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บรรณาธิการแถลง
ในทีส่ ดุ คณะกรรมการฯ ก็สามารถทําใหวารสารขาวศูนยปฏิบตั กิ ารวิจยั และเรือนปลูกพืชทดลองมาอยูใ นมือทานผูอ า น
ไดอีกวาระหนึ่ง วารสารขาวศูนยฯ ฉบับนี้นําทานไปรับทราบเบื้องหลังความเปนมาของเมล็ดพืช ซึ่งเริ่มตนจากดอกไม
สวนของพืชที่สะดุดตา แตแทจริงแลวเปนสวนที่ธรรมชาติสรางมาเพื่อวัตถุประสงคในการสรางเมล็ดและการดํารงเผาพันธุ
ของพืช รวมทั้งไปหาตนเหตุหรือตัวการที่ทําใหเมล็ดพืชงอกขณะที่ยังอยูบนตน และถาหากทานนําไปผสมผสานกับเรื่อง
จากเมล็ดสูต น กลา ความบากบัน่ ทีถ่ กู มองขาม และ โรคเมล็ดพันธุส าํ คัญมาก ทีเ่ คยลงในวารสารขาวศูนยฯ ปที่ 23 ฉบับที่ 2
และปที่ 22 ฉบับที่ 2 ตามลําดับ ท านก็จะสามารถประติดประตอเรื่ องราวเกี่ ยวกับเมล็ดได ไม นอยเลย ในคอลั มน
เรื่ องน ารู ท านจะได รู จั กหน าตาของจุ ลิ นทรี ย ที่ ทําให เกิ ดอาการอาหารเป นพิ ษ และข อควรปฏิ บั ติ หรื อระมั ดระวั งด าน
อาหารการกินในชีวติ ประจําวัน สําหรับดานงานวิจยั และเทคโนโลยี ฉบับนีน้ ําเสนอเทคนิคเฉพาะทางดานเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่
ในการเก็บรักษาพันธุกรรมพืช และการพัฒนาการดานแกสโครมาโตกราฟในการตรวจวิเคราะหสารอินทรีย
ในนามของคณะกรรมการวารสารขาวศูนยฯ ขอขอบคุณผูอานทุกทาน ความสนใจของทานรวมทั้งความรูและ
ประโยชนทที่ า นไดรบั จากการอานวารสารขาวศูนยฯ เปนกําลังใจในการจัดทําวารสารของเรา
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การเก็บรักษาตาขางหนอไมฝรัง่ แบบเย็นยิง่ ยวดโดยวิธี 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

บทคั ดยอ

ทําการทดลองการเก็ บรั กษาหน อไม ฝรั่ งในสภาพเย็ น
ยิ่งยวดดวยการตัดตาขางหนอไมฝรั่งที่เลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ
มาทําการเลี้ยงเพื่อปรับสภาพเนื้อเยื่อใหแข็งแรง (preculture)
บนอาหาร MS ที่ เติ ม sucrose 0.7 โมลาร เป นเวลา 3 วัน
หลังจากนั้ นนําไปเคลือบด วย 3% Na-alginate แลวแชไวใน
sucrose 0.8 โมลาร ทีเ่ ติม glycerol 1 โมลาร เปนเวลา 1 คืน ที่
25oซ ลดความชืน้ โดยใช silica gel (50 กรัม) ปดฝาแลววางไว
ในตูป ลอดเชือ้ (laminar air flow) ทีเ่ วลาตางๆ กันคือ 2, 4, 6,
8 และ 10 ชั่วโมง หลังจากนั้นนําไปเก็บไวในไนโตรเจนเหลว
เปนเวลา 1 คืน นําขึน้ มาละลายเกล็ดน้าํ แข็งอยางรวดเร็วในภาชนะ
(water bath) ที่ มีน้ําอุณหภูมิ 40oซ กอนเลี้ ยงในอาหารปกติ
พบวาตาขางหนอไมฝรัง่ ทีล่ ดความชืน้ เปนเวลา 8 ชัว่ โมง มีอตั รา
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
2

คํานํา

การเก็บพันธุพืชในสภาพธรรมชาติมีโอกาสเสี่ยงตอการ
สูญพันธุเนื่องจากปญหาภัยธรรมชาติหรือการทําลายของมนุษย
ดังนัน้ จึงไดมกี ารทดลองหาวิธเี ก็บรักษาพันธุพ ชื ในสภาพปลอดเชือ้
วิธีการนีไ้ ดมกี ารปฏิบตั กิ นั ในหองปฏิบตั กิ ารมาเปนเวลานานแลว
สามารถทําไดทั้งการเก็บรักษาแบบระยะปานกลางคือ การชะลอ
การเจริญเติบโตและการเก็บรักษาแบบระยะยาว ไดแก การเก็บ
รักษาพันธุพืชในสภาพเย็นยิ่งยวด (Cryopreservation) ทําได
โดยการนําชิ้นสวนพืชเก็บในไนโตเจนเหลวที่อุณหภูมิ -196oซ
วิธนี พี้ ชื จะหยุดการเจริญเติบโต และกิจกรรมตางๆ ภายในเซลลพชื
หยุดการพัฒนา และสามารถปองกันการแกตัวของชิ้นสวนพืชได
ทําใหเก็บรักษาไดเปนเวลานานโดยไมตอ งมีการถายเปลีย่ นอาหาร
และพืชยังคงสภาพมีชีวิต ซึ่งมีหลายเทคนิค สําหรับการวิจัยนี้
ไดทดลองศึกษาเทคนิคการเก็บรักษาพันธุพ ชื ในสภาพเย็นยิง่ ยวด
แบบ encapsulation dehydration ซึ่ งเปนเทคนิคการนําวุนมา
เคลือบเนือ้ เยือ่ (ลักษณะคลายเมล็ดเทียม) และนําไปผานการลด
ความชืน้ โดยใชหนอไมฝรัง่ เปนพืชทีน่ ํามาศึกษา

อุปกรณและวิธีการ
1. การเตรียมเนือ้ เยือ่ พืชเพือ่ ใชทดลอง

1.1 นําตนกลาหนอไมฝรัง่ (Asparagus officinalis) พันธุ
Block Improve ที่เลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อบนอาหารสูตร MS
(Murashige and Skoog, 1962) สูตรดัดแปลง
1.2 ทําการ preculture โดยตัดตาขางของตนหนอไมฝรัง่
ขนาด 1-2 มิลลิเมตร จากตนทีเ่ ลีย้ งบนอาหารขอ 1.1 มาวางบน
อาหารแข็งสูตร MS ที่ เติม sucrose 0.7 โมลาร (ภาพที่ 1)
เก็บไวในหองอุณหภูมิ 25oซ นานเปนเวลา 3 วันในสภาพทีม่ แี สง
เปรียบเทียบกับตาขางที่ไมทําการ preculture

ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ม. เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม 73140
ฝายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ 10900

งานวิจยั
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B

หนัก 50 กรัม ทีฆ่ าเชือ้ แลว (silica gel ถูกฆาเชือ้ ดวยความรอน
แหงอุณหภูมิ 180oซ เปนเวลา 2 ชั่ วโมง) แลวตั้ งทิ้ งไวในตู
ปลอดเชือ้ ทีเ่ วลา 2, 4, 6, 8, และ 10 ชัว่ โมง ทําทัง้ หมด 3 ซ้ํา
แตละซ้ําใสจานๆ ละ 16 เม็ด (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 1 ตัดตาขางของตนหนอไมฝรั่งขนาด 1-2 มิลลิเมตร
จากตนหนอไมฝรั่ง (A) และการทํา preculture บน
อาหารสูตร MS ที่เติม sucrose 0.7 โมลาร (B)
B

A

2. กระบวนการทํา encapsulation dehydration

2.1 นําตาข างหน อไม ฝรั่ งใส ลงใน 3% Na-alginate
solution (เตรียมโดยใช Alginic acid sodium salt from brown
algae 3 กรัม รวมกับ sucrose 0.4 โมลาร ละลายในสารละลาย
ของอาหารสูตร MS ทีป่ ราศจากแคลเซียมปรับปริมาตรใหได 100
มิลลิลติ ร ปรับ pH 5.7 แลวนึง่ ฆาเชือ้ )
2.2 ใช หลอดหยดที่ มี ลู กยางอยู ด านบนดู ดสารละลาย
3% Na-alginate solution ที่ มี ตาข างหน อไม ฝรั่ งติ ดมาด วย
หยดลงในสารละลาย CaCl2.2H2O 0.1 โมลาร (เตรียมโดยใช
CaCl2.2H2O 1.47 กรัม รวมกับ sucrose 0.4 โมลาร ละลายใน
สารละลายของอาหารสูตร MS แล วปรับปริ มาตรใหได 100
มิลลิลติ ร ปรับ pH 5.7 แลวนึง่ ฆาเชือ้ ) ทําใหเกิดเม็ดวุน ทีเ่ คลือบ
ตาขางของหนอไมฝรัง่ อยู ตัง้ ทิง้ ไวประมาณ 0.5 ชัว่ โมง ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
25oซ (ภาพที่ 2 A)
2.3 ตักเม็ดวุน ทีม่ ตี าขางหนอไมฝรัง่ มาแชลงในสารละลาย
glycerol 1 โมลาร (เตรียมโดยใช glycerol 4.6 กรัม รวมกับ
sucrose 0.8 โมลาร ละลายในสารละลายของอาหารสูตร MS
แลวปรับปริมาตรใหได 100 มิลลิลติ ร ปรับ pH 5.7 แลวนึง่ ฆาเชือ้ )
ตัง้ ทิง้ ไวบนเครือ่ งเขยา 1 คืน (ภาพที่ 2B)

ภาพที่ 3 ตักเม็ดวุน ขึน้ ซับน้าํ สวนเกินออกกอนนําไปลดความชืน้
(air dry) (A) การลดความชืน้ ทีเ่ วลา 2, 4, 6, 8,
และ 10 ชัว่ โมง (B)
2.5 เมือ่ ตัง้ ทิง้ ไวจนไดเวลา 2, 4, 6, 8, และ 10 ชัว่ โมง
ใหนําเม็ดวุนจากแตละจานแบงเปน 2 สวน สวนหนึ่งใหเปน
control ไมตองเก็บในไนโตรเจนเหลว (- LN) เมือ่ ลดความชืน้
เสร็จแตละชวงเวลานําเม็ดวุน 8 เม็ด วางบนอาหารปกติทมี่ นี า้ํ ตาล
และฮอรโมน สวนทีเ่ หลือ 8 เม็ดใสลงหลอด cryotube แลวเก็บ
ไวในถังไนโตรเจนเหลวเปนเวลา 1 คืน (ภาพที่ 4)

A

B

ภาพที่ 4 การบรรจุเม็ดวุนที่เคลือบตาขางหนอไมฝรั่งใสหลอด
cryotube (A) ถังไนโตรเจนเหลว (B)
A

B

ภาพที่ 2 ดูดสารละลาย 3% Na-alginate ทีม่ ตี าขางหนอไมฝรัง่
ติดอยูห ยดลงในสารละลาย CaCl2.2H2O 0.1 โมลาร
(A) ตัง้ ทิง้ ไวใน glycerol 1 โมลาร ทีเ่ ติม sucrose 0.8
โมลาร เปนเวลา 1 คืน (B)
2.4 ตักเม็ดวุน ขึน้ จากสารละลาย glycerol 1 โมลาร นํามา
วางบนกระดาษที่ฆาเชื้อแลวเพือ่ ซับน้ําสวนเกินออก หลังจากนั้น
จึงนําวุน ขึน้ มาวางในจานแกวขนาด 15 เซ็นติเมตร ทีใ่ ส silica gel

3. การกลับคืนสูชีวิตใหม (Recovery หรือ Regrowth)

3.1 การละลายเกล็ดน้ําแข็ง (thawing) โดยนําหลอด
cryotube ที่ บรรจุ เม็ ดวุ นที่ เคลื อบตาข างหน อไม ฝรั่ งขึ้ นจาก
ไนโตรเจนเหลวมาแชในภาชนะ (water bath) ที่มีน้ําอุณหภูมิ
40oซ บรรจุอยู จนกวาน้ําแข็งจะละลายหมด
3.2 นําวุ นที่ เคลื อบหน อไมฝรั่ งมาวางบนจานแกวที่ ใส
อาหารเลี้ ยงหนอไมฝรั่ งสูตรขยายเพิ่ มปริมาณที่ เติ มทั้ งน้ําตาล
และฮอรโมน แลวนําไปเปรียบเทียบกับ control ทีไ่ มไดเก็บในถัง
ไนโตรเจนเหลวทุกๆ ชวงเวลาทีล่ ดความชืน้
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B

A

ภาพที่ 5 ละลายเกล็ดน้ําแข็ ง (thawing) ในน้ํา 40oซ (A)
น้ํา เม็ ดวุ นที่ เคลื อบตาข างหน อไม ฝรั่ งและผ านการ
ละลายเกล็ดน้ําแข็งเลีย้ งบนอาหารปกติ (B)

4. การศึกษาความชืน้ ทีเ่ หลืออยูใ นเม็ดวุน ทีเ่ คลือบตาขาง
หนอไมฝรัง่

นําเม็ ดวุ นที่ เคลือบตาข างหน อไม ฝรั่ งจํานวน 16 เม็ด
วางบนจานแกวที่ ใส silica gel 50 กรัม ปดฝาจํานวน 3 ซ้ํา
ผึ่ งไว ในตู ปลอดเชื้ อที่ เวลา 2, 4, 6, 8, และ 10 ชั่ วโมง
แลวนําไปชั่ งน้ําหนักที่ เหลืออยู เปรียบเทียบกับน้ําหนั กเริ่ มตน
หลังจากนั้ นจึงนํามาคํานวณเปนเปอรเซ็นตความชื้ นในเม็ดวุ น
ทีเ่ หลืออยู

ตาขางหนอไมฝรัง่ จะขาวซีดและตายหมด (ตารางที่ 1)
สําหรับการลดความชืน้ ทีเ่ วลา 8 และ 10 ชัว่ โมง ตาขาง
หนอไมฝรัง่ ทัง้ ทีผ่ า นและไมผา นการทํา preculture เมือ่ นําไปเลีย้ ง
ในอาหารสู ตรปกติ พบว าอั ตราการรอดชีวิตลดลงเหลือ 9095% แตเมือ่ นําไปเก็บในไนโตรเจนเหลว อัตราการรอดชีวติ ของ
หน อไม ฝรั่ งที่ ไม ผ านการทํา preculture มี การรอดชี วิ ตเพี ยง
66.67% แตตาขางทีท่ ํา preculture มีอตั ราการรอดชีวติ เพิม่ ขึน้
เปน 83.33%
นอกจากนี้ ยั ง สั ง เกตเห็ น ว า เม็ ด วุ นที่ เคลื อ บตาข า ง
หนอไมฝรั่งนี้เมื่อลดความชื้นเปนเวลานานขึ้นความชื้นจะลดลง
อยางรวดเร็วเมื่อเวลา 2-6 ชั่วโมง แตหลังจาก 8-10 ชั่วโมง
ความชืน้ ลดลงอยางชาๆ และความชืน้ ทีเ่ หลือในเม็ดวุน แทบไมมี
ความแตกตางกันระหวางการลดความชืน้ ที่ 10 และ 20 ชัว่ โมง
(ภาพที่ 6)

Moisture content (%)
100
80

ผลการทดลอง

60

เมื่ อเปรียบเทียบการใชตาขางหนอไมฝรั่ งที่ ผานการทํา
preculture กับไมผานการทํา preculture บนอาหาร MS ที่เติม
sucrose 0.7 โมลาร พบวาเมือ่ นําไปลดความชืน้ ทีเ่ วลา 2, 4, 6,
8, และ 10 ชัว่ โมง นัน้ อัตราการรอดชีวติ ของตาขางหนอไมฝรัง่
ทัง้ ทีผ่ า นและไมผา นการทํา preculture นํามาลดความชืน้ 2, 4,
และ 6 ชัว่ โมง เมือ่ นําไปเลีย้ งในอาหารสูตรปกติ ตาขางหนอไมฝรัง่
สามารถรอดชีวิตได 100% แตเมื่อนําไปเก็บในไนโตรเจนเหลว
และผานการละลายเกล็ดน้ําแข็งอยางรวดเร็วที่ อุณหภูมิ 40oซ
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ภาพที่ 6 ความชืน้ ทีเ่ หลืออยูใ นเม็ดวุน ทีเ่ คลือบตาขางหนอไมฝรัง่
เมือ่ ลดความชืน้ เปนเวลาตางๆ กัน

ตารางที่ 1 อัตราการรอดชีวิตของตาขางหนอไมฝรั่งที่ผานและไมผานการทํา preculture เมื่อนํามาลดความชื้นที่เวลา 2, 4, 6, 8, และ
10 ชั่วโมง และนํามาเปรียบเทียบทั้งที่เก็บในไนโตรเจนเหลว (LN) และไมเก็บในไนโตรเจนเหลว (-LN) เปนระยะเวลา
ตางๆ
Dehydration period
(hr)
2
4
6
8
10

Survival rate (%)

Non-precultured bud
-LN
LN
100
100
100
95.80
91.96

0
0
0
66.67
45.80

Precultured bud
-LN

LN

100
100
100
91.60
95.80

0
0
0
83.30
50.00

งานวิจยั
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A

B

C

ภาพที่ 7 ตาขางหนอไมฝรัง่ ทีผ่ า นการเก็บในไนโตรเจนเริม่ แตกยอดเมือ่ เลีย้ งในอาหารสูตรปกติได 2-3 สัปดาห (A)
เริม่ มีทงั้ ยอดและรากเมือ่ เลีย้ งได 1-1.5 เดือน (B) ตนหนอไมฝรัง่ ทีเ่ พิม่ ปริมาณจากตาขางทีเ่ ก็บรักษา (C)
การเจริญเติบโตของตาขางหนอไมฝรัง่ เมือ่ เลีย้ งในอาหาร
สูตรปกติ พบวาตาขางทีผ่ า นและไมผา นการทํา preculture แตผา น
การลดความชืน้ ทีเ่ วลาตางๆ กันเมือ่ นํามาเลีย้ งในอาหารสูตรปกติ
สามารถเจริ ญเติ บโตและเขี ยวขึ้ นภายในเวลา 1-2 วั น ส วน
ตาขางทีเ่ ก็บในไนโตรเจนเหลวยังคงขาวซีดในชวงสัปดาหที่ 1-3
หลังจากนั้นเริ่มเห็นสีเขียวปรากฎขึน้ จากตาขางที่รอดชีวิตจะงอก
และยาวขึน้ จนแทงทะลุออกจากวุน ทีเ่ คลือบไวในเวลาตอมา

คลายคลึงกับงานของ Matsumato and Sakai (1995) ทีไ่ ดกลาว
ไววาความสําเร็จของการเก็บรักษาพันธุพืชในสภาพเย็นยิ่งยวด
จะเกิดขึ้นไดตองหลีกเลี่ยงการเกิดผลึกน้ําแข็งในเซลลระหวาง
ทีม่ กี ารลดอุณหภูมอิ ยางเร็วดวยการใสลงในไนโตรเจนเหลวโดยตรง
ซึ่งวิธีการทํา encapsulation dehydration นี้มีรายงานวาประสบ
ความสําเร็จในพืชหลายชนิดประกอบกับเทคนิคนีส้ ะดวกและงาย
สําหรับการเคลือ่ นยายไปยังทีต่ างๆ (Matsumato, et al., 1998)

วิจารณ

เอกสารอางอิง

การทดลองทํา preculture และการใชเวลาลดความชื้น
ที่แตกตางกัน

จากตารางที่ 1 จะเห็นวาการทําการทดลอง preculture
โดยการใชอาหารทีเ่ ติม sucrose 0.7 โมลาร สามารถทําใหตาขาง
หน อ ไม ฝ รั่ งมี อั ต ราการรอดชี วิ ต มากขึ้ นหลั ง จากที่ เก็ บ ใน
ไนโตรเจนเหลวทั้งที่ลดความชื้นไวเปนเวลา 8 และ 10 ชั่วโมง
ซึ่งชวงเวลาลดความชื้นที่ทําใหมีอัตราการรอดชีวิตมากที่สุดคือ
8 ชัว่ โมง ถาลดความชืน้ ไวที่ 2, 4, และ 6 ชัว่ โมง หลังจากนํา
ขึ้ นมาจากไนโตรเจนเหลวตาขางจะตายหมด ทั้ งนี้ เนื่ องมาจาก
การทํา preculture เมือ่ ใสนา้ํ ตาลเพิม่ สูงขึน้ ทําใหนา้ํ ภายในเซลลพชื
ถู กดึ งออกมาภายนอกเซลล หรื อเนื้ อเยื่ อพื ชด วยกระบวนการ
plasmolysis (สมบุญ, 2537) การลดความชืน้ ที่ 2-6 ชัว่ โมงนัน้
น้ําภายในเซลลถูกดึงออกมายังไมมากพอ จากภาพที่ 6 จะเห็นวา
ยั งคงมี ความชื้ นเหลื ออยู ประมาณ 37% จึ งทําให เนื้ อเยื่ อพื ช
เมื่อนําไปเก็บไวที่อุณหภูมิต่ํากวา 0oซ เกิดเปนผลึกน้ําแข็งและ
ทําลายเซลลตวั เอง เนือ้ เยือ่ จึงตายได (Sakai, 1993 ; Matsumato,
et al., 1998) สวนการลดความชืน้ ที่ 8 และ 10 ชัว่ โมง ทําให
ตาขางหนอไมฝรัง่ สามารถรอดชีวติ ได 75-80% ทัง้ นีเ้ ปนเพราะวา
ปริ มาณความชื้ นเหลื ออยู ในเนื้ อเยื่ อประมาณ 20-25% นั้ น
คอนขางเหมาะสมที่จะทําใหเนือ้ เยือ่ ยังคงสภาพมีชีวติ และไมเกิด
ผลึกน้ําแข็ งที่ เป นอั นตรายตอเซลลตั วเอง ซึ่ งผลการทดลองนี้

สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน. 2537. พฤกษศาสตร. พิมพครัง้ ที่
3. สํานักพิมพรวั้ เขียว กรุงเทพฯ. 227 หนา.
Matsumato, T. and A. Sakai. 1995. An approach to
enhance dehydration tolerance of alginate-coated dried
meristem cooled to -196๐C. Cryo-Lettere. 16:299306.
Matsumato, T., C. Takahashi, A. Sakai and Y. Nako. 1998.
Cryopreservation of in vitro-grown apical meristems
of hybrid statice by three different procedures. Scientia
Horticulture. 76:105-114.
Murashige, T. and F. Skoog. 1962. A revised medium for
rapid growth and bioassays with tobacco tissue
cultures. Physiol. Plant. 15:473-497.
Sakai, A. 1993. Cryogenic strategies for survival of plant
cultured cells and meristem cooled to -196๐C,
pp. 5-21. ln Cryopreservation for Plant Genetic
Resources. Japan lnternational Cooperation Agency.
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การเกษตร

การงอกคาตนของเมล็ดขาวโพด (Vivipary in Maize)
รัฐกิจ รุงเรือง และวันชัย จันทรประเสริฐ1
เมล็ดเปนสวนของพืชทีท่ าํ หนาทีก่ ระจายพันธุแ ละถายทอด
ลั กษณะทางพั นธุ กรรม จึงมี ความสําคั ญต อการปรั บปรุงพั นธุ
อยางยิ่ง ในการสืบพันธุแบบอาศัยเพศของพืช เมล็ดถือกําเนิด
จากการปฏิ สนธิ ร ะหว า งสเป ร ม สองเซลล กั บ เซลล ไ ข และ
โพลารนวิ เคลียส 2 นิวเคลียส ไดเปนไซโกต (2N) กับไพรมารีเอนโดสเปรม (3N) และพัฒนาจนกระทัง่ เปนเมล็ดทีม่ โี ครงสราง
สําคัญ 3 สวนคือ ตนออน สวนเก็บสะสมอาหาร และเปลือกเมล็ด
เมือ่ เมล็ดแกกจ็ ะมีกลไกในการควบคุมการงอกทีส่ อดคลองสัมพันธ
กับธรรมชาติและสภาพแวดลอม มีการคายความชืน้ ในระยะทาย
ของการพัฒนา ทําใหเมล็ดพืชสวนใหญไมงอกคาตน ในขณะที่
เมล็ดพืชหลายชนิดมีความบกพรองเกิดขึ้นในขั้ นตอนนี้ ทําให
มี การงอกก อนเวลาอั นควร (precautious germination) ซึ่ ง
เมล็ดขาวโพดเปนพืชหนึ่งในหลายชนิดที่มีปญหาการงอกคาตน
(vivipary)

การงอกของเมล็ด

การงอกของเมล็ดเริม่ ตนจากการดูดน้ํา และมีการกระตุน
ใหเกิดการเปลีย่ นแปลงทางสรีรวิทยาและชีวเคมี ซึ่งเปนขั้นตอน
การเปลี่ยนแปลงกอนที่จะมีการขยายตัวและเติบโตของตนออน
เปนการเปลีย่ นแปลงจากภาวะสงบนิง่ (quiescent state) เปนภาวะ
ตื่ นตั ว ทั้ งนี้ การดู ดน้ํ า ของเซลล จะส งผลให เกิ ดกระบวนการ
สังเคราะหตา งๆ ภายในเซลล มีการกระตุน (activate) และชักนํา
(induce) ทําใหเอ็นไซมบางสวนทีม่ อี ยูใ นเมล็ดทํางานและควบคุม
กระบวนการสร างเอ็ นไซม และโปรตี นอื่ นๆ ขึ้ นใหม ในเมล็ ด
นอกจากนี้การสังเคราะหดีเอ็นเอและอารเอ็นเอ ซึ่งเกี่ยวของกับ
การสร างโปรตี นก็ เพิ่ มขึ้ นด วย พลั งงานที่ ใช ในกระบวนการ
สังเคราะหเหลานี้ ไดมาจากเอทีพี ซึ่ งผลิตโดยไมโทรคอนเดรีย
ที่ถูกกระตุนใหทํางานหลังจากสงบนิ่งมาตลอดเวลาที่เมล็ดอยูใน
ภาวะแห ง การทํางานของไมโทรคอนเดรี ยและการผลิ ตเอที พี
ทําใหอัตราการหายใจเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วเทียบกับการหายใจที่
ต่ํามากในเมล็ดทีย่ งั ไมงอก
ขั้ นตอนต อ มาเกี่ ยวข อ งกั บ การย อ ยสลายสารอาหาร
ตลอดจนการลํ า เลี ย งและการสร า งสารที่ จํ า เป น เอนไซม ที่
สังเคราะหขนึ้ ใหมจะมีสว นชวยในการสรางกรดนิวคลีอกิ โปรตีน
1

เอ็นไซม และสารควบคุมการเจริ ญเติ บโตบางชนิด เมื่ อมี การ
ยอยสลายสารอาหารที่สะสมในเอนโดสเปรมหรือใบเลี้ยง ไดแก
คารโบไฮเดรท ไขมัน และโปรตีน เปนตน จะไดสารประกอบ
โมเลกุ ลเล็ ก เช น น้ําตาล กรดอะมิโน สําหรั บคาร โบไฮเดรท
จะถู กเปลี่ ยนเป นน้ํา ตาล ขณะที่ ไขมั นจะถู กเอ็ นไซม ย อยเป น
กรดไขมัน และน้ําตาล สวนโปรตีนจะถูกยอยเปนกรดอะมิโน
และเปนแหลงของไนโตรเจนสําหรับตนออน สารเหลานี้ จะถูก
ลําเลี ยงไปยั ง จุ ดเจริ ญของต น อ อน และใช ในการสร างเซลล
และเนือ้ เยือ่ ใหมๆ
การดู ดน้ํ า และการหายใจจะเกิ ดขึ้ นอย างต อเนื่ อง
กระบวนการเมแทบอลิซมึ จะเกิดขึน้ เปนลําดับภายใตการควบคุม
และการกระตุ นของเอ็ น ไซม ที่ มี ความเฉพาะเจาะจง รวมทั้ ง
การควบคุมของฮอรโมนหรือสารควบคุมการเจริญเติบโต
เมื่อเมล็ดมีการดูดน้ําไดระยะหนึ่ง จนกระทั่งมีการยืดตัว
ของเซลลของรากแรกเกิด (radicle) มีลาํ ดับของกิจกรรมการงอก
ที่กลาวมานั้นสอดประสานอยางราบรื่นกับการแบงเซลลและการ
ขยายตั วของเซลล ทําให มี รากแรกเกิ ดแทงทะลุ เปลื อกเมล็ ด
ออกมา การเติบโตของตนออนทําใหน้ําหนักสดและน้ําหนักแหง
ของตนออนเพิ่ มขึ้ นขณะที่ น้ําหนักของเนื้ อเยื่ อสะสม (ใบเลี้ ยง
หรื อเอนโดสเป ร ม) ลดลง ในกรณี ของเมล็ ดพื ชที่ มี ใบเลี้ ยง
เปนสวนเก็บสะสมอาหาร จะมีการสรางคลอโรฟลลเพือ่ ทําหนาที่
สังเคราะหแสงสรางอาหาร ยอดออน (plumule) จะพัฒนาเปน
ใบจริ ง (primary leaf) และแกนต นอ อนจะยื ดตั วโดย
ลําตนใตใบเลีย้ ง (hypocotyl) และลําตนเหนือใบเลีย้ ง (epicotyl)
สําหรับเมล็ดขาวโพดเมโซคอทิล (mesocotyl) จะทําหนาทีย่ ดื ตัว
สงยอดออน (plumule) ที่หุมดวยปลอกหุมยอด (coleoptile)
งอกขึ้ นมาและพั ฒนาเป น ใบจริ ง เติ บโตต อเนื่ อ งจนกระทั่ ง
กลายเปนตนกลาทีส่ มบูรณในทีส่ ดุ

การงอกคาตน (vivipary) ของเมล็ดขาวโพด

เมล็ดพืชทัว่ ไปมีกลไกธรรมชาติทสี่ ามารถควบคุมการงอก
ใหสอดคล องกั บสภาพแวดลอมและฤดูกาล การคายความชื้ น
ในระยะสุ กแก เป นกลไกหนึ่ งที่ ทําให เมล็ ดไม สามารถงอกได
จนกวาจะไดรบั น้าํ ในปริมาณทีพ่ อเพียง เมล็ดประเภททีอ่ ยูใ นผลสด

ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ 10900

การเกษตร
แมจะมีปริมาณน้าํ มาก แตกไ็ มสามารถงอกไดเนือ่ งจากการมีกลไก
ปองกันการงอกอื่น เชน มีสารยับยัง้ การงอก (inhibitor) ในผล
หรือในเมล็ด เปนตน การงอกคาตน (vivipary) เกิดจากเมล็ด
สูญเสียกลไกดังกลาวในการปองกันความงอกขณะทีเ่ มล็ดยังอยูบ น
ตนแม ปญหาเมล็ดงอกคาตนมีผลกระทบตอคุณภาพเมล็ดพันธุ
และทําใหสญ
ู เสียคุณคาทางอาหาร เปนการสูญเสียทางเศรษฐกิจ
ที่ สําคัญประการหนึ่ ง ตัวอยางเชนการผลิตขาวสาลีในประเทศ
นิวซี แลนด มีความสู ญเสี ยจากการงอกคาต นถึงรอยละ 12.5
(สุนนั ทา, 2549) การงอกคาตนจึงนับวาเปนปญหาสําคัญปญหา
หนึง่ ในพืชหลายชนิด
การพั กตั วของเมล็ ดพืชชั้ นสู งส วนใหญ ถู กควบคุมด วย
สมดุลของสารกระตุนการงอก (promoter) เชน จิบเบอเรลลิน
(gibberellin, GA) กับสารยับยัง้ การงอก เชน แอบไซสิคแอสิด
(abscisic acid, ABA) โดยทัว่ ไป GA เปนสารกระตุน การงอก
ทีม่ บี ทบาทในการชักนําการสรางเอ็นไซมทจี่ ําเปนตอการงอกและ
การเจริญเติบโตของตนกลา เชน a-amylase, ribonuclease,
endo-b-glucanase, phosphatase, ATPase, phytase, protease,
lipase และ peroxidase เอ็นไซมเหลานีม้ บี ทบาทในการยอยอาหาร
สะสมในเมล็ด และเกี่ยวของกับการใหพลังงานในกระบวนการ
เมแทบอลิ ซึ ม ทํา ให ก ระบวนการเมแทบอลิ ซึ มดํา เนิ นไปได
อยางราบรืน่ สวน ABA นัน้ ถูกสังเคราะหในโอวุล (ovule) และ
ถูกสงไปเก็บสะสมไวในตนออน การทํางานของ ABA จะสงผล
ในทางตรงกันขามกับการทํางานของออกซิน (auxin), GA และ
ไซโตไคนิน (cytokinin) โดยทัว่ ไป ABA จะไปยับยัง้ การทํางาน
ของ GA สงผลใหเกิดการยับยัง้ การงอกของเมล็ด
การงอกคาต นอั นเนื่ องมาจากการที่ เมล็ ดสู ญเสี ยภาวะ
การพักตัว ถูกควบคุมดวยปจจัยทางพันธุกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
ลักษณะทางสรีรวิทยา สําหรับการงอกคาตนหรือคาฝกในขาวโพด
เปนลักษณะทีค่ วบคุมดวยยีนกลายพันธุ (mutant gene) ของยีน
vivipary (viviparous gene) ซึ่งสงผลกระทบตอกระบวนการ
สังเคราะหทางชีววิทยา หรือกระทบตอความไวตอ ABA ของ
เอมบริโอ (embryo) หรืออาจเปนผลมาจากการสังเคราะห ABA
ทีล่ ดลงทําใหมปี ริมาณ ABA ต่ํา Robertson (1955) กลาวถึง
การคนพบของ Mangelsdorf (1926) วา มียีน viviparous 8
ยีนที่เปนยีนผาเหลา (mutants) และไดศึกษาโดยระบุลักษณะ
ทางพันธุกรรม ตอมาพบวามียนี vivipary ทีเ่ ปนยีนผาเหลาทัง้ หมด
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 ไดดงั นี้
1. ยีนทีไ่ มมผี ลตอการสังเคราะห ABA ไดแก vp1 และ
rea แตมผี ลตอการงอกคาฝกในขาวโพด เนื่องจาก embryo ไม
sensitive ตอ ABA ทําใหเมล็ดไมยับยั้ งการงอก (ไมพักตัว)
ทําใหเมล็ดงอกคาฝก
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2. ยีนทีเ่ กีย่ วของกับการสังเคราะห ABA ไดแก vp2, vp5,
vp7, vp9, vp12, al1, y9 และ w3 ทําใหความเขมขนของ ABA
ลดลงจึงไมเพียงพอตอการยับยัง้ การทํางานของ GA ทําใหเกิดการ
แบงเซลล การยืดตัว และการขยายตัวของเซลล สงผลตอการ
เพิม่ ขึ้นของ GA ซึง่ จะกระตุนใหมีการผลิตเอ็นไซม a-amylase
เพิม่ ขึน้ ในเมล็ด
3. ยีนทีม่ ีผลตอขัน้ ตอนทายๆ ของการสังเคราะห ABA
ไดแก vp8 และ vp14 สงเสริมใหการงอกเพิม่ ขึน้ ความเสียหาย
เชนนีจ้ ะพบในบริเวณทีม่ สี ภาพความชืน้ สูงขณะเก็บเกีย่ ว
Durantini et al. (2008) ไดศกึ ษายีนผาเหลา vivipary
25 ยีนทีเ่ กีย่ วของกับการงอกคาตนของเมล็ดขาวโพด ดังแสดงใน
Table 1 โดยแบงออกเปน 2 กลุ ม คือ viviparous mutants
ที่ งอกคาต นและให ต นกล าสี เขี ยว กั บ viviparous mutants
ที่งอกคาตนและใหตนกลาสีเขียวออนหรือขาว ลักษณะการงอก
คาตนมีความแตกตางกันออกไป เชน งอกไดตามปกติ งอกได
ไม ส มบู ร ณ งอกเป น ต นกล า ผิ ดปกติ ใ นลั ก ษณะต างๆ และ
ตนกลาตาย เปนตน ในยีนผาเหลาจํานวน 25 ยีนทีศ่ กึ ษาพบวา
มี 22 ยีนทีม่ ลี กั ษณะแสดงออกคลายกับยีน vp1, vp5, vp7, vp9,
vp10 และ w3 ทัง้ นี้ Durantini et al. (2008) ไดจดั การระบุ
ชือ่ ยีนตามลักษณะใหถกู ตองยิง่ ขึน้ ดังแสดงในคอลัมนสดุ ทายของ
Table 1
กลาวโดยสรุปการงอกคาตน (vivipary) ของเมล็ดขาวโพด
เกิ ดจากยี นกลายพั นธุ โดยมี การศึ กษายี นที่ ควบคุ มลั กษณะ
ดังกลาวมานานกวา 80 ป จนปจจุบันทราบวา ยีนที่ เกี่ ยวกับ
การงอกคาฝกในขาวโพดมียนี ทีค่ วบคุมเปน viviparous mutants
ถึง 25 ยีน และเปนยีน recessive ซึ่งการงอกคาตนของเมล็ด
ขาวโพดมีลักษณะของตนกลาแตกตางกันหลายลักษณะทั้งปกติ
และผิดปกติ นักวิจัยยังคงมุ งหนาศึกษา vivipary ในขาวโพด
เพือ่ แกปญ
 หาการงอกคาตนและเพือ่ ประโยชนในการปรับปรุงพันธุ
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
symbol

Source

Origin

(a) Viviparous mutants with green seedling
vp*-A
D Styles
Spm stock
vp*-B
D Styles
Spm stock
vp*-C
D Styles
Spm stock
vp*-B14
B Burr
EMS to seeds
vp*-426
B Burr
EMS to seeds
vp*-107
G Gavazzi
d5 stock
vp*-374
B Burr
EMS to seeds
vp*-390
B Burr
EMS to seeds
vp*-D
D Styles
Spm stock
vp*-105
R Pilu
EMS to seeds
vp*-108
G Gavazzi
Ac stock
vp*-109
R Pilu
spontaneous
vp*-404
B Burr
EMS to seeds
rea
G Gavazzi
EMS to seed

Phenotype

Positive
allelism with

New
designation

Mutable aleurone in coloured background
Mutable aleurone in coloured background
Mutable aleurone in coloured background
Mutable aleurone in coloured background
Normal
Ingera
Enrolled leaves, Inger, callusb
Coloured aleurone, Inger, desc
Seedling with adherent leaves
Green tip of Ead, des, lethal seedling
Green tip of Ea, narrow leaves
Inger, frequently Shte seedling
Enroled leaves, Inger
Red Ea

vp1
vp1
vp1
vp1
vp1
vp1
vp10
vp10
vp10
vp10
vp10
vp10
none
none

vp1-A
vp1-B
vp1-C
vp1-B14
vp1-426
vp1-107
vp10-374
vp10-390
vp10-D
vp10-105
vp10-108
vp10-109

vp5
vp5
vp5
vp5
vp5
vp5
vp7
vp9
vp9
w3
none

vp5- viv1
vp5- viv2
vp5-AV
vp5-102
vp5-104
vp5-110
vp7-100
vp9-106
vp9-430
w3-103

(b) Viviparous mutants with pale-green/white seedling
vp*-viv1
G Gavazzi
X-rays to pollen Plumule unable to break pericarp
vp*- viv2 G Gavazzi
d1 stock
Normal
vp*-A.V. A Viotti
Ac stock
Normal
vp*-102
M Racchi
Somaclonal variat. Normal
vp*-104
R Pilu
EMS to seeds
Inger
vp*-110
G Gavazzi
a1 stock
Inger, des
vp*-100
G Gavazzi
d1 stock
Inger
vp*-106
R Pilu
EMS to seeds
Inger, des and frequently Sht seedling
vp*-430
B Burr
EMS to seeds
Normal
vp*-103
G Gavazzi
d2 stock
Inger, distorted leaves
vp*-366
B Burr
EMS to seeds
Inger, reduced leaf margin
a

Incomplete germination,
b Tendency of immature embryos to yield callus,
c Defective seedling,

Mangelsdorf, P. C. 1926. The genetic and morphology of
some endosperm characters in maize. Conn. Agr. Exp.
Sta. Bull. 279:513-614.
McCarty, D. 1995. Genetic control and integration of
maturation and germination pathways in seed
development. Ann. Rev. Plant Physiol. Plant Mol.
Biol. 46:71-93.

rea

d Embryonic axis,
e Shootless

Robertson, D. S. 1955. The genetics of vivipary in maize.
Genetics. 40:745-765.
Schwartz, S. H., B. C. Tan, D. A. Gage, J. A. D. Zeevaart
and D. R. McCarty. 1997. Specific oxidative cleavage
of carotenoids by vp14 of maize. Science. 276:18721874.
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การเกษตร

การพัฒนาของดอกและเมล็ด
เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ1
ยิ่งไปกวาคุณคาดานความสวยงามรวมทั้งกลิ่นหอมที่เรา
สามารถสัมผัสได นั้นคือหนาที่สําคัญและยิ่งใหญตามธรรมชาติ
ของดอกไม นั่นคือการดํารงและวิวัฒนาการของเผาพันธุ ความ
สวยงามและกลิ่นของดอกไมลวนแลวแตเปนกลไกของธรรมชาติ
ทีน่ าํ ไปสูก ารผสมเกสรและสรางเมล็ดซึง่ เปนตัวกลางในการถายทอด
ลักษณะตางๆ ทางพันธุกรรมจากรุนพอ-แมไปสูร นุ ลูก เมล็ด 1
เมล็ดสามารถเจริญเติบโต ออกดอก และใหผลผลิตหรือเมล็ด
ไดอีกนับพันนับหมืน่ เมล็ด

พัฒนาการของดอก (Flower development)

พืชมีดอกมีพัฒนาการตอเนือ่ งเปนวงจรชีวติ โดยเกิดการ
เปลี่ ยนแปลงการเจริญเติบโตทางลําตน (vegetative growth)
ไปเปนระยะเจริญพันธุ (reproductive growth) เมื่อสภาพทาง
พันธุกรรมและสิ่งแวดลอมเหมาะสม จะมีการเปลี่ยนแปลงของ
เนือ้ เยือ่ เจริญบริเวณปลายยอด หรือปลายกิง่ หรือตาขาง จากการ
แบงตัวเพือ่ การสรางใบ (leaf primordia) ไปเปนการแบงเซลลและ
เปลีย่ นแปลงรูปรางของเซลลเพือ่ การสรางเปนโครงสรางของดอก
ในระยะแรกเปนการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาซึ่งเปนผลมาจาก
กระบวนการเมแทบอลิ ซึ มของเนื้ อเยื่ อเจริ ญ เกิ ดจากสภาพ
แวดลอมและปจจัยทางสรีรวิทยา เชน ชวงแสง (photoperiod)
อุณหภูมิ และฮอรโมนพืช เพือ่ กระตุน ใหมกี ารแบงเซลลเพิม่ มากขึน้
และเปนจุดเริม่ ของการกําเนิด ปุม ตาดอก (floral primordium)
ตอไป ทําใหบริเวณปลายยอดทีน่ นู สูงอยูย บุ ลงเกิดปุม เล็ก ดานขาง
เปนจุดเริม่ ตนของดอก เรียกวา ปุม กําเนิดดอก (floral primordium) เกิดเปนสวนที่ยนื่ ปองออกมาเปนกลีบเลีย้ งและกลีบดอก
โดยมีลกั ษณะการเกิดคลายการเกิดของใบ จากนัน้ จึงมีเกสรตัวผู
และเกสรตัวเมียเกิดขึน้ ตามลําดับ

การพัฒนาจากดอกสูเมล็ด

1. การสร า งละอองเกสร หรื อ เซลล สื บ พั น ธุ เพศผู
(microsporogenesis) (ภาพที่ 1) อับเรณูทเี่ จริญเต็มทีแ่ ลว ภายใน
มีละอองเรณูซงึ่ มีขนาดเล็กมาก ลักษณะคลายผง จํานวนมหาศาล
ภายในอับเรณูที่ ยังออนมีกลุ มของ meristematic cell ตอมา
กลุม ของ meristematic cell หลุดออกจากกัน แบงเปน 4 กลุม
เรียกกลุม เซลลเหลานีว้ า “pollen mother cells” เซลลแตละเซลล
1

ของ pollen mother cells มีโครโมโซม 2n ดังนัน้ เซลลเหลานี้
แบงตัวแบบ meiosis ได 4 เซลล แตละเซลลมีขนาดเล็กมาก
เรียกวา microspore นิวเคลียสของแตละ microspore จะแบงตัว
แบบ mitosis อีกครัง้ หนึง่ ทําใหภายใน microspore มี 2 นิวเคลียส
นิ วเคลี ยสใหม ที่ เกิ ดขึ้ นอั นหนึ่ งมี ชื่ อว า generative nucleus
อีกอันหนึง่ มีชอื่ วา tube nucleus ในเวลาตอมาจะมี cytoplasm
มาหุ มรอบ generative nucleus และอาจมี เยื่ อบางๆ มาหุ ม
ภายนอกอีกชัน้ หนึง่ ก็ได ดังนัน้ จึงมีบางคนนิยมเรียก generative
cell ในขณะทีน่ วิ เคลียสของ microspore แบงตัวให generative
nucleus และ tube nucleus นัน้ ผนังของ microspore มีรปู รางตางๆ
กันตามแตชนิดของพืช microspore ทีม่ ผี นังหนาและประกอบดวย
generative nucleus และ tube nucleus นี้ เรี ยกละอองเรณู
(pollen grain) ซึง่ เมือ่ ถึงระยะนีอ้ บั ละอองเรณูมกั จะแกเต็มทีแ่ ละ
ผนังของอับเรณูจะแตกออกปลดปลอยละอองเรณูใหไปตกลงบนยอด
เกสรตัวเมีย
Pollen
mother cell

Megaspore
mother cell
อับเรณู
Ovule

Flower Bud

Microspores

Generative
nucleus

meiosis

Degenerate

Megaspores

Tube
nucleus Sperm cells

Pollen grain

Pollen tube

Polar nuclei
Egg
Embryo sac

การสรางเซลลสืบพันธุเพศผู

Functional

2-nucleate
4-nucleate

การสรางเซลลสบื พันธุเพศเมีย

ภาพที่ 1 การสรางเซลลสบื พันธุเ พศผู (microspore genesis) และ
การสรางเซลลสบื พันธุเ พศเมีย (megaspore genesis)
ในดอกไม

นักวิจยั (ชํานาญการ) งานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเกษตร ฝายปฏิบตั ิการวิจยั และเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อ. กําแพงแสน จ. นครปฐม 73140
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2. การสรางเซลลสบื พันธุเ พศเมีย (megasporogenesis)
(ภาพที่ 1) ขณะที่ ovule ยังออน กลุม เซลลทอี่ ยูภ ายใน integument ทีค่ อ นไปทางดาน micropyle มีเซลลหนึง่ ทีม่ ขี นาดใหญกวา
เซลลอนื่ ๆ มีนิวเคลียสใหญจนเกือบเต็มเซลลและมี protoplasm
ข นกว าเซลล อื่ นๆ เรี ยกเซลล นี้ ว า 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 เซลลที่อยู
ทางดานติดกับ micropyle สลายตัวไปเหลือ megaspore เพียง
เซลลเดียว ทีเ่ ปนเซลลสดุ ทายของแถวและอยูห า งจาก micropyle
ซึง่ เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว โดยนิวเคลียสของ megaspore อันที่
เหลือนีแ้ บงตัวเองแบบ mitosis ถึง 3 ครัง้ ไดนวิ เคลียสรวมทัง้ หมด
8 นิวเคลียสดวยกัน แตละนิวเคลียสเปน haploid nucleus อยูภ ายใน
cytoplasm และผนังเซลลเดิมของ megaspore นัน้ เอง นิวเคลียส
ทัง้ 8 นีไ้ มมีผนังเซลลมาหุม และจัดตัวเองออกเปนสองกลุม ๆ ละ
4 นิวเคลียส โดยกลุมหนึ่งอยูทางดาน micropyle อีกกลุมหนึ่ง
อยูทางดาน chalaza จากนั้นนิวเคลียสอันหนึ่งของกลุมทางดาน
micropyle และนิวเคลียสอันหนึ่งของกลุมทางดาน chalaza จะ
เคลื่อนตัวมาอยูบริเวณตรงกลาง เมื่อถึงการเปลี่ยนแปลงระยะนี้
จะเรียก megaspore วา embryo sac ดังนั้นในระยะนี้ภายใน
embryo sac จึงมีนิวเคลียสจับตัวเปน 3 กลุม โดยกลุม หนึ่งอยู
ทางดาน chalaza มีนวิ เคลียส 3 อัน ซึง่ ในระยะตอมามีเยือ่ บางๆ
มาแบง cytoplasm และนิวเคลียสทัง้ 3 นีพ้ ัฒนาเปนเซลล 3 เซลล
เรียกวา antipodal cell อีกกลุมหนึ่งซึ่งอยูทางดาน micropyle
มีนิวเคลียส 3 อันและจะมีเยื่อบางๆ มากั้นเปนเซลล 3 เซลล
เชนเดียวกับทาง antipodal แตสําหรับกลุมเซลลที่อยูตรงกลาง
มั กจะเจริ ญเติ บ โตมากกว า เซลล อี ก สองเซลล ที่ อ ยู ขนาบข าง
เซลลตรงกลางนีก้ ค็ อื egg สวนอีกสองเซลลทอี่ ยูข นาบขางเรียกวา
synergid รวมเรียกทัง้ หมดวา egg apparatus นิวเคลียสกลุม ทีส่ าม
เปนนิวเคลียสที่ อยู บริเวณกลางของ embryo sac และมีอยู 2
นิวเคลียส แตละนิวเคลียสมีโครโมโซม 1n เรียกนิวเคลียสกลุม นีว้ า
polar nuclei ซึง่ ตอมานิวเคลียสทัง้ สองนีร้ วมตัวกันเปนนิวเคลียส
ทีม่ โี ครโมโซม 2n เรียกวา endosperm mother cell ดังนัน้ ภายใน
embryo sac ขณะนีจ้ งึ ประกอบดวยเซลล 7 เซลลดว ยกัน ซึง่ มาจาก
นิวเคลียส 8 อัน รวมเรียกวา megametophyte หรือ female
gametophyte โดยมี egg เปนเซลลสบื พันธุเ พศเมียหรือ female
gamete
3. การถายละอองเกสร (pollination) และการปฏิสนธิ
(fertilization) เมื่ อละอองเรณู ไปตกลงบนยอดเกสรตั วเมี ย
ละอองเรณูนั้นจะไดรับความชื้นจากยอดเกสรตัวเมียแลวจึงงอก
pollen tube แทงลงไปในเนื้อเยื่อของยอดเกสรตัวเมียและกาน
เกสรตัวเมีย pollen tube เจริญเติบโตยาวออกไปเรือ่ ยๆ และเขาสู

วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 25 ฉบับที่ 1 (2554)
embryo sac ทางชอง micropyle หลังจากนัน้ tube nucleus เคลือ่ น
ไปตามความยาวของ pollen tube ปลายของ pollen tube เมือ่ เจริญ
มาถึง ovule จะแตกออก แลวปลอย sperm 2 อัน ซึง่ เคลือ่ นทีต่ าม
pollen tube เขาสู embryo sac ของ ovule โดย sperm (1n)
ตัวหนึง่ จะไปผสมกับ egg (1n) sperm (1n) อีกตัวจะเขาผสมกับ
polar nuclei หรือ endosperm cell (2n) ทีอ่ ยูต รงกลาง embryo
sac วิธนี เี้ รียกวา double fertilization (ภาพที่ 2 และ 3) egg
เมื่ อได รั บการผสมจาก sperm ก็ จะเปลี่ ยนแปลงเป น zygote
และเจริญเติบโตเปน embryo ตอไป และมีโครโมโซม 2n หรือ
diploid สวน endosperm mother cell เมือ่ ไดรบั การผสมจาก sperm
ก็จะกลายเปน primary endosperm cell ซึ่ งมีโครโมโซม 3n
(triploid) ตอมาจึงเจริญเติบโตเปนเนือ้ เยือ่ endosperm ทําหนาที่
เก็บอาหารสําหรับการพัฒนาของ embryo ตอไป สวน antipodal
และ synergid จะสลายตัวไป
Germinating pollen grain
Pollen grain

u

Pollen tubes
w
x

Stigma

v

u Antipodal cells
v Polar nuclei
w Synergid
x Egg

w

Polar
nucleus

Pollen
tube

Style

Sperm
cells

Ovary wall
Three antipodals
Two polar nuclei Embryo
sac
Egg nucleus
Two synergids
Nucellus
Integuments
Micropyle
Stalk of ovule

Sperm
cells

Endosperm
Embryo

ภาพที่ 2 การปฏิสนธิสองครัง้ (double fertilization) และการ
กําเนิดเมล็ด
Sperm (n)

+

Egg (n)

Sperm (n)

+

Polar
Nuclei (2n)

Embryo (2n)

Pollen grain
Endosperm (3n)

ภาพที่ 3 แผนภูมิการปฏิสนธิสองครั้ง (double fertilization)
โดย sperm 2 อัน เขาผสมกับ egg เกิดเปน embryo
และผสมกับ polar nuclei เกิดเปน endosperm
โดยทัว่ ไป มี pollen tube เพียงอันเดียวเทานัน้ ทีเ่ ขาไปใน
embryo sac ของ ovule ได ถา ovary มีหลาย ovule ก็จะมี pollen
tube เขาไปหลายอัน แลวแยกไปตามแตละ ovule ถึงแมจะมี ovule
เดียว pollen tube ก็อาจจะงอกจากยอดเกสรตัวเมียไดหลายอัน
แตสลายตัวไปเหลือเพียงอันเดียวทีไ่ ปถึง embryo sac ในกรณีที่
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ไมไดรบั การผสม ovule นัน้ ก็ไมสามารถพัฒนาตอไปได การผสม
เกสรเปนสิ่งสําคัญกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อตางๆ
โดย ovule พัฒนาเปนเมล็ด ovary พัฒนาเปนผล สวนประกอบ
อื่นๆ ของดอก เชน กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรตัวผู และยอด
เกสรตัวเมียก็จะเหีย่ วแหงหลุดรวงไป
ระยะเวลาตั้ งแต การผสมเกสรจนเสร็ จสิ้ นการปฏิ สนธิ
ในพืชสวนใหญใชเวลาประมาณ 24 - 48 ชัว่ โมง ขึน้ กับชนิดของ
พืช อุณหภูมิ และความชืน้ สัมพัทธของอากาศ แตในพืชบางชนิด
อาจใชเวลานอยกวา 24 ชัว่ โมงหรือมากกวา 48 ชัว่ โมง เชน ในขาว
(Oryza sativa) และกาแฟ (Coffea arabica) ระยะเวลาตั้งแต
การผสมเกสรจนสิ้นสุดการปฏิสนธิใชเวลาประมาณ 12 - 24
ชัว่ โมง สวนในผักกาดหอม (Lactuca sativa) ใชเวลาเพียง 5 - 6
ชัว่ โมงเทานัน้ พืชบางชนิดชวงเวลาระหวางการผสมเกสรและการ
ปฏิสนธิอาจใชเวลามากกวา 1 เดือนหรืออาจมากกวา 1 ป ก็ได
เชน โอค (Ouercus spp.) ใชเวลานาน 12-14 เดือน เปนตน

การพัฒนาการของเมล็ด (Seed development)

หลังจากการผสมเกสรแลว เมล็ดมีการพัฒนาและเจริญ
เติบโตจนมีองคประกอบตางๆ ครบถวนสมบูรณ การเปลีย่ นแปลง
สวนตางๆ ของดอก แสดงไวในตารางที่ 1 ในระหวางการผสม
เกสรและการเจริญเติบโตของ embryo และรังไขนี้ อุณหภูมิและ
ความชื้ นในดิ นและในอากาศเป นป จจั ยที่ สําคั ญที่ สุ ด หากพื ช
ขาดน้ํา หรืออุณหภูมิสูงหรือต่ําเกินไป เมล็ดจะไมมีการพัฒนา
มีผลทําใหพชื ไมตดิ เมล็ด ระหวางการเจริญเติบโตและพัฒนาของ
เมล็ดมีทั้งการสะสมและใชอาหาร และการเปลี่ยนแปลงทางดาน
สรีรวิทยา รวมทั้งรูปราง การพัฒนาการของเมล็ดมี 3 ระยะคือ
ระยะเจริญเติบโต ระยะสะสมอาหาร และระยะแกของเมล็ด
ตารางที่ 1 โครงสร างของดอกขณะดอกบาน ที่ พั ฒนาไปเป น
โครงสรางของผลขณะเมล็ดสุกแก (จวงจันทร, 2529)

ขณะดอกบาน
Ovary
Ovary Wall
Ovule
Integuments
Nucellus
Embryo Sac
Antipodals
Polar Nuclei
Egg
Synergids
Micropyle
Funiculus

ขณะเมล็ดสุกแก
Fruit
Pericarp
Seed
Seed Coat
Perisperm
ไมสามารถสังเกตเห็น
สลายตัว
Endosperm
Embryo
สลายตัวไป
Micropyle
Hilum (พืชวงศถวั่ )

การสุกของเมล็ดพันธุ (seed maturation) ระหวางการ
เจริ ญ เติ บ โตและพั ฒ นาการหลั ง การปฎิ ส นธิ เมล็ ด มี ก าร
เปลีย่ นแปลงรูปราง (morphology) และสรีรวิทยา (physiology)
แตกตางกันไปตามชนิดของพืชและสภาพแวดลอม เมล็ดทีส่ กุ แก
ทางสรีรวิทยานัน้ เปนเมล็ดทีม่ นี า้ํ หนักแหงสูงสุด นอกจากนีย้ งั เปน
เมล็ดทีม่ ีความงอกและความแข็งแรงสูงสุดอีกดวย
ขนาดของเมล็ดขยายใหญขนึ้ เรือ่ ยๆ จนมีขนาดใหญทสี่ ดุ
และมีความสามารถในการงอกสูงสุดกอนทีเ่ มล็ดจะเขาสูก ารสุกแก
ทางสรี รวิ ทยา ขณะเดี ยวกั บที่ น้ําหนั กแห งของเมล็ ดที่ เพิ่ มขึ้ น
มีน้ําหนักแหงสูงสุด เมล็ดจะมีความแข็งแรงสูงสุด และมีความชืน้
ประมาณ 35-50 เปอรเซ็นต หลังจากระยะสุกแกทางสรีรวิทยา
ความแข็งแรงของเมล็ดจะคอยๆ ลดลงในอัตราทีเ่ ร็วกวาการลดลง
ของความสามารถในการงอกของเมล็ด (ภาพที่ 4)
100
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ระยะเวลา

0
สุกแกทางสรีระ เก็ บเกี่ ยว
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j ความชื้น
m ขนาดเมล็ด

k ความงอก
n ความแแข็งแรงของเมล็ด

l น้ําหนักแหง
o การเสื่ อมคุณภาพของเมล็ด

ภาพที่ 4 การเปลี่ ยนแปลงทางสรี ร วิ ทยาระหว างพั ฒนาการ
ของเมล็ดตัง้ แตปฏิสนธิถงึ ระยะหลังเก็บเกีย่ ว (บุญมี,
2552)
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Comprehensive Two-Dimensional Gas Chromatography
สุกัญญา วงศพรชัย1
โครมาโทกราฟ (chromatography) นับเปนเทคนิคการ
แยกสารเพือ่ ใหสามารถศึกษาลึกลงไปถึง ประเภทและชนิด จนถึง
โครงสรางทางเคมีของสารแตละตัวในสารผสมหรือสารสกัดหนึง่ ๆ
ที่มักมีความซับซอนขององคประกอบสูงไดอยางมีประสิทธิภาพ
จนเป นที่ ยอมรั บในแวดวงของนั กวิ จั ยทางเคมี หรื อนั กวิ จั ยใน
ศาสตรทเี่ กีย่ วของอยางแพรหลาย ความสําคัญนีส้ ง ผลใหเทคนิค
โครมาโทกราฟถูกพัฒนาใหมีประสิทธิภาพดีขึ้นดวยเทคโนโลยี
ที่ ทันสมั ยในขณะนั้ นมาตามลําดั บอยางต อเนื่ องจนถึ งป จจุบั น
การพัฒนานี้ยังกอใหเกิดความหลากหลายในแขนงหรือเทคนิค
ยอยทางโครมาโทกราฟ เพื่ อใหสามารถแกปญหาการแยกและ
วิเคราะหกลุม สารไดตรงตามวัตถุประสงคของงานยิง่ ขึน้
แก สโครมาโทกราฟ (gas chromatography : GC)
เปนเทคนิคโครมาโทกราฟที่เหมาะกับการประยุกตเพื่อวิเคราะห
สารอินทรียที่มีสมบัติเปนโมเลกุลในสภาวะแกสหรือทําใหระเหย
เปนโมเลกุลในสภาวะแกสไดโดยไมสลายตัวหรือมีการเปลี่ ยน
โครงสรางทางเคมีไปจากเดิม ทั้งนี้เนื่องจากแกสโครมาโทกราฟ
มีเฟสเคลื่อนที่เปนแกส หรือที่เรียกวา แกสพา (carrier gas)
ทําหนาทีพ่ าสารทีอ่ ยูใ นสถานะแกสใหไหลเขาไปในคอลัมนทบี่ รรจุ
เฟสคงทีไ่ ว สารในสถานะแกสทีอ่ ยูใ นตัวอยางจะเกิดการเคลือ่ นที่
ในคอลัมนที่แตกตางกัน เนื่องจากเฟสคงที่สงแรงกระทําตอสาร
ตางกันตามสมบัติทางเคมีของสารแตละตัว สารที่เกิดแรงกระทํา
กับเฟสคงที่ มากจะเคลื่ อนที่ ไดชากวาสารที่ เกิดแรงกระทํานอย
ความแตกตางนีท้ าํ ใหสารแตละตัวแยกจากกันดวยอัตราการเคลือ่ นที่
ทีแ่ ตกตางกันแสดงผลออกมาเปนกราฟทีเ่ รียกวา โครมาโทแกรม
(chromatogram) และเวลาการเคลื่ อนที่ ในคอลั มน ที่ ต างกั น
วัดออกมาเปนคา เวลารีเทนชัน (retention time) นัน่ เอง ในปจจุบนั
เทคนิคแกสโครมาโทกราฟไดถูกพัฒนาไปในรูปแบบเครื่องมือ
วิเคราะหที่สมบูรณ มีการควบคุมการทํางานและการประมวลผล
ด วยระบบคอมพิ วเตอร อุ ปกรณ ย อยส วนต างๆ ในเครื่ อง
แกสโครมาโทกราฟ เชน ระบบนําสารเขา (injection system)
ระบบตรวจวัดสาร (detection system) ระบบควบคุมความดัน
และอุณหภูมิ รวมถึงคอลัมนที่ใชในการแยกสารก็ไดถูกพัฒนา

1

ไปในหลากหลายรูปแบบเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพการวิเคราะห
โดยรวมอยางสูงสุด
แมวาคอลัมนลักษณะทอกลวงแบบแคปลลารีขนาดเล็ก
และมี เฟสคงที่ เคลื อบที่ ผิ วด านใน หรื อที่ เรี ยกว า “capillary
column” ซึง่ เปนทีน่ ิยมใชในระบบแกสโครมาโทกราฟในปจจุบนั
จะเป นคอลั มน ชนิ ดที่ ให ประสิ ทธิ ภาพในการแยกสารดี ที่ สุ ด
ในบรรดาคอลัมนของระบบโครมาโทกราฟทงั้ หมด อยางไรก็ตาม
ปญหาที่เกิดจากความซับซอนของตัวอยางที่นํามาวิเคราะหไมได
หมดไป เนือ่ งจากสารทีเ่ หมาะกับการแยกและวิเคราะหดว ยระบบ
แกสโครมาโทกราฟมักเปนสารอินทรียร ะดับทุตยิ ภูมิ (secondary
metabolites) ที่ มี น้ําหนั กโมเลกุ ลน อยถึ งปานกลาง บางกลุ ม
มีโครงสรางทีใ่ กลเคียงกันมาก และยังพบเปนจํานวนมากในแหลง
ธรรมชาติหนึง่ ๆ ตัวอยางเชน สารกลุม เทอรพนี อยด (terpenoids)
ซึ่งเปนองคประกอบของน้ํามันหอมระเหยที่ไดจากพืชผัก-ผลไม
และสมุนไพร นอกจากนี้ยังพบความหลากหลายของโครงสราง
ทางเคมี มากในสารเทอร พี นอยด ที่ มี น้ํา หนั กโมเลกุ ลหรื อสู ตร
โมเลกุลเดียวกัน ทําใหตวั อยางน้ํามันหอมระเหยจากพืชบางชนิด
มีเทอรพีนอยดเปนองคประกอบกวาหนึ่งรอยสารและไมสามารถ
ใชเทคโนโลยีของคอลัมนของแกสโครมาโทกราฟในปจจุบันแยก
องค ประกอบที่ ซั บซ อนเหล านั้ นออกจากกั นได ป ญหาความ
สามารถในการแยกสารที่ จํากั ดเหล านี้ เป นที่ มาของการพั ฒนา
ระบบแกสโครมาโทกราฟแบบสองคอลัมน (dual column) ขึน้
ในระยะแรกการใช คอลั มน ที่ สองเสริ มเข ามาในระบบ
แกสโครมาโทกราฟมวี ตั ถุประสงคหลักเพือ่ แกปญ
 หาการซอนทับกัน
ของพีค (peak) ขององคประกอบทีม่ เี วลารีเทนชันใกลเคียงกันมาก
ที่เปนเชนนี้เนื่องจากสารดังกลาวนั้นมีสวนของโมเลกุลที่สงแรง
กระทําตอเฟสคงทีค่ ลายคลึงกัน ทําใหเฟสคงทีด่ งึ สารไวดว ยแรง
ทีเ่ ทาๆ กัน สารจึงเคลือ่ นที่ดว ยเวลาทีเ่ ทาๆ กัน จึงแยกจากกัน
ไดไมดี อยางไรก็ตามสารเหลานัน้ อาจมีสว นอืน่ ในโมเลกุลทีเ่ กิด
แรงกระทําอีกประเภทหนึง่ ไดหากเปลีย่ นไปใชเฟสคงทีท่ มี่ ีสมบัติ
ตางจากเฟสแรก หากแรงกระทําชุดใหมนตี้ า งกันในสารแตละตัว
ก็จะทําใหสารเคลือนที
่ ด่ วยเวลาทีต่ า งกันและสามารถถูกแยกออกจากกัน
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ได ตัวอยางเชน กรดไขมัน ทีใ่ นโมเลกุลมีสว นทีม่ ขี วั้ ทีห่ มูค ารบอกซิล
(-COOH) และกรดไขมันทีม่ นี า้ํ หนักโมเลกุลใกลเคียงกันมักมีขวั้
ใกลเคียงกันดวย หากใหสารผสมของกรดไขมันเกิดการแยกบน
คอลัมนชนิดมีขวั้ (polar column) กรดไขมันเหลานัน้ จะถูกแยก
ออกจากกันไดไมดีนัก เนื่ องจากหมูคารบอกซิลของกรดไขมัน
แตละตัวมีขั้วพอๆ กัน แตหากเปลี่ยนเปนคอลัมนชนิดไมมีขั้ว
(non-polar column) สวนทีเ่ ปนสายไฮโดรคารบอนของกรดไขมัน
แตละตัวซึง่ มีจํานวนคารบอนตางกัน จะสงแรงกระทําตอเฟสคงที่
ประเภทไมมขี วั้ ไดตา งกัน ดังนัน้ กรดไขมันจึงแยกจากกันไดดกี วา
เมือ่ ใชคอลัมนทไี่ มมขี วั้
ในระบบแกสโครมาโทกราฟแบบสองคอลัมนดังที่กลาว
มานี้ คอลั มน ทั้ งสองจึ งต องมี กลไกการแยกสารที่ แตกต างกั น
หากคอลัมนแรกเปนคอลัมนชนิดไมมีขั้ว คอลัมนที่สองควรเปน
คอลั มน ชนิ ดมี ขั้ ว ระบบแก สโครมาโทกราฟ แบบสองคอลั มน
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ในระยะแรกๆ ประมาณ 30 กวาปมาแลว ใชการตอ
คอลัมนแรกและคอลัมนทสี่ องเขาดวยกันโดยทีป่ ลายคอลัมนแรก
ตอไปยังคอลัมนสองจะมีระบบทีท่ ําหนาทีก่ าํ หนดทิศทางการไหล
ของเฟสเคลื่ อนที่ และสารที่ ละลายอยู กั บเฟสเคลื่ อนที่ ขณะนั้ น
เรียกวา “switching system” เชน การใชวาลวสามทาง (T-way
valve) โดยทางหนึง่ มาจากคอลัมนแรกและตอกับสวนของคอลัมน
เดิมไปยังตัวตรวจวัดแรก อีกทางหนึ่งนําไปสูคอลัมนทสี่ อง เมื่อ
ต องการใช คอลั มน เดี ยววาล วจะป ดทางที่ จะไปคอลั มน ที่ สอง
และเฟสเคลื่อนที่พาสารเขาไปในสวนตอคอลัมนเดิมที่ตอไปยัง
ตัวตรวจวัด สวนการเปดวาลวจะทําใหเฟสเคลือ่ นทีพ่ าสารเขาไปใน
คอลัมนทสี่ องและเกิดการแยกดวยกลไกทีต่ า งกัน สัญญาณของสาร
ทีไ่ ดจากการแยกดวยคอลัมนทสี่ องนัน้ จะถูกรายงานโดยตัวตรวจวัด
ทีส่ อง ซึง่ ตออยูท ป่ี ลายของคอลัมนทสี่ อง และเนือ่ งจากสารเกิดการ
แพรขณะเคลือ่ นทีม่ าตามคอลัมน ดังนัน้ ทันทีทเี่ ฟสเคลือ่ นทีพ่ าสาร
เขาไปในคอลัมนทสี่ อง สารจะถูกทําใหควบแนนลงดวยความเย็น
จัด (cold trap) อาจเกิดจากการพนดวยคารบอนไออกไซดเหลว
กอนทีส่ ารจะเคลือ่ นทีต่ อ ไปในคอลัมนทสี่ อง การแบงสวนของเฟส
เคลือ่ นทีท่ มี่ สี ารทีต่ อ งการแยกทีช่ ว งเวลาหนึง่ ๆ ในตําแหนงทีม่ กี าร
ซอนทับกันของพีคมาก โดยการควบคุมการปด-เปดของวาลว
เพือ่ ใหมกี ารแยกตอในคอลัมนทสี่ องนี้ มีศพั ทเฉพาะเรียกวาการทํา
“heart-cutting” ซึง่ ตอมาภายหลังระบบดังกลาวอาจมีการพัฒนา
ปรับเปลีย่ นใหมมี ากกวาสองคอลัมนไดตามลักษณะงานของผูว จิ ยั
โดยแตละคอลัมนตอ กับตัวตรวจวัดแตละตัว ระบบแกสโครมาโทกราฟแบบหลายคอลัมนตอกันเพื่อเพิ่มความสามารถในการแยก
สารเฉพาะสวนนี้ เรียกวา “Multidimensional GC” แผนภาพ
องคประกอบของระบบแกสโครมาโทกราฟที่แสดงใน ภาพที่ 1
ทีป่ ระกอบดวยสองคอลัมนตอ กับตัวตรวจวัดแตละตัว จึงเรียกวา
“Two-dimensional GC” และเขียนยอวา “2D-GC”
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ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงส ว นประกอบที่ สํ า คั ญ และการต อ
คอลัมนในระบบ 2D-GC (Bedini, 2005)
ตัวอยางการวิเคราะห Arochlor 1254 ซึ่งเปนสารผสม
อางอิงมาตรฐาน ในภาพที่ 2 ดวยเทคนิค 2D-GC (Marriott,
et al., 2003) แสดงการทํา heart-cutting ในบางสวนตรงจุด
ที่ เ ห็ นสั ณญาณของพี คหายไปในโครมาโทแกรมบน ซึ่ ง เป น
โครมาโทแกรมทีไ่ ดจากตัวตรวจวัดตัวแรก สวนทีห่ ายไปนี้ (heart
cut) ถูกนําเขาไปแยกในคอลัมนที่สองและแสดงผลออกมาโดย
ตัวตรวจวัดที่สองไดเปนโครมาโทแกรมยอยๆ ที่แสดงดานลาง
ดังนัน้ จะเห็นวาระบบ 2D-GC ใหการแสดงผลออกมาอยางนอย
สองโครมาโทแกรม (ในกรณีทมี่ ี heart cut เดียว) ซึง่ เปนสัณญาณ
มาจากตัวตรวจวัดแตละตัวทีต่ อ อยูก บั แตละคอลัมน อยางไรก็ตาม
เฉพาะโครมาโทแกรมที่ ได จากคอลั มนและตัวตรวจวั ดชุ ดแรก
จะแสดงเวลาของการแยกทัง้ หมด ขอดีประการหนึง่ คือตัวตรวจวัด
ทัง้ สองอาจแตกตางกันได ทําใหสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพของการ
ตรวจวัดสารไปในขณะเดียวกัน
แมระบบแกสโครมาโทกราฟหลายมิติ (MD-GC) จะ
สามารถแกปญ หาการแยกองคประกอบในตัวอยางทีม่ คี วามซับซอนสูง
ใหดีขึ้นได เทคนิคดังกลาวก็มีขอจํากัดที่ความไมแนนอนของ
ชุดเครือ่ งมือ เนือ่ งจากคอลัมนและตัวตรวจวัดทีส่ อง (หรือสาม)
มักถูกติดตัง้ ตางกันไปตามความตองการของผูใ ช ทําใหไมสามารถ
สรางชุดเครือ่ งมือของระบบ 2D-GC (หรือ MD-GC) ทีแ่ นนอน
ได จึงไมมชี ดุ เครือ่ งมือดังกลาวออกจําหนายอยางแพรหลายในเชิง
การคา แตการพัฒนาระบบแกสโครมาโทกราฟสองมิติก็ยังคง
ดําเนิ นต อไปเรื่ อยมา จนในระยะ 20 ป ให หลั ง ระบบแก สโครมาโทกราฟสองมิตแิ บบทีม่ กี ารเก็บขอมูลทัง้ จากคอลัมนแรกและ
คอลัมนที่สองอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาการวิเคราะห (run
time) หรือทีเ่ รียกวา “Comprehensive Two-Dimensional GC”
เขียนยอวา GC × GC ไดถูกพัฒนาขึ้ นครั้ งแรกโดย Liu และ
Phillips (Liu and Phillips, 1991) โดยมีการใชระบบควบแนน
แบบเปนจังหวะ ที่สามารถควบคุมจังหวะของการใหความเย็น
ไดวางไวทจี่ ดุ เริม่ ตนของคอลัมนทสี่ อง และจังหวะการใหความเย็น
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ภาพที่ 2 การแยกองคประกอบในสารผสมอางอิงมาตรฐาน Arochlor 1254 ดวยเทคนิค 2D-GC ใหโครมาโทแกรม
ทัง้ ทีไ่ ดจากคอลัมนและตัวตรวจวัดชุดแรก (บน) และชุดทีส่ องซึง่ แยกเปน heart-cut แตละชวง (ลาง)
นีเ้ ปนไปอยางตอเนือ่ ง ระบบทีว่ า นีม้ ชี อื่ เรียกทัว่ ไปวา modulator
(ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 แผนภาพแสดงส ว นประกอบและการต อ คอลั ม น
ในระบบ GC×GC ทีม่ ี modulator อยูร ะหวางทัง้ สอง
คอลัมน (Bedini, 2005)
จนถึ ง ป จ จุ บั น นี้ พบว า modulator มี ก ารพั ฒ นาไป
หลากหลายรู ปแบบ แต ทุ กแบบมี หลั กการทํางานเดี ยวกั นคื อ
ควบแนนสารทีไ่ หลมากับเฟสเคลือ่ นทีท่ สี่ ว นปลายของคอลัมนแรก
เปนระยะเวลาหนึง่ เชน 5 วินาที จนทําใหสารทีแ่ พรกระจายตัว
ในแกสเฟสควบแนนลงมาเปนปริมาตรที่นอยมาก จากนั้นจะมี
จั งหวะหยุ ดให ความเย็ นอาจเป นเวลา 1 วิ นาที เมื่ อหยุ ดให
ความเย็นสารที่ถกู ควบแนนอยูนั้นก็จะอยูในหวงความรอนที่เปน
อุ ณหภู มิ ของคอลั มน ขณะนั้ นและไหลต อไปในคอลั มน ที่ สอง

ซึ่ ง มี เฟสที่ ต า งจากคอลั ม น แรก การแยกสารเกิ ดขึ้ น อี กครั้ ง
ดวยกลไกการแยกของคอลัมนที่สองจนสารที่แยกไดไหลเขาไปสู
ตัวตรวจวัดซึง่ ตออยูท ป่ี ลายของคอลัมนทสี่ อง เมือ่ หยุดใหความเย็น
เสร็จแลว modulator ก็จะกลับมาใหความเย็นใหมแกสารชวงใหม
ทีไ่ หลเขามาเปนเวลา 5 วินาทีเชนเดิม จากนัน้ ก็หยุดใหความเย็น
ทําเชนนีต้ อ เนือ่ งกันไปเรือ่ ยๆ เปนจังหวะ การควบแนนสารแลว
ปลอยไป (โดยการหยุดใหความเย็น) นี้เหมือนเปนการนําสาร
สวนทีไ่ หลมากับเฟสเคลือ่ นทีข่ ณะนัน้ ๆ มาฉีดเขาไปใหมในคอลัมน
ทีส่ อง ดังนัน้ ทุกๆ 6 วินาที ของการทําการควบแนนและปลอยสาร
ของ modulator จะมี การแยกใหม เกิ ดต อเนื่ องกั นไปซึ่ งก็ คื อ
การแยกของคอลัมนที่สอง และการแยกสารในแตละ 6 วินาที
ถัดกันไปนี้ ถูกนํามาพล็อตเปนโครมาโทแกรมยอยๆ ในมิตทิ สี่ อง
ตอเรียงกัน (ภาพที่ 4) ดังนัน้ เวลาทัง้ หมดของการแยกในคอลัมน
ที่สองจะเทากับเวลาการควบแนนและปลอยสารของ modulator
ในแตละครั้ง ซึ่งในที่นี้ใชเวลา 6 วินาทีและแสดงอยูในแกน y
ของโครมาโทแกรม เวลาการแยกที่ สั้ นนี้ ทําให คอลั มน ที่ สอง
ไมควรมีความยาวมากนัก ซึง่ มักอยูใ นชวง 1-5 เมตร เทคนิคแบบ
GC × GC จึ ง ให โ ครมาโทแกรมที่ แสดงผลการแยกสารเป น
โครมาโทแกรมเดียว ทําโดยนําสัญญาณทีไ่ ดมาทําการประมวลผล
ด วยซอฟแวร และสร างออกมาเป นโครมาโทแกรมในลั กษณะ
สามมิ ติ หรื อรู ปสามมิ ติ ที่ แ สดงในระนาบเดี ย วแบบสองมิ ติ
(contour plot)

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

17

ก

ง

ข

ค

ภาพที่ 4 การซอนทับของสาร 3 ตัว ปรากฏเปนหนึ่งพีคในโครมาโทแกรมที่ไดจากคอลัมนเดียว (ก), เมื่อสารจากคอลัมนแรก
แตละชวงถูกควบแนนดวย modulator และวิเคราะหตอ ในคอลัมนทสี่ อง จึงเกิดการแยกของสารทัง้ 3 ตัว แสดงในแตละ
โครมาโทแกรมยอยที่สมั พันธกบั สารในชวงทีถ่ กู ควบแนนนั้น (ข), จากนั้นนําโครมาโทแกรมยอยทัง้ หมดมาพลอตใหม
เรียงกันและมีเวลารีเทนชันขึ้นไปตามแกน y (ค), สามารถนําขอมูลโครมาโทแกรมทั้งหมดมาประมวลดวยซอฟแวร
และพลอตกราฟใหมในลักษณะ contour plot (ง) (Bedini, 2005)
ความแตกตางระหวางโครมาโทแกรมที่ไดจาก 1D-GC
และ GC×GC แสดงไดอยางดีดวยตัวอยางการแยกสาร polychlorinated biphenyls (PCBs) (Haglund, et al., 2001) ในภาพที่
5 จะเห็นวาโครมาโทแกรมแบบ contour plot แสดงรายละเอียด
ขององคประกอบในตัวอยางที่มีความซับซอนมากไดชัดเจนกวา
โครมาโทแกรมทัว่ ไปทีไ่ ดจาก 1D-GC จุดใน contour plot ทีต่ อ
เรียงกันขึ้นไปตามแนวแกน y คือพีคของสารที่แยกดวยคอลัมน
ทีส่ อง ในขณะทีจ่ ดุ ทีเ่ รียงตอกันไปตามแนวแกน x คือสารทีถ่ กู แยก
ดวยคอลัมนแรก สังเกตวาเวลารีเทนชันของคอลัมนแรกจะเทากับ
เวลาของการวิเคราะห (run time) ทั้งหมด สวนเวลารีเทนชัน
ทั้งหมดของคอลัมนทสี่ องเปนเวลาของการแยกสารและเปนเวลา
ของการทํางานของ modulator ด วย ในแตละจั งหวะของการ
ควบแนนและปลอยสาร ซึ่งในการทดลองนี้ ใชเวลา 10 วินาที
จะเห็ นว าผลจากการใช GC×GC ทําให เกิ ดการแยกของพี ค
ที่ซอนทับกันในคอลัมนแรก (การซอนทับกันของพีคสังเกตจาก
ทีต่ ําแหนงเวลารีเทนชันใดๆ บนแกน x มีจดุ พีคของสารปรากฏ
ตามแนวแกน y มากกว าหนึ่ งจุ ด) โดยจุ ดของพี คที่ ซ อนนั้ น
แยกออกจากกันตามแนวแกน y (ซึ่ งเปนการแยกโดยคอลัมน
ที่ สอง) ได เป นส วนใหญ ประสิ ทธิ ภาพการแยกสารที่ สูงขึ้ นนี้
ทําใหเห็นจํานวนองคประกอบมากขึน้ กวาเดิมเมือ่ เปรียบเทียบกับ
1D-GC องคประกอบทีแ่ ยกจากกันไดบริสทุ ธิข์ นึ้ นี้ เมือ่ วิเคราะห
ดวยตัวตรวจวัดแบบแมสสเปกโทรมิเตอร (mass spectrometer:
MS) เพือ่ หาขอมูลแมสสเปกตรัม (mass spectrum) ทีจ่ ะนําไประบุ

โครงสรางทางเคมีของแตละสาร จะทําใหการระบุโครงสรางของ
สารมีความถูกตองยิง่ ขึน้ และสามารถระบุโครงสรางไดมากสารขึน้
เมือ่ เทียบกับ 1D-GC ตัวอยางรายงานการวิเคราะหองคประกอบ
ในน้ํ า มั นหอมระเหยจากรากหญ าแฝกด วยเทคนิ ค GC×GC
พบองคประกอบอยางนอยจํานวน 245 สาร เทียบกับ 1D-GC
ซึ่งใหองคประกอบที่แยกไดจากตัวอยางเดียวกันเพียง 95 สาร
(Pripdeevech, et al., 2010)
นอกจากนีก้ ารประยุกตเทคนิค GC×GC กับการวิเคราะห
ตัวอย างที่ มี ความซับซอนขององคประกอบมาก เชน ตัวอยาง
สารสกัดจากพืชและจุลนิ ทรีย สงผลใหเกิดมิตใิ หมของการวิเคราะห
ผลขอมูลจากกลุม พีคของสารทีก่ ระจายอยูใ นระนาบ contour plot
ซึง่ จะใหขอ มูลทีแ่ สดงรูปแบบ (profile) ทีเ่ ปนลักษณะเฉพาะของ
แตละตัวอยางไดเปนอยางดี และสามารถสะทอนความแตกตาง
ในเชิงองคประกอบเคมีของตัวอยางที่มีธรรมชาติใกลเคียงกันได
ดังเชนโครมาโทแกรมในภาพที่ 6 ที่ไดจากการวิเคราะหน้ํามันหอมระเหยจากลําตนใตดิน (rhizome) ของพืช genus (สกุล)
Alpinia 3 ชนิด คือ ขาบาน (Alpinia galanga (L.) Willd และ
A. officinarum Hance) และข าป าที่ พบบนพื้ นที่ สู งในเขต
วนอุทยานดอยสุเทพ-ปุย (A. malaccensis (Burm.) Roscoc)
(Pripdeevech, et al., 2009) จะเห็นวากลุ มพีคของน้ํามันหอมระเหยจากขาบานใหรปู แบบทีใ่ กลเคียงกันมากและตางไปจาก
รูปแบบของกลุมพีคของขาปา การวิเคราะหโครงสรางของแตละ
สารทีเ่ ปนองคประกอบในน้ํามันหอมระเหยจากพืชทัง้ 3 ตัวอยาง
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ภาพที่ 5 การเปรียบเทียบโครมาโทแกรมทีไ่ ดจากการวิเคราะหสารผสม PCB ดวย 1D-GC (บน) และ GC×GC (ลาง)
ซึง่ แสดงเปนแบบ contour plot

ภาพที่ 6 GC × GC โครมาโทแกรมที่ ได จ ากการวิ เ คราะห
น้ํามันหอมระเหยจากสวนหัวของ A. galanga (L.)
Willd, A. officinarum Hance และ A. malaccensis
(Burm.) Roscoc
ดวยแมสสเปกโทรเมตรีพบวาองคประกอบเหลานี้เปนสารกลุม
เทอร พีนอยด ซึ่ งเป นสารอิ นทรี ย ระดั บทุ ติยภู มิ ที่ พบมากและ
มักพบไดทวั่ ไปในตัวอยางจากธรรมชาติ หากเปรียบเทียบรูปแบบ
พีคของสารระเหยจากขา จะพบวาแตกตางจากรูปแบบพีคของ
สารระเหยทีไ่ ดจากเมล็ดขาว (ภาพที่ 7) อยางชัดเจน หรือกลาว
ได ว า พื ช genus เดี ย วกั น มี รู ป แบบพี ค ของกลุ ม สารที่ สนใจ

คลายคลึงกันและแตกตางไปจาก genus อืน่ ๆ รูปแบบพีคดังกลาว
นีถ้ งึ แมจะมีความคลายคลึงกันในพืช genus ชนิดเดียวกัน แตกย็ งั
มีความแตกตางกันในรายละเอียดบางสวนที่ทําใหสามารถนํามา
เปรียบเทียบแสดงความแตกตางระหวาง species (ชนิด) ได ดังนัน้
การแสดงองคประกอบของสารในรูปแบบที่ เปนลักษณะเฉพาะ
ดังกลาวมานี้ จึงสามารถนํามาใชเปนเครือ่ งมือในการแยกแยะชนิด
(หรือสายพันธุ ในบางกรณี) หรือศึกษาเมแทบอลิซึม (metabolism) ของสิง่ มีชวี ิตกลุม หนึง่ ๆ ทีส่ นใจไดเปนอยางดี
คุ ณค าของเทคนิ ค GC×GC นอกจากจะเห็ นได อย าง
ชัดเจนกับการวิเคราะหตวั อยางทีม่ คี วามซับซอนขององคประกอบมาก
แลว ยังกอใหเกิดประสิทธิภาพทีส่ งู ขึน้ ในแงของการวิเคราะหเชิง
ปริมาณ โดยใหสภาพไว (sensitivity) ทีด่ ขี นึ้ และใหความถูกตอง
ของปริมาณสารทีว่ เิ คราะหไดมากยิง่ ขึน้ กวา 1D-GC ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก
การควบแนนสารทีป่ ลายคอลัมนแรกทําใหการแพรการกระจายตัว
ตามแนวคอลัมนลดลง พีคของสารทีเ่ กิดการแยกใหมในคอลัมน
ทีส่ องจึงมีความสูงของพีคเพิม่ ขึน้ และสงผลดีในแงสภาพไว สวน
ความบริ สุ ทธิ์ ของพี คของสารจะส งผลดี ในแง ความถู กต องเชิ ง
ปริมาณ รูปแบบการแยกสารระเหยในขาวดวยเทคนิค GC×GC
ในภาพที่ 7 แสดงใหเห็นพีคของสารหอมหลักที่แสดงกลิ่นหอม
ของขาว คือสาร 2-acetyl-1-pyrroline (2AP) ที่ตรวจวัดได
เฉพาะในโครมาโทแกรมของขาวพันธุห อมเทานัน้ และทีต่ ําแหนง
พี ค ของสาร 2AP ไม พ บการซ อ นทั บ กั น กั บ พี ค ของสารอื่ น
การวิเคราะหปริมาณสารหอม 2AP ดวยเทคนิค GC×GC นี้
จึงใหผลการวิเคราะหที่มคี วามถูกตองและแมนยําสูง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ภาพที่ 7 GC × GC โครมาโทแกรมทีไ่ ดจากการวิเคราะหสารระเหยจากเมล็ดขาวหอม 2 พันธุ และพันธุไ มหอม 2 พันธุ พบสารหอม
2-acetyl-1-pyrroline (2AP) เฉพาะในขาวพันธุห อม
ในปจจุบนั พบวาเมือ่ มีความตองการแกปญ
 หาการวิเคราะห
โดยใชเทคนิคแกสโครมาโทกราฟแบบสองคอลัมน พบวาเทคนิค
GC×GC ได รั บความสนใจและความนิ ยมมากกว า 2D-GC
เนื่องจากรูปแบบที่แนนอนของเครื่องมือวิเคราะหสงผลดีในแง
การผลิตออกจําหนายในเชิงการคา และสามารถประยุกตไดทงั้ กับ
งานลักษณะวิจยั และงานบริการวิเคราะห สวนทีต่ อ งพัฒนาตอไป
สําหรับเทคนิค GC×GC นาจะเปนในดานเทคโนโลยีของคอลัมน
ที่ ควรมีความหลากหลายของเฟสที่ ใหกลไกการแยกสารเฉพาะ
คุ ณสมบั ติ ของกลุ ม สารหนึ่ งๆ เพิ่ มไปจากที่ มี อยู ในป จจุ บั น
โดยเฉพาะการแยกกลุม ไอโซเมอร นอกจากนีน้ า จะไดมกี ารพัฒนา
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของ modulator และซอฟแวรในการประมวล
และแสดงผล รวมถึงการประมวลผลในการวิเคราะหเชิงปริมาณ
ดวย ถึงแมชุดเครื่องมือของ GC×GC จะมีราคาคอนขางแพง
และยังตองการการพัฒนาเพิม่ เติมอีกในบางสวน เทคนิคการแยก
และวิ เคราะห ที่ มีประสิ ทธิ ภาพสู งนี้ ก็ ให ประโยชน ย อนกลั บมา
อย างมาก โดยเฉพาะในงานวิ จั ยที่ ข อมู ลที่ สําคั ญเกี่ ยวกั บสาร
องคประกอบในตัวอยางทีส่ นใจจะไมถกู บิดบังหรือถูกจํากัดอีกตอไป
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ผูกอการอาหารเปนพิษ
ในภาวะปจจุบันทีม่ ีแตความเรงรีบและเศรษฐกิจฝดเคือง
ทําใหผู บริโภคหันมาซื้ ออาหารปรุงสําเร็จ สลัดผักหรื อผลไม
พร อมบริ โภคมารั บประทาน เพื่ อความสะดวก รวดเร็ ว และ
ประหยั ดค าใช จ า ย อย างไรก็ ตามหากผู ผลิ ตไม คํ า นึ งถึ ง
กระบวนการผลิ ต และการเก็ บ รั ก ษาภายหลั ง การผลิ ต ที่ ถู ก
สุขลักษณะ อาหารเหลานัน้ อาจมีสารเคมี โลหะหนัก พยาธิ และ
จุ ลินทรี ย ปนเป อนได ซึ่ งการปนเป อนเหลานี้ เปนอั นตรายต อ
ผู บริ โภค และส งผลให ผู บริ โภคมี โอกาสป วยเป นโรคที่ ติ ดต อ
ทางอาหารและน้าํ ไดสงู โดยภาวะอาหารเปนพิษสวนใหญ (>90%)
เกิดจากแบคทีเรีย ซึง่ มักปนเปอ นในอาหารทีป่ รุงสุกๆ ดิบๆ จาก
เนือ้ สัตว ไขเปด ไขไก รวมทัง้ อาหารทะเล อาหารกระปอง อาหาร
แชแข็ง น้ํานมดิบ และอาหารปรุงสําเร็จที่ ทําไวลวงหนานานๆ
แลวไมไดแชเย็นไว ดังนัน้ เกณฑมาตรฐานซึง่ บังคับใชตามกฎหมาย
จึงเปนสิง่ แรกทีผ่ ผู ลิตตองคํานึงถึงในการผลิตอาหารและเครือ่ งดืม่
เพื่ อวางจําหน ายในท องตลาด เกณฑ มาตรฐานที่ ใช บั งคั บใน
ประเทศไทย ได แก มาตรฐาน อย. เช น เกณฑ คุ ณภาพทาง
จุ ลชี ววิ ทยาของอาหารที่ กําหนดให อาหารปรุ งสุ กทั่ วไป จะมี
จํานวนจุลนิ ทรียร วมไดไมเกิน 1 x 106 โคโลนีตอ อาหาร 1 กรัม
(CFU/g) แบคทีเรียกลุม โคลิฟอรมนอยกวา 3 เอ็มพีเอ็นตอกรัม
(MPN/g) เชื้อสแตปฟโลคอคคัส ออเรียส (Staphylococcus
aureus) และ บาซิลลัส ซีเรียส (Bacillus cereus) ไมเกิน 100
โคโลนีตออาหาร 1 กรัม น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
ตองไมมเี ชือ้ อี. โคไล (Escherichia coli, E. coli) ซาลโมเนลลา
(Samonella spp.) สแตปฟโลคอคคัส ออเรียส และคลอสตริเดียม
เพอรฟริงเจนส (Clostridium perfringens) ปนเปอน เปนตน
ซึง่ ในบทความนี้ทา นจะไดรจู ักเชื้อสาเหตุโรคและเขาใจถึงบอเกิด
ของโรค อาการของโรค รวมถึงแนวทางการปองกันการปนเปอ น
ของเชื้อสาเหตุโรค และการดูแลรักษาในเบื้องตน เพื่อการผลิต
ที่ถกู สุขลักษณะและความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร

แบคทีเรียสาเหตุโรคทางเดินอาหารที่สําคัญ

สแตปฟโลคอคคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) เปน
แบคทีเรียรูปรางกลม ติดสีแกรมบวก (สีมว ง) พบไดในทางเดิน
1

มณี ตันติรุงกิจ1

หายใจ บริเวณผิวหนัง แผลติดเชื้อ
สิว ฝ หนอง และน้ํานมดิบ มีโอกาส
ปนเปอ นในอาหารสด และการสัมผัส
อาหารของผู ปรุ ง และผู จํ า หน า ย
เมื่ อรั บประทานอาหารที่ มี สารพิ ษ
(enterotoxin) ที่เชื้อนี้สรางขึ้น ผูบริโภคจะแสดงอาการภายใน
2-6 ชัว่ โมง
อาการ: อาเจี ย นเฉี ย บพลั น ปวดท อ ง อุ จ จาระร ว ง
บางครัง้ หมดสติ แตไมมไี ข อาการจะเปนอยูน านกวา 24 ชัว่ โมง
แตไมคอ ยเสียชีวติ
อี. โคไล (Escherichia coli, E. coli)
เปนแบคทีเรียรูปทอน ติดสีแกรมลบ
(สีแดง) ไมสรางสปอร อาศัยอยูใ น
ลํ า ไส ม นุ ษ ย แ ละสั ต ว แ ละขั บ ถ า ย
ออกมากับอุจจาระ มีโอกาสปนเปอ น
ในเนื้อสัตวดิบ ผักสด และอุจจาระ
ของคนหรื อสั ตว เลี้ ยง ซึ่ งจะแสดงให เ ห็ นถึ งสุ ขลั กษณะของ
ผู ประกอบการและแหล งผลิ ตอาหาร สําหรั บสายพั นธุ ที่ ทําให
เกิดโรค คือ E. coli O157:H7 มีระยะฟกตัวของโรค 18-48
ชัว่ โมง หลังกินอาหารปนเปอ น
อาการ: ปวดทอง อุจจาระรวง ถายเปนเลือด อาเจียน
และอาจมีไข อาการจะเปนอยู 1-5 วัน
ซาลโมเนลลา (Salmonella spp.)
เปนแบคทีเรียสาเหตุโรค salmonellosis ซึ่ ง มี รู ป ร า งเป น ท อ น ติ ด สี
แกรมลบ (สี แดง) ไม สร างสปอร
เชื้ อนี้ มี หลากหลายสายพั นธุ เช น
Salmonella enteritidis, S.
typhimurium, S. dublin, S. saintpau
และ S. typhi เปนตน อยางไรก็ตาม
S. typhi นั้ น เป นสายพั นธุ ที่ เป น

นักวิจยั (เชีย่ วชาญ) งานทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ ฝายปฏิบตั ิการวิจยั และเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจยั และพัฒนา กําแพงแสน
ม. เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อ. กําแพงแสน จ. นครปฐม 73140

เรื่องนารู
สาเหตุโรคไทฟอยด (ไขรากสาดนอย) พบไดในลําไสของมนุษย
และสั ตว และขั บถ ายปนออกมากั บอุ จจาระ มี โอกาสปนเป อน
ในเนือ้ สัตวดบิ ไสกรอก ไขและผลิตภัณฑจากไข เชน มายองเนส
ครีมสลัด เปนตน มีระยะฟกตัวของโรค 6-36 ชั่วโมง หลังกิน
อาหารปนเปอน
อาการ: salmonellosis มี ไข
ปวดหัว ปวดทอง อุจจาระรวง และอาเจียน
อาการจะเปนอยู 1-7 วัน และเปนอันตราย
ถึงเสียชีวิตไดในกลุมผูสงู อายุ หรือเด็กเล็ก
นอกจากนี้ ผู ติดเชื้ ออาจมีอาการขออักเสบ
บริเวณเขา ขอเทา และฝาเทาอันเนือ่ งมาจาก Reiter's Syndrome
ได ภายหลังรับเชือ้ 1-3 สัปดาห
อาการ: ไขไทฟอยด มีระยะฟกตัว
ประมาณ 1-2 สัปดาห ผูป ว ยจะมีไข ซึง่ มักจะ
คอยๆ เพิ่มสูงขึ้นวันละนอย จนถึง 40oซ.
ภายใน 1 สัปดาห หนาวสัน่ ปวดเมือ่ ยตาม
เนือ้ ตามตัว ปวดหลัง ปวดศีรษะ เบือ่ อาหาร
ลิน้ เปนฝา ทองอืด ทองผูกหรือถายอุจจาระเหลวจนถึงอุจจาระรวง
คลืน่ ไส อาเจียน อาการทีพ่ บไดเสมอคือ อาจมีอาการเพอ หมดสติ
ผมร วงทั้ งศี รษะ ผู ป วยอาจเสี ยชี วิ ตได หากมี ภาวะแทรกซ อน
ทีร่ นุ แรง เชน ลําไสทะลุ เยือ่ หุม สมองอักเสบ และเปนฝในสมอง
เปนตน
วิบริโอ พาราฮีโมไลติกัส (Vibrio
parahaemolyticus) เปนแบคทีเรีย
สาเหตุ โรคอุ จจาระร วง มี รู ปร าง
เปนทอนโคง ติดสีแกรมลบ (สีแดง)
ไมสรางสปอร พบในสัตวทะเลและ
บริเวณน้ํากรอย มีโอกาสปนเป อน
ในอาหารทะเลดิบ เชน ปลา กุง ปู
และหอย มีระยะฟกตัวของโรคประมาณ 15 ชัว่ โมง หลังกินอาหาร
ปนเปอน
อาการ: อุจจาระรวงเฉียบพลัน ปวดทองซึง่ อาจปวดเกร็ง
อาเจียน และมีไข อาการจะเปนอยู 2-5 วัน บางรายคลายเปนบิด
อุจจาระมีมกู เลือด อัตราตายต่ํา โรคนีม้ กั พบในฤดูรอ น
วิบริโอ คลอเรลลา (Vibrio cholerae) เปนแบคทีเรียสาเหตุโรค
อหิวาตกโรค ซึง่ โรคนีส้ ามารถติดตอไดโดยการรับประทานอาหาร
หรือดืม่ น้าํ ทีม่ เี ชือ้ ปนเปอ นเขาไป พบทัว่ ไปในแหลงน้าํ ทัง้ น้าํ ทะเล
และน้ํากรอย รวมถึงในสัตวทะเล มีโอกาสปนเป อนในอาหาร
ได จากอาหารทะเลดิ บและขบวนการผลิ ตที่ ไม ถู ก สุ ขลั กษณะ
มีระยะฟกตัวของโรคประมาณ 2-3 ชั่วโมงถึง 5 วัน หลังกิน
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อาหารปนเปอน
อาการ: ถายอุจจาระคราวละ
มากๆ โดยไม มี อาการปวดท อง
ไปจนกระทั่งมีการถายอุจจาระเหลว
เปนน้ําคลายน้ําซาวขาว อาเจียนมาก
และมี อาการขาดน้ํ า และเกลื อแร
อยางรวดเร็ว กระหายน้ํา กระสับกระสาย หายใจลึกผิดปกติ ชีพจรเตน
เบาและเร็ ว อาการเหล า นี้ เกิ ดขึ้ น
รวดเร็ว ในทีส่ ดุ ผูปว ยจะอยูใ นภาวะช็อค หมดสติ และมักถึงแก
ความตายในเวลาอันรวดเร็ว ถาไมไดรบั การรักษาทันทวงที
บาซิลลัส ซีเรียส (Bacillus cereus)
เปนแบคทีเรียรูปทอน ติดสีแกรมบวก
(สี ม ว ง) สร า งสปอร ซึ่ งคงทนต อ
อุ ณหภู มิ ที่ ใช ในการปรุงอาหาร และ
เจริญในทีท่ มี่ ีอากาศ พบในดิน ธัญพืช
เครื่องเทศ นมและผลิตภัณฑจากนม
มีโอกาสปนเปอนในอาหารที่ปรุงจากวัตถุดิบที่มีการปนเปอนสูง
และอาหารที่เก็บรักษาในสภาวะที่เหมาะกับการเจริญของสปอร
ที่รอดชีวิตจากการปรุงอาหาร เมื่อรับประทานอาหารที่มีสารพิษ
ทีเ่ ชือ้ นีส้ รางขึน้ ผูบ ริโภคจะแสดงอาการภายใน 1-16 ชัว่ โมง
อาการ: หากผูปวยไดรับสารพิษชนิดที่ไมทนความรอน
จะมีอาการอุจจาระรวงและปวดทอง ภายใน 4-16 ชัว่ โมง อาการ
จะเปนอยูประมาณ 12-24 ชั่ วโมง แตถาผูปวยไดรับสารพิษ
ชนิดที่ทนความรอน จะมีอาการคลื่นไส อาเจียน ภายใน 1-6
ชัว่ โมงหลังกินอาหารปนเปอ น ซึง่ มักจะเปนอาหารทีม่ ขี า วเปนสวน
ประกอบหลัก อาการจะเปนอยูไ มเกิน 24 ชัว่ โมง
คลอสตริ เ ดี ย ม เพอร ฟ ริ ง เจนส
(Clostridium perfringens) เป น
แบคที เรียรู ปท อน ติ ดสีแกรมบวก
(สี ม ว ง) สร า งสปอร ซึ่ งคงทนต อ
อุณหภูมทิ ี่ใชในการปรุงอาหาร และ
เจริญในที่ ที่ไมมีอากาศ พบไดในดิน ลําไสของมนุษยและสัตว
อาหารสด และอาหารแหง มีโอกาสปนเปอนในอาหารทีป่ รุงจาก
วัตถุดิบที่มีการปนเปอนสูงและขบวนการผลิตที่ไมถูกสุขลักษณะ
เมือ่ รับประทานอาหารทีม่ สี ารพิษทีเ่ ชือ้ นีส้ รางขึน้ ผูบ ริโภคจะแสดง
อาการภายใน 8-22 ชัว่ โมง
อาการ: ปวดทองและอุจจาระรวง แตมกั ไมคอ ยอาเจียน
อาการจะเปนอยูน าน 1-2 วัน และอาจเสียชีวติ ไดในกลุม ผูส งู อายุ
และผูป ว ยทีม่ โี รคอืน่ มากอน
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คลอสตริ เดี ยม โบทู ลิ นั่ ม
(Clostridium botulinum) เชือ้ นี้
สรางสารพิษโบทูลนิ มั่ (botulinum
toxin) ซึ่ งมีผลตอระบบทางเดิน
อาหารและระบบประสาทอย า ง
รุนแรง พบไดทั่ วไปในธรรมชาติ
ดิน แหลงน้าํ และสัตวนาํ้ มีโอกาสปนเปอ นในอาหารสดจากสปอร
ทีอ่ ยูใ นดิน อาหารกระปองทีผ่ ลิตไมไดมาตรฐาน เชน หนอไมปป
เปนตน เนื้อหรือปลารมควัน เมื่อรับประทานอาหารที่มีสารพิษ
ทีเ่ ชือ้ นีส้ รางขึน้ ผูบ ริโภคจะแสดงอาการภายใน 2-6 ชัว่ โมง
อาการ: อาการฉั บพลั น เห็ นภาพซ อ น ปากคอแห ง
เจ็บคอ อาเจียน อุจจาระรวง เสนประสาทสมอง (cranial nerve)
เป นอั มพาต แล วลามลงส วนล างของร างกาย และการหายใจ
ลมเหลว โรคนีม้ อี ตั ราการเกิดโรคต่ํา แตมอี ตั ราการตายสูง
ลิสทีเรีย โมโนไซโตจีนส (Listeria
monocytogenes) เป น แบคที เ รี ย
รูปทอนยาว ติดสีแกรมบวก (สีมว ง)
ไมสรางสปอร เจริญไดในที่อุณหภูมิ
ต่ําถึงปานกลาง และทนความรอนได
ดีกวาแบคทีเรียทีไ่ มสรางสปอรชนิดอืน่
เปนสาเหตุโรค listeriosis พบไดทวั่ ไป
ในน้ํา นม เนื้อไก อาหารทะเล และ
อาหารแช แข็ ง เนื่ องจากเชื้ อนี้ สามารถเพิ่ มจํานวนได ในที่ เย็ น
เมื่ อรับประทานอาหารที่ เก็ บไวในตู เย็น โดยไม ไดนํามาอุ นซ้ํา
อีกครัง้ หนึง่ ผูบ ริโภคอาจแสดงอาการภายใน 90 วัน ซึง่ ผูบ ริโภค
ที่ มีความเสี่ ยงตอการเปนโรค ไดแก เด็กทารก หญิงตั้ งครรภ
และผูท ม่ี ภี มู คิ มุ กันโรคต่ํา
อาการ: ปวดทอง ทองผูกหรืออุจาระรวง ปวดหัว มีไข
คลืน่ ไส อาเจียร ในกรณีของผูป ว ยทีต่ งั้ ครรภอาจเกิดการแทงลูก
และอาจมีภาวะแทรกซอนที่ รุ นแรง เชน เยื่ อหุ มสมองอั กเสบ
เปนตน
แคมไพโรแบคเตอร เจจู ไน
(Campylobacter jejuni) เปน
แบคทีเรียรูปทอนบิดเปนเกลียว
ติดสีแกรมบวก (สีมว ง) ไมสราง
สปอร เจริญในที่ที่มีอากาศเพียง
เล็กนอย (microaerophile) พบได
ในมู ล สั ต ว แ ละปศุ สั ต ว มี โ อกาสปนเป อนในน้ํ า น้ํ า นมดิ บ
เนื้อสัตวดิบ เมื่อรับประทานอาหารที่มีเชื้อนี้ปนเปอน ผูบริโภค
จะแสดงอาการภายใน 1-7 วัน

วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 25 ฉบับที่ 1 (2554)
อาการ: ปวดทอง อุจจาระรวง และอาจถายเปนเลือด
ครัน่ เนือ้ ครัน่ ตัว มีไข ปวดหัว คลืน่ ไส และอาจเกิดภาวะติดเชือ้
ในกระแสเลือด (septicemia) และภาวะแทรกซอนทางไตทีเ่ รียกวา
กลุ มอาการเม็ดเลือดแดงแตกและไตวาย (hemolytic uremic
syndrome) ซึง่ ถือวาเปนภาวะทีอ่ นั ตรายอยางยิง่ และเปนสาเหตุ
การเสียชีวติ ทีส่ าํ คัญ นอกจากนีผ้ ตู ดิ เชือ้ อาจปวยเปนโรคขออักเสบ
ไดภายหลัง (reactive arthritis)
การทีป่ ระเทศไทยเปนประเทศในเขตรอน ทําใหการแพร
ระบาดของเชือ้ สาเหตุโรคเกิดขึน้ ไดรวดเร็ว แตผผู ลิตและผูบ ริโภค
สามารถป องกั นโรคติ ดต อทางอาหารและน้ําได ด วยการดู แล
สุ ขอนามั ยในการเลื อกซื้ อและเตรี ยมวั ตถุ ดิ บ การปรุ งอาหาร
การรับประทานอาหาร และการเก็บรักษาอาหาร โดยปฏิบตั ิตาม
แนวทางตอไปนี้
1. เลื อกวั ตถุ ดิ บ (เนื้ อสั ตว ผั กสด และผลไม ) ที่ สด
และลางดวยน้ําสะอาดเพื่อลดการปนเปอน ในกรณีของอาหาร
กระป อ ง ให เ ลื อกซื้ อ อาหารกระป อ งที่ มี ส ภาพของกระป อ ง
เป นปกติ ไม บวม ไม บุ บ ไม มี สนิ มเกาะที่ ขอบกระป อง และ
ไมหมดอายุ
2. ใชนา้ํ สะอาดในการปรุงอาหาร และควรระวังเปนพิเศษ
เมื่อเตรียมอาหารสําหรับเด็กทารก
3. ปรุงอาหารใหสุกทั่ วถึงกอนรับประทาน โดยเฉพาะ
อาหารประเภทเนื้อสัตว เชน ไกยาง หมูปง บารบีคิว ไสกรอก
และแฮมเบอรเกอร เปนตน
4. แบ งส วนพื้ นที่ ทํางานและอุ ปกรณ สําหรั บอาหารสด
ออกจากอาหารปรุงเสร็จแลวออกจากกันเพือ่ ปองกันการปนเปอ น
ของจุลินทรียขามชนิดอาหาร
5. ลางมือใหสะอาดกอนและหลังการจับตองอาหารสด
กอนการปรุงอาหาร กอนรับประทาน หลังการเขาหองน้ํา และ
หลีกเลี่ยงการจับตองอาหารปรุงเสร็จแลวดวยมือ
6. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหมๆ
7. เลือกซื้ออาหารปรุงสําเร็จจากรานที่ มีสุขลักษณะที่ ดี
หรือที่ไดรับการรับรองจากหนวยงานภาครัฐ
8. หากมีความจําเปนตองเก็บอาหารทีป่ รุงสุกไวนานกวา
4-5 ชั่วโมง ควรเก็บไวในตูเย็น เพื่อยับยั้งการเพิ่มจํานวนของ
จุ ลินทรีย ปนเป อน และต องอุ นอาหารให ร อนอย างทั่ วถึ งกอน
รับประทาน เพื่อทําลายจุลินทรียและสารพิษที่จุลินทรียสรางขึ้น
สวนอาหารสําหรับทารกนัน้ ไมควรเก็บไวขามมื้อ
9. ไม ควรรั บประทานอาหารปรุ งสุ กที่ เก็ บไว ในตู เย็ น
นานกวา 2 วัน
10. ดู แลสุ ขวิ ทยาของครั วโดยเช็ ดล างทําความสะอาด
พืน้ ผิวทําครัว ภาชนะ อุปกรณ เสือ้ ผา และเครือ่ งมือเครือ่ งใชตา งๆ
ใหสะอาดหลังการใชงาน เก็บกวาดทําความสะอาดพืน้ และบริเวณ

เรื่องนารู
ทํางานให สะอาดและปลอดภั ยจากแมลง หนู หรื อสั ตว อื่ นๆ
เปนประจําสม่ําเสมอ
จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาทานสามารถดูแลตัวเอง
และครอบครัวใหหางไกลจากโรคภัยที่มากับอาหารไดไมยากเลย
แตอยางไรก็ตามหากเกิดภาวะอาหารเปนพิษหรือโรคอุจจาระรวงขึน้
ทานสามารถดูแลรักษาในเบือ้ งตนได โดยใหผปู วยดืม่ น้ําเกลือแร
โอ อาร เอส น้าํ หวาน หรือน้ําขาวใหมากกวาปกติ เพือ่ ปองกัน
การขาดน้ํา และใหรบั ประทานอาหารทีย่ อ ยงาย เชน ขาวตม โจก
หรื อ แกงจื ด ห า มงดอาหาร เพื่ อป องกั น การขาดสารอาหาร
จากนัน้ จึงนําผูปว ยไปพบแพทยโดยดวน
อาหารมีคณ
ุ อนันต มีภยั แอบแฝง จึงหวังวาทานผูอ า น
จะปรุ ง รั บ ประทาน และเก็ บ รั ก ษาอาหารอย า งรู เท า ทั น
เจาจุลินทรียตัวราย

บรรณานุกรมและแหลงอางอิง
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