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ปฐมพร โพธิ์นิยม และคณิตฐา ชินวงษเขียว
ฝายปฏิบตักิารวจัิยและเรอืนปลกูพชืทดลอง

สถาบนัวจัิยและพฒันา กําแพงแสน  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน  อ. กําแพงแสน  จ. นครปฐม

ผลงานวิจัยของนักวิจัยสังกัดฝายปฏิบัติการวิจัยและ
เรือนปลูกพืชทดลองที่ไดรับรางวัล

± ผลงานเรือ่ง การจาํแนกเซลลไลนของแมลงดวยเทคนคิ
พซีอีาร โดย สดุาวรรณ เชยชมศร ี จรญู บญุวงษ  และวิน เชยชมศรี
ไดรับรางวัลชมเชยสาขาพืช ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 48 ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2553 ระหวางวันที่ 3 - 5
กมุภาพันธ 2553  และเขารบัรางวัลดงักลาวในวันที ่1 กมุภาพันธ 2554
ณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน กรงุเทพฯ

± ผลงานเรือ่ง การผลติตนกลาเรวหอมจากการเพาะเลีย้ง
เนื้อเยื่อ โดย มณฑา วงศมณีโรจน  รงรอง หอมหวล  สุรัตนวดี
จวิะจนิดา  ณฐัวัฒน คลงัทรพัย  จงรกั วัชรนิทรรตัน  และสลุกัษณ
แจมจาํรสั  ไดรบัรางวัลด ีประเภทการนาํเสนอผลงานวิจยัภาคโปสเตอร
สาขาสรีรวิทยาการผลติพืชผกั ในการประชมุวิชาการพืชสวนแหงชาติ
ครัง้ที ่10 ประจาํป 2554 ระหวางวันที ่18 - 20 พฤษภาคม 2554
ณ โรงแรมมริาเคลิ แกรนด คอนเวนชัน่ กรงุเทพฯ

± ผลงานเรื่ อง การผลิ ตต นแฮพลอยดและดั บเบิ ล
แฮพลอยดดวยวิธีการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรของพริกลูกผสม
ชัว่ท่ี 1 (CA500 x CA2106) โดย อญัชล ีรวีโรจนวบิลูย  พรพนชั
มกีลุ  และจลุภาค คุนวงศ  ไดรบัรางวัลดเียีย่ม ประเภทการนาํเสนอ
ผลงานวิจยัภาคโปสเตอร  สาขาพันธศุาสตรและการปรบัปรงุพันธุพืชผกั
ในการประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ ครั้งที่ 10 ประจําป 2554
ระหวางวันที ่18 - 20 พฤษภาคม 2554  ณ โรงแรมมริาเคลิ แกรนด
คอนเวนชัน่ กรงุเทพฯ

± ผลงานเรือ่ง ผลของ Soil Mate ตอการเจรญิเตบิโตและ
การดูดซึมธาตุอาหารของพริก โดย เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ
ลกัขณา เบญ็จวรรณ  และชวนพศิ อรณุรงัสกิลุ  ไดรบัรางวัลดเียีย่ม
ประเภทการนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร ดานการผลิตพืช (ผัก
และพืชอืน่ๆ) ในการประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัพืชเขตรอน
และกึง่รอน ครัง้ที ่ 5 ระหวางวันที ่ 21 - 22 กรกฎาคม 2554  ณ
มหาวิทยาลยัหอการคาไทย กรงุเทพฯ

การเสนอผลงานทางวิชาการ
± ปุณยวีร เดชครอง  เสนอผลงานวิจัย เรื่อง Photonic

crystal structure of wing scales in Thai butterflies, Euploea mulciber
and Troides aeacus (II) ในงานประชมุวิชาการ The 28th Annual

Conference of The Microscopy Society of Thailand  ระหวางวันที่
5 - 7 มกราคม 2554  ณ มหาวิทยาลยัแมฟาหลวง จ.เชยีงราย

± การเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติ
The 1st Environment Asia International Conference  ระหวางวันที่
22 - 25 มีนาคม 2554  ณ โรงแรมรามา การเดนส กรงุเทพฯ

¡ ลักขณา เบ็ญจวรรณ   เสนอผลงานวิจั ย เรื่ อง
Contamination and Distribution of Nitrate in Groudwater at
Suphanburi Province, Thailand

¡ จันทรจรัส วีรสาร และธนภัทร ปลื้มพวก เสนอ
ผลงานวิจยั เรือ่ง Utilization of Natural Fertilizer Materials in Baby
Corn Production

¡ จนัทรจรสั  วรีสาร  เสนอผลงานวิจยั เรือ่ง Utilization
of Tropical Legume Species as Carbon Sequestration and Source
of Plant Fertilizer

± การเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการพฤกษศาสตร
แหงประเทศไทย ครัง้ที ่5 ระหวางวันที ่30 มนีาคม - 1 เมษายน 2554
ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
กรงุเทพฯ

¡ อญัชล ี รวโีรจนวบิลูย  เสนอผลงานวิจยั เรือ่ง การเพิม่
จาํนวนชดุโครโมโซมตนแตงกวาแฮพลอยดโดยใชสาร oryzalin

¡ อญัชล ี รวโีรจนวบิลูย  เสนอผลงานวิจยั เรือ่ง การสราง
ตนดบัเบลิแฮพลอยดของพรกิลกูผสมชัว่ท่ี 1 (CA500 x CA2106)
ดวยวธิกีารเพาะเลีย้งอบัเรณู

± อัญชลี รวีโรจนวิบูลย เสนอผลงานวิจัย เรื่อง ผลของ
โคลชซินิ และ oryzalin ในการเพาะเลีย้งอบัละอองเกสรพรกิตอการ
ชักนําตนดับเบิลแฮพลอยด ในงานประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ
ครัง้ที ่10  ระหวางวันที ่18 - 20 พฤษภาคม 2554  ณ โรงแรมมริาเคลิ
แกรนด คอนเวนชัน่ กรงุเทพฯ

± การเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยพืชเขตรอนและกึ่งรอน ครั้งที่ 5 ระหวางวันที่ 21 - 22
กรกฎาคม 2554  ณ มหาวิทยาลยัหอการคาไทย กรงุเทพฯ

¡ เนตรชนก เกยีรติน์นทพทัธ  และชวนพศิ  อรณุรงัสกิลุ
เสนอผลงานวิจยั เรือ่ง ผลของ W zero (W0) ท่ีมตีอการเจรญิเตบิโต
องคประกอบผลผลติและผลผลติของขาวสพุรรณบรุ ี1

¡ ศริวิรรณ  ทิพรกัษ  และชวนพศิ  อรณุรงัสกิลุ  เสนอ
ผลงานวิจัย เรื่อง ผลของสารละลายอาหารเสริมพืชตอความงอก
และความแข็งแรงของเมลด็พนัธุขาวขาวดอกมะล ิ105

การจัดนิทรรศการ
± รงรอง หอมหวล  มณฑา วงศมณโีรจน  และสลุกัษณ

แจมจํารัส  จัดนิทรรศการ เรื่อง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไมดอก
ไมประดับ ในงานมหกรรมวิชาการองคการปกครองสวนทองถิ่น
(ภาคกลาง) นครปฐมวิชาการ 54 ระหวางวันที ่17 - 19 มถินุายน 2554
ณ บรเิวณลานหนาองคพระปฐมเจดยี อ. เมอืง จ. นครปฐม
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± ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง รวมจัด
นทิรรศการในงานครบรอบ 5 ป สถาบนัวิจยัและพัฒนา กําแพงแสน
วันที ่ 6 กนัยายน 2554  ณ อาคารศูนยมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลยั
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกาํแพงแสน อ. กาํแพงแสน จ. นครปฐม

¡ สรุตันวด ี จวิะจนิดา เรือ่ง เครือ่งกลัน่น้าํมนัหอมระเหย
ขนาดเลก็

¡ สุดาวรรณ เชยชมศรี เรื่อง การจําแนกเซลลไลน
ของแมลงดวยเทคนคิพีซอีาร

¡ มณ ี ตนัตริุงกจิ  เรือ่ง ฤทธิต์านจลุนิทรยีของสารสกดั
หยาบจากเนระพูสไีทยและปาหมี

¡ อญัชล ี รวโีรจนวบิลูย  เรือ่ง การผลติตนแฮพลอยดและ
ดบัเบลิแฮพลอยดดวยวิธกีารเพาะเลีย้งอบัละอองเกสรของพรกิลกูผสม
ชัว่ที ่1 (CA500 x CA2106)

¡ ปณุยวรี  เดชครอง  เรือ่ง ลกัษณะการสะทอนแสงของ
ปกผีเสื้อ

¡ เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ เรื่อง ถั่วฝกยาวไรคาง
สายพันธุ CLGC30

¡ มณฑา  วงศมณโีรจน  เรือ่ง การเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่และ
การปลกูกลวยหอมทอง

¡ จนัทรจรสั วรีสาร เรื่อง ผลของกระบวนการผลิตตอ
คณุภาพของปุยหมกั

¡ นวลวรรณ  ฟารุงสาง เรือ่ง การใช Bacillus megaterium
3103 ควบคมุโรคแอนแทรคโนสของมะมวงหลงัเกบ็เกีย่ว

¡ อดุม  แกวสวุรรณ  เรือ่ง การผลติวัสดปุลกูจากเศษขยะ
หมกัอนิทรยีเหลอืใชในครวัเรอืน

¡ รงรอง หอมหวล เรื่ อง การเพาะตนกลาแข็งแรง
โดยเทคนคิการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่

¡ รุงนภา  กอประดษิฐสกลุ  เรือ่ง การผลติและการรบัรอง
มาตรฐานขาวอนิทรยี

¡ ชวนพศิ อรณุรงัสกิลุ เรือ่ง เกษตรอนิทรยี..ทาํไดอยางไร

ฝกอบรม
± ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง รวมจัดฝก

อบรมในงานครบรอบ 5 ป สถาบนัวิจยัและพัฒนา กําแพงแสน เรือ่ง
การพัฒนาการใชเชือ้ราไตรโคเดอรมาควบคมุโรคพืช โดย นางกณษิฐา

สงัคะหะ  วันที ่6 กนัยายน 2554  เวลา 14.50 - 15.20 น.  ณ อาคาร
ศูนยมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
อ.กาํแพงแสน จ.นครปฐม

บริการวิชาการ
± ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง รวมจัด

บรกิารวิชาการในงานครบรอบ 5 ป สถาบนัวิจยัและพัฒนา กาํแพงแสน
วันที ่ 6 กนัยายน 2554  ณ อาคารศูนยมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลยั
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกาํแพงแสน อ.กาํแพงแสน จ.นครปฐม

¡ ลกัขณา เบญ็จวรรณ  เรือ่ง ชดุตรวจวิเคราะหคณุภาพ
น้าํอยางงาย

¡ นวลวรรณ  ฟารุงสาง  เรือ่ง ตรวจวินจิฉยัเชือ้โรคพืช
¡ มณ ี ตนัตริุงกจิ  เรือ่ง วิเคราะหคณุภาพทางจลุชวีวิทยา

ของอาหาร
¡ สุรัตนวด ี  จิวะจินดา  เรื่อง สาธิตเครื่องกลั่นน้ํามัน

หอมระเหย

โครงการฝกอบรม/ถายทอดเทคโนโลยีของฝาย
ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

± การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรียเพื่อการคา
รุนท่ี 3  สําหรบัขาราชการ เกษตรกร ผูประกอบการ และบคุคลทัว่ไป
(นางสาวอตนิชุ  แซจวิ  หวัหนาโครงการ)  ระหวางเดอืนพฤศจกิายน -
ธันวาคม 2554  ณ ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อ.กําแพงแสน
จ.นครปฐม

± การขยายพันธุ ไมดอกไมประดับด วยเทคนิคการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุนท่ี 34 สําหรับบุคคลทั่วไป บริษัท/หางราน
หนวยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ (นางรงรอง หอมหวล หัวหนา
โครงการ)  ระหวางวันที ่18 - 21 ตลุาคม 2554  ณ ฝายปฏิบตักิาร
วิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กาํแพงแสน อ. กาํแพงแสน จ. นครปฐม

อานตอหนา 23
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บทคัดยอ
การจําแนกเซลลไลนของแมลงมปีระโยชนในการใชตรวจสอบ

การปนเปอนระหวางเซลลไลน และเพ่ือจําแนกเซลลไลนใหถูกตอง
ตามชนดิของแมลง  การจําแนกชนดิเซลลไลนทาํไดหลายวธีิ เชน
การวิเคราะหจํานวนโครโมโซม  การวิเคราะห isozyme pattern
การวิ เคราะหคุณสมบัติของดี เอ็นเอและความจําเพาะของ
แอนตเิจน  การศกึษาครัง้นีว้เิคราะหเซลลไลนของแมลง 5 ชนดิ
คอื Helicoverpa armigera, Helicoverpa zea, Spodoptera exigua,
Spodoptera frugiperda และ Bombyx mori ดวยเทคนคิพีซอีารแบบ
RAPD และ EPIC-PCR โดยนําดเีอ็นเอทีเ่ตรยีมจากเซลลแมลง
ไปทาํพีซอีารและแยกดวย agarose gel  ผลการทดลองแสดงวา
รูปแบบดี เอ็นเอที่ เกิดจากการทําพีซีอารมีความจําเพาะกับ
ชนิดของแมลง จึงแยกเซลลไลนของแมลงในสกุลเดียวกัน
หรือในวงศเดียวกันไดอยางเดนชัด รูปแบบดีเอ็นเอที่เกิดจาก
การทําพีซีอารนี้ มีความแตกตางกันขึ้ นอยู กับชนิดของแมลง
และชนิดของไพรเมอรที่ ใช ในการทําปฏิ กิริยาดวย  ดังนั้ น
พีซีอารจึงเปนเทคนิคที่มีประโยชนและเชื่อถือไดในการจําแนก
ชนดิเซลลไลนของแมลง

Abstract
A variety of cell line characterization methods have

been useful in the detection of cross-contamination and/or
misidentification of insect cell lines.  These include
karyotyping, isoenzyme analysis, DNA properties and specific
antigenicity.  In the present study, random amplified
polymorphic DNA-polymerase chain reaction (RAPD-PCR)
and exon-primed, intron-crossing PCR (EPIC-PCR) were
used to identify five insect cell lines, including Helicoverpa
armigera, Helicoverpa zea, Spodoptera exigua, Spodoptera
frugiperda and Bombyx mori.  The DNA from each cell line
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การจําแนกเซลลไลนของแมลงดวยเทคนิคพีซีอาร*
Identification of Insect Cell Line by PCR Technique

สุดาวรรณ เชยชมศร ี1  จรูญ บุญวงษ1  และ วิน เชยชมศร2ี

Sudawan Chaeychomsri1, Jaroon Boonwongse1 and Win Chaeychomsri2

was amplified and PCR products were analyzed by agarose
gel electrophoresis.  All cell lines derived from different
species could be clearly distinguished from each other
because the profile is unique to each individual.  Whatever the
family and even when comparing the closely related species
from the same genus (Spodoptera, Helicoverpa), the DNA
profiles are very different from one species or from one primer
to the other.  Therefore, PCR will serve as an additional,
valuable and reliable technique for the identification of insect
cell lines.

Key Words: insect cell lines, cell line identification, RAPD-
PCR, EPIC-PCR

S. Chaeychomsri:  rdisuc@ku.ac.th

คํานํา
การเพาะเลีย้งเซลลแมลงเปนเทคนคิสาํคญั ทีเ่หมาะสาํหรบั

การใชประโยชนในการศกึษาความสมัพันธและปฏกิิรยิาตอบสนอง
ของเซลลตอเชื้อโรคหรือสารพิษ เพราะเปนปฏิกิริยาตอบสนอง
ของเซลลเดีย่วๆ โดยไมมปีจจัยอ่ืนมาเก่ียวของ  ดงันัน้เซลลไลน
(cell line) ของแมลงจึงมปีระโยชนตองานวจัิยประยกุตในหลายๆ
ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่ งงานวิ จัยดานเทคโนโลยีชีวภาพและ
พันธุวศิวกรรม  ปจจุบันใชเซลลแมลงเปนเซลลอาศยัในการผลติ
ไวรัสกําจัดแมลงศัตรูพืช และใชเปนแหลงผลิตโปรตีนที่ เปน
ชวีภัณฑสําคญัทางการแพทย เกษตรและอุตสาหกรรม

การจําแนกชนิดเซลลไลนของแมลงมีความจําเปนในการ
ตรวจสอบการปนเปอนระหวางเซลลไลน และการนําเซลลไลน
ไปใชประโยชนอยางเหมาะสม การจําแนกชนิดเซลลไลนทําได
หลายวิธี  Greene และคณะ (1972) ใชวิธีทางอิมมูนวิทยา
จํานวนโครโมโซมและ isozyme pattern เพ่ือจําแนกเซลลไลน
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ของแมลง  ซึง่ Vaughn และคณะ (1977) รายงานวาการใชวธีิทาง
อิมมนูวทิยานัน้ทาํใหเกิดปฏกิิรยิาขามระหวางเซลลไลนจากแมลง
ตางชนิดกัน ตอมา Mitsuhashi (1995) รายงานวา isozyme
pattern ใชตรวจสอบเซลลไลนของแมลงไดถูกตองกวาวิธีอ่ืนๆ
ที่ เคยใชมาเพราะ isozyme pattern จากเซลลไลนของแมลง
ตางชนดิกันมคีวามแตกตางกัน  แต isozyme pattern ของเซลลไลน
ที่เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อตางชนิดของแมลงชนิดเดียวกันมีความ
เหมอืนกัน  อยางไรก็ดกีารใช isozyme pattern ในการจําแนกชนดิ
เซลลไลนของแมลงนัน้ไดรบัความนยิมลดลงเมือ่มเีทคนคิพีซอีาร
(polymerase chain reaction, PCR) ซึ่งใชงานไดงายกวาและ
ขัน้ตอนการวเิคราะหไมยุงยาก  การวเิคราะหเซลลไลนของแมลง
ดวยเทคนคิพีซอีารนัน้ทาํไดหลายวธีิ  การทาํพีซอีารโดยใชไพรเมอร
(primer) ที่มีความจําเพาะกับยีนใดยีนหนึ่ง เชน การใชเทคนิค
exon-primed, intron-crossing PCR (EPIC-PCR) ซึ่งเปน
การเพ่ิมปรมิาณดเีอ็นเอจากสวน exon ขามบรเิวณ intron ของยนี
actin1 (He และ Haymer, 1997)  การวเิคราะหจากยนีของ 16S
rRNA ในไมโตคอนเดรยี (Kshirsagar และคณะ, 1997) หรอื
การทําพีซีอารโดยใชไพรเมอรแบบไมจําเพาะ เชน การใชวิธี
random amplification of polymorphic DNA (RAPD) (McKenna
และคณะ, 1998; Lery และคณะ, 2003) เปนตน  การศกึษา
ครัง้นี้ตองการเปรียบเทยีบวิธีการจําแนกชนิดเซลลไลนของแมลง
ดวยเทคนคิพีซอีารแบบ EPIC-PCR และ RAPD ซึง่ขอมลูทีไ่ด
จะเปนประโยชนในการวิเคราะหเซลลไลนของแมลงเพื่อทราบถึง
ความบริสุทธ์ิของเซลลไลนและบงบอกถึงความสัมพันธระหวาง
กลุมแมลงทีใ่กลเคยีงกันดวย

อุปกรณและวิธีการ
การเพาะเลี้ยงเซลลไลนของแมลง

เซลลไลนของแมลงที่ ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ HA52
เปนเซลลจากเนื้อเยื่อรังไขของตัวเต็มวัยจากหนอนเจาะสมอฝาย

(Helicoverpa armigera) (สุดาวรรณ และคณะ, 2542)
เซลลหนอนเจาะฝกขาวโพด (Helicoverpa zea, HZ) (McIntosh
และ Ignoffo, 1981)   เซลลหนอนกระทูหอม (Spodoptera exigua,
SE) (Gelernter และ Federici, 1986)  เซลลของ Spodoptera
frugiperda (SF) (Vaughn และคณะ, 1977) และเซลลหนอนไหม
(Bombyx mori, BM) (Volkman และ Goldsmith, 1982)
เลีย้งเซลล HA, SE, SF และ BM ใน TC100 medium (Gardiner
และ Stockdale, 1975) เตมิซรีมั (fetal bovine serum, FBS)
10% และเลีย้งเซลล HZ ในอาหารสตูรของ Grace (Grace, 1962)
ทีเ่ตมิซรีมั 10%  ในขวดเลีย้งเซลลขนาด 25 cm2 ทีอุ่ณหภูม ิ27oC
และเปลีย่นอาหารใหเซลลทกุ 4 วนั

การสกัดดีเอ็นเอจากเซลลแมลง
เลีย้งเซลล HA, HZ, BM, SE และ SF ใหเจรญิอยูในระยะ

log เก็บเซลลและใสใน microcentrifuge tube ปนใหตกตะกอนที่
3,000 rpm, 4oC, 5 นาท ี ลางตะกอนเซลลดวย PBS, pH 6.2
(140 mM NaCl, 40 mM KCl, 1 mM Na2HPO4.7H2O, 10.5
mM KH2PO4) และ TE-8 (10 mM Tris-HCl, pH 8.0, 1
mM EDTA) จากนั้นทําใหเซลลแตกและสกัดดีเอ็นเอจากเซลล
ดวย phenol/chloroform ตามวธีิของ King และ Possee (1992)

การจําแนกเซลลไลนของแมลงดวยเทคนิคพีซีอาร
เทคนคิพีซอีารทีใ่ชในการจําแนกชนิดเซลลไลนของแมลง

ไดแก  RAPD โดยใช ไพรเมอร  CU 212 และ CU 273
ทีร่ายงานไวโดย McKenna และคณะ (1998) และ EPIC-PCR
โดยใชไพรเมอร BdA1F1 และ BdA1B1 ทีร่ายงานโดย He และ
Haymer (1997)  ทําปฏิกิริยาพีซีอารเพ่ือเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอ
ดวยเครือ่ง DNA thermal cycler (GeneAmp PCR System 9700,
PE Applied Biosystems)  โดยมสีวนประกอบในการทําปฏกิิรยิา
ดังแสดงในตารางที่ 1 และขั้นตอนการทําพีซีอารดังแสดงใน

Table 1  Composition of reaction mixture for RAPD and EPIC-PCR

RAPD EPIC-PCR
Component Volume Component Volume

DNA template (20 ng/µl) 10.0  µl DNA template (20 ng/µl) 10.0  µl
10x PCR buffer (+ MgCl2) 5.0  µl 10x PCR buffer (+ MgCl2) 5.0  µl
2.5 mM dNTP 4.0  µl 2.5 mM dNTP 4.0  µl
Primer CU 212 (10 pmol/µl) 4.0  µl Primer BdA1F1 (10 pmol/µl) 2.0  µl

or CU 273 (10 pmol/µl) Primer BdA1B1 (10 pmol/µl) 2.0  µl
Taq DNA polymerase (2 unit/µl) 0.5  µl Taq DNA polymerase (2 unit/µl) 0.5  µl
Deionized distilled water, sterile 26.5  µl Deionized distilled water, sterile 26.5  µl
Total volume 50.0  µl Total volume 50.0  µl
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ตารางที ่2  เพ่ิมปรมิาณดเีอ็นเอในการทํา RAPD จํานวน 40 รอบ
และในการทํา EPIC-PCR จํานวน 35 รอบ นําดีเอ็นเอซึ่งเปน
PCR product ปรมิาตร 10 µl ไปทํา agarose gel electrophoresis
ใน Tris-borate (TBE) buffer (90 mM Tris-borate, 2 mM
EDTA)  โดยใชความเขมขนของ gel เทากับ 1% และม ี100-bp
DNA ladder เปนดเีอ็นเอมาตรฐานในการเปรยีบเทยีบขนาดของ
PCR product  ยอม gel ใน ethidium bromide (0.5 mg/ml)
เปนเวลา 10 นาทแีละลางในน้าํกลัน่ 5 นาท ีหลงัจากนัน้ตรวจดดูวย
UV transilluminator

ผลการทดลองและวิจารณ
จากการใชวิธี RAPD โดยใชไพรเมอร CU 212 (5'-

TTGCTGTCCA-3') และ CU 273 (5'-GCTGACC TGT-

Table 2  PCR cycle condition for RAPD and EPIC-PCR

Step Temp/Time
RAPD EPIC-PCR

Initialization 94oC, 5 min 94oC, 5 min
Denaturation 94oC, 20 sec 94oC, 60 sec
Annealing 45oC, 20 sec 56oC, 30 sec
Extension 72oC, 30 sec 72oC, 60 sec
Final extension 72oC, 6 min 72oC, 5 min

3') ซึ่งเปนไพรเมอรที่ใชในการจําแนกเซลลไลนของหนอนคืบ
กะหล่าํปล ี (Trichoplusia ni) ไดเดนชดั (McKenna และคณะ,
1998) จึงใชไพรเมอรทั้ง 2 ชนิดนี้ในการจําแนกเซลลไลนของ
แมลง เมือ่นาํ PCR product ทีไ่ดไปทาํ agarose gel electrophoresis
พบวาแถบดีเอ็นเอที่เกิดขึ้นจากการใชไพรเมอร CU 212 และ
CU 273 ในการทาํพีซอีารนัน้มรีปูแบบดงัแสดงในภาพที ่1 และ
2 ตามลําดับ ซึ่งผลการวิเคราะหคงที่ ไมแปรเปลี่ยนโดยการใช
ส วนประกอบและขั้ นตอนในการทําปฏิ กิ ริ ยาที่ เหมื อนกัน
และทาํซ้าํกับตวัอยางเดมิ 3 ครัง้

พีซีอารเปนเทคนิคทางชีวโมเลกุลที่มีประโยชนในการ
จําแนกชนิดของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งแมลง  Roderick (1996) ได
รวบรวมวิธีการที่ใชจําแนกประชากรแมลงดวยหลักการพ้ืนฐาน
ของพีซอีาร รวมทัง้ขอดแีละขอเสยีของวธีิเหลานั้นดวย  เทคนคิ

 A 
BM SE SF HA HZ M 

B 
M HA SE SF 

400 

HZ 

656 

BM 

367 

Fig. 1. RAPD amplification patterns of different insect cell lines obtained with primer CU 212.  (A) Ethidium bromide-stained
agarose gel.  (B) Banding patterns from agarose gel electrophoresis.  Bombyx mori, BM; Helicoverpa armigera, HA;
Helicoverpa zea, HZ; Spodoptera exigua, SE; Spodoptera frugiperda, SF; 100-bp DNA ladder for molecular size
marker, M.  The numbers and arrowheads indicate the size and position of the major band of PCR products, whereas the
faint bands correspond to the minor products.
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RAPD เปนการเพ่ิมปรมิาณดเีอ็นเอโดยใชไพรเมอรสัน้ๆ ความยาว
10 mer และเปนไพรเมอรแบบสุม คือลําดับเบสของไพรเมอร
ไมจําเพาะกับสวนของยนีใดยนีหนึง่  ดงันัน้การใชไพรเมอร CU
212 และ CU 273 ซึ่งไมมีความจําเพาะในการทําพีซีอารเพ่ือ
จําแนกความแตกตางของชนิดแมลงนั้น จึงใชอุณหภูมิในการทํา
ปฏกิิรยิาทีต่่าํ คอื 45oC เพ่ือใหไพรเมอรจับกับดเีอ็นเอตนแบบได
บรเิวณดเีอ็นเอตนแบบทีไ่พรเมอรจับนัน้ตองมลีาํดบัเบสทีเ่ปนเบส
คูสมกัน  ถาไพรเมอรจับกับดเีอ็นเอตนแบบไดเพียงเสนเดยีว (เสน
+ หรือ เสน -) จะเพ่ิมปริมาณและไดเสนดีเอ็นเอที่มีความยาว
หลายขนาด ปรากฏเปนแถบที่ไมเดนชัด หรือแถบรองเมื่อทํา
agarose gel electrophoresis  ถาไพรเมอรจับดเีอ็นเอตนแบบไดทัง้
2 เสน (เสน + และ เสน -) เสนละ 1 ตาํแหนง  ไพรเมอรเดีย่วนี้
จะทําหนาที่ เปนทั้ง forward primer และ backward primer
เพ่ิมปริมาณดีเอ็นเออยางจําเพาะเกิดเปนแถบที่ เดนชัดหรือ
แถบหลกั 1 แถบเมือ่ทาํ agarose gel electrophoresis  ถาไพรเมอร
จับดีเอ็นเอตนแบบทั้ ง 2 เสนหลายตําแหนงทําให เกิดแถบ
ดีเอ็นเอหลักไดหลายแถบ

เมื่อเปรียบเทียบแถบดีเอ็นเอที่เกิดจากการใชไพรเมอร
CU 212 และ CU 273 กับดเีอ็นเอจากเซลลของ BM, HA, HZ,
SE และ SF  พบวาไพรเมอร CU 212 ใหแถบดีเอ็นเอที่เปน
แถบหลกักับดเีอ็นเอจากแมลง 3 ชนดิ คอื BM, HZ, และ SF
โดยมขีนาด 367, 656 และ 400 bp ตามลําดบั และมแีถบรอง

ขนาดตางๆ ดวย  ขณะทีไ่พรเมอร CU 273 ใหแถบหลกั 1 แถบ
ขนาด 700 bp กับดเีอ็นเอจากเซลล BM ใหแถบหลกั 2 แถบ
ขนาด 400 และ 600 bp กับดีเอ็นเอจากเซลล HZ และขนาด
216 และ 378 bp กับดเีอ็นเอจากเซลล SF  ใหแถบหลกั 3 แถบ
ขนาด 126, 226 และ 442 bp กับดีเอ็นเอจากเซลล SE
และใหแถบหลัก 5 แถบ ขนาด 187, 310, 588, 676 และ
1,015 bp กับดเีอ็นเอจากเซลล HA โดยมแีถบรองขนาดตางๆ
เกิดขึ้นกับดีเอ็นเอจากแมลงทั้ง 5 ชนิดดวย  ผลการทดลอง
แสดงวาไพรเมอร CU 212 มลีาํดบัเบสทีเ่ปนคูสมทีต่าํแหนงใด
ตําแหนงหนึง่กับดเีอ็นเอทัง้ 2 เสนของ BM, HZ, และ SF   สวน
CU 273 มีลําดับเบสที่ เปนคู สมที่ตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ ง
กับดเีอ็นเอทัง้ 2 เสนของ BM  และมลีาํดบัเบสคูสมกับดเีอ็นเอทัง้
2 เสนของ HA, HZ, SE และ SF มากกวา 1 ตําแหนง  จึงทาํให
เกิดแถบดีเอ็นเอที่เปนแถบหลักมากกวา 1 แถบ

ในการทาํ EPIC-PCR นัน้ forward primer คอื BdA1F1
(5'-CTTGGGCATGGAATCGTGTG-3') และ backward
primer คอื BdA1B1 (5'-TTGATGGTCGAAGGTGCGAG-
3')  ไพรเมอรทัง้ 2 เสนถูกออกแบบจากบรเิวณจําเพาะคอื สวน
exon ของยีน actin1 (A1) ของแมลงวันผลไม (Bactrocera
dorsalis, Bd)  บรเิวณทีล่าํดบักรดอะมโินมคีวามเหมอืนกันสงูมาก
ในระหวางชนดิของสิง่มชีวีติ  โดยใชไพรเมอรทัง้ 2 ชนดิสงัเคราะห
ดีเอ็นเอขามสวนที่เปน intron  ซึ่ง He และ Haymer (1997)
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Fig. 2. RAPD amplification patterns of different insect cell lines obtained with primer CU 273.  (A) Ethidium bromide-stained
agarose gel.  (B) Banding patterns from agarose gel electrophoresis.  Bombyx mori, BM; Helicoverpa armigera, HA;
Helicoverpa zea, HZ; Spodoptera exigua, SE; Spodoptera frugiperda, SF; 100-bp DNA ladder for molecular size
marker, M.  The numbers and arrowheads indicate the size and position of the major band of PCR products, whereas the
faint bands correspond to the minor products.
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ใชไพรเมอรคูนี้ในการจําแนกกลุมประชากรของแมลงวันผลไม
ไดอยางเดนชดั  เมือ่นาํมาใชกับเซลลเพาะเลีย้งของแมลงกลุมผเีสือ้
ในวงศ Bombycidae 1 ชนดิ คอื BM และวงศ Noctuidae 4 ชนดิ
คอื HA, HZ, SE และ SF  ผลการทดลองแสดงวาไพรเมอรคูนี้
ใชเพ่ิมปรมิาณดเีอ็นเอในบรเิวณยนี actin1 ได  โดยมขีนาด PCR
product ตางกันไป (ภาพที ่3)  ดเีอ็นเอจากเซลล BM ให PCR
product ขนาด 66 bp  เซลล HA และ HZ ซึง่เปนแมลงชนดิที่
ความใกลชดิกันมาก  ให PCR product ขนาด 463 และ 576 bp
ตามลาํดบั  เซลล SE และ SF ซึง่อยูในสกุลเดยีวกันให PCR product
ขนาด 100 และ 66 bp ตามลาํดบั  ผลการวเิคราะหทีไ่ดขางตนคงที่
ไมแปรเปลีย่นเมือ่ใชสวนประกอบและขัน้ตอนในการทําปฏกิิรยิา
ทีเ่หมอืนกันและทาํซ้าํกับตวัอยางเดมิ 3 ครัง้

การใชไพรเมอร BdA1F1 และ BdA1B1 เพ่ือจําแนก
ประชากรแมลงวันผลไมดวยเทคนิค EPIC-PCR นั้น PCR
product ทีไ่ดม ี1 ชิน้ขนาด 279 bp  โดยเปนสวน intron 99 bp
(He และ Haymer, 1997)   ดงันัน้แถบดเีอ็นเอทีเ่กิดขึน้จากเซลล
เพาะเลี้ยงของแมลงทั้ง 5 ชนิดที่ใชในการทดลองครั้งนี้มีขนาด
ตางกันจึงนาจะเกิดจาก intron ของยนี actin1 ของแมลงทัง้ 5 ชนดิ
มีขนาดตางกัน  สวน BM, HA, HZ และ SE ใหแถบรอง
ขนาดตางๆ กัน อาจเนือ่งจากไพรเมอร BdA1F1 หรอื BdA1B1
เพียงเสนใดเสนหนึ่งเทานั้นจับกับยีน actin ชนิดอ่ืนๆ เชน ยีน
actin3 และ actin4 ไดดวยจึงเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอจากดีเอ็นเอ
ตนแบบเพียงเสนเดียวโดยมีความยาวที่ตางกันซึ่งเห็นเปนแถบ
ที่จางกวา

การใชเทคนิคพีซีอารเพ่ือจําแนกเซลลไลนของแมลงนั้น
ถาใชไพรเมอรแบบสุม เชน การทํา RAPD จะไดแถบดีเอ็นเอ
ทีม่รีปูแบบหลากหลายไปตามชนดิของแมลงและหาความสมัพันธ
ระหวางกลุมแมลงไดยาก (ภาพที่ 1, 2)  แตถาใชไพรเมอร
ที่มีความจําเพาะกับยีนใดยีนหนึ่ ง เชน ยีน actin1 เปนตน
โดยการใชเทคนคิ EPIC-PCR ทาํใหการจัดกลุมแมลงเปนไปได
งายขึน้ เชน H. armigera และ H. zea จะไดแถบดเีอ็นเอหลกั 1
แถบทีม่ขีนาดใกลเคยีงกันมากกวาแมลงชนดิอ่ืน  หรอื S. exigua
และ S. frugiperda ซึง่อยูในสกุลเดยีวกันมแีถบดเีอ็นเอแถบหลกั
1 แถบเหมอืนกันและมขีนาดใกลเคยีงกัน  สวน Bombyx mori
ซึง่เปนแมลงในวงศทีต่างไป ถึงแมจะมดีเีอ็นเอแถบหลกั 1 แถบ
เหมอืนกับ HA, HZ, SE และ SF แตขนาดตางจาก HA, HZ และ
SE  ในขณะที่แถบดีเอ็นเอดังกลาวมีขนาดเทากับแถบดีเอ็นเอ
จาก SF  แตแถบดเีอ็นเอทีเ่ปนแถบรองมรีปูแบบทีต่างกัน (ภาพที่
3) เนื่องจากเทคนิค EPIC-PCR เปนการเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอ
จากสวน exon ขามบรเิวณ intron ของยนี  ดงันัน้ถา intron ของยนี
ชนดินัน้ในแมลงตางชนดิกันมคีวามยาวทีต่างกัน  ทาํใหขนาดของ
PCR product ตางกัน ซึ่งขนาดของ intron ที่ตางกันนี้จะทราบ
ขนาดที่ ถูกตองโดยการหาลําดับเบสของ PCR product ที่ ได
และยงัทาํใหทราบความเหมอืนของลาํดบัเบสในบรเิวณนีใ้นระหวาง
กลุมของแมลงที่ใกลเคียงกัน  EPIC-PCR เปนวิธีที่ใหผลการ
วเิคราะหแนนอนและเชือ่ถือได  ไมแปรเปลีย่นเมือ่ใชสวนประกอบ
และขัน้ตอนในการทาํปฏกิิรยิาทีเ่หมอืนกัน  เทคนคินีจึ้งมปีระโยชน
ในการจัดจําแนกชนดิและศกึษาววิฒันาการของแมลงไดเปนอยางดี
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Fig. 3. EPIC-PCR amplification patterns of different insect cell lines obtained with primers BdA1F1 and BdA1B1.  (A)
Ethidium bromide-stained agarose gel.  (B) Banding patterns from agarose gel electrophoresis.  Bombyx mori, BM;
Helicoverpa armigera, HA; Helicoverpa zea, HZ; Spodoptera exigua, SE; Spodoptera frugiperda, SF; 100-bp DNA
ladder for molecular size marker, M.  The numbers and arrowheads indicate the size and position of the major band of
PCR products, whereas the faint bands correspond to the minor products.
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สรุป
การจําแนกชนิดเซลลเพาะเลี้ยงของแมลงดวยเทคนิคทาง

พีซีอารมีประโยชนมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งเพ่ือตรวจสอบการ
ปนเปอนของเซลลเพาะเลีย้งในหองปฏบัิตกิาร  ซึง่ควรมไีพรเมอร
ที่จําเพาะกับชนิดของเซลลแมลงจะทําใหการตรวจสอบเปนไปได
อยางถูกตองมากขึ้น
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อะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโตรโฟโตมิเตอร
(Atomic Absorption Spectrophotometer)

อภิรมย แดงจันที1

1 บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด  968  ถนนพระราม 4  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อะตอมมกิแอบซอรพชนัสเปกโตรโฟโตมเิตอร เปนเครือ่งมอื
ที่ใชวิเคราะหปริมาณธาตุโลหะ โดยใชเทคนิคการดูดกลืนแสง
ของอะตอมอิสระของธาตุ (Atomic Absorption Spectroscopy,
AAS) ซึง่ธาตจุะถูกเตรยีมใหอยูในรปูสารละลายตวัอยาง เทคนคินี้
สามารถวิเคราะหหาปริมาณธาตุไดมากถึง 70 ธาตุ เชน เหล็ก
โพแทสเซยีม แคลเซยีม แมกนเีซยีม ทองแดง เปนตน และสามารถ
ตรวจวิเคราะหความเขมขนไดในระดับ ppm (สวนในลานสวน)
จนถึง ppb (สวนในพันลานสวน) ได

เทคนคิการดดูกลนืแสงของอะตอม เปนการวเิคราะหโดย
อาศัยหลักการที่วา เมื่อธาตุถูกทําใหกลายเปนอะตอมอิสระและ
ไดรบัความยาวคลืน่แสงทีม่พีลงังานเหมาะสม  อะตอมก็จะดดูกลนื
แสงที่ความยาวคลื่นนั้นไวและทําใหอิเล็กตรอนของอะตอมอิสระ
เปลีย่นจากสภาวะพ้ืน (Ground state) เปนสภาวะเรา (Excited
state)  ความยาวคลื่นแสงนี้จะมีความจําเพาะกับธาตุแตละชนิด
เชน อะตอมของโซเดยีมจะดดูกลนืแสงทีค่วามยาวคลืน่ 589 nm
และ 330.3 nm และทําใหอะตอมอิสระเปลี่ยนจากสภาวะพ้ืน
เปนสภาวะเรา I และ II ตามลาํดบั (ดงัภาพที ่2)

การดูดกลืนแสงของอะตอมของธาตุมีความสัมพันธโดย
ตรงกับความเขมขนของอะตอมธาตุโลหะ เมื่ออะตอมธาตุโลหะ
มคีวามเขมขนมากจะดดูกลนืพลงังานแสงไดมาก ในทางตรงขาม
หากอะตอมธาตโุลหะมคีวามเขมขนนอยก็จะดดูกลนืพลงังานแสง
ไดนอย เปนไปตามกฎของเบียร-แลมเบอรต (Beer-Lambert
law)

จากภาพที ่3 จะไดสมการ            T = I/Io

                                    log I/Io = -k • l • c

หรอื                               -log T = k • l • c  =  A

เมื่อ T = คาการผานแสง
I = ความเขมแสงหลังผานอะตอม

ภาพที ่1 เครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโตรโฟโตมิเตอร
Shimadzu รุน AA7000

ภาพที ่2 แสดงการเปลี่ยนระดับพลังงานของ อะตอมโซเดียม
(Na)

ภาพที ่3 หลักการการดูดกลืนแสงของอะตอม
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Io = ความเขมแสงเริม่ตน
l = ระยะทางที่แสงสองผานอะตอม
c = ความเขมขนของอะตอมธาตุ
k = คาสมัประสทิธ์ิการดดูกลนืแสง ขึน้อยูกับ λ
A = คาการดูดกลืนแสง

จากสมการขางตน แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวาง
ความเขมขนของอะตอม กับคาการดดูกลืนแสงของอะตอมอิสระ
ซึ่งสามารถนําไปใชในการหาปริมาณของธาตุในสารละลายได
โดยการสรางกราฟมาตรฐานระหวางความเขมขนของธาตุกับ
คาการดูดกลืนแสงของอะตอมธาตุนั้น และสามารถหาปริมาณ
ของธาตุในสารตัวอยางซึ่งไมทราบคา โดยนําคาการดูดกลืนแสง
ของอะตอมของสารตัวอยางมาประเมินคาความเขมขนของธาตุ
ในสารตัวอยางจากกราฟมาตรฐาน

เครือ่งอะตอมมกิแอบซอรพชนัสเปกโตรโฟโตมเิตอร
มีองคประกอบหลัก คือ

1. แหลงกําเนิดแสง (Light source) จะเปนแสงที่มี
ความยาวคลืน่เฉพาะกับธาตทุีต่องการวเิคราะห โดยทัว่ไปจะเรยีก
แหลงกําเนิดแสงนี้วา หลอดฮาโลแคโทด (Hollow Cathode
Lamp, HCL)

2. อะตอมไมเซอร (Atomizer) เปนสวนที่ทําใหธาตุ
กลายเปนอะตอมอิสระ ม ี2 แบบ คอื อะตอมไมเซอรแบบเปลวไฟ
และอะตอมไมเซอรทีเ่ปนเตาไฟฟา

3. โมโนโครเมเตอร (Monochromator) เปนสวนที่
คดัเลอืกและแยกแสงใหเปนลําแสงเดี่ยว

4. ตวัตรวจวดั (Detector) เปนตวัตรวจวดัปรมิาณแสง
5. ตัวประมวลผล (Data system) ไดนําคอมพิวเตอร

มาใชออกแบบ software ใหควบคมุการทาํงานของเครือ่งมอืและ
ประมวลผล

การเกิดอะตอมอิสระ
ในการหาคาการดูดกลืนแสงของอะตอมธาตุดวยเทคนิค

การดดูกลนืแสงของอะตอมนัน้ ธาตอุยูในรปูของสารประกอบหรอื
โมเลกุลสารจะถูกทาํใหเกิดเปนอะตอมอิสระโดยการใหความรอน
แกสารประกอบหรือสารละลายของโลหะ ซึ่ งมี 2 วิธี ไดแก
การใชเปลวไฟ (Flame method) และการใชเตาไฟฟา (Flameless
method หรอื Graphite furnace method)

การเกิดอะตอมบนเปลวไฟ (Flame Atomic Absorp-
tion)

เปนการทําใหเกิดอะตอมอิสระของธาตุบนเปลวไฟของ
แกสเชื้อเพลิง โดยที่ อุณหภูมิของเปลวไฟมีผลตอการแตกตัว
เปนอะตอมอิสระ และเมือ่แสงจากหลอด HCL ผานมายงัตาํแหนง
ทีเ่กิดอะตอมอิสระ อะตอมก็จะดดูกลนืแสงไวได

ภาพที ่4 กราฟมาตรฐานระหวางความเขมขนของสาร (Con-
centration) และคาการดูดกลืนแสงของอะตอมธาตุ
(Absorbance)

ภาพที ่5 แสดงองคประกอบหลักของตัวเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโตรโฟโตมิเตอร
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จากภาพที ่6 เปนการวเิคราะหหาปรมิาณแคลเซยีม (Ca)
เมื่ อแคลเซียมอยู ในสารละลาย จะอยู ในรูปของโมเลกุลของ
แคลเซยีมคลอไรด (CaCl2) สารละลายถูกดดูเขาทาง Nebulizer
จากนั้นจะถูกทําใหเปนละอองและจะเขาสูสวนของ Atomizer
chamber ในสวนนีล้ะอองฝอยเลก็ๆ ประมาณ 10% ถูกผสมกับ
แกสแลวเขาสูสวนของ Burner head  สวนละอองที่ใหญ 90%
จะลงสูทอ Drain  ละอองฝอยทีเ่ขาสูสวนของ Burner head นัน้
ตัวทําละลายจะถูกระเหยที่ดานลางของเปลวไฟแลวเคลื่อนตอไป
ยงัเปลวไฟ เมื่อถึงระดับอุณหภูมทิี่เหมาะสมโมเลกุลของ CaCl2
จะแตกออก เปน Ca2+ และ Cl- เมือ่แสงจากหลอด HCL ของ
Ca ซึง่มคีวามยาวคลืน่ 442.7 nm ผานมายงัตาํแหนงทีเ่กิดอะตอม
Ca2+ และอะตอม Ca2+ ดดูกลนืแสงไว เนือ่งจากอุณหภูมมิผีลตอ
การเกิดอะตอมของธาตุ  ดังนัน้การเลือกชนิดของแกสควรเลือก
ใหเหมาะสมดวย เชน Air : Acetylene ใหอุณหภูมสิงูประมาณ
2300 oC เหมาะสาํหรบัธาต ุFe, Cu, Mg, K, Na และ Ca เปนตน
Nitrous oxide : Acetylene ใหอุณหภูมสิงูถึงประมาณ 2900 oC
เหมาะสําหรับธาตุ Al, Ti และ V เปนตน ขอดีของวิธีนี้คือ
เปนวธีิวเิคราะหทีง่าย ปลอดภัย คาใชจายต่ํา

การเกดิอะตอมบนเตาไฟฟา (Flameless Method หรอื
Graphite Furnace Method)

วิธีการ Atomization แบบ Flameless method หรือ
Graphite furnace method เปนกระบวนการ Atomize โดยใช
เตาไฟฟา สามารถทําอุณหภูมิไดสูงถึงประมาณ 3000 oC ธาตุ
ทุกธาตุที่วิเคราะหดวยเทคนิค AAS สามารถวิเคราะหไดดวย
วิธีวเิคราะหนี ้ซึ่งจะให Sensitivity เพ่ิมขึ้นมากกวาแบบ Flame
method ประมาณ 10-100 เทา และวเิคราะหสารความเขมขนต่าํๆ
ไดดี

ขัน้ตอนการทาํใหเกิดอะตอมอิสระหลกัๆ 3 ขัน้ตอน คอื
1. Drying เปนขั้นตอนการทําใหน้ําระเหยไป โดยใช

อุณหภูมปิระมาณ 100 oC

2. Ashing เปนขั้ นตอนการกําจัดเถาตะกอน โดยใช
อุณหภูมชิวง 400-1000 oC

3. Atomizing เปนขัน้ตอนทาํใหเกิดอะตอมอิสระ โดยใช
อุณหภูมชิวง 1400-3000 oC

นอกจากนี้ ในการวิเคราะหดวยเทคนิคการดูดกลืนแสง
ของอะตอม ยังมีอุปกรณพิเศษเพ่ือเปนการเพ่ิมความสามารถ
ในการวิเคราะหสําหรับธาตุบางชนิดที่ไมเสถียรหรือมีปริมาณ
นอยมากๆ ทีจ่ะวเิคราะหดวย Flame method ซึง่จะตองใชสารเคมี
ชวยทาํปฏกิิรยิาใหเสถียรขึน้จึงจะสามารถวเิคราะหธาตุนัน้ได

Hydride Vapor Generator
Hydride Vapor Generator (HVG) เปนอุปกรณชวย

เตรยีมตวัอยางใหเสถียรขึน้ ใชกับธาตทุีร่ะเหยไดงาย เชน Arsenic
(As), Selenium (Se), Antimony (Sb), Tin (Sn), Tellurium
(Te), Bismusth (Bi) และ Mercury (Hg) โดยที่สารละลาย
ตวัอยางจะทาํปฏกิิรยิากับ Sodium borohydride และ Hydrochloric
acid ธาตุที่ตองการวิเคราะหจะจับกับ Hydrogen เกิดเปนแกส
Metal hydride ทีไ่ด จะถูกแกส Argon พาไปที ่ Atomizer unit
เชน Burner head ทาํใหวเิคราะหความเขมขนไดในระดบั ppb

ภาพที ่8 แสดงขั้นตอนการเกิดอะตอมอิสระในเตาไฟฟา

ภาพที ่7 เทคนคิการดดูกลนืแสงบนเตาไฟฟา

ภาพที ่6 การเกิดอะตอมบนเปลวไฟของธาตุแคลเซียม



Mercury Vapor Unit
Mercury Vapor Unit (MVU) เปนอุปกรณทีใ่ชสําหรบั

การวเิคราะหหาปรมิาณธาตปุรอท (Hg) โดยตลอดการวเิคราะห
จะเปนระบบปด ใชสารละลายทนิ (II) คลอไรด (SnCl2) เปนตวั
รีดิวซเพ่ือชวยทําใหเกิดอะตอมอิสระของปรอทอยางสมบูรณ
ที่อุณหภูมิหอง และจากนั้นอะตอมอิสระของปรอทจะถูกอากาศ
พาไปยงัเซลลทีว่างอยูบน Burner head โดยมแีสงจาก HCL ผาน
ตัวเซลลอยู วิธีนี้ไมตองจุดเปลวไฟ เมื่อจบการวิเคราะหไอของ
ปรอทจะถูกสงไปยงั Waste container ทีภ่ายในบรรจุดวยสารละลาย
โพแทสเซียมเปอรแมงกาเนส (KMnO4) ซึ่งเปนตัวดักไอปรอท
อุปกรณนี้ชวยใหการวิเคราะหมีความปลอดภัยจากไอของธาตุ
ปรอทไดอยางดเียีย่ม และสามารถวเิคราะหไดถึง 0.10 ppb
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ภาพที ่9  ไดอะแกรมแสดงหลกัการของ HVG
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ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

เทคโนโลยีการบําบัดนํ้าเสียดวยพืชนํ้า
ลักขณา เบ็ญจวรรณ1

เมื่อยอนไปราวสามสิบปจะเห็นไดวาแมน้ําลําคลองใน
ชนบทมักมีแตน้ําใสไหลรินเห็นปลาซิวปลาซาแหวกวายวนเวียน
แตเมือ่หนักลบัมาในยคุปจจุบันมกัจะเหน็แตน้าํสขีุนๆ ไปจนถึงดาํ
ปรากฏเกือบทุกหนแหงตามแมน้ําลําคลองที่ เรามองผานไป
โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ทั้งนี้สวนหนึ่งเปนผลมาจากการที่เรา
ทั้ งหลายตางพากันคิดวาแมน้ําลําคลองนั้นเปนที่ทิ้ งขยะและ
สิ่ งปฏิกูลโดยชอบธรรมของมนุษย ผนวกกับการเพ่ิมจํานวน
ประชากรและการเติบโตทางดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ของประเทศ ที่ เปนปจจัยสนับสนุนสําคัญทําใหปญหามลพิษ
ทางน้าํของประเทศไทยยิง่ทวคีวามรนุแรงขึน้เรือ่ยๆ และเสมอืนวา
ไมมีวันสิ้นสุด การแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอมในยุคปจจุบัน
ทาํไดยาก เนือ่งจากมนษุยใหความสาํคญักับธรรมชาตแิละสภาพ
แวดลอมรอบๆ ตัวเรานอยกวาเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอร
และไอทีเสียอีก ในอดีตบรรพบุรุษของเรามีกลยุทธที่แยบยล
ในการปองกันแหลงน้ําสาธารณะ เชน สระน้ําศักดิ์สิทธ์ิ หาม
ลงอาบน้ํา หรือซักลางในสระ อนุญาตใหตักไปใชไดเทานั้น
แตนาเสียดายที่กุศโลบายดีๆ เชนนี้คงใชไมไดแลวสําหรับยุค
ศตวรรษที ่21 อยางไรก็ตาม คงไมสิน้หวงัหากพวกเราจะรวมมอื
กันในวันนี้ เพ่ือการบําบัดน้ําเสียและฟนฟูสิ่งแวดลอมใหดีขึ้น
ในวนัขางหนา

พืชน้ําที่นิยมใชในการบําบัดน้ําเสีย
ในที่นี้ขอนําเสนอเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียอยางงาย

โดยใชพืชน้ําที่สวนหนึ่งเปนวัชพืชน้ําที่เจริญเติบโตและงอกงาม
อยู ตามแมน้ําลําคลอง เชน แหน จอก ผักตบชวา เปนตน
พืชเหลานีส้ามารถนาํมาใชประโยชนเพ่ือการบําบัดน้าํเสยีไดทัง้สิน้
สําหรับพืชน้ําที่นิยมใชในการบําบัดน้ําเสียสามารถจําแนกไดเปน
3 ประเภท คอื

1. พืชลอยน้ํา (Free-floating plants) เชน จอก แหน
กระจับ ผกัตบชวา ผกับุง (ภาพที ่1)

2. พืชรากเกาะดนิ (Emergent plants) เชน กก หญาแฝก
ธูปฤาษ ีออ ตาลปตรฤาษ ี(ภาพที ่2)

3. พืชใตน้ํา (Submerged plants) เชน สาหราย และ
สนัตะวาชนดิตางๆ (ภาพที ่3)

1 นกัวจัิยชาํนาญการ  งานวทิยาศาสตรสิง่แวดลอมและเทคโนโลยี  ฝายปฏิบตักิารวจัิยและเรอืนปลกูพชืทดลอง  สถาบนัวจัิยและพฒันา กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน  อ. กําแพงแสน  จ. นครปฐม 73140

การเลือกชนิดของพืชน้ําเพ่ือนํามาใชในการบําบัดน้ําเสีย
นั้นจะตองพิจารณาพ้ืนที่ และสภาพแวดลอมเปนสําคัญ โดย
ควรเลอืกพืชทีเ่จรญิเตบิโตไดดใีนทองถ่ิน มคีวามทนทานตอน้าํเสยี
มีรากจํานวนมากและระบบรากมีการกระจายตัวดี อีกทั้งตอง
พิจารณาถึงคาความสกปรกหรอืปรมิาณสารอินทรยีและสารอนนิทรยี
ตางๆ ที่ปนเปอนอยูในน้ําเสียที่จะบําบัดวามีมากนอยเพียงใด
น้ําเสียที่มีความสกปรกมากหรือมีคาบีโอดีสูงนั้นไมนิยมใชพืชน้ํา
ในการบําบัด สวนมากใชพืชน้าํในการบําบัดน้าํเสยีทีม่คีวามสกปรก
นอย เชน น้าํเสยีชมุชน หรอือาจใชพืชน้าํเพ่ือบําบัดน้าํทิง้ทีอ่อกจาก
ระบบบําบัดน้ําเสียขั้นที่ 2 (Secondary treatment) เชน ระบบ
บอเตมิอากาศ ระบบแอคตเิวตเตดสลดัจ ระบบแผนหมนุชวีภาพ
ฯลฯ อีกขัน้ตอนหนึง่กอนที่จะปลอยทิง้ลงสูแหลงน้ําสาธารณะ

ระบบบาํบดัน้าํเสยีแบบบงึประดษิฐ (Constructed
wetland)

“ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐ” เปนเทคโนโลยี
ในการบําบัดน้ําเสียที่พัฒนาขึ้นโดยสรางเลียนแบบบึงที่มีอยูตาม
ธรรมชาติ เปนวิธีการบําบัดน้ําเสียดวยกระบวนการทางชีวภาพ
โดยใชพืชและจุลินทรียในการกําจัดมลสาร (Pollutants) ที่มีอยู
ในน้ําเสีย โดยทั่วไประบบบึงประดิษฐจะมีประสิทธิภาพในการ
บําบัดน้ําเสียดีกวาพ้ืนที่ชุมน้ําตามธรรมชาติที่เนื้อที่เทียบเทากัน
เนื่ องจากมีการปรับระดับพ้ืนที่ และมีการควบคุมพฤติกรรม
ชลศาสตรการไหล (Hydraulics behavior of flow) และการกําหนด
ระยะเวลากักพักทางชลศาสตร (Hydraulic retention time; HRT)
ของน้ําภายในระบบ องคประกอบหลักของระบบประกอบดวย
3 สวน ไดแก

1. ชั้นกรอง (Substrata) หรืออาจเรียกวาสิ่ งยึดเกาะ
(Support media) ซึง่เปนวสัดธุรรมชาต ิเชน กรวด หนิ และ ทราย
หรอื วสัดเุหลอืใชตางๆ เชน เศษอิฐ ถาน และ ขวดพลาสตกิ เปนตน
ทาํหนาทีเ่ปนตวักลาง (Media) ใหรากพืชยดึเกาะและเจรญิเตบิโต
เปนตัวกลางใหจุลินทรียยึดเกาะ และเปนพ้ืนที่ที่ เกิดกิจกรรม
การยอยสลายของจุลนิทรยีในระบบเพ่ือบําบัดสารปนเปอนตางๆ
ในน้าํเสยี ความหนาของชัน้กรองทีใ่ชโดยทัว่ไปประมาณ 30-75
เซนตเิมตร



2. พืชน้ํา ใชไดทั้งพืชที่ลอยน้ํา (Free-floating plants)
พืชที่มีระบบรากเกาะดิน (Emergent plants)  และพืชใตน้ํา
(Submerged plants) หนาที่หลักของพืชในระบบคือดูดซับสาร
อาหารทีม่อียูในน้าํเสยีไปใชเพ่ือการเจรญิเตบิโต แลกเปลีย่นแกส
ออกซเิจนจากบรรยากาศสูระบบรากพืช เปนตวักลางใหจุลนิทรยี
ยดึเกาะ และปองกันการอุดตนัของตวักลางภายในระบบ

3. จุลินทรีย (Microbial organisms) จุลินทรียที่พบใน
ระบบมีหลายชนิด เชน แบคทีเรีย รา สาหราย และโปรโตซัว
ทําหนาที่ยอยสารอินทรียในน้ําเสีย โดยใชสารอินทรียเปนอาหาร
หรือพลังงานในการดํารงชีพและสรางเซลลใหม จุลินทรียเหลานี้
จําแนกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ  คอื จุลนิทรยีประเภทแขวนลอย
ซึง่หมายถึงจุลนิทรยีทีใ่ชออกซเิจนทีอ่ยูบรเิวณผวิน้าํ และจุลนิทรยี

ประเภทเกาะติด ซึ่งหมายถึงจุลินทรียที่อาศัยอยูบริเวณรากพืช
หรอืวสัดตุวักลาง (เชน ดนิ หนิ กรวด)

นอกจากนี้  ปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่ งในการบําบัด
น้ําเสียดวยพืชน้ํา คือ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา (Dissolved
oxygen; DO) เนือ่งจากพืชตองใชออกซเิจนในการหายใจ และใช
คารบอนไดออกไซดในการสังเคราะหแสง การที่พืชน้ําอาศัยอยู
ในน้ําที่มีความสกปรกมากจนปริมาณออกซิเจนละลายน้ําที่มีอยู
ถูกใชจนหมดไป หรอืคา DO ในระบบมคีาเปนศนูย จะทาํใหพืชน้าํ
ตายและเกิดการเนาเป อยของซากพืชในแหลงน้ํา หากเกิด
เหตุการณเชนนี้ จะเปนการเพ่ิมความสกปรกใหกับแหลงน้ํา
แทนทีจ่ะเปนการบําบัดน้าํเสยี  ดงันัน้เมือ่จะนาํพืชน้าํมาชวยในการ
บําบัดน้าํเสยีจึงตองพิจารณาถึงปรมิาณออกซเิจนทีล่ะลายอยูในน้าํ

15ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แหน กระจับ จอก ผกัตบชวา
ภาพที่ 1  พืชลอยน้ําที่ใชในการบําบัดน้ําเสีย

หญาแฝก กก ธปูฤาษี    พุทธรักษา
ภาพที่ 2  พืชที่มีระบบรากเกาะดินที่ใชในการบําบัดน้ําเสีย

สาหรายหางกระรอก สนัตะวาหางไก สนัตะวาใบขาว สนัตะวาใบพาย
ภาพที่ 3  พืชใตน้ําที่ใชในการบําบัดน้ําเสีย
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ใหมีปริมาณมากพอตอการดํารงชีวิตของพืช และเพียงพอตอ
กิจกรรมการยอยสลายสารอินทรียของจุลินทรียที่มีอยูภายใน
ระบบดวย

ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐ  สามารถจําแนก
ออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ  คอื

1. ระบบบึงประดิษฐแบบน้ําไหลบนผิวดิน (Free
Water Surface - Constructed Wetland)

เปนระบบบึงประดิษฐที่มีน้ําไหลอยูบนผิวดินหรือ
ชัน้กรอง (ภาพที ่4, 5) มกีารควบคมุและกระจายน้าํใหไหลเขาไป
ในระบบดวยความเร็วต่ําอยางสม่ําเสมอ และน้ําจะไหลแบบ
ตามกันในแนวยาวหรอืทีเ่รยีกวา Plug-flow (U.S. EPA, 1988)
ผานก่ิงกานและระบบรากของพืชที่แผกระจายอยูทั่วไป ระบบนี้
จะมกีารสญูเสยีน้าํคอนขางมากเนือ่งจากการระเหย (Evaporation)
และการคายระเหยของพืช (Evapotranspiration)  น้าํทีข่งัอยูใน
ระบบบริเวณที่ตื้นจะมีแพลงกตอนคอนขางมาก และในบริเวณ
ที่ลึกกวาซึ่งแสงสองผานนอยจะเปนที่อยูของจุลินทรียที่ไมใช
ออกซิเจน ดังนั้นจุลินทรียที่อาศัยอยูในระบบนี้ จึงมีทั้งชนิดที่
ใชออกซเิจน (Aerobic bacteria) ชนดิทีไ่มใชออกซเิจน (Anaero-
bic bacteria) และชนิดที่อาศัยอยูไดทั้งในสภาวะที่มีและไมมี
ออกซิเจน (Facultative bacteria) พืชที่ใชในระบบบึงประดิษฐ
แบบน้าํไหลบนผวิดนินีโ้ดยทัว่ไปจะมทีัง้พืชลอยน้าํ พืชรากเกาะดนิ

และพืชใตน้ํา ซึ่งสามารถจําแนกยอยตามกลุมของพืชน้ําที่นํามา
ใชงานได 3 ประเภท คอื

1) ระบบบึงประดษิฐแบบน้าํไหลบนผวิดนิ โดยใชพืช
ทีล่อยน้าํ เชน จอก แหน ผกัตบชวา

2) ระบบบึงประดษิฐแบบน้าํไหลบนผวิดนิ โดยใชพืช
รากเกาะดนิ เชน กก แฝก ธูปฤาษี

3) ระบบบึงประดษิฐแบบน้าํไหลบนผวิดนิ โดยใชพืช
ใตน้าํ เชน สาหราย และสนัตะวาชนดิตางๆ

2. ระบบบงึประดษิฐแบบน้าํไหลใตผวิดนิ (Subsur-
face Flow - Constructed Wetland)

เปนระบบบึงประดิษฐที่น้ําไหลอยู ใตชั้ นกรอง ซึ่ ง
ทําหนาที่เปนตัวกลางใหรากพืชยึดเกาะและเจริญเติบโต บริเวณ
กนบอปูดวยดินเหนียวอัดแนนหรือวัสดุสังเคราะหกันซึม เชน
แผนโพลเีอทลินีชนดิความหนาแนนสงู เพ่ือปองกันไมใหน้าํรัว่ซมึ
ออกจากบอ พืชน้ําที่ นิยมใช  เชน ธูปฤาษี  กก พุทธรักษา
ธรรมรกัษา และตนออ เปนตน  น้าํเสยีทีไ่หลเขาระบบจะไหลผาน
บริเวณรากของพืชทําใหเกิดการบําบัดดวยการกรอง การดูดซึม
การตกตะกอน และการยอยสลายดวยจุลินทรีย สวนบริเวณ
ทายระบบทีน่้าํเสยีไหลออก มกัจะสรางระบบทอเพ่ือรวบรวมน้าํทิง้
ที่ปลอยออกจากระบบ  สําหรับระบบนี้บริเวณใตชั้นตัวกรอง
จะอ่ิมตัวดวยน้ําตลอดเวลาซึ่ งจะทําให เกิดสภาวะไรอากาศ

ภาพที่ 4 ระบบบึงประดิษฐแบบน้ําไหลบนผิวดิน  ก) ระบบบึงประดิษฐแบบน้ําไหลบนผิวดิน โดยใชพืชลอยน้ํา  ข) ระบบบึงประดิษฐ
แบบน้ําไหลบนผิวดิน โดยใชพืชรากเกาะดิน
แหลงที่มา: ปรับปรุงจาก U.S. EPA, 1988

ภาพที่ 5  ระบบบึงประดิษฐแบบน้ําไหลบนผิวดินที่มีการประยุกตใชงานจริง

 น้ําเสียเขาระบบ  น้ําเสียเขาระบบ  น้ําท้ิง  น้ําท้ิง 

ก ข
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(Anaerobic) ขึน้ (U.S. EPA 1988)  ระบบบึงประดิษฐแบบ
น้าํไหลใตผวิดนิ จําแนกยอยเปน 2 ประเภท คอื

1) ระบบบึงประดิษฐแบบไหลตามแนวราบ (Hori-
zontal subsurface flow)

ระบบนีจ้ะปลกูพืชรากเกาะดนิทีโ่ผลพนน้าํ ดานลาง
ปูดวยวัสดุกันซึม สวนชั้นกรองที่ ใชในระบบอาจเปนดิน หิน
กรวด หรือทราย  น้ําเสียจะถูกปลอยจากทอเขาระบบอยางชาๆ
ตามแนวนอนผานชั้นหินจนกระทั่งถึงทางน้ําออก ในระหวางการ
ไหลผานชั้นรากพืชจะเกิดกระบวนการบําบัดมลสารใหลดนอยลง
ได โดยกระบวนการทางกายภาพ เชน การตกตะกอน และ
การบําบัดสารอินทรยีดวยกระบวนการทางชวีภาพ (ภาพที ่ 6ก)

2) ระบบบึงประดิษฐแบบไหลตามแนวดิ่ง (Vertical
subsurface flow)

ระบบนี้มีลักษณะเชนเดียวกับระบบบึงประดิษฐ
แบบไหลตามแนวราบทุกประการ ยกเวนลักษณะการไหลของ
น้ําเสียที่ ออกแบบใหไหลในแนวดิ่ งสู พ้ื นดานลางของระบบ
บึงประดษิฐ โดยที่ดานลางของระบบจะเปนทีกั่กเก็บน้ํา ลักษณะ
การไหลของน้าํเปนการเตมิออกซเิจนลงสูพ้ืนของระบบบึงประดษิฐ
ในชวงน้ําแหงอากาศจะแทรกเขารูพรุนของดิน และเมื่อทําการ
สูบน้ําเขาอากาศจะถูกผลักออกจากรูพรุนของตัวกลาง ทําให
น้ําเสียที่ ถูกปลอยเขาระบบจะไดรับปริมาณออกซิเจนเพ่ิมขึ้น
(ภาพที ่6ข)  สวนภาพที ่7 แสดงลกัษณะของระบบบึงประดษิฐ
แบบน้ําไหลใตผิวดินที่มีการประยุกตใชงานจริง (กรมสงเสริม
คณุภาพสิง่แวดลอม, 2549)

กลไกการกําจัดสารอินทรียในระบบบึงประดิษฐ
ในน้าํเสยีจะมสีารอินทรยีและสารอนนิทรยีทัง้ทีล่ะลายน้าํได

และไมละลายน้าํ ซึง่สวนทีเ่ปนของแขง็แขวนลอยในน้าํเสยีจะเกิด
การตกตะกอนในระบบ สวนสารอินทรียที่ละลายอยูในน้ําจะถูก
ยอยสลายโดยจุลนิทรยีทีอ่าศยัอยูตามรากพืชและชัน้กรองในระบบ
เชน กรวด หนิ ดนิ ทราย เปนตน  โดยทีค่วามเรว็ในการตกตะกอน
อินทรยีสารทีเ่ปนของแขง็ในระบบบึงประดษิฐแบบน้าํไหลบนผวิดนิ
จะขึน้อยูกับความนิง่ของน้าํ สวนในระบบบึงประดษิฐแบบน้าํไหล
ใตผิวดินจะขึ้นอยูกับปริมาณตะกอนที่สะสมอยูในชั้นกรองและ
อัตราการซมึของน้าํผานชัน้กรอง (กรมควบคมุมลพิษ, 2547)

หลักการลดคาบีโอดีในระบบบึงประดิษฐแบบน้ําไหล
บนผิวดินมักขึ้นอยู กับอัตราการเจริญเติบโตของจุลินทรียที่ใช
ออกซเิจน (Aerobic bacteria) และปรมิาณออกซเิจนทีจุ่ลนิทรยี
จําเปนตองใชในการเจรญิเตบิโต ซึง่สวนหนึง่มาจากการแพรของ
ออกซิเจนในบรรยากาศลงสูผิวน้ํา และอีกสวนหนึ่งมาจากพืชน้ํา
ที่ ลําเลียงออกซิเจนจากใบและลําตนไปยังระบบราก สําหรับ
การบําบัดน้าํเสยีทีอ่ยูในบรเิวณสิง่ยดึเกาะประเภท หนิ ดนิ กรวด
และทราย ซึ่งไมมอีากาศหรือออกซเิจนอยูเลยนั้น จะมกีลไกการ
บําบัดโดยจุลนิทรยีทีไ่มใชออกซเิจน (Anaerobic bacteria)

ประโยชนและขอดี-ขอเสียของระบบบึงประดิษฐ
1. ประโยชนของระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐ

การเลือกใช ระบบบําบัดน้ํ า เสี ยแบบบึงประดิษฐ
มปีระโยชนทางตรงคอืชวยบําบัดน้ําเสยีใหมคีณุภาพดกีอนปลอย

 น้ําเสียเขาระบบ 
 พืชน้ํา เชน ธูปฤาษ ี

 น้ําท้ิง 

น้ําเสียเขา
ระบบ 

 น้ําท้ิง 

 พืชน้ํา เชน ธูปฤาษ ี

ภาพที่ 6 หลักการของระบบบึงประดิษฐแบบน้ําไหลใตผิวดิน
แหลงที่มา: ปรับปรุงจาก http://www.akvo.org/wiki/index.php/Horizontal_Subsurface_Flow_Constructed_Watland

ภาพที่ 7 ระบบบึงประดิษฐแบบน้ําไหลใตผิวดิน
ที่มีการนําไปประยุกตใชงานจริง

แหลงที่มา: กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, 2549

ก ข
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ทิง้ลงสูแหลงน้าํสาธารณะหรอืสิง่แวดลอม โดยการชวยลดปรมิาณ
สารอินทรีย ตะกอนแขวนลอย และสารอาหาร (สารประกอบ
ไนโตรเจน และ ฟอสฟอรสั) จุลนิทรยีกอโรค (Pathogens) และ
โลหะหนกั เปนตน  สวนประโยชนทางออม คอื เปนทีอ่ยูอาศยั
และแหลงอาหารของสัตวชนิดตางๆ ทําใหเกิดสมดุลของระบบ
นเิวศและสภาพแวดลอม อีกทัง้สามารถใชเปนทีพั่กผอนหยอนใจ
และเปนแหลงศึกษาเรียนรูระบบธรรมชาติ

2. ขอดีของการเลือกใชระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึง
ประดิษฐ

เมือ่พิจารณาดานเศรษฐศาสตร  การควบคมุดแูลระบบ
และดานเทคนคิในการบําบัดน้ําเสีย สามารถจําแนกขอดีไดดงันี้

- บึงประดิษฐมักเปนระบบที่ มี รูปแบบและการ
ออกแบบกอสรางไมซบัซอน การทาํงานของระบบไมใชเทคโนโลยี
ขั้นสูง ทําใหมีคากอสรางไมแพงเมื่อเทียบกับระบบบําบัดชนิด
อ่ืนๆ เนือ่งจากไมมเีทคโนโลยหีรอืเครือ่งจักรกลทีซ่บัซอน

- ค าการดําเนิ นงานและการควบคุมดู แลระบบ
คอนขางต่ํา เนือ่งจากไมตองอาศยัผูเชีย่วชาญในการควบคมุดแูล
ระบบ

- สามารถกําจัดสารอินทรียในน้ําเสียไดเปนอยางดี
และมคีาใชจายต่ํา

- สภาพแวดลอมในระบบเปนที่อยูอาศัย และแหลง
อาหารของสตัวชนดิตางๆ ไมมผีลกระทบตอชมุชน

3. ขอเสียของระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐ
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐอาจมีขอดอยหรือ

ขอเสยีในการใชงาน ดงันี้
- ตองใชพ้ืนที่มากกวาระบบบําบัดน้ําเสียทั่วไป จึง

มผีลตองบประมาณในการจัดซือ้ทีด่นิ
- ประสิทธิภาพในการบําบัดอาจจะนอยกวาระบบ

บําบัดน้ําเสียรูปแบบอ่ืน เพราะยังตองขึ้นอยู กับฤดูกาล การ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมในบึง รวมทั้งอัตราการตกของฝน
และระยะเวลาแหงแลง

- อาจจะตองใชเวลาในการเริม่ตนระบบบําบัด (start-
up) นาน เพราะตองใชเวลาในการเพาะปลูกพืชใหมีขนาดที่
เหมาะสมกอน อาจเปนแหลงเพาะพันธุยงุ

- บึงประดิษฐไมสามารถใชในการบําบัดน้ําเสียที่มคีา
ความสกปรกมากหรอืคาบีโอดสีงูๆ ได เนือ่งจากในสภาวะดงักลาว
พืชไมสามารถเจริญเตบิโตได

- จะตองทําการเก็บเก่ียวพืชในระบบออกเปนประจํา
เมือ่พืชเจรญิเตบิโตเต็มทีเ่พ่ือปองกันการตายของพืช ซึง่จะทําให
ระบบมปีระสทิธิภาพลดลง

จากบทความเชิงวิชาการเก่ียวกับเทคโนโลยีการบําบัด
น้ําเสียดวยพืชน้ําขางตน หวังวาทานผูอานคงไดทราบหลักการ
และไดรบัความรูในการบําบัดน้าํเสยีโดยใชพืชไปบางไมมากก็นอย
โดยผูเขียนมุงหวังใหมีการนําหลักการดังกลาวไปประยุกตใชเพ่ือ

การบําบัดน้ําเสียในภาคสวนที่ เก่ียวของ โดยเฉพาะอยางยิ่ ง
ผูที่ประกอบอาชีพดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําประเภทปลากินเนื้อ
เชน ปลาดกุ ปลาชอน ฯลฯ  เนือ่งจากการปลอยน้ําทิง้จากบอที่
จับปลาขายไปแลวลงสูแหลงน้ําโดยมิไดผานการบําบัด จะกอ
ใหเกิดมลพิษตอแหลงน้ํา อีกทั้งยังเปนการสูญเสียสารอาหารที่
เปนประโยชนในน้ําเสียซึ่งสามารถใชเปนอาหารของปลากินพืช
(เชน ปลานลิ ปลาไน ปลาตะเพียน ปลาจีน และอ่ืนๆ) ไปโดย
เปลาประโยชน  ดังนั้นจึงอยากแนะนําใหผูที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ทําบอบําบัดน้ําเสียโดยใชพืชลอยน้ํา และเลี้ยงปลากินพืชในบอ
ดังกลาวเพ่ือเปนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา หรือบําบัดน้ําเสียกอน
ปลอยออกสู สิ่ งแวดลอม ซึ่ งเปนการลดมลพิษทางน้ําใหแก
แหลงน้ําของประเทศ รวมถึงน้ําทิ้งที่ปลอยออกสูสิ่งแวดลอม
ยงัเปนไปตามมาตรฐานควบคมุการระบายน้าํทิง้จากบอเพาะเลีย้ง
สตัวน้าํจืด (กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม, 2551)
อนึ่ งการสรางบอพักน้ําโดยมีพืชลอยน้ําและเลี้ ยงปลากินพืช
ควบคูกันไปนี้ เปนสวนหนึ่งของระบบเกษตรกรรมแบบยั่งยืน
ที่ ไมเพียงแตไดประโยชนเพียงดานการอนุรักษทรัพยากรน้ํา
แตยังทําใหเกษตรกรมีรายไดเสริมจากการจําหนายปลากินพืช
อีกทางหนึ่งดวย
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มะพราว พชืสารพดัประโยชน
ไพร มทัธวรตัน1 และรตันะ สุวรรณเลศิ1

1 นกัวชิาการเกษตรชาํนาญการ  งานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีเกษตร  ฝายปฏิบตักิารวจัิยและเรอืนปลกูพชืทดลอง  สถาบนัวจัิยและพฒันา กาํแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  อ. กําแพงแสน  จ. นครปฐม 73140

มะพราวเปนพืชชนิดหนึ่ งที่ ผู คนในโลกรู จักกันอยาง
แพรหลายและใหคุณประโยชนแกมนุษยมากที่สุดในเขตรอน
จนเปนที่รูจักในนามของพืชแหงชีวิต (Tree of Life) หรือตน
ไมแหงสรวงสวรรค

มะพร าวเป นพื ชใบเลี้ ยงเดี่ ยว ที่ อยู ในวงศ ปาล ม
(ARECACEAE)  มีชื่อวิทยาศาสตรวา Cocos nucifera Linn.
มกีารเจรญิเตบิโตทางดานความสงูเปนสวนใหญไมแตกก่ิงกานสาขา
(ในสภาพปกติ) เนื่ องจากเปนพืชที่ มีตายอดเพียงตาเดียว
สูงประมาณ 3 - 25 เมตร  รากยาวไปไดไกลถึง 20 เมตร
ใบเปนใบประกอบมีขนาดตางกันไปตามชนิดพันธุโดยเฉลี่ยยาว
ประมาณ 5 เมตร  ใบยอยยาว 50 - 100 เซนตเิมตร  ดอกออก
เปนชอทีซ่อกใบเรยีกวาจ่ัน  มทีัง้ดอกตวัเมยีและตวัผูในชอเดยีวกัน
ตวัเมยีอยูทีโ่คนกาน ตวัผูอยูทีป่ลายและบานกอน  ดอกยอยหนึง่ๆ
บานเพียงวนัเดยีวก็รวงหลน จ่ันหนึง่ๆ จะใชเวลาในการทยอยบาน
ของดอกยอยทั้ งหมดประมาณ 20 - 24 วัน  ผลทรงกลม
และประกอบดวยสวนตางๆ ดงัภาพที ่1

- เปลือกผล นอกสุดเปนแผนบางเรียบและลื่น ผลออน
สีเขียว เหลือง เหลืองสม และเหลืองนวลขึ้นอยู กับชนิดพันธุ
เมื่อแกสีน้ําตาล

- เนื้อผล เปนเสนใยเหนียวผสมกับเนื้อเยื่อนุมละเอียด
รบัประทานไมได คนไทยเรยีกวาเปลอืกหรอื “กาบมะพราว”

เรือ่งนารู

- เปลือกหุมเมล็ด หรือเนื้อผลชั้นในเปนสวนที่แข็งมาก
เรยีกวา “กะลา”

- เมล็ด ประกอบดวย เปลือกเมล็ด สีน้ําตาลบางเปราะ
หกังาย และสวนทีเ่ปนอาหารเลีย้งตนออน ม ี2 สวนคอื สวนทีเ่ปน
เนือ้เยือ่สขีาวขุน หนา คอนขางแขง็เรยีกวา “เนือ้มะพราว” และ
สวนทีเ่ปนน้าํเรยีกวา “น้าํมะพราว”

- ตนออน อยูที่ตาเมล็ดจะพัฒนาสวนบนแทงทะลุกะลา
และกาบมะพราวชูยอดไปเปนตน สวนลางขยายขนาดใหญขึ้น
เรยีกวา “จาว” มชีองรพูรนุมากเพือ่ดดูซบัน้ําและอาหารไปเลีย้ง
ตนออนในระยะแรก

มะพราว มีความใกลชิดผูกพันกับวิถีการดํารงชีวิตของ
คนไทยไมวาจะเปน ความเชื่อ ประเพณี หรือการนําสวนตางๆ
มาปรับใชอยางหลากหลาย เชน

รากมะพราว
เปนตัวยาสมุนไพรของไทย นํามารักษาอาการเจ็บคอ

โดยเอารากมาลางใหสะอาด ทบุใหแหลก นาํไปแชน้าํสะอาดตมสกุ
ผสมเกลือเล็กนอยดื่มหรืออมกลั้วคอ  และใชรากบดละเอียด
เปนสยีอมผาไดดวย

ลําตนและเปลือกมะพราว
ลําตนมะพราวทัง้ตนทาํเปนเสาปกในน้ําผกูยดึกระชงัปลา

หรื อผู กเรื อ มี ความยื ดหยุ นแข็ งแรงทนทานเป นอย างดี
เลื่ อยเปนแผนใชทําฝาผนังและโครงหลังคาบาน โตะ เกาอ้ี
เครื่องใชในบาน แกะสลักเปนเครื่องประดับ  เปลือกมะพราว
เลื่อยเปนแผนเล็กๆ อัดทําไมประสาน  ในบางประเทศมีการ
นําไปทําเยื่ อกระดาษ ที่ เหมาะสําหรับใชทํากระดาษถุงหรือ
กระดาษกลอง  หรอืนําไปแชน้าํนานประมาณ 3 สปัดาห นํามาทบุ
ลาง สาง แลวเขารูปเปนแปลงถูบาน พรมเช็ดเทา เบาะรถยนต
กระเปาถือ เชอืก

ภาพที ่1  แสดงสวนตางๆ ของผลมะพราว
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ยอดออนมะพราว
เมือ่มกีารโค นตนมะพราวเมือ่ใดแลวผลพวงทีไ่ดอยางหนึง่

ก็คือ ยอดออนมะพราวที่มีรสหวานหอมและกรอบ ซึ่งนํามาใช
ประกอบอาหารไดหลากหลายชนิด เชน ตมยํากุงยอดมะพราว
ออน ตมกระดูกออนหมูยอดมะพราว ผัดกุงยอดมะพราวออน
แกงเขียวหวานยอดมะพราว อรอยไดทั้งปลา กุง ไก และอีก
นานาเมนเูลยทเีดยีว  นอกจากอรอยแลวยงัไดคณุคาทางโภชนาการ
เพราะว ายอดมะพร าวออน 100 กรัม จะใหพลั งงาน 42
กิโลแคลอร ี และประกอบไปดวยน้าํ 88 กรมั  คารโบไฮเดรต 7.7
กรัม  โปรตีน 1.8 กรัม  ไขมัน 0.4 กรัม  เยื่อใย 0.8 กรัม
แคลเซยีม 60 มลิลกิรมั  ฟอสฟอรสั 54 มลิลกิรมั  เหลก็ 0.3
มลิลกิรมั  เบตา-แคโรทนี 8 ไมโครกรมั  ไนอาซนี 2.8 มลิลกิรมั
วติามนิบี 2  0.1 มลิลกิรมั และวติามนิซ ี5 มลิลกิรมั

ใบมะพราว
เรียกใบทั้งกานวา “ทางมะพราว” นํามามุงเปนหลังคา

กันแสงแดด  แผงกันลม  แผงบังตา  แบบชัว่คราวไดอยางสวยงาม
ใบยอยทัง้ออนและแกนาํมาฉกีเอาแตเนือ้ใบทัง้สองขางมาหอขนม
สานเปนกระทงใสขนม สานทําเครื่องเลนปลา แหวน นาฬิกา
ขอมอื นก ตัก๊แตน กระเปา  ใบทีแ่กจัดลอกเอาเนือ้ใบทัง้สองขาง
ออกใหเหลือแตกาน ตัดเฉลียงใหแหลมทั้งหัวและทายใชเปน
ไมกลดัหอขนม  ไมจ้ิมขนม  หรอืใชทัง้กานทีม่คีวามยาวใกลเคยีงกัน
มดัรวมใหมจํีานวนมากพอจับกําไดถนดัทาํเปนไมกวาดใชกวาดน้าํ
บนพ้ืนที่ เรียบไดดี หรือนําไปตอดามดวยไมไผแลวสยายกาน
มะพราวใหแผกวางออกพอประมาณ มดัใหแนน ทาํเปนไมกวาดๆ
เศษขยะ ใบไม หรือพลาสติก ยืนกวาดไดสะดวกเปนอยางดี
นอกจากนี้แลวยังนํามาสานเปนเสวียนสําหรับรองหมอหรือถาด
ใสของเพือ่กันความรอนและรอยขีดขวนทีจ่ะเกิดกับพ้ืนบาน

เยื่อหุมคอหรือรกมะพราว
นํามาดัดแปลงประดิษฐเปนของประดับ เชน รองเทา

กระเปาถือ ตะกราใสผลไม กรอบรปู หรอือัดทาํลายพ้ืนโตะ เปนตน

ดอกมะพราว

ดอกออนมะพราวสามารถใหน้ําหวานไดเปนจํานวนมาก
แตหากขาดประสบการณแลวก็ไมสามารถทีจ่ะทาํใหดอกหลัง่น้าํหวาน
ออกมาเปนจํานวนมากได แตดวยภูมิปญญาของคนในทองถ่ิน
ที่สืบทอดตอกันมาสามารถนําน้ําหวานออกมาไดเปนจํานวนมาก
จนสามารถนํามาทําเปน

- น้าํมะพราวพรอมดืม่  โดยเอาน้าํหวานทีไ่ดมาทาํลายเชือ้
จุลินทรีย แลวบรรจุใสภาชนะปดผนึก สําหรับดื่มแบบแชเย็น
หรอืใสน้าํแขง็เลก็นอย หวานหอมชืน่ใจ ดบักระหาย

- น้าํตาลมะพราว ไมวาจะเปนน้าํตาลปก น้าํตาลงบ น้าํตาล
ปบ หรอืน้าํตาลหมอจากมะพราว เปนเครือ่งปรงุรสทัง้อาหารคาว
และหวานของคนไทยมาแตโบราณเนื่องจากมีกลิ่นหอมเฉพาะ
ชวยใหอาหารมีรสชาติกลมกลอม อรอยมากยิ่งขึ้น แตกวาจะได
ลิม้รสชาตเิหลานีเ้หน็ทตีองขอบคณุบรรพบุรษุผูมปีญญาเหลานัน้
ใหมากๆ

มะพราวทั้งลูก
- มะพราวออน คือมะพราวที่อายุไมมาก เปลือกสีเขียว

น้ําในผลมีจํานวนมาก เมื่ อเขยาผลจะไมเกิดเสียงดังหรือดัง
นอยมาก  เนือ้ผลออนนุมสขีาวขุนยงัไมเตม็กะลาคอืเนือ้ทางดานหวั
หรอืขัว้ผลยงัเหลวใสเปนทรงกลมขนาดเสนผานศนูยกลางประมาณ
3 - 5 เซนตเิมตร  เนือ่งจากน้าํมะพราวมปีรมิาณเกลอืแรทีจํ่าเปน
ตอรางกายของมนษุยอยูจํานวนมากจึงชวยลดอาการสญูเสยีเหงือ่
หรือออนเพลียจากอาการทองเสีย และมีน้ําตาลกลูโคสอยูมาก
รางกายจึงดูดซึมเขาไปใชงานไดงายจึงทําใหรูสึกสดชื่นไดเร็ว
และยงัมฮีอรโมนเอสโตรเจนอยูสูง มผีลในการชะลอการเกิดโรค
อัลไซเมอรหรือความจําเสื่อมในสตรีวัยทอง ฮอรโมนนี้ยังเปน
สวนสําคัญในการสรางคอลลาเจนและอีลาสตินที่ทําใหผิวกระชับ
และชะลอการเกิดริว้รอยกอนวยั

- มะพราวเผา เปนวิธีการหนึ่งของคนไทยในการเพ่ิม
รสชาติใหมะพราวออนมนี้ําหอมหวานมากยิ่งขึน้ เนื้อสกุนุมหอม
สามารถลอกออกจากกะลาไดงาย  นําไปตัดหั่นเปนชิ้นเล็กๆ
แต งหน าขนมหรื อเป นส วนผสมของขนมบั วลอยไข หวาน
วุนมะพราว เยลลีม่ะพราว และหวานเยน็ตางๆ

- มะพราวทึนทึก เปนชื่อเรียกผลมะพราวชวงที่เปลือก
จะเริม่เปลีย่นส ี มเีนือ้หนานุมไมแขง็มากนกั  นยิมนาํมาขดูโรยหนา
ขนมตาล ขนมถัว่แปบ ขาวโพดคลกุ หรอืมะพราวแกว

- มะพราวแกหรอืเรยีกวามะพราวหาว  เปนผลทีน่ําไปใช
สารพัดอรรถประโยชน  เนื้อขูดแลวบีบใหไดน้ํากะทินําไปใช
ประกอบอาหารไดทั้ งคาวและหวาน ผลิตภัณฑดานความงาม
หลายชนดิ ยาสมนุไพร และมะพราวแกผลใหญๆ  ยงัเปนอุปกรณ
ชวยฝกหดัใหคนไทยวายน้าํไดมาจนทกุวนันี้

- มะพราวกะท ิ  เปนผลมะพราวชนดิพันธุทีม่เีนือ้เหนยีว
หนานุมฟู นําไปทําเปนสวนประกอบของขนมบัวลอยไขหวาน
ทับทิมกรอบ หรือจะโรยน้ําตาลสักเล็กนอยแลวตักกินก็อรอย
ไมนอยทเีดยีว

- มะพราวทยุ  เปนชือ่เรยีกผลมะพราวทีร่ปูทรงผดิปกตไิป
เปนเรยีวยาว กะลาเลก็หรอืไมม ี เนือ่งจากเมลด็สญูเสยีการเจรญิ
เติบโต ทําใหมีเปลือกหนามาก  โบราณนํามาฝานใหแบนใชทํา
เปนหมอน ภาชนะรองเครือ่งใช และงานประดษิฐตางๆ

ดอกตัวผู

ดอกตวัเมยี



ผลิตภณัฑจากมะพราว
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เครือ่งเรอืน  เครือ่งใช และของประดบั

ผลติภณัฑแปรรปูอืน่ๆ

วสัดเุกษตร

อาหารคาวและหวาน
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สวนตางๆ ของผลที่นํามาใชประโยชน
- กาบมะพราว  เปนเสนใยธรรมชาตทิีด่มีาก นาํมาทาํเปน

วัสดุปลูกกลวยไมใหรากยึดเกาะและดูดซับน้ําไดเปนอยางดี
หรือสับใหมีขนาดเล็กเปนวัสดุผสมในดินปลูกพืช  นํามาอัด
เปนแผนสําหรบับุเปนฉนวนกันความรอนภายในอาคาร  บดปน
เอาแตเสนใยมาทาํเปนทีน่อน หรอืจะทาํเปนรงัใหนก และกระรอก
อาศัยก็สวยงาม

- ขุยมะพราว  เปนเนื้อเยื่อขุยที่มีขนาดเล็กละเอียด
หลังจากการบดปนกาบมะพราวเอาเสนใยออกไป ใชเปนวัสดุ
สาํหรบัเพาะชาํตนไมทีด่ ี มนี้าํหนกัเบา  ดดูซบัน้าํไดดมีรีพูรนุมาก
ทําใหระบบรากของกลาไมแข็ งแรง เปนสวนผสมของวัสดุ
เพ่ือใชในงานประดิษฐที่ตองการใหชิ้นงานมีน้ําหนักเบา

- กะลามะพราว  สวนนี้มีประโยชนมากไมแพสวนอ่ืนๆ
คนไทยเคยใชกะลาจากมะพราวพันธุทะนานซึ่งมีกะลารูปรียาว
นํามาทําเปนเครื่องมือใชตวงขาว โดยตักใหเต็มกะลาที่ทําไวจะ
เทากับ 1 ทะนาน  ทําเปนนาฬิกาน้ําจับเวลาสําหรับการแขงขัน
ชนไก  คือเมื่อเริ่มตนชนไกก็นํากะลาที่มีรูมาลอยในโหลน้ํา
กะลาจมน้าํเมือ่ไรเรยีกวา 1 อันคอื 1 ยกนัน่เอง  ทาํเครือ่งประดบั
และของใช เชน โคมไฟ สรอย เรอืนนาฬกิา กําไล เขม็ขดั กระดมุ
แจกัน ทีเ่ขีย่บุหรี ่หรอืแมแตสวนประกอบสําคญัของเครือ่งดนตรี
ซออู  ในปจจุบันภาคอุตสาหกรรมตระหนักถึงคุณคาของกะลา
ที่ทําเปนผงถานเพ่ือใชในการดูดกลิ่น ฟอกอากาศ บมเหลา
และกรองน้าํเสยี ทัง้ยงัทาํตุกตาบรรจุผงถานกะลามะพราวเพ่ือชวย
ดูดซับกลิ่นเหม็นหืนภายในอาคาร  หรือใชเปนเชื้อเพลิงก็ให
ความรอนไดสงูมากชนิดหนึง่

- เนือ้มะพราว  นอกจากนาํไปบรโิภคแลวยงัมเีนือ้มะพราว
อีกสวนหนึ่งที่ เหลือหรือไมสมบูรณนักสามารถนําไปผลิตเปน
น้ํามันมะพราว เพราะวาน้ํามันมะพราวหากผลิตจากวัตถุดิบที่มี
คุณภาพดี กระบวนการผลิตที่ดีก็จะทําใหไดน้ํามันมะพราวที่มี
ประโยชนตอสุขภาพของมนุษย

บางชุมชนเคี่ยวมะพราวเพ่ือทําน้ํามันใชบริโภคและ
จําหนายกันเอง ใชหยอดหูแกหูเปนน้ําหนวก ดื่มกินเปนยา
ชวยรักษาโรคเก่ียวกับขออักเสบ ชวยระบายทอง ชโลมผมใหดํา
เปนเงางาม ทาผวิใหนุมนวลดอูอนเยาว  ใชในอุตสาหกรรมเกีย่วกับ
ความงาม สปา การแพทย และอาหารสตัว

- น้าํมะพราว  คอืน้าํจากผลมะพราวแก  สามารถนาํไปทาํ
อาหารเลีย้งเชือ้จุลนิทรยีบางชนดิทีน่าํมารบัประทานเปนอาหารได
หรือนําไปทําเปนสวนประกอบของขนมหวาน

- จาวมะพราว  คอืสวนหนึง่ของตนออนนาํมากินเปนขนม
อาหารวาง และยงัชวยในการระบายทองไดอีกดวย

- ขั้วผล หรือจุกและกานผลมะพราว พนสีใหเงางาม
หลากสสีนัแลวนาํไปเปนสวนประกอบในการประดษิฐชอดอกไมเทยีม
หรือดอกไมใชตกแตงภายในอาคาร

มะพราวยงัสะทอนถึงวถีิความเปนอยู  ความเชือ่ ประเพณี
และพิธีกรรมของคนไทย เชน การลอยกระทงกะลาของชาวจังหวดั
ตาก  พิธีการแตงงาน  โกนจุก  โกนผมไฟ  เซนไหวบวงสรวงตางๆ
ตองมีมะพราวเพ่ือแสดงออกถึงความอุดมสมบูรณ  ตามตํารา
พรหมชาติผูที่เกิดในปชวด ปเถาะ ควรปลูกมะพราวถือวาเปน
มิง่ขวญัยิง่  นบัวาคนไทยเกือบทกุๆ คนผกูพันกับมะพราวตัง้แต
ยังอยู ในครรภมารดาจนถึงวาระสุดทายของชีวิตเลยที เดียว
ดังจะเห็นไดวาทารกก็ไดรับน้ํามะพราวผานทางรก เมื่อแมดื่ม
น้าํมะพราว  แมดืม่กินเพ่ือหวงัใหบุตรในครรภมผีวิดแีละคลอดงาย
ตามความเชือ่ทีส่บืตอกันมา และเมือ่ถึงแกความตายใชน้าํมะพราว
มาลางหนาใหเพราะถือวาเปนน้าํทีส่ะอาดบรสิทุธ์ิ  สําหรบัสาํนวน
ไทยทีเ่ก่ียวกับมะพราวเชนคาํวา “มะพราวตืน่ดก” ทีห่มายความวา
อยาตื่นเตนกับสิ่งที่ตนเองไมเคยมีไมเคยไดจนเกินพอดี หรือ
“เอามะพราวหาวมาขายสวน”

ดังกลาวมาแลวขางตนนั้นจะเห็นไดวาทุกสวนของตน
มะพราวกอใหเกิดประโยชนแกคนไทยและประเทศไทยสารพัดอยาง
ทั้งดานเศรษฐกิจและสงัคม
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1 การฝกอบรมเชิงบูรณาการ บุคคลทั่วไป 2 มี.ค.-ต.ค. 54 ผูอบรมสามารถเขาใจเทคนิค
การขยายพันธุไมประดับ ไมผล มี.ค.-ต.ค. 55 การขยายพันธุไมประดับและ
และการดูแลรักษา ไมผลและการดูแลรักษา

2 การฝกอบรมการผลิตวัสดุปลูก บุคคลทั่วไป 2 มิ.ย.-ก.ค. 54 ผูอบรมสามารถผลิตวัสดุปลูก
ไมประดับ และไมกระถาง ชนิดตางๆ สําหรับใชไดเอง

และจําหนาย

3 การฝกอบรมการขยายพันธุ เกษตรกร 1 ก.ย.-ต.ค. 54 ผูอบรมสามารถทราบเทคนิค
ดวยการตอนไมขนาดใหญ ขาราชการ บุคคล พิเศษในการขยายพันธุไม

ทั่วไป ภาคเอกชน ขนาดใหญ

4 การฝกอบรมการผลิตและการ พนักงาน บริษัท 2 ต.ค. 54 ผูอบรมสามารถทราบเทคนิค
ควบคมุคณุภาพเมลด็พันธุ บุคคลทั่วไป ต.ค. 55 การเพาะเมล็ดและเก็บรักษา

คณุภาพเมลด็พันธุ

5 ฆาหนอนดวยจุลนิทรยี เกษตรกร 1 ต.ค. 54 ผูอบรมทราบเทคนิคการใช
ชีวีปลอดภัย เชื้อจุลินทรียกําจัดศัตรูพืช

6 การฝกอบรมเทคนิคดาน นิสิต นักวิจัย 4 ต.ค.-พ.ย. 54 ผูอบรมทราบการใชเทคนิค
ชีวโมเลกุลเพ่ือการถายยีน นักวิชาการ ม.ีค.-เม.ย. 55 ในการถายยีน เพ่ือสราง

พันธุพืชใหม

7 การฝกอบรมองคความรูเพ่ือ เกษตรกร 4 พ.ย. 54 ผูอบรมทราบเทคโนโลยี
พัฒนาการผลิตพืชสูอาหาร บุคคลทั่วไป ในการผลิตพืชปลอดภัย
ปลอดภัย

8 การผลิตตนกลาไมดอก พนักงาน บริษัท 2 ส.ค.-ก.ย. 54 ผูอบรมทราบเทคนิคการ
ไมประดับเพ่ือสรางอาชีพเสริม บุคคลทั่วไป ขยายพันธุพืชอยางงาย

เพ่ือพัฒนาเปนอาชีพเสริม

9 การฝกอบรมการผลิตพืชผัก พนักงาน บริษัท 2 ม.ค. 55 ผูอบรมทราบเทคนิคการผลิต
เกษตรอินทรียเพ่ือการคา ผูสนใจทัว่ไป พืชผักเกษตรอินทรียเพ่ือการคา

10 เทคนิคและวิธีการในการศึกษา นักวิจัย ภาคเอกชน 3 เม.ย. 55 ผูอบรมทราบเทคนิคและ
วิจัยดานเคมผีลิตภัณฑธรรมชาติ ขาราชการ วิธีการในการสกัดสารจากพืช
Part I : การสกัด หรอืสมนุไพรธรรมชาติ

11 การฝกอบรมการผลิตอาหาร บุคคลทั่วไป 3 ก.ค. 55 ผูอบรมทราบเทคนิคการผลิต
จากแบคทีเรียกรดแลคติก อาหารจากแบคทเีรียกรดแลคตกิ

12 การฝกอบรมการปลูกและดูแล บุคคลทั่วไป 4 พ.ค.-ก.ค. 54 ผูอบรมทราบวิธีการปลูกและ
รักษาไมดอกหอมเพ่ือการ ดูแลรักษาไมดอกหอมเพ่ือการ
ใชประโยชนเชิงการคา ใชประโยชนเชิงการคา
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