งกรดอะมิ โนในระบบขนส งกรดอะมิ โ นต า งๆ
ที่ ระยะการใหน้ํานมสูงในเนื้อเยื่ อเตานมสุกร โดยวิธี Reverse
transcriptase - polymerase chain reaction (RT-PCR) พบวา
mRNA ของตัวขนสงกรดอะมิโน ระบบ L; LAT2 และ 4F2hc,
ระบบ A; ATA2, ระบบ B0,+; ATB0,+ และระบบ y+; CAT2B
พบการแสดงออกในเนื้อเยื่อเตานมสุกรในวันที่ 18 ของการให
น้ํานม ทัง้ นีย้ ังไมเคยมีรายงานการศึกษาถึงการแสดงออกของยีน
ตัวขนสงกรดอะมิโนในระบบ L และระบบ A ในเนือ้ เยือ่ เตานมสุกร
และสามารถนําผลจากการศึกษาในครัง้ นีไ้ ปศึกษาตอในดานบทบาท
หนาทีข่ องยีนตัวขนสงกรดอะมิโน

*

10400
10400

ABSTRACT

The objective of this study is to determine the mRNA
expressions of amino acid transport system; system L; LAT2
and 4F2hc (heterodimer), system B0,+; ATB0,+ and system
y+; CAT2B at peak lactation (d18 of lactation) in porcine
mammary tissues. The mRNA expression that porcine
mammary tissues express the mRNA of LAT2, 4F2hc, ATA2,
ATB0,+ and CAT2B. To the best of our knowledge, this is the
first report to show gene expressions of amino acid transport
system L and system A in porcine mammary tissues and can
be useful for further studies in their functional roles.
Key words : Amino acid transporter, Gene expression, Peak
lactation, Porcine mammary tissue
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วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 22 ฉบับที่ 1 (2551)
งานวิจัย

การออกแบบและทดสอบ “เครื่องอัดแทงวัสดุปลูกพริกอนามัย”
Design and Testing of A “Nursery Block Making Machine”
for the Production of Hygienic Chilli Plants
เสกสรร สีหวงษ1

บทคัดยอ

เครือ่ งอัดแทงวัสดุปลูกพริกอนามัยแบบ 1 หัวอัด ระบบ
ไฮดรอลิค ไดถกู ออกแบบใหมขี นาดกวาง 45 เซ็นติเมตร ยาว 105
เซ็ นติ เมตร สู ง 170 เซ็ นติ เมตร เพื่ อทําการศึ กษาวั สดุ ปลู ก
ในรูปแบบของแท งปลูกที่ มีความเหมาะสมในการเจริญเติบโต
ของตนกลาพริกขีห้ นู สวนประกอบทีส่ าํ คัญของเครือ่ งประกอบดวย
ชุดอัดแทงและมอเตอรไฟฟาขนาด 2 แรงมา จากการทดสอบ
แทงวัสดุปลูกที่มีความเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของตนกลา
พริกขีห้ นู พบวาตองใชปยุ อินทรีย ผสมกับขุยมะพราวในอัตรา 4:1
สวนโดยน้ําหนัก ใชแรงอัดไฮดรอลิคที่ 150 ปอนดตอ ตารางนิว้
จะไดแทงวัสดุปลูกทีม่ ขี นาดเสนผานศูนยกลาง 2 นิว้ สูง 2.375
นิว้ น้ําหนักแหง 114 กรัมตอแทง ความพรุน 78% และความ
หนาแนนรวม 0.65 กรัมตอลูกบาศกเซ็นติเมตร ตามลําดับ เครือ่ ง
มีความสามารถในการทํางาน 68 แทงตอชัว่ โมง ใชกาํ ลังงานไฟฟา
740 วัตต-ชัว่ โมง และใชผปู ฏิบตั งิ าน 2 คน

ABSTRACT

The hydraulic nursery block making machine was
designed and tested for determining the proper material for
growing chilli seedlings. The machine with dimension
45x105x170 centrimeters was consisted of pressing unit and
2-horse-power electric motor. The testing result showed that
the proper nursery block was consisted of 4:1 by weight
organic fertilizer : coir dust, pressed with 150 pounds/inch2
pressure. The block size was 2 inches in diameter and 2.375
inches in height with 114 grams in weight. The porosity and
density were 78% and 0.65 gram/centrimeter3, respectively.
The capacity of the machine was 68 units/hour. It required
0.74 kilowatt-hour and two operators.

1

คํานํา

ประเทศไทยอยูใ นเขตรอนมีสภาพภูมอิ ากาศแบบรอนชืน้
และมีศกั ยภาพในการผลิตพืชผักสูง พริกเปนพืชทีน่ ยิ มปลูกอยาง
แพรหลายเพือ่ ใชในการบริโภคภายในประเทศและสงออกจําหนาย
ยังตลาดตางประเทศ สามารถทํารายไดใหกบั ประเทศเฉลีย่ 5 ป
(2544-2548) ไมนอยกวา 66 ลานบาทตอป (กรมศุลกากร,
2549) พริกใชเมล็ดในการขยายพันธุ จึงตองทําการเพาะตนกลา
จนมีอายุประมาณ 30 วัน หรือมีใบจริงประมาณ 5 ใบ จึงยายปลูก
ลงในแปลงดิน การย ายต นกล าจะทําให ตนกลาพริกไดรั บการ
กระทบกระเทือน หยุดชะงักการเจริญเติบโตระยะหนึง่ มีผลทําให
ตนกลาพริกเจริญเติบโตทีไ่ มตอ เนือ่ งหรือลมตายลงได
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
ไดทําการศึกษาพัฒนาแทงเพาะชํา วท. และเครือ่ งอัดแทงเพาะชํา
แทงเพาะชํา วท. เปนวัสดุสาํ หรับเพาะชํากลาไมหรือใชปลูกตนไม
โดยไมตองใชถุงพลาสติก วัสดุที่ทําแทงเพาะชํานํามาจากวัสดุ
เหลื อทิ้ งจากโรงงานอุ ตสาหกรรมเยื่ อกระดาษ นํามาผสมกับ
ขุยมะพราว แกลบ ถานแกลบ หรือฟางขาว ในอัตราสวนทีเ่ หมาะสม
แลวขึน้ รูปโดยใชเครือ่ งอัดใหไดขนาดตามทีต่ อ งการ เครือ่ งอัดทีใ่ ช
มี 2 แบบ คือแบบใชมอเตอรไฟฟาและแบบใชเทาเหยียบ เครือ่ งอัด
ทั้ งสองแบบมี ข อจํากั ดคื อ ไม สามารถทํางานได อย างต อเนื่ อง
ดังนั้นจึงไดทําการออกแบบและทดสอบเครื่องอัดแทงวัสดุปลูก
พริกอนามัยโดยใชระบบไฮดรอลิค เพือ่ ทีจ่ ะทําการพัฒนาใหเครือ่ ง
สามารถทํางานไดอยางตอเนือ่ ง มีความสามารถในการทํางานสูงขึน้
และสามารถอํานวยความสะดวกในการทํางาน ตลอดรวมทั้ ง
เพื่ อทําการคั ดเลื อกวั สดุ ที่ มี ความเหมาะสมเปนวั สดุ ปลู กพริ ก
อนามัย

นักวิจัย ระดับ 7 ฝายเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ม. เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม 73140
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อุปกรณและวิธกี าร

วัสดุปลูกและอุปกรณทใี่ ชไดแก
1) ขุยมะพราวทีผ่ านการรอนดวยตะแกรงขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 10 มิลลิเมตร หมักดวยน้ําทิง้ ไว 1 เดือน
2) ดินอินทรียเ สริมแตง (เค.ยู - คอมเพล็กซ) ผลิตโดย
สถานีวจิ ยั กาญจนบุรี สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3) ปุย อินทรียผ ลิตโดยบริษทั เอกชน
4) พืชทดสอบทีใ่ ชไดแกพริกขีห้ นู TVRC 758 ผลิตโดย
ศู นย วิ จั ยและพั ฒนาพื ชผั กเขตร อน สถาบั นวิ จั ยและพั ฒนา
กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
เครื่องอัดแทงวัสดุปลูกพริกอนามัยตนแบบ และวีธีการ
ศึกษาดังนี้
1) ออกแบบและสรางเครือ่ งอัดแทงวัสดุปลูกพริกอนามัย
แบบ 1 หัวอัดโดยใชระบบไฮดรอลิค
2) ศึกษาสมบัตทิ างเคมีบางประการของวัสดุปลูก
3) ศึกษาสมบัติทางกายภาพของแทงวัสดุปลูกที่ผลิตได
(ความพรุนรวม และความหนาแนนรวม)
4) ทดสอบเครื่องอัดแทงวัสดุปลูกพริกอนามัยตนแบบ
โดยไดกําหนดปจจัยที่ศึกษา 2 ปจจัย คือ อัตราสวนผสมของ
วัสดุปลูก (ปุย อินทรีย : ขุยมะพราว) ที่ 4 อัตราสวนคือ 1:1, 2:1,
4:1 และ 4:3 โดยน้ําหนัก และแรงอัดไฮดรอลิค 2 ระดับ ไดแก
150 และ 180 ปอนดตอ ตารางนิว้
5) ศึกษาผลของแทงวัสดุปลูกที่มีผลตอการเจริญเติบโต
ของตนกลาพริกขีห้ นู

ผลและวิจารณ

เครื่ องอัดแทงวัสดุปลูกพริกอนามัยตนแบบที่ ไดทําการ
ออกแบบและสราง มีสว นประกอบดังนี้
1) แมพมิ พ (กระบอกอัด) มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 2
นิว้ สูง 6 นิว้
2) หัวอัด มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 นิว้ หนา 0.125 นิว้
3) อุปกรณถอดแทงวัสดุปลูก ประกอบดวย 2 สวน คือ
แผนรับแรงกดและแผนถอดแทงวัสดุปลูก
4) กระบอกไฮดรอลิค
5) ปม น้าํ มันไฮดรอลิค
6) ลิน้ ควบคุมการทํางาน
7) ทอทางน้าํ มัน
8) ถังน้ํามันไฮดรอลิค
9) อุปกรณปรับตัง้ แรงดันน้ํามันไฮดรอลิค
10) ตนกําลัง มอเตอรไฟฟา 220 โวลท ขนาด 2 แรงมา

Fig. 1 Nursery block making machine

Fig. 2 Nursery blocks
จากการศึกษาสมบัตทิ างเคมีบางประการของวัสดุปลูกพริก
อนามัย พบวาคาความเปนกรด-ดาง (pH) ของปุย อินทรียแ ละ
ดินอินทรียเ สริมแตงมีคา สูงกวาชวงทีเ่ หมาะสม (5.5-6.5) (วิทยา,
2533) เล็กนอย สวนขุยมะพราวมีคา pH ต่ํากวาชวงเหมาะสม
เล็กนอย การนําไฟฟาของสารละลาย (EC) ของปุย อินทรียแ ละ
ดินอินทรียเ สริมแตงมีคา EC มากกวาขุยมะพราวถึง 2 เทาและ
สูงกวาชวงทีเ่ หมาะสม (1.5-3.0 dS/m) เล็กนอย สวนขุยมะพราว
ทีผ่ า นการหมักดวยน้าํ เปนระยะเวลา 1 เดือน มีคา EC เพียง 0.08
dS/m ซึ่งทําใหมั่นใจไดวาเกลือที่มีในขุยมะพราวนี้จะไมมีผลตอ
การเจริญเติบโตของพืช ปริมาณอินทรียวัตถุ (OM) ขุยมะพราว
มีปริมาณอินทรียวัตถุสงู ทีส่ ดุ คือ 84.98% รองลงมาคือปุย อินทรีย
มีคา 48.98% สวนดินอินทรียเ สริมแตงมีคาต่ําสุดคือ 15.61%
สัดสวน C/N ขุยมะพราวมีคาสัดสวน C/N สูงทีส่ ดุ คือ 108.38
รองลงมาไดแกปยุ อินทรียม ีคา 14.53 และดินอินทรียเ สริมแตง
มีคาต่ําสุดคือ 9.95 แสดงใหเห็นวา ขุยมะพราวมีแนวโนมที่จะ
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สลายตัวชากวาปุ ยอินทรียและดิ นอินทรี ยเสริมแตง เนื่ องจาก
มีคาสัดสวน C/N ที่สูงกวา สําหรับปริมาณธาตุอาหารทั้งหมด
พบวาปริมาณธาตุไนโตรเจนพบมากในปุ ยอินทรีย รองลงมา
ในดินอินทรียเสริมแตง และขุยมะพราว โดยมีคา 1.96, 0.96
และ 0.46% ตามลําดับ ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสในปุยอินทรีย
ดินอินทรียเ สริมแตง และขุยมะพราว คาเทากับ 0.53, 1.12 และ
0.07% ตามลําดับ ในขณะทีธ่ าตุโปตัสเซียมพบที่ 0.74, 0.84 และ
2.06% ในปุ ยอินทรี ย ดินอิ นทรี ยเสริ มแต ง และขุ ยมะพร าว
ตามลําดับ
สมบั ติ ทางกายภาพบางประการของแท งวั สดุ ปลู กพริ ก
อนามัยทีผ่ ลิตได ความพรุนรวม (E) คาความพรุนรวมของวัสดุ
ปลูก มีคา อยูระหวาง 64.24-80.75% โดยทีค่ าความพรุนรวม
จะมี ค าผกผั นกั บค าแรงอั ดไฮดรอลิ คที่ ใช กล าวคื อที่ แรงอั ด
ไฮดรอลิค 150 ปอนดตอ ตารางนิว้ คาความพรุนรวมทีว่ ดั ไดจาก
แทงวัสดุปลูกจะมีคา สูงกวาคาความพรุนรวมทีว่ ดั ไดจากแทงวัสดุปลูก
ทีใ่ ชแรงอัดไฮดรอลิค 180 ปอนดตอ ตารางนิว้ ความหนาแนนรวม
(Db) คาความหนาแนนรวมของวัสดุปลูก มีคา อยูร ะหวาง 0.340.65 กรัมตอลูกบาศกเซ็นติเมตร และมีความแตกตางอยางมี
นั ยสําคั ญยิ่ งทางสถิ ติ ในแต ละชุ ดอั ตราส วนผสมของวั สดุ ปลู ก
โดยทีช่ ุดอัตราสวนผสมวัสดุปลูกที่ 4:1 มีคาความหนาแนนรวม
สูงสุด แตชดุ อัตราสวนผสมวัสดุปลูกที่ 1:1 มีคา ความหนาแนนรวม
ต่ําสุด
จากการทดสอบเครื่ องอั ด แท ง วั ส ดุ ป ลู ก พริ ก อนามั ย
เครือ่ งมีความสามารถในการผลิตแทงวัสดุปลูก 68 แทงตอชัว่ โมง
กําลังงานไฟฟาที่ใช 740 วัตต-ชั่วโมง ใชผูปฏิบัติงาน 2 คน
และแทงวัสดุปลูกพริกอนามัยทีม่ คี วามเหมาะสมตอการเจริญเติบโต
ของตนพริกขี้หนู โดยมีผลทําใหตนพริกขี้ หนูเจริญเติบโตไดดี
มีความสูงและน้าํ หนักแหงของตนดีทสี่ ดุ คือ ตองใชอตั ราสวนผสม
ปุ ยอินทรียตอขุยมะพราว 4:1 สวนโดยน้ําหนักและใชแรงอัด
ไฮดรอลิคที่ 150 ปอนดตอ ตารางนิว้

สรุป

เครือ่ งอัดแทงวัสดุปลูกพริกอนามัยตนแบบมีความสามารถ
ในการผลิตแทงวัสดุปลูก 68 แทงตอชัว่ โมง กําลังงานไฟฟาทีใ่ ช
740 วัตต-ชัว่ โมง และใชผปู ฏิบตั งิ าน 2 คน แทงวัสดุปลูกทีม่ คี วาม
เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของตนกลาพริกขี้ หนูตองมีอัตรา
สวนผสมวัสดุปลูกคือ ปุย อินทรีย : ขุยมะพราว เทากับ 4:1 สวน
โดยน้ําหนักและใชแรงอัดไฮดรอลิคที่ 150 ปอนดตอตารางนิ้ว
จะทําใหไดแทงวัสดุปลูกทีม่ ีขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 นิว้ สูง
2.375 นิว้ น้าํ หนักแทง 114 กรัมตอแทง มีความพรุนรวม 78%
และมีความหนาแนนรวม 0.65 กรัมตอลูกบาศกเซ็นติเมตร

คําขอบคุณ

ขอขอบคุ ณ สถาบั นวิ จั ยและพั ฒนาแหงมหาวิ ทยาลั ย
เกษตรศาสตร ที่กรุณาสนับสนุนงบประมาณ ฝายเครื่องจักรกล
การเกษตรแห ง ชาติ สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา กํ า แพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ทีไ่ ดใหความอนุเคราะหสถานที่ เครือ่ งมือ อุปกรณและยานพาหนะ
คุณจันทรจรัส วีรสาร ฝายปฏิบตั กิ ารวิจยั และเรือนปลูกพืชทดลอง
ทีไ่ ดใหคาํ ปรึกษาแนะนําในการจัดทํารายงานฉบับสมบูรณใหสาํ เร็จ
ลุลว งไปดวยดี
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มาตรฐานผัก-ผลไมปลอดภัยของไทย กับความนาเชื่อถือ

ชัยวัฒน คงสม1 และ ชยาพร วัฒนศิริ1

ในชวงหลายปที่ผานมา ผูคนหันมาสนใจสุขอนามัยของ
ตนเองและคนในครอบครั วมากยิ่ งขึ้ น และวิ ธีการที่ จะทําใหมี
สุขอนามัยที่ดีวิธีหนึ่ง ก็คงหนีไมพนการระวังเรื่องอาหารการกิน
โดยหันมากินผักและผลไมมากขึน้ แตก็ยังคงไมแนใจวาจะทําให
สุขภาพดีขนึ้ จริงหรือไม เพราะยังมีขอ กังวลในเรือ่ งความปลอดภัย
ทีเ่ กิดจากการปนเปอ นทัง้ ทางชีวภาพและสารเคมีอนั ตราย ประกอบ
กับการรณรงคของรัฐบาลในเรือ่ งความปลอดภัย จึงเปนสาเหตุให
มีความตองการผัก-ผลไมปลอดภัยเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ทําใหซปู เปอรมาเก็ ตขนาดใหญ ต องจั ดให มี ส วนที่ ขายผั ก-ผลไม ปลอดภั ย
แยกจากผัก-ผลไมทวั่ ไป ตลอดจนเกิดรานคาผัก-ผลไมปลอดภัย
ขึน้ โดยเฉพาะ ประกอบกับการสงเสริมของกรมวิชาการเกษตรเพือ่
ตอบสนองนโยบายการผลิตทางการเกษตรอยางถูกตองและเหมาะสม
ทีจ่ ะชวยใหประเทศไทยเปนครัวโลกในการผลิตอาหารภายใตมาตรฐาน
คุณภาพสากล สงผลใหผผู ลิตจํานวนหนึ่งหันมาผลิตผัก-ผลไม
ปลอดภัยจําหนายในทองตลาด หรือทําใหผคู า ตองจัดหาผัก-ผลไม
ปลอดภัยมาจําหนายโดยมีชอื่ ทีเ่ รียกแตกตางกันไป เชน ผักสุขภาพ
ผักปลอดสารพิษ ผักอินทรีย และผักไฮโดรโปนิค เปนตน ซึง่ ก็สราง
ความสับสนใหแกผบู ริโภคพอสมควร อยางไรก็ตาม โดยทัว่ ไปแลว
เราอาจแบงผัก-ผลไมปลอดภัยทีข่ ายกันอยูใ นตลาดออก เปน 3
ประเภท คือ ผัก-ผลไมปลอดภัย ผัก-ผลไมปลอดสารพิษ และ
ผัก-ผลไมอินทรีย
ผั ก-ผลไม ปลอดภั ย นั้ นเป นผั ก-ผลไม ที่ ในช วงการ
เพาะปลูกยังมีการใชสารเคมี เชน ปุยเคมีและสารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรูพืช โดยมีการควบคุมทัง้ ชนิดของสารเคมี ปริมาณ และ
ระยะเวลาที่ เหมาะสม เพื่ อให ผั ก-ผลไม นั้ นมี ความปลอดภั ย
กอนทีจ่ ะนํามาบริโภค ผัก-ผลไมปลอดสารพิษ ซึง่ เปนผัก-ผลไม
ที่ มีความปลอดภัยมากขึ้ น ในการผลิตจะไมใชสารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรูพืช แตยงั คงใชปยุ เคมี สุดทายคือ ผัก-ผลไมอนิ ทรีย
นัน้ คือผัก-ผลไมทไี่ มใชสารเคมีใดๆ เลยตลอดกระบวนการผลิต
ไมวา จะเปนสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพชื หรือปุย เคมี แตจะหันไปใช
อินทรียวัตถุ เชน ปุย คอก หรือปุย หมัก เปนตน ในการบํารุงดิน
และใช สารสกั ดจากธรรมชาติ หรื อวิ ธี การทางธรรมชาติ ในการ
ปองกันและกําจัดโรค-แมลง

1

สวนในเรือ่ งมาตรฐานผัก-ผลไมปลอดภัยในแตละประเทศ
นั้ น จะมีมาตรฐานความปลอดภัยซึ่ งถูกกําหนดขึ้ นโดยรัฐบาล
และองคกรเอกชนตางๆ ทั้ งที่ เปนมาตรฐานของไทย และของ
ตางประเทศ เชน มาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม
(Good Agricultural Practice : GAP) มาตรฐานเกษตรอินทรีย
มาตรฐาน Codex มาตรฐาน GlobalGAP เปนตน ซึง่ สวนใหญ
เปนมาตรฐานที่กําหนดแนวทางปฏิบัติงานในระบบผลิตทางการ
เกษตร ไดแก การจัดการดิน การจัดการน้ํา การปองกันศัตรูพชื
การเก็บเกีย่ ว การแปรรูปและการเก็บรักษาผลผลิต การจัดการ
ของเสี ย สุ ขอนามั ยและความปลอดภั ยของผู ปฏิ บั ติ งาน
นอกจากนั้น ยังรวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อใหได
ผลผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพตรงตามมาตรฐาน มีความปลอดภัยตอผูผ ลิต
และตอผูบริโภค และไมทําใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
มีการออกตราสัญลักษณกาํ กับรับรองโดยเฉพาะในแตละมาตรฐาน
เพื่ อเป นการรั บรองกั บผู บริ โภคว าผั กและผลไม ที่ เลื อกซื้ อนั้ น
มี ความปลอดภั ยในระดั บใดหรื อเชื่ อถื อได มากน อยเพี ยงใด
ตราสัญลักษณที่เห็นอยูทั่วไปในตลาด เชน สัญลักษณ Q ของ
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ และสัญลักษณ
Q ของกลุม เครือขาย GAP ภาคตะวันตก ทีเ่ ปนตรารับรองผักผลไมปลอดภัย สัญลักษณ สํานักมาตรฐานเกษตรอินทรียแหง
ประเทศไทย (มกท.) หรือ Organic Agricultural Certification
Thailand (ACT) สัญลักษณ Organic Thailand ของสถาบัน
พืชอินทรีย กรมวิชาการเกษตร และสัญลักษณ Certified Organic
Farmer ของ California Certified Organic Farmer (CCOF)
ทีเ่ ปนตรารับรองผัก-ผลไมอนิ ทรีย (ภาพที่ 1) สัญลักษณรบั รอง
คุณภาพระบบตรวจสอบสารพิษของกรมวิทยาศาสตรการแพทย
กระทรวงสาธารณสุข ที่เปนตรารับรองผัก-ผลไมปลอดสารพิษ
นอกจากนั้น ผูผลิตบางรายยังกําหนดตราสัญลักษณของผูผลิต
และผูค า เองดวย
ที่ นาเปนหวงอยางยิ่ งคือ ผูบริโภคสวนใหญยังไมทราบ
หรื อ ไม ไ ด รั บ ข อ มู ล เกี่ ยวกั บ มาตรฐานความปลอดภั ย และ
ตราสั ญลั กษณ ความปลอดภั ยดั งกล าวอย างดี พอและถู กต อง
ขอมูลดังกลาวเปนทีร่ จู กั กันเฉพาะในกลุม แคบๆ เชน นักวิชาการ

รองศาสตราจารย ภาควิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรุงเทพฯ
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ภาพที่ 1 ตราสัญลักษณมาตรฐานผัก-ผลไมปลอดภัยและมาตรฐานเกษตรอินทรีย
หรือผูท ที่ ํางานดานนี้ หรือผูบ ริโภคกลุม สุขภาพเทานัน้ ผูบ ริโภค
ทัว่ ไปแทบจะไมมขี อ มูลในเรือ่ งผัก-ผลไมปลอดภัยและมาตรฐาน
ที่เกี่ยวของเลย ทําใหผูบริโภคภายในประเทศที่ตองการบริโภค
ผักและผลไมปลอดภัยเกิดความสับสนและไมแนใจ เพราะการมี
ชือ่ เรียกมาตรฐานและตราสัญลักษณทแี่ ตกตางกันและหลากหลาย
และขาดขอมูลทีเ่ พียงพอและถูกตอง ทําใหสง ผลกระทบตอความ
นาเชีอ่ ถือ โดยเฉพาะอยางยิง่ กับผูบ ริโภคหรือผูค า ในตางประเทศ
แลว ความนาเชื่ อถือในดานความปลอดภัยของผักและผลไม
ปลอดภัยของไทยยังอยูใ นระดับต่าํ ทําใหเปนอุปสรรคในการคาขาย
ผัก-ผลไมปลอดภัยทัง้ ภายในและกับตางประเทศ
ปญหาเรือ่ งความนาเชือ่ ถือจึงเปนเรือ่ งสําคัญทีจ่ ะสงผลตอ
ความยั่งยืนของการผลิตผัก-ผลไมปลอดภัยไทยเพือ่ การคา การ
แกปญ
 หาสิง่ แวดลอมทางการเกษตรและความสําเร็จของนโยบาย
ดานอาหารปลอดภัยและเปนแหลงผลิตอาหารภายใตคุณภาพ
มาตรฐานสากลหรือครัวโลก การแกปญ
 หาในเรือ่ งความนาเชือ่ ถือ
ทั้งในระดับประเทศและระดับสากลจึงเปนเรื่องเรงดวนที่ทุกฝาย
ทีเ่ กีย่ วของทัง้ ภาคราชการและเอกชนจะตองรวมมือกัน ซึง่ แนวทาง
ในการสรางความนาเชือ่ ถือใหกบั ผูบ ริโภคและคูค า ในตางประเทศ
ของแตละภาคสวน มีดงั นี้
ภาคราชการ ควรดําเนินการเพือ่ สรางความนาเชือ่ ถือตอ
ผัก-ผลไมปลอดภัยของไทยในเรือ่ งตอไปนี้
1. พัฒนามาตรฐาน GAP ของประเทศไทยทีเ่ ปนมาตรฐาน
หลักสําหรับผูผ ลิตในประเทศ รวมทัง้ การสนับสนุนใหเกิดมาตรฐาน
GAP ของภาคเอกชนที่ สามารถเที ยบเคี ยงกั บมาตรฐานสากล
(GlobalGAP) และสามารถนํามาปฏิบตั ิใชไดจริง (Implementa-

tion) สําหรั บผั ก-ผลไมปลอดภั ยที่ ผลิตและจําหน ายภายใน
ประเทศทีจ่ ะตองเปนไปตามมาตรฐานดังกลาว รวมถึงผัก-ผลไม
ทีส่ ง ออกดวย
2. สนับสนุนการพัฒนาหนวยรับรอง (Certification Body:
CB) ระบบตรวจสอบรับรองที่ไดรบั การรับรอง ISO Guide 65
โดยหนวยรับรองตองบริหารจัดการโดยองคกรอิสระหรือภาคเอกชน
หรือบุคคลที่ 3 ทีไ่ มมีสว นไดสว นเสียหรือไมมีประโยชนทบั ซอน
กับธุรกิจนัน้ ๆ เพือ่ ความคลองตัวและนาเชือ่ ถือ
3. สนับสนุนการพัฒนาระบบตรวจสอบยอนกลับใหเปน
รูปธรรม และใชไดจริง
4. สงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกร เพื่อการผลิตผัก
และผลไมปลอดภัย
5. สงเสริมการใหความรูและพัฒนาทักษะของเกษตรกร
เพือ่ ใหสามารถผลิตผักและผลไมปลอดภัยตามมาตรฐาน โดยการ
พัฒนาหนวยงานสนับสนุนความรูและทักษะเกี่ยวกับระบบผลิต
ตามมาตรฐาน รวมทัง้ ผูท เี่ กีย่ วของในทุกระดับ เพือ่ ทําหนาทีพ่ ฒ
ั นา
หลักสูตรการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนแนวทางการสอน
ระบบบริหารจัดการคุณภาพดังกลาวใหเปนมาตรฐาน
6. สนับสนุนดานการเงิน การตลาด และอืน่ ๆ เพือ่ จูงใจให
เกษตรกรหรือผูผ ลิตดําเนินการผลิตตามมาตรฐาน
7. ประชาสัมพันธ และใหความรูแ กผบู ริโภคในเรือ่ งอาหาร
ปลอดภั ยและมาตรฐานผั ก -ผลไม ปลอดภั ย และรณรงค ใ ห
ผูบ ริโภคหันมาบริโภคผักและผลไมปลอดภัยตามมาตรฐาน
8. มี การบั งคั บใช ก ฎหมายที่ เกี่ ยวข อ งกั บอาหารและ
สารเคมีอนั ตรายทางการเกษตรอยางจริงจังและตอเนือ่ ง

การเกษตร
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9. สนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวกับระบบการผลิต หรือเรื่อง
อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร
และผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบและเปนรูปธรรม
ทีช่ ดั เจน
ภาคเอกชน ควรดําเนินการในเรือ่ งตางๆ ดังนี้
1. ตองมีการรวมกลุมกันในรูปของกลุมเกษตรกรผูผลิต
ผัก-ผลไมปลอดภัย เชน กลุม เกษตรกรผูป ลูกหนอไมฝรัง่ กลุม
เกษตรกรผูป ลูกทุเรียน เพือ่ รวมกันวางแผนการผลิต การจัดการ
ดานตางๆ รวมกัน เนือ่ งจากการจัดการในระบบผลิตเพือ่ ใหไดตาม
มาตรฐานนัน้ คอนขางยุง ยากสําหรับเกษตรกรรายยอยและมีตน ทุน
ทีเ่ พิม่ ขึน้ การรวมกลุมยังทําใหการบริหารจัดการคุณภาพภายใน
การตรวจสอบภายในสะดวกและมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ นอกจากนัน้
ภาคราชการยังใหการสงเสริมและสนับสนุนในดานตางๆ ไดสะดวก
2. พัฒนาหนวยรับรอง (Certification Body : CB) ใหได
การรับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO Guide 65 เพือ่ ทําหนาที่
ในการตรวจสอบรับรองใหมคี วามนาเชือ่ ถือในระดับสากล โดยอาจ
เริ่ มต นในลั กษณะการร วมมื อกับหน วยรับรองตางชาติที่ ไดรั บ
การยอมรับในระดับสากลแลว
3. ผูค า หรือผูร วบรวมผักและผลไมปลอดภัย ควรรับซือ้
ผัก-ผลไมปลอดภัยจากเกษตรกรหรือกลุมเกษตรกรที่ไดรับการ
รับรองมาตรฐานโดยตรง หรือนํามาตรฐาน GAP ของประเทศไทย
มาเปนขอกําหนดในการรับซื้อผัก-ผลไมปลอดภัยที่จะจัดสงและ
จัดจําหนาย
4. สําหรับผูสงออกผัก-ผลไมปลอดภัย การซื้อผักและ
ผลไม ควรซือ้ จากเกษตรกรหรือกลุม เกษตรกรทีไ่ ดรบั การรับรอง
มาตรฐานแบบมีการทําสัญญา (Contact farming)
5. ผู ค า ผู รวบรวม และผู ส งออกผั ก-ผลไม ปลอดภั ย
ควรรับซื้ อผักและผลไมที่ ไดรั บการรับรองมาตรฐานในราคาที่
สูงกวาผัก-ผลไมทวั่ ไป เพือ่ เปนการจูงใจใหเกิดการผลิตผักและ
ผลไมปลอดภัยอยางจริงจัง ซึ่งจะสงผลใหเกิดการปฏิบัติไดจริง
ในระดับฟารมของเกษตรกรอยางมีประสิทธิภาพและสรางความ
นาเชือ่ ถือในสินคาได
6. กลุม ผูบ ริโภคควรใหความสําคัญเรือ่ งอาหารปลอดภัย
แม จ ะต อ งจ ายเพิ่ ม ขึ้ นในการบริ โ ภคผั ก และผลไม ปลอดภั ย
ก็ จําเป นต องจ าย เพื่ อช วยสนั บสนุ นให ระบบการผลิ ตอาหาร
ปลอดภัยสามารถดําเนินตอไปไดอยางยัง่ ยืน
7. กลุ ม ผู ค า ป จจั ย การผลิ ต ควรปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ในเรือ่ งการครอบครองและการจําหนายสารเคมีหรือวัตถุอนั ตราย
ทางการเกษตรอยางเครงครัด

เอกสารประกอบการเรียบเรียง

คณะผูวิจยั โครงการตนแบบหนวยรับรองและแนวทางการปฏิบตั ิ
เพื่ อรับรองระบบผลิตผักและผลไมตามมาตรฐานสากล

สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ. 2550. การสราง
ความเชื่อมั่นของสินคาผักและผลไมปลอดภัยของไทยสู
มาตรฐานสากล. การสัมมนาระดมสมอง. 14 สิงหาคม
2550. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรุงเทพฯ.
กรมวิชาการเกษตร. นานาสัญลักษณอาหารปลอดภัย. http://
www.doa.go.th
Bayer CropScience. สั ญลั กษณ โครงการอาหารปลอดภั ย.
http://www.bayercropscience.co.th/foodsafety/
fst_logo.php

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุ ณ สํ า นั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห ง ชาติ
ที่ไดสนับสนุนงบประมาณการศึกษาวิจัย และคณะผูทรงคุณวุฒิ
ที่ ทําให เกิ ดบทความในครั้ งนี้ นอกจากนั้ น ต องขอขอบคุ ณ
หัวหนาโครงการวิจยั และคณะวิจยั ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน และทีมงานบริหารจัดการคุณภาพของบริษทั
กลุ มเกษตรกร และผู เกี่ ยวข องทุ กท านที่ อํานวยความสะดวก
ในการใหขอ มูล
± ในน้ํามีรา
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ราน้ําที่มาเกาะเจริญอยูที่เหยื่อลอนี้อาจแตกตาง (คนละ
ชนิด) กันได ขึน้ อยูก บั แหลงทีม่ าของน้าํ ในการศึกษาราดวยกลอง
จุลทรรศนนี้ ไมสามารถสังเกตรูปรางทีแ่ ทจริงของ zoospore รวมทัง้
ไมสามารถเห็น flagella ดังทีไ่ ดกลาวถึงขางตนได การศึกษารูปราง
และ flagella ของ zoospore จําเปนตองใชเทคนิคพิเศษเทานัน้
เกี่ยวกับ “ราน้ํา” ยังมีรายละเอียดที่ซับซอนอีกมากมาย
ในการศึกษาดานราวิทยา ทีเ่ ลามาทัง้ หมดนี้ เปนเพียงเรือ่ งราว
งายๆ ทีผ่ เู ขียนนําเสนอใหผอู า นทัว่ ไปไดรจู ักราน้าํ องคประกอบ
เล็กจิ๋ วในสภาพนิ เวศที่ ไม สามารถสั มผั สได ดวยประสาททั้ งห า
(หากไรซึ่งกลองจุลทรรศน) และเพื่อที่จะบอกทานทั้งหลายวา
ในน้ํานอกจากจะมีปลา แลว ในน้ํายังมี “รา” ดวย ผูเ ขียนหวังวา
หลังจากที่ ไดอานบทความนี้ แลว “ราที่ วายน้ําได” คงไมอยู
นอกสายตาอีกตอไป หากแต zoospore เล็กจิว๋ คงมีโอกาสใหทา น
ได สั มผั สด วยจิ นตนาการ นอกเหนื อไปจากปลา ปู กุ ง ฯลฯ
ที่ทา นสามารถสัมผัสไดดวยตาเปลา ในโอกาสที่ทานไดสมั ผัสกับ
แหลงน้าํ ธรรมชาติ

เอกสารประกอบการเขียน

วิจยั รักวิทยาศาสตร. 2546. ราวิทยาเบือ้ งตน. จามจุรโี ปรดักท,
กรุงเทพฯ. 351 หนา.
Alexopoulos, C.J. and C.W. Mims. 1979. Introductory
Mycology. John Wiley & Sons, New York. 632 p.
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สิ่งแวดลอม

ในน้ํามี “รา”... ราก็วายน้ําได

นวลวรรณ ฟารุงสาง1 และ อุดม ฟารุงสาง2

“ในน้ํามีปลา ในนามีขาว” เปนคําขวัญที่แสดงถึงความ
อุดมสมบูรณของสภาพแวดลอมของประเทศไทยที่คุนหูคนไทย
มาตัง้ แตรนุ ปู ยา ตา ยาย แสดงใหเห็นวาประเทศไทยของเรานัน้
ทีใ่ ดมีนา้ํ ทีน่ นั่ ยอมมีปลาอยูด วยเสมอ ถาตัง้ คําถามวา “นอกจาก
ปลาแลว ในน้ํายังมีทรัพยากรที่ มีชีวิตชนิดหรือกลุ มใดอีก ?”
คําตอบก็จะเปน กุง หอย เตา รวมทัง้ พืชน้ําชนิดตางๆ ถาเปลีย่ น
คําถามเปน “ทรัพยากรทีม่ ชี วี ติ ชนิดใดบางทีว่ า ยน้าํ ได ?” คําตอบ
ก็คงไมพน สัตวนาํ้ ชนิดตางๆ (ยกเวนหอย) เตา จระเข นอกจากนี้
สัตวปกบางชนิด เชน เปด หาน นกเปดน้ํา ฯลฯ รวมทั้ งคน
(ที่ วายน้ําเปน) ก็วายน้ําได ไมวาคําถามจะเปนเชนไร “รา”
ก็ยงั ไมอยูใ นความคิดของคนทัว่ ไปทีจ่ ะนํามาตอบคําถาม ทัง้ ๆ ทีร่ า
(บางชนิด) ก็เปนสมาชิกของทรัพยากรที่มีชีวิตที่อาศัยอยูในน้ํา
และวายน้ําได แตดวยขนาดที่เล็กมากจนไมสามารถมองเห็นได
ดวยตาเปลาจึงไมมใี ครนึกถึง “รา” (ทีอ่ ยูใ นน้าํ ) จึงอยูน อกสายตา
อยางแทจริง
เมือ่ พูดถึงรา หรือ เชือ้ ราทีอ่ ยูร อบตัวเรา คนทัว่ ไปมักนึกถึง
จุดดําๆ บนขนมปงที่เก็บไวนาน หรือคราบสีขาวๆ เทาๆ บน
กระเปา เข็มขัด หรือรองเทา ที่ทําดวยหนัง บางคนอาจนึกถึง
จุดดําๆ เล็กๆ บนเสือ้ ผา บางคนอาจนึกถึงกลาก เกลือ้ น น้าํ กัดเทา
ฯลฯ “ราวายน้ําได” จึงอาจจะเปนเรือ่ งแปลกสําหรับคนทัว่ ไป
แตกไ็ มอาจปฏิเสธไดวา เปนสวนหนึง่ ของสิง่ แวดลอม!
ราวายน้ําไดนั้ นเปนเรื่ องจริ ง เพี ยงแต ไมใช ราทุ กชนิ ด
ทีว่ า ยน้าํ ได ราทีว่ า ยน้าํ ไดนไี้ ดรบั การจัดไวในกลุม ของ water molds
หรือ aquatic fungi (aqua หมายถึง น้ํา และ fungus หรือ fungi
หมายถึง รา) หรือ “ราน้ํา” นัน่ เอง เนือ่ งจากราเหลานีส้ ว นใหญ
อาศัยอยูในน้ํา ทั้ งน้ําจืด น้ํากรอย และในทะเล รวมทั้งสภาพ
แวดลอมหรือนิเวศวิทยาที่มีน้ําเปนปจจัยประกอบที่สําคัญ เชน
ดินริมตลิง่ กิง่ ไม หรือเศษซากอินทรียวัตถุทอี่ ยูใ นน้าํ เรือเดินสมุทร
ฯลฯ สําหรับราทีว่ า ยน้าํ ไดนี้ เปนราทีอ่ าศัยในสภาพแวดลอมทีเ่ ปน
น้าํ จืด (fresh water fungi) ราเหลานีด้ าํ รงชีวติ อยูด ว ยการใชอาหาร
จากซากของสิ่ งมีชีวิตที่มันอาศัยอยู บางชนิดอาจเปน parasite
ของพืชหรือสัตวนาํ้ เชน สาหรายตางๆ และอาจทําใหสตั วนาํ้ เชน

1

ปลา เปนโรคตายได บางชนิดเปน parasite ของตัวออนของแมลง
ทีอ่ ยูใ นน้ํา เชน ลูกน้ํายุง ตัวออนของแมลงปอ ฯลฯ นอกจากนี้
ยังมี aquatic fungi บางกลุม อาศัยอยูใ นดิน เรียกรากลุม นีว้ า เปน
soil inhabitant รากลุม นี้ บางชนิดดํารงชีวิตโดยอาศัยอาหารจาก
ซากอินทรียวัตถุในดิน บางชนิดทําใหพชื เปนโรคได ซึง่ เปนทีร่ จู กั กัน
ในนาม โรคราก-โคนเน า ของพื ชเศรษฐกิ จหลายชนิ ด โรค
damping-off ของผัก และกลาพืชหลายชนิด
การทีร่ าเหลานีว้ า ยน้าํ ไดกเ็ นือ่ งจากราสรางหนวยทีใ่ ชในการ
แพรพนั ธุท เ่ี รียกวา zoospore ทีม่ โี ครงสรางพิเศษทําหนาทีใ่ นการ
วายน้าํ ทีเ่ รียกวา flagellum หรือ flagella (พหูพจน) zoospore
อาจมีรูปรางรูปไข หรือ pear-shaped (คลายไขไกทรี่ ูปรางยาวรี
กวาไขไกทวั่ ไป) หรือ bean-shaped (เชน เมล็ดถัว่ ฝกยาว หรือ
ถัว่ แดง) ขนาดเล็กมาก สวน flagellum เปนโครงสรางทีม่ ลี กั ษณะ
เปนเสนยาว มี 2 ชนิด คือ whiplash flagellum คือ flagellum
ทีม่ สี ว นปลายแคบเล็กเรียว และ tinsel flagellum คือ flagellum
ทีม่ ขี นาดเทากันตลอดทัง้ เสน และมีโครงสรางคลายขนเสนเล็กๆ
ยืน่ ออกไปทางดานขางเกือบตลอดทัง้ เสน ขณะที่ zoospore วายน้าํ
whiplash flagellum ชี้ไปดานหลัง สวน tinsel flagellum ชี้ไป
ดานหนาของทิศทางการวายน้ํา (ภาพที่ 1-3) zoospore อาจมี
flagellum เพียง 1 เสน เปนแบบ whiplash หรือ tinsel หรือ มี 2
เสน เปนแบบ whiplash และ tinsel อยางละ 1 เสน ก็ได การที่
zoospore จะมีรปู รางลักษณะอยางไร และ/หรือมี flagellum แบบใด
นัน้ ขึน้ อยูก บั ชนิดของรา

a

b

ภาพที่ 1 zoospore รูปราง pear-shaped (a)
และ bean-shaped (b)
(ทีม่ า: Alexopoulos and Mims, 1979)

นักวิจัย ระดับ 8 (ชํานาญการ) งานวินิจฉัยและกักกันศัตรูพืช ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ม. เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม
73140
2 ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน ม. เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม 73140
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ทิศทางการเคลือ่ นที่

สิง่ แวดลอม
tinsel
flagellum

whiplash
flagellum

ภาพที่ 2 flagella และทิศทางการเคลือ่ นทีข่ อง zoospore
(ทีม่ า: Alexopoulos and Mims, 1979)

ภาพที่ 3 zoospore บันทึกดวยกลองจุลทรรศนอเิ ล็กตรอน
(ทีม่ า: www.apsnet.org)
เราอาจศึ กษาหรื อสั งเกตราที่ ว ายน้ํา ได โดยวิ ธี การที่
ไมยุงยากจนเกินไปนัก โดยการนําน้ํา หรือดินริมตลิ่ง หรือเศษ
อินทรียวัตถุที่จมหรือลอยอยูในน้ํา จากแหลงน้ําตางๆ ที่ไมใช
น้ําสกปรกหรือน้ําเสีย อาจเปนน้ําจากสระ บอ รองสวนผลไม
หรือน้ําตกก็ได นําน้ํามาเทใสในภาชนะทีฆ่ า เชือ้ แลว (หรืออาจใช
ภาชนะที่ ล างสะอาดและแห งสนิ ทแทน) อาจหยดยาปฏิ ชี วนะ
(ยาแกอกั เสบ 1 แคปซูล ละลายน้าํ ประมาณ 50 ml) ลงไปเล็กนอย
(1-2 หยด ต อน้ํา 20 ml) เพื่ อลดการเจริ ญของแบคที เรี ย
ใสเหยือ่ ลอ เชน ชิน้ ใบหญา เมล็ดพืชขนาดเล็ก หรือเมล็ดผัก คราบงู
หรื อชิ้ น cellophane ที่ ฆ าเชื้ อแล ว (หรื อใช วิ ธี ต มให สุ กแทน
และถาเปนเมล็ดพืชตองบีบใหแตกดวย) ลงไปในน้าํ หากเปนดิน
หรือเศษอินทรียวัตถุ หรือกิ่งไม ก็นําวัสดุเหลานี้ใสลงในภาชนะ
ทีส่ ะอาด ใสเหยือ่ ลอชนิดตางๆ ลงไป แลวเติมน้ําทีต่ มแลวลงไป
น้ํ า ที่ เติ มลงไปนี้ อาจใช น้ํ า ที่ เก็ บจากสภาพแวดล อมที่ เก็ บดิ น
หรืออินทรียวัตถุ หรือแหลงน้ําสะอาดอื่นๆ ก็ได ผสมกับน้ําดื่ม
อัตราสวนประมาณ 1:1 คอยหมั่นสังเกต ประมาณ 1-2 วัน
จะสามารถเห็นเสนใยสีขาวเจริญทีช่ นิ้ เหยือ่ ลอทีใ่ สไว หลังจากนัน้
ถ าต องการให สะอาดและสั งเกตราได ดี ขึ้ น ควรใช วั สดุ เล็ กๆ
หรือชอน หรือปากคีบ หรือตะเกียบ ทีส่ ะอาด ชอนหรือคีบเหยือ่
ที่มีราเจริญมาใสลงในน้ําสะอาดที่เตรียมไวในภาชนะ พรอมกับ

ใสเหยื่ อลอลงไปใหม หลังจากนี้ สามารถสังเกตราไดทุ กวั น
ขอสําคัญ คือตองสองดูดว ยกลองจุลทรรศนเทานัน้ และควรนํารา
ใสในภาชนะแบน เพื่อสะดวกในการสังเกตและศึกษาดวยกลอง
จุลทรรศน กลองจุลทรรศนทใี่ ชถา เปนชนิด compound microscope
จะทําใหสังเกต zoospore ของราไดชัดเจนมากกวาชนิด stereo
microscope เนื่องจากกําลังขยายสูงกวามาก เพียงเทานี้ ทานก็
สามารถเห็นสิ่ งมี ชีวิตจิ๋ วๆ เคลื่ อนที่ ไปมาอยางว องไวไดอยาง
นาตืน่ เตนและเพลิดเพลิน
สิง่ ทีส่ งั เกตเห็นเมือ่ มองผานเลนซของกลองจุลทรรศน คือ
เส นใยสี ขาวของราที่ เจริ ญออกมาจากเหยื่ อล อ ที่ ปลายเส นใย
บางเสนอาจโปงออก สวนทีโ่ ปงออกอาจมีรปู รางคลายกระบองหรือ
ไมตีพริก ซึ่งอาจสั้นหรือยาวขึ้นอยูกับชนิดของรา และมีลักษณะ
ทึบแสงมากกวาเสนใยทัว่ ไป สวนทีโ่ ปงออกนีเ้ รียกวา sporangium
หรือ sporangia (พหูพจน) (ภาพที่ 4) ภายในระยะเวลาไมนาน
เกินรอจะมีการเคลือ่ นไหววุน วายอยูภ ายใน sporangium ซึง่ สิง่ ที่
เคลือ่ นไหวอยูภ ายใน sporangium ก็คอื zoospore ทีว่ า ยน้าํ ไดของรา
นัน่ เอง และหลังจากนัน้ ไมนาน zoospores จํานวนมากมายก็เคลือ่ นที
โดยการวายน้ําออกมาจาก sporangium นั่นก็คือสิ่งมีชีวิตจิ๋วๆ
ทีเ่ ราเห็นเคลือ่ นทีไ่ ปมาในน้าํ และดวยเหตุที่ sporangium ของราน้าํ
เปนทีเ่ กิดของ zoospores จึงมีชอื่ เฉพาะวา zoosporangium หรือ
zoosporangia (พหูพจน) ราน้าํ บางชนิด หรือในบางสภาพแวดลอม
zoospores ที่วายน้ําออกมาจาก zoosporangium จะรวมตัวกัน
เปนกลุม หรือเปนกอนกลมๆ ที่บริเวณปลาย zoosporangium
สักระยะหนึ่ง แลวจึงจะวายน้ําตอไป การเปลี่ยนน้ําและภาชนะ
ทีใ่ ชเลีย้ งบอยๆ จะชวยใหสภาพแวดลอมทีเ่ ลีย้ งราสะอาด และหาก
เติมเหยือ่ ลอใหมลงไป ก็จะไดราทีเ่ จริญขึน้ มาใหมจาก zoospore
ทีว่ า ยน้าํ มาเกาะ

sporangia

ภาพที่ 4 ราน้ําเจริญบนเมล็ดผักคะนา บันทึกดวยกลอง
จุลทรรศน stereo microscope
(ภาพ: อุดม ฟารุง สาง)
(อานตอหนา 19)
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วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 22 ฉบับที่ 1 (2551)
เรื่องนารู

ความหลากหลายของพืชสกุลหนอนตายหยาก (Stemona)
ในประเทศไทย และปญหาในการวิจัย
สรัญญา วัชโรทัย1
พื ชสกุ ล Stemona หรื อมี ชื่ อที่ ทราบกั นโดยทั่ วไปว า
หนอนตายหยากนั้น จัดอยูในวงศ Stemonaceae ซึ่งเปนวงศเล็กๆ
ของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว (Monocotyledon) พืชวงศนี้มีอยูดวยกันทั้งสิ้น
3 สกุล ไดแก Stemona, Croomia และ Stichoneuron ซึง่ ในประเทศไทย
ขณะนีพ้ บเพียง 2 สกุล คือ Stemona และ Stichoneuron พืชสกุล
Stemona นั้ นมีการแพรกระจายอยู ในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต
คนเอเซียไดนํา Stemona มาใชประโยชนโดยใชเปนยาสมุนไพร นํามา
ใชฆา หนอนแมลงวันในการหมักปลารา และใชฆา แมลงศัตรูพชื ทางการ
เกษตร เชน ในประเทศจีน ญี่ ปุน เวียดนาม ใชรากของ Stemona
javanica (Bl.) Miq., S. sessilifolia (Miq.) Miq. และ S. tuberosa
Lour. ซึ่ งมี ลั ก ษณะคล า ยรากกระชายโดยเป น รากสะสมอาหาร
แตกออกจากเหงาเป นกระจุก นํามาใชเปนยาแก ไอ (antitussive)
(Xu et al., 2006) นอกจากนี้ยังพบวาสารสกัดจากราก Stemona
บางชนิดยังมีฤทธิต์ อปาราสิต (antiparasitic property) มีฤทธิฆ์ าแมลง
(insecticides) ดังนัน้ จึงมีการนํามาใชควบคุมศัตรูพชื ทางการเกษตร
คุณสมบัตใิ นการที่ Stemona เปนแหลงสําคัญของสารเคมีทมี่ ปี ระโยชน
ทัง้ ทางดานเภสัชกรรมและทางดานการเกษตรนีเ้ อง ทีท่ ําให Stemona
เปนพืชที่มีการศึกษาวิจัยอยางกวางขวาง ทั้งในประเทศไทยและตาง
ประเทศ
จากเอกสารทางดานอนุกรมวิธาน มี Stemona ทีพ่ บแลวทัง้ สิน้
ประมาณ 25 ชนิด ในประเทศไทยทีส่ ํารวจพบ ณ ขณะนี้มที ั้งสิ้น 11
ชนิด แตสามารถตรวจระบุไดแนชัด 9 ชนิด (Inthachub, 2008)

ในการศึกษาดานอนุกรมวิธานใชลักษณะทางสัณฐานวิทยาเปนหลัก
โดยเฉพาะลั กษณะของดอก ซึ่ งมี ความแตกต างอย างเห็ นได ชั ดใน
Stemona แตละชนิด (ภาพที่ 1) ซึ่งเมือ่ มีหนังสือเกี่ยวกับการจําแนก
ชนิด Stemona นอกจากเพื่อชวยในการจัดจําแนกแลว ยังทําใหผวู จิ ัย
พืชชนิดนี้สามารถวิจยั Stemona ไดอยางถูกตอง แมนยํา และนํามาใช
ประโยชนไดอยางถูกตองตรงตามวัตถุประสงค จากคุณสมบัติทางยา
และฤทธิ์ ทางชี ววิ ทยาของพื ช สกุ ล นี้ มี รายงานหลายฉบั บพบว า
สารออกฤทธิท์ ี่สําคัญเปนสารในกลุมอัลคาลอยด และสารอัลคาลอยด
ที่ พบนี้ มี โครงสร างทางเคมี ที่ มี ความจําเพาะกั บพื ชสกุ ล Stemona
จนสามารถเรียกไดวา เปน Stemona alkaloids (Schinnerl et al., 2007)
ซึ่งจากงานวิจัยของนักวิทยาศาสตรหลายทานพบวา Stemona แตละ
ชนิดนัน้ เปนแหลงของสารเคมีกลุม อืน่ นอกเหนือจาก alkaloids ทีม่ ฤี ทธิ์
ตอแมลง (Brem et al., 2002; Elizabeth et al., 2003; Jiwajinda
et al., 2001) ตัวอยางเชน สารกลุม stilbenoids มีฤทธิ์ยบั ยั้งเชือ้ รา
และแบคทีเรีย (Pacher et al., 2002; Kostecki et al., 2004)
tocopherols ที่มฤี ทธิต์ านการออกซิเดชั่น (antioxidant) (Brem et al.,
2004) เปนตน

ปญหาทีพ่ บในการนําพืชสกุล Stemona มาศึกษาและนํามา
ใชประโยชน

1. ปญหาจากชื่อพองกัน โดยพืชชื่อหนอนตายหยาก ไดแก
ตัวอยางพืชดังตอไปนี้คือ

Stemona cochinchinensis Gagnep

Stemona curtisii Craib

Stemona collinsae Craib

Stemona phyllantha Gagnep

ภาพที่ 1 Stemona ชนิดตางๆ (ภาพ : ปาจารีย อินทะชุบ)
1

รองศาสตราจารย ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร ม. เกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ 10900

Stemona kerrii Craib

เรือ่ งนารู

ภาพที่ 2 ขอบชะนาง หรือหญาหนอนตาย (ภาพจาก website)
Stemona spp. วงศ Stemonaceae (หนอนตายหยาก
ที่กลาวถึงในบทความนี)้
Pouzolzia spp. วงศ Urticaceae (ขอบชะนาง หรือหญา
หนอนตาย แตปจ จุบนั เรียกสับสนกันกับหนอนตายหยาก) (ภาพที่ 2)
พืชจําพวกถั่ว วงศ Leguminosae ในวงศยอย Papilionoideae
บางชนิ ด พบว ามี การใช เป น แหล ง ของสารสกั ดที่ ใช กําจั ดศั ตรู พื ช
ในจังหวัดกาญจนบุรี และในกลุมชนเผากะเหรียง จังหวัดอุทัยธานี
มีชื่อเรียกตามภาษาถิ่นทางภาคเหนือวาหนอนตายหยาก (ภาพที่ 3)
ดังนั้นในบทความนีผ้ ูเขียนจึงใชชื่อวาพืชสกุล Stemona เพือ่ ไมใหเกิด
ความสับสนกับพืชสกุลอื่น

ภาพที่ 3 พืชวงศถ่วั วงศยอ ย Papilionoideae มีชื่อเรียกวา
หนอนตายหยาก (ภาคเหนือ) (ภาพ: สรัญญา วัชโรทัย)
2. ในทองตลาดมีการนํารากพืชชนิดอื่นที่มีลักษณะคลายกับ
รากของ Stemona มาขาย แลวเรียกชื่อเปน หนอนตายหยาก ตัวอยาง
เชน รากสามสิบ (Asparagus racemosus Willd.) (ภาพที่ 4) หรือ
รากของ Asparagus ชนิดอืน่ เชน ปริก (A. sprengeri Regel) เหลานี้
เปนตน ซึ่งเปนพืชในวงศหนอไมฝรั่ง (เดิมจัดอยูในวงศ Liliaceae
ปจจุบันนักพฤกษศาสตรบางทานจัดไวในวงศ Asparagaceae)
3. การระบุชนิดของ Stemona ไมถูกตอง เมื่อนํามาศึกษา
และไดตีพิมพเผยแพร ผูที่ตองการศึกษาหรือตองการนํา Stemona
ชนิดนั้นๆ มาใชภายหลังดวยหวังใหไดผลตามรายงาน จึงไมสามารถ
ได ผลเช นเดี ยวกับที่ ได มี รายงานไว ซึ่ งนอกจากจะไม ได ผลตามที่
ตองการและสูญเสียงบประมาณแลว งานที่ไดตีพิมพแลวนั้นจัดไดวา
ไมมีคุณคาทางวิทยาศาสตรอีกดวย
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ภาพที่ 4 รากของตนรากสามสิบ (Asparagus racemosus Willd.)
ที่มีลักษณะคลายรากหนอนตายหยาก (ม. เกษตรศาสตร
วิทยาเขตศรีราชา) (ภาพ: สรัญญา วัชโรทัย)
4. สารสําคัญที่สกัดไดจาก Stemona ไมเสถียร มีโครงสราง
เปลี่ ยนแปลงได ง าย โดยเฉพาะเมื่ อ พื ช เกิ ดบาดแผลจากการเก็ บ
ในธรรมชาติและมีเชื้อโรคเขาทําลาย เชน เชื้อรา (Pacher and Srunya,
ไมมกี ารตีพมิ พ) แมแตสารกลุม alkaloid ทีเ่ ปนสารบริสทุ ธิท์ แี่ ยกไดจาก
Stemona เมื่ อเก็บไวชั่ วระยะหนึ่ งในรูปผลึก นํามาวิเคราะหซ้ําดวย
เทคนิค Thin layer chromatography ผลที่ไดพบวาเกิดเปนสารอื่น
เพิ่มขึ้นจากเดิม
ในการศึกษาวิจัย ไมวาจะเปนพืชชนิดใด ผูวิจัยควรเก็บพืช
ดวยตนเอง เพือ่ ใหทราบสภาพธรรมชาติทพี่ ชื นัน้ ขึน้ อยู ทราบลักษณะ
ของพืชเมื่อยังเปนพืชสด ซึง่ มีสขี องดอกชัดเจน พืชอาจมีดอกทีม่ ีกลิน่
แตกตางกันไป เหลานีเ้ ปนรายละเอียดทีช่ ว ยในการตรวจระบุ (identify)
ชนิดของพืชนั้นๆ ชวงเวลาที่ดีที่สุดคือการเก็บพืชมาศึกษาเมือ่ อยูใน
ระยะออกดอกหรือติดผล ซึง่ เมือ่ นําพืชแตละตนมาศึกษานัน้
ก. ตองทําเปนตัวอยางพรรณไมแหงไว และมีการตรวจระบุ
ชื่อวิทยาศาสตรที่ถูกตองตามหลักสากล เพื่อใหผูที่ศึกษาในภายหลัง
สามารถอางอิงและตรวจสอบได
ข. ตองรูจักคําวา voucher specimen หรือตัวแทนตัวอยาง
ได แ ก พรรณไม ต น ที่ นํามาศึ ก ษาหรื อ ในกรณี ที่ เ ป น พื ช ล มลุ ก และ
มีขนาดเล็ก ตองเปนพรรณไมชนิดเดียวกับพรรณไมทไี่ ดเก็บมาศึกษา
โดยเก็บในเวลาและสถานทีเ่ ดียวกัน
สิง่ สําคัญในการนําพืชสกุล Stemona มาใชในการศึกษาวิจยั คือ
ตองมีการตรวจระบุชนิดพืชใหถกู ตองเพือ่ จะไดนําพืชมาใชอยางถูกตอง
จึงจะเกิดประโยชนตามที่ตอ งการ ถาเปนพืชชนิดอืน่ ทีไ่ มใช Stemona
แตมชี อื่ พองกัน อาจไดผลไมเปนไปตามวัตถุประสงค ซึ่งทําใหเสียเงิน
ไปโดยเปลาประโยชน และนอกจากนี้ ถานําพืชตนทีผ่ ดิ นํามาใชในการ
บําบัดอาการของโรคนั้น พืชบางชนิดอาจทําใหเกิดอันตรายได เชน
ในกรณีที่ ผู เขียนไดรับทราบจากชาวบานท านหนึ่ งในจั งหวัดสุโขทัย
ทีไ่ ดซอ้ื รากของพืชทีม่ ีลกั ษณะคลายรากกระชายมาตมดื่ม โดยเขาใจวา
เปนหนอนตายหยากและมีฤทธิ์เปนยาอายุวัฒนะ แตเมื่อเวลาผานไป
ไมกี่นาทีผูที่บริโภคยาตมจากรากของพืชนั้นมีอาการเวียนศีรษะอยาง
รุ นแรงและหมดสติไปชั่ วเวลาหนึ่ ง ซึ่ งไม สามารถบอกได วารากพื ช
ที่ไดนํามาตมดื่มนั้นเปนรากของ Stemona ชนิดใดหรือเปนรากของ
พืชพิษหรือไม ดังนัน้ ในการศึกษาที่เปนวิทยาศาสตร ในเบือ้ งตนนัน้
สิง่ ทีส่ ําคัญทีส่ ดุ คือ การตรวจระบุชนิดของพืช หรือไมวา จะเปนสิง่ มีชวี ติ
ใดๆ ก็ตาม ใหถกู ตอง เพือ่ ผูศ กึ ษาในภายหลังสามารถนําสิง่ มีชวี ติ นัน้ ๆ
มาศึกษาใหเกิดประโยชนไดตามที่ตอ งการ
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