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2 วารสารขาวศูนยฯ  ปท่ี 25 ฉบับท่ี 1 (2554)

คณิตฐา  ชินวงษเขียว
เจาหนาทีบ่ริหารงานทัว่ไป  ฝายปฏิบตักิารวจิยัและเรือนปลูกพชืทดลอง

ม. เกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน  จ. นครปฐม

การเสนอผลงานทางวิชาการ
± การเสนอผลงานวิ จั ยในงานประชุ มวิ ชาการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี  7
ในหัวขอ “กาวยางตามพอ สานตอการศึกษา พัฒนาชาติไทย”
วนัท่ี 7-8 ธันวาคม 2553

² นางรงรอง หอมหวล  เสนอผลงานวิจัย เร่ือง
การคัดเลือกแคลลัสออยทนแลงโดยใชสาร polyethylene glycol
ในสภาพปลอดเช้ือ

² นางสาวสุลักษณ  แจมจํารัส  เสนอผลงานวิจัย
เร่ือง การเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือเรวหอม

² นางเนตรชนก  เกยีรติน์นทพัทธ  เสนอผลงานวจิยั
เร่ือง การใชวัสดุเพาะรวมกับสารละลายธาตุอาหารสําหรับ
ผลิตตนออนขาวหอมมะลิ 105 เพ่ือทํานํ้าค้ันใบขาว

² นางเนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ เขารวมเสนอ
ผลงานวิจยั เร่ือง วสัดปุลูกทีเ่หมาะสมสําหรับการผลิตตนออน
ขาวเจาและขาวสาลีเพ่ือใชเปนวัตถุดิบในการทํานํ้าค้ันใบขาว

± นางสดุาวรรณ  เชยชมศร ี  เสนอผลงานวจิัย เร่ือง
การวิเคราะหยีนโพลีฮีดรินของนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัสของ
หนอนเจาะสมอฝายสายพันธุไทย  ในการประชุมทางวิชาการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 36  ณ
ศนูยนทิรรศการและการประชมุไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  วนัท่ี
26-28 ตุลาคม 2553

การจัดนิทรรศการ
± ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง รวมจัด

นทิรรศการในงานเกษตรกําแพงแสน ประจาํป 2553 ระหวางวนัท่ี
3-10 ธันวาคม 2553 ณ บริเวณสระพระพิรุณ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วทิยาเขตกําแพงแสน

² นิทรรศการเร่ือง นํ้าเพ่ือชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบดวยหวัขอตางๆ ดังนี้

งานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีเกษตร
§ น้าํในดินท่ีเปนประโยชนตอพชื
§ น้ํากับชวีิตเชือ้โรค (พชื)

งานทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทาง
ชวีภาพ

§ แมลงน้ํา : ดัชนชีีว้ดัคุณภาพน้ําทางชวีภาพ
§ คุณภาพน้ํา - คุณภาพชีวติ
§ ประกาศจบั! วายรายตัวจิว๋
§ น้ําใส.. ไรกังวล

บรรณาธิการแถลง

ในท่ีสดุคณะกรรมการฯ ก็สามารถทําใหวารสารขาวศนูยปฏิบัติการวจิยัและเรือนปลกูพชืทดลองมาอยูในมือทานผูอาน
ไดอีกวาระหนึ่ง  วารสารขาวศูนยฯ ฉบับนี้นําทานไปรับทราบเบ้ืองหลังความเปนมาของเมล็ดพืช ซึ่งเร่ิมตนจากดอกไม
สวนของพืชท่ีสะดุดตา แตแทจริงแลวเปนสวนท่ีธรรมชาติสรางมาเพื่อวัตถุประสงคในการสรางเมล็ดและการดํารงเผาพันธุ
ของพืช รวมท้ังไปหาตนเหตุหรือตัวการท่ีทําใหเมล็ดพืชงอกขณะท่ียังอยูบนตน และถาหากทานนําไปผสมผสานกับเร่ือง
จากเมลด็สูตนกลา ความบากบ่ันท่ีถูกมองขาม และ โรคเมลด็พนัธุสาํคัญมาก ท่ีเคยลงในวารสารขาวศูนยฯ ปท่ี 23 ฉบับท่ี 2
และปท่ี 22 ฉบับท่ี 2 ตามลําดับ ทานก็จะสามารถประติดประตอเร่ืองราวเก่ียวกับเมล็ดไดไมนอยเลย  ในคอลัมน
เร่ืองนารูทานจะไดรูจักหนาตาของจุลินทรียท่ีทําใหเกิดอาการอาหารเปนพิษ และขอควรปฏิบัติหรือระมัดระวังดาน
อาหารการกินในชีวติประจําวนั  สาํหรับดานงานวจิยัและเทคโนโลยี ฉบับนีน้ําเสนอเทคนคิเฉพาะทางดานเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ
ในการเก็บรักษาพันธุกรรมพืช และการพฒันาการดานแกสโครมาโตกราฟในการตรวจวิเคราะหสารอินทรีย

ในนามของคณะกรรมการวารสารขาวศูนยฯ ขอขอบคุณผูอานทุกทาน  ความสนใจของทานรวมท้ังความรูและ
ประโยชนท่ีทานไดรับจากการอานวารสารขาวศนูยฯ เปนกําลงัใจในการจดัทําวารสารของเรา

บรรณาธกิาร
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งานวทิยาศาสตรสิง่แวดลอมและเทคโนโลยี
§ พระราชดําริและแนวคิดเก่ียวกับเร่ืองน้ํา
§ น้าํเพือ่ชวีติ
§ การใชพืชบําบัดน้ําเสีย
§ ระบบบึงประดิษฐ

² นิทรรศการท่ี เปนผลผลิตจากงานวิจัยและงาน
บริการ ดังนี้

งานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีเกษตร
§ ผลของกระบวนการผลิตปุยหมักตอคุณภาพ

ของปุยหมัก
§ การวิเคราะหสมบัติพืน้ฐานของดิน
§ การเพาะเลีย้งกลวยไมในอาหารเหลวเพือ่เพิม่

ศกัยภาพการผลติ
§ งานบริการตัดตัวอยางเนื้อเย่ือพืช โดยวิธี

Paraffin Section
§ การจดัการเมลด็พนัธุและตรวจสอบคุณภาพ :

ฟกขาว
± ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง รวมจัด

นทิรรศการ “บนเสนทางงานวจิยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ป
2554” ในงานเกษตรแฟร ประจําป 2554 ระหวางวันท่ี 28
มกราคม - 5 กุมภาพันธ 2554 ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ประกอบดวย

² บริการวิชาการดานการผลิตและวิเคราะหทางการ
เกษตรและสิง่แวดลอม

§ การวเิคราะหดินและปุยอินทรีย
§ การวเิคราะหคุณภาพทางจลุชวีวทิยา

§ การวเิคราะหคุณภาพน้ํา/น้ําเสยี และสารพษิ
ตกคาง

§ การวเิคราะหคุณภาพเมลด็พนัธุ
§ การเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือพชื

² ผลงานไดรับรางวัล เร่ือง Photonic crystal struc-
ture of wing scales in Thai butterflies, Euploea mulciber and
Troides aeacus
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งานวจัิย

บทคัดยอ
ทําการทดลองการเก็บรักษาหนอไมฝร่ังในสภาพเย็น

ย่ิงยวดดวยการตัดตาขางหนอไมฝร่ังท่ีเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ
มาทําการเลี้ยงเพื่อปรับสภาพเนื้อเย่ือใหแข็งแรง (preculture)
บนอาหาร MS ท่ีเติม sucrose 0.7 โมลาร เปนเวลา 3 วัน
หลังจากนั้นนําไปเคลือบดวย 3% Na-alginate แลวแชไวใน
sucrose 0.8 โมลาร ท่ีเติม glycerol  1 โมลาร เปนเวลา 1 คืน ท่ี
25oซ ลดความชืน้โดยใช silica gel (50 กรัม) ปดฝาแลววางไว
ในตูปลอดเชือ้ (laminar air flow) ท่ีเวลาตางๆ กันคือ 2, 4, 6,
8 และ 10 ชั่วโมง หลังจากนั้นนําไปเก็บไวในไนโตรเจนเหลว
เปนเวลา 1 คืน นาํข้ึนมาละลายเกลด็น้าํแข็งอยางรวดเร็วในภาชนะ
(water bath) ท่ีมีน้ําอุณหภูมิ 40oซ กอนเลี้ยงในอาหารปกติ
พบวาตาขางหนอไมฝร่ังท่ีลดความชืน้เปนเวลา 8 ชัว่โมง มีอัตรา
การรอดชีวิตถึง 70-80%

ABSTRACT
Axillary buds of asparagus plantlets cultured in vitro

were used for cryopreservation.  The buds were precultured on
MS medium containing 0.7 M sucrose for three days prior to
encapsulation with 3% Na-alginate.  Encapsulated buds were
submerged in 0.8 M sucrose and 1 M glycerol at 25oC
overnight.  Then the samples were placed in covered Petri
dish containing 50 g silica gel in the laminar air flow for
dehydration, at duration of 2, 4, 6, 8, and 10 hrs. Dehydrated
buds were kept in liquid nitrogen overnight.  The samples were
freeze-thawed at 40oC in water bath for regeneration.  It was
observed that dehydration of 8 hrs. yielded 70-80% survival
rate of asparagus buds.

1 ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  ม. เกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน  จ. นครปฐม  73140
2 ฝายเคร่ืองมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร  สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  บางเขน  กรุงเทพฯ  10900

คํานํา
การเก็บพันธุพืชในสภาพธรรมชาติมีโอกาสเสี่ยงตอการ

สูญพันธุเนื่องจากปญหาภัยธรรมชาติหรือการทําลายของมนุษย
ดังนัน้จงึไดมีการทดลองหาวธีิเก็บรักษาพนัธุพชืในสภาพปลอดเชือ้
วธีิการนีไ้ดมีการปฏิบัติกันในหองปฏิบัติการมาเปนเวลานานแลว
สามารถทําไดท้ังการเก็บรักษาแบบระยะปานกลางคือ การชะลอ
การเจริญเติบโตและการเก็บรักษาแบบระยะยาว ไดแก การเก็บ
รักษาพันธุพืชในสภาพเย็นย่ิงยวด (Cryopreservation) ทําได
โดยการนําชิ้นสวนพืชเก็บในไนโตเจนเหลวท่ีอุณหภูมิ -196oซ
วธีินีพ้ชืจะหยุดการเจริญเติบโต และกิจกรรมตางๆ ภายในเซลลพชื
หยุดการพฒันา และสามารถปองกันการแกตัวของชิ้นสวนพชืได
ทําใหเก็บรักษาไดเปนเวลานานโดยไมตองมีการถายเปลีย่นอาหาร
และพืชยังคงสภาพมีชีวิต ซึ่งมีหลายเทคนิค สําหรับการวิจัยนี้
ไดทดลองศกึษาเทคนคิการเก็บรักษาพนัธุพชืในสภาพเย็นย่ิงยวด
แบบ encapsulation dehydration ซึ่งเปนเทคนิคการนําวุนมา
เคลอืบเนือ้เย่ือ (ลกัษณะคลายเมลด็เทียม) และนาํไปผานการลด
ความชืน้โดยใชหนอไมฝร่ังเปนพืชท่ีนํามาศกึษา

อุปกรณและวิธีการ

1. การเตรียมเนือ้เยือ่พชืเพือ่ใชทดลอง
1.1 นาํตนกลาหนอไมฝร่ัง (Asparagus officinalis) พนัธุ

Block Improve ท่ีเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อบนอาหารสูตร MS
(Murashige and Skoog, 1962) สตูรดัดแปลง

1.2 ทําการ preculture โดยตัดตาขางของตนหนอไมฝร่ัง
ขนาด 1-2 มิลลเิมตร จากตนท่ีเลีย้งบนอาหารขอ 1.1 มาวางบน
อาหารแข็งสูตร MS ท่ีเติม sucrose 0.7 โมลาร (ภาพท่ี 1)
เก็บไวในหองอุณหภูมิ 25oซ นานเปนเวลา 3 วนัในสภาพท่ีมีแสง
เปรียบเทียบกับตาขางท่ีไมทําการ preculture

การเก็บรกัษาตาขางหนอไมฝรัง่แบบเยน็ยิง่ยวดโดยวิธ ี encapsulation dehydration
Cryopreservation of in vitro-Grown Axillary Bud of Asparagus (Asparagus officinalis) by

Encapsulation Dehydration

มณฑา วงศมณีโรจน1  ศิริวรรณ บุรีคํา2  รงรอง หอมหวล1  รุงทิพย กาวิตา1  และสุลักษณ แจมจํารัส1
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ภาพที ่1 ตัดตาขางของตนหนอไมฝร่ังขนาด 1-2 มิลลิเมตร
จากตนหนอไมฝร่ัง (A) และการทํา preculture บน
อาหารสูตร MS ท่ีเติม sucrose 0.7 โมลาร (B)

2. กระบวนการทํา encapsulation dehydration
2.1 นําตาขางหนอไมฝร่ังใสลงใน 3% Na-alginate

solution (เตรียมโดยใช Alginic acid sodium salt from brown
algae 3 กรัม รวมกับ sucrose 0.4 โมลาร ละลายในสารละลาย
ของอาหารสตูร MS ท่ีปราศจากแคลเซยีมปรับปริมาตรใหได 100
มิลลลิติร ปรับ pH 5.7 แลวนึง่ฆาเชือ้)

2.2 ใชหลอดหยดท่ีมีลูกยางอยูดานบนดูดสารละลาย
3% Na-alginate solution ท่ี มีตาขางหนอไมฝร่ังติดมาดวย
หยดลงในสารละลาย CaCl2.2H2O 0.1 โมลาร (เตรียมโดยใช
CaCl2.2H2O 1.47 กรัม รวมกับ sucrose 0.4 โมลาร ละลายใน
สารละลายของอาหารสูตร MS แลวปรับปริมาตรใหได 100
มิลลลิติร ปรับ pH 5.7 แลวนึง่ฆาเชือ้) ทําใหเกิดเม็ดวุนท่ีเคลอืบ
ตาขางของหนอไมฝร่ังอยู ต้ังท้ิงไวประมาณ 0.5 ชัว่โมง ท่ีอุณหภมิู
25oซ (ภาพท่ี 2 A)

2.3 ตักเม็ดวุนท่ีมีตาขางหนอไมฝร่ังมาแชลงในสารละลาย
glycerol 1 โมลาร (เตรียมโดยใช glycerol 4.6 กรัม รวมกับ
sucrose 0.8 โมลาร ละลายในสารละลายของอาหารสูตร MS
แลวปรับปริมาตรใหได 100 มิลลลิติร ปรับ pH 5.7 แลวนึง่ฆาเชือ้)
ต้ังท้ิงไวบนเคร่ืองเขยา 1 คืน (ภาพท่ี 2B)

ภาพที ่2 ดูดสารละลาย 3% Na-alginate ท่ีมีตาขางหนอไมฝร่ัง
ติดอยูหยดลงในสารละลาย CaCl2.2H2O 0.1 โมลาร
(A) ต้ังท้ิงไวใน glycerol 1 โมลาร ท่ีเติม sucrose 0.8
โมลาร เปนเวลา 1 คืน (B)

2.4 ตักเม็ดวุนข้ึนจากสารละลาย glycerol  1 โมลาร นาํมา
วางบนกระดาษที่ฆาเชื้อแลวเพือ่ซับน้ําสวนเกินออก หลงัจากนั้น
จงึนาํวุนข้ึนมาวางในจานแกวขนาด 15 เซน็ติเมตร ท่ีใส silica gel

หนกั 50 กรัม ท่ีฆาเชือ้แลว (silica gel ถูกฆาเชือ้ดวยความรอน
แหงอุณหภูมิ 180oซ เปนเวลา 2 ชั่วโมง) แลวต้ังท้ิงไวในตู
ปลอดเชือ้ท่ีเวลา 2, 4, 6, 8, และ 10 ชัว่โมง ทําท้ังหมด 3 ซ้ํา
แตละซ้ําใสจานๆ ละ 16 เม็ด (ภาพท่ี 3)

ภาพที ่3 ตักเม็ดวุนข้ึนซบัน้าํสวนเกินออกกอนนาํไปลดความชืน้
(air dry) (A)  การลดความชืน้ท่ีเวลา 2, 4, 6, 8,
และ 10 ชัว่โมง (B)

2.5 เม่ือต้ังท้ิงไวจนไดเวลา 2, 4, 6, 8, และ 10 ชัว่โมง
ใหนําเม็ดวุนจากแตละจานแบงเปน 2 สวน  สวนหนึ่งใหเปน
control ไมตองเก็บในไนโตรเจนเหลว (- LN) เม่ือลดความชืน้
เสร็จแตละชวงเวลานําเม็ดวุน 8 เม็ด วางบนอาหารปกติท่ีมีน้าํตาล
และฮอรโมน  สวนท่ีเหลอื 8 เม็ดใสลงหลอด cryotube แลวเก็บ
ไวในถังไนโตรเจนเหลวเปนเวลา 1 คืน (ภาพท่ี 4)

ภาพที ่4 การบรรจุเม็ดวุนท่ีเคลือบตาขางหนอไมฝร่ังใสหลอด
cryotube (A) ถังไนโตรเจนเหลว (B)

3. การกลับคืนสูชีวิตใหม (Recovery หรือ Regrowth)
3.1 การละลายเกล็ดน้ําแข็ง (thawing) โดยนําหลอด

cryotube ท่ีบรรจุเม็ดวุนท่ี เคลือบตาขางหนอไมฝร่ังข้ึนจาก
ไนโตรเจนเหลวมาแชในภาชนะ (water bath) ท่ีมีน้ําอุณหภูมิ
40oซ บรรจุอยู จนกวาน้ําแข็งจะละลายหมด

3.2 นําวุนท่ีเคลือบหนอไมฝร่ังมาวางบนจานแกวท่ีใส
อาหารเลี้ยงหนอไมฝร่ังสูตรขยายเพิ่มปริมาณท่ีเติมท้ังน้ําตาล
และฮอรโมน แลวนาํไปเปรียบเทียบกับ control ท่ีไมไดเก็บในถัง
ไนโตรเจนเหลวทุกๆ ชวงเวลาท่ีลดความชืน้
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ภาพที ่5 ละลายเกล็ดน้ําแข็ง (thawing) ในน้ํา 40oซ (A)
น้ําเม็ดวุนท่ีเคลือบตาขางหนอไมฝร่ังและผานการ
ละลายเกลด็น้ําแข็งเลีย้งบนอาหารปกติ (B)

4. การศกึษาความชืน้ทีเ่หลอือยูในเมด็วุนทีเ่คลอืบตาขาง
หนอไมฝร่ัง

นําเม็ดวุนท่ีเคลือบตาขางหนอไมฝร่ังจํานวน 16 เม็ด
วางบนจานแกวท่ีใส silica gel 50 กรัม ปดฝาจํานวน 3 ซ้ํา
ผ่ึ งไวในตูปลอดเชื้ อท่ี เวลา 2, 4, 6, 8, และ 10 ชั่ วโมง
แลวนําไปชั่งน้ําหนักท่ีเหลืออยูเปรียบเทียบกับน้ําหนักเร่ิมตน
หลังจากนั้นจึงนํามาคํานวณเปนเปอรเซ็นตความชื้นในเม็ดวุน
ท่ีเหลอือยู

ผลการทดลอง
เม่ือเปรียบเทียบการใชตาขางหนอไมฝร่ังท่ีผานการทํา

preculture กับไมผานการทํา preculture บนอาหาร MS ท่ีเติม
sucrose 0.7 โมลาร  พบวาเม่ือนาํไปลดความชืน้ท่ีเวลา 2, 4, 6,
8, และ 10 ชัว่โมง นัน้ อัตราการรอดชวีติของตาขางหนอไมฝร่ัง
ท้ังท่ีผานและไมผานการทํา preculture นํามาลดความชืน้ 2, 4,
และ 6 ชัว่โมง เม่ือนาํไปเลีย้งในอาหารสตูรปกติ ตาขางหนอไมฝร่ัง
สามารถรอดชีวิตได 100% แตเม่ือนาํไปเก็บในไนโตรเจนเหลว
และผานการละลายเกล็ดน้ําแข็งอยางรวดเร็วท่ีอุณหภูมิ 40oซ

ตาขางหนอไมฝร่ังจะขาวซดีและตายหมด (ตารางท่ี 1)
สาํหรับการลดความชืน้ท่ีเวลา 8 และ 10 ชัว่โมง ตาขาง

หนอไมฝร่ังท้ังท่ีผานและไมผานการทํา preculture เม่ือนําไปเลีย้ง
ในอาหารสูตรปกติ พบวาอัตราการรอดชีวิตลดลงเหลือ 90-
95% แตเม่ือนาํไปเก็บในไนโตรเจนเหลว อัตราการรอดชวีติของ
หนอไมฝร่ังท่ีไมผานการทํา preculture มีการรอดชีวิตเพียง
66.67% แตตาขางท่ีทํา preculture มีอัตราการรอดชีวติเพิม่ข้ึน
เปน 83.33%

นอกจากนี้ ยั งสั งเกตเห็นว าเม็ดวุ นท่ี เคลือบตาข าง
หนอไมฝร่ังนี้เม่ือลดความชื้นเปนเวลานานข้ึนความชื้นจะลดลง
อยางรวดเร็วเม่ือเวลา 2-6 ชั่วโมง แตหลังจาก 8-10 ชั่วโมง
ความชืน้ลดลงอยางชาๆ และความชืน้ท่ีเหลอืในเม็ดวุนแทบไมมี
ความแตกตางกันระหวางการลดความชืน้ท่ี 10 และ 20 ชัว่โมง
(ภาพท่ี 6)

ภาพที ่6 ความชืน้ท่ีเหลอือยูในเม็ดวุนท่ีเคลอืบตาขางหนอไมฝร่ัง
เม่ือลดความชืน้เปนเวลาตางๆ กัน
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ตารางที ่1 อัตราการรอดชีวิตของตาขางหนอไมฝร่ังท่ีผานและไมผานการทํา preculture เม่ือนํามาลดความชื้นท่ีเวลา 2, 4, 6, 8, และ
10 ชั่วโมง และนํามาเปรียบเทียบท้ังท่ีเก็บในไนโตรเจนเหลว (LN) และไมเก็บในไนโตรเจนเหลว (-LN) เปนระยะเวลา
ตางๆ

Dehydration period Survival rate (%)
(hr) Non-precultured bud Precultured bud

-LN LN -LN LN

2 100 0 100 0
4 100 0 100 0
6 100 0 100 0
8 95.80 66.67 91.60 83.30
10 91.96 45.80 95.80 50.00
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การเจริญเติบโตของตาขางหนอไมฝร่ังเม่ือเลีย้งในอาหาร
สตูรปกติ พบวาตาขางท่ีผานและไมผานการทํา preculture แตผาน
การลดความชืน้ท่ีเวลาตางๆ กันเม่ือนาํมาเลีย้งในอาหารสตูรปกติ
สามารถเจริญเติบโตและเขียวข้ึนภายในเวลา 1-2 วัน สวน
ตาขางท่ีเก็บในไนโตรเจนเหลวยังคงขาวซดีในชวงสปัดาหท่ี 1-3
หลงัจากนั้นเร่ิมเหน็สเีขียวปรากฎข้ึนจากตาขางท่ีรอดชีวิตจะงอก
และยาวข้ึนจนแทงทะลอุอกจากวุนท่ีเคลอืบไวในเวลาตอมา

วิจารณ

การทดลองทํา preculture และการใชเวลาลดความชื้น
ที่แตกตางกัน

จากตารางท่ี 1 จะเห็นวาการทําการทดลอง preculture
โดยการใชอาหารท่ีเติม sucrose 0.7 โมลาร สามารถทําใหตาขาง
หนอไมฝร่ั งมี อัตราการรอดชี วิ ตมากข้ึ นหลั งจากท่ี เก็บใน
ไนโตรเจนเหลวท้ังท่ีลดความชื้นไวเปนเวลา 8 และ 10 ชั่วโมง
ซึ่งชวงเวลาลดความชื้นท่ีทําใหมีอัตราการรอดชีวิตมากท่ีสุดคือ
8 ชัว่โมง ถาลดความชืน้ไวท่ี 2, 4, และ 6 ชัว่โมง หลงัจากนํา
ข้ึนมาจากไนโตรเจนเหลวตาขางจะตายหมด ท้ังนี้เนื่องมาจาก
การทํา preculture เม่ือใสน้าํตาลเพิม่สงูข้ึนทําใหน้าํภายในเซลลพชื
ถูกดึงออกมาภายนอกเซลลหรือเนื้อเย่ือพืชดวยกระบวนการ
plasmolysis (สมบุญ, 2537)  การลดความชืน้ท่ี 2-6 ชัว่โมงนัน้
น้ําภายในเซลลถูกดึงออกมายังไมมากพอ จากภาพท่ี 6 จะเหน็วา
ยังคงมีความชื้นเหลืออยูประมาณ 37% จึงทําใหเนื้อเย่ือพืช
เม่ือนําไปเก็บไวท่ีอุณหภูมิตํ่ากวา 0oซ เกิดเปนผลึกน้ําแข็งและ
ทําลายเซลลตัวเอง เนือ้เย่ือจงึตายได (Sakai, 1993 ; Matsumato,
et al., 1998) สวนการลดความชืน้ท่ี 8 และ 10 ชัว่โมง ทําให
ตาขางหนอไมฝร่ังสามารถรอดชวีติได 75-80% ท้ังนีเ้ปนเพราะวา
ปริมาณความชื้นเหลืออยูในเนื้อเย่ือประมาณ 20-25% นั้น
คอนขางเหมาะสมท่ีจะทําใหเนือ้เย่ือยังคงสภาพมีชีวติและไมเกิด
ผลึกน้ําแข็งท่ีเปนอันตรายตอเซลลตัวเอง ซึ่งผลการทดลองนี้

คลายคลงึกับงานของ Matsumato and Sakai (1995) ท่ีไดกลาว
ไววาความสําเร็จของการเก็บรักษาพันธุพืชในสภาพเย็นย่ิงยวด
จะเกิดข้ึนไดตองหลีกเลี่ยงการเกิดผลึกน้ําแข็งในเซลลระหวาง
ท่ีมีการลดอุณหภมิูอยางเร็วดวยการใสลงในไนโตรเจนเหลวโดยตรง
ซึ่งวิธีการทํา encapsulation dehydration นี้มีรายงานวาประสบ
ความสําเร็จในพชืหลายชนดิประกอบกับเทคนคินีส้ะดวกและงาย
สาํหรับการเคลือ่นยายไปยังท่ีตางๆ (Matsumato, et al., 1998)
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ภาพที ่7 ตาขางหนอไมฝร่ังท่ีผานการเก็บในไนโตรเจนเร่ิมแตกยอดเม่ือเลีย้งในอาหารสตูรปกติได 2-3 สปัดาห (A)
เร่ิมมีท้ังยอดและรากเม่ือเลีย้งได 1-1.5 เดือน (B) ตนหนอไมฝร่ังท่ีเพิม่ปริมาณจากตาขางท่ีเก็บรักษา (C)
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การเกษตร

1 ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  บางเขน  กรุงเทพฯ 10900

เมลด็เปนสวนของพชืท่ีทําหนาท่ีกระจายพนัธุและถายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม จึงมีความสําคัญตอการปรับปรุงพันธุ
อยางย่ิง ในการสืบพันธุแบบอาศัยเพศของพืช เมล็ดถือกําเนิด
จากการปฏิสนธิระหว างสเป ร มสองเซลล กับเซลล ไข และ
โพลารนวิเคลยีส 2 นวิเคลยีส ไดเปนไซโกต (2N) กับไพรมารี-
เอนโดสเปรม (3N) และพฒันาจนกระท่ังเปนเมลด็ท่ีมีโครงสราง
สําคัญ 3 สวนคือ ตนออน สวนเก็บสะสมอาหาร และเปลอืกเมลด็
เม่ือเมลด็แกก็จะมีกลไกในการควบคุมการงอกท่ีสอดคลองสมัพนัธ
กับธรรมชาติและสภาพแวดลอม มีการคายความชืน้ในระยะทาย
ของการพัฒนา ทําใหเมล็ดพืชสวนใหญไมงอกคาตน ในขณะท่ี
เมล็ดพืชหลายชนิดมีความบกพรองเกิดข้ึนในข้ันตอนนี้ ทําให
มีการงอกกอนเวลาอันควร (precautious germination) ซึ่ ง
เมล็ดขาวโพดเปนพืชหนึ่งในหลายชนิดท่ีมีปญหาการงอกคาตน
(vivipary)

การงอกของเมล็ด
การงอกของเมลด็เร่ิมตนจากการดูดน้ํา และมีการกระตุน

ใหเกิดการเปลีย่นแปลงทางสรีรวิทยาและชวีเคมี ซึ่งเปนข้ันตอน
การเปลี่ยนแปลงกอนท่ีจะมีการขยายตัวและเติบโตของตนออน
เปนการเปลีย่นแปลงจากภาวะสงบนิง่ (quiescent state) เปนภาวะ
ต่ืนตัว ท้ังนี้การดูดน้ําของเซลลจะสงผลใหเกิดกระบวนการ
สงัเคราะหตางๆ ภายในเซลล มีการกระตุน (activate) และชักนํา
(induce) ทําใหเอ็นไซมบางสวนท่ีมีอยูในเมลด็ทํางานและควบคุม
กระบวนการสรางเอ็นไซมและโปรตีนอ่ืนๆ ข้ึนใหมในเมล็ด
นอกจากนี้การสังเคราะหดีเอ็นเอและอารเอ็นเอ ซึ่งเก่ียวของกับ
การสรางโปรตีนก็เพิ่มข้ึนดวย  พลังงานท่ีใชในกระบวนการ
สังเคราะหเหลานี้ไดมาจากเอทีพี ซึ่งผลิตโดยไมโทรคอนเดรีย
ท่ีถูกกระตุนใหทํางานหลังจากสงบนิ่งมาตลอดเวลาท่ีเมล็ดอยูใน
ภาวะแหง การทํางานของไมโทรคอนเดรียและการผลิตเอทีพี
ทําใหอัตราการหายใจเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วเทียบกับการหายใจท่ี
ตํ่ามากในเมล็ดท่ียังไมงอก

ข้ันตอนตอมาเก่ี ยวของกับการยอยสลายสารอาหาร
ตลอดจนการลําเลียงและการสร างสารท่ี จําเปน เอนไซม ท่ี
สงัเคราะหข้ึนใหมจะมีสวนชวยในการสรางกรดนวิคลอิีก โปรตีน

การงอกคาตนของเมลด็ขาวโพด (Vivipary in Maize)
รัฐกิจ รุงเรือง  และวันชัย จันทรประเสริฐ1

เอ็นไซม และสารควบคุมการเจริญเติบโตบางชนิด เม่ือมีการ
ยอยสลายสารอาหารท่ีสะสมในเอนโดสเปรมหรือใบเลี้ยง ไดแก
คารโบไฮเดรท ไขมัน และโปรตีน เปนตน จะไดสารประกอบ
โมเลกุลเล็ก เชน น้ําตาล กรดอะมิโน สําหรับคารโบไฮเดรท
จะถูกเปลี่ยนเปนน้ําตาล ขณะท่ีไขมันจะถูกเอ็นไซมยอยเปน
กรดไขมัน และน้ําตาล  สวนโปรตีนจะถูกยอยเปนกรดอะมิโน
และเปนแหลงของไนโตรเจนสําหรับตนออน สารเหลานี้จะถูก
ลําเลียงไปยังจุดเจริญของตนออน และใชในการสรางเซลล
และเนือ้เย่ือใหมๆ

การดูดน้ํ าและการหายใจจะเกิดข้ึ นอย างต อเนื่ อง
กระบวนการเมแทบอลซิมึจะเกิดข้ึนเปนลาํดับภายใตการควบคุม
และการกระตุนของเอ็นไซมท่ี มีความเฉพาะเจาะจง รวมท้ัง
การควบคุมของฮอรโมนหรือสารควบคุมการเจริญเติบโต

เม่ือเมล็ดมีการดูดน้ําไดระยะหนึ่ง จนกระท่ังมีการยืดตัว
ของเซลลของรากแรกเกิด (radicle) มีลาํดับของกิจกรรมการงอก
ท่ีกลาวมานั้นสอดประสานอยางราบร่ืนกับการแบงเซลลและการ
ขยายตัวของเซลล ทําใหมีรากแรกเกิดแทงทะลุเปลือกเมล็ด
ออกมา การเติบโตของตนออนทําใหน้ําหนักสดและน้ําหนักแหง
ของตนออนเพิ่มข้ึนขณะท่ีน้ําหนักของเนื้อเย่ือสะสม (ใบเลี้ยง
หรือเอนโดสเปรม) ลดลง ในกรณีของเมล็ดพืชท่ี มีใบเลี้ ยง
เปนสวนเก็บสะสมอาหาร จะมีการสรางคลอโรฟลลเพือ่ทําหนาท่ี
สงัเคราะหแสงสรางอาหาร  ยอดออน (plumule) จะพฒันาเปน
ใบจริ ง (primary leaf) และแกนต นอ อนจะยืดตั วโดย
ลาํตนใตใบเลีย้ง (hypocotyl) และลาํตนเหนอืใบเลีย้ง (epicotyl)
สาํหรับเมลด็ขาวโพดเมโซคอทิล (mesocotyl) จะทําหนาท่ียืดตัว
สงยอดออน (plumule) ท่ีหุมดวยปลอกหุมยอด (coleoptile)
งอกข้ึนมาและพัฒนาเปนใบจริง เติบโตตอเนื่ องจนกระท่ัง
กลายเปนตนกลาท่ีสมบูรณในท่ีสดุ

การงอกคาตน (vivipary) ของเมลด็ขาวโพด
เมลด็พชืท่ัวไปมีกลไกธรรมชาติท่ีสามารถควบคุมการงอก

ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและฤดูกาล การคายความชื้น
ในระยะสุกแก เปนกลไกหนึ่งท่ีทําใหเมล็ดไมสามารถงอกได
จนกวาจะไดรับน้าํในปริมาณท่ีพอเพยีง เมลด็ประเภทท่ีอยูในผลสด
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แมจะมีปริมาณน้าํมาก แตก็ไมสามารถงอกไดเนือ่งจากการมีกลไก
ปองกันการงอกอ่ืน เชน มีสารยับย้ังการงอก (inhibitor) ในผล
หรือในเมลด็ เปนตน การงอกคาตน (vivipary) เกิดจากเมล็ด
สญูเสยีกลไกดังกลาวในการปองกันความงอกขณะท่ีเมลด็ยังอยูบน
ตนแม ปญหาเมลด็งอกคาตนมีผลกระทบตอคุณภาพเมล็ดพนัธุ
และทําใหสญูเสยีคุณคาทางอาหาร เปนการสญูเสยีทางเศรษฐกิจ
ท่ีสําคัญประการหนึ่ง ตัวอยางเชนการผลิตขาวสาลีในประเทศ
นิวซีแลนด มีความสูญเสียจากการงอกคาตนถึงรอยละ 12.5
(สนุนัทา, 2549) การงอกคาตนจึงนบัวาเปนปญหาสาํคัญปญหา
หนึง่ในพชืหลายชนดิ

การพักตัวของเมล็ดพืชชั้นสูงสวนใหญถูกควบคุมดวย
สมดุลของสารกระตุนการงอก (promoter) เชน จิบเบอเรลลิน
(gibberellin, GA) กับสารยับย้ังการงอก เชน แอบไซสคิแอสดิ
(abscisic acid, ABA) โดยท่ัวไป GA เปนสารกระตุนการงอก
ท่ีมีบทบาทในการชักนําการสรางเอ็นไซมท่ีจําเปนตอการงอกและ
การเจริญเติบโตของตนกลา เชน α-amylase, ribonuclease,
endo-β-glucanase, phosphatase, ATPase, phytase, protease,
lipase และ peroxidase  เอ็นไซมเหลานีมี้บทบาทในการยอยอาหาร
สะสมในเมล็ด และเก่ียวของกับการใหพลังงานในกระบวนการ
เมแทบอลิซึม ทําใหกระบวนการเมแทบอลิซึมดําเนินไปได
อยางราบรืน่ สวน ABA นัน้ถูกสงัเคราะหในโอวลุ (ovule) และ
ถูกสงไปเก็บสะสมไวในตนออน การทํางานของ ABA จะสงผล
ในทางตรงกันขามกับการทํางานของออกซิน (auxin), GA และ
ไซโตไคนนิ (cytokinin)  โดยท่ัวไป ABA จะไปยับย้ังการทํางาน
ของ GA สงผลใหเกิดการยับย้ังการงอกของเมลด็

การงอกคาตนอันเนื่องมาจากการท่ีเมล็ดสูญเสียภาวะ
การพักตัว ถูกควบคุมดวยปจจัยทางพันธุกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับ
ลกัษณะทางสรีรวทิยา สาํหรับการงอกคาตนหรือคาฝกในขาวโพด
เปนลกัษณะท่ีควบคุมดวยยีนกลายพันธุ (mutant gene) ของยีน
vivipary (viviparous gene) ซึ่งสงผลกระทบตอกระบวนการ
สังเคราะหทางชีววิทยา หรือกระทบตอความไวตอ ABA ของ
เอมบริโอ (embryo) หรืออาจเปนผลมาจากการสังเคราะห ABA
ท่ีลดลงทําใหมีปริมาณ ABA ตํ่า  Robertson (1955) กลาวถึง
การคนพบของ Mangelsdorf (1926) วา มียีน viviparous 8
ยีนท่ีเปนยีนผาเหลา (mutants) และไดศึกษาโดยระบุลักษณะ
ทางพนัธุกรรม ตอมาพบวามียีน vivipary ท่ีเปนยีนผาเหลาท้ังหมด
ถึง 15 ยีน ไดแก vp1, vp2, vp5, vp7, vp8, vp9, vp10, vp12,
vp14, vp15, al1, y9, w3, rea และ dek33 (McCarty, 1995)
โดย Schwart et al. (1997) แบงเปน 3 กลุม ไดดังนี้

1. ยีนท่ีไมมีผลตอการสงัเคราะห ABA ไดแก vp1 และ
rea แตมีผลตอการงอกคาฝกในขาวโพด เนื่องจาก embryo ไม
sensitive ตอ ABA ทําใหเมล็ดไมยับย้ังการงอก (ไมพักตัว)
ทําใหเมล็ดงอกคาฝก

2. ยีนท่ีเก่ียวของกับการสงัเคราะห ABA ไดแก vp2, vp5,
vp7, vp9, vp12, al1, y9 และ w3 ทําใหความเขมขนของ ABA
ลดลงจงึไมเพยีงพอตอการยับย้ังการทํางานของ GA ทําใหเกิดการ
แบงเซลล การยืดตัว และการขยายตัวของเซลล สงผลตอการ
เพิม่ข้ึนของ GA ซึง่จะกระตุนใหมีการผลติเอ็นไซม α-amylase
เพิม่ข้ึนในเมลด็

3. ยีนท่ีมีผลตอข้ันตอนทายๆ ของการสังเคราะห ABA
ไดแก vp8 และ vp14 สงเสริมใหการงอกเพิม่ข้ึน ความเสยีหาย
เชนนีจ้ะพบในบริเวณท่ีมีสภาพความชืน้สงูขณะเก็บเก่ียว

Durantini et al. (2008) ไดศกึษายีนผาเหลา vivipary
25 ยีนท่ีเก่ียวของกับการงอกคาตนของเมลด็ขาวโพด ดังแสดงใน
Table 1 โดยแบงออกเปน 2 กลุม คือ viviparous mutants
ท่ี งอกคาตนและใหตนกลาสีเขียว กับ viviparous mutants
ท่ีงอกคาตนและใหตนกลาสีเขียวออนหรือขาว ลักษณะการงอก
คาตนมีความแตกตางกันออกไป เชน งอกไดตามปกติ งอกได
ไมสมบูรณ งอกเปนตนกลาผิดปกติในลักษณะตางๆ และ
ตนกลาตาย เปนตน  ในยีนผาเหลาจํานวน 25 ยีนท่ีศกึษาพบวา
มี 22 ยีนท่ีมีลกัษณะแสดงออกคลายกับยีน vp1, vp5, vp7, vp9,
vp10 และ w3 ท้ังนี ้ Durantini et al. (2008) ไดจดัการระบุ
ชือ่ยีนตามลกัษณะใหถูกตองย่ิงข้ึน ดังแสดงในคอลมันสดุทายของ
Table 1

กลาวโดยสรุปการงอกคาตน (vivipary) ของเมลด็ขาวโพด
เกิดจากยีนกลายพันธุ  โดยมีการศึกษายีนท่ีควบคุมลักษณะ
ดังกลาวมานานกวา 80 ป จนปจจุบันทราบวา ยีนท่ีเก่ียวกับ
การงอกคาฝกในขาวโพดมียีนท่ีควบคุมเปน viviparous mutants
ถึง 25 ยีน และเปนยีน recessive ซึ่งการงอกคาตนของเมล็ด
ขาวโพดมีลักษณะของตนกลาแตกตางกันหลายลักษณะท้ังปกติ
และผิดปกติ นักวิจัยยังคงมุงหนาศึกษา vivipary ในขาวโพด
เพือ่แกปญหาการงอกคาตนและเพือ่ประโยชนในการปรับปรุงพนัธุ
ขาวโพดทางการคาตอไป
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Table 1  Description of the viviparous mutants under test and results of their complementation pattern to known vp mutants

Provisional Source Origin Phenotype Positive New
symbol allelism with designation

(a) Viviparous mutants with green seedling
vp*-A D Styles Spm stock Mutable aleurone in coloured background vp1 vp1-A
vp*-B D Styles Spm stock Mutable aleurone in coloured background vp1 vp1-B
vp*-C D Styles Spm stock Mutable aleurone in coloured background vp1 vp1-C
vp*-B14 B Burr EMS to seeds Mutable aleurone in coloured background vp1 vp1-B14
vp*-426 B Burr EMS to seeds Normal vp1 vp1-426
vp*-107 G Gavazzi d5 stock Ingera vp1 vp1-107
vp*-374 B Burr EMS to seeds Enrolled leaves, Inger, callusb vp10 vp10-374
vp*-390 B Burr EMS to seeds Coloured aleurone, Inger, desc vp10 vp10-390
vp*-D D Styles Spm stock Seedling with adherent leaves vp10 vp10-D
vp*-105 R Pilu EMS to seeds Green tip of Ead, des, lethal seedling vp10 vp10-105
vp*-108 G Gavazzi Ac stock Green tip of Ea, narrow leaves vp10 vp10-108
vp*-109 R Pilu spontaneous Inger, frequently Shte seedling vp10 vp10-109
vp*-404 B Burr EMS to seeds Enroled leaves, Inger none
rea G Gavazzi EMS to seed Red Ea none rea

(b)  Viviparous mutants with pale-green/white seedling
vp*-viv1 G Gavazzi X-rays to pollen Plumule unable to break pericarp vp5 vp5- viv1
vp*- viv2 G Gavazzi d1 stock Normal vp5 vp5- viv2
vp*-A.V. A Viotti Ac stock Normal vp5 vp5-AV
vp*-102 M Racchi Somaclonal variat. Normal vp5 vp5-102
vp*-104 R Pilu EMS to seeds Inger vp5 vp5-104
vp*-110 G Gavazzi a1 stock Inger, des vp5 vp5-110
vp*-100 G Gavazzi d1 stock Inger vp7 vp7-100
vp*-106 R Pilu EMS to seeds Inger, des and frequently Sht seedling vp9 vp9-106
vp*-430 B Burr EMS to seeds Normal vp9 vp9-430
vp*-103 G Gavazzi d2 stock Inger, distorted leaves w3 w3-103
vp*-366 B Burr EMS to seeds Inger, reduced leaf margin none

a Incomplete germination, d Embryonic axis,
b Tendency of immature embryos to yield callus, e Shootless
c Defective seedling,
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1 นกัวิจยั (ชํานาญการ)  งานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีเกษตร  ฝายปฏบิตัิการวิจยัและเรือนปลูกพืชทดลอง  สถาบันวจิัยและพฒันา กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน  อ. กําแพงแสน  จ. นครปฐม  73140

ย่ิงไปกวาคุณคาดานความสวยงามรวมท้ังกลิ่นหอมท่ีเรา
สามารถสัมผัสได นั้นคือหนาท่ีสําคัญและย่ิงใหญตามธรรมชาติ
ของดอกไม นั่นคือการดํารงและวิวัฒนาการของเผาพันธุ ความ
สวยงามและกลิ่นของดอกไมลวนแลวแตเปนกลไกของธรรมชาติ
ท่ีนาํไปสูการผสมเกสรและสรางเมลด็ซึง่เปนตัวกลางในการถายทอด
ลกัษณะตางๆ ทางพันธุกรรมจากรุนพอ-แมไปสูรุนลกู เมลด็ 1
เมล็ดสามารถเจริญเติบโต ออกดอก และใหผลผลิตหรือเมล็ด
ไดอีกนบัพันนับหม่ืนเมลด็

พฒันาการของดอก (Flower development)
พชืมีดอกมีพัฒนาการตอเนือ่งเปนวงจรชวีติ โดยเกิดการ

เปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตทางลําตน (vegetative growth)
ไปเปนระยะเจริญพันธุ (reproductive growth) เม่ือสภาพทาง
พันธุกรรมและสิ่งแวดลอมเหมาะสม จะมีการเปลี่ยนแปลงของ
เนือ้เย่ือเจริญบริเวณปลายยอด หรือปลายก่ิง หรือตาขาง จากการ
แบงตัวเพือ่การสรางใบ (leaf primordia) ไปเปนการแบงเซลลและ
เปลีย่นแปลงรูปรางของเซลลเพือ่การสรางเปนโครงสรางของดอก
ในระยะแรกเปนการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาซึ่งเปนผลมาจาก
กระบวนการเมแทบอลิซึมของเนื้ อเย่ือเจริญ เกิดจากสภาพ
แวดลอมและปจจัยทางสรีรวิทยา เชน ชวงแสง (photoperiod)
อุณหภมิู และฮอรโมนพชื เพือ่กระตุนใหมีการแบงเซลลเพิม่มากข้ึน
และเปนจุดเร่ิมของการกําเนิด ปุมตาดอก (floral primordium)
ตอไป ทําใหบริเวณปลายยอดท่ีนนูสงูอยูยุบลงเกิดปุมเลก็ ดานขาง
เปนจดุเร่ิมตนของดอก เรียกวา ปุมกําเนดิดอก (floral primor-
dium) เกิดเปนสวนท่ีย่ืนปองออกมาเปนกลบีเลีย้งและกลบีดอก
โดยมีลกัษณะการเกิดคลายการเกิดของใบ จากนัน้จงึมีเกสรตัวผู
และเกสรตัวเมียเกิดข้ึนตามลาํดับ

การพัฒนาจากดอกสูเมล็ด
1. การสร างละอองเกสร หรือเซลลสื บพันธุ เพศผู

(microsporogenesis) (ภาพท่ี 1)  อับเรณท่ีูเจริญเต็มท่ีแลว ภายใน
มีละอองเรณซูึง่มีขนาดเลก็มาก ลกัษณะคลายผง จํานวนมหาศาล
ภายในอับเรณูท่ียังออนมีกลุมของ meristematic cell  ตอมา
กลุมของ meristematic cell หลดุออกจากกัน แบงเปน 4 กลุม
เรียกกลุมเซลลเหลานีว้า “pollen mother cells”  เซลลแตละเซลล

การพฒันาของดอกและเมลด็
เนตรชนก เกียรต์ินนทพทัธ1

ของ pollen mother cells มีโครโมโซม 2n  ดังนัน้ เซลลเหลานี้
แบงตัวแบบ meiosis ได 4 เซลล แตละเซลลมีขนาดเล็กมาก
เรียกวา microspore  นิวเคลยีสของแตละ microspore จะแบงตัว
แบบ mitosis อีกคร้ังหนึง่ทําใหภายใน microspore มี 2 นวิเคลยีส
นิวเคลียสใหมท่ี เกิดข้ึนอันหนึ่ งมีชื่อวา generative nucleus
อีกอันหนึง่มีชือ่วา tube nucleus  ในเวลาตอมาจะมี cytoplasm
มาหุมรอบ generative nucleus และอาจมีเย่ือบางๆ มาหุม
ภายนอกอีกชัน้หนึง่ก็ได  ดังนัน้จงึมีบางคนนยิมเรียก generative
cell  ในขณะท่ีนวิเคลียสของ microspore แบงตัวให generative
nucleus และ tube nucleus นัน้ ผนงัของ microspore  มีรูปรางตางๆ
กันตามแตชนดิของพชื  microspore ท่ีมีผนงัหนาและประกอบดวย
generative nucleus และ tube nucleus นี้ เรียกละอองเรณู
(pollen grain)  ซึง่เม่ือถึงระยะนีอั้บละอองเรณมัูกจะแกเต็มท่ีและ
ผนงัของอับเรณจูะแตกออกปลดปลอยละอองเรณใูหไปตกลงบนยอด
เกสรตัวเมีย

ภาพที ่1 การสรางเซลลสบืพนัธุเพศผู (microspore genesis) และ
การสรางเซลลสบืพันธุเพศเมีย (megaspore genesis)
ในดอกไม
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2. การสรางเซลลสบืพันธุเพศเมีย (megasporogenesis)
(ภาพท่ี 1)  ขณะท่ี ovule ยังออน กลุมเซลลท่ีอยูภายใน integu-
ment ท่ีคอนไปทางดาน micropyle มีเซลลหนึง่ท่ีมีขนาดใหญกวา
เซลลอ่ืนๆ มีนิวเคลยีสใหญจนเกือบเต็มเซลลและมี protoplasm
ขนกวาเซลลอ่ืนๆ เรียกเซลลนี้ วา megaspore mother cell
นิวเคลียสของเซลลนี้เปน diploid nucleus คือมีโครโมโซม 2n
ในระยะเวลาตอมานิวเคลียสนี้แบงตัวแบบ miosis ได 4 เซลล
เรียงตัวเปนแถวตามความยาวของ ovule นิวเคลียสของแตละ
เซลลใหมนี้มีโครโมโซม 1n หรือเปน hapiod nucleus  แตละ
เซลลใหมเรียกวา megaspore ตอมา megaspore 3 เซลลท่ีอยู
ทางดานติดกับ micropyle สลายตัวไปเหลือ megaspore เพียง
เซลลเดียว ท่ีเปนเซลลสดุทายของแถวและอยูหางจาก micropyle
ซึง่เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว โดยนวิเคลยีสของ megaspore อันท่ี
เหลอืนีแ้บงตัวเองแบบ mitosis ถึง 3 คร้ังไดนวิเคลยีสรวมท้ังหมด
8 นวิเคลยีสดวยกัน แตละนวิเคลยีสเปน haploid nucleus อยูภายใน
cytoplasm และผนงัเซลลเดิมของ megaspore นัน้เอง นวิเคลยีส
ท้ัง 8 นีไ้มมีผนังเซลลมาหุมและจดัตัวเองออกเปนสองกลุมๆ ละ
4 นิวเคลียส โดยกลุมหนึ่งอยูทางดาน micropyle อีกกลุมหนึ่ง
อยูทางดาน chalaza จากนั้นนิวเคลียสอันหนึ่งของกลุมทางดาน
micropyle และนิวเคลียสอันหนึ่งของกลุมทางดาน chalaza จะ
เคลื่อนตัวมาอยูบริเวณตรงกลาง เม่ือถึงการเปลี่ยนแปลงระยะนี้
จะเรียก megaspore วา embryo sac  ดังนั้นในระยะนี้ภายใน
embryo sac จึงมีนิวเคลียสจบัตัวเปน 3 กลุม โดยกลุมหนึ่งอยู
ทางดาน chalaza มีนวิเคลยีส 3 อัน ซึง่ในระยะตอมามีเย่ือบางๆ
มาแบง cytoplasm และนวิเคลยีสท้ัง 3 นีพ้ัฒนาเปนเซลล 3 เซลล
เรียกวา antipodal cell  อีกกลุมหนึ่งซึ่งอยูทางดาน micropyle
มีนิวเคลียส 3 อันและจะมีเย่ือบางๆ มาก้ันเปนเซลล 3 เซลล
เชนเดียวกับทาง antipodal แตสําหรับกลุมเซลลท่ีอยูตรงกลาง
มักจะเจริญเติบโตมากกวาเซลล อีกสองเซลล ท่ีอยู ขนาบขาง
เซลลตรงกลางนีก็้คือ egg  สวนอีกสองเซลลท่ีอยูขนาบขางเรียกวา
synergid รวมเรียกท้ังหมดวา egg apparatus  นวิเคลยีสกลุมท่ีสาม
เปนนิวเคลียสท่ีอยูบริเวณกลางของ embryo sac และมีอยู 2
นวิเคลยีส แตละนวิเคลยีสมีโครโมโซม 1n เรียกนวิเคลยีสกลุมนีว้า
polar nuclei ซึง่ตอมานิวเคลยีสท้ังสองนีร้วมตัวกันเปนนวิเคลยีส
ท่ีมีโครโมโซม 2n เรียกวา endosperm mother cell  ดังนัน้ภายใน
embryo sac ขณะนีจ้งึประกอบดวยเซลล 7 เซลลดวยกัน ซึง่มาจาก
นิวเคลียส 8 อัน รวมเรียกวา megametophyte หรือ female
gametophyte โดยมี egg เปนเซลลสบืพนัธุเพศเมียหรือ female
gamete

3. การถายละอองเกสร (pollination) และการปฏิสนธิ
(fertilization) เม่ือละอองเรณูไปตกลงบนยอดเกสรตัวเมีย
ละอองเรณูนั้นจะไดรับความชื้นจากยอดเกสรตัวเมียแลวจึงงอก
pollen tube แทงลงไปในเนื้อเย่ือของยอดเกสรตัวเมียและกาน
เกสรตัวเมีย  pollen tube เจริญเติบโตยาวออกไปเร่ือยๆ และเขาสู

embryo sac ทางชอง micropyle  หลงัจากนัน้ tube nucleus เคลือ่น
ไปตามความยาวของ pollen tube ปลายของ pollen tube เม่ือเจริญ
มาถึง ovule จะแตกออก แลวปลอย sperm 2 อัน ซึง่เคลือ่นท่ีตาม
pollen tube เขาสู embryo sac ของ ovule โดย sperm (1n)
ตัวหนึง่จะไปผสมกับ egg (1n) sperm (1n) อีกตัวจะเขาผสมกับ
polar nuclei หรือ endosperm cell (2n) ท่ีอยูตรงกลาง embryo
sac วธีินีเ้รียกวา double fertilization (ภาพท่ี 2 และ 3)  egg
เม่ือไดรับการผสมจาก sperm ก็จะเปลี่ยนแปลงเปน zygote
และเจริญเติบโตเปน embryo ตอไป และมีโครโมโซม 2n หรือ
diploid  สวน endosperm mother cell เม่ือไดรับการผสมจาก sperm
ก็จะกลายเปน primary endosperm cell ซึ่งมีโครโมโซม 3n
(triploid) ตอมาจงึเจริญเติบโตเปนเนือ้เย่ือ endosperm ทําหนาท่ี
เก็บอาหารสําหรับการพฒันาของ embryo ตอไป สวน antipodal
และ synergid จะสลายตัวไป

ภาพที ่2 การปฏิสนธิสองคร้ัง (double fertilization) และการ
กําเนดิเมลด็

ภาพที ่3 แผนภูมิการปฏิสนธิสองคร้ัง (double fertilization)
โดย sperm 2 อัน เขาผสมกับ egg เกิดเปน embryo
และผสมกับ polar nuclei เกิดเปน endosperm

โดยท่ัวไป มี pollen tube เพยีงอันเดียวเทานัน้ท่ีเขาไปใน
embryo sac ของ ovule ได ถา ovary มีหลาย ovule ก็จะมี pollen
tube เขาไปหลายอัน แลวแยกไปตามแตละ ovule ถึงแมจะมี ovule
เดียว pollen tube ก็อาจจะงอกจากยอดเกสรตัวเมียไดหลายอัน
แตสลายตัวไปเหลอืเพยีงอันเดียวท่ีไปถึง embryo sac  ในกรณีท่ี
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ไมไดรับการผสม ovule นัน้ก็ไมสามารถพฒันาตอไปได  การผสม
เกสรเปนสิ่งสําคัญกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเย่ือตางๆ
โดย ovule พฒันาเปนเมลด็ ovary พัฒนาเปนผล สวนประกอบ
อ่ืนๆ ของดอก เชน กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรตัวผู และยอด
เกสรตัวเมียก็จะเหีย่วแหงหลดุรวงไป

ระยะเวลาต้ังแตการผสมเกสรจนเสร็จสิ้นการปฏิสนธิ
ในพืชสวนใหญใชเวลาประมาณ 24 - 48 ชัว่โมง ข้ึนกับชนดิของ
พชื อุณหภมิู และความชืน้สมัพัทธของอากาศ  แตในพชืบางชนดิ
อาจใชเวลานอยกวา 24 ชัว่โมงหรือมากกวา 48 ชัว่โมง เชน ในขาว
(Oryza sativa) และกาแฟ (Coffea arabica) ระยะเวลาต้ังแต
การผสมเกสรจนสิ้นสุดการปฏิสนธิใชเวลาประมาณ 12 - 24
ชัว่โมง สวนในผักกาดหอม (Lactuca sativa) ใชเวลาเพียง 5 - 6
ชัว่โมงเทานัน้ พืชบางชนดิชวงเวลาระหวางการผสมเกสรและการ
ปฏิสนธิอาจใชเวลามากกวา 1 เดือนหรืออาจมากกวา 1 ป ก็ได
เชน โอค (Ouercus spp.) ใชเวลานาน 12-14 เดือน เปนตน

การพฒันาการของเมลด็ (Seed development)
หลังจากการผสมเกสรแลว เมล็ดมีการพัฒนาและเจริญ

เติบโตจนมีองคประกอบตางๆ ครบถวนสมบูรณ การเปลีย่นแปลง
สวนตางๆ ของดอก แสดงไวในตารางท่ี 1  ในระหวางการผสม
เกสรและการเจริญเติบโตของ embryo และรังไขนี ้ อุณหภมิูและ
ความชื้นในดินและในอากาศเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด หากพืช
ขาดน้ํา หรืออุณหภูมิสูงหรือตํ่าเกินไป เมล็ดจะไมมีการพัฒนา
มีผลทําใหพชืไมติดเมลด็  ระหวางการเจริญเติบโตและพฒันาของ
เมลด็มีท้ังการสะสมและใชอาหาร และการเปลี่ยนแปลงทางดาน
สรีรวิทยา รวมท้ังรูปราง การพัฒนาการของเมล็ดมี 3 ระยะคือ
ระยะเจริญเติบโต ระยะสะสมอาหาร และระยะแกของเมลด็

ตารางที ่1 โครงสรางของดอกขณะดอกบาน ท่ีพัฒนาไปเปน
โครงสรางของผลขณะเมล็ดสุกแก  (จวงจันทร, 2529)

ขณะดอกบาน ขณะเมล็ดสุกแก
Ovary Fruit
Ovary Wall Pericarp
Ovule Seed
Integuments Seed Coat
Nucellus Perisperm
Embryo Sac ไมสามารถสังเกตเหน็
Antipodals สลายตัว
Polar Nuclei Endosperm
Egg Embryo
Synergids สลายตัวไป
Micropyle Micropyle
Funiculus Hilum (พชืวงศถ่ัว)

การสุกของเมล็ดพันธุ (seed maturation)  ระหวางการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการหลั งการปฎิสนธิ  เมล็ ดมีการ
เปลีย่นแปลงรูปราง (morphology) และสรีรวทิยา (physiology)
แตกตางกันไปตามชนิดของพชืและสภาพแวดลอม เมลด็ท่ีสกุแก
ทางสรีรวทิยานัน้เปนเมลด็ท่ีมีน้าํหนกัแหงสงูสดุ นอกจากนียั้งเปน
เมลด็ท่ีมีความงอกและความแข็งแรงสงูสดุอีกดวย

ขนาดของเมลด็ขยายใหญข้ึนเร่ือยๆ จนมีขนาดใหญท่ีสดุ
และมีความสามารถในการงอกสงูสดุกอนท่ีเมลด็จะเขาสูการสกุแก
ทางสรีรวิทยา ขณะเดียวกับท่ีน้ําหนักแหงของเมล็ดท่ีเพิ่มข้ึน
มีน้ําหนกัแหงสงูสดุ เมลด็จะมีความแข็งแรงสงูสดุ และมีความชืน้
ประมาณ 35-50 เปอรเซ็นต  หลงัจากระยะสกุแกทางสรีรวิทยา
ความแข็งแรงของเมลด็จะคอยๆ ลดลงในอัตราท่ีเร็วกวาการลดลง
ของความสามารถในการงอกของเมลด็ (ภาพท่ี 4)

 1 ความช้ืน 2 ความงอก 3 น้ําหนักแหง
 4 ขนาดเมล็ด 5 ความแแข็งแรงของเมล็ด 6 การเสื่อมคุณภาพของเมล็ด

ภาพที ่4 การเปลี่ ยนแปลงทางสรีรวิทยาระหวางพัฒนาการ
ของเมลด็ต้ังแตปฏิสนธิถึงระยะหลงัเก็บเก่ียว (บุญมี,
2552)
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Comprehensive Two-Dimensional Gas Chromatography
สุกัญญา  วงศพรชัย1

โครมาโทกราฟ (chromatography) นับเปนเทคนิคการ
แยกสารเพือ่ใหสามารถศกึษาลกึลงไปถึง ประเภทและชนดิ จนถึง
โครงสรางทางเคมีของสารแตละตัวในสารผสมหรือสารสกัดหนึง่ๆ
ท่ีมักมีความซับซอนขององคประกอบสูงไดอยางมีประสิทธิภาพ
จนเปนท่ียอมรับในแวดวงของนักวิจัยทางเคมีหรือนักวิจัยใน
ศาสตรท่ีเก่ียวของอยางแพรหลาย ความสาํคัญนีส้งผลใหเทคนคิ
โครมาโทกราฟถูกพัฒนาใหมีประสิทธิภาพดีข้ึนดวยเทคโนโลยี
ท่ีทันสมัยในขณะนั้นมาตามลําดับอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน
การพัฒนานี้ยังกอใหเกิดความหลากหลายในแขนงหรือเทคนิค
ยอยทางโครมาโทกราฟ เพื่อใหสามารถแกปญหาการแยกและ
วเิคราะหกลุมสารไดตรงตามวตัถุประสงคของงานย่ิงข้ึน

แกสโครมาโทกราฟ (gas chromatography : GC)
เปนเทคนคิโครมาโทกราฟท่ีเหมาะกับการประยุกตเพื่อวิเคราะห
สารอินทรียท่ีมีสมบัติเปนโมเลกุลในสภาวะแกสหรือทําใหระเหย
เปนโมเลกุลในสภาวะแกสไดโดยไมสลายตัวหรือมีการเปลี่ยน
โครงสรางทางเคมีไปจากเดิม ท้ังนี้เนื่องจากแกสโครมาโทกราฟ
มีเฟสเคลื่อนท่ีเปนแกส หรือท่ีเรียกวา แกสพา (carrier gas)
ทําหนาท่ีพาสารท่ีอยูในสถานะแกสใหไหลเขาไปในคอลมันท่ีบรรจุ
เฟสคงท่ีไว สารในสถานะแกสท่ีอยูในตัวอยางจะเกิดการเคลือ่นท่ี
ในคอลัมนท่ีแตกตางกัน เนื่องจากเฟสคงท่ีสงแรงกระทําตอสาร
ตางกันตามสมบัติทางเคมีของสารแตละตัว สารท่ีเกิดแรงกระทํา
กับเฟสคงท่ีมากจะเคลื่อนท่ีไดชากวาสารท่ีเกิดแรงกระทํานอย
ความแตกตางนีทํ้าใหสารแตละตัวแยกจากกันดวยอัตราการเคลือ่นท่ี
ท่ีแตกตางกันแสดงผลออกมาเปนกราฟท่ีเรียกวา โครมาโทแกรม
(chromatogram) และเวลาการเคลื่อนท่ีในคอลัมนท่ีตางกัน
วดัออกมาเปนคา เวลารีเทนชนั (retention time) นัน่เอง ในปจจบัุน
เทคนิคแกสโครมาโทกราฟไดถูกพัฒนาไปในรูปแบบเคร่ืองมือ
วิเคราะหท่ีสมบูรณ มีการควบคุมการทํางานและการประมวลผล
ดวยระบบคอมพิวเตอร  อุปกรณยอยสวนตางๆ ในเคร่ือง
แกสโครมาโทกราฟ เชน ระบบนําสารเขา (injection system)
ระบบตรวจวดัสาร (detection system)  ระบบควบคุมความดัน
และอุณหภูมิ รวมถึงคอลัมนท่ีใชในการแยกสารก็ไดถูกพัฒนา

1 รองศาสตราจารย  ศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมทางเคมี  ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  อ. เมือง  จ. เชียงใหม  50200

ไปในหลากหลายรูปแบบเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพการวิเคราะห
โดยรวมอยางสงูสดุ

แมวาคอลัมนลักษณะทอกลวงแบบแคปลลารีขนาดเล็ก
และมีเฟสคงท่ีเคลือบท่ีผิวดานใน หรือท่ีเรียกวา “capillary
column” ซึง่เปนท่ีนิยมใชในระบบแกสโครมาโทกราฟในปจจุบัน
จะเปนคอลัมนชนิดท่ี ใหประสิทธิภาพในการแยกสารดีท่ีสุด
ในบรรดาคอลมันของระบบโครมาโทกราฟท้ังหมด อยางไรก็ตาม
ปญหาท่ีเกิดจากความซับซอนของตัวอยางท่ีนํามาวิเคราะหไมได
หมดไป เนือ่งจากสารท่ีเหมาะกับการแยกและวเิคราะหดวยระบบ
แกสโครมาโทกราฟมักเปนสารอินทรียระดับทุติยภมิู (secondary
metabolites) ท่ี มีน้ําหนักโมเลกุลนอยถึงปานกลาง บางกลุม
มีโครงสรางท่ีใกลเคียงกันมาก และยังพบเปนจาํนวนมากในแหลง
ธรรมชาติหนึง่ๆ ตัวอยางเชน สารกลุมเทอรพนีอยด (terpenoids)
ซึ่งเปนองคประกอบของน้ํามันหอมระเหยท่ีไดจากพืชผัก-ผลไม
และสมุนไพร นอกจากนี้ยังพบความหลากหลายของโครงสราง
ทางเคมีมากในสารเทอรพีนอยดท่ีมีน้ําหนักโมเลกุลหรือสูตร
โมเลกุลเดียวกัน ทําใหตัวอยางน้ํามันหอมระเหยจากพชืบางชนดิ
มีเทอรพีนอยดเปนองคประกอบกวาหนึ่งรอยสารและไมสามารถ
ใชเทคโนโลยีของคอลัมนของแกสโครมาโทกราฟในปจจุบันแยก
องคประกอบท่ีซับซอนเหลานั้นออกจากกันได  ปญหาความ
สามารถในการแยกสารท่ีจํากัดเหลานี้เปนท่ีมาของการพัฒนา
ระบบแกสโครมาโทกราฟแบบสองคอลมัน (dual column) ข้ึน

ในระยะแรกการใชคอลัมนท่ีสองเสริมเขามาในระบบ
แกสโครมาโทกราฟมีวตัถุประสงคหลกัเพือ่แกปญหาการซอนทับกัน
ของพคี (peak) ขององคประกอบท่ีมีเวลารีเทนชนัใกลเคียงกันมาก
ท่ีเปนเชนนี้เนื่องจากสารดังกลาวนั้นมีสวนของโมเลกุลท่ีสงแรง
กระทําตอเฟสคงท่ีคลายคลงึกัน ทําใหเฟสคงท่ีดึงสารไวดวยแรง
ท่ีเทาๆ กัน สารจงึเคลือ่นท่ีดวยเวลาท่ีเทาๆ กัน จึงแยกจากกัน
ไดไมดี  อยางไรก็ตามสารเหลานัน้อาจมีสวนอ่ืนในโมเลกุลท่ีเกิด
แรงกระทําอีกประเภทหนึง่ไดหากเปลีย่นไปใชเฟสคงท่ีท่ีมีสมบัติ
ตางจากเฟสแรก หากแรงกระทําชดุใหมนีต้างกันในสารแตละตัว
ก็จะทําใหสารเคลือ่นท่ีดวยเวลาท่ีตางกันและสามารถถูกแยกออกจากกัน



15วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

ได ตัวอยางเชน กรดไขมัน ท่ีในโมเลกุลมีสวนท่ีมีข้ัวท่ีหมูคารบอกซลิ
(-COOH) และกรดไขมันท่ีมีน้าํหนกัโมเลกุลใกลเคียงกันมักมีข้ัว
ใกลเคียงกันดวย หากใหสารผสมของกรดไขมันเกิดการแยกบน
คอลมันชนดิมีข้ัว (polar column) กรดไขมันเหลานัน้จะถูกแยก
ออกจากกันไดไมดีนัก เนื่องจากหมูคารบอกซิลของกรดไขมัน
แตละตัวมีข้ัวพอๆ กัน แตหากเปลี่ยนเปนคอลัมนชนิดไมมีข้ัว
(non-polar column) สวนท่ีเปนสายไฮโดรคารบอนของกรดไขมัน
แตละตัวซึง่มีจํานวนคารบอนตางกัน จะสงแรงกระทําตอเฟสคงท่ี
ประเภทไมมีข้ัวไดตางกัน ดังนัน้กรดไขมันจงึแยกจากกันไดดีกวา
เม่ือใชคอลมันท่ีไมมีข้ัว

ในระบบแกสโครมาโทกราฟแบบสองคอลัมนดังท่ีกลาว
มานี้ คอลัมนท้ังสองจึงตองมีกลไกการแยกสารท่ีแตกตางกัน
หากคอลัมนแรกเปนคอลัมนชนิดไมมีข้ัว คอลัมนท่ีสองควรเปน
คอลัมนชนิดมีข้ัว ระบบแกสโครมาโทกราฟแบบสองคอลัมน
ท่ีพฒันาข้ึนในระยะแรกๆ ประมาณ 30 กวาปมาแลว ใชการตอ
คอลมันแรกและคอลมันท่ีสองเขาดวยกันโดยท่ีปลายคอลมันแรก
ตอไปยังคอลมันสองจะมีระบบท่ีทําหนาท่ีกําหนดทิศทางการไหล
ของเฟสเคลื่อนท่ีและสารท่ีละลายอยูกับเฟสเคลื่อนท่ีขณะนั้น
เรียกวา “switching system” เชน การใชวาลวสามทาง (T-way
valve) โดยทางหนึง่มาจากคอลมันแรกและตอกับสวนของคอลมัน
เดิมไปยังตัวตรวจวัดแรก อีกทางหนึ่งนําไปสูคอลมันท่ีสอง เม่ือ
ตองการใชคอลัมนเดียววาลวจะปดทางท่ีจะไปคอลัมนท่ีสอง
และเฟสเคลื่อนท่ีพาสารเขาไปในสวนตอคอลัมนเดิมท่ีตอไปยัง
ตัวตรวจวดั  สวนการเปดวาลวจะทําใหเฟสเคลือ่นท่ีพาสารเขาไปใน
คอลมันท่ีสองและเกิดการแยกดวยกลไกท่ีตางกัน สญัญาณของสาร
ท่ีไดจากการแยกดวยคอลมันท่ีสองนัน้จะถูกรายงานโดยตัวตรวจวดั
ท่ีสอง ซึง่ตออยูท่ีปลายของคอลมันท่ีสอง และเนือ่งจากสารเกิดการ
แพรขณะเคลือ่นท่ีมาตามคอลมัน ดังนัน้ทันทีท่ีเฟสเคลือ่นท่ีพาสาร
เขาไปในคอลมันท่ีสอง สารจะถูกทําใหควบแนนลงดวยความเย็น
จดั (cold trap) อาจเกิดจากการพนดวยคารบอนไออกไซดเหลว
กอนท่ีสารจะเคลือ่นท่ีตอไปในคอลมันท่ีสอง การแบงสวนของเฟส
เคลือ่นท่ีท่ีมีสารท่ีตองการแยกท่ีชวงเวลาหนึง่ๆ ในตําแหนงท่ีมีการ
ซอนทับกันของพีคมาก โดยการควบคุมการปด-เปดของวาลว
เพือ่ใหมีการแยกตอในคอลมันท่ีสองนี ้มีศพัทเฉพาะเรียกวาการทํา
“heart-cutting” ซึง่ตอมาภายหลงัระบบดังกลาวอาจมีการพฒันา
ปรับเปลีย่นใหมีมากกวาสองคอลมันไดตามลกัษณะงานของผูวจิยั
โดยแตละคอลมันตอกับตัวตรวจวดัแตละตัว ระบบแกสโครมาโท-
กราฟแบบหลายคอลมันตอกันเพื่อเพิ่มความสามารถในการแยก
สารเฉพาะสวนนี้เรียกวา “Multidimensional GC” แผนภาพ
องคประกอบของระบบแกสโครมาโทกราฟท่ีแสดงใน ภาพท่ี 1
ท่ีประกอบดวยสองคอลมันตอกับตัวตรวจวดัแตละตัว จึงเรียกวา
“Two-dimensional GC” และเขียนยอวา “2D-GC”

ตัวอยางการวิเคราะห Arochlor 1254 ซึ่งเปนสารผสม
อางอิงมาตรฐาน ในภาพท่ี 2  ดวยเทคนคิ 2D-GC (Marriott,
et al., 2003) แสดงการทํา heart-cutting ในบางสวนตรงจุด
ท่ี เห็นสัณญาณของพีคหายไปในโครมาโทแกรมบน ซึ่ งเปน
โครมาโทแกรมท่ีไดจากตัวตรวจวดัตัวแรก สวนท่ีหายไปนี ้(heart
cut) ถูกนําเขาไปแยกในคอลัมนท่ีสองและแสดงผลออกมาโดย
ตัวตรวจวัดท่ีสองไดเปนโครมาโทแกรมยอยๆ ท่ีแสดงดานลาง
ดังนัน้จะเหน็วาระบบ 2D-GC ใหการแสดงผลออกมาอยางนอย
สองโครมาโทแกรม (ในกรณท่ีีมี heart cut เดียว) ซึง่เปนสณัญาณ
มาจากตัวตรวจวดัแตละตัวท่ีตออยูกับแตละคอลมัน  อยางไรก็ตาม
เฉพาะโครมาโทแกรมท่ีไดจากคอลัมนและตัวตรวจวัดชุดแรก
จะแสดงเวลาของการแยกท้ังหมด ขอดีประการหนึง่คือตัวตรวจวดั
ท้ังสองอาจแตกตางกันได ทําใหสามารถเพิม่ประสทิธิภาพของการ
ตรวจวดัสารไปในขณะเดียวกัน

แมระบบแกสโครมาโทกราฟหลายมิติ (MD-GC) จะ
สามารถแกปญหาการแยกองคประกอบในตัวอยางท่ีมีความซบัซอนสงู
ใหดีข้ึนได  เทคนิคดังกลาวก็มีขอจํากัดท่ีความไมแนนอนของ
ชดุเคร่ืองมือ เนือ่งจากคอลัมนและตัวตรวจวัดท่ีสอง (หรือสาม)
มักถูกติดต้ังตางกันไปตามความตองการของผูใช ทําใหไมสามารถ
สรางชดุเคร่ืองมือของระบบ 2D-GC (หรือ MD-GC) ท่ีแนนอน
ได  จงึไมมีชดุเคร่ืองมือดังกลาวออกจาํหนายอยางแพรหลายในเชงิ
การคา แตการพัฒนาระบบแกสโครมาโทกราฟสองมิติก็ยังคง
ดําเนินตอไปเร่ือยมา จนในระยะ 20 ปใหหลัง ระบบแกส-
โครมาโทกราฟสองมิติแบบท่ีมีการเก็บขอมูลท้ังจากคอลมันแรกและ
คอลัมนท่ีสองอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาการวิเคราะห (run
time) หรือท่ีเรียกวา “Comprehensive Two-Dimensional GC”
เขียนยอวา GC × GC ไดถูกพัฒนาข้ึนคร้ังแรกโดย Liu และ
Phillips (Liu and Phillips, 1991) โดยมีการใชระบบควบแนน
แบบเปนจังหวะ ท่ีสามารถควบคุมจังหวะของการใหความเย็น
ไดวางไวท่ีจดุเร่ิมตนของคอลมันท่ีสอง และจงัหวะการใหความเย็น

ภาพที ่1 แผนภาพแสดงสวนประกอบท่ีสําคัญและการตอ
คอลมันในระบบ 2D-GC (Bedini, 2005)
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นีเ้ปนไปอยางตอเนือ่ง ระบบท่ีวานีมี้ชือ่เรียกท่ัวไปวา modulator
(ภาพท่ี 3)

จนถึงป จจุ บันนี้ พบว า modulator มีการพัฒนาไป
หลากหลายรูปแบบ แตทุกแบบมีหลักการทํางานเดียวกันคือ
ควบแนนสารท่ีไหลมากับเฟสเคลือ่นท่ีท่ีสวนปลายของคอลมันแรก
เปนระยะเวลาหนึง่ เชน 5 วนิาที จนทําใหสารท่ีแพรกระจายตัว
ในแกสเฟสควบแนนลงมาเปนปริมาตรท่ีนอยมาก จากนั้นจะมี
จังหวะหยุดใหความเย็นอาจเปนเวลา 1 วินาที เม่ือหยุดให
ความเย็นสารท่ีถูกควบแนนอยูนั้นก็จะอยูในหวงความรอนท่ีเปน
อุณหภูมิของคอลัมนขณะนั้นและไหลตอไปในคอลัมน ท่ีสอง

ซึ่ งมีเฟสท่ีตางจากคอลัมนแรก การแยกสารเกิดข้ึนอีกคร้ัง
ดวยกลไกการแยกของคอลัมนท่ีสองจนสารท่ีแยกไดไหลเขาไปสู
ตัวตรวจวดัซึง่ตออยูท่ีปลายของคอลมันท่ีสอง เม่ือหยุดใหความเย็น
เสร็จแลว modulator ก็จะกลบัมาใหความเย็นใหมแกสารชวงใหม
ท่ีไหลเขามาเปนเวลา 5 วนิาทีเชนเดิม จากนัน้ก็หยุดใหความเย็น
ทําเชนนีต้อเนือ่งกันไปเร่ือยๆ เปนจงัหวะ การควบแนนสารแลว
ปลอยไป (โดยการหยุดใหความเย็น) นี้เหมือนเปนการนําสาร
สวนท่ีไหลมากับเฟสเคลือ่นท่ีขณะนัน้ๆ มาฉดีเขาไปใหมในคอลมัน
ท่ีสอง ดังนัน้ทุกๆ 6 วนิาที ของการทําการควบแนนและปลอยสาร
ของ modulator จะมีการแยกใหมเกิดตอเนื่องกันไปซึ่งก็คือ
การแยกของคอลัมนท่ีสอง และการแยกสารในแตละ 6 วินาที
ถัดกันไปนี ้ถูกนํามาพลอ็ตเปนโครมาโทแกรมยอยๆ ในมิติท่ีสอง
ตอเรียงกัน (ภาพท่ี 4)  ดังนัน้เวลาท้ังหมดของการแยกในคอลมัน
ท่ีสองจะเทากับเวลาการควบแนนและปลอยสารของ modulator
ในแตละคร้ัง ซึ่งในท่ีนี้ใชเวลา 6 วินาทีและแสดงอยูในแกน y
ของโครมาโทแกรม เวลาการแยกท่ีสั้นนี้ ทําใหคอลัมน ท่ีสอง
ไมควรมีความยาวมากนกั ซึง่มักอยูในชวง 1-5 เมตร  เทคนคิแบบ
GC×GC จึ งให โครมาโทแกรมท่ี แสดงผลการแยกสารเปน
โครมาโทแกรมเดียว ทําโดยนําสญัญาณท่ีไดมาทําการประมวลผล
ดวยซอฟแวรและสรางออกมาเปนโครมาโทแกรมในลักษณะ
สามมิติ หรือรูปสามมิติท่ีแสดงในระนาบเดียวแบบสองมิติ
(contour plot)

ภาพที ่3 แผนภาพแสดงสวนประกอบและการตอคอลัมน
ในระบบ GC×GC ท่ีมี modulator อยูระหวางท้ังสอง
คอลัมน (Bedini, 2005)

ภาพที ่2  การแยกองคประกอบในสารผสมอางอิงมาตรฐาน Arochlor 1254 ดวยเทคนคิ 2D-GC ใหโครมาโทแกรม
ท้ังท่ีไดจากคอลมันและตัวตรวจวัดชุดแรก (บน) และชดุท่ีสองซึง่แยกเปน heart-cut แตละชวง (ลาง)
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ความแตกตางระหวางโครมาโทแกรมท่ีไดจาก 1D-GC
และ GC×GC แสดงไดอยางดีดวยตัวอยางการแยกสาร poly-
chlorinated biphenyls (PCBs) (Haglund, et al., 2001) ในภาพท่ี
5 จะเห็นวาโครมาโทแกรมแบบ contour plot แสดงรายละเอียด
ขององคประกอบในตัวอยางท่ีมีความซับซอนมากไดชัดเจนกวา
โครมาโทแกรมท่ัวไปท่ีไดจาก 1D-GC จุดใน contour plot ท่ีตอ
เรียงกันข้ึนไปตามแนวแกน y คือพีคของสารท่ีแยกดวยคอลมัน
ท่ีสอง ในขณะท่ีจดุท่ีเรียงตอกันไปตามแนวแกน x คือสารท่ีถูกแยก
ดวยคอลมันแรก  สงัเกตวาเวลารีเทนชนัของคอลมันแรกจะเทากับ
เวลาของการวิเคราะห (run time) ท้ังหมด สวนเวลารีเทนชัน
ท้ังหมดของคอลมันท่ีสองเปนเวลาของการแยกสารและเปนเวลา
ของการทํางานของ modulator ดวย ในแตละจังหวะของการ
ควบแนนและปลอยสาร ซึ่งในการทดลองนี้ใชเวลา 10 วินาที
จะเห็นวาผลจากการใช GC×GC ทําใหเกิดการแยกของพีค
ท่ีซอนทับกันในคอลัมนแรก (การซอนทับกันของพีคสังเกตจาก
ท่ีตําแหนงเวลารีเทนชันใดๆ บนแกน x มีจดุพีคของสารปรากฏ
ตามแนวแกน y มากกวาหนึ่งจุด) โดยจุดของพีคท่ีซอนนั้น
แยกออกจากกันตามแนวแกน y (ซึ่งเปนการแยกโดยคอลัมน
ท่ีสอง) ไดเปนสวนใหญ ประสิทธิภาพการแยกสารท่ีสูงข้ึนนี้
ทําใหเหน็จํานวนองคประกอบมากข้ึนกวาเดิมเม่ือเปรียบเทียบกับ
1D-GC องคประกอบท่ีแยกจากกันไดบริสทุธ์ิข้ึนนี ้เม่ือวเิคราะห
ดวยตัวตรวจวดัแบบแมสสเปกโทรมิเตอร (mass spectrometer:
MS) เพือ่หาขอมูลแมสสเปกตรัม (mass spectrum) ท่ีจะนาํไประบุ

โครงสรางทางเคมีของแตละสาร จะทําใหการระบุโครงสรางของ
สารมีความถูกตองย่ิงข้ึน และสามารถระบุโครงสรางไดมากสารข้ึน
เม่ือเทียบกับ 1D-GC ตัวอยางรายงานการวเิคราะหองคประกอบ
ในน้ํามันหอมระเหยจากรากหญาแฝกดวยเทคนิค GC×GC
พบองคประกอบอยางนอยจํานวน 245 สาร เทียบกับ 1D-GC
ซึ่งใหองคประกอบท่ีแยกไดจากตัวอยางเดียวกันเพียง 95 สาร
(Pripdeevech, et al., 2010)

นอกจากนีก้ารประยุกตเทคนคิ GC×GC กับการวเิคราะห
ตัวอยางท่ีมีความซับซอนขององคประกอบมาก เชน ตัวอยาง
สารสกัดจากพชืและจลุนิทรีย สงผลใหเกิดมิติใหมของการวเิคราะห
ผลขอมูลจากกลุมพคีของสารท่ีกระจายอยูในระนาบ contour plot
ซึง่จะใหขอมูลท่ีแสดงรูปแบบ (profile) ท่ีเปนลกัษณะเฉพาะของ
แตละตัวอยางไดเปนอยางดี และสามารถสะทอนความแตกตาง
ในเชิงองคประกอบเคมีของตัวอยางท่ีมีธรรมชาติใกลเคียงกันได
ดังเชนโครมาโทแกรมในภาพท่ี 6 ท่ีไดจากการวเิคราะหน้ํามัน-
หอมระเหยจากลําตนใตดิน (rhizome) ของพืช genus (สกุล)
Alpinia 3 ชนดิ คือ ขาบาน (Alpinia galanga (L.) Willd และ
A. officinarum Hance) และขาปาท่ีพบบนพื้นท่ีสูงในเขต
วนอุทยานดอยสเุทพ-ปยุ (A. malaccensis (Burm.) Roscoc)
(Pripdeevech, et al., 2009) จะเห็นวากลุมพีคของน้ํามัน-
หอมระเหยจากขาบานใหรูปแบบท่ีใกลเคียงกันมากและตางไปจาก
รูปแบบของกลุมพีคของขาปา การวิเคราะหโครงสรางของแตละ
สารท่ีเปนองคประกอบในน้ํามันหอมระเหยจากพชืท้ัง 3 ตัวอยาง

ก

ข

ง

ค

ภาพที ่4 การซอนทับของสาร 3 ตัว ปรากฏเปนหนึ่งพคีในโครมาโทแกรมท่ีไดจากคอลัมนเดียว (ก), เม่ือสารจากคอลัมนแรก
แตละชวงถูกควบแนนดวย modulator และวเิคราะหตอในคอลมันท่ีสอง จงึเกิดการแยกของสารท้ัง 3 ตัว แสดงในแตละ
โครมาโทแกรมยอยท่ีสมัพันธกับสารในชวงท่ีถูกควบแนนนั้น (ข), จากนั้นนําโครมาโทแกรมยอยท้ังหมดมาพลอตใหม
เรียงกันและมีเวลารีเทนชันข้ึนไปตามแกน y (ค), สามารถนําขอมูลโครมาโทแกรมท้ังหมดมาประมวลดวยซอฟแวร
และพลอตกราฟใหมในลกัษณะ contour plot (ง) (Bedini, 2005)

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ดวยแมสสเปกโทรเมตรีพบวาองคประกอบเหลานี้เปนสารกลุม
เทอรพีนอยด ซึ่งเปนสารอินทรียระดับทุติยภูมิท่ีพบมากและ
มักพบไดท่ัวไปในตัวอยางจากธรรมชาติ หากเปรียบเทียบรูปแบบ
พีคของสารระเหยจากขา จะพบวาแตกตางจากรูปแบบพีคของ
สารระเหยท่ีไดจากเมลด็ขาว (ภาพท่ี 7) อยางชดัเจน หรือกลาว
ไดวาพืช genus เดียวกันมีรูปแบบพีคของกลุ มสารท่ีสนใจ

ภาพที ่5  การเปรียบเทียบโครมาโทแกรมท่ีไดจากการวเิคราะหสารผสม PCB ดวย 1D-GC (บน) และ GC×GC (ลาง)
ซึง่แสดงเปนแบบ contour plot

คลายคลงึกันและแตกตางไปจาก genus อ่ืนๆ  รูปแบบพคีดังกลาว
นีถึ้งแมจะมีความคลายคลงึกันในพชื genus ชนดิเดียวกัน แตก็ยัง
มีความแตกตางกันในรายละเอียดบางสวนท่ีทําใหสามารถนํามา
เปรียบเทียบแสดงความแตกตางระหวาง species (ชนดิ) ได  ดังนัน้
การแสดงองคประกอบของสารในรูปแบบท่ีเปนลักษณะเฉพาะ
ดังกลาวมานี ้จงึสามารถนาํมาใชเปนเคร่ืองมือในการแยกแยะชนดิ
(หรือสายพันธุ ในบางกรณี) หรือศึกษาเมแทบอลิซึม (meta-
bolism) ของสิง่มีชวีิตกลุมหนึง่ๆ ท่ีสนใจไดเปนอยางดี

คุณคาของเทคนิค GC×GC นอกจากจะเห็นไดอยาง
ชดัเจนกับการวเิคราะหตัวอยางท่ีมีความซบัซอนขององคประกอบมาก
แลว ยังกอใหเกิดประสทิธิภาพท่ีสงูข้ึนในแงของการวิเคราะหเชงิ
ปริมาณ โดยใหสภาพไว (sensitivity) ท่ีดีข้ึน และใหความถูกตอง
ของปริมาณสารท่ีวเิคราะหไดมากย่ิงข้ึนกวา 1D-GC ท้ังนีเ้นือ่งจาก
การควบแนนสารท่ีปลายคอลมันแรกทําใหการแพรการกระจายตัว
ตามแนวคอลมันลดลง พีคของสารท่ีเกิดการแยกใหมในคอลมัน
ท่ีสองจงึมีความสงูของพคีเพิม่ข้ึนและสงผลดีในแงสภาพไว สวน
ความบริสุทธ์ิของพีคของสารจะสงผลดีในแงความถูกตองเชิง
ปริมาณ รูปแบบการแยกสารระเหยในขาวดวยเทคนคิ GC×GC
ในภาพท่ี 7 แสดงใหเห็นพีคของสารหอมหลักท่ีแสดงกลิ่นหอม
ของขาว คือสาร 2-acetyl-1-pyrroline (2AP) ท่ีตรวจวัดได
เฉพาะในโครมาโทแกรมของขาวพนัธุหอมเทานัน้ และท่ีตําแหนง
พีคของสาร 2AP ไมพบการซอนทับกันกับพีคของสารอ่ืน
การวิเคราะหปริมาณสารหอม 2AP ดวยเทคนิค GC×GC นี้
จึงใหผลการวิเคราะหท่ีมีความถูกตองและแมนยําสงู

ภาพที ่6 GC×GC โครมาโทแกรมท่ี ไดจากการวิ เคราะห
น้ํามันหอมระเหยจากสวนหัวของ A. galanga (L.)
Willd, A. officinarum Hance และ A. malaccensis
(Burm.) Roscoc
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ในปจจบัุนพบวาเม่ือมีความตองการแกปญหาการวเิคราะห 
โดยใชเทคนคิแกสโครมาโทกราฟแบบสองคอลมัน พบวาเทคนคิ
GC×GC ไดรับความสนใจและความนิยมมากกวา 2D-GC
เนื่องจากรูปแบบท่ีแนนอนของเคร่ืองมือวิเคราะหสงผลดีในแง
การผลติออกจําหนายในเชงิการคา และสามารถประยุกตไดท้ังกับ
งานลกัษณะวจิยัและงานบริการวเิคราะห สวนท่ีตองพฒันาตอไป
สาํหรับเทคนคิ GC×GC นาจะเปนในดานเทคโนโลยีของคอลมัน
ท่ีควรมีความหลากหลายของเฟสท่ีใหกลไกการแยกสารเฉพาะ
คุณสมบัติของกลุมสารหนึ่ งๆ เพิ่มไปจากท่ี มีอยู ในปจจุบัน
โดยเฉพาะการแยกกลุมไอโซเมอร นอกจากนีน้าจะไดมีการพฒันา
เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพของ modulator และซอฟแวรในการประมวล
และแสดงผล รวมถึงการประมวลผลในการวิเคราะหเชิงปริมาณ
ดวย ถึงแมชุดเคร่ืองมือของ GC×GC จะมีราคาคอนขางแพง
และยังตองการการพฒันาเพิม่เติมอีกในบางสวน เทคนคิการแยก
และวิเคราะหท่ีมีประสิทธิภาพสูงนี้ ก็ใหประโยชนยอนกลับมา
อยางมาก โดยเฉพาะในงานวิจัยท่ีขอมูลท่ีสําคัญเก่ียวกับสาร
องคประกอบในตัวอยางท่ีสนใจจะไมถูกบิดบังหรือถูกจาํกัดอีกตอไป
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ภาพที ่7 GC×GC โครมาโทแกรมท่ีไดจากการวเิคราะหสารระเหยจากเมลด็ขาวหอม 2 พนัธุ และพนัธุไมหอม 2 พนัธุ พบสารหอม
2-acetyl-1-pyrroline (2AP) เฉพาะในขาวพนัธุหอม
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ผูกอการอาหารเปนพิษ
มณี  ตันติรุงกิจ1

1 นกัวจิยั (เชีย่วชาญ)  งานทรัพยากรชวีภาพและความหลากหลายทางชวีภาพ ฝายปฏบิตัิการวิจยัและเรือนปลูกพชืทดลอง สถาบนัวจิยัและพฒันา กําแพงแสน
ม. เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  อ. กําแพงแสน  จ. นครปฐม  73140

ในภาวะปจจุบันท่ีมีแตความเรงรีบและเศรษฐกิจฝดเคือง
ทําใหผูบริโภคหันมาซื้ออาหารปรุงสําเร็จ  สลัดผักหรือผลไม
พรอมบริโภคมารับประทาน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และ
ประหยัดค าใช จ าย อย างไรก็ตามหากผู ผลิ ตไม คํานึ งถึ ง
กระบวนการผลิตและการเก็บรักษาภายหลังการผลิตท่ี ถูก
สขุลกัษณะ อาหารเหลานัน้อาจมีสารเคมี โลหะหนกั พยาธิ และ
จุลินทรียปนเปอนได ซึ่งการปนเปอนเหลานี้ เปนอันตรายตอ
ผูบริโภค และสงผลใหผูบริโภคมีโอกาสปวยเปนโรคท่ีติดตอ
ทางอาหารและน้าํไดสงู โดยภาวะอาหารเปนพษิสวนใหญ (>90%)
เกิดจากแบคทีเรีย ซึง่มักปนเปอนในอาหารท่ีปรุงสกุๆ ดิบๆ จาก
เนือ้สตัว ไขเปด ไขไก รวมท้ังอาหารทะเล อาหารกระปอง อาหาร
แชแข็ง น้ํานมดิบ และอาหารปรุงสําเร็จท่ีทําไวลวงหนานานๆ
แลวไมไดแชเย็นไว ดังนัน้เกณฑมาตรฐานซึง่บังคับใชตามกฎหมาย
จงึเปนสิง่แรกท่ีผูผลติตองคํานงึถึงในการผลติอาหารและเคร่ืองด่ืม
เพื่อวางจําหนายในทองตลาด เกณฑมาตรฐานท่ีใชบังคับใน
ประเทศไทย ไดแก มาตรฐาน อย. เชน เกณฑคุณภาพทาง
จุลชีววิทยาของอาหารท่ีกําหนดให อาหารปรุงสุกท่ัวไป จะมี
จํานวนจุลนิทรียรวมไดไมเกิน 1 x 106 โคโลนตีออาหาร 1 กรัม
(CFU/g)   แบคทีเรียกลุมโคลฟิอรมนอยกวา 3 เอ็มพเีอ็นตอกรัม
(MPN/g)  เชื้อสแตปฟโลคอคคัส ออเรียส (Staphylococcus
aureus) และ บาซิลลสั ซเีรียส (Bacillus cereus) ไมเกิน 100
โคโลนีตออาหาร 1 กรัม  น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท
ตองไมมีเชือ้อี. โคไล (Escherichia coli, E. coli)  ซาลโมเนลลา
(Samonella spp.)  สแตปฟโลคอคคัส ออเรียส และคลอสตริเดียม
เพอรฟริงเจนส (Clostridium perfringens) ปนเปอน เปนตน
ซึง่ในบทความนี้ทานจะไดรูจักเชื้อสาเหตุโรคและเขาใจถึงบอเกิด
ของโรค อาการของโรค รวมถึงแนวทางการปองกันการปนเปอน
ของเชื้อสาเหตุโรค และการดูแลรักษาในเบ้ืองตน เพื่อการผลิต
ท่ีถูกสขุลกัษณะและความปลอดภยัในการบริโภคอาหาร

แบคทีเรียสาเหตุโรคทางเดินอาหารท่ีสําคัญ
สแตปฟโลคอคคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) เปน
แบคทีเรียรูปรางกลม ติดสแีกรมบวก (สมีวง) พบไดในทางเดิน

เร่ืองนารู

หายใจ บริเวณผิวหนัง แผลติดเชื้อ
สวิ ฝ หนอง และน้ํานมดิบ มีโอกาส
ปนเปอนในอาหารสด และการสมัผัส
อาหารของผู ปรุ งและผู จําหน าย
เม่ือรับประทานอาหารท่ี มีสารพิษ
(enterotoxin) ท่ีเชื้อนี้สรางข้ึน ผูบริโภคจะแสดงอาการภายใน
2-6 ชัว่โมง

อาการ: อาเจียนเฉียบพลัน ปวดทอง อุจจาระร วง
บางคร้ังหมดสติ แตไมมีไข อาการจะเปนอยูนานกวา 24 ชัว่โมง
แตไมคอยเสยีชวีติ

อ.ี โคไล (Escherichia coli, E. coli)
เปนแบคทีเรียรูปทอน ติดสแีกรมลบ
(สแีดง) ไมสรางสปอร อาศัยอยูใน
ลําไสมนุษยและสัตวและขับถ าย
ออกมากับอุจจาระ มีโอกาสปนเปอน
ในเนื้อสัตวดิบ ผักสด และอุจจาระ

ของคนหรือสัตว เลี้ ยง ซึ่ งจะแสดงใหเห็นถึงสุขลักษณะของ
ผูประกอบการและแหลงผลิตอาหาร สําหรับสายพันธุ ท่ีทําให
เกิดโรค คือ E. coli O157:H7 มีระยะฟกตัวของโรค 18-48
ชัว่โมง หลงักินอาหารปนเปอน

อาการ: ปวดทอง อุจจาระรวง ถายเปนเลือด อาเจียน
และอาจมีไข อาการจะเปนอยู 1-5 วนั

ซาลโมเนลลา (Salmonella spp.)
เปนแบคทีเรียสาเหตุโรค salmonel-
losis ซึ่ งมี รูปรางเปนทอน ติดสี
แกรมลบ (สีแดง) ไมสรางสปอร
เชื้ อนี้ มีหลากหลายสายพันธุ  เชน
Salmonella enteritidis, S.
typhimurium, S. dublin, S. saintpau
และ S. typhi เปนตน อยางไรก็ตาม
S. typhi นั้น เปนสายพันธุ ท่ีเปน
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สาเหตุโรคไทฟอยด (ไขรากสาดนอย) พบไดในลาํไสของมนุษย
และสัตวและขับถายปนออกมากับอุจจาระ มีโอกาสปนเปอน
ในเนือ้สตัวดิบ ไสกรอก ไขและผลติภัณฑจากไข เชน มายองเนส
ครีมสลดั เปนตน มีระยะฟกตัวของโรค 6-36 ชั่วโมง หลงักิน
อาหารปนเปอน

อาการ: salmonellosis มี ไข
ปวดหวั ปวดทอง อุจจาระรวง และอาเจยีน
อาการจะเปนอยู 1-7 วนั และเปนอันตราย
ถึงเสยีชีวิตไดในกลุมผูสงูอายุ หรือเด็กเลก็
นอกจากนี้ผูติดเชื้ออาจมีอาการขออักเสบ
บริเวณเขา ขอเทา และฝาเทาอันเนือ่งมาจาก Reiter's Syndrome
ได ภายหลงัรับเชือ้ 1-3 สปัดาห

อาการ: ไขไทฟอยด มีระยะฟกตัว
ประมาณ 1-2 สปัดาห ผูปวยจะมีไข ซึง่มักจะ
คอยๆ เพิ่มสูงข้ึนวันละนอย จนถึง 40oซ.
ภายใน 1 สปัดาห หนาวสัน่ ปวดเม่ือยตาม
เนือ้ตามตัว ปวดหลงั ปวดศรีษะ เบ่ืออาหาร
ลิน้เปนฝา ทองอืด ทองผูกหรือถายอุจจาระเหลวจนถึงอุจจาระรวง
คลืน่ไส อาเจยีน อาการท่ีพบไดเสมอคือ  อาจมีอาการเพอ หมดสติ
ผมรวงท้ังศีรษะ ผูปวยอาจเสียชีวิตไดหากมีภาวะแทรกซอน
ท่ีรุนแรง เชน ลาํไสทะล ุเย่ือหุมสมองอักเสบ และเปนฝในสมอง
เปนตน

วิบริโอ พาราฮีโมไลติกัส (Vibrio
parahaemolyticus) เปนแบคทีเรีย
สาเหตุโรคอุจจาระรวง  มีรูปราง
เปนทอนโคง ติดสแีกรมลบ (สแีดง)
ไมสรางสปอร พบในสัตวทะเลและ
บริเวณน้ํากรอย มีโอกาสปนเปอน
ในอาหารทะเลดิบ เชน ปลา กุง ปู

และหอย มีระยะฟกตัวของโรคประมาณ 15 ชัว่โมง หลงักินอาหาร
ปนเปอน

อาการ: อุจจาระรวงเฉยีบพลนั ปวดทองซึง่อาจปวดเกร็ง
อาเจยีน และมีไข อาการจะเปนอยู 2-5 วนั  บางรายคลายเปนบิด
อุจจาระมีมูกเลอืด อัตราตายตํ่า โรคนีมั้กพบในฤดูรอน

วบิริโอ คลอเรลลา (Vibrio cholerae) เปนแบคทีเรียสาเหตุโรค
อหวิาตกโรค ซึง่โรคนีส้ามารถติดตอไดโดยการรับประทานอาหาร
หรือด่ืมน้าํท่ีมีเชือ้ปนเปอนเขาไป  พบท่ัวไปในแหลงน้าํท้ังน้าํทะเล
และน้ํากรอย รวมถึงในสัตวทะเล มีโอกาสปนเปอนในอาหาร
ไดจากอาหารทะเลดิบและขบวนการผลิตท่ีไมถูกสุขลักษณะ
มีระยะฟกตัวของโรคประมาณ 2-3 ชั่วโมงถึง 5 วัน หลังกิน

อาหารปนเปอน
อาการ: ถายอุจจาระคราวละ

มากๆ โดยไม มี อาการปวดท อง
ไปจนกระท่ังมีการถายอุจจาระเหลว
เปนน้ําคลายน้ําซาวขาว อาเจียนมาก
และมีอาการขาดน้ํ าและเกลื อแร
อยางรวดเร็ว กระหายน้ํา กระสับ-
กระสาย หายใจลกึผิดปกติ ชพีจรเตน
เบาและเร็ว อาการเหลานี้ เกิดข้ึน
รวดเร็ว ในท่ีสดุผูปวยจะอยูในภาวะช็อค หมดสติ และมักถึงแก
ความตายในเวลาอันรวดเร็ว ถาไมไดรับการรักษาทันทวงที

บาซลิลัส ซีเรียส (Bacillus cereus)
เปนแบคทีเรียรูปทอน ติดสแีกรมบวก
(สีมวง) สร างสปอร  ซึ่ งคงทนตอ
อุณหภูมิท่ีใชในการปรุงอาหาร และ
เจริญในท่ีท่ีมีอากาศ พบในดิน ธัญพชื
เคร่ืองเทศ นมและผลิตภัณฑจากนม

มีโอกาสปนเปอนในอาหารท่ีปรุงจากวัตถุดิบท่ีมีการปนเปอนสูง
และอาหารท่ีเก็บรักษาในสภาวะท่ีเหมาะกับการเจริญของสปอร
ท่ีรอดชีวิตจากการปรุงอาหาร เม่ือรับประทานอาหารท่ีมีสารพิษ
ท่ีเชือ้นีส้รางข้ึน ผูบริโภคจะแสดงอาการภายใน 1-16 ชัว่โมง

อาการ: หากผูปวยไดรับสารพิษชนิดท่ีไมทนความรอน
จะมีอาการอุจจาระรวงและปวดทอง ภายใน 4-16 ชัว่โมง อาการ
จะเปนอยูประมาณ 12-24 ชั่วโมง แตถาผูปวยไดรับสารพิษ
ชนิดท่ีทนความรอน จะมีอาการคลื่นไส อาเจียน ภายใน 1-6
ชัว่โมงหลงักินอาหารปนเปอน ซึง่มักจะเปนอาหารท่ีมีขาวเปนสวน
ประกอบหลกั อาการจะเปนอยูไมเกิน 24 ชัว่โมง

คลอสตริเดียม เพอรฟริงเจนส
(Clostridium perfringens) เปน
แบคทีเรียรูปทอน ติดสีแกรมบวก
(สีมวง) สรางสปอรซึ่ งคงทนตอ
อุณหภมิูท่ีใชในการปรุงอาหาร และ
เจริญในท่ีท่ีไมมีอากาศ พบไดในดิน ลําไสของมนุษยและสัตว
อาหารสด และอาหารแหง มีโอกาสปนเปอนในอาหารท่ีปรุงจาก
วัตถุดิบท่ีมีการปนเปอนสูงและขบวนการผลิตท่ีไมถูกสุขลักษณะ
เม่ือรับประทานอาหารท่ีมีสารพษิท่ีเชือ้นีส้รางข้ึน ผูบริโภคจะแสดง
อาการภายใน 8-22 ชัว่โมง

อาการ: ปวดทองและอุจจาระรวง แตมักไมคอยอาเจยีน
อาการจะเปนอยูนาน 1-2 วนั และอาจเสยีชวีติไดในกลุมผูสงูอายุ
และผูปวยท่ีมีโรคอ่ืนมากอน

เร่ืองนารู
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คลอสตริ เดี ยม โบทู ลิ น่ั ม
(Clostridium botulinum) เชือ้นี้
สรางสารพษิโบทูลนิัม่ (botulinum
toxin) ซึ่งมีผลตอระบบทางเดิน
อาหารและระบบประสาทอยาง
รุนแรง พบไดท่ัวไปในธรรมชาติ

ดิน แหลงน้าํ และสตัวน้าํ  มีโอกาสปนเปอนในอาหารสดจากสปอร
ท่ีอยูในดิน  อาหารกระปองท่ีผลติไมไดมาตรฐาน เชน หนอไมปป
เปนตน เนื้อหรือปลารมควัน เม่ือรับประทานอาหารท่ีมีสารพิษ
ท่ีเชือ้นีส้รางข้ึน ผูบริโภคจะแสดงอาการภายใน 2-6 ชัว่โมง

อาการ: อาการฉับพลัน เห็นภาพซอน ปากคอแหง
เจบ็คอ อาเจียน อุจจาระรวง เสนประสาทสมอง (cranial nerve)
เปนอัมพาต แลวลามลงสวนลางของรางกาย และการหายใจ
ลมเหลว โรคนีมี้อัตราการเกิดโรคตํ่า แตมีอัตราการตายสงู

ลิสทีเรีย โมโนไซโตจีนส (Listeria
monocytogenes) เป นแบคที เรีย
รูปทอนยาว ติดสแีกรมบวก (สมีวง)
ไมสรางสปอร เจริญไดในท่ีอุณหภูมิ
ตํ่าถึงปานกลาง และทนความรอนได
ดีกวาแบคทีเรียท่ีไมสรางสปอรชนดิอ่ืน
เปนสาเหตุโรค listeriosis  พบไดท่ัวไป
ในน้ํา นม เนื้อไก อาหารทะเล และ
อาหารแชแข็ง เนื่องจากเชื้อนี้สามารถเพิ่มจํานวนไดในท่ีเย็น
เม่ือรับประทานอาหารท่ีเก็บไวในตูเย็น โดยไมไดนํามาอุนซ้ํา
อีกคร้ังหนึง่  ผูบริโภคอาจแสดงอาการภายใน 90 วนั ซึง่ผูบริโภค
ท่ีมีความเสี่ยงตอการเปนโรค ไดแก เด็กทารก หญิงต้ังครรภ
และผูท่ีมีภมิูคุมกันโรคตํ่า

อาการ: ปวดทอง ทองผูกหรืออุจาระรวง ปวดหวั มีไข
คลืน่ไส อาเจยีร ในกรณขีองผูปวยท่ีต้ังครรภอาจเกิดการแทงลกู
และอาจมีภาวะแทรกซอนท่ีรุนแรง เชน เย่ือหุมสมองอักเสบ
เปนตน

แคมไพโรแบคเตอร  เจจู ไน
(Campylobacter jejuni)  เปน
แบคทีเรียรูปทอนบิดเปนเกลียว
ติดสแีกรมบวก (สมีวง) ไมสราง
สปอร เจริญในท่ีท่ีมีอากาศเพียง
เลก็นอย (microaerophile) พบได

ในมูลสัตวและปศุสัตว  มีโอกาสปนเป อนในน้ํา น้ํานมดิบ
เนื้อสัตวดิบ เม่ือรับประทานอาหารท่ีมีเชื้อนี้ปนเปอน ผูบริโภค
จะแสดงอาการภายใน 1-7 วนั

อาการ: ปวดทอง อุจจาระรวง และอาจถายเปนเลือด
คร่ันเนือ้คร่ันตัว มีไข ปวดหวั คลืน่ไส และอาจเกิดภาวะติดเชือ้
ในกระแสเลอืด (septicemia) และภาวะแทรกซอนทางไตท่ีเรียกวา
กลุมอาการเม็ดเลือดแดงแตกและไตวาย (hemolytic uremic
syndrome) ซึง่ถือวาเปนภาวะท่ีอันตรายอยางย่ิง และเปนสาเหตุ
การเสยีชวีติท่ีสาํคัญ  นอกจากนีผู้ติดเชือ้อาจปวยเปนโรคขออักเสบ
ไดภายหลงั (reactive arthritis)

การท่ีประเทศไทยเปนประเทศในเขตรอน ทําใหการแพร
ระบาดของเชือ้สาเหตุโรคเกิดข้ึนไดรวดเร็ว แตผูผลติและผูบริโภค
สามารถปองกันโรคติดตอทางอาหารและน้ําได ดวยการดูแล
สุขอนามัยในการเลือกซื้อและเตรียมวัตถุดิบ การปรุงอาหาร
การรับประทานอาหาร และการเก็บรักษาอาหาร โดยปฏิบัติตาม
แนวทางตอไปนี้

1. เลือกวัตถุดิบ (เนื้อสัตว ผักสด และผลไม) ท่ีสด
และลางดวยน้ําสะอาดเพื่อลดการปนเปอน ในกรณีของอาหาร
กระปอง ใหเลือกซื้ ออาหารกระปองท่ี มีสภาพของกระปอง
เปนปกติ ไมบวม ไมบุบ ไมมีสนิมเกาะท่ีขอบกระปอง และ
ไมหมดอายุ

2. ใชน้าํสะอาดในการปรุงอาหาร และควรระวงัเปนพเิศษ
เม่ือเตรียมอาหารสําหรับเด็กทารก

3. ปรุงอาหารใหสุกท่ัวถึงกอนรับประทาน โดยเฉพาะ
อาหารประเภทเนื้อสัตว เชน ไกยาง หมูปง บารบีคิว ไสกรอก
และแฮมเบอรเกอร เปนตน

4. แบงสวนพื้นท่ีทํางานและอุปกรณสําหรับอาหารสด
ออกจากอาหารปรุงเสร็จแลวออกจากกันเพือ่ปองกันการปนเปอน
ของจุลินทรียขามชนิดอาหาร

5. ลางมือใหสะอาดกอนและหลังการจับตองอาหารสด
กอนการปรุงอาหาร กอนรับประทาน หลังการเขาหองน้ํา และ
หลกีเลี่ยงการจับตองอาหารปรุงเสร็จแลวดวยมือ

6. รับประทานอาหารท่ีปรุงสุกใหมๆ
7. เลือกซื้ออาหารปรุงสําเร็จจากรานท่ีมีสุขลักษณะท่ีดี

หรือท่ีไดรับการรับรองจากหนวยงานภาครัฐ
8. หากมีความจําเปนตองเก็บอาหารท่ีปรุงสกุไวนานกวา

4-5 ชั่วโมง ควรเก็บไวในตูเย็น เพื่อยับย้ังการเพิ่มจํานวนของ
จุลินทรียปนเปอน และตองอุนอาหารใหรอนอยางท่ัวถึงกอน
รับประทาน เพื่อทําลายจุลินทรียและสารพิษท่ีจุลินทรียสรางข้ึน
สวนอาหารสําหรับทารกนัน้ไมควรเก็บไวขามม้ือ

9. ไมควรรับประทานอาหารปรุงสุกท่ี เก็บไวในตู เย็น
นานกวา 2 วนั

10. ดูแลสุขวิทยาของครัวโดยเช็ดลางทําความสะอาด
พืน้ผิวทําครัว ภาชนะ อุปกรณ เสือ้ผา และเคร่ืองมือเคร่ืองใชตางๆ
ใหสะอาดหลงัการใชงาน  เก็บกวาดทําความสะอาดพืน้และบริเวณ
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ทํางานใหสะอาดและปลอดภัยจากแมลง หนู หรือสัตวอ่ืนๆ
เปนประจาํสมํ่าเสมอ

จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวาทานสามารถดูแลตัวเอง
และครอบครัวใหหางไกลจากโรคภัยท่ีมากับอาหารไดไมยากเลย
แตอยางไรก็ตามหากเกิดภาวะอาหารเปนพษิหรือโรคอุจจาระรวงข้ึน
ทานสามารถดูแลรักษาในเบ้ืองตนได โดยใหผูปวยด่ืมน้ําเกลอืแร
โอ อาร เอส  น้าํหวาน หรือน้ําขาวใหมากกวาปกติ เพือ่ปองกัน
การขาดน้ํา และใหรับประทานอาหารทีย่อยงาย เชน ขาวตม โจก
หรือแกงจืด หามงดอาหาร เพื่ อปองกันการขาดสารอาหาร
จากนัน้จงึนาํผูปวยไปพบแพทยโดยดวน

อาหารมีคุณอนันต มภียัแอบแฝง จึงหวงัวาทานผูอาน
จะปรุง รับประทาน และเก็บรักษาอาหารอยางรู เทาทัน
เจาจุลินทรียตัวราย
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