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วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 26 ฉบับที่ 2 (2555)

การเสนอผลงานทางวิชาการ

การเสนอผลงานวิ จั ยในงานประชุ มวิ ชาการ
มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร วิ ทยาเขตกําแพงแสน ครั้ งที่ 8 ณ
มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร วิ ทยาเขตกํ า แพงแสน จั ง หวั ด
นครปฐม ระหวางวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2554
 จันทรจรัส วีรสาร เขารวมเสนอผลงานวิจัย เรื่อง
ผลของการจั ดการวั สดุเหลื อทิ้ งจากการแปรรูปปลาหมึกต อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตผักกาดเขียวกวางตุง
 การเสนอผลงานวิ จั ยในการประชุ มวิ ชาการ International conference on postharvest pest and disease
management in exporting horticultural crops (PPDM)
ระหวางวันที่ 21 - 24 กุมภาพันธ 2555 ณ The Golden Tulip
Sovereign Hotel, กรุงเทพฯ
 นวลวรรณ ฟารุงสาง เขารวมเสนอผลงานวิจัย
ภาคบรรยาย เรื่ อง Bacillus megaterium isolate 3103:
antagonistic spectrum on Colletotrichum gloeosporioides
diversity, and impact of field application on postharvest
incidence of mango fruit anthracnose
 นวลวรรณ ฟารุงสาง เขารวมเสนอผลงานวิจัย
ภาคโปสเตอร เรื่อง Direct testing of Zingiber cassumunar and
Curcuma comosa crude extracts upon spore germination
of Colletotrichum spp. encouraging by a solubilizer,
hydrogenated castor oil
 รงรอง หอมหวล มณฑา วงศมณีโรจน เนตรชนก
เกียรติ์นนทพัทธ สุลักษณ แจมจํารัส รัตนา เอการัมย พีรพงษ
แสงวนางคกูล ชูศักดิ์ คุณุไทย และชวนพิศ อรุณรังสิกุล เขารวม
เสนอผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร เรื่อง การใชสารไคโตซานรวมกับ
สารเรงการเจริญเติบโตเพิ่มประสิทธิภาพการสรางสารสําคัญ
ทางโภชนาการในการเพาะเลี้ ยงข าวหอมมะลิ 105 ในการ
ประชุมสัมมนาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ครั้งที่ 5 ระหวางวันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรม
แกรนดจอมเทียน พาเลซ พัทยา จังหวัดชลบุรี
 การเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ
พืชแหงชาติ ครั้งที่ 3 ระหวางวันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2555
ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดนาน
 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล อุดม แกวสุวรรณ และ
วันดี วงษเสถียร เขารวมเสนอผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร เรื่อง
คุ ณ ภาพการงอกของเมล็ ดพั น ธุ ไม ก ฤษณาในสถานี วิ จั ย
วนเกษตรตราด และในแปลงทดลองหน วยเทคโนโลยี
เมล็ ดพั น ธุ พื ช มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร วิ ท ยาเขต
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม


ปฐมพร โพธิ์นิยม และคณิตฐา ชินวงษเขียว
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน อ. กําแพงแสน จ. นครปฐม

ผลงานวิจัยของนักวิจัยสังกัดฝายปฏิบัติการวิจัยและ
เรือนปลูกพืชทดลองไดรับรางวัล
ผลงานเรื่อง การใชสารไคโตซานรวมกับสารเรงการ
เจริ ญเติ บโตเพิ่ มประสิ ทธิภาพการสร างสารสําคั ญทางโภชนาการ
ในการเพาะเลี้ ยงข าวหอมมะลิ 105 โดย รงรอง หอมหวล
มณฑา วงศมณีโรจน เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ สุลักษณ
แจมจํารัส รัตนา เอการัมย พีรพงษ แสงวนางคกูล ชูศักดิ์
คุณุไทย และชวนพิศ อรุณรังสิกุลไดรับรางวัลผลงานวิจัยลําดับที่
2 ภาคโปสเตอร ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 5 ระหวางวันที่ 14 - 16
พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมแกรนดจอมเทียน พาเลซ พัทยา
จังหวัดชลบุรี


ผลงานเรื่อง ผลของการยกระดับการงอกของเมล็ด
ฟ กข าวด วยการใช วิ ธี กลและสารเคมี โดย เนตรชนก
เกียรติ์ นนทพัทธ ชวนพิศ อรุณรังสิกุล ศิริวรรณ ทิพรักษ
และพิ ทักพงศ ป อมปรานี ได รับรางวั ลผลงานวิ จัยยอดนิ ยม
ระดับชมเชย ภาคโปสเตอร ในการประชุมวิชาการเมล็ดพันธุพืช
แหงชาติ ครั้งที่ 9 ระหวางวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2555
ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมเทวราช จังหวัดนาน
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เนตรชนก เกี ยรติ์ นนทพั ทธ ชวนพิ ศ อรุ ณรั งสิ กุ ล
พิทักพงศ ปอมปรานี และศิริวรรณ ทิพรักษ เขารวมเสนอ
ผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร เรื่อง ผลของการยกระดับการงอก
ของเมล็ดฟกขาวดวยการใชวิธีกลและสารเคมี


การจัดนิทรรศการ

ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง รวมจัด
นิทรรศการในงานเกษตรแฟร ประจําป 2555 ระหวางวันที่ 30
พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2555 ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ
 อุดม แกวสุวรรณ เรื่อง การผลิต วัส ดุปลูกจาก
วัสดุเหลือใชการเกษตรที่มีคุณภาพสูง
 ลักขณา เบ็ญจวรรณ เรื่อง เครื่องหมักขยะอินทรีย
สําหรับบานเรือนและองคกรชุมชน
 เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ เรื่อง ถั่วฝกยาวไรคาง
พันธุ CLGC 30
 สุรัตนวดี จิวะจินดา เรื่อง ผลิตภัณฑจากน้ํามันสกัด
จากเมล็ดผลไม
 มณฑา วงศมณีโรจน รงรอง หอมหวล และ
สุลักษณ แจมจํารัส เรื่อง การผลิตตนกลากลวยหอมทองในสภาพ
ปลอดเชื้อและการปลูกเพื่อกําหนดวันเก็บเกี่ยว
 รงรอง หอมหวล มณฑา วงศมณีโรจน และ
สุลักษณ แจมจํารัส เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตตนกลาสับปะรด
อย างรวดเร็ วด วยวิ ธี เพาะเลี้ ยงแบบจุ มชั่ วคราว (Temporary
Immersion)


โครงการฝกอบรมของฝายปฏิบัติการวิจัยและ
เรือนปลูกพืชทดลอง
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบัน
วิ จั ยและพั ฒนา กําแพงแสน จะดําเนิ นการจั ดฝ กอบรม
จํานวน 2 โครงการ ดังนี้
โครงการฝ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร Q อาสา
เพื่ อการผลิ ตพื ชอาหารปลอดภั ย จํ า นวน 2 รุ น
สําหรับบุคคลทั่ วไป หน วยงานราชการ พนั กงานสวนทองถิ่ น
เจาหนาที่ผูเกี่ยวของดาน GAP อาสาสมัครเกษตรหมูบาน
นิสิต/นักศึกษา โดยรุนที่ 1 ระหวางวันที่ 29 มิถุนายน 1 กรกฎาคม 2555 และรุนที่ 2 ระหวางวันที่ 18 - 20
กรกฎาคม 2555 ณ ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืช
ทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
จั ง หวั ด นครปฐม (นางมณฑา วงศ มณี โ รจน หั ว หน า
โครงการ)


โครงการฝกอบรมทางวิชาการ เรื่อง การปลูก
เลี้ ยงและขยายพั น ธุ กล ว ยไม ในเชิ ง การค า สํ าหรั บ
บุคคลทั่วไป บริษัท/หางราน หนวยงานราชการ หรือ
รัฐวิสาหกิจ ณ ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม จํานวน 30 คน (นางรงรอง หอมหวล หัวหนา
โครงการ) ยังไมไดระบุเวลาการฝกอบรม
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งานวิจัย

ผลของระบบการจัดการธาตุอาหารพืชดวยวัสดุธรรมชาติตอการผลิตขาวโพดฝกออน*
Effect of Plant Nutrient Management System with Natural Materials on Baby Corn Production
รัตติญา พรมแสง1 อรุณศิริ กําลัง1 จันทรจรัส วีรสาร2 ธนพัฒน ปลื้มพวก2 และสุริยา สาสนรักกิจ3
Rattiya Promsang1, Arunsiri Kumlung1, Janjarus Verasan2, Tanapat Pluemphuak2 and Suriya Sassanarakkit3

บทคัดยอ

งานวิ จัยนี้ มีวัตถุประสงค เพื่ อแสวงหาระบบการจั ดการ
ธาตุ อาหารพื ช ด ว ยวั สดุ ธ รรมชาติ ใ นการผลิ ตข าวโพดฝ กอ อน
ในรอบ 1 ป โดยวัสดุธรรมชาติที่ใชคือ ปุยมูลโคและปุยพืชสด
กําหนดปริมาณไนโตรเจนที่ ใช เป น 1N เทากั บ 30 กก.N/ไร
ตามค าวิ เคราะห ดิ นในแปลงทดลองและความต องการของพื ช
การทดลองนี้ ทํ า ในแปลงทดลองของภาควิ ชาปฐพี วิ ทยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ซึ่งเปนดินรวน
ปนทรายที่มีความอุดมสมบูรณของดินปานกลาง ระบบการจัดการ
ธาตุอาหารประกอบดวยการปลูกพืช 3 รุน วางแผนการทดลอง
แบบสุมสมบูรณ มี 7 ตํารับการทดลอง ทํา 4 ซ้ําดังนี้ ตํารับที่ 1
และ 2 คือ ตํารับควบคุม (ไมใสปุย ) และใสปุยเคมี 1N ตามลําดับ
ตํารับที่ 3 และ 4 คือ ตํารับปุยมูลโค 1N และ 2N ตามลําดับ
ตํารับที่ 5, 6 และ 7 คือ ตํารับปุยพืชสด, ตํารับปุยพืชสดรวมกับ
มู ลโค 1N และตํารั บ ปุ ยพื ชสดร ว มกั บ มู ล โค 2N ตามลําดั บ
โดยตํารับที่ 1-4 ปลูกขาวโพดฝกออน 3 รุนตอเนื่องกัน สวน
ตํารั บที่ 5-7 ปลู กถั่ วพร าเป นปุ ยพื ช สดในรุ นที่ 1 ตามด วย
การปลูกขาวโพดฝกออน 2 รุนตอเนื่องกัน ผลการทดลอง พบวา
ชนิดและปริมาณของแหลงปุยไนโตรเจนที่แตกตางกันใหผลผลิต
ขาวโพดฝ กอ อน (น้ําหนักฝ กสด และน้ําหนักฝกอ อน) ที่ ปลูก
ในรุนเดียวกันนั้นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยตํารับ
ที่ ใช ปุ ยเคมี ให ผลผลิ ตของข าวโพดสู งกว ากลุ มตํารั บที่ ใ ช วั สดุ
ธรรมชาติ กลุ มตํารับที่ ใชปุ ยพืชสดรวมกับปุ ยมูลโคใหผลผลิต
ของข าวโพดสู งกว าตํารั บที่ ใช ปุ ยพื ชสดเพี ยงอย างเดี ยว ส วน
กลุมตํารับที่มีการใชปุยมูลโค 1N ใหผลผลิตของขาวโพดสูงกวา
กลุมตํารับที่มีการใชปุยมูลโค 2N เมื่อพิจารณาระบบการจัดการ
ธาตุอาหารพืชตอผลรวมของผลผลิตขาวโพดฝกออนทุกรุนที่ปลูก
พบวา ในกลุมตํารับที่มีการปลูกขาวโพด 3 รุน คือ ตํารับปุยเคมี
1N ตํารับปุ ยมูลโค1N และ 2N ใหผลผลิ ตรวมสูงกวาตํารั บควบคุม
สวนในกลุมตํารับที่มีการปลูกขาวโพด 2 รุน คือ ตํารับปุยพืชสด
*

ตํารับปุ ยพืชสดรวมกับปุยมูลโค1N และ 2N พบวาตํารับปุ ยพืชสด
รวมกับปุยมูลโค 1N ใหน้ําหนักฝกสดใกลเคียงกับตํารับควบคุม
แตใหผลผลิตฝกที่ปอกเปลือกแลวรวมทั้งปสูงกวาตํารับควบคุม
นอกจากนี้ตํารับปุยพืชสดรวมกับปุยมูลโค 1N ใชตนทุนในการ
เก็บเกี่ยวผลผลิตเพียง 2 ครั้งในขณะที่ตํารับควบคุมใช 3 ครั้ง
คําสําคัญ : การจัดการธาตุอาหารพืช วัสดุธรรมชาติ ปุยมูลโค
ปุยพืชสด การผลิตขาวโพดฝกออน

Abstract

The objective of this experiment was to obtain the
suitable plant nutrient management on the production of baby
corn during 1 year, by using natural materials such as cattle
manure and green manure. The experiment was conducted
in sandy loam soil with medium nutrient level at the
experimental field of Soil Science Department, Kasetsart
University, Kamphaeng Saen Campus. Based on soil
properties and plant requirement the application of
N-fertilizer was 30 kgN/rai, this rate was identified as 1N.
Plant nutrient management system was applied to the 3
successive crops of baby corn. The experimental design was
CRD with 7 treatments and 4 replications. Treatment 1 and
2 were control (without fertilizer) and with 1N chemical
fertilizer, treatment 3 and 4 were 1N and 2N equivalent by
basal cattle manure, respectively, treatment 5, 6 and 7 were
planting jack bean as green manure during the first crop
followed by two successive crops of corn, of which treatments
6 and 7 were incorporated with 1N and 2N basal cattle
manure, respectively. The result showed that different sources
of nitrogen in the same growing season gave statistically
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significant difference in crop production (husked ear weight
and dehusked ear weight). The chemical fertilizer (1N),
succeeded to give more corn yield than the treatments of
natural materials. The treatments of green manure plus cattle
manure gave higher yield than the sole green manure
treatment. The 1N cattle manure treatments gave higher yield
than the 2N cattle manure treatments. For the determination
of plant nutrient management system based on the total of 3
successive corn yields, the results indicated that the totality of
corn yield of the treatments 2-4 were higher than control.
The treatment 6 (green manure plus 1N cattle manure) which
planted only two crops of corn gave similar husked ear weight
compared to control, but gave dehusked ear weight (total/
year) higher than control. Beside this, treatment 6 have
harvesting cost only twice while control have 3 times.

ที่มีการทําเกษตรอินทรียมากกวา 3 ป พบวามีระดับธาตุอาหาร
ที่เปนประโยชนตอพืชในสัดสวนที่สูงกวาพื้นที่ที่ไมมีการทําเกษตร
อินทรีย โดยเฉพาะปริมาณฟอสฟอรัสและปริมาณโพแทสเซียม
(ฉลอง, 2553) ซึ่ง Bary et al. (2000) ไดรายงานวา การใส
มูลสัตว ซ้ําลงในแปลงเดิมเปนเวลานาน จะทําใหปริมาณฟอสฟอรัส
และปริมาณโพแทสเซียมอยู ในระดับมากเกินไป ในกรณีที่ไมได
เปนเกษตรอินทรียควรสลับไปใชปุยเคมีที่ใหไนโตรเจนอยางเดียว
แต หากเปนแปลงเกษตรอิ นทรี ย ควรหั นมาปลู กพื ชตระกู ลถั่ ว
ทดแทน ซึ่ งจะตรึงไนโตรเจนจากบรรยากาศ และพื ชตระกูลถั่ ว
จะไม ใ ห ธ าตุ ฟ อสฟอรั ส และโพแทสเซี ยมแก ดิ น มากเกิ น ไป
ดวยเหตุนี้จึงไดทําการทดลองใชมูลโค ซึ่ งเปนวัสดุอินทรียที่หา
ได ง ายในท องถิ่ นและปุ ยพื ชสดจากพื ชตระกู ลถั่ ว คื อถั่ วพร า
เป น แหล งธาตุ อาหาร และจั ดระบบการจั ด การธาตุ อาหารพื ช
เพื่ อศึ กษาการตอบสนองของข า วโพดฝ ก อ อนซึ่ งเป น สิ น ค า
เกษตรอินทรียสําคัญที่ปลูกกันมากในแถบภาคตะวันตก
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คํานํา

สิ่ งท าทายในการจั ด การธาตุ อาหารพื ช ในระบบเกษตร
อินทรียคือ การรักษาไวหรือการเพิ่มขึ้นของผลผลิตทางการเกษตร
อยางยั่งยืน การจัดการธาตุอาหารพืชที่ดีนอกจากจะใหความมั่นคง
ด านอาหาร และต อความยั่ งยื นของผลิ ตภาพดิ นแล ว จะต อง
ไมเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมดวย ขณะเดียวกันเกษตรอินทรีย
จะตองไมละเลยมิติดานสังคมและเศรษฐกิจ องคประกอบที่ จําเปน
ในการจัดการธาตุอาหารพืชใหมีประสิทธิภาพ ไดแก 1) แหลง
ธาตุอาหารพืชเพื่อใหการใชธาตุอาหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ในการทําเกษตรกรรมอยางเขมขนและมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
น อยที่ สุ ด โดยแหล งธาตุ อาหารในระบบเกษตรอิ นทรี ยจะเป น
วั สดุ อิ นทรี ยที่ ส ามารถย อยสลายได โดยจุ ลิ นทรี ย และสามารถ
ปลดปลอยธาตุอาหารอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดการหมุนเวียนของ
วงจรธาตุอาหาร วัสดุอินทรียที่นิยมใช เชน ปุ ยพืชสด มูลสัตว
เปนตน การเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดิน จะสงเสริมการดูดยึด
น้ําในดินและความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนและสภาพทางฟสิกส
ของดิ น 2) การจั ดการที่ เหมาะสม จะต องคํานึ งถึ งชนิ ดและ
ปริมาณที่ใสอยางพอเพียง ตามระยะเวลาที่พืชตองการ เพื่อรักษา
สมดุ ล ของธาตุ อาหาร หรื อเพิ่ มทุ น หมุ น เวี ยนของธาตุ อาหาร
ภายในพื้นที่ และประสิทธิภาพในการผลิตพืช และใหรายไดสูงสุด
แกเกษตรกรภายใตเศรษฐกิจบริบทระดับทองถิ่น ผลของการทํา
เกษตรกรรมแบบเกษตรอินทรียตอปริมาณธาตุอาหารในดิน พื้นที่

ทดลองปลู ก ข าวโพดฝ กอ อนลู กผสม พั น ธุ SG 17
ตอเนื่ องกั นในชวงเวลา 1 ป โดยใช แปลงทดลองของภาควิชา
ปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน โดยจัดแบงเปนแปลงยอยขนาด 14 เมตร
x 3.75 เมตร จํานวน 32 แปลงยอย วางแผนการทดลองแบบ
สุ มสมบู รณ การทดลองนี้ ได กําหนดปริ มาณไนโตรเจนตาม
คําแนะนําการใชปุยของกรมวิชาการเกษตรสําหรับขาวโพดฝกสด
เทากับ 30 กก.N/ไร (กําหนดใหเทากับ 1N) มีตํารับการทดลอง
7 ตํารับ จํานวน 4 ซ้ํา คือ ตํารับที่ 1 ไมใสปุยเปนตํารับควบคุม
ตํารับที่ 2 ใสปุยเคมี 1N ตํารับที่ 3 ใสปุยมูลโค 1N ตํารับที่ 4
ใสปุยมูลโค 2N (ตํารับที่ 1-4 ปลูกขาวโพดฝกออน 3 รุน) ตํารับที่
5 ปุยพืชสด ตํารับที่ 6 ปุยพืชสดรวมกับปุยมูลโค 1N ตํารับที่ 7
ปุยพืชสดรวมกับปุยมูลโค 2N (ตํารับที่ 5-7 ปลูกถั่วพรา 1 รุน
ตามดวยขาวโพดฝกออน 2 รุน) ปุยมูลโคที่ใชทดลอง ไดนํามูลโค
จากฟารมตําบลทุ งลู กนก อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
มาผานกระบวนการหมักเปนเวลา 1 เดือน ปลูกขาวโพดฝกออน
โดยใชระยะปลูก 25 ซม. x 75 ซม. การใสปุยเคมีในตํารับปุยเคมี
ได แบ งใส 2 ครั้ งโดยใส ปุ ยแอมโมเนี ยมซั ล เฟต (21-0-0)
รองพื้ น อั ต รา 20 กก.N /ไร และใส ปุ ยยู เ รี ย (46-0-0)
แตงหนาอัตรา 10 กก. N /ไร เมื่อขาวโพดอายุ 30 วัน การใสปุย
มูลโคในกลุมตํารับที่ใสปุยมูลโคไดใสรองพื้นโดยการโรยเปนแถว
สําหรั บปุ ยพื ชสดทําโดยปลูกถั่ วพร าระยะปลู กเดียวกับข าวโพด
เมื่อถั่วพราออกดอกประมาณรอยละ 50 (60 วัน) ไถกลบลงดิน
การเก็ บข อมู ล เพื่ อประมวลผลประกอบด วย ข อมู ลสมบั ติ ดิ น
กอนปลูกและหลังเก็บเกี่ ยว สมบัติของปุยมูลโค และการเจริญ
เติ บโตและผลผลิ ตของขาวโพดฝ กอ อน ซึ่ งผลผลิ ตฝ กสดที่ ได
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จะนําไปปอกเปลือกเพื่อใหไดผลผลิตฝกออน แลวนําฝกออนที่ได
แบ งตามกลุ มมาตรฐาน 3 กลุ ม คื อ ขนาดเล็ ก (4-7 ซม.)
ขนาดกลาง (>7-11 ซม.) ขนาดใหญ (>11-13 ซม.) และ
ฝ กที่ ไมได มาตรฐาน (<4 หรือ >13 ซม.) ส วนตนข าวโพด
หลั ง การเก็ บ เกี่ ยวจะตั ด ไปชั่ งน้ํ า หนั ก สด (ไม มี ก ารไถกลบ
ลงแปลง) การปลูกพืชแตละรุนหางกันประมาณ 4-5 เดือน

ผลการทดลองและวิจารณ

1. สมบัติของดินในแปลงทดลอง
ผลการวิ เคราะห สมบั ติ พื้ นฐานของดิ นในแปลงทดลอง
แสดงไวใน Table 1 ประเมินว า ดินที่ ใชทดลองมีความอุดมสมบูรณ
ปานกลาง ตามเกณฑการประเมินคุณภาพดิน ของกองสํารวจดิน
กรมพัฒนาที่ดิน (2523)

2. สมบัติของปุยมูลโค
ผลการวิเคราะหสมบัติทางเคมีของปุยมูลโค แสดงไวใน
Table 2 พบวา สัดสวน C:N อยูในชวงที่เหมาะสมตอการนําไปใช
เปนปุยอินทรีย และมีปริมาณธาตุอาหารหลักรวมกันไมนอยกวา
รอยละ 2 ตามเกณฑที่กําหนดของกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2552
3. การเจริญเติบโตของขาวโพด
จาก Table 3 แสดงผลของตํารับการทดลองตอความสูง
ของต นข าวโพดทั้ ง 3 รุ น ณ วั น ที่ เก็ บเกี่ ยวผลผลิ ต พบว า
มีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง โดยตํารับปุยเคมี 1N
ใหความสูงมากกวาตํารับควบคุมทั้ง 3 รุน ในกลุมตํารับที่มีการใช
ปุยมูลโค ใหความสูงไมแตกตางจากตํารับควบคุมในรุนที่ 1 แต
สูงกวาตํารับควบคุมในรุนที่ 2 และ 3 สวนในกลุมตํารับที่มีการใช
ปุ ยพื ชสด ใหความสูงมากกว าตํารั บควบคุม ยกเว นในตํารั บที่

Table 1 Some chemical and physical properties of the soil before planting.
Soil properties
pH (1 : 1 soil : water) 1/
ECe (dS/m) 2/
OM (%) 3/
available P (mg/kg) 4/
exchangeable K (mg/kg) 5/
CEC (cmol/kg) 5/
BS (%) 5/
Texture 6/

Values measured

Estimation*

7.31
0.37
0.83
75.86
79.67
5.90
182.87
Sandy loam

Slightly base
Non-saline
low
low
high
moderate
high
-

1:1 water/soil measurement by pH meter; 2/ saturated extraction; 3/ Walkley and Black method;
4/
Bray II extraction; 5/ extract with 1N CH3COONH4 pH 7.0, 6/ Pipette method
*
Land Development Department, 1980
1/

Table 2 Chemical properties and nutrient contents of cattle manure.
Parameters
pH (1:5) 1/
C/N ratio
EC (1:5) 2/
OM (%) 3/
total N (%) 4/
total P (%) 5/
total K (%) 6/

Values measured

Limitation*

7.45 - 7.90
18:1 - 21: 1
3.05 - 3.94
37.47 - 39.82
1.04 - 1.75
0.64 - 0.87
1.09 - 1.31








20/1
10.0
20.0
1.0
0.5
0.5

1:5 water/manure measurement by pH meter; 2/ 1:5 water/manure measurement by EC meter; 3/ Walkley and Black method;
4/
Kjeldahl methods; 5/ measurement by Spectrophotometer; 6/ measurement by Atomic absorption spectrophotometer
*
Agriculture department, 2009
1/
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Table 3 Plant height as affected by treatments.
Treatments
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Control
F1
CM1
CM2
GM
GM+CM1
GM+CM2

Plant height (cm) at harvesting date
1 crop
2nd crop
3rd crop
st

182.4 bc1/
191.7 a
188.8 b
180.3 c
-

F- test
CV (%)

**
17.1

144.7 c1/
174.9 b
171.8 b
171.9 b
171.4 b
190.8 a
176.8 a

155.5 d1/
185.7 a
172.7 b
164.3 c
157.0 d
177.0 b
177.8 b

**
17.8

**
8.7

Mean values on the same column with the same letters do not differ significantly (p>0.01).
= highly significant at p < 0.01
F = chemical fertilizer; CM = cattle manure; GM = green manure
The number “1” that follows the letter = 30 kgN/rai and “2” = 60 kgN/rai
1/
**

Table 4 Plant fresh weight as affected by treatments.
Treatments
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Control
F1
CM1
CM2
GM
GM+CM1
GM+CM2
F- test
CV (%)

1 crop

Plant fresh weight (kg/rai)
2nd crop

3rd crop

3,380
3,968
4,027
3,267
-

2,596
2,581
2,530
2,566
2,756
2,780
2,035

1,9631/c
2,751 ab
2,704 ab
2,297 cb
1,970 c
2,944 a
2,740 ab

ns
27.9

ns
24.3

**
15.2

st

Mean values on the same column with the same letters do not differ significantly (p>0.01).
= highly significant at p < 0.01
F = chemical fertilizer; CM = cattle manure; GM = green manure
The number “1” that follows the letter = 30 kgN/rai and “2” = 60 kgN/rai
1/
**

มีการใชปุยพืชสดเพียงอยางเดียว มีความสูงของขาวโพดในรุนที3่
ลดลง และไมตางจากตํารับควบคุม สวนน้ําหนักสดของตนขาวโพด
(Table 4) พบวา น้ําหนักสดของตนข าวโพดจากแต ละตํารั บ
ในรุนที่ 1 และ 2 ไมมีความแตกตางทางสถิติ แตในรุนที่ 3 พบ

ความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ งของตํารับการทดลอง
ตอน้ําหนักสดของตนขาวโพด โดยตํารับปุยเคมี 1N, ตํารับปุย
มู ลโค 1N, ตํารั บปุ ยพื ช สดร วมกั บปุ ยมู ล โค 1N และ 2N
มีน้ําหนักสดมากกวาตํารับควบคุม
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4. ผลผลิตของขาวโพด
ผลของตํารั บการทดลองต อน้ํ าหนั กฝ กสดของข าวโพด
ในรุนที่ 1, 2, 3 และผลรวมของทั้ง 3 รุน แสดงไวใน Table 5
พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ โดยในรุนที่
1 ตํารั บปุ ยเคมี 1N ใหน้ําหนักฝกสดมากที่สุ ด รองลงมา คือ
ตํารับปุยมูลโค 1N สวนตํารับปุยมูลโค 2N และตํารับควบคุม
ใหคานอยที่สุดและไมแตกตางกัน สําหรับในรุนที2่ ตํารับปุยเคมี
1N ยังคงมีน้ําหนักฝกสดมากที่สุด รองลงมา คือ ตํารับปุยพืชสด
ร วมกับปุ ยมู ลโค 1N และตํารับปุ ยมู ลโค 1N และในรุ นที่ 3
ตํารับปุยเคมี 1N ยังคงมีน้ําหนักฝกสดมากที่สุด รองลงมา คือ
กลุ มตํารั บ ปุ ยพื ชสดร วมกั บปุ ยมู ลโค และตํารั บปุ ยมู ลโค 1N
ตามลําดับ สําหรับผลรวมของน้ําหนักฝกสด พบวาในกลุมตํารับ
ที่ปลูกขาวโพด 3 รุน ตํารับการใสมูลโค 1N ใหน้ําหนักฝกสดรวม
71% ของตํารั บปุ ยเคมี ส วนกลุ มตํารั บที่ ปลู กข าวโพด 2 รุ น
ตํารับปุยพืชสดรวมกับปุยมูลโค 1N ใหน้ําหนักฝกสดรวม 54%
ของตํารับปุยเคมี
Table 6 แสดงผลของตํารับการทดลองตอน้ําหนักฝกออน
มาตรฐานซึ่งเปนผลรวมของน้ําหนักฝกออนที่ไดผานการคัดขนาด
มาตรฐาน (เล็ ก กลาง ใหญ ) ของข าวโพดในรุ นที่ 1, 2, 3
และผลรวมของทั้ง 3 รุน พบวามีความแตกตางกันทางสถิติอยางมี
นัยสําคัญยิ่ ง และสอดคลองกับผลของน้ําหนักฝ กสด กล าวคื อ
ในรุนที่ 1 ตํารับปุยเคมี 1N ใหน้ําหนักฝกออนมากที่สุด รองลงมา
คือ ตํารั บปุ ยมู ลโค 1N สําหรับในรุนที่ 2 ตํารับปุ ยเคมี 1N
ยังคงมีน้ําหนักฝกออนมากที่สุด รองลงมา คือ ตํารับปุยพืชสด

รวมกับปุยมูลโค 1N และในรุนที่ 3 ตํารับปุยเคมี 1N ยังคงมี
น้ําหนักฝกออนมากที่สุด รองลงมา คือ ตํารับปุยพืชสดรวมกับ
ปุยมูลโค 1N สําหรับผลรวมของน้ําหนักฝกออน พบวา ในกลุม
ตํารับที่ปลูกขาวโพด 3 รุน ตํารับปุยมูลโค 1N ใหน้ําหนักฝกออน
รวม 77% ของตํารับปุยเคมี สวนกลุมตํารับที่ปลูกขาวโพด 2 รุน
ตํารับปุยพืชสดรวมกับปุยมูลโค 1N ใหน้ําหนักฝกออนรวม 65%
ของตํารับปุยเคมี
ผลของตํ ารั บ การทดลองต อ น้ํ า หนั กรวมของฝ กอ อน
ที่ แจกแจงในแต ล ะกลุ มขนาดมาตรฐานและไม ไ ด ม าตรฐาน
ดังแสดงใน Table 7 พบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่ง
ทางสถิ ติ โดยตํารั บควบคุ มให น้ํ า หนั กฝ กอ อนกลุ มขนาดเล็ ก
มากที่สุด ตํารับปุยเคมี 1N และตํารับปุยมูลโค 1N ใหน้ําหนัก
ฝกออนกลุมขนาดกลางมากที่สุด และตํารับปุยเคมี 1N ใหน้ําหนัก
ฝกออนกลุมขนาดใหญและขนาดไมไดมาตรฐานมากที่สุด
ตํารั บปุ ยพื ชสดเพี ยงอย างเดี ยวให ผ ลผลิ ตต่ํ ากว ากลุ ม
ตํารับที่ใสปุยมูลโค 1N เพียงอยางเดียว อาจเปนเพราะปริมาณ
ธาตุ อาหารที่ ดินได รับในรู ปอิ นทรี ยสารจากทั้ ง 2 ชนิ ดต างกั น
กลาวคือ N, P2O5 และ K2O ของถั่วพรากอนการไถกลบ เทากับ
21, 10 และ 23 กก./ไร ตามลําดับ ในขณะที่ของปุยมูลโค 1N
เทากับ 30, 15 และ 23 กก./ไร สวนกลุมตํารับที่มีการใชปุยมูลโค
1N ใหผลผลิตสูงกวากลุมตํารับที่มีการใชปุยมูลโค 2N ที่ปลูก
ในรุนเดียวกัน เนื่องจากการใสปุยอินทรียที่ยอยสลายไมสมบูรณ
ในปริมาณสูง อาจจะเกิดสารพิษกับพืชสูง จนทําใหการเจริญเติบโต
และผลผลิตลดลง (Delgado et al., 2010)

Table 5 Husked ear weight as affected by treatments.
Treatments
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Control
F1
CM1
CM2
GM
GM+CM1
GM+CM2
F-test
CV (%)

Husked ear weight (kg/rai)
1st crop
2nd crop
3rd crop
1,249.0 c
1,877.3 a
1,561.1 b
1,304.8 c
-

597.3 d
1,693.8 a
1,033.3 c
813.9 d
882.1 cd
1,487.9 b
958.1 cd

801.0 d
1,759.9 a
1,195.2 bc
981.3 cd
921.0 cd
1,372.8 b
1,309.3 b

2,647.4 d
5,331.0 a
3,789.6 b
3,100.0 c
1,803.1 e
2,860.7 cd
2,267.4 de

**
17.2

**
9.6

**
17.5

**
7.9

Mean values on the same column with the same letters do not differ significantly (p>0.01).
= highly significant at p < 0.01
F = chemical fertilizer; CM = cattle manure; GM = green manure
The number “1” that follows the letter = 30 kgN/rai and “2” = 60 kgN/rai
1/
**

Total

งานวิจัย
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Table 6 Dehusked ear weight (sum of all standard sizes) as affected by treatments.
Treatments
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Control
F1
CM1
CM2
GM
GM+CM1
GM+CM2
F-test
CV (%)

1st crop

Dehusked ear weight (kg/rai)
2nd crop
3rd crop

100.5 c
149.5 a
132.3 b
105.8 c
-

72.5 e
180.0 a
120.5 c
90.3 d
88.8 d
162.8 b
102.4 d

107.5 d
224.2 a
173.9 bc
147.9 c
108.8 d
197.9 ab
182.9 b

280.5 d
553.7 a
426.7 b
344.0 c
197.5 e
360.7 c
285.3 d

**
3.5

**
8.2

**
13.1

**
16.9

Total

Mean values on the same column with the same letters do not differ significantly (p>0.01).
= highly significant at p < 0.01
F = chemical fertilizer; CM = cattle manure; GM = green manure
The number “1” that follows the letter = 30 kgN/rai and “2” = 60 kgN/rai
1/
**

Table 7 Dehusked ear weight (sum of all standard sizes) as affected by treatments.
Treatments
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Control
F1
CM1
CM2
GM
GM+CM1
GM+CM2
F-test
CV (%)

1 crop

Dehusked ear weight (kg/rai)
2nd crop
3rd crop

100.5 c
149.5 a
132.3 b
105.8 c
-

72.5 e
180.0 a
120.5 c
90.3 d
88.8 d
162.8 b
102.4 d

107.5 d
224.2 a
173.9 bc
147.9 c
108.8 d
197.9 ab
182.9 b

280.5 d
553.7 a
426.7 b
344.0 c
197.5 e
360.7 c
285.3 d

**
3.5

**
8.2

**
13.1

**
16.9

st

Total

Mean values on the same column with the same letters do not differ significantly (p>0.01).
= highly significant at p < 0.01
F = chemical fertilizer; CM = cattle manure; GM = green manure
The number “1” that follows the letter = 30 kgN/rai and “2” = 60 kgN/rai
1/
**

5. สมบัติทางเคมีของดินหลังเก็บเกี่ยว
ผลการวิเคราะหทางสถิติของสมบัติดินในแปลงเมื่อสิ้นสุด
การทดลอง แสดงไว ใน Table 8 พบวา ปริ มาณอิ นทรี ยวั ตถุ
ฟอสฟอรั สที่ เป นประโยชน และโพแทสเซี ยมที่ แลกเปลี่ ยนได
มีความแตกตางกัน โดยตํารับที่การใสปุยมูลโค 2N ใหปริมาณ

อินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน และปริมาณโพแทสเซียม
ที่แลกเปลี่ยนได สูงกวาตํารับอื่นๆ ซึ่งสอดคลองกับ Bary et al.
(2000) กล าวว าผลของการใส มูลสั ตว ซ้ํ าลงในพื้ นที่ จะทําให
อิ นทรี ยวั ตถุ ในดิ นเพิ่ มขึ้ น และมี การสะสมธาตุ ฟอสฟอรัสและ
โพแทสเซียมในดินสูงขึ้นดวย
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Table 8 Some chemical soil properties after harvest.
Treatments
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Control
F1
CM1
CM2
GM
GM+CM1
GM+CM2
F- test
CV (%)

OM (%)

Avail. P (mg/kg)

Exch. K (mg/kg)

1.0 d1/
1.0 cd
1.2 bc
1.5 a
1.1 cd
1.2 bc
1.3 b

86.9 c1/
96.8 bc
121.0 abc
171.9 a
95.9 bc
152.1 abc
157.1 ab

88.4 d1/
100.9 cd
128.1 c
217.2 a
81.3 d
129.6 c
175.8 b

**
6.5

*
33.0

**
19.3

Mean values on the same column with the same letters do not differ significantly (p>0.01).
= highly significant at p < 0.01
F = chemical fertilizer; CM = cattle manure; GM = green manure
The number “1” that follows the letter = 30 kgN/rai and “2” = 60 kgN/rai
1/
**

สรุปผลและเสนอแนะ

ผลการศึ กษาชนิ ดและปริ มาณของแหล งธาตุ อาหารพื ช
ที่แตกตางกัน ใหผลผลิตขาวโพดฝกออนที่ปลูกในรุนเดียวกันนั้น
แตกตางกัน พบวา ตํารับปุยเคมีใหผลผลิตสูงกวาตํารับที่ใชวัสดุ
ธรรมชาติ และกลุ มตํารั บปุ ยพื ชสดร วมกั บปุ ยมู ลโคใหผลผลิต
สูงกวาตํารับปุยพืชสดเพียงอยางเดียว สวนกลุมตํารับที่มีการใช
ปุยมูลโค 1N ใหผลผลิตของขาวโพดสูงกวากลุมตํารับที่มีการใช
ปุยมูลโค 2N
เมื่ อพิ จารณาผลรวมของผลผลิ ต ข าวโพดฝ กอ อนจาก
ทุกรุนที่ปลูก ซึ่งมีระบบการจัดการธาตุอาหารพืชตางกันนั้น พบวา
กลุมตํารับที่มีการปลูกขาวโพด 3 รุน คือ ตํารับปุยเคมี 1N ตํารับ
ปุ ยมูลโค 1N และ 2N ให ผลผลิ ตทั้ งในรูปน้ําหนักฝกสดและ
น้ําหนักฝ กอ อนสูงกว าตํารั บควบคุ ม โดยตํารั บปุ ยมูลโค 1N
ใหน้ําหนักฝกสด และน้ําหนักฝกออน 71% และ 77% ของตํารับ
ปุยเคมี ตามลําดับ สวนกลุมตํารับที่มีการปลูกขาวโพด2 รุน คือ
ตํารับปุ ยพืชสด ตํารับปุยพืชสดรวมกับปุ ยมูลโค 1N และ 2N
พบว า ตํารั บ ปุ ยพื ชสดร ว มกั บ ปุ ยมู ลโค 1N มี น้ํ าหนั กฝ กสด
ใกลเคียงกับตํารับควบคุม แตมีน้ําหนักฝกออนมาตรฐานสูงกวา
ตํารับควบคุม โดยตํารับปุยพืชสดรวมกับปุยมูลโค 1N ใหน้ําหนัก
ฝกสด และน้ําหนักฝกออน 54% และ 65% ของตํารับปุยเคมี
ตามลําดับ
ผลของระบบการจัดการธาตุอาหารพืชโดยใชวัสดุธรรมชาติ
ตอการเจริญเติบโตและผลผลิตขาวโพด 1 ป ซึ่ งประกอบดวย
การปลูกพืช 3 รุนนั้นเห็นไดวา ตํารับปุยพืชสดรวมกับปุยมูลโค

1N ใหผลผลิตฝกที่ปอกเปลือกแลวรวมทั้งปสูงกวาตํารับควบคุม
โดยที่ตํารับปุ ยพืชสดรวมกับปุยมูลโค1N ใชตนทุนในการเก็บเกี่ยว
ผลผลิ ตเพี ยง 2 ครั้ ง ในขณะที่ ตํารั บควบคุมใช 3 ครั้ ง และ
ตํารับควบคุมซึ่งไมมีการใสธาตุอาหารเพิ่มเติมใหแกดินสงผลให
การเจริญเติบโตและผลผลิตมีแนวโนมลดลงเมื่อเทียบกับตํารับอื่น
แสดงว าการจั ด การธาตุ อาหารมี ค วามจําเป น ต อการคงไว ซึ่ ง
ผลิตภาพของดิน
เมื่ อเปรี ยบเที ย บความแตกต างของผลผลิ ต ข าวโพด
ที่ สู งที่ สุ ดในระบบจั ดการธาตุ อาหารแบบเกษตรทั่ ว ไป (ตํารั บ
ปุ ยเคมี) กั บในระบบเกษตรอิ นทรี ย (รุ นที่ 1 คื อตํารั บมูลโค
1N, รุนที่ 2 และ 3 คือตํารับปุ ยพืชสดรวมกับปุยมูลโค 1N)
โดยคิ ดเป นร อยละของตํารั บปุ ยเคมี พบวา ความแตกตางของ
ผลผลิตฝกสดของทั้ง 2 ระบบการจัดการในรุนที่ 1, 2 และ 3
คิดเปนรอยละ 17, 12 และ 22 ตามลําดับ และความแตกตาง
ของผลผลิตฝกออนในรุนที่ 1, 2 และ 3 คิดเปนรอยละ 12, 10
และ 12 ตามลําดั บ แสดงให เห็นว าการปรับเปลี่ ยนระบบการ
ปลูกพืชเพื่อเขาสูระบบเกษตรอินทรีย ซึ่งเปนที่ยอมรับวาปลอดภัย
ตอสิ่งแวดลอมนั้น ราคารับซื้อผลผลิตเกษตรอินทรียตองสูงกวา
เพื่อความคุมคาทางเศรษฐกิจ โดยผลผลิ ตขาวโพดในระบบเกษตร
อิ น ทรี ย ควรขายเป นฝ กอ อนมากกว าฝ กสด เนื่ องจากผลผลิ ต
ฝกออนมีความแตกตางของผลผลิต เมื่อเทียบกับปุยเคมีนอยกวา
ผลผลิตฝกสด
อานตอหนา 15

11
การเกษตร

ความสําคัญของการประกันคุณภาพเมล็ดพันธุ พืชกับระบบผลิตสินคาเกษตรและอาหาร
ตามมาตรฐานดานอาหารปลอดภัย
ชวนพิศ อรุณรังสิกุล1
การประกันคุณภาพสินคาเกษตร ในที่นี้คือ เมล็ดพันธุพืช
ถือเปนสวนขยายพันธุพืชประเภทหนึ่ง ปจจุบันธุรกิจอุตสาหกรรม
เมล็ดพันธุพืชมีการแขงขันกันมากขึ้นเปนลําดับ จึงมีความจําเปน
ตองมีมาตรการหรือกระบวนการรับรองคุณภาพตามความตองการ
ของลู กค า หรื อวั ตถุ ประสงค หรื อนโยบายคุ ณภาพของสิ นค า
ที่มีการกําหนดขึ้นโดยบริษัทผูผลิตเมล็ดพันธุ ดังนั้นกระบวนการ
ผลิ ตภายใต วิ ทยาการที่ เหมาะสมและถู กต องตามหลั กวิ ชาการ
ดานเมล็ดพันธุ พรอมกับมีระบบการรับรองวิธีการผลิตและมีการ
ตรวจสอบยืนยันคุณภาพผลผลิตวาดีจริง และที่สําคัญตองสามารถ
แสดงหรือใหรายละเอียดคุณภาพของเมล็ดพันธุที่ลูกคาหรือผูใช
ตองการ และเปนไปตามกฎหมายของประเทศไทย อาจทําโดย
หนวยตรวจสอบรับรอง ที่จะทําหนาที่ ตรวจสอบ ตรวจประเมิน
คุณภาพ และใหการรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ เพื่อเปนการสราง
ความมั่ นใจในคุ ณภาพเมล็ ด พั นธุ ที่ เกษตรกรจะนําไปใช เป น
ส วนขยายพั นธุ ในระบบการผลิ ตสิ นค าเกษตรและอาหาร
ที่ ต องการให เป น ไปตามมาตรฐานความปลอดภั ยด านอาหาร
เนื่ องจากเมล็ ดพั นธุ พืชถือเปนป จจั ยการผลิตที่ อยู ในข อปฏิ บัติ
ของมาตรฐานระบบการผลิ ตทางการเกษตรที่ ปลอดภั ย (Good
Agriculture Practice: GAP) ที่มีการระบุคุณภาพและแหลงที่มา
ของเมล็ดพันธุหรือสวนขยายพันธุ

สาเหตุที่ตองมีการประกันคุณภาพ

ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม ที่ประชากรสวนใหญ
ประกอบอาชี พการเกษตรและมี การผลิ ตเพื่ อการส งออก
เพื่ อตอบสนองความต องการอาหารที่ มี เ พิ่ มขึ้ นเนื่ องจากการ
เพิ่มขึ้นของประชากรอยางรวดเร็ว การเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก หรือ
การใชเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อใหไดผลผลิตที่ มากและตอบสนอง
ความตองการอาหารภายในประเทศและตางประเทศ ธุรกิจดาน
อาหารที่ ต องการความปลอดภั ยด านอาหารถื อเป นหลั กการที่
ตลาดและผูบริโภคตองการ และสอดคลองกับกฎหมายและกติกา
ดานอาหารปลอดภัยของทั่ วโลก ทําใหเกิดมาตรฐานระบบผลิต
ทางการเกษตรที่ปลอดภัย (GAP) ทั้งที่เปนของภาครัฐและของ
ภาคเอกชน โดยเฉพาะในป จจุ บั นมี การผลิ ตสิ นค าเกษตรและ
1

อาหารเพื่ อการส งห างค าปลี กในประเทศและเพื่ อการส ง ออก
มากขึ้น จึงมีการเกิดมาตรฐาน GAP สากลขึ้นในหลายประเทศ
เชน QGAP ของภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประเทศไทย
GLOBALGAP ของกลุ มคาปลี กในสหภาพยุโรป ChinaGAP
ของภาครัฐ ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน JGAP ของเอกชน
ในประเทศญี่ปุน และ ThaiGAP ของสภาหอการคาแหงประเทศ
ไทย เปนตน ซึ่งมาตรฐานเหลานี้จะมีการกําหนดใหผูผลิตแสดง
ที่ มาของส วนขยายพั นธุ และต องเข าใจในความตรงตามพั นธุ
และลักษณะประจําพันธุ รวมถึงการแสดงความเปนเจาของพันธุ
ทางกฎหมาย ระบบการรั บรองการผลิ ตอาหารเพื่ อสร างความ
มั่นใจใหผู บริโภคในอาหารดังกลาววาไดรับสินคาอาหารที่รับรองวา
ไดมาจากระบบการผลิตที่ดีและมีความปลอดภัยจริง ตามหลักการ
ที่เปนสากล จําเปนตองมีการใหการรับรองวาเปนระบบผลิตที่ได
มาตรฐานโดยหนวยงานรับรอง (Certified Body: CB) การรับรอง
ระบบผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย นั้น หนวยรับรองจะทําการ
ตรวจสอบและตรวจประเมินระบบการผลิตวาเปนไปตามมาตรฐาน
GAP ที่กําหนดไวหรือไม สวนประกอบที่สําคัญของขอควรปฏิบัติ
มีอยูหลายเรื่องดวยกัน เพื่อใหเกิดการนําไปปฏิบัติจริงในระบบ
การผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย เมล็ดพันธุพืชที่มีคุณภาพดี
ถือเปนขอควรปฏิบั ติหนึ่ งที่ ถู กกําหนดขึ้นในมาตรฐาน GAP
เกษตรกรหรื อ ผู ผลิ ตต อ งระบุ แ หล ง ที่ ม าและคุ ณ ภาพของ
เมล็ดพั นธุ พืชที่ ดีและเป นไปตามที่ ตองการ เพื่ อให เกิดการ
บ งชี้ ป จจั ย การผลิ ตนี้ ว า เป น ตามเงื่ อนไข หรื อ ข อ กําหนด
มาตรฐานหรือไม
ดังนั้นธุรกิจเมล็ดพันธุพืชของประเทศ จําเปนตองมีการ
พัฒนาและเพิ่มกระบวนการจัดการระบบการผลิตควบคูกับระบบ
การควบคุมอยางใกล ชิ ดมากขึ้ น ซึ่ งถือเปนการสร างมู ลคาเพิ่ ม
ของสินคา วิธีการดําเนินการเพื่อใหเกิดระบบผลิตเมล็ดพันธุที่มี
การประกันคุณภาพตามมาตรฐานที่ ตั้งไว พรอมกับการสรางระบบ
เอกสารที่ สามารถใช ในการตรวจสอบและประเมิ นตนเอง ทั้ งนี้
อาจจะมี การขอรับการตรวจสอบรั บรองจากหน วยงานที่ มีความ
สามารถในการตรวจสอบและใหการรับรองอีกชั้นหนึ่ง เพื่อสราง
ความมั่นใจในสินคาเมล็ดพันธุของบริษัทวามีคุณภาพที่ดีเหมาะสม

นักวิจัยเชี่ยวชาญ งานเทคโนโลยีเมล็ดพันธุและปรับปรุงพันธุพืช ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม 73140
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กับการนําไปใชปลูกของเกษตรกร ในปจจุบันยังไมมีหนวยรับรอง
ที่ ให บ ริ การการรั บ รองระบบผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ ใ นประเทศไทย
ส วนใหญ แล วในแต ละบริ ษั ทจะใช วิ ธี การตรวจสอบและรั บรองตนเอง
กลาวคือ มีระบบการผลิ ตที่ มีการควบคุ มและตรวจสอบตนเอง
ในทุกขั้นตอนการผลิต เชน การคัดเลือกพื้นที่ คัดเลือกชวงฤดูกาล
และการกําหนดแผนการผลิ ตให มี ความเหมาะสมกั บชนิ ดของ
เมล็ดพันธุพืชที่ตองการผลิต การควบคุมเกษตรกรในเครือผลิต
การตรวจสอบตนพอแมเปนระยะๆ การตรวจสอบเอกลักษณพันธุ
ในสภาพไร คุณภาพความงอก ความบริสุทธิ์ของสายพันธุ และ
ความตานทานตอโรคและแมลงศัตรูพืช เปนตน ระบบการประกัน
คุณภาพเมล็ดพันธุ พืชจึงเปนความสนใจและความตองการของ
บริษัทเมล็ดพันธุ เพื่อการสรางความมั่นใจในผลผลิตเมล็ดพันธุวา
ไดจากระบบการผลิตที่ มีการรับรองคุณภาพตลอดกระบวนการผลิต
เริ่ มจากการพิจารณาองคประกอบตางๆ ที่ เกี่ยวของกับการผลิต
เมล็ ดพั นธุ อั นได แก การคั ดเลื อกพื้ นที่ คั ดเลื อกช วงฤดู กาล
และการกําหนดแผนการผลิ ตให มี ความเหมาะสมกั บชนิ ดของ
เมล็ดพันธุพืชที่ตองการผลิต ความสําคัญของสภาพแวดลอมและ
นิเวศวิทยา ฤดูกาล อาจจะมีขอจํากัดและเปนปจจัยที่ตองนํามา
เพื่ อการพิ จารณาวางแผนการจั ดการระบบผลิ ต เมล็ ดพั น ธุ พื ช
ที่ใหไดการประกันคุณภาพเมล็ดพันธุ (Seed quality assurance)
ที่ดีที่สุด ประกอบกับการสรางระบบเอกสารที่สามารถใชเปนขอมูล
รายละเอียดการปฏิบัติงาน และระเบียบวิธีการปฏิบัติงานแตละ
ขั้ นตอนที่ ส งผลต อคุ ณภาพเมล็ ด พั นธุ เพื่ อให เกิ ดการประกั น
คุณภาพจากบริษัทเมล็ดพันธุที่สามารถรอรับการตรวจสอบรับรอง
จากหนวยงานภายนอกไดตอไป

ลักษณะของคุณภาพที่ดีของเมล็ดพันธุพืช

มีความงอกและความบริสุทธิ์ทางกายภาพที่ไมต่ํากวา
มาตรฐานของ พรบ. พันธุพืช พ.ศ. 2518 และพรบ. พันธุพืช
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2535


ใหตนกลาพืชที่มีคุณภาพที่ ดี ทั้งดานความตรงตามพันธุ
ความแข็งแรง และความสม่ําเสมอ ต องมีสภาพปลอดโรคและ
แมลงศัตรูพืช ผานระบบการผลิตอยางถูกสุขอนามัย เปนตนกลา
พืชที่ มีความสามารถปรับตัวเขากั บสภาพแวดลอมในพื้ นที่ ปลูก
มีความตานทานตอโรคและแมลงศัตรูพืช
 เปนพันธุพืชที่มีศักยภาพทางการตลาดและใหคุณภาพ
ผลผลิตที่ดี


เปาหมายของการมีระบบการประกันคุณภาพ
เมล็ดพันธุพืช

ทํ าให เ กิ ดการควบคุ มและส ง เสริ มลั กษณะทางการ
เกษตรของพื ชปลู กให ดีขึ้ น เป นกิ จกรรมหนึ่ งในการสนั บสนุ น
ธุรกิจเมล็ดพันธุเครือขายการผลิตของเกษตรกร
 พั ฒ นาให เ กิ ด หน ว ยงานตรวจสอบรั บรองคุ ณ ภาพ
เมล็ดพันธุพืช พัฒนาระบบธุรกิจการประกันคุณภาพสินคาเกษตร
 สรางความมั่น ใจใหกับเกษตรกรที่ตองการผลิต สินคา
เกษตรและอาหารตามมาตรฐานระบบการผลิ ตทางการเกษตร
ที่ ป ลอดภั ย มี การตรวจสอบความถู กต องและความแม น ยํา
(Tolerance test and proficiency test)


สาระสําคัญของขั้ นตอนการผลิ ต การควบคุมคุณภาพ
และการประกันคุณภาพเมล็ดพันธุพืช



มีพอแมพันธุที่ดีและมีคุณภาพ
มีตนแมพันธุที่มีลักษณะตรงตามพันธุและเปนที่ลูกคา

ตองการ
มี ระบบเอกสาร การบั นทึ กข อมู ล หลั กฐาน เพื่ อใช
ประกอบการตรวจสอบ
 มีกระบวนการตรวจสอบยืนยัน เพื่อแสดงการปฏิบัติ
งานให สอดคล องตามระเบี ยบปฏิ บั ติ ในแต ละขั้ นตอนการผลิ ต
ในแตละดั ชนีการประเมิน พรอมเอกสารแสดงรายละเอี ยดของ


Figure 1 Seed vigor produced the uniformity of seedling and stand establishment.

การเกษตร
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Figure 2 Physiological maturity period for suitable harvesting time.

Figure 3 Plant growth and development to reproductive stage.

Figure 4 Harvested cucumber fruit characteristic showed the outer appearance fruit coat.
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Figure 5 Combined harvesting machines using for harvesting time of large production land.

Figure 6 Suitable cleaning condition of processing equipment are required in order to ensure the genetic purity and
non mixing seed variety.
ผลการตรวจสอบแตละดั ชนี การประเมิน พร อมการเก็ บบั นทึ ก
เพื่อยืนยันและทวนสอบ ในกรณีที่มีขอรองเรียน

ดัชนีการประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุพืช

ลักษณะการแสดงออกในแปลง (Field performance)
 ผลการตรวจสอบความสะอาดของแปลงผลิ ต เมล็ ด พันธุ ดวยวิธี การกําจัดตนปน หรื อพั นธุ ปน พรอมการบั นทึ(Stand
ก
rouging)
 ความสม่ําเสมอของตน (Uniformity)
 ระเบียบปฏิบัติในขั้ นตอนการเก็บเกี่ยว (Harvesting
procedure)
 ระเบียบปฏิบัติใ นขั้นตอนการตรวจสอบ (Inspection
procedure)
 ความบริสุทธิ์ทางกายภาพ (Physical purity)
 คุ ณ ภาพและคุ ณ ลั ก ษณะทางสรี ร ะของเมล็ ด พั น ธุ


(Physiology determination) เชน ความชื้น ความงอก ความ
แข็งแรง ความเสื่อมคุณภาพ เปนตน
 ความบริสุทธิ์ทางพันธุกรรม (Genetic purity)
 การทดสอบสุขภาพเมล็ดพันธุ (Planting health test)

ขั้นตอนการปฏิบัติและระบบเอกสารเพื่อการควบคุม
คุณภาพ
ขอมูลทั่วไปที่เกี่ยวของ
- ที่ตั้งแปลง รหัสแปลง
- พันธุ ลักษณะประจําพันธุ
- ลักษณะการเจริญเติบโต อายุเก็บเกี่ยวหรือสงมอบ
- การจัดการเฉพาะประเด็น
- บันทึกวันที่ที่ทําการผลิตสวนขยายพันธุ
- วันที่สุมตัวอยางเพื่อสงตรวจสอบ
เทคโนโลยี การผลิ ต ระบุ เป นรายละเอี ยดของระเบี ยบ

การเกษตร
ปฏิบัติในแตละขั้นตอน (Procedure)
- วิ ธี การเลื อกพื้ นที่ กํ าหนดระยะห างของแปลง
หรือกําหนดระยะเวลาปลูกใหเหลื่อมกัน
- วิธีการ/ขั้นตอนการผลิต
- วิธีการใหปจจัยน้ํา ธาตุอาหาร การจัดการศัตรูพืช
- วิธีการทําความสะอาดแปลง การตรวจสอบพันธุปน
การคัดตนทิ้ง
- วิธีการเก็บเกี่ยว คัดเลือกคุณภาพ และการจัดการ
หลังเก็บเกี่ยว เพื่อหลีกเลี่ยงการปะปนพันธุ
- วิธีการสงมอบ และบรรจุลงภาชนะเพื่อการสงมอบ
การตรวจสอบและตรวจประเมิ น ตนเอง ระบุ เป น
รายละเอี ยดของระเบี ยบปฏิ บั ติในแต ละขั้ นตอน (Procedure)
พรอมกับการกําหนดรายการตรวจ (Checklist) และกําหนดผูที่จะ
ทําหนาที่ ตรวจสอบ เพื่ อการยืนยันคุณภาพ รายละเอียดอาจจะ
ประกอบดวย
- การควบคุ ม การใช ป จจั ยอย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ใหสอดคลองและเหมาะสม ทั้งในแปลงผลิต และโรงปรับสภาพ
รวมทั้งพื้นที่พักและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ
- ระบบการตรวจสอบในแต ล ะขั้ นตอนการผลิ ต
การตรวจสอบคุณภาพเปนระยะๆ
- การตรวจสอบพั น ธุ กรรม ลั กษณะทางกายภาพ
ทางชีวเคมี เปนตน
- การตรวจประเมินระบบผลิต
ความเขาใจในบทสงทายซึ่งพอจะกลาวโดยสังเขปไวดังนี้
การทํ าระบบการประกั น คุ ณ ภาพเมล็ ด พั น ธุ พื ช คื อ การนํา
องค ความรู และเทคนิคการผลิตเมล็ดพันธุ ที่เหมาะสมกับระบบ
การผลิตที่สามารถตรวจสอบและยืนยันคุณภาพในแตละขั้นตอน
การผลิต ตามสอบหรือทวนสอบได โดยการกําหนดเปนระเบียบ
ปฏิบัติของแตละขั้นตอนการผลิตและเพิ่มเติมระบบการควบคุม
การผลิตและตรวจสอบยืนยัน ควบคูกับระบบเอกสารที่วาดวยเรื่ อง
การจัดการคุณภาพภายในองคกร พรอมกับการเพิ่มศักยภาพของ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานแตละสวนใหสามารถเชื่อมโยงถึงกัน เพื่อการ
สรางความมั่นใจใหกับเกษตรกร และผูใชเมล็ดพันธุพืชที่ดี มีการ
แสดงผลการตรวจสอบรับรองคุ ณภาพตามความจําเป น หรื อมี
เอกสารแสดงและยืนยันการประกันคุณภาพของเมล็ดพันธุพืช
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แกสโครมาโทกราฟเพื่อการวิเคราะหกรดไขมันในน้ํามันพืช
สมนึก พรมแดง1 และสายน้ําออย สวางเมฆ1
แกสโครมาโทกราฟ (gas chromatography; GC) เปนเทคนิค
ที่ ใช แยกสารผสมด ว ยการระเหยให ก ลายเป น ไอ โดยมี แ ก สเฉื่ อย
เปนตัวพาไอของสารตัวอยางผานเขาไปในคอลั มน ที่ บรรจุดวยสาร
ที่ ทําหน าที่ แยกสารผสมหรื อสารตัวอยางเรี ยกว า “สารตั วแยกหรือ
เฟสคงที่ (stationary phase)” สารตัวอยางที่ระเหยไดงายจะถูกดูดซับ
ไดนอย จึงสงผ านออกจากคอลัมนได เร็วกวาสารที่ ระเหยชาและถูก
ดูดซับไดดี เมื่อสารตัวอยางนั้นผานออกจากคอลัมนจะถูกตรวจวัดดวย
ชุ ดตรวจวั ดสัญญาณ (detector) และสงสัญญาณการตรวจวัดไปยั ง
หนวยแสดงผล ผลที่ ไดจะแสดงในรู ปของกราฟที่ เรี ยกว า โครมาโทแกรม (chromatogram) จึงทําใหสามารถวิเคราะหไดทั้งชนิดและ
ปริมาณของสารตั วอยางที่ ระเหยไดนั้ นเอง โดยพิ จารณาขอมู ลของ
ระยะเวลาที่ สารตั วอย างแต ละชนิ ดเคลื่ อนผ านคอลั มน (retention
time, tR) และพื้นที่ (peak area) หรือความสูงของพีค (peak height)
มาเปรียบเทียบกับพีคของสารมาตรฐาน (standard)

องคประกอบที่สําคัญของเครื่อง GC

1. ถังบรรจุแกสที่ใชบรรจุแกสที่เปนตัวพาหรือเรียกวา “เฟส
เคลื่อนที่ (carrier gas)” ทําหนาที่พาไอของสารตัวอยางผานเขาไปใน
คอลัมน แกสที่นิยมใช ไดแก ไนโตรเจน ฮีเลียม และอารกอน carrier
gas ตองมีการควบคุมอัตราการไหล (flow rate) ใหคงที่และเหมาะสม
ตามที่ตองการ

คุณสมบัติของแกสตัวพานี้ประกอบดวย
1.1 ควรมีคุ ณสมบัติเฉื่ อยเพื่ อป องกันการเกิดปฏิ กิริยา
กับสารตัวอยาง หรือตัวทําละลาย หรือสารตัวแยก
1.2 เปนแกสที่ มีการแพรกระจายไดนอยและมีมวลโมเลกุล
ต่ํา
1.3 สามารถหาไดงายและมีความบริสุทธิ์สูง
1.4 ราคาไมแพง
1.5 เปนแกสที่เหมาะสมสําหรับชุดตรวจวัดสัญญาณ
แก สตั ว พาที่ ออกจากท อแก สควรทําให บริ สุ ท ธิ์ ม ากขึ้ น
โดยใหผานทอที่บรรจุสารดูดซับ หรือโมเลกุลาซิฟ (molecular sieve)
เพื่ อขจัดไอน้ําหรือไอน้ํามัน(โมเลกุลาซิฟทําจากซีโอไลล โครงสรางของ
ซีโอไลลจะเปนรูพรุนและมีคุณสมบัติในการดูดซับดี ขนาดรูพรุนของ
โมเลกุลาซิฟ ที่ใชกันอยูมีขนาด40-60, 60-80 และ 80-100 mesh)
2. สวนควบคุมอัตราการไหลของแกสตัวพา (flow regulator)
แกสตัวพาที่นิยมใช เชน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน และฮีเลียม เปนตน
3. สวนที่ปอนตัวอยางเขาคอลัมน (Injector port) คือ สวนที่
ทําหนาที่ รับสารตัวอยางที่ เขาสูเครื่ อง และทําใหระเหยกลายเปนไอ
กอนที่จะเขาสูคอลัมน
4. คอลัมน (column) เปนสวนที่ สําคัญที่สุด ถือเปนหัวใจ
ของเครื่อง GC คอลัมนบรรจุสารที่มีคุณสมบัติในการดูดซับ ทําหนาที่
ในการแยกสารตัวอยางหรือสารผสม จะอยูภายในตูควบคุมอุณหภูมิ

ภาพที่ 1 แสดงองคประกอบที่สําคัญของเครื่องแกสโครมาโทกราฟ
1

หนวยวิเคราะหวิจัยพฤกษเคมี ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน อ. กําแพงแสน จ. นครปฐม 73140
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(oven) ลักษณะทั่วไปของคอลัมนประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน คือ
ภาชนะบรรจุที่เปนหลอดหรือเปนทอ (tubing) บรรจุสารที่มีคุณสมบัติ
ในการดูดซับอยูภายใน stationary phase สามารถแบงคอลัมนเปน
2 ประเภท คือ
4.1 packed column คอลัมนที่มีลักษณะเปนหลอดแกว
หรื อโลหะ (stainless steel) เส นผ าศู นย กลางประมาณ 1.5-3.5
มิ ลลิ เมตร ขดเป นวงกลม ดั งแสดงในภาพที่ 2 บรรจุ ส ารดู ดซั บ
หรือสารตัวแยกที่มีลักษณะเปนของเหลวขนเคลือบอยูบนผิวของแข็ง
(solid support) ซึ่งมีลักษณะเปนเม็ดเล็กๆ ขนาดเสนผาศูนยกลาง
ประมาณ 0.15-0.25 มิลลิเมตร มีความยาวของคอลัมนประมาณ
1-5 เมตร
4.2 wall coat open tubular capillary column หรื อ
capillary column (ภาพที่ 3) คือ คอลัมนที่มีลักษณะเปนทอแกว โลหะ
หรือโพลิเมอรบางชนิด ที่มีเสนผาศูนยกลางเล็กกวา1 มิลลิเมตร บรรจุ
สารตัวแยกเคลือบเปนฟลมบางๆ อยูบนผนัง ภายในของทอ capillary column ที่มีความยาวถึง 100 เมตร สามารถแยกและวิเคราะห
สารตัวอยางที่มีปริมาณเพียงเล็กนอยเทานั้น ดังนั้น capillary column
จึงมีประสิทธิภาพในการแยกสูงกวาเมื่อเทียบกับ packed column

ภาพที่ 2 packed column

ภาพที่ 3 capillary column

5. ชุดตรวจวัดสัญญาณ (detector) เปรียบเสมือนสมองของ
เครื่องแกสโครมาโทกราฟ ทําหนาที่ตรวจวัดสารแตละชนิดที่ถูกแยก
ออกจากคอลั มน ชุ ดตรวจวั ดสั ญญาณมี หลายชนิ ด ยกตั วอย างชุ ด
ตรวจวัดชนิดเฟลมไอออไนเซชัน (Flame Ionization Detector; FID)
ใชสําหรับการวิเคราะหสารประกอบอินทรียทุกตัวที่สามารถเกิดการ
แยกประจุ หรือไอออไนซ (ionization) ไดในเปลวไฟ (ภาพที่ 4)
igniter coil

- charged wire

+ ions in flame

+ charged jet
air
N2 carrier gas

H2

ภาพที่ 4 กลไกชุดตรวจวัดชนิดเฟลมไอออไนเซชัน
เปลวไฟที่ เกิดจากการเผาไหม ของแก สไฮโดรเจน กั บแก ส
ออกซิเจน หรืออากาศซึ่งเกิดขึ้นตรงหัวจุดเปลว หรือหัวเจ็ท (charged

jet) ของชุดตรวจวัดชนิด FID เมื่ อสารตัวอยางถูกแกสพามา ผาน
ออกจากคอลัมนเขาสู หัวเจ็ทของเปลวไฟที่ มี อุณหภู มิสู งถึ ง 2,100
องศาเซลเซี ยส จะเกิ ดการไอออไนเซชั น ได อ นุ ภาคที่ มี ประจุ บ วก
(positive ions) หรือที่เรียกวาคารบอเนียมไอออน (carbonium ions)
และอิเล็กตรอน อนุภาคที่มีประจุบวกจะวิ่งไปที่อิเล็กโทรดของตัวเก็บ
(collector electrode) ในภาพจะเห็นเปนรูปวงแหวน (ring shaped
electrode) ที่อยูรอบเปลวไฟ ทําใหเกิดความตางศักยระหวางเปลวไฟ
กับอิเล็กโทรดตัวเก็บ และวัดออกมาในรูปของกระแสไฟฟา (electric
current) ประมาณ 10-14 แอมแปร โดยกระแสไฟฟ าดังกล าวนี้
จะเป นสัดสวนกั บจํานวนอะตอมที่ เกิ ดขึ้ นภายในเปลวไฟ และมีตั ว
ขยายสัญญาณ (amplifier) กระแสไฟฟาเพื่อสงไปยังสวนประมวลผล
และบันทึกขอมูล (recorder หรือ data system) ตอไป
เนื่ องจากสารแต ละตั ว มี การแพร กระจายตามแนวคอลั มน
และบั น ทึ กออกมาในรู ป ของกราฟโดยชุ ดตรวจวั ดในลั ก ษณะของ
ขอมูลในแกนนอนเปนแกนของเวลา แกนตั้งเปนแกนของ intensity
กราฟที่ไดจึงมีลักษณะเปนพีค (peak) เรียกวา โครมาโทแกรม พื้นที่
ใตพีค (peak area) แปรผันโดยตรงกับปริมาณสารที่แยกไดจากคอลัมน
ถือเปนหลักวิเคราะหเชิงปริมาณ (quantitative analysis) สวนเวลาที่ใช
นับตั้ งแตระยะเวลาเมื่ อสารถูกนําเขาในคอลัมนจนผานมาถึงชุดตรวจวัด
(retention time, tR) จะเปนคุณสมบัติเฉพาะของสารแตละตัวที่สภาวะ
หนึ่งๆ ถือเปนหลักในการวิเคราะหเชิงคุณภาพ (qualitative analysis)
6. สวนควบคุมอุณหภูมิ (temperature controller) เปนสวนที่
ใชควบคุมอุณหภูมิทั้งชวงของการปอนสารตัวอยาง คอลัมน และชุด
ตรวจวัดสัญญาณ
7. สวนประมวลผลและบันทึกขอมูลตางๆ (recorder หรือ
data system) ใชสําหรับบันทึกสัญญาณที่ไดจากชุดตรวจวัดสัญญาณ
สัญญาณที่ใหออกมาเปนขอมูลสําหรับการประเมินผลไดทั้งคุณภาพ
และปริมาณวิเคราะห ไดแก อินทิเกรเตอร (integrater) เครื่องบันทึก
โครมาโทแกรม หรือใชอุปกรณคอมพิวเตอรเขาชวย

น้ํามันพืช

น้ํามันพืช คือ ผลิตภัณฑน้ํามันที่สกัดไดจากพืช ประกอบดวย
เบตา-แคโรทีน วิตามินอี และกรดไขมัน เชน น้ํามันปาลม น้ํามัน
มะพราว น้ํามันมะกอก น้ํามันงา น้ํามันถั่วเหลือง และน้ํามันถั่วลิสง
ในป จจุบั นเรานิยมนําน้ํามันพืชมาใชในการปรุงอาหาร น้ํามันพืชสามารถ
นําไปใชประโยชนอื่นๆ ไดนอกเหนือจากการบริโภค เชน ทําสี และ
น้ํามันผสมสี เครื่ องสําอาง ยารักษาโรค สบู ผงซักฟอก เสนใยสังเคราะห
หนังเทียม แผนพลาสติก น้ํามันหลอลื่น เปนตน

กรดไขมัน (Fatty acid)

กรดไขมั น (fatty acid) เป นหน วยยอยของไขมัน ซึ่ งเป น
สารประกอบอินทรียที่ มีการเรียงตัวของธาตุคารบอน (Carbon; C)
และไฮโดรเจน (Hydrogen; H) ที่ ป ลายด านหนึ่ ง เป นหมู เมทิ ล
(methyl group; -CH3) อีกดานหนึ่งเปนหมูคารบอกซิล (carboxyl
group; -COOH) (ภาพที่ 5)
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H H H H H H H H H H H H H H H H H

O
H C C C C C C C C C C C C C C C C C C
H H H H H H H H H H H H H H H H H OH

methyl group

long hydrocarbon chain

carboxyl group

ภาพที่ 5 แสดงสูตรโครงสรางทั่วไปของกรดไขมัน

กรดไขมั นสามารถแบ งออกตามจํานวนคาร บอนใน
โมเลกุล ไดเปน 3 กลุม ไดแก

1. กรดไขมันชนิดสั้น หรือจํานวนคารบอนนอย (short chain
fatty acid) คือ กรดไขมันที่มีจํานวนคารบอนในโมเลกุล4-10 อะตอม
เชน กรดบิวทิ ริก (butyric acid) กรดคาไพรลิ ก (caprylic acid)
และกรดคาพริก (capric acid)
2. กรดไขมั นชนิ ดสายกลาง (medium chain fatty acid)
มีจํานวนคารบอนในโมเลกุล 12-14 อะตอม เชน กรดลอริก (lauric
acid) และกรดไมริสติก (myristic acid)
3. กรดไขมันชนิดสายยาว (long chain fatty acid) มีจํานวน
คารบอนในโมเลกุลมากกวา 16 อะตอมขึ้นไป กรดไขมั นกลุมนี้ ไม มีกลิ่ น
และรสชาติ เชน กรดลิโนเลอิก (linoleic acid) และกรดลิโนเลนิก
(linolenic acid)
จุดหลอมเหลวและจุดเดือดของกรดไขมันจะขึ้นอยูกับจํานวน
คารบอนอะตอมและจํานวนพันธะคู กลาวคือกรดไขมันอิ่ มตัวมีจุดเดือด
สูงกวากรดไขมันไมอิ่มตัวที่มีโมเลกุลใกลเคียงกัน กรดไขมันจัดเปน
อาหารสําคัญของกลามเนื้อหัวใจ และอวัยวะภายในรางกาย ซึ่งปองกัน
การเกิดโรคหัวใจ อาหารที่ พบวามีกรดไขมันไมอิ่ มตัวปริมาณมาก ไดแก
น้ํามันพืช เชน น้ํามันถั่วเหลือง น้ํามันงา ผักใบเขียว ปลา น้ํามันตับปลา
และน้ํามันจากปลาทะเลตางๆ

กรดไขมันแบงตามโครงสรางทางชีวเคมีออกเปน 2 ชนิด

1. กรดไขมั น อิ่ ม ตั ว (saturated fatty acid; SFA) เป น
กรดไขมันที่มีพันธะระหวางคารบอนเปนพันธะเดี่ยวทุกพันธะ (single
bond) คาร บ อนอะตอมจะต อ กั นเป นสายโซ มี แขนของคาร บ อน
แตละตัวจับอะตอมของไฮโดรเจนเต็ม ไมมีแขนวาง เชน กรดปาลมมิติก
(palmitic acid, C16 :0)
กรดปาลมมิติก เปนกรดไขมันอิ่มตัวที่พบมากทั้งในสัตว
และพืช เชน เนื้อหมู เนื้อวัว เนย ไขแดง มะพราว และปาลม เปนตน
หากรางกายได รับกรดไขมันชนิดนี้ มากเกินจําเปน จะทําใหเปนโรค
ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และสมองขาดเลือด
2. กรดไขมั นไม อิ่ ม ตั ว (unsaturated fatty acid; UFA)
เปนกรดไขมันที่มีพันธะระหวางคารบอนเปนพันธะคู (double bond)
อยางนอย 1 คู สลับกับพันธะเดี่ยวตลอดสาย อะตอมของคารบอน
บางตําแหน งจั บกั บไฮโดรเจนไม เต็มกําลั ง ทําใหเกิ ดมี แขนคู เช น
กรดโอเลอิก (oleic acid, C18: 1 ; n9)
กรดโอเลอิ ก เป นกรดไขมั นที่ ร างกายสั งเคราะห ขึ้ นเอง

หากรับประทานอาหารที่มีกรดไขมันชนิดนี้เขาไปจะไมสะสมเปนไขมัน
เปนกรดไขมันที่ทํางานรวมกับกรดไขมันลิโนเลอิก และกรดลิโนเลนิก
กรดไขมันชนิดไมอิ่มตัวแบงออกเปนกลุมยอยๆ ตามจํานวนของ
พันธะคูได ดังนี้
2.1 กรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงเดี่ยว (monounsaturated fatty
acid; MUFA) เปนกรดไขมันไม อิ่มตัวที่ มีพันธะคู ในโมเลกุลเพียง
1 คู ตัวอยางเชน กรดโอเลอิ ก (oleic acid; C18 : 1; n9 หรือ
omega-9 fatty acid) พบมากในน้ํามันพืช เชน น้ํามันมะกอก ซึ่งมี
กรดโอเลอิกสูง
2.2 กรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงซอน (polyunsaturated fatty
acid; PUFA) เปนกรดไขมันไมอิ่มตัวที่มีพันธะคูมากกวา1 คู สวนใหญ
มีจํานวนคารบอนอะตอมในโมเลกุล 18-22 อะตอม และมีพันธะคู
2-6 คู พบมากในน้ํามันพืชและในน้ํามันปลา ตัวอยางของกรดไขมัน
ชนิดไมอิ่มตัวเชิงซอน ไดแก
ก. กรดไขมั นชนิดไม อิ่ มตั วที่ มี พันธะคู 2 คู เช น
กรดลิโนเลอิก (linoleic acid, C18 : 2; n6 หรือ omega-6 fatty
acid) มีจํานวนคารบอนในโมเลกุล 18 อะตอม มีพันธะคูอยูที่คารบอน
ตําแหนงที่ 9 และ 12
กรดลิโนเลอิก พบมากในน้ํามันพืช เชน น้ํามัน
ถั่ วเหลือง น้ํามันงา น้ํามันถั่ วลิสง น้ํามันขาวโพด น้ํามันเมล็ดฝาย
และน้ํามันเมล็ดทานตะวัน
ข. กรดไขมั นชนิดไม อิ่ มตั วที่ มี พันธะคู 3 คู เช น
กรดลิโนเลนิก (linolenic acid, C18: 3; n3 หรือ omega-3 fatty
acid) มีจํานวนคารบอนในโมเลกุล 18 อะตอม มีพันธะคูอยูที่คารบอน
ตําแหนงที่ 9, 12 และ 15
กรดลิโนเลนิก พบมากในน้ํามันพืช เชน น้ํามันงา
กรดไขมันไมอิ่มตัว มีการเรียกชื่อตามตําแหนงพันธะคูไดเปน
2 แบบ คื อ นั บ ตํา แหน งของคาร บอนอะตอมจากปลายด า นหมู
คารบอกซิ ล และการนับตําแหนงของคารบอนจากปลายด านเมทิ ล
หากนั บตําแหน งพันธะคู อันแรกจากคารบอนดานเมทิ ล จะเรี ยกว า
เปนกลุม โอเมกา (omega) กรดไขมันชนิดไมอิ่มตัว กลุมที่มีพันธะคู
อันแรกอยูระหวางคารบอนตําแหนงที3่ และที่ 4 เรียกวาเปนกรดไขมัน
ชนิดโอเมกา-3 (omega-3 fatty acid) หากตําแหนงพันธะคูอันแรก
อยูระหวางคารบอนตําแหนงที่ 6 และ 7 เรียกวาเปนกรดไขมันชนิด
โอเมกา-6 (omega-6 fatty acid) และสําหรับกรดไขมันชนิดไมอิ่มตัว
ที่มีพันธะเพียง1 อัน จะมีพันธะคูอยูระหวางคารบอนตําแหนงที9่ และ
ที่ 10 จึงเปนกรดไขมันชนิดโอเมกา-9 (omega-9 fatty acid)

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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เนื้ อหาตางๆ ตอจากนี้จะเปนการรวบรวมผลการวิเคราะหและประสบการณการศึกษาขั้นตอนการวิเคราะหชนิดและปริมาณกรดไขมัน
ในตัวอยางน้ํามั นพื ช ตั้ งแต การเตรียมตัวอยาง จนถึ งการวิเคราะห ดวยเครื่ อง GC พรอมประมวลผล จากการตรวจวัดของเครื่ อง GC รุ น
CHROMPACK; CP 9001

วิธีการเตรียมตัวอยางน้ํามันพืชเพื่ อวิเคราะหกรดไขมัน โดยวิธีของ A.O.A.C. (1995)
โดยการดําเนินการเปนขั้นตอนตามแผนภูมิการปฏิบัติงานเปนลําดับ ดังนี้

ชั่งตัวอยางน้ํามันพืช 40 mg ใส
ในหลอดทดลองขนาด 50 ml

เติม 0.5 M NaOH ที่ละลายใน methanol 5 ml
และ ISTD* ความเขมขน 2000 ppm 1 ml

ผสมใหเขากันดวย vortex mixer

ผสมใหเขากันดวยเครื่อง vortex
mixer ประมาณ 1 นาที

เติม 14 % boron trifluoride ที่
ละลายใน methanol 5 ml

reflux ใน water bath ที่อุณหภูมิ
90 0C นาน 5 นาที

reflux ใน water bath ที่
อุณหภูมิ 90 0C นาน 15 นาที

เติมสารละลาย NaCl อิ่มตัว 10 ml
และ n-heptane 4 ml

ผสมใหเขากันดวยเครื่อง vortex
mixer นาน 5 นาที

ฉีดเขาเครื่อง GC

ดูดสารละลาย n-heptane
ชั้นบน ใส vial 1 ml

ISTD* (internal standard; heptadecanoic acid: C17H33COOH; Sigma)

เกิดการแยกชั้นระหวาง
n-heptane : water
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ผลการวิเคราะห
สารมาตรฐาน
สารตัวอยาง

13
8
17
14

3
2
1

11

9
4

5

10
6 7

12

15 16

18
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ภาพที่ 6 เปรียบเทียบโครมาโทแกรมของสารมาตรฐานกรดไขมัน (standard fatty acid methyl ester; สีแดง) และกรดไขมันของสารตัวอยาง
น้ํามันงาขี้มอน 54 (สีน้ําเงิน)
ตารางที่ 1 แสดงสารมาตรฐานกรดไขมัน 19 ชนิด ตั้งแต C8-C22 (Standard of Fatty Acid Methyl Ester (FAME) 19 component; C8-C22)
No. Fatty Acid Methyl Ester
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Caprylic acid methyl ester
Capric acid methyl ester
Lauric acid methyl ester
Tridecanoic acid methyl ester
Myristic acid methyl ester
Myristoleic acid methyl ester
Pentadecanoic acid methyl ester
Palmitic acid methyl ester
Palmitoleic acid methyl ester
Heptadecanoic acid methyl ester

Number of Carbon
C8 : 0
C10 : 0
C12 : 0
C13 : 0
C14 : 0
C14 : 1
C15 : 0
C16 : 0
C16 : 1
C17 : 0

No. Fatty Acid Methyl Ester
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Number of Carbon

Stearic acid methyl ester
Elaidic acid methyl ester
Oleic acid methyl ester
Linoleic acid methyl ester
Arachidic acid methyl ester
cis-11-Eicosenoic acid methyl ester
α Linolenic acid methyl ester
Behenic acid methyl ester
Erucic acid methyl ester

วิธีการคํานวณหาปริมาณกรดไขมันในสารตัวอยาง
การคํานวณหาปริมาณกรดไขมันจะใชการคํานวณพื้นที่ใตพีค ตามสมการ
peak area
x 100
% fatty acid
=
total peak area
คําอธิบายสมการ
peak area คือ พื้นที่ใตพีคของกรดไขมัน 1 ชนิด
total peak area คือ พื้นที่ใตพีคของกรดไขมันทุกชนิดรวมกัน โดยที่ไมรวมพื้นที่ใตพีคของ internal standard (C17:0)
สภาวะการวิเคราะหของ Gas Chromatograph : (CHROMPACK; CP 9001)
Technique
:
GC (CHROMPACK CP 9001)
Column
:
WCOT FUSED SILICA 50 M × 0.25 MM ID COATING CP-SIL 88
TAILOR MADE FAME (CHROMPACK; Cat. No. 7488)
FID-Detector temp. :
280 0C
Injection temp.
:
270 0C
Carrier gas
:
He 100 kPa
Oven temp.
:
140 0C (5 min) (4 0C/min)  200 0C (15 min)
Injection volume
:
1 l

C18 : 0
C18 : 1n9t
C18 : 1n9c
C18 : 2n6c
C20 : 0
C20 : 1
C18 : 3n3
C22 : 0
C22 : 1n9

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการวิเคราะหชนิดและปริมาณกรดไขมันชนิดอิ่มตัวและไมอิ่มตัวของสารตัวอยางน้ํามันพืชชนิดตาง ๆ
ชนิดของน้ํามันพืช

กรดไขมันไมอิ่มตัว (% fatty acid)
กรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงเดี่ยว กรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงซอน
C8:0 C10:0 C12:0 C14:0 C16:0 C18:0 C20:0 C22:0 C16:1 C18:1 n9c C20:1 C18:2 n6c C18:3 n3
กรดไขมันอิ่มตัว (% fatty acid)

น้ํามันปาลม
nd
nd
nd 1.496 46.951 4.741 0.390 nd
น้ํามันมะพราว 9.778 7.711 51.964 16.507 6.784 2.157 0.074 nd
น้ํามันมะกอก
nd
nd 0.098 nd 11.693 4.155 0.422 0.125
น้ํามันงาขี้มอน
nd
nd
nd
nd 6.714 3.400 0.174 0.440
น้ํามันถั่วเหลือง
nd
nd
nd 0.105 12.070 3.188 0.250 0.400
น้ํามันงาขี้มอน 53 nd
nd
nd
nd 6.769 2.749 0.178 0.422
น้ํามันงาขี้มอน 54 nd
nd
nd
nd 6.812 2.769 0.176 0.511
น้ํามันงาดํา
nd
nd
nd
nd 9.795 5.267 0.598 0.185
น้ํามันงาขาว
nd
nd
nd
nd 9.617 6.325 0.729 0.166
น้ํามันงาดํา มก.
nd
nd
nd
nd 8.639 5.127 0.578 0.125
น้ํามันงาขาว มก. nd
nd
nd
nd 9.794 5.630 0.581 0.149
น้ํามันเมล็ดชา
nd
nd
nd
nd 4.870 2.935 0.288 0.855
น้ํามันถั่วลิสง
nd
nd
nd
nd 12.592 3.886 0.892 3.091
น้ํามันดอกคําฝอย nd
nd
nd
nd 7.365 1.968 0.280 0.334
น้ํามันรําขาว
nd
nd
nd 0.395 20.568 1.953 0.731 0.172

0.113
nd
0.779
0.161
0.093
0.181
0.167
0.122
0.114
0.153
0.163
0.151
0.086
0.082
0.176

35.959
4.177
75.676
13.051
18.474
11.322
11.483
37.327
34.110
38.733
36.088
81.189
38.830
9.032
40.731

nd
nd
0.205
0.100
0.186
0.116
0.114
0.149
0.149
0.151
0.129
0.261
0.892
0.156
0.538

10.095
0.847
6.115
22.270
59.598
17.859
20.272
46.189
48.275
46.224
47.149
9.404
38.788
80.650
33.671

0.254
nd
0.652
53.689
5.635
60.434
57.697
0.369
0.516
0.270
0.318
0.046
0.155
0.132
1.082

หมายเหตุ : ผลลัพธที่แสดงในตารางนี้เปนการยืนยันเฉพาะสารตัวอยางที่ใชในการตรวจสอบเทานั้น
nd : ไมสามารถตรวจวัดได

สรุป

จากผลการวิเคราะหสารตัวอยางน้ํามันพืชจํานวน 15 ชนิด
ตัวอยางพบวา มีชนิดและปริมาณกรดไขมันที่แตกตางกัน ซึ่งอาจเปน
อิ ทธิ พลจากพั นธุ กรรมพื ช ชนิ ดของพั นธุ พื ช แหล งการเพาะปลู ก
การดูแล การเก็บเกี่ยว และวิธีการสกัด สามารถสรุปไดดังนี้
1. ปริ ม าณกรดไขมั นชนิ ด อิ่ ม ตั ว ของน้ํ า มั น มะพร า ว พบ
กรดไขมันลอริก (lauric acid, C12: 0) ปริมาณ 51.964 เปอรเซ็นต
ถือเปนกรดไขมันพบมากที่สุดซึ่งเปนลักษณะเดนของพืชชนิดนี้ และ
สวนน้ํามันปาลมพบกรดไขมันปาลมมิติก (palmitic acid, C16 :0)
ปริมาณ 46.951 เปอรเซ็นต
2. ปริมาณกรดไขมันชนิดไมอิ่มตัวของสารตัวอยางน้ํามันงา
ขี้มอน 53 ที่เปนชนิดกรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงเดี่ยว พบกรดไขมันโอเลอิก
(oleic acid; C18:1 n9c หรือ omega-9 fatty acid) ในปริมาณ
11.322 เปอรเซ็นต และกรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงซอน พบกรดไขมัน
ลิโนเลนิก (linolenic acid; C18:3; n3 หรือ omega-3 fatty acid)
ปริมาณ 60.434 เปอรเซ็นต
3. สัดสวนและชนิดของกรดไขมันในน้ํามันพืชมีความสําคัญ
ตอคุณภาพของน้ํามัน เนื่องจากน้ํามันพืชแตละชนิดมีความแตกตางกัน
ถือเปนลักษณะของพืชชนิดนั้นๆ ดังนั้น ในการใชประโยชนของน้ํามัน
จากพืชแตละชนิดจึงตองคํานึงถึงองคประกอบของกรดไขมัน
4. ข อมูลที่ ได จากการวิ เคราะห ชนิ ดและปริ มาณกรดไขมั น

สามารถนําไปใชประโยชนพิจารณาในการเลือกใชน้ํามันพืชชนิดตางๆ
ใหเหมาะสมเพื่อประกอบอาหารแตละประเภท
5. ขอมูลดังกลาวสามารถนําไปประยุกตใชในการผลิตหรือ
แปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ ในระดับอุตสาหกรรม
6. เทคนิ ค GC สามารถวิ เ คราะห ช นิ ด และปริ ม าณของ
กรดไขมัน ซึ่งเปนเทคนิคที่มีขั้นตอนการวิเคราะหที่ไมยุงยาก ทําไดงาย
สะดวก รวดเร็ว และใหผลการวิเคราะหที่ถูกตองและแมนยํา
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ขอเท็จจริงของสาหรายไฟและสถานภาพในปจจุบัน
สมัยกอนหากถามวาพืชน้ําชนิดใดจัดเปนวัชพืชที่พบบอย
ในนาข าว ลําคลอง หรือคูน้ํา คําตอบที่ ไดตองมี ชื่อหนึ่งรวมอยู ในนั้ น
เสมอๆ นั่นก็คือ สาหรายไฟ การที่จัดใหสาหรายไฟเปนวัชพืชนั้น
ก็ เนื่ องจากการที่ สาหร ายไฟเจริ ญเติ บโตและแพร กระจายในแหล งน้ํา
อยางรวดเร็ว ปดกั้ นเสนทางของน้ํา หากเจริญเติบโตในนาขาว
จะแก งแย งธาตุ อาหารกั บข าวปลู ก “สาหร ายไฟ” ชื่ อนี้ มีที่ มา
อยางไร? เคยมีคํากลาววาสาหรายชนิดนี้เปนสาเหตุใหอุณหภูมิ
ของน้ําบริ เวณที่ สาหร ายเจริญเติ บโตอยู เพิ่ มสู งขึ้ นเลยตั้ งชื่ อว า
สาหรายไฟ หรืออาจมาจากการที่สวนสืบพันธุเพศผูและเพศเมีย
ของสาหร ายชนิ ดนี้ มี สี ส มแดง เมื่ อสาหร ายไฟเจริ ญ หนาแน น
ในแหลงน้ํา จึงมองเห็นเปนจุดสีสมขนาดเล็กจํานวนมากซึ่งอาจ
เปนที่มาของชื่อสาหรายไฟ อยางไรก็ตามผูเขียนยังไมเคยทดสอบ
ว าสาหร ายชนิ ดนี้ จะทําให อุณหภูมิของน้ําเพิ่ มสู งได จริ งหรื อไม
และถาหากมีผลทําใหอุณหภูมิเพิ่มสูงไดจริงจะเกิดจากกลไกอะไร
อันนี้ เป นสิ่ งที่น าสนใจศึกษาทีเดียว สาหรายไฟอาจเปนที่ รูจัก
ในแงมุมของการเปนวัชพืช แตที่จริงแลวสาหรายไฟมีประโยชนตอ
ระบบนิเวศของแหลงน้ําอยางมาก ดวยบทบาทของการเปนผูผลิต
ก าซออกซิ เจนใหกับแหล งน้ําเหมื อนกั บพืชน้ําอื่ นๆ เปนแหล ง
อาหารใหกับนกน้ํา และเปนแหลงอนุบาลใหกับปลาวัยออน
สาหร ายไฟจั ดเป นสาหร ายที่ เป นบรรพบุ รุษของพื ชบก
(land plant) ทั่วไป (Karol et al., 2001) มีชื่อเรียกโดยทั่วไปวา
ก

“stoneworts” เนื่ องจากสาหรายไฟบางสกุล เช น Chara และ
Tolypella มักเจริญเติบโตไดดีในแหลงน้ําที่มีความเปนดางหรือ
น้ํากระดาง ทั้งนี้เกิดจากการที่แหลงน้ํานั้นมี calcium carbonate
ละลายอยู และมักพบผลึก calcite ซึ่งไดมาจากการสะสมตัวของ
calcium carbonate สะสมบริเวณผิวของทัลลัส(thallus; โครงสราง
ที่ ประกอบขึ้ นเป นส วนคล ายลําตนซึ่ งไมใช ราก ลําตน และใบ
ที่แทจริง) ทําใหทัลลัสอาจมีสีเขียวออน หรือมีสีขาว (Graham et
al., 2009) นอกจากนี้สาหรายไฟสวนใหญมักมีกลิ่นเฉพาะตัว
แบบ “skunky” คือมีกลิ่นคลายตัวสกั๊งค โดยเฉพาะสาหรายไฟ
สกุล Chara (John et al., 2002) ในประเทศไทยความรูและ
ความเข าใจในเรื่ องของสาหร ายไฟนั้ นยั งมี อยู อย างจํากั ด และ
มี ความสั บสนกั บสาหร ายอื่ นๆ ที่ เป นพื ชมีดอก เช น สาหร าย
หางกระรอก สาหรายขาวเหนียว และสาหรายพุงชะโด โดยเฉพาะ
กับสาหรายพุงชะโด (Ceratophyllum demersum L.) ซึ่งมีลักษณะ
ทรงพุมของลําตน การแตกแขนง ที่มีความคลายคลึงกับสาหรายไฟ
(Chara zeylanica C.L. Willdenow) เปนอยางมาก (ภาพที่ 1)
อย างไรก็ ต ามสาหร ายไฟเป นพื ช ที่ มีวิ วั ฒนาการต่ํ ากว า
สาหรายพุงชะโดซึ่งเปนพืชมีดอก และถูกจัดใหอยูคนละหมวดหมู
ของการจัดกลุมสิ่งมีชีวิตที่มีความแตกตางกันอยางมาก
สาหร ายไฟจั ดเป นสิ่ งมี ชี วิ ตที่ สั งเคราะห แสงได ในกลุ ม
ของแอลจี จัดอยูในหมวดคาโรไฟตา (Charophyta) เรียกแอลจี

ข

ภาพที่ 1 ก. สาหรายไฟ (Chara zeylanica) ข. สาหรายพุงชะโด (Ceratophyllum demersum)
1

ณัฎฐา เสนีวาส1

อาจารย ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ 10900
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ในหมวดนี้ โดยทั่ วไปว าคาโรไฟต (Charophytes) (Bold and
Wynne, 1985) จัดวามีวิวัฒนาการต่ํากวากลุมพืชมีดอกซึ่งมี
ลักษณะเดนคือไมมีระบบทอลําเลียง ทัลลัสประกอบดวยชั้นเซลล
ที่ไมซับซอน ทรงพุมประกอบดวยกิ่ งจํานวนมาก โดยอาจมีลักษณะ
ทรงพุมเปนรูปสามเหลี่ยมเรียงเปนระเบียบ หรือมีทรงพุมที่เรียง
แบบไมเปนระเบียบได (ภาพที่ 2) มีการแตกแขนงของกิ่งแบบ
เปนวงรอบขอ (ภาพที่ 3) ไมมีรากแตจะมีสวนที่ ทําหนาที่คลายราก
เรี ยกว าไรซอยด (rhizoid) และที่ สําคั ญไม สร างดอกเพื่ อการ
ขยายพั นธุ แต สร างส ว นสื บพั น ธุ เพศผู ชื่ อโกลบู ล (globule)
มีลักษณะกลมสีเขียว เหลือง หรือสม และสวนสืบพันธุเพศเมีย
ชื่อนูคูล (nucule) มีรูปรางกลมรีกึ่งรูปไข ผนังของนูคูลประกอบ
ดวยเซลลใสๆ พันลอมรอบ และบริเวณปลายดานบนของนูคูล
จะพบเซลลขนาดเล็กจํานวน 5-10 เซลล เรียงตัวเปนวงดูคลายกับ
มงกุฎ นูคูลมีสีเขียว เหลือง หรือสม(ภาพที่ 4) เมื่อนูคูลไดรับการ
ผสมจากเซลล สื บพั น ธุ เพศผู จะได ส ว นที่ เรี ยกว าไซโกสปอร
(zygospore) ที่มีผนังคอนขางหนาและมีสีดํา (ภาพที่ 5) โดย

ไซโกสปอรจะเจริ ญเปนตนสาหรายไฟตอไป (Graham et al.,
2009) สาหรายไฟพบไดทั่วไปในพื้นที่ชุมน้ําที่น้ํามีลักษณะใส
(กาญจนภาชน, 2527) ทั้ งในน้ํานิ่ งและสภาพน้ําไหลเอื่ อยๆ
พบไดทั้งในระดับน้ําที่คอนขางลึกและในน้ําตื้น แตจะพบไดงาย
ในแหลงน้ําตื้นมากกวา ซึ่งโดยทั่วไปสาหรายไฟจะเจริ ญเติบโต
ไดดีในน้ําที่มีสภาพคอนขางเปนดาง นอกจากนี้ อาจพบสาหรายไฟ
บางชนิดที่ เจริญเติบโตได ในน้ํากร อยหรื อน้ําเค็ ม เช นChara evoluta
T.F. Allen เปนตน
ในปจจุบันทั่วโลกพบสาหรายไฟอยู6 สกุลไดแก Chara L.,
Lamprothamnium J. Groves, Lychnothamnus Ruprecht,
Nitellopsis Hy, Nitella C. Agardh และ Tolypella A. Braun
(John et al., 2002) โดยมีการประเมินจํานวนชนิดไวที่ 81-400
ชนิด ซึ่ง Chara และ Nitella มีการแพรกระจายสูงและมีจํานวนชนิด
มากกวาสกุลอื่นๆ (Graham et al., 2009) สาหรายไฟชนิดที่
พบได ทั่วไป ไดแกChara globularis J.L. Thuiller, Chara zeylanica
และ Nitella hyalina De Candolle โดยเฉพาะ Chara zeylanica

ภาพที่ 3 ลักษณะการแตกแขนงของกิ่งแบบเปนวง
รอบขอ

ภาพที่ 2 แสดงลักษณะทรงพุมของสาหรายไฟ

เพศผู

เพศเมีย

ภาพที่ 4 แสดงสวนสืบพันธุเพศผูและเพศเมียของสาหรายไฟ

ไซโกสปอร

ภาพที่ 5 ลักษณะไซโกสปอรบนทัสลัสของสาหรายไฟ
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เปนชนิดที่พบไดทั่วไปในแหลงน้ําจืดของเขตรอน โดยไดมีการ
บรรยายลักษณะของ Chara zeylanica เปนครั้งแรกในประเทศ
ศรีลังกา ซึ่งสังเกตไดจากชื่อระบุชนิดของChara zeylanica มาจาก
คําวา ceylon ซึ่งแปลงเปน ceylonica และเปลี่ยนเปนภาษาลาติน
วา zeylanica ในที่ สุด สําหรับประเทศไทยพบสาหรายไฟเพียง
4 สกุ ลได แก Chara, Nitella, Nitellopsis และ Tolypella
(กาญจนภาชน, 2527)
ปจจุบันสถานภาพการเปนประโยชนของสาหรายไฟกําลัง
จะหมดไปพรอมๆ กับระบบการทํานาแบบปลอดวัชพืชโดยสิ้นเชิง
ดวยการใชทั้งสารควบคุมวัชพืชและสารกําจัดแมลงศัตรูพืชปริมาณ
มาก เพราะเทาที่ ผูเขียนไดสํารวจนาขาวในพื้ นที่ ภาคกลางสวนใหญ
แลว แทบไมพบสาหรายไฟเจริญเติบโตในนาขาวตามธรรมชาติ
อย างที่ เป น มา อย างไรก็ ตามยั งคงสามารถพบเห็ นสาหร ายไฟ
ได บ างตามแหล งน้ํ าธรรมชาติ ที่ หางไกลจากแหล ง ชุ มชน เช น
ลําธารหรือคูคลองขนาดเล็กในสภาพน้ําไหลเอื่อย
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