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¤ÇÃÁÔ¤ÇÃáÅ̂Çáµ‡̈ Ðâ»Ã´à¡Å̂Òâ»Ã´¡ÃÐËÁ‡ÍÁ
¢̂Ò¾ÃÐ¾Ø·¸à¨̂Ò ½èÒÂ» Ô̄ºÑµÔ¡ÒÃÇÔ̈ ÑÂáÅÐàÃ×Í¹»ÅÙ¡¾×ª·´ÅÍ§

Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ̈ ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò ¡Óá¾§áÊ¹

¹ÒÂÈØÀ¡Ã ÍØµÁÒÇÔºÙÅÂ‹  ¼Ù»̂ÃÐ¾Ñ¹ ‹̧



ขาวศนูยฯ 3

บรรณาธิการแถลง
วารสารฉบับนี้ เรามีผลงานการคนพบและงานประดิษฐคิดคนมานําเสนอตอทานผูอานในคอลัมนงานวิจัย และ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แนะนําใหทานไดรูจักชีวิตเล็กๆ ของราท่ีวายน้ําไดในคอลัมนสิ่งแวดลอม ใหความกระจาง
ของนิยาม “ผัก-ผลไมปลอดภัย” “ผัก-ผลไมปลอดสารพิษ” และ “ผัก-ผลไมอินทรีย” รวมท้ังนําเสนอตราสัญลักษณ
ของสถาบันตางๆ ท่ีเปนเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานความปลอดภยัของผัก-ผลไมท่ีวางจําหนายตามทองตลาด  เพือ่บอก
ใหผูบริโภคทราบถึงท่ีมาหรือขบวนการผลิตของผลิตผลดังกลาวในคอลัมนการเกษตร และทายท่ีสุด เร่ืองราวของตน
หนอนตายหยากท่ีไดนําเสนอดานการขยายพันธุดวยวิธีเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือไวในวารสาร ปท่ี 21 ฉบับท่ี 2  ซึง่ในวารสารฉบับนี้
ผูท่ีทํางานวจิยัเก่ียวกับพชืชนดินีอ้ยางตอเนือ่งไดกรุณานาํเสนอรายละเอียดดานรูปรางหนาตา และคุณคาของหนอนตายหยาก
ในคอลมันเร่ืองนารู

คณะผูจัดทําวารสาร หวังวาทานผูอานจะไดรับความรูเพิ่มเติมจากการอานวารสารขาวศูนยปฏิบัติการวิจัยและ
เรือนปลกูพชืทดลอง ปท่ี 22 ฉบับท่ี 1 ท่ีอยูในมือทานในขณะนี้

ขอขอบพระคุณ
บรรณาธิการ

คณิตฐา  ชินวงษเขียว
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

ม. เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม

ผลงานวจัิยของนกัวจัิยสงักัดฝายปฏิบติัการวจัิยและ
เรอืนปลกูพชืทดลองไดรบัรางวลั

± ผลงานเครือ่งกลัน่นํ้ามันหอมระเหยดวยไอนํ้าแรงดัน
สูงขนาดเล็ก โดย นางสาวสุรัตนวดี จิวะจินดา ไดรับรางวัล
ชมเชยผลงานประดษิฐคดิคนดานการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตร สาขาเกษตรศาสตรและชีววทิยา ในพธีิมอบรางวลั
สภาวจิยัแหงชาติ : รางวลันกัวจิยัดีเดนแหงชาติ  รางวลัผลงานวจิยั
รางวัลวิทยานิพนธ ประจําป 2550 และรางวัลผลงานประดิษฐ
คิดคน ประจําป 2551 จดัโดย คณะกรรมการวิจยัแหงชาติ (วช.)
ณ ศูนยแสดงสนิคาและการประชมุอิมแพ็คเมืองทองธาน ีวนัท ี่ 2
กุมภาพันธ 2551 (รายละเอียดในคอลัมนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี หนา 6)

± ผลงานวิจัยเร่ือง ผลของการปลดปลอยไนโตรเจน
จากมูลโคขุนและมูลโคเลีย้งปลอยตอการเจรญิเตบิโตและผลผลติ
ของผกักาดเขียวกวางตุง โดย จนัทรจรสั  วรีสาร  อรุณศริิ กําลงั
และวรรณา ปลืม้พวก ไดรบัรางวลัภาคโปสเตอร สาขาพชื  ในการ
ประชมุวชิาการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร วทิยาเขตกําแพงแสน
คร้ังท่ี 3 ประจาํป 2549 (รายละเอียดในคอลมันงานวจิยั หนา 12)

รางวลัคาวากุชิ
± ผลงานวิจัยเร่ือง การแสดงออกของยีนตัวขนสง

กรดอะมิโนระบบตางๆ ที่ระยะการใหนํ้านมสูงในเน้ือเยื่อ
เตานมสุกร  โดย ภทัราพรรณ รุงเจริญ  บุญฤทธ์ิ ทองทรง  และ
สฤณ ี กลนัทกานนท ทองทรง ไดรับรางวลัคาวากุช ิในการประชมุ
วชิาการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี
3 ประจําป 2549 (รายละเอียดในคอลมันงานวจิยั หนา 13)

รางวัลคาวากุชิ  เปนทุนรางวัลท่ีเกิดจากดอกผลของ
กองทุนท่ี Prof. Dr. Keizaburo Kawaguchi ผูประสานงาน
โครงการวิจัยรวม KU-JICA Project เปนผูกอต้ังข้ึน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเปนแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัยของนักวิจัย
ของ ม. เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  รางวัลคาวากุชิ
ไดมอบคร้ังแรกใหแกผู เสนอผลงานวิจัยดีเดนในการประชุม
วิชาการประจําปของฝายปฏิบัติการวจิัยและเรือนปลกูพืชทดลอง
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คร้ังท่ี 5 เม่ือป พ.ศ. 2530 และมอบเร่ือยมาจนถึงการประชุม
วชิาการประจาํปของฝายปฏิบัติการวจิยัฯ คร้ังท่ี 15 (พ.ศ. 2542)
ในป พ.ศ. 2543-2547 ฝายปฏิบัติการวจิัยฯ ขาดการสนบัสนนุ
ดานงบประมาณในการจดัการประชมุวชิาการประจําป จงึไมมีการ
มอบรางวลัคาวากุชใินชวงเวลาดังกลาว  อยางไรก็ตาม เพือ่สบืทอด
เจตนารมณของผูกอต้ังกองทุน คณะกรรมการวชิาการและพฒันา
งาน ฝายปฏิบัติการวจิยัฯ จงึเหน็สมควรใหมีการมอบรางวลัคาวากุชิ
ในการประชุมวิชาการประจําปของ ม. เกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน  โดยเร่ิมต้ังแตการประชมุวชิาการฯ คร้ังท่ี 3 ประจําป
2549

การเสนอผลงานทางวชิาการ
± นางสาวสมนึก พรมแดง เสนอผลงานวิจัย เร่ื อง

พฤกษเคมีของพืชสกุล Agiaia (วงศสะเดา) ท่ีพบในสถานีวิจัย
วนเกษตรตราด จงัหวัดตราด ใน การประชุมวิชาการ คร้ังท่ี 46
ม. เกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ  วนัท่ี 29 มกราคม - 1
กุมภาพนัธ 2551

± นางสุดาวรรณ เชยชมศรี  เสนอผลงานวิจัย  เร่ือง
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 ประเทศญีปุ่น  วนัท่ี 20-21
มีนาคม 2551

± นางสุดาวรรณ เชยชมศรี  เสนอผลงานวิจัย เร่ือง
Characterization of Genotypic and Phenotypic Variation in
Plaque-Purified Clones of Helicoverpa armigera
Nucleopolyhedrovirus Thai Isolates  และ เร่ือง 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 ประเทศญีปุ่น
วนัท่ี 21-23 มีนาคม 2551

± นางอัญชลี รวีโรจนวิบูลย  เสนอผลงานวิจัย  เร่ือง
การศึกษาระยะการพัฒนาของละอองเกสรเพื่อการเพาะเลี้ยง
อับละอองเกสรของแตงกวา (Cucumis sativus L.) พนัธุ “อมตะ”
ใน การประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ คร้ังท่ี 7 ม. นเรศวร
จ. พษิณโุลก  วันท่ี 26-30 พฤษภาคม 2551

การจัดแสดงนทิรรศการ
± การจดันทิรรศการเร่ือง นวตักรรมงานวจิยัมหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร ป 2551 ณ อาคารจกัรพนัธเพญ็ศริิ ม.เกษตรศาสตร
บางเขน กรุงเทพฯ ระหวางวนัท่ี 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2551
ดังนี้

Y นางปฐมพร โพธ์ินยิม เร่ือง ผลงานบริการวชิาการ
ของฝายปฏิบัติการวจิยัและเรือนปลกูพชืทดลอง

Y นางรงรอง หอมหวล เร่ือง การพัฒนาสูตรอาหาร
ชักนําการสรางระบบตนพืชแข็งแรงเพื่ อเพิ่ มประสิทธิภาพ
การยายปลกูของกลาออยปลอดโรค

Y นางมณฑา วงศมณโีรจน  เร่ือง การเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ
ตนพนัธุหนอไมฝร่ังสาํหรับระบบ GAP

Y นางสาวมณ ีตันติรุงกิจ  เร่ือง ฤทธ์ิตานจลุนิทรียของ
สารสกัดหยาบจากปาหมี

Y นางจันทรจรัส วีรสาร  เร่ือง ผลของการใสปุย
โพแทสเซียมในผักใบเขียวตอปริมาณโพแทสเซียมในการ
บริโภค

Y นายอุดม แกวสวุรรณ  เร่ือง ทองหลางไมยืนตน
วงศถ่ัวท่ีมีความสาํคัญกับดิน

Y นายนพพล เกตุประสาท  เร่ือง เทคนคิการขยายพนัธุ
ไมหอมขนาดใหญ

Y นางสาวสรัุตนวดี  จวิะจนิดา  เร่ือง การสกัดสารหอม
จากดอกไมไทย

Y นางอัญชลี รวีโรจนวิบูลย และนางสาวปุณยวีร
เดชครอง  เร่ือง การศึกษาลกัษณะโครงสรางภายนอกและภายใน
ของตัวอยางทางดานชวีวทิยาและวสัดุศาสตรดวยกลองจลุทรรศน
อิเลก็ตรอนแบบ TEM และ SEM

Y นางสาวลกัขณา เบ็ญจวรรณ เร่ือง การตรวจวเิคราะห
น้ําและคุณภาพน้ําท่ีเหมาะสมในการใชประโยชนเพื่อบริโภคและ
การเกษตร

Y นางมณฑา วงศมณโีรจน  เร่ือง การเพิม่ประสทิธิภาพ
การชักนํารากหนอนตายหยากในสภาพปลอดเชื้อและการนําตน
ออกปลกู

Y นางสาวชวนพศิ อรุณรังสกุิล  เร่ือง ระบบตรวจสอบ
ยอนกลบั (Traceability)
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โครงการฝกอบรม/ถายทอดเทคโนโลยีของ
ฝายปฏิบติัการวจัิยและเรอืนปลกูพชืทดลอง

± ระบบการตรวจสอบการปนเปอนคณุภาพส่ิงแวดลอม
และผลผลติเกษตร  รุนท่ี 1 วนัท่ี 28 เมษายน 2551 จํานวน 30
คน  รุนท่ี 2 เดือนกรกฎาคม 2551  ฝกอบรมสาํหรับนกัเรียน
จาํนวน 30 คน (นางรุงนภา กอประดิษฐสกุล  เปนหวัหนาโครงการ)

± เทคนิคการเพาะเลี้ยงและรวมโปรโตพลาสตพืช
วันท่ี 28-30 พฤษภาคม 2551 จํานวน 15 คน (นางรงรอง
หอมหวล  เปนหวัหนาโครงการ)

± การปลูกและดูแลรักษาไมดอกหอม เพื่ อการ
ขยายพนัธุและการใชประโยชน  รุนท่ี 1 วนัท่ี 23-25 กรกฎาคม
2551 จํานวน 20 คน  และรุนท่ี 2 วนัท่ี 26-28 สงิหาคม 2551
(นายอุดม  แกวสวุรรณ  เปนหวัหนาโครงการ)

± การวินิจฉัยโรคพืชที่เกิดจากเช้ือราในดินและการ
ควบคมุโดยชีววธิ ี รุนท่ี 1 วนัท่ี 23-25 กรกฎาคม 2551 รุนท่ี 2
วนัท่ี 4-6 สงิหาคม 2551 และรุนท่ี 3 วนัท่ี 20-22 สงิหาคม
2551 รุนละ 30 คน (นางกณษิฐา  สงัคะหะ เปนหวัหนาโครงการ)

± การแปรรูปและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑจาก
สมุนไพร รุนท่ี 1 เดือนตุลาคม 2551 จํานวน 30 คน  และรุนท่ี 2
เดือนพฤศจิกายน 2551 จํานวน 30 คน (นางสาวสุรัตนวดี
จวิะจนิดา เปนหวัหนาโครงการ)

ศกึษาดงูาน
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คณุสมบติัและลกัษณะเดน
เปนระบบการกลั่ นดวยไอน้ํา (Steam Distillation)

ท่ีสมบูรณ ตางจากเคร่ืองกลั่นอ่ืนๆ ท่ีเปนระบบการกลั่นดวยน้ํา
(Hydro Distillation) ใชงานงายและสามารถเคลือ่นยายไดสะดวก
มีขนาดความจไุมใหญมาก สามารถกลัน่วตัถุดิบในปริมาณไมมาก
ไมนอยจนเกินไป ทําใหสามารถกลั่นวัตถุดิบท่ีสดไดทันเวลา
ไดผลผลิตน้ํามันหอมระเหยท่ีมีคุณภาพดี  การมีระบบเติมน้ํา
อัตโนมัติทําใหสามารถกลั่นติดตอกันเปนเวลานานโดยท่ีไมตอง
เปดถังกลั่นเพื่อเติมน้ําซึง่จะทําใหสญูเสยีความดันและความรอน
ในถังกลั่น  นอกจากนี้ยังไดออกแบบใหมีถังเก็บและแยกน้ํามัน
(Oil collector and separator) ท่ีใชเทคโนโลยีการแยกน้ํามัน
ออกจากน้ําดวยแผนฟลมท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะทําใหสามารถแยก
น้าํมันออกจากน้าํไดอยางตอเนือ่ง

เครื่องกล่ันนํ้ามันหอมระเหยดวยไอนํ้าแรงดันสูงขนาดเล็ก
Small Scale High Pressure Steam Distiller

หัวหนาผูประดษิฐ  นางสาวสรุตันวด ี จวิะจินดา
นักวจิยัเชีย่วชาญ  ฝายปฏบัิตกิารวจิยัและเรอืนปลกูพืชทดลอง
สถาบันวจิยัและพัฒนา กําแพงแสน  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร
วทิยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม 73140
ผูรวมประดษิฐ  นายเกียรตทิรัพย  ถิรวศิิษฎ
กรรมการผูจดัการ บรษิทั คอมเทค จาํกัด

รางวัลชมเชย
ดานเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
สาขา  เกษตรศาสตรและชวีวทิยา

ภาพรางของเครื่องกลั่นกอนการประดิษฐ

การใชประโยชน
สกัดน้าํมันหอมระเหยดวยวธีิการกลัน่ดวยไอน้าํไดสะดวกข้ึน ทําใหเกิดความต่ืนตัวในการทําธุรกิจการสกัดน้าํมันหอมระเหยจากพชื

ในทองถ่ินเพือ่นํามาใชประโยชน ซึง่ในปจจบัุนมีธุรกิจในกลุมของผูผลติเคร่ืองหอม ผลติภณัฑเพือ่สขุภาพและเคร่ืองสาํอาง และธุรกิจสปา
ท่ีมีความตองการใชวัตถุดิบน้ํามันหอมระเหยเกิดข้ึนเปนจํานวนมาก แตยังคงตองนําเขาจากตางประเทศเนื่องจากวัตถุดิบในประเทศ
มีไมเพียงพอ และมีชนิดของวัตถุดิบจําพวกน้ํามันหอมระเหยใหเลือกใชในจํานวนจํากัด  นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มมูลคาผลผลิต
ทางการเกษตรไดมากข้ึนจากวสัดุเหลอืใชทางการเกษตรทีมี่น้ํามันหอมระเหย เชน ใบ และเปลอืกของผลของพชืบางชนดิ สามารถนํามา
สกัดน้าํมันหอมระเหยเพือ่นาํไปใชประโยชนได กลุมท่ีสามารถนาํผลงานนีไ้ปใชประโยชน ไดแก กลุมอุตสาหกรรมเคร่ืองหอมและสมุนไพร
ขนาดเล็ก (SME หรือ SML), กลุมเกษตรกรหรือแมบานเกษตรกร

ภาพเคร่ืองกลัน่ท่ีประดิษฐเสร็จสมบูรณและทดลองใชงานแลว

ภาพเครื่องกลั่นดานหนา ดานหลัง ดานขวา ดานซาย ถังเก็บและแยกนํ้ามัน
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ปจจุบันการพัฒนาองคความรูทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีกาวหนาไปอยางรวดเร็ว สงผลใหกลองจุลทรรศน
เปนเคร่ืองมือท่ีมีบทบาทสําคัญในการศึกษาคนควาวิจัย รวมท้ัง
งานทางจุลทรรศนมีการพัฒนาและประยุกตใชอยางกวางขวาง
ท้ังทางดานวทิยาศาสตรชวีภาพ วทิยาศาสตรกายภาพ เภสชัศาสตร
วสัดุศาสตร นาโนศาสตร และอุตสาหกรรม

กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบลําแสงสองทะลุผาน
(transmission electron microscope : TEM) เปนกลองจลุทรรศน
ท่ีใชศึกษาโครงสรางภายในของตัวอยางหรือวัตถุ มีกําลังขยาย
ต้ังแต 50-600,000 เทา ภาพท่ีไดเปนภาพ 2 มิติ  หลกัการทํางาน
ของกลองชนิดนี้คือ เม่ือลําแสงอิเล็กตรอน (electron beam)
พุงไปกระทบตัวอยาง (specimen) ซึ่งแตละตําแหนงมีความ
หนาแนนทางกายภาพตางกัน ทําใหลําแสงอิเล็กตรอนผานทะลุ
ตัวอยางบริเวณตางๆ แตกตางกันไป จงึทําใหเกิดเปนภาพข้ึนตาม
ความแตกตางของลําแสงอิเล็กตรอนท่ีผานออกไปยัง objective
lens ซึ่งมี objective lens aperture ท่ีชวยกําจัดแสงบางสวน
ทําใหภาพมีความคมชัด (contrast)  ภาพจาก objective lens
aperture จะผานไปยัง intermediate lens และ projector lens

กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบลําแสงสองทะลุผาน
(Transmission Electron Microscope)

ยุพิน ศรีหิรัญต1  และอภินันท สนออง1

1 พนักงานผลิตทดลอง งานชีวเคมีและหองปฏิบัติการกลาง ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ม. เกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม 73140

ซึง่ทําหนาท่ีขยายภาพและรับภาพไปยังฉากรับภาพ (fluorescent
screen) ตามลําดับ  ภาพท่ีไดสามารถบันทึกลงบนแผนฟลม
หรือภาพดิจิตอลตอไป

สวนประกอบและการทาํงานของ TEM
TEM มีสวนประกอบท่ีสาํคัญ 3 สวน คือ
1. ระบบแสง (Illuminating system)
2. ระบบภาพ (Imaging system)
3. ระบบสญูญากาศ (Vacuum system)

1. ระบบแสง ประกอบดวย electron gun และ condenser lens
Electron gun เปนแหลงกําเนดิอิเลก็ตรอน ประกอบดวย

สวนสาํคัญคือ filament ซึง่ทําจากลวดทังสเตนบริสทุธ์ิ งอเปนรูป
ตัว V ติดต้ังอยูบนฉนวน (insulator)

ภาพที ่1 Transmission Electron Microscope : TEM -1230
JEOL

ภาพที ่2  สวนประกอบของ  TEM
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Condenser lens  เปนเลนซแมเหล็กไฟฟา  (electro-
magnetic lens) ซึง่มีขดลวดไฟฟาพันรอบข้ัวแมเหลก็ เม่ือกระแส
ไฟฟาไหลผานขดลวดท่ีพนัรอบ ทําใหเกิดสนามแมเหลก็ข้ึนรอบๆ
condenser lens ลาํแสงอิเลก็ตรอนจะสองผานชอง (aperture) ขนาด
ตางๆ ท่ี objective aperture   aperture ขนาดเลก็ลาํแสงอิเลก็ตรอน
ผานไดนอยทําใหไดภาพท่ีมี resolution สงูกวา aperture ขนาดใหญ
ซึง่ลาํแสงอิเลก็ตรอนผานไดมากกวา

2. ระบบภาพ  ประกอบดวย electromagnetic lens, fluorescent
screen และ photographic chamber

Electromagnetic lens ประกอบดวย objective lens,
intermediate lens และ projector lens เม่ือลาํแสงอิเลก็ตรอนผาน
condenser lens มากระทบตัวอยาง ลําแสงอิเล็กตรอนจะชน
หรือกระทบกับ atomic nuclei ของตัวอยางแลวเกิดการสะทอนกลบั
โดยลาํแสงอิเลก็ตรอนบางสวนถูกตัวอยางดูดซบัไว  แตเนือ่งจาก
บริเวณตางๆ ของตัวอยางมีความหนาแนนทางกายภาพตางกัน
จึงมีการดูดซับอิเล็กตรอนไดไมเทากัน  อิเล็กตรอนท่ีสามารถ
ผานทะลุและสะทอนกลับจึงมีความหนาแนนตางกันไปดวย
ความแตกตางของลาํแสงอิเลก็ตรอนท่ีผานทะลลุงมาเขา objective
lens นีทํ้าใหเกิดภาพข้ึน โดยมี objective aperture ชวยกําจดัแสง
บางสวนเพือ่ทําใหภาพมีความคมชดั ภาพจาก objective lens จะถูก
ขยายใหญข้ึนโดย intermediate lens แลวผานไปยัง projector lens
ซึง่ทําหนาท่ีฉายภาพท่ีไดไปสู fluorescent screen หรือฟลมตอไป

Fluorescent screen ทําหนาท่ีเปนฉากหรือจอรับภาพ
เปนวสัดุท่ีเคลอืบดวยสารเรืองแสง ท่ีประกอบดวย zinc sulfide
ผสมกับ cadmium sulfide และ silver หรือ copper สารผสมนี้
มีสเีหลอืงออน

Photographic chamber ประกอบดวย กลองเก็บฟลมท่ียัง
ไมไดบันทึกภาพ และกลองเก็บฟลมท่ีบันทึกภาพแลว  เม่ือตองการ
บันทึกภาพใหกดปุมเลือ่นฟลมมาอยูตรงตําแหนงท่ีจะบันทึกภาพ
ซึง่อยูใตฉากรับภาพ

3. ระบบสูญญากาศ  ภายใน column ของกลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอนจําเปนตองเปนสูญญากาศซึ่งมีคาอยางนอยประมาณ
-105 Pa (-760 มม. ปรอท) และอยูในระดับท่ีสมํ่าเสมอ
ตลอดเวลาเพือ่

1. ปองกันอิเลก็ตรอนท่ีหลดุออกมาจาก filament ชนกับ
โมเลกุลของอากาศซึ่งจะทําใหความเร็วของอิเล็กตรอนไมคงท่ี
และเกิดการกระจดักระจายของอิเลก็ตรอน เปนผลให resolution
และ contrast ของภาพลดลง

2. รักษาอายุการใชงานของ filament เพราะในขณะท่ี
filament ไดรับกระแสไฟฟาจะมีความรอนสงู ถามีอากาศโดยเฉพาะ
กาซออกซิเจนอยูมากจะเกิดปฏิกิริยา oxidation ทําให filament
ขาดทันที

คุณลักษณะเฉพาะของกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบ
ลําแสงสองทะลผุาน (TEM 1230 JEOL)
มรีายละเอยีดดงัตอไปนี้

1. มีกําลงัขยายภาพไดตํ่าสดุ 50 เทา และกําลงัขยายภาพ
สงูสดุไดถึง 600,000 เทา

2. สามารถแจกแจงรายละเอียดของภาพได 2 แบบ คือ
แบบลายเสน (lattice image) ได 0.2 นาโนเมตร และแบบลายจดุ
(point image) ได 0.36 นาโนเมตร

3. สามารถปรับความตางศกัยไฟฟา (accelerating volt-
age) ของแหลงกําเนิดอิเล็กตรอนไดตํ่าสุด 40 KV และสูงสุด
ไดถึง 120 KV

4. มีท่ีใสตัวอยาง (specimen holder) หรือชองวางตัวอยาง
5 ชองพรอมกัน ทําใหสามารถใชงานไดอยางตอเนือ่งและประหยัด
เวลา

5. มีระบบโฟกัสภาพแบบตอเนือ่งอัตโนมัติ
6. มีแบบบันทึกภาพโดยบันทึกขอมูลตางๆ ลงบนฟลมได

เชน เลขท่ีฟลม กําลงัขยาย ความตางศกัยไฟฟา รหสัผูใชเคร่ือง
และ scale บอกขนาด

7. สามารถบันทึกขอมูลของการบันทึกภาพและตําแหนง
ของชิน้ตัวอยาง (specimen position) ลงบนหนวยความจํา

8. มีชุดดูภาพ (dual view camera) ชนดิ CCD (charge
couple device) พรอมชดุประมวลผลและจอ LCD ขนาด 17 นิว้

เทคนิคการเตรียมตัวอยางทางชีวภาพสําหรับศึกษาดวย
TEM (Biological specimen preparation for trans-
mission electron microscope)

ในการศกึษาโครงสรางภายในเซลลและเนือ้เย่ือดวย TEM
จะสามารถเห็นไดชัดเจนและการศึกษาจะประสบผลสําเร็จมาก
หรือนอยเพียงใด ข้ึนอยูกับคุณภาพของตัวอยางท่ีเตรียม ดังนั้น
ข้ันตอนการเตรียมตัวอยางจึงสาํคัญมาก ในเบ้ืองตนควรศกึษาถึง
หลักการและวัตถุประสงคในการปฏิบัติแตละข้ันตอนใหเขาใจ
อยางถองแทเสียกอน  แลวจึงฝกฝนการเตรียมตัวอยางท่ี มี
รายละเอียดในการเตรียมแตกตางกันไป

ตัวอยางทางชีวภาพสําหรับศึกษาดวยกลองจุลทรรศน
อิเลก็ตรอนแบบลาํแสงสองทะลผุาน สามารถแบงได 2 ประเภท
ใหญๆ คือ ตัวอยางชนิดท่ีไมตองตัด section และตัวอยางชนดิท่ี
ตองตัด section

1. ขัน้ตอนการเตรียมตวัอยางชนดิทีไ่มตองตดั section หรือ
   Dip preparation

Dip preparation  เปนวิธีการเตรียมตัวอยางสดโดย
ไมตองนาํตัวอยางไปผานกระบวนการ fixation และ embedding
ตัวอยางท่ีนํามาศกึษาดวยวธีินีไ้ดแก เซลลแบคทีเรีย อนภุาคไวรัส
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และโมเลกุลตางๆ เปนตน เม่ือเตรียมตัวอยางดวยวิธีนีมั้กจะตอง
เพิ่มความชัดเจนใหตัวอยางดวยการเคลือบตัวอยางดวยละออง
โลหะ (shadow casting) หรือการยอมสี (negative staining)
โดยใชสารประกอบเกลอืของโลหะหนกั เชน phosphotungstate,
ammonium molybdate, uranyl acetate สารเหลานีจ้ะเคลอืบผิวของ
ตัวอยาง ทําใหบริเวณท่ีถูกเคลอืบเปน electrondense คืออิเลก็ตรอน
ผานไดยาก  ทําใหเห็นรูปรางลักษณะของตัวอยางท่ีนํามาศึกษา
ไดชดัเจนข้ึน Dip preparation ทําไดหลายวิธี ดังนี้

วธิทีี ่1  ใชกับตัวอยางท่ีเปนใบพชื โดยการบดตัวอยาง
ใบพืชในสารละลายบัฟเฟอร แลวนําไปปนแยกอนุภาคตัวอยาง
หยดน้ําค้ันตัวอยางลงบนแผน paraffin film วาง grid คว่ําหนาลง
บนหยดน้ําค้ันตัวอยางนาน 1 นาที แลวนาํ grid ข้ึนซับน้ําใหแหง
แลวคว่าํ grid ลงบนหยดน้าํกลัน่ท่ีสะอาดเพือ่ลางเศษวสัดุในน้าํค้ัน
ท่ีติดอยูบน grid 2-3 คร้ัง แลวซบัน้ําใหแหง หลงัจากนัน้วาง grid
คว่ําหนาลงบนหยดสยีอม 1-5 นาที แลวหยิบ grid ข้ึนซับน้ําบน
grid ใหแหง

วธิทีี ่ 2  ใชกับตัวอยางท่ีเปน ไวรัส แบคทีเรีย และ
โมเลกุลของสาร ในกรณีท่ีจะนําตัวอยางไปทํา shadow casting
ใหหยดตัวอยางลงบน grid ปลอยใหแหงแลวนําไปทํา shadow
casting โดยไมตองยอมส ี  shadow casting เปนวิธีการชวยเพิม่
ความคมชดัใหกับตัวอยางเพือ่การศกึษาทางสณัฐานวทิยา โดยการ
เคลือบผิวของตัวอยางดวยอนุภาคของโลหะหนักหรือโลหะผสม
ท่ีนิยมใชกันไดแก ทองคํา, platinum, paradium, chromium,
โลหะผสมระหวาง paradium กับ platinum  กระบวนการเคลอืบ
เกิดข้ึนใน vacuum evaporator ซึ่งโลหะจะถูกเผาจนกลายเปน
อนภุาคขนาดเลก็ (ขนาดตางกันตามชนดิของโลหะ) เม่ือมองดวย
ตาเปลามีลกัษณะคลายควนัฟุงลงมาตกลงบนตัวอยาง

วธิทีี ่3  ใชกับตัวอยางท่ีเปนสารแขวนลอย (suspen-
sion) เชน สารแขวนลอยของแบคทีเรีย หรือไวรัส  โดยการ
หยดสารแขวนลอยลงบน grid แลวหยดสยีอม 2% uranyl ลงไป
ท้ิงไวประมาณ 1 นาที แลวซับสยีอมใหแหง

วธิทีี ่4  ใชกับตัวอยางท่ีเปนของเหลว  โดยการหยด
สารละลายลงบน grid ท้ิงไว 1 นาที ซบัสารละลายใหแหงแลวหยด
สยีอม 2% uranyl ลงไป นาน 1-5 นาที นาํ grid ข้ึนซบัสยีอมใหแหง

วธิทีี ่5  ใชเม่ือตองการตรวจหาอนภุาคไวรัสในใบพชื
โดยการหยดน้ํากลัน่หรือบัฟเฟอรลงบน grid ตัดชิน้สวนของพชื
ท่ีตองการตรวจดูอนภุาคไวรัสเปนรูปปลายแหลม  แตะปลายแหลม
ลงบนหยดของเหลวท่ีเตรียมไวบน grid ทําซ้ํา 3-5 คร้ัง ท้ิงไว
ประมาณ 1 นาที จงึซบัน้ําบน grid ใหแหง หยดสยีอม 2% uranyl
ลงบน grid นาน 1-5 นาที แลวซับใหแหง

2. ขัน้ตอนเตรียมตวัอยางชนดิทีต่องตดั section
การศกึษาโครงสรางภายในของตัวอยางท่ีเปนเนือ้เย่ือของ

พชืหรือสตัว  และอนภุาคชนดิตางๆ ดวยกลองจลุทรรศนอิเลก็ตรอน
แบบ transmission จําเปนตองมีวิธีเฉพาะในการเตรียมตัวอยาง
โดยการตัด section ใหเปนแผนบางพอท่ีจะใหลาํแสงอิเลก็ตรอน
ผานทะลไุด (ultra-thin section) ซึง่มีข้ันตอนดังนี้

2.1 การคงสภาพตัวอยาง (Fixation) และการฝงตัวอยาง
(Embedding)

2.1.1 ตัดเนื้อเย่ือตัวอยางใหเปนสี่ เหลี่ยมขนาด
1x2x3 ลบ.ซม.

2.1.2 Pre fix ตัวอยางใน 5% glutaraldehyde (ใน
phosphate buffer pH 7) ท่ีอุณหภมิูหองหรือท่ีอุณหภมิู 4oC นาน
1-3 ชัว่โมง

2.1.3 ลางตัวอยางดวย phosphate buffer 3 คร้ัง
คร้ังละ 10 นาที หรือแชขามคืนท่ีอุณหภมิู 4oC

2.1.4 Post fix ตัวอยางใน 1% osmium tetroxide
(OsO4) ใน phosphate buffer pH 7 ท่ีอุณหภมิู 4oC หรือแชใน
น้ําแข็งนาน 3 ชัว่โมง

2.1.5 ลางดวยน้ํากลัน่ 3 คร้ัง
2.1.6 Dehydrate ตัวอยางท่ีอุณหภูมิหอง หรือท่ี

อุณหภูมิ 4oC โดยใชสารละลาย acetone หรือ alcohol series
โดยมีความเขมขนต้ังแต 30, 50, 70, 80, 90 และ 95%
ความเขมขนละ 10-15 นาที และ absolute alcohol นาน 10-15
นาที 2 คร้ัง

2.1.7 Embed ตัวอยางใน Spurr's resin (กรณเีปน
เนื้อเย่ือพืช) หรือ Epon resin (กรณีเปนเนื้อเย่ือสัตว) โดยใช
ความเขมขนของ resin 50 และ 75% ความเขมขนละ 30 นาที
และ 100% อีก 2 คร้ังๆ ละ 1 ชัว่โมงหรือมากกวา

2.1.8 Polymerize ตัวอยางใน 100% resin ท่ีอุณหภมิู
70oC นาน 24-36 ชัว่โมง

2.2 Ultra-thin section นําตัวอยางท่ีไดไปตัด section
ดวยเคร่ือง ultra-microtome ใหไดความหนาประมาณ 500-
1,000 แองสตรอม

ความหนาของ section ประเมินจากสีของ section
ท่ีตัดไดโดยมีเกณฑดังนี้

สี ความหนา (นาโนเมตร)

Silver gray  4 - 50
Gray 50 - 80
Gold 80 - 150
Purple 150 - 200
Blue 200 - 250
Green 250 - 280
Yellow 280 - 320
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ปจจยัท่ีมีผลตอคุณภาพของ section
l embedding medium (resin) ไดแก ความออน-

แข็ง และประสิทธิภาพการแทรกซึมของ embedding medium
เขาไปในตัวอยาง

l มีดท่ีใชตัด section ไดแก ความคม และความ
เอียงของใบมีด

l อุณหภมิู-ความชืน้ของหองปฏิบัติการ
l ความชํานาญในการปฏิบัติงานและการใชเคร่ือง

ultra-microtome
2.3 Staining เปนการยอมสีแบบ positive staining

เพือ่เพิม่ความคมชัด (contrast) ของภาพ มี 2 ข้ันตอน คือ
2.3.1 ยอมดวย 5% uranyl acetate ในน้ํากลั่น

(หรือใช 3% uranyl ใน 50% ethanol) นาน 30 นาที - 1 ชัว่โมง
2.3.2 ยอมดวย lead citrate นาน 5-10 นาที

2.4 นําไปศึกษาดวยกลองจลุทรรศนอิเลก็ตรอน (TEM)

ขอแนะนํา
1. การเก็บรักษา resin ใหใช aluminium foil หอภาชนะ

ใหมิดชิดเพื่อปองกันแสงสวางแลวเก็บในชองแชแข็ง เม่ือจะนํา
ไปใชใหรอจนกระท่ังอุณหภูมิของ resin เทากับอุณหภูมิหอง
จงึนําไปใชงานได (ไมควรเก็บ resin ท่ีอุณหภมิูหองหรือท่ีอุณหภมิู
4oC เพราะจะทําให resin คอยๆ แข็งตัว)

2. ระหวางการปฏิบัติการ embedding ระวังไมให resin
ถูกความชืน้หรือน้ําเพราะจะทําให resin ไมแข็งตัว

3. ในข้ันตอน dehydration ไมควรแชตัวอยางใน alcohol
หรือ acetone เปนเวลานานๆ ในกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการ
เปลีย่นสารละลายตามเวลาท่ีกําหนด  ใหแชตัวอยางในสารละลาย
70% alcohol หรือ acetone 3-6 ชัว่โมง หรือเก็บใน embedding
medium ท่ีอยูในสถานภาพของเหลว

ตารางที ่1  สรุปข้ันตอนการเตรียมตัวอยางเพือ่ศกึษาดวย TEM  เปรียบเทียบระหวางตัวอยางท่ีไมตองตัด section และตองตัด section

ตวัอยางทีไ่มตองตดั section ตวัอยางทีต่องตดั section

แยกอนภุาคตัวอยาง คงสภาพของตัวอยางดวยสารเคมีข้ันแรก
(low or differential centrifugation) (pre fix) ดวย 5% glutaraldehyde

หยดสวนบนของตัวอยางท่ีปนแยก rinse ดวย buffer solution
(supernatent) ลงบนแผน paraffin film

คงสภาพของตัวอยางดวยสารเคมีข้ันท่ีสอง
นํา grid ท่ีมีฟลมและเคลอืบดวยคารบอน (post fix) ดวย 1% osmium tetroxide

วางบนหยดของตัวอยางบนแผน paraffin film
1-2 นาที ซบั gridใหแหง rinse ดวย buffer solution

ยอมตัวอยางแบบ negative staining ดวย ดึงน้ําออกจากตัวอยาง (dehydrate) ดวย
2% uranyl acetate  หรือ 1-2% phosphotungstic alcohol หรือ acetone series

acid (PTA) ซบั grid ใหแหง
ฝงตัวอยาง (embed)ใน Spurr's resin หรือ Epon resin

ศกึษาดวย TEM
ตัดตัวอยางใหเปนแผนบาง (ultra-thin section)

ดวย ultra-microtome

เก็บ thin section บนกริดทองแดง (copper grid)

ยอมสตัีวอยาง แบบ positive stainning
ดวย uranyl acetate และ lead solution

ศกึษาดวย TEM

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓
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ภาพที ่3  ตัวอยางภาพถายดวย TEM

ภาพตัดขวางของ midpiece ของอสจุเิลยีงผา
เตรียมตัวอยางโดยวธีิตัด section
(80,000 X) (ภาพ: อัจฉรัตน สวุรรณภกัดี)

ภาพตัดตามยาวแสดงสวนหวัและสวนหางของอสจุิเลยีงผา
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)

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี



วารสารขาวศูนยฯ  ปท่ี 22 ฉบับท่ี 1 (2551)12
งานวจัิย

บทคดัยอ
งานวจิยันีมี้วตัถุประสงคเพือ่ศกึษา ผลของการปลดปลอย

ไนโตรเจนจากมูลโคขุนและมูลโคเลี้ยงปลอยตอการเจริญเติบโต
และผลผลิตของผักกาดเขียวกวางตุง  ทําการทดลองในหอง
ปฏิบัติการเพือ่ศกึษาปริมาณการปลดปลอยไนโตรเจนท่ีเปนประโยชน
จากมูลโคในชวง 0, 1, 2, 4, 6 และ 8 สัปดาหของการหมัก
โดยผสมดินกับมูลโคขุน และมูลโคเลี้ยงปลอยในปริมาณท่ีจะให
ไนโตรเจนท้ังหมดเทากับ 100 มก.N/กก. หมักท่ีระดับความชืน้
สนาม ผลการทดลองพบวา มูลโคขุนปลดปลอยไนโตรเจนท่ีเปน
ประโยชนในปริมาณท่ีสูงกวามูลโคเลี้ยงปลอย  และปริมาณ
ไนโตรเจนท่ีเปนประโยชนมีคาเพิม่ข้ึนเม่ือระยะเวลาของการหมัก
เพิ่มข้ึนจนถึงสัปดาหท่ี 4 (คิดเปน 53.96% และ 43.04%
ของปริมาณไนโตรเจนท้ังหมด)  จากนัน้จงึมีคาลดลง

ทําการทดลองผลของชนดิของมูลโค และชวงเวลา (0, 1,
2 และ 4 สปัดาห) ท่ีใชในการหมักดินกับมูลโค (ท่ีระดับความชืน้
สนาม) กอนปลกูพชื ตอการเจริญเติบโตและผลผลติผักกาดเขียว
กวางตุงใบในโรงเรือนปลกูพืช เปรียบเทียบกับการใชปุยเคมีสตูร
15-15-15 รองพื้น โดยใชไนโตรเจนในอัตราท่ีเทากัน (7.5
กก.N/ไร)  ผลการทดลองพบวา การใชอินทรียไนโตรเจนจาก
มูลโคในอัตราท่ีเทากับไนโตรเจนจากปุยเคมี ไมสามารถทําใหผัก
มีการเจริญเติบโตและผลผลติทัดเทียมกับปุยเคมี  มูลโคขุนใหการ
เจริญเติบโตและผลผลติผักสงูกวากวามูลโคเลีย้งปลอย การหมักดิน
กับมูลโคกอนปลกูพืชเปนเวลา 4 สปัดาหใหการเจริญเติบโตและ
ผลผลติผักดีท่ีสดุ

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

ผลของการปลดปลอยไนโตรเจนจากมูลโคขนุและมูลโคเล้ียงปลอย
ตอการเจรญิเติบโตและผลผลิตของผกักาดเขยีวกวางตุง*

Effect of Nitrogen Mineralization of Fattening Cattle Manure and Free-Grazing Cattle Manure
on Growth and Yield of Choy Sum Chinese Mustard

จนัทรจรัส วรีสาร1 อรุณศิริ กําลงั2  และ วรรณา ปลืม้พวก2

Janjarus Verasan1, Arunsiri Kumlung2 and Wanna Pluempoak2

1ฝายปฏิบัติการวจิัยและเรือนปลกูพชืทดลอง สถาบันวจิยัและพฒันา กําแพงแสน  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร
วทิยาเขตกําแพงแสน นครปฐม 73140

2ภาควชิาปฐพวีทิยา คณะเกษตรกําแพงแสน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร วทิยาเขตกําแพงแสน นครปฐม 73140

* ผลงานวิจัยไดรับรางวัลภาคโปสเตอร สาขาพืช  ในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  ครั้งที ่3  ประจําป 2549
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บทคดัยอ
จากวัตถุประสงคของการศึกษาเก่ียวกับการแสดงออก

ของยีนตัวขนสงกรดอะมิโนในระบบขนสงกรดอะมิโนตางๆ
ท่ีระยะการใหน้ํานมสูงในเนื้อเย่ือเตานมสุกร 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
พบการแสดงออกในเนื้อเย่ือเตานมสุกรในวันท่ี 18 ของการให
น้ํานม ท้ังนียั้งไมเคยมีรายงานการศกึษาถึงการแสดงออกของยีน
ตัวขนสงกรดอะมิโนในระบบ L และระบบ A ในเนือ้เย่ือเตานมสกุร
และสามารถนาํผลจากการศกึษาในคร้ังนีไ้ปศกึษาตอในดานบทบาท
หนาท่ีของยีนตัวขนสงกรดอะมิโน

การแสดงออกของยนีตัวขนสงกรดอะมิโนระบบตางๆ ท่ีระยะการใหน้าํนมสงู
ในเนือ้เยือ่เตานมสกุร*

Gene Expressions of Amino Acid Transport Systems at Peak Lactation
in Porcine Mammary Tissue

ภทัราพรรณ รุงเจริญ1 บุญฤทธ์ิ ทองทรง1 และ สฤณ ีกลนัทกานนท ทองทรง2

Patrapan Rungcharoen1, Boonrit Thongsong1 and Sarinee Kalandakanond-Thongsong2

1ภาควชิาสตัวบาล คณะสตัวแพทยศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั กรุงเทพฯ  10400
2ภาควชิาสรีรวทิยา คณะสตัวแพทยศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั กรุงเทพฯ  10400

* ผลงานวิจัยไดรับรางวัลคาวากุช ิ ในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  ครั้งที ่3  ประจําป 2549

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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การออกแบบและทดสอบ “เครื่องอัดแทงวัสดุปลูกพริกอนามัย”
Design and Testing of A “Nursery Block Making Machine”

for the Production of Hygienic Chilli Plants
เสกสรร  สีหวงษ1

บทคดัยอ
เคร่ืองอัดแทงวสัดุปลกูพริกอนามัยแบบ 1 หัวอัด ระบบ

ไฮดรอลคิ ไดถูกออกแบบใหมีขนาดกวาง 45 เซน็ติเมตร  ยาว 105
เซ็นติเมตร สูง 170 เซ็นติเมตร เพื่อทําการศึกษาวัสดุปลูก
ในรูปแบบของแทงปลูกท่ีมีความเหมาะสมในการเจริญเติบโต
ของตนกลาพริกข้ีหน ู สวนประกอบท่ีสาํคัญของเคร่ืองประกอบดวย
ชุดอัดแทงและมอเตอรไฟฟาขนาด 2 แรงมา จากการทดสอบ
แทงวัสดุปลูกท่ีมีความเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของตนกลา
พริกข้ีหน ู พบวาตองใชปุยอินทรีย ผสมกับขุยมะพราวในอัตรา 4:1
สวนโดยน้ําหนกั ใชแรงอัดไฮดรอลคิท่ี 150 ปอนดตอตารางนิว้
จะไดแทงวสัดุปลกูท่ีมีขนาดเสนผานศนูยกลาง 2 นิว้  สงู 2.375
นิว้  น้ําหนกัแหง 114 กรัมตอแทง  ความพรุน 78%  และความ
หนาแนนรวม 0.65 กรัมตอลกูบาศกเซน็ติเมตร ตามลาํดับ  เคร่ือง
มีความสามารถในการทํางาน 68 แทงตอชัว่โมง  ใชกําลงังานไฟฟา
740 วตัต-ชัว่โมง และใชผูปฏิบัติงาน 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 นักวิจัย ระดับ 7  ฝายเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ม. เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม 73140

คํานํา
ประเทศไทยอยูในเขตรอนมีสภาพภมิูอากาศแบบรอนชืน้

และมีศกัยภาพในการผลติพชืผักสงู  พริกเปนพชืท่ีนยิมปลกูอยาง
แพรหลายเพือ่ใชในการบริโภคภายในประเทศและสงออกจาํหนาย
ยังตลาดตางประเทศ  สามารถทํารายไดใหกับประเทศเฉลีย่ 5 ป
(2544-2548) ไมนอยกวา 66 ลานบาทตอป (กรมศลุกากร,
2549)  พริกใชเมลด็ในการขยายพนัธุ จงึตองทําการเพาะตนกลา
จนมีอายุประมาณ 30 วนั หรือมีใบจริงประมาณ  5 ใบ จงึยายปลกู
ลงในแปลงดิน การยายตนกลาจะทําใหตนกลาพริกไดรับการ
กระทบกระเทือน หยุดชะงกัการเจริญเติบโตระยะหนึง่ มีผลทําให
ตนกลาพริกเจริญเติบโตท่ีไมตอเนือ่งหรือลมตายลงได

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
ไดทําการศกึษาพฒันาแทงเพาะชํา วท. และเคร่ืองอัดแทงเพาะชํา
แทงเพาะชํา วท. เปนวสัดุสาํหรับเพาะชํากลาไมหรือใชปลกูตนไม
โดยไมตองใชถุงพลาสติก  วัสดุท่ีทําแทงเพาะชํานํามาจากวัสดุ
เหลือท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรมเย่ือกระดาษ  นํามาผสมกับ
ขุยมะพราว แกลบ ถานแกลบ หรือฟางขาว ในอัตราสวนท่ีเหมาะสม
แลวข้ึนรูปโดยใชเคร่ืองอัดใหไดขนาดตามท่ีตองการ  เคร่ืองอัดท่ีใช
มี 2 แบบ คือแบบใชมอเตอรไฟฟาและแบบใชเทาเหยียบ เคร่ืองอัด
ท้ังสองแบบมีขอจํากัดคือ ไมสามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง
ดังนั้นจึงไดทําการออกแบบและทดสอบเคร่ืองอัดแทงวัสดุปลูก
พริกอนามัยโดยใชระบบไฮดรอลคิ  เพือ่ท่ีจะทําการพฒันาใหเคร่ือง
สามารถทํางานไดอยางตอเนือ่ง  มีความสามารถในการทํางานสงูข้ึน
และสามารถอํานวยความสะดวกในการทํางาน ตลอดรวมท้ัง
เพื่อทําการคัดเลือกวัสดุท่ีมีความเหมาะสมเปนวัสดุปลูกพริก
อนามัย
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อปุกรณและวธิกีาร
วสัดุปลกูและอุปกรณท่ีใชไดแก
1) ขุยมะพราวท่ีผานการรอนดวยตะแกรงขนาดเสนผาน

ศนูยกลาง 10 มิลลเิมตร หมักดวยน้ําท้ิงไว 1 เดือน
2) ดินอินทรียเสริมแตง (เค.ยู - คอมเพลก็ซ)  ผลติโดย

สถานวีจิยักาญจนบุรี  สถาบันคนควาและพฒันาระบบนเิวศเกษตร
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

3) ปุยอินทรียผลติโดยบริษทัเอกชน
4) พชืทดสอบท่ีใชไดแกพริกข้ีหน ูTVRC 758 ผลติโดย

ศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตรอน  สถาบันวิจัยและพัฒนา
กําแพงแสน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร วทิยาเขตกําแพงแสน

เคร่ืองอัดแทงวัสดุปลูกพริกอนามัยตนแบบ และวีธีการ
ศกึษาดังนี้

1) ออกแบบและสรางเคร่ืองอัดแทงวสัดุปลกูพริกอนามัย
แบบ 1 หวัอัดโดยใชระบบไฮดรอลคิ

2) ศกึษาสมบัติทางเคมีบางประการของวสัดุปลกู
3) ศึกษาสมบัติทางกายภาพของแทงวัสดุปลูกท่ีผลิตได

(ความพรุนรวม และความหนาแนนรวม)
4) ทดสอบเคร่ืองอัดแทงวัสดุปลูกพริกอนามัยตนแบบ

โดยไดกําหนดปจจัยท่ีศึกษา 2 ปจจัย คือ อัตราสวนผสมของ
วสัดุปลกู (ปุยอินทรีย : ขุยมะพราว) ท่ี 4 อัตราสวนคือ 1:1, 2:1,
4:1 และ 4:3 โดยน้ําหนกั และแรงอัดไฮดรอลคิ 2 ระดับ ไดแก
150 และ 180 ปอนดตอตารางนิว้

5) ศึกษาผลของแทงวัสดุปลูกท่ีมีผลตอการเจริญเติบโต
ของตนกลาพริกข้ีหนู

ผลและวจิารณ
เคร่ืองอัดแทงวัสดุปลูกพริกอนามัยตนแบบท่ีไดทําการ

ออกแบบและสราง  มีสวนประกอบดังนี้
1) แมพมิพ (กระบอกอัด) มีขนาดเสนผานศนูยกลาง 2

นิว้  สงู 6 นิว้
2) หวัอัด มีขนาดเสนผานศนูยกลาง 2 นิว้ หนา 0.125 นิว้
3) อุปกรณถอดแทงวสัดุปลกู ประกอบดวย 2 สวน คือ

แผนรับแรงกดและแผนถอดแทงวสัดุปลกู
4) กระบอกไฮดรอลคิ
5) ปมน้าํมันไฮดรอลคิ
6) ลิน้ควบคุมการทํางาน
7) ทอทางน้าํมัน
8) ถังน้ํามันไฮดรอลคิ
9) อุปกรณปรับต้ังแรงดันน้ํามันไฮดรอลคิ
10)  ตนกําลงั  มอเตอรไฟฟา 220 โวลท  ขนาด 2 แรงมา

Fig. 1  Nursery block making machine

Fig. 2  Nursery blocks

จากการศกึษาสมบัติทางเคมีบางประการของวสัดุปลกูพริก
อนามัย พบวาคาความเปนกรด-ดาง (pH) ของปุยอินทรียและ
ดินอินทรียเสริมแตงมีคาสงูกวาชวงท่ีเหมาะสม (5.5-6.5) (วทิยา,
2533) เลก็นอย  สวนขุยมะพราวมีคา pH ตํ่ากวาชวงเหมาะสม
เลก็นอย การนําไฟฟาของสารละลาย (EC) ของปุยอินทรียและ
ดินอินทรียเสริมแตงมีคา EC มากกวาขุยมะพราวถึง 2 เทาและ
สงูกวาชวงท่ีเหมาะสม (1.5-3.0 dS/m) เลก็นอย  สวนขุยมะพราว
ท่ีผานการหมักดวยน้าํเปนระยะเวลา 1 เดือน  มีคา EC เพยีง 0.08
dS/m ซึ่งทําใหม่ันใจไดวาเกลือท่ีมีในขุยมะพราวนี้จะไมมีผลตอ
การเจริญเติบโตของพชื  ปริมาณอินทรียวัตถุ (OM)  ขุยมะพราว
มีปริมาณอินทรียวตัถุสงูท่ีสดุคือ 84.98%  รองลงมาคือปุยอินทรีย
มีคา 48.98%  สวนดินอินทรียเสริมแตงมีคาตํ่าสดุคือ 15.61%
สดัสวน C/N  ขุยมะพราวมีคาสดัสวน C/N สงูท่ีสดุคือ 108.38
รองลงมาไดแกปุยอินทรียมีคา 14.53  และดินอินทรียเสริมแตง
มีคาตํ่าสุดคือ 9.95 แสดงใหเห็นวา ขุยมะพราวมีแนวโนมท่ีจะ

งานวจิยั
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สลายตัวชากวาปุยอินทรียและดินอินทรียเสริมแตง เนื่องจาก
มีคาสัดสวน C/N ท่ีสูงกวา  สําหรับปริมาณธาตุอาหารท้ังหมด
พบวาปริมาณธาตุไนโตรเจนพบมากในปุยอินทรีย  รองลงมา
ในดินอินทรียเสริมแตง และขุยมะพราว โดยมีคา 1.96, 0.96
และ 0.46% ตามลําดับ  ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสในปุยอินทรีย
ดินอินทรียเสริมแตง และขุยมะพราว คาเทากับ 0.53, 1.12 และ
0.07% ตามลาํดับ ในขณะท่ีธาตุโปตัสเซยีมพบท่ี 0.74, 0.84 และ
2.06% ในปุยอินทรีย ดินอินทรียเสริมแตง และขุยมะพราว
ตามลาํดับ

สมบัติทางกายภาพบางประการของแทงวัสดุปลูกพริก
อนามัยท่ีผลติได  ความพรุนรวม (E) คาความพรุนรวมของวัสดุ
ปลกู มีคาอยูระหวาง 64.24-80.75% โดยท่ีคาความพรุนรวม
จะมีคาผกผันกับคาแรงอัดไฮดรอลิคท่ีใช  กลาวคือท่ีแรงอัด
ไฮดรอลคิ 150 ปอนดตอตารางนิว้  คาความพรุนรวมท่ีวดัไดจาก
แทงวสัดุปลกูจะมีคาสงูกวาคาความพรุนรวมท่ีวดัไดจากแทงวสัดุปลกู
ท่ีใชแรงอัดไฮดรอลคิ 180 ปอนดตอตารางนิว้  ความหนาแนนรวม
(Db)  คาความหนาแนนรวมของวสัดุปลกู มีคาอยูระหวาง  0.34-
0.65 กรัมตอลูกบาศกเซ็นติเมตร และมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญย่ิงทางสถิติในแตละชุดอัตราสวนผสมของวัสดุปลูก
โดยท่ีชุดอัตราสวนผสมวสัดุปลกูท่ี 4:1 มีคาความหนาแนนรวม
สงูสดุ แตชดุอัตราสวนผสมวสัดุปลกูท่ี 1:1 มีคาความหนาแนนรวม
ตํ่าสดุ

จากการทดสอบเคร่ื องอัดแทงวัสดุปลูกพริกอนามัย
เคร่ืองมีความสามารถในการผลติแทงวสัดุปลกู 68 แทงตอชัว่โมง
กําลังงานไฟฟาท่ีใช 740 วัตต-ชั่วโมง ใชผูปฏิบัติงาน 2 คน
และแทงวสัดุปลกูพริกอนามัยท่ีมีความเหมาะสมตอการเจริญเติบโต
ของตนพริกข้ีหนู โดยมีผลทําใหตนพริกข้ีหนูเจริญเติบโตไดดี
มีความสงูและน้าํหนกัแหงของตนดีท่ีสดุคือ ตองใชอัตราสวนผสม
ปุยอินทรียตอขุยมะพราว 4:1 สวนโดยน้ําหนักและใชแรงอัด
ไฮดรอลคิท่ี 150 ปอนดตอตารางนิว้

สรุป
เคร่ืองอัดแทงวสัดุปลกูพริกอนามัยตนแบบมีความสามารถ

ในการผลติแทงวสัดุปลกู 68 แทงตอชัว่โมง  กําลงังานไฟฟาท่ีใช
740 วตัต-ชัว่โมง และใชผูปฏิบัติงาน 2 คน  แทงวสัดุปลกูท่ีมีความ
เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของตนกลาพริกข้ีหนูตองมีอัตรา
สวนผสมวสัดุปลกูคือ ปุยอินทรีย : ขุยมะพราว เทากับ 4:1 สวน
โดยน้ําหนักและใชแรงอัดไฮดรอลิคท่ี 150 ปอนดตอตารางนิ้ว
จะทําใหไดแทงวสัดุปลกูท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 นิว้  สงู
2.375 นิว้  น้าํหนกัแทง 114 กรัมตอแทง  มีความพรุนรวม  78%
และมีความหนาแนนรวม 0.65 กรัมตอลกูบาศกเซน็ติเมตร

คําขอบคณุ
ขอขอบคุณ  สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร ท่ีกรุณาสนับสนุนงบประมาณ ฝายเคร่ืองจักรกล
การเกษตรแหงชาติ   สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร วทิยาเขตกําแพงแสน จงัหวดันครปฐม
ท่ีไดใหความอนเุคราะหสถานท่ี เคร่ืองมือ อุปกรณและยานพาหนะ
คุณจนัทรจรัส  วรีสาร  ฝายปฏิบัติการวจิยัและเรือนปลกูพชืทดลอง
ท่ีไดใหคําปรึกษาแนะนาํในการจดัทํารายงานฉบับสมบูรณใหสาํเร็จ
ลลุวงไปดวยดี
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มาตรฐานผัก-ผลไมปลอดภยัของไทย กับความนาเช่ือถือ
ชัยวัฒน คงสม1 และ ชยาพร วัฒนศิริ1

การเกษตร

ในชวงหลายปท่ีผานมา ผูคนหันมาสนใจสุขอนามัยของ
ตนเองและคนในครอบครัวมากย่ิงข้ึน และวิธีการท่ีจะทําใหมี
สุขอนามัยท่ีดีวิธีหนึ่ง ก็คงหนีไมพนการระวังเร่ืองอาหารการกิน
โดยหนัมากินผักและผลไมมากข้ึน แตก็ยังคงไมแนใจวาจะทําให
สขุภาพดีข้ึนจริงหรือไม  เพราะยังมีขอกังวลในเร่ืองความปลอดภยั
ท่ีเกิดจากการปนเปอนท้ังทางชวีภาพและสารเคมีอันตราย ประกอบ
กับการรณรงคของรัฐบาลในเร่ืองความปลอดภยั จงึเปนสาเหตุให
มีความตองการผัก-ผลไมปลอดภยัเพิม่ข้ึนเร่ือยๆ  ทําใหซปูเปอร-
มาเก็ตขนาดใหญตองจัดใหมีสวนท่ีขายผัก-ผลไมปลอดภัย
แยกจากผัก-ผลไมท่ัวไป  ตลอดจนเกิดรานคาผัก-ผลไมปลอดภยั
ข้ึนโดยเฉพาะ  ประกอบกับการสงเสริมของกรมวชิาการเกษตรเพือ่
ตอบสนองนโยบายการผลติทางการเกษตรอยางถูกตองและเหมาะสม
ท่ีจะชวยใหประเทศไทยเปนครัวโลกในการผลติอาหารภายใตมาตรฐาน
คุณภาพสากล  สงผลใหผูผลติจํานวนหนึ่งหนัมาผลติผัก-ผลไม
ปลอดภยัจาํหนายในทองตลาด หรือทําใหผูคาตองจดัหาผัก-ผลไม
ปลอดภยัมาจาํหนายโดยมีชือ่ท่ีเรียกแตกตางกันไป เชน ผักสขุภาพ
ผักปลอดสารพษิ ผักอินทรีย และผักไฮโดรโปนคิ เปนตน  ซึง่ก็สราง
ความสบัสนใหแกผูบริโภคพอสมควร  อยางไรก็ตาม โดยท่ัวไปแลว
เราอาจแบงผัก-ผลไมปลอดภยัท่ีขายกันอยูในตลาดออก เปน 3
ประเภท คือ ผกั-ผลไมปลอดภยั  ผกั-ผลไมปลอดสารพษิ และ
ผกั-ผลไมอินทรยี

ผัก-ผลไมปลอดภัย นั้นเปนผัก-ผลไมท่ีในชวงการ
เพาะปลูกยังมีการใชสารเคมี เชน ปุยเคมีและสารเคมีปองกัน
กําจัดศตัรูพืช โดยมีการควบคุมท้ังชนดิของสารเคมี ปริมาณ และ
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อใหผัก-ผลไมนั้นมีความปลอดภัย
กอนท่ีจะนาํมาบริโภค   ผกั-ผลไมปลอดสารพษิ ซึง่เปนผัก-ผลไม
ท่ีมีความปลอดภัยมากข้ึน ในการผลิตจะไมใชสารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรูพืช แตยังคงใชปุยเคมี สดุทายคือ ผกั-ผลไมอินทรยี
นัน้ คือผัก-ผลไมท่ีไมใชสารเคมีใดๆ เลยตลอดกระบวนการผลติ
ไมวาจะเปนสารเคมีปองกันกําจดัศตัรูพชืหรือปุยเคมี แตจะหนัไปใช
อินทรียวตัถุ เชน ปุยคอก หรือปุยหมัก เปนตน ในการบํารุงดิน
และใชสารสกัดจากธรรมชาติหรือวิธีการทางธรรมชาติในการ
ปองกันและกําจดัโรค-แมลง

สวนในเร่ืองมาตรฐานผัก-ผลไมปลอดภยัในแตละประเทศ
นั้น จะมีมาตรฐานความปลอดภัยซึ่งถูกกําหนดข้ึนโดยรัฐบาล
และองคกรเอกชนตางๆ ท้ังท่ีเปนมาตรฐานของไทย และของ
ตางประเทศ เชน มาตรฐานการผลิตทางการเกษตรท่ีเหมาะสม
(Good Agricultural Practice : GAP)  มาตรฐานเกษตรอินทรีย
มาตรฐาน Codex  มาตรฐาน GlobalGAP เปนตน  ซึง่สวนใหญ
เปนมาตรฐานท่ีกําหนดแนวทางปฏิบัติงานในระบบผลิตทางการ
เกษตร ไดแก การจัดการดิน การจดัการน้ํา การปองกันศัตรูพชื
การเก็บเก่ียว  การแปรรูปและการเก็บรักษาผลผลิต  การจดัการ
ของเสี ย สุ ขอนามัยและความปลอดภั ยของผู ปฏิ บั ติ งาน
นอกจากนั้น ยังรวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อใหได
ผลผลติท่ีมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน มีความปลอดภัยตอผูผลติ
และตอผูบริโภค และไมทําใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม รวมท้ัง
มีการออกตราสญัลกัษณกํากับรับรองโดยเฉพาะในแตละมาตรฐาน
เพื่อเปนการรับรองกับผูบริโภควาผักและผลไมท่ีเลือกซื้อนั้น
มีความปลอดภัยในระดับใดหรือเชื่ อถือไดมากนอยเพียงใด
ตราสัญลักษณท่ีเห็นอยูท่ัวไปในตลาด เชน สัญลักษณ Q ของ
กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ  และสญัลกัษณ
Q ของกลุมเครือขาย GAP ภาคตะวนัตก ท่ีเปนตรารับรองผัก-
ผลไมปลอดภัย สัญลักษณสํานักมาตรฐานเกษตรอินทรียแหง
ประเทศไทย (มกท.) หรือ Organic Agricultural Certification
Thailand (ACT)  สัญลักษณ Organic Thailand ของสถาบัน
พชือินทรีย กรมวชิาการเกษตร  และสญัลกัษณ Certified Organic
Farmer ของ California Certified Organic Farmer (CCOF)
ท่ีเปนตรารับรองผัก-ผลไมอินทรีย (ภาพท่ี 1)  สญัลกัษณรับรอง
คุณภาพระบบตรวจสอบสารพิษของกรมวิทยาศาสตรการแพทย
กระทรวงสาธารณสุข ท่ีเปนตรารับรองผัก-ผลไมปลอดสารพิษ
นอกจากนั้น ผูผลิตบางรายยังกําหนดตราสัญลักษณของผูผลิต
และผูคาเองดวย

ท่ีนาเปนหวงอยางย่ิงคือ ผูบริโภคสวนใหญยังไมทราบ
หรือไมได รับขอมูลเก่ี ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย และ
ตราสัญลักษณความปลอดภัยดังกลาวอยางดีพอและถูกตอง
ขอมูลดังกลาวเปนท่ีรูจกักันเฉพาะในกลุมแคบๆ เชน นกัวชิาการ

1 รองศาสตราจารย  ภาควิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรุงเทพฯ
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หรือผูท่ีทํางานดานนี ้หรือผูบริโภคกลุมสขุภาพเทานัน้  ผูบริโภค
ท่ัวไปแทบจะไมมีขอมูลในเร่ืองผัก-ผลไมปลอดภยัและมาตรฐาน
ท่ีเก่ียวของเลย ทําใหผูบริโภคภายในประเทศท่ีตองการบริโภค
ผักและผลไมปลอดภยัเกิดความสับสนและไมแนใจ เพราะการมี
ชือ่เรียกมาตรฐานและตราสญัลกัษณท่ีแตกตางกันและหลากหลาย
และขาดขอมูลท่ีเพยีงพอและถูกตอง ทําใหสงผลกระทบตอความ
นาเชีอ่ถือ โดยเฉพาะอยางย่ิงกับผูบริโภคหรือผูคาในตางประเทศ
แลว  ความนาเชื่อถือในดานความปลอดภัยของผักและผลไม
ปลอดภยัของไทยยังอยูในระดับตํ่า ทําใหเปนอุปสรรคในการคาขาย
ผัก-ผลไมปลอดภยัท้ังภายในและกับตางประเทศ

ปญหาเร่ืองความนาเชือ่ถือจงึเปนเร่ืองสาํคัญท่ีจะสงผลตอ
ความย่ังยืนของการผลิตผัก-ผลไมปลอดภยัไทยเพือ่การคา การ
แกปญหาสิง่แวดลอมทางการเกษตรและความสาํเร็จของนโยบาย
ดานอาหารปลอดภัยและเปนแหลงผลิตอาหารภายใตคุณภาพ
มาตรฐานสากลหรือครัวโลก  การแกปญหาในเร่ืองความนาเชือ่ถือ
ท้ังในระดับประเทศและระดับสากลจึงเปนเร่ืองเรงดวนท่ีทุกฝาย
ท่ีเก่ียวของท้ังภาคราชการและเอกชนจะตองรวมมือกัน  ซึง่แนวทาง
ในการสรางความนาเชือ่ถือใหกับผูบริโภคและคูคาในตางประเทศ
ของแตละภาคสวน มีดังนี้

ภาคราชการ ควรดําเนนิการเพือ่สรางความนาเชือ่ถือตอ
ผัก-ผลไมปลอดภยัของไทยในเร่ืองตอไปนี้

1. พฒันามาตรฐาน GAP ของประเทศไทยท่ีเปนมาตรฐาน
หลกัสาํหรับผูผลติในประเทศ รวมท้ังการสนบัสนนุใหเกิดมาตรฐาน
GAP ของภาคเอกชนท่ีสามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล
(GlobalGAP) และสามารถนํามาปฏิบัติใชไดจริง (Implementa-

tion)  สําหรับผัก-ผลไมปลอดภัยท่ีผลิตและจําหนายภายใน
ประเทศท่ีจะตองเปนไปตามมาตรฐานดังกลาว รวมถึงผัก-ผลไม
ท่ีสงออกดวย

2. สนบัสนนุการพฒันาหนวยรับรอง (Certification Body:
CB) ระบบตรวจสอบรับรองท่ีไดรับการรับรอง ISO Guide 65
โดยหนวยรับรองตองบริหารจดัการโดยองคกรอิสระหรือภาคเอกชน
หรือบุคคลท่ี 3 ท่ีไมมีสวนไดสวนเสยีหรือไมมีประโยชนทับซอน
กับธุรกิจนัน้ๆ เพือ่ความคลองตัวและนาเชือ่ถือ

3. สนับสนุนการพัฒนาระบบตรวจสอบยอนกลับใหเปน
รูปธรรม และใชไดจริง

4. สงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกร เพื่อการผลิตผัก
และผลไมปลอดภยั

5. สงเสริมการใหความรูและพัฒนาทักษะของเกษตรกร
เพือ่ใหสามารถผลติผักและผลไมปลอดภยัตามมาตรฐาน  โดยการ
พัฒนาหนวยงานสนับสนุนความรูและทักษะเก่ียวกับระบบผลิต
ตามมาตรฐาน รวมท้ังผูท่ีเก่ียวของในทุกระดับ เพือ่ทําหนาท่ีพฒันา
หลักสูตรการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนแนวทางการสอน
ระบบบริหารจดัการคุณภาพดังกลาวใหเปนมาตรฐาน

6. สนบัสนนุดานการเงนิ การตลาด และอ่ืนๆ เพือ่จงูใจให
เกษตรกรหรือผูผลติดําเนนิการผลติตามมาตรฐาน

7. ประชาสมัพนัธ และใหความรูแกผูบริโภคในเร่ืองอาหาร
ปลอดภัยและมาตรฐานผัก-ผลไมปลอดภัย และรณรงคให
ผูบริโภคหนัมาบริโภคผักและผลไมปลอดภยัตามมาตรฐาน

8. มีการบังคับใชกฎหมายท่ี เก่ียวของกับอาหารและ
สารเคมีอันตรายทางการเกษตรอยางจริงจงัและตอเนือ่ง

ภาพที ่1  ตราสญัลกัษณมาตรฐานผัก-ผลไมปลอดภยัและมาตรฐานเกษตรอินทรีย
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9. สนับสนุนการวิจัยท่ีเก่ียวกับระบบการผลิต หรือเร่ือง
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร
และผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบและเปนรูปธรรม
ท่ีชดัเจน

ภาคเอกชน ควรดําเนนิการในเร่ืองตางๆ ดังนี้
1. ตองมีการรวมกลุมกันในรูปของกลุมเกษตรกรผูผลิต

ผัก-ผลไมปลอดภยั เชน กลุมเกษตรกรผูปลกูหนอไมฝร่ัง กลุม
เกษตรกรผูปลกูทุเรียน เพือ่รวมกันวางแผนการผลิต การจดัการ
ดานตางๆ รวมกัน  เนือ่งจากการจดัการในระบบผลติเพือ่ใหไดตาม
มาตรฐานนัน้คอนขางยุงยากสาํหรับเกษตรกรรายยอยและมีตนทุน
ท่ีเพิม่ข้ึน การรวมกลุมยังทําใหการบริหารจัดการคุณภาพภายใน
การตรวจสอบภายในสะดวกและมีประสทิธิภาพย่ิงข้ึน  นอกจากนัน้
ภาคราชการยังใหการสงเสริมและสนบัสนนุในดานตางๆ ไดสะดวก

2. พฒันาหนวยรับรอง (Certification Body : CB) ใหได
การรับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO Guide 65 เพือ่ทําหนาท่ี
ในการตรวจสอบรับรองใหมีความนาเชือ่ถือในระดับสากล  โดยอาจ
เร่ิมตนในลักษณะการรวมมือกับหนวยรับรองตางชาติท่ีไดรับ
การยอมรับในระดับสากลแลว

3. ผูคา หรือผูรวบรวมผักและผลไมปลอดภยั ควรรับซือ้
ผัก-ผลไมปลอดภัยจากเกษตรกรหรือกลุมเกษตรกรท่ีไดรับการ
รับรองมาตรฐานโดยตรง  หรือนาํมาตรฐาน GAP ของประเทศไทย
มาเปนขอกําหนดในการรับซื้อผัก-ผลไมปลอดภยัท่ีจะจัดสงและ
จดัจําหนาย

4. สําหรับผูสงออกผัก-ผลไมปลอดภัย การซื้อผักและ
ผลไม ควรซือ้จากเกษตรกรหรือกลุมเกษตรกรท่ีไดรับการรับรอง
มาตรฐานแบบมีการทําสญัญา (Contact farming)

5. ผูคา ผูรวบรวม และผูสงออกผัก-ผลไมปลอดภัย
ควรรับซื้อผักและผลไมท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานในราคาท่ี
สงูกวาผัก-ผลไมท่ัวไป  เพือ่เปนการจูงใจใหเกิดการผลติผักและ
ผลไมปลอดภัยอยางจริงจัง ซึ่งจะสงผลใหเกิดการปฏิบัติไดจริง
ในระดับฟารมของเกษตรกรอยางมีประสิทธิภาพและสรางความ
นาเชือ่ถือในสนิคาได

6. กลุมผูบริโภคควรใหความสาํคัญเร่ืองอาหารปลอดภยั
แมจะตองจายเพิ่ มข้ึนในการบริโภคผักและผลไมปลอดภัย
ก็จําเปนตองจาย เพื่อชวยสนับสนุนใหระบบการผลิตอาหาร
ปลอดภยัสามารถดําเนนิตอไปไดอยางย่ังยืน

7. กลุ มผู คาปจจัยการผลิตควรปฏิบัติตามกฎหมาย
ในเร่ืองการครอบครองและการจําหนายสารเคมีหรือวตัถุอันตราย
ทางการเกษตรอยางเครงครัด

เอกสารประกอบการเรียบเรียง
คณะผูวิจยัโครงการตนแบบหนวยรับรองและแนวทางการปฏิบัติ

เพื่อรับรองระบบผลิตผักและผลไมตามมาตรฐานสากล

สาํนักงานคณะกรรมการวจิยัแหงชาติ.  2550.  การสราง
ความเชื่อม่ันของสินคาผักและผลไมปลอดภัยของไทยสู
มาตรฐานสากล.  การสมัมนาระดมสมอง.  14 สงิหาคม
2550.  มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช กรุงเทพฯ.

กรมวชิาการเกษตร.  นานาสัญลกัษณอาหารปลอดภยั.  http://
www.doa.go.th

Bayer CropScience.  สัญลักษณโครงการอาหารปลอดภัย.
http://www.bayercropscience.co.th/foodsafety/
fst_logo.php

กิตตกิรรมประกาศ
ขอขอบคุณ  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

ท่ีไดสนับสนุนงบประมาณการศึกษาวิจัย และคณะผูทรงคุณวุฒิ
ท่ีทําใหเกิดบทความในคร้ังนี้  นอกจากนั้น ตองขอขอบคุณ
หวัหนาโครงการวจิยั และคณะวจิยัของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร
วทิยาเขตกําแพงแสน และทีมงานบริหารจดัการคุณภาพของบริษทั
กลุมเกษตรกร และผู เก่ียวของทุกทานท่ีอํานวยความสะดวก
ในการใหขอมูล

ราน้ําท่ีมาเกาะเจริญอยูท่ีเหย่ือลอนี้อาจแตกตาง (คนละ
ชนดิ) กันได ข้ึนอยูกับแหลงท่ีมาของน้าํ  ในการศกึษาราดวยกลอง
จลุทรรศนนี ้ไมสามารถสงัเกตรูปรางท่ีแทจริงของ zoospore รวมท้ัง
ไมสามารถเหน็ flagella ดังท่ีไดกลาวถึงขางตนได  การศกึษารูปราง
และ flagella ของ zoospore จําเปนตองใชเทคนิคพิเศษเทานัน้

เก่ียวกับ “ราน้ํา” ยังมีรายละเอียดท่ีซับซอนอีกมากมาย
ในการศึกษาดานราวิทยา  ท่ีเลามาท้ังหมดนี้ เปนเพียงเร่ืองราว
งายๆ ท่ีผูเขียนนําเสนอใหผูอานท่ัวไปไดรูจักราน้าํ องคประกอบ
เล็กจิ๋วในสภาพนิเวศท่ีไมสามารถสัมผัสไดดวยประสาทท้ังหา
(หากไรซึ่งกลองจุลทรรศน)  และเพื่อท่ีจะบอกทานท้ังหลายวา
ในน้ํานอกจากจะมีปลา แลว ในน้ํายังมี “รา” ดวย  ผูเขียนหวงัวา
หลังจากท่ีไดอานบทความนี้แลว “ราที่วายน้ําได” คงไมอยู
นอกสายตาอีกตอไป หากแต zoospore เลก็จิว๋คงมีโอกาสใหทาน
ไดสัมผัสดวยจินตนาการ นอกเหนือไปจากปลา ปู กุง ฯลฯ
ท่ีทานสามารถสัมผัสไดดวยตาเปลา ในโอกาสท่ีทานไดสมัผัสกับ
แหลงน้าํธรรมชาติ

เอกสารประกอบการเขยีน
วจิยั รักวทิยาศาสตร.  2546.  ราวทิยาเบ้ืองตน.  จามจรีุโปรดักท,

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” เปนคําขวัญท่ีแสดงถึงความ
อุดมสมบูรณของสภาพแวดลอมของประเทศไทยท่ีคุนหูคนไทย
มาต้ังแตรุนปู ยา ตา ยาย  แสดงใหเหน็วาประเทศไทยของเรานัน้
ท่ีใดมีน้าํท่ีนัน่ยอมมีปลาอยูดวยเสมอ  ถาต้ังคําถามวา “นอกจาก
ปลาแลว ในน้ํายังมีทรัพยากรท่ีมีชีวิตชนิดหรือกลุมใดอีก ?”
คําตอบก็จะเปน กุง หอย เตา รวมท้ังพชืน้ําชนดิตางๆ   ถาเปลีย่น
คําถามเปน “ทรัพยากรท่ีมีชวีติชนดิใดบางท่ีวายน้าํได ?”  คําตอบ
ก็คงไมพนสตัวน้าํชนดิตางๆ (ยกเวนหอย) เตา จระเข  นอกจากนี้
สัตวปกบางชนิด เชน เปด หาน นกเปดน้ํา ฯลฯ รวมท้ังคน
(ท่ีวายน้ําเปน) ก็วายน้ําได  ไมวาคําถามจะเปนเชนไร “รา”
ก็ยังไมอยูในความคิดของคนท่ัวไปท่ีจะนาํมาตอบคําถาม  ท้ังๆ ท่ีรา
(บางชนิด) ก็เปนสมาชิกของทรัพยากรท่ีมีชีวิตท่ีอาศัยอยูในน้ํา
และวายน้ําได  แตดวยขนาดท่ีเลก็มากจนไมสามารถมองเหน็ได
ดวยตาเปลาจงึไมมีใครนกึถึง   “รา” (ท่ีอยูในน้าํ) จงึอยูนอกสายตา
อยางแทจริง

เม่ือพดูถึงรา หรือ เชือ้ราท่ีอยูรอบตัวเรา  คนท่ัวไปมักนกึถึง
จุดดําๆ บนขนมปงท่ีเก็บไวนาน หรือคราบสีขาวๆ เทาๆ บน
กระเปา เข็มขัด หรือรองเทา ท่ีทําดวยหนัง  บางคนอาจนึกถึง
จดุดําๆ เลก็ๆ บนเสือ้ผา  บางคนอาจนกึถึงกลาก เกลือ้น น้าํกัดเทา
ฯลฯ  “ราวายนํ้าได” จึงอาจจะเปนเร่ืองแปลกสาํหรับคนท่ัวไป
แตก็ไมอาจปฏิเสธไดวาเปนสวนหนึง่ของสิง่แวดลอม!

ราวายน้ําไดนั้นเปนเร่ืองจริง เพียงแตไมใชราทุกชนิด
ท่ีวายน้าํได  ราท่ีวายน้าํไดนีไ้ดรับการจดัไวในกลุมของ water molds
หรือ aquatic fungi (aqua หมายถึง น้ํา  และ fungus หรือ fungi
หมายถึง รา) หรือ “ราน้ํา” นัน่เอง  เนือ่งจากราเหลานีส้วนใหญ
อาศัยอยูในน้ํา ท้ังน้ําจืด น้ํากรอย และในทะเล รวมท้ังสภาพ
แวดลอมหรือนิเวศวิทยาท่ีมีน้ําเปนปจจัยประกอบท่ีสําคัญ เชน
ดินริมตลิง่ ก่ิงไม หรือเศษซากอินทรียวตัถุท่ีอยูในน้าํ เรือเดินสมุทร
ฯลฯ  สาํหรับราท่ีวายน้าํไดนี ้เปนราท่ีอาศยัในสภาพแวดลอมท่ีเปน
น้าํจดื (fresh water fungi)  ราเหลานีดํ้ารงชวีติอยูดวยการใชอาหาร
จากซากของสิ่งมีชีวิตท่ีมันอาศัยอยู บางชนิดอาจเปน parasite
ของพชืหรือสตัวน้าํ เชน สาหรายตางๆ  และอาจทําใหสตัวน้าํ เชน

ปลา เปนโรคตายได  บางชนดิเปน parasite ของตัวออนของแมลง
ท่ีอยูในน้ํา เชน ลกูน้ํายุง ตัวออนของแมลงปอ ฯลฯ  นอกจากนี้
ยังมี aquatic fungi บางกลุมอาศยัอยูในดิน เรียกรากลุมนีว้าเปน
soil inhabitant  รากลุมนี ้บางชนดิดํารงชวีิตโดยอาศยัอาหารจาก
ซากอินทรียวตัถุในดิน บางชนดิทําใหพชืเปนโรคได ซึง่เปนท่ีรูจกักัน
ในนาม โรคราก-โคนเนา ของพืชเศรษฐกิจหลายชนิด โรค
damping-off ของผัก และกลาพชืหลายชนดิ

การท่ีราเหลานีว้ายน้าํไดก็เนือ่งจากราสรางหนวยท่ีใชในการ
แพรพนัธุท่ีเรียกวา zoospore ท่ีมีโครงสรางพเิศษทําหนาท่ีในการ
วายน้าํท่ีเรียกวา flagellum หรือ flagella (พหพูจน)  zoospore
อาจมีรูปรางรูปไข หรือ pear-shaped (คลายไขไกท่ีรูปรางยาวรี
กวาไขไกท่ัวไป) หรือ bean-shaped (เชน เมลด็ถ่ัวฝกยาว หรือ
ถ่ัวแดง) ขนาดเลก็มาก  สวน flagellum เปนโครงสรางท่ีมีลกัษณะ
เปนเสนยาว มี 2 ชนดิ คือ whiplash flagellum  คือ flagellum
ท่ีมีสวนปลายแคบเลก็เรียว และ tinsel flagellum คือ flagellum
ท่ีมีขนาดเทากันตลอดท้ังเสน และมีโครงสรางคลายขนเสนเลก็ๆ
ย่ืนออกไปทางดานขางเกือบตลอดท้ังเสน  ขณะท่ี zoospore วายน้าํ
whiplash flagellum ชี้ไปดานหลัง สวน tinsel flagellum ชี้ไป
ดานหนาของทิศทางการวายน้ํา (ภาพท่ี 1-3)  zoospore อาจมี
flagellum เพียง 1 เสน เปนแบบ whiplash หรือ tinsel  หรือ มี 2
เสน เปนแบบ whiplash และ tinsel อยางละ 1 เสน ก็ได  การท่ี
zoospore จะมีรูปรางลกัษณะอยางไร และ/หรือมี flagellum แบบใด
นัน้ ข้ึนอยูกับชนดิของรา

1 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

ภาพที ่1 zoospore  รูปราง pear-shaped (a)
และ bean-shaped (b)
(ท่ีมา: Alexopoulos and Mims, 1979)
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เราอาจศึกษาหรือสังเกตราท่ีวายน้ําได  โดยวิธีการท่ี
ไมยุงยากจนเกินไปนัก โดยการนําน้ํา หรือดินริมตลิ่ง หรือเศษ
อินทรียวัตถุท่ีจมหรือลอยอยูในน้ํา จากแหลงน้ําตางๆ ท่ีไมใช
น้ําสกปรกหรือน้ําเสีย อาจเปนน้ําจากสระ บอ รองสวนผลไม
หรือน้ําตกก็ได  นําน้ํามาเทใสในภาชนะท่ีฆาเชือ้แลว (หรืออาจใช
ภาชนะท่ีลางสะอาดและแหงสนิทแทน) อาจหยดยาปฏิชีวนะ
(ยาแกอักเสบ 1 แคปซลู ละลายน้าํประมาณ 50 ml) ลงไปเลก็นอย
(1-2 หยด ตอน้ํา 20 ml) เพื่อลดการเจริญของแบคทีเรีย
ใสเหย่ือลอ เชน ชิน้ใบหญา เมลด็พชืขนาดเลก็ หรือเมลด็ผัก คราบงู
หรือชิ้น cellophane ท่ีฆาเชื้อแลว (หรือใชวิธีตมใหสุกแทน
และถาเปนเมลด็พชืตองบีบใหแตกดวย) ลงไปในน้าํ  หากเปนดิน
หรือเศษอินทรียวัตถุ หรือก่ิงไม ก็นําวัสดุเหลานี้ใสลงในภาชนะ
ท่ีสะอาด ใสเหย่ือลอชนิดตางๆ ลงไป แลวเติมน้ําท่ีตมแลวลงไป
น้ําท่ี เติมลงไปนี้ อาจใชน้ําท่ี เก็บจากสภาพแวดลอมท่ีเก็บดิน
หรืออินทรียวัตถุ หรือแหลงน้ําสะอาดอ่ืนๆ ก็ได ผสมกับน้ําด่ืม
อัตราสวนประมาณ 1:1  คอยหม่ันสังเกต ประมาณ 1-2 วัน
จะสามารถเหน็เสนใยสขีาวเจริญท่ีชิน้เหย่ือลอท่ีใสไว  หลงัจากนัน้
ถาตองการใหสะอาดและสังเกตราไดดีข้ึน ควรใชวัสดุเล็กๆ
หรือชอน หรือปากคีบ หรือตะเกียบ ท่ีสะอาด  ชอนหรือคีบเหย่ือ
ท่ีมีราเจริญมาใสลงในน้ําสะอาดท่ีเตรียมไวในภาชนะ พรอมกับ

ใสเหย่ือลอลงไปใหม  หลังจากนี้ สามารถสังเกตราไดทุกวัน
ขอสาํคัญ คือตองสองดูดวยกลองจลุทรรศนเทานัน้  และควรนํารา
ใสในภาชนะแบน เพื่อสะดวกในการสังเกตและศึกษาดวยกลอง
จลุทรรศน กลองจลุทรรศนท่ีใชถาเปนชนดิ compound microscope
จะทําใหสังเกต zoospore ของราไดชัดเจนมากกวาชนิด stereo
microscope เนื่องจากกําลังขยายสูงกวามาก เพียงเทานี้ ทานก็
สามารถเห็นสิ่งมีชีวิตจิ๋วๆ เคลื่อนท่ีไปมาอยางวองไวไดอยาง
นาต่ืนเตนและเพลดิเพลนิ

สิง่ท่ีสงัเกตเหน็เม่ือมองผานเลนซของกลองจลุทรรศน คือ
เสนใยสีขาวของราท่ีเจริญออกมาจากเหย่ือลอ ท่ีปลายเสนใย
บางเสนอาจโปงออก  สวนท่ีโปงออกอาจมีรูปรางคลายกระบองหรือ
ไมตีพริก ซึ่งอาจสั้นหรือยาวข้ึนอยูกับชนิดของรา และมีลักษณะ
ทึบแสงมากกวาเสนใยท่ัวไป สวนท่ีโปงออกนีเ้รียกวา sporangium
หรือ sporangia (พหพูจน) (ภาพท่ี 4)  ภายในระยะเวลาไมนาน
เกินรอจะมีการเคลือ่นไหววุนวายอยูภายใน sporangium ซึง่สิง่ท่ี
เคลือ่นไหวอยูภายใน sporangium ก็คือ zoospore ท่ีวายน้าํไดของรา
นัน่เอง และหลงัจากนัน้ไมนาน zoospores จาํนวนมากมายก็เคลือ่นที 
โดยการวายน้ําออกมาจาก sporangium  นั่นก็คือสิ่งมีชีวิตจิ๋วๆ
ท่ีเราเหน็เคลือ่นท่ีไปมาในน้าํ และดวยเหตุท่ี sporangium ของราน้าํ
เปนท่ีเกิดของ zoospores จึงมีชือ่เฉพาะวา zoosporangium หรือ
zoosporangia (พหพูจน) ราน้าํบางชนดิ หรือในบางสภาพแวดลอม
zoospores ท่ีวายน้ําออกมาจาก zoosporangium จะรวมตัวกัน
เปนกลุม หรือเปนกอนกลมๆ ท่ีบริเวณปลาย zoosporangium
สักระยะหนึ่ง แลวจึงจะวายน้ําตอไป  การเปลี่ยนน้ําและภาชนะ
ท่ีใชเลีย้งบอยๆ จะชวยใหสภาพแวดลอมท่ีเลีย้งราสะอาด  และหาก
เติมเหย่ือลอใหมลงไป ก็จะไดราท่ีเจริญข้ึนมาใหมจาก zoospore
ท่ีวายน้าํมาเกาะ

ภาพที ่2 flagella และทิศทางการเคลือ่นท่ีของ zoospore
(ท่ีมา: Alexopoulos and Mims, 1979)
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ภาพที ่3 zoospore บันทึกดวยกลองจลุทรรศนอิเลก็ตรอน
(ท่ีมา: www.apsnet.org)

 

sporangiasporangia

ภาพที ่4 ราน้ําเจริญบนเมลด็ผักคะนา บันทึกดวยกลอง
จลุทรรศน stereo microscope
(ภาพ:  อุดม ฟารุงสาง)

สิง่แวดลอม

(อานตอหนา  19)
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ความหลากหลายของพืชสกุลหนอนตายหยาก (Stemona)
ในประเทศไทย และปญหาในการวิจัย

สรัญญา วัชโรทัย1

พื ชสกุ ล Stemona หรือมีชื่ อท่ี ทราบกั นโดยท่ั วไปว า
หนอนตายหยากนั้น จัดอยูในวงศ Stemonaceae ซ่ึงเปนวงศเล็กๆ
ของพืชใบเลี้ยงเด่ียว (Monocotyledon) พืชวงศนี้มีอยูดวยกันท้ังสิ้น
3 สกลุ ไดแก Stemona, Croomia และ Stichoneuron ซ่ึงในประเทศไทย
ขณะนีพ้บเพียง 2 สกุล คือ Stemona และ Stichoneuron  พืชสกลุ
Stemona นั้นมีการแพรกระจายอยูในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต
คนเอเซียไดนํา Stemona มาใชประโยชนโดยใชเปนยาสมุนไพร นํามา
ใชฆาหนอนแมลงวันในการหมักปลารา  และใชฆาแมลงศตัรูพืชทางการ
เกษตร เชน ในประเทศจีน ญี่ปุน เวียดนาม ใชรากของ Stemona
javanica (Bl.) Miq., S. sessilifolia (Miq.) Miq. และ S. tuberosa
Lour. ซ่ึ งมีลักษณะคลายรากกระชายโดยเปนรากสะสมอาหาร
แตกออกจากเหงาเปนกระจุก นํามาใชเปนยาแกไอ (antitussive)
(Xu et al., 2006)  นอกจากนี้ยังพบวาสารสกัดจากราก Stemona
บางชนดิยงัมีฤทธิต์อปาราสติ (antiparasitic property) มีฤทธิฆ์าแมลง
(insecticides)  ดังนัน้จึงมีการนํามาใชควบคุมศตัรูพืชทางการเกษตร
คุณสมบัติในการท่ี Stemona เปนแหลงสาํคัญของสารเคมีท่ีมีประโยชน
ท้ังทางดานเภสัชกรรมและทางดานการเกษตรนีเ้อง ท่ีทําให Stemona
เปนพืชท่ีมีการศึกษาวิจัยอยางกวางขวาง ท้ังในประเทศไทยและตาง
ประเทศ

จากเอกสารทางดานอนุกรมวิธาน มี Stemona ท่ีพบแลวท้ังสิน้
ประมาณ 25 ชนดิ  ในประเทศไทยท่ีสํารวจพบ ณ ขณะนี้มีท้ังสิ้น 11
ชนิด แตสามารถตรวจระบุไดแนชัด 9 ชนิด (Inthachub, 2008)

1 รองศาสตราจารย  ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร ม. เกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ 10900

ในการศึกษาดานอนุกรมวิธานใชลักษณะทางสัณฐานวิทยาเปนหลัก
โดยเฉพาะลักษณะของดอก ซ่ึงมีความแตกตางอยางเห็นไดชัดใน
Stemona แตละชนดิ (ภาพท่ี 1)  ซ่ึงเม่ือมีหนงัสือเกี่ยวกบัการจําแนก
ชนดิ Stemona นอกจากเพ่ือชวยในการจดัจําแนกแลว ยงัทําใหผูวิจัย
พืชชนดินี้สามารถวิจยั Stemona ไดอยางถกูตอง แมนยาํ และนํามาใช
ประโยชนไดอยางถูกตองตรงตามวัตถุประสงค จากคุณสมบัติทางยา
และฤทธิ์ ทางชีววิทยาของพืชสกุลนี้   มีรายงานหลายฉบับพบวา
สารออกฤทธิท่ี์สําคัญเปนสารในกลุมอัลคาลอยด และสารอลัคาลอยด
ท่ีพบนี้ มีโครงสรางทางเคมีท่ีมีความจําเพาะกับพืชสกุล Stemona
จนสามารถเรียกไดวาเปน Stemona alkaloids (Schinnerl et al., 2007)
ซ่ึงจากงานวิจัยของนักวิทยาศาสตรหลายทานพบวา Stemona แตละ
ชนดินัน้ เปนแหลงของสารเคมีกลุมอืน่นอกเหนอืจาก alkaloids ท่ีมีฤทธิ์
ตอแมลง (Brem et al., 2002; Elizabeth et al., 2003; Jiwajinda
et al., 2001)  ตัวอยางเชน สารกลุม stilbenoids มีฤทธิ์ยบัยั้งเชือ้รา
และแบคทีเรีย (Pacher et al., 2002; Kostecki et al., 2004)
tocopherols ท่ีมีฤทธิต์านการออกซิเดชั่น (antioxidant) (Brem et al.,
2004) เปนตน

ปญหาทีพ่บในการนาํพชืสกุล Stemona  มาศกึษาและนาํมา
ใชประโยชน

1. ปญหาจากชื่อพองกัน โดยพืชชื่อหนอนตายหยาก ไดแก
ตัวอยางพืชดังตอไปนี้คือ

ภาพที ่1  Stemona ชนิดตางๆ (ภาพ : ปาจารีย อินทะชบุ)

Stemona cochinchinensis GagnepStemona cochinchinensis Gagnep Stemona collinsae CraibStemona collinsae Craib Stemona kerrii CraibStemona kerrii Craib

 

Stemona phyllantha GagnepStemona phyllantha GagnepStemona curtisii CraibStemona curtisii Craib
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Stemona spp. วงศ Stemonaceae (หนอนตายหยาก
ท่ีกลาวถึงในบทความนี)้

Pouzolzia spp. วงศ Urticaceae (ขอบชะนาง หรือหญา
หนอนตาย แตปจจบัุนเรียกสับสนกนักับหนอนตายหยาก) (ภาพท่ี 2)

พืชจาํพวกถั่ว วงศ Leguminosae ในวงศยอย Papilionoideae
บางชนิด พบวามีการใชเปนแหลงของสารสกัดท่ีใชกําจัดศัตรูพืช
ในจังหวัดกาญจนบุรี และในกลุมชนเผากะเหรียง จังหวัดอุทัยธานี
มีชื่อเรียกตามภาษาถิ่นทางภาคเหนือวาหนอนตายหยาก (ภาพท่ี 3)
ดังนั้นในบทความนีผู้เขียนจึงใชชื่อวาพืชสกลุ Stemona เพ่ือไมใหเกิด
ความสับสนกับพืชสกุลอื่น

2. ในทองตลาดมีการนํารากพืชชนิดอื่นท่ีมีลักษณะคลายกับ
รากของ Stemona มาขาย แลวเรียกชื่อเปน หนอนตายหยาก ตัวอยาง
เชน รากสามสบิ (Asparagus racemosus Willd.) (ภาพท่ี 4) หรือ
รากของ Asparagus ชนดิอืน่ เชน ปริก (A. sprengeri Regel) เหลานี้
เปนตน ซ่ึงเปนพืชในวงศหนอไมฝร่ัง (เดิมจัดอยูในวงศ Liliaceae
ปจจุบันนักพฤกษศาสตรบางทานจัดไวในวงศ Asparagaceae)

3. การระบุชนิดของ Stemona ไมถูกตอง เม่ือนํามาศึกษา
และไดตีพิมพเผยแพร ผูท่ีตองการศึกษาหรือตองการนํา Stemona
ชนิดนั้นๆ มาใชภายหลังดวยหวังใหไดผลตามรายงาน จึงไมสามารถ
ไดผลเชนเดียวกับท่ีไดมีรายงานไว  ซ่ึงนอกจากจะไมไดผลตามท่ี
ตองการและสูญเสียงบประมาณแลว งานท่ีไดตีพิมพแลวนั้นจัดไดวา
ไมมีคุณคาทางวิทยาศาสตรอีกดวย

4. สารสําคัญท่ีสกัดไดจาก Stemona ไมเสถียร มีโครงสราง
เปลี่ ยนแปลงไดงาย โดยเฉพาะเม่ือพืชเกิดบาดแผลจากการเก็บ
ในธรรมชาติและมีเชื้อโรคเขาทําลาย เชน เชื้อรา (Pacher and Srunya,
ไมมีการตีพิมพ) แมแตสารกลุม alkaloid ท่ีเปนสารบริสทุธิท่ี์แยกไดจาก
Stemona เม่ือเก็บไวชั่วระยะหนึ่งในรูปผลึก นํามาวิเคราะหซํ้าดวย
เทคนิค Thin layer chromatography ผลท่ีไดพบวาเกิดเปนสารอื่น
เพ่ิมขึ้นจากเดิม

ในการศึกษาวิจัย ไมวาจะเปนพืชชนิดใด ผูวิจัยควรเก็บพืช
ดวยตนเอง เพ่ือใหทราบสภาพธรรมชาติท่ีพืชนัน้ขึน้อยู ทราบลักษณะ
ของพืชเม่ือยงัเปนพืชสด ซ่ึงมีสขีองดอกชดัเจน พืชอาจมีดอกท่ีมีกลิน่
แตกตางกนัไป เหลานีเ้ปนรายละเอยีดท่ีชวยในการตรวจระบุ (identify)
ชนดิของพืชนั้นๆ  ชวงเวลาท่ีดีท่ีสุดคือการเก็บพืชมาศกึษาเม่ืออยูใน
ระยะออกดอกหรือติดผล ซ่ึงเม่ือนําพืชแตละตนมาศกึษานัน้

ก. ตองทําเปนตัวอยางพรรณไมแหงไว และมีการตรวจระบุ
ชื่อวิทยาศาสตรท่ีถูกตองตามหลักสากล เพ่ือใหผูท่ีศึกษาในภายหลัง
สามารถอางองิและตรวจสอบได

ข. ตองรูจักคําวา voucher specimen หรือตัวแทนตัวอยาง
ไดแกพรรณไมตนท่ีนํามาศึกษาหรือในกรณีท่ี เปนพืชลมลุกและ
มีขนาดเล็ก ตองเปนพรรณไมชนดิเดียวกับพรรณไมท่ีไดเก็บมาศกึษา
โดยเก็บในเวลาและสถานท่ีเดียวกัน

สิง่สําคัญในการนาํพืชสกลุ Stemona มาใชในการศกึษาวิจยั คือ
ตองมีการตรวจระบุชนดิพืชใหถกูตองเพ่ือจะไดนําพืชมาใชอยางถกูตอง
จึงจะเกิดประโยชนตามท่ีตองการ ถาเปนพืชชนดิอืน่ท่ีไมใช Stemona
แตมีชือ่พองกนั อาจไดผลไมเปนไปตามวัตถปุระสงค ซ่ึงทําใหเสยีเงิน
ไปโดยเปลาประโยชน  และนอกจากนี้ ถานําพืชตนท่ีผิดนํามาใชในการ
บําบัดอาการของโรคนั้น พืชบางชนิดอาจทําใหเกิดอันตรายได เชน
ในกรณีท่ีผูเขียนไดรับทราบจากชาวบานทานหนึ่งในจังหวัดสุโขทัย
ท่ีไดซ้ือรากของพืชท่ีมีลกัษณะคลายรากกระชายมาตมด่ืม โดยเขาใจวา
เปนหนอนตายหยากและมีฤทธิ์เปนยาอายุวัฒนะ แตเม่ือเวลาผานไป
ไมกี่นาทีผูท่ีบริโภคยาตมจากรากของพืชนั้นมีอาการเวียนศีรษะอยาง
รุนแรงและหมดสติไปชั่วเวลาหนึ่ง ซ่ึงไมสามารถบอกไดวารากพืช
ท่ีไดนํามาตมด่ืมนั้นเปนรากของ Stemona ชนิดใดหรือเปนรากของ
พืชพิษหรือไม  ดังนัน้ในการศึกษาท่ีเปนวิทยาศาสตร ในเบ้ืองตนนัน้
สิง่ท่ีสําคัญท่ีสดุคือ การตรวจระบุชนดิของพืช หรือไมวาจะเปนสิง่มีชวิีต
ใดๆ กต็าม ใหถกูตอง เพ่ือผูศกึษาในภายหลงัสามารถนาํสิง่มีชวิีตนัน้ๆ
มาศกึษาใหเกิดประโยชนไดตามท่ีตองการ

ภาพท่ี 2 ขอบชะนาง หรือหญาหนอนตาย (ภาพจาก website)

ภาพท่ี 3 พืชวงศถั่ว วงศยอย Papilionoideae มีชื่อเรียกวา
หนอนตายหยาก (ภาคเหนอื) (ภาพ: สรัญญา วัชโรทัย)

ภาพท่ี 4 รากของตนรากสามสิบ (Asparagus racemosus Willd.)
ท่ีมีลักษณะคลายรากหนอนตายหยาก (ม. เกษตรศาสตร
วิทยาเขตศรีราชา) (ภาพ: สรัญญา วัชโรทัย)
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