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วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 25 ฉบับที่ 2 (2554)

ปฐมพร โพธิ์นิยม และคณิตฐา ชินวงษเขียว
ฝายปฏิบตั กิ ารวิจยั และเรือนปลูกพืชทดลอง
สถาบันวิจยั และพัฒนา กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน อ. กําแพงแสน จ. นครปฐม

ผลงานวิจัยของนักวิจัยสังกัดฝายปฏิบัติการวิจัยและ
เรือนปลูกพืชทดลองที่ ไดรับรางวัล

ผลงานเรือ่ ง การจําแนกเซลลไลนของแมลงดวยเทคนิค
พีซอี าร โดย สุดาวรรณ เชยชมศรี จรูญ บุญวงษ และวิน เชยชมศรี
ไดรับรางวัลชมเชยสาขาพืช ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 48 ของ
มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2553 ระหวางวันที่ 3 - 5
กุมภาพันธ 2553 และเขารับรางวัลดังกลาวในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2554
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ
± ผลงานเรือ
่ ง การผลิตตนกลาเรวหอมจากการเพาะเลีย้ ง
เนื้อเยื่อ โดย มณฑา วงศมณีโรจน รงรอง หอมหวล สุรัตนวดี
จิวะจินดา ณัฐวัฒน คลังทรัพย จงรัก วัชรินทรรตั น และสุลกั ษณ
แจมจํารัส ไดรบั รางวัลดี ประเภทการนําเสนอผลงานวิจยั ภาคโปสเตอร
สาขาสรีรวิทยาการผลิตพืชผัก ในการประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ
ครัง้ ที่ 10 ประจําป 2554 ระหวางวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2554
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชัน่ กรุงเทพฯ
± ผลงานเรื่ อง การผลิ ตต นแฮพลอยด แ ละดั บเบิ ล
แฮพลอยดดวยวิธีการเพาะเลี้ ยงอับละอองเกสรของพริกลูกผสม
ชัว่ ที่ 1 (CA500 x CA2106) โดย อัญชลี รวีโรจนวบิ ลู ย พรพนัช
มีกลุ และจุลภาค คุน วงศ ไดรบั รางวัลดีเยีย่ ม ประเภทการนําเสนอ
ผลงานวิจยั ภาคโปสเตอร สาขาพันธุศาสตรและการปรับปรุงพันธุพ ชื ผัก
ในการประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ ครั้ งที่ 10 ประจําป 2554
ระหวางวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด
คอนเวนชัน่ กรุงเทพฯ
± ผลงานเรือ
่ ง ผลของ Soil Mate ตอการเจริญเติบโตและ
การดูดซึมธาตุอาหารของพริก โดย เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ
ลักขณา เบ็ญจวรรณ และชวนพิศ อรุณรังสิกลุ ไดรบั รางวัลดีเยีย่ ม
ประเภทการนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร ดานการผลิตพืช (ผัก
และพืชอืน่ ๆ) ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจยั พืชเขตรอน
และกึง่ รอน ครัง้ ที่ 5 ระหวางวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2554 ณ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย กรุงเทพฯ
±

การเสนอผลงานทางวิชาการ

ปุณยวีร เดชครอง เสนอผลงานวิจัย เรื่อง Photonic
crystal structure of wing scales in Thai butterflies, Euploea mulciber
and Troides aeacus (II) ในงานประชุมวิชาการ The 28th Annual
±

Conference of The Microscopy Society of Thailand ระหวางวันที่
5 - 7 มกราคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยแมฟา หลวง จ.เชียงราย
± การเสนอผลงานวิ จั ย ในงานประชุ ม วิ ช าการนานาชาติ
st
The 1 Environment Asia International Conference ระหวางวันที่
22 - 25 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมรามา การเดนส กรุงเทพฯ
¡ ลั ก ขณา เบ็ ญ จวรรณ เสนอผลงานวิ จั ย เรื่ อง
Contamination and Distribution of Nitrate in Groudwater at
Suphanburi Province, Thailand
¡ จั น ทร จ รั ส วี ร สาร และธนภั ท ร ปลื้ มพวก เสนอ
ผลงานวิจยั เรือ่ ง Utilization of Natural Fertilizer Materials in Baby
Corn Production
¡ จันทรจรัส วีรสาร เสนอผลงานวิจย
ั เรือ่ ง Utilization
of Tropical Legume Species as Carbon Sequestration and Source
of Plant Fertilizer
± การเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการพฤกษศาสตร
แหงประเทศไทย ครัง้ ที่ 5 ระหวางวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2554
ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
กรุงเทพฯ
¡ อัญชลี รวีโรจนวบ
ิ ลู ย เสนอผลงานวิจยั เรือ่ ง การเพิม่
จํานวนชุดโครโมโซมตนแตงกวาแฮพลอยดโดยใชสาร oryzalin
¡ อัญชลี รวีโรจนวบ
ิ ลู ย เสนอผลงานวิจยั เรือ่ ง การสราง
ตนดับเบิลแฮพลอยดของพริกลูกผสมชัว่ ที่ 1 (CA500 x CA2106)
ดวยวิธกี ารเพาะเลีย้ งอับเรณู
± อัญชลี รวีโรจนวิบูลย เสนอผลงานวิจัย เรื่อง ผลของ
โคลชิซนิ และ oryzalin ในการเพาะเลีย้ งอับละอองเกสรพริกตอการ
ชักนําตนดับเบิลแฮพลอยด ในงานประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ
ครัง้ ที่ 10 ระหวางวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมมิราเคิล
แกรนด คอนเวนชัน่ กรุงเทพฯ
± การเสนอผลงานวิ จั ย ในงานประชุ ม วิ ช าการและเสนอ
ผลงานวิจัยพืชเขตรอนและกึ่งรอน ครั้งที่ 5 ระหวางวันที่ 21 - 22
กรกฎาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย กรุงเทพฯ
¡ เนตรชนก เกียรติน
์ นทพัทธ และชวนพิศ อรุณรังสิกลุ
เสนอผลงานวิจยั เรือ่ ง ผลของ W zero (W0) ทีม่ ตี อ การเจริญเติบโต
องคประกอบผลผลิตและผลผลิตของขาวสุพรรณบุรี 1
¡ ศิรว
ิ รรณ ทิพรักษ และชวนพิศ อรุณรังสิกลุ เสนอ
ผลงานวิจัย เรื่อง ผลของสารละลายอาหารเสริมพืชตอความงอก
และความแข็งแรงของเมล็ดพันธุข า วขาวดอกมะลิ 105

การจัดนิทรรศการ

รงรอง หอมหวล มณฑา วงศมณีโรจน และสุลกั ษณ
แจ มจํารั ส จั ดนิ ทรรศการ เรื่ อง การเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่ อไม ดอก
ไม ประดั บ ในงานมหกรรมวิ ชาการองค การปกครองส วนท องถิ่ น
(ภาคกลาง) นครปฐมวิชาการ 54 ระหวางวันที่ 17 - 19 มิถนุ ายน 2554
ณ บริเวณลานหนาองคพระปฐมเจดีย อ. เมือง จ. นครปฐม
±

ขาวศูนยฯ
ฝ ายปฏิ บั ติ การวิ จั ยและเรื อนปลู กพื ชทดลอง ร วมจั ด
นิทรรศการในงานครบรอบ 5 ป สถาบันวิจยั และพัฒนา กําแพงแสน
วันที่ 6 กันยายน 2554 ณ อาคารศูนยมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อ. กําแพงแสน จ. นครปฐม
¡ สุรต
ั นวดี จิวะจินดา เรือ่ ง เครือ่ งกลัน่ น้าํ มันหอมระเหย
ขนาดเล็ก
¡ สุ ดาวรรณ เชยชมศรี เรื่ อ ง การจํ า แนกเซลล ไ ลน
ของแมลงดวยเทคนิคพีซอี าร
¡ มณี ตันติรง
ุ กิจ เรือ่ ง ฤทธิต์ า นจุลนิ ทรียข องสารสกัด
หยาบจากเนระพูสไี ทยและปาหมี
¡ อัญชลี รวีโรจนวบ
ิ ลู ย เรือ่ ง การผลิตตนแฮพลอยดและ
ดับเบิลแฮพลอยดดว ยวิธกี ารเพาะเลีย้ งอับละอองเกสรของพริกลูกผสม
ชัว่ ที่ 1 (CA500 x CA2106)
¡ ปุณยวีร เดชครอง เรือ
่ ง ลักษณะการสะทอนแสงของ
ปกผีเสื้อ
¡ เนตรชนก เกียรติ์ นนทพัทธ เรื่ อง ถั่ วฝกยาวไรคาง
สายพันธุ CLGC30
¡ มณฑา วงศมณีโรจน เรือ
่ ง การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ และ
การปลูกกลวยหอมทอง
¡ จันทรจรัส วีรสาร เรื่อง ผลของกระบวนการผลิตตอ
คุณภาพของปุย หมัก
¡ นวลวรรณ ฟารุง สาง เรือ
่ ง การใช Bacillus megaterium
3103 ควบคุมโรคแอนแทรคโนสของมะมวงหลังเก็บเกีย่ ว
¡ อุดม แกวสุวรรณ เรือ
่ ง การผลิตวัสดุปลูกจากเศษขยะ
หมักอินทรียเ หลือใชในครัวเรือน
¡ รงรอง หอมหวล เรื่ อ ง การเพาะต น กล า แข็ ง แรง
โดยเทคนิคการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่
¡ รุง นภา กอประดิษฐสกุล เรือ
่ ง การผลิตและการรับรอง
มาตรฐานขาวอินทรีย
¡ ชวนพิศ อรุณรังสิกล
ุ เรือ่ ง เกษตรอินทรีย. .ทําไดอยางไร
±

ฝกอบรม

ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง รวมจัดฝก
อบรมในงานครบรอบ 5 ป สถาบันวิจยั และพัฒนา กําแพงแสน เรือ่ ง
การพัฒนาการใชเชือ้ ราไตรโคเดอรมาควบคุมโรคพืช โดย นางกณิษฐา

3
สังคะหะ วันที่ 6 กันยายน 2554 เวลา 14.50 - 15.20 น. ณ อาคาร
ศูนยมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม

บริ การวิ ชาการ

ฝ ายปฏิ บั ติ การวิ จั ยและเรื อนปลู กพื ชทดลอง ร วมจั ด
บริการวิชาการในงานครบรอบ 5 ป สถาบันวิจยั และพัฒนา กําแพงแสน
วันที่ 6 กันยายน 2554 ณ อาคารศูนยมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม
¡ ลักขณา เบ็ญจวรรณ เรือ
่ ง ชุดตรวจวิเคราะหคณ
ุ ภาพ
น้าํ อยางงาย
¡ นวลวรรณ ฟารุง
 สาง เรือ่ ง ตรวจวินจิ ฉัยเชือ้ โรคพืช
¡ มณี ตันติรง
ุ กิจ เรือ่ ง วิเคราะหคณ
ุ ภาพทางจุลชีววิทยา
ของอาหาร
¡ สุรัตนวดี จิวะจินดา เรื่อง สาธิตเครื่องกลั่นน้ํามัน
หอมระเหย
±

โครงการฝ ก อบรม/ถ า ยทอดเทคโนโลยี ข องฝ า ย
ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรียเพื่อการคา
รุน ที่ 3 สําหรับขาราชการ เกษตรกร ผูป ระกอบการ และบุคคลทัว่ ไป
(นางสาวอตินชุ แซจวิ หัวหนาโครงการ) ระหวางเดือนพฤศจิกายน ธั นวาคม 2554 ณ ฝายปฏิ บั ติการวิจั ยและเรือนปลู กพืชทดลอง
มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร วิ ทยาเขตกําแพงแสน อ.กําแพงแสน
จ.นครปฐม
± การขยายพั น ธุ ไม ด อกไม ป ระดั บ ด ว ยเทคนิ ค การ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุนที่ 34 สําหรับบุคคลทั่วไป บริษัท/หางราน
หนวยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ (นางรงรอง หอมหวล หัวหนา
โครงการ) ระหวางวันที่ 18 - 21 ตุลาคม 2554 ณ ฝายปฏิบตั กิ าร
วิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน อ. กําแพงแสน จ. นครปฐม
±

±

อานตอหนา 23
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วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 25 ฉบับที่ 2 (2554)
งานวิจยั

การจําแนกเซลลไลนของแมลงดวยเทคนิคพีซีอาร*
Identification of Insect Cell Line by PCR Technique
สุดาวรรณ เชยชมศร1ี จรูญ บุญวงษ1 และ วิน เชยชมศรี2
Sudawan Chaeychomsri1, Jaroon Boonwongse1 and Win Chaeychomsri2

บทคั ดย อ

การจําแนกเซลลไลนของแมลงมีประโยชนในการใชตรวจสอบ
การปนเปอ นระหวางเซลลไลน และเพือ่ จําแนกเซลลไลนใหถกู ตอง
ตามชนิดของแมลง การจําแนกชนิดเซลลไลนทาํ ไดหลายวิธี เชน
การวิเคราะหจํานวนโครโมโซม การวิเคราะห isozyme pattern
การวิ เ คราะห คุ ณ สมบั ติ ข องดี เ อ็ น เอและความจํ า เพาะของ
แอนติเจน การศึกษาครัง้ นีว้ เิ คราะหเซลลไลนของแมลง 5 ชนิด
คือ Helicoverpa armigera, Helicoverpa zea, Spodoptera exigua,
Spodoptera frugiperda และ Bombyx mori ดวยเทคนิคพีซอี ารแบบ
RAPD และ EPIC-PCR โดยนําดีเอ็นเอทีเ่ ตรียมจากเซลลแมลง
ไปทําพีซอี ารและแยกดวย agarose gel ผลการทดลองแสดงวา
รู ป แบบดี เ อ็ น เอที่ เกิ ด จากการทํ า พี ซี อ าร มี ค วามจํ า เพาะกั บ
ชนิ ด ของแมลง จึ ง แยกเซลล ไ ลน ข องแมลงในสกุ ล เดี ย วกั น
หรือในวงศเดียวกันไดอยางเดนชัด รูปแบบดีเอ็นเอที่ เกิดจาก
การทําพี ซี อาร นี้ มี ความแตกต างกั นขึ้ น อยู กั บชนิ ดของแมลง
และชนิ ด ของไพรเมอร ที่ ใ ช ใ นการทํ า ปฏิ กิ ริ ยาด ว ย ดั ง นั้ น
พีซีอารจึงเปนเทคนิคที่ มีประโยชนและเชื่ อถือไดในการจําแนก
ชนิดเซลลไลนของแมลง

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
*

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, RAPDPCR, EPIC-PCR
S. Chaeychomsri: rdisuc@ku.ac.th

คํานํา

การเพาะเลีย้ งเซลลแมลงเปนเทคนิคสําคัญ ทีเ่ หมาะสําหรับ
การใชประโยชนในการศึกษาความสัมพันธและปฏิกริ ยิ าตอบสนอง
ของเซลลตอเชื้อโรคหรือสารพิษ เพราะเปนปฏิกิริยาตอบสนอง
ของเซลลเดีย่ วๆ โดยไมมปี จ จัยอืน่ มาเกีย่ วของ ดังนัน้ เซลลไลน
(cell line) ของแมลงจึงมีประโยชนตอ งานวิจยั ประยุกตในหลายๆ
ด าน โดยเฉพาะอย างยิ่ งงานวิ จั ยด านเทคโนโลยี ชี วภาพและ
พันธุวศิ วกรรม ปจจุบนั ใชเซลลแมลงเปนเซลลอาศัยในการผลิต
ไวรั สกําจั ดแมลงศั ตรู พื ช และใช เป นแหล งผลิ ตโปรตี นที่ เป น
ชีวภัณฑสําคัญทางการแพทย เกษตรและอุตสาหกรรม
การจําแนกชนิดเซลลไลนของแมลงมีความจําเปนในการ
ตรวจสอบการปนเป อนระหวางเซลลไลน และการนําเซลลไลน
ไปใชประโยชนอยางเหมาะสม การจําแนกชนิดเซลลไลนทําได
หลายวิ ธี Greene และคณะ (1972) ใช วิ ธี ทางอิ มมู นวิ ทยา
จํานวนโครโมโซมและ isozyme pattern เพื่ อจําแนกเซลลไลน

ผลงานวิจัยไดรับรางวัลชมเชย สาขาพืช ในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 48 ระหวางวันที่ 3-5 กุมภาพันธ 2553
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
1 ฝายปฏิบต
ั ิการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจยั และพัฒนา กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อ. กําแพงแสน
จ. นครปฐม 73140
2 ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
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ของแมลง ซึง่ Vaughn และคณะ (1977) รายงานวาการใชวธิ ที าง
อิมมูนวิทยานัน้ ทําใหเกิดปฏิกริ ยิ าขามระหวางเซลลไลนจากแมลง
ตางชนิดกัน ตอมา Mitsuhashi (1995) รายงานวา isozyme
pattern ใชตรวจสอบเซลลไลนของแมลงไดถูกตองกวาวิธีอื่นๆ
ที่ เคยใช มาเพราะ isozyme pattern จากเซลล ไลน ของแมลง
ตางชนิดกันมีความแตกตางกัน แต isozyme pattern ของเซลลไลน
ที่เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อตางชนิดของแมลงชนิดเดียวกันมีความ
เหมือนกัน อยางไรก็ดกี ารใช isozyme pattern ในการจําแนกชนิด
เซลลไลนของแมลงนัน้ ไดรบั ความนิยมลดลงเมือ่ มีเทคนิคพีซอี าร
(polymerase chain reaction, PCR) ซึ่งใชงานไดงายกวาและ
ขัน้ ตอนการวิเคราะหไมยงุ ยาก การวิเคราะหเซลลไลนของแมลง
ดวยเทคนิคพีซอี ารนนั้ ทําไดหลายวิธี การทําพีซอี ารโดยใชไพรเมอร
(primer) ที่มีความจําเพาะกับยีนใดยีนหนึ่ง เชน การใชเทคนิค
exon-primed, intron-crossing PCR (EPIC-PCR) ซึ่ งเปน
การเพิม่ ปริมาณดีเอ็นเอจากสวน exon ขามบริเวณ intron ของยีน
actin1 (He และ Haymer, 1997) การวิเคราะหจากยีนของ 16S
rRNA ในไมโตคอนเดรีย (Kshirsagar และคณะ, 1997) หรือ
การทําพี ซี อาร โดยใช ไพรเมอร แบบไม จําเพาะ เช น การใช วิ ธี
random amplification of polymorphic DNA (RAPD) (McKenna
และคณะ, 1998; Lery และคณะ, 2003) เปนตน การศึกษา
ครัง้ นี้ตอ งการเปรียบเทียบวิธีการจําแนกชนิดเซลลไลนของแมลง
ดวยเทคนิคพีซอี ารแบบ EPIC-PCR และ RAPD ซึง่ ขอมูลทีไ่ ด
จะเปนประโยชนในการวิเคราะหเซลลไลนของแมลงเพื่อทราบถึง
ความบริสุทธิ์ของเซลลไลนและบงบอกถึงความสัมพันธระหวาง
กลุม แมลงทีใ่ กลเคียงกันดวย

อุปกรณและวิธีการ

การเพาะเลี้ยงเซลลไลนของแมลง
เซลล ไลน ของแมลงที่ ใช ในการศึ กษาครั้ งนี้ คื อ HA52
เปนเซลลจากเนื้อเยื่อรังไขของตัวเต็มวัยจากหนอนเจาะสมอฝาย

(Helicoverpa armigera) (สุ ด าวรรณ และคณะ, 2542)
เซลลหนอนเจาะฝกขาวโพด (Helicoverpa zea, HZ) (McIntosh
และ Ignoffo, 1981) เซลลหนอนกระทูห อม (Spodoptera exigua,
SE) (Gelernter และ Federici, 1986) เซลลของ Spodoptera
frugiperda (SF) (Vaughn และคณะ, 1977) และเซลลหนอนไหม
(Bombyx mori, BM) (Volkman และ Goldsmith, 1982)
เลีย้ งเซลล HA, SE, SF และ BM ใน TC100 medium (Gardiner
และ Stockdale, 1975) เติมซีรมั (fetal bovine serum, FBS)
10% และเลีย้ งเซลล HZ ในอาหารสูตรของ Grace (Grace, 1962)
ทีเ่ ติมซีรมั 10% ในขวดเลีย้ งเซลลขนาด 25 cm2 ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 27oC
และเปลีย่ นอาหารใหเซลลทกุ 4 วัน
การสกัดดีเอ็นเอจากเซลลแมลง
เลีย้ งเซลล HA, HZ, BM, SE และ SF ใหเจริญอยูใ นระยะ
log เก็บเซลลและใสใน microcentrifuge tube ปน ใหตกตะกอนที่
3,000 rpm, 4oC, 5 นาที ลางตะกอนเซลลดว ย 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 ตามวิธขี อง King และ Possee (1992)
การจําแนกเซลลไลนของแมลงดวยเทคนิคพีซีอาร
เทคนิคพีซอี ารทใ่ี ชในการจําแนกชนิดเซลลไลนของแมลง
ได แ ก RAPD โดยใช ไ พรเมอร CU 212 และ CU 273
ทีร่ ายงานไวโดย McKenna และคณะ (1998) และ EPIC-PCR
โดยใชไพรเมอร BdA1F1 และ BdA1B1 ทีร่ ายงานโดย He และ
Haymer (1997) ทําปฏิกิริยาพีซีอารเพื่อเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ
ดวยเครือ่ ง DNA thermal cycler (GeneAmp PCR System 9700,
PE Applied Biosystems) โดยมีสว นประกอบในการทําปฏิกริ ยิ า
ดั งแสดงในตารางที่ 1 และขั้ นตอนการทําพี ซี อาร ดั งแสดงใน

Table 1 Composition of reaction mixture for RAPD and EPIC-PCR
RAPD
Component
DNA template (20 ng/ml)
10x PCR buffer (+ MgCl2)
2.5 mM dNTP
Primer CU 212 (10 pmol/ml)
or CU 273 (10 pmol/ml)
Taq DNA polymerase (2 unit/ml)
Deionized distilled water, sterile
Total volume

Volume
10.0
5.0
4.0
4.0

ml
ml
ml
ml

0.5 ml
26.5 ml
50.0 ml

EPIC-PCR
Component
DNA template (20 ng/ml)
10x PCR buffer (+ MgCl2)
2.5 mM dNTP
Primer BdA1F1 (10 pmol/ml)
Primer BdA1B1 (10 pmol/ml)
Taq DNA polymerase (2 unit/ml)
Deionized distilled water, sterile
Total volume

Volume
10.0
5.0
4.0
2.0
2.0
0.5
26.5
50.0

ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
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Table 2 PCR cycle condition for RAPD and EPIC-PCR
Step

RAPD
94oC, 5 min
94oC, 20 sec
45oC, 20 sec
72oC, 30 sec
72oC, 6 min

Initialization
Denaturation
Annealing
Extension
Final extension

ผลการทดลองและวิจารณ

จากการใชวิธี RAPD โดยใชไพรเมอร CU 212 (5'TTGCTGTCCA-3') และ CU 273 (5'-GCTGACC TGTM

BM

HA

HZ

SE

SF

EPIC-PCR
94oC, 5 min
94oC, 60 sec
56oC, 30 sec
72oC, 60 sec
72oC, 5 min

3') ซึ่งเปนไพรเมอรที่ใชในการจําแนกเซลลไลนของหนอนคืบ
กะหล่าํ ปลี (Trichoplusia ni) ไดเดนชัด (McKenna และคณะ,
1998) จึงใชไพรเมอรทั้ง 2 ชนิดนี้ในการจําแนกเซลลไลนของ
แมลง เมือ่ นํา PCR product ทีไ่ ดไปทํา agarose gel electrophoresis
พบวาแถบดีเอ็นเอที่เกิดขึ้นจากการใชไพรเมอร CU 212 และ
CU 273 ในการทําพีซอี ารนนั้ มีรปู แบบดังแสดงในภาพที่ 1 และ
2 ตามลําดับ ซึ่งผลการวิเคราะหคงที่ ไมแปรเปลี่ยนโดยการใช
ส ว นประกอบและขั้ นตอนในการทํ า ปฏิ กิ ริ ย าที่ เหมื อ นกั น
และทําซ้าํ กับตัวอยางเดิม 3 ครัง้
พี ซี อาร เป นเทคนิ คทางชี วโมเลกุ ลที่ มี ประโยชน ในการ
จําแนกชนิดของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งแมลง Roderick (1996) ได
รวบรวมวิธีการที่ ใชจําแนกประชากรแมลงดวยหลักการพื้นฐาน
ของพีซอี าร รวมทัง้ ขอดีและขอเสียของวิธีเหลานั้นดวย เทคนิค

ตารางที่ 2 เพิม่ ปริมาณดีเอ็นเอในการทํา RAPD จํานวน 40 รอบ
และในการทํา EPIC-PCR จํานวน 35 รอบ นําดีเอ็นเอซึ่งเปน
PCR product ปริมาตร 10 ml ไปทํา agarose gel electrophoresis
ใน Tris-borate (TBE) buffer (90 mM Tris-borate, 2 mM
EDTA) โดยใชความเขมขนของ gel เทากับ 1% และมี 100-bp
DNA ladder เปนดีเอ็นเอมาตรฐานในการเปรียบเทียบขนาดของ
PCR product ยอม gel ใน ethidium bromide (0.5 mg/ml)
เปนเวลา 10 นาทีและลางในน้าํ กลัน่ 5 นาที หลังจากนัน้ ตรวจดูดว ย
UV transilluminator

A

Temp/Time

B

M

BM

HA

HZ

SE

SF

656
367

400

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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676
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600
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310
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SE

442
226

SF

378
216

126

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.
RAPD เปนการเพิม่ ปริมาณดีเอ็นเอโดยใชไพรเมอรสนั้ ๆ ความยาว
10 mer และเปนไพรเมอรแบบสุม คือลําดับเบสของไพรเมอร
ไมจําเพาะกับสวนของยีนใดยีนหนึง่ ดังนัน้ การใชไพรเมอร CU
212 และ CU 273 ซึ่งไมมีความจําเพาะในการทําพีซีอารเพื่อ
จําแนกความแตกตางของชนิดแมลงนั้น จึงใชอุณหภูมิในการทํา
ปฏิกริ ยิ าทีต่ า่ํ คือ 45oC เพือ่ ใหไพรเมอรจบั กับดีเอ็นเอตนแบบได
บริเวณดีเอ็นเอตนแบบทีไ่ พรเมอรจบั นัน้ ตองมีลาํ ดับเบสทีเ่ ปนเบส
คูส มกัน ถาไพรเมอรจบั กับดีเอ็นเอตนแบบไดเพียงเสนเดียว (เสน
+ หรือ เสน -) จะเพิ่มปริมาณและไดเสนดีเอ็นเอที่มีความยาว
หลายขนาด ปรากฏเปนแถบที่ ไมเดนชัด หรือแถบรองเมื่ อทํา
agarose gel electrophoresis ถาไพรเมอรจบั ดีเอ็นเอตนแบบไดทง้ั
2 เสน (เสน + และ เสน -) เสนละ 1 ตําแหนง ไพรเมอรเดีย่ วนี้
จะทําหน าที่ เป นทั้ ง forward primer และ backward primer
เพิ่ มปริ มาณดี เอ็ นเออย างจําเพาะเกิ ดเป นแถบที่ เด นชั ดหรื อ
แถบหลัก 1 แถบเมือ่ ทํา agarose gel electrophoresis ถาไพรเมอร
จั บดี เอ็ นเอต นแบบทั้ ง 2 เส นหลายตําแหน ง ทําให เกิ ด แถบ
ดีเอ็นเอหลักไดหลายแถบ
เมื่ อเปรียบเทียบแถบดีเอ็นเอที่ เกิดจากการใชไพรเมอร
CU 212 และ CU 273 กับดีเอ็นเอจากเซลลของ BM, HA, HZ,
SE และ SF พบวาไพรเมอร CU 212 ใหแถบดีเอ็นเอที่เปน
แถบหลักกับดีเอ็นเอจากแมลง 3 ชนิด คือ BM, HZ, และ SF
โดยมีขนาด 367, 656 และ 400 bp ตามลําดับ และมีแถบรอง

ขนาดตางๆ ดวย ขณะทีไ่ พรเมอร CU 273 ใหแถบหลัก 1 แถบ
ขนาด 700 bp กับดีเอ็นเอจากเซลล BM ใหแถบหลัก 2 แถบ
ขนาด 400 และ 600 bp กับดีเอ็นเอจากเซลล HZ และขนาด
216 และ 378 bp กับดีเอ็นเอจากเซลล SF ใหแถบหลัก 3 แถบ
ขนาด 126, 226 และ 442 bp กั บดี เ อ็ นเอจากเซลล SE
และใหแถบหลัก 5 แถบ ขนาด 187, 310, 588, 676 และ
1,015 bp กับดีเอ็นเอจากเซลล HA โดยมีแถบรองขนาดตางๆ
เกิ ดขึ้ นกั บดี เอ็ นเอจากแมลงทั้ ง 5 ชนิ ดด วย ผลการทดลอง
แสดงวาไพรเมอร CU 212 มีลาํ ดับเบสทีเ่ ปนคูส มทีต่ าํ แหนงใด
ตําแหนงหนึง่ กับดีเอ็นเอทัง้ 2 เสนของ BM, HZ, และ SF สวน
CU 273 มี ลําดั บเบสที่ เป นคู สมที่ ตําแหน งใดตําแหน งหนึ่ ง
กับดีเอ็นเอทัง้ 2 เสนของ BM และมีลาํ ดับเบสคูส มกับดีเอ็นเอทัง้
2 เสนของ HA, HZ, SE และ SF มากกวา 1 ตําแหนง จึงทําให
เกิดแถบดีเอ็นเอที่เปนแถบหลักมากกวา 1 แถบ
ในการทํา EPIC-PCR นัน้ forward primer คือ BdA1F1
(5'-CTTGGGCATGGAATCGTGTG-3') และ backward
primer คือ BdA1B1 (5'-TTGATGGTCGAAGGTGCGAG3') ไพรเมอรทง้ั 2 เสนถูกออกแบบจากบริเวณจําเพาะคือ สวน
exon ของยีน actin1 (A1) ของแมลงวันผลไม (Bactrocera
dorsalis, Bd) บริเวณทีล่ าํ ดับกรดอะมิโนมีความเหมือนกันสูงมาก
ในระหวางชนิดของสิง่ มีชวี ติ โดยใชไพรเมอรทง้ั 2 ชนิดสังเคราะห
ดีเอ็นเอขามสวนที่เปน intron ซึ่ง He และ Haymer (1997)
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ใชไพรเมอรคู นี้ ในการจําแนกกลุ มประชากรของแมลงวันผลไม
ไดอยางเดนชัด เมือ่ นํามาใชกบั เซลลเพาะเลีย้ งของแมลงกลุม ผีเสือ้
ในวงศ Bombycidae 1 ชนิด คือ BM และวงศ Noctuidae 4 ชนิด
คือ HA, HZ, SE และ SF ผลการทดลองแสดงวาไพรเมอรคนู ี้
ใชเพิม่ ปริมาณดีเอ็นเอในบริเวณยีน actin1 ได โดยมีขนาด PCR
product ตางกันไป (ภาพที่ 3) ดีเอ็นเอจากเซลล BM ให PCR
product ขนาด 66 bp เซลล HA และ HZ ซึง่ เปนแมลงชนิดที่
ความใกลชดิ กันมาก ให PCR product ขนาด 463 และ 576 bp
ตามลําดับ เซลล SE และ SF ซึง่ อยูใ นสกุลเดียวกันให PCR product
ขนาด 100 และ 66 bp ตามลําดับ ผลการวิเคราะหทไ่ี ดขา งตนคงที่
ไมแปรเปลีย่ นเมือ่ ใชสว นประกอบและขัน้ ตอนในการทําปฏิกิรยิ า
ทีเ่ หมือนกันและทําซ้าํ กับตัวอยางเดิม 3 ครัง้
การใชไพรเมอร BdA1F1 และ BdA1B1 เพื่อจําแนก
ประชากรแมลงวั นผลไม ด วยเทคนิ ค EPIC-PCR นั้ น PCR
product ทีไ่ ดมี 1 ชิน้ ขนาด 279 bp โดยเปนสวน intron 99 bp
(He และ Haymer, 1997) ดังนัน้ แถบดีเอ็นเอทีเ่ กิดขึน้ จากเซลล
เพาะเลี้ยงของแมลงทั้ง 5 ชนิดที่ใชในการทดลองครั้งนี้มีขนาด
ตางกันจึงนาจะเกิดจาก intron ของยีน actin1 ของแมลงทัง้ 5 ชนิด
มี ขนาดต างกั น ส วน BM, HA, HZ และ SE ให แถบรอง
ขนาดตางๆ กัน อาจเนือ่ งจากไพรเมอร BdA1F1 หรือ BdA1B1
เพียงเสนใดเสนหนึ่งเทานั้นจับกับยีน actin ชนิดอื่นๆ เชน ยีน
actin3 และ actin4 ไดดวยจึงเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอจากดีเอ็นเอ
ตนแบบเพียงเสนเดียวโดยมีความยาวที่ตางกันซึ่งเห็นเปนแถบ
ที่จางกวา

A

M

BM HA

HZ

SE

SF

B

การใชเทคนิคพีซีอารเพื่อจําแนกเซลลไลนของแมลงนั้น
ถาใชไพรเมอรแบบสุม เชน การทํา RAPD จะไดแถบดีเอ็นเอ
ทีม่ รี ปู แบบหลากหลายไปตามชนิดของแมลงและหาความสัมพันธ
ระหวางกลุ มแมลงไดยาก (ภาพที่ 1, 2) แตถาใชไพรเมอร
ที่ มี ความจําเพาะกั บยี นใดยี นหนึ่ ง เช น ยี น actin1 เป นต น
โดยการใชเทคนิค EPIC-PCR ทําใหการจัดกลุม แมลงเปนไปได
งายขึน้ เชน H. armigera และ H. zea จะไดแถบดีเอ็นเอหลัก 1
แถบทีม่ ขี นาดใกลเคียงกันมากกวาแมลงชนิดอืน่ หรือ S. exigua
และ S. frugiperda ซึง่ อยูใ นสกุลเดียวกันมีแถบดีเอ็นเอแถบหลัก
1 แถบเหมือนกันและมีขนาดใกลเคียงกัน สวน Bombyx mori
ซึง่ เปนแมลงในวงศทต่ี า งไป ถึงแมจะมีดเี อ็นเอแถบหลัก 1 แถบ
เหมือนกับ HA, HZ, SE และ SF แตขนาดตางจาก HA, HZ และ
SE ในขณะที่ แถบดีเอ็นเอดังกลาวมีขนาดเทากับแถบดีเอ็นเอ
จาก SF แตแถบดีเอ็นเอทีเ่ ปนแถบรองมีรปู แบบทีต่ า งกัน (ภาพที่
3) เนื่องจากเทคนิค EPIC-PCR เปนการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ
จากสวน exon ขามบริเวณ intron ของยีน ดังนัน้ ถา intron ของยีน
ชนิดนัน้ ในแมลงตางชนิดกันมีความยาวทีต่ า งกัน ทําใหขนาดของ
PCR product ตางกัน ซึ่งขนาดของ intron ที่ตางกันนี้จะทราบ
ขนาดที่ ถู กต องโดยการหาลําดั บเบสของ PCR product ที่ ได
และยังทําใหทราบความเหมือนของลําดับเบสในบริเวณนีใ้ นระหวาง
กลุมของแมลงที่ใกลเคียงกัน EPIC-PCR เปนวิธีที่ใหผลการ
วิเคราะหแนนอนและเชือ่ ถือได ไมแปรเปลีย่ นเมือ่ ใชสว นประกอบ
และขัน้ ตอนในการทําปฏิกริ ยิ าทีเ่ หมือนกัน เทคนิคนีจ้ งึ มีประโยชน
ในการจัดจําแนกชนิดและศึกษาวิวฒ
ั นาการของแมลงไดเปนอยางดี

M

BM

HA

463

66

HZ

SE

SF

100

66

576

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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อะตอมมิ กแอบซอร พชันสเปกโตรโฟโตมิ เตอร
(Atomic Absorption Spectrophotometer)
อภิรมย แดงจันที1
อะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโตรโฟโตมิเตอร เปนเครือ่ งมือ
ที่ ใชวิเคราะหปริมาณธาตุโลหะ โดยใชเทคนิคการดูดกลืนแสง
ของอะตอมอิสระของธาตุ (Atomic Absorption Spectroscopy,
AAS) ซึง่ ธาตุจะถูกเตรียมใหอยูใ นรูปสารละลายตัวอยาง เทคนิคนี้
สามารถวิเคราะหหาปริมาณธาตุไดมากถึง 70 ธาตุ เชน เหล็ก
โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม ทองแดง เปนตน และสามารถ
ตรวจวิเคราะหความเขมขนไดในระดับ ppm (สวนในลานสวน)
จนถึง ppb (สวนในพันลานสวน) ได
ภาพที่ 2 แสดงการเปลี่ยนระดับพลังงานของ อะตอมโซเดียม
(Na)
การดูดกลืนแสงของอะตอมของธาตุมีความสัมพันธโดย
ตรงกับความเขมขนของอะตอมธาตุโลหะ เมื่ออะตอมธาตุโลหะ
มีความเขมขนมากจะดูดกลืนพลังงานแสงไดมาก ในทางตรงขาม
หากอะตอมธาตุโลหะมีความเขมขนนอยก็จะดูดกลืนพลังงานแสง
ไดนอย เปนไปตามกฎของเบียร-แลมเบอรต (Beer-Lambert
law)

ภาพที่ 1 เครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโตรโฟโตมิเตอร
Shimadzu รุน AA7000
เทคนิคการดูดกลืนแสงของอะตอม เปนการวิเคราะหโดย
อาศัยหลักการที่วา เมื่อธาตุถูกทําใหกลายเปนอะตอมอิสระและ
ไดรบั ความยาวคลืน่ แสงทีม่ พี ลังงานเหมาะสม อะตอมก็จะดูดกลืน
แสงที่ความยาวคลื่นนั้นไวและทําใหอิเล็กตรอนของอะตอมอิสระ
เปลีย่ นจากสภาวะพืน้ (Ground state) เปนสภาวะเรา (Excited
state) ความยาวคลื่นแสงนี้จะมีความจําเพาะกับธาตุแตละชนิด
เชน อะตอมของโซเดียมจะดูดกลืนแสงทีค่ วามยาวคลืน่ 589 nm
และ 330.3 nm และทําใหอะตอมอิสระเปลี่ยนจากสภาวะพื้น
เปนสภาวะเรา I และ II ตามลําดับ (ดังภาพที่ 2)

1

ภาพที่ 3 หลักการการดูดกลืนแสงของอะตอม
จากภาพที่ 3 จะไดสมการ

T = I/Io
log I/Io = -k • l • c

หรือ

-log T = k • l • c = A

เมื่อ T = คาการผานแสง
I = ความเขมแสงหลังผานอะตอม

บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด 968 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
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Io
l
c
k
A

=
=
=
=
=
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ความเขมแสงเริม่ ตน
ระยะทางที่แสงสองผานอะตอม
ความเขมขนของอะตอมธาตุ
คาสัมประสิทธิก์ ารดูดกลืนแสง ขึน้ อยูก บั l
คาการดูดกลืนแสง

จากสมการขางตน แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวาง
ความเขมขนของอะตอม กับคาการดูดกลืนแสงของอะตอมอิสระ
ซึ่ งสามารถนําไปใช ในการหาปริ มาณของธาตุ ในสารละลายได
โดยการสร างกราฟมาตรฐานระหว างความเข มข นของธาตุ กั บ
คาการดูดกลืนแสงของอะตอมธาตุนั้ น และสามารถหาปริมาณ
ของธาตุในสารตัวอยางซึ่งไมทราบคา โดยนําคาการดูดกลืนแสง
ของอะตอมของสารตัวอยางมาประเมินคาความเขมขนของธาตุ
ในสารตัวอยางจากกราฟมาตรฐาน

เครือ่ งอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโตรโฟโตมิเตอร
มีองคประกอบหลัก คือ
1. แหล งกําเนิ ดแสง (Light source) จะเป นแสงที่ มี
ความยาวคลืน่ เฉพาะกับธาตุทต่ี อ งการวิเคราะห โดยทัว่ ไปจะเรียก
แหล งกําเนิ ดแสงนี้ ว า หลอดฮาโลแคโทด (Hollow Cathode
Lamp, HCL)
2. อะตอมไมเซอร (Atomizer) เป นส วนที่ ทําให ธาตุ
กลายเปนอะตอมอิสระ มี 2 แบบ คือ อะตอมไมเซอรแบบเปลวไฟ
และอะตอมไมเซอรทเ่ี ปนเตาไฟฟา
3. โมโนโครเมเตอร (Monochromator) เป น ส ว นที่
คัดเลือกและแยกแสงใหเปนลําแสงเดี่ยว
4. ตัวตรวจวัด (Detector) เปนตัวตรวจวัดปริมาณแสง
5. ตัวประมวลผล (Data system) ไดนําคอมพิวเตอร
มาใชออกแบบ software ใหควบคุมการทํางานของเครือ่ งมือและ
ประมวลผล

การเกิดอะตอมอิสระ

ภาพที่ 4 กราฟมาตรฐานระหวางความเขมขนของสาร (Concentration) และคาการดูดกลืนแสงของอะตอมธาตุ
(Absorbance)

ในการหาคาการดูดกลืนแสงของอะตอมธาตุดวยเทคนิค
การดูดกลืนแสงของอะตอมนัน้ ธาตุอยูใ นรูปของสารประกอบหรือ
โมเลกุลสารจะถูกทําใหเกิดเปนอะตอมอิสระโดยการใหความรอน
แก สารประกอบหรื อสารละลายของโลหะ ซึ่ งมี 2 วิ ธี ได แก
การใชเปลวไฟ (Flame method) และการใชเตาไฟฟา (Flameless
method หรือ Graphite furnace method)
การเกิดอะตอมบนเปลวไฟ (Flame Atomic Absorption)
เปนการทําใหเกิดอะตอมอิสระของธาตุบนเปลวไฟของ
แก สเชื้ อเพลิ ง โดยที่ อุ ณหภู มิ ของเปลวไฟมี ผลต อการแตกตั ว
เปนอะตอมอิสระ และเมือ่ แสงจากหลอด HCL ผานมายังตําแหนง
ทีเ่ กิดอะตอมอิสระ อะตอมก็จะดูดกลืนแสงไวได

Monochromater
Wavelength
selector

Light source

Detector

Hollow Cathod Lamp
Atomizer

Data system
Sample

ภาพที่ 5 แสดงองคประกอบหลักของตัวเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโตรโฟโตมิเตอร
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2. Ashing เป นขั้ นตอนการกําจั ดเถ าตะกอน โดยใช
อุณหภูมชิ ว ง 400-1000 oC
3. Atomizing เปนขัน้ ตอนทําใหเกิดอะตอมอิสระ โดยใช
อุณหภูมชิ ว ง 1400-3000 oC
นอกจากนี้ ในการวิเคราะหดวยเทคนิคการดูดกลืนแสง
ของอะตอม ยังมีอุปกรณพิเศษเพื่ อเปนการเพิ่ มความสามารถ
ในการวิ เคราะห สําหรั บธาตุ บางชนิ ดที่ ไม เสถี ยรหรื อมี ปริ มาณ
นอยมากๆ ทีจ่ ะวิเคราะหดว ย Flame method ซึง่ จะตองใชสารเคมี
ชวยทําปฏิกิรยิ าใหเสถียรขึน้ จึงจะสามารถวิเคราะหธาตุนนั้ ได

ภาพที่ 6 การเกิดอะตอมบนเปลวไฟของธาตุแคลเซียม
จากภาพที่ 6 เปนการวิเคราะหหาปริมาณแคลเซียม (Ca)
เมื่ อแคลเซี ยมอยู ในสารละลาย จะอยู ในรู ปของโมเลกุ ลของ
แคลเซียมคลอไรด (CaCl2) สารละลายถูกดูดเขาทาง Nebulizer
จากนั้ นจะถู กทําให เป นละอองและจะเข าสู ส วนของ Atomizer
chamber ในสวนนีล้ ะอองฝอยเล็กๆ ประมาณ 10% ถูกผสมกับ
แกสแลวเขาสูสวนของ Burner head สวนละอองที่ใหญ 90%
จะลงสูท อ Drain ละอองฝอยทีเ่ ขาสูส ว นของ Burner head นัน้
ตัวทําละลายจะถูกระเหยที่ดานลางของเปลวไฟแลวเคลื่อนตอไป
ยังเปลวไฟ เมื่อถึงระดับอุณหภูมทิ ่เี หมาะสมโมเลกุลของ CaCl2
จะแตกออก เปน Ca2+ และ Cl- เมือ่ แสงจากหลอด HCL ของ
Ca ซึง่ มีความยาวคลืน่ 442.7 nm ผานมายังตําแหนงทีเ่ กิดอะตอม
Ca2+ และอะตอม Ca2+ ดูดกลืนแสงไว เนือ่ งจากอุณหภูมมิ ผี ลตอ
การเกิดอะตอมของธาตุ ดังนัน้ การเลือกชนิดของแกสควรเลือก
ใหเหมาะสมดวย เชน Air : Acetylene ใหอณ
ุ หภูมสิ งู ประมาณ
o
2300 C เหมาะสําหรับธาตุ Fe, Cu, Mg, K, Na และ Ca เปนตน
Nitrous oxide : Acetylene ใหอณ
ุ หภูมสิ งู ถึงประมาณ 2900 oC
เหมาะสําหรั บธาตุ Al, Ti และ V เป นต น ข อดี ของวิ ธี นี้ คื อ
เปนวิธวี เิ คราะหทง่ี า ย ปลอดภัย คาใชจา ยต่ํา
การเกิดอะตอมบนเตาไฟฟา (Flameless Method หรือ
Graphite Furnace Method)
วิ ธี การ Atomization แบบ Flameless method หรื อ
Graphite furnace method เปนกระบวนการ Atomize โดยใช
เตาไฟฟา สามารถทําอุณหภูมิไดสูงถึงประมาณ 3000 oC ธาตุ
ทุกธาตุที่ วิเคราะหดวยเทคนิค AAS สามารถวิเคราะหไดดวย
วิธีวเิ คราะหนี้ ซึ่งจะให Sensitivity เพิ่มขึ้นมากกวาแบบ Flame
method ประมาณ 10-100 เทา และวิเคราะหสารความเขมขนต่าํ ๆ
ไดดี
ขัน้ ตอนการทําใหเกิดอะตอมอิสระหลักๆ 3 ขัน้ ตอน คือ
1. Drying เป นขั้ นตอนการทําให น้ํ าระเหยไป โดยใช
อุณหภูมปิ ระมาณ 100 oC

ภาพที่ 7 เทคนิคการดูดกลืนแสงบนเตาไฟฟา

ภาพที่ 8 แสดงขั้นตอนการเกิดอะตอมอิสระในเตาไฟฟา
Hydride Vapor Generator
Hydride Vapor Generator (HVG) เปนอุปกรณชวย
เตรียมตัวอยางใหเสถียรขึน้ ใชกบั ธาตุทร่ี ะเหยไดงา ย เชน Arsenic
(As), Selenium (Se), Antimony (Sb), Tin (Sn), Tellurium
(Te), Bismusth (Bi) และ Mercury (Hg) โดยที่สารละลาย
ตัวอยางจะทําปฏิกริ ยิ ากับ Sodium borohydride และ Hydrochloric
acid ธาตุที่ตองการวิเคราะหจะจับกับ Hydrogen เกิดเปนแกส
Metal hydride ทีไ่ ด จะถูกแกส Argon พาไปที่ Atomizer unit
เชน Burner head ทําใหวเิ คราะหความเขมขนไดในระดับ ppb

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ภาพที่ 9 ไดอะแกรมแสดงหลักการของ HVG

ภาพที่ 10 แสดงภาพของเครือ่ ง HVG
Mercury Vapor Unit
Mercury Vapor Unit (MVU) เปนอุปกรณทใ่ี ชสําหรับ
การวิเคราะหหาปริมาณธาตุปรอท (Hg) โดยตลอดการวิเคราะห
จะเปนระบบปด ใชสารละลายทิน (II) คลอไรด (SnCl2) เปนตัว
รี ดิ วซ เพื่ อช วยทําให เกิ ดอะตอมอิ สระของปรอทอย างสมบู รณ
ที่อุณหภูมิหอง และจากนั้นอะตอมอิสระของปรอทจะถูกอากาศ
พาไปยังเซลลทว่ี างอยูบ น Burner head โดยมีแสงจาก HCL ผาน
ตัวเซลลอยู วิธีนี้ไมตองจุดเปลวไฟ เมื่อจบการวิเคราะหไอของ
ปรอทจะถูกสงไปยัง Waste container ทีภ่ ายในบรรจุดว ยสารละลาย
โพแทสเซียมเปอรแมงกาเนส (KMnO4) ซึ่งเปนตัวดักไอปรอท
อุ ปกรณ นี้ ช วยให การวิ เคราะห มี ความปลอดภั ยจากไอของธาตุ
ปรอทไดอยางดีเยีย่ ม และสามารถวิเคราะหไดถงึ 0.10 ppb

ภาพที่ 11 ไดอะแกรมแสดงหลักการของ MVU

ภาพที่ 12 แสดงภาพของเครือ่ ง MVU
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ธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม

เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียดวยพืชน้ํา
ลักขณา เบ็ญจวรรณ1
เมื่ อย อนไปราวสามสิ บป จะเห็ นได ว าแม น้ําลําคลองใน
ชนบทมักมีแตน้ําใสไหลรินเห็นปลาซิวปลาซาแหวกวายวนเวียน
แตเมือ่ หันกลับมาในยุคปจจุบนั มักจะเห็นแตนา้ํ สีขนุ ๆ ไปจนถึงดํา
ปรากฏเกื อบทุ กหนแห งตามแม น้ํ า ลําคลองที่ เ รามองผ านไป
โดยเฉพาะในกรุ งเทพฯ ทั้ งนี้ ส วนหนึ่ งเป นผลมาจากการที่ เรา
ทั้ งหลายต างพากั นคิ ดว าแม น้ํ า ลําคลองนั้ นเป นที่ ทิ้ งขยะและ
สิ่ งปฏิ กู ลโดยชอบธรรมของมนุ ษย ผนวกกั บการเพิ่ มจํานวน
ประชากรและการเติ บโตทางด านเศรษฐกิ จและอุ ตสาหกรรม
ของประเทศ ที่ เป นป จจั ยสนั บสนุ นสําคั ญทําให ป ญหามลพิ ษ
ทางน้าํ ของประเทศไทยยิง่ ทวีความรุนแรงขึน้ เรือ่ ยๆ และเสมือนวา
ไม มี วั นสิ้ นสุ ด การแก ไขป ญหาด านสิ่ งแวดล อมในยุ คป จจุ บั น
ทําไดยาก เนือ่ งจากมนุษยใหความสําคัญกับธรรมชาติและสภาพ
แวดลอมรอบๆ ตัวเรานอยกวาเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอร
และไอที เสี ยอี ก ในอดี ตบรรพบุ รุ ษของเรามี กลยุ ทธ ที่ แยบยล
ในการป องกั นแหล งน้ําสาธารณะ เช น สระน้ําศั กดิ์ สิ ทธิ์ ห าม
ลงอาบน้ํ า หรื อซั กล างในสระ อนุ ญาตให ตั กไปใช ได เท านั้ น
แต น าเสี ยดายที่ กุศโลบายดี ๆ เช นนี้ คงใช ไม ได แล วสําหรั บยุ ค
ศตวรรษที่ 21 อยางไรก็ตาม คงไมสนิ้ หวังหากพวกเราจะรวมมือ
กั นในวั นนี้ เพื่ อการบําบั ดน้ําเสี ยและฟ นฟู สิ่ งแวดล อมให ดี ขึ้ น
ในวันขางหนา

พืชน้ําที่นิยมใชในการบําบัดน้ําเสีย

ในที่ นี้ ขอนําเสนอเทคโนโลยี การบําบั ดน้ําเสี ยอย างง าย
โดยใชพืชน้ําที่สวนหนึ่งเปนวัชพืชน้ําที่เจริญเติบโตและงอกงาม
อยู ต ามแม น้ํ า ลําคลอง เช น แหน จอก ผั กตบชวา เป น ต น
พืชเหลานีส้ ามารถนํามาใชประโยชนเพือ่ การบําบัดน้าํ เสียไดทง้ั สิน้
สําหรับพืชน้ําที่นิยมใชในการบําบัดน้ําเสียสามารถจําแนกไดเปน
3 ประเภท คือ
1. พืชลอยน้ํา (Free-floating plants) เชน จอก แหน
กระจับ ผักตบชวา ผักบุง (ภาพที่ 1)
2. พืชรากเกาะดิน (Emergent plants) เชน กก หญาแฝก
ธูปฤาษี ออ ตาลปตรฤาษี (ภาพที่ 2)
3. พืชใตน้ํา (Submerged plants) เชน สาหราย และ
สันตะวาชนิดตางๆ (ภาพที่ 3)

1

การเลือกชนิดของพืชน้ําเพื่อนํามาใชในการบําบัดน้ําเสีย
นั้ นจะต องพิ จารณาพื้ นที่ และสภาพแวดล อมเป นสําคั ญ โดย
ควรเลือกพืชทีเ่ จริญเติบโตไดดใี นทองถิน่ มีความทนทานตอน้าํ เสีย
มี รากจํานวนมากและระบบรากมี การกระจายตั วดี อี กทั้ งต อง
พิจารณาถึงคาความสกปรกหรือปริมาณสารอินทรียแ ละสารอนินทรีย
ตางๆ ที่ ปนเป อนอยู ในน้ําเสียที่ จะบําบัดวามีมากนอยเพียงใด
น้ําเสียที่มีความสกปรกมากหรือมีคาบีโอดีสูงนั้นไมนิยมใชพืชน้ํา
ในการบําบัด สวนมากใชพชื น้าํ ในการบําบัดน้าํ เสียทีม่ คี วามสกปรก
นอย เชน น้าํ เสียชุมชน หรืออาจใชพชื น้าํ เพือ่ บําบัดน้าํ ทิง้ ทีอ่ อกจาก
ระบบบําบัดน้ําเสียขั้นที่ 2 (Secondary treatment) เชน ระบบ
บอเติมอากาศ ระบบแอคติเวตเตดสลัดจ ระบบแผนหมุนชีวภาพ
ฯลฯ อีกขัน้ ตอนหนึง่ กอนที่จะปลอยทิง้ ลงสูแ หลงน้ําสาธารณะ

ระบบบําบัดน้าํ เสียแบบบึงประดิษฐ (Constructed
wetland)

“ระบบบําบั ดน้ําเสี ยแบบบึ งประดิ ษฐ ” เป นเทคโนโลยี
ในการบําบัดน้ําเสียที่พัฒนาขึ้นโดยสรางเลียนแบบบึงที่มีอยูตาม
ธรรมชาติ เปนวิธีการบําบัดน้ําเสียดวยกระบวนการทางชีวภาพ
โดยใชพืชและจุลินทรียในการกําจัดมลสาร (Pollutants) ที่มีอยู
ในน้ําเสีย โดยทั่ วไประบบบึงประดิษฐจะมีประสิทธิภาพในการ
บําบัดน้ําเสียดีกวาพื้นที่ชุมน้ําตามธรรมชาติที่เนื้อที่เทียบเทากัน
เนื่ องจากมี การปรั บระดั บพื้ น ที่ และมี การควบคุ มพฤติ กรรม
ชลศาสตรการไหล (Hydraulics behavior of flow) และการกําหนด
ระยะเวลากักพักทางชลศาสตร (Hydraulic retention time; HRT)
ของน้ําภายในระบบ องคประกอบหลักของระบบประกอบดวย
3 สวน ไดแก
1. ชั้ นกรอง (Substrata) หรื ออาจเรี ยกว าสิ่ งยึ ดเกาะ
(Support media) ซึง่ เปนวัสดุธรรมชาติ เชน กรวด หิน และ ทราย
หรือ วัสดุเหลือใชตา งๆ เชน เศษอิฐ ถาน และ ขวดพลาสติก เปนตน
ทําหนาทีเ่ ปนตัวกลาง (Media) ใหรากพืชยึดเกาะและเจริญเติบโต
เป นตัวกลางให จุลินทรี ย ยึ ดเกาะ และเปนพื้ นที่ ที่ เกิ ดกิจกรรม
การยอยสลายของจุลนิ ทรียใ นระบบเพือ่ บําบัดสารปนเปอ นตางๆ
ในน้าํ เสีย ความหนาของชัน้ กรองทีใ่ ชโดยทัว่ ไปประมาณ 30-75
เซนติเมตร

นักวิจยั ชํานาญการ งานวิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอมและเทคโนโลยี ฝายปฏิบตั กิ ารวิจยั และเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจยั และพัฒนา กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อ. กําแพงแสน จ. นครปฐม 73140
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แหน

กระจับ

จอก

ผักตบชวา

ภาพที่ 1 พืชลอยน้ําที่ใชในการบําบัดน้ําเสีย

หญาแฝก

กก

ธูปฤาษี

พุทธรักษา

ภาพที่ 2 พืชที่มีระบบรากเกาะดินที่ใชในการบําบัดน้ําเสีย

สาหรายหางกระรอก

สันตะวาหางไก

สันตะวาใบขาว

สันตะวาใบพาย

ภาพที่ 3 พืชใตน้ําที่ใชในการบําบัดน้ําเสีย
2. พืชน้ํา ใชไดทั้งพืชที่ลอยน้ํา (Free-floating plants)
พื ชที่ มี ระบบรากเกาะดิ น (Emergent plants) และพื ชใต น้ํา
(Submerged plants) หนาที่หลักของพืชในระบบคือดูดซับสาร
อาหารทีม่ อี ยูใ นน้าํ เสียไปใชเพือ่ การเจริญเติบโต แลกเปลีย่ นแกส
ออกซิเจนจากบรรยากาศสูร ะบบรากพืช เปนตัวกลางใหจลุ นิ ทรีย
ยึดเกาะ และปองกันการอุดตันของตัวกลางภายในระบบ
3. จุลินทรีย (Microbial organisms) จุลินทรียที่พบใน
ระบบมีหลายชนิด เชน แบคทีเรีย รา สาหราย และโปรโตซัว
ทําหนาที่ยอยสารอินทรียในน้ําเสีย โดยใชสารอินทรียเปนอาหาร
หรือพลังงานในการดํารงชีพและสรางเซลลใหม จุลินทรียเหลานี้
จําแนกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ จุลนิ ทรียป ระเภทแขวนลอย
ซึง่ หมายถึงจุลนิ ทรียท ใ่ี ชออกซิเจนทีอ่ ยูบ ริเวณผิวน้าํ และจุลนิ ทรีย

ประเภทเกาะติด ซึ่งหมายถึงจุลินทรียที่อาศัยอยูบริเวณรากพืช
หรือวัสดุตวั กลาง (เชน ดิน หิน กรวด)
นอกจากนี้ ป จจั ยสําคั ญอี กประการหนึ่ งในการบําบั ด
น้ําเสียดวยพืชน้ํา คือ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา (Dissolved
oxygen; DO) เนือ่ งจากพืชตองใชออกซิเจนในการหายใจ และใช
คารบอนไดออกไซดในการสังเคราะหแสง การที่พืชน้ําอาศัยอยู
ในน้ําที่มีความสกปรกมากจนปริมาณออกซิเจนละลายน้ําที่มีอยู
ถูกใชจนหมดไป หรือคา DO ในระบบมีคา เปนศูนย จะทําใหพชื น้าํ
ตายและเกิ ด การเน า เป อ ยของซากพื ช ในแหล ง น้ํ า หากเกิ ด
เหตุ การณ เ ช น นี้ จะเป น การเพิ่ มความสกปรกให กั บแหล ง น้ํา
แทนทีจ่ ะเปนการบําบัดน้าํ เสีย ดังนัน้ เมือ่ จะนําพืชน้าํ มาชวยในการ
บําบัดน้าํ เสียจึงตองพิจารณาถึงปริมาณออกซิเจนทีล่ ะลายอยูใ นน้าํ
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ให มี ปริ มาณมากพอต อการดํารงชี วิ ตของพื ช และเพี ยงพอต อ
กิ จกรรมการย อยสลายสารอิ นทรี ย ของจุ ลิ นทรี ย ที่ มี อยู ภายใน
ระบบดวย
ระบบบํ าบั ด น้ํ า เสี ยแบบบึ ง ประดิ ษฐ สามารถจํ า แนก
ออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ

1. ระบบบึงประดิษฐแบบน้ําไหลบนผิวดิน (Free
Water Surface - Constructed Wetland)

เป นระบบบึ งประดิ ษฐ ที่ มี น้ํ า ไหลอยู บนผิ วดิ นหรื อ
ชัน้ กรอง (ภาพที่ 4, 5) มีการควบคุมและกระจายน้าํ ใหไหลเขาไป
ในระบบด วยความเร็ วต่ํ า อย างสม่ํ า เสมอ และน้ํ า จะไหลแบบ
ตามกันในแนวยาวหรือทีเ่ รียกวา Plug-flow (U.S. EPA, 1988)
ผานกิ่งกานและระบบรากของพืชที่แผกระจายอยูทั่วไป ระบบนี้
จะมีการสูญเสียน้าํ คอนขางมากเนือ่ งจากการระเหย (Evaporation)
และการคายระเหยของพืช (Evapotranspiration) น้าํ ทีข่ งั อยูใ น
ระบบบริเวณที่ตื้นจะมีแพลงกตอนคอนขางมาก และในบริเวณ
ที่ ลึ กกว าซึ่ งแสงส องผ านน อยจะเป นที่ อยู ของจุ ลิ นทรี ย ที่ ไม ใช
ออกซิ เจน ดั งนั้ นจุ ลิ นทรี ย ที่ อาศั ยอยู ในระบบนี้ จึ งมี ทั้ งชนิ ดที่
ใชออกซิเจน (Aerobic bacteria) ชนิดทีไ่ มใชออกซิเจน (Anaerobic bacteria) และชนิดที่ อาศัยอยู ไดทั้ งในสภาวะที่ มีและไมมี
ออกซิเจน (Facultative bacteria) พืชที่ใชในระบบบึงประดิษฐ
แบบน้าํ ไหลบนผิวดินนีโ้ ดยทัว่ ไปจะมีทง้ั พืชลอยน้าํ พืชรากเกาะดิน

และพืชใตน้ํา ซึ่งสามารถจําแนกยอยตามกลุมของพืชน้ําที่นํามา
ใชงานได 3 ประเภท คือ
1) ระบบบึงประดิษฐแบบน้าํ ไหลบนผิวดิน โดยใชพชื
ทีล่ อยน้าํ เชน จอก แหน ผักตบชวา
2) ระบบบึงประดิษฐแบบน้าํ ไหลบนผิวดิน โดยใชพชื
รากเกาะดิน เชน กก แฝก ธูปฤาษี
3) ระบบบึงประดิษฐแบบน้าํ ไหลบนผิวดิน โดยใชพชื
ใตนา้ํ เชน สาหราย และสันตะวาชนิดตางๆ

2. ระบบบึงประดิษฐแบบน้าํ ไหลใตผวิ ดิน (Subsurface Flow - Constructed Wetland)

เป นระบบบึ งประดิ ษฐ ที่ น้ํ า ไหลอยู ใต ชั้ นกรอง ซึ่ ง
ทําหนาที่เปนตัวกลางใหรากพืชยึดเกาะและเจริญเติบโต บริเวณ
กนบอปูดวยดินเหนียวอัดแนนหรือวัสดุสังเคราะหกันซึม เชน
แผนโพลีเอทิลนี ชนิดความหนาแนนสูง เพือ่ ปองกันไมใหนา้ํ รัว่ ซึม
ออกจากบ อ พื ช น้ํ า ที่ นิ ย มใช เช น ธู ป ฤาษี กก พุ ท ธรั ก ษา
ธรรมรักษา และตนออ เปนตน น้าํ เสียทีไ่ หลเขาระบบจะไหลผาน
บริเวณรากของพืชทําใหเกิดการบําบัดดวยการกรอง การดูดซึม
การตกตะกอน และการย อยสลายด วยจุ ลิ นทรี ย ส วนบริ เวณ
ทายระบบทีน่ า้ํ เสียไหลออก มักจะสรางระบบทอเพือ่ รวบรวมน้าํ ทิง้
ที่ ปล อยออกจากระบบ สําหรั บระบบนี้ บริ เวณใต ชั้ นตั วกรอง
จะอิ่ มตั ว ด ว ยน้ํ า ตลอดเวลาซึ่ ง จะทํ า ให เ กิ ด สภาวะไร อ ากาศ

ก
น้ําเสียเขาระบบ

น้ําทิ้ง

ข
น้ําเสียเขาระบบ

น้ําทิ้ง

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

ภาพที่ 5 ระบบบึงประดิษฐแบบน้ําไหลบนผิวดินที่มีการประยุกตใชงานจริง

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

17

(Anaerobic) ขึน้ (U.S. EPA 1988) ระบบบึงประดิษฐแบบ
น้าํ ไหลใตผวิ ดิน จําแนกยอยเปน 2 ประเภท คือ
1) ระบบบึงประดิษฐแบบไหลตามแนวราบ (Horizontal subsurface flow)
ระบบนีจ้ ะปลูกพืชรากเกาะดินทีโ่ ผลพน น้าํ ดานลาง
ปู ด วยวั สดุ กั นซึ ม ส วนชั้ นกรองที่ ใช ในระบบอาจเป นดิ น หิ น
กรวด หรือทราย น้ําเสียจะถูกปลอยจากทอเขาระบบอยางชาๆ
ตามแนวนอนผานชั้นหินจนกระทั่งถึงทางน้ําออก ในระหวางการ
ไหลผานชั้นรากพืชจะเกิดกระบวนการบําบัดมลสารใหลดนอยลง
ได โ ดยกระบวนการทางกายภาพ เช น การตกตะกอน และ
การบําบัดสารอินทรียด ว ยกระบวนการทางชีวภาพ (ภาพที่ 6ก)
2) ระบบบึงประดิษฐแบบไหลตามแนวดิ่ง (Vertical
subsurface flow)
ระบบนี้ มีลั กษณะเชนเดียวกับระบบบึงประดิ ษฐ
แบบไหลตามแนวราบทุ กประการ ยกเว นลั กษณะการไหลของ
น้ํ า เสี ยที่ ออกแบบให ไ หลในแนวดิ่ ง สู พื้ น ด านล างของระบบ
บึงประดิษฐ โดยที่ดา นลางของระบบจะเปนทีก่ กั เก็บน้ํา ลักษณะ
การไหลของน้าํ เปนการเติมออกซิเจนลงสูพ นื้ ของระบบบึงประดิษฐ
ในชวงน้ําแหงอากาศจะแทรกเขารูพรุนของดิน และเมื่ อทําการ
สู บน้ํ า เข าอากาศจะถู กผลั กออกจากรู พรุ นของตั วกลาง ทําให
น้ํ าเสี ยที่ ถู กปล อยเข าระบบจะได รั บปริ มาณออกซิ เจนเพิ่ มขึ้ น
(ภาพที่ 6ข) สวนภาพที่ 7 แสดงลักษณะของระบบบึงประดิษฐ
แบบน้ําไหลใตผิวดินที่ มีการประยุกตใชงานจริง (กรมสงเสริม
คุณภาพสิง่ แวดลอม, 2549)

กลไกการกําจัดสารอินทรียในระบบบึงประดิษฐ

ในน้าํ เสียจะมีสารอินทรียแ ละสารอนินทรียท ง้ั ทีล่ ะลายน้าํ ได
และไมละลายน้าํ ซึง่ สวนทีเ่ ปนของแข็งแขวนลอยในน้าํ เสียจะเกิด
การตกตะกอนในระบบ สวนสารอินทรียที่ละลายอยูในน้ําจะถูก
ยอยสลายโดยจุลนิ ทรียท อ่ี าศัยอยูต ามรากพืชและชัน้ กรองในระบบ
เชน กรวด หิน ดิน ทราย เปนตน โดยทีค่ วามเร็วในการตกตะกอน
อินทรียส ารทีเ่ ปนของแข็งในระบบบึงประดิษฐแบบน้าํ ไหลบนผิวดิน
จะขึน้ อยูก บั ความนิง่ ของน้าํ สวนในระบบบึงประดิษฐแบบน้าํ ไหล
ใตผิวดินจะขึ้นอยูกับปริมาณตะกอนที่สะสมอยูในชั้นกรองและ
อัตราการซึมของน้าํ ผานชัน้ กรอง (กรมควบคุมมลพิษ, 2547)
หลั กการลดค าบี โอดี ในระบบบึ งประดิ ษฐ แบบน้ํ า ไหล
บนผิ วดิ นมั กขึ้ นอยู กับอั ตราการเจริ ญเติ บโตของจุ ลิ นทรี ย ที่ ใช
ออกซิเจน (Aerobic bacteria) และปริมาณออกซิเจนทีจ่ ลุ นิ ทรีย
จําเปนตองใชในการเจริญเติบโต ซึง่ สวนหนึง่ มาจากการแพรของ
ออกซิเจนในบรรยากาศลงสูผิวน้ํา และอีกสวนหนึ่งมาจากพืชน้ํา
ที่ ลําเลี ยงออกซิ เจนจากใบและลําต นไปยั งระบบราก สําหรั บ
การบําบัดน้าํ เสียทีอ่ ยูใ นบริเวณสิง่ ยึดเกาะประเภท หิน ดิน กรวด
และทราย ซึ่งไมมอี ากาศหรือออกซิเจนอยูเลยนั้น จะมีกลไกการ
บําบัดโดยจุลนิ ทรียท ไ่ี มใชออกซิเจน (Anaerobic bacteria)

ประโยชนและขอดี-ขอเสียของระบบบึงประดิษฐ

1. ประโยชนของระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐ
การเลื อ กใช ร ะบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย แบบบึ ง ประดิ ษ ฐ
มีประโยชนทางตรงคือชวยบําบัดน้ําเสียใหมคี ณ
ุ ภาพดีกอนปลอย

น้ําทิ้ง

น้ําเสียเขาระบบ
พืชน้ํา เชน ธูปฤาษี

ก

พืชน้ํา เชน ธูปฤาษี

ข

น้ําเสียเขา
ระบบ
น้ําทิ้ง

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

ภาพที่ 7 ระบบบึงประดิษฐแบบน้ําไหลใตผิวดิน
ที่มีการนําไปประยุกตใชงานจริง
แหลงที่มา: กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, 2549
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ทิง้ ลงสูแ หลงน้าํ สาธารณะหรือสิง่ แวดลอม โดยการชวยลดปริมาณ
สารอินทรีย ตะกอนแขวนลอย และสารอาหาร (สารประกอบ
ไนโตรเจน และ ฟอสฟอรัส) จุลนิ ทรียก อ โรค (Pathogens) และ
โลหะหนัก เปนตน สวนประโยชนทางออม คือ เปนทีอ่ ยูอ าศัย
และแหลงอาหารของสัตวชนิดตางๆ ทําใหเกิดสมดุลของระบบ
นิเวศและสภาพแวดลอม อีกทัง้ สามารถใชเปนทีพ่ กั ผอนหยอนใจ
และเปนแหลงศึกษาเรียนรูระบบธรรมชาติ
2. ข อดี ของการเลื อกใช ระบบบําบั ดน้ํ า เสี ยแบบบึ ง
ประดิ ษฐ
เมือ่ พิจารณาดานเศรษฐศาสตร การควบคุมดูแลระบบ
และดานเทคนิคในการบําบัดน้ําเสีย สามารถจําแนกขอดีไดดงั นี้
- บึ ง ประดิ ษ ฐ มั ก เป น ระบบที่ มี รู ป แบบและการ
ออกแบบกอสรางไมซบั ซอน การทํางานของระบบไมใชเทคโนโลยี
ขั้ นสูง ทําใหมีคากอสรางไมแพงเมื่ อเทียบกับระบบบําบัดชนิด
อืน่ ๆ เนือ่ งจากไมมเี ทคโนโลยีหรือเครือ่ งจักรกลทีซ่ บั ซอน
- ค า การดํ า เนิ น งานและการควบคุ ม ดู แ ลระบบ
คอนขางต่ํา เนือ่ งจากไมตอ งอาศัยผูเ ชีย่ วชาญในการควบคุมดูแล
ระบบ
- สามารถกําจัดสารอินทรียในน้ําเสียไดเปนอยางดี
และมีคา ใชจา ยต่ํา
- สภาพแวดลอมในระบบเปนที่อยูอาศัย และแหลง
อาหารของสัตวชนิดตางๆ ไมมผี ลกระทบตอชุมชน
3. ขอเสียของระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐ
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐอาจมีขอดอยหรือ
ขอเสียในการใชงาน ดังนี้
- ตองใชพื้ นที่ มากกวาระบบบําบัดน้ําเสียทั่ วไป จึง
มีผลตองบประมาณในการจัดซือ้ ทีด่ นิ
- ประสิ ทธิ ภาพในการบําบั ดอาจจะน อยกว าระบบ
บําบั ดน้ํ าเสี ยรู ปแบบอื่ น เพราะยั งต องขึ้ นอยู กั บฤดู กาล การ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมในบึง รวมทั้งอัตราการตกของฝน
และระยะเวลาแหงแลง
- อาจจะตองใชเวลาในการเริม่ ตนระบบบําบัด (startup) นาน เพราะต องใช เวลาในการเพาะปลู กพื ชให มี ขนาดที่
เหมาะสมกอน อาจเปนแหลงเพาะพันธุย งุ
- บึงประดิษฐไมสามารถใชในการบําบัดน้ําเสียที่มคี า
ความสกปรกมากหรือคาบีโอดีสงู ๆ ได เนือ่ งจากในสภาวะดังกลาว
พืชไมสามารถเจริญเติบโตได
- จะตองทําการเก็บเกี่ยวพืชในระบบออกเปนประจํา
เมือ่ พืชเจริญเติบโตเต็มทีเ่ พือ่ ปองกันการตายของพืช ซึง่ จะทําให
ระบบมีประสิทธิภาพลดลง
จากบทความเชิ งวิ ชาการเกี่ ยวกั บเทคโนโลยี การบําบั ด
น้ําเสียดวยพืชน้ําขางตน หวังวาทานผู อานคงไดทราบหลักการ
และไดรบั ความรูใ นการบําบัดน้าํ เสียโดยใชพชื ไปบางไมมากก็นอ ย
โดยผูเขียนมุงหวังใหมีการนําหลักการดังกลาวไปประยุกตใชเพื่อ

วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 25 ฉบับที่ 2 (2554)
การบําบั ด น้ํ า เสี ยในภาคส ว นที่ เ กี่ ยวข อง โดยเฉพาะอย างยิ่ ง
ผูที่ประกอบอาชีพดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําประเภทปลากินเนื้อ
เชน ปลาดุก ปลาชอน ฯลฯ เนือ่ งจากการปลอยน้ําทิง้ จากบอที่
จั บปลาขายไปแล วลงสู แหล งน้ําโดยมิ ได ผ านการบําบั ด จะก อ
ใหเกิดมลพิษตอแหลงน้ํา อีกทั้งยังเปนการสูญเสียสารอาหารที่
เปนประโยชนในน้ําเสียซึ่งสามารถใชเปนอาหารของปลากินพืช
(เชน ปลานิล ปลาไน ปลาตะเพียน ปลาจีน และอืน่ ๆ) ไปโดย
เปลาประโยชน ดังนั้ นจึงอยากแนะนําใหผูที่ เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ทําบอบําบัดน้ําเสียโดยใชพืชลอยน้ํา และเลี้ยงปลากินพืชในบอ
ดังกลาวเพื่อเปนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา หรือบําบัดน้ําเสียกอน
ปล อยออกสู สิ่ ง แวดล อม ซึ่ ง เป น การลดมลพิ ษทางน้ํ า ให แก
แหล งน้ําของประเทศ รวมถึ งน้ําทิ้ งที่ ปล อยออกสู สิ่ งแวดล อม
ยังเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้าํ ทิง้ จากบอเพาะเลีย้ ง
สัตวนา้ํ จืด (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม, 2551)
อนึ่ งการสร างบ อพั กน้ํ า โดยมี พื ช ลอยน้ํ า และเลี้ ยงปลากิ น พื ช
ควบคู กันไปนี้ เปนสวนหนึ่ งของระบบเกษตรกรรมแบบยั่ งยืน
ที่ ไม เพี ยงแต ได ประโยชน เพี ยงด านการอนุ รั กษ ทรั พยากรน้ํา
แตยั งทําใหเกษตรกรมี รายไดเสริมจากการจําหน ายปลากิ นพืช
อีกทางหนึ่งดวย
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เรือ่ งนารู

มะพราว พืชสารพัดประโยชน

ไพร มัทธวรัตน1 และรัตนะ สุวรรณเลิศ1

มะพร าวเป น พื ช ชนิ ด หนึ่ ง ที่ ผู คนในโลกรู จั กกั น อย าง
แพร หลายและให คุ ณประโยชน แก มนุ ษย มากที่ สุ ดในเขตร อน
จนเปนที่รูจักในนามของพืชแหงชีวิต (Tree of Life) หรือตน
ไมแหงสรวงสวรรค
มะพร าวเป นพื ชใบเลี้ ยงเดี่ ยว ที่ อยู ในวงศ ปาล ม
(ARECACEAE) มีชื่อวิทยาศาสตรวา Cocos nucifera Linn.
มีการเจริญเติบโตทางดานความสูงเปนสวนใหญไมแตกกิง่ กานสาขา
(ในสภาพปกติ ) เนื่ องจากเป น พื ช ที่ มี ต ายอดเพี ย งตาเดี ย ว
สู งประมาณ 3 - 25 เมตร รากยาวไปได ไกลถึ ง 20 เมตร
ใบเปนใบประกอบมีขนาดตางกันไปตามชนิดพันธุโดยเฉลี่ยยาว
ประมาณ 5 เมตร ใบยอยยาว 50 - 100 เซนติเมตร ดอกออก
เปนชอทีซ่ อกใบเรียกวาจัน่ มีทง้ั ดอกตัวเมียและตัวผูใ นชอเดียวกัน
ตัวเมียอยูท โ่ี คนกาน ตัวผูอ ยูท ป่ี ลายและบานกอน ดอกยอยหนึง่ ๆ
บานเพียงวันเดียวก็รว งหลน จัน่ หนึง่ ๆ จะใชเวลาในการทยอยบาน
ของดอกย อยทั้ งหมดประมาณ 20 - 24 วั น ผลทรงกลม
และประกอบดวยสวนตางๆ ดังภาพที่ 1
เปลือกผล
เนื้อผล “กาบมะพราว”

เมล็ด
ตนออน

กะลา
อาหารเลี้ยงตนออน
เนื้อมะพราว
น้ํามะพราว
จาว

ภาพที่ 1 แสดงสวนตางๆ ของผลมะพราว
- เปลือกผล นอกสุดเปนแผนบางเรียบและลื่น ผลออน
สี เขี ยว เหลือง เหลื องสม และเหลื องนวลขึ้ นอยู กับชนิ ดพั นธุ
เมื่อแกสีน้ําตาล
- เนื้อผล เปนเสนใยเหนียวผสมกับเนื้อเยื่อนุมละเอียด
รับประทานไมได คนไทยเรียกวาเปลือกหรือ “กาบมะพราว”
1

- เปลือกหุมเมล็ด หรือเนื้อผลชั้นในเปนสวนที่แข็งมาก
เรียกวา “กะลา”
- เมล็ด ประกอบดวย เปลือกเมล็ด สีน้ําตาลบางเปราะ
หักงาย และสวนทีเ่ ปนอาหารเลีย้ งตนออน มี 2 สวนคือ สวนทีเ่ ปน
เนือ้ เยือ่ สีขาวขุน หนา คอนขางแข็งเรียกวา “เนือ้ มะพราว” และ
สวนทีเ่ ปนน้าํ เรียกวา “น้าํ มะพราว”
- ตนออน อยูที่ตาเมล็ดจะพัฒนาสวนบนแทงทะลุกะลา
และกาบมะพราวชูยอดไปเปนตน สวนลางขยายขนาดใหญขึ้ น
เรียกวา “จาว” มีชอ งรูพรุนมากเพือ่ ดูดซับน้ําและอาหารไปเลีย้ ง
ตนออนในระยะแรก
มะพราว มีความใกลชิดผูกพันกับวิถีการดํารงชีวิตของ
คนไทยไมวาจะเปน ความเชื่อ ประเพณี หรือการนําสวนตางๆ
มาปรับใชอยางหลากหลาย เชน

รากมะพราว

เป นตั วยาสมุ นไพรของไทย นํามารั กษาอาการเจ็ บคอ
โดยเอารากมาลางใหสะอาด ทุบใหแหลก นําไปแชนา้ํ สะอาดตมสุก
ผสมเกลือเล็ กนอยดื่ มหรื ออมกลั้ วคอ และใชรากบดละเอียด
เปนสียอ มผาไดดว ย

ลําตนและเปลือกมะพราว

ลําตนมะพราวทัง้ ตนทําเปนเสาปกในน้ําผูกยึดกระชังปลา
หรื อผู กเรื อ มี ความยื ดหยุ นแข็ งแรงทนทานเป นอย างดี
เลื่ อยเป น แผ นใช ทําฝาผนั งและโครงหลั งคาบ าน โต ะ เก าอี้
เครื่ องใชในบาน แกะสลักเปนเครื่ องประดับ เปลือกมะพราว
เลื่ อยเป นแผนเล็ กๆ อัดทําไมประสาน ในบางประเทศมีการ
นํ า ไปทํ า เยื่ อกระดาษ ที่ เ หมาะสํ า หรั บ ใช ทํ า กระดาษถุ ง หรื อ
กระดาษกลอง หรือนําไปแชนา้ํ นานประมาณ 3 สัปดาห นํามาทุบ
ลาง สาง แลวเขารูปเปนแปลงถูบาน พรมเช็ดเทา เบาะรถยนต
กระเปาถือ เชือก

นักวิชาการเกษตรชํานาญการ งานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเกษตร ฝายปฏิบตั กิ ารวิจยั และเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจยั และพัฒนา กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อ. กําแพงแสน จ. นครปฐม 73140
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ยอดออนมะพราว

เมือ่ มีการโค นตนมะพราวเมือ่ ใดแลวผลพวงทีไ่ ดอยางหนึง่
ก็คือ ยอดออนมะพราวที่มีรสหวานหอมและกรอบ ซึ่งนํามาใช
ประกอบอาหารไดหลากหลายชนิด เชน ตมยํากุงยอดมะพราว
ออน ตมกระดูกออนหมูยอดมะพราว ผัดกุงยอดมะพราวออน
แกงเขี ยวหวานยอดมะพร าว อร อยได ทั้ งปลา กุ ง ไก และอี ก
นานาเมนูเลยทีเดียว นอกจากอรอยแลวยังไดคณ
ุ คาทางโภชนาการ
เพราะว า ยอดมะพร า วอ อ น 100 กรั ม จะให พ ลั ง งาน 42
กิโลแคลอรี และประกอบไปดวยน้าํ 88 กรัม คารโบไฮเดรต 7.7
กรัม โปรตีน 1.8 กรัม ไขมัน 0.4 กรัม เยื่อใย 0.8 กรัม
แคลเซียม 60 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 54 มิลลิกรัม เหล็ก 0.3
มิลลิกรัม เบตา-แคโรทีน 8 ไมโครกรัม ไนอาซีน 2.8 มิลลิกรัม
วิตามินบี 2 0.1 มิลลิกรัม และวิตามินซี 5 มิลลิกรัม

ใบมะพราว

เรียกใบทั้ งกานวา “ทางมะพราว” นํามามุงเปนหลังคา
กันแสงแดด แผงกันลม แผงบังตา แบบชัว่ คราวไดอยางสวยงาม
ใบยอยทัง้ ออนและแกนาํ มาฉีกเอาแตเนือ้ ใบทัง้ สองขางมาหอขนม
สานเป นกระทงใส ขนม สานทําเครื่ องเลนปลา แหวน นาฬิ กา
ขอมือ นก ตัก๊ แตน กระเปา ใบทีแ่ กจดั ลอกเอาเนือ้ ใบทัง้ สองขาง
ออกใหเหลือแตกาน ตัดเฉลียงใหแหลมทั้ งหัวและทายใชเปน
ไมกลัดหอขนม ไมจมิ้ ขนม หรือใชทง้ั กานทีม่ คี วามยาวใกลเคียงกัน
มัดรวมใหมจี าํ นวนมากพอจับกําไดถนัดทําเปนไมกวาดใชกวาดน้าํ
บนพื้ นที่ เรี ยบได ดี หรื อนําไปต อด ามด วยไม ไผ แล วสยายก าน
มะพราวใหแผกวางออกพอประมาณ มัดใหแนน ทําเปนไมกวาดๆ
เศษขยะ ใบไม หรื อพลาสติ ก ยื นกวาดได สะดวกเป นอย างดี
นอกจากนี้แลวยังนํามาสานเปนเสวียนสําหรับรองหมอหรือถาด
ใสของเพือ่ กันความรอนและรอยขีดขวนทีจ่ ะเกิดกับพื้นบาน

เยื่อหุมคอหรือรกมะพราว

นํามาดั ดแปลงประดิ ษฐ เป นของประดั บ เช น รองเท า
กระเปาถือ ตะกราใสผลไม กรอบรูป หรืออัดทําลายพืน้ โตะ เปนตน

ดอกมะพราว
ดอกตัวผู
ดอกตัวเมีย

ดอกออนมะพราวสามารถใหน้ําหวานไดเปนจํานวนมาก
แตหากขาดประสบการณแลวก็ไมสามารถทีจ่ ะทําใหดอกหลัง่ น้าํ หวาน
ออกมาเปนจํานวนมากได แตดวยภูมิปญญาของคนในทองถิ่ น
ที่สืบทอดตอกันมาสามารถนําน้ําหวานออกมาไดเปนจํานวนมาก
จนสามารถนํามาทําเปน

- น้าํ มะพราวพรอมดืม่ โดยเอาน้าํ หวานทีไ่ ดมาทําลายเชือ้
จุลิ นทรีย แล วบรรจุ ใสภาชนะปดผนึก สําหรับดื่ มแบบแชเย็น
หรือใสนา้ํ แข็งเล็กนอย หวานหอมชืน่ ใจ ดับกระหาย
- น้าํ ตาลมะพราว ไมวา จะเปนน้าํ ตาลปก น้าํ ตาลงบ น้าํ ตาล
ปบ หรือน้าํ ตาลหมอจากมะพราว เปนเครือ่ งปรุงรสทัง้ อาหารคาว
และหวานของคนไทยมาแต โบราณเนื่ องจากมี กลิ่ นหอมเฉพาะ
ชวยใหอาหารมีรสชาติกลมกลอม อรอยมากยิ่งขึ้น แตกวาจะได
ลิม้ รสชาติเหลานีเ้ ห็นทีตอ งขอบคุณบรรพบุรษุ ผูม ปี ญ
 ญาเหลานัน้
ใหมากๆ

มะพราวทั้งลูก

- มะพราวออน คือมะพราวที่อายุไมมาก เปลือกสีเขียว
น้ํ า ในผลมี จํานวนมาก เมื่ อเขย าผลจะไม เกิ ดเสี ยงดั งหรื อดั ง
นอยมาก เนือ้ ผลออนนุม สีขาวขุน ยังไมเต็มกะลาคือเนือ้ ทางดานหัว
หรือขัว้ ผลยังเหลวใสเปนทรงกลมขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ
3 - 5 เซนติเมตร เนือ่ งจากน้าํ มะพราวมีปริมาณเกลือแรทจ่ี าํ เปน
ตอรางกายของมนุษยอยูจ ํานวนมากจึงชวยลดอาการสูญเสียเหงือ่
หรือออนเพลียจากอาการทองเสีย และมีน้ําตาลกลูโคสอยู มาก
ร างกายจึ งดู ดซึ มเข าไปใช งานได ง ายจึ งทําให รู สึ กสดชื่ นได เร็ ว
และยังมีฮอรโมนเอสโตรเจนอยูส ูง มีผลในการชะลอการเกิดโรค
อัลไซเมอร หรือความจําเสื่ อมในสตรีวัยทอง ฮอรโมนนี้ ยังเปน
สวนสําคัญในการสรางคอลลาเจนและอีลาสตินที่ทําใหผิวกระชับ
และชะลอการเกิดริว้ รอยกอนวัย
- มะพร าวเผา เป นวิ ธี การหนึ่ งของคนไทยในการเพิ่ ม
รสชาติใหมะพราวออนมีน้ําหอมหวานมากยิ่งขึน้ เนื้อสุกนุมหอม
สามารถลอกออกจากกะลาได ง าย นําไปตั ดหั่ นเป นชิ้ นเล็ กๆ
แต ง หน า ขนมหรื อ เป น ส ว นผสมของขนมบั วลอยไข หวาน
วุน มะพราว เยลลีม่ ะพราว และหวานเย็นตางๆ
- มะพราวทึนทึก เปนชื่อเรียกผลมะพราวชวงที่เปลือก
จะเริม่ เปลีย่ นสี มีเนือ้ หนานุม ไมแข็งมากนัก นิยมนํามาขูดโรยหนา
ขนมตาล ขนมถัว่ แปบ ขาวโพดคลุก หรือมะพราวแกว
- มะพราวแกหรือเรียกวามะพราวหาว เปนผลทีน่ ําไปใช
สารพั ดอรรถประโยชน เนื้ อขู ดแล วบี บให ได น้ํากะทิ นําไปใช
ประกอบอาหารได ทั้ งคาวและหวาน ผลิ ตภั ณฑ ด านความงาม
หลายชนิด ยาสมุนไพร และมะพราวแกผลใหญๆ ยังเปนอุปกรณ
ชวยฝกหัดใหคนไทยวายน้าํ ไดมาจนทุกวันนี้
- มะพราวกะทิ เปนผลมะพราวชนิดพันธุท ม่ี เี นือ้ เหนียว
หนานุ มฟู นําไปทําเป นส วนประกอบของขนมบั วลอยไข หวาน
ทั บทิ มกรอบ หรื อจะโรยน้ําตาลสั กเล็ กน อยแล วตั กกิ นก็ อร อย
ไมนอ ยทีเดียว
- มะพราวทุย เปนชือ่ เรียกผลมะพราวทีร่ ปู ทรงผิดปกติไป
เปนเรียวยาว กะลาเล็กหรือไมมี เนือ่ งจากเมล็ดสูญเสียการเจริญ
เติบโต ทําใหมีเปลือกหนามาก โบราณนํามาฝานใหแบนใชทํา
เปนหมอน ภาชนะรองเครือ่ งใช และงานประดิษฐตา งๆ

เรื่องนารู

ผลิตภัณฑจากมะพราว
อาหารคาวและหวาน

เครือ่ งเรือน เครือ่ งใช และของประดับ

ผลิตภัณฑแปรรูปอืน่ ๆ

วัสดุเกษตร

21

22

สวนตางๆ ของผลที่นํามาใชประโยชน

- กาบมะพราว เปนเสนใยธรรมชาติทด่ี มี าก นํามาทําเปน
วั สดุ ปลู กกล วยไม ให รากยึ ดเกาะและดู ดซั บน้ํ า ได เป นอย างดี
หรื อสั บให มี ขนาดเล็ กเป นวั สดุ ผสมในดิ นปลู กพื ช นํามาอั ด
เปนแผนสําหรับบุเปนฉนวนกันความรอนภายในอาคาร บดปน
เอาแตเสนใยมาทําเปนทีน่ อน หรือจะทําเปนรังใหนก และกระรอก
อาศัยก็สวยงาม
- ขุ ยมะพร าว เป นเนื้ อเยื่ อขุ ยที่ มี ขนาดเล็ กละเอี ยด
หลั งจากการบดป นกาบมะพร าวเอาเส นใยออกไป ใช เป นวั สดุ
สําหรับเพาะชําตนไมทด่ี ี มีนา้ํ หนักเบา ดูดซับน้าํ ไดดมี รี พู รุนมาก
ทํ า ให ร ะบบรากของกล า ไม แ ข็ ง แรง เป น ส ว นผสมของวั ส ดุ
เพื่อใชในงานประดิษฐที่ตองการใหชิ้นงานมีน้ําหนักเบา
- กะลามะพราว สวนนี้มีประโยชนมากไมแพสวนอื่นๆ
คนไทยเคยใชกะลาจากมะพราวพันธุ ทะนานซึ่ งมีกะลารูปรียาว
นํามาทําเปนเครื่องมือใชตวงขาว โดยตักใหเต็มกะลาที่ทําไวจะ
เทากับ 1 ทะนาน ทําเปนนาฬิกาน้ําจับเวลาสําหรับการแขงขัน
ชนไก คื อเมื่ อเริ่ มต นชนไก ก็ นํากะลาที่ มี รู มาลอยในโหลน้ํา
กะลาจมน้าํ เมือ่ ไรเรียกวา 1 อันคือ 1 ยกนัน่ เอง ทําเครือ่ งประดับ
และของใช เชน โคมไฟ สรอย เรือนนาฬิกา กําไล เข็มขัด กระดุม
แจกัน ทีเ่ ขีย่ บุหรี่ หรือแมแตสว นประกอบสําคัญของเครือ่ งดนตรี
ซออู ในปจจุบันภาคอุตสาหกรรมตระหนักถึงคุณคาของกะลา
ที่ ทําเป นผงถ านเพื่ อใช ในการดู ดกลิ่ น ฟอกอากาศ บ มเหล า
และกรองน้าํ เสีย ทัง้ ยังทําตุก ตาบรรจุผงถานกะลามะพราวเพือ่ ชวย
ดู ดซั บกลิ่ นเหม็ นหื นภายในอาคาร หรื อใช เป นเชื้ อเพลิ งก็ ให
ความรอนไดสงู มากชนิดหนึง่
- เนือ้ มะพราว นอกจากนําไปบริโภคแลวยังมีเนือ้ มะพราว
อี กส วนหนึ่ งที่ เหลื อหรื อไม สมบู รณ นั กสามารถนําไปผลิ ตเป น
น้ํามันมะพราว เพราะวาน้ํามันมะพราวหากผลิตจากวัตถุดิบที่มี
คุณภาพดี กระบวนการผลิตที่ ดีก็จะทําใหไดน้ํามันมะพราวที่ มี
ประโยชนตอสุขภาพของมนุษย
บางชุ มชนเคี่ ยวมะพร าวเพื่ อทําน้ํามั นใช บริ โภคและ
จําหน ายกั นเอง ใช หยอดหู แก หู เป นน้ํ า หนวก ดื่ มกิ นเป นยา
ชวยรักษาโรคเกี่ยวกับขออักเสบ ชวยระบายทอง ชโลมผมใหดํา
เปนเงางาม ทาผิวใหนมุ นวลดูออ นเยาว ใชในอุตสาหกรรมเกีย่ วกับ
ความงาม สปา การแพทย และอาหารสัตว
- น้าํ มะพราว คือน้าํ จากผลมะพราวแก สามารถนําไปทํา
อาหารเลีย้ งเชือ้ จุลนิ ทรียบ างชนิดทีน่ าํ มารับประทานเปนอาหารได
หรือนําไปทําเปนสวนประกอบของขนมหวาน
- จาวมะพราว คือสวนหนึง่ ของตนออนนํามากินเปนขนม
อาหารวาง และยังชวยในการระบายทองไดอีกดวย
- ขั้ วผล หรื อจุ กและก านผลมะพร าว พ นสี ให เงางาม
หลากสีสนั แลวนําไปเปนสวนประกอบในการประดิษฐชอ ดอกไมเทียม
หรือดอกไมใชตกแตงภายในอาคาร
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มะพราวยังสะทอนถึงวิถคี วามเปนอยู ความเชือ่ ประเพณี
และพิธกี รรมของคนไทย เชน การลอยกระทงกะลาของชาวจังหวัด
ตาก พิธกี ารแตงงาน โกนจุก โกนผมไฟ เซนไหวบวงสรวงตางๆ
ตองมีมะพราวเพื่ อแสดงออกถึงความอุดมสมบูรณ ตามตํารา
พรหมชาติผูที่เกิดในปชวด ปเถาะ ควรปลูกมะพราวถือวาเปน
มิง่ ขวัญยิง่ นับวาคนไทยเกือบทุกๆ คนผูกพันกับมะพราวตัง้ แต
ยั ง อยู ใ นครรภ ม ารดาจนถึ ง วาระสุ ด ท า ยของชี วิ ต เลยที เ ดี ยว
ดังจะเห็นไดวาทารกก็ไดรับน้ํามะพราวผานทางรก เมื่ อแมดื่ ม
น้าํ มะพราว แมดมื่ กินเพือ่ หวังใหบตุ รในครรภมผี วิ ดีและคลอดงาย
ตามความเชือ่ ทีส่ บื ตอกันมา และเมือ่ ถึงแกความตายใชนา้ํ มะพราว
มาลางหนาใหเพราะถือวาเปนน้าํ ทีส่ ะอาดบริสทุ ธิ์ สําหรับสํานวน
ไทยทีเ่ กีย่ วกับมะพราวเชนคําวา “มะพราวตืน่ ดก” ทีห่ มายความวา
อย าตื่ นเต นกั บสิ่ งที่ ตนเองไม เคยมีไม เคยไดจนเกิ นพอดี หรื อ
“เอามะพราวหาวมาขายสวน”
ดั งกล าวมาแล วข างต นนั้ นจะเห็ นได ว าทุ กส วนของต น
มะพราวกอใหเกิดประโยชนแกคนไทยและประเทศไทยสารพัดอยาง
ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม
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ลําดั บ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

กลุ มเปาหมาย

ระยะเวลา ชวงเวลาที่ จัด
การจัด (วัน) (ระบุเดือน พ.ศ.)

ประโยชนที่ จะได รับ

1

การฝกอบรมเชิงบูรณาการ
การขยายพันธุไมประดับ ไมผล
และการดูแลรักษา

บุคคลทั่วไป

2

มี.ค.-ต.ค. 54
มี.ค.-ต.ค. 55

ผูอบรมสามารถเขาใจเทคนิค
การขยายพันธุไมประดับและ
ไมผลและการดูแลรักษา

2

การฝกอบรมการผลิตวัสดุปลูก
ไมประดับ และไมกระถาง

บุคคลทั่วไป

2

มิ.ย.-ก.ค. 54

ผูอบรมสามารถผลิตวัสดุปลูก
ชนิดตางๆ สําหรับใชไดเอง
และจําหนาย

3

การฝกอบรมการขยายพันธุ
ดวยการตอนไมขนาดใหญ

เกษตรกร
ขาราชการ บุคคล
ทั่วไป ภาคเอกชน

1

ก.ย.-ต.ค. 54

ผูอบรมสามารถทราบเทคนิค
พิเศษในการขยายพันธุไม
ขนาดใหญ

4

การฝกอบรมการผลิตและการ
ควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ

พนักงาน บริษัท
บุคคลทั่วไป

2

ต.ค. 54
ต.ค. 55

ผูอบรมสามารถทราบเทคนิค
การเพาะเมล็ดและเก็บรักษา
คุณภาพเมล็ดพันธุ

5

ฆาหนอนดวยจุลนิ ทรีย
ชีวีปลอดภัย

เกษตรกร

1

ต.ค. 54

ผูอบรมทราบเทคนิคการใช
เชื้อจุลินทรียกําจัดศัตรูพืช

6

การฝกอบรมเทคนิคดาน
ชีวโมเลกุลเพื่อการถายยีน

นิสิต นักวิจัย
นักวิชาการ

4

ต.ค.-พ.ย. 54
มี.ค.-เม.ย. 55

ผูอบรมทราบการใชเทคนิค
ในการถายยีน เพื่อสราง
พันธุพ ืชใหม

7

การฝกอบรมองคความรูเพื่อ
พัฒนาการผลิตพืชสูอาหาร
ปลอดภัย

เกษตรกร
บุคคลทั่วไป

4

พ.ย. 54

ผูอบรมทราบเทคโนโลยี
ในการผลิตพืชปลอดภัย

8

การผลิตตนกลาไมดอก
ไมประดับเพื่อสรางอาชีพเสริม

พนักงาน บริษัท
บุคคลทั่วไป

2

ส.ค.-ก.ย. 54

ผูอบรมทราบเทคนิคการ
ขยายพันธุพืชอยางงาย
เพื่อพัฒนาเปนอาชีพเสริม

9

การฝกอบรมการผลิตพืชผัก
เกษตรอินทรียเพื่อการคา

พนักงาน บริษัท
ผูส นใจทัว่ ไป

2

ม.ค. 55

ผูอบรมทราบเทคนิคการผลิต
พืชผักเกษตรอินทรียเพื่อการคา

10 เทคนิคและวิธีการในการศึกษา นักวิจัย ภาคเอกชน
วิจยั ดานเคมีผลิตภัณฑธรรมชาติ ขาราชการ
Part I : การสกัด

3

เม.ย. 55

ผูอบรมทราบเทคนิคและ
วิธีการในการสกัดสารจากพืช
หรือสมุนไพรธรรมชาติ

11 การฝกอบรมการผลิตอาหาร
จากแบคทีเรียกรดแลคติก

บุคคลทั่วไป

3

ก.ค. 55

ผูอบรมทราบเทคนิคการผลิต
อาหารจากแบคทีเรียกรดแลคติก

12 การฝกอบรมการปลูกและดูแล
รักษาไมดอกหอมเพื่อการ
ใชประโยชนเชิงการคา

บุคคลทั่วไป

4

พ.ค.-ก.ค. 54

ผูอบรมทราบวิธีการปลูกและ
ดูแลรักษาไมดอกหอมเพื่อการ
ใชประโยชนเชิงการคา
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ผูช ว ยบรรณาธิการ

ลักขณา เบ็ญจวรรณ

กองบรรณาธิการ

จันทรจรัส วีรสาร
ปุณยวีร เดชครอง
ศิริวรรณ ทิพรักษ

รูปเลม/จัดสง
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ยุพิน ศรีหิรัญต

สายน้ําออย สวางเมฆ
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