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ปฐมพร โพธ์ินิยม และคณิตฐา ชินวงษเขียว
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน  อ. กําแพงแสน  จ. นครปฐม

ผลงานวิจัยของนักวิจัยสังกัดฝายปฏิบัติการวิจัยและ
เรือนปลูกพืชทดลองไดรับรางวัล

 ผลงานเร่ือง การใชสารไคโตซานรวมกับสารเรงการ
เจริญเติบโตเพ่ิมประสิทธิภาพการสรางสารสําคัญทางโภชนาการ
ในการเพาะเลี้ยงขาวหอมมะลิ 105 โดย รงรอง หอมหวล
มณฑา วงศมณีโรจน  เนตรชนก เกียรต์ินนทพัทธ  สุลักษณ
แจมจํารัส  รัตนา เอการัมย  พีรพงษ แสงวนางคกูล  ชูศักดิ์
คุณุไทย  และชวนพิศ  อรุณรังสิกุล ไดรับรางวัลผลงานวิจัยลําดับท่ี
2 ภาคโปสเตอร ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คร้ังท่ี 5 ระหวางวันท่ี 14 - 16
พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมแกรนดจอมเทียน พาเลซ พัทยา
จังหวัดชลบุรี

 ผลงานเร่ือง ผลของการยกระดับการงอกของเมล็ด
ฟ กข าวด วยการใช วิ ธี กลและสารเคมี  โดย เนตรชนก
เกียรต์ินนทพัทธ  ชวนพิศ อรุณรังสิกุล  ศิริวรรณ ทิพรักษ
และพิทักพงศ ปอมปรานี  ได รับรางวัลผลงานวิจัยยอดนิยม
ระดับชมเชย ภาคโปสเตอร ในการประชุมวิชาการเมล็ดพันธุพืช
แหงชาติ คร้ังท่ี 9 ระหวางวันท่ี 23 - 24 พฤษภาคม 2555
ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมเทวราช จังหวัดนาน

การเสนอผลงานทางวิชาการ
 การเสนอผลงานวิ จั ยในงานประชุ มวิ ช าการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี 8 ณ
มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม ระหวางวันท่ี 8 - 9 ธันวาคม 2554

 จันทรจรัส  วีรสาร  เขารวมเสนอผลงานวิจัย เร่ือง
ผลของการจัดการวัสดุเหลือท้ิงจากการแปรรูปปลาหมึกตอการ
เจริญเติบโตและผลผลิตผักกาดเขียวกวางตุง

 การเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ Inter-
national conference on postharvest pest and disease
management in exporting horticultural crops (PPDM)
ระหวางวันท่ี 21 - 24 กุมภาพันธ 2555  ณ The Golden Tulip
Sovereign Hotel, กรุงเทพฯ

 นวลวรรณ  ฟารุงสาง  เขารวมเสนอผลงานวิจัย
ภาคบรรยาย เร่ือง 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 เร่ือง 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
เกียรต์ินนทพัทธ  สุลักษณ แจมจํารัส  รัตนา เอการัมย  พีรพงษ
แสงวนางคกูล  ชูศักดิ์ คุณุไทย  และชวนพิศ อรุณรังสิกุล  เขารวม
เสนอผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร เร่ือง การใชสารไคโตซานรวมกับ
สารเรงการเจริญเติบโตเพ่ิมประสิทธิภาพการสรางสารสําคัญ
ทางโภชนาการในการเพาะเลี้ยงขาวหอมมะลิ 105 ในการ
ประชุมสัมมนาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
คร้ังท่ี 5  ระหวางวันท่ี 14 - 16 พฤษภาคม 2555  ณ โรงแรม
แกรนดจอมเทียน พาเลซ พัทยา จังหวัดชลบุรี

 การเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ
พืชแหงชาติ คร้ังท่ี 3 ระหวางวันท่ี 23 - 27 พฤษภาคม 2555
ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดนาน

 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล  อุดม แกวสุวรรณ  และ
วันดี วงษเสถียร เขารวมเสนอผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร เร่ือง
คุณภาพการงอกของเมล็ดพันธุ ไมกฤษณาในสถานี วิจั ย
วนเกษตรตราด และในแปลงทดลองหน วยเทคโนโลยี
เมล็ดพันธุ พืช  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   วิทยาเขต
กําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม
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 เนตรชนก เกียรต์ินนทพัทธ  ชวนพิศ อรุณรังสิกุล
พิทักพงศ ปอมปรานี  และศิริวรรณ ทิพรักษ  เขารวมเสนอ
ผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร เร่ือง ผลของการยกระดับการงอก
ของเมล็ดฟกขาวดวยการใชวิธีกลและสารเคมี

การจัดนิทรรศการ
 ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง รวมจัด

นิทรรศการในงานเกษตรแฟร ประจําป 2555 ระหวางวันท่ี 30
พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2555 ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ

 อุดม แกวสุวรรณ  เร่ือง การผลิตวัสดุปลูกจาก
วัสดุเหลือใชการเกษตรท่ีมีคุณภาพสูง

 ลักขณา เบ็ญจวรรณ เร่ือง เคร่ืองหมักขยะอินทรีย
สําหรับบานเรือนและองคกรชุมชน

 เนตรชนก เกียรต์ินนทพัทธ  เร่ือง ถ่ัวฝกยาวไรคาง
พันธุ CLGC 30

 สุรัตนวดี จิวะจินดา เร่ือง ผลิตภัณฑจากน้ํามันสกัด
จากเมล็ดผลไม

 มณฑา วงศมณีโรจน  รงรอง หอมหวล  และ
สุลักษณ แจมจํารัส เร่ือง การผลิตตนกลากลวยหอมทองในสภาพ
ปลอดเชื้อและการปลูกเพื่อกําหนดวันเก็บเก่ียว

 รงรอง หอมหวล  มณฑา วงศมณีโรจน  และ
สุลักษณ แจมจํารัส เร่ือง เทคโนโลยีการผลิตตนกลาสับปะรด
อยางรวดเร็วดวยวิธีเพาะเลี้ยงแบบจุมชั่ วคราว (Temporary
Immersion)

โครงการฝกอบรมของฝายปฏิบัติการวิจัยและ
เรือนปลูกพืชทดลอง

ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบัน
วิจัยและพัฒนา กําแพงแสน จะดําเนินการจัดฝกอบรม
จํานวน 2 โครงการ ดังนี้

 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบั ติการ Q อาสา
เพ่ื อการผลิ ตพืชอาหารปลอดภัย จํานวน 2 รุ น
สําหรับบุคคลท่ัวไป  หนวยงานราชการ  พนักงานสวนทองถ่ิน
เจาหนาท่ีผูเก่ียวของดาน GAP อาสาสมัครเกษตรหมูบาน
นิสิต/นักศึกษา  โดยรุนท่ี 1 ระหวางวันท่ี 29 มิถุนายน -
1 กรกฎาคม 2555  และรุนท่ี 2 ระหวางวันท่ี 18 - 20
กรกฎาคม 2555 ณ ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืช
ทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
จังหวัดนครปฐม (นางมณฑา วงศมณีโรจน  หัวหนา
โครงการ)

 โครงการฝกอบรมทางวิชาการ เร่ือง การปลูก
เลี้ ยงและขยายพันธุ กลวยไมในเชิงการคา สําหรับ
บุคคลท่ัวไป  บริษัท/หางราน  หนวยงานราชการ  หรือ
รัฐวิสาหกิจ ณ ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม จํานวน 30 คน (นางรงรอง หอมหวล หัวหนา
โครงการ) ยังไมไดระบุเวลาการฝกอบรม
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อแสวงหาระบบการจัดการ

ธาตุอาหารพืชดวยวัสดุธรรมชาติในการผลิตขาวโพดฝกออน
ในรอบ 1 ป โดยวัสดุธรรมชาติท่ีใชคือ ปุยมูลโคและปุยพืชสด
กําหนดปริมาณไนโตรเจนท่ีใชเปน 1N เทากับ 30 กก.N/ไร
ตามคาวิเคราะหดินในแปลงทดลองและความตองการของพืช
การทดลองนี้ ทําในแปลงทดลองของภาควิ ชาปฐพี วิ ทยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ซึ่งเปนดินรวน
ปนทรายท่ีมีความอุดมสมบูรณของดินปานกลาง  ระบบการจัดการ
ธาตุอาหารประกอบดวยการปลูกพืช 3 รุน วางแผนการทดลอง
แบบสุมสมบูรณ มี 7 ตํารับการทดลอง ทํา 4 ซ้ําดังนี้ ตํารับท่ี 1
และ 2 คือ ตํารับควบคุม (ไมใสปุย ) และใสปุยเคมี 1N ตามลําดับ
ตํารับท่ี 3 และ 4 คือ ตํารับปุยมูลโค 1N และ 2N ตามลําดับ
ตํารับท่ี 5, 6 และ 7 คือ ตํารับปุยพืชสด, ตํารับปุยพืชสดรวมกับ
มูลโค 1N และตํารับปุยพืชสดรวมกับมูลโค 2N ตามลําดับ
โดยตํารับท่ี 1-4 ปลูกขาวโพดฝกออน 3 รุนตอเนื่องกัน  สวน
ตํารับท่ี 5-7 ปลูกถ่ัวพราเปนปุยพืชสดในรุนท่ี 1 ตามดวย
การปลูกขาวโพดฝกออน 2 รุนตอเนื่องกัน  ผลการทดลอง พบวา
ชนิดและปริมาณของแหลงปุยไนโตรเจนท่ีแตกตางกันใหผลผลิต
ขาวโพดฝกออน (น้ําหนักฝกสด และน้ําหนักฝกออน) ท่ีปลูก
ในรุนเดียวกันนั้นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยตํารับ
ท่ีใชปุยเคมีใหผลผลิตของขาวโพดสูงกวากลุมตํารับท่ีใชวัสดุ
ธรรมชาติ กลุมตํารับท่ีใชปุยพืชสดรวมกับปุยมูลโคใหผลผลิต
ของขาวโพดสูงกวาตํารับท่ีใชปุยพืชสดเพียงอยางเดียว  สวน
กลุมตํารับท่ีมีการใชปุยมูลโค 1N ใหผลผลิตของขาวโพดสูงกวา
กลุมตํารับท่ีมีการใชปุยมูลโค 2N  เม่ือพิจารณาระบบการจัดการ
ธาตุอาหารพืชตอผลรวมของผลผลิตขาวโพดฝกออนทุกรุนท่ีปลูก
พบวา ในกลุมตํารับท่ีมีการปลูกขาวโพด 3 รุน คือ ตํารับปุยเคมี
1N ตํารับปุยมูลโค 1N และ 2N ใหผลผลิตรวมสูงกวาตํารับควบคุม
สวนในกลุมตํารับท่ีมีการปลูกขาวโพด 2 รุน คือ ตํารับปุยพืชสด

งานวิจัย

* ผลงานวิจัยไดรับรางวัลชมเชย การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ ในการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ครั้งที่ 7  ระหวางวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2553  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน  อ. กําแพงแสน  จ. นครปฐม 73140

1 ภาควิชาปฐพีวิทยา  คณะเกษตรกําแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  จ. นครปฐม 73140
2 ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม 73140
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แตใหผลผลิตฝกท่ีปอกเปลือกแลวรวมท้ังปสูงกวาตํารับควบคุม
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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.

Key Words:plant nutrient management, natural materials,
cattle manure, green manure, baby corn
production
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คํานํา
สิ่ งทาทายในการจัดการธาตุอาหารพืชในระบบเกษตร

อินทรียคือ การรักษาไวหรือการเพิ่มข้ึนของผลผลิตทางการเกษตร
อยางย่ังยืน การจัดการธาตุอาหารพืชท่ีดีนอกจากจะใหความม่ันคง
ดานอาหาร และตอความย่ังยืนของผลิตภาพดินแลว จะตอง
ไมเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมดวย ขณะเดียวกันเกษตรอินทรีย
จะตองไมละเลยมิติดานสังคมและเศรษฐกิจ  องคประกอบท่ีจําเปน
ในการจัดการธาตุอาหารพืชใหมีประสิทธิภาพ ไดแก 1) แหลง
ธาตุอาหารพืชเพื่อใหการใชธาตุอาหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ในการทําเกษตรกรรมอยางเขมขนและมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
นอยท่ีสุด โดยแหลงธาตุอาหารในระบบเกษตรอินทรียจะเปน
วัสดุอินทรียท่ีสามารถยอยสลายไดโดยจุลินทรีย และสามารถ
ปลดปลอยธาตุอาหารอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดการหมุนเวียนของ
วงจรธาตุอาหาร วัสดุอินทรียท่ีนิยมใช เชน ปุยพืชสด มูลสัตว
เปนตน การเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดิน จะสงเสริมการดูดยึด
น้ําในดินและความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนและสภาพทางฟสิกส
ของดิน  2) การจัดการท่ีเหมาะสม จะตองคํานึงถึงชนิดและ
ปริมาณท่ีใสอยางพอเพียง ตามระยะเวลาท่ีพืชตองการ เพื่อรักษา
สมดุลของธาตุอาหาร หรือเพิ่ มทุนหมุนเวียนของธาตุอาหาร
ภายในพื้นท่ี และประสิทธิภาพในการผลิตพืช และใหรายไดสูงสุด
แกเกษตรกรภายใตเศรษฐกิจบริบทระดับทองถ่ิน  ผลของการทํา
เกษตรกรรมแบบเกษตรอินทรียตอปริมาณธาตุอาหารในดิน  พื้นท่ี

ท่ีมีการทําเกษตรอินทรียมากกวา 3 ป พบวามีระดับธาตุอาหาร
ท่ีเปนประโยชนตอพืชในสัดสวนท่ีสูงกวาพื้นท่ีท่ีไมมีการทําเกษตร
อินทรีย โดยเฉพาะปริมาณฟอสฟอรัสและปริมาณโพแทสเซียม
(ฉลอง, 2553)  ซึ่ง Bary et al. (2000) ไดรายงานวา การใส
มูลสัตวซ้ําลงในแปลงเดิมเปนเวลานาน จะทําใหปริมาณฟอสฟอรัส
และปริมาณโพแทสเซียมอยูในระดับมากเกินไป ในกรณีท่ีไมได
เปนเกษตรอินทรียควรสลับไปใชปุยเคมีท่ีใหไนโตรเจนอยางเดียว
แตหากเปนแปลงเกษตรอินทรีย ควรหันมาปลูกพืชตระกูลถ่ัว
ทดแทน ซึ่งจะตรึงไนโตรเจนจากบรรยากาศ และพืชตระกูลถ่ัว
จะไมใหธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซี ยมแกดินมากเกินไป
ดวยเหตุนี้จึงไดทําการทดลองใชมูลโค ซึ่งเปนวัสดุอินทรียท่ีหา
ไดงายในทองถ่ินและปุยพืชสดจากพืชตระกูลถ่ัว คือถ่ัวพรา
เปนแหลงธาตุอาหาร และจัดระบบการจัดการธาตุอาหารพืช
เพื่ อศึกษาการตอบสนองของขาวโพดฝกออนซึ่ งเปนสินคา
เกษตรอินทรียสําคัญท่ีปลูกกันมากในแถบภาคตะวันตก

อุปกรณและวิธีการ
ทดลองปลูกขาวโพดฝกออนลูกผสม พันธุ  SG 17

ตอเนื่องกันในชวงเวลา 1 ป โดยใชแปลงทดลองของภาควิชา
ปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน โดยจัดแบงเปนแปลงยอยขนาด 14 เมตร
x 3.75 เมตร จํานวน 32 แปลงยอย วางแผนการทดลองแบบ
สุ มสมบูรณ  การทดลองนี้ ได กําหนดปริมาณไนโตรเจนตาม
คําแนะนําการใชปุยของกรมวิชาการเกษตรสําหรับขาวโพดฝกสด
เทากับ 30 กก.N/ไร (กําหนดใหเทากับ 1N) มีตํารับการทดลอง
7 ตํารับ จํานวน 4 ซ้ํา คือ ตํารับท่ี 1 ไมใสปุยเปนตํารับควบคุม
ตํารับท่ี 2 ใสปุยเคมี 1N  ตํารับท่ี 3 ใสปุยมูลโค 1N  ตํารับท่ี 4
ใสปุยมูลโค 2N (ตํารับท่ี 1-4 ปลูกขาวโพดฝกออน 3 รุน) ตํารับท่ี
5 ปุยพืชสด  ตํารับท่ี 6 ปุยพืชสดรวมกับปุยมูลโค 1N  ตํารับท่ี 7
ปุยพืชสดรวมกับปุยมูลโค 2N (ตํารับท่ี 5-7 ปลูกถ่ัวพรา 1 รุน
ตามดวยขาวโพดฝกออน 2 รุน) ปุยมูลโคท่ีใชทดลอง ไดนํามูลโค
จากฟารมตําบลทุงลูกนก อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
มาผานกระบวนการหมักเปนเวลา 1 เดือน ปลูกขาวโพดฝกออน
โดยใชระยะปลูก 25 ซม. x 75 ซม. การใสปุยเคมีในตํารับปุยเคมี
ไดแบงใส 2 คร้ังโดยใสปุยแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0)
รองพื้ นอัตรา 20 กก.N /ไร และใสปุ ยยูเรีย (46-0-0)
แตงหนาอัตรา 10 กก. N /ไร เม่ือขาวโพดอายุ 30 วัน  การใสปุย
มูลโคในกลุมตํารับท่ีใสปุยมูลโคไดใสรองพื้นโดยการโรยเปนแถว
สําหรับปุยพืชสดทําโดยปลูกถ่ัวพราระยะปลูกเดียวกับขาวโพด
เม่ือถ่ัวพราออกดอกประมาณรอยละ 50 (60 วัน) ไถกลบลงดิน
การเก็บขอมูลเพื่อประมวลผลประกอบดวย ขอมูลสมบัติดิน
กอนปลูกและหลังเก็บเก่ียว สมบัติของปุยมูลโค และการเจริญ
เติบโตและผลผลิตของขาวโพดฝกออน ซึ่งผลผลิตฝกสดท่ีได
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จะนําไปปอกเปลือกเพื่อใหไดผลผลิตฝกออน แลวนําฝกออนท่ีได
แบงตามกลุมมาตรฐาน 3 กลุม คือ ขนาดเล็ก (4-7 ซม.)
ขนาดกลาง (>7-11 ซม.) ขนาดใหญ (>11-13 ซม.) และ
ฝกท่ีไมไดมาตรฐาน (<4 หรือ >13 ซม.)  สวนตนขาวโพด
หลั งการเก็บเก่ี ยวจะตัดไปชั่ งน้ําหนักสด (ไม มีการไถกลบ
ลงแปลง) การปลูกพืชแตละรุนหางกันประมาณ 4-5 เดือน

ผลการทดลองและวิจารณ
1. สมบัติของดินในแปลงทดลอง

ผลการวิเคราะหสมบัติพื้นฐานของดินในแปลงทดลอง
แสดงไวใน Table 1 ประเมินวา ดินท่ีใชทดลองมีความอุดมสมบูรณ
ปานกลาง ตามเกณฑการประเมินคุณภาพดิน ของกองสํารวจดิน
กรมพัฒนาท่ีดิน (2523)

2. สมบัติของปุยมูลโค
ผลการวิเคราะหสมบัติทางเคมีของปุยมูลโค แสดงไวใน

Table 2 พบวา สัดสวน C:N อยูในชวงท่ีเหมาะสมตอการนําไปใช
เปนปุยอินทรีย และมีปริมาณธาตุอาหารหลักรวมกันไมนอยกวา
รอยละ 2 ตามเกณฑท่ีกําหนดของกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2552
3. การเจริญเติบโตของขาวโพด

จาก Table 3 แสดงผลของตํารับการทดลองตอความสูง
ของตนขาวโพดท้ัง 3 รุน ณ วันท่ีเก็บเก่ียวผลผลิต  พบวา
มีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญย่ิง โดยตํารับปุยเคมี 1N
ใหความสูงมากกวาตํารับควบคุมท้ัง 3 รุน  ในกลุมตํารับท่ีมีการใช
ปุยมูลโค ใหความสูงไมแตกตางจากตํารับควบคุมในรุนท่ี 1 แต
สูงกวาตํารับควบคุมในรุนท่ี 2 และ 3  สวนในกลุมตํารับท่ีมีการใช
ปุยพืชสด ใหความสูงมากกวาตํารับควบคุม ยกเวนในตํารับท่ี

Table 1  Some chemical and physical properties of the soil before planting.

Soil properties Values measured Estimation*

pH (1 : 1 soil : water) 1/                       7.31 Slightly base
ECe (dS/m) 2/                       0.37 Non-saline
OM (%) 3/                       0.83 low
available P (mg/kg) 4/                     75.86 low
exchangeable K (mg/kg) 5/                     79.67 high
CEC (cmol/kg) 5/                       5.90 moderate
BS (%) 5/                   182.87 high
Texture 6/ Sandy loam -

1/ 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

Table 2  Chemical properties and nutrient contents of cattle manure.

Parameters Values measured Limitation*

pH (1:5) 1/ 7.45 - 7.90
C/N ratio 18:1 - 21: 1    20/1
EC (1:5) 2/ 3.05 - 3.94    10.0
OM (%) 3/ 37.47 - 39.82    20.0
total N (%) 4/ 1.04 - 1.75     1.0
total P (%) 5/ 0.64 - 0.87     0.5
total K (%) 6/ 1.09 - 1.31     0.5

1/ 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
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มีการใชปุยพืชสดเพียงอยางเดียว มีความสูงของขาวโพดในรุนท่ี 3
ลดลง และไมตางจากตํารับควบคุม สวนน้ําหนักสดของตนขาวโพด
(Table 4) พบวา น้ําหนักสดของตนขาวโพดจากแตละตํารับ
ในรุนท่ี 1 และ 2 ไมมีความแตกตางทางสถิติ แตในรุนท่ี 3 พบ

ความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญย่ิงของตํารับการทดลอง
ตอน้ําหนักสดของตนขาวโพด โดยตํารับปุยเคมี 1N, ตํารับปุย
มูลโค 1N, ตํารับปุ ยพืชสดรวมกับปุ ยมูลโค 1N และ 2N
มีน้ําหนักสดมากกวาตํารับควบคุม

Table 3  Plant height as affected by treatments.

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

1.  Control         182.4 bc1/          144.7 c1/          155.5 d1/

2.  F1         191.7 a          174.9 b          185.7 a
3.  CM1         188.8 b          171.8 b          172.7 b
4.  CM2         180.3 c          171.9 b          164.3 c
5.  GM              -          171.4 b          157.0 d
6.  GM+CM1              -          190.8 a          177.0 b
7.  GM+CM2              -          176.8 a          177.8 b

F- test             **               **               **
CV (%)          17.1            17.8              8.7

1/ 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

Table 4  Plant fresh weight as affected by treatments.

Treatments Plant fresh weight (kg/rai)
1st crop 2nd crop 3rd crop

1.  Control 3,380 2,596  1,9631/c
2.  F1 3,968 2,581    2,751 ab
3.  CM1 4,027 2,530    2,704 ab
4.  CM2 3,267 2,566    2,297 cb
5.  GM - 2,756 1,970 c
6.  GM+CM1 - 2,780 2,944 a
7.  GM+CM2 - 2,035   2,740 ab

F- test ns ns **
CV (%) 27.9 24.3 15.2

1/ 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
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4. ผลผลิตของขาวโพด
ผลของตํารับการทดลองตอน้ําหนักฝกสดของขาวโพด

ในรุนท่ี 1, 2, 3 และผลรวมของท้ัง 3 รุน แสดงไวใน Table 5
พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ โดยในรุนท่ี
1 ตํารับปุยเคมี 1N ใหน้ําหนักฝกสดมากท่ีสุด รองลงมา คือ
ตํารับปุยมูลโค 1N สวนตํารับปุยมูลโค 2N และตํารับควบคุม
ใหคานอยท่ีสุดและไมแตกตางกัน  สําหรับในรุนท่ี 2  ตํารับปุยเคมี
1N ยังคงมีน้ําหนักฝกสดมากท่ีสุด  รองลงมา คือ ตํารับปุยพืชสด
รวมกับปุยมูลโค 1N และตํารับปุยมูลโค 1N และในรุนท่ี 3
ตํารับปุยเคมี 1N ยังคงมีน้ําหนักฝกสดมากท่ีสุด รองลงมา คือ
กลุมตํารับปุยพืชสดรวมกับปุยมูลโค และตํารับปุยมูลโค 1N
ตามลําดับ  สําหรับผลรวมของน้ําหนักฝกสด พบวาในกลุมตํารับ
ท่ีปลูกขาวโพด 3 รุน ตํารับการใสมูลโค 1N ใหน้ําหนักฝกสดรวม
71% ของตํารับปุยเคมี สวนกลุมตํารับท่ีปลูกขาวโพด 2 รุน
ตํารับปุยพืชสดรวมกับปุยมูลโค 1N ใหน้ําหนักฝกสดรวม 54%
ของตํารับปุยเคมี

Table 6 แสดงผลของตํารับการทดลองตอน้ําหนักฝกออน
มาตรฐานซึ่งเปนผลรวมของน้ําหนักฝกออนท่ีไดผานการคัดขนาด
มาตรฐาน (เล็ก กลาง ใหญ) ของขาวโพดในรุนท่ี 1, 2, 3
และผลรวมของท้ัง 3 รุน พบวามีความแตกตางกันทางสถิติอยางมี
นัยสําคัญย่ิง และสอดคลองกับผลของน้ําหนักฝกสด กลาวคือ
ในรุนท่ี 1 ตํารับปุยเคมี 1N ใหน้ําหนักฝกออนมากท่ีสุด รองลงมา
คือ ตํารับปุยมูลโค 1N  สําหรับในรุนท่ี 2 ตํารับปุยเคมี 1N
ยังคงมีน้ําหนักฝกออนมากท่ีสุด  รองลงมา คือ ตํารับปุยพืชสด

รวมกับปุยมูลโค 1N และในรุนท่ี 3 ตํารับปุยเคมี 1N ยังคงมี
น้ําหนักฝกออนมากท่ีสุด  รองลงมา คือ ตํารับปุยพืชสดรวมกับ
ปุยมูลโค 1N สําหรับผลรวมของน้ําหนักฝกออน พบวา ในกลุม
ตํารับท่ีปลูกขาวโพด 3 รุน ตํารับปุยมูลโค 1N ใหน้ําหนักฝกออน
รวม 77% ของตํารับปุยเคมี สวนกลุมตํารับท่ีปลูกขาวโพด 2 รุน
ตํารับปุยพืชสดรวมกับปุยมูลโค 1N ใหน้ําหนักฝกออนรวม 65%
ของตํารับปุยเคมี

ผลของตํารับการทดลองตอน้ําหนักรวมของฝกออน
ท่ีแจกแจงในแตละกลุ มขนาดมาตรฐานและไมไดมาตรฐาน
ดังแสดงใน Table 7 พบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญย่ิง
ทางสถิติ โดยตํารับควบคุมใหน้ําหนักฝกออนกลุมขนาดเล็ก
มากท่ีสุด ตํารับปุยเคมี 1N และตํารับปุยมูลโค 1N ใหน้ําหนัก
ฝกออนกลุมขนาดกลางมากท่ีสุด และตํารับปุยเคมี 1N ใหน้ําหนัก
ฝกออนกลุมขนาดใหญและขนาดไมไดมาตรฐานมากท่ีสุด

ตํารับปุยพืชสดเพียงอยางเดียวใหผลผลิตต่ํากวากลุม
ตํารับท่ีใสปุยมูลโค 1N เพียงอยางเดียว อาจเปนเพราะปริมาณ
ธาตุอาหารท่ีดินไดรับในรูปอินทรียสารจากท้ัง 2 ชนิดตางกัน
กลาวคือ N, P2O5 และ K2O ของถ่ัวพรากอนการไถกลบ เทากับ
21, 10 และ 23 กก./ไร ตามลําดับ ในขณะท่ีของปุยมูลโค 1N
เทากับ 30, 15 และ 23 กก./ไร  สวนกลุมตํารับท่ีมีการใชปุยมูลโค
1N ใหผลผลิตสูงกวากลุมตํารับท่ีมีการใชปุยมูลโค 2N ท่ีปลูก
ในรุนเดียวกัน เนื่องจากการใสปุยอินทรียท่ียอยสลายไมสมบูรณ
ในปริมาณสูง อาจจะเกิดสารพิษกับพืชสูง จนทําใหการเจริญเติบโต
และผลผลิตลดลง (Delgado et al., 2010)

Table 5  Husked ear weight as affected by treatments.

Treatments Husked ear weight (kg/rai)
1st crop 2nd crop 3rd crop Total

1.  Control 1,249.0 c 597.3 d 801.0 d 2,647.4 d
2.  F1 1,877.3 a 1,693.8 a 1,759.9 a 5,331.0 a
3.  CM1 1,561.1 b 1,033.3 c 1,195.2 bc 3,789.6 b
4.  CM2 1,304.8 c 813.9 d 981.3 cd 3,100.0 c
5.  GM - 882.1 cd 921.0 cd 1,803.1 e
6.  GM+CM1 - 1,487.9 b 1,372.8 b 2,860.7 cd
7.  GM+CM2 - 958.1 cd 1,309.3 b 2,267.4 de

           F-test ** ** ** **
           CV (%) 17.2 9.6 17.5 7.9

1/ 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
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5. สมบัติทางเคมีของดินหลังเก็บเกี่ยว
ผลการวิเคราะหทางสถิติของสมบัติดินในแปลงเม่ือสิ้นสุด

การทดลอง แสดงไวใน Table 8 พบวา ปริมาณอินทรียวัตถุ
ฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชน และโพแทสเซียมท่ีแลกเปลี่ยนได
มีความแตกตางกัน โดยตํารับท่ีการใสปุยมูลโค 2N ใหปริมาณ

อินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชน และปริมาณโพแทสเซียม
ท่ีแลกเปลี่ยนได สูงกวาตํารับอ่ืนๆ ซึ่งสอดคลองกับ Bary et al.
(2000) กลาววาผลของการใสมูลสัตวซ้ําลงในพื้นท่ีจะทําให
อินทรียวัตถุในดินเพิ่มข้ึน และมีการสะสมธาตุฟอสฟอรัสและ
โพแทสเซียมในดินสูงข้ึนดวย

Table 6  Dehusked ear weight (sum of all standard sizes) as affected by treatments.

Treatments                      Dehusked ear weight (kg/rai)
1st crop 2nd crop 3rd crop Total

1.  Control       100.5 c        72.5 e       107.5 d        280.5 d
2.  F1       149.5 a      180.0 a       224.2 a        553.7 a
3.  CM1       132.3 b      120.5 c       173.9 bc        426.7 b
4.  CM2       105.8 c        90.3 d       147.9 c        344.0 c
5.  GM            -        88.8 d       108.8 d        197.5 e
6.  GM+CM1            -      162.8 b       197.9 ab        360.7 c
7.  GM+CM2            -      102.4 d       182.9 b        285.3 d

           F-test ** ** ** **
           CV (%)          3.5         8.2         13.1         16.9

1/ 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

Table 7  Dehusked ear weight (sum of all standard sizes) as affected by treatments.

Treatments                      Dehusked ear weight (kg/rai)
1st crop 2nd crop 3rd crop Total

1.  Control       100.5 c        72.5 e       107.5 d        280.5 d
2.  F1       149.5 a      180.0 a       224.2 a        553.7 a
3.  CM1       132.3 b      120.5 c       173.9 bc        426.7 b
4.  CM2       105.8 c        90.3 d       147.9 c        344.0 c
5.  GM            -        88.8 d       108.8 d        197.5 e
6.  GM+CM1            -      162.8 b       197.9 ab        360.7 c
7.  GM+CM2            -      102.4 d       182.9 b        285.3 d

           F-test ** ** ** **
           CV (%)          3.5         8.2         13.1         16.9

1/ 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
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สรุปผลและเสนอแนะ
ผลการศึกษาชนิดและปริมาณของแหลงธาตุอาหารพืช

ท่ีแตกตางกัน ใหผลผลิตขาวโพดฝกออนท่ีปลูกในรุนเดียวกันนั้น
แตกตางกัน พบวา ตํารับปุยเคมีใหผลผลิตสูงกวาตํารับท่ีใชวัสดุ
ธรรมชาติ และกลุมตํารับปุยพืชสดรวมกับปุยมูลโคใหผลผลิต
สูงกวาตํารับปุยพืชสดเพียงอยางเดียว สวนกลุมตํารับท่ีมีการใช
ปุยมูลโค 1N ใหผลผลิตของขาวโพดสูงกวากลุมตํารับท่ีมีการใช
ปุยมูลโค 2N

เม่ือพิจารณาผลรวมของผลผลิตขาวโพดฝกออนจาก
ทุกรุนท่ีปลูก ซึ่งมีระบบการจัดการธาตุอาหารพืชตางกันนั้น พบวา
กลุมตํารับท่ีมีการปลูกขาวโพด 3 รุน คือ ตํารับปุยเคมี 1N  ตํารับ
ปุยมูลโค 1N และ 2N ใหผลผลิตท้ังในรูปน้ําหนักฝกสดและ
น้ําหนักฝกออนสูงกวาตํารับควบคุม  โดยตํารับปุยมูลโค 1N
ใหน้ําหนักฝกสด และน้ําหนักฝกออน 71% และ 77% ของตํารับ
ปุยเคมี ตามลําดับ  สวนกลุมตํารับท่ีมีการปลูกขาวโพด 2 รุน คือ
ตํารับปุยพืชสด ตํารับปุยพืชสดรวมกับปุยมูลโค 1N และ 2N
พบวา ตํารับปุยพืชสดรวมกับปุยมูลโค 1N มีน้ําหนักฝกสด
ใกลเคียงกับตํารับควบคุม แตมีน้ําหนักฝกออนมาตรฐานสูงกวา
ตํารับควบคุม โดยตํารับปุยพืชสดรวมกับปุยมูลโค 1N ใหน้ําหนัก
ฝกสด และน้ําหนักฝกออน 54% และ 65% ของตํารับปุยเคมี
ตามลําดับ

ผลของระบบการจัดการธาตุอาหารพืชโดยใชวัสดุธรรมชาติ
ตอการเจริญเติบโตและผลผลิตขาวโพด 1 ป ซึ่งประกอบดวย
การปลูกพืช 3 รุนนั้นเห็นไดวา ตํารับปุยพืชสดรวมกับปุยมูลโค

1N ใหผลผลิตฝกท่ีปอกเปลือกแลวรวมท้ังปสูงกวาตํารับควบคุม
โดยท่ีตํารับปุยพืชสดรวมกับปุยมูลโค 1N ใชตนทุนในการเก็บเก่ียว
ผลผลิตเพียง 2 คร้ัง ในขณะท่ีตํารับควบคุมใช 3 คร้ัง และ
ตํารับควบคุมซึ่งไมมีการใสธาตุอาหารเพิ่มเติมใหแกดินสงผลให
การเจริญเติบโตและผลผลิตมีแนวโนมลดลงเม่ือเทียบกับตํารับอ่ืน
แสดงวาการจัดการธาตุอาหารมีความจําเปนตอการคงไวซึ่ ง
ผลิตภาพของดิน

เม่ื อเปรียบเทียบความแตกต างของผลผลิตขาวโพด
ท่ีสูงท่ีสุดในระบบจัดการธาตุอาหารแบบเกษตรท่ัวไป (ตํารับ
ปุยเคมี) กับในระบบเกษตรอินทรีย (รุนท่ี 1 คือตํารับมูลโค
1N, รุนท่ี 2 และ 3 คือตํารับปุยพืชสดรวมกับปุยมูลโค 1N)
โดยคิดเปนรอยละของตํารับปุยเคมี พบวา ความแตกตางของ
ผลผลิตฝกสดของท้ัง 2 ระบบการจัดการในรุนท่ี 1, 2 และ 3
คิดเปนรอยละ 17, 12 และ 22 ตามลําดับ  และความแตกตาง
ของผลผลิตฝกออนในรุนท่ี 1, 2 และ 3 คิดเปนรอยละ 12, 10
และ 12 ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาการปรับเปลี่ยนระบบการ
ปลูกพืชเพื่อเขาสูระบบเกษตรอินทรีย ซึ่งเปนท่ียอมรับวาปลอดภัย
ตอสิ่งแวดลอมนั้น ราคารับซื้อผลผลิตเกษตรอินทรียตองสูงกวา
เพื่อความคุมคาทางเศรษฐกิจ  โดยผลผลิตขาวโพดในระบบเกษตร
อินทรียควรขายเปนฝกออนมากกวาฝกสด เนื่องจากผลผลิต
ฝกออนมีความแตกตางของผลผลิต เม่ือเทียบกับปุยเคมีนอยกวา
ผลผลิตฝกสด

อานตอหนา 15

Table 8  Some chemical soil properties after harvest.

Treatments       OM (%) Avail. P (mg/kg) Exch. K (mg/kg)

1.  Control 1.0 d1/ 86.9 c1/ 88.4 d1/

2.  F1        1.0 cd          96.8 bc         100.9 cd
3.  CM1        1.2 bc        121.0 abc         128.1 c
4.  CM2        1.5 a        171.9 a         217.2 a
5.  GM        1.1 cd          95.9 bc           81.3 d
6.  GM+CM1        1.2 bc        152.1 abc         129.6 c
7.  GM+CM2        1.3 b        157.1 ab         175.8 b

F- test  ** * **
CV (%)        6.5          33.0           19.3

1/ 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



ความสําคัญของการประกันคุณภาพเมล็ดพันธุพืชกับระบบผลิตสินคาเกษตรและอาหาร
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การเกษตร

การประกันคุณภาพสินคาเกษตร ในท่ีนี้คือ เมล็ดพันธุพืช
ถือเปนสวนขยายพันธุพืชประเภทหนึ่ง  ปจจุบันธุรกิจอุตสาหกรรม
เมล็ดพันธุพืชมีการแขงขันกันมากข้ึนเปนลําดับ จึงมีความจําเปน
ตองมีมาตรการหรือกระบวนการรับรองคุณภาพตามความตองการ
ของลูกคา หรือวัตถุประสงค หรือนโยบายคุณภาพของสินคา
ท่ีมีการกําหนดข้ึนโดยบริษัทผูผลิตเมล็ดพันธุ ดังนั้นกระบวนการ
ผลิตภายใตวิทยาการท่ีเหมาะสมและถูกตองตามหลักวิชาการ
ดานเมล็ดพันธุ พรอมกับมีระบบการรับรองวิธีการผลิตและมีการ
ตรวจสอบยืนยันคุณภาพผลผลิตวาดีจริง และท่ีสําคัญตองสามารถ
แสดงหรือใหรายละเอียดคุณภาพของเมล็ดพันธุท่ีลูกคาหรือผูใช
ตองการ และเปนไปตามกฎหมายของประเทศไทย อาจทําโดย
หนวยตรวจสอบรับรอง ท่ีจะทําหนาท่ีตรวจสอบ ตรวจประเมิน
คุณภาพ และใหการรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ เพื่อเปนการสราง
ความม่ันใจในคุณภาพเมล็ดพันธุ  ท่ีเกษตรกรจะนําไปใชเปน
ส วนขยายพั นธุ ในระบบการผลิ ตสิ นค าเกษตรและอาหาร
ท่ีตองการใหเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัยดานอาหาร
เนื่องจากเมล็ดพันธุพืชถือเปนปจจัยการผลิตท่ีอยูในขอปฏิบัติ
ของมาตรฐานระบบการผลิตทางการเกษตรท่ีปลอดภัย (Good
Agriculture Practice: GAP) ท่ีมีการระบุคุณภาพและแหลงท่ีมา
ของเมล็ดพันธุหรือสวนขยายพันธุ

สาเหตุที่ตองมีการประกันคุณภาพ
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม ท่ีประชากรสวนใหญ

ประกอบอาชี พการเกษตรและมี การผลิ ตเพื่ อการส งออก
เพื่อตอบสนองความตองการอาหารท่ี มีเพิ่มข้ึนเนื่ องจากการ
เพิ่มข้ึนของประชากรอยางรวดเร็ว  การเพิ่มพื้นท่ีเพาะปลูก หรือ
การใชเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อใหไดผลผลิตท่ีมากและตอบสนอง
ความตองการอาหารภายในประเทศและตางประเทศ ธุรกิจดาน
อาหารท่ีตองการความปลอดภัยดานอาหารถือเปนหลักการท่ี
ตลาดและผูบริโภคตองการ และสอดคลองกับกฎหมายและกติกา
ดานอาหารปลอดภัยของท่ัวโลก ทําใหเกิดมาตรฐานระบบผลิต
ทางการเกษตรท่ีปลอดภัย (GAP) ท้ังท่ีเปนของภาครัฐและของ
ภาคเอกชน โดยเฉพาะในปจจุบันมีการผลิตสินคาเกษตรและ
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อาหารเพื่อการสงหางคาปลีกในประเทศและเพื่ อการสงออก
มากข้ึน จึงมีการเกิดมาตรฐาน GAP สากลข้ึนในหลายประเทศ
เชน QGAP ของภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประเทศไทย
GLOBALGAP ของกลุมคาปลีกในสหภาพยุโรป  ChinaGAP
ของภาครัฐ ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  JGAP ของเอกชน
ในประเทศญี่ปุน และ ThaiGAP ของสภาหอการคาแหงประเทศ
ไทย เปนตน  ซึ่งมาตรฐานเหลานี้จะมีการกําหนดใหผูผลิตแสดง
ท่ีมาของสวนขยายพันธุ  และตองเขาใจในความตรงตามพันธุ
และลักษณะประจําพันธุ รวมถึงการแสดงความเปนเจาของพันธุ
ทางกฎหมาย ระบบการรับรองการผลิตอาหารเพื่อสรางความ
ม่ันใจใหผูบริโภคในอาหารดังกลาววาไดรับสินคาอาหารท่ีรับรองวา
ไดมาจากระบบการผลิตท่ีดีและมีความปลอดภัยจริง ตามหลักการ
ท่ีเปนสากล จําเปนตองมีการใหการรับรองวาเปนระบบผลิตท่ีได
มาตรฐานโดยหนวยงานรับรอง (Certified Body: CB) การรับรอง
ระบบผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย นั้น หนวยรับรองจะทําการ
ตรวจสอบและตรวจประเมินระบบการผลิตวาเปนไปตามมาตรฐาน
GAP ท่ีกําหนดไวหรือไม สวนประกอบท่ีสําคัญของขอควรปฏิบัติ
มีอยูหลายเร่ืองดวยกัน เพื่อใหเกิดการนําไปปฏิบัติจริงในระบบ
การผลิตทางการเกษตรท่ีปลอดภัย เมล็ดพันธุพืชที่มีคุณภาพดี
ถือเปนขอควรปฏิบัติหนึ่งที่ถูกกําหนดขึ้นในมาตรฐาน GAP
เกษตรกรหรือผูผลิตตองระบุแหลงที่ มาและคุณภาพของ
เมล็ดพันธุพืชที่ดีและเปนไปตามที่ตองการ เพ่ือใหเกิดการ
บงช้ีปจจัยการผลิตนี้ ว าเปนตามเงื่ อนไข หรือขอกําหนด
มาตรฐานหรือไม

ดังนั้นธุรกิจเมล็ดพันธุพืชของประเทศ จําเปนตองมีการ
พัฒนาและเพิ่มกระบวนการจัดการระบบการผลิตควบคูกับระบบ
การควบคุมอยางใกลชิดมากข้ึน ซึ่งถือเปนการสรางมูลคาเพิ่ม
ของสินคา วิธีการดําเนินการเพื่อใหเกิดระบบผลิตเมล็ดพันธุท่ีมี
การประกันคุณภาพตามมาตรฐานท่ีตั้งไว  พรอมกับการสรางระบบ
เอกสารท่ีสามารถใชในการตรวจสอบและประเมินตนเอง ท้ังนี้
อาจจะมีการขอรับการตรวจสอบรับรองจากหนวยงานท่ีมีความ
สามารถในการตรวจสอบและใหการรับรองอีกชั้นหนึ่ง เพื่อสราง
ความม่ันใจในสินคาเมล็ดพันธุของบริษัทวามีคุณภาพท่ีดีเหมาะสม
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กับการนําไปใชปลูกของเกษตรกร ในปจจุบันยังไมมีหนวยรับรอง
ท่ี ใหบริการการรับรองระบบผลิตเมล็ดพันธุ ในประเทศไทย
สวนใหญแลวในแตละบริษัทจะใชวิธีการตรวจสอบและรับรองตนเอง
กลาวคือ มีระบบการผลิตท่ีมีการควบคุมและตรวจสอบตนเอง
ในทุกข้ันตอนการผลิต เชน การคัดเลือกพื้นท่ี คัดเลือกชวงฤดูกาล
และการกําหนดแผนการผลิตใหมีความเหมาะสมกับชนิดของ
เมล็ดพันธุพืชท่ีตองการผลิต การควบคุมเกษตรกรในเครือผลิต
การตรวจสอบตนพอแมเปนระยะๆ  การตรวจสอบเอกลักษณพันธุ
ในสภาพไร คุณภาพความงอก ความบริสุทธิ์ของสายพันธุ และ
ความตานทานตอโรคและแมลงศัตรูพืช เปนตน  ระบบการประกัน
คุณภาพเมล็ดพันธุพืชจึงเปนความสนใจและความตองการของ
บริษัทเมล็ดพันธุ  เพื่อการสรางความม่ันใจในผลผลิตเมล็ดพันธุวา
ไดจากระบบการผลิตท่ีมีการรับรองคุณภาพตลอดกระบวนการผลิต
เร่ิมจากการพิจารณาองคประกอบตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการผลิต
เมล็ดพันธุ  อันไดแก การคัดเลือกพื้นท่ี คัดเลือกชวงฤดูกาล
และการกําหนดแผนการผลิตใหมีความเหมาะสมกับชนิดของ
เมล็ดพันธุพืชท่ีตองการผลิต ความสําคัญของสภาพแวดลอมและ
นิเวศวิทยา ฤดูกาล อาจจะมีขอจํากัดและเปนปจจัยท่ีตองนํามา
เพื่อการพิจารณาวางแผนการจัดการระบบผลิตเมล็ดพันธุพืช
ท่ีใหไดการประกันคุณภาพเมล็ดพันธุ (Seed quality assurance)
ท่ีดีท่ีสุด ประกอบกับการสรางระบบเอกสารท่ีสามารถใชเปนขอมูล
รายละเอียดการปฏิบัติงาน และระเบียบวิธีการปฏิบัติงานแตละ
ข้ันตอนท่ีสงผลตอคุณภาพเมล็ดพันธุ  เพื่อใหเกิดการประกัน
คุณภาพจากบริษัทเมล็ดพันธุท่ีสามารถรอรับการตรวจสอบรับรอง
จากหนวยงานภายนอกไดตอไป

ลักษณะของคุณภาพที่ดีของเมล็ดพันธุพืช
 มีความงอกและความบริสุทธิ์ทางกายภาพท่ีไมต่ํากวา

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

 ใหตนกลาพืชท่ีมีคุณภาพท่ีดี ท้ังดานความตรงตามพันธุ
ความแข็งแรง และความสมํ่าเสมอ ตองมีสภาพปลอดโรคและ
แมลงศัตรูพืช ผานระบบการผลิตอยางถูกสุขอนามัย เปนตนกลา
พืชท่ีมีความสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในพื้นท่ีปลูก
มีความตานทานตอโรคและแมลงศัตรูพืช

 เปนพันธุพืชท่ีมีศักยภาพทางการตลาดและใหคุณภาพ
ผลผลิตท่ีดี

เปาหมายของการมีระบบการประกันคุณภาพ
เมล็ดพันธุพืช

 ทําให เกิดการควบคุมและสงเสริมลักษณะทางการ
เกษตรของพืชปลูกใหดีข้ึน เปนกิจกรรมหนึ่งในการสนับสนุน
ธุรกิจเมล็ดพันธุเครือขายการผลิตของเกษตรกร

 พัฒนาใหเกิดหนวยงานตรวจสอบรับรองคุณภาพ
เมล็ดพันธุพืช พัฒนาระบบธุรกิจการประกันคุณภาพสินคาเกษตร

 สรางความม่ันใจใหกับเกษตรกรท่ีตองการผลิตสินคา
เกษตรและอาหารตามมาตรฐานระบบการผลิตทางการเกษตร
ท่ีปลอดภัย  มีการตรวจสอบความถูกตองและความแมนยํา
(Tolerance test and proficiency test)

สาระสําคัญของข้ันตอนการผลิต  การควบคุมคุณภาพ
และการประกันคุณภาพเมล็ดพันธุพืช

 มีพอแมพันธุท่ีดีและมีคุณภาพ
 มีตนแมพันธุท่ีมีลักษณะตรงตามพันธุและเปนท่ีลูกคา

ตองการ
 มีระบบเอกสาร การบันทึกขอมูล หลักฐาน เพื่อใช

ประกอบการตรวจสอบ
 มีกระบวนการตรวจสอบยืนยัน เพื่อแสดงการปฏิบัติ

งานใหสอดคลองตามระเบียบปฏิบัติในแตละข้ันตอนการผลิต
ในแตละดัชนีการประเมิน พรอมเอกสารแสดงรายละเอียดของ

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

ผลการตรวจสอบแตละดัชนีการประเมิน พรอมการเก็บบันทึก
เพื่อยืนยันและทวนสอบ ในกรณีท่ีมีขอรองเรียน

ดัชนีการประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุพืช
 ลักษณะการแสดงออกในแปลง (Field performance)
 ผลการตรวจสอบความสะอาดของแปลงผลิตเมล็ด-

พันธุ ดวยวิธีการกําจัดตนปน หรือพันธุปน พรอมการบันทึก (Stand
rouging)

 ความสมํ่าเสมอของตน (Uniformity)
 ระเบียบปฏิบัติในข้ันตอนการเก็บเก่ียว (Harvesting

procedure)
 ระเบียบปฏิบัติในข้ันตอนการตรวจสอบ (Inspection

procedure)
 ความบริสุทธิ์ทางกายภาพ (Physical purity)
 คุณภาพและคุณลักษณะทางสรีระของเมล็ดพันธุ

(Physiology determination) เชน ความชื้น ความงอก ความ
แข็งแรง ความเสื่อมคุณภาพ เปนตน

 ความบริสุทธิ์ทางพันธุกรรม (Genetic purity)
 การทดสอบสุขภาพเมล็ดพันธุ (Planting health test)

ข้ันตอนการปฏิบัติและระบบเอกสารเพื่อการควบคุม
คุณภาพ

ขอมูลทั่วไปที่เกี่ยวของ
- ท่ีตั้งแปลง รหัสแปลง
- พันธุ ลักษณะประจําพันธุ
- ลักษณะการเจริญเติบโต อายุเก็บเก่ียวหรือสงมอบ
- การจัดการเฉพาะประเด็น
- บันทึกวันท่ีท่ีทําการผลิตสวนขยายพันธุ
- วันท่ีสุมตัวอยางเพื่อสงตรวจสอบ

เทคโนโลยีการผลิต ระบุเปนรายละเอียดของระเบียบ
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ปฏิบัติในแตละข้ันตอน (Procedure)
- วิธี การเลือกพื้ นท่ี  กําหนดระยะหางของแปลง

หรือกําหนดระยะเวลาปลูกใหเหลื่อมกัน
- วิธีการ/ข้ันตอนการผลิต
- วิธีการใหปจจัยน้ํา ธาตุอาหาร การจัดการศัตรูพืช
- วิธีการทําความสะอาดแปลง การตรวจสอบพันธุปน

การคัดตนท้ิง
- วิธีการเก็บเก่ียว คัดเลือกคุณภาพ และการจัดการ

หลังเก็บเก่ียว เพื่อหลีกเลี่ยงการปะปนพันธุ
- วิธีการสงมอบ และบรรจุลงภาชนะเพื่อการสงมอบ

การตรวจสอบและตรวจประเมินตนเอง ระบุ เปน
รายละเอียดของระเบียบปฏิบัติในแตละข้ันตอน (Procedure)
พรอมกับการกําหนดรายการตรวจ (Checklist) และกําหนดผูท่ีจะ
ทําหนาท่ีตรวจสอบ เพื่อการยืนยันคุณภาพ รายละเอียดอาจจะ
ประกอบดวย

- การควบคุมการใชป จจั ยอย างมีประสิทธิภาพ
ใหสอดคลองและเหมาะสม ท้ังในแปลงผลิต และโรงปรับสภาพ
รวมท้ังพื้นท่ีพักและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ

- ระบบการตรวจสอบในแตละข้ั นตอนการผลิต
การตรวจสอบคุณภาพเปนระยะๆ

- การตรวจสอบพันธุกรรม ลักษณะทางกายภาพ
ทางชีวเคมี เปนตน

- การตรวจประเมินระบบผลิต
ความเขาใจในบทสงทายซึ่งพอจะกลาวโดยสังเขปไวดังนี้

การทําระบบการประกันคุณภาพเมล็ดพันธุ พืช คือ การนํา
องคความรูและเทคนิคการผลิตเมล็ดพันธุท่ีเหมาะสมกับระบบ
การผลิตท่ีสามารถตรวจสอบและยืนยันคุณภาพในแตละข้ันตอน
การผลิต ตามสอบหรือทวนสอบได โดยการกําหนดเปนระเบียบ
ปฏิบัติของแตละข้ันตอนการผลิตและเพิ่มเติมระบบการควบคุม
การผลิตและตรวจสอบยืนยัน ควบคูกับระบบเอกสารท่ีวาดวยเร่ือง
การจัดการคุณภาพภายในองคกร พรอมกับการเพิ่มศักยภาพของ
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานแตละสวนใหสามารถเชื่อมโยงถึงกัน เพื่อการ
สรางความม่ันใจใหกับเกษตรกร และผูใชเมล็ดพันธุพืชท่ีดี มีการ
แสดงผลการตรวจสอบรับรองคุณภาพตามความจําเปน หรือมี
เอกสารแสดงและยืนยันการประกันคุณภาพของเมล็ดพันธุพืช
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แกสโครมาโทกราฟเพ่ือการวิเคราะหกรดไขมันในนํ้ามันพืช
สมนึก พรมแดง1  และสายน้ําออย สวางเมฆ1

แกสโครมาโทกราฟ (gas chromatography; GC) เปนเทคนิค
ที่ ใชแยกสารผสมดวยการระเหยใหกลายเปนไอ โดยมีแกสเฉ่ือย
เปนตัวพาไอของสารตัวอยางผานเขาไปในคอลัมน ที่บรรจุดวยสาร
ที่ทําหนาที่แยกสารผสมหรือสารตัวอยางเรียกวา “สารตัวแยกหรือ
เฟสคงที่ (stationary phase)”  สารตัวอยางที่ระเหยไดงายจะถูกดูดซับ
ไดนอย จึงสงผานออกจากคอลัมนไดเร็วกวาสารที่ระเหยชาและถูก
ดูดซับไดดี เมื่อสารตัวอยางนั้นผานออกจากคอลัมนจะถูกตรวจวัดดวย
ชุดตรวจวัดสัญญาณ (detector) และสงสัญญาณการตรวจวัดไปยัง
หนวยแสดงผล ผลที่ไดจะแสดงในรูปของกราฟที่เรียกวา โครมา-
โทแกรม (chromatogram) จึงทําใหสามารถวิเคราะหไดทั้งชนิดและ
ปริมาณของสารตัวอยางที่ระเหยไดนั้นเอง โดยพิจารณาขอมูลของ
ระยะเวลาที่สารตัวอยางแตละชนิดเคล่ือนผานคอลัมน (retention
time, tR) และพื้นที่ (peak area) หรือความสูงของพีค (peak height)
มาเปรียบเทียบกับพีคของสารมาตรฐาน (standard)

องคประกอบที่สําคัญของเครื่อง GC
1. ถังบรรจุแกสที่ใชบรรจุแกสที่เปนตัวพาหรือเรียกวา “เฟส

เคล่ือนที่ (carrier gas)” ทําหนาที่พาไอของสารตัวอยางผานเขาไปใน
คอลัมน  แกสที่นิยมใช ไดแก ไนโตรเจน ฮีเลียม และอารกอน  carrier
gas ตองมีการควบคุมอัตราการไหล (flow rate) ใหคงที่และเหมาะสม
ตามที่ตองการ

1 หนวยวิเคราะหวิจัยพฤกษเคมี  ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน  อ. กําแพงแสน  จ. นครปฐม 73140

คุณสมบัติของแกสตัวพาน้ีประกอบดวย
1.1 ควรมีคุณสมบัติเฉ่ือยเพื่อปองกันการเกิดปฏิกิริยา

กับสารตัวอยาง หรือตัวทําละลาย หรือสารตัวแยก
1.2 เปนแกสที่มีการแพรกระจายไดนอยและมีมวลโมเลกุล

ตํ่า
1.3 สามารถหาไดงายและมีความบริสุทธิ์สูง
1.4 ราคาไมแพง
1.5 เปนแกสที่เหมาะสมสําหรับชุดตรวจวัดสัญญาณ
แกสตัวพาที่ออกจากทอแกสควรทําใหบริสุทธิ์มากขึ้น

โดยใหผานทอที่บรรจุสารดูดซับ หรือโมเลกุลาซิฟ (molecular sieve)
เพื่อขจัดไอน้ําหรือไอน้ํามัน (โมเลกุลาซิฟทําจากซีโอไลล โครงสรางของ
ซีโอไลลจะเปนรูพรุนและมีคุณสมบัติในการดูดซับดี ขนาดรูพรุนของ
โมเลกุลาซิฟ ที่ใชกันอยูมีขนาด 40-60, 60-80 และ 80-100 mesh)

2. สวนควบคุมอัตราการไหลของแกสตัวพา (flow regulator)
แกสตัวพาที่นิยมใช เชน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน และฮีเลียม เปนตน

3. สวนที่ปอนตัวอยางเขาคอลัมน (Injector port) คือ สวนที่
ทําหนาที่รับสารตัวอยางที่เขาสูเคร่ือง และทําใหระเหยกลายเปนไอ
กอนที่จะเขาสูคอลัมน

4. คอลัมน (column) เปนสวนที่สําคัญที่สุด ถือเปนหัวใจ
ของเคร่ือง GC คอลัมนบรรจุสารที่มีคุณสมบัติในการดูดซับ ทําหนาที่
ในการแยกสารตัวอยางหรือสารผสม จะอยูภายในตูควบคุมอุณหภูมิ

ภาพที่ 1  แสดงองคประกอบท่ีสําคัญของเคร่ืองแกสโครมาโทกราฟ
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(oven) ลักษณะทั่วไปของคอลัมนประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน คือ
ภาชนะบรรจุที่เปนหลอดหรือเปนทอ (tubing) บรรจุสารที่มีคุณสมบัติ
ในการดูดซับอยูภายใน stationary phase สามารถแบงคอลัมนเปน
2 ประเภท คือ

4.1 packed column คอลัมนที่มีลักษณะเปนหลอดแกว
หรือโลหะ (stainless steel) เสนผาศูนยกลางประมาณ 1.5-3.5
มิลลิเมตร ขดเปนวงกลม ดังแสดงในภาพที่  2 บรรจุสารดูดซับ
หรือสารตัวแยกที่มีลักษณะเปนของเหลวขนเคลือบอยูบนผิวของแข็ง
(solid support) ซ่ึงมีลักษณะเปนเม็ดเล็กๆ ขนาดเสนผาศูนยกลาง
ประมาณ 0.15-0.25 มิลลิเมตร มีความยาวของคอลัมนประมาณ
1-5 เมตร

4.2 wall coat open tubular capillary column หรือ
capillary column (ภาพที่ 3) คือ คอลัมนที่มีลักษณะเปนทอแกว โลหะ
หรือโพลิเมอรบางชนิด ที่มีเสนผาศูนยกลางเล็กกวา 1 มิลลิเมตร บรรจุ
สารตัวแยกเคลือบเปนฟลมบางๆ อยูบนผนัง  ภายในของทอ capil-
lary column ที่มีความยาวถึง 100 เมตร สามารถแยกและวิเคราะห
สารตัวอยางที่มีปริมาณเพียงเล็กนอยเทานั้น ดังนั้น capillary column
จึงมีประสิทธิภาพในการแยกสูงกวาเมื่อเทียบกับ packed column

ภาพท่ี 2  packed column ภาพท่ี 3  capillary column

5. ชุดตรวจวัดสัญญาณ (detector) เปรียบเสมือนสมองของ
เคร่ืองแกสโครมาโทกราฟ ทําหนาที่ตรวจวัดสารแตละชนิดที่ถูกแยก
ออกจากคอลัมน ชุดตรวจวัดสัญญาณมีหลายชนิด ยกตัวอยางชุด
ตรวจวัดชนิดเฟลมไอออไนเซชัน (Flame Ionization Detector; FID)
ใชสําหรับการวิเคราะหสารประกอบอินทรียทุกตัวที่สามารถเกิดการ
แยกประจุ หรือไอออไนซ (ionization) ไดในเปลวไฟ (ภาพที่ 4)

ภาพท่ี 4  กลไกชุดตรวจวัดชนิดเฟลมไอออไนเซชัน

เปลวไฟที่ เกิดจากการเผาไหมของแกสไฮโดรเจน กับแกส
ออกซิเจน หรืออากาศซ่ึงเกิดขึ้นตรงหัวจุดเปลว หรือหัวเจ็ท (charged

jet) ของชุดตรวจวัดชนิด FID เมื่อสารตัวอยางถูกแกสพามา ผาน
ออกจากคอลัมนเขาสูหัวเจ็ทของเปลวไฟที่มีอุณหภูมิสูงถึง 2,100
องศาเซลเซียส จะเกิดการไอออไนเซชันไดอนุภาคที่ มีประจุบวก
(positive ions) หรือที่เรียกวาคารบอเนียมไอออน (carbonium ions)
และอิเล็กตรอน อนุภาคที่มีประจุบวกจะว่ิงไปที่อิเล็กโทรดของตัวเก็บ
(collector electrode) ในภาพจะเห็นเปนรูปวงแหวน (ring shaped
electrode) ที่อยูรอบเปลวไฟ ทําใหเกิดความตางศักยระหวางเปลวไฟ
กับอิเล็กโทรดตัวเก็บ และวัดออกมาในรูปของกระแสไฟฟา (electric
current) ประมาณ 10-14 แอมแปร โดยกระแสไฟฟาดังกลาวนี้
จะเปนสัดสวนกับจํานวนอะตอมที่เกิดขึ้นภายในเปลวไฟ และมีตัว
ขยายสัญญาณ (amplifier)  กระแสไฟฟาเพื่อสงไปยังสวนประมวลผล
และบันทึกขอมูล (recorder หรือ data system) ตอไป

เนื่องจากสารแตละตัวมีการแพรกระจายตามแนวคอลัมน
และบันทึกออกมาในรูปของกราฟโดยชุดตรวจวัดในลักษณะของ
ขอมูลในแกนนอนเปนแกนของเวลา แกนต้ังเปนแกนของ intensity
กราฟที่ไดจึงมีลักษณะเปนพีค (peak) เรียกวา โครมาโทแกรม พื้นที่
ใตพีค (peak area) แปรผันโดยตรงกับปริมาณสารที่แยกไดจากคอลัมน
ถือเปนหลักวิเคราะหเชิงปริมาณ (quantitative analysis) สวนเวลาที่ใช
นับต้ังแตระยะเวลาเมื่อสารถูกนําเขาในคอลัมนจนผานมาถึงชุดตรวจวัด
(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) เคร่ืองบันทึก
โครมาโทแกรม หรือใชอุปกรณคอมพิวเตอรเขาชวย

น้ํามันพืช
น้ํามันพืช คือ ผลิตภัณฑน้ํามันที่สกัดไดจากพืช ประกอบดวย

เบตา-แคโรทีน วิตามินอี และกรดไขมัน เชน น้ํามันปาลม น้ํามัน
มะพราว น้ํามันมะกอก น้ํามันงา น้ํามันถั่วเหลือง และน้ํามันถั่วลิสง
ในปจจุบันเรานิยมนําน้ํามันพืชมาใชในการปรุงอาหาร น้ํามันพืชสามารถ
นําไปใชประโยชนอื่นๆ ไดนอกเหนือจากการบริโภค เชน ทําสี และ
น้ํามันผสมสี เคร่ืองสําอาง ยารักษาโรค สบู ผงซักฟอก เสนใยสังเคราะห
หนังเทียม แผนพลาสติก น้ํามันหลอล่ืน เปนตน

กรดไขมัน (Fatty acid)
กรดไขมัน (fatty acid) เปนหนวยยอยของไขมัน ซ่ึงเปน

สารประกอบอินทรียที่มีการเรียงตัวของธาตุคารบอน (Carbon; C)
และไฮโดรเจน (Hydrogen; H) ที่ ปลายดานหนึ่ งเปนหมู เมทิล
(methyl group; -CH3) อีกดานหนึ่งเปนหมูคารบอกซิล (carboxyl
group; -COOH) (ภาพที่ 5)

igniter coil - charged wire

+ ions in flame

+ charged jet
air

H2N2 carrier gas
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กรดไขมันสามารถแบงออกตามจํานวนคารบอนใน
โมเลกุล ไดเปน 3 กลุม ไดแก

1. กรดไขมันชนิดส้ัน หรือจํานวนคารบอนนอย (short chain
fatty acid) คือ กรดไขมันที่มีจํานวนคารบอนในโมเลกุล 4-10 อะตอม
เชน กรดบิวทิริก (butyric acid) กรดคาไพรลิก (caprylic acid)
และกรดคาพริก (capric acid)

2. กรดไขมันชนิดสายกลาง (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 กรดไขมันกลุมนี้ไมมีกล่ิน
และรสชาติ เชน กรดลิโนเลอิก (linoleic acid) และกรดลิโนเลนิก
(linolenic acid)

จุดหลอมเหลวและจุดเดือดของกรดไขมันจะขึ้นอยูกับจํานวน
คารบอนอะตอมและจํานวนพันธะคู กลาวคือกรดไขมันอิ่มตัวมีจุดเดือด
สูงกวากรดไขมันไมอิ่มตัวที่มีโมเลกุลใกลเคียงกัน กรดไขมันจัดเปน
อาหารสําคัญของกลามเนื้อหัวใจ และอวัยวะภายในรางกาย ซ่ึงปองกัน
การเกิดโรคหัวใจ อาหารที่พบวามีกรดไขมันไมอิ่มตัวปริมาณมาก ไดแก
น้ํามันพืช เชน น้ํามันถั่วเหลือง น้ํามันงา ผักใบเขียว ปลา น้ํามันตับปลา
และน้ํามันจากปลาทะเลตางๆ

กรดไขมันแบงตามโครงสรางทางชีวเคมีออกเปน 2 ชนิด
1. กรดไขมันอิ่มตัว (saturated fatty acid; SFA) เปน

กรดไขมันที่มีพันธะระหวางคารบอนเปนพันธะเด่ียวทุกพันธะ (single
bond) คารบอนอะตอมจะตอกันเปนสายโซ มีแขนของคารบอน
แตละตัวจับอะตอมของไฮโดรเจนเต็ม ไมมีแขนวาง เชน กรดปาลมมิติก
(palmitic acid, C16 :0)

กรดปาลมมิติก เปนกรดไขมันอิ่มตัวที่พบมากทั้งในสัตว
และพืช เชน เนื้อหมู เนื้อวัว เนย ไขแดง มะพราว และปาลม เปนตน
หากรางกายไดรับกรดไขมันชนิดนี้มากเกินจําเปน จะทําใหเปนโรค
ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และสมองขาดเลือด

2. กรดไขมันไมอิ่มตัว (unsaturated fatty acid; UFA)
เปนกรดไขมันที่มีพันธะระหวางคารบอนเปนพันธะคู (double bond)
อยางนอย 1 คู สลับกับพันธะเด่ียวตลอดสาย อะตอมของคารบอน
บางตําแหนงจับกับไฮโดรเจนไมเต็มกําลัง ทําใหเกิดมีแขนคู เชน
กรดโอเลอิก (oleic acid, C18: 1 ; n9)

กรดโอเลอิก เปนกรดไขมันที่รางกายสังเคราะหขึ้นเอง

หากรับประทานอาหารที่มีกรดไขมันชนิดนี้เขาไปจะไมสะสมเปนไขมัน
เปนกรดไขมันที่ทํางานรวมกับกรดไขมันลิโนเลอิก และกรดลิโนเลนิก
กรดไขมันชนิดไมอ่ิมตัวแบงออกเปนกลุมยอยๆ ตามจํานวนของ
พันธะคูได ดังน้ี

2.1 กรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงเด่ียว (monounsaturated fatty
acid; MUFA) เปนกรดไขมันไมอิ่มตัวที่มีพันธะคูในโมเลกุลเพียง
1 คู ตัวอยางเชน กรดโอเลอิก (oleic acid; C18 : 1; n9 หรือ
omega-9 fatty acid) พบมากในน้ํามันพืช เชน น้ํามันมะกอก ซ่ึงมี
กรดโอเลอิกสูง

2.2 กรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงซอน (polyunsaturated fatty
acid; PUFA) เปนกรดไขมันไมอิ่มตัวที่มีพันธะคูมากกวา 1 คู สวนใหญ
มีจํานวนคารบอนอะตอมในโมเลกุล 18-22 อะตอม และมีพันธะคู
2-6 คู พบมากในน้ํามันพืชและในน้ํามันปลา ตัวอยางของกรดไขมัน
ชนิดไมอิ่มตัวเชิงซอน ไดแก

ก. กรดไขมันชนิดไมอิ่มตัวที่มีพันธะคู  2 คู  เชน
กรดลิโนเลอิก (linoleic acid, C18 : 2; n6 หรือ omega-6 fatty
acid) มีจํานวนคารบอนในโมเลกุล 18 อะตอม มีพันธะคูอยูที่คารบอน
ตําแหนงที่ 9 และ 12

กรดลิโนเลอิก พบมากในน้ํามันพืช เชน น้ํามัน
ถั่วเหลือง น้ํามันงา น้ํามันถั่วลิสง น้ํามันขาวโพด น้ํามันเมล็ดฝาย
และน้ํามันเมล็ดทานตะวัน

ข. กรดไขมันชนิดไมอิ่มตัวที่มีพันธะคู  3 คู  เชน
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 มีการเรียกช่ือตามตําแหนงพันธะคูไดเปน

2 แบบ คือ นับตําแหนงของคารบอนอะตอมจากปลายดานหมู
คารบอกซิล และการนับตําแหนงของคารบอนจากปลายดานเมทิล
หากนับตําแหนงพันธะคูอันแรกจากคารบอนดานเมทิล จะเรียกวา
เปนกลุม โอเมกา (omega) กรดไขมันชนิดไมอิ่มตัว กลุมที่มีพันธะคู
อันแรกอยูระหวางคารบอนตําแหนงที่ 3 และที่ 4 เรียกวาเปนกรดไขมัน
ชนิดโอเมกา-3 (omega-3 fatty acid) หากตําแหนงพันธะคูอันแรก
อยูระหวางคารบอนตําแหนงที่ 6 และ 7 เรียกวาเปนกรดไขมันชนิด
โอเมกา-6 (omega-6 fatty acid) และสําหรับกรดไขมันชนิดไมอิ่มตัว
ที่มีพันธะเพียง 1 อัน จะมีพันธะคูอยูระหวางคารบอนตําแหนงที่ 9 และ
ที่ 10 จึงเปนกรดไขมันชนิดโอเมกา-9 (omega-9 fatty acid)
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ภาพท่ี 5  แสดงสูตรโครงสรางทั่วไปของกรดไขมัน
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เนื้อหาตางๆ ตอจากนี้จะเปนการรวบรวมผลการวิเคราะหและประสบการณการศึกษาขั้นตอนการวิเคราะหชนิดและปริมาณกรดไขมัน
ในตัวอยางน้ํามันพืช ต้ังแตการเตรียมตัวอยาง จนถึงการวิเคราะหดวยเคร่ือง GC พรอมประมวลผล จากการตรวจวัดของเคร่ือง GC รุน
CHROMPACK; CP 9001

วิธีการเตรียมตัวอยางน้ํามันพืชเพื่อวิเคราะหกรดไขมัน โดยวิธีของ A.O.A.C. (1995)
โดยการดําเนินการเปนขั้นตอนตามแผนภูมิการปฏิบัติงานเปนลําดับ ดังนี้

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

  

 

ชั่งตัวอยางน้ํามันพืช 40 mg ใส
ในหลอดทดลองขนาด  50 ml

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

ผสมใหเขากันดวย vortex mixer

  

 

ผสมใหเขากันดวยเคร่ือง vortex
mixer ประมาณ 1 นาที

เติม 14 % boron trifluoride ท่ี
ละลายใน methanol 5 ml

reflux ใน water bath ท่ีอุณหภูมิ
90 0C นาน 5 นาที

  

 

ผสมใหเขากันดวยเคร่ือง vortex
mixer นาน 5 นาที

เติมสารละลาย NaCl อ่ิมตัว 10 ml
และ n-heptane 4 ml

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

  

เกิดการแยกชั้นระหวาง
n-heptane : water

ดูดสารละลาย n-heptane
ชั้นบน ใส vial 1 ml

ฉีดเขาเคร่ือง GC
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ภาพท่ี 6 เปรียบเทียบโครมาโทแกรมของสารมาตรฐานกรดไขมัน (standard fatty acid methyl ester; สีแดง) และกรดไขมันของสารตัวอยาง
น้ํามันงาขี้มอน 54 (สีน้ําเงิน)

ตารางท่ี 1 แสดงสารมาตรฐานกรดไขมัน 19 ชนิด ต้ังแต C8-C22 (Standard of Fatty Acid Methyl Ester (FAME) 19 component; C8-C22)

ผลการวิเคราะห

No. Fatty Acid Methyl Ester Number of Carbon No. Fatty Acid Methyl Ester Number of Carbon

1 Caprylic acid methyl ester C8 : 0 11 Stearic acid methyl ester C18 : 0
2 Capric acid methyl ester C10 : 0 12 Elaidic acid methyl ester C18 : 1n9t
3 Lauric acid methyl ester C12 : 0 13 Oleic acid methyl ester C18 : 1n9c
4 Tridecanoic acid methyl ester C13 : 0 14 Linoleic acid methyl ester C18 : 2n6c
5 Myristic acid methyl ester C14 : 0 15 Arachidic acid methyl ester C20 : 0
6 Myristoleic acid methyl ester C14 : 1 16 cis-11-Eicosenoic acid methyl ester C20 : 1
7 Pentadecanoic acid methyl ester C15 : 0 17 α Linolenic acid methyl ester C18 : 3n3
8 Palmitic acid methyl ester C16 : 0 18 Behenic acid methyl ester C22 : 0
9 Palmitoleic acid methyl ester C16 : 1 19 Erucic acid methyl ester C22 : 1n9
10 Heptadecanoic acid methyl ester C17 : 0

วิธีการคํานวณหาปริมาณกรดไขมันในสารตัวอยาง
การคํานวณหาปริมาณกรดไขมันจะใชการคํานวณพื้นที่ใตพีค ตามสมการ

% fatty acid =

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

peak area
total peak area x 100



21วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบผลการวิเคราะหชนิดและปริมาณกรดไขมันชนิดอ่ิมตัวและไมอ่ิมตัวของสารตัวอยางน้ํามันพืชชนิดตาง ๆ

ชนิดของนํ้ามันพืช
       

กรดไขมันอ่ิมตัว (% fatty acid)
กรดไขมันไมอ่ิมตัว (% fatty acid)

กรดไขมันไมอ่ิมตัวเชิงเดี่ยว กรดไขมันไมอ่ิมตัวเชิงซอน
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

น้ํามันปาลม nd nd nd 1.496 46.951 4.741 0.390 nd 0.113 35.959 nd 10.095 0.254
น้ํามันมะพราว 9.778 7.711 51.964 16.507 6.784 2.157 0.074 nd nd 4.177 nd 0.847 nd
น้ํามันมะกอก nd nd 0.098 nd 11.693 4.155 0.422 0.125 0.779 75.676 0.205 6.115 0.652
น้ํามันงาข้ีมอน nd nd nd nd 6.714 3.400 0.174 0.440 0.161 13.051 0.100 22.270 53.689
น้ํามันถ่ัวเหลือง nd nd nd 0.105 12.070 3.188 0.250 0.400 0.093 18.474 0.186 59.598 5.635
น้ํามันงาข้ีมอน 53 nd nd nd nd 6.769 2.749 0.178 0.422 0.181 11.322 0.116 17.859 60.434
น้ํามันงาข้ีมอน 54 nd nd nd nd 6.812 2.769 0.176 0.511 0.167 11.483 0.114 20.272 57.697
น้ํามันงาดํา nd nd nd nd 9.795 5.267 0.598 0.185 0.122 37.327 0.149 46.189 0.369
น้ํามันงาขาว nd nd nd nd 9.617 6.325 0.729 0.166 0.114 34.110 0.149 48.275 0.516
น้ํามันงาดํา มก. nd nd nd nd 8.639 5.127 0.578 0.125 0.153 38.733 0.151 46.224 0.270
น้ํามันงาขาว มก. nd nd nd nd 9.794 5.630 0.581 0.149 0.163 36.088 0.129 47.149 0.318
น้ํามันเมล็ดชา nd nd nd nd 4.870 2.935 0.288 0.855 0.151 81.189 0.261 9.404 0.046
น้ํามันถ่ัวลิสง nd nd nd nd 12.592 3.886 0.892 3.091 0.086 38.830 0.892 38.788 0.155
น้ํามันดอกคําฝอย nd nd nd nd 7.365 1.968 0.280 0.334 0.082 9.032 0.156 80.650 0.132
น้ํามันรําขาว nd nd nd 0.395 20.568 1.953 0.731 0.172 0.176 40.731 0.538 33.671 1.082

หมายเหตุ : ผลลัพธที่แสดงในตารางนี้เปนการยืนยันเฉพาะสารตัวอยางที่ใชในการตรวจสอบเทานั้น
nd : ไมสามารถตรวจวัดได

สรุป
จากผลการวิเคราะหสารตัวอยางน้ํามันพืชจํานวน 15 ชนิด

ตัวอยางพบวา มีชนิดและปริมาณกรดไขมันที่แตกตางกัน ซ่ึงอาจเปน
อิทธิพลจากพันธุกรรมพืช ชนิดของพันธุพืช แหลงการเพาะปลูก
การดูแล การเก็บเกี่ยว และวิธีการสกัด สามารถสรุปไดดังนี้

1. ปริมาณกรดไขมันชนิดอิ่ มตัวของน้ํามันมะพราว พบ
กรดไขมันลอริก (lauric acid, C12: 0) ปริมาณ 51.964 เปอรเซ็นต
ถือเปนกรดไขมันพบมากที่สุดซ่ึงเปนลักษณะเดนของพืชชนิดนี้ และ
สวนน้ํามันปาลมพบกรดไขมันปาลมมิติก (palmitic acid, C16 :0)
ปริมาณ 46.951 เปอรเซ็นต

2. ปริมาณกรดไขมันชนิดไมอิ่มตัวของสารตัวอยางน้ํามันงา
ขี้มอน 53 ที่เปนชนิดกรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงเด่ียว 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. ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหชนิดและปริมาณกรดไขมัน

สามารถนําไปใชประโยชนพิจารณาในการเลือกใชน้ํามันพืชชนิดตางๆ
ใหเหมาะสมเพื่อประกอบอาหารแตละประเภท

5. ขอมูลดังกลาวสามารถนําไปประยุกตใชในการผลิตหรือ
แปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ ในระดับอุตสาหกรรม

6. เทคนิค GC สามารถวิเคราะหชนิดและปริมาณของ
กรดไขมัน ซ่ึงเปนเทคนิคที่มีขั้นตอนการวิเคราะหที่ไมยุงยาก ทําไดงาย
สะดวก รวดเร็ว และใหผลการวิเคราะหที่ถูกตองและแมนยํา
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ขอเท็จจริงของสาหรายไฟและสถานภาพในปจจุบัน
ณัฎฐา เสนีวาส1

1 อาจารย  ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ 10900

สมัยกอนหากถามวาพืชน้ําชนิดใดจัดเปนวัชพืชท่ีพบบอย
ในนาขาว ลําคลอง หรือคูน้ํา คําตอบท่ีไดตองมีชื่อหนึ่งรวมอยูในนั้น
เสมอๆ นั่นก็คือ สาหรายไฟ การท่ีจัดใหสาหรายไฟเปนวัชพืชนั้น
ก็เนื่องจากการท่ีสาหรายไฟเจริญเติบโตและแพรกระจายในแหลงน้ํา
อยางรวดเร็ว ปดก้ันเสนทางของน้ํา หากเจริญเติบโตในนาขาว
จะแกงแยงธาตุอาหารกับขาวปลูก “สาหรายไฟ” ชื่อนี้ มีท่ีมา
อยางไร? เคยมีคํากลาววาสาหรายชนิดนี้เปนสาเหตุใหอุณหภูมิ
ของน้ําบริเวณท่ีสาหรายเจริญเติบโตอยูเพิ่มสูงข้ึนเลยตั้งชื่อวา
สาหรายไฟ หรืออาจมาจากการท่ีสวนสืบพันธุเพศผูและเพศเมีย
ของสาหรายชนิดนี้ มีสีสมแดง เม่ือสาหรายไฟเจริญหนาแนน
ในแหลงน้ํา จึงมองเห็นเปนจุดสีสมขนาดเล็กจํานวนมากซึ่งอาจ
เปนท่ีมาของชื่อสาหรายไฟ อยางไรก็ตามผูเขียนยังไมเคยทดสอบ
วาสาหรายชนิดนี้จะทําใหอุณหภูมิของน้ําเพิ่มสูงไดจริงหรือไม
และถาหากมีผลทําใหอุณหภูมิเพิ่มสูงไดจริงจะเกิดจากกลไกอะไร
อันนี้เปนสิ่งท่ีนาสนใจศึกษาทีเดียว  สาหรายไฟอาจเปนท่ีรูจัก
ในแงมุมของการเปนวัชพืช แตท่ีจริงแลวสาหรายไฟมีประโยชนตอ
ระบบนิเวศของแหลงน้ําอยางมาก ดวยบทบาทของการเปนผูผลิต
กาซออกซิเจนใหกับแหลงน้ําเหมือนกับพืชน้ําอ่ืนๆ เปนแหลง
อาหารใหกับนกน้ํา และเปนแหลงอนุบาลใหกับปลาวัยออน

สาหรายไฟจัดเปนสาหรายท่ีเปนบรรพบุรุษของพืชบก
(land plant) ท่ัวไป (Karol et al., 2001)  มีชื่อเรียกโดยท่ัวไปวา

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

“stoneworts” เนื่องจากสาหรายไฟบางสกุล เชน Chara และ
Tolypella มักเจริญเติบโตไดดีในแหลงน้ําท่ีมีความเปนดางหรือ
น้ํากระดาง ท้ังนี้เกิดจากการท่ีแหลงน้ํานั้นมี calcium carbonate
ละลายอยู และมักพบผลึก calcite ซึ่งไดมาจากการสะสมตัวของ
calcium carbonate สะสมบริเวณผิวของทัลลัส (thallus; โครงสราง
ท่ีประกอบข้ึนเปนสวนคลายลําตนซึ่งไมใช ราก ลําตน และใบ
ท่ีแทจริง) ทําใหทัลลัสอาจมีสีเขียวออน หรือมีสีขาว (Graham et
al., 2009)  นอกจากนี้สาหรายไฟสวนใหญมักมีกลิ่นเฉพาะตัว
แบบ “skunky” คือมีกลิ่นคลายตัวสก๊ังค โดยเฉพาะสาหรายไฟ
สกุล Chara (John et al., 2002)  ในประเทศไทยความรูและ
ความเขาใจในเร่ืองของสาหรายไฟนั้นยังมีอยูอยางจํากัด และ
มีความสับสนกับสาหรายอ่ืนๆ ท่ีเปนพืชมีดอก เชน สาหราย
หางกระรอก สาหรายขาวเหนียว และสาหรายพุงชะโด โดยเฉพาะ
กับสาหรายพุงชะโด (Ceratophyllum demersum L.) ซึ่งมีลักษณะ
ทรงพุมของลําตน การแตกแขนง ท่ีมีความคลายคลึงกับสาหรายไฟ
(Chara zeylanica C.L. Willdenow) เปนอยางมาก (ภาพท่ี 1)

อยางไรก็ตามสาหรายไฟเปนพืชท่ีมีวิวัฒนาการต่ํากวา
สาหรายพุงชะโดซึ่งเปนพืชมีดอก และถูกจัดใหอยูคนละหมวดหมู
ของการจัดกลุมสิ่งมีชีวิตท่ีมีความแตกตางกันอยางมาก

สาหรายไฟจัดเปนสิ่งมีชีวิตท่ีสังเคราะหแสงไดในกลุม
ของแอลจี จัดอยูในหมวดคาโรไฟตา (Charophyta) เรียกแอลจี

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

ก ข
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ในหมวดนี้โดยท่ัวไปวาคาโรไฟต (Charophytes) (Bold and
Wynne, 1985)  จัดวามีวิวัฒนาการต่ํากวากลุมพืชมีดอกซึ่งมี
ลักษณะเดนคือไมมีระบบทอลําเลียง ทัลลัสประกอบดวยชั้นเซลล
ท่ีไมซับซอน ทรงพุมประกอบดวยก่ิงจํานวนมาก โดยอาจมีลักษณะ
ทรงพุมเปนรูปสามเหลี่ยมเรียงเปนระเบียบ หรือมีทรงพุมท่ีเรียง
แบบไมเปนระเบียบได (ภาพท่ี 2)  มีการแตกแขนงของก่ิงแบบ
เปนวงรอบขอ (ภาพท่ี 3) ไมมีรากแตจะมีสวนท่ีทําหนาท่ีคลายราก
เรียกวาไรซอยด (rhizoid) และท่ีสําคัญไมสรางดอกเพื่อการ
ขยายพันธุ แตสร างสวนสืบพันธุ เพศผูชื่ อโกลบูล (globule)
มีลักษณะกลมสีเขียว เหลือง หรือสม และสวนสืบพันธุเพศเมีย
ชื่อนูคูล (nucule) มีรูปรางกลมรีก่ึงรูปไข ผนังของนูคูลประกอบ
ดวยเซลลใสๆ พันลอมรอบ และบริเวณปลายดานบนของนูคูล
จะพบเซลลขนาดเล็กจํานวน 5-10 เซลล เรียงตัวเปนวงดูคลายกับ
มงกุฎ นูคูลมีสีเขียว เหลือง หรือสม (ภาพท่ี 4)  เม่ือนูคูลไดรับการ
ผสมจากเซลลสืบพันธุ เพศผู จะไดสวนท่ี เรียกวาไซโกสปอร
(zygospore) ท่ีมีผนังคอนขางหนาและมีสีดํา (ภาพท่ี 5) โดย

ไซโกสปอรจะเจริญเปนตนสาหรายไฟตอไป (Graham et al.,
2009)  สาหรายไฟพบไดท่ัวไปในพื้นท่ีชุมน้ําท่ีน้ํามีลักษณะใส
(กาญจนภาชน, 2527) ท้ังในน้ํานิ่งและสภาพน้ําไหลเอ่ือยๆ
พบไดท้ังในระดับน้ําท่ีคอนขางลึกและในน้ําตื้น แตจะพบไดงาย
ในแหลงน้ําตื้นมากกวา ซึ่งโดยท่ัวไปสาหรายไฟจะเจริญเติบโต
ไดดีในน้ําท่ีมีสภาพคอนขางเปนดาง  นอกจากนี้อาจพบสาหรายไฟ
บางชนิดท่ีเจริญเติบโตไดในน้ํากรอยหรือน้ําเค็ม เชน Chara evoluta
T.F. Allen เปนตน

ในปจจุบันท่ัวโลกพบสาหรายไฟอยู 6 สกุลไดแก Chara L.,
Lamprothamnium J. Groves, Lychnothamnus Ruprecht,
Nitellopsis Hy, Nitella C. Agardh และ Tolypella A. Braun
(John et al., 2002) โดยมีการประเมินจํานวนชนิดไวท่ี 81-400
ชนิด ซึ่ง Chara และ Nitella มีการแพรกระจายสูงและมีจํานวนชนิด
มากกวาสกุลอ่ืนๆ (Graham et al., 2009)  สาหรายไฟชนิดท่ี
พบไดท่ัวไป ไดแก Chara globularis J.L. Thuiller, Chara zeylanica
และ Nitella hyalina De Candolle โดยเฉพาะ Chara zeylanica

ภาพที่ 4  แสดงสวนสืบพันธุเพศผูและเพศเมียของสาหรายไฟ ภาพที่ 5  ลักษณะไซโกสปอรบนทัสลัสของสาหรายไฟ

ภาพที่ 2  แสดงลักษณะทรงพุมของสาหรายไฟ ภาพที่ 3 ลักษณะการแตกแขนงของก่ิงแบบเปนวง
รอบขอ

ไซโกสปอร เพศเมีย 

เพศผู
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คณะกรรมการจัดทําวารสารขาวศูนยฯเปนชนิดท่ีพบไดท่ัวไปในแหลงน้ําจืดของเขตรอน โดยไดมีการ
บรรยายลักษณะของ Chara zeylanica เปนคร้ังแรกในประเทศ
ศรีลังกา ซึ่งสังเกตไดจากชื่อระบุชนิดของ Chara zeylanica มาจาก
คําวา ceylon ซึ่งแปลงเปน ceylonica และเปลี่ยนเปนภาษาลาติน
วา zeylanica ในท่ีสุด สําหรับประเทศไทยพบสาหรายไฟเพียง
4 สกุลไดแก Chara, Nitella, Nitellopsis และ Tolypella
(กาญจนภาชน, 2527)

ปจจุบันสถานภาพการเปนประโยชนของสาหรายไฟกําลัง
จะหมดไปพรอมๆ กับระบบการทํานาแบบปลอดวัชพืชโดยสิ้นเชิง
ดวยการใชท้ังสารควบคุมวัชพืชและสารกําจัดแมลงศัตรูพืชปริมาณ
มาก  เพราะเทาท่ีผูเขียนไดสํารวจนาขาวในพื้นท่ีภาคกลางสวนใหญ
แลว แทบไมพบสาหรายไฟเจริญเติบโตในนาขาวตามธรรมชาติ
อยางท่ีเปนมา อยางไรก็ตามยังคงสามารถพบเห็นสาหรายไฟ
ไดบางตามแหลงน้ําธรรมชาติ ท่ีหางไกลจากแหลงชุมชน เชน
ลําธารหรือคูคลองขนาดเล็กในสภาพน้ําไหลเอ่ือย
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