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ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งท่ี 15 I ผลงานน าเสนอแบบโปสเตอร์ 

ก 

สารจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ 

  งานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย เป็นงานประชุมวิชาการประจ าปีที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดมาอย่างต่อเนื่อง มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีในการน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับประเทศ ส าหรับให้นักวิชาการหลากหลายสาขาและ
หลากหลายสถาบัน มาร่วมกันน าเสนอผลงานวิชาการ ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดทางวิชาการ และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ใช้โดยตรง 
รวมถึงการต่อยอดผลงาน ทั้งในระดับวิชาการและการใช้ประโยชน์  

   การจัดงานประขุมวิชาการ มอบ.วิจัย ในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีท่ี 15 ในระหว่างวันท่ี 22–23  กรกฎาคม 2564 ณ อาคารส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้ช่ือแนวคิด Future Trends of Research and Innovation  
กิจกรรมในงานประกอบด้วย การประชุมเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยในสาขาต่าง ๆ ทั้งภาคโปสเตอร์ และการน าเสนอด้วยวาจา การ
เสวนาทางวิชาการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น และการบรรยายพิเศษ ซึ่งได้รับเกียรติจาก 
นายสัตวแพทย์รุจเวทย์ ทหารแกล้ว อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครือเบทาโกร ให้เกียรติบรรยายพิเศษ 
หัวข้อ “ทิศทางและแนวโน้มความต้องการนวัตกรรมในธุรกิจอาหาร จากมุมมองภาคอุตสาหกรรม” ที่ได้ฉายภาพของการวิจัยและ
พัฒนาในอุตสาหกรรมอาหารบนฐานชีวภาพ เพื่อให้นักวิจัยได้น าไปประยุกต์ใช้ต่อไป 

  ในนามผู้จัดการประชุม ขอขอบพระคุณคณะวิทยากรทุกท่าน ผู้น าเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุม ตลอดจนคณะท างาน
ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนให้การจัดการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 15 นี้ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี อย่างไรก็ตาม 
หากมีข้อผิดพลาด หรือบกพร่องประการใด คณะผู้จัดงานขอน้อมรับและจะน ามาปรับปรุงพัฒนาการท างานในปีต่อ ๆ ไป และหวัง
ว่าจะได้รับเกียรติจากท่านเข้าร่วมงานในปีต่อ ๆ ไป 
 
 
               รองศาสตราจารย์ชวลิต  ถิน่วงศ์พิทักษ์ 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ 
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ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งท่ี 15 I ผลงานน าเสนอแบบโปสเตอร์ 

ค 

สารบัญ 
 หน้า  

• ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาต่อการเก็บรักษาเมลด็ว่านเพชรหึง   
              กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

1 

• การศึกษาอุณหภูมิ สภาวะการงอก และขนาดหอมแดงท่ีเหมาะสมส าหรับการท าหอมแดงงอก   
บุษบา บัวค า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

10 

• การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดสีเขยีวส าหรบัการสกัดเคอร์ซิตินจากหอมแดงอินทรีย์: สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์
จากจังหวัดศรสีะเกษ   

อภิชา ปิ่นสกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

21 

• การฟื้นฟูดินด้วยพืชตระกูลถั่วในพืน้ท่ีปลูกกะหล่ าปลี อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   
สุรางค์รัตน์ พันแสง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์ 

29 

• การชักน าให้เกิดแคลลสัจากใบเลีย้งของตะเคียนใบใหญ่ (Hopea thorelii Pierre) พืชที่มีความเสี่ยง 
ขั้นวิกฤติต่อการสญูพันธ์ุ 

กฤษฎา บุราไกร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

35 

• เทคนิคการขยายพันธุ์ชมพสูิริน (Impatiens sirindhorniae Triboun & Suksathan)  
พืชถิ่นเดียวของไทยในสภาพปลอดเชื้อ   

พัฒน์นรี รักษ์คิด ส านักวิจยัพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร 

42 

• อิทธิพลของ BA และสภาพแสงต่อการขยายพันธ์ุมันสาคู (Maranta arundinacea L.) ในสภาพปลอดเชื้อ   
พัชร ปิริยะวินิตร ส านกัวิจยัพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร 

50 

• อิทธิพลการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะหด์ินและไรโซเบียมต่อการเจรญิเติบโตและผลผลิต ของถั่วเหลืองฝักสดกลิ่น
หอม พันธุ์เชียงใหม่ 84-2   

นพมาศ นามแดง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

59 

• การศึกษาเปรยีบเทียบ RAPD-PCR ที่เหมาะสมในการสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอของข้าวพื้นเมือง   
ฉันทมาศ เช้ือแกว้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

68 

• อิทธิพลของโบรอนต่อการเจริญเตบิโต และผลผลิตของถั่วลิสงพันธุ์ มข.60   
สุพัตรา ค าเรียง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

76 

• ผลของสารสกดัจากวัสดุเหลือท้ิงของมะละกอในการยบัยั้งเช้ือราสาเหตุโรคพืชบางชนิด   
ประภัสสร บุษหมั่น คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

82 

• การคัดแยกจลุินทรยี์ย่อยสลายเซลลูโลสจากปุ๋ยอินทรีย์   
สังวาลย์ แก่นโส คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

90 

• การเสริมผงเมล็ดหมามุ่ยอินเดียตอ่คุณภาพน้ าเชื้อในสุกรพ่อพันธุ์    
จินดา กลิ่นอุบล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

99 

• การเปรยีบเทียบการเจริญเติบโต และการเลีย้งจิ้งหรีดด้วยสตูรอาหารจากพืชทดแทนแหล่งโปรตีน 
ในอาหารจิ้งหรีด   

สุกัญญา คลังสินศิริกุล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

106 

• การใช้สาหร่าย Pediastrum sp.เพื่อเป็นอาหารทางเลือกส าหรับการเลีย้งไรน้ านางฟ้าไทย  
สุทธนา ปลอดสมบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

113 
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ง 

สารบัญ 
 หน้า  

• ปริมาณและองค์ประกอบน้ านมโคที่ได้รับอาหารผสมส าเร็จเสรมิทดแทนอาหารเข้มข้น   
เรืองยศ พิลาจันทร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

121 

• ฤทธิ์การต้านอนุมูลอสิระ ปริมาณฟีนอลิกรวม ปรมิาณฟลาโวนอยดร์วม และฤทธิ์ในการต้านเช้ือแบคทีเรีย
ของใบย่านางแดง 

สิริเพ็ญ โหมดม่วง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

127 

• การศึกษาสภาวะในการสกัดและผลิตผงอินนลูินจากหัวแก่นตะวัน   
พรรณทิภา เดชบุญ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

133 

• อิทธิพลของอายุผลและฤดูกาลต่อปริมาณและกิจกรรมต้านอนมุูลอสิระของผลมะม่วงหาวมะนาวโห่   
ทินน์ พรหมโชติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

139 

• การพัฒนาเครื่องดืม่น้ าข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รีผ่สมน้ าเบอรร์ี่รวม   
วัฒนา วิริวุฒิกร คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 

146 

• การพัฒนาผลิตภณัฑ์ธญัพืชอัดแท่งจากข้าวผสมไซรัปมะม่วง   
ดวงหทัย อินทรธิราช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอบุลราชธานี 

154 

• การผลิตเจลให้พลังงานจากเนื้อตาลสุก   
ชุติมา ทองแกว้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

163 

• ผลของแป้งข้าวไรซเ์บอรร์ี่ต่อคณุภาพลอดช่องสิงคโปร ์
จิตรา สิงห์ทอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

172 

• การผลิตน้ ามันร าข้าวชนิดผงโดยการท าแห้งแบบโฟมแมทและการน าไปใช้ประโยชน์ในซุปจมูกข้าว 
กึ่งส าเร็จรูป   

อภิญญา เอกพงษ ์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

182 

• ผลของการเติมน้ าตาลต่อสมบตัิทางความหนืดของสตาร์ชข้าวเหนียวและสตาร์ชข้าวเจา้   
วชิราพรรณ บุญญาพุทธพิงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

190 

• การปนเปื้อนแบคทีเรียกลุม่โคลิฟอร์มในผักสดพร้อมรับประทานคู่กบัแหนมเนือง ท่ีจ าหน่ายในเขต 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี   

ชิดหทัย เพชรช่วย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

197 

• สมบัติทางไฟฟ้าและการตรวจจับก๊าซแอมโมเนยีของทินไดออกไซดท์ี่เตรียมโดยกระบวนการ 
ไฮโดรเทอร์มอล   

จีรภัทร นุตริยะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

206 

• การสกัดเซลลูโลสจากล าต้นแก่นตะวัน 
ธนานันท์ ตะคอนรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

212 

• การแปรพื้นผิวของเซลลโูลสจากเปลือกข้าวโพดเพื่อใช้ในการดูดซับโครเมียม (VI) ไอออน   
สุทิศา สมบัติดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา  

220 

• The Study of Oxidative Deboronation-Iodination Reaction of Phenylboronic Acid   
พงศกร เรียงนาม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

229 

• ประสิทธิภาพการบ าบดัน้ าเสียของโรงอาหารกลาง มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี   
สิทธิชัย ใจขาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

234 
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จ 

สารบัญ 
 หน้า  

• การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับออร์โธฟอสเฟตจากเปลือกไข่ไก่เผา  
 รัชวุฒิ โคตรลาค า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

242 

• การใช้ประโยชน์จากของเสียโรงไฟฟ้าแม่เมาะเพื่อการสังเคราะห์ซีโอไลต์ เอ และการประยุกต์ใช้ 
เป็นตัวดูดซับที่มีศักยภาพ ส าหรับการก าจัดโลหะหนักทองแดง (II) จากสารละลาย 

กุลนิษฐ์ เพ็งพาทย ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

247 

• การสังเคราะหจ์ีโอโพลเิมอรโ์ดยใช้เถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าและการประยุกต์ใช้ในการบ าบัดโลหะหนัก
อุตสาหกรรมจากน้ าเสีย 

อาทิตยา สงวนตระกูล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

258 

• การสังเคราะหซ์ีโอไลต์ เอ จากเถ้าลอยโรงไฟฟ้าแม่เมาะเพื่อการประยุกต์ใช้ในการก าจัดสีย้อมที่ปนเปื้อน 
ในน้ า 

ชญาณิลห์ หาญวลินโรจน์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

269 

• การสังเคราะหซ์ีโอไลต์ เอ จากเถ้าลอยโรงไฟฟ้าแม่เมาะและการประยุกต์ใช้ ในการบ าบัดโลหะหนักที่
ปนเปื้อนในสารละลาย 

ดรุณี สุขชิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

279 

• การสังเคราะหจ์ีโอโพลเิมอรโ์ดยใช้เถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าและการประยุกต์ใช้ในการบ าบัดสยี้อมอุตสาหกรรม
จากน้ าเสยี 

มาลี ประจวบสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

289 

• การสังเคราะหซ์ีโอไลต์ เอ เพ่ือเปน็ตัวดูดซับในการบ าบัดสีย้อมมาลาไคท์ กรีน 
นิสารัตน์ กาญจนรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

299 

• การสังเคราะหจ์ีโอพอลิเมอร์จากเถ้าลอยโรงน้ าตาล เพื่อใช้ในการก าจัดสีย้อมมาลาไคท์ กรีน  
นันทิชา วงษ์ค า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

307 

• ปริมาณความเขม้ข้นของเชื้อราและเช้ือแบคทีเรียในอากาศก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน กรณีศึกษา:  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี   

กานต์นลินญา บุญที คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

315 

• ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเมือ่ยล้าของพนักงานขับรถสองแถว สายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-บขส.
อุบลราชธาน ี 

พรทิพย์ ทาบทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

326 

• เปรียบเทยีบความพึงพอใจการใช้แบบตรวจอุปกรณ์ดับเพลิง คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
สุนทรี สารางค า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

333 

• ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของพนักงานอู่ซ่อมรถบรรทุก  
อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอุบลราชธานี   

ชัญญากานต ์โกกะพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

341 

• ปัจจัยพฤติกรรมสุขภาพท่ีส่งผลตอ่คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม   
ทักษิณาทิพย ์หมื่นไธสง สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 

349 
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ฉ 

สารบัญ 
 หน้า  

• ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ าดีของประชาชนท่ีพักอาศัยใกล้บริเวณริมแม่น้ ามูล 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอุบลราชธานี   

มินตรา สาระรักษ ์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

359 

• ความรอบรูด้้านสุขภาพ และพฤตกิรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตบัของประชาชน ต าบลสร้างถ่อ  
อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี   

นิยม จันทร์นวล วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

372 

• การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน “ไฮ-วี” ส าหรับผู้ตดิเช้ือเอชไอวี   
อุไรวรรณ อกนิตย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

379 

• การรับรูด้้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันการเกดิโรคหลอดเลอืดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหติสูง 
ที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพธิ์ใหญ่ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี   

พัจนภา ธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

391 

• ปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับตะกั่วในเลือดกลุม่เด็กอายุ 0-5 ปี ในเขตสุขภาพท่ี 6   
โสภิดา เภาเจริญ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

401 

• การประเมินความเสีย่งของพนักงานโรงฆ่าสัตว์ในจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยเทคนิค What If Analysis   
กมลมาศ ธรรมโม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

408 

• Calorimetric acetone determination with gold nanoparticles (AuNPs)   
พนิดา สีตะวัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

418 

• การค้นหาสารยับยั้งเอนไซม์ JAK2 จากฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ธรรมชาติซึ่งเป็นสารกระตุ้นการสรา้งเม็ดเลือด
แดงส าหรับรักษาโรคธาลสัซีเมีย 

ศิรินทิพย์ แสงสว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

424 

• การปรับเปลี่ยนโครงสร้างสารยับยัง้ตัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการยบัยั้งเอนไซม์ ดเีอ็นเอไจเรส ด้วย
ระเบียบวิธีการจ าลองพลวัตเชิงโมเลกุลและการค านวณโมเลคิวลารด์๊อกกิ้ง 

ภาพตะวัน ทองดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

431 

• การศึกษารูปแบบการจับของสารยับยั้งเอนไซม์ DNA gyrase B ที่เป็นสารต้านวัณโรค โดยใช้การจ าลอง
แบบพลวัตเชิงโมเลกลุ 

นฤดล ภูศร ีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

439 

• การออกแบบสารยับยั้งเอนไซม์ GyrB ชนิดใหม่ เพื่อเป็นสารต้านวณัโรค ด้วยหลักการ Bioisostere และ
การค านวณโมเลคิวลาร์ด็อกกิ้ง 

บัณฑิต ค าศรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

449 

• การค้นหาสารอนุพันธ์โรดานีนตัวใหม่เพื่อใช้เป็นสารยับยั้งเอนไซม์ InhA โดยใช้ระเบียบวิธีการคัดสรร
เสมือนจริง 

ฑิมพิกา พรพรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

459 

• การศึกษาแนวทางการพัฒนาและการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลติภณัฑ์งานจักสานจากเทอรโ์มพลาสติก 
สตาร์ชผสมชานอ้อย   

โสภิดา วิศาลศักดิ์กุล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

469 
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ช 

สารบัญ 
 หน้า  

• การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ วัฒนธรรมภมูิปัญญาของชาวไทลื้อ อ าเภอปัว จังหวัดน่าน   
อัญชัน ศศิวัจน์ไพสิฐ วิทยาลยัชุมชนน่าน สถาบันวิทยาลยัชุมชน 

479 

• ศักยภาพของการจัดการกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: กรณีศึกษาชุมชนบ้านสันป่าเหียง ต าบลหว้ยสัก 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย   

กุสุมา ทุ่งพรวน ส านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

493 

• มิญชเคมีของไตของตุ๊กแกบ้าน Gekko gecko เพศเมีย   
อัคนี ผิวหอม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยทกัษิณ  

499 

• รายงานชนิดของปลวก (Blattodea: Isoptera) ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
วรนุช พุทไธสงค์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

508 

• เปรียบเทยีบคารโิอไทป์ระหว่างแมวไทยสกลุ Felis 2 สายพันธ์ุ และแมวสายพันธ์ุอเมริกัน ช็อตแฮร์   
กาญจนาพร ศรชัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

516 

• กิจกรรมการเรียนรู้จากงานวิจัยความหลากหลายของยีน Os2AP ของข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองเชียงรายต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องความหลากหลายทางพันธุกรรมของนักศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตร์ ช้ันปทีี่ 4 

สมบูรณ์ ค าเตจา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย 

526 

• การประยุกต์ใช้เทคนิคเออาร์พอรท์ัลในการพัฒนาเออาร์แอปพลเิคชันเพื่อการเรียนรู้ระบบนิเวศใต้ทะเลด้วย
แอนิเมชันสามมิติ  

ธวัชชัย สลางสิงห์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

534 

• Kid Kid Kids   
ชุติพงศ์ แสงชัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

543 

ภาคผนวก  

• กองบรรณาธิการการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งท่ี 15 551 

• รายชื่อผู้ทรงคณุวุฒิพิจารณาผลงาน 552 
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ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาต่อการเก็บรักษาเมล็ดว่านเพชรหึง 
กาญจนา รุ่งรัชกานนท์*  เยาวลกัษณ์ ฉตัรสุวรรณ และ ภาคภูมิ สืบนกุารณ์    

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 
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บทคัดย่อ 

  ว่านเพชรหึงเป็นกล้วยไม้ที่มีความสวยงามและโดดเด่นทั้งต้นและดอก สามารถน ามาใช้ประโยชน์ทางยาและ 
เครื่องส าอาง  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาอุณหภูมิและระยะเวลาในการเก็บรักษาเมล็ดว่านเพชรหึง โดยน าเมล็ด
จากฝักอายุ 8 เดือน ในสภาพปลอดเชื้อมาบรรจุในหลอดเซนติฟิวจ์ขนาด 1.5 มล. น าไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 40, 25, 10, -20 
และ -80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1, 15, 30, 90, 180, 270 และ 360 วัน ภายหลังการเก็บรักษาน าเมล็ดในแต่ละทรีตเมนต์
มาแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกทดสอบความมีชีวิตด้วยสาร 2,3,5-triphenyl tetrazolium chloride (TTC) ความเข้มข้น 1% 
ส่วนที่สองเพาะเมล็ดบนอาหารสูตรดัดแปลง Vacin and Went (VW) ในสภาพปลอดเชื้อ เป็นเวลา 5 เดือน ผลการทดลอง
พบว่า เมล็ดที่เก็บในอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส สามารถเก็บรักษาเมล็ดได้นานที่สุด โดยเก็บรักษาได้ถึง 270 วัน เมล็ดมีชีวิต 
84.75% ความงอก 83.19% และมีการพัฒนาเป็นโปรโตคอร์มในระยะมียอดแหลมและโปรโตคอร์มมีใบ 2 ใบ (S4 และ S5) 
รวม 59.28% ดังนั้นควรเก็บรักษาเมล็ดว่านเพชรหึง ในอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส สามารถเก็บรักษาได้นาน 270 วัน  
 
ค าส าคัญ : กล้วยไม้  การเพาะเมล็ด  การพัฒนาของโปรโตคอรม์  ความมีชีวิตของเมลด็  

 
The Effects of Temperature and Time on Seeds of  

Grammatophyllum speciosum Blume  
Karnchana Rungruchkanont*, Yaowalak Chatsuwan and Parkpoom Subnugarn  

Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University  
*E-mail : kanjana.r@ubu.ac.th 

 
Abstract 

   Grammatophyllum speciosum Blume orchid has beautiful and distinctive trees and flowers.   
It also possesses medicinal and cosmetics properties.  The objectives of this research were to study the 
effect of temperature and time on seed of G. speciosum.  The sterilized seeds from an 8-month old 
capsule were kept in 1.5 ml centrifuged tubes and stored at 40, 25, 10, -20 and -80 ºC for duration of 1, 
15, 30, 90, 180, 270 and 360 days.  After storage times, all treatments were divided into two parts.  First 
part, seeds were tested for viability with 1% 2,3,5-triphenyl tetrazolium chloride (TTC) solution test.  
Second part, seeds were cultured on modified Vacin and Went (VW) medium in vitro for five months.  The 
results showed that the seeds stored at 25 ºC could remained viable for 270 days. It presented 84.75% 
seed viability, 83.19% seed germination and 59.28% of seeds developed to protocorms with green 
pointed shoot or protocorms with two leaves (S4 and S5).  Based on our finding, we recommended the 
storage temperature of 25 ºC for G. speciosum seeds could be preserved for 270 days. 
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บทน า 
  ว่านเพชรหึง (Grammatophyllum Speciosum Blume.) เป็นกล้วยไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ต้นและดอก
สวยงาม มีสรรพคุณที่ใช้ประโยชน์ทางยามากมาย เช่น เป็นยาอายุวัฒนะ ช่วยขับลมในล าไส้ แก้อาการอักเสบจากพิษของ
ตะขาบหรือแมงป่องต่อย รักษาฝี มีสารชีวภาพที่ต้านเอนไซม์อิลาสเตส (Elastase) และลดการสร้างเอนไซม์คอลลาจิเนส 
(Collagenase) ในผิวได้ ซึ่งเอนไซม์ทั้ง 2 ชนิด เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดริ้วรอยบนผิวหนัง และบั่นทอนความอ่อนเยาว์ของ
ผิวในทุก ๆ ด้าน จึงมีการน ามาผลิตเป็นครีมบ ารุงผิว (นิตยสารเพื่อสุขภาพ , 2564) มีฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระ
และเบาหวาน  (Rungruchkanont and Chatsuwan, 2019) ว่านเพชรหึงมีถิ่นก าเนิดอยู่ในเขตร้อนของทวีปเอเชียและ 
ในหมู่ เกาะตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก ในประเทศไทยสามารถพบได้ตามป่าดิบช้ืนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ภาคตะวันออกเฉียงใต้ และทางภาคใต้  (Medthai.com, 2556)  กาญจนาและคณะ (2562) ได้ท าการศึกษาอุณหภูมิที่
เหมาะสมในการเก็บรักษาฝกัว่านเพชรหึง พบว่า ฝักว่านเพชรหึงอายุ 8 เดือน สามารถเก็บรักษาในอุณหภูม ิ25 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลานาน 30 วัน เมล็ดมีชีวิต 97% และมีการพัฒนาของโปรโตคอร์มจนมีใบ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการเก็บรักษาฝักจะสามารถ
เก็บได้ในระยะเวลาสั้น ๆ ประมาณ  1 เดือน การเก็บรักษาเมล็ดกล้วยไม้เป็นวิธีการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแบบหน่ึง ท่ีท าได้ง่าย
และใช้พื้นที่น้อย เนื่องจากเมล็ดกล้วยไม้มีขนาดเล็กมากจึงสามารถเก็บรักษาเมล็ดได้จ านวนมากในพื้นที่จ ากัด การศึกษาการ
เก็บรักษาเมล็ดกล้วยไม้เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มีรายงานในกล้วยไม้หลายชนิด (Franceschi et al., 
2019; Hay et al., 2010; Seaton, 2007; Mweetwa et al., 2007; Pritchard and Seaton, 1993)  การเก็บรักษาเมล็ดว่าน
เพชรหึงท าให้มีแหล่งพันธุกรรมเพื่อน าเมล็ดไปขยายพันธุ์ได้ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ที่รอกล้วยไม้ออกดอกและติดฝักใหม่หรือใน
บางปีท่ีกล้วยไม้ไม่ออกดอก การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการเก็บรักษาเมล็ดว่านเพชรหึงจะท าให้มีเมล็ดที่สามารถขยายพันธุ์
ได้ตลอดทั้งปี มีต้นพันธุ์จ านวนมากเพียงพอต่อการน าไปประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  Pritchard and Seaton (1993) รายงานว่า
อุณหภูมิและความช้ืนภายในเมล็ดมีผลท าให้เก็บรักษาเมล็ดกล้วยไม้ได้ยาวนานขึ้น โดยเมล็ดกล้วยไม้ที่ลดความช้ืนเหลือ 5% 
สามารถเก็บรักษาในอุณหภูมิ 5-8 องศาเซลเซียส ได้นาน 8-14 ปี แต่อย่างไรก็ตามเมล็ดกล้วยไม้ที่มีแหล่งก าเนิดในเขตร้อน
ให้ผลการเก็บรักษาท่ีแตกต่างกัน การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาอุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษา
เมล็ดว่านเพชรหึง ซึ่งเป็นกล้วยไม้ที่มีถิ่นก าเนิดในเขตร้อนสายพันธ์ุหนึ่ง 
 
วิธีการวิจัย 
  น าฝักว่านเพชรหึงอายุ 8 เดือน จากสวนของเกษตรกรที่อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี มาท าการวิจัยที่
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี น าฝักมาท าความสะอาดผิวฝักโดยเช็ดด้วย
แอลกอฮอล์ 70% แล้วจึงน าเข้าไปในตู้ปลอดเช้ือ ท าการฆ่าเช้ือผิวรอบนอกฝักด้วยเปลวไฟ ท าการผ่าฝักและน าเมล็ดว่านเพชรหึง
ที่แก่สีเหลืองนวล (ในสภาพปลอดเชื้อ) มาท าการเก็บรักษาในหลอดเซนติฟิวจ์ขนาด 1.5 มล. พันปากหลอดด้วยพาราฟิล์ม
บรรจุลงในถุงซิปล็อค PE (Polyethylene) จากนั้นน าไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 40, 25, 10, -20 และ -80 องศาเซลเซียส เป็น
ระยะเวลา 1, 15, 30, 90, 180, 270 และ 360 วัน เมื่อครบระยะเวลาเก็บรักษา แบ่งเมล็ดเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ศึกษาความมี
ชีวิตของเมล็ดโดยน าเมล็ดมาแช่ในสาร 2,3,5-triphenyl tetrazolium chloride (TTC) ความเข้มข้น 1 % น าไปเขย่าบน
เครื่องเขย่าสาร โดยใช้ความเร็วรอบ 5 รอบต่อนาที นาน 30 นาที แล้วบ่มไว้ในที่มืด ท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
24 ช่ัวโมง บันทึกผลเปอร์เซ็นต์ความมีชีวิตโดยนับจ านวนเมล็ดที่เอ็มบริโอติดสีแดงสวยและติดสีแดงปานกลางดังแสดงในภาพ
ที่ 1 ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ และส่วนที่ 2 ศึกษาการงอกของเมล็ดโดยการน าเมล็ดมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร VW ดัดแปลง 
ที่เติมน้ ามะพร้าว 150 มิลลิลิตรต่อลิตร กล้วยหอม 100 กรัมต่อลิตร มันฝรั่งผง 5 กรัมต่อลิตร น้ าตาลซูโครส 10 กรัมต่อลิตร 
ผงวุ้น 6 กรัมต่อลิตร และผงถ่าน 1 กรัมต่อลิตร บันทึกผลเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ด ระยะเวลาการงอกของเมล็ด และการ
พัฒนาของเมล็ดเป็นโปรโตคอร์ม โดยแบ่งเป็น 5 ระยะ ดังภาพที่ 2 
   วางแผนการทดลองแบบ 5×7 Factorial in completely randomized design โดยปัจจัยแรก คือปัจจัยอุณหภูมิ
ที่เก็บรักษา และปัจจัยที่สอง คือปัจจัยระยะเวลาที่เก็บรักษา แต่ละทรีตเมนต์มี 5 ซ้ า เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s 
multiple range test (DMRT) 
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ภาพที่ 1  ระดับการติดสีของเอ็มบริโอภายในเมลด็กล้วยไมเ้พื่อประเมินความมีชีวิตด้วยสาร TTC ทีค่วามเข้มข้น 1 % 
 

 
ภาพที ่2 ระยะโปรโตคอรม์ที่พัฒนาจากการเพาะเมล็ดของว่านเพชรหึง หลังจากการเพาะเมลด็เป็นเวลา 5 เดือน 

        (A) เมล็ดไม่งอก (S1)  
         (B) โปรโตคอร์มที่มลีักษณะบวมสีขาว (S2) 
         (C) โปรโตคอรม์ที่มีการพัฒนาเป็นสีเขยีว (S3) 
         (D) โปรโตคอร์มมียอดแหลม (S4) 

        (E) โปรโตคอร์มมีใบ 2 ใบ (S5) 
             สเกล = 200 µm 
 
ผลการวิจัย 

การทดสอบความมีชีวิตโดยวิธีการแช่ในสาร TTC ความเข้มข้น 1 % พบว่าเมล็ดที่เก็บในอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
สามารถเก็บรักษาเมล็ดไดน้านท่ีสุด โดยเก็บรักษาได้ถึง 270 วัน มีเปอร์เซ็นต์ความมีชีวิต 84.75 % ส่วนเมล็ดที่เก็บในอุณหภูมิ
ที่ -20 และ 40 องศาเซลเซียส เก็บรักษาเมล็ดได้สั้นที่สุด คือสามารถเก็บรักษาได้เพียง 15 วัน โดยมีความมีชีวิต 9.10 และ 
2.23 % ตามล าดับ และเมล็ดที่เก็บรักษาในอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส สามารถเก็บรักษาเมล็ดได้ 30 วัน โดยมีความมีชีวิต 
78.96 % ส่วนเมล็ดที่เก็บรักษาในอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส สามารถเก็บรักษาเมล็ดได้ 90 วัน โดยมีความมีชีวิต 17.75 % 
(ตารางที่ 1) ซึ่งปัจจัยร่วมระหว่างอุณหภูมิกับระยะเวลามผีลต่อเปอร์เซ็นต์ความมีชีวิตของเมล็ด พบว่า เมล็ดเก็บท่ีอุณหภูมิ 10 
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องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 1 วัน เมล็ดเก็บที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 1 วัน และเมล็ดที่เก็บ 25 องศาเซลเซียส 
เป็นระยะเวลา 15 วัน มีเปอร์เซ็นต์ความมีชีวิต คือ 96.77, 97.27 และ 95.67 % ตามล าดับ (ตารางที่ 1) ปัจจัยอุณหภูมิมีผล
ต่อเปอร์เซ็นต์ความมีชีวิต พบว่า เมล็ดเก็บที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส มีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความมีชีวิตมากที่สุด คือ 77.78 % 
ส่วนปัจจัยระยะเวลามีผลต่อเปอร์เซ็นต์ความมีชีวิตของเมล็ดโดยพบว่า เมล็ดที่เก็บรักษา 1 วัน มี ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความมี
ชีวิตสูงที่สุด คือ 77.14 % และเมื่อใช้ระยะเวลาเก็บเมล็ดนานขึ้นท าให้เปอร์เซ็นต์ความมีชีวิตลดลง (ตารางที่ 1) และพบว่า
เมล็ดที่เก็บรักษาในอุณหภูมิ 25 และ 40 องศาเซลเซียส หลังจากท าการเก็บรักษา 15 วัน มีการเปลี่ยนแปลงสีเปลือกหุ้มเมล็ด
โดยเปลี่ยนจากสีเหลืองนวลเป็นสีน้ าตาล โดยเมล็ดมีสีน้ าตาลแบบนี้ตลอดอายุการเก็บรักษา ส่วนเมล็ดที่เก็บที่อุณหภูมิ –80, -20 
และ 10 องศาเซลเซียส ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสีเปลือกหุ้มเมล็ดตลอดอายุการเก็บรักษา (ภาพที่ 3) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสีเปลือก
หุ้มเมล็ดเมื่อเก็บรักษาในอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ไม่มีผลต่อความมีชีวิตและการงอกของเมล็ดว่านเพชรหึง 
 
ตารางที่ 1  เปอร์เซ็นต์ความมีชีวติของเมล็ดว่านเพชรหึงที่ท าการเกบ็รักษาในอุณหภมูิและระยะเวลาต่าง ๆ โดยวิธีการแช่ 

 ในสาร TTC ความเขม้ข้น 1 เปอร์เซ็นต ์
 

        เวลา (วัน) 
 

อุณหภูมิ(°C)  
1 15 30 90 180 270 360 ค่ า เฉ ลี่ ย

อุณหภูมิ 

-80 43.01 f 35.92 g 26.06 h 7.40 j 0 l 0 l 0 l 16.06 C 
-20 55.67 e  9.10 i 0 l 0 l 0 l 0 l 0 l 9.25 E 
10 96.77 a 91.51 b 78.96 d 0 l 0 l 0 l 0 l 38.18 B 
25 97.27 a 95.67 a 92.21 b 90.05 b 84.49 c 84.75 c 0 l 77.78 A 
40 92.99 b 2.23 k 0 l 0 l 0 l 0 l 0 l 13.60 D 

ค่าเฉลี่ยเวลา  77.14 A 46.89 B 39.45 C 19.49 D 16.90 E 16.95 E 0 F  

ค่าเฉลี่ยทีต่ามด้วยตัวอักษรพิมพ์เล็กที่เหมือนกันไม่มีความแตกตา่งทางสถิติ โดยวิธี DMRT P = 0.05 
ค่าเฉลี่ยอณุหภมูิที่ตามด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญท่ี่เหมือนกันไม่มคีวามแตกต่างทางสถิติ โดยวิธี DMRT P = 0.05 
ค่าเฉลี่ยเวลาทีต่ามด้วยตัวอักษรพมิพ์ใหญ่ที่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติ โดยวิธี DMRT P = 0.05 
 

 
 

ภาพที่ 3  การเปลี่ยนแปลงสเีปลอืกหุ้มเมล็ดว่านเพชรหึง หลังท าการเก็บรักษาท่ีอณุหภมูิต่าง ๆ เป็นเวลา 15 วัน 
    

ด้านเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ด พบว่า มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกับความมีชีวิตของเมล็ด เมล็ดที่เก็บในอุณหภูมิ 
25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 270 วัน มีการงอกของเมล็ด 83.19 %  ปัจจัยอุณหภูมิมีผลต่อเปอร์เซ็นต์การงอก เมล็ดเก็บที่
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส มีเปอร์เซ็นต์การงอกมากที่สุด คือ 77.77 % ปัจจัยระยะเวลามีผลต่อเปอร์เซ็นต์การงอก การเก็บ

-80 °C -20 °C 10 °C 25 °C 40 °C 
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รักษาเมล็ด 1 วัน เมล็ดมีการงอกสูงท่ีสุด คือ 65.67 % และการเก็บรักษาเมลด็ที่เวลา 360 วัน เมล็ดได้สญูเสยีการงอกทั้งหมด 
เมื่อท าการเก็บรักษาเมล็ดนานขึ้นจะท าให้เปอร์เซ็นต์การงอกลดลง  และมีปัจจัยร่วมระหว่างอุณหภูมิและระยะเวลาที่ใช้ 
ในการเก็บรักษา (ตารางที่ 2) เมล็ดที่เก็บในอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  เป็นเวลา 270 วัน ใช้ระยะเวลาในการงอก  
12 สัปดาห์ การเก็บรักษาเมล็ดในอุณหภูมิ 10 และ 25 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลาสั้น ๆ 15-30 วัน มีแนวโน้มท าให้ลด
ระยะเวลาการงอกของเมล็ดว่านเพชรหึงเหลือ 7-9 สัปดาห์ ในขณะที่การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส เมล็ดต้องใช้
ระยะเวลาในการงอกท่ีนานข้ึนถึง 14 สัปดาห์ (ตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 2  เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดว่านเพชรหึงเมื่อน ามาเพาะในอาหารหลังจากเก็บรักษาในอุณหภูมิและระยะ  

เวลาต่าง ๆ เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 5 เดือน 

        เวลา (วัน) 
 

อุณหภูมิ(°C)  

1 15 30 90 180 270 360 ค่ า เฉ ลี่ ย
อุณหภูมิ 

-80 20.91 de 20.70 e 9.25 f 3.42 gh 0 h 0 h 0 h 7.75 D 
-20 28.60 d  7.35 fg 0.68 h 0 h 0 h 0 h 0 h 5.23 E 
10 92.43 ab 80.04 bc 78.70 c 0 h 0 h 0 h 0 h 35.88 B 
25 98.17 a 98.13 a 93.22 ab 93.04 ab 78.65 c 83.19 bc 0 h 77.77 A 
40 88.24 abc 0 h  0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 12.61 C 

ค่าเฉลี่ยเวลา  65.67 A 41.24 B 36.37 B 19.29 C 15.73 D 16.64 CD 0 E  

ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอกัษรพิมพ์เล็กที่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติ โดยวิธ ีDMRT P = 0.05 
ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิที่ตามด้วยตวัอกัษรพิมพ์ใหญ่ที่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติ โดยวธิี DMRT P = 0.05 
ค่าเฉลี่ยเวลาที่ตามดว้ยตวัอักษรพิมพ์ใหญ่ที่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถติิ โดยวธิี DMRT P = 0.05 

 
ตารางที่ 3  ระยะเวลาการงอก (สัปดาห์) ของเมล็ดว่านเพชรหึงเมื่อน ามาเพาะในอาหารหลังจากเก็บรักษาในอุณหภูมิและ

ระยะเวลาต่าง ๆ  
 
        เวลา (วัน) 
อุณหภูมิ(°C)  

1 15 30 90 180 270 360 

-80 14 a 14 a 14 a 14 a - - - 
-20 11 c  12 bc 12 bc - - - - 
10 11 c 8 de 7 e - - - - 
25 11 c 9 d 8 de 10 cd 11 c 12 bc - 
40 11 c - - - - - - 

ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอกัษรที่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติ โดยวธิี DMRT P = 0.05 
 

ด้านการพัฒนาของเมล็ดเป็นโปรโตคอร์ม พบว่ามีปัจจัยร่วมระหว่างอุณหภูมิกับระยะเวลา โดยเมล็ดที่เก็บรักษาที่ 
10 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 วัน และเมล็ดที่เก็บรักษาท่ี 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 วัน มีการพัฒนาเป็นโปรโตคอร์ม
ระยะ S5 (โปรโตคอร์มมีใบ 2 ใบ) มากที่สุดคือมีเปอร์เซ็นต์พัฒนาที่ 66.63 % และ 76.35 % ตามล าดับ (ตารางที่ 4) เมล็ดที่
เก็บรักษาที่ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 270 วัน มีการพัฒนาเป็นโปรโตคอร์มระยะ S5 (โปรโตคอร์มมีใบ 2 ใบ) 38.25 % 
และโปรโตคอร์มระยะ S4 (โปรโตคอร์มมียอดแหลม) 21.03 % ซึ่งท้ังสองระยะมีการพัฒนาเป็นต้นอ่อนได้ดี 



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งท่ี 15 I ผลงานน าเสนอแบบโปสเตอร์ 

6 

ตารางที่ 4  เปอร์เซ็นตก์ารพัฒนาของเมลด็ว่านเพชรหึง หลังท าการเก็บรกัษาในอุณหภูมแิละระยะเวลาต่าง ๆ   เพาะเลีย้งเป็นเวลา 5 เดือน 
 

ปัจจัย            ระดับ
ปัจจัย 

ระยะการพัฒนาของเมล็ดและโปรโตคอร์ม 
S1 S2 S3 S4 S5 

อุณหภูมิ (°C) 
* ระยะเวลา 
(วัน) 

-80*1 79.09 ab 3.53 de 10.25 fg 6.71 c 0.41 h 
-80*15 79.30 ab 14.05 b 6.31 fg 0.21 d 0.14 h 
-80*30 90.75 ab 0.27 f 7.10 fg 0.54  d 1.34 h 
-80*90 96.58 ab 0.53 f 2.39 gh 0.31 d 0.19 h 
-80*180 100.00 a 0.00 f 0.00 i 0.00 d 0.00 h 
-80*270 100.00 a 0.00 f 0.00  i 0.00 d 0.00 h 
-80*360 100.00 a 0.00 f 0.00  i 0.00 d 0.00 h 
-20*1 71.40 b 5.57 c 5.35 fg 7.49 c 10.19 def 
-20*15 92.65 ab 2.00 ef 5.35 fg 0.00 d 0.00 h 
-20*30 99.32 a 0.00 f 0.00  i 0.00 d 0.68 h 
-20*90 100.00 a 0.00 f 0.00  i 0.00 d 0.00 h 
-20*180 100.00 a 0.00 f 0.00  i 0.00 d 0.00 h 
-20*270 100.00 a 0.00 f 0.00  i 0.00 d 0.00 h 
-20*360 100.00 a 0.00 f 0.00  i 0.00 d 0.00 h 
10*1 7.57 d 10.27 b 22.70 de 25.95 a 33.51 bc 
10*15 19.96 c 6.60 c 57.71 b 5.80 c 9.93 fgh 
10*30 21.30 c 0.90 ef 4.56 fgh 6.60 c 66.63 a 
10*90 100.00 a 0.00 f 0.00  i 0.00 d 0.00 h 
10*180 100.00 a 0.00 f 0.00  i 0.00 d 0.00 h 
10*270 100.00 a 0.00 f 0.00  i 0.00 d 0.00 h 
10*360 100.00 a 0.00 f 0.00  i 0.00 d 0.00 h 
25*1 1.84 e 4.15 cd 32.67 cd 19.19 ab 42.15 b 
25*15 1.88 e 0.92 ef 63.24 b 8.47 c 25.50 de 
25*30 6.78 d 1.48 ef 9.00 f 6.39 c 76.35 a 
25*90 6.96 d 1.13 ef 84.32 a 5.67 c 1.92 gh 
25*180 21.35 c 4.92 cd 32.02 de 16.31 b 25.41 cd 
25*270 16.81 c 6.32 c 17.58 e 21.03 ab 38.25 b 
25*360 100.00 a 0.00 f 0.00  i 0.00 d 0.00 h 
40*1 11.76 cd 15.29 a 47.06 bc 18.82 ab 7.06 efg 
40*15 100.00 a 0.00 f 0.00  i 0.00 d 0.00 h 
40*30 100.00 a 0.00 f 0.00  i 0.00 d 0.00 h 
40*90 100.00 a 0.00 f 0.00  i 0.00 d 0.00 h 
40*180 100.00 a 0.00 f 0.00  i 0.00 d 0.00 h 
40*270 100.00 a 0.00 f 0.00  i 0.00 d 0.00 h 
40*360 100.00 a 0.00 f 0.00  i 0.00 d 0.00 h 

F-test ** ** ** ** ** 
**มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99%   
ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอกัษรที่เหมือนกันในคอลัมน์ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ โดยวิธ ีDMRT P=0.05 
S1 เมล็ดไม่งอก, S2 โปรโตคอร์มที่มีลักษณะบวมสีขาว, S3 โปรโตคอร์มที่มีการพัฒนาเป็นสีเขียว, S4 โปรโตคอร์มมยีอดแหลม, S5 โปรโตคอร์มมีใบ 2 ใบ  
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

จากการทดลองการเก็บรักษาเมล็ดว่านเพชรหึง พบว่า การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส สามารถเก็บ
รักษาเมล็ดให้มีชีวิตได้นานถึง 270 วัน มีเปอร์เซ็นต์การงอกและการพัฒนาของเมล็ดที่ดี การเก็บท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 
จะท าให้เมล็ดสูญเสยีความมีชีวิตอย่างรวดเร็ว ซึ่งสูญเสียความมีชีวิตหลงัเก็บรักษาท่ี 30 วัน เมื่อน าเมล็ดมาแช่สารละลาย TTC 
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จะท าให้ติดสีน้ าตาล (ดังภาพที่ 1) และเมื่อน าไปเพาะพบว่าไม่มีการงอก สาเหตุที่เมล็ดติดสีน้ าตาล คาดว่า เอ็มบริโอภายใน
เมล็ดเกิดความบอบช้ าจากอุณหภูมิที่สูงเกินความเหมาะสมต่อการเก็บรักษา เมื่อน าเมล็ดมาแช่สาร เอ็มบริโอจะมีอัตราการดูด
สารในปริมาณที่เร็วกว่าเอ็มบริโอปกติจึงท าให้เอ็มบริโอติดสีเข้มกว่าเอ็มบริโอปกติ (วสุและไพลิน, 2553) ซึ่งสอดคล้องกับ  
Hay et al. (2010) ที่ได้ท าการเก็บรักษาเมล็ดกล้วยไม้ 10 สายพันธุ์ คือ Caladenia arenicola, Caladenia flava, 
Caladenia huegelii, Diuris fragrantissima, Diuris laxiflora, Microtis media subsp. media, Pterostylis recurva, 
Pterostylis sanguinea, Thelymitra crinite และ Thelymitra macrophylla ในสภาวะที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 
และมีความช้ืน 60 % พบว่า ทุกสายพันธุ์สูญเสียความมีชีวิตอย่างรวดเร็วไม่ถึงเวลา 60 วันหลังการเก็บรักษา เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการเก็บรักษาเมล็ดกล้วยไม้เมื่อเทียบกับกระบวนการเก็บรักษาเมล็ดพืชพันธุ์ชนิดอื่นๆที่
สามารถเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ในสภาวะนี้ได้นานมากกว่า 120 วัน Seaton (2007) กล่าวว่า เมล็ดกล้วยไม้เป็น Orthodox 
seed คือ เมล็ดที่สามารถท าให้แห้งจนมีปริมาณความช้ืนต่ ามากถึง 5% จะท าให้สามารถเก็บรักษาในอุณหภูมิต่ ากว่าจุดเยือก
แข็งเป็นระยะเวลายาวนาน จากผลการทดลองครั้งนีพ้บว่าเมื่อเก็บรักษาเมล็ดที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส จะสูญเสียความมี
ชีวิตรวดเร็วกว่าเมล็ดเก็บท่ีอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส ซึ่งสอดคล้องกับ Vudala and Ribas (2017) ที่ท าการเก็บรักษาเมล็ด
กล้วยไม้ Hadrolaelia grandis ที่อุณหภูมิ -20 และ -80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 30 และ 36 เดือน พบว่า เมล็ดที่เก็บที่
อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส สูญเสียความมีชีวิตรวดเร็วกว่าเมล็ดที่เก็บที่อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส สาเหตุยังไม่แน่ชัด 
อาจจะเกิดจากความช้ืนสัมพัทธ์ของสภาวะการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส ต่ ากว่าท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส  
Thornhill and Koopowitz (1992) ได้แนะน าการเก็บรักษาเมล็ดในระยะยาวควรเก็บที่อุณหภูมิต่ ากว่า -70 องศาเซลเซียส 
และควรมีสาร cryoprotective agent เพื่อป้องกันความเสียหายจากการเกิดผลึกน้ าแข็งภายในเอ็มบริโอ ซึ่งการทดลองครั้งนี้ 
เมล็ดที่เก็บในสภาวะ -80 องศาเซลเซียส และ -20 องศาเซลเซียส มีการสูญเสียความมีชีวิตรวดเร็วกว่าเมล็ดที่เก็บในสภาวะที่ 
25 องศาเซลเซียส เพราะการเก็บรักษาเมล็ดว่านเพชรหึงครั้งนี้ ไม่ได้ใส่สาร cryoprotective agent จึงท าให้เมล็ดที่เก็บใน
สภาวะอุณหภูมิต่ า ๆ เกิด Freezing injury ของเอ็มบริโอภายในเมล็ด  

เมื่อพิจารณาระยะเวลาการงอกของเมล็ดหลังจากทดลองเก็บรักษา พบว่า การเก็บเมล็ดในอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 15 วัน สามารถชักน าให้เมล็ดมีการงอกในสัปดาห์ที่ 7 หลังเพาะเมล็ด ซึ่งเร็วกว่าการเก็บรักษาเมล็ดในอุณหภูมิและ
ระยะเวลาอื่นๆ แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับเมล็ดที่เก็บในอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 วัน และที่อุณหภูมิ 
25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 วัน การเก็บรักษาเมล็ดในอุณหภูมิต่ าในช่วงเวลาสั้น ๆ สามารถกระตุ้นให้เมล็ดมีการงอกที่ดี
ขึ้น เช่นเดียวกับงานทดลองของ Mweetwa et al. (2007) พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดกล้วยไม้ Phalaenopsis spp. ที่
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 วันก่อนน ามาเพาะเลี้ยง ท าให้เมล็ดมีการงอกเร็วขึ้น ซึ่งอุณหภูมิมีผลต่อการควบคุมอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาทางชีวเคมี มีผลต่อการงอกของเมล็ด ในขณะที่จุดเยือกแข็งจะเป็นอันตรายส าหรับการงอกของเมล็ด (จวงจันทร์, 
2529) และจากการทดลองครั้งนี้ พบว่า เมื่อท าการเก็บรักษาเมล็ดที่อุณหภูมิ 25 และ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 วัน มีการ
เปลี่ยนแปลงสีเปลือกหุ้มเมล็ด โดยเปลี่ยนจากสีเหลืองนวลเป็นสีน้ าตาล ซึ่งเกิดจากมีการเปลี่ยนแปลงของเปลือกหุ้มเมล็ด 
(Testa) โดยส่วนมากสีเมล็ดจะเข้มขึ้นเมื่อเก็บรักษานานข้ึน สามารถใช้เป็นดัชนีบ่งช้ีถึงคุณภาพเมล็ดได้ (วันชัย, 2538) แต่การ
เปลี่ยนแปลงสีเปลือกหุ้มเมล็ดว่านเพชรหึงในการทดลองครั้งนี้ไม่ได้บ่งบอกถึงความสัมพันธ์กับการงอกของเมล็ด เพราะเมล็ดที่เก็บ
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส มีการเปลี่ยนแปลงสีเช่นเดียวกันกับเมล็ดที่เก็บอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส แต่เมล็ดที่เก็บอุณหภูมิ 
25 องศาเซลเซียส เมื่อน าเมล็ดมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร VW ดัดแปลง มีเปอร์เซ็นต์การงอกที่ดี ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงสี
เปลือกหุ้มเมล็ดของว่านเพชรหึงไม่ได้เป็นตัวบ่งช้ีเปอร์เซ็นต์การงอกและความแข็งแรงของเมล็ด  Nozzolillo and Bezada (1984) 
พบว่า การเปลี่ยนแปลงสีเปลือกหุ้มเมล็ดเกิดจากความช้ืนสูงสัมผัสกับอุณหภูมิ 20-30 องศาเซลเซียส จะมีการเปลี่ยนแปลงสี
ภายในเวลา 3 สัปดาห์หรือน้อยกว่านี้ ซึ่งเป็นผลมาจากปฏิกิริยาพอลิเมอร์ (Polymerization) ของสารประกอบแทนนิน 
(Tannins) ท าให้เกิดสีน้ าตาลของเปลือกหุ้มเมล็ด ดังนั้นเมล็ดที่เก็บรักษาในอุณหภูมิ -80, -20 และ 10 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็น
อุณหภูมิต่ าท าให้มีการเกิดปฏิกิริยาสีน้ าตาลน้อยหรือไม่เกิดจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงของสีเปลือกหุ้มเมล็ด   

การเก็บรักษาเมล็ดว่านเพชรหึงซึ่งเป็นกล้วยไม้เขตร้อนที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส สามารถเก็บรักษาเมล็ดให้มี
ชีวิตได้นาน 270 วัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ อารักษ์และรัตนา (2549) โดยท าการเก็บรักษาเมล็ดกล้วยไม้ม้าวิ่งซึ่งเป็นกล้วยไม้ 
เขตร้อนเช่นกัน ด้วยกระดาษอะลูมิเนียมแล้วพับใส่ขวดเพาะเลี้ยง โดยภายในขวดใส่ silica gel ไว้ประมาณครึ่งขวด พบว่า 
การเก็บรักษาเมล็ดกล้วยไม้ม้าวิ่งที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เพียงแค่ 10 วัน ท าให้เมล็ดสูญเสียการงอกหรืองอกน้อยมาก 
แต่การทดลองครั้งนี้ พบว่า การเก็บที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เมล็ดมีการงอกที่ดีและสามารถพัฒนาเป็นโปรโตคอร์มระยะ 
S5 ได้ แต่เมื่อเก็บรักษาถึง 360 วัน เมล็ดได้สูญเสียความมีชีวิตทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับ Mweetwa et al. (2007) ได้ศึกษา
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การเก็บเมล็ดกล้วยไม้ Phalaenopsis spp. พบว่าเมื่อเก็บรักษาเมล็ดในอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 9 เดือน เมล็ด
จึงสูญเสียการงอกทั้งหมด ซึ่งผลที่แตกต่างกันนี้อาจเนื่องมาจากความแตกต่างของความช้ืนเมล็ดก่อนท าการเก็บรักษา 
ความช้ืนมีส่วนเกี่ยวข้องกับอายุการเก็บรักษามากกว่าอุณหภูมิที่ท าการเก็บรักษา (วสุ, 2549)  ความช้ืนของเมล็ดกล้วยไม้ก่อน
การเก็บรักษามีความส าคัญมาก เนื่องจากมีผลต่อความมีชีวิตและหากเมล็ดมีความช้ืนสูงจะท าให้เกิดเช้ือราขึ้นอย่างรวดเร็ว
ภายใน 1 สัปดาห์ จึงควรลดความช้ืนของเมล็ดลงเหลือ 10-15 % ก่อนเก็บรักษา (เมล็ดเป็นผงร่วน หากเมล็ดมีความช้ืนควร
น าไปวางในภาชนะปิดประมาณ 1-2 สัปดาห์ ด้านล่างภาชนะบรรจุสารดูดความช้ืน)  ดังนั้นการเก็บรักษาเมล็ดว่านเพชรหึง
ควรเก็บที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส สามารถเก็บรักษาเมลด็ได้นาน 270 วัน โดยวิธีนี้สามารถน าไปปฏิบัติได้ง่ายและสะดวก
ส าหรับบุคคลทั่วไป ข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อไปควรศึกษาด้านความชื้นที่เหมาะสมในการเก็บรักษาเมล็ดว่านเพชรหึง 
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บทคัดย่อ 
หอมแดง (shallot) เป็นพืชเศรษฐกิจที่นิยมปลูก และรับประทานกันมากของคนไทย หอมแดงสามารถปลูกได้ตลอดปี 

แต่ราคาหอมแดงที่เกษตรกรขายได้มีความไม่แน่นอน เพื่อแก้ไขปัญหานี้อาจท าได้โดยการแปรรูปหอมแดงแห้งที่มีราคาต่ าให้
อยู่ในรูปแบบที่มีราคาสูงมากขึ้น โดยการเพิ่มมูลค่าของหอมแดงแห้งรูปแบบหนึ่งที่แปลกใหม่และมีความน่าสนใจคือการผลิต
หอมแดงงอก ซึ่งสามารถใช้ในการประกอบอาหารได้  แต่การผลิตหอมแดงงอกนี้ยังไม่มีศึกษามาก่อน ทั้งในเรื่องอุณหภ ูมิ 
สภาวะการงอก และขนาดของหอมแดงที่ใช้ผลิตหอมแดงงอก ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงศึกษาอุณหภูมิ สภาวะการท าให้งอก  
และขนาดหอมแดงที่เหมาะสมส าหรับการผลิตหอมแดงงอก ท าการศึกษาโดยใช้หอมแดงแห้ง 2 ขนาด คือ ขนาดที่มีน้ าหนัก
เฉลี่ยประมาณ 1.0 และ 0.5 กรัมต่อหัว ศึกษาสภาวะการงอกของหอมแดง 6 สภาวะ ได้แก่ A) เก็บในถุงซิปแบบเจาะรู 
ร่วมกับกล่องโปร่งแสง B) เก็บในถุงซิปไม่เจาะรูร่วมกับกล่องโปร่งแสง C) เก็บในถุงซิปเจาะรูร่วมกับกล่องทึบแสง  
D) เก็บในถุงซิปไม่เจาะรูร่วมกับกล่องทึบแสง E) เก็บในกล่องโปร่งแสง F) เก็บในกล่องทึบแสง จากนั้นน าไปบ่มในอุณหภูมิ 
5±2,  10±2 และ 25±2 องศาเซลเซียส เก็บตัวอย่างทุก 1, 2,  3 และ 4 สัปดาห์หลังบ่ม จากผลการทดลอง พบว่า หอมแดง
ขนาด 1.0 กรัมต่อหัว มีแนวโน้มการงอกได้ดีกว่าหอมแดงขนาด 0.5 กรัมต่อหัว สาเหตุอาจมาจากการที่หอมแดงที่มีขนาดที่
ใหญ่กว่ามีปริมาณอาหารสะสม และความช้ืนที่สูงกว่า ส่วนอิทธิพลของอุณหภูมิที่มีต่อการงอกของหอมแดงงอกในช่วง 1-4 
สัปดาห์หลังบ่ม พบว่า หอมแดงที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส มีการงอกท่ีดีที่สุด ส่วนสภาวะการบ่ม ท่ีท าการศึกษาทั้งหมด 6 
สภาวะนั้น พบว่าสภาวะที่หอมแดงสามารถงอกได้ดีที่สุด คือ สภาวะ B ที่เก็บในถุงซิปไม่เจาะรูร่วมกับกล่องโปร่งแสง โดย
สังเกตได้จากข้อมูลจ านวนยอด  ความยาวยอด  จ านวนราก และความยาวรากของหอมแดงงอก ซึ่งมีค่าสูงกว่าสภาวะอื่น ๆ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.01) 
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Abstract 
   Shallots are a popular economic crop that Thai people like to eat. While shallots can be grown 

throughout the year, their price fluctuates and can be uncertain. To solve this problem, low-value 
shallots may be processed into other higher-value products. One of the interesting ways to increase the 
value of shallots is the production of germinated shallots. However, the production of germinated 
shallots has not been studied before. Therefore, the aim of this research was to study suitable 
temperature, germinating condition and shallot size for germinated shallot. The study was conducted 
using 2 sizes of dried shallots; ~ 1.0 and 0.5 g.bulb-1. The bulbs were germinated in 6 different conditions; 
A) stored in a zipper bag with holes and placed in a clear box, B) stored in a zipper bag without hole and 
placed in a clear box, C) stored in a zipper bag with holes and placed in an opaque box, D) stored in a 
zipper bag without hole and placed in an opaque box, E) stored in a clear box, F) stored in an opaque box. 
Then, they were stored at different temperatures (5 ± 2, 10 ± 2 and 25 ± 2 ºC). Samples were collected at 1, 
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2, 3 and 4 weeks after incubation. The results showed that the shallot size ~ 1.0 g.bulb-1 had a better 
germination rate than 0.5 g.bulb-1 perhaps because shallot with a bigger size has more food reserve and 
moisture in the bulb. A temperature of 10 ± 2 ºC gave the highest germination rate after 1-4 weeks of 
incubation. The best condition for germination was to store the shallots in a zipper bag size 7x10 cm, with 
1 bulb per bag without additional air holes and placed in a clear box because it had highest shoot 
number, shoot length, root number and root length.  
 

Keywords : Germinating condition, Germinated shallot, Shallot, Temperature 
 
บทน า 
 หอมแดง (Allium ascalonicum L.) เป็นพืชผักที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจและใช้ เป็นอาหารของคนไทย 
หอมแดงมีประโยชน์เป็นทั้งพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ โดยในหอมแดงมีสารส าคัญประเภทฟลาโวนอยด์ ได้แก่ quercetin 
kaempferol และ spiraeoside ที่พบในส่วนใบ แต่ส่วนหัวพบเฉพาะ quercetin เท่านั้น (Tendaj and Mysiak, 2010; 
Yasurin, 2015) หอมแดงสามารถปลูกได้ตลอดปี แต่ปลูกได้ดีในฤดูหนาว ซึ่งราคาหอมแดงที่เกษตรกรขายได้มีความไม่
แน่นอน เนื่องจากเกษตรกรอาศัยราคาในปีท่ีผ่านมาเป็นตัวก าหนดปริมาณการผลิตในแต่ละปี โดยในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด
มาก มีผลท าให้ราคาหอมแดงตกต่ าเพราะผลผลิตออกมาในช่วงเดียวกัน ซึ่งการแก้ไขปัญหาราคาหอมแดงตกต่ านี้อาจท าได้โดย
การแปรรูปหอมแดงแห้งที่มีราคาต่ าให้อยู่ในรูปแบบอื่นที่มีราคาสูงมากข้ึน เช่น การใช้ประกอบอาหาร หรือการท าหอมเจียว 
เป็นต้น แต่การเพิ่มมูลค่าของหอมแดงแห้งอีกรูปแบบหนึ่งที่แปลกใหม่และมีความน่าสนใจคือการผลิตหอมแดงงอก โดยการ
ผลิตหอมแดงงอกนี้ยังไม่มีการผลิตเป็นการค้ามาก่อน แต่คาดว่าสามารถเพิ่มมูลค่าของหอมแดงได้ เช่นเดียวกับการผลิตข้าว
งอกที่สามารถเพิ่มมูลค่าได้เกือบ 2 เท่า เมื่อเทียบกับราคาข้าวสารปกติ (ส านักข่าวไทย, 2560) ซึ่งเป็นการน าเอาหอมแดงแห้ง
ไปเก็บไว้ในห้องที่มีความเย็นเป็นเวลาประมาณ 1 เดือน ซึ่งจะท าให้หอมแดงงอกออกมาประมาณ 3 -5 เซนติเมตร โดย
หอมแดงงอกนี้สามารถน ามาจ าหน่ายเพื่อรับประทานเป็นผักสดแกล้มกับน้ าพริก หรือใช้ในการประกอบอาหารอย่างอื่นได้ แต่
การผลิตหอมแดงงอกนี้ยังไม่มีการศึกษาถึงสภาวะและอุณหภูมิที่เหมาะสมมาก่อนโดยอุณหภูมิที่เหมาะสมจะมีผลต่อการงอก
และปริมาณสารส าคัญของพืชต่าง ๆ รวมทั้งหอมแดงเป็นอย่างมาก ซึ่ง Morrall et al. (1986) กล่าวว่าเมื่อเวลาในการงอก
ของข้าวฟ่างเพิ่มขึ้นจะท าให้กิจกรรมของเอนไซม์เพิ่มขึ้นและท าให้ปริมาณสารส าคัญเพิ่มมากข้ึนด้วย แต่เมื่อเวลาเพิ่มขึ้นกลับ
ท าให้เกิดการสูญเสียข้าวฟ่างงอก (Sorghum Malting) เพิ่มขึ้น ส่วนอุณหภูมิที่เหมาะสมจะช่วยให้การพัฒนาของการงอก 
กิจกรรมของเอนไซม์ และปริมาณสารส าคัญสูงที่สุด แต่ถ้าอุณหภูมิไม่เหมาะสมจะท าให้ค่าต่าง ๆ เหล่านี้ลดลง โดยอุณหภูมิมี
ผลต่อการงอกของหัวหอมเช่นกัน ซึ่งจากการศึกษาผลของอุณหภูมิที่แตกต่างกัน (6, 9, 12, 15  18, 20, 22, 24, 26 และ 28 
องศาเซลเซียส) ที่มีต่อการงอกของหัวหอม Persian shallot (Allium Altissimum) พบว่าหัวของ Persian shallot มีอัตรา
การงอกสูงทีสุ่ดที่ 18 องศาเซลเซียส โดยถ้าอุณหภูมิที่หัวหอมได้รับระหว่างงอกเพิ่มขึ้นมากกว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมมีผลท าให้
อัตราการงอกลดลงอย่างมากและรวดเร็ว (Rezaie et al., 2012) นอกจากนี้ Ichikawa et al. (2006) ได้ท าการศึกษาถึงผล
ของอุณหภูมิที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบออแกโนซัลเฟอร์ (Organosulfur Compounds) ที่เป็นสารส าคัญใน
กระเทียมในระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -3  4  และ 23 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 150 วัน จากผลการศึกษาโดยวิธี HPLC 
พบว่าเมื่อกระเทียมอยู่ภายใต้อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส มีผลท าให้สาร γ-glutamyl peptides เปลี่ยนเป็น sulfoxides ซึ่ง
ได้แก่ alliin และ isoalliin แต่เมื่อกระเทียมอยู่ภายใต้อุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียส ท าให้มีปริมาณ γ-glutamyl peptides 
ลดลง และท าให้มีสาร sulfoxides ชนิด cycloalliin มากกว่า isoalliin ซึ่งจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิมีผลต่อการงอกและปริมาณ
สารส าคัญของพืชต่าง ๆ รวมทั้งหอมแดงเป็นอย่างมาก ดังนั้นในการศึกษานี้ต้องการศึกษาถึงอุณหภูมิ สภาวะของการท าให้
งอกและขนาดหอมแดงที่เหมาะสมส าหรับการผลิตหอมแดงงอก 
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วิธีการวิจัย 
 ท าการทดลอง ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย
เตรียมหอมแดงแห้งพันธุ์ศรีสะเกษ โดยเป็นหอมแดงท่ีสะอาดปราศจากโรคและเชื้อรา ซึ่งมีการคัดขนาดอยู่ 2 ระดับ คือ ขนาด
ที่มีน้ าหนักสดเฉลี่ยประมาณ 1.0 และ 0.5 กรัมต่อหัว เมื่อท าการคัดขนาดของหอมแดงได้ตามต้องการ จึงมีการน าหอมแดง
แห้งที่ได้จากการคัดเลือกมาลอกเปลือกช้ันนอกออกประมาณ 2-3 ช้ัน น าไปล้างท าความสะอาดด้วยน้ ากลั่น แล้วผึ่งให้แห้ง  
 ก่อนเริ่มท าการทดลองมีการเก็บข้อมูลความช้ืนและปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ (Total Soluble Solid, TSS) 
โดยวิธี AOAC (2000) ของหอมแดงทั้งสองขนาด จากนั้นจึงน าไปท าให้งอก โดยมีการศึกษาถึงสภาวะการท าให้งอก 6 กรรมวิธี
ที่แตกต่างกัน (ภาพที่ 1) ได้แก่  
    A) เก็บหอมแดงในถุงซิปแบบเจาะรู ร่วมกับการเก็บในกล่องโปร่งแสง  
    B) เก็บหอมแดงในถุงซิปแบบไม่เจาะรู ร่วมกับการเก็บในกล่องโปร่งแสง  
    C) เก็บหอมแดงในถุงซิปแบบเจาะรู ร่วมกับการเก็บในกล่องทึบแสง  
    D) เก็บหอมแดงในถุงซิปแบบไม่เจาะรู ร่วมกับการเก็บในกล่องทึบแสง  
    E) เก็บหอมแดงในกล่องโปร่งแสง  
    F) เก็บหอมแดงในกล่องทึบแสง 
 ในการเก็บหอมแดงแต่ละกรรมวิธีนั้น มีการเก็บในกล่องใสที่มีการปิดฝา โดยในกรรมวิธีการทดลองที่มีการเก็บในถุงซิป
นั้น มีการใส่หอมแดงในถุงซิปใสผลิตจากพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีน (Polyethylene) ขนาด 7 x 10 เซนติเมตร จ านวน 1 หัวต่อ
ถุง ส่วนกรรมวิธีที่มีการเจาะรู ได้ท าการเจาะรูวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร จ านวนด้านละ 4 รู และในบาง
กรรมวิธีการทดลองมีการเก็บในกล่องทึบแสง ท าโดยการหุ้มกล่องด้วยอลูมิเนียมฟอยล์เพื่อป้องกันแสง จากนั้นน าไปเก็บไว้ใน
ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 3 ระดับ คืออุณหภูมิ 5±2, 10±2 และ 25±2 องศาเซลเซียส โดยการทดสอบทุกสภาวะส าหรับทุกอุณหภูมิ
มีการทดลองพร้อมกัน 
 เมื่อท าการบ่มหอมแดงในสภาพและอุณหภูมิที่ก าหนด มีการเก็บข้อมูลการทดลองที่ 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์หลังบ่ม 
ซึ่งข้อมูลที่ท าการเก็บได้แก่ จ านวนยอด ความยาวยอด จ านวนราก ความยาวราก และน้ าหนักสดหัว โดยการทดลองนี้มีการ
จัดกรรมวิธีการทดลองแบบ Factorial in completely randomized design (CRD) โดยมีจ านวน 10 ซ้ า เมื่อได้ข้อมูลจาก
การทดลอง จากนั้นน าไปวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของกรรมวิธีในทุกการทดลองโดยใช้วิธี Least significant difference (LSD) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยใช้
โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ   
 
ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ความช้ืนและปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ของหอมแดงขนาด 1.0 และ 0.5 กรัมต่อหัว ที่น ามาท า
การทดลอง พบว่า ความช้ืนของหอมแดงขนาด 1.0 และ 0.5 กรัมต่อหัว มีค่าเท่ากับ 86.0±0.51 และ 82.9±0.65 % 
ตามล าดับ ส่วนปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าไดข้องหอมแดงขนาด 1.0 และ 0.5 กรัมต่อหัว พบว่า มีค่าเท่ากับ 14.0±0.51 และ 
17.0±0.65 % ตามล าดับ  

จ านวนยอดของหอมแดงงอกจากหอมแดงขนาด 1.0 กรัมต่อหัว มีจ านวนยอดที่มีแนวโน้มมากกว่าหอมแดงขนาด 
0.5 กรัมต่อหัว ส่วนอุณหภูมิท าให้จ านวนยอดของหอมแดงงอกแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง (P<0.01) โดยอุณหภูมิ
ที่ท าให้หอมแดงงอกทั้งสองขนาด ที่ 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์หลังบ่ม มีจ านวนยอดสูงที่สุด คือ อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส รองลงมา
คือ 25 และ 5 องศาเซลเซียส ตามล าดับ ส าหรับสภาวะการงอก พบว่า ท าให้จ านวนยอดของหอมแดงทุกขนาด ตลอดการ
ทดลองแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง (P<0.01) โดยสภาวะการงอก B คือ เก็บหอมแดงในถุงซิปขนาด 7 x 10 ซม. 
จ านวน 1 หัวต่อถุง ที่ไม่มีการเจาะรู จากนั้นใส่ในกล่องใสโปร่งแสงที่มีการปิดฝา มีจ านวนยอดของหอมแดงงอกขนาด 1.0 
กรัมต่อหัว สูงที่สุดตลอดการทดลอง ส่วนสภาวะการงอกที่ท าให้หอมแดงงอกขนาด 0.5 กรัมต่อหัว มีจ านวนยอดสูงที่สุด 
ตลอดการทดลอง คือสภาวะ A และ B  ในส่วนของปฏิกิริยาสัมพันธ์ของอุณหภูมิและสภาวะการงอกพบว่า จ านวนยอดของ
หอมแดงงอกขนาด 0.5 กรัมต่อหัว ไม่มีปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและสภาวะการงอก แต่หอมแดงงอกขนาด 1.0 กรัม
ต่อหัว มีปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและสภาวะการงอก (ตารางที่ 1) 

ความยาวยอดของหอมแดงงอกจากหอมแดงขนาด 1.0 กรัมต่อหัว มีความยาวยอดที่มีแนวโน้มมากกว่าหอมแดง
ขนาด 0.5 กรัมต่อหัว ในส่วนของความยาวยอดของหอมแดงงอก พบว่า อุณหภูมิท าให้ความยาวยอดของหอมแดงงอก 
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ทุกขนาดตลอดการทดลองแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง (P<0.01) โดยอุณหภูมิที่ท าให้หอมแดงงอกทั้งขนาด 1.0 
และ 0.5 กรัมต่อหัว ตลอดการทดลอง มีความยาวยอดสูงที่สุด คืออุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส รองลงมาคือ 25 และ 5 องศา
เซลเซียส ตามล าดับ ส่วนสภาวะการงอก พบว่าท าให้ความยาวยอดของหอมแดงทุกขนาด ตลอดการทดลองแตกต่างทางสถิติ
อย่างมีนัยส าคัญยิ่งเช่นกัน (P<0.01) โดยการงอกที่สภาวะ B มีความยาวยอดของหอมแดงงอกขนาด 1.0 กรัมต่อหัว ที่สูงที่สุด 
ตลอดการทดลอง ส่วนสภาวะการงอก A และ B ท าให้หอมแดงงอกขนาด 0.5 กรัมต่อหัว มีความยาวยอดสูงที่สุด ตลอดการ
ทดลอง ในส่วนของปฏิกิริยาสัมพันธ์ของอุณหภูมิและสภาวะการงอกพบว่า ความยาวยอดของหอมแดงงอกขนาด 0.5 กรัมต่อ
หัว ที่ 1  3 และ 4 สัปดาห์หลังบ่ม ไม่มีปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและสภาวะการงอก แต่ความยาวยอดของหอมแดง
งอกขนาด 1.0 กรัมต่อหัว ตลอดการทดลอง และขนาด 0.5 กรัมต่อหัว ที่ 2 สัปดาห์หลังบ่ม มีปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่าง
อุณหภูมิและสภาวะการงอก (ตารางที่ 2) 
 

 A  B 

 C  D 

 E  F 
 

ภาพที่ 1 ลักษณะการบม่หอมแดงตามกรรมวิธีการทดลองที่ A  B  C  D  E และ F ตามล าดับ 
หมายเหตุ: A) เก็บในถุงซิปแบบเจาะรูร่วมกับกลอ่งโปร่งแสง B) เก็บในถุงซิปไม่เจาะรูร่วมกับกล่องโปร่งแสง C) เก็บในถุงซิปเจาะรูร่วมกับกลอ่ง 
              ทึบแสง D) เกบ็ในถุงซิปไม่เจาะรูร่วมกบักล่องทึบแสง E) เก็บในกลอ่งโปร่งแสง และ F) เก็บในกล่องทึบแสง   
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จ านวนรากของหอมแดงงอกจากหอมแดงขนาด 1.0 กรัมต่อหัว มีจ านวนรากทีม่ีแนวโน้มมากกว่าหอมแดงขนาด 0.5 
กรัมต่อหัว อุณหภูมิท าให้จ านวนรากของหอมแดงงอกขนาด 1.0 และ 0.5 กรัมต่อหัว แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ 
(P<0.01) โดยอุณหภูมิที่ท าให้หอมแดงงอกทั้งสองขนาดมีจ านวนรากสูงท่ีสุด ตลอดการทดลอง คืออุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส 
ส าหรับสภาวะการงอก พบว่าท าให้จ านวนรากของหอมแดงขนาด 1.0 กรัมต่อหัว ที่ 1, 2 และ 3 สัปดาห์หลังบ่ม มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ โดยสภาวะการงอกที่มีจ านวนรากสูงสุดคือสภาวะ A และ B ส่วนหอมแดงขนาด 0.5 กรัมต่อหัว สภาวะ
การงอกไม่ได้ท าให้จ านวนรากแตกต่างทางสถิติตลอดการทดลอง ยกเว้นที่ 1 สัปดาห์หลังบ่ม โดยที่สภาวะการบ่ม A, B, D 
และ E ท าให้หอมแดงงอกมีจ านวนรากสูงสุด ในส่วนของปฏิกิริยาสัมพันธ์ของอุณหภูมิและสภาวะการงอก พบว่า จ านวนราก
ของหอมแดงงอกขนาด 0.5 กรัมต่อหัว ตลอดการทดลอง ไม่มีปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและสภาวะการงอก แต่
หอมแดงงอกขนาด 1.0 กรัมต่อหัว มีปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและสภาวะการงอก ตลอดการทดลอง (ตารางที่ 3)   

ความยาวรากของหอมแดงงอกจากหอมแดงขนาด 1.0 กรัมต่อหัว มีความยาวรากที่มีแนวโน้มมากกว่าหอมแดง
ขนาด 0.5 กรัมต่อหัว ส าหรับของความยาวรากของหอมแดงงอก พบว่า อุณหภูมิท าให้ความยาวรากของหอมแดงงอกทุก
ขนาดตลอดการทดลองแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.05) โดยอุณหภูมิที่ท าให้หอมแดงงอกทั้งขนาด 1.0 และ 
0.5 กรัมต่อหัว ตลอดการทดลอง มีความยาวรากสูงที่สุด คืออุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ส่วนสภาวะการงอก พบว่า ท าให้
ความยาวรากของหอมแดงทุกขนาด แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.05) ตลอดการทดลองเช่นกัน โดยที่สภาวะการ
งอก B คือ เก็บในถุงซิปไม่เจาะรูร่วมกับกล่องโปร่งแสง มีความยาวรากของหอมแดงงอกทุกขนาดที่สูงที่สุด ตลอดการทดลอง 
ในส่วนของปฏิกิริยาสัมพันธ์ของอุณหภูมิและสภาวะการงอกพบว่า ความยาวรากของหอมแดงงอกทุกขนาด ตลอดการทดลอง 
มีปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและสภาวะการบ่ม (ตารางที่ 4) 
 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
  จากการทดลองผลของปัจจัยด้านอุณหภูมิ  สภาวะของการบ่ม และขนาดของหอมแดงที่เหมาะสมต่อการงอกของ
หอมแดง พบว่า หอมแดงขนาด 1.0 กรัมต่อหัว มีแนวโน้มของการงอกดีกว่าหอมแดงขนาด 0.5 กรัมต่อหัว ซึ่งจะเห็นได้จาก
ข้อมูลจ านวนยอด  ความยาวยอด  จ านวนราก   และความยาวราก สาเหตุที่หอมแดงขนาด 1.0 กรัมต่อหัว สามารถงอกยอด
และรากได้ดีกว่า หอมแดงขนาด 0.5 กรัมต่อหัว น่าจะมีสาเหตุมาจากการที่หอมแดงที่มขีนาดทีใ่หญ่กว่ามีปริมาณอาหารสะสม 
และความช้ืนท่ีสูงกว่า โดยความชื้นจะมีผลอย่างมากต่อการงอกของหัวหอมและเมล็ดพืชชนิดต่าง ๆ ซึ่งความชื้น ซึ่งก็คือน้ านั้น 
เป็นตัวกระตุ้นปฏิกิริยาทางชีวเคมีต่าง ๆ มีการกระตุ้นการสร้างเอนไซม์เพื่อย่อยสลายอาหารที่สะสมในเมล็ด ท าให้อัตราการ
หายใจสูงขึ้น และมีการปลดปล่อยพลังงานในรูปของ ATP เพื่อน าไปใช้ในกระบวนการงอกและการล าเลียงสารต่าง ๆ ในหัว
และเมล็ด นอกจากนี้น้ ายังท าให้เกิดแรงดันเต่งภายในเซลล์ (turgor pressure) ที่มีผลต่อการขยายขนาดของเซลล์ และการ
แบ่งเซลล์ในช่วงระหว่างที่มีการงอกอีกด้วย (สมบุญ, 2548) โดย Woldetsadik et al. (2004) รายงานว่า ความช้ืนที่ลดลง
ส่งผลท าให้การงอก การเจริญเติบโต และผลผลิตของหอมแดงลดลงเป็นอย่างมาก โดยท าให้ความยาวยอดและจ านวนยอด
ลดลง  

ส่วนอิทธิพลของอุณหภูมิที่มีต่อการงอกของหอมแดงงอกในช่วง 1-4 สัปดาห์หลังบ่ม พบว่า หอมแดงที่อุณหภูมิ 10 
องศาเซลเซียส มีการงอกที่ดีที่สุด โดยสังเกตได้จากข้อมูลจ านวนยอด  ความยาวยอด  จ านวนราก และความยาวรากของ
หอมแดงงอก ซึ่งทีอุ่ณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ท าให้เกิดราด าบนหอมแดงงอกเป็นจ านวนมาก ซึ่งท าให้รากของหอมแดงงอกมี
การเน่ามากข้ึนเมื่อเวลาผ่านไป จึงท าให้ความยาวรากท่ีวัดได้กลับสั้นลงเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเน่าของรากนั่นเอง ส่วน
หอมแดงท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส มีการเกิดราขาวขึ้นเล็กน้อย สาเหตุที่หอมแดงท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส มีการงอกที่
ดีที่สุด เนื่องจากหอมแดงเป็นพืชที่ชอบอากาศเย็น โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตอยู่ที่ประมาณ 13-24  
องศาเซลเซียส ถ้าอุณหภูมิต่ ากว่า 10 องศาเซลเซียส การเจริญเติบโตจะไม่ดี ถ้าอุณหภูมิต่ ากว่า 5 องศาเซลเซียส  
การเจริญเติบโตจะหยุดชะงัก ถ้าอุณหภูมิสูงกว่า 25 องศาเซลเซียส จะท าให้ใบยืดยาว แต่จะเล็กและบาง ใบเป็นสีเหลืองเข้ม 
(Plookphak.com, 2558) ซึ่ง Okubo et al. (1999) ได้ท าการศึกษาผลของความยาววันและอุณหภูมิที่มีผลต่อการงอกของ
หัวหอมแดง 2 สายพันธุ์ โดยได้ท าการทดลองที่อุณหภูมิ 20, 25 และ 30 องศาเซลเซียส ซึ่งพบว่าหอมแดงทั้ง 2 สายพันธุ์  
สามารถงอกได้ดีที่ 20 องศาเซลเซียส ซึ่งดีกว่าที่ 25 และ 30 องศาเซลเซียส Rezaie et al. (2012) รายงานว่า อุณหภูมิที่
เหมาะสมต่อการเจริญของหอมแดง (Persian shallot, Allium Altissimum) อยู่ระหว่าง 16.9-17.8 องศาเซลเซียส การ
เจริญของหอมจะลดลงหากอุณหภูมิต่ ากว่า 12 องศาเซลเซียส และสูงกว่า 22 องศาเซลเซียส ส่วนสาเหตุที่มีเชื้อราเกิดขึ้นบน
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หอมแดงงอกที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นจ านวนมากนั้น อาจเป็นเพราะราส่วนใหญ่เจริญได้ที่อุณหภูมิในช่วง 25-30 
องศาเซลเซียส (สมคิด, 2548) จึงท าให้ราสามารถเจริญเติบโตได้ดีบนหอมแดงงอกที่ช้ืนและอุณหภูมิเหมาะสม 

ส่วนสภาวะการงอก ที่ท าการศึกษาท้ังหมด 6 สภาวะนั้น พบว่าสภาวะที่หอมแดงสามารถงอกได้ดีที่สุด คือ สภาวะ B 
ที่เก็บหอมแดงในถุงซิปขนาด 7 x 10 ซม. จ านวน 1 หัวต่อถุง ท่ีไม่มีการเจาะรู จากน้ันใส่ในกล่องใสที่มีการปิดฝา โดยที่ไม่ต้อง
หุ้มด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ สาเหตุที่หอมแดงที่สภาวะนี้สามารถงอกได้ดีที่สุด อาจเป็นเพราะสภาวะนี้หอมแดงได้รับแสงอย่าง
เต็มที่โดยไม่มีการปิดกั้นจากอลูมิเนียมฟอยล์ จึงท าให้ยอดของหอมแดงท่ีงอกออกมา สามารถน าพลังงานจากแสงที่ได้รับไปใช้
ส าหรับการสังเคราะห์ด้วยแสง จึงท าให้มีการสร้างอาหารที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงได้มาก ส่งผลให้งอกยอดและรากได้ดี 
อีกทั้งมีการเก็บในถุงซิปท่ีไม่มีการเจาะรู จึงสามารถช่วยลดการสูญเสียความช้ืนของหอมแดงได้ดี จึงท าให้มีความช้ืนภายในหัว
หอมส าหรับการงอกท่ีมาก 

จากการทดลองพบว่าการเก็บหอมแดงในถุงซิปขนาด 7 x 10 เซนติเมตร เมื่อมีการบ่มหอมแดงเป็นเวลา 4 สัปดาห์ 
พบว่า มีการงอกส่วนยอดขึ้นมาสูงชนกับส่วนบนของถุง ซึ่งถ้าต้องมีการบ่มหอมแดงเป็นเวลานานกว่านี้ จะท าให้ยอดของ
หอมแดงงอกมีความยาวข้ึน ซึ่งควรมีการใช้ถุงซิปที่มีขนาดใหญ่ขึ้น 
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ตารางที่ 1 จ านวนยอด (ยอดต่อหัว) ของหอมแดงงอกขนาดประมาณ 1.0 และ 0.5 กรัมต่อหัว ที่อุณหภูมิและสภาวะที่แตกต่างกัน 

Treatment   Incubation Period (weeks)  
    1   2   3   4   1   2   3   4 

Sample size (g.bulb-1)  1.0   0.5  
Temperature 

    5 
 

0.08±0.28c1/ 
 

0.42±0.64c 
 

0.88±0.98c 
 

1.82±1.10c 
 

0.067±3.11c 
 

0.233±0.59c 
 

0.700±0.85b 
 

0.967±1.06b 

10 
 

2.37±1.32a 
 

3.57±1.29a 
 

3.83±1.12a 
 

3.82±1.05a 
 

1.300±1.22a 
 

2.167±1.36a 
 

2.283±1.29a 
 

2.467±1.40a 

25 
 

1.98±1.42b 
 

2.83±1.50b 
 

2.90±1.51b 
 

2.83±1.64b 
 

0.583±1.00b 
 

0.767±1.17b 
 

0.767±1.16b 
 

0.750±1.11b 
F-test   **   **   **   ** 

 
**   **   **   ** 

Condition 
                A 
 

1.63±1.52ab 
 

2.80±2.28a 
 

2.60±2.19bc 
 

2.70±2.17b 
 

0.833±1.05ab 
 

1.500±1.31a 
 

1.700±1.21a 
 

1.900±1.27a 

B 
 

2.03±1.73a 
 

2.53±1.79ab 
 

3.20±1.63a 
 

3.53±1.33a 
 

1.133±1.33a 
 

1.567±1.63a 
 

1.733±1.48a 
 

1.833±1.56a 

C 
 

1.47±1.46bc 
 

2.07±1.70bc 
 

2.30±1.70bc 
 

2.53±1.20b 
 

0.433±0.90bc 
 

0.900±1.32b 
 

1.100±1.32bc 
 

1.200±1.40bc 

D 
 

1.23±1.36bc 
 

2.13±1.48bc 
 

2.63±1.45b 
 

2.93±1.36ab 
 

0.333±0.61c 
 

0.800±1.16b 
 

1.367±1.10ab 
 

1.600±1.16ab 

E 
 

1.40±1.50bc 
 

2.30±1.68abc 
 

2.43±1.68bc 
 

2.77±1.36b 
 

0.700±0.15abc 
 

0.833±1.34b 
 

0.800±1.40c 
 

0.867±1.48c 

F 
 

1.10±1.40c 
 

1.80±1.75c 
 

2.07±1.60c 
 

2.47±1.38b 
 

0.467±1.01bc 
 

0.733±1.17b 
 

0.800±1.19c 
 

0.967±1.35c 
F-test   **   **   **   ** 

 
**   **   **   ** 

Temp.xCon. 
                F-test 
 

** 
 

** 
 

** 
 

** 
 

ns 
 

ns 
 

ns 
 

ns 
   1/, mean ± standard deviation 
   ns, Non-significant, **, Significant at the 0.01 probability levels 
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ตารางที่ 2 ความยาวยอด (เซนติเมตร) ของหอมแดงงอกขนาดประมาณ 1.0 และ 0.5 กรัมต่อหัว ที่อุณหภูมิและสภาวะที่แตกต่างกัน 

Treatment   Incubation Period (weeks) 
    1   2   3   4   1   2   3   4 

Shallot size (g.bulb-1)  1.0  0.5 
Temperature 

 
   

5 
 

0.02±0.08c1/ 
 

0.17±0.27c 
 

0.43±0.48c 
 

1.12±0.72c 
 

0.015±0.08c 
 

0.067±0.18c 
 

0.282±0.41c 
 

0.507±0.59b 

10 
 

1.42±0.92a 
 

3.56±1.70a 
 

4.77±219a 
 

5.71±2.65a 
 

0.640±0.65a 
 

1.483±1.13a 
 

1.993±1.56a 
 

2.545±2.04a 

25 
 

1.13±0.88b 
 

2.95±2.46b 
 

3.83±3.14b 
 

4.15±3.58b 
 

0.328±0.57b 
 

0.727±1.39b 
 

0.772±1.47b 
 

0.832±1.60b 
F-test   **   **   **   ** 

 
**   **   **   ** 

Condition 
                A 
 

0.96±1.01b 
 

2.76±2.57ab 
 

3.35±3.04b 
 

3.63±3.23bc 
 

0.457±0.61ab 
 

1.183±1.33a 
 

1.427±1.46ab 
 

1.917±1.94ab 

B 
 

1.38±1.19a 
 

3.28±2.76a 
 

4.88±3.51a 
 

5.71±3.93a 
 

0.577±0.74a 
 

1.447±1.78a 
 

1.770±2.09a 
 

2.167±2.43a 

C 
 

0.83±0.97bc 
 

1.83±1.88cd 
 

2.25±2.17cd 
 

2.74±2.32cd 
 

0.250±0.49bc 
 

0.463±0.70b 
 

0.597±0.77c 
 

0.740±0.92c 

D 
 

0.56±0.72c 
 

2.18±2.42bc 
 

3.22±3.21b 
 

4.16±3.67b 
 

0.133±0.26c 
 

0.403±0.60b 
 

0.867±0.94bc 
 

1.197±1.11bc 

E 
 

0.79±0.79bc 
 

2.08±2.42bc 
 

2.78±2.45bc 
 

3.55±2.92bc 
 

0.310±0.55bc 
 

0.570±1.06b 
 

0.773±1.60c 
 

0.950±2.02c 

F 
 

0.63±0.78bc 
 

1.23±1.43d 
 

1.58±1.68d 
 

2.18±1.74d 
 

0.240±0.52bc 
 

0.487±0.87b 
 

0.660±1.10c 
 

0.797±1.26c 
F-test   **   **   **   ** 

 
**   **   **   ** 

Temp.xCon. 
                F-test 
 

** 
 

** 
 

** 
 

** 
 

ns 
 

* 
 

ns 
 

ns 
  1/, mean ± standard deviation 

   ns, Non-significant, *, **, Significant at the 0.05 and 0.01 probability levels, respectively 
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ตารางที่ 3 จ านวนราก (รากต่อหัว) ของหอมแดงงอกขนาดประมาณ 1.0 และ 0.5 กรัมต่อหัว ที่อุณหภูมิและสภาวะที่แตกต่างกัน 

Treatment   Incubation Period (weeks) 
    1   2   3   4   1   2   3   4 

Shallot size (g.bulb-1)  1.0  0.5 
Temperature 

    5 
 

2.77±2.34c1/ 
 

8.30±3.14c 
 

9.98±3.42b 
 

13.78±14.50a 
 

3.62±2.67b 
 

5.50±3.33b 
 

6.22±3.58a 
 

6.70±3.99a 

10 
 

10.25±4.32a 
 

14.28±5.97a 
 

14.40±5.89a 
 

14.40±5.89a 
 

6.12±3.56a 
 

7.60±3.78a 
 

7.22±4.36a 
 

7.40±4.62a 

25 
 

7.20±4.81b 
 

10.27±5.38b 
 

9.55±5.91b 
 

8.73±6.03b 
 

2.62±2.76b 
 

2.78±2.94c 
 

2.10±2.56b 
 

2.10±2.56b 
F-test   *   **   **   ** 

 
**   **   **   ** 

Condition 
                A 
 

8.13±5.82a 
 

13.37±6.60a 
 

13.27±6.60a 
 

12.30±7.58 
 

4.30±4.04ab 
 

5.43±4.21 
 

5.87±4.70 
 

6.23±5.04 

B 
 

7.57±5.12ab 
 

12.77±5.56ab 
 

13.63±4.96a 
 

14.00±5.00 
 

5.33±3.53a 
 

6.90±4.61 
 

5.10±5.32 
 

5.43±5.72 

C 
 

6.90±5.38ab 
 

10.90±6.50bc 
 

11.67±6.00ab 
 

12.27±5.76 
 

3.23±2.76b 
 

4.87±2.96 
 

4.90±3.00 
 

4.97±3.02 

D 
 

7.23±4.47ab 
 

9.93±4.48cd 
 

9.87±5.09bc 
 

10.60±5.12 
 

4.67±3.21ab 
 

5.27±4.15 
 

5.87±4.52 
 

6.33±5.01 

E 
 

5.93±4.86bc 
 

10.07±4.44cd 
 

10.17±5.08bc 
 

10.87±5.66 
 

3.97±3.20ab 
 

4.80±3.79 
 

4.60±3.96 
 

4.60±3.96 

F 
 

4.67±3.74c 
 

8.67±4.10d 
 

9.27±4.20c 
 

13.80±5.09 
 

3.20±2.94b 
 

4.50±3.20 
 

4.73±3.39 
 

4.83±3.56 
F-test   *   **   **   ns 

 
*   ns   ns   ns 

Temp.xCon. 
                F-test 
 

* 
 

** 
 

** 
 

** 
 

ns 
 

ns 
 

ns 
 

ns 
1/, mean ± standard deviation 

   ns, Non-significant, *, **, Significant at the 0.05 and 0.01 probability levels, respectively 
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ตารางที่ 4 ความยาวราก (เซนติเมตร) ของหอมแดงงอกขนาดประมาณ 1.0 และ 0.5 กรัมต่อหัว ที่อุณหภมูิและสภาวะที่แตกตา่งกัน 
 

Treatment   Incubation Period (weeks) 
    1   2   3   4   1   2   3   4 

Shallot size (g.bulb-1)  1.0  0.5 
Temperature 

 
   

5 
 

0.09±0.07c1/ 
 

0.32±0.16c 
 

0.59±0.32c 
 

1.28±0.58a 
 

0.117±0.07b 
 

0.188±0.15b 
 

0.485±0.57a 
 

0.635±0.68a 

10 
 

1.11±0.70a 
 

1.34±0.83a 
 

1.35±0.88a 
 

1.42±0.85a 
 

0.397±0.44a 
 

0.500±0.49a 
 

0.487±0.50a 
 

0.497±0.50a 

25 
 

0.98±0.83b 
 

0.94±0.74b 
 

0.84±0.77b 
 

0.77±0.77b 
 

0.313±0.44a 
 

0.188±0.44b 
 

0.173±0.32b 
 

0.173±0.32b 
F-test   *   **   **   ** 

 
**   **   **   ** 

Condition 
                A 
 

0.86±0.66b 
 

1.16±0.72b 
 

1.13±0.74b 
 

1.22±0.66b 
 

0.347±0.38b 
 

0.403±0.38b 
 

0.640±0.63a 
 

0.663±0.54a 

B 
 

1.33±0.95a 
 

1.50±0.92a 
 

1.70±0.68a 
 

2.01±0.57a 
 

0.630±0.63a 
 

0.717±0.63a 
 

0.597±0.71a 
 

0.700±0.79a 

C 
 

0.42±0.60d 
 

0.52±0.68d 
 

0.61±0.64c 
 

0.85±0.69c 
 

0.110±0.08d 
 

0.123±0.06d 
 

0.153±0.10b 
 

0.160±0.11b 

D 
 

0.96±0.77b 
 

1.09±0.63b 
 

1.14±0.60b 
 

1.39±0.67b 
 

0.303±0.34bc 
 

0.360±0.36bc 
 

0.523±0.46a 
 

0.670±0.67a 

E 
 

0.68±0.66c 
 

0.71±056c 
 

0.68±0.71c 
 

0.86±0.68c 
 

0.160±0.15cd 
 

0.223±0.27cd 
 

0.223±0.30b 
 

0.227±0.31b 

F 
 

0.10±0.06e 
 

0.22±0.10e 
 

0.30±0.20d 
 

0.62±0.63c 
 

0.103±0.08d 
 

0.123±0.08d 
 

0.153±0.11b 
 

0.163±0.14b 
F-test   *   **   **   ** 

 
**   **   **   ** 

Temp.xCon. 
                F-test 
 

* 
 

** 
 

** 
 

** 
 

** 
 

** 
 

* 
 

** 
1/, mean ± standard deviation 

   *, **, Significant at the 0.05 and 0.01 probability levels, respectively 
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บทคัดย่อ 
เคอร์ซิติน (Quercetin; QCT) มีคุณสมบัติลดคีลอยด์และรอยแผลเป็น ช่วยลดความแข็งของแผลเป็น ช่วยลดรอยแดง 

เคอร์ซิตินเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพ พบได้ในหัวหอม องุ่น เชอรี่ บล็อคเคอลี่ และผลไม้รสเปรี้ยว เป็นที่ทราบดีว่า
เคอร์ซิตินช่วยลดริ้วรอยได้เนื่องจากคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ การออกแบบการทดลองและการใช้พื้นผิวตอบสนอง 
(response surface method) ในหลายงานวิจัยเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดโดยไม่ใช้ตัวท าละลายอินทรีย์ ตัวท า
ละลายสีเขียว ได้แก่ น้ า เป็นตัวท าละลายที่มีราคาถูก ปลอดภัย ไม่เป็นพิษ และไม่ใช้ตัวท าละลายอินทรีย์ อย่างไรก็ตาม 
คุณสมบัติเฉพาะตัวของเคอร์ซิตินไม่ละลายในน้ า วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพของตัวท าละลายสี
เขียวส าหรับการสกัดเคอร์ซิตินจากหอมแดงอินทรีย์ ตัวแปรต้นที่เลือก ได้แก่ อัตราส่วนผงหอมแดงต่อตัวท าละลาย (X1) 
ระยะเวลาที่ใช้ในการสกัดด้วยวิธีการต้ม (X2) ระยะเวลาที่ใช้ในการสกัดด้วยวิธีเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง (X3) ตัวแปร
ตอบสนอง ได้แก่ ปริมาณเคอร์ซิตินต่อกิโลกรัมของผงหอมแดง การออกแบบบ็อกซ์-เบห์นเคนเป็นแบบจ าลองที่ใช้ส าหรับการ
เพิ่มประสิทธิภาพ ใช้ Design Expert® หาสภาวะที่เหมาะสมที่สดุ เตรียมสูตรผลิตภัณฑ์ลดรอยแผลเป็นจากสารสกัดเคอร์ซิติน
และสารเคอร์ซิตินร้อยละ 98 ให้มีความเข้มข้นเคอร์ซิตินร้อยละ 0.01 และ 0.2 ผลการวิจัยพบว่า อัตราส่วนผงหอมแดงต่อตัว
ท าละลายที่ใช้ 1:3 ระยะเวลาที่ใช้ในการสกัดด้วยวิธีการต้ม 3 ช่ัวโมง และระยะเวลาที่ใช้ในการสกัดด้วยวิธีเครื่องคลื่นเสียง
ความถี่สูง 3 ช่ัวโมง คือสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการศึกษานี้ ปริมาณเคอร์ซิตินที่ได้จากการท านายคือ 8067.4 ไมโครกรัมต่อ
กิโลกรัมของผงหอมแดงแห้ง ปริมาณเคอร์ซิตินที่ได้จากการทดลองมีค่ามากกว่าวิธีสกัดมาตรฐาน 5.8 เทา่ และช่วยลดเวลาใน
การสกัดจาก 12 ช่ัวโมงเป็น 4 ช่ัวโมง การค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่าความเป็นไปได้ในการใช้สารสกัดเคอร์ซิตินจากหอมแดงเพื่อ
เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องส าอางในการศึกษาต่อไป 
 
ค าส าคัญ  : หอมแดง  เคอร์ซิติน  แผลเป็น  การออกแบบบ็อกซ์-เบห์นเคน  พื้นผิวตอบสนอง 

 
Optimization of Green Extraction for Quercetin Extraction from Organic Shallot: 

Geographic Identification from Sisaket Province 
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Abstract 

   Quercetin (QCT) has noticeable reduce keloid and scar properties, soften the hard scar, redness 
from scars. It was a potent antioxidant flavonoid, found mostly in onions, grapes, berries, cherries, 
broccoli, and sour fruits. It is well known that QCT can reduce wrinkles due to its potent antioxidant. The 
design of the experiment (DOE) and response surface methodology have been applied in several studies 
to overcome the use of organic solvent. Green solvent as water presence cheap, safe, nontoxic and 
organic solvent free. However, the intrinsic properties of QCT are insoluble in water. The objective of this 
study was to optimize the green solvent for quercetin extraction from organic shallot. The suitable 
proportion between shallot powder and the solvent (X1), heating time (X2) and sonication time (X3) was 
chosen as the causal factor. The response variable was the QCT content per kilogram of dry shallot 
powder. Box-Behnken design was a model used for optimization. The optimal condition for QCT 
extraction was optimized by Design Expert®. The crude QCT extraction and 98% QCT compound was 
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formulated the product for scar reduction at 0.01 and 0.2%. The results indicated that the ratio of dry 
shallot and the solvent is 1:3, heating time 3 h and sonication time 3 h were the optimum condition in 
this study. The predicted value of QCT content was 8067.4 micrograms per kilogram of dry shallot 
powder. The experimental QCT extraction was significantly higher than conventional extraction method 
5.8 folds and saved the time from 12 h to 4 h. The finding revealed the possibility utilizing the QCT 
extraction from shallot as the ingredient for the pharmaceutical and cosmetic product in further study. 

 
Keywords  :  Shallot extraction, Quercetin, Scar, Box-behnken design, Response surface method 
    
บทน า 

กรมทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (Geographical Identification; GI) แก่หอมแดงศรีสะเกษ 
หอมแดงศรีสะเกษมีเปลือกแห้งมัน สีแดงเข้มปนม่วง หัวมีลักษณะกลม มีกลิ่นฉุน พื้นที่ในการปลูกหอมแดงของจังหวัดศรีสะเกษ
มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศความเหมาะสมกับการปลูกหอมแดง และด้วยเทคนิคการเพาะปลูกของคนในท้องถิ่นท่ีท าให้
หอมแดงของจังหวัดศรีสะเกษมีคุณภาพดี เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าและสนับสนุนการสร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนและครบวงจร 
ผู้วิจัยจึงพัฒนาวิธีสกัดสารส าคัญจากหอมแดง เพื่อหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพของการสกัดสีเขียว (Green Solvent) ส าหรับการ
สกัดเคอร์ซิตินจากหอมแดงอินทรีย์ของจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเพ่ิมโอกาสและความเป็นไปได้ในการพัฒนาสารสกัดจากหอมแดง
ศรีสะเกษให้เป็นสารส าคัญทางยาและเครื่องส าอางในอนาคต 

เคอร์ซิติน (Guercetin) มีคุณสมบัติลดรอยแผลเป็น ช่วยลดความแข็งของแผลเป็น ช่วยลดรอยแดง พบได้ใน 
หัวหอม องุ่น เชอรี่ บล็อคเคอลี่ และผลไม้รสเปรี้ยว (Anand et al., 2016) หอมแดง (Shallot) มีช่ือวิทยาศาสตร์คือ Allium 
ascalonicum L. มีรายงานวิจัยสนับสนุนว่าสารสกัดจากหัวหอมช่วยเร่งการรักษาบาดแผลช่วยลดการ เกิดริ้วรอยจาก
คุณสมบัติการเป็นสารตา้นออกซิเดชัน (Anti-Oxidant) สารสกัดหัวหอมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ (Anti-Inflammatory) ต้านเช้ือ
จุลชีพ (Anti-Microbial) ต้านการแพร่กระจาย (Anti-Proliferative) และกระตุ้นการสร้างใหม่ (Regenerative Activities) 
(Chanprapaph et al., 2012; Prager and Gauglitz, 2018) เคอร์ซิติน 20 M ใน DMSO หรือเท่ากับ 6044 ppm เห็น
ผลรักษาแผลในเวลา 14 วัน เมื่อทดสอบในหนูทดลอง (Doersch and Newell-Rogers, 2017) เคอร์ซิติน 0.1% ในรูปแบบ
ขี้ผึ้ง (Ointment) หรือเท่ากับ 1000 ppm รักษาแผลและลดการอักเสบของเซลล์ในหนูทดลอง (Gopalakrishnan et al., 2016) 
นอกจากนี้ เคอร์ซิติน 5 M หรือเท่ากับ 1511 ppm เห็นผลลดการเกิดแผลเป็นในกระจกตาได้ เมื่อทดสอบในกระต่าย และ
ไม่พบอาการข้างเคียงในหนูและกระต่าย (McKay and Karamichos, 2017) ในตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีจ าหน่ายในท้องตลาดที่
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดหัวหอม Contractubex (Merz Pharma, Frankfurt, Germany) ที่มีประกอบด้วยสารสกัดหัวหอม 
(ไม่ระบุปริมาณ), sodium heparin 50 ยูนิต และ อะแลนโตอิน 1% ซึ่งเป็นสารส าคัญอีกหนึ่งชนิดที่พบได้ในหัวหอมช่วยลด
ความสูงของแผลเป็นในอาสาสมัคร 60 คน (Azevedo et al., 2013; Moravvej et al., 2019) 

มีงานวิจัยจ านวนมากพัฒนาวิธีสกัดเคอร์ซิตินจากหอมแดง รวมถึงการประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลอง (Design 
of Experiment; DOE) เพื่อช่วยให้การพัฒนาวิธีสกัดมีประสิทธิภาพด้วยการใช้วิธีพื้นผิวตอบสนอง (response surface 
methodology; RSM) (Kiassos et al., 2009) และพัฒนาวิธีสกัดใหม่เพื่อลดการใช้ตัวท าละลายอินทรีย์ เช่น วิธีการสกัด
สารส าคัญด้วยคลื่นไมโคเวฟ (Jabbari et al., 2021; Jin et al., 2011) การใช้คลื่นเสียงความถี่สูง (Jabbari et al., 2021; 
Jin et al., 2011) การสกัดสารด้วยของไหลวิกฤติยิ่งยวด (Campone et al., 2018) ตัวท าละลายส่วนมากที่ใช้ในงานวิจัย
ข้างต้นเป็นสารละลายอินทรีย์ (Organic Solvent) สารส าคัญที่ได้จากการสกัดโดยวิธีข้างต้นเมื่อน าไปใช้ทางยาและ
เครื่องส าอางอาจมีสารตกค้างของตัวท าละลายอินทรีย์ได้ การเลือกใช้ตัวท าละลาย เช่น น้ า เป็นตัวท าละลายที่สะอาด มีความ
ปลอดภัย และมีต้นทุนน้อย เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ในปัจจุบันมีงานวิจัยที่ใช้น้ าเป็นตัวท าละลายไม่มากนัก (Boonyapranai 
et al., 2017; Charoenchai et al., 2017) อย่างไรก็ตาม การสกัดสารเคอร์ซิตินด้วยน้ าท าให้ได้สารส าคัญในปริมาณน้อยเมื่อ
เปรียบเทียบกับการใช้ตัวท าละลายอินทรีย์ คือ 26 ถึง 40 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เมื่อสกัดด้วยน้ านาน 4 ช่ัวโมง และ 138 ถึง 354 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม เมื่อสกัดด้วยน้ านาน 30 วัน (Charoenchai et al., 2017) อย่างไรก็ตาม สารสกัดจากหัวหอมมีข้อจ ากัด
เรื่องวิธีสกัดเพื่อให้ได้สารส าคัญ (เคอร์ซิติน) ในปริมาณสูง มีความเข้มข้นสม่ าเสมอ เหมาะสมส าหรับกระบวนการผลิตในระดับ
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก และข้อจ ากัดส าคัญคือกลิ่นไม่พึงประสงค์ของหัวหอม  
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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพของท าละลายสีเขียวส าหรับการสกัดเคอร์ซิตินจากหอมแดง
อินทรีย์ของจังหวัดศรีสะเกษ โดยศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปรมิาณสารส าคญัที่สกัดได ้ได้แก ่อัตราส่วนผงหอมแดงต่อตัวท าละลาย 
(Fraction Ratio; X1) ระยะเวลาที่ใช้ในการสกัดด้วยวิธีการต้ม (Heating Time; h; X2) ระยะเวลาที่ใช้ในการสกัดด้วยวิธ ี
เครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง (Sonic Time; h; X3) ศึกษาตัวแปรต้น (Causal Factors) 3 ปัจจัย 3 ระดับ โดยประยุกต์ใช้การ
ออกแบบการทดลองแบบบ็อกซ์-เบห์นเคน (Box-Behnken Design) น าสารสกัดที่ได้เตรียมเป็นผลิตภัณฑ์ลดรอยแผลเป็น 
จากสารสกัดหอมแดง (Crude Guercetin Extraction) เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ลดรอยแผลเป็นจากสารเคอร์ซิติน 
(Quercetin Compound) ที่ความเข้มข้นเคอร์ซิตินร้อยละ 0.01 และ 0.2  

 
วิธีการวิจัย 

การเตรียมตัวอย่างหัวหอมก่อนการสกัด เตรียมหัวหอมแดงสดอินทรีย์จากเกษตรกร จังหวัดศรีสะเกษ ให้ได้ 
อย่างน้อย 50 กิโลกรัม (ส าหรับใช้ตลอดการวิจัยนี้) ตัวส่วนรากและโคนใบทิ้ง ลอกเปลือกออก ล้างท าความสะอาด และผึ่งลม
ให้แห้ง พยายามให้พ้นแสง น าไปอบที่อุณหภูมิ 65 ถึง 85 องศาเซลเซียส (ความช้ืนน้อยกว่าร้อยละ 5) บดให้และเอียดด้วย
เครื่องบด ช่ังหัวหอมบดละเอียด 100 กรัม บรรจุซองซิป (ส าหรับการสกัดแต่ละครั้ง) เก็บหัวหอมบดละเอียดในตู้เย็นอุณหภูมิ 
4 องศาเซลเซียส  

การสกัดหัวหอมด้วยวิธีมาตรฐาน ช่ังหัวหอมบดละเอียด 100 กรัม ในขวดแก้วขนาด 500 มิลลิลิตร เตรียม 3 ชุด 
(n=4) เติมน้ ากลั่นปริมาตร 100 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน (ตัวควบคุม) หมักที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นาน 4 ช่ัวโมง ถึง 14 
วัน กรองด้วยผ้าขาวบาง เจือจางด้วยท าละลายที่เหมาะสม และวิเคราะห์หาปริมาณสารส าคัญด้วยวิธี High performance 
liquid chromatography (HPLC)  

การเพ่ิมประสิทธิภาพของวิธีสกัดสีเขียว ช่ังหัวหอมบดละเอียด 100 กรัม ในขวดแก้วขนาด 500 มิลลิลิตร เตรียม 
3 ชุด (n=3) อาศัยการออกแบบการทดลองแบบบ็อกซ์-เบห์นเคน (ตารางที่ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณสารส าคัญที่สกัด
ได้ ได้แก่ อัตราส่วนผงหอมแดงต่อตัวท าละลาย (Fraction Ratio; X1) ระยะเวลาที่ใช้ในการสกัดด้วยวิธีการต้ม (Heating 
Time; h; X2) ระยะเวลาที่ใช้ในการสกัดด้วยวิธีเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง (Sonic Time; h; X3) ศึกษาตัวแปรต้น (Causal 
Factors) 3 ปัจจัย 3 ระดับ คือ อัตราส่วนผงหอมแดงต่อตัวท าละลาย (Fraction Ratio; X1) ระยะเวลาที่ใช้ในการสกัดด้วย
วิธีการต้ม (Heating Time; h; X2) ระยะเวลาที่ใช้ในการสกัดด้วยวิธีเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง (Sonic Time; h; X3) แทนค่าตัว
แปร (Code; Xn) ด้วย -1, 0 และ 1 ตามล าดับ เติมน้ ากลั่น (X1) ปริมาตร 100, 200 และ 300 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน น าไป
ต้มที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส (X2) นาน 1, 2 และ 3 ช่ัวโมง และน าตัวอย่างมาสกัดด้วยวิธีเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง (X3) 
นาน 1, 2 และ 3 ช่ัวโมง ตามล าดับ กรองด้วยผ้าขาวบาง เจือจางด้วยท าละลายที่เหมาะสม และวิเคราะห์หาปริมาณ
สารส าคัญด้วยวิธี HPLC น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Design Expert® เพื่อหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพของตัวท า
ละลายสีเขียวที่เหมาะสมที่สุด โดยก าหนดให้ตัวแปรตาม (Response Variable; Y1) คือ ปริมาณเคอร์ซิตินที่สกัดได้สูงที่สุด
เป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุด (Optimal Condition) 

การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของสารสกัดหัวหอม 
1) ศึกษาลักษณะภายนอก ความน่าใช้ สี กลิ่น ความเป็นกรดด่าง ของสารสกดัที่ได้ 
2) การวิเคราะห์หาปริมาณสารส าคัญที่สกัดได้ด้วยเครื่อง HPLC ใช้สารมาตรฐานเคอร์ซิติน (Quercetin) เป็นสาร

เปรียบเทียบปริมาณเคอร์ซิตินที่สกัดได้ ค านวณปริมาณสารส าคัญที่สกัดได้ต่อหัวหอมบดละเอียด 100 กรัม โดยสภาวะที่ใช้
วิเคราะห์สารส าคัญของสารสกัดหัวหอมหรือสารเคอร์ซิตินมีดังนี้ คอลัมน์ C18 ขนาดอนุภาคภายในคอลัมน์ 5 มิลลิเมตร  
กว้าง 4.6 x 250 มิลลิเมตร ตัวท าละลายที่ใช้คือ acetonitrile และ acetic acid ร้อยละ 2 (pH 2.6) ในสัดส่วน 40 ต่อ 60 
ด้วยอัตราการไหล 1.3 มิลลิลิตร/นาที ปริมาณที่ฉีด 20 ไมโครลิตร ความยาวคลื่นท่ีใช้ 370 นาโนเมตร (Ang et al., 2014) 

การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ลดรอยแผลเป็นจากสารสกัดหัวหอม เตรียมยาพื้นส าหรับผลิตภัณฑ์ลดรอยแผลเป็น
ที่มีส่วนประกอบของสารสกัดหัวหอม (Shallot Extraction) ร้อยละ 1 ถึง 10 เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ลดรอยแผลเป็นที่มี
ส่วนประกอบของสารเคอร์ซิติน (Guercetin Compound) เพื่อให้มีสารเคอร์ซิตินในช่วงร้อยละ 0.01 และ 0.2 ซึ่งเป็นช่วง
ความเข้มข้นที่รักษาแผลและลดการอักเสบของเซลล์ในหนูทดลองได้ (Gopalakrishnan et al., 2016) ศึกษาลักษณะ
ภายนอกน่าใช้ สี กลิ่น ความหนืด ไม่เหนียวเหนอะหนะ ความเป็นกรดด่างเหมาะสมต่อผิวหนัง (pH 5.5 หรือ pH 7.4) 
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ผลการวิจัย 
การเตรียมตัวอย่างหัวหอมก่อนการสกัด หัวหอมที่ใช้ในการศึกษานี้เป็นหัวหอมแดงอินทรีย์จากเกษตรกร จังหวัด

ศรีสะเกษ หลังจากล้างท าความสะอาด อบให้แห้งแล้วพบว่า หอมแดง 1 กิโลกรัม เตรียมผงหอมแดงแห้งได้ 125 ถึง 145 กรัม 
ก าหนดให้ความชื้นในผงหอมแดงไม่เกินร้อยละ 5  

การสกัดหัวหอมด้วยวิธีมาตรฐาน เป็นวิธีมาตรฐานที่ใช้เป็นวิธีควบคุม (Control) ส าหรับการศึกษานี้ พบว่า       
เคอร์ซิตินที่สกัดได้ด้วยวิธีมาตรฐานที่เวลา 4 ช่ัวโมง 24 ช่ัวโมง 7 วัน และ 14 วัน แสดงในรูปที่ 1 พบว่า เมื่อเพิ่มเวลาในการ
หมักจะได้ปริมาณสารสกัดเคอร์ซิตนิเพิ่มขึ้น ปริมาณเคอร์ซิตินที่สกัดได้อยู่ในช่วง 76.6 ถึง 772.1 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมของผง
หอมแดงแห้ง (ภาพที่ 1) ผลการทดลองนี้สอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้าของ Charoenchai et al. (2017) พบว่า การหมัก
สารสกัดหอมแดง 30 วันจะให้ปริมาณสารสกัดสูงที่สุด คือ เคอร์ซิติน 138 ถึง 354 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (Charoenchai et al., 
2017) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแหล่งที่มาของหอมแดงจึงท าให้ปริมาณสารเคอร์ซิตินที่สกัดได้ในการทดลองนี้แตกต่างจาการ
ทดลองก่อนหน้าท่ีมีกระบวนการท าให้แห้งด้วยการแช่แบบเยือกแข็ง (Lyophilization) ก่อนการสกัดด้วยวิธีมาตรฐาน 

 

 
ภาพที่ 1 ปริมาณเคอร์ซิตินที่สกดัได้ด้วยวิธีนี้ท่ีเวลา 4 ช่ัวโมง ถึง 14 วัน 

 
การเพ่ิมประสิทธิภาพของการสกัดสีเขียว การออกแบบการทดลองแบบบ็อกซ์-เบห์นเคนและปริมาณสารส าคัญที่

สกัดได้แสดงในตารางที่ 1 ปริมาณเคอร์ซิตินที่สกัดได้ด้วยวิธีมาตรฐานที่ใช้เป็นวิธีควบคุม (Control) ส าหรับการศึกษานี้ คือ 
1.40±0.15 ไมโครกรัม/กรัม การเพิ่มปัจจัยที่มีผลต่อการสกัด ได้แก่ อัตราส่วนผงหอมแดงต่อตัวท าละลาย (X1) ระยะเวลาที่ใช้
ในการสกัดด้วยวิธีการต้ม (X2) ระยะเวลาที่ใช้ในการสกัดด้วยวิธีเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง (X3) ท าให้สามารถสกัดเคอร์ซิตินได้
ในช่วง 1.10±0.30 ถึง 8.22±0.72 ไมโครกรัม/กรัม ดังแสดงในตารางที่ 1 พบว่า สภาวะที่ 4 (F4) ได้แก่ อัตราส่วนผงหอมแดง
ต่อตัวท าละลาย 1:2 ระยะเวลาที่ใช้ในการสกัดด้วยวิธีการต้ม 1 ช่ัวโมง และระยะเวลาที่ใช้ในการสกัดด้วยวิธีเครื่องคลื่นเสียง
ความถี่สูง 3 ช่ัวโมง สกัดเคอร์ซิตินได้ 8.22±0.72 ไมโครกรัม/กรัม มากกว่าวิธีมาตรฐาน 5.8 เท่า และใช้เวลาในการสกัดรวม 
4 ช่ัวโมง ในขณะที่การสกัดด้วยวิธีมาตรฐานใช้เวลา 12 ช่ัวโมง การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า การเพิ่มปัจจัยที่มีผลต่อการ
สกัดเคอร์ซิตินจากหอมแดง ได้แก่ อัตราส่วนผงหอมแดงต่อตัวท าละลาย (X1) ระยะเวลาที่ใช้ในการสกัดด้วยวิธีการต้ม (X2) 
ระยะเวลาที่ใช้ในการสกัดด้วยวิธีเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง (X3) ช่วยเพิ่มความสามารถในการสกัดเคอร์ซิตินจากหอมแดงได้
โดยใช้น้ าเป็นตัวท าละลาย ซึ่งมีความปลอดภัย ราคาถูก และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

จากการเพิ่มประสิทธิภาพของการสกัดสีเขียวด้วยโปรแกรม Design Expert® โดยก าหนดตัวแปรต้นและตัวแปร
ตอบสนองดังนี้ X1 คืออัตราส่วนผงหอมแดงต่อตัวท าละลายเท่ากับ 1: 3 เพื่อให้การสกัดสารท าได้ง่าย X2 คือระยะเวลาที่ใช้ใน
การสกัดด้วยวิธีการต้มอยู่ในช่วง 1 ถึง 3 ช่ัวโมง X3 คือระยะเวลาที่ใช้ในการสกัดด้วยวิธีเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูงอยู่ในช่วง    
1 ถึง 3 ช่ัวโมง และ Y1 คือปริมาณเคอร์ซิตินที่สกัดได้สูงที่สุด ผลการหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพของตัวท าละลายสีเขียวจากการ
ออกแบบการทดลองแบบบ็อกซ์-เบห์นเคนพบว่า อัตราส่วนผงหอมแดงต่อตัวท าละลาย 1:3 ระยะเวลาที่ใช้ในการสกัดด้วย
วิธีการต้ม 3 ช่ัวโมง และระยะเวลาที่ใช้ในการสกัดด้วยวิธีเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง 3 ช่ัวโมง คือสภาวะที่เหมาะสมที่สุดใน
การศึกษานี้ ปริมาณเคอร์ซิตินที่ได้จากการท านายคือ 8067.4 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมของผงหอมแดงแห้ง แบบจ าลองการ
ทดลองแบบบ็อกซ์-เบห์นเคนและดัชนีความพึงพอใจเท่ากับ 0.83 แสดงในรูปที่ 2 ค่ามากกว่า 0.7 แสดงถึงความพึงพอใจ 
(Nguang et al., 2018) หลังจากการสกัดภายใต้สภาวะที่ได้จากการทดลอง พบว่า ได้ปริมาณเป็นสารสกัดหอมแดง 8221.9 
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ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมของผงหอมแดงแห้ง ซึ่งใกล้เคียงกับปริมาณที่ได้จากการท านายโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และมีค่า
มากกว่าวิธีสกัดมาตรฐาน 5.8 เท่าและช่วยลดเวลาในการสกัดจาก 12 ช่ัวโมงเป็น 4 ช่ัวโมง 

 
ตารางที่ 1 การออกแบบการทดลองแบบบ็อกซ์-เบห์นเคน 

 

Code  
(X1) 

shallot : 
solvent 

Code  
(X2) 

Heating 
time (h) 

Code  
(X3) 

Sonicction 
time (h) 

ปริมาณสารส าคัญ  
(ใมโครกรมั/กรมั) 

Control - 1:1 - - - - 1.40 ± 0.15 
F1 1 1:3 -1 1 0 2 4.28 ± 0.13* 
F2 1 1:3 0 2 -1 1 5.74 ± 1.55* 
F3 -1 1:1 0 2 -1 1 1.76 ± 0.43 
F4 0 1:2 -1 1 1 3 8.22 ± 0.72* 
F5 -1 1:1 0 2 1 3 1.10 ± 0.30 
F6 1 1:3 1 3 1 3 2.32± 0.30  
F7 0 1:2 0 2 0 2 2.11 ± 0.37 
F8 0 1:2 0 2 0 2 2.05 ± 0.04 
F9 0 1:2 1 3 0 2 6.25 ± 1.04* 
F10 -1 1:1 -1 1 0 2 5.69 ± 0.60* 
F11 1 1:3 0 2 1 3 1.45 ± 0.15 
F12 0 1:2 1 3 -1 1 3.41 ± 0.51* 
F13 0 1:2 0 2 0 2 2.27 ± 0.99 
F14 0 1:2 -1 1 -1 1 3.77 ± 0.30* 
F15 -1 1:1 -1 3 -1 1 7.62± 1.08* 

 

 
ภาพที่ 2 (ก) แบบจ าลองการทดลองแบบบ็อกซ์-เบห์นเคน และ (ข) ดัชนีความพึงพอใจ 

 
การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของสารสกัดหัวหอม ลักษณะของสารสกัดหอมแดงที่ได้จากการสกัดโดยวิธี

พื้นผิวตอบสนองมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับกลิ่นหอมสด การอบแห้งช่วยลดกลิ่นฉุนของหอมแดงได้ สารสกัด
หอมแดงมีสีเหลืองเข้ม ความเข้มของสีขึ้นกับปริมาณส าคัญ หากสกัดสารส าคัญได้ปริมาณมากจะมีสีเข้มเพิ่มขึ้น ลักษณะของ
สารสกัดหอมแดงที่ได้จากการสกัดโดยวิธีมาตรฐานและวิธีพื้นผิวตอบสนองแสดงในรูปท่ี 3 (ก-ข) (Lu et al., 2011) 
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การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ลดรอยแผลเป็นจากสารสกัดหัวหอม ยาพื้นส าหรับผลิตภัณฑ์ลดรอยแผลเป็นมีสีขาว
ขุ่น เมื่อเติมสารสกัดหัวหอม (Shallot Extraction) และสารเคอร์ซิติน (Guercetin Compound) ที่ความเข้มข้นร้อยละ 0.01 
และ 0.2 พบว่า ผลิตภัณฑ์ลดรอยแผลเป็นมีสีเปลี่ยนไปตามสารส าคัญที่เติม คือ ผลิตภัณฑ์ลดรอยแผลเป็นมีสีเหลืองถึง          
สีน้ าตาลอ่อนเมื่อเติมสารสกัดหัวหอม และผลิตภัณฑ์ลดรอยแผลเป็นมีสีเหลืองสดเมื่อเติมสารเคอร์ซิตินที่ความเข้มข้น       
เคอร์ซิตินร้อยละ 0.2 อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ลดรอยแผลเป็นมีสีขาวขุ่น (สีไม่เปลี่ยนแปลง) เมื่อเติมสารสกัดหัวหอมและสาร
เคอร์ซิตินความเข้มข้นเคอร์ซิตินร้อยละ 0.01 แสดงดังรูปที่ 3 (ค) ลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ลดรอยแผลเป็นมีความน่าใช้ 
สเีหลืองอ่อนถึงสีน้ าตาลอ่อน มีกลิ่นหอม ไม่เหนียวเหนอะหนะ ความเป็นกรดด่างเหมาะสมต่อผิวหนัง (pH 7.0)  

 

   
 

ภาพที่ 3 ลักษณะของสารสกัดหอมแดงท่ีได้จากการสกัดโดย (ก) วิธีมาตรฐาน (ข) วิธีพื้นผิวตอบสนอง และ  
(ค) ผลิตภณัฑล์ดรอยแผลเป็นเมื่อเติมเคอร์ซิติน 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 จากการหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพของตัวท าละลายสีเขียวส าหรับการสกัดเคอร์ซิตินจากหอมแดงอินทรีย์ ที่เป็นสิ่งบ่งช้ี
ทางภูมิศาสตร์จากจังหวัดศรีสะเกษ พบว่า ผู้วิจัยประสบความส าเร็จในการพัฒนาวิธีสกัดเคอร์ซิตินจากหอมแดง โดยสภาวะที่
เหมาะสมที่สุดที่ได้จากการศึกษานี้ คือการใช้อัตราส่วนผงหอมแดงต่อตัวท าละลาย 1:3 ระยะเวลาที่ใช้ในการสกัดด้วยวิธีการ
ต้ม 3 ช่ัวโมง และระยะเวลาที่ใช้ในการสกัดด้วยวิธีเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง 3 ช่ัวโมง ในการสกัดเคอร์ซิตินจากหอมแดงได้
ปริมาณสารสกัด 8221.9 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมของผงหอมแดงแห้ง ซึ่งใกล้เคียงกับปริมาณที่ได้จากการท านายโดยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ (8067.4 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมของผงหอมแดงแห้ง) และมีค่ามากกว่าวิธีสกัดมาตรฐาน 5.8 เท่าและช่วยลดเวลา
ในการสกัดจาก 12 ช่ัวโมงเป็น 4 ช่ัวโมง การค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่าความเป็นไปได้ในสารสกัดเคอร์ซิตินจากหอมแดง ในการ
เพิ่มโอกาสและความเป็นไปได้ในการพัฒนาสารสกัดจากหอมแดงศรีสะเกษให้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาและ
เครื่องส าอาง ในการศึกษาต่อไปจะเลือกใช้ตัวท าละลายชนิดอื่น ๆ ในการสกัดเคอร์ซิตินจากหอมแดงด้วยวิธีพ้ืนผิวตอบสนองที่
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดสารส าคัญจากพืชเพื่อลดการใช้ตัวท าละลายอินทรีย์ 

 
กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ITAP 
UBU) และบริษัท เดอะ เน็กซ์ แชปเตอร์ จ ากัด ท่ีสนับสนุนทุนวิจัย ขอขอบคุณคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่สนับสนุนด้านสถานท่ีและเครื่องมือในการท าวิจัย ขอขอบคุณผู้มี
ส่วนร่วมในงานวิจัย ดังรายนามต่อไปนี้ (1) ภญ.ธิดารัตน์ บุญเลิศ (2) นศภ.อภิชา ปิ่นสกุล และ (3) นางสาวชนิดา นิลบล ที่
ช่วยเหลืองานวิจัยให้ส าเร็จลุล่วงได้ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาผลการฟื้นฟูดินหลังการปลูกกะหล่ าปลีในพื้นที่อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยพืชตระกูลถั่ว    

ซึ่งได้ท าการทดลองในพื้นที่บ้านเพชรช่วย ต าบลริมสีม่วง อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม 
พ.ศ. 2563 วิธีการทดลองใช้การวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) จ านวน 4 ต ารับทดลอง ต ารับทดลองละ 3 ซ้ า 
ได้แก่ ชุดควบคุม การปลูก ปอเทือง การปลูกถั่วพร้า และการปลูกถั่วลิสงลาย โดยจะมีการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดิน
ภายหลังการปลูกพืช ผลการศึกษาพบว่าการปลูกถั่วแต่ละชนิดจะมีผลท าให้ปริมาณฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และความเป็น
กรดด่างในดินมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) ซึ่งภายหลังการปลูกถั่วต ารับทดลองที่ปลูกปอเทืองมี
ความเข้มข้นของปริมาณฟอสฟอรัสในดิน (19.3 มก./กก.) และโพแทสเซียมในดิน (189.0 มก./กก.) สูงที่สุด ส่วนต ารับทดลอง
ที่ปลูกถั่วพร้าและต ารับทดลองที่ปลูกถั่วลิสงลายจะมีผลในการเพิ่มปริมาณฟอสฟอรัสในดินและปริมาณโพแทสเซียมในดิน
ใกล้เคียงกัน ค่าความเป็นกรดด่างในดินภายหลังที่มีการปลูกถั่วพบว่ามีดินมีลักษณะที่เป็นกรดปานกลาง (pH 5.14-5.78) 
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการปลูกถั่วด้วยต ารับทดลองที่ปลูกปอเทืองส่งผลให้ปริมาณธาตุอาหารพืชโดยเฉพาะฟอสฟอรัสและ 
โพแทสเซียมเพิ่มสูงขึ้น จึงเหมาะที่จะใช้ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ในการปรับปรุงคุณภาพดินภายหลังการปลูกกะหล่ าปลี 

 
ค่าส่าคัญ : การฟื้นฟูดิน พืชตระกูลถั่ว จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

Soil Rehabilitation by Legume Plants in Cabbage Plantation Area,  
Khaokho District, Phetchabun Province 

Puangpaka Kaewkrom1, Sureeporn Thummikapong2 and Surangrat Punseang1* 
1Biological program, Faculty of Science and Technology, Phetchabun Rajabhat University 

2Environmental Science program, Faculty of Science and Technology, Rajabhat Rajanagarindra University 
*E-mail : surangrat_agjung@hotmail.com 

 
Abstract 

The studied aimed was to rehabilitate soil properties after cabbage planted by using legume 
species.  The experiment was conducted in Phetchuai village, Rimsimung Sub- district, Khaokho District, 
Phetchabun Province, during May- August 2020.  The methodology used Completely Randomized Design 
(CRD), which composed four treatments with three replications. Four treatments included with control (T1), 
planted with sunn hemp (T2), planted with jack bean (T3) and planted with peanut (T4). After planted, soil 
nutrients and pH were analyzed.  The resulted showed that the different of legume species had significant 
differences on phosphorus and potassium concentration and pH (p≤0.05) .  After planting, sunn hemp had 
the highest concentration of phosphorus (19.3 mg/kg) and potassium (189.0 mg/kg) in soil. Meanwhile, jack 
bean and peanut had an equally of the quantity of phosphorus and potassium in soil. The result of soil pH 
after planted with legume species found that all of treatments were a moderately acidic, soil pH ranged 
from 5. 14- 5. 78.  So that this study concluded that sunn hemp should be promote to using in soil 
rehabilitation in cabbage plantation area, because of this legume had affected to increase the highest of 
phosphorus and potassium in soil.  

 
Keywords : Soil rehabilitation, Legume plants and Phetchabun province 
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บทน่า 
 ศาสตร์พระราชา (The King’s Philosophy) เป็นค าศัพท์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งหลังจากที่พระบาทสมเด็จ          
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้สวรรคตใน พ.ศ. 2559 ค าว่า “ศาสตร์พระราชา” ก็แพร่หลายกว้างขวาง
ยิ่งขึ้น ศาสตร์พระราชามีความส าคัญเป็นอย่างมากท่ีช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ในประเทศไทยที่เกิดขึ้น ช่วยให้ประชาชนชาวไทย
เดินตามรอยพระยุคลบาทท าให้คนไทยและประเทศไทยสามารถยืนหยัดได้อย่างมีความสุข และยั่งยืน (อุดมพร, 2549) การลด
ค่าใช้จ่ายจากการใช้ปุ๋ยเคมีในการท าเกษตรกรรมเป็นสาเหตุหลักที่เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตสูงมาก ดังนั้นแนวทางหนึ่งที่
ส าคัญตามหลักศาสตร์พระราชา คือ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่เกษตรกรสามารถหาและปลูกได้ง่ายในท้องถิ่น ปุ๋ยพืชสด (Green 
Manure) เป็นปุ๋ยที่สามารถปลูกได้ง่าย อายุออกดอกสั้น มีปริมาณไนโตรเจนสูง จึงเหมาะส าหรับการไถกลบเพื่อบ ารุงดิน มี
รายงานการวิจัยของ Espinal et al. (2016) ที่ได้ทดลองใช้ปุ๋ยพืชสดจากปอเทืองพบว่าสามารถเพิ่มปริมาณไนโตรเจนได้สูง 
ท าให้พืชเจริญเติบโตได้ดี และให้ผลผลิตสูงกว่าการปลูกด้วยปุ๋ยคอก จากผลการศึกษานี้แสดงเห็นได้ว่าการน าศาสตร์พระราชา
มาใช้จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการท าการเกษตรในประเทศไทย 

 การท าเกษตรกรรมเป็นอาชีพท่ีอยู่คู่กับประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์มายาวนาน ปัจจุบันพ้ืนท่ีสูงที่มีความลาดชัน
ประมาณ 5-8 เปอร์เซ็นต์ในหลายพื้นท่ีของจังหวัดเพชรบูรณ์มีการปลูกกระหล่ าปลีเป็นอาชีพหลัก ซึ่งการปลูกพืชในพ้ืนท่ีสูงนี้
จะส่งผลท าให้เกิดการกร่อนของดิน (Soil Erosion) ท าให้อินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารในดินสูญเสียไป โดยการกร่อนของดิน
เริ่มแรกอันเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การเตรียมแปลงเพาะปลูก การตัดต้นไม้ท าลายป่า การเลือกระบบการเพาะปลูก 
สิ่งเหล่านี้จะส่งเสริมอิทธิพลและตัวการเร่งการกัดกร่อน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2559) การใช้ปุ๋ยอินทรีย์โดยเฉพาะปุ๋ยพืชสดจะช่วย
ในการลดปัญหาดังกล่าวมานี้ นอกจากลดปัญหาการกัดกร่อนของดินแล้ว ปุ๋ยพืชสดนับว่าเป็นแหล่งไนโตรเจนที่มีบทบาท
ส าคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช ปุ๋ยพืชสดที่น ามาใช้ควรมีเป็นพืชที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่าง  ๆ เมล็ดพันธุ์หาได้ง่าย 
 ทนแล้งได้ดี อีกทั้งยังต้องเพิ่มปริมาณธาตุอาหารในดินได้ดี โดยเฉพาะไนโตรเจนซึ่งปุ๋ยพืชสดมีหลายชนิด เช่น ปอเทือง 
(Cratalaria Juncia) ถั่วพร้า (Canavalia Ensiformis) ถั่วพุ่ม (Vigna Unguiculata) และโสนแอฟริกา (Sesbania Rostrata)  
(กรมการข้าว, 2551) โดยปุ๋ยพืชสดนี้จะมีการปลดปล่อยธาตุอาหารที่จ าเป็นส่งผลให้ผลผลิตของพืชเพิ่มขึ้นด้วย (สิริวิชญ์และ
นิตยา, 2563; กิตติพงศ์และคณะ, 2563) มีรายงานการวิจัยหลายเรื่องที่สนับสนุนผลของการบ ารุงดินจากการใช้ปุ๋ยพืชสด 
ดังเช่น Meelu et al. (1994) ทดลอง ปลูกถั่วปุ๋ยพืชด้วยอัตรา 6-10 กก.ไร่-1 และสับกลบลงดินเมื่ออายุ 7-8 สัปดาห์ แล้วปลูก
ข้าวตามหลัง พบว่าสามารถเพิ่มไนโตรเจนไดม้ากกว่า 16 กก.ไร่-1 หรือจากการศึกษาของจารุวรรณี (2559) พบว่าการใช้ปุ๋ยพืช
สดจากปอเทืองอัตราเมล็ด 5 กก./ไร่ โดยการไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดในการบ ารุงดินนาชุดดินสรรพยาจะท าให้ดินมีปริมาณ
อินทรีย์วัตถุและไนโตรเจนเพิ่มขึ้น ดังนั้นการปลูกพืชตระกลูถั่วซึ่งเป็นพืชอายุสั้นที่สามารถตรึงสร้างธาตุอาหาร  
ที่เป็นประโยชน์ในดินได้เป็นอย่างดี โดยในปัจจุบันได้มีการส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่วหลายชนิด อาทิเช่น ถั่วลิสง ถ่ัวพร้า 
ถั่วลาย และถั่วคาโลโปเนียม ฯลฯ ซึ่งผลจากการปลูกพืชตระกูลถั่วนี้จะสง่ผลตอ่การเปลีย่นแปลงความอุดมสมบูรณ์ของดินใหด้ี
ขึ้นได้ วิธีการนี้สอดคล้องกับแนวพระราชด าริที่ต้องการให้มีการด าเนินการฟื้นฟูปรับปรุงบ ารุงดินที่เสื่อมโทรม ให้สามารถใช้
ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้ อันจะเป็นแนวทางหนึ่งที่อนุรักษ์ทรัพยากรดิน อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนในการท าเกษตรกรรมของ
เกษตรกรที่ปลูกกระหล่ าปลีในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ ดังนั้นโครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลของการปลูก
พืชตระกูลถั่วที่มีต่อปริมาณธาตุอาหารในดิน 
 
วิธีการวิจัย 

โครงการวิจัยได้ด าเนินการทดลองแปลงวิจัยที่บ้านเพชรช่วย อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเลือกพื้นท่ีที่เคยมี
การปลูกกะหล่ าปลี เริ่มด าเนินการวิจัยเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 สิ้นสุดเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ท าการส ารวจการ
ปลูกพืชตระกูลถั่วบ ารุงดินโดยการเลือกใช้ถั่วที่เป็นกลุ่มพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ปอเทือง (Sunn Hemp) ถั่วพร้า (Jack Bean) 
และถั่วลิสงลาย (Peanut) โดยพืชตระกูลถั่วแต่ละชนิดปลูกที่ระยะห่าง 50 x 20 เซนติเมตร โดยวิธีการขุดหลุมปลูก ท าการ
ปลูกด้วยเมล็ดหลุมละ 2-3 เมล็ด ใช้แปลงตัวอย่างขนาด 1 x 3 ตารางเมตร วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ ์(Completely 
Randomized Design, CRD) ท าการทดลองจ านวน 3 ซ้ า โดยมีต ารับทดลอง 4 ต ารับ ดังนี้ ต ารับทดลองที่ 1 ชุดควบคุม 
ต ารับทดลองที่ 2 ใช้ปอเทืองเป็นปุ๋ย  พืชสด ต ารับทดลองที่ 3 ใช้ถั่วพร้าเป็นปุ๋ยพืชสด และต ารับทดลองที่ 4 ใช้ถั่วลิสงลายเป็น
ปุ๋ยพืชสด จากนั้นจะท าการสับกลบถั่ว แต่ละชนิดหลังจากปลูก 50 วัน ซึ่งเป็นระยะก่อนออกดอกหรือก าลังออกดอกลงใน
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แปลงทดลองที่ระดับความลึก 10 เซนติเมตร (Williams and Finrock, 1992) แล้วจึงท าการเก็บตัวอย่างดินเพื่อน าไป
วิเคราะห์คุณภาพดิน 

การเก็บข้อมูลดินเพื่อท าการวิเคราะห์คุณภาพดินจะท าการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของดิน ได้แก่ การวิเคราะห์
ลักษณะเนื้อดิน (DOA, 2010) การวิเคราะห์สมบัตทิางทางเคมีของดิน ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH; ดินต่อน้ า 1:1) (DOA, 
2010) ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (Organic Matter, OM) (Walkley and Black, 1946) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 
(Available Phosphorus:  Bray II)  (Bray and Kurtz, 1945)  และปริมาณโพแทสเซียมที่ เป็นประโยชน์  (Available 
Potassium) (Pratt, 1965) โดยการเก็บสุ่มเก็บตัวอย่างดินในพื้นที่ปลูกพืชปุ๋ยสดแบบรบกวนดิน (Disturbed Soil Sample) 
ท าการเก็บตัวอย่างดินในแปลงตัวอย่างจะท าการเก็บตัวอย่างดินช้ันบน (Top-Soil Layer, 0-15 ซม) โดยใช้เครื่องมือเก็บ
ตัวอย่างดิน  ตัวอย่างดินจะท าการเก็บไว้ในถุงพลาสติกทันท่ี เพื่อเตรียมน ากลับไปวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการ จากนั้นน าข้อมูล
เชิงปริมาณที่บันทึกได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (Analysis of Variance) แล้วน าข้อมูลมาเปรียบเทียบหาความ
แตกต่างทางสถิติโดยใช้ Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ข้ึนไป 

 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพโดยพิจารณาจากลักษณะของเนื้อดินในทุกต ารับทดลองหลังปลูกพืชตระกูลถั่ว    
ดังแสดงในตารางที่ 1 พบว่าทุกต ารับทดลองมีลักษณะเนื้อดินเป็นดินเหนียว (Clay) ทั้งหมด เมื่อท าการวิเคราะห์ผลทางสถิติ
พบว่าทุกต ารับทดลองมีค่าเฉลี่ยของร้อยละอนุภาคทราย ทรายแป้ง และดินเหนียวที่ไม่มีความแตกต่างกันเมื่อวิเคราะห์ด้วย
วิธีการทางสถิติ โดยอนุภาคทรายมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่างร้อยละ 27-28 อนุภาคทรายแป้งมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่างร้อยละ 28-30 
และอนุภาคดินเหนียวมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่างร้อยละ 42-44 

ผลการศึกษาคุณสมบัติดินบางประการที่ท าการประเมินเพื่อศึกษาผลการปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อปรับปรุงคุณภาพดิน 
พบว่าความเข้มข้นของฟอสฟอรัสในดินหลังปลูกด้วยปอเทืองเป็นระยะเวลา 90 วัน มีค่าสูงที่สุด รองลงมาคือถั่วลิสงลาย         
ส่วนปริมาณความเข้มข้นของโพแทสเซียมแปลงที่ปลูกปอเทืองมีปริมาณสูงสุด ส่วนแปลงที่ปลูกถั่วพร้าและถั่วลิสงลายมี
ปริมาณโพแทสเซียมใกล้เคียงกัน และเมื่อเปรียบเทียบปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินพบว่าปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินไม่แตกต่างกัน 
โดยแปลงที่ปลูกด้วยถั่วลิสงลายมีปริมาณอินทรีย์วัตถุสูงที่สุด ค่าความเป็นกรดด่างในดินก่อนปลูกพืชตระกูลถั่วแต่ละชนิดมีค่า
เป็นกรดจัด  เมื่อปลูกด้วยพืชตระกูลถั่วเป็นระยะเวลา 90 วันพบว่าดินในแปลงท่ีปลูกถั่วลิสงลายมีค่าความเป็นกรดลดลงอยู่ใน
ระดับกรดปานกลาง (ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 1 ลักษณะทางกายภาพของเนื้อดินหลังการปลูกพืชตระกูลถั่ว 

ต่ารับทดลอง 
ร้อยละของอนภุาคดิน 

ลักษณะเนื้อดิน 
ทราย ทรายแป้ง ดินเหนียว 

T1 (ชุดควบคุม) 28 28 44 ดินเหนียว 
T2 (ปอเทือง) 28 30 42 ดินเหนียว 
T3 (ถ่ัวพร้า) 27 31 42 ดินเหนียว 
T4 (ถ่ัวลิสงลาย) 28 30 42 ดินเหนียว 
F-test ns ns ns - 
CV 1.80 4.24 2.35 - 

หมายเหตุ ns และ * หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันและมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
              อักษรที่แตกต่างกันในแนวคอลัมม์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบด้วยวิธี DMRT 
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ตารางที่ 2 คุณสมบัติทางเคมีของดินหลังการปลูกด้วยพืชตระกูลถั่ว (ค่าเฉลี่ย±SD) 

ต ารับทดลอง 
ฟอสฟอรัส      
(มก./กก.) 

โพแทสเซียม 
(มก./กก.) 

อินทรีย์วัตถ ุ
(%) 

ค่า pH 

T1 (ชุดควบคุม) 5.13±0.12b 72.0±0.04ab 2.95±0.02 5.22±0.03b 
T2 (ปอเทือง) 19.3±0.10a 189.0±0.10a 2.54±0.08 5.14±0.00b 
T3 (ถ่ัวพร้า) 11.7±0.08a 68.0±0.01b 2.94±0.04 5.43±0.01b 
T4 (ถ่ัวลิสงลาย) 18.3±0.17a 64.0±0.05b 3.29±0.11 5.78±0.03a 

F-test * * ns * 
CV 43.38 41.65 10.58 5.38 

หมายเหตุ ns และ * หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันและมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
             อักษรที่แตกต่างกันในแนวคอลัมน์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบด้วยวิธี DMRT 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่าการใช้พืชตระกูลถั่วมาเป็นปุ๋ยพืชสดนั้นส่งผลดีต่อปริมาณสารอาหารโดยเฉพาะปริมาณ

ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินและปรมิาณของโพแทสเซยีม โดยพืชตระกูลถั่วที่ควรส่งเสริมให้แก่เกษตรกร คือ ปอเทือง และ   
ถั่วลิสงลาย โดยมีรายงานการวิจัยของจารุวรรณี (2559) อธิบายเหตุผลในการเพิ่มปริมาณฟอสฟอรัสในดินไว้ว่าการย่อยสลาย
ของปุ๋ยพืชสดหลังการไถกลบลงดินจะมีการย่อยสลายโดยผ่านกระบวนการ Mineralization แล้วท าการปลดปล่อยฟอสฟอรัส
รูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืชท าให้ดินมีปริมาณฟอสฟอรัสเพิ่มมากข้ึน เนื่องจากพืชตระกูลถั่วดูดฟอสฟอรัสไปใช้ในการเจริญเตบิโต 
เมื่อไถกลบลงไปในดินเป็นการน าฟอสฟอรัสกลับคืนสู่ดินเป็นการหมุนเวียนฟอสฟอรัสจากดินช้ันล่างขึ้นมาสู่ดินช้ันบน 
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ เกษตรและคณะ (2561) ท่ีสนับสนุนผลของการศึกษาในครั้งนี้ด้วย โดยผลวิจัยดังกล่าวพบว่าการ
ปลูกถั่ว 4 ชนิด ได้แก่ ปอเทือง ถั่วพุ่ม ถั่วพร้า และถั่วเขียวนั้นถั่วทั้ง 4 ชนิดจะท าการปลดปล่อยระดับความเข้มข้นของ
ฟอสฟอรัสในดินได้ใกล้เคียงกันภายหลังจากการสับกลบแล้ว แต่เมื่องเปรียบเทียบระยะก่อนและหลังการสับกลบนั้นจะเห็นได้
ว่าถั่วพุ่มจะมีอัตราการคืนฟอสฟอรัสลงสู่ดินสูงกว่าถั่วชนิดอื่น แต่เมื่อท าการเปรียบเทียบปริมาณของอินทรีย์วัตถุในดิน
หลังจากการสับกลบพบว่าถั่วพร้า ถั่วเขียว และปอเทืองสามารถเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุได้สูงกว่าถั่วพุ่มหลังจากการสับกลบ 
เมื่อพิจารณาภาพรวมแล้วสามารถสรุปได้ว่าในดินชุดสันทรายนั้นการปลูกถั่วพุ่มและถั่วพร้าแล้วสับกลบจะสามารถเพิ่ม
ฟอสฟอรัสและอินทรีย์วัตถุลงในดินได้ดีกว่าปอเทืองและถั่วเขียว โดยการสลายตัวของปุ๋ยพืชสดนั้นจะท าให้การปลดปล่อย
ฟอสฟอรัสและการเกิดกรดอินทรีย์และอินทรียสารต่าง ๆ ซึ่งท าหน้าท่ีละลายสารประกอบฟอสเฟตที่ละลายยาก อีกทั้งยังช่วย
ป้องกันไม่ให้ไอออนไปตรึงกับฟอสเฟตที่อยู่ในดิน จึงส่งผลดีต่อปริมาณของฟอสเฟตที่พืชสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้   
เมื่อพิจารณาปริมาณอินทรียวัตถุในดินพบว่าเมื่อวิเคราะห์ผลด้วยวิธีการทางสถิติแล้วทุกต ารับทดลองไม่มีความแตกต่างกัน 
ทางสถิติ ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% แต่ในต ารับทดลองที่ T2 (ปอเทือง) มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินน้อยลดลงเล็กน้อย อาจ
เกี่ยวเนื่องจากอัตราการย่อยสลายของเศษซากพืช ซึ่งหากปอเทืองถูกบ่มไว้เป็นระยะเวลานานจนเน่าเปื่อยจะท าให้ปริมาณของ
ธาตุอาหารโดยเฉพาะไนโตรเจนถูกปลดปล่อยในรูปของแอมโมเนียมที่พืชสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ดี โดยภาสินี ( 2562) 
รายงานว่าปุ๋ยพืชสดปอเทืองที่บ่มใน ระยะ 14-28 วันจะท าให้ดินมีปริมาณคาร์บอนสูงท่ีสุด ดังนั้นในช่วงแรกปอเทืองยังไม่เน่า
เปื่อยหรือมีอัตราการย่อยสลายต่ ากว่าพืชตระกูลถั่วชนิดอื่นจึงท าให้เศษซากเปลี่ยนไปอยู่ในรูปของอินทรีย์วัตถุในดินได้ช้ากว่า
พืชตระกูลถั่วชนิดอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของศรีสุดา (2552) ที่ได้ท าการศึกษาการย่อยสลายและการปลดปล่อย
ไนโตรเจนจากซากถ่ัวลิสงและถั่วเขตร้อนอื่น ๆ ซึ่งผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าปอเทืองจะมีอัตราการย่อยสลายต่ าในช่วงแรกเมือ่
เทียบกับถ่ัวชนิดอื่น 

ในประเด็นของผลผลิตพืชซึ่งในงานวิจัยนี้ไม่ได้มีผลการศึกษาไว้ แต่ก็มีรายงานวิจัยที่ระบุไว้ว่าการใช้ปุ๋ยพืชสดจะ
ส่งผลต่อผลผลิตของพืช อิทธิพล และอรวรรณ (2560) รายงายไว้ว่าการใช้ปุ๋ยพืชสดนั้นมีประสิทธิภาพดี โดยจะส่งผลต่อการ
เจริญของแก่นตะวัน อีกทั้งยังส่งผลให้ปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินสูงขึ้นด้วย นอกจากนี้ธาตุอาหารหลักทั้งฟอสฟอรัสที่สกัดได้
และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ก็จะมีปริมาณสูงขึ้นกว่าเมื่อเทียบกับการไม่ใส่ปุ๋ยพืชสดและการใช้ปุ๋ยเคมี เช่นเดียวกับ
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รายงานวิจัยของสมพร (2556) ที่ได้รายงานไว้ว่าการใช้ปุ๋ยพืชสดนั้นส่งผลต่อผลิตของข้าว ในขณะที่ Edje and Magagula 
(2014) เสนอผลการวิจัยว่าการใช้ปุ๋ยพืชสดจะท าให้ผลิตของข้าวโพดสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ดีการใช้ปุ๋ยพืชสดเพียงอย่างเดียวอาจ
ไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุด การใช้วิธีการท าเกษตรกรรมแบบผสมผสานจะส่งผลดีต่อทั้งผลผลิตของพืชและคุณภาพของดิน โดยมี
รายงานวิจัยที่สนับสนุนแนวคิดนี้ คือ อุไรวรรณ (2557) รายงานไว้ว่าการใช้ปุ๋ยแบบผสมผสานกัน โดยการใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับ
การจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่จะส่งผลดีต่อการผลิตพืช เนื่องจากเป็นการน าเอาสมบัติที่ดีของปุ๋ยชนิดต่าง  ๆ มาเพิ่มพูน
สนับสนุนซึ่งกันและกัน 

 การศึกษาผลการฟื้นฟูดินหลังการปลูกกะหล่ าปลีในพื้นท่ีอ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยพืชตระกูลถั่ว 3 ชนิด 
สรุปว่าการปลูกปอเทืองและถั่วลิสงลายจะท าให้ความเข้มข้นของปริมาณฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในดินดีที่สุด จึงเหมาะที่
จะใช้ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ในการปรับปรุงคุณภาพดิน  
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การชักน าให้เกิดแคลลัสจากใบเลี้ยงของตะเคียนใบใหญ่ (Hopea thorelii Pierre) 
พืชที่มีความเสี่ยงขั้นวิกฤติต่อการสูญพันธุ์ 
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บทคัดย่อ 
  ตะเคียนใบใหญ่ (Hopea Thorelii Pierre) เป็นไม้ต้นในวงศ์ Dipterocarpaceae โดยทั่วไปการขยายพันธุ์ได้จาก

การเพาะเมล็ด แต่พืชสกุลตะเคียนมีฤดูกาลออกผลที่ไม่แน่นอน และยังพบอัตราการรอดชีวิตที่ต่ าเนื่องจาก เป็นไม้ค่อนข้าง
เจริญเติบโตช้าในระยะแรก ปัจจุบันพบเขตการกระจายพันธุ์ต่ าและจัดเป็นพืชที่มีความเสี่ยงขั้นวิกฤติต่อการสูญพันธุ์ตาม
ธรรมชาติ เทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจึงเป็นทางเลือกท่ีส าคัญในการเพิ่มจ านวนพืชให้ได้ปริมาณมากในระยะเวลาอันรวดเร็ว 
ดังนั้นงานวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของ N6-benzyladenine (BA), naphthaleneacetic acid (NAA) 
และ indole-3-butyric acid (IBA) ต่อการเจริญเติบโตของตะเคียนใบใหญ่ในหลอดทดลอง โดยน าช้ินส่วนของใบเลี้ยงจากผล
อายุ 3 เดือน ที่เก็บจากสวนสัตว์อุบลราชธานีมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS (Murashige and Skoog) ที่เติม IBA 0, 0.1 
และ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ BA 0, 1, 2, 4, 6 และ 8 มิลลิกรัมต่อลิตร และสูตรอาหาร MS ที่เติม NAA 0, 0.1 และ 1 
มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ BA 0, 1, 2, 4, 6 และ 8 มิลลิกรัมต่อลิตร เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าทุกสูตรอาหารสามารถ
ชักน าใบเลี้ยงให้เจริญเป็นแคลลัสได้ อาหารที่ เติม NAA:BA ที่ 1:6 และ 1:8 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งผลให้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง
แคลลัสสูงที่สุด คือ 1.21 และ 1.20 เซนติเมตร อาหารที่เติม NAA:BA ที่ 1:8 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งผลให้น้ าหนักแห้งมากท่ีสุด
คือ 172.50 มิลลิกรัมต่อขวด ในขณะที่อาหารที่เติม IBA:BA ที่ 1:1 และ 1:2 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งผลให้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง
แคลลัสสูงที่สุด 1.40 และ 1.30 เซนติเมตร ตามล าดับ อาหารที่เติม IBA:BA ที่ 0.1:0, 0:1, 1:1 และ 1:6 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ส่งผลให้น้ าหนักแห้งมากที่สุดคือ 102.50, 102.50, 104.29, และ 102.50 มิลลิกรัมต่อขวด ตามล าดับ ผลการวิจัยครั้งนี้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานท่ีอาจเป็นประโยชน์ต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตะเคียนใบใหญ่ในอนาคตได้ 
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Abstract 

Hopea thorelii Pierre is a tree in the family Dipterocarpaceae.  It is usually propagated form seeds, 
but Hopea has an uncertain fruiting season.  Its survival is quite low because it had slowly growth in the 
primary stage.  It is less distributed and classified as a critically endangered species.  Plant tissue culture is 
an important technique to provide a rapid plant propagation.  Hence, this research aimed to study the 
effects of N6-benzyladenine (BA) , naphthaleneacetic acid (NAA) and indole-3-butyric acid ( IBA) on growth 
of cotyledons of Hopea thorelii Pierre in vitro.  Pieces of cotyledons of three months old fruits from Ubon 
Ratchathani Zoo were cultured on MS medium ( Murashige and Skoog)  contained combinations of 0 , 0 . 1 
and 1 mg/ l IBA and 0 , 1 , 2 , 4 , 6 and 8 mg/ l BA and MS medium contained combinations of 0, 0.1 and 1 
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mg/ l NAA and 0, 1, 2, 4, 6 and 8 mg/ l BA for 8 weeks.  The results showed that all medium can induce 
cotyledons to proliferate into callus. The medium supplemented with NAA:BA at 1:6 and 1:8 mg/l affected 
on the highest callus diameter (1.21 and 1.20 cm, respectively) and the medium supplemented with NAA:BA 
at 1:8 mg/l affected on the highest dry weight of callus (172.50 mg/bottle). While the medium contained 
combinations of IBA: BA at 1: 1 and 1: 2 mg/ l induced the highest callus diameter ( 1. 40 and 1. 30 cm, 
respectively)  and the medium supplemented with IBA:BA at 0.1:0, 0:1, 1:1 and 1:6 mg/ l affected on the 
highest dry weight of callus (102.50, 102.50 104.29 and 102.50 mg/bottle, respectively) .  These results are 
basic information which might be useful for the next research of Hopea thorelii Pierre tissue culture. 

 
Keywords : Hopea thorelii pierre, Plant tissue Culture, Cotyledons 
 
บทน า 
 พืชสกุลตะเคียน (Hopea) เป็นพรรณไม้ในวงศ์ Dipterocarpaceae มีมากกว่า 100 ชนิด กระจายพันธุจ์ากประเทศ
ศรีลังกา อินเดีย บังกลาเทศ พม่า จีนตอนใต้ทางมณฑลไห่หนาน อินโดจีน มาเลเซีย และไทย Hopea จัดอยู่ภายใต้เผ่า 
Shoreae ซึ่งในเผ่านี้นอกจากสกุล Hopea ยังมีสกุล Dryobalanops, Neobalanocarpus, Parashorea และ Shorea 
(Poopath et al., 2017) ประเทศไทยพบไม้สกุลตะเคียน 18 ชนิด ซึ่งหนึ่งชนิดในนั้นคือ ตะเคียนใบใหญ่ (Hopea Thorelii 
Pierre) เป็นไม้ต้น สูง 10–15 เมตร พบเขตการกระจายพันธุ์ที่ ลาว กัมพูชา และไทย (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 
2559) ซึ่งกระจายพันธุ์ในป่าดิบแล้งและลานหินทรายทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดอุบลราชธานีและอ านาจเจริญ  
ทีร่ะดับความสูง 150-200 เมตร จากระดับน้ าทะเล (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช, 2556) 
 ตะเคียนใบใหญ่จัดเป็นชนิดพันธุ์พืชที่ถูกคุกคามระดับความเสี่ยงขั้นวิกฤติต่อการสูญพันธุ์จากที่อาศัยตามธรรมชาติ 
(Critically Endangered Species) (Newman and Pooma, 2017) เนื่องจากการในขยายพันธุ์ของตะเคียนใบใหญ่ตาม
ธรรมชาติอาศัยจากส่วนเมล็ดเพียงอย่างเดียว ซึ่งพืชสกุลตะเคียนเป็นพืชที่มีฤดูกาลออกผลที่ไม่แน่นอน (Sasaki, 2006) 
อย่างไรก็ตามถึงแม้บางฤดูกาลมีการออกผลในปริมาณมากแต่พบอัตราการรอดชีวิตของต้นกล้าพืชค่านข้างต่ า และมีการ
เจริญเติบโตในช่วงระยะแรกค่อนข้างช้า ทั้งนี้ลักษณะทางสัณฐานของผลที่ไม่มีการพัฒนาใบเลี้ยงเป็นปีก ซึ่งแตกต่างจากพืช
ชนิดอื่นที่อยู่ในวงศ์เดียวกัน ส่งผลต่อข้อจ ากัดการแพร่กระจายพันธุ์ในธรรมชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช , 
2556) 
 ปัจจุบันเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมีประโยชน์ต่อการผลิตพืชอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในด้านการปรับปรุงพันธุ์
พืช การผลิตพืชที่ปราศจากโรค และการรักษาพันธุ์พืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชยังมีบทบาทที่ส าคัญอย่างมากต่อการเพิ่ม
จ านวนพืชปริมาณมากในระยะเวลาสั้น และได้ต้นพืชที่สมบูรณ์แข็งแรง (วราภรณ์, 2551; ประศาสตร์, 2538) อย่างไรก็ตาม 
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชยังต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง อาทิ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอก ชนิดและความเข้มข้นของธาตุ
อาหาร สารประกอบอินทรีย์ในอาหาร และสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช รวมถึงปัจจัยที่มาจากพืชเอง เช่น ชนิดของพืช 
อายุของพืช รวมไปถึงช้ินส่วนเนื้อเยื่อพืชที่น ามาเพาะเลี้ยง (ประศาสตร์ , 2538; สุมนทิพย์, 2556; รังสฤษดิ์, 2541) เนื่องจาก
การตอบสนองของเนื้อเยื่อพืชกลุ่มไม้ยืนต้นหรือไม้เนื้อแข็งต่อสภาวะการเพาะเลี้ยงยังไม่เหมาะสม ท าให้การขยายพันธ์ุพืชกลุ่ม
นีด้้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจึงมีจ านวนไมม่ากนัก เช่น การขยายพันธ์ุจันทน์กะพ้อ (Vatica diospyroides Symington) 
โดยเพาะเลี้ยงส่วนแกนเอ็มบริโอ (ธีร, 2550) การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนข้อที่ติดใบเลี้ยงจากต้นอ่อนที่เพาะจากเอ็มบริโอ 
ของยางนา (Dipterocarpus alatus) และยางกราด (D. intricatus) โดยใช้เทคนิค bridge culture (Lining, 1991)  
การเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื ่อพะยอม (S. roxburghii G. Don) โดยการเพาะเลี ้ยงส่วนแกนเอ็มบริโอ (Nakamura, 2006)  
การเพาะเลี้ยงส่วนตาข้างตะเคียนทอง (H. odorata Robx.) (Scott et al., 1995) ทั้งนี้ยังไม่พบรายงานการเพาะเลี้ยง 
เนื้อเยื่อของตะเคียนใบใหญ่ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตะเคียนใบใหญ่ โดยการชักน าให้เกิด
แคลลัสจากส่วนของใบเลี้ยง 
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วิธีการวิจัย 
 พืชทดลองที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือผลของตะเคียนใบใหญ่ (Hopea therelli Pierre) เก็บจากสวนสัตว์อุบลราชธานี 
ต าบลแจระแม อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (ภาพที่ 1) 
 

 
 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างพืชทดลองตะเคียนใบใหญ่ (Hopea therelli Pierre): (A) ผลตะเคียนใบใหญ่; (B) พื้นที่เก็บตัวอย่าง 
 

การฟอกฆ่าเชื้อผลตะเคียนใบใหญ่ 
 ล้างท าความสะอาดผลตะเคียนใบใหญ่ด้วยน้ ายาล้างจาน แล้วล้างด้วยน้ าสะอาดหรือน้ าไหล ฆ่าเชื้อด้วย 95 % ethyl 
alcohol เป็นเวลา 1 นาที และ 20% Clorox 20 นาที จากน้ันล้างด้วยน้ ากรองที่น่ึงฆ่าเช้ือแล้ว 3 ครั้ง 

อิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชต่อชิ้นส่วนใบเลี้ยงตะเคียนใบใหญ่ 
 การทดลองที่ 1 การศึกษาอิทธิพลของ IBA ร่วมกับ BA ต่อการเจริญเติบโตส่วนใบเลี้ยงของตะเคียนใบใหญ่ โดยน า
ส่วนผลตะเคียนใบใหญ่ที่ล้างฆ่าเชื้อแล้วมาตัดส่วนใบเลี้ยงให้ได้ขนาดประมาณ 0.5 × 0.5 ตารางเซนติเมตร น ามาเพาะเลี้ยง
บนสูตรอาหาร MS (Murashige and Skoog, 1962) ที่เติม IBA ความเข้มข้น 0 0.1 และ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ควบคู่กับ BA 
ความเข้มข้น 0, 1, 2, 4, 6 และ 8 มิลลิกรัมต่อลิตร เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 8 สัปดาห์ 
 การทดลองที่ 2 การศึกษาอิทธิพลของ NAA ร่วมกับ BA ต่อการเจริญเติบโตส่วนใบเลี้ยงของตะเคียนใบใหญ่ โดยน า
ส่วนผลตะเคียนใบใหญ่ที่ล้างฆ่าเชื้อแล้วมาตัดส่วนใบเลี้ยงให้ได้ขนาดประมาณ 0.5 × 0.5 ตารางเซนติเมตร น ามาเพาะเลี้ยง
บนสูตรอาหาร MS ที่เติม NAA ความเข้มข้น 0 0.1 และ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ควบคู่กับ BA ความเข้มข้น 0, 1, 2, 4, 6 และ 8 
มิลลิกรัมต่อลิตร เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 8 สัปดาห์ 
 ทุกสูตรอาหารเติมน้ าตาลซูโครส 30 กรัมต่อลิตร ผงวุ้น 7 กรัมต่อลิตร และปรับ pH อยู่ในช่วง 5.6-5.8 ด้วย         
1N HCl หรือ 1N NaOH นึ่งฆ่าเช้ืออาหารที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นเวลา 20 นาที 
โดยเพาะเลี้ยง 2 ช้ินตัวอย่างต่อขวด จ านวน 8 ซ้ าต่อหนึ่งสูตรอาหาร 

สภาวะการเพาะเลี้ยงการวางแผนการทดลองและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 เพาะเลี้ยงไว้ในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ที่มีอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส และให้แสงสว่างที่มีความเข้มแสง
ประมาณ 42 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที 16 ช่ัวโมงต่อวัน โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely 
Randomized Design, CRD) บันทึกผลการเจริญเติบโต เปอร์เซ็นต์การเกิดแคลลัส เส้นผ่านศูนย์กลางแคลลัส และน้ าหนัก
แห้งแคลลัส น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลทางสถิติด้วย One-Way-ANOVA เปรียบเทียบ ข้อมูลด้วยวิธี Duncan’s New 
Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (p<0.05) 
 
ผลการวิจัย 
 อิทธิพลของ IBA ร่วมกับ BA ต่อการเจริญเติบโตส่วนใบเลี้ยงของตะเคียนใบใหญ่  
 อาหารสูตร MS ที่เติม IBA ร่วมกับ BA ทุกความเข้มข้นสามารถชักน าใบเลี้ยงเจริญไปเป็นแคลลัสได้ 100 เปอร์เซ็นต์ 
โดยสูตรอาหารที่เติม IBA:BA ที่ 1:1 และ 1:2 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งผลใหม้ีเส้นผ่านศูนย์กลางแคลลัสสูงที่สุดคือ 1.40 และ 1.30 
เซนติเมตร ตามล าดับ อาหารที่เติม IBA:BA ที่ 0.1:0 0:1 1:1 และ 1:6 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งผลให้น้ าหนักแห้งมากที่สุดคือ 
102.50, 102.50, 104.29 และ 102.50 มิลลิกรัมต่อขวด ตามล าดับ (ภาพที่ 2) (ตารางที่ 1) 



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งท่ี 15  I ผลงานน าเสนอแบบโปสเตอร์ 

38 

 อิทธิพลของ NAA ร่วมกับ BA ต่อการเจริญเติบโตส่วนใบเลี้ยงของตะเคียนใบใหญ่ 
 อาหารสูตร MS ที่เติม NAA ร่วมกับ BA ทุกความเข้มข้นสามารถชักน าใบเลี้ยงเจริญไปเป็นแคลลัสได้ 100 
เปอร์เซ็นต์ โดยสูตรอาหารที่เติม NAA:BA ที่ 1:6 และ 1:8 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งผลให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางแคลลัสสูงที่สุด คือ 
1.21 และ 1.20 เซนติเมตร อาหารที่เติม NAA:BA ที่ 1:8 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งผลใหน้้ าหนักแห้งมากที่สุดคือ 172.50 มิลลิกรัม
ต่อขวด (ภาพที่ 2) (ตารางที่ 1) 
 ทั้งนี้การเพาะเลี้ยงส่วนใบเลี้ยงตะเคียนใบใหญ่ พบว่าเมื่อเริ่มท าการเพาะเลี้ยงในสัปดาห์แรกช้ินส่วนใบเลี้ยงมีการ
ปล่อยสารบางอย่างออกมาท าให้สีของอาหารมีการเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ช่วงสัปดาห์ที่ 4-5 ช้ินส่วนใบเลี้ยงที่พัฒนาเป็นแคลลัส 
สีเขียวอ่อนมีลักษณะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองจนกระทั่งเป็นสีน้ าตาลเข้ม (ภาพที่ 2 H) 
 

 
 
ภาพที่ 2 อิทธิพลสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อใบเลีย้งตะเคียนใบใหญ่: (A) NAA:BA 1:6 มิลลิกรัมตอ่ลิตร; (B) NAA:BA 1:8 

มิลลิกรัมต่อลิตร; (C) IBA:BA 0.1:0 มิลลิกรมัต่อลติร; (D) IBA:BA 0:1 มิลลิกรมัต่อลติร; (E) IBA:BA 1:1 มิลลิกรมัต่อลติร;  
(F) IBA:BA 1:2 มิลลิกรัมต่อลิตร; (G) IBA:BA 1:6 มิลลิกรมัต่อลติร; (H) ช้ินส่วนใบเลี้ยงท่ีพัฒนาเป็นแคลลสัมสีีเขียวอ่อนมี

ลักษณะเปลีย่นแปลงเป็นสีเหลืองจนถึงสีน้ าตาล 
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ตารางที่ 1 อิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโตชนิด IBA ร่วมกับ BA และ NAA ร่วมกับ BA ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ  
 ต่อช้ินส่วนเนื้อเยื่อใบเลี้ยงของตะเคียนใบใหญ่ เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยที่ก ากับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันแสดงถึงความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่
ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test 
(DMRT)  
* = มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (p<0.05) 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 การชักน าให้เกิดแคลลัสจากใบเลี้ยงของตะเคียนใบใหญ่ โดยการศึกษาอิทธิพลของ IBA ร่วมกับ BA และ NAA 
ร่วมกับ BA พบว่าทุกสูตรอาหารสามารถชักน าใบเลี้ยงให้เจริญเป็นแคลลัสได้ 100 เปอร์เซ็นต์ อาหารที่ส่งผลต่อการเจริญของ
แคลลัสมากที่สุด NAA:BA ที่ 1:6 และ 1:8 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งผลให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางแคลลัสสูงที่สุด คือ 1.21 และ 1.20 
เซนติเมตร อาหารที่เติม NAA:BA ที่ 1:8 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งผลให้น้ าหนักแห้งมากที่สุด คือ 172.50 มิลลิกรัมต่อขวด ในขณะ
ที่อาหารที่เติม IBA:BA ที่ 1:1 และ 1:2 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งผลให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางแคลลัสสูงที่สุด 1.40 และ 1.30 
เซนติเมตร ตามล าดับ อาหารที่เติม IBA:BA ที่ 0.1:0, 0:1, 1:1 และ 1:6 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งผลให้น้ าหนักแห้งมากที่สุด คือ 
102.50, 102.50 และ 104.29 มิลลิกรัมต่อขวด ตามล าดับ (ตารางที่ 1 ภาพที่ 2) แม้ว่าทุกสูตรจะสามารถชักน าเป็นแคลลสัได้
แต่เนื้อเยื่อของใบเลี้ยงพัฒนาไปเป็นเนื้อเยื่อส่วนแคลลัสได้น้อย เมื่อพิจารณาจากน้ าหนักแห้งร่วมกับเส้นผ่านศูนย์กลางและ
จากการสังเกตด้วยตาเปล่า พบว่าเส้นผ่านศูนย์กลางที่เพิ่มขึ้นนั้นนอกจากเกิดจากการแบ่งเซลล์แล้ว ยังอาจเกิดจากการ
ขยายตัวของเซลล์ด้วย เมื่อพิจารณาจากน้ าหนักแห้งของแคลลัส พบว่าคู่ฮอร์โมนส่งผลให้ใบเลี้ยงเกิดเป็นแคลลัสได้ดีที่สุด คือ 
NAA:BA ที่ 1:8 มิลลิกรัมต่อลิตร ดีกว่าคู่ฮอร์โมน IBA:BA ที่ 0.1:0, 0:1, 1:1 และ 1:6 มิลลิกรัมต่อลิตร ในขณะที่เส้นผ่าน
ศูนย์กลางท่ีมากที่สุดคือ IBA:BA ที่ 1:1 และ 1:2 มิลลิกรัมต่อลิตร มากกว่า NAA:BA ที่ 1:6 และ 1:8 มิลลิกรัมต่อลิตร จะเห็น

Treatments เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง
แคลลัส 

(เซนติเมตร) 

น้ าหนักแห้ง
แคลลัสต่อขวด 

(มิลลิกรัม) 

Treatments เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง
แคลลัส 

(เซนติเมตร) 

น้ าหนักแห้ง
แคลลัสต่อขวด 

(มิลลิกรัม) 
IBA 

(มิลลิกรัม
ต่อลิตร) 

BA 
(มิลลิกรัม
ต่อลิตร) 

NAA 
(มิลลิกรัม
ต่อลิตร) 

BA 
(มิลลิกรัม
ต่อลิตร) 

0 0 0.90±0.02e 70.00±3.16de 0 0 0.73±0.05c 73.33±3.33fgh 
0.1 0 1.00±0.03de 102.50±2.50a 0.1 0 0.79±0.06bc 85.00±2.89de 
1 0 1.10±0.02bcde 90.00±3.65bc 1 0 0.81±0.05bc 64.00±2.45hij 
0 1 1.00±0.02de 102.50±4.79a 0 1 0.75±0.08bc 53.33±3.33j 

0.1 1 1.30±0.03ab 94.00±4.00ab 0.1 1 0.88±0.04bc 92.50±4.79d 
1 1 1.40±0.05a 104.29±2.97a 1 1 0.86±0.07bc 66.00±2.45hi 
0 2 1.10±0.03de 81.67±3.07cd 0 2 0.71±0.05c 63.33±3.33hij 

0.1 2 1.30±0.03abc 70.00±4.08de 0.1 2 0.78±0.06bc 63.33±3.33hij 
1 2 1.30±0.04a 94.00±4.00ab 1 2 0.95±0.06b 113.33±3.33c 
0 4 1.10±0.04cde 80.00±3.16cd 0 4 0.83±0.07bc 66.67±3.33ghi 

0.1 4 1.10±0.03abcd 77.50±2.50d 0.1 4 0.85±0.05bc 80.00±4.08ef 
1 4 1.20±0.04abcde 90.00±4.08bc 1 4 0.89±0.06bc 73.33±3.33fgh 
0 6 1.50±0.06abc 96.00±4.00ab 0 6 0.72±0.06c 60.00±0.00ij 

0.1 6 1.30±0.05abcde 90.00±4.08bc 0.1 6 0.76±0.04bc 78.00±3.74efg 
1 6 1.40±0.05ab 102.50±4.79a 1 6 1.21±0.07a 150.00±5.77b 
0 8 1.10±0.04de 65.71±2.97e 0 8 0.79±0.07bc 60.00±0.00ij 

0.1 8 1.20±0.05de 78.33±3.07cd 0.1 8 0.86±0.08bc 70.00±0.00fghi 
1 8 1.40±0.04abc 70.00±3.33de 1 8 1.20±0.07a 172.50±4.79a 

F-test * *   * * 
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ได้ว่าคู่ฮอร์โมน NAA:BA และ IBA:BA อาจจะยังไม่เหมาะสมส าหรับการชักน าให้เกิดเป็นแคลลัสจากใบเลี้ยงตะเคียนใบใหญ่ 
และยังไม่พบว่ามีการใช้คู่ฮอร์โมนนี้ในการชักน าให้เกิดแคลลัสของไม้สกุล Hopea ชนิดอื่นด้วย ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไป
ควรศึกษาสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชชนิดอื่น ๆ ที่อาจมีความเหมาะสมในการชักน าช้ินส่วนใบเลี้ยงพัฒนาเป็นแคลลัสได้ดี 
เช่น 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) และ thidiazuron (TDZ)  เป็นสารความคุมการเจริญเติบโตพืชที่ดีในการ
เพิ่มจ านวนหรือชักน าให้เกิดแคลลัส (รังสฤษดิ์, 2541) ซึ่งมีการรายงานวิจัยที่น ามาใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไม้ยืนต้น คือ 
การเพาะเลี้ยงพะยอม (Shorea roxburghii G. Don) โดยใช้ส่วน shoot-apex พบว่าสูตรอาหารที่เติม thidiazuron (TDZ) 
มีการพัฒนาเป็นแคลลัส (Nakamura, 2006) การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหมากจอง โดยใช้ส่วนปีกของผลอ่อน เพาะเลี้ยงบนอาหาร
สูตร WPM ที่เติม BA, TDZ และ 2, 4-D ส่งผลต่อการเกิดแคลลัสต่อช้ินส่วนได้ดีที่สุด (สุจารี, 2548) อย่างไรก็ตามการเติมสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตพืชลงไปในอาหารเพาะเลี้ยงในปริมาณความเข้มข้นที่มาก อาจท าให้พืชได้รับสารควบคุมการเจริญ 
เติบโตในปริมาณมากจนเกินไป ท าให้เกิดการสะสมและยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อพืชได้เช่นกัน (สมบุญ, 2548) 
 การศึกษาครั้งนี้เลือกใช้สูตรอาหาร MS ซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมต่อการเจริญของเนื้อเยื่อพืชกลุ่มไม้ต้น ซึ่งมีรายงาน
การวิจัยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชกลุ่มไม้ต้นหลายชนิดได้มีการใช้อาหารสูตรที่มีความจ าเพาะต่อไม้เนื้อแข็ง ตัวอย่างเช่น มีการ
ใช้สูตรอาหาร woody plant medium (WPM) ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนข้อที่ติดใบเลี้ยงของยางนา (D. alatus) และ 
ยางกราด (D. intricatus) (Lining, 1991) ตะเคียนทอง (H. odorata Robx.) (Scott et al., 1995) การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ส่วนของตายอดและตาข้างของไม้กฤษณา (Aquilaria crassna) (ยุพาและคณะ, 2550) การเพาะเลี้ยงส่วนปีกส่วนปีก 
ของผลอ่อนและผลอ่อนของหมากจอง (Scaphium scaphigerum (Wall. ex G. Don) G. Planch.) (สุจารี, 2548) ดังนั้น 
ในการศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตะเคียนใบใหญ่ครั้งถัดไปควรศึกษาโดยการปรับใช้สูตรอาหาร WPM หรือสูตรอาหารอื่นด้วย 
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชบางชนิดอาจมีการปล่อยสารประกอบบางชนิดออกมา สังเกตได้จากอาหารที่เพาะเลี้ยงจะมี
สีเหลืองหรือสีน้ าตาล สารเหล่านี้อาจเป็นสารกลุ่ม phenolics (เยาวพา, 2562) ในงานวิจัยครั้งนี้ก็พบว่าการเพาะเลี้ยงช้ินส่วน
ใบเลี้ยงของตะเคียนใบใหญ่ อาหารที่เพาะเลี้ยงมีสีเหลืองหรือสีน้ าตาลเช่นกัน ซึ่งพืชนี้เป็นพืชในวงศ์ Dipterocarpaceae ที่
ลักษณะทั่วไปเนื้อไม้มีน้ ายางใสหรือชัน (Resin) สารที่ปล่อยจากไม้สกุลตะเคียน (Hopea) คือ dammar resin (จินตนา, 
2556; Ridley, 1900) อาจเป็นไปได้ว่าสารนี้มีผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อ โดยมีการรายงานวิจัยการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ เช่น การขยายพันธุ์จันทน์กะพ้อ (Vatica diospyroides Symington) การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยางนา (Dipterocarpus 
alatus) ยางกราด (D. intricatus) และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหมากจอง (S. scaphigerum (Wall. ex G. Don) G. Planch.) 
พบว่ามีการปล่อยสารสีเหลืองออกมา และได้มีการแก้ปัญหาโดยการเติมถ่านกัมมันต์ (Activated Charcoal) หรือสาร 
polyvinylpyrrolidone (PVP) ในสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์การเจริญเติบโตหรือการพัฒนาเป็น
แคลลัส เมื่อเปรียบเทียบกับสูตรอาหารที่ไม่ได้เติมเหล่านี้ (Lining, 1991; ธีร, 2550; สุจารี, 2548) ดังนั้นในการศึกษาครั้ง
ต่อไปควรเติมถ่านกัมมันต์หรือสาร PVP ในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และจากการรายงานของวิกาญดาและคณะ (2559)    
ได้ขยายพันธุ์สบู่ด าโดยได้ชักน าให้เกิดแคลลัสจากเมล็ด หลังจากนั้นจึงชักน าให้แคลลัสเกิดเป็นยอด เพิ่มปริมาณยอดและราก 
ดังนั้นในอนาคตควรศึกษาการชักน าให้เกิดยอดหรือต้นใหม่จากแคลลัสของตะเคียนใบใหญ่ด้วย  
 อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้เป็นเพียงการศึกษาเบื้องต้นของอิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช คือ 
BA NAA และ IBA ต่อการเจริญเติบโตของใบเลี้ยงตะเคียนใบใหญ่ ในการศึกษาครั้งต่อไปควรท าการศึกษาเพิ่มเติมโดย
เพาะเลี้ยงช้ินส่วนอื่น ๆ ของตะเคียนใบใหญ่ เช่น แกนเอ็มบริโอ ปลายยอด ข้อ ล าต้น และราก งานวิจัยเหล่านี้จะเป็น  
ประโยขน์ต่อการขยายพันธ์ุพืชกลุ่มไม้ต้นเพื่อการอนุรักษข์องพืชใกล้สูญพันธ์ุได้ต่อไป 
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บทคัดย่อ 
ชมพูสิรินเป็นพืชสกุลเทียน (Impatiens) จัดอยู่ในวงศ์ BALSAMINACEAE ชื่อวิทยาศาสตร์ Impatiens 

sirindhorniae Triboun & Suksathan ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการ
ตั้งช่ือวิทยาศาสตร์ ส ารวจพบบริเวณยอดเขาหินปูน จังหวัดกระบี่ จัดเป็นพืชถิ่นเดียวของไทย (Endemic Plant) จึงได้น า
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มปริมาณและอนุรักษ์พันธุกรรมพืช งานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษา  
การเพิ่มปริมาณต้นชมพูสิรินในสภาพปลอดเช้ือ โดยเพาะเลี้ยงตาข้างชมพูสิรินบนอาหารสูตร MS ที่เติมสารควบคุม 
การเจริญเติบโตกลุ่มออกซินและไซโตไคนินที่แปรผันความเข้มข้นระดับต่างๆ พบว่าสามารถชักน าให้เกิดยอดชมพูสิรินได้มาก
ที่สุดเฉลี่ย 5.5 ยอดต่อช้ินส่วน บนอาหารสูตร MS ที่เติม BA 3 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยที่การเติมสาร NAA กับไม่เติมสามารถ 
ชักน าให้เกิดจ านวนยอดไม่แตกต่างกันเมื่อเพาะเลี้ยงนาน 15 สัปดาห์ และเมื่อย้ายปลูกในโรงเรือนปลูกพืชโดยใช้วัสดุปลูกคือ 
พีทมอส : ดินผสม : เพอร์ไลท์ : หินภูเขาไฟ อัตราส่วน 3 : 2 : 1 : 1 ต้นชมพูสิรินมีอัตราการรอดชีวิต 50 เปอร์เซ็นต์ 
  
ค าส าคัญ : พืชวงศ์เทียน  การขยายพันธ์ุ  พืชเขาหินปูน   

 
In vitro Multiplication Technique of Impatiens sirindhorniae Triboun& Suksathan,  

an Endemic Species to Thailand 
Padnaree Rukkid1*, Phatchara Piriyavinit 1 and Pramote Tribound2  

1Biotechnology Research and Development Office, Department of Agriculture 
2National Biobank of Thailand, National Science and Technology Development Agency 

*E-mail : padnaree.r@gmail.com  
 

Abstract 
Impatiens sirindhorniae Triboun & Suksathan whose names was given by Her Royal Highness 

Princess Maha Chakri Sirindhorn, is classified as endemic species of Thailand. Therefore, this research tried 
to apply tissue culture techniques to multiply and conserve this species. In this research, In vitro 
multiplication of I. sirindhorniae was also conducted through lateral buds culture on MS basal medium 
supplemented with various concentrations of plant growth regulators (Auxin and Cytokinin).The results 
indicated that the highest shoot number of I. sirindhorniae (5.5 shoots per explant) was obtained from MS 
basal medium supplemented with 3 mg/L BA but no difference found between NAA added and non-NAA 
media after 15  weeks of culture. The plantlets of I. sirindhorniae transplanted into the greenhouse and 
cultured in pots containing mixture of peatmoss, soil, perlite and pumice (3:2:1:1) were successfully 
acclimatized with 50% survival. 

 
Keywords : Balsaminaceae, Micropropagation, Limestone plant 
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บทน า 
 พืชวงศ์เทียน (Balsaminaceae) เป็นไม้ล้มลุก พบในเขตร้อนช้ืนส่วนใหญ่กระจายพันธุ์อยู่ในเขตร้อนของทวีปเอเชีย
และทวีปแอฟริกา (Cronquist, 1981; Fleming, 2000) มีการใช้ประโยชน์ค่อนข้างหลากหลาย เช่น ดอกพืชวงศ์เทียนมีสีสัน
หลากหลายทั้งสีม่วง ชมพู ขาว และแดง จึงนิยมปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ นอกจากนี้มีบางชนิด (Species) พบว่ามีการใช้
ประโยชน์สรรพคุณทางยาเนื่องจากช้ินส่วนต่างๆ ของพืชวงศ์เทียนพบสารฟีนอลิก อนุพันธ์ของแนฟโธควิโนน ไตรเทอร์พี
นอยด์ ไกลโคไซด์ กรดไขมัน อัลคาลอยด์และฟลาโวนอยด์ (Sakunphueak and Panichayupakaranant, 2012) ใช้เป็น
ส่วนประกอบของยาและเครื่องส าอางโดยเม็ดสีแดงที่สกัดได้จากดอกพืชวงศ์เทียนสามารถใช้ทดแทนเฮนน่า (Farnsworth 
and Nanthawan, 1992) เมล็ด ใบ และดอกของต้นเทียนบ้าน (Impatiens Balsamina L.) สามารถรับประทานได้ (Lim, 
2016) “ชมพูสิริน” เป็นพืชวงศ์เทียน (FAMILY BALSAMINACEAE) ชนิดใหม่พบเมื่อปี พ.ศ. 2550 และได้รับพระราชนาม
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นช่ือวิทยาศาสตร์เมื่อปี พ.ศ. 2553 คือ “Impatiens sirindhorniae 
Triboun & Suksathan”  จัดเป็นพืชถิ่นเดียว (endemic) ของประเทศไทย พบเฉพาะบริเวณหน้าผาเขาหินปูน ท่ีระดับความสูง 
20-150 เมตร ณ อ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ และ อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ปราโมทย์ , 2553; 
Suksathan and Triboun, 2009) ด้วยชมพูสิรินมีลักษณะสวยงามตามธรรมชาติ ดอกมสีีสันและรูปร่างสวยงาม มีแนวโน้มที่
จะสามารถพัฒนาให้เป็นไม้ประดับ พืชสกุลเทียนโดยทั่วไปขยายพันธุ์โดยวิธีการปักช า (Arisumi, 1976) แต่ข้อเสียของการปัก
ช าพืชสกุลเทียนคือท าให้ตาดอกมีการพัฒนาได้ช้ามากจนอาจถึงข้ามปีจึงจะเจริญเป็นดอกได้เนื่องจากการปักช าท าให้เกิดการ
เจริญเติบโตเพียงด้านล าต้น ซึ่งปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการขยายพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อ (Koenigsberg and Langhans 
1976; Quene and Strefeler, 1992) ได้มีการศึกษาการขยายพันธุ์พืชสกุลเทียนนา (Hydrocera Triflora) ในสภาพปลอด
เช้ือโดยเพาะเลี้ยงช้ินส่วนปลายยอดและข้อบนอาหาร MS (Nuwarage et al., 2019) มีรายงานการใช้สารควบคุมการ
เจริญเติบโต BA และ NAA ในการขยายพันธุ์พืชวงศ์เทียนในสภาพปลอดเช้ือ โดยได้ท าการเพาะเลี้ยงช้ินส่วนข้อของต้น 
Impatiens balsamina เพื่อชักน าให้เกิดยอดได้ถึง 4.8 ยอด/ช้ินส่วน (Stephens et al., 1985) การเพาะเลี้ยงช้ินส่วนตา
ของต้น Impatiens walleriana บนอาหาร MS ที่เติม BA 3 มก./ล. ร่วมกับ NAA 1 มก./ล. สามารถชักน าให้เกิดยอดได้ 5.9 
ยอด (Dan et al., 2010) ทั้งนี้มีการศึกษาพบว่าการเติม BA ร่วมกับ NAA ตอบสนองต่อการชักน าการเกิดยอดได้ดีกว่าการ
เติม BA ร่วมกับ 2,4-D หรือ Zeatin ใน Impatiena campanulata (Veluchmay et al., 2009a) อย่างไรก็ตามชมพูสิริน
เป็นพืชเฉพาะถิ่นที่มีการเจริญเติบโตภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและจ าเพาะ จึงได้ท าการศึกษาเทคนิคขยายพันธุ์เพื่อ
เพิ่มปริมาณจ านวนยอดต้นชมพูสิรินในสภาพปลอดเช้ือ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ และเป็นการเพิ่มจ านวนประชากร
พืชชนิดนี้ให้มีปริมาณมากก่อนท่ีจะด าเนินการคืนพืชสู่ถิ่นธรรมชาติหรือเพือ่การศึกษาพัฒนาสายพันธุ์ต่อไป ท้ังนี้ชมพูสิรินเป็น
พืชชนิดใหม่ที่ยังมีการศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์ในด้านอื่น  ๆ ค่อนข้างน้อย ซึ่งอาจมีศักยภาพในการพัฒนาและต่อยอด
งานวิจัยในด้านสรรพคุณทางยาหรือเครื่องส าอางต่อไปในอนาคต   
 
วิธีการวิจัย 

1. รวบรวมตัวอย่างชมพูสิริน โดยรวบรวมจากแหล่งธรรมชาติที่บริเวณเขาหินปูน อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัด
สุราษฏร์ธานี บันทึกลักษณะและแหล่งที่พบ 

2. ศึกษาเทคนิคการฟอกฆ่าเช้ือที่เหมาะสมส าหรับต้นชมพูสิริน โดยท าความสะอาดช้ินส่วนข้อชมพูสิรินด้วยน้ าสบู่ 
แล้วล้างผ่านน้ าไหลให้สะอาด ตัดช้ินส่วนข้อให้มีขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร แช่ในแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ นาน          
10 วินาที ก่อนน าไปฟอกฆ่าเช้ือด้วยสารละลายเมอคิวริกคลอไรด์ (Mercuric Chloride: HgCl2) ความเข้มข้น 0.1 และ 0.2 
เปอร์เซ็นต์ หยดสารจับใบ (Tween 20) 1-2 หยด ฟอกนาน 3 และ 5 นาที ล้างด้วยน้ ากลั่นที่นึ่งฆ่าเช้ือแล้ว 3 ครั้ง ตัดช้ินส่วน
ตาข้างให้มีขนาดประมาณ 5 มิลลิเมตร เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS (Murashige and Skoog, 1962) ที่ไม่เติมสารควบคุม
การเจริญเติบโตนาน 4 สัปดาห์ บันทึกผลช้ินส่วนที่ปลอดการปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์และสามารถเจริญเป็นต้นได้ และค านวน
เป็นเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต 

3. ศึกษาการชักน าให้เกิดยอดบนอาหารสูตรต่าง ๆ ส าหรับการเพาะเลี้ยงชมพูสิริน โดยน าช้ินส่วนตาข้างที่ผ่านการ
ฟอกฆ่าเช้ือและเลี้ยงบนอาหาร MS ที่ไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตนาน 4 สัปดาห์ ตัดช้ินส่วนตาข้างให้มีขนาด 5 มิลลิเมตร  
มาเลี้ยงทดสอบบนอาหารสูตรต่าง ๆ จ านวน 9 กรรมวิธี ดังนี ้
  กรรมวิธีท่ี 1 อาหารสตูร MS + BA 0 มิลลิกรัมต่อลิตร + NAA 0 มลิลิกรมัต่อลิตร 

กรรมวิธีท่ี 2 อาหารสตูร MS + BA 0 มิลลิกรัมต่อลิตร + NAA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
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กรรมวิธีท่ี 3 อาหารสตูร MS + BA 0 มิลลิกรัมต่อลิตร + NAA 1 มลิลิกรมัต่อลิตร 
กรรมวิธีท่ี 4 อาหารสตูร MS + BA 1 มิลลิกรัมต่อลิตร + NAA 0 มลิลิกรมัต่อลิตร 
กรรมวิธีท่ี 5 อาหารสตูร MS + BA 1 มิลลิกรัมต่อลิตร + NAA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
กรรมวิธีท่ี 6 อาหารสตูร MS + BA 1 มิลลิกรัมต่อลิตร + NAA 1 มลิลิกรมัต่อลิตร 
กรรมวิธีที ่7 อาหารสตูร MS + BA 3 มิลลิกรัมต่อลิตร + NAA 0 มลิลิกรมัต่อลิตร 
กรรมวิธีท่ี 8 อาหารสตูร MS + BA 3 มิลลิกรัมต่อลิตร + NAA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
กรรมวิธีท่ี 9 อาหารสตูร MS + BA 3 มิลลิกรัมต่อลิตร + NAA 1 มลิลิกรมัต่อลิตร 

น าขวดเพาะเลี้ยงวางบนช้ันภายในห้องเพาะเลี้ยงที่ควบคุมอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ให้แสง 16 ช่ัวโมงต่อวัน 
ความเข้มแสง 2,000 ลักซ์ วางแผนการทดลองแบบ 3x3 Factorial in CRD จ านวน 4 ซ้ า ใช้สิ่งทดลองคืออาหารทั้ง 9 กรรมวิธี
ข้างต้น โดยปัจจัยที่ 1 คือระดับความเข้มข้นของ BA 3 ระดับ ได้แก่ 0 1 และ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร ปัจจัยที่ 2 คือ ระดับความ
เข้มข้นของ NAA 3 ระดับได้แก่ 0 0.5 และ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร เก็บข้อมูลโดยนับจ านวนยอดและตรวจดูการเปลี่ยนแปลงของ
ช้ินส่วนที่เพาะเลี้ยง น าข้อมูลมาวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 
โดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (P ≤ 0.05) 

4. การออกปลูกในสภาพโรงเรือน โดยการน าต้นชมพูสิรินที่มีรากสมบูรณ์ออกจากขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ล้างอาหาร
เพาะเลี้ยงที่ติดอยู่กับต้นพืชออก น าต้นชมพูสิรินออกปลูกในโรงเรือน โดยใช้วัสดุปลูกคือ พีทมอส : ดินผสม : เพอร์ไลท์ : หิน
ภูเขาไฟ อัตราส่วน 3 : 2 : 1 : 1 โดยเลือกใช้พีทมอสและดินผสมเพื่อการพยุงและยึดเกาะของรากพืช รักษาความชื้นและเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณ์ของวัสดุปลูก และการใช้เพอร์ไลท์เพื่อให้วัสดุปลูกคงตัวไม่สลายง่ายและช่วยลดการสะสมของสารเคมี และ
หินภูเขาไฟเพื่อให้วัสดุคงตัว ช่วยในการรักษาความช้ืนและเป็นการจ าลองสภาพแวดล้อมให้ใกล้เคียงกับสภาพตามธรรมชาติ
ของชมพูสิริน แล้วคลุมด้วยถุงพลาสติกเพื่อรักษาความช้ืน และระวังไม่ให้ใบต้นชมพูสิรินสัมผัสถุง ปรับสภาพความช้ืนภายใน
ถุงโดยเปิดปากถุงทีละน้อยจนครบ 1 เดือนจึงเอาออกจากถุง วางในที่ร่ม บันทึกเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต 
 
ผลการวิจัย 

1. การศึกษาภาคสนามในพื้นที่แหล่งธรรมชาติ ท่ีบริเวณเขาหินปูน อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฏร์ธานี  พบต้น
ชมพูสิรินมีลักษณะอวบน้ า เป็นพืชล้มลุกอายุหลายปี แตกกอขึ้นอยู่ตามซอกหินปูนล าต้นมักห้อยลง ออกดอกเดี่ยวหรือ 2 ดอก 
กลีบดอกสีชมพูแกมม่วงอ่อน มีกลีบปากเป็นถุงโค้งเรียวยาว พบจ านวนประชากรของชมพูสิ รินไม่มากนักในสภาพธรรมชาติ 
(ภาพท่ี 1) 

 
ตารางที่ 1 การฟอกฆ่าเช้ือด้วย HgCl2 ความเข้มข้น 0.1 และ 0.2 เปอร์เซ็นต์ ระยะเวลานาน 3 และ 5 นาที โดยใช้

ช้ินส่วนตาข้างของชมพูสิริน 

วิธีการฟอกฆ่าเชื้อ ชิ้นส่วนปลอดการปนเปื้อนเชื้อและสามารถเจริญเติบโต (%) 
HgCl2 0.1% นาน 3 นาท ี 33 
HgCl2 0.1% นาน 5 นาท ี 60 
HgCl2 0.2% นาน 3 นาท ี 15 
HgCl2 0.2% นาน 5 นาท ี 0 

 
2. การศึกษาฟอกฆ่าเช้ือช้ินส่วนตาข้างของต้นชมพูสิรินโดยใช้สารสะลาย HgCl2 พบว่าการใช้ความเข้มข้น 0.1 

เปอร์เซ็นต์ ท าให้ช้ินส่วนตาข้างของชมพูสิรินปลอดการปนเปื้อนของเช้ือจุลินทรีย์และสามารถเจริญเติบโตได้ดีกว่าความเข้มข้น 
0.2 เปอร์เซ็นต์ โดยเมื่อใช้เวลาในการฟอก 5 นาที แม้ช้ินส่วนตาข้างของชมพูสิรินจะปลอดเชื้อแต่ไม่สามารถเจริญเป็นต้นที่
สมบูรณ์ได้ หากลดระยะเวลาในการฟอกเหลือ 3 นาทีจะได้ช้ินส่วนที่ปลอดเชื้อจุลินทรีย์และสามารถเจริญเติบโตเป็นต้นที่
สมบูรณ์ได้ 15 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่เมื่อใช้สารละลาย HgCl2 ความเข้มข้น 0.1 เปอร์เซ็นต์ นาน 3 และ 5 นาที ได้ช้ินส่วนปลอดเช้ือ 
และสามารถเจริญเติบโตเป็นต้นที่สมบูรณ์ได้ 33 และ 60 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ตารางที่ 1) ดังนั้นการฟอกฆ่าเช้ือช้ินส่วนตาข้าง
ของชมพูสิรินที่เหมาะสมคือใช้สารละลาย HgCl2 ความเข้มข้น 0.1 เปอร์เซ็นต์ นาน 5 นาที (ภาพที่ 1) 
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ภาพที่ 1 ดอก (A) และต้น (B) ของชมพูสิรินในแหล่งธรรมชาติ และช้ินส่วนตาข้างชมพูสิรินทีผ่่านการฟอกฆ่าเช้ือด้วย HgCl2      
            0.1 เปอร์เซ็นต์ นาน 5 นาท ี(C) และเมื่อเพาะเลี้ยงบนอาหารสตูร MS นานประมาณ 4 สัปดาห์ (D) 

 
3. การศึกษาการชักน าให้เกิดยอดบนอาหารสูตรต่างๆ ส าหรับการเพาะเลี้ยงช้ินส่วนตาข้างชมพูสิริน จากการทดลอง 

(ตารางที่ 2) พบว่าการเพาะเลี้ยงตาข้างชมพูสิรินบนอาหารสูตร MS ทีเ่ติม NAA เพียงอย่างเดียว และปฏิสัมพันธ์ระหว่าง NAA 
และ BA นั้นมีผลต่อการชักน าใหเ้กิดยอดได้ไม่แตกต่างกันทางสถิติ แสดงว่าการเติม NAA ไม่ช่วยกระตุ้นการชักน าให้เกิดยอด
ของชมพูสิริน แต่การเติม BA ส่งผลต่อการเกิดยอดของชมพูสิรินอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยเมื่อเพาะเลี้ยงชมพูสิรินบนอาหารสูตร 
MS ที่เติม BA ความเข้มข้นสูงขึ้นมีแนวโน้มในการชักน าให้เกิดยอดชมพูสิรินเพิ่มขึ้น ซึ่งการเติม BA ความเข้มข้น 3.0 มิลลิกรัม
ต่อลิตร สามารถชักน าให้เกิดยอดได้สูงสุดเฉลี่ย 5.5 ยอดต่อช้ินส่วน เมื่อเติม NAA ที่ความเข้มข้น 0.5 และ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 
จะสามารถชักน าให้เกิดยอดได้ 5.7 และ 5.9 ยอดต่อช้ินส่วน ตามล าดับ และยอดที่ได้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ สามารถน าไปใช้
ในการขยายพันธุ์ในสภาพปลอดเช้ือตอ่ไปได ้และพบการเกิดรากได้ในทุกกรรมวิธี โดยการเพาะเลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติม NAA 
มีแนวโน้มการเกิดรากจ านวนมากและยาวขึ้น ซึ่งชมพูสินรินท่ีเลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติม NAA ความเข้มข้น 0.5 มก./ล. ท าให้มี
จ านวนรากมากขึ้นแต่รากมีลักษณะสั้น ขณะทีเ่มื่อเพาะเลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติม NAA ความเข้มข้น 1.0 มก./ล รากมีจ านวน
มากและมีการยืดยาวของราก ทั้งนีก้ารเติม BA ร่วมกับการเติม NAA มีแนวโน้มช่วยกระตุ้นการเกิดยอดมากกว่าการเติม NAA 
หรือ BA เพียงอย่างเดียว (ภาพท่ี 2)   

 
ตารางท่ี 2 ผลของสูตรอาหาร MS ร่วมกับการเติม NAA และ BA ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ ต่อการเกิดยอดของต้นชมพูสิริน 

โดยจ านวนยอดใช้ค่า Transformed to Log (X+1) และแนวโน้มการเกิดราก เมื่อเพาะเลี้ยงนาน 15 สัปดาห์ 
สูตรอาหาร จ านวนยอด (ยอด)  การเกิดราก 

BA NAA mean  NAA 
0 มก./ล. 0.5 มก./ล. 1.0 มก./ล.  0 มก./ล. 0.5 มก./ล. 1.0 มก./ล. 

0 มก./ล. 1.2 0.9 0.9 1.0 c  + + + 
1.0 มก./ล. 3.2 3.5 3.2 3.3 b  + + +++ 
3.0 มก./ล. 4.7 5.7 5.9 5.5 a  + ++ +++ 
mean 3.1 3.4 3.4 3.3     
F-test (NAA) ns      
F-test (BA) **      
F-test (NAA×BA) ns      
CV (%) 11.43      
ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอกัษรเหมือนกบัในแต่ละสูตรอาหารไม่แตกตา่งกันทางสถติิ โดย DMRT ที่ระดับความเชื้อมั่น 95 % 
- ความแตกต่างระหว่างสารกลุ่มไซโตไคนิน (BA) ใช้ตัวอักษร a, b, c 

 
 
 

A B C D 



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15 I ผลงานน าเสนอแบบโปสเตอร์ 

46 

สูตรอาหาร NAA 

BA 0 มก./ล. 0.5 มก./ล. 1.0 มก./ล. 

0 มก./ล. 

   

1.0 มก./ล. 

   

3.0 มก./ล. 

   
ภาพที่ 2 ต้นชมพูสิรินที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสตูร MS ร่วมกับ NAA และ BA ที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ  

เมื่อเพาะเลี้ยงนาน 15 สัปดาห ์
4. การออกปลูกในสภาพโรงเรือน โดยการน าต้นชมพูสิรินท่ีมีรากสมบูรณ์ออกจากขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ล้างอาหาร

เพาะเลี้ยงที่ติดอยู่กับต้นพืชออก น าต้นชมพูสิรินออกปลูกในโรงเรือน โดยใช้วัสดุปลูกคือ พีทมอส : ดินผสม : เพอร์ไลท์ : หิน
ภูเขาไฟ อัตราส่วน 3 : 2 : 1 : 1 แล้วคลุมด้วยถุงพลาสติกเพื่อรักษาความชื้น ปรับสภาพความช้ืนภายในถุงโดยเปิดปากถุงทีละ
น้อยจนครบ 1 เดือนจึงเอาออกจากถุง วางในที่ร่ม พบว่าต้นชมพูสิรินมีอัตราการรอดชีวิต 50 เปอร์เซ็นต์ (ภาพท่ี 3)  ชมพูสิริน
จะออกดอกเมื่อเลี้ยงนานประมาณ 3-5 เดือน หลังจากนั้นเริ่มเกิดการหลดุรว่งของใบและเหี่ยวตาย อาจเนื่องจากเป็นพืชล้มลกุ 
(Herbs) ทั้งนี้อาจต้องมีการศึกษาเรื่องการย้ายต้นพืชชมพูสิรินออกปลูกในสภาพโรงเรือนอีกครั้ง 

 

  
ภาพที่ 3 ต้นชมพูสิรินที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและน าออกปลกูในสภาพโรงเรือน (A และ B) 

A B 
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
เนื่องจากต้นชมพูสิรินเป็นพืชถิ่นเดียวของไทยที่มีปริมาณจ ากัดในแหล่งธรรมชาติ ท าใหไ้ด้ตัวอย่างช้ินส่วนพืชที่ใช้ใน

การศึกษาวิธีการฟอกฆ่าเช้ือปริมาณไม่มาก จึงเลือกใช้สาร HgCl2 ส าหรับฟอกฆ่าเช้ือช้ินส่วนตาข้างชมพูสิรินโดยใช้ความ
เข้มข้น 0.1% นาน 5 นาที ได้ช้ินส่วนที่ปลอดการปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์และสามารถเจริญเติบโตเป็นต้นที่สมบูรณ์ได้  60 
เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง Mng’Omba et al. (2012) ได้รายงานว่าสารละลาย HgCl2 เป็นสารที่ใช้ในการก าจัดเชื้อราและแบคทีเรียที่ติด
กับช้ินส่วนพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ความเข้มข้นต่ าและใช้เวลาน้อย  สอดคล้องกันกับการทดลองของ Nikolova et al. 
(1996) ท่ีท าการฟอกฆ่าเช้ือช้ินส่วนตาข้าง (Lateral Bud) ของ Impatiens flanaganae ด้วย HgCl2 0.1 เปอร์เซ็นต์ นาน 5 
นาที พบว่าได้ช้ินส่วนท่ีปลอดเช้ือและสามารถเจริญเติบโตเป็นต้นท่ีสมบูรณ์ได้ 52 เปอร์เซ็นต์ 

การชักน าให้เกิดยอดชมพูสิรินบนอาหารสูตรต่างๆ พบว่าอาหาร MS ที่ เติม BA ช่วยกระตุ้นการเกิดยอดของชมพู 
สิรินโดยเพาะเลี้ยงช้ินส่วนตาข้างบนอาหารสูตร MS ที่เติม BA 3 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักน าให้เกิดยอดได้มากสุดเฉลี่ย 
5.5 ยอด สอดคล้องกับการรายงานของ Veluchmay et al. (2009a) ที่ท าการชักน าให้ เกิดยอดของ Impatiens 
campanklata เมื่อเพาะเลี้ยงบนอาหาร MS ร่วมกับ BA ที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ พบว่า BA ที่ระดับความเข้มข้น 2 
มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักน าให้เกิดยอดได้ 60 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่การเติม BA ที่ระดับความเข้มข้น 3 มิลลิกรัมต่อลิตร 
สามารถชักน าให้เกิดยอดได้ 85 เปอร์เซ็นต์ แม้ว่าการเพาะเลี้ยงช้ินส่วนตาข้างของชมพูสิรินบนอาหาร MS ที่เติม BA ความ
เข้มข้นสูงขึ้นมีแนวโน้มในการชักน าให้เกิดยอดเพิ่มขึ้น แต่การเพิ่มความเข้มข้นของ BA สูงเกินไปอาจส่งผลต่อการยับยั้งการ
เกิดยอดได้ เช่นเดียวกันกับการเพาะเลี้ยง Impatiens campanklata บนอาหาร MS ที่เติม BA ความเข้มข้น 4-8 มิลลิกรัม
ต่อลิตร จะท าให้การชักน าให้เกิดยอดลดลง (Veluchmay et al., 2009b) หรือในบางครั้งการเติมสารกลุ่มออกซินอาจช่วยใน
การกระตุ้นการเกิดยอดได้ดีกว่าการเลี้ยงบนอาหาร  MS ที่เติม BA เพียงอย่างเดียว ดังเช่นการเพาะเลี้ยง Impatiens 
balsamina บนอาหาร MS ที่เติม BA 3 มิลลิกรัมต่อลิตร ชักน าให้เกิดยอดได้ 6.8 ยอด แต่เมื่อเพาะเลี้ยงบนอาหาร MS ที่
เติม BA 3 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักน าให้เกิดยอดได้ถึง 7.2 ยอด (Taha et al., 2009) 
สอดคล้องกับการทดลองของ Samiei et al. (2018) ที่เพาะเลี้ยง lateral bud ของ Impatiens hawkeri บนอาหารสูตร MS 
ที่เติม BA 3 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร นาน 12 สัปดาห์ สามารถชักน าให้เกิดยอดได้เฉลี่ย 3.42 
ยอด ในขณะที่ผลการทดลองนี้พบว่าอาหาร MS ที่เติม BA เพียงอย่างเดียว กับอาหารที่เติม BA ร่วมกับ NAA ได้ผลไม่
แตกต่างกันทางสถิติ กล่าวคือ การเติม NAA ไม่มีผลกับการชักน าให้เกิดยอดของชมพูสิริน ซึ่งสอดคล้องกันกับการทดลองของ 
Omaima et al. (2019) ได้ท าการเพาะเลี้ยงช้ินส่วนข้อของต้น Impatiens balsamina พบว่า อาหาร MS ที่เติมสาร BA 
4.5 มิลลิกรัมต่อลิตรสามารถชักน าให้เกิดยอดได้สูงสุด 4.33 ยอดต่อข้อ แต่เมื่อเติม BA ร่วมกับ NAA ให้ผลไม่แตกต่างกันคือ
สามารถชักน าให้เกิดยอด 4.04 ยอดต่อข้อ ในหลายกรณีที่การเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตกลุ่มไซโตไคนิน เพียงอย่างเดียว
ก็เพียงพอส าหรับการชักน าให้เกิดยอด (Singh et al., 1999) แต่การชักน าให้เกิดยอดโดยการเพาะเลี้ยงตาข้างอาจต้องใช้สาร
ควบคุมการเจริญเติบโตทั้งกลุ่มออกซินและไซโตไคนินร่วมกัน (Nikolova et al., 1996) ส่วนการเกิดรากพบว่าชมพูสิรินที่
เพาะเลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติม NAA มีแนวโน้มท าให้เกิดรากจ านวนมากและยาวขึ้น โดยมีการรายงานว่าการเพาะเลี้ยง 
Impatiens repens Moon. บนอาหาร ½ MS  ที่เติม NAA ความเข้มข้น 1.0 มก./ล. ในการชักน าให้เกิดรากจ านวนมากและ
ยาว (Herath and Wijesundara, 2010) ซึ่งในบางครั้งการชักน ารากต้องใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตทั้งกลุ่มออกซินและ 
ไซโตไคนินร่วมกัน เช่น การเพาะเลี้ยง Impatiens campanulata บนอาหาร MS ที่เติม BA ความเข้มข้น 2 มก./ล. ร่วมกับ 
NAA ความเข้มข้น 1 มก./ล. ช่วยชักน าให้เกิดรากและได้รากที่สมบูรณ์แข็งแรง แต่หากเติม NAA มากเกินไปอาจส่งผลต่การ
ตอบสนองต่อการเกิดรากลดลง (Veluchmay et al., 2009a) 

การน าต้นพืชที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสภาพปลอดเช้ือออกปลูกในสภาพปกติเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่มี
ความส าคัญและต้องมีการปรับสภาพต้นพืช โดยเริ่มจากการคลายเกลียวฝาขวดที่ใช้เพาะเลี้ยง 1-5 วันแล้วแต่ชนิดพืช ก่อน
น าไปปรับสภาพในโรงเรือน (Ehirim et al., 2014) ควรเลือกใช้วัสดุปลูกให้เหมาะสมกับชนิดพืชโดยให้มีความใกล้เคียงกับ
สภาพปลูกทั่วไปในพืชชนิดนั้น และการควบคุมความช้ืนในโรงเรือนหรือใช้ถุงคลุมต้นพืชถือเป็นขั้นตอนที่จ าเป็นในการปรับ
สภาพพืช (Kozai, 1991) มีการรายงานของ Mohamed et al. (2019) ได้น าต้น Impatiens balsamina ที่ได้จากการ
ขยายพันธุ์ในสภาพปลอดเช้ือออกปลูกในโรงเรือนโดยใช้วัสดุปลูกคือ พีทมอส : ดินด า : เพอร์ไลท์ อัตราส่วน 2 : 1 : 1 พบว่า
ต้น Impatiens balsamina มีอัตราการรอดชีวิต 45% ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองนี้ที่ได้น าต้นชมพูสิรินที่สมบูรณ์ออกปลูก
ในสภาพโรงเรือนโดยใช้ พีทมอส : ดินผสม : เพอร์ไลท์ : หินภูเขาไฟ อัตราส่วน 3 : 2 : 1 : 1 เป็นวัสดุปลูก ต้นชมพูสิรินมี
อัตราการรอดชีวิต 50 เปอร์เซ็นต์ โดยได้มีการปรับวัสดุปลูกเลือกใช้พีทมอสและดินผสมเพื่อการพยุงและยึดเกาะของรากพืช 
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รักษาความช้ืนและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของวัสดุปลูก และการใช้เพอร์ไลท์เพื่อให้วสัดุปลูกคงตัวไม่สลายง่ายและช่วยลดการ
สะสมของสารเคมี และเนื่องจากต้นชมพูสิรินในสภาพธรรมชาติพบบริเวณหน้าผาเขาหินปูน จึงใช้หินภูเขาไฟเพิ่มเติมเพื่อให้
วัสดุคงตัว ช่วยในการรักษาความช้ืนและเป็นการจ าลองสภาพแวดล้อมให้ใกล้เคียงกับสภาพตามธรรมชาติของชมพูสิริน 

สรุปผลการทดลองเทคนิคการขยายพันธ์ุชมพูสิรินในสภาพปลอดเช้ือที่เหมาะสม คือฟอกฆ่าเชื้อช้ินส่วนตาข้างชมพูสิ
รินด้วยสารละลาย HgCl2 ความเข้มข้น 0.1 เปอร์เซ็นต์ นาน 5 นาที และเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อข้อชมพูสิรินเพื่อเพิ่มปริมาณต้นใน
สภาพปลอดเช้ือพบว่าสารควบคุมการเจริญ BA มีอิทธิพลต่อการชักน าเกิดยอดชมพูสิรินในสภาพปลอดเช้ือ โดยเมื่อเติม BA 
ความเข้มข้นสูงขึ้นมีแนวโน้มในการชักน าการเกิดยอดเพิ่มขึ้น ซึ่งการเติม BA ความเข้มข้น 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักน า
การเกิดยอดสูงสุดเฉลี่ย 5.5 ยอดต่อช้ินส่วนเมื่อเพาะเลี้ยงนาน 15 สัปดาห์ และการน าต้นชมพูสิรินออกปลูกในโรงเรือนควรใช้ 
พีทมอส : ดินผสม : เพอร์ไลท์ : หินภูเขาไฟ อัตราส่วน 3 : 2 : 1 : 1 เป็นวัสดุปลูก 
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อิทธิพลของ BA และสภาพแสงต่อการขยายพันธุ์ 
มันสาคู (Maranta arundinacea L.) ในสภาพปลอดเชื้อ 
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บทคัดย่อ 

มันสาคูเป็นพืชที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจได้เนื่องจากแป้งที่ผลิตได้จากเหง้ามันสาคูเป็นแป้งที่มีค่า
ดัชนีน้ าตาลต่ าเหมาะส าหรับท าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ ปัจจุบันมีการเพาะปลูกมันสาคูในพ้ืนที่ค่อนข้างจ ากัดและพบเห็นได้
น้อยลง จึงได้น าเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาพัฒนาการขยายพันธุ์มันสาคูเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการปลูกมันสาคู 
โดยการฟอกฆ่าเชื้อช้ินส่วนตาด้วยเอทานอล 70% นาน 10 วินาที และสารละลายเมอร์คิวลิกคลอไรด์ 0.25% นาน 15 นาที พบ
เนื้อเยื่อที่ปลอดการปนเปื้อนของเช้ือ 35.29 เปอร์เซ็นต์ แล้วท าการศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อ
ขยายพันธุ ์โดยน าช้ินส่วนหน่ออ่อนที่มียอดความสูงประมาณ 2 ซม. เลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติมสารสารเบนซิลอะดีนิน (BA) 
ความเข้มข้น 0, 1.5 และ 3.0 mg/l เลี้ยงภายใต้สภาพแสงปกติและเลี้ยงภายใต้สภาพมืด พบว่ามันสาคูที่เลี้ยงภายใต้สภาพแสง
ปกติและสภาพมืดให้ผลไม่แตกต่างกัน แต่การเลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมสาร BA มีแนวโน้มชักน าการเกิดยอดได้ ส่วนการย้าย
ออกปลูกในสภาพโรงเรือนโดยน าต้นมันสาคูปรับสภาพและปลูกในวัสดุปลูก ดิน: กาบมะพร้าวสับ: ทราย อัตราส่วน 4: 1: 1 
พบว่าเปอร์เซ็นต์การรอด 100 เปอร์เซ็นต์  
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Abstract 

Arrowroot is alternative crop with potential to be developed into an economic crop. Starch 
produced from rhizomes of arrowroot is low glycemic index starch suitable for healthy food. Currently, 
arrowroot was cultivated in a quite limited area. The study on shoot multiplication by in vitro propagation 
technique was done in this research. The result showed that appropriate sterilization for rhizome buds of 
arrowroot with 70% ethanol for 10 sec followed by 0.25% mercuric chloride (HgCl2) for 15 min. It was 
found that this sterilization method can prevent explants from contamination up to 35.29%. Apart from 
sterilization technique, shoot multiplication was also conducted in this research. The microplants from 
rhizome buds (~2 cm) were transferred to MS medium supplemented with 0, 1.5 and 3.0 mg/l 
benzyladenine (BA) in light and dark conditions. Arrowroot cultured in light condition showed no 
difference with dark condition. In this study, MS medium supplemented with BA tended to induced 
shoots. The acclimatized plants to healthy vigorous and get domesticated in greenhouse with soil: 
coconut husk chips: sand (4: 1: 1) gave high percentage of survival up to 100%. 
  
Keywords  : Tissue culture, Marantaceae, Arrowroot, Plant hormone, Dark condition 
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บทน า 
พืชเป็นแหล่งอาหารส าหรับใช้ในการผลิตแป้งนั้นมีหลากหลายทั้งแป้งจากข้าว ข้าวโพด และ มันส าปะหลัง เป็นต้น 

แป้งที่ผลิตจากมันสาคู (Arrowroot) ถือเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตทางเลือกหนึ่ง ซึ่งเป็นแป้งมีคุณสมบัติที่ดีเนื่องจากมีค่าดัชนี
น้ าตาล (Glycemic Index, IG) ต่ า และมีคุณสมบัติเป็นแป้งทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์ (Resistant Starch) ค่อนข้างดี 
เหมาะส าหรับท าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ (Aprianita et al., 2014; Deswina and Priadi, 2020) แป้งชนิดนี้มีราคาสูงใน
ตลาดโลก แต่ปัจจุบันแป้งสาคูที่ผลิตในประเทศส่วนใหญ่ได้จากการแปรรูปมันส าปะหลัง ซึ่งหาได้ง่าย และราคาถูก เหมาะ
ส าหรับท าเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ส่วนต้นมันสาคูนั้นมีการเพาะปลูกรับประทานในครัวเรือนจึงจัดว่าเป็นพืชรองที่มี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจค่อนข้างน้อย (Minor Crops) และใช้ระยะเวลาปลูกจนเก็บเกี่ยวนานถึง 12 เดือน ปัจจุบันแหล่งที่
ปลูกมันสาคูในประเทศไทย คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น เป็นต้น  (ไสวและโสภณ, 2523; 
พีรศักดิ์ และคณะ, 2544; ชานิ, 2556) ด้วยเหตุนี้จึงใช้เทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งที่มีความส าคัญในการ
อนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืช และเป็นเทคนิคขยายพันธุ์พืชให้ได้ปริมาณมากภายในระยะเวลาสั้น เนื่องจากใช้พื้นที่น้อยในการ
ขยายพันธุ์ และเหมาะกับพืชที่มีคุณลักษณะที่เฉพาะให้อยู่ในสภาพปลอดเช้ือและปลอดจากภัยธรรมชาติ (Engelmann, 
1997) โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสภาพมืดจะช่วยในการชักน าการเกิดแคลลัสในพืชหลายชนิด เช่น กุหลาบ ประ 
(Elateriospermun tapos Blume) (Canli, 2003; สุภาวดี และคณะ, 2562) และการเกิดยอดจากแคลลัสในข้าวบาร์เลย์ 
พันธุ์ Kanto Nijo-5 และ K-3 ซึ่งการตอบสนองต่อสภาพมืดในการชักน าการเกิดยอดแตกต่างกันในแต่ละพันธุ์ (Rikiishi et 
al., 2015) นอกจากนี้การเติมฮอร์โมนกลุ่มไซโตไคนิน เช่น BA Kinetin และ TDZ บนอาหารสามารถชักน าการเกิดยอดได้ใน
หลายพืช เช่น ใน Dracocephalum forrestii W.W.Smith (Ježyna et al., 2018) ซึ่งมีการศึกษาขยายพันธุ์มันสาคู พันธุ์ 
‘Criollo’ ในสภาพปลอดเชื้อภายใต้สภาพมืดสามารถชักน าการแตกหน่อส่วนการเติม BA สามารถชักน าการเกิดยอดได้ดีที่สุด 
(Daquinta et al., 2009) เทคนิคนี้อาจน ามาใช้พัฒนาการผลิตมันสาคูที่พบในประเทศไทย ส าหรับน าไปใช้ประโยชน์และ
พัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจต่อไป 
 
วิธีการวิจัย 

1. การฟอกฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ โดยใช้ช้ินส่วนเหง้าที่มีตาหน่อที่เจริญเล็กน้อยฟอกฆ่าเช้ือ
ด้วยเอทานอล (Ethanol, EtOH) ความเข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์ นาน 10 วินาที หลังจากนั้นแช่สารละลายเมอร์คิวลิกคลอไรด์ 
(mercuric chloride, HgCl2) ความเข้มข้น 0.25 และ 0.3 เปอร์เซ็นต์ หยดสาร Tween 20  1-2  หยด ฟอกนาน 10 และ 
15 นาที น าช้ินส่วนตา (Rhizome Bud) ที่ได้จากการฟอกฆ่าเช้ือตัดเหง้าท่ีมีตาขนาดประมาณ 0.5 เซนติเมตร เพาะบนอาหาร
สูตร MS (Murashige and Skoog, 1962) ภายใต้การควบคุมสภาพแวดล้อม อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ช้ันติดตั้งไฟ
ส าหรับวางขวดเลี้ยงเนื้อเยื่อ ความสว่างประมาณ 2,000 ลักซ์ ควบคุมเวลาปิดเปิดไฟก าหนดระยะเวลาการให้ความสว่าง 16 
ช่ัวโมงบันทึกจ านวนต้นที่สามารถเจริญเติบโตเป็นต้นท่ีสมบูรณ์ได้และจ านวนการปลอดการปนเปื้อนของเชื้อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 

2. การขยายพันธุ์มันสาคูในสภาพปลอดเช้ือ ท าการศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อเพิ่ม
ปริมาณต้นมันสาคู โดยน าช้ินส่วนหน่ออ่อนที่มียอดความสูงประมาณ 2 เซนติเมตร จากการฟอกฆ่าเชื้อมาทดสอบเลี้ยงใต้การ
ควบคุมสภาพแวดล้อม อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส วางแผนการทดลองแบบแฟคทอเรียลในแผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์ (3 × 2 Factorial in completely randomized design; CRD) ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยที่ 1 คือ ความ
เข้มข้นของสารกลุ่มไซโตไคนิน (BA) ความเข้มข้น 3 ระดับ ได้แก่ 0, 1.5 และ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร และปัจจัยที่ 2 คือ สภาพการ
ให้แสง ได้แก่ เลี้ยงภายใต้สภาพแสงปกติ (ช้ันติดตั้งไฟส าหรับวางขวดเลี้ยงเนื้อเยื่อ ความสว่างประมาณ 2,000 ลักซ์ ควบคุม
เวลาปิดเปิดไฟก าหนดระยะเวลาการให้ความสว่าง 16 ช่ัวโมง) และเลี้ยงภายใต้สภาพมืด ท าการทดลองจ านวน 4 ซ้ า มีหน่วย
ทดลองดังนี ้

กรรมวิธีท่ี 1 สูตรอาหาร MS เลี้ยงภายใต้สภาพแสงปกติ 
กรรมวิธีท่ี 2 สูตรอาหาร MS เลี้ยงภายใต้สภาพมืด 
กรรมวิธีท่ี 3 สูตรอาหาร MS + BA ความเข้มข้น 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร เลี้ยงภายใต้สภาพแสงปกติ 
กรรมวิธีท่ี 4 สูตรอาหาร MS + BA ความเข้มข้น 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร เลี้ยงภายใต้สภาพมืด 
กรรมวิธีท่ี 5 สูตรอาหาร MS + BA ความเข้มข้น 3 มิลลิกรัมต่อลิตร เลี้ยงภายใต้สภาพแสงปกติ 
กรรมวิธีท่ี 6 สูตรอาหาร MS + BA ความเข้มข้น 3 มิลลิกรัมต่อลิตร เลี้ยงภายใต้สภาพมืด 
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โดยกรรมวิธีท่ีเลี้ยงในสภาพมืดเป็นเวลา 1 สัปดาห์ แล้วย้ายมาเลี้ยงต่อในสภาพแสงปกติ ศึกษาเปรียบเทียบกับการ
เจริญเติบโต บันทึกผลการทดลอง โดยบันทึกข้อมูลลักษณะการเจริญเติบโต จ านวนยอดที่สมบูรณ์ ความสูงของยอดที่สมบูรณ์ 
น าข้อมูลมาวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) จากนั้นทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan,s 
Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (P ≤ 0.05) และแนวโน้มการเกิดราก 

3. การย้ายปลูกในสภาพโรงเรือน โดยน าต้นมันสาคูที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เลือกต้นที่มีความสมบูรณ์แข็งแรง
และมีรากจ านวนมากน ามาปรับสภาพ โดยการน าออกจากห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ คลายฝาขวดเพื่อลดความชื้นสัมพัทธ์ในขวด
และมีการถ่ายเทอากาศมากข้ึน ประมาณ 5-7 วัน หลังจากนั้น ล้างวุ้นออกจากรากให้สะอาด จุ่มยากันเช้ือรา แล้วปลูกโดยใช้
วัสดุปลูก ดินผสม: กาบมะพร้าวสับ: ทราย อัตราส่วน 4: 1: 1 โดยเลือกใช้ดินผสมที่มีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มกาบมะพร้าวสับ
เพื่อให้ดินปลูกมีช่องว่างอากาศถ่ายเท ช่วยในการระบายน้ าแต่มีความช้ืนสะสม และทรายเพื่อท าให้วัสดุปลูกมีความคงตัวไม่
สลายง่ายช่วยในการระบายน้ าและเป็นท่ียึดเกาะของรากพืช ปลูกลงในกระถางคลุมด้วยถุงพลาสติกเพื่อรักษาความช้ืน ระวัง
ไม่ให้ใบสัมผัสถุง ปรับความช้ืนโดยเปิดปากถุงที่ละน้อยวางไว้ในท่ีร่ม บันทึกเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต  
 
ผลการวิจัย 

1. การฟอกฆ่าเช้ือ โดยน าช้ินส่วนเหง้าเพาะบนกระดาษให้ตา (Rhizome Bud) เจริญเล็กน้อย น ามาฟอกฆ่าเช้ือด้วย
เอทานอล ความเข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์ นาน 10 วินาที แล้วแช่สารละลาย HgCl2 ความเข้มข้น 0.25 และ 0.3 เปอร์เซ็นต์ 
นาน 10 และ 15 นาที น าช้ินส่วนที่ผ่านการฟอกฆ่าเชื้อแล้วเพาะบนอาหารสูตร MS พบว่า ช้ินส่วนตาของมันสาคูที่ได้จากการ
ฟอกฆ่าเช้ือด้วยเอทานอล ความเข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์ นาน 10 วินาที และแช่ด้วยสารละลาย HgCl2 ความเข้มข้น 0.25 
เปอร์เซ็นต์ นาน 15 นาท ีมีอัตราการปลอดการปนเปื้อนของเชื้อคิดเป็น 35.29 เปอร์เซ็นต์ 

 

  

  
ภาพที่ 1 แสดงการเตรียมตัวอย่างมนัสาคูโดยเลือกเหง้าที่มีตาที่เจรญิเล็กน้อย (A-B) ตาที่เลี้ยงบนอาหาร MS (C) หน่อไม่พบ   
           การปนเปื้อนของเชื้อเมื่อเลี้ยงนานประมาณ 1 เดือน (D) 

 

A B 

C D 
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ตารางที่ 1 ผลการฟอกฆ่าเช้ือเหง้ามันสาคูด้วยเอทานอล (Ethanol, EtOH) ความเข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์ นาน 10 วินาที   
แล้วแช่สารละลายเมอร์คิวลิกคลอไรด์ (Mercuric Chloride, HgCl2) ที่ความเข้มข้นและระยะเวลาต่าง ๆ 

วิธีการฟอกฆ่าเชื้อ ปลอดการปนเปื้อนของเชื้อ (%) 
70% EtOH, 10 sec + 0.25 mg/l HgCl2, 10 min 21.74 
70% EtOH, 10 sec + 0.25 mg/l HgCl2, 15 min 35.29 
70% EtOH, 10 sec + 0.3 mg/l HgCl2, 10 min 18.33 
70% EtOH, 10 sec + 0.3 mg/l HgCl2, 15 min 22.91 

 
2. การขยายพันธุ์มันสาคูในสภาพปลอดเช้ือ โดยน าช้ินส่วนหน่ออ่อนท่ีมียอดสูงประมาณ 2 เซนติเมตร ที่ได้จากการ

ฟอกฆ่าเช้ือมาทดสอบเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ร่วมกับการเติมสารกลุ่มไซโตไคนิน (BA) ความเข้มข้น 3 ระดับ โดยเพาะเลี้ยง
ภายใต้การควบคุมสภาพแวดลอ้ม อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส เลี้ยงภายใต้สภาพแสงปกติ (ช้ันติดตั้งไฟส าหรับวางขวดเลี้ยง
เนื้อเยื่อ ความสว่างประมาณ 2,000 ลักซ์ ควบคุมเวลาปิดเปิดไฟก าหนดระยะเวลาการให้ความสว่าง 16 ช่ัวโมง) เปรียบเทียบ
กับเลี้ยงภายใต้สภาพมืด โดยกรรมวิธีที่เลี้ยงในสภาพมืดเป็นเวลา 1 สัปดาห์ แล้วย้ายมาเลี้ยงต่อในสภาพแสงปกติ  เมื่อ
เพาะเลี้ยงมันสาคูนาน 3 เดือน พบว่ามันสาคูที่เลี้ยงภายใต้สภาพแสงปกติและสภาพมืดให้ผลไม่แตกต่างกันทางสถิติ และไม่พบ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลของ BA และสภาพการให้แสง แม้ว่ามันสาคูจะมกีารเจรญิเติบโตทางล าตน้ทุกกรรมวิธีทีค่วามสูงของ
ยอดเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่พบอิทธิพลของการเติม BA ที่ส่งผลต่อการเกิดยอดของมันสาคูอย่างมีนัยส าคัญ โดยการ
เติมสาร BA ความเข้มข้น 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักน าการเกิดยอดสูงสุดเฉลี่ย 1.4 ยอดต่อช้ินส่วน แต่การแตกยอด
บางครั้งยังไม่สามารถเจริญเติบโตเป็นต้นที่สมบูรณ์ได้  นอกจากนี้ยังพบว่าเนื้อเยื่อที่เพาะเลี้ยงทุกกรรมวิธีมีการเกิดราก  
สภาพการเลี้ยงทั้งสภาพแสงและสภาพมืดการเกิดรากไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อเลี้ยงบนอาหาร MS ที่ไม่เติม BA จะมีรากจ านวน
มากและแตกแขนงดีกว่าเนื้อเยื่อท่ีเลี้ยงบนอาหาร MS ทีเ่ติม BA  
 
ตารางท่ี 2 ผลของสูตรอาหาร MS ร่วมกับการเติมสาร BA ความเข้มข้น 0, 1.5 และ 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยเพาะเลี้ยงภายใต้   

การควบคุมสภาพแวดล้อม อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส เลี้ยงภายใต้สภาพแสงปกติ เปรียบเทียบกับสภาพมืด โดย
จ านวนยอดที่สมบูรณ์ใช้ค่า Transformed to Log (X+1) และการแนวโน้มการเกิดราก เป็นเวลานาน 3 เดือน 

สภาพการเล้ียง จ านวนยอดที่สมบูรณ์ (ยอด)  ความสูงของยอดที่สมบูรณ์ (cm)  การเกิดราก 
MS + BA (mg/l) mean  MS + BA (mg/l) mean  MS + BA (mg/l) 

0 1.5 3.0  0 1.5 3.0  0 1.5 3.0 
แสงปกติ 1.0 1.0 1.4 1.1  8.50 8.63 8.50 8.54  ++ + + 
สภาพมืด 1.0 1.0 1.3 1.1  8.28 8.40 8.45 8.38  ++ + + 
mean 1.0 a 1.0 a 1.4 b 1.1  8.39 8.51 8.48 8.46     
F-test (BA) *   ns      
F-test (Light) ns   ns      
F-test (BA×Light) ns   ns      
CV (%) 47.4   8.2      
ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอกัษรเหมือนกันในแต่ละสูตรอาหารไม่แตกตา่งกันทางสถติิ โดย DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์ 
ns = ไม่ต่างกันทางสถิติ 
* = ต่างกันทางสถิติโดยเทียบกับ LSD .05 
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สภาพการ
ให้แสง 

สูตรอาหาร 
MS MS + 1.5 mg/l BA MS + 3.0 mg/l BA 

แสงปกต ิ

   

สภาพมืด 

   
ภาพที่ 2 แสดงลักษณะของมันสาคูที่เพาะเลี้ยงบนอาหาร MS ร่วมกับ BA ระดับความเข้มข้น 0, 1.5  

และ 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่เพาะเลี้ยงภายใต้สภาพแสงปกติ และสภาพมืด เป็นเวลา 3 เดือน 
 

3. การย้ายปลูกในสภาพโรงเรือน โดยน าต้นมันสาคูที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงและมี
รากจ านวนมากน ามาปรับสภาพ ประมาณ 5-7 วัน หลังจากนั้นน ามาปลูกโดยใช้วัสดุปลูก ดินผสม:กาบมะพร้าวสับ: ทราย 
อัตราส่วน 4: 1: 1 ปลูกลงในกระถางคลุมด้วยถุงพลาสติก ปรับความช้ืนโดยเปิดปากถุงที่ละน้อย วางไว้ในที่ร่ม เป็นเวลา  
1 เดือน พบต้นมันสาคูมีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต 100 เปอร์เซ็นต์  
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ภาพที่ 3 แสดงต้นมันสาคูที่ย้ายออกปลูกในสภาพโรงเรือน โดยปลกูลงในกระถางคลุมด้วยถุงพลาสตกิเพื่อรักษาความช้ืน

ระวังไม่ให้ใบสัมผสัถุง (A) ปรับความชื้นโดยเปดิปากถุงที่ละน้อย วางไว้ในท่ีร่ม เป็นเวลา 1 เดือน (B) 
 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
การเตรียมเนื้อเยื่อก่อนการฟอกฆ่าเช้ือเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ เพื่อให้เนื้อเยื่อลดการปนเปื้อนของเช้ือ  ส่งผลต่อ

เปอร์เซ็นต์การฟอกฆ่าเช้ือ ซึ่งการฟอกฆ่าเช้ือมันสาคูและในพืชสกุล Maranta ชนิดอื่น มีรายงานส่วนใหญ่พบการใช้สาร
สารละลาย HgCl2 รวมถึงการใช้สารละลายเมอร์คิวลิกคลอไรด์ร่วมกับการใช้เอทานอลและสารฟอกฆ่าเช้ือชนิดอื่น เช่น การ
ฟอกเหง้ามันสาคูพันธุ์ Criollo โดยใช้สารละลายเมอร์คิวลิกคลอไรด์ ความเข้มข้น 0.25 เปอร์เซ็นต์ (w/v) นาน 15 นาที เพื่อ
ศึกษาการขยายพันธุ์มันสาคูในสภาพปลอดเช้ือ (Daquinta et al., 2009) การฟอกฆ่าเช้ือโดยใช้ช้ินส่วนปลายยอดของ 
Maranta leuconeura cv. Kerchoviana โดยใช้ เอทานอล (Ethanol) ความเข้มข้น 80 เปอร์เซ็นต์ นาน 5 วินาที หลังจาก
นั้นแช่โซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ (Sodium Hypochlorite, NaOCl) ความเข้มข้น 1.5 เปอร์เซ็นต์ นาน 20 นาที แล้วแช่
สารละลายเมอร์คิวลิกคลอไรด์ ความเข้มข้น 0.1 เปอร์เซ็นต์ นาน 2 นาที (Ebrahim and Ibrahim, 2000) การฟอกฆ่าเช้ือ 
ล าต้น Maranta leucolneura Morren var. Tricolor ด้วยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (Sodium Hypochlorite, 
NaOCl) ความเข้มข้น 1.2 เปอร์เซ็นต์ นาน 15 นาที (Scaramuzzi and Apollonio, 1997) ซึ่งการใช้ชนิดสารฟอกฆ่าเช้ือ 
ความเข้มข้นและเวลาที่ใช้ฟอกฆ่าเช้ือที่แตกต่างกันอาจขึ้นกับชนิดและพันธุ์ รวมถึงช้ืนส่วนของเนื้อเยื่อที่น ามาใช้ในการ
ท าการศึกษา 

การขยายพันธุ์มันสาคูในสภาพปลอดเช้ือภายใต้สภาพแสงปกติและสภาพมืดให้ผลไม่แตกต่างกันทางสถิติ ส่วนการ
เติมสารละลาย BA ความเข้มข้น 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักน าการเกิดยอดได้อย่างมีนัยส าคัญ แต่พบว่าการแตกยอด
บางครั้งยังไม่สามารถเจริญเติบโตเป็นต้นที่สมบูรณ์ได้ ซึ่งในรายงานของ Daquinta  et al. (2009) พบว่าเมื่อเลี้ยงหน่ออ่อน
มันสาคูพันธุ์ ‘Criollo’ บนอาหาร MS ที่เติม BA ความเข้มข้น 3 มิลลิกรัมต่อลิตร ในสภาพมืด นาน 1 สัปดาห์แล้วย้ายมาเลี้ยง
ในสภาพแสงปกติสามารถชักน าการเกิดยอดได้ดีกว่าการเลี้ยงในสภาพแสงปกติ อาจเนื่องจากช้ินส่วน ชนิดของพืชและสาย
พันธุ์ จะเหมาะสมกับสูตรอาหารที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน (Jungnickel and Zaid, 
1992) และการเลี้ยงในสภาพมืดมีผลต่อการเจริญเติบโตเนื่องจากพืชจะใช้พลังงานแสงเปลี่ยนเป็นพลังงานเคมีในการสร้าง
คาร์โบไฮเดรตที่มีผลต่อการเจริญเติบโต แต่การเลี้ยงพืชในสภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะได้รับคาร์โบไฮเตรตจากน้ าตาลที่เติมใน
อาหารแล้ว พืชอาจไม่จ าเป็นต้องใช้แสงในการสังเคราะห์น้ าตาลส่งผลให้การเจริญเติบโตได้ดีกว่าเมื่อเลี้ยงในที่มืด (ธิดารัตน์ 
และคณะ 2558) ซึ่งการตอบสนองต่อสภาพมืดในการชักน าการเกิดยอดจะแตกต่างกันในแต่ละพันธุ์ (Rikiishi et al., 2015) 
ทั้ งนี้ มี รายงาน เพิ่ ม เติ ม ว่ามี ก าร ใช้ ช้ินส่ วนล าต้ นของ Maranta arundinacea และ  Maranta leuconeura var 
erythroneura เลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติม BA ความเข้มข้น 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA ความเข้มข้น 0.2 มิลลิกรัมต่อ

A B 
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ลิตร ช่วยชักน าการเกิดยอด (Simin, 2006) หรือ การเพาะเลี้ยงปลายยอดของ Maranta leuconeura cv. Kerchoviana 
บนอาหาร MS ที่เติม BA ความเข้มข้น 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ชักน าการเกิดยอด (Ebrahim and Ibrahim, 2000) การเกิดราก
สภาพการเลี้ยงทั้งสภาพแสงและสภาพมืดมีการเกิดรากไม่แตกต่างกันอาจเนื่องจากอาหารที่ใช้มีการเติมผงถ่านในอาหาร
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อซึ่งเป็นการสร้างสภาพมืดและดูดซับสารที่ไม่พึ่งประสงค์ สง่เสริมการเกิดรากท าให้การเกิดรากไม่แตกต่างกัน 
(รังสฤษฎดิ์, 2541; Pan and van Staden, 1998) ทั้งนี้การเลี้ยงมันสาคูบนอาหาร MS ที่ไม่เติม BA จะมีรากจ านวนมากและ
แตกแขนงดีกว่าเนื้อเยื่อที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติม BA เนื่องจากสารกลุ่มไซโตไคนินจะส่งผลต่อการกระตุ้นการเกิดยอดและ
ท าให้รากจะมีลักษณะสั้น (Hu and Wang, 1983) ทั้งนี้อาจต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยการเพิ่มระดับความเข้มข้นของ BA 
หรือการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตทั้งกลุ่มไซโตไคนินและสารกลุ่มออกซินชนิดอื่นในการขยายพันธุ์มันสาคูในสภาพปลอด
เชื้อต่อไป 

ส่วนการย้ายต้นมันสาคูจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อออกปลูกในสภาพโรงเรือนต้องมีการปรับสภาพเนื้อเยื่อก่อนการ
ย้ายปลูก เนื่องจากสภาพโรงเรือนจะมีความช้ืนสัมพัทธ์ต่ าและความเข้มแสงที่สูงกว่าในขวดเนื้อเยื่อ ก่อให้เกิดความเครียดจาก
การเสียน้ า ดงันั้นจึงมีการปรับสภาพเนื้อเยื่อก่อนการน าออกปลูกในสภาพโรงเรือน รวมถึงการเลือกใช้วัสดุปลูกให้เหมาะสมที่มี
สภาพคล้ายการเลี้ยงในสภาพธรรมชาติเป็นขั้นตอนที่ส าคัญต่อการรอดชีวิตของเนื้อเยื่อ (Preece and Sutter, 1991) โดยมี
รายงานการใช้วัสดุปลูกท่ีหลากหลาย เช่น การย้ายปลูกต้นกล้ามันสาคูในวัสดุปลูกเวอร์มิคูไลท์ (vermiculite) ขนาดกลางจะ
พบการรอดชีวิตสูงและฟื้นตัวได้เร็ว (Simin, 2006) หรือการน าต้นมันสาคูพันธุ์ Criollo ย้ายปลูกในวัสดุปลูก Zeolite : 
sugarcane filter substrate อัตราส่วน 1:1 พบอัตราการรอดชีวิต 90 เปอร์เซ็นต์  (Daquinta et al., 2009) ซึ่งวัสดุ
บางอย่างอาจมีราคาสูงหรือหาได้ยากจึงเลือกใช้วัสดุปลูกที่หาได้ง่ายอย่างดินผสม โดยเลือกใช้ดินผสมที่มีความอุดมสมบูรณ์ 
เพิ่มกาบมะพร้าวสับเพื่อให้ดินปลูกมีช่องว่างอากาศถ่ายเท ช่วยในการระบายน้ าแต่มีความช้ืนสะสม และทรายเพื่อท าให้วัสดุ
ปลูกมีความคงตัวไม่สลายง่าย ระบายน้ าได้ดีเป็นที่ยึดเกาะของรากพืช เนื่องจากมีรายงานว่ามันสาคูสามารถเจริญเติบโตได้ดีใน
สภาพดินร่วน-ร่วนปนทราย และสามารถทนทานต่อสภาพร่มเงาถึง 50 เปอร์เซ็นต์ (Puechkaset, 2560) 

สรุปผลการทดลองเทคนิคการขยายพันธุ์มันสาคูในสภาพปลอดเช้ือที่เหมาะสม คือฟอกฆ่าเช้ือช้ินส่วนตาที่เหง้า 
(rhizome bud) ด้วยเอทานอลความเข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์ นาน 10 วินาที และแช่ด้วยสารละลาย HgCl2 ความเข้มข้น 0.25 
เปอร์เซ็นต์ นาน 15 นาที และขยายพันธุ์มันสาคูในสภาพปลอดเช้ือพบว่ามันสาคูมีการเจริญเติบโตทางล าต้นทุกกรรมวิธี และ
การเติมสาร BA ความเข้มข้น 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักน าการเกิดยอดสงูสุดเฉลี่ย 1.4 ยอดต่อช้ินส่วน แต่การแตกยอด
บางครั้งยังไม่สามารถเจริญเติบโตเป็นต้นที่สมบูรณ์ได้ เมื่อเพาะเลี้ยงนาน 3 เดือน ทั้งนี้สามารถย้ายต้นมันสาคูจากการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อออกปลูกในสภาพโรงเรือนบนวัสดุปลูก ดิน: กาบมะพร้าวสับ: ทราย อัตราส่วน 4: 1: 1 พบว่าเปอร์เซ็นต์การ
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บทคัดย่อ 

 ถั่วเหลืองฝักสด เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญชนิดหนึ่ง เพราะมีคุณค่าทางโภชนาการสูง การการจัดการปุ๋ยเป็นปัจจัย
หนึ่งที่มีความส าคัญต่อการให้ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตถั่วเหลืองฝักสด การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพล 
การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและไรโซเบียมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลืองฝักสดกลิ่นหอม พันธุ์เชียงใหม่ 84-2 
ด าเนินการทดลอง ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563-เดือนกุมภาพันธ ์ พ.ศ. 
2564 วางแผนการทดลองแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์  จ านวน 3 ซ้ า และมี 10 ปัจจัยการทดลอง T1)  ไม่ใส่ปุ๋ยและไม่ใส่ 
ไรโซเบียม T2) ไม่ใส่ปุ๋ย+ไรโซเบียม T3) ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 100% (20-9-6 กก.N-P2O5-K2O/ไร่)+ไม่ใส่ไรโซเบียม 
T4) ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 100% (20-9-6 กก.N-P2O5-K2O/ไร่)+ใส่ไรโซเบียม T5) ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 100% ตามค่า
วิเคราะห์ดิน (20 กก.N/ไร่)+ไม่ใส่ไรโซเบียม T6) ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 100% ตามค่าวิเคราะห์ดิน (20 กก.N/ไร่)+ใส่ไรโซเบียม T7) 
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 50% (10 กก.N/ไร่)+ปุ๋ยเคมี 50% (10-4.5-3 กก.N-P2O5-K2O/ไร่) ตามค่าวิเคราะห์ดิน+ไม่ใส่ไรโซเบียมT8)    
ปุ๋ยอินทรีย์ 50% (10 กก.N/ไร่)+ปุ๋ยเคมี 50% (10-4.5-3 กก.N-P2O5-K2O/ไร่) ตามค่าวิเคราะห์ดิน+ ใส่ไรโซเบียม T9) ใส่ปุ๋ย
อินทรีย์ 75% (15 กก.N/ไร่)+ปุ๋ยเคมี 25% (5-2.25-1.5 กก.N-P2O5-K2O/ไร่) ตามค่าวิเคราะห์ดิน+ไม่ใส่ไรโซเบียม และ T10) 
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 75% (15 กก.N/ไร่)+ปุ๋ยเคมี 25% (5-2.25-1.5 กก.N-P2O5-K2O/ไร่) ตามค่าวิเคราะห์ดิน+ใส่ไรโซเบียม        
ผลการศึกษาพบว่า การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดนิและไรโซเบียมในอัตราแตกต่างกันมีผลท าให้การเจริญ เติบโตและผลผลิตของ
ถั่วเหลืองฝักสดกลิ่นหอม พันธุ์เชียงใหม่ 84-2 แตกต่างกันทางสถิติและแตกต่างทางสถิติยิ่ง โดยปัจจัยการทดลองที่ 9           
มีค่าเฉลี่ยจ านวนใบ (11.17 ใบ/ต้น) น้ าหนักต้นสด (28.36 กรัม/ต้น) น้ าหนักต้นแห้ง (2.12 กรัม/ต้น) น้ าหนักฝักสด (19.64 
กรัม/ต้น) น้ าหนักฝักแห้ง (5.71 กรัม/ต้น) น้ าหนักเมล็ดสด (10.54 กรัม/ต้น) และน้ าหนักเมล็ดแห้ง (3.87 กรัม/ต้น) สูงสุด 
แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับปัจจัยการทดลองที่ 7 8 และ 10 ดังนั้นการปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์จึงมีศักยภาพท าให้การปลูกถั่ว
เหลืองฝักสดกลิ่นหอม พันธุ์เชียงใหม่ 84-2 ในสภาพดินทรายปนร่วนท่ีมีความอุดมสมบูรณต์่ าเจริญเตบิโตและสร้างผลผลิตได้ดี
ที่สุด  
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Abstract 
Vegetable soybean is an important economic crop because vegetable soybean provides high 

nutrition. Fertilizer management is one of the crucial factor for production and quality of vegetable 
soybean. This experiment aimed to study the effect of applying fertilizers based on soil analysis and 
rhizobium on growth and yield of aroma vegetable soybean cultivar Chiang Mai 84-2. The experiment was 
conducted at Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University during December, 2020 to February, 



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งท่ี 15 I ผลงานน าเสนอแบบโปสเตอร์ 

60 

2021. The experimental design was randomized complete block design with 3 replications and 10 
treatments including T1) without applying fertilizer and rhizobium, T2) without applying fertilizer+ 
rhizobium, T3) applying chemical fertilizer based on soil analysis 100% (20-9-6 kg N-P2O5-K2O/rai)+without 
rhizobium, T4) applying chemical fertilizer based on soil analysis 100% ( 2 0 -9 -6  kg N-P2 O5 -K2 O/ rai)+ 
rhizobium, T5) applying organic fertilizer based on soil analysis 100% (20 kg N/rai)+without rhizobium, T6) 
applying organic fertilizer based on soil analysis 100% ( 2 0  kg N/ rai) +rhizobium, T7) applying organic 
fertilizer based on soil analysis 50% (10 kg N/rai) + chemical fertilizer based on soil analysis 50% (10-4.5-3 
kg N-P2O5 -K2O/ rai)+without rhizobium, T8) applying organic fertilizer based on soil analysis 50% (10  kg 
N/rai)+chemical fertilizer based on soil analysis 50% (10-4.5-3 kg N-P2O5-K2O/rai)+rhizobium, T9) applying 
organic fertilizer based on soil analysis 75% (15 kg N/ rai)+chemical fertilizer based on soil analysis 25%    
(5-2.25-1.5 kg N-P2O5-K2O/rai)+without rhizobium, and T10) applying organic fertilizer based on soil analysis 
75% (15 kg N/ rai+chemical fertilizer based on soil analysis 25% (5-2.25-1.5 kg N-P2O-K2O/ rai)+rhizobium. 
The results showed that applying fertilizers based on soil analysis and rhizobium with different rates had an 
influence on the significant difference and highly significant difference of growth and yield of aroma 
vegetable soybean cultivar Chiang Mai 84-2. Treatment 9 provided the high mean values of leaf number 
(11.17 leaves/plant), fresh shoot weight (28.36 g/plant), dry shoot weight (2.12 g/plant), fresh pod weight 
(19.64 g/plant), dry pod weight (5.71 g/plant), fresh seed weight (10.54 g/plant), and dry seed weight (3.87 
g/plant). However, Treatment 9 was not significant difference with Treatment 7, 8 and 10. Therefore, 
organic fertilizer combined with chemical fertilizer was a potential fertilizer for growing aroma vegetable 
soybean cultivar Chiang Mai 84-2 in loamy sand with low soil fertility. 
 
Keywords : Aroma vegetable soybean, Organic fertilizer, Chemical fertilizer, Rhizobium  
 
บทน า 

ถั่วเหลืองฝักสดหรือถั่วแระญี่ปุ่น (Vegetable Soybean) เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญชนิดหนึ่ง เพราะมีคุณค่าทาง
โภชนาการสูง อุดมไปด้วยโปรตีน แคลเซียม ฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก วิตามินเอ และวิตามินซีสูง โดยเฉพาะสาร ไอโซฟลาวอนส์ 
(Isoflavones) ที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและโรคมะเร็ง ประเทศไทยส่งออกถั่วเหลืองฝักสดไปยังประเทศญี่ปุ่น
ในรูปฝักสดและเมล็ดแช่แข็ง ปีละ 10,000 ตัน และเริ่มมีการส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และแคนนาดา พื้นที่
ปลูกถ่ัวเหลืองฝักสดส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาคเหนือ ได้แก่ ก าแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา และ น่าน เป็นต้น เกษตรกร
เริ่มสนใจปลูกถั่วเหลืองฝักสดมากข้ึนเนื่องจากมีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น ปลูกได้ตลอดปีในสภาพที่อากาศไม่รอ้นหรือเย็นจัดเกินไป 
ให้ผลตอบแทนเร็วและสูง การปลูกเพื่อการส่งออกต้องใช้พันธุ์เฉพาะตามที่ตลาดก าหนด กรมวิชาการเกษตรได้ปรับปรุงและ
แนะน าให้เกษตกรปลูกถั่วเหลืองฝักสดกลิ่นหอม พันธุ์เชียงใหม่ 84-2 เพราะปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมได้ดี ให้ผลผลิตฝักสด
มาตรฐานส าหรับการส่งออก เฉลี่ย 871 กก./ไร่ โดยให้ผลผลิตสูงกว่าสูงกว่าพันธุ์ Kaori (526 กก./ไร่) เมล็ดเมื่อต้มสุกมีกลิ่น
หอมคล้ายใบเตยใกล้เคียงกับพันธุ์ Kaori จึงเป็นถั่วเหลืองฝักสดที่เหมาะต่อการปลูกเพื่อการค้าและเป็นพืชทางเลือกใหม่ให้
เกษตรกร (ละอองดาวและคณะ, 2554; พิมพ์นภาและคณะ, 2554; รัชน,ี 2558; รัชตาและคณะ, 2559)  

การจัดการปุ๋ยเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อผลผลิตทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ โดยกรมวิชาการเกษตร (2548) แนะน า
ให้ใส่ปุ๋ยกับพืชตระกูลถั่ว ดังนี้ กรณีไม่ใส่ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม ถ้าดินมีอินทรียวัตถุ <1, 1-2 และ >2 % ใหใ้ส่ปุ๋ย N อัตรา 12-
20, 9-15 และ 6-10 กก.N/ไร่ ตามล าดับ ถ้าดินมีฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดิน < 8, 8-12 และ >12 มก./กก. ใส่ปุ๋ย P2O5 
อัตรา 9, 6 และ 3 กก. P2O5/ไร่ ตามล าดับ การใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมตามค่าวิเคราะห์ดิน ถ้าดินมีโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ < 
40, 40-80 และ > 80 มก./กก. แนะน าให้ใส่ปุ๋ย K2o อัตรา 6, 3 และ 0 กก. K2o/ไร่ ตามล าดับ นอกจากนี้ กรมวิชาการ
เกษตร (2564) แนะน าการใส่ปุ๋ยให้กับถั่วเหลืองฝักสด ดังนี้ ใส่ปุ๋ยคอก อัตรา 300 กก./ไร่ หรือใส่ปุ๋ยหมัก อัตรา 1-2 ตัน/ไร่ 
หากดินค่าความเป็นกรด-ด่าง น้อยกว่า 5.5 ให้ใส่ปูนโดโลไมด์ 100-200 กก./ไร่ ควรคลุกเมล็ดด้วยปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมก่อน
ทุกครั้ง และแบ่งใส่ปุ๋ยเคมี 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ใส่รองก้นหลุมหลังเตรียมดิน ด้วยปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กก./ไร่ หรือปุ๋ย 
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46-0-0 และ 0-0-60 อัตรา 20 และ 10 กก./ไร่ ตามล าดับ ใส่ครั้งที่ 2 หลังปลูก 25 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา 25 กก./ไร่ 
และครั้งที่ 3 เมื่อต้นถั่วเหลืองหลังปลูก 45 วัน ด้วยปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 25 กก./ไร่ ซึ่งเป็นระยะที่ก าลังสร้างเมล็ด เพื่อช่วย
ให้มีฝักที่สมบูรณ์สีเขียวสดใส สุภาและคณะ (2558) รายงานว่า ถั่วเหลืองฝักสดเชียงใหม่ 84-2 ที่ปลูกโดยใส่ปุ๋ยอินทรีย์  
1 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีไนโตรเจน 100 % ตามค่าวิเคราะห์ดิน (อัตรา 20 กก.N/ไร่)  ใหผ้ลผลิตน้ าหนักฝักสดรวมและผลผลิต
ฝักมาตรฐานสูงสุด คือ 1,792 และ 1,235 กก./ไร่ ตามล าดับ การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 1 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีไนโตรเจน 75 และ 
50% ตามค่าวิเคราะห์ดิน (อัตรา 15 และ 10 กก.N/ไร่ ตามล าดับ) จะให้ผลผลิตรองลงมา และพบว่าการใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่าง
เดียว 100 % ตามค่าวิเคราะห์ดิน และการไม่ใส่ปุ๋ยจะให้ผลผลิตฝักสดมาตรฐานน้อยที่สุด พรพรรณและคณะ (2554) รายงาน
ว่า ถั่วเหลืองฝักสดเมื่อได้รับปุ๋ยคอก 1 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมี 37-14-18 N-P2O5-K2O กก./ไร่ จะได้ผลผลิตฝักสดมาตรฐาน
สูงสุด รองลงมาคือ การใส่ปุ๋ยหมัก 2 ตัน/ไร่ และมูลไก่ 300 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมี อัตรา 15-13-11 และ 37-14-18 N-P2O5-
K2O กก./ไร่ และปุ๋ยคอก 1 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมี 15-13-11 N-P2O5-K2O กก./ไร่ ภาวนาและคณะ (2553) รายงานว่าถั่ว
เหลืองฝักสดพันธุ์เชียงใหม่ 1 และพันธุ์ AGS 292 จะให้ผลผลิตฝักสดสูงสุด 2,115 กก./ไร่ เมื่อได้รับปุ๋ยไรโซเบียมร่วมกับปุ๋ย
หมักมูลโค 2 ตัน/ไร่ รองลงมา คือ การใส่ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมร่วมกับปุ๋ยหินฟอสเฟตอัตรา 200 กก./ไร่ และแกลบเผา อัตรา 
200 กก./ไร่ จะให้ผลผลิต 1,896 กก./ไร่ ส่วนการใส่ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมร่วมปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตและแกลบเผาอัตรา 
200 กก./ไร่ การใส่ปุ๋ยอัตรา 20-9-6 N-P2O5-K2O กก./ไร่ และการใส่ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมร่วมกับปุ๋ยอัตรา 0-9-6 N-P2O5-
K2O กก./ไร่ จะให้ผลลผิตถั่วเหลืองฝักสด 1,784 1,778 และ 1,753 กก./ไร่ ตามล าดับ  

จากการทดลองแสดงว่าสามารถใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมทดแทนปุ๋ยไนโตรเจนได้ Tahir et al. (2009) รายงานว่าการ
คลุกเมล็ดถั่วเหลืองด้วยเช้ือไรโซเบียม และการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสอัตรา 14.4 กก. P2O5 /ไร่ ท าให้รากถั่วเหลืองมีจ านวนปมไร
โซเบียมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และพบว่าการคลุกเช้ือไรโซเบียมร่วมกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสฟอรัสอัตรา 4-
14.4 กก. N-P2O5/ไร่ จะท าให้เกิดจ านวนปมไรโซเบียม น้ าหนักต้น น้ าหนักรากสูงและผลผลิตจะเพิ่มสูงสุด และสูงกว่าแปลง
ควบคุมมากถึง 57% จากงานวิจัยที่ผ่านมาผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาอิทธิพลของอัตราการใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ตามค่าวิเคราะห์
ดินร่วมกับการใส่ไรโซเบียมในอัตราที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลืองฝักสดกลิ่นหอม พันธุ์เชียงใหม่ 
84-2 เพื่อเป็นแนวทางแนะน าการใช้ปุ๋ยให้กับเกษตรกรผู้สนใจปลกูถ่ัวเหลอืงฝักสดในพื้นที่จงัหวัดอุบลราชธานีและในสภาพดิน
ทรายปนร่วนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าต่อไป  
 
วิธีการวิจัย 

สถานที่ทดลอง ด าเนินการทดลอง ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 
2563-เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 สภาพภูมิอากาศในระหว่างการทดลอง มีอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 12 ๐C และ อุณหภูมิสูงสุด
เฉลี่ย 36.5 ๐C ชุดดินท่ีใช้ในการทดลองเป็นชุดดินร้อยเอ็ด ดินเป็นดินทรายปนร่วนและมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 

การวางแผนการทดลอง วางแผนการทดลองแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์  (Randomized Completely Block design) 
จ านวน 3 ซ้ า มี 10 ปัจจัยการทดลอง ดังนี้ 1) ไม่ใส่ปุ๋ย+ไม่ใส่ไรโซเบียม 2) ไม่ใส่ปุ๋ย+ใส่ไรโซเบียม 3) ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่า
วิเคราะห์ดิน 100% (20-9-6 กก.N-P2O5-K2O/ไร่)+ไม่ใส่ไรโซเบียม 4) ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 100% (20-9-6 กก.N-
P2O5-K2O/ไร่)+ใส่ไรโซเบียม 5) ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 100% ตามค่าวิเคราะห์ดิน (20 กก.N/ไร่)+ไม่ใส่ไรโซเบียม 6) ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 
100% ตามค่าวิเคราะห์ดิน (20 กก.N/ไร่)+ใส่ไรโซเบียม 7) ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 50% (10 กก.N/ไร่)+ปุ๋ยเคมี 50% (10-4.5-3 กก.N-
P2O5-K2O/ไร่) ตามค่าวิเคราะห์ดิน+ไม่ใส่ไรโซเบียม 8) ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 50% (10 กก.N/ไร่)+ปุ๋ยเคมี 50% (10-4.5-3 กก.N-
P2O5-K2O/ไร่) ตามค่าวิเคราะห์ดิน +ใส่ไรโซเบียม 9) ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 75% (15 กก.N/ไร่)+ปุ๋ยเคมี 25% (5-2.25-1.5 กก.N-
P2O5-K2O/ไร่) ตามค่าวิเคราะห์ดิน+ไม่ใส่ไรโซเบียม 10) ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 75% (15 กก.N/ไร่)+ปุ๋ยเคมี 25% (5-2.25-1.5 กก.N-
P2O5-K2O/ไร่) ตามค่าวิเคราะห์ดิน+ใส่ไรโซเบียม 

การปลูกและการดูแลรักษา ช่ังดินที่ร่อนท าความสะอาดแล้วบรรจุลงในถุง ๆ ละ 10 กก. จ านวน 4 ถุงต่อหน่วย
ทดลองต่อซ้ า รวมจ านวน 120 ถุง แล้วน าถุงมาจัดเรียงในโรงเรือนตามแผนผังและปัจจัยการทดลอง การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ (มูลโค) 
จะผสมคลุกเคล้ากับดินปลูก ส่วนปุ๋ยเคมีแบ่งใส่ 2 ครั้ง ๆ ละเท่ากัน โดยครั้งที่ 1 ใส่พร้อมปลูก และครั้งที่ 2 ใส่หลังปลูก 30 
วัน ส าหรับไรโซเบียมจะคลุกไรโซเบียม อัตรา 200 กรัมต่อเมล็ดถั่วเหลือง 10 กก. หยอดเมล็ดถั่วเหลืองฝักสดกลิ่นหอม พันธุ์
เชียงใหม่ 84-2 ถุงละ 3 เมล็ด เมื่อต้นถ่ัวเหลืองงอกให้ถอนแยกเหลือไว ้1 ต้นต่อถุง พรวนดินเพื่อก าจัดวัชพืชและให้น้ าทุกวัน  

การวิเคราะห์ดินก่อนและหลังการทดลอง วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง โดย pH meter วัดปริมาณอินทรียวัตถุในดิน 
โดยวิธี Walkley and Black วัดปริมาณฟอสฟอรัสที่ เป็นประโยชน์ โดยสกัดด้วย Bray II และวัดปริมาณด้วยเครื่อง 
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Spectrophotometer และวัดปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ โดยสกัดด้วยแอมโมเนียมอะซิเตต (pH, 7) และวัด
ปริมาณด้วยเครื่อง Flame photometer (มงคล, 2548) 

การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล เก็บข้อมูล ณ วันเก็บเกี่ยวเมื่อถั่วเหลืองฝักสด มีอายุ 72 วัน หลังหยอดเมล็ด บันทึก
ข้อมูลความสูงต้น จ านวนใบต่อต้น น้ าหนักต้นสด น้ าหนักต้นแห้ง จ านวนฝักต่อต้น จ านวนเมล็ดต่อฝัก น้ าหนักฝักสดและแห้ง
ต่อต้น น้ าหนักเมล็ดสดและแห้งต่อต้น น าข้อมูลไปวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูล (Analysis of Variance) ตามแผนการ
ทดลองและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของปัจจัยการทดลองด้วยวิธี  Duncan’s Multiple-Range Test ที่
ระดับความเช่ือมั่น 95% (Gomez and Gomez,1984)  
 
ผลการทดลอง 

สภาพอุณหภูมิ ระหว่างการทดลองเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563–เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 มีอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 
12 C๐ และอุณหภูมิต่ าสุด 9 C๐ ในเดือนมกราคม 2564 และอุณหภูมิสูงสดุเฉลี่ย 36.5 C๐ โดยมีอุณหภูมิสูงสุด 39 C๐ ในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2563 (สถานีอุตุนิยมวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ติดต่อส่วนตัว) 

คุณสมบัติดินก่อนและหลังการทดลอง ดินก่อนการทดลองมีสภาพเป็นกรดอ่อน มีปริมาณอินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัส
และโพแทสเซียมในระดับต่ า (ตารางที่ 1) การไม่ใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ และใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี ท าให้ดินหลังปลูกยังมี
สภาพเป็นกรดอ่อน ในขณะที่การใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวดินจะมีความเป็นกรดเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มว่าการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 
ดินจะมีอินทรียวัตถุสูงกว่าแปลงไม่ใส่ปุ๋ยหรือใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
และจะเพิ่มมากที่สุดเมื่อใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 100% ปริมาณโพแทสเซียมแปลงที่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์และใส่ปุ๋ยอินทรีย์
ร่วมกับปุ๋ยเคมีมีแนวโน้มสูงขึ้นและสูงกว่าแปลงไม่ใสปุ่๋ยและใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว แปลงไม่ใส่ปุ๋ยและไม่ใส่ไรโซเบียม ดินจะ
มีปริมาณโพแทสเซียมลดลง (ตารางที่ 1) ซึ่งดินหลังปลูกยังมีปริมาณอินทรียวัตถุและโพแทสเซียมในระดับต่ า ส่วนฟอสฟอรัส
เพิ่มขึ้นในระดับปานกลางถึงสูง (พัชรีและคณะ, 2550) 
 
ตารางที่ 1 ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณอินทรียวัตถุ (Organic Matter, OM) ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน ์ (Available 

P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (Exchangeable K) ของดินก่อนและหลังการทดลอง 
 

ปัจจัยการทดลอง pH OM 
(%) 

P 
(ppm) 

K 
(ppm) 

ดินก่อนปลูก 5.50 0.64 6.42 25.26 
ดินหลังปลูก 
T1 : ไม่ใส่ปุ๋ยและไม่ใส่ไรโซเบียม 5.35 0.77 8.47 16.55 
T2 : ไม่ใส่ปุ๋ย+ไรโซเบียม 5.37 0.81 8.26 25.85 
T3 : ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะหด์ิน 100 %+ไม่ใส่ไรโซเบียม 4.70 0.83 22.71 35.85 
T4 : ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะหด์ิน 100 %+ใส่ไรโซเบียม 4.65 0.69 24.53 39.85 
T5 : ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ตามค่าวเิคราะห์ดิน 100 %+ไม่ใส่ไรโซเบยีม  5.13 0.91 13.20 64.35 
T6 : ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ตามค่าวเิคราะห์ดิน 100 %+ใส่ไรโซเบยีม 5.36 0.90 13.30 54.35 
T7 : ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 50%+ปุ๋ยเคมี 50% ตามค่าวิเคราะห์ดิน+ไม่ใสไ่รซเบียม 5.13 0.81 19.52 60.35 
T8 : ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 50%+ปุ๋ยเคมี 50% ตามค่าวิเคราะห์ดิน+ใสไ่รโซเบียม 5.15 0.95 16.79 59.35 
T9 : ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 75%+ปุ๋ยเคมี 25% ตามค่าวิเคราะห์ดิน+ไม่ใสไ่รซเบียม 5.21 0.84 14.15 58.85 
T10 : ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 75%+ปุ๋ยเคมี 25% ตามค่าวิเคราะห์ดิน+ใส่ไรโซเบียม 5.21 0.81 15.71 54.35 

การเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของถั่วเหลืองฝักสดกลิ่นหอม พันธุ์เชียงใหม่ 84-2 
 
ความสูงต้น การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและใส่ไรโซเบียมในอัตราที่แตกต่างกันไม่มีผลท าให้ความสูงของต้นถั่ว

เหลืองฝักสดกลิ่นหอม พันธุ์เชียงใหม่ 84-2 แตกต่างกันทางสถิติ แต่พบแนวโน้มว่าการใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัตรา 75%+ปุ๋ยเคมี 25% 
ตามค่าวิเคราะห์ดิน+ใส่และไม่ใส่ไรโซเบียม (T9 และ T10) ท าให้ต้นถั่วเหลืองมีความสูงใกล้เคียงกัน และสูงกว่าปัจจัยการ
ทดลองอื่น ๆ (ตารางที่ 2) 
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จ านวนใบ การใส่ปุ๋ยและใส่ไรโซเบียมแตกต่างกัน มีผลท าให้จ านวนใบต่อต้นมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05)  
โดยพบว่าการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 75%+ปุ๋ยเคมี 25% ตามค่าวิเคราะห์ดิน+ไม่ใส่ และใส่ไรโซเบียม  (T9 และ T10) การใส่ปุ๋ย
อินทรีย์ 50%+ ปุ๋ยเคมี 50% ตามค่าวิเคราะห์ดิน+ไม่ใส่ และใส่ไรโซเบียม (T7 และ T8) การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 100% ตามค่า
วิเคราะห์ดิน+ไม่ใส่ และใส่ไรโซเบียม (T5 และ T6) และการใส่ปุ๋ยเคมี 100% ตามค่าวิเคราะห์ดิน+ใส่ไรโซเบียม (T4) จะมี
จ านวนใบสูงใกล้เคียงกัน ระหว่าง 9.50-11.17 ใบ/ต้น รองลงมา คือ การไม่ใส่ปุ๋ย+ใส่ไรโซเบียม (T2) การใส่ปุ๋ยเคมี 100% 
ตามค่าวิเคราะห์ดิน+ไม่ใส่ไรโซเบียม (T3) ที่มจี านวนใบ 8.83 และ 8.75 ใบ/ต้น ตามล าดับ อย่างไรก็ตามค่าเฉลี่ยจ านวนใบต่อ
ต้นจากปัจจัยการทดลองที่ 2-10 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และการไม่ใส่ปุ๋ยและไม่ใส่ไรโซเบียม (T1) มีจ านวน
ใบต่อต้นน้อยท่ีสุดเพียง 6.58 ใบ/ต้น (ตารางที่ 2) 

น  าหนักต้นสด การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 75%+ปุ๋ยเคมี 25% ตามค่าวิเคราะห์ดิน+ไม่ใส่ไรโซเบียม (ปัจจัยการทดลองที่ 9) 
ใหค้่าเฉลี่ยน้ าหนักต้นสดสูงสุด คือ 28.36 กรัม/ต้น แต่ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับปัจจัยการทดลองที่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 
50%+ปุ๋ยเคมี 50% ตามค่าวิเคราะห์ดิน+ใส่ และไม่ใส่ไรโซเบียม (T7 และ T8) และที่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 75%+ปุ๋ยเคมี 25% ตาม
ค่าวิเคราะห์ดิน+ใส่ไรโซเบียม (ปัจจัยการทดลองที่ 10) ที่มีน้ าหนักต้นสด 23.89-25.98 กรัม/ต้น และปัจจัยการทดลองที่มี
แนวโน้มให้ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือปัจจัยการทดลองทีไ่ม่ใส่ปุ๋ย+ไม่ใส่ไรโซเบียม (T1) ซึ่งให้ค่าเฉลี่ยน้ าหนักต้นสด 16.73 กรัม/ต้น 

น  าหนักต้นแห้ง อัตราการใส่ปุ๋ยและใส่ไรโซเบียมที่แตกต่างกันมีผลท าให้น้ าหนักต้นแห้งแตกต่างกันทางสถิติ  
(p<0.05)  โดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 75%+ปุ๋ยเคมี 25% ตามค่าวิเคราะห์ดิน+ไม่ใส่ไรโซเบียม (T9) ให้น้ าหนักต้นแห้งสูงที่สุด 
2.12 กรัม/ต้น ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติกับปัจจัยการทดลองอื่น ยกเว้นปัจจัยการทดลองที่ใส่ปุ๋ยเคมี 100% ตามค่าวิเคราะห์
ดิน+ไม่ใส่ไรโซเบียม (T3)  และปัจจัยการทดลองที่ไม่ใส่ปุ๋ย+ไม่ใส่ไรโซเบียม (T1) ซึ่งให้ค่าเฉลี่ยน้ าหนักต้นแห้ง 1.55 และ 
1.41 กรัม/ต้น ตามล าดับ (ตารางที่ 2) 

จ านวนฝักต่อต้น การใส่ปุ๋ยและไรโซเบียมอัตราต่างกันไม่มีผลท าให้จ านวนฝักต้อต้นแตกต่างกันทางสถิติ แต่พบ
แนวโน้มว่าการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 50%+ปุ๋ยเคมี 50%+ใส่ไรโซเบียม (T8) มีจ านวนฝักสูงสุด 10.08 ฝัก/ต้น และการไม่ใส่ปุ๋ย+ไม่ใส่
ไรโซเบียม (T1) จะมีฝักน้อยที่สุด 6.33 ฝัก/ต้น (ตารางที่ 2) 

จ านวนเมล็ดต่อฝัก การใส่ปุ๋ยและไรโซเบียมอัตราต่างกันไม่มีผลท าให้จ านวนเมล็ดต่อฝักสดแตกต่างกันทางสถิติ แต่
พบแนวโน้มว่าการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 75%+ปุ๋ยเคมี 25%+ไม่ใส่ และใส่ไรโซเบียม (T9 และ T10)  ให้จ านวนเมล็ดสูงที่สุด 1.83-
1.85 เมล็ด/ฝัก และการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 50%+ปุ๋ยเคมี 50%+ไม่ใส่ และใส่ไรโซเบียม (T7 และ T8)  จะให้จ านวนเมล็ดต่อฝัก
รองลงมา คือ 1.74-1.75 เมล็ด/ฝัก (ตารางที่ 2) 

น  าหนักฝักสด อัตราการใส่ปุ๋ยและการไรโซเบียมมีผลท าให้น้ าหนักฝักสดแตกต่างกันทางสถิติ  (p<0.01) โดยการใส่
ปุ๋ยอินทรีย์ 75%+ปุ๋ยเคมี 25% ตามค่าวิเคราะห์ดิน+ไม่ใส่และใส่ไรโซเบียม (T9 และ T10)  และการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 50%+
ปุ๋ยเคมี 50% ตามค่าวิเคราะห์ดิน+ใส่ และไม่ใส่ไรโซเบียม (T7 และ T8) จะให้ค่าเฉลี่ยน้ าหนักฝักสดสูง คือ 16.68-19.64 
กรัม/ต้น และค่าเฉลี่ยน้ าหนักฝกัสดน้อยที่สุดมาจากปัจจยัการทดลองที่ไม่ใสปุ่๋ยและไมใ่ส่ไรโซเบียม (ปัจจัยการทดลองที่ 1) คือ 
11.27 กรัม/ต้น ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติกับปัจจัยการทดลองที่ไม่ใส่ปุ๋ย+ไรโซเบียม (T2) การใส่ปุ๋ยเคมี 100% ตามค่าวิเคราะห์
ดิน+ใส่ และไม่ใส่ไรโซเบยีม (T3 และ T4) การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 100% ตามค่าวิเคราะห์ดิน+ใส ่และไม่ใส่ไรโซเบียม (T5 และ T6)  
(ตารางที่ 2) 

น  าหนักฝักแห้ง การใส่ปุ๋ยและไรโซเบียมที่แตกต่างกัน มีผลท าให้น้ าหนักฝักแห้งแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.01) โดย
การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 75%+ปุย๋เคมี 25% ตามค่าวิเคราะห์ดิน+ไม่ใส่ และใส่ไรโซเบียม (T9 และ T10)  จะให้น้ าหนักฝักแห้งสูงสุด 
5.71 และ 5.65 กรัม/ต้น ตามล าดับ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 50%+ปุ๋ยเคมี 50% ตามค่าวิเคราะห์ดิน+ใส่ 
และไม่ใส่ไรโซเบียม (T7 และ T8) การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 100% ตามค่าวิเคราะห์ดิน+ใส่ และไม่ใส่ไรโซเบียม (T5 และ T6) ที่ให้
น้ าหนักฝักแห้ง 4.81-5.33 กรัม/ต้น น้ าหนักฝักแห้งน้อยที่สุดมาจากการไม่ใส่ปุ๋ย+ไม่ใส่ไรโซเบียม (T1) ที่มีน้ าหนักฝักแห้ง 
3.66 กรัม/ต้น (ตารางที่ 2) 

น  าหนักเมล็ดสด การใส่ปุ๋ยและไรโซเบียมอัตราต่างกันมีผลท าให้น้ าหนักเมล็ดสดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติยิ่ง (p<0.01) โดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 75%+ปุ๋ยเคมี 25%+ไม่ใส่ และใส่ไรโซเบียม (T9 และ T10) จะให้น้ าหนักเมล็ดสด
สูงสุด 10.54 และ 10.11 กรัม/ต้น รองลงมา คือ การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 50%+ปุ๋ยเคมี 50%+ใส่ และไม่ใส่ไรโซเบียม (T8 และ T7) 
ที่ให้น้ าหนักเมล็ดสด 9.79 และ 9.39 กรัม/ต้น ตามล าดับ โดยที่ค่าเฉลี่ยน้ าหนักเมล็ดสดจากปัจจัยที่ 7-10 ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งปัจจัยการทดลองที่ไม่ใส่ปุ๋ยและไม่ใส่ไรโซเบียม (T1) ให้น้ าหนักเมล็ดสดน้อยที่สุด 6.49 กรัม/ต้น 
(ตารางที่ 2) 
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น  าหนักเมล็ดแห้ง การใส่ปุ๋ยและไรโซเบียมอัตราต่างกันมีผลท าให้น้ าหนักเมล็ดแห้งต่อต้นมีความแตกต่างกันทาง
สถิติยิ่ง (p<0.01)  โดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 75%+ปุ๋ยเคมี 25%+ไม่ใส่ และใส่ไรโซเบียม (T9 และ T10) จะให้น้ าหนักเมล็ดแห้ง
สูงสุด 3.87 และ 3.77 กรัม/ต้น ตามล าดับ รองลงมา คือ การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 50%+ปุ๋ยเคมี 50%+ไม่ใส่ และใส่ไรโซเบียม (T7 
และ T8) การใส่ปุ๋ยเคมี 100% ตามค่าวิเคราะห์ดิน+ไม่ใส่ และใส่ไรโซเบียม (T5 และ T6) ที่ให้น้ าหนักเมล็ดแห้ง 3.64, 3.58, 
3.25 และ 2.90 กรัม/ต้น ตามล าดับ อย่างไรก็ตามค่าเฉลี่ยน้ าหนักเมล็ดแห้งต่อต้นจากปัจจัยการทดลองที่ 5-10 ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนการไม่ใส่ปุ๋ย (T1 และ T2) และการใส่เคมีเพียงอย่างเดียว (T3 และ T4) ให้ค่าเฉลี่ยน้ าหนัก
เมล็ดแห้งน้อยเพียง 2.19-2.84 กรัม/ต้น (ตารางที่ 2) 
 
ผลการทดลอง 

การใส่ปุ๋ยที่แตกต่างกันท าให้ค่าความเป็นกรด-ด่างของดินหลังการทดลองแตกต่างกัน โดยดินที่ใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่าง
เดียวมีแนวโน้มท าให้ดินมีความเป็นกรดเพิ่มขึ้น โดยศุภมาศและคณะ (2559) รายงานว่าการใช้ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟสและ
ยูเรียมีผลตกค้างเป็นกรดซึ่งสามารถท าให้ค่าความเป็นกรด-ด่างในดินลดลงได้ ในขณะที่การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ช่วยปรับค่าความเป็น
กรด-ด่างของดินให้เพิ่มสูงขึ้น เพราะปุ๋ยอินทรีย์ (มูลโค) มีค่าความเป็นกรด-ด่างของดินเป็นกลาง ประกอบกับปุ๋ยมีอินทรียสาร
ที่มีต าแหน่งการแลกเปลี่ยนแคตไอออนในปริมาณที่สูงมากจึงช่วยเจือจางความเข้มข้นของไอออนที่อยู่บริเวณรอบ ๆ และ
ควบคุมปฏิกิริยาเคมีในดินให้ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541) ซึ่งสอดคล้องกับงานของ อรประภา 
และสมชาย (2563) ซึ่งรายงานว่าการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในดินที่มีสภาพเป็นกรดจะช่วยปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของดินให้สูงข้ึน 

การใส่ปุ๋ยและใส่ไรโซเบียมในอัตราต่างกัน ไม่มีผลท าต้นถั่วเหลืองฝักสดกลิ่นหอม พันธุ์เชียงใหม่ 84-2 มีความสูงต้น 
จ านวนฝักต่อต้น และจ านวนเมล็ดต่อฝักแตกต่างกันทางสถิติ แต่มีผลท าให้ถั่วเหลืองฝักสดกลิ่นหอม พันธุ์เชียงใหม่ 84-2 มี
จ านวนใบ น้ าหนักต้นสด น้ าหนักต้นแห้ง น้ าหนักฝักสด น้ าหนักฝักแห้ง น้ าหนักเมล็ดสด และเมล็ดแห้ง มีความแตกต่างทาง
สถิติและแตกต่างทางสถิติยิ่ง โดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 75% (15 กก.N/ไร่) + ปุ๋ยเคมี 25%   (5-2.25-1.5 กก.N-P2O5-K2O/ไร่)+
ไม่ใส่ และใส่ไรโซเบียม และการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 50% (10 กก.N/ไร่)+ปุ๋ยเคมี 50% (10-4.5-3 กก.N-P2O5-K2O/ไร่)+ไม่ใส่ และ
ใส่ไรโซเบียม มีแนวโน้มให้จ านวนใบต่อต้นสูงสุด ระหว่าง 10.17-11.17 ใบ/ต้น ให้น้ าหนักต้นสดและน้ าหนักต้นแห้งสูงสุด 
ระหว่าง 23.89-28.36 และ 1.84-2.12 กรัม/ต้น ให้น้ าหนักฝักสดและน้ าหนักฝักแห้งสูงสุด ระหว่าง 16.68-19.64 และ 5.21-
5.71 กรัม/ต้น มีน้ าหนักเมล็ดสดและน้ าหนักเมล็ดแห้งสูงสุด ระหว่าง 9.39-10.54 และ 3.58-3.87 กรัมต่อต้น ตามล าดับ ซึ่ง
สอดคล้องกับการทดลองของ พรพรรณและคณะ (2554) สุภาและคณะ (2558) และ จิติมาและคณะ (2553)  ที่รายงานว่า
การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี จะท าให้ถั่วเหลืองฝักสดมีผลผลิตน้ าหนักรวมและผลผลิตฝักมาตรฐานสูงกว่าแปลงท่ีใส่ปุ๋ยเคมี
หรือปุ๋ยอินทรีย์เพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งน้ีพบว่าการใส่และไม่ใส่ไรโซเบียมไม่มีผลท าให้การเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของถั่วเหลืองฝักสดแตกต่างกันทางสถิติ โดยเฉพาะแปลงที่มีการใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ ทั้งนี้น่าจะมีสาเหตุมาจาก
การใส่ปุ๋ยอาจไปลดประสิทธิภาพการท างานของไรโซเบียม และการใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว มีแนวโน้มท าให้ดินมีความเป็น
กรดเพิ่มขึ้น โดยศุภมาศและคณะ (2559) รายงานว่าการใช้ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟตและยูเรียมีผลตกค้างเป็นกรดซึ่ง
สามารถท าใหค้่าความเป็นกรด-ด่างในดินลดลงได้  
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยความสูงต้น จ านวนใบ น้ าหนักต้นสด น้ าหนักตน้แห้ง จ านวนฝัก จ านวนเมล็ด น้ าหนักฝักสด น้ าหนักฝักแห้ง น้ าหนกัเมลด็สด และน้ าหนักเมล็ดแห้ง 
              ถั่วเหลืองฝักสดกลิ่นหอม พันธุ์เชียงใหม่ 84-2 ที่ได้รับปุย๋และไรโซเบียมที่แตกต่างกัน ณ อายุเก็บเกี่ยว 72 วัน 
 

ปัจจัย 
การทดลอง 

ความสูงต้น 
(เซนติเมตร) 

จ านวนใบ 
(ใบ/ต้น) 

น้ าหนัก 
ต้นสด 

(กรัม/ต้น) 

น้ าหนัก 
ต้นแห้ง 

(กรัม/ต้น) 
จ านวนฝัก 
(ฝัก/ต้น) 

จ านวน 
เมลด็ 

(เมล็ด/ฝัก) 

น้ าหนัก 
ฝักสด 

(กรัม/ต้น) 

น้ าหนัก 
ฝักแห้ง 

(กรัม/ต้น) 

น้ าหนัก 
เมลด็สด 
(กรัม/ต้น) 

น้ าหนัก 
เมลด็แห้ง 
(กรัม/ต้น) 

T1 26.53 6.58b 16.73d 1.41c 6.33 1.71 11.27d 3.66d 6.49d 2.19d 
T2 27.10 8.83ab 19.00cd 1.66abc 7.08 1.67 12.70cd 4.32bcd 7.05d 2.41cd 
T3 25.85 8.75ab 17.57d 1.55bc 7.17 1.66 11.76d 4.19cd 6.57d 2.53cd 
T4 25.25 10.50a 19.81cd 1.67abc 7.75 1.65 13.65cd 4.51bcd 7.78cd 2.84bcd 
T5 27.23 9.50a 21.36bcd 1.72abc 8.67 1.63 14.40bcd 4.87abc 8.71abcd 3.25abc 
T6 27.44 9.50a 22.02bcd 1.73abc 9.08 1.71 15.36bcd 4.81abc 8.00bcd 2.90abcd 
T7 26.21 11.08a 23.89abc 1.84abc 9.42 1.75 16.68abc 5.33ab 9.39abc 3.64ab 
T8 27.33 10.58a 25.98ab 2.07a 10.08 1.74 17.81ab 5.21abc 9.79abc 3.58ab 
T9 30.25 11.17a 28.36a 2.12a 9.08 1.85 19.64a 5.71a 10.54a 3.87a 
T10 30.88 10.17a 25.94ab 2.00ab 9.50 1.83 18.15ab 5.65a 10.11ab 3.77ab 

F-test ns * ** * ns ns ** ** ** ** 
C.V.(%) 20.11 35.48 20.65 16.79 22.11 6.74 22.17 16.42 21.26 24.81 

หมายเหตุ : * แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  ** แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.01)  ns ไม่แตกต่างกันทางสถิต ิ
อักษรที่ต่างกันในสดมภ์เดยีวกันแสดงว่าค่าเฉลี่ยแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถติ ิ
ปัจจัยการทดลอง ได้แก่  
T1 : ไม่ใส่ปุ๋ยและไม่ใส่ไรโซเบียม T2 : ไม่ใส่ปุ๋ย+.ใสไ่รโซเบียม  
T3 : ใส่ปุ๋ยเคมี 100% ตามค่าวิเคราะห์ดิน+ไม่ใส่ไรโซเบียม T4 : ใสปุ่๋ยเคมี 100% ตามค่าวิเคราะหด์นิ+ใส่ไรโซเบียม  
T5 : ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 100% ตามค่าวิเคราะหด์ิน+ไม่ใสไ่รโซเบียม T6 : ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ตามค่าวิเคราะหด์ิน 100%+ใส่ไรโซเบยีม 
T7 : ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 50%+ปุ๋ยเคมี 50% ตามค่าวิเคราะห์ดิน+ไม่ใสไ่รโซเบียม T8 : ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 50%+ปุ๋ยเคมี 50% ตามค่าวิเคราะห์ดนิ+ใส่ไรโซเบียม 
T9 : ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 75%+ปุ๋ยเคมี 25% ตามค่าวิเคราะห์ดิน+ไม่ใสไ่รโซเบียม และ T10 : ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์75%+ปุ๋ยเคมี 25% ตามค่าวิเคราะห์ดิน+ใสไ่รโซเบยีม 
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สรุปผลการวิจัย 
การใส่ปุ๋ยและใส่ไรโซเบียมในอัตราที่ต่างกันมีผลให้ต้นถั่วเหลืองฝักสดกลิ่นหอม พันธุ์เชียงใหม่ 84-2 มีจ านวนใบต่อต้น 

น้ าหนักต้นสด น้ าหนักต้นแห้ง น้ าหนักฝักสด น้ าหนักฝักแห้ง น้ าหนักเมล็ดสด และน้ าหนักเมล็ดแห้ง มีความแตกต่างทางสถิติ
และแตกต่างทางสถิติยิ่ง โดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 75% (15 กก.N/ไร่)+ปุ๋ยเคมี 25% (5-2.25-1.5 กก.N-P2O5-K2O/ไร่)+ไม่ใส่ และ
ใส่ไรโซเบียม และการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 50% (10 กก.N/ไร่)+ปุ๋ยเคมี 50% (10-4.5-3 กก. N-P2O5-K2O/ไร่)+ไม่ใส่ และใส่ไรโซเบียม 
มีแนวโน้มให้การเจริญเติบโตและผลผลิตโดยรวมสูงสุด คือ จ านวนใบต่อต้นสูงสุด ระหว่าง 10.17-11.17 ใบ/ต้น ให้น้ าหนักต้น
สดและน้ าหนักต้นแห้งสูงสุด ระหว่าง 23.89-28.36 และ 1.84-2.12 กรัม/ต้น ให้น้ าหนักฝักสดและน้ าหนักฝักแห้งสูงสุด 
ระหว่าง 16.68-19.64 และ 5.21-5.71 กรัม/ต้น มีน้ าหนักเมล็ดสดและน้ าหนักเมล็ดแห้งสูงสุด ระหว่าง 9.39-10.54 และ 3.58-
3.87 กรัม/ต้น ตามล าดับ ดังนั้นการใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ ในสภาพดินทรายปนร่วนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า จะท าให้ถั่ว
เหลืองฝักสดกลิ่นหอม พันธุ์เชียงใหม่ 84-2 มีแนวโน้มเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูงกว่าการไม่ใส่ปุ๋ยหรือใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่าง
เดียว และอัตราปุ๋ยดังกล่าวยังช่วยรักษาระดับค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน และเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียมในดินหลังปลูก  
 
ข้อเสนอแนะ  

ควรน าผลที่ได้จากการทดลองนี้ไปทดสอบซ้ าในสภาพแปลงปลูกจริง เพื่อน าผลการวิจัยดังกล่าวไปปรับใช้กับแปลง
เกษตรกรผู้สนใจปลูกถั่วเหลืองฝักสดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 
เอกสารอ้างอิง 
กรมวิชาการเกษตร. (2548). ค ำแนะน ำกำรกำรใช้ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ: กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์.  
กรมวิชาการเกษตร. (2564). ค ำแนะน ำกำรใช้ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะหด์นิ ส ำหรับพืชไร่เศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ: กรมวิชาการเกษตร  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
จติิมา ยถาภูธานนท์, นงลักษ์ ปั้นลาย, เบญจมาส ค าสบื, สมชาย ผะอบเหล็ก, จลุศักดิ์ บญุรตัน์, และสุกัญญา มัคคะอินทร.์ 

(2553). กำรตอบสนองของถั่วเหลืองสำยพันธ์ุกลำยโปรตีนสูงที่มีต่อปุ๋ย อินทรีย์ ปุ๋ยอนินทรีย์ และธำตุอำหำรเสริม
เพื่อเพ่ิมโปรตีนในเมล็ด. ส านักวิจยัพัฒนาปัจจัยการผลติทางการเกษตร. หน้า 202-212. 

พัชรี ธีรจินดาขจร, อุบล หินเธาว์, พจนีย์ แสงมณี และสรุศักดิ์ เสรพีงศ์. (2550). กำรประเมินควำมอดุมสมบูรณ์ของดิน โดย
วิธีกำรวิเครำะห์ดิน. ขอนแก่น: ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น.  

พิมพ์นภา ขุนพิลึก,  ละอองดาว แสงหล้า,  อ้อยทิน จันทร์เมือง และรัชนีดสภา. (2554). ผลของระยะปลูกต่อคณุภาพผลผลติ 
ถั่วเหลืองฝักสดกลิ่นหอม. แก่นเกษตร, 39 (3) (พิเศษ): 153-157. 

พรพรรณ สุทธิแย้ม, อัจฉรา นันทกิจ, ศิริลักษณ์ จิตรอักษร, จิติมา ยถาภูธานนท ์และสมชาย ผอบเหล็ก. (2554). การใช้เชื้อไร
โซเบียมร่วมกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิม่ผลผลิตและโปรตีนในถั่วเหลือง. แก่นเกษตร, 39 (3) (พิเศษ): 113-122. 

ภาควิชาปฐพีวิทยา.  (2541). ปฐพีวิทยำเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
547 หน้า. 

ภาวนา ลิกขนานนท์, สุปรานี มั่นหมาย และวิทยา ธนานุสนธิ์. (2553). กำรใช้ปุ๋ยอย่ำงผสมผสำนในกำรผลิตถั่วเหลืองฝักสด 
ในผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี 2553 เล่ม 2. กรุงเทพฯ: ส านักวิจยัพัฒนาปัจจัยการผลติทางการเกษตร กรมวิชาการ
เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

มงคล ต๊ะอุน่. (2548). เทคนิคและกำรวิเครำะห์: ในห้องปฏิบตัิกำรดิน พืช น้ ำ และปุ๋ย. ขอนแก่น: ภาควิชาทรัพยากรที่ดินและ
สิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

รัชตา ทนวิทูวัตร. (2559). อิทธิพลของการใส่ปุ๋ยต่อองค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตเมลด็พันธ์ุถั่วเหลืองฝักสดกลิ่นหอมพันธ์ุ
เชียงใหม่ 84-2. วำรสำรวิจัยและพัฒนำวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์, 11 (3): 55-63. 

รัชนี โสภา, อ้อยทิน ผลพานิช, จิราลักษณ์ ภมูิไธสง และอานนท์ มลพิันธ์.  (2557). กำรปรับปรุงพันธุ์ถ่ัวเหลืองฝักสดเพื่อ
ผลผลติสูงในแตล่ะพื้นท่ี-กำรเปรียบเทียบในท้องถิน่ (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: กรมวิชาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์.  



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งท่ี 15 I ผลงานน าเสนอแบบโปสเตอร์ 

67 

ละอองดาว แสงหลา้, พิมพ์นภา ขนุพิลึก, กัลยา วิธี และนพพร ทองเปลว. (2554). การเปรียบเทียบศกัยภาพของผลผลติเมล็ด
พันธุ์และคุณภาพในการเก็บรักษาของถั่วเหลืองฝักสดกลิ่นหอม. แกน่เกษตร, 39 (3) (ฉบับพิเศษ): 91-96. 

ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา, ชัยสิทธ์ิ ทองจู และแสงดาว เขาแก้ว. (2559). มลพิษทำงดิน. กรุงเทพฯ:ส านกัพิมพ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์.  

สุภา โพธิจันทร,์ จิราลักษณ์ ภมูิไธสง, พจมาลย์ แก้ววิมล, ญาณธิชา จิตต์สะอาด และเจนจิรา เทเวศร์วรกุล.  (2558).         
การใช้ 2N เทคนิคศึกษาประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยที่มีต่อผลผลติและคณุภาพถั่วเหลืองฝักสด (รายงานการวิจัย). 
กรุงเทพฯ: กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.     

อรประภา เทพศิลปวสิุทธ์ิ และสมชาย ชคตระการ.  (2563). ประสทิธิภาพของปุ๋ยมูลไก่และถ่านชีวภาพต่อความสามารถใน
การผลิตผักสลัดพันธ์ุกรีนโอ๊คในสภาพดินกรด. วำรสำรวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี, 28 (7): 1267-1280. 

Tahir M. M., M. K. Abbasi, N. Rahim, A. Khaliq and M. H. Kazmi. . (2009). Effect of rhizobium inoculation and 
NP fertilization on growth, yield and nodulation of soybean (Glycine max L.) in the sub-humid 
hilly region of Rawalakot Azad Jammu and Kashmir, Pakistan. African Journal of Biotechnology, 
Vol.8 (22), pp. 6191-6200. 



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งท่ี 15 I ผลงานน าเสนอแบบโปสเตอร์ 

68 

การศึกษาเปรียบเทียบ RAPD-PCR ที่เหมาะสมในการสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอของข้าวพื้นเมือง 
ฉันทมาศ เช้ือแกว้ และ สุรีพร เกตุงาม* 

ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี 
*E-mail : sureeporn.k@ubu.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

RAPD-PCR เป็นเทคนิคการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอแบบสุ่ม ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยเทคนิค RAPD  
มีหลายปัจจัย ได้แก่ ดีเอ็นเอต้นแบบ, ไพรเมอร์, แมกนีเซียมคลอไรด์ (MgCl2) และ Tag DNA polymerase เป็นต้น งานวิจัยนี ้
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเข้มข้นที่เหมาะสมของ RAPD-PCR ส าหรับสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอของข้าวพื้นเมือง โดย
พารามิเตอร์ที่ศึกษา ประกอบด้วย ดีเอ็นเอต้นแบบ ความเข้มข้น 2 ระดับ (10 และ 20 นาโนกรัม), แมกนีเซียมคลอไรด์ 
(MgCl2) ความเข้มข้น 2 ระดับ (3 และ 3.5 มิลลิโมลาร)์, ไพรเมอร์ OPA10 ความเข้มข้น 2 ระดับ (0.4 และ 0.6 ไมโครโมลาร)์ 
Tag DNA polymerase ความเข้มข้น 3 ระดับ (0.5, 1 และ 1.5 ยูนิต) และก าหนดให้ dNTPs ความเข้มข้น 200 ไมโครโมลาร์ 
เท่ากัน ในข้าว 4 พันธุ์ (ข้าวดอกมะลิ 105, ชัยนาท 2, เจ้าหอมพิษณุโลก และเจ้าหอมสุพรรณบุรี) จากการศึกษา พบว่า 
RAPD-PCR protocol ที่เหมาะสมและสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอของข้าวที่ศึกษาได้อย่างชัดเจน ประกอบด้วย ดีเอ็นเอต้นแบบ
ความเข้มข้น 20 นาโนกรัม, ไพรเมอร์ 0.6 ไมโครโมลาร์, แมกนีเซียมคลอไรด์ 3 มิลลิโมลาร์ และ Tag DNA polymerase  
1 ยูนิต ในปริมาตร 20 ไมโครลิตร จากนั้นน า RAPD-PCR protocol นี้ ไปคัดกรองไพรเมอร์ RAPD จ านวน 40 ไพรเมอร์ เพื่อ
คัดเลือกไพรเมอร์ที่สร้างเครื่องหมาย RAPD ได้ชัดเจน พบว่า มี RAPD primers ที่สามารถให้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอได้อย่างชัดเจน 
และสามารถใช้เป็นเครื่องหมาย RAPD ได้ มีจ านวน 7 ไพรเมอร์ ประกอบด้วย OPF13, OPD08, OPB08, OPB10, OPA10, 
OPA11 และ OPR02  ไพรเมอร์เหล่านี้สามารถน าไปใช้สร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอเพื่อศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของ
ข้าวพื้นเมืองได้ 
 

ค าส าคัญ :  ข้าว  ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ  อาร์เอพีด-ีพีซีอาร์  เครื่องหมายดีเอ็นเอ 
 

A Comparative Study of Optimized RAPD-PCR for DNA Fingerprints of Landrace Rice 
Chantamart Chueakaew and Sureeporn Katengam* 

Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University 
*E-mail : sureeporn.k@ubu.ac.th 

 
Abstract 

RAPD- PCR is a random DNA amplification technique.  Several factors can affect DNA amplification 
of RAPD-PCR including DNA template, primer, MgCl2, and Taq DNA polymerase. This research was aimed to 
determine the optimize RAPD- PCR for DNA fingerprint of landrace Thai rice.  The different RAPD- PCR 
protocols were performed in four rice varieties ( KDML105, Chainat2, Jao Hom Pitsanulok and Jao Hom 
Suphanburi)  by varying the concentration of DNA template ( 10 and 20 nanograms) , magnesium chloride 
(MgCl2) (3 and 3.5 millimolar), OPA10 primer (0.4 and 0.6 millimolar), Tag DNA polymerase (0.5, 1.0 and 1.5 
unit)  while fixing the concentration of dNTPs of 200 µm dNTPs.  The results showed that reproducible 
amplification patterns were obtained using 20 ng of DNA template, 0.6 µM of primer, 3.0 mM of MgCl2, 1U 
Taq DNA polymerase and 200 mM of dNTPs in 20 µl of the PCR reaction volume. Forty RAPD primers were 
tested with optimized RAPD- PCR for determining which could produce scorable RAPD markers.  Out of 40 
arbitrary primers screened, seven primers consisting of OPF13, OPD08, OPB08, OPB10, OPA10, OPA11 and 
OPR02 revealed clear patterns of DNA amplifications and could be used as RAPD markers.  These selected 
RAPD primers will be useful for generating DNA fingerprints for genetic diversity study of landrace rice.  

 

Keywords :  Rice, DNA fingerprints, RAPD-PCR, DNA marker   
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บทน า 
ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของข้าวเป็นข้อมูลที่บ่งบอกความแตกต่างของพันธุ์ข้าวในระดับจีโนไทป์ สามารถน าไปใช้ประโยชน์

ในการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์  การสร้างแผนที่พันธุกรรม และศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม เป็นต้น  
ลายพิมพ์ดีเอ็นเอสามารถสร้างไดจ้ากหลายเทคนิค ได้แก่ Restriction fragment length polymorphism (RFLP), Random 
amplified polymorphic DNA (RAPD), Amplified fragment length polymorphism (AFLP) และ Simple sequence 
Repeat (SSR) เป็นต้น ในบรรดาเทคนิคการสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอที่มีมากมายในปัจจุบันนั้น  RAPD-PCR เป็นเทคนิคที่ง่าย 
รวดเร็ว มีค่าใช้จ่ายน้อย เหมาะสมส าหรับห้องปฏิบัติการขนาดเล็ก ทีไ่ม่ต้องใช้อุปกรณ์ที่ซับซ้อนและมีราคาแพงในสร้างข้อมูล
จีโนไทป์ อย่างไรก็ตามเทคนิค RAPD มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของ ดีเอ็นเอต้นแบบ แมกนีเซียมคลอไรด์  
ไพรเมอร์ และ Taq DNA polymerase การปรับองค์ประกอบ RAPD-PCR ให้มีความเหมาะสมส าหรับสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอ 
จึงมีความจ าเป็น (สุรีพร, 2546; สุรินทร์, 2552) 

Randomly amplified polymorphic DNA (RAPD) เป็นเครื่องหมายดีเอ็นเอที่อาศัยหลักการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ
ด้วยปฏิกิริยา polymerase chain reaction หรือเรียกว่า เทคนิค PCR โดยใช้ไพร์เมอร์สายเดี่ยวแบบสุ่มขนาดสั้น ๆ (Single 
arbitrary short primer) ประมาณ 10 เบส เพื่อเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอแบบสุ่ม และแยกขนาดดีเอ็นเอที่ได้ด้วยอิเล็กโตรโฟรีซิส 
(Electrophoresis) เครื่องหมาย RAPD เป็นเทคนิคที่ท าได้ง่าย วิธีการไม่ยุ่งยากซับซ้อน สะดวก และรวดเร็ว เนื่องจากไม่
จ าเป็นต้องทราบข้อมูลล าดับเบสของพันธุ์ข้าวที่ใช้ในการตรวจสอบ อีกทั้งสามารถใช้กับตัวอย่างที่มีดีเอ็นเอปริมาณน้อย 
ค่าใช้จ่ายในตรวจสอบค่อนข้างต่ า เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ไม่มากเมื่อเทียบกับวิธีการอื่น ๆ (Williams et al., 1990; สุรีพร, 
2546) RAPD-PCR ประกอบด้วย ดีเอ็นเอต้นแบบ (DNA template) ที่ต้องการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ ซึ่งอยู่ในช่วงความเข้มข้น 
10-50 นาโนกรัม ไพร์เมอร์ (Primer) เป็นนิวคลีโอไทด์สายเดี่ยวขนาดสั้น ๆ ที่มีล าดับเบสเป็นคู่สม (Complementary) กับ 
ดีเอ็นเอต้นแบบ โดยไพรเมอร์ท าหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นในการสังเคราะห์ดีเอ็นเอสายใหม่ ซึ่งควรมีองค์ประกอบของเบส G และ 
C อยู่ระหว่าง 40-60 เปอร์เซ็นต์ deoxynucleoside triphosphate (dNTPs) ประกอบด้วย dATP, dTTP, dGTP และ 
dCTP ส าหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้างดีเอ็นเอสายใหม่ Taq DNA polymerase เป็นเอนไซม์ที่มีหน้าที่ในการสร้างสาย 
ดีเอ็นเอ สามารถทนความร้อนได้สูงถึง 94-95 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่สกัดมาจากแบคทีเรีย Thermus aquaticus 
แมกนีเซียมคลอไรด์ (MgCl2) ช่วยส่งเสริมการท างานของ Taq DNA polymerase ในปฏิกิริยาการสร้างสายดเีอ็นเอ และ PCR 
buffer เป็นสารละลายที่ควบคุมสภาวะความเป็นกรด-ด่าง ของปฏิกิริยา PCR ให้เหมาะสม (สุรีพร, 2546; สุรินทร์, 2552) 

เทคนิค RAPD-PCR สามารถสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอและใช้เป็นเครื่องหมายดีเอ็นเอในการศึกษาความแตกต่าง  
ในระดับจีโนไทป์ได้ เครื่องหมายที่ได้จากเทคนิค RAPD-PCR นี้ เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า “เครื่องหมาย RAPD (RAPD 
marker)” ซึ่งเครื่องหมาย RAPD นี้เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะข่มสมบูรณ์ (Dominant marker) ซึ่งจะแสดงความแตกต่าง
ของสายพันธุ์ในลักษณะมีและไม่มีแถบดีเอ็นเอ และมีการน ามาใช้ในการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของ 
พืชชนิดต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ตัวอย่างเช่น การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของสบู่ด า (Rafii et al., 2012; 
Dhakshanamoorthy et al., 2015; พรเทพและคณะ, 2560) งา (Kate-ngam and Kumleak, 2007) ข้าวบาร์เลย์ (Guasmi 
et al., 2012) ข้าวสาลี (Kumar et al., 2017; Nazarzadeh et al., 2020) ทานตะวัน (Raza et al., 2018) กล้วยไม้ (Kate-
ngam and Lakote, 2008) เป็นต้น 

ประเทศไทยเป็นแหล่งความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวมากที่สุดแหล่งหนึ่งของโลก โดยเฉพาะข้าวพื้นเมือง 
ในแต่ละภูมิภาคของประเทศที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมทั้งภายในพันธุ์และระหว่างพันธุ์ บ่งบอกเอกลักษณ์และ
สอดคล้องกับประเพณีวัฒนธรรม ข้าวพื้นเมืองเป็นพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรคัดเลือกและเก็บรักษาพันธุ์มาหลายช่ัวอายุคน  
มีความสามารถในต้านทานโรคและแมลงศัตรูประจ าถิ่น ปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมของแต่ละ
ท้องถิ่นได้ดี นอกจากนี้ข้าวพื้นเมืองที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดหลายเฉดสี เช่น สีม่วงด า สีแดง ยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าข้าวที่มี 
เยื่อหุ้มเมล็ดสีขาว การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวสามารถประเมินได้จากลักษณะสัณฐานวิทยา ซึ่งเป็น
วิธีการประเมินเบื้องต้นด้วยตาเปล่าจากลักษณะฟีโนไทป์ที่แสดงออก แต่ไม่สามารถจ าแนกความแตกต่างของข้าวได้อย่าง
ชัดเจน เนื่องด้วยข้าวพื้นเมืองที่แตกต่างกันอาจเป็นผลจากอิทธิพลของสภาพแวดล้อม การน าเครื่องหมายดีเอ็นเอมาใช้เป็น
เครื่องมือช่วยในการบ่งช้ีความแตกต่างทางพันธุกรรมของข้าวพื้นเมือง เป็นการตรวจสอบโดยตรงจากจีโนไทป์ ซึ่งไม่มีอิทธิพล
ของสภาพแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นวิธีท่ีให้ผลชัดเจน น่าเช่ือถือ รวดเร็ว แม่นย า และมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้
ลักษณะสัณฐานวิทยา  
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เครื่องหมาย RAPD เป็นเครื่องหมายดีเอ็นเอที่ความเหมาะสมในการสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นของข้าวพื้นเมือง อย่างไรก็
ตามปฏิกิริยา RAPD-PCR มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของความเข้มข้นของดีเอ็นเอ, ไพรเมอร์, MgCl2 และ Taq DNA 
polymerase ซึ่งมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยเทคนิคพีซีอาร์ ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาระดับความเข้มข้นที่เหมาะสมของ RAPD-PCR เพื่อสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอของข้าวพื้นเมือง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพื้นเมืองต่อไป 

 
วิธีการวิจัย 

พันธุ์ข้าวที่ใช้ในการวิจัย 
ข้าวที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 14 พันธุ์ ประกอบด้วย ข้าวพื้นเมือง 10 พันธุ์ ประกอบด้วย หอมเสง่ียม, หอมปากีสถาน, 

หอมสวน (GS. 8992), หอมเขมร (GS. 9605), หอม (GS. 9501), หอมทุ่งดอ (GS. 10665), หอมทุเรียน (GS. 231), หอมครัว 
(GS. 4897), หอมบาง (GS. 6382) และหอมจ าปา (GS. 1641) และพันธุ์รับรอง จ านวน 4 พันธุ์ ประกอบด้วย ขาวดอกมะลิ 
105, ชัยนาท 2, เจ้าหอมพิษณุโลก และเจ้าหอมสุพรรณบุรี (ได้รับความอนุเคราะห์เมล็ดพันธ์ุจาก ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธาน)ี 

การสกัดดีเอ็นเอ 
สกัดดีเอ็นเอจากใบอ่อนข้าวอายุ 14 วัน โดยใช้ Cetyltrimethyl ammonium bromide (CTAB) based method 

ซึ่งประยุกต์มาจากวิธีการสกัดดีเอ็นเอของ Doyle and Doyle (1990) จากนั้นประเมินความเข้มข้นของดีเอ็นเอโดยวิธี 
อิเล็คโตรโฟรีซีสในเจลอะกาโรส (Agarose Gel Electrophoresis) 

การเปรียบเทียบ RAPD-PCR ที่เหมาะสมในการสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอของข้าวพ้ืนเมือง 
การศึกษาองค์ประกอบของสารละลายที่เหมาะสมของเทคนิค RAPD-PCR โดยใช้ไพรเมอร์ OPA10 เป็นตัวแทนของ 

ไพรเมอร์ RAPD ในข้าวพันธุ์รับรอง จ านวน 4 พันธุ์ ประกอบด้วย ขาวดอกมะลิ 105, ชัยนาท 2, เจ้าหอมพิษณุโลก และ 
เจ้าหอมสุพรรณบุรี เป็นตัวแทนในหาองค์ประกอบของสารละลายที่เหมาะสมของปฏิกิริยา  RAPD-PCR โดยก าหนดความ
เข้มข้นของ RAPD protocol ที่จะศึกษา จ านวน 4 ตัวแปร (ตารางที่ 1) ประกอบด้วย ดีเอ็นเอต้นแบบ, MgCl2, ไพรเมอร์ และ 
Tag DNA polymerase (GoTaq® DNA Polymerase) และก าหนดให้ dNTPs ความเข้มข้น 200 µM และ PCR buffer 
ความเข้มข้น 1X เท่ากันทุก RAPD protocol โดยมี RAPD protocol จ านวน 24 protocol ประกอบด้วย ดีเอ็นเอต้นแบบ 
ความเข้มข้น 2 ระดับ (10 และ 20 นาโนกรัม), MgCl2 ความเข้มข้น 2 ระดับ (3 และ 3.5 มิลลิโมลาร์), ไพรเมอร์ ความเข้มข้น 
2 ระดับ (0.4 และ 0.6 ไมโครโมลาร์) และ Tag DNA polymerase ความเข้มข้น 3 ระดับ (0.5, 1 และ 1.5 ยูนิต) จากนั้น
ปรับปริมาตรด้วย sterilized distilled water จนได้ปริมาตรสุดท้าย 20 ไมโครลิตร อุณหภูมิส าหรับการท าปฏิกิริยาพีซีอาร์ 
โดยใช้เครื่อง GeneAmp™ PCR System 9700 (Applied Biosystems™) มีรายละเอียดดังนี้ Pre-denaturation ที่อุณหภมูิ 
94 องศาเซลเซียส นาน 1 นาที ตามด้วย 35 รอบ ของ Denature ที่อุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส นาน 30 วินาที Annealing 
ที่อุณหภูมิ 36 องศาเซลเซียส นาน 1 นาที และ Extension ที่อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส นาน 2 นาที และ Final extension 
ที่อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที จากนั้นน า PCR product มาแยกขนาดดีเอ็นเอใน 1% อะกาโรสเจลอิเล็กโทรโฟรีซีส 
จากนั้นบันทึกผล RAPD protocol ที่ให้แถบดีเอ็นเอชัดเจน ส าหรับน าไปสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอของข้าวพื้นเมืองต่อไป 

การคัดเลือก RAPD primer ทีใ่ช้ในการสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอของข้าวพ้ืนเมือง 
น า optimized RAPD protocol มาใช้คัดเลือก RAPD primer ที่สามารถแยกความแตกต่างของข้าวพื้นเมือง จาก

ไพรเมอร์ทั้งหมด 40 ไพรเมอร์ โดยด าเนินการตรวจสอบในข้าวพันธุ์รับรอง จ านวน 4 พันธุ์ ประกอบด้วย ขาวดอกมะลิ 105, 
ชัยนาท 2, เจ้าหอมพิษณุโลก และเจ้าหอมสุพรรณบุรี โดย RAPD primer ที่สามารถจ าแนกความแตกต่างของตัวอย่างข้าว 
ทั้ง 4 สายพันธุ์ได้ จะน าไปใช้ในการสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอของข้าวพื้นเมือง จ านวน 10 พันธุ์ ที่น ามาศึกษาในครั้งนี้ 
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ตารางที่ 1 RAPD protocol ของการศึกษาระดับความเข้มข้นของสารละลายในปฏิกิริยา RAPD-PCR โดยใช้ไพรเมอร์ OPA10 
 

RAPD 
protocol 

Factors and levels 
Template (ng) Tag (unit) Primer (µM) MgCl2 (mM) 

1 10 0.5 0.4 3.0 
2 10 0.5 0.4 3.5 
3 10 0.5 0.6 3.0 
4 10 0.5 0.6 3.5 
5 10 1.0 0.4 3.0 
6 10 1.0 0.4 3.5 
7 10 1.0 0.6 3.0 
8 10 1.0 0.6 3.5 
9 10 1.5 0.4 3.0 
10 10 1.5 0.4 3.5 
11 10 1.5 0.6 3.0 
12 10 1.5 0.6 3.5 
13 20 0.5 0.4 3.0 
14 20 0.5 0.4 3.5 
15 20 0.5 0.6 3.0 
16 20 0.5 0.6 3.5 
17 20 1.0 0.4 3.0 
18 20 1.0 0.4 3.5 
19 20 1.0 0.6 3.0 
20 20 1.0 0.6 3.5 
21 20 1.5 0.4 3.0 
22 20 1.5 0.4 3.5 
23 20 1.5 0.6 3.0 
24 20 1.5 0.6 3.5 

 
 
ผลการวิจัยและวิจารณ์ผล 

RAPD-PCR ที่เหมาะสมในการสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอของข้าวพ้ืนเมือง 
จากการเปรียบเทียบ RAPD-PCR protocol ที่มีความแตกต่างของดีเอ็นเอต้นแบบ มคีวามบริสุทธ์ิเท่ากับ 1.8 ความ

เข้มข้น 2 ระดับ (10 และ 20 นาโนกรัม), MgCl2 ความเข้มข้น 2 ระดับ (3 และ 3.5 มิลลิโมลาร์) , ไพรเมอร์ OPA10 ความ
เข้มข้น 2 ระดับ (0.4 และ 0.6 ไมโครโมลาร์) และ Tag DNA polymerase ความเข้มข้น 3 ระดับ (0.5, 1 และ 1.5 ยูนิต) 
รวมทั้งหมด จ านวน 24 protocol (ตารางที่ 1) เพื่อหา protocol ที่เหมาะสมในการสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอของข้าวพื้นเมือง 
พบว่า มี 7 protocol ได้แก่ protocol ที่ 9, 12, 19, 20, 21, 23 และ 24  ที่ให้แถบดีเอ็นเอชัดเจน (ภาพที่ 1) แต่พบว่า 
protocol ที่ 19 มีความเหมาะสมในการสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอของข้าว เนื่องจากให้แถบดีเอ็นเอที่ชัดเจนและมีจ านวน
เครื่องหมาย RAPD มากกว่า protocol อื่นๆ (ต าแหน่งท่ีสามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอได)้  โดย protocol ที่ 19 มีองค์ประกอบ
ของ RAPD-PCR ดังนี้ ดีเอ็นเอต้นแบบ ความเข้มข้น 20 นาโนกรัม, MgCl2 ความเข้มข้น 3 มิลลิโมลาร์, ไพรเมอร์ ความเข้มข้น 
0.6 ไมโครโมลาร์, Tag DNA polymerase ความเข้มข้น 1 ยูนิต, dNTPs ความเข้มข้น 200 µM และ 1X PCR buffer ใน
ปริมาตร 20 ไมโครลิตร และ protocol ที่ 19 ใช้ Tag DNA polymerase ในปริมาณน้อยกว่า สามารถประหยัดคา่ใช้จ่ายของ 
Tag DNA polymerase  การท าลายพิมพ์ดีเอ็นเอได้ Tag DNA polymerase ได้ 

องค์ประกอบ RAPD-PCR ที่เหมาะสมส าหรับการสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอของข้าวที่ได้จากการศึกษาครั้งน้ี จะแตกต่าง
จากพืชอื่น โดยเฉพาะ ความเข้มข้นของดีเอ็นเอต้นแบบ และ Tag DNA polymerase ตัวอย่างเช่น RAPD-PCR ที่เหมาะสม
ของกล้วยไม้ม้าวิ่ง (Doritis sp.) ประกอบด้วย ดีเอ็นเอต้นแบบ ความเข้มข้น 10 นาโนกรัม, MgCl2 ความเข้มข้น 2.5 มิลลิโมลาร์, 
ไพรเมอร์ ความเข้มข้น 0.6 ไมโครโมลาร์ , Tag DNA polymerase ความเข้มข้น 1 ยูนิต, dNTPs ความเข้มข้น 200 µM  
และ 1X PCR buffer ในปริมาตร 20 ไมโครลิตร (Kate-ngam and Lakote, 2008) และ RAPD-PCR ที่เหมาะสมของงา 
ประกอบด้วย ดีเอ็นเอต้นแบบ ความเข้มข้น 40 นาโนกรัม, MgCl2 ความเข้มข้น 3.5 มิลลิโมลาร์, ไพรเมอร์ ความเข้มข้น 0.6 
ไมโครโมลาร์, Tag DNA polymerase ความเข้มข้น 1.5 ยูนิต, dNTPs ความเข้มข้น 200 µM และ 1X PCR buffer ใน
ปริมาตร 20 ไมโครลิตร (Kate-ngam and Kumleak, 2007) เป็นต้น 
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RAPD-PCR เป็นเทคนิคที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นขององค์ประกอบ PCR ซึ่งประกอบด้วย ดีเอ็นเอ
ต้นแบบ MgCl2 ไพรเมอร์ และ Taq DNA polymerase ซึ่งจ าเป็นต้องมีการความเหมาะสมส าหรับสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอ จึง
มีความจ าเป็น คุณภาพและปริมาณของดีเอ็นเอ เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบตอ่ RAPD reproducibility โดยทั่วไปการเพิ่มปรมิาณ
ดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตโดยปฏิกิริยา PCR โดยใช้ไพร์เมอร์ RAPD ต้องการปริมาณดีเอ็นเอเพียงเล็กน้อยเท่านั้น การใช้ดีเอ็นเอที่
บริสุทธิ์จะท าให้ได้แถบดีเอ็นเอที่ชัดเจน และสามารถแยกความแตกต่างได้ง่าย ปริมาณดีเอ็นเอที่มากเกินไปจะยับยั้งการเพิ่ม
ปริมาณดีเอ็นเอ (DNA amplification) ซึ่งเป็นผลมาจากการแข่งขันระหว่างไพรเมอร์และดีเอ็นเอต้นแบบจากการศึกษานี้ 
พบว่า ปริมาณดีเอ็นเอที่เหมาะสมส าหรับ RAPD-PCR คือ ดีเอ็นเอ ความเข้มข้น 20 นาโนกรัม ส่วนไพรเมอร์เป็นดีเอ็นเอสาย
สั้นๆ ในการเข้าคู่กับดีเอ็นเอต้นแบบ เทคนิค RAPD-PCR ใช้ไพรเมอร์ที่มีความยาวเพียง 10 คู่เบส โอกาสที่ไพรเมอร์จะเข้าคู่
กับดีเอ็นเอต้นแบบจึงมีสูง ถ้าไพรเมอร์มีความเข้มข้นสูงเกินไปจะท าให้โอกาสการจับคู่ผิดพลาดเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิด PCR 
products ที่ไม่จ าเพาะมากข้ึน และยังเพิ่มโอกาสการเกิด primer-dimer ให้สูงข้ึน เป็นผลท าให้ได้ PCR products ที่ต้องการ
ลดลง จากการศึกษาการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในข้าว พบว่า ความเข้มข้นของไพรเมอร์ที่เหมาะสมในปฏิกิริยา RAPD-PCR  คือ 
ไพรเมอร์ที่ความเข้มข้น 0.6 ไมโครโมลาร์  

การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในหลอดทดลอง พบว่า แมกนีเซียมคลอไรด์ เป็นองค์ประกอบส าคัญในปฏิกิริยาพีซีอาร์ หาก
ใช้แมกนีเซียมคลอไรด์ทีค่วามเข้มข้นน้อยเกินไปจะมีผลท าให้ได้ PCR products น้อย ท าให้เกิดแถบดีเอ็นเอที่ไม่สมบูรณ์ โดย
ความเข้มข้นของแมกนีเซียมคลอไรด์ ที่มากเกินไป ท าให้เกิด PCR product ที่ไม่จ าเพาะ แต่ถ้าใช้ความเข้มข้นน้อยเกินไปก็จะ
ท าให้ได้ PCR product น้อย จากผลการศึกษานี้ พบว่า ความเข้มข้นของแมกนีเซียมคลอไรด์ที่ให้ PCR products ดีที่สุดคือ 
แมกนีเซียมคลอไรด์ที่ความเข้มข้น 3 มิลลิโมลาร์ ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการสังเคราะห์ดีเอ็นเอในหลอดทดลองอีกหนึ่งปัจจัย 
คือ Tag DNA polymerase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ท าหน้าที่เช่ือมต่อไพรเมอร์ด้วย dNTPs เพื่อให้เกิดการสังเคราะห์ดีเอ็นเอสาย
ใหม่ตลอดแนวของดีเอ็นเอต้นแบบ (Semi-Conservative) ความเข้มข้นท่ีเหมาะสมของ Tag DNA polymerase จะอยู่ที่ช่วง 
1.0-2.5 ยูนิตต่อ 100 ไมโครลิตร ซึ่งการใช้เอนไซม์ในปริมาณที่สูงเกินไป จะก่อให้เกิด PCR products ที่ไม่จ าเพาะขึ้นได้ จาก
ผลการศึกษา พบว่า Tag DNA polymerase ความเข้มข้น 1 และ 1.5 ยูนิต ให้ผลของแถบดีเอ็นเอไม่แตกต่างกัน ดังนั้น จึง
เลือกใช้ Tag DNA polymerase ความเข้มข้น 1 ยูนิต เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  ผลการตรวจสอบปฏิกิริยาพีซีอาร์ โดยใช้ RAPD primer OPA10 ใน RAPD protocol ที่สามารถเพิ่มปริมาณ 

ดีเอ็นเอได้ ประกอบด้วย RAPD protocol 9, 12, 19, 20, 21, 23 และ 24 (M = ดีเอ็นเอมาตรฐาน 100 bp,  
1 = ขาวดอกมะลิ 105, 2 = ชัยนาท 2, 3 = เจ้าหอมพิษณุโลก และ 4 = เจ้าหอมสุพรรณบุรี) 

 
 
  

M      1      2       3      4 

Protocol 9 

M     1      2       3       4 

Protocol 12 

M       1     2    3     4     1     2     3     4 

Protocol 19 Protocol 20 

M      1       2      3        4 

Protocol 21 

M        1       2     3      4       1      2       3      4 

Protocol 24 Protocol 23 
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การคัดเลือกไพรเมอร์ RAPD เพ่ือใช้ในบ่งชี้ความแตกต่างของข้าวพ้ืนเมือง 
จากการทดสอบเบื้องต้นเพื่อคัดเลือกไพรเมอร์ RAPD ที่สามารถแยกความแตกต่างของตัวอย่างพันธุ์ข้าว จ านวน  

4 พันธุ์ ประกอบด้วย ขาวดอกมะลิ 105, ชัยนาท 2, เจ้าหอมพิษณุโลก และเจ้าหอมสุพรรณบุรี โดยใช้ไพรเมอร์ RAPD ใน
ปฏิกิริยา PCR ที่มีองค์ประกอบของสารละลาย RAPD-PCR ที่มีระดับความเข้มข้นที่เหมาะสม คือ ดีเอ็นเอต้นแบบความเข้มขน้ 
20 นาโนกรัม, ไพรเมอร์ ความเข้มข้น 0.6 ไมโครโมลาร์, แมกนีเซียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 3 มิลลิโมลาร์ และ Tag DNA 
polymerase ความเข้มข้น 1 ยูนิต (RAPD protocol 19) จากการศึกษาพบว่า ไพรเมอร์ที่สามารถเข้าคู่โดยสุ่มกับดีเอ็นเอ
ตัวอย่างข้าวและให้แถบดีเอ็นเอที่ชัดเจน จ านวน 7 ไพรเมอร์ ประกอบด้วย ไพรเมอร์ OPF13, OPD08, OPB08, OPB10, 
OPA10, OPA11 และ OPR02 (ตารางที่ 2, ภาพที่ 2) โดยไพรเมอร์ทีแ่สดงแถบดีเอ็นเอท่ีชัดเจนมีองค์ประกอบของเบส G และ 
C ประมาณ 60-70 เปอร์เซ็นต์ ไพรเมอร์ที่คัดเลือกไดด้ังกล่าวสามารถน าไปสร้างลายพิมพ์ดเีอ็นเอในข้าวพื้นเมืองเพื่อใช้จ าแนก
ความแตกต่างของข้าวพื้นเมืองต่อไป 
 
ตารางที่ 2  RAPD primer ที่ใช้ในการคัดเลือกไพรเมอร์ในข้าว 4 พันธุ ์จ านวน 7 ไพรเมอร์ 
 

No. Primer name Primer sequence (5´to 3´) GC content (%) 
1 OPR02 5´-CACAGCTGCC-3´ 70 
2 OPF13 5´-GGCTGCAGAA-3´ 60 
3 OPD08 5´-GTGTGCCCCA-3´ 70 
4 OPB08 5´-GTCCACACGG-3´ 70 
5 OPB10 5´-CTGCTGGGAC-3´ 70 
6 OPA10 5´-GTGATCGCAG-3´ 60 
7 OPA11 5´-CAATCGCCGT-3´ 60 

 

 
 
ภาพที่ 2  Agarose gel electrophoresis แสดงผลการคัดเลือก RAPD primer เพื่อใช้ในการจ าแนกพันธุ์ข้าวหอม  

A) Primer OPR02, OPB08 และ OPB10, B) Primer OPA10, และ OPA11 และ C) Primer OPD08 และ 
OPF13 (M = ดีเอ็นเอมาตรฐาน 100 bp, 1 = ขาวดอกมะลิ 105, 2 = ชัยนาท 2, 3 = เจ้าหอมพิษณุโลก 
และ 4 = เจ้าหอมสุพรรณบุรี)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A) 

B) 

C) 
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การสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอเบื้องต้นโดยใช้เคร่ืองหมาย RAPD ในข้าวพ้ืนเมือง 
จากผลการคัดเลือกไพรเมอร์ RAPD จากทั้งหมด 40 ไพร์เมอร์ ในตัวอย่างพันธุ์ข้าว 4 พันธุ์ ประกอบด้วย ขาวดอก

มะลิ 105, ชัยนาท 2, เจ้าหอมพิษณุโลก และเจ้าหอมสุพรรณบุรี พบว่า มี 7 ไพร์เมอร์ ที่สามารถสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอได้
อย่างชัดเจนและบ่งช้ีความแตกต่างของตัวอย่างพันธุ์ข้าวได้ คิดเป็น 17.5 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นน าไพรเมอร์ OPA10 มาสร้าง 
ลายพิมพ์ดีเอ็นเอในข้าวพื้นเมือง จ านวน 10 พันธุ์ ประกอบด้วย หอมเสง่ียม, หอมปากีสถาน, หอมสวน, หอมเขมร, หอม, 
หอมทุ่งดอ, หอมทุเรียน, หอมครัว, หอมบาง และหอมจ าปา พบว่า ไพรเมอร์ OPA10 สามารถแสดงความแตกต่างของลาย
พิมพ์ดีเอ็นเอของข้าวพื้นเมืองได้อย่างชัดเจน (ภาพที่ 3) ซึ่งสามารถสร้างข้อมูลจีโนไทป์ของพันธุ์พื้นเมืองได้อย่างชัดเจน โดย
ความแตกต่างที่เกิดขึ้น (polymorphism) จะให้คะแนนในรูปแบบ binary data (1, 0) โดยที่การมีแถบดีเอ็นเอ (1) และไม่มี
แถบดีเอ็นเอ (0) สามารถใช้เป็นเครื่องหมายดีเอ็นเอในการบ่งช้ีความแตกต่างของพันธุ์ได้ เครื่องหมาย RAPD จัดเป็น
เครื่องหมายแบบข่มสมบูรณ์ (dominant marker) ข้อมูลจีโนไทป์ซึ่งได้จากลายพิมพ์ดีเอ็นเอของข้าวพื้นเมืองสามารถน าไปใช้
ในการบ่งช้ีเอกลักษณ์ของพันธุ์ข้าว และศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพื้นเมืองได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3  Agarose gel electrophoresis  แสดงแถบดเีอ็นเอท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์โดยไพรเมอร์ OPA10  
ในพันธุ์ข้าวพื้นเมือง 10 สายพันธ์ุ และข้าวพันธุ์รับรอง จ านวน 4 พันธุ์ 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาความเข้มข้นขององค์ประกอบ RAPD-PCR เพื่อสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอของข้าวพื้นเมือง พบว่า 
องค์ประกอบ RAPD-PCR ที่เหมาะสม ประกอบด้วย ดีเอ็นเอต้นแบบ ความเข้มข้น 20 นาโนกรัม, ไพรเมอร์ ความเข้มข้น 0.6 
ไมโครโมลาร์, แมกนีเซียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 3 มิลลิโมลาร์ และ Tag DNA polymerase ความเข้มข้น 1 ยูนิต สามารถ
แสดงแถบลายพิมพ์ดีเอ็นเอได้อย่างชัดเจน จากการคัดเลือกไพรเมอร์ RAPD ที่สามารถบ่งช้ีความแตกต่างของข้าวพื้นเมือง 
พบว่า มี RAPD primers ที่สามารถบ่งช้ีความแตกต่างของข้าวได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ จ านวน 7 ไพรเมอร์ ได้แก่ 
OPF13, OPD08, OPB08, OPB10, OPA10, OPA11 และ OPR02 ซึ่งไพรเมอร์เหล่านี้เหมาะสมที่จะน าไปสร้างลายพิมพ์ 
ดีเอ็นเอ และศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมในข้าวพื้นเมืองต่อไป 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของโบรอนต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของถั่วลิสงพันธุ์ มข.60 ท าการ
ทดลองที่แปลงส านักงานไร่ฝึก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized 
Complete Block Design (RCBD) มี 3 กรรมวิธี ๆ ละ 3 ซ้ า ประกอบไปด้วย 1) ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม
(K) อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ 2) ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมโบรอนอัตรา 0.24 
กิโลกรัม/ไร่ และ 3) ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมโบรอนอัตรา 0.32 กิโลกรัม/
ไร่ บันทึกข้อมูลด้านการเจริญเติบโตและองค์ประกอบของผลผลิต ผลการทดลองพบว่าการใช้โบรอนไม่ส่งผลตอ่ความสงู ขนาด
ทรงพุ่ม จ านวนกิ่งแขนง จ านวนฝักต่อต้น ผลผลิตต่อกระถาง เปอร์เซ็นต์กะเทาะ และดัชนีเก็บเกี่ยว แต่การใช้ N P K ร่วมกับ
โบรอนอัตรา 0.24 กิโลกรัม/ไร่ (กรรมวิธีท่ี 2) ส่งผลต่อน้ าหนักสด 100 เมล็ด (149.00 กรัม) น้ าหนักแห้ง 100 เมล็ด (79.00 
กรัม) และมวลชีวภาพ (193.83 กรัม) ที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ N P K ร่วมกับโบรอนอัตรา 0.32 กิโลกรัม/ไร่ และ
การไม่ใช้โบรอน 
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Abstract 

This study aimed to investigate boron application on the growth and yield of peanut variety KKU 
60. An experiment was conducted at the faculty of agriculture Ubon Ratchathani University Farm. It was 
designing a Randomized Complete Block Design with 3 treatments and 3 replications, including 1) control; 
Nitrogen(N) phosphorus(P) Potassium(K) rate 25 kg/rai, 2) NPK rate 25 kg/rai + Boron rate 0.24 kg/rai, 3) NPK 
rate 25 kg/rai + Boron rate 0.32 kg/rai. Growth and yield components were collected in this experiment. 
The results showed that the boron application had no effects on height, canopy, branches, number of 
pods, pods yield, shelling percentage and harvest index. However, NPK+ Boron rate 0.24 kg/rai resulted in 
higher fresh weight of 100 pods (149.00 g), dry weight of 100 pods (79.00 g), and biological yield (193.83 g) 
than NPK+ Boron rate 0.32 kg/rai and control. 

 
Keywords:  Peanut, Boron, Yield, Growth 
 
บทน า 

ถั่วลิสง (Peanut) ช่ือวิทยาศาสตร์ คือ Arachis hypogaea L. เป็นพืชที่นิยมน ามาบริโภคอย่างแพร่หลาย และเป็น
พืชที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ ถ่ัวลิสงเป็นแหล่งโปรตีนที่ส าคัญสามารถน ามาทั้งบริโภคโดยตรงหรือแบบแปรรูป เช่น ถั่วต้ม 
ถั่วทอด ขนมขบเคี้ยว เนยจากถั่วลิสง ถั่วตัด และยังน าไปประกอบอาหาร (เบ็ญจพร และคณะ, 2560ก ) ผลิตผลของถั่วลิสง
ประมาณได้ว่ากว่าร้อยละ 90 ที่ถูกน าไปใช้ภายในประเทศไทย พื้นที่ปลูกถั่วลิสงในประเทศไทยลดน้อยลง เมื่อปี 2562 
ประเทศไทยมีแหล่งปลูกที่ส าคัญ ได้แก่ ล าปาง (4,282 ไร่) เชียงใหม่ (2,562 ไร่) อุตรดิตถ์ (2,520 ไร่) ขอนแก่น (2,052 ไร่) 
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และ ยโสธร (1,948 ไร่) มีพื้นที่ปลูกถั่วลิสงประมาณ 31,840 ไร่ ผลผลิตรวม 12,562 ตัน ผลผลิตไร่ 453 กิโลกรัม/ไร่ ราคา
ขายได้ต่อกิโลกรัม 34.38 บาท (ส านักเศรษฐกิจการเกษตร , 2562) พื้นที่ปลูกถั่วลิสงมีแนวโน้มน้อยลงทุกปี จากข้อมูล  
พ.ศ. 2560-2562 มีเนื้อที่เพาะปลูกในแต่ละปี คือ 105,789 ไร่; 99,972 ไร่ และ 93,258 ไร่ ตามล าดับ เนื่องจากดินที่
เพาะปลูกมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ปัญหาการขาดแคลนน้ า การจัดการที่ยุ่งยาก ขาดแคลนแรงงาน และที่ส าคัญคือปัญหาโรค
และแมลงระบาดและขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ท่ีดี เมล็ดพันธ์ุหาซื้อได้ยากและมีราคาสูง และผลผลิตที่ได้มีคุณภาพที่ต่ า  

การปลูกถั่วลิสงจ าเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีและเพิ่มธาตุอาหารเสริมในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อการเจริญเติบโต ผลผลิต 
และคุณภาพของเมล็ดถั่วลิสง (เบ็ญจพรและคณะ, 2560ข)  ธาตุโบรอน (Boron; B) ถือว่าเป็นธาตุอาหารเสริมที่จ าเป็นต่อ 
ถั่วลิสง มีบทบาทเกี่ยวข้องในการดึงดูดธาตุอาหารพืช ช่วยให้พืชดูดแคลเซียม ไนโตรเจน และโปแทสเซียมไปใช้ร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และยังช่วยเพิ่มคุณค่าทั้งรสชาติ ขนาด และน้ าหนักของผลผลิตถั่วลิสง (ปัทมา, 2547) จากรายงานวิจัย
การปลูกถั่วลิสงในเขตพื้นที่ภาคตะวันเฉียงเหนือพบว่าถั่วลิสงขาดโบรอนส่งผลต่อคุณภาพของเมล็ดท าให้เมล็ดกลวงหรือ 
hollow heat seed ซึ่งพบว่าท าให้เกิดเมล็ดกลวงถึง 49 เปอร์เซ็นต์ และท าให้ผลผลิตลดลงถึง 2 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับการ
ไม่เพิ่มโบรอน (เพิ่มพูน และคณะ, 2553) และการศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยเคมีร่วมกับการใช้โบรอนที่อัตรา 0.16 กก./ไร่ พบว่า
ผลผลิตของถั่วลิสงสายพันธุ์ขอนแก่น 4 เพิ่มขึ้นสูงถึง 30 เปอร์เซ็นต์ (เบ็ญจพรและคณะ, 2560ก) และนอกจากนี้โบรอนยัง
ส่งผลต่อความสูงของถั่วลิสงสายพันธุ์ สข.38 เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่เพิ่มโบรอน (เพิ่มพูน และคณะ, 2553) ดังนั้น
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราของโบรอนที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตถั่วลิสงพันธุ์ 
มข.60 เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการแนวทางเพื่อเพ่ิมผลผลิตถั่วลิสงในเขตพื้นท่ีที่มีความอุดมสมบูรณ์ดนิต่ า 
 
วิธีการวิจัย 

สถานที่และการปลูกถั่วลิสง 
ท าการทดลองที่แปลงส านักงานไร่ฝึก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในช่วงเดือนพฤศจิกายน  

พ.ศ. 2563 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยการปลูกถั่วลิสง มข. 60 ในบ่อซีเมนต์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 เซนติเมตร 
ความสูงบ่อ 40 เซนติเมตร บรรจุดิน 177 กิโลกรัม ไว้ในบ่อซีเมนต์แต่ละบ่อ โดยดินที่ใช้ปลูกมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย 
(Sandy Loam) มีค่าปฏิกิริยาดินเป็นกลางเท่ากับ 7.1 (1:5, ดิน:น้ า) มีปริมาณอินทรียวัตถุ 1.29% ปริมาณไนโตรเจนท้ังหมด 
1.0 กรัม/กิโลกรัม ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 4.87 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 5.15  มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

ปลูกถั่วลิสงพันธุ์ มข.60 จ านวน 1 ต้นต่อหลุม รวมทั้งหมด 2 ต้นต่อบ่อซีเมนต์ ใส่ปุ๋ยสูตร 15 -15-15 อัตรา 50 
กิโลกรัม/ไร่ ที่อายุ 14 วัน หลังปลูก ก าจัดวัชพืชโดยวิธีกล คือ การใช้แรงงานคนในการก าจัดตั้งแต่ปลูกจนถึงระยะเก็บเกี่ยว 
ส่วนการให้น้ าให้แบบระบบน้ าหยดทุกวัน วันละ 2 ครั้งเช้าและเย็น 

การวางแผนการทดลอง และการใส่ปุ๋ย  
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อก (randomized complete block design: RCBD) จ านวน 3 ซ้ า 

ซึ่งประกอบด้วย กรรมวิธีที่ 1 ใส่ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ กรรมวิธีที่ 2 ใส่ 
ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมโบรอนอัตรา 0.24 กิโลกรัมต่อไร่ และกรรมวิธีที่ 
3 ใส่ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมโบรอนอัตรา 0.32 กิโลกรัมต่อไร่ ท าการใส่
แต่ละกรรมวิธีเมื่อถ่ัวลิสงมีอายุ 30 วันหลังปลูก  

การเก็บบันทึกข้อมูล 
บันทึกข้อมูลด้านการเจริญเติบโต ความสูง ขนาดทรงพุ่ม จ านวนกิ่งต่อต้นของถั่วลิสงอายุ 21 วัน, 28 วัน, 35 วัน, 56 วัน 

63 วัน และ 120 วัน และได้เก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วลิสงเมื่ออายุได้ 120 วัน หลังปลูก บันทึกข้อมูล จ านวนฝักต่อต้น น้ าหนักสด 
100 เมล็ด น้ าหนักแห้ง 100 เมล็ด ผลผลิตต่อกระถาง ผลผลิตมวลชีวภาพ เปอร์เซ็นต์กะเทาะ (%) และดัชนีการเก็บเกี่ยว 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
 วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลโดยวิธี Analysis of Variance (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของแต่ละกรรมวิธีโดยหาค่า LSD (Least Significant Difference)   
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลของโบรอนต่อความสูง ขนาดทรงพุ่มและจ านวนกิ่งแขนงถั่วลิสงพันธุ์ มข.60 

 จากการทดลองพบว่าอัตราโบรอนที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความสูงและขนาดทรงพุ่มของถั่วลิสงแต่มีแนวโน้มว่าการ
ใส่ N P K ร่วมโบรอนอัตรา 0.24 กิโลกรัม/ไร่ และโบรอนอัตรา 0.32 กิโลกรัม/ไร่ ส่งผลต่อความสูงของถั่วลิสง เมื่ออายุ 21  
ถึง 63 วันหลังปลูก เพิ่มพูน (2546) รายงานว่าการเพิม่โบรอนท่ีอัตรา 0.32 กิโลกรัม/ไร่ มีแนวโน้มให้ความสูงมากกว่ากรรมวิธี
อื่น ๆ แต่ให้ค่าไม่แตกต่างกันสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับ Kabir et al. (2013) รายงานว่า การใส่โบรอน อัตรา 0.32 กิโลกรัม/ไร่  
ให้ความสูงต้นถั่วลิสง (63.00 เซนติเมตร) มากกว่าไม่ใส่ปุ๋ย (44.5 เซนติเมตร) เนื่องจากโบรอนมีบทบาทที่ส าคัญใน
กระบวนการแบ่งเซลล์และการยืดตัวของส่วนท่ีปลายยอด 
 อิทธิพลของโบรอนท่ีอัตราแตกต่างกันต่อจ านวนกิ่งแขนง พบว่ามีผลต่อจ านวนก่ิงแขนงช่วง 63 วันหลังปลูกแตกต่าง
กันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p>0.05) และ N P K ร่วมโบรอนอัตรา 0.32 กิโลกรัม/ไร่ ส่งผลต่อจ านวนกิ่งแขนงในช่วง 28-120 วัน
หลังปลูก ใส่ N P K ร่วมโบรอนอัตรา 0.24 กิโลกรัม/ไร่ ส่งผลต่อจ านวนกิ่งแขนงในช่วง 21 วันหลังปลูก ซึ่งไม่ สอดคล้องกับ 
เบ็ญจพรและคณะ (2560ข) รายงานว่า การใส่โบรอน อัตรา 0.32 กิโลกรัม/ไร่ ให้กิ่งต่อต้นถั่วลิสง (8.0 กิ่งต่อต้น) มากกว่าไม่ใส่
โบรอน (5.3 กิ่งต่อต้น)  

ผลของโบรอนต่อองค์ประกอบผลผลิตและผลผลิตของถั่วลิสงพันธุ์ มข.60  
จ านวนฝักต่อต้น 

 เมื่อถั่วลิสงพันธุ์ มข. 60 ที่ได้รับอัตราของโบรอนในระดับท่ีแตกต่างกันไม่มีผลต่อจ านวนฝักของถั่วลิสง แต่มีแนวโน้ม
พบว่า การใส่ N P K ร่วมโบรอนอัตรา 0.24 กิโลกรัม/ไร่ (กรรมวิธีที่ 2) ท าให้จ านวนฝักต่อต้นมากที่สุด คือ 54.33 ฝัก รองลงมา 
คือ N P K ร่วมโบรอนอัตรา 0.32 กิโลกรัม/ไร่ (กรรมวิธีที่ 3) และใส่ N P K (กรรมวิธีที่ 1) (จ านวนฝักต่อต้น 35.00 ฝัก และ 
34.16 ฝัก ตามล าดับ) ซึ่งสอดคล้องกบัการทดลองของเพิ่มพูน และคณะ (2553) พบว่า การใส่โบรอนอัตรา 0.16 กิโลกรัม/ไร่ 
ร่วมกับ N P K ที่ส่งผลท าให้จ านวนฝักต่อต้น เพิ่มขึ้นถึง 30 เปอร์เซ็นต์  

น้ าหนักเมล็ด  
 อิทธิพลของโบรอนที่อัตราแตกต่างกันต่อน้ าหนักสด 100 เมล็ด พบว่ามีผลต่อน้ าหนักสดของเมล็ดแตกต่าง กันทาง
สถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง (p<0.01) พบว่าระดับ N P K ร่วมโบรอนอัตรา 0.24 กิโลกรัม/ไร่ ส่งผลต่อน้ าหนักสด 100 เมล็ดมาก
ที่สุดที่ 149.00 กรัม รองลงมา คือใส่ N P K  และ N P K ร่วมโบรอนอัตรา 0.32 กิโลกรัม/ไร่ (น้ าหนักสด 100 เมล็ด 130.00 กรัม 
และ 110.00 กรัม ตามล าดับ) และจากการวิเคราะห์น้ าหนักเมล็ดแห้ง 100 เมล็ด พบว่าโบรอนที่อัตราแตกต่างกันมีผลต่อ
น้ าหนักแห้งของเมล็ดแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง (p<0.01) โดยที่ระดับ N P K ร่วมโบรอนอัตรา 0.24 กิโลกรัม/ไร่ 
ส่งผลต่อน้ าหนักแห้ง 100 เมล็ดมากที่สุดที่ 79 กรัม รองลงมา คือใส่ N P K และ N P K ร่วมโบรอนอัตรา 0.32 กิโลกรัม/ไร่ 
(น้ าหนักแห้ง 100 เมล็ด 62 กรัม และ 58 กรัม ตามล าดับ) (ตารางที่ 4) จากการศึกษานี้พบว่าสอดคล้องกันกับรายงานวิจัย
ของ Kabir et al. (2013) พบว่า โบรอนที่อัตรามากกว่า 0.16 กก./ไร่ ส่งผลต่อน้ าหนักเมล็ด เนื่องจากโบรอนสามารถส่งเสริม
การดูดซับของไนโตรเจนในถ่ัวลิสงและอีกทั้งส่งเสริมการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของพืชอีกด้วย (Jing et al., 1994) 

ผลผลิตถั่วลิสง เปอร์เซ็นต์กะเทาะ (%) ผลผลิตมวลชีวภาพ และดัชนีเก็บเกี่ยว 
 ถั่วลิสงพันธุ์ มข.60 ที่ได้รับอัตราของโบรอนในระดับที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อผลผลิตต่อไร่ถั่วลิสง (p>0.05) แต่มี
แนวโน้มพบว่า ระดับ N P K ร่วมโบรอนอัตรา 0.24 กิโลกรัม/ไร่ ส่งผลต่อผลผลิตต่อกระถางมากที่สุดที่ 1.81 กิโลกรัมต่อ
กระถาง รองลงมา ใส่ N P K และ N P K ร่วมโบรอนอัตรา 0.32 กิโลกรัม/ไร่ (ผลผลิตต่อกระถาง 1.12 กิโลกรัมต่อกระถาง 
และ 1.04 กิโลกรัมต่อกระถาง ตามล าดับ) (ตารางที่ 4) ซึ่งสอดคล้องกับ เพิ่มพูน และคณะ (2553) การใส่โบรอน อัตรา 0.24 
กิโลกรัม/ไร่ ร่วมกับ N-P-K ท าให้ผลผลิตเมล็ดถั่วเพิ่มขึ้น เบ็ญจพรและคณะ (2560ก) การศึกษาโบรอนในดินท่ีขาด โบรอนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ให้ผลผลิตเมล็ดถั่วลิสง 21.50 กรัม ต่อ 0.05 ตารางเมตร มากกว่าไม่ใส่โบรอน ซึ่ง
ให้ผลผลิตเมล็ดถั่วลิสง 10.80 กรัม ต่อ 0.05 ตารางเมตร 

ถั่วลิสงพันธุ์ มข.60 ที่ได้รับอัตราของโบรอนในระดับที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์กะเทาะถั่วลิสง (p>0.05) 
แต่มีแนวโน้มพบว่า ระดับ N P K ร่วมโบรอนอัตรา 0.32 กิโลกรัม/ไร่ ส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์กะเทาะมากที่สุด 65.89 เปอร์เซ็นต์ 
รองลงมา N P K ร่วมโบรอนอัตรา 0.24 กิโลกรัม/ไร่ และใส่ N P K (เปอร์เซ็นต์กะเทาะ 64.82 และ62.57 ตามล าดับ) และ 
จากการวิเคราะห์ผลผลิตชีวมวลของถั่วลิสงที่ได้รับอัตราโบรอนแตกต่างกัน (ตารางที่ 4)  พบว่าอัตราโบรอนที่แตกต่างกันมีผล
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ต่อผลผลิตมวลชีวภาพของถั่วลิสงโดยกรรมวิธีที่ 2 N P K ร่วมโบรอนอัตรา 0.24 กิโลกรัม/ไร่ ส่งผลต่อมวลชีวภาพสูงสุดที่ 
193.83 กรัม รองลงมาคือ การใช้โบรอนที่อัตรา 0.32 กิโลกรัม/ไร่ และไม่ใช้โบรอนมีมวลชีวภาพที่ 110.00 กรัม และ 116.50 กรัม 
ตามล าดับ และดัชนีเก็บเกี่ยวพบว่าถั่วลิสงพันธุ์ มข.60 ที่ได้รับอัตราของโบรอนในระดับท่ีแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อดัชนีการเก็บ
เกี่ยวถ่ัวลิสง (p>0.05) แต่มีแนวโน้มพบว่า ระดับ N P K ร่วมโบรอน ส่งผลต่อดัชนีเก็บเกี่ยวมากที่สุด 0.2 รองลงมา N P K ที่
ดัชนีเก็บเกี่ยว 0.23 จากรายงายของ Kabir et al. (2013) พบว่า โบรอนที่อัตรามากกว่า 0.16 กิโลกรัม/ไร่ ส่งผลต่อมวล
ชีวภาพ และดัชนีการเก็บเกี่ยวที่เพิ่มขึ้นเมี่อเทียบกับการไม่ใช้โบรอนซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้พบในการใช้โบรอนที่อัตรา 0.24 
กิโลกรัม/ไร่ ส่งผลต่อมวลชีวภาพท่ีเพิ่มขึ้น  
 
ตารางที่ 1 ผลของโบรอนต่อความสูงของถั่วลิสงพันธุ์ มข.60  

หมายเหตุ : ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 
ตารางที่ 2 ผลของโบรอนต่อขนาดทรงพุ่มของถั่วลิสงพันธุ์ มข.60  

หมายเหตุ: ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 
ตารางที่ 3 ผลของโบรอนต่อจ านวนกิ่งแขนงของถั่วลิสงพันธุ ์มข.60  

หมายเหตุ : ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  
 * หมายถึง แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
 
 

กรรมวิธี 
ความสูง (เซนติเมตร) 

21 วัน 28 วัน 35 วัน 56 วัน 63 วัน 120 วัน 
T1 ไม่ใส่ปุ๋ย (Control) 9.13 12.77 16.24 21.93 25.09 42.16 
T2 ใส่ โบรอน อัตรา 0.24 กก./ไร่ 11.41 17.14 18.31 30.29 35.45 44.08 
T3 ใส่ โบรอน อัตรา 0.32 กก./ไร่ 10.12 15.15 19.44 28.83 37.28 44.66 

F-test ns ns ns ns ns ns 
C.V. (%) 19.13 22.95 23.07 25.33 28.29 18.39 

กรรมวิธี 
ขนาดทรงพุ่ม (เซนติเมตร) 

21 วัน 28 วัน 35 วัน 56 วัน 63 วัน 120 วัน 
T1 ไม่ใส่ปุ๋ย (Control) 10.43 13.72 17.29 28.50 35.90 80.66 
T2 ใส่โบรอน อัตรา 0.24 กก./ไร ่ 11.23 14.00 17.03 31.07 36.43 95.20 
T3 ใส่โบรอน อัตรา 0.32 กก./ไร ่ 11.55 14.02 17.04 30.00 35.30 73.00 
F-test ns ns ns ns ns ns 
C.V. (%) 3.78 4.52 7.15 4.89 7.32 14.25 

กรรมวิธ ี
จ านวนกิ่งแขนง (กิ่ง) 

21 วัน 28 วัน 35 วัน 56 วัน 63 วัน 120 วัน 
T1 ใส่ N P K 1.80 3.80 3.96 7.70 8.96 17.00 
T2 ใส่ N P K ร่วมโบรอนอัตรา 0.24 กก./ไร่ 1.93 3.86 4.00 7.06 8.13 10.33 
T3 ใส่ N P K ร่วมโบรอนอัตรา 0.32 กก./ไร่ 2.00 3.93 4.16 7.26 8.60 12.66 
F-test ns ns ns ns * ns 
C.V. (%) 5.52 4.95 2.79 18.06 3.12 23.07 
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ตารางที่ 4 ผลของโบรอนต่อองค์ประกอบผลผลิตถั่วลิสงพันธุ์ มข.60 

หมายเหตุ : ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
** หมายถึง แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ ตัวอักษรที่แตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกัน
แสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ  

 
สรุปผลการวิจัย 
 การใส่ N P K อัตรา 25 กอโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับโบรอนท่ีอัตราที่แตกต่างกันพบว่า ความสูง ขนาดทรงพุ่ม จ านวนก่ิง
แขนง จ านวนฝักต่อต้น  ผลผลิตต่อกระถาง เปอร์เซ็นต์กะเทาะ (%) ดัชนีเก็บเกี่ยว ของถั่วลิสงพันธุ์ มข.60 ท้ัง 3 กรรมวิธี ไม่มี
ผลแตกต่างกันทางสถิติ แต่เมื่อใส่ N P K ร่วมกับโบรอนที่อัตราที่แตกต่างกันพบว่ากรรมวิธีที่ 2 (ใส่ N P K ร่วมโบรอนอัตรา 
0.24 กิโลกรัม/ไร่) ส่งผลให้ น้ าหนักสด 100 เมล็ด (149.00 กรัม) น้ าหนักแห้ง 100 เมล็ด (79.00 กรัม)  และมวลชีวภาพ 
(198.83 กรัม) ซึ่งจากการศึกษานี้จะเห็นได้ว่าการใช้ N P K ร่วมกับโบรอนอัตรา 0.24 กิโลกรัมต่อไร่ เหมาะสมที่แนะน าให้มี
การใช้เพิ่มผลผลิตถั่วลิสงได้เป็นอย่างดี 
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กรรมวิธี 

องค์ประกอบผลผลิต 

จ านวนฝัก 
ต่อต้น 

น  าหนัก
สด 
100 
เมล็ด 
(กรัม) 

น  าหนัก
แห้ง 
100 
เมล็ด 
(กรัม) 

ผลผลิต
ต่อ

กระถาง 
(กิโลกรัม/
กระถาง) 

เปอร์เซ็นต์
กะเทาะ 
(%) 

ผลผลิต
มวล

ชีวภาพ 

ดัชนี
การ
เก็บ
เกี่ยว 

T1 ใส่ N P K 34.16 130.00b 62.00b 1.12 62.57 116.50b 0.22 
T2 ใส่ N P K ร่วมโบรอน อัตรา 0.24 กก./ไร่ 54.33 149.00a 79.00a 1.81 64.82 193.83a 0.23 
T3 ใส่ N P K ร่วมโบรอน อัตรา 0.32 กก./ไร่ 35.00 110.00c 58.00c 1.04 65.89 110.00b 0.23 

F-test ns ** ** ns ns * ns 
C.V. (%) 30.01 3.56 0.87 39.77 4.49 6.01 30.86 
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ผลของสารสกัดจากวัสดุเหลือทิ้งของมะละกอในการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคพืชบางชนิด 
ประภัสสร บุษหมั่น1*  จินดารัตน์  โยทคง1  จิรายุ สาอุตม์1  และ ปวีณา รัตนเสนา2 
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บทคัดย่อ 
มะละกอเป็นหนึ่งในพืชผลไม้เมืองร้อนที่สำคัญ  ผลสดนิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก และยังใช้แปรรูป 

เป็นผลิตภัณฑ์หลายชนิดในอุตสาหกรรมอาหาร กระบวนการเหล่านี้ส่งผลให้เปลือกและเมล็ดมะละกอจำนวนมากกลายเป็น
วัสดุเหลือทิ้ง ซึ่งโดยทั่วไปถือว่าเป็นของเสีย งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินฤทธิ์การยับยั้งเชื้อราของสารสกัดหยาบ 
เอทานอลจากวัสดุเหลือทิ้งของมะละกอ (ใบ เมล็ดจากผลดิบและผลสุก และเปลือกผล) ที่มีต่อเชื ้อราก่อโรคพืช  
Fusarium oxysporum Schechtendahl, Colletotrichum gloeosporioides (Penz) Sacc และ Rhizoctonia solani Kuhn  
สารสกัดหยาบได้มาจากการสกัดด้วยตัวทำละลายเอทานอล 80% ร่วมกับเทคนิคการสกัดด้วยไมโครเวฟ ผลการทดลองพบว่า
สารสกัดหยาบของมะละกอทุกส่วนที่ความเข้มข้น 0.5% (w/v) สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา R. solani ได้อย่าง
สมบูรณ์ นอกจากน้ีสารสกัดจากใบและเปลือกผลของมะละกอที่ความเข้มข้น 1.0% (w/v) นั้น มีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้ง
การเจริญของเส้นใยเชื้อรา C. gloeosporioides (100%) และ F. oxysporum (80.95%) ผลการวิจัยยังพบว่าสารสกัดใบ
และเปลือกผลที่ความเข้มข้น 1.0% (w/v) สามารถยับยั้งการงอกของสปอร์ C. gloeosporioides และ F. oxysporum ได้ 
100% งานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าใบและเปลือกผลของมะละกอมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นสารชีวภาพเพื่อกำจัดเชื้อราในอนาคต
และเป็นการเพิ่มมูลค่าของของเสียเหล่านี้ด้วยแนวคิดขยะเป็นศูนย์  
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Abstract 

Papaya (Carica papaya L.) is one of the major tropical fruit crops.  Fresh crops are consumed 
worldwide and also used as processed products in food industry. As a result, these processes have 
generated huge amounts of by-products, consisting of papaya peels and seeds, which are eventually left 
as waste.   Therefore, this study aims to in vitro evaluate the antifungal activity of ethanolic extracts of 
papaya harvest by-products (leaves, seeds from both unripe and ripe fruits, and peels) against Fusarium 
oxysporum Schechtendahl, Colletotrichum gloeosporioides (Penz) Sacc. and Rhizoctonia solani Kuhn.  The 
crude extracts were obtained by using 80% ethanol and microwave-assisted extraction.  The results showed 
that all the crude extracts at 0.5% (w/v) were found to completely inhibit the mycelial growth of R. solani. 
In addition, the leaf and peel extracts at 1.0% (w/v) could effectively inhibit the growth of C. gloeosporioides 
(100%) and F. oxysporum (80.95%) mycelia. The results also revealed that the leaf and peel extracts at 
1.0% (w/v) were able to inhibit C. gloeosporioides and F. oxysporum spore germination at 100%. This study 
may suggest that papaya leaves and peels have a great potential for future development as bio-fungicides 
and increasing their value by achieving zero waste generation. 
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บทนำ 

มะละกอ (Carica papaya L.) เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญมากที่สุดในวงศ์ Caricaceae และปลูกได้ตลอดทั้งปี  
พื้นที่การผลิตส่วนใหญ่เป็นประเทศในเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน โดยมีประเทศอินเดีย บราซิล อินโดนีเซีย ไนจีเรีย และเม็กซิโก 
เป็นผู้ผลิตมะละกอรายใหญ่ (Yogiraj et al., 2014) มะละกออุดมไปด้วยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหลายชนิด เช่น แคโรทีนอยด์ 
สารประกอบฟีนอลิก วิตามิน A, C และ E กรดแพนโทธีนิก โพแทสเซียม แมกนีเซียม โฟเลต ไฟเบอร์ และสารต้านอนุมูลอิสระ
เป็นต้น นอกจากนี้มะละกอยังเป็นแหล่งของเอนไซม์ปาเปนซึ่งมีบทบาทในการช่วยย่อยอาหาร และใช้เป็นส่วนประกอบทาง
อุตสาหกรรมในการทำให้เนื ้อนุ ่ม เภสัชกรรมอุตสาหกรรม การต้มเบียร์ และเครื ่องสำอาง (Evans and Ballen, 2012) 
เนื่องจากมะละกอมีประโยชน์ในอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น จึงก่อให้เกิดของเสียและของเหลือทิ้งจำนวนมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว เปลือกผลและเมล็ดของมะละกอเป็นของเหลือทิ้งที่สำคัญ
ภายหลังการแปรรูปมะละกอ และคิดเป็นประมาณ 12 และ 8.5% ตามลำดับของน้ำหนักผล (Pathak et al., 2019) ดังนั้น 
เพื่อเป็นการส่งเสริมแนวทางปฏิบัติของเสียเป็นศูนย์ (Zero waste) จึงมีแนวทางปฏิบัติที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการของเสียที่
เป็นของเหลือท้ิง โดยการลดปริมาณของเสียที่จะทิ้งให้เหลือน้อยท่ีสุด และสามารถนำกลับมาแปรรูปใช้ใหม่ให้ได้มากท่ีสุด   

ปัจจุบันสารสกัดจากพืชยังคงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ใช้ในการป้องกันและกำจัดเชื้อราก่อโรคพืช ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่เป็น
อันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงมีงานวิจัยจำนวนมากที่นำพืชที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมาเป็นวัตถุดิบใน
การศึกษาฤทธ์ิต้านเชื้อรา ได้แก่ สมุนไพร และเปลือกผลไม้ จากงานวิจัยท่ีผ่านมาพบว่ามีเปลือกผลไม้หลายชนิดที่นำมาศึกษา 
เช่น เปลือกของมันฝรั่ง มะนาว ส้ม กล้วย และแอปเปิล (Dos Santos Oliveira and Furlong, 2008) เป็นต้น รวมถึงส่วนต่าง ๆ 
ของมะละกอด้วย ทั้งนี้เนื่องมาจากใบและเมล็ดของมะละกอมีเอนไซม์ย่อยโปรตีน (Papain, Chymopapain), อัลคาลอยด์ 
(Carpain, Carpasemine), สารประกอบกำมะถัน (Benzyl Isothiocyanate), ฟลาโวนอยด์, ไตรเทอร์พีน, กรดอินทรีย์ และ
น้ำมัน (Chávez-Quintal et al., 2011) และพบว่าสารสกัดจากส่วนต่าง ๆ ของมะละกอจะมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่แตกต่างกัน 
ดังเช่นงานวิจัยของ Baños et al. (2002) ที่รายงานว่าสารสกัดหยาบจากใบและลำต้นมะละกอที่สกัดด้วยน้ำมีประสิทธิภาพ
ในการยับยั้งเชื้อราก่อโรคพืช C. gloeosporioides ซึ่งสอดคล้องกับ Chávez-Quintal et al. (2011) ที่รายงานว่าสารสกัด
หยาบเอทานอลจากใบและเมล็ดมะละกอมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราก่อโรคพืช C. gloeosporioides และ Fusarium 
spp. และสารสกัดหยาบเมทานอลจากเมล็ดมะละกอยังมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อรา Aspergillus flavus, Candida albicans และ 
Penicillium citrinium (Singh and Ali, 2011) อีกด้วย อย่างไรก็ตามวิธีการสกัดสารแบบดั้งเดิมเป็นวิธีที่สิ้นเปลืองตัวทำ
ละลายและใช้เวลาในการสกัดนาน ในทางกลับกันเทคนิคการสกัดด้วยไมโครเวฟ (Microwave-Assisted Extraction, MAE) 
เป็นวิธีที่นิยมใช้ในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความสะดวก รวดเร็ว ลดช่วงระยะเวลาและปริมาณตัว
ทำละลายที่ใช้ในการสกัด และยังช่วยเพิ่มปริมาณสารสกัดหรือสารสำคัญให้สูงขึ้นอีกด้วย ซึ่งส่วนมากจะใช้น้ำหรือแอลกอฮอล์
เป็นตัวทำละลายในการสกัด ร่วมกับการควบคุมอุณหภูมิและสภาวะความดันที่ใช้ให้เหมาะสม (อารีรัตน์, 2560) ดังนั้นเทคนิค
การสกัดด้วยไมโครเวฟ จึงเป็นวิธีทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำมาใช้เพื่อทดแทนวิธีการสกัดสารแบบดั้งเดิมได้  งานวิจัยนี้จึงได้มี
แนวคิดนำส่วนต่าง ๆ ของมะละกอซึ่งเป็นวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรมาทำการสกัดด้วยตัวทำละลายเอทานอลร่วมกับเทคนิค
การสกัดด้วยไมโครเวฟ และศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบในการยบัยั้งการเจรญิของเชื้อราสาเหตโุรคพืชบางชนิด เพื่อ
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการควบคุมโรคพืชและส่งเสริมแนวทางปฏิบัติของเสียเป็นศูนย ์  
 
วิธีการวิจัย 
 การเตรียมวัสดุเหลือทิ้งของมะละกอ  
 วัสดุเหลือทิ้งของมะละกอที่ใช้ในการทดลองได้รับความอนุเคราะห์จากแปลงเกษตรกร อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัด
สระแก้ว โดยนำส่วนใบ เมล็ดจากผลดิบ เมล็ดจากผลสุก และเปลือกผลของมะละกอมาล้างทำความสะอาด ผึ่งให้แห้ง หั่นเป็น
ช้ินเล็ก ๆ และนำไปอบแห้งในตู้อบลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1-3 วัน จากนั้นนำพืชที่อบแห้งแล้วมาบดให้
เป็นผงโดยใช้เครื่องบดละเอียดขนาดตะแกรงกรอง 0.5 มิลลิเมตร เก็บผงพืชแห้งในถุงพลาสติกที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส  
 การสกัดสารด้วยเทคนิคไมโครเวฟ 
 การสกัดสารจากวัสดุเหลือทิ้งของมะละกอด้วยเทคนิคไมโครเวฟดัดแปลงมาจาก Maran et al. (2014) โดยช่ัง
น้ำหนักผงแห้งของมะละกอส่วนต่าง ๆ ที่เตรียมไว้อย่างละ 150 กรัม ใส่ในบีกเกอร์ขนาด 1 ลิตร เติมตัวทำละลายเอทานอล
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ความเข้มข้น 80% ปริมาตร 450 มิลลิลิตร ลงในตัวอย่างพืช ทำการสกัดด้วยเครื ่องไมโครเวฟระดับครัวเรือน (LG รุ่น 
MS2029GW) กำลังไฟ 700 วัตต์ เป็นเวลา 2 นาที นำบีกเกอร์ออกจากเครื่องไมโครเวฟและตั้งทิ้งไว้ให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้อง 
จากนั้นนำไปกรองด้วยผ้าขาวบาง และนำส่วนน้ำที่ได้ไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 8,000 rpm ที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 10 นาที และนำส่วนใสจากการปั่นเหวี่ยงมากรองอีกครั้งด้วยเครื่องกรองสุญญากาศโดยใช้กระดาษกรอง Whatman 
No.1 จากนั้นระเหยตัวทำละลายออกโดยใช้เครื่องระเหยภายใต้สุญญากาศ (rotary vacuum evaporator) บันทึกน้ำหนัก
ของสารสกัดหยาบที่ได้ แลว้นำมาคำนวณหาร้อยละของผลผลิตที่ได้จากการสกัด (%yield) ด้วยสูตรดังต่อไปนี้  
 

ร้อยละของผลผลติที่ได้จากการสกัด(%yield) =
น้ำหนักของสารสกัดหยาบจากมะละกอ

น้ำหนักผงแห้งของมะละกอ 
 ×  100 

จากนั้นนำสารสกัดหยาบจากส่วนต่าง ๆ ของมะละกอที่ได้เก็บไว้ท่ีอุณหภมูิ 4 องศาเซลเซยีส เพื่อใช้ในการทดลองต่อไป 
 การเพาะเลี้ยงเชื้อราสาเหตุโรคพืช 
 เช้ือราสาเหตุโรคพืชที่ใช้ในการทดลอง ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยวิจัยการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี คณะ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ Fusarium oxysporum Schechtendahl, Colletotrichum 
gloeosporioides (Penz) Sacc. และ Rhizoctonia solani Kuhn จากนั้นนำมาเลี้ยงบนอาหาร potato dextrose agar 
(PDA) บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7-14 วัน เพื่อใช้ในการทดลองต่อไป 
 การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดหยาบในการยับย้ังการเจริญของเส้นใยเชื้อราสาเหตุโรคพืช  
 ทำการทดสอบด้วยวิธี poisoned food technique ดัดแปลงจากวธิีการของ Bussaman et al. (2012) โดยใช้สาร
สกัดหยาบจากส่วนต่าง ๆ ของมะละกอจำนวน 4 ส่วน ได้แก่ สารสกัดหยาบของใบ เมลด็จากผลดิบและผลสุก และเปลือกผล 
ทำการทดสอบที่ความเข้มข้น 2 ความเข้มข้น ได้แก่ 0.50 และ 1.0% (w/v) และทดสอบกับเชื้อราสาเหตุโรคพืชจำนวน 3 ชนิด 
ได้แก่ F. oxysporum, C. gloeosporioides และ R. solani วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) ทำการทดลอง 4 ซ้ำ 
โดยมีขั้นตอนการทดลองดังนี้  
 การเตรียมอาหารเลี้ยงเช้ือ PDA ทีม่ีสารสกัดหยาบจากส่วนต่าง ๆ ของมะละกอความเข้มข้น 0.50 และ 1.0% (w/v) 
โดยนำสารสกัดหยาบของใบ เมลด็จากผลดิบและผลสุก และเปลือกผล มาละลายในน้ำกลั่นปลอดเชือ้ให้ได้ความเข้มข้น 10% 
(w/v) จากนั้นดูดสารสกดัหยาบเขม้ข้น 10% (w/v) ที่เตรียมไวผ้สมกับอาหาร PDA (อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส) ในจานอาหาร
ปลอดเช้ือ ให้ได้ความเขม้ข้น 0.50 และ 1.0% (w/v) ปล่อยใหผ้ิวหน้าอาหารแห้ง จะได้อาหาร PDA ที่มีสารสกดัหยาบตาม
ความเข้มข้นท่ีต้องการ สำหรับชุดควบคุมลบจะใช้อาหาร PDA ที่ไมผ่สมสารสกัด และชุดควบคุมบวกใช้อาหาร PDA ผสมกับ
สารเคมีกำจดัเช้ือรา carbendazim ให้ได้ความเขม้ข้นที ่0.005% (w/v)  
 การทดสอบการยับยั้งการเจรญิของเส้นใยเช้ือราสาเหตุโรคพืช ทำการทดสอบโดยนำ cork borer ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร เจาะบริเวณขอบโคโลนีของเส้นใยเช้ือราทดสอบ แล้วนำมาวางลงบนผิวหน้าอาหาร PDA ทีเ่ตรียมไว้ 
จากนั้นนำไปบ่มที่อุณหภมูิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3-5 วัน วัดเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีของเชื้อรา นำค่าท่ีได้มาคำนวณหา
เปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญของเส้นใยเช้ือราด้วยสตูรดังต่อไปนี ้
 เปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญของเส้นใยเช้ือรา  =  [(A - B)/A] x 100  
 A = ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางการเจรญิของเส้นใยเชื้อราสาเหตุโรคพืชบนอาหาร PDA ในชุดควบคุมลบ  
 B = ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางการเจรญิของเส้นใยเชื้อราสาเหตโุรคพืชบนอาหาร PDA ทีผ่สมสารสกัดหยาบจาก
ส่วนต่าง ๆ ของมะละกอ หรือสารเคมีกำจัดเชื้อรา carbendazim 
 การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดหยาบในการยับย้ังการงอกของสปอร์เชื้อราสาเหตุโรคพืช   
 ทำการทดสอบด้วยวิธี glass slide ดัดแปลงจากวิธีการของ วิไลลักษณ์ และคณะ (2556) โดยใช้สารสกัดหยาบและ
ความเข้มข้นในการทดสอบเช่นเดียวกับการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อราสาเหตุโรคพืช และทำการทดสอบ
กับเชื้อราสาเหตุโรคพืชจำนวน 2 ชนิด ได้แก่ F. oxysporum และ C. gloeosporioides วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 
(CRD) ทำการทดลอง 4 ซ้ำ โดยมีขั้นตอนการทดลองดังนี้ 
 นำแผ่นสไลด์แก้วปลอดเชื้อวางลงในจานเพาะเลี้ยงเชื้อ จากนั้นเทอาหาร PDA ที่ผสมสารสกัดหยาบจากส่วนต่าง ๆ 
ของมะละกอที่ความเข้มข้น 0.50 และ 1.0% (w/v) ลงในจานเพาะเลี้ยงเชื้อทับแผ่นสไลด์ให้ทั่วทั้งแผ่น สำหรับชุดควบคุมลบ
จะใช้อาหาร PDA ที ่ไม่ผสมสารสกัด และชุดควบคุมบวกใช้อาหาร PDA ผสมกับสารเคมีกำจัดเชื ้อรา carbendazim  
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ความเข้มข้น 0.005% (w/v) หล ังจากผิวหน้าอาหารแห้งจ ึงหยดสปอร์แขวนลอยของเชื ้อรา  F. oxysporum และ  
C. gloeosporioides ที่ความเข้มข้น 106 สปอร์ต่อมิลลิลิตร ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ลงบนอาหาร แล้วเกลี่ยให้ทั่วผิวหน้า
อาหาร จากนั้นนำไปบ่มไว้ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อครบกำหนดจะนำแผ่นสไลด์ที่มีชิ้นวุ ้นอยู่
ด้านบนมาหยดด้วย lactophenol ปิดด้วยกระจกปิดสไลด์ แล้วนำสไลด์ดังกล่าวไปตรวจนับจำนวนสปอร์ที่งอกภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ โดยสุ่มนับสปอร์จำนวน 100 สปอร์ต่อ 1 ซ้ำ แล้วนำมาคำนวณหาค่าเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการงอกของสปอร์ โดยใช้
สูตรคำนวณเช่นเดียวกับสูตรคำนวณเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา เมื่อ A คือ ค่าเฉลี่ยของจำนวนสปอร์เชื้อ
ราที่งอกในอาหาร PDA ที่ไม่ผสมสารสกัด ส่วน B คือ ค่าเฉลี่ยของจำนวนสปอร์เชื้อราที่งอกในอาหาร PDA ที่ผสมสารสกัด
หยาบจากส่วนต่าง ๆ ของมะละกอ หรือสารเคมีกำจัดเช้ือรา carbendazim  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรด้วยวิธี Duncan’s Multiple Range Test  
(DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 
ผลการวิจัย 

ผลผลิตของสารสกัดหยาบจากวัสดุเหลือทิ้งของมะละกอ  
จากการนำวัสดุเหลือท้ิงของมะละกอประกอบด้วย ใบ เมล็ดจากผลดิบและผลสุก และเปลือกผลของมะละกอ มาทำ

การสกัดด้วยเอทานอลเข้มข้น 80% โดยใช้เทคนิคการสกัดด้วยไมโครเวฟ  พบว่าสารสกัดหยาบส่วนใบ เมล็ดจากผลดิบ และ
เปลือกผลของมะละกอ มีปริมาณผลผลิตที่ได้จากการสกัด 7.15-7.76% ในขณะที่เมล็ดจากผลสุกมีปริมาณผลได้น้อยที่สุด 
5.56% (ตารางที่ 1) แตกต่างจากงานวิจัยของ Chávez-Quintal et al. (2011) ที่รายงานว่าสารสกัดหยาบของเมล็ดจากผลดิบ
และผลสุกที่ทำการสกัดแบบดั้งเดิมด้วยวิธีแช่ในตัวทำละลายเอทานอลมีปริมาณผลได้สูงกว่าส่วนใบ ทั้งนี้เนื่องมาจากวิธีการใน
การสกัดแต่ละวิธีจะมีความสามารถในการสกัดสารสำคัญได้แตกต่างกัน ส่งผลให้ปริมาณผลได้ของสารสกัดต่างกัน (Aspé and 
Fernández, 2011)  

 

ตารางที่ 1  ปริมาณผลได้ของสารสกัดจากส่วนต่าง ๆ ของมะละกอ (%yield) 
 
ส่วนของมะละกอทีน่ำมาสกัด ผลได้ของสารสกัดจากพืช (%yield)  
ใบ 7.76 

เมล็ดจากผลดิบ 7.15 

เมล็ดจากผลสุก 5.56 

เปลือกผล 7.51 

 
 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบในการยับย้ังการเจริญของเส้นใยเชื้อราก่อโรคพืช 
 ผลของสารสกัดหยาบที่สกัดจากวัสดุเหลือทิ้งของมะละกอ (ใบ เมล็ดจากผลดิบและผลสุก และเปลือกผล) ที่ระดับ
ความเข้มข้น 0.5 และ 1.0% (w/v) ต่อการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื ้อราสาเหตุโรคพืช 3 ชนิด F. oxysporum, C.  
gloeosporioides และ R. solani แสดงดังตารางที่ 2 พบว่าสารสกัดหยาบจากทุกส่วนของมะละกอที่ความเข้มข้น 0.5% 
(w/v) และ 1.0% (w/v) สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื ้อรา R. solani ได้อย่างสมบูรณ์ 100% เทียบเท่ากับการใช้
สารเคมีกำจัดเชื้อรา Carbendazim (0.005% w/v) และสารสกัดหยาบจากทุกส่วนของมะละกอที่ความเข้มข้น 1.0% (w/v) 
ก็สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา C.  gloeosporioides ได้สูงถึง 100% เช่นเดียวกัน นอกจากนี้สารสกัดหยาบจาก
ส่วนใบและเปลือกของผลมะละกอที่ทดสอบที่ความเข้มข้นเดียวกัน พบว่ามีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา 
F. oxysporum และ C.  gloeosporioides ไม่แตกต่างกัน และมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อราได้สูง
กว่าสารสกัดหยาบจากส่วนเมล็ดอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Chávez-Quintal et al. (2011) ที่
รายงานว่าสารสกัดหยาบจากเอทานอลของใบมะละกอที่สกัดด้วยวิธีการแช่ มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื ้อราก่อโรคพืช 
Fusarium spp. และ C. gloeosporioides สูงกว่าสารสกัดจากเมล็ดผลดิบและผลสุกของมะละกอ และจากการทดสอบที่
ความเข้มข้น 2% (w/v) พบว่ามีเพียงสารสกัดจากใบมะละกอเท่าน้ันท่ีสามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือรา Fusarium spp. ได้ 
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นอกจากนี้ Nwachukwu and Umechuruba  (2001) รายงานว่าสารสกัดจากใบมะละกอสามารถยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคใน
เมล็ดพันธุ์ ได้แก่ Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Botryodiplodia theobromae และ Fusarium moniliforme 
ได้อีกด้วย ขณะที ่สารสกัดหยาบเมทานอลจากเมล็ดมะละกอมีฤทธิ์ยับยั ้งเชื ้อรา A. flavus, Candida albicans และ 
Penicillium citrinium (Singh and Ali, 2011) จากผลการทดลองในงานวิจัยนี้พบว่าสารสกัดจากเปลือกผลมีประสิทธิภาพ
ยับยั้งการเจริญของเส้นใยเช้ือราใกล้เคียงกับสารสกัดจากใบมะละกอ  ทั้งนีง้านวิจัยส่วนใหญ่ได้ศึกษาผลของสารสกัดจากใบและ
เมล็ดในการยับยั้งเช้ือราก่อโรคพืช แต่สารสกัดจากเปลือกผลมะละกอยังมีการศึกษาน้อย จากภาพที่1 แสดงลักษณะการเจริญ
ของเส้นใยเชื ้อราก่อโรคพืช  F. oxysporum, C. gloeosporioides และ R. solani บนอาหาร PDA ที ่ไม่มีการผสมสาร
ทดสอบใด ๆ และอาหาร PDA ที่ผสมสารสกัดหยาบจากเปลือกผลมะละกอความเข้มข้น 0.5% (w/v), 1.0% (w/v) และ
สารเคมีกำจัดเชื้อรา Carbendazim (0.005% (w/v)) พบว่าหลังการทดลองเป็นเวลา 3 วัน เชื้อราสาเหตุโรคพืชทั้ง 3 ชนิด
สามารถเจริญได้ดีบนอาหาร PDA ที่ไม่มีการผสมสารทดสอบใด ๆ (ชุดควบคุมลบ) แต่ไม่พบการเจริญของเส้นใยเชื้อรา R.  
solani และ C.  gloeosporioides บนอาหาร PDA ที่ผสมสารสกัดหยาบจากเปลือกผลมะละกอความเข้มข้น 0.5% (w/v), 
1.0% (w/v) ตามลำดับ นอกจากน้ีอาหาร PDA ทีผ่สมสารสกัดหยาบจากเปลือกผลมะละกอความเข้มข้น 1.0% (w/v) พบการ
เจริญของเส้นใยเชื้อรา F.  oxysporum บริเวณชิ้นวุ้น PDA ที่นำมาวางเท่านั้น ส่วนอาหาร PDA ที่ผสมสารเคมีกำจัดเชื้อรา 
Carbendazim (0.005% w/v) ไม่พบการเจริญของเส้นใยเชื้อราทั้ง 3 ชนิด (ภาพที่1) จากงานวิจัยของ Lydia et al. (2016) 
รายงานว่าสารสกัดจากเปลือกผลมะละกอสามารถยับยั้งเชื้อรา A. flavus ได้ และในเปลือกผลมะละกอยังมีสารพฤกษเคมี
หลายชนิด ได้แก ่ฟีนอล ฟลาโวนอยด์ และแทนนินในปริมาณที่ประเมินได้ นอกจากนี้ยังมีศักยภาพในการต้านอนุมูลอิสระอีกด้วย 
 
ตารางที ่2 ประสิทธิภาพสารสกัดหยาบจากวัสดุเหลือทิ้งของมะละกอส่วนต่าง ๆ ในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเช้ือรา     
             สาเหตุโรคพืช F.  oxysporum, C.  gloeosporioides และ R.  solani ด้วยเทคนิค poisoned food บนอาหาร      
              PDA ที่ความเข้มข้น 0.5% (w/v) และ 1.0% (w/v) 
 

สารสกัดหยาบ 
เปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา  (ค่าเฉลี่ย±SD) 

F.  oxysporum C.  gloeosporioides R.  solani 
0.5% (w/v) 1.0% (w/v) 0.5% (w/v) 1.0% (w/v) 0.5% (w/v) 1.0% (w/v) 

ใบ 34.92±1.37b 80.95±0.00b 72.00±3.46b 100.00±0.00a 100.00±0.00a 100.00±0.00a 
เมล็ดจากผลดิบ 23.81±3.30cd 67.62±3.30d 60.00±0.00d 100.00±0.00a 100.00±0.00a 100.00±0.00a 
เมล็ดจากผลสุก 27.43±3.07c 72.88±2.94c 67.33±2.31c 100.00±0.00a 100.00±0.00a 100.00±0.00a 
เปลือกผล 38.89±2.75b 80.95±0.00b 73.33±1.15b 100.00±0.00a 100.00±0.00a 100.00±0.00a 
Carbendazim 
(0.005% w/v) 

100.00±0.00a 100.00±0.00a 100.00±0.00a 100.00±0.00a 100.00±0.00a 100.00±0.00a 

หมายเหตุ  อักษร  a-d ที่แตกต่างกันในแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05) 



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งท่ี 15  I ผลงานนําเสนอแบบโปสเตอร 

87 

     
 
ภาพท่ี 1  ลักษณะการเจริญของเสนใยเช้ือราสาเหตุโรคพืช  F. oxysporum (A), C. gloeosporioides (B) และ R. solani 
(C) บนอาหาร PDA (control) และอาหาร PDA ที่ผสมกับสารสกัดหยาบจากเปลือกผลมะละกอความเขมขน 0.5% (w/v), 

1.0% (w/v) และสารเคมีกําจดัเช้ือรา Carbendazim (0.005% w/v) 
 

ผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบในการยับย้ังการงอกของสปอรเชื้อรากอโรคพชื 
 จากการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบที่สกัดจากวัสดุเหลือทิ้งของมะละกอที่ระดับความเขมขน 0.5  
และ 1.0% (w/v) ตอการยับยั้งการงอกของสปอรเชื้อรากอโรคพืช F. oxysporum และ C. gloeosporioides ดวยวิธ ีglass 
slide ที่เวลา 24 ชั่วโมง ดังแสดงในตารางที่ 3 พบวาสารสกัดหยาบจากทุกสวนของมะละกอที่ความเขมขน 1.0% (w/v) 
สามารถยับยั้งการงอกของสปอร C. gloeosporioides ไดอยางสมบูรณ สอดคลองกับงานวิจัยของ Baños et al. (2002) ท่ี
รายงานวาสารสกัดหยาบจากใบและลําตนมะละกอท่ีสกัดดวยน้ํามีประสิทธิภาพในการยับยั้งการงอกของสปอรเช้ือรา C. 
gloeosporioides ได 83.00% และ 82.00% ตามลําดับ ขณะที่งานวิจัยของ Enyiukwu and Awurum (2011) รายงานวา
สารสกัดหยาบจากรากและเมล็ดของมะละกอท่ีสกัดดวยน้ําทดสอบที่ความเขมขน 100% สามารถยับยั้งการงอกของสปอร 
Colletotrichum destructivum ได 70.67% และ 65.67% ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบวาสารสกัดหยาบจากใบและเปลือก
ผลของมะละกอความเขมขน 1.0% (w/v) ก็สามารถยับยั้งการงอกของสปอร F. oxysporum ได 100% ไมแตกตางกับ
สารเคมีกําจัดเช้ือรา Carbendazim (0.005% w/v) สวนสารสกัดหยาบจากเมล็ดมะละกอความเขมขน 1.0% (w/v) สามารถ
ยับยั้งการงอกของสปอร F. oxysporum ไดมากกวา 88.05% ขณะที่สารสกัดหยาบทดสอบที่ความเขมขน 0.5% (w/v) ยัง
สามารถยับยั้งการงอกของสปอรเช้ือราไดมากกวา 65.22% (ตารางที่ 3) แตกตางจากงานวิจัยของ Baños et al. (2004) 
รายงานวาสารสกัดหยาบจากใบและเมล็ดของมะละกอที่สกัดดวยน้ําไมสามารถยับยั้งการงอกของสปอรเช้ือรา F. oxysporum 
ได  
 
 
 
 
 

A 

B 

C 
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ตารางที่  3  ประสิทธิภาพสารสกัดหยาบจากวัสดุเหลือทิ้งของมะละกอส่วนต่าง ๆ ในการยับยั้ง การงอกของสปอร์เช้ือรา  
                สาเหตุโรคพืช F.  oxysporum และ C.  gloeosporioides ด้วยวิธี glass slide บนอาหาร PDA ที่ความเข้มขน้     
                0.5% (w/v) และ 1.0% (w/v) 
 

สารสกัดหยาบ 
เปอร์เซ็นต์การยับยั้งการงอกของสปอร์เช้ือรา (ค่าเฉลี่ย±SD) 

F.  oxysporum C.  gloeosporioides 
0.5% (w/v) 1.0% (w/v) 0.5% (w/v) 1.0% (w/v) 

ใบ 85.87±3.77b 100.00±0.00a 85.00±5.00b 100.00±0.00a 
เมล็ดจากผลดิบ 65.22±3.76d 88.05±1.88c 70.00±5.00d 100.00±0.00a 
เมล็ดจากผลสุก 73.91±3.26c 94.57±1.88b 73.33±5.77cd 100.00±0.00a 
เปลือกผล 86.96±0.00b 100.00±0.00a 81.67±2.89bc 100.00±0.00a 
Carbendazim (0.005% w/v) 100.00±0.00a 100.00±0.00a 100.00±0.00a 100.00±0.00a 

หมายเหตุ  อักษร a-d ที่แตกต่างกันในแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
 

สรุปผลการวิจัย 
วัสดุเหลือทิ้งของมะละกอ เมื่อนำมาสกัดด้วยตัวทำละลายเอทานอลร่วมกับเทคนิคการสกัดโดยใช้ไมโครเวฟ ส่งผล

ให้สารสกัดหยาบที่ได้มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญและการงอกของสปอร์เชื้อราก่อโรคพืช โดยพบว่าสารสกัดหยาบของมะละกอ 
ทุกส่วนที่สกัดด้วยวิธีการดังกล่าวข้างต้น ทดสอบที่ความเข้มข้น 0.5% (w/v) สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา R. 
solani ได้สูงถึง 100% และสารสกัดหยาบของมะละกอทุกส่วนที่ความเข้มข้น 1.0% (w/v) สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใย
และยับยั้งการงอกของสปอร์เช้ือรา C. gloeosporioides ได้ 100% นอกจากน้ีสารสกัดหยาบส่วนใบและเปลือกผลของมะละกอ
ที่ความเข้มข้น 1.0% (w/v) ยังสามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยและยับยั้งการงอกของสปอร์เชื้อรา F. oxysporum ได้สูงถึง 
80.95% และ 100% ตามลำดับ จากงานวิจัยนี้พบว่าส่วนใบและเปลือกผลของมะละกอเป็นส่วนที่มีฤทธิ์การยับยั้งเชื้อราสูง
กว่าส่วนเมล็ด และเนื่องจากส่วนเปลือกผลของมะละกอเป็นวัสดุเหลือทิ้งที่เกิดจากกระบวนการผลิตในการแปรรูปอาหาร 
ดังนั้นการนำเปลือกผลของมะละกอมาสกัดเพื่อใช้เป็นสารชีวภาพควบคุมเช้ือราก่อโรคพืชจึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการลดการใช้
สารเคมีทางการเกษตรและยังลดขั้นตอนในการกำจัดขยะด้วยการเพิ่มมูลค่าของเสยีตามแนวคิดขยะเป็นศูนย์  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจหาและคัดแยกจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยเซลลูโลสจากกองปุ๋ยหมักอินทรีย์พร้อมทั้ง
ทดสอบความสามารถในการย่อยสลายเซลลูโลสของเช้ือจุลินทรีย์เหล่านั้น จากการคัดแยกจุลินทรีย์ด้วยวิธี spread plate 
method บนอาหาร carboxy methyl cellulose (CMC) agar ที่เติม congo red พบจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการย่อย
สลายเซลลูโลสได้ (สังเกตได้จากการสร้างโซนใสรอบโคโลนีของจุลินทรีย์) ทั้งหมด 12 ไอโซเลท ประกอบด้วยเช้ือรา 7 ไอโซเลท 
แบคทีเรีย 3 ไอโซเลท และเช้ือแอคติโนมัยซีท 2 ไอโซเลท จากนั้นน าเช้ือมาทดสอบหาค่าความสามารถในการย่อยสลาย
เซลลูโลส hydrolysis capacity (HC value) โดยใช้อาหาร CMC agar ที่เติม congo red จากผลการทดสอบพบว่าเช้ือรา 
ไอโซเลท WF6 เช้ือแบคทีเรียไอโซเลท WB7 และเช้ือแอคติโนมัยซีทไอโซเลท WA11 ให้ค่า hydrolysis capacity ที่สูงที่สุด
ในแต่ละกลุ่มจุลินทรีย์ ซึ่งเท่ากับ 1.55, 1.43 และ 1.37 ตามล าดับ เมื่อน าไอโซเลทตัวแทนจุลินทรีย์แต่ละกลุ่มนี้ไปวิเคราะห์
กิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลสด้วยวิธี filter paper activity for cellulase โดยเลี้ยงเช้ือในอาหารเหลว CMC พบว่า เช้ือรา 
ไอโซเลท WF6  เช้ือแอคติโนมัยซีทไอโซเลท WA11 และเช้ือแบคทีเรียไอโซเลท WB7 มีค่ากิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลส
เท่ากับ 0.096, 0.092 และ 0.088 หน่วยต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ ซึ่งเชื้อทั้ง 3 ไอโซเลทนี้จะถูกน าไปทดสอบการย่อยสลายวัสดุ
ประเภทเซลลูโลสที่นิยมใช้ในการท าปุ๋ยหมักร่วมกันในงานวิจัยต่อไป  
 
ค าส าคัญ : ปุ๋ยอินทรีย์  จุลินทรียย์่อยเซลลูโลส  กิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลส  
 

Isolation of Cellulose Degrading Microorganisms from Organic Compost 
Pitchayaporn Suwanakood*, Wannapa Pilasee and Sungwan Kanso 

Biological Science Department, Science Faculty, Ubonratchathani University. 
*E-mail : pitchayaporn.s@ubu.ac.th 

 
Abstract 

Objectives of this study were to screen and isolate cellulolytic microorganisms from organic 
compost piles as well as to test the abilities to degrade cellulose of those microorganisms. From isolation 
by spread plate method on carboxy methyl cellulose (CMC) agar containing congo red, twelve isolates 
were found to have clear zone around their colonies primarily indicating their abilities to degrade 
cellulose. These microorganisms included 7 isolates of fungi, 3 isolates of bacteria and 2 isolates of 
actinomycetes. After that the twelve isolates were tested for their abilities to degrade cellulose on CMC 
agar containing congo red. Based on the results it was found that fungi isolate WF6, bacterium isolate WB7 
and actinomycetes isolate WA11 showed hydrolysis capacity of 1.55, 1.43 and 1.37, the highest value in 
each group of microorganisms respectively. 

The three representative isolates of the three groups of microorganisms were analyzed for 
cellulase activity by filter paper activity for cellulase method in liquid CMC. It was found that fungi isolate 
WF6, actinomycetes isolate WA11 and bacteria isolate WB7 had the cellulase enzyme activity values of 
0.096, 0.092 and 0.088 units/ml, respectively. In the future experiment, these three representative isolates 
will be used together in degradation of cellulosic material commonly used to make compost. 

 
Keywords  :  Organic compost, Cellulolytic microorganisms, Cellulase activity 
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บทน า  
ปุ๋ย เป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการท าเกษตรกรรมเป็นอย่างยิ่ง ปุ๋ยหมักคือปุ๋ยที่ได้จากวัสดุอินทรีย์ที่ผ่านการหมักโดย

สมบูรณ์ วัสดุอินทรีย ์ที่นิยมใช้ท าปุ๋ยหมักได้แก่ วัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรหรือวัชพืช เช่น ฟางข้าว ซังข้าวโพด พืช
ตระกูลถั่ว หญ้าแห้ง ผักตบชวา หรือ อาจใช้มูลสัตว์ ของเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนขยะมูลฝอยตาม
บ้านเรือน ตัวอย่างปุ๋ยหมักที่มีการผลิตใช้กันแพร่หลาย ได้แก่ ปุ๋ยหมักฟางข้าว ปุ๋ยหมักผักตบชวา และปุ๋ยเทศบาล ซึ่ง
ได้จากการหมักเศษชิ้นส่วน ซากพืช สัตว์ ตลอดจนสิ่งปฏิกูล การท าปุ๋ยหมักอาจอาศัยจุลินทรีย์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
หรือมีการเติมจุลินทรีย์ที่คัดเลือกจากธรรมชาติลงไป เพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มีองค์ประกอบซับซ้อนให้มีขนาดเล็ก
ลง โดยชนิดของเศษชิ้นส่วนซากพืชจะมีผลต่อระยะเวลาในการท าปุ๋ยหมัก  เมื่อการหมักเกิดขึ้นระยะเวลาหนึ่งแล้ว
เศษพืชจะเปลี่ยนสภาพจากไปเป็นผงเปื่อยยุ่ยสีน้ าตาลปนด าจนกระทั่งได้ปุ๋ยหมักที่มีความคงตัว  ซึ่งสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้โดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรมวิชาการเกษตร, 2542; มุกดา, 2547) 

เนื่องจากเซลลูโลสมีลักษณะโครงสร้างทางเคมีที่ซับซ้อนและไม่ละลายในน้ า จุลินทรีย์ไม่สามารถดูดซึมไปใช้ได้
โดยตรง ดังนั้นจุลินทรีย์ต้องสร้าง extracellular enzyme ออกมาย่อยเซลลูโลสให้เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่ละลายน้ าได้ 
และสามารถน าเข้าสู่เซลล์ได้ เอนไซม์ที่ย่อยสลายเซลลูโลสได้เรียกว่าเอนไซม์เซลลูเลส สิ่งมีชีวิตหลายชนิดสามารถสร้าง
เอนไซม์นี้ได้ จุลินทรีย ์เหล่านี้มีความส าคัญมากในการย่อยสลายเซลลูโลส จุลินทรีย์หลายชนิดที่สร้างเอนไซม์เซลลูเลสอยู่ใน
กลุ่มเชื้อรา แบคทีเรีย และแอคติโนมัยซีท (ทิพย์นภาและคณะ, 2556; นงลักษณ์, 2552; วรรณลดา, 2544) จุลินทรีย์เหล่านี้
สามารถพบได้ทั่วไประหว่างการสลายตัวของเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรต่าง ๆ  

อย่างไรก็ตามปัญหาของการหมักปุ๋ยที่เกษตรกรรายย่อยพบบ่อยคือ คุณภาพของปุ๋ยหมักท่ีไม่ดีและใช้ระยะเวลาใน
การหมักนาน มีรายงานการวิจัยเสนอวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวหลายวิธี เช่น การผสมวัสดุตั้งต้นกับปุ๋ยหมักที่หมักจนพร้อมใช้
งานแล้ว ซึ่งถือเป็นวิธีการหนึ่งในการใส่แหล่งจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายวัสดุลิกโนเซลลูโลสและท าให้ระยะเวลาการหมักสั้น
ลงได้ (Ichida et al., 2001) นอกจากนั้น มีรายงานการวิจัยที่พบว่าปุ๋ยหมักที่เตรียมจากฟางข้าวสาลีและมูลโค มูลไก่ ท่ีเติม
เช้ือรา Penicillium expansum ที่สามารถย่อยสลายลิกนินได้ เป็นหัวเช้ือ มีปริมาณฮิวมัสเพิ่มขึ้นถึง 12.0% และการ
สลายตัวของลิกโนเซลลูโลสเกิดเร็วขึ้น 57.5% เมื่อเปรียบเทียบกับปุ๋ยหมักที่ไม่เติมหัวเช้ือ นอกจากนั้นยังตรวจพบว่าในปุ๋ย
หมักทีม่ีการเติมหัวเชื้อมีจ านวนแบคทีเรียและเชื้อราชนิดแอโรบิกเฮเทอโรโทรฟิกมากกว่า (Wang et al., 2011) 

การศึกษาและคัดเลือกจุลินทรีย์สายพันธุ์ที่เหมาะสมมาใช้เป็นเช้ือจุลินทรีย์ตัวเร่งที่มีประสิทธิภาพสูงในการย่อย
เซลลูโลสช่วยลดเวลาที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยหมัก ระยะเวลาการหมักที่สั้นลงจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตและเกิดประโยชน์ต่อ
เกษตรกรเป็นอย่างมาก นอกจากเป็นการลดต้นทุนแล้วยังช่วยลดปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาที่เกิดจากการเผา
ท าลายวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรอีกด้วย ในการท าปุ๋ยหมักของโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นแหล่งเก็บตัวอย่างส าหรับ
งานวิจัยครั้งนี้เน้นการใช้วัสดุเศษเหลืออินทรีย์ที่หาได้ง่ายในชุมชนท้องถิ่นเป็นวัตถุดิบหลัก จุลินทรีย์ที่พบจึงน่าจะเป็นจุลินทรีย์
พื้นถิ่นและมีความเหมาะสมที่สุดในการย่อยสลายวัตถุดิบเหล่านั้น ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดแยกและศึกษา
คุณสมบัติของกลุ่มเช้ือจุลินทรีย์ที่ย่อยเซลลูโลสที่คัดแยกจากตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตในท้องถิ่น โดยคาดว่าจะสามารถน า
เชื้อจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในการผลิตปุ๋ยหมักที่มีคุณภาพดีได้ต่อไป 
 

วิธีการวิจัย 
1. การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์จากตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย ์และการท าให้เชื้อบริสุทธิ์  

 ท าการคัดเลือกเช้ือจุลินทรีย์จากปุ๋ยหมักที่สุ่มเก็บจากกองปุ๋ยหมักของโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ของนายสามัคคี 
นิคมรักษ์ 62 ม.4 ต.เมืองศรีไค อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี โดยมีสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 
4 เป็นหน่วยงานให้ค าปรึกษาแก่เกษตรกร (ภาพท่ี 1) ซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนท้องถิ่นใกล้มหาวิทยาลัยอุบลราซธานี วัสดุหลักท่ีน ามา
ท าปุ๋ยหมักของโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ประกอบด้วย ใบไม้แห้ง แกลบดิบ ฟางข้าว มูลวัวควาย มูลสุกร มูลไก่ กองปุ๋ยหมัก
มีอายุ 4 เดือน ในวันที่ท าการเก็บตัวอย่าง โดยการใช้จอบขุดเปิดและเก็บตัวอย่างปุ๋ยจากด้านบนลงจนถึงพื้น ท าการเก็บ
ตัวอย่างจาก 3 จุด น ามาผสมให้เข้ากันก่อนใช้ส าหรับการเจือจางล าดับส่วน น าตัวอย่างปุ๋ยหมักท่ีระดับความเจือจาง 10-2, 10-3 

และ 10-4 ไป spread plate บนอาหาร carboxy methyl cellulose  agar ที่เติม congo red บ่มที่อุณหภูมิ 45 °C นาน 7 วัน 
แล้วคัดเลือกจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายเซลลโูลสโดยดูจากการสร้างโซนใสรอบโคโลนีของจุลินทรีย์ ท าให้เชื้อบริสุทธ์ิโดยการ 
sub culture อย่างน้อย 3 รอบ ส าหรับเช้ือราใช้เข็มเขี่ยเชื้อปลายงอเขี่ยเส้นใยของเชื้อรามาวางตรงกลางบนอาหาร potato 
dextrose agar (PDA) บ่มที่อุณหภูมิ 45 °C นาน 7 วัน เช้ือแบคทีเรียและแอคติโนมัยซีทใช้เทคนิค streak plate บนอาหาร 
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nutrient agar (NA) บ่มที่อุณหภูมิ 45 °C นาน 2 วัน และ 7 วันตามล าดับ  หลังจากนั้น น าเช้ือบริสุทธิ์ที่ได้แต่ละไอโซเลท 
ไปศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของโคโลนีและเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ส าหรับการเก็บรักษาเช้ือ เพื่อใช้ในการศึกษา 
ขั้นต่อไปได้เพาะเลี้ยงเชื้อราบริสุทธ์ิในหลอดอาหาร PDA ชนิดเอียง บ่มที่อุณหภูมิ 45 °C นาน 7 วัน เพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย
ในหลอดอาหาร NA ชนิดเอียง บ่มที่อุณหภูมิ 45 °C นาน 2 วัน และเช้ือแอคติโนมัยซีทเพาะเลี้ยงในหลอดอาหาร NA ชนิดเอียง 
บ่มที่อุณหภูมิ 45 °C นาน 7 วัน จากนั้นปิดทับด้วยพาราฟินเหลว (Liquid Paraffin) เพื่อเก็บรักษาไว้ส าหรับใช้ในการศึกษา 
ขั้นต่อไป (ชนิดาภาและคณะ, 2559; George et al., 2001)  

 
  

 
 

               ภาพที่ 1 แหล่งเก็บตัวอย่างปุ๋ยหมักจากโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย ์
 

2. การทดสอบประสิทธิภาพในการย่อยสลายเซลลูโลสบนอาหาร carboxy methyl cellulose agar 
เตรียมหัวเชื้อส าหรับใช้ทดสอบความสามารถในการยอ่ยสลายเซลลโูลสโดยน าเชื้อราแบคทีเรียและแอคติโนมัยซีทมา

เพาะเลี้ยงใหม่อีกครั้ง แล้วน าเชื้อมาทดสอบความสามารถในการย่อยสลายเซลลูโลสโดยท าการทดลองไอโซเลทละ 2 ซ้ าแล้ว
หาค่าเฉลี่ย ส าหรับเช้ือราใช้ cork borer ขนาด 0.5 เซนติเมตร ตัดบริเวณเส้นใยของเชื้อราที่มีอายุ 7 วัน ไปวางคว่ าไว้กลาง
จานอาหาร carboxy methyl cellulose agar ที่เติม congo red โดยให้ส่วนเส้นใยของเช้ือราสัมผัสกับผิวหน้าอาหาร บ่มที่
อุณหภูมิ 45 °C นาน 7 วัน ส่วนการทดสอบความสามารถในการย่อยสลายเซลลูโลสของเชื้อแบคทีเรีย และแอคติโนมัยซีท ใช้
ไม้พันส าลี (cotton swab) แตะบริเวณโคโลนีของเช้ือมาป้ายลงบนอาหาร nutrient agar (NA) บ่มที่อุณหภูมิ 45 °C นาน 2 วัน
ส าหรับแบคทีเรีย และ 7 วันส าหรับแอคติโนมัยซีท จากนั้นใช้ cork borer ขนาด 0.5 เซนติเมตร ตัดมาเพาะเลี้ยงบนอาหาร 
carboxy methyl cellulose agar ที่เติม congo red บ่มที่อุณหภูมิ 45 °C นาน 7 วัน แล้ววัดความยาวเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของโซนใสและเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีของเช้ือจุลินทรีย์ ในหน่วยเซนติเมตร แล้วค านวณค่าประสิทธิภาพในการย่อยสลาย
เซลลูโลส  (hydrolysis capacity: HC value)  ของจุลินทรีย์ทั้งหมดที่แยกได้ (ชนิดาภาและคณะ, 2559; George et al., 
2001)  
              ประสิทธิภาพในการยอ่ยสลายเซลลโูลส  =       ความยาวเส้นผา่นศูนย์กลางของโซนใส (เซนติเมตร)  
                                                                       ความยาวเส้นผา่นศูนย์กลางของโคโลนี (เซนติเมตร) 
 

3. การวิเคราะห์กิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลส 
3.1 การเก็บสารละลายส่วนใส (supernatant) 
น าเชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยเซลลูโลสได้ดีมาเพาะเลี้ยง โดยเชื้อราเพาะเลี้ยงในอาหาร

เลี้ยงเช้ือ potato dextrose broth (PDB) ส่วนแบคทีเรียและแอคติโนมัยซีทเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเช้ือ nutrient broth 
(NB) บ่มในเครื่องเขย่าโดยใช้ความเร็ว 150 รอบต่อนาที ทีอุ่ณหภูมิ 45 °C เป็นเวลา 18-24 ช่ัวโมง จากนั้นย้ายหัวเช้ือ 5% ลง
ในอาหารเลี้ยงเช้ือ carboxy methyl cellulose broth น าไปบ่มด้วยเครื่องเขย่าโดยใช้ความเร็ว 150 รอบต่อนาที ทีอุ่ณหภูมิ 
45 °C เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง จากนั้นท าการแยกสารละลายสว่นใส (supernatant) โดยท าการแยกเซลลด์้วยเครื่องหมุนเหวี่ยงที่ 
6,000×g อุณหภูมิ 4 °C เป็นเวลา 15 นาที น าส่วนใสไปผ่านการกรองด้วยกระดาษกรองขนาด 0.20 ไมโครเมตร (ชนิดาภา
และคณะ, 2559; George et al., 2001)  
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3.2 การทดสอบกิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลส 
น าส่วนใส (supernatant) ที่ได้จากการกรอง ปริมาตร 2.0 มิลลิลิตร ผสมกับโซเดียมซิเตรทบัฟเฟอร์ความ

เข้มข้น 0.05 โมลาร์ (pH 4.8) ปริมาตร 2.0 มิลลิลิตร และน าไปทดสอบกิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลสเบื้องต้นกับกระดาษ
กรองเบอร์ 1 ขนาด 1×6 เซนติเมตร ใส่ลงหลอดทดลองทันที บ่มในอ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ (water bath) ที่อุณหภูมิ 50 °C 
เวลา 60 นาที จากนั้นปิเปตสารละลายจากหลอดทดลองปริมาตร 1.0 มิลลิลิตร ใส่ลงในหลอดทดลองใหม่เพื่อน าไปวัดค่า
กิจกรรมเอนไซม์ เซลลูเลสที่ เกิดขึ้นจากปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ที่ผลิตได้ ด้วยวิธี Dinitrosalicylic Acid Method (DNS 
method) (Miller, 1959) โดยเติมสารละลาย Dinitrosalicylic acid (DNS) ปริมาตร 1.0 มิลลิลิตร แล้วน าไปต้มในน้ าเดือด
เป็นเวลา 10 นาที หยุดปฏิกิริยาโดยการแช่ในน้ าแข็งเป็นเวลา 3 นาที หลังจากนัน้เติมน้ ากลั่นปริมาตร 5 มลิลลิิตร น าไปวดัค่า
ความดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง spectrophotometer  (Metash รุ่น V-5600PC) ทีค่วามยาวคลื่น 540 นาโนเมตร และค านวณ
กิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลส โดยวิธี Filter paper unit (FPU) โดยท าการทดลองไอโซเลทละ 2 ซ้ าแล้วหาค่าเฉลี่ย (ชนิดาภา
และคณะ, 2559; George et al., 2001)  

4. การศึกษาลักษณะสัณฐานเบ้ืองต้นของจลุินทรีย์ท่ีแยกได้  
จุลินทรีย์ทั้งหมดที่แยกได้ถูกน ามาศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาเบื้องต้นภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง เช่น 

การติดสจีากการย้อมแกรม รูปร่าง ขนาดของเซลล์และเส้นใย  
 

ผลการวิจัย 
1. ลักษณะสัณฐานวิทยาเบ้ืองต้นของจลุินทรีย์ท่ีแยกได้ 

 จากการแยกเชื้อจุลินทรีย์จากตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์โดยใช้อาหารเลี้ยงเช้ือ carboxy methyl cellulose agar ที่เติม 
congo red พบเช้ือจุลินทรีย์ที่สามารถสร้างโซนใสได้ทั้งหมด 12 ไอโซเลท (ดังตารางที่ 1) ประกอบด้วยเช้ือรา 7 ไอโซเลท 
(รหัส WF) เชื้อแบคทีเรีย 3 ไอโซเลท (รหัส WB) และเชื้อแอคติโนมัยซีท 2 ไอโซเลท (รหัส WA) ผลการตรวจนับจ านวนโคโลนี
ที่ระดับความเจือจาง 10-3 แล้วค านวณหาปริมาณเช้ือที่เจริญในจานอาหารเลี้ยงเช้ือ CMC agar พบว่ามีเช้ือรวมทั้งสิ้น 8.7×105 
CFU/g ผลจากการศึกษาลักษณะสัณฐานเบื้องต้นของจุลินทรีย์ทั้งหมด 12 ไอโซเลทภายใต้กล้องจุลทรรศน์ชนิด bright field 
ทีก่ าลังขยายต่างๆตามชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ที่แยกได้แสดงในภาพที่ 1.2-1.4 ลักษณะสัณฐานวิทยาของเชื้อเชื้อแอคติโนมัยซีท
ทั้ง 2 ไอโซเลท (WA4, WA11) มีลักษณะโคโลนีบนจานอาหาร NA เป็นสีขาว โคโลนีนูนและผิวหน้าโคโลนีด้าน ภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์พบเซลล์ติดสีแกรมบวก รูปร่างเป็น เส้นสายแตกแขนง (ภาพที่  2) ลักษณะของเช้ือแบคที เรียทั้ ง 3  
ไอโซเลท (WB7, WB8, WB9) โคโลนีบนจานอาหาร NA เป็นสีขาว ขอบหยัก ภายใต้กล้องจุลทรรศน์พบเซลล์ติดสีแกรมบวก 
รูปร่างเป็นท่อน สร้างสปอร์ตรงกลางเซลล์ (ภาพที่ 3) ส่วนเชื้อราทั้ง 7 ไอโซเลท บนจานอาหารเลี้ยงเชื้อมีลักษณะโคโลนีเป็น
เส้นใยสีขาว ฟู สร้างสปอร์สีเขียวอมเหลอืง ภายใต้กล้องจุลทรรศน์พบเส้นใย hyphae ที่แตกแขนง เป็นเส้นใยแบบไม่มีผนังกั้น 
(ภาพที่ 4) 

   
 

ภาพที่ 2 ลักษณะสณัฐานของเชื้อแอคติโนมัยซีทแต่ละไอโซเลทภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ bright field 
H) ไอโซเลท WA4, I ) ไอโซเลท WA11 (ก าลังขยาย 1,000 เท่า) 

 

H I 
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ภาพที่ 3 ลักษณะสณัฐานของเชื้อแบคทีเรียแตล่ะไอโซเลทภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ bright field 
J) ไอโซเลท WB7, K) ไอโซเลท WB8, L) ไอโซเลท WB9 (ก าลังขยาย 1,000 เท่า) 

 
 

   

    
 

ภาพที่ 4 ลักษณะสณัฐานของเชื้อราแตล่ะไอโซเลทภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ bright field 
A) ไอโซเลท WF1, B) ไอโซเลท WF2, C) ไอโซเลท WF3, D) ไอโซเลท WF5, E) ไอโซเลท WF6, 

F) ไอโซเลท WF10, G) ไอโซเลท WF12 (ก าลังขยาย 400 เท่า) 
 
 ภาพที่ 5, 6 และ 7 แสดงลักษณะทางสัณฐานวิทยาเบื้องต้นบนจานอาหารเลี้ยงเช้ือ และภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของ
ไอโซเลท WF6, WB7 และ WA11 ตามล าดับ ซึ่งเป็นไอโซเลททีส่ามารถย่อยสลาย CMC ได้ดีทีสุ่ดในกลุ่มเชื้อรา เช้ือแบคทีเรีย 
และแอคตโินมัยซีท ตามล าดับ  

 
 

A B C 

D E F G 

J K L 
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ภาพที่ 5 ลักษณะสณัฐานวิทยาของเชื้อราไอโซเลท WF6 
A) ลักษณะโคโลนีเส้นใยฟูและสรา้งสปอร์สเีขียวอมเหลืองบนจานอาหารเลี้ยงเช้ือ, 

 B) ลักษณะที่พบเป็นเส้นใยสร้างโคนิโอสปอร์ (ก าลังขยาย 400 เท่า),  
C) การเจริญบนอาหาร carboxy methyl cellulose agar ที่เติม congo red 

 
 

 
 

ภาพที่ 6 ลักษณะสณัฐานวิทยาของเชื้อแบคทีเรียไอโซเลท WB7, D) ลักษณะโคโลนีบนจานอาหาร NA สีขาว ผิวหน้าโคโลนี
ขรุขระ ไม่มันวาว, E) ลักษณะเซลล์ติดสีแกรมบวกรูปท่อน (ก าลังขยาย 1,000 เท่า), F) การเจริญบนอาหาร carboxy 

methyl cellulose agar ที่เติม congo red 
 
 

 
 

ภาพที่ 7 ลักษณะสณัฐานวิทยาของเชื้อแอคติโนมัยซีทไอโซเลท WA11 
G) ลักษณะโคโลนีบนจานอาหาร NA สีขาว ขอบโคโลนีนูนและผิวหน้าโคโลนีด้าน, H) ลักษณะเซลล์ตดิสีแกรมบวก รูปร่างเป็น

เส้นสาย (ก าลังขยาย 1,000 เท่า), I) การเจริญบนอาหาร carboxy methyl cellulose ที่เติม congo red 

D E F 

A B C 

I H G 
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2. การทดสอบประสิทธิภาพในการย่อยสลายเซลลูโลสบนอาหาร carboxy methyl cellulose agar 
จากการทดสอบประสิทธิภาพการย่อยสลายเซลลูโลสบนอาหารแข็ง carboxy methyl cellulose agar ของ

เชื้อจุลินทรีย์ที่แยกได้ด้วยวิธี congo red test โดยวัดความยาวเส้นผ่านศูนยก์ลางของโซนใสและเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีของ
เช้ือจุลินทรีย์ ในหน่วยเซนติเมตร แล้วค านวณค่า hydrolysis capacity (HC value) รายงานเป็นค่าเฉลี่ยจากการทดลอง 2 ซ้ า 
(ตารางที่ 1) ผลการทดลองพบว่า 3 ไอโซเลทที่สามารถย่อยสลาย CMC ได้ดีที่สุด คือ WF6, WF2 และ WA11 มีค่า HC value 
เท่ากับ 1.55, 1.53 และ 1.43 ตามล าดับ) ไอโซเลทท่ีสามารถย่อยสลาย CMC ได้ดีที่สุดในกลุ่มเชื้อแบคทีเรียคือไอโซเลท WB7  
 
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพในการยอ่ยสลายเซลลโูลสของจุลินทรีย์ที่คดัแยกได้บนอาหาร carboxy methyl cellulose agar  
              ที่เติม congo red บ่มที่อุณหภูมิ 45 °C นาน 7 วัน 

รหัสเชื้อ 
เส้นผา่นศูนย์กลาง
ของโซนใส (ซม.) 

เส้นผา่นศูนย์กลาง
ของโคโลนี (ซม.) 

ประสิทธิภาพ 
ในการสร้างเอนไซม ์

เซลลูเลส (HC value) 

ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพใน
การสร้างเอนไซม์เซลลูเลส 

(ค่าเฉลี่ย HC value) 

WF1 1.45 1.20 1.21 1.23 
1.45 1.15 1.26 

WF2 1.55 1.05 1.48 1.53 
1.50 0.95 1.58 

WF3 2.85 2.55 1.12 1.11 
2.95 2.70 1.10 

WF5 1.55 1.40 1.11 1.16 
1.15 0.95 1.21 

WF6 1.40 0.85 1.65 1.55 
1.45 1.00 1.45 

WF10 2.80 2.60 1.10 1.11 
3.05 2.70 1.13 

WF12 
 

2.95 2.65 1.11 1.04 
 2.65 2.70 0.98 

WB7 
 

1.45 0.95 1.53 1.37 
 1.65 1.35 1.22 

WB8 
 

1.20 0.90 1.33 1.32 
 1.25 0.95 1.31 

WB9 1.25 0.80 1.56 1.33 

1.45 1.30 1.11 

WA4 2.45 1.95 1.28 1.24 

2.35 1.95 1.20 

WA11 1.00 0.75 1.33 1.43 

0.85 0.55 1.54 
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3. การวิเคราะห์กิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลส 
การวัดกิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลสต่อกระดาษกรอง (Filter Paper Activity for Cellulase) ของจุลินทรีย์แต่ละ

ชนิดที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายเซลลูโลสได้ดีที่สุด 1 ไอโซเลท ที่อุณหภูมิ 50 °C นาน 60 นาที อาศัยการวิเคราะห์หา
ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์โดยใช้วิธี Dinitrosalicylic Acid Method (DNS Method) แล้วน าไปวัดค่าความดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง 
spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร และค านวณค่ากิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลสจากกราฟมาตรฐาน พบว่า 
ไอโซเลทที่มีค่ากิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลสมากที่สุดคือเชื้อราไอโซเลท WF6, เชื้อแอคติโนมัยซีทไอโซเลท WA11 และเช้ือ
แบคทีเรียไอโซเลท WB7 ซึ่งมีค่ากิจกรรมของเอนไซม์เซลล ูเลสเฉลี่ยเท่ากับ 0.096, 0.092 และ 0.088 หน่วยต่อมิลลิลิตร 
ตามล าดับ (ภาพที่ 8) โดยที่หนึ่งหน่วยเอนไซม์ หมายถึง ปริมาณเอนไซม์ที่สามารถย่อยสลายสารตั้งต้นให้เป็นกลูโคส 1 ไมโครโมล 
ในเวลา 1 นาที ภายใต้สภาวะที่ใช้ทดสอบ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการทดลองจากงานวิจัยอื่นๆ พบว่า ค่าที่ได้ใกล้เคียงกับค่า
ในช่วง 0.0509-0.0702 หน่วยต่อมิลลิลิตร ที่รายงานโดยชนิดาภาและคณะ (2559) ส่วนค่าที่รายงานโดยทิพย์นภาและคณะ 
(2556) คือค่าในช่วง 0.1-0.5 หน่วยต่อมิลลิลิตร นั้นมีค่าสูงกว่ามาก ทั้งนี้การย่อยกระดาษกรองด้วย supernatant ในการ
ทดลองนี้และที่รายงานโดยชนิดาภาและคณะ (2559) น้ันท าการย่อยเพียง 60 นาที ในขณะที่ทิพย์นภาและคณะ (2556) ใช้
เวลาย่อยถึง 48 ช่ัวโมง การใช้เวลาย่อยเพียง 1 ช่ัวโมงอาจจะน้อยเกินไปส าหรับการท างานของเอนไซม ์ท าให้ได้น้ าตาลรีดิวช์ที่
ปลดปล่อยออกมามีปริมาณน้อยกว่าดังที่พบ อย่างไรก็ตาม หากต้องการเปรียบเทียบกิจกรรมของเอนไซม์อย่างถูกต้อง 
จ าเป็นต้องท าการทดสอบและค านวณเป็นค่ากิจกรรมของเอนไซม์จ าเพาะ (specific enzyme activity) แทน 

 

 
ภาพที่ 8 กิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลส (Filter paper activity for cellulase) ที่อุณหภูมิ 50 °C 

นาน 60  นาที ของเชื้อราไอโซเลท WF6, เช้ือแอคติโนมัยซีทไอโซเลท WA11  และเชื้อแบคทีเรียไอโซเลท WB7 
                           
สรุปผลการวิจัย 
 จากการคัดแยกจุลินทรีย์บนอาหาร carboxy methyl cellulose agar ที่ เติม congo red พบจุลินทรีย์ที่มี
ความสามารถในการย่อยสลายเซลลูโลสได้ทั้งหมด 12 ไอโซเลท ประกอบด้วยเชื้อรา 7 ไอโซเลท แบคทีเรีย 3 ไอโซเลท และ
เชื้อแอคติโนมัยซีท 2 ไอโซเลท ผลจากการทดสอบประสทิธิภาพในการยอ่ยสลายเซลลโูลสของจุลนิทรีย์ที่แยกได้ทั้งหมด พบว่า
เชื้อราไอโซเลท WF6 เช้ือแบคทีเรียไอโซเลท WB7 และเช้ือแอคติโนมัยซีทไอโซเลท WA11 ให้ค่า hydrolysis capacity ที่สูง
ที่สุดในแต่ละกลุ่มจุลินทรยี์ ซึ่งเท่ากับ 1.55, 1.43 และ 1.37 ตามล าดับ เมื่อน าไอโซเลทตัวแทนของจุลินทรีย์แตล่ะกลุม่ทั้งสาม
ไอโซเลทไปวิเคราะห์กิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลสด้วยวิธี filter paper activity for cellulase โดยใช้ supernatant 
ปริมาตร 2 มิลลิลิตร ไปทดสอบการย่อยเซลลโูลสที่อุณหภูมิ 50 °C นาน 60 นาที พบว่าเช้ือราไอโซเลท WF6  เชื้อแอคติโนมัย
ซีทไอโซเลท WA11 และเช้ือแบคทีเรียไอโซเลท WB7 มีค่ากิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลสเท่ากับ 0.096, 0.092 และ 0.088 
หน่วยต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ ซึ่งเช้ือท้ัง 3 ไอโซเลทจะถูกน าไปทดสอบการย่อยสลายวัสดุประเภทเซลลูโลสที่นิยมใช้ในการท า
ปุ๋ยหมักร่วมกันในงานวิจัยต่อไป 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเสริมผงเมล็ดหมามุ่ยอินเดียต่อคุณภาพน้ าเช้ือสุกรพ่อพันธุ์ โดยใช้สุกรพ่อพันธุ์
ดูร็อค จ านวน 3 ตัว น้ าหนักเฉลี่ย 220 กิโลกรัม อาย ุ24 เดือน ท าการทดลองออกเป็น 2 กลุ่ม คือ สุกรก่อนและหลังการเสริม
ผงเมล็ดหมามุ่ยอินเดีย 75 มิลลิกรัม/น้ าหนักตัว ในรูปแคปซูลร่วมกับการให้อาหารพื้นฐาน แต่ละกลุ่มเป็นเวลา 7 วัน 
ด าเนินการรีดน้ าเช้ือและตรวจคุณภาพน้ าเชื้อ เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการเสริมผงเมล็ดหมามุ่ยอินเดีย โดยใช้
สถิติ Paired sample T-test พบว่า สุกรพ่อพันธุ์หลังจากได้รับการเสริมผงเมล็ดหมามุ่ยอินเดียมีความเข้มข้นของตัวอสุจิ 
จ านวนตัวอสุจิทั้งหมดในน้ าเชื้อ เปอร์เซ็นต์ตัวอสุจิที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้า และเปอร์เซ็นต์ตัวอสุจิมีชีวิตสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ส่วนด้านปริมาณและสีน้ าเช้ือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง เปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ของตัวอสุจิ 
เปอร์เซ็นต์ความผิดปกติส่วนหัว รวมทั้งเปอร์เซ็นต์ความผิดปกติส่วนหางของตัวอสุจิ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างนัยส าคัญทาง
สถิติ (P>0.05) ดังนั้นการทดลองนี้จึงสามารถสรุปได้ว่า การเสริมผงเมล็ดหมามุ่ยอินเดีย 75 มิลลิกรัม/น้ าหนักตัวในสุกร 
พ่อพันธุ์ สามารถปรับปรุงคุณภาพน้ าเช้ือสุกรให้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม จากงานวิจัยนี้อาจเป็นแนวทางในการใช้    
ประโยชนในด้านการจัดการอาหารของสุกรพ่อพันธุต์่อการปรับปรุงคุณภาพน้ าเชื้อต่อไปในอนาคต 
 
ค้าส้าคัญ  : สุกรพ่อพันธุ ์ ผงเมลด็หมามุย่อินเดีย  คณุภาพน้ าเชือ้ 
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Abstract 
 The purpose of this research was conducted the effects of Mucuna pruriens seed meal (MSM) 
supplementation on boar semen quality. Three Duroc boars, The average body weights were determined at 
220 kg for 24 months of age, were allocated into 2 groups; In controlled before and after they fed a normal 
diet with 75 mg/Bw of boar, supplement by taking a capsule for 7 days of each. The sperm morphology was 
evaluated collection of each ejaculate were compared before and after the MSM supplementation by using 
paired sample t-test. The results showed that Boars fed the MSM had significantly higher sperm 
concentration, total sperm, progressive motility and live sperm percentage (P<0.05) than the control group. 
There were no significant difference of the semen volume, color, pH value, motility percentage and 
abnormal sperm percentage of the boars in both groups. Therefore, conclude that supplementation  
with MSM at 75 mg/Bw may improve the semen quality compared with the control group. Concerning this 
research was obtained benefit in the future, the improvement of boar semen quality by feed management 
in the future.  
 
Keywords :  Boar,  Mucuna pruriens seed meal, Semen quality 
 
 
 
 



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งท่ี 15 I ผลงานน าเสนอแบบโปสเตอร์ 

100 

บทน้า 
 ในอุตสาหกรรมการผลิตสุกรให้ความส าคัญกับจ านวนลูกสุกรหย่านมต่อแม่ต่อปี (Pigs Weaned/Sow/Year: PSY) 
เนื่องจากเป็นเป้าหมายหลักในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของฟาร์มสุกร (กังสดารและคณะ, 2547) โดยมีการปรับปรุง 
สายพันธุ์ และพัฒนาเทคนิคการจัดการต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุด ปัจจุบันเทคโนโลยีการผสมเทียมเป็นที่นิยมใช้กันอย่าง
กว้างขวางในการปรับปรุงพันธุ์ และขยายพันธุ์สัตว์ เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต อีกทั้งลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ซึ่งคุณภาพน้ าเช้ือ
สุกรพ่อพันธุท์ี่นำมาใช้ในการผสมเทียมมีความส าคัญต่อประสทิธิภาพทางการสืบพันธุ์ และประสิทธิภาพการผลิตของฟาร์มสุกร 
(เดชณรงค์และศรีสุวรรณ, 2555) ถ้าหากสุกรพ่อพันธุ์ให้น้ าเช้ือคุณภาพไม่ดี เช่น ความเข้มข้นของตัวอสุจิต่ า ตัวอสุจิที่ความ
ผิดปกติสูง การเคลื่อนไหวของตัวอสุจิช้า อาจส่งผลให้อัตราการผสมติด และจ านวนลูกสุกรต่อครอกต่ าลง ซึ่งมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการผลิตลูกสุกรของฟาร์ม ท าให้เกิดการหยุดใช้หรือคัดทิ้งสุกรพ่อพันธุ์ โดยคุณภาพน้ าเชื้อสุกรพ่อพันธุ์ ขึ้นอยู่กับ
พันธุ์ อายุ สุขภาพ การให้อาหาร การจัดการสภาพแวดล้อม และความเครียด เป็นต้น (ศรุตและคณะ, 2559) การจัดการ
ทางด้านอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพน้ าเช้ือ อาหารส าหรับพ่อสุกรควรมีโปรตีนในอาหาร 16-18 เปอร์เซ็นต์  
การเสริมไวตามินและแร่ธาตุที่จ าเป็นส าหรับพ่อสุกร ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ าเช้ือ  (ศูนย์วิจัยและผลิต 
น้ าเช้ือสุกรราชบุร ี, 2563) นอกจากนี้ยังมีรายงานการเสริมสารหรือสมุนไพรจากธรรมชาติที่มีสารออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมน 
(Phytohormone) ฤทธิ์ในการกระตุ้นและปรับปรุงความสามารถในการสืบพันธุ์ ส่งผลให้คุณภาพน้ าเช้ือดีขึ้นในสัตว์ (Bhatia et al., 
2010; Mutwedu et al., 2019; Vermsy and Ahemen, 2019) เช่น หมามุ่ยอินเดีย (Mucuna pruriens) จัดอยู่ในพืช
ตระกูลถั่ว มีเถาเลื้อยยาว 2-10 เมตร มีขนหนาแน่น เป็นใบประกอบแบบขนนก ใบย่อยมี 3 ใบ แผ่นใบทั้งสองด้านมีขนสีเทา
ปกคลุมฐานใบเบี้ยว ปลายใบมนหรือมีติ่งแหลม ดอกมีสีม่วงคล้ า ผลเป็นฝักโค้งรูปขอบขนาน มีลักษณะม้วนงอท่ีปลายฝัก ตาม
ผิวมีขนสีน้ าตาลหนาแน่น เมล็ดรูปไข่มีประมาณ 4-6 เมล็ด/ฝัก มีสารส าคัญที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่พบมากในเมล็ด คือ  
สารแอลโดปา (L-dopa) พบประมาณร้อยละ 5 เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทโดพามีน (Dopamine)  
(ระพีพันธ ุ์และคณะ, 2560) นอร์เอพิเนฟริน (Norepinephrine) และเอพิเนฟริน (Epinephrine) ซึ่งเป็นสารเคมีที่เป็นทั้ง
ฮอร์โมน และสารสื่อประสาทในกลุ่มแคททีโคลามีน (Catecholamines) ที่มีอิทธิพลต่อระบบการสืบพันธุ์ โดยสารโดปามีน 
มีผลไปกระตุ้นสมองส่วนไฮโปทาลามัสและสมองส่วนหน้าให้หลั่งโกนาโดโทรปิน รีรีสซิงฮอร์โมน (Gonadotropin Releasing 
Hormone) ฮอร์โมนชนิดนี้จะไปกระตุ้นต่อมใต้สมองส่วนหน้าให้หลั่ งฟอลลิคูลาสติมูเลตติ้งฮอร์โมน (FSH) และลูทิไนซิง
ฮอร์โมน (LH) ท าให้การสังเคราะห์เทสโทสเทอโรนเพิ่มมากขึ้น (Sriraman et al., 2003) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ
สืบพันธุ์ของสัตว์ได้ (Suresh et al., 2009; Daramola et al., 2015) การศึกษาของ Krishnamoorthy (2011) พบว่า เสริม
สารสกัดเมล็ดหมามุ่ยอินเดียในหนูเรท 800 มิลลิกรัม/น้ าหนักตัว เป็นเวลา 30 วัน มีผลในการเพิ่มฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน และ
ระดับโปรตีนในอัณฑะ และท่อเก็บอสุจิ ได้ นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ที่มีจ านวนอสุจิน้อยกว่าเกณฑ์มีจ านวนอสุจิเพิ่มขึ้น 
จาก 8.7 ล้านตัว/มิลลิลิตร เป็น 52.78 ล้านตัว/มิลลิลิตร ภายหลังการบริโภคสารสกัดเมล็ดหมามุ่ยอินเดียปริมาณ 5 กรัม/วัน 
เป็นเวลา 3 เดือน (Ahmad et al. 2011 อ้างโดย ระพีพันธ ุ์และคณะ, 2560) ซึ่งจากรายงานข้างต้น แสดงให้เห็นว่า หมามุ่ย
อินเดียสามารถช่วยในการปรับปรุงคุณภาพน้ าเช้ือสุกรให้ดีขึ้น เป็นสิ่งที่น่าสนใจในการศึกษาครั้งนี้ อีกทั้งการศึกษาการน า
หมามุ่ยอินเดียมาใช้เสริมในอาหารต่อคุณภาพน้ าเช้ือสุกรหรือสัตว์เศรษฐกิจยังมีการศึกษาค่อนข้างน้อย จึงมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาการเสริมผงหมามุ่ยอินเดียในอาหารสุกรต่อคุณภาพน้ าเช้ือสุกรพ่อพันธุ์ เพื่อแนวทางในการน าไปใช้ประโยชน ์ 
ในการจัดการด้านอาหารต่อคุณภาพน้ าเชื้อของพ่อสุกรต่อไปในอนาคต 
 
วิธีการวิจัย 

วิธีการทดลองและแบ่งกลุม่ทดลอง 
การทดลองนี้ใช้พ่อสุกรพันธุ์ดูร็อค จ านวน 3 ตัว น้ าหนักเฉลี่ย 220 กิโลกรัม อายุ 24 เดือน ท าการทดสอบ

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่มสัมพันธ์กัน (paired t-test) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยก่อน
เสริมและหลังเสริมเมล็ดหมามุ่ยอินเดีย โดยทั้ง 2 กลุ่มใช้สุกรชุดเดียวกันและรีดน้ าเชื้อกลุ่มการทดลองละ 3 ซ้ า โดยกลุ่มการ
ทดลองดังนี ้

กลุ่มที่ 1 สุกรก่อนการเสริมผงเมล็ดหมามุ่ยอินเดีย (Control group) 
กลุ่มที่ 2 สุกรหลังการเสริมผงเมล็ดหมามุ่ยอินเดีย 75 มิลลิกรัม/น้ าหนักตัว (Experimental group) 

เริ่มจากการน าเมล็ดหมามุ่ยอินเดียจากเกษตรกรในพื้นที่ อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี มาล้างให้สะอาด เข้าตู้อบ 
60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 72 ช่ัวโมง จากนั้นน าไปบดด้วยเครื่องบด แล้วเก็บในภาชนะปิดสนิทเพื่อจะน ามาบรรจุในรูป
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แคปซูลใส่ลงไปในอาหาร โดยสุกรพ่อพันธุ์ถูกเลี้ยงในโรงเรือนระบบปิดที่มีการควบคุมสภาพแวดล้อมในโรงเรือน 
(Evaporative Cooling System) โดยสุกรแต่ละตัวเลี้ยงแยกคอกขังเดี่ยว มีอุปกรณ์ให้น้ าอัตโนมัติ โดยสุกรพ่อพันธุ์ได้รับ
อาหารส าเร็จรูปทางการค้าที่มีค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้ 3,100 กิโลแคลอรี่/กิโลกรัม และโปรตีน 16 เปอร์เซ็นต์ การให้
อาหารแก่สุกรพ่อพันธุ์ 2.5 กิโลกรัม/ตัว/วัน ให้วันละ 2 มื้อ เวลา 07.00 และ 16.00 น. โดยเสริมผงเมล็ดหมามุ่ยอินเดีย 75 
มิลลิกรัม/น้ าหนักตัวในช่วงเช้าของการให้อาหาร 

การบันทึกข้อมูล 
ในการศึกษาคุณภาพน้ าเช้ือเริ่มจากท าการรีดเก็บน้ าเช้ือใช้วิธีบีบนวดปลายอวัยวะสืบพันธุ์ของพ่อสุกร (Glove 

Hand Method) แล้วท าการรีดเก็บทุกส่วนของน้ าเช้ือ (Total Semen) ยกเว้นส่วนใสส่วนแรกที่ออกมาโดยมีผ้าก๊อซกรอง
แยกเม็ดสาคูออก ในการรีดเก็บน้ าเช้ือเพื่อบันทึกการทดลองใช้ระยะเวลา 42 วัน แบ่งเป็นก่อนเสริม 21 วัน และหลังเสริม  
ผงหมามุ่ยอินเดียระยะเวลา 21 วัน โดยมีความถี่ในการรีดน้ าเชื้อ 1 ครั้ง/สัปดาห์ รีดน้ าเชื้อในช่วงเช้าเวลา 6.00-7.00 น. ก่อน
การให้อาหารสุกร ท าการตรวจคุณภาพน้ าเชื้อตามวิธีการของศรีสุวรรณ (2542) ดังนี ้

- ปริมาตร (volume) วัดปริมาตรน้ าเชื้อที่เก็บได้จากถุงพลาสติกที่เป็นภาชนะรองรับน้ าเชื้อ โดยกระบอกตวง 
- สี (color) แบ่งระดับคะแนนสีน้ าเชื้อออกเป็น 4 ระดับ (0-3) คือ 

ระดับ 0 หรือเกรดดี D สีของน้ าเชือ้จะใสคลา้ยกับน้ า (water) 
ระดับ 1 หรือเกรดซี C สีของน้ าเชือ้มีสีขุ่นขึ้น (cloudy) ดีกว่าระดับ 0 
ระดับ 2 หรือเกรดบี B สีของน้ าเชือ้ออกสีขาวขุ่นใกล้เคียงสีของน้ านม (milky) 
ระดับ 3 หรือเกรดเอ A สีของน้ าเช้ือออกสีขาวขุ่น เหมือนสีครีม (thick creamy) 

- ความเป็นกรด-ดา่ง (pH) ของน้ าเชื้อ วัดโดยใช้เครื่องวัด pH meter  
- ความเข้มข้นของตัวอสุจิในน้ าเช้ือ โดยใช้เครื่องวัดความเข้มข้นของน้ าเชื้อ (spermacue photometer)  
- จ านวนตัวอสุจิทั้งหมดในน ้าเชื้อ = ปริมาตรน ้าเช้ือ x ความเข้มข้นของตัวอสุจิในน ้าเช้ือ (106ตัว/มล.) 
- ตรวจวิเคราะห์ลักษณะและการเคล่ือนไหวของอสุจิ (Mass Movement) ด้วยกล้องจุลทรรศน์ (Microscopic 

Examination) เพื่อประเมินเปอร์เซ็นต์ตัวอสุจิที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้า (Progressive Motility) เปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ของตัว
อสุจิ  (Motility) จ านวนตัวอสุจิมี ชีวิตและตาย (Live Sperm) และความผิดปกติ ของรูปร่างตั วอสุจิ  (Abnormal 
Morphology) ตามวิธีของ รพีพรรณ (2552) 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

น าข้อมูลที่ได้จากทดลองมาวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยสถิติ  Paired sample T test ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
Statistical Analysis System ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (มนต์ชัย, 2544) 

 
ผลการวิจัย 

การเสริมผงเมล็ดหมามุ่ยอินเดียในอาหารต่อคุณภาพน้ าเช้ือของพ่อสุกร พบว่า สุกรพ่อพันธุ์ที่เสริมผงเมล็ดหมามุ่ย
อินเดีย 75 มิลลิกรัม/น้ าหนักตัว มีความเข้มข้นของตัวอสุจิเท่ากับ 497.83 ล้านตัว/มิลลิลิตร จ านวนตัวอสุจิทั้งหมดในน้ าเช้ือ 
104.36 พันล้านตัว/การหลั่ง ตัวอสุจิที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้า 71.67 เปอร์เซ็นต์ และตัวอสุจิมีชีวิต 83.17 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีค่า   
สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่มีความเข้มข้นของตัวอสุจิเท่ากับ 311.08 ล้านตัว/มิลลิลิตร จ านวนตัวอสุจิทั้งหมดในน้ าเช้ือ 50.62 
พันล้านตัว/การหลั่ง ตัวอสุจิที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้า 62.50 เปอร์เซ็นต์ และตัวอสุจิมีชีวิต 78.33 เปอร์เซ็นต์อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (P<0.05) แสดงดัง Table 1 สอดคล้องกับการศึกษาของ Mutwedu et al. (2019) ท าการเสริมผงเมล็ดหมามุ่ยอินเดีย
ในอาหารกระต่ายเพศผู้ที่ระดับ 0, 1.5, และ 3 เปอร์เซ็นต์ ระยะเวลา 3 เดือน พบว่า การเคลื่อนที่ของอสุจิและความเข้มข้น
อสุจิเพิ่มขึ้นตามระดับการเสริมผงเมล็ดหมามุ่ยอินเดีย นอกจากนี้ยังลดจ านวนอสุจิที่มีความผิดปกติ เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม 
เช่นเดียวกับ Vermsy and Ahemen (2019) ท าการเสริมผงเมล็ดหมามุ่ยอินเดียในอาหารต่อค่าโลหิตวิทยาและประสิทธิภาพ
การสืบพันธุ์ของกระต่ายเพศผู้ที่ระดับ 0, 5, 10, 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 2 เดือน พบว่า การเสริมผงเมล็ดหมามุ่ย
อินเดียในอาหารกระต่ายเพศผู้ที่ระดับ 20 เปอร์เซ็นต์ สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ได้ นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ที่มี
จ านวนอสุจิน้อยกว่าเกณฑ์มีจ านวนอสุจิเพิ่มขึ้นจาก 8.7 ล้านตัว/มิลลิลิตร เป็น 52.78 ล้านตัว/มิลลิลิตร ภายหลังการบริโภค
สารสกัดเมล็ดหมามุ่ยอินเดียปริมาณ 5 กรัม/วัน เป็นเวลา 3 เดือน (Ahmad et al. 2011 อ้างโดย ระพีพันธ ุ์และคณะ, 2560) 
เนื่องจากเมล็ดหมามุ่ยอินเดียมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ สารประกอบ ฟีนอล (Phenolic Compounds) ซาโปนิน 
(Saponin) และไฟโตสเตอรอล (Phytosterol) (Misra et al. 2004) สารส าคัญที่พบมากในเมล็ด คือ แอลโดปา พบประมาณ
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ร้อยละ 5 เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทโดพามีน (ระพีพันธ ุ์และคณะ, 2560) โดยสารโดปามีนมีผลไปกระตุ้น
สมองส่วนไฮโปทาลามัสและสมองส่วนหน้าให้หลั่งโกนาโดโทรปิน รีรีสซิงฮอร์โมน ซึ่งฮอร์โมนชนิดนี้จะไปกระตุ้นต่อมใต้สมอง
ส่วนหน้าให้หลั่ง ฟอลลิคูลาสติมูเลตติง้ฮอร์โมน (FSH) และลูทิไนซิงฮอร์โมน (LH) ท าให้การสังเคราะห์เทสโทสเทอโรนเพิ่มมาก
ขึ้น มีผลกระตุ้นกระบวนการสร้างอสุจิ ท าให้ความเข้มข้นของอสุจิเพิ่มขึ้น (Sriraman et al., 2003; Ahangarpour et al., 2013) 
รายงานของ Krishnamoorthy (2011) พบว่า เสริมสารสกัดเมล็ดหมามุ่ยอินเดียในหนูเรท 800 มิลลิกรัม/น้ าหนักตัว เป็น
เวลา 30 วัน มีผลในการเพิ่มระดับฮอร์โมน    เทสโทสเตอโรน สามารถเพิ่มระดับโปรตีนในอัณฑะ และท่อเก็บอสุจิได้ ซึ่งระดับ
โปรตีนที่เพิ่มขึ้นสามารถปรับปรุงการเคลื่อนไหวของตัวอสุจิ และความเข้มข้นของอสุจิได้ โปรตีนเป็นส่วนประกอบในการสร้าง
ตัวอสุจิ การเพิ่มระดับโปรตีนในอัณฑะ ขนาดอัณฑะขยายใหญ่ขึ้น อาจมีผลต่อการสร้างและผลิตตัวอสุจิให้มีความปกติเพิ่ม
มากขึ้น (Oyeyemi and Okediran, 2007) สอดคล้องกับ Daramola et al. (2015) ศึกษาการเสริมผงเมลด็หมามุ่ยอินเดียใน
อาหารต่อลักษณะอสุจิแพะพันธุ์เวสต์แอฟริกัน ดวาร์ฟ โดยใช้แพะเพศผู้จ านวน 20 ตัว แบ่งออกเป็นการเสริมผงเมล็ดหมามุ่ย
อินเดียในอาหารที่ระดับ 0, 25, 50, 75, 100 มิลลิกรัม/น้ าหนักตัว เป็นระยะเวลา 30 วัน ผลทดลองพบว่า กลุ่มที่มีการเสริมผง
เมล็ดหมามุ่ยอินเดียที่ระดับ 75 และ 100 มิลลิกรัม/น้ าหนักตัว มีน้ าหนักตัว ความกว้าง ขนาด และน้ าหนักของอัณฑะ ค่า
ดัชนีความสมบูรณ์เพศ การเคลื่อนไหวของอสุจิสูงกว่ากลุ่มทดลองอื่น (P<0.05) และการเสริมผงเมล็ดหมามุ่ยอินเดียที่ระดับ 
100 มิลลิกรัม/น้ าหนักตัว มีความเข้มข้นของอสุจิสูงที่สุด (P<0.05) โดยขนาดของอัณฑะเป็นดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพการผลิต
ตัวอสุจิ (Perry and Petterson, 2001) ศรีสุวรรณ (2542) รายงานว่า คุณภาพน้ าเชื้อสุกรที่ได้มาตรฐาน ควรมีความเข้มข้น
ของตัวอสุจิควรมีค่า 200-300 ล้านตัว/มิลลิลติร จ านวนตัวอสุจิทั้งหมด 30–60 พันล้านตัว/การหลั่ง เปอร์เซ็นต์ตัวอสุจิที่มีชีวติ 
50–90 เปอร์เซ็นต์ และเปอร์เซ็นต์ตัวอสุจิที่มีลักษณะปกติ 70–90 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ความเข้มข้นของน้ าเชื้อสุกรขึ้นอยู่กับสาย
พันธุ์ น้ าหนัก อายุ สภาพร่างกายของพ่อสุกร อาหาร ความช านาญและเทคนิคในการรีดของคนรีดเก็บน้ าเช้ือ สภาพแวดล้อม
ของอากาศ ความถี่ในการรีดเก็บน้ าเชื้อ เป็นต้น 
 

Table 1 Effect of Mucuna pruriens (L.) powder supplementation 15 gram/day on boar semen quality 
 

Parameters 
Control Experimental1 

SEM2 P-value 
Mean SD Mean SD 

Volume (ml) 153.00 47.44 210.83 60.70 32.00 0.131 

Color (0-3) 1.50 0.55 1.83 0.75 0.21 0.175 

pH value 7.70 0.28 7.61 0.34 0.18 0.598 

Sperm concentration (x106 sperm/ml) 311.08 99.46 497.83 196.60 58.20 0.023 

Total sperm (x109 sperm/ejaculate) 50.62 27.13 104.36 31.84 16.33 0.022 

Progressive motility (%) 62.50 2.74 71.67 4.08 1.54 0.002 

Motility (%) 88.50 9.28 93.61 6.04 2.57 0.104 

live sperm (%) 78.33 4.722 83.17 2.13 1.74 0.039 

Normal morphology (%) 96.49 0.67 97.00 0.60 0.32 0.173 

Abnormal head (%) 2.02 0.74 1.76 0.64 0.26 0.385 

Abnormal tail (%) 1.49 0.26 1.24 0.16 0.10 0.057 

1Experimental; Mucuna pruriens (L.) powder supplementation 75 mg/Bw of boar. 
2SEM; Standard error of the mean  
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ส่วนการประเมินลักษณะทางกายภาพของน้ าเช้ือสุกรพ่อพันธุ์ช่วงก่อนเสริมและหลังเสริม เมล็ดหมามุ่ยอินเดีย     
บดผงมีปริมาณน้ าเชื้อ สีของน้ าเชื้อ และค่าความเป็นกรด-ด่างไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) ซึ่งปริมาณ
น้ าเช้ือของสุกรพ่อพันธุ์ที่เสริมผงเมล็ดหมามุ่ยอินเดีย เท่ากับ 153.00 มิลลิลิตร และกลุ่มควบคุมเท่ากับ 210.83 มิลลิลิตร  
ศรีสุวรรณ (2542) กล่าวว่า ปริมาตรน้ าเชื้อของสุกรที่รีดเก็บปกติมีตั้งแต่ 80-300 มิลลิลิตร ปริมาณน้ าเชื้อสุกรพ่อพันธุ์ ขึ้นอยู่
กับหลายปัจจัย เช่น อาหาร ฤดูกาล อายุ ความช านาญของการรีดน้ าเช้ือ ความถี่ในการรีดเก็บน้ าเช้ือ เวลา และลักษณะ
เฉพาะตัวของพ่อสุกร เป็นต้น คะแนนสีน้ าเช้ือ พบว่า น้ าเชื้อของสุกรพ่อพันธุ์ท่ีเสริมผงเมล็ดหมามุ่ยอินเดีย มีคะแนนสีน้ าเชื้อ
เท่ากับ 1.83 ซึ่งสีค่อนข้างขุ่นกว่ากลุ่มควบคุมที่มีคะแนนเท่ากับ 1.50 สีของน้ าเช้ือมีความสัมพันธ์แปรผันตรงกับความเข้มข้น
ของอสุจิต่อมิลลิลิตร โดยถ้าสีของน้ าเช้ือขุ่นมาก ส่งผลให้ความเข้มข้นของอสุจิต่อมิลลิลิตรมากขึ้น จ านวนอสุจิเพิ่มขึ้น ใน
การศึกษานี้ค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ าเชื้อ พบว่า ทั้งสองกลุ่มทดลองมีค่าเท่ากับ 7.71 และ 7.6 ตามล าดับ แตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) ผลการทดลองนี้สอดคล้องกับ ศรีสุวรรณ (2542) รายงานว่า ความเป็นกรด-ด่างของน้ าเช้ือ
พ่อสุกรควรอยู่ระหว่าง 6.8-7.8 ซึ่งน้ าเช้ือที่มีค่าความเป็นกรด-ด่างค่อนไปทางกรด มีความเข้มข้นของตัวอสุจิสูง ซึ่งความเป็น
กรด-ด่างในน้ าเช้ือพ่อสุกรแต่ละตัวจะแตกต่างกันข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น การใช้น้ าตาลฟรักโทสของตัวอสุจิ จะส่งผล
ท าให้เกิดกรดแลคติก ซึ่งจะส่งผลให้น้ าเช้ือมีสภาพเป้นกรด การติดเช้ือของต่อมสร้างน้ าเลี้ยงอสุจิ (Seminal Vesicle)  
การปนเปื้อนของน้ าปัสสาวะ พันธุ์ของพ่อสุกร เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่า สุกรพ่อพันธุ์ที่เสริมผงเมล็ดหมามุ่ยอินเดียมี
เปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ของตัวอสุจิ เปอร์เซ็นต์ความผิดปกติในส่วนหัวและส่วนหางของตัวอสุจิ ไม่แตกต่างกับกลุ่มควบคุม
อย่างนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) โดย สุธาทิพย์ (2550) กล่าวว่า หยดน้ าท่ีเกิดขึ้นบนส่วนหางของตัวอสุจิจะเกิดขึ้นในระหว่าง
การสร้างอสุจิ หยดน้ าถูกสลัดออกเมื่อตัวอสุจิเคลื่อนตัวมาอยู่ที่บริเวณท่อเก็บน้ าเชื้อลูกอัณฑะ (Epididymis) หากหยดน้ าไม่
ถูกสลัดออกไปจากหางตัวอสุจิที่หลั่งออกมาจะมีหยดน้ าอยู่ที่ส่วนหาง ซึ่งถือว่าเป็นตัวอสุจิที่ผิดปกติเนื่องจากตัวอสุจิชนิดนี้จะมี
การเคลื่อนที่ได้ต่ า ลักษณะการมีหยดน้ า ที่หางนี้อาจเกิดจากการที่ใช้งานพ่อสุกรถี่จนเกินไป หรือการใช้งานพ่อสุกรหนุ่มที่ยั ง
ไม่สมบูรณ์พันธุ์เต็มที่ (ศรีสุวรรณ, 2542) ซึ่งการทดลองนี้พบว่า สุกรก่อนและหลังการเสริมผงเมล็ดหมามุ่ยอินเดียมีความ
ผิดปกติของอสุจิ เท่ากับ 3.51 และ 3 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งอยู่ในช่วงปกติที่ระดับ 2-5 เปอร์เซ็นต์ (เดชณรงค์และศรี
สุวรรณ, 2555)  
 
สรุปผลการวิจัย 
 สุกรพ่อพันธุท์ี่เสริมผงเมล็ดหมามุ่ยอินเดีย 75 มิลลิกรัม/น้ าหนักตัว ส่งผลให้สามารถปรับปรุงคุณภาพน้ าเชื้อสุกรพ่อ
พันธุ์ได้ โดยมีความเข้มข้นของตัวอสุจิ จ านวนตัวอสุจิทั้งหมดในน้ าเชื้อ เปอร์เซ็นต์ตัวอสุจิที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้า และเปอร์เซ็นต์
ตัวอสุจิมีชีวิตสูงกว่ากลุ่มควบคุม สามารถน าไปใชประโยชนในการจัดการด้านอาหารต่อสมรรถภาพทางการสืบพันธุ และผลิต
น้ าเชื้อสุกรให้มีคุณภาพดี อย่างไรก็ตาม ควรมีการศึกษาระดับที่มากข้ึน เพื่อประเมินความเป็นพิษที่มีผลต่อสุกร เนื่องจากการ
เสริมเมล็ดหมามุ่ยอินเดียในระดับท่ีสูงเกินไปจะมีความเป็นพิษต่อร่างกายสัตว์ 
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การเปรียบเทียบการเจริญเติบโต และการเลี้ยงจิ้งหรีดด้วยสูตรอาหารจากพืช 
ทดแทนแหล่งโปรตีนในอาหารจิ้งหรีด 
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บทคัดย่อ 
การเปรียบเทียบการเจริญเติบโต และการเลี้ยงจิ้งหรีด จิ้งหรีดทองด า (Gryllus bimaculatus De Geer)  ด้วย 

อาหารเลี้ยงจิ้งหรีดที่มีการใช้วัตถุดิบทดแทนแหล่งโปรตีนจากพืช ได้แก่ ใบมันส าปะหลัง ใบหม่อน ใบแค ใบจามจุรี และ 
ใบกระถินเสริมในอาหารสัตว์ เพื่อทดแทนแหล่งโปรตีนที่ระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 
(Completely Randomized Design) ประกอบด้วย 7 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 4 ซ้ า ผลการศึกษาพบว่าอาหารเลี้ยงจิ้งหรีดที่มี
การใช้วัตถุดิบจากพืช เพื่อทดแทนแหล่งโปรตีน ได้แก่ ใบมันส าปะหลัง ใบหม่อน ใบแค ใบจามจุรี และใบกระถินเสริมใน
อาหารสัตว์ มีผลต่อความกว้างของหัว ความกว้างของอก และความยาวล าตัวจิ้งหรีด ไม่แตกต่างจากกลุ่มที่มีการทดสอบด้วย
อาหารไก่เนื้อ และอาหารจิ้งหรีดส าเร็จรูป  ตลอดระยะเวลาการเลี้ยงในวันที่ 7, 21 และ 35 วัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P>0.05)  แต่จิ้งหรีดที่ได้รับโปรตีนจากใบมันส าปะหลงั มีน้ าหนักตัวสูงกว่าจิ้งหรีดที่ได้รับโปรตนีจากกระถินและอาหารจิง้หรดี 
(P<0.05) แต่ไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) ขณะที่จิ้งหรีดที่ได้รับโปรตีนจากใบหม่อน ใบแค 
และใบจามจุรี มีน้ าหนักตัวไม่แตกต่างจากกลุ่มที่มีการใช้อาหารจิ้งหรีด (P>0.05) ตลอดอายุการเลี้ยงจิ้งหรีด 35 วัน 
นอกจากนี้ยังพบว่า จิ้งหรีดที่ได้รับโปรตีนจากใบกระถินอายุ 21 และ 35 วัน มีน้ าหนักตัวต่ ากว่ากลุ่มควบคุม กลุ่มที่ใช้อาหาร
จิ้งหรีด และกลุ่มที่ได้รับโปรตีนจากใบหม่อนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05)   
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Abstract 

Growth comparison and raising  Two spotted crickets (Gryllus bimaculatus De Geer) were fed with 
crickets fed by substituting plant protein sources such as cassava leaves, mulberry leaves, cayenne leaves, 
and acacia leaves added to the feed. To replace protein sources at 1 0  percent.  The experiment was 
design by completely randomized design; consisting of 7 methods, 4 repetitions. The results of the study 
showed that crickets were used to replace plant protein sources such as cassava leaves, mulberry leaves, 
Agasta leaves, Rain Tree leaves and Leucaena leaf added to the animal feed. Affects the width of the 
head, thorax width and crickets body length It was not different from the replications that tested 
amputated broilers. And ready-made crickets food Throughout day 7, 21 and 35 days were statistically 
significant (P> 0.05). But crickets that get protein from cassava leaves. Their body weight was higher than 
acacia protein-derived crickets and crickets (P <0.05), but not significantly different from the control group 
(P> 0.05). The body weight of the Rain Tree leaves was not different from that of the crickets (P> 0.05) 
during the 35-day period of crickets. Crickets that received protein from Acacia leaf at 21 and 35 days 
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were lower than the control group. Groups that use cricket diet and the protein derived group from 
Mulberry leaves were statistically significant (P> 0.05). 

 
Keywords  :  Cricket, Cricket diet, Plant-based recipes, Protein sources 
 
บทน า 

อุตสาหกรรมการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ มีการพัฒนาและขยายตัวเติบโตอย่างรวดเร็วจากการเลี้ยงเพื่อเป็นอาหาร
พื้นบ้านไปสู่ระบบการผลิตในระดับอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดส่งออกมากขึ้น ซึ่งแมลงอาจเป็นแหล่งอาหารทางเลือกใหม่แก่
ประชากรโลก เนื่องจากเป็นอาหารที่มีโภชนาการสูงทั้งโปรตีน ไขมัน และวิตามิน สามารถใช้เป็นอาหารทดแทนโปรตีนจาก
เนื้ อสั ตว์ ได้  (FAO, 2013) จิ้ งหรีด  Gryllus bimaculatus De Geer ช่ือสามัญ  Common black cricket หรือ  Two 
spotted crickets วงศ์ : Gryllidae อันดับ : Orthoptera เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ได้รับความสนใจในตลาดภายในประเทศ และ
ตลาดต่างประเทศ เนื่องจากจิ้งหรีดมีคุณค่าทางโภชนาการ คือมีปริมาณโปรตีน 12.9 กรัมต่อน้ าหนัก 100 กรัมเมื่อน าไป
เปรียบเทียบกับไข่ไก่ ซึ่งมีโปรตีน 12.7 กรัม ดังนั้นจิ้งหรีดจึงเป็นแหล่งโปรตีนที่มีศักยภาพในอนาคต (ทัศนีย์และคณะ, 2543; 
ทัศนีย์และชาญชัย, 2548) ชนิดจิ้งหรีดที่นิยมเลี้ยงเพื่อการค้า ได้แก่ จิ้งหรีดทองด า (Gryllus bimaculatus De Geer) 
จิ้งหรีดทองแดง (Teleogryllus mitratus Burmeister และTeleogryllus occipitalis Le Guillou) และจิ้งหรีดขาว หรือ
สะดิ้ง (Acheta domesticus L.) โดยปัจจุบันมีเกษตรกรท าฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อการค้าอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชญานิศและคณะ, 2562) การเลี้ยงจิ้งหรีดทองด า เป็นที่นิยมของเกษตรกร เนื่องจากความต้องการ
ของผู้บริโภค ในการบริโภคสด และแช่แข็ง  ท าให้มีการส่งเสริมให้จิ้งหรีดเป็นสินค้าทางการเกษตรประเภทแมลงเศรษฐกิจ มี
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agriculture Practices; GAP) ส าหรับฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีด เพื่อขยายโอกาสการ
ส่งออกไปต่างประเทศ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร (ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ , 2560) 
โดยมาตรฐานการผลิตจิ้งหรีดให้ความส าคัญกับคุณภาพของอาหารที่ใช้ในการเลี้ยงจิ้งหรีด ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ เช่น 
อาหารไก่ อาหารจิ้งหรีด ซึ่งขึ้นอยู่กับการเลี้ยงและพื้นท่ีของเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีด  การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดมีจุดประสงค์ในการ
เป็นแหล่งโปรตีนเพื่อการบริโภค เนื่องจากมีคุณค่าทางอาหารที่สูง แต่เมื่อมีปริมาณการเพาะเลี้ยงท่ีมากขึ้น จิ้งหรีด ยังน ามาใช้
เป็นวัตถุดิบส าหรับผลิตอาหารสัตว์ที่ดีได้เช่นกัน เนื่องจาก ต้นทุนต่ าและมีปริมาณโปรตีนสูง เมื่อเทียบกับวัตถุดิบอาหารสัตว์
ประเภทโปรตีนอื่น ๆ โดยปกติการเลี้ยงของเกษตรกรมักใช้อาหารของจิ้งหรีด แบ่งเป็นอาหารหลัก อาจใช้อาหารไก่เล็ก ราคา 
450–600 บาท ต่อกระสอบ (30 กิโลกรัม) เนื่องจากมีสารอาหารเหมาะสม ต่อการเจริญเติบโต อาหารรอง เช่น พืชผัก วัชพืช 
ซึ่งจะช่วยให้โตวัย แข็งแรงและ วางไข่ได้มาก (ณัฐเสฏฐ์และนภาพร, 2562) ซึ่งต้นทุนการผลิต ที่นับเป็นต้นทุนสิ้นเปลืองของ
การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด คืออาหารจิ้งหรีด สุกฤตาและคณะ (2557) ได้ท าการศึกษาพบว่า ส าหรับต้นทุนการเลี้ยงจิ้งหรีดของ
เกษตรกรที่ใช้อาหารสัตว์ปีกส าเร็จรูปเป็นหลัก (ประเภทที่ 1) ใช้บ่อเลี้ยงเป็นบ่อซีเมนสี่เหลี่ยม มีขนาดโดยเฉลี่ย 1 x 3 x 0.9 
เมตร โดยมีผลผลิตเฉลี่ย 17.40 กิโลกรัม/บ่อ มีต้นทุนทั้งหมด 94.1 บาท/กิโลกรัม แบ่งเป็นต้นทุนผันแปร 87.74 บาท/
กิโลกรัม หรือคิดเป็นร้อยละ 93.24 ส่วนต้นทุนคงที่ 6.36 บาท/กิโลกรัม หรือคิดเป็นร้อยละ 6.76 เมื่อคิดต้นทุนทั้งหมดต่อ
กิโลกรัม เกษตรกรขายได้ในราคา 115.0 บาท/กิโลกรัม รายได้สุทธิเท่ากับ 20.9 บาท/กิโลกรัม  ส่วนต้นทุนเกษตรกรผู้เลี้ยง
จิ้งหรีดที่ใช้พืชผักควบคู่อาหารสัตว์ปีกส าเร็จรูป ในบ่อซีเมนสี่เหลี่ยม มีขนาดโดยเฉลี่ย 1 x 3 x 0.9 เมตร โดยมีผลผลิตเฉลี่ย 
17.52 กิโลกรัม/บ่อ มีต้นทุนทั้งหมด 73.00 บาท/กิโลกรัม แบ่งเป็นต้นทุนผันแปร 68.93 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 94.43 
ต้นทุนคงที่ 4.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.57 เมื่อคิดเป็นต้นทุนทั้งหมด/กิโลกรัม เกษตรกรสามารถขายได้ในราคากิโลกรัมละ 
141.9 บาท รายได้สุทธิ/กิโลกรัมเท่ากับ 68.9 บาท เมื่อพิจารณาความแตกต่างของต้นทุนในการเลี้ยงจิ้งหรีดต่อกิ โลกรัม
ระหว่างการฟาร์มที่ใช้อาหารสัตว์ปีกส าเร็จรูปเป็นหลัก และฟาร์มที่ใช้พืชผักควบคู่กับอาหารสัตว์ปีกส าเร็จรูป พบว่า ต้นทุน
การเลี้ยงจิ้งหรีดโดยใช้อาหารส าเร็จรูปเป็นหลักเท่ากับ 94.1 บาท/กิโลกรัม และอาหารสัตว์ปีกส าเร็จรูปร่วมกับผัก เท่ากับ 
73.0 บาท/กิโลกรัม จึงท าให้เห็นว่า ต้นทุนการผลิตหลักของเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดคือค่าอาหารส าเร็จรูปเลี้ยงจิ้งหรีด             

การเลี้ยงจิ้งหรีดต้นทุนการผลิตหลักของเกษตรกรคืออาหารเลี้ยงจิ้งหรีดซึ่งมีราคาแพง และมีแนวโน้มราคาสูงขึ้น  
อีกทั้งมีความต้องการของเกษตรกร ที่ต้องการเตรี ยมอาหารจิ้งหรีดที่มีคุณภาพได้เอง แต่วัตถุดิบประเภทพืชซึ่งเป็น
ส่วนประกอบในอาหารสัตว์นั้นเกษตรกรสามารถหาในท้องถิ่นได้ แต่วัตถุดิบประเภททีเ่ป็นแหล่งโปรตีนหลักในอาหารเลี้ยงสัตว์ 
เช่น ปลาป่น และกากถั่วเหลืองที่มีราคาแพง ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนค่าอาหารของเกษตรกร นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า ปริมาณการ
ใช้ปลาป่นไม่ควรเกิน 10-15 เปอร์เซ็นต์ ของสูตรอาหาร เนื่องจากเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีราคาแพงและอาจมีกลิ่นของปลาป่น 
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ติดไปกับ ผลิตภัณฑ์ของสัตว์ เช่น น้ านม เนื้อ หรือไข่ (ยิ่งลักษณ์ , 2556) ท าให้เกษตรกรเตรียมอาหารจิ้งหรีดเองได้ยาก พืชที่
สามารถทดแทนแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์ มีการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่าพืชตระกูลถั่ว ใบหม่อน ใบมันส าปะหลัง 
เป็นพืชที่มีโปรตีนสูง และมีคุณค่าทางโภชนะสูงสามารถน ามาใช้ประกอบอาหารสัตว์ เพื่อลดต้นทุนค่าอาหาร (มนัสนันท์และ
คณะ, 2562) ดังนั้นในการทดลองครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาการใช้ประโยชน์ได้ของวัตถุดิบโปรตีนจากพืช เช่น ใบมัน
ส าปะหลัง  ใบกระถิน ใบหม่อน ใบจามจุรี และใบแค หากสามารถน ามาใช้ในสัดส่วนที่เหมาะสม และให้คุณภาพการเลี้ยง
จิ้งหรีดเทียบเท่ากับการใช้อาหารไก่โปรตีน 21% และอาหารจิ้งหรีดส าเร็จรูปทางการค้า เพื่อเป็นทางเลือกแก่เกษตรกร
สามารถน าไปใช้ประโยชน์   

วิธีการวิจัย 
1.ขั้นตอนการเลี้ยงและการวางแผนการทดลอง 
การทดลองนี้น าไข่จิ้งหรีดทองด า (Gryllus bimaculatus De Geer) จากฟาร์มของเกษตรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดในจังหวัด

อุบลราชธานี ที่ตัวเต็มวัยมีการวางไข่ภายในวันเดียวกัน ช่ังน้ าหนักไข่จิ้งหรีดที่อยู่ในวัสดุส าหรับวางไข่ จ านวน 100 กรัมต่อ
กล่อง ท าการเลี้ยงในกล่องพลาสติกขนาด 45x60x40 เซนติเมตร ทั้งหมดจ านวน 28 กล่อง สุ่มเข้าสู่แผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์ (Completely Randomized Design) ประกอบด้วย 7 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 4 ซ้ า ดังน้ี 

กรรมวิธีท่ี 1 อาหารไก่เนื้อ (Control)  
กรรมวิธีท่ี 2 อาหารจิ้งหรีดส าเร็จรูป (Cricket diet) 
กรรมวิธีท่ี 3 อาหารทดลองที่ใช้ใบมันส าปะหลัง (Cassava) ทดแทนแหล่งโปรตีนระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ 
กรรมวิธีท่ี 4 อาหารทดลองที่ใช้ใบหม่อน (Mulberry) ทดแทนแหล่งโปรตีนระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ 
กรรมวิธีท่ี 5 อาหารทดลองที่ใช้ใบแค (Agasta) ทดแทนแหล่งโปรตีนระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ 
กรรมวิธีท่ี 6 อาหารทดลองที่ใช้ใบจามจุรี (Rain Tree) ทดแทนแหล่งโปรตีนระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ 
กรรมวิธีท่ี 7 อาหารทดลองที่ใช้ใบมันส าปะหลัง (Leucaena) ทดแทนแหล่งโปรตีนระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ 

ท าการเก็บรวบรวมใบพืชที่ใช้ในการทดลองดังกล่าว น ามาล้างท าความสะอาด ผึ่งให้แห้ง เข้าอบแห้งในเข้าตู้อบ 70 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 72 ช่ัวโมง จากนั้นน าไปบดเป็นผงแห้งเก็บในภาชนะปิดสนิทเพื่อจะน ามาผสมในอาหารทดลอง โดย
การเตรียมอาหารให้มีสัดส่วนโปรตีนเทียบเท่าอาหารไก่ส าเร็จรูป (โปรตีน 21 เปอร์เซ็นต์) และอาหารจิ้งหรีดส าเร็จรูปที่เป็น
อาหารหลักท่ีเกษตรกรใช้ในการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด  

 
2. การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีอาหารและการทดสอบการเจริญเติบโต 

2.1 ท าการวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมี คือ วัตถุแห้ง (dry matter: DM), โปรตีนหยาบ (Crude protein: 
CP), ไขมันรวม (Ether extract: EE), เยื่อใยหยาบ  (Crude fiber: CF) แคลเซียม  (Calcium) ฟอสฟอสรัสรวม  (Total 
phosphorus) และพลังงานรวม (Gross energy) ตามวิธีของ AOAC. (2000) (Table 1)  

2.2 ท าการเลี้ยงจิ้งหรีดตามกรรมวิธีการให้อาหารที่แตกต่างกันตามกรรมวิธี เป็นเวลา 35 วัน โดยการจัดการ
เลี้ยงให้มีความคล้ายคลึงกับเกษตรกรที่เลี้ยงจิ้งหรีด มีการวางแผงไข่เพื่อเป็นท่ีหลบซ่อน เริ่มให้น้ าและอาหารในปริมาณเพียง
เล็กน้อย เนื่องจากจิ้งหรีดมีขนาดเล็ก (ระยะตัวอ่อน-2 สัปดาห์) สถานที่ท าการทดสอบ คือ ห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา ภาควิชา
พืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บันทึกการเจริญเติบโตของจิ้งหรีด โดยวัดขนาดของจิ้งหรีด คือ ความ
กว้างของหัว ความกว้างของอก ความยาวล าตัว และน้ าหนักตัวของจิ้งหรีด วันท่ี 7, 21 และ 35 วันของการเลี้ยง 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (Analysis of variance:) โดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 

(Completely Randomized Design) และเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของกรรมวิธี Duncan’s multiple range 
test ที่ระดับนัยส าคัญ P<0.05 และ P<0.01 โดยใช้โปรแกรม Statistical Analysis System (มนต์ชัย, 2544)  
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

จาก Table 1 แสดงองค์ประกอบทางเคมีของอาหารเลี้ยงจิ้งหรีดที่มีการใช้วัตถุดิบทดแทนแหล่งโปรตีนจากพืชชนิด
ต่าง ๆ เช่น ใบมันส าปะหลัง ใบหม่อน ใบแค ใบจามจุรี และใบกระถิน   จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร
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จิ้งหรีดที่ใช้ใบพืชทดแทนแหล่งโปรตีน  10 เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหารที่ทดแทนด้วยใบมันส าปะหลัง มีปริมาณโป รตีนสูงสุด 
27.02 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาได้แก่ ใบกระถิน ใบหม่อน ใบจามจุรี  และใบแค โดยมีประมาณโปรตีน 26.05, 25.87, 23.99 
และ 23.73 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ โดยสูตรอาหารทุกสูตรที่ใช้พืชทดแทนแหล่งโปรตีน มีปริมาณโปรตีนสูงกว่า อาหารไก่ และ
อาหารจิ้งหรีด และยังพบว่า อาหารจิ้งหรีดที่มีการใช้วัตถุดิบทดแทนแหล่งโปรตีนจากพืช มีคุณค่าทางอาหารอื่นไม่แตกต่าง  
จากอาหารไก่ และอาหารจิ้งหรีดส าเร็จรูปทางการค้า 

เมื่อน าอาหารจิ้งหรีดแต่ละสูตรไปท าการเลี้ยงจิ้งหรีด โดยการบันทึกการเจริญเติบโตของจิ้งหรีดด้วยสูตรอาหารจาก
พืชทดแทนแหล่งโปรตีนในอาหารจิ้งหรีด (Table 2) พบว่า วัตถุดิบทดแทนแหล่งโปรตีนจากพืช เช่น ใบมันส าปะหลัง  
ใบหม่อน ใบแค ใบจามจุรี และใบกระถินเสริมในอาหารสัตว์ เพื่อทดแทนแหล่งโปรตีนที่ระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ มีผลต่อความ
กว้างของหัว ความกว้างของอก และความยาวล าตัวจิ้งหรีด ไม่แตกต่างจากกลุ่มที่มีการทดสอบด้วนอาหารไก่เนื้อ และอาหาร
จิ้งหรีดส าเร็จรูปตลอดระยะเวลาการเลี้ยงในวันที่ 7, 21 และ 35 วัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) ทางเดินอาหารของ
จิ้งหรีดจากหลอดอาหารถึงทวารหนักมีความยาวตั้งแต่ 1.63-2.63 เซนติเมตร สอดคล้องกับรายงานของ ธิมาภรณ์ (2563) 
พบว่า ระดับโปรตีน และคุณค่าทางโภชนะของอาหาร เช่น ไขมัน คาร์โบไฮเดรต มีผลต่อการพัฒนาและเจริญเติบโตของ
จิ้งหรีดทองด า ซึ่งแมลงจะสามารถดูดซึม และนำไปใช้ในการพัฒนาร่างกายของแมลงตาม การสร้างอาหารในระยะวางไข่ของ
แมลง (Reifer et al., 2018; Magara et al., 2019) หลังการกินอาหารภายในระบบทางเดินอาหารจะเต็มไปด้วยอาหาร 
โดยทั่วไปแมลงพวกกัดกินใบพืช อาหารจะถูกส่งผ่านจากส่วนปากถึงกระเพาอาหารอย่างรวดเร็วในระยะเวลาเพียง 2-3 ชม. 
(Schoonhoven et al., 1998) อย่างไรก็ตาม เมื่อท าการบันทึกน้ าหนักตัวจิ้งหรีด  พบว่า จิ้งหรีดที่ได้รับโปรตีนจากใบมัน
ส าปะหลัง มีน้ าหนักตัวสูงกว่าจิ้งหรีดที่ได้รับโปรตีนจากกระถินและอาหารจิ้งหรีด (P<0.05) แต่ไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) ขณะที่จิ้งหรีดที่ได้รับโปรตีนจากใบหม่อน ใบแค และใบจามจุรี มีน้ าหนักตัวไม่แตกต่าง
จากกลุ่มที่มีการใช้อาหารจิ้งหรีด (P>0.05) ตลอดอายุการเลี้ยงจิ้งหรีด 35 วัน นอกจากน้ียังพบว่า จิ้งหรีดที่ได้รับโปรตีนจากใบ
กระถินอายุ 21 และ 35 วัน มีน้ าหนักตัวต่ ากว่ากลุ่มควบคุม กลุ่มที่ใช้อาหารจิ้งหรีด และกลุ่มที่ได้รับโปรตีนจากใบหม่อนอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) ทั้งนี้เนื่องจากกระถินเป็นพืชที่ให้โปรตีนสูง ซึ่งปริมาณของโปรตีนยังขึ้นอย ู่กับปริมาณกิ่งก้านที่
เป็นองค์ประกอบ มีสารพิษชนิดมิโมซีน (Mimosine) ประมาณ 2-5 เปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้ง ซึ่งเป็นสารประกอบไนโตรเจนที่
ไม่ใช่โปรตีน (Non-Proteinnitrogen, NPN) มีภาวะความเป็นพิษท้ังในสัตว์เคี้ยวเอื้องและไม่เคี้ยวเอื้อง (Ilham et al., 2015) 
ส่งผลให้กระบวนการเมแทบลิซึมไม่เป็นปกติ ซึ่งเมื่อสัตว ์ได้รับมากเกินไปจะเป็นอันตราย นอกจากนี้ในกระถินยังมีโดย 
คอนเดนซ์แทนนินมีผลต่อการลดการย่อยได้ของสารประกอบโปรตีน รวมทั้งสารประกอบต่าง  ๆ ที่อยู่รวมกับโปรตีน 
สารประกอบคอนเดนซ์แทนนินเป็นสารต่อต้านการย่อยได้ในสัตว์กระเพาะเดี่ยว โดยเฉพาะในระดับที่สูงมีผลท าให้การย่อยได้
เละการดูดซึมของโปรตีนล าไส้เล็กลดลง (ปราโมทย์, 2545) 
 
Table 1 Chemical composition of diet by laboratory analysis (%) 
 

Parameters 
experimental diets 

Control Cricket diet Cassava Mulberry Agasta  Rain Tree Leucaena 
Dry matter 88.71 91.88 90.87 91.16 90.88 91.11 90.69 
Crude protein 21.04 19.97 27.02 25.87 23.73 23.99 26.05 
Ether extract 4.41 3.98  4.82 4.69 5.57 4.94 4.96 
Crude fiber 3.94 4.56 9.84 7.10 9.00 8.65 8.33 
Ash 7.75 9.85 6.29 6.09 7.79 6.61 6.08 
Gross energy 
(Kcal/kg) 

3,802 3,826 4,105 4,095 3,973.5 4,119 4,083 
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Table 2 Development of cricket fed with experimental diets (Mean ± SD).  

Age 
Treatment groups of Cricket Diet 

C.V.(%) P-value 
Control  Cricket diet Cassava leaf Mulberry leaf Agasta leaf Rain Tree leaf Leucaena leaf 

Head length (cm) 
     7 Days 2.67 ± 0.33 2.72 ± 0.35 2.66 ± 0.34 2.71 ± 0.35 2.76 ± 0.87 2.71 ± 0.35 2.66 ± 0.34 16.96 0.740 
     21 Days 3.94 ± 0.70 3.92 ± 0.68 3.88 ± 0.67 3.93 ± 0.57 3.96 ± 0.69 3.95 ± 0.68 3.93 ± 0.63 16.69 0.989 
     35 Days 5.37 ± 0.69 5.40 ± 0.65 5.42 ± 0.65 5.30 ± 0.55 5.31 ± 0.66 5.31 ± 0.53 5.32 ± 0.66 11.74 0.814 
Thorax length (cm) 
     7 Days 3.20 ± 0.37 3.26 ± 0.32 3.17 ± 0.28 3.25 ± 0.32 3.19 ± 0.37 3.24 ± 0.34 3.17 ± 0.32 10.40 0.433 
     21 Days 4.68 ± 0.75 4.60 ± 0.74 4.66 ± 0.76 4.68 ± 0.72 4.67 ± 0.75 4.77 ± 0.73 4.74 ± 0.72 15.73 0.818 
     35 Days 6.40 ± 0.78 6.34 ± 0.90 6.48 ± 0.82 6.26 ± 0.69 6.37 ± 0.85 6.43 ± 0.80 6.33 ± 0.77 12.56 0.684 
Head-Abdomen (cm) 
     7 Days 11.76 ± 1.70 12.23 ± 1.73 11.89 ± 1.72 11.88 ± 1.45 11.79 ± 1.46 11.84 ± 1.72 11.75 ± 1.67 13.80 0.567 
     21 Days 18.32 ± 2.57 18.50 ± 2.67 18.43 ± 2.43 18.18 ± 2.71 18.48 ± 2.56 17.92 ± 2.65 18.30 ± 2.73 14.26 0.815 
     35 Days 24.51 ± 2.39 24.59 ± 2.69 24.69 ± 2.15 24.67 ± 2.57 24.52 ± 2.37 24.32 ± 3.28 24.59 ± 2.56 10.52 0.981 
Body weight (g) 
     7 Days 1.91 ± 0.08a 1.48 ± 0.18b 1.85 ± 0.19a 1.79 ± 0.08a 2.02 ± 0.23a 1.42 ± 0.20b 1.81 ± 0.30a 15.39 0.001 
     21 Days 3.69 ± 0.14ab  2.94 ± 0.27c 3.79 ± 0.71a 3.23 ± 0.11abc 3.03 ± 0.68bc 2.15 ± 0.15d 2.61 ± 0.53dc 21.95 0.0004 
     35 Days 7.21 ±  0.25ab 6.52 ± 0.65bc 7.96 ± 0.81a 6.79 ± 1.00bc 7.13 ± 0.74ab 6.91 ± 0.07abc 5.98 ± 0.71c 11.98 0.019 
abcdMean with symbol with in same row differ significantly (P<0.05) 
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สรุปผลการวิจัย 
 อาหารเลี้ยงจิ้งหรีดที่มีการใช้วัตถุดิบทดแทนแหล่งโปรตีนจากพืชชนิดต่าง ๆ  เช่น ใบมันส าปะหลัง ใบหม่อน ใบแค 
ใบจามจุรี และใบกระถินเสริมในอาหารสัตว์ เพื่อทดแทนแหล่งโปรตีนที่ระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ มีผลต่อความกว้างของหัว ความ
กว้างของอก และความยาวล าตัวจิ้งหรีด ไม่แตกต่างจากกลุ่มที่มีการทดสอบด้วนอาหารไก่เนื้อ และอาหารจิ้งหรีดส าเร็จรูป
ตลอดระยะเวลาการเลี้ยงในวันท่ี 7, 21 และ 35 วัน ส าหรับน้ าหนักตัวจิ้งหรีด พบว่า จิ้งหรีดที่ได้รับโปรตีนจากใบมันส าปะหลัง 
มีน้ าหนักตัวสูงกว่าจิ้งหรีดที่ได้รับโปรตีนจากกระถินและอาหารจิ้งหรีด  แต่ไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   
ขณะที่จิ้งหรีดที่ได้รับโปรตีนจากใบหม่อน ใบแค และใบจามจุรี มีน้ าหนักตัวไม่แตกต่างจากกลุ่มที่มีการใช้อาหารจิ้งหรีด ตลอด
อายุการเลี้ยงจิ้งหรีด 35 วัน      
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การใช้สาหร่าย Pediastrum sp.เพื่อเป็นอาหารทางเลือกส้าหรับการเลี้ยงไรน้้านางฟ้าไทย 
ณัชกร สุวรรณหงษ์   สุทธนา ปลอดสมบูรณ์*   และ ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ ์
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บทคัดย่อ 

Pediastrum sp. เป็นสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็กพบในธรรมชาติที่ พบได้ง่ายในแหล่งน้ าทั่วไปสามารถน ามาเป็น
อาหารสัตว์น้ าได้ งานวิจัยนี้เก็บตัวอย่างสาหร่ายธรรมชาติจากแหล่งน้ าในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาท าให้บริสุทธิ์โดยคัด
แยกเซลล์สาหร่าย 15-20 เซลล์ และน ามาเลี้ยงในสูตรอาหาร 3 สูตร คือ 1) BG-11 2) Guillard F/2 และ 3) สูตรกรมประมง 
สูตรละ 3 ซ้ า วัดอัตราการเจริญเติบโตทุก 7 วัน จากการทดลองพบว่า ในสูตรอาหาร BG11 สูตรกรมประมง และสูตร 
Guillard F/2 มีอัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะอยู่ที่ 0.05 0.03 และ 0.001 ต่อวัน ตามล าดับ จากการทดลองนี้พบว่าสูตร
อาหารที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยง Pediastrum sp. คือ BG11 น าสาหร่าย Pediastrum sp. มาศึกษาการใช้เป็นอาหาร
เป็นอาหารทางเลือกส าหรับเพาะเลี้ยงไรน้ านางฟ้าไทย โดยเปรียบเทียบกับสาหร่าย Chlorella vulgalis ที่ระดับความเข้มข้น 
2 x106 เซลล์ต่อมิลลิลิตร เท่ากัน เป็นเวลา 35 วัน พบว่าไรน้ านางฟ้าไทยที่เลี้ยงด้วยสาหร่าย Pediastrum sp. มีอายุเฉลี่ย 
30 วัน เพศผู้ตัวเต็มวัยมีความยาวล าตัวเฉลี่ย 21.81±0.71 มิลลิเมตร เพศเมียตัวเต็มวัยมีความยาวล าตัวเฉลี่ย 22.28±1.32 
มิลลิเมตร มีจ านวนไข่ต่อแม่ 707.06±88.23 ฟองต่อแม่ เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติ พบว่าไรน้ านางฟ้าที่เลี้ยงด้วยสาหร่าย 
Pediastrum sp. มีการเจริญเติบโตแตกต่างกันและมีแนวโน้มความดกไข่มากกว่าไรน้ านางฟ้าที่เลี้ยงด้วยสาหร่าย C. 
vulgalis. แสดงให้เห็นว่าสาหร่าย Pediastrum sp. สามารถน ามาใช้เป็นอาหารทางเลือกส าหรับไรน้ านางฟ้าไทยได้ 
  
ค้าส้าคัญ : Pediastrum sp.  สาหร่ายขนาดเล็ก  ไรน้ านางฟ้าไทย 

 
The using of Pediastrum sp. as Alternative Live Food for Thai Fairy Shrimp Culture 

Natchakorn  Suwannahong, Sutthana Plodsomboon* and Nicharat Swasdipan 
Department of Biological Science, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University 

*E-mail : sutthana.p@ubu.ac.th 
 

Abstract 
Pediastrum sp. is a green microalga which found in freshwater and can be used as aquaculture 

diet. In this study, fifteen to twenty cells of algae were collected and isolated from natural habitat in 
Ubon Ratchathani University. The algae were cultured in three different culture media 1) BG11 2) Guillard 
F/2 and 3) the Thai fisheries media and with three replications in each experiment. The specific growth 
rate of algae was measured every 7 days. The results showed that the specific growth rate of algae in 
BG11 commercial fertilizer N-P-K (16-16-16) and Guillard F/2 were 0.05, 0.03 and 0.001, respectively. 
Therefore, the optimal media of Pediastrum sp. culture in this study is BG11. Pediastrum sp. 2 x106 cell 
ml-1 in BG11 was used as live feed for the Thai Fairy shrimp compared to C. vulgalis at same 
concentration. The results showed that the life span of fairy shrimp fed with Pediastrum sp. was 30 days. 
Average body length of male and female fairy shrimp were fed with Pediastrum sp were 21.81±0.71 mm. 
and 22.28±1.32 mm., respectively. The number of eggs per female was 707.06±88.23. The statistical 
analysis showed that there have no significantly different. Therefore, body length and eggs number of the 
Thai fairy shrimp fed with Pediastrum sp. trend to has higher number than fed with Chlorella sp. 

 
Keywords : Pediastrum sp., Microalgae, Thai fairy shrimp 
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บทน้า 
 สาหร่ายเป็นแพลงก์ตอนพืชที่ส าคัญในระบบนิเวศทางน้ าและสาหร่ายสีเขียวเป็นผู้ผลิตที่พบมากที่สุดในน้ าจืดและมี
ความส าคัญในระบบห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหารของระบบนิเวศ โดยมีบทบาทเป็นผู้ผลิตในระบบห่วงโซ่อาหาร ช่วยเพิ่ม
ปริมาณออกซิเจนในแหล่งน้ าด้วยกระบวนการสังเคราะห์แสง (Aksu and Tezer, 2005) สาหร่ายบางชนิดมีคุณค่าทางอาหาร
ค่อนข้างสูง เช่น Scenedesmus sp. Chlorella vulgalis. และ Pediastrum sp. ในปัจจุบันมีการน าสาหร่ายขนาดเล็กมา
เพาะเลี้ยงเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์น้ าวัยอ่อน หรือขยายการผลิตในระบบอุตสาหกรรม  ระบบการเพาะเลี้ยงได้รับการพัฒนา 
จนเจริญก้าวหน้าไปมาก แต่อย่างไรก็ตามมีเพียงสาหร่ายไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่ถูกน ามาใช้ประโยชน์ เนื่องด้วยปัญหาทางด้านการ
เพาะเลี้ยงในสภาวะควบคุมเนื่องจากสาหร่ายต้องการปัจจัยหลายอย่างที่ช่วยในการเจริญเติบโต และองค์ประกอบทางเคมีของ
สาหร่ายก็ขึ้นอยู่กับสูตรอาหารที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงอีกด้วย ดังนั้นเพื่อการพัฒนาสาหร่ายในระดับอุตสาหกรรมและลดต้นทุน
การผลิต ทางเลือกที่เหมาะสมคือ การใช้สาหร่ายที่พบในท้องถิ่นมาเพาะเลี้ยงควบคู่กับการพัฒนาสูตรอาหารที่มีต้นทุนต่ า จะ
ช่วยให้การเพาะเลี้ยงได้ง่ายขึ้นซึ่งในการทดลองนี้ได้หาแนวทางการใช้ประโยชน์จากสาหร่ายที่ท าการเพาะเลี้ยงโดยใช้สาหร่าย 
Pediastrum sp. เป็นแนวทางเพื่อใช้เป็นอาหารทางเลือกใหม่ท่ีใช้เพาะเลี้ยงไรน้ านางฟ้า 
 
วิธีการวิจัย 

การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยง 
เตรียมอาหาร 3 สูตร คือ 1) BG11 2) สูตร Guillard F/2 และ 3) สูตรกรมประมง (กรมประมง, 2549) และ โดย

เติมธาตุอาหารตามสูตรอาหารดังกล่าวลงในน้ ากลั่น ปรับปริมาตรให้ได้ 1,000 มิลลิลิตร แล้วน าไปฆ่าเช้ือด้วยหม้อนึ่งความดันไอ 
ที่ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที 

การเก็บตัวอย่างและการท้าสาหร่ายให้บริสุทธิ์ 
เก็บตัวอย่างสาหร่ายจากแหล่งน้ าในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีบริเวณบ่อบ าบัดน้ าเสียโดยใช้ถุงแพลงก์ตอนขนาด 20 

ไมครอน เก็บในขวดเก็บตัวอย่าง แยกโคโลนีสาหร่าย Pediastrum sp. จัดจ าแนกตามสาหร่ายน้ าจืดในประเทศไทย (สุดสายช
, 2556) ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ดูดตัวอย่างน้ าหยดลงบนแผ่นสไลด์ ใช้เทคนิคหลอดแก้วปลายแหลม (Micro-
manipulative method) ตามวิธีของ Hoshow and Rosowski (1973) และ Anderson and Kawachi (2005) ดูดเอา
โคโลนีเดี่ยวของสาหร่ายทีละโคโลนี แล้วเป่าเบาๆลงบนแผ่นสไลด์สะอาด เมื่อครบ 25 โคโลนีแล้ว ล้างด้วยน้ ากลั่นที่ปราศจาก
เชื้อ 3 ครั้ง ย้ายสาหร่ายที่ได้ลงเลี้ยงในสูตรอาหาร 3 สูตร ได้แก่สูตรอาหาร BG11 สูตรกรมประมง และสูตร Guillard F/2 
ปริมาตร 10 มิลลิลิตร สูตรอาหารละ 3 ซ้ า น าไปเพาะเลี้ยงภายในห้องปฏิบัติการ อุณหภูมิ 26±2 องศาเซลเซียส ให้แสง
ประมาณ 3,000 ลักซ์ ตลอดเวลา เขย่าสาหร่ายด้วยมือวันละ 2 ครั้ง ตรวจนับการเจริญเติบโตของสาหร่ายภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ทุกวัน จากนั้นเมื่อเซลล์สาหร่ายเข้าสู่ระยะคงที่จึงขยายการเพาะเลี้ยงโดยเพิ่มปริมาณการเพาะเลี้ยงโดยการเติม
อาหารส าหรับเพาะเลี้ยงและเปลี่ยนถ่ายภาชนะ จนได้สาหร่ายปริมาตร 5 ลิตร 

การวัดอัตราการเจริญของเซลล์สาหร่าย Pediastrum sp. 
เปรียบเทียบความหนาแน่นของสาหร่าย อัตราการเจรญิเตบิโต และอัตราการเจรญิเตบิโตจ าเพาะของสาหร่ายที่เลี้ยง

ในสูตรอาหารต่าง ๆ ตั้งแต่การคัดแยกโคโลนีเดี่ยว และตรวจนับการเจริญเติบโต ทุก ๆ 7 วัน เป็นเวลา 70 วัน โดยการ
เจริญเติบโตจ าเพาะสามารถค านวณหาได้จากสูตร μ = [ln (Nt) – ln (N0)]/t – t0 เมื่อ Nt คือ จ านวนเซลล์ต่อมิลลิลิตร ที่เวลา 
t N0 คือ จ านวนเซลล์/มล. ท่ีเวลาเริ่มต้น และ t คือ เวลา (สุดสายชล และวชิราภรณ์, 2556) 

การเพาะเลี้ยงไรน้้านางฟ้า 
ท าการฟักไข่ไรน้ านางฟ้าไทยในภาชนะพลาสติกใส โดยเติมน้ าปราศจากคลอรีนปริมาตร 500 มิลลิลิตร ภายใน

ห้องปฏิบัติการที่มีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 29-30 องศาเซลเซียส ให้แสงเป็นเวลาเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง สังเกตดูนอเพลียสที่ฟักได้ด้วย
ตาเปล่าทุก 6 ช่ัวโมง ท าการย้ายนอเพลียสที่ฟักได้ด้วยหลอดหยดพลาสติกใสและน าไปอนุบาลในภาชนะทึบแสง ท าการฟักไข่
เป็นระยะเวลา 4-5 วัน จนได้ นอเพลียสจ านวนเพียงพอต่อการทดลอง ในระหว่างการอนุบาลให้สาหร่ายคลอเรลลาอย่างไม่
จ ากัดจนกระทั่ง ไรน้ านางฟ้าไทยเข้าสู่ระยะตัวเต็มวัย สังเกตได้จากตัวผู้หนวดคู่ที่สองจะมีขนาดใหญ่ และตัวเมียจะมีการสร้าง
ถุงไข ่

การศึกษาผลของสาหร่าย Pediastrum sp. ต่ออัตราการเจริญเติบโตของไรน้้านางฟ้าไทย 
ในแต่ละการทดลองท าการคัดเลือกเลือกไรน้ านางฟ้าไทยแบบสุ่ม เพศผู้ 6 ตัวและเพศเมีย 6 ตัว น ามาเลี้ยงใน

ภาชนะทึบแสง เติมน้ าประปาปริมาตร 1.5 ลิตร ภาชนะละ 1 คู่ แบ่งการทดลองออกเป็น 2 กลุ่มการทดลองได้แก่ ไรน้ านางฟ้าไทย
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ที่เลี้ยงด้วยสาหร่าย Pediastrum sp. และ Chlorella vulgalis ที่ระดับความเข้มข้น 2×106 เซลล์ต่อมิลลิลิตร เปรียบเทียบ
อัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอดชีวิต อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ และความดกไข่ของไรน้ านางฟ้าไทยที่เลี้ยงด้วย
สาหร่ายทั้งสองชนิด เป็นเวลา 20 วัน 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความหนาแน่นของสาหร่าย อัตราการเจริญเติบโต และอัตราการ

เจริญเติบโตจ าเพาะของสาหร่ายที่เลี้ยงในสูตรอาหารต่าง ๆ และ อัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอดชีวิต อัตราการ
เจริญเติบโตจ าเพาะ และความดกไข่ของไรน้ านางฟ้าไทยที่เลี้ยงด้วยสาหร่าย  Pediastrum sp. และ Chlorella vulgalis 
วิเคราะห์หาความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยข้อมูลด้วยวิธี one-way ANOVA ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์  
 
ผลการวิจัย 
 หลังจากท าการคัดแยกโคโลนีสาหร่าย Pediastrum sp. และน ามาเพาะเลี้ยงในหลอดทดลอง ประมาณ 1 สัปดาห์ 
เขย่าด้วยมือทุกวัน สังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีและน ามาตรวจสอบความบริสุทธิ์ของเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบเซลล์
สาหร่าย Pediastrum sp. มีการแบ่งตัว เพิ่มจ านวนและมีเซลล์รวมเป็นโคโลนีท่ีสมบูรณ์ (ภาพที่ 1) 

ผลการเพาะเลี้ยงสาหร่าย Pediastrum sp. ในสูตรอาหารที่แตกต่างกัน 
จาการนับจ านวนเซลล์สาหร่ายทุก 7 วัน Pediastrum sp. เป็นระยะเวลา 70 วัน พบว่าสาหร่าย Pediastrum sp. 

ที่เพาะเลี้ยงในสูตรอาหารทั้ง 3 สูตร ใช้เวลา 14 วัน ในการปรับตัวในสภาพเพาะเลี้ยงในห้องทดลอง เซลล์สาหร่าย 
Pediastrum sp. ในสูตรอาหาร BG-11 และสูตรกรมประมง เข้าสู่ระยะเอ็กซ์โพแนนเชียล ในช่วง 28 วัน ส่วนสาหร่ายในสูตร
อาหาร Guillard F/2 เข้าสู่ระยะเอ็กซ์โพแนนเชียล ในช่วง 21 วัน หลังการเพาะเลี้ยง หลังจากนั้นเซลล์สาหร่าย Pediastrum sp. 
ในสูตรอาหาร BG-11 เข้าสู่ระยะคงท่ี ในช่วง 42-56 วัน สูตรอาหารกรมประมง และสูตร Guillard F/2 เข้าสู่ระยะคงที่ในช่วง 
42-49 วัน (ตารางที่ 1 ) ทั้ง 3 สูตรอาหารเข้าสู่ระยะเซลล์ตายในช่วง 56 วันของการเพาะเลี้ยง เมื่อเปรียบเทียบควาหนาแน่น
ของสาหร่ายในสูตรอาหารทั้ง 3 สูตร เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่าสาหร่ายสูตรอาหาร BG-11 มีจ านวนเซลล์สูงสุดที่ 
24.85×106 เซลล์ต่อมิลลิลิตร รองลงมาคือ สูตรกรมประมง มีจ านวนเซลล์สูงสุด 24.58×106 เซลล์ต่อมิลลิลิตรซึ่งมีค่า 
ใกล้เคียงกัน และสูตรอาหาร Guillard F/2 มีจ านวนเซลล์สูงสุด 4×106 เซลล์ต่อมิลลิลิตร  (ภาพที่ 2) เมื่อค านวนอัตราการ
เจริญจ าเพาะของสาหร่ายในสูตรอาหารทั้ง 3 สูตร พบว่าเซลล์สาหร่าย Pediastrum sp. ในสูตรอาหาร BG-11 มีอัตราการ
เจริญเติบโตจ าเพาะสูงสุดคือ 2.79 ต่อวัน รองลงมาคือ สูตรกรมประมง และสูตร Guillard F/2 มีอัตราการเจริญเติบโต
จ าเพาะ 2.40 และ 0.46 ต่อวัน ตามล าดับ (ภาพที่ 3 ) ตามล าดับ เมื่อทดสอบพบว่าสูตรอาหารทั้ง 3 สูตร ท าให้อัตราการ
เจริญเติบโต ความหนาแน่น และ อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะของสาหร่ายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
และเซลล์สาหร่าย Pediastrum sp. ที่เลี้ยงในสูตรอาหาร BG-11 มี อัตราการเจริญเติบโตสูงที่สุดและดีที่สุดจึงเลือกสาหร่าย
ในสูตรอาหารนี้มาใช้ทดลองเป็นอาหารไรน้ านางฟ้าไทย เปรียบเทียบกับสาหร่าย C. Vulgalis 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 เซลล์สาหร่ายทีไ่ด้จากการคัดแยก ก. เซลล์สาหร่าย Pediastrum sp. ในระยะแบ่งเซลลส์ืบพันธุ์; 
ข. โคโลนสีาหรา่ย Pediastrum sp. ที่แบ่งเซลลส์มบรูณ ์
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ภาพที ่2 อัตราการเจริญเติบโตของสาหร่าย Pediastrum sp. ในสูตรอาหาร BG-11 ปรับปรุงกรมประมง และสูตร Guillard F/2  
 

ผลการเจริญเติบโต อัตราการรอดชีวิต และความดกไข่ของไรน้้านางฟ้าที่เลี้ยงด้วยสาหร่าย Pediastrum sp.
และ C. vulgalis 
   เมื่อเลี้ยงไรน้ านางฟ้าไทยอายุ 5 วัน ด้วยสาหร่าย Pediastrum sp. ที่ระดับความเข้มข้น 2×106 เซลล์ต่อมิลลิลิตร 
พบว่าไรน้ านางฟ้าไทยมีอัตราการเจริญเติบโตช้าลงในช่วงอายุ 11-15 วัน และหยุดการเจริญเติบโตช่วงอายุ 16-19 วัน โดยมี
ความยาวล าตัวมาตรฐานสูงสุด 17.88±0.70 มิลลิเมตร (ภาพที่ 4) เพศผู้อายุ 20 วัน มี อัตราการรอดชีวิตเท่ากับ 94.44 
เปอร์เซ็นต์ และเพศเมีย มีอัตราการรอดชีวิต 22.22 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบความยาวล าตัวของไรน้ านางฟ้าไทยที่เลี้ยง
ด้วยสาหร่าย Pediastrum sp.และ C. vulgalis ความเข้มข้น 2×106 เซลล์ต่อมิลลิลิตร ไรน้ านางฟ้าไทยที่เลี้ยงด้วยสาหร่าย 
Pediastrum sp. มีความยาวล าตัวมาตรฐานสูงสุดเท่ากับ 22.04  มิลลิเมตร และไรน้ านางฟ้าไทยที่เลี้ยงด้วยสาหร่าย C. 
vulgalis มีความยาวล าตัวมาตรฐานสงูสุดเท่ากับ 23.83 มิลลิเมตร เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าความยาวล าตัวมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) อัตราการรอดชีวิตของไรน้ านางฟ้าไทยท่ีเลีย้งด้วยสาหรา่ย C. vulgalis มีอัตราการรอด
ชีวิตสูงกว่า ไรน้ านางฟ้าไทยที่เลี้ยงด้วยสาหร่าย Pediastrum sp. ในช่วงอายุ 7 วัน เท่ากับ 90 เปอร์เซ็นต์ และ 83.33 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ จากนั้นไรน้ านางฟ้าไทยเลี้ยงด้วยสาหร่าย C. vulgalis  จะเริ่มมีอัตราการรอดชีวิตลดลงอย่างรวดเร็ว 
ในช่วงอายุ 15-19 วัน ใขขณะที่ไรน้ านางฟ้าไทยที่เลี้ยงด้วยสาหร่าย Pediastrum sp. มีอัตราการรอดชีวิตลดลงเพียงเล็กน้อย 
เมื่อสิ้นสุดการทดลองระยะเวลา 20 วัน พบว่าไรน้ านางฟ้าไทยที่เลี้ยงด้วยสาหร่าย Pediastrum sp. มีการรอดชีวิตเท่ากับ 
58.33 เปอร์เซ็นต์  ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับไรน้ านางฟ้าไทยที่เลี้ยงด้วยสาหร่าย C. vulgalis ทีม่ีอัตราการรอด
ชีวิตเท่ากับ 50 เปอร์เซ็นต์ (ภาพท่ี 5) 
 
ตาราง 1 เปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะและรูปแบบการเจริญเติบโตของสาหร่าย Pediastrum sp. ในสูตรอาหาร 

BG-11  ปรับปรุงกรมประมง และสูตร Guillard F/2 

การเจริญเติบโต 
สูตรอาหาร 

BG-11 กรมประมง Guillard F/2 
การเจรญิเติบโตจ าเพาะ 2.79 2.40 0.76 
ระยะปรับตัว (วัน) 0-14 0-14 0-14 
ระยะเอ็กซ์โพแนนเชียล (วัน) 28-35 28-35 21-28 
ระยะคงที่ (วัน) 42-56 42-49 42-49 
ระยะเซลล์ตาย (วัน) 56 56 56 
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ไรน้ านางฟ้าไทยเพศเมียที่เลี้ยงด้วยสาหร่าย Pediastrum sp. มีความสมบูรณ์เพศและให้ไข่ครอกแรกเมื่ออายุ 5 วัน 
เพศเมียให้ไข่เฉลี่ย 9.56±0.53 ครอก ให้ไข่ท้ังหมด 707.06±88.23 ฟอง มีจ านวนไข่ต่อครอกเฉลี่ย 132.85±25.87 ฟอง และ
ไรน้ านางฟ้าไทยที่เลี้ยงด้วย C. vulgalis เพศเมียให้ไข่เฉลี่ย 4.33±0.67 ครอก ให้ไข่ทั้งหมด 296±79.98 ฟอง มีจ านวนไข่ 
ต่อครอกเฉลี่ย 65.91±10.31 ฟอง เมื่อเปรียบเทียบความดกไข่ของไรน้ านางฟ้าไทยท่ีเลี้ยงด้วยสาหร่าย Pediastrum sp. และ 
C. vulgalis. พบว่าไรน้ านางฟ้าไทยที่เลี้ยงด้วยสาหร่ายทั้ง 2 ชนิด มีจ านวนครอกต่อแม่ จ านวนไข่ต่อครอก และจ านวนไข่
ทั้งหมดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยไรน้ านางฟ้าไทยท่ีเลี้ยงด้วยสาหร่าย Pediastrum sp. มีความดก
ไข่สูงกว่าสาหร่าย C. vulgalis และไรน้ านางฟ้าไทยที่เลี้ยงด้วยสาหร่าย C. vulgalis มีอัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ สูงกว่า  
ไรน้ านางฟ้าที่เลี้ยงด้วยสาหร่าย Pediastrum sp. 3.02 และ 2.73 ต่อวัน ตามล าดับ (ตารางที่ 2) 
 

 

     
ภาพที่ 3 อัตราการเจรญิเติบโตจ าเพาะของสาหรา่ย Pediastrum sp.: A.สตูรอาหาร BG 11;  

B. สูตรอาหารกรมประมง; C. สตูรอาหาร Guillard F/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4 เปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของไรน้ านางฟ้าไทยท่ีเลีย้งด้วยสาหร่าย Pediastrum sp. 
และ C. vulgalis ที่ระดับความเขม้ข้น 2×106 เซลล์ต่อมลิลลิิตร 
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ภาพที่ 5 เปรียบเทียบอัตราการรอดชีวิตของไรน้ านางฟ้าไทย ที่เลี้ยงด้วย ()  
สาหร่าย Pediastrum sp. และ ( ) C. vulgalis 2×106 เซลลต์่อมลิลลิิตร 

 
 
ตารางที่ 2 ความดกไข่และอัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะของไรน้ านางฟ้าไทยที่เลี้ยงด้วย  สาหร่าย Pediastrum sp.  

 และ C. vulgalis 
 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

 สาหร่าย Pediastrum sp. สามารถเลี้ยงและเจริญเติบโตได้ดีในสูตรอาหาร BG-11 และสูตรกรมประมง ซึ่งทั้งสอง
สูตรอาหารมีธาตุอาหารหลักที่สาหร่ายต้องการส าหรับการเจริญเติบโตและเพิ่มจ านวนเซลล์ คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
โพแทสเซียม แต่สูตรอาหาร Guillard F/2 มีอัตราการเจริญเติบโตน้อยที่สุดอาจเป็นเพราะขาดธาตุอาหารบางชนิด ซึ่งธาตุ
อาหารนั้นจ าเป็นอย่างมากต่อการเจริญเติบโตของสาหร่าย (Kesena, 2015) โดยเฉพาะอย่างยิ่งไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ซึ่ง
ธาตุอาหารทั้งสองชนิดนี้มีผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายขนาดเล็กและถ้ามีในปริมาณที่ไม่เหมาะสมจะส่งผลถึงการ
เจริญเติบโตลดลงของสาหร่ายขนาดเล็ก และพบว่าสาหร่าย Pediastrum sp. ในสูตรอาหาร BG-11 จากการทดลองนี้    
มีจ านวนเซลล์สาหร่ายหนาแน่นสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงกมล (2550) ที่ท าการทดสอบเลี้ยงสาหร่ายสีเขียวใน
สูตรอาหาร  BG11 N-8 และ BBM พบว่า BG11 สามารถเลี้ยงสาหร่ายได้ความเข้มข้นเซลล์มากกว่าอาหารชนิดอื่นๆ และการ
เลี้ยงสาหร่ายสีเขียวในสูตรอาหาร Guillard F/2 จะมีการเจริญเติบโตและจ านวนเซลล์ลดลงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ความดกไข่ 
ชนิดสาหร่าย 

Pediastrum sp. C. vulgalis 
อายุของเพศเมียที่ปล่อยไข่ครอกแรก (วัน) 5.44±0.16 6.67±0.33 

จ านวนครอกต่อแม ่(ครอก) 9.56±0.53 4.33±0.67 

จ านวนไข่ต่อครอก (ฟอง) 132.85±25.87 65.91±10.31 

จ านวนไข่ท้ังหมด (ฟอง) 707.06±88.23 296±79.98 

อัตราการเจรญิเติบโตจ าเพาะ (ต่อวัน) 2.73 3.02 
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อมรรัตน์และคณะ (2560) ที่พบว่าสูตรอาหาร Guillard F/2 ท าให้สาหร่ายขนาดเล็ก มีการเจริญเติบโตดีในระยะแรก แต่เมื่อ
เข้าสู่ระยะเอ็กซ์โพแนนเชียล ความหนาแน่นของเซลล์สาหร่ายลดลงอย่างรวดเร็ว จากผลศึกษาครั้งนี้พบว่าสูตรอาหาร BG-11 
สามารถใช้เลี้ยงสาหร่าย Pediastrum sp. ได้ดีที่สุด รองลงมาคือสูตรกรมประมง ซึ่งมีอัตราการเพิ่มจ านวนเซลล์สูงสุด
ใกล้เคียงกัน ดังนั้นการเลี้ยงสาหร่ายในห้องปฏิบัติการควรเลีย้งสาหร่าย Pediastrum sp. ด้วยสูตรอาหาร BG11 หากต้องการ
เพาะเลี้ยงสาหร่ายในระดับมหภาคและลดต้นทุนการผลิต ควรเลือกใช้สูตรอาหารกรมประมง เนื่องจากให้ปริมาณเซลล์สูงสุด 
อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะใกล้เคียงกับสูตรอาหาร BG-11 รวมทั้งเมื่อเปรียบเทียบราคาต้นทุนของอาหารเพาะเลี้ยงต่ ากว่า
อาหารสูตรอื่น ๆ 
 ไรน้ านางฟ้าสามารถกินอาหารได้หลากหลาย ไม่เพียงแต่สาหร่ายหรือแพลงก์ตอนที่ ไรน้ านางฟ้าสามารถกินได้  
จากผลการศึกษาของ จามรีและคณะ (2559) พบว่าไรน้ านางฟ้าสามารถกินร าละเอียด แต่มีข้อเสียคือท าให้น้ าที่ใช้เพาะเลี้ยง
เน่าเสียเร็วเนื่องจากมีแอมโมเนียรวมและไนเตรทสูงขึ้นอีกทั้งท าให้ไรน้ านางฟ้าสีซีด เช่นเดียวกับการศึกษาของ Maeda-
Martinez et al. (1995) พบว่าการเพาะเลี้ยงไรน้ านางฟ้าโดยใช้ ยีสต์ เป็นอาหารส่งผลต่อระบบย่อยอาหาร อีกท้ังธาตุอาหาร
ที่ไม่ครบถ้วนยังส่งผลต่อการเจริญเติบโตและความดกไข่ของไรน้ านางฟ้า 
 การศึกษาการเพาะเลี้ยงไรน้ านางฟ้าไทย ด้วยสาหร่าย Pediastrum sp. ที่ระดับ ความเข้มข้น 2×106 เซลล์ต่อ
มิลลิลิตร พบว่าไรน้ านางฟ้าไทยมีความยาวล าตัวมาตรฐานสูงสุดเท่ากับ 17.88±0.70 มิลลิเมตร อัตราการรอดชีวิต 58.33 
เปอร์เซ็นต์ จ านวนไข่ท้ังหมด 707.06±88.23 ฟอง จ านวนครอกต่อแม่ 9.56±0.53 ครอก จ านวนไข่ต่อครอก 132.85±25.87 
ฟอง และมีอัตราการ เจริญเติบโตจ าเพาะ 2.73 ต่อวัน เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาของ Saengphan and Sanoamuang 
(2009) พบว่าความเข้มข้นของสาหร่ายมีผลต่อการเจริญเติบโตของไรน้ านางฟ้าไทยแต่ไม่ส่งผลต่ออัตราการรอดชีวิต  แต่การ
เปลี่ยนถ่ายน้ ามีผลต่อการเจริญเติบโตของไรน้ านางฟ้า ซึ่งจากการทดลองเลี้ยงไรน้ านางฟ้าไทยด้วยสาหร่าย Pediastrum sp. 
มีการเปลี่ยนถ่ายน้ า 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีผลท าให้คุณภาพน้ าอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ า แม้การเปลี่ยนถ่ายน้ า 
ทั้งหมด จะมีขั้นตอนที่ซับซ้อน แต่มีผลให้ไรน้ านางฟ้ามีช่วงชีวิตที่ยาวขึ้น ไรน้ านางฟ้าไทยที่เลี้ยงด้วยสาหร่าย Pediastrum 
sp.พบว่ามีอายุเฉลี่ยยาวนานท่ีสุด 30 วัน จากรายงานการเพาะเลี้ยงไรน้ านางฟ้าไทยก่อนหน้าพบว่าอายุเฉลี่ยของไรน้ านางฟ้า
ไทยจะอยู่ระหว่าง 20-27 วัน (Dararat et al., 2011) และเมื่อเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโต การรอดชีวิต และความดกไข่
ของไรน้ านางฟ้าไทยที่เลี้ยงด้วยสาหร่าย Pediastrum sp. และ C. vulgalis พบว่าสาหร่าย Pediastrum sp. ท าให้ไรน้ า
นางฟ้าไทยเจริญเติบโตได้ดีกว่า และมีความดกไข่มากกว่า แสดงให้เห็นว่า Pediastrum sp. ไม่เพียงจะสามารถเป็นอาหาร
ทดแทน C. vulgalis ได้แล้ว ยังมีคุณภาพดีกว่าอีกด้วย ซึ่งการวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารของสาหร่ายเพิ่มเติมจะช่วย  
เพิ่มศักยภาพของสาหร่ายในการพัฒนาไปเป็นอาหารสัตว์น้ าต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาทดลองในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเสริมอาหารผสมครบส่วน (Total Mixed Ration; 
TMR) เปรียบเทียบกับการเสริมอาหารข้น ต่อองค์ประกอบและปริมาณผลผลิตน้ านมของโคนม โดยใช้โคนมลูกผสมโฮลสไตน์
ฟรีเชี่ยน จ านวน 7 ตัว วางแผนการทดลองแบบสองประชากรไม่อิสระ (Paired t-test) แบ่งการทดลองออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ 
ช่วงที่ 1 โคถูกปล่อยแทะเล็มและไดร้ับอาหารข้นเสริมตอนรีดนม 2 กิโลกรัม/มื้อ และช่วงที่ 2 โคถูกปล่อยแทะเล็มเช่นเดียวกับ
ช่วงแรก แต่จะได้รับอาหาร TMR เสริม 3 กิโลกรัม/มื้อ โดยอาหาร TMR ประกอบด้วยอาหารข้น 50% ต้นข้าวโพดหมัก 30%  
มันส าปะหลัง 18% และ กากน้ าตาล 2.0% เพื่อให้โคได้รับโปรตีนจากอาหารเสริมเท่ากันทั้ง 2 ช่วง ผลการทดลองพบว่า  
การเสริมอาหาร TMR ในโคนมทดแทนการเสริมอาหารข้น ไม่ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตน้ านม (P>0.05) แต่มีผลต่อ
องค์ประกอบของน้ านม โดยท าให้ไขมันนม และของแข็งทั้งหมด (total solid) เพิ่มขึ้น (P<0.05) ขณะที่โปรตีน และของแข็ง
ไม่รวมไขมันนม (solid not fat) ลดลง (P<0.05) ในส่วนของน้ าตาลแลคโตสพบว่าไม่แตกต่างกัน (P>0.05) ดังนั้น การเสริม
อาหาร TMR ทดแทนการเสริมอาหารข้นในโคนมที่ปล่อยแทะเล็มสามารถเพิ่มคุณภาพน้ านมได้ 
  
ค้าส้าคัญ  :  อาหารผสมส าเร็จ  องค์ประกอบน้ านม  โคนม  
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Abstract 

Seven milking cows were used to investigated milk yield and composition when received total 
mixed ratio (TMR) as supplement replaced the concentrate in Paired t-test trial. The first period, grazing 
cow were supplemented with the concentrate at 2 kg/h during two milking times for 14 days. All cow was 
adjusted to TMR for 7 days to obtained 3 kg/h/milking time, then 14 days of the second period was 
conducted. TMR diet consisted 50% of concentrate, 30% of corn silage, 18% of cassava chip, and 2.0% of 
molasses, to assured cow received equal of crude protein in both periods. In was found that milk yield 
was not different between period (P>0.05). Milk fat and total solid were increased, accordingly, solid not 
fat was decreased when cow received TMR as supplement replaced the concentrate (P<0.05). However, 
replacement concentrate supplementation with TMR resulted in decreased of milk protein content 
(P<0.05). Therefore, supplementation of TMR to lactating dairy cow had greater milk quality than 
conventional concentrate supplement. 
  
Keywords  :  Total mixed ration, Milk composition, Dairy cow 
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บทน้า 
 โคนมเป็นสัตว์กระเพาะรวมหรือที่เรียกว่า สัตว์เคี้ยวเอื้อง ซึ่งอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ประเภทนี้ จะมี 2 ชนิด คือ อาหาร
หยาบ เช่น หญ้า ถั่ว อาหารสัตว์ ฟางข้าว และอาหารเข้มข้นที่มีองค์ประกอบของโภชนะโดยเฉพาะแป้งและโปรตีนการให้
อาหารแก่ โคนม อาหารทั้ง 2 ชนิด จะต้องมีความสัมพันธ์กัน เพื่อที่จะท าให้โคนม สามารถให้น้ านมได้สูงสุดตามความสามารถ
ของโคแต่ละตัวที่จะแสดงออก โคนมในปัจจุบันได้รับการปรับปรุงพันธุ์จนมีความสามารถในการให้น้ านมได้สูง  การให้อาหาร
หยาบเพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารหยาบในเขตร้อน อาจมีคุณค่าทางโภชนะและไม่เพียงพอแก่ความต้องการของ
แม่โคนม จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องการให้อาหารเข้มข้นเสริม ซึ่งจะมีบทบาทต่อปริมาณผลผลิตน้ านมอย่างมาก อย่างไรก็ตาม 
การเสริมอาหารเข้มข้นในระดับสูงอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการหมักโดยจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน โดยเฉพาะท าให้ค่า
ความเป็นกรดด่างลดต่ าลงอย่างรวดเร็ว และอาจท าให้เกิดภาวะเป็นกรด (Rumen acidosis) ส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพ
น้ านม และส่งผลต่อสุขภาพของโค การให้อาหารโคแบบอาหารผสมส าเร็จ Total mixed ration (TMR) คือ การน าอาหาร
หยาบและอาหารข้นมาผสมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสมก่อนน าไปเลี้ยงโคนม แทนการให้อาหารแบบแยกแบบเดิม สามารถ
ช่วยลดปัญหาภาวะเป็นกรดในกระเพาะรูเมนข้างต้นได้  (Schingoethe, 2017) อย่างไรก็ตาม ผู้เลี้ยงต้องมีความรู้ในการ
ประกอบสูตรอาหาร TMR เพื่อให้เพียงพอกับความต้องของโคนม และจ าเป็นต้องใช้แรงงานหรือเครื่องจักรทุ่นแรงเพื่อสับ
อาหารหยาบและผสมกับอาหารเข้มข้นให้เข้ากัน 

วิทวัส (2562) พบว่าการใช้อาหาร TMR ในการขุนโคพื้นเมือง และโคก าแพงแสน ช่วยท าให้คุณภาพซากเย็นดีขึ้น 
โดยส าหรับการขุนโคก าแพงแสนสามารถใช้อาหาร TMR โปรตีนรวม 12% สอดคล้อง เฉลิมพลและคณะ (2551) ได้พัฒนา
อาหารโครีดนมในรูปอาหาร TMR โดยใช้ฟางข้าวบดเป็นแหล่งอาหารหยาบ พบว่าโคนมมีปริมาณการกินได้ การย่อยได้ของ
โภชนะสูงกว่าโคนมที่ได้รับอาหารผสมครบส่วน นอกจากนี้ Wongnen et al. (2009) ได้ศึกษาผลของอาหารผสมเสร็จหมัก
รวมกับเมล็ดฝ้ายและกากฝา้ยต่อผลผลิตนมและองค์ประกอบของนมในโคนม พบว่าปริมาณการกินได้ของโคไม่มีความแตกต่าง
กัน แต่การย่อยได้ของอินทรีย์วัตถุเพิ่มขึ้น ขณะทีก่ารย่อยได้ของวัตถุแห้งและโภชนะอื่นไม่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ไกรสิทธิ 
และคณะ (2549) ศึกษาผลของอาหารผสมครบส่วนและอาหารผสมครบส่วนหมักต่อปริมาณการกินได้อย่างอิสระการย่อยได้
ของโภชนะ พบว่าปริมาณการกินได้ของโภชนะในโครีดนมทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันรวมทั้งการใช้อาหารผสมเสร็จและ
ผสมเสร็จหมักท าให้องค์ประกอบในน้ านมไม่แตกต่างกัน จะเห็นว่าการให้อาหารโคแบบ TMR มีแนวโน้มท าให้สมรรถนะการ
ผลิตของสัตว์ดีขึ้น ดังนั้นการศึกษานี้ต้องการใช้อาหาร TMR เสริมในอาหารโคนมทดแทนการเสริมแบบอาหารเข้มข้นต่อ
ปริมาณผลผลิตและองค์ประกอบน้ านมโคที่ปล่อยแทะเล็ม  
 
วิธีการวิจัย 

แผนการทดลอง (experimental design) 
การศึกษาเสริมอาหารผสมส าเร็จ (TMR) ในอาหารโคนม ใช้ลูกโคผสมโฮลสไตน์ -ฟรีเซี่ยน (Holstein-Friesian) 

จ านวน 7 ตัว มีน้ าหนักตัวระหว่าง 400-450 กิโลกรัม จ านวนครั้งการให้นม (lactation) และวันให้นม (day in milk) 
แตกต่างกัน และผลผลิตน้ านมเริ่มต้นระหว่าง 2.23-6.00 กิโลกรัมต่อวัน สุ่มโคทดลองตามแผนการทดลองเพื่อทดสอบความ
แตกต่างของค่ากลางของสองประชากรไม่อิสระ (Paired t-test) โดยกลุ่มทดลอง ได้แก่ 

       ช่วงที่ 1 (T1) = เลี้ยงโคนมแบบปล่อยแปลง และเสริมอาหารเข้มข้น 
       ช่วงที่ 2 (T2) = เลี้ยงโคนมแบบปล่อยแปลง และเสริมอาหาร TMR 
วิธีด้าเนินการทดลอง (materials and methods) 
ท าการทดลองในฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปล่อยโคแทะเล็มหญ้าในแปลง

ซึ่งมีหญ้าหลายชนิด ได้แก่ กินนีมอมบาซ่า มูลาโต้ 2 พลาสพาลั่มอุบล และหญ้าท้องถิ่นตามธรรมชาติ จากนั้นโคจะได้รับ
อาหารข้นเสริมในช่วงรีดนมเช้าและเย็น โดยใช้อาหารเข้มข้นทางการค้า (16.0% CP) เสริมมื้อละ 2.0 กิโลกรัม/ตัว ท าการ
ทดลองระยะที่ 1 (T1) เป็นเวลา 14 วัน จากนั้นปรับให้โคได้รับอาหารเสริมแบบ TMR (T2) เป็นเวลา 7 วัน เพื่อให้โคแต่ละตัว
กินอาหาร TMR ได้ 3 กิโลกรัม/มื้อ และท าการทดลองระยะที่ 2 เป็นเวลา 14 วัน อาหาร TMR ประกอบด้วยอาหารเข้มข้น
ทางการค้าเดิม 50% ต้นข้าวโพดหมัก 30% หัวมันส าปะหลังสับ 18% และกากน้ าตาล 2.0% หมักต้นข้าวโพดหลังหักฝักโดย
การสับและบรรจุในถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร โดยเสริมกากน้ าตาล 2.0% เพื่อเร่งการหมักเนื่องจากต้นข้าวโพดหลังหักฝักมี
แป้งน้อย (ญาณินและคณะ, 2559) ระยะเวลาการหมัก 21 วัน ก่อนน ามาใช้เลี้ยงโค ทั้งนี้ ให้โคทั้งสองระยะได้รับโปรตีนหยาบ
เท่ากัน คือ 340 กรัม/มื้อ  



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งท่ี 15 I ผลงานน าเสนอแบบโปสเตอร์ 

123 

การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ตัวอย่าง (data collection and analysis) 
1. บันทึกปริมาณการกินได้ของอาหารเข้มข้นและอาหาร TMR โดยการช่ังอาหารที่ให้และอาหารที่เหลือช่วงรีดนม

ตอนเช้าและตอนบ่ายทุกวัน 
 2. สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร ได้แก่ อาหารเข้มข้น ต้นข้าวโพดหมัก และอาหาร TMR ทุกสัปดาห์ เพื่อน ามาวิเคราะห์
องค์ประกอบทางเคมี 

3. บันทึกปริมาณผลผลิตน้ านมของแม่โคแต่ละตัวทุกวัน และสุ่มเก็บตัวอย่างน้ านมตอนเช้าและตอนบ่าย 3 วัน/ครั้ง 
เพื่อน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบของน้ านม 

4. วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร ได้แก่ วัตถุแห้ง (dry matter) โปรตีนหยาบ (crude protein, CP) 
และเถ้าทั้งหมด (Total ash) ตามวิธีการของ AOAC (1995) และเยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่ เป็นกลาง (Neutral 
detergent fiber, NDF) และเยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกรด (acid detergent fiber, ADF) ตามวิธีการของ Van 
Soest et al. (1991)  

5. วิเคราะห์องค์ประกอบของน้ านม ได้แก่ โปรตีน (Protein) ไขมัน (Fat) น้ าตาลแล็คโตส (Lactose) ของแข็ง 
ไม่รวมไขมัน (Solid not fat) และของแข็งทั้งหมด (Total solid) ด้วยเครื่อง Milkoscan Miner (FOSS©) ซึ่งอาศัยหลักการ
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นเฉพาะในช่วงรังสีอินฟราเรด (IR) 

การวิเคราะห์ทางสถิติ 
เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มทดลองตามวิธี Paired t-test โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถติิ

ส าเรจ็รูป SAS (2006) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% (P<0.05) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 จากการวิเคราะห์ต้นข้าวโพดหมักซึ่งจะมีผลต่อองค์ประกอบทางเคมีของอาหาร TMR พบว่ามีเถ้าทั้งหมด โปรตีน
หยาบ เยื่อใย NDF และเยื่อใย ADF เท่ากับ 10.5, 9.90, 56.8 และ 36.1% ตามล าดับ ทั้งนี้ ระดับโปรตีนหยาบสูงกว่ารายงาน
ของ วิชัยและคณะ (2553) (7.39% CP) และ ญาณิณและคณะ (2559) (7.30% CP) ขณะที่ บุญล้อมและชูศักดิ์  (2533) 
รายงานสัดส่วนโปรตีนหยาบต้นข้าวโพดหลังเก็บฝักไว้ท่ี 10.1% องค์ประกอบทางเคมีที่แตกต่างกันอาจเนื่องจากหลายปัจจัย 
เช่น สายพันธุ์ การดูแลรักษาระหว่างปลูก อายุการเก็บเกี่ยว กระบวนการหมัก เป็นต้น ซึ่งโภชนะในอาหารหยาบจะส่งผลต่อ
ปริมาณโภชนะที่โคต้องได้รับจากอาหารข้นเสริม 

ภาพที่ 1 แสดงปริมาณผลผลิตน้ านมของโคนมที่ได้รับอาหารเสริมแบบ TMR ทดแทนการเสริมอาหารข้น (Non-
TMR) พบว่าส่วนใหญ่โคมีปริมาณน้ านมเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ไม่พบความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) ปริมาณน้ านมเฉลี่ย
ในช่วงการทดลองที่ 1 และ 2 เท่ากับ 3.95 และ 4.42 กิโลกรัม/วัน ตามล าดับ แตกต่างกัน 0.47 ลิตร/วัน ซึ่งส่งผลให้รายได้
ของผู้เลี้ยงโคนมเพิ่มขึ้นประมาณ 10 บาท/ตัว/วัน ปริมาณน้ านมที่ไม่แตกต่างอาจเนื่องจากระดับโภชนะที่โคได้รับใกล้เคียงกัน 
โดยเฉพาะโปรตีนหยาบซึ่งก าหนดในโคได้รับเท่ากันทั้ง 2 ช่วงการทดลอง การให้อาหารแบบ TMR ช่วยปรับกระบวนการหมัก
ในกระเพาะรูเมนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จากความสม่ าเสมอของความเป็นกรดด่าง และส่งผลให้ค่าการย่อยได้ของโภชนะ
เพิ่มขึ้น (Wongnen et al., 2009) และส่งผลให้สมรรถนะการผลิตของโคเพิ่มขึ้น  (Awlad Mohammad et al., 2017; 
Teshome et al., 2017) อย่างไรก็ตาม การให้อาหารแบบ TMR อาจไม่ส่งผลต่อการให้ผลผลิตของโคนมหรือสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
เนื่องจาก สัตว์อาจได้รับโภชนะเพียงพอกับความต้องอยู่เดิมแล้ว ตลอดจนยังเป็นการเพิ่มภาระแรงงานและค่าใช้จ่าย (Bargo et al., 
2004) ผลต่อปริมาณน้ านมโคอาจไม่ชัดเจนนักเนื่องจากโคนมอยู่ในช่วงให้น้ านมปริมาณน้อย (late lactation) รวมถึงการ
เสริมอาหารในระดับต่ าจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
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Figure 1 Milk yield (kg/d) of dairy cow received total mixed ration (TMR)  

as supplement replaced concentrate 
 

องค์ประกอบของน้ านมในช่วงที่โคที่ได้รับอาหารเสริมแบบ TMR ดีกว่าในช่วงที่ได้รับอาหารเข้มข้นเสริม ได้แก่ ไขมัน 
และของแข็งทั้งหมด ส่งผลให้ของแข็งไม่รวมไขมันแตกต่างกัน (P<0.05) อย่างไรก็ตาม โปรตีนในน้ านมลดลงเมื่อโคได้รับ
อาหารเสริมแบบ TMR ทดแทนอาหารเข้มข้น (P<0.05) (Table 1) สอดคล้องกับ วิโรจน์ (2557) รายงานผลการใช้อาหาร 
TMR ในโคนม และแนะน าวิธีการจัดการอาหารส าหรับโคนมที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุดร่วมกับองค์ประกอบของน้ านม
ที่เหมาะสม เช่นเดียวกับ Teshome et al. (2017) รายงานสัดส่วนของไขมันในน้ านมเพิ่มสูงขึ้นเมื่อได้รับอาหารแบบ TMR 
เปรียบเทียบกับการให้อาหารแบบแยก การให้อาหารแบบ TMR ช่วยลดการเปลี่ยนแปลงของค่าความเป็นกรดด่างในกระเพาะ
รูเมนที่เกิดจากการได้รับอาหารเข้มข้นระดับสูง (Wongnen et al., 2009) ส่งเสริมให้การย่อยสลายอาหารโดยจุลินทรีย์ใน
กระเพาะรูเมนมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการย่อยได้ของเยื่อใยซึ่งได้ผลผลิตสุดท้ายเป็นกรดอะซิติกส าหรับใช้เป็นสาร
ตั้งต้นสังเคราะห์กรดไขมันในต่อมน้ านม (Zebeli et al., 2006; Gadeken and Casper, 2017) ความเข้มข้นของไขมันใน
น้ านมมีผลต่อราคาจ าหน่ายน้ านม โดยผู้รับซื้อน้ านมดิบจะให้ราคาที่สูงขึ้นเมื่อน้ านมมีไขมันเพิ่มขึ้น เนื่องจากท าให้น้ านมมี
รสชาติดีขึ้น รวมถึงสามารถน าไปแปรรูปเพิ่มมูลค่าได้มากขึ้น องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (2558) ก าหนด
มาตรฐานน้ านมดิบต้องมีไขมันนมไม่ต่ ากว่า 3.40% หากน้ านมดิบมีไขมันต่ ากว่ามาตรฐานจะหักราคารับซื้อหรืออาจไม่รับซื้อ 
ขณะที่หากมีไขมันนมมากกว่า 3.59% จะเพิ่มราคาจากราคามาตรฐาน สูงสุด +0.40 บาท/กิโลกรัม โปรตีนในน้ านมต่ ากว่า
มาตรฐานน้ านมโคดิบ (3.00%) ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ. 6003-2553) ส านักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ อาจเกี่ยวข้องกับเป็นระยะให้นมระยะปลายของรอบการให้น้ านมของแม่โค อย่างไรก็
ตาม โปรตีนน้ านมลดลงเมื่อได้รับอาหาร TMR ทดแทนอาหารเข้มข้น อาจเกี่ยวข้องกับความสมดุลระหว่างสัดส่วนโปรตีนและ
คาร์โบไฮเดรตที่ย่อยสลายได้ในกระเพาะรูเมน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสั งเคราะห์จุลินทรีย์โปรตีนในกระเพาะรูเมน และการใช้
ประโยชน์จากกรดอะมิโนท่ีถูกดูดซมึ (Sinclair et al., 2014) การทดแทนอาหารเข้มข้น 2 กิโลกรัม/มื้อ ด้วยอาหาร TMR ซึ่งมี
สัดส่วนอาหารข้น 1.5 กิโลกรัม ร่วมกับต้นข้าวโพดหมัก หัวมันส าปะหลัง และกากน้ าตาล โดยให้โคได้รับโปรตีนต่อวันเท่ากัน 
อาจให้โคได้รับคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ใช่โครงสร้าง (แป้งและน้ าตาล) แตกต่างกัน ส่งผลต่อสมดุลของคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนที่
ย่อยสลายได้ในกระเพาะรูเมนตามที่กล่าวข้างต้น 
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Table 1 Milk composition of dairy cow received total mixed ration as supplement replaced concentrate 
Milk composition (%) control TMR SEM P-value 
Fat 2.60 3.82 0.98 0.01 
Protein 3.06 2.98 0.86 0.01 
Lactose 4.49 4.49 1.06 0.95 
Total solid 11.00 12.1 1.74 0.01 
Solid not fat 8.33 8.25 1.44 0.01 

 
สรุปผลการวิจัย 
 ปริมาณผลผลิตน้ านมโคไม่แตกต่างกัน ขณะที่องค์ประกอบน้ านมโคดีขึ้นจากการมีสัดส่วนของไขมันที่เพิ่มขึ้น เมื่อ
ได้รับอาหารเสริมแบบ TMR ทดแทนการเสริมอาหารเข้มข้น ดังนั้น การให้อาหารโคนมในรูปแบบอาหารผสมส าเร็จ คือน า
อาหารหยาบผสมกับอาหารเข้มข้นก่อนให้โค สามารถเพิ่มคุณภาพน้ านมโคได้ 
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ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณฟีนอลิกรวม ปริมาณฟลาโวนอยด์รวม 
และฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียของใบย่านางแดง 
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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ เพื่อศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณฟีนอลิกรวม ปริมาณฟลาโวนอยด์รวมและ
ฤทธิ์ต้านเช้ือแบคทีเรียของสารสกัดใบย่านางแดง (Bauhinia strychnifolia Craib) จากสารสกัดหยาบเฮกเซน เอทิลอะซีเตต 
และเมทานอล โดยทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH assay  และวิธี FRAP assay หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิก 
รวมด้วยวิธี Folin - Ciocalteu และหาปริมาณฟลาโวนอยด์รวม จากการทดสอบด้วยวิธี DPPH บ่งช้ีให้เห็นว่า สารสกัดจาก 
ใบย่านางแดงที่สกัดด้วยเมทานอลที่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระดีที่สุด มีค่าเท่ากับ 95.89 ± 0.39% และได้ทดสอบ
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี FRAP assay บ่งช้ีให้เห็นว่า สารสกัดจากใบย่านางแดงที่สกัดด้วยเมทานอลที่มี
ฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระดีที่สุด มีค่าเท่ากับ  152.83 ± 31.43 mg ACE/g  การหาสารประกอบฟีนอลิกพบว่า สารสกัด
หยาบเอทิลอะซีเตตมีปริมาณฟีนอลิกสูงกว่าสารสกัดหยาบเฮกเซนและเมทานอล โดยมีปริมาณฟีนอลิกเท่ากับ 2994.08 ± 
211.60 mg TAE/g DW ในทางตรงกันข้ามปริมาณฟลาโวนอยด์รวมของสารสกัดหยาบเฮกเซนมีปริมาณฟลาโวนอยด์รวมสูง
กว่าเอทิลอะซีเตตและเมทานอล โดยมีปริมาณฟลาโวนอยด์รวมสารสกัดจากใบย่านางแดงเท่ากับ 1452.08 ± 12.73 mg 
QE/g DW ผลการศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ATCC 25923 และ Escherichia coli 
ATCC 25922 โดยวิธี agar disc diffusion ใช้สารสกัดจากใบย่านางแดง ที่สกัดด้วยตัวท าละลาย คือ เอทิลอะซิเตต และ 
เมทานอล โดยใช้ความเข้มข้นของใบย่านางแดงเท่ากับ 100 และ 200 mg/ml โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณยับยั้ง
เชื้อ Staphylococcus aureus เฉลี่ยเท่ากับ 1.50 ± 0.00 และ 1.96 ± 0.04 mm ตามล าดับจากผลการศึกษาสารสกัดใบ
ย่านางแดงมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านแบคทีเรียที่ดีเป็นพื้นฐานในการพัฒนาสมุนไพรพื้นบ้านให้เกิดมูลค่าต่อไปในอนาคต 
 
ค าส าคัญ :  ฤทธิ์การต้านอนุมูลอสิระ ปรมิาณฟีนอลิก ปริมาณฟลาโวนอยด์  สารสกัด ฤทธ์ิการต้านแบคทีเรีย 
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Abstract 
In this study, the antioxidant activities, total polyphenolic compounds, total flavonoid 

compounds and antibacterial activity of Bauhinia strychnifolia Craib crude extract by hexane, ethyl 
acetate, methanol, were evaluated. The antioxidant activity using DPPH Radical Scavenging Activity (DPPH 
assay) and Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP assay) were determined. Total phenolic compound 
was measured by Folin-Ciocalteu method and Total flavonoid compound was also investigated. The 
DPPH inhibition in methanol crude extract of Bauhinia strychnifolia Craib was obtained with 95.89 ± 0.39 
%. In the FRAP assay in crude extract of Bauhinia strychnifolia Craib was obtained with 152.83 ± 31.43 
mg/g ascorbic acid equivalence. The total phenolics content of ethyl acetate crude extracted of Bauhinia 
strychnifolia Craib. was higher than that of hexane and methanol crude extracted with 2994.08 ± 211.60 
mg/g tannic acid equivalence., In contrast, the total flavonoid compound of hexane crude extracted was 
higher than that of ethyl acetate and methanol obtained with 1452.08 ± 12.73 mg/g quercetin 
equivalence. The antibacterial activity against Staphylococcus aureus ATCC 25923 and Escherichia coli 
ATCC 25922 by agar disc diffusion method using crude extracts from Bauhinia strychnifolia Craib leaves 
was determined from ethyl acetate and methanol extracts at the concentrations of 100 and 200 mg/ml. 
The diameters of the mean-inhibition zone of Staphylococcus aureus ATCC 25923 were 1.50 ± 0.00 and 
1.96 ± 0.04 mm for 100 and 200 mg/ml of ethyl acetate crude extracted, respectively. The results 
indicated that the extract of Bauhinia strychnifolia Craib leaf extracted has antioxidant and anti-bacterial 
properties that were good for the development of traditional herbs for future development as high value 
products. 

 
Keywords :  Antioxidant, Total Phenolic, Total Flavonoid, Bauhinia strychnifolia, Antibacterial 
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กลุ่มฟลาโวนอยด์ มีบทบาทที่ส าคัญในการลดอนุมูลอิสระ (ปรีญาภัทร, 2558)  

สารอนุมูลอิสระ (Free radical) คือ อะตอม โมเลกุล หรือ สารประกอบที่มีอิเล็กตรอนเดี่ยวและไม่เสถียร จึง
พยายามหาอิเล็กตรอนจากสารชีวโมเลกุลอื่นมาจับคู่เพื่อความเสถียร์ท าให้เกิดความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยากับสาร  
ชีวโมเลกุลต่าง ๆ มีผลท าให้คุณสมบัติการท างานของสารชีวโมเลกุลเปลี่ยนไป เกิดการบกพร่องหรือเซลล์ถูกท าลาย ซึ่งเป็น
สาเหตุของการเกิดโรค เช่น โรคมะเร็ง หัวใจและหลอดเลือด และโรคอื่น ๆ (ศรมน, 2559) 

สารต้านอนุมูลอิสระ คือ สารที่ท าหน้าที่ป้องกันไม่ให้พวกอนุมูลอิสระก่อตัวขึ้น โดยท าการยับยั้งปฏิกิริยาลูกโซ่ของ
อนุมูลอิสระ และหยุดการก่อตัวใหม่ของอนุมูลอิสระ ช่วยซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดจากตัวอนุมูลอิสระที่ไปท าลายเซลล์ต่าง ๆ 
ในร่างกายรวมทั้งช่วยก าจัดและแทนท่ีโมเลกุลที่ถูกท าลายถ้าร่างกายของคนเราได้รับประทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ
ประเภทผัก ธัญพืช และผลไม้ และช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ เหล่านี้ได้ (นภาลัยและคณะ, 2559) 

ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้เลือกท าการศึกษาคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณฟีนอลิกรวม ปริมาณฟลาโวนอยด์รวม
สูง แล้วน ามาศึกษาการยับยั้งแบคทีเรียของสารสกัดสมุนไพร เพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเพิ่ม
มูลค่าให้กับพืชสมุนไพร 
 
วิธีการวิจัย 
 1. การสกัดสารตัวอย่างด้วยวิธี Soxhlet extraction 
 น าสมุนไพรใบย่านางแดง อบให้แห้ง จากนั้นน ามาบดให้ละเอียด ตัวท าละลายที่เลือกใช้ในการสกัด ได้แก่ เฮกเซน 
เอทิลอะซิเตต และเมทานอล โดยช่ังตัวอย่างใบย่านางแดง 80 กรัม ใช้ตัวท าละลาย 600 มิลลิลิตรสกัดที่อุณหภูมิ 120      
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องศาเซลเซียสเป็นเวลา 3 ช่ัวโมง เมื่อครบ 3 ช่ัวโมง น าไประเหยตัวท าละลายออกด้วยเครื่อง Rotary Vacuum evaporator 
และค านวณหาเปอร์เซ็นต์ของที่สกัดที่ได้ต่อน้ าหนักของพืชสมุนไพร (% yield) 
 2. การทดสอบฤทธิ์ ต้ านอนุมูลอิสระของตัวอย่างสารสกัดหยาบวิธี  DPPH Radical Scavenging Activity  
(DPPH assay) 

ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH ซึ่งมีวิธีการทดสอบดังนี้เตรียมสารละลายตัวอย่างท่ีใช้ใน การทดสอบโดย
น าสารสกัดใบย่านางแดงมาเตรียมให้อยู่ในรูปสารละลายโดยใช้เมทานอลเป็นตัวท าละลาย ที่ความเข้มข้น 1 mg/ml ปิเปต
สารละลาย DPPH 60 µM ปริมาตร 100 µl จากนั้นเติมสารละลายตัวอย่าง 2900 µl บ่มที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 1 ช่ัวโมง 
น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 517 nm ค านวณหาฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระ (สดุาพร, 2562) 

จากสูตร % radical scavenging = [(AControl – ASample)/AControl] ×100  โดย ASample คือ ค่าการดูดกลืนแสงของ
สารละลายตัวอย่าง และ AControl คือ ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายเมทานอล  

3. การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของตัวอย่างสารสกัดหยาบด้วยวิธี Ferric reducing antioxidant power 
(FRAP assay) 

ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี FRAP ซึ่งมีวิธีการทดสอบดังน้ีเตรียมสารละลายตัวอย่างท่ีใช้ใน การทดสอบโดย
น าสารสกัดใบย่านางแดงมาเตรียมให้อยู่ในรูปสารละลายโดยใช้เมทานอลเป็นตัวท าละลาย ที่ความเข้มข้น 5 mg/ml ปิเปต
สารละลายตัวอย่าง 100 µl จากนั้นเติม FRAP reagent ปริมาตร 4000 µl น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น      
593 nm ค านวณหาค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในสารสกัดโดย เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานของกรดวิตามินซี  
ในหน่วย mg ACE/g (กิตติพัฒน์และปานทิพย์, 2560) 

4. การหาปริมาณของสารประกอบฟีนอลิก (total polyphenolic compound) 
วิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกโดยวิธี Folin - Ciocalteu ใช้กรดแทนนิกเป็นสารมาตรฐาน การทดสอบโดย

น าสารสกัดใบย่านางแดงมาเตรียมให้อยู่ในรูปสารละลายโดยใช้เมทานอลเป็นตัวท าละลาย ที่ความเข้มข้น 5 mg/ml ปิเปต
สารละลายตัวอย่าง 100 µl  เติมสารละลาย NaCO3 2500  µl สารละลาย Folin-Ciocalteu 500 µl และเติมน้ าปราศจาก
ไอออนจนครบปริมาตร 4000 µl  บ่มที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 40 นาที น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 765      
นาโนเมตร ค านวณหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในสารสกัดโดย เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานของกรดแทนนิก ในหน่วย 
mg TAE/g DW 

5. การหาปริมาณรวมของสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ (total flavonoids compound) 
 วิเคราะห์ปริมาณสารฟลาโวนอยด์โดยวิธี aluminum chloride colorimetry โดยใช้เคอร์ซิตินเป็นสารมาตรฐาน

การทดสอบโดยน าสารสกัดใบย่านางแดงมาเตรียมให้อยู่ในรูปสารละลายโดยใช้เมทานอลเป็นตัวท าละลาย ที่ความเข้มข้น     
1 mg/ml ปิเปตสารละลายตัวอย่างปริมาตร100 µl จากนั้นเติมสารละลาย NaNO2 ปริมาตร 75 µl และ AlCl3 ปริมาตร     
150 µl และ NaOH ปริมาตร 500 µl แล้วเติมน้ าปราศจากไอออนจนปริมาตรครบ 3000 µl บ่มที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา     
40 นาที น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 510 nm ค านวณหาปริมาณสารฟลาโวนอยด์ในสารสกัดโดย 
เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานของสารมาตรฐานเคอร์ซิติน ในหน่วย mg QE/g DW 

6. ศึกษาความสามารถในการต้านการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย 
วิธีการเตรียมเช้ือที่ใช้ทดสอบ เพาะเลี้ยง Staphylococcus aureus ATCC 25923  ซึ่งเป็นแบคทีเรียแกรมบวก

และ Escherichia coli ATCC 25922  ซึ่งเป็นแบคทีเรียแกรมลบ ในอาหารเหลว Tryptone soya broth บ่มที่อุณหภูมิ     
35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง  
 7. การทดสอบฤทธิ์การยับย้ังแบคทีเรียด้วยวิธีagar disc diffusion 

ทดสอบฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดสมุนไพร ด้วยวิธี agar disc diffusion เตรียม อาหารแข็ง Mueller Hinton 
Agar  ในจานเพาะเลี้ยง ใช้ไม้พันส าลีที่ปราศจากเช้ือชุบแบคทีเรียที่ ท าการ swab ให้ทั่วบนผิวอาหาร เลี้ยงเช้ือ Mueller 
Hinton Agar  จากนั้นวางแผ่น paper disc (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 mm) ลงบนจานอาหารเลี้ยงเช้ือ Mueller Hinton 
Agar หยดสารสกัดที่จะทดสอบลงบนแผ่น paper disc โดยหยด สารสกัด ต าแหน่งละ 10 µl รวมทั้งหยดตัวท าละลาย 
นั้น ๆ เป็น control โดยใช้ automatic pipette ที่ปราศจากเชื้อ จากนั้นน าจานเพาะเช้ือนี้ไปบ่มเลี้ยงเช้ือที่อุณหภูมิ 35 ± 2  
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง แล้วน ามาวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณยับยั้ง (inhibition zone) โดยวัดหน่วย
เป็นmm (วัชรินทร์และคณะ, 2559) 
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ผลการวิจัย 
 สารสกัดใบย่านางแดงมีลักษณะเป็นของเหลวหนืดสีเขียวเข้ม น้ าหนักสารสกัดด้วยตัวท าละลายเฮกเซน เอทิลอะซิเตต
และเมทานอลเท่ากับ  3.7967, 4.1227 และ7.3695 กรัมตามล าดับ แสดงดังตารางที่1    

1. การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอสิระ 
 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH assay พบว่าสารสกัดจากใบย่านางแดง ที่สกัดด้วยตัวท าละลาย     
เฮกเซน เอทิลอะซิเตต และเมทานอล มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเท่ากับ 1.28  ± 0.23, 94.63 ± 0.57 และ 95.89 ± 0.39 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส าหรับวิธีทดสอบ FRAP พบว่าสารสกัดจากใบย่านางแดง ที่สกัดด้วยตัวท าละลายเฮกเซน  
เอทิลอะซิเตต และเมทานอล มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเท่ากับ 11.33 ± 4.69, 146.48 ± 7.90 และ152.83 ± 31.43 mg 
ACE/g แสดงดังตารางที่ 2   

2. การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและสารประกอบฟลาโวนอยด์ 
 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกค านวนได้จากกราฟมาตรฐานกรดแทนนิก (y = 0.0016 x -0.0003, R2 = 0.9995) 
พบว่าสารสกัดจากใบย่านางแดง ที่สกัดด้วยตัวท าละลายเฮกเซน เอทิลอะซิเตต และเมทานอล มีปริมาณสารฟีนอลิกรวม
เท่ากับ 825.33 ± 20.32, 2994.08 ± 211.60 และ 2297.13 ± 203.29 mg TAE/g DW ตามล าดับ ส าหรับปริมาณสารฟลา
โวนอยด์รวมค านวนได้จากกราฟมาตรฐานเคอร์ซิติน (y = 0.0001 x -0.0013, R2 = 0.9985) พบว่าสารสกัดจากใบย่านางแดง 
ที่สกัดด้วยตัวท าละลายเฮกเซน เอทิลอะซิเตต และเมทานอล ปริมาณสารฟลาโวนอยด์รวมเท่ากับ 1452.08 ± 12.73, 251.78 
± 47.89 และ 497.78 ± 10.83 mg QE/g DW ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 2 

3. ศึกษาความสามารถในการต้านการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย 
 การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบย่านางแดง ในตัวท าละลาย เอทิลอะซิเตต และเมทานอล ต่อการ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย 2 สายพันธ์ุ ได้แก่ Staphylococcus aureus ATCC 25923  ซึ่งเป็นแบคทีเรียแกรมบวก
และ Escherichia coli ATCC 25922 ซึ่งเป็นแบคทีเรียแกรมลบ โดยใช้ความเข้มข้นของสารสกัดเท่ากับ 100 และ 200 
mg/ml พบว่าสารสกัดจากใบย่างนางแดงที่สกัดด้วยเอทิลอะซิ เตตสามารถยับยั้ งการเจริญเติบโตของแบคที เรีย 
Staphylococcus aureus ATCC 25923 ซึ่งเป็นแบคทีเรียแกรมบวก ได้ โดยมีค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณยับยั้ง
การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย เท่ากับ 1.50 ± 0.00 กับ 1.96 ± 0.04 mm ตามล าดับ ดังตารางที่ 3 และภาพที่ 1 
 
ตารางที่ 1 น้ าหนักและร้อยละน้ าหนักสุทธิ(percentage of yield) ของสารสกัด 
 

สารสกัด 
น้ าหนักสารสกัด(กรัม) ผลผลิตร้อยละ (%yield) 

เฮกเซน เอทิลอะซิเตต เมทานอล เฮกเซน เอทิลอะซิเตต เมทานอล 

สารสกัด 
ใบย่านางแดง 

3.7967 4.1227 7.3695 4.7423 5.1495 
 

9.2049 
 

 
ตารางที่ 2 ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากใบย่านางแดง ที่สกัดด้วยเฮกเซน เอทิลอะซิเตต และเมทานอลด้วยวิธี  
              DPPH assay,   FRAP assay, ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมด และปริมาณฟลาโวนอยด์รวม 
 

ล าดับ ตัวท าละลาย 
ผลการทดสอบฤทธิต์้านอนุมูลอิสระ 

ตามวิธตี่าง ๆ 
ปริมาณสารประกอบ 

ฟีนอลิกทั้งหมด 
(mg TAE/g±SD) 

ปริมาณ 
ฟลาโวนอยด์รวม 
(mg QE/g±SD)  

 DPPH 
(%DPPH±SD)  

FRAP 
(mg/g ACE±SD) 

1 เฮกเซน 1.28 ± 0.23 11.33 ± 4.69 825.33 ± 20.32 1452.08 ± 12.73 

2 เอทิลอะซิเตต 94.63 ± 0.57 146.48 ± 7.90 2994.08 ± 211.60 251.78 ± 47.89 

3 เมทานอล 95.89 ± 0.39 152.83 ± 31.43 2297.13 ± 203.29 497.78 ± 10.83 
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ตารางที่ 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณยับยั้งเชื้อ (Inhibition zone) ของสารสกัดจากใบย่านางแดงที่ความเข้มข้น 
100 และ 200 mg/ml จากตัวท าละลายต่างกัน 

 

ล าดับ 
ความเข้มข้นของ
สารสกัด(mg/ml) 

ตัวท าละลาย 
เส้นผ่านศูนย์กลาง Inhibition zone (mean ±SD; มิลลิเมตร) 

Staphylococcus aureus Escherichia coli 
เอทิลอะซิเตต เมทานอล เอทิลอะซิเตต เมทานอล 

1 100 1.50 ± 0.00 NA NA NA 
2 200 1.96 ± 0.04 NA NA NA 

หมายเหตุ: NA  = NO Activity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่1 บริเวณยับยั้งของสารสกดัสมุนไพรต่อเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ATCC 25923  (ก) ใบย่านางแดงท่ี
สกัดด้วยเอทิลอะซเิตตที่ความเข้มข้น 100 mg/ml (ข) ใบย่านางแดงท่ีสกัดด้วยเอทิลอะซิเตตที่ความเข้มข้น 200 mg/ml 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาปริมาณสกัดจากใบย่านางแดงที่สกัดด้วยตัวท าละลายเฮกเซน เอทิ ลอะซิเตต และเมทานอล 
ตัวอย่าง พบว่าสกัดจากใบย่านางแดง ที่สกัดด้วยตัวท าละลายเมทานอลมีค่าเปอร์เซ็นต์ยิวซ์สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับตัวท า
ละลายชนิดอื่น และผลการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระทั้ง 2 วิธี วิธี DPPH บ่งช้ีให้เห็นว่า สารสกัดจากใบย่านางแดงที่สกัด
ด้วยเมทานอลที่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระดทีี่สุด มีค่าเท่ากับ 95.89 ± 0.39 เปอร์เซ็นต์ และได้ทดสอบความสามารถในการ
ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี FRAP assay บ่งช้ีให้เห็นว่า สารสกัดจากใบย่านางแดงที่สกัดด้วยเมทานอลที่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูล
อิสระดีที่สุด มีค่าเท่ากับ  152.83 ± 31.43 mg ACE/g การหาสารประกอบฟีนอลิกพบว่า สารสกัดหยาบเอทิลอะซีเตตมี
ปริมาณฟีนอลิกสูงกว่าสารสกัดหยาบเฮกเซนและเมทานอล โดยมีปริมาณฟีนอลิกเท่ากับ 2994.08 ± 211.60 mg TAE/g DW 
ในทางตรงกันข้ามปริมาณฟลาโวนอยด์รวมของสารสกัดหยาบเฮกเซนมีปริมาณฟลาโวนอยด์รวมสูงกว่า เอทิลอะซีเตตและ     
เมทานอล โดยมีปริมาณฟลาโวนอยด์รวมสารสกัดจากใบย่านางแดงเท่ากับ 1452.08 ± 12.73 mg QE/g DW และจากการ
ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคจะเห็นว่าสารสกัดจากใบย่านางแดงท่ีสกัดด้วยตัวท าละลายเอทิลอะซิเตตที่ความเข้มข้น 
100 และ 200 mg/ml สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ATCC 25923 ซึ่งเป็น
แบคทีเรียแกรมบวกได้  โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย  Staphylococcus aureus ATCC 
25923  เฉลี่ยเท่ากับ 1.50 ± 0.00 และ1.96 ± 0.04 mm ตามล าดับ จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า สารสกัดจากใบย่านางแดง
สามารถยับยั้ง Staphylococcus aureus ATCC 25923 ในใบย่านางแดงมีสารโพลีแซคคาไรด์ สารโพลีฟีนอล แคลเซียม 
ออกซาเลท และอัลคาลอยด์กลุ่ม isoquinoline ซึ่งสารเหล่านี้มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ และฆ่าเช้ือแบคทีเรีย  
(คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554) โดยสารสกัดจากใบย่านางแดงมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระที่ดี มีปริมาณ       
ฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์รวมสูง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (พรพิมลและคณะ, 2561) และมีฤทธ์ิในการต้านเช้ือแบคทีเรียที่
ดีเหมาะส าหรับการน าไปศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของแบคทีเรียชนิดอื่น ๆ ต่อไป 
 

  
Staphylococcus aureus ATCC 25923 

ก ข 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ศึกษาผลของขนาดผงแก่นตะวันและจ านวนครั้งในการสกัดอินนูลินจากผงแก่นตะวัน ในขั้นตอนการสกัด
อินนูลิน ศึกษาผงแก่นตะวัน 3 ขนาดได้แก่ 100 เมช 35 เมช และ ขนาดผสม การวิเคราะห์องค์ประกอบน้ าตาลในสารสกัด
ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง พบว่าการสกัดโดยใช้ผงแก่นตะวันขนาด 100 เมช ให้ความบริสุทธ์ของอินนูลิน 
สูงถึงร้อยละ 94.81 ปริมาณผลผลิตผงอินนูลินจากการสกัดครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 คือ ร้อยละ 17 และ 5 ตามล าดับ รวมเป็น
ร้อยละ 22 ลักษณะผงอินนูลินมีสีขาวอมเหลือง ค่าความขาว 56.8 ลักษณะทรงกลม รวมเป็นกลุ่ม ขนาด 2-30 ไมโครเมตร 
และมีความยาวสายโซ่โมเลกุลเท่ากับ 7 และ 8 หน่วย ซึ่งความยาวของสายโซ่มโีมเลกุลใกล้เคียงกับสารอินนูลินมาตรฐาน  
 
ค าส าคัญ : อินนูลิน  แก่นตะวัน  การสกัด  โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง    

 
Study on the extraction conditions and production of inulin powder  

from Jerusalem artichoke tubers 
Phantipha Dechboon, Kanjanarat Sopsing, Kittiya Wongkhan and Rukkiat Jitchati*  

Department of Chemistry, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University  
*E-mail : Rukkiat_j@hotmail.com 

 
Abstract 

This research studied the effects of sizes and number of times for inulin extraction from Jerusalem 
artichoke powder. The three powder sizers were studied at 100 mesh, 35 mesh and mixed sizes. The sugar 
compositions were analyzed by high performance liquid chromatography ( HPLC) .  It was found that the 
extraction from 100 mesh Jerusalem artichoke powder provided the highest purity of inulin with 94. 81% . 
The yield of inulin powder from the first and second extractions were 17% and 5% , respectively which 
including to 22%.  The inulin powder was a white- yellowish color with a whiteness value of 56. 8.  That 
powder was spherical and clustered shape which approximately at 2-30 µm.  The length of the molecular 
chain of extracted inulin obtained the degree of polymerizations ( DP)  at 7 and 8 which related to the 
standard inulin.  

 
Keywords : Inulin, Jerusalem artichoke, Extraction, High performance liquid chromatography 
 
บทน า 
          โรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ก าลังเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญทั่วโลกและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องด้วยมาจาก
วิถีชีวิตที่มีความเร่งรีบ บริโภคอาหารส่วนใหญ่ทีม่ีส่วนประกอบของแป้งและน้ าตาล ซึ่งส่งผลเสียต่อจุลินทรีย์ประเภทโพรไบโอติก
ในล าไส้ (Tanjor et al., 2012) ปัจจุบันจึงมีการน าอาหารที่สามารถปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในล าไส้ คือ พรีไบโอติก 
(Prebiotics) มาปรุงเป็นอาหารบริโภคมากขึ้น 
          พรีไบโอติกเป็นอาหารไม่สามารถย่อยได้ในกระเพาะและล าไส้เล็ก แต่จะถูกย่อยที่ล าไส้ใหญ่  โดยจุลินทรีย์กลุ่ม     
โพรไบโอติก เช่น แบคทีเรียในกลุ่ม lactic acid bacteria ได้แก่ แล็กโทบาซิลลัส (Lactobacillus) และ ไบฟิโดแบคทีเรีย 
(Bifidobacteria) ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ส่งผลให้ช่วยลดปัญหาเรื่องระบบขับถ่าย และช่วยลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิด
โรคมะเร็งล าไส้ อาหารที่มีสารพรีไบโอติกปริมาณสูงในประเทศไทยคือ หัวแก่นตะวัน (Gibson and Roberfroid, 1995; 
Canbulat and Tulay, 2015)  



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งท่ี 15 I ผลงานน าเสนอแบบโปสเตอร์ 

134 

แก่นตะวันหรือทานตะวันหัว (Jerusalem Artichoke หรือ Sunchoke) เป็นพืชดอกในตระกูลทานตะวัน มีถิ่น
ก าเนิดในทวีปอเมริกาเหนือ ชาวอินเดียนแดงนิยมปลูกไว้รับประทานหัว มีสรรพคุณช่วยท าให้เจริญอาหาร ต่อมาแพร่หลายไป
ในสหรัฐอเมริกาและยุโรป โดยปัจจุบันแก่นตะวันสามารถปลูกได้ผลิตดีในประเทศไทย เป็นพืชล้มลุก หัวมีลักษณะไม่เรียบ เป็น
แหล่งสะสมอาหารคล้ายหัวขิงและข่า มีน้ าและคาร์โบไฮเดรตเป็นองค์ประกอบ ร้อยละ 80 และ 20 ตามล าดับ โดย
คาร์โบไฮเดรตส่วนใหญ่เป็นสารอาหารอินนูลิน (Inulin) ซึ่งเป็นสารพรีไบโอติก (Dias et al., 2016) 
          อินนูลินมีโครงสร้างทางเคมีเป็นโพลแีซคคาไรด์ (polysaccharide) โมเลกุลที่ประกอบด้วยฟรุกโตสที่เช่ือมต่อกันด้วย
พันธะไกลโคซิดิก β (2-1) และโมเลกุลของกลูโคสเช่ือมโยงกับปลายโซ่ด้วยพันธะ α (1󠆖→2) ระดับของโพลีเมอไรเซชัน 
(degree of polymerization: DP) มีตั้งแต่ n = DP 2-60 แสดงดังรูปที่ 1 (Pourfarzad et al., 2015; Das et al., 2019) 
อินนูลินเป็นน้ าตาลเชิงซ้อนไม่ถูกย่อยในกระเพาะอาหารและล าไส้ของมนุษย์ จึงช่วยให้แบคทีเรียที่มีประโยชน์ในล าไส้เพิ่ม
จ านวนมากขึ้นและยับยั้งการเพิ่มจ านวนของแบคทีเรียสาเหตุโรคท้องร่วง จัดเป็นสารพรีไบโอติกที่ดีต่อระบบขับถ่าย  ช่วยใน
การย่อยและการดูดซึมอาหาร ช่วยลดปริมาณน้ าตาลในเลือด และช่วยควบคุมน้ าหนักได้ (Romano et al., 2018) 

 
ภาพที ่1 โครงสร้างโมเลกลุของอินนูลิน 

งานวิจัยนี้ต้องการสกัดและผลิตผงอินนูลิน จากผงแก่นตะวัน โดยศึกษาขนาดของผงแก่นตะวันและจ านวนครั้งของ
การสกัดที่มีผลต่อความบริสุทธ์ิ ปริมาณผลผลิต ลักษณะทางกายภาพและเคมีของผงอินนูลิน  
 
วิธีการวิจัย 

เคร่ืองมือและสารเคมีในการทดลอง 
โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatography, HPLC) ยี่ห้อ Dionex  

รุ่น Ultimate 3000 โดยใช้คอลัมน์ Rezek RNM carbohydrate ขนาด 7.8 x 300mm (Phenomenex) ใช้น้ าปราศจาก
ไอออน (deionized water) เป็นตัวท าละลายและเฟสเคลื่อนที่ภายในคอลัมน์  เครื่องท าให้แห้งแบบพ่นฝอยขนาดเล็ก  
(Mini Spray Dry) ยี่ห้อ Rush รุ่น B-290 เครื่องวัดความขาวแป้ง (Powder Whiteness Tester) ยี่ห้อ Kett รุ่น C-130  
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope: SEM) ยี่ห้อJEOL รุ่น JSM 761OFPlus 
และแมสสเปกโทรสโกปี  (Mass Spectrometer) ยี่ห้อ Bruker รุ่น MicroTOF-Q II เครื่องป่ันสมุนไพร รุ่น NT-500 D 

สารเคมีที่ใช้ อินนูลิน (ความบริสุทธิ์ร้อยละ 98) กลูโคส (ความบริสุทธิ์ร้อยละ 98) ซูโครส (ความบริสุทธิ์มากกว่าร้อยละ 
99) ฟรุกโตส (ความบริสุทธ์ิมากกว่าร้อยละ 99) คีสโตส (ความบริสทุธ์ิมากกว่าร้อยละ 99) และนสีโตส (ความบรสิุทธ์ิมากกว่า
ร้อยละ 99) จากบริษัท TCI (ประเทศญี่ปุ่น) กรดไนตริก (ความบริสทุธ์ิร้อยละ 65) จากบริษัท ITALMAR (ประเทศไทย) และหัว
แก่นตะวันสด จากวิสาหกจิชุมชนศรีอุดมก้าวหน้า บ้านตาโท ต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

การเตรียมผงแก่นตะวัน 3 ขนาด 
น าหัวแก่นตะวันสดมาล้างให้สะอาด หั่นเป็นช้ินบาง ๆ อบทีอุ่ณหภมูิ 60 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 8 ช่ัวโมง 
1. ผงแก่นตะวันขนาดผสม เตรยีมโดยการปั่นในเครื่องปั่นสมุนไพร (ความเร็ว 25,000 รอบ/นาที) 1 นาที 
2. ผงแก่นตะวันขนาด 35 เมช และ 100 เมช เตรียมโดยการร่อนผา่นตะแกรง  
การสกัดสารส าคัญจากผงแกน่ตะวัน 

            การสกัดอินนูลินและสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจาก ผงแก่นตะวันท้ัง 3 ขนาดท าการสกัด จ านวน 2 ครั้ง ดังนี ้
 สกัดครั้งที่ 1 ช่ังผงแก่นตะวันขนาด  35 เมช, 100 เมช และขนาดผสม จ านวน 500 กรัม น าไปต้มในน้ าปราศจาก
ไอออน 10 ลิตร ทีอุ่ณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง ทิ้งไว้ให้เย็นท่ีอุณหภูมิห้อง แล้วกรองด้วยผ้าขาวบาง จากนั้น
น าสารสกัดอินนูลินไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 8,000 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที และเก็บรักษา
ที่อุณหภูมิ 4-10 องศาเซลเซียส (กาญจนารัตน์, 2562) 
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การสกัดครั้งที่ 2 น ากากที่เหลือจากการสกัดครั้งที่ 1 ทั้ง 3 ขนาดมาสกัดอีกครั้ง โดยท าเช่นเดียวกับการสกัด ครั้งที่ 1  
   การวิเคราะห์หาปริมาณของอินนูลินในสารสกัดจากด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) 
           น าสารสกัดครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เจือจางให้มีความเข้มข้นที่พอเหมาะ จากนั้นกรองสารสกัดครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 
ด้วยไนลอนเมมเบรนขนาด 0.45 ไมโครเมตร ก่อนน าไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิค HPLC  
            การเตรียมผงอินนูลินด้วยเคร่ืองท าให้แห้งแบบพ่นฝอยขนาดเล็ก (Mini Spray Dry)  
             น าสารสกัดเข้าเครื่องท าแห้งแบบพ่นฝอย (Spray dry) โดยใช้อุณหภูมิลมขาเข้า/ขาออก เท่ากับ 153/79  องศาเซลเซียส 
จะได้ผงอินนูลิน โดยค านวณร้อยละของอินนูลินได้จากสูตรต่อไปนี้ 
 

ร้อยละผลผลิตอินนูลนิ =
น้ าหนักผงอินนูลินที่ได ้(กรมั) ×  100 

น้ าหนักหัวสดแก่นตะวัน  (กรัม)
 

                               
            การวัดค่าความขาวของผงอินนูลิน 
            น าผงอินนูลินที่ต้องการวัดใส่ลงไปในถ้วยใส่ตัวอย่าง อ่านค่าความขาวของผงอินนูลิน โดยเครื่องวัดค่าความขาวของ
แป้ง (Powder Whiteness Tester) เทียบกับการวัดค่ามาตรฐาน 

การศึกษาลักษณะโครงสร้างระดับจุลภาคของผงอินนูลิน  
น าผงอินนูลินบดให้ละเอียด จากนั้นติดกาวบนแท่งทองเหลือง (stub) ด้วยเทปกาวคาร์บอน โปรยผงลงบน 

แท่งทองเหลืองแล้วเกลี่ยให้บางและสม่ าเสมอ ใส่ในเครื่อง sputter coater เคลือบผิวหน้าด้วยโลหะแพลทินัม แล้วน าตัวอย่าง
วัดขนาด 

การพิสูจน์เอกลักษณ์และสมบัติของผงอินนลูิน 
วิเคราะห์น้ าหนักโมเลกุลของสารที่มีประสิทธิภาพสูง ด้วยเครื่อง HRMS mass spectrometer (Brüker Micro 

TOF-Q II) วัดในโหมด positive electrospray (ESI+) โดยวัดในรูปของสารละลาย Acetonitrile โดยตรง (Direct probe) 
 

ผลการวิจัย 
การหาปริมาณอินนูลินและสารส าคัญด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง 
จากการสกัดครั้งที่ 1 ของผงแก่นตะวันขนาด 35 เมช 100 เมช และขนาดผสม น าไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิค HPLC 

เทียบกับสารละลายมาตรฐาน พบว่า มีค่า retention time ของอินนูลิน นีสโทส (Nystose) คีสโทส (Kestose) กลูโคส 
(Glucose) และ ฟรุกโตส (Fructose) อยู่ที่ 8.03, 9.40, 10.89, 13.56 และ 15.02 นาที ตามล าดับ โดยโครมาโตแกรมของ
สารสกัดทั้ง 3 ขนาดแสดงสัญญาณของน้ าตาลทั้ง 5 ชนิดที่ต าแหน่งเดียวกัน แต่โครมาโตแกรมของสารสกัดผงแก่นตะวันขนาด 
100 เมช มีสัญญาณของสารอินนูลินที่สูงที่สุดที่ร้อยละ 94.81 ที่มีอัตราส่วนเป็น 94.81 : 0.11 : 2.07 : 0.07 : 1.22 ของอินนูลิน 
นีสโทส (Nystose) คีสโทส (Kestose) กลูโคส (Glucose) และฟรุกโตส (Fructose) ตามล าดับ แสดงดังภาพที่ 2 รองลงมาคือ
สารสกัดผงแก่นตะวันขนาด 35 เมช และสัญญาณน้อยที่สุดจากขนาดผสม  

 
ภาพที ่2 โครมาโตแกรมของอินนูลินและสารส าคญัจากการสกดัครัง้ที่ 1 วิเคราะห์ด้วยเทคนิค HPLC 
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b c 

b a c 

a 

จากการสกัดครั้งที่ 2 ของสารสกัดทั้ง 3 ขนาด พบว่า ความบริสุทธ์ิของอินนูลินลดลง และพบปริมาณของน้ าตาล นีส
โทส คีสโทส กลูโคส และ ฟรุกโตส เพิ่มขึ้น  โดยในกรณีของผงแก่นตะวันขนาด 100 เมช ความบริสุทธ์ิของอินนูลินพบเป็นร้อย
ละ 90.53 และ นีสโทส คีสโทส กลูโคส และ ฟรุกโตส เป็นร้อยละ 0.59, 3.60, 0.11 และ 1.78 ตามล าดับ แสดงดังภาพที่ 3 

 
         

ภาพที ่3 โครมาโตแกรมของอินนูลินและสารส าคญัจากการสกดัครัง้ที่ 2 วิเคราะห์ด้วยเทคนิค HPLC 

การศึกษาลักษณะทางกายภาพของผงอินนูลิน   
น าสารสกัดที่ได้ไปท าให้เป็นผงด้วยเครื่องท าแห้งแบบพ่นฝอยขนาดเล็ก ผงอินนูลินที่ได้จากการสกัดครั้งที่ 1 แสดง  

ดังภาพที่ 4 พบว่า ลักษณะผงอินนูลินที่ได้จากสารสกัดผงแก่นตะวันขนาด 100 เมช มีสีขาวอมเหลือง ค่าความขาว 56.8     
คิดเป็น 17% ผงอินนูลินจากแก่นตะวันขนาด 35 เมช มีสีน้ าตาลอมเหลือง ค่าความขาว 35.6 คิดเป็น 11% และ ผงอินนูลิน 
จากแก่นตะวันขนาดผสม มีสขีาวอมเขียว ค่าความขาว 37.6 คิดเป็น 12% 

 

                                    
ภาพที่ 4 ผงของอินนูลินจากการสกัดครั้งที่ 1 a) สารสกัด 35 เมช b) สารสกดั 100 เมช c) สารสกดัขนาดผสม 

ผงอินนูลินจากการสกัดครั้งที่ 2 แสดงดังรูปที่ 5 มีลักษณะและความขาวใกล้เคียงจากการสกัดครั้งที่ 1 แต่พบว่า 
ร้อยละของผลิตภัณฑ์ลดลง ผงอินนูลินจากสารสกัด 100 เมช คิดเป็น 5% ผงแก่นตะวันขนาด 35 เมช คิดเป็น 5% และผง
แก่นตะวันขนาดผสม คิดเป็น 5% 

     
ภาพที่ 5 ผงของอินนูลินจากการสกัดครั้งที่ 2 a) สารสกัด 35 เมช b) สารสกดั 100 เมช c) สารสกดัขนาดผสม 

เมื่อรวมการสกัดทั้ง 2 ครั้ง พบว่า สารสกัดที่ได้จากการใช้ผงแก่นตะวันขนาด 100 เมช ได้ผลผลิตอินนูลินรวมเป็น 
ร้อยละ 22 จึงน าไปศึกษาขนาดของผงอินนูลินด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่า ลักษณะของผงอินนูลิน 
เป็นทรงกลมรวมกันกลุ่ม มีขนาดประมาณ 2-30 ไมโครเมตร แสดงดังภาพที่ 6     
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ภาพที่ 6 ลักษณะโครงสร้างระดับจุลภาคของผงอินนูลิน จากการตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด  

a) x7,000 เท่า b) x10,000 เท่า 

การพิสูจน์เอกลักษณ์ทางโครงสร้างของอินนลูิน 
น าผงอินนูลินที่ได้จากสารสกัดผงแก่นตะวันขนาด 100 เมช จากการสกัดครั้งที่ 1 และ 2 มาหาน้ าหนักโมเลกุล โดย

ใช้เทคนิค mass spectrometry พบว่าสารแสดงสัญญาณ m/z สูงสุด เป็นสัญญาณของ DP8+Na+ (ค านวณ=1337.4229)  
และ DP7+Na+ (ค านวณ=1175.3701)  ตามล าดับ แสดงดังภาพที่ 7 จึงสรุปว่าอินนูลินที่สกัดได้มีความยาวสายโซ่โมเลกุล
เท่ากับ 7 และ 8 หน่วย ซึ่งความยาวของสายโซ่มีโมเลกุลที่ใกล้เคียงกับสารอินนูลิน มาตรฐาน  

 
   ภาพที่ 7  Mass spectra ของผงอินนูลินจากแก่นตะวันขนาด 100 เมช a) การสกัดครั้งที่ 1 b) การสกัดครั้งท่ี 2 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาผลของขนาดผงแก่นตะวันในขั้นตอนการสกัดอินนูลินพบว่า การสกัดที่ใช้ผงขนาด 100 เมช ได้
ผลผลิตอินนูลินรวมสูงถึง ร้อยละ 22 แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวและโมเลกุลคู่เจือปน ผงอินนูลินที่ผลิตได้มี     
สีขาวอมเหลือง มีความขาว 56.8 ลักษณะเป็นทรงกลม รวมเป็นกลุ่ม ขนาด 2-30 ไมโครเมตร และมีความยาวสายโซ่โมเลกุล 
7 และ 8 หน่วย ซึ่งความยาวของสายโซ่มีโมเลกุลที่ใกล้เคียงกับสารอินนูลินมาตรฐาน 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบอิทธิพลของอายุผล (65 และ 85 วันหลังดอกบาน) และฤดูกาล (ร้อน ฝน และ

หนาว) ต่อปริมาณวิตามินซี (VC) ปริมาณสารประกอบฟีนอลิค (TPC) ปริมาณแคโรทีนอยด์ (TC) และ ปริมาณแอนโทไซยานิน 
(TAN) รวมถึงกิจกรรมการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี ABTS และ FRAP ของมะม่วงหาวมะนาวโห่ จากการทดลองพบว่า 
อิทธิพลร่วมของอายุผลและฤดูกาลมีผลต่อปริมาณ TPC และกิจกรรมการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี ABTS ของผล
มะม่วงหาวมะนาวโห่ โดยผลที่เก็บเกี่ยวในระยะ 85 วันหลังดอกบาน ในช่วงฤดูร้อน/ฝน ให้ค่าปริมาณ  (TPC) ค่อนข้างสูง  
ส่วนกิจกรรมการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วย ABTS พบว่าผลที่อายุ 65 วันหลังดอกบานในช่วงฤดูฝน/หนาว ให้กิจกรรมการ
เป็นสารต้านอนุมูลอิสระสูงค่อนข้างสูง ส าหรับอายุผลมีอิทธิพลต่อปริมาณ  VC ปริมาณ TAN และกิจกรรมการเป็นสารต้าน
อนุมูลอิสระด้วยวิธี FRAP โดยผลที่มีอายุ 85 วันหลังดอกบานให้ปริมาณดังกล่าวสูงกว่าผลที่มีอายุ 65 วันหลังดอกบาน มีค่า
เท่ากับ 9.88 มิลลิกรัมกรดแอสคอบิกต่อ 100 กรัมน้ าหนักสด และ 9.65 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมน้ าหนักสด และกิจกรรมการ
เป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี FRAP เท่ากับ 2.91 M Trolox equivalents/g FW ตามล าดับ ฤดูกาลมีผลต่อปริมาณ VC 
ปริมาณ TC และปริมาณ TAN ของผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ โดยพบว่า ฤดูหนาวจะมีปริมาณ VC สูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 9.42 
มิลลิกรัมกรดแอสคอบิกต่อ 100 กรัมน้ าหนักสด ฤดูร้อนจะมีปริมาณ TC และปริมาณ TAN ค่อนข้างสูง มีค่าเท่ากับ 391.99 
มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมน้ าหนักสด และ 6.25 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมน้ าหนักสด 
 
ค าส าคัญ : สารพฤกษเคมี  มะม่วงหาวมะนาวโห่  สารต้านอนมุูลอสิระ  

 
Effect of Fruit Stages and Seasons on the Phytochemical Contents  

and Antioxidation Activities of Carissa carandas Linn. 
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Abstract 
The objective of this research was to study on effect of fruit stages (65 and 85 days after full bloom) 

and seasons (summer, rainy season and winter) on vitamin C contents (VC), total phenolic contents (TPC), 
total carotenoid (TC), total anthocyanin content (TAN) and antioxidation activities of Carissa carandas 
Linn. using ABTS and FRAP methods. The study showed that fruit stages and seasons had interaction 
affected on the TPC and the ABTS of C. carandas fruits. The fruits that harvested at 85 days after full 
bloom during summer or rainy season gave high TPC.  However, the fruits that harvested at 65 days after 
full bloom during rainy season or winter gave high antioxidant activity using ABTS method. In addition, 
fruit stage had affected on the VC, TAN and FRAP.  The fruit age at 85 days after full bloom gave the VC 
(9.88 mg ascorbic acid/ 100 ml juice), TAN (9.65 mg/100 g fresh weight) and antioxidant activity using FRAP 
method (2.91 M Trolox equivalents/g fresh weight), those are higher than value of fruit age at 65 days 
after full bloom. The season affected the VC, TC and TAN of C. carandas fruits. The highest VC was found 
in winter (9.42 mg ascorbic acid/ 100 ml juice). In summer was discovered the highest TC (391.99 mg/100 
fresh weight) and TAN (6.25 mg/100 g fresh weight). 
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บทน า 
 มะม่วงหาวมะนาวโห่เป็นไม้ผลพื้นเมืองที่มีศักยภาพเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ เนื่องจากเป็นผลไม้ที่มีการออกดอกติด
ผลได้ตลอดทั้งปีและมีคุณค่าทางอาหารสูงโดยเฉพาะสารพฤกษเคมี จากรายงานของนิภัทรและคณะ (2562) พบว่าผลมะม่วง
หาวมะนาวโห่ในระยะห่าม (ผลสีชมพู-แดง) และระยะผลสกุ (ผลสีม่วง) มีสารพฤกษเคมีหลายชนิด ได้แก่ สารประกอบฟีนอลิค 
แอลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด์  เทอร์พีนอยด์ และน้ าตาลดีออกซี เป็นต้น ซึ่งสารพฤกษเคมีเหล่านี้มีคุณสมบัติการเป็นสารต้าน
อนุมูลอิสระที่สามารถลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง เป็นต้น (นงนุชและ
คณะ, 2563; Itankar et al., 2011; Sarkar et al., 2018) ปกติผลมะม่วงหาวมะนาวโห่สามารถน ามาบริโภคได้ 2 ระยะ คือ 
ระยะผลห่าม และระยะผลสุก โดยระยะผลห่ามจะมีสีชมพูจนถึงสีแดง และระยะผลสุกจะมีสีม่วง แต่ละระยะของการ
รับประทานจะมีปริมาณสารพฤกษเคมีที่พบแตกต่างกัน (จักรีและคณะ, 2556; ทัตพิชา, 2560) นอกจากนี้ยังพบว่าสภาพ 
แวดล้อมของการพัฒนาผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งต่อการพบปริมาณสารพฤกษเคมีของผล เนื่องจากใน
ปัจจุบันยังไม่มีรายงานการค้นพบว่า ปฏิกิริยาร่วมระหว่างอายุผลและฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลมีผลต่อปริมาณและกิจกรรมสารต้าน
อนุมูลอิสระในผลมะม่วงหาวมะนาวโห่อย่างไร จึงได้ท าการศึกษาวิจัยเพื่อใช้แนะน าเกษตรกร ผู้บริโภค และผู้ใช้ประโยชน์จาก
ผลว่าควรเก็บเกี่ยวผลในระยะใดและในฤดูกาลใดเหมาะสมที่สุด ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบอิทธิพลของ
อายุผลและฤดูกาลเก็บเกี่ยวต่อปริมาณสารพฤกษเคมีและกิจกรรมการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ 
 
วิธีการวิจัย 

แผนการทดลอง 
การวิจัยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์  (Completely Randomized Design) โดยจัดสิ่ งทดลองแบบ

แฟคทอเรียล (factorial) ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ได้แก่ อายุการเก็บเกี่ยว (65 และ 85 วันหลังดอกบาน) และฤดูกาล (ฤดูร้อน 
(กุมภาพันธ์-เมษายน) ฤดูฝน (พฤษภาคม-ตุลาคม) และฤดูหนาว (พฤศจิกายน-มกราคม) ณ แปลงทดลองส านักงานไร่ฝึก
ทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  

วิธีทดลอง 
ท าการสุ่มเลือกต้นมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่มีขนาดทรงพุ่ม 2 เมตร จ านวน 5 ต้น จากนั้นสุ่มเลือกช่อดอกกระจายทั่ว

ทรงพุ่ม จ านวน 20 ช่อ เมื่อผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ถึงระยะเก็บเกี่ยว (65 และ 85 วันหลังดอกบาน) สุ่มเก็บเกี่ยวผลมะม่วง
หาวมะนาวโห่จ านวน 20 ผล/ต้น/อายุผล น าผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่เก็บเกี่ยวได้คั้นน้ าทั้งเปลือก จากนั้นท าการสกัดเพื่อให้
ได้สารสกัดหยาบและวิเคราะห์ปริมาณสารพฤกษเคมี 4 ชนิด ดังนี้ ปริมาณวิตามินซี (VC) ปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทั้งหมด 
(TPC) ปริมาณแคโรทีนอยด์ (TC) และปริมาณแอนโทไซยานิน (TAN) ท าการวิเคราะห์ปริมาณสารพฤกษเคมี 5 ซ้ า 
            การสกัดและวิเคราะห์ปริมาณสารพฤกษเคมีของผลมะม่วงหาวมะนาวโห่  

ท าการสกัดสารพฤกษเคมีด้วยตัวท าละลายชนิดต่างๆ ได้แก่ เมทานอล 80% ส าหรับวิเคราะห์ (TPC) ปิโตรเลียม
อีเทอร์และอะซิโตน อัตราส่วน 3:2 v/v ส าหรับวิเคราะห์ (TC) และเอทาโนลิค-HCl 1% ส าหรับวิเคราะห์ (TAN) น าสารสกัด
หยาบประเมินปริมาณสารพฤกษเคมีตามวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ ปริมาณ VC (AOAC, 2012) ปริมาณ TPC (Slinkard and 
Singleton, 1997) ปริมาณ  TC (Ranganna, 2008) และ ปริมาณ TAN (Ranganna, 2008) จากนั้นน าสารสกัดหยาบไป
วิเคราะห์กิจกรรมการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี 2,2’-azinobis(3-ethylbenzothia zoline-6-sulfonic acid) (ABTS) 
และ วิธี Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP) ตามวิธีการของ Thaipong et al. (2006) 

การวิเคราะห์สถิติ 
 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี 
Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  
 
ผลการวิจัย 
 จากการทดลองพบว่า อิทธิพลร่วมระหว่างอายุผลและฤดูกาลมีผลต่อปริมาณ TPC โดยพบว่า ผลที่มีอายุ 85 วันหลัง
ดอกบานในฤดูฝน ฤดูร้อน และฤดูหนาว พบปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดสูงกว่าผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่มีอายุ 65 วันหลังดอก
บานที่เก็บเกี่ยวทั้ง 3 ฤดูกาล โดยมีค่าเท่ากับ 13.19, 11.74 และ 10.09 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลิค/100 กรัมน้ าหนักสด 
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(ตารางที่ 1) แต่อิทธิพลร่วมดังกล่าวไม่มีผลต่อปริมาณ VC ปริมาณ TC และปริมาณ TAN โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 5.76-
10.27 มิลลิกรัมกรดแอสคอบิก/100 กรัมน้ าหนักสด 161.91 -406.74 มิลลิกรัม/100 กรัมน้ าหนักสด และ 0.41-11.65 
มิลลิกรัม/100 กรัมน้ าหนักสด ตามล าดับ (ตารางที่ 1)  
 ส าหรับอิทธิพลของอายุผลต่อปริมาณสารพฤกษเคมีต่าง ๆ ในผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ พบว่า อายุผลมีบทบาทต่อ
ปริมาณ VC และปริมาณ TAN โดยพบว่าผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่มีอายุ 85 วันหลังดอกบานจะมีปริมาณสารพฤกษเคมี
ดังกล่าวสูงกว่าผลที่มีอายุ 65 วันหลังดอกบาน โดยมีค่าเท่ากับ 9.88 มิลลิกรัมกรดแอสคอบิก/100 กรัมน้ าหนักสด และ 9.65 
มิลลิกรัม/100 กรัมน้ าหนักสด ตามล าดับ (ตารางที ่1)  
 ส าหรับฤดูกาลพบว่ามีอิทธิพลต่อปริมาณ VC ปริมาณ TC และปริมาณ TAN ในผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ โดยพบ
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งในปริมาณ VC และพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับปริมาณ  TC และปริมาณ TAN 
(ตารางที่ 1) โดยปริมาณ VC จะพบมากที่สุดในฤดูหนาว มีค่าเท่ากับ 9.42 มิลลิกรัมกรดแอสคอบิก/100 กรัมน้ าหนักสด 
ขณะที่ปริมาณ TC จะพบในฤดูร้อน (391.99 มิลลิกรัม/100 กรัมน้ าหนักสด) และฤดูฝน (364.79 มิลลิกรัม/100 กรัมน้ าหนัก
สด) มากกว่าในฤดูหนาว (171.06 มิลลิกรัม/100 กรัมน้ าหนักสด) เช่นเดียวกับปริมาณ TAN ที่พบในฤดูร้อน (6.25 มิลลิกรัม/
100 กรัมน้ าหนักสด) มากกว่าฤดูฝน (4.23 มิลลิกรัม/100 กรัมน้ าหนักสด) แต่ไม่แตกต่างกับที่พบในฤดูหนาว (5.18 
มิลลิกรัม/100 กรัมน้ าหนักสด) (ตารางที่ 1)  
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยปริมาณวิตามินซี (VC; มิลลิกรัมแอสคอบิก/ 100 กรัมน้ าหนักสด) ปริมาณฟีนอลิคทั้งหมด (TPC; มิลลิกรัม

สมมูลของกรดแกลิค/ 100 กรัมน้ าหนักสด) ปริมาณแคโรทีนอยด์ (TC; มิลลิกรัม/ 100 กรัมน้ าหนักสด) และ
ปริมาณแอนโทไซยานิน (TAN; มิลลิกรัม/ 100 กรัมน้ าหนักสด) ของผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่อายุ 65 และ 85 วัน
หลังดอกบาน ท่ีเก็บเกี่ยวในฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 

  
ปัจจัย VC TPC TC TAN 

อายุผล      
65 วันหลังดอกบาน 6.77 b1/ 6.59 b 324.94 0.79 b 
85 วันหลังดอกบาน 9.88 a 11.67 a 293.62 9.65 a 
Prob. <0.0001 <0.0001 0.6425 <0.0001 
ฤดูกาล     
ฤดูร้อน 7.82 b 9.08 391.99 a 6.25 a 
ฤดูฝน 7.74 b 9.34 364.79 a 4.23 b 
ฤดูหนาว 9.42 a 8.99 171.06 b 5.18 ab 
Prob. 0.0062 0.8179 0.0243 0.0391 
อายุผล x ฤดูกาล     
65 x ฤดูร้อน 5.76 6.41 cd 406.18 0.84 
65 x ฤดูฝน 5.98 5.48 d 406.74 0.41 
65 x ฤดูหนาว 8.57 7.88 c 161.91 1.10 
85 x ฤดูร้อน 9.87 11.74 ab 377.80 11.65 
85 x ฤดูฝน 9.49 13.19 a 322.84 8.06 
85 x ฤดูหนาว 10.27 10.09 b 180.22 9.25 
Prob. 0.0827 0.0003 0.8228 0.0919 
CV (%) 14.34 13.89 58.99 31.63 
1/ ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันในแนวตั้งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติด้วยวิธี DMRT ที่ระดับความเช่ือมั่น 95%
  

 จาการทดสอบปฏิกิริยาร่วมระหว่างอายุเก็บเกี่ยวและฤดูกาลต่อกิจกรรมการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี ABTS 
และ FRAP ของมะม่วงหาวมะนาวโห่พบว่า กิจกรรมการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแบบ ABTS ของมะม่วงหาวมะนาวโห่ได้รับ
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อิทธิพลร่วมระหว่างอายุผลและฤดูกาล กล่าวคือ ผลที่มีอายุ 65 วันหลังดอกบานในฤดูฝนและฤดูหนาวพบกิจกรรมการเป็น
สารต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุด โดยมีค่ากิจกรรมการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเท่ากับ 14.34-14.42 M Trolox equivalents/g 
FW (ตารางที่ 2) แต่เมื่อท าการทดสอบกิจกรรมการเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระแบบ FRAP กลับพบว่าอิทธิพลร่วมระหว่างอายุผล
กับฤดูกาลไม่มีผลต่อกิจกรรมการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระดังกล่าว โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 1.44 -3.06 M Trolox 
equivalents/g FW (ตารางที่ 2) อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาทีละปัจจัยจึงพบว่า อายุผลเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้กิจกรรมการ
เป็นสารต้านอนุมูลอิสระแบบ FRAP ของมะม่วงหาวมะนาวโห่มีความแตกต่างกัน โดยพบว่าอายุผล 85 วันหลังดอกบานจะมี
กิจกรรมดังกล่าวสูงกว่าอายุผล 65 วันหลังดอกบาน โดยมีค่าเท่ากับ 2.91 M Trolox equivalents/g FW (ตารางที่ 2)  
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยกิจกรรมการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่มีอายุ 65 และ 85 วันหลังดอกบาน    

ในช่วงฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ด้วยวิธี ABTS และ FRAP  
 

ปัจจัย 
ABTS  

(M Trolox equivalents/g FW) 
FRAP  

(M Trolox equivalents/g FW) 
อายุผล    
65 วันหลังดอกบาน 12.53 a1/ 1.66 b 
85 วันหลังดอกบาน 9.81 b 2.91 a 
Prob. <0.001 <0.001 
ฤดูกาล   
ฤดูร้อน 8.54 b 2.39 
ฤดูฝน 12.75 a 2.24 
ฤดูหนาว 12.11 a 2.21 
Prob. <0.001 0.5538 
อายุผล x ฤดูกาล   
65 x ฤดูร้อน 8.84 bc 1.74 
65 x ฤดูฝน 14.34 a 1.44 
65 x ฤดูหนาว 14.42 a 1.79 
85 x ฤดูร้อน 8.16 c 3.04 
85 x ฤดูฝน 11.15 b 3.06 
85 x ฤดูหนาว 9.79 bc 2.63 
Prob. <0.001 0.0909 
CV (%) 8.21 16.87 
1/ ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรเหมอืนกันในแนวตั้งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติด้วยวิธี DMRT ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

 จากการทดลองจะเห็นได้ว่าอิทธิพลร่วมระหว่างอายุผลต่อฤดูกาลมีผลต่อปริมาณ TPC แต่ไม่มีอิทธิพลต่อปริมาณ 
VC ปริมาณ TC และปริมาณ TAN ของผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ โดยพบว่าผลที่มีอายุ 85 วันหลังดอกบานในทั้ง 3 ฤดูกาล  
มีแนวโน้มพบปริมาณ TPC สูงกว่าผลที่มีอายุ 65 วันหลังดอกบาน ทั้งนี้เนื่องจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่มีการสะสมปริมาณ 
TPC มากขึ้นเมื่อผลอายุเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับรายงานของวชิราภรณ์และคณะ (2556) ที่พบว่า ผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ใน
ระยะสีแดงมีปริมาณ TPC เท่ากับ 3.60 มิลลิกรัมแกลิคต่อกรัมน้ าหนักสด และเมื่อผลเปลี่ยนเป็นสีม่วงด าพบปริมาณ  TPC 
เท่ากับ 4.67 มิลลิกรัมกรดแกลิคต่อกรัมน้ าหนักสด แต่ผลการทดลองดังกล่าวไม่สอดคล้องกับรายงานของ Kachhwaha and 
Gehlot (2015) ที่พบว่าปริมาณ TPC ของผลมะม่วงหาวมะนาวโห่จะลดลงเมื่อผลมีอายุการพัฒนาเพิ่มขึ้น เมื่อผลมีสีเขียว 
จะพบปริมาณฟีนอลิกเท่ากับ 38.55 มิลลิกรัมต่อกรัมน้ าหนักสด และเมื่อผลมีสีม่ วงด าจะพบปริมาณฟีนอลิกเท่ากับ 26.97 
มิลลิกรัมต่อกรัมน้ าหนักสด   
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 อายุของผลมะม่วงหาวมะนาวโห่มีผลต่อปริมาณ VC และปริมาณ TAN โดยพบว่า ผลที่มีอายุ 85 วันหลังดอกบาน
จะพบปริมาณ VC และปริมาณ TAN สูงกว่าผลที่มีอายุ 65 วันหลังดอกบาน สอดคล้องกับรายงานของ Kachhwaha and 
Gehlot (2015) ที่พบว่า ปริมาณ VC ของมะม่วงหาวมะนาวโห่ระยะผลสีเขียวมีปริมาณ VC เท่ากับ 11.41 มิลลิกรัมต่อ 100 
กรัมน้ าหนักสด ขณะที่ผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ระยะสีม่วงด ามีปริมาณ VC เพิ่มขึ้นเป็น 14.73 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมน้ าหนัก
สด แต่ไม่สอดคล้องกับรายงานของ วชิราภรณ์และคณะ (2556) ที่พบว่าปริมาณ  VC ของผลมะม่วงหาวมะนาวโห่เมื่อ         
อายุน้อย (สีแดง) มีปริมาณ VC สูงกว่าผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่มีอายุมาก (สีม่วงด า) โดยมีค่าเท่ากับ 307.20 และ 180.40 
มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมน้ าหนักสด ตามล าดับ ส าหรับปริมาณ TAN นั้นพบว่าผลการทดลองมีความสอดคล้องกับรายงานของ 
วชิราภรณ์และคณะ (2556) ที่พบว่าผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ในระยะสีแดงมีปริมาณ TAN เท่ากับ 4.71 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม
น้ าหนักสด ขณะที่เมื่อผลพัฒนาเป็นสีม่วงด าพบปริมาณ TAN เพิ่มขึ้นเป็น 79.70 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมน้ าหนักสด 
 ส าหรับฤดูกาลพบว่ามีอิทธิพลต่อปริมาณ VC ปริมาณ TC และปริมาณ TAN โดยการเก็บเกี่ยวผลมะม่วงหาวมะนาว
โห่ในฤดูร้อนจะพบปริมาณ TC และปริมาณ TAN ค่อนข้างสูงกว่าฤดูอื่น ๆ ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงฤดูร้อนเป็นช่วงที่มีช่วง
กลางวันยาว และมีความเข้มแสงสูง ซึ่งส่งเสริมการสังเคราะห์แอนโทไซยานินจึงท าให้ผิวผลมีสีแดง เมื่อเก็บเกี่ยวผลในช่วงฤดู
ร้อนจึงพบปริมาณสารดังกล่าวค่อนข้างสูงกว่าฤดูกาลอื่น ๆ ขณะที่หากต้องการให้ผลมะม่วงหาวมะนาวโห่มีปริมาณ VC สูง 
ควรเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูหนาว เพราะในช่วงนี้อุณหภูมิจะต่ ากว่าฤดูกาลอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด ท าให้วิตามินซีที่สังเคราะห์ได้ไม่สูญ
สลายไป ซึ่งวิตามินซเีป็นสารพฤกษเคมีที่เสื่อมสลายได้ง่ายเมื่อถูกแสงหรือเมื่อได้รับอุณหภูมิสูง (ปิติรันต์และคณะ, 2550) 
 อิทธิพลร่วมระหว่างอายุผลและฤดูกาลมีผลต่อกิจกรรมการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของผลมะม่วงหาวมะนาวโห่เมื่อ
ประเมินด้วยวิธี ABTS ขณะที่การประเมินกิจกรรมการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี FRAP พบว่าได้รับอิทธิพลของอายุผล
เพียงอย่างเดียว โดยผลที่มีอายุมากก็จะมีกิจกรรมการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระมากขึ้นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณ  VC 
ปริมาณ TPC และปริมาณ TAN ที่พบว่าผลที่อายุ 85 วันหลังดอกบานมีสูงกว่าผลที่อายุ 65 วันหลังดอกบาน จากผลการ
ทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการน าผลมะม่วงหาวมะนาวโห่มาใช้ประโยชน์ด้านสารพฤกษเคมีหรือคุณค่าทางอาหาร 
ควรค านึงถึงฤดูการเก็บเกี่ยวและอายุของผลด้วย เพื่อให้ได้คุณค่าทางอาหารเหมาะสมที่สุด  
 จากการทดลองจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าอิทธิพลของสภาพแวดล้อมส่งผลกระทบต่อปริมาณสารพฤกษเคมีและ
กิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระ โดยมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่มีพันธุกรรมเหมือนกัน แต่ได้รับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน 
(ฤดูกาล) จึงท าให้ผลการประเมินปริมาณสารพฤกษเคมีและกิจกรรมการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแตกต่างกันได้ สอดคล้องกับ
รายงานของ Pertuzatti et al. (2015) ที่ท าการประเมินปริมาณ TC ของเสาวรส โดยปลูกทดสอบในพื้นที่ที่มีระบบการเขต
กรรมแตกต่างกัน คือ แบบอินทรีย์และแบบปกติพบว่า ปริมาณ TC ที่พบในท้ังสองระบบมีความแตกต่างกัน โดยระบบปกติจะ
มีมากกว่าระบบอินทรีย์ถึงสามเท่า และสอดคล้องกับธีร์และเกียรติสุดา (2562) ที่พบว่าฤดูกาลมีผลต่อปริมาณ TAC และ 
ปริมาณ TPC ของดอกอัญชัน โดยฤดูฝนจะมีปริมาณสูงกว่าฤดูร้อน นอกจากนี้ ณิชากรและคณะ (2561) ท าการทดสอบปลูก
สับปะรด 2 พื้นที่ คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดราชบุรี เมื่อถึงระยะเวลาเก็บเกี่ยวได้ด าเนินการประเมินปริมาณ TPC 
และกิจกรรมการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี ABTS และ DPPH พบว่า ปริมาณและกิจกรรมการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
ของสับปะรดใน 2 พื้นที่ปลูกมีความแตกต่างกัน กล่าวได้ว่า สภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันย่อมส่งผลต่อ
ปริมาณสารพฤกษเคมีของพืชด้วย (Li et al., 2012) ดังนั้นการปลูกมะม่วงหาวมะนาวโห่เพื่อน าผลไปใช้ประโยชน์ด้านการเป็น
ผลไม้ฟังก์ช่ัน (functional fruits) ย่อมต้องค านึงถึงอายุและฤดูกาลการเก็บเกี่ยวด้วย จึงต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
อิทธิพลดังกล่าวต่อสรีรวิทยาการพัฒนาและการสะสมสารพฤกษเคมีของผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ในการวิจัยครั้งถัดไป 
 จากผลการทดลองสามารถสรุปได้ ดังนี้ อิทธิพลร่วมของอายุผลและฤดูกาลมีผลต่อปริมาณ TPC และกิจกรรมการ
เป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี ABTS ของผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ โดยผลที่เก็บเกี่ยวในระยะ 85 วันหลังดอกบาน ในช่วงฤดู
ร้อน/ฝน ให้ค่าปริมาณ TPC ค่อนข้างสูง  ส่วนกิจกรรมการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วย ABTS พบว่าผลมะม่วงหาวมะนาวโห่
ที่อายุ 65 วันหลังดอกบานในช่วงฤดูฝน/หนาว ให้กิจกรรมการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระสูงค่อนข้างสูง ส าหรับอายุผลมีอิทธิพล
ต่อปริมาณ VC ปริมาณ TAN และกิจกรรมการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี FRAP โดยผลที่มีอายุ 85 วันหลังดอกบานให้
ปริมาณดังกล่าวสูงกว่าผลที่มีอายุ 65 วันหลังดอกบาน มีค่าเท่ากับ 9.88 มิลลิกรัมกรดแอสคอบิกต่อ 100 กรัมน้ าหนักสด และ 
9.65 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมน้ าหนักสด และกิจกรรมการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี FRAP เท่ากับ 2.91 M Trolox 
equivalents/g FW ตามล าดับ ส่วนฤดูกาลมีผลต่อปริมาณ VC ปริมาณ TC และปริมาณ TAN ของผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ 
โดยพบว่า ฤดูหนาวจะมีปริมาณ VC สูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 9.42 มิลลิกรัมกรดแอสคอบิกต่อ 100 กรัมน้ าหนักสด ฤดูร้อนจะมี
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ปริมาณ TC และปริมาณ TAN ค่อนข้างสูง มีค่าเท่ากับ 391.99 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมน้ าหนักสด และ 6.25 มิลลิกรัมต่อ 100 
กรัมน้ าหนักสด 
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บทคัดย่อ 

  จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาปริมาณน้ าตาลที่เหมาะสมต่อคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ าข้าวกล้อง
งอกไรซ์เบอร์รี่ผสมน้ าเบอร์รี่รวม การศึกษาครั้งนี้แบ่งการทดลองออกเป็น 4 สิ่งทดลอง คือ สิ่งทดลองที่ 1 ไม่เติมน้ าตาลทราย 
(ควบคุม) สิ่งทดลองที่ 2, 3 และ 4 เติมน้ าตาลปริมาณทรายปริมาณ 50, 100 และ 150 กรัม ตามล าดับ ศึกษาสมบัติทาง
กายภาพ ได้แก่ สี และปริมาณตะกอน ศึกษาสมบัติทางเคมี ได้แก่ ความเป็นกรด -ด่าง ร้อยละความเป็นกรดทั้งหมด และ
ของแข็งที่ละลายน้ าได้ทั้งหมด ศึกษาสมบัติทางจุลชีววิทยาด้านจุลินทรีย์ทั้งหมด และศึกษาการยอมรับประสาทสัมผัสด้านสี 
กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมโดยใช้ผู้ทดสอบชิมที่ไม่ผ่านการฝึกฝนจ านวน 30 คน แบบ 9-point hedonic 
scale ผลการวิเคราะห์ทางกายภาพ พบว่า ทุกค่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ (p>0.05) ผลการวิเคราะห์ทางเคมี พบว่า เมื่อ
เพิ่มปริมาณน้ าตาลมากขึ้นมีแนวโน้มท าให้ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ทั้งหมดเพิ่มขึ้น ผลการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา 
พบว่า จ านวนจุลินทรีย์ทั้งหมดเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสพบว่า เมื่อพิจารณาสมบัติ
ด้านรสชาติ และความชอบโดยรวมของสิ่งทดลองที่ 2 ได้รับคะแนนการยอมรับมีค่าสูงสุดคือ 6.53 และ 6.93 ตามล าดับ 
  
ค้าส้าคัญ : ข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี่  เบอรร์ี่  เครื่องดื่ม  
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Abstract 

The purpose of this research was to study the optimum sugar quantities on qualities of blended 
riceberry juice and mixed berry juice production. This research consisted in four treatments. No sugar 
addition (a control), sugar addition in various quantities of 50, 100 and 150 g were obtained, respectively. 
The physical properties as appearance, color and sedimentation quantities, chemical properties and 
microbiological properties as pH, percent of total acidity, total soluble solid, as well as total plate count 
were determined. In addition, a type of sensory evaluation of each product’s color, odor, taste and 
overall acceptability using 30 of untrained panelists were 9-points hedonic scale. The physical properties 
were found that there were not significantly different (p>0.05). The chemical properties revealed that the 
amounts of sugar were increased and the trends of total soluble solid were increased. The 
microbiological results demonstrated that total plate count was followed standard regulation. The results 
of sensory evaluation indicated that taste and overall acceptability of Treatment 2 which received the 
highest scores of 6.53 and 6.93, respectively. 
  
Keywords  :  Riceberry, Berry, Beverage 
 
บทน้า 

อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพก าลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างสูง ซึ่งจะเห็นได้จากการมีผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพออกมาจ าหน่ายหลายชนิดในท้องตลาด เช่น น้ านมข้าวโพด น้ านมถั่วเหลือง น้ าลูกเดือย ขนมอบกรอบจากธัญพืชชนิด    
ต่าง ๆ เป็นต้น และมีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการผลิตเครื่องดื่มจากธัญชาติหลายชนิด เช่น การหมักผลิตภัณฑ์คล้ายนมเปรี้ยว
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จากน้ านมข้าวกล้องหอมมะลิ (จุฑามาศและเฉลิมพล, 2553) การผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากข้าวแดง (จุฬาภรณ์และรสิตา, 
2551) การพัฒนาเครื่องดื่มข้าวหอมมะลิกลิ่นใบเตย (ศยามล, 2544) การพัฒนาเครื่องดื่มข้าวก่ า (Manonun et al., 2013) 
การพัฒนาเครื่องดื่มข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี่ผสมฟักข้าว (วัฒนา, 2562) การพัฒนาเครื่องดื่มข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี่ผสม
นมวัวและนมแพะ (วัฒนา, 2564) เป็นต้น น้ าจัดเป็นองค์ประกอบหลักท่ีส าคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ส่วนน้ าตาลจัดเป็นสาร
ให้ความหวานและกลิ่นรสที่ให้ประโยชน์ การบริโภคปริมาณน้ าตาลมากเกินไปส่งผลต่อความปลอดภัยในร่างกายได้ หาก
บริโภคปริมาณมากเกินไปส่งผลท าให้เกิดโรคบางชนิดได้ เช่น โรคเบาหวาน เครื่องดื่มบางประเภทนอกจากช่วยในเรื่องดับ
กระหายน้ าแล้วยังมีประโยชน์ต่อร่างกาย  เช่น น้ าผลไม้ เป็นต้น (ปราณี, 2541) ข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี่ถือเป็นข้าวพันธุ์ใหม่ที่
มีการพัฒนาเมื่อไม่นานมานี้ ปัจจุบันก าลังเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้รักสุขภาพ และกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีความเช่ือว่า หาก
รับประทานข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี่อย่างต่อเนื่องจะมีผลช่วยลดระดับน้ าตาลในเลอืดมีสรรพคุณเป็นยา (ประวิทย์, 2560) ข้าว
กล้องงอกไรซ์เบอรี่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารสูง โดยคุณประโยชน์ที่เด่นชัดที่สุดจะพบได้ในน้ ามันร าข้าว และร าข้าว มี
คุณสมบัติต่อต้านอนุมูลอิสระไดด้ี อุดมไปด้วยโฟเลจในปริมาณสูง นอกจากนั้นยังอุดมไปด้วยสารอาหารอื่น ๆ ที่มีประโยชน์ต่อ
ร่างกายมากมายหลายชนิด ได้แก่ เบต้าแคโรทีน แกมมาโอไรซานอล วิตามินอี วิตามินบี 1 โพลีฟีนอล และเส้นใยอาหาร โดย
พิจารณาจากคุณค่าโภชนาการต่อหน่วยบริโภค 100 กรัม ข้าวไรซ์เบอร์รี่ หุงสุกประกอบด้วยน้ าตาล 0.4 กรัมแต่ถ้าเป็นข้าว
ไรซ์เบอร์รี่ดิบประกอบด้วยน้ าตาล 8 กรัม เป็นต้น (ประวิทย์, 2560) แต่เนื่องจากข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี่เมื่อน ามาหุงนั้นจะมี
ความหยาบและแข็งอาจจะท าให้ผู้บริโภคที่ไม่คุ้นเคยและอาจจะหยุดรับประทานกันไป ท าให้ต้องมีการพัฒนาข้าวไรซ์เบอร์รี่
เป็นผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ ซึ่งการท าข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นเครื่องดื่มคือการพัฒนาอีกทางหนึ่ง (กรมส่งเสริมการเกษตร , 2554) 
และการน าเบอร์รี่ซึ่งเป็นผลไม้ในกลุ่มของเบอร์รี่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคมะเร็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งล าไส้และมะเร็งเต้านม ช่วยควบคุมน้ าหนัก ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือด ลดความดันโลหิตในผู้ที่มโีรคความดนัโลหติสงู นอกจากน้ีเบอร์รี่ยังช่วยบ ารุงสมองและความจ า ช่วยควบคุมระดับน้ าตาล
ในเลือด ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรง และที่ก าลังเป็นที่สนใจอย่างมาก คือ เบอร์รี่สามารถต้านความชราได้    
(ฉัตรภา, ม.ป.ป.)  

ดังนั้นผู้วิจัยเล็งเห็นประโยชน์จากข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี่ และผลไม้ในกลุ่มเบอร์รี่ในด้านสารอาหารและคุณค่าทาง
โภชนาการในวัตถุดิบหลักดังกล่าว หากมีการพัฒนาเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกซึ่งเป็นเครื่องดื่มจากธัญพืชจัดเป็น
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ผลิตจากข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี่ผสมน้ าเบอร์รี่เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ที่มีผู้บริโภคมีความสนใจและให้
การยอมรับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย จึงได้มีการน าเอาน้ าเบอร์รี่รวมมาประกอบรวมกันเป็นผลิตภัณฑ์ข้าว
กล้องงอกไรซ์เบอร์รี่ที่มีสีสันท่ีสวยงามในผลิตภัณฑ์มากขึ้นซึ่งน่าจะสร้างความน่าสนใจให้กับผลิตภัณฑ์จากธัญชาติได้เป็นอย่าง
ดีเพื่อเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่ท าให้เกิดความหลากหลาย และมีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึนซึ่ง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี่ผสมน้ าเบอร์รี่รวมดังกล่าวเป็นการน าข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี่และเบอร์รี่มาเป็น
ส่วนประกอบหลักศึกษาปริมาณน้ าตาลทรายที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์ที่มีต่อการยอมรับของผู้บริโภคเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีสารต้านอนุมูลอิสระ (อภิชาติ, 2551) อยู่ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่าง
มากกับกลุ่มผู้บริโภคที่สนใจด้านสุขภาพ โดยงานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนากรรมวิธีและสูตรในการผลิต
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ าข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี่ผสมน้ าเบอร์รี่รวมที่เหมาะสม ศึกษาการวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มฯ ด้านกายภาพ เคมี จุลินทรีย์ และประสาทสัมผัส 
 
วิธีการวิจัย 

1. การเตรียมน ้าข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์ร่ี   
ท าความสะอาดข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี่ยี่ห้อหงส์ทองโดยก าจัดสิ่งแปลกปลอม และล้างท าความสะอาด แช่น้ าเป็น

ระยะเวลา 2-3 ช่ัวโมงที่อุณหภูมิห้องในอัตราส่วนน้ า 1 ลิตร ต่อ ข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี่ 100 กรัม หลังจากครบเวลาน ามา
ปั่นด้วยเครื่องปั่นไฟฟ้าให้ละเอียดกรองแยกส่วนที่เป็นตะกอนข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี่ เอาแต่ส่วนที่เป็นน้ าข้าวกล้องงอก      
ไรซ์เบอร์รี่ ท าการฆ่าเช้ือที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 30 นาที และเก็บรักษาในภาชนะบรรจุปิดสนิทท าการ
เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส (งามชื่น, 2546) 

2. ศึกษาปริมาณน ้าตาลที่เหมาะสมในการผลิตเคร่ืองด่ืมน ้าข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์ร่ีผสมน ้าเบอร์ร่ีรวม 
การศึกษาปริมาณน้ าตาลที่เหมาะสมในการผลิตเครื่องดื่มน้ าข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี่ผสมน้ าเบอร์รี่รวมร้อยละ 98 

ยี่ห้อดอยค า ดังแสดงรายละเอียดส่วนผสมดังแสดงในตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 แสดงอัตราส่วนผสมในการผลิตเครื่องดื่มน้ าข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี่ผสมน้ าเบอร์รี่รวม 
 

 ส่วนผสม 
สิ่งทดลองที ่

1 2 3 4 

1. น้ าข้าวไรซ์เบอร์รี่ (มิลลิลิตร) 200 200 200 200 
2. เกลือ (กรัม) 5 5 5 5 
3. น้ าตาลทราย (กรัม) 0 100 150 200 

4. เจลาติน (กรัม) 1.8 1.8 1.8 1.8 
5. น้ าเบอร์รี่รวม 98% (มลิลิลิตร)  200 200 200 200 

ที่มา: ดัดแปลงสูตรจาก ลุนนี (2558) 
 
3. การผลิตเคร่ืองด่ืมน ้าข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์ร่ีผสมน ้าเบอร์ร่ีรวม  
น าน้ าข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี่ที่เตรียมไว้ผสมกับเกลือ น้ าตาลทราย และเจลาติน ผสมให้เข้ากันดังตารางที่ 1         

น าผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปให้ความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์โดยการน าผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการผสมแล้วบรรจุลงในขวดแก้วปริมาตร     
400 มิลลิลิตรปิดฝาพร้อมผนึกฝาขวดให้แน่นและน ามาวางในอ่างน้ าที่สามารถควบคุมอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา        
10 นาท ีผสมน้ าเบอร์รี่รวมร้อยละ 98 ให้เป็นเนื้อเดียวกันให้ความร้อนโดยการต้มต่อเป็นเวลา 1 นาที รอให้เย็น ท าการบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ลงขวดแก้วขนาด 400 มิลลิลิตรที่ผ่านการฆ่าเช้ือแล้วท าให้เย็นโดยการแช่น้ า เก็บไว้ในตู้ เย็นที่อุณหภูมิ 4-8        
องศาเซลเซียส ได้เป็นเวลา 4-10 วัน ดัดแปลงจาก ประทินและปราณี (2546) 

4. การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
 4.1 การวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ 

     วิเคราะห์ค่าความสว่างและค่าสี (L*, a* และ b*) เครื่องมือวัดสียี่ห้อ Minolta รุน CR-10 ประเทศญี่ปุน ตาม
วิธีการของ AOAC (2000) ปริมาตรตะกอน ดัดแปลงตามวิธีการของ จุฬาภรณ์และรสิตา (2551) 
 4.2 การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี 
     ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เครื่องมือยี่ห้อ OHAUS รุ่น ST3100-F ประเทศจีน ตามวิธีการของ AOAC (2000) 
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ทั้งหมด (TSS) เครื่องมือ hand refractometer ยี่ห้อ Atago รุ่น FG-103 ประเทศญี่ปุ่น ตาม
วิธีการของ AOAC (2000) ปริมาณกรดทั้งหมด ตามวิธีการของ AOAC (2000) 

    4.3 การวิเคราะห์คุณภาพทางจุลินทรีย์ ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด (TPC) ตามวิธีการของ FDA Bacteriological 
Analytical Manual (BAM) (2008) 
            4.4 การวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัส 
           ท าการประเมินผลลักษณะทางประสาทสัมผัสโดยใช้แบบทดสอบ 9 point  hedonic  scale test  โดยใช้       
ผู้ทดสอบชิมที่ไม่ผ่านการฝึกฝนจ านวน 30 คน ช่วงอายุ 18-22 ปี ประกอบด้วยเพศชายและเพศหญิงสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดยท าการทดสอบผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวที่อุณหภูมิห้องประมาณ 20 องศาเซลเซียส  ตัวแปรที่ต้องการทดสอบ คือ สี  กลิ่น  รสชาติ  เนื้อสัมผัส และ
ความชอบโดยรวม (ไพโรจน์, 2545)  
           5. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft excel 2016 (เป็นโปรแกรมการวิเคราะห์ค่าสถิติ
ในชุดโปรแกรม Microsoft) การทดลองใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely randomized design; CRD) 
ส าหรับการวิเคราะห์สมบัติทางเคมี ส าหรับการวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสโดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ 
(randomized  complete  block design; RCBD)  น าข้อมูลมาวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (analysis of variance; 
ANOVA)  ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s new multiple 
range test (DMRT) (ไพโรจน์, 2545) 
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ผลการวิจัย   
จากการศึกษาคุณภาพด้านกายภาพของเครื่องดื่มน้ าข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี่ผสมน้ าเบอร์รี่รวมพร้อมดื่มโดยการเติม

น้ าตาลที่ต่างกัน 3 ค่าคือ 50, 100 และ 150 กรัม ผลการศึกษาดังตารางที่ 2 และภาพที่ 1 
 

ตารางที่ 2 คุณภาพทางกายภาพของเครื่องดื่มน้ าข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี่ผสมน้ าเบอร์รี่รวม  
 
คุณภาพทางกายภาพ ชุดควบคุม 

(น ้าตาล 0 กรัม) 
ปริมาณน ้าตาล (กรัม) 

50 100 150 
1. ค่าความสว่างns (L*) 21.18±0.01 20.57±0.09 20.99±0.57 21.09±0.52 
2. ค่าสีแดงns (a*) 16.07±1.41 16.97±1.05 17.25±0.45 17.39±0.38 
3. ค่าสีเหลืองns (b*) 9.45±0.31 9.72±0.02 9.76±0.17 9.63±0.41 
4. ปริมาตรตะกอนns 
(มลิลลิิตร)  0.75±0.07 0.80±0.00 0.70±0.00 0.75±0.07 

หมายเหตุ ns หมายถึง ค่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
 

                                             
A          B          C          D 

ภาพที่ 1 ผลิตภณัฑ์เครื่องดื่มน้ าขา้วกล้องไรซเ์บอร์รีผ่สมน้ าเบอร์รี่รวมพร้อมดื่ม A=สิ่งทดลองที่ 1 (ควบคุม)  
B=สิ่งทดลองที่ 2 (น้ าตาล 50 กรัม) C=สิ่งทดลองที่ 3 (น้ าตาล 100 กรัม) D=สิ่งทดลองที่ 4 (น้ าตาล 150 กรัม) 

 
จากการศึกษาคุณภาพด้านเคมีของเครื่องดื่มน้ าข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี่ผสมน้ าเบอร์รี่รวมพร้อมดื่มโดยการเติม

น้ าตาลที่ต่างกัน 3 ค่าคือ 50, 100 และ 150 กรัม ผลการศึกษาดังตารางที่ 3 
 
ตารางที ่3 คุณภาพทางเคมีของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ าข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี่ผสมน้ าเบอร์รี่รวม 
 
คุณภาพทางเคมี ชุดควบคุม 

(น ้าตาล 0 กรัม) 
ปริมาณน ้าตาล (กรัม) 

50 100 150 
1. ความเป็นกรด-ด่างns  3.34±0.01 3.32±0.01 3.34±0.01 3.34±0.01 
2. ของแข็งที่ละลายน้ าได้ทั้งหมด* 
(˚บริกซ์) 9.00±0.01d 18.00±0.00c 28.50±0.02b 36.00±0.09a 

3. ร้อยละกรดทั้งหมดns  1.59±0.45 1.27±0.00 1.27±0.30 1.27±0.10 
หมายเหตุ ns หมายถึง ค่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
            *a,b,c… ตัวอักษรที่แตกต่างกันท่ีก ากับเหนือตัวเลขในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่     
            ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 (P<0.05) 
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จากการศึกษาคุณภาพด้านจุลินทรีย์ของเครื่องดื่มน้ าข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี่ผสมน้ าเบอร์รี่รวมพร้อมดื่มปริมาณท า
การวิเคราะห์จุลินทรีย์ทั้งหมด (TPC) โดยการเติมน้ าตาลที่ต่างกัน 3 ค่าคือ 50, 100 และ 150 กรัม ผลการศึกษาพบว่าไม่พบ
การเจริญเติบโตของแบคทีเรียในทุกสิ่งทดลอง 

จากการศึกษาคุณภาพทางประสาทสัมผัสของเครื่องดื่มน้ าข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี่ผสมน้ าเบอร์รี่รวมพร้อมดื่มโดย
การเติมน้ าตาลที่ต่างกัน 3 ค่าคือ 50, 100 และ 150 กรัม ผลการศึกษาดังตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4 คุณภาพทางประสาทสมัผัสของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ าข้าวกล้องงอกไรซ์เบอรร์ี่ผสมน้ าเบอรร์ี่รวม 
 
คุณภาพทาง 
ประสาทสัมผัส 

ชุดควบคุม 
(น ้าตาล 0 กรัม) 

ปริมาณน ้าตาล (กรัม) 
50 100 150 

1. ส*ี 6.53±1.41ab 6.90±1.27a 6.97±1.19a 6.17±1.26b 

2. กลิ่น* 6.30±1.47b 6.87±1.20ab 7.03±1.19a 6.70±1.34ab 

3. รสชาติ* 5.13±1.87b 6.53±1.53a 6.13±1.70a 5.97±1.67ab 

4. เนื้อสัมผสัns 6.03±1.38 6.57±1.48 6.60±1.38 6.20±1.47 
5. ความชอบโดยรวม* 5.73±1.53b 6.93±1.41a 6.67±1.47a 6.43±1.36ab 

หมายเหตุ  ns หมายถึง ค่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
* a,b,c… ตัวอักษรที่แตกต่างกันท่ีก ากับเหนือตัวเลขในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ทีร่ะดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 (P<0.05) 

  
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการทดลองจากการวิเคราะห์สมบัติกายภาพ (ตารางที่ 2) พบว่า ทุกค่าที่วัดได้ (L*, a* และ b*) และปริมาตร
ตะกอนไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ท้ังนี้เนื่องมาจากการใช้สัดส่วนน้ าข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี่และน้ าเบอร์รี่รวม
ในสัดส่วนท่ีเท่ากันปริมาณน้ าตาลที่เติมลงไปไม่ส่งผลต่อลักษณะความสว่างและค่าสีของผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับ (ภาพที่ 1)  
ลักษณะสีของผลิตภัณฑ์ในแต่ละสิ่งทดลองให้สีม่วงน้ าตาลเข้มไม่มีความแตกต่างกันด้านความสว่างและค่าสีที่วัดได้มีค่า
ใกล้เคียงกันมาก ซึ่งโดยปกติเมล็ดข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี่มีสีม่วงเข้ม-ด า เมื่อคั้นน้ าจะมีสีม่วงเข้ม-ด าและไม่มีความไวต่อแสง
ประกอบกับน้ าเบอร์รี่รวมมีสีม่วงเข้ม-ด าสีใกล้เคียงกับสีของน้ าข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี่เมื่อน ามาผสมกันจะได้สีของผลิตภัณฑ์
ม่วงเข้ม-ด า (ประวิทย์, 2560; พิมพ์ชนกและบุณยกฤต, 2557; วัฒนา, 2562, 2564; สุรพงษ์และรัชนี, 2561) ระดับปริมาตร
ตะกอนที่พบอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันไม่แตกต่างกัน การศึกษาคุณภาพทางกายภาพในด้านปริมาตรตะกอนที่เกิดขึ้น ปริมาตร
ตะกอนของผลิตภัณฑ์นั้นจะเกิดจากเจลของแป้งที่มีการสุกของข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี่ หรือเป็นลักษณะของแป้งที่เป็นผ ง
ละเอียด ซึ่งปริมาตรตะกอนที่เกิดขึ้นอยู่ในช่วง 0.70-0.80 มิลลิลิตร ซึ่งถือว่าเป็นระดับปริมาตรที่น้อยมากซึ่งในผลิตเครื่องดื่ม
นั้นมีการเติมเจลาตินเข้าไป เพื่อป้องกันการตกตะกอนที่เกิดขึ้นได้ ท าให้ผลิตภัณฑ์เป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้นโดยเจลาตินจะเข้าไป
ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของเจลแป้งส่งผลท าให้การเกิดตะกอนแยกช้ันลดน้อยลง แต่จะท าให้เครื่องดื่มมีลักษณะของความ
ข้นหนืดเป็นเจลเพิ่มขึ้น เนื่องจากเจลาตินจะมีลักษณะที่ละลายได้ในน้ าร้อนไม่ละลายน้ าเย็น มีลักษณะอ่อนนุ่ม พองตัว และ
สร้างโครงร่างตาข่ายขึ้นมาจึงสามารถยึดจับกับอนุภาคที่มีขนาดเล็กเอาไว้ภายในท าให้ตะกอนแขวนลอยอยู่ในสารละลาย ไม่
เกิดการแยกช้ัน ผลิตภัณฑ์จึงเกิดความคงตัวไม่เกิดการแยกช้ันและการเติมเจลาตินในปริมาณร้อยละ 0.3 (โดยน้ าหนัก) 
เพียงพอต่อการป้องกันการแยกช้ันของผลิตภัณฑ์เครือ่งดื่มที่เกิดขึ้น (จุฑามาศและเฉลิมพล, 2553; จุฬาภรณ์และรสิตา, 2551; 
ศยามล, 2544; Manonun et al., 2013) 

จากผลการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีพบว่า ความเป็นกรด-ด่างมีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) ร้อยละความเป็น
กรดไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ส่วนค่าปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้แตกต่างทางสถิติ (P<0.05) จากผลการทดลองที่
ได้แสดงว่าปริมาณน้ าตาลทรายที่เติมลงไปไม่มีผลต่อการวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง และร้อยละกรดทั้งหมด แต่มีผลต่อปริมาณ
ของแข็งที่ละลายน้ าได้ทั้งหมด ส าหรับการวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของเครื่องดื่มน้ าข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี่ผสมน้ าเบอร์รี่รวม
อธิบายได้ว่า รงควัตถุหลักที่พบท้ังในน้ าข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี่และน้ าเบอร์รี่รวมคือ สารแอนโทไซยานิน (anthocyanin) ที่มี
สีตามสภาวะที่เป็นด่าง (ความเป็นกรด-ด่าง > 7) จะมีสีน้ าเงินเข้ม หากอยู่ในช่วงความเป็นกรด -ด่างที่มากขึ้นถึงเป็นกลาง 
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(ความเป็นกรด-ด่าง 6- 7) จะมีสีม่วง (พิมพ์ชนกและบุณยกฤต, 2557;  วัฒนา, 2562, 2564; สุวิชา, 2550; อรพรรณ, 2549) 
ซึ่งสอดคล้องกับสีของผลิตภัณฑ์ที่ได้ สีที่วัดได้ในแต่ละสิ่งทดลองมีค่าใกล้เคียงกันมาก ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ส่วน
สภาวะเป็นกรด (ความเป็นกรด-ด่าง < 7) จะเป็นสีแดงถึงส้ม ดังนั้นถ้าผลิตภัณฑ์ระหว่างน้ าข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี่ผสมน้ า
เบอร์รี่รวมโดยใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้อแบบพาสเจอร์ไรซ์ไม่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรด-ด่าง และร้อยละ
กรดทั้งหมด (ประวิทย์, 2560;  พิมพ์ชนกและบุณยกฤต, 2557; วัฒนา, 2562, 2564) โดยปกติข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี่มีสาร
ต้านอนุมูลอิสระสูงเท่ากับ 53.3-214.7 มิลลิกรัม/100 กรัม  (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2554;  Shen et al., 2009)  ได้แก่ 
เบต้าแคโรทีน แกมมาโอไรซานอล วิตามินอี แทนนิน สังกะสี และโฟเลตสูง มีดัชนีน้ าตาลต่ า -ปานกลาง (กรมส่งเสริม
การเกษตร, 2554;  สุรพงษ์และรัชนี, 2561; สุวิชา, 2550; อภิชาติ, 2551; Shen et al., 2009) ผลไม้กลุ่มเบอร์รี่มีสารต้าน
อนุมูลอิสระเท่ากับ 675.77±18.93 มิลลิกรัม/100 กรัม (กิตติศักดิ์และคณะ, 2563) ส่วนแอนโทไซยานินท่ีพบในข้าวกล้องงอก
ไรซ์เบอร์รี่และน้ าเบอร์รี่รวมเมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี่ที่ไม่ผ่านกระบวนการใด ๆ พบว่า มีปริมาณ    
แอนโทไชยานินลดลง และเมื่อน ามาผสมกับน้ าเบอร์รี่รวมโดยเติมน้ าตาลทรายในปริมาณที่แตกต่างกันและการให้ความร้อน
แบบพาสเจอร์ไรซ์ท าให้ปริมาณแอนโทไชยานินเกิดการสลายตัวไป ค่าแอนโทไชยานินทีว่ัดได้ดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์กับค่าสี
เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ค่าสีที่วัดได้  พบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) เนื่องจากรงควัตถุ        
แอนโทไซยานินท่ีจะถูกท าลายได้ง่ายในกระบวนการแปรรูปให้ความร้อนและละลายน้ าได้ดีมีผลท าให้ปริมาณแอนโทไซยานินมี
ปริมาณที่ค่อนข้างต่ า (วัฒนา, 2562, 2564; สุรพงษ์และรัชนี, 2561; สุวิชา, 2550; อรพรรณ, 2549) การเติมน้ าตาลทรายใน
ปริมาณมากขึ้นส่งผลท าให้ปริมาณน้ าตาลทรายละลายน้ าได้มากข้ึน ท าให้ค่าปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ทั้งหมดมีค่าเพิ่มขึ้น
ตามไปด้วย 

จากผลการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 สิ่งทดลอง พบว่า ไม่พบการเจริญเติบโตในทุกสิ่งทดลอง 
เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนน้ าข้าวกล้อง มผช. 282/2558 กล่าวไว้ว่าปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดต้องมีค่าไม่เกิน       
1× 104 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 มิลลิลิตร ยีสต์และรา ต้องไม่เกิน 100 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 มิลลิลิตร ค่าที่วิเคราะห์นี้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด (ส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม , 2558) แสดงว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้ทุกสิ่งทดลองผ่านการฆ่าเช้ือแบบ       
พาสเจอร์ไรซ์เซชัน กระบวนการเทคนิคขั้นตอนในการผลิตมีความสะอาดและมีความปลอดภัยแต่เนื่องจากเป็นกระบวนการ    
ฆ่าเช้ือแบบพาสเจอร์ไรซ์เซชันจะต้องเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่อุณหภูมิต่ าท าให้ระยะเวลาการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ไม่เกิน 
2 สัปดาห์ ซึ่งเป็นข้อจ ากัดของวิธีการฆ่าเชื้อ (จุฑามาศและเฉลิมพล, 2553; จุฬาภรณ์และรสิตา, 2551;  วัฒนา, 2562, 2564; 
ศยามล, 2544) 

จากผลการวิเคราะห์คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ 4 สิ่งทดลอง โดยใช้แบบทดสอบ 9 point  
hedonic scale โดยผู้ทดสอบชิมที่ไม่ผ่านการฝกึฝนจ านวน 30 คน  ด้าน สี  กลิ่น  รสชาติ  เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม
พบว่า มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) ยกเว้นเนื้อสัมผัส แสดงว่าการให้ความร้อนระดับพาสเจอร์ไรซ์และเวลามีผลต่อ
คะแนนด้านสี คะแนนด้านกลิ่นรสท าให้กลิ่นน้ าเบอร์รี่มีการสูญเสีย แต่กลิ่นข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี่มากข้ึน น้ าตาลทรายท าให้
คะแนนความชอบด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมมีค่าลดลง การเติมน้ าตาลลงในผลิตภัณฑ์ที่มากเกินไป
ย่อมส่งผลท าให้ผลิตภัณฑ์มีความหวานมากขึ้น ผู้บริโภคเริ่มไม่ชอบ การบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีความหวานมากเกินไปย่อม
ก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายได้ ปริมาณน้ าตาลที่เหมาะสมควรอยู่ในช่วง 50 -100 กรัม (จุฑามาศ และเฉลิมพล, 2553;         
จุฬาภรณ์ และรสิตา, 2551; พิมพ์ชนกและบุณยกฤต, 2557;  ศยามล, 2544) ส่วนคะแนนด้านเนื้อสัมผัสไม่ต่างกัน  ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากการเติมเจลาตินที่เท่ากันและเป็นปริมาณที่เหมาะสมท าให้ปริมาตรตะกอนท่ีเกิดขึ้นมีค่าใกล้เคียงกัน ส่วนคะแนนด้าน
รสชาติและความชอบโดยรวมเป็นไปท านองเดียวกัน ผู้ทดสอบชิมให้คะแนนด้านรสชาติและความชอบโดยรวม คือ สูตรที่มีการ
เติมน้ าตาลทราย 50 กรัม มากกว่าสูตรอื่น ๆ โดยให้เหตุผลว่า ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีการใส่น้ าตาล 50 กรัม น้ันมีความหวาน
พอดี ไม่หวานมากกินไป  เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์มีความข้นที่พอดีเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์มีความข้นที่พอดี แต่เมื่อสังเกต
คะแนนด้านสี กลิ่น และเนื้อสัมผัส ผู้ทดสอบชิมให้คะแนนความชอบในสูตรที่มีการเติมน้ าตาล 100 กรัม มากที่สุด ท้ังนี้อาจ
เนื่องจากปริมาณน้ าตาลที่เติมในช่วงนี้ท าให้สี เนื้อสัมผัส กลิ่นรส ดีกว่าแต่มีความหวานมากเกินไป ท าให้ผู้ทดสอบชิมเริ่ม       
ไม่ยอมรับ (จุฑามาศและเฉลิมพล, 2553; จุฬาภรณ์และรสิตา, 2551; พิมพ์ชนกและบุณยกฤต, 2557; วัฒนา, 2562, 2564; 
ศยามล, 2544) 
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สรุปผลการวิจัย 
เมื่อพิจารณาปริมาณน้ าตาลทรายที่เหมาะสมที่เติมลงในผลิตภัณฑ์น้ าข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี่ผสมน้ าเบอร์รี่รวมที่

เหมาะสมจากผลการวิเคราะห์ด้านกายภาพ เคมี จุลินทรีย์และประสาทสัมผัส พบว่าการเติมน้ าตาลทราย 50 กรัมลงใน
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ าข้าวกล้องงอกผสมน้ าเบอร์รี่รวมมีความเหมาะสมที่สุดแม้ว่าคะแนนการยอมรับด้านสี กลิ่นรส และเนื้อ
สัมผัสน้อยกว่าการเติมน้ าตาล 100 กรัม การเติมน้ าตาลทรายที่มากเกินไปท าให้ผลิตภัณฑ์มีความหวานมากเกินไปท าให้        
ผู้ทดสอบชิมไม่ชอบผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติหวานมาก จากข้อสรุปที่ได้นี้สามารถน ามาปรับใช้ในการผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพได้
เหมาะส าหรับผู้ที่มีความเป็นห่วงใยในเรื่องสุขภาพ ดังนั้นจึงควรศึกษาการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเปรียบเทียบในเรื่องการใช้สารให้
ความหวานหลาย ๆ ชนิด สารให้ความข้นหนืดหลาย ๆ ชนิด และน้ าผลไม้ชนิดอื่นลงไปเพื่อให้มีความหลากหลายในด้าน สี 
กลิ่น สารอาหารที่ได้รับ เช่น ส้ม  แอปเปิล หรือสมุนไพร เช่น ชา เป็นต้น 
  
กิตติกรรมประกาศ  

งานวิจัยเรื่องการพัฒนาเครื่องดื่มน้ าข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี่ผสมน้ าเบอร์รี่รวมพร้อมดื่มส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัย
ขอขอบคุณนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารช้ันปีที่ 4 เจ้าหน้าที่สาขาฯ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ช่วยเหลือด้านการเตรียมตัวอย่าง การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล และอ านวย         
ความสะดวกด้านสถานท่ีในการปฏิบัติการ ตลอดจนการสนับสนุนทุนวิจัยด้วยงบประมาณคณะฯ จนแล้วเสร็จลุล่วงด้วยดี 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชอัดแท่งจากข้าวผสมไซรัปมะม่วง 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชอัดแท่งจากข้าวหอมมะลิและข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ผสมไซรัป

มะม่วง 2 พันธุ์ ได้แก่ มะม่วงอกร่องและน้ าดอกไม้ พบว่า ค่าสีของไซรัปมะม่วงอกร่องจะมีค่าความสว่าง (L*) สูงที่สุด ขณะที่
มะม่วงน้ าดอกไม้มีค่าความเป็นสีเหลือง (b*) และสีแดง (a*) สูงที่สุด ส่วนค่าความหนืดของมะม่วงน้ าดอกไม้มีค่าสูงที่สุด 
(p≤0.05) ข้าวพองจากข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่พองมีค่าความแข็ง (Hardness) สูงกว่าข้าวหอมมะลิ และเมื่อผลิตธัญพืชอัดแท่ง
โดยใช้อัตราส่วนของข้าวหอมมะลิและข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ต่างกัน พบว่า ปริมาณข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ค่า 
hardness สูงขึ้น โดยสูตรที่เหมาะสม คือ ข้าวหอมมะลิต่อข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ ร้อยละ 70 : 30 และมีค่า hardness ใกล้เคียง
กับสูตรทางการค้ามากที่สุด จากนั้นท าการศึกษาผลของไซรัปมะม่วงต่อคุณภาพของธัญพืชอัดแท่ง พบว่า การใช้ไซรัปมะม่วง
จะส่งผลใหป้ริมาณความช้ืนและค่าวอเตอรแอกทิวิตีของธัญพืชอัดแท่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะที่ค่า hardness ลดลง แต่สูตรที่
มีการเติมไซรัปมะม่วงอกร่องมีค่าไม่แตกต่างจากสูตรควบคุม (p>0.05) ส าหรับค่าสีพบว่าเมื่อเติมไซรัปมะม่วง ค่าความสว่าง 
ลดลง ส่วนค่าสีแดง (a*) และสีเหลือง (b*) เพิ่มขึ้น จากการศึกษาการยอมรับทางประสาทสัมผัส พบว่าธัญพืชอัดแท่งสูตรที่มี
การเติมไซรัปมะม่วงอกร่องมีคะแนนสูงท่ีสุด (ด้านลักษณะปรากฏ ด้านสี และด้านรสชาติ) และใกล้เคียงกับสูตรควบคุม ดังนั้น 
การใช้ไซรัปมะม่วงอกร่องสามารถปรับปรุงคุณภาพของธัญพืชอัดแท่งได้ 
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Abstract 

The aim of this research was to study the development of cereal bars from Jasmine rice and 
riceberry brown rice with Okrong and Barracuda mango syrup. The result showed that color values of Okrong 
mango syrup was the highest whiteness (L*) while Barracuda mango syrup was the highest yellowness (b*) 
and redness (a*) values. The viscosity of Barracuda mango syrup was the highest (p≤0.05). The hardness of 
riceberry brown puff rice was higher than jasmine puff rice. The cereal bars were produced by using various 
ratios of jasmine puff rice and riceberry brown puff rice.  The results showed that hardness were increased 
when increasing riceberry brown puff rice and the optimized formula was 70:  30% , which the hardness of 
optimizing cereal bar was similar to commercial. Then, the effect of mango syrup was studied on quality of 
cereal bars. The results found that moisture content and water activity of cereal bar with mango syrup were 
increased while the hardness decreased, but a cereal bar with Okrong mango syrup was non- significant to 
control. The color value of L* of cereal bar with mango syrup was decreased while a* and b* were increasing. 
The result of sensory evaluation showed that the score of cereal bar with Okrong mango syrup has the 
highest ( Appearance, color and taste)  and similar to control.  Therefore, Okrong mango syrup can use to 
improve the quality of the cereal bar.  
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บทน า 

ข้าว (Oryza sativa L.) ถือเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับต้นของประเทศไทย โดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรระบุว่า
ประเทศไทยมีการบริโภคข้าวรวม 11.4 ล้านตัน ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกของจังหวัดอุบลราชธานีถึง 4.29 ล้าน ข้าวขาวหอมมะลิ
เป็นข้าวที่นิยมปลูกเพื่อบริโภคและถือเป็นข้าวเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564) อย่างไรก็
ตามนอกจากข้าวขาวท่ีนิยมปลูกยังมีข้าวสีที่มีค่อนข้างหลากหลายพันธุ ์เช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่มสีีม่วงด า หรือข้าวหอมมะลิแดงท่ี
มีสนี้ าตาลแดง เป็นต้น โดยในปัจจุบันข้าวสีนิยมปลูกและก าลงัเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมากข้ึน เนื่องจากข้าวดังกล่าวอุดมไป
ด้วยคุณค่าทางโภชนาการรวมทั้งสารต้านอนุมูลอิสระที่สูง (ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว, 2557) ข้าวนอกจากจะนิยมบริโภคเป็น
อาหารหลักแล้ว ข้าวยังถูกน าไปประยุกต์ใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิ ขนมปัง 
(Thiranusornkij et al., 2019) เส้นก๋วยเตี๋ยว (Thongkaew and Singthong, 2020) ในทุกวันนี้ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือก
รับประทานอาหารหรือของว่างที่พกพาสะดวก ง่ายต่อการรับประทาน แต่ยังคงรสชาติของความอร่อย และมีประโยชน์ต่อ
สุขภาพ ธัญพืชอัดแท่ง (Cereal bar) คือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการน าธัญพืชคลุกกับส่วนผสมของน้ า น้ าตาล และกลูโคสไซรัป 
(แบะแซ) ที่เคี่ยวจนมีความเหนียวพอเหมาะ แล้วท าให้มีรูปร่างตามต้องการ (ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 
2559) ซึ่งผลิตภัณฑ์ธัญพืชอัดแท่งสามารถแบ่งตามการรับประทานออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ สแน็กบาร์ (Snack bar) เป็น
อาหารทานเล่นหรือเป็นอาหารเช้า เอเนอร์จีบาร์ (Energy bar) เป็นอาหารที่เหมาะกับผู้ออกก าลังกายที่ต้องการพลังงานอย่าง
รวดเร็ว และเฮลตี้บาร์ (Healthy bar) เป็นกลุ่มที่เหมาะกับคนรักสุขภาพ มีปริมาณน้ าตาลค่อนข้างต่ า และวัตถุดิบที่ใช้มาจาก
ธรรมชาติที่มีคุณค่าทางอาหารสูง นอกเหนือจากนี้อาจมีการเพิ่มเนื้อผลไม้ เพื่อให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น โดยส่วนมากธัญพืชอัด
แท่งจะมีส่วนผสมหลักคือ แป้งจากข้าวสาลี ข้าวโอ๊ต หรืออาจมีข้าวกล้องพอง ผสมกับสารให้ความหวาน น้ าผึ้งหรือน้ าตาล
ปริมาณมาก (เครือข่ายการแปรรูปอาหารอินทรีย์, 2561)  
 มะม่วง (Mangifera indica L.) เป็นไม้ผลเมืองร้อน ไม่ผลัดใบที่เกษตรกรนิยมปลูกกันมาก และยังเป็นไม้ผลที่มี
ความส าคัญของไทยอีกชนิดหนึ่ง เนื่องจากสามารถรับประทานได้ทั้งผลดิบและผลสุก นอกจากนี้ยังสามารถแปรรูปเก็บไว้
ส าหรับจ าหน่ายหรือรับประทานนอกฤดูได้ (ปิยดา, 2558) มะม่วงถือเป็นผลไม้เศรษฐกิจส่งออกเป็นอันดับ 3 ของโลก 
(Medthai, 2013) อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ วิตามินเอ และวิตามินซี มีส่วนส าคัญต่อการท างานของร่ายกาย ส่งผลดีต่อ
ดวงตา ผิวพรรณ กระดูก ระบบสืบพันธุ์ และระบบภูมิคุ้มกัน มะม่วงยังช่วยเพิ่มระดับกรดไขมันชนิดที่ดี ส่งผลดีต่อการย่อย
อาหารอีกด้วย (พบแพทย์, 2564) มะม่วงที่ปลูกในประเทศไทยมีหลากหลายพันธุ์ เช่น มะม่วงพันธุ์อกร่อง (Okrong mango) 
เป็นมะม่วงพันธุ์ท้องถิ่นของไทยชนิดหนึ่ง ลักษณะของมะม่วงอกร่องจะมีขนาดผลค่อนข้างเล็ก รูปทรงผลค่อนข้างแบนตรงส่วน
ท้องเป็นทางยาวจนเห็นได้ชัด ผลดิบเนื้อละเอียด สีขาวนวล มีเสี้ยนน้อย รสเปรี้ยวจัด เมื่อแก่จัดเต็มที่ผิวของเปลือก จะ
เปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองมีกลิ่นหอม เนื้อมะม่วงสีเหลืองเนียนละเอียดรสหวานจั ด (พิกุลและคณิสร, 2561) และมะม่วง
น้ าดอกไม้ (Barracuda mango or Nam Dok Mai) เป็นมะม่วงที่นิยมรับประทานสุกทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากผลสุกมี
สีเหลืองทอง เนื้อมีสีเหลืองอมครีม เนื้อแน่นปานกลาง มีความนุ่มและรสหวาน นิยมรับประทานเป็นผลไม้สุกหรือใช้ท าขนม
หวาน อาทิ ข้าวเหนียวมะม่วง ไอศกรีม และแยม เป็นต้น (Puechkaset, 2017) เนื่องจากมะม่วงมีรสชาติดี มีกลิ่นที่หอม 
ในช่วงฤดูกาลมีราคาที่ถูกและมีจ านวนมาก จึงนิยมน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มรสชาติ และกลิ่นที่
เฉพาะตัวของมะม่วงให้กับผลิตภัณฑ์ได้  

ดังนั้นในการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชอัดแท่งจากข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ และข้าวหอมมะลิ
เป็นหลัก เช่ือมประสานด้วยไซรัปมะม่วงเพื่อช่วยเพิ่มความหวานจากมะม่วง รวมทั้งกลิ่น และรสชาติเฉพาะตัวของมะม่วง อีก
ทั้งเป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางที่จะเพิ่มคุณค่าของธัญพืชอัดแท่ง รวมทั้งเพิ่มความสะดวกในการน าไปบริโภค เป็นการใช้ประโยชน์
จากวัตถุดิบในท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เชิงบูรณา
การ น ามาซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้าน 
 
วิธีการวิจัย 

1. วัตถุดิบ 
ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ และข้าวหอมมะลิ จากเกษตรกรในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธาน ีและมะม่วง 2 พันธุ ์ได้แก่ มะม่วง

อกร่อง และมะม่วงน้ าดอกไม้จากตลาดสดเทศบาล 3 อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (ภาพท่ี 1) 
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2. การเตรียมไซรัปมะม่วง 
 ล้างท าความสะอาดมะม่วง ท าการปลอกเปลือกและฝานเอาเมล็ดออก จากนั้นน าไปแช่ในสารละลายกรด
แอสคอร์บิก (L-ascorbic acid) ที่ความเข้มข้นร้อยละ 0.1  เป็นเวลา 5 นาที เพื่อยับยั้งปฏิกิริยาการเกิดสีน้ าตาล (Browning 
reaction) น าขึ้นมาให้สะเด็ดน้ า และท าการบดด้วยเครื่องบดอาหารยี่ห้อ Philips รุ่น HR2117/02 จนเป็นเนื้อเนียน น าไปให้
ความร้อนโดยใช้ไฟอ่อน ท าการเคี่ยวมะม่วงจนได้เป็นไซรัปข้นหนืด โดยควบคุมให้มีปริมาณของแข็งที่ละลายได้หรือความ
หวานอยู่ในช่วง 25-30 องศาบริกซ์ (°Brix) จากนั้นน ามาวิเคราะห์ค่าคุณภาพ ได้แก่ ค่าสี ในระบบ CIE (L* a* b*) ด้วย
เครื่องวัดสียี่ห้อ Hunter lab รุ่น Color Flex 45/0, USA และค่าความหนืด (Viscosity) ด้วยเครื่องวัดความหนืด Brookfield 
viscometer รุ่น PV2 T  
 

   (ก)                   (ข) 
 

ภาพที่ 1 มะม่วงพันธุอ์กร่อง (ก) และน้ าดอกไม้ (ข) 
 

3. กระบวนการผลิตข้าวพองจากข้าวหอมมะลิและข้าวไรซ์เบอร์ร่ี 
 น าข้าวหอมมะลิและข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ไปล้างท าความสะอาดด้วยน้ าสะอาดเพื่อก าจัดฝุ่นและสิ่งสกปรก จากนั้น
เติมน้ า โดยข้าวหอมมะลิจะใช้อัตราส่วนของข้าวและน้ า 1 : 1  (w/w) ส่วนข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่จะอัตราส่วนข้าวและน้ า                         
1 : 1.5 (w/w) น าไปหุงให้สุก เมื่อสุกแล้วน ามาเกลี่ยใส่ถาด น าไปแช่แข็งหรือแช่เย็นข้ามคืน จากนั้นน าไปอบที่อุณหภูมิ 60 
องศาเซลเซียส โดยใช้เครื่องอบแห้งแบบลมร้อน ยี่ห้อ VERINOX รุ่น J1900, Italy จนกระทั่งมีความชื้นไม่เกินร้อยละ 12 น า
ข้าวที่อบแห้งมาทอดด้วยน้ ามันพืชที่อุณหภูมิ 180-200 องศาเซลเซียสโดยใช้หม้อทอดไฟฟ้าควบคุมอุณหภูมิ (ยี่ห้อ Otto รุ่น 
DF-375) จนกระทั่งพองเป็นเวล 2 วินาที ท าการอบโ-า 1 ดยใช้เตาอบ (ยี่ห้อ JENDAH รุ่น T3006-AS-18, Taiwan) ที่อุณหภูมิ 
170-180 องศาเซลเซียส เพื่อไล่น้ ามันออกจากข้าวพองก่อนน าไปใช้ 

4. ศึกษาสูตรและอัตราส่วนที่เหมาะของข้าวพองต่อการผลิตธัญพืชอัดแท่ง 
ท าศึกษาสูตรและอัตราส่วนที่เหมาะของข้าวพองต่อการผลิตธัญพืชอัดแท่ง โดยใช้อัตราส่วนของข้าวหอมมะลิพอง

ร้อยละ 50, 60 และ 70 ต่อข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่พองร้อยละ 50, 40 และ 30 ส าหรับส่วนผสมอื่น ๆ คงที่ (น้ าตาลมะพร้าว   
ร้อยละ 20 กลูโคสไซรัปร้อยละ 50 งาร้อยละ 10 เมล็ดฟักทองร้อยละ 10  เมล็ดทานตะวันร้อยละ 10) แล้วน ามาวิเคราะห์
คุณภาพ ด้านลักษณะเนื้อสัมผัสเทียบกับผลิตภัณฑ์ธัญพืชอัดแท่งทางการค้า ด้วยเครื่อง Texture Analyzer รุ่น LLOYD 
model LRSK series, USA โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยวิธี single hardness test หัวทดสอบแบบ 3-point bending 

5. ศึกษาผลของไซรัปมะม่วงคุณภาพของธัญพืชอัดแท่ง 
เมื่อได้อัตราส่วนของข้าวพองที่เหมาะสมแล้ว จากนั้นน ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ธัญพืชอัดแท่ง โดยใช้ไซรัปจากมะม่วง 

2 พันธุ์ ได้แก่ น้ าดอกไม้ และอกร่อง เป็นตัวเชื่อมประสาน ในอัตราส่วนผสมเท่ากัน แล้วน ามาวิเคราะห์คุณภาพ ดังนี้ 
5.1 ปริมาณความช้ืน (Moisture content) ตามวิธีการของ AOAC (2000) 
5.2 ค่าสี โดยแสดงค่าในระบบ CIE (L* a* b*) ด้วยเครื่องวัดสียี่ห้อ Hunter lab รุ่น Color Flex 45/0, USA 
5.3 ค่าลักษณะเนื้อสัมผัส ด้วยเครื่อง Texture Analyzer รุ่น LLOYD model LRSK series, USA  
5.4 ค่า Water activity (aw) โดยใช้เครื่อง Aqua Lab DewPoint Water Activity Meter 
5.5 การทดสอบประสาทสัมผัสโดยใช้วิธี 5-Point hedonic scale  

6. การวางแผนการทดลอง 
 การศึกษาค่าคุณภาพต่าง ๆ (สี ความช้ืน วอเตอร์แอกทิวิตี ความหนืด และลักษณะเนื้อสัมผัส) จะใช้แผนการทดลอง
แบบสุ่มสมบูรณ์ (Complete Randomized Design, CRD) ส่วนการทดสอบประสาทสัมผัสจะใช้แผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์ในบล็อก (Randomized completely block design, RCBD) น าค่าเฉลี่ยของการวัดไปวิเคราะห์หาค่าความ
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แปรปรวน (Analysis of variance, ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และน าค่าไปวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลีย่
ด้วยวิธี Duncan’s multiple rang test (DMRT)  
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

1. ค่าคุณภาพของไซรัปมะม่วงแต่ละพันธุ์ 
1.1  ค่าสีของไซรัปมะม่วง 

เมื่อท าการศึกษาค่าสีของไซรัปมะม่วงพันธุ์อกร่องและน้ าดอกไม้ ซึ่งประกอบด้วยค่า L* แสดงถึงค่าความขาว
หรือความสว่างของผลิตภัณฑ์ ค่า a* แสดงถึงค่าสีแดงและค่า b* แสดงถึงค่าสีเหลือง โดยผลที่ได้แสดงดังตารางที่ 1 พบว่า  
ค่าสีของไซรัปมะม่วงอกร่องมีค่าความสว่าง (L*) สูงกว่าค่าสีของไซรัปมะม่วงน้ าดอกไม้ ในทางตรงกันข้ามค่าสีของไซรัปมะม่วง
อกร่องมีค่าความเป็นสีแดง (a*) และค่าความเป็นสีเหลือง (b*) ต่ ากว่าไซรัปมะม่วงน้ าดอกไม้ สอดคล้องกับภาพท่ี 2 ที่สีที่ของ
ไซรัปมะม่วงน้ าดอกจะมีความเป็นสีเหลือง และสีแดงที่สูงกว่าไซรัปมะม่วงอกร่อง มีการรายงานว่ามะม่วงสุก (พันธุ์น้ าดอกไม้
พันธุ์ขายตึก และพันธุ์มหาชนก) จะมีปริมาณเบต้าแคโรทีน (Beta-carotene) ในเนื้อผลสุกสูงกว่าเนื้อผลดิบในพันธุ์เดียวกัน 
(ดวงพร , 2558) โดยผลมะม่วงจะมีการสะสมสารแคโรทีนอยด์ (Carotenoids) และสารประกอบฟีนอลิก (Phenolic 
compound) ในระหว่างการเจริญเติบโต (Palafox-Carlos et al., 2012) แคโรทีนอยด์จัดเป็นรงควัตถุชนิดหนึ่งที่ท าให้ผล
มะม่วงสุกมีสีเหลืองถึงส้ม นอกจากนั้นยังมีการรายงานว่ามะม่วงน้ าดอกไม้และอกร่องจะพบปริมาณแคโรทีนอยด์อยู่ใกล้เคียง
กัน แต่จะพบในมะม่วงน้ าดอกไม้สูงกว่าอกร่อง รวมทั้งค่าความเป็นสีแดงและสีเหลืองที่สูงมีผลต่อปริมาณแคโรทีนอยด์สูงขึ้น
ตามไปด้วย (Rumainum et al., 2018)  

1.2 ค่าความหนืดของไซรัปมะม่วง 
ค่าความหนืด (Viscosity) เป็นคุณสมบัติทางกายภาพที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร จาก

การศึกษาความหนืดของไซรัปมะม่วงพันธุ์ต่าง ๆ ผลที่ได้แสดงดังตารางที่ 1 พบว่า ค่าความหนืดของไซรัปมะม่วงน้ าดอกไม้มี
ค่าสูงกว่าไซรัปมะม่วงอกร่องอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) ผลมะม่วงสุกเป็นแหล่งส าคัญของน้ าตาล (กลูโคส ฟรุกโตส 
และซูโครส) และคาร์โบไฮเดรตอื่น ๆ เช่น แป้งและเพคติน (Bello-Pérez et al., 2007; Maldonado-Celis et al., 2019) 
ซึ่งปริมาณเพคตินที่มีผลต่อความหนืด (ผกามาศและคณะ, 2563) โดยความหนืดที่สูงบ่งบอกถึงปริมาณเพคตินในไซรัปมะม่วง
ที่สูง ซึ่งสอดคล้องกับการรายงานของ Jun et al. (1999) พบว่ามะม่วงน้ าดอกไม้ และอกร่องเป็นมะม่วงพันธุ์เนื้ออ่อนมีเพคติน
ที่ละลายน้ า (water soluble pectin, WSP) ได้สูง ความหนืดของอาหารมีผลต่อความรู้สึกโดยรวมในปาก (overall mouth-
feel) และมีผลต่อความเข้มข้นของรสชาติ (flavor) ซึ่งสัมพันธ์กับการยอมรับของผู้บริโภค (Phaokuntha et al., 2014)  
 
ตารางที่ 1 ค่าความหนืด (Viscosity) และค่าสีของไซรัปมะม่วงพันธุต์่าง ๆ 
 

พันธุ์มะม่วง Viscosity (cP) 
ค่าสี 

L* a* b* 
อกร่อง 3132±102b 47.0±0.1a 4.5±0.2b 35.0±0.1b 

น้ าดอกไม ้ 3894±54a 45.0±0.2b 12.7±0.1a 55.3±0.8a 
หมายเหตุ:  ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน; ค่าความหนืด (n=3) ค่าสี (n=5)  

 ความเร็วรอบ 100 รอบต่อนาที หัววัด (Spindle) เบอร์ 64  
                        a-b ตัวอักษรที่แตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 (p≤0.05) 
 
 

  (ก)                  (ข) 
 

ภาพที่ 2 ไซรัปมะม่วงพันธุอ์กร่อง (ก) และน้ าดอกไม้ (ข) 
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2. การศึกษาสูตรและอัตราส่วนที่เหมาะของข้าวต่อการผลิตธัญพืชอัดแท่ง 
2.1 ลักษณะเนื้อสัมผัสของข้าวพองจากข้าวหอมมะลิและข้าวไรซ์เบอร์รี่  
เมื่อน าข้าวพองจากข้าวหอมมะลิและข้าวไรซเบอร์รี มาท าการวัดค่าความแข็ง (hardness) โดยวัดด้วยเครื่อง 

Texture analyzer ผลแสดงดังตารางที่ 2 พบว่าข้าวพองมีค่า hardness แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดย
ค่า hardness ที่ต่ า แสดงถึงความกรอบของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นข้าวหอมมะลิจึงมีความกรอบมากที่สุด เนื่องจากมีค่าที่ต่ าเมื่อ
เปรียบเทียบกับข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่  

2.2 ลักษณะเนื้อสัมผัสของธัญพืชอัดแท่งที่อัตราส่วนของข้าวพองจากข้าวหอมมะลิและข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่
ต่างกัน 

ท าการผลิตธัญพืชอัดแท่งโดยใช้อัตราส่วนของข้าวหอมมะลิและข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่พองร้อยละ 70 : 30, 60 : 40 
และ 50 : 50 แล้วน ามาศึกษาลักษณะด้านเนื้อสัมผัสของธัญพืชอัดแท่ง ผลที่ได้แสดงดังตารางที่ 3 พบว่า ธัญพืชอัดแท่ง 
ทุกสูตรมีค่า hardness แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยธัญพืชอัดแท่งสูตรที่มีอัตราส่วนของข้าวหอมมะลิ
สูง จะมีค่า hardness ที่ต่ า ดังนั้นธัญพืชอัดแท่งอัตราส่วนของข้าวหอมมะลิและข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่พองร้อยละ 70 : 30 จึงมี
ค่า hardness ต่ าที่สุด ซึ่งสัมพันธ์กับการศึกษาลักษณะเนื้อสัมผัสของข้าวพองดังตารางที่ 3 ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อค่า hardness 
มีหลายปัจจัย เช่น การทอด โดยการทอดเป็นการให้ความร้อนแก่อาหาร เมื่อน าข้าวหอมมะลิและข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่มาทอด
ที่อุณหภูมิสูง น้ าท่ีมีอยู่ในข้าวพองจะได้รับความร้อนและจะเกิดการระเหยจากภายในสู่ภายนอก เกิดเป็นแรงดันท าให้ข้าวเกิด
การพองตัว ข้าวพองที่ได้จะมีลักษณะโปร่งและมีช่องว่างเกิดขึ้น ส่งผลให้ข้าวพองมีลักษณะพองกรอบ (ไพบูลย์และคณะ, 
2545) นอกจากนี้ปัจจัยที่มีผลต่อค่า hardness คือ ชนิดของข้าวซึ่งมีความสัมพันธ์กับปริมาณอะไมโลส (Amylose) ที่มีอยู่ใน
ข้าว โดยปริมาณอะไมโลสที่น้อยจะส่งผลให้เกิดการพองที่มากกว่าข้าวที่มีปริมาณอะไมโลสมาก นอกจากปริมาณอะไมโลสจะ
ส่งผลต่อการพองตัวของข้าวแล้ว ยังข้ึนอยู่กับปริมาณของโปรตีน เยื่อใยและไขมันด้วย (Huff et al., 1992) โดยปริมาณเยื่อใย 
โปรตีน และไขมันท่ีมีในข้าวสูง จะส่งผลต่อการพองตัวของข้าวให้ลดลง ถึงแม้ว่าข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่จะมีปริมาณอะไมโลสที่ต่ า
กว่าข้าวหอมมะลิ แต่ปัจจัยในด้านขององค์ประกอบทางเคมีดังกล่าวของข้าวก็ส่งผลต่อการพองตัวเช่นกัน  เมื่อท าการ
เปรียบเทียบธัญพืชอัดแท่งที่ได้ท าการศึกษากับธัญพืชอัดแท่งเชิงการค้า (ตารางที่ 4) ทั้ง 4 ยี่ห้อพบว่าธัญพืชอัดแท่งทางการค้า
มีค่า hardness ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ี ่26.65 (N) ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับธัญพืชอัด
แท่งที่อัตราส่วนร้อยละ 70 : 30 ดังนั้น ในการศึกษาอัตราส่วนของข้าวพองจากข้าวหอมมะลิและข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ที่
เหมาะสม คือ ร้อยละ 70 : 30 ซึ่งจะเป็นสูตรที่เหมาะสมในการศึกษาขั้นต่อไป 

 
ตารางที่ 2 ลักษณะเนื้อสัมผัสของข้าวพองจากหอมมะลิและข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ 
 

ชนิดข้าว Hardness (N) 
ข้าวหอมมะลิ 105 1.44±0.21b 
ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี ่ 2.82±0.37a 

หมายเหตุ:  ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (n=10) 
  a-b ตัวอักษรที่แตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 (p≤0.05) 

 

   (ก)               (ข) 
 

ภาพที่ 3 ข้าวพองจากข้าวหอมมะลิ (ก) และข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ (ข) 
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ตารางที่ 3 ลักษณะเนื้อสัมผัสของธัญพืชอัดแท่งที่อัตราส่วนของข้าวหอมมะลิและข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่แตกต่างกัน 
 

ข้าวหอมมะลิ  :ข้าวกล้อง ไรซ์เบอร์ร่ี (ร้อยละ) Hardness (N) 
70:30 27.92±4.78c 
60:40 44.90±7.00b 
50:50 62.91±4.84a 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (n=10) 
a-c ตัวอักษรที่แตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 (p≤0.05) 

 
ตารางที่ 4 ลักษณะเนื้อสัมผัสของธัญพืชอัดแท่งที่เชิงการค้า  
 

ธัญพืชอัดแท่งทางการค้า Hardness (N)ns 
ยี่ห้อ A 31.84±7.16 
ยี่ห้อ B 24.60±7.45 
ยี่ห้อ C 25.92±8.88 
ยี่ห้อ D 24.22±7.77 
ค่าเฉลี่ย 26.65 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (n=10) 
                      ns แสดงถึงไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 (p>0.05) 
 

3. ผลของไซรัปมะม่วงต่อคุณภาพของธัญพืชอัดแท่ง 
3.1 ปริมาณความช้ืน (Moisture content) และค่าวอเตอรแอกทิวิตี (Water activity, aw) 
จากการศึกษาอัตราส่วนของข้าวที่เหมาะสม จากนั้นท าการผลิตธัญพืชอัดแท่งผสมไซรัปมะม่วงพันธุ์อกร่องและ

น้ าดอกไม้ แล้วน ามาวิเคราะห์ค่าคุณภาพต่าง ๆ พบว่า ปริมาณความช้ืนและค่าวอเตอรแอกทิวิตี (Water activity) ของธัญพืช
อัดแท่งมคี่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยมีปริมาณความช้ืนอยู่ท่ีร้อยละ 3.57-6.14 ซึ่งธัญพืชอัดแท่งที่มี
การผสมไซรัปมะม่วงน้ าดอกไม้มีค่าสูงที่สุด และมีค่าวอเตอรแอกทิวิตี อยู่ท่ี 0.32-0.44 โดยสูตรที่มีการผสมไซรัปมะม่วงอกรอ่ง
และน้ าดอกไม้มีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p>0.05) โดยมาตรฐานธัญพืชอัดแท่ง (มผช. 902/2559) 
ก าหนดให้มีค่าวอเตอรแอกทิวิตีตองไม่เกิน 0.85 (ควบคุมอุณหภูมิที่ 25±2 องศาเซลเซียส) โดยวอเตอรแอกทิวิตีเป็นปัจจัย
ส าคัญในการควบคุมและปองกันการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑอาหาร ซึ่งมีผลโดยตรงตออายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑเนื่องจากคา่
วอเตอร แอกทิวิตีเป็นปัจจัยที่ ช้ีระดับปริมาณน้ าอิสระที่ เ ช้ือจุลินทรีย์สามารถใช ในการเจริญ (ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2559) 
 
ตารางที ่5 ปริมาณความช้ืน (Moisture content) และค่า water activity (aw) ของธัญพืชอัดแท่งสูตรต่าง ๆ 
 

สูตรธัญพืชอัดแท่ง ปริมาณความชื้น (%) Water activity (aw) 
ควบคุม 3.57±0.01c 0.32±0.01b 

ไซรัปมะม่วงอกร่อง 4.46±0.02b 0.42±0.00a 
ไซรัปมะม่วงน้ าดอกไม ้ 6.14±0.03a 0.44±0.01a 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (n=3) 
                      a-c ตัวอักษรที่แตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (p≤0.05) 
 

3.2 ค่าสีและลักษณะเนื้อสัมผัสของธัญพืชอัดแท่งผสมไซรัปมะม่วง 
จากการศึกษาค่าสีของธัญพืชอัดแท่งผสมไซรัปมะม่วงพันธุอ์กร่องและน้ าดอกไม้ ผลที่ได้แสดงดังตารางที่ 6 และ

ภาพที่ 4 พบว่า ธัญพืชอัดแท่งสูตรควบคุมจะมีค่าความสว่าง (L*) สูงกว่าธัญพืชอัดแท่งผสมไซรัปมะม่วงพันธุ์อกร่องและ
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น้ าดอกไม้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) ส่วนค่าความเป็นสีแดง (a*) และค่าความเป็นสีเหลือง (b*) ของธัญพืชอัดแท่ง
สูตรที่มีการผสมไซรัปมะม่วงน้ าดอกไม้จะมีค่าสูงที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับค่าสีของไซรัปมะม่วงที่ได้ท าการศึกษา (ตารางที่ 1 และ
ภาพที่ 2) โดยมะม่วงพันธุน์้ าดอกไม้จะมีค่าความเป็นสีแดงและสีเหลืองที่สูงกว่ามะม่วงอกร่อง  

เมื่อท าการศึกษาลักษณะเนื้อสัมผัสของธัญพืชอัดแท่งผสมไซรัปมะม่วงพันธุ์อกร่องและน้ าดอกไม้ ผลที่ได้แสดง
ดังตารางที่ 6 พบว่า การเติมไซรัปมะม่วงจะส่งผลให้ค่า hardness ของตัวอย่างมีค่าลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสูตรควบคุม แต่
ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างสูตรควบคุมและสูตรที่มีการเติมไซรัปมะม่วงอกร่อง (p>0.05) ซึ่งลักษณะเนื้อสัมผัสของธัญพืช
อัดแท่งที่ท าการผสมไซรัปมะม่วงมีค่าลดลงนั้น อาจเป็นผลมาจากปริมาณความช้ืนและค่าวอเตอรแอกทิวิตีที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ 
(ตารางที่ 6) มีค่าสูงกว่าสูตรควบคุมที่มีปริมาณความช้ืนต่ ากว่า (Katz & Labuza, 1981) โดยความกรอบของผลิตภัณฑ์จะ
แปรผกผันกับปริมาณความช้ืนของตัวอย่าง โดยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงค่าความกรอบของผลิตภัณฑ์แครกเกอร์           
ปลาทูน่าของ วิภาดา (2542) โดยเมื่อปริมาณความช้ืนและค่าวอเตอรแอกทิวิตีเพิ่ม จะส่งผลให้ค่าความกรอบของแครกเกอร์
ลดลง 
 
ตารางที ่6 ลักษณะเนื้อสัมผัสและค่าสีของธัญพืชอัดแท่งสูตรต่าง ๆ 
 

สูตรธัญพืชอัดแท่ง Hardness (N) 
ค่าสี 

L* a* b* 
ควบคุม 31.96±1.36a 45.16±0.35a 3.66±0.18c 12.74±0.12c 

ไซรัปมะม่วงอกร่อง 29.36±2.73a 44.78±0.45a 5.03±0.05b 19.27±0.15b 
ไซรัปมะม่วงน้ าดอกไม ้ 18.58±2.00b 40.04±0.32b 6.76±0.11a 21.86±0.57a 

หมายเหตุ: ค่าเฉลีย่±ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน; Hardness (n=10) ค่าสี (n=5) 
                      a-c ตัวอักษรที่แตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (p≤0.05) 
 

   (ก)       (ข)       (ค) 
 

ภาพที่ 4 ธัญพืชอัดแท่งสูตรต่าง ๆ โดย (ก) สูตรควบคุม (ข) สูตรผสมไซรปัมะม่วงอกร่อง (ค) สูตรผสมไซรปัมะม่วงน้ าดอกไม้ 
 

3.3 การทดสอบทางประสาทสัมผัส 
จากการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของธัญพืชอัดแท่งผสมไซรัปมะม่วง ด้วยวิธี 5-point hedonic 

scale ท าการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสโดยผู้ทดสอบชิมทั้งหมด 50 คน โดยใช้ผู้ทดสอบที่มีช่วงอายุระหว่าง     
17-55 ปี ผลที่ได้แสดงดังตารางที่ 7 พบว่าผู้ทดสอบส่วนใหญ่ใหคะแนนการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์
ธัญพืชอัดแท่งผสมไซรัปมะม่วงอกร่องสูงที่สุดในด้านลักษณะปรากฏ ส ีรสชาติ และความชอบโดยรวม ส่วนธัญพืชอัดแท่งสูตร
ควบคุมมีคุณลักษณะทางดานความกรอบสูงที่สุด (p≤0.05) ทั้งนี้คุณลักษณะด้านลักษณะปรากฏ และสีของธัญพืชอัดแท่งสูตร
ผสมไซรัปมะม่วงทั้ง 2 พันธุม์ีค่าไม่แตกต่างจากสูตรควบคุม (p>0.05) แต่การผสมไซรัปมะม่วงจะส่งผลต่อคะแนนการยอมรับ
ในด้านลักษณะปรากฏและสีสูงกว่าการไม่เติมไซรัปมะม่วง ซึ่งบ่งบอกว่าสีของมะม่วงมีผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค 
นอกจากน้ีคุณลักษณะในด้านของรสชาติการเติมไซรัปมะม่วงอกร่องยังส่งผลต่อการตัดสินใจให้คะแนนของผู้บริโภคด้วย ดังนั้น
จึงเลือกใชธัญพืชอัดแท่งผสมไซรัปมะม่วงอกร่องเป็นสูตรที่เหมาะสม ซึ่งมีคะแนนความชอบโดยรวมสูงที่สุด 
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ตารางที่ 7 คุณลักษณะทางด้านประสาทสัมผัสของธัญพืชอัดแท่งสูตรต่าง ๆ โดยวิธี 5-point hedonic scale 

การยอมรับทางประสาทสัมผัส 
สูตรธัญพืชอัดแท่ง 

ควบคุม มะม่วงอกร่อง มะม่วงน้ าดอกไม ้
ลักษณะปรากฏ 3.76±1.05a 4.06±0.90a 3.88±0.93a 

ส ี 3.76±0.98a 4.08±0.78a 4.04±1.01a 
รสชาต ิ 3.86±1.05b 4.26±0.75a 3.78±0.91b 

ความกรอบ 4.40±0.95a 4.02±0.71b 3.40±0.95c 
ความชอบโดยรวม 4.00±0.97a 4.26±0.66a 3.55±0.81b 

หมายเหตุ: ค่าเฉลีย่±ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (n=50)  
                      a-c ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแถวเดียวกันมีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น รอ้ยละ 95 (p≤0.05) 
 
สรุปผลการวิจัย 

สายพันธุ์ของมะม่วงจะส่งผลต่อค่าคุณภาพของคุณภาพของไซรัปมะม่วงแตกต่างกัน โดยมะม่วงพันธุ์น้ าดอกไม้จะมี
ค่าความหนืด ค่าความเป็นสีแดงและเหลืองสูงกว่ามะม่วงอกร่อง ในศึกษาอัตราส่วนของข้าวพองจากข้าวหอมมะลิและข้าว 
ไรซ์เบอร์รี่ที่ร้อยละ 70 : 30 จะมีค่า hardness ที่ต่ าและใกล้เคียงกับสูตรธัญพืชอัดแท่งทางการค้ามากที่สุดซึ่งจะเป็นสูตร 
ที่เหมาะสมในการน าไปผลิตธัญพืชอัดแท่งผสมไซรัปมะม่วง จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชอัดแท่งผสมไซรัปมะม่วงพบว่า 
การเติมไซรัปมะม่วงจะส่งผลให้ปริมาณความช้ืนและค่าวอเตอร์แอกทิวิตีของธัญพืชอัดแท่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนค่า 
hardness มีค่าลดลง แต่การผสมไซรัปจากมะม่วงอกร่องจะมีค่าเนื้อสัมผัสไม่แตกต่างจากสูตรควบคุม นอกจากน้ีไซรัปมะม่วง
ยังส่งผลต่อค่าความเป็นสีแดงและเหลืองเพิ่มขึ้น ส าหรับการยอมรับทางประสาทสัมผัสพบว่า ผู้ทดสอบชิมให้คะแนนธัญพืช 
อัดแท่งสูตรที่มีการเติมไซรัปมะม่วงอกร่องสูงที่สุดในด้านลักษณะปรากฏ สี รสชาติ และความชอบโดยรวม ซึ่งบ่งบอกว่าสี 
กลิ่นและรสชาติของมะม่วงแต่ละพันธุ์มีผลต่อการยอมรับผู้บริโภค ดังนั้นสรุปได้ว่าการใช้ไซรัปมะม่วงจะส่งผลต่อการยอมรับ
ของผู้บริโภคที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสูตรควบคุม ไซรัปมะม่วงจึงถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาและปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ในด้านของรสชาติ สี กลิ่นของผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งข้ึนได้  
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บทคดัยอ่ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตเจลให้พลังงานจากเนื้อตาลสุกโดยหาอัตราส่วนที่เหมาะสมของเนื้อตาลสุก (50-60%) 

และมอลโทเดกซ์ทริน (40-50%) แล้วศึกษาสมบัติทางเคมีกายภาพของเจลให้พลังงานและความคงตัวภายหลังการให้ความ
ร้อนและเก็บรักษา โดยเบื้องต้นเนื้อตาลสุกมีพีเอชเป็น 3.29 มีค่าความสว่าง (L*) ค่าสีแดง (a*) และค่าสีเหลือง (b*) เป็น 
43.40 8.88 และ54.82 ตามล าดับ จากนั้นน ามาผลิตเป็นเจลให้พลังงานโดยมีส่วนผสมของเนื้อตาลสกุ มอลโทเดกซ์ทริน น้ าผึ้ง 
น้ า แร่ธาตุ และวิตามินต่างๆ ซึ่งมีทั้งหมด 3 สูตรทดลอง ซึ่งแต่ละสูตรมีค่าปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ ค่าความหนืด  
ค่าพลังงานและค่าสี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) และเมื่อน ามาทดสอบทางประสาทสัมผสั พบว่าแต่ละสูตร
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิต ิ(p>0.05) โดยเจลให้พลังงานจากเนื้อตาลสกุท่ีมีอัตราส่วนของมอลโทเดกซ์ทริน 
45% และเนื้อตาลสุก 55% จะให้พลังงานสูงสุด 3.81Kcal/g จึงได้น ามาพาสเจอไรซ์ที่อุณหภูมิ 70°ซ/30 นาที, 80°ซ/20 
นาที, และ 90°ซ/10 นาที พบว่า อุณหภูมิและเวลาในการพาสเจอไรซ์ส่งผลให้เจลให้พลังงานจากเนื้อตาลสุกมีค่าความหนืด 
ค่าสีและร้อยละการแยกช้ันของน้ า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยเจลให้พลังงานจากเนื้อตาลสุกจะมี
ความคงตัวท่ีสุดเมื่อให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 90 °ซ เป็นเวลา 10 นาที จากนั้นน าเจลให้พลังงานจากเนื้อตาลสุกมาเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ  4-10°ซ เป็นเวลา 0, 1, 2, 5, 7, และ 14 วัน พบว่า เจลให้พลังงานจากเนื้อตาลสุกที่เก็บรักษาตั้งแต่วันท่ี 2 ถึงวันที่ 
14  มีการเปลี่ยนแปลงของค่าความหนืด ร้อยละการแยกช้ันของน้ าและค่าความสว่าง (L*) ค่าสีแดง (a*) และค่าสีเหลือง (b*) 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) ซึ่งบ่งบอกว่าเจลให้พลังงานจากเนื้อตาลสุกมีความคงตัวตลอดระยะเวลาใน
การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ  4-10°ซ เป็นเวลา 14 วัน            

                                                                                                     
ค าส าคัญ : เจลให้พลังงาน  เนื้อตาลสุก  มอลโตเดกซ์ทริน การพาสเจอไรซ์ ความคงตัวของเจล 
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Abstract 

The objectives of this research were to produce the power gel from mature palmyra fruit pulp by 
determining the optimal ratio of mature palmyra fruit pulp (50-60%) and maltodextrin (40-50%). Then, the 
physical and chemical properties including a stability after heating and storage of the power gel were 
investigated. The mature palmyra fruit pulp had a pH of 3.29  and the brightness (L *), redness (a *) and 
yellowness (b *) were 43 .4 0 , 8 .8 8  and 54 .8 2 , respectively. The power gel was formulated by mixing 
mature palmyra fruit pulp, maltodextrin, honey, water, minerals and vitamins with different mixing ratios 
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and finally 3 experimental formulas were obtained. The 3 power gel formulas showed statistically 
significant differences (p≤0.05) in total soluble solids, viscosity, energy value and color. There was no 
significant difference in the sensory evaluation of each formula (p>0.05). The power gel prepared from 
45% maltodextrin and 55% mature palmyra fruit pulp had a maximum energy value of 3.81 kcal/g. This 
formulation was then pasteurized at different temperatures and times such as 70 °C/30 min, 80 °C/20 min, 
and 90 °C/10 min. We found that the temperature and time of pasteurization had a significant effect on 
the viscosity, color, and phase separation of the power gel (p≤0.05). The power gel was most stable when 
heated to 90 °C for 10 minutes. The power gel was further stored at 4-10 °C for 0, 1, 2, 5, 7 and 14 days. It 
was found that the power gel stored from day 2 to 14 showed a change in viscosity value. The 
percentage of phase separation and color values were not statistically significantly different (p≤0.05). This 
indicates that the power gel formulated from the ripe Palmyra pulp was stable over the storage period at 
4-10 °C for 14 days. 
 
Keywords:  Power gel, Mature palmyra fruit pulp, Maltodextrins, Pasteurization, Gel stability  
 
บทน า 
 เจลให้พลังงาน (Power Gel หรือ Energy Gel) เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณสมบัติเสริมสร้างพลังงาน มีหลากหลาย
รูปแบบทั้งที่ใช้ในการเพิ่มพลังงานก่อน ระหว่างหรือหลังการออกก าลังกาย เป็นที่นิยมในกลุ่มนักกีฬาวิ่งมาราธอน ปั่นจักรยาน 
ว่ายน้ า ไตรกีฬา หรือกีฬาอ่ืนๆ ท่ีต้องใช้เวลานานๆและมีการสูญเสียพลังงานมาก อีกท้ังเจลให้พลังงานยังสามารถรับประทาน
ได้ง่ายโดยไม่ต้องรับประทานในปริมาณมากแต่สามารถให้พลังงานที่เพียงพอต่อการน าไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ สามารถพกพา
ได้สะดวกจึงตอบสนองความต้องการของผู้คนในปัจจุบัน ส่วนมากเจลให้พลังงานมีส่วนผสมของกรดอะมิโนและคาร์โบไฮเดรต
เข้มข้นในรูปแบบเจล รสชาติอร่อยและยังมีสารอาหารที่เป็นองค์ประกอบของน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว 2 ชนิด คือ มอลโตเด็กติน
และฟรุกโตส เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะท าให้ร่างกายดูดซึมได้ทันที ถ้าเป็นน้ าตาลธรรมดาจะเป็นน้ าตาลโมเลกุลเชิงซ้อน ต้องใช้
เวลาในการแตกตัวก่อนท าให้ดูดซึมได้ช้า นอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของ อิเล็คโตไลค์ 2 ตัว คือ โซเดียมและโปแตสเซียม เมื่อเข้า
สู่ร่างกายแล้วสามารถดูดซึมไปใช้เป็นพลังงานได้อย่างรวดเร็วทันที แต่ให้ดื่ มน้ าเปล่าตามด้วยวิธีการรับประทานคือหลังจาก
ออกก าลังกายไปได้แล้ว 30-60 นาที ส่วนแบบท่ีมีคาเฟอีนผสมอยู่ไม่ควรกินเกินวันละ 4 ซอง (อภิญญา, 2560) อย่างไรก็ตาม
ผลิตภัณฑ์เจลให้พลังงานในประเทศไทยยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนักเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาค่อนข้างแพงและยังเป็นที่
รู้จักในกลุ่มคนในวงที่จ ากัด เช่น ผู้ที่ออกก าลังกายหรือนักกีฬา นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ เจลให้พลังงานยังไม่ค่อยมีความ
หลากหลายทั้งด้านรสชาติและรูปแบบบรรจุภัณฑ์ โดยเจลให้พลังงานตามท้องตลาดทั่วไปที่มีการจ าหน่ายในปัจจุบันจะท ามา
จากกลูโคสพอลิเมอร์หรือมอลโทเดกซ์ทริน น้ า สารที่ท าให้เกิดเจล และน้ าตาล ฟรุกโตสเป็นหลัก บรรจุในขวดหรือถุงฟอยล์ 
ซึ่งยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับน าวัตถุดิบทางการเกษตรมาใช้ในการผลิต วัตถุดิบที่น่าจะสามารถน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เจลให้  
พลังงานได้ เช่น ผลไม้สุกต่าง ๆ แต่ในงานวิจัยนี้ทางผู้วิจัยสนใจท่ีจะน าเนื้อตาลสุกมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเจลให้พลัง
งาน เนื่องจากในเนื้อตาลสุกประกอบด้วยโปรตีน 0.7% ไขมัน 0.1% คาร์โบไฮเดรต 21.0% เกลือแร่ 0.7% และวิตามินซี 
2,400 มิลลิกรัม (Kularatnam, 1971 อ้างโดย วิจิตราและขนิษฐา, 2561) นอกจากน้ียังม ีเยื่อใย 0.5% แคลเซียม 7 มิลลิกรัม 
ฟอสฟอรัส 22 มิลลิกรัม และเหล็ก 0.9 มิลลิกรัม (กองโภชนาการ กรมอนามัย, 2530) จึงเป็นแหล่งให้พลังงานสูงแต่มีไขมัน
และโปรตีนต่ า มีสีสันสวยงามตามธรรมชาติและมีกลิ่นรสเฉพาะตัว จึงเหมาะแก่การน ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เจลให้ พลังงาน 
อีกทั้งลูกตาลสุกเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มีราคาต่ า ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงศึกษาสมบัติทางเคมีของเนื้อตาลสุกก่อนที่จะน ามา
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เจลให้พลังงานจากเนื้อตาลสุกและศึกษาความคงตัวของเจลให้พลังงานท่ีได้  
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วธิีการวจิยั 
1.การเตรยีมเนือ้ตาลสกุ 

 คัดเลือกตาลสุกพันธุ์ตาลหม้อที่จะน ามาใช้ในการทดลองโดยก าหนดค่า pH อยู่ในช่วง 4-5 และค่า TSS อยู่ในช่วง    
5-8 °Brix เนื้อตาลมีสีเหลืองเข้ม ไม่มีกลิ่นหมัก ไม่มีแมลง และไม่มีสิ่งปลอมปน น าผลตาลสุกมาล้างท าความสะอาดและปอก
เปลือกให้หมด จากนั้นน ามายีกับน้ าสะอาดในอัตราส่วนเนื้อตาลต่อน้ าเป็น 1 : 1 แล้วกรองด้วยผ้าขาวบาง ก่อนบรรจุลงในถุง
แล้วเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ -18°ซ ก่อนน ามาวิเคราะห์ 

2. ศกึษาสมบตัทิางเคม ีกายภาพและคา่พลงังานของเนือ้ตาลสกุ  
2.1 การวิเคราะห์ pH โดยใช้ pH meter ยี่ห้อ METTLER (รุ่น F20 FiveEasy With LE407) 
2.2 การวิเคราะห์สี ด้วย Colorimeter ในระบบ CIE LAB (L*a*b*) ยี่ห้อ Hunter lab รุ่น Color Flex 45/0, USA 
2.3 การวิเคราะหค์่าพลังงาน ด้วยเครื่อง Bomb Calorimeter ยี่ห้อ PARR (รุ่น 6200) 
2.4 ความหนืดด้วยเครื่อง Brookfield viscometer ยี่ห้อ VEVOR (รุ่น NDJ-S5) 
2.5 การวิเคราะห์ของแข็งที่ละลายน้ าได้ ด้วย Hand Refractometer (รุ่น RHB -32/ATC) 
2.6 การวิเคราะห์ปริมาณกรดทั้งหมด โดยวิธีไตเตรท ตามวิธีของ AOAC (2000) 
2.7 วิเคราะห์ปรมิาณของแข็งทั้งหมด ตามวิธีของ AOAC (2000) 

3. ศกึษาสว่นประกอบที่ใชใ้นการผลติเจลใหพ้ลงังานจากเนื้อตาลสกุ 
ในการผลิตเจลให้พลังงานจากเนื้อตาลสุกท าได้โดยการน าเนื้อตาลสุกและมอลโตเดกซ์ทรินมาผสมกับส่วนผสมอื่น ๆ

ได้แก่ น้ าผึ้ง น้ าโพแทสเชียม โชเดียมและวิตามินต่าง ๆ โดยใช้ mixture design เพื่อหาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมของมอลโตเดกซ์
ทริน (40-50%) และเนื้อตาลสุก (50-60%) คัดเลือกสูตรโดยใช้ผู้ทดสอบชิม จนได้สูตรออกมา 3 สูตรน ามาผสมให้เข้ากัน 
จากนั้นน าเจลให้ พลังงานจากเนื้อตาลสุกแต่ละสูตรน ามาวิเคราะห์ค่าต่าง ๆ ตามข้อ 2.1-2.5 และ ทดสอบการยอมรับของ
ผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์  เจลให้พลังงานจากเนื้อตาลสุกในการยอมรับแบบ Hedonic scale ให้คะแนนความชอบระดับ       
9 คะแนน ใช้ผู้ทดสอบชิม 40 คน รวมทั้งการค านวณต้นทุนวัตถุดิบ 

4. ศกึษาความคงตวัของเจลใหพ้ลงังานจากเนือ้ตาลสกุ 
4.1 ศกึษาความคงตวัของเจลใหพ้ลงังานหลงัการใหค้วามรอ้น  
น าเจลให้พลังงานท่ีคัดเลือกจากขอ้ท่ี 3.1 มาศึกษาผลของการพาสเจอไรซ์ (Pasteurization) ที่อุณหภูมิ 70°ซ, 

80°ซ, 90°ซ เวลา 30 นาที, 20 นาที, 10 นาที ตามล าดับ แลว้น าเจลให้พลังงานมาวเิคราะห์ค่าต่าง ๆ ตามข้อ 3.1-3.5 
คัดเลือกอณุหภมูิที่เหมาะสมมาศึกษาต่อในข้อท่ี 4.2  

4.2 ศกึษาความคงตวัของเจลใหพ้ลงังานในระหวา่งการเกบ็รกัษา 
น าเจลให้พลังงานจากข้อ 4.1 มาเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 5-10 °ซ เป็นเวลา 0, 1, 2, 7, และ 14 วัน ก่อนน ามา

วิเคราะหค์่าต่างๆ ตามข้อ 3.1-3.5 และค่าดัชนีการแยกชั้นของน้ า (Syneresis) 
5. การวเิคราะหผ์ลทางสถติ ิ(Statistical analysis) 

 ศึกษาอิทธิพลของส่วนผสมที่มีต่อคุณภาพทางด้านต่างๆของผลิตภัณฑ์โดยศึกษาสัดส่วนของมอลโทเดกซ์ทรินและ        
เนื้อตาลสุก โดยการจัดการทดลองแบบผสม Mixture design ด้วยโปรแกรม Minitab 19 และศึกษาความคงตัวของเจลให้ 
พลังงานหลังการให้ความร้อนโดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ Complete randomized design (CRD) วิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบ ANOVA (analysis of variance) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ Duncan’s New 
Multiple Range Test ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (SPSS for Windows version 25) 
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ผลการวจิยัและอภปิรายผล 
1. สมบัติทางเคมี กายภาพของเนื้อตาลสุก 
ลูกตาลโตนดสุกมีเปลือกสีด าปนเหลือง เมื่อปอกเปลือกออก เนื้อด้านในมีลักษณะเป็นเส้นใย มีสีเหลืองเข้ม (ภาพท่ี 1) 

เมื่อน ามายีกับน้ าจะมีพีเอช (3.29) ปริมาณกรดทั้งหมด (0.09%) ส่วนปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ (7 °Brix) ค่อนข้างต่ า 
และมีปริมาณของแข็งทั้งหมด (7.38%) และความหนืด (0.155 Pa.s) ค่อนข้างสูง (ตารางที่ 1) เนื่องจากการมีปริมาณของ   
เยื่อใย (5.07%) และเพคตินมีน้ าหนักสมมูลอยู่ที่ 124.11 มิลลิกรัม เนื้อตาลสุกให้พลังงานค่อนข้างสูงถึง 3.76 Kcal/g และ
เนื้อตาลสุกมีเหลืองเข้มท าให้มีค่า b* สูง เนื่องจากมีรงควัตถุที่ส าคัญคือ แคโรทีนอยด์ ซึ่งเมื่อน ามาเปรียบเทียบกับตาลโตนด     
สปีชีส์ Borassus flabellifer L ของประเทศอินเดียแล้ว พบว่าม ีพีเอช และปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้มีคา่สูงกว่าตาลพันธุ์
ที่ใช้ในการทดลองนี้  ทั้งนี้อาจเนื่องจากมีความแตกต่างกันที่พื้นที่ที่การปลูก สายพันธุ์ ระดับความสุกแก่ และความอุดม
สมบูรณ์ของดิน (Vengaiah et al., 2015)  

   

ภาพที่ 1 ลักษณะของตาลโตนดและเนื้อตาลสุกหลังการยีกับน้ า 

ตารางที่ 1 สมบัติทางเคมี กายภาพของเนื้อตาลสุก 

สมบตัทิางกายภาพ ปรมิาณ/คา่ 
พีเอช                                    
พลังงาน (Kcal/g) 
ความหนืด (Pa.s) 
ปริมาณกรดทั้งหมด (%) 
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ (°Brix) 
ปริมาณของแข็งทั้งหมด  (%) 

3.29±0.01 
3.76±0.00 
0.155±0.00 
0.09±0.00 
7.00±0.00 
7.38±0.01 

L* 43.40±0.02 
a* 8.88±0.05 
b* 54.82±0.02 

 
2. คณุสมบตัทิางกายภาพของเจลให้พลงังานจากเนือ้ตาลสกุ 

 ในการผลิตเจลให้พลังงานจากเนื้อตาลสุกท าได้โดยการน าเนื้อตาลสุก (50-60%) และมอลโตเดกซ์ทริน (40-50%) 
มาผสมกับส่วนผสมอื่นๆ ได้แก่ น้ า (10%) น้ าผึ้ง (10%) วิตามิน (0.5%) และแร่ธาตุ (0.6%) ตามอัตราส่วนที่ใช้โปรแกรม 
mixture design ในการออกแบบ สูตรที่ถูกคัดเลือกมี 3 สูตร โดยเจลให้พลังงานที่ได้ทัง้ 3 สูตร มีลักษณะสีเหลืองเข้มมีความ
ข้นหนืด ซึ่งแตกต่างจากเจลให้พลังงานทางการค้า 7 ยี่ห้อ (ภาพที่ 2) เจลให้พลังงานจากเนื้อตาลสุกแต่ละสูตรมีค่าสีแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยค่าความสว่าง (L*) ค่าสีเหลือง (b*)  และค่าสีแดง (a*) จะแปรผันตามปริมาณเนื้อ
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ตาลสุกและปริมาณมอลโตเดกซ์ทรินที่เพิ่มขึ้น โดยสูตรที่มีปริมาณเนื้อตาลสุกมากกว่าจะให้สีที่มีความสว่างและมีแนวโน้ม
ความเป็นสีแดงและเหลืองมากกว่าซึ่งเป็นผลมาจากเม็ดสีที่อยู่ในเนื้อตาลสุกนั่นคือ แคโรทีนอยด์ (จินตนาและพรชนก, 2560)   
เจลให้พลังงานท้ัง 3 สูตรมีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้อยู่ในช่วง 42-49 °Brix และความหนืดอยู่ในช่วง 0.41-1.18 Pa.s ซึ่ง
แต่ละสูตรจะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) ซึ่งความหนืดของเจลให้พลังงานจากเนื้อตาลสุกจะมีความ
หนืดมากกว่าเจลให้พลังงานทางค้า (0.117-0.158 Pa.s) เป็นผลมาจากเนื้อตาลสุกมีเยื่อใยสูง นอกจากนี้ในเนื้อตาลสุกยังมี    
เพคติน ซึ่งเพคตินก็เป็นสารช่วยเพิ่มความข้นหนืดในอาหารชนิดหนึ่ง (วัลภาและกิตติชัย, ม.ป.ป.) เจลให้พลังงานทั้งสามสูตรมี
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (พีเอช) อยู่ในช่วง 2.42-2.44 มีปริมาณกรดทั้งหมดอยู่ในช่วง 0.28-0.30% จะเห็นได้ว่ามีพีเอชและ
ปริมาณกรดทั้งหมดมีปรมิาณต่ าเนื่องจากเจลให้พลังงานจากเนื้อตาลสุกมีส่วนผสมของเนื้อตาลสุกเป็นหลักจึงท าให้มพีีเอชที่ต่ า
และมีปริมาณกรดที่ต่ าและเจลให้พลังงานจากเนื้อตาลสุกมีค่าพลังงานอยู่ในช่วง 3.70-3.81 Kcal/g ซึ่งในแต่ละสูตรมีค่าไม่
แตกต่างเนื่องจากเจลให้พลังงานแต่ละสูตรมีส่วนผสมของมอลโตเดกซ์ทรินและเนื้อตาลสุกในปริมาณที่ใกล้เคียงกันจึงท าให้ค่า
พลังงานเมื่อวิเคราะห์ผลออกมาแล้วท าให้ค่าพลังงานไม่แตกต่างกัน โดยเจลให้พลังงานจากเนื้อตาลสุกสูตรที่ 2 ให้พลังงาน
สูงสุด คือ 3.81  Kcal/g และมีต้นทุนวัตถุดิบอยู่ท่ี 7.02 บาทต่อ 40 มิลลิลิตร ในขณะที่ราคาของเจลให้พลังงานทางการค้าอยู่
ในช่วง 60-80 บาท (เปรียบเทียบขนาดบรรจุใกล้เคียงกัน) และให้พลังงานเทียบเท่ากัน 
 

   
 

ภาพที่ 2 ลักษณะเจลให้พลังงานจากเนื้อตาลสุก 3 สูตร (A) และเจลให้พลังงานทางการค้า 7 ยี่ห้อ (B) 

ตารางที่ 2 คุณสมบัติทางกายภาพและต้นทุนวัตถุดิบของเจลให้พลังงานจากเนื้อตาลสุก 

สตูร 

คา่ส ี ของแขง็ที่
ละลายได ้
(°Brix) 

pH 
ปรมิาณ

กรด 

(%) ns 

ความหนดื 
(Pa·s) 

คา่พลังงาน 
(Kcal/g) 

ตน้ทุน
วตัถดุบิ 
(บาท) 

L* a* b* 

1 28.48±0.12c 0.88±0.40b 43.55±0.24c 42.10±0.00c 2.44±0.01a 0.28±0.01 0.41±0.15c 3.80±0.01a 6.76 

2 32.84±0.26b 0.49±0.10b 48.64±0.44b 46.00±0.00b 2.43±0.00b 0.30±0.00 0.60±0.01b 3.81±0.00a 7.02 

3 39.21±0.06a 3.01±0.15a 58.75±0.71a 49.40±0.00a 2.42±0.01b 0.28±0.01 1.18±0.02a 3.70±0.01b 7.15 

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (n=3)  a,b,c ตัวอักษรที่แตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกันจะแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ            
ความเช่ือมั่น 95% (p≤0.05) nsไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p>0.05)  

3. ผลการทดสอบการยอมรบัของผูบ้รโิภคทีม่ตีอ่ผลติภณัฑเ์จลใหพ้ลงังานจากเนือ้ตาลสกุ 

 เมื่อน าผลิตภัณฑ์เจลให้พลังงานจากเนื้อตาลสุกแต่ละสูตรมาทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภค
จ านวน 40 คน ซึ่งจะท าการทดสอบในด้านลักษณะปรากฏด้านสี ด้านกลิ่น ด้านรสชาติ ด้านเนื้อสัมผัส ด้านความข้นหนืดและ
ด้านความชอบโดยรวมด้วยวิธี 9-pointHedonic scale ให้ผลดังตารางที่ 3 พบว่าผู้ทดสอบให้คะแนนด้านลักษณะปรากฏ สี 
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กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความข้นหนืด ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่ความชอบโดยรวมแต่ละสูตร
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยความชอบโดยรวมสูงที่สุดคือ สูตรที่ 3 ซึ่งมีอัตราส่วนของมอลโทเดกซ์ทริน
และเนื้อตาลสุกในปริมาณทีเ่ท่ากัน รองลงมาคือ สูตร 2 และ 1 ตามล าดับ โดยสูตรที่ 1 ซึ่งมีสัดส่วนของเนื้อตาลสุกสูงที่สุด จะ
มีคะแนนด้านกลิ่นและรสชาติที่ต่ ากว่าสตูรอื่น รสชาติของเจลให้พลังงานจากเนื้อตาลสุกมีจุดเด่นคือ มีรสหวานอมเปรี้ยวและมี
กลิ่นที่หอมเฉพาะของเนื้อตาลสุก เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับเจลให้พลังงานทางการค้าทั้งหมด 7 ยี่ห้อ (ไม่แสดงผลการทดลอง) 
พบว่า รสชาติของเจลให้พลังงานทางการค้าจะมีรสชาติเปรี้ยวมาก มีรสหวานเล็กน้อย มีกลิ่นสังเคราะห์เหมือนยาแก้ไอ แต่เจล 
ให้พลังงานจากเนื้อตาลสุกจะท าให้มีรสชาติและกลิ่นทีเ่ป็นธรรมชาติมากกว่า 
 
ตารางที ่3 ผลการทดสอบการยอมรับของผู้บรโิภคที่มตี่อผลิตภณัฑเ์จลให้พลังงานจากเนื้อตาลสุก 

สตูร 
ลกัษณะ
ปรากฎ ns 

ส ีns กลิน่ ns รสชาต ิns เนือ้สมัผสั ns 
ความขน้
หนดื ns 

ความชอบ
โดยรวม 

1 6.15±1.51 6.73±1.32 5.47±1.75 5.00±2.15 5.45±1.78 6.12±1.51 5.80±1.51b 
2 6.32±1.46 6.70±1.47 5.88±1.88 5.30±1.91 5.55±1.96 6.22±1.83 6.10±1.32ab 
3 6.27±1.62 6.75±1.32 5.93±2.13 5.48±2.20 5.85±1.90 6.30±1.53 6.25±1.48a 

หมายเหต ุ: ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (n=3)   a,bตัวอักษรทีแ่ตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกันจะแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ       
               ความเชื่อมั่น 95% (p≤0.05) nsไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p>0.05) 

4. ผลของอณุหภมูกิารพาสเจอรไ์รซต์อ่ผลติภณัฑเ์จลใหพ้ลงังานจากเนือ้ตาลสกุ 
คัดเลือกเจลให้พลังงานจากเนื้อตาลสุกสูตรที่ 2 มาทดสอบความคงตัวหลังการพาสเจอร์ไรส์ที่อุณหภูมิ 70°ซ, 80°ซ, 

90°ซ เวลา 30 นาที, 20 นาที, 10 นาที ตามล าดับ พบว่า ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด ค่าความเป็นกรด-ด่าง (พีเอช) 
และปริมาณกรดทั้งหมดของเจลให้พลังงานจากเนื้อตาลสุกที่ผ่านการพาสเจอไรซ์ทั้ง 3 อุณหภูมิ มีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่ปริมาณกรดทั้งหมดมีแนวโน้มลดลงจาก 0.29% เป็น 0.27% เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
อุณหภูมิในการพาสเจอร์ไรซ์ที่เพิ่มขึ้นท าให้กรดที่ระเหยได้ระเหยออกไปจึงท าให้ปริมาณทั้งหมดที่อยู่ในเจลให้พลังงานมี
แนวโน้มลดลง การพาสเจอไรซ์เจลให้พลังงานยังส่งผลท าให้ค่าความสว่าง (L*) มีแนวโน้มลดลง ค่าสีแดง (a*) และค่าสีเหลือง 
(b*) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (ตารางที่ 4) ซึ่งอาจเป็นผลจากปฏิกิริยาสนี้ าตาลในผลติภณัฑ ์(non-enzymatic browning reaction) 
(Gandy et al., 2008) โดยการให้ความร้อนที่อุณหภูมิดังกล่าวไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของแคโรทีนอยด์ Sánchez et al. 
(2014) ได้มีการศึกษาที่ระบุว่าแคโรทีนอยด์สามารถทนอุณหภูมิได้ถึง 117 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 5 นาที แต่เมื่ออุณหภูมิ
การพาสเจอร์ไรส์เพิ่มขึ้นจะท าให้ความหนืดของเจลให้พลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากเจลให้พลังงานมีส่วนประกอบหลัก
คือ มอลโตเดกซ์ทรินและเนื้อตาลสุก โดยมอลโตเดกซ์ทรินจะได้จากการไฮโดรไลซิสของสตาร์ซ (starch) บางส่วนให้เป็นสาย
สั้นๆ ของน้ าตาลกลูโคส (Loret et al., 2004) เมื่อสารละลายมอลโตเดกซ์ทรินได้รับความร้อนจะส่งผลพันธะไฮโดรเจน
ระหว่างระหว่างพอลิเมอร์ถูกท าลายท าให้พอลิเมอร์ดูดน้ าและเกิดการพองตัว (Kanyuck et al., 2019) ส่งผลให้ความหนืด
ของระบบเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ในเนื้อตาลสุกยังมีเพคตินเป็นองค์ประกอบ เมื่อให้ความร้อนที่อุณหภูมิสูงจะท าให้เพคตินถูกสกัด
ออกมาและเมื่อปล่อยให้เย็นลงเพคตนิจะจับกับพอลิเมอรข์องมอลโตเดกซ์ทรินที่อยู่ในเจลให้พลังงานจึงส่งผลให้มีค่าความหนืด
เพิ่มขึ้น (จิราวรรณ, 2554) และส่งผลให้การแยกช้ันของน้ า (syneresis) มีแนวโน้มลดลงเมื่ออุณหภูมิการพาสเจอร์ไรส์เพิ่มขึ้น 
(p≤0.05) เป็นผลมาจากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจะท าให้เครือข่ายของพอลิเมอร์เกิดการพองตัวและกักเก็บน้ าไว้ในเครือข่ายของ
พอลิเมอร์ได้มากข้ึนนั่นเอง (Mizrahi, 2010) (ภาพที ่4) 

ตารางที่ 4 สมบัติทางกายภาพของเจลให้พลังงานจากเนื้อตาลสุกท่ีอุณหภูมิและเวลาในการพาสเจอร์ไรส์ต่างกัน 
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อณุหภมู ิ
(°C) 

ของแขง็ที่
ละลายได ้
(°Brix)ns 

pHns 
ปรมิาณกรด 

(%) 

ส ี
ความหนดื 

(Pa·s) 
การแยกชัน้ 

(%) L* a* b*ns 

25 46.00±0.00 2.44±0.01 0.30±0.00a 25.32±0.19a 0.85±0.19a 38.01±0.36 0.59±0.01c - 
70 46.00±0.00 2.44±0.01 0.29±0.01ab 24.76±0.09b 2.80±0.28b 38.08±0.38 0.55±0.00d 13.55±1.60a 
80 46.00±0.00 2.45±0.01 0.29±0.01ab 24.54±0.13b 3.18±0.33b 38.26±0.65 0.64±0.20b 10.32±0.84b 
90 47.00±0.00 2.45±0.00 0.27±0.01b 24.61±0.10b 3.20±0.19b 38.38±0.52 0.91±0.01a 3.19±0.03c 

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย ±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (n=3) 
  a,b,c ตัวอักษรที่แตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกันจะแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%   (p≤0.05) 
nsไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p>0.05) 

 

 

รปูที ่4 การแยกช้ันของเจลให้พลังงานจากเนื้อตาลสุกที่อุณหภูมิการพาสเจอรไ์รส์ 70°ซ, 80°ซ, 90°ซ  
เวลา 30 นาท,ี 20 นาที, 10 นาทีตามล าดับหลังการเก็บรักษา (อุณหภูมิ 4-10 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง) 

 5. ผลของการเก็บรักษาต่อความคงตัวของเจลให้พลังงานจากเนื้อตาลสุก 
 จากการศึกษาความคงตัวของเจลให้พลังงานจากเนื้อตาลสุกที่อุณหภูมิ 4-10 องศาเซลเซียส เวลาในการเก็บรักษา
คือ 14 วัน พบว่า เจลให้พลังงานจากเนื้อตาลสุกจะมีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ ค่าพีเอช และปริมาณกรดทั้งหมดไม่
เปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาในการเก็บรักษาเป็นเวลา 14 วัน โดยค่าความหนืดและการแยกช้ันของน้ า (syneresis) วันที่ 0 
และ 1 ไม่แตกต่างกันแต่จะแตกต่างหลังจากวันท่ี 2 ของการเก็บรักษา โดยความหนืดจะมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย (ตารางที่ 5)  
ซึ่งแปรผกผันกับการแยกช้ันของน้ าทีม่ีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (9-11%) (ภาพที่ 5) อาจเนื่องจากระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ ามี
การจัดเรียงตัวกันใหม่ของโครงสร้างมอลโตเดกซ์ทรินและเพคตินที่อยู่ในเนื้อตาลสุกด้วยพันะไฮโดรเจนท าให้โครงสร้างของ
มอลโตเดกซ์ทรินและเพคตินจับกันแน่นขึ้น ส่งผลให้เกิดการขับน้ าออกมานอกโครงสร้างมากขึ้น (เกิดการแยกช้ันของน้ า
เพิ่มขึ้น) (Mizrahi, 2010) 
 
ตารางที ่5 คณุสมบัติทางกายภาพของเจลให้พลังงานจากเนื้อตาลสุกระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4-10 องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา 0, 1, 2, 5, 7, และ 14 วัน 
 

ระยะเวลาเกบ็
รกัษา(วนั) 

ของแข็งทีล่ะลาย
ได ้

(°Brix) ns 
pH ns 

ปรมิาณกรด 
(%)ns 

ความหนดื (Pa·s) 
การแยกชั้น 

(%) 
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0 47±0.00 2.45±0.00 0.26±0.02 0.82±0.06a 0±0.00c 

1 47±0.00 2.45±0.00 0.27±0.02 0.87±0.02a 3.21±0.03b 

2 47±0.00 2.45±0.00 0.26±0.02 0.70±0.02b 10.14±1.71a 

5 46±0.00 2.45±0.00 0.26±0.01 0.72±0.04b 11.16±0.82a 

7 46±0.00 2.45±0.00 0.28±0.00 0.70±0.06b 11.09±1.61a 

14 46±0.00 2.45±0.01 0.26±0.01 0.73±0.06b 9.64±0.84a 
หมายเหต ุ: ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (n=3) 
                               a,b,c ตัวอักษรที่แตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกันจะแตกตา่งกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความ เชื่อมัน่ 95%  (p≤0.05)  
                       ns ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p>0.05) 

  
 

 
 

ภาพที่ 5 การแยกช้ันของเจลให้พลังงานระหว่างการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4-10 องศาเซลเซียส  
เป็นเวลา 0, 1, 2, 5, 7, และ 14 วัน 

 การเก็บรักษาเจลให้พลังงานจากเนื้อตาลสุกที่อุณหภูมิต่ าจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าความสว่าง (L*) ค่า     
สีแดง (a*) และค่าสีเหลือง (b*) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) คือ เมื่อระยะเวลาการเก็บรักษาเพิ่มขึ้นส่งผลให้ค่าความ
สว่าง (L*) มีค่าลดลงอยู่ในช่วง 25-26 ส่วนค่าสีแดง (a*) และค่าสีเหลือง (b*) เพิ่มขึ้นอยู่ในช่วง 0.76-3.24, 38-41 ตามล าดับ 
คาดว่าเนื่องจากอาจเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ดระหว่างการเก็บรักษาจึงท าให้ค่าความสว่าง (L*) ลดลง ส่วนค่าสีแดง (a*) และค่า    
สีเหลือง (b*) เพิ่มขึ้น บ ่งบอกว่าเจลให้พลังงานมีความเป็นสีเหลืองเพิ่มขึ้นเมื่อระยะเวลาการเก็บรักษาเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับ
งานวิจยัของกมลทิพย์และคณะ (2560) ที่ศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์น้ าสลัดแขกท่ีผ่านการพาสเจอร์ไซร์ (อุณหภูมิ 
90 องศาเซลเซียส 15 วินาที) เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4-6 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 12 วัน พบว่าเมื่อระยะเวลาการเก็บรักษาน้ า
สลัดแขกเพิ่มขึ้นจะท าให้ค่าความสว่าง (L*) ลดลง ค่าสีแดง (a*) และค่าสีเหลือง (b*) เพิ่มขึ้น  
 
ตารางที ่6 ค่าสีของเจลให้พลังงานจากเนื้อตาลสุกระหว่างเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4-10 °ซ เป็นเวลา 0, 1, 2, 5, 7, และ 14 วัน 
 

ระยะเวลา 
เกบ็รกัษา (วนั) 

L* a* b*  
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0 26.58±0.14a 0.76±0.24c 39.75±0.62b 

1 25.65±0.11b 1.28±0.22 ab 39.82±0.84b 

2 25.94±0.10 ab 1.10±0.09ab 38.79±0.34b 

5 26.39±0.11ab 1.06±0.28ab 40.32±0.11ab 

7 26.16±0.66ab 1.49±0.60b 40.22±1.45ab 

14 26.28±0.10ab 3.24±0.00a 41.52±0.62a 

หมายเหต ุ: ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (n=3) 
                               a,b,c ตัวอักษรที่แตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกันจะแตกตา่งกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความ  เชื่อมั่น 95% (p≤0.05)  

 
สรปุผลการทดลอง 
 เจลให้พลังงานสามารถผลิตได้จากเนื้อตาลสุกโดยมีส่วนผสมหลัก คือ เนื้อตาลสุก มอลโตเดกซ์ตริน น้ าเปล่า น้ าผึ้ง 
วิตามิน และแร่ธาตุ ซึ่งมีต้นทุนการผลิตต่ ากว่าเจลให้พลังงานทางการค้าแต่ให้พลังงานใกล้เคียงกันเมื่อเปรียบเทียบในหน่วย
บรรจุใกล้เคียงกัน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากวัตถุดิบธรรมชาติจึงมีสี กลิ่น และรสชาติ เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค เจลให้ 
พลังงานจากเนื้อตาลสุกมีความคงตัวที่อุณหภูมิการพาสเจอร์ไรซ์และมีความคงตัวตลอดระยะการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4-10 
องศาเซลเซียสเป็นเวลา 14 วัน 
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ผลของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ต่อคุณภาพลอดช่องสิงคโปร์ 
กนกนภา บุญแผ้ว  ศิริกานดา แสงสว่าง  และ จิตรา สิงห์ทอง* 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
*E-mail : jittra.w@ubu.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

ลอดช่องสิงคโปร์เป็นขนมไทยที่นิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลายในทุกช่วงเวลา ด้วยรสชาติและเนื้อสัมผัส  
ที่เหนียวนุ่มเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวรวมทั้งมีสีสันน่ารับประทาน แป้งที่ใช้เป็นส่วนประกอบหลักในการผลิตลอดช่องสิงคโปร์
คือแป้งมันส าปะหลังซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการน้อย ข้าวไรซ์เบอร์รี่มีคุณค่าทางโภชนาการและประโยชน์ต่อสุขภาพ ดังนั้น
วัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ลอดช่องสิงคโปร์จากข้าวไรซ์เบอร์รี่ จากการศึกษาพบว่า แป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ 
มีปริมาณความช้ืน ไขมัน เถ้า โปรตีน เยื่อใย คาร์โบไฮเดรต และปริมาณอะไมโลสร้อยละ 10.65±0.30, 3.38±0.18, 
1.60±011, 8.57±0.45, 2.16±0.06, 84.44±0.91, 15.14±0.07 ตามล าดับ ก าลังการพองตัวและดัชนีการละลายของแป้งข้าว
ไรซ์เบอรร์ี่ต่ ากว่าแป้งมันส าปะหลัง ในทางตรงข้ามดัชนีการดูดซับน้ าและดัชนีการดูดซับน้ ามันมีค่าสูงกว่า จากน้ันท าการศึกษา
ปริมาณแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ในการทดแทนแป้งมันส าปะหลังในการผลิตลอดช่องสิงคโปร์พบว่าสามารถใช้แป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ใน
การทดแทนได้ถึงร้อยละ 30 โดยที่คุณภาพของเส้นลอดช่องทั้งลักษณะเนื้อสัมผัสและคุณภาพการต้มสุกไม่แตกต่างจากสูตร
ควบคุม จากผลการศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นอาหารฟังก์ชัน โดยเฉพาะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพให้ผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้าน 

 
ค าส าคัญ  : ลอดช่องสิงคโปร์  ข้าวไรซ์เบอรี่  สมบตัิทางเคมีกายภาพ  สมบัติเชิงหน้าท่ี 
 

Effect of riceberry rice flour on quality of Lod Chong Singapore 
Kanoknapa Bunpaew, Sirikanda Sangsawang and Jittra Singthong* 

Department of Agro-Industry, Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University  
*E-mail : jittra.w@ubu.ac.th 

 
Abstract 

 Lod Chong Singapore is a popular Thai dessert that is widely consume all the times. It is unique 
taste and chewy texture including delicious colors. The main ingredient is tapioca starch which is low in 
nutritional value. Riceberry rice has nutritious components and health benefits. Therefore, the aim of this 
research was to develop the product of Lod Chong with riceberry rice. According to the study, it was 
found that riceberry rice flour contained moisture, fat, ash, protein, fiber, carbohydrate and amylose 
content of 10.65 ± 0.30, 3.38 ± 0.18, 1.60 ± 011, 8.57 ± 0.45, 2.16 ± 0.06, 84.44 ± 0.91, 15.14 ± 0.07, 
respectively. The swelling power and solubility index of riceberry rice flour were lower than that of 
tapioca starch. On the other hand, the water absorption index and oil absorption index were higher. 
Ricberry rice flour was used as a substitute for tapioca starch (0-50%) in Lod Chong Singapore product. 
From the results, adding not more than 30% of riceberry rice flour could be shown good cooking quality 
and texture which were similar as the control.  The result of this study could be used as a knowledge in 
food application as functional foods, especially in the development of Thai dessert to promote the 
economic potential of the local community. 
 
Keywords:  Lod Chong Singapore, Riceberry rice, Physicochemical properties, Functional properties 
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บทน า 
ลอดช่องเป็นขนมไทยโบราณ ที่เป็นที่รู้จักกันในนาม ลอดช่องสิงคโปร์และ ลอดช่องไทย ซึ่งเป็นที่นิยมกันอย่าง

แพร่หลายและนิยมรับประทานกันทุกช่วงเวลาเนื่องจากรับประทานง่ายด้วยรสชาติและเนื้อสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ลอดช่องจึงท าให้ผู้คนส่วนใหญ่ชื่นชอบ (อัจฉรา, 2556) โดยลอดช่องไทยจะใช้แป้งข้าวเจ้าเป็นส่วนประกอบหลักและใช้เพียงสี
เขียวจากใบเตยเท่านั้น ส่วนลอดช่องสิงคโปร์ใช้แป้งมันส าปะหลังเป็นส่วนประกอบหลักและยังมีการเติมสีต่าง ๆ จากสีผสม
อาหาร เพื่อให้สีแดง สีเขียว สีฟ้า เป็นต้น ให้มีสีสันหลากหลายมากกว่าลอดช่องไทย ปัจจุบันคนไทยให้ความสนใจลอดช่อง
สิงคโปร์เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลจาก“Google Trends” ในปี 2563 เนื่องจากลอดช่องสิงคโปร์มีลักษณะเนื้อสัมผัส
เหนียวนุ่มกว่า สีสันน่ารับประทานกว่าลอดช่องไทยท่ีใช้สีเขียวของใบเตย ประกอบกับปัจจุบันตลาดอาหารส าเร็จรปูในประเทศ
ไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2562) แต่อย่างไรก็ตามส่วนประกอบหลักของลอดช่องสิงคโปร์นั้นท า
มาจากแป้งมันส าปะหลัง มีคุณค่าทางโภชนาการน้อย แนวโน้มของคนในปัจจุบันห่วงใยสุขภาพมากขึ้น ท าให้เลือกบริ โภค
อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเพิ่มมากขึ้น และประเทศไทยปลูกข้าวเป็นหลัก โดยเฉพาะในจังหวัดอุบลราชธานี เป็นแหล่ง
ของการผลิตทั้งข้าวขาว เช่น ข้าวกข16 ข้าวเหนียวอุบล2 ข้าวขาวดอกมะลิ และข้าวสี เช่น ข้าวกล้องหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอรี่ 
(ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี, 2547) อีกทั้งข้าวสียังมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าข้าวขาว สารพฤกษเคมีในข้าวที่มีสี เช่น  
ฟีนอลิกและแอนโธไซยานิน สามารถลดและป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคมะเร็ง 
โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดในสมอง อีกทั้งยังช่วยลดระดับไขมัน ลดคอเลสเตอรอล มีเส้นใยอาหารสูง ช่วยควบคุมน้ าหนัก 
และช่วยระบบขับถ่าย (Okater and Liu, 2010) ข้าวไรซ์เบอร์รี่ (Riceberry) มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Oryza sativa  เป็นพันธุ์
ข้าวที่ได้รับการพัฒนาโดยการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิลและข้าวขาวดอกมะลิ 105 (ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว, 
2542)  คุณสมบัติเด่นทางด้านโภชนาการของข้าวไรซ์เบอร์รี่คือ เป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระที่ดี  เนื่องจากมี
สารประกอบฟีนอลิก (Leardkamolkarn et al., 2011) และอุดมไปด้วยสารแอนโธไซยานิน (Arjinajarn et al., 2017) จาก
ข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาและปรับปรุงเส้นลอดช่องสิงคโปร์ให้มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มสูงขึ้น โดยการใช้
แป้งข้าวไรซ์เบอรี่มาทดแทนแป้งมันส าปะหลังบางส่วนและเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคให้มากข้ึน รวมทั้งเป็นการใช้แหล่ง
วัตถุดิบในพื้นที่เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรอีกด้วย 

 
วิธีการวิจัย 

การเตรียมวัตถุดิบ 
 น าข้าวไรซ์เบอร์รี่ไปอบเพื่อลดความช้ืนด้วยเครื่องอบแห้งแบบลมร้อนยี่หอ้ VERINOX รุ่น J1900 ประเทศอิตาลี เพื่อ
ท าให้ได้ความชื้นไม่เกินร้อยละ 13 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแป้งข้าวเจ้า มอก. 638-2529 ท้ิงให้เย็น แล้วน าไปบด
ด้วยเครื่องบดเพื่อลดขนาด น ามาร่อนผ่านตะแกรงขนาด 80 mesh  จะได้แป้งข้าวไรซ์เบอรี่ ส าหรับการทดลองขั้นต่อไป 
ศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการท าเส้นลอดช่องสิงคโปร์จากแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่   

1. การเตรยีมเส้นลอดช่องสิงคโปร ์
แป้งผสมจะท าการเตรียมโดยผสมแป้งมันส าปะหลังและแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ โดยมี 2 ปัจจัย ได้แก่ %แป้งมัน

ส าปะหลัง (50, 60, 70, 80, 90 และ 100%) และ %แป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ (0, 10, 20, 30, 40 และ 50%) ดังตารางที่ 1 
จากนั้นน าไปร่อนผ่านตะแกรงแล้วน าไปวิเคราะห์คุณภาพต่อไป การเตรียมเส้นจะน าแป้งผสมเติมน้ าเดือด แล้วนวดให้เกิดเป็น
ก้อนแป้งด้วยเครื่องปั่นผสมยี่ห้อ KitchenAid รุ่น 5KSM150 ประเทศสหรัฐอเมริกา จากนั้นน าไปขึ้นรูปเป็นเส้นลอดช่อง แล้ว
น าเส้นลอดช่องที่ได้ไปต้มในน้ าเดือดจนสุก แล้วท าให้เย็น จากนั้นน าไปวิเคราะห์คุณภาพดังนี้ 

1.1 ศึกษาองค์ประกอบทางเคมี กายภาพ สมบัติเชิงหน้าท่ี ของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่และแป้งผสม  
1) องค์ประกอบทางเคมีโดยประมาณ (Proximate analysis) ของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่และแป้งผสม ตามวิธี

ของ AOAC (2000) ได้แก่ ปริมาณความช้ืน ปริมาณไขมัน โปรตีน เถ้า เยื่อใย และคาร์โบไฮเดรต    
2) ปริมาณอะไมโลสของแป้งข้าวไรซ์เบอรร์ี่และแป้งผสม ตามวิธีของ Juliano (1971) 

 3) ค่าสีของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่และแป้งผสม โดยแสดงค่าสีในระบบ CIE (L* a* b*) ด้วยเครื่องวัดสี Hunter 
lab รุ่น Color Flex 45/0 

4) สมบัติทางความร้อนของแป้ งข้าวไรซ์ เบอร์รี่และแป้ งผสม ด้วยเครื่อง  Differential scanning 
calorimetry (DSC) ตามวิธีของ Mettler (1998) 
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5) ความหนืดของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่และแป้งผสม ด้วยเครื่อง Rapid Visco Analyser, RVA รุ่น NEWPORT 
SCIENTIFIC 

6) ดัชนีการดูดซับน้ าและดัชนีการละลายของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่และแป้งผสม ดัดแปลงตามวิธีของ 
Henriguez et al. (2008) 

7) ความสามารถในการพองตัวของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่และแป้งผสม (Swelling capacity) ดัดแปลงตามวิธี
ของ Li and Corke (1999) 

8) ดัชนีการดูดซับน้ ามันของแป้งข้าวไรซ์เบอรร์ี่และแป้งผสม ตามวิธีของ Falade and Christopher (2015)  
1.2 คุณภาพของเส้นลอดช่องสิงคโปร ์

 1) คุณภาพการตม้สุก (Cooking quality) 
   - เวลาในการท าสุก (Cooking time) ตามวธิีของ Kang et al. (2017) 
   - ผลผลิตการต้มสุก (% Cooking yield) ตามวิธีของ Kang et al. (2017) 
   - การสูญเสียระหว่างการหุงต้ม (%Cooking loss) ตามวิธีของ Kang et al. (2017) 

- ร้อยละของการดูดซับน้ า (%Absorption) ตามวิธีของ Kang et al.(2017)  
 2)  ค่าสี โดยแสดงค่าสีในระบบ CIE (L* a* b*) ด้วยเครื่องวัดสี Hunter lab รุ่น Color Flex 45/0 
          3) สมบัติด้านเนื้อสัมผสั ดว้ยเครื่อง Texture Analyzer รุ่น LLOYD model LR 5K Series โดยใช้วิธี
ทดสอบแบบ Texture Profile Analysis (TPA) 

4) ความช้ืน ตามวิธี AOAC (2000) 
5) ค่าวอเตอร์แอคทีวิตี (aw) ด้วยเครื่องวิเคราะห์ปริมาณน้ าอิสระ (Aw) รุ่น 4TE 

2. การวิเคราะห์ทางสถิติ 
 วางแผนการทดลองแบบ CRD (Complete randomized design) น าผลการทดลองไปวิเคราะห์หาค่าความ
แปรปรวน (Analysis of variance: ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และน าไปวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ด้วยวิธี Duncans’s multiple range test 
 
ตารางที่ 1 สูตรในการผลิตเส้นลอดช่องสิงคโปร ์
 

สูตรที ่ %แป้งมันส าปะหลัง %แป้งข้าวไรซ์เบอรร์ี ่

Control 100 0 
1 90 10 

2 80 20 

3 70 30 

4 60 40 

5 50 50 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. องค์ประกอบทางเคมี กายภาพ สมบัติเชิงหน้าท่ี ของแป้งข้าวไรซ์เบอร์ร่ีและแป้งผสม  
1.1 องค์ประกอบทางเคมีโดยประมาณของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่และแป้งผสม 

      องค์ประกอบทางเคมีโดยประมาณของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ แป้งมันส าปะหลัง และอัตราส่วนของแป้งมัน
ส าปะหลังต่อแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่แตกต่างกัน แสดงดังตารางที่ 2 พบว่าปริมาณความช้ืนอยู่ในช่วงร้อยละ 10.65-12.51 เยื่อใย
หยาบอยู่ในช่วงร้อยละ 0.81-2.16 ไขมันหยาบอยู่ในช่วงร้อยละ 0.41-3.38 เถ้าอยู่ในช่วงร้อยละ 0.09-1.60 โปรตีนหยาบอยู่
ในช่วงร้อยละ 0-8.57 และปริมาณคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดอยู่ในช่วงร้อยละ 84.44-98.82 ตัวอย่างแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่และแป้ง
ผสมทั้งหมดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p≤0.05)  โดยเมื่ออัตราส่วนของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ในแป้งผสมเพิ่มขึ้นส่งผลให้
ปริมาณไขมันหยาบ เถ้า โปรตีนหยาบ และเยื่อใยหยาบเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ (p≤0.05)  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทาง
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เคมีแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Kraithong et al. (2018) ความแตกต่างขององค์ประกอบทางเคมี
โดยประมาณเกิดจากความต่างกันของสายพันธุ์ของตัวอย่างที่น ามาท าการวิเคราะห์ โดยทั่วไปแป้งข้าวมักจะมีแนวโน้มที่จะมี
คุณค่าทางโภชนาการที่สูงกว่าแป้งมันส าปะหลัง โดยเฉพาะข้าวสีที่มีปริมาณของ เถ้า เยื่อใย และโปรตีน มากกว่าข้าวขาว 
เนื่องจากเป็นข้าวที่ไม่ผ่านการขัดเอาช้ันร าด้านนอกออก (Kraithong et al., 2018) 

1.2 ปริมาณอะไมโลสของแป้งขา้วไรซ์เบอร์รี่และแป้งผสม 
ปริมาณอะไมโลสของตัวอย่างแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ แป้งมันส าปะหลัง และอัตราส่วนของแป้งมันส าปะหลังต่อแป้ง

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่แตกต่างกัน ทั้งหมดอยู่ในช่วงร้อยละ 5.79-15.14 ผลแสดงในตารางที่ 2 ซึ่งปริมาณอะไมโลสสูงสุดพบในแป้ง
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ (ร้อยละ 15.140.08) ปริมาณอะไมโลสดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นแป้งข้าวที่มีปริมาณ 
อะไมโลสต่ า (อยู่ในช่วงร้อยละ 9-20) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ กรรณิการ์และคณะ (2563) ที่ได้วิเคราะห์ปริมาณ 
อะไมโลส ของข้าว พบว่าข้าวปทุมธานี1 และข้าวดอกมะลิ1 เป็นข้าวที่มีปริมาณอะไมโลสสูง (ร้อยละ 25-33) ข้าวกข6       
เป็นข้าวที่มีปริมาณอะโลสปานกลาง (ร้อยละ 25-33) ข้าวชัยนาท1 และข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นข้าวท่ีมีปริมาณอะไมโลสต่ า (ร้อย
ละ 9-20) แป้งข้าวจะมีปริมาณอะไมโลสและอะไมโลสเพคตินเป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งปริมาณอะไมโลสจะเป็นปัจจัยส าคัญที่
จะส่งผลต่อองค์ประกอบและสมบัติที่แตกต่างกันของแป้งข้าว ดังนั้นเมื่ออัตราส่วนแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่เพิ่มขึ้นนั้นส่งผลให้
ปริมาณ อะไมโลสเพิ่มขึ้น เนื่องจากแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่มีปริมาณอะไมโลสสูงว่าแป้งมันส าปะหลัง  

1.3 ค่าสีของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่และแป้งผสม 
ค่าสีของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ แป้งมันส าปะหลัง และอัตราส่วนของแป้งมันส าปะหลังต่อแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่

แตกต่างกัน โดยใช้เครื่อง color meter ระบบ CIE L* a* และ b* โดยท าการวิเคราะห์ค่า L* a* และ b* ผลที่ได้แสดงดัง
ตารางที่ 3 ซึ่งพบว่าค่าสี (L*, a* และ b*) ของตัวอย่างทั้งหมดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05)  แป้งมัน
ส าปะหลัง (Control) มีค่าความสว่าง (L*) สูงที่สุด ในทางตรงกันข้ามแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่มีค่าความเป็นสีแดง (a*) และค่าความ
เป็นสีเหลือง (b*) สูงที่สุด เมื่ออัตราส่วนของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ในแป้งผสมเพิ่มขึ้นจะท าให้แป้งมีสีเข้มขึ้น โดยค่าความเป็นสี
แดง (a*) และค่าความเป็นสีเหลือง (b*) แนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราส่วนของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ในแป้งผสมเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่า
ความสว่าง (L*) ลดลง การเปลี่ยนแปลงของสีของแป้งผสมอาจเกี่ยวข้องกับเม็ดสีของข้าวไรซ์เบอร์รี่ทีม่ีเฉดสีอยู่ในช่วง สีแดง-สี
ม่วงเข้ม (Ratseewo et al., 2019) ซึ่งเปน็สีของรงควัตถุในแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นผลท าให้ค่าสีแดงของแป้งผสมนั้นเพิ่มขึ้น  

1.4 ดัชนีการละลาย ก าลังการพองตัวของแป้ง ดัชนีการดูดซับน้ าและดัชนีการดดูซับน้ ามันของแป้งข้าวไรซ์เบอรี่
และแป้งผสม 

ดัชนีการละลายและก าลังการพองตัวของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ แป้งมันส าปะหลัง และอัตราส่วนของแป้งมัน
ส าปะหลังต่อแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่แตกต่างกัน พบว่าดัชนีการละลายของตัวอย่างแป้งทั้งหมดอยู่ในช่วงร้อยละ 5.66-9.22 ผล
แสดงในตารางที่ 3 แป้งมันส าปะหลัง (Control) มีดัชนีการละลายสูงสุด (ร้อยละ9.220.25) (p≤0.05) แป้งที่มีส่วนอสัณฐาน
อยู่ในโครงสร้างมาก จะท าให้แป้งดูดน้ าได้รวดเร็วและพองตัวได้ดี ส่งผลท าให้ดัชนีการละลายของแป้งเพิ่มขึ้น (Huijbrechts 
et al., 2008) ส่วนก าลังการพองตัวของแป้งจะขึ้นอยู่กับปริมาณอะไมโลสที่มีอยู่ในแป้ง แป้งที่มีปริมาณอะไมโลสสูงจะส่งผล
ท าให้ก าลังการพองตัวของแป้งต่ า เนื่องจากการยึดเกาะกันที่แข็งแรงของโครงสร้างของอะไมโลส ท าให้โครงสร้างของแป้ง
แข็งแรงข้ึน ส่งผลท าให้แป้งมีก าลังการพองตัวที่ต่ า (Ratnayake et al., 2002)  นอกจากน้ีแป้งที่มีปริมาณโปรตีนและไขมันสูง
ยังสามารถท าให้ดัชนีการละลายและก าลังการพองตัวของแป้งลดลง เนื่องจากการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับไขมัน 
(Amylose-lipid complex) และการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับโปรตีน (Amylose-protein complex) (Keawpeng and 
Meenune, 2012) ดังนั้นแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่มีดัชนีการละลายและก าลังการพองตัวต่ าที่สุด เมื่ออัตราส่วนแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่
เพิ่มขึ้นในแป้งผสมส่งผลให้มีดัชนีการละลายและก าลังการพองตัวของแป้งมีแนวโน้มลดลง 

ดัชนีการดูดซับน้ าของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ แป้งมันส าปะหลัง และอัตราส่วนของแป้งมันส าปะหลังต่อแป้งข้าวไรซ์
เบอร์รี่ที่แตกต่างกัน แสดงดังตารางที่ 3 พบว่าดัชนีการดูดซับน้ าของแป้งอยู่ในช่วง 0.45-0.56 กรัม/กรัม แป้งข้าวที่มีกลุ่มที่
ชอบน้ า (Hydrophilic) จ านวนมากภายในโมเลกุลของแป้งจึงท าให้แป้งสามารถดูดซับน้ าได้มากเป็นผลท าให้ผลิตภัณฑ์อาหาร
มีความนุ่ม เรียบเนียนและมีความเหนียวหนืด (Aprianita et al., 2014) ปริมาณคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนที่สูงในแป้งจะช่วย
ส่งเสริมท าให้สามารถในการดูดซับน้ าของแป้งเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากความแข็งแรงของพันธะไฮโดรเจนเพราะความมีขั้วของ
โปรตีนและคาร์โบไฮเดรต (Prasad et al., 2012) ดงันั้นแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่จึงมีดัชนีการดูดซับน้ าสูงที่สุด (0.560.05 กรัม/
กรัม) ท าให้เมื่ออัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ในแป้งผสมมีดัชนีการดูดซับน้ าเพิ่มขึ้นแต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่าง
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มีนัยส าคัญ (p>0.05)  ส่วนดัชนีการดูดซับน้ ามันของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ แป้งมันส าปะหลัง และอัตราส่วนของแป้งมัน
ส าปะหลังต่อแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่แตกต่างกัน แสดงดังตารางที่ 3 พบว่าดัชนีการดูดซับน้ ามันของตัวอย่างแป้งทั้งหมด ไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (p>0.05) 
 
ตารางที่ 2 องค์ประกอบทางเคมีโดยประมาณและปริมาณอะไมโลสของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่และแป้งผสม 
 

ตัวอย่าง 
Moisture 
content 
(%wb.) 

Fat (%db.) Ash (%db.) 
Protein 
(%db.) 

Crude 
fiber 

(%db.) 

Carbohydrate 
(%db.) 

Amylose 
(%) 

Riceberry 10.65±0.30e 3.38±0.18a 1.60±0.11a 8.57±0.45a 2.16±0.06a 84.44±0.91a 15.14±0.08a 
control 12.51± 0.37a 0.41±0.13d 0.09±0.01g 0±0.0g 0.81±0.06f 98.82±0.04ab 5.79±0.07f 
สูตรที1่ 12.21±0.42ab 0.50±0.20d 0.27±0.02f 0.46±0.04f 0.89±0.02e 97.82±0.20b 6.64±0.03e 
สูตรที2่ 11.81±81b 0.63±0.03d 0.42±0.02e 1.29±0.08e 0.94±0.02e 96.80±0.2c 7.03±0.45d 
สูตรที3่ 11.73±0.08c 0.95±0.32c 0.57±0.04d 2.15±0.12d 1.05±0.05d 95.52±0.28d 7.49±0.05c 
สูตรที4่ 11.45±0.02cd 1.20±0.06c 0.72±0.05c 3.90±0.23c 1.21±0.04c 93.95±0.48e 7.63±0.23c 
สูตรที5่ 11.21±0.18d 1.4±0.09b 0.82±0.06b 3.90±0.17b 1.32±0.02b 92.02±0.48f 9.23±0.18b 

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (n=3)       
               a-g ตวัอักษรที่แตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 (p≤0.05) 
 
ตารางที่ 3 ค่าสี ก าลังการพองตัว ดัชนีการละลาย การดูดซับน้ าและน้ ามัน ของแป้งข้าวไรซ์เบอรร์ี่และแป้งผสม 
 

ตัวอย่าง 
Swelling 

power (%) 
Solubility 

(%) 

Water 
absopbtion 

(g/g) 

Oil 
absoption 

(g/g) 
L* a* b* 

Riceberry 12.08±0.05f 5.66±0.21d 0.56±0.05a 8.34±0.23a 64.11±0.29g 2.81±0.11a 5.67±0.10a 
Control 15.34±0.10ab 9.22±0.25a 0.42±0.04b 8.20±0.32a 94.20±0.06a -1.59±0.01g 2.12±0.04f 
สูตร 1 14.90±0.05ab 8.62±0.21a 0.46±0.08ab 8.46±0.02a 85.87±0.06b -0.28±0.01f 2.59±0.04e 
สูตร 2 14.68±0.6bc 8.53±0.05a 0.48±0.05ab 8.46±0.05a 84.16±0.04c 0.14±0.01e 2.93±0.05d 
สูตร 3 14.35±0.30cd 8.37±0.36ab 0.47±0.03ab 8.47±0.01a 81.23±0.15d 0.57±0.03d 3.32±0.03c 
สูตร 4 14.06±0.17cde 8.01±0.17b 0.48±0.07ab 8.48±0.00a 76.36±0.08e 1.23±0.03c 3.99±0.04b 
สูตร 5 13.82±0.08de 7.54±0.25c 0.54±0.01ab 8.49±0.00a 75.15±0.05f 1.33±0.04b 4.04±0.07b 

หมายเหตุ :  ค่าเฉลีย่ ± ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน  (n=3 ก าลังการพองตัว ดัชนีการละลาย การดูดซับน้ าและน้ ามัน)  (n=5 ค่าสี) 
               a-f ตวัอักษรที่แตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 (p≤0.05)
  

1.5 สมบัติด้านความหนืดของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่และแป้งผสม 
สมบัติด้านความหนืดของแป้งข้าวไรซ์เบอรี่ แป้งมันส าปะหลัง และอัตราส่วนของแป้งมันส าปะหลังต่อแป้งข้าว

ไรซ์เบอร์รี่ที่แตกต่างกัน แสดงดังตารางที่ 4 พบว่าแป้งมันส าปะหลังมีค่าความหนืดสูงสุดอยู่ที่ 3729 cP ซึ่งบ่งบอกถึงความ
หนืดที่เปลี่ยนไปของแป้งหลังจากได้รับความร้อนและแรงเฉือนในการต้านการกวนของแป้ง การเปลี่ยนแปลงความหนืดเกิด
จากการที่เม็ดแป้งได้รับความร้อน จะเกิดจากดูดซับน้ าและพองตัว ท าให้โครงสร้างของแป้งถูกท าลายเนื่องจากพันธะ
ไฮโดรเจนของแป้งถูกท าลาย ท าให้มีความหนืดเกิดขึ้น (Zobel and Stephen, 1995) นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการอุ้มน้ าของแป้ง (Otegbayo et al., 2013) ดังนั้นแป้งที่มีก าลังการพองตัวต่ าจะส่งผลท าให้มีค่าความหนืด
สูงสุดต่ า จะเห็นได้ว่าเมื่ออัตราส่วนของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่เพิ่มขึ้นในแป้งผสมนั้น ส่งผลท าให้ค่าความหนืดสูงสุดมีแนวโน้ม
ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ (p≤0.05) เนื่องจากแปง้ข้าวไรซ์เบอร์รี่มีก าลังการพองตัวต่ าที่สุด (ตารางที่ 3) ในทางตรงกันข้ามแป้งที่มี
ปริมาณอะไมโลสสูงจะส่งผลท าให้ค่าการคืนตัว (Setback) สูง ซึ่งสัมพันธ์กับการจัดเรียงตัวใหม่ของแป้ง (Retrogradation) 
เกิดหลังจากท่ีแป้งเกิดเจลลาติไนซ์เซช่ัน (Gellatinization) แล้ว เมื่ออุณหภูมิลดลงแป้งจะเกิดการจัดเรียงตัวกันใหม่เนื่องจาก
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พันธะไฮโดรเจนภายในโมเลกุลของแป้ง อะไมโลสที่โครงสร้างโมเลกุลเป็นเส้นตรงจะสามารถจัดเรียงตัวกันได้เร็วและมากกว่า
โครงสร้างของอะไมโลเพคตินที่เป็นกิ่งขนาดใหญ่ ท าให้แป้งที่มีอะไมโลสต่ ามีค่าการคืนตัวต่ า ส่งผลท าให้แป้งที่มีปริมาณอะ
ไมโลสสูงมีผลต่างของความหนืดสูงสุด (Peak viscosity) และความหนืดต่ าสุด (Trough) หรือค่า Breakdown ต่ า เนื่องจาก
แป้งมีความสามารถในการพองตัวต่ า ท าให้เมื่ออัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ในแป้งผสมมีผลต่างของความหนืด
สูงสุด (Peak viscosity) และความหนืดต่ าสุด (Trough) หรือค่า Breakdown มีแนวโน้มลดลง ในทางตรงกันข้ามค่าการคืน
ตัวและความหนืดสุดท้ายของแป้งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณอะไมโลสเพิ่มขึ้น 

1.6 สมบัติทางความร้อนของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่และแป้งผสม 
สมบัติทางความร้อนของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ แป้งมันส าปะหลัง และอัตราส่วนของแป้งมันส าปะหลังต่อแป้งข้าว

ไรซ์เบอร์รี่ที่แตกต่างกัน แสดงดังตารางที่ 5  พบว่าแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่มีอุณภูมิเริ่มต้นของการเกิดเจลลาติไนซ์เซช่ัน (Tonset) 
สูงสุด (68.25 องศาเซลเซียส) อุณภูมิการเกิดเจลลาตไนซ์เซช่ันสูงสุด (Tpeak) สูงสุด (74.85 องศาเซลเซียส) และอุณหภูมิ
สุดท้ายในการเกิดเจลลาตไนซ์เซชั่น (Tend) สูงสุด (82.52 องศาเซลเซียส) เนื่องจากแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่มีปริมาณอะไมโลสสูงสุด 
เพราะความแข็งแรงของพันธะไฮโดรเจนภายในโมเลกุลของแป้งท าให้ต้องใช้อุณหภูมิที่สูงในการท าลายโครงสร้างของแป้ง
นอกจากนี้ความสามารถในการพองตัวที่ต่ าของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ยังส่งผลต่อค่าเหล่านี้ เนื่องจากแป้งมีความสารถในการ
ละลายที่ต่ าจึงท าพองตัวได้ต่ า แต่ในทางตรงกันข้ามแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่แสดงถึงพลังงานในการเกิดเจลลาติไนซ์เซช่ัน (∆H) 
ต่ าสุด (5.18 J/g) เนื่องจากอะไมโลสในแป้งที่มีปริมาณสูงนั้นมีโครงสร้างเป็นเส้นตรง จึงไม่จ าเป็นต้องใช้พลังงานสูงในการ
ท าลายโครงสร้างของแป้ง  นอกจากนี้แป้งที่มีปริมาณโปรตีนและไขมันสูงยังสามารถท าให้ดัชนีการละลายและก าลังการพองตัว
ของแป้งลดลง เนื่องจากการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับไขมัน (Amylose-lipid complex) และการเกิดสารประกอบเชิงซ้อน
กับโปรตีน (Amylose-protein complex)  (Morales-Martínez et al., 2014) ดังนั้นเมื่ออัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นของแป้งข้าว
ไรซ์เบอร์รี่ในแป้งผสมจึงท าให้อุณภูมิเริ่มต้นของการเกิดเจลลาติไนซ์เซช่ัน (Tonset) อุณภูมิการเกิดเจลลาตไนซ์เซช่ันสูงสุด 
(Tpeak) และอุณหภูมิสุดท้ายในการเกิดเจลลาตไนซ์เซช่ัน (Tend) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
(p>0.05) ในทางตรงกันข้ามพลังงานในการเกิดเจลลาติไนซ์เซช่ัน (∆H) มีแนวโน้มลดลงตามอัตราส่วนของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่
เพิ่มขึน้(p≤0.05)   

ตารางที่ 4 สมบัติแป้งเปียกของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่และแป้งผสม 
 

ตัวอย่าง 
Peak time 

(min.) 
Pasting 

temp (oC) 
Peak Viscosity 

(cP) 
Through (cP) 

Breakdown 
(cP) 

Final Viscosity 
(cP) 

Setback (cP) 

Riceberry 6.06±0.12a 75.85±2.13a 1535.00±7.00g 1193.00±25.98e 336.00±30.81g 2723.33±11.02a 1530.33±36.96a 
Control 3.78±0.00c 68.00±0.44b 3729.00±38.78a 1928.00±1.00a 2140.33±51.73a 2592.67±28.71b 664.67±29.69g 
สูตรที่1 4.16±0.08d 66.27±0.26b 3675.00±29.44b 1534.67±43.52b 1801.33±39.70b 2207.33±56.23e 738.33±43.84f 
สูตรที่2 4.20±0.12d 66.42±0.97b 2869.33±28.04c 1398.67±36.30c 1470.67±61.53c 2273.00±32.00d 808.67±32.02e 
สูตรที่3 4.51±0.03c 66.83±0.12b 2321.33±6.66d 1404.00±21.53c 919.67±6.43d 2312.33±17.78d 911.33±23.69d 
สูตรที่4 5.73±0.07b 67.45±0.39b 1991.67±22.37e 1370.33±22.85cd 621.33±39.68e 2389.67±17.79c 1019.33±27.32c 
สูตรที่5 6.02±0.08a 67.78±0.02b 1827.00±10.82f 1325.67±54.10d 518.00±36.10f 2609.00±57.16b 1300.00±32.23b 

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (n=3)  
               a-g ตวัอักษรที่แตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 (p≤0.05) 
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ตารางที่ 5 สมบัติทางวามร้อนของแป้งข้าวไรซ์เบอรร์ี่และแป้งผสม 
 

ตัวอย่าง Tonset  (oC) Tpeak  (oC) Tend  (oC) ΔH (J/g) 
Riceberry 68.25±1.04a 74.85±0.17a 82.52±0.57a 5.18±0.04d 
Control 64.97±0.44c 70.16±0.45b 79.12±0.52b 12.34±0.66a 
สูตรที1่ 66.04±0.62bc 71.32±1.00b 79.64±1.12b 10.22±0.20b 
สูตรที2่ 65.72±0.50bc 71.41±0.62b 79.55±0.70b 9.96±0.66b 
สูตรที3่ 65.84±0.28bc 71.07±0.64b 78.68±0.50b 7.21±0.08c 
สูตรที4่ 66.62±0.30b 71.67±0.47b 79.38±0.22b 6.98±0.01c 
สูตรที5่ 65.78±0.03bc 71.38±0.32b 79.00±0.35b 6.70±0.97c 

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (n=3)  
               a-c ตัวอักษรที่แตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 (p≤0.05)
  

2. ผลของแป้งข้าวไรซ์เบอร์ร่ีต่อคุณภาพลอดช่องสิงคโปร์  
2.1 ลักษณะเนื้อสัมผสั 
ลักษณะเนื้อสัมผัสของเส้นลอดช่องสิงคโปร์ โดยท าการศึกษาค่าความแข็ง (Hardness) ค่าการเกาะตัว 

(Cohesiveness) ดัชนีความยืดหยุ่น (Springiness Index) และค่าความเหนียว (Gumminess) แสดงดังตารางที่ 6 พบว่าเมื่อ
อัตราส่วนแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่เพิ่มขึ้นท าให้ค่าความแข็งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ (p≤0.05) เพราะแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่มีก าลังการ
พองตัวท่ีต่ า เนื่องจากความแข็งแรงของพันธะไฮโดรเจนภายในโครงสร้างของอะไมโลสในแป้ง นอกจากนี้ปริมาณอะไมโลสใน
แป้งข้าวยังมีผลท าให้ค่าการเกาะตัว ดัชนีความยืดหยุ่น มีแนวโน้มลดลงตามอัตราส่วนของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญ (p≤0.05) เนื่องจากการจัดเรียงตัวใหม่ของแป้ง (Retrogradation) เกิดหลังจากที่แป้งเกิดเจลลาติไนซ์เซช่ัน 
(Gelatinization) แล้วเมื่ออุณหภูมิลดลงแป้งจะเกิดการจัดเรียงตัวกันใหม่ อะไมโลสที่โครงสร้างโมเลกุลเป็นเส้นตรงจะ
สามารถจัดเรียงตัวกันได้เร็วและมากกว่าโครงสร้างของอะไมโลเพคตินท่ีเป็นกิ่งขนาดใหญ่ ส่งผลให้ค่าความแข็งที่เพิ่มขึ้นและ
ค่าการเกาะตัวกันของเส้นท่ีลดลงตามอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ส่งผลท าให้ค่าความเหนียวของเส้นลดลง ทั้งนี้
ที่ปริมาณแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ไม่เกินร้อยละ 30 เส้นลอดช่องมีความแข็ง ความยืดหยุ่น และความเหนียวไม่แตกต่างจากสูตร
ควบคุม 

2.2 คุณภาพการต้มสุก 
จากการศึกษาคุณภาพการต้มสุกของเส้นลอดช่องสด โดยท าการศึกษาระยะเวลาในการต้มสุก (Cooking Time) 

ร้อยละผลผลิตการต้มสุก (%cooking yield) ร้อยละการสูญเสียระหว่างการหุงต้ม (%cooking loss) และร้อยละการดูดซับ
น้ า (%water absorption) ผลที่ได้แสดงดังตารางที่ 7 พบวา่เส้นลอดช่องที่มีการเติมแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ในปริมาณที่มากข้ึนท า
ให้ระยะเวลาในการต้มสุกเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่มีอุณหภูมิในการเจลลาติไนซ์เซช่ันที่สูงกว่าแป้งมันส าปะหลัง 
ดังนั้นแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่จึงต้องใช้เวลามากกว่าในการที่จะท าให้อุณภูมิสูงถึงอุณภูมิการเกิดเจลลาติไนซ์เซช่ัน จึงส่งผลให้
ระยะเวลาในการต้มสุกเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่เส้นลอดช่องที่มีการเติมอัตราส่วนของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่เพิ่มมากข้ึนจะส่งผลให้
ร้อยละผลผลติการต้มสกุและร้อยละการดูดซบัน้ าลดลงอย่างมีนัยส าคัญ (p≤0.05) เนื่องจากแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่มีปริมาณเยื่อใย
ทีม่ากว่าแป้งมันส าปะหลังท าให้สัดส่วนของสตาร์ชในแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ลดลง ส่งผลให้แป้งพองตัวได้น้อย นอกจากนี้ปริมาณ
โปรตีนและไขมันที่สูงในแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ ยังส่งผลให้การพองตัวของแป้งลดลง เนื่องจากการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับ
ไขมัน (Amylose-Lipid Complex) และการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับโปรตีน (Amylose-Protein Complex)  (Morales-
Martínez et al., 2014) จึงท าให้เมื่ออัตราส่วนของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่เพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้ร้อยละผลผลติการต้มสุกและร้อย
ละการดูดซับน้ าลดลง ส่วนร้อยละการสูญเสียระหว่างการหุงต้มนั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ (p≤0.05) เนื่องจาก
อัตราส่วนของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่เพ่ิมขึ้นในแป้งผสมนั้น ส่งผลท าให้ปริมาณอะไมโลสและปริมาณเยื่อใยเพิ่มขึ้นตามอัตราส่วน
ของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่เพิ่มขึ้น จึงส่งผลท าให้เมื่ออัตราส่วนของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่เพิ่มขึ้นในเส้นลอดช่องมีปริมาณของแข็งที่
ละลายน้ าได้เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการผลการศึกษาของ Marti et al. (2010) พบว่าแป้งข้าวหอมมะลิแดงมีคุณภาพในการ
ต้มสุกต่ าที่สุด เนื่องจากแป้งข้าวหอมมะลิแดงมีปริมาณเส้นใยที่สูงซึ่งขัดขวางการจับกับน้ าของแป้ง ส่งผลให้ร้อยละผลผลิตการ
ต้มสุก ร้อยละการดูดซับน้ าลดลงและร้อยละการสูญเสียระหว่างการหุงต้มเพิ่มขึ้น  
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2.3 ค่าสี ปริมาณความช้ืนและค่าวอเตอร์แอคทีวิตี (aw) 
ค่าสีของเส้นลอดช่องเส้นสด โดยใช้เครื่อง color meter ระบบ CIE L* a* b*  โดยท าการวิเคราะห์ค่า L* a* 

และ b* แสดงดังตารางที่ 8 พบว่าเส้นลอดช่องสูตร Control มีค่าความสว่าง (L*) สูงที่สุด คือ 42.46±0.02 ซึ่งแตกต่างจาก
สูตรที่ 1-5 อย่างมีนัยส าคัญ (p≤0.05) และสูตรที่ 1-5 ค่าความสว่าง (L*) มีแนวโน้มลดลง ในทางตรงกันข้ามค่าสีเหลือง (b*) 
และค่าสีแดง (a*) แนวโน้มเพิ่มเพิ่มขึ้นเนื่องจากอัตราส่วนแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่เพิ่มขึ้น ข้าวไรซ์เบอร์รี่มีเฉดสีอยู่ในช่วง สีแดง-    
สีม่วงเข้ม ซึ่งเป็นรงควัตถุของแอนโทไซยานินเมื่อเติมในปริมาณที่มากขึ้นจึงส่งผลให้มีค่าสีแดงเพิ่มสูงขึ้น (Ratseewo           
et al., 2019) ส าหรับปริมาณความช้ืนและค่าวอเตอร์แอคทีวิตี (aw) ของเส้นลอดช่องทั้งหมดไม่มีความแตกต่างกันอย่าง       
มีนัยส าคัญ (p>0.05) เนื่องจากในกระบวนการผลิตเส้นมีการควบคุมปริมาณน้ าท่ีใช้ 

ตารางที่ 6 ลักษณะเนื้อสมัผสัของเส้นลอดช่องเส้นสด 
 

ตัวอย่าง Hardness (N) Cohesiveness springiness Index Gumminess (N) 
Control 0.55±0.02c 0.52±0.02a 0.84±0.04a 0.34±0.05a 
สูตร 1 0.58±0.03bc 0.51±0.04a 0.83±0.01a 0.31±0.03ab 
สูตร 2 0.59±0.03bc 0.48±0.03ab 0.82±0.03ab 0.30±0.02ab 
สูตร 3 0.59±0.03bc 0.46±0.04bc 0.81±0.03ab 0.28±0.04ab 
สูตร 4 0.62±0.09ab 0.42±0.04cd 0.78±0.03c 0.28±0.04b 
สูตร 5 0.67±0.03a 0.39±0.03d 0.76±0.05d 0.26±0.04b 

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (n=5)       
              a-f ตัวอักษรที่แตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (p≤0.05) 

ตารางท่ี 7 คณุภาพการตม้สุกของเส้นลอดช่องเส้นสด 
 

ตัวอย่าง Cooking Loss (%) Cooking Yield (%) Water Absorption (%) Cooking Time (min.) 
Control 5.56±0.30c 163.13±0.28a 63.13±0.28a 1.23±0.01f 
สูตร 1 5.90±0.24bc 156.26±0.36b 56.26±0.36b 1.26±0.01e 
สูตร 2 6.30±0.23ab 154.30±0.32c 54.302±0.32c 1.33±0.01d 
สูตร 3 6.40±0.48ab 152.64±0.40d 52.66±0.40d 1.42±0.01c 
สูตร 4 6.55±0.31a 150.14±0.44e 50.14±0.44e 1.52±0.01b 
สูตร 5 6.80±0.29a 149.54±0.12f 49.54±0.12f 2.02±0.01a 

 หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (n=3)       
                a-d ตัวอกัษรที่แตกตา่งกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 (p≤0.05) 
 
ตารางที่ 8 ค่าสีของเส้นลอดช่องเส้นสด 
 

ตัวอย่าง L* a* b* Moisture Content (%) Aw 
Control 42.46±0.02a -2.57±0.14e -0.09±0.05c 36.11±0.09a 0.99±0.00a 
สูตร 1 27.44±0.04b 6.03±0.17d 1.01±0.09b 36.19±0.10a 0.99±0.00a 
สูตร 2 25.86±0.03c 6.71±0.24bc 1.25±0.12ab 36.22±0.07a 0.99±0.00a 
สูตร 3 23.50±0.07d 7.09±0.13abc 1.28±0.50ab 36.21±0.19a 0.99±0.00a 
สูตร 4 23.36±0.13d 7.14±0.28ab 1.45±0.36ab 36.20±0.09a 0.99±0.00a 
สตูร 5 23.64±0.37d 7.34±0.31a 1.61±0.10a 36.24±0.05a 0.99±0.00a 

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (n=3)      
                       a-d ตัวอักษรที่แตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความ 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมี สมบัติทางเคมีกายภาพและสมบัติเชิงหน้าท่ีของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่และแป้งผสม 
พบว่าแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่มีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงกว่าแป้งมันส าปะหลัง เนื่องจากมีปริมาณเถ้า เยื่อใยหยาบ โปรตีน และ
ไขมัน สูงกว่าแป้งมันส าปะหลัง จึงเลือกใช้แป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ในการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของเส้นลอดช่องสิงค์โปร์ ซึ่ง
สามารถทดแทนได้มากสุดถึงร้อยละ 30 โดยที่คุณลักษณะด้านเนื้อสัมผัสและคุณภาพการต้มสุกของเส้นลอดช่องสิงค์โปร์  
ไม่แตกต่างจากสูตรควบคุม นอกจากจะเป็นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับลอดช่องสิงคโปร์แล้วยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้
ข้าวไรซ์เบอร์รี่อีกทางหนึ่งด้วยและเป็นทางเลือกส าหรับผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ 
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บทคัดย่อ 

 น้ ามันร าข้าวมีสารประกอบท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสงู เช่น สารต้านอนุมูลอิสระ และไฟโตสเตอรอล แนวทางหนึ่งที่
เป็นไปได้ในการพัฒนาน้ ามันร าข้าวเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร คือการผลิตน้ ามันร าข้าวให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นผง  
ซึง่การท าแห้งแบบโฟมแมทเป็นทางเลือกส าหรับการผลิตอาหารผงที่ประหยัดกว่าวิธีการแบบอื่น ๆ  จึงศึกษาความเป็นไปได้ 
ในการผลิตน้ ามันร าข้าวชนิดผงด้วยวิธีท าแห้งแบบโฟมแมทที่ใช้ไข่ขาวเป็นสารก่อโฟม โดยน าอิมัลช่ันน้ ามันร าข้าวผสมกับ 
ไข่ขาวท่ีถูกตีให้ขึ้นโฟมในอัตราส่วน 1 : 1 (w/w)  น าโฟมน้ ามันร าข้าวที่ได้เกลี่ยลงบนถาดอะลูมิเนียม ความหนาของช้ันโฟม 
0.3 เซนติเมตร น าไปอบแห้งและบดละเอียด ได้เป็นผลิตภัณฑ์น้ ามันร าข้าวชนิดผง และทดลองน าน้ ามันร าข้าวชนิดผง ไปใช้
เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ซุปกึ่งส าเร็จรูป โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิในการอบแห้ง  
(70-90OC) ที่มตี่อสมบัติของน้ ามันร าข้าวชนิดผง (2) เพื่อศึกษาการยอมรับของซุปจมูกข้าวกึ่งส าเร็จรูปท่ีเสริมด้วยน้ ามันร าข้าว
ชนิดผง ผลการวิจัยพบว่า  การท าแห้งที่อุณหภูมิ 3 ระดับ คือ 70 OC  80 OC และ 90 OC ที่ระยะการท าแห้ง 180 นาที ได้
ผลิตภัณฑ์น้ ามันร าข้าวชนิดผงที่มีความชื้นร้อยละ 3.03-4.04 ค่ากิจกรรมของน้ า (aw) 0.33-0.39 การเพิ่มอุณหภูมิการท าแห้ง
มีผลท าให้น้ ามันร าข้าวชนิดผงมีค่าความสว่าง (L *) ลดลง แต่มีค่าสีเหลือง (b *) และค่าความเข้มของสี (c *) เพิ่มขึ้น 
นอกจากน้ียังส่งผลให้ค่าความสามารถในการการละลายเพิ่มขึ้นอีกด้วย อย่างไรก็ตามการเพิ่มอุณหภูมิการท าแห้งมีผลท าให้ค่า 
เปอร์ออกไซด์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p  0.05)  ผลการทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์ซุปจมูกข้าวกึ่งส าเร็จรูปที่
เสริมน้ ามันร าข้าวชนิดผงร้อยละ 0 ร้อยละ 2.5 ร้อยละ 5.0 ร้อยละ 7.5 และร้อยละ 10 พบว่า ผลิตภัณฑ์ทุกตัวอย่างมีค่า
คะแนนความชอบโดยรวมอยู่ในระดับชอบเล็กน้อย 
 
ค้าส้าคัญ : น้ ามันร าข้าว  การท าแห้งแบบโฟมแมท  ซุปกึ่งส าเร็จรูป  
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Abstract 

Rice bran oil has high nutritional compounds such as antioxidants and phytosterols. One of 
possible products of rice bran oil is as a powder for food ingredient. Foam-mat drying method is 
economically for the production of food powders, compares to the other methods.  This study explored 
the possibility of applying the foam-mat drying for producing rice bran oil powder by using egg white as a 
foaming agent. The egg white foam was whipped with the emulsion of rice bran oil at 1:1 (w/w) ratio. 
Then, the foamed rice bran oil was spread on the aluminum trays, with thicknesses of the foam layer 0.30 
cm, hot air dried and ground into powder to be an ingredient for the instant soup. The objectives of this 
research are (1) to determine the effect of drying temperatures (70-90 OC) on the properties of rice bran 
oil powder, (2) to investigate the acceptability of instant rice germ soup fortified with rice bran oil powder. 
The results showed that the drying conditions at 70, 80 and 90 OC, for 180 minutes, provided moisture 
content between 3.03 and 4.04 %, and water activity (aw) was between 0.33 and 0.39. Increasing the 
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drying temperature resulted in declining a lightness (L*), but enhancing a yellowness (b*) and chroma (c*). 
Solubility of the rice bran oil powder was improved by increasing a drying temperature. However, it was 
significantly affected the peroxide value (p  0.05). The acceptance test of instant rice germ soup samples 
fortified with 0%, 2.5%, 5%, 7.5% and 10 % of rice bran oil powder showed that overall liking was at “like 
slightly”. 

 
Keywords :  Rice bran oil, Foam-mat drying, Instant soup 
 
บทน้า 
 น้ ามันร าข้าวอุดมไปด้วยวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิด เช่น โอรีซานอล ไฟโตสเตอรอล และวิตามินอี 
นอกจากนี้ยังมีกรดไขมันจ าเป็น เช่น โอเมก้า-3 และ โอเมก้า-6  วิตามินบีรวม และแร่ธาตุต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
น้ ามันร าข้าวเป็นแหล่งของสารพฤกษเคมีที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ และป้องกันมะเร็ง (Chemopreventive Properties) 
ช่วยลดน้ าตาลในเลือด ลดภาวะโรคหลอดเลือดแดงแข็งตัว และต้านโรคเบาหวาน (Gul et al., 2015) ปัจจุบันมีการวิจัยเพื่อ
เปลี่ยนน้ ามันร าข้าวท่ีเป็นของเหลวให้อยู่ในรูปของแข็ง โดยผลิตเป็นครีมเทียมจากน้ ามันร าข้าว (เหรียญทองและปวีณา, 2552) 
ใช้หลักการของการเตรียมน้ ามันร าข้าวให้อยู่ในรูปของอิมัลช่ันชนิดน้ ามันในน้ า จากนั้นจึงน าอิมัลช่ันไปผ่านกระบวนการท า
แห้งแบบพ่นฝอย จากการค้นคว้าข้อมูลยังไม่มีงานวิจัยที่ใช้การท าแห้งแบบโฟมแมทในการท าแห้งอิมัลช่ันน้ ามันชนิ ดต่าง ๆ  
เพื่อให้ได้น้ ามันชนิดผงและยังไม่มีงานวิจัยที่น าน้ ามันร าข้าวชนิดผงไปเป็นส่วนประกอบของอาหารเพื่อสุขภาพ จึงมีแนวคิดใน
การผลิตน้ ามันร าข้าวชนิดผงโดยใช้กระบวนการท าแห้งแบบ โฟมเมท ซึ่งเป็นการท าแห้งที่ใช้ในการแปรรูปอาหารที่มีลักษณะ
เป็นของเหลวหรือกึ่งแข็งกึ่งเหลว น ามาตีโดยใช้เครื่องตีปั่นที่ความเร็วสูงจนข้ึนฟูในรูปโฟมที่มีความคงตัวโดยการใช้สารก่อโฟม 
(Foaming Agents) เพื่อให้อากาศเข้าไปภายใน โดยฟิล์มของของเหลวท าหน้าที่เป็นผนังเซลล์กั้นและห่อหุ้มอากาศไว้ภายใน
จนได้โฟมท่ีคงตัว จากนั้นน าโฟมที่ได้เกลี่ยให้เป็นแผ่นบาง และท าให้แห้งด้วยลมร้อน (Air Drying) ซึ่งการท าแห้งแบบโฟมแมท
ท าให้เกิดฟองอากาศเล็ก ๆ ที่แทรกตัวอยู่ในโฟม เกิดพื้นที่ผิวจ านวนมากในการสัมผัสอากาศร้อนท าให้อัตราการการระเหย
ความช้ืนสูงและใช้เวลาในการท าแห้งสั้น (พนิดา, 2555)  มีการศึกษาวิธีการท าแห้งแบบโฟมแมทในการผลิตซุปฟักทองผง 
กึ่งส าเร็จรูปที่พบว่า การท าแห้งด้วยวิธีนี้ใช้ระยะเวลาสั้นจึงช่วยลดการสูญเสียคุณภาพของอาหาร และเป็นวิธีการท าแห้งที่มี
ศักยภาพในการน าไปใช้เพื่อรักษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารได้ (หทัยทิพย์และตรีสินธุ์, 2563)  วิธีการท าแห้ง
แบบโฟมแมทยังเหมาะสมกับวัตถุดิบที่ไม่ทนกับความร้อนสูง มีความเหนียวหรือข้นหนืดที่ไม่สามารถท าแห้งแบบพ่นฝอยได้ 
นอกจากนี้การใช้อุณหภูมิต่ าและใช้ระยะเวลาสั้นยังช่วยรักษาสารอาหารในผักได้ (Kandasamy et al., 2014) การท าแห้ง
แบบโฟมแมทสารแอนโทไชยานินที่สกัดได้จากเปลือกองุ่นสามารถผลิตแอนโทไซยานินผงเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบอาหาร
ธรรมชาติในการปรับแต่งสีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีกระบวนการผลิตที่ไม่ซับซ้อน (ปวีณาและอรุณศรี, 2558) ซึ่งการท า
แห้งแบบโฟมแมทมีค่าใช้จ่ายด้านเครื่องมือการผลิตต่ ากว่าการท าแห้งแบบพ่นฝอย  (รัตนา, 2547) จึงเหมาะส าหรับ
ผู้ประกอบการขนาดเล็กในการน าไปประยุกต์ใช้  รวมถึงการทดลองน าน้ ามันร าข้าวชนิดผงมาใช้เป็นส่วนประกอบของซุป  
กึ่งส าเร็จรูปเพื่อสุขภาพ แม้ว่าตลาดสินค้าซุปส าเร็จรูปและกึ่งส าเร็จรูปในประเทศจะมีขนาดไม่ใหญ่นัก แต่มูลค่าตลาดใน
ต่างประเทศมีขนาดใหญ่กว่า 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา 
ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกซุปส าเร็จรูปและกึ่งส าเร็จรูปมีการเติบโตสูงขึ้น ปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับที่ 7 ของโลก  
รองจากสหภาพยุโรป สหรัฐฯ แคนาดา เซเนกัล ญี่ปุ่น และจีน  ซึ่งในระยะยาวสินค้าประเภทซุปยังคงเป็นที่ต้องการของ
ตลาด เนื่องจากตอบโจทย์ผู้บริโภคที่นิยมสินค้าพร้อมทาน และสอดรับกับวิถีชีวิตที่เร่งรีบ  (ฐานเศรษฐกิจ, 2563) ปัจจุบันมี
จมูกข้าวหอมมะลิจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ แต่ยังไม่มีการน าเอาจมูกข้าวมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทซุปก่ึงส าเร็จรูปและเสริม
ประโยชน์ด้วยน้ ามันร าข้าว ซึ่งจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับจมูกข้าวและน้ ามันร าข้าวในอีกแนวทางหนึ่ง โดยงานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิในการอบแห้งแบบโฟมแมทที่มีต่อสมบัติของน้ ามันร าข้าวชนิดผง และศึกษาการ
ยอมรับของซุปจมูกข้าวกึ่งส าเร็จรูปท่ีเสริมด้วยน้ ามันร าข้าวชนิดผงที่ผลิตได้   
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วิธีการวิจัย 
1. การศึกษาผลของอุณหภูมิในการอบแห้งแบบแบบโฟมแมทที่มตี่อสมบัติของน้ ามันร าข้าวชนิดผง  

1.1 การเตรียมอิมัลชันน้ ามันร าข้าว ดัดแปลงจากวิธีของ ธิดา (2552) โดยเตรียมสารห่อหุ้มโซเดียมเคซิเนต 
(บริษัท โซลูช่ันอินกรีเดียนส์ จ ากัด) และมอลโตเดกซ์ตริน (บริษัท โซลูช่ันอินกรีเดียนส์ จ ากัด) ที่อัตราส่วน 1: 4 ละลายในน้ า
กลั่น 80 มิลลิลิตร (W/V) เพื่อให้ได้ปริมาณของแข็งทั้งหมดร้อยละ 20 น าสารห่อหุ้มที่เตรียมไว้มาผสมน้ ามันร าข้าว (ชนิดโอรี
ซานอลสูง 8,000 ppm ตราคิงส์) ที่อัตราส่วน 60:40 (w/w) น าไปปั่นผสม ด้วยเครื่องโฮโมจิไนเซอร์ (IKA รุ่น T25 digital, 
Germany) ที่ 9600 rpm เป็นเวลา 15 นาที 

1.2 การเตรียมโฟมน้ ามันร าข้าว ดัดแปลงจากวิธีของ Abbasi  and Azizpour (2016) ใช้ไข่ขาวจากไข่ไก่ (ตรา 
ซีพี เบอร์ 0) เป็นสารท าให้เกิดโฟม โดยตีไข่ขาว 100 กรัม ด้วยเครื่องผสมอาหาร (Kitchen Aid รุ่น 5K5SSWH, USA) ที่
ความเร็วสูงสุดที่ใช้เวลา 2 นาที ไข่ขาวขึ้นฟู จากนั้นค่อย ๆ เทอิมัลชันน้ ามันร าข้าว 100 กรัมลงไป ตีปั่นต่อจนส่วนผสมเข้ากัน 
35 วินาที น าโฟมที่ได้ไปอบแห้งในขั้นตอนต่อไป 

1.3 การอบแห้งโฟมน้ ามันร าข้าว  น าโฟมน้ ามันร าข้าวที่ได้เกลี่ยลงบนถาดอะลูมิเนียม ความหนาของช้ันโฟม 0.3 
เซนติเมตร น าไปอบด้วยตู้อบลมร้อน ที่อุณหภูมิ 3 ระดับ คือ 70 OC,  80 OC และ 90 OC ที่ระยะการท าแห้ง 180 นาที 
(ดัดแปลงจาก Pinto et al., 2018)  จากนั้นน าโฟมน้ ามันร าข้าวไปบดจนละเอียด ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 42 เมช จะได้เป็น
ผลิตภัณฑ์น้ ามันร าข้าวชนิดผง บรรจุแบบสุญญากาศในถุงลามิเนต เก็บที่อุณหภูมิ 4 OC เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ ามันร าข้าว
ชนิดผง ประกอบด้วย การวัดค่าสีตามระบบ CIE  L* a*  b* c* h* ด้วยเครื่องวัดสี (Hunter Lab รุ่น Color Flex 45/0, 
USA)  ความสามารถในการละลาย (ตามวิธีของ หทัยทิพย์ และตรีสินธุ์, 2563) ปริมาณความชื้น (ตามวิธีของ AOAC, 2000)  
ค่ากิจกรรมของน้ า (AquaLab รุ่น 4TE, USA) และ ค ่าเปอร์ออกไซด์ (ตามวิธีของ AOCS, 1998) จากนั้นจึงเลือกอุณหภูมิการ
อบแห้งที่เหมาะสมในการผลิตน้ ามันร าข้าวชนิดผงโดยพิจารณาจากค่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่วิเคราะห์ได้ เพื่อน าไปใช้เป็น
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ซุปกึ่งส าเร็จรูป 

2. การศึกษาการยอมรับของซุปจมูกข้าวกึ่งส าเรจ็รูปท่ีเสริมด้วยน้ ามันร าข้าว 
2.1 การผลิตซุปจมูกข้าวกึ่งส าเร็จรูป ดัดแปลงจากวิธีของ ใบศรี (2557) โดยน าจมูกข้าว (ตราหงษ์ทอง) ร้อยละ 

25 นมสดร้อยละ 37.5 น้ านมข้าวโพดร้อยละ 37.5 ผสมให้เข้ากัน แล้วน าไปนึ่งให้สุกใช้เวลาในการนึ่ง 30 นาที เมื่อส่วนผสม
สุก จึงน าส่วนผสมที่ได้เกลี่ยบางๆลงบนถาดอะลูมิเนียม น าไปอบแห้งด้วยตู้อบลมร้อน (Food Dehydrator, รุ่น OV-DE10, 
China) ที่อุณหภูมิ 70 OC เวลา 5 ช่ัวโมง น าผลิตภัณฑ์ไปบดจนละเอียด ร่อนผ่านตะแกรง 42 เมซ จากนั้นบรรจุในถุงลามิเนต 
เก็บที่อุณหภูมิ 4 OC 

2.2 การศึกษาผลของการเสริมน้ ามันร าข้าวชนิดผงในซุปจมูกข้าวกึ่งส าเร็จรูป  โดยการเสริมน้ ามันร าข้าวชนิดผง 
5 ระดับที่ร้อยละ 0, 2.5, 5.0, 7.5 และ 10.0 ของซุปจมูกข้าวกึ่งส าเร็จรูป ท าการทดลอง 5 สูตร โดยสูตรที่ 1 ประกอบด้วย 
ซุปจมูกข้าวกึ่งส าเร็จรูป 100 กรัมไม่เสริมน้ ามันร าข้าวชนิดผง สูตรที่ 2 ประกอบด้วย ซุปจมูกข้าวกึ่งส าเร็จรูป 100 กรัม เสริม
น้ ามันร าข้าวชนิดผง 2.5 กรัม สูตรที่ 3 ประกอบด้วย ซุปจมูกข้าวกึ่งส าเร็จรูป 100 กรัม เสริมน้ ามันร าข้าวชนิดผง 5.0 กรัม 
สูตรที่ 4 ประกอบด้วย ซุปจมูกข้าวกึ่งส าเร็จรูป 100 กรัม เสริมน้ ามันร าข้าวชนิดผง 7.5 กรัม และสูตรที่ 5 ประกอบด้วย  
ซุปจมูกข้าวกึ่งส าเร็จรูป 100 กรัม เสริมน้ ามันร าข้าวชนิดผง 10 กรัม โดยทุกสูตรเติมน้ าตาลทรายร้อยละ 2.0 และเกลือป่น
ร้อยละ 2.0 ของส่วนผสมทั้งหมด น าไปทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธี 9-piont hedonic scale (เพ็ญขวัญ, 2556) 
โดยผู้ทดสอบชิมที่ไม่ผ่านการฝึกฝนจ านวน 48 คน ท าการประเมินความชอบที่มีต่อลักษณะต่างๆของซุปจมูกข้าวเสริมน้ ามัน 
ร าข้าวชนิดผงทั้ง 5 สูตร โดยการผสมซุปจมูกข้าวผสมน้ ามันร าข้าวชนิดผง 3 กรัมกับน้ าร้อน 30 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันและ
เสริฟที่อุณหภูมิ 60 OC  ท าการประเมินความชอบ ด้านลักษณะปรากฏ ส ีกลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม 

3. การวางแผนการทดลองและวิเคราะหผ์ลทางสถิต ิ
3.1  การศึกษาผลของอุณหภูมิในการอบแห้งแบบแบบโฟมแมทที่มีต่อสมบัติของน้ ามันร าข้าวชนิดผง  

วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) ท าการทดลอง 3 ซ้ า  วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Least Significant Difference (LSD) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติ 
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3.2  การศึกษาการยอมรับของซุปจมูกข้าวกึ่งส าเร็จรูปท่ีเสริมด้วยน้ ามันร าข้าวชนิดผง วางแผนการทดลองแบบ
สุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (RCBD) วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Least 
Significant Difference (LSD) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

 
ผลการวิจัย 

1. การศึกษาผลของอุณหภูมิในการอบแห้งแบบแบบโฟมแมทที่มตี่อสมบัติของน้ ามันร าข้าวชนิดผง 
ลักษณะปรากฏของโฟมน้ ามันร าข้าวก่อนและหลังการอบแห้ง ดังแสดงในภาพที่ 1  เมื่อน าโฟมที่ผ่านการอบแห้งที่

อุณหภูมิ 70 OC,  80 OC และ 90 OC ที่ระยะการท าแห้ง 180 นาที ไปบดเป็นผง จะได้น้ ามันร าข้าวชนิดผง ดังแสดงในภาพที่ 2  
 

 
 

ภาพที่ 1 ลักษณะปรากฏของโฟมน้ ามันร าข้าว (a) ก่อนการอบแห้ง (b) หลังการอบแห้ง 
 
 

 
 

ภาพที่ 2  น้ ามันร าข้าวชนิดผงที่ใช้อุณหภูมิการอบแห้งที่ (a) 70 OC  (b) 80 OC และ  (c) 90 OC 
 

จากการศึกษากระบวนการท าแห้งแบบโฟมแมทในการผลิตน้ ามันรำข้าวชนิดผง โดยใช้ไข่ขาวเป็นสารก่อโฟม ที่
อุณหภูมิ 70 OC, 80 OC และ 90 OC  เป็นเวลา 180 นาท ีโดยการวัดค ่าสี ซึ่งประกอบด้วยค่า L* แสดงถึงค่าความสว่าง ค่า a* 
แสดงถึงค่าสีแดง (+) และสีเขียว (-) ค่า b* แสดงถึงค่าสีเหลือง (+) และสีน้ าเงิน (-) ส่วนค่า c* แสดงถึงความเข้มของสี 
(chroma) และค่า h* แสดงถึงเฉดสี (hue angle) พบว่า การใช้อุณหภูมิในการอบแห้งสูงขึ้นที่ 90 OC ท าให้ค่าความสว่าง 
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(L*) ลดลงเหลือ 81.04±1.09 และค่าเฉดสี (h*) 93.87±1.00 ลดลงเช่นกัน แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  กับ
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการอบแห้ง 70 OC  ที่มีค่าความสว่าง 82.18±0.66  และมีค่าเฉดสี (h*) 97.73±1.41  นอกจากนี้น้ ามันรำข้าว
ชนิดผงที่ใช้อุณหภูมิในการอบแห้งที่ 90 OC มีค่าสีแดง (a*) เท่ากับ -1.72±0.42  ค่าความเป็นสีเหลือง (b*) 25.42±0.82  ค่า
ความเข้มของสี (c*) 25.62±0.74  ที่เพิ่มขึ้น แตกต่างจากตัวอย่างอื่น ๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  ส่วนการใช้
อุณหภูมิการอบแห้งที่ 70 OC  และ 80 OC ท าให้ผลิตภัณฑ์มีค่าความสว่าง ค่าสีแดง และค่าความเข้มของสี ไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ค่าสีของน้ ามันร าข้าวชนิดผง 
 

อุณหภูมิอบแห้ง 
ค่าส ี

L* a* b* c* h* 
1. 70 OC   82.18±0.66a -2.41±0.25a 17.07±0.93c 17.35±1.12c 97.73±1.41a 

2. 80 OC  81.45±0.97ab -2.59±0.24a 17.40±1.46b 18.58±1.43b 98.07±1.18a 

3. 90 OC   81.04±1.09b -1.72±0.42b 25.42±0.82a 25.62±0.74a 93.87±1.00b 

หมายเหตุ : ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
 

 การผลิตน้ ามันร าข้าวชนิดผงโดยกระบวนการโฟมเมท สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความช้ืนและค่ากิจกรรมของน้ าต่ า
ไม่เหมาะสมต่อการเจริญของจุลินทรีย์ อย่างไรก็ตามจากผลการทดลองพบว่าเมื่อใช้อุณหภูมิในการอบแห้งที่เพ่ิมขึ้นจาก 70 OC  
เป็น 80 OC และ 90 OC ผลิตภัณฑ์มีค่าความช้ืนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.03±1.13 เป็นร้อยละ 3.63±0.32 และ 4.04±0.50 
ตามล าดับ อาจเนื่องมาจากการใช้อุณหภูมิในการอบแห้งที่สูงท าให้ผิวหน้าของโฟมน้ ามันร าข้าวแห้งอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้น้ า
ระเหยออกได้ยากขึ้น ท าให้ค่าความช้ืนสุดท้ายมีค่าสูงขึ้น การใช้อุณหภูมิสูงในการอบแห้งที่ 80 OC และ 90 OC ส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์มีความสามารถในการละลายเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 67.92± 5.25  และร้อยละ 68.27± 7.50 ตามล าดับ แตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (p  0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับการอบแห้งที่ 70 OC ซึ่งมีค่าความสามารถในการละลายร้อยละ
54.34±4.68   การอบแห้งที่อุณหภูมิที่สูงขึ้นส่งผลท าให้ค่าเปอร์ออกไซด์ของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น โดยการอบแห้งแบบโฟมแมทที่
อุณหภูมิ 90 OC มีค่าเปอร์ออกไซด์สูงที่สุด (0.175±0.010 meq O2 /kg oil) แตกต่างกับการอบแห้งที่อุณหภูมิอื่นๆอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p  0.05)  
 

           ตารางที่ 2 ความช้ืน ค่ากิจกรรมของน้ า ความสามารถในการละลาย และค่าเปอร์ออกไซด์ของน้ ามันร าข้าวชนิดผง 
 

อุณหภูมิ
อบแห้ง 

ความช้ืน (%) ค่ากิจกรรมของน้ า ความสามารถ 
ในการละลาย (%) 

ค่าเปอร์ออกไซด ์
(meq O2 /kg oil) 

1. 70 OC   3.03±1.13b 0.39±0.03a 54.34±4.68 b 0.043±0.051b 

2. 80 OC 3.63±0.32a 0.33±0.01c 67.92±5.25 a 0.082±0.058b 

3. 90 OC   4.04±0.50a 0.37±0.02b 68.27±7.50 a 0.175±0.010a 

หมายเหตุ : ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
 

จากผลการทดลองเห็นได้ว่าการอบแห้งที่อุณหภูมิทุกระดับ จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความช้ืนและค่ากิจกรรมของ 
น้ าต่ า การใช้อุณหภูมิการอบแห้งที่สูง 80-90 OC จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความสามารถในการละลายสูงเหมาะกับการน าไป
เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ประเภทซุปกึ่งส าเร็จรูปที่ต้องใช้น้ าผสมเพื่อให้เกิดการละลาย อย่างไรก็ตามการใช้อุณหภูมิที่ 
90 OC ท าให้ผลิตภัณฑ์มีค่าสีเหลือง (b*) สูง และมีค่าเฉดสีที่แตกต่างจากการใช้อุณหภูมิการอบแห้งที่ 70-80 OC ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อสีของผลิตภัณฑ์สุดท้ายเมื่อน าน้ ามันร าข้าวชนิดผงไปใช้เป็นส่วนผสม  นอกจากนี้การใช้อุณหภูมิที่ 90 OC 
ยังส่งผลให้ค่าเปอร์ออกไซด์สูงแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการอบแห้งที่ 80 OC จึงเลือกอุณหภูมิการอบแห้งที่ 
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80 OC เวลา 180 นาที  เป็นสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ ามันร าข้าวชนิดผงเพื่อน าไปใช้เป็นส่วนผสมของซุปจมูกข้าว
กึ่งส าเร็จรูปต่อไป 

2. การศึกษาการยอมรับของซุปจมูกข้าวกึ่งส าเร็จรูปท่ีเสริมด้วยน้ ามันร าข้าวชนิดผง 
ผลการศึกษาการเสริมน้ ามันร าข้าวชนิดผงในซุปจมูกข้าวกึ่งส าเร็จรูป 5 สูตร ที่ร้อยละ 0, 2.5, 5, 7.5 และ 10 ของ

ซุปจมูกข้าว ซึ่งมีลักษณะปรากฏดังภาพที่ 3 และผลการทดสอบการยอมรับ ดังแสดงในตารางที่ 3  พบว่า การเสริมน้ ามันร า
ข้าวมีคะแนนการยอมรับด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น และความชอบโดยรวมซึ่งทุกสูตรไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยผลิตภัณฑ์
ทุกตัวอย่างมีค่าคะแนนความชอบโดยรวมอยู่ในระดับชอบเล็กน้อย (6.0-6.4 คะแนน) อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ที่มีการเสริม
น้ ามันร าข้าวชนิดผงที่ร้อยละ 7.5 และ 10 ส่งผลให้ค่าคะแนนความชอบด้านรสชาติลดลงโดยมีค่าคะแนน เท่ากับ 5.4±1.5 
และ 5.5±1.5 ตามล าดับ ซึ่งมีคะแนนต่ ากว่าการเสริมน้ ามนัร าข้าวชนิดผงร้อยละ 5 ที่มีคะแนนเท่ากับ  6.1±1.6 แตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (p  0.05) และการเสริมน้ ามันร าข้าวชนิดผงร้อยละ 10 ยังส่งผลท าให้ค่าคะแนนความชอบด้านความ
หนืดของผลิตภัณฑ์ต่ ากว่าสูตรอื่น ๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p  0.05)   

 

 
 

                 ภาพที่ 3 ลักษณะปรากฏของผงซุปจมูกข้าวท่ีเสริมน้ ามันร าข้าวชนิดผงระดับต่าง ๆ 
 
ตารางที่ 3 ค่าคะแนนความชอบเฉลี่ยของซุปจมูกข้าวเสริมน้ ามันร าข้าวชนิดผง 5 สูตร  

 
สูตร ลักษณะปรากฏ ส ี กลิ่น รสชาต ิ ความหนืด ความชอบโดยรวม 
1 6.2±1.4a 6.4±1.3a 6.2±1.3a 5.7±1.4ab 6.0±1.6ab 6.1±1.5a 

2 6.4±1.1a 6.3±1.3a 6.1±1.4a 5.7±1.6a 6.4±1.6a 6.2±1.5a 

3 6.5±1.1a 6.4±1.2a 6.3±1.2a 6.1±1.6a 6.1±1.6ab 6.4±1.5a 

4 6.3±1.2a 6.4±1.3a 6.0±1.5a 5.4±1.5b 6.1±1.8ab 6.0±1.5a 

5 5.9±1.1a 6.1±1.4a 5.8±1.4a 5.5±1.5b 5.6±1.8c 6.0±1.5a 

หมายเหตุ : ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

กระบวนการท าแห้งแบบโฟมแมทเป็นการท าแห้งทีล่งทุนน้อยและมีประสิทธิภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก (ปวีณาและอรุณศรี, 2558) มีการน าไข่ขาวมาใช้เป็นสารที่ท าให้เกิดโฟมในการผลิตผักและผลไม้ผง 
เช่น เชอรี่ผง และบีทรูทผง (Abbasi and Azizpour, 2016; Ng and Sulaiman, 2018) แต่ยังไม่มีงานวิจัยที่น าไข่ขาวมาใช้
เป็นสารท าให้เกิดโฟมในการท าแห้งแบบโฟมแมทส าหรับการผลิตน้ ามันชนิดผง (oil powder) ซึ่งผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า
สามารถน าไข่ขาวมาใช้เป็นสารท าให้เกิดโฟมในการผลิตน้ ามันร าข้าวชนิดผงได้ ดังแสดงในภาพที่ 1  และ 2 นอกจากนี้
อุณหภูมิในการท าแห้งที่สูงขึ้นส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าสีของน้ ามันร าข้าวชนิดผง โดยอุณหภูมิการท าแห้งที่  90 OC ท าให้
ผลิตภัณฑ์มีสีเข้มขึ้น เนื่องจากปฏิกิริยาเมลลาร์ด ซึ่งเป็นปฏิกิริยาการเกิดสีน้ าตาลชนิดที่ไม่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์เกิดขึ้นระหว่าง
น้ าตาลรีดิวส์กับกรดอะมิโน หรือสารประกอบไนโตรเจนอ่ืน ๆ โดยมีความร้อนช่วยเร่งปฏิกิริยา (นิธิยา, 2549) ในการทดลองนี้
ใช้ไข่ขาวเป็นสารท าให้เกิดโฟม โปรตีนในไข่ขาวจึงสามารถท าให้เกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ดได้  (Abbasi and Azizpour, 2016)   

ผลิตภัณฑ์น้ ามันร าข้าวชนิดผงที่มีความช้ืนร้อยละ  3.03- 4.04 ซึ่งมีความช้ืนต่ า เป็นไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (2543) ที่ก าหนดให้ผลิตภัณฑ์ที่มิได้ท าจากนมและมไีขมันอ่ืนเป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญ มีความชื้นไม่เกินร้อยละ 5   
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น้ ามันร าข้าวชนิดผงมีค่ากิจกรรมของน้ า (aw) 0.33-0.39 สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ที่ใช้การท าแห้งแบบโฟมแมทท่ีมี
ความช้ืนและค่ากิจกรรมของน้ าต่ า เช่น บัวหิมะผง และบีทรูทผง (Franco et al., 2016; Ng and Sulaiman, 2018) ซึ่งค่า
กิจกรรมของน้ าอยู่ในช่วงที่ต่ ากว่า 0.6 จึงไม่เหมาะสมต่อการเจริญของจุลินทรีย์ (นิธิยา, 2549) การใช้อุณหภูมิสูงในการท า
แห้งส่งผลท าให้ค่าความสามารถในการละลายเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการท าแห้งที่อุณหภูมิสูงท าให้น้ าจะระเหยออกจากโฟม
น้ ามันร าข้าวอย่างรวดเร็วก่อนที่โฟมจะยุบตัวลง โฟมจึงมีรูพรุนสูง มีพื้นที่ผิวมาก จึงสามารถละลายน้ าได้ดี (Abbasi and 
Azizpour, 2016) ประกอบกับไข่ขาวมีโปรตีนอัลบูมินซึ่งจะช่วยท าให้เกิดการละลายน้ าที่ดี (หทัยทิพย์และตรีสินธุ์, 2563)  
อย่างไรก็ตามการเพิ่มอุณหภูมิการท าแห้งมีผลท าให้ค่าเปอร์ออกไซด์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p  0.05) เนื่องจาก
การท าแห้งที่อุณหภูมิสูงจะเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมัน สอดคล้องกับงานวิจัย Drusch และ Berg (2008) ที่พบว ่า
อุณหภูมิลมร้อนเข้าเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยมีผลต่อปริมาณเปอร์ออกไซด์ของไมโครแคปซูลน้ ามันปลา โดยอุณหภูมิลมร้อน
เข ้าเครื่องและอุณหภูมิออกจากเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยที่ 210/90 OC ให้ปริมาณเปอร์ออกไซด์สูงกว ่าการทำแห้งแบบ 
พ่นฝอยท่ีอุณหภูมิลมร้อน เข ้า/ออก ที ่160/60 OC ท ั้งนีป้ริมาณเปอร์ออกไซด์ที่มากหรือน้อยอาจข ึ้นอยู่กับอุณหภูมิและวิธีการ
ทำแห้งที่ใช้  
 จากผลการทดลองจึงเลือกอุณหภูมิการอบแห้งที่ 80 OC เวลา 180 นาทีเป็นสภาวะที่เหมาะสม ในการผลิตน้ ามัน 
ร าข้าวชนิดผง เนื่องจากมีความชื้นและค่ากิจกรรมของน้ าต่ า  มีความสามารถในการละลายสูงเหมาะกับการน าไปเป็นส่วนผสม
ของผลิตภัณฑ์ประเภทซุปกึ่งส าเร็จรูป ซึ่งการเสริมน้ ามันร าข้าวชนิดผงที่ร้อยละ 7.5 และ 10 ของซุปจมูกข้าว ส่งผลให้ค่า
คะแนนความชอบด้านรสชาติลดลง อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ทุกตัวอย่างมีค่าคะแนนความชอบโดยรวมอยู่ในระดับชอบเล็กน้อย
และไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเติมน้ าตาลต่อสมบัติทางความหนืดของสตาร์ชข้าวเหนียวและสตาร์ช
ข้าวเจ้า โดยเติมน้ าตาลความเข้มข้น 2, 4, 6, 8 และ 10% (w/w) เปรียบเทียบกับสตาร์ชที่ไม่เติมน้ าตาล วิเคราะห์ด้วยเครื่อง 
rapid visco analyser (RVA) พบว่าสตาร์ชข้าวเหนียวซึ่งประกอบด้วยอะมิโลส 6.39% เมื่อมีการเติมน้ าตาลค่า pasting 
temperature, peak viscosity และ final viscosity มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามระดับน้ าตาลที่เพิ่มขึ้น ขณะที่สตาร์ชข้าวเจ้าที่มี
ปริมาณอะมิโลสสูงกว่า (28.05%) จะมีเพียงค่า peak viscosity และ final viscosity ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับสตาร์ช
ข้าวเหนียว ระดับของน้ าตาลส่งผลให้อัตราส่วนของค่า final viscosity/peak viscosity ของสตาร์ชข้าวเจ้ามีแนวโน้มลดลง 
นอกจากน้ีการเติมน้ าตาลจะท าให้ความคงตัวต่อการกวนของสตาร์ชทั้งสองชนิดขณะให้ความร้อนลดลงโดยมีค่า breakdown 
มากกว่าการไม่เติมน้ าตาล ดังนั้นระดับความเข้มข้นของน้ าตาลและชนิดของสตาร์ชส่งผลต่อสมบัติทางความหนืดของสตาร์ช 
  
ค้าส้าคัญ : สตาร์ชข้าวเหนยีว  สตาร์ชข้าวเจ้า  น้ าตาล  สมบัติทางความหนืด  
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Abstract 

The objective of this study was to investigate the influence of adding sugar on pasting properties 
of waxy and non- waxy rice starches.  Various sugar concentrations were added to starch suspensions as 
following:  2, 4, 6, 8 and 10% ( w/ w) .  They were compared with those of without sugar addition.  Pasting 
properties of the starch-sugar suspensions were determined using rapid visco analyser (RVA). When adding 
sugar to waxy rice starch consisting of 6.39% amylose content, it was found that pasting temperature, peak 
viscosity and final viscosity of the composites tended to increase with sugar levels.  While non- waxy rice 
starch containing higher amylose content of 28. 05% , there were only peak and final viscosities tended to 
rise as the waxy rice starch-sugar composite. Sugar level led to a decrease in the final viscosity/peak viscosity 
ratio of the rice starch-sugar paste. Furthermore, sugar addition caused by a decrease in paste stability with 
stirring during heating, as the paste breakdown of both starches was higher than those of without sugar 
addition. Thus, sugar concentration and starch types affected the pasting properties of starch. 

 
Keywords  :  Waxy rice starch, Non-waxy rice Starch, Sugar, Pasting properties, Rapid visco analysis 
 
บทน้า 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวเหนียวและข้าวเจ้า เป็นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์จากข้าวซึ่ง
เป็นผลิตผลทางการเกษตรหลักของประเทศไทย การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารสามารถผลิตได้โดยตรงจากเมล็ดข้าว แป้งข้าว 
และสตาร์ชข้าว ผลิตภัณฑ์จากข้าวเหนียว เช่น ข้าวเหนียวมูน และขนมเทียน เป็นต้น นอกจากนี้มีการใช้แป้งหรือสตาร์ชข้าว
เหนียวเป็นสารเพิ่มความหนืดและเพิ่มความข้นของอาหาร ผลิตภัณฑ์จากข้าวเจ้า เช่น ก๋วยเตี๋ยว ก๋วยจั๊บ ขนมจีน ลอดช่อง 
และขนมครก เป็นต้น ในการผลิตอาหารรวมทั้งอาหารจ าพวกแป้งจากข้าวมีการใช้น้ าตาลเป็นส่วนผสมที่ส าคัญโดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้รสชาติความหวานของอาหาร  
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ข้าวสารมีสตาร์ชหรือแป้งบริสุทธิ์ (starch) เป็นองค์ประกอบหลักประมาณ 77.6% สตาร์ชเป็นสารคาร์โบไฮเดรตที่
เป็นโพลิเมอร์ของน้ าตาลกลูโคสมีองค์ประกอบ 2 ชนิด คือ อะมิโลส (amylose) และอะมิโลเพคติน (amylopectin) สัดส่วน
ของอะมิโลสและอะมิโลเพคตินเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการรับประทานและเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์จากข้าว      
(Lu and Luh, 1991) อะมิโลเพคตินซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของสตาร์ชข้าวเหนียวจะให้ความข้นหนืด  ผลิตภัณฑ์มีความ
เหนียว ขณะที่อะมิโลสซึ่งข้าวเจ้ามีสัดส่วนท่ีมากกว่าข้าวเหนียวจะให้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความคงตัวสามารถข้ึนรูปเป็นแผ่น เส้น หรือ
ก้อนได้ และกระบวนการแปรรูปอาหารจะมีการให้ความร้อน การท าให้เย็น และการกวนผสม ซึ่งจะส่งผลต่อสมบัติทางความ
หนืดของสตาร์ชซึ่งเป็นองค์ประกอบของอาหารจ าพวกแป้ง  

การเติมน้ าตาลมีรายงานว่าท าให้อุณหภูมิการเกิดเจลาติไนซ์เซชันของสตาร์ช (gelatinisation temperature) 
เพิ่มขึ้น ซึ่งสัมพันธ์กับการสุกของแป้งซึ่งมีสตาร์ชเป็นองค์ประกอบ มีสมมติฐาน ดังนี้ (1) น้ าตาลลดค่า water activity (aw) 
(2) น้ าตาลสร้างพันธะไฮโดรเจนกับสตาร์ชท าให้โครงสร้างของโมเลกุลคงตัว และ (3) น้ าตาลเพิ่มค่า glass transition 
temperature (Tg) บริเวณอสัณฐาน (amorphous region) ในส่วนที่การแทนที่น้ าบางส่วนที่จับกับสตาร์ช (น้ ามีค่า Tg ต่ า
กว่าน้ าตาล) ท าให้อุณหภูมิการเกิดเจลาติไนซ์เซชันของสตาร์ชเพิ่มขึ้น (Allan et al., 2018) มีรายงานผลของการเติมน้ าตาล
ต่อสมบัติทางความหนืดของสตาร์ช เช่น สตาร์ชข้าวสาลี  (Renzetti et al., 2021; Martínez and Pico, 2015) สตาร์ช
ข้าวโพด (Martínez and Pico, 2015; Savage and Osman, 1978) และสตาร์ชมันส าปะหลัง (Zhang et al., 2013) 
เป็นต้น โดยส่งผลต่อสมบัติทางความหนืด ได้แก่ pasting temperature, peak viscosity, breakdown, final viscosity 
และ setback ขึ้นชนิดของสตาร์ช ชนิดของน้ าตาล และความเข้มข้นของน้ าตาล 

ดังนั้น การศึกษานี้จะศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางความหนืดของสตาร์ชข้าวเหนียวและสตาร์ชข้าวเจ้าซึ่งมี
ปริมาณอะมิโลสแตกต่างกัน เมื่อมีการเติมน้ าตาลความเข้มข้น 2, 4, 6, 8 และ 10% (w/w) เปรียบเทียบกับสตาร์ชที่ไม่เติม
น้ าตาล (0%) ขณะให้ความร้อน ท าให้ความเย็น และมกีารกวน โดยท าการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง rapid visco analyser (RVA) 
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการแปรรูปอาหารต่อไป 
 
วิธีการวิจัย 

1. วัตถุดิบ 
การศึกษาใช้สตาร์ชข้าวเหนียว (waxy rice starch) (อะมิโลส 6.39%) และสตาร์ชข้าวเจ้า (non-waxy rice starch) 

(อะมิโลส 28.05%) ทางการค้าเป็นวัตถุดิบ โดยซื้อจาก บริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทย จ ากัด และใช้น้ าตาลทรายขาวบริสุทธิ์  
(pure refined sugar) ของ บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด  

2. การวิเคราะห์สมบัติทางความหนืด (pasting properties) 
วิเคราะห์สมบัติทางความหนืดของสตาร์ชข้าวเหนียวและสตาร์ชข้าวเจ้าที่มีการเติมน้ าตาลที่ระดับต่างๆ ด้วยเครื่อง 

rapid visco analyser (RVA) (Perten Instruments, RVA 4500) โดยเตรียมสตาร์ชความเข้มข้น 10% และเติมน้ าตาลความ
เข้มข้น 0, 2, 4, 6, 8 และ 10% (w/w) น าไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง RVA ตามวิธีการ AACC method 61-02 (AACC, 2000) 
ตั้งค่าสภาวะ ดังนี้ เริ่มต้นท่ีอุณหภูมิ 50ºC เป็นเวลา 1 นาที เพิ่มอุณหภูมิเป็น 95ºC กวนต่อที่อุณหภูมิ 95ºC เวลา 2.30 นาที 
ลดอุณหภูมิเป็น 50ºC เวลาทั้งหมด 12.30 นาที และความเร็วรอบในการกวน 160 rpm แสดงค่า pasting temperature, 
peak time, peak viscosity, final viscosity, breakdown (peak viscosity-trough viscosity), final viscosity และ final 
viscosity/peak viscosity 

3. การวางแผนการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบ completely randomised design (CRD) น าค่าไปวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis 

of variance, ANOVA) และวิเคราะห์ความแตกต่างโดย Duncan’s multiple range test (DMRT) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 
 
ผลและอภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษาใช้น้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิและสตาร์ชทางการค้าเป็นวัตถุดิบ โดยใช้สตาร์ชข้าวเหนียว (อะมิโลส 6.39%) 
และสตาร์ชข้าวเจ้า (อะมิโลส 28.05%) ศึกษาผลของความเข้มข้นของน้ าตาล 5 ระดับ คือ 2, 4, 6, 8 และ 10% (w/w) 
เปรียบเทียบกับสตาร์ชที่ไม่มีการเติมน้ าตาล (0%) ต่อสมบัติทางความหนืดของสตาร์ชวิเคราะห์ด้วยเครื่อง rapid visco 
analyser (RVA) ซึ่งสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงความหนืดของแป้งเปียกเมื่อมีการให้ความร้อน ท าให้เย็น และการเกิดแรง
เฉือน  
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สมบัติทางความหนืดของสตาร์ชข้าวเหนียวเมื่อมีการเติมน้ าตาลที่ความเข้มข้น 2-10% ดังภาพที่ 1 และภาพที่ 2 
พบว่าเมื่อมีการให้ความร้อนสตาร์ชข้าวเหนียวจะมีอุณหภูมิที่สตาร์ชเริ่มสูญเสียการจัดเรียงตัว (pasting temperature) 
เท่ากับ 72ºC ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ความหนืดของสตาร์ชเริ่มเพิ่มขึ้นหรือแป้งเริ่มสุก ขณะที่สตาร์ชที่มีการเติมน้ าตาลจะใช้อุณหภูมิ
ที่สูงกว่าและอุณหภูมิมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อระดับน้ าตาลเพิ่มขึ้น (p<0.05) โดยอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็น 76ºC ที่ความเข้มข้น
น้ าตาล 20% แต่การเติมน้ าตาลไม่ส่งผลต่อเวลาในการท าให้สตาร์ชข้าวเหนียวมีความหนืดสูงสุด (peak time) (p>0.05) 
นอกจากนี้พบว่าการเติมน้ าตาลจะช่วยให้ความหนืดสูงสุดขณะให้ความร้อน (peak viscosity) เพิ่มขึ้น (p<0.05) เมื่อมีการ
กวนอย่างต่อเนื่องขณะให้ความร้อนเม็ดสตาร์ชจะแตกท าให้ความหนืดของสตาร์ชลดลงจนถึงจุดที่มีความหนืดต่ าสุด (trough 
viscosity) ผลการศึกษาพบว่าการเติมน้ าตาลส่งผลให้ความคงตัวของสตาร์ชต่อการกวนลดลง ดังเห็นได้จากค่า breakdown 
(ผลต่างของ peak viscosity และ trough viscosity) มีค่าสูงกว่าการไม่เติมน้ าตาล หลังจากนั้นเมื่อลดอุณหภูมิสตาร์ชที่มีการ
เติมน้ าตาลมีความหนืดสุดท้ายเมื่อท าให้สตาร์ชเย็น (final viscosity) เพิ่มขึ้น แต่การเติมน้ าตาลที่ความเข้มข้นต่ า  
(2-4%) อาจช่วยขัดขวางการจัดเรียงตัวใหม่หรือการเกิดเรทโทรเกรเดชันของสตาร์ช (retrogradation) ดังแสดงในอัตราส่วน
ของความหนืดสตาร์ชสุดท้ายหลังท าให้เย็นต่อความหนืดสูงสุดเมื่อให้ความร้อน (final viscosity/peak viscosity) มีค่าต่ ากว่า
สตาร์ชที่ไม่เติมน้ าตาล ขณะที่สตาร์ชข้าวเหนียวที่เติมน้ าตาลความเข้มข้นสูง (6-10%) มีอัตราส่วนของ final viscosity/peak 
viscosity ใกล้เคียงกับสตาร์ชที่ไม่เติมน้ าตาล 

 

 
ภาพที่ 1 เส้นกราฟความหนดืของสตาร์ชข้าวเหนียวทีเ่ตมิน้ าตาล วิเคราะหด์้วยเครื่อง rapid visco analyser (RVA) 
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ภาพที่ 2 สมบัติทางความหนืดของสตาร์ชข้าวเหนยีวทีเ่ติมน้ าตาล วิเคราะห์ด้วยเครื่อง rapid visco analyser (RVA) 
การเติมน้ าตาลส่งผลตอ่สมบัตทิางความหนืดของสตารช์ข้าวเจ้าเช่นเดียวกัน ดังภาพท่ี 3 และภาพที่ 4 พบว่าการเติม

น้ าตาลในช่วงความเข้มข้น 2-10% ไม่ส่งผลต่อค่า pasting temperature และ peak time (p>0.05) แต่ระดับน้ าตาลที่
เพิ่มขึ้นส่งผลให้ความหนืดของสตารช์ข้าวเจ้าเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับสตารช์ข้าวเหนียวทั้งค่า peak viscosity และ final viscosity 
ซึ่งเป็นความหนืดขณะให้ความร้อนและหลังจากการท าให้เย็น ตามล าดับ แต่การเติมน้ าตาลท าให้แนวโน้มการจัดเรียงตัวใหม่
ของสตาร์ชข้าวเจ้าเมื่อท าให้เย็นลดลง ดังเห็นได้จากการลดลงของอัตราส่วน  final viscosity/peak viscosity เมื่อความ
เข้มข้นของน้ าตาลเพิ่มขึ้น (p<0.05) และพบว่าการเติมน้ าตาลที่ความเข้มข้น 4-10% ท าให้ความคงตัวของความหนืดของ
สตาร์ชข้าวเจ้าลดลงดังค่า breakdown ที่เพ่ิมขึ้น 

ทั้งนี้อาจเป็นผลเนื่องจากสตาร์ชข้าวเหนียวประกอบด้วยอะมิโลสต่ า (6.39%) และมีปริมาณอะมิโลเพคตินสูง 
(93.61%) ซึ่งอะมิโลเพคตินมีโครงสร้างโมเลกุลขนาดใหญ่เป็นกิ่งก้านและเม็ดสตาร์ชสามารถอุ้มน้ าได้มาก แต่น้ าตาลที่เติมจะ
ไปแย่งจับกับน้ าท าให้ปริมาณน้ าเข้าไปในเม็ดสตาร์ชได้ช้าลง จึงต้องใช้อุณหภูมิที่สูงขึ้นในการท าให้สตาร์ชสูญเสียการจัดเรียง
ตัว แต่สตาร์ชข้าวเจ้าซึ่งประกอบด้วยอะมิโลสที่สูงกว่า (28.05%) สตาร์ชจัดเรียงตัวแข็งแรงและมีค่า pasting temperature 
เท่ากับ 91ºC สูงกว่าสตาร์ชข้าวเหนียว (72ºC) ความเข้มข้นของน้ าตาลที่เติม 2-10% ยังไม่ท าให้เกิดความแตกต่างของค่า 
อุณหภูมิที่ท าให้สตาร์ชข้าวเจ้าเริ่มสุกเมื่อเปรียบเทียบกับการไม่เติมน้ าตาล Spies and Hoseney (1982) รายงานว่าความ
เข้มข้นของสารละลายน้ าตาล (sucrose) ที่เพ่ิมขึ้นจะมีค่า water activity ลดลง และส่งผลให้แป้งสาลีมีอุณหภูมิการเกิดเจลา
ติไนซ์เซชันเพ่ิมขึ้น น้ าตาลอาจไปชะลอการเกิดเจลาติไนซ์เซชันของสตาร์ช  

การเติมน้ าตาลนอกเหนือจากการไปลดค่า water activity ซึ่งส่งผลต่อปริมาณน้ าท่ีเข้าไปในเม็ดสตาร์ช อาจเกิดการ
สร้างพันธะของน้ าตาลกับสตาร์ชบริเวณ amorphous region ในเม็ดสตาร์ช ท าให้ขัดขวางการพองตัวของเม็ดสตาร์ชซึ่งผลต่อ
ค่าความหนืดและลดการชะของอะมิโลสออกมานอกเม็ดสตาร์ช (Martínez and Pico, 2015) แต่จากผลการศึกษาพบว่าทั้ง
สตาร์ชข้าวเหนียวและสตาร์ชข้าวเจ้าที่มีการเติมน้ าตาลมีความหนืดเพิ่มขึ้นขณะให้ความร้อนและหลังการท าให้เย็น ดังนั้นส่วน
หนึ่งอาจเป็นผลของความหนืดของน้ าตาลที่เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มของระดับน้ าตาล และความหนืดยังอาจช่วยขัดขวางการ
จัดเรียงตัวใหม่ของสตาร์ชเมื่อท าให้เย็น ซึ่งเห็นได้ชัดในสตาร์ชข้าวเจ้าซึ่งมีปริมาณอะมิโลสที่สูงสามารถเกิดการจัดเรียงตัวใหม่
เมื่อท าให้เย็นได้มาก ดังเห็นได้จากมีค่า final viscosity ที่สูงกว่าค่า peak viscosity มีอัตราส่วนเท่ากับ 1.1 สูงกว่าสตาร์ช
ข้าวเหนียวซึ่งมี final viscosity ที่ต่ ากว่า peak viscosity มีอัตราส่วนเท่ากับ 0.68 ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่สตาร์ชข้าวเจ้า
จะเห็นแนวโน้มของการขัดขวางการจัดเรียงตัวใหม่ของน้ าตาลได้ชัดอย่างชัดเจนกว่าสตาร์ชข้าวเหนียว  
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ผลของการเติมน้ าตาลต่อสมบัติทางความหนืดของสตาร์ช อาจขึ้นอยู่กับการชนิดของสตาร์ชและความเข้มข้นของ
น้ าตาล Martínez and Pico (2015) รายงานว่าการเติม sucrose (น้ าตาล 3.5 กรัม สตาร์ช 3.5 กรัม น้ า 25 กรัม) ส่งผลให้
ค่า peak viscosity และค่า setback ซึ่งบ่งบอกถึงการเกิดเรทโทรเกรเดชันของสตาร์ชข้าวสาลีและสตาร์ชข้าวโพดเมื่อท าให้
เย็นเพิ่มขึ้น ขณะที่สมบัติทางความหนืดของสตาร์ชมันส าปะหลังความเข้มข้น 6% ที่มีการเติม sucrose ในอัตราส่วน 2:1, 1:1 
และ 1:2 (w/w) รายงานโดย Zhang et al. (2013) พบว่ามีค่า pasting temperature, peak viscosity, breakdown และ 
final viscosity เพิ่มขึ้นเมื่อระดับน้ าตาลเพิ่มขึ้น และ Savage and Osman (1978) รายงานผลของความเข้มข้นของ sucrose 
ต่อสมบัติทางความหนืดของสตาร์ชข้าวโพด พบว่าสตาร์ชข้าวโพดที่มีการเติมน้ าตาลความเข้มข้น 5, 20 และ 50% จะมี
อุณหภูมิที่ความหนืดของสตาร์ชเพิ่มขึ้น (initial rise) maximum viscosity และ final viscosity มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะที่ 
Renzetti et al. (2021) รายงานผลการเติม sucrose ความเข้มข้น 10-40% ไปในสตาร์ชข้าวสาลี 8% พบว่าค่า pasting 
temperature ของสตาร์ชลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสตาร์ชที่ไม่เติมน้ าตาล แต่อุณหภูมิมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อความเข้มข้นของ
น้ าตาลเพิ่มขึ้น และสตาร์ชที่เติมน้ าตาลมีค่าความหนืด (peak viscosity และ final viscosity) ที่สูงกว่าการไม่เติมน้ าตาล 

 

   

ภาพที่ 3 เส้นกราฟความหนดืของสตาร์ชข้าวเจ้าทีเ่ตมิน้ าตาล วิเคราะห์ด้วยเครื่อง rapid visco analyser (RVA) 
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ภาพที่ 4 สมบัติทางความหนืดของสตาร์ชข้าวเจ้าทีเ่ติมน้ าตาล วิเคราะห์ด้วยเครื่อง rapid visco analyser (RVA) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การเติมน้ าตาลความเข้มข้น 2-10% ส่งผลต่อสมบัติทางความหนืดของสตาร์ชข้าวเหนียวและสตาร์ชข้าวเจ้า โดยไป
เพิ่มทั้งความหนืดของทั้งสตาร์ชข้าวเหนียวและสตาร์ชข้าวเจ้าขณะให้ความร้อนและความหนืดหลังจากท าให้เย็น และความ
หนืดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของระดับน้ าตาล แต่การเติมน้ าตาลส่งผลให้ความคงตัวของความหนืดสตาร์ชจากการ
กวนขณะให้ความร้อนลดลง น้ าตาลจะท าให้อุณหภูมิเริ่มหนืดของเพียงสตาร์ชข้าวเหนียวเพิ่มขึ้นและส่งผลให้อัตราส่วนของ
ความหนืดสุดท้ายหลังการท าให้เย็นต่อความหนืดสูงสุดขณะให้ความร้อนของสตาร์ชข้าวเจ้ามีแนวโน้มลดลง 
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การปนเปื้อนแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มในผักสดพร้อมรับประทานคู่กับแหนมเนือง 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปนเปื้อนแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มในผักสดที่รับประทานคู่กับแหนมเนือง  

ที่จ าหน่ายในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยเก็บตัวอย่างผักสดพร้อมรับประทานคู่กับแหนมเนือง 2 ประเภท คือ 
แบบห่อกลับบ้านจากร้านขายของฝาก 4 ร้าน และแบบรับประทานที่ร้านอาหารเวียดนาม 4 ร้าน จ านวนทั้งสิ้น 8 ตัวอย่าง  
มาวิเคราะห์หาแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ผลการศึกษาพบว่า ผักสดทั้ง 2 ประเภท มีการปนเปื้อน total coliform ในทุก
ตัวอย่าง และพบว่า ผักสดแบบห่อกลับบ้านมีการปนเปื้อนของ total coliform อยู่ในช่วง 240- >1,100 MPN/g ส่วนผักสด
แบบรับประทานที่ร้านพบการปนเปื้อนอยู่ในช่วง 75- >1,100 MPN/g นอกจากนี้ยังพบ fecal coliform ในผักสดแบบห่อ
กลับบ้านและแบบรับประทานที่ร้าน อยู่ในช่วง 7.4-460.0 MPN/g และ 7.2-460 MPN/g ตามล าดับ แต่ไม่พบการปนเปื้อน
ของเช้ือ E. coli ในทุกตัวอย่างที่ท าการศึกษา ซึ่ งการปนเปื้ อนของแบคที เรียกลุ่มโคลิฟอร์มในผักสดทั้ ง 2 แบบ  
พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม มีบางตัวอย่างจากตัวอย่างผักท้ังสองแบบ พบการปนเปื้อนของโคลิฟอร์ม
สูงกว่าเกณฑ์ที่ยอมรับได้ การศึกษาครั้งนี้ยังแสดงให้เห็นว่าการล้างผักจากชุดแหนมเนืองแบบห่อกลับบ้านด้วยน้ าเปล่า ท าให้
เชื้อจุลินทรีย์มีปริมาณลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างผักที่ไม่ผ่านการล้าง โดยประสิทธิภาพในการลดการปนเปื้อน total 
coliform และ fecal coliform มีค่าร้อยละ 88 และ 77 ตามล าดับ ดังนั้น การล้างผักก่อนรับประทานส าหรับแหนมเนือง
ประเภทห่อกลับบ้าน ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญเพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ 

 
ค าส าคัญ : โคลิฟอร์มแบคทีเรีย  แหนมเนือง  ผักสด การล้างผัก  
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Abstract 

The objective of this study was to determine coliform bacteria contamination in fresh vegetables 
eating with Vietnamese food, Nhamneung, selling in Amphoe Mueang, Ubon Ratchathani. Two types of 
vegetable samples, 4 take home samples and 4 samples from Vietnamese restaurants were collected for 
analyzing total coliforms, fecal coliforms and Escherichia coli (E. coli). The results found that total 
coliforms were detected in all vegetable samples. Take home samples were found total coliform in range 
of 240.00- >1,100.00 MPN/g. The vegetable samples from restaurant were contaminated in range of  
75.00- >1,100.00 MPN/g. In addition, fecal coliforms were found in both types of samples in a range of 
7.40-460.00 MPN/g and 7.20-460.00 MPN/g, respectively, but E. coli were not detected in all samples. 
Coliforms contamination in both types of vegetable samples were not significant different. However, some 
of both types of samples were found coliforms higher than the allowable standard of 500 MPN/g. This 
study also showed that washing significantly reduced bacterial contamination in fresh vegetables of take 
home Nhamneung compared with unwashed. It found that the efficiency of vegetable washing with water 
lowered total coliform and fecal coliform were 88% and 77%, respectively. This study suggests that 
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vegetable washing before consumption is an important for take home Nhamneung in order to reduce 
microbial contamination.   

 
Keywords : Coliform bacteria, Nhamneung, Fresh vegetables, Vegetable washing 
 
บทน า 
 ผักเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมกันมาก เพราะผักมีกากใยสูงซึ่งจะช่วยให้ระบบของทางเดินอาหารและการขับถ่าย
ของเสียให้ด าเนินไปได้อย่างปกติ ปัจจุบันการรับประทานผักสดก าลังเป็นที่นิยมกันมากขึ้น มีผักสดหรือผักดิบอีกหลาย
ชนิดที่นิยมน ามาน ามาบริโภคโดยตรง หรือท าเป็นเครื่องเคียงรับประทานร่วมกับอาหารพื้นเมืองอื่น ๆ เช่น ผักกาดหอม  
ใบโหระพา ใบสะระแหน่ ซึ่งรับประทานร่วมกับส้มต า ลาบน้ าตก และย าชนิดต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการน าผักสด
ตกแต่งบนจานอาหารหรือโรยบนตัวอาหาร เช่น ผักชี ต้นหอม แตงกวา มะเขือเทศ ท าให้อาหารดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น  
ซึ่งจากธรรมชาติของผักสดมักมีการปนเปื้อนของเช้ือจุลินทรีย์ค่อนข้างสูง และอาจมีการปนเปื้อนของเช้ือจุลินทรีย์ก่อโรค  
(ปรีชาและคณะ, 2553) ซึ่งสามารถปนเปื้อนได้ตั้งแต่กระบวนการผลิตขั้นต้น คือ ในแปลงเพาะปลูก ขั้นตอนการเพาะปลูกหรือ
การผลิต และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (ปราณีและคณะ, 2556) โดยระบบการเพาะปลูกพืชมีโอกาสเสี่ยงต่อการปนเปื้อน
ของเชื้อจุลินทรีย์ได้จากสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจติดมาจากดิน น้ า หรือปุ๋ยที่ใช้ มีจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในระบบทางเดินอาหารของสัตว์
ปะปนออกมากับสิ่งขับถ่ายของสัตว์ จุลินทรีย์เหล่านี้เป็นสาเหตุของการเกิดโรคในมนุษย์ (สุทธิดาและอัฐสัณห์, 2563) ดังนั้น 
ในการน าผักสดมารับประทานแบบดิบ ๆ หรือใช้ตกแต่งบนจานอาหาร ถ้าการปฏิบัติก่อนน าผักมาบริโภคไม่ถูกสขุลักษณะ เช่น 
ล้างผักไม่สะอาดหรือ น้ าที่ใช้ล้างไม่สะอาด ภาชนะบรรจุไม่สะอาด อาจมีเชื้อจุลินทรีย์หลงเหลือหรือปนเปื้อน เป็นสื่อน าโรค
ทางเดินอาหารได้ การเจ็บป่วยอาจเกิดจากเช้ือจุลินทรีย์เข้าไปเจริญอยู่ในร่างกายของมนุษย์ หรือผลิตสารพิษออกมา  
จุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรคสว่นใหญ่พบภายนอกของผักและผลไม้สด แต่บางชนิดอาจอยู่ในเนื้อเยื่อพืช จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคที่
พบทั่ว ๆ ไป ส าหรับแบคทีเรียเป็นสาเหตขุองความเจ็บป่วยเนื่องจากอาหารเป็นพิษมากท่ีสุด (ส านักงานมาตรฐานสนิค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ, 2561)     
  ส าหรับแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม (Coliform Bacterial)  และ Escherichia coli (E. coli) เป็นแบคทีเรียที่พบในดิน 
น้ า และล าไส้ของสัตว์ ถูกน ามาใช้เพื่อบ่งช้ีสภาพความไม่สะอาดในกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม  การตรวจพบ
แบคทีเรียกลุ่มนี้สามารถช้ีชัดได้ว่ามีการปนเปื้อน อุจจาระและมีแนวโน้มตรวจพบจุลินทรีย์ก่อโรคอื่น ๆ เช่น Salmonella 
spp., Shigella spp. และ Vibrio spp. ในระบบทางเดินอาหารอีกด้วย ดังนั้นแบคทีเรียในกลุ่มนี้จึงมีความส าคัญในการ
ควบคุมคุณภาพอาหาร และ น้ าอุปโภค น้ าบริโภค (สุพรรณีและสุลาวดี, 2558) E. coli ส่วนมากจะไม่มีอันตราย แต่บางสายพันธุ์
อาจท าให้เกิดอาหารเป็นพิษและโรคที่รุนแรงได้ การปนเปื้อนของเช้ือจุลินทรีย์เหล่านี้ มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ในทุกขั้นตอน 
ของห่วงโซ่การผลิตผัก จากการศึกษาการปนเปื้อนจุลินทรีย์กลุ่มโคลิฟอร์ม E. coli และจุลินทรีย์ก่อโรคบางชนิด 

Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes และ Salmonella spp ในผักสดจากจุดต่าง ๆ ตลอดห่วงโซ่การ
ผลิตผัก ในตัวอย่างผักชีฝรั่ง ผักกาดหอม และหัวไซเท้า ในประเทศเลบานอน พบว่า มีการปนเปื้อนของเช้ือจุลินทรีย์ในผัก 
ตั้งแต่ฟาร์มเพาะปลูก พื้นที่หลังการเก็บเกี่ยว และจากแผงขายส่งตลาด รวมถึงน้ าที่ใช้ในการเกษตร  ในทุกตัวอย่างที่มาจาก
แหล่งต่าง ๆ ในห่วงโซ่การผลิตผัก (Faour-Klingbeil et al., 2016)  
 แหนมเนืองเป็นอาหารเวียดนามที่นิยมรับประทานมากในหมู่คนไทย เป็นอาหารของชาววังในประเทศเวียดนาม 
ประกอบด้วยเนื้อหมูปั้นเป็นก้อนเสียบไม้ย่าง รับประทานคู่กับผักและเครื่องเคียง เช่น มะเฟืองหั่น กล้วยดิบ มะม่วงดิบ 
กระเทียม พริกข้ีหนู ห่อแผ่นแป้งและราดด้วยน้ าจิ้ม (อมราภรณ์, 2557) ซึ่งลักษณะเด่น คือ รับประทานคู่กับผักสดหลากชนิด 
ที่เปี่ยมคุณประโยชน์อย่างมากมาย เช่น ผักกาดหอม โหระพา ชะมวง ผักแพว สะระแหน่ ผักชี ผักชีฝรั่ง (ธัญนันท์ , 2552)  
ดังนั้น ถ้าเครื่องเคียงผักสดดังกล่าวไม่ผ่านการล้างหรือผ่านการล้างที่ไม่ถูกวิธีก่อนน ามาบริโภค อาจท าให้ผู้บริโภคมีโอกาสเป็น
โรคจากอาหารเป็นสื่อท่ีน าเชื้อโรคเข้าสู่รา่งกายได้ การล้างเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดการปนเปื้อนของเชื้อโรค ไข่พยาธิ ตัวอ่อนพยาธิ 
และสารเคมีตกค้างในผักท่ีมาจากแหล่งต่าง ๆ ท้ังจากตามธรรมชาติ เช่น ดิน อากาศ น้ า ปุ๋ย เป็นต้น และที่มาจากการกระท า
ของเกษตรกรเอง เช่น การใช้สารก าจัดศตรูพืช ซึ่งวิธีการล้างเพื่อลดการปนเปื้อนเช้ือโรคที่มากับผักสดนั้นมีวิธีการล้างที่
หลากหลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีมีประสิทธิภาพและสามารถลดการปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์แตกต่างกัน (แก้วกาญจน์, 2555; ธนิดา 
และภัทรพร, 2549) 
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จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความนิยมในการรับประทานอาหารเวียดนาม โดยเฉพาะแหนมเนือง ซึ่งมีทั้ง
แบบท่ีนิยมซื้อจากร้านขายของฝากหรือห่อกลับไปรับประทานท่ีบ้าน และแบบน่ังรับประทานท่ีร้านอาหารเวียดนาม การศึกษา
ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ได้แก่ total coliform, fecal coliform และ 
Escherichia coli (E. coli) ที่ปนเปื้อนในผักสดที่รับประทานร่วมกับแหนมเนือง ทั้งที่เป็นแบบห่อกลับบ้าน และ ที่รับประทาน
ที่ร้านอาหารเวียดนาม รวมถึงศึกษาการลดปริมาณการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในผักสดเมื่อผ่านการล้างด้วยน้ าเปล่าก่อน
น ามาบริโภคกรณีที่เป็นแหนมเนืองแบบห่อกลับบ้าน 

    
วิธีการวิจัย 

1. การเก็บตัวอย่างผักสด 
ท าการเก็บตัวอย่างผักสด(คละชนิด)ที่รับประทานคู่กับแหนมเนืองที่จ าหน่ายในพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ผักสดที่รับประทานคู่กับแหนมเนืองแบบห่อกลับบ้านจากร้านขายของฝาก 4 ร้าน จ านวน  
4 ตัวอย่าง และผักสดที่รับประทานคู่กับแหนมเนืองแบบรับประทานท่ีร้านจากร้านอาหารเวียดนาม 4 ร้าน จ านวน 4 ตัวอย่าง 
ท าการเก็บตัวอย่าง 3 ครั้ง ระหว่างเดือน พฤษภาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ระหว่างที่ท าการเก็บตัวอย่างผัก ผู้วิจัยได้ท าการ
สังเกตสภาพการณ์ทางสุขาภิบาลอาหารของแต่ละร้านจ าหน่ายควบคู่ไปด้วย  ตัวอย่างผักจะถูกเก็บไว้ที่อุณหภูมิ  4 
องศาเซลเซียส และน ามาวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยา ณ ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 

2. การเตรียมตัวอย่างผักสด 
ตัวอย่างผักสดที่รับประทานคู่แหนมเนืองประเภทห่อกลับบ้าน จะถูกน ามาแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนที่

รับประทานทันทีไม่ผ่านการล้าง และส่วนที่ผ่านการล้างก่อนรับประทานโดยน ามาล้างด้วยการแช่น้ านาน 15 นาที เปิดน้ าไหล
แรงพอประมาณ ใช้มือช่วยคลี่ใบอออก ถูไปมาประมาณ 2 นาที ซึ่งแนะน าโดย ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า (2560) จากนั้น
ช่ังตัวอย่างผักสด 25 กรัม ใส่ลงใน 0.1% peptone water 225 มิลลิลิตร ตีป่นด้วยเครื่อง vortex mixer (หรือเขย่าประมาณ 
20-25 ครั้ง) เจือจางสารละลาย 3 ระดับ คือ 10-1, 10-2 และ 10-3 ก่อนน าไปตรวจหาปริมาณเช้ือ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และ     
E. coli   

3. การตรวจวิเคราะหโ์คลิฟอร์มแบคทีเรีย และ E. coli 
ท าการตรวจวิเคราะห์เช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และ E. coli ด้วยวิธี Most Probable Number (MPN) ระบบ 3 หลอด 

(กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2558; Feng et al., 2010) มีขั้นตอนดังนี้ 
3.1) การตรวจสอบเบื้องต้น (Presumptive Test) 

     ปิเปตตัวอย่างอาหารที่ระดับความเจือจาง 10-1, 10-2, 10-3 ความเจือจางละ 1 มิลลิลิตร ลงในอาหารเลี้ยงเช้ือ 

Lauryl tryptose (LST) broth ความเจือจางละ 3 หลอด และเขย่าหลอดอาหารเบา ๆ น าไปบ่มในตู้บ่มเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 
35 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง อ่านผลโดยสังเกตความขุ่นของอาหารและแก๊สที่เกิดในหลอดดักแก๊ส (Durham’s 
Tube) ถ้ามีความขุ่นและเกิดก๊าซในหลอดดักแก๊ส ให้อ่านเป็นผลบวก ถ้าขุ่นหรือเกิดแก๊สน้อยหรือไม่มี ให้บ่มต่อไปอีกจบครบ 
48 ช่ัวโมง แล้วอ่านผลอีกครั้งหนึ่ง นับจ านวนหลอดที่ให้ผลบวกเพื่อน าไปท า Confirmed test ต่อไป 

3.2) การตรวจยืนยัน (Confirmed Test) ของโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
     ถ่ายเช้ือจากหลอดที่ให้ผลบวกในข้ัน Presumptive test ลงในหลอดอาหารเลี้ยงเชื้อ Brilliant green lactose 

bile (BGLB) broth หลอดละ 1 ลูป (loop) เขย่าหลอดเบา ๆ น าไปบ่มในตู้บ่มเพาะเช้ือที่ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 
ช่ัวโมง ถ้ามีแก๊สในหลอด Durham’s tube ถือว่าให้ผลบวก ถ้าไม่มี ให้บ่มต่อไปอีกจนครบ 48 ช่ัวโมง แล้วอ่านผล และนับ
จ านวนหลอดที่ให้ผลบวก น าตัวเลขท่ีได้ไปหาค่า MPN จากตาราง MP 

3.3) การตรวจสอบขั้นสมบูรณ์ (Complete Test) ของ E. coli 
     ถ่ายเช้ือจากหลอดที่ ให้ผลบวกในขั้นตอน  confirmed test หลอดละ 2-3 loop ลงบน อาหาร Eosin 

Methylene Blue agar (EMB) บ่มเพาะเช้ือที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 24 ช่ัวโมง ลักษณะโคโลนีของ E. coli มี       
สีเขียวสะท้อนเงาโลหะ (metallic sheen) และน าไปทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี ImViC test เพื่อยืนยัน โดย E. coli  
จะให้ผล ImViC test เป็น (บวก) (บวก) - (ลบ) (ลบ) 
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            4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิงพรรณด้วยค่าพิสัย ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ของปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มในตัวอย่าง  

ผักสดที่รับประทานกับแหนมเนืองแบบห่อกลับบ้านและแบบรับประทานท่ีร้าน 
 
ผลการวิจัย 

1. ลักษณะท่ัวไปของผักสดและสถานที่จัดจ าหน่ายแหนมเนือง 
 ผลการส ารวจลักษณะทั่วไป สถานท่ีจัดจ าหน่าย และสภาพการณ์ด้านสุขาภิบาลอาหารของร้านจ าหน่ายแหนมเนือง
ในการศึกษาครั้งนี้  ทั้งที่เป็นแบบห่อกลับบ้านจากร้านจ าหน่ายของฝาก และเป็นแบบรับประทานที่ร้านอาหารเวียดนาม 
รายละเอียดดังตารางที่ 1 และ 2 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 1 ลักษณะทั่วไปของแหนมเนืองและสภาพการณด์้านสุขาภิบาลอาหารของร้านจ าหนา่ยแหนมเนืองแบบห่อกลับบ้าน 
 

ตัวอย่างชุดแหนมเนือง 
แบบห่อกลับบ้าน 

ลักษณะของชุดแหนมเนือง 
สถานทีจ่ัดจ าหน่ายและ

สภาพการณ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร 

ตัวอย่างที่ 1 - 4 

- ใน 1 ชุดประกอบด้วยผักสดหลากหลาย
ชนิดผสมรวมกันเครื่องเคียง น้ าจิ้ม แผ่น
แป้งหมูย่าง 
- บรรจุอยู่ในถุงที่ปิดปากถุงสนิท 
- ผลิตโดยร้านขายของฝาก 
 
 

ลักษณะของร้าน 
- จัดจ าหน่ายโดยร้านของฝาก 
- วางจ าหน่ายที่หน้าร้าน  
สูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 ซม. 
- บริเวณหน้าร้านตดิกับถนน  
สภาพภายในร้านค่อนข้างสะอาด 
ลักษณะของผู้สัมผัสอาหาร 
- การแต่งกายผู้จ าหน่ายไม่สวมใส่ผ้า
กันเปื้อน ไม่สวมหมวกหรือที่คลุมผม 

 
ตารางที่ 2 ลักษณะทั่วไปของแหนมเนืองและสภาพการณด์้านสุขาภิบาลอาหารของแหนมเนืองแบบรับประทานท่ีร้าน 
 

ตัวอย่างผักสดที่ทานคู่กับแหนม
เนืองแบบรับประทานที่ร้าน 

ลักษณะของชุดแหนมเนือง 
สถานทีจ่ัดจ าหน่ายและ

สภาพการณ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร 
 

 
 

ตัวอย่างที่ 5-8 

- ใน 1 ชุดประกอบด้วยผักสดที่หลากหลาย
ชนิดผสมรวมกัน เครื่องเคียง น้ าจิม้ แผ่น
แป้ง หมูย่าง 
- ผักสดจัดวางอยู่ ในตะกร้าที่ค่อนข้าง
สะอาด แต่มีบางร้านตะกร้ามีคราบติดอยู่ 
- ผลิตโดยร้านอาหารเวียดนาม 

ลักษณะของร้าน 
- จัดจ าหน่ายโดยรา้นอาหารเวียดนาม 
- ร้านส่วนใหญ่เป็นห้องกระจกปิด
มิดชิด มีเพียงร้านเดียวเปิดโล่ง 
- บริเวณหน้าร้านตดิกับถนน สภาพ
ภายในร้านค่อนข้างสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
ลักษณะของผู้สัมผัสอาหาร 
- ผู้จ าหน่ายแต่งกายใส่ผ้ากันเปื้อน 
ใส่ที่คลุมผม 
- มีเพียงร้านเดียวที่ผู้จ าหน่ายไม่ใส่
ผ้ากันเปื้อนและที่คลุมผม และไม่ใช้
อุปกรณืหยิบจับอาหาร 
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2. ผลการวิเคราะห์การปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม 
 จากการวิเคราะห์การปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ได้แก่ total coliform, fecal coliform และ E. coli 
ในตัวอย่างผักสดที่รับประทานคู่กับแหนมเนือง ผลการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) 
ในตัวอย่างผักสดพร้อมรับประทานคู่กับแหนมเนือง ท้ังหมด 8 ตัวอย่าง โดยท าการเก็บตัวอย่างทั้งหมด 3 ครั้ง พบว่า มีค่าการ
ปนเปื้อนตั้งแต่ 75.00– >1,100.00 MPN/g โดยผักสดแบบห่อกลับบ้านมีการปนเปื้อนของ total coliform อยู่ในช่วง 
240.00- >1,100.00 MPN/g ส่วนในตัวอย่างผักสดแบบรับประทานที่ร้านพบการปนเปื้อนอยู่ในช่วง 75.00- >1,100.00 
MPN/g ซึ่งจากการตรวจวิเคราะห์ทั้ง 3 ครั้ง พบการปนเปื้อนสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานก าหนดทั้ง 3 ครั้งในตัวอย่างผักสดพร้อม
รับประทานคู่แหนมเนืองกับแบบห่อกลับบ้าน จ านวน 2 ตัวอย่าง คือ ตัวอย่างจากร้านที่ 2 และ 3 มีค่า >1,100.00 MPN/g 
แสดงดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ total coliform ในตัวอย่างผักสดที่รับประทานคู่กับแหนมเนือง  
 

ประเภท 
แหนมเนือง 

ตัวอย่างที่ 
(ร้าน) 

total coliform (MPN/g) 
คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 ช่วง 

แบบห่อกลับบ้าน 

1 290.00 460.00 460.00 290.00 - 460.00 
2 >1,100.00 1,100.00 >1,100.00 >1,100.00 
3 1,100.00 1,100.00 >1,100.00 >1,100.00 
4 460.00 240.00 240.00 240.00 - 460.00 

แบบรับประทาน 
ที่ร้าน 

5 460.00 150.00 150.00 150.00 - 460.00 
6 >1,100.00 290.00 >1,100.00 290.00 - >1,100.00 
7 75.00 240.00 93.00 75.00 - 240.00 
8 >1,100.00 460.00 460.00 460.00- >1,100.00 

หมายเหตุ : เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหาร ประเภทอาหารพร้อมบริโภค ก าหนด MPN coliforms/กรัม  
น้อยกว่า 500 (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2553) 

 
จากผลการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของเชื้อ fecal coliform ในตัวอย่างผักสดพร้อมรับประทานคู่กับแหนมเนือง 

พบว่า มีค่าการปนเปื้อนตั้งแต่ 7.20-460.00 MPN/g ซึ่งในตัวอย่างของผักสดพร้อมรับประทานคู่กับแหนมเนืองแบบห่อกลับ
บ้านจ านวน 4 ตัวอย่าง มีค่าอยู่ในช่วง 15.00-460.00 MPN/g โดยทั้งนี้พบค่าสูงสุดในตัวอย่างผักจากร้านท่ี 2 และ 3 โดยมีค่า 
20.00-460.00 MPN/g และ 9.20-460.00 MPN/g ตามล าดับ ส่วนในตัวอย่างผักสดพร้อมรับประทานคู่กับแหนมเนืองแบบ
รับประทานที่ร้านพบว่า ตัวอย่างที่ 6 และ 8 มีปริมาณการปนเปื้อนสูงสุดมีค่าอยู่ในช่วง 43.00-290.00 MPN/g และ 9.20 - 
460.00 MPN/g ตามล าดับ ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์การปนเปื้อนของ total coliform แต่อย่างไรก็ตามไม่พบ 
การปนเปื้อนของ E. coli ในทุกตัวอย่างของผักสดที่รับประทานคู่กับแหนมเนืองแบบห่อกลับบ้านและแบบรับประทานที่ร้าน 
แสดงดังตารางที่ 4 และ 5 

 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ fecal coliform ในตัวอย่างผักสดที่รับประทานคู่กับแหนมเนือง 
 

ประเภทแหนมเนือง 
ตัวอย่างที่ 

(ร้าน) 
fecal coliform (MPN/g) 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ช่วง 

แบบห่อกลับบ้าน 

1 20.00 93.00 15.00 15.00 - 93.00 
2 20.00 43.00 460.00 20.00 - 460.00 

3 9.20 460.00 150.00 9.20 - 460.00 
4 15.00 43.00 7.40 7.40 - 43.00 
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ fecal coliform ในตัวอย่างผักสดที่รับประทานคู่กับแหนมเนือง (ต่อ) 
 

ประเภทแหนมเนือง 
ตัวอย่างที่ 

(ร้าน) 
fecal coliform (MPN/g) 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ช่วง 

แบบรับประทานท่ีร้าน 

5 9.20 9.20 14.00 9.20 - 14.00 
6 290.00 43.00 210.00 43.00 - 290.00 
7 7.20 9.20 7.40 7.20 - 9.20 
8 36.00 9.20 460.00 9.20 - 460.00 

หมายเหตุ : เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหาร ประเภทอาหารพร้อมบริโภค ก าหนด MPN coliforms/กรัม  
น้อยกว่า 500 (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2553) 

 
ตารางที ่5 ผลการวิเคราะห์ E. coil ในตัวอย่างผักสดพร้อมรับประทานคู่กับแหนมเนือง 
 

ประเภทแหนมเนือง 
E. coil (MPN/g) 

ตัวอย่างท่ี คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 ผล 

แบบห่อกลับบ้าน 

1 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
2 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
3 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
4 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 

รับประทานท่ีร้าน 

5 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
6 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
7 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
8 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 

หมายเหตุ : เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหาร ประเภทอาหารพร้อมบริโภค ที่ก าหนด MPN E. coli/กรัม น้อยกว่า 10  
(กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2553) 

 
3. ประสิทธิภาพการลดการปนเปื้อนจุลินทรีย์จากการล้างผักก่อนรับประทาน 
จากการน าตัวอย่างผักสดพร้อมรับประทานคู่กับแหนมเนืองแบบห่อกลับบ้านมาผ่านกระบวนการล้างด้วยวิธีการล้าง

ที่แนะน าโดยกรมอนามัย พบว่า การปนเปื้อนแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มในตัวอย่างผักสดมีค่าลดลง โดยตัวอย่างผักสดจากชุด
แหนมเนืองแบบห่อกลับบ้าน 4 ตัวอย่าง ก่อนล้างมีปริมาณ total coliform อยู่ระหว่าง 290.00- >1,100.00 MPN/g และ
เมื่อผ่านกระบวนการล้างแล้วมีค่าอยู่ระหว่าง 43.00-93.00 MPN/g จะเห็นได้ว่า ตัวอย่างผักสดที่ผ่านการล้างมีการปนเปื้อน 

total coliform ลดลงคิดเป็นร้อยละ 79.80-96.00 และมีค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพในการลดการปนเปื้อนร้อยละ 88.00  
ส าหรับการปนเปื้อน fecal coliform ในตัวอย่างผักสดก่อนล้างมีค่าอยู่ระหว่าง 9.20-20.00 MPN/g เมื่อผ่าน

กระบวนการล้างแล้ว มีปริมาณเชื้อปนเปื้อนอยู่ระหว่าง < 3.00-3.60 MPN/g พบว่าการปนเปื้อนจุลินทรีย์มีปริมาณลดลงคิด
เป็นร้อยละ 60.80-85.00 และมีค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพในการลดการปนเปื้อนอยู่ที่ร้อยละ 77.70 ซึ่งสอดคล้องกับการปนเปื้อน 
total coliform ที่มีค่าลดลงหลังผ่านกระบวนการล้าง อย่างไรก็ตาม ไม่พบการปนเปื้อนของ E. coli ในทุกตัวอย่างผักทั้งก่อน
ล้างและหลังล้าง ผลการวิเคราะห์ total coliform, fecal coliform และ E. coli  แสดงดังตารางที่ 6, 7 และ 8 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ total coliform ในตัวอย่างผักสดที่รับประทานคู่กับแหนมเนืองก่อนล้างและหลังล้าง 
 

ต้วอย่าง 
total coliform (MPN/g) 

ร้อยละการลดการปนเปื้อน 
ก่อนล้าง หลังล้าง 

1 290.00 43.00 85.00 

2 >1,100.00 93.00 ≈ 91.50 

3 >1,100.00 43.00 ≈ 96.00 

4 460.00 93.00 79.80 

เฉลี่ย ≈ 88.00 
 
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ fecal coliform ในตัวอย่างผักสดที่รับประทานคู่กับแหนมเนืองก่อนล้างและหลังล้าง 
 

ตัวอย่างท่ี 
Fecal coliform (MPN/g) 

ร้อยละการลดการปนเปื้อน 
ก่อนล้าง หลังล้าง 

1 20.00 <3.00 ≈ 85.00 

2 20.00 <3.00 ≈ 85.00 
3 9.20 3.60 60.80 
4 15.00 <3.00 ≈ 80.00 

เฉลี่ย ≈ 77.70 
 
ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ E. coli ในตัวอย่างผักสดที่รับประทานคู่กับแหนมเนืองหลังล้างและหลังล้าง 
 

ตัวอย่างท่ี 
E. coli (MPN/g) 

ก่อนล้าง หลังล้าง 
1 ไม่พบ ไม่พบ 
2 ไม่พบ ไม่พบ 
3 ไม่พบ ไม่พบ 
4 ไม่พบ ไม่พบ 

  
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 ผลการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มในตัวอย่างผักสดพร้อมรับประทานคู่กับแหนมเนือง  
2 ประเภท ได้แก่ แบบห่อกลับบ้านและแบบรับประทานท่ีร้าน พบว่า  ผักสดพร้อมรับประทานคู่กับแหนมเนืองทั้ง 8 ตัวอย่าง 
มีการปนเปื้อนของ total coliform, fecal coliform ในทุกตัวอย่าง โดยพบการปนเปื้อนในปริมาณที่ไม่แตกต่างกันของผักสด
จากชุดแหนมเนืองทั้ง 2 ประเภท อย่างไรก็ตามมีบางตัวอย่างพบการปนเปื้อนสูงเกินเกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนดทั้งแบบห่อกลับ
บ้านและแบบรับประทานที่ร้าน เมื่อพิจารณาตลอดห่วงโซ่ความปลอดภัยอาหาร ตั้งแต่แหล่งเพาะปลูกจนมาถึงผู้บริโภค 
(farm-to-fork) จะพบว่าเชื้อจุลินทรีย์มีโอกาสปนเปื้อนในผักสดได้ในหลายขั้นตอน (Matthews, 2013) การปนเปื้อนเชื้ออาจ
เกิดขึ้นระหว่างการเพาะปลูกจากดิน หรือ การใช้ปุ๋ยมูลสัตว์ หรือในขั้นตอนการเก็บเกี่ยว การเตรียมและการล้างผัก 
(Machado-Moreira et al., 2019)  การปนเปื้อนจุลินทรีย์จากการล้างผักที่ไม่ถูกวิธี การน าผักแช่น้ าเป็นเวลานาน ซึ่งการแช่
น้ าท าให้มีแนวโน้มในการกระจายเช้ือจุลินทรีย์จากผักท่ีมีการเน่าเสียอยู่แล้วไปยังผักที่ไม่มีการเน่าเสีย การใช้น้ าเดิมในการล้าง
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โดยไม่มีการเปลี่ยนน้ าเดิมทิ้ง ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมท าให้เกิดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์เพิ่มขึ้น (รังสินี, 2550) นอกจากนี้ การ
ปนเปื้อนจุลินทรีย์อาจมาจากภาชนะอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ถาดที่ใส่ผัก กล่องบรรจุ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาครั้งนี้
ตรวจไม่พบการปนเปื้อน E. coli ในทุกตัวอย่าง ทั้งนีป้ริมาณการปนเปื้อนจุลินทรีย์ที่พบในตัวอย่างผักดังกล่าวอาจไม่ก่อให้เกิด
ความรุนแรงต่อสุขภาพ แต่สามารถช้ีบ่งถึงการปฏิบัติด้านสุขลักษณะที่ดีของอาหารและการปนเปื้อนของเช้ือแบคทีเรียที่มา
จากส าไส้ของมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่น อย่างไรก็ตามการจัดการด้านสุขลักษณะที่ดีสามารถลดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ใน
ผักสดได้ จากการศึกษาของ ปรีชาและคณะ (2553) โดยเปรียบเทียบปริมาณการปนเปื้อนของตัวอย่างผักสดจากตลาดสดและ
ซูเปอร์มาเก็ต พบว่า ผักสดจากซูเปอร์มาร์เก็ตมีการจัดการด้านสุขลักษณะที่ดี  โดยใช้หลายวิธีร่วมกัน เช่น การลอกส่วนที่อยู่
ด้านนอกของผักสดออก การล้างผักสดด้วยน้ าสะอาด หรืออาจใช้โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต (ด่างทับทิม) หรือน้ าส้มสายชู 
หรือน้ าที่เติมคลอรีนความเข้มข้น 10-50 ppm. วิธีดังกล่าวสามารถลดการปนเปื้อนของเช้ือจุลินทรีย์ในกลุ่มที่บ่งช้ีสุขลักษณะ
การผลิต (coliforms และ E. coli) รวมถึงจุลินทรีย์ก่อโรค ให้น้อยลงอยู่ในเกณฑ์ก าหนดหรือหมดไปได้ ส่วนผักสดในตลาดสด
ยังขาดการจัดการที่ดีจึงพบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์มากกว่าผักที่ขายในซุปเปอร์มาเก็ต จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า 
ตัวอย่างผักสดจากชุดแหนมเนืองแบบห่อกลับบ้าน ก่อนล้างพบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์อยู่ในปริมาณสูง ซึ่งบ่งบอกถึงความ
ไม่สะอาดของผัก อาจมาจากการล้างผักไม่สะอาดพอจากผู้จัดจ าหน่าย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงท าการวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่ม
โคลิฟอร์มในผักสดที่รับประทานคู่กับแหนมเนืองแบบห่อกลับมารับประทานที่บ้าน เปรียบเทียบระหว่างผักสดที่น ามา
รับประทานทันทีและผักสดที่ผ่านการล้างด้วยน้ าเปล่าอีกครั้งก่อนรับประทาน ด้วยวิธีการล้างที่แนะน าโดยกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข พบว่า การล้างผักสามารถช่วยลดปริมาณการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามเพื่อให้
เกิดความมั่นใจในการบริโภคผักและผลไม้อย่างปลอดภัย โดยเฉพาะผักสดที่ซื้อกลับบ้านก่อนน าไปรับประทานหรือปรุงอาหาร
ต้องน ามาล้างให้สะอาดเสียก่อน ซึ่งในปัจจุบันก็มีวิธีการล้างผักมีอยู่หลายวิธี เช่น ล้างด้วยผงฟูหรือเบกกิ้งโซดา น้ าส้มสายชู 
เกลือ ด่างทับทิม เป็นต้น เพื่อช่วยลดปริมาณของสิ่งตกค้างที่มากับผักผลไม้ให้มีปริมาณลดน้อยลง แต่ละวิธีก็มีทั้งข้อดีและ
ข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งจะใช้วิธีใดก็ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลัก (ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า, 2560)  
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่สนับสนุนงบประมาณการท าวิจัยครั้งนี้ และขอขอบคุณ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ที่อ านวยความสะดวกในการ
ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง   
 
เอกสารอ้างอิง 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. (2553). ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 เรื่อง เกณฑ์คุณภาพทาง 

จุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผสัอาหาร. ลงวันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2553. 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. (2558). วิธีมาตรฐานส าหรับวิเคราะห์อาหาร เล่ม 3. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส านัก 
 พระพุทธศาสนาแห่งชาติ.   
แก้วกาญจน์ จันทนยิ่งยง. (2555). ผลของน้ าส้มสายชูกลั่นในการลดการปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella spp. ในโหระพา 

Ocimum bacilicum Linn. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุ
ทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ. 

ธนิดา เดชสูงเนิน และภัทรพร ตังวีรสิงห์. (2549). การศึกษาการลดปริมาณเชื้อจุลินทรยี์ที่ปนเปื้อนในผักสด. วิทยานพินธ์
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา, นครราชสีมา. 

ธัญนันท์ อบถม. (2552). อาหารเวียดนาม. กรุงเทพฯ : ไทยควอลติีบุ้๊คส์  
ปราณี วรเนตรสุดาทิพย์, ประยุทธ สีสวยหตู, ชุลีกร ลโีนนลาน และสนิทพิมพ์ สิมมาทัน. (2556). สถานการณเ์ชื้อ 
  จุลินทรีย์ อีโคไลและซัลโมเนลลาในผักจากแปลง เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน. วารสารแก่นเกษตร, 41 

(ฉบับพิเศษ 1), 532-537.  
ปรีชา จึงสมานุกูล, นวรัตน์ รตันดลิก ณ ภูเกต็ และกมลวรรณ กันแต่ง. (2553). การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในผักสด.   

วารสารกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์, 52(1-2), 30-39.  
รังสิน ีโสธรวิทย์. 2550. เคมีและจลุชีววิทยาเบื้องต้นของอาหาร. กรงุเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งท่ี 15 I ผลงานน าเสนอแบบโปสเตอร์ 

205 

สุทธิดา วิทนาลัย และอัฐสณัห์ นครศรี. (2563). การตรวจสอบการปนเปื้อนของแบคทีเรียในผักสดและการศึกษาการใช้สาร
สกัดธรรมชาติยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย ในต าบลคุ้งตะเภา จังหวัดอุตรดติถ์. วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์, 2563(1), 49-60. 

สุพรรณี เทพอรณุรัตน์ และสุลาวดี เขียวชม. (2558). การพัฒนาชุดทดสอบ เช้ือโคลิฟอรม และ อี.โคไล ในน้ าบริโภคและ
อุปโภค. วารสารกรมวิทยาศาสตรบ์ริการ, 63(197), 24-26. 

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. (2561). ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของพืชอาหาร. ค้นเมื่อวันท่ี  20 
มกราคม, 2561, จาก: http://www.acfs.go.th/ ib/tom_003.pdf. 

ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า. (2560). การล้างผักสดผลไม้ใหส้ะอาดปลอดภัย. ค้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน, 2560, จาก  
  http://foodsan.anamai.moph.go.th 
อมราภรณ์ วงษ์ฟัก. (2557). อาหารอาเซียน. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพแ์ม่บ้าน. 
Faour-Klingbeil, D., Murtada, M., Kuri, V. and Todd-Ewen C.D. (2016). Understanding the routes of 

contamination of ready-to-eat vegetables in the Middle East. Journal of Food Control, 62,  
125-133. 

Feng, P., Weagant, D. S., Grant, A. M. And Burkhardt, W. (2010). Bacteriological Analytical Manual: 
Enumeration of Escherichia coli and the Coliform Bacteria. Retrieved October 10, 2018. from   

  https://www.fda.gov/food/laboratory-methods-food/bacteriological-analytical-manual-bam 
Machado-Moreira, B., Richards, K., Brennan, F., Abram, F. and Burges, M. (2019). Microbial Contamination of  

Fresh Produce: What, Where, and How?. Comprehensive Reviews in Food Science and Food  
Safety, 18, 1727-1750. 

Matthews, K. R. (2013). Sources of enteric pathogen contamination of fruits and vegetables: Future  
directions of research. Stewart Postharvest Review, 9(1), 1–5. 

 
 
   



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งท่ี 15  I ผลงานน าเสนอแบบโปสเตอร์ 

206 

สมบัติทางไฟฟ้าและการตรวจจับก๊าซแอมโมเนียของทินไดออกไซด์ที่เตรียม 
โดยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอล 

จีรภัทร นุตริยะ*  ธนัชพร ออ่นค าผาง  สุพล ส าราญ  อรทัย ทุมทัน และ ศุภกร ภู่เกิด 
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี   

*E-mail : jeerapat.n@ubu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
        โครงสร้างนาโนทินไดออกไซด์ (SnO2) สังเคราะห์โดยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลที่อุณหภูมิ 120˚C โดยใช้สารตั้งต้น 
คือ ผงดีบุก (Tin powder) กรดไฮโดรคลอริก (HCl) น้ า (H2O) ทั้งนี้ได้มีการศึกษาผลของความเร็วและเวลาในการกวนส่วนผสม
และผลของเอทานอล (C2H5OH) เมื่อเติมลงไปด้วย โครงสร้างและลักษณะสัณฐานของวัสดุที่เตรียมได้วิเคราะห์โดยใช้ 
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope (SEM)) โครงสร้างของผลึกวิเคราะห์ด้วย
เทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์  (X-Ray Diffraction) จากการศึกษาพบว่าทุกเง่ือนไขที่สังเคราะห์ได้จะมีเฟสของ 
ทินไดออกไซด์เกิดขึ้นและแสดงโครงสร้างผลึกแบบเตตระโกนอล คุณสมบัติทางไฟฟ้าศึกษาโดยเทคนิค IV characteristic 
curves วัสดุที่สังเคราะห์ได้ถูกน าไปทดสอบการตรวจจับก๊าซแอมโมเนีย โดยเงื่อนไขการเตรียมสารที่ใส่เอทานอล รอบกวนสาร 
300 รอบต่อนาที เป็นเวลา 3 ช่ัวโมง แสดงค่าความไวในการตอบสนองสูงสุด 
  
ค าส าคัญ : ทินไดออกไซด์  กระบวนการไฮโดรเทอร์มอล  สมบตัิทางไฟฟ้า  การตรวจจับก๊าซ 

 
Electrical Properties and Ammonia Gas Detection of Tin Dioxide Prepared  

by Hydrothermal Process  
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Abstract 

  Tin dioxide nanostructure was successfully synthesized by hydrothermal process at 120˚C.  The 
precursors were tin powder, hydrochloric acid and purified water.  In addition, this work investigated the 
effect of speed and time of stirring along with added ethanol.  The products were then characterized by 
Scanning Electron Microscope (SEM) for structural morphology. X-Ray Diffraction (XRD) results showed that 
the products prepared by every condition were tin dioxide and exhibited tetragonal structure.  Electrical 
properties were identified by IV characteristic curves. Ammonia gas sensing was also performed. The sample 
with added ethanol and stirred at speed 300 rpm for 3 hours revealed the highest sensitivity. 
 
Keywords :  Tin dioxide, Hydrothermal process, Electrical properties, Gas sensing 
 
บทน า 
           ดีบุกเป็นสารเคมีที่มีอยู่อย่างแพร่หลาย ออกไซด์ของดีบุกหรือทินออกไซด์ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก  
เนื่องจากเป็นสารกึ่งตัวน าชนิด N (N-Type semiconductors) มี chemical selectivity และ sensitivity สูง จึงท าให้ได้รับ 
การน าไปประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ เช่น โซล่าร์เซลล์, อุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ และเซนเซอร์ตรวจจับก๊าซ คุณสมบัต ิ
ในการตรวจจับก๊าซของทินออกไซด์ขึ้นกับโครงสร้างและลักษณะทางสัณฐานวิทยาเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งล้วนเป็นผลมาจากวิธีและ
เง่ือนไขการสังเคราะห์ที่แตกต่างกัน (เอกพลและขวัญฤทัย, 2562; Kim et al., 2006; Wen et al., 2014; Yang ed al., 
2007) ทินออกไซด์สามารถสังเคราะห์ได้โดยกระบวนการหลากหลาย เช่น เทคนิคการระเหยด้วยความร้อน (Thermal 
Evaporation Technique) วิธีโซลเจล (Sol-Gel) การตกตะกอนร่วมทางเคมี (Chemical Co-precipitation)  (Agrahari    
et al., 2015; Ateeq et al., 2017; Aziz et al., 2015; Wang et al., 2004) อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้ได้เลือกใช้กระบวนการ
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ไฮโดรเทอร์มอล (Hydrothermal) เนื่องจากสามารถท าในระบบปิดได้ง่าย ไม่ซับซ้อน อุณหภูมิในการสังเคราะห์ไม่สูงมาก 
ข้อดีของกระบวนการนี้คือสามารถควบคุมขนาดผลึกให้มีขนาดเล็กหรือหรือใหญ่โดยการปรับอัตราส่วนของสารเคมีที่เป็น
ส่วนประกอบ และผลึกที่ได้มีคุณภาพดี ไม่มีสิ่งเจือปน ข้อด้อยที่เกิดขึ้นคือเตาอบในกระบวนการนี้มีราคาสูงและไม่สามารถ
มองเห็นกระบวนการเกิดผลึกในขณะท าการสังเคราะห์ได้ (เอกพลและขวัญฤทัย, 2562; Wen et al., 2014) 

 
วิธีการวิจัย 

โครงสร้างนาโนทินไดออกไซด์สามารถเตรียมได้โดยน าสารดีบุก (Sn) ผสมกับกรดไฮโดรคลอริก (HCl) และน้ ากลั่น  
ดังอัตราส่วนแสดงในตารางที่ 1 โดย 3 ตัวอย่างสุดท้ายได้ท าการผสมเอทานอล (C2H5OH) ลงไปด้วย หลังจากนั้นน าส่วนผสม
ที่ได้มาให้ความร้อนบน Hot plate โดยใช้ความเร็วและเวลาในการกวนที่เเตกต่างกัน หลังจากนั้นน าส่วนผสมไปเข้าสู่
กระบวนการไฮโดรเทอร์มอล กล่าวคือการอบด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 120˚C เป็น เวลา 4 ช่ัวโมง 
 
ตารางที่ 1 แสดงเงื่อนไขการเตรียมตัวอย่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
หลังจากนั้นปล่อยสารตัวอย่างให้อณุหภมูิลดลงเท่ากับอุณหภูมหิ้องแล้วน าไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิคต่าง ๆ ต่อไป  
 
ผลการวิจัย 

1. ลักษณะโครงสร้างสัณฐานวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิ เล็กตรอนแบบส่องกราด ( Scanning Electron 
Microscope: SEM)  

ผลจากการวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวของวัสดุที่สังเคราะห์ได้โดยวิธีทางไฮโดรเทอร์มอลที่อุณหภูมิ 120˚C เป็นเวลา 4 
ช่ัวโมงและมีรอบกวนสารที่ 200 และ 300 rpm เป็นเวลา 1 และ 3 ช่ัวโมง แสดงดังภาพที่ 1 จากภาพกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด แสดงให้เห็นว่า ตัวอย่างที่สังเคราะห์ได้ทั้งหมดมีลักษณะเป็นกระจุก (clusters) กระจายตัวท่ัวไปโดย
ที่รอบกวนสาร 200 rpm เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง ดังภาพที ่1 (ก), (ค) จะพบ clusters ส่วนมากมีขนาดไม่เกิน 5 m อย่างไรก็ตาม 
ที่รอบกวนสาร 300 rpm เป็นเวลา 3 ช่ัวโมง ดังภาพที่ 1 (ข), (ง) จะมีความหนาแน่นของ clusters ขนาดเล็กน้อยกว่าที่รอบ
กวนสาร 200 rpm เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง นอกจากน้ันตัวอย่างท่ีมีการเติมเอทานอลและเตรียมที่รอบกวนสาร 300 rpm เป็นเวลา 
3 ช่ัวโมง ดังภาพที่ 1 (ง) จะพบว่ามีช่องว่างระหว่าง clusters มากกว่าเง่ือนไขอ่ืน ๆ 
 

สารตัวอยา่ง สารตั้งต้น อัตราส่วน 
( g : ml :ml ; ml ) 

รอบกวน
สาร (rpm) 

เวลาที่ใช้ในการ 
กวนสาร (ชม.) 

Sn1 Sn+HCl+H2O 5 :10 : 50 200 1 

Sn2 Sn+HCl+H2O  5 : 10 : 50 250 2 

Sn3 Sn+HCl+H2O 5 : 10 : 50  300 3 

Sn4 Sn+HCl+H2O+C2H5OH 5 : 10 : 50 : 10 200 1 

Sn5 Sn+HCl+H2O+C2H5OH 5 : 10 : 50 : 10 250 2 

Sn6 Sn+HCl+H2O+C2H5OH 5 : 10 : 50 : 10 300 3 
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2. ลักษณะโครงสร้างผลึกวิเคราะห์ด้วยเทคนิค X-ray diffraction (XRD)  
เมื่อน าสารตัวอย่างที่เตรียมได้มาวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเครื่อง Philips X’Pert diffractometer,  XRD patterns 

ของสารตัวอย่างสังเคราะห์ที่อุณหภูมิ 120˚C เป็นเวลา 4 ช่ัวโมง รอบกวนสาร 200 250 และ 300 rpm เป็นเวลา 1, 2 และ 
3 ช่ัวโมง ไม่ผสมและผสมเอทานอล ผลการวิเคราะห์มีลักษณะดังภาพที่ 2 ผลที่ได้ คือ ทุกเง่ือนไขของการสังเคราะห์ปรากฏ
เฟสของทินไดออกไซด์ (SnO2) ซึ่งแสดงโครงสร้างผลึกแบบเตตระโกนอล (Tetragonal) รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์
ของตัวอย่างที่สังเคราะห์ได้มีต าแหน่งพีคที่สอดคล้องกับระนาบ (116) (300) (110) (101) (200) (220) (211) (112) (301) 
(202) และ (321) จากผลการวิเคราะห์ไม่พบสิ่งเจือปนหรือเฟสแปลกปลอมของสารอื่น ๆ แสดงให้เห็นว่าสารที่เตรียมได้มี
ความบริสุทธ์ิสูง 
 

ภาพที่ 1 ภาพจาก SEM ของสารตัวอย่างอบทีอุ่ณหภูมิ 120˚C เปน็เวลา 4 ช่ัวโมง โดย 
(ก) ไม่ใส่เอทานอล รอบกวนสาร 200 rpm 1 ช่ัวโมง  (ข)  ไม่ใส่เอทานอล รอบกวนสาร 300 rpm 3 ช่ัวโมง 

(ค) ใส่เอทานอล รอบกวนสาร 200 rpm 1 ช่ัวโมง  (ง)  ใส่เอทานอล รอบกวนสาร 300 rpm 3 ช่ัวโมง 
 

(ก) (ข) 

(ค) (ง) 
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3. สมบัติทางไฟฟ้าศึกษาโดยความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ (I-V Characteristic Curves) 
น าสารตัวอย่างที่สังเคราะห์ได้มาอัดเป็นเม็ดกลมและต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้า จากนั้นศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 

กระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ (I-V Curves) โดยป้อนความต่างศักย์ไฟฟ้าช่วง -15 V ถึง 15 V และอ่านค่ากระแสไฟฟ้า 
บันทึกผลการทดลองทุก 0.5 V น าข้อมูลที่ได้ไปเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับความต่างศักย ์

 

 
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าวัสดุทินไดออกไซด์ที่เตรียมโดยไม่ใส่เอทานอล ที่มีรอบกวนสาร 200, 250 และ 300 rpm 

เป็นเวลา 1, 2 และ 3 ช่ัวโมง รวมทั้งวัสดุทินไดออกไซด์ที่เตรียมโดยใส่เอทานอล ท่ีมีรอบกวนสาร 300 rpm เป็นเวลา           
3 ช่ัวโมงนั้น แสดงพฤติกรรมในลักษณะวัสดุโอห์มมิค (Ohmic Materials) กล่าวคือ กราฟคุณลักษณะเฉพาะของกระแสไฟฟ้า
และความต่างศักยม์ีลักษณะเป็นเส้นตรงทีค่่อนข้างสมมาตร จากภาพที่ 3 จึงสามารถสรุปได้ว่าสารตัวอย่างที่สังเคราะห์ได้ล้วน
มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าและเอทานอลที่เติมลงไปในกระบวนการเตรียมไม่ส่งผลกระทบต่อคุณสมบัตินี้ 

 

ภาพที่ 2 XRD Patterns ของวัสดุทินไดออกไซด์สังเคราะห์ที่อุณหภูมิ 120˚C เป็นเวลา 4 ช่ัวโมง  
ตามเงื่อนไขการเตรียม 

ดังตารางที่ 1 

Sn6 
Sn5 
Sn4 

Sn3 
Sn2 
Sn1 

Diffraction angle (2𝜃) 
 

ภาพที่ 3 กราฟแสดงความสมัพันธ์ระหว่างความต่างศักย์และกระแสไฟฟ้าของวัสดุทินไดออกไซด์ที่สังเคราะห ์
ตามเงื่อนไขดังตารางที่ 1 

 

 

Sn1 
Sn2 
Sn3 
Sn6 
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4. สมบัติความไวต่อการตอบสนองต่อก๊าซแอมโมเนีย 
           น าสารตัวอย่างปริมาณ 0.5 กรัม ผสมกับโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ (PVA) จ านวน 5 หยด คนจนมีลักษณะข้นเหนียว  
แล้วน ามา coat ลงบนแผ่นกระจกสไลด์ น าไปวางบน Hot plate ที่อุณหภูมิ 150˚C  เป็นเวลา 5 นาที ศึกษาค่าความไวต่อการ
ตอบสนอง (sensitivity) กับเวลา โดยวัดตั้งแต่ 5 วินาที จนถึง 150 วินาทีที่อุณหภูมิห้องภายใต้บรรยากาศปกติ อัตราการไหล
ของก๊าซอยู่ท่ี 30 L/min การวัดค่าความไวต่อการตอบสนองท าได้โดยวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าก่อนแล้วจึงค านวณหาค่าความ
ไวต่อการตอบสนอง ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าตัวอย่างที่มีการใส่เอทานอลนั้นมีการตอบสนองต่อก๊าซแอมโมเนีย มากกว่า
ตัวอย่างที่ไม่ใส่เอทานอล และวัสดุทินไดออกไซด์ที่สังเคราะห์ โดยใส่เอทานอล ที่รอบกวนสาร 300 rpm เป็นเวลา  
3 ช่ัวโมง มีค่าความไวในการตอบสนองสูงสุด เง่ือนไขในการเตรียมสารตัวอย่างส่งผลต่อลักษณะพื้นผิวของทินไดออกไซด์ซึ่ง
สอดคล้องกับภาพจาก SEM (ภาพที่ 1) ความไวต่อการตอบสนองต่อก๊าซแอมโมเนียของตัวอย่าง Sn6 เป็นผลจากการที่ความ
หนาแน่นของ clusters ขนาดเล็กกว่า 5 m น้อยกว่าเง่ือนไขอ่ืน ๆ 

 

 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

 ทินไดออกไซด์สามารถสังเคราะห์ได้ด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลจากส่วนผสมของสารตั้งต้นคือผงดีบุก SEM 
แสดงให้เห็นว่าที่รอบกวนสาร 300 rpm เป็นเวลา 3 ช่ัวโมง พื้นผิวของวัสดุจะมีความหนาแน่นของ clusters ขนาดเล็ก น้อย
กว่าที่รอบกวนสารต่ ากว่า จากการวิเคราะห์ด้วย XRD เป็นการยืนยันเฟสของทินไดออกไซด์และไม่พบสิ่งเจือปน จาก IV 
characteristic curves แสดงว่าสารที่สังเคราะห์ได้มีคุณสมบัติเป็นวัสดุโอห์มมิค และเอทานอลที่ผสมลงในขั้นตอนการ
สังเคราะห์มีผลต่อการตรวจจับก๊าซแอมโมเนีย 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ศึกษาการสกัดและฟอกขาวเซลลูโลสจากล าต้นแก่นตะวัน ที่เป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร พบว่าสภาวะ
ที่เหมาะสมในการสกัดด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 7% น้ าหนักต่อปริมาตร ที่เวลา 3 ช่ัวโมง จะได้ผงเซลลูโลส  
ที่ก าจัดลิกนินออกโดยสมบูรณ์ การฟอกขาวด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ผสมกรดแอซีติก 10:1 โดยปริมาตร เป็นเวลา  
12 ช่ัวโมง จะได้ผงเซลลูโลสมีลักษณะละเอียดและขาวเฉลี่ยมากท่ีสุดเท่ากับ 58.8 และมีรูปร่างเป็นทรงกระบอก และทรงกลม 
มีขนาดประมาณ 20-150 ไมโครเมตร และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุ พบว่าเวลาที่ใช้ในการฟอกขาวมีผลต่อความยาว
ของสายโซ่เซลลูโลส เมื่อเวลาในการฟอกขาวเพิ่มขึ้น จ านวนของกลูโคสจะลดลง และผลการวิเคราะห์สมบัติทางความร้อน 
พบว่าเซลลูโลสมีการสลายตัว 3 ช่วง คือ เสียโมเลกุลของน้ า การหลุดออกในโครงสร้างหลักของบางส่วน และการย่อยสลาย
โดยสมบูรณ์ 
 
ค าส าคัญ : เซลลโูลส  ล าต้นแก่นตะวัน  การสกดั 

 
Cellulose extraction from Jerusalem artichoke stalk  
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Department of Chemistry, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University 

*E-mail : Rukkiat_j@hotmail.com 
 

Abstract 
This work studied the extraction and bleaching cellulose from Jerusalem artichoke stalk which is 

the agricultural waste.  The extracted process with 7 %  w/v of sodium hydroxide for 3 hours gave the 
cellulose that lignin completely removed. In the bleaching step, mixed hydrogen peroxide and acetic acid 
(10:1 by volume) for 12 hours was used to obtain a white fine powder with the average whiteness at 58.8. 
The morphology of the extracted cellulose appeared as randomly cylindrical and spherical with 
approximately size at 2 0 -1 5 0  µm. The element analysis showed that the time bleaching affected the 
length of the cellulose chain. As the bleaching time increased the amount of glucose decreased.  The 
thermal stability showed those three decomposition periods obtained from water losing, partial 
degradation and fully decomposition. 
  
Keywords  :  Cellulose, Jerusalem artichoke stalk, Extraction 
 
บทน า 
 ในปัจจุบันวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมากและมีการจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพ โดยการ
น าไปใช้เป็นอาหารสัตว์ หรือน าไปใช้เป็นส่วนประกอบของปุ๋ยอินทรีย์ และบางส่วนน าไปเผาท าลาย ซึ่งส่งผลให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม (Bousios and Worrell, 2017) อย่างไรก็ตามเริ่มมีงานวิจัยที่ต้องการน าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไปใช้ให้มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด โดยการน าไปใช้ในด้านผลิตพลังงานและด้านวัสดุชีวภาพ  (Pinho and Soares, 2018) การน าวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรมาสกัดเป็นเซลลูโลส เป็นการน าวัสดุเหลือใช้เหล่านั้นมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการเพิ่มมูลค่า  
(Charreau et al., 2013)  

เส้นใยพืชธรรมชาติประกอบด้วยโพลเีมอร ์ได้แก่ เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลสและลิกนิน โดยเซลลูโลส Hydrophilic เป็น
สารหลักที่ประกอบเป็นผนังเซลล์ของพืชและก่อให้เกิดเสถียรภาพทางกายภาพของเซลล์ดังนั้นเซลลูโลสจึงเป็นสารประกอบ
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อินทรีย์ที่มีอยู่มากท่ีสุดในโลก โดยเซลลูโลสสามารถสกัดได้จากพืชหลายชนิด เช่น จากเส้นใยปอกระเจาจะได้ผลผลิตเซลลูโลส 
59.8% ผลการวิจัยพบว่าเส้นใยปอกระเจามีปริมาณลิกนิน 10.9% และอีกประมาณ 20% เป็นเฮมิเซลลูโลส (Jahan et al., 
2011) 

เซลลูโลส (Cellulose) เป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์ในพืช ซึ่งเป็นเส้นใยที่ไม่ละลายน้ า โครงสร้างประกอบด้วย
น้ าตาลกลูโคส (Glucose) ต่อกันด้วยพันธะไกลโคซิดิก (Glycosidic Bond) ชนิดเบต้า-1,4 เป็นสายยาวมากกว่า 2,000 หน่วย 
แต่ละลายของเซลลูโลสเรียงตัวขนานกัน จับกันอย่างหลวมๆ เซลลูโลสมีความส าคัญในอุตสาหกรรมอาหารอย่างมาก เนื่อง
ด้วยคุณสมบัติเป็นสารเพิ่มปริมาณ (Bulking Agent) สารที่ท าให้คงตัว (Stabilizer) สารให้ความข้นหนืด (Thickener) และ
สารกันการรวมตัวกันเป็นก้อน (Anticaking Agent) สามารถดูดซับน้ าหรือจับกับน้ าได้ดี ในอุตสาหกรรมอาหารมีการน า
เซลลูโลสมาใช้เป็นสารให้ความคงตัวในน้ าผลไม้ ช่วยลดการอมน้ ามันในผลิตภัณฑ์อาหารทอด และช่วยเพิ่มการพองตัวในขนม
ขบเขี้ยว เป็นต้น (Ang et al., 1990) ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายของเซลลูโลส จึงมีงานวิจัยที่ได้ท าการศึกษาถึงวิธีการสกัด
และการท าให้เซลลูโลสบริสุทธิ์ในพืชหลายชนิด วิธีในการสกัดเซลลูโลสมักเป็นการก าจัดองค์ประกอบที่ไม่ต้องการออก  
ตัวอย่างเช่น การสกัดเบื้องต้นด้วยน้ าร้อนร่วมกับวิธีกรสกัดด้วยด่าง (Sun et al., 2004) ซึ่งมีการก าจัดองค์ประกอบและเส้น
ใยที่ละลายน้ าด้วยน้ าร้อน ก าจัดลิกนินออกจากเส้นใยที่ไม่ละลายน้ าด้วยกรด และก าจัดโปรตีน แพคติน เฮมิเซลลูโลส 
สารประกอบพวกฟินอลิคและกลุ่มไขมันที่ไม่ละลายน้ าออกด้วยการใช้ด่าง (Walter et al., 1977) วิธีการสกัดนี้ท าได้ง่าย 
ค่าใช้จ่ายน้อย นอกจากนี้ยังมีการสกัดเบื้องต้นด้วยเอนไซม์ร่วมกับวิธีการสกัดด้วยด่าง (Sun et al., 2004) โดยมีการใช้
เอนไซม์โปรตีเอสในการก าจัดโปรตีน เอนไซม์เพคติเนสในการก าจัดเพคติน หลังจากนั้นจึงน าเส้นใยมาสกัดด้วยด่างต่อไป 

แก่นตะวัน (Jerusalem Artichoke) เป็นพืชล้มลุกจะมีส่วนหัวท่ีเอาไว้เก็บสารอาหาร ผิวมีลักษณะไม่เรียบคล้ายหัว
ขิงและข่า สามารถรับประทานได้ โดยภายในหัวประกอบด้วยน้ า 80% และคาร์โบไฮเดรตประมาณ 20% โดยคาร์โบไฮเดรต
ส่วนใหญ่เป็นอินนูลิน (Inulin) ซึ่งเป็นเส้นใยสารอาหารที่มีประโยชน์ (Tesio et al., 2010) อย่างไรก็ตามหลังจากเก็บเกี่ยว
ส่วนหัวของแก่นตะวันจะเหลือส่วนท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็คือล าต้นแก่นตะวัน ซึ่งจากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของล า
ต้นแก่นตะวันพบว่ามีปริมาณเซลลูโลสในล าต้นแก่นตะวันอยู่ที่ประมาณ 43-58 % (Khatun et al., 2015) ปัจจุบันเกษตรกร
ท าการทิ้งหรือฝังกลบ ซึ่งส่งผลให้เป็นปัญหาขยะอินทรีย์ เพื่อแก้ปัญหาข้างต้นจึงน ามาในงานวิจัยนี้ โดยท าการศึกษาสภาวะ
การสกัดเซลลูโลสจากล าต้นแก่นตะวัน แล้วท าให้ขาว ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและทางความร้อน  

 
วิธีการท าวิจัย 
 วัสดุ อุปกรณ์และสารเคมี 

ล าต้นแก่น (Jerusalem Artichoke Stalk) น ามาจากวิสาหกิจชุมชนศรีอุดมก้าวหน้า บ้านตาโท ต าบลนาห่อม 
อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สารเคมีที่ใช้ โซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium hydroxide) ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 
(Hydrogen Peroxide) กรดแอซีติก (Acetic Acid) จากบริษัท ITALMAR (THAILAND) ใช้น้ าปราศจากไอออน (Deionized 
Water) มีเครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ เครื่องบดยาสมุนไพร ยี่ห้อ knanze รุ่น NT-500 D เครื่องกวนสาร ยี่ห้อ IKA รุ่น RW20 digital 
เครื่องช่ังสาร ยี่ห้อ OHAUS รุ่น AX224 เครื่องวัดความขาวแป้ง ยี่ห้อ Kett รุ่น C-130 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง
กราด (SEM) ยี่ห้อ JEOL รุ่น JSM 761OFPlus   เครื่องฟลูเรียร์ทรานส์ฟอร์ม อินฟราเรดสเปคโทรไมโครสโคป (FT-IR) ยี่ห้อ 
Thermo Fisher Scientific รุ่น Nicolet 6700 เครื่องวิเคราะห์ธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจนและไนโตรเจน ยี่ห้อ Thermo Fisher 
Scientific รุ่น FLASH 2000 เครื่องเทอร์โมกราวิเมทริกแอนาไลเซอร์ (TGA)  ยี่ห้อ PerkinElmer รุ่น TGA-4000 เครื่องกล้อง
จุลทรรศน์แบบใช้แสง ยี่ห้อ JEOL รุ่น JSM-7610F 

การเตรียมผงล าต้นแก่นตะวัน 
น าล าต้นแก่นตะวันที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวในเดือนมิถุนายน ตัดแต่งกิ่งและใบออก จ านวน 5 กิโลกรัม ตากแดดให้

แห้ง น าไปตัดให้ได้ขนาด 2-5 เซนติเมตร แล้วน าไปปั่นให้เป็นผลละเอียดโดยใช้เครื่องปั่นสมุนไพร ร่อนด้วยตะแกรงขนาด 35 
เมช จะได้ผงล าต้นแก่นตะวันปริมาณ 2 กิโลกรัม จากนั้นน าไปวิเคราะห์ผลทางกายภาพและทางเคมี 

การสกัดด้วยด่าง 
เตรียมโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 7% w/v ปริมาณ 1 ลิตร ใส่ในโหลแก้ว ใส่ผงล าต้นแก่นตะวันที่ปั่นแล้ว 

ปริมาณ 50 กรัม ต้มที่อุณหภูมิ 60 ºC กวนตลอดเวลาด้วย stirrer อัตราเร็ว 500 รอบต่อนาที (rpm) ที่เวลา 3 ช่ัวโมง ล้าง
เซลลูโลสด้วยน้ ากลั่น จนเซลลูโลสมคี่า pH เป็นกลาง แล้วน าเซลลูโลสที่ได้ไปอบในตู้อบลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 60 ºC เป็นเวลา 12 
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ช่ัวโมง จากนั้นช่ังน้ าหนักที่แน่นอน (Wulandari et al., 2016) วิเคราะห์ผงเซลลูโลสทางกายภาพด้วย เครื่องวัดความขาวแป้ง 
และวิเคราะห์หมู่ฟังชันกท์างเคมีของเซลลลูโลสด้วยเครื่อง ฟลูเรียร์ทรานส์ฟอร์ม อินฟราเรดสเปคโทรไมโครสโคป (FT-IR)  

การฟอกขาว 
เซลลูโลสแห้งที่ผ่านการสกัด 3 ช่ัวโมง ปริมาณ 10 กรัม ต้มกับสารออกซิไดซ์ 3 สภาวะ ดังนี้ ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์

ความเข้มข้น 10%, 30% และไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 30% ผสม กรดแอซีติก (10 ต่อ 1 โดยปริมาตร) ปริมาตร 500 
มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ 60 ºC กวนตลอดเวลาด้วย magnetic bar เป็นเวลา 2, 6 และ 12 ช่ัวโมง แล้วน าเซลลูโลสที่ฟอกขาวได้
ล้างด้วยน้ ากลั่นจน pH เป็นกลาง น าไปอบเซลลูโลสที่ได้ไปอบในตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 60 ºC เป็นเวลา 12 ช่ัวโมง ช่ัง
น้ าหนักที่แน่นอน (Wulandari et al,. 2016) วิเคราะห์ผลทางกายภาพด้วย เครื่องเครื่องวัดความขาวแป้ง กล้องจุลทรรศน์
แบบใช้แสงเพื่อดูลักษณะรูปร่างและขนาดของเซลลูโลส และเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบหมู่ฟังก์ชันของโมเลกุลเซลลูโลสที่ผ่าน
การฟอกขาว เครื่องฟลูเรียร์ทรานส์ฟอร์ม อินฟราเรดสเปคโทรไมโครสโคป (FT-IR) และเครื่องวิเคราะห์ธาตุคาร์บอน 
ไฮโดรเจนและไนโตรเจน เครื่องเทอร์โมกราวิเมทริกแอนาไลเซอร์ ศึกษาห์สมบัติทางความร้อนของเซลลูโลส 
 
ผลการวิจัย 

การเตรียมผงล าต้นแก่นตะวัน 
จากการน าล าต้นแก่นตะวันไปตัดแล้วปั่นให้เป็นผงด้วยเครื่องปั่นสมนุไพรจะไดผ้งล าต้นแก่นตะวันท่ีมลีักษณะเป็นผง

ละเอียดสีขาวนวลแสดงดังภาพที่ 1 
 

 
          

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการเตรียมผงล าต้นแก่นตะวัน 
 
 

การสกัดด้วยด่าง (Akali Treatment) 
หลังจากน าผงล าต้นแก่นตะวันไปต้มกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 7% w/v ที่เวลา 3 ช่ัวโมง จะได้ผงที่ผ่าน

การสกัดด้วยด่างออกมาแสดงดังภาพที่ 2  
                         

 
ภาพที่ 2 ลักษณะของผงล าต้นแกน่ตะวัน A) ไมผ่่านการสกัดด้วยด่าง B) ผ่านการสกัดที่เวลา 3 ช่ัวโมง 

 
ผลจากการวิเคราะห์ด้วยเครื่องฟลูเรียร์ทรานส์ฟอร์ม อินฟราเรดสเปคโทรมิเตอร์ (FT-IR) ของผงล าต้นแก่นตะวัน 

(เส้นสีน้ าเงิน) และเซลลูโลสที่ผ่านการสกัด (เส้นสีส้ม)  แสดงดังภาพที่ 3 พบสัญญาณที่ส าคัญ ได้แก่ O-H stretching ที่ 
3,350 cm-1, C-H stretching ของสายโซ่ที่ 2,921 cm-1, O-H bending ที่ 1,030 cm-1 และพบพีค C-O-C ของพันธะไกล-
โคซิดิก ขึ้นที่ 905 cm-1 สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Fan et al. 2015) โดยสัญญาณของล าต้นแก่นตะวันแสดง C=O ที่    
1,746 cm-1 และ C=C ที่ 1,739 cm-1 ที่เป็นสัญญาณหลักของลิกนิน  
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ภาพที่ 3 ผลการวิเคราะหด์้วยเทคนิค FTIR spectroscopy ของผงล าต้นแก่นตะวันก่อนสกัด และเซลลูโลสหลัง 

 

 
การฟอกขาว (Bleaching Treatment) 
น าผงเซลลูโลสมาฟอกขาว 3 สภาวะ เวลา 2 ช่ัวโมง H2O2 10%, 30% และ H2O2 30% : CH3COOH (10 ต่อ 1 

โดยปริมาตร) และ 2 สภาวะ H2O2 30% : CH3COOH ที่เวลา 6 และ 12 ช่ัวโมง รวมทั้งหมด 5 สภาวะ จะพบลักษณะทาง
กายภาพของผงเซลลูโลสที่ผ่านการฟอกขาว แสดงดังภาพที ่4 พบว่าการฟอกขาวเซลลูโลสทุกสภาวะจะท าให้ผงเซลลูโลสขาว
ขึ้น เนื่องจากสารฟอกขาวไฮโครเจนเปอร์ออกไซด์เป็นตัวออกซิไดซ์ที่ดี จึงไปท าลายสารสีอินทรีย์ในเส้นใย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัย (Wulandari et al,. 2016) และเมื่อน าไปวัดค่าความขาว เป็น 39.2 42.6 28.2 31.4 และ 58.8 ตามล าดับ โดย
สภาวะที่ 5 สารออกซิไดซ์ H2O2 30% : CH3COOH (10:1) ท าปฏิกิริยาเป็นเวลา 12 ช่ัวโมง เซลลูโลสมีลักษณะผงละเอียด
และขาวที่สุด 

 

 
 

ภาพที่ 4 เซลลูโลสที่ผา่นการฟอกขาว A) H2O2 10% 2 ช่ัวโมง B) H2O2 30% 2 ช่ัวโมง C) H2O2 30% : CH3COOH 
2 ช่ัวโมง D) H2O2 30% : CH3COOH 6 ช่ัวโมง E) H2O2 30% : CH3COOH 12 ช่ัวโมง 

 
 
เมื่อน าไปวิเคราะห์รูปร่างและขนาดของผงเซลลูโลสด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (Light Microscope) พบว่า

หลังฟอกขาวทั้ง 5 สภาวะพบว่าผงเซลลูโลสมีรูปร่างเป็นทรงกระบอก และทรงกลม มีขนาดประมาณ 20-150 ไมโครเมตร 
แสดงดังภาพที่ 5 

 

ผงล ำตน้แก่นตะวนัก่อนสกดั 
เซลลูโลสหลงักำรสกดั 
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ภาพที่ 5 ผลการวิเคราะห์ด้วยกลอ้งจุลทรรศน์แบบใช้แสงของผงเซลลูโลสที่ฟอกขาว A) H2O2 10% 2 ช่ัวโมง B) H2O2 30% 
2 ช่ัวโมง C) H2O2 30% : CH3COOH 2 ช่ัวโมง D) H2O2 30% : CH3COOH 6 ช่ัวโมง E) H2O2 30% : CH3COOH 12 ช่ัวโมง 

 

 
ผลจากการวิเคราะห์ด้วยเครื่องฟลูเรียร์ทรานส์ฟอร์ม อินฟราเรดสเปคโทรมิเตอร์ (FT-IR) เซลลูโลสที่ผ่านการ     

ฟอกขาวทั้ง 5 สภาวะ ยังพบพีคที่ส าคัญของเซลลูโลสอยู ่ได้แก่ O-H stretching ขึ้นท่ี 3,350 cm-1 พีค C-H stretching ของ      
อัลเคน ขึ้นที่ 2,921 cm-1 พีค O-H bending ที่ 1,030 cm-1 และพบพีค C-O-C ของพันธะไกล-โคซิดิก ขึ้นที่ 905 cm-1 ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างของเซลลูโลสไม่ได้ถูกท าลายในการฟอกขาว แสดงดังภาพที ่6 

 
 

ภาพที่ 6 ผลการวิเคราะหด์้วย FTIR spectroscopy ของเซลลูโลสที่ฟอกขาว A) H2O2 10% 2 ช่ัวโมง B) H2O2 30%  
2 ช่ัวโมง C) H2O2 30% : CH3COOH 2 ช่ัวโมง D) H2O2 30% : CH3COOH 6 ช่ัวโมง E) H2O2 30% : CH3COOH 12 ช่ัวโมง 

 
น าไปวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุด้วยเครื่องวิเคราะห์ธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน และไนโตรเจน (CHN Analyzer) 

พบว่าเซลลูโลสทีผ่่านการฟอกขาวท่ีสภาวะทั้ง 5 สภาวะ สามารถค านวณหาสูตรโครงสร้างแสดงดังตารางที่ 1   
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ตารางที่ 1 องค์ประกอบธาตุและสูตรโครงสร้างของเซลลูโลสที่ฟอกขาวทั้ง 5 สภาวะ   
 

สภาวะที ่ องค์ประกอบธาตุ Cal Found ผลต่าง สูตรโครงสร้าง 

1 

Nitrogen (%) 0.00 0.21 +0.21 

(C6H10O5)39 · 8H2O 
Carbon (%) 44.81 44.81 0.00 

Hydrogen (%) 6.63 6.42 -0.21 
Oxygen (%)  48.56 48.56 0.00 

2 

Nitrogen (%) 0.00 0.23 +0.23 

(C6H10O5)35 · 6H2O 
Carbon (%) 44.63 44.65 +0.02 

Hydrogen (%) 6.57 6.55 -0.02 
Oxygen (%)  48.80 48.57 -0.23 

3 

Nitrogen (%) 0.00 0.24 +0.24 

(C6H10O5)24 · 2H2O 
Carbon (%) 43.86 43.84 -0.02 

Hydrogen (%) 6.43 6.38 -0.05 

Oxygen (%)  49.71 49.54 -0.17 

4 

Nitrogen (%) 0.00 0.16 +0.16 

(C6H10O5)21 · 4H2O Carbon (%) 43.39 43.40 +0.01 
Hydrogen (%) 6.53 6.35 -0.18 
Oxygen (%)  50.12 50.09 -0.03 

5 

Nitrogen (%) 0.00 0.07 +0.07 

(C6H10O5)7 · 3H2O 
Carbon (%) 40.58 40.50 -0.08 

Hydrogen (%) 6.65 6.42 -0.23 
Oxygen (%)  52.77 53.01 +0.24 

 
จากผลการฟอกขาวพบว่า % Carbon ลดลงส่งผลให้จ านวนหน่วยของกลูโคส ลดลง จาก 116 เป็น 7 ซึ่งสามารถ

อธิบายผ่านปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสในสภาวะกรดที่มีไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ โดยกลูโคสที่ได้จากสภาวะที่ 5 การสกัดด้วย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เวลา 3 ช่ัวโมง และฟอกขาวด้วยไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 30% ผสมกรดแอซีติกที่เวลา 12 ช่ัวโมง ซึ่งมี
ค่าความขาวเฉลี่ยมากที่สุด 

 
ผลจากการวิเคราะห์เสถียรภาพทางความร้อนด้วยเทคนิคเทอร์โมกราวิเมทริกแอนาไลเซอร์ (TGA) ของเซลลูโลสที่

ฟอกขาวท่ีสภาวะ 3, 4 และ 5 พบว่าช่วงที่ 1 อุณหภูมิ 25–210 ºC เป็นการสลายตัวโมเลกุลของน้ าจากความชื้นของเซลลูโลส
ซึ่งสภาวะที่ 3 และ 4 มีเสถียรภาพทางความร้อนน้อยกว่าสภาวะที่ 5 ช่วงที่ 2 อุณหภูมิ 210-390 ºC เป็นการย่อยโครงสร้าง
หลักของกลูโคสบางส่วนในโมเลกุล และช่วงที่ 3 อุณหภูมิ 390-550 ºC เป็นการย่อยเซลลูโลสโดยสมบูรณ์แสดงดังภาพที่ 8 ซึ่ง
จะสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Johar et al. 2012) เป็นการศึกษาการสกัดการเตรียมและสมบัติของเส้นใยเซลลูโลสและนาโน
คริสตัลจากแกลบ  
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ภาพที ่8 ผลการวิเคราะหด์้วยเทคนิค TGA ของเซลลูโลสที่ฟอกขาวด้วยไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 30%  
ผสมกรดแอซตีิก ท่ีเวลา 2, 6, และ 12 ช่ัวโมง 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

งานวิจัยประสบความส าเร็จในการการสกัดเซลลูโลสจากล าต้นแก่นตะวันด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ ซึ่งจากการ
วิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันทางเคมีด้วยเทคนิค FTIR spectroscopy พบว่าได้เซลลูโลสแสดงสัญญาณที่สอดคล้องกับงานวิจัยกับ 
(Fan et al. 2015) ที่ก าจัดลิกนินออกไปสมบูรณ์แล้ว จากการฟอกขาวเซลลูโลสที่ผ่านการสกัดด้วยด่าง พบว่าสามารถก าจัด
สารสีอินทรีย์ในเส้นใย การฟอกขาวด้วยสภาวะ H2O2 30% : CH3COOH อุณหภูมิ 60 ºC ที่เวลา 12 ช่ัวโมง ค่าความขาว
เฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 58.8 และมีรูปร่างรูปร่างเป็นทรงกระบอก และทรงกลม มีขนาดประมาณ 20-150 ไมโครเมตร และ     
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุ พบว่าเวลาที่ใช้ในการฟอกขาวมีผลต่อความยาวของสายโซ่เซลลูโลส เมื่อเวลาในการฟอก
ขาวเพิ่มขึ้น จ านวนของกลูโคสจะลดลง และผลการวิเคราะห์สมบัติทางความร้อน พบว่าเซลลูโลสมีการสลายตัว 3 ช่วง คือ        
เสียโมเลกุลของน้ า การหลุดออกในโครงสร้างหลักของบางส่วน และการย่อยสลายโดยสมบูรณ์ ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
(Johar et al. 2012) เซลลูโลสที่ได้จากงานวิจัยนี้จะน าไปใช้เป็นสารตัวเติมธรรมชาติเพื่อเสริมแรงในพอลิเมอร์อื่น ๆ ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับโครเมียม (VI) ไอออนในสารละลาย ด้วยวัสดุดูดซับ
เซลลูโลสจากเปลือกข้าวโพดที่ไม่ได้แปรผิว (Cel) และแปรผิวด้วยพอลิเอทิลีนอิมมีน (Cel-PEI) โดยยืนยันผลส าเร็จการแปรผิว
ด้วยพอลิเอทิลีนอิมมีน (PEI) ด้วยการศึกษาหมู่ฟังก์ชัน ลักษณะสัณฐานวิทยาและองค์ประกอบธาตุของ Cel และ CEl-PEI 
ด้วยเทคนิค  Fourier Transform Infrared Spectrophotometer (FTIR), Scanning Electron Microscope (SEM) และ 
Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) ตามล าดับ ศึกษาปัจจัยที่มีผลการดูดซับ คือ ค่าพีเอช ความเข้มข้นสารละลาย
เริ่มต้น เวลา และอุณหภูมิ ผลการวิเคราะห์พบว่า สภาวะที่เหมาะสมในการดูดซับโครเมียม (VI) ไอออน Cel และ Cel-PEI คือ 
ค่าพีเอชเท่ากับ 2 ความเข้มข้นเริ่มต้นของสารละลายโครเมียม 250 มิลลิกรัมต่อลิตร ระยะเวลา 60 นาที และอุณหภูมิเท่ากับ 
30 องศาเซลเซียส ประสิทธิภาพการดูดซับสูงสุดที่สภาวะเหมาะสมที่สุดของเปลือกข้าวโพดที่ไม่ได้แปรผิวและแปรผิวด้วย     
พอลิเอทิลีนอิมมีนมีค่าเท่ากับ 5.51 และ 35.97 มิลลิกรัมต่อกรัม ตามล าดับ และผลการศึกษาเซลลูโลสจากเปลือกข้าวโพด
สามารถพัฒนาเป็นตัวดูดซับราคาถูกในการก าจัดโครเมียม (VI) ไอออน ในสารละลายต่อไปได้  
  
ค าส าคัญ : เปลือกข้าวโพด  โครเมียม (VI)  การดดูซับ  ไอโซเทอรม์การดดูซับ  พอลิเอทิลีนอิมมีน   

 
Surface Modification of Corn Husk Cellulose for Cr (VI) ion Adsorption  

Suthisa Sonbatdee* and Panadda Phansamdaeng 
Department of chemistry, Faculty of Science and Technology, Nakhonratchasima Rajabhat University 

*E-mail : Suthisa.s@nrru.ac.th   
 

Abstract 
This work aims to study the effect on the absorption efficiency of chromium (VI) ion in aqueous 

solution by using unmodified from corn husk cellulose and modified corn husk cellulose by 
polyethyleneimine. FTIR, Morphological characteristic and element composition of Cel and Cel-PEI were 
analyzed by scanning electron microscope (SEM), Fourier Transform Infrared Spectrophotometer (FTIR) 
and Energy Dispersive Spectroscopy (EDS), respectively. The factors of pH, the initial concentration of the 
solution, contact time and temperature. The result showed that Cel and Cel-PEI giving the suitable 
condition at pH 2 , the initial Cr (VI) concentation as 2 5 0  mg/L, time of agitation for 6 0  minute and 
temperature for 30 °C. The maximum adsorption of Cr (VI) by Cel and Cel-PEI were 5.51 and 35.98 mg/g, 
respectively. Therefore, bamboo chopsticks cellulose could be further develop as low-cost adsorbent to 
remove Cr(VI) ion in aqueous solution. 

 
Keywords  :  Corn husk, Chromium (VI) ion, Adsorption, Adsorption isotherm, Polyethyleneimine  
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บทน า 
 โครเมียมมีลักษณะเป็นโลหะสีขาวเงินมันวาวมีความแข็งแรง ต้านการผุกร่อนได้ดี จากคุณสมบัตินี้จึงได้มีการน า
โครเมียมไปใช้ในอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ ได้แก่ การชุบโลหะในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ การผลิตหมึกพิมพ์ สีย้อม  
สีพ่น สีสิ่งทอ การผลิตสแตนเลส ฟอกหนังและไม้  (กฤษณ์และนุชจริยา, 2544; Liu et al., 2017) โครเมียมที่ถูกปล่อย
ปนเปื้อนไปกับน้ าท้ิงอุตสาหกรรมโดยส่วนใหญ่มีเลขออกซิเดชันเป็นโครเมียม (III) ไอออน และโครเมียม (VI) ไอออน ซึ่งระดับ
ความ อั น ต รายของโค ร เมี ย ม  (VI) ไอออน มี ม ากกว่ า โค ร เมี ย ม  ( III) ไอออน  พิ ษ ของโค ร เมี ย ม  (VI) ไอออน  
จะเป็นอันตรายต่อระบบหายใจ ระบบประสาท ตับ ไต การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม นอกจากนี้ยังเป็นสารก่อมะเร็งต่อ
มนุษย์ที่ปอดและโพรงจมูก (วีนาและมงคล, 2543) ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องบ าบัดหรือก าจัดโครเมียมที่ปนเปื้อน
ออกจากน้ าทิ้งเพื่อให้น้ าทิ้งมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม ส าหรับกระบวนการบ าบัดโครเมียม (VI) 
ในน้ าเสียที่ใช้ในปัจจุบันได้แก่ การตกตะกอนเคมี (Chemical precipitation) การแยกด้วยเมมเบรน (Membrane filtration) 
การแยกด้วยไฟฟ้าเคมี  (Electrochemical) การแลกเปลี่ยนไอออน (Ion exchange) การดูดซับ (Adsorption) และ
กระบวนการทางชีวภาพ เป็นต้น แต่กระบวนการดูดซับเพื่อใช้ดูดซับโครเมียม (VI) ไอออน เป็นวิธีท่ีนิยมเนื่องจากง่าย สะดวก 
รวดเร็ว และไม่ซับซ้อน (Yoganand and Umapathy, 2017; Hokkanen et al., 2016; Liu et al., 2017; Gogoi et al., 
2018) นอกจากนี้การน าวัสดุอินทรีย์ ชีวมวล หรือวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรมาใช้งานส าหรับก าจัดโลหะหนักจากน้ าเสียก็
เป็นที่สนใจ เนื่องจากในโครงสร้างของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเหล่านี้จะมีองค์ประกอบที่มีคุณสมบัติในการแลกเปลี่ยน
ประจุ อาทิเช่น หมู่คาร์บอกซีลิก หมู่ฟีโนลิก และหมู่ไฮดรอกซิลิก (Li et al., 2008; Pejic et al., 2009; Hokkanen et al., 
2016; Gogoi et al., 2018) อย่างไรก็ตาม วัสดุเหล่านี้ก็ยังมีข้อจ ากัดและประสิทธิภาพในการดูดซับยังไม่สูงเท่าที่ควร จึงได้มี
การศึกษาและปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะหนักเพิ่มขึ้น ด้วยการน าสารเคมีหลายชนิดหรือการจัดการทาง
เคมีมาใช้เพื่อเปลี่ยนโครงสร้างของวัสดุเหลือใช้เหล่านี้ โดยจะท าการประสานพันธะในเซลลูโลสให้มีความสามารถในการ
แลกเปลี่ยนประจุสูงขึ้น เช่น การแปรผิวเซลลูโลสด้วยการท าปฏิกิริยาให้เกิดพันธะคาร์บาเมต โดยใช้พอลิเอทิลีนอิมมีน (PEI) 
(Liu et al., 2017; Sambaza et al., 2017; Tangtubtim and Saikrasun, 2018; Shi et al., 2018)  
  เปลือกข้าวโพดเป็นวัสดุที่เหลือทิ้งทางการเกษตรที่หาได้ง่าย ส่วนใหญ่มักจะถูกน าไปใช้เป็นอาหารสัตว์ หรืออาจใช้
งานทางด้านหัตถกรรมและคหกรรม (ภัทราวดีและคณะ, ม.ป.ป) นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นวัสดุดูดซับ (สุทธิดาและคณะ, 
2560; Paska et al., 2014) ซึ่งเปลือกข้าวโพดมีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบและเซลลูโลสมีหมู่ไฮดรอกซิล (hydroxyl group) 
ในโครงสร้างเป็นจ านวนมาก และเนื่องจากหมู่ไฮดรอกซิลจ านวนมากนี้เองท าให้สามารถที่จะน ามาดัดแปรพื้นผิวเพื่อด้วย PEI 
เพื่อเพิ่มความสามารถที่จะดูดซับไอออน และเป็นการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเหล่านี้ในแง่การน าไปใช้ประโยชน์
ส าหรับเป็นวัสดุดูดซับ ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเซลลูโลสจากเปลือกข้าวโพดมาแปรผิวด้วย PEI และศึกษา
ประสิทธิภาพการดูดซับการดูดซับโครเมียม (VI) ไอออน ในสารละลาย โดยเปรียบเทียบกับเซลลูโลสที่ไม่ได้แปรผิว 
  
วิธีการวิจัย 
       1. การเตรียมตัวอย่างวัตถุดิบ  
        1.1 การสกัดเซลลูโลสจากเปลือกข้าวโพด  
     น าเปลือกข้าวโพดล้างท าความสะอาดและตัดเป็นช้ินยาวประมาณ 5 เซนติเมตร น าไปผึ่งแดดให้แห้ง จากนั้น 
น าเปลือกข้าวโพด 100 กรัม ต้มในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้นร้อยละ 16 โดยมวลต่อปริมาตร เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง 
ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วกรอง และท าการล้างด้วยน้ ากลั่นหลาย ๆ ครั้ง เพื่อก าจัดโซเดียมไฮดรอกไซด์ จากนั้นน าเปลือกข้าวโพดที่ได้ไป
อบที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง น าไปสกัดเซลลูโลสโดยการช่ังเปลือกข้าวโพดที่เตรียมได้ 3.00 กรัม 
เติมสารละลายกรดซัลฟิวริก เข้มข้น 0.255 นอร์มอล ปริมาตร 200 มิลลิลิตร น าไปให้ความร้อนเป็นเวลา 30 นาที จากนั้น
น ามากรองและน าตะกอนที่ได้มาให้ความร้อนด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 0.313 นอร์มอล ปริมาตร 200 
มิลลิลิตร เป็นเวลา 30 นาที กรองและน าไปอบท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง  

1.2 การดัดแปรผิวของเซลลูโลสจากเปลือกข้าวโพดด้วยพอลิเอทิลีนอิมมีน  
      น าเซลลูโลสที่สกัดได้จ านวน 5.0 กรัม เติมไดคลอโรมีเทน ปริมาตร 300 มิลลิลิตร จากนั้นเติมไตรเอทิลามีน 
ปริมาตร 12.5 มิลลิล ิตร และกวนเป็นเวลา 30 นาที จากนั ้น เติมสารละลาย 4-ไนโตรฟิน ิลคลอโรโฟเมท  (4- 
ไนโตรฟินิลคลอโรโฟเมท จ านวน 2.4 กรัม ละลายในไดคลอโรมีเทน) และกวนเป็นเวลา 30 นาที น าไปกรองและล้างด้วย 
ไดคลอโรมีเทน หลังจากนั้นน าเซลลูโลสที่กรองแล้วเติมลงในสารละลายผสมระหว่างไดคลอโรมีเทน ปริมาตร 125 มิลลิลิตร 
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พอลิเอทิลีนอิมมีน ปริมาตร 25 มิลลิลิตร และไตรเอทิลามีน ปริมาตร 5 มิลลิลิตร แล้วน าไปกวนเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง จากนั้น
น าเซลลูโลสมาล้างด้วยน้ ากลั่น เอทานอล และไดคลอโรมีเทน ตามล าดับ ทิ้งไว้ให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง จะได้วัตถุดิบที่แปรผิว
ด้วยพอลิเอทิลีนอิมมีน (PEI) เสร็จแล้วเก็บไว้ในเดซิเคเตอร์ เพื่อน าไปศึกษาหมู่ฟังก์ชันของเซลลูโลสจากเปลือกข้าวโพดและ
ปริมาณการดูดซับโครเมียม (VI) ไอออนต่อไป 
          2. การศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพของเซลลูโลส 
   ศึกษาหมู่ฟังก์ชันด้วยเทคนิคฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (FTIR: รุ่น Tensor II 27 บริษัท 
Bruker) ลักษณะทางสัณฐานวิทยาด้วยเทคนิคกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM: ยี่ห้อ  JEOL รุ่น JSM-7800F) 
สร้างกราฟมาตรฐานของสารละลายโครเมียมและวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (UV-Vis: 
บริษัท Thermo SCIENTIFIC รุ่น GENSYS) ที่ความยาวคลื่น 543 นาโนเมตร  
  3. การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความสามารถในการดูดซับ 
 3.1 การศึกษาผลของพีเอชสารละลาย 
    การศึกษาผลของพีเอชสารละลายต่อปริมาณการดูดซับโครเมียมของตัวดูดซับในสารละลายโครเมียม ความ
เข้มข้น 250 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 20 มิลลิลิตร ปรับพีเอชเท่ากับ 2, 3, 4, 5 และ 6 จากนั้นเติมตัวดูดซับปริมาณ 0.1 
กรัม เขย่าในเครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ความเร็วรอบ 100 รอบต่อนาที เป็นเวลา 180 นาที กรอง
ตะกอนด้วยตะแกรง น าสารละลายที่ได้จากการกรองไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องยูวี-วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ที่
ความยาวคลื่น 543 นาโนเมตรและค านวณหาปริมาณการดูดซับจากสมการที่ 1 
 

การค านวณปริมาณการดูดซบั 
                      
                                                                    …(1) 
 

เมื่อ  C0 และ Ce คือ ความเข้มข้นของโครเมียมเริ่มต้นและที่สมดุล (มิลลิกรัมต่อลิตร) qe คือปริมาณการดูดซับที่
สมดุล (มิลลิกรัมต่อกรัม) V คือ ปริมาตรสารละลายที่ใช้ในการดูดซับ (ลิตร) และ M คือ ปริมาณตัวดูดซับ (กรัม) 
 3.2 การศึกษาผลความเข้มข้นของสารละลายเร่ิมต้น 
  การศึกษาผลความเข้มข้นของสารละลายเริ่มต้นต่อปริมาณการดูดซับโครเมียมของตัวดูดซับ ในสารละลาย
โครเมียม ความเข้มข้น 25 50 100 150 200 และ 250 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 20 มิลลิลิตร โดยปรับพีเอชเท่ากับ 2 
จากนั้นเติมตัวดูดซับปริมาณ 0.1 กรัม เขย่าในเครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ความเร็วรอบ 100 รอบต่อนาที 
เป็นเวลา 180 นาที กรองตะกอนด้วยตะแกรง น าสารละลายที่ได้จากการกรองไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องยูวี- 
วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ท่ีความยาวคลื่น 543 นาโนเมตรและค านวณหาปริมาณการดูดซับ 
        3.3 การศึกษาผลของเวลาและอุณหภูมิ 
      การศึกษาผลของเวลาและอุณหภูมิต่อปริมาณการดูดซับโครเมียมของตัวดูดซับในสารละลายโครเมียม ความ
เข้มข้น 250 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 20 มิลลิลิตร โดยปรับพีเอชเท่ากับ 2 จากนั้นเติมตัวดูดซับปริมาณ 0.1 กรัม แล้วน าไป
เขย่าในเครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิ 30, 45 และ 60 องศาเซลเซียส ที่ความเร็วรอบ 100 รอบต่อนาที เป็นเวลา 1, 3, 5, 10, 
20, 30, 60, 180 และ 360 นาที หลังสิ้นสุดการทดลองน าสารละลายที่ได้จากการกรองไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องยูวี- 
วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ท่ีความยาวคลื่น 543 นาโนเมตรและค านวณหาปริมาณการดูดซับ 
 
ผลการวิจัย 

1. การศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพของเซลลูโลส 
1.1 ผลการศึกษาหมู่ฟังก์ชันด้วยเทคนิค FTIR 

    เมื่อน าตัวดูดซับเซลลูโลสจากเปลือกข้าวโพดที่ไม่ได้แปรผิว (Cel) และเซลลูโลสจากเปลือกข้าวโพดที่แปรผิวด้วย
พอลิเอทีลีนอิมมีน (Cel-PEI) ทั้งก่อนและหลังจากดูดซับโครเมียม (VI) ไอออน มาศึกษาหมู่ฟังก์ชันท่ีเป็นองค์ประกอบของสาร 
ผลการศึกษาแสดงดังภาพท่ี 1 พบว่าปรากฏพีคที่มีลักษณะเหมือนกันของทุกตัวอย่าง โดยพบพีคที่ต าแหน่ง 3500-3000 cm-1 , 
2902 cm-1 , 1643 cm-1 และ 1025 cm-1 ซึ่งแสดงถึงหมู่ฟังก์ชันของไฮดรอกซิล (O-H stretching) ไฮโดรคาร์บอน          
(C-H stretching) คาร์บอนิล (C=O stretching) และอีเทอร์ หรือเอสเทอร์ (-O- stretching) ตามล าดับ ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
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หลักของผนังพืช เช่น คาร์โบไฮเดรต ประเภทเซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส (Deng et al., 2013) ส าหรับ Cel-PEI จะปรากฏ
พีคที่ต าแหน่ง 1563 cm-1 ซึ่งเป็นการสั่นแบบงอของ N-H (N-H bending) ที่อยู่ในพอลิทิลีนอิมมีน (PEI) (Lu and Oza, 
2013; Tangtubtim and Saikrasun, 2018) แสดงให้เห็นว่าสามารถยืนยันการเพิ่มหมู่เอมีน เข้าไปในโครงสร้างของเซลลูโลส
จากเปลือกข้าวโพดได้ หลังจากผ่านการดูดซับโครเมียม (VI) ไอออน พบว่าพีคที่ต าแหน่งประมาณ 1025 cm-1 ของ Cel และ   
Cel-PEI มีความเข้มลดลงเนื่องจากเกิดการสร้างพันธะ Cr-O ส่งผลให้เกิดการบดบังการสั่น (วนิดาและปรีชา, 2560) และพีคที่
ต าแหน่งประมาณ 1563 cm-1 ของ Cel-PEI มีช่วงทีก่ว้างขึ้น สังเกตเห็นได้น้อยลง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าหมู่เอมีนที่เกิดขึ้นจากการ
แปรผิวด้วยพอลิเอทีลีนอิมมีน ส่งผลต่อการดูดซับโครเมียม (VI) ไอออน 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 1 สเปคตรัม IR ของเซลลูโลสจากเปลือกข้าวโพดที่ไมไ่ด้แปรผิว (Cel) เซลลูโลสเปลือกข้าวโพดที่แปรผิวด้วย 
พอลิเอทีลีนอิมมีน (Cel-PEI) เซลลูโลสจากเปลือกข้าวโพดที่แปรผิวด้วยพอลิเอทีลีนอิมมีน 
หลังการดดูซับ (Cel-PEI-Cr) และเซลลโูลสจากเปลือกข้าวโพดหลังการดูดซับ (Cel-Cr) 

 
1.2 ผลการศึกษาสัณฐานวิทยาด้วยเทคนิค SEM และการหาองค์ประกอบของธาตุด้วยเทคนิค EDS 

          ภาพที่ 2 แสดงสัณฐานวิทยาและสเปกตรัม EDS ของตัวอย่าง Cel, Cel-Cr, Cel-PEI และ Cel-PEI-Cr พบว่า  
เส้นใยเซลลูโลสจะมีขนาดประมาณ 100 ไมโครเมตร ลักษณะพื้นผิวเซลลูโลสจากเปลือกข้าวโพดที่แปรผิวด้วย PEI จะมี
ลักษณะเรียบกว่าที่ไม่ได้แปรผิว หลังจากการดูดซับเซลลูโลสจากเปลือกข้าวโพดที่แปรผิวด้วย PEI จะพบว่าพ้ืนผิวมีความหนา
มากกว่า แสดงให้เห็นว่า Cel-PEI มีประสิทธิภาพในการดูดซับได้ดีกว่า Cel  

          ผลของสเปกตรัม EDS พบว่าในตัวอย่าง Cel พบธาตุ C และ O เป็นธาตุหลัก ปริมาณร้อยละโดยน้ าหนักของ C 
และ O เท่ากับ 52.93 และ 47.07 ตามล าดับ หลังจากการแปรผิวด้วย PEI พบธาตุ C, O และ N ปริมาณร้อยละโดยน้ าหนัก
ของ C, O และ N เท่ากับ 48.78, 8.12 และ 43.11 ตามล าดับ และหลังจากการดูดซับ พบว่าท้ัง Cel-Cr และ Cel-PEI-Cr จะ
พบธาตุ Cr  เปนธาตุองคประกอบที่มีปริมาณรอยละ 8.98 และ 24.01 โดยน้ าหนัก นอกจากนี้ในกรณีของ Cel-PEI-Cr จะไม่
พบสเปกตรัมของธาตุ N เนื่องจากเกิดพันธะระหว่าง –NH3

+-Cr จึงไม่ปรากฏสเปกตรัมของ N ซึ่งผลสอดคล้องกับผลของ FTIR  
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ภาพที่ 2 สัณฐานวิทยาและสเปกตรัม EDS ของตัวอย่างเซลลูโลสจากเปลือกข้าวโพดทีไ่ม่แปรผิวก่อนการดูดซบั (Cel) 
เซลลูโลสจากเปลือกข้าวโพดที่ไม่แปรผิวหลังการดดูซับ (Cel-Cr) เซลลูโลสจากเปลือกข้าวโพดที่แปรผวิด้วย 

พอลิเอทีลีนอิมมีน (Cel-PEI) และเซลลูโลสจากเปลือกข้าวโพดที่แปรผิวด้วยพอลิเอทีลีนอิมมีนหลังการดูดซับ (Cel-PEI-Cr) 
 

         2. การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความสามารถในการดูดซับ 
2.1 การศึกษาผลของพีเอชสารละลาย 

      การศึกษาผลของพีเอชสารละลาย แสดงดังภาพที่ 3 พบว่า ที่พีเอชเท่ากับ 2 จะได้ค่าปริมาณการดูดซับโครเมียม 
(VI) ไอออนในสารละลายสูงสุด โดย Cel มีปริมาณการดูดซับเท่ากับ 5.26 มิลลิกรัมต่อกรัม และ Cel-PEI มีปริมาณการดูดซับ
เท่ากับ 31.16 มิลลิกรัมต่อกรัม นอกจากน้ียังพบว่า เมื่อค่าพีเอชเพิ่มขึ้นปริมาณการดูดซับจะมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากท่ีช่วงพี
เอชต่ าหมู่ฟังก์ชันของอะมิโนจะรับโปรตอนเปลี่ยนเป็น NH3

+ (Tangtubtim and Saikrasun, 2018) และในช่วงพีเอชต่ า Cr 
(VI) จะอยู่ในรูปไฮโดรเจนโครเมตไอออน (HCrO4

-) เป็นส่วนใหญ่จะมีบางส่วนอยู่ในรูปโครเมต (CrO4
2-) และไดโครเมต 

(Cr2O7
2-) (Zhu et al.,2012; Liu et al., 2017; Sambaza et al., 2017) ท าให้เกิดแรงดึงดูดทางไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic 

interaction) ระหว่าง NH3
+ กับ HCrO4

- และ Cr2O7
2- ได้ง่าย นอกจากน้ี ยังพบว่ามีบางส่วนของ HCrO4

- เกิดปฏิกิริยารีดักชัน
ของโครเมียม (VI) ไอออน (Cr6+) ไปเป็น โครเมียม (III) ไอออน (Cr3+) โดย Cr3+ ที่เกิดขึ้นสามารถถูกดูดซับบนวัสดุดูดซับได้
เช่นกัน (Sun et al., 2010; Chena et al., 2018) ดังนั้นจากปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวข้างต้นส่งผลให้การดูดซับโครเมียมเกิดขึ้น
ได้น้อยในสภาวะที่สารละลายมีค่าพีเอชสูงขึ้น  
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ภาพที่ 3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าพีเอชกับปริมาณการดดูซับโครเมียม (VI) ไอออน ในสารละลาย 
 

2.2 การศึกษาผลความเข้มข้นของสารละลายเร่ิมต้น 
  การศึกษาผลความเข้มข้นของสารละลายเริ่มต้น โดยใช้ความเข้มข้นสารละลายโครเมียมเริ่มต้น 50, 100, 150, 
200 และ 250 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าพีเอช เท่ากับ 2 ใช้เวลาในการดูดซับ 180 นาที ต่อปริมาณตัวดูดซับ 0.1 กรัม ท่ีอุณหภูมิ 
30องศาเซลเซียส ผลการทดลองแสดงดังภาพท่ี 4 พบว่า เมื่อความเข้มข้นสารละลายเพิ่มขึ้นปริมาณการดูดซับจะเพิ่มขึ้น โดย 
Cel และ Cel-PEI  สามารถดูดซับโครเมียม (VI) ไอออน ในสารละลายสูงสุดที่ความเข้มข้น 250 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีปริมาณ
การดูดซับโครเมียม (VI) ไอออน สูงสุดเท่ากับ 5.26 และ 31.19 มิลลิกรัมต่อกรัม ตามล าดับ และพบว่าทุกสภาวะการทดลอง
เซลลูโลสที่แปรผวิด้วย PEI จะมีค่าปริมาณการดูดซับสงูกว่าที่ไม่ได้แปรผิว นอกจากน้ียังสามารถพิจารณาได้จากภาพถ่ายแสดง
ตัวอย่างวัสดุดูดซับหลังการดูดซับ พบว่าเมื่อความเข้มข้นสารละลายเพิ่มขึ้นสีของวัสดุดูดซับทั้งสองชนิดจะเข้มขึ้น อย่างไร      
ก็ตามสีของ Cel-PEI จะเข้มกว่า Cel อย่างเห็นได้ชัด แสดงดังตารางที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเขม้ข้นกับปริมาณการดูดซบัโครเมียม (VI) ไอออน ในสารละลาย 
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(ก) (ข) 

ตารางที่ 1 ภาพถ่ายตัวอย่างก่อนและหลังดูดซับโครเมียม (VI) ไอออน ในสารละลาย 
 

ตัวอยา่ง 
ความเข้มข้นสารละลาย (มิลลิกรมัต่อลิตร) 

0 25 50 100 150 200 250 

 
Cel 

 

     
 
 
 

  

 
Cel-PEI 

 

     
 
 
 

  

 
2.3  การศึกษาผลของเวลาและอุณหภูมิ 

            จากการศึกษาผลของเวลาและอุณหภูมิ แสดงดังภาพที่ 5 พบว่าปริมาณการดูดซับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง      
1 ถึง 25 นาทีแรก และหลังจากนั้นการเพิ่มขึ้นของปริมาณการดูดซับจะช้าลง และเริ่มเข้าสู่สมดุลที่ 60 นาที ณ สภาวะสมดุล  
ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเชียส จะให้ปริมาณการดูดซับโครเมียม (VI) ไอออน สูงกว่า อุณหภูมิ 45 และ 60 องศาเซลเซียส 
ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาคายความร้อน (Tangtubtim and Saikrasun, 2018) ท้ังนี้การเพิ่ม
อย่างรวดเร็วของปริมาณการดูดซับในช่วงแรกเนื่องมาจากพื้นผิวภายนอกของเส้นใยเซลลูโลสก่อนการดูดซับจะยังไม่เกิดการ
ดูดซับโลหะหนัก ซึ่งสามารถดูดซับได้ง่ายและรวดเร็ว และเมื่อระยะเวลาผ่านไปช่วงหนึ่งพื้นที่ผิวภายนอกจะถูกดูดซับจนหมด 
โมเลกุลของโลหะหนักจึงแพร่เข้าไปยังพื้นที่ผิวภายในเซลลูโลสของตัวดูดซับซึ่งเกิดช้ากว่าขั้นตอนแรกท าให้อัตราการดูดซับ
ลดลง สรุปได้ว่าระยะเวลาเท่ากับ 60 นาที ท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ปริมาณการดูดซับโครเมียม (VI) ไอออน สูงสุดของ
ตัวดูดซับ Cel และ Cel-PEI เท่ากับ 5.51 และ 35.97 มิลลิกรัมต่อกรัม ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลา อุณหภูมิ กับปริมาณการดูดซับโครเมียม (VI) ไอออนในสารละลาย 
ของ (ก) เซลลูโลสจากเปลือกข้าวโพดที่ไม่ได้แปรผิว (Cel) และ (ข) แปรผิวด้วยพอลิเอทีลีนอิมมีน (Cel-PEI) 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งน้ี พบว่าสามารถเตรียมเซลลูโลสจากเปลอืกข้าวโพด และแปรผิวเซลลโูลสจากเปลือกข้าวโพดด้วยพอ
ลิเอทิลีนอิมมีนได้ ซึ่งสามารถยืนยันได้จากผลของ FTIR ที่ปรากฏพีคที่ต าแหน่ง 1563 cm-1 ซึ่งเป็นการสั่นแบบงอของ  
N-H bending ของ primary amine ที่อยู่ในพอลิทิลีนอิมมีน (PEI) แสดงให้เห็นว่าสามารถเพิ่มหมู่เอมีน เข้าไปในเส้นใย
เซลลูโลสจากเปลือกข้าวโพดได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Tangtubtim and Saikrasun (2018) ได้ศึกษาการแปรผิวเส้นใย
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ใบสับปะรดด้วยการท าปฏิกิริยาให้เกิดพันธะคาร์บาเมต โดยใช้พอลิเอทิลีนอิมมีน (PEI) และทดสอบประสิทธิภาพในการดูดซับ
โครเมียม ส าหรับผลของสัณฐานวิทยา จะแสดงให้เห็นว่าพื้นผิวของเซลลูโลสจากเปลือกข้าวโพดที่แปรผิวด้วย PEI จะมีความ
เรียบและความหนากว่าที่ไม่ได้ดัดแปรผิว และจากผลของ EDS จะเป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพที่สามารถระบุชนิดธาตุ
องค์ประกอบได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตามในส่วนของปริมาณที่บ่งช้ีนั้นเป็นเพียงปริมาณธาตุองค์ประกอบ ณ บริเวณใดบริเวณ
หนึ่งที่ทดสอบซึ่งไม่ใช่ปริมาณธาตุทั้งหมด (ทุกบริเวณ) ท่ีมีในตัวอย่าง ผลของค่าพีเอช ความเข้มข้นสารละลายเริ่มต้น เวลาและ
อุณหภูมิต่อปริมาณในการดูดซับโครเมียม (VI) ไอออนในสารละลาย พบว่าปริมาณการดูดซับของตัวดูดซับทั้ง 2 ชนิด คือ
เซลลูโลสจากเปลือกข้าวโพดที่ไม่ได้แปรผิว (Cel) และเซลลูโลสจากเปลือกข้าวโพดที่แปรผิวด้วยพอลิเอทีลีนอิมมีน (Cel-PEI) 
จะสามารถดูดซับโครเมียม (VI) ไอออน ในสารละลายได้ปริมาณการดูดซับสูงที่พีเอชเท่ากับ 2 ความเข้มข้นสารละลาย 250 
มิลลิกรัม ระยะเวลาเท่ากับ 60 นาที และที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ปริมาณการดูดซับโครเมียม (VI) ไอออน สูงสุดของตัว
ดูดซับ Cel และ Cel-PEI เท่ากับ 5.51 และ 35.97 มิลลิกรัมต่อกรัม ตามล าดับ  อย่างไรก็ตามควรศึกษาหาผลของปริมาณตัว
ดูดซับเพื่อเพ่ิมปริมาณการดูดซับให้มีค่าการดูดซับสูงมากขึ้น และน าไปประยุกต์ใช้เพื่อศึกษาการดูดซับโลหะหนักชนิดอื่น ๆ   
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาปฏิกิริยาออกซิเดชัน ขจัดโบรอนและเติมไอโอดีนของกรดฟีนิลโบโรนิกในตัวท าละลายน้ า 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้สภาวะบรรยากาศ โดยศึกษาชนิดและปริมาณของตัวเติมไอโอดีนและเบส พบว่าปริมาณของ
ไอโอดีนตั้งแต่ 0.25-1.2 เท่า มีผลต่อการเกิดการแทนที่ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถสังเคราะห์สารได้ 5 ผลิตภัณฑ์และพิสูจน์
เอกลักษณ์โดยใช้เทคนิค GC-MS ผลิตภัณฑ์ที่สังเคราะห์ได้ ได้แก่ 2-iodophenol, 4-iodophenol, 2,4- diiodophenol, 
2,6-diiodophenol และ 2,4,6-triiodophenol โดยในการสังเคราะห์ใช้สภาวะเป็น I2 1.2 eq., K2CO3 1 eq. และ H2O2 
40% 3 eq. กวนสารภายใต้สภาวะบรรยากาศ เป็นเวลา 12 ช่ัวโมง ซึ่งสามารถแยกสารบริสุทธิ์ได้ 3 สาร ด้วยเทคนิคโคร
มาโทกราฟ ีคือ 4-iodophenol (20 %yield), 2,4-diiodophenol (28 %yield), 2,4,6-triiodophenol (13 %yield) 
 
ค าส าคัญ : กรดฟีนิลโบโรนิก  ไอโอดีน  ปฏิกิริยาการขจัดโบรอนและการเติมไอโอดีน 

 
The Study of Oxidative Deboronation-Iodination Reaction of Phenylboronic Acid 

Pongsakorn Rieagnam, Ketnapha Buathong and Rukkiat Jitchati* 
Department of Chemistry, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University  
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Abstract 
In this research, the one pot oxidative deboronation-iodination reaction of phenylboronic acid in 

an environmentally friendly aqueous solvent with refluxing condition under the normal atmosphere was 
studied. By studying the types and equivalent of iodinating agent and bases. It was found the equivalent 
of I2 from 0.25-1.2 eq. affected to the substituted products. Five products were formed and characterized 
using GC-MS. The products were 2-iodophenol, 4-iodophenol, 2,4-diiodophenol, 2,6-diiodophenol and 
2,4,6-triiodophenol. In the synthesis, the conditions used I2 1.2 eq., K2CO3 1 eq. and H2O2 40% 3 eq. stirred 
under atmospheric conditions for 12 hr. The products can be purified by column chromatography as 3 
compounds; 4-iodophenol (20 %yield), 2,4-diiodophenol (28 %yield), 2,4,6-triiodophenol (13 %yield). 
  
Keywords  :  Phenylboronic acid, Iodine, Oxidative deboronation-iodination reaction 
 
Introduction 
 Phenol is an aromatic compound that has been used as a precursor for the synthesis such as 
chemical, dye and medicine. Many researchers have been studied phenol and its derivative. Hua Wang 
synthesized phenolic derivatives by using the oxidation reaction of phenyl boronic acid with copper ferrite 
under normal atmosphere to get the products up to 98 %yield (Wen et al., 2014). Similarly, Shengmei 
Guo prepared phenol by using t-BuOOH as the oxidizing agent with arylboronic acid to get phenol 
derivatives from moderate to excellent yields (Guo et al., 2013). Additionally, iodobenzene is an 
intermediate aromatic compound for organometallic coupling reactions e.g., Suzuki (Thathong et al., 
2012), Stilli (Heravi et al., 2018) and Buchwald–Hartwig amination (Jitchati et al., 2009), Kumada-Corriu 
(Clagg et al., 2019), Ullmann (Meesala and Nagarajan, 2010) and Sonogashira reactions (Charugandla et al., 
2018). For that reason, Jianji Wang (Ren et al., 2013) studied the deboronation iodination reaction to form 
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iodobenzene with a good yield. In this paper, we also demonstrated an oxidative deboronation-iodination 
of phenylboronic acid with oxidizing agents under normal air and in environmentally friendly solvent. The 
reaction of oxidative deboronation-iodination was shown in Figure 1. 
 

 
Figure 1 Oxidative deboronation-iodination reaction 

Materials and Methods 
General 
Phenyl boronic acid, Copper (I) iodide and Sodium sulfate were obtained from Acros organics, 

Belgium. Potassium carbonate, Iodine, Hydrogen peroxide (40%), Potassium hydroxide and 
Dichloromethane were obtained from Carlo Erba, France. Chemicals and solvents were used without 
further purification unless otherwise noted. 1H and 13C NMR spectra were recorded on a Bruker ARX-300 
spectrometer. High Resolution Mass spectroscopy (HRMS) was obtained using a Bruker MicrOTOF-Q II. Gas 
chromatography-mass spectrometry (GC-MS) used a Perkin Elmer Clarus 680 (GC) and Clarus SQ 8C (MS 
with EI).  

Oxidative deboronation-iodination study 
A mixture of phenyl boronic acid (1 eq.), base (KOH, K2CO3 ; 1-2 eq), iodinating agent (0.25-1.2 eq), 

40% H2O2 (3 eq) in water 5 mL was stirred at 65 oC for 12 hr. Then, the reaction mixture was cooled down 
to room temperature. After that, DCM was added (3×10 mL) and then the organic layer was dried by using 
excess Na2SO4 (anh.) Then, the crude reaction mixtures were monitored by TLC technique and GC-MS.  

Synthesis and characterization 
2,4,6-triiodophenol (IPC131), 2,4- diiodophenol (IPC132) and 4-iodophenol (IPC133) were 

prepared by using optimized oxidative deboronation-iodination reaction. The mixture of phenylboronic 
acid (0.2439 g, 2 mmol), K2CO3 (0.2764 g, 2 mmol), I2 (0.6091 g, 2.4 mmol), water 10 mL and 40% H2O2 
(460 µL, 6 mmol) was placed in a 50 mL round bottom flask. The reaction was stirred at 65 oC for 12 hr. 
After that, the organic extraction with DCM was used (3×10 mL) and dried by excess Na2SO4 (anh.). The 
organic solvent was removed by a rotary evaporator. The column chromatography was used with 40% 
DCM: hexane (v/v) as the eluent to obtain the products. The first band (IPC131) was obtained as a white 
solid (0.1886 g, 20 %yield); 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7.93 (s, 1H), 5.78 (s, 1H); HRMS cal. for C6H2OHI3 
[M+], 471.7318; found 471.7312. The second band (IPC132) was obtained as a white solid (0.2206 g, 28 
%yield); 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7.93 (d, J = 1.70 Hz, 1H), 7.63 – 7.42 (d, 1H), 6.77 (d, J = 7.50 Hz, 1H), 
5.40 (s, 1H); HRMS cal. for C6H3OHI2 [M+], 345.8352; found 345.8351. The final band was ( IPC133)  as a 
yellow solid (0.0559 g, 13 %yield); 1H NMR (300 MHz, acetone) δ 7.49 (d, J = 8.60 Hz, 1H), 6.69 (d, J = 8.60 
Hz, 1H); HRMS cal. for C6H4OHI [M+], 219.9385; found 219.9386. 
Results & Discussion  

Oxidative deboronation-iodination study 

 

Figure 2 Oxidative deboronation-iodination condition of this study 
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The reaction was performed with iodinating agent (1.2 eq.), base (KOH, K2CO3 ; 1-2 eq), H2O2 (3 eq.) 
under aqueous and normal air condition shown in Figure 2 and summarized in Table 1. Firstly, the 
iodinating agents with CuI and I2 (entry 1-2). The TLC showed that I2 gave the better results. The results 
showed that the many products were obtained. Then, the study further studied with type of base and 
equivalent in the entry 2-4. The crude TLC results showed that entry 4 used K2CO3 (1 eq.) gave the clear 
TLC.  

Table 1 The conditions and crude TLC for oxidative deboronation-iodination study 
 

Entry 
Iodinating agent 

(1.2 eq.) 

Base 
TLC 

type eq. 

1 CuI KOH 2 

 

2 I2 KOH 2 

 

3 I2 K2CO3 2 

4 I2 K2CO3 1 

Note: st = starting material, P and I = products 

With these results in hand, the reaction mixture of entry 4 by using GC-MS (EI) showed in Figure 3. 
The 5 signals of iodophenols were mono-substituted (2-iodophenol and 4-iodophenol), disubstituted (2,4-
diiodophenol and 2,6-diiodophenol) and 2,4,6-triiodophenol. The peak area ratio was obtained at 1: 1.5: 3: 
1: 4. Additionally, the peak area gave the interesting information that majority was obtained as para and 
tri disubstituted products which can be explained in the mechanism in Figure 4. 

 
Figure 3 GC-MS chromatogram of entry 4 of oxidative deboronation-iodination 

P 

P 
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Then, temperature, time and the quantity of iodine were optimized in Table 2. The results 
showed that all conditions gave the similar trends. The major products of monoiodophenol and 
diiodophenol were 4-iodophenol (C) and 2,4-diiodophenol (D), respectively.  
Table 2  GC-MS results of oxidative deboronation-iodination from varied I2 equivalent 

 

Entry Catalyst eq. of catalyst 
Peak area ratio 

B C D E F 
5 I2 0.25 6 15 6 1 5 
6 I2 0.5 3 6 6 1 5 
7 I2 1 2 5 5 1 5 

 The condition in hand, the oxidative deboronation-iodination was performed and separated the 
mixture products from normal column chromatography. We obtained 3 pure products which were 2,4,6-
triiodophenol (IPC131), 2,4-diiodophenol (IPC132) and 4-iodophenol (IPC133) in 20, 28 and 13 %yields, 
respectively. Unfortunately, some isomers obtained as the mixtures. 
Reaction Mechanism 
 The reaction mechanism of oxidative deboronation-iodination was proposed via 2 steps which 
are oxidative deboronation and phenol iodination in Figure 4. The first step was oxidized and lost to form 
phenol. Then, the para monoiodination gave the majority from a better steric effect than ortho position. 
After that the di and tri substituted products was obtainted as shown in Figure 4.   

 
Figure 4 The proposed oxidative deboronation-iodination reaction 
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Conclusion 
The one pot reaction of oxidative deboronation-iodination was performed in this study. The 

optimized iodinating agent is I2. Base and equivalent of base affects to the products in the reaction.      
I2 equivalent can be controlled the mono-, di- and tri products. This reaction may be useful in the 
future for development of a one-pot three-step reaction (deboronation, iodination and Buchwald 
reaction). 
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บทคัดย่อ 

  การศึกษาเชิงพรรณนาแบบตัดขวาง  (Cross-Sectional Descriptive Study) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าเสีย และคุณภาพน้ าทิ้งของโรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยการตรวจวัด
คุณภาพน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดด้วยระบบถังบ าบัดน้ าเสียทรงแคปซูลชนิดเติมอากาศ  จ านวน 7 พารามิเตอร์ โดยเทียบตาม
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน การระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภท 
และบางขนาด พ.ศ. 2537 ผลการศึกษาพบว่า ระบบบ าบัดน้ าเสียมีประสิทธิภาพในการบัดบัดน้ ามันและไขมัน ของแข็งละลาย
น้ า และของแข็งค่าสารแขวนลอย คิดเป็นร้อยละ 94.55, 76.92, และ 66.66 ตามล าดับ พารามิเตอร์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง ของแข็งละลายน้ า และไนโตรเจนท้ังหมด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.79, 200, และ 14.55 มิลลิกรัมต่อลติร 
ตามล าดับ พารามิเตอร์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ BOD ของแข็งแขวนลอย ซัลไฟด์และค่าน้ ามันและไขมัน 1,356.95, 
66.67, 2.13, และ 90.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงควรมีการติดตามตรวจสอบน้ าทิ้งในแต่ละ
หน่วยบ าบัด เติมอากาศในระบบบ าบัดอย่างเพียงพอ ติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียขั้นต้น เนื่องจากประสิทธิภาพของระบบบ าบัด
ด้านการก าจัดของแข็งแขวนลอยต่ า และตะแกรงหยาบและตะแกรงละเอียดเพิ่มเติมในระบบบ าบัดเพื่อบ าบัดคุณภาพน้ าทาง
กายภาพ  
 
ค้าส้าคัญ : คุณภาพน้ าท้ิง  ระบบบ าบัดน้ าเสีย  ประสิทธิภาพการบ าบัดน้ าเสีย 
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Abstract 

 A cross-sectional descriptive study aimed to study the efficiency of wastewater treatment systems 
and effluent wastewater quality of the central canteen Ubon Ratchathani University.  Comparison of 
wastewater effluent quality according to the Notification of Ministry of Science, Technology, and 
Environment about the standard for control wastewater effluent from some types and some sizes of 
buildings, B.E. 2537. The results showed that the wastewater treatment system is efficient for the treatment 
such as oil and grease, total dissolved solids ( TDS)  and suspended solids ( SS)  were 94. 55% , 76. 92, and 
66. 66, respectively.  The parameters that passed the standard were pH value, dissolved solids, and total 
nitrogen with mean values of 6.79, 200, and 14.55 mg/l, respectively. 

Parameters that do not the standard were biochemical oxygen demand ( BOD) , suspended solids, 
sulfide and fat oil and grease for 1,356. 95, 66. 67, 2. 13, and 90. 00 mg/ L, respectively.  Ubon Ratchathani 
University, therefore, should monitor the wastewater in each wastewater treatment unit. Adequate aeration 
of the treatment system and install a primary wastewater treatment system due to the efficiency of the 
treatment system for removing suspended solids is low. The installation of coarse screens and fine screens 
can improve physical wastewater treatment efficiency. 
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บทน้า  

สถานศึกษาเป็นสถานที่ซึ่งมีคนรวมตัวกันเป็นจ านวนมากและเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดน้ าเสีย ซึ่งเกิดจากกิจกรรม
ประจ าวันของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรที่อยู่ในสถานศึกษา น้ าเสียส่วนใหญ่มาจากการปรุงและล้างของร้านอาหาร  
น้ าเสียจากห้องน้ า และห้องปฏิบัติการ จึงมีมลสารที่ปนเปื้อน ได้แก่ สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ น้ ามันและสารแขวนลอยต่าง ๆ 
ที่มีผลท าให้ระดับออกซิเจนในน้ าลดลง (กรมควบคุมมลพิษ, 2555ก)  แหล่งก าเนิดน้ าเสียที่ก่อให้เกิดเสียมากที่สุดใน
สถานศึกษา คือ โรงอาหาร ซึ่งมีน้ าเสียที่เกิดจากการประกอบอาหาร การช าระล้างท าความสะอาด เพื่อก าจัดคราบไขมันจาก
ภาชนะต่าง ๆ หากสารประกอบเหล่านี้ลงสู่แหล่งน้ าโดยไม่มีการบ าบัดจะมีผลท าให้ระดับออกซิเจนละลายน้ าลดลงได้ ปริมาณ
ของสารอินทรีย์ในน้ านิยมวัดด้วยค่าความต้องการออกซิเจนทางชีวภาพ (Biochemical oxygen demand) หรือบีโอดี (BOD) 
เมื่อค่าบีโอดีในน้ าสูง แสดงว่ามีสารอินทรีย์ปะปนอยู่มากและสภาพเน่าเหม็นจะเกิดขึ้นได้ง่ายเนื่องจากมีการเจริญเติบโตของ
จุลินทรีย์แบบไม่ใช้อากาศ (กรมควบคุมมลพิษ, 2555ข) นอกจากนั้นคราบน้ ามันและไขมันที่ลอยเคลือบอยู่บริเวณผิวน้ ายัง
ส่งผลให้ออกซิเจนในอากาศไม่สามารถละลายลงไปในน้ าได้ ท าให้ค่าดีโอ (Dissolved Oxygen) ของน้ ามีปริมาณลดลง       
(กรมควบคุมมลพิษ, 2561)   

โรงอาหารกลางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึ่งเป็นสถานที่ประกอบและจ าหน่ายอาหารที่มีผู้ เข้าใช้บริการ                
คือ นักศึกษา บุคคลทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท าให้เกิดน้ าเสียและของเสีย ได้แก่ เศษอาหาร   
และน้ าจากการประกอบอาหาร รวมไปถึงน้ าจากการล้างท าความสะอาดที่มีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ น้ ามันและไขมันจาก
ร้านอาหาร (ยุทธชัยและคณะ, 2558) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้มีการติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียส าหรับโรงอาหารกลาง 
คือ ระบบเติมอากาศร่วมกับการบ าบัดขั้นต้น โดยการกรองเศษอาหารที่มากับน้ าก่อนระบายไปยังบ่อดักไขมัน จากนั้นน้ าจะ
เข้าสู่ถังบ าบัดน้ าเสียทรงแคปซูลชนิดบ าบัดเติมอากาศ ฝังอยู่ใต้ดินจ านวน 3 ถัง จากน้ันน้ าจะเข้าบ่อท่ีมีหินกรองและไหลต่อไป
ยังบึงประดิษฐ์ หลังการบ าบัดจะมีการระบายน้ าทิ้งไปยังสระน้ า 70 ไร่ โดยระบบบ าบัดน้ าเสียบริเวณโรงอาหารกลางมีการ
ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2560 ซึ่งตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมายังไม่ได้รับการตรวจสอบ ประสิทธิภาพการท างานของระบบบ าบัดน้ า
เสีย ซึ่งสระน้ า 70 ไร่ เป็นแหล่งรองรับน้ าที่มีความส าคัญ และเป็นบริเวณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี หากได้รับน้ าทิ้งที่มีการบ าบัดอย่างไม่ได้ประสิทธิภาพจะเกิดการสะสมของคราบน้ ามันและไขมัน รวมถึง
สารอินทรีย์ที่ส่งผลท าให้เกิดปัญหาน้ าเน่าเสีย การเกิดปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคช่ัน (Eutrophication) การเสียชีวิตของสัตว์น้ า รวม
ไปถึงการท าลายทัศนียภาพของสระน้ า 70 ไร่  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะเพื่อประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าเสีย เละ
ศึกษาคุณภาพน้ าทิ้งของโรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใช้เป็นข้อมูลในการติดตามคุณภาพน้ าทิ้งหลังการบ าบัด
ด้วยระบบบ าบัดน้ าเสีย และเสนอแนะแนวทางในการควบคุมดูแลระบบบ าบัดน้ าเสยี ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส าหรับ
ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

วิธีการวิจัย 
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.1 ขออนุญาตกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าไปส ารวจพื้นที่เก็บข้อมูลและเก็บตัวอย่างน้ าจาก
ระบบบ าบัดน้ าเสียของโรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และขออนุญาตใช้พื้นที่ห้องปฏิบัติการทางด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการด าเนินการตรวจวัด 

1.2 ติดต่อเจ้าหน้าท่ีนักวิทยาศาสตร์ประจ าห้องปฏิบัติการ  
1.3 รักษาสภาพน้ าตัวอย่างโดยเติม เติมกรด H2SO4 ให้มีค่า pH < 2  แช่เย็นท่ี 4 องศาเซลเซียส ในกรณีที่ไม่ได้

วิเคราะห์ทันที (ยกเว้น pH ต้องวิเคราะห์ทันที)  
1.4 น าน้ าตัวอย่างที่รักษาสภาพไว้แล้วมาวิเคราะห์ โดยหาคุณลักษณะของน้ าเสียตามวิธีการมาตรฐาน                            

ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ าทิ้งจากอาคาร
บางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 2537 อาคารประเภท (ข)  
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1.5 น าผลการวิเคราะห์พารามิเตอร์ตัวอย่างน้ าจากระบบบ าบัดน้ าเสียของโรงอาหารกลางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
มาเปรียบเทียบมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุม                   
การระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 2537 อาคารประเภท (ข)  

1.6 สรุปผลการวิเคราะห์ อภิปรายผลการวิเคราะห์ และแนะน าแนวทางการแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
2. การเก็บตัวอย่างน ้า  

 ใช้วิธีการเก็บตัวอย่างน้ าแบบจ้วง (Grab Sampling) เก็บจากระบบบ าบัดน้ าเสียของโรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (ส านักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน, 2558) โดยเก็บตัวอย่างน้ าช่วงเวลา 13.00–14.00 น. ในช่วงระหว่าง
เดือนกรกฎาคม–เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 จากระบบบ าบัดน้ าเสีย 7 จุด ซึ่งเป็นหน่วยบ าบัดที่เป็นองค์ประกอบของระบบ
บ าบัดน้ าเสีย ได้แก่ น้ าเสีย (น้ าเสียที่ปล่อยจากโรงอาหารกลาง) บ่อดักไขมัน  ถังบ าบัดทรงแคปซูลชนิดเติมอากาศที่ 1         
ถังบ าบัดทรงแคปซูลชนิดเติมอากาศที่ 2 ถังบ าบัดทรงแคปซูลชนิดเติมอากาศที่ 3 บ่อตกตะกอน และบึงประดิษฐ์ (จุดสุดท้าย
ก่อนน้ าออกสู่ภายนอก) เพื่อให้ทราบจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพท่ีอาจจะสง่ผลต่อประสิทธิภาพการบ าบัดน้ าเสยี ได้แก่ 
ท่อล าเลียงน้ าเสีย บ่อดักไขมัน ถังบ าบัดทรงแคปซูลชนิดเติมอากาศทั้ง 3 ถัง บ่อตกตะกอน และบึงประดิษฐ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แผนผังระบบบ าบัดน้ าเสยีของโรงอาหารกลาง  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตัวอย่างน้ าที่ได้ท าการทดลองทางห้องปฏิบัติการ ณ ห้องปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นน าค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ทางสถิติเทียบกับมาตรฐาน และประสิทธิภาพในการบ าบัด 
เมื่อผ่านกระบวนการบ าบัดน้ าเสีย ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุม 
การระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 2537 

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าเสียในชุดการทดลองจากโรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ท าการ
ตรวจสอบซ้ า โดยมีการวิเคราะห์ซ้ า 3 ครั้ง ทุกตัวอย่างที่มีการวิเคราะห์ ค่า Relative Percent Different (%RPD)  ของการ
ตรวจสอบซ้ าที่ได้ควรมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 เปอร์เซ็นต์ (ในกรณีที่พบว่า %RPD มีค่าสูงกว่า 20 %RPD จะท าการ
วิเคราะห์ตัวอย่างซ้ าใหม่ทันที) 
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ผลการวิจัย  
 1. ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ าเสียของโรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากการเก็บ
ตัวอย่างจ านวน 7 จุด น าไปตรวจสอบวิเคราะห์ผลในห้องปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ                                     
การสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยน าผลการวิเคราะห์ในจุดที่ 7 บึงประดิษฐ์เปรียบเทียบกับค่าเกณฑ์มาตรฐาน
เนื่องจากเป็นจุดสุดท้ายของระบบบ าบัดก่อนจะระบายไปยังสระน้ า 70 ไร่ พบว่า ค่าพารามิเตอร์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ าท้ิง 
ได้แก่ ค่าความเป็นกรด–ด่าง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.79 ค่าของแข็งละลายน้ ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 200 มิลลิกรัมต่อลิตร และ              
ค่าไนโตรเจนทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.55 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าพารามิเตอร์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ BOD มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 1,356.95 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณของแข็งค่าสารแขวนลอย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 66.67 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซัลไฟด์มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.13 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าน้ ามันและไขมันมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 90.00 มิลลิกรัมต่อลิตร (แสดงในตารางที่ 1) 
 
ตารางที ่1 ผลการตรวจวัดคณุภาพน้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ าเสยีของโรงอาหารกลาง มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
 

จุดเก็บตัวอย่าง 
(ค่ามาตรฐาน) 

พารามิเตอร์ 
pH 
(5-9) 

BOD 
(≤ 30 mg/L) 

SS 
(≤40 mg/L) 

TDS 
(500 mg/L ) 

Sulfide 
(≤ 1.0 mg/L) 

TKN 
(≤ 35 mg/L) 

FOG 
(≤ 20 mg/L) 

จุดที่ 1 น้ าเสีย  
(น้ าเสียที่ปล่อยจาก
โรงอาหารกลาง)  

5.45 608.38 200.00 866.67 3.06 18.70 1,650.00 

จุดที่ 2 บ่อดักไขมัน   5.32 1,730.75 266.67 1,166.67 3.65 14.93 376.70 
จุดที่ 3 ถังบ าบัดทรง
แคปซูลชนิดเติม
อากาศที่ 1 

5.50 681.95 533.33 233.33 0.36 N.D. 336.70 

จุดที่ 4 ถังบ าบัดทรง
แคปซูลชนิดเติม
อากาศที่ 2 

6.56 841.50 333.33 266.67 0.98 N.D. 400.00 

จุดที่ 5 ถังบ าบัดทรง
แคปซูลชนิดเติม
อากาศที่ 3 

6.23 1,361.80 133.33 533.33 0.61 16.80 290.00 

จุดที่ 6 บ่อ
ตกตะกอน 

6.61 1,719.90 12.32 133.33 1.19 N.D. 306.70 

จุดที่ 7 บึงประดิษฐ ์ 6.76 1,356.95 66.67 200.00 2.13 14.55 90.00 
หมายเหตุ: มาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ าทิ้งจากอาคาร

บางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 2537 
 

2. ประสิทธิภาพในการบ้าบัด 
ประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ าเสียโดยรวมของระบบบ าบัดน้ าเสีย  โดยเปรียบเทียบจุดที่ 1 น้ าเสีย (น้ าเสียก่อนเข้า

ระบบ) กับจุดที่ 7 บึงประดิษฐ์ (น้ าทิ้งจากระบบ) พบว่าพารามิเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการบ าบัด ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง 
ของแข็งแขวนลอย ของแข็งละลายน้ า ไนโตรเจนท้ังหมด ซัลไฟด์ และน้ ามันและไขมัน ร้อยละ 24.04, 66.66, 76.92, 22.19, 
30.39 และ 94.55 ตามล าดับ และมีเพียงค่าบีโอดีที่มีประสิทธิภาพในการบ าบัดลดลง (ภาพที่ 2) ส าหรับคุณภาพของน้ าทิ้งมี
ค่าความสกปรกลดลงใน 5 พารามิเตอร์ ได้แก่ ของแข็งแขวนลอย ของแข็งละลายน้ า ไนโตรเจน ซัลไฟด์ และไขมัน (ภาพที่ 3) 
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ภาพที่ 2 ประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ าเสยีโดยรวมของระบบบ าบัดน้ าเสีย 

 

ภาพที่ 3 คุณภาพเปรียบเทียบจดุที่ 1 น้ าเสีย (น้ าเสียก่อนเข้าระบบ) และจุดที่ 7 บึงประดิษฐ์ (น้ าท้ิงจากระบบ) 
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สรุปและอภิปรายผล 
ประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ าเสียโดยรวมของระบบบ าบัดน้ าเสียของ โรงอาหารกลางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นท่ีท าให้ประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ าเสีย เกิดจากการจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยแหล่งก าเนิดน้ าเสียที่
เข้าสู้ระบบบ าบัดน้ าเสียเกิดจากการใช้น้ าประปาในการประกอบกิจกรรม ในการปรุงอาหาร และท าความสะอาดพาชนะ
รองรับอาหาร จากโรงอาหารกลาง 2 หลัง จากโรงอาหารกลางที่ 1 และโรงอาหารกลางที่ 2 ซึ่งโรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จัดเป็นอาคารประเภท (ข) ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ควบคุม การระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 2537 พบว่าด้านรวบรวมน้ าเสีย  มีคู่มือการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับแนวทางของคู่มือการจัดการ น้ าเสียจากอาคารประเภทสถานศึกษา ได้แก่ มีตะแกรงดักเศษอาหารก่อนปล่อยลง
สู่ท่อรวบรวมน้ าเสีย โดยท่อรวบรวมได้มีการตรวจสอบและดูแลท าความสะอาดท่อรวบรวมน้ าเสีย  2 ครั้งต่อเดือน ซึ่งเป็นไป
ตามคู่มือการจัดการน้ าเสียจากอาคารประเภทสถานศึกษา ซึ่งก าหนดให้การตรวจดูว่าเกิดการอุดตันของท่อรวบรวมน้ าเสีย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพาระอาจมีเศษขยะเข้าไปอุดตัน ท าให้การไหลของน้ าเสียผิดปกติ และมีบ่อส าหรับรวบรวมน้ าเสียแยก
จากโรงอาหาร แต่พบว่าบริเวณท่อรวบรวมน้ าเสียบางจุดไม่มีฝาปิดหรือตะแกรงกั้นเพื่อป้องกัน เศษขยะลงไปในท่อรวบรวม 
และไม่มีท่อส าหรับแยกน้ าเสียและน้ าฝน อาจส่งผลกระทบในด้านการบ าบัดน้ าเสียหากมีน้ าฝนเข้ามาปะปนกับน้ าเสียที่มาก
เกินกว่าที่ระบบบ าบัดน้ าเสียจะสามารถรองรับได้ ทั้งนี้ยังไม่พบการก าหนดจุดตรวจสอบระบบรวบรวมน้ าเสีย การติดตั้งมาตร
วัดที่ระบบปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้นจากระบบ เพื่อหาปริมาณน้ าทิ้งและศึกษาระยะเวลาการบ าบัดที่เหมาะสมก่อนทุกครั้งเพื่อ
น ามาค านวณหาปริมาตรของบ่อบ าบัด (สนอง, 2550) ในด้านของการบ าบัดระบบบ าบัดน้ าเสียของโรงอาหารกลาง 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีมีการใช้ระบบบ าบัดน้ าเสีย ถังบ าบัดทรงแคปซูล ซึ่งลักษณะในการบ าบัดน้ าเสียด้วยการเติมอากาศ
และจุลินทรีย์ แต่ไม่มีการเติมสารเคมีใด ๆ ในระบบบ าบัดน้ าเสีย จากการศึกษาพบว่า มีแบบแปลนในการก่อสร้างระบบบ าบัด
น้ าเสีย โรงอาหารมีคู่มือในการด าเนินการดูแลระบบบ าบัด และมีการตักตะกอนไขมันในบ่อดักไขมันอย่างสม่ าเสมอ พร้อมท้ังมี
การปรับสภาพน้ าก่อนปล่อยออกจากระบบบ าบัดน้ าเสียโดยการบ าบัดด้วยบึ่งประดิษฐ์ [Free Water Surface Wetland 
(FWS)] ซึ่งช่วยกรองสารแขวนลอยและเพิ่มออกซิเจนในน้ าและไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่น  สอดคล้องกับงานวิจัยของสถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเซีย (2563) เรื่องการศึกษาโครงการพัฒนาแนวทางด้านเทคนิคและสาธิตระบบบ าบัดแบบบึงประดิษฐ์ พบว่า
เป็นระบบที่มีผลกระทบน้อย ไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่น ทนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ประสิทธิภาพการบ าบัดต่อพื้นท่ีสูงก่อน
ระบายน้ าทิ้งลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติหรือแหล่งน้ าสาธารณะ แต่ผู้ดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียไม่มีการบันทึกผลการควบคุมและ
บ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสีย ซึ่งท าให้ไม่มีผลหรือข้อมูลเกี่ยวกับระบบบ าบัดน้ าเสีย ไม่มีจุดตรวจสอบคุณภาพน้ าเสียซึ่งระบบ
บ าบัดน้ าเสีย และพบว่าตั้งแต่เปิดใช้งานระบบบ าบัดน้ าเสียของโรงอาหารกลางของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยังไม่เคยมีการ
ส่งตรวจคุณภาพตัวอย่างน้ าทิ้ง ทั้งนี้ยังไม่มีการจัดท ารายงาน ทส.1 และ ทส.2 ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ประเภท (ข)  พ.ศ. 
2537 ประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ าเสียโดยรวมของระบบบ าบัดน้ าเสียจากการทดลอง โดยเปรียบเทียบจุดที่ 1 น้ าเสีย         
(น้ าเสียก่อนเข้าระบบ) กับจุดที่ 7 บึงประดิษฐ์ พบว่าพารามิเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการบ าบัดสูงที่สุด ได้แก่ ค่าน้ ามันและ
ไขมัน (Fat, Oil and Grease) มีประสิทธิภาพในการบ าบัดร้อยละ 94.55 รองลงมา คือ ค่าของแข็งละลายน้ า (Total 
Dissolved Solid)  มีประสิทธิภาพในการบ าบัดร้อยละ 76.92 และ ปริมาณของแข็งค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids) 
ซัลไฟด์ (Sulfide) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  ค่าไนโตรเจนทั้งหมด (Total Kjeldahl Nitrogen, TKN)  มีประสิทธิภาพใน
การบ าบัดร้อยละ 66.66, 30.39, 24.04, 22.19 ตามล าดับ และพารามิเตอร์ที่ประสิทธิภาพในการบ าบัดได้ไม่ดี ได้แก่ ค่าบีโอดี 
ซึ่งจากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า พบว่า ค่าบีโอดี มีแนวโน้มไม่คงที่และมีค่าบีโอดีสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานทุกจุด  จากค่า     
บีโอดีในจุดที่ 1 พบมี ค่าเท่ากับ 608.38 มิลลิกรัมต่อลิตร ในจุดที่ 2 นั้น มีค่าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1730.75 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร เนื่องจากพบว่าจุดที่ 2 ในบ่อดักไขมัน นั้นมีเศษอาหารและคราบกากตะกอนไขมันจ านวนมากลอยอยู่เหนือผิวน้ าเกิดการ
สะสมของสารอินทรีย์สูง จึงเป็นผลท าให้ค่าบีโอดีและค่าน้ ามันและไขมันสูงข้ึนในจุดที่ 2 อีกท้ังยังส่งผลท าให้พารามิเตอร์อื่น ๆ 
ที่เพ่ิมสูงขึ้นทุกจุดในระบบบ าบัดน้ าเสีย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พงศธรและทองปักษ์ (2562) จากการศึกษาพบว่า บ่อดัก
ไขมันมีไว้ก าจัดน้ ามันและไขมัน ผลพลอยได้อีกส่วนหนึ่งคือกากตะกอนหรือเศษอาหาร ซึ่งกากตะกอนหรือเศษอาหาร บางส่วน
เป็นองค์ประกอบอินทรีย์ ซึ่งมีผลต่อการลดลงของค่าบีโอดี เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน พบว่า ค่าบีโอดีในน้ าทิ้งเกิน
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มาตรฐานที่ก าหนด แสดงให้เห็นว่าน้ าทิ้งยังมีความสกปรก และในจุดที่ 7 บึงประดิษฐ์ เป็นจุดสุดท้ายก่อนปล่อยน้ าทิ้ง พบว่ามี
ค่าบีโอดีลดลงแต่ยังมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน ค่าน้ ามันและไขมันจากจุดบึงประดิษฐ์ยังมีค่าสูงเกินกว่ามาตรฐานและยังมีกลิ่น
เหม็นเล็กน้อย จากงานวิจัยของ กาญจนาพรและคณะ (2560)  ที่ได้ศึกษาคุณภาพน้ าทิ้งของชุมชนมหาวิทยาลัย                 
ราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) พบว่า การที่น้ าทิ้งมีองค์ประกอบของสารอินทรีย์ น้ ามันและไขมันเป็นจ านวนมาก       
ค่าความสกปรกมาก และมีกลิ่นเน่าเหม็น ส่งผลให้จุลินทรีย์ต้องใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายสารอินทรีย์เป็นจ านวนมากท าให้
ค่าบีโอดีจึงสูงตามไปด้วย และการศึกษาในครั้งนี้ ในกระบวนการบ าบัดในข้ันสุดท้ายเป็นการบ าบัดด้วยวิธีธรรมชาติโดยพืชที่ใช้
ในการบ าบัด คือ ผักตบชวา ซึ่งท าให้ค่าบีโอดีลดลง แต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริสุดาและคณะ 
(2552) ที่ได้ศึกษาประสิทธิภาพการบ าบัดน้ าเสียดว้ยวิธีธรรมชาติบ าบัด ด้วยการออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียจากชุมชนที่พ่ึงพิง
วิธีธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์บ าบัดน้ าเสียในข้ันต้น พบว่า ระบบดังกล่าวสามารถบ าบัดค่าบีโอดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ค่าบีโอดีหลังบ าบัดลดลงในบริเวณบึงประดิษฐ์ (บ่อผักตบชวา) เนื่องจากพืชน้ าสามารถดูดซึมเอาสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ ามาใช้
เพิ่มมวลชีวภาพให้มากขึ้น เมื่อปริมาณสารอินทรีย์ลดลง ท าให้ปริมาณของจุลินทรีย์ลดลง ส่งผลต่อความต้องการออกซิเจนที่
ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ลดลงด้วยเช่นกัน การที่ค่าบีโอดีไม่สามารถลดลงต่ ากว่าค่ามาตรฐานได้นั้นเกิดจากความเข้มข้น
ของสารอินทรีย์ที่สูงมากแม้ระบบบ าบัดมีประสิทธิภาพที่สูง จึงไม่สามารถบ าบัดให้มีความเข้มข้นลดต่ ากว่าค่ามาตรฐานได้ ใน
กรณีเช่นนี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีความติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียแบบไร้อากาศในส่วนของการบ าบัดน้ าเสียหลังจากการ
บ าบัดขั้นต้น เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการรับภาระบรรทุกได้สูงกว่าระบบบ าบัดน้ าเสียแบบใช้อากาศ  จะสามารถช่วยลด
ปัญหาน้ าทิ้งมีสารอินทรีย์สูงได้ นอกจากนี้ควรมีการติดตั้งมาตรวัดอัตราการไหลของน้ าภายในระบบบ าบัดน้ าเสียเพื่อให้
สามารถควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสียให้มีประสิทธิภาพได้ตามที่ออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียไว้ 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีคู่มือการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแนวทางของคู่มือการจัดการน้ าเสียจากอาคารประเภทสถานศึกษาและ 

เอกสารรายงาน ทส.1 และ ทส.2 ของกรมควบคุมมลพิษแก่เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบระบบบ าบัดน้ าเสีย 
2. ควรมีการศึกษาอัตราการเติมอากาศของถังบ าบัดทรงแคปซูลชนิดเติมอากาศทั้ง 3 ถัง ให้เหมาะสมกับปริมาณน้ า

เสียที่แตกต่างกันในแต่ละวัน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบ าบัด เนื่องจากน้ าท้ิงบางพารามิเตอร์มีค่าเกินมาตรฐาน 
3. ควรมีการติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียเบื้องต้น เช่น ระบบดักด้วยตะแกรงแบบหยาบและตะแกรงละเอียด เนื่องจาก

พบว่าประสิทธิภาพของระบบบ าบัดในด้านการก าจัดของแข็งแขวนลอยมีค่าค่อนข้างต่ า และเป็นการป้องกันการเล็ดลอดของ
เศษอาหารไม่ให้เข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียในส่วนของถังเติมอากาศ 

4. ควรมีการติดตั้งมาตรวัดปริมาณน้ าเสียที่ออกจากกระบวนการล้างก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อ น าไปใช้
ประโยชน์ในการค านวณอัตราการไหลและการเติมอากาศให้เหมาะสมมากข้ึน 

5. มีการก าจัดผักตบชวาที่ลอยอยู่ภายในบึงประดิษฐ์อยู่เป็นประจ า ควบคุมอายุของผักตบชวาในบึงประดิษฐ์ให้
เหมาะสมที ่เพื่อให้อยู่ในช่วงอายุท่ีมีประสิทธิภาพการบ าบัดน้ าได้สูง 

6. มีการบันทึกผลการควบคุมและบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสียข้อมูลปริมาณน้ าที่เข้าสู่กระบวนการบ าบัด ปริมาณ
น้ าทิ้ง และคุณภาพน้ าทิ้งของระบบบ าบัดน้ าเสีย เป็นประจ าและควรมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ า
เสียของโรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อยู่เป็นประจ าทุก 3 เดือนต่อครั้ง ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับออร์โธฟอสเฟตในน้ าเสียสังเคราะห์ ด้วยเปลือกไข่ไก่เผาที่มี

ขนาดแตกต่างกัน โดยน าเปลือกไข่ไก่เผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 3 ช่ัวโมง คัดขนาดแตกต่างกัน ได้แก่ 10 เมซ 
50 เมซ และ 100 เมซ เปลือกไข่ไก่เผาแต่ละขนาดปริมาณ 0.5 กรัม ถูกน ามาทดลองดูดซับในน้ าเสียสังเคราะห์ 200 มิลลิลติร 
ที่ถูกปรับค่าพีเอชเท่ากับ 11 โดยมีระยะเวลาในการดูดซับ 30 นาที ที่อุณหภูมิห้องหลังจากนั้นน้ าเสียถูกน ามาวิเคราะห์หา
ปริมาณออร์โธฟอสเฟตด้วยวิธีกรดแอสคอร์บิค ผลการศึกษาพบว่า เปลือกไข่ไก่เผาขนาด 100 เมซ มีประสิทธิภาพในการ     
ดูดซับออร์โธฟอสเฟตดีที่สุด รองลงมาคือขนาด 50 เมซ และขนาด 10 เมซ โดยมีประสิทธิภาพในการดูดซับเท่ากับร้อยละ 
86.87 ±10.46, 84.46±11.74, 78.65±13.35 ตามล าดับ ประสิทธิภาพในการดูดซับแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ค่า             
P-value < 0.05 การศึกษาแสดงให้เห็นว่าขนาดของเปลือกไข่ไก่เผามีผลต่อประสิทธิภาพในการดูดซับออร์โธฟอสเฟต โดย
เปลือกไข่ไก่เผาที่มีขนาดเล็กจะมีประสิทธิภาพในการดูดซับออร์โธฟอสเฟตได้ดีกว่าเปลือกไข่ไก่เผาที่มีขนาดใหญ่ 

ค าส าคัญ : การดูดซับ  เปลือกไข่ไก่  ฟอสเฟต  ออร์โธฟอสเฟต 
 

A Study of the Efficiency of Orthophosphate Adsorption on Eggshell  
Panuwat Chansa, Chidhathai Petchuay, Arachaporn Wilamas and Ratchawut Kotlakome* 

Major in Environmental Science Faculty of Science, Ubon Ratchathani University 
*E-mail : ratchawut.k@ubu.ac.th 

Abstract 
The aim of this research was to study the efficiency of orthophosphate adsorption of eggshells 

in synthetic wastewater. The eggshells were prepared by burning at a temperature of 800 degrees Celsius 
for 3 hours and then granulated and sieved into 3 sizes: 10, 50, and 100 mesh. For each size of eggshells, 
0. 5 gram of burnt eggshells were used to adsorb orthophosphate in 200 ml of synthetic wastewater 
(adjusted pH to 11) for 30 minutes at room temperature These samples were analyzed for the quantity 
of orthophosphate by the ascorbic acid method. The result showed that the burned eggshell at 100 mesh 
size had the highest efficiency of orthophosphate adsorption, followed by the sizes of 50 mesh and 10 mesh, 
respectively. The adsorption efficiencies were at 86.87±10.46 %, 84.46 ± 11.74 %, 78.65 ± 13.35 %, respectively. 
Orthophosphate adsorption efficiencies of different eggshells sizes were significantly different (P < 0.05). This 
research exhibits that the size of burned eggshells affects the orthophosphates adsorption efficiency and a smaller 
size of burned eggshell can better absorb orthophosphates than a larger size of burned eggshells. 
 
Keywords : Adsorption, Eggshells, Phosphate, Orthophosphate 
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บทน า 
ในประเทศไทยปัญหาด้านมลพิษทางน้ ามีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึน สาเหตุหลักเกิดจากการปล่อยสารเคมีและการเพิ่มขึ้น

ของธาตุอาหารอย่างรวดเร็วในแหล่งน้ า ฟอสฟอรัสเป็นธาตุอาหารที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดมลพิษทางน้ าซึ่งฟอสฟอรัสใน
แหล่งน้ ามาจากการปล่อยน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมี การซักล้างในครัวเรือน การใช้ปุ๋ยเคมีจากภาคเกษตร การท า
ฟาร์มปศุสัตว์ เป็นต้น ฟอสฟอรัสในแหล่งน้ าส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของออร์โธฟอสเฟต สามารถพบได้ทั้งสารอินทรีย์และสาร 
อนินทรีย์ ชนิดที่ละลายน้ าและไม่ละลายน้ า ซึ่งส่งผลท าให้เกิดปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคช่ัน (eutrophication) เป็นปรากฏการณ์
ที่พืชน้ า สาหร่ายและแพลงก์ตอนพืชเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว (เสาวภา, 2558) ท าให้แหล่งน้ าขาดออกชิเจนส่งผลให้สิ่งมีชีวิต 
ที่อาศัยในแหล่งน้ าตายได้ (รุ่งระวี, 2553) ซึ่งพบในแหล่งน้ าหลายพื้นที่ของประเทศไทย ได้แก่ ชะอ า หัวหิน ศรีราชา  
กว๊านพะเยาและบึงแก่นนคร เป็นต้น (อรัณย์ภัคและคณะ, 2562) จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องควบคุมปริมาณของฟอสฟอรัส 
ที่ระบายลงสู่แหล่งน้ าให้มีปริมาณน้อยที่สุด ส าหรับกระบวนการก าจัดฟอสฟอรัส ได้แก่ กระบวนการทางกายภาพ 
กระบวนการทางเคมีและกระบวนการทางชีวภาพ ซึ่งกระบวนการบ าบัดฟอสฟอรัสทางกายภาพจะมีค่าใช้จ่ายสงู ส่วนกระบวน
บ าบัดทางชีวภาพจ าเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้และความช านาญและการก าจัดตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบ าบัด 
โดยไม่ใช้ออกซิเจนจะมีฟอสฟอรัสออกมาด้วย การบ าบัดโดยกระบวนการทางเคมี เป็นการเติมสารเคมีลงไปในน้ าเสีย 
เพื่อท าปฏิกิริยากับฟอสฟอรัสที่มีอยู่ในน้ า สารเคมีที่นิยมใช้ ได้แก่ สารส้ม (AI (SO4)3) เฟอร์ริคคลอไรด์ (FeCl3) หรือ 
เฟอร์รัสซัลเฟต (FeSO4) เป็นต้น ตะกอนที่เกิดขึ้นอาจมีสารพิษเจือปนและมีค่าใช้จ่ายสูงส าหรับสารสร้างตะกอนบางชนิด  
ในการเลือกวิธีการบ าบัดต้องค านึงถึงประสิทธิภาพการก าจัด ความเหมาะสมของเทคโนโลยี และความคุ้มค่าต่อการบ าบัด 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้เลือกวิธีบ าบัดฟอสฟอรัสด้วยวิธีการดูดซับ เนื่องจากการดูดซับเป็นวิธีท่ีสามารถก าจัดฟอสฟอรัสได้ในปรมิาณ
มากและมีค่าใช้จ่ายที่น้อย โดยใช้เปลือกไข่ไก่เผาซึ่งมีแคลเซียมออกไซด์ (CaO) เป็นตัวดูดซับและสามารถดูดซับฟอสฟอรัส ได้
ดีกว่าเปลือกไข่ดิบถึงร้อยละ 17 (เสาวภา, 2558) และยังเป็นการน าวัสดุที่เหลือทิ้งในครัวเรือนมาใช้เป็นตัวดูดซับท่ีมีราคาถูก 
การวิจัยครั้งนี้จึงเป็นการศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับฟอสฟอรัส ในรูปออร์โธฟอสเฟตในน้ าเสียสังเคราะห์ด้วยเปลือกไข่ไก่
เผาที่มีขนาดแตกต่างกัน เป็นการต่อยอดงานวิจัยการก าจัดฟอสเฟตในน้ าเสียโดยการดูดซับด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตและแคลเซยีม
ออกไซด์จากเปลือกไข่ไก่ ซึ่งจะน าผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลพื้นฐานไปพัฒนาตัวดูดซับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการบ าบัด
ฟอสฟอรัสในน้ าท้ิงก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะต่อไป  
 
วิธีการวิจัย 

1. วิธีการเตรียมน  าตัวอย่างสังเคราะห์  
เตรียมน้ าตัวอย่างสังเคราะห์ที่มีความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ของสารละลายมาตรฐานออร์โธฟอสเฟตโดยช่ัง

สารละลายโพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (anhydrous potassium dihydrogen phosphate, KH2PO4) 0.4394 กรัม ละลาย
ในน้ ากลั่นและปรับปริมาตรให้เป็น 1,000 มิลลิลิตร  
 2. วิธีการเตรียมตัวดูดซับจากเปลือกไข่ไก่  

เตรียมเปลือกไข่ไก่เผาโดยน าเปลือกไข่ไก่ล้างด้วยน้ าสะอาดแล้วตากให้แห้ง จากนั้นน าไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 100±10 
องศาเซลเซียส นาน 10 นาที น าไปเผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ช่ังโมง บดลดขนาดของเปลือกไข่ไก่แลว้รอ่น
ผ่านตะแกรงร่อนมาตรฐาน ขนาด 10 เมซ 50 เมซ และ 100 เมซ เก็บเปลือกไข่ไก่ที่ผ่านการเผาใส่ภาชนะที่แห้งและปิดสนิท 
โดยเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องเพื่อใช้ในการทดลอง (เสาวภา, 2558) จากนั้นน ามาตรวจวัดพื้นผิวของเปลือกไข่ไก่เผาทั้ง โดยใช้
วิธี Scanning Electron Microscopy (SEM) และตรวจนับปริมาณรูพรุนด้วยโปรแกรม ImageJ 
            3. วิธีการดูดซับออร์โธฟอสเฟตในน  าเสียสังเคราะห์  

ท าการทดลองการดูดซับออร์โธฟอสเฟตในน้ าเสียสังเคราะห์ โดย เตรียมน้ าตัวอย่างสังเคราะห์ปริมาณ 200 
มิลลิลิตร ลงในขวดรูปชมพู่ขนาด 250 มิลลิลิตร ปรับ pH ให้เท่ากับ 11 จากนั้นน าเปลือกไข่ไก่เผาปริมาณ 0.5 กรัม ลงในขวด
ลูกชมพู่ที่มีน้ าเสียสังเคราะห์ ตีกวนเปลือกไข่ไก่กับน้ าเสียสังเคราะห์เป็นเวลา 30 นาที ตั้งทิ้งไว้ 5 นาที ที่อุณหภูมิห้อง แล้ว
กรองเปลือกไข่ไก่ออกจากน้ าเสียสังเคราะห์ด้วยกระดาษกรอง น าน้ าเสียสังเคราะห์ที่ได้ไปวิเคราะห์ปริมาณฟอสเฟตที่เหลืออยู่ 
(เสาวภา, 2558) 
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           4. การวิเคราะห์น  าตัวอย่าง 
           หลักการ แอมโมเนียมโมลิบเดต (Ammonium Molybdate) และโปแตสเซียมแอนติโมนิลตาเตรต (Potassium 
Antimonyl Tartrate) จะท าปฏิกิริยากับออร์โธฟอสเฟสในสภาวะที่เป็นกรด เกิดเป็นฟอสฟอโมลิบดิค ซึ่งจะถูกรีดิวส์ด้วยกรด
แอสคอร์บิค ได้สีโมลิบดีนัมบลู (Molybdenum Blue) ซึ่งท าการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณออร์โธฟอสเฟต โดยปิเปตน้ า
ตัวอย่างที่ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องจ านวน 50 มิลลิลิตร ลงในขวดรูปชมพู่ขนาด 125 มิลลิลิตร หรือ 250 มิลลิลิตร เติม 
phenolphthalein indicator 1-2 หยด (ถ้าเป็นสีแดงให้หยด H2SO4 5 นอร์มอล ที่ละหยดจนสีแดงหายไป) จากนั้นเติม 
combined reagent (กรดซัลฟูริค 5 นอร์มัล 50 มิลลิลิตร, สารละลายแอนติโมนิลโปแตสเซียมตาเตรต 5 มิลลิลิตร , 
สารละลายแอมโมเนียมโมลิบเดต 15 มิลลิเมตรและสารละลายกรดแอสคอร์บิค 30 มิลลิเมตร) 8 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันตั้ง
ทิ้งไว้ 10 นาที (ไม่เกิน 30 นาที) เกิดสีน้ าเงิน น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 
880 นาโนเมตร (มั่นสินและมั่นรักษ์, 2551)  
 5. การเตรียมกราฟมาตรฐาน 
 เตรียมอนุกรมความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานฟอสเฟต ดังนี้ 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 ไมโครกรัม โดยปิเปต
สารละลายมาตรฐานฟอสเฟต (1 มิลลิลิตร = 2.5 ไมโครกรัม ฟอสฟอรัส) มา 0, 2, 4, 6, 8, 10 และ 12 มิลลิลิตร ใส่ในขวดวัด
ปริมาตรขนาด 50 มิลลิลิตร แต่ละขวด จากนั้นเติมน้ ากลั่นให้ถึงขีดปริมาตร เขย่าให้เข้ากัน เทใส่ขวดรูปชมพู่ขนาด 125  
มิลลิตร เติม combined reagent 8 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันตั้งทิ้งไว้ 10 นาที (ไม่เกิน 30 นาที) เกิดสีน้ าเงิน น าไปวัดค่าการ
ดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 880 นาโนเมตร โดยใช้ขวดที่มีความเข้มข้น 0 ไมโครกรัมเป็น
แบลงค์ จากนั้นสร้างกราฟระหว่างความเข้มข้นเป็นไมโครกรัม กับ Absorbance ที่ได้แต่ละความเข้มข้น ซึ่งสามารถหา
ปริมาณฟอสเฟต ได้จากสามการ ดังนี้ 

ฟอสเฟต (มิลลิกรมั. P/ลิตร)  =
ไมโครกรมัฟอสเฟตที่อ่านได้จากกราฟ

ปริมาตรตวัอย่าง (มิลลลิติร)
 

    
ผลการวิจัย 

1. ผลการตรวจลักษณะผิวของเปลือกไข่ไก่เผา 
            ผลการตรวจวัดพื้นผิวของเปลือกไข่ไก่เผาทั้ง 3 ขนาด ได้แก่  ขนาด 10 เมซ  50 เมซและ 100 เมซ โดยใช้วิธี 
Scanning Electron Microscopy (SEM) ก าลังขนาดที่ 10,000 เท่า พบว่าเปลือกไข่ไก่เผามีลักษณะพื้นผิวเป็นผลึกสีเทาขาว
โดยขนาด 100 เมซ มีขนาดพื้นผิวสัมผัสมากที่สุด เนื่องจากมีขนาดเล็กที่สุด รองลงมาคือ 50 เมซ และ 10 ตามล าดับ (ภาพที่ 1) 
ซึ่งเปลือกไข่เป็นตัวดูดซับประเภทสารอินทรีย์พื้นที่ผิวจ าเพาะประมาณ 50-200 ตารางเมตรต่อกรัม (กุลธิดา, 2557) และจาก
การน าภาพไข่ไก่เผาไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม ImageJ พบว่าปริมาณรูพรุนเปลือกไข่ไก่เผาทั้งในและนอกพื้นที่ของวง ขนาด 
100 เมซ มีปริมาณรูพรุนมากที่สุด รองลงมาคือ 50 เมซ และ 10 เมซ โดยมีปริมาณรูพรุนเท่ากับ 4 ,220 จุด 1,675 จุด และ 
1,269 จุด ตามล าดับ (ภาพที่ 2)  

 
   

10 เมซ 50 เมซ 100 เมซ 
 

ภาพที่ 1 ลักษณะของเปลือกไขไ่กเ่ผาที่ขนาดแตกต่าง 
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10 เมซ 50 เมซ 100 เมซ 
 

ภาพที่ 2 ปริมาณรูพรุนของไขไ่ก่เผาที่ขนาดแตกต่างกัน 
  

2. ผลการดูดซับออร์โธฟอสเฟต 
จากผลการศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับออร์โธฟอสเฟตจากเปลือกไข่ไก่เผาที่ขนาดแตกต่างกัน ได้แก่ 10 เมซ  50 เมซ 

และ 100 เมซ พบว่า ขนาดของเปลือกขาไก่เผามีความสามารถในการดูดซับออร์โธฟอสเฟตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (P-value < 0.05) โดยมีมีประสิทธิภาพในการดูดซับเท่ากับ ร้อยละ 78.65±13.35, 84.46±11.74 และ 86.87±10.46 
ตามล าดับ ของปริมาณเปลือกไข่ไก่เผา 0.5 กรัม แสดงให้เห็นว่าเปลือกไข่ไก่เผาที่มีขนาดเล็กมีประสิทธิภาพในการดูดซับ     
ออร์โธฟอสเฟตดีกว่าเปลือกไข่ไก่เผาที่มีขนาดใหญ่ (ตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพการก าจัดออร์โธฟอสเฟตของเปลือกไข่ไก่เผาที่ขนาดแตกต่างกัน 
 

ขนาดเปลือกไข่ไก่เผา ประสิทธิภาพเฉลี่ย (%) ค่า P-value 
10 เมซ 78.65 ± 13.35 

0.03 50 เมซ 84.46 ± 11.74 
100 เมซ 86.87 ± 10.46 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

1. อภิปรายผลการทดลอง 
 จากผลการวิเคราะห์เปลือกไข่ไก่เผาในการดูดซับออร์โธฟอสเฟตในน้ าเสียสังเคราะห์ พบว่า เปลือกไข่ไก่ เผาขนาด 
100 เมซ มีประสิทธิภาพในการดูดซับออร์โธฟอสเฟตดทีี่สุด เนื่องจากมีพื้นท่ีผิวสัมผัสและปริมาณรูพรนุมากกว่าเปลือกไข่เผาที่
มีขนาด 50 เมซ และ 10 เมซ ตามล าดับ โดยมีปริมาณรูพรุนมากถึง 4,220 จุด รองลงมา คือ 50 เมซ มีปริมาณรูพรุน 1,675 
จุด และ 10 เมซ มีปริมาณรูพรุน 1,269 จุด ซึ่งมีประสิทธิภาพในการดูดซับเฉลี่ยร้อยละ 86.87±10.46, 84.46±11.74 และ 
78.65±13.35 ตามล าดับ ของปริมาณเปลือกไข่ไก่เผา 0.5 กรัม ซึ่งปริมาณรูพรุนทีเ่พิ่มขึ้นจะท าให้มพีื้นท่ีผิวดูดซับเพิ่มขึ้นและ
พื้นที่ผิวมีความสัมพันธ์โดยตรงกับรูพรุน หากรูพรุนมีมากท าให้พื้นที่ผิวในการดูดซับมีมาก (วิภารัตน์, 2556) ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของเสาวภา (2558) พบว่าเปลือกไข่ไก่เผาสามารถดูดซับออร์โธฟอสเฟตได้ร้อยละ 99  และจากการทดสอบ      
ค่าทางสถิติ (P-value) ประสิทธิภาพการดูดซับออร์โธฟอสเฟตในน้ าเสียสังเคราะห์ด้วยเปลือกไข่ไก่เผาในขนาดที่แตกต่างกัน 
พบว่าขนาดของเปลือกไข่ไก่เผามีประสิทธิภาพในการดูดซับออร์โธฟอสเฟตที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ มีค่า           
P-value < 0.05    

2. สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับออร์โธฟอสเฟตจากเปลือกไข่ไก่เผาที่มีขนาดแตกต่างกัน พบว่า เปลือกไข่ไก่

เผาแต่ละขนาดมีความสามารถในการดูดออร์โธฟอสเฟตแตกต่างกัน ดังนี้ ขนาด 10 เมซ  50 เมซ  และ 100 เมซ มี
ประสิทธิภาพร้อยละ 78.65±13.35, 84.46±11.74 และ 86.87±10.46 ตามล าดับ  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเปลือกไข่ไก่เผาที่มี
ขนาด 100 เมซ มีประสิทธิภาพในการดูดซับออร์โธฟอสเฟตดีที่สดุ เนื่องจากมีขนาดเล็กท่ีสุด ซึ่งจะมีพื้นท่ีผิวสัมผัสและปรมิาณ
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รูพรุนมากกว่าเปลือกไข่เผาที่มีขนาด 50 เมซ และ 10 เมซ โดยมีประสิทธิภาพในการดูดซับแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ มีค่า P-value < 0.05 
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การใช้ประโยชน์จากของเสียโรงไฟฟ้าแม่เมาะเพื่อการสังเคราะห์ซีโอไลต์ เอ และการประยุกต์ใช้ 
เป็นตัวดูดซับที่มีศักยภาพ ส าหรบัการก าจัดโลหะหนักทองแดง (II) จากสารละลาย 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ได้สังเคราะห์ซีโอไลต์ เอ โดยใช้ซิลิกาจากการสกัดเถ้าลอยท่ีมาจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดล าปาง ท าการ
พิสูจน์เอกลักษณ์ด้วยเทคนิค XRF, XRD, SEM และ ATR-FTIR จากนั้นซีโอไลต์ เอ ที่ได้จะน าไปใช้ในการดูดซับโลหะหนัก
ทองแดง (II) จากสารละลาย โดยศึกษาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการดูดซับ คือ ปริมาณตัวดูดซับ เวลาในการดูดซับ รวมถึง
ศึกษาไอโซเทอร์ม จลนพลศาสตร์ และอุณหพลศาสตร์ของการดูดซับพบว่า ที่ความเข้มข้นโลหะหนักทองแดง (II) เริ่มต้น  
50 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตัวดูดซับท่ีเหมาะสมคือ 6.00 กรัมต่อลิตร เวลาที่เหมาะสม คือ 30 นาที ประสิทธิภาพในการดูด
ซับคือ 98.99 เปอร์เซ็นต์ ไอโซเทอร์มของการดูดซับสอดคล้องกับแลงเมียร์ไอโซเทอร์ม จลนพลศาสตร์ในการดูดซับสอดคล้อง
กับปฏิกิริยาอันดับสองเสมือน แสดงให้เห็นว่าเป็นการดูดซับที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวที่จ าเพาะ และการศึกษาอุณหพลศาสตร์การ    
ดูดซับพบว่า การเปลี่ยนแปลงเอนทาลปี (∆H°) มีค่าเท่ากับ 167.69  kJ/mol แสดงว่าการดูดซับนี้เป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน  
การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปี (∆Sº) มีค่าเท่ากับ 584.76 J/mol.K และการเปลี่ยนแปลงพลังงานอิสระของกิบส์ (∆Gº) มีค่า 
เป็นลบ แสดงว่าการดูดซับนี้เกิดขึ้นได้เอง จากผลการศึกษาที่ได้แสดงให้เห็นว่าเถ้าลอยเป็นวัสดุตั้งต้นที่มีศักยภาพในการ
สังเคราะห์ซีโอไลต์ เอ และใช้ในการดูดซับโลหะหนักทองแดง (II) ที่มีประสิทธิภาพสูง มตี้นทุนต่ าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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Abstract 
This research zeolite was synthesized using silica from the extraction of fly ash derived from the 

Mae Moh power plant, Lumpang province. The characteristics of Zeolite A were determined by XRF, XRD, 
SEM and ATR-FTIR techniques. The optimum parameters for adsorption of copper (II) including adsorbent 
dosage and adsorption time were investigated. Isotherm, kinetics and thermodynamic of adsorption were 
also studied. The obtained result indicated that at initial heavy metal concentration at 50 mg/L, the 
optimum dosage of Zeolite A is 6.00 g/L and the optimum adsorption time is 30 minutes with adsorption 
efficiency of more than 98.99 percentage. The adsorption isotherm of heavy metal onto Zeolite A agrees 
well with the Langmuir isotherm and kinetic adsorption model is corresponded well to pseudo-second 
order model. These results suggested that the the adsorption process on copper (II) ion on zeolite A was 
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adsorbed onto the specific surfaces. for the thermodynamic properties of the adsorption, the enthalpy 
change (∆H°) is 167.69  kJ/mol, indicating that this adsorption is endothermic process. The entropy change 
(∆Sº) is 584.76 J/mol.K and the Gibbs free energy change (∆Gº) is negative, indicating that this absorption 
is spontaneous process. Based on the obtained results, Zeolite A could be used as highly effective 
adsorbents for copper (II) removal because of its low cost and environmentally friendly. 
  
Keywords  :  Zeolite A, Copper, Fly ash  
 
บทน า 
 การผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเช้ือเพลิง ประมาณวันละ  
40,000 ตัน การเผาไหม้ถ่านหินลิกไนต์จะได้เถ้าลิกไนต์ออกมาประมาณวันละ 10,000 ตัน ซึ่งในจ านวนนี้จะเป็นเถ้าลอย
ประมาณ 6,000 ตัน ลักษณะโดยทั่วไปของเถ้าลอยลิกไนต์มีลักษณะเป็นทรงกลม มีขนาดตั้งแต่เล็กกว่า 1 ไมโครเมตร  
(0.001 มิลลิเมตร) จนถึง 150 ไมโครเมตร (0.15 มิลลิเมตร) มีความถ่วงจ าเพาะ 2.00 - 2.60 องค์ประกอบทางเคมีที่ส าคัญ 
คือ ซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO2) อะลูมินัมออกไซด์ (Al2O3) และ เฟอร์ริกออกไซด์ (Fe2O3) โดยที่อัตราส่วนทั้ง 3 ชนิด 
จะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิ สภาพแวดล้อมขณะเผา และชนิดของถ่านหินที่ใช้เผา ตามมาตรฐาน ASTM C 618 พบว่า  
เถ้าลอยลิกไนต์ประกอบด้วย ซิลิกอนไดออกไซด์ ร้อยละ 31.50 อะลูมินัมออกไซด์ ร้อยละ 23.80 และ เฟอร์ริกออกไซด์    
ร้อยละ 11.60 (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.)  เนื่องจากเถ้าลอยมีซิลิกาเป็นองค์ประกอบสูง โดยปัจจุบันมีการ
น าเถ้าลอยกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น ในงานก่อสร้าง เป็นสารผสมในคอนกรีต และเป็นวัตถุดิบเสริมปูนซีเมนต์ในการผลิตวัสดุ
ก่อสร้างต่าง ๆ และสามารถน ามาเป็นสารตั้งต้นที่ใช้เป็นตัวดูดซับได้ โดยตวัดูดซับมีหลายชนิด เช่น ถ่านกัมมนัต์ จีโอพอลิเมอร์ 
และซีโอไลต์ โดยส่วนประกอบของซีโอไลต์ ประกอบด้วย อลูมิโนซิลิเกต ซึ่งเถ้าลอยมีซิลิกาเป็นองค์ประกอบสูง  ดังนั้น        
เถ้าลอยจึงสามารถใช้เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ซีโอไลต์ได้ (ณิชชา, 2560)  
 เส้นใยนาโนคาร์บอนแบบเกลียว สามารถก าจัด Cu2+ ออกจากน้ าเสียได ้โดยมคีวามจุในการดูดซับ 8.80 มิลลิกรัมต่อ
กรัม (García-Díaz et al., 2018) ตัวดูดซับจากเถ้าลอยที่มีการสังเคราะห์โดยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลโดยและไมโครเวฟ 
(MAHP) เพื่อก าจัด Cu2+ จากสารละลาย เง่ือนไขในการเตรียมตัวดูดซับ คือ 1 โมลต่อลิตร Na2HPO4 อัตราส่วน (L/S)  
3.00 มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิ 200 °C และเวลาในการเกิดปฏิกิริยา 30 นาที และ มีความสามารถในการดูดซับ Cu2+ คือ 
32.05 มิลลิกรัมต่อลิตร อธิบายพฤติกรรมการดูดซับโดยสมการไอโซเทอร์มฟรอยลชิและแบบจ าลองจลนพลศาสตร์อันดับสอง
เสมือน (Qiu et al., 2019)  จีโอโพลิเมอร์ที่ใช้เถ้าลอยในการดูดซบั Cu2+และ Zn2+ จากสารละลาย สภาวะที่เหมาะสมส าหรบั
การเตรียมจีโอโพลิเมอร์โดยใช้เถ้าลอยเป็นสารตั้งต้นมีอัตราส่วน Na2O/SiO2 คือ 0.30 อัตราส่วน SiO2/Al2O3 คือ 3.00  
อัตราส่วนน้ า/ของแข็ง คือ 0.60 และอุณหภูมิของการกระตุ้น 85°C  จีโอโพลีเมอร์ที่ใช้เถ้าลอยในการก าจัดไอออนโลหะหนัก
ออกจากน้ าเสีย สอดคล้องกับไอโซเทอร์มแลงเมียร์ ที่มีความจุในการดูดซับอยู่ที่ 54.05 มิลลิกรัมต่อกรัม และ 47.17  
มิลลิกรัมต่อกรัม ส าหรับ Cu2+และ Zn2+ จลนศาสตร์สอดคล้องกับปฏิกิริยาอันดับสองเสมือน (Darmayanti et al., 2019)   

ในงานวิจัยนี้สนใจสังเคราะห์ซีโอไลต์ เอ เนื่องจากมีรูพรุนสูง มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนได้และ
ประสิทธิภาพในการดูดซับสูง จึงจะประยุกต์ใช้ซีโอไลต์ เอ ในการดูดซับโลหะหนักในสารละลาย (Elboughdiri, 2020)
เนือ่งจากโลหะหนักทองแดง (II) ถูกใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก ใช้ผลิตภาชนะ เครื่องเรือน และอุตสาหกรรมโลหะ  หากมีการ
ปนเปื้อนในแหล่งน้ า จะส่งผลกระทบต่อมนุษย์ ท าให้คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง เลือดออกในกระเพาะ เกิดโรคโลหิตจาง  
ตับและไตท างานผิดปกติ (จริยา, 2559) ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะศึกษาการดูดซับโลหะหนักทองแดง (II) จากสารละลาย 
โดยจะท าการศึกษาหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของตัวดูดซับ ได้แก่ ปริมาณและเวลาที่เหมาะสมในการดูดซับ รวมทั้ง
ท าการศึกษาไอโซเทอร์มการดูดซับ จลนพลศาสตร์การดูดซับ อุณหพลศาสตร์การดูดซับโลหะหนักทองแดง (II) จากสารละลาย
ด้วยวัสดุดดูซับ เพือ่จะได้น าไปประยุกต์ใช้ในการบ าบัดโลหะหนักท่ีปนเปื้อนในสารละลายตามแหล่งน้ าธรรมชาติ และน้ าทิ้งใน
อุตสาหกรรมต่อไป  
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วิธกีารวจิัย 
การสกัดซิลิกาจากเถ้าลอย 
น าเถ้าลอยชีวมวลมาช่ัง 40 กรัม จากนั้นเติม 3 M NaOH ลงไปในอัตราส่วน 1:10 กวนเป็นเวลา 24 ช่ัวโมงโดย 

ให้ความร้อนในช่วงอุณหภูมิ 80-110 °C เมื่อครบเวลาที่ก าหนดน ามากรองผ่านกระดาษกรองเบอร์ 1 ท าการตกตะกอนโดย
การปรับ pH=4 ด้วย 3 M HCl และ 3 M NaOH เมื่อได้ pH ที่ต้องการตกตะกอนให้ทิ้งไว้ 18 ช่ัวโมงเพื่อให้เกิดการตกผลึกที่
สมบูรณ์เมื่อครบเวลาที่ก าหนดน าไปปั่นเหวี่ยง เพื่อล้างซิลิกาให้เป็นกลาง น าไปอบที่อุณหภูมิ 80 °C เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง 
จากนั้นน าไปชั่งน้ าหนกั 

การสังเคราะหซี์โอไลต์ เอ 
การเตรียม Si-Source ช่ังโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) มา 10.094 กรัม ช่ังซิลิกาที่สกัดได้จากเถ้าลอยชีวมวล 2.5 กรัม 

และน้ า DI 71.676 กรัม ผสมรวมกันลงในขวด polypropylene จากนั้นน าไปกวนในอ่างน้ าร้อนที่เดือดเป็นเวลา 45 นาที 
แล้วทิ้งไว้ให้เย็น การเตรียม Al-Source ช่ังโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) มา 0.294 กรัม ช่ัง Sodium aluminate 5.285 
กรัม และน้ า DI 76.620 กรัม ลงในขวดพลาสติกจากนั้นน าไปกวนเพื่อให้สารละลายเข้ากัน ผสมรวม Si-Source และ         
Al-Source เมื่อ Si-Source เย็นตัวลงให้น า Al-Source หยดลงไปใน Si-Source พร้อมกวนตลอดเวลาเมื่อหยดหมดให้กวน
ต่อไปอีกเป็นเวลา 10 นาที จากนั้นน าไปเข้าตู้อบที่อุณหภูมิ 90 °C เป็นเวลา 14-16 ช่ัวโมงเมื่อครบเวลาที่ก าหนดให้น าออก
จากตู้อบแล้วทิ้งไว้ให้เย็นจากนั้นน ามาปั่นเหวี่ยงเพื่อล้างซีโอไลต์ เอ ให้เป็นกลางจากนั้นน าไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 90°C เป็น
เวลา 14-16 ช่ัวโมง จากนั้นน าไปชั่งน้ าหนัก 

การพิสูจน์เอกลักษณ ์
พิสูจน์เอกลักษณ์ด้วยเทคนิค XRF, XRD, SEM และ ATR-FTIR 
ศึกษาปริมาณที่เหมาะสมในการดูดซับ 
ศึกษาปริมาณที่เหมาะสมในการดูดซับสารละลายมาตรฐานโลหะหนักทองแดง (II) ปริมาณตัวดูดซับที่ 0.10, 0.15, 

0.20, 0.25 และ 0.50 กรัม โดยความเข้มข้นโลหะหนักทองแดง (II) เริ่มต้น 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 25 มิลลิลิตร  
กวนสาร 30 วินาที เวลาในการดูดซับ 60 นาที กรอง แล้วน าสารละลายมาวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเทคนิค Atomic Absorption 
spectroscopy, AAS ท า 3 ครั้ง และน าไปค านวณหาค่าประสิทธิภาพการดูดซับได้จากสมการที่ 1 

 
 เปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพการดูดซับ = ([A0]-[At])/[A0]×100%        (1) 
 เมื่อ [A0] คอื ความเข้มข้นกอ่นการดูดซับ (มลิลิกรัมต่อลิตร) 
       [At] คอื ความเข้มข้นหลังการดูดซับ (มลิลิกรัมต่อลิตร) 
 
ศึกษาเวลาที่เหมาะสมในการดูดซับ 
ศึกษาเวลาที่เหมาะสมในการดูดซับสารละลายมาตรฐานโลหะหนักทองแดง (II) เวลาในการดูดซับที่ 15, 30, 60, 

120, 240, 360, 480, 720 และ 1440 นาที ปริมาณตัวดูดซับ 0.15 กรัม ความเข้มข้นโลหะหนักทองแดง (II) เริ่มต้น  
50 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 25 มิลลิลิตร ท าการกรอง แล้วน าสารละลายมาวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเทคนิค Atomic 
Absorption spectroscopy, AAS ท า 3 ครั้ง และน าไปค านวณหาค่าประสิทธิภาพการดูดซับ 

ศึกษาไอโซเทอร์มการดูดซับ 
ศึกษาไอโซเทอร์มการดูดซับ ช่ังซีโอไลต์ เอ 0.15 กรัม ปิเปตสารละลายมาตรฐานโลหะหนักทองแดง (II) ความ 

เข้มข้น  50, 100, 150, 200 และ 250 มิลลิกรัมต่อลิตร มา 25 มิลลิลิตร กวนสาร 30 วินาที โดยใช้เวลาในการดูดซับ 30 นาที      
ท าการกรอง แล้วน าสารละลายมาวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเทคนิค Atomic Absorption Spectroscopy, AAS ท า 3 ครั้ง      
น าความเข้มข้นของโลหะหนักก่อนและหลังการดูดซับน าไปพล็อตกราฟลอการิทึม (logarithm) โดยให้ความเข้มข้นของสาร 
ละลายมาตรฐานโลหะหนักทองแดง (II) หลังการดูดซับเป็นแกน X และปริมาณของโลหะหนักที่ถูกดูดซับต่อน้ าหนักของตัว   
ดดูซับเป็นแกน Y เส้นโค้งที่เกิดจากการลากผ่านจุดที่ได้จากการทดลอง โดยใช้ฟรอยลิชไอโซเทอร์ม (Freundlich isotherm)  
จากสมการที่ (2) และ (3) 
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qe = kFCe
1/n       (2) 

log (qe) = log (kF) + (1/n)log (Ce)       (3) 
 

เมื่อ kF คือ ค่าคงท่ีฟรอยลิช ค านวณไดจ้ากความชันของกราฟ (มิลลกิรัมต่อกรมั) 
การศึกษาแลงเมียร์ไอโซเทอร์ม (Langmuir isotherm) ซึ่งเป็นการท านายระหว่างตัวดูดซับและตัวถูกดูดซับแบบช้ันเดียว 
(monolayer) สามารถค านวณและพล็อตกราฟได้จากสมการที่ (4) 
 

Ce/(X/m) = 1/KL(Nm) + (1/Nm)Ce       (4) 
 

เมื่อ Ce คือ ความเข้มข้นของสารละลายท่ีสภาวะสมดลุ (มิลลิกรัมต่อลิตร), X/m คือ ปริมาณของตัวดูดซับ, Nm คือปรมิาณของ
ตัวดูดซับ ณ สภาวะสมดุล, KL คือ ค่าคงทีก่ารดูดซับ (ค่าความจุในการดูดซับ) แบบแลงเมียร์ จากนั้นสร้างกราฟความสัมพันธ์
ระหว่าง (Ce/(X/m)) กับ Ce จะได้กราฟเส้นตรงที่มีความชัน เท่ากับ (1/Nm) และจุดตัดแกน Y เท่ากับ (1/KLNm) ตามนิยาม
ของแลงเมียร์ไอโซเทอร์ม 
 

ศึกษาจลนศาสตร์การดูดซับ 
ศึกษาจลนศาสตร์การดูดซับ ใช้ปริมาณตัวดูดซับ 6.00 กรัมต่อลิตร ความเข้มข้นสารละลายมาตรฐานโลหะหนัก

ทองแดง (II) 50 มิลลิกรัมต่อลิตร เวลาในการดูดซับ 15, 30, 60, 120, 240, 360, 480, 720 และ 1440 นาที ท าการกรอง 
แล้วน าสารละลายมาวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเทคนิค Atomic Absorption Spectroscopy, AAS ท า 3 ครั้ง น าความ
เข้มข้นของโลหะหนักก่อนและหลังการดูดซับ มาค านวณว่าสอดคล้องกับปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเสมือน (pseudo first-order) 
หรือ ปฏิกิริยาอันดับสองเสมือน (pseudo-second order) สามารถค านวณทัง้สองปฏิกิริยาได้จากสมการที่ (5) และ สมการที่ 
(6) 

 

สมการปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเสมือน ; log (qe-qt) = log qe – k1t   (5) 
สมการปฏิกิริยาอันดับสองเสมือน ; t/qt = (1/k2qe

2 ) +(1/qe)t   (6) 
 

โดย qt คอื ความสามารถในการดดูซับท่ีเวลาใดๆ (มิลลิกรมัตอ่กรมั), qe คือ ความสามารถในการดูดซบัท่ีเวลาสมดลุ (มิลลิกรัม
ต่อกรัม), k1 คือ ค่าคงท่ีอัตราเรว็ของปฏิกิริยาอนัดับหนึ่งเสมือน (ต่อนาท)ี, k2 คือ ค่าคงท่ีอัตราเร็วของปฏิกิริยาอันดับสอง
เสมือน (ต่อนาที) และ t คือเวลาทีใ่ช้ในการดูดซับ (นาท)ี 
 

ศึกษาอุณหพลศาสตร์การดูดซับ 
ศึกษาอุณหพลศาสตร์การดูดซับ ใช้ปริมาณตัวดูดซับ 6.00 กรัมต่อลิตร ความเข้มขน้สารละลายมาตรฐานโลหะหนัก

ทองแดง (II) 50 มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิในการดูดซับ 293, 303, 313 และ 323 เคลวิน ท าการกรอง แล้วน าสารละลายมา
วัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเทคนิค Atomic Absorption Spectroscopy, AAS ท า 3 ครั้ง น าค่าท่ีได้จากการศึกษาอุณหภูมิที่มี
ผลต่อการดูดซับสารละลายมาตรฐานโลหะหนักทองแดง (II) ด้วยซีโอไลต์ เอ แทนค่าในสมการอุณหพลศาสตร์การดูดซับตาม 
van’t Hoff คือ lnKc = (-∆H°/RT) + (∆S°/R) น าไปพล็อตกราฟโดยที่แกน X คือ 1/T แกน y คือ lnKc ที่ได้จากการแก้สมการ
เส้นตรงท่ีได้คือความชัน ∆H°/RT และจุดตัดแกน Y คือ ∆S°/R  ค่า Kc คือ ค่าคงที่สมดุล ซึ่งหาได้จาก Kc = (CAds/Ce) จากนั้น
ค านวณหาค่า ∆G°  ที่มีผลต่อการดูดซับได้จากสมการ ∆G° = -RTlnKc 
 
ผลการวิจัย 

พิสูจน์เอกลักษณข์องตัวดูดซับ 
พิสูจน์เอกลักษณ์โดยเทคนิค XRF เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุในเถ้าลอย ซิลิกาที่สกัดจากเถ้าลอย และ 

ซีโอไลต์ เอ แสดงดังตารางที่ 1 มีองค์ประกอบหลัก คือ SiO2 และ Al2O3 โดยมีอัตราส่วนระหว่าง Si:Al เท่ากับ 1.12 ซึ่งมีค่า
อัตราส่วนในช่วงของซีโอไลต์ เอ 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ X-Ray Fluorescence (XRF) ของซีโอไลต์ เอ จากเถ้าลอยจากโรงงานไฟฟ้าแมเ่มาะ 
 

องค์ประกอบทางเคม ี ร้อยละของเถ้าลอย (%) ร้อยละของซิลิกา (%) ร้อยละของซีโอไลต์ เอ (%) 
SiO2 35.1 95.9 43.7 
Al2O3 18.3 0.873 38.9 

Cl - 2.65 - 
CaO 19.5 0.0545 0.0536 

Fe2O3 12.9 0.101 0.0386 
Na2O 1.67 - 17.0 
SO3 6.88 0.0405 0.0226 
MgO 1.85 0.0993 0.138 
K2O 2.40 0.133 0.0410 
TiO2 0.576 - - 
P2O5 0.292 0.0856 0.0724 
V2O5 - 0.0778 - 
BaO 0.160 - - 
SrO 0.128 - - 

Cr2O3 0.0188 - - 
ZrO2 0.0198 - 0.0035 
As2O3 0.0225 - - 
NiO 0.0134 0.0044 0.0037 
CuO 0.0076 - - 
Rb2O 0.0174 - - 
ZnO 0.0141 - - 
Y2O3 0.0032 - - 
Ga2O3 0.0067 0.0082 - 

 

ผลการพิสูจน์โครงสร้างผลึกของซีโอไลต์ เอ สังเคราะห์ด้วยเทคนิค XRD พบว่าซีโอไลต์ เอ ท่ีสังเคราะห์ได้มีความ
เป็นผลึก พบพีคที่ต าแหน่ง 7.2, 10.3, 12.6, 16.2, 25 และ 29.2 แสดงดังภาพที่ 1 ซึ่งคล้ายกับงานวิจัยอ้างอิง (Ahmed et al., 
2018)  จึงสามารถยืนยันได้ว่าเป็นซีโอไลต์ เอ  

 

 
 

ภาพที่ 1 รูปการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของซีโอไลต์ เอ  สังเคราะห์โดยใช้ซิลิกาท่ีสกัดได้จากเถ้าลอย 
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ผลการศึกษาหมู่ฟังก์ชัน ด้วยเทคนิค ATR-FTIR ของเถ้าลอยและซีโอไลต์ เอ แสดงดังภาพท่ี 2 โดยพบว่า ทั้งเถ้าลอย
และซีโอไลต์ เอ พบพีคที่ต าแหน่ง 1100 cm-1 ซึ่งเป็นพีคของไซล็อกเซนที่ เป็นส่วนประกอบของซิลิกอนและเฉพาะ 
ซีโอไลต์ เอ พบพีคท่ีต าแหน่ง 480 cm-1 เป็นพีคของซิลิกอนออกไซด ์
  

 
ภาพที่ 2 ATR-FTIR ของซีโอไลต์ เอ และ เถ้าลอย 

 

การพิสูจน์เอกลักษณ์ด้วยเทคนิค SEM เพื่อพิสูจน์ลักษณะสัญฐานของเถ้าลอยและซีโอไลต์ เอ แสดงดังภาพที่ 3 
พบวา่เถ้าลอยมีรูปร่างไม่แน่นอนพื้นผิวขรุขระและเมื่อสังเคราะห์เป็นซีโอไลต์ เอ พบว่ามีรูปร่างเป็นระเบียบ ทรงลูกบาศก์และ
มีช่องว่างเกิดเป็นรูพรุนที่ชัดเจน ดังนั้น เทคนิค SEM จึงสอดคล้องกับผล XRD ที่ยืนยันว่าเป็นซีโอไลต์ เอ ที่สังเคราะห์มี
ลักษณะเป็นผลึก 

  
 

ภาพที่ 3 ลักษณะพื้นผิวของเถ้าลอยและซโีอไลต์ เอ 
 

ซึ่งผลจากการพิสูจน์เอกลักษณ์ด้วยเทคนิค XRF, XRD, SEM และ ATR-FTIR ท าให้สามารถยืนยันได้ว่า งานวิจัยนี้
สามารถที่จะสงัเคราะห์ซีโอไลต์ เอ จากซิลิกาที่สกัดได้จากเถ้าลอยโรงไฟฟ้าแม่เมาะได้ 
 

การหาพารามิเตอร์ทีเ่หมาะสม 
ปริมาณตัวดูดซับที่เหมาะสม 
ศึกษาปริมาณตัวดูดซับที่เหมาะสม ตั้งแต่ 2-8 กรัมต่อลิตร พบว่าประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักทองแดง (II) 

เพิ่มขึ้น เมื่อใช้ปริมาณของซีโอไลต์ เอ เพิ่มขึ้นเพราะการเพิ่มปริมาณของซีโอไลต์ เอ ซึ่งเกิดจากการเพิ่มปริมาณพื้นท่ีผิวในการ
ดูดซับ เมื่อเพิ่มปริมาณตัวดูดซับเป็น 8.00 กรัมต่อลิตร ประสิทธิภาพการดูดซับไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งเกิดจาก   
ตัวถูกดูดซับที่มีจ ากัด พื้นที่ผิวของตัวดูดซับมีมากกว่า ที่ปริมาณซีโอไลต์ เอ 6.00 กรัมต่อลิตร มีประสิทธิภาพการดูดซับ 
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98.990.06 เปอร์เซ็นต์ ดงัภาพที่ 4 ดังนั้นแล้วจึงน าเอาปริมาณตัวดูดซับซีโอไลต์ เอ ที่ได้จากการทดลองนี้ไปใช้ในการศึกษา
พารามิเตอร์ที่เหมาะสมต่อการดูดซับในขั้นถัดไป 

 
ภาพที่ 4 ผลของปริมาณในการดดูซับสารละลายมาตรฐานโลหะหนักทองแดง (II) 

 

เวลาที่เหมาะสมในการดูดซับ 
ศึกษาเวลาในการดูดซับที่ 15-1440 นาที แสดงประสิทธิภาพในการดูดซับดังภาพที่ 5 เกิดการดูดซับอย่างรวดเร็ว

ในช่วงเริ่มต้นของการดูดซับไปจนถึง 30 นาทีและพบว่าระบบเข้าสู่สภาวะสมดุล ท่ีเวลา 30 นาที เนื่องจากเมื่อเพิ่มเวลาในการ
ดูดซับเป็น 2 เท่า คือ 60 นาที ประสิทธิภาพการดูดซับไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ เมื่อระบบเข้าสู่สภาวะสมดุล ดังนั้นเวลาที่
เหมาะสมในการดูดซับสารละลายมาตรฐานโลหะหนักทองแดง (II) คือ เวลา 30 นาที มีประสิทธิภาพการดูดซับ คือ 
99.300.46 เปอร์เซ็นต์ 

 
ภาพที่ 5 ผลของเวลาในการดดูซบัสารละลายมาตรฐานโลหะหนักทองแดง (II) 

 

ไอโซเทอร์มการดูดซับ 
ศึกษาไอโซเทอร์ม โดยใช้สมการระหว่างฟรอยลิชไอโซเทอร์ม และแลงเมียร์ไอโซเทอร์ม แสดงในภาพที่ 6 โดยฟรอยลิช 

ไอโซเทอร์ม มีค่า R2 = 0.7986 และแลงเมียร์ไอโซเทอร์ม มีค่า R2 = 0.9714 พบว่าค่า R2 ของแลงเมียร์ไอโซเทอร์ม มีค่า 
เข้าใกล้ 1 ซึ่งมีความน่าเชื่อถือมากกว่า และค่าคงที่ของการแยก (RL) อยู่ระหว่าง 0-1 ดังนั้นการดูดซับระหว่างตัวดูดซับ คือ 
ซีโอไลต์ เอ และ สารละลายมาตรฐานโลหะหนักทองแดง (II) จึงเป็นการดูดซับแบบช้ันเดียว 

 
ภาพที่ 6 ไอโซเทอร์มการดูดซับฟรอยลิชไอโซเทอร์มและแลงเมียร์ไอโซเทอร์ม 
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ตารางที่ 2 ค่าคงที่จากสมการการดูดซับของฟรอยลิชไอโซเทอรม์ 
 

ปริมาณของ 
ซีโอไลต์ เอ (กรัม) 

ฟรอยลิชไอโซเทอร์ม 
สมการเส้นตรง R2 1/n KF 

0.1500 y = 0.075x + 2.5039 R² = 0.7986 0.0338 319.0803 
 

จากผลการทดลองดังตารางที่ 2 พบว่าค่าความจใุนการดูดซับ (KF) ของซีโอไลต์ เอ 0.1500 กรัม มีค่าเป็น 319.0803 
ค่าความแข็งแรงของพันธะในการดูดซับ (1/n) ของซีโอไลต์ เอ มีค่าเป็น 0.0338 จะเห็นได้ว ่าค่าความจุในการดูดซับและค่า
ความแข็งแรงของพันธะในการดูดซับจะขึ้นอยู่กับแรงดึงดูดระหว่างซีโอไลต์ เอ ซึ่งเป็นตัวดูดซับ (Adsorbent) กับตัวถูกดูดซับ
หรือไอออนของสารละลายมาตรฐานโลหะหนักทองแดง (II) (Adsorbate) 

 

ตารางที ่3 ค่าคงท่ีจากสมการการดูดซับของแลงเมยีรไ์อโซเทอรม์  

ปริมาณของ 
ซีโอไลต์ เอ (กรัม) 

แลงเมียร์ไอโซเทอร์ม 
สมการเส้นตรง R2 Nm KL RL 

0.1500 y = 0.004x - 0.0325 R² = 0.9754 250.00 0.1231 0.0325 
 

จากผลการทดลองดังตารางที่ 3 พบว่าค่าความจุในการดูดซับ (KL) ของซีโอไลต์ เอ 0.1500 กรัม  มีค่าเป็น 0.1231 
ปริมาณสูงสดุของตัวถูกดูดซับต่อน้ าหนักของซีโอไลต์ เอ ที่ใช้เป็นตัวดูดซับ (Nm) 0.1500 กรัม มีค่าเป็น 250.00 จากผลการ
ทดลอง ความจุในการดดูซับนั้นอาจขึ้นอยู่กับพ้ืนท่ีผิวของการดูดซับของซีโอไลต์ เอ  

 

จลนศาสตร์การดูดซับ 
ผลการศึกษาจลนศาสตร์การดูดซับแสดงดังภาพที่ 7 พบว่า ปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเสมือน มีค่า R2 = 0.1058 และ 

ปฏิกิริยาอันดับสองเสมือน มีค่า R2 = 1 ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ความจุในการดูดซับ คือ 6.6488 มิลลิกรัมต่อกรัม 
ดังนั้น จลนศาสตร์การดูดซับจึงสอดคล้องกับปฏิกิริยาอันดับสองเสมือน แสดงให้เห็นว่าปฏิกิริยาการดูดซับเป็นการดูดซับที่
เกิดขึ้นบนพื้นผวิจ าเพาะ 

ภาพที่ 7 จลนศาสตร์การดดูซับปฏิกิริยาอนัดับหนึ่งเสมือนและปฏิกริิยาอันดบัสองเสมือน 
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ตารางที่ 4 ค่าคงท่ีจากสมการปฏกิิริยาอันดับหนึง่เสมือนและปฏิกริยิาอันดับหนึง่เสมอืน 
 

ปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเสมือน 
สมการเส้นตรง R2 qe(exp),(mg/g) qe(cal),(mg/g) k1 

y = 0.0001x + 1.7894 0.1058 6.6488 5.9858 0.0001 
ปฏิกิริยาอันดับสองเสมอืน 

สมการเสน้ตรง R2 qe(exp),(mg/g) qe(cal),(mg/g) k2 
y = 0.1456x + 0.1737 1.000 6.6488 6.8681 0.1220 

 

จากการศึกษาจลนพลศาสตร์การดูดซับสารละลายมาตรฐานโลหะหนักทองแดง (II) ด้วยซีโอไลต์ เอ ที่สังเคราะห์  
ในตารางที่ 4 พบว่าสมการปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเสมือนได้สมการเส้นตรง y = 0.0001x + 1.7894 และ R² = 0.1058 และ 
ค่า k1 เท่ากับ 0.0001 และในตารางที่ 4 พบว่าสมการปฏิกิริยาอันดับสองเสมือนได้สมการเส้นตรง y = 0.1456x + 0.1737 
และ R² = 1.000 และค่า k2 = 0.1220 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า จลนพลศาสตร์ในการดูดซับสารละลายมาตรฐานโลหะหนัก 
ทองแดง (II) ด้วยซีโอไลต์ เอ เป็นไปตามสมการปฏิกิริยาอันดับสองเสมือน 

ผลการศึกษา Intraparticle diffusion ของกระบวนการดูดซับ แสดงดังภาพที่ 8 พบว่า มีขั้นตอนในการดูดซับ
เกิดขึ้น 2 ขั้นตอน คือ 1. เกิดการแพร่ของโลหะหนักผ่านพ้ืนผิวของซีโอไลต์ เอ และ 2. เกิดการแพร่ของโลหะหนักไปยังรูพรุน
ของซีโอไลต์ เอ  

 
ภาพที่ 8 ผลการศึกษา Intraparticle diffusion 

 

อุณหพลศาสตร์การดูดซับ 
เมื่อนำผลการทดลองมาพล็อตกราฟระหว่าง 1/T และ lnKc ดังแสดงในภาพที่ 9 ได้กราฟเส้นตรงที่มีความชันค่าเท่ากับ 

∆H°/R และ จดุตดัแกน Y เท่ากับ ∆S°/R   

 
ภาพที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่าง 1/T และ lnKc ของการดดูซับสารละลายมาตรฐานโลหะหนักทองแดง (II) โดยใช้ซีโอไลต ์เอ 
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ตารางที่ 5 ผลการศึกษาอุณหภูมิของการดูดซับสารละลายมาตรฐานโลหะหนักทองแดง (II) ด้วยซีโอไลต์ เอ ทีส่ังเคราะห์ 
 

T(K) lnKc ∆G0 (kJ/mol) ∆H0 (kJ/mol) ∆S0 (J/mol.K) 
293 1.3512 -3.2914 

167.6934 584.7652 
303 3.9491 -9.9483 
313 5.9827 -15.5687 
323 7.7642 -20.8503 

 

จากการศึกษาอุณหภูมิที่ใช้ในการดูดซับสารละลายมาตรฐานโลหะหนักทองแดง (II) ที่มีผลต่อการดูดซับของ 
ซีโอไลต์ เอ ที่สังเคราะห์ พบว่า สมการเส้นตรง คือ y = 20.17x + 70.335 ซึ่งจากสมการเส้นตรงเมื่อนำมาหาค่า ∆H° 
(Enthalpy) มีค่าเป็น 167.69 kJ/mol ค่า ∆H° เป็นบวก แสดงว่ากระบวนการดูดซับเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนและเมื่อนำมา
หาค่า ∆S° (Entropy) มีค่าเป็น 584.76 J/mol.K ค่า ∆S° เป็นบวก และ ∆G° (Gibbs free energy) พบว่า ∆G° แปรผนัตาม
อุณหภูมิ กล่าวคือ เมื่อเพิ่ม อุณหภูมิ ค่า ∆G° ก็จะเพิ่มขึ้นด้วย อีกทัง้ ∆G° มีค่าเป็นลบ แสดงว่ากระบวนการดูดซับเกิดขึน้ได้เอง 
  
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 การสังเคราะห์ซีโอไลต์ เอ จากซิลิกาที่สกัดได้จากเถ้าลอยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดล าปาง เมื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ ์
ของซิลิกาที่สกัดจากเถ้าลอยด้วยเทคนิค XRF พบว่ามีซิลิกา 95.90 เปอร์เซ็นต์ และพิสูจน์เอกลักษณ์ของซีโอไลต์ เอ ที่
สังเคราะห์จากซิลิกาที่สกัดจากเถ้าลอย ด้วยเทคนิค XRD, SEM และ ATR-FTIR ยืนยันได้ว่าเป็นซีโอไลต์ เอ การศึกษา
พารามิเตอร์ที่เหมาะสม พบว่า ที่ความเข้มข้นของโลหะหนักทองแดง (II) เริ่มต้น 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณในการดูดซับที่
เหมาะสม คือ 6.00 กรัมต่อลิตร เวลาที่เหมาะสมคือ 30 นาที ประสิทธิภาพในการดูดซับ 98.99 เปอร์เซ็นต์ ความจุในการ   
ดูดซับ คือ 6.6488 มิลลิกรัมต่อกรัม การศึกษาไอโซเทอร์มของการดูดซับสอดคล้องกับแลงเมียร์ไอโซเทอร์ม ซึ่งเป็น
กระบวนการดูดซับแบบช้ันเดียว การศึกษาจลนพลศาสตร์การดูดซับสอดคล้องกับปฏิกิริยาอันดับสองเสมือน ซึ่งเกิด
กระบวนการดูดซับบนพ้ืนท่ีผิวจ าเพาะ การศึกษาอุณหพลศาสตร์การดูดซับ จากค่าพลังงานอิสระของกิ๊บส์ (∆G°) มคี่าเป็นลบ 
การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปี (∆S°) มีค่าเท่ากับ 584.76 J/mol.K ซึ่งเป็นบวก แสดงวา่กระบวนการนี้สามารถเกิดขึ้นได้เอง และ
การเปลี่ยนแปลงเอนทาลปี (∆H°) มีค่าเท่ากับ 167.69 kJ/mol ซึ่งเป็นบวก แสดงว่ากระบวนการดูดซับนี้เป็นการดูดความ
ร้อน ดังนั้น จากการศึกษา พบว่า เถ้าลอยเป็นวัสดุตั้งต้นที่มีศักยภาพในการสังเคราะห์ซีโอไลต์ เอ และใช้ในการดูดซับโลหะ
หนักทองแดง (II) จากสารละลาย ที่มีประสิทธิภาพสูง มีต้นทุนต่ าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ควรมีการศึกษา
เกี่ยวกับการน าตัวดูดซับกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งศึกษาสมบัติทางกายภาพของตัวดูดซับ เช่น ขนาดรูพรุน ปริมาตรของรูพรุน 
เป็นต้น 
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การสังเคราะหจีโอโพลิเมอรโดยใชเถาลอยจากโรงไฟฟา 
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บทคัดยอ 

จีโอโพลิเมอรเปนวสัดุดูดซับชนิดใหมที่ทําจากอะลูมิโนซิลิเกต ในการศึกษาครั้งนี้ไดทําการสังเคราะหจีโอโพลิเมอร
จากโดยใชเถาลอยจากโรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลําปาง โดยใชตัวกระตุนอัลคาไล มีความเขมขนสูง (10 M ของ NaOH) 
จากนั้นนํา จีโอโพลิเมอรมาใชดูดซับโลหะหนักสังกะสี (Zn2+) จากสารละลายน้ํา ประสิทธิภาพการดูดซับของจีโอโพลิเมอร 
พารามิเตอรท่ีเหมาะสมตอการดูดซับโลหะหนักสังกะสี (Zn2+) ประกอบดวยปริมาณท่ีเหมาะสมของจีโอโพลิเมอรในการดูดซับ
โลหะหนักสังกะสี (Zn2+) และเวลาที่เหมาะสมตอการดูดซับโลหะหนักสังกะสี (Zn2+) ถูกศึกษา นอกจากนี้ยังไดทําการศึกษา 
ไอโซเทอรมการดูดซับ จลนพลศาสตรและอุณหพลศาสตรของการดูดซับ ผลจากการศึกษาพบวาปริมาณตัวดูดซับท่ีเหมาะสม
ในการดูดซับโลหะหนักสังกะสี (Zn2+) คือ 120 กรัมตอลิตร เวลาที่เหมาะสม คือ 60 นาที โดยมีคาประสิทธิภาพในการดูดซับ
เทากับ 90.46 เปอรเซ็นตที่ความเขมขนสารละลายมาตรฐานโลหะหนักสังกะสี (Zn2+) เทากับ 25 ppm จากการศึกษา                
ไอโซเทอรมการดูดซับ พบวาการดูดซับโลหะหนักสังกะสี (Zn2+) สอดคลองกับแลงเมียรไอโซเทอรม จลนพลศาสตรการดูดซับ
โลหะหนักสังกะสี (Zn2+) สอดคลองกับปฏิกิริยาอันดับสองเสมือน และการศึกษาอุณหพลศาสตรการดูดซับโลหะหนักสังกะสี 
(Zn2+) ดวยจีโอโพลิเมอร พบวาการเปลี่ยนแปลงเอนทาลปของการดูดซับ (∆H°) และการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปของการดูดซับ 
(∆S°) ดวยจีโอโพลิเมอรมีคาเปนบวก แสดงวากระบวนการดูดซับนี้เปนปฏิกิริยาดูดความรอน โมเลกุลของตัวดูดซับและ         
ตัวถูกดูดซับที่บริเวณรอยตอของพ้ืนผิวตัวดูดซับกับตัวถูกดูดซับมีความไมเปนระเบียบเพิ่มข้ึนและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน
อิสระกิบส (∆G°) ของการดูดซับโลหะหนักสังกะสี (Zn2+) ดวยจีโอโพลิเมอรมีคาเปนลบแสดงวาปฏิกิริยาการดูดซับสามารถ
เกิดข้ึนเอง ซึ่งผลที่ไดเปนขอมูลสําคัญในการประยุกตวัสดุดูดซับดังกลาว เพ่ือนําไปเปนตัวดูดซับที่มีประสิทธิภาพสูงในการ
บําบัดโลหะหนักที่ปนเปอนในน้ําทิ้งอุตสาหกรรม 
 

คําสําคัญ : จีโอพอลิเมอร  โลหะหนักสังกะสี (Zn2+)  การดดูซับ 
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Abstract 

Geopolymer is the novel adsorption material that it made from alumino-silicates material. In this 
study, geopolymer was synthesized from the Mae Moh power plant, Lumpang province using high 
concentration of alkali activator (10 M of NaOH). Then, geopolymer was used to adsorb Zinc (II) from 
aqueous solution. Adsorption efficiency of geopolymer was investigated. Optimum parameters for Zinc (II) 
adsorption including dosage and adsorption time were determined. Moreover, adsorption isotherm, kinetic 
properties and thermodynamic properties were studied. The obtained results showed that the optimum 
dosage of adsorbent is 120  g/L and optimum adsorption time is 60  minutes with 9 0 .46  % of Zinc (II) 
adsorption at initial dye concentration at 25 ppm. The adsorption isotherm of Zinc (II) onto geopolymer 
corresponded well to the langmuir adsorption isotherm. The adsorption kinetic of Zinc (II) onto 
geopolymer was described by pseudo-second-order model. Thermodynamic properties in term to free 
energy of adsorption (∆G°), enthalpy (∆H°), entropy (∆S°) changes were calculated from adsorption data. 
The calculation ∆G° value of Zinc (II) was spontaneous reaction. The value of ∆H° and ∆S° show the 
positive values for Zinc (II) indicated that the adsorption process was endothermic and random. Based on 
the obtained results, geopolymer could be used as highly effective adsorbents for remove heavy metal in 
wastewater because of its low cost material and environmentally friendly. 
 

Keywords : Geopolymer, Zinc (II),  Adsorption 
 
บทนํา 

ในปจจุบันอุตสาหกรรมตาง ๆ มีอัตราการเติบโตและขยายตัวที่สูงเปนอยางมากในประเทศไทยทําใหมีความจําเปน 
ที่จะตองมีการพัฒนาทั้งทางดานกระบวนการผลิตและตัวผลิตภัณฑเพื่อเพ่ิมปริมาณสินคาหรือผลิตภัณฑใหมากขึ้น การเติบโต
และขยายตัวของอุตสาหกรรมนี ้สงผลใหเกดิปญหาที่กระทบตอสิ่งแวดลอมไมวาจะเปนปญหาอากาศเสีย น้ําเสีย และกากของ
เสียในปริมาณมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาน้ําเสีย เนื่องจากนํ้าเปนตัวกลางที่สําคัญที่ตองใชรวมกับวัตถุดิบอื่น ๆ ในทุก
ขั้นตอนกระบวนการผลิต (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) ในปจจุบัน (Nkululeko et al., 2017) ไดมีการศึกษาเกี่ยวกับ coal fly 
ash (CFA) ในการสังเคราะห Faujasite zeolite และจีโอโพลิเมอร การสังเคราะหจากอะลูมินาและซิลิกาที่สกัดจาก CFA ได
ถึง 95-99 เปอรเซ็นต กระบวนการนี้แสดงใหเห็นวาวัสดุของเสีย (CFA) สามารถเปลี่ยนเปนผลิตภัณฑที่มีคุณคา ตอมา 
(Novais et al., 2018)  ไดมีการสังเคราะหจีโอโพลิเมอรแบบแทง มีรูพรุนจากเถาลอยชีวมวลสําหรับการกําจัดสียอมพบวา
วัสดุดูดซับที่สังเคราะหไดรพูรุนเพ่ิมข้ึนจาก 40.7 เปน 80.6 เปอรเซ็นตการดูดซับสูงสุดคือ 15.4 มิลลิกรัมตอกรัม  

กระบวนการดูดซับ (Pradthana, 2008) จึงเปนอีกหน่ึงวิธีท่ีเปนท่ีนิยม เนื่องจากเปนกระบวนการที่ใชตนทุนต่ํา การ
ดําเนินงานไมซับซอน ใชเวลานอยในการบําบัด และที่สําคัญ คือมีประสิทธภิาพ ในการดูดซับสูง ตัวดูดซับที่นิยมนํามาใชในการ



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งท่ี 15 I ผลงานนําเสนอแบบโปสเตอร 

260 

ดูดซับของเสียตาง ๆ จากโรงงานอุตสาหกรรม ไดแกถานกัมมันต เนื่องจากมีพ้ืนที่ผิวปริมาณมากเปนผลใหมีประสิทธิภาพสูงใน
การบําบัดน้ําเสีย แตในทางปฏิบัติพบวาการใชถานกัมมันตอาจไมเหมาะสมสําหรับน้ําเสียที่มีความเขมขนสูง เนื่องจากถาน  
กัมมันตมีราคาคอนขางแพง ดังนั้นจึงมีการนําเอาวัสดุดูดซับจากธรรมชาติหรือวัสดุที่มีตนทุนในการผลิตท่ีถูกกวาและมี
ประสิทธิภาพสูงมาใชเปนตัวดูดซับที่ใชในการบําบัด ดังนั้นจึงนําจีโอโพลิเมอรที่สังเคราะหจากเถาลอยมาใชเปนตัวดูดซับใน
การบําบัดของเสียที่มีประสิทธิภาพและเปนการเพิ่มมูลคาของวัสดุธรรมชาติ งานวิจัยนี้จึงทําการสังเคราะหจีโอโพลิเมอรจาก
เถาลอย เพื่อนําจีโอโพลิเมอรที่สังเคราะหขึ้นมาศึกษาการประยุกตใชงานเปนวัสดุดูดซับในการกําจัดโลหะหนักที่ปนเปอนใน
สารละลาย โดยจะทําการศึกษากับสารละลายโลหะหนักสังกะสี (Zn2+) และหาพารามิเตอรที่เหมาะสมของตัวดูดซับไดแก 
ปริมาณ และเวลาที่เหมาะสมในการดูดซับ รวมทั้งทําการศึกษาไอโซเทอรม การดูดซับ จลนพลศาสตรการดูดซับ อุณหพล
ศาสตรการดูดซับ เพื่อจะไดนําไปประยุกตใชในการบําบัดโลหะหนักที่ปนเปอนในสารละลายตามแหลงน้ําธรรมชาติ น้ําทิ้ง
ชุมชน น้ําทิ้งในอุตสาหกรรมตอไป 
 
วิธีการวิจัย 

1. การสังเคราะหจีโอโพลิเมอร 
นําเถาลอยจากโรงไฟฟาแมเมาะใสในกระจกนาฬิกา จากน้ันทําการอบที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 1 

ชั่วโมง ช่ังเถาลอยจากแมเมาะที่อบที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ชั่วโมง 10.00 กรัม ผสมกับสารละลาย 10 โมลาร 
NaOH : Na2SiO3 10.00 มิลลิลิตร กวนใหเปนเน้ือเดียวกัน นําจีโอโพลิเมอรที่ผสมแลวเทใสแมพิมพสี่เหลี่ยมขนาดเล็กจากนั้น
คลุมแมพิมพสี่เหลี่ยมขนาดเล็กดวย Wrapping Film นําไปอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ช่ัวโมง 

2. การศึกษาประสิทธิภาพของจีโอโพลิเมอรในการดูดซับไอออนสังกะสี 
 

 
 

           3. การศึกษาพารามิเตอรที่เหมาะสมในการดดูซับไอออนสังกะสีดวยจีโอโพลิเมอร 
ตอนท่ี 1 การศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของจีโอโพลิเมอรในการดดูซับไอออนสังกะสี  
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ตอนท่ี 2 การศึกษาเวลาที่เหมาะสมของจีโอโพลิเมอรในการดูดซับไอออนสังกะสี 
 

 
 

ตอนท่ี 3 การศึกษาความเขมขนของไอออนสังกะสี ที่มีผลตอการดดูซับดวยจีโอโพลิเมอร 
 

 
 
 
ตอนท่ี 4 การศึกษาอุณหภูมิของไอออนสังกะสีที่มีผลตอการดูดซับดวยจีโอโพลิเมอร 
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4. การศึกษาไอโซเทอรมการดูดซับไอออนสังกะสีดวยจีโอโพลิเมอร 
ตอนท่ี 1 การศึกษาฟรอยลิชไอโซเทอรม (Freundlich Isotherm) 
1) นําคาที่ไดจากการศึกษาความเขมขนของไอออนสังกะสีท่ีมีผลตอการดูดซับมาแทนคาในตัวแปรของสมการ            

ไอโซเทอรมการดูดซับตามสมการของฟรอยลิช 
 

log( ) =log(KF) +  log(Ce) 
 

โดยที่ Xm คือ จํานวนโมลของตัวถูกละลายที่ถูกดูดซับบนตัวดูดซับ, m คือ ปริมาณของตัวดูดซับ, Ce คือ ความเขมขนของ
สารละลายที่สภาวะสมดุล (mg/L), KF คือ คาคงที่การดูดซับ (คาความจุในการดูดซับ) แบบฟรอยลิช และ 1/n คือ คาความ
แข็งแรงของพันธะในการดูดซับ 

2) นําคาที่ไดไปสรางกราฟโดยใหแกน X คือ log Ce และแกน Y คือ log (Xm/m) 
3) จากสมการเสนตรงท่ีได คํานวณหาคาคงท่ีของฟรอยลิช คือ KF และ 1/n 
4) เปรียบเทียบคาคงท่ีที่คํานวณไดกับผลการทดลองวามีความสอดคลองกันหรือไม 
ตอนท่ี 2 การศึกษาแลงเมียรไอโซเทอรม (Langmuir Isotherm) 
1) นําคาที่ไดจากการศึกษาความเขมขนของไอออนสังกะสี ดวยจีโอโพลิเมอที่มีผลตอการดูดซับมาแทนคาในตัว

แปรของสมการไอโซเทอรมการดูดซับตามสมการของแลงเมียร 
 

 
 

โดยที่ Ce คือ ความเขมขนของสารละลายท่ีสภาวะสมดุล (mg/L), X/m คือ ปริมาณของตัวดูดซับ, Nm คือ ปริมาณของตัวดูด
ซับ ณ สภาวะสมดุล และ KL คือ คาคงท่ีการดูดซับ (คาความจุในการดูดซับ) แบบแลงเมียร 

2) นําคาที่ไดไปสรางกราฟโดยใหแกน X คือ Ce และแกน Y คือ Xm/m 
3) จากสมการเสนตรงท่ีได คํานวณหาคาคงท่ีของแลงเมียร คือ KL และ Nm 
4) เปรียบเทียบคาคงท่ีที่คํานวณไดกับผลการทดลองวามีความสอดคลองกันหรือไม 

5. การศึกษาจลนพลศาสตรการดูดซับไอออนสังกะสีดวยจีโอโพลิเมอร 
    ตอนท่ี 1 การศึกษาจลนพลศาสตรการดดูซับแบบปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเสมือน 

                1) นําคาท่ีไดจากการศึกษาเวลามีผลตอการดูดซับไอออนสังกะสี ดวยจีโอโพลิเมอรมาแทนคาในตัวแปรของ
สมการจลนพลศาสตรการดูดซับตามปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเสมือน 

ln(qe – qt) = ln qe – k1t 
โดยท่ี qt คือความสามารถในการดูดซับที่เวลาใด ๆ (มิลลิกรัมตอกรัม), qe คือ ความสามารถในการดูดซับที่เวลาสมดุล 
(มิลลิกรัมตอกรัม), k1 คือ คาคงท่ีอัตราเร็วของปฏิกิริยาอันดับที่หนึ่ง (ตอนาที) และ t คือ เวลาที่ใชในการดูดซบั (นาที) 

2) นําคาที่ไดไปสรางกราฟโดยใหแกน X คือ t และแกน Y คือ ln(qe – qt) 
3) จากสมการเสนตรงท่ีได คํานวณหาคาคงท่ีของปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเสมือนคือ k1 
4) เปรียบเทียบคาคงท่ีที่คํานวณไดกับผลการทดลองวามีความสอดคลองกันหรือไม 
ตอนท่ี 2 การศึกษาจลนพลศาสตรการดูดซับแบบปฏิกิริยาอันดับสองเสมือน 
1) นําคาที่ไดจากการศึกษาเวลามีผลตอการดูดซับไอออนสังกะสี ดวยจีโอโพลิเมอรมาแทนคาในตัวแปรของ

สมการจลนพลศาสตรการดูดซับตามปฏิกิริยาอันดับสองเสมือน 
 

 
 

โดยที่ qt คือ ความสามารถในการดูดซับที่เวลาใด ๆ (มิลลิกรัมตอกรัม), qe คือ ความสามารถในการดูดซับที่เวลาสมดุล 
(มิลลิกรัมตอกรัม), k2 คือ คาคงท่ีอัตราเร็วของปฏิกิริยาอันดับที่หนึ่ง (ตอนาที) และ t คือ เวลาที่ใชในการดูดซับ (นาที) 

2) นําคาที่ไดไปสรางกราฟโดยใหแกน X คือ t และแกน Y คือ t/qt 
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3) จากสมการเสนตรงท่ีได คํานวณหาคาคงท่ีของปฏิกิริยาอันดับสองเสมือนคือ k2 
4) เปรียบเทียบคาคงท่ีที่คํานวณไดกับผลการทดลองวามีความสอดคลองกันหรือไม 

           6. การศึกษาอุณหพลศาสตรการดูดซับไอออนสังกะสี ดวยจีโอโพลิเมอร 
1) นําคาที่ไดจากการศึกษาอุณหภมูิที่มีผลตอการดูดซับไอออนสังกะสี ดวยจีโอโพลิเมอรมาแทนคาในตัวแปรของ

สมการอุณหพลศาสตรการดูดซับตามสมการ Van’t Hoff 

 
 

เมื่อ คือ การเปลี่ยนแปลงเอนทาลป (enthalpy), คือ การเปลี่ยนแปลงเอนโทรป (entropy) และ R  คือ คาคงท่ี
ของแกสมีคาเทากับ 8.314 จูลตอโมลเคลวิน 

2) นําคาที่ไดไปสรางกราฟโดยใหแกน X คือ 1/T และแกน Y คือ ln Kc 
3) จากสมการเสนตรง ไดความชันคือ (-∆Hº/R) จุดตัดแกนY คือ (∆Sº/R) และ Kc คือคาคงที่สมดุลซึ่งหาไดจาก

สมการ Kc = (Cads/Ce) เมื่อหาคา Kc แลวจากนั้นคํานวณหา ∆Gº ที่มีผลตอการดูดซับซึ่งหาไดจากสมการ ∆Gº = -RT ln Kc   
 
ผลการวิจัย 

การพิสูจนเอกลักษณของจีโอโพลิเมอรดวยเทคนิค XRD SEM FTIR และ XRF     
การพิสูจนเอกลักษณของจีโอโพลิเมอรโดยเทคนิค XRD ไดผลการทดลองดังภาพที่ 1 พบจีโอโพลิเมอรมีลักษณะ

เปนอสัณฐานและรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซตําแหนง 2θ = 27 องศา และที่ตําแหนง 2θ = 30 องศา มีคุณสมบัติเปน
ควอตซซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย (Ivanović et al., 2018) ซึ่งยนืยันไดวาตัวดูดซับที่สังเคราะหไดมีความเปนจีโอโพลิเมอร 

 
ภาพท่ี 1 รูปการเลี้ยวเบนรังสเีอกซของจีโอโพลิเมอร 

 
การพิสูจนเอกลักษณพ้ืนผิวของเถาลอยซึ่งเปนวัสดุตั้งตนและจีโอโพลิเมอรท่ีสังเคราะหไดจากเถาลอยโดยเทคนิค 

SEM ไดผลการทดลองดังภาพที่ 2 พบวาจากภาพ a ซึ่งเปนของเถาลอยมีลักษณะทรงกลมเรียบขนาดแตกตางกัน และจาก
ภาพ b ซึ่งเปนของจีโอโพลิเมอรที่สังเคราะหไดจากเถาลอยจะมีลักษณะเปนทรงกลม มีลักษณะพ้ืนผิวขรุขระ ขนาดสม่ําเสมอ 
และมีบางสวนท่ีมีรูปทรงที่แตกตางกัน มีพ้ืนที่ผิวที่ขรุขระ ทําใหมีการกระจายตัวของรูพรุนเพิ่มขึ้นภายในจีโอโพลิเมอรท่ี
สังเคราะหได  
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ภาพท่ี 2 SEM ของ a) เถาลอย b) จีโอโพลิเมอร 

 
การพิสูจนเอกลักษณของเถาลอยซึ่งเปนวัสดุตั้งตนและจีโอโพลิเมอรที่สังเคราะหไดจากเถาลอยดวยเทคนิค FTIR 

แสดงเสนสเปกตรัมดังภาพท่ี 3a พบพีคการสั่นของ Si-O stretching ที่ตําแหนง 900 cm-1  การพิสูจนเอกลักษณของจีโอ            
โพลิเมอรที่สังเคราะหไดจากเถาลอยโดยเทคนิค FTIR แสดงเสนสเปกตรัมดังรูปที่ 3b พบพีคในชวง 3400 cm-1  แสดงการสั่น
ของ O-H stretching ที่ตําแหนง 1600 และ 1090 cm-1 แสดงการสั่นของ Si-O stretching ที่ตําแหนง 770 cm-1 แสดงการ
สั่นของ SiO2 stretching ซึ่งพีคหลักคลายกับงานวิจัย (Mazumder and Rano, 2015) ซึ่งเปนการบงช้ีวาในงานวิจัยนี้
สามารถที่จะสังเคราะหจีโอโพลิเมอรได และใกลเคียงกับงานวิจัยท่ีมีการรายงานมากอนหนานี้ 

 

 

ภาพท่ี 3 ATR-FTIR ของ a) เถาลอย b) จีโอโพลิเมอร 
 
จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของเถาลอยและจีโอโพลิเมอรจากเถาลอยโดยใชเทคนิค XRF 

พบวาองคประกอบของเถาลอยมี SiO2 เปนสวนประกอบหลัก 35.6 เปอรเซ็นต รองลงมา คือ CaO 19.0 เปอรเซ็นต และ 
Al2O3 18.60 เปอรเซ็นต และเมื่อนําไปสังเคราะหจีโอโพลิเมอรจะได SiO2  43.5 เปอรเซ็นต CaO 14.60 เปอรเซ็นต และ 
Na2O 13.4 เปอรเซ็นต และนอกจากนี้ยังมีพบธาตุองคประกอบอื่นปะปนอยูเล็กนอย ซึ่งผลการวิเคราะหพบวาคลายกับ
งานวิจัย (Jeyageetha and Kumar, 2016) 
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ตารางที ่ 1  ผลการวิเคราะห XRF ของเถาลอยและจีโอโพลเิมอรจากเถาลอย 
 

สารประกอบ 
รอยละโดยมวล 

เถาลอย จีโอโพลิเมอรจากเถาลอย 

SiO2 35.60 43.50 

CaO 19.0 14.60 

Al2O3 18.60 10.60 

Fe2O3 12.40 11.20 

SO3 6.61 2.42 

K2O 2.30 1.93 

MgO 2.24 1.20 

Na2O 1.96 13.40 

TiO2 0.56 0.45 

P2O5 0.27 0.19 
 

การศึกษาประสิทธิภาพการดดูซับและพารามิเตอรที่เหมาะสมในการดูดซับไอออนสังกะสีดวยจีโอโพลิเมอรจากเถาลอย 
 1. ศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับไอออนสังกะสีดวยจีโอโพลิเมอรจากเถาลอย 
 การทดลองศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับไอออนสังกะสีของจีโอโพลิเมอรจากเถาลอย ปริมาณ 80 กรัมตอลิตร ใน
การดูดซับไอออนสังกะสี ความเขมขน 25.00 มิลลิกรัมตอลิตร มีประสิทธิภาพในการดูดซับสังกะสี 88.990.14 % จาก
พารามิเตอรที่ใชในการศึกษาเบ้ืองตน ดังน้ันปริมาณของตัวดูดซับและเวลาในการดูดซับจึงถูกใชในการศึกษาตอเพ่ือใหได
พารามิเตอรที่เหมาสมที่สุดในการดูดซับไอออนสังกะสีโดยใชจีโอโพลิเมอรที่สังเคราะหได  
 2. ศึกษาปริมาณของจีโอโพลิเมอรที่เหมาะสมในการดูดซับไอออนสังกะสี 
 การศึกษาปริมาณของจีโอโพลิเมอรที่เหมาะสมในการดูดซับไอออนสังกะสี โดยปริมาณจีโอโพลิเมอรที่ศึกษา คือ 40, 
80, 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360 และ 400 กรัมตอลิตร  ในการดูดซับไอออนสังกะสีแสดงผลดังภาพที ่4 

 
ภาพท่ี 4 ความสัมพันธระหวางปรมิาณจโีอโพลเิมอร (กรมัตอลติร) กับประสิทธภิาพการดดูซับ (%) 

  
 พบวาประสิทธิภาพการดูดซับไอออนสังกะสีของจีโอโพลิเมอรเพิ่มขนในชวง 40-120 กรัมตอลิตร จาก 70 
เปอรเซ็นต เปน 90 เปอรเซ็นต ซึ่งบงช้ีใหเห็นวาประสิทธิภาพในการดูดซับเพิ่มขึ้นเมื่อใชปริมาณของจีโอโพลิเมอรเพ่ิมข้ึน 
เพราะการเพ่ิมปริมาณของจีโอโพลิเมอรเปนการเพิ่มปริมาณพื้นที่ผิวในการดูดซับของตัวดูดซับ แตในการทดลองเมื่อเพิ่ม
ปริมาณของจีโอโพลิเมอร โดยเพิ่มจํานวนจาก 120 ถึง 400 กรัมตอลิตร  ประสิทธิภาพการดูดซับเพ่ิมข้ึนอยางไมมีนัยสําคัญ
เน่ืองจากไอออนสังกะสทีี่ถูกดูดซับลดนอยลง ดังน้ันเมื่อเพ่ิมปริมาณของจีโอโพลิเมอรมากกวา 120 กรัมตอลิตร จึงไมมีผลตอ
การดูดซับมาก ถาเพ่ิมปริมาณของจีโอโพลิเมอรมากขึ้นประสิทธิภาพการดูดซับเริ่มคงที่ เมื่อวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง
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ประสิทธิภาพการดูดซับเทียบกับปริมาณของจีโอโพลิเมอร พบวาปริมาณของจีโอโพลิเมอรที่เหมาะสมในการดูดซับไอออน
สังกะสี ความเขมขน 25.00 มิลลิกรัมตอลิตร คือ 120 กรัมตอลิตร โดยมีประสิทธภิาพการดูดซับ 91.02 เปอรเซ็นต 

3. ศึกษาเวลาท่ีเหมาะสมในการดูดซับไอออนสังกะสีดวยจีโอโพลิเมอร 

  
ภาพท่ี 5 ความสัมพันธระหวางเวลาที่ใชในการดูดซับกับประสิทธภิาพการดูดซบั 

 
การดูดซับไอออนสังกะสี ความเขมขน 25.00 มิลลิกรัมตอลติร ดวยจีโอโพลิเมอร โดยเวลาที่ใชในการดูดซับ คือ 30, 

60, 120, 240, 360, 480, 720, และ 1440 นาที ไดแสดงผลการทดลองดังภาพที่ 5 พบวาประสิทธิภาพการดูดซับไอออน
สังกะสี เพ่ิมมากข้ึนเมื่อใชเวลาในการดูดซับเพิ่มขึ้น เนื่องจากเวลามากขึ้นไอออนสังกะสีสามารถแพรไปยังพ้ืนผิวของ            
จีโอโพลิเมอรมากขึ้น เมื่อเพิ่มเวลาในการดูดซับจาก 30 ถึง 60 นาที เปอรเซ็นตการดูดซับเพิ่มจาก 79.08 ถึง 90.64 
เปอรเซ็นต ตามลําดับ และเมื่อเพิ่มเวลาในการดูดซับเพ่ิมขึ้นจาก 120 ถึง 1440 นาที เปอรเซ็นตการดูดซับเพ่ิมขึ้นจาก 91.44 
เปน 94.56 เปอรเซ็นต ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาประสิทธิภาพการดูดซับเริ่มคงท่ีและเขาสูสมดุลการดูดซับ ดังนั้นจากการ
ทดลองพบวาเวลาทีเ่หมาะสมสําหรับการดูดซับไอออนสังกะสีดวยจีโอโพลิเมอร คือ 60 นาที มีประสิทธิภาพการดูดซับ 90.64 
เปอรเซ็นต 

4. ศึกษาไอโซเทอรมการดูดซับไอออนสังกะสดีวยจีโอโพลิเมอร 
ในการศึกษาการดูดซับไอออนสังกะสีดวยจีโอโพลิเมอร ไอโซเทอรมการดูดซับท่ีใชศึกษามี 2 ไอโซเทอรม ไดแก 

ฟรอยลิชไอโซเทอรม และแลงเมียรไอโซเทอรม โดยทําการเปรียบเทียบผลการทดลองวาสอดคลองกับฟรอยลิชไอโซเทอรม
หรือแลงเมียรไอโซเทอรม แตเมื่อเปรียบเทียบคา Correlation Coefficient (R2) ของฟรอยลิซไอโซเทอรมและแลงเมียร     
ไอโซเทอรมของการดูดซับไอออนสังกะสีดวยจีโอโพลิเมอร พบวาสอดคลองกับแลงเมียรไอโซเทอรมแสดงดังตารางที ่2 

 

ตารางที่ 2 คาคงท่ีจากสมการการดูดซับไอออนสงักะสขีองฟรอยลิชไอโซเทอรม และแลงเมียรไอโซเทอรมดวยจีโอโพลิเมอร  

ฟรอยลิชไอโซเทอรม 
สมการเสนตรง R2 1/n KF 

0.4304x + 0.7723 0.9382 0.4304 5.9197 
แลงเมียรไอโซเทอรม 

สมการเสนตรง R2 Nm KL RL 
0.023x + 0.2714 0.9939 10000 0.0843  0.0558  
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 5. ศึกษาจลนพลศาสตรการดูดซับไอออนสังกะสีดวยจีโอโพลิเมอร 
จากการศึกษาปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเสมือนของไอออนสังกะสีที่เวลาใด ๆ พบวาคา Correlation Coefficient (R2) 

ของจีโอโพลิเมอร คือ 0.3678 และปฏิกิริยาอันดับสองเสมือนของการดูดซับไอออนสังกะสีดวยจีโอโพลิเมอรที่เวลาใด ๆ พบวา
คา Correlation Coefficient (R2) ของจีโอโพลิเมอร คือ 1 ซึ่งคา R2 ของปฏิกิริยาอันดับสองเสมือนมากกวาปฏิกิริยาอันดับ
หนึ่งเสมือน แสดงวาการดูดซับไอออนสังกะสดีวยจีโอโพลิเมอรสอดคลองกับปฏิกิริยาอันดับสองเสมือน ดังตาราง 3 โดยมีคา
ความจุในการดูดซับเทากับ 206.37 มิลลกิรัมตอกรัม 
 
ตารางที่ 3 คาคงท่ีจากสมการปฏกิิริยาอันดับหนึ่งเสมือน และปฏิกริยิาอันดับสองเสมือนจากการดดูซบัดวยจีโอโพลิเมอร 
 

ปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง
เสมือน 

สมการเสนตรง R2 qe(exp) (mg/g) 
qe(cal) 

(mg/g) 
k1 

 - 0.0014x + 2.5455 0.3678 206.37 714.29 -0.0014 
ปฏกิิริยาอันดับหนึ่ง

เสมือน 
สมการเสนตรง R2 qe(exp) (mg/g) qe(cal) (mg/g) k2 

0.0048x 1.0000 206.37 208.33 0.0048 
 

6. ศึกษาอุณหพลศาสตรการดดูซบัไอออนสังกะสีดวยจีโอโพลิเมอร 
จากการศึกษาอุณหภูมิที่ใชในการดูดซับไอออนสังกะสี ที่มีผลตอการดูดซับของจีโอโพลิเมอร พบวาสมการเสนตรง

ของจีโอโพลิเมอร คือ y = -2596.9x + 10.331 ซึ่งจากสมการเสนตรงเมื่อนํามาหาคา ∆H0 (Enthalpy) มีคาเปน 21.59 
(J/mol) คา ∆H0 เปนบวกแสดงวากระบวนการดูดซับเปนปฏิกิริยาดูดความรอน และเมื่อนํามาหาคา ∆S0  (Entropy) มีคา
เปน 85.89 (J/mol. K) คา ∆S0 เปนบวกแสดงวาใหเห็นวากระบวนการดูดซับมีผลทําใหโมเลกุลของตัวดูดซับและตัวถูกดูดซับ
ที่บริเวณรอยตอของพ้ืนผิวตัวดูดซับกับตัวถูกดูดซับมีความไมเปนระเบียบเพ่ิมสูงขึ้น และจากการคํานวณหา ∆G0 (Gibbs 
Free Energy) ที่มีผลตอการดูดซับพบวาอุณหภูมิแปรผันตรงกับ ∆G0 กลาวคือ เมื่อเพิ่มอุณหภูมิ คา ∆G0 ก็จะเพ่ิมข้ึนดวย            
อีกทั้ง ∆G0  มีคาเปนลบแสดงวากระบวนการดูดซับเกิดขึ้นเองได 
 
ตารางที่ 4 ผลการศึกษาอุณหภูมขิองการดูดซับไอออนสังกะสี ดวยจีโอโพลิเมอร 
 

Temp. (K) lnKc ∆G◦ (kJ mol-1) ∆H◦ (kJ mol-1) ∆S◦ (J mol-1K-1) 

293 1.47 -3.57 

21.59 85.89 

303 1.77 -4.45 

313 2.00 -5.21 

323 2.34 -6.29 

333 2.51 -6.95 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

ผลจากการสังเคราะหจีโอพอลิเมอรจากเถาลอยและการศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับจีโอโพลิเมอร โดยใชปริมาณ
ตัวดูดซับ 80 กรัมตอลิตร ในการดูดซับไอออนสังกะสี ความเขมขน 25.00 มิลลิกรัมตอลิตร เวลาในการดูดซับ คือ 60 นาที 
พบวามีเปอรเซ็นตการดูดซับ 88.99 เปอรเซ็นต ซึ่งจากผลการศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับไอออนสังกะสี ดวยจีโอโพลิเมอร
ใหเปอรเซ็นตการดูดซับสูง เนื่องจากโครงสรางจีโอโพลิเมอรมีประจุลบทําใหสามารถดูดซับไอออนสังกะสี ที่มีโครงสรางเปน
ประจุบวกไดดี ดังนั้นจึงทําการศึกษาการดูดซับไอออนสังกะสีดวยจีโอโพลิเมอรตอไป ผลการศึกษาพารามิเตอรท่ีเหมาะสม
สําหรับการดูดซับไอออนสังกะสี โดยใชจีโอโพลิเมอรเปนตัวดูดซับพบวา ปริมาณที่เหมาะสมในการดูดซับไอออนสังกะสี คือ 
120 กรัมตอลิตร เวลาที่เหมาะสมในการดูดซับไอออนสังกะสีคือ 60 นาที ไอโซเทอรมการดูดซับไอออนสังกะสีดวย              
จีโอโพลิเมอรสอดคลองกับแลงเมียรไอโซเทอรม ซึ่งเปนการดูดซับแบบชั้นเดียว จลนพลศาสตรการดูดซับไอออนสังกะสีดวย    
จีโอโพลิเมอรสอดคลองกับปฏิกิริยาอันดับสองเสมือนซึ่งเปนการดูดซับทางเคมี อุณหพลศาสตรของไอออนสังกะสีดวย            
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จีโอโพลิเมอรพบวา เมื่ออุณหภูมิสูงข้ึนการเปลี่ยนแปลงเอนทาลปของการดูดซับ (∆H0) มีคาเปนบวก แสดงวาการดูดซับน้ีเปน
ปฏิกิริยาดูดความรอน การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปของการดูดซับ (∆S0 ) มีคาเปนบวก แสดงใหเห็นวากระบวนการดูดซับมีผล
ทําใหโมเลกุลของตัวดูดซับและตัวถูกดูดซับที่บริเวณรอยตอของพ้ืนผิวตัวดูดซับกับตัวถูกดูดซับมีความไมเปนระเบียบเพ่ิมสูงข้ึน  
และการเปลี่ยนแปลงพลังงานอิสระของกิบส (∆G0) มีคาเปนลบ แสดงใหเห็นวาปฏิกิริยาการดูดซับนี้เกิดข้ึนเองได 
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บทคัดย่อ 
ในงานวิจัยนี้เป็นการสังเคราะห์ซีโอไลต์ เอ โดยใช้ซิลิกาจากเถ้าลอยที่ได้มาจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดล าปาง เป็น

สารตั้งต้น พิสูจน์เอกลักษณ์โดยใช้เทคนิค XRD, SEM และ XRF และถูกน ามาใช้เพื่อดูดซับสีย้อมมาลาไคท์ กรีน ส าหรับ
การศึกษาประสิทธิภาพที่ความเข้มข้นของสีย้อมมาลาไคท์ กรีนเท่ากับ 100 ppm ปริมาณตัวดูดซับคือ 20 กรัมต่อลิตร และ
เวลาในการดูดซับ 60 นาที พบว่าให้ประสิทธิภาพการดูดซับของสีย้อมมาลาไคท์ กรีน เท่ากับ 99.00 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้
ท าการศึกษาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมส าหรับการดูดซับสีย้อมมาลาไคท์ กรีน ผลการศึกษาพบว่าปริมาณตัวดูดซับที่เหมาะสม
ส าหรับการดูดซับสีย้อมมาลาไคท์ กรีนเท่ากับ 4 กรัมต่อลิตร เวลาที่เหมาะสมส าหรับการดูดซับสีย้อมมาลาไคท์ กรีนเท่ากับ 
60 นาที จากการศึกษาไอโซเทอร์มการดูดซับพบว่าการดูดซับสีย้อมมาลาไคท์ กรีน สอดคล้องกับแลงเมียร์ไอโซเทอร์ม           
จลพลศาสตร์การดดูซับสยี้อมมาลาไคท์ กรีน สอดคล้องกับปฏิกิริยาอันดับสองเสมือน และการศึกษาอุณหพลศาสตร์การดูดซบั
สารละลายสีย้อมมาลาไคท์ กรีน พบว่าการเปลี่ยนแปลงเอนทาลปี (∆Ho) ของการดูดซับและการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปี (∆So) 
ของการดูดซับด้วยซีโอไลต์ เอ มีค่าเป็นบวก แสดงว่ากระบวนการดูดซับเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน โมเลกุลของตัวดูดซับและ
ตัวถูกดูดซับที่บริเวณรอยต่อของพื้นผิวตัวดูดซับกับตัวถูกดูดซับมีความไม่เป็นระเบียบเพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน
อิสระกิบส์ (∆Go) ของการดูดซับสารละลายสีย้อมมาลาไคท์ กรีน ด้วยซีโอไลต์ เอ มีค่าเป็นลบ แสดงว่าปฏิกิริยาการดูดซับ
สามารถเกิดขึ้นเองได้ ดังนั้นซีโอไลต์ เอ สามารถใช้เป็นตัวดูดซับที่มีประสิทธิภาพสูงส าหรับการก าจัดสีย้อมในอุตสาหกรรม
เนื่องจากมีต้นทุนต่ าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
ค้าส้าคัญ : การดูดซับ  ซีโอไลต์ เอ  เถ้าลอยแม่เมาะ  สีย้อมมาลาไคท์ กรีน  

 
Synthesis of zeolite A from Fly ash from Mae Moh Power Plant and its Application for 

Treatments of Dye in Aqueous Solution 
Chayanin Hanwarinroj1,  Siripen Modmung1, Supatsorn Sitirabut1, Darunee Sukchit1, Nanticha Wongkham1,  
Nisarat Kanchanarat1, Somjintana Taveepanich1, Malee Prajuabsuk1, Saisamorn Lumlong1, Chan Inntam1, 

Pharit Kamsri2, Pajaree Thavorniti3, Bunjerd Jongsomjit4, Kanitta Wongyai5 and Pornpan Pungpo1* 
1Department of Chemistry, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University  

2Division of Chemistry, Faculty of Science, Nakhon Phanom University 
3National Metal and Materials Technology Center, National Science and Technology Development Agency (NSTDA) 

4Center of Excellence on Catalysis and Catalytic Reaction Engineering, Department of Chemical Engineering,  
Faculty of Engineering, Chulalongkorn University 

5Laboratory Section, Geology Department, Mae Moh Mine, EGAT 
*E-mail : pornpan_ubu@yahoo.com 

 
 
 



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งท่ี 15 I ผลงานน าเสนอแบบโปสเตอร์ 

270 

Abstract 
This research is synthesis of ซีโอไลต์ เอ using silica from fly ash derived from the Mae Moh power 

plant, Lumpang province, as the precursor. This zeolite was characterized by XRD, SEM and XRF.                   
For adsorption efficiency, at 100 ppm of malachite green dye with 20 g/L of Zeolite A and 60 min of 
adsorption time revealed the adsorption efficiency of malachite green dye on Zeolite A was 99.00 %. 
Moreover, the optimum parameters for malachite green dye adsorption were studied. The obtained result 
indicating that the optimum dosage for malachite green dye adsorption was 4 g/L with the optimum 
contact time was 60 min. The adsorption of isotherms of malachite green dye onto Zeolite A 
corresponded well to the Langmuir adsorption isotherm. The adsorption kinetic of malachite green dye 
onto Zeolite A was described by the pseudo-second order model. Thermodynamic properties in terms to 
the free energy of adsorption (∆G◦), enthalpy (∆H◦) and entropy (∆S◦) changes were calculated. The 
calculation ∆G◦ value of malachite green dye was spontaneous reaction. The values of ∆H◦ and ∆S◦ 
showing the positive values for malachite green dye indicating that the adsorption process was 
endothermic and random. Based on the obtained results, Zeolite A could be used as highly effective 
adsorbents for industrial dye because of its low cost and environmentally friendly. 
 
Keywords :  Adsorption, Zeolite A, Mae Moh Fly Ash, Malachite Green dye 
 
บทน้า 

ไฟฟ้าเป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีส าคัญที่อ านวยความสะดวกสบายแก่ชีวิตประจ าวันของทุกคน การที่จะได้พลังไฟฟ้ามาต้อง
อาศัยเช้ือเพลิงประเภทต่าง ๆ มาเป็นต้นก าลังในการผลิต นับว่าเป็นโชคดีของประเทศไทย ท่ีนอกจากจะมีก๊าซธรรมชาติแล้ว
ยังมีถ่านลิกไนต์ที่อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรเช้ือเพลิงที่ส าคัญของประเทศและใหญ่ที่สุดในภาคพื้น
เอเชียอาคเนย์ ทดแทนการสั่งซื้อน้ ามันเช้ือเพลิงจากต่างประเทศได้จ านวนมหาศาล โรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อนที่ใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเช้ือเพลิง โดยมีวิธีการเปลี่ยนพลังงานที่สะสมในถ่านหินลิกไนต์เป็นพลังงานความร้อนด้วย
กระบวนการทางเคมี ในการผลิตไฟฟ้าจะมีเถ้าลอยจากการเผาไหม้ถ่านหินจัดเป็นของเสียอุตสาหกรรมรหัสของเสีย 10 01 02 
HM ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 จากการที่เถ้าลอยถ่านหิน
จัดเป็นของเสียอันตรายที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีปริมาณเกิดขึ้นจ านวนมากท าให้เป็นภาระกับสิ่งแวดล้อมในการ
น าไปก าจัดโดยเฉพาะในการน าไปฝังกลบ (ชัย, 2563) รายงานว่าในปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีในการน าเถ้าลอยถ่านหินกลับมาใช้
ประโยชน์ เช่น ในงานก่อสร้าง เป็นสารผสมในคอนกรีตผสมเสร็จส าหรับงานก่อสร้าง และเป็นวัตถุดิบเสริมปูนซีเมนต์ในการ
ผลิตวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เนื่องจากองค์ประกอบหลักทางเคมีของเถ้าลอยคือซิลิกา ท าให้ในปัจจุบันมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อใช้
ประโยชน์ให้มีมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าการใช้เถ้าลอยในการก่อสร้างเพียงอย่างเดียว  

ซีโอไลต์ถูกน ามาใช้ในเป็นตัวดูดซับในการก าจัดน้ าเสียที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากสามารถสังเคราะห์ได้
ง่าย และมีต้นทุนในการผลิตไม่สูงเมื่อเทียบกับตัวดูดซับชนิดอื่น เช่น ถ่านกัมมันต์ที่มีต้นทุนในการผลิตสูงเมื่อเทียบกับ ซีโอไลต์ 
(Wang et al., 2009) ดังนั้น จึงมีการน าเอาวัสดุดูดซับธรรมชาติหรือวัสดุที่มีต้นทุนในการผลิตต่ าและมีประสิทธิภาพสูงมาใช้
เป็นตัวดูดซับในการบ าบัดน้ าเสียของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพและถือเป็นการน าวัสดุทางธรรมชาติมาเพิ่มมูลค่า    
ในงานวิจัยนี้น าเถ้าลอยที่ได้จากโรงไฟฟ้ามาท าการสกัดซิลิกาเพื่อใช้ในการสังเคราะห์ซีโอไลต์  เอ และน าซีโอไลต์ เอ            
ที่สังเคราะห์มาประยุกต์ใช้เป็นตัวดูดซับในการก าจัดสีย้อมมาลาไคท์ โดยจะท าการศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับสีย้อม 
มาลาไคท์ กรีนและหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของตัวดูดซับได้แก่ ปริมาณ และเวลาที่เหมาะสมในการดูดซับ รวมทั้ง
ท าการศึกษาไอโซเทอร์มการดูดซับ จลนพลศาสตร์การดูดซับ อุณหพลศาสตร์การดูดซับ เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการบ าบัด           
สีย้อมที่ปนเปื้อนในสารละลายตามแหล่งน้ าธรรมชาติ หรือน้ าท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป 
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วิธีการวิจัย 
1. การสังเคราะหซี์โอไลต์ เอ จากเถ้าลอยแม่เมาะ (Nga et.al., 2017)  

    ส่วนที่ 1 การเตรียม Si-Source และ Al-Source 

 
 

ส่วนที่ 2 ผสมรวม Al-Source และ Si-Source  
 

 
 
1.1 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของซีโอไลต์ เอ สังเคราะห์จากเถ้าลอยแม่เมาะ 

ท าการพิสูจน์เอกลักษณ์ของซีโอไลต์ เอ ด้วยเทคนิค X-ray powder diffraction (XRD), เทคนิค Scanning Electron 
Microscope (SEM) และเทคนิค X-Ray fluorescence (XRF) เพือ่ตรวจสอบซีโอไลต์ เอ จากเถ้าลอยแม่เมาะที่สังเคราะห์ได้ 

2. การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมมาลาไคท์ กรีน จากสารละลายด้วยซีโอไลต์ เอ สังเคราะห์จาก 
เถ้าลอยแม่เมาะ  

ช่ัง Zeolite มา 0.500 กรัม ปิเปตสารละลายมาตรฐานสีย้อมมาลาไคท์ กรีน ที่ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
มา 25 มิลลิลิตร กวนสาร 30 วินาที โดยใช้เวลาในการดูดซับ 60 นาท ีเมื่อครบ 60 นาที จากนั้นน าไปปั่นเหวี่ยงเป็นเวลา 10 
นาที เพื่อให้ซีโอไลต์ เอ ตกตะกอน จากนั้นน าไปกรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 
618 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง UV-Vis Spectrophotometer และน าไปค านวณหาค่าความเข้มข้นจากสมการความเป็นเส้นตรง 
(ท า 3 ซ้ า) 

3. การศึกษาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของซีโอไลต์ เอ สังเคราะห์จากเถ้าลอยแม่เมาะในการดูดซับสารละลาย
มาตรฐานสีย้อมมาลาไคท์ กรีน 

3.1 การศึกษาปริมาณซีโอไลต์ เอ สังเคราะห์จากเถ้าลอยแม่เมาะที่เหมาะสมในการดูดซับสารละลาย
มาตรฐานสีย้อมมาลาไคท์ กรีน  

- น้ าหนักซีโอไลต์ เอ ที่ศึกษา คือ 0.4, 1, 2, 4, 20, และ 40 กรัมต่อลิตร โดยมีวิธีการดูดซับแบบเดียวกันกับ
การศึกษาประสิทธิภาพ 

3.2 การศึกษาเวลาของซีโอไลต์ เอ สังเคราะห์จากเถ้าลอยแม่เมาะที่เหมาะสมในการดูดซับสีย้อมมาลาไคท์ กรีน 
- เวลาที่ศึกษาในการดูดซับ คือ 15, 30, 45, 60, 120, 240, 480, 720 และ 1440 นาที โดยมีวิธีการดูดซับแบบ

เดียวกันกับการศึกษาประสิทธิภาพ  
3.3 การศึกษาความเข้มข้นของซีโอไลต์ เอ สังเคราะห์จากเถ้าลอยแม่เมาะที่เหมาะสมในการดูดซับสีย้อมมาลาไคท์ กรีน 
- ความเข้มข้นของสีย้อมมาไคท์ กรีนที่ศึกษา 100, 150, 200, 250 และ 300 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีวิธีการ          

ดูดซับแบบเดียวกันกับการศึกษาประสิทธิภาพ 
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3.4 การศึกษาอุณหภูมิของซีโอไลต์ เอ สังเคราะห์จากเถ้าลอยแม่เมาะที่เหมาะสมในการดูดซับสีย้อมมาลาไคท์ กรีน 
- อุณหภูมิที่ศึกษา 20, 30, 40 และ 50 ◦C โดยมีวิธีการดูดซับแบบเดียวกันกับการศึกษาประสิทธิภาพ 
3.5 การศึกษาไอโซเทอร์มในการดูดซับสีย้อมมาลาไคท์ กรีน   
ตอนที่ 1 การศึกษาแลงเมียร์ไอโซเทอร์ม (Langmuir Isotherm) 

     1. น าค่าท่ีได้จากการศึกษาความเข้มข้นของสีย้อมมาลาไคท์ กรีน มาแทนค่าตัวแปรในสมการของแลงเมียร์ 

Ce
Xm
m

 =
1

KL Nm  
+  

1

Nm
 Ce  

 
 

2. น าค่าท่ีได้ไปสร้างกราฟมาตรฐานโดยให้แกน x คือ Ce แกน y คือ (Xm/m) 
3. จากสมการเส้นตรงที่ได้ค านวณค่าคงท่ีของ Langmuir Isotherm คือ KL และ Nm 
4. เปรียบเทียบค่าคงท่ี ท่ีค านวณได้กับผลการทดลองว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ 

ตอนที่ 2 การศึกษาฟรอยด์ลิชไอโซเทอม (Freundlich isotherm) 
1. น าค่าที่ได้จากการศึกษาความเข้มข้นของสีย้อมมาลาไคท์ กรีน จากสารละลายที่มีผลต่อการดูดซับของสี

ย้อมมาลาไคท์ กรีน จากสารละลายมาแทนค่าตัวแปรในสมการของ ฟรอยด์ลิช 
 

log
Xm
m

= logKF +
1

n
log Ce  

 
 

2. น าค่าท่ีได้ไปสร้างกราฟโดยให้แกน x คือ logCe แกน y คือ log(Xm/m) 
3. จากสมการเส้นตรงที่ได้ ค านวณค่าคงท่ีของ Freundlich isotherm คือ KF และ 1/n 
4. เปรียบเทียบค่าคงท่ี ท่ีค านวณได้กับผลการทดลองว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ 

3.6 การศึกษาจลนพลศาสตร์การดูดซับสารละลายมาตรฐานสีย้อมมาลาไคท์ กรีน 
ตอนที่ 1 การศึกษาจลนพลศาสตร์การดูดซับแบบ pseudo-first order 

1.  น าค่าที่ได้จากการศึกษาเวลาในการดูดซับของสีย้อมมาลาไคท์ กรีน จากสารละลายมาแทนค่าตัวแปรใน
สมการของ pseudo-first order 

 

ln(qe − qt = lnqe − k1t)  
 

2. น าค่าท่ีได้ไปสร้างกราฟโดยให้แกน x คือ t แกน y คือ ln (qe-qt) 
3. จากสมการเส้นตรงที่ได้ค านวณค่าคงท่ีของ pseudo-first order คือ k1 
4. เปรียบเทียบค่าคงท่ี ท่ีค านวณได้กับผลการทดลองว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ 

ตอนที่ 2 การศึกษาจลนพลศาสตร์การดูดซับแบบ Pseudo-second Order 
1. น าค่าที่ได้จากการศึกษาเวลาในการดูดซับของสีย้อมมาลาไคท์ กรีน จากสารละลายมาแทนค่าตัวแปรใน

สมการของ pseudo-second order 
 

t

qt
=

1

K2qe2
=

t

qe
 

 

2.  น าค่าท่ีได้ไปสร้างกราฟโดยให้แกน x คือ t แกน y คือ ln (t/qt) 
3.  จากสมการเส้นตรงที่ได้ค านวณค่าคงท่ีของ pseudo-second order คือ k2 
4.  เปรียบเทียบค่าคงท่ี ท่ีค านวณได้กับผลการทดลองว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ 

3.7 การศึกษาอุณพลศาสตร์การดูดซับสารละลายมาตรฐานสีย้อมมาลาไคท์ กรีน 
    น าค่าท่ีได้จากการศึกษาอุณหภูมิที่มีผลต่อการดดูซับสารละลายมาตรฐานสีย้อมมาลาไคท์ กรีน ดว้ยซีโอไลต์ เอ 

สังเคราะห์จากเถ้าลอยแมเ่มาะ แทนค่าในสมการอณุหพลศาสตร์การดูดซับตาม van, t Hoff  คือ  
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lnKc =
∆H°

RT
+
∆S°

R
 
 

น าไปพล็อตกราฟโดยที่แกน x คือ 1/T แกน y คือ lnKc ที่ได้จากการแก้สมการเส้นตรงที่ได้คือความชัน (∆H◦/RT) และจุดตัด
แกน y คือ (∆S◦/R) ค่า Kc คือค่าคงที่สมดุลซึ่งหาได้จาก Kc = ( CAds/Ce) จากนั้นค านวณหาค่า ∆G◦ ที่มีผลต่อการดูดซับได้จาก
สมการ ∆G◦ = -RTlnKc  

4. การพิสูจน์เอกลักษณ์ 
4.1 X-Ray Fluorescence Spectrometer (XRF) น าตัวอย่างที่ได้ใส่ลงไปใน holder แล้วน าไปวิเคราะห์โดย

ใช้ WD-XRF (Rigaku, ZSX primusII) 
4.2 X-Ray diffractometer (XRD) น าตัวอย่างที่ได้ใส่ลงไปใน holder แล้วน าไปวิเคราะห์โดย PANalytical X 

pert Pro ใช้ Cu Kα radiation (λ = 1.5406 Å) at 40 kV และ 30 mA. 
4.3 Scanning Electron Microscopy (SEM) น าตัวอย่างที่ได้ไปเตรียมใส่ stub โดยโรยผงตัวอย่างลงบนเทป

กาวสองหน้าที่ติดอยู่บน stub ให้ผงตัวอย่างกระจายลงบนแท่นติดช้ินงาน จากนั้นน าไปเคลือบด้วยทอง และน าไปวิเคราะห์
โดย SEM (SSX-550, Shimadzu, Japan) 

 
ผลการวิจัย 
 การพิสูจน์เอกลักษณข์องซีโอไลต์ เอ 

เทคนิค X-ray powder diffraction (XRD)  แสดงดังภาพที ่1  
 

 
ภาพที ่1 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของซีโอไลต์ เอ สังเคราะหจ์ากเถ้าลอยแม่เมาะ 

 
ผลการพิสูจน์เอกลักษณ์ด้วยเทคนิค (XRD) พบว่ามีลักษณะเป็นผลึก เนื่องจากซีโอไลต์ เอ สังเคราะห์จากเถ้าลอย  

แม่เมาะสามารถมองเห็นพีคของผลึกได้อย่างชัดเจนจึงพบพีคของซีโอไลต์ เอ สังเคราะห์จากเถ้าลอยแม่เมาะที่ต าแหน่ง 7.2, 
10.3, 12.6, 24, 27.2, 30, 30.9, 32.6, 33.4 และ 34.3 ซึ่งคล้ายกับงานวิจัย (Chandrasekhar and Premade, 2008) จะ
ปรากฏที่ต าแหน่ง 2 Theta 7.2, 10.3, 12.6, 16.2, 21.8, 224, 26.2, 27.2, 30, 30.9, 31.1, 32.6, 33.4, และ 34.3 เมื่อ
เทียบกับซีโอไลต์ เอ ที่สังเคราะห์ได้จากเถ้าลอยแม่เมาะจึงสามารถยืนยันได้ว่าเป็นซีโอไลต์ เอ 

เทคนิค Scanning Electron Microscope (SEM) การศึกษาสัณฐานและรายละเอียดของลักษณะพื้นผิวของ
ตัวอย่างเถ้าลอยและซีโอไลต์ เอ แสดงดังภาพที ่2 
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ภาพที่ 2 ภาพ SEM ของเถา้ลอย (A) และซีโอไลต์ เอ (B) 

ผลการพิสูจน์เอกลักษณ์ด้วยเทคนิค SEM พบว่าเถ้าลอยแม่เมาะก่อนการสังเคราะห์มีลักษณะผิวหน้าที่ขรุขระและ
เป็นก้อน ๆ ติดกัน และเมื่อซีโอไลต์ เอ ที่สังเคราะห์ได้จากเถ้าลอยแม่เมาะพบว่ามีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมและเห็นรูพรุน
ชัดเจนแสดงว่า ซีโอไลต์ เอ สังเคราะห์จากเถ้าลอยแม่เมาะเกิดขึ้นได้และนอกจากนี้ยังพบผลึกลักษณะทรงกลมที่มีการเรียง
แผ่นอย่างไม่เป็นระเบียบซึ่งเกิดจากธาตุอื่น ๆ ที่มีอยู่ในองค์ประกอบของเถ้าลอย ซึ่งมีการกระจายตัวของขนาดรูพรุนมากขึ้น 
ท าให้เห็นรูพรุนได้ชัดมากขึ้น จึงท าให้ซีโอไลต์ เอ ที่สังเคราะห์จากเถ้าลอยแม่เมาะได้มีประสิทธิภาพในการดูดซับสีย้อม     
มาลาไคท์ กรีน ได้ดี 
 เทคนิค X-Ray fluorescence (XRF) ผลการวิเคราะหป์ริมาณธาตุองค์ประกอบของเถ้าลอยสามารถวิเคราะห์ได้
ด้วย XRF พบว่ามีปริมาณ SiO2 สูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 35.5  โดยน้ าหนักรองลงมา คือ Al2O3  ร้อยละ 18.61 CaO ร้อยละ 
19 SO3 ร้อยละ 6.61 นอกจากนั้นยังพบธาตุองค์ประกอบอื่น ๆ ปะปนเล็กน้อย และจากการวิ เคราะห์ปริมาณธาตุ
องค์ประกอบของซีโอไลต์ เอ พบว่ามีปริมาณ SiO2 สูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 35.8 โดยน้ าหนักรองลงมา คือ Al2O3 ร้อยละ 23.9   
Fe2O3 ร้อยละ 11.9 Na2O ร้อยละ 5.48 นอกจากนั้นยังพบธาตุองค์ประกอบอื่น ๆ ปะปนเล็กน้อย อาทิเช่น SO3, MgO, K2O  
ได้ร้อยละ 1.28, 1.63, 0.961 ตามล าดับแสดงดังตารางที่ 1 เนื่องจากมีอัตราส่วนของ SiO2 : Al2O3 มี 1 : 1.49 ท่ีได้จากการ
ค านวณซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย (ศิรินุช, 2556) และมีองค์ประกอบของธาตุอื่น ๆ ร่วมด้วย 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ (XRF) ของ ซีโอไลต์ เอ จากเถ้าลอยแม่เมาะ 

องค์ประกอบทางเคมี ร้อยละของเถ้าลอย (เปอร์เซ็นต)์ ร้อยละของซีโอไลต์ เอ (เปอร์เซ็นต์) 
SiO2 35.50 35.80 
Al2O3 18.61 23.90 
CaO 19.00 17.90 

Fe2O3 2.40 11.90 
Na2O 1.96 5.48 
SO3 6.61 1.28 
MgO 2.24 1.63 
K2O 2.30 0.96 
TiO2 0.56 0.53 
P2O5 0.27 0.23 
BaO 0.14 0.11 
SrO 0.12 0.12 

Cr2O3 0.02 0.03 
ZrO2 0.02 0.02 
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การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับของ ซีโอไลต์ เอ สังเคราะห์จากเถ้าลอยแม่เมาะในการดูดซับสารละลาย
มาตรฐานสีย้อมมาลาไคท์ กรีน 
 1. ศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมมาลาไคท์ กรีน 
 ในการศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสารละลายมาตรฐานสีย้อมมาลาไคท์ กรีน โดยใช้ซีโอไลต์ เอ ปริมาณ 20 กรัม
ต่อลิตร ปิเปตสารละลายมาตรฐานสีย้อมมาลาไคท์ กรีน ที่ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร มีประสิทธิภาพในการดูดซับ
เท่ากับ 99.00 ± 0.21 เปอร์เซ็นต์ 

2. การศึกษาปริมาณตัวดูดซับที่เหมาะสมของซีโอไลต์ เอ ที่สังเคราะห์จากเถ้าลอยแม่เมาะในการดูดซับ
สารละลายมาตรฐานสีย้อมมาลาไคท์ กรีน 

ในการศึกษาปริมาณตัวดูดซับที่เหมาะสมของ ซีโอไลต์ เอ สังเคราะห์จากเถ้าลอยแม่เมาะในการดูดซับสารละลาย
มาตรฐานสีย้อมมาลาไคท์ กรีน โดยใช้ตัวดูดซับซีโอไลต์ เอ 0.4, 1, 2, 4, 20 และ 40 กรัมต่อลิตร ตามล าดับ จากสารละลาย
มาตรฐานท่ีมีความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ผลการศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับสีย้อมมาลาไคท์ กรีน ด้วยซีโอไลต์ เอ 
สังเคราะห์จากเถ้าลอยแม่เมาะที่ปริมาณของตัวดูดซับแตกต่างกัน ดังภาพที่ 3  พบว่าเมื่อปริมาณตัวดูดซับเพิ่มขึ้นจาก 0.4 
เป็น 4 กรัมต่อลิตร ประสิทธิภาพในการดูซับเพิ่มขึ้นจาก 64.33 เปอร์เซ็นต์ เป็น 95.09 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเพิ่มปริมาณของตัวดูด
ซับจาก 4 เป็น 40 กรัมต่อลิตร พบว่าประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ ดังนั้น
ปริมาณที่เหมาะสมของซีโอไลต์ เอ สังเคราะห์จากเถ้าลอยแม่เมาะ คือ 4 กรัมต่อลิตร    
 

 
ภาพที ่3 ความสัมพันธ์ระหว่างปรมิาณของตัวดดูซับกับประสิทธิภาพในการดูดซับสีย้อมมาลาไคท์ กรนี 

  
 3. การศึกษาเวลาในการดูดซับที่เหมาะสมของซีโอไลต์ เอ ที่สังเคราะห์จากเถ้าลอยแม่เมาะในการดูดซับ
สารละลายมาตรฐานสีย้อมมาลาไคท์ กรีน 
 ในการศึกษาเวลาของตัวดูดซับท่ีเหมาะสมของ ซีโอไลต์ เอ ที่สังเคราะห์จากเถ้าลอยแม่เมาะในการดูดซับสารละลาย
มาตรฐานสีย้อมมาลาไคท์ กรีน จากสารละลายมาตรฐานท่ีความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อกรัม การดูดซับสีย้อมมาลาไคท์ กรีน 
ความเข้มข้น 100.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ซีโอไลต์ เอ สังเคราะห์จากเถ้าลอยแม่เมาะ โดยใช้ปริมาณตัวดูดซับเท่ากับ 4 กรัม              
ต่อลิตร และเวลาที่ ใช้ในการดูดซับ  คือ 15, 30, 45, 60, 120, 240, 480, 720 และ 1440 นาที  ตามล าดับ พบว่า
ประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมดังภาพที่ 4 พบว่า เมื่อเพิ่มเวลาในการดูดซับมากขึ้นประสิทธิภาพในการดูดซับเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
เวลามากขึ้นสีย้อมมาลาไคท์ กรีน สามารถแพร่ไปยังพื้นผิวของซีโอไลต์ เอ มากขึ้น เมื่อเพิ่มเวลาในการดูดซับจาก 15 ถึง 60 
นาที เปอร์เซ็นต์การดูดซับเพิ่มจาก 66.76 ถึง 95.42 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งเวลาในการดูดซับจาก 60 ถึง 1440 นาที
เปอร์เซ็นต์การดูดซับเพิ่มขึ้นจาก 95.42 ถึง 99.91 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ เนื่องจากระบบในการดูดซับเข้าสู่สมดุลในการดูดซับ 
ดังนั้นจากการทดลองพบว่าเวลาที่ใช้ในการดูดซับที่เหมาะสมส าหรับ ซีโอไลต์ เอ ปริมาณ 4 กรัมต่อลิตร คือ 60 นาท ี
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ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาในการดดูซับกับประสิทธิภาพในการดูดซบัสีย้อมมาลาไคท์ กรีน 

 
4. ศึกษาไอโซเทอร์มการดูดซับของซีโอไลต์ เอ สังเคราะห์จากเถ้าลอยแม่เมาะในการดูดซับสารละลายมาตรฐาน

สีย้อมมาลาไคท์ กรีน 
ในการศึกษาการดูดซับสีย้อมมาลาไคท์ กรีน ด้วยซีโอไลต์ เอ ไอโซเทอร์มการดูดซับที่ใช้ศึกษามี 2 ไอโซเทอร์ม คือ 

ฟรอยลิชโซเทอร์มและแลงเมียร์ไอโซเทอร์ม  แต่ เมื่อ เปรียบเทียบค่า Correlation Coefficient (R2) ของฟรอยลิช              
ไอโซเทอร์มและแลงเมียร์ไอโซเทอร์มของการดูดซับสีย้อมมาลาไคท์ กรีน ด้วยซีโอไลต์ เอ พบว่าสอดคล้องกับแลงเมียร์       
ไอโซเทอร์มแสดงดังตารางที่ 2 

 
ตารางที ่2 ค่าคงท่ีจากสมการไอโซเทอร์มการดูดซับแบบแลงเมียร์และไอโซเทอร์มการดูดซับฟรอยลิชของ ซีโอไลต์ เอ           
              สังเคราะห์จากเถ้าลอยแม่เมาะในการดูดซับสีย้อมมาลาไคท์ กรีน 
 

แลงเมียร์ไอโซเทอร์ม 
สมการเส้นตรง R2 Nm Kl RL 

y = 0.0004X + 0.0053 0.9907 2500 0.0188 0.1450 
ฟรอยดลิชไอโซเทอร์ม 

สมการเส้นตรง R2 1/n KF - 
y = 0.3466X + 2.7135 0.9889 0.3466 517.0100 

 
5. การศึกษาจลนพลศาสตร์การดูดซับสารละลายมาตรฐานสีย้อมมาลาไคท์ กรีน ด้วยซีโอไลต์ เอ สังเคราะห์

จากเถ้าลอยแม่เมาะ 
จากการศึกษาปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเสมือนของการดูดซับสีย้อมมาลาไคท์ กรีน ที่เวลาใด ๆ พบว่าค่า Correlation 

Coefficient (R2) ของซีโอไลต์ เอ คือ 0.9145 และปฏิกิริยาอันดับสองเสมือนของการดูดซับสีย้อมมาลาไคท์ กรีน ที่เวลาใด ๆ 
พบว่าค่า Correlation Coefficient (R2) คือ 1.0000 ซึ่งค่า R2 ของปฏิกิริยาอันดับสองเสมือนมากกว่าปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง
เสมือนแสดงว่าการดูดซับสีย้อมมาลาไคท์ กรีน ด้วยซีโอไลต์ เอ สอดคล้องกับปฏิกิริยาอันดับสองเสมือนแสดงดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ค่าคงที่จากสมการปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเสมือนและปฏิกิริยาอันดับสองเสมือนของซีโอไลต์ เอ สังเคราะห์ 
               จากเถ้าลอยแม่เมาะในการดูดซับสีย้อมมาลาไคท์ กรีน 

 

จลนพลศาสตร์ สมการเส้นตรง R2 
qe(exp)  
(mg/g) 

qe(cal)  

(mg/g) 
k1 

ปฏิกิริยาอันดบัหนึ่งเสมือน -0.0069X + 7.8261 0.9145 31555 2505 0.0069 

ปฏิกิริยาอันดบัสองเสมือน 3×10-5X + 4E-18 1.0000 31555 33333 3×10-5 
 

6. การศึกษาอุณหพลศาสตร์ในการดูดซับสารละลายมาตรฐานสีย้อมมาลาไคท์ กรีน ด้วยซีโอไลต์ เอ สังเคราะห์
จากเถ้าลอยแม่เมาะ 

จากการศึกษาอุณหภูมิที่ใช้ในการดูดซับสีย้อมมาลาไคท์ กรีน ด้วย ที่มีผลต่อการดูดซับแสดงดังตารางที่ 4 พบว่าค่า 
∆H0 (Enthalpy) มีค่าเท่ากับ 95.12 (kJ mol-1) ค่า ∆H0 เป็นบวกแสดงว่ากระบวนการดูดซับเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน และ
เมื่อน ามาหาค่า ∆S0  (Entropy) มีค่าเท่ากับ 337.27 (J mol-1K-1) ค่า ∆S0 เป็นบวกแสดงให้เห็นว่ากระบวนการดูดซับ มีผลท า
ให้โมเลกุลของตัวดูดซับและตัวถูกดูดซบที่บริเวณรอยต่อของพื้นผิวตัวดูดซับกับตัวถูกดูดซับมีความไม่เป็นระเบียบเพิ่มสูงขึ้น 
และจากการค านวณหา ∆G0 (Gibbs Free Energy) ที่มีผลต่อการดูดซับพบว่าอุณหภูมิแปรผันตรงกับ ∆G0 กล่าว คือ เมื่อเพิ่ม
อุณหภูมิ ค่า ∆G0 ก็จะเพิ่มขึ้นด้วย อีกท้ัง ∆G0 มีค่าเป็นลบแสดงว่ากระบวนการดูดซับเกิดขึ้นเองได้  

 
ตารางท่ี 4 ผลการศึกษาอุณหภูมขิองการดูดซับสีย้อมมาลาไคท์ กรนี ด้วยซีโอไลต์ เอ 
 

Temp. (K) lnKc ∆G0 (kJ mol-1) ∆S0 (J mol-1K-1) ∆H0 (kJ mol-1) 

293 1.56 -3.80  
337.27 

 
95.12 303 3.30 -8.33 

313 4.19 -10.90 
323 5.08 -13.64 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

ท าการศึกษาการสังเคราะห์ซีโอไลต์ เอ จากเถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะเพื่อประยุกต์ใช้ในการดูดซับสีย้อมมาลาไคท์ 
กรีน ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้ ปริมาณตัวดูดซับ 20 กรัมต่อลิตร และเวลาในการดูดซับ 60 นาที ประสิทธิภาพการ            
ดูดซับของสีย้อมมาลาไคท์ กรีน เท่ากับ 99.00 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยก่อนหน้านี้ พบว่าซีโอไลต์ เอ ที่
สังเคราะห์จากเถ้าลอยโรงไฟฟ้า แม่เมาะ จังหวัดล าปาง มีประสิทธิภาพการดูดซับสูงกว่าซีโอไลต์ เอ ท่ีสังเคราะห์จากเถ้าถ่าน
หิน (Denise et al., 2010)  โดยปริมาณตัวดูดซับที่เหมาะสมส าหรับการดูดซับสีย้อมมาลาไคท์ กรีนเท่ากับ 4 กรัมต่อลิตร 
เวลาที่เหมาะสมส าหรับการดูดซับสีย้อมมาลาไคท์ กรีนเท่ากับ 60 นาที การศึกษาไอโซเทอร์มในการดูดซับสีย้อมมาลาไคท์ 
กรีน สอดคล้องกับแลงเมียร์ไอโซเทอร์มเป็นการดูดซับแบบช้ันเดียว ผลการศึกษาจลนพลศาสตร์การดูดซับสีย้อมมาลาไคท์ 
กรีน สอดคล้องกับปฏิกิริยาอันดับสองเสมือน และการศึกษาอุณหพลศาสตร์ของสีย้อมมาลาไคท์ กรีน พบว่าเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
การเปลี่ยนแปลงเอนทาลปีของการดูดซับ (∆H◦) มีค่าเป็นบวกแสดงว่าการดูดซับนี้เป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนการเปลี่ยนแปลง
เอนโทรปีของการดูดซับ (∆S◦) มีค่าเป็นบวกแสดงให้เห็นว่ากระบวนการดูดซับมีผลท าให้โมเลกุลของตัวดูดซับและตัวถูกดดูซับ
ที่บริเวณรอยต่อของพื้นผิวตัวดูดซับกับตัวถูกดูดซับมีความไม่เป็นระเบียบเพิ่มสูงขึ้นและการเปลี่ยนแปลงพลังงานอิสระของ
กิ๊บส์ (∆G◦) มีค่าเป็นลบแสดงให้เห็นว่าปฏิกิริยาการดูดซับนี้เกิดขึ้นเองได้              
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสกัดซิลิกาจากเถ้าลอยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพื่อสังเคราะห์ซีโอไลต์ เอ ด้วยวิธี
ไฮโดรเทอร์มอล ซึ่งถูกใช้เป็นตัวดูดซับเพื่อก าจัดสารละลายแคดเมียม (II) ที่ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร จากการศึกษาพบว่าซีโอไลต์ 
เอ ที่ใช้ดูดซับแคดเมียม (II) จากสารละลายน้ ามีประสิทธิภาพในการดูดซับสูงสุดที่ 96.44 เปอร์เซ็นต์ ที่ความเข้มข้น 50 
มิลลิกรัมต่อลิตร ของความเข้มข้นเริ่มต้นของแคดเมียม (II)  โดยใช้ซีโอไลต์ เอ ในปริมาณที่เหมาะสม 8 กรัมต่อลิตร และใช้
เวลาในการดูดซับ 30 นาที  ไอโซเทอร์มการดูดซับของแคดเมียม (II) บนซีโอไลต์ เอ สอดคล้องกับกระบวนการดูดซับแลงเมียร์
ไอโซเทอร์ม และจลนพลศาสตร์สอดคล้องกับปฏิกิริยาอันดับสองเสมือน ศึกษาอุณหพลศาสตร์พบว่าการเปลี่ยนแปลงเอนโทร
ปี (∆S°) มีค่า 173.58 J/molK มีค่าเป็นบวก แสดงให้เห็นว่ากระบวนการดูดซับท าให้ระบบมีความไม่เป็นระเบียบเพิ่มขึ้น    
เอนทาลปี (∆H°) มีค่าเท่ากับ 32.11 kJ/mol มีค่าบวก แสดงว่า กระบวนการดูดซับเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน และพลังงาน
อิสระกิ๊บส์ (∆G°) ของการดูดซับมีค่าเป็นลบ แสดงว่าการดูดซับโลหะหนักเป็นการดูดซับเกิดขึ้นได้เอง 
 
ค าส าคัญ : ซีโอไลต์ เอ  แคดเมยีม  การดูดซับ  ไฮโดรเทอรม์อล 
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Abstract 

 The aims this work is to investigate the silica extraction from fly ash obtained from Mae Moh 
power plant for zeolite A synthesis by hydrothermal method. The zeolite A was used as an adsorbent to 
remove cadmium (II) from aqueous solutions at 50 mg/L. The preliminary results of synthesized zeolite A 
to adsorb cadmium (II) from aqueous solution was obtained with 96.44% at 50 ppm of initial concentration of 
cadmium (II) with 8 g/L of zeolite A and 30 min. The adsorption isotherm of cadmium (II) onto zeolite A 
agrees well with the Langmuir isotherm and kinetic process corresponds well to pseudo-second order 
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model. Moreover, the thermodynamic properties of the adsorption, the positive value of ∆So (+173.58 
J/molK) revealing that adsorption process increased randomness in the system. Positive ∆Ho (+32.11 
KJ/mol) means endothermic reaction. Negative ∆Go indicated spontaneous adsorption of the heavy metal. 
 
Keywords :  Zeolite A, Cadmium , Adsorption, Hydrothermal 
 
บทน า 

โลหะหนักเป็นวัตถุดิบที่ถูกน ามาใช้ในหลายภาคส่วน เช่น ในด้านอุตสาหกรรมเราใช้โลหะหนักในการผลิตพลาสติก 
พีวีซี สี ถ่านไฟฉาย ส าหรับทางด้านการเกษตร โลหะหนักเป็นส่วนผสมของยาฆ่าแมลงและปุ๋ยขณะเดียวกันทางการแพทย์ใช้
โลหะหนกัเป็นส่วนผสมของยาอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องส าอาง น้ าทิ้งจากกระบวนการผลิตเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยส าคัญ
ให้เกิดความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ าซึ่งเป็นสิ่งส าคัญต่อสิ่งมีชีวิตในการด ารงชีวิต ในชีวิตประจ าวันคนเรามีความเสี่ยงต่อการน า
โลหะหนักเข้าสู่ร่างกายผ่านทางการบริโภคอาหารหรือดื่มน้ าที่มีสารเหล่านี้ปนเปื้อนอยู่ โดยเฉพาะชุมชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
โรงงานที่ขาดจิตส านึก ซึ่งมักจะลักลอบเทของเสียลงแม่น้ า ก าจัดกากของเสียอย่างผิดวิธี ปริมาณโลหะที่มากเกินไปจะสร้าง
สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นพิษ ส่งผลให้ไม่สามารถ ด ารงชีวิตอยู่ได้ ส าหรับโลหะหนักบางชนิด เช่น ปรอท (Mercury-Hg) และแคดเมยีม 
(Cadmium-Cd) จัดเป็นสารพิษต่อร่างกาย และถูกจัดให้ขึ้นบัญชีด า (Black List) เนื่องจากมีพิษร้ายแรงมากต่อมนุษย์  
จึงกล่าวในรายละเอียดถึงแหล่งที่มาและผลของการมีโลหะหนักสะสมอยู่ในร่างกาย (Sawyer, 2003) 
 แคดเมียม เป็นโลหะหนักท่ีปนเปื้อนในน้ า โดยมาจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น โรงงานแบตเตอรี่ โรงงาน
ท าสี และ โรงงานท าพลาสติก พิษของสารแคดเมียม คือ ถ้าได้รับปริมาณมากในทันที อาจท าให้เกิดโรค อิไต อิไต (“Itai-Itai” 
disease) มีผลให้กระดูกเปราะ และปวดอย่างรุนแรง ถ้าได้รับสารในปริมาณน้อยแต่เป็นเวลานานจะก่อให้เกิดโรคความดัน
โลหิตสูง ไตท างานผิดปกติ กระวนกระวาย ขาดสมาธิ ความจ าเสื่อม บางครั้งซึมเศร้า บางครั้งร่าเริง 
 ไฟฟ้าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญ ที่อ านวยความสะดวกสบายแก่ชีวิตประจ าวันของทุกคน การที่จะได้พลังไฟฟ้ามา
ต้องอาศัยเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ มาเป็นต้นก าลังในการผลิต นับว่าเป็นโชคดีของประเทศไทย ท่ีนอกจากจะมีก๊าซธรรมชาติ
แล้วยังมีถ่านลิกไนต์ที่อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรเช้ือเพลิงที่ส าคัญของประเทศและใหญ่ที่สุดใน
ภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ ทดแทนการสั่งซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศได้จ านวนมหาศาล โรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นโรงไฟฟ้า
พลังงานความร้อนที่ใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิง โดยมีวิธีการเปลี่ยนพลังงานที่สะสมในถ่านหินลิกไนต์เป็นพลังงานความ
ร้อนด้วยกระบวนการทางเคมี ในการผลิตไฟฟ้าจะมีเถ้าลอยจากการเผาไหม้ถ่านหนิ จัดเป็นของเสียอตุสาหกรรม รหัส ของเสีย 
10 01 02 HM ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 จากการที่เถ้า
ลอยถ่านหินจัดเป็นของเสียอันตรายที่สง่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม และมีปริมาณมากท าให้เป็นภาระกับสิ่งแวดลอ้มในการน าไป
ก าจัดโดยเฉพาะในการน าไปฝังกลบ ซึ่งในปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีในการน าเถ้าลอยถ่านหินกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น ในงาน
ก่อสร้าง เป็นสารผสมในคอนกรีตผสมเสร็จส าหรับงานก่อสร้าง และเป็นวัตถุดิบเสริมปูนซีเมนต์ในการผลิตวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ 
เนื่องจากองค์ประกอบหลักทางเคมีของเถ้าลอยคือซิลิกา ท าให้ในปัจจุบันมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ให้มีมูลค่าที่เพิ่ม
สูงขึ้นกว่าการใช้เถ้าลอยในการก่อสร้างเพียงอย่างเดียว (ชัย, 2563) 

ซีโอไลต์ถูกน ามาใช้ในเป็นตัวดูดซับในการก าจัดสารพิษโลหะหนักที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากสามารถ
สังเคราะห์ได้ง่าย และมีต้นทุนในการผลิตไม่สูงเมื่อเทียบกับตัวดูดซับชนิดอื่น เช่น ถ่านกัมมันต์ที่มีต้นทุนในการผลิตสูงเมื่อ
เทียบกับซีโอไลต์ (Wang et al., 2009) ดังนั้น จึงมีการน าเอาวัสดุดูดซับธรรมชาติหรือวัสดุที่มีต้นทุนในการผลิตต่ าและมี
ประสิทธิภาพสูงมาใช้เป็นตัวดูดซับในการบ าบัดน้ าเสียของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพและถือเป็นการน าวัสดุทาง
ธรรมชาติมาเพิ่มมูลค่า ในงานวิจัยนี้น าเถ้าลอยที่ได้จากโรงไฟฟ้ามาท าการสกัดซิลิกาเพื่อใช้ในการสังเคราะห์ซีโอไลต์ เอ และ
น าซีโอไลต์ที่สังเคราะห์มาประยุกต์ใช้เป็นตัวดูดซับในการก าจัดโลหะหนัก โดยจะท าการศึกษากับโลหะแคดเมียม (II) หา
พารามิเตอร์ที่เหมาะสม ได้แก่ ปริมาณและเวลาที่เหมาะสมในการดูดซับเพื่อน าไปประยุกต์ในการก าจัดโลหะหนักในน้ าทิ้งที่
ปนเปื้อนตามแหล่งน้ าธรรมชาติ รวมทั้งท าการศึกษาไอโซเทอร์มการดูดซับ จลนพลศาสตร์การดูดซับ อุณหพลศาสตร์การ    
ดูดซับโลหะแคดเมียม (II) 
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วิธีการวิจัย 
1.การสกัดและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของซิลิกาจากเถ้าลอยจากโรงงานไฟฟ้าเพ่ือใช้เป็นสารต้ังต้นในการ

สังเคราะห ์ซีโอไลต์ เอ  
    น าเถ้าลอยมาช่ัง 40 กรัม จากนั้นเติม 3M NaOH ลงไปในอัตราส่วน 1:10 กวนเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง โดยให้ความ
ร้อนในช่วงอุณหภูมิ 80-110 °C เมื่อครบเวลาที่ก าหนด น ามากรองผ่านกระดาษกรองเบอร์ 1 ท าการตกตะกอนโดยการปรับ 
pH=4 ด้วย 3M HCl เมื่อได้ pH ที่ต้องการตกตะกอน ให้ทิ้งไว้ 18 ช่ัวโมง เพื่อให้เกิดการตกผลึกที่สมบูรณ์  เมื่อครบเวลาที่
ก าหนด น าไปปั่นเหวี่ยงเพื่อล้างซิลิกาให้เป็นกลางจากนั้นน าไปอบที่อุณหภูมิ 80 °C เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง จากนั้นน าไปช่ัง
น้ าหนักและค านวณหา % yield โดยวัดความบริสุทธ์ิของซิลิกาโดยใช้เทคนิค XRF 

2. สังเคราะห์ซีโอไลต์ เอ จากซิลิกาบริสุทธิ์และพิสจูน์เอกลักษณ์ด้วยเทคนิค XRD, XRF, BET, SEM และ ATR-
FTIR  

2.1 การสังเคราะห์ซีโอไลต์ เอ จากซิลิกาบรสิุทธ์ิ 
การเตรียม Si-source ช่ังโซเดียมไฮดรอกไซดม์า 10.096 กรัม ช่ังซิลิกาท่ีสกัดได้ 2.500 กรัม และน้ า DI 71.138 

กรัม ผสมรวมกันลงในขวด polypropylene จากนั้นน าไปกวนในอ่างน้ าร้อนท่ีเดือดเป็นเวลา 45 นาทีแล้วท้ิงไว้ให้เย็น 
การเตรียม Al-source ช่ังโซเดยีมไฮดรอกไซด์มา 10.000 กรัม ช่ัง sodium aluminate 0.217 กรัม และน้ า DI 

76.040 กรัม ลงในขวด polypropylene จากนั้นน าไปกวนเพื่อให้สารละลายเข้ากัน 
  ผสมรวม Al-source และ Si-source เมื่อ Si-source เย็นตัวลงให้น า Al-source หยดลงไปใน Si-source 
พร้อมกวนตลอดเวลาเมื่อหยดหมดให้กวนต่อไปอีกเป็นเวลา 10 นาที จากนั้นน าไปเข้าตู้อบที่อุณหภูมิ 90 °C เป็นเวลา 14-16 
ช่ัวโมง เมื่อครบเวลาที่ก าหนดให้น าออกจากตู้อบแล้วทิ้งไว้ให้เย็นจากนั้นน ามาปั่นเหวี่ยงเพื่อล้างซีโอไลต์ เอ ให้เป็นกลาง
จากนั้นน าไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 90 °C เป็นเวลา 14-16 ช่ัวโมง จากนั้นน าไปชั่งน้ าหนัก 

2.2 พิสูจน์เอกลักษณด์้วยเทคนิค XRD, XRF, BET, SEM และ ATR-FTIR   
3. การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักแคดเมียม (II) จากสารละลายด้วยซีโอไลต์ เอ สังเคราะห์จากเถ้า

ลอยโดยผ่านขั้นตอนการสกัด  
3.1 ศึกษาความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานโลหะหนักแคดเมียม (II) ก่อนการดูดซับด้วยซีโอไลต์ เอ 

สังเคราะห์จากเถ้าลอยโดยผ่านขั้นตอนการสกัด  
ปิเปตสารละลายมาตรฐานโลหะหนักแคดเมียม (II) ที่ความเข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อลิตร มา 1 มิลลิลิตร ปรับ

ปริมาตรด้วยน้ า DI จนครบปริมาตร 50 มิลลิลิตร (ท า 3 ซ้ า) แล้วน าสารละลายมาตรฐานโลหะหนักแคดเมียม (II) ไปวัดค่าการ
ดูดกลืนแสงด้วยเทคนิค Atomic Absorption spectroscopy, AAS และค านวณหาความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐาน 

3.2 ศึกษาความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานโลหะหนักแคดเมียม (II) หลังการดูดซับด้วยซีโอไลต์ เอ 
สังเคราะห์จากเถ้าลอยโดยผ่านขั้นตอนการสกัด  

1.  ช่ังซีโอไลต์ เอ มา 0.20 กรัม ปิเปตสารละลายมาตรฐานโลหะหนักแคดเมียม (II) ที่ความเข้มข้น 50  
มิลลิกรัมต่อลิตร มา 25 มิลลิลิตร  

2.  กวนสาร 30 วินาที โดยใช้เวลาดูดซับเวลา 60 นาที 
3.  เมื่อครบ 60 นาที น าสารใส่หลอดทดลองจากนั้นน าไปปั่นเหวี่ยงเป็นเวลา 10 นาทีเพื่อให้ซีโอไลต์

ตกตะกอนจากน้ันน าไปกรองด้วยกระดาษเบอร์ 1  
4.  น าไปวัดหาค่าการดูดกลืนแสงด้วยเทคนิค  Atomic Absorption spectroscopy, AAS และน าไป

ค านวณหาค่าความเข้มข้นจากสมการเส้นตรง 
5.  ท าการทดลอง 3 ซ้ า 

4. การศึกษาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการใช้ซีโอไลต์ เอ ในการดูดซับสารละลายมาตรฐานโลหะหนักแคดเมียม (II) 
4.1 การศึกษาปริมาณของซีโอไลต์ เอ สังเคราะห์จากเถ้าลอยโดยผ่านขั้นตอนการสกัด ที่เหมาะสมในการ      

ดูดซับสารละลายมาตรฐานโลหะหนักแคดเมียม (II) 
หาความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานโลหะหนักแคดเมียม (II) หลังการดดูซับ ด้วยซีโอไลต์ เอ สังเคราะห์จาก

เถ้าลอยโดยผ่านขั้นตอนการสกัด  
1.  ช่ังซีโอไลต์ เอ มา 0.1, 0.15, 0.2, 0.25 และ 0.5 กรัม ปิเปตสารละลายมาตรฐานแคดเมียม (II) ความ

เข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อลิตร มา 25 มิลลิลิตร  
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2.  กวนสาร 30 วินาที โดยใช้เวลาในการดูดซับ 60 นาท ี
3.  เมื่อครบ 60 นาที น าสารใส่หลอดทดลอง น าไปปั่นเหวี่ยงเป็นเวลา 10 นาที เพื่อให้ ซีโอไลต์ เอ 

ตกตะกอน จากนั้นน าไปกรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 
4.  น าไปวัดค่ าการดูดกลืนแสงด้ วยเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer และน าไป

ค านวณหาค่าความเข้มข้นจากสมการเส้นตรง 
5.  ท าการทดลองซ้ า 3 ซ้ า 

4.2 การศึกษาเวลาของซีโอไลต ์เอ สังเคราะห์จากเถ้าลอยโดยผ่านขั้นตอนการสกัด ที่เหมาะสมในการดูดซับ
โลหะหนักแคดเมียม (II)  

หาความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานโลหะหนักแคดเมียม (II) หลังการดูดซับด้วยซีโอไลต์ เอ สังเคราะห์จาก
เถ้าลอยโดยผ่านขั้นตอนการสกัด  

1.  ช่ังซีโอไลต์ เอ มา 0.15 กรัม ปิเปตสารละลายมาตรฐานโลหะหนักแคดเมียม (II) ความเข้มข้น 50 
มิลลิกรัมต่อลิตร มา 25 มิลลิลิตร  

2.  กวนสาร 30 วินาที โดยใช้เวลาในการดูดซับ 15, 30, 60, 120, 240 และ 720 นาที 
3.  เมื่อครบเวลาที่ก าหนดน าสารใส่หลอดทดลอง จากนั้นน าไปปั่นเหวี่ยงเป็นเวลา 10 นาที เพื่อให้ซีโอไลต์  

เอ ตกตะกอน จากนั้นน าไปกรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 
4.  น าไปวัดค่ าการดูดกลืนแสงด้ วยเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer และน าไป

ค านวณหาค่าความเข้มข้นจากสมการเส้นตรง 
5.  ท าการทดลองซ้ า 3 ซ้ า 

4.3 การศึกษาความเข้มข้นของ ซีโอไลต์ เอ สังเคราะห์จากเถ้าลอยโดยผ่านขั้นตอนการสกัด ที่เหมาะสมใน
การดูดซับสารละลายมาตรฐานโลหะหนักแคดเมียม (II) 

    หาความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานโลหะหนักแคดเมียม (II) หลังการดูดซับ ซีโอไลต์ เอ สังเคราะห์จากเถ้า
ลอยโดยผ่านขั้นตอนการสกัด 

1. ช่ังซีโอไลต์ เอ มา  0.15 กรัม ปิเปตสารละลายมาตรฐานโลหะหนักแคดเมียม (II) ความเข้มข้น  50, 100, 
150, 200 และ 250 มิลลิกรัมต่อลิตร มา 25 มิลลิลิตร  

2.  กวนสาร 30 วินาที โดยใช้เวลาในการดูดซับ 30 นาที 
3.  เมื่อครบเวลา 30 นาที น าสารใส่หลอดทดลอง น าไปปั่นเหวี่ยงเป็นเวลา 10 นาที เพื่อให้ซีโอไลต์ เอ 

ตกตะกอน จากนัน้น าไปกรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 
4.  น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงดว้ยเครือ่ง Atomic Absorption Spectrophotometer  น าไปค านวณหาค่า

ความเข้มข้นจากสมการเส้นตรง 
5.  ท าการทดลองซ้ า 3 ซ้ า 

4.4 การศึกษาอุณหภูมิของ ซีโอไลต์ เอ สังเคราะห์จากเถ้าลอยโดยผ่านขั้นตอนการสกัดในการดูดซับ
สารละลายมาตรฐานโลหะหนักแคดเมียม (II) 

 หาความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานโลหะหนักแคดเมียม (II) หลังการดูดซับซีโอไลต์ เอ สังเคราะห์จาก
เถ้าลอยโดยผ่านขั้นตอนการสกัด 

1. ช่ังซีโอไลต์ เอ มา 0.15 กรัม ปิเปตสารละลายมาตรฐานโลหะหนักแคดเมียม (II) ความเข้มข้น 50 
มิลลิกรัมต่อลิตร มา 25 มิลลิลิตร  

2.  กวนสาร 30 วินาที โดยใช้เวลาในการดูดซับ 30 นาที ท่ีอุณหภูมิ 20, 30, 40, และ 50 OC 
3.  เมื่อครบเวลา 30 น าสารใส่หลอดทดลอง จากนั้นน าไปปั่นเหวี่ยงเป็นเวลา 10 นาที เพื่อให้ซีโอไลต์ เอ 

ตกตะกอน จากนั้นน าไปกรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 
4.  น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer น าไปค านวณหาค่า

ความเข้มข้นจากสมการเส้นตรง 
5.  ท าการทดลองซ้ า 3 ซ้ า 
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4.5 การศึกษาไอโซเทอร์มการดูดซับสารละลายมาตรฐานโลหะหนักแคดเมียม (II)   
ตอนที่ 1 การศึกษาแลงเมียร์ไอโซเทอร์ม (Langmuir isotherm) 

1.  น าค่าท่ีได้จากการศึกษาความเข้มข้นของแคดเมียม (II) มาแทนค่าตัวแปรในสมการของแลงเมียร์ 
 

 
 

2.  น าค่าท่ีได้ไปสร้างกราฟมาตรฐานโดยให้แกน x คือ Ce แกน y คือ (Xm/m) 
3.  จากสมการเส้นตรงที่ได้ ค านวณค่าคงท่ีของ Langmuir Isotherm คือ KL และ Nm 
4.  เปรียบเทียบค่าคงท่ี ท่ีค านวณได้กับผลการทดลองว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ 

ตอนที่ 2 การศึกษาฟรอยด์ลิชไอโซเทอม (Freundlich isotherm) 
1.  น าค่าท่ีได้จากการศึกษาความเข้มข้นของแคดเมียม (II) จากสารละลายที่มีผลต่อการดูดซับของแคดเมียม 

(II) จากสารละลายมาแทนค่าตัวแปรในสมการของฟรอยด์ลิช 
 

log( ) = log(KF) +  log(Ce) 
 

2.  น าค่าท่ีได้ไปสร้างกราฟโดยให้แกน x คือ log Ce แกน y คือ log(Xm/m) 
3.  จากสมการเส้นตรงที่ได้ ค านวณค่าคงท่ีของ Freundlich isotherm คือ KF และ 1/n 
4.  เปรียบเทียบค่าคงท่ี ท่ีค านวณได้กับผลการทดลองว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม ่

4.6 การศึกษาจลนพลศาสตร์การดูดซับสารละลายมาตรฐานโลหะหนักแคดเมียม (II) 
ตอนที่ 1 การศึกษาจลนพลศาสตร์การดูดซับแบบ pseudo-first order 

   1. น าค่าที่ได้จากการศึกษาเวลาในการดูดซับสารละลายมาตรฐานโลหะหนักแคดเมียม (II) จากสารละลายที่
มีผลต่อการการดูดซับแคดเมียม (II) จากสารละลายมาแทนค่าตัวแปรในสมการของ pseudo-first order 
 

ln(qe – qt) = ln qe – k1t 
 

2.  น าค่าท่ีได้ไปสร้างกราฟโดยให้แกน x คือ t แกน y คือ ln (qe-qt) 
3.  จากสมการเส้นตรงที่ได้ค านวณค่าคงท่ีของ pseudo-first order คือ k1 
4.  เปรียบเทียบค่าคงท่ี ท่ีค านวณได้กับผลการทดลองว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ 

ตอนที่ 2 การศึกษาจลนพลศาสตร์การดูดซับแบบ pseudo-second order 
1.  น าค่าที่ได้จากการศึกษาเวลาในการดูดซับสารละลายมาตรฐานโลหะหนักแคดเมียม (II) จากสารละลายที่

มีผลต่อการการดูดซับสารละลายมาตรฐานโลหะหนักแคดเมียม (II) จากสารละลายมาแทนค่าตัวแปรในสมการของ pseudo-
second order 

 
 

2.  น าค่าท่ีได้ไปสร้างกราฟโดยให้แกน x คือ t แกน y คือ ln (t/qt) 
3.  จากสมการเส้นตรงที่ได้ค านวณค่าคงท่ีของ pseudo-second order คือ k2 
4.  เปรียบเทียบค่าคงท่ีค านวณได้กับผลการทดลองว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ 

4.7 การศึกษาอุณพลศาสตร์การดูดซับสารละลายมาตรฐานโลหะหนักแคดเมียม (II) 
1. น าค่าที่ได้จากการศึกษาอุณหภูมิที่มีผลต่อการดูดซับโลหะหนักแคดเมียม (II) มาแทนค่าในตัวแปรของ

สมการอุณหพลศาสตร์การดูดซับตามสมการ Van’t Hoff 
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2. น าค่าท่ีได้ไปสร้างกราฟโดยให้แกน X คือ 1/T และแกน Y คือ ln Kc 
3. จากสมการเส้นตรง ได้ความชันคือ (-∆Hº/R) จุดตัดแกนY คือ (∆Sº/R) และ Kc คือค่าคงที่สมดุลซึ่งหาได้

จากสมการ Kc = (Cads/Ce) เมื่อหาค่า Kc แล้วจากนั้นค านวณหา ∆Gº ที่มีผลต่อการดูดซับซึ่งหาได้จากสมการ ∆Gº = -RT ln Kc   
 
ผลการวิจัย 
 การพิสูจน์เอกลักษณข์องซีโอไลต์ เอ 

เทคนิค X-ray Powder Diffraction (XRD) จากการศึกษาพบว่าซีโอไลต์ เอ มี สเปกตรัม XRD  แสดงดังภาพที ่1
  

 
 

ภาพที่ 1 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของซีโอไลต์ เอ สังเคราะหจ์ากเถ้าลอยแม่เมาะ 
 
ผลการพิสูจน์เอกลักษณ์ด้วยเทคนิค X-ray Powder Diffraction (XRD) พบว่าซีโอไลต์ เอ สังเคราะห์จากเถ้าลอย

แม่เมาะที่ต าแหน่ง 2 Theta 7.2, 10.3, 12.6, 16.2, 21.8, 24, 26.2, 27.2, 30, 30.9, 31.1, 32.6, 33.4 และ 34.3 ซึ่งคล้าย
กับงานวิจัยอ้างอิง (Liu et al., 2019) จะปรากฏที่ต าแหน่ง 2 Theta เดียวกันกับซีโอไลต์ เอ ที่สังเคราะห์ได้จากเถ้าลอย     
แม่เมาะจึงสามารถยืนยันได้ว่าเป็นซีโอไลต์ เอ 

เทคนิค Scanning Electron Microscope (SEM) การศึกษาสัณฐานและรายละเอียดของลักษณะพื้นผิวของ
ตัวอย่าง เถ้าลอยและลักษณะพื้นผิวด้านนอกของซีโอไลต์ เอ แสดงดังภาพที ่2  

                                                               

ภาพที่ 2 ภาพ SEM ของเถ้าลอย (A) และซีโอไลต์ เอ (B) 

ผลการพิสูจน์เอกลักษณ์ด้วยเทคนิค SEM พบว่าเถ้าลอยแม่เมาะก่อนการสังเคราะห์มีลักษณะผิวหน้าที่ขรุขระและ
เป็นก้อนทรงกลมติดกัน แสดงดังรูป A และรูป B เป็นซีโอไลต์ เอ สังเคราะห์จากเถ้าลอยแม่เมาะพบว่ามีลักษณะเป็นทรง
สี่เหลี่ยมที่เห็นได้อย่างชัดเจน เกิดผลึกซีโอไลต์ เอ ขึ้นอย่างสมบูรณ์ มีรูพรุนมากขึ้น และมีการกระจายตัวของรูพรุนอีกด้วย จึง
ท าให้ซีโอไลต์ เอ ท่ีสังเคราะห์จากเถ้าลอยแม่เมาะมีประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะหนักแคดเมียม (II) ได้ดี 

เทคนิค X-Ray Fluorescence (XRF) ผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุองค์ประกอบของเถ้าลอยสามารถวิเคราะห์ได้
ด้วย XRF พบว่ามีปริมาณ SiO2 สูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 35.5  โดยรองลงมา คือ Al2O3  ร้อยละ 18.61 CaO ร้อยละ 19 
นอกจากนั้นยังพบธาตุองค์ประกอบอื่น ๆ ปะปนเล็กน้อย และจากการวิเคราะห์ปริมาณธาตุองค์ประกอบของ  ซีโอไลต์ เอ 
พบว่ามีปริมาณ SiO2 สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 45.7 โดยรองลงมา คือ Al2O3 ร้อยละ 38.3  นอกจากนั้นยังพบธาตุองค์ประกอบ
อื่น ๆ ปะปนเล็กน้อย แสดงดังตารางที่ 1 เนื่องจากมีอัตราส่วนของ SiO2 : Al2O3 ม ี1.19 จึงคาดว่ามีความเป็นซีโอไลต์ เอ 

(A)  (B)  
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ตารางที ่1 ผลการวิเคราะห์ X-Ray Fluorescence (XRF) ซีโอไลต์ เอ จากเถ้าลอยแม่เมาะ 

องค์ประกอบทางเคมี ร้อยละของซีโอไลต์ เอ (%) ร้อยละของเถ้าลอย (%) 
SiO2 45.7 35.5 
Al2O3 38.3 18.61 
CaO 0.339 19 

Fe2O3 0.0573 12.4 
Na2O 15.3 1.96 
SO3 0.0187 6.61 
MgO 0.146 2.24 
K2O 0.0777 2.30 
TiO2 - 0.556 
P2O5 0.0955 0.265 

 
การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักแคดเมียม (II) ด้วยซีโอไลต ์เอ 

 1. ศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักแคดเมียม (II) ด้วยซีโอไลต์ เอ 
 การทดลองศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับปริมาณ 8 กรัมต่อลิตร ในการดูดซับโลหะหนักแคดเมียม (II) ความเข้มข้น 
50.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักแคดเมียม (II) มีประสิทธิภาพในการดูดซับเท่ากับ 96.44±1.32 
เปอร์เซ็นต์ 
 2. ศึกษาปริมาณของซีโอไลต์ เอ ที่เหมาะสมในการดูดซับโลหะหนักแคดเมียม (II) 
 การศึกษาปริมาณของซีโอไลต์ เอ ที่เหมาะสมในการดูดซับโลหะหนักแคดเมียม (II) โดยปริมาณซีโอไลต์ เอ ที่ศึกษา
คือ 1, 2, 4, 6, 8 และ 10 กรัมต่อลิตร ในการดูดซับโลหะหนักแคดเมียม (II) ที่ความเข้มข้น 50.00 มิลลิกรัมต่อลิตร             
มีประสิทธิภาพการดูดซับดังภาพที ่4  
 

 
ภาพที ่4 ความสัมพันธ์ระหว่างปรมิาณซโีอไลต์ เอ (กรัมต่อลิตร) กับประสิทธิภาพการดดูซับโลหะหนักแคดเมียม (%) 

  
 การดูดซับโลหะหนักแคดเมียม (II) ความเข้มข้น 50.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ด้วยซีโอไลต์ เอ 1, 2, 4, 6, 8 และ 10 กรัม
ต่อลิตร ได้แสดงผลการทดลองดังภาพที่ 4 พบว่าประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักแคดเมียม (II) เพิ่มขึ้นเมื่อใช้ปริมาณของ 
ซีโอไลต์ เอ เพิ่มขึ้น เพราะการเพิ่มปริมาณของซีโอไลต์ เอ เป็นการเพิ่มปริมาณพื้นท่ีผิวในการดูดซับ แต่ในการทดลองเมื่อเพิ่ม
ปริมาณของซีโอไลต์ เอ ประสิทธิภาพการดูดซับเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีนัยส าคัญ เนื่องจากโมเลกุลของโลหะหนักแคดเมียม (II) ที่ถูก
ดูดซับลดน้อยลง ดังนั้นเมื่อเพิ่มปริมาณของซีโอไลต์ เอ มากกว่า 10 กรัมต่อลิตร จึงไม่มีผลต่อการดูดซับ พบว่าปริมาณของ 
ซีโอไลต์ เอ ที่เหมาะสมในการดูดซับโลหะหนักแคดเมียม (II) คือ 8 กรัมต่อลิตร โดยมีประสิทธิภาพการดูดซับ 96.45 
เปอร์เซ็นต์ 
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3. ศึกษาเวลาท่ีเหมาะสมในการดูดซับโลหะหนักแคดเมียม (II) ด้วยซีโอไลต์ เอ 
 การศึกษาเวลาที่เหมาะสมในการดูดซับโลหะหนักแคดเมียม (II) โดยซีโอไลต์ เอ ปริมาณ 8 กรัมต่อลิตร ในการ      
ดูดซับโลหะหนักแคดเมียมความเข้มข้น 50.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 25.00 มิลลิลิตร เวลาที่ใช้ในการดูดซับคือ 15, 30, 
60, 120, 240, และ 720 นาที  ดังภาพที่ 5 
 

 
 

ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่ใช้ในการดูดซับ (นาที) กับประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักแคดเมียม (%) 
  
 การดูดซับโลหะหนักแคดเมียม (II) ความเข้มข้น 50.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ด้วยซีโอไลต์ เอ โดยเวลาที่ใช้ในการดูดซับ
คือ 15, 30, 60, 120, 240 และ 720 นาที ได้แสดงผลการทดลองดังภาพที่ 5 พบว่าประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนัก
แคดเมียมเพิ่มมากข้ึน เมื่อใช้เวลาในการดูดซับเพิ่มขึ้น เนื่องจากเวลามากขึ้นโลหะหนักแคดเมียมสามารถแพร่ไปยังพื้นผิวของ    
ซีโอไลต์มากขึ้น เมื่อเพิ่มเวลาในการดูดซับจาก 15 ถึง 30 นาที เปอร์เซ็นต์การดูดซับเพิ่มจาก 57.33 ถึง 95.02 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ ซึง่เวลาในการดูดซับจาก 30 ถึง 60 นาที เปอร์เซ็นต์การดูดซับเพิ่มขึ้นจาก 95.02 เป็น 96.98 เปอร์เซ็นต์ตามล าดบั 
ดังนั้นจากการทดลองพบว่าเวลาที่ใช้ในการดูดซับที่เหมาะสมส าหรับปริมาณซีโอไลต์ เอ 8 กรัมต่อลิตร คือ 30 นาที มี
ประสิทธิภาพการดูดซับ 95.02 เปอร์เซ็นต์ 

4. ศึกษาไอโซเทอร์มการดูดซับโลหะหนักแคดเมียม (II) ด้วยซีโอไลต์ เอ 
ในการศึกษาการดูดซับโลหะหนักแคดเมยีม (II) ด้วยซีโอไลต์ เอ ไอโซเทอร์มการดูดซบัท่ีใช้ศึกษามี 2 ไอโซเทอร์ม คือ 

ฟรอยลิชไอโซเทอร์มและแลงเมียร์ไอโซเทอร์ม โดยท าการเปรียบเทียบผลการทดลองว่าสอดคล้องกับฟรอยลิชไอโซเทอร์ม 
หรือแลงเมียร์ไอโซเทอร์ม แต่เมื่อเปรียบเทียบค่า Correlation Coefficient (R2) ของฟรอยลิซไอโซเทอร์มและแลงเมียร์     
ไอโซเทอร์มของการดูดซับโลหะหนักแคดเมียม (II) พบว่าสอดคล้องกับแลงเมียร์ไอโซเทอร์มแสดงดังตารางที ่3 

 
ตารางที่ 3 ค่าคงท่ีจากสมการการดูดซับโลหะหนักแคดเมียม (II)  ของฟรอยลิชไอโซเทอร์ม และแลงเมียร์ไอโซเทอร์ม 

ฟรอยลิชไอโซเทอร์ม 
สมการเส้นตรง R2 1/n KF 

0.062x + 2.6151 0.2849 0.0620 412.1924 
แลงเมียร์ไอโซเทอร์ม 

สมการเส้นตรง R2 Nm KL RL 
0.0021x - 0.0009 0.9960 476 2.3342 0.0196 

 
 จากการศึกษาฟรอยลิชไอโซเทอร์มและแลงเมียร์ไอโซเทอร์มของการดูดซับ โลหะหนักแคดเมียม (II) พบว่า      
ฟรอยลิช ไอโซเทอร์มให้ค่าความจุในการดูดซับ (KF) มีค่าเป็น 412.1924 ค่าความแข็งแรงในการดูดซับ (1/n) มีค่าเป็น 0.062 
ผลจากการศึกษาแลงเมียร์ไอโซเทอร์มค่าความจุในการดูดซับ (KL) มีค่าเป็น 2.3342 จ านวนสูงสุดของตัวถูกดูดซับต่อน้ าหนัก
ของซีโอไลต์ เอ ที่ใช้เป็นตัวดูดซับ (Nm) มีค่าเป็น 476 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบค่า Correlation Coeficient (R2) ของ ฟรอยลิช 
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ไอโซเทอร์มและแลงเมียร์ไอโซเทอร์มของการดูดซับพบว่า ฟรอยลิชไอโซเทอร์มมีค่า R2 คือ 0.2849 และแลงเมียร์ไอโซเทอร์ม
มีค่า R2 คือ 0.9960 ซึ่งค่า R2 มีค่าไม่ได้ใกล้เคียงกันมาก แต่ยังสรุปไม่ได้ ดังนั้นจึงน าค่าคงที่ของแลงเมียร์ หรือที่เรียกว่า 
ค่าคงที่การแยก (Separation Factor of Langmuir, RL ) มาช่วยในการอธิบายโดยค่า RL มีค่า 0.0196 ซึ่ง 0 < RL <1 เป็น
การดูดซับที่เหมาะสม (Favorable Adsorption) นั้น แสดงว่าการดูดซับโลหะหนักแคดเมียม (II) สอดคล้องกับแลงเมียร์ไอโซเทอร์ม 
กระบวนการดูดซับเกิดการดูดซับแบบช้ันเดียว (Monolayer Adsorption) 

5. ศึกษาจลนพลศาสตร์การดูดซับโลหะหนักแคดเมียม (II) ด้วยซีโอไลต ์เอ 
จากการศึกษาปฏิกริิยาอันดับหนึ่งเสมือนของการดดูซับโลหะหนักแคดเมียม (II) ที่เวลาใด ๆ พบว่าคา่ Correlation 

Coefficient (R2) ของซีโอไลต์ เอ คือ 0.8013 และปฏิกิริยาอันดับสองเสมือนของการดูดซับโลหะหนักแคดเมียม (II) ทีเ่วลาใด ๆ 
พบว่าค่า Correlation Coefficient (R2) คือ 1 ซึ่งค่า R2 ของปฏิกิริยาอันดับสองเสมือนมากกว่าปฏิกิริยาอันดบัหนึ่งเสมือน
แสดงว่าการดูดซับโลหะหนักแคดเมียม (II) ด้วยซีโอไลต์ เอ สอดคล้องกับปฏิกิริยาอันดับสองเสมือน ดังตารางที่ 4  
 
ตารางที ่4 ค่าคงที่จากสมการปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเสมือน และปฏิกิริยาอันดับสองเสมือนจากการดูดซับโลหะหนักแคดเมียม (II) 
 

จลนพลศาสตร์ สมการเส้นตรง R2 
qe(exp) 
(mg/g) 

qe(cal) 
(mg/g) 

k1 

ปฏิกิริยาอันดบัหนึ่งเสมือน -0.0088x + 5.95210 0.8013 6494.09 384.56 
-

0.0088 

จลนพลศาสตร์ สมการเส้นตรง R2 
qe(exp)  
(mg/g) 

qe(cal) 
(mg/g) 

k2 

ปฏิกิริยาอันดบัสองเสมือน 0.0002x – 0.000001 1.0000 6494.09 5000.0 0.0400 

 
จากการศึกษาปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเสมือนการดูดซับโลหะหนักแคดเมียม ที่เวลาใด ๆ พบว่าค่า Correlation 

Coefficient (R2) ของซีโอไลต์ เอ คือ 0.8013 และปฏิกิริยาอันดับสองเสมือนค่า  Correlation Coefficient (R2) ของ         
ซีโอไลต์ เอ คือ 1 ซึ่งค่า R2 ของปฏิกิริยาอันดับสองเสมือนมากกว่าปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเสมือนแสดงว่าการดูดซับโลหะหนัก
แคดเมียมสอดคล้องกับปฏิกิริยาอันดับสองเสมือนนอกจากนี้ค่า R2 ที่ใช้ในการบอกจลนพลศาสตร์การดูดซับสอดคล้องกับ
ปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเสมือนหรือปฏิกิริยาอันดับสองเสมือนจะต้องใช้ค่า qe ช่วยในการอธิบายด้วยเมื่อน าค่าที่ได้จากการทดลอง
และจากการค านวณของปฏิกิริยาอันดับสองเสมือนมีค่าใกล้เคียงกันมากกว่าปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเสมือนจึงสามารถยืนยันได้ว่า
การทดลองการดูดซับโลหะหนักแคดเมียม (II) สอดคล้องกับปฏิกิริยาอันดับสองเสมือน 

6. ศึกษาอุณหพลศาสตร์การดูดซับโลหะหนักแคดเมียม (II) ด้วยซีโอไลต์ เอ 
จากการศึกษาอุณหภูมิที่ใช้ในการดูดซับโลหะหนักแคดเมียมที่มีผลต่อการดูดซับแสดงดังตารางที่ 5 พบว่าค่า ∆H0 

(Enthalpy) มีค่าเป็น 32.11 (J/mol) ค่า ∆H0 เป็นบวกแสดงว่ากระบวนการดูดซับเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน และเมื่อน ามา
หาค่า ∆S0  (Entropy) มีค่าเป็น 173.58 (J/mol. K) ค่า ∆S0 เป็นบวกแสดงให้เห็นว่ากระบวนการดูดซับมีผลท าให้โมเลกุลของ
ตัวดูดซับและตัวถูกดูดซับที่บริเวณรอยต่อของพื้นผิวตัวดูดซับกับตัวถูกดูดซับมีความไม่เป็นระเบียบเพิ่มสูงขึ้น และจากการ
ค านวณหา ∆G0 (Gibbs Free Energy) ที่มีผลต่อการดูดซับพบว่าอุณหภูมิแปรผันตรงกับ ∆G0 กล่าวคือ เมื่อเพิ่มอุณหภูมิ  
ค่า ∆G0 ก็จะเพิ่มขึ้นด้วย อีกท้ัง ∆G0 มีค่าเป็นลบแสดงว่ากระบวนการดูดซับเกิดขึ้นเองได้  
 
ตารางที่ 5 ผลการศึกษาอุณหภูมขิองการดูดซับโลหะหนักแคดเมียม (II) ด้วยซีโอไลต์ เอ 

Temp. (K) lnKc ∆Gº (kJ mol-1) ∆Hº (kJ mol-1) ∆Sº (J mol-1K-1) 
293 7.70 -18.76 

32.11 173.58 
303 8.07 -20.34 
313 8.63 -22.47 
323 8.87 -23.83 
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาการสังเคราะห์ซีโอไลต์ เอ จากเถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะในการดูดซับ โลหะหนักแคดเมียม (II)          
ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้ ประสิทธิภาพการดูดซับของซีโอไลต์ เอ โดยใช้ปริมาณตัวดูดซับ 8 กรัมต่อลิตร  ในการดูดซับ
โลหะหนักแคดเมียม (II) ความเข้มข้น 50.00 มิลลิกรัมต่อลิตร เวลาในการดูดซับ คือ 60 นาที พบว่ามีเปอร์เซ็นต์การดูดซับ 
96.44 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณที่เหมาะสมในการดูดซับโลหะหนักแคดเมียม คือ 8 กรัมต่อลิตร เวลาที่เหมาะสมในการดูดซับโลหะ
หนักแคดเมียม (II) คือ 30 นาที ไอโซเทอร์มสอดคล้องกับแลงเมียร์ไอโซเทอร์ม จลนพลศาสตร์การดูดซับสอดคล้องกับ
ปฏิกริิยาอันดับสองเสมือน การศึกษาอุณหพลศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงเอนทาลปีของการดูดซับ (∆H0) มีค่าเป็นบวก แสดงว่า
การดูดซับนี้เป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของการดูดซับ (∆S0 ) มีค่าเป็นบวก แสดงให้เห็นว่า
กระบวนการดูดซับมีความไม่เป็นระเบียบ และการเปลี่ยนแปลงพลังงานอิสระของกิ๊บส์ (∆G0) มีค่าเป็นลบ แสดงให้เห็นว่า
ปฏิกิริยาการดูดซับนี้เกิดขึ้นเองได้ ดังนั้นการน าเถ้าลอยมาสังเคราะห์เป็นซีโอไลต์ เอ เป็นการเพิ่มมูลค่าเถ้าลอยที่มาจาก
โรงไฟฟ้าฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตไฟฟ้าให้เป็นตัวดูดซับโลหะหนัก
แคดเมียม (II) เป็นตัวดูดซับที่ให้ประสิทธิภาพที่ดีมาก   
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บทคัดย่อ 

จีโอพอลิเมอร์ถูกน าไปใช้ประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน เช่น ท าคอนกรีต และวัสดุดูดซับ ในงานวิจัยนี้มุ่งเน้นสังเคราะห์ 
จีโอพอลิเมอร์เพื่อใช้เป็นวัสดุตัวดูดซับที่มีต้นทุนต่ า ส าหรับก าจัดสีย้อมอุตสาหกรรม ท าการสังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์โดยใช้
ตัวกระตุ้นอัลคาไลที่มีความเข้มข้นสูง (10 M ของ NaOH) พบว่าจีโอพอลิเมอร์ที่ใช้ดูดซับสีย้อม บริลเลียน กรีน (BG) จาก
สารละลายน้ ามีประสิทธิภาพในการดูดซับสูงสุดที่ 97.35 เปอร์เซ็นต์ ที่ความเข้มข้น 100 ppm ของความเข้มข้นเริ่มต้นของ          
สีย้อม โดยใช้จีโอพอลิเมอร์ในปริมาณที่เหมาะสม 2 กรัมต่อ ลิตร และใช้เวลาในการดูดซับ 15 นาที ไอโซเทอร์มการดูดซับเป็น
แบบแลงเมียร์ไอโซเทอร์ม จลนศาสตร์ในการดูดซับสอดคล้องกับปฏิกิริยาอันดับสองเสมือน ศึกษาอุณหพลศาสตร์พบว่า  
การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปี (∆S°) มีค่า 148.53 J/molK มีค่าเป็นบวก แสดงให้เห็นว่ากระบวนการดูดซับท าให้ระบบมีความ 
ไม่เป็นระเบียบเพิ่มขึ้น เอนทาลปี (∆H°) มีค่าเท่ากับ 37.48 kJ/mol มีค่าบวก แสดงว่า กระบวนการดูดซับเป็นปฏิกิริยา          
ดูดความร้อน และพลังงานอิสระกิบส์ (∆G°) ของการดูดซับมีค่าเป็นลบ แสดงว่าการดูดซับสีย้อมประจุบวกเป็นการดูดซับ
เกิดขึ้นได้เอง ดังนั้นจีโอโพลิเมอร์ที่สังเคราะห์จึงเป็นวัสดุดูดซับที่ราคาต้นทุนต่ า และมีประสิทธิภาพในการก าจัดสีย้อม               
บริลเลียน กรีนในน้ าเสียได้ดีมาก  
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Abstract 

Geopolymer has been used for many applications such as concrete and adsorbent materials. Here, 
we aim to synthesis the low-cost adsorbent based geopolymer for industrial dye applications. The 
synthesis of geopolymer using high concentration of alkali activator (10 M of NaOH) was conducted. The 
preliminary results of synthetic geopolymer to adsorb cationic dye, Brilliant green (BG) from aqueous 
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solution was obtained with 97.35% at 100 ppm of initial concentration of dye with 2 g/L of geopolymer 
and 15 min for adsorption time. The adsorption isotherm of cationic dyes onto geopolymer agrees well 
with the Langmuir isotherm and kinetic process corresponded well to pseudo-second order model. 
Moreover, for the thermodynamic properties of the adsorption, the positive value of ∆So (+148.53 J/molK) 
revealing that adsorption process increased randomness in the system. Positive ∆Ho (+37.48 KJ/mol) 
means endothermic reaction. Negative ∆Go indicated spontaneous adsorption of the cationic dye. 
Therefore, geopolymer could be further developed as low-cost adsorbent to remove brilliant green dye 
in wastewater. 

 
Keywords : Geopolymer, Brilliant green, Adsorption 
 
บทน้า 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีการขยายตัวและเพิ่มขึ้นจ านวนมาก อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมด้านพลาสติก 
อุตสาหกรรมด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมทางการแพทย์ ก็เป็นอุตสาหกรรมที่มีอัตราการขยายตัวสู ง ซึ่งอุตสาหกรรม
เหล่านี้เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้สารเคมีประเภทสีย้อม น้ าทิ้งจากกระบวนการผลิตเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยส าคัญให้เกิดความเสื่อม
โทรมของแหล่งน้ าซึ่งเป็นสิ่งส าคัญต่อสิ่งมีชีวิตในการด ารงชีพ 

การบ าบัดน้ าเสียจากอุตสาหกรรมมีหลายวิธี เช่น กระบวนการบ าบัดทางชีวภาพ การตกตะกอน และการแยกด้วย
เยื่อเมมเบรน (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) เป็นต้น ซึ่งวิธีการเหล่านี้มีข้อจ ากัดในการใช้งานที่ต่างกัน และไม่สามารถใช้งานได้
อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรม การดูดซับเป็นอีกหนึ่งวิธีท่ีเป็นท่ีนิยม เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ใช้ต้นทุนต่ า การด าเนินงาน
ไม่ซับซ้อน ใช้เวลาน้อยในการบ าบัด และที่ส าคัญ คือมีประสิทธิภาพในการดูดซับสูง ตัวดูดซับที่นิยมใช้ คือ ถ่านกัมมันต์  
เนื่องจากมีพื้นที่ผิวสูง อย่างไรก็ตาม ถ่านกัมมันต์มีราคาค่อนข้างแพง จึงมีการน าเอาวัสดุดูดซับจากธรรมชาติหรือวัสดุที่มี
ต้นทุนในการผลิตที่ถูกกว่าและมีประสิทธิภาพสูงมาใช้เป็นตัวดูดซับที่ใช้ในการบ าบัด ดังนั้น จึงน าจีโอโพลิเมอร์ที่สังเคราะห์
จากเถ้าลอยมาใช้เป็นตัวดูดซับในการบ าบัดของเสียที่มีประสิทธิภาพและเป็นการเพิ่มมูลค่าของวัสดุธรรมชาติ 

จีโอโพลิเมอร์ ถูกน ามาใช้เป็นตัวดูดซับในการบ าบัดสีย้อม สารพิษ และโลหะหนัก ที่เกิดจากกระบวนการผลิตใน
โรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากราคาต้นทุนในการผลิตจีโอโพลิเมอร์ที่ไม่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับถ่านกัมมันต์ ซึ่งเป็นวัสดุดูดซับที่
ใช้ในการดูดซับที่นิยมน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายในการดูดซับของเสียต่าง ๆ จากโรงงานอุตสาหกรรม งานวิจัยนี้จึงท าการ
สังเคราะห์จีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอย เพื่อน าจีโอโพลิเมอร์ที่สังเคราะห์ขึ้นมาศึกษาการประยุกต์ใช้งานเป็นวัสดุดูดซับในการ
ก าจัดสีย้อมที่ปนเปื้อนในสารละลาย โดยจะท าการศกึษากับสีย้อมบรินเลยีน กรีน และหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของตัวดูดซับ
ได้แก่ ปริมาณตัวดูดซับ และเวลาที่เหมาะสมในการดูดซับ รวมทั้งศึกษาไอโซเทอร์มการดูดซับ จลนพลศาสตร์การดูดซับ และ
อุณหพลศาสตร์การดูดซับ เพื่อจะได้น าไปประยุกต์ใช้ในการบ าบัดสีย้อมท่ีปนเปื้อนในสารละลายตามแหล่งน้ าธรรมชาติ แม่น้ า 
ล าคลอง น้ าทิ้งชุมชน น้ าทิ้งในอุตสาหกรรมต่อไป 
 
วิธีการวิจัย 

1. การเตรียมเถ้าลอย 
น าเถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะใส่กระจกนาฬิกา จากน้ัน อบที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง  
2. การเตรียม NaOH : Na2SiO3 ในอัตราส่วน 2:3 
น าสารละลาย 10 โมลาร์ NaOH 4.00 มิลลิลิตร ผสมกับ Na2SiO3 6.00 มิลลิลิตร กวนให้สารละลายทั้งสองเป็นเนื้อเดียวกัน 
3. การสังเคราะห์จีโอโพลิเมอร์ 
ช่ังเถ้าลอยจากแม่เมาะที่อบที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง 10.00 กรัม ผสมกับสารละลาย 10 

โมลาร์ NaOH : Na2SiO3 10.00 มิลลิลิตร กวนให้เป็นเนื้อเดียวกัน น าจีโอโพลิเมอร์ที่ผสมแล้วเทใส่แม่พิมพ์สี่เหลี่ยมขนาดเล็ก 
จากนั้นคลุมด้วยฟิล์มใสห่อของ แล้วน าไปอบท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง 

4. การศึกษาประสิทธิภาพของจีโอโพลิเมอร์ในการดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน  
1) ช่ังจีโอโพลิเมอร์ที่บดละเอียด มา 0.5000 กรัม ใส่บีกเกอร์ขนาด 100 มิลลิลิตร 
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2) ปิเปตสารละลายมาตรฐานสีย้อมบริลเลียน กรีน ความเข้มข้น 100.00 มิลลิกรัมต่อลิตร มา 25.00 มิลลิลิตร  
ลงในบีกเกอร์ข้อ 1  

3) ท าการกวน 30 วินาที ท่ีเวลาเริ่มต้นและกวนสาร 30 วินาที ทุก ๆ 30 นาที โดยตั้งท้ิงไว้ 60 นาที 
4) เมื่อครบเวลา 60 นาที น ามากรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 เพื่อให้สารตกตะกอน 
5) น าไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 624 นาโนเมตร และค านวณหาค่าความเข้มข้นของสารละลาย

มาตรฐานสีย้อมบริลเลียน กรีน 
6) ท าการทดลองซ้ า 2 ครั้ง 

5. การศึกษาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน ด้วยจีโอโพลิเมอร์ 
ตอนที่ 1 การศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของจีโอโพลิเมอร์ในการดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน  
1) ช่ังจีโอโพลิเมอร์ที่บดละเอียดมา 0.0100, 0.0250, 0.0500, 0.1000, 0.2500 และ 0.5000 กรัม ใส่บีกเกอร์

ขนาด 100 มิลลิลิตร  
2) ปิเปตสารละลายมาตรฐานสีย้อมบริลเลียน กรีน ความเข้มข้น 100.00 มิลลิกรัมต่อลิตร มา 25.00 มิลลิลิตร 

ลงในบีกเกอร์ข้อ 1  
3) ท าการกวน 30 วินาที ท่ีเวลาเริ่มต้นและกวนสาร 30 วินาที ทุกๆ 30 นาที โดยตั้งทิ้งไว้ 60 นาที 
4) เมื่อครบเวลา 60 นาที น ามากรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 เพื่อให้สารตกตะกอน 
5) น าไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 624 นาโนเมตร และค านวณหาค่าความเข้มข้นของสารละลาย

มาตรฐานสีย้อมบริลเลียน กรีน 
6) ท าการทดลองซ้ า 2 ครั้ง 
ตอนที่ 2 การศึกษาเวลาท่ีเหมาะสมของจีโอโพลิเมอร์ในการดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน  
1) ช่ังจีโอโพลิเมอร์ที่บดละเอียดมา 0.0500 กรัม ใส่บีกเกอร์ขนาด 100 มิลลิลิตร 
2) ปิเปตสารละลายมาตรฐานสีย้อมบริลเลียน กรีน ความเข้มข้น 100.00 มิลลิกรัมต่อลิตร มา 25.00 มิลลิลิตร 

ลงในบีกเกอร์ข้อ 1 โดยศึกษาท่ีเวลา 5, 10, 15, 30, 60, 120, 240 และ 360 นาที 
3) ท าการกวน 30 วินาที ท่ีเวลาเริ่มต้นและกวนสาร 30 วินาที ทุก ๆ 30 นาที 
4) เมื่อครบเวลา น ามากรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 เพื่อให้สารตกตะกอน 
5) น าไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 624 นาโนเมตร และค านวณหาค่าความเข้มข้นของสารละลาย

มาตรฐานสีย้อมบริลเลียน กรีน 
6) ท าการทดลองซ้ า 2 ครั้ง 
ตอนที่ 3 การศึกษาความเข้มข้นของสีย้อมบริลเลียน กรีน ท่ีมีผลต่อการดูดซับด้วยจีโอโพลิเมอร์ 
1) ช่ังจีโอโพลิเมอร์ที่บดละเอียด มา 0.0500 กรัม ใส่บีกเกอร์ขนาด 100 มิลลิลิตร 
2) ปิเปตสารละลายมาตรฐานสีย้อมบริลเลียน กรีน ความเข้มข้น 200.00, 250.00, 300.00, 350.00, 400.00, 

450.00 และ 500.00 มิลลิกรัมต่อลิตร มา 25.00 มิลลิลิตร ลงในบีกเกอร์ข้อ 1  
3) ท าการกวน 30 วินาที ท่ีเวลาเริ่มต้น และตั้งท้ิงไว้ 15 นาที 
4) เมื่อครบเวลา 15 นาที น ามากรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 เพื่อให้สารตกตะกอน 
5) น าไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 624 นาโนเมตร และค านวณหาค่าความเข้มข้นของสารละลาย

มาตรฐานสีย้อมบริลเลียน กรีน 
6) ท าการทดลองซ้ า 2 ครั้ง 
ตอนที่ 4 การศึกษาอุณหภูมิของสีย้อมบริลเลียน กรีน ท่ีมีผลต่อการดูดซับด้วยจีโอโพลิเมอร์ 
1) ช่ังจีโอโพลิเมอร์ที่บดละเอียด มา 0.0500 กรัม ใส่บีกเกอร์ขนาด 100 มิลลิลิตร 
2) ปิเปตสารละลายมาตรฐานสีย้อมบริลเลียน กรีน ความเข้มข้น 100.00 มิลลิกรัมต่อลิตร มา 25.00 มิลลิลิตร 

ลงในบีกเกอร์ข้อ 1 โดยศึกษาอุณหภูมิที่ 20, 30, 40, 50 และ 60 องศาเซลเซียส 
3) ท าการกวน 30 วินาที ท่ีเวลาเริ่มต้น และตั้งท้ิงไว้ 15 นาที 
4) เมื่อครบเวลา 15 นาที น ามากรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 เพื่อให้สารตกตะกอน 
5) น าไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 624 นาโนเมตร และค านวณหาค่าความเข้มข้นของสารละลาย

มาตรฐานสีย้อมบริลเลียน กรีน 
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6) ท าการทดลองซ้ า 2 ครั้ง 
8. การศึกษาไอโซเทอร์มการดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน ด้วยจีโอโพลิเมอร์ 

ตอนที่ 1 การศึกษาฟรอยลิชไอโซเทอร์ม (Freundlich Isotherm) 
1) น าค่าที่ได้จากการศึกษาความเข้มข้นของสีย้อมบริลเลียน กรีน ที่มีผลต่อการดูดซับมาแทนค่าในตัวแปรของ

สมการไอโซเทอร์มการดูดซับตามสมการของฟรอยลิช 
 

log( ) =log(KF) +  log(Ce) 
 

2) น าค่าท่ีได้ไปสร้างกราฟโดยให้แกน X คือ log Ce และแกน Y คือ log (Xm/m) 
3) จากสมการเส้นตรงที่ได้ ค านวณหาค่าคงท่ีของฟรอยลิช คือ KF และ 1/n 
4) เปรียบเทียบค่าคงท่ีที่ค านวณได้กับผลการทดลองว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ 
ตอนที่ 2 การศึกษาแลงเมียร์ไอโซเทอร์ม (Langmuir Isotherm) 
1) น าค่าที่ได้จากการศึกษาความเข้มข้นของสีย้อมบริลเลียน กรีน ด้วยจีโอโพลิเมอที่มีผลต่อการดูดซับมาแทน

ค่าในตัวแปรของสมการไอโซเทอร์มการดูดซับตามสมการของแลงเมียร์ 
 

 
 

2) น าค่าท่ีได้ไปสร้างกราฟโดยให้แกน X คือ Ce และแกน Y คือ Xm/m 
3) จากสมการเส้นตรงที่ได้ ค านวณหาค่าคงท่ีของแลงเมียร์ คือ KL และ Nm 
4) เปรียบเทียบค่าคงท่ีที่ค านวณได้กับผลการทดลองว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ 

9. การศึกษาจลนพลศาสตร์การดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน ด้วยจีโอโพลิเมอร์ 
ตอนที่ 1 การศึกษาจลนพลศาสตร์การดูดซับแบบปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเสมือน 
1) น าค่าที่ได้จากการศึกษาเวลามีผลต่อการดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน ด้วยจีโอโพลิเมอร์มาแทนค่าในตัวแปร

ของสมการจลนพลศาสตร์การดูดซับตามปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเสมือน 
 

ln(qe – qt) = ln qe – k1t 
 

2) น าค่าท่ีได้ไปสร้างกราฟโดยให้แกน X คือ t และแกน Y คือ ln(qe – qt) 
3) จากสมการเส้นตรงที่ได้ ค านวณหาค่าคงท่ีของปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเสมือน คือ k1 
4) เปรียบเทียบค่าคงที่ท่ีค านวณได้กับผลการทดลองว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ 
ตอนที่ 2 การศึกษาจลนพลศาสตร์การดูดซับแบบปฏิกิริยาอันดับสองเสมือน 
1) น าค่าที่ได้จากการศึกษาเวลามีผลต่อการดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน ด้วยจีโอโพลิเมอร์มาแทนค่าในตัวแปร

ของสมการจลนพลศาสตร์การดูดซับตามปฏิกิริยาอันดับสองเสมือน 
 

 
 

2) น าค่าท่ีได้ไปสร้างกราฟโดยให้แกน X คือ t และแกน Y คือ t/qt 
3) จากสมการเส้นตรงที่ได้ ค านวณหาค่าคงท่ีของปฏิกิริยาอันดับสองเสมือน คือ k2 
4) เปรียบเทียบค่าคงท่ีที่ค านวณได้กับผลการทดลองว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ 

10. การศึกษาอณุหพลศาสตร์การดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน ด้วยจีโอโพลิเมอร์ 
1) น าค่าที่ได้จากการศึกษาอุณหภูมิที่มีผลต่อการดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน ด้วยจีโอโพลิเมอร์มาแทนค่าในตัว

แปรของสมการอุณหพลศาสตร์การดูดซับตามสมการ Van’t Hoff 
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2) น าค่าท่ีได้ไปสร้างกราฟโดยให้แกน X คือ 1/T และแกน Y คือ ln Kc 
3) จากสมการเส้นตรง ได้ความชันคือ (-∆Hº/R) จุดตัดแกนY คือ (∆Sº/R) และ Kc คือค่าคงที่สมดุลซึ่งหาได้จาก

สมการ Kc = (Cads/Ce) เมื่อหาค่า Kc แล้วจากนั้นค านวณหา ∆Gº ที่มีผลต่อการดูดซับซึ่งหาได้จากสมการ ∆Gº = -RT ln Kc   
 
ผลการวิจัย 

การพิสูจน์เอกลักษณ์ของจีโอโพลิเมอร์ด้วยเทคนิค X-ray powder diffraction (XRD), Scanning electron 
microscope (SEM), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) และ X-Ray Fluorescence (XRF) 

การพิสูจน์เอกลักษณ์ของจีโอโพลิเมอร์โดยเทคนิค XRD ได้ผลการทดลองดังภาพที่ 1 จากรูปการพิสูจน์เอกลักษณ์
ของจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอยโดยใช้เทคนิค XRD พบว่ารูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ต าแหน่ง 2θ = 27 องศา และที่
ต าแหน่ง 2θ = 30 องศา มีคุณสมบัติเป็นควอตซ์ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Ivanović et al., 2018) มีรูปแบบการ
เลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ต าแหน่ง 2θ = 27 องศา และที่ต าแหน่ง 2θ = 30 องศา พบว่าเป็นควอตซ์ ซึ่งยืนยันได้ว่าตัวดูดซับที่
สังเคราะห์ได้ มีความเป็นจีโอโพลิเมอร์ 

  

 
 

ภาพที่ 1 รูปการเลี้ยวเบนรังสเีอ็กซ์ของจีโอโพลิเมอร์ (Q=Quartz) 
 

การพิสูจน์เอกลักษณ์ของจีโอโพลิเมอร์โดยเทคนิค SEM ได้ผลการทดลองดังภาพที่ 2 จากรูปการพิสูจน์เอกลักษณ์
ของจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอยโดยใช้เทคนิค SEM พบว่าจากภาพ a เถ้าลอยมีลักษณะเป็นทรงกลมที่มีขนาดแตกต่างกัน มี
ลักษณะพื้นผิวที่เรียบและมีการกระจายของรูพรุน และจากภาพ b จีโอโพลิเมอร์มีลักษณะเป็นทรงกลม มีลักษณะพื้นผิว
ขรุขระและมีการกระจายตัวของรูพรุนเพิ่มขึ้น ซึ่งตรงกับงานวิจัยอ้างอิงของ (Alehyen et al., 2017) 

 
 

 
ภาพที ่2 SEM ของ a) เถ้าลอย b) จีโอโพลิเมอร ์
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การพิสูจน์เอกลักษณ์ของจีโอโพลิเมอร์โดยเทคนิค FT-IR จากภาพที่ 3 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างของ จีโอโพลิเมอร์พบพีค
ในช่วง 3400 cm-1 แสดงการสั่นของ O-H stretching ที่ต าแหน่ง 1600 และ 1090 cm-1 แสดงการสั่นของ Si-O stretching 
ที่ต าแหน่ง 770 cm-1 แสดงการสั่นของ SiO2 stretching ซึ่งพีคหลักคล้ายกับงานวิจัยอ้างอิงของ (Mazumder and Rano, 
2015)  

 
ภาพที่ 3 FT-IR ของจีโอโพลิเมอร ์

 
การพิสูจน์เอกลักษณ์ของเถ้าลอยโดยเทคนิค XRF ได้ผลการทดลองดังตารางที่ 1 จากตารางผลการวิเคราะห์

องค์ประกอบทางเคมีของเถ้าลอยและจีโอโพลิเมอร์จากลอยโดยใช้เทคนิค XRF พบว่าองค์ประกอบของเถ้าลอยมี SiO2 เป็น
ส่วนประกอบหลัก 35.6 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ CaO 19.0 เปอร์เซ็นต์ และ Al2O3 18.60 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อน าไป
สังเคราะห์จีโอโพลิเมอร์จะได้ SiO2  43.5 เปอร์เซ็นต์ CaO 14.60 เปอร์เซ็นต์ และ Na2O 13.40 เปอร์เซ็นต์ และนอกจากน้ียัง
มีพบธาตุองค์ประกอบอื่นปะปนอยู่เล็กน้อย ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่าคล้ายกับงานวิจัยอ้างอิงของ (Aileen et al., 2018) 
 
ตารางที ่ 1  ผลการวิเคราะห์ XRF ของเถ้าลอยและจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอย 

สารประกอบ 
ร้อยละโดยมวล 

เถ้าลอย จีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอย 
SiO2 35.60 43.50 
CaO 19.0 14.60 
Al2O3 18.60 10.60 
Fe2O3 12.40 11.20 
SO3 6.61 2.42 
K2O 2.30 1.93 
MgO 2.24 1.20 
Na2O 1.96 13.40 
TiO2 0.56 0.45 
P2O5 0.27 0.19 

 
การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน ด้วยจีโอโพลิเมอร์ 

 1. ศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน ด้วยจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอย 
 การทดลองศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน ของจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอย ปริมาณ 20 กรัมต่อ
ลิตร ในการดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน ความเข้มข้น 100.00 มิลลิกรัมต่อลิตร เวลาที่ใช้ในการ  ดูดซับ 60 นาที ท าการกวน 
30 วินาที ที่เวลาเริ่มต้นและกวนสาร 30 วินาที ที่เวลา 30 นาทีจากการศึกษาประสิทธิภาพ การดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน 
ของจีโอโพลิเมอร์ได้ผลประสิทธิภาพในการดูดซับเท่ากับ 97.31±0.01 เปอรเซ็นต์  
 2. ศึกษาปริมาณของจีโอโพลิเมอร์ที่เหมาะสมในการดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน 
 การศึกษาปริมาณของจีโอโพลิเมอร์ที่เหมาะสมในการดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน โดยปริมาณจีโอโพลิเมอร์ที่ศึกษา
คือ 0.4, 1, 2, 4, 10 และ 20 กรัมต่อลิตร ในการดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน ที่ความเข้มข้น 100.00 มิลลิกรัมต่อลิตร โดย
ประสิทธิภาพการดูดซับกับปริมาณตัวดูดซับในในหน่วยกรัม/ลิตร ได้ผลดังภาพที ่4 
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ภาพที ่4 ความสัมพันธ์ระหว่างปรมิาณจโีอโพลเิมอร์ (กรมัต่อลติร) กับประสิทธิภาพการดดูซับสีย้อมบริลเลียน กรีน (%) 
 

 การดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน ความเข้มข้น 100.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ด้วยจีโอโพลิเมอร์ 0.4, 1, 2, 4, 10 และ 20 
กรัมต่อลิตร ได้แสดงผลการทดลองดังภาพที ่4 พบว่าประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน เพิ่มขึ้นเมื่อใช้ปริมาณของจี
โอโพลิเมอร์เพิ่มขึ้น เพราะการเพิ่มปริมาณของจีโอโพลิเมอร์เป็นการเพิ่มปริมาณพื้นที่ผิวในการดูดซับ ซึ่งพื้นที่ผิวของ  
จีโอพอลิเมอร์ตรงต าแหน่ง active site มีประจุเป็นลบ จึงเกิด electrostatic interaction กับสีย้อมบริลเลียน กรีน ที่เป็นสี
ย้อมประจุบวก ท าให้เกิดการดูดซับ แต่ในการทดลองเมื่อเพิ่มปริมาณของจีโอโพลิเมอร์ ประสิทธิภาพการดูดซับเพิ่มขึ้น 
อย่างไม่มีนัยส าคัญ เนื่องจากโมเลกุลของสีย้อมที่ถูกดูดซับมีจ ากัด ดังนั้นเมื่อเพิ่มปริมาณของจีโอโพลิเมอร์มากกว่า 2 กรัมต่อลิตร 
จึงไม่มีผลต่อการดูดซับมาก และเพิ่มปริมาณของจีโอโพลิเมอร์มากขึ้นประสิทธิภาพการดูดซับเริ่มคงที่ เมื่อวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการดูดซับเทียบกับปริมาณของจีโอโพลิเมอร์ พบว่าปริมาณของจีโอโพลิเมอร์ที่เหมาะสมในการดูด
ซับสีย้อม บริลเลียน กรีน ความเข้มข้น 100.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 25.00 มิลลิลิตร คือ 2 กรัมต่อลิตร โดยมี
ประสิทธิภาพการดูดซับ 97.26 เปอร์เซ็นต์ 
 

 3. ศึกษาเวลาท่ีเหมาะสมในการดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน ด้วยจีโอโพลิเมอร์ 
 การศึกษาเวลาที่เหมาะสมในการดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน โดยจีโอโพลิเมอร์ปริมาณ 2 กรัมต่อลิตร ในการ      
ดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน ความเข้มข้น 100.00 มิลลิกรัมต่อลิตร เวลาที่ใช้ในการดูดซับคือ 5, 10, 15, 30, 60, 120, 240, 
และ 360 นาที ดังภาพที่ 5 

 
ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่ใช้ในการดูดซับ (นาที) กับประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมบรลิเลยีน กรีน (%) 

  

การดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน ความเข้มข้น 100.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ด้วยจีโอโพลิเมอร์  โดยเวลาที่ใช้ในการ      
ดูดซับ คือ 5, 10, 15, 30, 60, 120, 240 และ 360 นาที ได้แสดงผลการทดลองดังภาพที่ 5 พบว่าประสิทธิภาพการดูดซับ  
สีย้อมบริลเลียน กรีน เพิ่มมากขึ้น เมื่อใช้เวลาในการดูดซับเพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลามากสีย้อมสามารถแพร่ไปยังพื้นผิวของ  
จีโอโพลิเมอร์มากขึ้น เมื่อเพิ่มเวลาในการดูดซับจาก 5 ถึง 10 นาที เปอร์เซ็นต์การดูดซับเพิ่มจาก 94.12 ถึง 95.03 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ ซึ่งเวลาในการดูดซับจาก 15 ถึง 60 นาที เปอร์เซ็นต์การดูดซับลดลงจาก 97.35 เป็น 97.21 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ 



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งท่ี 15 I ผลงานน าเสนอแบบโปสเตอร์ 

296 

ซึ่งเป็นช่วงที่กระบวนการในการดูดซับเข้าสู่สมดุลการดูดซับ ดังนั้นจากการทดลองพบว่าเวลาที่ใช้ในการดูดซับที่เหมาะสม
ส าหรับจีโอโพลิเมอร์ปริมาณ 2 กรัมต่อลิตร คือ 15 นาที มีประสิทธิภาพการดูดซับ 97.35 เปอร์เซ็นต์ 

4. ศึกษาไอโซเทอร์มการดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน ด้วยจีโอโพลิเมอร์ 
ในการศึกษาการดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน ด้วยจีโอโพลิเมอร์ ไอโซเทอร์มการดูดซับที่ใช้ศึกษามี 2 ไอโซเทอร์ม คือ 

ฟรอยลิชไอโซเทอร์ม และแลงเมียร์ไอโซเทอร์ม โดยท าการเปรียบเทียบผลการทดลองว่าสอดคล้องกับฟรอยลิชไอโซเทอร์ม 
หรือแลงเมียร์ไอโซเทอร์ม แสดงดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 ค่าคงที่จากสมการการดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน ของฟรอยลิชไอโซเทอร์ม และแลงเมียร์ไอโซเทอร์มด้วย             
จโีอโพลิเมอร์  

ฟรอยลิชไอโซเทอร์ม 
สมการเส้นตรง R2 1/n KF ((mg1-1/nL1/n)/g) 

0.4365x + 3.162 0.9758 0.4365 1,452 
แลงเมียร์ไอโซเทอร์ม 

สมการเส้นตรง R2 Nm KL(L/g) RL 
0.0001x + 0.0012 0.9909 10,000 0.0225 0.0833 

 
จากการศึกษาฟรอยลิชไอโซเทอร์มและแลงเมียร์ไอโซเทอร์มของการดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน พบว่ าฟรอยลิช  

ไอโซเทอร์มให้ค่าความจุในการดูดซับ (KF) มีค่าเป็น 1452.1116 ((mg1-1/nL1/n)/g) ค่าความแข็งแรงในการดูดซับ (1/n) มีค่า
เป็น 0.4365 ผลจากการศึกษาแลงเมียร์ไอโซเทอร์มค่าความจุในการดูดซับ (KL) ของจีโอโพลิเมอร์ มีค่าเป็น 0.0225 (L/g) 
จ านวนสูงสุดของตัวถูกดูดซับต่อน้ าหนักของจีโอโพลิเมอร์ที่ใช้เป็นตัวดูดซับ (Nm) ของจีโอโพลิเมอร์มีค่าเป็น 10000 ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบค่า Correlation Coeficient (R2) ของฟรอยลิชไอโซเทอร์ม และแลงเมียร์ไอโซเทอร์มของการดูดซับ พบว่า 
ฟรอยลิชไอโซเทอร์ม มีค่า R2 คือ 0.9758 และแลงเมียร์ไอโซเทอร์มมีค่า R2 คือ 0.9909 ซึ่งค่า R2 มีค่าใกล้เคียงกัน แต่ยังสรุป
ไม่ได้ ดังนั้นจึงพิจารณาค่าคงที่ของแลงเมียร์ หรือที่เรียกว่า ค่าคงท่ีการแยก (Separation Factor of Langmuir, RL ) มาช่วย
ในการอธิบายโดยค่า RL มีค่า 0.0833 ของจีโอโพลิเมอร์ซึ่ง 0 < RL <1 เป็นการดูดซับที่เหมาะสม (Favorable Adsorption)  
นั้นแสดงว่าการดูดซับสีย้อม บริลเลียน กรีน สอดคล้องกับแลงเมียร์ไอโซเทอร์ม กระบวนการดูดซับเกิดการดูดซับแบบช้ันเดียว 
(Monolayer Adsorption) 

5. ศึกษาจลนพลศาสตร์การดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน ด้วยจีโอโพลิเมอร์ 
จากการศึกษาปฏิกริิยาอันดับหนึง่เสมือนสีย้อมบริลเลียน กรีน ที่เวลาใด ๆ พบว่าค่า Correlation Coefficient (R2) 

ของจีโอโพลิเมอร์ คือ 0.0728 และปฏิกิริยาอันดับสองเสมือนของการดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน ด้วยจีโอโพลิเมอร์ที่เวลาใด ๆ 
พบว่าค่า Correlation Coefficient (R2) ของจโีอโพลิเมอร์ คือ 1 ซึ่งค่า R2 ของปฏิกิริยาอันดับสองเสมือนมากกว่าปฏิกิริยา
อันดับหนึ่งเสมือนแสดงว่าการดูดซับสอดคล้องกับปฏิกิริยาอันดับสองเสมือน ดังตารางที ่4 
 

ตารางที่ 4 ค่าคงท่ีจากสมการปฏกิิริยาอันดับหนึ่งเสมือน และปฏิกริิยาอันดับสองเสมือน จากการดดูซับสีย้อมบริลเลียน กรีน 
ดว้ยจีโอโพลิเมอร ์

จลนพลศาสตร์ สมการเส้นตรง R2 
qe(exp)  
(mg/g) 

qe(cal) 
(mg/g) 

k1 

ปฏิกิริยาอันดบัหนึ่งเสมือน 0.0050x + 4.5312 0.0728 49014 92.869 0.0050 

จลนพลศาสตร์ สมการเส้นตรง R2 
qe(exp)  
(mg/g) 

qe(cal) 
(mg/g) 

k2 

ปฏิกิริยาอันดบัสองเสมือน 0.0204x+ 0.0037 1.0000 49014 49019 0.1124 
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จากการศึกษาปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเสมือนสีย้อมบริลเลียน กรีน ด้วยจีโอโพลิเมอร์ที่เวลาใด ๆ พบว่าค่า Correlation 
Coefficient (R2) ของจีโอโพลิเมอร์ คือ 0.0728 และปฏิกิริยาอันดับสองเสมือนค่า Correlation Coefficient (R2) ของ 
จีโอโพลิเมอร์ คือ 1 ซึ่งค่า R2 ของปฏิกิริยาอันดับสองเสมือนมากกว่าปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเสมือนแสดงว่าการดูดซับสีย้อม  
บริลเลียน กรีน สอดคล้องกับปฏิกิริยาอันดับสองเสมือนนอกจากนี้ค่า R2 ที่ใช้ในการบอกจลนพลศาสตร์การดูดซับสอดคล้อง
กับปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเสมือนหรือปฏิกิริยาอันดับสองเสมือนจะต้องใช้ค่า qe ช่วยในการอธิบายด้วยเมื่อน าค่าที่ได้จากการ
ทดลองและจากการค านวณของปฏิกิริยาอันดับสองเสมือนมีค่าใกล้เคียงกันมากกว่าปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเสมือน จึงสามารถใช้
ยืนยันได้ว่าการทดลองการดูดซับสีย้อมบริลเลียนกรีน ด้วยจีโอโพลิเมอร์สอดคล้องกับปฏิกิริยาอันดับสองเสมือน 

6. ศึกษาอุณหพลศาสตร์การดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน ด้วยจีโอโพลิเมอร์ 
จากการศึกษาอุณหภูมิที่ใช้ในการดูดซับสีย้อมบรินเลียน กรีน ท่ีมีผลต่อการดูดซับของจีโอโพลิเมอร์แสดงดังตารางที่ 

5 พบว่าสมการเส้นตรงของจีโอโพลิเมอร์ คื อ y = -4508.4x + 17.865 ซึ่งจากสมการเส้นตรงเมื่อน ามาหาค่า ∆H0 
(Enthalpy) มีค่าเป็น 37.48 (J/mol) ค่า ∆H0 เป็นบวกแสดงว่ากระบวนการดูดซับเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน และเมื่อน ามา
หาค่า ∆S0  (Entropy) มีค่าเป็น 148.53 (J/mol K) ค่า ∆S0 เป็นบวกแสดงให้เห็นว่ากระบวนการดูดซับมีผลท าให้โมเลกุลของ
ตัวดูดซับและตัวถูกดูดซับที่บริเวณรอยต่อของพื้นผิวตัวดูดซับกับตัวถูกดูดซับมีความไม่เป็นระเบียบเพิ่มสูงขึ้น และจากการ
ค านวณหา ∆G0 (Gibbs Free Energy) ที่มีผลต่อการดูดซับพบว่าอุณหภูมิแปรผันตรงกับ ∆G0 กล่าวคือ เมื่อเพิ่มอุณหภูมิ ค่า 
∆G0 ก็จะเพิ่มขึ้นด้วย อีกท้ัง ∆G0 มีค่าเป็นลบแสดงว่ากระบวนการดูดซับเกิดขึ้นเองได้ 
 
ตารางที่ 5 ผลการศึกษาอุณหภูมขิองการดูดซับสีย้อมบรลิเลียน กรนี ด้วยจีโอโพลเิมอร์ 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาการสังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์จากเถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะในการดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน 
สามารถสรุปได้ดังนี้ ประสิทธิภาพการดูดซับของจีโอโพลิเมอร์ โดยใช้ปริมาณตัวดูดซับ 2 กรัมต่อลิตร ในการดูดซับสีย้อม    
บริลเลียน กรีน ความเข้มข้น 100.00 มิลลิกรัมต่อลิตร เวลาในการดูดซับ 60 นาที มีเปอร์เซ็นต์การดูดซับ 97.31 เปอร์เซ็นต์ 
ปริมาณที่เหมาะสมในการดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน คือ 2 กรัมต่อลิตร เวลาที่เหมาะสมในการดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน 
คอื 15 นาที ไอโซเทอร์มการดูดซับสอดคล้องกับแลงเมียร์ไอโซเทอร์ม จลนพลศาสตร์การดูดซับ สอดคล้องกับปฏิกิริยาอันดับ
สองเสมือน การศึกษาอุณหพลศาสตร์การดูดซับ การเปลี่ยนแปลงเอนทาลปีของการดูดซับ (∆H0) มีค่าเป็นบวก แสดงว่าการ
ดูดซับนีเ้ป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของการดูดซับ (∆S0) มีค่าเป็นบวก แสดงให้เห็นว่ากระบวนการ
ดูดซับท าให้โมเลกุลของตัวดูดซับและตัวถูกดูดซับที่บริเวณรอยต่อของพื้นผิวตัวดูดซับกับตัวถูกดูดซับมีความไม่เป็นระเบียบ 
และการเปลี่ยนแปลงพลังงานอิสระของกิบส์ (∆G0) มีค่าเป็นลบ แสดงว่าการดูดซับนี้เกดิขึ้นเองได้ ดังนั้นการน าเถ้าลอยที่เป็น
วัสดุเหลือท้ิงจากการผลิตไฟฟ้ามาสังเคราะห์เป็นจีโอโพลิเมอร์ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเถ้าลอยท่ีมาจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้เป็นตัวดูดซับสีย้อมอุตสาหกรรมที่ให้ประสิทธิภาพที่ดีมาก และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
งานกับอุตสาหกรรมสิ่งทอได้ โดยใช้เป็นตัวดูดซับในการบ าบัดน้ าเสียของอุตสาหกรรมสิ่งทอก่อนปล่อยน้ าลงสู่สิ่งแวดล้อม 
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Temp. (K) lnKc ∆Gº (kJ/mol) ∆Hº (kJ/mol) ∆Sº (J/mol K) 
293 2.51 -6.11 

37.48 148.53 
303 2.94 -7.40 
313 3.42 -8.90 
323 4.02 -10.79 
333 4.28 -11.84 
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ขอขอบคุณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ที่ให้ความอนุเคราะห์เถ้าลอยในงานวิจัยนี้ 
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บทคัดย่อ 

ในงานวิจัยนี้เป็นการสังเคราะห์ตัวดูดซับประสิทธิภาพสูงจากเถ้าลอยโรงน้ าตาลให้เป็นซีโอไลต์ เอ เพื่อประยุกต์ใช้ใน
การบ าบัดสีย้อมมาลาไคท์ กรีน โดยใช้เทคนิค XRF พบว่าองค์ประกอบของเถ้าลอยมี SiO2 เป็นส่วนประกอบหลัก 76.70 
เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ CaO 3.86 เปอร์เซ็นต์ และ Al2O3 4.82 เปอร์เซ็นต์ และนอกจากนี้ยังมีพบธาตุองค์ประกอบอื่น
ปะปนอยู่เล็กน้อย ผลจากการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพการดูดซับของซีโอไลต์ เอ ใช้ดูดซับสีย้อมมาลาไคล์  กรีน (MG) จาก
สารละลายน้ ามีประสิทธิภาพในการดูดซับสูงสุดที่ 97.08% ท่ีความเข้มข้น 100 .00 มิลลิกรัมต่อลิตรของความเข้มข้นเริ่มต้น
ของสีย้อม โดยใช้ซีโอไลต์ เอ ในปริมาณที่เหมาะสม 4.00 กรัมต่อลิตร และใช้เวลาในการดูดซับ 60 นาที การศึกษา            
จลพลศาสตร์ในการดูดซับพบว่าการดูดซับสีย้อมมาลาไคท์ กรีน บนตัวดูดซับซีโอไลต์ เอ สอดคล้องกับปฏิกิริยาอันดับสอง
เสมือนโดยมีค่าความจุในการดูดซบัเท่ากับ 363.28 มิลลิกรัม/กรัม การศึกษาน้ีแสดงให้เห็นว่าซีโอไลต์ เอท่ีสังเคราะห์ได้เป็นตัว
ดูดซับที่น่าสนใจและมีราคาถูกในการก าจัดสีย้อมมาลาไคท์ กรีน 
 
ค าส าคัญ : ซีโอไลต์ เอ  สีย้อมมาลาไคท์ กรีน  เถ้าลอย  
 

Zeolite Synthesis A as a Sorbent in the Treatment of Malachite Green Dyes 
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Abstract 

   This research aims to synthesize the high efficiency adsorbent from sugar mill fly ash to Zeolite A 
and to apply for removal Malachite Green dye application. Using the XRF technique, the main 
composition of fly ash was SiO2 with 76.70 %, followed by CaO (3.86 %) and Al2O3 (4.82 %). In addition, 
small amounts of other elements were mixed in fly ash. The preliminary results of synthetic Zeolite A to 
adsorb cationic dye, Malachite Green (MG) from aqueous solution was obtained with 97.08% at 100 ppm 
of initial concentration of dye with 4 .00 g/L of Zeolite A and 6 0  min. The kinetic adsorption model of 
Malachite green adsorption onto Zeolite A corresponded well to pseudo-second order kinetic model with 
the adsorption capacity of 363.28 mg/g. These results indicated that the synthetic Zeolite A is a promising 
and low-cost adsorbent for removing dye from wastewater.  

Keywords : Zeolite A, Malachite Green, Fly Ash 
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บทน า 
 ปัจจุบันปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะมลพิษทางน้ าที่เกิดจากการเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรมนับทวีความ
รุนแรงมากขึ้น โดยเฉพะอุตสาหกรรมสิ่งทอซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มรการขยายตัวสูง ท าให้มี การพัฒนาทั้งทางด้าน
กระบวนการผลิตและการแข่งขันที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น น้ าเป็นปัจจัยส าคัญที่ติองใช้ร่วมกับ
วัตถุดิบในทุกขั้นตอนการผลิตไม่ว่าจะเป็นการาผลติเส้นใย การปั่น การทอ การถักผ้าและการฟอกสีย้อมก็ตาม โดยวัตถุดิบที่ใช้ 
เช่น สีย้อมผ้า สารเคมี เป็นต้น บางชนิดละลายน้ าได้ บางชนิดละลายน้ าไม่ได้ จึงท าให้น ามีสภาพท่ีแปรเปลี่ยนไปท่ีเราเรียกว่า 
น้ าเสีย เช่น อุณหภูมิสูงขึ้น มีกลิ่นมีสี ตลอดจนท าให้สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ าตายเนื่องจากมีสารอินทรีย์ในน้ าปริมาณสูง ท าให้ขาด
ออกซิเจนสูง และผลกระทบของน้ าเสียนี้ยังเป็นตัวยับยั้งการท างานของจุลินทรีย์ต่าง  ๆ ในกระบวนการบ าบัดทางชีวภาพ 
อุตสาหกรรมฟอกย้อมเป็นอุตสาหกรรมประเภทที่ใช้น้ าและสารเคมีจ านวนมาก ปัญหาใหญ่ที่พบและนับว่ามีผลกระทบ
โดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม คือ การปล่อยน้ าเสียจากโรงงานลงสู่สิ่งแวดล้อม น้ าเสียที่ปล่อยออกมาประกอบด้วยสี ค่าบีโอดี ค่าซีโอ
ดี กรด-ด่าง สารแขวนลอย ความร้อนและอื่น ๆ ซึ่งมีผลต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ า ท าให้เกิดการท าลายทัศนียภาพและเป็นที่น่า
รังเกียจ มลสารส่วนใหญ่ที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ าเสียของโรงงานฟอกย้อมนั้นมาจากกระบวนการย้อมสี (Dyeing) และการตกแต่ง
ส าเร็จ (Finishing) โดยส่วนมากแล้วมลสารเหล่านี้และสีบางประเภทสามารถบ าบัดได้ด้วยวิธีการดังกล่าว ซึ่งสีที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมฟอกย้อมมีหลายชนิด เช่น สีรีแอกทีฟ สีเอซิด สีเบสิก สีไดเร็กท์ สีแว็ต สีดิสเพอร์ส เป็นต้น ผลเสียที่เกิดขึ้นจากสี
นอกจากจะท าให้แหล่งน้ าธรรมชาติขาดความสวยงามแล้วยังลดอัตราการน าเข้าของออกซิเจนที่เข้าสู่ผิวหน้าของแหล่งน้ าและ
บดลังปริมาณแสงอาทิตย์ที่ตกลงสู่ผิวน้ าท าให้พืชน้ าไม่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้จะส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนในน้ าลดลง 
ท าให้สัตว์น้ าอาจตายได้ ดังนั้นการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานจึงมีความจ าเป็นในการป้องกันปัญหามลพิษที่
แหล่งก าเนิดและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ่ายในการบ าบัดน้ าเสียขั้นสุดท้าย โดยมีการศึกษาเทคโนโลยีที่ใช้ในระบบบ าบัด
น้ าเสียเพื่อให้ได้คุณภาพน้ าทิ้งที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนดและจากที่ทราบกันในเบื้องต้นแล้วว่า สีที่อยู่ในน้ าทิ้งแม้จะ
ปริมาณเพียงเล็กน้อยก็ยังสามารถมองเห็นได้ชัดเจนและท าความร าคาญให้ผู้ใช้แหล่งน้ า สีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีมากมายหลาย
ชนิดและแต่ละชนิดยากต่อการย่อยสลายโดยธรรมชาติ ปัจจุบันเทคโนโลยีที่ใช้ในการบ าบัดน้ าเสียจากโรงงานฟอกย้อมมีทั้ง
กระบวนการทางกายภาพ และเคมีซึ่งบ าบัดสีได้น้อย รวมทั้งมีข้อจ ากัดหลายประเภท เช่น ค่าใช้จ่ายในการบ าบัด ตะกอนที่
เกิดขึ้นจากระบบบ าบัด เป็นต้น (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2550) 
 วัสดุดูดซับที่น ามาใช้ในการบ าบัดน้ าเสียนั้นมีหลายชนิด แต่ที่นิยมใช้คือ ถ่านกัมมันต์ เนื่องจากมีพื้นที่ผิวมาก ส่งผล
ให้มีประสิทธิภาพสูงในการดูดซับสีย้อมในน้ าเสีย แต่ในทางปฏิบัติพบว่าการใช้ถ่านกัมมันต์อาจไม่เหมาะสมส าหรับน้ าเสียที่มี
ความเข้มข้นสูงเนื่องจากถ่านกัมมันต์มีราคาแพง ดังนั้นจึงมีการพัฒนาวัสดุดูดซับจากวัสดธุรรมชาติเพื่อน ามาใช้ในการบ าบัดน้ า
เสียที่เกิดจากสีย้อม เนื่องจากมีราคาถูก มีประสิทธิภาพในการดูดซับท่ีสูง ตัวดูดซับท่ีได้จากธรรมชาตินั้นมีหลายชนิดเช่น ฝุ่นไม้ 
เถ้าชานอ้อย เปลือกผลไม้ เถ้าแกลบ ซึ่งเป็นวัสดุที่เหลือใช้จากการเกษตร นอกจากนี้ ดินขาวยังเป็นวัสดุดูดซับที่ได้จาก
ธรรมชาติและซีโอไลต์ที่เป็นตัวดูดซับที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติในรูปของแร่ธาตุ หรืออาจเกิดจากการสังเคราะห์ขึ้นด้วย
กระบวนการทางเคมีซึ่งเป็นตัวดูดซับที่ให้ประสิทธิภาพในการดูดซับที่สูงเช่นกัน  

ซีโอไลต์ คือ สารประกอบอะลูมิโนซิลิเกต (Crystalline Alumminosilicates) หน่วยย่อยของซีโอไลต์ประกอบด้วย
อะตอมของซิลิคอนหรืออะลูมิเนียมหนึ่งอะตอมและอะตอมของออกซิเจนสี่อะตอม (SiO4 หรือ AlO4) สร้างพันธะเป็นรูปทรงสี่หน้า 
(Tetrahedron) โครงสร้างทรงสี่หน้านี้จะเชื่อมตอ่กันท่ีมุมก่อให้เกิดเป็นโครงสร้างใหญ่ และเกิดเป็นช่องว่างระหว่างโมเลกุลท า
ให้ซีโอไลต์มีลักษณะเป็นผลึกที่แข็งมีรูพรุนหรือช่องว่างหรือโพรงที่ต่อเช่ือมกันอย่างเป็นระเบียบในรูปของสามมิติ (ศิรินุช, 2556) 

ซีโอไลต์ถูกน ามาใช้ในเป็นตัวดูดซับสีย้อมที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากสามารถสังเคราะห์ได้ง่าย และมี
ต้นทุนในการผลิตไม่สูงเมื่อเทียบกับตัวดูดซับชนิดอื่น เช่น ถ่านกัมมันต์ที่มีต้นทุนในการผลิตสูงเมื่อเทียบกับซีโอไลต์  
(Wang et al., 2009) ดังนั้น จึงมีการน าเอาวัสดุดูดซับธรรมชาติหรือวัสดุที่มีต้นทุนในการผลิตต่ าและมีประสิทธิภาพสูงมาใช้
เป็นตัวดูดซับในการบ าบัดน้ าเสียของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพและถือเป็นการน าวัสดุทางธรรมชาติมาเพิ่มมูลค่าใน 
งานวิจัยนี้น าเถ้าลอยกากอ้อยที่เหลือจากการผลิตน้ าตาลจากโรงน้ าตาลมิตรผล มาท าการสังเคราะห์ซีโอไลต์ เอ เพื่อ
ประยุกต์ใช้เป็นตัวดูดซับสีย้อมมาลาไคล์ กรีน 

มาลาไคท์ กรีน เป็นสีที่นิยมใช้กันมากที่สุดในการย้อมผ้าไหม (Deng et al., 2011) มาลาไคท์ กรีน จะถือว่าเป็นสี
ย้อมที่เป็นพิษซึ่งสามารถท าให้เกิดผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหากได้รับในปริมาณมาก เช่น อาเจียน อัตราการเต้น
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ของหัวใจที่เพิ่มขึ้น ท้องเสีย ช็อก ดีซ่าน อัมพาตและเนื้อร้ายเนื้อเยื่อในมนุษย์ (Raval et al., 2017) ดังนั้น สีย้อมมาลาไคท์ กรีน 
ควรได้รับการบ าบัดก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม 

เนื่องจากโรงงานน้ าตาลมิตรผล จังหวัดอ านาจเจริญ มีของเสียที่เป็นเถ้าจากการเผาไหม้ชานอ้อย ซึ่งเมื่อมีปริมาณ
มากอาจท าให้ยากต่อการก าจัด และจากการศึกษางานวิจัยมีรายงานว่าเถ้าท่ีเกิดจากการเผาไหม้ชานอ้อยมีซิลิกาและอะลูมิน่า
เป็นองค์ประกอบหลัก ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าเถ้าจากโรงน้ าตาลที่เกิดจากการเผาไหม้ชานอ้อยมาสังเคราะห์เป็น ซีโอไลต์ เอ 
เพื่อเป็นการน าวัสดุเหลือทิ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเถ้า และสีย้อมมาลาไคล์ กรีน เป็นสีย้อมที่
อันตราย เมื่อปล่อยลงสู่น้ าเสียจะส่งผลต่อสัตว์น้ าและสิ่งแวดล้อม และเป็นสีย้อมประจุบวก และพื้นผิวของซีโอไลต์ เอ มีประจุ
เป็นลบ จึงสนใจน ามาดูดซับ 

งานวิจัยนี้จึงท าการสังเคราะห์ซีโอไลต์ เอ จากเถ้าลอย และน าซีโอไลต์ เอ ที่สังเคราะห์ขึ้นมาใช้เป็นวัสดุดูดซับ  
สีมาลาไคท์ กรีน ในสารละลาย โดยท าการศึกษาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของตัวดูดซับได้แก่ ปริมาณ และเวลาที่เหมาะสมใน
การดูดซับ เพื่อจะได้น าไปประยุกต์ใช้ในการบ าบัดสีย้อม ในน้ าท้ิงในอุตสาหกรรมต่อไป 
 
วิธีการวิจัย 

1.การเตรียมเถ้าลอย 

 
ภาพที ่1 กระบวนการผลิตน้ าตาลทราย 

(ที่มาของรูป: http://www.thaisugarmillers.com/tsmc-02-02.html) 
น าเถ้าลอยที่เหลือจากกระบวนการผลิตน้ าตาล ของโรงงานน้ าตาลมิตรผล มาอบที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส       

เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง 
2. การสังเคราะห์ Zeolite A 
เตรียมแหล่งซิลิกา โดยผสม NaOH 20.188 กรัม เถ้าลอย 10.52 กรัม  และน้ าปราศจากไอออน (Deionized 

water) 143.302 กรัม ในขวด polypropylene ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันในอ่างน้ าร้อน 45 นาที จากนั้นเตรียมแหล่งอลูมินา 
โดยผสม NaOH 0.588 กรัม NaAlO2 10.57 กรัม และน้ าปราศจากไอออน (Deionized water) 153.24 กรัม จากนั้นผสม 
แหล่งซิลิกากับแหล่งอลูมินา เมื่อซิลิกาเย็นตัวลงให้น าแหล่งอลูมินาลงไปในแหล่งซิลิกา พร้อมกวนสารด้วยเครื่องกวนสารแบบ
แท่งแม่เหล็กตลอดเวลา เมื่อหยดแหล่งอลูมินาหมดกวนต่ออีก 10 นาที จากนั้นน าไปเข้าตู้อบที่อุณหภูม 90 องศาเซลเซียส 
14-16 ช่ัวโมง จากนั้นน าไปปั่นเหวี่ยงด้วยเครื่องหมุนเหวี่ยงให้ซีโอไลต์ เอ เป็นกลางโดยใช้น้ าปราศจาก-ไอออน (Deionized 
water) น าไปอบท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส 14-16 ช่ัวโมง 

3. ศึกษาประสิทธิภาพของซีโอไลต์ เอ ในการดูดซับสารละลายมาตรฐานสีย้อมมาลาไคท์ กรีน 
            ช่ังซีโอไลต์ เอ มา 0.1000 กรัม ปิเปตสารละลายมาตรฐานสีย้อมมาลาไคท์ กรีนที่มีความเข้มข้น 100.00 มิลลิกรัม
ต่อลิตรมา 25.00 มิลลิลิตร ท าการกวนสารด้วยเครื่องกวนสารแบบแท่งแม่เหล็ก 30 วินาที โดยใช้เวลาในการดูดซับ 60 นาที 
เมื่อครบเวลาน าเข้าเครื่องปั่นเหวี่ยง (rmp = 600รอบต่อนาที) แล้วน าสารละลายที่กรองได้ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความ
ยาวคลื่น 618 นาโนเมตรและค านวณหาความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานสยี้อม 
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           4. ศึกษาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการใช้ซีโอไลต์ เอ ในการดูดซับสารละลายสีย้อมมาลาไคท์ กรีน 
4.1 การศึกษาปริมาณของวัสดุซีโอไลต์ เอ ที่เหมาะสมในการดูดซับสีย้อมมาลาไคท์ กรีน 

            ช่ังน้ าหนักของซีโอไลต์ เอ สังเคราะห์ มา 0.0500, 0.1000, 0.2500, 0.5000 และ 1.0000 กรัม ปิเปตสารละลาย
มาตรฐานสีย้อมมาลาไคท์ กรีน ที่มีความเข้มข้น 100.00 มิลลิกรัมต่อลิตร มา 25.00 มิลลิลิตร ท าการกวนสาร 30 วินาที  
ทุก ๆ 30 นาที โดยใช้เวลาในการดูดซับ 60 นาที เมื่อครบเวลา น ามากรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 น าสารละลายที่กรองได้
ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 618 นาโนเมตรและค านวณหาความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานสีย้อม (ท าการ
ทดลองซ้ า 2 ครั้ง)     

4.2 การศึกษาเวลาของวัสดุซีโอไลต์ เอ ที่เหมาะสมในการดูดซับสีย้อมมาลาไคท์ กรีน 
ช่ังซีโอไลต์ เอ 4.00 กรัม ใส่ลงในบีกเกอร์ ปิเปตสารละลายมาตรฐานสีย้อมความเข้มข้น 100.00 มิลลิกรัมต่อ

ลิตร มา 25.00 มิลลิลิตร โดยศึกษาเวลาที่ 10, 15, 30, 60, 120, 240, 360, และ 720 นาที ท าการกวนสาร 30 วินาท ี            
เมื่อเวลาผ่านไปทุกๆ 30 นาทีให้กวนสารอีกครั้ง (ถ้าเวลาที่ใช้ดูดซับคือ 10 และ15 นาที ให้กวนเฉพาะหลังจากปิเปต
สารละลายมาตรฐานสีย้อมลงในซีโอไลต์เอ เท่านั้น) เมื่อครบเวลา  น ามากรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 แล้วน าสารละลายที่
กรองได้ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 618 นาโนเมตรและค านวณหาความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานสีย้อม 
(ท าการทดลองซ้ า 2 ครั้ง) 
 
ผลการวิจัย 

พิสูจน์เอกลักษณ์ของวัสดุต้ังต้นในการสังเคราะหตั์วดูดซับด้วยเทคนิค XRF 
จากตารางที่  1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเถ้าลอย จากเถ้าลอยโดยใช้เทคนิค XRF พบว่า

องค์ประกอบของเถ้าลอยมี SiO2 เป็นส่วนประกอบหลัก 76.70 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ CaO 3.86 เปอร์เซ็นต์ และ Al2O3 
4.82 เปอร์เซ็นต์ และนอกจากน้ียังมีพบธาตุองค์ประกอบอ่ืนปะปนอยู่เล็กน้อย 
 
ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์ XRF ของเถ้าลอย  

สารประกอบ Mass (%)  
SiO2 76.7 
K2O 5.40 

Al2O3 4.82 
CaO 3.86 
MgO 2.71 
P2O5 2.46 
Fe2O3 1.67 
SO3 1.08 
TiO2 0.504 
MnO 0.343 

 
การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมมาลาไคท์ กรีน ด้วยซีโอไลต์ เอ 
1. ศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมมาลาไคท์ กรีน ด้วยซีโอไลต์ เอ  
การทดลองศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมมาลาไคท์ กรีน ของซีโอไลต์ เอ จากเถ้าลอย พบว่าประสิทธิภาพการ

ดูดซับ  สีย้อมมาลาไคท ์ กรีน ทีค่วามเข้มข้น 100.00 มิลลิกรัมตอ่ลิตร ปรมิาณซีโอไลต์ เอ ที่ไดจ้ากการสังเคราะห์ 0.1000 
กรัม และเวลาในการดดูซับ 60 นาที มีค่าเท่ากับ 98.16% ± 0.02 ซึ่งจากผลที่ได้พบว่าซีโอไลต ์ เอ ที่สังเคราะหไ์ด้นั้นมี
ประสิทธิภาพในการดดูซับสูง แต่อย่างไรกต็ามยังคงต้องมีการหาสภาวะทีเ่หมาะสมในการดูดซับไดแ้ก่ ปริมาณของตัวดูดซับ 
และเวลาในการดดูซับ 
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2. ศึกษาปริมาณของซีโอไลต์ เอ ที่เหมาะสมในการดูดซับสีย้อมมาลาไคท์ กรีน 
การศึกษาปริมาณของซีโอไลต์ เอ ที่เหมาะสมในการดูดซับสีย้อมมาลาไคท์ กรีน โดยปริมาณซีโอไลต์ เอ ที่ศึกษาคือ 

2.00, 4.00, 10.00, 20.00 และ 40.00 กรัมต่อลิตร ในการดูดซับสีย้อมมาลาไคท์ กรีน ที่ความเข้มข้น 100.00 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ภาพที่ 2 แสดงประสิทธิภาพการดูดซับเมื่อใช้ปริมาณตัวดูดซับต่าง ๆ  

 

 
 

ภาพที่ 2 ประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมมาลาไคล์ กรีน ความเข้มข้นสีย้อมเริ่มต้น 100.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ด้วยซีโอไลต์ เอ      
จากเถ้าลอยโรงน้ าตาล แปรปริมาณตัวดดูซับตั้งแต่ 2.00 - 40.00 กรัมต่อลิตร 

พบว่าเมื่อเพิ่มตัวดูดซับจาก 2.00 กรัมต่อลิตร เป็น 4.00 กรัมต่อลิตร ส่งผลให้มีประสิทธิภาพการดูดซับเพิ่มมากขึ้น 
เนื่องจากพื้นที่ผิวและรูพรุนในซีโอไลต์ เอ ที่มากขึ้นสามารถดูดซับสีย้อมมาลาไคท์ กรีน มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเพิ่ม
ปริมาณตัวดูดซับเป็น 4.00 กรัมต่อลิตร ประสิทธิภาพการดูดซับไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจากจ านวนอนุภาคของสี
ในระบบที่มีจ านวนน้อยกว่าพื้นที่ในการดูดซับ จากผลการศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของตัวดูดซับซีโอไลต์ เอ แสดงให้เห็นว่า  
ซีโอไลต์ เอ 2.00 กรัมต่อลิตร มีประสิทธิภาพการดูดซับคือ 98.16±0.23% ดังนั้นจึงเลือกเป็นปริมาณที่เหมาะสมในการดูดซับ
สีย้อมในการศึกษาเวลาที่เหมาะสมในการดูดซับสีย้อมมาลาไคท์ กรีน 

3. ศึกษาเวลาท่ีเหมาะสมในการดูดซับสีย้อมมาลาไคท์ กรีน ด้วยซีโอไลต์ เอ 
การศึกษาเวลาที่เหมาะสมในการดูดซับสีย้อมมาลาไคท์ กรีน โดยซีโอไลต์ เอ ในการดูดซับ  สีย้อมมาลาไคท์ กรีน 

ความเข้มข้น 100.00 มิลลิกรัมต่อลิตร เวลาที่ใช้ในการดูดซับคือ  10, 15, 30, 60, 120, 240, 360 และ 720 นาที และ    
แสดงประสิทธิภาพในการดูดซับสีย้อม ดังภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3  ประสิทธิภาพการดดูซบัสีย้อมมาคาไลท์ กรีน ความเข้มข้นสีย้อมเริ่มต้น 100 ppm ด้วยซโีอไลต์ เอ  
จากเถ้าลอยโรงน้ าตาล แปรเวลาในการดูดซบัตั้งแต่ 10-720 นาที 

จากกราฟแสดงให้เห็นว่าการดูดซับเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเริ่มต้นและระบบเข้าสู่สภาวะสมดุล ที่เวลา 60 นาที 
เนื่องจากเมื่อเพิ่มเวลาในการดูดซับเป็น 2 เท่า คือ 120 นาที ประสิทธิภาพการดูดซับไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ           
เมื่อระบบเข้าสู่สมดุลจะไม่สามารถดูดซับโมเลกุลของสีย้อมเพิ่มได้อีก ดังนั้นเวลาที่เหมาะสมในการดูดซับสีย้อมมาลาไคท์-กรีน 
คือ เวลา 60 นาที เนื่องจากการดูดซับเริ่มเข้าสู่สมดุล มีประสิทธิภาพการดูดซับคือ 97.08%±0.32%  

การศึกษาจลนพลศาสตร์ ในการดูดซับ 
ผลจากการศึกษาเวลาในการดูดซับสีย้อมถูกน ามาใช้ในการศึกษาจลนพลศาสตร์ในการดูดซับโดยใช้แบบจ าลอง  

2 แบบจ าลอง ได้แก่แบบจ าลองปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเสมือนและแบบจ าลองปฏิกิริยาอันดับสองเสมือน ผลจากการศึกษา
จลนพลศาสตร์ ในการดูดซับสีย้อมมาลาไคท์ กรีน โดยซีโอไลต์ เอ โดยพบว่าการดูดซับของสีย้อมมาลาไคท์ กรีนโดยใช้ตัวดูด
ซับซีโอไลต์ เอ สอดคล้องกับแบบจ าลองปฏิกิริยาอันดับสองเสมือน โดยมีค่าความจุในการดูดซับเท่ากับ 363.28 มิลลิกรัม 
ต่อกรัม  

 

 
ภาพที ่4 ค่าคงท่ีจากสมการปฏิกริยิาอันดับหนึ่งเสมือน และปฏิกิริยาอันดับสองเสมือน 

จากการดดูซับสยี้อมมาลาไคท์ กรนี ด้วยซีโอไลต์ เอ 
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ตารางที่ 2 ค่าคงท่ีจากสมการปฏกิิริยาอันดับหนึ่งเสมือน และปฏิกริิยาอันดับสองเสมือนจากการดดูซบัสีย้อมมาลาไคท ์กรีน 
ด้วยซีโอไลต์ เอ 

 

จลนพลศาสตร์ สมการเส้นตรง R2 
qe(exp)  
(mg/g) 

qe(cal) 
(mg/g) 

k1 

ปฏิกิริยาอันดบัหนึ่ง
เสมือน 

-0.0046x + 1.4204 0.8806 363.28 4.1380 -0.0046 

จลนพลศาสตร์ สมการเส้นตรง R2 
qe(exp)  
(mg/g) 

qe(cal) 
(mg/g) 

k2 

ปฏิกิริยาอันดบัสอง
เสมือน 

0.0027x + 0.0046 1.0000 363.28 370.37 0.0016 

 
จากการศึกษาปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเสมือนสีย้อมมาลาไคท์ กรีน ด้วยซีโอไลต์ เอ ที่เวลาใด ๆ พบว่าค่า Correlation 

Coefficient (R2) ของซีโอไลต์ เอ คือ 0.8806 และปฏิกิริยาอันดับสองเสมือน ค่า Correlation Coefficient (R2) ของซีโอไลต์ เอ 
คือ 1 ซึ่งค่า R2 ของปฏิกิริยาอันดับสองเสมือนมากกว่าปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเสมือนแสดงว่าการดูดซับสีย้อมมาลาไคท์ กรีน 
สอดคล้องกับปฏิกิริยาอันดับสองเสมือน นอกจากนี้ค่า R2 ที่ใช้ในการบอกจลนพลศาสตร์การดูดซับสอดคล้องกับปฏิกิริยา
อันดับหนึ่งเสมือนหรือปฏิกิริยาอันดับสองเสมือนจะต้องใช้ค่า qe ช่วยในการอธิบายด้วยเมื่อน าค่าที่ได้จากการทดลองและจาก
การค านวณของปฏิกิริยาอันดับสองเสมือนมีค่าใกล้เคียงกันมากกว่าปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเสมือน และการดูดซับสอดคล้องกับ
ปฏิกิริยาอันดับสองเสมือน โดยที่ค่าความจุในการดูดซับจากการค านวณและการทดลองมีค่าใกล้เคียงกัน จึงสามารถใช้ยืนยัน
ได้ว่าการทดลองการดูดซับสยี้อมมาลาไคท์ กรีน ด้วยซีโอไลต์ เอ สอดคล้องกับปฏิกิริยาอันดับสองเสมือน กระบวนการดูดซับนี้
จึงขึ้นนี้อยู่กับตัวดูดซับ และตัวถูกดูดซับ  
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 ในเถ้าจากโรงน้ าตาลมิตรผลมีส่วนประกอบเป็นซิลิกาเป็นจ านวนมากจึงเหมาะกับการน ามาสังเคราะห์ซีโอไลต์ เอ 
ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้ ประสิทธิภาพการดูดซับของซีโอไลต์ เอ มีเปอร์เซ็นต์การดูดซับ 98.16 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณที่
เหมาะสมในการดูดซับสีย้อมมาลาไคท์ กรีน คือ 4.00 กรัมต่อลิตร เวลาที่เหมาะสมในการดูดซับสีย้อมมาลาไคท์ กรีน คือ     
60 นาที จลนพลศาสตร์ในการดูดซับสอดคล้องกับปฏิกิริยาอันดับสองเสมือน โดยมีค่าความจุในการดูดซับเท่ากับ 363.28 
มิลลิกรัมต่อกรัม ดังนั้นการน าเถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าชีวมวล มาสังเคราะห์เป็นซีโอไลต์ เอ เป็นการเพิ่มมูลค่าเถ้าลอยที่มาจาก
โรงน้ าตาลมิตรผล ที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตน้ าตาลและพลังงานไฟฟ้า ให้เป็นตัวดูดซับสีย้อมอุตสาหกรรม เป็นตัวดูดซับ
ที่มีประสิทธิภาพสูงและราคาถูก 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีส าหรับการสนับสนุนในด้านเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ ที่ท าให้
งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบคุณทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
ที่อนุเคราะห์เครื่องมือในการพิสูจน์เอกลักษณ์ และอ านวยความสะดวกในการท าปฏิบัติการ และขอขอบคุณโรงน้ าตาลมิตรผล 
จังหวัดอ านาจเจริญ ที่ให้ความอนุเคราะห์เถ้าลอยในงานวิจัยนี้ 
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การสังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์จากเถ้าลอยโรงน ้าตาลเพื่อใช้ในการก้าจัดสีย้อมมาลาไคท์ กรีน  
นันทิชา วงษ์ค า1  นิสารัตน์ กาญจนรัตน์1  ดรุณี สุขชิต1  กุลนิษฐ์ เพ็งพาทย์1  ปทิตตา วรรณลี1   

มาลี ประจวบสุข1  สายสมร ล าลอง1  สมจินตนา ทวพีานิชย์1  ดวงดาว สัตยากลู1  จิตรลดา เดชาตวิงศ์1  
พฤทธิ์ ค าศรี2  ปาจรีย์ ถาวรนิติ3  บรรเจิด จงสมจิตร4  และ พรพรรณ พึ่งโพธิ์1* 

1ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 
2สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยนครพนม 

3ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ(สวทช.) 
4ศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านคาตาไลซิสและวิศวกรรมปฏิกิริยาที่ใช้ตัวเร่งปฏิกริิยา  

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
*E-mail : pornpan_ubu@yahoo.com 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการสังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์ (geopolymer) เพื่อใช้ในการก าจัดสีย้อมมาลาไคท์ กรีน 
(Malachite Green) โดยเตรียมจากเถ้าลอยจากโรงน้ าตาล (fly ash) จากโรงน้ าตาล โดยใช้เทคนิค XRF พบว่าองค์ประกอบ
ของเถ้าลอยมี SiO2 เป็นส่วนประกอบหลัก 76.70 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ CaO 3.86 เปอร์เซ็นต์ และ Al2O3 4.82 
เปอร์เซ็นต์ จากการศึกษาพบว่าจีโอพอลิเมอร์ที่ใช้ดูดซับสีย้อม มาลาไคท์ กรีน จากสารละลายน้ ามีประสิทธิภาพในการดูดซับ
สูงสุดที่ 98.41% ที่ความเข้มข้นสีย้อมเริ่มต้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตัวดูดซับท่ีเหมาะสม คือ 1 กรัมต่อลิตร และเวลา
ที่เหมาะสม คือ 60 นาท ีการศึกษาจลพลศาสตร์ในการดูดซับพบว่าการดูดซับสีย้อมมาลาไคท์ กรีน บนตัวดูดซับจีโอพอลิเมอร์
สอดคล้องกับปฏิกิริยาอันดับสองเสมือนโดยมีค่าความจุในการดูดซับจากกการทดลองเท่ากับ 1437.52 มิลลิกรัมต่อกรัม 
การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าจีโอพอลิเมอร์ที่สงัเคราะห์ได้เป็นตัวดูดซับที่น่าสนใจและมีราคาถูกในการก าจัดสีย้อมมาลาไคท์ กรีน 

ค้าส้าคัญ : มาลาไคท์ กรีน  จีโอพอลิเมอร์  เถ้าลอย 
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Abstract 
The aim of work is to synthesize geopolymers as an adsorbent for cationic dye (Malachite Green) 

removal. Geopolymer were prepared from fly ash from sugar factory. Using XRF technique, the main 
composition of fly ash was SiO2 with 76.70%, followed by CaO (3.86 %) and Al2O3 (4.82 %) The preliminary 
results of synthetic geopolymer to adsorb cationic dye, Malachite Green from aqueous solutions was 
obtained with 98.41% at initial dye concentration at 100 mg/L, the optimum dosage of geopolymer is 1 
g/L and the optimum adsorption time is 60 minutes. The kinetic adsorption model of Malachite green 
onto geopolymer corresponded well to the pseudo-second order kinetic model with the adsorption 
capacity from the experiment of 1437.52 mg/g. The results indicated that the synthesized geopolymer 
can be used as a promising low-cost adsorbent for removing dye from wastewater.   

Keywords:  Malachite Green, Geopolymer, Fly Ash 
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บทน้า 
 จีโอพอลิเมอร์ (geopolymer) เป็นวัสดุใหม่ที่สามารถน ามาใช้เป็นตัวดูดซับสีย้อมได้ โดยจีโอพอลิเมอร์เป็นวัสดุที่มี 
รูพรุนประกอบด้วยอะลูมิโน-ซิลเิกต ได้จากการกระตุ้นดว้ยด่าง โดยประจุบวก เช่น  Li+, Na+, K+ และ Cs+  (Nanavati et al., 
2017) จีโอพอลเิมอร์มีสารตั้งต้นที่น ามาใช้ในการสังเคราะห์ได้จากหลายแหล่ง เช่น ดินขาว, ดินตะกอนน้ าประปา และเถ้าลอย 
(Davidovits, 1991; Cheng et al., 2012) นอกจากนี้จีโอพอลิเมอร์นิยมน ามาใช้เป็นตัวดูดซับ เนื่องจากมีต้นทุนต่ า มีสมบัติ
ทางกลและกายภาพท่ียอดเยี่ยม กระบวนการสังเคราะห์มีการใช้พลังงานต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่  น ามาใช้ใน
การดูดซับสีย้อมจากน้ าเสีย (Sivamani and Beslin, 2009) อุตสาหกรรมสีย้อมเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการใช้น้ ามากท่ีสุด 
น้ าทิ้งที่ออกมาจากอุตสาหกรรมสยี้อมจะมีสารเคมีและสารผสมต่างๆ และน้ าทิ้งต้องได้รับการบ าบัดอย่างเหมาะสมก่อนที่จะ
ปล่อยลงสู่แหล่งน้ า แต่น้ าทิ้งจากโรงย้อมสีนั้นยากต่อการบ าบัด (Yagub et al., 2014) เช่น มาลาไคท์-กรีน (Malachite 
Green) ซึ่งเป็นสีประจุบวก โดยโครงสร้างสีย้อมมาลาไคท์ กรีน แสดงดังภาพที่ 1 มาลาไคท์ กรีน เป็นสีที่นิยมใช้กันมากที่สุด
ในการย้อมผ้าไหม (Deng et al., 2011) มาลาไคท์ กรีน จะถือว่าเป็นสีย้อมที่เป็นพิษซึ่งสามารถท าให้เกิดผลกระทบที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพหากได้รับในปริมาณมาก เช่น อาเจียน อัตราการเต้นของหัวใจที่เพิ่มขึ้น ท้องเสีย ช็อก ดีซ่าน อัมพาตและ
เนื้อร้ายเนื้อเยื่อในมนุษย์ (Raval et al., 2017) ดังนั้น สีย้อมมาลาไคท์ กรีน ควรได้รับการบ าบัดก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม 
  
  

 
 

 
 

ภาพที่ 1 โครงสร้างของสีย้อมมาลาไคท์ กรีน 
 

จีโอโพลิเมอร์ ถูกน ามาใช้เป็นตัวดูดซับในการบ าบัดสีย้อม สารพิษ และโลหะหนัก ที่เกิดจากกระบวนการผลิตใน
โรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากราคาต้นทุนในการผลิตจีโอโพลิเมอร์ที่ไม่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับถ่านกัมมันต์ ซึ่งเป็นวัสดุดูดซับที่
ใช้ในการดูดซับที่นิยมน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายในการดูดซับของเสียต่างๆ จากโรงงานอุตสาหกรรม  
 ในงานวิจัยนี้ได้ท าการสังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์จากเถ้าลอยโรงน้ าตาล เพื่อใช้เป็นตัวดูดซับสารละลายสีย้อมมาลา
ไคท์ กรีน และหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของตัวดูดซับได้แก่ ปริมาณตัวดูดซับ และ เวลาที่เหมาะสมในการดูดซับ เพื่อจะได้
น าไปประยุกต์ใช้ในการบ าบัดสีย้อมที่ปนเปื้อนในสารละลายตามแหล่งน้ าธรรมชาติ แม่น้ า ล าคลอง น้ าทิ้งชุมชน และน้ าท้ิงใน
อุตสาหกรรมต่อไป 
 
วิธีการวิจัย 

สารเคมี 
sodium hydroxide (commercial grade) CARLO ERBA Reagent 
sodium silicate (commercial grade) CARLO ERBA Reagent 
การสังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์ 
อบเถ้าลอยจากโรงน้ าตาลด้วยเตาอบที่อุณหภูมิ 100 ๐C เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง ผสม alkali solution โดยใช้

อัตราส่วน NaOH : Na2SiO3 เท่ากับ (2:3) ผสมในบีกเกอร์พลาสติกพร้อมกวนสารด้วยเครื่องกวนสารแท่งแม่เหล็ก ให้เป็นเนื้อ
เดียวกัน จากนั้นผสมเถ้าลอยจากโรงน้ าตาลในอัตราส่วนของแข็ง : ของเหลว เท่ากับ 1:1 ผสมในบีกเกอร์พลาสติกพร้อมกวน
สารด้วยเครื่องกวนสารแท่งแม่เหลก็ ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วเทลงแม่พิมพ ์(แบบซิลิโคน ขนาดกว้าง 5.8 เซนติเมตร ยาว 7 
เซนติเมตร) พันด้วยฟิล์มถนอมอาหาร (ยี่ห้อARO ขนาด กว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 300 เมตร ความหนา 10 ไมครอน) แล้ว
น าไปอบไล่ความช้ืนด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 60 ๐C เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง จากนั้นบดด้วยโกร่งบดสารให้เป็นผงร่อนด้วย
ตะแกรงขนาด 250 mesh ได้จีโอพอลิเมอร์มีลักษณะดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 แสดงลักษณะทางกายภาพของจีโอโพลิเมอร ์
 

การพิสูจน์เอกลักษณ ์
 ศึกษาองค์ประกอบของธาตุในเถ้าลอยด้วยเทคนิค X-ray fluorescence (XRF) ด้วยเครื่อง ED-XRF (HORIBA, 
XGT-5200) 

การศึกษาประสิทธิภาพของจีโอโพลิเมอร์ในการดูดซับสีย้อมมาลาไคท์ กรีน 
           การเตรียมสารละลายมาตรฐานสีย้อมมาลาไคท์ กรีน ที่ความเข้มข้น 100.00 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ช่ังสีมาลาไคท์ กรีน 0.0500 กรัม ละลายด้วยน้ ากลั่น 500.00 มิลลิลิตร กวนสารละลายด้วยเครื่องกวนสารแท่งแม่เหล็กต่ออีก 
1 ช่ัวโมง เมื่อกวนสารจนครบเวลา 1 ช่ัวโมง ให้น ามาเก็บในขวดสีชา 
            หาความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานสีย้อมมาลาไคท์ กรีน ก่อนการดูดซับด้วยจีโอโพลิเมอร์ 
            เตรียมสารละลายมาตรฐานสีย้อมมาลาไคท์ กรีน ความเข้มข้น 100.00 มิลลิกรัมต่อลิตร มา 1.00 มิลลิลิตร แล้ว
ปรับปริมาตรด้วยน้ ากลั่น จนได้ 100.00 มิลลิลิตร จากนั้นน าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นที่สารสามารถดูดกลืน
แสงได้สูงสุดที่ 618 นาโนเมตร (Raval et al., 2017) ด้วยเครื่อง UV-VIS Spectrophotometer (ท าการทดลองซ้ า 3 ครั้ง) 
การค านวณหาค่าความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานสีย้อมมาลาไคท์ กรีน โดยอาศัยกราฟมาตรฐานการการวัดด้วยเครื่อง 
UV-VIS Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 618 นาโนเมตร 

การทดสอบความสามารถในการดูดซับสีย้อมมาลาไคท์ กรีน ของจีโอพอลิเมอร ์ 
           ช่ังจีโอโพลิเมอร์ที่บดละเอียด มา 0.5000 กรัม ใส่บีกเกอร์ขนาด 100.00 มิลลิลิตร ปิเปตสารละลายมาตรฐานสีย้อม
มาลาไคท ์กรีน ความเข้มข้น 100.00 มิลลิกรัมต่อลิตร มา 25.00 มิลลิลิตร ลงในบีกเกอร์ที่ช่ังจีโอพอลิเมอร์ไว้แล้ว โดยท าการ
ทดลองที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นท าการกวนสารด้วยเครื่องกวนสารแบบแท่งแม่เหล็ก 30 วินาที เมื่อเวลาผ่านไปทุก ๆ  30 นาที
ให้กวนสารอีกครั้ง โดยเวลาในการดูดซับคือ 60 นาที เมื่อครบเวลา 60 นาที น ามากรองด้วยกระดาษกรอง เบอร์ 1 (ยี่ห้อ 
Whatman ขนาดรูพรุน 11 ไมโครเมตร) น าสารละลายที่กรองได้น าไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 618 นาโนเมตร) 
ด้วยเครื่อง UV-VIS Spectrophotometer (ท าการทดลอง 3 ครั้ง) 

การศึกษาปริมาณที่เหมาะสมในการดูดซับ 
ช่ังจีโอโพลิเมอร์ที่บดละเอียดมา 0.0100, 0.0250, 0.0500, 0.1000 และ 0.5000 กรัม ปิเปตสารละลายมาตรฐาน  

สีย้อมมาลาไคท์ กรีน ที่มีความเข้มข้น 100.00 มิลลิกรัมต่อลิตร มา 25.00 มิลลิลิตร เวลาในการดูดซับ 60 นาที จากนั้นท า
การกวนสารด้วยเครื่องกวนสารแบบแท่งแม่เหล็ก 30 วินาที เมื่อเวลาผ่านไปทุก ๆ 30 นาทีให้กวนสารอีกครั้ง เมื่อครบเวลา 
60 นาที น ามากรองด้วยกระดาษกรอง เบอร์ 1 น าสารละลายที่กรองได้น าไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 618           
นาโนเมตร ด้วยเครื่อง UV-VIS Spectrophotometer (ยี่ห้อ Shimadzu 2600 with Integrating Sphere Attachment ) 
น ามาค านวณเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพการดูดซับ (ท าซ้ า 3 ครั้ง) ค านวณได้จากสมการที่ 1  
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       (1) 
 

         เมื่อ       A0 คือ ความเข้มข้นก่อนการดูดซับ (มิลลิกรัมต่อลิตร)  
   At คือ ความเข้มข้นหลังการดูบซับ (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

การศึกษาเวลาท่ีเหมาะสมในการดูดซับ  
 ช่ังจีโอโพลิเมอร์ที่บดละเอียด 1.00 กรัมต่อลิตร ใส่ลงในบีกเกอร์ ปิเปตสารละลายมาตรฐานสีย้อมความเข้มข้น 
100.00 มิลลิกรัมต่อลิตรมา 25.00 มิลลิลิตร โดยศึกษาเวลาที่ 5, 10, 15, 30, 60, 120, 240, 360, 480 และ 720 นาที 
 ท าการกวนสาร 30 วินาที เมื่อเวลาผ่านไปทุก ๆ 30 นาทีให้กวนสารอีกครั้ง (ถ้าเวลาที่ใช้ดูดซับ คือ 5, 10 และ 15 
นาที ให้กวนเฉพาะหลังจากปิเปตสารละลายมาตรฐานสีย้อมลงในจีโอโพลิเมอร์เท่านั้น) เมื่อครบเวลา น ามากรองด้วยกระดาษ
กรองเบอร์ 1 แล้วน าสารละลายที่กรองได้น าไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 618 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง UV-visible 
spectrophotometer (ท าซ้ า 3 ครั้ง)  น ามาค านวณเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพการดูดซับ ดังสมาการที่ (1) 
 
ผลการวิจัย 

การวิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุในเถ้าลอย 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุโดยเทคนิค XRF เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุ จากเถ้าลอยโรงน้ าตาล โดย
อบ 100 ๐C เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเถ้าลอยโดยใช้เทคนิค XRF พบว่าองค์ประกอบ
ของเถ้าลอยมี SiO2 เป็นส่วนประกอบหลัก 76.7% รองลงมา คือ K2O 5.40% และ Al2O3 4.82% และนอกจากนี้ยังมีพบธาตุ
องค์ประกอบอ่ืนปะปนอยู่เล็กน้อย แสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 องค์ประกอบของธาตุในเถ้าลอยโรงน้ าตาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formula Mass (%) 
SiO2 76.7 
K2O 5.40 

Al2O3 4.82 
CaO 3.68 
MgO 2.71 
P2O5 2.46 
Fe2O3 1.67 
SO3 1.08 
TiO2 0.504 
MnO 0.343 
Cl 0.247 

ZrO2 0.0815 
BaO 0.0762 
ZnO 0.0428 
SrO 0.0271 

Cr2O3 0.0190 
Rb2O 0.0108 
CuO 0.0089 
As2O3 0.0049 
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ประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมมาลาไคท์ กรีน ด้วยจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอย 
การทดลองศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมมาลาไคท์ กรีน ของจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอยโรงงานน้ าตาลพบว่า มี

ประสิทธิภาพในการก าจัดสีย้อมมาลาไคท ์กรีน ทีค่วามเข้มข้น 100.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณจีโอโพลิเมอร์ 20 กรัมต่อลิตร 
และเวลาในการดูดซับ 60 นาที เท่ากับ 98.410.003 % ซึ่งจากผลที่ได้พบว่าจีโอพอลิเมอร์ที่ได้จากการสังเคราะห์นั้นมี
ประสิทธิภาพในการดูดซับสูง แต่อย่างไรก็ตามยังคงต้องมีการหาสภาวะที่เหมาะสมในการดูดซับได้แก่ ปริมาณของตัวดูดซับ 
และเวลาในการดูดซับ เพื่อให้ได้สภาวะที่เหมาะสมกับการดูดซับมากท่ีสุด 

ปริมาณตัวดูดซับที่เหมาะสม 
 ศึกษาปริมาณที่เหมาะสมในการดูดซับ 0.40, 1.00, 2.00, 4.00, 20.00 และ 40.00 กรัมต่อลิตร พบว่าเมื่อเพิ่มตัว
ดูดซับจาก 0.4 เป็น 1 กรัมต่อลิตร ส่งผลให้มีประสิทธิภาพการดูดซับเพิ่มมากขึ้น ท้ังนี้เพราะพื้นท่ีผิวในจีโอพอลิเมอร์สามารถ
ดูดซับสีย้อมมาลาไคท์ กรีน ได้มากขึ้น แต่เมื่อเพิ่มปริมาณตัวดูดซับเป็น 2 กรัมต่อลิตร ประสิทธิภาพการดูดซับไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ แสดงว่าเริ่มเข้าสู่สมดุลที่ปริมาณจีโอพอลิเมอร์ 1 กรัมต่อลิตร มีประสิทธิภาพการดูดซับคือ 96.800.13 % 
ดังนั้นจึงเลือกปริมาณที่เหมาะสมคือ 1 กรัมต่อลิตร ดังภาพที่ 3 เนื่องจากเพื่อเพิ่มปริมาณของตัวดูดซับเพิ่มมากขึ้นนั้น
ประสิทธิภาพในการดูดซับเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีนัยส าคัญ 

 
 

 
ภาพที่ 3 ประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมมาลาไคท์ กรีน ความเขม้ขน้สีย้อมเริ่มต้น 100 มิลลิกรัมต่อลติร  

ด้วยจีโอพอลิเมอร์จากเถ้าลอยโรงน้ าตาล แปรปริมาณตัวดูดซับ 0.40, 1.00, 2.00, 4.00, 20.00 และ 40.00 กรัมต่อลิตร 
 

เวลาที่เหมาะสมในการดูดซับ 
 ศึกษาเวลาในการดูดซับที่ 5, 10, 15, 30, 60, 120, 240, 360, 480 และ 720 นาที พบว่าระบบเข้าสู่สมดุล ที่เวลา 
60 นาที เนื่องจากเมื่อเพิ่มเวลาในการดูดซับเป็น 2 เท่า คือ 120 นาที ประสิทธิภาพการดูดซับไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ 
เมื่อระบบเข้าสู่สภาวะสมดุล (Adsorption Equilibrium) อัตราการดูดซับ (Rate of Adsorption) เท่ากับอัตราการคายสาร
ออก (Rrate of Desorption) ซึ่ง ณ จุดน ี้ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสาร และเมื่อระบบเข้าสู่สมดุลจะไม่
สามารถดูดซับโมเลกุลของสีย้อมเพิ่มได้อีก ดังนั้นเวลาที่เหมาะสมในการดดูซับสยี้อมมาลาไคท์ กรีน คือ 60 นาที เนื่องจากการ
ดูดซับเริ่มเข้าสู่สมดุล มีประสิทธิภาพการดูดซับ 95.040.20% ดังภาพที่ 4 เนื่องจากเมื่อใช้เวลาในการดูดซับเพิ่มมากขึ้น
ประสิทธิภาพในการดูดซับสูงขึ้นอย่างไม่มีนัยส าคัญ และการเลือกใช้เวลาในการดูดซับ 60 นาที เนื่องจากเป็นการลด
ระยะเวลาในการดูดซับและค านึงถึงการใช้ประโยชน์จริงในอนาคต 
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ภาพที่ 4 ประสิทธิภาพการดดูซับสีย้อมมาลาไคท์ กรีน ความเขม้ขน้สีน้อมเริม่ต้น 100 มิลลิกรัมต่อลติร ด้วยจโีอพอลิเมอร์

จากเถ้าลอย แปรเวลาในการดดูซบั 5, 10, 15, 30, 60, 120, 240, 360, 480 และ 720 นาที 
 

จลพลศาสตร์ในการดูดซับสีย้อมมาลาไคท์ กรีน ด้วยตัวดูดซับจีโอพอลิเมอร์ 
            แบบจ าลองปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเสมือนและปฏิกิรยิาอันดับสองเสมือน ซึ่งเป็นแบบจ าลองในการศึกษากลไกในการดดู
ซับมากที่สุด ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้น าเอาาใช้ในการศึกษาจลนพลศาสตร์ในการดูดซับของสีย้อมมาลาไคท์ กรีน ด้วยตัวดูด
ซับจีโอพอลิเมอร์ โดยอาศัยข้อมูลการศึกษาเวลาในการดูดซับในการพิจารณาจลนพลศาสตร์ในการดูดซับ แสดงดังภาพที่ 5 
และตาราง 2 ผลจากการศึกษาแบบจ าลองจลพลศาสตร์การดูดซับสีย้อมมาลาไคท์ กรีน ด้วยตัวดูดซับจีโอพอลิเมอร์ ใน
การศึกษานีพ้บว่าสอดคล้องกับปฏิกิริยาอันดับสองเสมือน   
 

 
ภาพที่ 5 ค่าคงท่ีจากสมการ (a) ปฏิกิริยาอันดบัหนึ่งเสมือนจากการดูดซับสีย้อมมาลาไคท์ กรีน ด้วยจีโอโพลิเมอร ์

และ (b) ปฏิกิรยิาอันดับสองเสมือนจากการดดูซับสยี้อมมาลาไคท ์กรีน ด้วยจีโอโพลิเมอร ์
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ตารางที่ 2 ค่าคงท่ีจากสมการปฏกิิริยาอันดับหนึ่งเสมือน และปฏิกริิยาอันดับสองเสมือนจากการดดูซบัสีย้อมมาลาไคท ์กรีน 
ด้วยจีโอโพลิเมอร ์

 

จลนพลศาสตร์ สมการเส้นตรง R2 
qe(exp)  

ความจุการดูดซับที่ได้จาก
การทดลอง (mg/g) 

qe(cal) 
ความจุการดูดซับที่ได้จาก

การค านวณ (mg/g) 
k1 

ปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเสมือน -0.0008x + 1.9376 0.0398 1437.52 6.9420 -0.0008 

จลนพลศาสตร์ สมการเส้นตรง R2 
qe(exp)  

ความจุการดูดซับที่ได้จาก
การทดลอง (mg/g) 

qe(cal) 
ความจุการดูดซับที่ได้จาก

การค านวณ (mg/g) 
k2 

ปฏิกิริยาอันดับสองเสมือน 0.0007x + 0.0023 1.0000 1437.52 1428.571 0.000213 
 

จากการศึกษาปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเสมือนสีย้อมมาลาไคท์ กรีน ด้วยจีโอโพลิเมอร์ที่เวลาใด ๆ พบว่าค่า Correlation 
Coefficient (R2) ของจีโอโพลิเมอร์ คือ 0.0398 และปฏิกิริยาอันดับสองเสมือนค่า Correlation Coefficient (R2) ของ         
จีโอโพลิเมอร์ คือ 1.0000 ซึ่งค่า R2 ของปฏิกิริยาอันดับสองเสมือนมากกว่าปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเสมือน แสดงว่าการดูดซับสี
ย้อมมาลาไคท์ กรีน สอดคล้องกับปฏิกิริยาอันดับสองเสมือน นอกจากนี้ค่า R2 ที่ใช้ในการบอกจลนพลศาสตร์การดูดซับ
สอดคล้องกับปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเสมือนหรือปฏิกิริยาอันดับสองเสมือนจะต้องใช้ค่า qe ช่วยในการอธิบายด้วย เมื่อน าค่าที่ได้
จากการทดลองและจากการค านวณของปฏิกิริยาอันดับสองเสมือนมีค่าใกล้เคียงกับการทดลองมากกว่าปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง
เสมือน และการดูดซับสอดคล้องกับปฏิกิริยาอันดับสองเสมือน โดยมีค่าความจุในการดูดซับเท่ากับ 1428.571 mg/g โดยที่
ค่าความจุในการดูดซับจากการค านวณและการทดลองมีค่าใกล้เคียงกัน (1437.52 mg/g) จึงสามารถใช้ยืนยันได้ว่าการทดลอง
การดูดซับสีย้อมมาลาไคท์ กรีน ด้วยจีโอโพลิเมอร์สอดคล้องกับปฏิกิริยาอันดับสองเสมือน กระบวนการดูดซับนี้จึงขึ้นอยู่กับตัว
ดูดซับ และตัวถูกดูดซับ 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 จีโอพอลิเมอร์สามารถสังเคราะห์จากเถ้าลอยโรงน้ าตาลเพื่อเป็นตัวดูดซับที่มีประสิทธิภาพสูง น ามาดูดซับสีย้อม 
มาลาไคท์ กรีน ในการดูดซับสีย้อมมาลาไคท์ กรีน พบว่ามีประสิทธิภาพในการดูดซับสูงมากกว่า 95% ปริมาณตัวดูดซับที่
เหมาะสมที่สุดคือ 1 กรัมต่อลิตร เวลาที่เหมาะสม คือ 60 นาที เนื่องจากการเพิ่มปริมาณตัวดูดซับ และเวลาในการดูดซับ      
ไม่ส่งผลให้ประสิทธิภาพการดูดซับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ และจลนพลศาสตร์การดูดซับสอดคล้องกับปฏิกิริยาอันดับสอง
เสมือน ดังนั้นเถ้าลอยสามารถน ามาใช้ในการสังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์ที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับสูง อย่างไรก็ตาม ควรมี
การศึกษาเกี่ยวกับการน าจีโอพอลิเมอร์ที่เตรียมได้กลับมาใช้ในการดูดซับ ว่าสามารถน ากลับมาใช้ในการดูดซับได้ทั้งหมดกี่ครั้ง 
รวมถึงท าการศึกษาไอโซเทอร์มของการดูดซับ การวิเคราะห์พื้นท่ีผิวของตัวดูดซับ และอุณหพลศาสตร์ของการดูดซับ เป็นต้น  
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ปริมาณความเข้มข้นของเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียในอากาศก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน 
กรณีศึกษา: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

กานต์นลินญา บุญที*   ปนัดดา เลือกนารี และ รัชฎาพร บุดดภีักดิ์   
สาขาวิชาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

*E-mail : kannalinya.b@ubu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research) วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาปริมาณ

ความเข้มข้นของเช้ือราและเช้ือแบคทีเรียในอากาศ เปรียบเทียบความแตกต่างของปริมาณความเข้มข้นของเช้ือราและเช้ือ
แบคทีเรียในอากาศก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน และศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณความเข้มข้นของเช้ือราและเช้ือ
แบคทีเรียในอากาศกับอุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ์ ความเร็วลม และปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม การเก็บตัวอย่างโดยใช้เครื่อง 
Single stage impactor ตามมาตรฐาน NIOSH method 0800 โดยท าการเก็บตัวอย่างทั้งหมด 10 แห่ง ตรวจวัดอุณหภูมิ 
ความชื้นสัมพัทธ์และความเร็วลม ด้วยเครื่องวัดความเร็วลม (Anemometer) จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติ SPSS สถิติที่ใช้ได้แก่ Mann-Whitney Test และ Pearson Correlation ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณความเข้มข้นของเช้ือราในอากาศภายในอาคารก่อนเริ่มเรียน พบมากที่สุดที่สถานที่
ตรวจวัดที่ 5 มีจ านวนสูงสุดเท่ากับ 2237.92 CFU/m3 และหลังเลิกเรียน พบมากที่สุดที่สถานที่ตรวจวัดที่ 1 มีจ านวนสูงสุด
เท่ากับ 2385.15 CFU/m3 และปริมาณความเข้มข้นของเชื้อแบคทีเรียในอากาศภายในอาคารก่อนเรียนพบมากท่ีสุดที่สถานที่
ตรวจวัดที่ 10 มีจ านวนสูงสุดเท่ากับ 2273.25 CFU/m3 และหลังเลิกเรียนพบมากที่สุดที่สถานที่ตรวจวัดที่ 1 มีจ านวนสูงสุด
เท่ากับ 2232.03 CFU/m3 ซึ่งสูงกว่าค่าค าแนะน าของ American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
(ACGIH): Air Sampling Instruments for Evaluation of Atmospheric Contaminants (1995) โดยไม่ควรเกิน 1 ,000 
CFU/m3  ผลการเปรียบเทียบปริมาณเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียในอากาศภายในอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 10 แห่ง โดย
ใช้ สถิติ Mann-Whitney Test พบว่า ไม่แตกต่างกัน (p-value > 0.05) ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ ความช้ืน
สัมพัทธ์ และความเร็วลมที่มีผลต่อปริมาณความเข้มข้นของเช้ือราและเช้ือแบคทีเรียก่อนเริ่มเรียนและหลังเลิกเรียน พบว่า 
อุณหภูมิมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเกิดเชื้อราในอากาศภายนอกห้องเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p–value = 0.049) 
และความเร็วลมมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการเกิดเช้ือแบคทีเรียในอากาศภายในห้องเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value 
= 0.006) อย่างไรก็ตามในบางพื้นท่ีมีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐาน จึงควรมีการเฝ้าระวังและมีมาตรการควบคุมปริมาณความเข้มข้น
ของเชื้อราและแบคทีเรียภายในอากาศให้ลดลงเพื่อปกป้องสุขภาพของผู้อยู่ในอาคารด้วย 
 
ค าส าคัญ : ความเข้มข้นเชื้อราในอากาศ  ความเข้มข้นเชื้อแบคทีเรียในอากาศ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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Abstract 

  The descriptive study aims to measure the concentration and comparison of quantitative 
airborne fungi and bacteria concentrations before and after classes in Child Development Centers in Warin 
Chamrap District, Ubon Ratchathani Province and to examine the association between the concentration 
of quantitative airborne fungi and temperature, relative humidity, and velocity. Single stage impactor is 
carried out to monitor the amount of airborne fungi and bacteria and operates as follows NIOSH method 
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0800. The sample were collected to measure the concentration of airborne fungi and bacteria from 10th 
Child Development Centers. An anemometer was used to collect temperature, relative humidity, and 
velocity.  Data were analyzed by SPSS and statics used were Mann-Whitney Test and Pearson Correlation 
at 95% confidence level. 

The results found that, the concentration of airborne fungi in indoor air before classes was found 
to be highest in the 5th Child Development Center concentrations, which was 2237.92 CFU/m3 and after 
classes in the 1st Child Development Center concentrations, which was 2385.15 CFU/m3. The 
concentration of airborne bacteria in indoor air before classes was found to be highest in the 10th Child 
Development Center concentrations, which was 2273.25 CFU/m3 and the after classes in the 1st Child 
Development Center concentrations, which was 2232.03 CFU/m3. These values were higher than the 
recommendation level of American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH): Air 
Sampling Instruments for Evaluation of Atmospheric Contaminants (1995) 1,000 CFU/m3. The results of 
statistical analysis by Mann-Whitney U Test showed that the quantitative airborne fungi and bacteria 
concentrations before and after classes in Child Development Centers had no significant differences      
(p–value > 0.05). The results of statistical analysis indicated that the temperature was positively 
correlated with the airborne fungi concentrations in outdoor air at 95% confidential interval (p–value = 
0.049) and the velocity was negatively correlated with the airborne bacteria concentrations in indoor air 
at 95% confidential interval p-value = 0.006). However, in some areas that did not pass the 
recommendation level, environmental surveillance and control are still required to decrease the number 
of airborne fungi and bacteria in Child Development Centers. 

 
Keywords :  Airborne Fungi, Airborne Bacteria, Child Development Center 
 
บทน า 

ในอดีตอาคารส่วนใหญ่มักมีการออกแบบให้อากาศไหลผ่านได้สะดวกเพื่อให้อากาศมีการถ่ายเทและลดความร้อน
ภายในอาคาร อย่างไรก็ตามเมื่อมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีมากขึ้น อาคารในปัจจุบันมักมีการออกแบบที่แตกต่างออกไปจาก
อดีต โดยออกแบบให้ เป็นอาคารปิด และใช้อุปกรณ์ต่าง  ๆ ในการควบคุมสภาพอากาศภายในอาคาร เช่น การใช้
เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น การออกแบบในลักษณะนี้สามารถควบคุมสภาพอากาศภายในอาคารได้เป็นอย่างดี และสามารถ
ป้องกันความร้อน ตลอดจนมลพิษทางอากาศ จากการศึกษาการใช้เวลาภายในอาคารปิดนั้น พบว่าประชากรส่วนใหญ่ที่อาศัย
อยู่ในเมือง ใช้ชีวิตอยู่ภายในอาคารสูงถึงมากกว่า 89% ของเวลาทั้งหมดในแต่ละวันอย่างไรก็ตาม จากการศึกษาขององค์การ
อนามัยโลก (WHO) เปิดเผยว่า ร้อยละ 30 ของอาคารทั่วโลกอาจมีปัญหาด้านคุณภาพอากาศ และอาจมีปริมาณสารมลพิษสูง
กว่าภายนอกอาคารถึง 100 เท่า ไม่ว่าจะเป็นอากาศภายนอกไหลเข้าสู่อาคารหรือเกิดจากกิจกรรมของผู้ใช้อาคาร           
(กรมอนามัย, 2562) คุณภาพอากาศภายในอาคารเรียน มีความส าคัญต่อสุขภาพของครูและนักเรียน รวมถึงความสบายของผู้
ที่ได้เข้ามาใช้ในอาคารหรือห้องเรียนนั้น โดยเฉพาะนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 3-5 ขวบ ที่เรียนอยู่ในศูนย์รับเลี้ยงเด็กปฐมวัย 
เนื่องจากวัยเด็กมีภูมิคุ้มกันที่ยังไม่แข็งแรง มีความไวในการรับสัมผัสเช้ือโรค และเด็กมีอัตราการหายใจค่อนข้างถี่ ท า ให้มี
โอกาสได้รับเช้ือโรคเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายและรวดเร็ว (รจฤดี, 2559) ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น ปัจจัยเสี่ยง
ทางด้านชีวภาพ (Biological Factors) เช่น เช้ือรา เช้ือแบคทีเรีย ที่เกิดโรคหรือสร้างความร าคาญ เช้ือรา เช้ือแบคทีเรียจะ
เจริญเติบโตได้ดีในอาคารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ แหล่งก าเนิดเช้ือที่ส าคัญ ได้แก่ พื้น ผ้าม่าน พรม คอยล์ท าความเย็น น้ าจาก
เครื่องปรับอากาศ ท่อลมเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ที่ช้ืนแฉะ เศษอาหาร มด แมลงสาบ ซึ่งเช้ือรา เชื้อแบคทีเรีย 
มาจากละอองเกสรที่จุลินทรีย์ จับอยู่กับฝุ่นที่ลอยอยู่ในอากาศหรือตกลงพื้นเข้าสู่ห้องเรียน โดยการเข้าออกของนักเรียน เชื้อที่
ก่อโรคเหล่านี้สามารถแพร่กระจายทางอากาศเป็นหลัก โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ความช้ืนสัมพัทธ์ อุณหภูมิของอากาศ
ที่เหมาะสมทีเ่ป็นปัจจัยในการเจริญเติบโตของเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย ความเร็วลมที่ท าให้เช้ือแพร่กระจายไปยังบริเวณต่าง ๆ 
หรือท าให้หยุดอยู่กับที่ ปริมาณผู้คนที่เข้ามาก็มีผลต่อชนิดและปริมาณเช้ือของเช้ือจุลินทรีย์เช่นกัน (นภัฐมณ , 2562) 
นอกจากนี้เช้ือราและเช้ือแบคทีเรียเหล่านี้จะก่ออันตรายต่อสุขภาพของสิ่งมีชีวิตในหลายรูปแบบ ก่อให้เกิดระคายเคืองต่อ
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ระบบทางเดินหายใจ ระคายเคืองในช่องจมูก ตา ปวดศีรษะ วิงเวียน ปวดกล้ามเนื้อ อ่อนล้า อิดโรย ขาดสมาธิในการเรียน ซึ่ง
อาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นขณะอยู่ในอาคาร และจะหายไปในไม่ช้าเมื่อออกจากอาคารหรือเมื่ออยู่ห่างจากอาคารระยะเวลาหนึ่ง 
อาการของโรคที่เกิดจากคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ไม่ดีนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ชนิดของสารมลพิษที่
ได้รับสัมผัส ความเข้มข้นท่ีได้รับ ความถี่และช่วงเวลาของการสัมผัส ซึ่งบ่งบอกความรุนแรงของผลกระทบต่อสุขภาพ อายุและ
โรคประจ าตัว เช่น หอบหืดและภูมิแพ้อาจมีผลต่อความรุนแรงของผลกระทบด้วย นอกจากนี้ความช้ืนยังมีผลกระทบต่อ
สุขภาพอย่างมีนัยส าคัญ ความช้ืนท่ีเหมาะสม ท าให้เช้ือราและแบคทีเรียในอาคารเจริญไดด้ี และก่อให้เกิดมลพิษอากาศภายใน
อาคาร ท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยในอาคาร นอกจากนี้ ความช้ืนยังท าให้โรคหอบหืดที่เป็นอยู่มีอาการทรุดลงได้
อีก (กัญญา, 2559) 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปริมาณความเข้มข้นของเชื้อราและเช้ือแบคทีเรียในอากาศ เปรียบเทียบความ
แตกต่างของปริมาณความเข้มข้นของเช้ือราและเช้ือแบคทีเรียในอากาศก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน และศึกษา
ความสัมพันธ์ของปริมาณความเข้มข้นของเช้ือราและเช้ือแบคทีเรียในอากาศกับอุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ์ ความเร็วลม
กรณีศึกษา : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากวัยเด็กมีภูมิคุ้มกันท่ียังไม่แข็งแรง มีความไว
ในการรับสัมผัสเชื้อโรค และเด็กมีอัตราการหายใจค่อนข้างถี่ ท าให้มีโอกาสได้รับเช้ือโรคเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายและรวดเร็ว ซึง่ใน
การศึกษาครั้งนี้จะช่วยให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพของผู้ที่อาศัยอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อการเฝ้าระวังและมี
มาตรการควบคุมปริมาณความเข้มข้นของเช้ือราและแบคทีเรียภายในอากาศให้ลดลงเพื่อปกป้องสุขภาพของผู้ ที่อาศัยอยู่ใน
อาคาร 
 
วิธีการวิจัย 
 รูปแบบการด าเนินวิจัย  
 การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาปริมาณความเข้มข้นของเช้ือราและเช้ือ
แบคทีเรียในอากาศ ที่อยู่ในห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เปรียบเทียบความแตกต่างของปริมาณเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย
ก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน ศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณความเข้มข้นของเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียในอากาศกับอุณหภูมิ 
ความช้ืนสัมพัทธ์ ความเร็วลม และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม เช่น กิจกรรมภายในห้อง ขนาดของห้อง จ านวนผู้เข้าใช้ห้องเรียน 
และวัสดุตกแต่งภายใน เป็นต้น 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง                                                      
             กลุ่มตัวอย่าง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10 แห่ง ในอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยการเก็บตัวอย่าง
ความเข้มข้นของเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียในอากาศในห้องเรียน  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา  

1. เครื่องตรวจวัด Single-stage Impactor ตาม NIOSH Method 0800 BIOAEROSOL SAMPLING ใช้ในการ
เก็บตัวอย่างอากาศเพื่อศึกษาปริมาณความเข้มข้นของเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย  

2. อาหารเพาะเช้ือชนิดวุ้น (Agar Plates) Malt Extract Agar (MEA) ส าหรับเช้ือรา และ Trypticase Soy Agar 
(TSA) ส าหรับแบคทีเรีย 

3. เครื่องวัดความเร็วลม (Anemometer) TSI รุ่น 95455-A Serial Number 9545A1409006 ใช้ในการวัด
อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ์ ความเร็วลม 

4. แบบบันทึกการเก็บตัวอย่างเช้ือราและเช้ือแบคทีเรียในอากาศ 
 วิธีด าเนินการวิจัย 
      ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างเช้ือราและเช้ือแบคทีเรียในอากาศ ใช้วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่ างตามวิธีมาตรฐาน 
NIOSH method 800 : Bioaerosol Sampling มีรายละเอียด ดังน้ี (กานต์นลินญาและคณะ, 2563) 

1. การเตรียมตัวก่อนเก็บตัวอย่าง 
1.1 เตรียมแบบสอบส ารวจข้อมูลพื้นฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ 
1.2 จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างอากาศ ได้แก่ อาหารเลี้ยงเช้ือ เครื่องดูดอากาศ 

อุปกรณ์ส าหรับท าความสะอาดเครื่องมือ (แอลกอฮอล์ กระดาษทิชชู ส าลี ก้านพันส าลี เป็นต้น) กล่องเก็บตัวอย่างอาหารเลี้ยง
เชื้อ และท าการปรับเทียบความถูกต้องของเครื่องมือด้วยเครื่องปรับเทียบ Primary calibrator ตามวิธีการมาตรฐาน 
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2. การด าเนินการเก็บตัวอย่างการเก็บตัวอย่าง 
2.1 น าเพลทอาหารเลี้ยงเช้ือชนิด Malt Extract Agar (MEA) และ Trypticase Soy Agar (TSA) ระบุ

รายละเอียด เช่น ชนิดอาหารเลี้ยงเช้ือ วันท่ี ต าแหน่งที่เก็บตัวอย่างท่ีก้นเพลท 
2.2 ประกอบ Single-stage Impactor เข้ากับเครื่องดูดอากาศที่ปรับอัตราการไหลเท่ากับ 28.3 L/min 
2.3 เช็ดท าความสะอาด Single-stage Impactor ด้วยแอลกอฮอล์ 70% 
2.4 น าเพลทอาหารเลี้ยงเช้ือวางบน Single-stage Impactor เปิดฝาเพลทขณะท าการเก็บตัวอย่าง และ

ขณะเดียวกันให้น าฝาของเพลทใส่ในถุงซิปล็อคที่ท าการฆ่าเช้ือแล้วไว้ในถุงซิปล็อค ประกอบอุปกรณ์ให้เรียบร้อยและท าการ
เปิดเครื่องดูดอากาศ โดยแต่ละจุดจะใช้อาหารเลี้ยงเช้ือท้ัง MEA และ TSA 

2.5 วาง Single-stage Impactor ในบริเวณที่ก าหนด โดยสูงจากพื้นประมาณ 1.2 เมตร (ระดับการหายใจ 
(Breathing zone) ของผูท้ี่อยู่อาศัยในอาคาร) 

2.6 เปิดปั๊มดูดอากาศ โดยเก็บตัวอย่างจุดละ 3 นาที 
2.7 ขณะเก็บตัวอย่าง ให้บันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อม สภาพการท างาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแบบฟอร์มการ

เก็บตัวอย่าง 
2.8 ท าการตรวจวัด อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์และความเร็วลม ขณะเก็บตัวอย่างเช้ือราและแบคทีเรีย 
2.9 น าเพลทอาหารเลี้ยงเชื้อที่เก็บตัวอย่างแล้วใส่ในกล่องท าความเย็น และน าส่งห้องปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์

ในล าดับต่อไป 
 การวิเคราะหข์้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  ได้แก่ ร้อยละ ความถี่ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เปรียบเทียบปริมาณเช้ือราและเช้ือ
แบคทีเรียก่อนเริ่มเรียนและหลังเลิกเรียนโดยใช้ Mann-Whitney Test และหาความสัมพันธ์ของปริมาณความเข้มข้นของเชื้อ
ราและเช้ือแบคทีเรียในอากาศต่อ อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ์และความเร็วลมโดยใช้การทดสอบเพียร์สัน (Pearson 
Correlation) 
 
ผลการวิจัย 

ข้อมูลแบบส ารวจสถานที่ในการตรวจวัดความเข้มข้นเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียในอากาศ ภายในและภายนอก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 10 แห่ง มีลักษณะห้องเป็นห้องสี่เหลี่ยม ไม่มีห้องกั้น ปิดทึบตลอดเวลาเรียนหรือท ากิจกรรม
ภายในห้อง ขนาดของห้อง จ านวนผู้เข้าใช้ห้องเรียน และวัสดุตกแต่งภายในมีความแตกต่างกันออกไป แต่สิ่งที่เหมือนกัน คือ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 10 แห่ง มีการใช้เครื่องปรับอากาศและพัดลม ซึ่งเป็นระบบท าความเย็น มีเพียงสถานที่ตรวจวัดที่ 8 
และ 9 ทีม่ีเครื่องฟอกอากาศ จากการท าแบบส ารวจแหล่งที่จะท าให้เกิดปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคารได้ของแต่ละศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก คือ ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบท าความเย็น ม่าน อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และกิจกรรมที่ท าในแต่ละวัน  

 
ข้อมูลผลการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย ภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ปริมาณความเข้มข้นของเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (CFU/m3) ดังตารางที่ 1 และ 2 
 จากการเก็บตัวอย่างเชื้อราในอากาศภายในและภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเริ่มเรียน พบว่า ปริมาณความ

เข้มข้นของเช้ือราในอากาศในอาคารสถานที่ตรวจวัดที่ 5 มีจ านวนสูงสุดเท่ากับ 2237.92  CFU/m3 สถานที่ตรวจวัดที่ 9 มี
จ านวนต่ าที่สุดเท่ากับ 194.34 CFU/m3 และ เช้ือราภายนอกอาคารสถานที่ตรวจวัดที่ 2 มีจ านวนสูงสุดเท่ากับ 2473.46 
CFU/m3 สถานท่ีตรวจวัดท่ี 6 มีจ านวนต่ าสุดเท่ากับ 812.71 CFU/m3 ดังตารางที่ 1 

จากการท าการตรวจวัดการเก็บตัวอย่างเช้ือราในอากาศภายในและภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเลิกเรียน 
พบว่า ปริมาณความเข้มข้นของเช้ือราในอากาศในอาคารสถานที่ตรวจวัดที่ 1 มีจ านวนสูงสุดเท่ากับ 2385.15  CFU/m3 
สถานท่ีตรวจวัดที่ 5 มีจ านวนต่ าที่สุดเท่ากับ 830.38 CFU/m3 และเช้ือราภายนอกอาคารสถานท่ีตรวจวัดที่ 9 มีจ านวนสูงสุด
เท่ากับ 2526.90 CFU/m3 สถานท่ีตรวจวัดท่ี 6 มีจ านวนต่ าสุดเท่ากับ 812.71 CFU/m3 

จากการท าการตรวจวัดการเก็บตัวอย่างเช้ือแบคทีเรียในอากาศภายในและภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเริ่ม
เรียน พบว่า ปริมาณความเข้มข้นของเช้ือแบคทีเรียในอากาศในอาคารสถานที่ตรวจวัดที่ 10 มีจ านวนสูงสุดเท่ากับ 2273.25  
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CFU/m3 สถานท่ีตรวจวัดที่ 3 มีจ านวนต่ าที่สุดเท่ากับ 530.02 CFU/m3 และ เชื้อแบคทีเรียภายนอกอาคารสถานท่ีตรวจวัดที่ 
1 มีจ านวนสูงสุดเท่ากับ 2120.13 CFU/m3 สถานท่ีตรวจวัดท่ี 8 มีจ านวนต่ าสุดเท่ากับ 300.35 CFU/m3 

จากการท าการตรวจวัดการเก็บตัวอย่างเชื้อแบคทีเรียในอากาศภายในและภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเลิก
เรียน พบว่า ปริมาณความเข้มข้นของเชื้อแบคทีเรียในอากาศในอาคารสถานที่ตรวจวัดที่ 1 มีจ านวนสูงสุดเท่ากับ 2232.03 
CFU/m3 สถานที่ตรวจวัดที่ 7 มีจ านวนต่ าที่สุดเท่ากับ 647.81 CFU/m3 และเช้ือแบคทีเรียภายนอกอาคารสถานท่ีตรวจวัดที่ 
2 มีจ านวนสูงสุดเท่ากับ 2332.15 CFU/m3 สถานท่ีตรวจวัดท่ี 4 มีจ านวนต่ าสุดเท่ากับ 265.01 CFU/m3 ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 1 ปริมาณความเข้มข้นของเชื้อราในอากาศภายในและภายนอกอาคาร (CFU/m3) 
 

 
ตารางที่ 2 ปริมาณความเข้มข้นของเชื้อแบคทีเรียในอากาศภายในและภายนอกอาคาร (CFU/m3) 
 

หมายเหตุ : จุดตรวจวัดจดุที่ 1 * บริเวณหน้าห้อง     จุดที่ 2 * บริเวณกลางห้อง     จุดที่ 3 * บริเวณหลังห้อง 
 

สถานที่ 
ท าการ

ตรวจวัด 

เชื้อรา (CFU/m3) (ก่อนเริ่มเรียน) เชื้อรา (CFU/m3) (หลังเลิกเรียน) 
ภายในห้องเรยีน ภายนอก ภายในห้องเรยีน ภายนอก 

จุดที่ 1 * จุดที่ 2 * จุดที่ 3 * เฉลี่ย 
 

จุดที่ 1 * จุดที่ 2 * จุดที่ 3 * เฉลี่ย  
1 2261.47 1722.78 1272.08 1766.77 2031.8 2296.81 2420.48 2438.16 2385.15 1007.06 
2 1519.43 2137.80 2871.02 2176.08 2473.46 2049.49 2067.13 2544.16 2220.15 2067.13 
3 989.39 484.05 1466.43 1101.29 936.39 1731.44 1713.37 2296.81 1913.87 1590.10 
4 2455.89 1908.12 1802.11 2055.11 2084.80 1678.44 1466.42 1660.77 1601.87 1643.10 
5 2173.14 2173.14 2367.49 2237.92 1696.10 918.72 1060.07 521.36 830.38 1042.40 
6 1731.44 2273.29 1643.10 1882.61 812.710 2932.86 1872.78 1378.08 2061.21 812.71 
7 1501.76 856.72 1201.41 1189.63 1342.75 848.05 1360.42 1360.42 1189.63 1342.75 
8 1855.61 2491.16 1943.46 2096.74 1537.08 1819.78 1961.13 1837.45 1872.78 2349.81 
9 194.34 123.67 265.01 194.34 1448.76 2067.13 2102.48 2491.16 2220.25 2526.90 
10 2120.46 2349.81 1961.13 2137.80 1077.73 2650.17 1890.45 1325.08 1955.23 1961.13 

Mean 1680.29 1652.05 1679.32 1683.82 1544.15 1899.28 1791.47 1785.34 1825.05 1634.30 
Max 2455.89 2491.16 2871.02 2237.92 2473.46 2932.86 2420.48 2544.16 2385.15 2526.90 
Min 194.34 123.67 265.01 194.34 812.71 848.05 1060.07 521.36 830.38 812.71 
S.D. 679.25 849.03 707.03 659.31 536.28 665.89 400.84 661.30 488.96 587.71 

สถานที่ 
ท าการ

ตรวจวัด 

เชื้อแบคทีเรยี (CFU/m3) (ก่อนเริ่มเรยีน) เชื้อแบคทีเรยี (CFU/m3) (หลังเลิกเรยีน) 
ภายในห้องเรยีน ภายนอก ภายในห้องเรยีน ภายนอก 

จุดที่ 1 * จุดที่ 2 * จุดที่ 3 * เฉลี่ย 
 

จุดที่ 1 * จุดที่ 2 * จุดที่ 3 * เฉลี่ย  
1 865.72 1413.42 2155.47 1478.20 2120.13 1802.11 2544.16 2349.82 2232.03 1254.41 
2 1160.77 2438.16 2473.49 2190.80 1466.92 1395.75 2155.47 3074.20 2208.45 2332.15 
3 459.36 51236 618.36 530.02 759.71 653.70 494.69 1749.11 965.83 689.04 
4 1325.08 954.06 1219.07 1166.07 918.72 2226.14 2526.50 812.71 1855.11 265.01 
5 1607.77 865.72 3056.53 1843.34 565.36 2208.47 2508.83 477.02 1731.44 742.04 
6 1872.78 530.03 1166.07 1189.62 706.70 1678.44 1607.77 1148.40 1478.20 1201.41 
7 583.03 2102.47 2632.50 1772.66 1148.37 724.37 724.37 883.38 647.81 636.04 
8 1749.11 2137.8 2650.17 2179.20 300.35 1643.10 1890.45 1572.43 1701.99 2120.13 
9 1378.12 2296.81 706.71 1460.54 1590.10 2879.85 1802.11 1590.10 2067.13 1183.74 
10 1448.76 1625.44 3745.57 2273.25 1130.74 2759.18 1978.79 1289.75 2008.24 547.70 

Mean 1245.05 6559.99 2042.39 1608.37 1070.71 1797.11 1823.31 1494.69 1689.62 1097.16 
Max 1872.78 51236 3745.57 2273.25 2120.13 2879.85 2544.16 3074.20 2232.03 2332.15 
Min 459.36 530.03 618.36 530.02 300.35 653.70 494.69 477.02 647.81 265.01 
S.D. 477.47 15711.23 1059.52 553.97 541.48 753.38 718.24 770.45 526.06 676.13 
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ข้อมูลผลการตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และความเร็วลมภายในและภายนอกอาคาร 
จากการท าการตรวจวัดตรวจวัดอุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ์และความเร็วลม ทั้ง 10 แห่ง ก่อนเริ่มเรียน พบว่า 

อุณหภูมิภายในห้องเรียนของสถานที่ตรวจวัดที่ 5 มีค่าสูงสุดเท่ากับ 27.90 ºC สถานที่ตรวจวัดที่ 7 มีค่าต่ าสุดเท่ากับ       
24.50 ºC และอุณหภูมิภายนอกสถานที่ตรวจวัดที่ 5 มีค่าสูงสุดเท่ากับ 27.40 ºC สถานที่ตรวจวัดที่ 7 มีค่าต่ าสุดเท่ากับ 
24.00 ºC  

ความช้ืนสัมพัทธ์ภายในห้องเรียนของสถานที่ตรวจวัดที่ 6 มีค่าสูงสุดเท่ากับ 94.50 %RH สถานท่ีตรวจวัดที่ 5 มีค่า
ต่ าสุดเท่ากับ 88.30 %RH และความชื้นสัมพัทธ์ภายนอกสถานท่ีตรวจวัดท่ี 7 มีค่าสูงสุดเท่ากับ 97.30 %RH  สถานท่ีตรวจวัด
ที่ 5 มีค่าต่ าสุดเท่ากับ 89.40 %RH   

ความเร็วลมภายในห้องเรียนของสถานที่ตรวจวัดที่ 3 และ 6 มีค่าสูงสุดเท่ากับ 0.19 m/s สถานที่ตรวจวัดที่ 2 มีค่า
ต่ าสุดเท่ากับ 0.02 m/s  และความเร็วลมภายนอกสถานที่ตรวจวัดที่ 3 มีค่าสูงสุดเท่ากับ 1.50 m/s สถานที่ตรวจวัดที่ 8        
มีค่าต่ าสุดเท่ากับ 0.49 m/s   

จากการท าการตรวจวัดตรวจวัดอุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ์ และความเร็วลม ทั้ง 10 แห่ง หลังเลิกเรียน พบว่า 
อุณหภูมิภายในห้องเรียนของสถานที่ตรวจวัดที่ 5 มีค่าสูงสุดเท่ากับ 31.50 ºC สถานที่ตรวจวัดที่ 3 และ 9 มีค่าต่ าสุดเท่ากับ 
24.90 ºC และอุณหภูมิภายนอกสถานที่ตรวจวัดที่ 5 มีค่าสูงสุดเท่ากับ 31.60 ºC สถานที่ตรวจวัดที่ 3 มีค่าต่ าสุดเท่ากับ 
24.60 ºC  

ความช้ืนสัมพัทธ์ภายในห้องเรียนของสถานที่ตรวจวัดที่ 3 มีค่าสูงสุดเท่ากับ 99 %RH สถานที่ตรวจวัดที่ 1 มีค่า
ต่ าสุดเท่ากับ 73.40 %RH และความชื้นสัมพัทธ์ภายนอกสถานท่ีตรวจวัดที่ 3 มีค่าสูงสุดเท่ากับ 99.10 %RH สถานที่ตรวจวัด
ที่ 5 มีค่าต่ าสุดเท่ากับ 74.80 %RH   

ความเร็วลมภายในห้องเรียนของสถานที่ตรวจวัดที่ 3 มีค่าสูงสุดเท่ากับ 0.26 m/s สถานที่ตรวจวัดที่ 4 มีค่าต่ าสุด
เท่ากับ 0.01 m/s และความเร็วลมภายนอกสถานท่ีตรวจวัดที่ 3 มีค่าสูงสุดเท่ากับ 0.94 m/s สถานท่ีตรวจวัดที่ 8 มีค่าต่ าสุด
เท่ากับ 0.09 m/s 

ผลการตรวจวัดอุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ์ และความเร็วลมภายในและภายนอกอาคาร ก่อนเริ่มเรียนดังตารางที่ 3 
และ หลังเลิกเรียน ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 3 การตรวจวัดอุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ์และความเร็วลม ก่อนเริ่มเรียน 
 

สถานที่ท าการตรวจวดั ก่อนเริ่มเรียน 

อุณหภูมิ (ºC) ความชื้นสัมพัทธ ์(%RH) ความเร็วลม (m/s) 

ภายใน ภายนอก ภายใน ภายนอก ภายใน ภายนอก 

1 27.10 26.80 91.30 92.70 0.05 0.34 

2 26.90 26.50 91.20 92.60 0.02 0.10 

3 25.90 25.40 92.40 94.60 0.19 1.50 
4 27.00 26.50 91.20 94.20 0.11 0.19 
5 27.90 27.40 88.30 89.40 0.10 0.98 
6 25.00 24.40 94.50 95.60 0.19 0.60 
7 24.50 24.00 94.40 97.30 0.04 0.59 
8 25.10 25.40 93.20 94.27 0.03 0.09 
9 24.90 24.80 91.00 94.90 0.10 0.16 
10 25.50 26.00 94.00 91.90 0.08 0.37 

Mean 25.98 25.72 92.15 93.74 0.09 0.49 
Max 27.90 27.40 94.50 97.30 0.19 1.50 
Min 24.50 24.00 88.30 89.40 0.02 0.09 
S.D. 1.16 1.10 1.93 2.19 0.06 0.45 
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ตารางที่ 4 การตรวจวัดอุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ์และความเร็วลม หลังเลิกเรียน 

สถานที่ท าการตรวจวดั 

หลังเลิกเรียน 

อุณหภูมิ (ºC) ความชื้นสัมพัทธ ์(%RH) ความเร็วลม (m/s) 

ภายใน ภายนอก ภายใน ภายนอก ภายใน ภายนอก 

1 29.10 29.50 73.40 83.10 0.18 0.41 
2 30.20 29.70 84.50 82.50 0.25 0.22 

3 24.90 24.60 99.00 99.10 0.26 0.94 
4 28.00 27.80 91.00 90.10 0.01 0.28 
5 31.10 31.60 77.10 74.80 0.14 0.20 
6 26.10 25.90 92.60 95.00 0.19 0.40 
7 25.50 25.70 95.40 95.00 0.20 0.71 
8 25.80 25.80 95.80 95.40 0.09 0.07 
9 24.90 24.90 97.50 96.50 0.10 0.22 
10 25.40 25.40 97.00 96.30 0.06 0.17 

Mean 27.10 27.09 84.03 90.78 0.14 0.36 
Max 31.10 31.60 99.00 99.10 0.26 0.94 
Min 24.90 24.60 73.40 74.80 0.01 0.07 
S.D. 2.31 2.41 21.11 7.97 0.08 0.26 

 
ข้อมูลผลการศึกษาปริมาณเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 10 แห่ง  เปรียบเทียบกับ      

ค่าค าแนะน าของ American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH): Air Sampling 
Instruments for Evaluation of Atmospheric Contaminants (1995) 

ค่าค าแนะน าของ American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH): Air Sampling 
Instruments for Evaluation of Atmospheric Contaminants (1995) ไม่ควรเกิน 1,000 CFU/m3 

จากการศึกษา พบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีปริมาณความเข้มข้นของเช้ือราที่ไม่เป็นไปตามค่าค าแนะน า โดยแยก
ออกเป็นการตรวจก่อนเริ่มเรียนไม่เป็นไปตามค่าค าแนะน า 9 แห่ง และตรวจวัดหลังเลิกเรียนไม่เป็นไปตามค่าค าแนะน า 9 
แห่ง 

ปริมาณความเข้มข้นของเช้ือแบคทีเรียที่ไม่เป็นไปตามค่าค าแนะน า โดยแยกออกเป็นการตรวจก่อนเริ่มเรียนไม่
เป็นไปตามค่าค าแนะน า 9 แห่ง และตรวจวัดหลังเลิกเรียนไม่เป็นไปตามค่าค าแนะน า 8 แห่ง 
 

การเปรียบเทียบความแตกต่างของปริมาณความเข้มข้นเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียในอากาศภายในอาคารเรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนเร่ิมเรียนและหลังเลิกเรียน   

การเปรียบเทียบความแตกต่างของปริมาณความเข้มข้นเชื้อราในอากาศภายในอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ก่อนเริ่มเรียนและหลังเลิกเรียนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value = 0.734) 

การเปรียบเทียบความแตกต่างของปริมาณความเข้มข้นเชื้อแบคทีเรียในอากาศภายในอาคารเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ก่อนเริ่มเรียนและหลังเลิกเรียนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value = 0.677) ดังตารางที่ 5 และ 6 
 
 
 
 
 
 
 



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งท่ี 15 I ผลงานน าเสนอแบบโปสเตอร์ 

322 

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบปริมาณความเข้มข้นเชื้อราในอากาศ (CFU/m3) 
 
ศูนย์

พัฒนา
เด็กเล็ก 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mean 

Mann 
Whitney 

U 
Prob 

ก่อนเร่ิม
เรียน 

1766.77 2176.08 1101.29 2055.11 2237.92 1882.61 1189.63 2096.74 194.34 2137.8 1683.82 

0.734 
หลงัเลิก
เรียน 

2385.15 2220.15 1913.87 1601.87 830.38 2061.21 1189.63 1872.78 2220.25 1955.23 1825.05 

 
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบปริมาณความเข้มข้นเชื้อแบคทีเรยีในอากาศ (CFU/m3) 
 
ศูนย์

พัฒนา
เด็กเล็ก 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mean 

Mann 
Whitney 

U 
Prob 

ก่อนเร่ิม
เรียน 

1478.20 2190.80 530.02 1166.07 1843.34 1189.62 1772.66 2176.20 1460.54 2273.25 1608.07 

0.667 
หลังเลิก
เรียน 

2232.03 2208.45 965.83 1855.11 1731.44 1478.20 647.81 1701.99 2067.13 2008.24 1689.62 

 
ความสัมพันธ์ของปริมาณความเข้มข้นของเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียในอากาศกับอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์และ

ความเร็วลม 
อุณหภูมิมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปริมาณความเข้มข้นของเชื้อราในอากาศภายนอกห้องเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ           (p–value = 0.049) 
ความเร็วลมมีความสัมพันธ์เชิงลบกับปริมาณความเข้มข้นของเช้ือแบคทีเรียในอากาศภายในห้องเรียนอย่าง           

มีนัยส าคัญทางสถิติ  (p-value = 0.006) 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 10 แห่ง มีลักษณะห้องเป็นห้องสี่เหลี่ยม ไม่มีห้องกั้น ปิดทึบตลอดเวลาเรียนหรือท ากิจกรรม
ภายในห้อง ขนาด จ านวนผู้เข้าใช้ห้องเรียน และวัสดุตกแต่งภายในมีความแตกต่างกันออกไป แต่สิ่งที่เหมือนกัน คือ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 10 แห่ง มีการใช้เครื่องปรับอากาศและพัดลม ซึ่งเป็นระบบท าความเย็น จากการท าแบบส ารวจแหล่งก าเนิด
เชื้อของแต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพบว่า เครื่องปรับอากาศ และระบบท าความเย็น ม่าน อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ กิจกรรมที่ท าใน
แต่ละวันเป็นแหล่งปัญหาที่ส่งผลท าเกิดการเจริญเติบโตของเช้ือราและแบคทีเรีย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รจฤดี (2559) 
การวิจัยที่ท าการเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในสถานศึกษาปฐมวัย จังหวัดชลบุรี จ านวน 10 แห่ง ซึ่งจากการวิจัยได้อธิบายว่า
ปริมาณจุลินทรีย์ทั้ งแบคที เรียและเช้ือรา ในสถานศึกษาปฐมวัย  2 ใน 3 แห่ง มีลักษณะเป็นระบบปิดมีการเปิด
เครื่องปรับอากาศอย่างต่อเนื่อง และนานกว่า 6-8 ช่ัวโมงต่อวัน ซึ่งท าให้ปริมาณจุลินทรีย์มีจ านวนมาก ทั้งนี้ในขณะที่ท าการ
เก็บตัวอย่างภายในห้องมีการจัดกิจกรรมการเรียนตามปกติ จ านวนเด็กเล็กภายในห้องในแต่ละสถานศึกษาแตกต่างกันท าให้
จุลินทรีย์ภายในห้องมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นตามจ านวนคน (Indoor Human Occupancy) และกิจกรรมต่าง ๆ ในห้องเรียนเช่น 
การเดินและการวิ่ง ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ท าให้จุลินทรีย์ที่ตกลงบนพื้นหรือพื้นที่ภายในห้องฟุ้งกระจายในอากาศภายใน
ห้องได้ จะเห็นได้ว่าลักษณะงานวิจัยและกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษามีลักษณะที่คล้ายกัน คือ มีการใช้เครื่องปรับอากาศเปิด–
ปิด ตลอดทั้งวันมีกิจกรรมที่ท าในแต่ละวัน และจ านวนเด็กภายในห้องที่แตกต่างกันของแต่ละสถานศึกษา  ซึ่งท าให้จุลินทรีย์
ภายในห้องมีปริมาณเพิ่มมากข้ึนตามจ านวนคนและกิจกรรมต่าง ๆ ในห้องเรียน 

เมื่อท าการศึกษาปริมาณความเข้มข้นของเชื้อราและเช้ือแบคทีเรียในอากาศภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
พบว่า ปริมาณความเข้มข้นของเช้ือราในอากาศภายในอาคารก่อนเริ่มเรียน พบมากท่ีสุดที่สถานที่ตรวจวัดที่ 5 มีจ านวนสูงสุด
เท่ากับ 2237.92 CFU/m3 และหลังเลิกเรียนพบมากที่สุดที่สถานที่ตรวจวัดที่ 1 มีจ านวนสูงสุดเท่ากับ 2385.15 CFU/m3 
และปริมาณความเข้มข้นของเชื้อแบคทีเรียในอากาศภายในอาคารหลังเลิกเรียน พบมากที่สุดที่สถานท่ีตรวจวัดที่ 10 มีจ านวน
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สูงสุดเท่ากับ 2273.25 CFU/m3 และหลังเลิกเรียนพบมากที่สุดที่สถานที่ตรวจวัดที่ 1 มีจ านวนสูงสุดเท่ากับ 2232.03 
CFU/m3 ซึ่ งเกินมาตรฐานเมื่อน ามาเปรียบเทียบกับค่าค าแนะน าของ American Conference of Governmental 
Industrial Hygienists (ACGIH): Air Sampling Instruments for Evaluation of Atmospheric Contaminants (1995) 
โดยไม่ควรเกิน 1 ,000 CFU/m3  อ้างอิงค่าค าแนะน าจากการศึกษาของ Carol et al (2012) รวมถึง ค่าค าแนะน า
พารามิเตอร์คุณภาพอากาศภายในอาคาร จากคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อการตรวจประเมินคุณภาพอากาศภายในอาคาร ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อ้างถึง ร่างประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์ค่าเฝ้า
ระวังคุณภาพอากาศภายในอาคาร (2559) ค่าแนะน าท่ียอมรับได้ของเชื้อแบคทีเรียรวม (Total Bacterial Count) และเชื้อรา
รวม (Total Fungal Count) ไม่เกิน 500 CFU/m3  ซึ่งจากผลการวิจัย พบว่า ปริมาณความเข้มข้นของเช้ือราและเช้ือ
แบคทีเรียในอากาศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ ส่วนใหญ่มีค่าเกินค่าค าแนะน า ซึ่งมีแนวโน้มท าให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพอากาศ
ภายในอาคาร แต่ข้อเสนอแนะดังกล่าว เป็นเพียงแนวทางที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าจ านวนเชื้อราหรือเช้ือ
แบคทีเรียที่สูงกว่านี้จะไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ หรือหากต่ ากว่านี้จะปลอดภัยต่อสุขภาพ 

การเปรียบเทียบความแตกต่างของปริมาณความเข้มข้นเชื้อราในอากาศภายในอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ก่อนเริ่มเรียนและหลังเลิกเรียนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value = 0.734) และการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของปริมาณความเข้มข้นเชื้อแบคทีเรียในอากาศภายในอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนเริ่มเรียนและหลังเลิก
เรียนไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value = 0.677) ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ รจฤดี (2559) ซึ่งศึกษาการ
เก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในสถานศึกษาปฐมวัย จังหวัดชลบุรี จ านวน 10 แห่ง ผลการศึกษาจากการเปรียบเทียบปริมาณ
แบคทีเรียและเช้ือราบริเวณภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p-value = 0.001) เนือ่งจากลักษณะของสถานท่ี ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมต่าง ๆ จ านวนนักเรียน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ 
ในห้องเรียนที่ไม่เหมือนกันจึงท าให้งานวิจัยนี้มีผลการวิจัยที่ไม่สอดคล้องกัน 

ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ์ และความเร็วลมที่มีผลต่อปริมาณความเข้มข้ นของ   
เชื้อรา จากการศึกษานี้ ทีพ่บว่าอุณหภูมิมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปริมาณความเข้มข้นของเช้ือราในอากาศภายนอกห้องเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p–value = 0.049) ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรชรัฐและคณะ (2563) ท าการศึกษาเรื่อง
ปริมาณเช้ือจุลินทรีย์ในอากาศและคุณภาพอากาศในอาคารของโรงพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัด
เชียงใหม่ ที่พบว่าอุณหภูมิมีความสัมพันธ์ต่อปริมาณความเข้มข้นของเชื้อราภายในอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยอุณหภูมิ
มีความสัมพันธ์แบบแปรผกผันกันในระดับต่ ากับปริมาณเชื้อรา (r = -0.234, p-value <0.05) แต่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พิทักษ์ (2558) ท าการศึกษาเรื่องการแพร่กระจายของเช้ือราในอากาศภายในห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์  : กรณีศึกษา
ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม ซึ่งการหาความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
ความสัมพันธ์เพียร์สัน พบว่า ปริมาณเชื้อรามีความสมัพันธ์กับอุณหภมูิอากาศแบบแปรตามกัน ในระดับปานกลาง (r = 0.637) 
ซึ่งได้อธิบายว่าปัจจัยด้านอุณหภูมิมีความสอดคล้องกับปริมาณเช้ือราที่พบในแต่ละห้องในลักษณะแปรผันตาม คือ เช้ือรา
สามารถเจริญเติบโตได้ดีในห้องที่มีอุณหภูมิสูง และจะมีปริมาณลดน้อยลงเมื่ออุณหภูมิลดต่ าลง จากงานวิจัยครั้งนี้ ผลการ
ตรวจวัดอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 24–31 องศาเซลเซียส และความช้ืนสัมพัทธ์ เฉลี่ยอยู่ที่ 73%–99%  จะเห็นได้ว่าเป็นช่วงปัจจัยที่
เอื้อต่อการเกิดเช้ือราในอากาศ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกภรณ์ (2562) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ลักษณะทางกายภาพของ
พื้นที่ที่เกิดเช้ือราซ้ าในอาคารโรงพยาบาลแบบปรับอากาศ ได้อธิบายว่า ช่วงของอุณหภูมิที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตที่ดีที่สุดของ
เช้ือรา อยู่ระหว่าง 25–30 องศาเซลเซียส และความช้ืนสัมพัทธ์ระหว่าง 62%–93% โดยได้อ้างจากการศึกษาของ Frazier 
(1958) ซึ่งระดับความช้ืนสัมพัทธ์และอุณหภูมิที่เอื้อต่อการเกิดเชื้อรา เป็นระดับอุณหภูมิและความช้ืนท่ีมีความคาบเกี่ยวอยู่กับ
สภาวะความสบายของมนุษย์  จากงานวิจัยนี้ ยังพบอีกว่า ความเร็วลมมีความสัมพันธ์เชิงลบกับปริมาณความเข้มข้นของเช้ือ
แบคทีเรีย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Anna  et al. (2017) ที่ได้อธิบายว่าความเร็วลมไดร้ับการยืนยันแลว้ว่ามีผลกระทบต่อ
ปริมาณความเข้มข้นของเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งแตกต่างกันไปตามความแตกต่างของความเร็วและทิศทาง   

สิ่งเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยที่ท าให้มีปริมาณเช้ือราและเช้ือแบคทีเรียในอากาศสูงได้ ทั้งนี้หากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดการ
ดูแลสภาพห้องเรียนให้เหมาะสม การจัดสภาพที่อยู่อาศัยให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย อากาศถ่ายเทเหมาะสม ก็จะ
สามารถลดโอกาสการฟุ้งกระจายของเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียในอากาศได้ 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
  ปริมาณความเข้มข้นเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียในอากาศสูงกว่าค่าค าแนะน าคุณภาพอากาศภายในอาคารซึ่งแสดงให้
เห็นว่ามีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้ประกอบอาชีพ ดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
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1. การจัดสภาพแวดล้อมในพื้นที่การท างานให้เหมาะสม มีการจัดโต๊ะ เก้าอี้  ให้เป็นระเบียบ ให้เป็นสัดส่วน และมี
การท าความสะอาดเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ 

2. การจัดการการระบายอากาศภายในอาคาร รวมทั้งการควบคุมดูแลอุณหภูม ิความชื้นสัมพัทธ์ให้มีความเหมาะสม 
และควรมีการเปิดหน้าต่างให้อากาศไหลผ่านได้สะดวก 

3. การท าความสะอาดภายในห้องเรียน ควรมีการท าความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ ของเล่น และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สะอาด 
และควรท าอย่างสม่ าเสมอ 

4. มาตรการป้องกันอันตรายส่วนบุคคลโดยเฉพาะมาตรการในการป้องกันระบบทางเดินหายใจของผู้ที่อยู่ในอาคาร
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการป้องกันและควบคุมเพื่อลดผลกระทบที่อาจส่งผลต่อสุขภาพของผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคาร 

5. ควรมีการให้ความรู้ เช่น คุณภาพอากาศในอาคารที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เป็นต้น 
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บทคัดยอ 
อาชีพพนักงานขับรถสองแถวประจําทางเปนอาชีพท่ีมีลักษณะเสี่ยงตอการเกิดอาการเมื่อยลา เนื่องจากตองนั่งขับรถ

เปนเวลานาน และนั่งในพ้ืนที่คอนขางจํากัดสงผลทําใหนั่งในทาที่ไมเหมาะสม หรือมีโอกาสไดรับแรงสั่นสะเทือนในขณะขับรถ 
การศึกษาครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินระดับความเมื่อยลาและปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอความเมื่อยลาของพนักงานขับ
รถสองแถวสายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-บขส. อุบลราชธานี มีผูเขารวมวิจัยจํานวน 33 คน เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวม
ขอมูลคือแบบสัมภาษณ และแบบประเมินระดับความเมื่อยลาของไปเปอร วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก 
ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความสัมพันธดวยสถิติ Chi-square Test ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ผลการศึกษาพบวา พนักงานขับรถสองแถวสายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-บขส. อุบลราชธานี สวนใหญมคีวาม
เมื่อยลาอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 63.60) ผลการวเิคราะหความสัมพันธพบวา ปจจัยดานการทํางาน ไดแก จํานวนวันใน
การทํางาน ระยะเวลาในการทํางาน จํานวนรอบที่ขับ ระยะทางในการทํางาน ระยะเวลาพัก มีความสัมพันธกับระดับความ
เมื่อยลา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p–value<0.05) ดังนั้นควรมีการกําหนดจํานวนรอบท่ีขับ และระยะเวลาการทํางาน 
รวมทั้งมีชวงเวลาพักระหวางรอบใหเหมาะสม  
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Abstract 
The Minibus Drivers there is a risk of fatigue. The risk factor such as static posture (Sitting), Awkward 

posture and vibration in during driving.  This study aimed to assessment of fatigue level and identify main 
factor related with fatigue of the Minibus drivers Serving the Route between Ubon Ratchathani University 
and Ubon Ratchathani Bus Station. Paticipants from 33 drivers.A questionnaire and Piper Fatigue Assessment 
form used were collected data . The statistical analyses used frequency, percentage, mean and standard 
deviation.  And inferential statistics Relationship were tested using Pearson Chi- square at 95%  confidence 
level. The study result showed that drivers were fatigue at moderate level (63.60%). The days of working, 
duration of working, driving cycles of working, distance of working and rest time per day were significant 
different (p–value <0.05). Therefore the drivers should set driving cycles, rest time, duration of working to 
appropriate per day. 

 
Keywords : Driver, Fatigue, Minibus 
 
บทนํา 

ในปจจุบันการขนสงทางบกมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศและมีความสําคัญตอการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะการขนสงสาธารณะที่จําเปนตองใหครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เพื่อชวยใหการขนสงมีความตอเนื่องและลด
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ปริมาณการใชรถยนตสวนบุคคล เพ่ือประหยัดพลังงานตลอดจนชวยลดมลพิษจากยานยนต ดังนั้นการเลือกใชระบบขนสง
สาธารณะใหเหมาะสมกับชุมชนในแตละเมือง มีสวนสงเสริมการใชรถสาธารณะมากขึ้น (กนิษฐาและคณะ, 2556) การขับรถ
โดยสารประจําทางพนักงานขับรถตองตรวจสอบสภาพความพรอมของรถ ศึกษาเสนทางเดินรถ พนักงานขับรถตองมีความ
พรอมท้ังทางรางกายและจิตใจในการปฏิบัติงาน ท้ังนี้เพื่อความปลอดภัยของผูขับข่ี และผูโดยสาร จากการศึกษาโดยองคการ
แรงงานระหวางประเทศ เกี่ยวกับความเครียดจากการทํางานและการปองกันของคนขับรถโดยสารประจําทาง รวมถึงคนขับรถ
สาธารณะทั่วไป พบปญหาสุขภาพที่สําคัญ ประกอบดวยปญหาทางจิตวิทยา เชน ความเมื่อยลา ความเครียด และปญหาดาน
การนอนหลับ สิ่งเหลาน้ีลวนเปนปจจัยที่สงผลตอกระบวนการทางรางกายและจิตใจที่ทําใหพนักงานขับรถมีความเมื่อยลา
เกิดข้ึน อาจนําไปสูการเกิดอุบัติเหตุได (ฉัตรชัยและกนกนภัส, 2557) นอกจากความเครียดแลว อาชีพพนักงานขับรถเปน
อาชีพที่มีลักษณะเสี่ยงตอการเกิดอาการเมื่อยลา เนื่องจากตองนั่งเปนเวลานาน ในทานั่งที่ไมเหมาะสม หรือการไดรับ
แรงสั่นสะเทือนในขณะขับรถ ทั้งนี้ความเมื่อยลาเปนปญหาที่สําคัญสําหรับความปลอดภัยในการขับรถขนสงในเชิงธรุกิจการคา 
ปจจัยที่สงผลใหเกิดความเมื่อยลา ไดแก จํานวนรอบที่ขับรถในแตละวัน จํานวนวันในการทํางาน ระยะทางในการทํางาน 
ระยะเวลาพักในแตละเที่ยว ประสบการณในการขับรถ ระยะเวลาในการขับรถ, การขาดสิ่งกระตุนและภาระงานท่ีหนัก ซึ่ง
ความเมื่อยลาอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุทางทองถนนสงผลใหเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต (อภิชญา, 2555; New Zealand 
Transport Agency, 2010) 

จังหวัดอุบลราชธานี เปนเมืองที่มีบทบาทสําคัญทางเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องไมวาจะเปนโรงแรม ที่พักอาศัย ศูนยการคา รานอาหาร หางสรรพสินคา และสถานศึกษามากมาย 
ดวยเหตุนี้ จึงมีการเดินทางจํานวนมากในบุคคลทั่วไปทุกชวงอายุ โดยจังหวัดอุบลราชธานีมีรถสองแถวประจําทางจํานวน 10 
สายที่ใหบริการ (ไกดอุบล, 2562)  หนึ่งในนั้น คือ สาย ม. (มอแดง) ซึ่งเปนการเดินรถระยะทางระหวางมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีถึง บขส. อุบลราชธานี ปจจุบันมจีํานวน 33 คัน ซึ่งถือไดวาเปนสายที่มีจํานวนรถมากและมีระยะเวลาบริการเดิน
รถตั้งแตเวลา 05.00-18.00 น.จากการทบทวนวรรณกรรมพบวามีการศึกษาความเมื่อยลาจากการทํางานของพนักงานขับ
รถบรรทุกและพนักงานขับรถโดยสารประจําทาง (อภิชญา, 2555; นารา, 2549) แตการศึกษาเก่ียวกับความเมื่อยลาที่เกิดจาก
การทํางานเฉพาะในกลุมของพนักงานขับรถสองแถวนั้นยังพบขอมูลนอยมาก 

ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความเมื่อยลาของพนักงานขับรถสองแถวสายมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี-บขส. อุบลราชธานี เพ่ือประเมินความเมื่อยลาจากการทํางานและหาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความเมื่อยลาของ
พนักงานขับรถสองแถวสายมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน-ีบขส. อุบลราชธานี และนํามาเสนอแนะแนวทางในการลดปญหาความ
เมื่อยลาจากการทํางานของพนักงานขับรถสองแถว อันจะนําไปสูความปลอดภัยของผูขับข่ี ผูโดยสารที่เปนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผูโดยสารคนอ่ืน 

 
วิธีการวิจัย 

1. รูปแบบการศึกษา การศึกษานี้ เปนการศึกษาเชิงพรรณา (Descriptive Study) เก็บขอมูลระหวางเดือน
พฤศจิกายน 2562-เดือนตุลาคม 2563 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรท่ีศึกษา คือ พนักงานขับรถสองแถวสายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-บขส.
อุบลราชธานี ที่เปนเครือขายของบริษัทสมคิดเดินรถ จํานวนท้ังหมด 33 คน โดยเก็บตัวอยางกับประชากรทุกคน 

3. เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
3.1 แบบสัมภาษณ 
แบบสัมภาษณประกอบไปดวย 3 สวน โดยผูวิจัยไดประยุกตมาจากงานวิจัยของนารา กุลวรรณวิจิตร (นารา, 

2549) ดังน้ี  
สวนท่ี 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคล จํานวน 15 ขอ ไดแก เพศ อายุ น้าํหนัก สวนสูง โรคประจําตัว ระดบัการศึกษา 

สถานภาพ การนอนหลับ และการออกกําลังกาย การดืม่เครื่องดืม่ชูกําลัง การดื่มกาแฟ การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การทํางาน
พิเศษ และการเกิดอุบัตเิหตุขณะขบัข่ี  เปนลักษณะคาํถามแบบใหเลอืกตอบและเติมคํา 

สวนท่ี 2 ขอมูลปจจัยดานการทํางาน จํานวน 7 ขอ ไดแก จํานวนวนัในการทํางาน จํานวนรอบที่ขับรถในแตละ
วัน ระยะเวลาในการทํางานแตละวนั ระยะทางในการทํางาน ระยะเวลาพัก ประสบการณการขับขี่ และสภาพรถยนตที่ใชขับข่ี 
เปนลักษณะคําถามแบบใหเลือกตอบและเติมคํา 
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สวนท่ี 3 ขอมูลปจจัยดานการยศาสตร จํานวน 9 ขอ ไดแก การปรับเอนเบาะ ทาทางการน่ังพนักพิงศีรษะ ความ
สั่นสะเทือน และผลกระทบจากการขับขี่รถเปนเวลานาน เปนลักษณะคําถามใหเลือกตอบ ใช ไมแนใจ และไมใช  โดยมีเกณฑ
การใหคะแนน ใช เทากับ 2 คะแนน  ไมแนใจ เทากับ 1 คะแนน และไมใช เทากับ 0 คะแนน การแปลความหมายระดับความ
เสี่ยงดานการยศาสตรโดยใชสูตรอันตรภาคชั้นและแบงชวงคะแนนเปน 3 ระดับ คือ มีปจจัยเสี่ยงดานการยศาสตรในระดับ
มาก(คะแนน 0.00-5.99)  มีปจจัยเสี่ยงดานการยศาสตรในระดับปานกลาง (คะแนน 6.00-11.99)   มีปจจัยเสี่ยงดานการย
ศาสตรในระดับนอย (คะแนน12.00-18.00) 
      3.2 แบบประเมินเชิงจิตวิสัย โดยใชแบบสอบถามความรูสึกเมื่อยลาของ Piper (Piper et al,1998) ซึ่ง
ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 22 ขอ เปนลักษณะคําถามปลายปดแบบมาตราสวนประมานคา (Rating Scale) ใหเลือกตอบ 
ในชวง 0-10  ไดแก 0-ไมเคยรูสึกเมื่อยลา 5-รูสึกเมื่อยลาปานกลาง 10-รูสึกเมื่อยลามากท่ีสุด  โดยตัวเลขสูงแสดงถึงความ
เมื่อยลามากตามลําดับ   
      4. การตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ  

4.1 การหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยผูวิจัยนําแบบสัมภาษณใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 
คน ทําการพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความครอบคลุมความชัดเจนและความเหมาะสมของภาษาที่ใช นําไป
หาคาดัชนีความสอดคลอง ระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของเนื้อหา (Item Objective Congruence: IOC) คํานวณคา 
IOC ทุกขอคําถามอยูในชวง 0.67-1 

4.2 การหาความเช่ือมั่น (Reliability) ผูวิจัยจะนําแบบสัมภาษณที่ไดปรบัปรุงแลวจากผูทรงคณุวุฒแินะนํา นําไป
ทดสอบ (Try Out) กับกลุมประชากรที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง คือ พนักงานขับรถสองแถวสาย 1 (สีน้ําเงิน) 
จํานวน 30 คน แลวนํามาหาคาสัมประสิทธิส์หสัมพันธของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดเทากับ 0.721 

5. การวิเคราะหขอมูล แบบสัมภาษณนํามาวิเคราะหผลทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก 
ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) วิเคราะหหาปจจัย
สวนบุคคล ปจจัยดานการทํางาน ปจจัยดานการยศาสตรที่มีความสัมพันธตอระดับความเมื่อยลาของพนักงานขับรถสองแถว
สายมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน-ีบขส. อุบลราชธานี โดยการทดสอบไคสแคว  (Chi - Square Test) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 
 
ผลการวิจัย 

1. ขอมูลปจจัยสวนบุคคล 
 พนักงานขับรถสองแถวสายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-บขส. อุบลราชธานี จํานวน 33 คน พบวาสวนใหญเปน     
เพศชาย (รอยละ 97.00) อายุเฉลี่ย 51.72 ป มีดัชนีมวลกายมากกวาเกณฑ (รอยละ 63.60)  มีคาเฉลี่ย 24.15 กิโลกรัมตอ
ตารางเมตร แตงงาน (รอยละ 88.00) และมีการศึกษาระดับประถมศึกษา (รอยละ 66.70) ไมมีโรคประจําตัว (รอยละ 66.70)       
ไมออกกําลังกาย (รอยละ 78.79) นอนหลับมากกวาหรือเทากับ 8 ชม. (รอยละ 81.80) ไมดื่มเครื่องดื่มชูกําลัง (รอยละ 63.60) 
ดื่มกาแฟ (รอยละ 66.70) ไมสูบบุหรี่ (รอยละ 75.80) มีการดื่มสุรา (รอยละ 51.50) ไมมีงานพิเศษ (รอยละ 81.80) และ      
ไมเคยเกิดอุบัติเหตุขณะขับรถ (รอยละ 57.60) ดังตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 ลักษณะปจจัยสวนบุคคลของพนักงานขับรถสองแถวสายมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน-ีบขส. อุบลราชธานี 
 
ปจจัยสวนบุคคล จํานวน(%)/คาเฉลี่ย ± S.D. 

เพศชาย       32 (97.00)  
อายุ (ป)       51.72±10.28 
ดัชนีมวลกาย (Kg/m2) มากกวาเกณฑ    21(63.60) /24.15±3.78 
สถานภาพสมรส (แตงงาน)     29 (87.00) 
ระดับการศึกษา (ประถมศึกษา)    22 (66.70) 
โรคประจําตัว (ไมมี)      22 (66.70) 
การออกกําลังกาย (ไมออกกําลังกาย)    26 (78.79) 
การนอนหลับ (มากกวาหรือเทากับ 8 ชม.)   27 (81.80) 
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ตารางที่ 1 ลักษณะปจจัยสวนบุคคลของพนักงานขับรถสองแถวสายมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน-ีบขส. อุบลราชธานี (ตอ) 
 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน(%)/คาเฉลี่ย ± S.D. 
การดื่มเครื่องดื่มชูกําลัง (ไมดื่ม)    21 (63.60) 
การดื่มกาแฟ (ดื่ม)      22 (66.70) 
การสูบบุหรี ่(ไมสูบ)      25 (75.80) 
การดื่มสุรา (ไมดื่ม)      17 (51.50)  
การทํางานพิเศษ (ไมมีงานพิเศษ)     27 (81.80) 
การเกิดอุบัติเหตุขณะขับขี่ (ไมเคย)    19 (57.60) 

S.D.(Standard deviation) 
 

2. ขอมูลปจจัยดานการทํางาน 
 จํานวนวันในการทํางานพบวา สวนใหญพนักงานขับรถทํางานมากกวา 4 วัน/สัปดาห (รอยละ 96.97) คาเฉลี่ย
6.3±0.95 วัน/สัปดาห ทํางานมากกวา 8 ช่ัวโมง/วัน (รอยละ 57.60) คาเฉลี่ย 9.39±1.69 ช่ัวโมง/วัน มีจํานวนรอบที่ขับรถใน
แตละวันมากกวา 3 รอบ (รอยละ 54.50) คาเฉลี่ย 3.85±0.83 รอบ ใชระยะทางในการทํางานมากกวา 180 กิโลเมตร/วัน 
(รอยละ 54.50) คาเฉลี่ย 216.36±49.61 กิโลเมตร/วัน มีระยะเวลาในการพักนอยกวาหรือเทากับ 1 ชม. 30 นาท/ีวัน (รอยละ 
54.50) คาเฉลี่ย 2.05±0.411 ชม./วัน มีประสบการณการขับข่ีนอยกวาหรือเทากับ 17 ป (รอยละ 60.61) คาเฉลี่ย
17.18±7.94 ป สภาพรถยนตที่ใชขับมีอายุนอยกวาหรือเทากับ 13 ป (รอยละ 63.64 ) คาเฉลี่ย13.63± 6.80 ป มีระบบแอร 
(รอยละ 78.80) พวงมาลัยรถแบบธรรมดา (รอยละ 69.70) และมีระบบเกียรธรรมดา (รอยละ 97.00) ดังตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2 ลักษณะปจจัยดานการทํางานของพนักงานขับรถสองแถวสายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-บขส.อุบลราชธาน ี
 
ปจจัยสวนบุคคล จํานวน(%)/คาเฉลี่ย ± S.D. 

จํานวนวันในการทํางาน (มากกวา 4 วัน/สัปดาห)     32 (96.97) /6.3±0.95 
ระยะเวลาในการทํางาน (มากกวา 8 ชม./วัน)    19 (57.60) /9.39±1.69 
จํานวนรอบที่ขับรถ (มากกวา 3 รอบ/วนั)   18 (54.50) /3.85±0.83 
ระยะทางในการทํางาน (มากกวา 180 กม./วัน)   18 (54.50) /216.36±49.61 
ระยะเวลาในการพัก (นอยกวาหรือเทากับ 1 ชม. 30 นาท/ีวัน) 18 (54.50) /1.05±0.41 
ประสบการณการขับขี่ (นอยกวาหรือเทากับ 17 ป)   20 (60.61) /17.18±7.94 
อายุการใชงานของรถ (นอยกวาหรือเทากับ 13 ป)   21 (63.64) /13.63± 6.80 
มีระบบแอร                                                 26 (78.80)     
พวงมาลัยแบบธรรมดา     23 (69.70) 
เกียรแบบธรรมดา      32 (97.00) 

S.D.(Standard deviation) 
 

3. ขอมูลปจจัยเสี่ยงดานการยศาสตร 
 พนักงานขับรถสวนใหญมีเบาะน่ังทํางานสามารถปรับเอนหรือเคลื่อนที่ได (รอยละ 72.70)  มีทาทางการนั่งอยูใน   
ทาที่สบาย (รอยละ 97.00) มีพนักพิงศีรษะปรับใหอยูในระดับที่เหมาะสม (รอยละ 97.30) ไดรับสัมผัสกับความสั่นสะเทือน    
(รอยละ 39.40) และไมไดรับสัมผัสกับความสั่นสะเทือน (รอยละ 34.30) ไมแนใจวาไดรับสัมผัสกับความสั่นสะเทือนจากเบาะ
และพวงมาลัยขณะขับรถ (รอยละ 24.20) ขณะขับรถไมมีอาการปวดหัว (รอยละ 60.60) ขณะขับรถไมมีอาการเกร็งขา      
(รอยละ 51.50) ขณะขับรถไมรูสึกมีอาการมือ แขน หรือขาสั่น (รอยละ 63.60) ไมแนใจวาขณะขับรถเกิดความเครียด (รอยละ 
48.50) ขณะขับรถไมมีอาการไมสบายตัว (รอยละ 63.60) และเมื่อนํามาจัดระดับปจจัยเสี่ยงดานการยศาสตร พบวา สวนใหญ
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มีปจจัยเสี่ยงดานการยศาสตรขณะขับรถอยูในระดับนอย (รอยละ 69.70) และปจจัยเสี่ยงดานการยศาสตรขณะขับรถอยูใน
ระดับปานกลาง (รอยละ 30.30) ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ระดับปจจัยเสี่ยงดานการยศาสตร ของพนักงานขับรถสองแถวสายมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน-ีบขส.อุบลราชธาน ี
 

ปจจัยเสี่ยงดานการยศาสตร เกณฑคะแนน จํานวน (รอยละ) 
ปจจัยเสี่ยงดานการยศาสตรมาก 0 – 5.99 0 (0.00) 
ปจจัยเสี่ยงดานการยศาสตรปานกลาง 6.00 – 11.99 10 (30.30) 
ปจจัยเสี่ยงดานการยศาสตรนอย 12.00 – 18.00 23 (69.70) 
 

4. ระดับความเมื่อยลาของพนักงานขับรถสองแถวสายมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน-ีบขส.อุบลราชธาน ี
คาคะแนนระดับความรูสึกเมื่อยลาของ Piper จํานวน 22 ขอ เมื่อนํามาจัดระดับความเมื่อยลา พบวา สวนใหญ

พนักงานขับรถสองแถวมีระดับความเมื่อยลาขณะขับรถในระดับปานกลาง (รอยละ 63.60) มคีวามเมื่อยลาขณะขับรถในระดบั
มาก (รอยละ 30.30) และมีความเมื่อยลาในระดับนอย (รอยละ 6.10) ตามลําดับ ดังตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4 ระดับความเมื่อยลาของพนักงานขับรถสองแถวสายมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน-ีบขส.อุบลราชธาน ี
 

ระดบัความเมื่อยลาของพนักงานขับรถสองแถว  เกณฑคะแนน จํานวน (รอยละ) 
พนักงานที่มีความเมื่อยลาในระดับเล็กนอย  1.00 - 3.99 2 (6.10) 
พนักงานที่มีความเมื่อยลาในระดับปานกลาง  4.00 - 6.99 21 (63.60) 
พนักงานที่มีความเมื่อยลาในระดับมาก  7.00 - 10.00 10 (30.30) 

 
5. ความสัมพันธระหวางปจจัยดานการทํางานกับระดับความเม่ือยลาของพนักงานขับรถสองแถวสาย

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-บขส.อุบลราชธาน ี
 การศึกษาความสัมพันธโดยการวิเคราะหดวยสถิต ิChi-square Test ที่ระดับความเช่ือมั่น 95%  พบวาขอมูลปจจัย
ดานการทํางาน ไดแก จํานวนวันในการทํางาน ระยะเวลาในการทํางาน จํานวนรอบที่ขับ ระยะทางในการทํางาน ระยะเวลา
พัก มีความสัมพันธกับระดับความเมื่อยลาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p–value < 0.05) ดังตารางที ่5 
 
ตารางที่ 5 จํานวน รอยละ และคาความสัมพันธระหวางขอมูลปจจัยดานการทํางานกับระดับความเมื่อยลาของพนักงานขับรถ
สองแถวสายมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน-ีบขส.อุบลราชธาน ี 
 
 ระดับความเมื่อยลา    
ปจจัยดานการทํางาน ระดับ

เล็กนอย 
จํานวน 
(รอยละ) 

ระดับปาน
กลาง 

จํานวน 
(รอยละ) 

ระดับมาก 
จํานวน 
(รอยละ) 

รวมจํานวน 
(รอยละ) 

χ2 df p-value 

จํานวนวันในการทํางาน 
(วัน/สัปดาห) 

    15.93 2 0.001 

นอยกวาหรือเทากับ 4 1 (3.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (3.00)    
มากกวา 4 1 (3.00) 21 (63.65) 10 (30.35) 32 (97.00)    
ระยะเวลาในการทํางาน 
(ชม./วัน) 

    11.94 2 0.032* 

นอยกวาหรือเทากับ 8 2 (6.00) 12 (36.40) 0 (0.00) 14 (42.40)    
มากกวา 8 0 (0.00) 9 (27.30) 10 (30.30) 19 (57.60)    
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ตารางที่ 5 จํานวน รอยละ และคาความสัมพันธระหวางขอมูลปจจัยดานการทํางานกับระดับความเมื่อยลาของพนักงาน
ขับรถสองแถวสายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-บขส.อุบลราชธาน ี(ตอ) 
 

 ระดับความเมื่อยลา    
ปจจัยดานการทํางาน ระดับ

เล็กนอย 
จํานวน 
(รอยละ) 

ระดับปาน
กลาง 

จํานวน 
(รอยละ) 

ระดับมาก 
จํานวน 
(รอยละ) 

รวมจํานวน 
(รอยละ) 

χ2  df p-value 

จํานวนรอบที่ขับรถ 
(รอบ/วัน) 

    13.02 2 0.001* 

นอยกวาหรือเทากับ 3               2 (6.00) 13 (39.50) 0 (0.00) 15 (45.50)    
มากกวา 3                           0 (0.00) 8 (24.20) 10 (30.30) 18 (54.50)    
ระยะทางในการทํางาน 
(กม./วัน) 

    8.62 2 0.013 

นอยกวาหรือเทากับ 180 2 (6.00) 12 (36.40) 1 (3.00) 15 (45.40)    
มากกวา 180 0 (0.00) 9 (27.30) 9 (27.30) 18 (54.60)    
ระยะเวลาพัก (ชม./วัน)     13.02 2 0.011* 
นอยกวาหรือเทากับ 1.30 0 (0.00) 8 (24.20) 10 (30.30) 18 (54.50)    
มากกวา 1.30 2 (6.00) 13 (39.50) 0 (0.00) 15 (45.50)    

หมายเหตุ  *Fisher Exact Test 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาระดับความเมื่อยลาของพนักงานขับรถสองแถวสายมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน-ีบขส. อุบลราชธานี
โดยใชแบบประเมินเชิงจิตวิสัยของ Piper พบวา สวนใหญอยูในระดับความเมื่อยลาปานกลาง (รอยละ 63.60) ซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธกับความเมื่อยลาในพนักงานขับรถท่ีพบวาพนักงานขับรถสวนใหญมีระดับความ
เมื่อยลาปานกลาง (กนิษฐาและคณะ, 2556; อภิชญา, 2555) จากผลการศึกษาน้ี อาจเนื่องมาจากสวนใหญมีดัชนีมวลกายที่
เกินเกณฑ และไมออกกําลังกาย มีจํานวนวันทํางานมากกวา 4 วัน/สัปดาห ระยะเวลาในการทํางานมากกวา 8 ชม./วัน มี
จํานวนรอบของการขับมากกวา 3 รอบ/วัน และระยะเวลาพักนอยกวา1.30 ชม./วัน ที่เปนปจจัยท่ีจะสงผลทําใหเกิดความ
เมื่อยลาไดมาก แตยังมีปจจัยอื่นท่ีสงผลใหเกิดความลาลดลงเชนกัน ไดแก การนอนพักผอนเพียงพอ การไมดื่มเครื่องดื่มชูกําลงั 
และไมสูบบุหรี่ และลักษณะของสภาพรถสวนใหญมีอายุการใชงานไมมาก สามารถปรับเอนเบาะ พนักพิงศีรษะทําใหปรับทา
นั่งอยูในทาสบายได มีระบบแอรชวยระบายความรอนในรถ เพิ่มความสะดวกสบายและผอนคลาย รวมทั้งมีการดื่มกาแฟ ซึ่ง
เครื่องดื่มเหลานี้มีสวนผสมของคาเฟอีน ชวยใหรางกายกระปรี้กระเปรา ตื่นตัว สงผลใหมีความเมื่อยลาระดับไมมาก  

ความสัมพันธระหวางขอมูลปจจัยดานการทํางานกับระดับความเมื่อยลาของพนักงานขับรถสองแถวสาย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-บขส.อุบลราชธานี จาการศึกษาพบวา ปจจัยดานการทํางาน ไดแก จํานวนวันในการทํางาน 
ระยะเวลาในการทํางาน จํานวนรอบที่ขับ ระยะทางในการทํางาน ระยะเวลาพัก มีความสัมพันธกับระดับความเมื่อยลาอยาง   
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p–value < 0.05) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความเมื่อยลาในพนักงาน   
ขับรถทีพ่บวา ระดับความเหนื่อยลามีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับลักษณะงาน ไดแก เวลาที่ใชในการขับรถ ความยาวของ
เสนทาง จํานวนเท่ียวที่ขับรถในแตละวัน และจํานวนการหยุดพัก (กนิษฐาและคณะ, 2556; นารา, 2549; ลักษณาและศศิธร, 
2561; Makowiec-Dabrowska et al., 2015)  สืบเนื่องจากจํานวนวนัในการทํางานที่มาก ระยะเวลาในการทํางานที่ยาวนาน 
จํานวนรอบที่ขับท่ีมาก และระยะเวลาพักท่ีนอย ทําใหรางกายเหนื่อยลาหรือเมื่อยลา ซึ่งสงผลตอความรูสึกเมื่อยลาทางดาน
จิตใจดวย  

ขอเสนอแนะจากงานวิจัย 
เพื่อลดความเมื่อยลาใหกับพนักงาน บริษัทสมคิดเดินรถควรกําหนดจํานวนรอบในการขับรถ โดยจัดรูปแบบใหมี

ชวงเวลาพักระหวางรอบใหเหมาะสมเชน 10-15 นาทีตอรอบ ระบุจํานวนรอบในการขับรถเฉลี่ยในแตวันใหเทากัน คือ ไมเกิน
คนละ 3 รอบ และควรมีชั่วโมงการทํางานของแตละคนเพียง 8 ชั่วโมงตอวัน และทํางานไมเกิน 48 ชั่วโมงตอสัปดาห มีการ
สับเปลี่ยน หมุนเวียนพนักงานขับรถ เปลี่ยนอิริยาบถในการขับรถ ควรมีการสงเสริมการออกกําลังกายเปนประจําเพื่อ
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เสริมสรางความแข็งแรงของกลามเนื้อ ลดความเมื่อยลา และมีการใหความรู ตระหนักถึงทาทางการนั่งขับรถที่ถูกวิธ ีจะชวยให
พนักงานลดความเสี่ยงจากทาทางการนั่งขับรถที่ไมถูกวิธแีละลดอาการเมื่อยลาทั้งทางรางกายและจิตใจได 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรทําการศึกษาในพนักงานขับรถประเภทอื่นดวย เชน รถตูโดยสาร ที่มีการขับระยะทางไกล ซึ่งมีโอกาสเกิด

ความเมื่อยลา อาจนํามาซึ่งอุบัติเหตได 
2. ควรมีการศึกษาความเมื่อยลาทางกายภาพและใชเครื่องมือในการวัดความเมื่อยลาทางกายภาพ  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจการใช้แบบตรวจอุปกรณ์ดับเพลิงรูปแบบ
กระดาษกับแบบตรวจอุปกรณ์ดับเพลิงรูปแบบออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กลุ่มตัวอย่าง คือ
นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัส 60 จ านวน 57 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง    
ใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
เปรียบเทียบความพึงพอใจโดยใช้สถิติ Paired t-test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  ผลการวิจัย พบว่า โดยรวมการใช้แบบตรวจ
อุปกรณ์ดับเพลิงรูปแบบกระดาษอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (�̅�= 3.61, S.D = 0.94) ส่วนการใช้แบบตรวจสอบอุปกรณ์
ดับเพลิงรูปแบบออนไลน์อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด (�̅� = 4.44, S.D. = 0.75) ประเด็นเกี่ยวกับเอกสารใช้งานง่าย    
ไม่ซับซ้อน, มีระบบป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้, ลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ความน่าสนใจของเอกสาร และความ  
พึงพอใจรูปแบบการตรวจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ  แบบตรวจ  แบบตรวจออนไลน์  อุปกรณ์ดับเพลิง  
 

Compare The Satisfaction with Using The Fire Fighting Equipment form,  
Faculty of Science Ubon Ratchathani University. 
Soontaree Sarangkham*, Oanchitha Parak and Aduldatch Sailabaht 

Occupational Health and Safety, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University 
*E-mail : soontaree.s@ubu.ac.th  

Abstract 
This descriptive research aimed to compare the satisfaction with using the fire fighting equipment 

inspection report and the online fire fighting equipment inspection form, Faculty of Science Ubon 
Ratchathani University.  Using a purposive sampling of 57 students in Occupational Health and Safety 
Program.  The tools used in this research to data collected by questionnaire.  Data were analyzed using 
descriptive statistics consisting of frequency, percentage, mean and standard deviation.  The compare was 
analyzed using Paired t-test at a 95% confidence level. The results showed that were more the satisfaction 
with using the fire fighting equipment inspection report were at a high level (�̅� = 3.61 , S.D = 0.94) and  the 
satisfaction with using the online fire fighting equipment inspection form were at a highest level (�̅� = 4.44, 
S. D. =  0. 75) .  After comparing the item that measured feelings of well- being, the mistake protection in 
recording information system, reduce of spending patterns, the interesting of report and the satisfaction of 
inspection were significantly different at the statistical level of 0.05. 

Keyword : Satisfaction, Inspection form, Online form, Fire Fighting Equipment 
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บทน า 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถานศึกษาที่มีอาคารส านักงาน ห้องพักอาจารย์ ห้องบรรยาย 

และห้องปฏิบัติการ ซึ่งแต่ละอาคารมีเครื่องมือ อุปกรณ์ และเอกสารทางการศึกษาที่ส าคัญจ านวนมากที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายขึ้นมาได้เมื่อเกิดเพลิงไหม้ ทางคณะฯได้เล็งเห็นถึงความส าคัญต่อการป้องกันอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้น จึงติดตั้งถัง
ดับเพลิงและสายฉีดน้ าดับเพลิงประจ าอาคาร และตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้งานอยู่เสมออย่างต่อเนื่องเป็นประจ า
ทุกปี การตรวจอุปกรณ์ดับเพลิงใช้เป็นแบบกระดาษรายงาน (Check List) จากนั้นบันทึกผลการตรวจในระบบคอมพิวเตอร์ 
รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และสรุปผลการตรวจอุปกรณ์ดับเพลิงน าส่งผู้เกี่ยวข้องต่อไป เนื่องจากการตรวจอุปกรณ์ดับเพลิง
รูปแบบออนไลน์ช่วยลดระยะเวลาของการบันทึกผลการตรวจ ลดข้อผิดพลาดของการบันทึกที่อาจจะเกิดขึ้น มีการจัดเก็บ
ข้อมูลในรูปของไฟล์ สะดวกต่อการน าข้อมูลไปประมวลผล ช่วยป้องกันเอกสารสูญหายและการสืบค้นข้อมูลท าได้อย่างสะดวก
และรวดเร็วมากขึ้น (ธนรักษ์, 2563) รวมทั้งเป็นการส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยและสร้างความน่าสนใจ
ของแบบตรวจในรูปแบบออนไลน์ (Croteau, Dryer and Miguel, 2010) ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดปรับเปลี่ยนรูปแบบการตรวจ
อุปกรณ์ดับเพลิงในรูปแบบออนไลน์ (Google Form)  โดยศึกษาจากคู่มือการสร้างและวิเคราะห์ผลแบบสอบถามออนไลน์ของ
ศศิธร (2560) และเพื่อให้เห็นผลชัดเจนของการปรับเปลี่ยนรูปแบบเครื่องมือที่ใช้ตรวจอุปกรณ์ดับเพลิงภายในคณะ
วิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจการใช้แบบตรวจอุปกรณ์ดับเพลิงรูปแบบกระดาษกับ
แบบตรวจอุปกรณ์ดับเพลิงรูปแบบออนไลน์ 
 
วิธกีารวิจัย 
 การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง นักศึกษาสาขาวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัส 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 57 คน ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาการป้องกันและควบคุมอัคคีภัย โดยแผนการศึกษาของรายวิชาก าหนดให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนได้ฝึกปฏิบัติตรวจ
อุปกรณ์ดับเพลิงภายในคณะวิทยาศาสตร์                   
 เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 

1. แบบตรวจอุปกรณ์ดับเพลิงทางออนไลน์ 
1.1 แบบตรวจถังดับเพลิง ที่ https://forms.gle/DpHk3TgBJDDFWRsu7 ตามภาพที่ 1 หรือสแกน QR Code 

ตามภาพที่ 2 
 

  

ภาพที่ 1 แบบตรวจถังดับเพลิง ภาพที่ 2 QR Code ถังดับเพลิง 
 

1.2  แบบตรวจตู้เก็บสายฉีดน้ าดับเพลิง ที่ https://forms.gle/XxbpE4zRkqatcpH29 ตามภาพที่ 3 หรือสแกน 
QR Code ตามภาพที่ 4 
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ภาพที่ 3 แบบตรวจตู้เก็บสายฉีดน้ าดับเพลิง ภาพที่ 4 QR Code ตู้เก็บสายฉดีน้ าดับเพลิง 

                               
2. แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้แบบตรวจอุปกรณ์ดับเพลิงรูปแบบกระดาษกับแบบตรวจอุปกรณ์ดับเพลิงรูปแบบ
ออนไลน์ ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามโดยผู้เช่ียวชาญ 3 คน ได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00 จ านวน 16 ข้อ       
ค่า IOC เท่ากับ 0.67 จ านวน 4 ข้อ วิเคราะห์หาความเช่ือมั่นของครอนบาค (Cronbach’ Alpha Coefficient) โดยน า
แบบสอบถามไปทดลองใช้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพที่จบการศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย รหัส 59 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 30 คน ได้ค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.974 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS Version 26 ใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
เปรียบเทียบความพึงพอใจโดยใช้สถิติ Paired t-test  ที่ระดับความเช่ือมั่น 95%  เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ใช้แบบสอบถาม
ที่มาจากการทบทวนวรรณกรรมและประยุกต์จากกิตติยา (2560) โดยแบ่งการประเมินเป็น 5 ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนน 
ดังนี้  

ความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 1 คะแนน 
ความพึงพอใจน้อย  2 คะแนน 
ความพึงพอใจปานกลาง 3 คะแนน 
ความพึงพอใจมาก  4 คะแนน 
ความพึงพอใจมากท่ีสุด 5 คะแนน 
การแปลความหมาย 
การแปลความหมายของความพึงพอใจแต่ละข้อ ดังนี้  

        (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด) / จ านวนช้ัน  =  (5-1) / 5  = 0.80 
ค่าเฉลี่ย   ระดับการพิจารณา                                                    

 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 - 1.80  หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.81 – 2.61 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.62 – 3.42  หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.43 – 4.23  หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.24 – 5.00  หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 

งานวิจัยนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หมายเลขใบรับรอง 
UBU-REC-27/2563 
 
ผลการวิจัย 
 ความพึงพอใจการใช้งานแบบตรวจอุปกรณด์ับเพลิง ผลการวจิัยมีดังนี้ 

1. ความพึงพอใจการใช้แบบตรวจอุปกรณ์ดับเพลิงรูปแบบกระดาษ  พบว่า ความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (�̅� = 3.61, S.D. = 0.94) โดยความสะดวกในการตรวจสอบ อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.42, S.D. = 0.80) รองลงมา
คือ ความรวดเร็วในการตรวจสอบ อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.28, S.D. = 0.92) ความรวดเร็วในการประเมินข้อมูล อยู่ใน
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ระดับมาก (�̅� = 4.21, S.D. = 0.99)  และเอกสารที่ใช้มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.21, S.D. = 0.86) ตามล าดบั 
ดังตารางที ่1 

 
ตารางที่ 1 ความพึงพอใจการใช้แบบตรวจอุปกรณ์ดับเพลิงรูปแบบกระดาษรายข้อ (n=57) 
 

ข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

�̅�  S.D. แปลผล มากที่สุด 
(ร้อยละ) 

มาก 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(ร้อยละ) 

เอกสารใช้งานง่ายไมซ่ับซ้อน 0 
7 

(12.28) 
22 

(38.60) 
23 

(40.35) 
5 

(8.77) 
2.54 0.82 น้อย 

สะดวกในการตรวจสอบ 
31 

(54.39) 
22 

(38.60) 
2 

(3.51) 
1 

(1.75) 
1 

(1.75) 
4.42 0.80 มากที่สุด 

รวดเร็วในการตรวจสอบ 
28 

(49.12) 
21 

(36.84) 
6 

(10.53) 
0 

2 
(3.51) 

4.28 0.92 มากที่สุด 

รวดเร็วในการประเมินข้อมลู 
28 

(49.12) 
18 

(31.58) 
8 

(14.04) 
1 

(1.75) 
2 

(3.51) 
4.21 0.99 มาก 

มีระบบป้องกันข้อผิดพลาด 
3 

(5.26) 
10 

(17.54) 
13 

(22.82) 
21 

(36.84) 
10 

(17.54) 
2.56 1.13 น้อย 

ลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ 0 0 
6 

(10.53) 
22 

(38.60) 
29 

(50.87) 
1.59 0.67 น้อยที่สุด 

ความน่าสนใจของเอกสาร 
24 

(42.11) 
18 

(31.58) 
12 

(21.05) 
2 

(3.51) 
1 

(1.75) 
4.08 0.96 

มาก 
 

เอกสารที่ใช้มีความเหมาะสม 
26 

(45.62) 
19 

(33.33) 
10 

(17.54) 
2 

(3.51) 
0 4.21 0.86 มาก 

ระยะเวลาการส่งเอกสาร 
25 

(43.87) 
17 

(29.82) 
10 

(17.54) 
2 

(3.51) 
3 

(5.26) 
4.03 1.11 มาก 

ความพึงพอใจรูปแบบตรวจ 
33 

(57.89) 
10 

(17.54) 
6 

(10.53) 
8 

(14.04) 
0 4.19 1.10 มาก 

รวม      3.61 0.94 มาก 
 

2. ความพึงพอใจการใช้แบบตรวจอุปกรณ์ดับเพลิงรูปแบบออนไลน์  พบว่า ความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด (�̅� = 4.44, S.D. = 0.75) โดยลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.73, S.D. = 0.51) 
รองลงมาคือความพึงพอใจรูปแบบตรวจ อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.71, S.D. = 0.45) และเอกสารใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน    
อยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.49, S.D. = 0.60) ตามล าดับ ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ความพึงพอใจการใช้แบบตรวจอุปกรณ์ดับเพลิงรูปแบบออนไลน์รายข้อ (n=57) 
 

ข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

�̅� S.D. แปลผล มากที่สุด 
(ร้อยละ) 

มาก 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(ร้อยละ) 

เอกสารใช้งานง่ายไมซ่ับซ้อน 
30 

(52.63) 
26 

(45.62) 
0 

1 
(1.75) 

0 4.49 0.60 มากที่สุด 

สะดวกในการตรวจสอบ 
34 

(59.65) 
15 

(26.31) 
6 

(10.53) 
0 

2 
(3.51) 

4.38 0.94 มากที่สุด 

รวดเร็วในการตรวจสอบ 
30 

(52.64) 
19 

(33.33) 
7 

(12.28) 
0 

1 
(1.75) 

4.35 0.83 มากที่สุด 

รวดเร็วในการประเมินข้อมลู 
31 

(54.38) 
16 

(28.07) 
8 

(14.04) 
2 

(3.51) 
0 4.33 0.85 มากที่สุด 

มีระบบป้องกันข้อผิดพลาด 
29 

(50.88) 
19 

(33.33) 
8 

(14.04) 
1 

(1.75) 
0 4.33 0.78 มากที่สุด 

ลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ 
44 

(77.19) 
11 

(19.30) 
2 

(3.51) 
0 0 4.73 0.51 มากที่สุด 

ความน่าสนใจของเอกสาร 
31 

(54.38) 
18 

(31.59) 
7 

(12.28) 
0 

1 
(1.75) 

4.36 0.83 มากที่สุด 

เอกสารที่ใช้มีความเหมาะสม 
29 

(50.88) 
20 

(35.09) 
6 

(10.53) 
1 

(1.75) 
1 

(1.75) 
4.31 0.86 มากที่สุด 

ระยะเวลาการส่งเอกสาร 
32 

(56.14) 
16 

(28.07) 
8 

(14.04) 
0 

1 
(1.75) 

4.36 0.85 มากที่สุด 

ความพึงพอใจรูปแบบตรวจ 
41 

(71.93) 
16 

(28.07) 
0 0 0 4.71 0.45 มากที่สุด 

รวม      4.44 0.75 มากที่สุด 
 
3. เปรียบเทียบความพึงพอใจการใช้แบบตรวจอุปกรณ์ดับเพลิงรูปแบบกระดาษกับรูปแบบออนไลน์ ผลการ

เปรียบเทียบความพึงพอใจการใช้แบบตรวจอุปกรณ์ดับเพลิงรูปแบบกระดาษกับรูปแบบออนไลน์โดยใช้สถิติ Paired t-test ที่
ระดับ ความเชื่อมั่น 95%  พบว่า เอกสารใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน มีระบบป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได ้ลดค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจสอบ ความน่าสนใจของเอกสาร และความพึงพอใจรูปแบบตรวจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) 
ดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความพึงพอใจการใช้แบบตรวจอุปกรณ์ดับเพลิงรูปแบบกระดาษกับรูปแบบออนไลน์ (n=57) 
 

ข้อค าถามความ รูปแบบ �̅� S.D. T-test p-value 

เอกสารใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน 
กระดาษ 
ออนไลน ์

2.54 
4.49 

0.82 
0.60 

-13.663 0.000* 

สะดวกในการตรวจสอบ 
กระดาษ 
ออนไลน ์

4.42 
4.38 

0.80 
0.94 

0.375 0.709 
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความพึงพอใจการใช้แบบตรวจอุปกรณ์ดับเพลิงรูปแบบกระดาษกับรูปแบบออนไลน์ (n=57) (ต่อ) 
 

ข้อค าถามความ รูปแบบ �̅� S.D. T-test p-value 

รวดเร็วในการตรวจสอบ 
กระดาษ 
ออนไลน ์

4.28 
4.35 

0.92 
0.83 

-0.727 0.470 

รวดเร็วในการประเมินข้อมลู 
กระดาษ 
ออนไลน ์

4.21 
4.33 

0.99 
0.85 

-0.980 0.331 

มีระบบป้องกันข้อผิดพลาด 
กระดาษ 
ออนไลน ์

2.56 
4.33 

1.13 
0.78 

-9.458 0.000* 

ลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ 
กระดาษ 
ออนไลน ์

1.59 
4.73 

0.67 
0.51 

-25.378 0.000* 

ความน่าสนใจของเอกสาร 
กระดาษ 
ออนไลน ์

4.08 
4.36 

0.96 
0.83 

-2.351 0.022* 

เอกสารที่ใช้มีความเหมาะสม 
กระดาษ 
ออนไลน ์

4.21 
4.36 

0.86 
0.86 

-1.181 0.243 

ระยะเวลาการส่งเอกสาร 
กระดาษ 
ออนไลน ์

4.03 
4.36 

1.11 
0.85 

-2.459 0.017 

ความพึงพอใจรูปแบบตรวจสอบ 
กระดาษ 
ออนไลน ์

4.19 
4.71 

1.10 
0.45 

-3.064 0.003* 

 *  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ p-value < 0.05 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
1. ความพึงพอใจการใช้แบบตรวจอุปกรณ์ดับเพลิงรูปแบบกระดาษ 
ความพึงพอใจการใช้แบบตรวจอุปกรณ์ดับเพลิงรูปแบบกระดาษโดยรวมอยู่ ในระดับความพึงพอใจมาก                

(�̅� = 3.61, S.D.=0.94) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ระดับความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความสะดวกในการตรวจสอบ              
(�̅� = 4.42, S.D. = 0.80) และความรวดเร็วในการตรวจสอบ (�̅� = 4.28, S.D. = 0.92) ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มตรวจสอบภายใน
ระดับกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ (2558) ที่ได้กล่าวถึงการจัดท าแนวทางการตรวจสอบและใช้กระดาษเป็นเครื่องมือของ
การตรวจสอบ ด้วยการสร้างรายการข้อความ (List of Statement) ที่สอดคล้องตามประเด็นและแยกเป็นกลุ่มชัดเจน เพื่อให้
การตรวจสอบรวดเร็วและครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงรูปแบบกระดาษ
ยังคงสะดวก รวดเร็ว แม้จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมแบบฟอร์มในรูปแบบกระดาษส าหรับการตรวจสอบ 

2. ความพึงพอใจการใช้แบบตรวจอุปกรณ์ดับเพลิงรูปแบบออนไลน์ 
ความพึงพอใจการใช้รูปแบบตรวจอุปกรณ์ดับเพลิงออนไลน์อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( �̅� = 4.44,           

S.D = 0.75) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 3 อันดับ คือ ลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ (�̅� = 4.73, 
S.D. = 0.51) ความพึงพอใจรูปแบบตรวจ (�̅� = 4.71, S.D. = 0.45) และเอกสารใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน (�̅� = 4.49,            
S.D. = 0.60) ซึ่งสอดคล้องงานวิจัยของเพ็ชรี (2551) ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการในการด าเนินการให้บริการด้าน
ทะเบียนและบัตรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ของส านักทะเบียน อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา พบว่า ผู้รับบริการมีความ      
พึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียนและบัตรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ โดยการให้บริการง่ายไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน และ
สอดคล้องงานวิจัยของพรพิมล (2560) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับระบบกระดาษท าการอิเล็กทรอนิกส์ของผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ ที่พบว่า ผู้สอบบัญชียอมรับระบบกระดาษท าการอิเล็กทรอนิกส์ เกิดจากระบบช่วยลดเวลาในการปฏิบัติงาน และลด
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนโดยรวมในการใช้กระดาษ  และสอดคล้อง
งานวิจัยของธนรักษ์ (2563) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงจากการใช้กระดาษเป็นระบบกระดาษท าการอิเลก็ทรอนกิส์ 
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ส าหรับงานตรวจสอบรายงานการเงิน ของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ที่พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การรับรู้เกี่ยวกับระบบกระดาษท า
การอิเล็กทรอนิกส์ความเช่ือมั่นในความสามารถของระบบกระดาษท าการอิเล็กทรอนิกส์ และพฤติกรรมการปฏิบัติงานมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เนื่องจากการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงรูปแบบออนไลน์ มีส่วนช่วยให้ประหยัดกระดาษลดระยะเวลา
และขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ลดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร มีการจัดเก็บในรูปไฟล์ ช่วยป้องกันเอกสารสูญหาย  สามารถน า
ข้อมูลมาประมวลผลในภาพรวมได้ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น 

3. เปรียบเทียบความพึงพอใจการใช้แบบตรวจอุปกรณ์ดับเพลิงรูปแบบกระดาษกับรูปแบบออนไลน์ 
ประเด็นเกี่ยวกับเอกสารใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน มีระบบป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ ลดค่าใช้จ่ายในการ

ตรวจสอบ และความพึงพอใจรูปแบบตรวจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) จะเห็นได้ว่าการตรวจ
อุปกรณ์ดับเพลิงรูปแบบออนไลน์ ผู้ใช้งานส่วนใหญ่มีโทรศัพท์มือถือที่สามารถสแกน QR Code ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงได้
ทันที การบันทึกผลการตรวจท าได้สะดวกและรวดเร็ว สามารถน าข้อมูลไปประมวลผลในรูปแบบออนไลน์ได้ สอคล้องกับ
งานวิจัยของ ศศิพร (2555) พบว่า ปัจจัยความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้เทคโนโลยี ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจและการยอมรับเทคโนโลยีในที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Croteau, Dyer and Miguel (2010) ศึกษา
ปฏิกิริยาของพนักงานต่อแบบส ารวจกระดาษและอิเล็กทรอนิกส์ : ทดลองเชิงเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแบบส ารวจ
ของพนักงานที่ใช้กระดาษและแบบส ารวจที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ ผลการศึกษาจากพนักงาน 134 คน  พบว่า แบบส ารวจ
อิเล็กทรอนิกส์ใช้งานง่ายกว่าและมีความสนุกมากกว่าแบบส ารวจกระดาษ และความพึงพอใจในแบบส ารวจอิเล็กทรอนิกส์อยู่
ในระดับมาก เนื่องจากการตรวจอุปกรณ์ดับเพลิงรูปแบบออนไลน์สามารถตรวจสอบได้ง่าย ประมวลผลได้ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ การจัดเก็บเอกสารสามารถท าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการติดตามตรวจสอบเพิ่มขึ้น ลดข้อผิดพลาด
ที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนเช่ือมโยงกับความนิยมของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษารุ่นใหม่พร้อมที่จะเปิดรับเทคโนโลยีในยุค
ดิจิทัล  

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย ข้อดีของแบบตรวจอุปกรณ์ดับเพลิงรูปแบบออนไลน์ คือ สามารถใช้งานง่าย มีระบบ
ป้องกันข้อผิดพลาดได้ดีและลดค่าใช้จ่ายจึงควรส่งเสริมให้มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ขยายผลไปยังอุปกรณ์ดับเพลงิชนิดอื่น ๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ไฟฉุกเฉิน และไฟสัญญาณแจ้งเหตุเพลงิ

ไหม้  
2. ปรับปรุงรูปแบบการตรวจอุปกรณ์ดับเพลิงทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น  โดยใช้ระบบสแกนแล้วสามารถดูได้ว่า          

ถังดับเพลิงน้ีผ่านการตรวจสอบแล้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานในระยาว 
3. น าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในส านักงานและคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และประเมินความ     

พึงพอใจตอ่การใช้งานแบบตรวจอุปกรณ์ดับเพลิงรูปแบบออนไลน์ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Study) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการท างานของพนักงานอู่ซ่อมรถบรรทุก อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 48 คน จากอู่ซ่อม
รถบรรทุก จ านวน 7 แห่ง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ความเสี่ยง และพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการท างาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และสถิติไคสแควร์ (Chi–Square) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95%  
 ผลการศึกษา พบว่า การประสบอุบัติเหตุจากการท างาน และการรับรู้ความเสี่ยงด้านการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (𝑥2 = 6.706, p-value = 0.019 
และ 𝑥2 = 5.830, p-value = 0.036 ตามล าดับ) แต่ปัจจัยอื่น ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของ
พนักงานอู่ซ่อมรถบรรทุก อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี        
     ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ ควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยและการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคล การสอนงานด้านความปลอดภัยโดยใช้กรณีศึกษาจากอุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้น ตลอดจนก ากับดูแลความปลอดภัยในการใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ของผู้ปฏิบัติงานอู่ซ่อมรถบรรทุกต่อไป 
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Abstract 
This research was a descriptive study with the objective to determine factors related to work 

safety behaviors among 48 workers from 7 truck repair shops in Warin Chamrap District Ubon Ratchathani 
Province. The data were collected by using questionnaire with contain personnel factors, risk perception 
factors and safe behaviors in the workplace. Data were analyzed by using descriptive statistics and chi-
square test at 95% confidence level. 
  The study found that the work accident history and the risk perception on tool and equipment 
handling were statistically significant related to work safety behaviors at 0.05 (𝑥2= 1.591, p-value = 0.019 
and 𝑥2= 5.830, p-value = 0.036 respectively). But the other factors had no statistically significant related 
to work safety behaviors among workers of truck repair shops in Warin Chamrap District, Ubon Ratchathani 
province. 
 The research recommendations are to arrange training regarding safety and personnel protective 
equipment, using accident case for safety induction and emphasize in safety of tool operations to 
promote work safety behaviors among workers of truck repair shops. 
 
Keywords : risk perception, safety behavior, workers, truck repair shops 
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บทน า 
ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางบกโดยรถบรรทุกเป็นการขนส่งสินค้าในปริมาณมากและรวดเร็ว จึงมีความส าคัญต่อระบบ

เศรษฐกิจของประเทศไทย ปัจจุบันธุรกิจนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีการใช้งานรถบรรทุกมากขึ้นจึงต้องมีการดูแลบ ารุงรักษา
โดยช่างที่มีความสามารถและมีความช านาญ ส่งผลให้กิจการอูซ่อมรถบรรทุกกระจายอยู่ทั่วไปในจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศ
ไทย (ทิตจิตตา, 2556) จังหวัดอุบลราชธานีมีอู่ซ่อมรถบรรทุกอยู่ในหลายอ าเภอเนื่องจากมพีื้นที่เช่ือมต่อกับหลายจังหวัดและมี
พื้นที่ติดแม่น้ าโขงจึงมีการขนส่งทางบกส่วนหนึ่งเช่ือมไปสู่การขนส่งทางเรือเพื่อส่งสินค้าไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สุมาลี, 2560) 

อู่ซ่อมรถบรรทุกเป็นกิจการที่เข้าข่ายโรงงานจ าพวกที่ 3 ตามกฎกระทรวงก าหนดประเภท ชนิด และขนาดของ
โรงงาน พ.ศ. 2563 ซึ่งอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
ตลอดจนเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของคนในชุมชนและอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือการเจ็บป่วยต่อผู้ปฏิบัติงาน โดยผู้ปฏิบัติงานอู่ซ่อมรถบรรทุก มีลักษณะการ
ท างาน อาทิ การซ่อมตัวถัง การเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง เคาะพ่นสี ตลอดจนมีการใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่อาจก่ออันตราย 
อาทิ เครื่องเชื่อมก๊าซ และมีสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีอาจก่ออันตราย ได้แก่  เสียงดัง ความร้อน แสงสว่าง สารเคมี และ
ฝุ่น เป็นต้น สภาพการท างานอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ หรือ การเจ็บป่วยจากการท างาน (วิภารัตน์และคณะ, 2555) ดังนั้น
ความปลอดภัยในการท างานจึงเป็นเรื่องส าคัญที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ประกอบกิจการอู่ซ่อมรถบรรทุกต้องให้ความส าคัญในการ
ท างาน  

 พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานมีความส าคัญอย่ างยิ่งในการป้องกันอุบัติเหตุจากการท างาน หาก
ผู้ปฏิบัติงานละเลยการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยผลลัพธ์ที่ จะตามมาคืออุบัติเหตุและความสูญเสียจากการท างาน การเกิด
อุบัติเหตุในร้านซ่อมรถยนต์ทั้งในประเทศและตา่งประเทศ มีสถิติการประสบอุบัติเหตุ ตั้งแต่ร้อยละ 36.00-64.00 โดยลักษณะ
ของอุบัติเหตุที่พบมากที่สุด ได้แก่ ถูกวัตถุบาด ตัด ท่ิม แทง ซึ่งส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางตรงและทางอ้อม (วิทชย, 2562) 
และจากการศึกษาของ มุจลินท์และคณะ (2560) พบว่าพนักงานในอู่ซ่อมรถยนต์เคยประสบอุบัติเหตุจากการท างานคิดเป็น
ร้อยละ 38.50 และลักษณะของอุบัติเหตุที่พบมากที่สุด ได้แก่ ถูกวัตถุตี ท่ิม แทง (ร้อยละ 66.7) สิ่งของหล่นทับเท้า (ร้อยละ 
15.8)  

จากข้อมูลดังข้างต้นผู้ปฏิบัติงานในอู่ซ่อมรถบรรทุกมีการโอกาสสัมผัสความเสี่ยงและได้รับอันตรายในขั้นตอนการ
ท างานจนอาจน าไปสู่การได้รับบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการท างาน ซึ่งพฤติกรรมความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานมี
ความส าคัญอย่างยิ่งในการป้องกันอันตราย การบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยจากการท างาน ดังนั้น การวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของพนักงานอู่ซ่อมรถบรรทุก เขตอ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัย อันจะน าไปสู่การป้องกันอุบัติเหตุและการ
เจ็บป่วยจากการท างานของผู้ปฏิบัติงานอู่ซ่อมรถบรรทุกต่อไป 

 
วิธีการวิจัย 
 1. รูปแบบการวิจัย การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research)  
        2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ปฏิบัติงานในอู่ซ่อมรถบรรทุก ต าแหน่งช่างซ่อมบ ารุง 
เขตอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 7 แห่ง จ านวน ทั้งสิ้น 48 คน โดยท าการศึกษาในประชากรทั้งหมด  
 3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม  (Questionnaire) ซึ่งประกอบด้วย  3 ส่วน คือ 
  ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานอู่ซ่อมรถบรรทุก ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส อายุการท างาน ช่ัวโมงการท างาน ระยะเวลาการท างาน ประวัติการเกิดอุบัติเหตุ และประสบการณ์การอบรมด้านความ
ปลอดภัย จ านวน 9 ข้อ   
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลการรับรู้ความเสี่ยงในการท างานของผู้ปฏิบัติงานอู่ซ่อมรถบรรทุก จ านวน 14 ข้อ การ
ตอบเป็นมาตรวัดประเมินค่า (Rating Scales) มีเกณฑ์คะแนนระดับความคิดเห็นการรับรู้ความเสี่ยงในการท างาน 4 ระดับ 
ดังนี ้
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                 เห็นด้วยมาก          ค าถามเชิงบวกเป็น 3 คะแนน   ค าถามเชิงลบเป็น 0 คะแนน 
      เห็นด้วยปานกลาง   ค าถามเชิงบวกเป็น 2 คะแนน   ค าถามเชิงลบเป็น 1 คะแนน 
      เห็นด้วยน้อย         ค าถามเชิงบวกเป็น 1 คะแนน   ค าถามเชิงลบเป็น 2 คะแนน 
     ไม่เห็นด้วย           ค าถามเชิงบวกเป็น 0 คะแนน   ค าถามเชิงลบเป็น 3 คะแนน  
      แปรผลระดับการรับรู้ความเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์อันตรภาคชั้นเป็น  3 ระดับ ดังนี ้
                  ค่าเฉลี่ยคะแนน  2.01 – 3.00  หมายถึง  การรับรู้ความเสี่ยงระดับสูง 
                   ค่าเฉลี่ยคะแนน  1.01 – 2.00  หมายถึง  การรับรู้ความเสี่ยงระดับปานกลาง และ  
                   ค่าเฉลี่ยคะแนน  0.00 – 1.00  หมายถึง  การรับรู้ความเสี่ยงระดับต่ า 
  ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน มีจ านวน 13 ข้อ โดยมีข้อค าถามทั้งเชิงบวก 
และเชิงลบ การตอบเป็นมาตรวัดประเมินค่า (Rating Scales) มีเกณฑ์คะแนนระดับพฤติกรรม 4 ระดับ ดังน้ี             

ปฏิบัติทุกครั้ง          ค าถามเชิงบวกเป็น 3 คะแนน  ค าถามเชิงลบเป็น  0 คะแนน 
ปฏิบัติบ่อยครั้ง        ค าถามเชิงบวกเป็น  2 คะแนน  ค าถามเชิงลบเป็น  1 คะแนน 
ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง     ค าถามเชิงบวกเป็น  1 คะแนน  ค าถามเชิงลบเป็น  2 คะแนน 
ไม่เคยปฏิบัติ ค าถามเชิงบวกเป็น  0 คะแนน  ค าถามเชิงลบเป็น  3 คะแนน 

        แปรผลระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน โดยใช้เกณฑ์อันตรภาคชั้นเป็น  3 ระดับ ดังนี้ 
             ค่าคะแนนเฉลี่ย  2.01 – 3.00  หมายถึง  พฤติกรรมความปลอดภัยระดับดี 
                   ค่าคะแนนเฉลี่ย  1.01 – 2.00  หมายถึง  พฤติกรรมความปลอดภัยระดับพอใช้ 
                   ค่าคะแนนเฉลี่ย  0.00 – 1.00  หมายถึง  พฤติกรรมความปลอดภัยระดับควรปรับปรุง 
   การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเพื่อหาความตรงของเนื้อหา (Validity) ด าเนินการโดยน าแบบสอบถามให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ซึ่งพบว่า แบบสอบถามทุกข้อ มีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item–Objective Congruence หรือ IOC) ระหว่าง 0.67-1.00 และตรวจสอบค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดสอบ (Try Out) กับผู้ปฏิบัติงานในอู่ซ่อมรถบรรทุก ในจังหวัดศรีสะเกษ 
และจังหวัดยโสธร จ านวน 30 ชุด ทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สถิติ Cronbach’s Alpha Coefficient ได้ค่า
ความเชื่อมั่นของ ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.753  
  การศึกษานี้ได้รับการรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2563 รหัส UBU-REC-53/2563 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการรับรู้ความเสี่ยง และพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน 
โดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าสูงสุด และค่าต่ าสุด และใช้สถิติไคสแควร์ (Chi–Square) 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ข้อมูลทั่วไป การรับรู้ความเสี่ยง กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของผู้ปฏิบัติงานอู่
ซ่อมรถบรรทุก ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
ผลการวิจัย 
  การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน ของพนักงานอู่ซ่อมรถบรรทุก เขต
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี น าเสนอผลการศึกษาออกเป็น 5 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (N = 48) 

 ข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 
 1. เพศ   
         ชาย 48 100.00 
 2. อายุ (Mean = 24.37 ปี) (S.D. = 5.38) (Min = 18 Max = 41) 
         น้อยกว่า 25 ปี 27 56.25 
         ระหว่าง 25-35 ปี 12 25.00 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (N = 48) (ต่อ) 

 ข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 
         มากกว่า 35 ปี  9 18.75 
 3. อายุการท างาน (ปี) (Mean = 4.13 ปี) (S.D. = 4.17) (Min = 1 Max = 20) 
        น้อยกว่า 5  ปี 31 64.58 
        ระหว่าง 5-10 ปี 13 27.08 
        มากกว่า 10 ปี 4  8.34 
 4. ระดับการศึกษา 
         ประถมศึกษา 3 6.25 
         มัธยมศึกษาตอนต้น 11 22.92 
         มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.           16 33.33 
         อนุปริญญา/ปวส. 18 37.50 
 5. สถานภาพสมรส   
        สมรส 18 37.50 
        โสด 25 52.08 
        หม้าย/หย่าร้าง 5 10.42 
 6. ช่ัวโมงการท างาน (ช่ัวโมง/วัน) (Mean = 8.12 ปี) (S.D. = 0.83) (Min = 7 Max = 10) 
        น้อยกว่า 8 (ช่ัวโมง/วัน) 3 6.25 
        8 (ช่ัวโมง/วัน) 27 56.25 
        มากกว่า 8 (ช่ัวโมง/วัน) 18 37.50 
 7. จ านวนวันท างาน (วัน/สัปดาห์)   
        6 (วัน/สัปดาห์) 37 77.08 
        7 (วัน/สัปดาห์) 11 22.92 
 8. การเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน   
       ไม่เคยเกิดอุบัตเิหต ุ 30 62.50 
       เคยเกิดอุบัติเหต ุ 18 37.50 
 9. การไดร้ับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย  
       ไม่เคยไดร้ับการฝึกอบรม 27 56.25 
       เคยได้รับการฝึกอบรม 21 43.75 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า พนักงานซ่อมรถบรรทุกเป็นเพศชายทั้งหมด 48 คน (ร้อยละ 100.00) ส่วนใหญ่อายุน้อยกว่า    

25 ปี (ร้อยละ 56.25) อายุการท างานน้อยกว่า 5 ปี (ร้อยละ 64.58) ระดับการศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. (ร้อยละ 
37.50) สถานภาพโสด (ร้อยละ 52.08) ช่ัวโมงการท างานเท่ากับ 8 ช่ัวโมง/วัน (ร้อยละ 56.25) จ านวนวันท างาน 6 วัน/สัปดาห์ 
(ร้อยละ 77.08) ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน (ร้อยละ 62.50) และไม่เคยได้รับการอบรมด้านความปลอดภัย (ร้อยละ 
56.25)   

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการรับรู้ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ตารางที่ 2 ระดับการรับรู้ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (N = 48) 

ระดับการรับรู้ความเสี่ยง ระดับคะแนน จ านวน (คน) ร้อยละ 
      ระดับสูง 2.01 – 3.00 30 62.50 
      ระดับปานกลาง 1.01 – 2.00 18 37.50 

รวม 48 100.00 
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   จากตารางที่ 2 พบว่า พนักงานซ่อมรถบรรทุกส่วนใหญ่มีการรับรู้ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 62.50 
และรองลงมามีการรับรู้ความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 37.50   
  
ตารางที่ 3 การรับรู้ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานอู่ซ่อมรถบรรทุก (N = 48) 
 

ข้อค าถาม x S.D. 
ระดับการรับรู้ 
ความเสี่ยง 

การรับรู้ความเสี่ยงด้านสุขภาพร่างกาย 2.05 0.61 สูง 
1. ท างานในขณะที่ร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอท าให้เกิดอุบตัิเหตุ 2.27 0.83 สูง 
2. ท างานด้วยความกังวลกับปัญหาต่าง ๆ ท าให้เสียสมาธิและเกิดอบุัติเหตุ 2.23 0.78 สูง 
3. ท างานต่อเนื่องนานมากกว่า 8 ช่ัวโมง โดยไม่ได้หยุดพักท าให้เกดิอุบัติเหตุ 2.04 0.04 สูง 
4. ท างานด้วยแรงกดดันหรือขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานท าให้เกิดอุบัตเิหต ุ 1.64 0.80 ปานกลาง 
การรับรู้ความเสี่ยงด้านสภาพการท างาน 2.16 0.06 สูง 
5. การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ช่วยป้องกันการบาดเจ็บ 2.67 0.43 สูง 
6. พื้นที่ท างานขรุขระหรือมีหลุมเสี่ยงต่อการสะดุดลม้และเกิดอุบตัิเหตุ 2.32 0.46 สูง 
7. ท างานสัมผัสสารเคมโีดยไมส่วมใส่ถุงมือท าให้ผิวหนังระคายเคือง 2.27 0.72 สูง 
8. ท างานใต้ท้องขณะที่ติดเครื่องไว้ หรือ ยกตัวรถขึ้นท าให้เกิดอุบตัิเหตุ 2.27 0.67 สูง 
9. ท างานในบริเวณที่แสงสว่างไม่เพียงพอท าให้เกิดอุบัติเหตุ 2.17 0.73 สูง 
10. ป้ายเตือนอันตรายในพ้ืนท่ีการท างาน ส่งผลใหเ้กิดความกังวลขณะท างาน 1.87 0.53 ปานกลาง 
การรับรู้ความเสี่ยงด้านการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 2.25 0.51 สูง 
11. การทราบถึงวิธีใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ถูกต้องช่วยป้องกันอุบัติเหตุ                                        2.78 0.13 สูง 
12. การตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานช่วยป้องกันอุบัติเหตุ                                        2.50 0.26 สูง 
13. การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทีเ่หมาะสมกับงานช่วยป้องกันอุบัติเหตุ 2.43 0.11 สูง 
14. การไม่ทราบถึงอันตรายจากการท างานท าให้เกิดอุบัตเิหต ุ 2.30 0.49 สูง 
 

 จากตารางที่ 3 พบว่า พนักงานอู่ซ่อมรถบรรทุกมีการรับรู้ความเสี่ยงสูงที่สุด คือ การทราบถึงวิธีใช้งานเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ถูกต้องช่วยป้องกันอุบัติเหตุ (X̅ = 2.78,  S.D. = 0.13) รองลงมา คือ การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
(PPE) ช่วยป้องกันการบาดเจ็บ (X̅ = 2.67,  S.D. = 0.43) และอันดับสาม คือ การตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้
งานช่วยป้องกันอุบัติเหตุ (X̅ = 2.50,  S.D. = 0.26) 
 
  ส่วนที่ 3 ข้อมูลพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของพนักงานอู่ซ่อมรถบรรทุก 
ตารางที่ 4 ระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของพนักงานอู่ซ่อมรถบรรทุก (N = 48) 
 
 

ระดับพฤติกรรมความปลอดภัย ระดับคะแนน จ านวน (คน) ร้อยละ 
        ระดับด ี 2.01-3.00  26 54.17 
        ระดับพอใช้ 1.01-2.00 22 45.83 

รวม 48 100.00 
 

  จากตารางที่ 4 พบว่า พนักงานอู่ซ่อมรถบรรทุกส่วนใหญ่มีพฤติกรรมความปลอดภัยระดับดี คิดเป็นร้อยละ 54.17 
และรองลงมามีพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 45.83 
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ตารางที่ 5 ระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของพนักงานอู่ซ่อมรถบรรทุก (N = 48) 

ข้อค าถาม x S.D. ระดับพฤติกรรม 
1. การแจ้งหัวหน้างานทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น 2.78 0.53 ด ี
2. การปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการท างานอย่างเคร่งครดั 2.70 0.47 ด ี
3. การปฏิบัติตามกฎระเบยีบข้อบงัคับตลอดเวลาที่ท างาน 2.63 0.49 ด ี
4. การแจ้งหัวหน้างานทุกครั้งที่พบอุปกรณ์ หรือ เครื่องมือเกิดการช ารุด 2.57 0.67 ด ี
5. การหยุดท างานทันทีเมื่อพบสภาพความไม่ปลอดภัย เช่น สายไฟช ารุด 2.57 0.86 ด ี
6. การไม่ดืม่เครื่องแอลกอฮอล์ในเวลาพักกลางวันหรือระหว่างวัน 2.50 0.94 ด ี
7. การท าความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ และเก็บอย่างเป็นระเบียบหลังเลิกงาน 2.50 0.82 ด ี
8. การไมสู่บบุหรี่ในขณะท างาน 2.13 0.86 ด ี
9. การไม่ซ่อมแซมหรือดัดแปลงอุปกรณ์ หรือเครื่องมือโดยพละการ 2.10 1.12 ด ี
10. การเชือ่มเหล็กโดยไมส่วมใส่ถงุมือ และหน้ากากเชื่อม 1.97 1.00 พอใช้ 
11. การไม่ส่งอุปกรณ์ หรือ เครื่องมือให้เพื่อนร่วมงานด้วยวิธีการโยน 1.87 0.82 พอใช้ 
12. การไม่เล่นหยอกล้อกับเพื่อนรว่มงานในขณะท างาน 1.03 0.81 พอใช้ 
13. การสวมรองเท้าหุม้ส้นและไมส่วมรองเท้าแตะในขณะท างาน 0.83 0.99 ควรปรับปรุง 

 

   จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานในอู่ซ่อมรถบรรทุกมีพฤติกรรมความปลอดภัยดีมากท่ีสุด คือ การแจ้งหัวหน้างาน
ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น (X̅ = 2.78, S.D. = 0.53) รองลงมา คือ การปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการท างานอย่างเคร่งครัด         
(X̅ = 2.70, S.D. = 0.47) และอันดับสาม คือ การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับตลอดเวลาที่ท างาน ส่วนข้อที่มีพฤติกรรมความ
ปลอดภัยน้องที่สุด  คือ การสวมรองเท้าหุ้มส้นและไม่สวมรองเท้าแตะในขณะท างาน (X̅ = 0.83 , S.D. = 0.99)  

 
ส่วนที่ 4 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของพนักงานอู่ซ่อมรถบรรทุก 

ตารางที่ 6 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของพนักงานอู่ซ่อมรถบรรทุก (N = 48) 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน 

𝒙𝟐 p-value ปานกลาง 
จ านวน (ร้อยละ) 

ดี 
จ านวน (ร้อยละ) 

รวม 
จ านวน (ร้อยละ) 

อายุ (ปี)    0.522a 0.751 
     น้อยกว่า 25 ปี 12 (25.00) 15 (31.25) 27 (56.25)   
     ระหว่าง 25-35 ปี 5 (10.42) 7 (14.58) 12 (25.00)   
     มากกวา่ 35 ปี 6 (10.42) 3 (8.33) 9 (18.75)   
อายุการท างาน (ปี)    0.769a 0.738 
     น้อยกว่า 5  ปี 15 (31.25) 16 (33.33) 31 (64.58)   
     ระหว่าง 5-10 ปี 6 (12.50) 7 (14.58) 13 (27.08)   
      มากกวา่ 10 ปี 1 (2.08) 3 (6.25) 4 (8.34)   
ระดับการศึกษา    1.130a 0.870 
     ประถมศึกษา 1 (2.08)    2 (4.17) 3 (6.25)   
     มัธยมศึกษาตอนต้น 6 (12.50) 5 (10.42) 11 (22.92)   
     มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 8 (16.67)    8 (16.67) 16 (33.33)   
     อนุปริญญา/ปวส 7 (14.58) 11 (22.92) 18 (37.50)   
สถานภาพ    2.744a 0.288 
     โสด 11 (22.92) 7 (14.58) 18 (37.50)   
     สมรส 9 (18.75) 16 (33.33) 25 (52.08)   
     หย่าร้าง 2 (4.17) 3 (6.25) 5 (10.42)   
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ตารางที่ 6 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของพนักงานอู่ซ่อมรถบรรทุก (N = 48) (ต่อ) 
      

ข้อมูลส่วนบุคคล 
พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน 

𝒙𝟐 p-value ปานกลาง 
จ านวน (ร้อยละ) 

ดี 
จ านวน (ร้อยละ) 

รวม 
จ านวน (ร้อยละ) 

ชั่วโมงการท างาน (ชั่วโมง/วัน)    0.275a 0.930 
       น้อยกว่า 8 (ชั่วโมง/วัน) 1 (2.08) 2 (4.17) 3 (6.25)   
       8 (ชั่วโมง/วัน) 13 (27.08) 14 (29.17) 27 (56.25)   
       มากกว่า 8 (ชั่วโมง/วัน) 8 (16.67) 10 (20.83) 18 (37.50)   
ระยะเวลาการท างาน (วัน/สัปดาห)์  5.492a 0.087 
      ท างาน 6 วัน/สัปดาห ์ 15 (31.25) 22 (45.83) 37 (77.08)   
      ท างาน 7 วัน/สัปดาห ์ 7 (14.58)  4 (8.33)  11 (22.92)   
ประวัติการเกิดอุบัติเหต ุ    5.936a 0.025* 

     ไม่เคย 10 (20.83) 20 (41.67) 30 (62.50)   
     เคย 12 (25.00) 6 (12.50) 18 (37.50)   
ประสบการณ์อบรมด้านความปลอดภัย  0.196a 0.771 
     ไม่เคย 12(40.00) 5(16.70) 17 (56.70)   
     เคย 8(26.70) 5(16.70) 13 (43.30)   
การรับรู้ความเสี่ยงด้านสุขภาพทางกาย           19 (39.58) 29 (60.42) 48 (100.00) 2.343 a 0.226 
การรับรู้ความเสี่ยงด้านสภาพการท างาน          21 (43.75) 27 (56.25) 48 (100.00) 3.705 a 0.079 
การรับรู้ความเสี่ยงด้านการใช้เคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ 

17 (35.42) 31 (64.58) 48 (100.00) 6.132 a 
 

0.015* 

* p-value < 0.05,  a = Fisher's Exact Test   

  จากตารางที่ 6 พบว่า การเกิดอุบัติเหตุจากการท างานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของ
พนักงานอู่ซ่อมรถบรรทุก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (𝑥2 = 5.936, p-value = 0.025) และการรับรู้ความเสี่ยง
ด้านการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของพนักงานอู่ซ่อมรถบรรทุกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (𝑥2 = 6.132, p-value = 0.015)  ส่วนปัจจัยอื่น ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กับกับพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการท างานของพนักงานอู่ซ่อมรถบรรทุก อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี  

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
   การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของพนักงานอู่ซ่อมรถบรรทุก เขตอ าเภอ
วารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีประเด็นที่น่าสนใจและน ามาอภิปรายผล ดังนี้  การเกิดอุบัติเหตุในการท างานมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของพนักงานอู่ซ่อมรถบรรทุก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(𝑥2= 6.706, p-value = 0.010) ซึ่งทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) ของเฮนริช ที่กล่าวว่าการเกิดอุบัติเหตุมีสาเหตุส าคัญ
จากการกระท าที่ไม่ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการท างานที่ไม่ปลอดภัย สอดคล้องกับงานวิจัยของวาณิชาและศุภาภาส 
(2559) ที่พบว่าพนักงานที่มีประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุแตกต่างกันมีพฤติกรรมด้านความปลอดภัยที่แตกต่างกัน แต่ไม่
สอดคล้องกับการศึกษาของวิทชย (2562) ที่พบว่ามีเพียงปัจจัยด้านการได้รับการแนะน าฝึกอบรมดานความปลอดภัย การใช้
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยสวนบุคคล และระดับความรูด้านความปลอดภัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ เนื่องจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานอู่ซ่อมรถบรรทุก อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี โดยส่วนใหญ่ไม่เคยประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการท างานด้วยความระมัดระวังจึงน าไปสู่การมีพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการท างานในที่ดีด้วย และผลการศึกษาพบว่าการรับรู้ความเสี่ยงด้านการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของพนักงานอู่ซ่อมรถบรรทุก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (𝑥2 = 5.830, 
p-value = 0.036) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของวาณิชาและศุภาภาส (2559) ที่พบว่าการรับรู้ความเสี่ยงมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับระดับ 0.05 ทั้งนี้ การท างานของ
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ผู้ปฏิบัติงานในอู่ซ่อมรถบรรทุกต้องมีการใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือหลากหลายชนิด หากผู้ปฏิบัติใช้งานอุปกรณ์ เครื่องมือ 
หรือเครื่องจักร โดยขาดความระมัดระวังก็อาจน ามาสู่การเกิดเกิดอุบัติเหตุ การได้รับบาดเจ็บ ตลอดจนอาจเกิดการช ารุด
เสียหายของอุปกรณ์ น ามาสู่การหยุดชะงักหรือล่าช้าของงาน และอาจถูกต าหนิจากผู้บังคับบัญชาได้ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจึงการ
รับรู้ความเสี่ยงในไปสู่การเกิดความตระหนักและความระมัดระวังในการใช้เครื่องมือเครื่องจักรและน าไปสู่กา รมีพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการท างาน  
  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย จากผลการศึกษา พบว่า พนักงานอู่ซ่อมรถบรรทุก อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย และมีพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน
บุคคล ตลอดจนการสวมใส่รองเท้าหุ้มส้นในขณะปฏิบัติงานยังไม่ดีนัก ดังนั้นจึงควรมีการจัดอบรมด้านความปลอดภัย และ
เสริมสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ตลอดจนน ากรณีศึกษาการเกิด
อุบัติเหตุมาใช้ในการสอนงานด้านความปลอดภัยและก ากับดูแลความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมความปลอดภัยในของผู้ปฏิบัติงานอู่ซ่อมรถบรรทุกต่อไป 
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ท่าน ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลงานวิจัย 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1) ระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม 2) ปัจจัยพฤติกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 3) ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 387 คน โดย
การใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ ใช้วิธีสุ่มแบบช้ันภูมิอย่างเป็นสัดส่วน และการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความถี่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และวิเคราะห์ปัจจัยพฤติกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก    
2) ปัจจัยด้านพฤติกรรมสุขภาพที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ ด้านการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านการออกก าลังกาย ด้านการบริโภคอาหาร และด้านการจัดการความเครียด โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.847 และค่าประสิทธิภาพการพยากรณ์เท่ากับ 0.718 หรือร้อยละ 71.80 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 3) ข้อเสนอแนะ ได้แก่ มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐมาดูแลสุขภาพ และให้ค าแนะน าในด้าน
ต่าง ๆ แก่ผู้สูงอายุสม่ าเสมอ มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุร่วมกับผู้น าชุมชนและสมาชิกในครอบครัวของ
ผู้สูงอายุ ดูแลเอาใจใส่ติดตาม และให้ข้อมูลสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ผู้สูงอายุควรจะได้รับ มีการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
แก่ผู้สูงอายุ เช่น ท าราวจับในห้องน้ าและภายในบ้านส าหรับผู้สูงอายุ เพื่อช่วยพยุงในการเดิน การปรับพื้นราบจากบริเวณพื้น
ต่างระดับ มีการจัดกิจกรรมการออกก าลังช่วงเวลาเช้าและเย็นในชุมชน มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเรียนรู้
ระหว่างผู้สูงอายุ มีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ 
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Abstract 

The objectives of this research were to study 1)  The level of quality of life of the elderly in 
Kantharawichai District Mahasarakham Province. 2) Behavioral factors affecting quality of life of the elderly 
In Kantharawichai district Mahasarakham Province. 3)  Suggestions on guidelines for the development of 
quality of life for the elderly in Kantharawichai District Mahasarakham Province. The sample consisted of 
387 people by using the Taro Yamane method. The research instruments was a rating-scale questionnaire. 
The statistics used percentage, mean, frequency, standard deviation (S.D. )  and analysis about health 
behavioral factors affecting quality of life of the elderly In Kantharawichai district Mahasarakham Province 
by Multiple Linear Regression Analysis. 

The results of research were as follow : 1) The level of quality of life of the elderly in Kantharawichai 
District Mahasarakham Province at a high level. 2 ) Behavioral factors affecting quality of life of the elderly In 
Kantharawichai district Mahasarakham Province include: Interpersonal interaction, Fitness, Food consumption 
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and stress management.  The coefficient of multiple correlation coefficient is (R)  0.8 4 7 . The coefficient of 
forecasting performance prediction is 0.718 or 71.80 percent. significantly at 0.05 level. and 3) The study also 
suggested: There are officials from government agencies to take care of health. and give advice in various fields 
to the elderly regularly.  There is promotion and development of the elderly's quality of life together with 
community leaders and family members of the elderly.  care to follow and provide information on various 
benefits that the elderly should receive.  The environment is adapted to suit the elderly, such as making 
handrails in the bathroom and inside the house for the elderly. to help support in walking Adjusting the ground 
level from the ground level area Morning and evening exercise activities are organized in the community. There 
are activities to exchange experiences and learning among the elderly. An elderly club was established. 

 
Keywords : Behavioral factors, Quality of life, The elderly 
 
บทน า 

โครงสร้างด้านประชากรของประเทศไทยเริ่มเข้าสู่การเป็น“สังคมสูงวัย” (Aged Society) ตั้งแต่ปี 2548 คือ มี
สัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป สูงถึงร้อยละ 10 และตามการคาดประมาณประชากรของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” (Complete 
Aged Society) เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และในปี 2574 ประเทศไทย
จะเข้าสู่ “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super Aged Society) เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 28 ของ
ประชากรทั้งหมด (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2563) รัฐบาลได้ก าหนดให้วาระผู้สูงอายุ
เป็นวาระแห่งชาติ โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการผู้สูงอายุแห่งชาติครอบคลุมทั้งกลุ่มก่อนวัยสูงอายุ ช่วงอายุ    
25-59 ปี และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป แต่ส าหรับกลุ่มก่อนวัยสูงอายุ รัฐบาลจะมีแผนส่งเสริมเน้นดูแลตั้งแต่แนวทางการออม   
การไม่มองผู้สูงอายุเป็นภาระ วิธีการดูแลผู้สูงอายุ หรือการปรับสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับสภาพผู้สูงอายุตามเป้าหมาย การ
ดูแลผู้สูงอายุสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีระบบการเงินการคลังที่ยั่งยืนในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง            
(สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2563) โดยสาเหตุส าคัญที่ท าให้ผู้สูงอายุมีจ านวนเพิ่มขึ้น เนื่องมาจาก
ความก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งการบริการด้านสาธารณสุข และจากนโยบายการวางแผนครอบครัวส่งผล
ท าให้ อัตราการเจริญพันธุ์ของประชากรลดลงท าให้อัตราส่วนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นและมีอายุยืนยาวจากการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว มีผลกระทบต่อโครงสร้างประชากร ภาวะพึ่งพิง ระบบบริการสุขภาพ  

ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุอาจมีสาเหตุจากพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม วิถีการด าเนินชีวิตตั้งแต่วัยเด็ก และ
กรรมพันธุ์ดังนั้นผู้สูงอายุจ าเป็นต้องได้รับการดูแลและส่งเสริมสุขภาพหลาย ๆ ด้าน จะช่วยลดภาวะความเจ็บป่วยเรื้อรัง ที่
เกิดขึ้น ช่วยชะลอความเสื่อมของสุขภาพคงไว้หรือเพิ่มระดับความสามารถในการก าหนดหน้าที่ของร่างกายให้ดีขึ้น (Ebersole 
and Hess, 1988) เราควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุตระหนักถึงประโยชน์การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ดังการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า
ผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (อภิเชษฐ์, 2560) ดังนั้นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
มีการเตรียมความพร้อมและมพีฤติกรรมในการดูแลสขุภาพจึงเปน็เรื่องที่ส าคญั เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุมีระดับคุณภาพชีวิตที่
ลดลงจากความหมายพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ (อรชร, 2548) คือ การส่งเสริม การกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ
ให้มีการปฏิบัติจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวัน เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงป้องกันการเกิดโรค สามารถด าเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมได้ปกติสุขช่วยส่งเสรมิและสนับสนุนให้ผูสู้งอายุได้รบัการตอบสนองความตอ้งการในชีวิตเป็นผลให้ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่
ที่ดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี จะน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีในท่ีสุด การเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรผู้สูงอายุและผลกระทบที่
กล่าวมาข้างต้นท าให้ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐในการดแูลดา้นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุมีเพิ่มมากข้ึน จะเห็นได้จากการ
ก าหนดนโยบายและกฎหมายส าหรับผู้สูงอายุทั้งระยะสั้นและระยะยาว เช่น พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.  2546 ของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ซึ่งเป็นพระราชบัญญตัิที่ว่าด้วยผูสู้งอายุเกี่ยวกับการสง่เสริมคุณภาพชีวิตที่
ดีโดยการจัดการขององค์กร หน่วยงานต่าง ๆ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ซึ่งเป็นหน่วยงาน
หลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเล็งเห็นว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเป็นเรื่องส าคัญต่อความมั่นคงและ
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การพัฒนาของประเทศ จึงมีนโยบายผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เข้ามารับผิดชอบงานด้านการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพและคุ้มครองผู้สูงอายุในชุมชนของตนอย่างเป็นระบบ (ธนายุสและกนิษฐา, 2558) 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสงัคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) จะมีประเด็นการเตรียมพรอ้มด้านก าลงัคน และการ
เสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสม
ตามช่วงวัย เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะ
ที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการใน
ตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม การเตรียม
ความพร้อมของก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดีที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยง
ด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ โดยส านักงานอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้จัดท าคู่มือการดูแล
ผู้สูงอายุ โดยมีแนวทางการปฏิบัติให้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลที่มีคุณภาพและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี (กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข, 2563) 

จังหวัดมหาสารคามเป็นจังหวัดหนึ่ง ท่ีประสบกับการเปลี่ยนแปลงของจ านวนผู้สูงอายุเช่นกันซึ่งจังหวัดมหาสารคาม
มีประชากร จ านวน 963,072 คน และมีประชากรผู้สูงอายุ จ านวน 144,945 คน อ าเภอกันทรวิชัยมีผู้สูงอายุ จ านวน 11,311 
คน (ส านักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม, 2563) วัยสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านสังคมในทาง
ที่เสื่อมลง เกิดภาวะเสี่ยงและปัญหาสุขภาพ เมื่อผู้สูงอายุมีจ านวนมาก จ าเป็นต้องได้รับการดูแลจากหน่วยงานภาครัฐโดย
ทั่วถึง (Ebersole and Hess, 1998) พื้นที่อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามมีความเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้านอย่าง
รวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมการด ารงชีวิตของ
ผู้คนในพ้ืนที่โดยเฉพาะผู้สูงอายุสถานภาพและบทบาทของผู้สูงอายุถูกลดความส าคัญลง ผู้สูงอายุขาดผู้ดูแล และถูกทอดทิ้งให้
อยู่ตามล าพังมากขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามวัยและมีความสามารถในการดูแลตนเองได้น้อยซึ่งผู้สูงอายุและ
ผู้ดูแลจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนในเรื่องการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีต้องได้รับการดูแลจากผู้ใกล้ชิดเป็นอย่างดี เป็นกลุ่มที่จะต้องดูแลสุขภาพของตนเองมากข้ึน จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัย
เห็นถึงความส าคัญของปัญหาพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุรวมทั้งคุณภาพชีวิต ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึง
ระดับพฤติกรรมสุขภาพและระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามรวมถึงศึกษา
อิทธิพลของพฤติกรรมสุขภาพที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อน าข้อมูลไปใช้ใน
การวางแผนการดูแล การจัดบริการและการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดมหาสารคามให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับคณุภาพชีวิตผูสู้งอายุในอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

 2. เพื่อศึกษาปัจจัยพฤติกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
 3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สงูอายุในอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

สมมุติฐานการวิจัย 
 1. ระดับคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุในอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม อยู่ในระดับปานกลาง 
 2. ปัจจัยพฤติกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ ด้านการบริโภค
อาหาร ด้านการออกก าลังกาย ด้านการนอนหลับพักผ่อน ด้านการจัดการความเครียด ด้านการดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย ด้าน
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องพฤติกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ ผู้สูงอายุในอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จ านวนทั้งสิ้น 11,311 คน (ส านักงานสถิติจังหวัด
มหาสารคาม, 2563) 
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 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุในอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 387 คน 
ได้มาโดยการก าหนดขนาดด้วยสูตร (Yamane, 1973) ใช้วิธีสุ่มแบบช้ันภูมิอย่างเป็นสัดส่วน (Proportional stratified 
sampling) และการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อค าถามทั้งหมด 3 ตอน ดังนี ้
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ สุขภาพ รายได้ 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยพฤติกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในอ าเภอ      

กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
ตอนที่ 3 ข้อค าถามปลายเปิดข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในอ าเภอกันทรวิชัย 

จังหวัดมหาสารคาม 
 2.1 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 2.1.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสาร บทความ ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถาม 
 2.1.2 ร่างข้อค าถามให้ครอบคลุมขอบเขตการวิจัยโดยใช้ค าถาม 2 ประเภท คือ  แบบปลายปิด และแบบ
ปลายเปิด  
 2.1.3 น าเครื่องมือที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องทั้ง
โครงสร้าง เนื้อหา (Content and Construct Validity) และการใช้ถ้อยค าส านวนภาษา (Wording) แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ 
 2.1.4 น าเครื่องมือท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อประเมินหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง ของข้อค าถามกับวัตถปุระสงค์ (Item-objective Congruence Index; IOC) โดยผูเ้ชี่ยวชาญ 3 คน  
 2.1.5 การน าไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 42 คน แล้วน ามาหาค่า
อ านาจจ าแนกรายข้อ (Discrimination) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย (Item Total Correlation) ได้ค่าอ านาจ
จ าแนกอยู่ระหว่าง 0.231–0.854 และมีค่าอ านาจจ าแนกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 น าแบบสอบถามวิเคราะห์ค่า 
IOC ปรากฏว่าได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.6–1.00 และค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ทั้งฉบับโดยใช้การ
วิเคราะห์หาความเช่ือมั่นโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbrach’s Alpha Coefficient) งานวิจัยนี้มีค่าความ
เชื่อมั่น .890 
 2.1.6 น าเครื่องมือที่สมบูรณ์แล้วไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อไป 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลจากแบบสอบถามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัย ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม จากนั้นจึงน าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูป โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

3.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ และความถูกต้องของแบบสอบถามที่ได้รับคืนท้ังหมด ปรากฏว่าสมบูรณ์ และถูกต้อง
ทุกฉบับ 

3.2 น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์ ลงรหัสตามแบบการลงรหัส (Coding Form) 
3.3 น าแบบสอบถามที่ลงรหัสแล้วให้คะแนนแต่ละข้อ โดยก าหนดไว้ 5 ระดับ 

ระดับ 5 หมายถึง มากท่ีสุด 
ระดับ 4 หมายถึง มาก 
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง น้อย 
ระดับ 1 หมายถึง น้อยท่ีสุด  

3.4 ก าหนดการแปลความหมายระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ดังนี้ 
(รังสรรค์, 2551) 

ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง มีระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง มีระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง มีระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอยู่ในระดับมาก 
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ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ 
ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

4.2 การวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

4.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยพฤติกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ใช้การวิเคราะห์พหุคูณถดถอยเชิงเส้น (Multiple Linear Regression Analysis) ด้วยวิธีน าตัวแปรเข้าทั้งหมด 
(Enter Regression) 

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในอ าเภอกันทรวิชัย        
จังหวัดมหาสารคาม ใช้การแจกแจงความถี่จากการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วน าเสนอโดยการพรรณนาความ 
 
ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 387 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 55.8 มีอายุระหว่าง 
70–79 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.7 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 60-69 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.9 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
คิดเป็นร้อยละ 44.4 รองลงมา คือ ไม่ได้ประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 32.3 ส่วนใหญ่มีโรคประจ าตัว คิดเป็นร้อยละ 68.7 
เป็นโรคเบาหวานและความดันมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 26.9 รองลงมาคือโรคความดัน ร้อยละ 17.6 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
มากที่สุด คือ 0-5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.8 และน้อยที่สุด คือ มากกว่า 15,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 8.3 
 2. ระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผลวิจัยพบว่า 
 
ตารางที่ 1 ระดับคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุในอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
 

ระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในอ าเภอกันทรวิชัย  
จังหวัดมหาสารคาม 

ระดับคุณภาพชีวิต 
อันดับท่ี 

X  S.D. 
1. ด้านร่างกาย 4.12 0.30 1 
2. ด้านจิตใจ 3.78 0.42 4 
3. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 3.89 0.50 3 
4. ด้านสภาพแวดล้อม 4.05 0.41 2 

โดยรวม 3.96 0.29 - 
 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  
   ด้านร่างกาย 
 

ด้านร่างกาย X  S.D. แปลผล 
1. เคลื่อนไหวท่ีไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น 
2. ความสามารถในการปฏิบตัิกิจวตัรประจ าวันของตนเอง 
3. มีก าลังและความสามารถในการท างาน 
4. รับประทานอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ 
5. ออกก าลังกายอย่างเพียงพอ 

3.99 
3.98 
4.20 
4.19 
4.25 

0.74 
0.73 
0.40 
0.39 
0.43 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
โดยรวม 4.12 0.30 มาก 
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ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  
 ด้านจิตใจ 

ด้านจิตใจ X  S.D. แปลผล 
1. ยอมรับผลที่ตนกระท าท้ังประสบผลส าเร็จและไม่ประสบผลส าเรจ็ 
2. มีสมาธิในการท างาน 
3. มีจิตใจเบิกบาน ไม่เศร้า ไมส่ิ้นหวัง 
4. ไม่วิตกกังวล ไม่เครยีด 
5. ความพอใจต่อภาพลักษณ์หรือรูปร่างของตน 

4.02 
4.04 
3.82 
3.54 
3.49 

0.66 
0.66 
0.75 
0.75 
0.74 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

โดยรวม 3.78 0.42 มาก 
 
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  

ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 
 

ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม X  S.D. แปลผล 
1. สามารถปรับตัวให้มีความสุขอยู่กับสังคม 
2. มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่นในสังคม 
3. ด าเนินชีวิตอยู่ด้วยความสมดุลอย่างสุขสบาย ไม่ขัดกับสภาพความเป็นจริง

ในสังคม 
4. ช่วยเหลือบุคคลอื่นในสังคม 
5. ได้รับความเคารพนับถือจากบุคคลในสังคม 

3.55 
3.62 
3.94 

 
4.09 
4.23 

0.73 
0.67 
0.85 

 
0.92 
0.98 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

โดยรวม 3.89 0.50 มาก 
 
ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

ด้านสิ่งแวดล้อม X  S.D. แปลผล 
1. มีความปลอดภัยและมั่นคงในการใช้ชีวิต 
2. มีความเป็นอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีด ี
3. มีสถานบริการสุขภาพท่ีดีในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ 
4. ชุมชนที่อาศัยมีการคมนาคมทีส่ะดวก 
5. มีกิจกรรมนันทนาการที่สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์

4.42 
4.31 
4.20 
3.69 
3.64 

0.86 
0.83 
0.69 
0.46 
0.48 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

โดยรวม 4.05 0.41 มาก 
 
จากผลการวิจัย ผู้วิจัยได้อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้  วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาระดับคุณภาพ

ชีวิตผู้สูงอายุในอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผลวิจัยพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านร่างกาย ( X = 4.12) ด้านสภาพแวดล้อม ( X = 4.05) ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม( X = 
3.89) และด้านจิตใจ (X = 3.78) ตามล าดับ 

 
 
 
 
 



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งท่ี 15 I ผลงานน าเสนอแบบโปสเตอร์ 

355 

3. ปัจจัยพฤติกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า 
 
ตารางที่ 6 วิเคราะห์ปัจจัยพฤติกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม 
 

ปัจจัยพฤติกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในอ าเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคามโดยรวม 

B S.E. Beta t P-value 

ค่าคงท่ี  0.383 0.192 - 1.997 0.047 
1.ด้านการบรโิภคอาหาร 0.193 0.039 0.142 4.967 0.000** 
2.ด้านการออกก าลังกาย 0.150 0.034 0.209 4.423 0.000** 
3. ด้านการนอนหลับพักผ่อน 0.058 0.029 0.063 2.034 0.043 
4.ด้านการจัดการความเครยีด 0.135 0.028 0.141 4.854 0.000** 
5. ด้านการดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย 0.072 0.038 0.089 1.878 0.061 
6. ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบคุคล 0.763 0.027 0.858 28.543 0.000** 

R = 0.847; R2= 0.718 ; Adj. R2 = 0.713; F = 161.043 ; p-value =0.000** 
** หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01 
 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยพฤติกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม (y) โดยใช้
การวิเคราะห์แบบก าหนดตัวแปรเข้าไปในสมการทั้งหมด (Enter method) ดังนี ้
  1. ปัจจัยพฤติกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ทั้ง 6 ตัวแปร มี
ความสัมพันธ์พหุคูณกับคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุในอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม (y) เท่ากับ 0.847 (R = 0.847) แสดงว่า 
ตัวแปรอิสระทั้ง 6 ตัวแปร รวมกันมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในอ าเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม (y) โดยมีค่า
ความสัมพันธ์สูงทางบวก 
  2. ปัจจัยพฤติกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามที่น ามาศึกษา ทั้ง 6 ตัว
แปร มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง หรือการผันแปรกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม (y) เท่ากับ 
0.718 (R2  = 0.718) แสดงว่าตัวแปรอิสระทั้ง 6 ตัวแปร สามารถอธิบายคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม (y) ได้ร้อยละ 71.80 
 3. ปัจจัยพฤติกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม (y) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 มีจ านวน 4 ตัวแปร สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ เรียงล าดับจาก ตัวแปรที่มีผลต่อการผันแปร
ในตัวแปรตามในแบบคะแนนมาตรฐานมากท่ีสุดไปหาน้อย ดังน้ี 
 3.1 ด้านการมีปฏสิัมพันธ์ระหว่างบุคคล (X6 Beta = 0.858) 
 3.2 ด้านการออกก าลังกาย (X2 Beta = 0.209) 
 3.3 ด้านการบริโภคอาหาร (X1 Beta = 0.142) 
 3.4 ด้านการจัดการความเครียด (X4 Beta = 0.141) 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยพฤติกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พบว่า 
พฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภคอาหาร (X1) ด้านการออกก าลังกาย (X2) ด้านการจัดการความเครียด (X4) และด้านการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (X6) มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม (y) โดยมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 สมการพยากรณ์ปัจจัยพฤติกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามในรูป
คะแนนดิบ ดังนี้ Y = 0.383 + 0.763 (ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) + 0.150 (ด้านการออกก าลังกาย) + 0.193       
(ด้านการบริโภคอาหาร) + 0.135 (ด้านการจัดการความเครียด) 
 สมการพยากรณ์ปัจจัยพฤติกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามในรูป
คะแนนมาตรฐาน ดังนี้ Z = 0.858 (ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) + 0.209 (ด้านการออกก าลังกาย) + 0.142 (ด้าน
การบริโภคอาหาร) + 0.141 (ด้านการจัดการความเครียด) 
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 เมื่อ Y และ Z = คุณภาพชีวิตผูสู้งอายุในอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
 ส่วนตัวแปรอิสระอีก 2 ตัวแปร ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ได้แก่ ด้านการนอนหลับพักผ่อน (x3) ด้านการดูแล 
ตนเองเมื่อเจ็บป่วย (x5) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. อภิปรายผลสมมติฐานที่ 1 ระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ผลการวิจัยพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ไม่เป็นไปตามสมมติฐานในการวิจัย อาจเป็นเพราะว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการสนับสนุนบุคลากรในการลงพื้นที่ให้
ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ มีการดูแลบริหารจัดการในการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตรงต่อเวลา ประกอบกับมี
การรณรงค์ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในการดูแลสุขภาพ ตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น และเยี่ยมให้ก าลังใจ
ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส ท าให้เกิดความรู้สึกว่าไม่ถูกทอดทิ้งได้รับการเอาใจใส่จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับผล
การศึกษาของสโรชาและคณะ (2557) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุใน
เทศบาลเมือง จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า ผู้สูงอายุในเทศบาลเมือง จังหวัดศรีสะเกษ มีพฤติกรรมสุขภาพและคุณภาพชีวิต
โดยรวมอยู่ในระดับดี สอดคล้องกับผลการศึกษาของปรางทิพย์ (2559) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบ้านแสนตอ หมู่ 
11 ต าบลท่าผา อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง พบว่า ระดับคุณภาพชีวิต โดยใช้แบบช้ีวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก
ชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) ระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 
และด้านสิ่งแวดล้อม มีระดับคุณภาพชีวิตดีมาก คุณภาพชีวิตโดยรวมมีระดับคุณภาพชีวิตดีมาก และคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชนบ้านแสนตอโดยรวม ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วิโรจน์และศตพร (2561) ได้
ศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในหมู่บ้านดอนเซ่ง ต าบลบางแพ อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี พบว่า ผู้สูงอายุในหมู่บ้านดอน
เซ่งมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยแบ่งองค์ประกอบออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความสุขสบาย พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงดีสามารถช่วยเหลือตนเองได้ดีทั้งยังได้รับการดูแลด้านสุขภาพจากทางภาครัฐเป็นอย่างดีและมีความมั่นคงทั้ง
ทางด้านท่ีอยู่อาศัยและด้านการเงิน 2) ด้านสัมพันธภาพ ผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์อันดีทั้งกับครอบครัวและบุคคลอื่นในชุมชนที่
อาศัยอยู่ โดยภายในครอบครัวได้ใช้เวลาพูดคุย และรับประทานอาหารร่วมกันเสมอ นอกจากนี้ก็มีการแวะเวียนดูแลซึ่งกันและ
กันระหว่างคนในหมู่บ้านอยู่เป็นประจ า 3) ด้านกิจกรรมในสังคมและชุมชน พบว่าผู้สูงอายุได้ลดบทบาทการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางสังคมลง แต่ยังคงร่วมกิจกรรมภายในชุมชนอยู่ และยังคงเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ าเสมอ 4) ด้านนันทนาการ 
ผู้สูงอายุให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมโรงเรียนสอนอาชีพโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุและกิจกรรมต่าง ๆ อยู่เสมอ ในเวลาว่างก็อ่าน
หนังสือพิมพ์และหนังสือประเภทต่าง ๆ เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 

2. อภิปรายผลสมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านพฤติกรรมสุขภาพที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในอ าเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ ด้านการบริโภคอาหาร ด้านการออกก าลังกาย ด้านการนอนหลับพักผ่อน ด้านการจัดการ
ความเครียด ด้านการดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรม
สุขภาพที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ด้านการออกก าลังกาย ด้านการบริโภคอาหาร และด้านการจัดการความเครียด เป็นไปตามสมมติฐานในการวิจัย อาจเป็น
เพราะว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการบูรณาการร่วมกับชุมชน ในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วม มีการ
พบปะมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับคนในชุมชน ได้แก่ กิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้สงูอายุ กิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา นอกจากน้ันยังเน้น
ให้ความรู้เรื่องโภชนาการ การออกก าลังกาย และมีกิจกรรมนันทนาการให้ผู้สูงอายุได้รู้สึกผ่อนคลาย โดยมีเป้าหมายให้
ประชาชนเกิดความผูกพันธ์กับวิถีการด ารงชีวิตในท้องถิ่น และสร้างความสัมพันธ์รู้จักเอาใจผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในครอบครัว 
ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของเขมิกาและคณะ (2561) ได้ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอ าเภอ
เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม พบว่า มีความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานในระดับสูง มีการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับ
การบริโภคอาหารที่ถูกต้องในระดับสูง มีระดับพฤติกรรมเกี่ยวกับการออกก าลังกายในระดับสูง ระดับพฤติกรรมด้านการผ่อน
คลายความเครียดความเครยีดสว่นใหญ่อยู่ในระดับสงู พฤติกรรมการดูแลตนเองระดับสูง ส่วนปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ที่สง่ผล
ต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ มี 5 ตัวแปร คือ ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน พฤติกรรม
การบริโภค พฤติกรรมการออกก าลังกาย และพฤติกรรมการผ่อนคลายความเครียด โดยความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัว
แปรตาม พบปัจจัยหลายอย่าง คือพฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมการออกก าลังกาย และพฤติกรรมการผ่อนคลาย
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ความเครียด ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จันทนา (2562) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตและ
พฤติกรรมส่งเสริมสขุภาพของผู้สงูอายุ ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมกิจกรรมใน
โรงเรียนผู้สูงอายุมีระดับคุณภาพชีวิตในด้านความสัมพันธ์ทางสังคมสูงสุด ส่วนผู้สูงอายุที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียน
ผู้สูงอายุมีระดับคุณภาพชีวิตด้านจิตใจสูงสดุ พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุอยู่ใน
ระดับสูงทุกด้าน ส่วนพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุอยู่ในระดับสูงยกเว้นด้าน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในส่วนการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพบว่า ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมและไม่เข้า
ร่วมกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตในด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม
แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ พบว่า มีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านความรับผิดชอบต่อ
สุขภาพ ด้านการออกก าลังกาย ด้านโภชนาการ ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ และด้านการ
จัดการกับความเครียดแตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิโรจน์และศตพร (2561) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุในหมู่บ้านดอนเซ่ง ต าบลบางแพ อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี พบว่า ผู้สูงอายุในหมู่บ้านดอนเซ่งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
โดยแบ่งองค์ประกอบออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความสุขสบาย พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดีทั้งยังได้รับการดูแลด้านสุขภาพจากทางภาครัฐเป็นอย่างดีและมีความมั่นคงทั้งทางด้านที่อยู่อาศัย
และด้านการเงิน 2) ด้านสัมพันธภาพ ผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์อันดีทั้งกับครอบครัวและบุคคลอื่นในชุมชนที่อาศัยอยู่ โดย
ภายในครอบครัวได้ใช้เวลาพูดคุย และรับประทานอาหารร่วมกันเสมอ นอกจากนี้ก็มีการแวะเวียนดูแลซึ่งกันและกันระหว่าง
คนในหมู่บ้านอยู่เป็นประจ า 3) ด้านกิจกรรมในสังคมและชุมชน พบว่าผู้สูงอายุได้ลดบทบาทการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมลง 
แต่ยังคงร่วมกิจกรรมภายในชุมชนอยู่ และยังคงเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ าเสมอ 4) ด้านนันทนาการ ผู้สูงอายุให้
ความสนใจที่จะเข้าร่วมโรงเรียนสอนอาชีพโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุและกิจกรรมต่าง  ๆ อยู่เสมอ ในเวลาว่างก็อ่าน
หนังสือพิมพ์และหนังสือประเภทต่าง ๆ เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 

3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  ได้แก่ 
สรุปข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุของผู้สูงอายุในอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามดังนี้ 

3.1 มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐเข้ามาดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างสม่ าเสมอ เช่น มีเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข 
พยาบาลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล นักกายภาพบ าบัด นักจิตวิทยา แพทย์จากโรงพยาบาลนักพัฒนาชุมชนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาดูแลให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาในด้านต่าง  ๆ แก่ผู้สูงอายุ มีการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุร่วมกับผู้น าชุมชนและสมาชิกในครอบครัวของผู้สูงอายุ 

3.2 ชุมชนควรให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุมากขึ้น เช่น ผู้น าชุมชน และสมาชิกในครอบครัวของผู้สูงอายุควรให้
ความส าคัญกับผู้สูงอายุ เข้ามาดูแลเอาใจใส่ติดตาม และให้ข้อมูลสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ผู้สูงอายุควรจะได้รับ 

3.3 มีการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ เช่น ท าราวจับในห้องน้ าและภายในบ้านส าหรับผู้สูงอายุ
เพื่อช่วยพยุงในการเดิน การปรับพื้นราบจากบริเวณพื้นต่างระดับ ปรับโถส้วมจากแบบนั่งยองเป็นโถแบบนั่งราบ การปรับ
สภาพแวดล้อมภายในบ้านให้โล่ง อากาศถ่ายเท 

3.4 มีการจัดกิจกรรมในชุมชนโดยผู้สูงอายุมีส่วนร่วม เช่น มีการจัดกิจกรรมการออกก าลังช่วงเวลาเช้าและเย็น
ในชุมชนมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเรียนรู้ระหว่างผู้สูงอายุ จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุส่งเสริมผู้สูงอายุเข้าวัด        
ฟังธรรม นั่งสมาธิ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

 1.1 ควรดูแลและส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุทุกด้าน การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุตระหนักถึงประโยชน์
ของการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี จะช่วยลดภาวะความเจ็บป่วยเรื้อรังที่เกิดขึ้น ชะลอความเสื่อมของสุขภาพ ดังนั้น การส่งเสริม      
ให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพจึงเป็นเรือ่งส าคัญ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้สงูอายุมีระดับคุณภาพชีวิตที่ลดลง ผู้สูงอายุควร
ได้รับการดูแลจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทั่วถึง ให้การช่วยเหลือ การจัดบริการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ     
ในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุต่อไป 
 1.2 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรจัดโครงการอบรมในการเตรยีมความพร้อมในการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุให้แก่ประชาชาน
ในพื้นที่  เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้และเตรียมจิตใจในการปฏิบัติตนเองให้ถูกต้องเหมาะสมกับวัย การยอมรับสภาพ             
การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ตลอดจนการบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับวัย 
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 1.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรสนับสนุนด้านการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพและด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ของผู้สูงอายุให้มากขึ้นในทุกด้านอย่างจริงจัง สนับสนุนให้ผู้สูงอายุเข้าไปมีบทบาทในกิจกรรมต่าง  ๆ ในชุมชนจัด เช่น 
กิจกรรมการออกก าลังกาย กิจกรรมวันผู้สูงอายุ กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา เป็นต้น 
 1.4 มีการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุทั้งในบ้านและในสถานที่ราชการ สวนสาธารณะ เช่น การ
ปรับพ้ืนราบจากบริเวณพื้นต่างระดับ ท าราวจับในห้องน้ าและภายในบ้านส าหรับผู้สูงอายุเพื่อช่วยพยุงในการเดิน ปรับโถส้วม
จากแบบน่ังยองเป็นโถแบบนั่งราบ การปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้โล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ควรศึกษาพฤติกรรมสุขภาพด้านอ่ืนเพิ่มเติม เช่น พฤติกรรมด้านการสูบบุหรี่ พฤติกรรมด้านการดื่มสุราและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ และแนวทางในการลดปัญหาและอุปสรรค ใน
การด าเนินงานเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุได้อย่างครอบคลุมมากข้ึน 

2.2 ควรศึกษาปัญหาและความต้องการในการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ในเขตอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม เพื่อศึกษาปัญหาเชิงลึกด้วยการสัมภาษณ์และค้นหาแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional descriptive study) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความรู้ 
ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ าดี รวมถึงหาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติกับพฤติกรรมการป้องกัน
โรคมะเร็งท่อน้ าดีของประชาชนที่พักอาศัยใกล้บริเวณริมน้ ามูล อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
146 คน ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม พ.ศ.2563 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุดและค่าสูงสุด วิเคราะห์หาความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ        
Chi-square Test ทีร่ะดับนัยส าคัญ 0.05 

ผลการศึกษา พบว่า ความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ าดีและพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ าดีอยู่ใน
ระดับดี ร้อยละ 45.2, 67.8 และ76.0 ตามล าดับ ด้านความรู้ที่กลุ่มตัวอย่างตอบถูกมากท่ีสุด ได้แก่ การรับประทานอาหารปรงุ
สุกจะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ าดี ร้อยละ 92.5 กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ าดีที่เหมาะสม คือ 
การรับประทานอาหารประเภทปลาน้ าจืดที่ปรุงสุกจะไม่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ โดยเห็นด้วยมากท่ีสุดและเห็นด้วยมากร้อยละ  
85.5 กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ าดีที่เหมาะสม คือ พฤติกรรมการใช้ส้วมและการถ่ายอุจจาระโดยการ
ท าความสะอาดห้องน้ าและส้วมซึ่งมีการปฏิบัติเป็นประจ ามากที่สุด ร้อยละ 91.1 ส าหรับความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับโรคมะเรง็
ท่อน้ าดี พบว่าไม่มีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ าดีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมและสร้างความตระหนักให้กับประชาชนเกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ าดี
สามารถเกิดได้กับทุกคนถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ตาม และจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนบริโภค
อาหารที่ปรุงสุกเป็นประจ าเพื่อเป็นการป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ าดี 

 
ค้าส้าคัญ: ความรู้  ทัศนคติ  พฤติกรรมการป้องกัน  โรคมะเร็งท่อน้ าดี  ประชาชน 
 

Knowledge Attitude and Preventive behavior of Cholangiocarcinoma among people 
living near Moon River area, Warin Chamrap District, Ubonratchatthani Province 

Mintra sararuk*, Natnaree phemsin and Supaporn khumta 

Department of Public health, College of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University 
*E-mail : mintra.s@ubu.ac.th 

 
Abstract 

This cross- sectional research aimed to assess knowledge, attitude and preventive behavior of 
cholangiocarcinoma and the relation between knowledge, attitude and Preventive behavior of 
Cholangiocarcinoma among people living near Moon River area, Warin Chamrap District, Ubonratchatthani 
Province. A total of 146 people participated in this study during June t to August, 2020. Data were collected 
by the completion of questionnaires and analyzed by the use of frequencies, percentages, mean, standard 
deviation, minimum, maximum, and Chi-square Test at p < 0.05. 

The results showed that the people had a good level of knowledge, attitude and preventive 
behavior of cholangiocarcinoma among 45.2%, 67.8 % and 76.0 % respectively. Most of them (92.5%) had 
knowledge that eating cooked food reduce the risk of Cholangiocarcinoma. The people among 85.5% had 
appropriate attitude about eating cooked freshwater fish does not develop liver fluk. Among 91.1% of them 
had appropriate preventive behavior of cholangiocarcinoma that toilet use and defecation behavior by 
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cleaning toilet and latrines.  The relation between knowledge, attitude and cholangiocarcinoma was not 
statistical significance ( p- value > 0. 05) .  So that responsibility organizations should provide additional 
information and raising awareness among people about cholangiocarcinoma can happen to anyone even if 
it is a healthy person and organized activities to campaign for people to consume cooked food on a regular 
basis for preventing cholangiocarcinoma. 

 
Keyword : Knowledge, Attitude, Preventive behavior, cholangiocarcinoma, People 
 
บทน้า 

โรคมะเร็งท่อน้ าดี หรือช่ือทางการแพทย์  คือ Cholangiocarcinoma เป็นมะเร็งที่อยู่บริเวณเยื่อบุผนังของท่อ
ทางเดินน้ าดี ในประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสาเหตุหลักคือเกิดจากการติดพยาธิใบไม้ตับชนิด Opisthorchis viverrini 
ซึ่งเป็นตัวปรสิตที่พบในปลาน้ าจืดชนิดมีเกล็ด เช่น ปลาตะเพียน ปลาขาว ปลาสร้อย ปลากะสูบ ปลาแม่สะแด้ง ปลาซิว ปลา
แก้มช้ า ปลาขาวนา เป็นต้น ปลาเหล่านี้สามารถหาได้ทั่วไปตามแหล่งน้ าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อคนรับประทานปลา
น้ าจืดเหล่านี้แบบสุก ๆ ดิบ ๆ เช่น  ก้อยปลาดิบ ลาบปลาดิบ ปลาส้ม ปลาร้าที่หมักไม่เกิน 1 สัปดาห์ซึ่งตัวอ่อนของพยาธิ
สามารถไชเข้าไปเจริญเติบโตอยู่ในท่อน้ าดีและมีชีวิตอยู่ได้นานถึง 20 ปี ท าให้เกิดการอักเสบเรื้อรังในท่อน้ าดีและเกิดเป็น
มะเร็งท่อน้ าดีในท่ีสุด เมื่อเกิดการติดเช้ือยังไม่ได้เป็นมะเรง็ในทันทีแต่กระบวนการก่อมะเร็งที่บริเวณท่อน้ าดีในตับใช้เวลาอย่าง
น้อย 20-30 ปีจึงตรวจพบก้อนเนื้อร้าย ดังนั้น ประชาชนจึงมักไม่ตระหนักในการเลิกนิสัยการบริโภคปลาดิบ และใช้วิธี
รับประทานยาถ่ายพยาธิ จึงท าให้มีพฤติกรรมแบบติดพยาธิซ้ าซาก ส่งผลให้เกิดภาวะอักเสบแบบเรื้อรังซึ่งเป็นสาเหตุหลักของ
การเกิดมะเร็งท่อน้ าดี  และโรคมะเร็งท่อน้ าดีเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของโรคมะเร็งทุกชนิดในประเทศไทยซึ่งพบ
มากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพบในผู้ชาย 135 คนต่อประชากร 100 ,000 คน และ ในผู้หญิง 48 คนต่อประชากร 
100,000 คน ซึ่งเป็นอุบัติการณ์ที่สูงที่สุดในโลก และมีผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งท่อน้ าดีจ านวนทั้งสิ้น 6,000,000 
ราย ทั่วประเทศซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่อยู่ในแหล่งระบาดของพยาธิใบไม้ตับที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งท่อน้ าดีเมื่อโรคอยู่
ในระยะลุกลามผู้ป่วยมีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง จึงมาพบแพทย์ (ณรงค์ , 2558) จึงเห็นควรก าหนดเป็นวาระคนอีสาน เพื่อ
ด าเนินการอย่างจริงจัง ทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์ เพื่อลดพยาธิใบไม้ตับก าจัดมะเร็งท่อน้ าดี ประกอบด้วย การป้องกันโรคและการ
คัดกรองพยาธิใบไม้ การวินิจฉัยและการดูแลรักษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การวิจัยและการพัฒนา และการติดตามการ
ประเมินผล (ภิเศก, 2555) 

 แม้หน่วยงานทางสาธารณสุขจะประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ การป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับอย่างต่อเนื่อง ท าให้
การระบาดของโรคพยาธิใบไม้ตับลดลงเป็นล าดับ แต่สถานการณ์อุบัติการณ์ของโรคมะเร็งท่อน้ าดีกลับไม่ได้มีแนวโน้มลดลง
ตาม ดังนั้น จึงควรมีการให้ความรู้ ความเข้าใจในการควบคุมโรคนี้ในทุกระดับ พร้อมท้ังเฝ้าระวัง การวินิจฉัยโรคมะเร็งท่อน้ าดี 
(สุวิทย,์ 2562) ในปี พ.ศ.2560 ส าหรับในเขตสุขภาพท่ี 10 มีผู้เสียชีวิตจ านวน 253 ราย จังหวัดที่มีอัตราป่วยตายสูงสุด ได้แก่ 
ศรีสะเกษ อุบลราชธานี มุกดาหาร ยโสธร และ อ านาจเจริญ โดยมีอัตรา 6.2, 5.9, 5.5, 3.9,และ 3.5 ต่อแสนประชากร 
ตามล าดับ (ดนัย, 2562ก) การเกิดโรคมะเร็งท่อน้ าดีเกิดจากหลายสาเหตุโดยมีปัจจัยเสี่ยงท่ีท าให้เกิดโรคไดแ้ก่การติดเชื้อพยาธิ
ใบ้ตับจากการรับประทานอาหารสุกๆดิบๆโดยเฉพาะปลาน้ าจืดที่มีเกร็ด เช่น ก้อยปลา ปลาดิบ ปลาร้าที่ไม่สุก ( โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์, 2562) โดยพบว่ามีความชุกของโรคพยาธิใบไม้ตับ ปีพ.ศ. 2560 ประมาณร้อยละ 11 ซึ่งสูงเป็นอันดับ 2 ของภาค
อีสาน การที่ปลาน้ าจืดมีไข่พยาธิปนเปื้อน ส่วนหน่ึงมีสาเหตุมาจากการจัดการสิ่งปฏิกูลยังไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยใน
พื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 มีบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะเพียง 14 แห่ง ในจังหวัดยโสธร 5 แห่ง อ านาจเจริญ 3 แห่ง 
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และมุกดาหาร จังหวัดละ 2 แห่ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและอาจไม่บรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ทศวรรษก าจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าด ีพ.ศ. 2559-2568 ที่ตั้งเป้าหมายจะลดความ
ชุกของโรคในคนและในปลาไม่เกินร้อยละ 1 ลดอัตราตายจากมะเร็งท่อน้ าดีครึ่งหนึ่งภายในปี พ.ศ. 2578 (ดนัย, 2562ข) 
 จังหวัดอุบลราชธานีอยู่ตอนใต้สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบอุบัติการณ์การเกิดมะเร็งท่อน้ าดีเป็นอันดับต้น
ของโรคมะเร็งทั้งหมด จากสถิติข้อมูลโรคมะเร็งที่ท าการรักษาในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2555, 2556 และ 2557  พบว่ามะเร็งท่อน้ าดีพบมากเป็นอันดับ 1 รองลงมา คือ มะเร็งเต้านม และมะเร็ง
ล าไส้ใหญ่และล าไส้ตรง (วิลพงษ์และภูมิพัฒน์, 2560) ส าหรับสถิติของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี มี
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ผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งท่อน้ าดีเพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ.2556 -2557 พบอัตราตาย 32.9 และ 46.2 ต่อประชากรแสนคน (แผนก
ผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, 2557) แสดงให้เห็นว่าโรคพยาธิใบไม้ตับยังคงเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข
อย่างต่อเนื่อง ต้องอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนและต้องท างานในเชิงบูรณาการ ในหน่วยงานและ
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน  

จากการทบทวนวรรณกรรมและวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ประชาชนท่ีเป็นกลุ่มเสี่ยง 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่เป็นชาวอีสาน
แต่ก าเนิด กลุ่มที่ตรวจพบไข่พยาธิใบไม้ตับในอุจจาระ กลุ่มที่มีถิ่นฐานบ้านเรือนใกล้ริมแม่น้ าล าคลอง ผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปี
ขึ้นไป และผู้ที่มีประวัติมีญาติพี่น้องเป็นมะเร็งตับ (สุระ, 2555) อีกทั้งประชาชนที่อาศัยในอ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ าดีอยู่ในระดับปานกลาง คือ การรับประทานก้อย
ปลาดิบ ลาบปลาดิบที่ใส่มดแดงและมะนาวแทนการท าให้สุกด้วยความร้อนและซื้ออาหารที่ปรุงจากปลาน้ าจืด แบบสุก ๆ     
ดิบ ๆ จากร้านค้าในหมู่บ้าน รถเร่ ตลาดนัด หรือแผงลอยขายอาหารและมีระดับความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ าดีส่วนใหญ่อยู่
ในระดับปานกลางและทัศนคติของชาวบ้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีแต่ยังมีส่วนน้อยที่มีความเช่ือแบบผิด ๆ (เพ็ญประภาและ
คณะ, 2562) และในอ าเภอวารินช าราบนั้นมีพ้ืนท่ีที่อยู่ใกล้บริเวณริมแม่น้ ามูล มีลักษณะตั้งอยู่ในท่ีลุ่มน้ าท่วมถึงในฤดูน้ าหลาก
ริมฝั่งแม่น้ ามูล บางชุมชนมีลักษณะแออัด บางชุมชนมีลักษณะชนบท การยังชีพยังคงพึ่งพาวิถีธรรมชาติ ได้แก่ ชุมชนดอนง้ิว 
ชุมชนคูยาง ชุมชนหาดสวนสุข ชุมชนหาดสวนยา ชุมชนท่าก่อไผ่ ชุมชนท่าบ้งมั่ง ชุมชนกุดปลาขาว  (เทศบาลอ าเภอ            
วารินช าราบ, 2538) ประชาชนท าประมงในแม่น้ ามูลซึ่งพบได้โดยทั่วไปตลอดล าน้ า ส่วนใหญ่ท ากันมากในจังหวัดอุบลราชธานี 
และนครราชสีมา และเป็นแบบเพื่อยังชีพมากกว่าการค้า ในประชาชนที่มีภูมิล าเนาติดกับริมแม่น้ าจึงมีอัตราการตรวจพบไข่
พยาธิซึ่งก่อให้เกิดโรคมะเร็งท่อน้ าดีมากกว่าประชาชนที่ภูมิล าเนาไม่ติดแม่น้ าและทั้งนี้ประชาชนมีโอกาสรับประทานปลาดิบ
จากแม่น้ ามากกว่าประชาชนท่ีมีภูมิล าเนาไกลจากแม่น้ า (วิวัฒน์, 2557) ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา
ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมในการป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ าดีของประชาชนท่ีพักอาศัยใกล้บริเวณริมแม่น้ ามูล อ าเภอวารินช า
ราบ จังหวัดอุบลราชธานี จะช่วยให้มีความเข้าใจถึงความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมในการป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ าดีของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีว่าถูกต้องมากน้อยเพียงใดเพื่อน าไปใช้ในการวางแผนทางสาธารณสุข และขยายผลให้ความรู้แก่ประชาชนให้
เข้าใจถึงการเกิดโรคอย่างถูกต้องและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงท่ีท าให้เกิดโรคได้  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ าดีของประชาชนที่พักอาศัยใกล้บริเวณริม
แม่น้ ามูล อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติกับพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ าดีของประชาชนที่พัก
อาศัยใกล้บริเวณริมแม่น้ ามูล อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยในครั้งน้ีท าการศึกษาในพ้ืนท่ีอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในประชาชนท่ีพักอาศัยใกล้บริเวณริม

แม่น้ ามูล ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิง ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 146 คน ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.
2563 

ค้าจ้ากัดความที่ใช้ในงานวิจัย 
ประชาชน หมายถึง ประชาชนที่พักอาศัยใกล้บริเวณริมแม่น้ ามูล อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีอายุ 

15 ปีขึ้นไปท้ังชายและหญิง  
ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน ้าดี หมายถึง ข้อมูลที่ได้รับและเก็บรวบรวมจากประสบการณ์ เกี่ยวกับความรู้เรื่อง

การป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ าดีและความรู้เรื่องโรคมะเร็งท่อน้ าดี แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดี ปานกลาง และควรปรับปรุง 
ทัศนคติเกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน ้าดี หมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็นเกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ าดี และการป้องกัน

โรคมะเร็งท่อ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดี ปานกลาง และควรปรับปรุง  
พฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งท่อน ้าดี หมายถึง การกระท าของบุคคลในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ าดี 

ได้แก่ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการประกอบอาหารและสุขวิทยาส่วนบุคคล แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดี ปานกลาง 
และควรปรับปรุง  
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วิธีการวิจัย   
เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional descriptive study) ประชากร คือ ประชาชนที่

พักอาศัยใกล้บริเวณริมแม่น้ ามูล อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิง กลุ่มตัวอย่าง 
คือ ประชาชนที่พักอาศัยใกล้บริเวณริมแม่น้ ามูล อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยค านวณหาขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อประมาณค่าสัดส่วนของประชากรจากสูตรการค านวณขนาดตัวอย่างเพื่อประมาณค่าสัดส่วน กรณีไม่ทราบจ านวน
ประชากร  

โดยใช้สูตร Lemeshow et.al. (1990)  n   =
𝑍 𝛼/2

2 𝑃(1−𝑃)

𝑒2
     

ซึ่งได้ขนาดตัวอย่างที่ต้องรวบรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 146 คน 

 การสุ่มตัวอย่าง : แบบกลุ่ม (Cluster Sampling)  โดยใช้พื้นที่ท่ีอยู่ในต าบลที่ใกล้แม่น้ ามลูของอ าเภอวารินช าราบ 
ซึ่งในพ้ืนท่ีอ าเภอวารินช าราบมีทั้งหมด 4 ต าบล ได้แก่ ต าบลบุ่งหวาย ต าบลหนองกินเพล ต าบลค าน้ าแซบ และต าบลบุ่งไหม  
และท าการสุ่มจาก 4 ต าบลได้ต าบลหนองกินเพล ซึ่งประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน และสุ่มได้ หมู่ 7 บ้านคสูว่าง และด าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากครัวเรือนท่ีสุ่มได้จนครบจ านวนกลุม่ตัวอย่าง 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล : แบบสอบถามที่สร้างขึ้น รวบรวมจากการทบทวนวรรณกรรม ต ารา 
เอกสาร ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ และประยุกต์บางส่วนมาจากแบบสอบถามของพิสมัย (2557) โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และแหล่งความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ าดี เป็นแบบสอบถามแบบมีรายการให้เลือกและแบบเติมข้อความ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ าดี ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 15 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบ 
2 ตัวเลือก ได้แก่ ถูก และผิด โดยมีข้อค าถามเชิงบวกจ านวน13 ข้อ คือ ข้อ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 และ 15 
ข้อค าถามเชิงลบ 2 ข้อ คือ ข้อ 3 และ 4 โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้ 

ค าตอบ การให้คะแนน 
ตอบถูก 1 
ตอบผิด 0 

  โดยพิจารณาตามเกณฑ์แนวคิดของบลูม (Bloom, 1971 อ้างใน พิสมัย, 2557) มีเกณฑ์การแบ่งคะแนนออกเป็น 3 
ระดับ ดังน้ี 
 มีระดบัคะแนนมากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป  (13-15 คะแนน)   หมายถึง  มีความรูด้ ี
 มีระดับคะแนนระหว่างร้อยละ 60-80     (10-12 คะแนน)    หมายถึง  มีความรู้ปานกลาง 
 มีระดับคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60          (0-9 คะแนน)       หมายถึง  มีความรู้ควรปรับปรุง 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ าดี ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 15 ข้อ โดยข้อค าถามเป็น
แบบเลือกตอบ จ านวน 5 ตัวเลือก ได้แก่ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อย
ที่สุด โดยมีข้อค าถามเชิงบวก จ านวน  11 ข้อ คือ ข้อ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, และ 15 ข้อค าถามเชิงลบ จ านวน 4 
ข้อ คือ ข้อ 1, 2, 3, และ 12 โดยมีเกณฑ์ความคิดเห็นดังต่อไปนี้ 

เห็นด้วยมากทีสุ่ด   หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของทา่นมากท่ีสุด 
เห็นด้วยมาก         หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของทา่นมาก 
เห็นด้วยปานกลาง  หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของทา่นปานกลาง 
เห็นด้วยน้อย         หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านน้อย 
เห็นด้วยน้อยทีสุ่ด   หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของทา่นน้อยที่สุด 

เกณฑ์การให้คะแนนมีดังนี้ 

ค าตอบข้อ  ค าถามเชิงบวก  ข้อค าถามเชิงลบ 
เห็นด้วยมากทีสุ่ด     5  คะแนน 1 คะแนน 
เห็นด้วยมาก          4  คะแนน 2 คะแนน 
เห็นด้วยปานกลาง    3  คะแนน 3 คะแนน 
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เห็นด้วยน้อย          2  คะแนน 4 คะแนน 
เห็นด้วยน้อยทีสุ่ด   1  คะแนน 5 คะแนน 

 
 
การแปลผลพิจารณาตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1977) และ แดเนียล (Daniel, 1995) ดังนี ้

อัตรภาคช้ัน = 
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด

จ านวนชั้น
 

              =   
75−15

3
 

             = 20 

โดยมีเกณฑ์การประเมินทัศนคติที่เกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ าดี ดังนี ้
ระดับทัศนคต ิ   ช่วงคะแนน 
ด ี         55-75 
ปานกลาง          35-54 
ควรปรับปรุง   5-34 
 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ าดี ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 18 ข้อโดยข้อค าถาม
เป็นแบบเลือกตอบ จ านวน 3 ตัวเลือก ได้แก่ ปฏิบัติเป็นประจ าปฏิบัติเป็นบางครั้งและไม่เคยปฏิบัติ โดยมีข้อค าถามเชิงบวก
จ านวน 5 ข้อ คือ ข้อ4, 8, 13, 14 และ 15 ข้อค าถามเชิงลบจ านวน 13 ข้อ คือ ข้อ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17 
และ 18 โดยมีเกณฑ์ความคิดเห็นดังต่อไปนี้ 

ปฏิบัติเป็นประจ า      หมายถึง การปฏิบัติ 3 – 7 ครั้งต่อสัปดาห ์
ปฏิบัติเป็นบางครั้ง     หมายถึง การปฏิบัติ 1 – 2 ครั้งต่อสัปดาห ์
ไม่เคยปฏิบัต ิ    หมายถึง ไม่เคยปฏิบัติพฤติกรรมนั้น ๆ เลยใน 1 สัปดาห ์

เกณฑ์การให้คะแนน มดีังนี้ 
 ค าตอบ ข้อค าถามเชิงบวก ข้อค าถามเชิงลบ 

ปฏิบัติเป็นประจ า 2 คะแนน 0 คะแนน 
ปฏิบัติเป็นบางครั้ง 1 คะแนน 1 คะแนน 
ไม่เคยปฏิบัต ิ 0 คะแนน 2 คะแนน 

โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนพฤติกรรมในการป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ าดีในภาพรวมดังนี้ 

อัตรภาคช้ัน = 
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด

จ านวนชั้น
 

             =  
36−0

3
  = 12 

โดยมีเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ าดีดังนี้ 
คะแนนในช่วง 24-36 หมายถึง      มีพฤติกรรมในเกณฑ์ด ี
คะแนนในช่วง 12-23 หมายถึง      มีพฤติกรรมในเกณฑ์ปานกลาง 
คะแนนในช่วง 0-11  หมายถึง      มีพฤติกรรมในเกณฑ์ควรปรับปรุง 
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การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1) การหาความตรงด้านเนื อหา (Content validity)  

ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจพิจารณาความถูกต้อง ตรงตามเนื้อหา ตรงตาม
วัตถุประสงค์ ความเหมาะสม ความชัดเจนของภาษา เพื่อให้อ่านเข้าใจตรงกันเรียงล าดับค าถามมีความสัมพันธ์กันมีสัดส่วน
ของเนื้อหาท่ีเพียงพอ หลังจากให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ประสบการณ์ตรวจสอบแล้ว จึงน ามาปรับปรุง แก้ไขเนื้อหาตามที่ได้รับ
ค าแนะน า ก่อนน าเครื่องมือไปทดสอบน าแบบสอบถามที่ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบแล้วมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index 
of Congruency) โดยคัดเลือกเฉพาะค่าข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่าง 0.67-1.00 มาใช้  
 2) การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) 

ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแล้วตรวจสอบความเช่ือมั่นโดยทดลองใช้ (Try Out) ในพื้นที่ที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่จะท าการศึกษา คือ ประชาชนทั้งชายและหญิง ท่ีพักอาศัยใกล้บริเวณริมแม่น้ ามูล อ าเภอเมือง 
จงัหวัดอุบลราชธานี ทุกคนท่ีมีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 30 ชุด แล้วน ามาวิเคราะห์ความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม
ทัศนคติและพฤติกรรมโดยใช้สถิติแอลฟาคอนบาช (cronbach’s coefficient alpha) และวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของข้อมลู
ด้านความรู้ โดยใช้สูตร KR 20 (Kuder-Richardson) ได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือได้ดังนี้ 

- ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ าดีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.73 
- ทัศนคติเกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ าดี ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.76 
- พฤติกรรมในการป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ าดีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.71 
การเก็บรวบรวมข้อมูล :  เก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามขั้นตอนมาตรฐานของการ

สร้างเครื่องมือดังกล่าวข้างต้น โดยมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
          1. ขั้นตอนการเตรียม ท าหนังสือจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ถึง
นายอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล และเตรียมแบบสอบถามเพื่อน าไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง 
        2. ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้วิจัยช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย รายละเอียดของการตอบแบบสอบถาม และเปิด
โอกาสให้กลุ่มตัวอย่างสอบถาม จากนั้นด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และน าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ของข้อมูลก่อนไปท าวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยครั้งนี้ได้น าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ จากนั้นน ามาจัดท าคู่มือ
ลงรหัสและบันทึกผล แล้วน ามาวิเคราะห์ผลโดยโปรแกรมทางสถิติ ดังนี้ 

1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) การวัดเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ และร้อยละ ได้แก่ 
เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และแหล่งความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ าดี การวัดเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่ามัธยฐาน และใช้ค่า P25, P75 ได้แก่ อายุ รายได้  

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ กับพฤติกรรมในการป้องกัน
โรคมะเร็งท่อน้ าดีของประชาชนท่ีพักอาศัยใกล้บริเวณริมแม่น้ ามูล อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้สถิติ Chi –
Square Test ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

สรุปผลการวิจัย 
1. ข้อมูลทั่วไป : จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายและเพศหญิง จ านวน 73 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 

50.0  มีอายุเฉลี่ย อยู่ท่ี 49.5 ปี (P25= 32.75, P75= 61) ส่วนใหญ่จบช้ันประถมศึกษา ร้อยละ 61.6 มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อย
ละ 30.1 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 5,000 บาท (P25= 600, P75= 9,000) และพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ าดี ร้อยละ 55.5  

2. ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน ้าดี : ผลการศึกษาด้านความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ าดี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ าดีอยู่ในระดับดี มากท่ีสุด ร้อยละ 45.2 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 30.8 และพบว่า
กลุ่มตัวอย่างตอบข้อค าถามที่ถูกต้องมากที่สุด คือ การรับประทานอาหารปรุงสุกลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งท่อน้ าดี คิดเป็น
ร้อยละ 92.5 รองลงมาคือการขับถ่ายในส้วมที่ถูกสุขลักษณะลดความเสี่ยงต่อการติดพยาธิใบไม้ตับ คิดเป็นร้อยละ 89.7 การ
กินปลาน้ าจืดสุกๆดิบๆเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ าดีคิดเป็นร้อยละ 89.0 และความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ าดีที่
กลุ่มตัวอย่างตอบผิดมากที่สุด คือ คนที่มีสุขภาพแข็งแรงมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งท่อน้ าดี คิดเป็นร้อยละ 43.2 
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รองลงมา คือ โรคมะเร็งท่อน้ าดีเป็นโรคที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ คิดเป็นร้อยละ 39.7 และการกินปลาร้าดิบเพียงครั้งเดียวเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ าดี คิดเป็นร้อยละ 39.7 ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการตอบค าถามความรู้เกี่ยวกับโรคมะเรง็ท่อน้ าดี (n=146) 
 

  
3. ทัศนคติเกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน ้าดี : ผลการศึกษาทัศนคติ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ าดี

อยู่ในระดับดี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 67.8 และระดับปานกลาง ร้อยละ 32.2 
 กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ าดีที่เหมาะสม โดยเห็นด้วยมากที่สุดและเห็นด้วยมาก รวมกันร้อยละ 
85.5 ได้แก่ การกินอาหารประเภทปลาน้ าจืดที่ปรุงสุกจะไม่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ และผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ าดีในระยะรุนแรง
อาการที่ส าคัญ คือ ตัวเหลืองตาเหลือง เบื่ออาหาร น้ าหนักลด คิดเป็นร้อยละ 78.1 กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเกี่ยวกับโรคมะเร็ง
ท่อน้ าดีทีไม่เหมาะสม โดยเห็นด้วยมากที่สุดและเห็นด้วยมาก รวมกันคิดเป็นร้อยละ 61 ได้แก่ การท าอาหารปรุงสุกท าให้
เสียเวลา และการรับประทานปลาน้ าจืดดิบเพียงครั้งเดียวไม่มีโอกาสเป็นพยาธิใบไม้ตับได้ (ปลาขาว ปลาตะเพียน  ปลาซิว   
ปลาสร้อย) คิดเป็นร้อยละ 21.9 ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามทัศนคติเกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ าดี (n=146 ) 
 

ข้อค้าถาม 
ตอบถูก 

จ้านวน (ร้อยละ) 
ตอบผิด 

จ้านวน (ร้อยละ) 

1. โรคมะเร็งท่อน้ าดีพบมากในเพศชายมากกว่าเพศหญิง 93 (63.7) 53 (36.3) 

2. การกินปลารา้ดิบเพียงครั้งเดียวเส่ียงต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ าดี 88 (60.3) 58 (39.7) 

3. คนที่มีสุขภาพแข็งแรงมีโอกาสเสี่ยงตอ่การเป็นโรคมะเร็งท่อน้ าดี 83 (56.8) 63 (43.2) 

4. โรคมะเร็งท่อน้ าดีเป็นโรคที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 88 (60.3) 58 (39.7) 

5. พยาธิใบไม้ตับเป็นสาเหตุการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ าดี 109 (74.7) 37 (25.3) 

6. การกินปลาน้ าจืดมีเกล็ดเพียงครั้งเดียวหรือนาน ๆ ครั้งก็ท าให้เกิดพยาธิใบไม้ตับได้ 96 (65.8) 50 (34.2) 

7. โรคพยาธิใบไม้ตับเป็นโรคที่อันตรายเพราะเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งท่อน้ าดี 111 (76.0) 35 (24.0) 

8. ผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ าดีจะมอีาการออ่นเพลีย เบื่ออาหาร น้ าหนักลด ผอมลง 129 (88.4) 17 (11.6) 

9. ผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ าดีอาการที่รุนแรงมีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง มีไข้ต่ า ๆ 124 (84.9) 22 (15.1) 

10. การกินอาหารปรุงสุกจะลดความเส่ียงต่อโรคมะเร็งท่อน้ าดี 135 (92.5) 11 (7.5) 

11. การกินปลาร้าปรุงสุก ลดความเส่ียงต่อโรคมะเร็งท่อน้ าดี 129 (88.4) 17 (11.6) 

12. การกินปลาส้มเป็นสาเหตุของการปว่ยเป็นโรคมะเร็งท่อน้ าดี 125 (85.6) 21 (14.4) 

13. การขับถ่ายในส้วมที่ถกูสุขลักษณะลดความเส่ียงต่อการติดพยาธิใบไม้ตับ 131 (89.7) 15 (10.3) 

14. การตรวจอุจจาระเพือ่หาไข่พยาธิใบไม้ตับเป็นการป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ าดี 118 (80.8) 28 (19.2) 

15. การกินปลาน้ าจืดสุก ๆ ดิบ ๆเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ าด ี 130 (89.0) 16 (11.0) 

ข้อความ 
จ้านวน (ร้อยละ) 

เห็นด้วย
มากที่สุด 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
น้อยที่สุด 

1. การตรวจสุขภาพประจ าปีเพื่อป้องกนัโรคมะเร็งท่อน้ าดีมีข้อปฏิบัติ
ที่ยุ่งยาก* 

5 (3.4) 14 (9.6) 19 (13.0) 38 (26.0) 70 (48.0) 

2. การรับประทานปลาน้ าจืดดิบรสชาติอร่อยกว่าการกินแบบปรุงสุก* 6 (4.1) 13 (8.9) 15 (10.3) 32 (21.9) 80 (54.8) 
3. การตรวจอจุจาระหาไข่พยาธิใบไม้ตับเป็นเรื่องยุ่งยาก* 5 (3.4) 19 (13.0) 16 (11.0) 32 (21.9) 74 (50.7) 
4. การท าอาหารปรุงสุกไม่ท าให้เสียเวลา 56 (38.4) 33 (22.6) 9 (6.2) 5 (3.4) 43 (29.4) 
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4. พฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งท่อน ้าดี : ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งท่อ
น้ าดีน้ าดีอยู่ในระดับดี มากที่สุด ร้อยละ 76.0 และพบว่ากลุ่มตัวอย่างพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ าดีที่เหมาะสมโดย
ปฏิบัติเป็นประจ ามากที่สุด คือมีการท าความสะอาดห้องน้ าและส้วม ร้อยละ 91.1 และไม่ถ่ายอุจจาระนอกส้วมเมื่ออยู่ที่บ้าน 
คิดเป็นร้อยละ 85.6  ส่วนพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ าดีที่ไม่เหมาะสมโดยปฏิบัติเป็นประจ ามากที่สุด คือ              
ไม่หลีกเลี่ยงการรับประทานปลาที่หมักดองน้อยกว่า 6 เดือน ได้แก่ ส้มปลา ปลาร้า คิดเป็นร้อยละ 43.2 และใช้เขียง มีด 
อุปกรณ์ประกอบอาหารต่าง ๆ ไม่แยกใช้ระหว่างเนื้อสัตว์กับผักผลไม้ ร้อยละ 19.9 และพบว่ากลุ่มตัวอย่างพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ าดีที่ไม่เหมาะสมโดยปฏิบัติเป็นบางครั้ง คือ รับประทานแจ่วบองปลาร้าดิบหรือปลาร้าดิบ คิดเป็น      
ร้อยละ 48.0 และรับประทานส้มต าที่ใส่ปลาร้าต้มสุกแล้ว ร้อยละ 45.9 ดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ าดี (n=146) 

ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามทัศนคติเกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ าดี (n=146) (ต่อ) 
 

ข้อความ 
จ้านวน (ร้อยละ) 

เห็นด้วย
มากที่สุด 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
น้อยที่สุด 

5. โรคมะเร็งท่อน้ าดีเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ 54 (37.0) 50 (34.3) 25 (17.1) 10 (6.8) 7 (4.8) 

6.เมื่อเป็นโรคมะเร็งท่อน้ าดีระยะรุนแรงแล้วจะไม่สามารถท างานหนกั
ได้ 

38 (26.0) 48 (32.9) 42 (28.8) 5 (3.4) 13 (8.9) 

7.การกินอาหารประเภทปลาน้ าจืดทีป่รุงสุกจะไม่เป็นโรคพยาธิใบไม้
ตับ 

68 (46.5) 57 (39.0) 15 (10.3) 3 (2.1) 3 (2.1) 

8. การรับประทานปลาน้ าจืดดิบเพยีงครั้งเดียวมีโอกาสเป็นพยาธิใบไม้
ตับได้ (ปลาขาว  ปลาตะเพยีน ปลาซิว  ปลาสร้อย) 

41 (28.1) 50 (34.2) 23 (15.8) 20 (13.7) 12 (8.2) 

9. ผู้ที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับเส่ียงต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ าดี 42 (28.8) 61 (41.7) 26 (17.8) 14 (9.6) 3 (2.1) 

10. การติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับซ้ าบ่อย ๆ หลังจากที่เคยรักษาหายแล้วมี
ความเส่ียงต่อการเป็นโรคมะเร็งท่อน้ าดี 

48 (32.9) 47 (32.2) 37 (25.3) 11 (7.5) 3 (2.1) 

11. ผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ าดีในระยะรุนแรงอาการที่ส าคัญ คือ  
ตัวเหลืองตาเหลือง เบื่ออาหาร น้ าหนักลด 

50 (34.3) 64 (43.8) 31 (21.2) - 1 (0.7) 

12. ยาฆ่าพยาธิใบไม้ตับเป็นยารกัษาโรคสามารถกินได้บ่อยไม่เป็น
อันตราย* 

6 (4.1) 30 (20.6) 37 (25.3) 36 (24.7) 37 (25.3) 

13. การเลิกรับประทานปลาดิบเป็นการป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ าดี 53 (36.2.) 55 (37.7) 29 (19.9) 3 (2.1) 6 (4.1) 
14. การดื่มสุราและสูบบุหรี่ มีความเส่ียงต่อการเกิดมะเร็งท่อน้ าดี 39 (26.8) 65 (44.4) 34 (23.3) 6 (4.1) 2 (1.4) 
15. การตรวจอุจจาระเพื่อหาไข่พยาธิเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นเพื่อ
ป้องกันก่อนจะเกิดโรคมะเร็งท่อน้ าดี 

48 (32.9) 65 (44.4) 29 (19.9) 3 (2.1) 1 (0.7) 

 
ข้อความ 

จ้านวน(ร้อยละ) 
ปฏิบตัิเป็น

ประจ้า 
ปฏิบตัิเป็น
บางครั ง 

ไม่เคยปฏบิัต ิ

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
1. รับประทานปลาน้ าจืดสุก ๆ ดิบ ๆ * 1 (0.7) 55 (37.7) 90 (61.6) 
2. รับประทานก้อยปลาดิบ* - 56 (38.4) 90 (61.6) 
3. รับประทานแจว่บองปลารา้ดิบหรือปลาร้าดิบ* 12 (8.2) 70 (48.0) 64 (43.8) 
4. รับประทานส้มต าที่ใส่ปลาร้าต้มสุกแล้ว 54 (37.0) 67 (45.9) 25 (17.1) 
5. รับประทานปลาส้มฟกั ปลาหมกไฟสกุ ๆ ดิบ ๆ * 3 (2.1) 61 (41.7) 82 (56.2) 
6. รับประทานปลาจอ่ม* 3 (2.1) 54 (36.9) 89 (61.0) 
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5. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ และทัศนคติเกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน ้าดีกับพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งท่อ
น ้าดี : ผลการศึกษา พบว่า ระดับความรู้ และทัศนคติเกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ าดี ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกัน
โรคมะเร็งท่อน้ าดีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ และทัศนคติเกีย่วกับโรคมะเร็งท่อน้ าดีกับพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ าดี 
(n=146 ) 

 
 ระดับพฤติกรรม 

Chi-Square  test p-value 
ดี ปานกลาง 

ระดับความรู้ 
ด ี

ปานกลาง 
ควรปรับปรุง 

 
54 (81.8) 
32 (71.1) 
25 (71.4) 

 
12 (18.2) 
13 (28.9) 
10 (28.6) 

 
2.217 

 
0.330 

ระดับทัศนคต ิ
ด ี

ปานกลาง 

 
79 (79.8) 
32 (68.1) 

 
20 (20.2) 
15 (31.9) 

 
0.121 

 
0.147 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน ้าดี 

จากผลการศึกษาท่ีพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ าดีอยู่ในระดับดี ร้อยละ 45.2 ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับการศึกษาของ เพ็ญประภาและคณะ (2562) ที่ศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อการเกิด
โรคมะเร็งท่อน้ าดีของประชาชนในต าบลแห่งหนึ่ง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่าประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ าดีอยู่ในระดับดี ร้อยละ 23.6 จากผลการศึกษาครั้งนี้ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างตอบค าถามความรู้

ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ าดี (n=146) (ต่อ) 
 

ข้อความ 
จ้านวน(ร้อยละ) 

ปฏิบตัิเป็น
ประจ้า 

ปฏิบตัิเป็น
บางครั ง 

ไม่เคยปฏบิัต ิ

7. รับประทานปิ้งปลา ย่างปลาสกุๆดิบๆ* 4 (2.7) 40 (27.4) 102 (69.9) 
8. หลีกเลี่ยงการรับประทานปลาที่หมกัดองน้อยกวา่ 6 เดือน ได้แก่ ส้มปลา ปลาร้า 35 (24.0) 48 (32.8) 63 (43.2) 
ชนิดของปลาเกล็ดขาวที่ทา่นรับประทานแบบดิบ/สุก ๆ ดิบ ๆ    
9. รับประทานปลาขาว* 1 (0.7) 43 (29.4) 102 (69.9) 
10. รับประทานปลาสร้อย* 2 (1.4) 38 (26.0) 106 (72.6) 
11. รับประทานปลาซิว* 1 (0.7) 35 (24.0) 110 (75.3) 
12. รับประทานปลาตะเพยีน* 2 (1.4) 32 (21.9) 112 (76.7) 
พฤติกรรมการประกอบอาหาร 
13. ก าจัดเศษปลาดิบที่เหลือจากการปรงุอาหารโดยการน าไปทิ้งถังขยะที่มีฝาปดิมิดชิดหรือ
น าไปเผาทันที 

81 (55.5) 46 (31.5) 19 (13.0) 

14. ใช้เขียงมีด อุปกรณ์ประกอบอาหารต่าง ๆ แยกใช้ระหว่างเนื้อสัตว์กบัผักผลไม้ 68 (46.5) 49 (33.6) 29 (19.9) 
พฤติกรรมการใช้ส้วมและการถ่ายอุจจาระ 
15. มีการท าความสะอาดหอ้งน้ าและสว้ม 133 (91.1) 7 (4.8) 6 (4.1) 
16. ถ่ายอุจจาระนอกส้วมเม่ืออยู่ที่บา้น* 14 (9.6) 7 (4.8) 125 (85.6) 
17. ถ่ายอุจจาระนอกส้วมเม่ือไปท างานนอกบ้าน (ท านาท าสวน)* 4 (2.7) 29 (19.9) 113 (77.4) 
18. ถ่ายอุจจาระลงในแม่น้ าล าคลองหรือบริเวณที่ใกล้แหล่งน้ า* 4 (2.7) 21 (14.4) 121 (82.9) 
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เกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ าดีที่ถูกต้องมากท่ีสุดคือ การรับประทานอาหารปรุงสุกลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งท่อน้ าดี ร้อยละ 92.5 
ซึ่งสาเหตุของการเกิดโรคมะเรง็ท่อน้ าดีนั้นมาจากการรบัประทานปลาสกุ ๆ ดิบ ๆ และเป็นความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งท่อน้ าดี
(สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, 2555) ส่วนหัวข้อการขับถ่ายในส้วมที่ถูกสุขลักษณะลดความเสี่ยงต่อการติดพยาธิใบไม้ตับ ตอบถูก
ร้อยละ 89.7 ซึ่งการขับถ่ายในส้วมที่ถูกสุขลักษณะเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและพยาธิใบไม้ตับสูส่ิ่งแวดลอ้ม
ได้ กลุ่มตัวอย่างยังตอบผิดมากที่สุดคือ คนที่มีสุขภาพแข็งแรงมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งท่อน้ าดี ร้อยละ 43.2 
รองลงมาคือ โรคมะเร็งท่อน้ าดีเป็นโรคที่สามารถหลีกเลี่ยงได้  ร้อยละ 37.9 และ การกินปลาร้าดิบเพียงครั้งเดียวเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคมะเร็งท่อน้ าดี ร้อยละ 39.7 ซึ่งระยะเวลาด าเนินของโรคนี้ใช้เวลาค่อนข้างนานโดยตัวอ่อนของพยาธิสามารถไชเข้าไป
เจริญเติบโตอยู่ในท่อน้ าดีและมีชีวิตอยู่ได้นานถึง 20 ปี ท าให้เกิดการอักเสบเรื้อรังในท่อน้ าดีและเกิดเป็นมะเร็งท่อน้ าดีในที่สุด 
เมื่อเกิดการติดเช้ือยังไม่ได้เป็นมะเร็งในทันทีแต่กระบวนการก่อมะเร็งที่บริเวณท่อน้ าดีในตับใช้เวลาอย่างน้อย 20-30 ปีจึง
ตรวจพบก้อนเนื้อร้าย (ณรงค์, 2558) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างตอบผิดคิดว่าการกินปลากินปลาร้าดิบเพียงครั้งเดียวไม่มีความเสี่ยงเสี่ยง
ต่อการเกิดโรค  แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างยังมีความรู้ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ในขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้รับ
ข้อมูลข่าวเกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ าดี ร้อยละ 55.5 อาจเป็นเพราะการประชาสัมพันธ์หรือการกระจายข้อมูลข่าวสารที่กลุ่ม
ตัวอย่างได้รับไม่ทั่วถึง ท าให้กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวไม่ได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ าดี ซึ่งอาจน าไปสู่พฤติกรรมการปฏิบัติ
ที่ไม่ถูกต้องได้ 

ทัศนคติเกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน ้าดี 
ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ าดีอยู่ในระดับดี มากที่สุด ร้อยละ 67.8 สอดคล้อง

กับการศึกษาของเพ็ญประภาและคณะ (2562) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ าดีอยู่ในระดับดี ร้อยละ 
85.5 จากผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่เหมาะสมโดยเห็นด้วยมากท่ีสุดรวมกับเห็นด้วยมาก คิดเป็นร้อย
ละ 85.5 คือ การกินอาหารประเภทปลาน้ าจืดที่ปรุงสุกจะไม่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ ซึ่งสาเหตุที่ส าคัญของการเกิดโรคมะเร็งท่อ
น้ าดี คือ พยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ซึ่งเป็นพยาธิใบไม้ชนิดหนึ่งท่ีตัวเต็มวัยอาศัยอยู่ในท่อน้ าดีของคน เป็นพยาธิ
ที่พบมากในแถบภาคอีสาน มีลักษณะล าตัวเล็กเรียว คล้ายใบไม้ขนาดเล็ก ล าตัวสีเนื้อใส มักพบในปลาน้ าจืดที่มีเกร็ดตระกูล
ปลาตะเพียน ได้แก่ ปลาตะเพียน ปลาซิว ปลาสร้อย ปลาขาว ปลาเกล็ดขาว ปลาตอง เป็นต้น เมื่อคนกินปลาดิบๆพยาธิก็จะ
ไปเจริญในท่อทางเดินน้ าดีในตับ และในถุงน้ าดี การติดเช้ือพยาธิ ท าให้เกิดการอักเสบของท่อน้ าดี (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, 
2555) จากภาวะที่มีการอักเสบเรื้อรังของท่อน้ าดีก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งท่อน้ าดี  (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, 
2562) กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่เหมาะสมที่เห็นด้วย ร้อยละ 78.1 คือ ผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ าดีในระยะรุนแรงจะมีอาการที่
ส าคัญ คือ ตัวเหลืองตาเหลือง เบื่ออาหาร น้ าหนักลด ซึ่งสถาบันมะเร็งแห่งชาติได้กล่าวไว้ว่า ผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ าดีส่วนใหญ่
มักเสียชีวิตอย่างรวดเร็วหลังทราบการวินิจฉัยโรค เนื่องจากยังไม่มีวิธีการใดที่ตรวจพบโรคนี้ในระยะเริ่มแรกได้ ลักษณะอาการ
ของผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ าดีที่พบบ่อย คือเบื่ออาหาร แน่นท้อง ท้องอืด ท้องผูก อ่อนเพลีย น้ าหนักลด และมีไข้ อาจมีอาการ
หนาวสั่นร่วมด้วย ซึ่งเกิดจากการติดเช้ือบริเวณท่อน้ าดี ปวดจุกแน่น บริเวณใต้ลิ่นปี่หรือเสียดชายโครงด้านขวา รวมไปถึงตัว
เหลือง ตาเหลือง เนื่องจากมีการอุดตันของท่อน้ าดี และคล าได้ก้อนในช่องท้องส่วนบนเนื่องจากตับโตหรือถุงน้ าดีโต ท้องโต
และบวมบริเวณขาทั้ง 2 ข้าง และผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ าดีที่มีอาการรุนแรงจะแสดงอาการที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน 
(สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, 2555) และกลุ่มตัวอย่างบางส่วนที่มีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ าดี ท าให้กลุ่ม
ตัวอย่างมีทัศนคติที่เหมาะสมเกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ าดี และกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่เหมาะสมรองลงมาอีกคือ การตรวจ
อุจจาระเพื่อหาไข่พยาธิเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นเพื่อป้องกันก่อนจะเกิดโรคมะเร็งท่อน้ าดี ร้อยละ 77.3 ซึ่งการตรวจร่างกายเป็น
การตรวจพื้นฐานควบคู่กันไปกับการสอบถามอาการผู้ป่วย เป็นการตรวจที่มีประโยชน์มากเพราะช่วยวินิจฉัยโรค ช่วยวินิจฉัย
แยกโรค ช่วยประเมินผลการรักษา และช่วยในการติดตามผลการรักษา ซึ่งการตรวจร่างกาย ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีที่ยุ่งยากและ
มีราคาสูง แพทย์ทุกคนสามารถท าได้ นอกจากนั้นแพทย์ยังใช้เป็นแนวทางช่วยในการส่งตรวจอื่น ๆ เพิ่มเติมที่เป็นการตรวจที่
จะช่วยยืนยันให้การวินิจฉัยโรคแม่นย าขึ้น ได้แก่ การตรวจพยาธิใบไม้ตับ เพื่อจะช่วยยืนยันการวินิจฉัยว่า มีรอยโรคหรือพยาธิ
สภาพอะไรเกิดขึ้นในร่างกาย ซึ่งจะช่วยให้การวินิจฉัยและการรักษาโรคถูกต้องและมีประสิทธิภาพเหมาะสมส าหรับผู้ป่วย 
(พวงทอง, 2557) เพื่อลดอัตราป่วยจากภาวะโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ าดีในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน ส่งผลให้
คุณภาพชีวิตของประชาชนสูงขึ้น และลดการใช้จ่ายงบประมาณในการรักษาโรคที่สามารถป้องกันได้ (แม้นสรวง , 2557)  อีก
ทั้งกลุ่มตัวอย่างยังมีทัศนคติเกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ าดีทีไม่เหมาะสม ซึ่งเห็นด้วยมากที่สุดรวมกับที่เห็นด้วยมาก ร้อยละ 32.8 
คือ การท าอาหารปรุงสุกท าให้เสียเวลา รองลงมา คือ การรับประทานปลาน้ าจืดดิบ (ปลาขาว ปลาตะเพียน ปลาซิว          
ปลาสร้อย) เพียงครั้งเดียวไม่มีโอกาสเป็นพยาธิใบไม้ตับได้ ร้อยละ 21.9 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะอาการและการแสดงของผู้ที่เป็น
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พยาธิใบไม้ตับส่วนใหญ่ไม่ปรากฏอาการและจะไม่ทราบว่าเป็นโรคนี้จนกว่าจะมีอาการของระบบทางเดินน้ าอักเสบหรืออุดตัน 
(กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2560) 

พฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งท่อน ้าดี 
กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ าดีอยู่ในระดับดี มากที่สุด ร้อยละ 76.0 ซึ่งสอดคล้องกับผล

การศึกษาของ พิสมัย (2557) ที่พบว่า พฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ าดีของประชาชนอยู่ในระดับดี ร้อยละ 53.6 จาก
ผลการศึกษาในครั้งนี้ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ าดีอยู่ในระดับดี สอดคล้องกับพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ าดีโดยกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ าดีที่เหมาะสมที่ปฏิบัติเป็น
ประจ ามากที่สุด คือ มีการท าความสะอาดห้องน้ าและส้วม ร้อยละ 91.1 รองลงมา คือ ไม่ถ่ายอุจจาระนอกส้วมเมื่ออยู่ที่บ้าน 
ร้อยละ 85.6  รวมไปถึงไม่ถ่ายอุจจาระลงในแม่น้ าล าคลองหรือบริเวณที่ใกล้แหล่งน้ า ร้อยละ 82.9  จากการที่ประชาชนรู้จัก
ขับถ่ายถูกสุขลักษณะเพราะถ้าถ่ายไม่ถูกท่ีของเสียที่ลงสู่แม่น้ าล าคลองก็จะท าให้ไข่ของพยาธิใบไม้ตับมีโอกาสแพร่กระจายเข้า
สู่หอยน้ าจืดซึ่งเป็นพาหะที่ 1 ของพยาธิใบไม้ตับได้ เป็นสาเหตุน าไปสู่การเป็นโรคมะเร็งท่อน้ าดี (บรรจบ, 2551 อ้างโดย 
พิสมัย, 2557) นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังมีพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ าดีที่ไม่เหมาะสมที่ปฏิบัติเป็นประจ ามากที่สุด 
คือการรับประทานปลาที่หมักดองน้อยกว่า 6 เดือน ได้แก่ ส้มปลา ปลาร้า ร้อยละ 43.2 ซึ่งโดยทั่วไปแล้วปลาที่หมักดองนั้น
ควรหมักดองอย่างน้อย 6 เดือน ถึง 1ปี ซึ่งถ้าหากหมักดองในเวลาอันสั้นจะไม่สามารถท าลายพยาธิใบไม้ได้ (กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2563) และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมรองลงมาคือ ใช้เขียง มีด อุปกรณ์ประกอบอาหาร
ต่าง ๆ   ไม่แยกใช้ระหว่างเนื้อสัตว์กับผักผลไม้ ร้อยละ 19.9 ซึ่งถือว่าเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการได้รับพยาธิใบไม้ตับเข้าสู่
ร่างกายเนื่องจากเขียงที่ใช้ในการประกอบอาหารจากเนื้อปลาที่ไม่ผ่านการปรุงสุกจะมีพยาธิใบไม้อยู่ หากมีการใช้เขียงร่วมกับ
ผักผลไม้ อาจท าให้ได้รับพยาธิใบไม้ตับเข้าสู่ร่างกายได้ (ส านักคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร กรมวิทยาศาสตร์  
การแพทย์, 2557)   

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อดีกับพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งท่อน ้าดี 
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ าดีกับพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ าดี พบว่า ระดับ

ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ าดีไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ าดีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ าดีในครั้งนี้ ไม่สอดคล้องกับแนวคิด
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมของ Schwartz (1975 อ้างโดย ณัฐธิดาพร, 2560) ที่ได้กล่าวถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และพฤติกรรม คือ การที่บุคคลจะสามารถปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง บุคคลนั้นจะต้องมีความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องนั้น ๆ เสียก่อนเพราะความเข้าใจจะเป็นพื้นฐานการคิด การไตร่ตรอง ตัดสินใจว่าจะปฏิบัติตามหรือไม่ และใน
การศึกษาครั้งน้ีถึงแม้ว่ากลุ่มตัวอย่างจะมีความรู้ในระดับดี แต่ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจยังไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเป็น
โรคมะเร็งท่อน้ าดีเป็นโรคที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ร้อยละ 60.3 ซึ่งหากคนเรามีพฤติกรรมไม่เสี่ยง เช่น การไม่รับประทานปลา
ดิบ สามารถท าให้เราหลีกเลี่ยงการเป็นโรคมะเร็งท่อน้ าดีได้ นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยั งมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น ไม่
หลีกเลี่ยงการรับประทานปลาที่หมักดองน้อยกว่า 6 เดือน ได้แก่ ส้มปลา,ปลาร้า ร้อยละ 43.2 ใช้เขียงมีด อุปกรณ์ประกอบ
อาหารต่าง ๆ ไม่แยกใช้ระหว่างเนื้อสัตว์กับผักผลไม้ ร้อยละ 19.9 แสดงให้เห็นว่าถึงแม้กลุ่มตัวอย่างมีระดับพฤติกรรมอยู่ใน
ระดับดี แต่ยังพบพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวมาข้างต้น 
 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติเกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน ้าดีกับพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งท่อน ้าดี 
 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติเกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ าดีกับพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ าดี พบว่า ระดับ
ทัศนคติเกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ าดีไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ าดีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Rogers (1971 อ้างโดย ณัฐธิดาพร, 2560) ที่กล่าวถึงทัศนคติและพฤติกรรมของ
บุคคลไม่สัมพันธ์กันเสมอไป เมื่อมีการสื่อสารย่อมก่อให้เกิดความรู้และทัศนคติในทางบวกต่อข่าวสารที่เผยแพร่แล้ว แต่ใน
ขั้นตอนการยอมรับปฏิบัติอาจมีผลในทางตรงกันข้ามได้ แม้ว่าส่วนใหญ่เมื่อมีบุคคลมีทัศนคติอย่างไรแล้ว จะมักมีความโน้ม
เอียงท่ีจะปฏิบัติตามทัศนคติของตนก็ตาม ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ถึงแม้ว่ากลุ่มตัวอย่างจะมีระดับทัศนคติในระดับดี แต่ยังพบว่า
กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยน้อยว่าการท าอาหารปรุงสุกไม่ท าให้เสียเวลา ร้อยละ 32.8  นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังมีพฤติกรรมไม่
เหมาะสม เช่น มีพฤติกรรมการรับประทานปลาที่หมักดองน้อยกว่า 6 เดือน ได้แก่ ส้มปลา ปลาร้า ร้อยละ 43.2 ใช้เขียงมีด 
อุปกรณ์ประกอบอาหารต่าง ๆ ไม่แยกใช้ระหว่างเนื้อสัตว์กับผักผลไม้ ร้อยละ 19.9 แสดงให้เห็นว่าถึงแม้กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ทัศนคติอยู่ในระดับดี แต่ยังพบพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวมาข้างต้น 
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ข้อเสนอแนะในการน้าผลการศึกษาไปใช้ 
1. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในพ้ืนท่ี อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอุบลราชธานี 

ควรหาแนวทางในการให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อท าให้ให้ประชาชนเข้าใจที่ถูกต้องว่าโรคมะเร็งท่อน้ าดสีามารถเกิดได้กับทุกคน
ถึงแม้ว่าจะเป็นคนท่ีมสีุขภาพรา่งกายแข็งแรง และเป็นโรคที่สามารถหลีกเลีย่งได้  

2. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในพ้ืนท่ี อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอุบลราชธานี 
ควรจัดท าเวทีประชาคม/การรณรงค์เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในการปรุงอาหารให้สุก ไม่บริโภคปลาน้ าจืดสุก ๆ    
ดิบ ๆ ให้กับประชาชนท่ีพักอาศัยใกล้ริมแม่น้ ามลู อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธาน ี

ข้อเสนอแนะในการท้าการศึกษาครั งต่อไป ควรมีการศึกษาความรอบรู้ในการป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ าดีของ
ประชาชนท่ีพักอาศัยใกล้ริมแม่น้ ามูล อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานีเพ่ือหาแนวทางในแก้ไขปัญหาโรคมะเร็งท่อน้ าดี
ที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการ

ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนต าบลสรา้งถ่อ อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 169 คน เก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และ Chi-square test  

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับอยู่ในระดับดรี้อยละ 55.0 มีความรอบรู้
ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับอยู่ในระดับดี ด้านความรู้ ความเข้าใจ และด้านการจัดการตนเอง (ร้อยละ 
55.0, 41.4 ตามล าดับ) ระดับควรปรับปรุง ด้านการเข้าถึงข้อมูล ด้านการสื่อสาร ด้านการรู้เท่าทันสื่อ และด้านการตัดสินใจ
เลือกปฏิบัติ (ร้อยละ 75.8, 75.1, 63.3 และ 64.5 ตามล าดับ) และความรอบรู้ด้านสุขภาพด้านความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ
การจัดการตนเองมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value = 0.039, 
0.004) ดังนั้น หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่ควรส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และการจัดการตนเองในเรื่องพฤติกรรม
การบริโภคปลาดิบ การปฏิบัติตนตามสุขอนามัยของประชาชน เพื่อลดความเสี่ยงประชาชนต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ   
 
ค าส าคัญ : ความรอบรู้ดา้นสุขภาพ  พฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ 

 
Health Literacy and Liver Fluke Prevention Behavior among People  
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Abstract 
This cross-sectional descriptive research aimed to study health literacy and liver fluke prevention 

behavior of people in Sangtho Sub-district, Khueang Nai District, Ubon Ratchathani Province. Data were 
collected by questionnaire among 169 persons.  Data were analyzed by using descriptive statistics, and 
inferential statistics; Chi square test. 

The results showed that most of samples had a good level of liver fluke prevention behavior, 
55.0 percent had a good level of health literacy in terms of knowledge, understanding and self-
management (55.0 and 41.4 percent respectively) had Inappropriate level access to information and 
health services, health communication, media and information literacy, decision-making (75.8, 75.1, 63.3 
and 64.5 percent respectively). knowledge, understanding and self-management skills related to liver 
fluke prevention behavior with statistical significance (p-value = 0.039, 0.004). Therefore, the public health 
department should promote knowledge, understanding and self-management on raw fish consumption 
behaviors, hygiene practices to reduce the risk of people getting liver fluke disease. 
  
Keywords : Health Literacy, Liver Fluke Prevention Behavior 
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บทน า  
 โรคพยาธิใบไม้ตับในประเทศไทยยังเป็นปัญหาของสาธารณสุขที่ส าคัญที่จะต้องเร่งแก้ไข  มีผู้เสียชีวิตทั่วประเทศ 
ปีละประมาณ 14,000 คน โดยเฉพาะประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชากรกว่า 6 ล้านคน ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ  
ที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคมะเร็งท่อน้ าดี ทั้งนี้เกิดจากพฤติกรรมการกินของคนภาคอีสานที่ชอบกินก้อย กินลาบปลาดิบ หรือกิน
แบบสุก ๆ ดิบ ๆ ก็มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค (อดุลย์, 2561) จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขในปี 2560 พบว่า  
มีผู้เสียชีวิตด้วยมะเร็งตับและท่อน้ าดีทั่วประเทศ จ านวน 16,382 ราย มากที่สุดคือภาคอีสาน 7,219 ราย ส าหรับในเขต
สุขภาพที่ 10 มีผู้เสียชีวิตจ านวน 253 ราย สาเหตุเกิดจากหลายปัจจัยและที่ส าคัญที่สุดคือ พยาธิใบไม้ตับ โดยพบว่ามี 
ความชุกของโรคพยาธิใบไม้ตับปี 2560 ประมาณร้อยละ 11 ซึ่งสูงเป็นอันดับ 2 ของภาคอีสาน สาเหตุส าคัญมาจากพฤติกรรม
การบริโภคปลาน้ าจืดมีเกล็ดแบบดิบ ๆ สุก ๆ ปลาร้า ปลาส้ม ที่มีพยาธิ (ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัด
อุบลราชธานี, 2562) ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ได้พยายามควบคุมป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับจึง
ได้ก าหนดมาตรการส าคัญในการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ มะเร็งท่อน้ าดี 5 เรื่อง คือ  1) ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาลผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) ตรวจคัดกรองค้นหาผู้ติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับใน
ประชาชนที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ให้การรักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินให้ถูกสุขลักษณะ 3) ตรวจคัดกรองความผิดปกติ
ด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ ส าหรับประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไป หากพบความผิดปกติ ให้ส่งต่อเพื่อตรวจยืนยัน และให้การรักษา
อย่างทันท่วงที 4) มีระบบการส่งต่อเพื่อการรักษาตามความเหมาะสม และมีการติดตามดูแลแบบผสมผสาน โดยทีมหมอ
ครอบครัว และแพทย์ทางเลือก และ5) รณรงค์อาหารปลอดภัย ปลาปลอดพยาธิ คนปลอดภัย ในทุกพื้นที่  และ 
สร้างองค์ความรู้ในการป้องกันโรคให้เกิดในชุมชน สิ่งส าคัญที่สุดที่ภาคีเครือข่ายจะมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตัดวงจรพยาธิ
ใบไม้ตับ คือการจัดท าบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูล เพื่อกักเก็บไข่พยาธิ รถดูดส้วมเถื่อน มักจะทิ้งสิ่งปฏิกูลในไร่นา หรือ ข้างทาง ซึ่งจะ
เป็นสาเหตุให้ไข่พยาธิในอุจาระฟักออกเป็นตัวและไชเข้าไปอาศัยในปลาน้ าจืดที่มีเกล็ด หากชาวบ้านไปจับปลามาท าอาหาร  
สุก ๆ ดิบ ๆ อยู่ตัวพยาธิก็จะชอนไชเข้าไปในร่างกาย เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งตับในที่สุด (กระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย, 
2559) 
 ต าบลสร้างถ่อ อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นต าบลที่มีแหล่งน้ าไหลผ่านนั่นคือกุดฮี ประชาชนใช้
ประโยชน์จากแหล่งน้ าในการอุปโภค หรือใช้ในการเกษตร การประมงต่างๆ และประชาชนส่วนใหญ่ชอบหาปลาจากแหล่งน้ า
มาประกอบเป็นอาหารและบางครั้งก็น าไปขายเพื่อเป็นรายได้ จากการเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับในปี 2559 
ของประชาชนที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ผลการตรวจ พบไข่พยาธิใบไม้ตับในอุจาระร้อยละ 13.97 (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลสร้างถ่อ, 2559) แสดงให้เห็นว่าประชาชนยังมีพฤติกรรมในการบริโภคอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น การกินอาหารที่ท า
จากปลาปรุงแบบสุกๆ ดิบๆ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและเป็นสาเหตุของการเกิด
มะเร็งท่อน้ าดีต่อไป ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาเพื่อหา
แนวทางในการป้องกนัต่าง ๆ 

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (health literacy) เป็นทักษะและความสามารถของบุคคลในการเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ 
ความรู้ ความเข้าใจเพื่อวิเคราะห์ ประเมินและจัดการตนเองไปสู่การมีความสมบูรณ์ทางกาย จิต สังคมและปัญญา มีความ
รู้เท่ารู้ทันต่อสิ่งที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพท้ังทางด้านบวกและด้านลบ (ชาตรีและศิวิไลซ์, 2560) ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีส่วน
ส าคัญในการสร้างและพัฒนาให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการธ ารงไว้ซึ่งสุขภาพท่ีดี (ขวัญเมืองและนฤมล, 2554) การ
สร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากรจึงเป็นแนวทางส าคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ กระทรวง
สาธารณสุขได้จัดท าแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) โดยใช้แนวคิดเรื่องการสร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เป็นมาตรการและแนวทางพัฒนาในยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพคนไทย 
เชิงรุก เพื่อก้าวเข้าสู่โมเดลประเทศไทย 4.0 ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ให้คนไทยมีสุขภาพดีสร้างประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ก าหนดเป้าประสงค์ให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายมีความรอบรูด้้านสขุภาพเพิ่มมากข้ึน มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี
สามารถช่วยเหลือ ดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชนด้านสุขภาพได้ ดังนั้นการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพให้ประชาชนมี
พฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับที่เหมาะสมเป็นการสร้างเสริมสุขภาพให้มีความแข็งแรงทั้งทางกายและใจ การศึกษา
ครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน ต าบลสร้างถ่อ อ าเภอ
เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและวางแผนในการป้องกันโรค
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีในพ้ืนท่ี ซึ่งจะส่งผลใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป 
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วิธีการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional descriptive study) ประชากร คือ 

ประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีรายช่ือตามทะเบียนราษฎร์และอาศัยอยู่จริงในต าบลสร้างถ่อ อ าเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี จ านวนท้ังสิ้น 8,022 คน ค านวณขนาดตัวอย่างจากสูตรประมาณค่าสัดส่วนของประชากร (Lemeshow s et al.,  
1990) โดยก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 อ านาจการทดสอบ 0.95 และค่าขนาดอิทธิพล 0.74 (ฉัตรลดาและเพชรัตน์, 
2561) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 169 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับ
ฉลากแบบไม่ใส่คืน ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ดัดแปลงจากการศึกษาของ นาฏนภา (2561) โดยแบบสอบถามได้ท า
การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) จากผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างค าถามกับวัตถุประสงค์แต่ละข้ออยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ตรวจสอบความเช่ือมั่นโดยการทดลองใช้แบบสอบถาม (Try 
Out) วิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นโดยใช้การวิเคราะห์  KR 20 และสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคแอลฟา (Cronbach’s 
Coefficient Alpha) ซึ่งแบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 8 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ประวัติ
การตรวจหาไข่พยาธิใบไม้ตับ การรับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ ของคนในครอบครัว การป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับในครอบครัว 

ส่วนที่ 2 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ จ านวน 15 ข้อ ค าถามแบบตัวเลือก ใช่ ไม่ใช่ 
แปลผลเป็น 3 กลุ่ม ใช้เกณฑ์การแปลผลของบลูม (Bloom, 1971) คือ ระดับดี คะแนนระหว่าง 12-15 ระดับปานกลาง 
คะแนนระหว่าง 9-11 และระดับควรปรับปรุง คะแนนระหว่าง 0-8 ค่าความเชื่อมั่น KR 20 เท่ากับ 0.76 

ส่วนที่ 3 การเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ การสื่อสารสุขภาพ การจัดการตนเอง การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 
และการตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ประกอบด้วยค าถามด้านละ 5 ข้อ รวม 25 ข้อ ลักษณะ
ค าถามแบบวัดมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ คือ ไม่เคยปฏิบัติ ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัติประจ าแต่ละด้านแปลผล
เป็น 3 กลุ่ม ใช้เกณฑ์การแปลผลของบลูม (Bloom, 1971) คือ ระดับดี คะแนนระหว่าง 8-10 ระดับปานกลาง คะแนน
ระหว่าง 6-7 และระดับควรปรับปรุง คะแนนระหว่าง 0-5 มีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) เท่ากับ 0.79, 0.79, 0.81, 0.82, และ 0.76 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 4 แบบประเมินพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ประกอบด้วยค าถาม 12 ข้อ ครอบคลุมค าถาม
เกี่ยวกับการรับประทานอาหารจากเนื้อปลา การประกอบอาหารจากเนื้อปลา และสุขวิทยาส่วนบุคคล ลักษณะค าถามแบบวัด
มาตรประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ คือ ไม่เคยปฏิบัติ ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัติประจ า แปลผลเป็น 3 กลุ่ม ใช้เกณฑ์การ
แปลผลของเบสท์ (Best, 1977) คือ ระดับดี คะแนนระหว่าง 16-24 ระดับปานกลาง คะแนนระหว่าง 8-15 และระดับควร
ปรับปรุง คะแนนระหว่าง 0-7 มีค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.74 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได่แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ทดสอบการแจกแจงปกติของข้อมูลด้วยสถิติ Komolgorov-Smirnov test และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วย Chi-square test 
โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยช้ีแจงวัตถุประสงค์ และขั้นตอนการศึกษาให้กลุ่มตัวอย่ างรับทราบทุกประเด็น 
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะถูกเก็บเป็นความลับ เพื่อน าไปใช้ทางวิชาการเท่านั้น รวมทั้ง ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างสามารถตอบรับหรือปฏิเสธในการเข้าร่วมศึกษาครั้งนี้ได้ ใช้เวลาตอบแบบสอบถามประมาณ 15 นาที 
 
ผลการวิจัย 

 กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 169 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงร้อยละ 62.7 มีอายุเฉลี่ย 48.69 ปี (S.D = 16.28)  
จบการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 70.4  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 64.5 ค่ามัธยฐานของรายได้อยู่ที่ 3,000 
บาท(P25 = 1,000  P75 = 5,000) เคยตรวจอุจาระหาพยาธิใบไม้ตับแต่ไม่พบไข่พยาธิร้อยละ 48.5 คนในครอบครัวส่วนมาก
ยังรับประทานที่ปรุงสุกๆ ดิบๆ ร้อยละ 64.5 และเคยมีสมาชิกในครอบครัวที่เคยป่วยด้วยโรคพยาธิใบไม้ตับร้อยละ 1.8  

ความรอบรู้ด้านสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับอยู่ใน
ระดับดี ร้อยละ 55.0 ด้านการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับอยู่ในระดับควรปรับปรุงร้อยละ 75.8 ด้าน
ทักษะทักษะการสื่อสารเกี่ยวกับการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับอยู่ในระดับควรปรับปรุงร้อยละ 75.1 ด้านทักษะการจัดการ
ตนเองเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับอยู่ในระดับดีร้อยละ 41.4  ด้านการรู้เท่าทันสื่อเกี่ยวกับการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับอยู่
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ในระดับควรปรับปรุงร้อยละ 63.3 ด้านทักษะการตัดสินใจเลือกปฏิบัติเพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับอยู่ในระดับควร
ปรับปรุงร้อยละ 64.5 ดังแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ   
              ใน (n=169 คน) 
 

ความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับ 
การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ 

ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับควรปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ทักษะความรู้ ความเข้าใจ  93 55.0 60 35.5 16 9.5 
ทักษะการเข้าถึงข้อมูล 10 5.9 31 18.3 128 75.8 
ทักษะการสื่อสาร 13 7.7 29 17.2 127 75.1 
ทักษะการจัดการตนเอง 70 41.4 54 32.0 45 26.6 
ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ 19 11.3 43 25.4 107 63.3 
ทักษะการตัดสินใจเลือกปฏิบัติ 12 7.1 48 28.4 109 64.5 

 
พฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับอยู่ในระดับดี

มากที่สุดร้อยละ 55.0 รองลงมาระดับปานกลางร้อยละ 45.0 ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ (n=169 คน) 
 
                     ระดับพฤติกรรม จ านวน (คน) ร้อยละ 
ระดับด ี 94 55.0 
ระดับปานกลาง 75 45.0 

 
ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ พบว่า ด้านทักษะความรู้ 

ความเข้าใจ และทักษะการจัดการตนเองเพือ่ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้
ตับอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value = 0.039, 0.004) ดังแสดงในตารางที่ 3  
 
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ (n=169) 

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

 

พฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ  

 

p-value 
ระดับดี ระดับปานกลาง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรค
พยาธิใบไม้ตับ  
 ระดับด ี
            ระดับปากลาง 
            ระดับควรปรับปรุง   

 
 

55    
30    
8     

 
 
59.1 
50.0 
50.0 

 
 

38     
30     
8      

 
 

40.9 
50.0 
50.0 

7.679 0.039 

ทักษะการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน
โรคพยาธิใบไม้ตับ 
 ระดับด ี
            ระดับปากลาง 
            ระดับควรปรับปรุง   

 
 

9     
18    
66    

 
 
90.0 
58.1 
51.6 

 
 

1     
13    
62    

 
 

10.0 
41.9 
48.4 

1.412 0.494 
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ (n=169) (ต่อ) 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

 

พฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ  

 

p-value 
ระดับดี ระดับปานกลาง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ทักษะการสื่อสารเกี่ยวกับการป้องกันโรค
พยาธิใบไม้ตับ 
 ระดับด ี
            ระดับปากลาง 
            ระดับควรปรับปรุง   

 
 

7     
16    
70    

 
 
53.8 
55.2 
55.1 

 
 

6     
13    
57    

 
 

46.2 
44.8 
44.9 

0.008 0.996 

ทักษะการจัดการตนเองเพื่อป้องกันโรค
พยาธิใบไม้ตับ 
 ระดับด ี
            ระดับปากลาง 
            ระดับควรปรับปรุง   

 
 

49    
25    
19    

 
 

70.0 
46.3 
42.2 

 
 

21    
29    
26    

 
 

30.0 
53.7 
57.8 

10.986 0.004 

ทักษะการรู้เท่าทันสื่อเกี่ยวกับ การป้องกัน
โรคพยาธิใบไม้ตับ 
 ระดับด ี
            ระดับปากลาง 
            ระดับควรปรับปรุง   

 
 
9     
23    
61    

 
 

47.4 
53.5 
57.0 

 
 

10    
20    
46    

 
 

52.6 
46.5 
43.0 

0.661 0.718 

ทักษะการตัดสินใจเลือกปฏิบัติ เพื่อการ
ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ 
 ระดับดี 
            ระดับปากลาง 
            ระดับควรปรับปรุง   

 
 
5     
30    
58    

 
 

41.7 
62.5 
53.2 

 
 
7     
18    
51    

 
 

58.3 
37.5 
46.8 

2.094 0.351 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 การศึกษานี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับอยู่ในระดับดีร้อยละ 55.0 คล้ายคลึงกับ
การศึกษาของ Thaewnongiew et al. (2014) และการศึกษาของฉัตรลดาและเพชรัตน์ (2561) ซึ่งศึกษาการปฏิบัติเพื่อ
ป้องกันการติดเช้ือโรคพยาธิใบไม้ตับในชุมชนชนบท การที่กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในระดับดีที่
สูงอาจเนื่องมาจากกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานระดับพ้ืนที่ได้ด าเนินการควบคุมและป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับตั้งแต่
ปี 2544 เป็นต้นมาโดยก าหนดให้มีการรณรงค์เรื่องการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ การตรวจวินิจฉัยโรคและให้การรักษาเมื่อ
ตรวจพบการติดโรคพยาธิใบไม้ตับ การเฝ้าระวังการติดเช้ือในชุมชนประกอบกับการได้รับความรู้และอันตรายจากโรคพยาธิ
ใบไม้ตับ (กรมควบคุมโรค, 2555) จึงเป็นเหตุผลให้กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการป้องกันในระดับสูง โดยพฤติกรรมที่กลุ่ม
ตัวอย่างปฏิบัติมากที่สุด คือ รับประทานปลาน้ าจืดเกล็ดขาวท่ีท าให้สุกด้วยความร้อนท่ีเพียงพอ เช่น การย่าง การต้ม การทอด 
การนึ่ง ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม เพราะปลาน้ าจืดเกล็ดขาว เช่น ปลาตะโกก ปลาหนามหลัง ปลาขาวนา ปลาตะเพียน
ทราย ปลาขาวมน ปลาซิว ปลาสร้อยนกเขา และอีกหลายชนิด มักมีตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับฝังตัวอยู่ หากกินดิบโดยไม่ผ่าน
ความร้อน ตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับเข้ามาในร่างกายไปอาศัยอยู่ในท่อน้ าดีที่ปลายตับตัวอ่อนพยาธิกลายเป็นพยาธิใบไม้ตับตัวเต็ม
วัยท าลายเนื้อเยื่ออักเสบซ้ าๆ ส่งผลให้กลายเป็นโรคมะเร็งท่อน้ าดีได้ในท่ีสุด (รัตนาภรณ,์ 2560) ส่วนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ที่กลุ่มตัวอย่างปฏิบัติมากท่ีสุด คือ การรับประทานปลาร้าดิบ หรือแจ่วบองปลาร้าดิบ ซึ่งการทานปลาร้า ปลาจ่อม ปลาส้มที่
ผ่านการหมักไม่นานและความเค็มน้อยมีโอกาสติดพยาธิสูงมากแต่หากมีการหมักด้วยเกลือและใช้เวลาหมักนาน ๆ เป็นเดือนก็
ปราศจากพยาธิใบไม้ตับ (ณัฏฐวุฒิ, 2553)  

ส าหรับความรอบรู้ด้านสขุภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรอบรู้สุขภาพดา้นความรู ้ความเข้าใจ และด้านการจัดการ
ตนเองอยู่ในระดับดี แสดงให้เห็นว่าการมีความรู้ ความเข้าใจ ที่ได้จากการฟัง การได้ยิน จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ หรือเคยมี
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ประสบการณ์ในการปฏิบัติตน สามารถท าให้เกิดการจัดการตนเองเพื่อปฏิบัติในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับท่ีดีได้ สอดคล้อง
กับแนวคิด Becker (1974)  กล่าวว่าการตัดสินใจที่จะปฏิบัติในสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นอยู่กับการช่ังน้ าหนักระหว่างข้อดี และข้อเสีย
ของพฤติกรรมดังกล่าว โดยบุคคลจะเลือกปฏิบัติในสิ่งที่เชื่อว่ามีผลดีมากกว่าผลเสีย การที่บุคคลรับรู้ประโยชน์หรือโทษซึ่งเกิด
การตัดสินใจเลือกกระท าแล้วว่าดีกว่าวิธีอื่นท าให้บุคคลนั้นจัดการตนเองเมื่อมีภาวะเบี่ยงเบนทางสุขภาพได้ดี ส่วนทักษะการ
เข้าถึงข้อมูล ทักษะการสื่อสาร การรู้เท่าทันสื่อและทักษะการตัดสินใจในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับอยู่ใน
ระดับควรปรับปรุง โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างอ่านค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับจากเอกสารหรือ
อินเตอร์เน็ตแล้วไม่เข้าใจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพของ Nutbeam (2008) โดยความรอบรู้ด้านสุขภาพ
เพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ได้แก่ ทักษะความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ และทักษะการจัดการตนเองเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ซึ่งความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
หมายถึง ทักษะ ความสามารถในการท าความเข้าใจและการใช้ข้อมูลในรูปแบบส่งเสริมและรักษาสุขภาพให้คงอยู่ ซึ่งทักษะ
เหล่านี้สามารถพัฒนาได้ทั้งการศึกษาด้านสุขภาพอย่างเป็นทางการและการได้รับความรู้และการปฏิบัติด้านสุขภาพที่ไม่เป็น
ทางการ (Nutbeam, 2009) อย่างไรก็ตามความรอบรู้ด้านสุขภาพสามารถพัฒนาได้โดยการให้ข้อมูลการที่มีประสิทธิภาพและ
การศึกษาที่มีโครงสร้าง (Nutbeam et al., 2017) ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่มีทักษะความรู้ความเข้าใจระดับดี และทักษะการ
จัดการตนเองระดับด ีสามารถเลือกปฏิบัติ และหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตนทีเ่สี่ยงต่อการเกิดโรค เช่น การเลือกรับประทานปลาน้ า
จืดที่ปรุงสุกจึงมีโอกาสมีพฤติกรรมระดับดี  

ข้อเสนอแนะ 
1. จากการศึกษา พบว่า ความรอบรู้สุขภาพด้านการเข้าถึงข้อมูล การสื่อสาร การรู้เท่าทันสื่อ และการตัดสินใจเลือก

ปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของกลุ่มตัวอย่างต่ าเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมีแผนและ
กิจกรรมการพัฒนา ส่งเสริมให้กับประชาชน 

2. ควรมีการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับขนมธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเชื่อที่สืบทอดกันมาในการบริโภคปลาดิบที่มีความ
เสี่ยงต่อการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี เพื่อหาแนวทางการป้องกัน แก้ไขปัญหา   
 
กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยครั้งนี้ขอขอบคุณผู้อ านวยการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสร้างถ่อ ส าหรับการอ านวย
ความสะดวกในข้อมูลและลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ขอบคุณประชาชนต าบลสร้างถ่อ อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 
ส าหรับการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย 
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การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน “ไฮ-วี” ส าหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี  
อุไรวรรณ อกนิตย์1* กัญญาพร งามจิตต2์ อนุวัฒน์ กุลไธสง2 นวชน พุทธรังษี2 ปรัชญาภรณ์ นามบุตร2 และ ทวนธน บุญลือ1 

1 กลุ่มเภสัชกรรมปฏบิัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  
2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี 

*E-mail : uraiwan.a@ubu.ac.th  

 
บทคัดย่อ 

ประเทศไทยมีจ านวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีประมาณ 470,000 คน แม้ว่าปัจจุบันการรักษามีประสิทธิภาพสูงขึ้น แต่ผู้ป่วย
ต้องได้รับการรักษาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค ยา รวมทั้งความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วย
เป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างมากต่อผลการรักษาท่ีมีประสทิธิภาพ วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาโมบายแอปพลิเค“ไฮ-วี”(HiWee) ส าหรับผู้
ติดเช้ือเอชไอวีบนมือถือ ประเมินระดับความพึงพอใจต่อการใช้โมบายแอปพลิเคชัน“ไฮ-วี” ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและบุคลากร
ทางการแพทย์ที่เช่ียวชาญในการดูแลผู้ป่วยติดเช้ือเอชไอวี วิธีการด าเนินการวิจัย: ออกแบบเค้าโครงและรวบรวมข้อมูลในการ
พัฒนาโมบายแอปพลิเคชันจากนั้นปรับปรุงแก้ไขแอปพลิเคชันตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญจากการศึกษาน าร่อง และท าการ
ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ติดเ ช้ือเอชไอวีและบุคลากรทางการแพทย์ผู้ เ ช่ียวชาญต่อโมบายแอปพลิ ชัน  
“ไฮ-วี” การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาวิจัย: จากผู้เข้าร่วม
การศึกษา 51 ราย ประกอบด้วยผู้ติดเชื้อเอชไอวีท่ีทดลองใช้แอปพลิเคชันท้ังสิ้น 42 ราย พบว่ามีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่
ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย+SD; 4.51±0.55) และบุคลากรทางการแพทย์ 9 ราย มีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับพึง
พอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย+SD; 4.50 ±0.53) สรุปผล: โมบายแอปพลิเคชัน“ไฮ-วี”ที่ได้พัฒนาขึ้นนี้มีระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุด และคาดว่าจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ติดเช้ือเอชไอวีเพิ่มความร่วมมือในการรับประทานยา ได้มีความรู้เกี่ยวกับโรค 
และ ยา ทั้งยังตระหนักในการดูแลตัวเองเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อได้ 
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Abstract 
Thailand has approximately 470,000 patients living with HIV. Although HIV treatment nowadays is 

more effective, the patients must be treated indefinitely.  Knowledge and understanding of the disease, 
treatment medications, as well as patient adherence are crucial for effective treatment outcomes. 
Objective:    To develop a mobile application, “ HiWee,” to assist HIV infected in management of their 
medications and assess user satisfaction level among HIV infected patients and healthcare professionals 
who specialize in HIV. Methods: Design the framework and collect data to develop the mobile application. 
Improve “ HiWee”  based on initial comments and suggestions from healthcare experts in a pilot study. 
Finally, assess overall satisfaction level with the final “ HiWee”  app among HIV patients and healthcare 
experts.  Data analysis was performed through descriptive statistic using percentages, means, and standard 
deviations.  Results: Of a total of 51 participants, overall satisfaction scores were very satisfied among 42 
HIV-positive patients (mean+SD; 4 .51±0 .55 )  and also very satisfied among 9  healthcare professionals 
(mean+SD; 4.50 ±0.53). Conclusion: The “HiWee” mobile application developed from this study received 
very satisfied level among HIV patients and health care professionals. It is expected that “HiWee” will serve 
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as a tool to help HIV infected patients improve adherence, gain more knowledge about their disease and 
medications, and become more aware of selfcare to reduce transmission of HIV. 
 
Keywords : HIV-infected patients, Mobile Application, HiWee 
 
บทน า 

เช้ือไวรัส HIV ย่อมาจาก Human Immunodeficiency Virus เป็นเช้ือไวรัสที่ท าลายระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์  
ท าให้ร่างกายของผู้ติดเช้ือไม่สามารถต่อสู้กับการติดเช้ือฉวยโอกาสชนิดต่าง ๆ ได้ ข้อมูลจากองค์กรอนามัยโลก (World 
Health Organization, WHO) ปี ค.ศ. 2019 พบว่ามีผู้ติดเชื้อเอชไอวีท่ัวโลก 38 ล้านคน (WHO, 2019) ส าหรับประเทศไทย 
พบข้อมูลล่าสุดจากศูนย์รวมข้อมูลสารสนเทศต้านเอชไอวีของประเทศไทย คาดประมาณผู้ติดเช้ือเอชไอวี ปี 2562 มีผู้ติดเช้ือ
เอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่ 470,000 คน ซึ่งเป็นผู้ที่ก าลังรับยาต้านเอชไอวี 375,000 คน และผู้ป่วยรายใหม่ 5,400 คน (ศูนย์รวม
ข้อมูลสารสนเทศต้านเอชไอวีของประเทศไทย, 2562) การรักษาโรคติดเชื้อ HIV ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นมาก โดยต้อง
ประคับประคองฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันของผู้ติดเช้ือให้เข้าสู่ระดับปกติ และลดปริมาณเช้ือไวรัสในกระแสเลือดให้ต่ าที่สุด   
(น้อยกว่า 50 copies/mL) และนานที่สุดเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยเสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ท่ีสัมพันธ์ต่อการติดเช้ือเอชไอวี ท าให้
ผู้ป่วยจ าเป็นต้องรับประทานยาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพอย่างน้อย 2-3 ชนิดอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งต้องอาศัยความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคยาทั้งในด้านความส าคัญของการรับประทานยา อันตรกิริยาระหว่างกันของยากับยา และยากับอาหาร 
รวมถึงอาศัยความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก มิฉะนั้นอาจส่งผลให้เกิดการดื้อต่อยา การรักษาล้มเหลว และ
การแพร่ระบาดของเชื้อดื้อยาในระดับชุมชนและประเทศต่อไป  

การเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาในผู้ตดิเช้ือเอชไอวีมีหลายวิธี เช่น การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการ
ใช้ยาโดยการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อให้ความรู้ผู้ป่วย นาฬิกาเตือนการรับประทานยา ผู้ช่วยดิจิตัล (Digital Assistant) ข้อความ
เตือนรับประทานยา การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ และสมาร์ทโฟน (Simoni et al., 2008) นับเป็นเครื่องมือท่ีสามารถช่วยให้ผู้ปว่ย
เกิดความร่วมมือในการใช้ยาได้อีกทาง จากการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในครัวเรือน พ.ศ.2559 พบว่า ในจ านวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปประมาณ 62.8 ล้านคน มีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน 
มากถึง 31.7 ล้านคน (ร้อยละ 50.5) โดยมีอัตราการใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ ปี 2555 ที่มีเพียง 5 ล้านคน (ร้อยละ 
8.0) (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2559)  

ผลการศึกษาของ กรุณา (2558) พบว่าการให้ข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีด้านการป้องกันเพื่อส่งเสริม
สุขภาพจ าเป็นต้องส่งเสริมอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าผู้ติดเช้ือเอชไอวีจะมีการรับรู้และพฤติกรรมสุขภาพอยู่ในระดับสูงแล้วก็ตาม 
แต่จ าเป็นต้องกระตุ้นเตือนให้ผู้ติดเช้ือมีส่วนร่วมในการรับรู้และดูแลตนเองเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาวต่อไป (กรุณา, 
2558) ผลของแอปพลิเคชันแจ้งเตือนร่วมกับคู่มือให้ความรู้เพื่อเพ่ิมความร่วมมือในการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิด พบว่ากลุ่มทดลองมี
ผู้ที่ความร่วมมือในการใช้ยาเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 81.0 เป็นร้อยละ 100.0 หลังการแทรกแซงกลุ่มทดลองร่วมมือใช้ยามากกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (จันทร์ทิพย์และคณะ, 2560) และประสิทธิผลของโมบายแอพพลิเคชั่นต่อความร่วมมือ
ในการรับประทานยาในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองพบมีคะแนนความร่วมมือในการรับประทานยาของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองที่ได้รับโมบายแอพพลิเคช่ัน มากกว่ากลุ่มที่ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) (สุธิดาและคณะ, 2560) และผล
การศึกษาการพัฒนาแอปพลิเคชันโดยใช้การเรียนรู้ร่วมกัน เรื่อง การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ  พบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของการใช้แอปพลิเคชันโดยเปรียบเทียบผลจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลัง
ของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อเปรียบเทียบคะแนนพบว่าผลการคะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบวัดผลหลังการเรียนรู้สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ และผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการใช้แอปพลิเคชันพบว่า มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด
ทุกด้าน (อนุชาและคณะ, 2561)  

ทางคณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าการพัฒนาสื่อสารสนเทศที่ผู้ติดเช้ือเอชไอวี สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากโทรศัพท์มือถือ 
ที่เรียกว่า โมบายแอปพลิเคชัน นั้นอาจเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ป่วยมีความร่วมมือในการรักษา เพิ่มความรู้เรื่องโรค 
เรื่องยา การปฏิบัติตนเมื่อติดเช้ือเอชไอวี รวมทั้งการป้องกันการแพร่กระจายเช้ือไปสู่ผู้อื่นได้  ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมบายแอปพลิเค“ไฮ-วี” (HiWee) ส าหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีบนมือถือ ประเมินระดับความพึงพอใจต่อ
การใช้โมบายแอปพลิเคชัน“ไฮ-วี” ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและบุคลากรทางการแพทย์ที่เช่ียวชาญในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี 
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วิธีการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Operations Research) ท าการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรทาง
การแพทย์ที่ดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่มารับบริการ ณ คลินิกผู้ป่วยนอกเฉพาะโรค  

เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครเขา้สู่การวิจัย 
    เกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion criteria) 

  - ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป และรับเข้าคลินิกพิเศษผู้ป่วยนอก (เฉพาะโรค) หรือ 
          - บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผูต้ิดเชื้อเอชไอวี ท่ีคลินิกพิเศษผู้ป่วยนอก (เฉพาะโรค) 
`          - มีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (smartphone) 
          - สามารถใช้แอปพลิเคชันบนมือถือได้ด ี
          - สามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาไทยได้ 
          - ยินดีเข้าร่วมโครงการ 

เกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria) 
          - ไม่ยินดีเข้าร่วมโครงการ 
          - ไม่สามารถสื่อสารหรือเขา้ใจภาษาไทยได้ 
          - ไม่สามารถใช้แอปพลิเคชนับนมือถือได้ 

ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย  
1. การพัฒนาเคร่ืองมือ 

1) ออกแบบเค้าโครงและรวบรวมข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับโรคและยาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือ ได้แก่ แนว
ทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ปี 2560, Clinicalinfo.hiv.gov, HIVinfo.nih.gov เป็นต้น 

2) เขียนโมบายแอปพลิเคชัน HiWee โดยนักเขียนแอปพลิเคชัน  
3) พัฒนาแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้โมบายแอปพลิเคชันโดยพิจารณาความเหมาะสมของเครื่องมือ

จากผู้ทรงคุณวุฒิ ใช้การวัดอันตรภาคตามแบบ Likert scale โดยก าหนดระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 
ระดับ 1-5 โดย ระดับ1 คือ พึงพอใจน้อยท่ีสุด และ 5 คือ มีความพึงพอใจมากที่สุด โดยการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย 
มีดังนี้ คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 พึงพอใจน้อยที่สุด; 1.81-2.60 พึงพอใจน้อย; 2.61-3.40 พึงพอใจปานกลาง; 3.41-4.20 พึง
พอใจมาก และ 4.21-5.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 

4) ท า Pilot study ทดสอบความถูกต้องเหมาะสมของเครื่องมือกับบุคลากรทางการแพทย์ทีดู่แลผู้ติดเชื้อเอชไอ
วี และผูต้ิดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ท่ีมารับบริการ ณ คลินิกผู้ป่วยนอกเฉพาะโรค  

5) ปรับปรุงโมบายแอปพลิเคชัน HiWee ตามค าแนะน าของบุคลากรทางการแพทย์  
2. การรวบรวมข้อมูล 

1) น าโมบายแอปพลิเคชันท่ีปรับปรุงแล้วไปใช้กับติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ท่ีมารับบริการ ณ คลินิกผู้ป่วยนอก
เฉพาะโรค 

2) ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้โมบายแอปพลิเคชัน HiWee โดยผู้ตดิเช้ือเอชไอวีและบคุลากรทางการแพทย์ 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยแสดงผลข้อมูลในรูปแบบสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  
งานวิจัยช้ินนี้ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินการได้ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการท าวิจัยในมนุษย์

ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รหัสเอกสารรับรอง 060/2562 ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2562 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน “HiWee”  
1.1 หน้าจอแสดงโมบายแอปพลิเคชัน ไฮวี: HiWee ที่ได้มาจากการติดตั้งลงบนระบบ iOS และ Android ซึ่งจะ

พบเป็นไอคอนดังภาพที่ 1 ท่ีเป็นแอปพลิเคชันท่ีมีชื่อว่า HiWee 
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ภาพที ่1 ไอคอนแอปพลิเคชัน HiWee 
 

1.2 หน้าหลักของแอปพลิเคชัน HiWee ภายหลังจากคลิกไอคอน HiWee โดยแอปพลิเคชันจะเข้ามายังหน้าหลกั
ที่สามารถเลือกได้ว่าจะสมัครสมาชิก หรือเยี่ยมชม ดังภาพที่ 2 

 

 
 

ภาพที่ 2 หน้าหลักของแอปพลิเคชัน HiWee 
 

1) สมัครสมาชิก สามารถเข้าใช้เมนูได้ทุกเมนูในแอปพลิเคชัน HiWee โดยการสมัครสมาชิกจะต้องกรอก
ข้อมูลดังรูปที่ 3a แต่สามารถใช้นามแฝงในการสมัครสมาชิกได้ และจะมีการก าหนดรหัส 4 หลักในการเข้าใช้งานครั้งต่อไป 
เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ ดังภาพที่ 3b 

2) ผู้เยี่ยมชม สามารถเข้าใช้ได้เพียงบางเมนูในแอปพลิเคชัน HiWee คือ เมนูรายชื่อยาทั้งหมด, เกี่ยวกับโรค, 
อันตรกิริยา, สื่อให้ความรู้, โรคติดเชื้อฉวยโอกาส, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และสายด่วน HIV 
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ภาพที่ 3a การสมัครสมาชิกแอปพลิเคชัน HiWee 3b การตั้งรหสัเข้าใช้งาน 4 หลัก 
 
1.3 เมื่อคลิกเข้าสู่ระบบจะปรากฏเมนูภายในแอปพลิเคชัน HiWee ซึ่งประกอบด้วย 10 เมนูหลัก ได้แก่ เกี่ยวกับ

โรค, สื่อให้ความรู้, ยาทั้งหมด, อันตรกิริยา, นัดหมาย, ค่าแลป, โรคติดเช้ือฉวยโอกาส, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, สายด่วน 
HIV และแบบสอบถาม และแถบด้านล่างของหน้าจอจะมีรายการ หน้าแรก, ยาของฉัน, และสถิติการรับประทานยา ดังภาพที่ 
4a 

1) เมนูยาทั้งหมด ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ช่ือยาลงไปในช่อง “กรอกช่ือยา” หรือสามารถเลื่อนเพื่อดูยาทั้งหมด
ได้ดังรูปที่ 4b โดยหากท าการค้นหาช่ือยาแล้วจะพบข้อมูลรายละเอียดของยาดังภาพที ่4c 

 

       
ภาพที่ 4a เมนูหลักในแอปพลิเคชัน HiWee. 4b เมนรูายชื่อยาทั้งหมดในแอปพลิเคชัน HiWee 4c  

ผลการค้นหายา Efavirenz ในเมนูรายชื่อยาทั้งหมด 
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 2) เมนูอันตรกิริยา เป็นเมนูท่ีแสดงผลของการเกิดอันตรกิริยาของยาต้านเช้ือเอชไอวีและยาอื่น ๆ ที่ผู้ป่วย
ได้ โดยสามารถกรอกช่ือยาลงไปในช่อง “ยาต้านไวรัส” และ “ยาที่ใช้ร่วมกัน” ดังภาพที่ 5a จากนั้นแอปพลิเคชันจะท าการ
ประมวลผลออกมา จะพบรายละเอียดของผลที่เกิดขึ้นและข้อแนะน า ดังภาพที่ 5b 

 

                       
ภาพที่ 5a เมนูอันตรกิริยาในแอปพลิเคชัน HiWee 5b ผลของการเกิดอันตรกิรยิาระหว่างยา Rilpivirine และ Antacid 

 

1.4 เมนูท่ีแถบด้านล่างของหน้าจอ 
1) เมนูหน้าแรก เมื่อกดทีเ่มนูนี้จะน าผู้ใช้กลับไปท่ีหน้าหลักท่ีแสดงเมนูหลัก 10 รายการ 
2) เมนูยาของฉัน เป็นเมนูท่ีใช้ในแสดงข้อมูลของยาเดิมของผู้ใช้ ได้แก่ ช่ือยา จ านวนยาที่ต้องทานและเวลาที่

ต้องทาน ดังรูปที่ 6a และ การเพิ่มยาใหม่โดยต้องกรอกช่ือยา เวลาทานยา จ านวนที่ต้องทาน โดยจะมีการแจ้งเตือน
รับประทานยาในเวลาที่ตั้งไว้ ดังภาพที่ 6b 

3) เมนูสถิติ ใช้ในการบอกสถิติในการทานยา เพ่ือใช้ในการประเมินความร่วมมือของผู้ใช้ ดังภาพที่ 6c 

         
ภาพที่ 6a เมนูยาของฉันในแอปพลิเคชัน HiWee 6b การเพิ่มยาเพือ่แจ้งเตือนในแอปพลิเคชัน HiWee 6c  

เมนูสถิติในแอปพลิเคชัน HiWee 
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2. ผลการศึกษาความเหมาะสมและความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน โดยผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผูต้ิดเชื้อเอชไอวี 
และผูต้ิดเชื้อเอชไอวี 

2.1 ผลการศึกษาข้ัน pilot study  
ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรการแพทย์เช่ียวชาญเฉพาะ ได้แก่ แพทย์ 1 ท่าน เภสัชกร 3 ท่าน พยาบาล 4 ท่าน 

ทั้งหมดรวม 8 ท่าน (n = 8) ซึ่งมีอายุเฉลี่ย 43 ปีและมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีเฉลี่ย 11.25 ปี 
ผู้ติดเช้ือเอชไอวีผู้ติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ ที่มารับบริการ ณ คลินิกผู้ป่วยนอกเฉพาะโรค ทั้งหมด 25 ราย (n=25) 

ดังแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ติดเชือ้เอชไอวี 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (ร้อยละ) ข้อมูลทั่วไป จ านวน (ร้อยละ) 
เพศ 
- เพศชาย 
- เพศหญิง 

 
9 (36.0) 
16 (64.0) 

ระดับการศึกษา 
- ประถมศึกษา 
- มัธยมศึกษา  
- อนุปริญญา  

ปริญญาตรี 3 ราย  

 
8 (32.0) 
13 (52.0) 
1 (4.0) 
3 (12.0) 

อายุเฉลี่ย 43.5 ปี รายได้ต่อเดือน (บาท) 
- ต่ ากว่า 10,000  
- 10,001-30,000 
- มากกว่า 30,001 

 
8 (32.0) 
12 (48.0) 
5 (20.0) 

สถานภาพ 
- โสด  
- สมรส  
- หย่าร้าง/หม้าย  

 
8 (32.0) 
13 (52.0) 
4 (16.0) 

อาชีพ 
- รับจ้างท่ัวไป  

      -     ค้าขาย  
      -     แม่บ้าน  
      -     ธุรกิจส่วนตัว  
      -     ลูกจ้างประจ า  
      -     พนักงานราชการ  
      -     รับราชการ  
      -     เกษตรกร  

 
10 (40.0) 
3 (12.0) 
3 (12.0) 
1 (4.0) 
2 (8.0) 
1 (4.0) 
2 (8.0) 
3 (12.0) 

ระยะเวลาที่เข้ารับการรักษา 
- ต่ ากว่า 1 ปี 
- 1-5 ปี 
- 5-10 ปี 
- มากกว่า 10 ปี 

แหล่งข้อมลูที่ได้รับเกี่ยวกับโรคและ
การรักษา 
- จากบุคลากรทางการแพทย ์
- อินเทอร์เน็ต 
- สื่อสิ่งพิมพ ์
- โทรทัศน์ วิทยุ 
- โมบายแอปพลเิคชัน 

 
3 (12.0) 
7 (28.0) 
8 (32.0) 
7 (28.0) 

 
 
 

22 (88.0) 
13 (52.0) 
7 (28.0) 
4 (16.0) 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งท่ี 15 I ผลงานน าเสนอแบบโปสเตอร์ 

386 

ผลการประเมินความเหมาะสมและความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชันของบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ติดเช้ือ
เอชไอวีแสดงดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมและความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน ขั้น pilot study 
 

การประเมินความเหมาะสมและความพึงพอใจ  
(ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

บุคคลากรการแพทย์  
(n=8) 

ผู้ติดเชื้อเอชไอวี  
(n=25)   

1. ด้านการเข้าถึงแอพพลิเคชัน 
   1.1 สามารถเข้าถึงแอพพลิเคชันได้ง่าย 4.12±1.13 4.48±0.51 
   1.2 ระบบปฏิบัติการของแอปพลิเคชันไม่ซับซ้อน 4.00±0.93 4.56±0.58 
   1.3 แอปพลิเคชันมีความสะดวกในการใช้งาน 4.25±0.89 4.64±0.57 
2. ด้านเนื้อหา 
   2.1 เนื้อหามีความกระชับ 4.12±1.26 4.60±0.58 
   2.2 เนื้อหาใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 4.00±1.20 4.56±0.65 
   2.3 เนื้อหามีความเหมาะสมและเพียงพอ 4.12±0.99 4.56±0.58 
   2.4 เนื้อหาเป็นประโยชน์ต่อท่าน 4.12±1.13 4.72±0.54 
3. ด้านความสวยงาม 
   3.1 แอปพลิเคชันมีความสวยงามน่าใช้ 4.25±1.04 4.52±0.59 
   3.2 ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสมในการอ่านข้อมูล 4.00±1.07 4.48±0.59 
   3.3 มีสีสันท่ีเหมาะสมในการอ่านข้อมูล 4.12±1.13 4.56±0.58 
4. ด้านความพึงพอใจในภาพรวม 4.12±1.13 4.72±0.46 

 
2.2 ผลประเมินความพึงพอใจต่อการใช้โมบายแอปพลิเคชัน HiWee โดยผู้ติดเช้ือเอชไอวีและบุคลากรทางการ

แพทย ์ภายหลังจากปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าในข้ัน pilot study  
ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรการแพทย์เช่ียวชาญเฉพาะ ได้แก่ แพทย์ 1 ท่าน เภสัชกร 3 ท่าน พยาบาล  5 ท่าน 

ทั้งหมด 9 ท่าน (n = 9) อายุเฉลี่ย 38 ปี ประสบการณ์ในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีเฉลี่ย 5.1 ปี 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ติดเชื้อเอชไอวี จ านวน 42 ราย (n = 42) ดังแสดงในตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ติดเชือ้เอชไอวี 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (ร้อยละ) ข้อมูลทั่วไป จ านวน (ร้อยละ) 
เพศ 
- เพศชาย 
- เพศหญิง 

 
24 (57.1) 
18 (42.9) 

ระดับการศึกษา 
- ประถมศึกษา 
- มัธยมศึกษา  
- อนุปริญญา  
- ปริญญาตรี 3 ราย  

 
2 (4.8) 

9 (21.04) 
9 (21.04) 
22 (52.4) 

อายุเฉลี่ย 30.6 ปี รายได้ต่อเดือน (บาท) 
- ต่ ากว่า 10,000  
- 10,001-30,000 
- มากกว่า 30,001 

 
11 (26.2) 
25 (59.5) 
6 (14.3) 

สถานภาพ 
- โสด  
- สมรส  
- หย่าร้าง/หม้าย  

 
8 (32.0) 
13 (52.0) 
4 (16.0) 
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ตารางที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ติดเชือ้เอชไอวี (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (ร้อยละ) ข้อมูลทั่วไป จ านวน (ร้อยละ) 
1. อาชีพ 
2. พนักงานบริษัท  
3. ธุรกิจส่วนตัว  
4. นักศึกษา  
5. รับจ้างท่ัวไป 
6. ว่างงาน  
7. ค้าขาย  
8. รับราชการ  
9. เกษตรกร  

 
7 (16.7) 
7 (16.7) 
6 (14.3) 
6 (14.3) 
6 (14.3) 
4 (9.5) 
3 (7.1) 
3 (7.1) 

ระยะเวลาที่เข้ารับการรักษา 
- ต่ ากว่า 1 ปี 
- 1-5 ปี 
- 5-10 ปี 
- มากกว่า 10 ปี 

แหล่งข้อมลูที่ได้รับเกี่ยวกับโรคและ
การรักษา 
- จากบุคลากรทางการแพทย ์
- อินเทอร์เน็ต 
- สื่อสิ่งพิมพ ์
- โทรทัศน์ วิทยุ 
- โมบายแอปพลิเคชัน 

 
14 (33.3) 
19 (45.2) 
3 (7.1) 
6 (14.3) 

 
 

22 (88.0) 
13 (52.0) 
7 (28.0) 
4 (16.0) 

0 
  

ผลการประเมินความเหมาะสมและความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน HiWee ของบุคลากรทางการแพทย์และ 
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี แสดงดังตารางท่ี 4 

 
ตารางที่ 4 ผลการประเมินความเหมาะสมและความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน HiWee 
 

การประเมินความเหมาะสมและความพึง
พอใจ (ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

บุคคลากรการแพทย์ (n=9) ผู้ติดเชื้อเอชไอวี (n=42)   

1. ด้านการเข้าถึงแอพพลิเคชัน 
   1.1 สามารถเข้าถึงแอพพลิเคชันได้ง่าย 4.50±0.53 4.45±0.71 
   1.2 ระบบปฏิบัติการของแอปพลิเคชันไม่
ซับซ้อน 

4.38±0.74 4.50±0.63 

   1.3 แอปพลิเคชันมีความสะดวกในการใช้
งาน 

4.25±0.71 4.50±0.77 

2. ด้านเนื้อหา 
   2.1 เนื้อหามีความกระชับ 4.38±0.74 4.47±0.71 
   2.2 เนื้อหาใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 4.38±0.52 4.59±0.66 
   2.3 เนื้อหามีความเหมาะสมและเพียงพอ 4.50±0.53 4.50±0.59 
   2.4 เนื้อหาเป็นประโยชน์ต่อท่าน 4.38±0.52 4.69±0.60 
3. ด้านความสวยงาม 
   3.1 แอปพลิเคชันมีความสวยงามน่าใช้ 4.38±0.74 4.45±0.67 
   3.2 ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสมใน
การอ่านข้อมูล 

4.50±0.53 4.45±0.63 

   3.3 มีสีสันท่ีเหมาะสมในการอ่านข้อมูล 4.50±0.53 4.67±0.57 
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ตารางที่ 4 ผลการประเมินความเหมาะสมและความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน HiWee (ต่อ) 
 

การประเมินความเหมาะสมและความพึง
พอใจ (ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

บุคคลากรการแพทย์ (n=9) ผู้ติดเชื้อเอชไอวี (n=42)   

4.ด้านความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมลูส่วนตัว 
   4.1 แอปพลิเคชันมีระบบความปลอดภัย
ในการป้องกันผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลของท่านได ้

N/A 4.45±0.59 

   4.2 ท่านรู้สึกมั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวของ
ท่านจะไมม่ีผู้อื่นเข้าถึงได ้

N/A 4.43±0.67 

5. ด้านความเห็นต่อการเพ่ิมความร่วมมือในการรับประทานยาหลังใช้แอปพลิเคชัน 
  ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ 
   5.1 ท่านคิดว่าแอปพลิเคชัน HiWee ช่วย
ท าให้ท่านรับประทานยาไดต้รงเวลามากขึ้น 

N/A 38 
(90.48) 

3 (7.14) 1 (2.38) 

    5.2 แอปพลิเคชัน HiWee ช่วยให้ท่านมี
ความร่วมมือในการทานยาได้ 100% 

N/A 34 (80.95) 5 (11.91) 3 (7.14) 

    5.3 แอปพลิเคชัน HiWee ช่วยให้ท่าน
เพิ่มความตระหนักในการดูแลสุขภาพของ
ตนเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อได ้

N/A 39 (92.86) 1 ( 2.38) 2 (4.76) 

6. ด้านความพึงพอใจในภาพรวม 4.50±0.53 4.51±0.55 
 
ข้อเสนอแนะจากบุคลากรทางการแพทย์ต่อแอปพลิเคชัน HiWee 

1) ด้านการเข้าถึงแอปพลิเคชัน 
- ควรมีการเพิ่มการประชาสัมพันธใ์ห้กับผู้ป่วยให้มากขึ้น เช่น ผ่านช่องทาง Facebook, Website หรอืแผ่นพับ

แจกผู้ป่วยที่มาเข้ารับบริการ 
2) ด้านความถูกต้อง เหมาะสม และครอบคลุมของเนื้อหา 

- ควรมีอ้างอิงที่ชัดเจน เพื่อเพ่ิมความน่าเช่ือถือของแอปพลิเคชัน  
- ในอนาคตอาจท าเว็บไซตเ์พิ่มเตมิเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลจากแอปพลิเคชันให้สามารถอธิบายไดล้ะเอียดขึ้น 
- แนะน าให้มีการเพิ่มช่องทางติดตอ่ของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่น้ัน ๆ เพื่อความสะดวกหาก

มีข้อสงสัยเพิม่เตมิ 
- แนะน าให้น ายาเก่าที่ไม่มีการใช้แล้วในปัจจุบันออกจากแอปพลิเคชัน เพื่อลดความสบัสนของผู้ใช้ 
- ควรปรับปรุงระดับเสียงในการแจ้งเตือนรับประทานยาให้เสียงดังและชัดเจนมากขึ้น 
- ควรแก้ไขค าศัพท์บางค าที่เป็นศพัท์ทางการแพทย์ให้เป็นค าศัพท์ทั่วไป เพ่ือให้ผู้ใช้งานเข้าใจไดม้ากขึน้ 

3) ด้านความสวยงาม 
- ควรจัดวางตัวหนังสือบางหัวข้อให้เป็นระเบียบและอ่านง่ายมากข้ึน 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาพบว่าโมบายแอปพลิเคชัน  “HiWee” เป็นที่พึงพอใจมากที่สุดส าหรับผู้ป่วยติดเช้ือเอชไอวี 42 และ
บุคลากรทางการแพทย์ที่เช่ียวชาญในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี 9 ราย จากการสอบถามผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ทดลองใช้โมบายแอป
พลิเคชัน  “HiWee” คาดว่าเมื่อใช้แอปพลิเคชันแล้วจะท าให้ผู้ใช้มีความร่วมมือในการทานยาได้ตรงเวลามากขึ้น รวมถึงเพิ่ม
ความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเพื่อลดการแพร่กระจายเช้ือได้ โมบายแอปพลิเคชัน  “HiWee” นี้ได้รับความสนใจ
จากบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าร่วมการศึกษาและอยากแนะน าแอปพลิเคชันน้ีให้ผู้ป่วยที่ตนดูแลใช้ 
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จากผลการศึกษาพบว่าผู้ติดเช้ือเอชไอวีที่ได้ทดลองใช้แอปพลิเคชันส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพในระดับพึงพอใจ
มากที่สุด แต่การศึกษานี้มีข้อจ ากัดในด้านระยะเวลาในการทดลองใช้แอปพลิเคชันที่มีเพียง 30 นาที ถึง  1 ช่ัวโมง ท าให้ผล
การประเมินในด้านความร่วมมือในการรับประทานยา เป็นเพียงความคิดเห็นที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเท่านั้น จึงอาจ มีความ
คลาดเคลื่อนเมื่อเทียบกับมีการใช้แอปพลิเคชันจริง แต่จากการศึกษาเรื่อง การออกแบบและพัฒนาแอนดรอยด์แอปพลิเคชัน
การแจ้งเตือนรับประทานยาเพื่อเพิ่มคุณภาพการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง พบว่าโมบายแอปพลิเคชันส าหรับแจ้งเตือน
การรับประทานยา ความร่วมมือในการรับประทานยาของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 42.86 และสามารถ
รับประทานยาได้ตรงตามเวลามากกว่าผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ใช้ระบบ อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 (จักรพงษ์, 2560)  
ซึ่งผู้วิจัยคาดหวังว่าหากมีการน าไปใช้จริงกับผู้ป่วยติดเช้ือเอชไอวีจะมีข้อดีในการเพิ่มความร่วมมือในการรับประทานยาและ
ความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยได้ นอกจากนี้ยังอาจเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ในการติดตามความร่วมมือ
ของผู้ป่วยจากการรับประทานยาซึ่งสามารถดูผลความร่วมมือที่แสดงในแอปพลิเคชัน “HiWee” นี้ได้  ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่า
ข้อจ ากัดในการใช้แอปพลิเคชันแจ้งเตือนการรับประทานยาส าหรับผู้ติดเช้ือเอชไอวีที่ติดเชื้อมาเป็นระยะเวลานานแล้วอาจใช้
ประโยชน์จากเมนูการแจ้งเตือนการรับประทานยาได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวมีความเคยชินในการรับประทานยา
และมีความรู้ความเข้าใจการติดเช้ือเอชไอวีที่ได้รับจากบุคลากรทางการแพทย์มากแล้ว อย่างไรก็ตามหากมีการท าวิจัยใน
อนาคตผู้วิจัยขอเสนอแนะให้มีการศึกษาผลลัพธ์ของการใช้โมบายแอปพลิเคชันทางคลินิก ที่คล้ายคลึงกับการศึกษาน าร่องใน
การใช้ Fitbit Plus app ที่ช่วยเพิ่มความร่วมมือต่อการใช้ยารักษาโรคติดเชื้อเอชไอวี (Ramsey et al., 2019) นอกจากน้ีแอป
พลิเคชันยังคงมีเมนูอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยกลุ่มนี้ เช่น การติดตามการรักษาด้วยผลทางห้องปฏิบัติการ อันตรกิริยา 
และให้ความรู้เรื่องโรคติดเช้ือฉวยโอกาสต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยสังเกตอาการและตระหนักในการดูแลตัวเองเพิ่มขึ้น 
นอกจากน้ีบุคลากรทางการแพทย์ได้ให้ความส าคัญกับความถูกต้องของเนื้อหาเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงมีค าแนะน าให้เพิ่มแหล่ง
อ้างอิงที่น่าเช่ือถือลงในบทความหรือสื่อที่เผยแพร่ในแอปพลิเคชันให้ชัดเจน ซึ่งผู้ วิจัยคาดว่าจะส่งผลต่อความมั่นใจของ
บุคลากรทางการแพทย์ในการแนะน าแอปพลิเคชัน“HiWee”  ให้กับผู้ป่วยของตนเพิ่มมากขึ้น 
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การรับรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง 
ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ท่ีมารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพธิ์ใหญ่  

อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
เกสรา กามะ  สภุัทรา ทวีจันทร์   และ  พัจนภา ธานี*    

วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
*E-mail : patnapa.w@ubu.ac.th   

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกัน
การเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพธ์ิใหญ่ อ าเภอ
วารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 142 คน ด้วยแบบสอบถาม ซึ่งระยะเวลาใน
การศึกษาระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม 2563 โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและหาความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ  
Chi–square test และFisher’s Exact test ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  
 ผลการวิจัย พบว่า ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีการรับรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง
อยู่ในระดับดี ร้อยละ 75.4 และ 78.2  โดยเพศ อาชีพ ประวัติการดื่มสุรา และประวัติการสูบบุหรี่ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง (p-value < 0.001) ส่วนอายุ ค่าดัชนีมวลกาย สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
ระดับความดันโลหิต ประวัติโรคเรื้อรังในครอบครัว และแหล่งความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง (p-value = 0.326, 0.070, 0.275, 0.208, 0.482, 0.650 และ 
0.902 ตามล าดับ) นอกจากนี้ ยังพบว่าการรับรู้ด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง  
(p-value < 0.001) 
 ดังนั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล สามารถน าผลการวิจัยเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนและด าเนินกิจกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โดยเน้นการส่งเสริมการรับรู้ที่เหมาะสมเกี่ยวกับการป้องกันโรค
หลอดเลือดสมอง ส่งเสริมการงดสูบบุหรี่ ลดการดื่มสุรา โดยค านึงถึงเพศ และการประกอบอาชีพของผู้ป่วยด้วย 
 
ค าส าคญั : การรับรู้ด้านสุขภาพ  พฤติกรรม  ผู้ป่วยความดันโลหิตสงู 
 
Health Perceptions and Stroke Prevention Behaviors in Hypertension Patients Receiving 

Services at PhoYai Sub-district Health Promoting Hospital  
 Warin Chamrap District Ubon Ratchathani province 

Kesra Kama, Suputtra Taweechan and Patnapa Thani*  
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Abstract 
This cross-sectional descriptive research aimed to study health perceptions and stroke prevention 

behavior in hypertension patients receiving services at PhoYai sub- district health promoting hospital Warin 
Chamrap District Ubon Ratchathani province.  The sample was 1 4 2  hypertension patients.  Data were 
collected by using questionnaites.  The study period between June- October 2 0 2 0 , was analyzed by 
descriptive statistics and correlated by Chi–square test and Fisher’s Exact test at the statistical significance 
level of 0.05. 

The results showed that the hypertension patients had a good level of health perceptions and 
stroke prevention behaviors of 75.4% and 78.2%. Gender, occupation and smoking history correlated with 
stroke prevention behaviors in hypertension patients. (p-value < 0.001) Age, BMI, marital status, education 
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level, blood pressure level, family history of chronic disease and knowledge source on stroke prevention 
did not correlate with stroke prevention behaviors. (p-value = 0.326, 0.070, 0.275, 0.208, 0.482, 0.650 and 
0. 902, respectively)  It was also found that health perceptions were associated with stroke prevention 
behaviors. (p-value < 0.001) 

Therefore, the research results could be used by health promoting hospital as the basis for planning 
and conducting activities to change the health behaviors of patients with hypertension with an emphasis 
on promoting appropriate perceptions about stroke prevention. Promote smoking cessation, reduce alcohol 
consumption with consideration to gender and occupation of the patient. 
 
Keywords : Health perceptions, Behaviors, Hypertension patients 
 
บทน า 

โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) เป็นปัญหาสุขภาพที่ส าคัญของประชากรทั่วโลก โดยพบว่าประชากรทั่วโลก
เสียชีวิตจากโรคความดันโลหิตสูงถึง 7.5 ล้านคนท่ัวโลก และมีการคาดการ์ณว่าในปี พ.ศ. 2568 ความชุกของผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้น
เป็น 1.6 พันล้านคน โดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจากปัจจัยการด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป เช่น การมีกิจกรรมทางกายน้อย การบริโภค
อาหารที่มีส่วนประกอบของเกลือและไขมันสูง การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการสูบบุหรี่ ซึ่งน ามาสู่ภาระโรคที่เพิ่มขึ้น 
ส าหรับสถานการณ์ความดันโลหิตสูงในประเทศไทย จากข้อมูลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสา ร ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบอัตราการป่วยรายใหม่ของโรคความดันโลหิตสูง ต่อประชากรแสนคน ในรอบ  3 ปีที่ผ่านมา 
(พ.ศ. 2558–2560) เพิ่มขึ้นจาก 916.89 (จ านวน 540,013 คน) เป็น 1,353.01 (จ านวน 813,485 คน) นอกจากนี้ รายงาน
การส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ปี พ.ศ. 2552 และ 2557 พบว่าความชุกของโรคความดันโลหิตสูงใน
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 21.4 เป็นร้อยละ 24.7 (ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค, 2561) โดยการที่
ความชุกของโรคความดันโลหิตสูงจะเพิ่มขึ้นตามอายุที่มากขึ้น เนื่องจากเมื่อบุคคลมีอายุมากจะก่อให้เกิดความเสื่อมถอยของ
หลอดเลือดเพิ่มขึ้น โรคความดันโลหิตสูงจึงเป็นโรคที่ส่งผลให้เกิดความผิดปกติต่ออวัยวะต่าง ๆ หลายระบบในร่างกาย ซึ่งผู้ที่มี
ภาวะความดันโลหิตสูงเรื้อรังที่ไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติได้มักเกิดภาวะแทรกซ้อนต่ออวัยวะส าคัญ 
เช่น หัวใจ หลอดเลือด ตา ไต สมอง โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนท่ีอันตรายมากส าหรับผู้ป่วยความ
ดันโลหิตสูง (นิพพาภัทร์และคณะ, 2560) เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง การ
รับรู้ด้านสุขภาพจึงเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งการรับรู้ของบุคคลเป็นตัวบ่งช้ีพฤติกรรม เนื่องจากบุคคลจะมีพฤติกรรมป้องกันโรคนั้น
จะต้องมีความเช่ือว่าตนเองมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรครู้ว่าความรุนแรงของโรค ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต รู้ว่าการ
กระท าที่ดี มีประโยชน์จะช่วยลดความรุนแรงของโรคและการรับรู้อุปสรรคหรือค่าใช้จ่ายได้ ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยคัดเลือก
ปัจจัยจากแนวคิด “Health Believe Model” ของ Rosenstock (1974) โดยตัวแปรคัดสรร ตามแนวคิดนี้มี 4 ตัวแปร ดังนี้ 
การรับรู้ว่าตนเองมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค การรับรู้ว่าโรคนั้นมีความรุนแรงต่อชีวิต การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติ
พฤติกรรมการป้องกันโรค และการรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันโรคเพื่อป้องกันหรือหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง 
มนุษย์ย่อมมีพฤติกรรม สนองตอบสิ่งแวดล้อมกระบวนการของการรับรู้  ดังนั้นการที่มีการรับรู้ด้านต่าง ๆ ที่ดีน่าจะมี
ความสัมพันธ์กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองอย่างถูกวิธี สามารถ
ป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ (ณฐกร, 2562) อาจจะเริ่มต้นมาจากการที่มีการรับรู้ด้านสุขภาพที่ดีมาก่อน 
ซึ่งจากข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพธิ์ใหญ่ อ าเภอวารินราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยช่วงเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2562 - เมษายน พ.ศ. 2563 พบว่า มีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลโพธิ์ใหญ่ จ านวน 158 ราย ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะโรคหลอดเลือดสมองแทรกซ้อน จ านวน 16 ราย ซึ่งจากการ
คัดกรองโอกาสเสี่ยงเบื้องต้นต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงกลุ่มนี้ พบว่า มีโอกาสเสี่ยงมากถึง
ร้อยละ 10 โดยคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงจากการวัดค่าความดันโลหิตของผู้ป่วย ซึ่งหากค่าความดันช่วงบน (Systolic Blood 
Pressure) ของผู้ป่วยเกิน 150 มิลลิเมตรปรอท และค่าความดันช่วงล่าง (Diastolic Blood Pressure) เกิน 100 มิลลิเมตร
ปรอท จัดเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ท้ังนี้ ในปีงบประมาณ 2562 พบว่า มีผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงเสียชีวิตด้วยภาวะแทรกซ้อนโรคหลอดเลือดสมอง ร้อยละ 12.5 และจากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นในชุมชน พบว่า 
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับโรค ปัจจัยที่ท าให้เกิดโรค การดูแลตนเอง และภาวะแทรกซ้อนจากโรค
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ความดันโลหิตสูงยังไม่เพียงพอ ขาดความตระหนักในการดูแลตนเอง และยังมีพฤติกรรมสุขภาพที่ ไม่เหมาะสม อีกทั้งยังไม่
ทราบการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง และด้านการรับรู้ พบว่า ผู้ป่วยยังไม่ทราบว่า หากระดับ
ความดันโลหิตสูงไม่สามารถควบคุมได้ จะส่งผลให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง ในขณะที่เป้าหมายและความส าเร็จของการ
ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงอยู่ท่ีการควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติ ซึ่งนอกจากการ
ใช้ยาตามแผนการรักษาของแพทย์แล้ว ผู้ป่วยต้องดูแลตนเองอย่างเหมาะสม และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อควบคุมพฤติกรรม
เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพธิ์ใหญ่, 2564) จากที่กล่าวมาข้างต้น คณะผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาวิจัยในพื้นที่ต าบลโพธิ์ใหญ่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการรับรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรค
หลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพธิ์ใหญ่ อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการน าไปใช้พิจารณาหาแนวทางในการวางแผนป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือด
สมองแทรกซ้อนในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง เพื่อป้องกันภาวะทุพพลภาพและเสียชีวิตในผู้ป่วยในอนาคตได้ 
 
วิธีการวิจัย 

1. รูปแบบ  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-Sectional Descriptive Research) โดยใช้การ
วิจัยเชิงปริมาณ 

2. ประชากร 
 ประชากรในการศึกษา คือ ผู้ป่วยท่ีได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนของ
โรคหลอดเลือดสมอง ที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพธิ์ใหญ่ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
จ านวน 142 คน โดยมีเกณฑ์การคัดเข้า คือ 1) เป็นผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2) ไม่มีปัญหาในการสื่อสาร 
และ 3) ยินดีเข้าร่วมการวิจัย 
 3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 

แบบสอบถามทีส่ร้างขึ้น รวบรวมจากการทบทวนวรรณกรรม ต ารา เอกสาร โดยแบ่งออกเป็น  3 ส่วน ดังนี้   
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จ านวน 13 ข้อ     โดย
ค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) และแบบเติมค าตอบ ได้แก่ เพศ อายุ ดัชนีมวลกาย สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับ
การศึกษา รายได้ต่อเดือน ระดับความดันโลหิต ระยะเวลาการป่วยโรคความดันโลหิตสูง ประวัติการดื่มสุรา ประวัติการสูบ
บุหรี่ ประวัติโรคเรื้อรังในครอบครัว และแหล่งความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง 
 ส่วนที่ 2 การรับรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง โดยผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจากการทบทวนวรรณกรรม 
ทั้งหมด 22 ข้อ โดยแบบสอบถามในส่วนน้ีจะแบ่งการรับรู้ด้านสุขภาพออกเป็น 4 ด้าน คือ การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค 
การรับรู้ความรุนแรงของโรค การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรค และการรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรม
ป้องกันโรค  
 ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ประกอบด้วยข้อค าถามทั้งหมด 14 ข้อ โดยแบ่งเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ คือ ปฏิบัติเป็นประจ า ปฏิบัติบ่อยครั้ง ปฏิบัติบางครั้ง และไม่เคยปฏิบัติ  

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ท่ีมารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าขวาง 

อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อหาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ  น าผลการวิเคราะห์ ปรับปรุงแบบสอบถามให้
เหมาะสม น าแบบสอบถามที่ผ่านการพัฒนาปรับปรุงจนมีคุณภาพในระดับท่ียอมรับได้เข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูง ที่มารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพธ์ิใหญ่ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี รวบรวม
แบบสอบถามที่ได้จากการเก็บข้อมูลจากผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสงู แล้วท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม โดย
แบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่น (Reliability) วิเคราะห์โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น ดังนี้ 1) การรับรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองโดยรวม ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.70 
และ 2)  พฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.70 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
น าแบบสอบถามทีไ่ด้มาตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ จากน้ันน ามาจัดท าคู่มือ ลงรหัส และบันทึกผล แล้วน ามา

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติ ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ด้วยค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ 
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(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile 
Range, IQR) และค่าสูงสุด  ต่ าสุด (Max-Nin) และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคล การรับรู้ด้านสุขภาพ
เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองกับพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง  โดยใช้สถิติ  
chi–square test และ fisher’s Exact test ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

 
ผลการวิจัย 

1. ข้อมูลทั่วไป 
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.8 เป็นเพศชาย ร้อยละ 35.2 ค่ามัธยฐานของอายุอยู่ที่ 64 ปี 

(IQR = 20.0) โดยอยู่ในช่วงอายุมากกว่า 45 ปี มากที่สุด ร้อยละ 96.5 ค่าดัชนีมวลกายของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงอยู่ใน
เกณฑ์น้ าหนักอ้วนมากที่สุด ร้อยละ 49.3 ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงไม่ได้ประกอบอาชีพมากที่สุด ร้อยละ 50.7 และ          
จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 88.7 มีค่ามัธยฐานรายได้ต่อเดือน และระยะเวลาการป่วยด้วยโรคความดัน
โลหิตสูง เท่ากับ 800 บาท (IQR = 4,400) และ 6 ปี (IQR = 7) ตามล าดับ ระดับความดันโลหิตสูงอยู่ที่ระดับ 1 มากที่สุด   
ร้อยละ 64.8 ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงไม่ดื่มสุรา ร้อยละ 88.8 และไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 88.0 ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมี
บุคคลในครอบครัวป่วยเป็นโรคเรื้อรัง ร้อยละ 56.3 โดยมีการป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด ร้อยละ 70.0 ซึ่งแหล่ง
ความรู้ในการป้องกนัโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยมาจากบุคลากรทางการแพทย์มากท่ีสุด ร้อยละ 78.8       

2. การรับรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง    
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีการรับรู้ดา้นสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองอยู่ในระดบัดี ร้อยละ 75.4 

รองลงมา คือ ระดับปานกลาง ร้อยละ 24.6 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับการรับรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคหลอดเลือด
สมองด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค การรับรู้ความรุนแรงของโรค การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรค 
และการรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมป้องกันโรคของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง พบว่า ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมี
การรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองอยู่ในระดับดี มากที่สุด ร้อยละ 86.6, 96.5, 94.4 และ 55.6 ตามล าดับ 
รองลงมา คือ ระดับปานกลาง ร้อยละ 13.4, 3.5, 5.6 และ 29.6 ตามล าดับ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีการรับรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองอยู่ในระดับควรปรับปรุง ร้อยละ 14.8 

 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จ าแนกตามการรับรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง   

(N=142 คน) 
 

การรับรู้ด้านสุขภาพ 
ระดับการรับรู้ด้านสุขภาพ 

ดี ปานกลาง ควรปรับปรุง 
การรับรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง 107 ( 75.4(  35 )24.6(  0 )0.0(  
       - การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค 123 )86.6(  19 )13.4(  0 )0.0(  
       - การรับรู้ความรุนแรงของโรค 137 )96.5(  5 )3.5(  0 )0.0(  
       - การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรค 134 )94.4(  8 )5.6(  0 )0.0(  
       - การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมป้องกันโรค 79 )55.6(  42 )29.6(  21 )14.8(  

 
การรับรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  มี

รายละเอียด ดังนี้  
 ด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง พบว่า ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีการรับรู้โอกาสเสี่ยง      

ต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองที่เหมาะสม โดยมีเห็นด้วยมากท่ีสุดและเห็นด้วยมากรวมกันมากที่สุดในเรื่อง การดื่มสุราและ    
การสูบบุหรี่เพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง รองลงมาคือ การรับประทานอาหารอาหารมันจัด เค็มจัด         
เป็นประจ า จะท าให้เพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ร้อยละ 96.5 และ 92.2 ตามล าดับ ส่วนการรับรู้โอกาส

ที่สุดและเห็นด้วยน้อยรวมกันมากท่ีสุดในเรื่อง ผู้ที่มีญาติเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองที่ไม่เหมาะสม โดยเห็นด้วยน้อย
สายตรงป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองมีโอกาสเป็นโรคนี้ได้เท่าๆกับคนทั่วไป  รองลงมา คือ ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง            
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มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าคนทั่วไปและการขาดการออกก าลังกาย  มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค
หลอดเลือดสมอง ร้อยละ 17.6 และ 4.2 ตามล าดับ  
 ด้านการรับรู้ความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง พบว่า ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีการรับรู้ความรุนแรงของโรค
หลอดเลือดสมองที่เหมาะสม โดยมีเห็นด้วยมากที่สุดและเห็นด้วยมากในเรื่อง โรคหลอดเลือดสมองหาก รักษาไม่ทัน              
มีโอกาสที่จะเป็นอัมพาต หรือเสียชีวิตได้ รองลงมา คือ โรคหลอดเลือดสมองเมื่อเกิดกับผู้ป่วยแล้ว จะมีโอกาสท าให้เป็นผู้ป่วย
ติดเตียง ร้อยละ 98.6 และ 95.8 ตามล าดับ ส่วนการรับรู้ความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองที่ไม่เหมาะสม โดยเห็นด้วย

ดและเห็นด้วยน้อยรวมกันมากท่ีสุดในเรื่อง ผู้ที่ไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ มีโอกาสที่จะน้อยที่สุ
เป็นโรคหลอดเลือดสมองสูง รองลงมา คือ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองต้องพึ่งพาผู้อื่นในการท ากิจวัตรประจ าวัน ร้อยละ 4.2 

และ 2.8 ตามล าดับ  
 ยชน์ของการปฏิบัติพฤตกิรรมป้องกันโรคหลอดเลอืดสมองด้านการรับรู้ประโ  พบว่า ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสงูมีการ
รับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองที่เหมาะสม โดยเห็นด้วยมากที่สุดและเห็นด้วยรวมกันมากท่ีสุด
ในเรื่องการจ ากัดหรืองดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง รองลงมา คือ การท าจิตใจให้
แจ่มใส นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง ร้อยละ 94.4 และ 94.3 ตามล าดับ          
ส่วนการรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมองที่ไม่เหมาะสม โดยไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งและไม่เห็น
ด้วยรวมกันมากที่สุดในเรื่อง การจ ากัดปริมาณเกลือและโซเดียมในอาหาร หรือลดการรับประทานเกลือ น้ าปลา ผงชูรส           
ให้น้อยลง จะช่วยให้ลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง รองลงมาคือ การปฏิบัติตามค าแนะน าของบุคลากรทางการแพทย์ 
การรับประทานยา และการมาตรวจรักษาตามนัดอย่างต่อเนื่อง ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ร้อยละ 7.0 
และ 5.6 ตามล าดับ 

 ด้านการรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง พบว่า ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง    
มีการรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองที่เหมาะสม โดยไม่เห็นด้วยมากที่สุดและไม่เห็น
ด้วยรวมกันมากที่สุดในเรื่อง การที่ไม่ได้ไปพบแพทย์ตามวันนัดหมาย เป็นเพราะไม่สามารถลางานได้ ร้อยละ  86.6            
ส่วนการรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองที่ไม่เหมาะสม โดยเห็นด้วยอย่างยิ่งและเห็น
ด้วยรวมกัน  มากที่สุดในเรื่อง การงดหรือลด การดื่มแอลกอฮอล์ท าให้เข้าสังคมได้น้อยลง ร้อยละ 29.6 

3. พฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง  
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองอยู่ในระดับดีมากที่สุด ร้อยละ 78. 2 

รองลงมา คือ ระดับปานกลาง ร้อยละ 20.4 (ตารางที ่3) 
 
ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหติสูง จ าแนกตามระดับพฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือด  

สมอง (N=142 คน) 
 

พฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง    จ านวน ร้อยละ 
ดี (คะแนนระหวา่ง 28-42) 111 78.2 
ปานกลาง (คะแนนระหว่าง 14-27) 31 21.8 

 
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองที่เหมาะสม มาก

ที่สุด ได้แก่ การไม่ดื่มสุราเมื่อประสบปัญหาในชีวิต ร้อยละ 87.3 รองลงมา คือ การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพออย่างน้อย 
8 ช่ัวโมงต่อวัน ร้อยละ 60.6 และการหากิจกรรมที่ผ่อนคลายความตึงเครียด หรือพูดคุยปรึกษากับคนใกล้ชิดเมื่อไม่สบายใจ
หรือกังวลใจ ร้อยละ 59.2 ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมากท่ีสุด โดยก่อนออกก าลังกายผู้ป่วยปฏิบัติ
เป็นบางครั้งถึงไม่เคยปฏิบัติเลยในการปรบัสภาพร่างกายดว้ยการอบอุ่นรา่งกายอย่างถูกต้อง ร้อยละ 38.8 รองลงมา คือ ผู้ป่วย
ไม่ได้ออกก าลังกายอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับสภาพร่างกายอย่างน้อย 30 นาที ร้อยละ 37.4 และไม่รับประทานผักอย่าง
น้อยวันละ 4-5 ทัพพี ร้อยละ 29.6  

4. ปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง 
 เพศ อาชีพ ประวัติการดื่มสุรา และประวัติการสูบบุหรี ่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลอืดสมอง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) ส่วนอายุ ค่าดัชนีมวลกาย สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับความดัน
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โลหิต ประวัติโรคเรื้อรังในครอบครัว และแหล่งความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value = 0.326, 0.070, 0.275, 0.208, 
0.482, 0.650 และ 0.902 ตามล าดับ) 

การรับรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคหลอดเลอืดสมองมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) (ตารางที่ 4) 
 

ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ข้อมูลส่วนบุคคล การรับรู้ด้านสุขภาพ กับพฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง  
(N=142 คน) 

 

 
ข้อมูลส่วนบุคคล 

พฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง 

ระดับด ี ระดับ 
ปานกลาง 

chi–
square 

test 

p-value 

เพศ   17.537 < 0.001 
   หญิง 81 (88.0) 11 (12.0)   
   ชาย 30 (60.0) 20 (40.0)   
อายุ (ปี)   11.527 0.326* 
    ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 45 3 (60.0) 2 (40.0)   
    มากกว่า 45 108 (78.8) 29 (21.2) 

BMI (𝒌𝒈./𝒎𝟐)   10.309 0.070* 
   น้ าหนักน้อย (≤ 18.5) 2 (40.0) 3 (60.0)   
   น้ าหนักปกติ (18.5 − 22.99) 33 (82.5) 7 (17.5) 
   เสี่ยงต่อโรคอ้วน (23.0 − 24.99)                    23 (85.2) 4 (14.8) 
   อ้วน (≥ 25) 53 (77.9) 15 (22.1) 
สถานภาพสมรส   6.620 0.275* 
   คู ่ 75 (76.5) 23 (23.5)   
   หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู ่ 36 (83.7) 7 (16.3) 
   โสด 0 (0.0) 1 (100.0) 
อาชีพ   39.938 < 0.001* 
    ไม่ได้ท างาน 65 (90.3) 7 (9.7)  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

    เกษตรกรรม 23 (74.2) 8 (25.8) 
    รับจ้างท่ัวไป 17 (77.3) 5 (22.7) 
    ค้าขาย 6 (85.7) 1 (14.3) 
    รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 0 (0.0) 10 (100.0) 
ระดับการศึกษา   9.853 0.208* 

ประถมศึกษา 101 (80.2) 25 (19.8)   
มัธยมศึกษาตอนต้น 3 (42.9) 4 (57.1)   
มัธยมศึกษาตอนปลาย 6 (75.0) 2 (25.0)   
ปริญญาตร ี 1 (100.0) 0 (0.0)   
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ตารางที ่4 ความสัมพันธ์ข้อมูลส่วนบุคคล การรับรูด้้านสุขภาพ กับพฤติกรรมการป้องกันการเกดิโรคหลอดเลือดสมอง  
(N=142 คน) (ต่อ) 
 

 
ข้อมูลส่วนบุคคล 

พฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง 

ระดับดี ระดับ 
ปานกลาง 

chi–
square 

test 

p-value 

ระดับความดันโลหิต (mmHg)    3.366 0.482 

     ความดันโลหิตสูงขั้นที่ 1 (น้อยกว่า 139/90) 75 (81.5) 17 (18.5)   
     ความดันโลหิตสูงขั้นที่ 2 (140/90 ถึง 159/99) 29 (72.5) 11 (27.5)   

ความดันโลหิตสูงขั้นที่ 3 (160/100 ถึง179/109) 7 (77.8) 2 (22.2)   

ประวัติการด่ืมสุรา 
 ไม่ดื่ม 

 
104 (82.5) 

 
22 (45.5) 

22.320 < 0.001* 

     ดื่ม 6 (54.5) 5 (45.5)   
     เคยดื่มแต่เลิกแล้ว 1 (20.0) 4 (80.0)   
ประวัติการสูบบุหร่ี   17.879 < 0.001* 
     ไม่สูบ 104 (83.2) 21 (16.8)   
     สูบ 7 (46.7) 8 (53.3)   
     เคยสูบแต่เลิกแล้ว 0 (0.0) 2 (100.0)   
ประวัติโรคเร้ือรังในครอบครัว   1.260 0.650 
     มี 61 (77.2) 18 (22.8)   

    ไม่มี 50 (79.4) 13 (20.6)   
แหล่งความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง   0.510 0.902 
    มี 80 (76.9) 24 (23.1)   
    ไม่มี 31 (81.6) 7 (18.4)   
การรับรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง                                      19.186           < 0.001 
    ระดับดี  93 (86.9)        14 (13.1)              
    ระดับปานกลาง                              18 (51.4)        17 (42.9)             

 
 
    

* Fisher’s Exact test 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

1. การรับรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่มีการรับรู้ด้านสุขภาพอยู่ในระดับดี อาจเนื่องมาจาก ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

ได้รับความรู้จากบุคลากรทางการแพทย์เป็นประจ า ซึ่งทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพธิ์ใหญ่ได้มีการแนะน า และให้
ความรู้แก่ผู้ป่วยทุกครั้งที่มีการนัดหมายในวันที่มีคลินิกโรคความดันโลหิตสูง จึงท าให้ผู้ป่วยมีการรับรู้ต่อโรคหลอดเลือดสมอง
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรทิพย์และคณะ (2556) พบว่า การได้รับการสนับสนุนหรือค าแนะน าจาก
บุคคลากรทางการแพทย์ เป็นประโยชน์ในการเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาวะสุขภาพ และการรับรู้เกี่ยวกับโทษของการ
ดื่มสุราและการสูบบุหรี่ที่จะเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง โดยส่งผลเสียต่อร่างกายทั้งในระยะสั้นและระยะ
สะสม หากดื่มสุราและสูบบุหรี่ติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนาน จะส่งผลต่อระบบความจ า ระบบประสาท ระบบเลือด ความดัน 
และส่งผลโดยตรงต่ออวัยวะในร่างกาย ทั้งนี้ อาจก่อให้เกิดเส้นเลือดขยายตัวและท าให้ไขมันในเลือดสูง เส้นเลือดแข็งตัวง่าย 
ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้เกิดเส้นเลือดในสมองแตกได้ (กรมควบคุมโรค, 2562) นอกจากนี้ การสูบบุหรี่และการดื่มสุรายัง
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น าไปสู่โรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจอื่น ๆ เช่น การท างานของหัวใจเสื่อมลง การเกิดภาวะความดันเลือดสูง หัวใจเต้น
ผิดปกติ อาการเจ็บหน้าอกจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ตีบตัน เมื่อผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรับรู้ว่าการจ ากัดหรืองดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคดังกล่าวได้ จึงท าให้ผู้ป่วยเกิดการปฏิบัติในการป้องกันโรค 
ทีด่ี (ดิลก, 2549) อีกทั้งผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีการรับรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหาร มันจัด เค็มจัดเป็นประจ า จะเพิ่ม
โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ นพดล (2559) พบว่า สาเหตุการเกิดโรคหลอดเลือด
สมองมาจากพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม เช่น รับประทานอาหาร เค็มจัด หวานจัด มันจัด ไม่รับประทาน ผัก ผลไม้ 
สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ไม่ออกก าลังกาย และเครียด พฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้ เมื่อปฏิบัติติดต่อกันเป็นเวลานาน จะท าให้เกิดภาวะความ
ดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะส่งผลให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองตามมา ซึ่งเหตุการณ์
ดังกล่าวสนับสนุนแนวคิดของ Rosenstock (1974) ที่ว่า การรับรู้ส่วนบุคคลมีผลโดยตรงต่อการปฏิบัติตามค าแนะน าด้าน
สุขภาพ ดังนั้น บุคคลเหล่านี้จึงมีการหลีกเลี่ยงต่อการเป็นโรคด้วยการปฏิบัติตาม เพื่อป้องกัน รักษาสุขภาพ และมีการ
คาดคะเนถึงโอกาสของการเกิดโรคซ้ า หรือง่ายต่อการเป็นโรค  

2. พฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 
 ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพธิ์ใหญ่ มีพฤติกรรม  การป้องกันโรค
หลอดเลือดสมองอยู่ในระดับดี อาจเนื่องมาจาก ผู้ป่วยมากกว่าร้อยละ 70 เคยได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวต่อโรค         
ที่เป็นอยู่อย่างสม่ าเสมอ โดยแหล่งที่ได้รับคือ จากบุคลากรทางการแพทย์ ร้อยละ 78.8 ซึ่งทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลโพธิ์ใหญ่ มีการนัดตรวจที่คลินิกความดันโลหิตสูง โดยทุกครั้งจะมีการให้ความรู้เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ป่วยสามารถน าไป
ปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสม อีกทั้ง ยังพบว่าผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีค่ามัธยฐานของการป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงอยู่ที่      
6 ปี ซึ่งระยะเวลาในการป่วยที่นาน มีโอกาสที่ผู้ป่วยจะได้รับความรู้บ่อยครั้งเมื่อมารับบริการที่สถานบริการสุขภาพ และ
สามารถปรับตัวแล้วน าไปปฏิบัติได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ตวงพรและคณะ (2560) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมดูแลสุขภาพ
ตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง สถานีอนามัยแห่งหนึ่ง ในต าบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างคือ ผู้ป่วยที่เป็นทั้งโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง พบว่า ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีพฤติกรรมอยู่ในระดับดี 
เนื่องจากได้รับค าแนะน าในการปฏิบัติตนจากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข และมีประสบการณ์ตรงจากการที่ตนเองป่วยเป็นเวลานาน 
และส่วนใหญ่มีระยะเวลาการเป็นโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 5-10 ปี และยังได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพตนเองกับผู้ป่วยอื่นในขณะรับบริการที่สถานบริการสุขภาพ จึงท าให้กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจ
ถึงวิธีการดูแลสุขภาพของตนเอง ทั้งนี้ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงยังเข้าถึงบริการสขุภาพจากโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล
ได้สะดวก เนื่องจากเป็นสถานบริการปฐมภูมิที่ตั้งอยู่ในชุมชน ส่งผลให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง มีพฤติกรรมการป้องกันโรค
หลอดเลือดสมองอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีพฤติกรรมไม่สูบบุหรี่ และดื่มสุรามาก
ที่สุด ร้อยละ 88.0 และ 88.8 ตามล าดับ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตัวที่ดีตามหลักการ 3อ.2ส. (อาหาร ออกก าลังกาย อารมณ์ งดสูบ
บุหรี่ และ ลดการดื่มสุรา) และสอดคล้องกับหลักการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง 
โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองเพื่อดูแลสุขภาพร่างกาย ได้แก่ การตรวจวัดความดันโลหิตอย่างสม่ าเสมอ ควบคุม
ระดับไขมันและน้ าตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม หลีกเลี่ยง ลด ละ เลิกสูบบุหรี่ สุรา ลดการรับประทานอาหารรสเค็ม 
เลี่ยงอาหารไขมันสูง รับประทานผักและผลไม้ทุกวัน ควบคุมน้ าหนัก ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ และออกก าลังกายสม่ าเสมอ  
(ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค, 2563)  

3. ปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง 
 ข้อมูลส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่  เพศ  มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โดยเพศหญิงมีคะแนนพฤติกรรมการ
ป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองดีกว่าเพศชาย อาจเนื่องจากเพศหญิงเป็นเพศที่มีการด าเนินชีวิตที่ละเอียดอ่อน เช่น  
มีความใส่ใจในการรับประทานอาหาร เพื่อควบคุมรูปร่างของตนเองให้ดูดีอยู่เสมอ ซึ่งแตกต่างจากเพศชายที่มักมีพฤติกรรม
เสี่ยงในการด ารงชีวิตมากว่าเพศหญิง เช่น การดื่มสุรา หรือสูบบุหรี่เพื่อให้ตนเองเป็นที่ยอมรับต่อกลุ่มเพื่อนหรือสังคม เป็นต้น 
ประกอบกับเพศหญิงเมื่อมีอายุมากขึ้น หรืออยู่ในวัยหมดประจ าเดือนท าให้มีฮอร์โมนเอสโทรเจนลดลง ซึ่งมีผลต่อความ
ยืดหยุ่นของเส้นเลือด จึงมีโอกาสเกิดโรคความดันโลหิตสูงมากกว่าเพศชาย (ภาวิทย์, 2560) สอดคล้องกับงานวิจัยของ นุจรี 
และคณะ ที่ได้ศึกษาปัจจัยท านายพฤติกรรมการป้องกันความดันโลหิตสูงในกลุ่มประชาชนท่ีมีภาวะก่อนเป็นโรคความดันโลหติ
สูง พบว่า เพศ มีผลโดยตรงต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งเพศที่แตกต่างกันจะบอกถึงการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกัน โดย  
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เพศหญิง จะมีพฤติกรรมการดูแลตนเองทางบวกมากกว่าเพศชาย เนื่องจากเพศหญิงจะเป็นเพศที่มีความเอาใจใส่ และสนใจ  
ในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
 อาชีพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง           
ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่ ไม่ได้ประกอบอาชีพจะมีพฤติกรรมการป้องกันอยู่ในระดับดีมากกว่า
อาชีพอ่ืน อาจเนื่องมาจากผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่ได้ประกอบอาชีพมีเวลาในการดูแลสุขภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น เช่น 
สามารถประกอบอาหารด้วยตนเองแทนการซื้ออาหารส าเร็จรูป หรือออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ประกอบกับผู้ป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูงส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 45 ปี ขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ตวงพรและคณะ (2560) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรม
ดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง สถานีอนามัยแห่งหนึ่ง ในต าบลบางเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ พบว่า ผู้ป่วยที่ไม่ได้ประกอบอาชีพมีพฤติกรรมดูแลสุขภาพตนเองดีกว่าอาชีพธุรกิจส่วนตัว และดีกว่าอาชีพ
รับจ้างท่ัวไป เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ไม่ได้ประกอบอาชีพแล้ว เป็นพ่อบ้าน แม่บ้านอยู่ดูแลบ้าน จึงท าให้มี
เวลาในการดูแลสุขภาพตนเอง 
 ประวัติการดื่มสุรา และประวัติการสูบบุหรี่ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงไม่ดื่มสุรา และสูบบุหรี่มากถึง ร้อยละ 80.0 
ซึ่งการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โดยการไม่ดื่มสุรา และสูบบุหรี่ เป็นพฤติกรรมที่ส าคัญ 
เนื่องมาจากหากผู้ป่วยมีการดื่มสุรา หรือสูบบุหรี่ที่มากขึ้นจะท าให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น จากบทความของ นิพพาภัทร์ 
และคณะ พบว่า การงดสูบบุหรี่ มีความส าคัญในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งการมีพฤติกรรมการ
สูบบุหรี่ติดต่อกันเป็นเวลานานจะท าให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น โดยสารนิโคตินในบุหรี่จะส่งผลให้ผนังหลอดเลือดแข็งมากขึ้น 
ทั้งนี้ หากได้รับแอลกอฮอล์มากกว่า 1 ออนซ์ต่อวัน จะท าให้ความดันซิสโตลิกเพิ่มขึ้น 1 มิลลิเมตรปรอท จึงควรจ ากัดปริมาณ
แอลกอฮอล์ โดยผู้ชายไม่ควรได้รับเกิน 2 ดริ้งค์ต่อวัน ส่วนผู้หญิง และผู้ที่มีน้ าหนักน้อยไม่ควรได้รับเกิน 1 ดริ้งค์ต่อวัน ซึ่งจะ
สามารถลดความดันโลหิตได้ 2-4 มิลลิเมตรปรอท (Kaplan & Victor, 2010 อ้างใน นิพพาภัทร์, 2560) 

การรับรู้ด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง  
อาจเนื่องมาจากผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีการรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคหลอดเลือดสมองจากบุคลากรทาง
การแพทย์ มากถึงร้อยละ 78.8 โดยมีเจ้าหน้าสาธารณสุขออกพื้นท่ีเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ โดยผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูง มีพฤติกรรมด้านการบริโภคอาหาร เช่น การไม่รับประทานเนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูงเป็นประจ า ในทางตรงกันข้ามผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูงมีพฤติกรรมการรับประทานผักและผลไม้เป็นประจ า รวมกันมากถึง ร้อยละ 87.3 ซึ่งการรับประทาน
อาหารแบบ DASH DIET (Dietary Approaches to Stop Hypertension Diet) ซึ่งเป็นรูปแบบอาหารที่ช่วยลดความดัน
โลหิตสูงได้ โดยการเพิ่มการรับประทานผัก ผลไม้ และธัญพืช การเลือกรับประทานอาหารไขมันต่ า และการหลีกเลี่ยงอาหาร
รสเค็ม และอาหารที่มีปริมาณโซเดียมสูง (อภิชาติและคณะ, 2562) ทั้งนี้ การที่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีการรับรู้ที่ดีข้างต้น 
จึงส่งผลให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองที่ดีตามมา  
 
ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ประโยชน์  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล สามารถน าผลการวิจัยเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนและด าเนินกิจกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โดยเน้นการส่งเสริมการรับรู้ที่เหมาะสมเกี่ยวกับการป้องกันโรค
หลอดเลือดสมอง ส่งเสริมการงดสูบบุหรี่ ลดการดื่มสุรา โดยค านึงถึงเพศ และการประกอบอาชีพของผู้ป่วยด้วย 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)ศึกษาปัจจัยที่ เสี่ยงต่อการสัมผัสตะกั่ว (2)ระดับตะกั่วในเลือดและ
(3)ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เสี่ยงต่อการสัมผัสตะกั่วกับระดับตะกั่วในเลือด กลุ่มเด็กอายุ 0 -5 ปี โดยรูปแบบการศึกษา
แบบภาคตัดขวาง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์และเก็บตัวอย่างระดับตะกั่วในเลือด เลือกพื้นที่ท าการศึกษาจาก
โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเด็กฉลาด ปลอดภัย ห่างไกลสารตะกั่ว เขตสุขภาพที่ 6 ปี ประกอบด้วยจังหวัดสมุทรปราการ 
ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว ในปี พ.ศ. 2562 จ านวน 8 แห่ง  ก าหนดขนาดตัวอย่าง จ านวน 382 คน ท าการ
สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญในกลุ่มผู้มารับบริการคลินิกสุขภาพเด็กดี ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–30 กันยายน 2562 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ ค่ามัธยฐาน ค่าเฉลี่ย และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน 
(Chi- square test) 
 ผลการศึกษาพบว่า (1)มีกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 555 คน พบปัจจัยเสี่ยงในการสัมผัสตะกั่วในเด็ก
สูงสุดมาจากผู้ปกครอง ผู้ดูแล หรือ ผู้อาศัยร่วมบ้าน ซึ่งมีประวัติสัมผัสตะกั่วจากการท างานนอกบ้าน ร้อยละ 54.3  พฤติกรรม
การเก็บชุดท างานท่ีสัมผัสตะกั่วเก็บไว้ในบ้าน ของผู้ปกครอง ผู้ดูแลหรือผู้อาศัยร่วมบ้าน  ร้อยละ 71.7 (2)พบเด็กท่ีมีระดับสาร
ตะกั่วในเลือดเกินค่ามาตรฐาน จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 (3)ปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับระดับสารตะกั่วในเลือด 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  ได้แก่ อาชีพ ของผู้ปกครอง  หรือ ผู้อาศัยร่วมบ้าน ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับตะกั่ว และการ
อาศัยอยู่ใกล้แหล่งที่เกี่ยวข้องกับตะกั่ว (ระยะไม่เกิน 30 เมตร) ข้อเสนอแนะ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมีระบบเฝ้าระวังสุขภาพ
เด็กที่อาศัยอยู่ใกล้แหล่งที่เกี่ยวข้องกับตะกั่วระยะไม่เกิน 30 เมตรอย่างต่อเนื่อง และมีกระบวนการสร้างความรู้ ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ปกครอง 
 
 

ค าส าคัญ  :  ปัจจัยเสี่ยงรับสัมผัสสารตะกั่ว  ระดับสารตะกั่วในเลือดเด็ก 
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Abstract 
 This study aims to (1) Study risk factors for lead exposure (2) blood lead levels and (3) the 
relationship between lead exposure risk factors and blood lead levels. A group of children aged 0-5 years 
by a cross-sectional study model. Data were collected using interview forms and blood lead samples 
were collected. Selected study areas from 8 hospitals participating in Smart Children, Safe, Away from 
Lead Project, Control Region 6 Chonburi of Samut Prakan, Chonburi, Chachoengsao, Chonburi, Prachinburi, 
Sa Kaeo ,2019, with a sample size of 382 people. Between November 1, 2018 - September 30, 2019, data 
were analyzed using descriptive statistics, percentage, median, mean, and correlation by using inferential 
statistic (Chi-square test). 

The results revealed that (1) There were a sample group of 555 people who participated in the 
project. The highest risk factors for lead exposure in children were from their parents, caregivers, or 
housemates. Who had a history of exposure to lead from working outside the home, 54.3%, behavior of 
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collecting work clothes exposed to lead in the home of parents, caregivers, or house occupants, 71.7% (2) 
found that children with blood lead levels Exceeding the standard of 14 people, representing 2.5 percent 
(3) risk factors related to blood lead levels with statistical significance (p<0.05) was the occupation of the 
parents or the house occupants. Related to lead and living near lead-related sources (not more than 30 
meters). Recommendations Relevant agencies should have a health surveillance system for children living 
near lead-related sources at a distance of not more than 30 meters continuously. And have a knowledge-
building process to modify the behavior of parents. 

 
 

Keywords : Risk factors for exposure to lead, Lead level in the child's blood  

 

บทน า  
ในปัจจุบันประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทยได้มีการยกเลิกการใช้สารตะกั่วในน้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับรถยนต์ แต่ยัง

พบปัญหาภาวะสารตะกั่วเป็นพิษต่อสุขภาพ เนื่องจากยังมีการน าสารตะกั่วมาใช้ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย 
เช่น อุตสาหกรรมการผลิตสีและหมึกพิมพ์ การผลิตแบตเตอรี่ การผลิตแผงวงจรอิเลคโทรนิคส์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และยัง
พบว่าการปนเปื้อนสารตะกั่วในสิ่งแวดล้อม ทั้งในดิน น้ า อากาศ และอาหาร ที่เกิดจากการปล่อยน้ าเสีย หรือเหมืองแร่ ส่งผล
ให้เกิดพิษของสารตะกั่ว (Lead poisoning) ต่อชุมชนในบริเวณใกล้เคียง (ปิยะรัตน์, 2560) นอกจากนี้ปัญหาของพิษจากสาร
ตะกั่วส่วนใหญ่จะเกิดกับผู้ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารตะกั่วเป็นส่วนประกอบ และมีความเสี่ยงที่สาร
ตะกั่วจะติดตามเสื้อผ้าหรือผิวหนังของผู้ประกอบอาชีพกลับสู่บ้าน (Take - home lead) ส่งผลให้ผู้ที่พักอาศัยในบ้านเดียวกัน
มีโอกาสได้รับสัมผัสสารตะกั่ว  (กองโรคจากการประกอบอาชีพ, 2563) โดยเฉพาะเด็กเล็กได้รับสารตะกั่วเข้าสู่ร่างกายจาก
พฤติกรรมมือสู่ปาก (Hand to mouth) ซึ่งการดูดซึมสารตะกั่วในเด็กจะมากกว่าผู้ใหญ่ เด็กเล็กที่มีอายุต่ ากว่า 6 ปี มีความ
เสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากพิษสารตะกั่ว มากกว่าผู้ใหญ่ เพราะร่างกายจะดูดซับสารตะกั่วได้มากกว่าผู้ใหญ่ถึง 4 -5 เท่า 
โดยระบบทางเดินอาหารของเด็กจะดูดซึมสารตะกั่วได้มากถึงร้อยละ 50 ของทั้งหมดที่รับประทานเข้าไป(มูลนิธิบูรณะนิเวศ, 
2557) ซึ่งสารตะกั่วที่ถูกดูดซึมเข้าไปนี้ จะไปขัดขวางพัฒนาการทางสมองของเด็กเล็ก ส่งผลต่อพัฒนาการและสติปัญญา 
(มูลนิธิบูรณะนิเวศ, 2560) จากการศึกษาในประเทศไทยสถานการณ์การปนเปื้อนสารตะกั่วในเด็ก แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
เด็กที่พักอาศัยอยู่ในโรงหลอมตะกั่ว เด็กที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนที่ห่างจากโรงหลอมตะกั่วไม่เกิน 1 กิโลเมตร และเด็กกลุ่ม
เปรียบเทียบซึ่งอยู่นอกเหนือจากบริเวณดังกล่าว พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับตะกั่วในเลือดเด็กอาศัยอยู่ในโรงหลอมตะกั่วมีค่าเฉลี่ย 
78.66 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร เด็กที่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้โรงหลอมตะกั่วมีค่าเฉลี่ย 27.81 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร และเด็กกลุ่ม
เปรียบเทียบมีค่าเฉลี่ย 21.76 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร  (กองโรคจากการประกอบอาชีพ, 2563)  โดยองค์การอนามัยโลก ศูนย์
ควบคุมโรค แห่งสหรัฐอเมริกา และสมาคมกุมารแพทย์ของสหรัฐอเมริกา ก าหนดว่าระดับสารตะกั่วในเลือดที่ยอมรับได้ส าหรับ
เด็ก ต้องมีค่าน้อยกว่า 10 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร   

พื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 จ านวน 8 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ระยอง 
ปราจีนบุรี ตราด จันทบุรี พบผู้ป่วยจากพิษสารตะกั่วรวมทุกสาเหตุ ทุกกลุ่มอายุ ในปี 2561 พบมีผู้ป่วย จ านวน 3 คน อัตรา
ต่อแสนประชากร 0.06  ปี พ.ศ.2562 พบมีผู้ป่วย จ านวน 20 คน อัตราต่อแสนประชากร 0.41 (กระทรวงสาธารณสุข, 2564)  
และจากข้อมูลการเก็บตัวอย่างตะกั่วบนพื้นผิวในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2559 จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทราชลบุรี ตราด 
ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว จ านวน 16 แห่ง เก็บตัวอย่างตะกั่วบนพื้นผิว จ านวน 159 จุด  เกินค่ามาตรฐาน 
จ านวน 21 จุด และ เก็บตัวอย่างตะกั่วบนพื้นผิวในที่พักอาศัยของผู้ปกครองกลุ่มเสี่ยงที่ประกอบอาชีพเสี่ยงสัมผัสสารตะกั่ว 
จ านวน 11 แห่ง เก็บตัวอย่างตะกั่วบนพื้นผิว จ านวน 120 จุด เกินค่ามาตรฐาน จ านวน 2 จุด ซึ่งเด็กมีโอกาสได้รับสัมผัส 
สารตะกั่วที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและการสมัผสัจากอาชีพของผู้ปกครอง แต่การศึกษาข้างต้นเป็นการศึกษาปริมาณสารตะกั่ว
ในระดับพ้ืนผิวซึ่งยังไม่มีข้อมูลระดับตะกั่วในเลือด ด้วยเหตุนี้จึงได้ท าการศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับตะกั่วในเลือดกลุ่มเด็ก
อายุ 0-5 ปี ในเขตสุขภาพที่ 6 เพื่อศึกษาปัจจัยที่เสี่ยงต่อการสัมผัสตะกั่วและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เสี่ยงต่อการสัมผัส
ตะกั่วกับระดับตะกั่วในเลือด กลุ่มเด็กอายุ 0-5 ปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค จาก
การสัมผัสตะกั่วในกลุ่มเด็กอายุ 0-5 ปี ต่อไป 
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วิธีการวิจัย 

การศึกษานี้เป็นการศึกษาภาคตัดขวาง (Cross-sectional study)          

ประชากรที่จะศึกษา 
1. ประชากร (Population) คือ เด็กกลุ่มอายุ 0-5 ปี อาศัยในพื้นที่ เขตสุขภาพที่  6 ประกอบด้วย จังหวัด

สมุทรปราการ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ระยอง ปราจีนบุรี  
2. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง (Sample population) การศึกษาครั้งนี้ศึกษาเฉพาะเด็กกลุ่มอายุ 0-5 ปี อาศัยอยู่ใน

พื้นที่เขตสุขภาพท่ี 6 ท่ีมารับบริการโรงพยาบาลสังกัดรัฐบาลในเขตพื้นที่เขตสุขภาพท่ี 6 
            3. ขนาดตัวอย่างและวิธีสุ่มตัวอย่าง  

3.1 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เลือกพื้นที่ท าการศึกษาจากโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเด็กฉลาด 
ปลอดภัย ห่างไกลสารตะกั่ว เขตสุขภาพท่ี 6 ปี 2562 จ านวน 8 แห่ง   

3.2 ขนาดตัวอย่าง 
ใช้สูตรการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ทราบจ านวนประชากร แน่นอน โดยใช้สูตร 
   n = Z2P(1-P)/D2                                                         (1) 
  เมื่อ D = ค่าความคลาดเคลื่อน (0.05) 
   P =  0.539 ความชุกของระดับตะกั่วในเลือดเด็กอ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีเด็กที่ตรวจพบมี
ระดับตะกั่วสูงกว่าปกติ คือ > 10 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร ในปี 2556 พบร้อยละ 53.9 
   Z = 1.960 
  ดังนั้น n  =    (1.96)2 (0.539(1-0.539)) 
                                                          (0.05)2 
             n  =    382 

ดังนั้นขนาดตัวอย่างที่สามารถอ้างอิงประชากรในการศึกษาครั้งนี้ จ านวนประชากร 382 คน ทั้งนี้ผู้วิจัยมีการปรับ
เพิ่มขนาดประชากรที่ศึกษา  ในกรณีที่มีความเสี่ยงต่อความไม่สมบูรณ์  หรือไม่ให้ข้อมูล (Missing) 10 % ดังนั้นขนาดตัวอย่าง
น้อยสุดที่จะท าการศึกษา (n) =  420 คน   

3.3 ก าหนดสัดส่วนประชากร 

การก าหนดสัดส่วนประชากร กลุ่มตัวอย่างพื้นที่จากประชากรกลุ่มอายุ 0-5 ปี รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 สัดส่วนประชากร 

จังหวัด โรงพยาบาล ประชากร 0-5 ปี (คน) ค านวณสัดส่วนประชากร (คน) 
1. ระยอง  1. รพ.ระยอง  6,908 54 
2. ชลบุร ี 2. รพ. ชลบุรี  7,223 57 

3. รพ. สัตหีบ  4,296 34 
4. รพ. บ้านบึง  4,561 36 

3. สระแก้ว 5. รพ. วัฒนานคร  3,489 27 
4. สมุทรปราการ  6. รพ. สมุทรปราการ  16,249 128 
5. ฉะเชิงเทรา 7. รพ. แปลงยาว  1,546 12 
6. ปราจีนบุร ี 8. รพ. เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 4,406 35 
รวม 57,664 382 

 
3.4 การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มผู้มารับบริการ

คลินิกสุขภาพเด็กดี 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ประสานแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 6 จ านวน 6 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดสมุทรปราการ 

ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ระยอง ปราจีนบุรี เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการฯและขออนุญาตด าเนินโครงการในพ้ืนท่ี 
2. โรงพยาบาลสังกัดรัฐบาลที่มีความพร้อมและสมัครใจข้าร่วมโครงการ 
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3. ช้ีแจ้งขั้นตอนการด าเนินงานพร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดและวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้แก่
เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ 

4. แจกแบบสัมภาษณ์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง โดย
อธิบายวัตถุประสงค์ของการศึกษาและท าความเข้าใจในการซักประวัติและประเสี่ยงการสัมผัสสารตะกั่วในเด็กเล็กให้มีความ
เข้าใจที่ตรงกันแล้ว  

5. จากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ไปจ านวน 420 ชุด และพื้นที่ให้ความสนใจขอเพิ่ม รวมทั้งหมด 
555 ชุด โดยมีแบบสัมภาษณ์ ที่ได้รับกลับคืนมา และมีความสมบูรณ์ จ านวน 555 ชุด คิดเป็น ร้อยละ 100.00 

6. น าแบบสัมภาษณ์ ดังกล่าวมาด าเนินการวิเคราะห์ทางสถิติ ต่อไป 
เคร่ืองมือในการศึกษา 

            1. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความเสี่ยงการสัมผัสสารตะกั่วในเด็กเล็ก อ้างอิง
จากกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม โดยด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ปกครองเด็ก 0–5 ปี ที่มารับบริการใน
โรงพยาบาล โดยแบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป จ านวน 7 ข้อ ส่วนที่ 2 ประเมินโอกาสการสัมผัสสารตะกั่ว 
จ านวน 4 ข้อ ส่วนที่ 3  การประเมินความเสี่ยงของเด็กในการสัมผัสสารตะกั่ว จ านวน 17 ข้อ ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมิน
ความเสี่ยงเบื้องต้น 1 ข้อ ส่วนท่ี 5 ข้อมูลเด็ก จ านวน 9 ข้อ  
            2. เก็บตัวอย่างระดับสารตะกั่วในเลือดกลุ่มตัวอย่าง จากเส้นเลือดด า ปริมาณ 1 -2 มิลลิลิตร ลงในหลอดเลือดที่มี 
สารกันเลือดแข็ง จากนั้นพลิกหลอดเก็บเลือดกลับไปกลับมาเบา ๆ ประมาณ 5-10 ครั้ง โดยเอียงหลอดเลือดเป็นมุม 180 องศา 
5-10 ครั้ง เพื่อให้ เลือดและสารกันเลือดแข็งผสมกันดีและเลือดไม่แข็งตัว (Clot) เก็บรักษาตัวอย่างที่อุณหภูมิ 2–8  
องศาเซลเซียส (ตู้เย็นช่องธรรมดา) ทันที น าตัวอย่างเลือดที่บรรจุในถุงพลาสติกใส่ลงไปในกล่องโฟม ที่มี ice pack น าส่ง
ห้องปฏิบัติการ โดยระยะเวลาในการน าส่งไม่ควรเกิน 24 ช่ัวโมง วิธีทดสอบโดยเทคนิคการดูดกลืนแสงของอะตอม (Graphite 
Furnace Atomic Absorption Spectroscopy) ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัด
ระยอง กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม   

การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (ความถี่ สัดส่วนร้อยละ ค่ามัธยฐาน ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด) และ    
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ ใช้สถิติเชิงอนุมาน (Chi- square test) 
        ระยะเวลาการศึกษา 1 พฤศจิกายน 2561–30 กันยายน 2562 
 
ผลการศึกษาและการวิเคราะห์ผล 
 จากการศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับตะกั่วในเลือดกลุ่มเด็กอายุ 0-5 ปี ในเขตสุขภาพที่ 6 ผลการศึกษา จ าแนกได้ดังนี้  
 1. คุณลักษณะทั่วไป กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมโครงการทั้งหมด จ านวน 555 คน โดยเป็นเพศชายร้อยละ 51.7 เพศหญิง 
48.3 กลุ่มตัวอย่างจ านวนมากที่สุด คือ อายุ 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.2 อายุ 4 ปี ร้อยละ 25.2 และอายุ 5 ปี ร้อยละ 18.0  
ตามล าดับ โรคประจ าตัว ร้อยละ 13.3  
 2. การสัมผัสปัจจัยเสี่ยงสารตะกั่วในเด็กพบว่าเด็กสัมผัสปัจจัยเสี่ยงจากสารตะกั่ว จ านวน 142 คน ร้อยละ 25.6 โดย
ส่วนใหญ่สัมผัสจากผู้ปกครอง ผู้ดูแล หรือ ผู้อาศัยร่วมบ้าน ท างานเกี่ยวข้องกับตะกั่ว โดยสถานที่ท างานอยู่นอกบ้าน ร้อยละ 
54.3 บ้านอยู่ใกล้แหล่งอุตสาหกรรม หรือ กิจการ ร้านค้าที่เกี่ยวข้องกับตะกั่ว  (ระยะไม่เกิน 30 เมตร) ร้อยละ 28.3 และ
ผู้ปกครอง ผู้ดูแลหรือผู้อาศัยร่วมบ้านโดยมีการท างานเกี่ยวข้องกับตะกั่วในบ้าน ร้อยละ 4.3  

เมื่อน ากลุ่มตัวอย่างที่สัมผัสปัจจัยเสี่ยงสารตะกั่วมาประเมินความเสี่ยงพบเด็กมีโอกาสสัมผัสสารตะกั่วมากที่สุด 
ได้แก่ พฤติกรรมเสี่ยงของผู้ปกครอง ผู้ดูแลหรือผู้อาศัยร่วมบ้านเก็บชุดท างานที่ใส่แล้วไว้ในบ้าน ร้อยละ 71.7 เก็บวัสดุ 
อุปกรณ์ ท่ีท างานเกี่ยวข้องกับตะกั่วไว้ในบ้านหรือมีแบตเตอรี่วางไว้ในบ้าน ร้อยละ 66.2 เด็กชอบเอาสิ่งแปลกปลอมและของ
เล่นเข้าปาก ร้อยละ 59.7 และเด็กไม่ได้ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร เด็กชอบอมหรือดูดนิ้ว ร้อยละ 59.5 ตามล าดับ 
 3. ระดับสารตะกั่วในเลือดของกลุ่มตัวอย่างพบว่ามีคา่เฉลีย่เท่ากับ 2.4 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร ค่ามัธยฐานเท่ากับ 1.5 
ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร ค่าต่ าสุด เท่ากับ 0.0 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร ค่าสูงสุด เท่ากับ 27.10 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร เมื่อน ามา
เปรียบเทียบกับมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ก าหนดน้อยกว่า 10 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร (ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ง
ประเทศ, 2557)   พบเด็กที่มีระดับสารตะกั่วในเลือดเกินค่ามาตรฐาน จ านวน 14 คน คิดเป็น ร้อยละ 2.5  4)ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยเสี่ยงในการรับสัมผัสสารตะกั่วและระดับสารตะกั่วในเลือด พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับสารตะกั่วใน
เลือด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) มีทั้งหมด 12 ปัจจัย ดังนี้ คือ 1) บ้านมีการหลุดลอกของสีทาบ้าน 2)บ้านอยู่ใกล้
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แหล่งอุตสาหกรรม หรือ กิจการ ร้านค้าที่เกี่ยวข้องกับตะกั่ว (ระยะไม่เกิน 30 เมตร) 3) ท างานเกี่ยวข้องกับตะกั่วทุกวัน  หรือ 
สัปดาห์ละ 2 - 3 วันขึ้นไป 4) บริเวณที่ท างานเกี่ยวข้องกับตะกั่วอยู่ในบ้าน หรือบริเวณบ้าน 5) หลังเลิกงานที่เกี่ยวข้องกับ
ตะกั่ว ส่วนใหญ่ไม่ได้อาบน้ าและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที 6 ) การเก็บวัสดุ อุปกรณ์ ที่ท างานเกี่ยวข้องกับตะกั่วไว้ในบ้านหรือมี
แบตเตอรี่วางไว้ในบ้าน 7)เก็บชุดท างานที่ใส่แล้วไว้ในบ้าน 8) ซักชุดท างานรวมกับเสื้อผ้าอื่น ๆ 9) เด็กชอบอมหรือดูดนิ้ว 10) 
เด็กชอบเอาสิ่งแปลกปลอม/ของเล่นเข้าปาก 10) เด็กไม่ได้ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร 11) เด็กนอนกับผู้ปกครองที่ท างาน
สัมผัสสารตะกั่ว 12) บ่อยครั้งที่เด็กอยู่บริเวณที่ท างานเกี่ยวกับตะกั่ว รายละเอียดดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับสารตะกั่วในเลือด (n=142) 
 

ปัจจัยสี่ยง 
ไม่สัมผัส
ปัจจัย

เสี่ยง(คน) 

สัมผัสปัจจัยเสีย่ง 
 [จ านวนผู้สัมผัสเสี่ยง (คน),ร้อยละ] 

P-value ไม่เกินค่า
มาตรฐาน 

< 10 มคก./ดล. 

เกินค่ามาตรฐาน 
≥10 มคก./ดล. 

เกี่ยวกับที่พักอาศัย     
-บ้านมกีารหลุดลอกของสีทาบ้าน 81 47 (77.0) 14 (23.0) <0.001** 
-บา้นอยู่ใกล้แหล่งอุตสาหกรรม หรอื กจิการ ร้านค้าที่เกี่ยวข้องกับตะกั่ว 
(ระยะไม่เกิน 30 เมตร) 

42 86 (86.0) 14 (14.0) 0.011** 

พฤติกรรมเสีย่งของผู้ปกครอง  ผู้ดแูล หรอื คนที่ที่อยู่อาศยับา้นเดยีวกบัเด็ก 
-อาชีพผู้ปกครอง ผู้ดูแล หรือ คนที่ที่อยูอ่าศัยบ้านเดียวที่ท างานเกี่ยวข้อง
กับตะกัว่ โดยสถานที่ท างานอยู่นอกบา้น 

54 80 (90.9) 8 (9.1) 0.56 

-อาชีพผู้ปกครอง ผู้ดูแล หรือ คนที่ที่อยูอ่าศัยบ้านเดียวที่ท างานที่เกี่ยวข้อง
กับตะกัว่ในบ้าน/บริเวณบา้น 

125 15 (88.2) 2 (11.8) 0.69 

-ท างานเกีย่วข้องกับตะกัว่ทกุวัน  หรือ สปัดาห์ละ 2 - 3 วันขึ้นไป 75 56 (83.3) 11 (16.7) 0.021** 
-บริเวณที่ท างานเกีย่วขอ้งกับตะกัว่อยู่ในบา้น หรอืบริเวณบา้น 116 17 (65.4) 9 (34.6) <0.001** 
-หลังเลกิงานที่เกีย่วขอ้งกบัตะกัว่ สว่นใหญไ่ม่ได้อาบน้ าและเปลีย่นเสื้อผา้ทันท ี   76 53 (80.3) 13 (19.7) <0.001**. 
-การเก็บวัสด ุอุปกรณ ์ที่ท างานเกีย่วข้องกบัตะกัว่ไว้ในบ้านหรอืมีแบตเตอรีว่าง
ไว้ในบา้น 

42 86 (86.0) 14 (14.0) 0.011** 

-เกบ็ชุดท างานที่ใส่แลว้ไวใ้นบา้น 43 85 (85.9) 14 (14.1) 0.021** 
-ซักชุดท างานรวมกับเสือ้ผ้าอื่น  ๆ 68 60 (81.1) 14 (18.9) <0.001**. 
ข้อมูลเด็ก        
-เด็กชอบอมหรอืดูดนิว้ 58 70 (83.3) 14 (16.7) 0.005* 
-เด็กชอบเอาสิ่งแปลกปลอม/ของเล่นเข้าปาก 57 71 (83.5) 14 (16.5) <0.001* 
-เด็กไม่ได้ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร 58 70 (83.3) 14 (16.7) <0.001* 
-เด็กนอนกับผูป้กครองที่ท างานสัมผัสสารตะกัว่ 79 50 (79.4) 13 (20.6) 0.001 
-บ่อยครั้งที่เด็กอยู่บริเวณที่ท างานเกี่ยวกับตะกั่ว 96 32 (69.6) 14 (30.4) <0.001* 
หมายเหตุ: 1. *significant association at P<0.05 using Pearson Chi-Square/**significant association at P<0.05 using Fisher’s Exact Test 

2.  มคก./ดล.หมายถึง ไมโครกรัมต่อเดซิลิต 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

อภิปราย 
จากการศึกษาสรุปได้ว่า 1) ปัจจัยที่เสี่ยงต่อการสัมผัสตะกั่วในกลุ่มเด็กอายุ 0-5 ปีส่วนใหญ่ มาจากผู้ปกครอง ผู้ดูแล 

หรือ คนที่ที่อยู่อาศัยบ้านเดียวกับเด็กท างานเกี่ยวข้องกับตะกั่วและพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ปกครอง ผู้ดูแลหรือผู้อาศัยร่วมบ้าน
เก็บชุดท างานที่ใส่แล้วไว้ในบ้าน มีความสอดคล้องกับการศึกษาของอรพันธ์ (2557) ท าการศึกษาสารตะกั่วผลกระทบต่อ
สุขภาพจากอาชีพและสิ่งแวดล้อมพบว่ากลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่ท างานสัมผัสสารตะกั่วซึ่งต้องได้รับการเฝ้าระวังทั้งทางด้าน
สิ่งแวดล้อมและทางด้านสุขภาพ และท างานที่สัมผัสสารตะกั่ว หากไม่มีการอาบน้ า เปลี่ยนเสื้อผ้า หรือซักล้างท าเสื้อผ้าก่อน
กลับบ้าน ตะกั่วจะถูกน าจากท่ีท างานไปท่ีบ้าน เกิดการปนเปื้อนบริเวณต่าง ๆ ภายในบ้าน 2) ระดับสารตะกั่วในเลือดของเด็ก
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อายุ 0–5 ปี พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.4 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร ค่ามัธยฐานเท่ากับ 1.5 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร ค่าต่ าสุด เท่ากับ 
0.0 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร ค่าสูงสุด เท่ากับ 27.10 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานขององค์การ
อนามัยโลก ก าหนดน้อยกว่า 10 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร พบเด็กท่ีมีระดับสารตะกั่วในเลือดเกินค่ามาตรฐาน จ านวน 14 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.5 สอดคล้องกับการศึกษาของวราพร ชลอ าไพ ท าการศึกษาใน ปี พ.ศ. 2553 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับตะกั่ว
ในเลือดเด็กนักเรียน จังหวัดชลบุรีพบว่าระดับตะกั่วในเลือดเด็กนักเรียน ประถมศึกษาปี ที่ 4 ถึง 6 จ านวน 3 แห่ง เขตพื้นที่
อุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.35±3.84 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร พบระดับสารตะกั่วในเลือดของเด็กมีค่า
ใกล้เคียงกัน 3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เสี่ยงต่อการสัมผัสตะกั่วกับระดับตะกั่วในเลือด กลุ่มเด็กอายุ 0-5 ปคีวามสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยเสี่ยงในการรับสัมผัสสารตะกั่วกับระดับสารตะกั่วในเลือด พบว่าปัจจัยเกี่ยวกับที่พักอาศัย บ้านมีการหลุดลอก
ของสีทาบ้าน อาศัยอยู่ใกล้แหล่งที่เกี่ยวข้องกับตะกั่ว (ระยะไม่เกิน 30 เมตร) ปัจจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ปกครอง อยู่
อาศัยบ้านเดียวกับเด็ก ท างานเกี่ยวข้องกับตะกั่วทุกวัน หรือ สัปดาห์ละ 2-3 วันข้ึนไป บริเวณที่ท างานเกี่ยวข้องกับตะกั่วอยู่ใน
บ้าน หรือบริเวณบ้าน หลังเลิกงานท่ีเกี่ยวข้องกับตะกั่ว ส่วนใหญ่ไม่ได้อาบน้ าและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที การเก็บวัสดุ อุปกรณ์ ที่
ท างานเกี่ยวข้องกับตะกั่วไว้ในบ้านหรือมีแบตเตอรี่วางไว้ในบ้าน เก็บชุดท างานที่ใส่แล้วไว้ในบ้าน ซักชุดท างานรวมกับเสื้อผ้า
อื่นๆ พฤติกรรมเสี่ยงของเด็กชอบอมหรือดูดนิ้ว ชอบเอาสิ่งแปลกปลอม/ของเล่นเข้าปาก ไม่ได้ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร 
นอนกับผู้ปกครองที่ท างานสัมผัสสารตะกั่ว อยู่บริเวณที่ท างานเกี่ยวกับตะกั่ว มีความสัมพันธ์กับระดับสารตะกั่วในเลือดอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของวราพร (2553) ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับตะกั่วใน
เลือดเด็กนักเรียน จังหวัดชลบุรีพบว่าระดับตะกั่วในเลือดเด็กนักเรียน ประถมศึกษาปี ที่ 4 ถึง 6 จ านวน 3 แห่ง เขตพื้นที่
อุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี โดยพบปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับตะกั่วในเลือดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ ระยะเวลาที่เด็กใช้ 
เดินทางจากบ้านมาโรงเรียน (p = 0.029) และการมีโรงกลั่นอยู่ใกล้บ้าน (p = 0.040) และมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ
รัชฎาพร (2535) ศึกษาปริมาณตะกั่วในเลือดของเด็กอายุ 3-9 ปี โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ เด็กที่พักอาศัยอยู่ในโรงหลอมตะกั่ว 
เด็กที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนที่ห่างจากโรงหลอมตะกั่วไม่เกิน 1 กิโลเมตร และเด็กกลุ่มเปรียบเทียบซึ่งอยู่นอกเหนือจากบริเวณ
ดังกล่าว พบว่า การที่เด็กพักอาศัยอยู่ในชุมชนที่อยู่ใกล้โรงหลอมตะกั่วจะท าให้มีความเสี่ยงต่อการมีระดับตะกั่วในเลือด
มากกว่า 25 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร สูงเป็น 10 เท่าของเด็กที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนที่ไกลโรงหลอมตะกั่วอย่ างมีนัยส าคัญทาง
สถิติทั้งนี้อาจเป็นเพราะลักษณะที่อยู่อาศัยของเด็กมีความใกล้เคียงกัน และผู้ปกครองประกอบอาชีพในสถานประกอบการที่มี
ความประกอบของตะกั่ว 
 
สรุปผล  

จากการศึกษาสรุปได้ว่า สถานการณ์การสัมผัสสารตะกั่วในเด็กกลุ่มอายุ 0-5 ปี  ในพื้นท่ีเขตสุขภาพที่ 6 พบว่าเด็ก
ส่วนใหญ่มีค่าระดับตะกั่วในเลือดต่ ากว่าเกณฑ์ค่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลก และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงใน
การรับสัมผัสสารตะกั่วและระดับสารตะกั่วในเลือด พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับสารตะกั่วในเลือด อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) ดังนี้ พฤติกรรมเสี่ยงของผู้ปกครอง  ได้แก่ ผู้ปกครองท างานเกี่ยวข้องกับตะกั่ว โดยเก็บชุดท างานท่ีใส่แล้ว
ไว้ในบ้าน และซักชุดท างานรวมกับเสื้อผ้าอื่น ๆ เป็นต้นพฤติกรรมเสี่ยงของเด็ก ได้แก่ เด็กชอบอมหรือดูดนิ้ว ชอบเอา 
สิ่งแปลกปลอม/ของเล่นเข้าปาก และเด็กไม่ได้ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร เป็นต้น รวมทั้งการอาศัยอยู่ใกล้แหล่งที่เกี่ยวข้อง
กับตะกั่ว (ระยะไม่เกิน 30 เมตร) 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรด าเนินการเฝ้าระวังสิ่งสุขภาพเด็กกลุ่มเสี่ยงที่การอาศัยอยู่ใกล้แหล่งที่เกี่ยวข้องกับตะกั่ว 
(ระยะไม่เกิน 30 เมตร) ในการลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสารตะกั่ว เพื่อน าไปสู่การควบคุมป้องกันการเกิดโรคพิษตะกั่วอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรด าเนินการสร้างความตระหนักให้ผู้ปกครอง ผู้ดูแลหรือผู้อาศัยร่วมบ้าน มีความรู้ ความเข้าใจ 
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับสัมผัสสารตะกั่ว เพื่อป้องกันการรับสัมผัสตะกั่วในเด็ก 

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ในสถานประกอบการที่มีการใช้สารตะกั่วใน
กระบวนการผลิต เช่น มีมาตรการป้องกันที่แหล่งก าเนิด การให้ความรู้แก่พนักงาน การตรวจสุขภาพประจ าปี จัดสถานที่
อาบน้ าและเปลี่ยนชุดท างานก่อนกลับบ้าน การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เป็นต้น      

4. ข้อเสนอแนะการศึกษาต่อไป ควรมีการศึกษาความสมัพันธ์ระหวา่งพัฒนาการเด็กและระดับตะกั่วในเลือด 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเสี่ยงของพนักงานในโรงฆ่าสัตว์แห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี โดย
บ่งช้ีความเสี่ยงด้วยเทคนิควิธี What  If Analysis ในกระบวนการท างานและประเมินระดับความเสี่ยงตามระเบียบกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยงและการจัดการท าแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2543  

ผลการประเมินความเสี่ยงใน 8 กระบวนงานของโรงฆ่าสัตว์พบว่ามีระดับความเสี่ยงเล็กน้อย 5 ประเด็น ระดับความ
เสี่ยงท่ียอมรับได้ 12 ประเด็น และระดับความเสี่ยงสูง 7 ประเด็น โดยระดับความเสี่ยงสูงท่ีต้องมีการจัดท าแผนลดหรอืควบคมุ
ความเสี่ยง ได้แก่ 1) การจัดท าจัดท าประตูกั้นและช่องทางเดินเข้าแบบทางเดียวเพื่อป้องกันการวิ่งชนพนักงานหรืออุปกรณ์ใน
กระบวนการท าให้สุกรสลบ 2) ให้พนักงานสวมใส่ถุงมือชนิดหนาและยาวหุ้มข้อศอกเพื่อป้องกันการถูกของมีคมบาดใน
กระบวนการการแทงเอาเลือดออก 3) การเลือกใช้เครื่องมือที่มีระบบป้องกันร่วมกับถุงมือป้องกันการสั่นสะเทือนใน
กระบวนการเปิดซาก ผ่าซีกและเอาเครื่องในออก 4) การปรับปรุงพื้นบริเวณที่ท างานให้เป็นแบบพ้ืนผิวที่หยาบเพื่อลดความลืน่
และพนักงานควรสวมรองเท้าบู้ทท่ีมีพื้นกันลื่นป้องกันการลื่นล้มในกระบวนการล้างเครื่องใน 5) มีมาตรการให้พนักงานสวมถุง
มือชนิดหนาหุ้มข้อศอก หมวกเน็ตและชุดกันเปื้อนทุกครั้งในกระบวนการช าแหละแยกช้ินส่วน 6) การก าหนดแนวทางปฏิบัติ
ช่วงเวลาพักให้ชัดเจนและแจ้งให้พนักงานทราบ 7) การใหพ้นักงานสวมรองเท้าบู๊ทที่มีพ้ืนกันลื่นขณะปฏิบัติงานในกระบวนการ
ท าความสะอาดพื้น  
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Abstract 

The objective of this study was to assess the risk of employees at a slaughterhouse in Ubon Ratchathani 
province. By identifying risks using the What If Analysis technique in the work process and assessing the risk level 
according to the Department of Industrial Works regulations on hazard identification criteria, risk assessment and 
management of the risk management plan B.E.2000. 
 The results of the risk assessment in the 8 productions showed that there were 5 less risk levels, 12 
acceptable risk levels, and 7 high risk levels. The risk reduction or control plan requires is: 1) Establishment of a 
barrier gate and one-way entrance channel to avoid collisions with workers or equipment in the process of 
making anesthetized pigs.  2 )  The workers should wear thick and long gloves over the elbows to prevent sharp 
cuts in the blood stabbing process.  3)  Selection of tools with protection systems in combination with anti-
vibration gloves in the process of opening the carcass, cutting the halves and extracting the pig offal. 4) Improving 
the work area to a type of rough surface to reduce slipping, and employees should wear boots to prevent 
slipping in the process of washing pork offal. 5) Establish a preventive measurement for employees to wear thick 
gloves on the elbows, net hats and aprons every time during the dissection process. 6) Establish clear guidelines 
for rest periods and keep employees informed.  7 )  Provide employees with the use of non-slip boots while 
cleaning the floor 
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บทน า 
 ข้อมูลกรมปศุสัตว์ พ.ศ.2562 ประเทศไทยมีโรงฆ่าสัตว์ทั้งหมด 1,652 แห่ง ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี มีโรงฆ่าสัตว์
จ านวน 53 แห่ง ด าเนินการโดยภาคเอกชน 43 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล 3 แห่ง เทศบาลต าบล 6 แห่ง และเทศบาล
เมือง 1 แห่ง (ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์, 2562) ภายในโรงฆ่าสัตว์อาจท าให้พนักงานอยู่ในความ
เสี่ยงอันตรายจากการท างานอันเป็นสาเหตุหลักของการบาดเจ็บหรือป่วยและการเสียชีวิตของพนักงานได้ ความเสี่ยงที่เผชิญ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานขึ้นอยู่กับต าแหน่งงานท่ีท า เช่น การบาดเจ็บทางร่างกาย เสียงดัง แรงสั่นสะเทือน และอันตราย
ด้านการยศาสตร์ เช่น การท างานด้วยท่าทางเดิมที่นานเกินไป งานท่ีท าด้วยมือและซ้ าซาก เป็นต้น ซึ่งน าไปสู่ความผิดปกติของ
กล้ามเนื้อและกระดูกที่เกิดจากผลกระทบของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เส้นประสาทและข้อต่อและพบว่าสิ่งที่เป็นอันตรายจากการ
ท างานที่พบบ่อยที่สุดคือ มีด (ร้อยละ 93.6) กระดูกสัตว์ (ร้อยละ 57.3) และพื้นทีล่ื่น (ร้อยละ 24.8) ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย
ที่สุดคือการถูกมีดบาด (ร้อยละ 87.3) กระดูกทิ่มต า (ร้อยละ 50.3) และอาการปวดคอ (ร้อยละ 36.9) การได้รับบาดเจ็บและ
อาการปวดหลังมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับการท างาน (Johnson and Etokidem, 2019)  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ประเมินความเสี่ยงพนักงานในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลแห่งหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานที่
จะผลต่อสุขภาพจากการท างานโดยใช้การบ่งชี้อันตรายและประเมินความเสี่ยงด้วยเทคนิค What If Analysis ซึ่งเป็น
วิธีการช้ีบ่งอันตรายที่ด าเนินการโดยกลุ่มคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาระดมสมองร่วมกันจัดท าทะเบียนรายการ
ค าถามที่เกี่ยวข้องกับอันตรายที่เฉพาะเจาะจงที่อาจเกิดขึ้นในเรื่องนั้นแล้วส่งผลกระทบให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ขึ้น 
โดยใช้ค าถาม “จะเกิดอะไรขึ้น......ถ้า........? ใช้ส าหรับการท างานเป็นทีมเพื่อให้มีการเสริมสร้างความคิดในการตั้งค าถามและ
บันทึกลงในบัญชี ซี่งรายการค าถามโดยทั่วไปมักจะอยู่ในขอบเขตของคน อุปกรณ์ วัสดุ วัตถุดิบ และสภาพแวดล้อม แต่ละกลุม่
ของค าถามต้องมีเจ้าของพื้นที่ร่วมตั้งค าถามส าหรับค าถามและค าตอบนั้นจะเกิดจากประสบการณ์ของบุคลากรในทีม ค าถาม
อาจจะเป็นประเภททั่วไปหรือเฉพาะเจาะจงก็ได้ โดยทั่วไปไม่มีรูปแบบของล าดับของค าถามตายตัว ซึ่งอาจจะเรียงล าดับตาม
ขั้นตอนของกระบวนการก็ได้เพื่อให้ทีมงานเกิดการระดมสมองได้อย่างต่อเนื่อง (สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างาน องค์การมหาชน, 2562) แล้วน าข้อมูลที่ได้มาประเมินระดับความเสี่ยงตามระเบียบกรม
โรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การช้ีบ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยงและการจัดการท าแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ.
2543 (กรมโรงงานอุตสาหกรรม , 2543) ซึ่งการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงของพนักงานจากการ
ท างานในโรงฆ่าสัตว์แห่งหนึ่งด้วยเทคนิค What If Analysis เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการจัดท าแผนลดและ
ควบคุมความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นภายในโรงฆ่าสัตว์ต่อไป 
 
วิธกีารวิจัย 
 การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive study) โดยศึกษาข้อมูลของโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) แห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี 
ซึ่งผู้ที่ได้รับการประเมินคือพนักงานทั้งหมดที่เลือกแบบเจาะจง จ านวน 17 คน ที่ปฏิบัติงานใน 8 กระบวนการ ได้แก่ 1) การ
ท าให้สลบ 2)การแทงเอาเลือดออก 3) การลวกหนัง 4) การขูดขนและตัดแยกหัว 5) การเปิดซาก ผ่าซีกและเอาเครื่องในออก  
6) การล้างเครื่องใน 7)การช าแหละแยกช้ินส่วนและ 8) การล้างท าความสะอาดพื้น  

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ แบบประเมินความเสี่ยงโดยใช้การบ่งช้ีอันตรายด้วยเทคนิค What If Analysis ซึ่งเปน 
เทคนิคท่ีใชช้ีบงอันตรายจากการท างานดวยวิธีการตั้งค าวา “จะเกิดอะไรขึ้น...ถา.........” โดยค าถามถูกสร้างขึ้นดวยการระดม
สมอง การศึกษาทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของของทีมวิจัยและผู้ดูแลโรงฆ่าสัตว์เพื่อวิเคราะหหาเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นและสงผ
ลกระทบต่อคน กระบวนการท างาน ทรัพยสินและสภาพแวดล้อม โดยเปนการคาดการณเหตุหรือปจจัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นใน
โรงฆ่าสัตว์แล้วน าข้อมูลไปประเมินตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การบ่งช้ีอันตรายการประเมินความ
เสี่ยงและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2543 โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์ของระดับโอกาสที่จะเกิดอันตรายคูณกับระดับความ
รุนแรงที่มีผลกระทบต่อบุคคล ชุมชน ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม มีค่าแตกต่างกันให้เลือกระดับความเสี่ยงที่มีค่าสูงกว่าเป็นผล
ของการประเมินความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ดังนี ้
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1) การจัดระดับโอกาสการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ  
ระดับ รายละเอียด 

1 มีโอกาสเกิดได้ยาก เช่น ไม่เคยเกิดขึ้นเลยในช่วงเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 
2 มีโอกาสเกิดได้น้อย เช่น ความถี่ในการเกิด เกิดขึ้น 1 ครั้ง ในช่วง 5-10 ปี 
3 มีโอกาสเกิดปานกลาง เช่น ความถี่ในการเกิด เกิดขึ้น 1 ครั้ง ในช่วง 1-5 ปี 
4 มีโอกาสเกิดสูงเช่น ความถี่ในการเกิด เกิดมากกว่า 1 ครั้ง ในช่วง 1ปี 

 

ส าหรับความรุนแรงจะให้อยู่ในระดับใดจากที่ก าหนดเอาไว้ 4 ระดับโดยข้อมูลต่าง ๆ ระดับความรุนแรงจะพิจารณา
จากการบาดเจ็บหรือความเสียหายของทรัพย์สินชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมดังนี ้

 

2) การจัดระดับความรุนแรงส่งผลกระทบต่อบุคคล 
ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 

1 เล็กน้อย มีการบาดเจ็บเล็กน้อยในระดับปฐมพยาบาล 
2 ปานกลาง มีการบาดเจ็บที่ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์ 
3 สูง มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยท่ีรุนแรง 
4 สูงมาก ทุพลภาพหรือเสียชีวิต 

 

3) การจัดระดับความรุนแรงท่ีส่งผลกระทบต่อทรัพย์สิน 
ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 

1 เล็กน้อย ทรัพย์สินเสียหายน้อยมากหรือไมเ่สียหายเลย 
2 ปานกลาง ทรัพย์สินเสียหายปานกลาง และสามารถด าเนินการผลติต่อไปได้ 
3 สูง ทรัพย์สินเสียหายมากและต้องหยดุการผลิตในบางส่วน 
4 สูงมาก ทรัพย์สินเสียหายมากและต้องหยดุการผลิตทั้งหมด 

 

4) การประมาณระดับความเสีย่ง  
ค่าความเสี่ยง =  โอกาสในการเกดิเหตุการณต์่าง ๆ x ความรุนแรงของอันตราย 

ระดับ ผลลัพธ์ ความหมาย 
1 1-2 ความเสีย่งเล็กน้อย 
2 3-6 ความเสีย่งท่ียอมรับได้ ต้องมีการทบทวนมาตรการควบคุม 
3 8-9 ความเสีย่งสูง ต้องมีการด าเนินการเพื่อลดความเสี่ยง 
4 12-16 ความเสีย่งท่ียอมรับไม่ได้ต้องหยดุด าเนินการและปรับปรุงแกไ้ขเพื่อลดความเสีย่งลงทันที 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

 ข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะหโ์ดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
ผลการวิจัย 
 ในการประเมินความเสี่ยงของพนักงานโรงฆ่าสัตว์แห่งนี้มีจ านวน 17 คน ซึ่งเป็นเพศชาย 11 คน (ร้อยละ 64.71) 
เพศหญิง 6 คน (ร้อยละ 35.39) อายุเฉลี่ย 50 ปี (S.D. = 8.97) จบระดับประถมศึกษามากที่สุด 14 คน (ร้อยละ 82.35) 
สถานภาพสมรส 14 คน (ร้อยละ 82.35) มีอายุการท างานเฉลี่ย 10.7  และท างานทุกวันยกเว้นวันพระ โดยท างานในช่วงเวลา 
00.30 – 06.00 น. เฉลี่ยวันละ 6 ช่ัวโมง จ านวนสุกรที่เข้าโรงฆ่าสัตว์ 40-60 ตัวต่อวัน 

ผลการประเมินระดับความเสี่ยงของพนักงานในโรงฆ่าสัตว์ พบว่ามรีะดับความเสี่ยงเล็กน้อย 5 ประเด็น ระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ 12 ประเด็น และระดับความเสี่ยงสูง 7 ประเด็น โดยไม่มีความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ซึ่งจ านวนประเด็นและ
ระดับความเสี่ยงในโรงฆ่าสัตว์ได้สรุปไว้ในตารางที่ 1 และ 2  โดยระดับความเสี่ยงสูงท่ีต้องมีการด าเนินการเพื่อลดหรือควบคุม
ความเสี่ยง ได้แก่  



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งท่ี 15 I ผลงานน าเสนอแบบโปสเตอร์ 

411 

1) การจัดท าจัดท าประตูกั้นและช่องทางเดินเข้าแบบทางเดียว/สุกรเข้าแล้วออกไม่ได้เพื่อป้องกันการวิ่งหนีหรือการ
วิ่งชนพนักงานหรืออุปกรณ์ในกระบวนการท าใหสุ้กรสลบ 

2) ให้พนักงานสวมใส่ถุงมือชนิดหนาและยาวหุ้มข้อศอกเพื่อป้องกันการถูกของมีคมบาดในกระบวนการการแทงเอา
เลือดออก 

3) เลือกใช้เครื่องมือท่ีมีระบบป้องกันการสั่นสะเทือน ร่วมกับถุงมือป้องกันการสั่นสะเทือน หยุดพักเป็นระยะและไม่
ใช้เครื่องมือนานเกินไปในกระบวนการเปิดซาก ผ่าซีกและเอาเครื่องในออก 

4) ควรปรับปรุงพ้ืนบริเวณที่ท างานให้เป็นแบบพ้ืนผิวที่หยาบเพื่อลดความลื่นและพนักงานควรสวมรองเท้าบู้ทที่มีพื้น
กันลื่นป้องกันการลื่นหกล้มในกระบวนการล้างเครื่องใน  

5) มีมาตรการให้พนักงานสวมถุงมือชนิดหนาหุ้มข้อศอก หมวกเน็ตและชุดกันเปื้อน ก่อนเริ่มช าแหละช้ินส่วนทุกครั้ง
ในกระบวนการช าแหละแยกช้ินส่วน 

6) ก าหนดแนวทางปฏิบัติช่วงเวลาพักให้ชัดเจนและแจ้งให้พนักงานทราบในกระบวนการช าแหละแยกช้ินส่วน 
7) ให้สวมรองเท้าบู๊ทที่มีพ้ืนกันลื่น ทุกครั้งในการปฏิบัติงานในกระบวนการท าความสะอาดพื้น  

 
ตารางที่ 1 กระบวนการท างานของโรงฆ่าสัตว์และจ านวนประเด็นตามความเสี่ยงแต่ละระดับ 
 

 
กระบวนการท างาน 

ระดับความเสี่ยง 

ความเสี่ยง
เล็กน้อย 

ความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได้ 

ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยง 
ที่ยอมรับไม่ได้ 

1) การท าให้สลบ - 2 1 - 
2) การเอาเลือดออก - 1 1 - 
3) การลวกหนัง 1 3 - - 
4) การขูดขนและตัดแยกหัว 1 1 - - 

5) การเปิดซาก ผ่าซีกและเอาเครื่องในออก 1 2 1 - 

6) การล้างเครื่องใน 1 2 1 - 

7) การช าแหละแยกช้ินส่วน 1 - 2 - 
8) การท าความสะอาดพื้น - 1 1 - 
รวมในแต่ละระดับความเสี่ยง 5 12 7 - 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินระดับความเสีย่งในแต่ละกระบวนการท างานในโรงฆ่าสตัว์ 
 

กระบวนการ
ท างาน 

ค าถาม What If ผลที่เกิดขึ้น มาตรการที่มีอยู ่ มาตรการที่แนะน า 
การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ความรุนแรง ผลลัพธ์ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
 1. การท าให้
สลบ 

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าสกุรที่เข้าไป
ในบริเวณที่ท าให้สลบตื่นกลัว
และวิ่งหน ี

พนักงานได้รับบาดเจ็บหากถกู
สุกรวิ่งชน 

มีช่องทางเดินของสุกรจาก
คอกไปยังบริเวณที่ท าให้
สลบแต่ไม่เหมาะกับการใช้
งาน 

จัดท าประตูกั้นและช่องทางเดินเข้าแบบ
ทางเดียว/สุกรเข้าแลว้ออกไม่ได้เพื่อ
ป้องกันการวิ่งหนีหรือการวิ่งชนพนักงาน
หรืออุปกรณ์ 

4 2 8 ความเส่ียง
สูง 

    เครื่องมือและอุปกรณ์เสียหาย  มีแผงเหล็กกั้น จัดที่วางและจัดเกบ็เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในที่สูงอย่างเหมาะสม 

4 1 4 ความเส่ียงที่ 
ยอมรับได้ 

  จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนงานลื่นล้ม
ในบริเวณที่ท างาน 

พนักงานได้รับบาดเจ็บ พนักงานสวมรองเท้าบู้ทและ
สวมชุดกันเปื้อน 

จัดหารองเท้าบู้ทแบบพื้นกันลื่นได้ให้
พนักงาน 

4 1 4 ความเส่ียงที่
ยอมรับได้ 

2.การแทงเอา
เลือดออก 

 จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนงานถูก
ของมีคมบาด 

พนักงานได้รับบาดเจ็บ   ให้สวมถุงมือขณะ
ปฏิบัติงาน 

ให้พนักงานสวมใส่ถุงมือชนิดหนาและ
ยาวหุ้มข้อศอก เพื่อปอ้งกันการถูกของมี
คมบาด 

4 2 8 ความเส่ียง
สูง 

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าสกุรดิ้นใน
ขณะที่เอาเลือดออก 

มีเลือดสุกรไหลนองและเลอะ
เปื้อนตามพื้นบริเวณท างาน  

 ฉีดน้ าล้างพื้นให้ไหลลงราง
ระบายน้ าภายหลังเสร็จงาน
ทุกครั้ง 

ท าให้แน่ใจวา่สุกรสลบนิ่งก่อนแทงเอา
เลือดออก 

4 1 4 ความเส่ียงที่
ยอมรับได้ 

3.การลวก
หนัง 

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหม้อต้มน้ า
ร้อนเกิดมีไฟฟ้ารั่ว 

พนักงานถูกไฟดูดและตอ้งหยุด
งาน 

มีมาตรการตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้าก่อนเริ่มท างานทกุครั้ง 

มีการก าหนดตารางตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้าอยา่งชัดเจนต่อเนื่อง 

1 4 4 ความเส่ียงที่ 
ยอมรับได้ 

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพนักงานถกู
น้ าร้อนจากหม้อต้มลวก 

พนักงานได้รับบาดเจ็บ  พนักงานสวมรองเท้าบู้ท จัดให้พนักงานมีการสวมชุดกันเปื้อน ถุง
มือชนิดยาวหุ้มข้อศอก 

3 2 6 ความเส่ียงที่ 
ยอมรับได้ 

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหม้อต้มน้ า
ร้อนช ารุด 
 

พนักงานต้องหยุดงานและ
ซ่อมแซมหม้อต้ม 

มีมาตรการตรวจสอบก่อน
เร่ิมกระบวนการท างานทุก
ครั้ง 
                                                                                                                                                                                                                                                          

ให้มีแผนการซ่อมบ ารุงหม้อต้มน้ าร้อน
ระยะยาว มีระบบส ารองเชื้อเพลิง (แก๊ส)  

2 3 6 ความเส่ียงที่ 
ยอมรับได้ 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินระดับความเสีย่งในแต่ละกระบวนการท างานในโรงฆ่าสตัว์ (ต่อ) 
 

กระบวนการ
ท างาน 

ค าถาม What If ผลที่เกิดขึ้น มาตรการที่มีอยู ่ มาตรการที่แนะน า 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ความรุนแรง ผลลัพธ์ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 

 จะเกิดอะไรขึ้นถ้าได้รับความ
ร้อนหรือไอร้อนจากหม้อต้ม
บริเวณท างาน 

พนักงานมีอาการขาดน้ า
อ่อนเพลีย หน้ามืด เป็นลม 

มีพัดลมระบายอากาศ มีการตรวจสอบประสิทธภิาพของพัดลม
ระบายอากาศอยู่เสมอ 

1 1 1 ความเส่ียง
เล็กน้อย 

 4. การขูดขน
และตดัแยก
หัว 

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพนักงานถกู
มีดบาดมือ 

พนักงานได้รับบาดเจ็บ  ให้สวมถุงมือขณะ
ปฏิบัติงาน 

จัดให้พนักงานสวมถุงมือยางชนิดหนา 
ป้องกันของมีคมทิ่มแทงได้ 

2 1 2 ความเส่ียง 
เล็กน้อย 

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพนักงานตก
จากเกา้อี้ขณะยืนท างาน 

พนักงานได้รับบาดเจ็บและ
ต้องหยุดงาน 

  ห้ามไม่ให้ยืนบนเกา้อี้และจัดที่ยืนอย่าง
เหมาะสมกับต าแหน่งที่ปฏบิัติงานเพื่อ
ป้องกันการตกจากที่สูง 

3 2 6 ความเส่ียงที่
ยอมรับได้ 

5. การเปดิ
ซาก ผ่าซีก
และเอาเครื่อง
ในออก 

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเครื่องผ่าซีก
หล่นจากที่สูง 

พนักงานได้รับบาดเจ็บ  
เครื่องมือช ารุด เสียหาย 

 มีระบบสายพานใชย้ก
เครื่องผ่าซีกขึ้นที่สูง 

มีการตรวจสอบระบบสายพานที่ใชย้ก
เครื่องผ่าซีกขึ้นที่สูงทุกครั้งก่อนเริ่มการ
ช าแหละ 
พนักงานควรสวมหมวกนิรภัยเพื่อ
ป้องกันศีรษะ 

1 4 4 ความเส่ียงที่
ยอมรับได้ 

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพนักงานถกู
ไฟดูดหากมีไฟรั่ว 

พนักงานได้รับบาดเจ็บ และ
ต้องหยุดงาน 

 ตรวจสอบเครื่องมือก่อนใช้
งานทุกครั้ง 

จัดให้พนักงานสวมถุงมือ รองเท้าบู๊ท ชดุ
กันเปื้อน 
ตรวจสอบและซ่อมบ ารุงเครื่องมือ
สม่ าเสมอ 

1 2 2 ความเส่ียง
เล็กน้อย 

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าได้รับเสียงดัง
จากการใช้เครื่องผ่าซีกตลอด
การท างาน 

ความสามารถในการได้ยิน
ลดลงหรือสูญเสียการได้ยิน 

มีการตรวจสอบเพือ่ลดการ
เกิดเสียงดังของทุกครั้งก่อน
เร่ิมท างาน 

จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกัน/ที่อุดหูหรือที่
ครอบหูเพื่อลดการได้รับเสียงดังมาก
เกินไปขณะท างาน 

4 1 4 ความเส่ียงที่
ยอมรับได้ 

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพนักงาน
ได้รับแรงสั่นสะเทือนจาก
เครื่องผ่าซีกตลอดเวลาการ
ท างาน 

อาการผิดปกติจากความ
สั่นสะเทือนเฉพาะมือและแขน 
เป็นอาการผิดปกติที่เกิดกับนิว้
มือ มือ และแขน 

 ให้สวมถุงมือขณะ
ปฏิบัติงาน 

เลือกใช้เครื่องมือที่มีระบบป้องกันการ
สั่นสะเทือน ร่วมกับถุงมือป้องกันการ
สั่นสะเทือน หยุดพกัเป็นระยะและไม่ใช้
เครื่องมือนานเกินไป 

4 2 8 ความเส่ียง
สูง 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินระดับความเสีย่งในแต่ละกระบวนการท างานในโรงฆ่าสตัว์ (ต่อ) 
 

กระบวนการ
ท างาน 

ค าถาม What If ผลที่เกิดขึ้น มาตรการที่มีอยู ่ มาตรการที่แนะน า 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ความรุนแรง ผลลัพธ์ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 

6. การล้าง
เครื่องใน 

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพนักงานไม่
สวมชุดกันเปื้อนและถุงมือ 

ท าให้ปนเปื้อนสิ่งสกปรกและ
มือที่แช่น้ านานๆ อาจเปื่อย
สัมผัสเช้ือโรคได้  

 ให้สวมถุงมือ รองเท้าบู้ท 
ชุดกันเปื้อน 

จัดหาถุงมือ ชุดกันเปื้อนและรองเท้าบู๊ท
ส าหรับพนักงานอย่างเพยีงพอ และแจ้ง
ให้ใช้ทุกครั้งในการปฏิบัติงาน 

2 2 4 ความเส่ียงที่
ยอมรับได้ 

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพนักงานลื่น
ล้มจากน้ าที่ใช้ล้างและไหลนอง
อยู่บริเวณที่ปฏบิัติงาน 

พนักงานได้รับบาดเจ็บ  ให้ท าความสะอาดภายหลัง
เสร็จสิ้นการท างาน 

ควรปรับปรุงพื้นบริเวณที่ท างานให้เป็น
แบบพื้นผิวทีห่ยาบเพื่อลดความลื่นและ
พนักงานควรสวมรองเท้าบู้ทที่มีพื้นกัน
ลื่นป้องกันการลื่นหกล้ม 

4 2 8 ความเส่ียง
สูง 

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าสัมผัสเช้ือ
แบคทีเรียที่ตกค้างในล าไส้สัตว์ 

พนักงานได้รับเชื้อแบคทีเรียที่
อาจท าให้เกิดได้ 

 ให้สวมถุงมือ รองเท้าบู้ท
และชุดกันเปื้อน 

มีมาตรการให้พนักงานสวมถุงมือชนิด
ยาวหุ้มข้อศอก หมวกเน็ต ชุดกันเปือ้น 
รองเท้าบู้ทในขณะล้างเครื่องใน 
ใช้ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดพื้นที่มี
ประสิทธิภาพฆ่าเช้ือโรคได้ 

1 2 2 ความเส่ียง
เล็กน้อย 

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพนักงานยืน
ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน 

เกิดการปวดเมื่อยกล้ามเน้ือ 
หลังและขา 

มีการจัดช่วงเวลาพักให้แก่
พนักงาน 10 – 15 นาที 
เป็นระยะๆ 

 ก าหนดแนวทางปฏิบัติช่วงเวลาพักให้
ชัดเจนและแจ้งให้พนักงานทราบ 

4 1 4 ความเส่ียงที่
ยอมรับได้ 

7. การ
ช าแหละแยก
ชิ้นส่วน 

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าถูกมีดบาด
มือ 

พนักงานได้รับบาดเจ็บและ
อาจต้องได้พักงาน 

 ให้สวมถุงมือ มีมาตรการให้พนักงานสวมถุงมือชนิด
หนาหุ้มข้อศอก หมวกเน็ตและชุดกัน
เปื้อน ก่อนเริ่มช าแหละชิ้นส่วนทกุครั้ง 

4 2 8 ความเส่ียง
สูง 

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพนักงานก้ม
ท างานเป็นเวลานาน 

มีอาการปวดขา เกร็งของ
กล้ามเน้ือและปวดหลังจากการ
ก้มท างาน 

มีการจัดช่วงเวลาพักให้แก่
พนักงาน 10 – 15 นาที เมื่อ
ท างานเสร็จ 

 ก าหนดแนวทางปฏิบัติช่วงเวลาพักให้
ชัดเจนและแจ้งให้พนักงานทราบ 

4 2 8 ความเส่ียง
สูง 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินระดับความเสีย่งในแต่ละกระบวนการท างานในโรงฆ่าสตัว์ (ต่อ) 
 

กระบวนการ
ท างาน 

ค าถาม What If ผลที่เกิดขึ้น มาตรการที่มีอยู ่ มาตรการที่แนะน า 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ความรุนแรง ผลลัพธ์ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 

 จะเกิดอะไรขึ้นถ้าแสงสว่างใน
ที่ท างานน้อยเกินไป 

การหยบิจับใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ผิดพลาด ท าให้เกิด
อุบัติเหตุได้ 

 ควรจัดให้ตรวจวัดแสงสวา่งอยา่งน้อยปี
ละ 1 ครั้งและมีการท าความสะอาดและ
ซ่อมแซม ปรับเปลี่ยนหลอดไฟที่ช ารุด 

1 2 2 ความเส่ียง
เล็กน้อย 

8. การท า
ความสะอาด
พื้น 

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนงานลื่นล้ม
ในขณะที่ท าความสะอาด
บริเวณที่มีน้ าขัง 

พนักงานได้รับบาดเจ็บ  ให้ท าความสะอาดภายหลัง
เสร็จสิ้นการท างาน 

ให้สวมรองเท้าบู๊ทที่มีพื้นกันลื่น ทกุครั้ง
ในการปฏิบัติงาน 

4 2 8 ความเส่ียง
สูง 

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าสัมผัสกบัสาร
ที่ใช้ท าความสะอาด 

เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง 
และผิวแห้ง 

 ให้สวมถุงมือ รองเท้าบู้ท
และชุดกันเปื้อน 

ให้สวมถุงมือยาวหุ้มขอ้ศอกทกุครั้งใน
การปฏิบัติงาน 
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดที่ไม่มี
พิษต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อม 

3 2 6 ความเส่ียงที่
ยอมรับได้ 
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 จากการประเมินระดับความเสี่ยงของพนักงานในโรงฆ่าสัตว์ในกระบวนการท างานต่าง ๆ พบว่าพนักงานมีความเสี่ยงสูงที่
จะได้รับบาดเจ็บการถูกของมีคมบาด การลื่นล้มบริเวณพื้นที่มีน้ าขัง การถูกน้ าร้อนจากหม้อต้ม ลวกร่างกาย การใช้ท่าทางในการ
ท างานท่ีไม่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ การท างานซ้ าซากและท างานติดต่อกันเป็นเวลานาน ซึ่งมีประเด็นท่ีพบว่าอยู่ในระดับความ
เสี่ยงสูง ใน 8 กระบวนการท างาน ได้แก่  

1) ความเสี่ยงท่ีพนักงานจะได้รับบาดเจ็บจากการที่สุกรวิ่งไปชนในกระบวนการท าให้สลบซึ่งภายในโรงฆ่าสัตว์ไม่มีการกั้น
คอกในบริเวณนั้นจึงท าให้สุกรสามารถเดินหรือวิ่งได้ทั่วบริเวณปฏิบัติงาน ดังนั้นโรงฆ่าสัตว์จึงควรจัดท าประตูกั้นและช่องทางเดิน
เข้าแบบทางเดียวโดยสุกรเข้าแล้วต้องออกสวนทางไม่ได้เพื่อป้องกันการวิ่งหนีหรือการวิ่งชนพนักงานหรือเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ  

2) ความเสี่ยงที่พนักงานได้รับบาดเจ็บจากมีดหรือของมีคมบาด ทิ่มแทงตามร่างกายในกระบวนการแทงเอาเลือดออก 
หากสุกรไม่สลบแน่นิ่งจะท าให้สุกรดิ้นได้ในขณะที่ถูกแทงและอาจท าให้ เกิดอุบัติกับพนักงานได้ ส่วนในกระบวนการช าแหละแยก
ช้ินส่วนเป็นขั้นตอนนี้ต้องใช้มีดที่คมเพื่อตัดและช าแหละช้ินเนื้อ โดยพนักงานต้องสวมถุงมือ รองเท้าบู๊ท ชุดปฏิบัติงานและผ้ายาง
กันเปื้อน ซึ่งในกระบวนการนี้ควรสวมถุงมือยางแบบยาวหุ้มข้อศอกเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการถูกมีดบาดได้ เนื่องจาก
อันตรายจากการท างานและปัญหาสุขภาพของพนักงานฆ่าสัตว์ที่พบบ่อยมากท่ีสุดคือการบาดเจ็บที่เกิดจากมีดบาดซึ่งอาจเกี่ยวข้อง
กับความประมาทเลินเล่อของพนักงานหรือการไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Johnson & Etokidem, 2019) 

3) ความเสี่ยงที่พนักงานได้รับบาดเจ็บจากการลื่นล้มในบริเวณที่มีน้ าขังในบริเวณกระบวนการล้างเครื่องในและการท า
ความสะอาดพื้นเนื่องจากมีการปูพื้นด้วยกระเบื้องที่มีลักษณะพื้นผิวลื่นและมีน้ าขังตลอดเวลาจากการใช้น้ า นอกจากนี้ยังมีการใช้
สารท าความสะอาดเพื่อลดแรงตึงผิวจึงท าให้บริเวณปฏิบัติงานลื่นได้ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ท าให้พนักงานลื่นล้มและระคายเคือง
ผิวหนังจากการสัมผัสสารเคมีได้ ดังนั้นจึงควรปรับปรุงพื้นบริเวณที่ท างานให้เป็นแบบพื้นผิวที่หยาบเพื่อลดความลื่นและพนักงาน
ควรสวมรองเท้าบู้ทที่มีพ้ืนกันลื่นป้องกันการลื่นหกล้มและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดที่ไม่เป็นพิษต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  

4) ความเสี่ยงที่พนักงานได้รับอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว เนื่องจากมีพนักงานสัมผัสกับเครื่องผ่าซีกที่ใช้ไฟฟ้าในการเปิดซาก
และผ่าซีก ซึ่งหากเครื่องมือช ารุดอาจท าให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้ามาในร่างกายได้ อย่างไรก็ตามอั นตรายจากการท างานของ
พนักงานโรงฆ่าสัตว์จากการถูกไฟฟ้าช็อตไม่มีนัยส าคัญที่ท าให้เกิดอันตราย (Abdullahi et al., 2016)  

5) ความเสี่ยงท่ีพนักงานได้รับจากท่าทางการท างานท่ีไม่ถูกต้องซึ่งอาจท าให้เกิดอาการปวดขา ปวดหลัง อาการเกร็งของ
กล้ามเนื้อจากการท างานเป็นเวลานานเพราะการก้มนั้นจะสง่ผลต่อกระดูกสนัหลังอันเป็นสาเหตขุองอาการปวดหลงั จึงควรค านึงถึง
ท่ายืนท างานตลอดระยะเวลาการท างานก่อนที่พนักงานจะได้เวลาพัก รวมถึงการได้รับผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนจากเครื่องผ่า
ซีกสุกร เนื่องจากอันตรายทางกายภาพและตามหลักการยศาสตร์ของคนงานในโรงฆ่ าสัตว์และความสั่นสะเทือนจากการใช้
เครื่องมืออาจท าให้เกิดการถ่ายแรงสั่นสะเทือนไปยังมือและแขน (Hand-Arm Vibration) ส่งผลให้เกิดความผิดปกติของกลา้มเนื้อ
และกระดูก ส่งผลกระทบต่อหลอดเลือดและเส้นประสาทมือและข้อมือ ส่วนการท างานซ้ าซากและมีระยะเวลาติดต่อกันเป็น
เวลานานส่งผลให้มีอาการปวดกล้ามเนื้อ เอ็นอักเสบท่ีไหล่ อาการบวมหรือเกร็งของกล้ามเนื้อและเส้นประสาท ควรจัดให้พนักงาน
มีอุปกรณ์ป้องกันแรงสั่นสะเทือน มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนระยะเวลาท างาน ไม่ใช้เครื่องมือและท างานเป็นเวลานานและควรหยุด
พักเป็นระยะอย่างน้อยครั้งละ 10 นาที (Harmse et al., 2016)  ดังนั้นจึงควรเลือกใช้เครื่องมือที่มีระบบป้องกันการสั่นสะเทือน
ร่วมกับถุงมือป้องกันการสั่นสะเทือน หยุดพักเป็นระยะและไมใ่ช้เครื่องมือนานเกินไป รวมถึงการก าหนดแนวทางปฏิบัติช่วงเวลาพัก
ให้ชัดเจนและแจ้งให้พนักงานทราบ  
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ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ ข้อเสนอแนะเพื่อให้โรงฆ่าสัตว์ได้การจัดท าแผนลดหรือแผนควบคุมความเสี่ยง
ในประเด็นส าคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อพนักงาน ดังนี ้
 1) จัดให้มีคอกกั้นในกระบวนการน าสุกรเข้าโรงเรือนก่อนท าให้สลบต้องมีประตูกั้นทางเข้าสุกรแบบทางเดียวเพื่อป้องกัน
การวิ่งหนขีองสุกร 
 2) จัดเตรียมและให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ถุงมือชนิดหนายาวหุ้มข้อศอก รองเท้าบู๊ทแบบ
มีพื้นกันลื่นและผ้ายางหรือชุดกันเปื้อน โดยให้สวมใส่ตลอดระยะเวลาท างานเพื่อป้องกันของมีคมบาด น้ าร้อนลวก การลื่นล้ม และ
ก าหนดมาตรการตรวจสอบให้พนักงานปฏิบัติก่อนเริ่มท างานทุกครั้ง 
 3) ควรปรับปรุงพื้นโรงเรือนให้เป็นผิวที่หยาบเพื่อลดการลื่นล้มที่อาจเกิดขึ้นและพนักงานควรมีการใช้แผ่นยางกันลื่นติด
พื้นรองเท้าด้วย 
 4) เลือกใช้เครื่องมือที่มีระบบป้องกันการสั่นสะเทือน การสวมใส่ถุงมือหรือการใช้วัสดุป้องกันและดูดซับแรงสั่นสะเทือน 
รวมถึงการก าหนดแนวทางปฏิบัติช่วงเวลาพักให้ชัดเจนเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนมาสู่ร่างกาย 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป ควรมีการประเมินความเสี่ยงสุขภาพจากการท างานควบคู่กับการประเมิน
สภาพแวดล้อมของโรงงานฆ่าสัตว์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น การตรวจวัดเสียง ตรวจวัดแสง ความร้อน เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้ศึกษาอนุภาคทองระดับนาโนเพื่อใช้ในการตรวจวัดทางสีส าหรับอะซิโตนด้วยเทคนิควิสิเบิลสเปกโทรสโกปี  
ค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดพลาสมอนของอนุภาคทองระดับนาโนที่สังเคราะห์แสดงที่ 522 นาโนเมตรซึ่งสอดคล้องกับขนาด      
12 นาโนเมตร อนุภาคทองค าระดับนาโนที่ถูกใส่หมู่ฟังก์ชัน ของ 4- (Propan-2-Ylideneamino) benzenethiol จะเกิดการ
รวมกลุ่มกันและสีของสารละลายเปลี่ยนเป็นสีน้ าเงิน ท่ี 657 นาโนเมตร เมื่ออะซิโตนท าปฏิกิริยากับหมู่ฟังก์ชันของอนุภาค
ทองค าระดับนาโนจะส่งผลท าให้อนุภาคทองค าระดับนาโนมีการกระจายตัวกันมากขึ้น ดังนั้นจึงได้มีการน าความสัมพันธ์นี้มา
สร้างกราฟมาตรฐานระหว่างอัตราส่วนการดูดกลืนและค่าความเข้มข้นของอะซิโตน ดังสมการ A522/A657= 0.09 
[acetone] + 0.83 (r2 = 0.99) โดยมีขีดจ ากัดต่ าสุดในการวิเคราะห์ เท่ากับ 0.05 µM และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ 
เท่ากับ 0.16 
  
ค าส าคัญ : อนุภาคทองค าระดับนาโน  การตรวจวัดทางสี  อะซิโตน  โรคเบาหวาน 
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Abstract 
 This work studied gold nanoparticles (AuNPs) for colorimetric analysis of acetone content by 
visible spectroscopy. The plasmon absorption maximum visible wavelength of synthesized AuNPs 
occurred at 522 nm related to 12 nm. AuNPs were functionalized by 4-(Propan-2-Ylideneamino) 
benzenethiol that formed aggregated form and gave the blue solution at 657 nm. The reaction of 
acetone and functionalized AuNPs lead to non-aggregated forms. From this involvement, we ploted a 
calibration curve between the absorbance ratio and the various concentrations of acetone. A522/A657 = 
0.09 [acetone] + 0.83 (r2 = 0.99) with limit of detection (LOD) = 0.05 µM and relative standard deviation 
(%RSD) = 0.16 were obtained. 
 
Keywords :  Gold nanoparticles, Colorimetric sensor, Acetone, Diabetes Mellitus 
 
Introduction 

 Diabetes Mellitus (DM) is a chronic disease identified by high blood glucose (BG) levels. The well-
known and recognized method for is the measuring sugar levels which gave a high accuracy and fast 
respond (<3 minutes). However, the disadvantage of this method is an invasive technique and using a lot 
of equipment (Diabetes Control and Complications Trial [DCCT], 1996; Dey and Attele, 2003; Mendell and 
MacLusky, 2018). Breath tests are gaining popularity as non-invasive testing alternatives for numerous 
traditional disease diagnoses, due to quick and easy to use (Poddar et al., 2008). As a result of the 
biochemical reaction, acetone is exhaled and itis a crucial biomarker in breath for diabetes mellitus. 
 Now day, the nanotechnology-based sensor has been provided advantage, such as a high surface 
area which can be monitored color by a naked eye. In 2020, Ling Chen reported that Colorimetric sensing 
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of iodide ions based on the anti-aggregation of gold nanoparticles (AuNPs), which can be readily seen by 
the naked eye (Sun et al., 2020). In 2019, Boussouar Imene reported that the detection of cyhalothrin 
based on 4-Amino-3-mercaptobenzoic acid functionalized gold nanoparticles (AMBA-AuNPs) in the water 
samples (Imene et al., 2019). In 2020, Nan Ding reported that the visual detection of Pb2+ by Gold 
nanoparticles at room temperature by using gallic acid as the ligand (Ding et al., 2020). 

 In this paper, we developed gold nanoparticle for colorimetric sensor which was applied for the 
determination of acetone. 

 
Materials and Methods 

1. Materials   
Tetrachloroauric (III) acid trihydrate, 4-(propan-2-ylideneamino) benzenethiol and solvents were 

purchased from commercial sources and used without further purification unless otherwise noted. UV-
visible absorption was used by Perkin Elmer spectrophotometer (lamda 25). Transmission electron 
microscopy (TEM) was applied for study gold nanoparticle sizes.  

2. Gold nanoparticle synthesis and surface modification 
The solution of 1 mM gold (III) acid trihydrate (500 ml) was heated and stirred at 100 oC, and then 

38.8 mM tri-sodium citrate (50 ml) was added. 10 Minutes later, the solution changed to red color. The 
solution was left to cool at room temperature and kept in a brown bottle at 4 oC. 

 The surface modification of AuNPs solution with 1 mM 4-(propan-2-ylideneamino) benzenethiol 
was studied with 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100 µl at 25 oC. The visible absorption was 
monitored in the range of 400-800 nm. 

3. Optimization of the responsive conditions 
The calibration and linear range of color metric AuNPs was optimized at 0.76, 0.5, 0.28, 0.1 and 

0.05 eq of acetone with 0.227 µM AuNPs (10 ml) and 1 mM 4-(propan-2-ylideneamino) benzenethiol (70 
µl), respectively at 25 oC. The absorptions at 522 and 657 nm were measured by using the Violet Visible 
Spectroscopy technique    
 
Results & Discussion 
              1. Gold nanoparticles (AuNPs) synthesis 
               AuNPs were synthesized using a chemical reduction method, which was reported by Mcfarland 
(McFarland et al., 2004). The maximum visible absorption showed at 520 nm related to nanoparticles in 
the size of 10-15 nm, which confirmed to transmission electron microscopy (TEM) with average size at 12 
nm as shown in Figure 1. 
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Figure 1 Visible absorption spectra of AuNPs (left) TEM image (right)  
 

            2. Surface modification 
The color pictures of 10-100 µl 4-(propan-2-ylideneamino) benzenethiol with AuNPs are shown in 

Figure 2. At the beginning free ligand, the solution showed a red color and turned to purple and blue 
color with a large amount of ligand (100 µl). The pictures are shown in Figure 2. 

 
 

 

 
 

Figure 2 The pictures of modified AuNPs solution with varied 4-(propan-2-ylideneamino) benzenethiol 
  
The visible absorption spectra were shown in Figure 3. The data showed the maximum 

absorption at 522 and 657 nm for red and blue solutions, respectively. The TEM images are shown in 
Figure 4 which showed non-aggregated (red, 522 nm) and aggregated (blue, 657 nm) of AuNPs with ligand. 
This phenomena can be explained by the bidentate ligand (thiol and amino groups) of 4-(Propan-2-
Ylideneamino) benzenethiol to form a covalent bond with gold.  
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 Figure 3. Visible spectra of AuNPs with varied ligand 
 
 

 
 

 
Figure 4 TEM of (a) non-aggregated AuNPs and (b) aggregated AuNPs  

 
3. Optimization of the responsive conditions 
The colorimetric sensor of modified AuNPs with acetone was studied at 0.76, 0.5, 0.28, 0.10 and 

0.05 eq (related to 3.0, 2.3, 1.5, 0.33 and 0.07 µM). The Visible spectrum was monitored and shown in 
Figure 5. The solution colors changed from aggregated to non-aggregated AuNPs which was explained by 
the Schiff base formation (carbonyl group of acetones and amine of ligand). The absorbance ratios 
(A522/A657) and acetone concentrations were created to calibration curve in Figure 7 and  transferred to linear 
equation A522/A657 = 0.09 [acetone] + 0.83 (r2 = 0.99) with limit of detection (LOD) = 0.05 µM and relative 
standard deviation (%RSD) = 0.16. 

 

a) b) 
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Figure 5 Visible spectra of AuNPs-base with ligand various equivalent of acetone 

 

 

 
              
 

 
 
 
 
 

Figure 6 The mechanism of non-aggregated and aggregated of AuNPs with ligand 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 7 The calibration curve for the detection of acetone by AuNPs 
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Conclusion 
The colorimetric analysis of gold nanoparticles (AuNPs) and acetone was developed with 4-

(propan-2-ylideneamino) benzenethiol. Resulting in the non-aggregation and aggregation from blue to red 
solutions with a maximum absorbance at 522 and 657 nm. Therefore, the Schiff base formation with 
acetone concentration can be given a linear equation.  A522/A657 = 0.09 [acetone] + 0.83 with LOD = 0.05 
µM, %RSD = 0.16 can be obtained. This study could be a gridline colormetric sensor from the gold 
nanoparticles for inventive diabetes sensor in the future. 
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บทคัดย่อ 
 เอนไซม์ Janus kinase 2 (JAK2) เป็นเอนไซม์ที่ท าหน้าท่ีควบคุมการสร้างเม็ดเลือดแดง ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ 

ineffective erythropoiesis ซึ่งปัจจุบันเป็นเป้าหมายที่ส าคัญในการพัฒนาสารยับยั้ งเพื่อใช้ในการรักษาโรคธาลัสซีเมีย ที่
ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเมตาบอลิซึมของเหล็ก ในงานวิจัยนี้ได้น าระเบียบวิธีการคัดสรรเสมือนจริงมาประยุกต์ใช้ เพื่อ
ค้นหาสารออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ JAK2 ในกลุ่มสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากฐานข้อมูลทางการค้า ที่สามารถกระตุ้นการสร้าง
เม็ดเลือดแดงได้ โครงสร้างสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ได้รวบรวมมาได้ผ่านการท านายคุณสมบัติการเป็นยาด้วย SwissADME 
และเมื่อท านายโดยใช้ PASS online พบ 27 สาร ที่แสดงฤทธิ์ในการกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงและฤทธิ์ในการยับยั้ง
เอนไซม์ JAK2 จากการค านวณด้วยระเบียบวิธีโมเลกุลาร์ด็อกกิ้ง พบ 6 สารทีม่ีพลังงานการจับที่ด ีโดยมีค่าพลังงานการจับอยู่
ในช่วง -7.74 ถึง -7.32 kcal/mol มีค่าความน่าจะเป็นในการออกฤทธ์ิกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงในช่วง 0.142 ถึง 0.260 
และค่าความน่าจะเป็นในการออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ JAK2 ในช่วง 0.256 ถึง 0.475 นอกจากนี้ได้มีการศึกษารูปแบบการ
วางตัวและอันตรกิริยาที่ส าคัญที่เกิดขึ้นในโพรงการจับของเอนไซม์ JAK2 ของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ได้จากการค านวณด้วย
ระเบียบวิธีโมเลกุลาร์ด็อกกิ้ง โดยพบว่าอันตรกิริยาที่ส าคัญในโพรงการจับ คืออันตรกิริยาชนิดพันธะไฮโดรเจนกับกรดอะมิโน 

Glu930 และ Leu932 และอันตรกิริยาชนิดไพ-ซิกมากับกรดอะมิโน Val863 และ Leu983 ผลจากการศึกษาที่ได้น าไปสู่
ความเข้าใจถึงกลไกการออกฤทธิ์ของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในการยับยั้งเอนไซม์ JAK2 และสามารถใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาโครงสร้างสารออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ JAK2 และกระตุ้นการผลิตเม็ดเลือดแดงเพื่อใช้เป็นยาในการรักษาโรคธาลัสซีเมีย
ต่อไป 
 
ค าส าคัญ  : โรคธาลสัซีเมยี  สารยับยั้งเอนไซม์ JAK2  สารกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง  การคัดสรรเสมือนจริง   
               การค านวณโมเลกุลาร์ด็อกกิ้ง 

 
Identification of Novel JAK2 Inhibitors from Natural Product Database  

as Erythropoiesis Stimulant Agents for Thalassemia Therapy 
Sirintip Sangsawang1, Bandit Khamsri1, Somjintana Taweepanich1, Chan Inntam1, Pharit Kamsri2,  

Auradee Punkvang2, Khomson Suttisintong3, Kanjana Pangjit4 and Pornpan Pungpo1* 
1Department of Chemistry, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University 

2Division of Chemistry, Faculty of Science, Nakhon Phanom University 
3National NanoTechnology Center, National Science and Technology Development Agency (NSTDA)  

4College of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University 
*E-mail : pornpan_ubu@yahoo.com 

 
Abstract 

The targeting of ineffective erythropoiesis pathway is the new therapeutic option for thalassemia. 
Janus kinase 2 (JAK2) inhibitors have been investigated as erythropoiesis stimulating agents (ESA). It 
showed directly and indirectly affected iron metabolism. In this research, the virtual screening method 
was applied to identify novel JAK2 inhibitors as erythropoiesis stimulating agent (ESA) from the natural 
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products in the commercial database. The drug-likeness properties of natural products collected were 
predicted by SwissADME. According to the PASS prediction, twenty-seven natural product substances 
were predicted to be ESA and JAK2 inhibitors. Based on molecular docking calculations, six compounds 
showed the binding energy in the range of -7.74 to -7.32 kcal/mol. The erythropoiesis stimulant activity 
values in the range of 0.142 to 0.260 and JAK2 inhibitors activity values in the range of 0.256 to 0.475 
were obtained. In addition, the molecular docking calculation was applied to investigate the binding 
mode and binding interactions in the ATP binding site of JAK2. The obtained results revealed that the 
hydrogen bond interactions of natural product ligands with Glu930 and Leu932 backbone and pi-sigma 
interactions with Val863 and Leu983 in the ATP binding site of JAK2 are the key interaction for binding. 
The results of this study could guide for the design of novel JAK2 inhibitors from natural product 
substances as ESA for the new treatment of thalassemia in the future.  

 
Keywords  :  Thalassemia, JAK2 inhibitors, Erythropoiesis stimulant agents, Virtual screening,  

       Molecular docking calculations 
 
บทน า 
 โรคธาลัสซีเมีย เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมพบมากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
อาการของโรค เช่น เจ็บป่วยเรื้อรัง มีภาวะซีด เหนื่อยง่าย เจริญเติบโตช้า ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้จ าเป็นต้องได้รับการเติมเลือดเป็น
ประจ าเพื่อรักษาภาวะโลหิตจาง และเพิ่มระดับของฮีโมโกลบินให้ปกติ แต่ภาวะแทรกซ้อนท่ีพบได้จากการเติมเลือดเป็นประจ า
จะท าให้เกิดภาวะเหล็กเกิน (iron overload) ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ปัญหาหลักของผู้ป่วยธาลัสซีเมีย (Hershko., 2007) 
และปัจจุบันมีการศึกษาค้นคว้าหาสารสกัดจากสมุนไพรหรือสารสังเคราะห์  เพื่อเพิ่มสัมฤทธิ์ผลในการขับธาตุเหล็กออกจาก
ร่างกายในผู้ป่วยธาลัสซีเมียที่มีภาวะเหล็กเกิน เพื่อช่วยให้ลดการออกฤทธ์ิข้างเคียง ลดระดับอนุมูลอิสระ และเพิ่มคุณภาพชีวิต
ของผู้ป่วย (ปรีญาภัทร , 2558; Mladěnka et al., 2011; Leopoldini et al., 2006) นอกจากฤทธิ์ของพืชสมุนไพรที่
เกี่ยวข้องกับการจับเหล็กและต้านอนุมูลอิสระในผู้ป่วยธาลัสซีเมียแล้ว ผู้วิจัยยังสนใจฤทธิ์สมุนไพรในการยับยั้งการท างานของ
เอนไซม์ Janus kinase 2 (JAK2) ที่มีฤทธิ์ในการกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง เนื่องจากโรคธาลัสซีเมียมีการสร้างเม็ดเลือด
แดงนอกไขกระดูกท าให้เม็ดเลือดแดงผิดปกติ ไม่มีประสิทธิภาพ มีอายุสั้น ท าให้ผู้ป่วยมีอาการตับโต ม้ามโต และเกิดภาวะ
เหล็กเกินได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจสารสกัดจากพืชสมุนไพรด้วย โดยรวบรวมมาจากฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อใช้เป็น
ทางเลือกใหม่ที่มีศักยภาพในการพัฒนายารักษาโรคธาลัสซีเมีย จากการศึกษาในหนูพบว่าสารยับยั้ง JAK2 ส่งผลต่อความไม่
เสถียรของฮีโมโกลบิน ท าให้การสร้างเม็ดเลือดแดงไม่มีประสิทธิภาพ ( ineffective erythropoiesis) (Melchiori et al., 
2009) นอกจากน้ี ยังมีการศึกษาพบว่าสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ Licochalcone B และ Emodic acid สามารถออกฤทธิ์ยับยั้ง
เอนไซม์ JAK2 ได้ (Zhong et al., 2015) ดังนั้นแล้วเอนไซม์ JAK2 จึงเป็นเป้าหมายใหม่ที่มีศักยภาพในการพัฒนายาที่
สามารถยับยั้งเอนไซม์ชนิดนี้ ท าให้งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการค้นหาสารยับยั้งเอนไซม์ JAK2 ตัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษา
โรคธาลัสซีเมียจากฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางการค้า โดยได้ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีการคัดสรรเสมือนจริงในการคัดสรร
สารยับยั้ง และศึกษาอันตรกิริยาที่ส าคัญในการจับระหว่างสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกับเอนไซม์ JAK2 เพื่อน าไปสู่ความเข้าใจถึง
กลไกการออกฤทธ์ิและสามารถใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาโครงสร้างสารออกฤทธ์ิยับยั้งเอนไซม์ JAK2 และออกฤทธิ์กระตุ้นการ
ผลิตเม็ดเลือดแดง เพื่อใช้เป็นยาในการรักษาโรคธาลัสซีเมียแนวใหม่ต่อไป 
 
วิธีการวิจัย 

1. รวบรวมโครงสร้างสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากฐานข้อมูลทางการค้า  ได้แก่ ฐานข้อมูล Specs (Specs, 
https://www.specs.net) และฐานข้อมูล Indofine (INDOFINE Chemical Company, http://www.indofinechemical.com) 

2. ท านายคุณสมบัติการเป็นยาการออกฤทธิ์ของยาต่อร่างกายของกลุ่มสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ โดยท านายค่า 
ADME โดยใช้ SwissADME (Daina et al., 2017) 

3. ท านายการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ได้แก่ ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ JAK2 และฤทธิ์กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง โดยใช้ 
Prediction of Activity Spectra for Substances (PASS) online (Filimonov et al., 2014) เพื่ อเปรียบเทียบค่า Pa 
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(ความน่าจะเป็นที่ active) และ Pi (ความน่าจะเป็นที่ inactive) ของกลุ่มสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เพื่อเลือกเป็นสารยับยั้ง
เอนไซม์ JAK2 ที่เป็นสารกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงได้ด้วย 

4. ค านวณด้วยระเบียบวิธีโมเลกุลาร์ด็อกกิ้งระหว่างโครงสร้างสารยับยั้งในกลุ่มสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ จาก
ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางการค้าที่ผ่านการคัดสรรเสมือนจริงกับโครงสร้าง X-ray ของเอนไซม์ JAK2 (PDB code: 
4D0X) จากฐานข้อมูล Protein data bank โดยใช้โปรแกรม AutoDock 4.2 

5. ศึกษารูปแบบการจับ ลักษณะการวางตัว พลังงานการจับ และวิเคราะห์อันตรกิริยาที่ส าคัญของสารยับยั้งในโพรง
การจับของเอนไซม์ JAK2 

6. ศึกษาคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ผ่านการคัดสรรเสมือนจริง ท านายค่า ADMET 
โดยใช้ pkCSM (Pires et al., 2015) 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของโปรแกรม Autodock 4.2 
 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผลการค านวณระเบียบวิธีโมเลกลุารด์็อกกิ้ง จึงได้มีการเปรียบเทียบคา่ RMSD ของ
โครงสร้าง X-ray ของเอนไซม์ JAK2 กับโครงสร้างลิแกนด์ที่ได้จากการค านวณโมเลกุลาร์ด็อกกิ้ง (PDB code : 4D0X) พบว่ามี
ค่า RMSD 0.77 Å และรูปแบบการวางตัวของ X-ray ดั้งเดิมและจากการค านวณมีรูปแบบการวางตวัท่ีซ้อนทับกัน ดังแสดงใน
ภาพที่ 1 ผลลัพธ์ที่ได้นี้สามารถยนืยันได้ว่าการค านวณโดยใช้ระเบยีบวิธีโมเลกุลาร์ด็อกกิ้งของสารกลุ่มผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินั้น
เชื่อถือได้  

 
ภาพที่ 1 การซ้อนทับกันของโครงสร้างผลึกทาง X-ray (สชีมพ)ู กับโครงสร้างที่ได้จากการค านวณ (สีเขียว)  

ของสารยับยั้งเอนไซม์ JAK2 
 
2. การท านายฤทธิ์ทางชีวภาพและการศึกษาโมเลกลุาร์ด็อกกิ้ง 

 ในการศึกษานี้ สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติได้รวบรวมมาจากฐานข้อมูลทางการค้า ได้แก่ ฐานข้อมูล Specs และ
ฐานข้อมูล Indofine จ านวน 3,465 สาร น าไปท านายคุณสมบัติการเป็นยา โดยใช้ SwissADME พบโครงสร้างที่ผ่านการ
พิจารณา จ านวน 1,858 สาร แล้วน าไปท านายการออกฤทธ์ิกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงและฤทธ์ิในการยับยั้งเอนไซม์ JAK2 
โดยใช้ PASS online พบจ านวน 27 สารที่แสดงฤทธิ์  จากนั้นน า 27 สารนี้ ไปค านวณโดยใช้ระเบียบวิธี โมเลกุลาร์ 
ด็อกกิ้งเพื่อศึกษารูปแบบการวางตัวและอันตรกิริยาที่ส าคัญในโพรงการจับของเอนไซม์ JAK2 โดยเลือกสารที่มีพลังงานการจับ
ที่ดี ซึ่งอยู่ในช่วง -7.74 ถึง -7.32 kcal/mol จ านวน 6 สาร และน ามาท านายคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ โดยใช้   
pKCSM ดังแสดงในภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนการคัดสรรเสมือนจริงของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อเป็นสารยับยั้ง เอนไซม์ JAK2 
 

 จากการค านวณโดยระเบียบวิธีโมเลกุลาร์ด็อกกิ้ง พบว่าค่าพลังงานการจับที่ดีที่สุดของโครงสร้างสารผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ 6 สาร แสดงในตารางที่ 1 โดยมีพลังงานการจับอยู่ในช่วง -7.74 ถึง -7.32 kcal/mol มีค่าความน่าจะเป็นในการ
ออกฤทธิ์กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงในช่วง 0.142 ถึง 0.260 และค่าความน่าจะเป็นในการออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ JAK2 
ในช่วง 0.256 ถึง 0.475 
ตารางที่ 1 โครงสร้าง ค่าการท านายฤทธิ์ทางชีวภาพ และค่าพลังงานการจับของโครงสร้างที่ผ่านการคัดเลือก 

หมายเหตุ: Pa คือ ความน่าจะเป็นที่จะออกฤทธิ์ทางชีวภาพ   Pi คือ ความน่าจะเป็นที่จะไม่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ  

 
สารหมายเลข 

 
โครงสร้าง 

ค่าการออกฤทธิ์กระตุ้น
การสร้างเม็ดเลือดแดง 

ค่าการออกฤทธิ์ยับยั้ง
เอนไซม์ JAK2 

 
พลังงานการจับ 
(kcal/mol) Pa Pi Pa Pi 

1 
 

 
0.260 

 
0.033 

 
0.372 

 
0.109 

 
-7.32 

2 
 

0.226 0.053 0.314 0.164 -7.40 

3 

 

0.208 0.068 0.475 0.046 -7.37 

4 

 

0.207 0.069 0.256 0.240 -7.36 

5 

 

0.191 0.080 0.389 0.096 -7.55 

 
6 

 

0.142 0.123 0.290 0.192 -7.74 
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3. การวิเคราะห์ต าแหน่งการวางตัวและอันตรกิริยาของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  ในโพรงการจับของเอนไซม์ 
JAK2 

รูปแบบการจับของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในโพรงการจับของเอนไซม์ JAK2 ได้ผลลัพธ์ดังแสดงในภาพที่ 3 โดยสาร
หมายเลข 6 เป็นเป็นสารที่มีค่าพลังงานการจับที่ดีที่สุดคือ -7.74 kcal/mol จากการศึกษาอันตรกิริยา พบอันตรกิริยาชนิด
พันธะไฮโดนเจนกับกรดอะมโิน Glu930 และ Leu932 ด้วยระยะห่าง 1.780 และ 1.974 Å ตามล าดับ อันตรกิริยาชนิดไพ-ชิก
มากับกรดอะมิโน Val863 และ Leu983 ด้วยระยะห่าง 2.927 และ 2.575 Å ตามล าดับ นอกจากนั้นยังพบอันตรกิริยาชนิด
ไฮโดรโฟบิกกับกรดอะมิโน Leu855, Ala880, Val911, Met929 และ Gly935 ดังแสดงในรูปที่ 3(a) สารหมายเลข 5 ซึ่งมีค่า
พลังงานการจับรองลงมาจากสารหมายเลข 6 คือ -7.55 kcal/mol พบอันตรกิริยาชนิดพันธะไฮโดรเจนกับกรดอะมิโน 
Glu930 และ Leu932 เช่นกันกับสารหมายเลข 6 ดังแสดงในรูปที่ 3 (b) แต่เป็นอันตรกิริยาที่อ่อนกว่าสารหมายเลข 6  
จึงส่งผลให้มีค่าพลังงานในการจับรองลงมา 

 

 
 

ภาพที่ 3 รูปแบบการจับของสารผลิตภณัฑ์ธรรมชาตสิารหมายเลข 6 (สีเหลือง) และสารหมายเลข 5 (สีฟ้า)  
ในโพรงการจับของเอนไซม์ JAK2 ที่ได้จากการค านวณโมเลกุลาร์ด็อกกิ้ง (เส้นสีแดง แสดงถึงอันตรกริยิาชนิดพันธะไฮโดรเจน) 
 

4. ผลการท านายคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ (ADMET) 
 ผลการศึกษาคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ ท านายค่า ADMET โดยใช้ pkCSM ซึ่งเป็นคุณสมบัติการออกฤทธิ์ของ
ยาต่อร่างกายของสารผลิตภณัฑธ์รรมชาติทั้ง 6 สาร ส าหรับการยับยั้งเอนไซม์ JAK2 และกระตุ้นการผลิตเม็ดเลือดแดง สรุปได้
ดังตารางที่ 2  

การท านายคุณสมบัติการดูดซึมยาในร่างกาย ท้ัง 6 สารมีค่าความสามารถในการซึมผ่านของเซลล์ Caco2 สูง  และ
ถูกดูดซึมผ่านล าไส้ได้ดีมาก และทุกโครงสร้างสามารถยับยั้งเอนไซม์ Pgp ที่เป็นตัวขนส่งยาและขับยาออกจากเซลล์ได้ การ
ท านายการกระจายตัวของยา พบว่าสารหมายเลข 6 แสดงถึงกระจายตัวจากเลือดเข้าสู่สมอง (BBB) และการกระจายตัวใน
ระบบประสาทส่วนกลาง (CNS) ได้ต่ ามาก โดยมีค่า -0.252 และ -2.283 ตามล าดับ และสารหมายเลข 1-5 แสดงถึงการ
กระจายตัวจากเลือดเข้าสู่สมอง (BBB) และการกระจายตัวในระบบประสาทส่วนกลาง (CNS) ได้ในระดับปานกลางถึงสูง การ
ท านายการเผาผลาญ ตั วยาในร่างกาย  พบว่าสารหมายเลข 6 ไม่ สามารถยับยั้ งโปรตีน  Cytochrome P450 
(CYP2C19/CYP2C9/CYP2D6/CYP3A4) ทุกชนิด แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะถูกท าลายด้วย Cytochrome P450 และสาร
หมายเลข 6 ไม่เป็นสารตั้งต้นของโปรตีน Cytochrome P450 สารหมายเลข 1-5 ยับยั้งโปรตีน Cytochrome P450 ได้บาง
ชนิด และพบว่าเป็นสารตั้งต้นของโปรตีน Cytochrome P450 ชนิด CYP3A4 การท านายการขับยาออกจากร่างกาย พบว่า
ทุกโครงสร้างแสดงค่าปริมาตรของเลือดที่ยาถูกก าจัดออกจากระบบหมุนเวียนเลือด ในช่วง  0.283 ถึง 0.899 mL/min/kg 
และทุกโครงสร้างไม่เป็นสารตั้งต้นของ OCT2 ท่ีท าหน้าท่ีก าจัดยาที่มีประจุบวกทางไต และการท านายความเป็นพิษของยาต่อ
ร่างกาย พบว่าสารหมายเลข 1, 2, 3, 4 และ 6 ไม่ส่งผลให้เกิดความเป็นพิษต่อตับ สารหมายเลข 2 และ 6 ไม่แสดงการก่อ
กลายพันธุ์ หรือ AMES toxicity และสารหมายเลข 1 สามารถยับยั้งยีน hERG ได้ 
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ตารางที่ 2 ผลการท านายคณุสมบตัิทางเภสัชจลนศาสตร์ (ADMET) โดยใช้ pkCSM  
 

สารหมายเลข 1 2 3 4 5 6 
Caco2 permeability 1.297 1.747 1.294 1.303 1.221 1.246 
Intestinal absorption  
(human) 

94.523 95.764 95.512 100 95.963 96.879 

 inhibition No No No No No No 
BBB permeability 0.495 0.246 0.591 0.651 0.39 -0.252 
CNS permeability -1.477 -1.404 -1.664 -1.781 -2.046 -2.283 
CYP2C19 inhibition Yes Yes Yes Yes No No 
CYP2C9 inhibition No Yes Yes No No No 
CYP2D6 inhibition Yes No No No No No 
CYP2D6 substrate No No No No No No 
CYP3A4 inhibition Yes No Yes No Yes No 
CYP3A4 substrate Yes Yes Yes Yes Yes No 
Total Clearance (ml/min/kg) 0.555 0.899 0.553 0.386 0.283 0.456 
Renal OCT2 substrate No No No No No No 
AMES toxicity Yes No Yes Yes Yes No 
hERG inhibitor Yes No No No No No 
Oral Rat Acute Toxicity (LD50) 2.204 2.738 2.272 2.316 2.271 2.304 
Hepatotoxicity No No No No Yes No 
Caco2 permeability: > 0.90 แสดงถึงความสามารถในการซึมผ่านเซลล ์Caco-2 สูง 
Intestinal absorption (human): < 30% มีคุณสมบัติการดูดซึมในล าไส้ที่ไม่ดี, > 70% ดูดซึมในล าไส้ได้ดี 
BBB permeability: > 0.3 แสดงถึงการกระจายตวัจากเลือดเข้าสู่สมองได้ด,ี > 0.1 กระจายตัวได้ในระดับปานกลางจากเลือดเข้าสู่สมอง, < -1 
กระจายตัวจากเลือดเข้าสู่สมองได้ต่ ามาก 
CNS permeability: > -2 แสดงถึงการกระจายตัวในระบบประสาทส่วนกลางได้, <-3 ถือว่าไม่สามารถกระจายตัวในระบบประสาทสว่นกลางได้ 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 จากการคัดสรรเสมือนจริงจากฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางการค้าของต่างประเทศ สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่
รวบรวมจากฐานข้อมูลทางการค้า พบ 27 สาร ที่แสดงคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ที่เหมาะสม แสดงคุณสมบัติการออก
ฤทธิ์กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ JAK2 และมีพลังงานการจับที่ดีจากการค านวณด้วยระเบียบวิธี 
โมเลกุลาร์ด็อกกิ้งในช่วง -7.74 ถึง -7.32 kcal/mol โดยสารที่มีค่าพลังงานการจับที่ดีที่สุด คือ สารหมายเลข 6   
5-hydroxy-8-methoxy-3-methylnaphtho-[2,3-c]-furan-4,9-dione เป็นสารที่แยกได้จากต้น Bulbine Capitata พืชใน
แถบแอฟริกาใต้ โดยมีพลังงานการจับเท่ากับ -7.74 kcal/mol จากการท านายฤทธิ์ทางชีวภาพ แสดงฤทธิ์ในการกระตุ้นการ
ผลิตเม็ดเลือดแดงและฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ JAK2 ท่ีค่าความน่าจะเป็นในการออกฤทธิ์ 0.142 และ 0.290 ตามล าดับ จาก
การท านายต าแหน่งการจัดวางตัวของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สามารถบ่งบอกอันตรกิริยาที่เฉพาะเจาะจงในโพรงการจับของ
เอนไซม์ JAK2 ได้ โดยจากการวิเคราะห์ผลพบอันตรกิริยาชนิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างหมู่ไฮดรอกซิลและหมู่คาร์บอนิลของ    
ลิแกนด์กับกรดอะมิโน Glu930 และ Leu932 ซึ่งเป็นอันตรกิริยาที่ส าคัญที่เกิดในโพรงการจับของเอนไซม์ JAK2 นอกจากน้ียัง
พบอันตรกิริยาชนิดไพ-ซิกม่ากับกรดอะมิโน Val863 และ Leu983  และจากการท านาย ADMET พบว่าโครงสร้างสาร
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเหล่านีส้ามารถน าไปปรับปรงุเพื่อเพ่ิมคุณสมบตัิทางเภสชัจลนศาสตร์ให้เป็นสารยบัยั้งเอนไซม์ JAK2 ท่ีออก
ฤทธิ์กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงได้  ผลที่ได้จากการศึกษานี้น าไปสู่ความเข้าใจถึงกลไกการออกฤทธิ์  และสามารถใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาโครงสร้างสารออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ JAK2 และออกฤทธิ์กระตุ้นการผลิตเม็ดเลือดแดง เพื่อใช้เป็นยาใน
การรักษาโรคธาลัสซีเมียแนวใหม่ต่อไป 
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การปรับเปลี่ยนโครงสร้างสารยับย้ังตัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้ง 
เอนไซม์ ดีเอ็นเอไจเรส ด้วยระเบียบวิธีการจ าลองพลวัตเชิงโมเลกุลและการค านวณโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้ง 

ภาพตะวัน ทองดี1   บงกชวรรณ พาค าวงค์1   บัณฑิต ค าศรี1   นฤดล ภูศร1ี   กัมปนาท ฉายจรัส1    
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบและปรับเปลี่ยนโครงสร้างของ lead compound G18 (G18) ในการยับยั้งเอนไซม์ดีเอ็นเอไจ

เรสที่เป็นเอนไซม์เป้าหมายของวัณโรค โดยอาศัยการจ าลองพลวัตเชิงโมเลกุลของ G18กับเอนไซม์ดีเอ็นเอไจเรสเพื่อศึกษา
รูปแบบการจับ อันตรกิริยาและความต้องการทางโครงสร้างของสาร G18กับเอนไซม์ดีเอ็นเอไจเรส จากการศึกษาพบกรดอะมิ
โนที่ส าคัญในโพรงการจับได้แก่ Asp79 Arg82 Arg141 และ Ser169 ที่สามารถเกิดอันตรกิริยาชนิดพันธะไฮโดรเจน อันตร
กิริยาชนิดไพ-แคทไอออนและอันตรกิริยาไฟฟ้าสถิตย์ จากนั้นออกแบบและปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสาร G18 เพื่อเป็นการ
เพิ่มค่าการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารยับยั้ง โดยอาศัยข้อมูลความต้องการทางโครงสร้างพบ 7 โครงสร้างที่ออกแบบและ
ปรับเปลี่ยนสามารถเกิดอันตรกิริยาที่ส าคัญกับกรดอะมิโนในโพรงการจับและมีค่าพลังงานการจับที่ดี ดัง 7 โครงสร้างที่
ออกแบบและปรับเปลี่ยนเหล่านี้สามารถน าไปใช้เป็นแม่แบบในการค้นหาหรือสังเคราะห์เป็นสารยับยั้งเอนไซม์ดีเอ็นเอไจเรส
ตัวใหม่ที่มปีระสิทธิภาพในการยับยั้งเอนไซม์ดีเอ็นเอไจเรสต่อไป 
  
ค าส าคัญ  : เอนไซม์ดีเอ็นเอไจเรส  การจ าลองพลวัตเชิงโมเลกุล การค านวณโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้ง 
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Abstract 
  In this research, structural modification of lead compound G18 was investigated.  As the novel 

designed compound agent against DNA gyrase of tuberculosis.  The binding mode, binding interaction and 
key structural feature of G18 were evaluated using molecular dynamics (MD) simulations. The key residues 
of binding pocket including Asp79, Arg82, Arg141 and Ser169 residues with H- bond interaction, pi- cation 
interaction and electrostatic interaction were found.  Based on the key structural feature of G18, the 7 
designed compounds were obtained with potential properties for improving the highly potent biological 
activities.  Therefore, the designed compounds can be useful to guide further inhibitor for discovery and 
synthesis with improved biological activities against DNA gyrase. 
 
Keywords  :  DNA gyrase, Molecular dynamics simulations, Molecular docking calculations   
 
บทน า 
 วัณโรคเป็นโรคติดต่อที่มีการแพร่กระจายเช้ือทางอากาศจึงท าให้วัณโรคเป็นสาเหตุการเสียชีวิต 10 อันดับแรก 
ของประชากรโลก จากการรายงานขององค์การอนามัยโลกเมื่อปี พ.ศ. 2563 พบผู้ป่วยวัณโรคทั่วโลกมากถึง 10 ล้านคนและ 
มีผู้เสียชีวิตจากวัณโรคถึง 1.4 ล้านคน โดยประเทศไทยถูกจัดให้เป็น 1 ใน 30 ประเทศทั่วโลกที่มีภาวะวัณโรคสูงสุด โดยมี
จ านวนผู้ป่วยวัณโรค 105,000 ราย (World health organization; WHO, 2020) ทั้งนี้ปัจจุบันในการรักษาวัณโรคจะพบ
ผู้ป่ วยดื้ อยาหลายขนาน (multidrug- resistant TB, MDR-TB)  ที่ ดื้ อยาไอโซไนอาซิดและยาไรแฟมพิซิน (WHO, 
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/tuberculosis-multidrug-resistant-tuberculosis-(mdr-tb) จึงน ายาใน
กลุ่มฟลูออโรควิโนโลน (ออร์ฟลอกซาซิน ลีโวฟลอกซาซินและมอกซิฟลอกซาซิน) มาใช้ในการรักษาวัณโรคดื้อยาหลายขนาน 
จากการรักษานี้ท าให้เช้ือวัณโรคดื้อต่อยาในกลุ่มฟลูออโรควิโนโลนส่งผลให้เกิดปัญหาวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก 
(extensive drug resistant TB, XDR-TB)  (WHO, https: / /www.who. int/news/ item/13-01-2012-drug- resistant-
tuberculosis) โดยในประเทศไทยพบผู้ป่วยจ านวน 2,500 รายและ 41 ราย ที่เป็นวัณโรคดื้อยาหลายขนานและวัณโรคดื้อยา
หลายขนานชนิดรุนแรงมากตามล าดับ ซึ่งปัญหาการดื้อยาของเช้ือวัณโรคนี้ยังคงเป็นอุปสรรคส าคัญในการรักษาวัณโรคให้
หายขาดเพราะปัจจุบันยังไม่มีตัวยาเฉพาะส าหรับรักษาวัณโรคดื้อยาแต่ท าได้เพียงใช้ยาหลายขนานร่วมกันในการรักษาและใช้
ระยะเวลาในการรักษายาวนานมากขึ้น ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องค้นหาและพัฒนายากลุ่มใหม่ที่จ าเพาะต่อการรักษาวัณโรค
ดื้อยาทั้งชนิด MDR และ XDR  
 วัณโรคมีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย Mycobacterium tuberculosis (Mtb) ที่ประกอบด้วยเอนไซม์ดีเอ็นเอไจเรส
ที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจ าลองดีเอ็นเอในเช้ือแบคทีเรีย (Petrella et al., 2019) ซึ่งประกอบด้วย DNA gyrase 
subunit A หรือ GyrA และ DNA gyrase subunit B หรือ GyrB โดยเอนไซม์ทั้งคู่จะอยู่ในรูปทุติยภูมิประกอบด้วย เอนไซม์ 
GyrA และ GyrB อย่างละ 2 ตัว ปัจจุบันเอนไซม์ดีเอ็นเอไจเรสเป็นเป้าหมายใหม่และส าคัญในการพัฒนายาต้านวัณโรคกลุ่ม
ฟลูออโรควิโนโลน เชน่ มอกซิฟลอกซาซิน กาติฟลอกซาซิน ทรอฟลอกซาซิน กาเร็นอกฟลอกซาซินและเจมิฟลอกซาซินที่ใช้ใน
การรักษาวัณโรคที่เกิดการดื้อยาหลายขนาน ดังนั้นเอนไซม์ดีเอ็นเอไจเรสที่มีความส าคัญในกระบวนการจ าลองดีเอ็นเอจึงเป็น
เอนไซม์เป้าหมายที่น่าสนใจและมีความเหมาะสมต่อการพัฒนายารักษาวัณโรคที่เกิดการดื้อยา จากการศึกษาก่อนหน้าพบว่า 
lead compound G18 สามารถยับยั้งเอนไซม์ดีเอ็นเอไจเรสได้ 18 % แต่มีค่าการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียคือ MIC > 100 µg/ml 
ทั้งนี้ G18 เป็นสารอนุพันธ์ไทออกโซโลน (tioxolone) ท่ีสามารถยับยั้งแบคทีเรียและเช้ือรา (Maureen Byres and Cox, 
2004) ดังนั้น G18 จึงถูกน ามาใช้เป็นสารต้นแบบในการพัฒนาสารต้านวัณโรค โดยอาศัยการจ าลองพลวัตเชิงโมเลกุลเพื่อ
ศึกษารูปแบบการวางตัวของ G18 ในโพรงการจับของเอนไซม์ดีเอ็นเอไจเรส ออกแบบและปรับเปลี่ยนโครงสร้างเพื่อต่อยอด
พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างสารให้มีประสิทธิภาพการยับยั้งที่ดีขึ้นเพื่อให้สามารถน าไปใช้เป็นสารต้านวัณโรคดื้อยาได้ 
  
วิธีการวิจัย 

1. การจ าลองพลวัตเชิงโมเลกุล (MD simulations) 
โครงสร้างผลึก (X-ray crystallography) ของ Mtb DNA gyrase ดาวน์โหลดจาก protein data bank (PDB 

code: 6GAU) และเตรียมโปรตีนโดยใช้ homology modeling (Waterhouse et al., 2018) โครงสร้างเริ่มต้นของ G18 ได้
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จากการค านวณโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้ง (Autodock 4.2) การศึกษา MD simulations ใช้ระยะเวลาในการค านวณคือ 100 ns 
พารามิเตอร์และชนิดของสนามแรง (force field) ที่ใช้ในการศึกษาคือ FF14SB และ general amber force field (GAFF) 
ส าหรับการสร้างสนามแรงของโปรตีนและลิแกนด์ โดยตลอดเวลาในการค านวณได้ก าหนดให้ปริมาตรของระบบคงที่และ
อุณหภูมิคงที่ที่ 300 K โมเลกุลของน้ าทรงแปดหน้า (octahedral) ชนิด TIP3P ได้ถูกเติมเข้าไปในระบบที่ใช้ในการค านวณ 
MD simulations และได้มีการก าหนด non-bonded cutoff ให้มีค่าเท่ากับ 10 Å และใช้ Particle-Mesh Ewald (PME) 
และ LINCS algorithm ช่วยในการ constrain อะตอมทั้งหมด  

2. Cluster analysis  
การวิเคราะห์ cluster analysis เพื่อจัดกลุ่มโครงสร้างที่มีลักษณะเหมือนกันไว้ในกลุ่มเดียวกัน  (คลัสเตอร์)  

จากการศึกษา MD simulations โดยโครงสร้างของโปรตีนและลิแกนด์  G18 ที่น ามาศึกษา cluster analysis คือ  
ที่ 50 ns สุดท้ายโดยใช้ cpptraj module (Roe and Cheatham, 2013) ที่ RMS คือ 2.5 Å คลัสเตอร์ ของโครงสร้างระหว่าง
โปรตีนและ G18 ที่มจี านวนโครงสร้างสูงที่สุดน ามาศึกษารูปแบบการวางตัวและอันตรกิริยาที่ส าคัญระหว่างโปรตีนและ G18 

3. การออกแบบและการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง 
จากการศึกษารูปแบบการวางตัวและอันตรกิริยาที่ส าคัญระหว่างสารยับยั้ง ต้นแบบ lead compound G18  

(ภาพที่ 1) กับเอนไซม์ดีเอ็นเอไจเรสโดยใช้การจ าลองพลวัตเชิงโมเลกุล เพื่อทราบความต้องการทางโครงสร้างมาใช้ 
ในการออกแบบสารยับยั้งโมเลกุลตัวใหม่ที่คาดว่าจะเพิ่มความจ าเพาะเจาะจงต่อเอนไซม์ดีเอ็นเอไจเรส การออกแบบและ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างรายละเอียดดังนี้ 

3.1 ค้นหาโครงสร้างจากฐานข้อมูล SwissBioisostere (Michelin and Zoete, 2013) ตามความต้องการทาง
โครงสร้าง 

3.2 ประเมินคุณสมบัติทางยาของโครงสร้ า งได้แก่  Lipinski’  rule of five, PAINS, Brenk, Synthetic 
Accessibility, Lipophilicity และท านายค่าการยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย 

3.3 ค านวณค่าพลังงานอิสระด้วยระเบียบวิธีค านวณโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้ง โดยใช้โปรแกรม Glide (Glide XP 
docking) 

3.4 คัดเลือกโครงสร้าง hit compound ที่ได้จากการออกแบบและปรับเปลี่ยนโครงสร้างตามความต้องการของ
โครงสร้างแสดงดังตารางที่ 1 

 

 
 

ภาพที ่1 โครงสร้างทางเคมีของสาร G18 
 
ผลการวิจัย 

จากผลการจ าลองพลวัตเชิงโมเลกุล กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Root mean square deviation (RMSD)  
ของเอนไซม์ GyrB (PDB code: 6GAU) และ G18 กับระยะเวลาที่โครงสร้างเปลี่ยนแปลงแสดงดังภาพที่2 พบว่าเข้าสู่สภาวะ
สมดลที่ 50 ns สุดท้ายของระบบ ดังนั้น MD snapshot ที่น ามาค านวณ cluster analysis คือที่ 50 ns สุดท้าย จากนั้นน า
โครงสร้างมาวิเคราะห์รูปแบบการจับและกรดอะมิโนที่ส าคัญระหว่าง G18 และเอนไซม์ GyrB แสดงดังภาพที3่ พบหมู่เบนซิล 
(Benzyl) ช้ีเข้าในโพรงการจับและมีกรดอะมิโนที่คาดว่าเกิดอันตรกิริยาชนิดพันธะไฮโดรเจน คือ หมู่ฟังก์ชันคาร์บอกซิลและ  
เอไมด์ของ Asp79 และหมู่ฟังก์ชันไฮดรอกซิลและเอไมด์ ของ Ser169 และวง tioxolone ของ G18 ช้ีออกจากโพรงการจับ
ของเอนไซม์และสามารถเกิดอันตรกิริยาชนิดไพ-แคทไออนและอันตรกิริยาชนิดไฟฟ้าสถิตย์ (electrostatic) ที่ส าคัญกับกรด     
อะมิโน Arg82 และ Arg141  
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ภาพที ่2 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า RMSD ของเอนไซม์ GyrB และ G18 กับระยะเวลาที่โครงสร้างเปลี่ยนแปลง 
 

 
 

ภาพที3่ กรดอะมิโนท่ีส าคัญและรปูแบบการวางตัวของ G18 ในโพรงการจับเอนไซม์ GyrB จากการจ าลองพลวัตเชิงโมเลกลุ 
 
จากการศึกษารูปแบบการวางตัวและกรดอะมิโนที่คาดว่าจะเกิดอันตรกิริยาที่ส าคัญเพื่อน ามาออกแบบและ

ปรับเปลี่ยนโครงสร้างตามความต้องการของ G18 โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล SwissBioisostere ซึ่งความต้องการทาง
โครงสร้างและการออกแบบแสดงดังตารางที่ 1 โดย set 1 ออกแบบโครงสร้างให้มีหมู่คาร์บอกซิลที่สามารถเกิดอันตรกิริยา
ชนิดไพ-แคทไออนและอันตรกิริยาชนิดไฟฟ้าสถิตย์กับกรดอะมิโน Arg82 และ Arg141 และ set 2 ออกแบบโครงสร้างให้มี
กลุ่ม -NH ที่สามารถเกิดอันตรกิริยาชนิดพันธะไฮโดรเจนกับกรดอะมิโน Asp79 และ Ser169 ผลการออกแบบและปรับเปลีย่น
โครงสร้างพบ 7 โครงสร้างที่สอดคล้องกับความต้องการทางโครงสร้างและเมื่อน าทั้ง 7 โครงสร้างประเมินคุณสมบัติทางยา
พบว่าทั้ง 7 โครงสร้างผ่านคุณสมบัติ Lipinski’s rule of five ที่ใช้ท านายคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ (physicochemical 
properties) ของยา โดยมีค่าเป็น 0 และทั้ง 7 โครงสร้างผ่านการท านายคุณสมบัติ PAINS และ Brenk ที่มีค่าเท่ากับ 0 แสดง
ดังตารางที่ 2 ทั้งนี้น ามาพิจารณา Synthetic Accessibility (SA) เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาการสังเคราะห์โดยหากมีค่าต่ า
แสดงถึงโครงสร้างที่ออกแบบและปรับเปลี่ยนจะสังเคราะห์ได้ง่ายกว่าจากตารางที่ 2 พบว่าทั้ง 7 โครงสร้างมีค่า SA น้อยกว่า 
G18 เมื่อน ามาท านาย Lipophilicity (ilogP) พบว่าทุกโครงสร้างมีค่า ilogP ลดลงเมื่อเทียบกับ G18 ซึ่งแสดงว่ามีความชอบ
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น้ ามากขึ้น ส่วนผลการท านายค่าการยับยั้งเช้ือแบคทีเรียพบว่าทั้ง 7 โครงสร้างยกเว้น compound 7 มีค่าการท านายในการ
ยับยั้งเช้ือกลุ่มไมโครแบคทีเรียม ดังนั้นจากการศึกษาคุณสมบัติทางยาของโครงสร้างและท านายค่าการยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย
แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างที่ออกแบบและปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่มีคุณสมบัติดีกว่า G18 
 
ตารางที่ 1 โครงสร้างที่ต้องการและหลักการในการออกแบบ 

 
set หมู่ R search หลักการในการออกแบบ 
1 

 

 

เพื่อให้เกิดอันตรกิริยาชนิดไพ-แคทไออน 
ไฟฟ้าสถิตย์กับกรดอะมิโน Arg82 และ 
Arg141  

2 

 

 

เพื่ อ ให้ เ กิ ด อั นตรกิ ริ ย าชนิ ดพันธะ
ไฮโดรเจนกับกรดอะมิโน Asp79 และ 
Ser169  

 
จากการค านวณค่าพลังงานอิสระด้วยระเบียบวิธีค านวณโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้งพบว่าโครงสร้างที่ออกแบบและ

ปรับเปลี่ยนโครงสร้างมีค่าพลังงานอิสระใกล้เคียงกับ G18 แสดงดังตารางที่ 2 โดยผลการศึกษาอันตรกิริยาของ compound 
2 แสดงดังภาพที่ 4 พบว่าเกิดอันตรกิริยาชนิดพันธะไฮโดรเจน (เส้นประสีด า) ระหว่าง NH ของ compound 2 กับอะตอม
ออกซิเจนของคาร์บอกซิลของกรดอะมิโน Asp79 และอะตอมออกซิเจนของไฮดรอกซิลของกรดอะมิโน Ser169 ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า -NH ที่ออกแบบสามารถเกิดอันตรกิริยาชนิดพันธะไฮโดรเจนได้  นอกจากนี้ยังพบอันตรกิริยาชนิดไพ-แคทไอออน
ระหว่างวงเบนซีนกับ NH2 ของกรดอะมิโน Arg141 (เส้นประสีแดง) และรูปแบบการวางตัวของ compound 2 วางแนว
เดียวกับ G18 ส าหรับผลการศึกษาอันตรกิริยาของ compound 5 พบอันตรกิริยาชนิดไพ-แคทไอออนเช่นเดียวกับ 
compound 2 และนอกจากนี้พบอันตรกิริยาชนิดไฟฟ้าสถิตย์ระหว่างคาร์บอกซิเลตของ compound 5 กับ NH2 ของกรด   
อะมิโน Arg141 และ compound 5 วางแนวเดียวกับ G18 แสดงดังภาพที ่5  

 
ตารางที่ 2 คุณสมบัติทางยาและคา่การท านายการยับยั้งเช้ือแบคทีเรียของโครงสร้างที่ได้จากการออกแบบ 

 

code Structure 
Mw 

(g/mol) 

Lipinski’s 
rule of 

five 
PAINS Brenk 

Synthetic 
Accessibility 

(SA) 
ilogP Anti-bacterial 

(confidence) 

Docking 
score 

(kcal/mol) 
G18 

 

284.3 0 0 0 3.26 3.09 Mycobacterium 
(0.0507) 

-7.490 

1 

 

293.3 0 0 0 2.19 2.27 M. bovis BCG 
(0.0386) 

-8.223 

2 

 

331.3 0 0 0 3.00 2.68 M. marinum 
(0.1331) 
 
 

-7.441 
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 ตารางที่ 2 คุณสมบัติทางยาและคา่การท านายการยับยั้งเช้ือแบคทีเรียของโครงสร้างที่ได้จากการออกแบบ (ต่อ) 
 

code Structure 
Mw 

(g/mol) 

Lipinski’s 
rule of 

five 
PAINS Brenk 

Synthetic 
Accessibility 

(SA) 
ilogP 

Anti-bacterial 
(confidence) 

Docking 
score 

(kcal/mol) 
3 

 

293.3 0 0 0 2.27 2.34 M. aurum 
(0.1285) 

-8.198 

4 

 

293.3 0 0 0 2.29 2.43 M. aurum 
(0.116) 

-8.112 

5 

 

294.3 0 0 0 2.88 2.72 M. aurum 
(0.0473) 

-8.238 

6 

 

310.4 0 0 0 2.75 2.91 M. terrae 
(0.0281) 

-8.117 

7 

 

354.4 0 0 0 3.00 2.38 - -7.975 

 

 
 

ภาพที4่ รูปแบบการวางตัวและอันตรกิริยาระหว่าง compound 2 (สีม่วง) และ G18 (สีเหลือง) จากการค านวณโมเลคิว-
ลาร์ด๊อกกิ้ง เส้นประสีด าและเส้นประสีแดงคือ อันตรกิรยิาชนิดพันธะไฮโดรเจนและอันตรกิริยาไพ-แคทไอออน ตามล าดับ 
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ภาพที5่ รูปแบบการวางตัวและอนัตรกิริยาระหว่าง compound 5 (สีชมพู) และ G18 (สเีหลือง) จากการค านวณโมเลคิว-
ลาร์ด๊อกกิ้ง เส้นประสีแดงและเส้นประสีน้ าเงินคือ อันตรกิรยิาชนิดไพ-แคทไอออนและอันตรกริิยาไฟฟ้าสถิตย์ตามล าดับ 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 การจ าลองพลวัตเชิงโมเลกุลท าให้ทราบรูปแบบการจับ อันตรกิริยาและความต้องการทางโครงสร้างของ G18  
ในการน ามาเป็นข้อมูลส าหรับการออกแบบและปรับเปลี่ยนโครงสร้าง โดยพบว่า G18 เกิดอันตรกิริยาชนิดไพ-แคทไอออน
ระหว่างวงเบนซีนของ G18 และ -NH2 ของกรดอะมิโน Arg141 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์อันตรกิรยิาระหว่างโครงสรา้ง
กับ Arg141 (Hameed et. al, 2014) แต่เมื่อออกแบบและปรับเปลี่ยนโครงสร้าง พบว่าโครงสร้างที่ออกแบบและปรับเปลี่ยน
ได้พบอันตรกิริยาชนิดพันธะไฮโดรเจน อันตรกิริยาไพ-แคทไออนและอันตรกิริยาไฟฟ้าสถิต นอกจากนี้โครงสร้างที่ออกแบบ
และปรับเปลี่ยนได้ผ่านคุณสมบัติทางยาของโครงสร้าง  ได้แก่  Lipinski’  rule of five, PAINS, Brenk, Synthetic 
Accessibility, Lipophilicity และท านายค่าการยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย ดังนั้นจากการออกแบบและปรับเปลี่ยนโครงสร้างของ 
G18 พบว่าโครงสร้างที่ออกแบบได้สามารถน าไปเป็นแม่แบบในการค้นหาหรือสังเคราะห์เพื่อเพิ่มค่าการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ได้ดีขึ้นต่อไป 
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 การศึกษารูปแบบการจับของสารยับยั้งเอนไซม์ DNA gyrase B ที่เป็นสารต้านวัณโรค 
โดยใช้การจ าลองแบบพลวัตเชิงโมเลกุล 
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บทคัดย่อ 
ในงานวิจัยนี้ได้น าเอาระเบียบวิธีการจ าลองแบบพลวัตเชิงโมเลกุลมาเพื่อศึกษารูปแบบการวางตัว อันตรกิริยาในการ

จับ และพลังงานการจับอิสระระหว่างสารอนุพันธ์ 2-(1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2-cyanovinyl และเอนไซม์ gyrase 
subunit B (GyrB) ซึ่งเอนไซม์ GyrB นี้มีความส าคัญในการพัฒนายารักษาวัณโรค จากผลการศึกษาการจ าลองแบบพลวัตเชิง
โมเลกุล แสดงถึงการท านายที่น่าเช่ือถือของรูปแบบการวางตัว อันตรกิริยาการจับ และพลังงานการจับอิสระด้วยวิธีการ
ค านวณ MM-GBSA และ waterswap โดยพบอันตรกิริยาที่ส าคัญระหว่างเอนไซม์  GyrB และสารอนุพันธ์ 2-(1H-
benzo[d]imidazol-2 -yl)-2 -cyanovinyl ได้ แก่  อั นตรกิ ริ ย าชนิ ดพั น ธะ ไฮ โด รเจน ระหว่ างส ารอนุ พั น ธ์  2 -(1H-
benzo[d]imidazol-2-yl)-2-cyanovinyl กับสายโซ่ของกรดอะมิโน Asp79 และ Arg141 ในโพรงการจับของเอนไซม์ GyrB 
นอกจากนั้นพบอันตรกิริยาชนิดแคทไอออน-ไพ ระหว่างกรดอะมิโน Arg82 กับวงฟีนิล ซึ่งเป็นอันตรกิริยาที่ส าคัญต่อค่าการ
ยับยั้งเอนไซม์ GyrB ดังนั้นการศึกษาการจ าลองแบบพลวัตเชิงโมเลกุล ช่วยให้เข้าใจถึงความต้องการทางโครงสร้างและอันตร
กิริยาของสารอนุพันธ์ 2-(1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2-cyanovinyl ส าหรับการออกแบบสารยับยั้งเอนไซม์ GyrB ที่มี
ศักยภาพในการเป็นสารต้านวัณโรค 
  
ค าส าคัญ : การจ าลองแบบพลวตัเชิงโมเลกลุ  สารยับยั้งเอนไซม์ GyrB  สารต้านวัณโรค   พลังงานการจับอิสระ  
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Abstract 
The binding mode, binding interactions and binding free energy between 2-(1H-benzo[d]imidazol-

2-yl)-2 -cyanovinyl derivatives and gyrase subunit B (GyrB) were studied using molecular dynamics 
simulations. This enzyme is an important target for development anti-tuberculosis drug. The obtained 
results revealed that the binding mode, binding interactions and binding free energy obtaining from MM-
GBSA and waterswap calculations was reliable. The results indicated that the strong hydrogen bond 
interactions between side chain of Asp79 and Arg141 in GyrB binding pocket with 2-(1H-benzo[d]imidazol-
2-yl)-2-cyanovinyl derivatives were the crucial interaction. In addition, cation-pi interaction between Arg82 
with phenyl ring of ligand was found to increase the GyrB inhibitory activity. Therefore, molecular 
dynamics simulations aided to understand the structural requirement, binding mode, binding interaction 
of 2 -( 1 H-benzo[d]imidazol-2 -yl)-2 -cyanovinyl derivatives for rational design with more potent GyrB 
inhibitors as potential anti-tuberculosis agents. 
  
Keywords  :  Molecular dynamics simulations, GyrB inhibitors, Anti-tuberculosis agent, Binding free energy 
 
บทน า 
 วัณโรค (Tuberculosis, TB) เป็นโรคติดเช้ือและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนทั่วโลก จากข้อมูลของ 
องค์การอนามัยโลกเมื่อปี พ.ศ. 2563 รายงานว่าทั่วโลกมีผู้ป่วยที่ติดเช้ือวัณโรครายใหม่ประมาณ 10 ล้านคน และมีผู้ป่วย
เสียชีวิตจากการติดเช้ือวัณโรคเป็น 10 อันดับแรกของประชากรโลก ส่วนประเทศไทยนั้นองค์การอนามัยโลกจัดอันดับ 
ให้ไทยติดอันดับที่ 18 ในกลุ่ม 22 ประเทศท่ัวโลกท่ียังไม่สามารถควบคุมวัณโรคได้ (World Health Organization, 2020) 
 เอนไซม์ DNA gyrase ของแบคทีเรีย M. tuberculosis เป็นเอนไซม์ในกลุ่ม Type II DNA topoisomerase ที่มี
ความส าคัญต่อการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย เอนไซม์นี้จึงเป็นเป้าหมายส าคัญในการค้นหายาต้านจุลชีพชนิดใหม่ เช่นยา
ในกลุ่ม fluoroquinolone จะยับยั้งทั้ง DNA gyrase และ Toposiomerase IV ในแบคทีเรียทุกชนิดท าให้ยามีฤทธิ์ในการ
ยับยั้งแบคทีเรีย (Bacteriostatic) ในเชื้อวัณโรค (Maxwell, 1997) เอนไซม์ DNA gyrase  นี้เป็นเอนไซม์ที่ท าหน้าที่จ าลองดี
เอ็นเอ โดยประกอบไปด้วย DNA gyrase subunit A หรือ GyrA และ DNA gyrase subunit B หรือ GyrB โดยเอนไซม์ทั้งคู่
จะอยู่ในรูปทุติยภูมิประกอบด้วย เอนไซม์ GyrA และ GyrB อย่างละ 2 เอนไซม์ (A2B2 protein) โดยที่ GyrA จะท าหน้าที่ตัด
และคลายเกลียวของ DNA ในขณะที่ GyrB เร่งปฏิกิริยา ATP hydrolysis นอกจากนี้เอนไซม์ DNA gyrase เป็นเป้าหมายที่ดี
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ในการพัฒนายาต้านวัณโรค (Lewis et al., 1996) นอกจากน้ียังไม่พบยีน DNA gyrase ในมนุษย์ ดังนั้นเอนไซม์ DNA gyrase 
จึงเป็นเอนไซม์เป้าหมายที่น่าสนใจและมีความเหมาะสมต่อการพัฒนายารักษาวัณโรคที่เกิดการดื้อยา 
 สารอนุพันธ์ 2-(1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2-cyanovinyl ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาของการเร่ง
ปฏิกิริยา ATP hydrolysis ของเอนไซม์ GyrB ที่จะท าการส่งพลังงานให้กับเอนไซม์ GyrA ที่จะท าหน้าที่ตัดและคลายเกลียว
ของ DNA แต่อย่างไรก็ตามสารอนุพันธ์ 2-(1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2-cyanovinyl ยังมีประสิทธิภาพที่ต่ าในการยับยั้ง
เซลล์ของแบคทีเรีย M. tuberculosis GyrB (Variam et al., 2016) ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาคุณสมบัติใน
ระดับโมเลกุลของสารยับยั้งเหล่านี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการออกแบบสารยับยั้งตัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น 
ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจที่จะท าการศึกษาสมบัติทางโครงสร้างและความต้องการทางโครงสร้างของสารอนุพันธ์ 2-(1H-
benzo[d]imidazol-2-yl)-2 -cyanovinyl โดยระเบียบวิธีการจ าลองแบบพลวัต เชิงโมเลกุล  (Molecular dynamics 
simulations) โดยคาดหวังว่าผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะให้ข้อมูลที่เพิ่มความเข้าใจถึงสมบัติทางโครงสร้างในระดับโมเลกุลของ
สารยับยั้งในกลุ่มสารอนุพันธ์ 2-(1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2-cyanovinyl เพื่อท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งเอนไซม์ 
GyrB ได้ดียิ่งข้ึน 
 
วิธีการวิจัย 

รวบรวมข้อมูลทางโครงสร้างและค่ากัมมันตภาพในการยับยั้งของเอนไซม์ GyrB ของสารอนุพันธ์ 2-(1H-
benzo[d]imidazol-2-yl)-2-cyanovinyl จ านวน 2 โครงสร้าง ซึ่งแสดงดังภาพที่ 1 จากการสืบค้นเอกสารของ Variam และ
คณะ บนฐานข้อมูล Wiley ในวารสาร ChemMedChem (Variam et al., 2016) ปรับโครงสร้างให้เสถียรที่สุดด้วยระเบียบ
วิธีการค านวณเคมีควอนตัม ab-initio (M062X/6-31G*) โดยใช้โปรแกรม Gaussius 09 (Frisch et al., 2009) ทดสอบความ
น่าเช่ือถือของโปรแกรม Autodock 4.2 (Morris et al., 2009) ศึกษารูปแบบการจับตัวกันของสารอนุพันธ์ 2-(1H-
benzo[d]imidazol-2-yl)-2-cyanovinyl ภายในโพรงการจับเอนไซม์ GyrB (PDB Code: 4B6C) (Medapi et al., 2015) 
ด้วยวิธีการค านวณโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้ง compound 1 แสดงค่าการยับยั้งด้วยค่า IC50 ที่มีค่าที่ดีที่สุดในกลุ่มสารอนุพันธ์  
2-(1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2-cyanovinyl และได้น ามาเป็นตัวแทนของสารอนุพันธ์กลุ่มนี้ และ compound 2 มี
โครงสร้างที่เหมือนกันกับโครงสรา้งของ compound 1 ต่างกันตรงจ านวนของหมู่แทนท่ีหมู่คาร์บอกซิเลตจาก compound 1 
ที่มี 2 หมู่ที่ต าแหน่ง -m เหลือเพียง 1 หมู่ที่ต าแหน่ง -m ใน compound 2 การศึกษาการจ าลองพลวัตเชิงโมเลกุลของทั้งสอง 
compound  จะถูกเตรียมด้วยโปรแกรม AMBER16 โครงสร้างของเอนไซม์ GyrB ถูกเตรียมด้วย Amber ff14SB force 
field และการจ าลองพลวัตเชิงโมเลกุลโดย general Amber force field (GAFF) (Wang et al., 2004;  Wang et al., 
2006a) และประจุแบบ restrained electrostatic potential (RESP) (Cornell et al., 1993 ; Cieplak et al., 1995 ; 
Wang et al., 2000) โครงสร้างของ compound-GyrB จะถูกสร้างขึ้นในระบบที่มีสารละลายที่เป็นโมเลกุลของน้ าในรูปแบบ 
TIP3P และเติม Na+ เพื่อสร้างสมดุลประจุให้กับระบบให้เป็นกลาง ในการศึกษาวิธีการจ าลองแบบทางพลวัตเชิงโมเลกุลในการ
ก าหนด สนามแรงของลิแกนด์และได้มีการก าหนด non-bonded cutoff ให้มีค่าเท่ากับ 8 Å โดยที่ตลอดเวลาการศึกษา
ทั้งหมดได้ก าหนดให้ปริมาตรของระบบคงที่และอุณหภูมิคงที่ที่ 300 K ที่ระยะเวลา 100 ns ในการศึกษาการจ าลองแบบทาง
พลวัตเชิงโมเลกุล ค่า root-mean-square deviation (RMSD) ของเอนไซม์ GyrB และ compound 1 และ 2 จะถูกน ามา
ค านวณหาเวลาที่ท าให้ระบบเสถียร  

 
การค านวณค่าพลังงานการจับอิสระ 

ค่าพลังงานการจับอิสระ (∆Gcal.) ของ compound 1 และ 2 ในโพรงการจับของเอนไซม์ GyrB ถูกค านวณโดยด้วย
วิธี Molecular Mechanics Generalized Born Surface Area (MM-GBSA) (Wang et al., 2001; Kaledin et al., 2004; 
Wang et al., 2006b) และ waterswap ระยะเวลาที่ระบบมีความเสถียรตั้งแต่ 20-100 ns คิดเป็น 4,000 snapshots จะ
ถูกใช้ในการค านวณหาค่าพลังงานการจับอิสระโดยใช้ python script (MMPBSA.py) (Miller et al., 2012) ในโปรแกรม 
AMBER16 ค่าพลังงานการจับอิสระ (∆Gcal.) เป็นการรวมของค่าพลังงาน electrostatic และ van der Waals interaction 
(∆EMM) และค่าพลังงานอิสระของตัวท าละลายในระบบ (∆Gsol.) ดังแสดงในสมการ (1) ส าหรับการค านวณ waterswap จะ
ถูกค านวณในโปรแกรม Sire (Woods et al., 2011; Woods et al., 2014) ด้วยระเบียบวิธีการจ าลองพลวัตเชิงโมเลกุล 
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วิเคราะห์และสรุปผลที่ได้จากการศึกษา เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบโครงสร้างของสารอนุพันธ์ 2-(1H-
benzo[d]imidazol-2-yl)-2-cyanovinyl ท าใหม้ีค่ากัมมันตภาพสูงข้ึนในการยับยั้งเอนไซม์ GyrB 
 

∆Gcal.  = ∆EMM + ∆Gsol.   (1) 
 

 
ภาพที่ 1 โครงสร้างและค่ากัมมันตภาพในการยับยั้งเอนไซม์ GyrB (IC50) ของสารอนุพันธ์  

2-(1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2-cyanovinyl (Variam et al., 2016) 
 

ผลการวิจัย 
ผลการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของโปรแกรม Autodock 4.2 ด้วยระเบียบวิธีการค านวณโมเลคิวลาร์ 

ด๊อกกิ้ง 
ผลจากการเปรียบเทียบระหว่างโครงสร้างที่ได้จากการค านวณและโครงสร้างผลึกทางเอกซเรย์ PDB code: 4B6C 

(Medapi et al., 2015) โดยพบว่าการซ้อนทับกันของโครงสร้างผลึกทางเอกซเรย์กับโครงสร้างที่ได้จากการค านวณของสาร
ยับยั้งเชื้อวัณโรคในโพรงการจับของเอนไซม์ GyrB ของเชื้อวัณโรค ทั้งสองโครงสร้างมีต าแหน่งการวางตัวที่ใกล้เคียงกันโดยมี
ค่า Root-mean-square deviation (RMSD) 0.70 Å ซึง่แสดงให้เห็นว่าการค านวณโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้งมีความน่าเชื่อถือ และ
ยังเกิดอันตรกิริยาเช่นเดียวกันกับเอกซเรย์ดังเดิมคือ อันตรกิริยาชนิดพันธะไฮโดรเจนและอันตรกิริยาชนิดแคทไอออน-ไพ กับ
กรดอะมิโน Asp79 และ Arg82 ตามล าดับ ดังแสดงในภาพที่ 2 

 

  
 

ภาพที่ 2 การซ้อนทับกนัของโครงสร้างผลึกทางเอกซเรย์ PDB code: 4B6C (สีชมพู) กับโครงสร้างที่ได้จากการค านวณ  
(สีเหลือง) ของสารยับยั้งเช้ือวัณโรคในโพรงการจับของเอนไซม์ GyrB 

 (เส้นสีแดง แสดงถึงอันตรกิริยาชนิดพันธะไฮโดรเจนและ เส้นสสี้ม แสดงถึงอันตรกิรยิาชนิดแคทไอออน-ไพ) 
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วิเคราะห์อันตรกิริยาที่ส าคัญของสารอนุพันธ์ 2-(1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2-cyanovinyl ในโพรงการ
จับของเอนไซม์ GyrB 

จากการวิเคราะห์อันตรกิริยาที่ส าคัญของสารอนุพันธ์ 2-(1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2-cyanovinyl ที่มี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งเอนไซม์ GyrB ที่แตกต่างกันของ compounds 1 และ 2 พบว่า เกิดอันตรกิริยาชนิดพันธะ
ไฮโดรเจนตรงต าแหน่งของหมู่คาร์บอกซิเลตของทั้งสองโมเลกุล กับกรดอะมิโน Arg141 และมีรูปแบบการวางตัวในโพรงการ
จับของเอนไซม์ GyrB ที่คล้ายกัน ดังภาพที่ 3 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าโครงสร้างเริ่มต้นที่ได้จากการศึกษาโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้งมา
ท าการศึกษาการจ าลองแบบพลวัตเชิงโมเลกุลต่อไป 

 

 
ภาพที่ 3 รูปแบบการจับของสารอนุพันธ์ 2-(1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2-cyanovinyl ที่เป็นสารยับยั้งเอนไซม์ GyrB 

compounds 1 (สีเขียว) และ 2 (สีฟ้า) ในโพรงการจับของเอนไซม์ GyrB ที่ได้จากการค านวณโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้ง 
 (เส้นสีแดง แสดงถึงอันตรกิริยาชนิดพันธะไฮโดรเจน) 

 
ความเสถียรภาพและการค านวณหาค่าพลังงานการจับอิสระของสารอนุพันธ์ 2-(1H-benzo[d]imidazol-2-

yl)-2-cyanovinyl ในโพรงการจับของเอนไซม์ GyrB 
  จากการจ าลองแบบพลวัตเชิงโมเลกุลโดยการค านวณ RMSD ของทุกอะตอมของเอนไซม์ GyrB และสารอนุพันธ์ 2-
(1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2-cyanovinyl พบว่าในแต่ละระบบมีการเปลี่ยนของสารประกอบ เมื่อเปรียบเทียบกับ
โครงสร้างจากโครงสร้างเริ่มต้นที่ได้จากการศึกษาการค านวณโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้ง ดังแสดงในภาพที่ 4 จะเห็นได้ว่าโครงสร้าง
เอนไซม์ GyrB และสารอนุพันธ์ 2-(1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2-cyanovinyl ในทุกระบบมีค่า RMSD ค่อนข้างเสถียร
ตั้งแต่เวลา 20 ns จนถึง 100 ns และมีค่า RMSD เฉลี่ยในช่วง 1-5 อังสตรอม ดังนั้นผู้วิจัยได้น าเอาค่าเฉลี่ยในช่วงเวลา 80 ns 
สุดท้ายมาท าการค านวณหาค่าพลังงานการจับอิสระของสารอนุพันธ์ 2-(1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2-cyanovinyl ใน
โพรงการจับของเอนไซม์ GyrB ดังแสดงในตารางที่ 1 และภาพที่ 5 ซึ่งมีความสอดคล้องกับค่าท่ีได้จากการทดลอง 
 

 
ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับ RMSD ของสารอนุพันธ์ 2-(1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2-cyanovinyl 

 ในโพรงการจับของเอนไซม์ GyrB 
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ตารางที่  1  การค านวณค่าพลังงานการจับอิสระ  ของสารอนุพันธ์  2-(1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2-cyanovinyl  
     ในโพรงการจับของเอนไซม์ GyrB 

 

Compound IC50 (µM) 
MM-GBSA (kcal/mol) Waterswap 

(kcal/mol) 
∆Gexp

[a] 
(kcal/mol) ∆H T∆S ∆Gcal 

1 0.40 -59.00 -18.09 -40.91 -36.17 -8.79 
2 0.70 -56.46 -21.92 -34.51 -28.54 -8.45 

[a] ∆Gexp=RT ln[IC50], เมื่อ R = 1.988 cal/mol-1 K และ T = 300 K 
 

 
ภาพที่ 5 กราฟแสดงค่าพลังงานการจับอิสระจากการค านวณ MM-GBSA Waterswap และการทดลอง 

 
การวิเคราะห์ต าแหน่งการวางตัวและอันตรกิริยาของสารอนุพันธ์ 2-(1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2-

cyanovinyl ในโพรงการจับของเอนไซม์ GyrB 
Compound 1 เป็นสารที่มีค่ากัมมันตภาพในการยับยั้ง เอนไซม์ GyrB ที่ดีที่สุด ในกลุ่มสารอนุพันธ์ 2-(1H-

benzo[d]imidazol-2-yl)-2-cyanovinyl มีค่า IC50 คือ 0.40 µM ดังแสดงในภาพที่ 1 compound 1 แสดงรูปแบบการ
วางตัวในโพรงการจับของเอนไซม์ GyrB ที่ได้จากการศึกษาการจ าลองแบบพลวัตเชิงโมเลกุล ดังแสดงในรูปที่ 6(a) อะตอม
ไฮโดรเจนของหมู่ benzimidazole (-NH) เกิดอันตรกิริยาชนิดพันธะไฮโดรเจนกับอะตอมออกซิเจนของกรดอะมิโน Asp79 
(Distant 2.76 Å, Angle 154.59, %Occupied 90 %) หมู่คาร์บอกซิเลตของวงฟีนิลเกิดอันตรกิริยาชนิดพันธะไฮโดรเจนกับ
กรดอะมิโน Arg141 (Distant 2.78 และ 2.79 Å, Angle 153.38 และ 150.83, %Occupied 84 และ 67 %) นอกจากน้ันยัง
พบอันตรกิริยาชนิดแคทไอออน-ไพ ระหว่างวงฟีนิลของ compound 1 กับกรดอะมิโน Arg82 ดังแสดงในภาพที่ 6(a) และยัง
พบอันตรกิริยาชนิดไฮโดรโฟบิกกับกรดอะมิโน Asn52 Ile84 Gly111 และ Thr113 ค่าพลังงานอันตรกิริยาของ compound 
1 และกรดอะมิโนในโพรงการจับเอนไซม์ GyrB ภาพที่  6(b) แสดงค่าพลังงานอันตรกิริยาจากการค านวณพลังงาน 
decomposition ค่าพลังงานที่ต่ าที่สุด (-12.79 kcal/mol) คือค่าพลังงานของกรดอะมิโน Arg141 กับหมู่คาร์บอกซิเลตของ
วงฟีนิลใน compound 1 ที่เกิดอันตรกิริยาชนิดพันธะไฮโดรเจน และกรดอะมิโน Asp79 (-6.61 kcal/mol) ดังแสดงในภาพ
ที่ 6(b) อันตรกิริยาชนิดอิเล็กโตรสเตติกของ compound 1 กับกรดอะมิโน Lys108 ด้วยค่าพลังงาน -4.82 kcal/mol ดังนั้น
อันตรกิริยาที่ส าคัญที่ได้จากการศึกษาการจ าลองแบบพลวัตเชิงโมเลกุลสอดคล้องกับค่ากัมมันตภาพในการยับยั้งเอนไซม์ GyrB 
ที่ได้จากการการทดลอง 
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ภาพที่ 6 รูปแบบการวางตัวของ compound 1 (a) และกราฟพลังงานการเกิดอันตรกิริยาของ compound 1  

ในโพรงการจับของเอนไซม์ GyrB (b) (เส้นสีแดง แสดงถึงอันตรกิริยาชนิดพันธะไฮโดรเจน 
และ เส้นสสี้ม แสดงถึงอันตรกิริยาชนิดแคทไอออน-ไพ) 

Compound 2 เป็นสารที่มีค่ากัมมันภาพในการยับยั้งเอนไซม์ GyrB รองลงมาจาก compound 1 และมีความ
แตกต่างกับ compound 1 ที่ต าแหน่งของหมู่คาร์บอกซิเลตของวงฟีนิลที่ลดเหลือแค่ 1 หมู่ตรงต าแหน่ง -meta (-m)  
ดังแสดงในรูปที่ 1 และส่งผลให้ค่า IC50 ในการยับยั้งที่เพ่ิมขึ้นจาก 0.40 µM ไปเป็น 0.70 µM และมีรูปแบบการวางตัวในโพรง
การจับของเอนไซม์ GyrB ที่คล้ายกันกับ compound 1 ซึ่งเกิดอันตรกิริยาชนิดพันธะไฮโดรเจนกับอะตอมออกซิเจนของ
กรดอะมิโน Asp79 (Distant 2.76 Å, Angle 154.17, %Occupied 88 %) หมู่คาร์บอกซิเลตของวงฟีนิลเกิดอันตรกิริยาชนิด
พันธะไฮโดรเจนกับกรดอะมิโน Arg141 (Distant 2.75 และ 2.77 Å, Angle 159.30 และ 160.89, %Occupied 48 และ 44 
%) เมื่อเปรียบเทียบกัน ยกเว้นการเกิดอันตรกิริยาชนิดแคทไอออน-ไพ ระหว่างกรดอะมิโน Arg82 และวงฟีนิล ดังแสดงใน
ภาพที่ 7(a) ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นอันตรกิริยาที่ส าคัญของสารอนุพันธ์ 2-(1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2-cyanovinyl ที่ขาด
หายไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของหมู่คาร์บอกซิเลตของวงฟีนิล จึงท าให้รูปแบบการวางตัวเปลี่ยนไปด้วย และผลต่างของค่า
พลังงานการเกิดอันตรกิริยาของกรดอะมิโน Arg82 ของ compound 1 และ 2 มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ -3.01 
kcal/mol (ภาพที่ 7(b)) ดังนั้น ผลลัพธ์เหล่านี้บ่งช้ีได้ว่าอันตรกิริยาชนิดแคทไอออน-ไพ ของวงฟีนิลกับ Arg82 มีบทบาท
ส าคัญส าหรับการยับยั้ง GyrB โดยเห็นได้จากความแตกต่างของค่า IC50 ของ compound 1 และ 2 



 ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งท่ี 15 I ผลงานน าเสนอแบบโปสเตอร์ 

446 

 

 
ภาพที่ 7 การซ้อนทับกันของรูปแบบการวางตัวของ compound 1 (สีเขียว) และ 2 (สีฟ้า)  

(a) และกราฟผลต่างพลังงานการเกิดอันตรกิรยิาของ compound 1 และ 2 ในโพรงการจับของเอนไซม์ GyrB (b)  
(เส้นสีแดง แสดงถึงอันตรกิรยิาชนิดพันธะไฮโดรเจน) 

 
สรุปการเกิดอันตรกิริยาท่ีส าคัญของสารอนุพันธ์ 2-(1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2-cyanovinyl  
ความต้องการทางโครงสร้างของสารอนุพันธ์ 2-(1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2-cyanovinyl เพื่อออกแบบให้เป็น

สารยับยั้งเอนไซม์ GyrB ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น โดยใช้ผลการศึกษาการจ าลองแบบพลวัตเชิงโมเลกุลสามารถสรุปได้ดังภาพ 
ที่ 8 โดยอันตรกิริยาที่ส าคัญที่เกิดขึ้นทีอ่ะตอมไฮโดรเจนของโครงสรา้ง benzimidazole และหมู่คาร์บอกซิเลตเกิดอันตรกิริยา
ชนิดพันธะไฮโดรเจนกับกรดอะมิโน Asp79 และ Arg141 ตามล าดับ และในส่วนของวงฟีนิลยังเกิดอันตรกิริยาชนิดแคท
ไอออน-ไพ กับกรดอะมิโน Arg82 ซึ่งอันตรกิริยาทั้งสองชนิดเป็นอันตรกิริยาที่ส าคัญส าหรับการยับยั้งเอนไซม์ GyrB ให้ดีขึ้น
กว่าเดิม นอกจากนี้พบอันตรกิริยาในโพรงการจับของเอนไซม์กับโครงสร้างสารอนุพันธ์ 2-(1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2-
cyanovinyl คือ อันตรกิริยาชนิดไฮโดรโฟบิกกับกรดอะมิโน Asn52 Ile84 Gly111 Glu112 และ Thr113 ดังนั้นผลที่ได้จาก
การศึกษาการจ าลองแบบพลวัตเชิงโมเลกุลในครั้งนี้ สามารถสรุปได้ถึงรูปแบบการวางตัวและอันตรกิริยาที่ส าคัญที่เกิดขึ้นของ
สารยับยั้งเอนไซม์ GyrB และสามารถออกแบบหรือปรับเปลี่ยนหมู่แทนที่ของสารยับยั้งเอนไซม์ GyrB ในสารอนุพันธ์นี้ได้ใน
ส่วนของวง 1H-benzo[d]imidazol ที่ไม่มีอันตรกิริยาเกิดขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้ง M. tuberculosis GyrB ที่ดี
ขึ้น 
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ภาพที่ 8 สรุปการเกิดอันตรกิรยิาที่ส าคัญของสารอนุพันธ์ 2-(1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2-cyanovinyl  

ที่ได้จากการศึกษาการจ าลองแบบพลวัตเชิงโมเลกุล 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีการจ าลองแบบพลวัตเชิงโมเลกุลของสารอนุพันธ์ 2-(1H-benzo[d] imidazol-2-
yl)-2-cyanovinyl ท าให้เข้าใจถึงรูปแบบการวางตัวและอันตรกิริยาที่เกิดขึ้นของโครงสร้างที่มีผลต่อค่ากัมมันตภาพในการ
ยับยั้งของสารยับยั้งเอนไซม์ GyrB นอกจากนี้ พบว่า กรดอะมิโน Asp79 Arg82 และ Arg141 คือกรดอะมิโนที่เกิดอันตรกิริยา
ที่ส าคัญกับสารอนุพันธ์ 2-(1H-benzo[d] imidazol-2-yl)-2-cyanovinyl ดังนั้นผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะเป็นแนวทาง
ส าคัญส าหรับการออกแบบสารยับยั้งเอนไซม์ GyrB ตัวใหม่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อใช้เป็นสารต้านเช้ือ M. tuberculosis 
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บทคัดย่อ 
การเกิดการดื้อยาหลายขนานและการดื้อยาชนิดรุนแรงมากของวัณโรค ช้ีให้เห็นถึงความจ าเป็นในการค้นหายาที่มี

กลไกการออกฤทธิ์ยับยั้งวัณโรคตัวใหม่ โดยเอนไซม์ GyrB ของ DNA gyrase เป็นเป้าหมายที่น่าสนใจส าหรับการพัฒนาสาร
ยับยั้งการดื้อยาของเช้ือ M. tuberculosis ซึ่งสารอนุพันธ์ pyrrolamide มีการรายงานว่าเป็นสารที่มีศักยภาพในการยับยั้ง
เอนไซม์ GyrB ซึ่งพบอันตรกิริยาที่ส าคัญของสารอนุพันธ ์pyrrolamide ในโพรงการจับของเอนไซม์ GyrB ได้รับการยืนยันโดย
โครงสร้างผลกึ X-ray ในการศึกษานี้ใช้หลักการ Bioisostere และระเบียบวิธีการค านวณโมเลคิวลาร์ด็อกกิ้ง โดยใช้โปรแกรม 
Glide docking เพื่อออกแบบสารยับยั้งเอนไซม์ GyrB ชนิดใหม่ ผลที่ได้สารหมายเลข R3-13 แสดงค่า Glide docking (XP 
mode) ดมีีค่าเท่ากับ -8.12 kcal/mol อันตรกิริยาที่ส าคัญของสารนีไ้ด้รบัการยนืยันในโพรงการจับเอนไซม์ GyrB อันตรกริิยา
ชนดิพันธะไฮโดรเจนระหว่างอะตอมไฮโดรเจนของ NH กับอะตอมออกซิเจนของกรดอะมิโน Asp79 อันตรกิริยาชนิดไพ-แคท
ไอออนระหว่าง NH2

+ ของกรดอะมิโน Arg82 กับวง benzene และพบอันตรกิริยาชนิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างหมู่ 
carboxylate บนวง pyridine กับ NH2

+ ของกรดอะมิโน Arg141 นอกจากนี้ผลการท านายสมบัติทางกายภาพ สมบัติทาง
เภสัชจลนศาสตร์ สมบัติความเป็นพิษ และการยับยั้งเช้ือ M. tuberculosis ช้ีให้เห็นว่าสารยับยั้งเอนไซม์ GyrB ชนิดใหม่ มี
ศักยภาพในการพัฒนาเป็นสารต้านวัณโรคต่อไป 
 
ค าส าคัญ : วัณโรค  เอนไซม์ GyrB  หลักการ Bioisostere  ระเบียบวธีิการค านวณโมเลคิวลาร์ดอ็กกิง้  
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Abstract 
The emergence of multidrug drug-resistant and extensively drug-resistant tuberculosis have been 

required to discover drugs with novel mechanisms of action. GyrB of DNA gyrase is an attractive target for 
developing inhibitors against drug resistant M. tuberculosis. The pyrrolamide derivatives were reported as 
potential GyrB inhibitors. The crucial interactions of pyrrolamide derivatives in GyrB binding site were 
confirmed by X-ray co-crystal structure. In the present study, we applied Bioisostere principle and 
Molecular docking calculations using Glide docking program to design novel GyrB inhibitors. The obtained 
results, R3-13 showed good Glide docking score (XP mode) with -8.12 kcal/mol. The crucial interactions 
were confirmed that hit was favorable for binding in GyrB binding site. The crucial interaction is the H-
bond interaction between H atom of NH with O atom of Asp79 residue. The cation-pi interaction between 
NH2

+ of Arg82 residue with benzene ring was found. In addition, H-bond interaction between carboxylate 
group on the pyrindine ring with NH2

+ of Arg141 was found. Furthermore, the obtained prediction results 
of physicochemical, pharmacokinetic and toxicity properties, and the inhibition of M. tuberculosis 
suggested that novel GyrB inhibitor has the potential properties to develop as an anti-tuberculosis agent. 
 
Keywords :  Tuberculosis, GyrB, Bioisostere principle, Molecular docking calculations 
 
บทน า 
 วณัโรคเป็นโรคติดต่อที่มีการแพร่กระจายเช้ือทางอากาศ ปัจจุบันวัณโรคเป็นสาเหตุหลักของการตายของประชากร 
ทั่วโลก จากการรายงานขององค์การอนามัยโลกปี พ.ศ. 2563 (World health organization, 2020) มีผู้ป่วยวัณโรคทั่วโลกมากถึง 
10 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตจากวัณโรคถึง 1.4 ล้านคน ส าหรับสถานการณ์วัณโรคในประเทศไทยนั้นองค์การอนามัยโลกจัดให้
ประเทศไทยอยู่ใน 1 ใน 30 ประเทศทั่วโลกที่มีภาระวัณโรคสูงสุด โดยมีจ านวนผู้ป่วยวัณโรค 105,000 ราย เนื่องจากปัญหา
การดื้อยาท าให้ผู้ป่วยวัณโรคไม่ตอบสนองต่อตัวยาหลักที่ใช้รักษาในปัจจุบันอีกทั้งยังมีการแพร่ระบาดของโรควัณโรคในกลุ่ม
ผู้ป่วยเอดส์อย่างรวดเร็ว ซึ่งการรักษาวัณโรคในผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความซับซ้อนมากข้ึนไม่สามารถรักษาดว้ยวิธีมาตรฐานไดอ้ีกต่อไป  
 เอนไซม์  DNA gyrase ของแบคทีเรีย M. tuberculosis เป็นเอนไซม์ในกลุ่ ม Type II DNA topoisomerase 
(Corbett and Berger, 2004) ที่มีความส าคัญต่อการเจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรีย เอนไซม์นี้จึงเป็นเป้าหมายส าคัญในการ
ค้นหายาต้านจุลชีพชนิดใหม่ เช่น ยาในกลุ่ม Fluoroquinolone จะยับยั้งทั้ง DNA gyrase และ Toposiomerase IV ใน
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แบคทีเรียทกุชนิดท าให้ยามีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรีย (Bacteriostatic) ในเชื้อวัณโรค เอนไซม์ DNA gyrase นี้เป็นเอนไซม์ที่
ท าหน้าจ าลองดีเอ็นเอ โดยประกอบไปด้วย DNA gyrase subunit A หรือ GyrA และ DNA gyrase subunit B หรือ GyrB 
โดยเอนไซม์ทั้งคู่จะอยู่ในรูปทุติยภูมิประกอบด้วย เอนไซม์ GyrA และ GyrB อย่างละ 2 ตัว (A2B2 protein) โดยที่เอนไซม์ 
GyrA จะท าหน้าท่ีตัดและคลายเกลียวของ DNA ในขณะที่เอนไซม์ GyrB จะเร่งปฏิกิริยา ATP hydrolysis นอกจากนี้เอนไซม์ 
DNA gyrase จึงเป็นเอนไซม์เป้าหมายที่น่าสนใจและมีความเหมาะสมต่อการพัฒนายารักษาวัณ โรคที่เกิดการดื้อยา  
ปัจจุบันยาต้านวัณโรคกลุ่ม Fluoroquinolone เช่น Moxifloxacin, Gatifloxacin, Trovafloxacin, Garenofloxacin และ 
Gemifloxacin ยับยั้งเอนไซม์ DNA gyrase ใช้ในการรักษาวัณโรคในกลุ่ม Second line drug  แต่อย่างไรก็ตามการดื้อยา
หลายขนาน (Multi drug resistant TB, MDR-TB) ซึ่งเป็นเช้ือที่ดื้อต่อยา Rifampicin และ Isoniazid และการดื้อยาชนิด
รุนแรงมาก (Extensive drug resistance TB, XDR-TB) (World Health Organization, 2021) ซึ่งหมายถึง วัณโรคที่มี
ภาวะดื้อยาหลายขนาน อันได้แก่ ดื้อยา Rifampicin และ Isoniazid รวมไปถึงการดื้อยากลุ่ม Second line drug ยังคงเป็น
ปัญหาในการรักษาวัณโรคให้หายขาด การกลายพันธุ์ของเอนไซม์ DNA gyrase ทั้งบริเวณการจับของเอนไซม์ GyrA และ
เอนไซม์ GyrB ถึงแม้ว่าการกลายพันธุ์ของเอนไซม์ GyrB มีเปอร์เซ็นต์การกลายพันธุ์น้อยกว่าของเอนไซม์ GyrA แต่ส่งผลให้มี
การดื้อยารุนแรงกว่า แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการเกิดอันตรกิริยาที่มีความจ าเพาะของโครงสร้างเอนไซม์ GyrB ที่มีผล
โดยตรงต่อประสิทธิภาพในการออกฤทธิย์ับยั้งของยาในกลุ่ม Fluoroquinolone ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญต่อการดื้อยา ด้วยเหตุนี้
จึงมุ่งเป้าไปที่โครงสร้างเอนไซม์ GyrB จ าเป็นต้องมีกระบวนการศึกษาข้อมูลเชิงลึกและเพื่อเข้าใจถึงกลไกการออกฤทธิ์ของยา
ในกลุ่มของ Fluoroquinolone ที่จะใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการค้นหาและพัฒนายาตัวใหม่ที่มีค่ากัมมันตภาพสูงขึ้นในการออก
ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ GyrB เพื่อแก้ปัญหาการดื้อยาของโรควัณโรค เอนไซม์ GyrB มี active site อยู่บริเวณ ATP binding ท า
หน้าที่ เร่งปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของ ATP (ATP hydrolysis) เพื่อท าให้ เกิดการตัดและคลายเกลียวของ DNA (DNA 
supercoiling) (Petrella et al., 2019) เพื่อที่จะยับยั้งการตัดและคลายเกลียวของ DNA โดยยาจะเข้าจับในบริเวณ ATP 
binding เพื่อหยุดกระบวนการ DNA supercoiling (Migliori et al., 2012) งานวิจัยก่อนหน้านี้ ค้นพบสารอนุพัน ธ์ 
pyrroleamides ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ GyrB โดยการเข้าจับในบริเวณ ATP binding ของเอนไซม์ GyrB ความสามารถใน
การยับยั้งการเร่งปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของ ATP ความเข้มข้นในระดับนาโนโมลาร์(Hameed et al., 2014) โดยโครงสร้าง    
2-[(3S,4R)-4-[(3-bromanyl-4-chloranyl-5-methyl-1H-pyrrol-2-yl)Carbonylamino]-3-methoxy-piperidin-1-yl]-4-
(2-methyl-1,2,4-triazol-3-yl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid ที่มีโครงสร้างผลึก X-ray ใน M. smegmatis GyrB (PDB 
code : 4BAE) ที่สามารถยับยั้งการเร่งปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของ ATP โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 3 nM และสามารถยับยั้งเชื้อวัณ
โรคได้โดยมีค่า MIC เท่ากับ 0.03 μg/ml โครงสร้างวางตัวในโพรงการจับเอนไซม์ GyrB แสดงดังภาพที่ 1 พบอันตรกิริยาชนิด
ไฮโดรเจนระหว่างหมู่ carbonyl ของ amide และวง pyrrole โดยผ่านโมเลกุลน้ ากับกรดอะมิโน Asp79 พบอันตรกิริยาชนิด
ไพ-แคทไอออนระหว่างวง thizole กับกรดอะมิโน Arg82 พบอันตรกิริยาชนิดไฮโดรเจนระหว่างหมู่ carboxylate บน       
วง thizole กรดอะมิโน Arg141 ดังนัน้จึงน าไปสู่การออกแบบโครงสร้างสารยับยั้งเอนไซม์ GyrB ชนิดใหม ่โดยอาศัยกลไกการ
จับระหว่างสารอนุพันธ์ pyrrolamides ในโพรงการจับเอนไซม์ GyrB 

ระเบียบวิธีทางด้านการจ าลองแบบโมเลกุล (Molecular Modeling) เป็นเครื่องมือต้นทุนต่ าและใช้ระยะเวลาน้อย
ในการศึกษาและพัฒนาตัวยารักษาโรค ซึ่งโดยทั่วไปกระบวนการศึกษาและพัฒนาตัวยาเป็นกระบวนการที่ต้องใช้จ านวนเงิน
มหาศาลและใช้เวลายาวนานนับสิบปีเพื่อให้ได้ยาที่ใช้รักษาโรคได้ หลักการ Bioisosteres (Wirth et al., 2013) คือหมู่แทนที่
หรือโครงสร้างยอ่ยทางเคมีมีคุณสมบัติทางกายภาพหรือทางเคมีที่คล้ายคลึงกันซึ่งก่อให้เกิดคุณสมบัติทางชีวภาพทีค่ล้ายกันกับ
สารประกอบทางเคมีอื่นในการออกแบบยา จุดประสงค์ของการเปลี่ยนหมู่แทนที่สารตัวหนึ่งกับอีกตัวหนึ่งคือเพื่อเพิ่มคุณสมบัติ
ทางชีวภาพหรือทางกายภาพที่ต้องการของสารประกอบโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีอย่างมีนัยส าคัญ เทคนิค
หลักๆ เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม Bioisosterism ใช้เพื่อลดความเป็นพิษเปลี่ยนความสามารถในการดูดซึม ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ในการน าเอาระเบียบวิธีการจ าลองแบบโมเลกุลมาประยุกต์ใช้ในการศึกษา โดยมุ่งเป้าไปที่เอนไซม์ 
GyrB เนื่องจากเกิดการกลายพันธุ์ที่น้อยกว่าเอนไซม์ GyrA  แต่ส่งผลให้มีการดื้อยารุนแรงกว่า เพื่อค้นหาสารยับยั้งตัวใหม่ที่
สามารถออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ GyrB โดยใช้สารอนุพันธ์ pyrrolamides ที่สามารถยับยั้งการเร่งปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของ ATP 
ของเอนไซม์ DNA gyrase ได้ในระดับนาโนโมลาร์เป็นต้นแบบการพัฒนาสารยับยั้งเอนไซม ์GyrB ใหม้ีประสิทธิภาพสูงข้ึน โดย
เริ่มจากการใช้ระเบียบวิธีการจ าลองแบบและการออกแบบโมเลกุลด้วยการค านวณ ซึ่งสามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างยาที่มี
ผลต่อเอมไซม์ด้วยระเบียบวิธีการค านวณโมเลคิวลาร์ด็อกกิ้ง ท าให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของอันตรกิริยาที่เกิดขึ้นในระดับ
โมเลกุลระหว่างตัวยาและกรดอะมิโนในโพรงการจับของเอนไซม์ GyrB และหลักการ Bioisosteres ตัวสารประกอบที่ได้
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สามารถเป็นตัวเลือกส าหรับสารยับยั้งเอนไซม์ GyrB ของเชื้อ  M. tuberculosis ที่มีศักยภาพส าหรับการพัฒนาต่อไปเป็นสาร
ต้านวัณโรค ซึง่น าไปสู่การแก้ปัญหาของการดื้อยาของโรควัณโรค 

 

 
ภาพที่ 1 โครงสร้าง X-ray co-crystal ligand, 2-[(3S,4R)-4-[(3-bromanyl-4-chloranyl-5-methyl-1H-pyrrol-

2-yl)carbonylamino]-3-methoxy-piperidin-1-yl]-4-(2-methyl-1,2,4-triazol-3-yl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 
ที่มีโครงสร้างผลึก X-ray ในโพรงการจับของเอนไซม์ M. smegmatis GyrB (PDB code : 4BAE) 

 
วิธีการวิจัย 

จากการศึกษาสารอนุพันธ์ pyrrolamides ในโพรงการจับเอนไซม์ GyrB ดังกล่าว โดยแบ่งโครงสร้างเป็น 3 
โครงสร้างย่อย ดังแสดงในภาพที่ 2 โดยอาศัยการกลไกการจับระหว่างสาร 2-[(3S,4R)-4-[(3-bromanyl-4-chloranyl-5-
methyl-1 H-pyrrol-2 -yl) carbonyl amino]-3 -methoxy-piperidin-1 -yl]-4 -( 2 -methyl-1 ,2 ,4 -triazol-3 -yl)-1 ,3 -
thiazole-5-carboxylic acid ในโพรงการจับเอนไซม์ GyrB และมีขัน้ตอนการศึกษาดังนี ้

1. โครงสร้างย่อย R1 ออกแบบโดยใช้หลักการ Bioisosteres เลือกโครงสร้างย่อยที่สามารถเกิดอันตรกิริยาชนิf
พันธะไฮโดรเจนกับกรดอะมิโน Asp79 เพื่อยืนยันการเกิดอันตรกิริยาที่ส าคัญท าการศึกษาการวางตัว และพลังงานการจับใน
โพรงการจับเอนไซม์ GyrB (PDB code : 4BAE) ด้วยระเบยีบวิธีการค านวณโมเลควิลาร์ด็อกกิง้ ด้วยโปรแกรม Glide docking  

2. ท าการออกแบบโครงสร้างย่อย R2 โดยใช้หลักการ Bioisosteres โดยเลือกโครงสร้างย่อยที่คล้ายกับโครงสร้าง
ต้นแบบ เพื่อยืนยันการเกิดอันตรกิริยาที่ส าคัญท าการศึกษาการวางตัว และพลังงานการจับในโพรงการจับเอนไซม์ GyrB ด้วย
ระเบียบวิธีการค านวณโมเลคิวลาร์ด็อกกิง้ ด้วยโปรแกรม Glide docking 

3. ท าการออกแบบโครงสร้างย่อย R3 โดยใช้หลักการ Bioisosteres เลือกโครงสร้างย่อยที่สามารถเกิดอันตรกิริยา
ชนิดไพ-แคทไอออนกับกรดอะมิโน Arg82 และอันตรกิริยาชนิดพันธะไฮโดรเจนกับกรดอะมิโน Arg141 เพื่อยืนยันการเกิด
อันตรกิริยาที่ส าคัญท าการศึกษาการวางตัว และพลังงานการจับในโพรงการจับเอนไซม์ GyrB ด้วยระเบียบวิธีการค านวณโม
เลคิวลาร์ด็อกกิ้ง ด้วยโปรแกรม Glide docking 

4. น าสารยับยั้งเอนไซม์ GyrB ชนิดใหม่ ไปท านายสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ และสมบัติความ
เป็นพิษ (ADMET prediction) โดยใช้โปรแกรม SwissADME และ PreADMET 

5. น าสารยับยั้งเอนไซม์ GyrB ชนิดใหม่ ไปการท านายการยับยั้งเช้ือ M. tuberculosis โดยใช้โปรแกรม PASS 
online, AntiBac-Pred และ mycoCSM 
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ภาพที่ 2 การออกแบบสารยับยั้งเอนไซม์ GyrB โดยใช้หลักการ Bioisostere 

 
ผลการวิจัย 

1. การออกแบบสารยับยั้ งเอนไซม์  GyrB โดยใช้หลักการ Bioisostere และระเบียบวิธีการค านวณ 
โมเลคิวลาร์ด็อกกิ้ง 

 การออกแบบยาตัวใหม่โดยใช้หลักการ Bioisostere เป็นการหาโครงสร้างย่อยที่มีคุณสมบัติทางเคมีและทาง
กายภาพที่คล้ายกับโครงสร้างย่อยที่เป็นต้นแบบ ในการออกแบบสารยับยั้งเอนไซม์ GyrB โครงสร้าง 2-[(3S,4R)-4-[(3-
bromanyl-4 -chloranyl-5 -methyl-1 H-pyrrol-2 -yl) carbonyl amino]-3 -methoxy-piperidin-1 -yl]-4 -(2 -methyl-
1,2,4-triazol-3-yl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid แบ่งโครงสร้างเป็น 3 โครงสร้างย่อย โครงสร้างย่อย R1 วง pyridine 
ถูกใช้เป็นโครงสร้างต้นแบบในการค้นหาโครงสร้างย่อยในฐานข้อมูล SwissBioisostere พบจ านวน 510 โครงสร้าง ผลการ
เปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของโครงสร้างย่อยจากฐานข้อมูล SwissBioisostere ประกอบด้วย สีเขียว (> 0.5 log units, or 
inactive→active), สีส้ม  (resulted in a similar activity), สีแดง (or worsened it significantly (0.5 log units, or 
active→inactive)) เลือกโครงสร้างย่อยเฉพาะสีเขียวที่สามารถเพิ่มค่าการออกฤทธิ์ทางชีวภาพได้ และโครงสร้างย่อยที่
สามารถเกิดอันตรกิริยาชนิดพันธะไฮโดรเจนกับกรดอะมิโน Asp79 โดยโครงสร้างย่อย R1 ที่มีอะตอม NH พบจ านวน 9 
โครงสร้าง จากนั้นท าการศึกษาการวางตัว อันตรกิริยาที่ส าคัญและพลังงานการจับด้วยระเบียบวิธีการค านวณโมเลคิวลาร์ 
ด็อกกิ้ง ด้วยโปรแกรม Glide docking โครงสร้าง R1-01 มีโครงสร้างย่อย R1 คือ 5-Fluoro-1H-indole มพีลังงานการจับที่ดี
ที่สุด -8.00 kcal/mol เพื่อเป็นการยืนการเกิดอันตรกิริยาที่ส าคัญ พบอันตรกิริยาชนิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างอะตอม NH 
ของ amide กับกรดอะมิโน Asp79 ดังแสดงในภาพที่ 3  แต่ในขณะเดียวกันไม่พบอันตรกิริยาชนิดไพ-แคทไอออนระหว่างวง 
thizole กับกรดอะมิโน Arg82 และอันตรกิริยาชนิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างหมู่ carboxylate บนวง thizole กับกรด 
อะมิโน Arg141 ดังนั้นจึงน าไปสู่การออกแบบโครงสร้างย่อย R2  

 
ภาพที่ 3 อันตรกิริยาที่ส าคญัของ R1-01 ในโพรงการจับเอนไซม์ GyrB 
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โครงสร้างย่อย R1 5-Fluoro-1H-indole น ามาใช้เป็นโครงสร้างหลักและโครงสร้างย่อย R2 วง piperidine ถูกใช้
เป็นโครงสร้างต้นแบบในการค้นหาโครงสร้างย่อยในฐานข้อมูล SwissBioisostere พบจ านวน 480 โครงสร้าง เลือกโครงสร้าง
สีเขียว โครงสร้างย่อย R2 พบจ านวน 5 โครงสร้าง ท าการศึกษาการวางตัว การเกิดอันตรกิริยาที่ส าคัญ และพลังงานการจับ
ด้วยระเบียบวิธีการค านวณโมเลคิวลาร์ด็อกกิ้ง โครงสร้าง R2-04 โครงสร้างย่อย R2 คือ 4-methoxybenzene มีพลังงานการ
จับที่ดีที่สุด -7.97 kcal/mol พบอันตรกิริยาชนิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างอะตอมไฮโดรเจนของ amide กับกรดอะมิโน 
Asp79 อันตรกิริยาชนิดไพ-แคทไอออนระหว่างวง benzeneกับกรดอะมิโน Arg82 แสดงในภาพที่ 4 ดังนั้น การเปลี่ยน
โครงสร้างย่อย R2 จากวง piperidine เป็น 4-methoxybenzene ต าแหน่งของวง benzene เป็นการเพิ่มโอกาสที่จะท าให้
พบอนัตรกริิยาที่ส าคัญระหว่างสารยับยั้งกับเอนไซม์ GyrB มากขึ้น 

 

 
ภาพที่ 4 อันตรกิริยาที่ส าคญัของ R2-04 ในโพรงการจับเอนไซม์ GyrB 

 
โครงสร้างย่อย R1 5-Fluoro-1H-indole  และโครงสร้างย่อย R2 4-methoxybenzene น ามาใช้เป็นโครงสร้างหลัก

และโครงสร้างย่อย R3 thiazole acid ถูกใช้เป็นโครงสร้างต้นแบบในการค้นหาโครงสร้างย่อยในฐานข้อมูล SwissBioisostere 
พบจ านวน 107 โครงสร้าง เลือกโครงสร้างย่อยสีเขียว โครงสร้างย่อย R3 พบจ านวน 18 โครงสร้าง ท าการศึกษาการวางตัว 
การเกิดอันตรกิริยาที่ส าคัญและพลังงานการจับด้วยระเบียบวิธีการค านวณโมเลคิวลาร์ด็อกกิ้ง โครงสร้าง R3-13 โครงสร้าง
ย่อย R3 คือ pyridene-3-carboxylate มีพลังงานการจับที่ดีที่สุด -8.12 kcal/mol พบอันตรกิริยาชนิดพันธะไฮโดรเจน
ระหว่างอะตอมไฮโดรเจนของ amide กับกรดอะมิโน Asp79 อันตรกิริยาชนิดไพ-แคทไอออนระหว่างวง pyridene กับ
กรดอะมิโน Arg82 อันตรกิริยาชนิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างหมู่ carboxylate บนวง pyridene กรดอะมิโน Arg141 ดังแสดง
ในภาพที ่5 

 

 
ภาพที่ 5 อันตรกิริยาที่ส าคญัของ R3-13 ในโพรงการจับเอนไซม์ GyrB 
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2. การท านายสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเภสชัจลนศาสตร์  
การท านายสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ถูกท านายโดยใช้โปรแกรม SwissADME แสดงใน

ตารางที่ 1 ผลการท านายสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetics) การดูดซึมเข้าร่างกาย (GI absorption) R3-13 
การดูดซึมเข้าร่างกายได้ดีกว่าสารยับยั้งเอนไซม์ GyrB ตัวอื่น รวมถึง X-ray co-crystal ligand ส าหรับการซึมผ่านของ 
blood-brain barrier (BBB) ซึ่งเป็นพื้นฐานส าหรับการกระจายยาผ่านไปส่วนต่างๆของร่างกาย และ Pgp substrate เป็น
โปรตีนท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการขับยาออกจากร่างกาย พบว่าสารยับยั้งเอนไซม์ GyrB การกระจายยาผ่านไปส่วนต่างๆและ
กระบวนการขับยาออกจากร่างกายต่ า ปฏิกิริยาในกระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพของยา (Drug metabolism) ได้แก่ 
CYP1A2, CYP2C19, CYP2C9, CYP2D6 และ CYP3A4 ซึ่งสารยับยั้งเอนไซม์ GyrB ภายหลังเข้าสู่ร่างกายมีผลท าให้
เกิดปฏิกิริยาในกระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพของยาแตกต่างกัน การท านายสมบัติความเป็นยา (Druglikeness) โดยใช้ 
Lipinski’s rule of five พบว่าสารยับยั้งเอนไซม์ GyrB ชนิดใหม่ผ่านเกณฑ์โดยมีค่าเท่ากับ 0 และเมื่อเปรียบเทียบกับ X-ray 
co-crystal ligand ที่ มี ม วล โม เลกุ ล  542 .84  g/mol ซึ่ ง เกิ น เกณ ฑ์ ขอ งกฎ  Lipinski’s rule of five ที่ พิ จ ารณ า 
มวลโมเลกุลน้อยกว่าหรือเท่า 500 g/mol ทั้งนี้สมบัติเคมียา (Medicinal Chemistry) ของทุกโครงสร้างผ่านเกณฑ์ โดย
พิจารณาการท านาย PAINS (Pan assay interference structures)  

 

ตารางที่ 1 การท านายสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ (Daina et al., 2017) 
 

Molecules X-ray co-crystal ligand R1-01 R2-04 R3-13 
Mw (g/mol) 542.84 483.52 462.46 391.35 
GI absorption Low Low Low High 
BBB permeant No No No No 
Pgp substrate No No No No 
CYP1A2 inhibitor No No No Yes 
CYP2C19 inhibitor Yes No Yes Yes 
CYP2C9 inhibitor Yes Yes Yes Yes 
CYP2D6 inhibitor No No No Yes 
CYP3A4 inhibitor Yes Yes Yes No 
Lipinski’s rule of five  1 0 0 0 
PAINS  0 0 0 0 

 

สารยับยั้ งเอนไซม์  GyrB ถูกท านายสมบัติความเป็นพิษ โดยใช้โปรแกรม PreADMET แสดงในตารางที่  2 
Ames_test เป็นการท านายการทดสอบฤทธิ์การกลายพันธุ์ของแบคทีเรีย พบว่า R2-04 ไม่เกิดการกลายพันธุ์ของแบคทีเรีย
เมื่อเปรียบเทียบกับสารยับยั้งเอนไซม์ GyrB ตัวอื่นๆ การท านายความเป็นพิษต่อสัตว์ทดลอง Carcino_Mouse พบว่า  
R3-13 มคีวามเป็นพิษต่อสัตว์ทดลอง และพบว่าสารยับยั้งเอนไซม์ GyrB ทัง้หมดมีความเป็นพิษต่อสัตว์ทดลอง Carcino_Rat 
ในขณะที่ hERG_inhibition มีผลท าใหค้วามเป็นพษิปานกลาง 
 

ตารางที่ 2 การท านายสมบัติความเป็นพิษ  
 

Molecules X-ray co-crystal ligand R1-01 R2-04 R3-13 
Ames_test mutagen mutagen non-mutagen mutagen 
Carcino_Mouse negative negative negative positive 
Carcino_Rat positive positive positive positive 
hERG_inhibition medium_risk medium_risk medium_risk medium_risk 
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3. การท านายการยับย้ังเชื้อ M. tuberculosis  
การท านายสารยับยั้งเอนไซม์ GyrB ชนิดใหม่ ถูกท านายการยับยั้งเอนไซม์ DNA gyrase และการต้านโรควัณโรค 

โดยใช้โปรแกรม PASS online โดยพิจารณาค่า Pa และ Pi เมื่อค่า Pa คือ active และ Pi คือ Inactive แสดงในตารางที่ 3 
ค่าท านายการยับยั้งเอนไซม์ DNA gyrase ของ X-ray co-crystal ligand มี Pa เท่ากับ 0.35 และ Pi เท่ากับ 0.00 ดีกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับ R1-01 และ R3-13 ในขณะที่ค่าการท านายการต้านโรควัณโรค พบเพียง R3-13 มี Pa เท่ากับ 0.21 และ Pi 
เท่ากับ 0.16 และท านายการยับยั้งเชื้อ M. tuberculosis H37Rv โดยใช้โปรแกรม AntiBac-Pred พบว่า R1-01 และ R3-13 
มีค่า Confidence การยับยั้งเชื้อ M. tuberculosis H37Rv เท่ากับ 0.01 และ 0.18 ตามล าดับ 

 

ตารางท่ี 3 ค่าการท านายการยับยั้งเอนไซม์ DNA gyrase การต้านโรควัณโรค และการยับยั้งเชื้อ M. tuberculosis H37Rv 
 

Molecules DNA gyrase inhibitora Anti-tuberculosis agenta M. tuberculosis H37Rvb 
 Pa Pi Pa Pi Confidence 

X-ray co-crystal ligand 0.35 0.00 - - - 
R1-01 0.19 0.00 - - 0.01 
R2-04 - - - - - 
R3-13 0.04 0.01 0.21 0.16 0.18 

aPASS (prediction of activity spectra for substances) software, Pa →active, Pi→ inactive 
(Lagunin et al., 2000) 
bAntiBac-Pred (biotools:AntiBac-Pred) (Pogodin et al., 2019) 

 
นอกจากน้ีสารยับยั้งเอนไซม์ GyrB ชนิดใหม่ ถูกท านายการยับยั้งเช้ือ M. tuberculosis โดยใช้โปรแกรม mycoCSM 

(Pires and Ascher, 2020) แสดงในตารางที ่4 ค่าท านายการยับยั้งเชื้อ M. tuberculosis ถูกรายงานในรูปแบบ logarithm 
ของ MIC (minimum inhibitory concentration) ซึ่ งหมายถึ งค่ า logarithm ของ MIC มี ค่ าน้ อย  การยับยั้ ง เช้ื อ             
M. tuberculosis ดี ซึ่งจะสอดคล้องกับ Caseum FU (%) มีค่าต่ า แสดงถึงความสามารถในการกระจายไปยัง caseum ดี 
พบว่าสารยับยั้งเอนไซม์ GyrB ชนิดใหม่การยับยั้งเช้ือ M. tuberculosis ดกีว่าโครงสร้าง X-ray co-crystal ligand ซึง่ R3-13 
สามารถยับยั้งเชื้อ M. Tuberculosis ได้ดีที่สุด มีเท่ากับ -5.04 และพบว่าค่า Caseum FU ของ R3-13 ต่ าที่สุด มีค่าเท่ากับ 
0.61 % แสดงว่าให้เห็นว่าความสามารถในการกระจายไปยัง caseum ได้ดีที่สุด ขณะที่ MRTD (Maximum Recommended 
Tolerated Doses) แสดงถึงสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์และสมบัติความป็นพิษ เป็นปริมาณสูงสุดที่ยอมรับได้ในมนุษย์ของ
สารยับยั้ง โดยใช้ pkCSM R3-13 มีค่าเท่ากับ 0.89 mg/kg/day ดังนั้นสารยับยั้งเอนไซม์ GyrB ชนิดใหม่ มีศักยภาพในการ
พัฒนาเป็นสารต้านวัณโรค 

 

ตารางที่ 4 การท านายการยับยั้งเช้ือ M. tuberculosis   
 

Molecules M. tuberculosis Caseum FU (%) MRTD log (mg/kg/day) 
X-ray co-crystal ligand -4.47 20.53 0.13 
R1-01 -4.53 14.93 0.43 
R2-04 -4.47 1.82 0.60 
R3-13 -5.04 0.61 0.89 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

การออกแบบสารยับยั้งเอนไซม์  GyrB ชนิดใหม่  โดยใช้หลักการ Bioisostere และระเบียบวิธีการค านวณ 
โมเลคิวลาร์ด็อกกิ้ง ท าให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของอันตรกิริยาที่เกิดขึ้นในระดับโมเลกุลระหว่างสารยับยั้งและกรดอะมิโนใน
โพรงการจับของเอนไซม์ GyrB พบอันตรกิริยาที่ส าคัญชนิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างอะตอมไฮโดรเจน ของ NH กับอะตอม
ออกซิเจนของกรดอะมิโน Asp79 อันตรกิริยาชนิดไพ-แคทไอออนระหว่างวง benzene ของสารยับยั้งเอนไซม์ GyrB กับ 
NH2

+ ของกรดอะมิโน Arg82 นอกจากนี้ยังพบอันตรกิริยาชนิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างหมู่ carboxylate บนวง pyridine กับ 
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NH2
+ ของกรดอะมิโน Arg141 นอกจากนี้ผลการท านายสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ สมบัติความเป็นพิษ 

และการยับยั้งเช้ือ M. tuberculosis ช้ีให้เห็นว่าสารยับยั้งเอนไซม์ GyrB ชนิดใหม่ มีศักยภาพในการพัฒนาต่อส าหรับการ
ทดสอบค่าการออกฤทธ์ิกัมมันตภาพทางชีวภาพในการยับยั้งเอนไซม์ DNA gyrase เพื่อเป็นสารต้านวัณโรคต่อไป 

 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (RGJ-Ph.D. Program) แก่ นายบัณฑติ ค าศรี (PHD/0132/2559) 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (HSRI.60.083) ทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี (PERCH-CIC) ส าหรับเงินทุนสนับสนุนตลอดการท าวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่ งช าติ  (NECTEC) แ ล ะ  Centre for Computational Chemistry, School of Chemistry, University of Bristol, 
United Kingdom ส าหรับการสนับสนุนโปรแกรมและเครื่องมือในการค านวณ  
 
เอกสารอ้างอิง 
Corbett, K. D. and Berger, J. M. (2004).  Structure, molecular mechanisms and evolutionary relationships in 

DNA topoisomerases.  Annual Review of Biophysics and Biomolecular Structure, 33, 95-118. doi: 
10.1146/annurev.biophys.33.110502.140357 

Daina, A. Michielin,  O. and Zoete, V. (2017).  SwissADME: a free web tool to evaluate pharmacokinetics, 
drug-likeness and medicinal chemistry friendliness of small molecules. Scientific Reports, 
7(42717). 1-13. doi: 10.1038/srep42717 

Hameed, P. S. Solapure, S. Mukherjee, K. Nandi, V. Waterson, D. Shandil, R. et al. (2014).  Optimization of 
pyrrolamides as mycobacterial GyrB ATPase inhibitors: structure-activity relationship and in vivo 
efficacy in a mouse model of tuberculosis.  Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 58(1), 61-
70.doi:10.1128/AAC.01751-13. 

Lagunin, A. Stepanchikova, A. Filimonov, D. and Poroikov, V. (2000).  PASS: prediction of activity spectra for 
biologically active substances,  Bioinformatics, 16(8), 747-8. doi:10.1093/ 
bioinformatics/16.8.747 

Migliori, G. B. Langendam, M. W. D'Ambrosio, L. Centis, R. Blasi, F. Huitric, E. et al. (2012).  Protecting the 
tuberculosis drug pipeline: stating the case for the rational use of fluoroquinolones. European 
Respiratory Journal, 40(4), 814-822. doi:10.1183/09031936.00036812 

Petrella, S. Capton, E. Raynal, B. Giffard, C. Thureau, A. Bonneté, F. et al. (2019).  Overall Structures of 
Mycobacterium tuberculosis DNA Gyrase Reveal the Role of a Corynebacteriales GyrB-Specific 
Insert in ATPase Activity.  Structure, 27(4), 579-589. doi:10.1016/j.str.2019.01.004 

Pires, E. V. D. and Ascher, D. B. (2020).  mycoCSM: Using Graph-Based Signatures to Identify Safe Potent 
Hits against Mycobacteria.  Journal of Chemical Information and Modeling, 60(7), 3450–3456. 
doi:10.1021/acs.jcim.0c00362 

Pogodin, P. V. Lagunin, A. A. Rudik, A. V. Druzhilovskiy, D. S. Filimonov, D. A. and Poroikov V. V. (2019).  
AntiBac-Pred: A Web Application for Predicting Antibacterial Activity of Chemical Compounds. 
Journal of Chemical Information and Modeling, 59(11), 4513–4518. doi:10.1021/acs.jcim. 
9b00436 

Wirth, M. Zoete, V. Michielin, and O. Sauer, W. H. B. (2013). SwissBioisostere: a database of molecular 
  replacements for ligand design. Nucleic Acids Research, 41, D1137–D1143. doi:10.1093/nar/ 

gks1059 



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งท่ี 15 I ผลงานน าเสนอแบบโปสเตอร์ 

458 

World Health Organization (2020). Global tuberculosis report. สืบค้นเมื่อ 27 พฤษภาคม, 2564, จาก 
https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-
2020  

World Health Organization. (2021). Drug-resistant TB. สืบคน้เมื่อ 27 พฤษภาคม, 2564, จาก 
https://ww.who.int/tb/areas-of-work/drug-resistant-tb/xdr-tb-faq/en/  

 

https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2020%20สืบค้นวันที่%2027%20พฤษภาคม%20พ.ศ.2564
https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2020%20สืบค้นวันที่%2027%20พฤษภาคม%20พ.ศ.2564


ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งท่ี 15 I ผลงานน าเสนอแบบโปสเตอร์ 

459 

การค้นหาสารอนุพันธ์โรดานนีตัวใหม่เพื่อใช้เป็นสารยับยั้งเอนไซม์ InhA  
โดยใช้ระเบียบวิธีการคัดสรรเสมือนจริง 

ฑิมพิกา พรพรม1  นฤดล ภูศรี1    ชญาณิลห์ หาญวลินโรจน์1  กัมปนาท ฉายจ ารัส1  ชาญ อินทร์แต้ม1   
สมจินตนา ทวพีานิชย์1   พฤทธิ์ ค าศรี2  อรดี พันธ์กวา้ง2  กัลย์ชิญาภัท อริยะเชาว์กุล3  

พัชรีนารถ ทรัพยอ์าภากร4  สุภา หารหนองบัว4  คมสันต์ สุทธิสินทอง5  ประสาท กิตตะคุปต6์,7,8 

 James Spencer9  Adrian J. Mulholland10  และ  พรพรรณ พึ่งโพธิ์1* 
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บทคัดย่อ 
เอนไซม์ Enoyl-ACP reductase (InhA) เป็นเป้าหมายที่ส าคัญในการค้นหายาส าหรับรักษาโรควัณโรค อย่างไร 

ก็ตามการดื้อยายังเป็นปัญหาที่พบมากขึ้นส าหรับการรักษา ดังนั้นการค้นหาสารยับยั้งเอนไซม์ InhA ตัวใหม่ในการยับยั้งเช้ือ
วัณโรคจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างเร่งด่วน ซึ่งในการศึกษานี้ใช้วิธีการคัดสรรเสมือนจริงโดยใช้อนุพันธ์โรดานีนที่เป็นสารยับยั้ง
เอนไซม์ InhA ซึ่งมีค่า IC50 เท่ากับ 2.90 µM เป็นต้นแบบในการค้นหาสารยับยั้งเอนไซม์ InhA ตัวใหม่ โดยวิธีการคัดสรร
เสมือนจริง ซึ่งเริ่มต้นศึกษาความคล้ายคลึงกันของโครงสร้างอนุพันธ์โรดานีนที่เป็นสารต้นแบบ จากนั้นศึกษาค่าพลังงานการ
จับของอนุพันธ์โรดานีนในโพรงการจับของเอนไซม์ InhA โดยใช้การค านวณโมเลกุลาร์ด็อกกิ้งแบบ Glide XP และท านายการ
ยับยั้งเช้ือ M. tuberculosis H37Rv และ H37Ra โดยโปรแกรม way2drug จากการศึกษาพบว่ามีหนึ่งโมเลกุลที่มีฤทธิ์การ
ยับยั้งเช้ือวัณโรคและเช้ือแบคทีเรีย จากนั้นศึกษาอันตรกิริยาและพลังงานการจับระหว่างอนุพันธ์โรดานีนและสารยับยั้ง
เอนไซม์ InhA ตัวใหม่ในโพรงการจับของเอนไซม์ InhA พบว่าอันตรกิริยาชนิดที่ส าคัญได้แก่ ชนิดไพ-ไพ ชนิดพันธะไฮโดรเจน
และชนิดไฮโดรโฟบิก นอกจากน้ียังพบว่ากรดอะมิโน Phe97 และ Tyr158 เป็นกรดอะมิโนที่ส าคัญในโพรงการจับของเอนไซม์ 
InhA จากการศึกษาค่าพลังงานในโพรงการจับของเอนไซม์ InhA ของสารต้นแบบและสารยับยั้ง เอนไซม์ InhA ตัวใหมใ่นโพรง
การจับของเอนไซม์ InhA คือ −9.08 และ −11.109 kcal/mol ตามล าดับ จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาให้ได้
สารต้นแบบตัวใหม่ที่มีพลังงานการจับที่ดีกว่าสารต้นแบบและมีศักยภาพสูงในการพัฒนาเป็นสารยับยั้งเอนไซม์ InhA ตัวใหม่
ส าหรับการรักษาโรควัณโรคต่อไป 
 
ค าส าคัญ : การคัดสรรเสมือนจริง  เอนไซม์ InhA  อนุพันธ์โรดานีน 
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Abstract 

Enoyl-ACP reductase (InhA) has been the focused as drug discovery for tuberculosis treatment. 
However, drug resistance become more common problem for tuberculosis drug treatment. Therefore, the 
aim to find new clinical candidates to overcome drug resistance problem is urgently required. In this 
study, virtual screening method was employed to identify novel rhodanine derivatives as InhA inhibitors. 
Virtual screening protocol was started from similarity search of rhodanine derivative with IC50 value 2.90 
µM. Glide XP docking calculation was applied to investigate the binding affinity of rhodanine derivatives in 
the InhA. The resulting hits were obtained from the predicted biological activity by way2drug program and 
anti-bacterial prediction focused on the inhibition of M. tuberculosis H37Rv and H37Ra strains. One hit 
compound was obtained. The binding mode, binding interaction and binding energy were explored 
between rhodanine derivatives as template and hit compound. Pi-pi interactions, hydrogen bond 
interactions and hydrophobic interactions are crucial interaction. In addition, Phe97 and Tyr158 residues 
are important for binding affinities. In addition, the docking scores for template and hit compound bound 
with InhA binding site were −9.08 and −11.109 kcal/mol, respectively, which are in good consistent with 
the observations from the docking studies. Finally, the integrated results are fruitful for identification of 
novel and selective inhibitors for potential inhibition of InhA and their high effectiveness in drug resistant 
tuberculosis.   

 
Keywords : Virtual screening, InhA, Rhodanine derivatives 
 
บทน า 
 วัณโรคเป็นโรคติดต่อที่มีสาเหตุจาก M. tuberculosis (Manjunatha et al., 2015) เป็นสาเหตุส าคัญของการเจ็บป่วย
และการเสียชีวิตมานานหลายศตวรรษและเป็นหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิต 10 อันดับแรกของโลก จากรายงานขององค์การ
อนามัยโลกในปี พ.ศ. 2563 มีผู้ป่วยวัณโรครายใหมจ่ านวน 10 ล้านคน และเสียชวีิตจากการติดเชื้อวัณโรคจ านวน 1.4 ล้านคน 
(World Health Organization, 2020)  

Mycobacterium มีโครงสร้างผนังเซลล์ที่เป็นเอกลักษณ์และซับซ้อน กระบวนการการสังเคราะห์ทางชีวภาพของ
กรดไขมัน (Fatty acid biosynthesis) ของเช้ือ M. tuberculosis เป็นเป้าหมายที่ส าคัญในการยับยั้งเช้ือ M. tuberculosis 
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จึงท าให้มีการค้นคว้าและพัฒนายาที่ใช้ในการยับยั้งกระบวนการนี้อย่างกว้างขวาง ไอโซไนอาซิด (Isoniazid หรือ INH) เป็นยา
ท าหน้าที่ยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์ของกรดไมโคลิก (Biosynthesis of mycolic acids) ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญของ
ผนังเซลล์ของเช้ือ M. tuberculosis ซึ่งเป็นยาที่ใช้รักษาวัณโรคในปัจจุบัน ท าให้มีความสนใจในการศึกษากลไกการออกฤทธิ์
และเอนไซม์เป้าหมายของตัวยาในการยับยั้งเช้ือ M. tuberculosis เป็นจ านวนมาก (Sabbah et al., 2020) ตัวยาไอโซไนอา
ซิด มีคุณสมบัติเป็น prodrug ดังนั้นกระบวนการออกฤทธ์ิของตัวยานี้ค่อนข้างซับซ้อน โดยยาไอโซไนอาซิดต้องถูกกระตุ้นจาก
เอนไซม์ catalase-peroxidase (KatG) เพื่อให้ได้สารอนุมูลอิสระของไอโซไนอาซิดที่มีความว่องไวสูง จากนั้นสารอนุมูลอิสระ
นี้จะเข้าสร้างพันธะโควาเลนต์กับโคแฟกเตอร์ NAD+ เพื่อให้ได้สารประกอบ INH-NAD ซึ่งเป็นรูปแบบที่สามารถออกฤทธิ์ได้
ของตัวยาไอโซไนอาซิด จากการศึกษาพบว่าเอนไซม์เป้าหมายของ INH-NAD คือ เอนไซม์ 2-trans-enoyl acyl-carrier-
protein (ACP) reductase (ไอเอ็นเอชเอ , InhA) โดยเป็นเอนไซม์ที่ท าหน้าที่ เร่งปฏิกิริยา ß-nicotinamide adenine 
dinucleotide (NADH)-specific reduction ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่ส าคัญในการขยายสายโซ่ของกรดไขมันใน FAS II pathway 
ในกระบวนการสังเคราะห์ทางชีวภาพของกรดไขมัน (Fatty acid biosynthesis) อย่างไรก็ตามการใช้ยาไอโซไนอาซิด ยังมี
ปัญหาส าคัญเนื่องจากการกลายพันธุ์ของเอนไซม์ InhA ซึ่งท าให้เกิดการดื้อยาของยาไอโซไนอาซิด ดังนั้นจึงต้องมีการค้นหา
สารยับยั้งตัวใหมใ่นการยับยั้งเอนไซม์ InhA โดยตรง โดยไม่ต้องอาศัยเอนไซม์ KatG ในการกระตุ้น (Kamsri et al, 2020) 

สารอนุพันธ์โรดานีนได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาของการดื้อยาของเอนไซม์ InhA และได้มีการรายงานฤทธิ์
ทางเภสัชวิทยาต่อเป้าหมายของแบคทีเรียต่างๆ ซึ่งสารอนุพันธ์โรดานีนได้รับการออกแบบเพื่อให้มีฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ 
InhA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งเอนไซม์ InhA จากการรายงานพบว่าสารอนุพันธ์โรดานีนมีฤทธิ์ในการยับยั้งที่ดีที่สุด 
คือ มีค่า IC50 เท่ากับ 2.90 µM (Slepikas et al., 2016) โดยในงานวิจัยนี้มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อค้นหาสารยับยั้งเอนไซม์ส าคัญ
ตอ่การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย M. tuberculosis คือ Enoyl-ACP reductase หรือ สารยับยั้งเอนไซม์ InhA ตัวใหม่โดยใช้
อนุพันธโ์รดานีนเป็นต้นแบบ โดยอาศยัระเบียบวิธีการคัดสรรเสมือนจริง 

 
วิธีการวจิัย 

รวบรวมข้อมูลทางโครงสร้างและค่าในการยับยั้งเอนไซม์ InhA ของสารอนุพันธ์โรดานีน (Xu et al., 2019) ซึ่งจาก
การรวบรวมโครงสร้างพบว่า โครงสร้าง ((S)-2-((Z)-5-((10-chloroanthracen-9-yl)methylene)-4-oxo-2-thioxothiazolidin-3-yl)-
3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid) มีค่า IC50 เท่ากับ 2.9 µM (Slepikas et al., 2016) ซึ่งแสดงดังภาพที่ 1 จากนั้นใช้สาร
อนุพันธ์โรดานีนท่ีมีค่าการยับยั้งเอนไซม์ InhA ทีด่ีที่สุดเป็นสารต้นแบบในการศึกษาโดยศึกษาความคล้ายคลึงกันของโครงสรา้ง
โดยใช้โปรแกรม Swiss similarity (Zoete et al., 2016)  จากนั้นศึกษาค่าพลังงานในการจับระหว่างอนุพันธ์โรดานีนที่มี
ความคล้ายคลึงกับสารต้นแบบในโพรงการจับของเอนไซม์ InhA (PDB code: 4R9S) โดยใช้โปรแกรม Glide XP docking 
(Friesner et al., 2006) และท านายการยับยั้ งเชื้อ M. tuberculosis H37Rv และ H37Ra (http://way2drug.com/PassOnline/ 
predict.php) ท านายการยับยั้งเช้ือแบคทีเรียโดยโปรแกรม way2drug (http://www.way2drug.com/antibac/) และ
ท านายคุณสมบัติในการเป็นยา 
 

                                                                
ภาพที ่1 โครงสร้างของสารอนุพนัธ์โรดานีนและค่าการยับยั้งเอนไซม์ InhA 
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 จากการค้นหาสารยับยั้งเอนไซม์ InhA ตัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพยับยั้งเอนไซม์ InhA โดยใช้วิธีการคัดสรรเสมือนจริง
แสดงดังภาพที่ 2  

                                             
 

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการคัดสรรเสมือนจริงโดยใช้อนุพันธ์โรดานีนเป็นสารต้นแบบ 
 

จากการค้นหาสารยับยั้งเอนไซม์ InhA ตัวใหม่โดยใช้ระเบียบวิธีการคัดสรรเสมือนจริงโดยใช้ ((S)-2-((Z)-5-((10-
chloroanthracen-9-yl)methylene)-4-oxo-2-thioxothiazolidin-3-yl)-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid) เป็ น ส า ร
ต้นแบบโดยใช้ Swiss similarity เพื่อค้นหาสารที่มีความคล้ายคลึงกันกับสารต้นแบบพบว่ามีจ านวน 177 โครงสร้างที่มี
คุณสมบัติและโครงสร้างคล้ายคลึงกับอนุพันธ์โรดานีน จากนั้นน า 177 โครงสร้างไปศึกษาค่าพลังงานการจับในโพรงการจับ
ของเอนไซม์ InhA เปรียบเทียบกับอนุพันธ์โรดานีนท่ีเป็นสารต้นแบบทีม่ีค่าพลังงานในการจับในโพรงการจับของเอนไซม์ InhA 
เท่ากับ -9.03 kcal/mol ซึ่งพบว่าอนุพันธ์โรดานีนที่มีค่าพลังงานในการจับท่ีดีกวา่สารต้นแบบจ านวน 155 โครงสร้างจากนั้น
น าผลที่ได้ไปศึกษาค่าการท านายการยับยั้งเชื้อวัณโรคพบว่ามีจ านวน 102 โครงสร้างที่มีค่าการยับยั้งเช้ือวัณโรคจากนั้นน ามา
พิจารณาค่าพลังงานในการจับในโพรงการจับของเอนไซม์ InhA โดยพิจารณาค่าพลังงานที่มีค่าน้อยกว่า-11 kcal/mol พบ 16 
โครงสร้างที่มีค่าพลังงานในการจับในโพรงการจับของเอนไซม์ InhA น้อยกว่า -11 kcal/mol แสดงดังตารางที ่1 จากนัน้น าท้ัง 
16 โครงสร้างไปท านายค่าการยับยั้งเชือ้แบคทีเรียและยับยั้งเช้ือวัณโรคชนิด H37Rv พบว่ามี 1 โครงสร้างที่มีฤทธิ์ในการยับยั้ง
เชื้อวัณโรค แสดงดังตารางที่ 2  
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ผลการวิจัย 
 

ตารางที่ 1 การท านายฤทธิ์การยับยั้งเช้ือวัณโรคและค่าพลังงานงานในการจับของอนุพันธ์โรดานีนในโพรงการจับของเอนไซม์ InhA 
 

zinc_id docking score (kcal/mol) Activity Pa Pi 

ZINC000001787857 -11.824 Antituberculosis 0.198 0.172 

  

Enoyl-[acyl-carrier-protein] 
reductase (NADH) inhibitor 

0.055 0.014 

ZINC000006133309 -11.741 Antibacterial 0.196 0.121 

  
Antimycobacterial 0.193 0.183 

  
Antituberculosis 0.285 0.079 

  

Enoyl-[acyl-carrier-protein] 
reductase (NADH) inhibitor 

0.078 0.005 

ZINC000005374241 -11.637 Antibacterial 0.248 0.084 

  
Antimycobacterial 0.207 0.164 

  
Antituberculosis 0.304 0.068 

  

Enoyl-[acyl-carrier-protein] 
reductase (NADH) inhibitor 

0.055 0.014 

ZINC000011026153 -11.603 Antituberculosis 0.246 0.115 

  

Enoyl-[acyl-carrier-protein] 
reductase (NADH) inhibitor 

0.054 0.015 

ZINC000026771413 -11.505 Antibacterial 0.224 0.099 

  
Antimycobacterial 0.210 0.160 

  
Antituberculosis 0.298 0.071 

  

Enoyl-[acyl-carrier-protein] 
reductase (NADH) inhibitor 

0.062 0.009 

ZINC000005374228 -11.496 Antibacterial 0.218 0.102 

  
Antimycobacterial 0.191 0.185 

  
Antituberculosis 0.277 0.085 

  

Enoyl-[acyl-carrier-protein] 
reductase (NADH) inhibitor 

0.054 0.016 

     
ZINC000008870063 -11.463 Antituberculosis 0.205 0.163 

  

Enoyl-[acyl-carrier-protein] 
reductase (NADH) inhibitor 

0.046 0.028 

ZINC000026771510 -11.452 Antituberculosis 0.198 0.172 

  

Enoyl-[acyl-carrier-protein] 
reductase (NADH) inhibitor 

0.055 0.014 

ZINC000006061375 -11.383 Antibacterial 0.193 0.124 

  
Antituberculosis 0.233 0.129 

  

Enoyl-[acyl-carrier-protein] 
reductase (NADH) inhibitor 

0.059 
0.012 
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ตารางที่ 1 การท านายฤทธิ์การยับยั้งเช้ือวัณโรคและค่าพลังงานงานในการจับของอนุพันธ์โรดานีนในโพรงการจับของเอนไซม์ InhA 
(ต่อ) 

 

zinc_id docking score (kcal/mol) Activity Pa Pi 

ZINC000006133304 -11.286 
 
Antibacterial 

 
0.207 

 
0.111 

  
Antituberculosis 0.230 0.133 

  

Enoyl-[acyl-carrier-protein] 
reductase (NADH) inhibitor 

0.061 0.010 

ZINC000006133310 -11.281 Antibacterial 0.207 0.111 

  
Antituberculosis 0.230 0.133 

  

Enoyl-[acyl-carrier-protein] 
reductase (NADH) inhibitor 

0.061 0.010 

ZINC000015012055 -11.109 Antimycobacterial 0.231 0.139 
    Antituberculosis 0.347 0.050 

    
Enoyl-[acyl-carrier-protein] 
reductase (NADH) inhibitor 

0.068 0.007 

ZINC000005374226 -11.108 Antibacterial 0.243 0.087 

  
Antimycobacterial 0.248 0.121 

  
Antituberculosis 0.270 0.091 

  

Enoyl-[acyl-carrier-protein] 
reductase (NADH) inhibitor 

0.055 0.015 

ZINC000013616027 -11.041 Antibacterial 0.228 0.096 

  
Antituberculosis 0.231 0.132 

  

Enoyl-[acyl-carrier-protein] 
reductase (NADH) inhibitor 

0.059 0.012 

ZINC000006133305 -11.029 Antibacterial 0.260 0.078 

  
Antimycobacterial 0.199 0.173 

  
Antituberculosis 0.308 0.066 

  

Enoyl-[acyl-carrier-protein] 
reductase (NADH) inhibitor 

0.068 0.007 

ZINC000054360826 -11.018 Antituberculosis 0.245 0.116 

  

Enoyl-[acyl-carrier-protein] 
reductase (NADH) inhibitor 

0.054 0.015 

Pa →active, Pi→ inactive 
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ตารางที่ 2  ฤทธิ์ในการยบัยั้งเช้ือแบคทีเรยีและยบัยั้งเช้ือวณัโรคชนดิ H37Rv ของอนุพันธโ์รดานนีเมื่อเปรยีบเทียบกับสารตน้แบบ 
 

Structure 
docking score 

(kcal/mol) 
Name Confidence ChEMBL ID 

 
(สารต้นแบบ) 

-9.028 - - - 

N

S

O

S

N
OHO

 
(สารยับยั้งเอนไซม์ 

InhA ตัวใหม่) 

-11.109 

RESISTANT 
Mycobacterium 

tuberculosis 
H37Rv 

0.0917 CHEMBL2111188 

 

การท านายคุณสมบัติในการเป็นยาของสารยับยั้งที่ ได้โดยใช้ระเบียบวิธีการท านาย ADMET (Adsorption 
Distribution Metabolism Excretion และ Toxicity) ได้โครงสร้างที่มีคา่พลังงานในการจับดทีี่สุดในโพรงการจับของเอนไซม์ 
InhA มาศึกษาและมีค่าการออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อวัณโรค ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสารยับยั้งเอนไซม์ InhA ตัวใหม่มีคุณสมบัติความเป็น
ยาโดยผ่านกฎของ Lipinski's rule of five โดยมีมวลโมเลกุลน้อยกว่าหรือเท่ากับ 500 g/mol, Rotatable bonds น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 10, H-bond acceptors น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10, H-bond donors น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 และค่า LogP น้อยกว่า 
หรือเท่ากับ 5 ดังแสดงในตารางที่ 3 และท านายความเป็นพิษต่อเซลล์ โดยใช้ PreADMET แสดงในแสดงดังตารางที่ 4  
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การท านายความเป็นพิษต่อสัตว์ทดลอง พบว่าสารยับยั้งเอนไซม์ InhA ตัวใหม่มีผลท าให้ความเป็นพิษต่อ
สัตว์ทดลอง Carcino_Mouse และพบว่าสารยับยั้งเอนไซม์ InhA ตัวใหม่ไม่มีผลท าให้ความเป็นพิษต่อสัตว์ทดลอง 
Carcino_Rat และ hERG_inhibition มีผลท าให้ความเป็นพิษปานกลางผลการศึกษาพบว่าสารยับยั้งเอนไซม์ InhA ตัวใหม่ไม่
มีความเป็นพิษต่อเซลล์  

 

ตารางที่ 3 คุณสมบัติความเป็นยาของสารยับยั้งเอนไซม์ InhA ตัวใหม่ในการยับยั้งเอนไซม์ InhA 

structure 
MW 

(g/mol) 
Rotatable 

bonds 
H-bond 

acceptors 
H-bond 
donors 

MLOGP 
Synthetic 

Accessibility 

 
 (สารตน้แบบ) 

 

543.06 5 3 2 
3.94 

 
4.27 

 

 

N

S

O

S

N
OHO

 
 

(สารยับยั้งเอนไซม์ InhA ตวัใหม่) 

396.48 4 3 1 
2.25 

 
3.39 
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ตารางที่ 4 ความเป็นพิษต่อเซลลข์องสารยับยั้งเอนไซม์ InhA ตัวใหม่ในการยับยั้งสารยับยั้งเอนไซม์ InhA 
 

โมเลกุล สารต้นแบบ สารยบัยัง้เอนไซม์ InhA ตัวใหม่ 

Ames_test non-mutagen mutagen 

Carcino_Mouse negative positive 

Carcino_Rat negative negative 

hERG_inhibition medium_risk medium_risk 

 
การศึกษาการวางตัวและอันตรกิริยาที่ส าคัญในโพรงการจับของเอนไซม์ InhA ของสารยับยั้งเอนไซม์ InhA    

ตัวใหม่เปรียบเทียบกับสารต้นแบบ 
พลังงานการจับของสารต้นแบบในโพรงการจับของเอนไซม์ InhA คือ -9.028 kcal/mol และวิเคราะห์อันตรกิริยาที่

ส าคัญและรูปแบบการวางตัวของสารต้นแบบในโพรงการจับของเอนไซม์ InhA พบอันตรกิริยาชนิดไพ-ไพ ระหว่างวง 
โรดานีนของสารต้นแบบกับวงเบนซีนของกรดอะมิโน Tyr158 และทีต่ าแหน่งวง anthracene ของสารต้นแบบกับ NAD+ และ 
วงเบนซีนของกรดอะมิโน Phe97 นอกจากนี้ยังพบอันตรกิริยาชนิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างไฮโดรเจนอะตอมของ OH ของสาร
ต้นแบบ กับ NAD+ แสดงดังภาพที่ 3  

 

 
 
ภาพที่ 3 การวางตัวและอันตรกริยิาที่ส าคัญในโพรงการจับของเอนไซม์ InhA และโครงสร้าง ((S)-2-((Z)-5-((10-        
chloroanthracen-9-yl)methylene)-4-oxo-2-thioxothiazolidin-3-yl)-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid)  

ทีเ่ป็นสารตน้แบบ เส้นประสีหลืองและเส้นประสแีดง คือ อันตรกิรยิาชนดิไพ-ไพและอันตรกิริยาชนดิพันธะไฮโดรเจนตามล าดับ 
 
พลังงานการจับของสารยับยั้งเอนไซม์ InhA ตัวใหม่ในโพรงการจับของเอนไซม์ InhA คือ -11.109 Kcal/mol  

ซึ่งมีค่าพลังงานการจับดีกว่าสารต้นแบบ จากนั้นวิเคราะห์อันตรกิริยาที่ส าคัญและรูปแบบการวางตัวของสารยับยั้งเอนไซม์ 
InhA ตัวใหม่ในโพรงการจับของเอนไซม์ InhA พบอันตรกิริยาชนิด ไพ-ไพ ตรงต าแหน่ง 9-ethyl-9H-carbazole ของสาร
ยับยั้งเอนไซม์ InhA ตัวใหม่กับวงเบนซีนของกรดอะมิโน Tyr158 และ Phe97 ซึง่จากอันตรกิริยาของสารยับยั้งเอนไซม์ InhA 
ตัวใหม่กับเอนไซม์ InhA ที่เกิดขึ้นเพิ่มความจ าเพาะระหว่างลิแกนด์และกรดอะมิโนในโพรงการจับ InhA ซึ่งคาดว่าจะเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการยับยั้งเอนไซม์ InhA ได้แสดงดังภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4 การวางตัวและอันตรกริยิาที่ส าคัญในโพรงการจับของเอนไซม์ InhA และ สารยับยั้งเอนไซม ์InhA ตัวใหม ่ 
เส้นประสเีหลืองและเส้นประสีแดงคือ อันตรกิริยาชนิดไพ-ไพและอนัตรกิริยาชนิดพันธะไฮโดรเจนตามล าดับ 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

จากการค้นหาสารอนุพันธ์โรดานีนตัวใหม่เพื่อใช้เป็นสารยับยั้งเอนไซม์ InhA โดยใช้ระเบียบวิธีการคัดสรรเสมอืนจริง
รวมถึงการศึกษารูปแบบการวางตัวและอันตรกิริยาที่เกิดขึ้นของโครงสร้างที่มีผลต่อค่าการยับยั้งเอนไซม์ InhA น าไปสู่การ
ค้นพบสารยับยั้งเอนไซม์ InhA ตวัใหม่ที่ผ่านคุณสมบัติความเป็นยา จากผลการศึกษาพบว่า สารยับยั้งเอนไซม์ InhA ตวัใหม่ที่
ได้นับว่าเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการพัฒนาให้ได้สารต้นแบบตัวใหม่ที่มฤีทธิ์ในการยับยั้งสูงข้ึนและมีศักยภาพสูงในการพัฒนา
ต่อเป็นสารยับยั้งตัวใหม่ส าหรับการรักษาโรควัณโรคต่อไป 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยนี้ได้ศึกษาแนวทางการน าเส้นเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสมชานอ้อยไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์งาน

จักสานเป็นบรรจุภัณฑ์ตะกร้าสาน การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต และการส ารวจการยอมรับที่มีต่อผลิตภัณฑ์งานจักสานจาก
เทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสมชานอ้อยจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 2 กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้บริโภคทั่วไป และผู้ประกอบการด้าน
งานจักสาน ท าการศึกษาวิจัยโดยการน าเส้นเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสมชานอ้อยมาขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ตะกร้าสานรูปทรง
ต่าง ๆ ด าเนินการคิดต้นทุนการผลิต แล้วน าผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปส ารวจการยอมรับจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม โดยกลุ่มผู้บริโภค
ทั่วไปท าการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญจ านวน 110 คน และกลุ่มผู้ประกอบการด้านงานจักสานท าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
จ านวน 5 คน แล้วน ามาวิเคราะห์ผลทางสถิติโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาวิจัย พบว่า 
เส้นเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสมชานอ้อยสามารถน ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ตะกร้าสานได้หลากหลายรูปแบบ โดยมีต้นทุนใน
การผลิตต่อช้ินเท่ากับ 112 บาท ผลการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์งานจักสานจากเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช
ผสมชานอ้อยในกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป และกลุ่มผู้ประกอบการด้านงานจักสาน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.86 
+ 0.35 และ 4.71 + 0.49 ตามล าดับ 

ค าส าคัญ : ชานอ้อย  เทอร์โมพลาสติกสตาร์ช  การยอมรับของผู้บริโภค  แนวทางการพัฒนา 
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Abstract 

This research studies the approach of using thermoplastic starch mixed with bagasse to be used in 
product design wicker basket packaging, production cost analysis and a survey of the acceptance of wicker 
products from thermoplastic starch mixed bagasse from two sample groups, consisting of general consumers 
and entrepreneurs in the basketry work. Conducted a research study by using thermoplastic starches mixed 
with bagasse, forming a package of woven baskets of various shapes.  Carry out production costing the 
products were surveyed for acceptance from both samples, with 1 1 0  people randomly sampling and a 
group of basketry entrepreneurs who took a specific sampling of 5  people and analyzed the statistical 
results by finding percentage, average, and standard deviation.  The results of the research showed that 
thermoplastic starch mixed with bagasse can be developed into a wide variety of basket weaving products. 
The cost of production per piece is 112 baht, the results of the study of consumer acceptance of wicker 
products from thermoplastic starch mixed with bagasse in general consumer groups and a group of 
entrepreneurs in the basketry work overall at the highest level with an average of 4.86 + 0.35 and 4.71 + 
0.49, respectively. 

Keywords :  Bagasse, Thermoplastic Starch,  Consumer Acceptance,  Development Guidelines 
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บทน า 
งานจักสาน เป็นงานศิลปหัตถกรรม ที่มีคุณค่ายิ่งอย่างหนึ่งของไทย สืบทอดกันมาแต่โบราณ แม้ในปัจจุบันการท า

เครื่องจักสานจะลดจ านวนลงไปบ้าง ตามสภาพสังคมวัฒนธรรม ที่เปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรม มาเป็นสังคมเกษตร
อุตสาหกรรม และก้าวต่อไปเป็น สังคมอุตสาหกรรม โดยการผลิตสิ่งต่าง ๆ ด้วยมือจะต้องลดลง เปลี่ยนมาเป็นการผลิตด้วย
เครื่องจักรกลก็ตาม แต่เครื่องจักสานยังเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ ที่ยังไม่สามารถผลิตได้ด้วยเครื่องจักรกล เพราะการท าเครื่อง  
จักสาน ต้องใช้ความช านาญ และความสามารถเฉพาะตัวของช่างพื้นบ้านแต่ละถิ่น สิ่งเหล่านี้เป็นคุณค่าพิเศษของเครื่องจักสาน
ที่ต่างไปจากผลิตภัณฑ์อื่นที่ผลิตด้วยเครื่องจักร (บุษกรและคณะ, 2554) แต่ในปัจจุบันเครื่องจักสานที่ท าจากหวายมีน้อยลง 
เพราะการออกกฎหมายให้หวายเป็นไม้สงวน หวายจึงกลายเป็นวัสดุทีห่ายากขึ้น กลุ่มผู้ผลิตงานจักสานจึงต้องน าเข้าหวายจาก 
ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ลาว กัมพูชา เมียนมา อินโดนีเซีย ประกอบกับมีการเก็บภาษีน าเข้าหวายในอัตราสูง ส่งผลให้ เครื่อง
จักสานจากหวายมีราคาสูงขึ้นด้วย แต่ด้วยเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันของคนจ านวนมาก โดยเฉพาะช่วงเทศกาลต่าง ๆ เครื่อง
จักสานกลายเป็นภาชนะที่ช่วยสร้าง มูลค่าเพิ่มให้สินค้าอื่น ๆ ประกอบกับความต้องการของผู้บริโภค กลุ่มที่ยังนิยมเครื่อง 
จักสานมีอยู่เป็นจ านวนมาก จึงได้มีการหาวัสดุอื่นมาทดแทน (ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ, ม.ป.ป.) เช่น  
เส้นพลาสติก, หวายเทียม ฯลฯ แต่ดัวยวัสดุดังกล่าวเมื่อเลิกใช้งานหรือน าไปทิ้งก็จะท าให้ขยะพลาสติกขึ้นมาในอนาคต  
ในงานวิจัยนี้จึงได้มีการศึกษาวิจัยกระบวนการผลิตเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสมชานอ้อยเพื่อน ามาใช้เป็นวัตถุดิบในงานจักสาน
ทดแทนการใช้หวายหรือวัสดุทดแทนหวายจากพลาสติก โดยค านึงถึงความต้องการของตลาดในปัจจุบันเป็นส าคัญ เข้าใจความ
ต้องการ เข้าใจตลาด และเข้าใจถึงแรงจูงใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อจัด
จ าหน่ายและเป็นการตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างตรงจุด (สุธาสินีน์และกมลรัตน์, 2562) 

เทอร์โมพลาสติกสตาร์ช (Thermoplastic Starch) เป็นพลาสติกชีวฐาน (Bio-Based Plastic)  จัดอยู่ในกลุ่มที่มา
จากธรรมชาติโดยตรง ไม่เป็นพิษ ย่อยสลายได้โดยการฝังกลบและโดยการกระท าของจุลินทรีย์และหาใหม่ทดแทนได้ ซึ่งพืชที่มี
แป้งเป็นองค์ประกอบหลัก ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันส าปะหลัง และถั่วต่างๆ พืชเหล่านี้มีแป้งเป็นองค์ประกอบหลัก และเป็น
วัตถุดิบหลักในการผลิตเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช (สถาบันพลาสติก, ม.ป.ป.) ซึ่งประเทศไทยนั้นมีพื้นที่ส าหรับการเกษตร
ประมาณ 138 ล้านไร่ หรือร้อยละ 43 ของพื้นที่ทั้งหมดในประเทศ (Marketeer, 2018) และจะมีวัตถุดิบเหลือทิ้งทาง
การเกษตรเป็นจ านวนมาก เป็นเหตุให้มีนักวิจัยหรือผู้สนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้น าผลผลิตที่ได้ทาง
การเกษตรมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้, กระดาษ, เส้นใย, บรรจุภัณฑ์ 
ฯลฯ รวมไปถึงการพัฒนาเป็นพลาสติกชีวภาพ 

ชานอ้อย เกิดขึ้นจากการน าส่วนของล าต้นที่หีบเอาน้ าอ้อยหรือน้ าตาลออกแล้ว ซึ่งชานอ้อยมีมากถึง 32,677,643.56 
ตัน และยังมีแนวโน้มที่ปริมาณของชานอ้อยเพิ่มมากขึ้นในทุกปี (นิตยากานต์, ม.ป.ป.) ดังนั้นจึงต้องท าการสร้างประโยชน์และ
เพิ่มมูลค่าให้กับชานอ้อยที่เหลือทิ้งจากการผลิตน้ าตาลทราย ซึ่งจากการวิเคราะห์องค์ประกอบของชานอ้อยพบว่าชานอ้อยมี
ปริมาณความช้ืนประมาณร้อยละ 49 เส้นใยประมาณร้อยละ 49 และของแข็งที่ละลายได้ (soluble solid) ประมาณร้อยละ 2 
(Chiparus, 2004) ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการน ามาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช เพื่อให้เส้นใยของ
ชานอ้อยช่วยในการดูดซับความมันจากกลีเซอรอลและเพิ่มความแข็งแรงให้แก่พลาสติกชีวภาพเมื่อน ามาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์
งานจักสานจากเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสมชานอ้อย เนื่องจากชานอ้อยมีประสิทธิภาพในการดูดซับน้ ามันได้ดีและการใช้วัสดุ
ดังกล่าวจัดว่าเป็นการจัดการวัสดุเหลือท้ิงหรือเป็นวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกประการหนึ่ง (อรทัยและคณะ, 2555) 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการผลิตเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสมชานอ้อยเป็นการช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชานอ้อยซึ่งเป็น
วัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตร และยังเป็นการช่วยลดขยะพลาสติก ซึ่งในกระบวนการผลิตเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสมชาน
อ้อยควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป และเมื่อ
ได้ผลิตภัณฑ์ตามที่ออกแบบแล้ว จึงมีการน าผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปเก็บข้อมูลการยอมรับจากกลุ่มผู้บริโภคเพื่อน าข้อมูลที่ได้รับไปใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์งานจักสานจากเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสมชานอ้อยสู่เชิงพาณิชย์ในล าดับต่อไป 
 
วิธีการวิจัย 

แนวทางการน าเส้นเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสมชานอ้อยไปใช้ในงานจักสาน 
ท าการศึกษาแนวทางการน าเส้นเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสมชานอ้อยที่ได้จากกระบวนการอัดรีดแบบสกรูคู่ (Twin 

Screw Extruder) มาทดสอบการสานลายขัดเป็นลักษณะแผ่นสานรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด (กว้าง x ยาว) 20 x 15 
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เซนติเมตร สังเกตลักษณะที่ปรากฏและการหักงอของเส้นเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสมชานอ้อยเพื่อดูความเหมาะสมในการน า
วัตถุดิบมาใช้ในกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์งานจักสานต่อไป 

ออกแบบผลิตภัณฑ์งานจักสานจากเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสมชานอ้อย 
ท าการออกแบบผลิตภัณฑ์งานจักสานจากเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสมชานอ้อยเป็นรูปแบบตะกร้าบรรจุภัณฑ์สินค้า

รูปแบบต่าง ๆ ดังแสดงในภาพที ่1 

    
   (ก)       )ข(  

ภาพที่ 1 การออกแบบผลิตภณัฑต์ะกร้าสาน (ก) แบบมีหูหิ้ว และ (ข) แบบไม่มีหูหิ้ว 
 

วิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์งานจักสานจากเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสมชานอ้อย 
ท าการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์งานจักสานจากเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสมชานอ้อย ซึ่งประกอบด้วย ค่า

วัตถุดิบ+ค่าแรงงาน + ค่าใช้จ่ายในการผลิต ท าการค านวณหาต้นทุนการผลิตแบบง่ายมีสูตรดังสมการที่ 1 
 

ตน้ทุนการผลติ =
ตน้ทุนวัตถุดบิ + ค่าแรงงาน + ค่าใช้จ่ายในการผลติ

จ านวนผลติภัณฑ์ทีผ่ลติได้
     (1) 

 
=  ต้นทุนต่อหน่วย (ช้ิน)   

   
 และหากมีการใช้บรรจุภัณฑ์ช้ันนอกเพิ่มเติมควรมีการเพิ่มต้นทุนของบรรจุภัณฑ์สินค้าขึ้นมาอีก ซึ่งการใช้บรรจุภัณฑ์
สินค้าช้ันนอกจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันของสินค้าและสร้างความดึงดูดใจกับกลุ่มผู้บริโภคในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์อีกด้วย 

ส ารวจการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์งานจักสานจากเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสมชานอ้อย 
1) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

แบบส ารวจการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์งานจักสานจากเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสมชานอ้อย 
แบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้โดยเฉลี่ย
ต่อเดือน และเพิ่มเติมค าถามประสบการณท์ างานด้านผลิตภัณฑ์งานจักสาน ส าหรับผู้ตอบแบบส ารวจกลุ่มผู้ประกอบด้านงาน
จักสาน ในส่วนที่ 2 การยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์งานจักสานจากเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสมชานอ้อย เป็นการใช้
มาตรวัดประเภทมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งได้ท าการแบ่งระดับความเห็นของกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 5 ระดับ และ
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแบบส ารวจส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ เป็น
การตอบแบบส ารวจปลายเปิด โดยผู้ตอบแบบส ารวจสามารถให้ข้อเสนอแนะที่มีต่อผลิตภัณฑ์งานจักสานจากเทอร์โมพลาสติก
สตาร์ชผสมชานอ้อยอย่างอิสระ 

ท าการตรวจสอบเครื่องมือโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสถิติ รวมผู้เช่ียวชาญทางด้านงานหัตถกรรม จ านวน 3 คน 
ตรวจประเมินแบบส ารวจการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์งานจักสานจากเทอร์ โมพลาสติกสตาร์ชผสม 
ชานอ้อย โดยท าการตรวจสอบในเรื่องข้อค าถามด้านต่าง ๆ รวมไปถึงภาษาในการใช้ถามภายในแบบส ารวจว่ามีความง่ายต่อ
การเข้าใจในการตอบแบบส ารวจหรือไม่ หากค าถามข้อใดไม่เหมาะสมควรแก้ไขหรือตัดออก เพื่อให้เนื้อหาที่ใช้มีความ
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สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้หลักการ IOC : Index of Item – Objective Congruence ซึ่งในการตรวจสอบ
คุณภาพแบบส ารวจการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์งานจักสานจากเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสมชานอ้อย พบว่า 
ค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้องของแบบส ารวจทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 ซึ่งผู้เช่ียวชาญให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการตรวจสอบ
ความส าคัญของล าดับค าถาม และค าผิดในเนื้อหา จึงได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแบบส ารวจตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ
ให้สมบูรณ์ก่อนน าแบบส ารวจไปใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไป 

2) การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่มเลือกจากกลุ่มบุคคลทั่วไปในเขตจังหวัดปทุมธานี ด้วย

วิธีการเลือกแบบบังเอิญ จ านวน 110 คน โดยใช้แบบส ารวจพร้อมน าผลิตภัณฑ์งานจักสานจากเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสม
ชานอ้อยที่พัฒนาขึ้นให้กลุ่มตัวอย่างดูแล้วประเมินการยอมรับผลิตภัณฑ์ตามรายการที่ก าหนดไว้ด้วยวิธี Central Location 
Test (CLT) ส าหรับกลุ่มผู้ประกอบการด้านงานจักสาน จ านวน 5 คน ใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยน า
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นไปให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้แล้วตอบแบบส ารวจ หลังจากนั้นน าแบบส ารวจที่ได้รับกลับคืนมาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์แต่ละฉบับ ท าการบันทึกรหัสค าตอบในแบบส ารวจเพื่อประมวลผลทางสถิติ โดยโปรแกรมส าเร็จรูป  

3) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาก

การส ารวจการยอมรับผลิตภัณฑ์งานจักสานจากเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสมชานอ้อย โดยการน าผลิตภัณฑ์ต้นแบบมาใช้ใน
การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านความเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย, ด้านความเหมาะสม
กับความสวยงาม, ด้านความเหมาะสมกับวัสดุและกรรมวิธีการผลิต และด้านความพึงพอใจโดยรวม 
 
ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาแนวทางการน าเส้นเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสมชานอ้อยไปใช้ในงานจักสาน 
ในการศึกษาแนวทางการน าพัฒนาผลิตภัณฑ์งานจักสาน โดยการน าเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสมชานอ้อยที่ได้จาก

กระบวนการอัดรีดแบบสกรูคู่ (Twin Screw Extruder) มาทดสอบการน าไปใช้ในงานจักสานโดยการทดสอบสานเป็นลายขัด 
ได้ผลดังแสดงในภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 ลักษณะที่ปรากฏการทดสอบสานเส้นเทอรโ์มพลาสติกผสมชานอ้อยท่ีได้จากกระบวนการอัดรดีแบบสกรคู ู
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จากภาพที่ 2 พบว่า เส้นเทอร์โมพลาสติกผสมชานอ้อยที่ได้จากกระบวนการอัดรีดแบบสกรูคู่ (Twin Screw 
Extruder) มีความยืดหยุ่นนสามารถหักงอและดัดโค้งได้ดี เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช. 20/2546  ผลิตภัณฑ์
จักสานเส้นพลาสติก ได้ก าหนดคุณลักษณะที่ต้องการของเส้นพลาสติกส าหรับงานสานไว้ว่าต้องไม่ขาดแตก ไม่เป็นขุย เรียบ     
มีความเหนียว และคงทน ซึ่งจากลักษณะของเส้นเทอร์โมพลาสติกผสมชานอ้อยที่ได้มีลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน มผช.     
ทุกประการ โดยมีลักษณะเป็นเส้นเรียบ เงางาม เห็นลักษณะของชานอ้อยที่เป็นส่วนผสมอยู่ภายในวัตถุดิบอย่างชัดเจน ไม่
ส่งผลให้วัตถุดิบเป็นขุยหรือมีความหยาบกระด้าง 

 
ผลการออกแบบผลิตภัณฑ์งานจักสานจากเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสมชานอ้อย 
จากการออกแบบผลิตภัณฑ์งานจักสานจากเส้นเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสมชานอ้อย สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์รูปทรงตะกร้าสานขนาดต่าง ๆ ได้ผลดังแสดงในภาพที่ 3 และเมื่อน าบรรจุภัณฑ์ไปใช้งานจริง เช่น การจัดเป็น
ตะกร้าปลูกต้นไม้, ตะกร้าผลไม้ ฯลฯ ได้ผลดังแสดงในภาพที่ 4 

 

  
 

ภาพที่ 3 การขึ้นต้นแบบผลติภณัฑ์ตะกร้าสานรูปทรงต่าง ๆ 
 

  
 

ภาพที่ 4 แนวทางการน าผลิตภณัฑ์ตะกร้าสานไปใช้ประโยชน์ 
 

ผลการวิเคราะหต้์นทุนการผลิตบรรจุภัณฑ์ตะกร้าสานจากเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสมชานอ้อย 
ในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ตะกร้าสาน 1 ใบ น้ าหนักโดยประมาณ 200 กรัม (ดังแสดงในภาพที่ 5) มีต้นทุนใน

การผลิต ประกอบด้วย ค่าเส้นเทอร์โมพลาสติกสตารช์ผสมชานอ้อยโดยประมาณ 32 บาท (โสภิดา, 2563) ค่าแรงเฉลี่ย/ใบ 50 
บาท ค่าใช้จ่ายในการผลิต (ค่าน้ า, ค่าไฟ ฯลฯ) เฉลี่ย/ใบ 10 บาท และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเฉลี่ย/ใบ 20 บาท ซึ่ง
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สามารถคิดราคาเฉลี่ยในการจัดจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์ตะกร้าสานจากเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสมชานอ้อยได้ในราคาใบละ 112 
บาท และหากมีบรรจุภัณฑ์ช้ันนอกควรเพิ่มต้นทุนสินค้าค่าบรรจุภัณฑ์เพิ่มเติมอีกโดยประมาณ 20–30 บาท/ช้ิน  

 
 

ภาพที่ 5 ผลิตภณัฑ์ต้นแบบในการน ามาใช้ค านวนต้นทุนการผลติ 
 

ผลการส ารวจการยอมรับของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อผลิตภัณฑ์งานจักสานจากเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสม
ชานอ้อย 

จากการส ารวจข้อมูลการยอมรับผลิตภัณฑ์งานจักสานจากเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสมชานอ้อย จากกลุ่มผู้บริโภค 
จ านวน 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มผู้บริโภคทั่วไป และกลุ่มผู้ประกอบการด้านงานจักสาน ได้ผลการส ารวจข้อมูลดังนี้ 

1) กลุ่มผู้บริโภคทั่วไป 
 จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มผู้บริโภคทั่วไป จ านวน 110 คน  โดยใช้แบบสอบถาม

ความพึงพอใจ เรื่อง ผลิตภัณฑ์งานจักสานจากเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสมชานอ้อย ประกอบด้วย 3 ส่วน และน าผลิตภัณฑ์
ต้นแบบมาจัดแสดงให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้ประเมินผล (ดังแสดงในภาพที่ 6) มีผลการส ารวจดังน้ี 

 

 
 

ภาพที่ 6 ตัวอย่างการจัดแสดงผลติภัณฑ์ต้นแบบส าหรบัส ารวจความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 58.20  มีอายุระหว่าง 21–30  ปี 

จ านวน 42 คน  คิดเป็นร้อยละ 38.20  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 76  คน คิดเป็นร้อยละ 69.10  มีอาชีพ นักเรียน/
นักศึกษา จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50 และมีรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน 10,001–15,000 บาท จ านวน 31 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.20 

ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์งานจักสานจากเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสมชาน
อ้อย รูปแบบเส้นกลม 
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การส ารวจความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านความเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย 
ด้านความเหมาะสมกับความสวยงาม ด้านความเหมาะสมกับวัสดุและกรรมวิธีการผลิต และด้านความพึงพอใจโดยรวม  
(ดังแสดงในตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1 ผลการส ารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์งานจักสานจากเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสมชานอ้อย 
  

รายการประเมิน Mean S.D. ร้อยละ ระดับการยอมรับ 
1. ด้านความเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย 4.85 0.36 96.97 มากที่สุด 

1.1 ผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับการใช้งาน 4.84 0.37 96.73 มากที่สุด 
1.2 ผลิตภัณฑ์มีความทันสมัย 4.81 0.39 96.18 มากที่สุด 
1.3 ผลิตภัณฑ์ตอบสนองการใช้งานได้ดี 4.90 0.30 98.00 มากที่สุด 

2.ด้านความเหมาะสมกับความสวยงาม 4.87 0.34 97.45 มากที่สุด 
2.1 ผลิตภัณฑ์มีรูปทรงสวยงาม 4.90 0.30 98.00 มากที่สุด 
2.2 ผลิตภัณฑ์มีลวดลายที่สวยงาม 4.83 0.40 96.55 มากที่สุด 
2.3 วัสดุมีความสวยงามเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 4.89 0.31 97.82 มากที่สุด 

3. ด้านความเหมาะสมกับวัสดุและกรรมวิธีการผลิต 4.84 0.37 96.73 มากที่สุด 
3.1 วัสดุมีความเหมาะสมกับกรรมวิธีการผลิต 4.90 0.33 98.00 มากที่สุด 
3.2 วัสดุมีความแข็งแรงทนทาน 4.62 0.49 92.36 มากที่สุด 
3.3 การผสมผสานของวัสดุในการขึ้นรูปเส้นจักสาน 4.88 0.32 97.64 มากที่สุด 
3.4 กรรมวิธีการผลิตมีความเหมาะสม 4.94 0.25 98.73 มากที่สุด 
3.5 ผลิตภัณฑ์ง่ายต่อการท าความสะอาด 4.75 0.44 94.91 มากที่สุด 
3.6 สามารถจัดจ าหน่ายและสร้างรายได้ 4.94 0.25 98.73 มากที่สุด 

4. ด้านความพึงพอใจโดยรวม 4.95 0.21 99.09 มากที่สุด 
รวมท้ังสิ้น 4.86 0.35 97.13 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์งานจักสานจากเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสม

ชานอ้อย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 + 0.35 โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านความเหมาะสมกับ
ประโยชน์ใช้สอยโดยรวมเท่ากับ 4.85 + 0.36 ซึ่งมีความพึงพอใจในหัวข้อผลิตภัณฑ์ตอบสนองการใช้งานได้ดีมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 + 0.30 ส าหรับด้านความเหมาะสมกับความสวยงาม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมเท่ากับ 4.87  
+ 0.34 มีความพึงพอใจในหัวข้อผลิตภัณฑ์มีรูปทรงสวยงามมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 + 0.30 และในด้านความ
เหมาะสมกับวัสดุและกรรมวิธีการผลิต มีความพึงพอใจโดยรวมเท่ากับ 4.84 + 0.37 ซึ่งมีความพึงพอใจในหัวข้อกรรมวิธีการ
ผลิตมีความเหมาะสม และหัวข้อสามารถจัดจ าหน่ายและสร้างรายได้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  94.4+ 25.0 
และด้านความพ ึงพอใจโดยรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ .495 +.0 21 

ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 
จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 110 คน ไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้

ข้อเสนอแนะที่มีต่อผลิตภัณฑ์งานจักสานจากเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสมชานอ้อย 
2) กลุ่มผู้ประกอบการด้านงานจักสาน 

จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มผู้ประกอบการด้านงานจักสาน จ านวน 5 คน  โดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจ เรื่อง ผลิตภัณฑ์งานจักสานจากเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสมชานอ้อย ประกอบด้วย 3 ส่วน มีผล
การส ารวจดังน้ี 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00  มีอายุระหว่าง 51–55 ปี 

จ านวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 40.00  มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00  มีอาชีพ
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แม่บ้าน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 มีรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดอืน ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 60.00 และมีประสบการณท์ างานด้านผลติภัณฑ์งานจักสาน 1–5 ปี และ 6–10 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 

ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อผลิตภัณฑ์งานจักสานจากเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสมชาน
อ้อย รูปแบบเส้นกลม 

การส ารวจความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านความเหมาะสมกับประโยชน์ใช้
สอย ด้านความเหมาะสมกับความสวยงาม ด้านความเหมาะสมกับวัสดุและกรรมวิธีการผลิต และด้านความพึงพอใจโดยรวม 
(ดังแสดงในตารางที่ 2) 
 

ตารางที่ 2 ผลการส ารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์งานจักสานจากเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสมชานอ้อย  
 

รายการประเมิน Mean S.D. ร้อยละ ระดับการยอมรับ 
1. ด้านความเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย 4.87 0.35 97.33 มากที่สุด 

1.1 ผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับการใช้งาน 5.00 0.00 100.00 มากที่สุด 
1.2 ผลิตภัณฑ์มีความทันสมัย 4.60 0.55 92.00 มากที่สุด 
1.3 ผลิตภัณฑ์ตอบสนองการใช้งานได้ดี 5.00 0.00 100.00 มากที่สุด 

2.ด้านความเหมาะสมกับความสวยงาม 4.67 0.49 93.33 มากที่สุด 
2.1 ผลิตภัณฑ์มีรูปทรงสวยงาม 4.40 0.55 88.00 มาก 
2.2 ผลิตภัณฑ์มีลวดลายที่สวยงาม 5.00 0.00 100.00 มากที่สุด 
2.3 วัสดุมีความสวยงามเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 4.60 0.55 92.00 มากที่สุด 

3. ด้านความเหมาะสมกับวัสดุและกรรมวิธีการผลิต 4.60 0.56 92.00 มากที่สุด 
3.1 วัสดุมีความเหมาะสมกับกรรมวิธีการผลิต 4.80 0.45 96.00 มากที่สุด 
3.2 วัสดุมีความแข็งแรงทนทาน 4.60 0.55 92.00 มากที่สุด 
3.3 การผสมผสานของวัสดุในการขึ้นรูปเส้นจักสาน 4.80 0.45 96.00 มากที่สุด 
3.4 กรรมวิธีการผลิตมีความเหมาะสม 4.20 0.45 84.00 มาก 
3.5 ผลิตภัณฑ์ง่ายต่อการท าความสะอาด 4.40 0.89 88.00 มาก 
3.6 สามารถจัดจ าหน่ายและสร้างรายได้ 4.80 0.45 96.00 มากที่สุด 

4. ด้านความพึงพอใจโดยรวม 5.00 0.00 100.00 มากที่สุด 
รวมท้ังสิ้น 4.71 0.49 94.15 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์งานจักสานจากเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสม

ชานอ้อย รูปแบบเส้นกลม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 + 0.49 โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้าน
ความเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยโดยรวมเท่ากับ 4.87 + 0.35 ซึ่งมีความพึงพอใจในหัวข้อผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับการใช้งาน 
และหัวข้อผลิตภัณฑ์ตอบสนองการใช้งานได้ดีมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 00.5 + 0.00 ส าหรับด้านความเหมาะสมกับความ
สวยงาม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมเท่ากับ 4.67 + 0.49 มีความพึงพอใจในหัวข้อผลิตภัณฑ์มีลวดลายที่สวยงามมากทีส่ดุ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 00.5 + 0.00 และในด้านความเหมาะสมกับวัสดุและกรรมวิธีการผลิต มีความพึงพอใจโดยรวมเท่ากับ 4.60 
+ 0.56 ซึ่งมีความพึงพอใจในหัวข้อวัสดุมีความเหมาะสมกับกรรมวิธีการผลิต หัวข้อการผสมผสานของวัสดุในการขึ้นรูปเส้นจัก
สาน และหัวข้อสามารถจัดจ าหน่ายและสรา้งรายได้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  80.4+และด้านความพึง 45.0 
 00.5 พอใจโดยรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ+ 00.0  

ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 
จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 5 คน ไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะที่

มีต่อผลิตภัณฑ์งานจักสานจากเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสมชานอ้อย 
 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาแนวทางการน าเส้นเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสมชานอ้อยไปใช้ในงานจักสาน 
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 จากการศึกษาแนวทางการน าเส้นเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสมชานอ้อยมาทดลองสานโดยศึกษาลายสานขัดธรรมดา 
เป็นลายพื้นฐานของเครื่องจักสานซึ่งอาจจะเป็นลวดลายเบื้องต้นของการท าเครื่องจักสานที่เก่าแก่ที่สุดก็ได้ ลักษณะของลาย
ขัด เป็นการสร้างแรงยึดระหว่างกันด้วยการขัดกันของตอก หรือวัสดุอื่นด้วยการขัดกันระหว่างแนวตั้งหรือเสน้ตั้ง และแนวนอน
หรือเส้นนอน ถ้าพิจารณาแล้วจะเห็นว่า “ลายขัด” เป็นแม่แบบของลายสานทั้งปวง ซึ่งมีอยู่ในงานจักสานของชนชาติต่าง ๆ 
ทั่วไป ลักษณะโครงสร้างของลายขัดนี้เป็นลายที่มีแรงยึดมาก จึงมีความแน่น และแข็งแรงให้ความคงทนมาก (บุษกรและคณะ, 
2554) 
 การออกแบบผลิตภัณฑ์งานจักสานจากเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสมชานอ้อย 

จากผลการออกแบบผลิตภัณฑ์งานจักสานจากเส้นเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสมชานอ้อย ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยค านึงถึงแนวทางการน าไปใช้ประโยชน์ คุณค่าของผลิตภัณฑ์ และความเหมาะสมของวัตถุดิบ  
ซึ่งสอดคล้องกับ ชมขวัญ (2548) ที่กล่าวว่าการพัฒนารูปแบบเครื่องจักสานต้องให้เกิดคุณค่าทางความงาม และศิลปะ เพือ่
ยกระดับผลิตภัณฑ์ โดยต้องพัฒนาตั้งแต่วัตถุดิบ คุณภาพ รูปแบบเทคนิคกรรมวิธีการผลิต ตลอดจนจิตส านึกของผู้ผลติ  ดังนั้น
จึงได้ด าเนินการออกแบบผลิตภัณฑ์งานจักสานจากเส้นเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสมชานอ้อยเป็นรูปแบบตะกร้าสาน ซึ่งจาก
การศึกษาข้อมูลพบว่า เครื่องจักสานจากหวายที่พบเห็นมากที่สุด คือ ตะกร้า ซึ่งเป็นที่นิยมของภาคกลาง มีรูปร่างและ ขนาด
ตลอดจนลวดลายในการสานแตกต่างกันไปบ้างตาม ความนิยมของท้องถิ่น และประโยชน์ใช้สอย (ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ, ม.ป.ป.)  

การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบรรจุภัณฑ์ตะกร้าสานจากเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสมชานอ้อย 
จากการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบรรจุภัณฑ์ตะกร้าสานจากเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสมชานอ้อย สามารถคิดราคา

เฉลี่ยในการจัดจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์ตะกร้าสานจากเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสมชานอ้อยได้ในราคาใบละ 112 บาท  ซึ่งเป็น
ราคาต้นทุนในการผลิตที่ผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายสามารถเพิ่มมูลค่าในการจัดจ าหน่ายได้เพื่อเป็นก าไรในการจัดจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ โดยสามารถประเมินราคาขายต่อใบได้ในราคาใบละ 120 บาทขึ้นไป และผู้ผลิตควรมีการสร้างผลิตภัณฑ์รูปแบบ
ใหม ่ๆ เพื่อความหลากหลาย ซึ่งในงานวิจัยของภาสกร (2554) ได้รายงานว่า ผู้ประกอบการด้านงานจักสานมักมีความรู้ความ
ช านาญและประสบการณ์ด้านงานหัตถกรรมสาขางานจักสานมานาน โดยได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นสามารถท าให้
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมานั้นมีความหลากหลาย รูปแบบแปลกใหม่ สวยงาม คงทน ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้น
ผู้ประกอบการควรมีการผลิตบรรจุภัณฑ์ตะกร้าสานให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และ
หากมีการใช้บรรจุภัณฑ์ช้ันนอกเพิ่มเติมผู้ผลิตควรเพิ่มต้นทุนของบรรจุภัณฑ์ในราคาสินค้า และสามารถตั้งราคาขายได้ในราคา
ที่สูงขึ้น ซึ่งการใช้บรรจุภัณฑ์ภายนอกที่มีความสะดวกในการใช้งาน มีรูปลักษณ์ลักษณะที่ดึงดูดต่อการใช้งาน ท าให้
ผู้ประกอบการรายย่อยและกลุ่มลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของสินค้ามากยิ่งขึ้น ( ชุลีกรและคณะ, 2562) 
พร้อมท้ังช่วยสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในเชิงการค้าต่อไปได้ในอนาคต 

การส ารวจการยอมรับของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อผลิตภัณฑ์งานจักสานจากเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสมชานอ้อย 
จากการศึกษาการยอมรับของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อผลิตภัณฑ์งานจักสานจากเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสมชาน

อ้อยทั้ง 2 กลุ่ม มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับสูงที่สุด เนื่องจากผลิตภัณฑ์งานจักสานจากเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสม
ชานอ้อยเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้จริง และช่วยลดต้นทุนในการซื้อหวายราคาแพง หรือการใช้หวายเทียม
จากพลาสติก ซึ่งก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนเมื่อเลิกใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และผู้ตอบแบบส ารวจการยอมรับให้ความ
พึงพอใจในด้านความเหมาะสมกับความสวยงามอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน ซึ่ง อนันตพรและคณะ (2558) ได้กล่าวไว้ว่า 
ลวดลายและรูปทรงของผลิตภัณฑ์เป็นตัวตกแต่งและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ มีความส าคัญในธุรกิจการจัดจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และยังสอดคล้องกับ ศักดิ์ชาย (2558) พบว่าปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหัตถกรรม
งานจักสาน คือ คุณภาพของสินค้า และรูปแบบของผลิตภัณฑ์มีผลตอ่การเลือกซื้ออีกด้วย ซึ่งผลจากการส ารวจการยอมรับของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นการทดสอบการตลาดถึงแนวทางการน าไปสู่การสร้างประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างรวดเร็วราบรื่น
และตรงเป้าหมาย ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการด้านงานจักสาน 
เกษตรผู้ปลูกอ้อย ผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์จากชานอ้อย และชุมชนได้เป็นอย่างดี (ไปรมา ,2553)  
 
กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลติภณัฑท์ี่มีรากฐานจากวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของชาว

ไทลื้อ อ าเภอปัว จังหวัดน่าน เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ซึ่งใช้การผสมผสานวิธีการรวบรวม
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
โดยการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
sampling) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส ารวจวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชาว 
ไทลื้อ อ าเภอปัว จังหวัดน่าน และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางในการต่อยอดให้กับผลิตภัณฑ์ของชาวไทลื้อ อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาของชาวไทลื้อ อ าเภอปัว จังหวัดน่านจ านวน 
10 คน ประชาชนในชุมชนไทลื้อ อ าเภอปัว จังหวัดน่าน ท่ีมีความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาต่อยอดให้กับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาไทลื้อ จ านวนทั้งสิ้น 30 คน นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวใน อ าเภอปัว จังหวัดน่าน จ านวน 200 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ และร้อยละ และน าข้อมูลที่ศึกษามาพัฒนา
ต่อยอดให้กับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทลื้อ อ าเภอปัว จังหวัดน่านต่อไป 

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 
1. การค้นหาเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมไทลื้อ ที่สามารถน ามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้ พบว่า 

เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมไทลื้อที่พบและน่าสนใจ ได้แก่ ประเพณีปีใหม่ไทลื้อ พิธีตานดอกไม้ปันดวงข้าวปัน
ก้อน การแต่งกายแบบไทลื้อ และความเช่ือเรื่องตาแหลว โดยเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมไทลื้อที่สามารถน ามา
พัฒนาต่อยอดได้ คือ การแต่งกายของชาวไทลื้อ อ าเภอปัว จังหวัดน่าน มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น แตกต่างจากชุมชนอื่น  ๆ และ
ชาวไทลื้อมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมการแต่งกายของตน และวัฒนธรรมที่น่าสนใจสามารถน ามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้
อีกวัฒนธรรมหนึ่ง คือ การบูชาดอกไม้พันดวง ของชุมชนไทลื้อบ้านร้องแง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน เนื่องจากในอ าเภอปัว 
จังหวัดน่าน มีแค่ชุมชนไทลื้อบ้านร้องแง ที่ยังอนุรักษ์ไว้อย่างเหนียวแน่น จึงต้องการให้รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากข้ึน และเพื่อ
เป็นการสืบสานประเพณีนี้ต่อไปให้ลูกหลาน  

2. การค้นหาแนวทางต่อยอดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทลื้อ คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการหาแนวพัฒนาต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทลื้อใน 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 เป็นการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทลื้อ อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
พบว่า การแต่งกายของชาวไทลื้อ และการบูชาดอกไม้พันดวงของชาวไทลื้อ จังหวัดน่าน เป็นเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่น 
สามารถน ามาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับเป็นสินค้าประเภทของใช้ ของฝากและของที่ระลึกได้ โดยการแต่งกายของ
ชาวไทลื้อได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นพวงกุญแจตุ๊กตาไทลื้อ และดอกไม้พันดวงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นต่างหูและกระเป๋าแฟช่ัน 
เพื่อเป็นของที่ระลึก ของฝาก และส่วนที่ 2 เป็นการหาปัจจัยส่วนประสมตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทลื้อ อ าเภอปัว จังหวัดน่าน พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญโดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.79) ในปัจจัยย่อยให้ความส าคัญมีค่าเฉลี่ยในระดับมากเรียงล าดับคือ  สินค้ามีรูปลักษณ์
สวยงาม (ค่าเฉลี่ย 3.98) ปัจจัยด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญโดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย 3.53) ใน
ปัจจัยย่อยให้ความส าคัญมีค่าเฉลี่ยในระดับมากคือ มีป้ายแสดงราคาที่ผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 3.64) ปัจจัยด้านช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญโดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย 3.77) ในปัจจัยย่อยให้
ความส าคัญมีค่าเฉลี่ยในระดับมากคือ สถานท่ีจ าหน่ายสินค้าสะดวกต่อการเดินทางและจอดรถง่าย (ค่าเฉลี่ย 3.87) ปัจจัยด้าน
การส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญโดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย 3.73)  ในปัจจัยย่อยให้
ความส าคัญมีค่าเฉลี่ยในระดับมากคือ พนักงานขายมีความรู้และอธิบายให้ค าแนะน าสินค้าได้ดีมีความน่าเช่ือถือ (ค่าเฉลี่ย 3.85) 
  
ค าส าคัญ  : ชาวไทลื้อ  แนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่ม  ปัจจัยส่วนประสมตลาด  ผลิตภัณฑ์  วัฒนธรรมภูมิปัญญา  
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Abstract 

A study of Value Added Creating for Wisdom-Based Products of Tai Lue People, Pua District, Nan 
Province is a mixed methods research which consisted of both quantitative and qualitative methods. 
Documentary research, in-depth interview selecting a sample group by Purposive sampling and focus 
group discussion were applied to collect data. The objectives of this research were 1) to investigate the 
wisdom of Tai Lue People, Pua District, Nan Province and 2) to create and develop value added strategy 
for products of Tai Lue People, Pua District, Nan Province. The sample of this study consisted of 10 
stakeholders or those who have information about the wisdom of Tai Lue People, Pua District, Nan 
Province, 30 Tai Lue People in Pua District, Nan Province who were interested in the process of creating 
value added to Tai Lue wisdom-based products and 200 tourists in Pua District, Nan Province. 
Questionnaires were used as a tool to collect data and the data was analyzed by descriptive statistics 
analysis including frequency and percentage. 

The results revealed that   
1. Among many interesting Tai Lue culture and traditions including Tai Lue New Year, Flowers and 

Rice Offering Festival, Tai Lue Costume and Talaew Believes, the Tai Lue Costume and Flower and Rice 
Offering Festival (Tan Dok Mai Pun Duang Kao Pun Kon) of Rong Ngae Community, Pua District, Nan 
Province were selected to be developed and create products that reflect the uniqueness and identity of 
Tai Lue culture.  

2. The researcher summarized the process to develop the product based on Tai Lue wisdom in 2 
parts.  Part 1 was to create souvenirs and appliances from Tai Lue wisdom. Tai Lue doll key holders were 
developed from Tai Lue costume. Earrings and bags were developed from the Flower and Rice Offering 
Festival. Part 2 was to find the marketing mix affecting the purchasing decision of Tai Lue wisdom-based 
product. The results found that for the product factor the respondents rated their opinions on the 
Importance at Much level with the average of 3.79 and for the sub-factor under this category the 
beautiful image was rated the highest score at the average of 3.98. For the price factor the respondents 
rated the Importance at Much level with the average of 3.53. Displaying the price clearly was the sub-
factor that was rated at Much level with the average of 3.64. For the place factor the respondents rated 
the Importance at Much level with the average of 3.77. Easy to access and parking facilities was the sub-
factor that was rated at Much level with the average of 3.87. For the promotion factor the respondents 
rated the Importance at Much level with the average of 3.73. Well-trained and reliable sales 
representatives was the sub-factor that was rated at Much level with the average of 3.85.  
 
Keywords  :  Tai Lue People, Added Creating, Marketing mix, Products, Wisdom-Based  
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บทน า 
ผลิตภัณฑ์ที่ผลติขึ้นจากภมูิปัญญาของท้องถิ่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงความเชื่อทางวัฒนธรรมที่สืบทอดตอ่ ๆ กันมา 

เพราะปัจจุบันโลกของเศรษฐกิจต้องอาศัยเรื่องราวท่ีน่าสนใจของผลิตภัณฑ์เพื่อน าไปเป็นจุดขาย เรื่องราวยิ่งน่าสนใจเท่าไหร่ก็
จะสามารถขายสินค้าได้มากขึ้น โดยเฉพาะเครื่องนุ่งห่มเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่ส าคัญกับมนุษย์มาก และผ้าทอก็เป็นวัตถุดิบที่
ส าคัญในการผลิตเครื่องนุ่งห่ม ผ้าทอเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงภูมิปัญญาทางศิลปะ ที่สะท้อนถึงความรู้สึกนึกคิด ความเป็นมาของ
วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น มี ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีการด ารงชีวิต ความเชื่อ ทางศาสนาที่เป็นเอกลักษณ์ และน่าสนใจ 
ต่อมาเมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม มีความทันสมัยเข้าสู่ ชุมชนมากขึ้น ก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมดั้งเดิมของตน จนในปัจจุบันวัฒนธรรมสังคมของท้องถิ่นต่าง ๆ จึงเริ่มกลมกลืนเป็นสังคมเมืองมากขึ้นตามล าดับ 

จากบทความของ ทรงศักดิ์ ปรางวัฒนากุล นักวิชาการด้านผ้าทอ ได้ให้รายงานว่าในแถบเอเชียอาคเนย์ ผ้ามีบทบาท
ที่ส าคัญมากในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ซึ่งนอกจากจะใช้ผ้าในการตกแต่งประดับประดาแล้ว ผ้ายังเป็นสื่อกลางระหว่าง
ผู้คนในพิธีกรรมและบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย (ร็อบบิน อ้างโดย ทรงศักดิ์, 2530) เช่น เดียวกับความเห็นของ วิถี (2547)  
นักสะสมผ้าและนักวิชาการด้านศิลปะไทย ได้กล่าวไว้ว่า “นอกจากคนไทยจะใช้ผ้าเป็นเครื่องนุ่งห่มแล้ว ยังใช้ผ้าในพิธีความ
เชื่อตลอดจนพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาอีกด้วย และแม้ว่าหลายแห่งจะเลิกใช้ผ้าทอแบบดั้งเดิมไปแล้ว แต่ก็ยังมีอีกหลาย
พื้นที่ในภาคเหนือและภาคอีสาน ท่ียังด ารงชีวิตด้วยผ้าทอตามแบบโบราณอยู่ ซึ่งในวงวิชาการด้านผ้าทอของกลุ่มชาติพันธุ์ไท
ต่างยอมรับกันว่า กลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมการทอผ้าที่โดดเด่นมากและยังคงรักษาวัฒนธรรมการทอผ้าไว้ได้ค่อนข้างสมบูรณ์กลุ่ม
หนึ่งนั่นก็คือ ชาวไทลื้อ (ทรงศักดิ์, 2530)      

จังหวัดน่าน นับเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีชาวไทลื้ออาศัยอยู่มาเป็นระยะเวลายาวนาน ส่วนใหญ่อพยพมาจากสิบสองปันนา
และหัวเมืองต่าง ๆ บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ าโขง ซึ่งมีทั้งอพยพมาด้วยความสมัครใจและอพยพมาเนื่องจากเกิดศึกสงคราม  
ทั้งภายในหัวเมืองลื้อเอง และอพยพมามากที่สุดในยุคเก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมืองสมัย เจ้ากาวิละแห่งนครเชียงใหม่ และยุค 
เจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญฯ และเจ้าสุมนเทวราชแห่งนครน่าน อีกทั้งมีการอพยพเข้ามาเรื่อย  ๆ ครั้งเกิดการปฏิวัติการปกครอง
ประเทศของจีน ชาวไทลื้ออาศัยตั้งบ้านเรือน อยู่กระจัดกระจายตามลุ่มน้ าต่าง  ๆ ในจังหวัดน่านมีมากที่สุด คือ อ าเภอปัว 
อ าเภอท่าวังผา อ าเภอสองแคว อ าเภอเชียงกลาง อ าเภอทุ่งช้าง และเลยไปถึงอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ (ไทยวิกิพีเดีย, ม.ป.ป.) 
จะเห็นได้ว่า อ าเภอปัวเป็นพ้ืนท่ีที่มีชาวไทลื้ออยู่อาศัยมาก จ านวน 5 ต าบล 20 หมู่บ้าน จ านวน 9,691 ครัวเรือน 28,569 คน 
(ที่มา : ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอปัว จังหวัดน่าน, ม.ป.ป.) ดังนี้ 1) บ้านขอน 2) บ้านป่าลาน 3) บ้านเก็ต 4) บ้านมอน 5) 
บ้านร้องแง 6) บ้านดอนแก้ว ต.วรนคร 7) บ้านเฮี้ย 8) บ้านดอนไชย ต.ศิลาแลง 9)บ้านตีนตก 10) บ้านหัวน้ า 11) บ้านหัวดอย 12) 
บ้านฝาย 13) บ้านนาค า 14) บ้านทุ่งศรีบุญยืน 15) บ้านป่าตอง 16) บ้านดอนแก้ว ต.ศิลาเพชร 17) บ้านดอนมูล ต. ศิลาเพชร 18) 
บ้านดอนไชย ต.ศิลาเพชร 19) บ้านศาลา 20) บ้านวังม่วง นอกจากนี้จากข้อมูลของ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน (2556) 
ยังแสดงให้เห็นว่าอ าเภอปัว เป็นพื้นที่ที่มีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นหลากหลายชนิด สามารถจ าแนกเป็น ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม ดังนี้ 
ประเภทอาหาร เช่น ย าผักป๋องแป๋ง, น้ าพริกหมูกรอบ ประเภทผ้า ผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม เช่น ผ้าทอ ประเภทของใช้ ของ
ตกแต่ง เช่น ผ้าหลบ ผ้าห่มตาโก้ง ผลิตภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภค เช่น แชมพู ครีมนวดสมุนไพร ท่ีเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ เช่น 
ไม้กวาด ประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ เช่น เครื่องเงิน และ ประเภทศิลปะการแสดง การละเล่น เช่น สะล้อ ซอ กระโดด
เชือก กิงก่องแก้ว เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงต้นทุนทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทลื้อและแสดงให้เห็นต้นทุน
ทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ที่มีอยู่อย่างมากมายด้วย 

การท่องเที่ยวของ จังหวัดน่านก่อนสถานการณ์ โควิด 19 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี เช่น จังหวัดน่านมีผลิตภัณฑ์ที่มี
ศักยภาพในด้านเศรษฐกิจ (PC: การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม) ซึ่งในปี2556 มีนักท่องเที่ยวและ นักทัศนาจร ได้
เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน โดยแบ่งเป็น นักท่องเที่ยวชาวไทย  มากที่สุด จ านวน 481,530 คน ชาวต่างประเทศ 
จ านวน 13,765 คน ส่วนนักทัศนาจร ชาวไทยมีจ านวน 123,874 คน นักทัศนาจรชาวต่างประเทศ 2,768 คน จึงท าให้รายได้ 
จากการท่องเที่ยวในปีนี้สูงกว่าปีที่แล้วคิดเป็นมูลค่าได้ประมาณ 1,566.07 ล้านบาท (ที่มา: กรมการท่องเที่ยว) แต่ในปัจจุบัน
การท่องเที่ยวซบเซาเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด 19 ผู้ประกอบการจึงต้องปรับตัว ใช้วิธีการขายออนไลน์มากขึ้น 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ถูกใจผู้บริโภค อ าเภอปัว จังหวัดน่าน เป็นอ าเภอที่มีการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่าง
มาก มีจ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่พบว่าเมื่อนักท่องเที่ยวนึกถึงผลิตภัณฑ์ที่จะน าไปเป็นท่ีระลึกหรือของฝาก
ยังมีไม่มาก และบางอย่างก็สามารถพบเห็นได้ตามแหล่งท่องเที่ยวทั่วไป ซึ่งอ าเภอปัว จังหวัดน่าน มีวัฒนธรรมไทลื้อที่เป็น
จุดเด่นโดยเฉพาะผ้าทอไทลื้อที่ผู้หญิงไทลื้อสมัยก่อนจะต้องทอผ้าเป็นแทบทุกคน ดังค ากล่าวท่ีว่า ผ้าทอไทลื้อเป็นจิตวิญญาณ
บนผืนผ้า เป็นภูมิปัญญาของบรรพชน และจะได้รับการสั่งสอนเวลาทอผ้าว่า “คว่ ามือเป็นดอก หงายมือมือเป็นลาย” ลายผ้า
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ทอไทลื้อท่ีนิยมทอ มีดังต่อไปนี้ 1. ผ้าหลบ 2. ผ้าแหลบ 3. ผ้าห่มตาโก้ง และนิยมทอตุงไทลื้อ (คลายกับของลานนา) ผู้หญิงไท
ลื้อนิยมนุ่งซิ่นที่มีลวดลายสวยงาม ได้แก่ ซิ่นเชียงแสน ซิ่นม่าน ซิ่นก่อน เป็นต้น   แต่ยังไม่ได้รับการพัฒนารูปแบบของ
ผลติภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อน าไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางการตลาด อันจะขยายช่องทางให้กับกลุ่มผู้ผลิตของผ้าทอไทลื้อ ซึ่งกลไก
ส าคัญขึ้นอยู่กับพื้นฐานของประสบการณ์ในการเช่ือมโยงเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เพื่อสะท้อนความเข้าใจของผู้บริโภค ซึ่งเป็นตัว
แปรส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทลื้อ การเพิ่มมูลค่า (Added Value) เป็นการใช้วิธีการต่างๆ 
มาสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นจากเดิม การสร้างมูลค่าเพิ่มถือว่าเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่จะท าให้เกิดการพัฒนา
ของผลิตภัณฑ์ และการเพิ่มมูลค่าจะต้องท าให้ผู้บริโภครู้สึกได้ถึงประโยชน์มากขึ้นด้วย โดยการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ มี
นักวิชาการให้ความหมายของการสร้างมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ ศิริวรรณและคณะ (2543) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การสร้างมูลค่าเพิ่ม 
หมายถึง ความพยายามในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านต่าง ๆ ให้มีคุณค่าในสายตาของลูกค้ามาขึ้น สุจินดาและปิยวัน (2560) 
ได้ให้ความหมาย การสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นจากเดิม การสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นเครื่องมือ
การตลาดที่จะท าให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีผลให้สามารถตั้งราคาได้สูงขึ้น 

การสร้างมูลค่าเพิ่ม สามารถท าให้ธุรกิจมีความได้เปรียบในการแข่งขัน และการสร้างมูลค่าเพิ่มมีความส าคัญต่อการ
ด าเนินธุรกิจ (พินพัสนีย์, 2547) ด้วยเหตุผล 3 ประการดังนี้ 

1. การสร้างมูลค่าเพิ่ม ท าให้สามารถตอบสนองความต้องการและท าให้ผู้บรโิภคเกิดความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งการ
สร้างมูลค่าเพิ่มอาจท าได้ด้วยการเสนอผลประโยชน์ท่ีผู้บริโภคต้องการ 

2. การสร้างมูลค่าเพิ่ม สามารถสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจจากผู้บริโภคที่ดีที่สุด เพราะท าให้ผู้บริโภคเกิด
ความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งการสร้างมูลค่าเพิ่มอาจท าได้ด้วยการเสนอผลประโยชน์ท่ีผู้บริโภคต้องการ 

3. การสร้างมูลค่าเพิ่ม ท าให้ธุรกิจสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในภาวะที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงได้ และท าให้
ธุรกิจมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

จากเหตุผลดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการน าวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาของชาว  
ไทลื้ออ าเภอปัว จังหวัดน่าน มาต่อยอดพัฒนาจากผลิตภัณฑ์ที่มีรากฐานจากวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชาวไทลื้อ อ าเภอปัว 
จังหวัดน่าน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
วิธีการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เพื่อใช้ค้นหา
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทลื้อ ที่สามารถน ามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได และแบบสอบถามเพื่อค้นหา
ศักยภาพและความต้องการผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวไทลื้อ ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน คือ  
1. ศึกษา ส ารวจ และรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ 2. ศึกษาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทลื้อ  
ที่สามารถน ามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้ 3. พัฒนาตัวผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทลื้อ อ าเภอปัว จังหวัดน่าน  4. ทดลอง
ผลิตภัณฑ์ในตลาด 5. ปรับปรุงรูปแบบโดยพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย แต่คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมไทลื้อ โดยให้ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และสรุปแนวทาง
และรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อจัดท ารายงานและบทสรุปของงานวิจัย  6. อภิปรายผลการวิจัยและเสนอแนะ  
7. น าผลงานการวิจัยไปเผยแพร่ การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้มีดังนี ้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ประกอบด้วย 

1. แบบสอบถามเพื่อค้นหาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทลื้อ โดยผู้วิจัยได้สอบถามกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาของชาวไทลื้อ อ าเภอ
ปัว จังหวัดน่าน เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความเชื่อ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ของชาวไทลื้อ อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 

2. แบบสอบถามเพื่อค้นหาศักยภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวไทลื้อ  โดยผู้วิจัยได้ท าการ
สอบถามเกี่ยวกับความต้องการสินค้าจากผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวไทลื้อ อ าเภอปัว จังหวัดน่าน โดยสุ่มตัวอย่างจาก
กลุ่มนักท่องเที่ยวจ านวน 200 คน ผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามมีค่าเท่ากับ .7877 จากสูตรสัมประสิทธิ์
ของครอนบาค (Alpha) 

และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสังเกต โดยใช้การ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนน ามาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค 3 ประการคือ การวิเคราะห์เนื้อหา การจ าแนก และ
จัดระบบข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทลื้อ ที่สามารถน ามาพัฒนาต่อยอดให้กับผลิตภัณฑ์ไทลื้อ อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
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ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีรากฐานจากวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชาว

ไทลื้อ อ าเภอปัว จังหวัดน่าน สามารถแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนท่ี 1 การค้นหาเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมไทลื้อ ที่สามารถน ามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้ 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างและการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล สามารถสรุปเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของ
วัฒนธรรมไทลื้อ ได้ดังนี้ 
 พิธีตานดอกไม้ปันดวง ดอกไม้พันดวงท าขึ้นเพื่อใช้ในการถวายเป็นพุทธบูชา เป็นเครื่องแขวนที่น าตอกไม้ชนิดต่าง ๆ 
มาใส่ในแตะ (ไม้ไผ่สาน) ให้เต็ม และจะผูกแตะไม้ไผ่ประกบกันให้แน่น โดยจะท าล่วงหน้าก่อนวันเพ็ญ 15 ค่ า เดือน 1 หนึ่งวัน 
เพื่อน าไปท าบุญ เมื่อเสร็จพิธีจะน าไปแขวนประดับไว้ที่วิหารไว้เป็นเวลาหนึ่งปี ในช่วงเทศกาลยี่เป็งของชาวไทลื้อ วัดประจ า
หมู่บ้านจะมีการเทศน์มหาชาติจ านวน 13 กัณฑ์ และจะต้องมีการประดับตามถนนหนทางด้วยต้นกล้วยต้นอ้อย มีการแขวน
โคมให้แสงสว่าง มีตุง (ธง) เพื่อรับเสด็จพระเวสสันดรกลับเข้าเมือง แต่ละบ้านจะมีตุง (ธง)  เท่าจ านวนคนในบ้านคนละคู่ 
ดอกไม้พันดวงบ้านละ 1 คู่ และจะท าซุ้มประตูตกแต่งให้สวยงาม เนื่องจากเช่ือว่าพระเวสสันดรอาจหลงเข้ามาในบ้านของตน 
ก็จะเป็นสิริมงคลแก่บ้านน้ัน ๆ ทั้งยังมีการลอยกระทง และสาดข้าวเปลือกใส่กันอย่างสนุกสนาน เวลาประมาณ 20.00 นาฬิกา 
ก็จะมีการจุดประทีปที่หน้าบ้านทุกหลัง 

การแต่งกายแบบไทลื้อ ผู้ชายไทลื้อจะใส่เสื้อกุยเฮง มีลักษณะเป็นเสื้อแขนยาวผ่าอกกลาง ใช้เชือกผูกหรือใส่กระดุม 
มีกระเป๋า หรือบางครั้งเสื้อก็เป็นแบบป้ายทับผ่าลงมาทางรักแร้แบบเสื้อผู้หญิงจีน นิยมใส่สีด ามากกว่าสีขาว ส่วนกางเกงเป็น
กางเกงผ้าฝ้ายขายาวกว้าง กันลึก เรียกกันว่า “กางเกงสามดูก” เป็นสีน้ าเงินหรือสีด า นิยมโพกศีรษะด้วยผ้าสีขาว ผู้หญิงไทลื้อ
จะนุ่งเสื้อเขนยาวที่มีพ้ืนสีด าหรือสีน้ าเงินเข้ม ป้ายปิดข้างทับกันคล้ายเสื้อจีน เรียกเสื้อป้ายข้าง ตรงริมเสื้อจะขลิบด้วยผ้าสีแดง 
ตกแต่งให้ดูสวยงาม ผู้หญิงไทลื้อจะนุ่งผ้าถุง หรือที่เรียกว่า “ผ้าซิ่น” โดยนิยมนุ่งซิ่นก่าน ซิ่นม่าน ซิ่นเชิงแสนหรือซิ่นต าเส้า 
และนิยมไว้ผมยาว เกล้ามวย แล้วโพกศีรษะทับมวยผมด้วยผ้าสีขาว (วิทูร, 2558)   
 

 
 

ภาพที่ 1 การแต่งกายของผู้ชายและผูห้ญิงชาวไทลื้อ 
 

ส่วนท่ี 2 การค้นหาต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มีรากฐานจากวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชาวไทลื้อ 
2.1 การพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ที่มีรากฐานจากวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชาวไทลื้อ อ าเภอปัว จังหวัดน่าน การพัฒนา

ศักยภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีรากฐานจากวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชาวไทลื้อ อ าเภอปัว จังหวัดน่าน คณะผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของภูมิปัญญาไทลื้อ ในด้านต่าง ๆ เพื่อน าไปพัฒนาต่อยอดให้กับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาไทลื้อ ใหเ้กิดประโยชน์ทางการค้าหรือเชิงพาณิชย์ได้ ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของตน  

จากการศึกษาพบว่า การแต่งกายของชาวไทลื้อ อ าเภอปัว จังหวัดน่าน มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น แตกต่างจากชุมชน
อื่นๆ และชาวไทลื้อมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมการแต่งกายของตน โดยจะแต่งกายไทลื้อ ในโอกาสพิเศษต่างๆ อย่างพร้อม
เพรียงกัน เช่น การไปท าบุญที่วัดตามเทศกาลต่างๆ งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ ฯลฯ จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) กับชาวไทลื้อ อ าเภอปัว จังหวัดน่าน ได้ข้อสรุปว่า ชาวไทลื้อต้องการสืบทอดและเผยแพร่วัฒนธรรมการแต่งกาย
ให้แพรห่ลาย จึงคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการแต่งกายของชาวไทลื้อ อ าเภอปัว จังหวัดน่าน เป็นพวงกุญแจตุ๊กตาไทลื้อ
ขึ้นมา เนื่องจากกลุ่มลูกค้าคือบุคคลทั่วไปท่ีเป็นนักท่องเที่ยว สามารถซื้อไปใช้เองหรือสามารถน าไปเป็นของฝาก ของที่ระลึกได้  
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ภาพที่ 2 พวงกุญแจตุ๊กตาไทลื้อ 
 

นอกจากนี้ พบว่าชาวไทลื้อ มีประเพณี วัฒนธรรมที่น่าสนใจ สามารถน ามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้ คือ การถวาย
ดอกไม้พันดวง ของชุมชนไทลื้อบ้านร้องแง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน เนื่องจากมีความสวยงาม หาชมได้ยาก ซึ่งในอ าเภอปัว 
จังหวัดน่าน มีเพียงชุมชนไทลื้อบ้านร้องแงเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่ยังอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีดังกล่าวไว้อย่างเหนียวแน่น จึง
ต้องการเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีนี้ต่อไปให้ลูกหลาน ดังนั้น จึงได้
ผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากการถวายดอกไม้พันดวง จ านวน 2 ช้ิน คือ ต่างหูดอกไม้พันดวง โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิง 
ที่ชอบต่างหูที่น่ารักและราคาไม่แพงมาก ท าให้สามารถตัดสินใจซื้อได้ง่ายและซื้อได้หลายคู่ และอีกช้ินหนึ่งคือ กระเป๋าดอกไม้
พันดวง ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากดอกไม้พันดวงที่ชาวไทลื้อท าถวายเป็นพุทธบูชา และพัฒนากลายมาเป็นกระเป๋าแฟช่ัน โดย
ออกแบบให้ทันสมัย และถูกใจกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นผู้หญิงรุ่นใหม่มากขึ้น 
 

 
 

ภาพที่ 3 ดอกไม้พันดวง 
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ภาพที่ 4 ต่างหูดอกไม้พันดวง 
 

 
 

ภาพที่ 5 กระเป๋าดอกไม้พันดวง 
 
และเมื่อคณะผู้วิจัยได้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทลื้อแล้ว จึงจัดให้มีการอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของชาวไทลื้อ ระหว่างวันที่ 25–26 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมบ้านร้องแง  
ซึ่งได้รับการตอบรับจากชาวไทลื้อ อ าเภอปัว จังหวัดน่านเป็นอย่างมาก และแจ้งกับคณะวิจัยว่าจะน าไปต่อยอดพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของชาวไทลื้อ ให้เป็นท่ีต้องการของตลาดต่อไป  
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ภาพที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการพฒันาศักยภาพบุคลากรในการต่อยอดผลติภณัฑ์ของชาวไทลื้อ 
 

2.2 ปัจจัยส่วนประสมตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีรากฐานจากวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชาว  
ไทลื้อ อ าเภอปัว จังหวัดน่าน จากการใช้แบบสอบถามในการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทลื้อ อ าเภอปัว จังหวัดน่าน ท าให้ได้ข้อมูลจากนักท่องเที่ยว ผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 200 คน โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ส่วนตามแบบสอบถาม ดังนี ้ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังต่อไปนี้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.0 เป็น
เพศชาย ร้อยละ 40.0 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 40.5 รองลงมา 51 ปีขึ้นไป ร้อยละ 26.0 
31-40 ปี ร้อยละ 20.5 ต่ ากว่า 20 ปี ร้อยละ 7.5 และ 20 -30 ปี ร้อยละ 5.5  ตามล าดับ พบว่าอาชีพหลักของผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ รับราชการ ร้อยละ 37.5 รองลงมา ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ร้อยละ 23 ลูกจ้างพนักงานเอกชน  
ร้อยละ 16 รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 15.5 เกษตรกร ร้อยละ 5.5 รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 3 และอื่น  ๆ ร้อยละ 1 พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่รายได้เฉลี่ยต่อเดือน คือ 20,001–30,000 บาท ร้อยละ 47.5 รองลงมา 30,001–40,000 บาท ร้อยละ 
26.0 40,001–50,000 บาท ร้อยละ 14.0 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 6.5 50,001 บาทขึ้นไป ร้อยละ 4.0 และไม่เกิน 
10,000 บาท ร้อยละ 2.0 ตามล าดับ 
 ส่วนที่ 2  ปัจจัยส่วนประสมตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทลื้อ อ าเภอปัว 
จังหวัดน่าน แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามให ้ความส าคัญ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
3.79) ในปัจจัยย่อยให้ความส าคัญมีค่าเฉลี่ยในระดับมากเรียงล าดับคือ สินค้ามีรูปลักษณ์สวยงาม (ค่าเฉลี่ย 3.98) รองลงมา 
สินค้ามีคุณภาพ (ค่าเฉลี่ย 3.80) และสินค้ามีหลากหลายแบบให้เลือก (ค่าเฉลี่ย 3.59) ตามล าดับ 

จ าแนกตามปัจจัยด้านราคา พบว่าปัจจัยด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญโดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 3.53) ในปัจจัยย่อยให้ความส าคัญมีค่าเฉลี่ยในระดับมากเรียงล าดับคือ มีป้ายแสดงราคาที่ผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน 
(ค่าเฉลี่ย 3.64) รองลงมามีช่องทางการช าระเงินที่หลากหลาย(ค่าเฉลี่ย 3.56) ส าหรับปัจจัยย่อยที่ให้ความส าคัญมีค่าเฉลี่ยใน
ระดับปานกลางได้แก่ มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า (ค่าเฉลี่ย 3.38) ตามล าดับ 

จ าแนกตามปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่าปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญโดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.77) ในปัจจัยย่อยให้ความส าคัญมีค่าเฉลี่ยในระดับมากเรียงล าดับคือ 
สถานท่ีจ าหน่ายสินค้าสะดวกต่อการเดินทางและจอดรถง่าย (ค่าเฉลี่ย 3.87) รองลงมา การจัดวางสินค้าสะดวกหยิบจับได้ง่าย 
(ค่าเฉลี่ย 3.79) และความเหมาะสมของสถานที่ตั้งเห็นได้อย่างชัดเจน/หาง่าย (ค่าเฉลี่ย 3.64) ตามล าดับ 

จ าแนกตามปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  พบว่าปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญโดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.73)  ในปัจจัยย่อยให้ความส าคัญมีค่าเฉลี่ยในระดับมากเรียงล าดับคือ 
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พนักงานขายมีความรู้และอธิบายให้ค าแนะน าสินค้าได้ดีมีความน่าเช่ือถือ (ค่าเฉลี่ย 3.85) รองลงมา การบริการของพนักงานขายดี 
(ค่าเฉลี่ย 3.78) และมีส่วนลดให้ลูกค้าเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ตามที่ก าหนด (ค่าเฉลี่ย 3.57) ตามล าดับ 

จ าแนกตามปัจจัยส่วนประสมการตลาดพบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญ
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมากเรียงล าดับ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 3.79)  รองลงมา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
(ค่าเฉลี่ย 3.77)  ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉลี่ย 3.73) ปัจจัยด้านราคา (ค่าเฉลี่ย 3.53) 
           ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะ 2 ประการ คือควรเพิ่มช่องทางการจัด
จ าหน่ายทางออนไลน์ และอยากให้มีพวงกุญแจตุ๊กตาไทลื้อผู้ชายด้วย 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีรากฐานจากวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชาวไทลื้อ  ผู้วิจัยได้อภิปรายผลตาม
จุดมุ่งหมายของการวิจัย เพื่อส ารวจวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชาวไทลื้อ อ าเภอปัว จังหวัดน่าน และเพื่อศึกษาแนวทางในการ
ต่อยอดให้กับผลิตภัณฑ์ของชาวไทลื้อ อ าเภอปัว จังหวัดน่าน ดังนี้ 

1. วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของชาวไทลื้อ อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
การค้นหาเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมไทลื้อ ที่สามารถน ามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้ ผลการวัยพบว่า 

การแต่งกายของชาวไทลื้อ อ าเภอปัว จังหวัดน่าน มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น แตกต่างจากชุมชนอื่น ๆ และชาวไทลื้อมีความ
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมการแต่งกายของตน คือ ผู้ชายไทลื้อ นิยมนุ่งกางเกงสามดูกสีเข้ม ส่วนเสื้อคอตั้งผ่าอกติดกระดุมเป็น
แถว แขนยาวปลายแขนกุ้น ผ้าแถบสี ผู้หญิง นุ่งซิ่นลวดบายสวยงาม เป็นลายขวางสลับสี มีหลายแบบ ได้แก่ ซิ่นเชี ยงแสน 
หรือซิ่นต๋าเส้า ซิ่นม่าน ซิ่นก่าน สวมเสื้อปั๊ดสีขาว ส าหรับไปงานบุญหรือสีด าใส่ไปท างาน แขนยาวตัวเสื้อเอวลอยมีปีกท้ังสอง
ข้างมีสาบหน้าเฉียงมาผูกติดกันด้วยผ้ากุ้นเส้นเล็ก ๆ ใส่แถบผ้ายกมุกลายด าแดงรอบชายตัวเสื้อและปลายแขน เกล้าผม 
โพกศีรษะด้วยผ้าฝ้ายสขีาว ปัจจุบันชาวไทลื้อจะแต่งกายด้วยชุดไทลื้อเมื่อมงีานส าคัญ เช่น ไปท าบุญที่วัด งานขึ้นบ้านใหม่ งาน
แต่งงาน เป็นต้น และประเพณี วัฒนธรรมที่น่าสนใจ สามารถน ามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้ คือ ดอกไม้พันดวง ของชุมชน  
ไทลื้อบ้านร้องแง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน เนื่องจากมีความสวยงาม หาชมได้ยาก ซึ่งในอ าเภอปัว จังหวัดน่าน มีเพียงชุมชนไท
ลื้อบ้านร้องแงเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่ยังอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีดังกล่าวไว้อย่างเหนียวแน่น จึงต้องการเผยแพร่ให้เป็นที่
รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีนี้ต่อไปให้ลูกหลาน ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นวัฒนธรรมภูมิปัญญาที่โดด
เด่นและน่าสนใจ สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้ 

1.1 การที่ชุมชนไทลื้อ อ าเภอปัว จังหวัดน่าน สามารถพบเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาที่
โดดเด่น ทั้งนี้เนื่องมาจาก อ าเภอปัว จังหวัดน่าน เป็นพื้นที่ที่มีชาวไทลื้ออพยพมาอยู่อาศัยมาแต่โบราณ ดังที่ ไทยวิกิพีเดีย 
(ม.ป.ป.) ได้ระบุว่าจังหวัดน่านมีประชากรที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ ไทลื้อ, ไทยอง) ส่วนใหญ่อพยพมาจากสิบสองปันนาและ
หัวเมืองต่าง ๆ บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ าโขง ซึ่งมีทั้งอพยพมาด้วยความสมัครใจและอพยพมาเนื่องจากเกิดศึกสงครามทั้งภายใน
หัวเมืองลื้อเอง และอพยพมามากที่สุดในยุคเก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมืองสมัยเจ้ากาวิละแห่งนครเชียงใหม่ และยุคเจ้าฟ้าอัตถวร
ปัญโญฯ และเจ้าสุมนเทวราชแห่งนครน่าน อีกทั้งมีการอพยพเข้ามาเรื่อย ๆ ครั้งเกิดการปฏิวัติการปกครองประเทศของจีน 
ชาวไทลื้ออาศัยตั้งบ้านเรือน อยู่กระจัดกระจายตามลุ่มน้ าต่าง ๆ ในจังหวัดน่านมีมากท่ีสุด คือ อ าเภอปัวแทบทุกต าบล อ าเภอ
ท่าวังผา อ าเภอสองแคว อ าเภอเชียงกลาง และอ าเภอทุ่งช้าง เลยไปถึงอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยเฉพาะในอ าเภอปัว จังหวัด
น่าน มีการพบชุมชนชาวไทลื้อใน 20 หมู่บ้าน ซึ่งยังคงมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทลื้ออย่างเหนียวแน่น
และโดดเด่น  
 ดังนั้นจึงมีการน าเอาวัฒนธรรมภูมิปัญญาเฉพาะกลุ่มติดมาพร้อมกับกลุ่มชนที่อพยพด้วย ดังจะเห็นได้จากข้อมูล
ของ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน (2556) ที่ได้ระบุผลิตภัณฑ์ที่เป็นธุรกิจ SMEs ของอ าเภอปัวไว้ โดยส่วนใหญ่เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องนุ่งห่ม เช่น ผ้าทอไทลื้อ และยังค้นพบปราชญ์ ผู้รู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมภูมิปัญญาชาวไทลื้ออยู่มากมาย ซึ่ง
ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญาที่เป็นตัวบุคคล ซึ่งยังคงมีการสืบทอดเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาในชุมชน
อย่างเหนียวแน่น และปฏิบัติสืบทอดอยู่ในวิถีชีวิตปัจจุบัน ท าให้ปรากฏเอกลักษณ์ที่โดดเด่น  
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ภาพที่ 6 แสดงการสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวไทลื้อ  
 

นอกจากนี้ยังพบว่า ชุมชนไทลื้อ มีความสนใจในการอนุรักษ์ สืบทอด วัฒนธรรมภูมิปัญญาชาวไทลื้อเป็นพ้ืนฐาน
เดิม ดังจะเห็นตัวอย่างได้จากการที่มีศูนย์แสดงนิทรรศการจากสิบสองพันนาสู่บ้านร้องแง ท่ีรวบรวมองค์ความรู้และวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาของชาวไทลื้อในหลากหลายด้าน และมีเฮือนไทลื้อบ้านร้องแง ซึ่งเป็นศูนย์ผลิตภัณฑ์ วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 
บ้านร้องแง ต าบลวรนคร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน ในชุมชนบ้านร้องแงด้วย 

1.2 วัฒนธรรมภูมิปัญญาเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาในชุมชน ซึ่งมีทั้งวัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่ปรากฏให้เห็นเป็น
รูปธรรม และวัฒนธรรมภูมิปัญญาในส่วนที่เป็นนามธรรม สอดคล้องกับ สัญญา (2535) และ วีระพงษ์ (2544) ที่ได้สรุปไว้ว่า
ลักษณะของภูมิปัญญามีอยู่ด้วยกัน 2 ลักษณะ คือ 1) ส่วนขององค์ความรู้ที่เป็นนามธรรม กับ 2) ส่วนของช้ินงานที่เป็น
รูปธรรม ซึ่งท้ัง 2 ส่วนนี้มีความสัมพันธ์กัน ดังเช่น การบูชาดอกไม้พันดวง รวมถึงการตกแต่งสถานที่ท้ังหน้าบ้าน ริมถนน และ
ในวัดเป็นซุ้มประตูป่า ประดับประดาด้วยดอกไม้ ช่อ ตุงที่งดงาม มีการตามประทีปส่องแสงสว่าง รวมถึงการเทศน์หาชาติ  
13 กัณฑ์ ในประเพณียี่เป็ง หรือวันเจ๋งเป็งของชาวไทลื้อ การประพฤติปฏิบัติเหล่านี้มีลักษณะเป็นรูปธรรม แสดงถึงความเช่ือ 
ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่องพระเวสสันดรชาดก ความเช่ือเกี่ยวกับโชคเคราะห์ ความเช่ือในเรื่องบุญบาป 
ความเชื่อเกี่ยวกับโลกหลังความตายหรือโลกนี้โลกหน้า ไม่ใช่การตายแล้วสูญ แต่มีการเกิดใหม่ จึงต้องสั่งสมบุญไว้เพื่อให้เป็นผู้
มีบุญทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เป็นนามธรรม 
 อีกตัวอย่างหนึ่งคือความเช่ือเกี่ยวกับตาแหลว ซึ่งถือเป็นเครื่องหมายหนึ่งที่ความส าคัญในวิถีชีวิตของคนใน
สมัยก่อนอย่างมาก เนื่องจากมีการใช้ในหลากหลายบริบท และคนท่ัวไปหรือแม้กระทั่งภูมิผีปีศาจจะเกรงกลัวต่อเครื่องหมายนี้ 
อันเป็นเครื่องหมายที่มนุษย์จัดท าขึ้น เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง สุขใจดอทคอม (ออนไลน์ อ้างโดย สุทธิกัญจน์, 2564ก) ได้
อธิบายว่า การที่คนในสมัยก่อนเกรงกลัวเครื่องหมายเฉลวก็สืบเนื่องมาจากความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพระยมหรือยมราช ซึ่งเป็น
เทพเจ้าแห่งความตาย พระองค์มีบ่วงบาศเป็นอาวุธส าหรับคล้องและมัดสัตว์ผู้มีบาป เรียกว่า ยมบาศ พวกภูต ผี ปีศาจ เปรต 
อสุรกาย จะเกรงกลัวบ่วงบาศนี้มาก มนุษย์จึงจิตนาการบ่วงบาศนี้โดยการผูกเป็นเฉลวขึ้นเพื่อป้องกันสิ่งอัปมงคลต่าง  ๆ ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงพื้นฐานความเช่ือ อันเป็นองค์ความรู้ที่มีลักษณะเป็นนามธรรม ซึ่งจากความเชื่อและการปฏิบัติอย่างนี้จะเป็นสิ่ง
ที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจหรือเป็นที่พึ่งทางใจ ท าแล้วเกิดความสบายใจบนพื้นฐานความเช่ือความศรัทธาที่มีอยู่ของชุมชนนั้น  ๆ 
ดังที่ สุทธิกัญจน์ (2564ข) ได้กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความเกี่ยวพันกับศรัทธาความเชื่อ คุณธรรมจริยธรรม ศาสนา ซึ่งมี
ผลทางด้านจิตใจ การก ากับควบคุมความประพฤติ การปฏิบัติตนของคนในสังคม ท าให้สมาชิกในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติ
สุข อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุล ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและสมาชิกในครอบครัว 
 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า วัฒนธรรมภูมิปัญญาของชาวไทลื้อมีลักษณะส าคัญทั้ง 2 ประการที่มีความสัมพันธ์กัน คือ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่เป็นวัตถุสิ่งของ ช้ินงาน ผลิตภัณฑ์ หรือการประพฤติปฏิบัติ เช่น ตาแหลว ดอกไม้พันดวง ที่เป็น
รูปธรรม ซึ่งมีรากฐานมาจากความเช่ือ แนวคิดที่เป็นนามธรรม 

1.3 วัฒนธรรมภูมิปัญญาบางอย่างเกี่ยวข้องกับความเชื่อความศรัทธา จึงอาจไม่เหมาะสมที่จะน ามาพัฒนาต่อ
ยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการค้า หรืออาจน ามาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้แต่ต้องมีความเหมาะสม มีความสร้างสรรค์ และ
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ไม่เป็นการลบหลู่หรือท าลายความเชื่อความศรัทธาของเจ้าของวัฒนธรรมนั้นๆ ซึ่งในที่น้ีได้น าเอกลักษณ์ด้านการแต่งกาย และ
วัฒนธรรมดอกไม้พันดวงมาพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้า ท้ังนี้เนื่องจากวัฒนธรรมการแต่งกายและผ้าทอไทลื้อเป็นวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาที่ยังคงปรากฏอยู่ในวิถีการด ารงชีวิต แม้ว่าจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเช่ือ เช่น ความเชื่อเกี่ยวกับผีย่านางด า เป็นต้น 
แต่ก็เป็นเสื้อผ้าที่ทอแยกไว้ต่างหาก ไม่เกี่ยวกับผ้าทอและการแต่งกายท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน นอกจากนี้ เสื้อผ้าที่ผลิตจากผ้าทอ
ไทลื้อยังมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับกาลสมัยมากขึ้น จึงเหมาะแก่การน ามาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้โดยการ
พัฒนาออกมาเป็นตุ๊กตาพวงกุญแจที่มีการแต่งกายแบบไทลื้อด้วยผ้าทอไทลื้อ ซึ่งจะเป็นการช่วยอนุรักษ์ สืบทอด และท าให้
การแต่งกายแบบไทลื้อได้รับการเผยแพร่ให้เป็นท่ีรู้จักได้มากยิ่งข้ึน  

ส าหรับดอกไม้พันดวง เป็นเครื่องบูชาท่ีเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างยิ่งของชุมชนชาวไทลื้อบ้านร้องแง แม้จะเป็น
วัฒนธรรมภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับความเช่ือในทางพระพุทธศาสนา แต่ถือเป็นเครื่องบูชาที่เป็นมงคล  การน ามาพัฒนาต่อยอด
เป็นผลิตภัณฑ์จึงได้รับการอนุโลมให้น ามาพัฒนาต่อยอดได้ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่คิดขึ้นใหม่ก็มีลักษณะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรากฐานมา
จากดอกไม้พันดวงโดยมีการเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้แตกต่าง เช่น การลดขนาด ดังเช่นต่างหูดอกไม้พันดวง  ก็ท ามาจากผ้ามี
ลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดคล้าย ๆ ตาหรือช่องว่างที่เห็นจากแตะสานเพื่อใส่ดอกไม้ และมีดอกไม้ประดับเป็น
สัญลักษณ์ของดอกไม้พันดวงท่ีใส่ไว้ในแตะนั้น ในขณะที่กระเป๋าดอกไม้พันดวง ก็ได้รับพัฒนาต่อยอดมาจากรูปรา่งลักษณะของ
ดอกไม้พันดวง แต่แตกต่างไปจากรูปลักษณ์ของดอกไม้พันดวงดั้งเดิมที่ใช้แขวนเพื่อเป็นพุทธบูชา จึงสามารถน ามาใช้เป็น
เครื่องใช้ได้ 
 

 
 

ภาพที ่7 แสดงต่างหูพ่ีพัฒนาต่อยอดมาจากดอกไม้พันดวง 
ในขณะที่ตาแหลวหรือเฉลว ไม่ค่อยเหมาะสมที่จะน ามาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทลื้อ

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เนื่องจากเกี่ยวพันกับความเช่ือความศรัทธาในเชิงที่น่าเคารพเกรงกลัว เพราะมีรากฐานมาจากความ
เชื่อเกี่ยวกับบ่วงบาศของพญายมราช (สุขใจดอทคอม, ออนไลน์ อ้างโดย สุทธิกัญจน์, 2564ก) จึงเหมาะสมที่จะใช้ในพิธีกรรม 
หรือใช้เป็นเครื่องหมายในบริบทต่าง ๆ ที่ต้องการให้ผู้อื่นเคารพย าเกรงมากกว่า ซึ่งในปัจจุบันยังคงมีการใช้ตาแหลวใน
ประเพณีพิธีกรรมและในบริบทต่าง ๆ ดังกล่าวอยู ่

2. แนวทางในการต่อยอดให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีรากฐานจากวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของชาวไทลื้ออ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีรากฐานจากวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของชาวไทลื้อ มีผลิตภัณฑ์ คือ 1) พวงกุญแจตุ๊กตา 
ไทลื้อ 2) ต่างหูดอกไม้พันดวง และ 3) กระเป๋าดอกไม้พันดวง และผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดในระดับที่มาก ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้ 

2.1  วัฒนธรรม ภูมิปัญญา เป็นสิ่งที่สืบทอดมาในชุมชนจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งล้วนผ่านการปรับตัวเพื่อความเหมาะสม
ต่อการด ารงชีวิตตามยุคสมัย ซึ่งย่อมสามารถน ามาพัฒนาต่อยอดได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้สามารถอนุรักษ์ สืบทอด และ
ท าให้วัฒนธรรมภูมิปัญญาเป็นที่รู้จักในยุคสมัยที่บริบทในการด ารงชีวิตเปลี่ยนแปลงไป สอดคล้องกับท่ี วีระพงษ์ (2544) ที่ได้
ให้ความหมายภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้สรุปได้ว่า องค์ความรู้ ทักษะ วิธีการและเครื่องมือต่าง  ๆ ที่เกิดจากสติปัญญาและ
ความสามารถของคนในท้องถิ่น เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการด าเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น รวมทั้ งความสามารถใน
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การประสานความรู้ใหม่ๆ กับความรู้ดั้งเดิมในท้องถิ่น เพื่อการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ประจ า
ท้องถิ่นนั้น และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน (ม.ป.ป.) ที่ได้กล่าวว่า “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ซึ่งถ่ายทอดจากคน
รุ่นหนึ่งไปยังอีกคนรุ่นหนึ่งนี้ เป็นสิ่งซึ่งชุมชนและกลุ่มชนสร้างขึ้นใหม่อย่างสม่ าเสมอ เพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของตน
เป็นปฏิสัมพันธ์ของพวกเขาที่มีต่อธรรมชาติและประวัติศาสตร์ของตน และท าให้คนเหล่านั้นเกิดความรู้สึกมีอัตลักษณ์และ
ความต่อเนื่อง” 

ยกตัวอย่างเช่น วัฒนธรรมการแต่งกาย ซึ่งเกิดจากผ้าทอที่มีลวดลายเฉพาะ มีการใช้ผ้าในบริบทที่แตกต่าง เช่น 
ลักษณะเสื้อผ้าของชาวไทลื้อเพศชายกับเพศหญิงก็จะมีความแตกต่างกัน แม้ว่าในปัจจุบัน ชาวไทลื้อ อ าเภอปัว จังหวัดน่านจะ
มีการแต่งกายตามสมัยนิยมในชีวิตประจ าวัน แต่ยังคงมีการแต่งกายด้วยชุดแต่งกายชาวไทลื้อในประเพณีส าคัญ ๆ และยังมีผู้
แต่งกายตามเอกลักษณ์ดั้งเดิมอยู่ และผ้าทอไทลื้อก็ได้มีการน ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่น  ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น 
นอกเหนือไปจากเสื้อผ้าที่ใช้สวมใส่หรือเป็นผ้าที่ใช้ในชีวิตประจ าวันแบบดั้งเดิม เช่น กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านเก็ต  น าโดย  
นางศดานันท์ เนตรทิพย์ (ป้าหลอม) ซึ่งได้น าผ้าทอไทลื้อมาท าเป็นรองเท้า ท าเป็นกระเป๋าใส่สตางค์ และยังมีการออกแบบเป็น
เสื้อผ้าที่มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น มีการใส่หุ่นแสดงสินค้าแบบร้านเสื้อผ้าแฟช่ัน เป็นต้น 
 ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า วัฒนธรรมภูมิปัญญาของชาวไทลื้อ อ าเภอปัว จังหวัดน่าน ได้มีการพัฒนาต่อยอดเพื่อเป็นการ
ปรับตัวให้เข้ากับบริบททางสังคมในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่แล้ว ซึ่งการค้นหาเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาชาวไทลื้อเพื่อน ามาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน จะยิ่งช่วยท าให้ชุมชนไทลื้อ อ าเภอปัว 
จังหวัดน่าน พบเอกลักษณ์เฉพาะตนท่ีโดดเด่นและน่าสนใจ มีความแตกต่างไปจากชุมชนอื่นๆ มากยิ่ง 

2.2  วัฒนธรรมภูมิปัญญาเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม มีที่มาที่ไป และมีผู้รู้ที่สืบทอดแนวคิดแนวปฏิบัติ
เหล่านั้นต่อ ๆ กันมา จึงท าให้มีเรื่องราวที่สามารถน ามาบอกเล่าได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งสามารถน ามาเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ที่มี
รากฐานมาจากวัฒนธรรมภูมิปัญญาในลักษณะที่เป็น Story telling ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของภูมิ
ปัญญา ความส าคัญของภูมิปัญญา หรือแม้กระทั่งประวัติผู้ผลิตสินค้าช้ินนั้น  ๆ ยกตัวอย่าง เช่น ประวัติของนางศดานันท์  
เนตรทิพย์ (ป้าหลอม) ซึ่งถือเป็นปราชญ์ทางด้านการทอผ้าทอไทลื้อ ) ที่คิดค้นลายผ้าทอไทลื้อข้ึนมาเอง เช่น ลายการเดินทาง 
ลายขอ ท าให้เป็นที่ต้องการ ของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และสามารถขายได้ราคาสูง เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทลื้อจึงถือ
เป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอย่างเด่นชัด นอกจากจะมีตัวผลิตภัณฑ์คือผ้าทอแล้ว ยังมีส่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมผ้า
ทอนั้น สอดคล้องกับที่ Throsby (2001) ได้เสนอโมเดลเพื่ออธิบายการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมวัฒนธรรมโดยมีการจัดระดับของ
อุตสาหกรรมเป็น 3 ระดับ โดยที่จุดศูนย์กลางคือศิลปะสร้างสรรค์ (Creative Art) ซึ่งตัวอย่างของผ้าทอไทลื้อจัดได้ว่าเป็นกลุ่ม
ที่ 1 ตามโมเดลของ Throsby คือ กลุ่มที่ 1 ถือว่าเป็นแก่นศิลปะ (Core Art Group) ซึ่งจะประกอบด้วยสินค้าและบริการ
วัฒนธรรมที่ เป็นศิลปะสร้างสรรค์ (Creative art) ดั้ งเดิมที่มีศิลปะเป็นเนื้อแท้ ได้แก่ เพลง วรรณกรรม ทัศนศิลป์ 
ศิลปะการแสดงและงานฝมีือ ศิลปะสร้างสรรค์แต่ละประเภทจะถูกนับว่าเป็นหนึ่งอุตสาหกรรมและมีบุคคลที่เกี่ยวข้องมากมาย 
ไม่ใช่แค่เพียงผู้ผลิตเท่านั้น เช่น อุตสาหกรรมเพลงถือว่าเป็นหนึ่งอุตสาหกรรมที่ประกอบด้วย กิจกรรมและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ตั้งแต่นักแต่งเพลง บริษัทอัดเสียง ค่ายเพลง ผู้จ าหน่าย และนักร้อง เป็นต้น 
 การที่ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมีประวัติที่มาที่ไปและเป็นวัฒนธรรมภูมิปัญญาที่โดดเด่นดังที่กล่าวมานี้ ย่อมส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าท่ีเป็นผลิตภัณฑ์จากวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทลื้อ ซึ่งจะสอดคล้องกับข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่สอบถามจากนักท่องเที่ยว ในปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยย่อย
ในรายการที่ว่า พนักงานขายมีความรู้และอธิบายให้ค าแนะน าสินค้าได้ดีมีความน่าเชื่อถือ อยู่ในระดับมากที่สุดกว่าทุกข้อใน
ปัจจัยด้านนี้ แสดงให้เห็นว่า การที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของวัฒนธรรมภูมิปัญญา รวมถึงการผลิตสินค้า
เป็นสิ่งที่ส าคัญมาก ๆ และเป็นปัจจัยท่ีช่วยให้เกิดการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเกี่ยวกับวัฒนธรรมภูมิปัญญาได้เป็นอย่างดี 
 ในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มีรากฐานมาจากวัฒนธรรมภูมิปัญญา มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และช่วยในการถ่ายทอดองค์ความรู้เฉพาะด้าน เช่น ผู้เช่ียวชาญทางด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ข้อเสนอแนะและช่วยในการถ่ายทอดเทคนิควิธีการในการผลิตผลิตภัณฑ์ได้มากยิ่งขึ้น 
อย่างเช่น ในการวิจัยครั้งนี้ได้มีการเชิญวิทยาการ ได้แก่ นางสาวศรีสุดา โวทาน ให้มีส่วนร่วมในการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของชาวไทลื้อ ท าให้การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้รับข้อคิดเห็นในการพัฒนาปรับปรุงให้ดี
ยิ่งขึ้น ผู้สนใจในชุมชนได้รับการถ่ายทอดความรู้ เทคนิควิธีการจากผู้มีประสบการณ์ตรงมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มี
คุณภาพ และตรงกับความต้องการของตลาดมากขึ้น ด้วยการที่เลือกน าเอกลักษณ์การแต่งกายของชาวไทลื้อ และวัฒนธรรม
ดอกไม้พันดวงมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เนื่องมาจากเป็นวัฒนธรรมภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสม คือ การแต่งกาย
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จากผ้าทอไทลื้อ ได้น ามาพัฒนาต่อยอดเป็น ตุ๊กตาพวงกุญแจ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของชาวไทลื้อ อ าเภอปัว จังหวัด
น่าน ท่ีต้องการอนุรักษ์ สืบทอดการแต่งกายของชาวไทลื้อให้คงอยู่และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ในขณะที่ดอกไม้พันดวง ได้
น ามาพัฒนาต่อยอดเป็นต่างหูและกระเป๋าแฟช่ัน ซึ่งสอดคล้องกับเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เนื่องจากในปัจจุบันสามารถพบ
วัฒนธรรมการบูชาดอกไม้พันดวงได้ที่ชุมชนบ้านร้องแงเพียงแห่งเดียวเท่านั้นในพื้นที่อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
 แต่จากปัจจัยที่น าไปสู่การตัดสินใจเลือกน าวัฒนธรรมภูมิปัญญามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์นั้น ชาวไทลื้อซึ่งเป็น
เจ้าของวัฒนธรรมได้ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ สืบทอด และท าให้วัฒนธรรมภูมิปัญญาเป็นที่รู้จัก ได้แก่ ตุ๊กตาพวงกุญแจ 
และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นนั้นมีเหตุผลมาจากปัจจัยด้านราคาที่ประหยัด ได้แก่ ต่างหูที่ราคาไม่แพง และปัจจัยด้านความทันสมัย
เหมาะสมกับคนยุคใหม่ ได้แก่ กระเป๋าดอกไม้พันดวง ในขณะที่ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดนั้น นักท่องเที่ยวซึ่งเป็นผู้ตอบ
แบบสอบถามกลับให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนอื่น ๆ อีกมาก เช่น ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับ
สินค้ามีรูปลักษณ์สวยงามมากที่สุด ปัจจัยด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับการมีป้ายแสดงราคาที่ผลิตภัณฑ์
อย่างชัดเจนมากที่สุด ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับการที่สถานที่ จ าหน่ายสินค้า
สะดวกต่อการเดินทางและจอดรถง่ายมากสุด ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับการที่
พนักงานขายมีความรู้และอธิบายให้ค าแนะน าสินค้าได้ดีมีความน่าเช่ือถือมากที่สุด สอดคล้องกับ  ศิริวรรณและคณะ (2552) ที่ได้
กล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 4Ps ซึ่งเป็นตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ สามารถใช้ตอบสนอง
ความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย และปัจจัยด้าน
การส่งเสริมการตลาด 

ดังนั้น เจ้าของวัฒนธรรมและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ รวมถึงผู้จัดจ าหน่ายสินค้า จึงจ าเป็นต้องน าข้อมูลเหล่านี้มาพิจารณา
ร่วมกับการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ และใช้เป็นแนวทางในการวางจ าหน่ายสินค้า อาทิ ควรมีการสืบทอดความรู้ หรืออบรมให้ความรู้แก่
เยาวชนในชุมชนเพื่อให้ทราบเรื่องความ ที่มาที่ไป และความส าคัญของวัฒนธรรมภูมิปัญญา เพื่อให้สามารถบอกเล่าเรื่องราววัฒนธรรม
ภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการค้า และเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาของไทลื้อจากรุ่นสู่รุ่นได้
อีกทางหนึ่ง เป็นต้น 

จากการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะในการท าวิจัย
ครั้งต่อไป ดังต่อไปนี ้

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ มีดังนี ้
1. เนื่องจากวัฒนธรรมภูมิปัญญาจะมีความเกี่ยวข้องกับพ้ืนฐานความเช่ือความศรัทธา โดยเฉพาะความเช่ือเกี่ยวกับ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เกี่ยวกับข้อห้าม เมื่อประพฤติปฏิบัติแล้วจะไม่เป็นมงคล จึงควรท าความเข้าใจความคิดความเช่ือเหล่านั้นให้  
ถ่องแท้เสียก่อน ซึ่งวัฒนธรรมบางอย่างอาจไม่สามารถน ามาต่อยอดได้เนื่องจากเป็นความเชื่อของชุมชนว่าเป็นสิ่งท่ีไม่ดี 

2. สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีรากฐานจากวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของชาว
ไทลื้อ ในอ าเภออื่น ๆ ที่มีบริบทใกล้เคียงและสนใจที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีรากฐานจากวัฒนธรรมต่อไป 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป มีดังนี ้
1. จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ในหลายประเด็น ดังนั้น

จึงควรที่จะมีการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทลื้อแต่
ละด้าน เพื่อให้ทราบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคให้ชัดเจนมากขึ้น 

2. จากการค้นหา เอกลักษณ์ของชาวไทลื้อ อ าเภอปัว จังหวัดน่าน ท าให้พบวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของไทลื้อ  
ที่สามารถน ามาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรากฐานมาจากภูมิปัญญาไทลื้อได้ ซึ่งเมื่อมีการผลิตและน าเข้าสู่ตลาดแล้ว  
ควรมีการศึกษาวา่ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทลื้อส่งผลต่อการรับรู้วัฒนธรรมไทลื้อหรือไม่ อย่างไร 
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูง จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ที่สนับสนุนงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนน่าน สถาบันวิทยาลัยชุมชน ท่ีส่งเสริมให้
งานวิจัยช้ินนี้ส าเร็จลุล่วงในทุก ๆ ด้าน 

ขอขอบพระคุณ เจ้าอาวาสวัดร้องแง ประธานชมรมไทลื้อ ก านันต าบลวรนคร ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้สูงอายุ ผู้รู้ด้าน
วัฒนธรรมภูมิปัญญาชาวไทลื้อ และชาวบ้านชุมชนไทลื้อ อ าเภอปัว จังหวัดน่าน ทุกท่านที ่ให้ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเอื้อต่อการท างาน
วิจัย ตลอดจนนักท่องเที่ยวในอ าเภอปัว จังหวัดน่าน ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม จนท าให้งานวิจัยนี้
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ส าเร็จลุล่วงไป ด้วยดี อนึ่ง ผู้วิจัยหวังว่า งานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชน์อยู่ไม่น้อย จึงขอมอบส่วนดี  ทั้งหมดนี้ให้แก่เหล่า
คณาจารย์ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาจนท าให้ผลงานวิจัยเป็น ประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและขอมอบความกตัญญูกตเวทิตาคุณ 
แด่บิดา มารดา และผู้มี พระคุณทุกท่าน ส าหรับข้อบกพร่องต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นนั้น ผู้วิจัยขอน้อมรับผิดเพียง ผู้เดียว และ
ยินดีที่จะรับฟังค าแนะน าจากทุกท่านท่ีได้เข้ามาศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ใน การพัฒนางานวิจัยต่อไป  
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ส าคัญของชุมชน โดยการออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จ าเป็นต้องพิจารณาองค์ประกอบที่ส าคัญ เพื่อให้เกิด
แนวทางในการพัฒนาและการออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างคุณค่าให้แก่
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Abstract 

 The objectives of this study were to explore context and tourism activities of Ban San Pa Hiang 
community, Tambon Ban Huay Sak, Mueang District, Chiang Rai province, and to analyze the potential for 
creative tourism activity management of Ban San Pa Hiang community, Tambon Ban Huay Sak, Mueang 
District, Chiang Rai province. The research process was divided into three phases: 1) Interview 2) Focus 
group discussion, and 3) Descriptive analysis. The researchers employed the 10 criteria of creative tourism 
activity management checklist developed by Designated Areas for Sustainable Tourism Administration 
(2018) to provide a basis for data collection and data analysis. It was found that the Ban San Pa Hiang 
community established the organic farming enterprise.  The members of the enterprise develop tourist 
route within their community to support their organic products and local wisdom that related to wellness 
tourism. Therefore, the members set 10 tourism activities to serve to the visitors and make them to learn 
about local wisdoms and knowledge of organic farming.    
 
Keywords : Potential for Tourism Activity Management, Creative Tourism and Ban San Pa Hiang community  
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บทน า 
 ท่ามกลางวิกฤตการณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจการเงิน สังคม และสิ่งแวดล้อม แต่ละประเทศจึงต้องมี
การวางแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของตนในด้านต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมสู่ตลาดการแข่งขันในอนาคต ประเทศไทย
จึงได้มีการวางแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) เพื่อวางกรอบแนวคิดด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้ เกิดความยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และมีรายได้ที่ดีขึ้น 
รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็ง 
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งมีแนวทางเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ 
สอดคล้องกับพันธกิจกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากโดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนภารกิจอ านาจหน้าท่ีของกรมการพัฒนาชุมชน ในการ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมี
เสถียรภาพ รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถและความเข้มแข็งของชุมชน  

รัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ าของสังคมที่มุ่งเน้นสร้างรายได้และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ จึงมีการผลักดัน
และพัฒนาโครงการการขายสินค้าชุมชน (OTOP) สู่การเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ตามความต้องการ โดยการขายสินค้าอยู่ใน
ชุมชนพร้อมไปกับการพัฒนาการเส้นท่องเที่ยวเชื่อมโยง โดยใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ที่
มีคุณค่า ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนและใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน และน ารายได้กระจายสู่คนในชุมชน
อย่างทั่วถึง ท าให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง นอกจากนี้ การท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งเป็นรูปแบบของการ
ท่องเที่ยวท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน ถือเป็นกลไกส าคัญใน
การสร้างชุมชนเข้มแข็งจากการมีส่วนร่วม และขับเคลื่อนคุณค่ารว่มของคนในท้องถิ่นให้เกิดการเชื่อมโยงความผูกพันและหัวใจ
ที่มุ่งมั่นรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรอันทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่น 

อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาต่อยอดการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เกิดการสร้างมูลค่า เพิ่มแก่ทรัพยากรท้องถิ่น 
จ าเป็นต้องสร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และเสริมสร้างประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวที่แปลกใหม่เพื่อสร้าง
ความประทับใจแก่ผู้มาเยือน เกิดความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน มีบทบาทในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนร่วมกัน 
นอกจากน้ี ชุมชนยังสามารถเป็นพ้ืนที่แห่งแรงบันดาลใจแก่นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือน ท าให้เกิดการพัฒนาคุณค่าของกิจกรรม
และสินค้าทางการท่องเที่ยวอื่น ๆ อย่างไม่รู้จบ (Creative Circularity) ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ( Creative Tourism) 
เป็นการสร้างสรรค์คุณค่าของสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวท่ีมีความหลากหลาย สร้างความรู้สึก
ของการมีส่วนร่วมด้วยการลงมือปฏิบัติจริง สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรื่องราวและภูมิปัญญาของชุมชน 
เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่และน่าประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน 

ชุมชนบ้านสันป่าเหียง ต าบลห้วยสัก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้มีการจัดตั้งคณะท างานการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นผลจากนโยบายการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของภาครัฐที่มีมาอย่างต่อเนื่อง และการผลักดันจากภาคเอกชนที่เข้ามาส่งเสริมการสร้างอาชีพและให้งบประมาณ
สนับสนุน ทั้งนี้ จากความพยายามในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนดังกล่าว ท าให้ชุมชนบ้านสันป่าเหียงได้มีการจัด
เส้นทางท่องเที่ยวที่น าเสนอวิถีชีวิตด้านพุทธเกษตรอินทรีย์ และวิถีสุขภาพพื้นบ้าน จากการส ารวจเบื้องต้น บ้านสันป่าเหียงมี
สถานท่ีตั้งอยู่ใกล้เมืองเชียงราย และอยู่ในพ้ืนท่ีของ ไร่เชิญตะวันท่ีมีชื่อเสียงในระดับประเทศ ซึ่งเป็นโอกาสที่ในการพัฒนาและ
เติบโตในการรองรับนักท่องเที่ยวได้ และมีศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ แต่อย่างไรก็ตาม รูปแบบการ
จัดการท่องเที่ยวที่ยังไม่ลงตัว ยังไม่สอดคล้องกับบริบทของสภาพพื้นที่และความต้องการของนักท่องเที่ยว จึงยังไม่เป็นท่ีตอบ
รับจากนักท่องเที่ยวเท่าท่ีควร และยังไม่สามารถสร้างรายได้ตามความมุ่งหวังของชุมชน  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาสภาพและการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวของชุมชน และ
วิเคราะห์ศักยภาพในการจัดการกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชุมชนบ้านสันป่าเหียง ต าบลห้วยสัก อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและต่อยอดคุณค่าของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวทั้งในเชิงของวิถีถิ่นทาง
วัฒนธรรมที่งดงาม ตลอดจนการถักทอและร้อยเรียงองค์ความรู้แห่งธรรมชาติและการเกษตรสู่ขุมปัญญาท้องถิ่นอันก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน 

หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 การวิจัยในครั้งนี้ มีพื้นฐานมาจากแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) โดย Greg Richards, 
Jutamas Wisansing, Elena Paschinger et al. (2561) ได้กล่าวถึงแนวทางในการพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
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มีลักษณะของความผูกพันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของบ้าน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม โดยที่นักท่องเที่ยว  
และเจ้าของบ้านมีความเข้าใจทางวัฒนธรรมของพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงการสร้างประสบการณ์ร่วม 
การส่งต่อและส่งผ่านประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยนักท่องเที่ยวจะต้องเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าเป็นเพียงผู้ชม ซึ่งถือ
เป็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ของตนเองบนพ้ืนฐานของความเป็นของแท้ (Authentic) ตั้งแต่กระบวนการ
ผลิตจนถึงผลิตภัณฑ์ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นกิจกรรมที่สร้างความน่าจดจ า และมีความจ าเพาะเจาะจงของนักท่องเที่ยวแต่ละคน 
(Tailor-made Approach)  
 การออกแบบกิจกรรม จึงเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวสร้างสรรค์  เพื่อให้เกิดรูปแบบของ
กิจกรรมที่สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ถ่ายทอด (คนในชุมชนหรือเจ้าบ้าน) และผู้รับสาร (นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือน) 
โดย Greg Richards, Jutamas Wisansing, Elena Paschinger et al. (2561) ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์การพัฒนา
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 10 ประการ ในการออกแบบบนพื้นฐานของชุมชน อันได้แก่ 1) กิจกรรมถูกออกแบบมาจาก
พื้นฐานทองทุนวัฒนธรรมท้องถิ่น และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท้องถิ่น  2) มีปราชญ์/ศิลปิน หรือคนเล่าเรื่องที่สามารถ
ออกแบบเรื่องราวท่ีสร้างแรงบันดาลใจและเกิดความดึงดูด ความน่าสนใจในการเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงาน 3) การออกแบบ
กิจกรรมเป็นการเรียนรู้จากผู้รู้ที่มีประสบการณ์จริง ได้ร่วมท าจริง ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และได้ความสนุก 4) 
มีการออกแบบกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ได้มีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ในการท ากิจกรรม ได้ลงมือปฏิบัติ
ร่วมกันระหว่างผู้มาเยือนกับเจ้าของบ้านหรือศิลปิน 5) กิจกรรมออกแบบโดยใช้ประสาทสัมผัสได้อย่างเด่นชัด (มีสุนทรียภาพ 
ขณะการท ากิจกรรม) เช่น รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส และ (ใจ) จิตวิญญาณ  6) สถานที่จัดกิจกรรมมีการออกแบบไว้อย่าง
เหมาะสมกับการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนและสร้างสรรค์ผลงาน 7) กิจกรรมถูกออกแบบไว้ให้มีความไหลลื่นสามารถกระตุ้นให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์และสุนทรียภาพ 8) การออกแบบกิจกรรมเปิดโอกาสให้พัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานของตัวเอง 
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจจะถึงขั้นสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ทั้งผู้มาเยือนและเจ้าบ้านหรือศิลปิน  
9) นักออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์มีศักยภาพในการสร้างแบรนด์ให้แตกต่างทางการตลาดอย่างสร้างสรรค์ และ 
10) นักออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยวสร้างสรรค์มีความพร้อมในการสื่อสารกิจกรรมได้อย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง (ความคิดสร้างสรรค์ไม่หยุดนิ่ง) 
 อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จ าเป็นต้องค านึงถึงการจัดการแหล่งท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน โดย กรมการ
ท่องเที่ยว (2560) ได้มีน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในมิติของการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว  
เชิงสร้างสรรค์ของเจ้าบ้าน ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพยากรการท่องเที่ยวควรค านึงถึงการบริหารจัดการบนฐานหลักการธรรมาภิบาล 
และความเป็นธรรม คือการจัดการผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมอันยึดหลักความพอเพียงที่อาศัยกฎกติการ่วมกัน นอกจากนี้
ผู้น าที่เข้มแข็งและมีวิสัยทัศน์ถือเป็นองค์ประกอบที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการพัฒนาการท่องเที่ยวสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม 
และองค์ประกอบส าคัญอีกประการคือการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วน อันก่อให้เกิดการประสานงานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 นอกจากนี้ การพิจารณาถึงศักยภาพของการจัดการกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชน จ าเป็นต้องค านึงถึง
ปัจจัยหรือตัวช้ีวัดอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยฟองจันทร์และคณะ (2561) ได้ท าการศึกษาศักยภาพ
ชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน จ านวน 5 ชุมชน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยอาศัยตัวช้ีวัดของการ
ท่องเที่ยวชุมชนสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน รวม 28 ตัวช้ีวัด ซึ่งจ าแนกออกได้ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การจัดการด้านการอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยว/ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว 2) การจัดการด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 3) การมี  
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 4) การจัดการสิ่ งอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน และ 5) บุคลากร และนักสื่อ
ความหมายท้องถิ่น ซึ่งพบว่าการจัดการด้านทรัพยากรทางการท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมมีความส าคัญและ
จ าเป็นอย่างยิ่ง แต่ตัวช้ีวัดที่จะสามารถผลักดันและพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรม คือผู้น า  หรือผู้ช้ีน าชุมชนใน
การขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน   
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งอาศัยเครื่องมือในการวิจัยตามหลักเกณฑ์การ
พัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 10 ประการ ในการออกแบบบนพื้นฐานของชุมชน (Greg Richards, Jutamas 
Wisansing, Elena Paschinger et al., 2561)  โดยการด าเนินการวิจัยสามารถแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสัมภาษณ์  
2) การสนทนากลุ่ม และ3) การวิเคราะห์เชิงพรรณนา ส าหรับงานวิจัยในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้เลือกพื้นที่ของชุมชนสันป่าเหียง 
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ต าบลห้วยสัก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นชุมชนที่มีการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยววิถีชีวิตด้านพุทธเกษตรอินทรีย์และวิถี
สุขภาพพ้ืนบ้าน ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการการท่องเที่ยวชุมชนบ้านสันป่าเหียงและโฮมสเตย์ ได้แก่ ประธาน 
รองประธาน และผู้ประสานงาน รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบส ารวจ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพ
และการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับประเด็นของศักยภาพในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ นอกจากนี้คณะผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยการตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการเก็บ
ข้อมูล (Methods Triangulation) โดยเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายวิธี รวมถึงการสังเกตและการสนทนากลุ่ม 
จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์บทพื้นที่ของบริบทชุมชนเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 
ผลการวิจัย 
 สภาพและการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรคช์ุมชนบ้านสันป่าเหียง ต าบลบ้านห้วยสัก อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 
 จากการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัยพบว่า บ้านสันป่าเหียงมีพื้นที่ราบลุ่มและเชิงเขา ราว 108.79 ตารางกิโลเมตร หรือ 
67,993.75 ไร่ รายล้อมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติและผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ บัว ข้าว และกระท้อน 
นอกจากนี้ ชุมชนยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและศาสนาที่ส าคัญ อันได้แก่ ไร่เชิญตะวัน พระธาตุโพธิญาณ พิพิธภัณฑ์
ค่าควรเมือง วัดศรีศักดาราม สิงห์คู่ และก าแพงอิฐโบราณล้านนา เป็นต้น รวมถึงงานประเพณีตามปฏิทินกิจกรรม 12 เดือน
ของชุมชน อาทิเช่น งานกระท้อนล าไย งานตานข้าวใหม่ งานประเพณีขอฝนธรรมปลาจ้อน และประเพณีขึ้นสักการะพระธาตุ
โพธิญาณ เป็นต้น นอกจากนี้ ประชากรกว่า 300 หลังคาเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรและนับถือศาสนาพุทธ  
จึงเป็นที่มาของวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์เฉลิมบารมีรัชกาลที่ 9 ที่คนในชุมชนร่วมกันก่อตั้ง โดยกลุ่มวิสาหกิจได้มีการพัฒนา
เส้นทางท่องเที่ยววิถีชีวิตด้านพุทธเกษตรอินทรีย์และวิถีสุขภาพพื้นบ้าน พร้อมทั้งสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้บนพื้นฐานของ
ชุมชน จ านวน 10 ฐานกิจกรรม ได้แก่ 1) ฐานเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนการเกษตรผสม 2) ฐานการเรียนรู้การท านา 3) ฐานการ
เรียนรู้หม่อมไหม 4) ฐานการเรียนรู้เตาถ่าน 5) ฐานการเรียนรู้การปลูกสตอว์เบอร์รี่ 6) ฐานการเรียนรู้การปลูกผักปลอด
สารพิษ 7) ฐานการเรียนรู้การท าโคมล้านนา 8) ฐานการเรียนรู้เรื่องม้า โดยนักท่องเที่ยวสามารถฝึกข่ีม้าชมวิถีชีวิตของชุมชน 
9) ฐานการเรียนรู้หัตถกรรมจากเศษผ้า อาทิเช่น การเย็บเศษผ้าปักลาย หรือกระเป๋าอเนกประสงค์ เป็นต้น 10) ฐานการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ อาทิเช่น การย่ าขาง ตอกเส้น นอนแคร่ แช่เท้า เป็นต้น ทั้งนี้ กลุ่มวิสาหกิจฯ ได้มีการต่อ
ยอดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์บนพื้นฐานบริบทของชุมชน ในรูปแบบของการท่องเที่ยว 1 วัน (1 day trip) ภายใต้ช่ือ “เส้นทาง
ท่องเที่ยวสายบุญ สายบัว” โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ฐาน ได้แก่ 1) ฐานประคบตา 2) ฐานชาใบบัว และ 3) ฐานเมี่ยงค า
กลีบบัว 
 ศักยภาพการจัดการกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชุมชนบ้านสันป่าเหียง ต าบลบ้านห้วยสัก อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย  
 จากการศึกษาข้อมูลของชุมชนบ้านสันป่าเหียง ต าบลบ้านห้วยสัก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยใช้เกณฑ์การ
ส ารวจเบื้องต้นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 2 ส่วนหลัก ๆ ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
และด้านกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พบว่า 1) ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชน มีโครงสร้าง
บุคลากรที่ชัดเจนและมีผู้ปฏิบัติติงานจริง โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการการท่องเที่ยวชุมชนบ้านสันป่าเหียงและโฮมสเตย์ 
จ านวน 20 คน อันประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบ้านพัก ฝ่ายอาหาร ฝ่ายผู้น าเที่ยว ฝ่ายรถรับส่งนักท่องเที่ยว ฝ่ายประสานงาน
และของที่ระลึก และที่ปรึกษา ทั้งนี้ผู้น า ซึ่งด ารงต าแหน่งประธานมีความตั้งใจในการบริหารงานและการน าชุมชน มีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่ายต่าง ๆ และมีระบบบัญชีรายรับรายจ่ายที่ชัดเจน โดยมีการแสดงผลรายรับรายจ่ายต่อที่ประชุมอย่าง
สม่ าเสมอ แต่ยังไม่มีรูปแบบในการจัดการการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชนบ้านสันป่าเหียงอย่างชัดเจน 
ถึงแม้ชุมชนจะมีช่องทางเผยแพร่ออนไลน์ แต่พบว่ายังไม่มีผู้ที่รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโดยตรง และขาดผู้ที่ท า
หน้าที่ในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลกิจกรรมใหม่ ๆ ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง และ 2) ด้านกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
ชุมชนบ้านสันป่าเหียงมีกิจกรรมที่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน โดยมีการจัดการที่มุ่ งเน้นการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น  
มีการจัดการที่สร้างผลประโยชน์ให้กับชุมชน เป็นกิจกรรมที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม มีการค านึงถึง
ด้านสุขภาพและความปลอดภัย และเป็นกิจกรรมที่ไม่ทารุณกรรมสัตว์ ดังนั้นชุมชนบ้านสันป่าเหียงได้คะแนนรวมจาก
ข้อพิจารณาคุณสมบัติ 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้ 9 คะแนน 
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 นอกจากน้ี จากการศึกษาภายใต้หลักเกณฑก์ารพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 10 ประการ ในการออกแบบ
บนพื้นฐานของชุมชน (Greg Richards, Jutamas Wisansing, Elena Paschinger et al., 2561) พบว่า การออกแบบ
กิจกรรมเป็นการเรียนรู้ผ่านการรับฟังและลงมือท าจากผู้รู้ที่มีประสบการณ์จริง โดยผู้ถ่ายทอดหรือนักสื่อความหมายได้อธิบาย
ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านส่งเสริมสุขภาพ เกร็ดความรู้เกี่ยวกับพืชพันธุ์ไม้ทางการเกษตรที่สามารถน ามาปรับใช้ให้
เกิดประโยชน์ด้านสุขภาพ รวมถึงแรงบันดาลใจและความตั้งใจในการส่งต่อภูมิปัญญาอันทรงคุณค่านี้สู่สังคม ในขณะเดียวกันผู้
ถ่ายทอดได้สาธิตทักษะและเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นด้านส่งเสริมสุขภาพจากประสบการณ์จริงให้แก่
นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือน ท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ด้วยการพูดคุยโต้ตอบและแลกเปลี่ยน
ความคิดสร้างสรรค์ในการท ากิจกรรมระหว่างผู้มาเยือนกับเจ้าของบ้านหรือศิลปินผู้ถ่ายทอด นอกจากนี้ การออกแบบกิจกรรม
ได้ค านึงถึงความส าคัญของการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส โดยนักออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์จ าเป็นต้องน าเสนอศักยภาพในการสร้างความแตกต่างของกิจกรรมและเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร ทั้งนี้ กิจกรรมมี
การออกแบบบนพื้นฐานของทุนวัฒนธรรมท้องถิ่น และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมถึงสถานท่ีจัดกิจกรรมทีม่ีบรรยากาศและการ
ออกแบบไว้อย่างเหมาะสมกับการเรียนรู้ ในขณะเดียวกัน กิจกรรมได้ถูกออกแบบให้มีความไหลลื่น โดยการวางแผนเกี่ยวกับ
ล าดับการเล่าเรื่อง น้ าเสียง ลีลา การเชื่อมโยงกับเส้นทางการเดินทาง การก าหนดช่วงเวลาในการท ากิจกรรมและช่วงเวลาใน
การเดินทางระหว่างสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงการออกแบบการให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มที่สอดคล้องกับกิจกรรม จน
สามารถสร้างสุนทรียภาพแห่งความคิดสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนแสดงศักยภาพในการสร้างสรรค์
ผลงานของตัวเอง เช่น ฐานกิจกรรมประคบตา ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถสร้างสรรค์รูปลักษณ์ของผ้า รูปทรงของที่ประคบตา 
และตกแต่งช้ินงานตามรสนิยมของตนเอง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจจะถึงขั้นสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่
แก่นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน นอกจากนี้ ปราชญ์/ศิลปินชุมชน หรือนักสื่อความหมายสามารถออกแบบเรื่องราวท่ีสร้างแรง
บันดาลใจ เกิดความน่าสนใจในการเรียนรู้  และสร้างสรรค์ผลงาน ส่งผลให้นักออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
สามารถสื่อสารกิจกรรมให้โดดเด่น และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการประเมินตามหลักเกณฑ์การพัฒนากิจกรรม
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 10 ประการ คะแนนเต็ม 100 ได้ 80 คะแนน 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 ชุมชนสันป่าเหียง ถือเป็นชุมชนที่มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมวิถีชีวิต 
โดยคนในชุมชนมีการรวมตัวและสร้างกลุ่มสมาชิกเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานของตนให้เกิดความเข้มแข็ง โดย
กลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์เฉลิมบารมีรัชกาลที่ 9 ถือเป็นกลุ่มของชุมชนที่มีบทบาทส าคัญในการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงภาค
ส่วนต่าง ๆ ภายในชุมชนและภายนอก ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โดยจะเห็นได้จากผลการศึกษาสภาพและการ
จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน พบว่าชุมชนมีการจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ที่มี
จุดเด่นในการด้านเกษตรและสมุนไพร โดยมีการพัฒนาต่อยอดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์
ของวิถีเกษตรอินทรีย์ที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมทางด้านศาสนา ผลิดอกออกผลเป็นเส้นทางท่องเที่ยว “สายบุญ สายบัว” ที่มี
การจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีสว่นร่วมจ านวน 3 ฐานกิจกรรมในสถานท่ีต่าง ๆ ที่น่าสนใจของชุมชน 
ทั้งในส่วนของแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์เรียนรู้ของกลุ่มชุมชน และบ้านเรือนของชุมชน เพื่อสะท้อนถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
โดยเริ่มแรกก่อนเข้าสู่กิจกรรมในฐานต่างๆ ชุมชนจะน าพานักท่องเที่ยวให้เข้าใจถึงความเป็นมาของชุมชนผ่านการถ่ายทอด
เรื่องราวจากวัด อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในท้องถิ่น พร้อมสักการะพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยใช้เครื่องสักการะที่ท า
มาจากดอกบัว จากนั้นน าเข้าสู่เรื่องราวที่มีการพัฒนาและต่อยอดความเช่ือความศรัทธาของคนในชุมชน จนน าไปสู่การ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการใช้ทรัพยากรชุมชนให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบของภูมิปัญญาส่งเสริมสุขภาพ 
ได้แก่ ฐานกิจกรรมประคบตาจากดอกบัวและสมุนไพรพื้นบ้าน, ฐานกิจกรรมชาใบบัว และฐานกิจกรรมเมี่ยงค ากลีบบัว ดังนั้น 
หัวใจหลักของเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านสันป่าคือ ดอกบัวหลวง ซึ่งเป็นการน าจุดเด่นของทรัพยากรท้องถิ่น
มาร้อยเรียงกับองค์ความรู้แบบบูรณาการที่ผสมผสานภูมิปัญญาแห่งบรรพบุรุษและการสร้างสรรค์เกร็ดความรู้ของวิถีแห่ง
กาลเวลาใหม ่ 
 เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพในการจัดการกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ออกแบบและจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยว จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องค านึงถึงองค์ประกอบส าคัญในการจัดการ กิจกรรม
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้การพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน เช่นเดียวกับความส าเร็จของของตลาดโอ๊ะป่อย จังหวัดราชบุรี ในการจัดการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ (ปิรันธ์, 2563) ที่มี
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การน าเสนอจุดขายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเรียนรู้วิถีชุมชน การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี  
มีระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานท้ังด้านการเงินและการสรา้งนวัตกรรม รวมถึง การสื่อสารอย่างเป็นระบบ โดยชุมชนสันป่า
เหียงถือว่าเป็นชุมชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาและออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เนื่องด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ
คือโครงสร้างบุคลากร ซึ่งชุมชนมีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานจริงที่พร้อมในการให้บริการและถ่ายทอดกิจกรรมการท่องเที่ยวในฐาน
เรียนรู้ต่าง ๆ นอกจากนี้ ผู้น าที่มีความตั้งใจ และมีส่วนร่วมในการน าพาชุมชนไปยังเป้าหมายแห่งการพัฒนายังถือเป็นปัจจัย
ส าคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดความยั่งยืน นอกจากนี้ รูปแบบของกิจกรรมการท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่ของชุมชนได้มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ โดยแต่ละฐานการเรียนรู้มีการน าผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษ มาใช้ 
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการได้มาซึ่งผลติภัณฑ์ที่นักท่องเที่ยวสามารถ
น ากลับไปได้อย่างปลอดภัย 
 นอกจากนี้ การค านึงถึงอัตลักษณ์แห่งความจริงแท้ของวิถีท้องถิ่นก็เป็นหลักเกณฑ์ส าคัญที่แสดงให้เห็นว่าชุมชนสัน
ป่าเหียงสามารถพัฒนาการออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มุ่งเน้นถึงการเชื่อมโยงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านสุขภาพ ความเช่ือในวิถีถ่ินที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น อย่างไรก็ตาม เมื่อชุมชนโอบอุ้มศิลปะแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ สิ่งส าคัญ
อีกประการที่จะต้องมุ่งสร้างสรรค์และพัฒนาคือ ศักยภาพของผู้ถ่ายทอดเรื่องราวเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ระหว่าง
นักท่องเที่ยวและเจ้าบ้าน รวมถึงการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ผ่านการสัมผัสด้วยมือ ถ้อยค า ท่วงท่าลีลา รอยยิ้ม  
เสียงหัวเราะ หรือแม้แต่เสียงพลิ้วไหวของธรรมชาติที่รายล้อมพื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์ เพราะคุณค่าที่ได้รับคือการจดจ า
เรื่องราวของประสบการณ์ที่เป็นช่วงเวลาเฉพาะของผู้มาเยือนในขณะนั้น และยังคงเป็นความภาพประทับใจที่ตราตรึงตลอดไป 
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มิญชเคมีของไตของตุ๊กแกบ้าน Gekko gecko เพศเมีย 
อัคนี ผิวหอม 

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ พัทลุง   
E-mail : pewhomakkanee@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

ตุ๊กแกบ้าน (Gekko gecko) จัดเป็นสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่งที่มีการกระจายตัวในเขตร้อนและทวีปเอเชีย ปัจจุบันมี
การศึกษาเกี่ยวกับจุลกายวิภาคของสัตว์เลื้อยคลานจ านวนมาก ขณะที่การศึกษาในตุ๊กแกบ้านยังมีจ านวนน้อย จึงเป็นที่มาของ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้คือ เพื่อศึกษามิญชเคมีของไตของตุ๊กแกบ้าน (Gekko gecko) เพศเมีย โดยเก็บตัวอย่างตุ๊กแก
บ้าน จ านวน 3 ตัวจากอ าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 จากนั้นผ่าตัดและน าไตมาผ่าน
ขั้นตอนทางเทคนิคพาราฟิน น าไปตัดด้วยเครื่อง rotary microtome ให้ได้เนื้อเยื่อแผ่นบางหนา 5 ไมโครเมตรและน าไปยอ้มสี 
periodic acid Schiff’s-hematoxylin (PAS-H) สี alcian blue (AB) pH 2.5 และ AB pH 1.0 และสี bromophenol blue 
(BB) ผลการวิจัยพบว่า จุลกายวิภาคของไตของตุ๊กแกบ้านเพศเมียประกอบด้วยหน่วยไต (Nephron) ท่อไตรวม (Collecting 
Duct)  และท่อน าน้ าปัสสาวะ (Ureter)  โดยหน่วยไตประกอบด้วย renal corpuscle (Bowman’s Capsule และ 
glomerulus) ท่อส่วนต้น (Proximal Tubule) ท่อส่วนกลาง (Intermediate Segment) และท่อส่วนปลาย (Distal Tubule) 
จากการย้อมสีพบว่า ผนังของ Bowman’s capsule  และ glomerulus ย้อมติดสี PAS-H ขณะที่ผลการย้อมสี AB pH 2.5 
และ AB pH 1.0 และ BB พบว่า แกรนูล (Granule) และเซลล์บุผิวของท่อส่วนต้นและท่อส่วนปลายย้อมติดสีของ PAS-H, AB 
pH 2.5 และ AB pH 1.0 ขณะที่ท่อส่วนกลางย้อมติดเพียงสี PAS-H เท่านั้น ส่วนท่อไตรวมและท่อน าน้ าปัสสาวะย้อมติดทั้ง  
4 สี ผลการศึกษาครั้งนี ้ท าให้ทราบโครงสร้างของท่อแต่ละส่วนของไตของตุ๊กแกบ้านเพศเมีย ซึ่งน าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับ
การศึกษาในด้านกายวิภาคศาสตร์และจุลกายวิภาคศาสตร์ของตุ๊กแกบ้านได้ในอนาคต 
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Histochemistry of The Kidney of The Female Gekko gecko 
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Major Biology, Faculty of Science, Thaksin University, Phatthalung Campus 
E-mail : pewhomakkanee@gmail.com 

 
Abstract 

Gekko gecko is a reptile found in the tropical area and Asia. Few microanatomy studies of the Tokay 
gecko have been performed. The objective of this study is to study the histochemistry of the female kidney 
of Gekko gecko. The 3 females were collected from Phraseang district, Surat Thani province on September, 
2020.  The kidneys were removed then processed to be prepared for histological technique.  The 5 µm 
sections of kidney tissue were cut with rotary microtome and stained with periodic acid Schiff’s-hematoxylin 
(PAS-H), alcian blue (AB) pH 2.5, AB pH 1.0 and bromophenol blue (BB). The results show that the female 
kidney consists of nephrons, collecting duct and ureter.  The nephrons are composed of renal corpuscle 
(Bowman’s capsule and Glomerulus), proximal tubule, intermediate segment and distal tubule. The wall of 
Bowman’s capsule and glomerulus show positive staining with PAS-H whereas the granule in the epithelial 
cell of proximal and distal tubule shows positive staining with PAS- H, AB pH 2. 5 แ ล ะ  AB pH 1. 0.  The 
intermediate segment shows only positive staining with PAS- H but the distal tubule and collecting duct 
show positive staining for all staining.  Results from this study will provide basic knowledge for future study 
on anatomy and microanatomy of female Tokay gecko. 
 
Keywords  : Histochemistry, Kidney, Gekko gecko 
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บทน า 

ไต (Kidney) เป็นอวัยวะในระบบขับถ่ายปัสสาวะของ ปลา สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน นกและสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยน้ านม มีหน้าที่ในการควบคุมสมดุลของของเหลว อิเล็คโตรไลท์ ความดันเลือดและสร้างฮอร์โมน เป็นต้น 
(Gambarian, 1994) ถึงแม้ว่าไตของสัตว์แต่ละชนิดมีหน้าที่คล้ายกัน แต่โครงสร้างอาจมีความแตกต่างกัน (Ahmed, 1998) 
โดยทั่วไป โครงสร้างภายในไตประกอบดว้ย Bowman’s capsule ท่อส่วนต้น (Proximal Tubule) ท่อลูปออฟเฮนเลย์ (Loop 
of Henle) ท่อส่วนปลาย (Distal Tubule) ท่อไตรวม (Collecting Duct) และท่อน าปัสสาวะ (Ureter) แต่ส าหรับไตของสัตว์เลื้อยคลาน
ไม่มี ท่อลูปออฟเฮนเลย์ (Loop of Henle) แต่ม ีท่อสั ้นเร ียกว่า intermediate segment (Ahmed, 1998; Wyneken, 
2013)  นอกจากนี้ไตของสัตว์เลื้อยคลานมีจ านวนหน่วยไต (nephron) น้อยกว่าเมื่อเทียบกับหน่วยไตของปลาน้ าจืดและสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยน้ านม (Peek and McMillian, 1979) ส าหรับไตของสัตว์จ าพวกงูและกิ้งก่าเพศผู้มีส่วนของท่อหน่วยไตที่
เปลี่ยนแปลงไปท าหน้าทีห่ลั่งสารที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ เรียกว่า sexual segment of the kidney (SSK) แต่ไตของสัตว์
เพศเมียจ าพวกนี้พบว่าไม่มี SSK (Aldridge et al., 2011) สัตว์เลื้อยคลานมีการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยใน
พื้นที่แห้งแล้ง มีน้ าน้อย ดังนั้น น้ าปัสสาวะที่สร้างจึงเป็นน้ าปัสสาวะที่มีความเข้มข้น (Hypertonic Urine) และสัตว์เลื้อยคลาน
ยังผลิตและขับถ่ายของเสียในรูปของกรดยูริค (Uric Acid) (Gabe and Saint Girons, 1965) ปัจจุบันมีการศึกษาเกี่ยวกับ
โครงสร้างไตของสัตว์เลื้อยคลานจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทางจุลกายวิภาคหรือการศึกษาเกี่ยวกับ
สรีรวิทยาโดยใช้เทคนิคทางสรีรวิทยาเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น Eryx jaculus, Psammophis sibilans, Naja haje, Echis 
pyramidum (Ahmed, 1998) , Acanthodactylus boskianus ( Yari and Gharzi, 2013) , Thamnophis sirtalis 
( Peek and McMillian, 1979) , Sceloporus cyanogenys ( Davis et al. , 2005) , Urommastyx microlopis 
( Khalef and Ata, 2010) , Notomabuya frenata, Aspronema dorsivittatum ( Novelli et al. , 2018) ,  
E. gaculus gaculus (Al-Shuwaili et al., 2015) และ Cerberus rynchops (Thongboon et al., 2017) เป็นต้น 

ตุ๊กแกบ้านมีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า  Gekko gecko และมีช่ือสามัญคือ Tokay gecko จัดอยู่ในอันดับ Squamata 
เช่นเดียวกับงูและอยู่ในวงศ์ Gekkonidae สามารถปรับสีได้ตามสภาพแวดล้อม ล าตัวขนาดใหญ่สีเทา หัวมีขนาดใหญ่ ตาสี
เหลือง หางยาว บนหัว บนหลัง บนหาง บนขาหน้าและขาหลังมีเกล็ดขนาดเล็กรูปหลายเหลี่ยมกระจายหนาแน่น บนหลังมีจุด
กลมสีฟ้าเทาเรียงตัวเป็นแถวพาดขวางลงมาถึงด้านข้างของล าตัวจ านวน 5 หรือ 6 แถว หางมีแถบสีฟ้าเทากับสีเข้มเรียงสลับกนั
เป็นปล้อง ด้านท้องและคางสีขาวขุ่น และมีจุดสีส้มเล็กกระจาย (http://www.rspgchula.sc.chula.ac.th) ตุ๊กแกบ้านมี
ความส าคัญและมีบทบาทต่อระบบนิเวศและเป็นดัชนีบ่งช้ีบริเวณที่พบแมลงศัตรูพืช เนื่องจากตุ๊กแกบ้านเป็นสัตว์ที่ชอบกิน
แมลงเป็นหลัก ถือเป็นการควบคุมประชากรสัตว์เหล่านี้ไม่ให้มากจนเกินไป โดยจากการศึกษาชนิดอาหารของ ตุ๊กแกบ้านใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของไทย พบว่า อาหารของตุ๊กแกบ้านส่วนใหญ่เป็นแมลงศัตรูพืชกลุ่มไม้ยืนต้นเป็น
ส าคัญ ดังนั้น หากประชากรตุ๊กแกลดลงย่อมส่งผลต่อห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศ (กนกอร, 2554) 

ปัจจุบัน มีการน าตุ๊กแกบา้นมาบรโิภค บ ารุงก าลงั หรอืสกดัเป็นยารกัษาโรค ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย  
มีการท าตุ๊กแกตากแหง้เพื่อสง่ขายประเทศจีน มาเลเซียและไตห้วนั จึงท าให้จ านวนประชากรตุ๊กแกบ้านลดลง (กนกอร, 2554) 
ขณะที่ข้อมูลทางชีววิทยาในด้านต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลทางด้านกายวิภาคศาสตร์และจุลกายวิภาคศาสตร์ของตุ๊กแกบ้านยัง
ขาดแคลนอยู่มาก ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้คือ เพื่อศึกษามิญชเคมีของไตของตุ๊กแกบ้าน Gekko gecko เพศเมีย 
ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา จะเป็นความรู้พื้นฐานทางด้านมหกายวิภาคศาสตร์และจุลกายวิภาคศาสตร์ของระบบขับถ่าย
ปัสสาวะ เนื่องจากไตเป็นส่วนหนึ่งของระบบนี้และสามารถน าไปประยุกต์ในการค้นคว้าวิจัยเพื่อต่อยอดด้านอื่น ๆ อีกทั้งยัง
สามารถน าผลการศึกษาไปเปรียบเทียบกับสัตว์เลื้อยคลานชนิดอื่นได้ 
 
วิธีการวิจัย 

เก็บตัวอย่างตุ๊กแกบ้าน Gekko gecko เพศเมียจากอ าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2563   
จ านวน 3 ตัว น ากลับมาที่สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยพักในกรงที่อยู่ในอุณหภูมิห้องเป็นเวลา  
2 วัน มีการให้น้ าและอาหารอย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้นน ามาท าสลบโดยใช้ sodium pentobarbital ฉีดเข้าที่ peritoneal 
cavity และผ่าเปิดหน้าท้องศึกษาลักษณะทางมหกายวิภาคศาสตร์ด้วยตาเปลา่และแยกเอาไตมาแช่ใน Bouin’s solution เป็น
เวลา 48 ช่ัวโมง เมื่อครบก าหนดจึงน ามาผ่านกระบวนการทางเทคนิคพาราฟินด้วยเครื่อง automatic tissue processor 

http://www.rspgchula.sc.chula.ac.th/
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หลังจากนั้นน ามาฝังใน Paraplast Plus® ด้วยเครื่อง embedding center และน าไปตัดให้เป็นเนื้อเยื่อแผ่นบางหนา 5 µm 
ด้วยเครื่อง rotary microtome และย้อมเนื้อเยื่อแผ่นบางด้วยสี periodic acid Schiff’s-hematoxylin (PAS-H) เพื่อแสดง
สารที่เป็น neutral mucin สี alcian blue (AB) pH 2.5 เพื่อแสดงสารที่เป็น carboxylated acid mucin สี AB pH 1.0 เพื่อ
แสดงสารที่เป็น sulphated acid mucin และสี bromophenol blue (BB) เพื่อแสดงสารที่เป็นโปรตีน (Bancroft and 
Gamble, 1996) หลังจากนั้นปิดผนึกเนื้อเยื่อแผ่นบางด้วยกระจกปิดสไลด์ น าไปดูผลใต้กล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดาและ
บันทึกภาพถ่ายด้วยกล้องถ่ายรูป  

 
ผลการวิจัย 

ไตของตุ๊กแกบ้านเพศเมียมี 2 ข้าง รูปร่างยาว สีแดงคล้ า ติดกับผนังล าตัวทางด้านหลัง มีความยาวเฉลี่ย 1.25±0.15 
เซนติเมตร (N=3) จากการย้อมสีทั้ง  4 สี พบว่า ไตถูกหุ้มด้วย renal capsule ที่เป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ซึ่งเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนี้
แทรกเข้าไปภายในเนื้อไตและล้อมรอบท่อหน่วยไต รวมถึงโครงสร้างอื่นๆ ซึ่งแสดงให้เห็นด้วยสีแดง magenta จากการย้อม
ด้วย PAS-H ภายในเนื้อไตไม่สามารถแบ่งเป็นช้ัน cortex และ medulla ได้ (รูปที่ 1A-C) เนื้อไตประกอบด้วยโครงสร้างต่างๆ 
ได้แก่ หน่วยไต (Nephron) ที่กระจายทั่วบริเวณของไต ท่อไตรวม (Collecting Duct) และท่อน าปัสสาวะ (Ureter) ซึ่งหน่วย
ไตประกอบด้วย renal corpuscle (Bowman’s capsule และหลอดเลือดฝอย glomerulus) ท่อไตส่วนต้น (Proximal 
Tubule) ท่อส่วนกลาง (Intermediate Segment) และท่อส่วนปลาย (Distal Tubule) ซึ่งต่อกับท่อไตรวมและเปิดเข้าสู่ท่อ
น าปัสสาวะที่ขั้วไต (Renal Hilum) โดยที่ขั้วไตอยู่ทางด้านท้อง (Ventral) ของไต (รูปที่ 1A-C) ในไตแต่ละข้างพบว่า  
มี Bowman’s capsule จ านวนน้อย (ภาพที่ 1A-C) โดยผนังของ Bowman capsule ย้อมติดสี PAS-H และแบ่งออกเป็น 2 ช้ัน 
คือ parietal layer และ visceral layer ซึ่งระหว่างทั้ง 2 ช้ันมี Bowman’s space ช้ัน parietal layer มีเนื้อเยื่อบุผิวแบบ 
simple squamous epithelium และใต้ ช้ันเนื้อเยื่อบุผิวเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ส าหรับหลอดเลือดฝอย glomerulus  
ย้อมติดสี PAS-H เช่นเดียวกันและถูกล้อมรอบด้วยเซลล์ podocyte ของช้ัน visceral (ภาพที่ 1C)  ส าหรับผลการย้อมด้วยสี
อื่น ๆ พบว่า ไม่ติดสีที่แสดงถึงการสร้างสารใด ๆ  

ส่วนของหน่วยไตที่ต่อจาก Bowman’s capsule คือท่อส่วนต้น (Proximal Tubule) มีเนื้อเยื่อบุผิวแบบ simple 
cuboidal-low columnar epithelium มีนิวเคลียสอยู่กึ่งกลางเซลล์ ด้านบนของเซลล์บุผิวมี microvilli จ านวนมากยื่นเข้าไป
ใน lumen ในไซโทพลาซึมมีแกรนูล (Granule) ที่ย้อมติดสี PAS-H (ภาพที่ 1C), AB pH 2.5 (ภาพที่ 2A) และ AB pH 1.0 
(ภาพที่ 3A)  นอกจากนี้ด้านบนของผิวเซลล์ยังมีการติดสีเหล่านี้เช่นเดียวกัน ส าหรับท่อส่วนกลาง ( Intermediate Segment) 
เป็นท่อที่อยู่ต่อจากท่อส่วนต้น มีเนื้อเยื่อบุผิวแบบ simple cuboidal epithelium ด้านบนผิวเซลล์มีซีเลีย (Cilia) ท่อส่วนนี้
ย้อมติดสีจางของ PAS-H (ภาพที่ 2B) ซึ่งย้อมติดที่ผิวเซลล์เท่านั้น ถัดมาคือท่อส่วนปลาย (Distal tubule) มีเนื้อเยื่อบุผิวแบบ 
simple low columnar epithelium ที่ผิวเซลล์มี microvilli เล็กน้อย ภายในไซโทพลาซึมและที่ผิวเซลล์ย้อมติดสี PAS-H 
(ภาพที่ 2B), AB pH 2.5 (ภาพที่ 2A) และ AB pH 1.0 (ภาพที่ 3A) 

ท่อไตรวม (collecting duct) เป็นท่อที่ต่อจากท่อส่วนปลาย มีลักษณะเป็นท่อตรงขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับท่อส่วน 
อื่น ๆ และมีทิศทางไปทางขั้วไต มีเนื้อเยื่อบุผิวแบบ simple tall columnar epithelium (ภาพที่ 1A-B) ภายในไซโทพลาซึม 
มีแกรนูล (Granule) ที่ย้อมติดสี PAS-H (ภาพที่ 1B, 2B), AB pH 2.5 (ภาพที่ 2A)  และ AB pH 1.0 (ภาพที่ 3A) ท่อไตรวม
เปิดเข้าสู่ท่อน าปัสสาวะ (Ureter) ซึ่งเป็นท่อที่มีขนาดใหญ่อยู่ที่ขั้วไตและถูกล้อมรอบด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่หนา เนื้อเยื่อบุผิว 
มีทั้งแบบ simple และ pseudostratified tall columnar epithelium โดยเซลล์บุผิวมีความสูงไม่เท่ากันจึงท าให้ lumen 
ของท่อน าปัสสาวะมีรูปร่างคล้ายรูปดาว (ภาพที่ 1A-B, 2B, 3B-C) ภายในไซโทพลาซึมและที่ผิวเซลล์ย้อมติดสี PAS-H (ภาพที่ 
1B, 2B), AB pH 2.5 (ภาพที่ 2A), AB pH 1.0 (ภาพที่ 3A)  และ BB (ภาพที่ 3C) 
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ภาพที่ 1 แสดงมิญชเคมีของไตของตุ๊กแกบ้าน: A แสดงหน่วยไต ท่อไตรวม ท่อน าน้ าปัสสาวะบรเิวณขัว้ไต, B แสดงท่อไตรวม

และท่อน าน้ าปัสสาวะบริเวณขั้วไต, C แสดง renal corpuscle: BC: Bowman’s capsule, BS: Bowman’s space,  
CD: collecting duct, CT: connective tissue, G: glomerulus, Gr: granule, P: podocyte, PL: parietal layer,  

PT: proximal tubule, RC: renal corpuscle, Rc: renal capsule, U: ureter; (A-C: PAS-H) 
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ภาพที่ 2 แสดงมิญชเคมีของไตของตุ๊กแกบ้าน: A แสดงหน่วยไต, B แสดงหน่วยไต ท่อไตรวมและท่อน าน้ าปัสสาวะบริเวณขั้วไต,  
C  แสดง renal corpuscle และท่อหน่วยไต : CD : collecting duct, CT: connective tissue, DT: distal tubule, Gr : 
granule, IS : initial segment, PT : proximal tubule, RC: renal corpuscle, U: ureter; (A: AB pH 2.5, B: PAS, C: BB) 
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ภาพที่ 3 แสดงมิญชเคมีของไตของตุ๊กแกบ้าน: A แสดงท่อหน่วยไตและท่อไตรวม, B-C แสดงท่อน าน้ าปัสสาวะ:  
CD: collecting  duct, CT: connective tissue, DT: distal tubule, Gr: granule, IS : initial segment, 

Pst:pseudostratified columnar epithelium, PT: proximal tubule, RC: renal corpuscle,  
U: ureter; (A: AB pH 1.0, B: AB pH 1.0, C: BB) 
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาลักษณะกายวิภาคและมิญชเคมีของไตของตุ๊กแกบ้าน Gekko gecko เพศเมียพบว่า ไตมีรูปร่างยาวติด

กับผนังล าตัวทางด้านหลัง มีสีแดงคล้ าเหมือนกับสัตว์เลื้อยคลานชนิดอื่น ๆ เช่น N. frenata, A. dorsivittatum (Novelli et al., 
2018), U. microlopis (Khalef and Ata, 2010), A. boskianus (Yari and Gharzi, 2013) และ S. cyanogenys (Davis et al., 
2005) โครงสร้างภายในไตและเนื้อไตถูกลอ้มรอบดว้ย renal capsule ซึ่งย้อมติดสีของ PAS-H แสดงให้เห็นว่า renal capsule 
เป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเหมือนกับท่ีพบในสัตว์จ าพวก lizard ชนิดอื่น เช่น N. frenata, A. dorsivittatum (Novelli et al., 2018), 
U. microlopis (Khalef and Ata, 2010), A. boskianus (Yari and Gharzi, 2013), S. cyanogenys (Davis et al., 2005) 
และ E. gaculus gaculus (Al-Shuwaili et al., 2015) จากการศึกษาภายในเนื้อไตของตุ๊กแกบ้านเพศเมียนั้นไม่พบว่าเนื้อไต
แบ่งออกเป็นช้ันนอก (cortex) และช้ันใน (medulla) เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้พบ Bowman’s capsule กระจายทั่วไปใน
เนื้อไต ซึ่ งเหมือนกับการศึกษาใน C. rynchops (Thongboon et al. , 2017) แต่แตกต่างจาก E. gaculus gaculus  
(Al-Shuwaili et al., 2015) ที่เนื้อไตมีการแบ่งออกเป็น 2 ช้ัน ลักษณะจุลกายวิภาคภายในเนื้อไตประกอบด้วยหน่วยไต 
(Nephron) ท่อไตรวม (Collecting Duct) และท่อน าปัสสาวะ (Ureter) ซึ่งหน่วยไตประกอบด้วย Bowman’s capsule  
ท่อส่วนต้น (Proximal Tubule) ท่อส่วนกลาง (Intermediate Segment) และท่อส่วนปลาย (Distal Tubule) เหมือนกับที่
รายงานไว้ในสัตว์เลื้อยคลานชนิดอื่น ๆ นอกจากนี้ Bowman’s capsule ในไตแต่ละข้างของตุ๊กแกบ้านมีจ านวนน้อย บ่งบอก
ถึงการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมที่แห้งแล้งและการผลิตของเสียในรูปของกรดยูริคเหมือนกับที่รายงานไว้สัตว์เลื้อยคลานบางชนิด 
(Davis et al., 2005) 

Bowman’s capsule มีผนัง 2 ช้ัน คือ ช้ัน parietal และช้ัน visceral โดยชั้น parietal ย้อมติดสีของ PAS-H อย่าง
ชัดเจน เนื่องจากย้อมติด basement membrane ที่มีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเหมือนกับที่พบใน E. jaculus, P. sibilans, N. haje 
และ E. pyramidum  (Ahmed, 1998) ซึ่งมีหน้าที่ในการค้ าจุนโครงสร้างนี้ ส่วนช้ัน visceral ประกอบด้วยเซลล์ podocyte 
ที่ล้อมรอบหลอดเลือดฝอย glomerulus เหมือนกับในสัตว์เลื้อยคลานอื่น ๆ เช่น C. rynchops (Thongboon et al., 2017), 
Alligator mississippiensis (Moore et al., 2009) และ E. gaculus gaculus (Al-Shuwaili et al., 2015) ส่วนน้ีเป็นส่วนที่
เกิดการกรอง (Filtration) (Thongboon et al., 2017) ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการสร้างน้ าปัสสาวะ  

ส าหรับท่อหน่วยไตส่วนแรกคือ ท่อส่วนต้น (proximal tubule) เป็นท่อที่ต่อจาก Bowman’s capsule มีเนื้อเยื่อ 
บุผิวแบบ simple cuboidal-columnar epithelium ซึ่งมี microvilli ที่ผิวเซลล์เหมือนกับท่ีพบใน E. gaculus gaculus (Al-
Shuwaili et al., 2015), A. boskianus (Yari and Gharzi, 2013) การมี microvilli บ่งบอกได้ว่า ท่อส่วนน้ีมีหน้าที่ในการดูด
กลับสาร (Reabsorption) (Kent and Carr, 2001) แต่แตกต่างจากท่ี Wyneken (2013) รายงานว่า พบซีเลียที่ท่อส่วนนี้ จาก
การย้อมสี PAS-H ซึ่ งติดไซโทพลาซึมของเซลล์บุผิวเป็นสีชมพูจาง เหมือนกับที่พบในสัตว์ เลื้อยคลานชนิดอื่น  ๆ  
(Jin et al., 1993) เช่น C. rynchops (Thongboon et al., 2017) บ่งบอกได้ว่า สารนั้นเป็น neutral mucin ซึ่ง Roberts 
and Schmidt-Nielsen (1966) กล่าวว่า การพบ mucin บ่งบอกถึงการมีไมโทคอนเดรียจ านวนมาก อาจเกี่ยวข้องกับการ
สร้างพลังงานเพื่อใช้ในการขนส่งไอออน (Ion Transporting) และเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสาร (Farias et al., 1998) 

จากลักษณะของท่อ intermediate segment ที่มีเนื้อเยื่อบุผิวแบบ simple cuboidal epithelium และมีซีเลียอยู่ที่
ผิวบนของเซลล์เหมือนกับท่ีรายงานใน C. rynchops (Thongboon et al., 2017) อย่างไรก็ตาม ผิวเซลล์ด้านบนมีการย้อมตดิ
สีจางของ PAS-H ซึ่งอาจย้อมติดส่วนของ basal body ของซีเลีย การพบซีเลียอาจมีส่วนช่วยในการขนส่งสารหรือของเหลว 
ไปยังท่อส่วนถัดไป จากการย้อมสี AB พบว่าท่อส่วนนี้ของตุ๊กแกบ้านย้อมไม่ติด AB ทั้ง 2 pH ซึ่งแตกต่างจาก E. jaculus,  
P. sibilans, N, haje และ E. pyramidum  (Ahmed, 1998) ที่ย้อมติด acid mucin 

ท่อส่วนปลาย (Distal Tubule) มีเนื้อเยื่อบุผิวแบบ simple low columnar epithelium ที่ด้านบนของเซลล์พบ 
microvilli จ านวนน้อยเมื่อเทียบกับท่อส่วนต้น เหมือนกับที่พบใน E. gaculus gaculus (Al-Shuwaili et al., 2015), Tyto 
alba และ Francolinus francolinus  (Khadhim and Daoud, 2014) ไซโทพลาซึมของเซลล์บุผิวย้อมติดสี PAS-H คล้าย
กับที่พบใน C. rynchops (Thongboon et al. , 2017) บ่งบอกได้ว่าท่อส่วนนี้มีหน้าที่ในการดูดกลับ (Reabsorption) 
(Dantzler and Holmes, 1974) รวมถึงขับสาร (Secretion) (Kent and Carr, 2001) แต่อาจมีการดูดกลับและหลั่งไม่เท่ากบั
ท่อส่วนต้น  

ส าหรับท่อไตรวม (Collecting Duct) มีเนื้อเยื่อบุผิวแบบ simple tall columnar epithelium เหมือนกับท่ีรายงาน
ใน C. rynchops (Thongboon et al., 2017)  ซึ่งเซลล์บุผิวย้อมติดสี PAS-H, AB pH 2.5, pH 1.0 และ BB เหมือนกับที่พบ
ใน E. jaculus, N. haje และ E. pyramidum  (Ahmed, 1998) ซึ่งการย้อมติดสีเหล่านี้บ่งบอกได้ว่าท่อส่วนนี้สร้าง mucin 
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คล้ายกับที่พบในสัตว์มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ (Guzsal, 1970) และการหลั่ง mucin มีหน้าทีเกี่ยวข้องกับการก าจัดกรดยูริคจาก
ไตคล้ายกับท่ี Solomon (1985) รายงานว่าท่อส่วนนี้หลั่งสารพวก sialo-mucin และ sulpho-mucin  

ท่อไตรวมเปิดเข้าสู่ท่อน าปัสสาวะ ซึ่งมีเนื้อเยื่อบุผิวแบบ simple-pseudostratified tall columnar epithelium 
เหมือนกับที่พบใน C. rynchops (Thongboon et al., 2017) และสัตว์มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ (Rosenfeld et al., 2000) 
เซลล์บุผิวย้อมติดสี PAS-H, AB pH 2.5, pH 1.0 และ BB 

สรุปได้ว่า จากการศึกษาโครงสร้างไตของตุ๊กแกบ้านเพศเมียและการศึกษามิญชเคมีของไต พบว่าไตประกอบด้วยหน่วย
ไต (Nephron) ท่อไตรวม (Collecting Duct) และท่อน าปัสสาวะ (Ureter) ซึ่งหน่วยไตประกอบด้วย renal corpuscle 
(Bowman’s capsule และหลอดเลือดฝอย glomerulus) ท่อไตส่วนต้น (Proximal Tubule) ท่อส่วนกลาง (Intermediate 
Segment) และท่อส่วนปลาย (Distal Tubule) ซึ่งต่อกับท่อไตรวมและเปิดเข้าสู่ท่อน าปัสสาวะ จากการย้อมสี พบว่าในท่อ
หน่วยไตติดสีที่แสดงถึงการสร้างสารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตและโปรตีน อาจบ่งบอกหน้าที่ของไตในการก าจัดของเสียที่เป็น
สารประกอบไนโตรเจนและการผลิตน้ าปัสสาวะเข้มข้น คล้ายกับที่ Solomon (1985) กล่าวว่า mucin ในหน่วยไตของ
สัตว์เลื้อยคลานเกี่ยวข้องกับการขับยูเรียที่ไม่สามารถละลายน้ าได้ โดยผลึกยูเรียจะถูกล้อมรอบด้วย mucin เหล่านี้ ซึ่งช่วยใน
การหล่อลื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บในการล าเลียง นอกจากนี้ เมือกที่เป็น mucin ยังช่วยป้องกันการตกตะกอนของเกลือ 
อนินทรีย์ที่ล าเลียงผ่านด้วย (Gabri, 1983)  

ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ สามารถน าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานทางด้านจุลกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของ
ตุ๊กแกบ้านและสามารถน าไปเปรียบเทียบกับสัตว์เลื้อยคลานชนิดอื่นๆ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในแง่การศึกษาทางวิวัฒนาการ 
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รายงานชนิดของปลวก (Blattodea: Isoptera) ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากชนิดของปลวกในพื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยใช้วิธีการเก็บตัวอย่างปลวก 2 วิธี ได้แก่ การเก็บตัวอย่าง 
โดยค้นหาด้วยสายตา และการเก็บตัวอย่างโดยเจาะส ารวจดิน จากการศึกษาพบปลวกทั้งหมด 2 วงศ์ จ าแนกเป็น 4 วงศ์ย่อย  
7 สกุล 8 ชนิด ได้แก่ Microcerotermes annandalei Macrotermes gilvus Hypotermes makhamensis Globitermes 
sulphureus Nasutitermes matangensiformis Schedorhinotermes medioobscurus Hospitalitermes sp.1 และ 
Hospitalitermes sp.2 ป่าดิบแล้งมีความหลากชนิดของปลวกมากที่สุดคือ พบ 4 วงศ์ย่อย 4 สกุล 5 ชนิด รองลงมาคือ  
ป่าเต็งรังพบ 3 วงศ์ย่อย 4 สกุล 4 ชนิด และสวนสาธารณะพบ 3 วงศ์ย่อย 3 สกุล 4 ชนิด พบน้อยที่สุดคือ ป่ารุ่น 2   
พบ 2 วงศ์ย่อย 2 สกุล 2 ชนิด และสวนยางพาราพบ 1 วงศ์ย่อย 2 สกุล 2 ชนิด เมื่อวิเคราะห์ค่าความถี่ของปลวกที่พบมาก
ที่สุด ได้แก่ Globitermes sulphureus Hypotermes makhamensis และ Macrotermes gilvus คิดเป็นร้อยละ 100 
80.95 และ 64.26 ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ: ปลวก  ความหลากชนดิ  พื้นที่ป่า  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
Species Inventory of Termites (Blattodea: Isoptera) at University Forest 

Woranuch Phutthaisong*  and  Pratyaporn Wanchai  
Department of Biological Sciences, Major in Biology, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University 

*E-mail : woranut.ph.60@ubu.ac.th   
 

Abstract 
 The aim of this study was to investigate the diversity of termites in forest areas, Ubon Ratchathani 
University during August 2020 -  February 2021.  Two techniques which include direct sampling and pitfall 
trap were used.  Total 8 species belong to 2 families 4 subfamilies and 7 genera were found consisting of 
Microcerotermes annandalei, Macrotermes gilvus, Hypotermes makhamensis, Globitermes sulphureus, 
Nasutitermes matangensiformis ,  Schedorhinotermes medioobscurus , Hospitalitermes sp. 1 and 
Hospitalitermes sp. 2.  Dry evergreen forest was the most diverse, 4 subfamilies, 4 genera and 5 species 
followed by dry dipterocarp forest, 3 subfamilies, 4 genera and 4 species and park area 3 subfamilies, 3 
genera and 4 species.  The least found were secondary forest, found in 2 subfamilies, 2 genera, 2 species 
and rubber forest found 1 subfamilies, 2 genera, 2 species.  The Frequency of occurrence show that 
Globitermes sulphureus was the most frequency found with 100% followed by, Hypotermes makhamensis 
(80.95%) and Macrotermes gilvus (64.26%) respectively.  
 
Keywords : Termites, Diversity, Forest area, Ubon Ratchathani University 
 
บทน า 
 ปลวกเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่อยู่ร่วมกันแบบสังคม จัดอยู่ในอับดับ Blattodea มีบทบาทส าคัญในระบบนิเวศป่าไม้  
ท าหน้าที่ช่วยย่อยสลายอินทรียวัตถุต่าง ๆ ได้แก่ เศษไม้ ท่อนไม้ กิ่งไม้ ใบไม้ และส่วนต่าง ๆ ของพืชที่หักร่วงล้มตายทับถมกัน
อยู่ในป่าแล้วเปลี่ยนแปลงไปเป็นอินทรียวัตถุในดิน ท าให้มีการหมุนเวียนธาตุอาหารจากพืชไปสู่ดิน และยังมีบทบาทที่ส าคัญใน
ระบบสายใยอาหารในระบบนิเวศอีกด้วย (ชัยวัฒน์, 2556)  
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 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีพื้นที่ประมาณ 8.3648 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 5,228 ไร่) มีสภาพแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลัยที่หลากหลาย และยังมีเขตพื้นท่ีการศึกษาอนุรักษ์ป่าต้นน้ าร่องก่อที่มีความหลากหลายของพืชพันธุ์ท่ีแตกตา่งกัน 
ตัวอย่างเช่น ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง ป่ารุ่น 2 และพื้นที่ทางการเกษตร (วิโรจน์และแก้ว, 2556) ท าให้มีความเหมาะสมที่จะ
ท าการศึกษาความหลากชนิดของสิ่งมีชีวิต การศึกษาที่ผ่านมาส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปทางด้านความหลากหลายของพืชและสัตว์  
แต่ยังไม่มีผู้ศึกษาความหลากชนิดของปลวก งานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงค์หลักเพื่อศึกษาความหลากชนิดของปลวกใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งการศึกษานี้จะช่วยให้ทราบชนิดของปลวกและเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานด้านงานวิจัยให้กับผู้ที่สนใจ
น าไปศึกษาต่อในอนาคต  
 
วิธีการวิจัย 
 ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างปลวก ระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
ในพื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 5 พื้นที่ คือ 1) ป่าดิบแล้ง (Dry Evergreen Forest) 2) ป่าเต็งรัง (Dry Dipterocarp 
Forest) ทั้งสองพื้นที่เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่อนุรักษ์ป่าต้นน้าร่องก่อ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีพื้นท่ีประมาณ 175 ไร่ 3) ป่า
รุ่น 2 (Secondary Forest) เป็นป่าที่ปลูกทดแทนในพื้นที่เสื่อมโทรมที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง เนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ เริ่มปลูกใน
เดือนธันวาคม 2552 ไม้ที่ปลูกเป็นไม้พื้นเมือง เช่น กันเกรา ทองกวาว ประดู่และขี้เหล็ก เป็นต้น 4) สวนยางพารา (Rubber 
Forest) เป็นพื้นที่ทดลองของคณะเกษตรศาสตร์ที่อยู่ติดกับพื้นที่อนุรักษ์ป่าต้นน้ าร่องก่อ เป็นสวนยางเชิงเดี่ยว ไม่มีการปลูก
พืชอื่นแซม ขนาดพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ เริ่มปลูกในปี 2559 และ 5) พื้นที่สวนสาธารณะหนองอีเจม (Park Area)  
เนื้อที่ประมาณ 15 ไร่  พืชที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นต้นกันเกรา ท าการส ารวจพื้นที่ละ 3 แปลง ขนาด 20 x 20 เมตร โดยแต่ละ
แปลงจะถูกแบ่งเป็นแปลงย่อยขนาด 5 x 5 เมตร จ านวน 5 แปลง โดยแบ่งเป็นบริเวณมุมจ านวน 4 แปลง และตรงกลาง
จ านวน 1 แปลง (ภาพที่ 1) เก็บตัวอย่างปลวกแบ่งเป็น 2 วิธี คือ (1) การเก็บตัวอย่างโดยค้นหาด้วยสายตา (Visual Search) 
ท าการส ารวจอย่างละเอียดตามแหล่งที่อยู่อาศัยของปลวก เช่น ต้นไม้ล้ม กิ่งไม้ ขอนไม้ ใบไม้ รากไม้ จอมปลวก ทางเดิน  
หาอาหารของปลวกและรังปลวกที่อยู่บนต้นไม้ และ (2) การเก็บตัวอย่างโดยเจาะส ารวจดิน (drilling soil) ท าการขุดดิน 
ที่ความลึก 15 เซนติเมตร เพื่อเก็บดิน รวมทั้งใบไม้ที่ร่วงหล่น แล้วแยกปลวกออกจากดินโดยใช้ตะแกรงร่อนดินเพื่อให้ได้ตัว
ปลวก จากนั้นเก็บตัวอย่างปลวกไว้ในขวดเก็บตัวอย่างที่มีเอทิลแอลกอฮอล์ 70% บันทึกสถานท่ีเก็บ และวันท่ีเก็บ น าตัวอย่าง
ที่รวบรวมได้ไปท าการจัดจ าแนกชนิดในระดบัวงศ์ วงศ์ย่อย สกุล และชนิด โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายนอกของปลวก
วรรณะทหารเป็นตัวจัดจ าแนก ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ (Stereo Microscope) โดยใช้คู่มือของ Ahmad (1965) 
และ Sornnuwat et al. (2004) ค านวนหาความหนาแน่นและดัชนีความคล้ายคลึงของโซเรนเซน (Sorensen Similarity 
Index) เก็บข้อมูลอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ด้วยเครื่องบันทึกอัตโนมัติโดยติดตั้งไว้บนต้นไม้ที่ระดับความสูงเหนือพื้นดิน 
1.5 เมตรและตั้งค่าบันทึกไว้ทุก ๆ 1 ช่ัวโมง วัดอุณหภูมิผิวดินโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ วัดความช้ืนของดินโดยเก็บตัวอย่างดินที่
ความลึก 5 เซนติเมตร น าไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 24 ช่ัวโมง จนดินแห้งและมีน้ าหนักคงที่ 
แล้วคิดความช้ืนของดินเป็นสัดส่วนต่อน้ าหนักดินแห้งเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยอุณหภูมิและความช้ืนของดินจะเก็บข้อมูลทุก ๆ  
1 สัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 ขนาดของแปลงท่ีท าการส ารวจ 
 
 

20 เมตร 

20 เมตร 

5 เมตร 

5 เมตร 
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ผลการวิจัย 
 จากการส ารวจความหลากชนิดของปลวกในพื้นที่ป่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึง
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยใช้วิธีเก็บตัวอย่าง 2 วิธี ได้แก่ การเก็บตัวอย่างโดยค้นหาด้วยสายตา และการเก็บตัวอย่างโดย
เจาะส ารวจดิน จาก 5 พื้นที่การศึกษา คือ ป่าดิบแล้ง (Dry Evergreen Forest) ป่าเต็งรัง (Dry Dipterocarp Forest) ป่ารุ่น 
2 (Secondary Forest) สวนยางพารา (Rubber forest) และพื้นที่สวนสาธารณะ (Park Area) พบปลวกทั้งหมด 2 วงศ์ 
จ าแนกเป็น 4 วงศ์ย่อย 7 สกุล 8 ชนิด พื้นทีป่่าดิบแล้งพบชนิดของปลวกมากที่สุดคือ 5 ชนิด จาก 4 สกุล 4 วงศ์ย่อย รองลงมา
คือ ป่าเต็งรังพบ 4 ชนิด จาก 4 สกุล 3 วงศ์ย่อย และพื้นที่สวนสาธารณะพบ 4 ชนิด จาก 3 สกุล 3 วงศ์ย่อย พบน้อยที่สุดคือ 
ป่ารุ่น 2 พบ 2 ชนิด จาก 2 สกุล 2 วงศ์ย่อย และสวนยางพาราพบ 2 ชนิด จาก 2 สกุล 1 วงศ์ย่อย ปลวกในวงศ์ย่อย 
Rhinotermitinae พบได้เฉพาะป่าดิบแล้งเท่านั้น (ตารางที่ 1) สามารถจ าแนกปลวกตามลักษณะของแหล่งอาหารได้ 3 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มปลวกเพาะเลี้ยงเช้ือรา (Fungus-Growers) พบ 3 ชนิด ได้แก่ Microcerotermes annandalei Macrotermes 
gilvus และ Hypotermes makhamensis กลุ่มปลวกกินเนื้อไม้ (Wood-Feeders) พบ 3 ชนิด ได้แก่ Globitermes 
sulphureus Nasutitermes matangensiformis และ Schedorhinotermes medioobscurus กลุ่มปลวกกินไลเคน (Lichen 
Feeding Termites) พบ 2 ชนิด ได้แก่ Hospitalitermes sp.1 และ Hospitalitermes sp.2 
 

 

ตารางที่ 1 แสดงชนิดของปลวกและค่าความถีท่ี่พบในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  

 ค่า 
ความถี่ 

ประเภทป่า รูปแบบ
การกิน วงศ์/วงศ์ย่อย/ชนิด DEF DDF SF RF PA 

Termitidae        
    Amitermitinae        
        Globitermes sulphureus 100 X X X X X W 
        Microcerotermes annandalei 57.14 - - - X - F 
    Macrotermitinae        
        Macrotermes gilvus 64.26 X - - - X F 
        Hypotermes makhamensis 80.95 X X X - - F  
    Nasutitermitinae        
        Hospitalitermes sp.1 42.86 X X - - X L 
        Hospitalitermes sp.2 28.57 - - - - X L 
        Nasutitermes matangensiformis 28.57 - X - - - W 
Rhinotermitidae        
    Rhinotermitinae        
        Schedorhinotermes medioobscurus 28.57 X - - - - W 

หมายเหตุ: DEF = ป่าดิบแล้ง, DDF = ป่าเต็งรัง, SF = ป่ารุ่น 2, RF = สวนยางพารา, PA = พื้นที่สวนสาธารณะ 
   W = กลุ่มปลวกกินเนื้อไม้, F = กลุ่มปลวกเพาะเลี้ยงเช้ือรา, L = กลุ่มปลวกกินไลเคน  
  
 เมื่อพิจารณาความหนาแน่นของประชากรปลวก ระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
พบว่า ค่าความหนาแน่นของประชากรปลวกมีค่าความหนาแน่นเฉลี่ยสูงที่สุดในเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 (45.54 ตัว 
ต่อตารางเมตร) และต่ าสุดในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 (23.18 ตัวต่อตารางเมตร) และเมื่อเปรียบเทียบทั้งห้าพื้นที่ พบว่าใน
ป่าดิบแล้งมีค่าความหนาแน่นของประชากรสูงกว่า ป่าเต็งรัง ป่าปลูก สวนยางพารา และพื้นที่สวนสาธารณะ โดยมีค่าความ
หนาแน่นเฉลี่ยเท่ากับ 41.80, 33.48, 28.07, 27.39 และ 22.49 ตัวต่อตารางเมตร ตามล าดับ (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2 ความหนาแน่นของประชากรปลวกแต่ละเดือนในพื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

 ความหนาแน่น (ตัวต่อตารางเมตร)  
เดือน DEF DDF SF RF PA เฉลี่ย 
สิงหาคม 2563 101.08 47.63 32.88 7.75 35.63 44.99 
กันยายน 2563 87.92 63.13 29.13 18.75 28.75 45.54 
ตุลาคม 2563 22.25 15.83 19.25 22.50 33.58 22.68 
พฤศจิกายน 2563 23.50 38.58 25.38 38.00 22.08 29.51 
ธันวาคม 2563 16.08 26.67 25.75 38.25 9.13 23.18 
มกราคม 2564 20.00 23.75 30.75 33.25 15.75 24.70 
กุมภาพันธ์ 2564 21.75 18.75 33.38 33.25 12.50 23.93 
เฉลี่ย 41.80 33.48 28.07 27.39 22.49 30.64 

หมายเหตุ: DEF = ป่าดิบแล้ง, DDF = ป่าเต็งรัง, SF = ป่ารุ่น 2, RF = สวนยางพารา, PA = พื้นที่สวนสาธารณะ 
 
 เมื่อพิจารณาค่าดัชนีความคล้ายคลงึ พบว่าป่าดิบแล้งกับป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้งกับพ้ืนท่ีสวนสาธารณะ และป่าเต็งรังกับ
ป่ารุ่น 2 มีค่าดัชนีความคล้ายคลึงมากที่สุดเท่ากับ 66.67% ตามด้วยป่าดิบแล้งกับป่ารุ่น 2  มีค่าความคล้ายคลึงเท่ากับ 
57.14% ป่าเต็งรังกับพื้นที่สวนสาธารณะมีค่าความคล้ายคลึงเท่ากับ 50% ป่าเต็งรังกับสวนยางพารา และป่ารุ่น 2 กับพื้นที่
สวนสาธารณะมีค่าความคล้ายคลึงเท่ากับ 33.33% ป่าดิบแล้งกับสวนยางพารามีค่าความคล้ายคลึงน้อยที่สุดเท่ากับ 28.57% 
(ตารางที่ 3) 
 

ตางรางที่ 3 ค่าดัชนีความคล้ายคลึงของโซเรนเซน (Sorensen similarity index) ของปลวกบริเวณปา่ดิบแล้ง ป่าเต็งรัง  
 ป่ารุ่นสอง สวนยางพารา และพื้นที่สวนสาธารณะในมหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

 

 DEF DDF SF RF PA 
DEF - - - - - 
DDF 66.67% - - - - 
SF 57.14% 66.67% - - - 
RF 28.57% 33.33% - - - 
PA 66.67% 50.00% 33.33% - - 

หมายเหตุ: DEF = ป่าดิบแล้ง, DDF = ป่าเต็งรัง, SF = ป่ารุ่น 2, RF = สวนยางพารา, PA = พื้นที่สวนสาธารณะ 
 

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยของ อุณหภูมิดิน ความช้ืนดิน อุณหภูมิอากาศ และความช้ืนสัมพัทธ์ในพ้ืนท่ีศึกษา 
 

 ค่าเฉลี่ย (±SE) 
   พ้ืนที่ป่า   

ปัจจัย DEF DDF SF RF PA 
อุณหภูมิดิน 24.57 (±0.42) 25.57 (±0.31) 26.57 (±0.44) 26.47 (±0.64) 26.10 (±0.61) 
ความช้ืนดิน 15.60 (±0.41) 14.49 (±0.44) 14.31 (±0.96) 13.72 (±1.10) 11.42 (±0.74) 
อุณหภูมิอากาศ 25.50 (±0.64) 26.57 (±0.45) 27.57 (±0.58) 27.43 (±0.81) 27.00 (±0.60) 
ความช้ืนสัมพัทธ์อากาศ 80.25 (±0.83) 75.07 (±0.71) 72.25 (±0.60) 70.85 (±1.03) 71.85 (±1.02) 

หมายเหตุ: DEF = ป่าดิบแล้ง, DDF = ป่าเต็งรัง, SF = ป่ารุ่น 2, RF = สวนยางพารา, PA = พื้นที่สวนสาธารณะ 
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                        Globitermes sulphureus                                  Microcerotermes annandalei 
 

  
                       Hypotermes makhamensis                                       Macrotermes gilvus 

 

  
                   Schedorhinotermes medioobscurus                              Hospitalitermes sp.1 

 

  
                           Hospitalitermes sp.2                                    Nasutitermes matangensiformis 
 

ภาพที่ 2 ชนิดปลวกที่พบในพ้ืนท่ีป่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

 อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาความหลากชนิดของปลวกในพื้นที่ป่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีระหว่ างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563  
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยใช้วิธีการเก็บตัวอย่าง 2 วิธี ได้แก่ การเก็บตัวอย่างโดยค้นหาด้วยสายตา และการเก็บ
ตัวอย่างโดยเจาะส ารวจดิน สุ่มเก็บตัวอย่าง 5 พื้นที่ คือ ป่าดิบแล้ง (Dry Evergreen Forest) ป่าเต็งรัง (Dry Dipterocarp 
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Forest) ป่ารุ่น 2 (Secondary Forest) สวนยางพารา (Rubber Forest) และพื้นที่สวนสาธารณะ (Park Area) พบปลวก
ทั้ งหมด 2 วงศ์  จ าแนกเป็น 4 วงศ์ย่อย 7 สกุล 8 ชนิด คือ วงศ์  Termitidae พบ 3 วงศ์ย่อย 6 สกุล 7 ชนิด  
ได้แก่ วงศ์ย่อย Amitermitinae พบ 2 ชนิด 2 สกุล ได้แก่ Globitermes sulphureus และ Microcerotermes 
annandalei วงศ์ย่อย Macrotermitinae พบ 2 ชนิด 2 สกุล ได้แก่ Macrotermes gilvus และ Hypotermes makhamensis 
วงศ์ย่อย Nasutitermitinae พบ  3  ชน ิด  2  สก ุล  ไ ด ้แ ก ่ Hospitalitermes sp.1 Hospitalitermes sp.2 และ 
Nasutitermes matangensiformis และวงศ์ Rhinotermitidae พบ 1 วงศ์ย่อย 1 สกุล 1 ชนิด ได้แก่ วงศ์ย่อย 
Rhinotermitinae พบ 1 ชนิด 1 สกุล ได้แก่ Schedorhinotermes medioobscurus  
 สามารถจ าแนกปลวกตามลกัษณะของแหลง่อาหารได้ 3 กลุ่ม ได้แก ่กลุ่มปลวกเพาะเลี้ยงเช้ือรา กลุ่มปลวกกินเนื้อไม้ 
และ กลุ่มปลวกกินไลเคน ปลวกในกลุ่มกินเนื้อไม้และกลุ่มปลวกเพาะเลี้ยงเช้ือรา จัดเป็นกลุ่มเด่นที่มีบทบาทส าคัญอยู่ในทุก
พื้นที่ศึกษา สอดคล้องกับการศึกษาของยุพาพรและคณะ (2545ค) ที่ศึกษาความหลากหลายของปลวกในป าเต็งรัง 
รุนใหม่และปาดิบแลง ในอุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทร จังหวัดกาญจนบุรี และ ณัฐวุฒิ (2557) ที่ศึกษาความหลากหลาย
ของปลวกในพื้นที่ป่าเต็งรังและป่าดิบแล้งในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา  ในขณะที่ไม่พบกลุ่มปลวก
กินไลเคนในพื้นที่สวนยาง ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ ยืนยงและคณะ (2563) ที่ศึกษาความหลากหลายของปลวกในพื้นที่
สวนยาง ใน 5 อ าเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทั้ง 5 พื้นที่พบปลวกในกลุ่มกินเนื้อไม้และกลุ่มปลวกเพาะเลี้ยงเช้ือรา 
แต่ไม่พบปลวกในกลุ่มกินไลเคนในพื้นที่สวนยาง  
 พื้นทีป่่าดิบแล้งมีความหลากชนิดและความหนาแน่นของปลวกมากท่ีสุดคือ พบ 4 วงศ์ย่อย 4 สกุล 5 ชนิด รองลงมา
คือ ป่าเต็งรังพบ 3 วงศ์ย่อย 4 สกุล 4 ชนิด พื้นที่สวนสาธารณะพบ 3 วงศ์ย่อย 3 สกุล 4 ชนิด และป่ารุ่น 2 พบ 2 วงศ์ย่อย  
2 สกุล 2 ชนิด ตามล าดับ พบน้อยที่สุดคือ สวนยางพารา พบ 1 วงศ์ย่อย 2 สกุล 2 ชนิด ปลวกในวงศ์ย่อย Amitermitinae 
เป็นปลวกกลุ่มเด่นที่พบได้ทั้ง 5 พื้นที่ เนื่องจากปลวกในกลุ่มนี้สามารถปรับตัวให้อยู่ในสภาพแวดล้อมของทั้ง  5 พื้นที่ 
สอดคล้องกับ (ยุพาพรและคณะ, 2545ก) ที่รายงานว่าปลวกในสกุล Microcerotermes และ Globitermes เป็นปลวกที่มี
ความสามารถในการปรับตัวใหอยู่รอดได้ดีในสภาพที่คอนข้างแหงแลง รวมไปถึงในสภาพปาธรรมชาติที่ถูกรบกวน หรือถูก
ท าลายจนกลายเป็นป่าเสื่อมโทรม หรือกลายเป็นพ้ืนท่ีใชประโยชนต่าง ๆ  
 จากการศึกษาพบปลวกทั้งสิ้น 8 ชนิด จัดอยู่ใน 2 วงศ์ 4 วงศ์ย่อย 7 สกุล เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ  
ยุพาพรและคณะ (2545ค) พบว่าจ านวนชนิดของปลวกที่พบในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีน้อยกว่าที่อุทยานแหงชาติเขื่อน
ศรีนครินทร์ โดยพบ 47 ชนิด จัดอยู่ใน 3 วงศ  7 วงศ์ย่อย 16 สกุล สาเหตุที่อาจส่งผลต่อการพบจ านวนชนิดของปลวก 
ที่น้อยกว่า อาจเนื่องมาจากการศึกษาในครั้งนี้เก็บข้อมูลเพียง 7 เดือน ซึ่งไม่คลอบคลุมตลอดทั้งปี รวมไปถึงขนาดของพื้นที่
และความหลากหลายของพืช เป็นผลให้การศึกษาในครั้งนี้พบจ านวนชนิดของปลวกน้อยกว่าที่ควรจะเป็น อย่างไรก็ตาม เมื่อ
เปรียบเทียบกับ ชนวัฒนแ์ละคณะ (2553) ที่ศึกษาความหลากหลายของปลวกในพื้นทีม่หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
พบว่ามีจ านวนชนิดของปลวกท่ีใกล้เคียงกันโดยในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบปลวกทั้งสิ้น 6 ชนิด ได้แก่ 
Odontotermes sp., Macrotermes sp., Microcerotermes sp., Termes sp., Coptotermes sp. และ Parrhinotermes 
sp. และเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาความหลากหลายของปลวกในป่าเต็งรังของ ดวงแขและคณะ (2558) ที่ศึกษาในพื้นที่
ศึกษาป่าเต็งรัง ขาดพื้นที่ 3.4 ตารางกิโลเมตร ในบริเวณสถานีวิจัย Chulalongkorn University Forestry and Research 
Station ต าบลไหล่น่าน อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ในปี 2555, ปี 2556 และในช่วงแล้งร้อนปี 2557 พบจ านวนชนิดของ
ปลวกใกล้เคียงกัน โดยในพื้นที่ศึกษาป่าเต็งรังในบริเวณสถานีวิจัย พบปลวก 3 ชนิด ได้แก่ ปลวกชนิด Macrotermes sp. 
และ Odontotermes sp. ซึ่งอยู่ในวงศ์ย่อย Macrotemitinae, วงศ์ Termitidae และปลวกชนิด Nasutitermes sp.  
 เมื่อเปรียบเทียบจ านวนชนิดของปลวกในสวนยางกับงานวิจัยของ ยืนยงและคณะ (2563) และ วีรยุทธ  
และคณะ (2552) พบชนิดของปลวกน้อยกว่า อาจเนื่องมากจากขนาดของพื้นที่เก็บตัวอย่าง โดย ยืนยงและคณะ (2563) 
ศึกษาความหลากหลายของปลวกในสวนยาง 5 อ าเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ยืนยงและคณะ (2563) รายงานว่าพบ
ปลวก 8 ชนิด จัดอยูใน 2 วงศ์ 4 วงศ์ย่อย 7 สกุล และ วีรยุทธและคณะ (2552) ศึกษาปลวกในระบบนิเวศสวนยางพารา ใน
เขตจังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา  พบจ านวนชนิดของปลวก 3 ชนิด ได้แก่ 
Globitermes sulphureus Macrotermes gilvus และ Macrotermes carbonarius โดยทั้ง 2 งานวิจัยข้างต้นพบปลวก
ชนิด Globitermes sulphureus และ ปลวกในสกุล Microcerotermes เช่นเดียวกับการศึกษาในครั้งนี้ 
 จากการศึกษาพบว่าในพื้นที่ป่าดิบแล้งมีจ านวนชนิดของปลวกมากกว่าป่าเต็งรัง พื้นที่สวนสาธารณะ ป่ารุ่น 2 และ
ป่ายางพารา ตามล าดับ ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของยุพาพรและคณะ (2545ข) ที่ได้ศึกษานิเวศวิทยาและความหลากหลาย
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ของปลวกในพื้นที่ภาคตะวันออกและตะวันตกของประเทศไทย โดยส ารวจในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชกูฎ  และอุทยาน
แห่งชาติเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เป็นตัวแทนของผืนป่าภาคตะวันออก ซึ่งมีสภาพพื้นที่ใกล้เคียงกันคือ ป่าดิบช้ืน ป่าดิบ
แล้ง และป่าดิบเขา และส ารวจในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นตัวแทนของผืนป่าภาค
ตะวันตก ที่มีสภาพเป็นป่าเต็งรัง พบว่าในป่าเต็งรังมีจ านวนชนิดของปลวกมากกว่าป่าดิบช้ืน ป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขา 
ตามล าดับ อย่างไรก็ตามการศึกษาในครั้งนี้ได้สอดคล้องกับการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของปลวกและความสัมพันธ์
กับระบบนิเวศป่าเต็งรังและป่าดิบแล้ง ในพื้นที่ชีวมณฑลสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา โดยพบว่าป่าดิบแล้งมีจ านวนชนิดของ
ปลวกมากกว่าป่าเต็งรัง (ณัฐวุฒ,ิ 2557) 

สาเหตุที่จ านวนชนิดรวมถึงความหนาแน่นของปลวกในพื้นที่ป่าดิบแล้งมีมากกว่าป่าเต็งรัง รวมถึงพื้นที่อื่น ๆ ใน
การศึกษาครั้งน้ี อาจมีสาเหตุมาจากในพ้ืนท่ีศึกษาป่าดิบแล้งเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับแหล่งน้ า ประกอบกับลักษณะของป่าเป็นป่า
ทึบ และมีช้ันเรือนยอดของพืชหลายระดับและปิดสนิท จึงอาจเป็นสาเหตุให้รักษาความช้ืนของดินรวมถึงความช้ืนของอากาศ
ได้ดีกว่า ส่งผลให้มีความช้ืนของอากาศและความช้ืนดินสูงกว่าบริเวณอื่น ซึ่งบริเวณที่มีความช้ืนของดินสูง จัดเป็นสภาพที่
เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของปลวก (ยืนยงและคณะ, 2563) นอกจากนี้ Akpesse et al. (2019) รายงานว่า อุณหภูมิที่
เหมาะต่อการเจริญเติบโตของปลวกอยู่ในช่วง 25-35 องศาเซลเซียส และมีความช้ืนสัมพัทธ์ในอากาศประมาณ 75-90%  
ซึ่งเป็นค่าอุณหภูมิและความช้ืนที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของพื้นที่ป่าดิบแล้งของการศึกษาในครั้งนี้ และถึงแม้พื้นที่ป่าเต็งรัง  
ป่ารุ่น 2 และพื้นที่สวนสาธารณะ จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้แหล่งน้ าเช่นเดียวกัน แต่ลักษณะของป่าทั้ง 3 พื้นที่มีลักษณะเป็นป่า
โปร่ง ต้นไม้ยังไม่โตเต็มที่ ช้ันเรือนยอดของต้นไม้ปกคลุมไม่สนิท ท าให้แสงแดดสามารถส่องถึงพื้นดินได้ ส่งผลให้มีความช้ืนของ
อากาศรวมถึงความช้ืนของดินน้อยกว่าป่าดิบแล้ง ความหลากหลายของพืชก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความ
หลากหลายของปลวกได้เช่นกัน ป่าดิบแล้งและป่าเต็งรังเป็นป่าดั้งเดิม ชนิดและจ านวนของต้นไม้มากกว่าป่ารุ่นสอง ป่า
ยางพาราและพื้นที่สวนสาธารณะ จึงท าให้พบความหลากชนิดและความหนาแน่นของปลวกมากกว่าบริเวณอื่น ซึ่งความ
หลากหลายของพืชรวมถึงความแตกต่างของสภาพนิเวศวิทยาป่าชนิดต่าง ๆ ส่งผลต่อความหลากชนิดของปลวก (ยืนยงและ
คณะ, 2563; ยุพาพรและคณะ, 2548) นอกจากนี้พื้นที่สวนสาธารณะ เป็นบริเวณที่ถูกรบกวนโดยกิจกรรมของมนุษย์ อีกทั้ง  
ยังมีความหลากหลายของพืชน้อยกว่า จึงส่งผลให้พบจ านวนชนิดรวมไปถึงความหนาแน่นของปลวกน้อย ในขณะที่พื้นที่สวน
ยางพาราเป็นการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว ปลูกยางพาราเป็นพืชหลักเพียงชนิดเดียว ซึง่การเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นการรบกวน
สมดุลของสัตว์หน้าดินในระบบนิเวศ ส่งผลให้ความหลากหลายของสัตว์หน้าดินรวมถึงปลวกลดลง (ยืนยงและคณะ, 2563)  
จึงท าให้พบจ านวนชนิดของปลวกน้อยกว่าบริเวณอื่น  
 จากการศึกษาในครั้งนี้ได้จ าแนกปลวกชนิดเด่นจากค่าความถี่ของการพบในทั้ง 5 พื้นที่ พบว่าปลวกชนิด 
Globitermes sulphureus เป็นปลวกชนิดเด่นที่สุด รองลงมาคือ Hypotermes makhamensis และ Macrotermes 
gilvus ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของวีรยุทธและคณะ (2552) ที่ได้ศึกษาชนิดของปลวกบริเวณสวนยางพาราในเขตจังหวัดกระบี่ 
จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ซึ่งพบปลวกชนิด Macrotermes gilvus มากที่สุด รองลงมาคือ 
Globitermes sulphureus และ Macrotermes carbonarius ตามล าดับ และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐวุฒิ (2557) 
ที่ได้ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของปลวกและความสัมพันธ์กับระบบนิเวศ ป่าเต็งรังและป่าดิบแล้ง ในพื้นที่ชีวมลฑล
สะแกราช จังหวัดนครราชสีมา พบปลวกชนิด Microcerotermes crassus เป็นปลวกชนิดเด่นที่สุด รองลงมาได้แก่ ปลวก
ชนิด Hypotermes makhamensis, Globitermes sulphureus, Macrotermes gilvus และ Macroterme carbonarius 
ตามล าดับ อย่างไรก็ตามปลวกชนิด Globitermes sulphureus, Hypotermes makhamensis และ Macrotermes gilvus 
ก็ยังจัดเป็นปลวกชนิดเด่น ซึ่งปลวกทั้งสามชนิดนี้มีการกระจายตัวได้ดี เป็นปลวกที่กินทั้งเนื้อไม้ เศษไม้ และใบไม้เป็นอาหาร 
(ยุพาพร, 2545ข) จึงมีความเหมาะสมที่จะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมท้ัง 5 พ้ืนท่ีได้ 

จากการศึกษาดัชนีความคล้ายคลึงในทั้ง 5 พื้นที่ พบว่าค่าดัชนีความคล้ายคลึงของกลุ่มประชากรปลวกเมื่อ
เปรียบเทียบในป่าดิบแล้งกับป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้งกับพ้ืนท่ีสวนสาธารณะ และป่าเต็งรังกับป่ารุ่น 2 มีค่าความคล้ายคลึงมากทีส่ดุ 
เนื่องจากป่าดิบแล้งกับป่าเต็งรังเป็นพ้ืนที่ท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน และมีความหลากหลายของพืชที่คล้ายคลึงกัน ป่าดิบแล้งกับ
พื้นที่สวนสาธารณะ และป่าเต็งรังกับป่ารุ่น 2 มีความหลากหลายของพืชใกล้เคียงเช่นเดียวกัน ส่วนป่าดิบแล้งกับสวนยางพารา
มีค่าความคล้ายคลึงน้อยที่สุด เนื่องจากสวนยางพารามีความหลากหลายของพืชน้อย และส่วนใหญ่จะเป็นต้นยางกับต้นหญ้าที่
มีขนาดเล็ก จึงส่งผลให้มีค่าความคล้ายคลึงน้อยกว่า 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบแคริโอไทป์ของแมวไทย สายพันธ์ุวิเชียรมาศและสีสวาด กับแมวสายพันธุ์

อเมริกัน ช็อตแฮร์ เตรียมโครโมโซมด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเซลล์ลิมโฟไชต์และใช้เทคนิคการย้อมสีโครโมโซมแบบมาตรฐาน  
ผลจากการศึกษาพบว่า แมวไทยทั้งสองสายพันธุ์และแมวสายพันธุ์อเมริกัน ช็อตแฮร์ มีจ านวนโครโมโซมดิพลอยด์เท่ากับ  
38 แท่ง (2n=38) และจ านวนแขนโครโมโซมพื้นฐาน (Fundamental Number, NF) เท่ากับ 72 ทั้งในเพศผู้และเพศเมีย              
แคริโอไทป์แบ่งตามขนาดและรูปร่างโครโมโซมออกเป็น 6 กลุ่ม ประกอบด้วยโครโมโซมรูปร่างแบบเมทาเซนทริกขนาดใหญ่  
2 คู่, โครโมโซมรูปร่างแบบซับเมทาเซนทริกขนาดใหญ่ 2 คู่, โครโมโซมรูปร่างแบบซับเมทาเซนทริกขนาดกลาง 6 คู่, 
โครโมโซมรูปร่างแบบเมทาเซนทริกขนาดเล็ก 2 คู่, โครโมโซมรูปร่างแบบซับเมทาเซนทริกขนาดเล็ก 3 คู่, และโครโมโซม
รูปร่างแบบอะโครเซนทริกขนาดเล็ก 3 คู่ โครโมโซมเพศชนิดเอ็กซ์มีรูปร่างซับเมทาเซนทริกขนาดกลางและโครโมโซมเพศชนิด
วายรูปร่างซับเมทาเซนทริกขนาดเล็ก นอกจากนี้ในแมวสายพันธุ์สีสวาด และแมวสายพันธุ์อเมริกัน ช็อตแฮร์ เพศเมีย                         
พบเครื่องหมายโครโมโซมที่มีลักษณะเป็นกระเปาะ  (satellite) ที่ยื่นออกมาที่ส่วนปลายแขนข้างสั้นของโครโมโซมคู่ที่ 2                  
ในกลุ่ม E หรือโครโมโซมคู่ที่ 14 การศึกษานี้ช้ีให้เห็นว่า รูปแบบแคริโอไทป์ระหว่างสายพันธุ์แมวไทยและสายพันธุ์อเมริกัน 
ช็อตแฮร์ มีความผันแปรน้อยมาก เนื่องจากพันธุกรรมของสัตว์ตระกูลแมวได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างสูงมาก ความแตกต่าง
ระหว่างแคริโอไทป์ของสัตว์ตระกูล Felidae ในการศึกษาครั้งนี้และที่มีรายงานไว้ก่อนหน้านี้ แสดงให้เห็นความผันแปรของ
รูปแบบแคริโอไทป ์
 
ค าส าคัญ : แคริโอไทป ์ จ านวนโครโมโซม  แซตเทลไลตโ์ครโมโซม  แมวไทย   
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Abstract 

This study aims to investigate comparative cytogenetic data of two Thai native cats: Siamese cat 
and Korat cat, and American shorthair cat. Chromosome preparations for karyotype analysis were 
completed by lymphocyte culture technique and performed by conventional giemsa staining.                     
The results showed that the diploid chromosome number (2n) of two Thai native cat and American 
shorthair cat was 38 (2n=38) and the fundamental number (NF) was 72 in both male and female.           
The karyotypes can be classified according with their chromosome sizes and shapes into 6 groups which 
consisted of 2 pairs of large metacentric chromosomes (Group A1 to A2), 2 pairs of large submetacentric 
chromosomes (Group B1 to B2), 6 pairs of medium submetacentric chromosomes (Group C1 to C6),             
2 pairs of small metacentric chromosomes (D1 to D2), 3 pairs of small submetacentric chromosomes          
(E1 to E3) and 3 pairs of small acrocentric chromosomes (F1 and F3). The X chromosome was medium-
sized submetacentric chromosome and the Y chromosome was the smallest-sized submetacentric 
chromosome. In addition, it showed clearly satellite structure on chromosome no.2 in group E                        
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or a chromosome pairs 14 in Korat cat and American shorthair cat in female. These results suggest that 
the karyotype of Thai native cat and American shorthair cat is low heterogeneity variation because                      
the genetic have been highly conserved. A difference between the newly and previously described 
karyotypes of felidae shows variations of the karyotype. 

 
Keywords  :  Karyotype, Chromosome number, Satellite chromosome, Thai native cat  
 
บทน า 

ในปัจจุบันสัตว์ตระกูลแมวมีทั้งหมด 41 สายพันธุ์ พบได้ทั่วโลก อาศัยในสภาพแวดล้อมที่ความหลากหลาย                  
และมีสัตว์ตระกูลแมวถึง 25 สายพันธุ์ที่ถูกคุกคามใกล้สูญพันธุ์ (Kitchener et al., 2017) สัตว์ตระกูลแมวที่พบในประเทศ
ไทยทั้งหมดมี 9 สายพันธุ์ แบ่งออกเป็น 3 สกุล คือ เสือสกุลเฟลิส (Felis) เสือสกุลนีโอฟิลีส (Neofelis) และเสือสกุล          
แพนเทอรา (Panthera) (ศลิษาและอลัน, 2538) แมวจัดอยู่ในสุกลเฟลิส (Felis) เป็นสัตว์เลี้ยงประจ าบ้านที่มีจ านวนมากท่ีสุด
ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชีย รวมทั้งประเทศไทย กรมปศุสัตว์ของประเทศไทยรายงานว่า จ านวนประชากรแมวในปี พ.ศ. 
2559 ประมาณ 3,035,645 ตัว แบ่งเป็นแมวที่มีเจ้าของดูแล 83.71% และแมวไม่มีเจ้าของหรือแมวจรจัด 16.29% (Ubolrat 
et al., 2019) 

แมวไทยมีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Felis catus Linnaeus (1758) จัดอยู่ในวงศ์ Felidae นิยมน ามาเป็นสัตว์เลี้ยง            
มีถิ่นก าเนิดอยู่ในประเทศไทย สืบเช้ือสายมาจากแมวโบราณ เป็นสัตว์ตระกูลเดียวกันกับเสือ กินเนื้อเป็นอาหาร มีเขี้ยว         
และเล็บแหลมคมสามารถหดซ่อนเล็บได้ (สุทธิลักษณ์, 2526) ความโดดเด่นของแมวไทย คือ มีขนสั้นที่สวยสง่า หางเรียวยาว
ได้สัดส่วนกับล าตัว และมีสีขนที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ประจ าตัวที่ท าให้แตกต่างจาก
แมวสายพันธุ์อื่น จึงท าให้แมวไทยได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการในต่างประเทศ ในทางตรงกันข้ามแมวไทยยังไม่ได้รับ
ความนิยมในประเทศไทยมากนัก คนไทยส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงแมวสายพันธุ์ของต่างประเทศ ท าให้ในปัจจุบันแมวไทยเริ่มลด
จ านวนลง กลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่กระจัดกระจายตามสถานที่ต่างๆ ขาดการควบคุมดูแลอย่างจริงจังท าให้แมวไทยไปผสม
พันธุ์กันเองตามธรรมชาติจนเกิดการข้ามสายพันธุ์ (วิชิต, 2540) ตามหลักฐานการบันทึกในหนังสือต าราแมวที่เก็บไว้ในหอสมุด
แห่งชาติได้มีการจดบันทึกสายพันธุ์แมวไทย โดยจัดแบ่งแมวที่มีลักษณะดีออกเป็น 17 สายพันธุ์ และลักษณะไม่ดี 6 สายพันธุ์ 
ปัจจุบันแมวไทยที่มีลักษณะดีเหลืออยู่เพียง 5 สายพันธุ์ เท่านั้น ได้แก่ สายพันธุ์วิเชียรมาศ สายพันธุ์สีสวาด สายพันธุ์ขาวมณี 
สายพันธ์ุศุภลักษณ์ และสายพันธ์ุโกนจา  

สัณฐานวิทยาของแมวไทยที่ยังหลงเหลือในปัจจุบัน (ภาพที่ 1) สายพันธุ์วิเชียรมาศ ลักษณะเด่นล าตัวสีขาว มีแต้มสี
น้ าตาลไหม้ที่บริเวณใบหน้า หูทั้งสองข้าง เท้าทั้งสี่ หางและที่อวัยวะเพศ รวมเก้าแห่ง นัยน์ตาจะมีสีฟ้า ใส สายพันธุ์สีสวาด 
หรือปัจจุบันคือ แมวสายพันธุ์โคราช มีต้นก าเนิดมาจากจังหวัดนครราชสีมา ถือเป็นแมวแห่งโชคลาภนิยมใช้ในพิธีกรรม           
ขอฝน แมวสีสวาดลักษณะเด่นมีขนสั้นสีดอกเลา นัยน์ตาสีเหลืองอ าพัน สายพันธุ์ขาวมณีเป็นแมวพ้ืนเมืองของไทยที่ไม่มีบันทึก
ในหนังสือต าราแมว ลักษณะเด่นมีสีขนขาวบริสุทธิ์มีนัยต์ตาสีเหลืองหรือสีฟ้า สายพันธุ์ศุภลักษณ์ ลักษณะเด่น มีขนสีน้ าตาล
เข้มคล้ายสีสนิม เล็บสีทองแดง นัยน์ตาเป็นสีเหลืองอ าพัน และสายพันธุ์โกนจา ลักษณะเด่นเป็นแมวสีด าสนิททั้งตัว นัยน์ตา
เป็นสีเหลืองอ าพัน หางเรียวยาว สายพันธุ์ศุภลักษณ์และโกนจาพบได้น้อยมากในปัจจุบัน ดังนั้นจึงมีความต้องการผสมพันธุ์
เพื่อรักษาสายพันธุ์แท้ โดยการผสมพันธุ์แมวสายพันธุ์เดียวกันที่ไม่เป็นเครือญาติกันเพ่ือป้องกันการเกิดเลือดชิด (Inbreeding) 
ท าให้ได้ลูกแมวที่มีความแข็งแรง สวยงาม มีลักษณะตรงตามสายพันธุ์แท้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สายพันธุ์แมวไทยให้คงอยู่จึงมี
การสืบเสาะหาแมวไทยที่มีลักษณะใกล้เคียงพันธุ์แท้มาใช้ในการผสมพันธุ์ เพื่อให้เกิดระดับพันธุ์แท้ที่สูงขึ้น จ าเป็นต้องมีการ
คัดเลือกสายพันธุแ์ละวางแผนการผสมพันธุ์ (ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ, 2557) 
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ภาพที่ 1 ลักษณะของแมวไทย 5 สายพันธุ์: ก. สายพันธ์ุศภุลักษณ์; ข. สายพันธ์ุสสีวาด; ค. สายพันธ์ุวเิชียรมาศ;  

ง. สายพันธ์ุโกนจา; จ. สายพันธ์ุขาวมณี (สมาคมแมวโบราณนานาชาติ, 2014) 
 

การศึกษาความผันแปรของพันธุกรรมสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างทางพันธุกรรมและวิวัฒนาการของ           
สิ่งมีชีวิตได้ ในปัจจุบันงานวิจัยทางด้านพันธุศาสตร์ระดับเซลล์ของสัตว์ตระกูลเสือและแมวมีข้อมูลน้อยและยังไม่แพร่หลาย          
จากการศึกษาพบรายงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่ เมืองซานฮวน ในปี ค.ศ. 1956 ได้ก าหนดมาตรฐาน               
แคริโอไทป์ของแมวซึ่งเสนอใหจ้ัดกลุ่มออโตโซม (Autosome) โดยแบ่งออก 6 กลุ่ม คือ กลุ่ม A-F (Ford et al., 1980) ต่อมา
การศึกษาทางด้านพันธุศาสตร์ระดับเซลล์ได้มีการพัฒนาเทคนิคการย้อมแถบโครโมโซมที่หลากหลายมากขึ้น เช่น การย้อม
แถบโครโมโซมแบบจี (G-banding) การย้อมแถบโครโมโซมแบบซี (C-banding) และการย้อมแถบโครโมโซมแบบเอ็นโออาร์ 
(NOR-banding) ที่ให้รายละเอียดสูงเพื่อศึกษาลักษณะของโครโมโซมและตรวจสอบเครื่องหมายโครโมโซม (Chromosome 
Marker) ที่เป็นลักษณะเฉพาะ แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีรายงานการศึกษาโครโมโซมของสัตว์ในตระกูล Felidae แต่ยังไม่มี
รายงานทางด้านพันธุศาสตร์ระดับเซลล์ของแมวไทย งานวิจัยนี้จึงมีเป้าหมายที่จะท าการศึกษาทางด้านพันธุศาสตร์ระดับเซลล์
เพิ่มเติมจากรายงานการวิจัยที่ผ่านมา ในบรรดาแมวไทยท้ัง 5 สายพันธุ์ สายพันธุ์วิเชียรมาศและสีสวาดเป็นท่ีนิยม ในกลุ่มของ
ผู้เลี้ยงแมวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ การศึกษานี้จึงเลือกสายพันธุ์วิเชียรมาศและสีสวาด ในการศึกษาเบื้องต้นเพื่อสรุป
ภาพรวมของพันธุกรรมก่อนที่จะท าการศึกษาเพิ่มเติมในแมวไทยพื้นเมืองสายพันธุ์อื่น ๆ ต่อไป และในการศึกษาครั้งนี้เลือก
ศึกษาแมวสายพันธ์ุอเมริกัน ช็อตแฮร์ มีถิ่นก าเนิดที่ประเทศอเมริกา เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบระหว่างสายพันธ์ุแมวไทย
และแมวสายพันธ์ุต่างประเทศ 

ดังนั้นการศึกษานี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานทางพันธุศาสตร์ของแมวไทย 2 สายพันธุ์ คือ วิเชียรมาศ
และสีสวาด เปรียบเทียบกับแมวสายพันธุ์อเมรกิัน ช็อตแฮร์ โดยน าเทคนิคการย้อมสีโครโมโซมแบบมาตรฐาน (Conventional 
Staining) มาใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทางด้านพันธุศาสตร์เกี่ยวกับจ านวนโครโมโซมดิพลอยด์ จ านวน
แขนโครโมโซมพื้นฐาน รูปร่างโครโมโซม โครโมโซมเครื่องหมาย และเปรียบเทียบรูปแบบแคริโอไทป์ของแมวไทยกับแมวสาย
พันธุ์ต่างประเทศ และสัตว์ในตระกูล Felidae ที่มีรายงานไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งข้อมูลพื้นฐานทางด้านพันธุศาสตร์ระดับเซลล์ที่ได้
จะเป็นประโยชน์ช่วยให้สามารถตรวจสอบเอกลักษณ์ของโครโมโซม และอธิบายถึงวิวัฒนาการของแมวไทยกับสัตว์ในตระกูล 
Felidae เพื่อช่วยให้ตระหนักถึงความส าคัญและการอนุรักษ์แมวไทยในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ข ค ง จ 
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วิธีการวิจัย 
ตัวอย่างแมวที่ศึกษา 
 

 
 

ภาพที่ 2 (ก) แมวไทยสายพันธ์ุวิเชียรมาศ; (ข) แมวไทยสายพันธ์สสีวาด และ ค) แมวสายพันธุอ์เมริกนั ช็อตแฮร ์
 

1. การเก็บตัวอย่าง (Animal Sample Collection) 
ตัวอย่างแมวไทยที่ศึกษาคือ สายพันธุ์วิเชียรมาศและสีสวาด จากบ้านแมวไทย จังหวัดนครปฐม และศึกษา                 

แมวสายพันธุ์ต่างประเทศคือ สายพันธุ์อเมริกัน ช็อตแฮร์ จากฟาร์มแมวในจังหวัดอุบลราชธานี เก็บตัวอย่างเลือดเพศผู้             
และเพศเมีย สายพันธุ์ละ 1 ตัว (n=1) เจาะเลือดจากเส้นเลือดด าบริเวณล าคอ (Jugular Vein) ปริมาณ 3-5 มิลลิลิตร                       
โดยสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าการเก็บตัวอย่างเลือดแบบปลอดเช้ือ (Aseptic Technique) เก็บในหลอดสุญญากาศปลอดเชื้อ 
(Vacuum Sterile Tube) ที่มีสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด (Heparin) เคลือบอยู่ภายในหลอด แช่ตัวอย่างเลือดในกระติก
น้ าแข็งตลอดการเดินทางมายังห้องปฏิบัติการ ขั้นตอนการทดลองทั้งหมดไปตามแนวทางการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการดูแลสัตว์ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และคณะกรรมการก ากับ
ดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เลขท่ีใบอนุญาต 16/2563/IACUC) 

2. การเตรียมโครโมโซม (Chromosome Preparation) 
วิธีการเพาะเลี้ยงเซลล์ลิมโฟไซต์ (Lymphocyte Culture) ตามวิธีมาตรฐาน (Howe et al., 2014) เตรียมอุปกรณ์

และสารเคมีที่ใช้ส าหรับเพาะเลี้ยงเซลล์ภายในตู้ปลอดเช้ือ (Laminar Air Flow) อาหารเลี้ยงเซลล์ลิมโฟไชต์ประกอบด้วย              
1. อาหารเพาะเลี้ยงเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด RPMI Medium 1640 2. สารกระตุ้นการแบ่งเซลล์ (Phytohemaggluthinin)  
3. ซีรัมจากตัวอ่อนลูกวัว (Fetal Calf Serum) 4. ยาปฏิชีวนะ (Penicillin/Streptomycin) ผสมสารละลายเขย่าให้เข้ากัน
เบา ๆ จากนั้นกรองสารละลายโดยใช้ millipore membrane filter ขนาด 0.2 ไมครอน แบ่งอาหารใส่ขวดเพาะเลี้ยงขวดละ 
5 มิลลิลิตร หยดตัวอย่างเลือดแมว 15-20 หยด ลงในขวดเพาะเลี้ยงเขย่าให้สารละลายและเลือดเข้ากัน น าไปบ่มในตู้ควบคุม
อุณหภูมิที่ 37 องศาเซลเซียส มีคาร์บอนไดออกไซด์ 5 % นาน 72 ช่ัวโมง ท าการเขย่าเลือดวันละ 2 ครั้ง เช้าเย็นเพื่อกระตุ้น
การแบ่งเซลล์และเพิ่มปริมาณเมทาเฟสให้มากขึ้น เมื่อช่ัวโมงท่ี 72 ท าการเก็บเกี่ยวเซลล์ (Harvesting)  

3. การย้อมสีโครโมโซมแบบมาตรฐาน (Conventional Staining) ตามวิธีมาตรฐานของ (Rooney, 2001) 
การย้อมสีโครโมโซมแบบมาตรฐาน ย้อมสไลด์ด้วยสีจิมซ่าความเข้มข้นร้อยละ 15 (15 % Giemsa stain)                        

ในสารละลาย phosphate buffer pH 6.8 กรองด้วยกระดาษกรองก่อนใช้ ย้อมสีนาน 15 นาที ล้างสไลด์ด้วยน้ ากลั่นให้           
สีส่วนเกินหลุดออกและผึ่งสไลด์ให้แห้ง น าไปศึกษาต่อด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (Brightfield Microscopes) 

4. การตรวจสอบโครโมโซม (Chromosome Analysis) ตามวิธีมาตรฐานของ (Keawmad et al., 2007) 
ถ่ายภาพโครโมโซมระยะเมทาเฟสให้ได้มากที่สุดโดยใช้เลนส์ใกล้วัตถุ (Objective Lens) ก าลังขยาย 100X เลนส์

ใกล้ตาก าลังขยาย 10X โดยใช้ชุดถ่ายภาพที่ต่อกับกล้องจุลทรรศน์ แล้วน ามาดูความถี่ของจ านวนโครโมโซมต่อเซลล์เพื่อสรุป
จ านวนโครโมโซมดิพลอยด์ (2n) จากนั้นจึงคัดเลือกภาพถ่ายโครโมโซมระยะเมทาเฟสจ านวน 20 เซลล์ ที่กระจายตัวดี        
ไม่ซ้อนทับกัน น ามาจัดเรียงแคริโอไทปด์้วยเครื่องจัดเรียงโครโมโซมอัตโนมัติ (Automated Chromosome Analyzer) 
 
 
 

ก ข ค 
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ผลการวิจัย 
จากการศึกษาโครโมโซมและแคริโอไทป์ของแมวไทย 2 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์วิเชียรมาศและสีสวาด และสายพันธุ์

ต่างประเทศอเมริกัน ช็อตแฮร์ ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเซลล์ลิมโฟไซต์ จากนั้นย้อมสีโครโมโซมด้วยเทคนิคการย้อมสีโครโมโซม
แบบมาตรฐาน (Conventional Staining) จากการศึกษาโดยการนับความถี่ของจ านวนโครโมโซมต่อเซลล์ พบว่ามีจ านวน
โครโมโซมดิพลอยด์เท่ากับ 38 แท่ง (2n=38) จ านวนแขนโครโมโซมพื้นฐานเท่ากับ 72 ทั้งเพศผู้และเพศเมีย สัญลักษณ์
โครโมโซมของเพศเมียเป็น 38, XX และเพศผู้ 38, XY แคริโอไทป์แบ่งตามขนาดและรูปร่างโครโมโซมออกเป็น 6 กลุ่ม คือ 
กลุ่ม A-F ประกอบด้วย โครโมโซมรูปร่างแบบเมทาเซนทริกขนาดใหญ่ 2 คู่, โครโมโซมรูปร่างแบบซับเมทาเซนทริกขนาดใหญ่ 
2 คู่, โครโมโซมรูปร่างแบบซับเมทาเซนทริกขนาดกลาง 6 คู่ , โครโมโซมรูปร่างแบบเมทาเซนทริกขนาดเล็ก 2 คู่, โครโมโซม
รูปร่างแบบซับเมทาเซนทริกขนาดเล็ก 3 คู่ และโครโมโซมรูปร่างแบบอะโครเซนทริกขนาดเล็ก 3 คู่ โครโมโซมเพศชนิดเอ็กซ์มี
รูปร่างซับเมทาเซนทริกขนาดกลาง โครโมโซมวายมรีูปร่างซับเมทาเซนทริกขนาดเล็ก (ภาพที่ 3 4 และ 5) จากการศึกษาครั้งนี้
พบเครื่องหมายโครโมโซมที่มีลักษณะเป็นกระเปาะ (Satellite) ที่ยื่นออกมาที่ส่วนปลายแขนข้างสั้นของโครโมโซมคู่ที่ 2 ใน
กลุ่ม E หรือโครโมโซมคู่ที่ 14 ในแมวสายพันธุ์สีสวาด และแมวสายพันธุ์อเมริกัน ช็อตแฮร์เพศเมีย (ภาพที่ 4 และ5) จาก
การศึกษาโดยเทคนิคการย้อมสีโครโมโซมแบบมาตรฐานท าให้สามารถวิเคราะห์ จ านวน รูปร่างของโครโมโซม และตรวจสอบ
โครโมโซมเครื่องหมายได้  

 
 

      
 

  

  
 

ภาพที่ 3 โครโมโซมระยะเมทาเฟสและแคริโอไทป์ของแมวไทยสายพันธุ์วิเชียรมาศ (ก) เพศเมีย และ (ข)  
เพศผู้ ที่ก าลังขยาย 1000 เท่า เมือ่ย้อมด้วยเทคนิคการย้อมสีโครโมโซมแบบมาตรฐาน (Conventional Staining) 

 
 
 
 

ก ข 
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ภาพที่ 4 โครโมโซมระยะเมทาเฟสและแคริโอไทป์ของแมวสายพันธุส์ีสวาด (ก) เพศเมีย และ (ข) เพศผู้  
ที่ก าลังขยาย 1000 เท่า เมื่อย้อมด้วยเทคนิคการย้อมสีโครโมโซมแบบมาตรฐาน (Conventional Staining)  

ลูกศรชีแ้สดงเครื่องหมายโครโมโซมที่มีลักษณะเป็นกระเปาะ (Satellite) 
 

                                  
 

  

 
ภาพที่ 5 โครโมโซมระยะเมทาเฟสและแคริโอไทป์ของแมวสายพันธุอ์เมริกัน ช็อตแฮร์ (ก) เพศเมีย และ (ข) เพศผู้                     

ที่ก าลังขยาย 1000 เท่า เมื่อย้อมด้วยเทคนิคการย้อมสโีครโมโซมแบบมาตรฐาน (Conventional Staining)  
ลูกศรชี้แสดงเครื่องหมายโครโมโซมที่มีลักษณะเป็นกระเปาะ (Satellite) 

ก ข 

ก ข 



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งท่ี 15 I ผลงานน าเสนอแบบโปสเตอร์ 

522 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการรายงานการศึกษาด้านพันธุศาสตร์ระดับเซลล์ของแมวไทยครั้งแรก จากการศึกษาครั้งนี้   

ท าให้ทราบว่าแมวไทยทั้งสองสายพันธุ์ และแมวสายพันธุ์ต่างประเทศอเมริกัน ช็อตแฮร์ มีจ านวนดิพลอยด์โครโมโซมเท่ากับ 
38 (2n=38) จ านวนแขนโครโมโซมพื้นฐานเท่ากับ 72 เท่ากันทั้งเพศผู้และเพศเมีย และรูปแบบแคริโอไทป์มีความผันแปร           
น้อยมาก เนื่องจากพันธุกรรมของสัตว์ตระกูลแมวได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างสูงมาก นอกจากนี้ตรวจพบเครื่องหมายโครโมโซมที่
มีลักษณะเป็นกระเปาะ (Satellite) ที่ยื่นออกมาที่ส่วนปลายแขนข้างสั้นของโครโมโซมคู่ที่ 2 ในกลุ่ม E หรือโครโมโซมคู่ที่ 14 
ในแมวสายพันธุ์สีสวาด และแมวสายพันธุอ์เมริกัน ช็อตแฮร์ เพศเมีย 

แมวไทยทั้งสองสายพันธุ์และแมวสายพันธุ์ต่างประเทศอเมริกัน ช็อตแฮร์ มีจ านวนโครโมโซมดิพลอยด์                     
เท่ากับ 38 (2n=38) ทั้งในเพศผู้และเพศเมีย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วิวัฒน์และคณะ (2537); ศิริพรและคณะ 
(2560); Sajiro and Shinkichi (1952); Hsu et al. (1963); Hsu and Rearden (1965); Wurster-Hill and Gray (1973); 
Yang et al. (2000 ); Nie et al. (2012 ); Eun et al. (2013 ); Arslan Zima (2014) และPoniewierska et al. (2020)  
ที่ท าการศึกษาโครโมโซมของสัตว์ในตระกูล Felidae โดยใช้เทคนิคการย้อมสีโครโมโซมแบบมาตรฐานพบว่า มีจ านวน
โครโมโซมดิพลอยด์เท่ากับ 38 (2n=38) ซึ่งมีจ านวนโครโมโซมเท่ากันกับการศึกษาในครั้งนี้ และในการศึกษาครั้งนี้มีจ านวน
แขนโครโมโซมพื้นฐานเท่ากับ 72 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Wurster–Hill and Gray (1973) เมื่อเปรียบเทียบ
รูปแบบแคริโอไทป์ของแมวไทยและแมวสายพันธุ์ต่างประเทศอเมริกัน ช็อตแฮร์ พบว่ารูปแบบแคริโอไทป์มีความคล้ายคลึงกัน
กับแมวชนิดอื่น ๆ และสัตว์ในตระกูล Felidae เช่น แมวบ้าน (Felis atus) แมวป่า (Felis silvestris) แมวป่ายุโรป (Lynx lynx) 
(ตารางที่ 1) แสดงให้เห็นว่าสัตว์เหล่านี้มีความผันแปรทางพันธุกรรมน้อยมาก จัดเป็นสัตว์ในวงศ์เดียวกันและมีวิวัฒนาการสืบ
เชื้อสายจากในอดีต ท าให้เชื่อได้ว่าสัตว์เหล่านี้น่าจะมีความใกล้ชิดกันมาก และมีวิวัฒนาการจากบรรพบุรุษเดียวกัน ยกเว้น 
Leopardus geoffroyi, Leopardus pajeros, Leopardus tigrinus and Leopardus wiedi (Wurster-Hill and Gray, 
1973 and Eroglu, 2017) ที่มีจ านวนดิพลอย์โครโมโซมเท่ากับ 36 (2n = 36) ซึ่งเป็นผลมาจากการลดจ านวนของโครโมโซม
ลงจาก 38 มาเป็น 36 เกิดจากกระบวนการเช่ือมรวมในลักษณะ Robertsonian translocation ที่บริเวณเซนโทรเมียร์ของ
โครโมโซมทั้งสองแท่ง การย้อมสีโครโมโซมแบบมาตรฐานด้วย สีจิมซ่า ท าให้โครโมโซมติดสีทึบ ไม่สามารถแสดงให้เห็น
รายละเอียดของโครงสร้างภายในโครโมโซมได้ การศึกษาครั้งน้ีจึงไม่พบความแตกต่างภายในโครงสร้างโครโมโซมได้  

ส าหรับโครโมโซมเพศในแมวไทยและแมวสายพันธุ์อเมริกัน ช็อตแฮร์ โครโมโซมเพศชนิดเอ็กซ์มีรูปร่างแบบ        
ซับเมทาเซนทริกขนาดกลางและโครโมโซมเพศชนิดวายมีรูปร่างแบบซับเมทาเซนทริกขนาดเล็ก ซึ่งพบว่ามีรูปร่างคล้ายคลึงกัน
มากกับสัตว์ในตระกูลเสือและแมวที่มีรายงานการศึกษาก่อนหน้านี้  และแตกต่างจากรายงานการศึกษาของ วิวัฒน์             
และคณะ (2537) และ Eun et al. (2013) รายงานโครโมโซมเพศของแมวบ้านพบว่า โครโมโซมเพศชนิดเอ็กซ์และวายมี
รูปร่างแบบเมทาเซนทริก (ตารางที่ 1) 
 
ตารางที่  1  ข้อมู ลการศึ กษาแคริ โอไทป์ ของสัตว์ตระกูล  Felidae (M=เมทาเซนทริก ; SM=ซับ เมทาเซนทริก ;  
                 A=อะโครเซนทริก และ T=เทโลเซนทริก)  
 

ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อสามญั 2n NF 
ออโตโซม 

โครโมโซม
เพศ 

เครือ่งหมาย
โครโมโซม 

อ้างอิง 

M SM A T X Y 
Felis catus Siamese 

cat 
38 72 8 22 6 - SM SM - การศึกษาครั้งน้ี 

Felis catus Korat cat 38 72 8 22 6 - SM SM โครโมโซมคู่ท่ี 
14 ในเพศเมีย 

การศึกษาครั้งน้ี 

Felis catus American 
short hair 

cat 

38 72 8 22 6 - SM SM โครโมโซมคู่ท่ี 
14 ในเพศเมีย 

การศึกษาครั้งน้ี 
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ตารางที่  1  ข้อมู ลการศึ กษาแคริ โอ ไทป์ ของสัตว์ตระกูล  Felidae (M=เมทาเซนทริก ; SM=ซับ เมทาเซนทริก ;  
                 A=อะโครเซนทรกริก และ T=เทโลเซนทริก) (ต่อ) 
 

การศึกษาครั้งนี้ตรวจพบโครโมโซมลักษณะพิเศษที่มีลักษณะเป็นกระเปาะที่ยื่นออกมาที่ส่วนปลายแขนข้างสั้นของ
โครโมโซมคู่ที่ 2 ในกลุ่ม E หรือโครโมโซมคู่ที่ 14 ในแมวสายพันธุ์สีสวาด และแมวสายพันธุ์อเมริกัน ช็อตแฮร์ เฉพาะเพศเมีย
เท่านั้น แสดงให้เห็นความแตกต่างของโครโมโซมเครื่องหมายระหว่างเพศผู้และเพศเมียซึ่งเป็นผลมาจากความผันแปร         
ทางพันธุกรรมระหว่างสายพันธุ์ แตกต่างจากรายงานการศึกษาของ Eun et al. (2013) ทีพ่บว่าแมวขนสั้นเกาหลีมีต าแหน่ง
โครโมโซมเครื่องหมายอยู่ที่ต าแหน่งแขนข้างสั้นของโครโมโซมคู่ที่ 12 ในกลุ่ม E และแตกต่างจากรายงานการศึกษาของ  
วิวัฒน์และคณะ (2537) ตรวจพบโครโมโซมเครื่องหมายในเสือโคร่ง (Panthera tigris) เสือด า (Panthera pardus) และแมว
บ้าน (Felis catus) บริเวณปลายแขนโครโมโซมคู่ที่ 16 ในกลุ่ม E ลักษณะโครโมโซมพิเศษนี้สามารถตรวจพบได้เฉพาะสัตว์ 
ในตระกูล Felidae เกือบทุกชนิด แต่ในสัตว์เลี้ยงอ่ืน ๆ ไม่พบโครโมโซมลักษณะพิเศษนี้  

เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาพันธุศาสตร์โมเลกุล (Molecular Genetics) ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม
แสดงค่าความใกล้ชิดทางพันธุกรรม (Lnbreeding Coefficient) ในแมวไทยสายพันธุ์วิเชียรมาศและสีสวาด ทดสอบด้วย
เครื่องหมายไมโครแซตเทลไลต์ (Microsatellite Marker) พบว่าความหลากหลายทางพันธุกรรมของแมวไทยมีค่าอยู่ในระดับ
ปานกลางแสดงให้เห็นว่า แมวไทยมีอัตราการผสมพันธุ์แบบเลือดชิดสูง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาในครั้งนี้ท่ีพบว่าแมวไทยมี
ความผันแปรทางพันธุกรรมน้อย (Ubolrat et al., 2019)  

ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทางด้านพันธุศาสตร์ระดับเซลล์ นับเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาเบื้องต้น ก่อนน าไปศึกษา
ด้วยเทคนิคอื่นๆ เพื่อศึกษารายละเอียดให้มากขึ้น เช่น การย้อมแถบโครโมโซมแบบต่าง ๆ อาทิ G-banding, C-banding, 
NORs banding หรือการใช้เทคนิค FISH ซึ่งจะสามารถน าข้อมูลไปต่อยอดศึกษาพันธุศาสตร์ระดับอณู  (molecular 
cytogenetic) เพื่อยืนยันข้อสงสัยหรือบริเวณที่ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ อีกทั้งยังสามารถน าไปตรวจสอบโครงสร้างทาง
พันธุกรรมอื่น ๆ เพื่อน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจ าแนกชนิดสายพันธุ์
ต่าง ๆ ของแมวไทยได้ 

 

ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อสามญั 2n NF ออโตโซม 
โครโมโซม

เพศ 
เครือ่งหมาย
โครโมโซม 

อ้างอิง 

M SM A T X Y 
Felis catus Korean 

short hair 
cat 

38 - 10 22 4 - M M โครโมโซมคู่ท่ี
12 ในเพศผู้
และเมีย 

Eun et al., 
2013 

Felis catus Domestic 
cat 

38 - 24 8 4 - M M โครโมโซมคู่ท่ี 
16 ในเพศผู้
และเมีย 

วิวัฒน์                 
ชวนะนิกุล และ
คณะ, 2537 

Felis catus Domestic 
cat 

38 72 10 14 8 4 SM - - Wurster–Hill 
and Gray, 
1973 

Felis catus Domestic 
cat 

38 - 16 16 4 - SM - - Lyons, 2012 

Felis silvestris Wildcat 38 72 6 18 4 8 SM SM - Arslan and 
Zima, 2014 

Lynx lynx Eurasian 
lynx 

38 72 10 14 8 4 SM - - Nie et al., 
2012 
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บทคัดย่อ 
ความหลากหลายทางพันธุกรรมเป็นหัวข้อหนึ่งที่ผู้เรียนมักมีความเข้าใจคาดเคลื่อนเกี่ยวกับเนื้อหาอยู่เสมอ ผู้สอนจึง

พยายามปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจและเข้าใจในเนื้อหาเพิ่มมากขึ้น โดยน างานวิจัยเกี่ยวกับความ
หลากหลายของยีน Os2AP ในข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง จ านวน 30 สายพันธ์ุ ของจังหวัดเชียงราย มาสร้างเป็นกิจกรรมการเรียนการ
สอนในรายวิชาความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต ในหัวข้อความหลากหลายทางพันธุกรรมให้แก่นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีครุศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ช้ันปีที่ 4 จ านวน 30 คน พบว่า เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  นักศึกษามี
คะแนนประเมินตนเองหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากคะแนนประเมินก่อนเรยีนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนและ
ก่อนเรียนเท่ากับ 3.9 และ 2.3 และผลการเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบความรู้แบบเติมค าตอบ จ านวน 8 ข้อ พบว่า ผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้อยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยผู้เรียนสามารถตอบค าถามถูกต้องร้อยละ 85-100 จ านวน 7 ข้อ และ 62% ของผู้เรียน
สามารถตอบค าถามเกี่ยวกับช่ือวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้อง แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการเรียนรู้จากงานวิจัยสามารถช่วยให้ผู้เรียนมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางพันธุกรรมที่ดีขึ้น 
 
ค าส าคัญ : ข้าวพันธุพ์ื้นเมือง  ความหลากหลายทางพันธุกรรม  ยีนความหอม 

 
Research-Based Learning Activities on Genetic Diversities of Os2AP gene in Chiang Rai 
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on the 4th year Bachelor of Education Students 
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Abstract 

Genetic diversity is a frequently misunderstood topic among biology students. Therefore, research-
based learning was designed to encourage learning achievements to this difficult topic.  In this study, we 
use basic research knowledge of the diversity of the Os2AP gene, which was described from 30 varieties of 
landrace rice of Chiang Rai province. This learning activity, as part of Biodiveristy course, was assigned to 30 
students of the fourth year in the biology teaching program.  The results showed that students earned a 
significantly higher self-assessment post-test scores when compared to their pre-test score, which was 3.9 
and 2.3, respectively.  Furthermore, the learning outcomes were measured using the 8- item questionnaire 
filled- in test.  It was found that learning achievements were very good.  The learners were able to answer 
85%- 100% correct answers for 7 items, although, only 62% of the students were able to answer the 
scientific name correctly. It could be concluded that our research-integrated learning activity could achieve 
students a better understanding of genetic diversity. 
  
Keywords : Upland landace rice, Genetic diversity, Aroma gene
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บทน า 
 ความหลากหลายทางพันธุกรรม (Genetic Diversity) เป็นหัวข้อหนึ่งในสาระการเรียนรู้เรื่องความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสิ่งมีชีวิต ซึ่งผู้เรียนมักมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนเกี่ยวกับเนื้อหาความหลากหลายทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตอยู่
เสมอ ตั้งแต่การระบุชนิดของสิ่งมีชีวิต ความแตกต่างทางพันธุกรรม ยีนที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม การแสดงออกของยีน 
เป็นต้น ตลอดจนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนและสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุศาสตร์อาจจะอธิบายความ
หลากหลายระดับพันธุกรรมได้ไม่ชัดเจน ดังนั้น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเนื้อหาเรื่องความหลากหลายทาง
พันธุกรรมได้ดีขึ้น งานวิจัยนี้จึงได้น าองค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพันธุ์พื้นเมืองใน
จังหวัดเชียงราย และการตรวจหายีน Os2AP ซึ่งเป็นยีนที่มีความเกี่ยวข้องกับกลิ่นหอมของข้าว มาบูรณาการสู่ห้องเรียนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตได้ดีขึ้น 

จากรายงานข้าวพันธุ์พื้นเมืองจากจังหวัดเชียงราย ที่เคยมีบันทึกไว้จ านวน 128 พันธุ์ (สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการ
เกษตร, 2543) ข้าวพันธุ์พื้นเมืองหลายชนิดเป็นข้าวที่มีลักษณะความหอมที่แตกต่างตั้งแต่หอมมาก เช่น ข้าวหอมมะลิดอย 
จนถึงข้าวที่มีความหอมน้อยหรือไม่มีความหอมเลย ความผันแปรของความหอมในข้าวนี้ได้มีผู้รายงานว่าเกิดจากการแสดงออก
ของยีน Os2AP ซึ่งอยู่บนโครโมโซมคู่ที่ 8 (กมลวรรณและคณะ, 2556; ไวพจน์และคณะ, 2556) และในข้าวที่มีความหอม 
บริเวณ exon ที่ 7 ของยีนนี้ พบการเกิด mutation โดยมี 8 คู่เบส ที่ขาดหายไป ท าให้โปรตีนที่ได้จากยีนนี้ ซึ่งเป็นเอนไซม์ใน
กลุ่ม dehydrogenase ไม่สามารถท างานได้ แต่ในข้าวไม่หอมเอนไซม์ดังกล่าวสามารถเปลี่ยนสาร proline เป็น glutamic 
acid จึงไม่มีการสะสมสารความหอม ดังเช่นในข้าวหอมทีค่วามผิดปกติของเอนไซม์ดังกล่าวส่งผลให้ สาร proline เปลี่ยนเป็น
สารหอม 2AP (ศูนย์สื่อสารวิทยาศาสตร์ไทย สวทช., 2552) จึงมีการสะสมสาร 2AP ในเมล็ดข้าว จากการตรวจสอบยีนความ
หอมในพันธุกรรมข้าวไร่ไทย โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอที่ท าให้เกิดความแตกต่างระหว่างช้ินส่วนของดีเอ็นเอของข้าวหอมและ
ข้าวไม่หอม หรือที่เรียกว่า Aromarker พบว่า Aromarker สามารถคัดแยกข้าวไร่ที่มีความหอมออกจากข้าวไร่ไม่หอมได้ 
(ไวพจนแ์ละคณะ, 2556) และ Aromarker สามารถใช้ตรวจสอบเอกลักษณ์ของพันธุ์ข้าวหอมมะลิเพื่อประโยชน์ในการส่งออก
ข้าวเชิงพาณิชย์ และใช้ในการสืบค้นหายีนความหอมในข้าวพื้นเมืองเพื่อใช้เป็นแหล่งพันธุกรรมในการปรับปรุงพันธุ์ 
(กมลวรรณและคณะ, 2556; ไวพจนแ์ละคณะ, 2556) 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนรู้โดยน าองค์ความรู้ที่เกิดจากงานวิจัยเกี่ยวความหลากหลายทางพันธุกรรม
ของข้าวพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดเชียงราย และการหายีน Os2AP มาบูรณาการสู่ห้องเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
รายวิชาความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2558 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตได้ดขีึ้น ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกบั
หลักการและทฤษฎี สามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม สามารถออกแบบการทดลองทางชีววิทยาให้ตรงตาม
ข้อก าหนด สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะการแก้ไขปัญหาทางชีววิทยาได้อย่างเหมาะสม และจัดการเรียนรู้ชีววิทยาอย่าง
บูรณาการ  
 
วิธีการวิจัย 

ประชากร: นักศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ช้ันปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ความ
หลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต จ านวน 30 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย:  
- แบบประเมินตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน โดยให้ผู้เรียนประเมินความรู้ในหัวข้อหลากหลายทางพันธุกรรม

ของข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 1 หมายถึง ผู้เรียนไม่สามารถอธิบายความแตกต่างทางพันธุกรรมข้าว
ได้, ระดับ 2 หมายถึง ผู้เรียนสามารถอธิบายความหอมของข้าวว่าเป็นลักษณะทางพันธุกรรม , ระดับ 3 หมายถึง ผู้เรียน
สามารถอธิบายวิธีการทดสอบยีนควบคุมความหอมของข้าวได้, ระดับ 4 หมายถึง ผู้เรียนสามารถอธิบายความแตกต่างของยีน
ควบคุมความหอมของข้าวได้, ระดับ 5 หมายถึง ผู้เรียนสามารถอธิบายความหลากหลายของยีนควบคุมความหอมของข้าวได้ 

- แบบทดสอบความรู้หลังเรียน เรื่อง ความหลากหลายทางพันธุกรรม แบบเติมค าตอบ จ านวน 8 ข้อ ข้อละ  
5 คะแนน  
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กิจกรรมการเรียนการสอน: น าองค์ความรู้ที่เกิดจากงานวิจัยเรื่องความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพันธุ์
พืน้เมืองในจังหวัดเชียงราย และยีน Os2AP มาบูรณาการสู่ห้องเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ดังนี ้
 การเตรียมตัวอย่างดีเอ็นเอของข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง: เตรียมตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของจังหวัดเชียงราย 
30 สายพันธุ์ มาตัวอย่างละ 50 เมล็ด เพาะต้นข้าวในกระถาง จากนั้นน าต้นอ่อนอายุ 15 วัน มีท าการสกัดดีเอ็นเอ และเพื่อ
เพิ่มปริมาณดีเอ็นเอที่บริเวณ exon ที่ 7 ของยีน Os2AP โดยใช้ Aromarker OS2AP-exon del_F และ OS2AP-exon 
del_R ไพรเมอร์ (Vutiyano, 2009) สภาวะการท างานของปฏิกิริยา PCR คือ initial denaturation ที่อุณหภูมิ 94°C เป็น
เวลา 2 นาทีจ านวน 1 รอบ ตามด้วย denaturation ที่อุณหภูมิ 94°C เป็น เวลา 30 วินาที annealing ที่อุณหภูมิ 55°C เป็น
เวลา 30 วินาที extension ที่อุณหภูมิ 72°C เป็นเวลา 1 นาที จ านวนทั้งสิ้น 30 รอบ และ final extension ที่อุณหภูมิ 72°C 
เวลา 10 นาที จนได้ผลผลิตสุดท้ายปริมาตร 25 ไมโครลิตร เก็บผลผลิต PCR ไว้ท่ีอุณหภูมิ -20°C 

การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน: ให้นักศึกษาสังเกตลักษณะภายนอกของเมล็ดข้าว ชนิดละ 20 เมล็ด 
พร้อมตั้งค าถามเกี่ยวกับความหลากหลายของยีนท่ีควบคุมลักษณะภายนอก และยีนควบคุมความหอมของข้าวแต่ละสายพันธ์ุ 
น าตัวอย่างยีน Os2AP ที่เพิ่มปริมาณได้มาตรวจสอบการแยกแถบ DNA ด้วยวิธีอะกาโรสเจลอิเล็กโตรโฟรีซิสโดยใช้อะกาโรส 
ความเข้มข้น 4% แยกแถบดีเอ็นเอด้วยกระแสไฟฟ้า 120 โวลต์ เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง ย้อมแถบดีเอ็นเอที่เพ่ิมปริมาณได้ด้วยสาร
เรืองแสงและสังเกตผลภายใต้แสงยูวี โดยพิจารณาจากขนาดและจ านวนแถบดีเอ็นเอของตัวอย่างเทียบกับข้าวพันธุ์มาตรฐาน 
ได้แก่ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 (KDML105) (ข้าวหอม) และ ข้าวพิษณุโลก 2 (ข้าวไม่หอม)  

การวิเคราะหข์้อมูล: วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วัดผลการเรียนรูโ้ดยใช้แบบประเมินตนเองและแบบทดสอบแบบ
เติมค าตอบ ดังนี้ 

1) แบบประเมินตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน ในหัวข้อหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพันธุ์พื้นเมือง โดย
แบ่งเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ ระดับ 1 - 5 ข้อมูลที่ได้น ามาทดสอบสถิติเชิงอนุมานแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ Wilcoxon paired rank 
test  

2) แบบทดสอบความรู้หลังเรียน เรื่อง ความหลากหลายทางพันธุกรรม แบบเติมค าตอบ จ านวน 8 ข้อ ข้อละ 5 
คะแนน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เกณฑ์การสอบผ่านร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 
ผลการวิจัย 
 1. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน Os2AP ในข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 

จากสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองทั้งหมด 30 สายพันธุ์ แต่ละสายพันธุ์มีลักษณะเมล็ดและช่ือเรียกแตกต่างกัน (ภาพที่ 1) 
และจากการทดลองแยกแถบดีเอ็นเอที่เพิ่มปริมาณยีน Os2AP โดยใช้ Aromarker ของข้าว พบว่า ข้าวหอมให้แถบดีเอ็นเอได้ 
2 แถบ ขนาดความยาว 430 และ 400 bp ได้แก่ ข้าวหอมมะลิดอย ซึ่งเหมือนกับแถบดีเอ็นเอที่ได้จากข้าวขาวดอกมะลิ 105 
ส่วนข้าวชนิดอื่น จ านวน 29 สายพันธุ์ แสดงแถบดีเอ็นเอ 1 แถบ ขนาด 400 bp เช่นเดียวกันกับข้าวพิษณุโลก 2 ซึ่งเป็นข้าว
ไม่หอม (ภาพท่ี 2) 
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ภาพที่ 1 เมล็ดข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง 30 สายพันธ์ุ จากอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงราย 
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ภาพที่ 2 อะกาโรสเจลอิเล็กโตรโฟรีซิสของการเพิ่มปริมาณยีน Os2AP โดยใช้ Aromarker โดยปฏิกริิยาพีซีอาร์ของข้าวพันธุ์

พื้นเมืองของจังหวัดเชียงราย จ านวน 30 พันธุ์ เปรียบเทียบกับข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ พันธุ์พิษณุโลก 2 
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การวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางพันธุกรรม  
ในการจัดการเรียนรู้ในหัวข้อความหลากหลายทางพันธุกรรม ทีมผู้วิจัยได้จัดการประเมินตนเองก่อนเรียนของผู้เรียน 

จ านวน 30 คน พบว่าผู้เรียนได้คะแนนจากการประเมินตนเองเฉลี่ยเท่ากับ 2.3 (ภาพที่ 3) แสดงให้เห็นว่านักศึกษาส่วนใหญ่มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับความหอมเป็นลักษณะทางพันธุกรรมอย่างหนึ่งของข้าว แต่ไม่สามารถระบุความแตกต่างทางพันธุกรรม
ของข้าวที่เกิดจากยีน Os2AP ได้ และร้อยละ 50 สามารถอธิบายวิธีการทดสอบพันธุกรรมจากตัวอย่างได้ เมื่อสิ้นสุดการ
จัดการเรียนรู้โดยน าความรู้จากงานวิจัยมาเป็นตัวอย่างในการอธิบายความสัมพันธ์ของยีนและความหลากหลายทางพันธุกรรม 
พบว่า ผลการประเมินตนเองหลังเรียนของผู้เรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.9 แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพันธุ์พื้นเมืองเพิ่มขึ้น ผ่านกระบวนการจัดการเรียนโดยการบูรณาการงานวิจัยสู่ช้ันเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 0.05 (Wilcoxon, z = -4.90, p < 0.000) โดยทุกคนเข้าใจเกี่ยวกับยีนที่ควบคมุ
ความหอมของข้าว ผู้เรียนร้อยละ 59.1 สามารถบอกความแตกต่างทางพันธุกรรมของข้าวที่มีกลิ่นหอมและข้าวที่ไม่มีกลิ่นหอม
จากแถบ DNA ได้ และร้อยละ 18.2 สามารถบอกความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวของจังหวัดเชียงรายได้ 

 

 
ภาพที่ 3 คะแนนการประเมินตนเองก่อนเรียนและหลังเรยีนของผู้เรยีนต่อความรูเ้รื่องยีน Os2AP  

ที่ก าหนดลักษณะทางพันธุกรรมของข้าว 
 

จากการใช้แบบทดสอบแบบเติมค าตอบ จ านวน 8 ข้อ (ตารางที่ 1) พบว่า ผู้เรียนสามารถตอบค าถามได้ถูกตอ้งอยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก (> ร้อยละ 85) จ านวน 7 ข้อ ส่วนใหญ่เป็นค าถามเกี่ยวกับพื้นฐานทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ได้แก่ จ านวน
โครโมโซม จีโนม ยีนพูล และค าถามที่ได้จากการทดลองในช้ันเรียน ได้แก่ จีโนไทป์ของยีน Os2AP ความถี่ของยีน Os2AP 
และสายพันธุ์ข้าวที่น าศึกษาในช้ันเรียน แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิธีนี้สามารถท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้
ค่อนข้างดี และเป็นการน าผลงานวิจัยน าเข้ามาบูรณาสู่การเรียนการสอนในช้ันเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามร้อย
ละการตอบค าถามเกี่ยวกับช่ือวิทยาศาสตร์ของข้าวยังอยู่ในเกณฑ์ต่ า มีร้อยละการตอบถูก เท่ากับ 62 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้เรียน
ยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการระบุชนิดของข้าว ไม่สามารถเข้าใจความแปรผันของลักษณะภายนอก (Phenotype) 
ที่เป็นมาจากลักษณะทางพันธุกรรม (Genotype) เนื่องจากลักษณะภายนอกของข้าวแต่ละสายพันธุ์ที่น ามาศึกษานั้นค่อนข้าง
แตกต่างกัน ท าให้ผู้เรียนเกิดบางส่วนเช่ือว่าเป็นข้าวต่างชนิดกัน  

 

ตารางที่ 1 ร้อยละการตอบค าถามถูกต้องของผู้เรียนต่อแบบสอบถาม แบบเติมค าตอบ 8 ข้อ 
ค าถามแบบเติมค าตอบ ร้อยละการตอบถูก 

จ านวนโครโมโซมของข้าวพันธุ์พื้นเมือง มีกี่โครโมโซม 100 
จีโนมของข้าวพันธุ์พื้นเมือง มีความยาวประมาณเท่าใด 100 
ความหมายของยีนพูล (gene pool)  94 
ความถี่ของ จีโนไทป์แบบเฮเทอโรไซกัสของยีน Os2AP  94 
จ านวน จีโนไทป์ของยีน Os2AP มกีี่แบบ 88 
ความถี่ของ จีโนไทป์แบบโฮโมไซกัสของยีน Os2AP  85 
ยกตัวอย่าง ชือ่สายพันธุข์องข้าวพื้นเมืองที่พบในจังหวัดเชียงราย 1 สายพันธุ ์ 85 
จงบอกชื่อวิทยาศาสตร์ของข้าวที่ใช้ในการศึกษา  62 
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้สอนท าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าแก่
ผู้เรียน การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการจากงานวิจัยสู่ช้ันเรียนเป็นแนวทางหนึ่งที่ท าให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนการ
สอน (ณรงค์, 2563) โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางเนื้อหาของรายวิชาที่ค่อนยาก การใช้วิธีการบรรยายเนื้อหาเพียงอย่างเดียวอาจไม่
สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้และอาจสร้างเจตคติด้านลบต่อรายวิชาได้ ดังนั้นผู้สอนจึงต้องจัดหากระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายให้แก่ผู้เรียน (ชวลิต, 2560) การจัดการเรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางพันธุกรรมนี้ น าเอาองค์ความรู้ที่ได้จาก
งานวิจัยเกี่ยวกับพันธุกรรมของข้าวพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดเชียงรายเข้ามาจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน ของนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา ช้ันปีท่ี 4 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์ของข้าวที่มีอยู่ในท้องถิ่นของจังหวัด
เชียงราย ผู้สอนรวบรวมพันธุ์ข้าวพ้ืนเมือง จ านวน 30 สายพันธุ์ จากหลายพื้นที่ในอ าเภอเมืองของจังหวัดเชียงราย ข้าวแต่ละ
สายพันธุ์มีลักษณะเมล็ดและความหอมแตกต่างกันที่แตกต่างกัน โดยข้าวพื้นเมืองที่น ามาศึกษามีความหลากหลายในลักษณะ
ทางกายภาพของเมล็ด เช่น มีความยาว ความกว้าง และความหนาของเมล็ดแตกต่างกัน มีสีเยื่อหุ้มเมล็ดที่แตกต่างกัน ลักษณะ
ดังกล่าวเป็นลักษณะทางสัณฐานวิทยาทีส่ามารถมองเห็นด้วยตา เรียกว่าเป็นลักษณะที่ปรากฎ หรือ ฟีโนไทป์ ซึ่งเป็นผลรวมมา
จากจีโนไทป์ สภาพแวดล้อม และปฏิสัมพันธ์ระหว่างจีโนไทป์กับสภาพแวดล้อม และการศึกษาความแตกต่างของลักษณะ
ความหอม ซึ่งถูกควบคุมโดยยีน Os2AP ซึ่งมีต าแหน่งอยู่บนโครโมโซม จากนั้นใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อสืบเสาะหา
ค าตอบ โดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียนผ่านองค์ความรู้ที่ เกิดจากงานวิจัย กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการใช้
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อหาค าตอบเกี่ยวกับการตรวจสอบยีน Os2AP และผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบความ
แตกต่างของยีน Os2AP ซึ่งเป็นยีนที่ควบคุมความหอมของข้าวพื้นเมืองแต่ละสายพันธุ์ วิธีนี้เป็นกระบวนการกระตุ้นการสืบ
เสาะหาความรู้ของผู้เรียนได้ กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบนี้เน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมใน
ศตวรรษที่ 21 หรือ 3R และ 8C (วิจารณ์, 2556)  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้ไม่ได้ใช้วิธีการแบบบรรยายเพียงอย่างเดียว แต่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เสาะหา
ค าตอบ จากผลการศึกษาในช้ันเรียนและจากห้องปฏิบัติการ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสืบเสาะหาความรู้ตั้งแต่การ
ใช้อะกาโรสเจลอิเล็กโตรโฟเรซิส เพื่อแยกความแตกต่างของยีน Os2AP ที่เพิ่มปริมาณได้ของข้าวแต่ละสายพันธุ์ การ
ตีความหมายของแถบ DNA โดยวิธีการเปรียบเทียบกับตัวอย่างควบคุมซึ่งเป็นข้าวสายพันธุ์ข้าวท่ีมีกลิ่นหอมและไม่มีกลิ่นหอม 
ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างการด าเนินกิจกรรมในช้ันเรียน จนกระทั่งสรุปผลกิจกรรมร่วมกัน การประเมินตนเองของ
ผู้เรียนก่อนเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจเกี่ยวกับความหอมเป็นลักษณะทางพันธุกรรมอย่างหน่ึงของข้าว แต่ผู้เรียนเกือบท้ังหมด
ยังไม่ทราบบทบาทของยีน Os2AP ที่มีต่อความหอมของข้าว และเมื่อผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้พบว่าผู้เรียนเกิดความรู้
เกี่ยวกับพันธุกรรมของข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง และความหลากหลายของยีน Os2AP โดยมีคะแนนเฉลี่ยการประเมินตนเองหลังเรยีน 
เท่ากับ 3.9 (เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน 2.3) สอดคล้องกับผลการตอบค าถามแบบเติมค าตอบเกี่ยวกับความหลากหลายทาง
พันธุกรรม ซึ่งมากกว่าร้อยละ 85 ของผู้เรียนเติมค าตอบได้อย่างถูกต้อง เกี่ยวกับยีน Os2AP และทุกคน (ร้อยละ 100)  
ตอบถูกต้องกี่ยวกับโครโมโซมและจีโนมของข้าว แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตได้ดีขึ้น จากกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน โดยการบูรณาการองค์ความรู้ที่เกิดจากงานวิจัยเกี่ยว
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดเชียงราย และการหายีน Os2AP ตลอดจนผู้เรียนยังสามารถ
ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม  
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การเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศใต้ทะเลโดยทั่วไปศึกษาด้วยภาพถ่ายหรือวิดีทัศน์เพื่อให้เกิดการจดจ าและท าความเข้าใจ 
งานวิจัยนี้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมในการพัฒนาระบบนิเวศใต้ทะเลเสมือนจริง ที่มีการจ าลองสภาพแวดล้อมและ
สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลในรูปแบบโมเดลแอนิเมชันสามมิติ โดยใช้เทคนิคการสร้างพอร์ทัลเพื่อการเช่ือมสภาพแวดล้อมจริงและ
สภาพแวดล้อมจ าลอง ซึ่งท าให้ผู้ใช้ได้สัมผัสประสบการณ์เสมือนเข้าไปสู่ใต้ทะเลจริง ระบบนิเวศใต้ทะเลที่จ าลองขึ้น
ประกอบด้วยโมเดลสิ่งมีชีวิต 9 ชนิด ได้แก่ พะยูน เต่าตนุ แมงกะพรุนพระจันทร์ เม็กกาโลดอน ปะการัง ปลากระเบนแมนตา 
ปลาผีเสื้อนกกระจิบ หญ้าทะเล และสาหร่ายทะเล รวมถึงโมเดลตกแต่งสภาพแวดล้อมใต้ทะเลทั่วไป เครื่องมือที่ใช้ในการ
พัฒนาประกอบด้วยโปรแกรมเบลนเดอร์ โปรแกรมยูนิตี้ เฟรมเวิร์คเออาร์คอร์ ใช้งานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผลการ
พัฒนาและทดสอบพบว่าแอปพลิเคชันนี้สามารถส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศใต้ทะเลได้เป็นอย่างดี  และจากการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน จ านวน 20 คน มีความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 ซึ่งสรุปได้ว่าคุณภาพโดยรวมของระบบ
อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
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Abstract 

Learning about undersea ecosystems is normally studied with photos or videos to gain an 
understanding of its contents. This research applies augmented reality (AR) technology to develop the 
virtual undersea ecosystems that simulate the environment and marine life in a three-dimensional 
animation model. With the use of AR Portal techniques, the real-world environment can connect to the 
simulated environment. It allows users to experience a virtual reality into the sea. The simulated undersea 
ecosystem consists of 9 life models including dugong, turtle, moon jellyfish, megalodon, coral, manta 
stingray, butterflyfish, seagrass, and seaweed, as well as decorative models of undersea environments. 
Development tools included Blender, ARCore Framework, and Unity. The application was developed to run 
on an Android smartphone. The result and testing showed that the application was able to promote better 
learning of the undersea ecosystem. Based on the assessment of 20 users, the average satisfaction was 
4.75, which concluded that the overall performance of the developed application was at an excellent level.  
  
Keywords  :  Undersea Ecosystems, Augmented Reality Portal, Augmented Reality 
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บทน า  
 ทะเลและมหาสมุทรเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดมีพื้นที่ครอบคลุมประมาณสามในสี่ของพื้นผิวโลก  
เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตจ านวนมาก เป็นแหล่งอาหารของโลกและมีช่วยสร้างออกซิเจนมากกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณ
ออกซิเจนทั้งหมด อีกทั้งเป็นตัวขับเคลื่อนปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่าง ๆ และรักษาสมดุลของชีวิตบนโลก จึงมีการส ารวจ
และศึกษาสภาพแวดล้อมใต้ท้องทะเลอย่างต่อเนื่อง และถูกบรรจุเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งในการศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับนักเรียน
ได้เรียนรู้ระบบนิเวศใต้ท้องทะเล ที่มีความแตกต่างแบ่งเป็นสามรูปแบบ ได้แก่ ระบบนิเวศชุมชนหาดทราย ระบบนิเวศชุมชน
หาดหิน และระบบนิเวศชุมชนแนวปะการัง แต่ละระบบนิเวศจะมีสภาพแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตแตกต่างกัน การศึกษาเรื่อง
สภาพแวดล้อมภายใต้ข้อจ ากัดเรื่องภูมิประเทศที่ไม่ได้ติดกับชายฝั่งของทะเลท าให้ไม่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ถึงแม้ในปัจจุบันมี
สื่อการเรียนรู้หลายรูปแบบ เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด วิดีทัศน์ หรือแอนิเมชันให้นักเรียนได้เรียนรู้และจดจ า จากการศึกษา
งานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า มีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่สร้างประสบการณ์เสมือนจริง ดังเช่น นิเวศน์และคณะ (2559) พัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนร่วมกับเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้ (Augmented Reality : AR) โดยจ าลองวัตถุสามมิติเพื่อ
กระตุ้นจินตนาการ ส่งเสริมความคิดในระดับสูง รวมทั้งรูปแบบสามมิตินั้นเมื่อต่อเติมอยู่ระหว่างสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นจริงจะท าให้
เห็นว่าส่วนต่อเติมเสมือนนั้นมีความอยู่ใกล้ชิดกับสิ่งแวดลอ้มท่ีเป็นจริงมากกว่า และมนุษย์ก็มีความคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมท่ีเปน็
ความจริงมากกว่าสิ่งที่เป็นแบบจ าลองเสมือน เพชราพรรณและชัชวิน (2559) พัฒนาหนังสือสามมิติเสริมบทเรียนเรื่องระบบ
สุริยะจักรวาลส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยเทคโนโลยี AR โดยจ าลองโมเดลสามมิติระบบสุริยะและจะแสดง
ผลได้ก็ต่อเมื่อท าการอ่านเครื่องหมายหรือมาร์กเกอร์ (Marker) และจะแสดงวัตถุเสมือนบนมาร์กเกอร์ผสานเข้ากับ
สภาพแวดล้อมจริง ณัฏฐ์และคณะ (2557) ได้พัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่องโครงสร้างอะตอมและพันธะเคมีดว้ยเทคโนโลยี AR เป็น
การจ าลองโมเดลลักษณะโครงสร้างของอะตอมและพันธะเคมีในรูปแบบแอนิเมชันสามมิติ  จะเห็นได้ว่าการน าเทคโนโลยี AR 
มาใช้กับสื่อส่งเสริมการเรียนรู้สามารถจ าลองวัตถุท่ีไม่สามารถเหน็ได้ในสภาพแวดล้อมจรงิได้และยังสามารถน าเสนอในรูปแบบ
แอนิเมชันเพื่อจ าลองการเคลื่อนที่ของวัตถุ ท าให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และจดจ าได้ดีกว่าการจินตนาการจากภาพถ่าย 
อย่างไรก็ตามสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี AR ส่วนใหญ่ยังมีข้อจ ากัดทั้งในเรื่องของการใช้มาร์กเกอร์และที่ส าคัญการสร้าง
ประสบการณ์ที่ท าให้ผู้เรียนได้สัมผัสเสมือนอยู่ในสภาพแวดล้อมตามบริบทของสื่อการเรียนรู้นั้นยังท าได้อย่างจ ากัด 
 จากข้อจ ากัดดังกล่าว ผู้วิจัยพบว่ามีงานวิจัยที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AR ในการพัฒนาสื่อที่สามารถจ าลองสภาพแวดล้อม
ให้ผู้ใช้ได้สัมผัสประสบการณ์เสมือนอยู่ในสถานท่ีจริงได้ผ่านทางเครื่องสมาร์ทโฟนโดยที่ไม่จ าเป็นต้องใช้มาร์กเกอร์ ดังปรากฏ
ในงานวิจัยของ Santoso (2018) ได้ท าการวิจัย เรื่องการจ าลองสนามบาสเกตบอลเสมือนจริง โดยใช้เทคโนโลยี 
ออกเมนเต็ดเรียลลิตีแบบไร้มาร์กเกอร์ (Markerless Augmented Reality Technology for Real-space Basketball 
Simulation) ซึ่งจัดท าเป็นแอปพลิเคชันส าหรับสมาร์ทโฟนทั้งในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) และไอโอเอส (IOS) 
โดยท าการจ าลองสนามบาสเกตบอลผสานเข้ากับสภาพแวดล้อมจริง ด้วยเทคโนโลยี ARKit ผู้ใช้ยังสามารถว่ิงไปรอบ ๆ สนาม
ได้อย่างอิสระเพื่อท าการโยนลูกบาสให้ลงห่วง ซึ่งเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกับการเล่นบาสเกตบอลจริง ๆ และ
สามารถฝึกสมรรถภาพทางกายขณะเล่นได้อีกด้วย  นอกจากนี้  Dyulicheva และคณะ (2020) ได้น าเสนอเทคนิค  
AR Portal ในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อช่วยเหลือบุคคลที่เป็นโรคออทิสติก โรควิตกกังวล และความผิดปกติทางปัญญา  
ซึ่ง AR Portal นี้เป็นตัวสร้างภาพลวงตาของการเปลี่ยนไปสู่สภาพแวดล้อมอื่น ซึ่งช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มีภาวะ
สมาธิสั้นที่ต้องการช่วงพักในกระบวนการเรียนรู้เปลี่ยนกิจกรรมหรือสภาพแวดล้อม จากงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า เทคโนโลยี 
AR สามารถสร้างเสริมจินตนาการของผู้เรียนได้ สามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนและมีเทคนิคที่ไม่จ าเป็นต้องใช้มาร์กเกอร์เพื่อ
ความสะดวกของผู้ใช้ รวมไปถึงสามารถสร้างสภาพแวดล้อมจ าลองที่ท าให้ผู้ใช้สามารถสัมผัสประสบการณ์เรียนรู้ที่คล้ายกับ
สภาพแวดล้อมจริงได้ด้วยเทคนิค AR Portal ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AR ที่น าเทคนิคแบบ 
ไร้มาร์กเกอร์และ AR Portal ในการพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศใต้ท้องทะเล   
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วิธีการวิจัย 
 1. รูปแบบการวิจัย  

เป็นการวิจัยเชิงประยุกต์ (Application Research) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน AR โลกใต้ท้องทะเลผ่านพอร์ทัล บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ์

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทดสอบระบบคือนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยล าดับแรก

ใช้วิธีการเจาะจงนักศึกษาท่ีเคยเรียนในรายวิชากลุ่มคอมพิวเตอร์กราฟฟิก จากนั้นใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญจ านวน 
20 คน 

3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แอปพลิเคชัน AR โลกใต้ท้องทะเลผ่านพอร์ทัลบนระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยด ์และแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 3.1 แอปพลิเคชัน AR โลกใต้ท้องทะเลผ่านพอร์ทัลบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์  พัฒนาด้วยโปรแกรม 

เบลนเดอร์ (Blender) โปรแกรมยูนิตี้ (Unity) ARCore Framework และทดสอบใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ 
แอนดรอยด ์

 3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจ แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านเนื้อหาในสื่อการเรียนรู้ ด้านการออกแบบมัลติมีเดีย 
ด้านคุณภาพของการใช้งานแอปพลิเคชัน ออกแบบตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert Scale) ใช้เกณฑ์ 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด การวิเคราะห์ผลจากการตอบแบบสอบถามโดยใช้ค่าเฉลี่ยและร้อยละ ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนน
ของความพึงพอใจดังตารางที่ 1  

 

ตารางที ่1 เกณฑ์การให้คะแนนประเมินความพึงพอใจ 
 

ระดับเกณฑ์การให้คะแนน 
ความหมาย 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 
มากที่สุด 4.51-5.00 มีความพึงพอใจในระดับมากทีสุ่ด 

มาก 3.51-4.50 มีความพึงพอใจในระดับมาก 
ปานกลาง 2.51-3.50 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

น้อย 1.51-2.50 มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
น้อยที่สุด 1.00-1.50 มีความพึงพอใจในระดับน้อยท่ีสดุ 

  
4. การพัฒนาแอปพลิเคชัน AR โลกใต้ท้องทะเลผ่านพอร์ทัลบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอน

การออกแบบและพัฒนาเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 
4.1 การวิเคราะห์ระบบและออกแบบเนื้อหา จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์เนื้อหาและ

ศึกษาระบบนิเวศวิทยาในทะเล โดยระบุองค์ประกอบของระบบนิเวศในทะเลแบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) 
องค์ประกอบทางกายภาพ (2) องค์ประกอบทางชีวภาพ และ (3) ผู้ย่อยสลายในทะเล รวมถึงการศึกษาสภาพแวดล้อมในทะเล 
เช่น แสงจากพระอาทิตย์ คลื่นน้ าและอุณหภูมิ จากข้อมูลที่ได้ศึกษาผู้วิจัยจึงได้ออกแบบเนื้อหาดังตารางที่ 2 และผู้วิจัยได้ท า
การวิเคราะห์โครงสร้างระบบการท างานของแอปพลิเคชันสามารถแสดงได้ในภาพท่ี 1 

 

ตารางที่ 2 องค์ประกอบเนื้อหาในแอปพลิเคชัน 
 

องค์ประกอบ เนื้อหา 
สิ่งมีชีวิต พยูน, เต่าตนุ, แมงกะพรุนพระจันทร์, เม็กกาโลดอน, ปะการัง, ปลากระเบนแมนตา, ปลาผีเสื้อ

นกกระจิบ, หญ้าทะเล, และสาหร่ายทะเล 
สิ่งแวดล้อม ทราย, ซากเรือ, แสง, เสียงประกอบ, แนวหิน, โซนน้ าลึก, และโซนแนวประการังน้ าตื้น 
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ภาพที่ 1 ภาพรวมโครงสร้างแอปพลิเคชัน 

 
4.2 การออกแบบและพัฒนา แบ่งการด าเนินงานเป็น 3 ส่วน ได้แก่  

(1) การออกแบบและสร้างโมเดลสามมิติสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในทะเล ด้วยโปรแกรมเบลนเดอร์ ดังภาพที่ 2  
(2) การพัฒนาการเคลื่อนที่ของโมเดลและการสร้างภาพแวดล้อมจ าลองด้วยโปรแกรมยูนิตี้ เมื่อท าการน าเข้า

โมเดลจากที่สร้างด้วยโปรแกรมเบลนเดอร์มาที่โปรแกรมยูนิตี้จะสามารถก าหนดการเคลื่อนที่ของโมเดลได้ ท าได้โดย
ก าหนดการเคลื่อนที่แบบ AI สัตว์น้ า และสามารถก าหนดบริเวณ ความเร็วและทิศทางได้ นอกจากนั้นยังสามารถก าหนดเป็น
ฝูงสัตว์น้ าได้ ดังภาพท่ี 3 จากนั้นน าโมเดลที่สร้างมาจ าลองเป็นสภาพแวดล้อมในทะเล ซึ่งต้องมีการจัดองค์ประกอบท้ังก้อนหิน 
ปะการัง สัตว์น้ าต่าง ๆ ฟองน้ า แสง และรูปแบบพื้นผิวท่ีสมจริง เช่น การท า Realistic Water Caustics ดังภาพท่ี 4  

(3) การพัฒนา AR แบบไร้มาร์กเกอร์และการวางประตูพอร์ทัล ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยเพิ่มการใช้งาน ARCore 
ซึ่งเป็น AR เฟรมเวิร์กส าหรับอุปกรณ์แอนดรอยด์ ที่จะท าให้อุปกรณ์สามารถเข้าใจความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม เช่น พื้นผิว 
ระยะ แสง และการติดตามต าแหน่งของอุปกรณ์ขณะที่มีการเคลื่อนที่ ท าให้การใช้งานระบบ AR มีความเสมือนจริงมากขึ้น 
หลังจากติดตั้ง ARCore กับโปรแกรมยูนิตี้แล้วจึงก าหนดค่า built instant Placement ท าให้ระบบสามารถส ารวจพื้นที่และ
วางโมเดลลงบนพื้นที่ต้องการได้ จากนั้นผู้วิจัยท าการซ่อนโมเดล และสร้างตัวสวิทช์ที่ใช้เปิดปิดโมเดลด้วยประตูพอร์ทัล  
ซึ่งปกติการท างานของเออาร์แอปพลิเคชันทั่วไปจะใช้วิธีแสกนมาร์กเกอร์หรือส ารวจพื้นที่ว่างเพื่อวางโมเดล แต่การใช้ประตู
พอร์ทัลจะท าให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงโมเดลจ าลองได้อย่างสมจริงเปรียบเสมือนประตูไปสู่โลกอีกโลก โดยก าหนดเง่ือนไขเมื่อผ่าน
ประตูพอร์ทัลถึงท าการแสดงโมเดลใต้ทะเลและเดินผ่านประตูอีกครั้งให้ซ่อนโมเดลเพื่อกลับสู่สภาพแวดล้อมจริง ดังภาพที่ 5 
ผู้วิจัยทดลองการน าโมเดลกล่องไว้จะแสดงได้ก็ต่อเมื่อกล้องผ่านประตูเข้าไปถึงจะแสดงออกมา แต่เรายังสามารถมองเห็นภาพ
ของกล่องที่อยู่อีกสภาพแวดล้อมอีกฝั่งได้ จากการทดลองจึงได้น าประตูพอร์ทัลไปใช้กับโมเดลใต้ทะเล ดังภาพที่ 6 แล้วจึงใส่
เสียงประกอบและองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ฟองอากาศ จนพร้อมที่จะส่งออกเป็นไฟล์แอปพลิเคชันส าหรับอุปกรณ์แอนดรอยด์   

 

     
 

                    ภาพที่ 2 การพัฒนาโมเดลปลาผเีสื้อนกกระจิบด้วยโปรแกรมเบลนเดอร ์
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ภาพที่ 3 การเคลื่อนที่ของฝูงปลา 
 

 
 

ภาพที่ 4 การท า Realistic Water Caustics 
 

 
 

ภาพที่ 5 การท างานของประตูพอร์ทัล 
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ภาพที่ 6 วางประตูพอร์ทัลไว้ในโมเดลใต้ทะเล 
 

4.3 ทดสอบและประเมินผลแอปพลิเคชัน ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยแบ่งการด าเนินการออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  
(1) ส่วนการทดสอบการท างานของระบบ เป็นการทดสอบการท างานของแอปพลิเคชันว่าสามารถท างานได้

อย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ โดยใช้เทคนิคการทดสอบแบบ Black-Box Testing ในการทดสอบความถูกต้องของการท างาน 
ดังแสดงในตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 การทดสอบการท างานของแอปพลิเคชัน 
 

รายการที่ทดสอบ เง่ือนไขการทดสอบ ผลการทดสอบ 

การสแกนพื้ นที่ ว า งประตู
พอร์ทัล 

1. สามารถสแกนหาพื้นที่กดวางประตู
พอร์ทัลได้ 

สแกนและวางประตูพอร์ทัลได้ 

ประตูพอร์ทัลเปิด/ปิดโมเดลใต้
ทะเล 

1. สามารถแสดงโมเดลใต้ทะเลขึ้นมาได้
เมื่อเดินผ่านประตูพอร์ทัล 

2. กลับสู่สภาพแวดล้อมจริงได้เมื่อเดิน
ออกจากประตูพอร์ทัล 

ประตูพอร์ทัลเป็นเหมือนสวิทซ์ท าหน้าที่เปิด
และปิดโมเดลใต้ทะเลเพียงเดินเข้าและเดิน
ออก 

สมาร์ทโฟนเคลื่อนที่ส ารวจ
โมเดล 

1. โมเดลจะไม่เคลื่อนที่ตามสมาร์ทโฟน 
2. สามารถเดินส ารวจสภาพแวดล้อม

ภายในโมเดลใต้ทะเลได้  

ใช้สมาร์ทโฟนเดินส ารวจภายในโมเดลใต้
ทะเลได้และโมเดลใต้ทะเลวางอยู่ที่พื้นที่ที่ท า
การสแกนตั้งแต่แรก 

มีเสียงใต้ทะเลประกอบขณะ
เดินอยู่ในโมเดลใต้ทะเล 

1. ต้องมีเสียงประกอบใต้ทะเลได้ เสียงประกอบใต้ทะเลท างานปกติ 

 
(2) การวิเคราะห์ความสอดคล้องของเนื้อหา (ค่า IOC: Index of Item-Objective Congruence) ผลที่ได้

จากการประเมินโดยผู้เชียวชาญจ านวน 3 ท่าน ซึ่งจากผลการประเมิน พบว่า มีค่าเฉลี่ยของ IOC เท่ากับ 0.86 และหลังจากท า
การปรับแกต้ามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญแล้วจึงน าไปท าการประเมินความพึงพอใจกับกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว ้

(3) การทดสอบระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหาใน
สื่อการเรียนรู้ ด้านการออกแบบมัลติมีเดีย และด้านคุณภาพของการใช้งาน นอกจากน้ีผู้วิจัยยังท าการสังเกตพฤติกรรมของผู้ใช้
ในขณะทดลองใช้งานแอปพลิเคชันเพ่ือเป็นการทวนสอบผลการประเมินว่าแอปพลิเคชันสามารถสร้างความสนุกและมีน่าสนใจ
กับผู้ใช้ได้ 
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ผลการวิจัย 
ผลการทดสอบแอปพลิเคชัน AR โลกใต้ท้องทะเลผ่านพอร์ทัล (แสดงดังภาพที่ 7-8) พบว่า แอปพลิเคชันท างานได้

อย่างถูกต้อง สามารถสแกนพื้นที่เพื่อวางประตูพอร์ทัลได้ และเมื่อประตูพอร์ทัลถูกวางลงบนพื้นที่สแกนแล้วผู้ใช้สามารถเดิน
เข้าสู่งสภาพแวดล้อมจ าลองของโลกใต้ทะเลในอีกฝั่งของประตูได้ ภายในโมเดลโลกใต้ทะเลเสมือนผู้ใช้สามารถเดินส ารวจได้
โดยใช้สมาร์ทโฟนเดินภายในอาณาเขตที่ได้ออกแบบไว้คือกว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร และลึก 4 เมตร ผู้ใช้สามารถเห็นสิ่งมีชวีติ
จ าลองด้วยโมเดล 3 มิติที่มีการเคลื่อนที่ตามจริงของสิ่งมีชีวิตประเภทนั้น ๆ ประกอบไปด้วย พะยูน เต่าตนุ แมงกะพรุน
พระจันทร์ เม็กกาโลดอน ปะการัง ปลากระเบนแมนตา ปลาผีเสื้อนกกระจิบ หญ้าทะเล และสาหร่ายทะเล นอกจากน้ียังมีป้าย
บอกข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้ได้เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ภายในโลกใต้ทะเลเสมือนนี้ นอกจากนี้ภายในพอร์ทัลมีเสียง
ประกอบของโลกใต้ทะเลเพื่อความสมจริง ให้ผู้ใช้สัมผัสถึงบรรยากาศเสมือนอยู่ใต้ทะเลจริงได้  

ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เคยเรียนในรายวิชา
กลุ่มคอมพิวเตอร์กราฟฟิก จ านวน 20 คน พบว่ามีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจโดยรวม เท่ากับ 4.75 และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.41 ดังสรุปในตารางที่ 4 และผลจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้ใช้พบว่ามีความตื่นเต้นและสนใจในสื่อ 
ผู้ใช้งานใช้เวลาท าการส ารวจสภาพแวดล้อมจ าลองใหม่อย่างสนุกสนาน  
   

     
 

ภาพที่ 7 การสแกนพื้นที่และประตูพอร์ทัล  
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ภาพที่ 8 สภาพแวดล้อมใต้ทะเลภายในพอร์ทัล 
 
ตารางที่ 4 สรุปผลประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ 
 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 แอปพลิเคชันนี้เป็นการน าเทคโนโลยีมาผสานระหว่างโลกแห่งความจริงและความเสมือนจริงโดยมีตัวแยกท้ังสองด้วย
ประตูพอร์ทัล แอปพลิเคชันพอร์ทัลความจริงเสริม (AR Portal) นี้มีความแตกต่างจากแอปพลิเคชัน AR ทั่วไป ที่ไม่มีการใช้
งานมาร์กเกอร์ในการแสดงผลโมเดลและโมเดลที่น ามาใช้ในแอปพลิเคชันนี้มีขนาดใหญ่ที่สามารถให้ผู้ใช้เดินส ารวจภายใน
โมเดลได้ จึงท าให้แอปพลิเคชันมีความน่าสนใจและมีความสะดวกในการใช้งาน ในการพัฒนาระบบผู้วิจัยประยุกต์ใช้งาน 
ARCore SDK ในโปรแกรมยูนิตี้ ท าให้การสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริงมีความสมจริงมากและเป็นตัวช่วยส าคัญส าหรับการ
สแกนพื้นที่เพื่อวางโมเดลในสภาพแวดล้อมจริง และการพัฒนาโมเดล 3 มิติของสิ่งมีชีวิตและการออกแบบการเคลื่อนไหว 
มีความสวยงามและสมจริง นับเป็นปัจจัยส าคัญทีท่ าให้ผู้ใช้เกิดความสนใจในการเรียนรู้ และจากผลการประเมินระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้ที่เป็นนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุด อย่างไรก็ตามแอปพลิเคชัน
ยังมีข้อจ ากัดในเรื่องของขนาดไฟล์เพราะมีการใช้งานโมเดลจ านวนมากก็ท าให้ขนาดไฟล์มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ใช้

จุดประสงค์การ
ประเมิน 

ค าถาม �̅� S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ด้านเนื้อหาใน
สื่อการเรียนรู ้
 

1.1 รูปแบบการน าเสนอง่ายต่อการอ่าน 4.45 0.73 มาก 

1.2 เนื้อหาของข้อมูลสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลน าเสนอกระชับได้ใจความ 5.00 0.00 มากที่สุด 
1.3 ลักษณะของตัวอักษร สีและขนาดมีความเหมาะสม 4.85 0.47 มากที่สุด 

2. ด้านการ
ออกแบบ
มัลตมิีเดยี 

2.1 การออกแบบกราฟิกมีความเหมาะสม ชัดเจน สวยงาม 4.95 0.21 มากที่สุด 
2.2 การเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลมลีักษณะที่เหมาะสม 4.95 0.21 มากที่สุด 
2.3 คุณภาพของเสียงประกอบมีความชัดเจน เหมาะสม 4.50 0.50 มาก 

3. ด้านคุณภาพ
ของการใช้งาน 
 

3.1 รูปแบบในการใช้แอปพลิเคชันมีความง่ายต่อการใช้งาน 4.75 0.43 มากที่สุด 
3.2 แอปพลิเคชันมีการท างานไมต่ดิขัดและเกิดข้อผิดพลาดน้อย  4.70 0.64 มากที่สุด 
3.3 แอปพลิเคชันมีการตอบสนองกับผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสม 4.65 0.47 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.75 0.41 มากที่สุด 
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สมาร์ทโฟนที่ข้อจ ากัดด้านพื้นที่เก็บข้อมูลและคุณสมบัติของเครื่องสมาร์ทโฟนที่ไม่เพียงพออาจใช้งานแอปพลิเคชันได้อย่าง  
ไม่มีประสิทธิภาพ 
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บทคัดย่อ 

Kid Kid Kids เป็นเกมบนอุปกรณ์มือถือที่พัฒนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทั้งในด้าน
ภาษาไทยภาษาอังกฤษ การเคลื่อนไหว และสติปัญญาของเด็ก ซึ่งพัฒนาด้วย Ionic framework โดยใช้ SQLite ในการจัดเก็บ
ข้อมูลแบบความรู้ แบบทดสอบ และคะแนนการทดสอบในแต่ละด่าน แบบความรู้คือส่วนที่ถูกใช้ในการเสริมสร้างทักษะ 
การเรียนรู้จากการฟังและการออกเสียง ประกอบด้วย 5 หมวดหมู่ ได้แก่ หมวดตัวอักษร หมวดตัวเลข หมวดยานพาหนะ 
หมวดสัตว์ และหมวดผลไม้  แบบทดสอบคือส่วนที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านความจ า การสัมผัส ฝึกการใช้กล้ามเนื้อ 
ฝึกจ าแนกเสียงจากการฟังและฝึกสมาธิ โดยแบบทดสอบแบ่งเป็น 4 เกม คือ เกมลากวาง เกมฟังเสียงเพื่อตอบค าถาม เกม
เรียงล าดับตัวเลข และเกมจับคู่เสียงของสัตว์ ซึ่งในแต่ละด่านมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการที่จะผ่านไปเล่นในด่านต่อไป  
ผู้เล่นสามารถตอบผิดได้ 3 ครั้ง และต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 50 คะแนน ในกรณีที่ผู้เล่นตอบผิด ระบบจะท าการ
ตรวจสอบจ านวนครั้งที่ตอบผิด เพื่อน าไปใช้ในการค านวณคะแนนรวมที่ได้จากการเล่นและท าการบันทึกลงฐานข้อมูล  
แอปพลิเคชันสามารถใช้งานผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์โดยไม่จ าเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ประโยชน์ท่ีได้จากการใช้
แอปพลิเคชันคือ เด็กสามารถเรียนรู้การออกเสียงและการจ าแนกตัวอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวเลข ยานพาหนะ และ
สัตว์ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กท้ังทางด้านสติปัญญาในการฟัง การแก้ปัญหาและการปฏิบัติตามค าสั่งอย่างง่าย 
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Abstract 

The “Kid Kid Kids” is a game for mobile phone that was developed with the purpose to enhance 
the development of both Thai and English languages, movement and children's intelligence. The game was 
developed using Ionic frameworks and SQLite as a database to collect learning parts, quizzes, and test 
scores for each stage.   Learning parts are used to enhance children's listening and pronunciation skills 
composing 5 categories:  alphabets, numbers, vehicles, animals, and fruits.  The quizzes are the parts that 
help to strengthen and develop children's memories, touching, muscle usage, recognizing sound from 
listening and concentration.  The quizzes consist of 4 games:  drag- drop, listen to the voice to answer 
questions, number sorting and animal sound matching, each level has a full score of 100.  To be able to 
play to the next level, a player cannot make more than 3 mistakes, and the player must achieve a total of 
at least 50 scores. In the case that a player gives an incorrect answer, the system will check the number of 
incorrect responses and calculate the total scores, then save data to the database. The application can be 
run through an Android operating system without the need for internet connection.  The benefits of using 
this application are children can learn the pronunciation and classification of Thai and English alphabets, 
numbers, vehicle and animals.  It enhances children's development in intelligence and in listening also in 
problem solving, and following simple instructions.  
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บทน ำ 

               ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตถือว่าเป็นสื่อที่มีบทบาทส าคัญอย่างมากในโลกออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน จากการส ารวจการมีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปี พ.ศ. 2561 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ (ICT) (ส านักงาน
สถิติแห่งชาติ, 2561) พบว่าเด็กและเยาวชนมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟน (Smart Phone) และแท็บเล็ต (Tablet) 
เพิ่มขึ้น โดยส่วนใหญ่ใช้เพื่อการเรียนและเพื่อความบันเทิงโดยเฉพาะการเล่นเกม โดยในส่วนของการเล่นเกมนั้น เด็กจะเลือก
เล่นเกมที่มีภาพกราฟิกที่สวยงามและมีเสียงที่เพ่ิมความตื่นเต้นในการเล่น มากกว่าเกมประเภทเกมปริศนา (Puzzle) และเกม
การศึกษา (Educational) เนื่องจากรูปแบบของเกมทั้งสองประเภทหลัง มักไม่มีความน่าสนใจ รวมถึงภาพกราฟิก แอนิเมชัน
พร้อมท้ังเสียงประกอบไม่ดึงดูด ท าให้เด็กรู้สึกไม่สนุกเวลาเล่น จึงท าให้เกมประเภทน้ีไม่เป็นท่ีนิยมในปัจจุบัน 

พัฒนาการของเด็กมีความส าคัญอย่างมากกับเด็กในแต่ละช่วงอายุ เด็กจะมีพัฒนาการเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมและการเลี้ยงดู โดยเฉพาะช่วง 3 ปีแรก (Ace Con Thailand, 2560) ถือเป็นช่วงส าคัญในการสร้างเสริมและ
วางรากฐานในทุกด้านโดยเฉพาะทางด้านสมอง เพราะสมองของเด็กจะเติบโตและพัฒนาเร็วที่สุด ดังนั้นการเรียนรู้ในช่วง
ระยะเวลานี้มีผลต่อคุณภาพชีวิตของเด็ก ถ้าเด็กสามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีส่วนช่วยท าให้พัฒนาการดีขึ้นได้ จะส่งผลให้เกิดการ
เรียนรู้และจดจ าเร็วขึ้นไปด้วย ดังนั้นการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยสื่อที่เหมาะสม มีรูปแบบการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน ท าให้
เด็กได้ฝึกฝนทักษะการฟัง การฝึกออกเสียง และการสัมผัส จะท าให้ร่างกายและสมองของเด็กจดจ าสิ่งนั้นได้มากกว่าเด็กที่
ได้รับการอ่านจากหนังสือเพียงอย่างเดียว 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้พัฒนาจึงจัดท าเกมเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) ขึ้น โดยประกอบไปด้วย
รูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก 2 ส่วนได้แก่ แบบความรู้และแบบทดสอบ ส่วนแรกคือแบบความรู้ที่จะ
ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้จากการฟังทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งแบบความรู้แบ่งเป็น 5 หมวดหมู่ย่อย ได้แก่ หมวด
ตัวอักษร หมวดตัวเลข หมวดยานพาหนะ หมวดสัตว์ และหมวดผลไม้ และส่วนท่ีสองแบบทดสอบ ซึ่งเป็นส่วนท่ีช่วยเสริมสร้าง
พัฒนาการทางด้านความจ า การสัมผัส ฝึกการใช้กล้ามเนื้อ ฝึกจ าแนกเสียงจากการฟัง และฝึกสมาธิ เนื่องจากแบบทดสอบ
ต้องอาศัยการจดจ าเสียง จดจ าลักษณะรูปร่าง รูปทรง เพื่อใช้ในการลากวางและเลือกค าตอบให้ตรงกับเสียงที่ได้ยิน การท า
แบบทดสอบจะใช้หลักการลากวาง (Drag & Drop) รูปภาพหรือข้อความเพื่อให้ง่ายต่อการเล่นของเด็ก  เพิ่มความสวยงามด้วย
ภาพกราฟฟิก และเอฟเฟ็กต์เสียงท่ีช่วยเพิ่มความตื่นเต้นในการเล่น พร้อมท้ังให้คะแนนเมื่อตอบค าถามถูกต้อง 
 
วิธีกำรวิจัย 
 ในการพัฒนาเกม Kid Kid Kids นั้นได้ มีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 

1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยจากหนังสือและเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ในปัจจุบัน เพื่อหาขอบเขตของการท า  
แอปพลิเคชัน รวมถึงการได้รับค าแนะน าจากผู้ปกครองที่มีบุตรอยู่ในช่วงอายุท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เล่นเกม 

2. ท าการวางแผนออกแบบระบบให้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย โดยข้อมูลที่น ามาท าแอปพลิเคชันเป็นข้อมูลที่เด็ก
สามารถพบเจอได้ในชีวิตประจ าวัน และเป็นค าศัพท์ที่พบเจอได้ทั่วไป ซึ่งท าการจัดแบ่งข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่ประกอบด้วย 5 
หมวดหมู่ ได้แก่ หมวดตัวอักษร หมวดตัวเลข หมวดยานพาหนะ หมวดสัตว์ และหมวดผลไม้  

3. ท าการออกแบบระบบฐานข้อมูล (Database) ให้เหมาะสมกับข้อมูลที่ได้ โดยใช้ฐานข้อมูลเป็น SQLite (Chai- 
Phonbopit, 2557) เนื่องจากจะสามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 

4. ท าการออกแบบหน้าจอผู้ใช้ (User Interface: UI) ให้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย โดยเน้นการใช้สีที่ดึงดูด รวมทั้งมี
การใช้เสียงประกอบท้ังในส่วนของการเรียนรู้และการเล่นเกม เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกและเป็นการดึงดูดผู้เล่นท่ียังเป็นเดก็
ปฐมวัยได้ดียิ่งข้ึน 

5. ท าการค้นหาเพลงประกอบ และเสียงประกอบต่าง ๆ ท่ีไม่มีลิขสิทธิ์จากอินเทอร์เน็ตเพื่อน ามาใส่ในแอปพลิเคชัน 
เพื่อช่วยให้แอปพลิเคชันมีความน่าสนใจ และเป็นการดึงดูดให้เด็กใช้แอปพลิเคชันเพ่ือการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง 

6. ท าการอัดเสียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ลงไปในแบบความรู้เพื่อที่จะให้เด็กสามารถฝึกการฟังและการออก
เสียงได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

7. ดาวน์โหลดรูปภาพท่ีไม่มลีิขสทิธ์ิของแบบความรู้ในแต่ละหมวดหมู่ จากนั้นน ารูปที่ได้จากการดาวน์โหลดไปท าการ
ตกแต่ง โดยใช้โปรแกรม Illustrator และ Photoshop เพื่อให้ได้รูปตามที่ได้ออกแบบไว้ 
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8. ท าการพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยใช้ Ionic framework (Panupong Suparatchadech, 2560) และใช้ภาษา 
JavaScript (noomerZx, 2560) และภาษา TypeScript (Nuttavut Thongjor, 2559) เป็นภาษาในการพัฒนาแอปพลิเคชัน 

ภาพหน้าจอของระบบท่ีพัฒนาขึ้นแสดงในภาพที่ 1 
 

 

ภำพที่ 1 หน้าจอของระบบท่ีพัฒนาขึ้น 

 
ภาพรวมของแอปพลิเคชัน Kid Kid Kids แสดงดังภาพท่ี 2  

 
ภำพที่ 2 ภาพรวมของระบบของแอปพลิเคชันเกมเสรมิสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) 
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ภำพที่ 3 การออกแบบระบบของแอปพลิเคชันเกมเสรมิสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) 

 
ภาพที่ 3 แสดงรายละเอียดของเกม ที่ประกอบด้วยแบบให้ความรู้ และแบบทดสอบ โดยแบบให้ความรู้สามารถเลอืก

หมวดหมู่การเรียนรู้ได้ 5 หมวดหมู่ ได้แก่  หมวดตัวอักษร หมวดตัวเลข หมวดยานพาหนะ หมวดสัตว์  และหมวดผลไม้ โดยผู้
เล่นสามารถเลือกฟังเสียงหรือปิดการฟังเสียงได้ ส่วนการท าแบบทดสอบประกอบด้วย 4 หมวด ได้แก่การลากวาง การ
เรียงล าดับตัวเลข จับคู่เสียงของสัตว์ และการฟังเสียงเพื่อตอบค าถาม โดยจะมีการแบ่งเป็นด่านเรียงตามระดับความง่ายไปยัง
ระดับที่ยากขึ้น โดยแต่ละหมวดหมู่แบบทดสอบประกอบไปด้วย 4 ด่าน โดยผู้เล่นจะเริ่มเล่นที่ด่านแรกซึ่งเป็นระดับง่ายที่สุด 
เมื่อผ่านด่านนี้แล้ว จึงจะสามารถไปเล่นด่านที่อยู่ในระดับยากขึ้นตามล าดับ 
  

ผลกำรวิจัย  
  ในงานวิจัยนี้ได้ใช้ข้อมูลจากการศึกษามาสร้างแอปพลิเคชันเกมเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัย (3 -5 ปี) โดย

ระบบท่ีพัฒนาขึ้นสามารถให้เด็กปฐมวัยได้ฝึกการฟัง การออกเสียง การใช้กล้ามเนื้อ การจ าแนกเสียงจากการฟัง และฝึกสมาธิ 
และแอปพลิเคชันมีความสะดวกต่อการใช้งานเนื่องจากผู้ใช้สามารถใช้งานผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์โดยไม่จ าเป็นต้อง
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  ตัวอย่างหน้าจอของแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาขึ้น แสดงดังภาพท่ี 4–10 
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ภำพที่ 4 หน้าจอการเลือกแบบความรู ้

จากภาพที่ 4 แสดงหน้าจอเลือก
แบบความรู้  โดยที่ผู้ เล่นจะท า
การเลือกได้ 5 หมวดหมู่ ได้แก่ 
หมวดตัวอักษร หมวดตัวเลข 
หมวดยานพาหนะ หมวดสัตว์ 
และหมวดผลไม้ 

 

 
ภำพที่ 5 หน้าจอการฟังเสียงของแบบความรู ้

 
แต่ละหมวดหมู่ของแบบความรู้
ส ามารถเลื อกฟั ง เสี ย ง ได้ทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จาก
ภาพตัวอย่างที่  5 คือการฟังเสียง
สัตว์ 

 

 
ภำพที่ 6 หน้าจอของแบบทดสอบ เกมลากวาง 

 
หน้าจอดังแสดงในภาพที่ 6 คือ
แบบทดสอบการลากวางใน
หมวดสัตว์ ซึ่งผู้เล่นต้องลากภาพ
ให้ตรงกับรูปเงาท่ีก าหนดให ้
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ภำพที่ 7 แบบทดสอบการฟังเสียงเพื่อตอบค าถาม 

หน้าจอแบบทดสอบการฟังเสียง
สัตว์ แสดงในภาพที่ 7 โดยผู้เล่น
กดที่ปุ่มล าโพงเพื่อฟังเสียงสัตว์ 
และเลือกรูปภาพสัตว์ที่สอดคล้อง
กับเสียงท่ีได้ยิน 

 

 
ภำพที่ 8  หน้าจอของแบบทดสอบ เกมเรียงล าดับตัวเลข 

 
ผู้ เล่นสามารถท าแบบทดสอบ
การเรียงล าดับตัวเลขได้ดังแสดง
ในภาพที่ 8 โดยการลากตัวเลขท่ี
ถูกต้องลงในบริ เวณรูปเงาที่
เตรียมไว้ให้ 

 

 
ภำพที่ 9 หน้าจอของแบบทดสอบ เกมจับคู่เสียงของสัตว ์

 
แบบทดสอบการจับคู่เสียงของ
สัตว์แสดงดังภาพที่ 9 โดยผู้เล่น
จะกดปุ่มล า โพงเพื่ อฟั ง เสียง 
จากนั้นจึงท าการลากรูปสัตว์ ที่
สอดคล้องกับเสียงที่ได้ยิน ไปยัง
รูปเงาที่เตรียมไว้ไห้ 
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ภำพที่ 10 หน้าจอของการเลือกด่าน 

หน้าจอดังแสดงในภาพที่ 10 คือ 
หน้าจอของการเลือกด่านของ
แบบทดสอบ ซึ่งแต่ละแบบทดสอบ
ประกอบด้วย 4 ด่าน เมื่อท าการ
เข้าเล่นครั้งแรกจะมีด่านเปิดให้
เล่นเพียงด่านแรกด่านเดียวเมื่อ
เล่นผ่านด่านจึงจะสามารถเล่นใน
ด่านต่อไปได้ 

 
อภิปรำยและสรุปผลกำรวิจัย 

เกมที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยส่วนการเรียนรู้และการทดสอบความรู้ที่ได้เรียนไป โดยลักษณะของเกมได้ออกแบบมา
เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้ฝึกการสัมผัส การสังเกต การใช้กล้ามเนื้อ และการจ าแนกเสียงจากการฟัง ซึ่งช่วยให้เด็กได้พัฒนาการ
เรียนรู้เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดล้องกับงานของกับงานของ (ปณิชา, 2553) ที่ได้กล่าวว่า เกมการศึกษาช่วยให้นักเรียนได้พัฒนา
สติปัญญา การสังเกต และการคิดหาเหตุผล รวมทั้งได้ใช้ประสาทสัมผัสต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยพัฒนาความคิดรวบยอดของเด็กให้
เพิ่มขึ้น 

เกมที่พัฒนาขึ้นมีการท างานบางส่วนคล้ายกับเกม Numbers 1-10 (ภาษาอังกฤษออนไลน์, 2564) ซึ่งเป็นการฝึก
ทักษะการการอ่านตัวเลขเพียงอย่างเดียว และเกม Fast English (Fast English, 2563) ซึ่งเป็นเกมที่จับคู่ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
กับรูปภาพสัตว์ และการเรียนรู้ตัวอักษรและตัวเลขเฉพาะที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ส่วนเกม Coloring Book - Kids Pain 
(Coloring Book - Kids Paint, 2563) เป็นเกมที่ให้ผู้เล่นสามารถฟังเสียงลักษณะเฉพาะของสัตว์ ระบายสีของรูปทรงที่
แตกต่าง เล่นเครื่องดนตรีจ าลอง การลากวางรูปภาพให้ตรงกับเงา และการจับคู่รูปภาพเหมือน โดยเกมที่กล่าวมาทั้งหมด
ข้างต้นมีความแตกต่างจากเกมที่พัฒนาขึ้น เนื่องจากเกมที่กล่าวมาข้างต้นมีเฉพาะส่วนการเรียนรู้ แต่เกมที่ผู้วิจัยได้พัฒนามีทั้ง
ส่วนการเรียนรู้และแบบทดสอบ โดยผู้เล่นสามารถเรียนรู้ได้ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษในทุกหมวด ส าหรับในส่วน
ของตัวเลขมีการเพิ่มความรู้เรื่องการเรียงล าดับตัวเลข และมีหมวดเรียนรู้ผลไม้เพิ่มขึ้น ซึ่งในหมวดนี้ผู้พัฒนาได้ศึกษาจาก
หนังสือ ศัพท์เล่มแรกของหนู (กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส, 2563; ฝ่ายวิชาการส านักพิมพ์, 2563) โดยเห็นว่าเป็นหมวดที่
จ าเป็นที่เด็กสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจ าวันจึงควรเสริมค าศัพท์เหล่านี้เข้าไป นอกจากนี้เกมที่พัฒนานี้ยังมีแบบทดสอบที่
แบ่งระดับความยากง่ายออกเป็นด่าน โดยในแต่ละด่านจะมีการสุ่มค าถามที่แตกต่างกันไปอีกด้วย  

ส าหรับแนวทางในการท าวิจัยเพิ่ม คือ การเพิ่มส่วนการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายทางภาษามากขึ้น เช่น ภาษาจีน 
เนื่องจากภาษาจีนเป็นภาษาที่ส าคัญหนึ่งในห้าที่องค์การสหประชาชาติได้ก าหนดไว้ (ลิขิต, 2549) นอกจากนี้ประเทศจีนยัง
เป็นประเทศที่มีบทบาทเป็นผู้น าทางเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันอีกด้วย จากบทความของโรงเรียนศิริเทพ (โรงเรียนศิริเทพ, 
2563) ที่ได้ระบุถึงประโยชน์ของการเรียนภาษาจีนว่าช่วยเสริมพัฒนาการของเด็กก่อนวันเรียน กล่าวคือ การเรียนภาษาจีน
ช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาการในการแก้ปัญหาของเด็ก เด็กก่อนวัยเรียนเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะมีประสิทธิภาพ
ด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน สูงกว่าเด็กทั่วไป ด้งนั้นการเพิ่มแบบความรู้และแบบทดสอบภาษาจีนในเกมที่พัฒนาขึ้น จะมี
ส่วนช่วยในการเพิ่มศักยภาพของเด็กและเอื้อประโยชน์ต่อเด็กในอนาคตได้อีกด้วย 
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กองบรรณาธิการการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย คร้ังท่ี 15 

หัวหน้ากองบรรณาธิการ  

รองศาสตราจารย์ชวลิต ถิ่นวงศ์พทิักษ์ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี   

 

กองบรรณาธิการ  ประกอบด้วย 

1. ศาสตราจารย์พงศ์ศักดิ์  รัตนชัยกลุโสภณ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

2. ศาสตราจารย์ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์  มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

3. รองศาสตราจารย์ลักษณา  เหล่าเกียรต ิ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

4. รองศาสตราจารย์คงศักดิ์  ศรีแก้ว    มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมศักดิ์  เลิศสุชาตวนิช มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐริชญา  ชัยเกษม  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษนุ  อภิสมาจารโยธิน มหาวิทยาลยันเรศวร 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์คพร  วัฒนด ารงค์  มหาวิทยาลยันเรศวร 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรา  ธนะวัฒนาวงศ์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมรรีัตน์  มั่นวงศ์  มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ  มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กติกา  สระมณีอินทร ์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

 

ฝ่ายจัดการ ประกอบด้วย 

1. นายสุภวัฒน์  โสวรรณ ี   มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

2. นางสาวปัญจรีา  ศุภดล   มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

3. นางสาวพรพิมล มงคลง า   มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

4. นางสาวจุฑามาศ พฤทธิพันธุ์   มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

5. นางสาวตรมีาศ วัฒราช   มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิจัยในการประชุมวชิาการระดับชาติ มอบ. วิจัย คร้ังท่ี 15 

 
  
ศาสตราจารย์วันดี กฤษณพันธ ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ศาสตราจารย์นันทนิตย์ วานิชาชีวะ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ศาสตราจารย์ทวนทอง จุฑาเกต ุ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

รองศาสตราจารย์โกวิทย์ พิมพวง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

รองศาสตราจารย์ชลอ จารุสุทธิรักษ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

รองศาสตราจารย์นันทิยา หาญศุภลักษณ ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

รองศาสตราจารย์ทองฟ ูศิริวงศ ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (เกษียณ) 
รองศาสตราจารย์ธรรมเรศ เชื้อสาวถี มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

รองศาสตราจารย์รณภพ เตชะวงศ ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

รองศาสตราจารย์สุนสิา ชายเกลี้ยง มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

รองศาสตราจารย์อนุสรณ์ เชิดทอง มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

รองศาสตราจารย์เอื้อจิตร พัฒนจกัร มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

รองศาสตราจารย์เดชา ท าด ี มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

รองศาสตราจารย์นฤมล กิมภากรณ ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

รองศาสตราจารย์ทรงเกียรติ ภัทรปัทมาวงศ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

รองศาสตราจารย์ปราโมทย์  แพงค า มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

รองศาสตราจารย์ลักษณา เหล่าเกยีรต ิ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

รองศาสตราจารย์ศรตุ อ ามาตย์โยธิน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

รองศาสตราจารย์จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

รองศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน มหาวิทยาลยันเรศวร 

รองศาสตราจารย์บุญจริา รัตนากรพิทักษ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

รองศาสตราจารย์ปัทมา สุพรรณกลุ มหาวิทยาลยันเรศวร 

รองศาสตราจารย์สภุาพร คงศริิรตัน์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

รองศาสตราจารย์อรสร สารพันโชติวิทยา มหาวิทยาลยันเรศวร 

รองศาสตราจารย์เพ็ญนภา กลุนภาดล มหาวิทยาลยับูรพา 

รองศาสตราจารย์อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ มหาวิทยาลยับูรพา 

รองศาสตราจารย์เบญ็จมาศ  จันทะภา ไพบูลย์กิจกลุ มหาวิทยาลยับูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
รองศาสตราจารย์จิตระยุทธ์  จิตออ่นน้อม มหาวิทยาลยัพะเยา 

รองศาสตราจารย์ประทับใจ สุวรรณธาดา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

รองศาสตราจารย์สมุัทนา กลางคาร มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

รองศาสตราจารย์ขวัญเมือง แก้วด าเกิง มหาวิทยาลยัมหิดล 

รองศาสตราจารย์ทัศนีย ์ศลิาวรรณ มหาวิทยาลยัมหิดล 
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รองศาสตราจารย์ ว่าท่ีร้อยตรีจงกล พรมยะ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

รองศาสตราจารย์วิรันธชา เครือฟ ู มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

รองศาสตราจารย์ศุภธดิา อ่ าทอง มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

รองศาสตราจารย์แสงทอง พงษ์เจริญกิต มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

รองศาสตราจารย์คงศักดิ์ ศรีแก้ว มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

รองศาสตราจารย์นุศรา ปิยะพลรุ่งโรจน ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

รองศาสตราจารย์นุชสรา เกรยีงกรกฎ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

รองศาสตราจารย์สรุีพร เกตุงาม มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิศวรา เลศิอมรพงษ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชามา อินซอน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฌอมาลย์ วงศช์าวจันท์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพร หาญสนัติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรีนารถ ทรพัย์อาภากร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑล ฐานตุตมวงศ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศภุพัชรี รอดเดชา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารยส์มเจตน์ พัชรพันธ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารยส์มฤดี สักการเวช มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ช่ืนจิต จันทจรญูพงษ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภัสสร ศริิจรยิวัตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คัชรินทร์ ศิริวงศ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนกพร เผ่าศริ ิ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐริชญา ชัยเกษม มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารยณ์ัฐปภสัร์ ตันติสุวิชวงษ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารยณ์ิตชาธร ภาโนมัย มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทินวัฒน์ สร้อยกุดเรือ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ เกยีรตมิานะโรจน ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตั้งสกุล มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรไสว ไพรพภิชั มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวินี กลางท่าไค ่ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์าณุพล  หงษภ์ักด ี มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยอดชาย ช่วยเงิน มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน ผาสุก มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิบลูย์ วัฒนนามกุล มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริิภาวี เจรญิวฒันศักดิ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ิลดา อินทรโสธรฉันท์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยสิทธ์ิ บรรจงประเสริฐ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชาติ สันธทรพัย์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ผู้ช่วยศาสตราจารยด์วงหทัย กาศวิบูลย ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาน ีแก้วธรรมานุกูล มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปลิันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แสงทิวา สุรยิงค์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตมิา ตลับนิล มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุดธิดา เปลี่ยนคารมย์ ธนทรัพยส์ิน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริิขวัญ ทินรตัน์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ ทัศนอุดม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชากร คงยะฤทธ์ิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่น รักซ้อน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา สุคณัธสริิกุล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร ์ราโช มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์คนิจ คุปพิทยานันท์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

ผู้ช่วยศาสตราจารยร์ัชฎาพร อุ่นศวิิไลย ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัฒ ไทยอุดม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุทิศา เขม็ผะกา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โขมสี มีภักด ี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยล์ าปาง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์จิรา วสนุธราวัฒน์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวนี ล่องชูผล มหาวิทยาลยันเรศวร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ ์เผือกสม มหาวิทยาลยันเรศวร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ ์สว่างเมฆ มหาวิทยาลยันเรศวร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลกมล อาภรณ์พงษ ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก มหาวิทยาลยันเรศวร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษนุ อภสิมาจารโยธิน มหาวิทยาลยันเรศวร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรญา อึ้งอุดรภักด ี มหาวิทยาลยันเรศวร 

ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์คพร วัฒนด ารงค์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรายุทธ วัยวฒุิ มหาวิทยาลยันเรศวร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริิพร เดชะศลิารักษ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริิเพ็ญ ดาบเพชร มหาวิทยาลยันเรศวร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาพัทธ์ เตียวตระกูล มหาวิทยาลยันเรศวร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย วิชัย มหาวิทยาลยันเรศวร 

ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์ัทรมนสั พงศร์ังสรรค ์ มหาวิทยาลยันเรศวร  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ สตูรอนันต์ มหาวิทยาลยับูรพา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร ทรัพย์วิระปกรณ ์ มหาวิทยาลยับูรพา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ วิโรจน์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรีะนันท์ ค าภกัดี มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรลือ สังข์ทอง มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริาณ ีศรีใส มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุภาวดี ผลประเสริฐ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงด ีศรีนพรตัน์วัฒน มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จามรี เครือหงษ์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวรรณ ศภุวทิิตพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ าราญ พิมราช มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันยบรูณ ์ถาวรวรรณ ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์

ผู้ช่วยศาสตราจารยล์ลติา วีระเสถยีร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กังวล คัชชิมา มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐนียา   รังษีสุรยิะชัย มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลัลภ คันธิยงค์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุทติา มีนุ่น มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสิุทธ์ิ สิทธิฉายา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชคชัย เหลืองธุวปราณีต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อโนมา ธิติธรรมวงศ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี

ผู้ช่วยศาสตราจารยด์วงแขฑิตา กาญจนโสภา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กติกา สระมณอีินทร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรา ธนะวฒันาวงศ์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริาภรณ ์หลาบค า มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ช่อทิพย์ กัณฑโชติ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

ผู้ช่วยศาสตราจารยณ์ัฏฐ์ ดิษเจริญ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร หงษ์ภกัดี มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นวด ีศรสีุพรรณ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมรรีัตน์ มั่นวงศ์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงกต ศรีอุไร มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิระพันธ์ สหีานาม มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริิรตัน์ เจนศริศิักดิ์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

ผู้ช่วยศาสตราจารยส์มลักษณ์ เทพสุริยานนท์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุมาลี เงยวิจติร มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกราช บุญเรงิ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮรี์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี (เกษียณ) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัญ ดวงสุวรรณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  

วิทยาเขตชุมพร 

ดร.ดาวเรือง วิทยารัฐ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ดร.กัญจน์นรี ช่วงฉ่ า มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ดร.วีรชัย มัธยัสถ์ถาวร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ดร.กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

ดร.ทิพย์วรรณ รุ่งสว่าง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

ดร.นงลักษณ์ เทียนเสร ี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

ดร.วัชรีวรรณ แจ่มบญุศร ี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

ดร.ธนา ไม้หอม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  

ดร.กันตพงศ์ จติต์กล้า มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ดร.เยาวพา ตรีกมล มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ดร.ศิรบิูรณ์ มุกดาใส มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ดร.สุธาสินี บญุเชียงมา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ดร.สมยศ โอ่งเคลือบ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ดร.สุกจิ กันจินะ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ดร.อิสสระ ปะทะวัง มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ดร.กฤษณะ กอบวิทยา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

ดร.มธรุส ผา่นเมือง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

ดร.ก้องเกียรติ หริัญเกดิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา 

ดร.วรวิทู มสีุข มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

ดร.กิติพงษ์ พรมโย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

ดร.บุปผา เพชรรตัน ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ดร.สรุพงศ์ รัตนะ มหาวิทยาลยันครพนม 

ดร.ปกป้อง รัตนช ู มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 
ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา มหาวิทยาลยันเรศวร 
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ดร.จุฑาทิพย์ นมะหุต มหาวิทยาลยันเรศวร 

ดร.ปณัฐพงศ์ บุญนวล มหาวิทยาลยันเรศวร 

ดร.มณฑนา วรีะวัฒนากร มหาวิทยาลยันเรศวร 

ดร.วรรณพร คลังเพชร มหาวิทยาลยันเรศวร  

ดร.นรินทร์ เจริญพันธุ ์ มหาวิทยาลยับูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 

ดร.เชต ใจกลัยา มหาวิทยาลยัมหิดล 

ดร.มนเุชศวร์ นิลวงษ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ดร.วันทมาส  จันทะสินธุ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

ดร.ทิตา สุนทรวภิาต  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่

ดร.สายชล สุขญาณกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

ดร.ชาญศักดิ์ ศรสีวัสดิ์สกลุ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธาน ี

ดร.ธิติพร ชาญศริิวัฒน ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
ดร.สรุีรตัน์ เย็นช้อน  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

ดร.กฤตยา อุทโธ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

ดร.จริยาภรณ ์อุ่นวงษ ์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

ดร.อรอุมา จันทร์เสถียร วิทยาลัยนครราชสมีา 

ดร.มธรุส สุชาตะวัฒน ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

นางอภิญญา ชมภมูาศ รองอธิบดีกรมกิจการผูสู้งอาย ุ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
นายสมชัย บูรณะ นายอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอบุลราชธาน ี

 




