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การสกัดเพคตินจากจาวตาล

Extraction of Pectin from Borassus flabellifer L. cotyledon
สุธิดา ทองคำ� และพูนศิริ ทิพย์เนตร
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินจากจาวตาลและสมบัติของเพคติน
ที่สกัดได้ จากการศึกษาพบว่าสามารถสกัดเพคตินได้มากที่สุดร้อยละ 14.25 โดยนํ้าหนัก ที่ค่าพีเอช 2 อัตราส่วน
ระหว่างจาวตาลและนํ้า 1 : 3 โดยนํ้าหนักต่อปริมาตร เวลาที่ใช้ในการสกัด 40 นาที และที่อุณหภูมิ 95 องศา
เซลเซียส เมื่อนำ�เพคตินที่สกัดไปวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและทางเคมีพบว่า มีความชื้นและเถ้าร้อยละ 12.13  
และ 1.31 โดยนํ้าหนัก ตามลำ�ดับ นํ้าหนักสมมูล 845.11 ปริมาณหมู่เมทอกซิลร้อยละ 1.74 ปริมาณกรดพอลิกาแลค
ทูโรนิคร้อยละ 10.87 และระดับการเกิดเอสเทอริฟิเคชันร้อยละ 27.90    
คำ�สำ�คัญ: เพคติน จาวตาล    

Abstract
The objective of this research was to study the optimum extraction conditions and
properties of pectin from Borassus flabellifer  L. cotyledon  by  using  water.  We  found  that  the  
highest  yeild  of  extracted  pectin  was  14.25 % by weight. The optimum extraction conditions
were at pH 2, the ratio of Borassus flabellifer L. cotyledon to water at  1:3  wt/vol, temperature at 95 ํC
and extraction time for 40 mins. The pectin was precipitated  and  washed  by using  95% ethanol.
The  extracted  pectin contained the moisture  at  12.13% wt, ash at 1.31% wt, equivalent weight  
at  845.11, methoxyl contents at 1.74% wt, content  of  polygalacturonic  acid  at  10.87% wt  and  
degree  of  esterification  at  27.9%, respectively.
Keywords: pectin,  Borassus flabellifer L. cotyledon
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บทนำ�
จังหวัดเพชรบุรีมีการปลูกต้นตาลมากที่สุดใน
ประเทศไทย บางส่วนของต้นตาล เช่น ใบตาล และ
ต้นตาล สามารถนำ�มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ใน
ครัวเรือน และวัสดุในการก่อสร้าง นอกจากนี้ส่วนผลยัง
สามารถนำ�มารับประทานและแปรรูปเป็นอาหารทีห่ ลาก
หลาย เช่น ลูกตาลลอยแก้ว ลอนตาลเชื่อม ขนมตาล
ข้าวเหนียวลูกตาล และที่สำ�คัญจาวตาล (Figure 1) ยัง
สามารถนำ�มาใช้ประโยชน์ทางด้านอาหาร เช่น จาวตาล
เชื่อม และจาวตาลแช่อิ่ม เป็นต้น จากการศึกษาพบว่า
ในพืชผักผลไม้ทกุ ชนิดมีเพคตินเป็นองค์ประกอบในปริมาณ
ทีแ่ ตกต่างกัน เพคตินเป็นสารสกัดทีไ่ ด้จากพืชและจัดเป็น
สารประกอบในกลุม่ ของไฮโดรคอลลอยด์หรือไฮโดรฟิลกิ
คอลลอยด์ ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ที่มีสายยาวและมีนํ้าหนัก

โมเลกุลสูง [1] มักพบได้ในผนังเซลล์ (cell wall) ของ
เซลล์พืช ทำ�หน้าที่เป็นโครงสร้างของเซลล์และเป็นสาร
ที่สำ�คัญในบริเวณชั้นผนังเชื่อมยึดระหว่างเซลล์ (middle lamella) ที่ยึดเหนี่ยวเซลล์เข้าด้วยกันโดยจับกับ
เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และไกลโคโปรตีนของผนังเซลล์
พืช เพคตินช่วยเสริมผนังเซลล์ให้หนา แข็งแรง และ
ยืดหยุ่นได้เล็กน้อย โดยเฉพาะบริเวณที่มีเนื้อเยื่ออ่อน
นุ่ม เช่น ต้นอ่อน ใบ และผลไม้ เป็นพอลิเมอร์ชีวภาพ
(biopolymer) หรือพอลิเมอร์ธรรมชาติ (natural polymer) ทีม่ กี ารใช้กนั อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมอาหาร
และเครือ่ งดืม่ โดยใช้เป็นสารเพิม่ ความข้นหนืด สารก่อเจล
ในผลิตภัณฑ์แยม เจลลี่ และสารเพิ่มความคงตัวของ
ระบบคอลลอยด์ในเครื่องดื่มนํ้าผลไม้และผลิตภัณฑ์ที่มี

Figure 1. Borassus flabellifer L. cotyledon.
ลักษณะเนื้อคล้ายเยลลี่ ในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา
มีการนำ�เพคตินมาใช้ประโยชน์ในทางเภสัชกรรมและ
อุตสาหกรรมยาเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง เนื่อง
จากเพคตินมีสมบัติเฉพาะที่ทำ�ให้สามารถนำ�มาใช้เก็บ
กักหรือนำ�ส่งยา โปรตีน และเปปไทด์ เป็นต้น  นอกจาก
นี้ เพคติ นจั ด เป็ นคาร์โบไฮเดรตประเภทเส้น ใยอาหาร
(dietary fiber) ที่ไม่ถูกย่อยโดยเอนไซม์ในระบบการย่อย
ของมนุษย์ ซึง่ ได้รบั ความสนใจจากนักโภชนาการมากขึน้
เพราะจากการวิจัยพบว่าอาหารที่มีไฟเบอร์สูงจะช่วย
ป้องกันการเกิดโรคต่างๆ หรือในทางกลับกันคนทีก่ นิ อาหาร
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ที่มีไฟเบอร์น้อยก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆ ได้ง่าย
ขึ้น เพคตินที่นิยมใช้ในทางการค้าส่วนมากเป็นเพคตินที่
สกัดได้จากเปลือกมะนาวและกากแอปเปิล้ เพือ่ เป็นแนว
ทางการลดการนำ�เข้าเพคติน ของอุตสาหกรรมในประเทศ
ไทยและเป็นการเพิม่ มูลค่าตาลของจังหวัดเพชรบุรี ผูว้ จิ ยั
จึงสนใจนำ�จาวตาลซึ่งเป็นส่วนที่นิยมนำ�มาบริโภค  เป็น
ส่วนของเมล็ดของตาลที่แก่จัดมาศึกษา มีรายงานการ
ศึกษาตัวทำ�ละลาย 3 ชนิด ในการสกัดเพคตินคือ  
แอลกอฮอล์ นํา้ และกรดไฮโดรคลอริก ในการสกัดเพคติน
จากจาวตาลและลอนตาลอ่อนพบว่า เพคตินจากลอน
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วิธีการ ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพ
คตินจากจาวตาลโดยใช้นํ้ามี 2 ตอน คือ

ค่า pH ของสารละลายโดยใช้กรดซิตริกให้มีค่า pH 1  2  
3  4  5  และ 6 ในอัตราส่วนระหว่างจาวตาลต่อนํ้า
เท่ากับ 1:3 โดยนํ้าหนักต่อปริมาตร เวลาที่ใช้ในการสกัด
40 นาที อุณหภูมิที่ใช้ 95 องศาเซลเซียส ทำ�การทดลอง
5 ซํ้า
3. นำ�สารสกัดทั้งหมดที่ได้จากข้อที่ 2 มากรอง
และตกตะกอนด้วยเอทานอลร้อยละ 95 ในอัตราส่วน
ระหว่างสารสกัดทีก่ รองได้และเอทานอล 1:2 โดยปริมาตร
ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง กรองและล้างตะกอนเพคตินด้วยเอทา
นอลร้อยละ 75 และอะซีโตน ตามลำ�ดับ
4. นำ�เพคตินที่ได้ไปทำ�แห้งในเตาอบลมร้อนที่
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส จนได้นํ้าหนักคงที่  
5. ศึกษาผลของอัตราส่วนระหว่างจาวตาลและ
นํ้า  1:3  1:4  1:5 1:6 และ 1:7 โดยนํ้าหนักต่อปริมาตร  
โดยใช้ค่า pH ที่ให้ปริมาณเพคตินมากที่สุด เวลา 40  
นาที อุณหภูมิที่ใช้ในการสกัด 95 องศาเซลเซียส ทำ�การ
ทดลอง 5 ซํ้า จากนั้นตกตะกอนและทำ�เพคตินให้แห้ง
ในเตาอบลมร้อนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส จนได้นํ้า
หนักคงที่  
6. ศึกษาผลของเวลาในการสกัดที่ 40 60  80
และ 100 นาที โดยใช้ค่า pH และอัตราส่วนที่ให้
ปริมาณเพคตินมากที่สุด  ที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส
ทำ�การทดลอง 5 ซํ้า จากนั้นตกตะกอนและทำ�เพคตินให้
แห้งในเตาอบลมร้อนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส จน
ได้นํ้าหนักคงที่
7. ศึกษาผลของอุณหภูมทิ ใ่ี ช้ในการสกัด 75  85
และ 95 องศาเซลเซียส โดยใช้ค่า pH อัตราส่วนของ
จาวตาลต่อนํ้าและเวลาในการสกัดที่ให้ปริมาณเพคติ
นมากที่สุด ทำ�การทดลอง 5 ซํ้า  จากนั้นตกตะกอนและ
ทำ�เพคตินให้แห้งในเตาอบลมร้อนที่อุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซียส จนได้นํ้าหนักคงที่

ตอนที่ 1 ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัด
เพคตินจากจาวตาลโดยใช้นํ้า
1. นำ�จาวตาลมาทำ�ความสะอาด หั่นเป็นชิ้น
เล็กๆ ตากแดดให้แห้งสนิท แล้วเก็บใส่ถงุ พลาสติก [4, 5]
2. ศึกษาผลของ  pH  ที่เหมาะสมในการสกัด
โดยชั่งนํ้าหนักจาวตาลแห้ง 100 กรัม เติมนํ้าและปรับ

ตอนที่ 2 ศึกษาสมบัตขิ องเพคตินทีส่ กัดได้ การ
วิเคราะห์สมบัติของเพคตินที่สกัดจากจาวตาล ประกอบ
ด้วย ปริมาณความชื้น เถ้า นํ้าหนักสมมูล ปริมาณหมู่
เมทอกซิล ปริมาณกรดพอลิกาแลคทูโรนิก และระดับ
การเกิดเอสเทอริฟิเคชัน โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้
1. ปริมาณความชื้น [6] อบถ้วยหาความชื้นที่

ตาลอ่อนสามารถสกัดได้โดยใช้กรดไฮโดรคลอริก และ
เพคตินจากจาวตาลสามารถสกัดได้โดยใช้นํ้าและกรด
ไฮโดรคลอริกซึ่งให้ปริมาณเพคตินไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ ส่วนแอลกอฮอล์ไม่สามารถสกัดเพคติน
จากลอนตาลอ่อนและจาวตาลได้ [2] ดังนั้นในงานวิจัยนี้
จึงเลือกใช้นํ้าเป็นตัวทำ�ละลายในการสกัดเพคติน เนื่อง
จากนํ้าเป็นตัวทำ�ละลายที่หาง่าย ราคาถูก และที่สำ�คัญ
นํ้าเป็นตัวทำ�ละลายที่ไม่มีอันตรายและไม่ตกค้างในเพ
คตินที่สกัดได้ และของเสียจากกระบวนการสกัดเพคติ
นไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม มีการศึกษาสภาวะที่เหมาะ
สมในการสกัดเพคตินจากจาวตาลเช่นกัน   โดยใช้กรด
ไฮโดรคลอริกตัวทำ�ละลาย พบว่า สภาวะที่เหมาะสมใน
การสกัดเพคตินจากจาวตาล คือ ความเข้มข้นของกรด
ไฮโดรคลอริก 0.02 นอร์มัล อัตราส่วนระหว่างจาวตาล
และนํ้าคือ 1 : 3 โดยนํ้าหนักต่อปริมาตร เวลาที่ใช้ใน
การสกัด 40 นาที และอุณหภูมิในการสกัดที่ 95 องศา
เซลเซียส ได้เพคตินร้อยละ 31.64 โดยนํ้าหนัก [3] ผู้
วิจัยจึงสนใจศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคติน
จาวจาวตาลโดยใช้นา้ํ และศึกษาสมบัตทิ างกายภาพและ
ทางเคมีของเพคตินที่สกัดได้

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
วัสดุและอุปกรณ์
1.  จาวตาล
2.  เครื่องอังไอนํ้า (water  bath)
3.  เครื่องอบลมร้อน  (hot  air  oven)
4.  เตาเผา (furnace)
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อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง จนนํ้า
หนักคงที่ ชั่งผงเพคตินประมาณ 3.0-3.5 กรัม ใส่ลงใน
ถ้วยหาความชื้น นำ�ไปอบในตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 105
องศาเซลเซียส จนกระทั่งนํ้าหนักคงที่ นำ�ออกจากตู้อบ
ใส่ลงในเดซิเคเตอร์จนกระทั่งเย็นถึงอุณหภูมิห้อง นำ�ไป
ชั่งหานํ้าหนักที่หายไป ทำ�การทดลอง 5 ซํ้า คำ�นวณหา
ปริมาณความชื้นเป็นร้อยละ
2. ปริมาณเถ้า  [6]  อบครูซิเบิลในเตาเผาที่
อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส ทิ้งไว้ 1 คืน ชั่งผงเพคติน
5 กรัม ใส่ลงในครูซิเบิล นำ�ไปเผาบนตะเกียงบุนเซ็น
จนหมดควัน เผาต่อจนได้เถ้าสีขาว นำ�เถ้าที่ได้เผาใน
เตาเผาที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 คืน
ทิ้งให้เย็นในเดซิเคเตอร์ ทำ�การทดลอง 5 ซํ้า คำ�นวณ
ปริมาณเถ้าเป็นร้อยละ  
3. นํ้าหนักสมมูล ชั่งผงเพคติน 0.5 กรัม ใส่ลง
ในขวดรูปชมพู่ขนาด 250 มิลลิลิตร เทนํ้ากลั่นที่ไล่แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์แล้วลงในขวดรูปชมพู่ 100 มิลลิลิตร
ใช้แท่งแก้วคนให้เพคตินละลาย  เติมโซเดียมคลอไรด์
1 กรัม หยดฟีนอลเรด 6 หยด นำ�ไปไทเทรตด้วย
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.1 นอร์มัล จนกระทั่ง
สารละลายถึงจุดยุติ คำ�นวณหานํ้าหนักสมมูล
4. ปริมาณหมู่เมทอกซิล  กรดกาแลคทูโรนิก
และระดับการเกิดเอสเทอริฟิเคชัน ชั่งผงเพคติน 500  
มิลลิกรัม ใส่ลงในขวดรูปชมพูข่ นาด  250  มิลลิลติ ร เติม
เอทานอล 2 มิลลิลิตร ละลายในนํ้ากลั่นที่ปราศจากก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ 100 มิลลิลิตร คนจนเพคตินละลาย
หมด เติมฟีนอล์ฟทาลีน 5 หยด จากนั้นไทเทรตด้วย  
0.5 โมลาร์ โซเดียมไฮดรอกไซด์ จนถึงจุดยุติ สารละลาย
เปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อน บันทึกปริมาตรของโซเดียมไฮดร
อกไซด์ที่ใช้เป็นปริมาตรเริ่มต้น จากนั้นนำ�สารละลายมา
เติมด้วย 10 มิลลิลิตร 0.5 โมลาร์ โซเดียมไฮดรอกไซด์
เขย่า ทิง้ ไว้ 15 นาที จากนัน้ เติม 10 มิลลิลติ ร 0.5 โมลาร์
ไฮโดรคลอริก เขย่า จนกระทั่งสีชมพูจางหายไป นำ�สาร
ละลายมาเติมฟีนอล์ฟทาลีนอีก 5 หยด แล้วนำ�ไป
ไทเทรตด้วย 0.5 โมลาร์ โซเดียมไฮดรอกไซด์ จนสาร
ละลายเปลีย่ นเป็นสีชมพูออ่ นอีกครัง้ บันทึกปริมาตรของ
0.5 โมลาร์ โซเดียมไฮดรอกไซด์ทใ่ี ช้ เป็นปริมาตรสุดท้าย
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ทุก 1 มิลลิลิตรของ 0.5 โมลาร์ โซเดียมไฮดรอกไซด์
ที่ใช้เท่ากับ 15.52 มิลลิกรัมหมู่เมทอกซี และ 97.07
มิลลิกรัมกรดกาแลคทูโรนิก คำ�นวณหาร้อยละของการ
เกิดเอสเทอริฟิเคชัน

ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมใน
การสกัดเพคตินจากจาวตาลโดยใช้นํ้า
จากการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัด
เพคตินจากจาวตาลโดยใช้นา้ํ ผลการศึกษาพบว่า ค่า pH
อัตราส่วนระหว่างจาวตาลและนํ้า เวลา และอุณหภูมิที่
ใช้ในการสกัดให้ปริมาณเพคติน ได้ผลดังต่อไปนี้  
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Figure 2. Pectin yield at different pH
จากการศึกษาผลของค่า pH พบว่าที่   pH 2
ให้ปริมาณเพคตินมากที่สุดร้อยละ 14.68 โดยนํ้าหนัก
(Figure 2)  ซึ่งพบว่าปริมาณเพคตินมีแนวโน้มลดลงใน

ช่วง pH ตั้งแต่ 2 – 6 จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
พบว่า ปริมาณเพคตินที่สกัดได้ที่ pH ต่าง ๆ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.0

Figure 3. Pectin  yield  at  different  ratio  of  B. flabellifer L. and water (wt/vol)
จากการศึกษาผลอัตราส่วนระหว่างจาวตาล
และนํ้าที่ใช้ในการสกัดพบว่าเมื่อเพิ่มอัตราส่วนระหว่าง
จาวตาลและนํ้า ปริมาณเพคตินที่สกัดได้มีแนวโน้มลด
ลง และอัตราส่วนระหว่างจาวตาลและนํ้าที่ให้ปริมาณ
เพคตินมากที่สุดคือ อัตราส่วน 1 : 3 โดยนํ้าหนักต่อ

ปริมาตร ให้ปริมาณเพคตินมากที่สุดร้อยละ 14.20 (Figure 3) จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่า ปริมาณ
เพคตินที่สกัดได้อัตราส่วนต่าง ๆ ระหว่างจาวตาลและ
นํ้าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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Figure 4. Pectin yield at different extraction time
          เวลาทีใ่ ช้ในการสกัดเพคตินจากจาวตาลคือ 40
60 80 และ 100 นาที พบว่าเมื่อใช้เวลาในการสกัด 40
นาที ให้ปริมาณเพคตินมากทีส่ ดุ ร้อยละ 12.97 (Figure 4)

จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่า ปริมาณเพคติน
ที่สกัดได้ที่เวลาต่างๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05

Figure 5. Pectin yield at different temperatures (degree celcius)
ผลการศึ ก ษาอุ ณ หภู มิ ที่ ใช้ ในการสกั ด เพคติ
นพบว่า ที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส ให้ปริมาณมาก
ที่สุดร้อยละ 14.25 (Figure 5) จากการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติพบว่า ปริมาณเพคตินที่สกัดได้ที่อุณหภูมิต่าง ๆ
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แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
เพคตินที่สกัดได้เป็นของแข็งสีขาวและเมื่อทำ�ให้แห้งจะ
ได้เพคตินทีม่ สี นี า้ํ ตาลและมีกลิน่ คล้ายนํา้ ตาล (Figure 6)  
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(a)
(b)
Figure 6. The extracted pectin from B.fl abellifer L. cotyledon; (a) extracted pectin before drying
(b) dried pectin (pectin powder)
Table 1 Optimal extraction conditions of pectin from B.fl abellifer L. cotyledon  by  using  water
           Optimal  extraction  condition                                Highest  Pectin yield  (% wt)
  pH  2
14.68a + 0.18
  ratio  of  B. flabellifer  cotyledon  and  water 1 : 3 wt/vol
14.19a + 0.19
  extraction  time (40  minutes)
12.97a + 0.13
  temperature (950C)
14.25a + 0.10
จาก Table 1 พบว่า   ปริมาณเพคตินที่สกัด
ได้ที่สภาวะต่างๆ ให้ปริมาณเพคตินที่แตกต่างกัน เมื่อ
วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูล  พบว่า  ปริมาณ
เพคตินที่สกัดได้ที่สภาวะต่างๆ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  
ตอนที่ 2  ศึกษาคุณสมบัตขิ องเพคตินทีส่ กัดได้
คุณสมบัตขิ องเพคตินจากจาวตาลทีส่ กัดทีศ่ กึ ษา
ประกอบด้วย ความชื้น ปริมาณเถ้า นํ้าหนักสมมูล  

ปริมาณหมู่ เมทอกซิล ปริมาณกรดพอลิกาแลคทูโรนิก
และระดับการเกิดเอสเทอริฟิเคชัน ผลการศึกษาพบว่ามี
ความชื้นและเถ้าร้อยละ 12.13  และ 1.31 โดยนํ้าหนัก
ตามลำ�ดับ นํ้าหนักสมมูล 845.11 ปริมาณหมู่เมทอกซิล
ร้อยละ 1.74 ปริมาณกรดพอลิกาแลคทูโรนิคร้อยละ
10.87 และระดับการเกิดเอสเทอริฟิเคชันร้อยละ 27.90
(Table 2)

Table 2 The characteristics of pectin from B.fl abellifer L. cotyledon
Moisture
(% wt)
12.13

Properties of pectin from Borassus flabellifer  L. cotyledon
ash equivalent weight methoxyl contents polygalacturonic acid DE
(% wt)
(% wt)
(% wt)
(%)
1.31
845.11
1.74
10.87
27.90
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อภิปรายผล

จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า สภาวะที่เหมาะสมใน
การสกัดเพคตินจากจาวตาลโดยใช้นํ้า คือ ค่าพีเอชของ
สารละลาย 2 อัตราส่วนระหว่างจาวตาลและนํ้า 1 : 3
โดยนํ้าหนักต่อปริมาตร เวลา 40 นาที ที่อุณหภูมิ 95
องศาเซลเซียส ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของพลอย
ไพลิน พวงเพ็ญและพรพิมล คล้ายพันธ์ [3] ที่ศึกษา
สภาวะเหมาะสมในการสกัดเพคตินจากจาวตาลโดยใช้
กรดไฮโดรคลอริก พบว่า สภาวะที่ให้ปริมาณเพคตินมาก
ทีส่ ดุ คือ ความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอกริก 0.02 นอร์มลั
อัตราส่วนระหว่างจาวตาลและกรดไฮโดรคลอริก 1 : 3
โดยนํ้าหนักต่อปริมาตร เวลาที่ใช้ในการสกัด 40 นาที
อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส ได้ปริมาณเพคตินร้อยละ
31.64 โดยนํ้าหนัก เมื่อเปรียบเทียบปริมาณเพคตินที่
สกั ด จากจาวตาลโดยใช้ นํ้ า ได้ ป ริ ม าณเพคติ น ร้ อ ยละ
14.25 โดยนํ้าหนัก ซึ่งน้อยกว่าพลอยไพลิน พวงเพ็ญ
และพรพิมล คล้ายพันธ์ อาจเนื่องจากว่าการใช้กรด
ไฮโดรคลอกริกที่ความเข้มข้น 0.02 นอร์มัล มีความ
เป็นกรดที่แรงกว่า จึงทำ�ให้ความสามารถในการสกัดดี
กว่าการใช้นํ้าเป็นตัวทำ�ละลาย จากการทดลองพบว่า
ปริมาณเพคตินที่สกัดได้ที่สภาวะต่างๆ มีปริมาณเพคติน
แตกต่างกันทั้งที่การศึกษาสภาวะต่างๆ เป็นสภาวะเดียว
กันทัง้ หมด จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตพิ บว่าปริมาณ
เพคตินที่สกัดได้นั้นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 แม้ว่าปริมาณเพคตินที่สกัดได้จะไม่
มากนัก แต่เมื่อเปรียบเทียบกับ เพคตินที่สกัดได้จากพืช
ชนิดอื่นๆ พบว่า มีปริมาณมากกว่า เช่น S. Yeoh, J.
Shic และ T.A.G. Langrish [7] สกัดเพคตินจากเปลือก
ส้มได้ปริมาณเพคตินร้อยละ 5.27 โดยนํ้าหนัก Wong
Weng Wai, Abbas F.M. Alkarkhi และ Azhar Mat
Easa [8] สกัดเพคตินจากเปลือกทุเรียนพบว่าได้ปริมาณ
เพคตินร้อยละ 2.1 – 10.3 โดยนํ้าหนัก   
ผลที่ได้จากการวิจัย พบว่า เพคตินที่สกัดได้
จากการจาวตาลในงานวิจัยนี้เป็นเพคตินที่มีปริมาณหมู่
เมทอกซี (methoxy content) ร้อยละ 1.74 และระดับ
การเกิดเอสเทอร์ (degree of esterification ; DE) ร้อย
ละ 27.9 จัดเป็น เพคตินชนิดที่มีปริมาณหมู่เมทอกซีตํ่า
(low methoxy pectin; LMP) คือ มีปริมาณหมูเ่ มทอกซี
น้อยกว่าร้อยละ 8.16 และมีระดับการเกิดเอสเทอร์น้อย
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กว่าร้อยละ 50 และงานวิจัยของ Maria F. Basanta,
Nora M.A. Poncea, Ana M. Rojasb และ Carlos A.
Stortza [9] สกัดเพคตินจากพลัมญี่ปุ่นได้เพคตินชนิดที่
มี DE ร้อยละ 40 M.T. Iglesias และ J.E. Lozano
[10] สกัดเพคตินจากดอกทานตะวันได้เพคตินที่มี DE
ร้อยละ 11 ส่วนเพคตินทางการค้าเป็นเพคตินที่มี DE
มากกว่าร้อยละ 50 จัดเป็นเพคตินที่มีหมู่เมทอกซีสูง
(high  methoxy  pectin ; HMP)
ในการสกัดเพคตินต้องคำ�นึงถึงความบริสุทธิ์
ของเพคตินที่สกัดได้ สิ่งที่บอกความบริสุทธิ์ของเพคติน
คือ ปริมาณกรดกาแลคทูโรนิกในเพคติน โดยในการ
หาปริมาณกรดกาแลคทูโรนิกต้องเปลี่ยนหมู่เมทอกซิล
กาแลคทูโรเนต ให้เป็นกรดกาแลคทูโรนิกก่อนโดยการ
ทำ�ปฏิกิริยากับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์จึงจะได้
ปริมาณกรดกาแลคทูโรนิกทั้งหมด ทำ�ให้ทราบว่าเพคติน
ที่สกัดจากจาวตาลมีปริมาณกรดกาแลคทูโรนิกร้อยละ
10.87 โดยนํ้าหนัก  
จากการศึกษาปริมาณความชืน้ ในเพคตินทีส่ กัด
จากจาวตาลร้อยละ 12.13 อาจเนื่องมาจากในกระบวน
การสกัดใช้นา้ํ เป็นตัวทำ�ละลาย เมือ่ นำ�เพคตินทีไ่ ด้มาทำ�ให้
แห้งอาจจะยังคงมีนา้ํ แทรกอยูภ่ ายในโมเลกุลของเพคติน
ก็เป็นได้ ปริมาณเถ้าหรือของแข็งอนินทรีย์ในเพคตินที่
สกัดจากจาวตาลร้อยละ 1.31 เพคตินที่สกัดได้จากจาว
ตาลเป็นเพคตินชนิดที่มีหมู่เมทอกซีตํ่า (LMP) เพคติน
ชนิดนีจ้ ะมีเนือ้ สัมผัสทีอ่ อ่ นนุม่ กว่า จึงสามารถทำ�ให้อาหาร
มีลกั ษณะเนือ้ ผิวทีด่ ขี น้ึ ใช้เติมลงในโยเกริต์ นมรสช็อกโกแลต
ส่วนเพคตินทางการค้าทั้งสองชนิดเป็นเพคตินชนิดที่มี
หมู่เมทอกซีสูง (HMP) จะมีความคงตัว ความหนืดสูง
ทำ�ให้เกิดรูปทรงจึงเติมในอาหารจำ�พวกแยม เยลลี่และ
ผลไม้กวน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสาขาวิชาเคมีและหน่วยวิจัยเคมี
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นอย่างยิ่งที่ให้การสนับ
สนุนในเรื่องอุปกรณ์และสารเคมี รวมทั้งคำ�แนะนำ�และ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการทำ�วิจัยครั้งนี้
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ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมดของสารสกัดจาก
ใบสิบสองราศี

Antioxidant Activity and Total Phenolics of Launaea sarmentosa Leaves
Crude Extracts
วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล และ สุนันทา แก้วสระแสน
หน่วยวิจัยเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมืองเพชรบุรี 76000

บทคัดย่อ
สิบสองราศี (Launaea sarmentosa (Willd) Sch.Bip.ex.Kuntze) เป็นพืชในวงศ์ Compositae พบที่
บริเวณชายฝัง่ ใกล้ทะเลทีม่ สี ภาพชืน้ ในท้องถิน่ วัดเขาตะเครา ตำ�บลบางครก อำ�เภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และพบ
ว่ายังไม่เคยมีการรายงานสมบัตกิ ารต้านอนุมลู อิสระของสารประกอบฟีนอลิกในพืชชนิดนี้ ดังนัน้ งานวิจยั นีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ศึกษาฤทธิก์ ารต้านอนุมลู อิสระของสารสกัดเอทานอลและปิโตรเลียมอีเทอร์ของใบสิบสองราศีดว้ ยวิธี DPPH จาก
ผลการทดลองพบว่าสารสกัดเอทานอลและสารสกัดปิโตรเลียมอีเทอร์จากใบสิบสองราศีมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ค่า
IC50 เท่ากับ 0.397 และ 1.390 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ตามลำ�ดับ นอกจากนี้ยังได้ทำ�การศึกษาปริมาณของสารประกอบ
ฟีนอลิกในสารสกัดทัง้ สองชนิดด้วยวิธี Folin-Ciocalteu phenol test จากผลการศึกษาพบว่า ปริมาณของสารประกอบ
ฟีนอลิกคิดเป็นร้อยละของสารสกัดเอทานอล  และสารสกัดปิโตรเลียมอีเทอร์มีค่าเท่ากับ  33.684  และ  2.382
มิลลิกรัมกรดแกลลิค ตามลำ�ดับ
คำ�สำ�คัญ: สิบสองราศี  สารต้านอนุมูลอิสระ สารฟีนอลิกทั้งหมด

Abstract
Launaea sarmentosa (Willd) Sch.Bip.ex.Kuntze (Compositae) is Thai medicinal plant, which is
distributed in Phetchaburi province. This plant was collected from Bangkrok sub-district of Phetchaburi province. There were no reports  data  about  the antioxidation activity of phenolic compounds
in the plant L. sarmentosa. The aim of this work was to investigate antioxidation activity of ethanol
and petroleum ether crude extracts of the leaves of L. sarmentosa by using DPPH method. The results showed that ethanol and petroleum ether crude extracts exhibited antioxidation activity with
IC50 values of 0.397 and 1.390 mg/mL, respectively.  In addition, the total phenolic content was also
evaluated by using Folin-Ciocalteu phenol test method. The results showed that the percentage of
phenolic  content of ethanol and petroleum ether crude extract were 33.684 and 2.382 mg GAE/100 g
DW, respectively.
Keywords: Launaea sarmentosa, antioxidant activity, total phenolic content
The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University

วารสารวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

13

บทนำ�
สิบสองราศีมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Launaea
sarmentosa (Willd) Sch.Bip.ex.Kuntze วงศ์ Compositae ในประเทศไทยพบได้ 3 ชนิด คือ L.acaulis,
L.sarmentosa และ L.asplenifolia [1] มีชื่อสามัญ
ว่าสิบสองราศีหรือผักลิ้นห่าน มีลักษณะอยู่ในประเภท
เดียวกับเบญจมาศ เป็นพืชล้มลุก เป็นเถาเลี้อยติดดิน มี
ใบรอบลำ�ต้น ใบยื่นยาวคล้ายลิ้น รอบขอบใบหยัก ปลาย
ใบโค้ง ใน 1 ต้นมีหลายใบ โดยจะแตกต้นอ่อนออกจาก
เถา ซึง่ ยืน่ ออกไป ระหว่างเถาจะมีใบห่างวางเป็นคู่ ใบยาว

ประมาณ 20-25 เซนติเมตร มีสีเขียวซีด ฐานใบแคบ
คล้ายเป็นก้าน แต่ปลายแผ่ป้านออก ดอกสีเหลือง ก้าน
ดอกยาวประมาณ 3-5 เซนติเมตร กลีบดอกเป็นแฉก
8-10 กลีบ ดอกคล้ายกระดุมทอง (Figure 1) สภาพ
แวดล้อม สภาพอากาศที่เหมาะสมคืออากาศชื้น พบ
บริเวณชายฝั่งใกล้ทะเล สรรพคุณแก้ปวดร้อน แก้เจ็บ
คอ แผลในช่องปาก ฝี แผลเปื่อย ไฟไหม้ นํ้าร้อนลวก
แผลอักเสบเป็นหนอง [2]  

(a)
(b)
Figure 1. Launaea sarmentosa (Willd) Sch.Bip.ex.Kuntze  (a) leaves and (b) flowers.
สิบสองราศี เป็นสมุนไพรที่ชาวบ้านในท้องถิ่น
วัดเขาตะเครา ตำ�บลบางครก อำ�เภอบ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี ใช้ใบสดรักษาแผลหลายชนิดที่เกิดกับผิวหนัง
ทั้งแผลที่เกิดจากอาการคัน แผลสด แผลเน่าเปื่อย แผล
อักเสบเป็นหนอง แผลผุพอง เริม งูสวัด เพื่อรักษา
อาการปวดแสบปวดร้อนลดอาการบวมและอักเสบได้
เป็นอย่างดี [3] จากการตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้อง
ต้นจากใบสิบสองราศีแห้งโดยนำ�สารสกัดเมทานอลมา

ทดสอบพบว่า มีสารประกอบกลุม่ แอลคาลอยด์ สเตอรอยด์
ฟลาโวนอยด์ และแทนนิน [4] ต่อมามีการศึกษาองค์
ประกอบทางเคมีโดยสามารถแยกสารที่เคยมีรายงานมา
แล้ว 3 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ สเตอรอยด์ คือสารผสมสเตอรอยด์
(β-sitosterol และ stigmasterol) กลุ่มฟลาโวนอยด์
คือ luteolin จากสารสกัดเอทิลอะซิเตทและสารสกัดเม
ทานอล และพบสารกลุ่มกลัยโคไซด์ 1 ชนิดคือ luteolin-7-O-glucoside (Figure 2) [5]
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Luteolin  (R = H)
Luteolin-7-O-glucoside (R = glucose)
Figure 2. Flavonoid in Launaea sarmentosa (Willd) Sch.Bip.ex.Kuntze leaves
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของ
สารสกัดจากใบสิบสองราศีแห้ง โดยนำ�สารสกัดเฮกเซน
เอทิ ล อะซิ เตทและเมทานอลมาทดสอบฤทธิ์ ต้ า นเชื้ อ
จุ ลิ นทรี ย์ พ บว่ า สารสกั ด เมทานอลสามารถยั บ ยั้ ง การ
เจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ได้ 7 ชนิด คือ Staphylococcus aureues, Micrococcus lutues, Escherichia
coli, Salmonella sp., Enterobacter aerogenes,
Klebsiella pneumonia และ Pseudomonas aeruginosa [6] แต่สารสกัดทั้ง 3 ชนิดไม่แสดงฤทธิ์ต้านเชื้อ
ยีสต์ Candida albicans เชื้อไวรัสเริม (Herpes simplex virus type 1) และมีความเป็นพิษต่อเซลล์ Vero
ที่ความเข้มข้น 50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร [5] จากที่
กล่าวมาข้างต้นเป็นการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและ
ฤทธิ์ทางชีวภาพบางชนิดจากใบสิบสองราศี พบว่าสาร
สกัดจากใบสิบสองราศีมีฤทธิ์ทางชีวภาพหลายอย่างที่
น่าสนใจ และเนื่องจากในใบสิบสองราศีมีสารประกอ
บกลุ่มฟลาโวนอยด์ ซึ่งเป็นสารประกอบฟีนอลิกที่มักจะ
แสดงฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระได้ [7] จากการศึกษา
ค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่ายังไม่เคยมีการศึกษา
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิระและปริมาณสารประกอบฟีนอลใน
พืชชนิดนี้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาฤทธิ์การต้าน
อนุมูลอิสระ และปริมาณสารประกอบฟีนอลิกของสาร
สกัดจากใบสิบสองราศี เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำ�หรับ
การวิจัยเพื่อพัฒนาสารสกัดจากใบสิบสองราศีต่อไป
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ สำ�คั ญ ที่ ใ ช้ ใ นการทดลอง
ประกอบด้วย เครื่องระเหยแบบลดความดัน ( Vacuum
Rotary Evaporator, Buchi)  และเครื่องสเปกโทรโฟโต
มิเตอร์ (Shimadzu, รุ่น UV 1601)  สารเคมีที่ใช้ได้แก่
เมทานอล เอทานอล ปิโตรเลียมอีเทอร์ (b.p. 40-60 ํ C)  
สารละลาย DPPH  กรดแกลลิก  และ Folin–Ciocalteu phenol
วิธีการทดลอง
ตอนที่ 1 การเตรียมสารสกัดจากใบสิบสองราศี
เก็บตัวอย่างใบสิบสองราศีจากตำ�บลบางครก
อำ�เภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยการเก็บใบสิบ
สองราศีในระยะเวลาเริ่มมีดอก คัดเลือกใบ ทำ�ความ
สะอาด ใส่ตะแกรงผึ่งลมให้แห้งและบดให้ละเอียด แช่
ใบแห้ง 300 กรัมในเอทานอล 95% ปริมาตร 500
mL เป็นเวลา 3 วัน จากนั้นกรองได้ส่วนกากที่เหลือนำ�
ไปแช่ในเอทานอล 95% ทำ�ซํ้า 4 ครั้ง และส่วนที่เป็น
สารละลายเอทานอลนำ�ไประเหยตัวทำ�ละลายออกด้วย
เครื่องระเหยแบบลดความดัน และนำ�มาระเหยตัวทำ�
ละลายออกจนหมดบนเครื่องอังไอนํ้าอีกครั้ง จะได้สาร
สกัดเอทานอล 95% จากนัน้ นำ�สารสกัดเอทานอล 95%
มาสกัดด้วยปิโตรเลียมอีเทอร์ 4 ครั้ง ครั้งละ 10 mL
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สารสกัดชั้นบนจะได้สารสกัดปิโตรเลียมอีเทอร์ ส่วน
ชัน้ ล่างจะเป็นสารสกัดเอทานอล และนำ�มาระเหยตัวทำ�
ละลายออก เก็บสารสกัดในขวดสีชาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 4 Cํ
ตอนที่ 2 การตรวจสอบฤทธิก์ ารต้านอนุมลู อิสระ
การตรวจสอบฤทธิ์ ก ารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ
ทำ�ได้โดยวิธี 2,2-diphenyl-1-picrylhdrazyl (DPPH)
ตามวิธีการของ Yen และ Hsieh [8] ทำ�โดยเตรียม
สารละลาย DPPH 0.2 mM และนำ�สารสกัดเอทานอล
และสารสกัดปิโตรเลียมอีเทอร์จากตอนที่ 1 มาเตรียม
เป็นสารละลายที่มีความเข้มข้น 0.2, 0.4, 0.6, 0.8
และ 1.0 mg/mL ในเมทานอลและผสมกับสารละลาย
DPPH 2 mL ตั้งทิ้งไว้ในที่มืด ณ อุณหภูมิห้องนาน 30
นาที แล้ววัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องสเปกโทรโฟ
โตมิเตอร์ที่ความยาวคลื่น 518 nm และนำ�ค่าที่วัดได้มา
คำ�นวณหาเปอร์เซ็นความสามารถดักจับอนุมูล DPPH  
(% DPPH radical scavenging) จากสูตร
%  radical scavenging
=  [(Acontrol – Asample)/Acontrol] x 100
เมื่อ Asample = ค่าการดูดกลืนแสงของชุดตัวอย่าง
     Acontrol = ค่าการดูดกลืนแสงของชุดควบคุม
จากนั้ นคำ�นวณหาค่ า ความเข้ ม ข้ นของสาร
สกัดที่สามารถดักจับอนุมูล DPPH ได้ที่ 50% (IC50)
จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง % radical scavenging   กับความเข้มข้นของสารสกัด
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบ
ฟีนอลิกทั้งหมด
วิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด
ของสารสกัดเอทานอลและสารสกัดปิโตรเลียมอีเทอร์
จากใบสิบสองราศีด้วยวิธี Folin–Ciocalteu Phenol
Test ตามวิธีของ Chang et al. [9] ใช้กรดแกลลิก
เป็นสารมาตรฐาน โดยใช้สารมาตรฐานกรดแกลลิคที่มี
ความเข้มข้น 0.05, 0.10, 0.15 และ 0.20 mM และ
วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 725 nm ด้วยเครื่องสเปกโทรโฟ
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โตมิเตอร์ และนำ�ค่าการดูดกลืนแสงที่ได้ไปสร้างกราฟ
มาตรฐานกรดแกลลิก จากนั้นเตรียมสารสกัดเอทานอล
และปิโตรเลียมอีเทอร์ด้วยวิธี   Folin–Ciocalteu Phenol Test ตามวิธีของ Chang et al. [9] และนำ�มา
วัดค่าการดูดกลืนแสงโดยทำ�การทดลองทั้งหมด 3 ซํ้า
จากนั้นนำ�ค่าการดูดกลืนแสงที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยและนำ�
ไปเทียบกับกราฟมาตรฐานกรดแกลลิกเพื่อคำ�นวณหา
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกโดยรวมและแสดงผลเป็น
ค่ามิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกในตัวอย่างแห้ง 100
กรัม (mg GAE/100 g dry weight)   

ผลการศึกษา
สารสกัดเอทานอล 95% จากใบสิบสองราศี
มี ลั ก ษณะข้ น หนื ด สี เขี ย วเข้ ม จึ ง มี ก ารนำ�มาสกั ด ด้ ว ย
ปิโตรเลียมอีเทอร์เพื่อแยกส่วนที่มีสีเขียวออก ทำ�ให้ได้
สารสกัดสองส่วนคือ สารสกัดเอทานอลเป็นสารกลุ่มที่มี
ขั้ว และสารสกัดปิโตรเลียมอีเทอร์เป็นส่วนที่มีสารขั้วตํ่า
การเลือกใช้เอทานอลในการสกัดสารจากใบสิบสองราศี
เพราะสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสามารถละลายได้ดี
ในเอทานอลที่เป็นโมเลกุลที่มีขั้วดังที่มีการรายงานไว้ใน
งานวิจัยของ Luengthanaphol et al. [10]
การตรวจสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ
ผลการตรวจสอบฤทธิ์ ก ารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ
โดยใช้วิธี 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH)
ของสารสกัดเอทานอลให้ค่าความสามารถดักจับอนุมูล
DPPH สูงสุดที่ความเข้มข้น 1.0 mg/mL (Figure 3)
ส่ ว นสารสกั ด ปิ โตรเลี ย มอี เทอร์ ให้ ค่ า ความ
สามารถดักจับอนุมูล DPPH สูงสุดที่ความเข้มข้น 2.0
mg/mL (Figure 4)
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Figure 3.  Radicals scavenging activity of ethanol extracts

Figure 4. Radicals scavenging activity of petroleum ether extracts
จากกราฟ (Figure 3 และ Figure 4) พบว่า
สารสกัดเอทานอลจากใบสิบสองราศีมีค่า IC50 เท่ากับ

The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University

0.397 mg/mL ส่วนสารสกัดปิโตรเลียมอีเทอร์จากใบ
สิบสองราศีจากมีค่า IC50 เท่ากับ 1.390 mg/mL  
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ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกของสารสกัด

ในการวั ด ค่ า การดู ด กลื น แสงของสาร
มาตรฐานกรดแกลลิคด้วยเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ที่
ความยาวคลืน่ 725 nm โดยใช้สารมาตรฐานกรดแกลลิค
ที่มีความเข้มข้น  0.05, 0.10, 0.15 และ 0.20 mM  นำ�
มาคำ�นวณปริมาณสารประกอบฟีนอลิกได้จาก linear
regression equation  ของกราฟมาตรฐานของกรด
แกลลิคโดยสมการเส้นตรงที่ได้คือ
Y = 0.242x – 0.002 (r2 = 0.997)
โดย Y คือความเข้มข้นของสารมาตรฐานกรดแกลลิค (mM)
และ x คือค่าการดูดกลืนแสง
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จากผลการทดลอง พบว่าค่าการดูดกลืนแสง
จะเพิม่ ขึน้ ตามความเข้มข้นของกรดแกลลิค และสามารถ
นำ�ค่าการดูดกลืนแสงมาคำ�นวณหาปริมาณสารประกอบ
ฟีนอลิกของสารสกัดที่สมมูลกับกรดแกลลิคในหน่วย
มิลลิโมลาร์ (mM) และค่ามิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิก
ในตัวอย่างแห้ง 100 กรัม (mg GAE/100 g dry
weight) จากการคำ�นวณปริมาณสารประกอบ ฟีนอลิก
โดยรวมของสารสกัดใบสิบสองราศี  พบว่าสารสกัดใบ
สิ บ สองราศี จ ากเอทานอลและปิ โ ตรเลี ย มอี เ ทอร์ มี
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก  (Table 1)

Table 1 The absorbance and phenolic compounds from Launaea sarmentosa Leaves Crude Extracts
     Solvents

Absorbance

  ethanol
  petroleum ether

0.823±0.001
0.072±0.002

phenolic compounds
(mM)
0.198
0.014

phenolic compounds
(mgGAE/100 gDW)
33.684
2.382

อภิปรายผล
เมื่ อ ศึ ก ษาฤทธิ์ ก ารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระจากตั ว
ทำ�ละลายที่ใช้สกัดใบสิบสองราศี คือ เอทานอลและ
ปิโตรเลียมอีเทอร์ โดยทดสอบความสามารถในการดัก
จับอนุมูลอิสระ DPPH โดยวัดค่าการดูดกลืนแสงที่
ความยาวคลื่น 518 นาโนเมตร พบว่าสารสกัดเอทา
นอล มีค่า IC50 เท่ากับ 0.397 mg/mL และสารสกัด
ปิโตรเลียมอีเทอร์มีค่า IC50 เท่ากับ 1.390 mg/mL  
จากการศึกษาผลการทดลองของ Pinelo et al. [11]  ที่
ศึกษาผลของตัวทำ�ละลาย ได้แก่ เอทานอล เมทานอล
และนํา้ ต่อความสามารถในการต้านอนุมลู อิสระของสาร
กลุม่ ฟลาโวนอยด์ แล้วพบว่าตัวทำ�ละลายเอทานอลแสดง
สมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ DPPH ดีที่สุด และสอด
คล้องกับผลการวิจัยในครั้งนี้ที่พบว่าสารสกัดเอทานอล
ของใบสิบสองราศีมีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่า
สารสกัดปิโตรเลียมอีเทอร์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสารกลุ่ม

ฟลาโวนอยด์สามารถละลายได้ดีในตัวทำ�ละลาย เอทา
นอล เนื่องมาจากการเกิดพันธะไฮโดรเจนจะทำ�ให้ความ
สามารถในการให้อะตอมไฮโดรเจนของสารประกอบฟี
นอลิกเปลี่ยนแปลงไป [12]
จากผลการศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิก
จากสารสกัดใบสิบสองราศี ในตัวทำ�ละลายเอทานอล
และปิโตรเลียมอีเทอร์ โดยทำ�ปฏิกิริยากับ Folin-Ciocalteu Phenol test แล้วนำ�ไปวัดค่าการดูดกลืนแสง
ที่ความยาวคลื่น 725 nm แล้วนำ�ไปเปรียบเทียบกับ
สารมาตรฐานกรดแกลลิค พบว่าปริมาณสารประกอบ
ฟีนอลิกในตัวทำ�ละลายทั้ง 2 ชนิดมีปริมาณที่แตกต่าง
กันอย่างเห็นได้ชัดเจน ซึ่งสารสกัดเอทานอล 95% มี
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกเท่ากับ 33.684 mg GAE/
100 g DW และสารสกัดปิโตรเลียมอีเทอร์มีปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิคเท่ากับ 2.382 mg GAE/ 100 g
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DW จากการศึกษาคุณสมบัติของสารประกอบฟีนอลิก
กลุ่มฟลาโวนอยด์เป็นสารที่ละลายได้ดีในตัวทำ�ละลายที่
มีขั้วอย่างเอทานอล [11] ซึ่งสอดคล้องกับชนิดของกลุ่ม
สารที่พบในใบสิบสองราศีที่เป็นฟลาโวนอยด์ชนิด  luteolin และ luteolin-7-O-glucoside ซึ่งเป็นสารประเภท
ฟลาโวนอยด์กลัยโคไซด์   [5]  จึงถูกสกัดออกมาในสาร
สกัดเอทานอลได้ดีกว่าปิโตรเลียมอีเทอร์ นอกจากนี้สาร
ประกอบฟีนอลิกยังมีหมู่ ไฮดรอกซิลบนวงเบนซีน ซึ่ง
สามารถให้อิเล็กตรอนหรือไฮโดรเจนแก่อนุมูลอิสระจึง
ช่วยยับยั้งหรือชะลอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ [13]
ทำ�ให้สารสกัดเอทานอล 95% และสารสกัดปิโตรเลียม
อีเทอร์มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประ
กอบฟีนอลิกที่สัมพันธ์กัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของนันท์นภัส เติมวงศ์ [14] ที่พบว่าเมื่อปริมาณสาร
ประกอบฟีนอลิกเพิ่มขึ้นความสามารถในการต้านอนุมูล
อิสระจะเพิ่มขึ้นด้วย

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณนางปิยะพร ศรีพลาวงษ์ (ครูแมว)
ที่ช่วยเก็บตัวอย่างใบสิบสองราศี และขอขอบคุณสาขา
วิชาเคมี หน่วยวิจัยเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และศูนย์
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ให้สถานที่
ทำ�วิจัยและให้การสนับสนุนงานวิจัยในทุกด้าน
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การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของเขม่าปืนในกระสุนปืนชนิดที่ชนวนท้ายไม่มี
องค์ประกอบเป็นธาตุโลหะหนัก (ตะกั่ว) และทดสอบระยะความคงอยู่ของ
เขม่าปืนโดยใช้ SEM/EDS

Analysis and Characterization of Gunshot Residue from Lead-free Primer
Ammunition and Time Periods of The Primer Residue Particles After Discharged by SEM/EDS
ปรีชา หงษ์ศักดิ์ศิลป์ และ สันติ์ สุขวัจน์
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

บทคัดย่อ
เขม่าปืนจัดเป็นวัตถุพยานประเภทหนึ่งที่สำ�คัญซึ่งใช้ในการการสืบสวนคดี สามารถบ่งชี้ได้ว่าผู้ต้องสงสัยได้ใช้
หรือผ่านการใช้อาวุธปืนมาหรือไม่ ทำ�ให้เชื่อมโยงผู้ต้องสงสัยเข้ากับคดีได้ การตรวจหาเขม่าปืนโดยใช้เครื่อง Scanning
Electron Microscope (SEM) จะเป็นการตรวจหาธาตุ Pb Sb และ Ba ในอนุภาคเขม่าปืน โดยธาตุเหล่านี้จะมาจาก
primer อันเป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบของกระสุนปืน เนื่องจากในปัจจุบันมีการผลิตกระสุนปืนชนิดใหม่โดยมุ่งเน้นลด
การใช้ธาตุ ที่เป็นโลหะหนัก โดยเฉพาะ ธาตุ Pb และ Ba ที่เป็นส่วนประกอบใน primer ของกระสุนปืน และหาธาตุอื่น
มาใช้แทน เรียกกระสุนปืนประเภทนี้ว่า lead-free primer ทำ�ให้การตรวจหาธาตุในอนุภาคเขม่าปืนต้องมีการพัฒนา
เพิ่มขึ้นจากเดิม  วัตถุประสงค์ของการวิจยั ครัง้ นี้ เพือ่ ศึกษาถึงรูปแบบ องค์ประกอบเฉพาะตัวของอนุภาคเขม่าปืนและจะ
สามารถตรวจพบอนุภาคเขม่าปืนบนเสื้อของผู้ยิงได้หรือไม่ หลังจากยิงด้วยกระสุนปืนชนิด lead-free primer ผลของ
การวิจัยพบว่า รูปแบบของอนุภาคเขม่าปืนในกระสุนปืนชนิด lead-free primer มีธาตุอันเป็นองค์ประกอบของอนุภาค
เขม่าปืนแตกต่างจากเดิม โดยจะมี ธาตุ Si Al และ K เป็นหลัก และมีส่วนประกอบของธาตุ Zn กับ Cu ปะปน ใน
อนุภาค สามารถตรวจพบอนุภาคเขม่าปืนบนตัวเสื้อได้แม้เวลาจะผ่านไปแล้ว 7 ชั่วโมง โดยที่ยังปรากฏอนุภาคอยู่บน
เสื้อ ในปริมาณที่มาก เมื่อเทียบกับปริมาณของอนุภาคเขม่าปืนจากกระสุนปืนซึ่งใช้โลหะหนักเป็นส่วนประกอบหลักของ
primer
คำ�สำ�คัญ:  เขม่าปืน  ชนวนท้ายกระสุนปืน สแกนนิ่งอิเล็กตรอนไมโครสโคป

Abstract
Gunshot residue is one of the major type of forensic science evidence used in the investigation
to indicate that the suspects had discharged  firearms or not  and  linked the suspect to the case. Examination by using Scanning Electron Microscope will detect gunshot residue particles of heavy metal as
Pb Sb and Ba  which these elements  came from the primer  of the cartridge. Currently the production
ammunition are focus on to replace the primer elements, especially trace elements Pb and Ba , with
the other element which called  lead-free primer. That allows the detection of gunshot residue particles
must be developed from the original.  The purpose of this research were  to study the characteristics
of gunshot residue particle of  lead-free primer  and how could be detected gunshot residue particles
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on the shirt after discharged by lead-free primer ammunition. The research found that the elements of
gunshot residue particles in ammunition type, lead-free primer  are Si Al and K with traces of Zn and
Cu which are different to former ammunition. Moreover ,gunshot residue particles could be found on
the shirt even time will pass seven hours and that particle appears on the shirt in large quantity when
compared with amount of gunshot residue from the cartridge that used to heavy metal as the main
component of the primer.
Keywords: gunshot residue, primer ammunition, primer scanning electronmicroscope

บทนำ�
จากสภาพของสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันที่
มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำ�ให้คนในสังคมต้อง
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้ดำ�รงชีวิตอยู่ได้ ซึ่งการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์นั้น ย่อมก่อให้เกิดปัญหา
ตามมาในหลายๆ ด้าน เช่นด้านกายภาพต้องสรรหาสิ่ง
อำ�นวยความสะดวกในการดำ�รงชีวิต ทางด้านของจิตใจ
ต้องปรับตัวให้ทนต่อการกดดัน จากสภาวะต่างๆ ทีจ่ ะต้อง
เผชิญอยู่ในการใช้ชีวิตในสังคม ซึ่งจากสภาวะที่กล่าวมา
นี้ ย่อมทำ�ให้เกิดกรณีของปัญหาในการก่ออาชญากรรม
หรือคดีความต่างๆอันซับซ้อนและทวีจำ�นวนขึ้น
คดีตา่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดยเฉพาะทีเ่ ป็นคดีเกีย่ วกับชีวติ
เช่น คดีฆาตกรรม ปล้นทรัพย์ หรือในคดีอตั วินบิ าตกรรม
(ฆ่าตัวตาย) พบว่ามีคดีเหล่านี้ทวีจำ�นวนขึ้นอย่างรวดเร็ว
ในหลายปีที่ผ่านมา รวมทั้งในปัจจุบันก็เช่นกัน ปืนจะเป็น
อาวุธประเภทหนึ่งซึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอและจัดเป็น
อาวุธที่มีร่องรอยพยานหลักฐานเกิดขึ้นหลังการใช้มาก
ที่สุด เช่น ไม่ว่าจะเป็นจาก ตัวอาวุธปืน ปลอกกระสุน หัว
กระสุน หรือเขม่าปืน (Gunshot residue, GSR)
การสืบสวนสอบสวนทางคดี ต้องมีการค้นหา
วัตถุพยาน ซึ่งจะพบในที่เกิดเหตุ รวมไปถึงพบในบริเวณ
ส่วนต่างๆ  ของร่างกายของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดี
มาใช้ประกอบการสืบสวนสอบสวนเสมอ ในปัจจุบันหลัก
ฐานทางวิทยาศาสตร์ได้รับการยอมรับในกระบวนการ
ยุติธรรมซึ่งจะเป็นการพิสูจน์ได้ว่าผู้นั้นกระทำ�ความผิดใน
คดีมาแล้วหรือไม่อย่างไร หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระ
ทำ�ความผิดหรือไม่ (นอกจากจะนำ�มากล่าวอ้างในชั้นการ

พิจารณาคดีของศาลแล้ว ยังเป็นการชี้ถึง ความบริสุทธิ์
หรือกลายเป็นผู้ต้องสงสัย ด้วยในขณะเดียวกัน) ดังนั้นผู้
เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยเฉพาะผู้ตรวจหรือนักวิทยาศาสตร์
ด้านการพิสูจน์หลักฐานจึงต้องให้ความสำ�คัญเป็นพิเศษ
กับหลักฐานและวิธีทางวิทยาศาสตร์ในการค้นหาความ
จริงทางคดี เพื่ออำ�นวยประโยชน์ในทางกระบวนการทาง
ยุ ติ ธ รรมและสื บ สวนสอบสวนของพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
ในการที่ จ ะนำ�บุ ค คลที่ ก ระทำ�ความผิ ด มาลงโทษตาม
กฎหมาย ซึ่งหน้าที่ในการตรวจ การค้นหาและการเก็บ
วัตถุพยานในที่เกิดเหตุ พนักงานสืบสวนผู้รับผิดชอบคดี
จะร้ อ งขอไปยั ง กองพิ สู จ น์ ห ลั ก ฐานหรื อ กองวิ ท ยาการ
ประจำ�จังหวัด หรือภาคที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ที่เกิดเหตุ
นั้นขึ้น ซึ่งจะมีหน่วยงานในการตรวจที่เกิดเหตุโดยเฉพาะ
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
หลักการในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ สืบเนื่อง
มาจากพื้นฐานแนวคิดตามทฤษฎีของ Dr. Edmand Locard ที่สรุปว่า “Every contact leaves a trace” “เมื่อ
วัตถุสองสิ่งกระทบกันย่อมเกิดการแลกเปลี่ยนวัตถุพยาน
ซึ่งกันและกัน” ขยายความได้ว่าในการแลกเปลี่ยนหรือ
การเคลื่อนย้ายผู้กระทำ�ผิดอาจมีร่องรอยของเหยื่อและ
สถานที่เกิดเหตุติดไปด้วย เหยื่อมีร่องรอยของผู้กระทำ�ผิด
และผู้กระทำ�ผิดมีร่องรอยของเหยื่อติดไปด้วย ดังนั้นเมื่อ
ตรวจสอบผู้กระทำ�ผิดอาจจะทิ้งร่องรอยของตัวเองไว้ในที่
เกิดเหตุได้
เมื่อทำ�การตรวจสถานที่เกิดเหตุอย่างมีลำ�ดับ
ขั้นตอนตามหลักการตรวจสถานที่เกิดเหตุโดยใช้ความรู้
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ความสามารถไหวพริบปฏิภาณ และความละเอียดรอบคอบ
ของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจที่เกิดเหตุรวมไปถึงเครื่องมือที่ใช้ ใน
การตรวจสถานทีเ่ กิดเหตุ จะทำ�ให้สามารถใช้ประโยชน์จาก
พยานวัตถุตา่ งๆ ในสถานทีเ่ กิดเหตุ รวมถึงจากตัวผูเ้ สียหาย
และตัวคนร้ายได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะนำ�ไปสู่ความสำ�เร็จใน
การคลีค่ ลายคดีทเ่ี กิดขึน้ ดังคำ�กล่าวทีว่ า่ “สถานทีเ่ กิดเหตุ
คือหัวใจของงานสืบสวนสอบสวน คนร้ายจะทิ้งร่องรอย
พยานหลักฐานไว้ในสถานทีเ่ กิดเหตุเสมอ ขึน้ อยูก่ บั พนักงาน
สืบสวนสอบสวนและเจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุจะมี
ความรอบรู้มีไหวพริบปฏิภาณ และมีประสบการณ์ในการ
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ ในการเก็บวัตถุพยานมากน้อยเพียง
ใด” [1] วัตถุพยานประเภทเขม่าดินปืนและเขม่าปืนที่เกิด
จากการยิงปืน จัดเป็นวัตถุพยานที่มีลักษณะเฉพาะตัว
สามารถนำ�มาใช้ตรวจเพือ่ ทำ�ให้ทราบว่าใครเป็นผูใ้ ช้อาวุธ
ปืน ซึง่ จะช่วยในการเชือ่ มโยงและคลีค่ ลายการสืบสวนสอบ
สวนคดีที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืน และเป็นพยานหลักฐาน
ประเภทหนึ่งที่พบอยู่เสมอ ในคดีอาชญากรรมที่คนร้ายมี
การใช้อาวุธปืนประกอบการก่อคดี เช่น ในคดีฆาตกรรม
คดีปล้นทรัพย์ หรือคดีอัตวินิบาตกรรม สามารถตรวจพบ
เขม่าปืนได้มากจากบริเวณมือที่ใช้ยิงปืน นอกจากนั้นยัง
ตรวจพบในบริเวณส่วนอื่นๆของร่างกายเช่นจากบริเวณ
ส่วนแขน ใบหน้า บนศีรษะ เส้นผมหรือเสื้อผ้าที่สวมใส่
ในขณะยิง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับลักษณะการถืออาวุธปืนขณะ
ทำ�การยิง
การที่ปัจจุบันกระแสของการอนุรักษ์ธรรมชาติ
การคำ�นึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นของสภาวการณ์ การเพิ่มขึ้น
ของอุณหภูมิของโลก (ภาวะโลกร้อน) อย่างรวดเร็ว ทำ�
ให้ในหลายๆ โรงงานหรือบริษัทหันมาลดการใช้หรือใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่จะส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุด
เท่าทีจ่ ะทำ�ได้ ซึง่ ทำ�ให้โรงงานผลิตกระสุนปืนต่างพยายาม
จะลดการใช้โลหะหนักหรือส่วนผสมในการผลิตกระสุน
ปืนที่จะทำ�ลายสิ่งแวดล้อมและเป็นพิษกับมนุษย์ จึงเป็น
ที่มาของการผลิตกระสุนปืนชนิด lead-free primer ซึ่ง
มีแนวโน้มว่าจะมีการผลิตและใช้มากขึ้นในอนาคตอัน
ใกล้ ซึ่งแน่นอนว่าในกระสุนประเภทนี้ จะมีลักษณะ
เฉพาะตัวของอนุภาคหลังการยิง ที่ให้รูปแบบของอนุภาค
แตกต่างไปจากเดิม ทำ�ให้การพิสจู น์เขม่าปืนมีความยากขึน้
และที่สำ�คัญกระสุนประเภทนี้ได้ถูกนำ�เข้ามาจำ�หน่ายใน
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ประเทศไทย จากความสำ�คัญที่กล่าวไปนั้น เป็นที่มาของ
การทำ�งานวิจัยนี้เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้น หรือเป็นตัว
อย่างในการวิเคราะห์กระสุนปืนชนิด Lead-free Primer

วัสดุอุปกรณ์
เครื่อง Scanning Electron Microscope /
Energy Dispersive X-ray Spectroscope (SEM/
EDS) สตับ (Stub carbon adhesive tape – disc
เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มิลลิเมตร) และภาชนะสำ�หรับเก็บ
ตัวอย่าง (Figure 1A) อาวุธปืนพกออโตเมติก ขนาด 9
มิลลิเมตร   กระสุนปืนขนาด 9 มิลลิเมตร ยี่ห้อ Winchester รุ่น WincleanTM ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา
(Figure 1C) และเสื้อยืดแขนสั้น
วิธีการทดลอง
1. ทำ�การเก็บอนุภาคเขม่าปืน โดยใช้อุปกรณ์
ที่มีชื่อเรียกว่า สตับ (stub) โดยที่ตัวสตับจะมีเทปกาว
คาร์บอนติดอยู่ ทำ�การเก็บอนุภาคเขม่าปืนจากบริเวณมือ
ของผู้ยิง (Figure 1B) บริเวณแขนเสื้อ และบริเวณ
ด้านหน้าของตัวเสื้อที่ใช้สวมใส่อยู่ในขณะที่ยิงปืน ด้วย
วิธี Lifting กล่าวคือ ให้ทำ�การเก็บตัวอย่างอนุภาค โดย
การกด stub ที่มีเทปกาวคาร์บอนสองหน้าติดอยู่ ลงไป
บนตำ�แหน่งด้านหน้าของตัวเสื้อ แล้วดึงขึ้น และย้าย
ตำ�แหน่ง ทำ�ซํ้าเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ประมาณ 150 – 200
ครั้ง จนแน่ใจว่า ได้เก็บตัวอย่าง ทั่วทุกบริเวณด้านหน้า
ของตัวเสื้อ แขนเสื้อ หรือบริเวณมือ ทั้งหมดแล้ว โดย
กำ�หนดช่วงระยะเวลา ในการเก็บอนุภาคเขม่าปืนที่เวลา
0 ชั่วโมง (เก็บทันทีหลังยิง) ที่เวลา 1 ชั่วโมง ที่เวลา 3
ชั่วโมง ที่เวลา 5 ชั่วโมง และที่เวลา 7 ชั่วโมง ตามลำ�ดับ
2. อาวุธปืนที่ใช้ยิง จะเป็นปืนออโตเมติก ขนาด
9 มิลลิเมตร กระสุนใช้ของ Winchester รุ่น WincleanTM
ขนาด 9 มิลลิเมตร (Figure 1C) ทำ�การยิง 1 นัด ต่อครั้ง
ต่อการเก็บตัวอย่างอนุภาค 1 ตัวอย่าง และจะทำ�การ
เก็บตัวอย่างอนุภาคแต่ละตัวอย่าง เป็นจำ�นวน 3 ครั้งต่อ
ตัวอย่าง  
3. เมื่อทำ�การเก็บอนุภาคแล้ว จะนำ�ไปทำ�การ
วิเคราะห์ด้วยเครื่อง SEM/EDS เพื่อตรวจหาธาตุที่เป็น
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องค์ประกอบของอนุภาคเขม่าปืน วิเคราะห์รูปร่างของ
อนุภาค รวมไปถึงหาค่าเฉลีย่ จำ�นวนเขม่าปืน ทีจ่ ะสามารถ
ตรวจพบได้ ณ ช่วงเวลาต่างๆ ตามที่กำ�หนด โดยตัวอย่าง
ทั้งหมดที่นำ�ไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง SEM/EDS นี้ ไม่ต้อง
ทำ�การฉาบผิวตัวอย่าง
4. ในการวิเคราะห์ครัง้ นีจ้ ะถือว่า มีการกระจาย
ตัวของเขม่าปืนบน stub ที่เท่าๆ กัน ดังนั้น จึงจะทำ�การ

A

23

สุ่มบริเวณทั้งหมด สี่บริเวณเพื่อนำ�มาวิเคราะห์ โดยจะ
ทำ�การแบ่งพื้นที่เทปคาร์บอนที่ติดอยู่บน stub ออกเป็น
สี่ส่วน (Figure 1D) และเลือกบริเวณที่อยู่ตรงกลางของ
พื้นที่ จากทั้งสี่ส่วน นำ�มาวิเคราะห์ พร้อมกับการนับ
จำ�นวนอนุภาคเขม่าปืนทั้งหมดในบริเวณนั้น เป็นตัวแทน
ของอนุภาคเขม่าปืนทั้งหมดบน stub

B

C

D

Figure 1. A; Stub and holder,   B;  the sampling position on left and right hand,  C; gunshot brand,     
D; The analized areas on the stub
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ผลการศึกษา
จากการวิ เคราะห์ ตั ว อย่ า งอนุ ภ าคเขม่ า ปื นที่
บริเวณด้านหน้าของตัวเสื้อด้วย SEM/EDS ภายหลังการ
ยิงปืน 1 นัด โดยใช้อาวุธปืนพกออโตเมติก ขนาด 9
มิลลิเมตร  กระสุนปืนขนาด 9 มิลลิเมตร ของ Winchester รุ่น WincleanTM และทำ�การเก็บตัวอย่างอนุภาคเขม่า
ปืน ที่ช่วงระยะเวลาตามที่กำ�หนดคือ เก็บทันทีหลังยิง (ที่
0 ชั่วโมง) ที่เวลาผ่านไป 1 ชั่วโมง ที่เวลาผ่านไป 3 ชั่วโมง
ที่เวลาผ่านไป 5 ชั่วโมง และที่เวลาผ่านไป 7 ชั่วโมง รวม
ช่วงเวลาที่กำ�หนด 5 ช่วงเวลา ปรากฏผลวิเคราะห์ คือ

1. ผลการวิเคราะห์ตวั อย่างอนุภาคเขม่าปืน จาก
บริเวณด้านหน้าของตัวเสื้อ ณ เวลาที่กำ�หนด เป็นดังนี้
1.1 เก็บตัวอย่างทันทีหลังจากยิงปืน (ที่ 0
ชั่วโมง) สามารถตรวจพบอนุภาคเขม่าปืน ที่มีลักษณะ
ค่อนข้างกลม มีความสว่างจ้า (Figure 2 และ Figure 3)  
พบอนุภาคเขม่าปืนประกอบด้วยธาตุ  Al Si Mg และ S
เป็นองค์ประกอบ รวมถึงพบธาตุ Cu และ Zn รวมอยู่
ด้วย (Figure 4)

Figure 2.  Characteristic of founded gunshot residues

Figure 3. The particles of gunshot residues that
obtained from the front of shirt after
immediately  discharge
The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University

Figure 4. The analyzed spectrum containing
               signals of Al, Si, Mg and S
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1.2 เก็บตัวอย่างทันทีหลังจากยิงปืนผ่านไปเป็น
เวลา 1 ชั่วโมง สามารถตรวจพบอนุภาคเขม่าปืน ที่มี
ลักษณะค่อนข้างกลม มีความสว่างจ้า (Figure 5) พบ

อนุภาคเขม่าปืน ประกอบด้วยธาตุ Al Si Mg S และ K
เป็นองค์ประกอบ รวมถึงพบธาตุ Cu และ Zn รวมอยู่
ด้วย (Figure 6)

Figure 5. The particles of gunshot residues that
obtained from the front of shirt after
discharge for 1 hour  

Figure 6. The analyzed spectrum containing
signals of Al, Si, Mg, S, K, Zn
and Cu

1.3 เก็บตัวอย่างทันทีหลังจากยิงปืนผ่านไปแล้ว
เป็นเวลา 3 ชั่วโมง สามารถตรวจพบอนุภาคเขม่าปืน ที่
มีลักษณะค่อนข้างกลม มีความสว่างจ้า (Figure 7) พบ

อนุภาคเขม่าปืน ประกอบด้วยธาตุ   Al Si Mg S และ
K เป็นองค์ประกอบ รวมถึงพบธาตุ Cu และ Zn รวมอยู่
ด้วย (Figure 8)

Figure 7. The particles of gunshot residues that
obtained from the front of shirt after
discharge for 3 hour  

Figure 8. The analyzed spectrum containing
signals of Al, Si, Mg, K, Zn, Cu
and S
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1.4 เก็บตัวอย่างทันทีหลังจากยิงปืนผ่านไปแล้ว
เป็นเวลา 5 ชั่วโมง สามารถตรวจพบอนุภาคเขม่าปืน ที่
มีลักษณะค่อนข้างกลม มีความสว่างจ้า (Figure 9) พบ

อนุภาคเขม่าปืน ประกอบด้วยธาตุ   Al Si Mg S และ
K เป็นองค์ประกอบ รวมถึงพบธาตุ Cu และ Zn รวมอยู่
ด้วย (Figure 10)

Figure 9. The particles of gunshot residues that
obtained from the front of shirt after
discharge for 5 hour  

Figure 10. The analyzed spectrum containing
signals of Al, Si, Mg, S, K, Zn
and Cu

1.5 เก็บตัวอย่างทันทีหลังจากยิงปืนผ่านไปแล้ว
เป็นเวลา 7 ชั่วโมง สามารถตรวจพบอนุภาคเขม่าปืน ที่มี
ลักษณะค่อนข้างกลม มีความสว่างจ้า (Figure 11) และ

พบอนุภาคเขม่าปืน ประกอบด้วยธาตุ Al Si Mg S และ
K เป็นองค์ประกอบ รวมถึงพบธาตุ Cu และ Zn รวมอยู่
ด้วย (Figure 12)

Figure 11. The particles of gunshot residues that
obtained from the front of shirt after
discharge for 7 hour  

Figure 12. The analyzed spectrum containing
signals of Al, Si, Mg, S, K, Zn
and Cu
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2. จากการวิเคราะห์และศึกษาอนุภาคเขม่าปืน
ที่บริเวณแขนเสื้อด้วย SEM/EDS สามารถวิเคราะห์
ตัวอย่างอนุภาคโดยพบอนุภาคมีลักษณะค่อนข้างกลม
มีความสว่างจ้า (Figure 13) และมีองค์ประกอบของ

อนุภาค เป็นธาตุเช่นเดียวกับที่พบบนด้านหน้าของตัวเสื้อ
คือธาตุ  Al Si Mg และ K รวมถึงพบธาตุ Zn และ Cu
รวมอยู่ด้วย (Figure 14)

Figure 13. The particles of gunshot residues that
obtained from the sleeve after
discharge

Figure 14. The analyzed spectrum containing
signals of Al, Si, Mg, K, Zn and Cu

         3. จากการวิเคราะห์และศึกษาอนุภาคเขม่าปืน
ที่บริเวณมือที่ยิงปืนด้วย SEM/EDS สามารถวิเคราะห์
ตัวอย่างอนุภาคโดยพบอนุภาคมีลักษณะค่อนข้างกลม

มีความสว่างจ้า (Figure 15) และมีองค์ประกอบของ
อนุภาคเป็นธาตุเช่นเดียวกับที่พบบนด้านหน้าของตัวเสื้อ
และที่แขนเสื้อเช่นเดียวกัน (Figure 16)

Figure 15. The particles of gunshot residues that
obtained from the shooter hands

Figure 16. The analyzed spectrum containing
signals of Al, Si, Mg and K
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จากผลการเก็บตัวอย่างอนุภาคทั้ง 3 ที่ คือ จาก
ด้านหน้าตัวเสื้อ แขนเสื้อ และที่บริเวณมือของผู้ยิงปืน
โดยกำ�หนดช่วงระยะเวลาการเก็บตัวอย่างไว้ แล้วนำ�มา

นับเพื่อหาค่าเฉลี่ยของจำ�นวนอนุภาคที่พบในแต่ละช่วง
เวลา จากแต่ละที่สามารถเปรียบเทียบได้ดังแสดงไว้ใน
Table 1 และ Figure 17

Table 1 The mean values of gunshot residues (GSR) from different areas at  various of shooting time  
Time                               The mean values of  GSR particles
(hr.)
Front of the shirt
Sleeve
after shoot (0)
158
157
1
149
86
3
83
123
5
178
15
7
143
13

Hand
83
38
26
_
19

Figure 17. The relative between amount of gunshot residues with different areas at various of shooting
time;  (    ) the shirt  (    ) sleeve and  (    ) shooter hands
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อภิปรายผล

กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาอนุภาคเขม่าปืนพบว่าอนุภาคเขม่าปืน
ที่เกิดจากการยิงด้วยกระสุนปืนชนิด Lead-free primer
โดยเฉพาะกระสุนที่ได้นำ�มาเป็นตัวอย่างการวิจัยนี้คือ
กระสุนปืนยีห่ อ้ Winchester รุน่ WincleanTM ขนาด 9 มม.
(มิลลิเมตร) จะมีรูปแบบองค์ประกอบของธาตุในอนุภาค
เขม่าปืนอันประกอบไปด้วย ธาตุอลูมิเนียม (Al) ซิลิกอน
(Si) โพแทสเซียม (K) ซัลเฟอร์ (S) แมงกานีส (Mg)
และพบทองแดง (Cu) กับ สังกะสี (Zn) ปนอยู่ด้วย โดยมี
ข้อสังเกตว่า Cu กับ Zn ที่พบนี้จะมาจากส่วนของปลอก
กระสุนปืนซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะตัวของปลอกกระสุนปืน
Winchester ส่วนลักษณะอนุภาคทีพ่ บส่วนมากจะเป็นทรง
ค่อนข้างกลม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Zachariah
Oommen and Scott M Pierce [3] และงานวิจัย
ของ Hsien-Hui Meng and Hsei-Chang Lee [4]  
เมื่อเปรียบเทียบจำ�นวนค่าเฉลี่ยของอนุภาคเขม่าปืนที่
สามารถตรวจพบเมื่อเวลาผ่านไปในช่วงเวลาหลังจาก
ยิงที่ศูนย์ชั่วโมง ที่หนึ่งชั่วโมง ที่สามชั่วโมง ที่ห้าชั่วโมง
และที่เจ็ดชั่วโมง จะพบว่าจำ�นวนค่าเฉลี่ยของอนุภาค
ที่เก็บตัวอย่างจากมือจะลดจำ�นวนลงอย่างรวดเร็วหลัง
จากสามชัว่ โมงผ่านไป ส่วนทีต่ วั เสือ้ ยังปรากฏอยูใ่ นปริมาณ
ทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากกว่าจุดอืน่ ทีท่ ำ�การเก็บตัวอย่าง (Figure 17)
ดังนัน้ หากเป็นการตรวจโดยใช้เครือ่ ง Scanning
Electron Microscope ดังการวิจัยนี้ แม้เวลาจะผ่านไป
แล้วเจ็ดชั่วโมง ก็ยังสามารถตรวจพบอนุภาคเขม่าปืนได้
และเมื่อพิจารณาจากอัตราการลดลงของอนุภาค/ระยะ
เวลาหลังยิงแล้ว มีแนวโน้มที่สามารถจะสามารถตรวจ
พบอนุภาคเขม่าปืนหลังการยิงนานเกินกว่า 7 ชั่วโมง
ส่วนระยะเวลาที่อนุภาคเขม่าปืนจากกระสุนชนิดนี้ จะคง
อยู่นานเท่าไรจนไม่สามารถตรวจพบได้ด้วยการใช้เครื่อง
Scanning Electron Microscope (SEM) ควรทำ�การ
ศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งการวิ เคราะห์ เขม่ า ปื น ใน
กระสุนปืนชนิด lead-free primer ด้วยเทคนิค SEM/EDS
สำ�เร็จลุล่วงด้วยดี เนื่องมาจากความช่วยเหลือและความ
ร่วมมือจากบุคคลหลายท่าน ลำ�ดับแรกสุดต้องขอขอบ
พระคุณ รองศาสตราจารย์พันตำ�รวจเอกสันติ์ สุขวัจน์
พันตำ�รวจเอกสมภพ เองสมบุญ และพันตำ�รวจโท ดร.สฤษดิ์
สืบพงษ์ศริ ิ ทีก่ รุณาให้คำ�แนะนำ� การทำ�งานวิจยั และตรวจ
ทบทวนการเขียนงานวิจยั ให้ถกู ต้องสมบูรณ์ อาจารย์กฤษณะ
พวงระย้า อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี สำ�หรับ
ข้อแนะนำ�การเขียนบทความ และเป็นธุระในการประสาน
งานการติ ด ต่ อ วารสารสำ�หรั บ การลงพิ ม พ์ บ ทความ   
นอกจากนีผ้ วู้ จิ ยั ต้องขอขอบพระคุณ ท่านอาจารย์ทกุ ท่าน
ทีไ่ ด้ประสิทธิป์ ระสาทวิชาความรู้ ขอบคุณคุณวิฑรู ย์ แซ่โง้ว
ที่ได้กรุณาให้คำ�แนะนำ�ในการใช้เทคนิค SEM/EDS และ
วิธีตรวจหาอนุภาคเขม่าปืน คุณประกายทิพย์ กิติคุณ
เจ้าหน้าที่ประจำ�ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย
นเรศวร ทีใ่ ห้ความช่วยเหลือในการติดต่อ และใช้เครื่อง
SEM คุณช้อย เพชรจันทรานนท์ สำ�หรับอาวุธปืนที่นำ�
มาใช้ตลอดในงานวิจัย ครอบครัวหงษ์ศักดิ์ศิลป์ เพื่อน
นักศึกษา สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะรุ่นที่ 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร  คุณสารัตน์ ล้วนดี  ผู้ทำ�หน้าที่
ประสานงานโครงการปริญญาโทสาขาวิชานิตวิ ทิ ยาศาสตร์
รวมถึงผู้ที่มิได้กล่าวนามไว้ ณ ที่นี้ทุกท่าน ซึ่งมีส่วนช่วย
เหลือ จนงานวิจัยนี้ประสบผลสำ�เร็จลงได้ด้วยดี
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ภูมิปัญญาท้องถิ่นการเลี้ยงวัวลาน (โคพื้นเมืองไทย) ในจังหวัดเพชรบุรี
Local Wisdom of Woalan Husbandry (Thai Native Cattle)
in Phetchaburi Province
มนัญญา ปริยวิชญภักดี ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ เสนาะ กลิ่นงาม และ สมสุข แขมคำ�
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมือง เพชรบุรี 76000

บทคัดย่อ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นการเลี้ยงวัวลาน ในจังหวัดเพชรบุรี ได้ถูกนำ�มาศึกษา นำ�มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็น
องค์ความรูท้ อ้ งถิน่ การรวบรวมข้อมูลใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
โดยการสัมภาษณ์รายบุคคลจากกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นกรรมการทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกวดวัวลานในจังหวัดเพชรบุรจี ำ�นวน
5 คน และมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการใช้กระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยผู้เข้าร่วมเป็นผู้มี
ความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับวัวลาน ไม่ตํ่ากว่า 10 ปี ประกอบด้วย หัวหน้าทีมที่ทำ�หน้าที่ควบคุมดูแลกลุ่มคนที่
สมัครใจในการนำ�วัวลานมารวมกันเพื่อวิ่งลาน เรียกว่า “นายพวงวัว” และปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้รู้ที่มีความเกี่ยวข้อง
กับกีฬาวัวลานในจังหวัดเพชรบุรีในทุกอำ�เภอๆ ละ 10 คน รวมทั้งหมด 85 คน โดยมีขอบเขตการวิจัยมุ่งไปที่ภูมิปัญญา
การเลี้ยงวัวลาน ในด้านการคัดเลือกวัวเพื่อวิ่งลาน การระบุตัววัว และการตอนวัวลาน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
แบบสัมภาษณ์ กล้องบันทึกภาพ และเครื่องบันทึกเสียง นำ�ข้อมูลที่ได้จากศึกษามาวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป
ซึ่งเป็นข้อมูลแบบบรรยาย (Descriptive) และตรวจสอบความถูกต้อง ด้วยวิธีตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) จากการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในครั้งนี้ ทำ�ให้ได้องค์ความรู้ท้องถิ่นที่ครอบคลุมภูมิปัญญาไว้ 2 ด้านแรก
ได้แก่ ภูมิปัญญาการคัดเลือกและการระบุตัววัว เกณฑ์การเลือกวัวจะคัดลักษณะที่มีความสอดคล้องกับลักษณะทาง
กายภาพ ที่เกี่ยวกับ ความอดทน มีพละกำ�ลัง และปราดเปรียว สำ�หรับภูมิปัญญาการระบุตัวจะดูจากตำ�หนิรูปพรรณ
ของจมูกและขวัญเป็นหลัก ซึ่งการดูที่ลักษณะจมูกจะดูรูปร่างและภาพพิมพ์จมูกซึ่งสอดคล้องกับการระบุตัววัวที่ใช้ใน
สากล สำ�หรับการดูขวัญมีความเกี่ยวเนื่องกับทัศนะคติความเชื่อของคนในท้องถิ่น ด้านที่สอง คือ ภูมิปัญญาการตอน
วัวลาน พบว่าสอดคล้องกับหลักปฏิบัติในสมัยใหม่โดยใช้การทำ�ลาย spermatic cord และใช้สมุนไพรที่มีสารออกฤทธิ์
ทางเภสัชวิทยาที่เป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ว่าลดการอักเสบ ด้วยเหตุดังนี้ศาสตร์ทางภูมิปัญญาการเลี้ยงวัวลาน ไม่
เพียงแต่มีความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเพชรบุรี ยังคงไว้ซึ่งความลึกซึ้งแห่งศาสตร์ที่น่าติดตามและอธิบายด้วยหลัก
ทางวิทยาศาสตร์
คำ�สำ�คัญ:  การเลี้ยงวัวลาน  การตอน  จมูกวัว  ขวัญวัว  สมุนไพร

Abstract
Local Wisdom of Woalan Husbandry (Thai native cattle) in Phetchaburi has been studied by
analyzing and synthesizing for the local knowledge. The datas were collected by specific sample randomized design and in depth-interview. Five key person in performing Woalan racing were interviewed.
Focus groups were performed. The 85 participants were composed of at least 10 key persons from
each Amphoe, which have more that 10 years-experience in Woalan, sush as head of racing team
and local wisdom. The aspect of this study is covered the local wisdom in Woalan Husbandry which
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involved the criteria for selection and identification of cattle, castration. The tools for this research were
composed of questionares, camera and recorder. The datas were collected, synthesized summarized
as descriptive, and then were proofed by triangulation. Two main points of local wisdom were studied.
The first is criteria for selection and identification of cattle. Selection of cattle is searching for the bulls
that have the physical appearance which served for workload, strong and nimbly. Identifications were
based on the shape and printing pattern of the bull’s nose, which related with the identification of cattle in international standard. The hair whorl was related with the believed of local people. The second,
the method of castration by local wisdom was based on the same concept of castration in modern
- day, by destroying the the spermatic cords. The local wisdom used medicinal plants which have antiinflammation as pharmacologic properties in the active ingredients. From this point, the local wisdom of  
Woalan Hasbandry is not only the identity of Phetchaburi province, but still stand for searching with
the concept of basic science.
Keyword: woalan husbandry, castration, ball’s nose, hair whorl, medicinal plants

บทนำ�
การละเล่นวัวลาน เป็นวัฒนธรรมท้องถิน่ ทีเ่ ป็น
เอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี  จากสังคมเกษตรกรรมมี
การใช้ววั นวดข้าว ได้มกี ารนำ�วัวมาสร้างความสนุกสนาน
ในรูปแบบของเกมกีฬาและการแข่งขัน [1] ที่เรียกว่าการ
ละเล่นวัวลาน วัวลานจึงเป็นสัตว์ทค่ี ลุกคลีอยูก่ บั วิถคี วาม
เป็นอยู่ของชาวบ้านของคนเพชรบุรีมาตั้งแต่โบราณและ
มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับความเชื่อ ทัศนคติ ที่มีการ
สั่งสมและสืบทอดเป็นองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นในการคัดเลือกและ
การเลี้ยงดูวัวเพื่อวิ่งลาน [2,3]   ที่มีความเป็นอัตลักษณ์
ของท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีอย่างไรก็ตามภูมิปัญญาชาว
บ้าน แม้ว่าจะเป็นองค์ความรู้ที่มีอยู่ทั่วไปทุกหมู่บ้าน แต่
เมื่อถูกละเลย ขาดการรวบรวม ไม่มีการบันทึกไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร และถ่ายทอด ในที่สุดก็จะขาดสายใย
แห่งการเชื่อมโยงความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่า
เหล่านี้ ระหว่างอดีตกับปัจจุบัน [4] และที่สำ�คัญไม่เพียง
แต่การรวบรวมและถ่ายทอด ยังใช้กระบวนการรวบรวม
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบก็จะได้
องค์ความรู้สำ�คัญขึ้นมาอีกแขนงหนึ่ง [5] สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 [6]
ให้ความสำ�คัญกับการอนุรักษ์และบูรณาการภูมิปัญญา
ท้องถิ่นการวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยง
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วัวลานในจังหวัดเพชรบุรีจึงเป็นแนวทางสำ�คัญที่จะเข้า
ถึงข้อมูลและพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อบูรณาการในการส่งเสริมและการอนุรักษ์การเลี้ยง
วัวลาน และเป็นการบริหารจัดการความรู้เกี่ยวกับวัว
ลานในจังหวัดเพชรบุรีให้เกิดความยั่งยืนทั้งยังเป็นการ
เพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพชรบุรี ตลอดจนสามารถบูรณาการองค์ความ
รู้ ท้ อ งถิ่ น สู่ ก ารเรี ย นการสอนและยั ง เป็ นต้ น แบบการ
จัดการความรู้ที่สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้กับสัตว์พื้นเมือ
งอื่นๆ เพื่อการอนุรักษ์ต่อไป [3]    
โดยความหมายของภูมปิ ญ
ั ญา เอกวิทย์ ณ ถลาง
[7] กล่าวไว้วา่ ภูมปิ ญ
ั ญาเป็นผลจากการสัง่ สมประสบการณ์
การเรียนรูข้ องคนจากปฏิสมั พันธ์กบั สิง่ แวดล้อม ปฏิสมั พันธ์
ในกลุ่มชนเดียวกันและระหว่างกลุ่มชนหลายชาติพันธุ์
รวมไปถึงโลกทัศน์ที่มีต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ ภูมิปัญญา
เหล่านี้เอื้ออำ�นวยให้คนไทยแก้ปัญหาการดำ�รงชีวิต และ
สร้างสรรค์อารยธรรมของเราเองได้อย่างมีดุลยภาพกับ
สิ่งแวดล้อม โดยผ่านกระบวนการทางจารีตประเพณี วิถี
ชีวิต การทำ�มาหากิน และพิธีกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิด
ความสมดุล ดังนั้น ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการเลี้ยง
วัวลานจึงหมายถึง รากฐานความรู้ ความคิด ค่านิยม
ความเชื่อ ความสามารถทางพฤติกรรม รวมทั้งส่วนหนึ่ง
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ของวัฒนธรรมที่สั่งสมกันมาตั้งแต่อดีตและเป็นเรื่องของ
การจัดการความสัมพันธ์มนุษย์กับสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับการ
เลี้ยงวัวลานโดยผ่านกระบวนการทางจารีต ประเพณี วิถี
ชีวิต การทำ�มาหากินในงานวิจัยนี้มีการศึกษาข้อมูลด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นการเลี้ยงวัวลานในจังหวัดเพชรบุรีไว้ 2  
ด้าน คือ ด้านภูมิปัญญาการการดูลักษณะวัวลานที่ปราก
ฎภายนอกเพื่อการคัดเลือกและการระบุตัววัว และด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นการตอนวัวลาน  

วิธีการวิจัย
การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นการเลี้ยงวัวลานใน
จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นการเลี้ยงวัวลาน โดยทำ�การศึกษา สำ�รวจ วิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นการเลี้ยง
วัวลานในจังหวัดเพชรบุรีเพื่อพัฒนาเป็นองค์ความรู้ท้อง
ถิ่นใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงและ วิธีการวิจัยเป็น
การใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
โดยการสั ม ภาษณ์ ร ายบุ ค คลจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เป็ น
กรรมการที่เกี่ยวข้องกับการประกวดวัวลานในจังหวัด
เพชรบุรีจำ�นวน 5 คน และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดยการใช้กระบวนการสนทนากลุ่ม จากผู้มีความรู้หรือ
ประสบการณ์เกี่ยวกับวัวลาน ไม่ตํ่ากว่า 10 ปี ประกอบ
ด้วย นายพวงวัว ปราชญ์ทอ้ งถิน่ หรือผูร้ ทู้ ม่ี คี วามเกีย่ วข้อง
กับกีฬาวัวลานในจังหวัดเพชรบุรใี นทุกอำ�เภอๆ ละ 10 คน
รวมทั้งหมด 85 คน โดยมีขอบเขตการวิจัยภูมิปัญญาการ
เลี้ยงวัวลานด้านการคัดเลือกวัวเพื่อวิ่งลานและการระบุ
ตัววัว รวมทั้งการตอนวัวลาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือแบบสัมภาษณ์ กล้องบันทึกภาพ และเครื่องบันทึก
เสียง เพื่อใช้ในการบันทึกการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่ทำ�
การศึกษาและบันทึกภาพที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น โดยมีขั้นตอนในการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสัมภาษณ์ และได้สร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุม
ถึงประเด็นต่างๆ ทีต่ อ้ งการศึกษา ซึง่ แบบสัมภาษณ์ทส่ี ร้าง
ขึ้น จะได้รับการประเมินดัชนีความสอดคล้อง (Index of
item – Objective Congruence: IOC) ที่สามารถวัด
ได้ตามวัตถุประสงค์โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านมากกว่า 0.5
ก่อนนำ�มาใช้จริง [8] นำ�ข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์
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มาวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป ซึ่งเป็นข้อมูลแบบ
บรรยายโดยตรวจสอบความถูกต้อง ด้วยวิธีตรวจสอบ
ข้อมูลแบบสามเส้าจากภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ซึง่ เป็นการตรวจ
สอบด้านข้อมูลและด้านวิธีรวบรวมข้อมูล โดยการตรวจ
สอบข้อมูลจากเอกสาร จากการสัมภาษณ์และสรุปความ
รู้จากสถานที่จริง [9]

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
1. ภูมปิ ญ
ั ญาการการดูลกั ษณะวัวลานทีป่ รากฎ
ภายนอกเพื่อการคัดเลือกและการระบุตัววัว
ผลการรวบรวมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย
การใช้กระบวนการสนทนากลุ่มพบว่า การเลี้ยงวัวเพื่อ
วิ่งลานในจังหวัดเพชรบุรีมีความแตกต่างจากการเลี้ยง
วัวพื้นเมืองทั่วไปคือผู้เลี้ยงมีทัศนคติ เกี่ยวกับวัวเปรียบ
เสมือนนักกีฬา ซึ่งการที่วัวจะเป็นนักวิ่งในลานได้นั้น เริ่ม
ต้นตั้งแต่ผู้เลี้ยงที่ทำ�หน้าที่เสมือนพี่เลี้ยงหรือโค้ชที่คอย
ดูแล เตรียมความพร้อมและฝึกฝนวัวก่อนการแข่งขัน
โดยขั้นตอนแรกในการเตรียมความพร้อมวัวคือการคัด
เลือกวัวพันธุพ์ น้ื เมืองไทยแท้เพศผูท้ ม่ี ลี กั ษณะดีตามตำ�รา
องค์ความรู้ด้านการคัดเลือกพันธุ์วัวลานของนักเลงวัว
ลานเพชรบุรี ส่วนใหญ่ในอดีต มักใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
มีอยู  ่ ซึง่ ความเชือ่ ถือในคุณลักษณะวัวลานของชาวเพชรบุรี
อาจมีความแตกต่างไปจากคนไทยในภูมิภาคต่างๆ แต่กม็ ี
ผลต่อการปรับปรุงบำ�รุงพันธุใ์ ห้ววั ลานเพชรบุรมี ีลักษณะที่
เฉพาะตัว “วิง่ ทน ทำ�งานเก่ง กระฉับกระเฉงประเปรียว”
โดยลักษณะของวัวดี วัวเก่ง ตามตำ�ราด้วยการดูลักษณะ
ทางกายภาพที่ปรากฏภายนอก (phenotype) ควรมี
ลักษณะ “หูเล็กตั้ง หัวไหล่หนาแข็งแรง บั้นเอวคอด
เสมือน “รูปปลาช่อน” หรือหน้าใหญ่ ท้ายเล็กเรียว
เหมือนเอวหมา แล่งคอหรือเหนียงคอขาด ตะโหนกเชิง
ผึ้ง ทรวดทรงคล้ายม้าแข่งที่มีมีบั้นท้ายยกและลาดทำ�
มุม 45 องศาเหมือนบั้นท้ายม้า ขาเรียว ยาวโปร่งและ
หางแทงแยงน่อง หรือหางยาวละกีบน้อย พู่หางใหญ่มี
ขนหางสลวยช่อหางคล้ายหางพญานาคที่เป็นลายกนกที่
เรียกว่าช่อหางแบบช่อนาคีที่เป็นลักษณะมงคล  และกีบ
ป้อมอูมเหมือนกีบม้า ผิวมันวาว ขนสวยงามสมบูรณ์
ตาโต กลมโปนดูสดใส จับมายืนนิ่งจะมีจริต คอจะคล้าย
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งูร่อนไปมาแต่ตัวไม่วีหรือเคลื่อนย้ายตาม” สอดคล้องกับ
การรายงานของสุดารา สุจฉายา [10] กล่าวว่าผู้เลี้ยงวัว
ลานเมืองเพชรโดยทั่วไปจะดูลักษณะวัวลานคล้ายๆ กัน
คือ วัวที่มีลักษณะดีควรมีลักษณะ “หัวไหล่หนาแข็งแรง
บั้นเอวคอดเล็ก ขาเรียว เท้าป้อมหนาสวยได้รูป หน้ายาว
แหลม ตากลมสดใสมีแววฉลาด หูเล็ก ผิวหนังบาง หาง
เรียวสวยได้รูป ขนที่หางสลวยคล้ายผมคน” เสมือนคำ�
กล่าวของปราชญ์ท้องถิ่นว่า “หน้าหนู หูกระต่าย  อกตั้ง
สันหลังตึง   กีบกะลา ข้อเหมือนม้า ตาเหมือนหนู แล่ง
ชายธง” [11] อย่างไรก็ตามเมือ่ พิจารณาวัวดีตามตำ�ราจาก
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ นที่ ได้ จ ากการวิ จั ย จะสะท้ อ นทั ศ นคติ
ของผู้เลี้ยงที่มีมุมมองลักษณะที่ปรากฏของวัวดีตามตำ�รา
ใกล้เคียงกับลักษณะกายภาพของม้าที่ใช้วิ่งแข่งขัน แต่
หากพิจารณาด้านพันธุกรรมสัตว์พื้นเมืองพันธุ์แท้ พบว่า
ลักษณะดังกล่าวข้างต้นบ่งบอกลักษณะทางพันธุกรรมเที่
ปรากฏภายนอกของวัวพื้นเมืองพันธุ์ไทยแท้สอดคล้อง
กับการศึกษาของศรเทพ ธัมวาสร [12] รายงานลักษณะที่
ปรากฏภายนอกของวัวพื้นเมืองพันธุ์ไทยแท้ว่ามีลักษณะ
หน้ายาว บอบบาง ตาขนาดปานกลาง ใบหูแหลม โคไทย
มีลำ�คอบอบบาง ค่อนข้างยาว ใต้คอมีเหนียงคอ (dewlap) แต่เป็นแบบแคบเล็กกว่าโคอินเดีย กระดูกขาบอบบาง
ค่อนข้างยาว ข้อเท้าระหว่างกีบและแข้งค่อนข้างยาว ส่วน
หน้าบอบบาง ซอกขาอยูส่ งู และเป็นมุมลึก บัน้ ท้าย (rump)
ลาดลงเล็กน้อย โคนหางสูงขึน้ หากมองจากด้านท้ายจะเห็น
บัน้ ท้ายค่อนข้างเป็นรูปหกเหลีย่ ม หางเล็กแต่ยาว ขาหลัง
ค่อนข้างโก่ง เป็นรูปเคียว นอกจากนี้โคพื้นเมืองทั่วไปมี
นิสยั ขีต้ น่ื ปราดเปรียว สอดคล้องกับคำ�กล่าวของปราชญ์
ท้องถิ่นที่กล่าวว่ า วั ว ลานที่ ดี ห ากจั บ มายื นนิ่ ง จะมี จ ริ ต
คอจะคล้ า ยงู ร่ อ นไปมาแต่ตัวไม่วีหรือเคลื่อนย้ายตาม
ดังนั้นการสั่งสมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นการ
คัดเลือกวัวเพื่อวิ่งแข่งในลาน
ผ่านทักษะที่เกิดจาก
ประสบการณ์ โดยการการบอกเล่า การทำ�ให้ดู หรือ
การปฏิบัติจริงของผู้คนในแต่ละรุ่นบ่งบอกถึงความเป็น
อัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งกลายเป็น
องค์ความรู้ที่สำ�คัญขึ้นมาอีกแขนงหนึ่งที่ควรคู่แก่การ
อนุรักษ์ [5] ที่จะมีผลดีทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการ
อนุรักษ์พันธุกรรมสัตว์พื้นเมืองของไทย นอกจากการดู
ลักษณะภายนอกที่สัมพันธ์กับลักษณะทางกายภาพเพื่อ
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การวิ่งที่ดี จากการสัมภาษณ์ปราชญ์ท้องถิ่นได้กล่าวว่า
ลักษณะภายนอกของวัวลาน ยังมีการรวบรวมจนเป็น
ศาสตร์ที่บ่งบอกตำ�หนิรูปพรรณวัว เท่าที่ปรากฏในช่วง
สมัยก่อนรัตนโกสินทร์จนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีการ
จัดทำ�ตำ�หนิรูปพรรณวัว โดยใช้การดูลกั ษณะภายนอกที่
ปรากฏของจมูกวัว และขวัญวัวในการดูลักษณะของจมูก
วัว สามารถการจำ�แนกลักษณะจมูกวัวไว้ 4 ลักษณะ คือ
แบบผ่าร่อง แบบตัววี แบบนูนหลังเต่า และแบบรูปผีเสื้อ  
ซึ่ ง จากการลงพื้ นที่ สำ�รวจรู ป แบบจมู ก ของวั ว ลานทุ ก
อำ�เภอ ในจังหวัดเพชรบุรี พบว่ากลุ่มประชากรวัวลาน
692 ตัว มีลักษณะจมูกที่แบ่งเป็น 4 แบบ ตามภูมิปัญญา
ดังกล่าว (Figure 1) และแสดงสัดส่วนประชากรแบ่ง
ตามลักษณะจมูก (Figure 2)
นอกจากนี้ปราชญ์ท้องถิ่นยังได้กล่าวถึงการทำ�
รูปพรรณวัวโดยใช้ภาพพิมพ์จมูกวัวในการจำ�แนก โดย
ใช้นํ้ามันยางผสมกับเขม่าสีดำ�ที่ติดก้นหม้อแล้วนำ�ไปทา
จมูกวัว แล้วจึงใช้กระดาษนาบไปกับจมูกวัว ก็จะเกิด
รอยรูปภาพพิมพ์จมูกวัวบนกระดาษ ลักษณะรูปแบบดัง
กล่าวจะเป็นสัญลักษณ์เฉพาะของวัวแต่ละตัว ภูมิปัญญา
ดังกล่าวสอดคล้องกับ การทำ�ตำ�หนิรูปพรรณวัวโดยใช้
รูปแบบภาพพิมพ์ที่เกิดจากจมูกวัว ในต่างประเทศ ซึ่ง
เป็นเทคนิคการระบุตัววัวที่เรียกว่า nose-prints pattern จากรายงานของ W. E. Petersen [13] พบว่ารอย
ภาพพิมพ์ที่ได้จากจมูกวัวจำ�นวน 350 ตัว พบว่าไม่มี
วัวตัวใดที่มีรูปแบบรอยภาพพิมพ์จมูกเหมือนกัน Miller
และ West รายงานว่าในประเทศนิวซีแลนด์ รูปแบบ
ภาพพิมพ์จมูกวัวแต่ละตัวใช้เป็นหลักฐานในการระบุตัว
วัว ได้เทียบเท่ารอยนิ้วมือที่ใช้ในคน [14] การศึกษาในปี
ค.ศ. 1979 โดย Pandey พบว่าจากภาพพิมพ์ของจมูก
โค และกระบือ จำ�นวน 500 ตัวที่แตกต่างกันทั้ง เพศ
อายุและสายพันธุ์ พบว่าภาพพิมพ์จมูกมีความเจาะจง
ต่อสัตว์แต่ละตัว [15] นอกจากนี้ในเชิงของงานวิจัย ได้
ใช้ลักษณะภาพพิมพ์ของจมูกดังกล่าวในการระบุความ
เหมือนของวัวที่ได้จากการทำ�โคลนนิ่ง ดังที่ Yang et
al.ในปี ค.ศ. 2012 ซึ่งพบว่าวัว 8 ตัวที่เป็นวัวที่เกิดจาก
โซมาติคเซลล์โคลนนิ่งมีรูปแบบภาพพิมพ์ที่จมูกเหมือน
กันและเหมือนกับวัวตัวที่เป็นผู้ให้สารพันธุกรรม (Donor
cattle) [16]  
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Figure1. Four nose patterns classified by Local Wisdom: A. groove shape, B. V-shape,
C. tortoise-back shape, D. butterfly shape

Figure 2. Percentage of four nose pattern founded in 692 cattles in Phetchaburi province
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ในสมัยรัชกาลที่ 3 มีการจัดทำ�ตั๋วรูปพรรณ
แสดงสัณฐานของวัวเป็นเครื่องหมายประจำ�ตัววัวแต่ละ
ตัว โดยบันทึกขวัญวัวที่ปรากฏบนลำ�ตัววัวในตำ�แหน่ง
ต่างๆ จากการสัมภาษณ์ปราชญ์ทอ้ งถิน่ บุญส่งได้กล่าวว่า
ในวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี ที่ผูกพันกับ
วัวลานมีทัศนะคติที่โยงเรื่องขวัญวัวกับความเชื่อ โดย
ศาสตร์การดูขวัญวัวจะบ่งบอกลักษณะวัวที่เลี้ยงว่าจะ
ให้คณ
ุ หรือให้โทษกับคนเลีย้ งหรือไม่ ซึง่ กลายเป็นทีม่ าของ
การคัดเลือกวัวโดยใช้ขวัญเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ใช้
เป็นเกณฑ์การคัดเลือกวัว ความรู้หรือศาสตร์การดูขวัญ
ของคนในท้องถิ่นมักเป็นความรู้เฉพาะตน มีการสั่งสม
ประสบการณ์จากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่น โดยผ่านผู้สืบสกุล
เช่น บุตร หลาน หรือเครือญาติใกล้ชิดหรือผู้ที่สนใจรับ
การถ่ายทอดการบอกเล่าปากต่อปากจากความเชือ่ ในพืน้
ถิ่นที่มีการผูกโยงร่วมกับวิถีชาวบ้านด้วย นอกจากนี้มี
หลักฐานที่มีการบันทึกตำ�แหน่งของขวัญที่คนโบราณได้
ถ่ายทอดต่อเนือ่ งกันมา จนถือเป็นศาสตร์ในการพิจารณา
ลักษณะวัวลานที่มีจารึกไว้ในสมุดข่อย เป็นลายลักษณ์
อักษรประกอบภาพดังแสดงใน Figure 3 จากรายงาน

ของสุดารา สุจฉายา ได้รายงานไว้เช่นกันว่า วิธีการดู
ลั ก ษณะวั ว ที่ เ ลี้ ย งว่ า จะให้ คุ ณ หรื อ ให้ โทษกั บ คนเลี้ ย ง
วัวลานจะดูจาก “ขวัญ” หรือขนที่วนเป็นก้นหอยใน
ตำ�แหน่งต่างๆ บนลำ�ตัววัว [10] วัวตัวหนึ่งๆ จะมีขวัญ
หลายแห่งบนลำ�ตัว แต่ละตัวมีชื่อเรียกเฉพาะแตกต่าง
กันทั้งหมดประมาณ 30 ขวัญ แบ่งออกเป็นขวัญดีและ
ขวัญร้าย โดยขวัญดีหรือขวัญที่ให้คุณกับผู้เป็นเจ้าของ
วัว เช่น ขวัญบนยอดหนอกเรียกว่า “จอมปราสาท”
“แกมแก้ว” “ตลุงพาด” ส่วนขวัญร้ายก็เช่นกัน มีความ
เชือ่ ว่าถ้าเลีย้ งไว้จะเกิดอาเพศกับเจ้าของเช่น “ไฝอาทิตย์”
“ษีจักร” “ธรณีจม” ซึ่งแนวความคิดเกี่ยวกับขวัญใน
ลักษณะนี้มีปรากฏในสัตว์เลี้ยงอื่น เช่น ม้า [17] ซึ่งมีผล
ต่อการคัดเลือกสายพันธุ์ในอดีต หากแต่อย่างไรก็ตาม
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายความเชื่อมโยงขวัญ
กั บ ลั ก ษณะทางกายภาพและพฤติ ก รรมวั ว ได้ มี ก าร
รายงานไว้ Lanier et al. ได้ศึกษาพฤติกรรมวัวจำ�นวน
1,636 ตัว ที่เข้าลานการประมูล 6 แห่งในรัฐโคโลราโด้
และรัฐเท็กซัส โดยแบ่งตำ�แหน่งของขวัญบนใบหน้า ตาม
แนวซ้าย  กลาง  ขวา  และตามแนวระดับสูงเหนือตา

Figure 3. The picture show “Samut koi”, that record picture of cattle with whorls on different positions
of the cattle body. [20] *The Thai long book made of pulp from trees of the family Uricaceae
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ระดับตา และใต้ระดับตา ส่วนพฤติกรรมของวัวที่เข้าสู่
ลานการประมูลแบ่งเป็นคะเนน 1-4 โดยระดับคะแนน 1
เป็นพฤติกรรมที่สงบ ยืนนิ่ง หรือเดินไปรอบๆ ลาน
ประมูลขณะที่ระดับคะแนน 4 เป็นพฤติกรรมที่มีความ
กระวนกระวาย วิ่งชนรั้วหรือคนที่อยู่รอบลานประมูล
จากการศึกษาพบว่า วัวทีม่ ตี ำ�แหน่งของขวัญทีอ่ ยูส่ งู เหนือ
ระดับตาหรือไม่มีขวัญปรากฏบนใบหน้า มีพฤติกรรมที่มี
ช่วงคะแนนสูง แตกต่างจากกลุ่มอื่นอย่างมีนัยสำ�คัญยิ่ง
ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ให้ ค วามเห็น ว่าตำ�แหน่ง ของขวัญ บนใบหน้ า
อาจเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการประเมินพฤติกรรมสัตว์
[18] นอกจากนี้จากการศึกษาของ Tanner et al. ซึ่ง
ผู้วิจัยให้ข้อสังเกตุว่าขวัญบนใบหน้าเกิดขึ้นขณะที่สัตว์
เจริญเป็นระยะตัวอ่อน (fetus) ซึ่งเป็นระยะเดียวกับ
การสร้างสมอง ดังนั้นตำ�แหน่งขวัญบนใบหน้า อาจมี
ความสัมพันธ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับความถนัดซ้ายหรือขวา ผูว้ จิ ยั
จึงได้ศึกษาพฤติกรรมวัวนมจำ�นวน 1,379 ตัวเพื่อหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตำ�แหน่งของขวัญบนใบหน้า และ
ความถนัดของวัวในการเลือกเข้าซองรีดข้างซ้ายหรือ
ข้างขวา ซึ่งพบว่า 27 เปอร์เซ็นต์ของวัวทั้งหมดซึ่งมี
ตำ�แหน่งของขวัญบนกลางหน้าผาก มีพฤติกรรมที่เสดง
ความถนัดในการเข้าซองรีดด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งเป็นไป
ได้ที่ตำ�แหน่งขวัญบนใบหน้าอาจเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
หรือการพัฒนาของระบบประสาท [19]
ดังนั้นจากภูมิปัญญาการดูขวัญ ซึ่งด้านหนึ่งได้
ผนวกเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อซึ่งไม่สามารถอธิบาย
ด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์ แต่ก็มีอีกด้านที่ยังต้องมีงาน
วิจัยที่มาหาคำ�ตอบที่อาจแสดงความเกี่ยวข้องกับทาง
ด้านพฤติกรรม
สัตว์ต่อไป
2. ภูมิปัญญาท้องถิ่นการตอนวัวลาน
หลังจากผู้เลี้ยงสามารถคัดเลือกวัวสวยตาม
ตำ�รา แล้วลำ�ดับต่อไปจะต้องทำ�การเตรียมความพร้อม
วั ว ในการเป็ น นั ก กี ฬ าซึ่ ง วั ว ลานเพศผู้ อ ายุ ป ระมาณ
8 เดือนถึง 1 ปี ที่เปรียบเสมือนนักวิ่งทุกตัวต้องผ่าน
ประสบการณ์สำ�คัญ คือ การตอนวัวแบบพื้นบ้านด้วย
การใช้ของแข็งทุบลงบนเส้นขั้วลูกอัณฑะที่เรียกว่า “การ
ทุบกระโปกวัว” โดยหลักการการตอนวิธีดังกล่าวข้างต้น
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เป็นการใช้ของแข็งทุบบริเวณขั้วลูกอัณฑะหรือบริเวณ
สเปอร์มาติก คอร์ด (spermatic cord) เป็นการทำ�ให้
เส้นโลหิตและท่อนำ�อสุจิที่อยู่บริเวณดังกล่าวตีบตัน เพื่อ
ให้เซลล์ที่ทำ�หน้าที่สร้างอสุจิเสียหายและฝ่อไปส่งผลต่อ
การทำ�งานของฮอร์โมนทีแ่ สดงความเป็นชาย (testosterone
hormone) ทำ�งานลดลงไปด้วย ทำ�ให้วัวลดอาการการ
ติดสัด (heat) หรือลดความรู้สึกทางเพศและมีพฤติกรรม
ไม่ดื้อดึง [21] เชื่อฟัง นำ�มาฝึกฝนและใช้งานได้ง่ายดัง
ความเชื่อตามภูมิปัญญา ซึ่งการตอนวัวแบบพื้นบ้านด้วย
การใช้ของแข็งทุบลงบนเส้นขั้วลูกอัณฑะจะดำ�เนินการ
โดยหมอตอนวั ว พื้ น บ้ า นที่ ไ ด้ รั บ การการถ่ า ยทอด
ภู มิ ปั ญ ญาการตอนวั ว แบบดั้ ง เดิ ม จากคนเฒ่ า คนแก่
หรือจากรุ่นสู่รุ่น” ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการตอนประกอบ
ด้วย สากกระเบือตำ�ข้าว เชือก ผ้าหรือเถาสมุนไพร เช่น
แสลงพัน และของแข็งหรือไม้ที่ใช้ทุบ
ขั้นตอนการทุบขั้วอัณฑะวัว
ขั้นตอนการทุบขั้วอัณฑะวัว มีขั้นตอนดังนี้ขั้น
แรกผู้เลี้ยงจะต้องล้มวัวและมัดวัวทั้ง 4 ขาให้นอนลง
(Figure 4A)   ขั้นที่สองหมอพื้นบ้านจะใช้มือจับบริเวณ
ขั้วลูกอัณฑะ เพื่อหาตำ�แหน่งและขนาดของท่อนำ�อสุจิ
และนำ�มาประเมินความเหมาะสมของตำ�แหน่งและแรง
ที่ใช้ในการทุบขั้วลูกอัณฑะ  (Figure 4B)  ขั้นที่สามใช้
เชือก ผ้าหรือเถาสมุนไพร เช่น แสลงพันนำ�มาพันรอบ
ขั้วลูกอัณฑะที่ตำ�แหน่งที่จะใช้ของแข็งหรือไม้ทุบ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดแผลจากการทุบ (Figure 4C) ขั้นที่สี่ใช้
ไม้ท่อนกลม (สากกระเบือตำ�ข้าว) สอดใต้ขั้วลูกอัณฑะ
โดยให้ตำ�แหน่งขั้วลูกอัณฑะวางบนคานไม้ที่สอดเพื่อเป็น
ตัวรองรับเมื่อใช้ของแข็งหรือไม้ทุบ  (Figure 4D)  ขั้นที่
ห้าใช้ของแข็งหรือไม้ทุบลงบนเชือก ผ้าหรือเถาสมุนไพร
ที่พันรอบขั้วลูกอัณฑะ (Figure 4E)   และขั้นสุดท้าย
นำ�เชือก ผ้าหรือเถาสมุนไพรที่พันรอบขั้วลูกอัณฑะออก
และใช้สมุนไพร (ไพลและเกลือ) ทาเพื่อช่วยในการสมา
นบาดแผที่เกิดจากการตอน (Figure 4F)  
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Figure 4. The processes of castration. A;The cattle was restrained by laying down on the floor.
B; The farmer use his thumb and finger of both hands to define the position of spermatic cords.
C; The farmer used dried vine to wrap up surround the stalk of scrotums.  D; The farmer
used pestle stick lay under the stalk of scrotums. E; The farmer used a wood stick and then
hammering on the stalk of scrotums. F; The farmer used traditional prescribe which
composed of Zingiber cassumunar Roxb and sodium chloride mixed together to decresed
an inflammation
ในปั จ จุ บั น ผู้ เ ลี้ ย งวั ว ลานส่ ว นใหญ่ ในจั ง หวั ด
เพชรบุรียังนิยมใช้วิธีการตอนวัว แบบพื้นบ้านที่สืบทอด
จากภูมิปัญญาโดยการ “ทุบขั้วอัณฑะวัว” จากความเชื่อ
ในพื้นถิ่นที่ว่าหมอตอนวัวพื้นบ้านสามารถกำ�หนดแรง
ได้ว่าควรใช้แรงในการทุบขั้วอัณฑะบริเวณสเปอร์มาติด
คอร์ด (spermatic cord) เพื่อทำ�ให้เส้นโลหิตเส้นโลหิต
และท่อนำ�อสุจิที่อยู่บริเวณดังกล่าวตีบตันมากเพียงใดจึง
จะพอดี ขึ้นกับความสามารถและประสบการณ์ตรงของ
หมอพื้นบ้าน ที่จะทำ�ให้วัวไม่อ้วน รูปร่างบอบบางและ
มีความปราดเปรียวทั้งนี้บางครั้งมีการตกลงพูดคุยกับ
เจ้าของวัวก่อน สอดคล้องกับการศึกษาของปรีชา อิน
นุรักษ์ ดัง Figure 5 และ Figure 6   เป็นวิธีทำ�ให้ท่อ
นำ�อสุจิ เส้นประสาท และเส้นเลือดถูกทำ�ลาย ฮอร์โมน
ที่ ส ร้ า งจากอั ณฑะก็ ไม่ ส ามารถส่ ง ไปได้ แ ละเลื อ ดก็ ไม่
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สามารถลงมาหล่อเลี้ยงอัณฑะได้จึงทำ�ให้อัณฑะฝ่อไป
เมื่อไม่มีฮอร์โมนเพศผู้แล้ว   วัวลานก็จะไม่แสดงอาการ
คึกคะนอง ทำ�ให้การฝึกวัวลานทำ�ได้ง่ายขึ้น จากการวิจัย
พบว่าการตอนวัวแบบพื้นบ้าน โดยการ “ทุบขั้วอัณฑะ
วัว” เป็นวิธีที่ผู้เลี้ยงในพื้นถิ่นมีการเลือกใช้มากกว่าการ
ใช้คีมเบอร์ดิสโซ่ (burdizzo) หนีบบริเวณขั้วลูกอัณฑะ
ทั้งนี้เพราะเชื่อว่าการใช้ คีม burdizzo หนีบบริเวณขั้ว
ลูกอัณฑะจะทำ�ให้เส้นโลหิตที่อยู่บริเวณดังกล่าวตีบตัน
ทันที ทำ�ให้เซลล์ที่ทำ�หน้าที่สร้างอสุจิเสียหายและฝ่อไป
ส่งผลให้การทำ�งานของฮอร์โมนที่แสดงความเป็นชาย
ลดลงอย่างรวดเร็ว ทำ�ให้ วัวไม่ปราดเปรียวและแสดง
อาการเชื่องจนเกินไปตลอดจนอาจมีการสะสมไขมันที่
ร่างกายมากขึ้น [21] แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษาของ
N. Anderson รายงานว่าการตอนที่ใช้เครื่องมือที่เรียก
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ว่าคีมเบอร์ดิสโซ่ หนีบขั้วลูกอัณฑะที่ บริเวณ spermatic
cord ซึ่งใช้หลักการเดียวกันกับการตอนโดยวิธีการทุบขั้ว
อัณฑะแบบพื้นถิ่นโดยเฉพาะตำ�แหน่งที่ใช้ของแข็งทุบ
และตำ�แหน่งที่ใช้คีมเบอร์ดิสโซ่หนีบคือบริเวณ spermatic cord เช่นเดียวกัน แต่การตอนด้วยคีม burdizzo
มีข้อดีคือ จะทำ�ให้สัตว์เกิดการอักเสบน้อยกว่าการทุบ

และแผลบริเวณที่หนีบก็จะหายเร็วกว่า ทำ�ให้วัวฟื้นตัว
ได้เร็วกว่าและยังสามารถกำ�หนดระยะเวลาการหนีบเพื่อ
ที่จะให้ท่อตีบตันเพียงใดได้เช่นเดียวกับวิธีทุบขั้วอัณฑะ
แบบพื้นถิ่น (Figure 5 - 8) [21และ22]
การให้ยาสมุนไพรสูตรไพลกับเกลือ เพือ่ ช่วยใน
การสมานบาดแผลภายหลังการทุบขั้วอัณฑะวัว โดยการ

Figure 5. The site for castration by burdizzo [22]

Figure 6. Testis, epididymis, and ductus
deferens [23]

Figure 7. Castration methods by using hammering
stalk of scrotum by using burdizzo [24]

Figure 8. castration methods by. crushing on the
stalk of scrotum by using burdizzo [24]
The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University
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ทาบริเวณขั้วอัณฑะที่ถูกทุบด้วย สูตรสมุนไพรดังกล่าว
ข้ า งต้ น ที่ มี ก ารใช้ ใ นทุ ก อำ�เภอของจั ง หวั ด เพชรบุ รี
ภูมิปัญญาในการใช้ไพลในกรณีนี้มีความสอดคล้องกับ
ข้ อ มู ล การศึ ก ษาทางการแพทย์ ที่ พ บว่ า ไพลมี ส ารออก
ฤทธิ์ที่ต้านการอักเสบ [25] มีฤทธิ์เป็นยาชาเฉพาะที่ [26]  
มีฤทธิ์แก้ปวด [25] มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย และต้าน
เชื้อรา [27] โดยข้อมูลเชิงลึกในทางวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ได้แสดงให้เห็นว่า สารทีเ่ ป็นองค์ประกอบทีม่ ใี นสาร
สกัดไพลมีผลต่อการยับยั้งกระบวนการการอักเสบ (Anti-inflammation)ได้โดยตรง พบว่าสารที่เป็นตัวออกฤทธิ์
ได้แก่ (E)-4-(3’,4’-dimethylphenyl)but-3-en-1 จาก
การศึกษาของ Panthong et al. ทำ�การศึกษาในหนูแรท
สารดังกล่าวมีผลลดการบวมนํา้ ในเนือ้ เยือ่ อันเนือ่ งมาจาก
ปฏิกริยาการอักเสบ และลดการเคลื่อนตัวของเซลล์เม็ด
เลือดขาวเข้ามายังบริเวณที่เกิดการอักเสบ นอกจากนี้ยัง
มีฤทธิ์ในการลดไข้จากการทดลองในหนูแรทที่ถูกชักนำ�
ให้เกิดไข้จากการติดเชื้อยีสต์ สาร (E)-4-(3’,4’-dimethylphenyl)but-3-en-1 มีฤทธิ์ในการลดการอักเสบโดย
มีกลไกการออกฤทธิ์คล้ายกับยาต้านการอักเสบในกลุ่ม
non-steroidal anti-inflammatory drugs โดยออกฤทธิ์
ในการยับยัง้ การสร้าง prostaglandin [25] โดยสอดคล้อง
กับการศึกษาของ Pareena Chotjumlong ซึ่งพบว่าสาร
สกัดไพลที่ได้จากการสกัดด้วยเอทานอล มีผลต่อการลด
ลงของการบวมนํ้าในเนื้อเยื่อในระหว่างกระบวนการการ
หายของแผล [28] นอกจากนี้จากการศึกษาของ วิรุฬห์
เหล่าภัทรเกษม และคณะ ได้พบว่าการใช้ครีมสมุนไพร
ไพล (ไพลจีซาล) ทีม่ สี ว่ นผสมของนํา้ มันไพล 14 เปอร์เซ็นต์
ผู้ป่วยที่มีอาการข้อเท้าแพลง พบว่า ครีมสมุนไพรไพล
สามารถใช้รกั ษาข้อเท้าแพลงในคนได้ โดยผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการ
ข้อเท้าแพลง ที่ได้รับการทาครีมวันละสองครั้ง พบว่า
สามารถลดอาการบวมได้มากกว่ากลุ่มควบคุมเมื่อใช้ไป
ได้ 4 วัน โดยผู้ป่วยกินยาแก้ปวด น้อยกว่ากลุ่มควบคุม
ในสองวันแรก และผู้ป่วยสามารถงอข้อเท้าได้มากกว่า
กลุ่มควบคุม [29] ทวีศักดิ์ สุนทรธนศาสตร์ และคณะ
พบว่า ไพลเจลให้ประสิทธิภาพในการลดการอักเสบโดย
การทา ให้ความปลอดภัยต่อผู้ใช้โดยไม่ทำ�ให้เกิดความ
ระคายเคือง และการแพ้ต่อผิวหนัง นอกจากนี้สารตัวอื่น
ที่มีฤทธิ์ยับยั้งกระบวนการการอักเสบได้แก่   (E)-1-(3,4The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University

dimethoxyphenyl)butadiene (DMPBD) [30]   และ
นอกจากนี้ Jeenapongsa et al. ยังได้ทำ�การศึกษาผล
ของสารดังกล่าวทั้งในและนอกตัวสัตว์ พบว่า DMPBD
มีฤทธิในการลดการบวมนํ้าของหูหนูที่ถูกเหนี่ยวนำ�ให้
เกิดการอักเสบโดย ethyl phenylpropiolate (EPP),
arachidonic acid (AA) และ 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate (TPA) prostaglandin พบว่า
DMPBD สามารถลดอาการบวมได้ดีกว่ายา oxyphenbutazone, phenidone และ diclofenac ซึ่งเป็นยา
มาตรฐานทีใ่ ช้ในการลดการอักเสบ โดยกลไกลดการอักเสบ
เกิดจากการยับยั้งเอนไซม์   cyclooxygenase  และ
lipoxygenase นอกจากนีไ้ พลยังมีฤทธิเ์ ป็นยาชาเฉพาะที่
(anesthetic) [31] จากการศึกษาของ วัลภาและคณะ
พบว่า นํ้าคั้นหัวไพลมีฤทธิ์เป็นยาชาเฉพาะที่ โดยมีผล
ลด nerve action potential ของเส้นประสาท sciatic
nerve ในคางคกได้คล้ายกับการออกฤทธิข์ องยาชา lidocaine
ผลการศึกษาพบว่านํ้าคั้นของไพลความเข้มข้น   300
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สามารถลดการนำ�ไฟฟ้าในเส้น
ประสาท sciatic ของคางคกได้ 84.46 เปอร์เซ็นต์ใน
ขณะที่ยา lidocaine ความเข้มข้น 0.2 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร ลดการนำ�ไฟฟ้าได้ 93.09 เปอร์เซ็นต์ และไพล
ยังมีสรรพคุณแก้ปวด (analgesic) [26]  สอดคล้องกับ
การทดลองของ Panthong et al.ซึ่งพบว่าสาร (E)-4
(3',4'-dimethylphenyl)but-3-en-1-ol จากไพลมีฤทธิ์
แก้ปวด [25] เมื่อทดสอบในหนูไมส์ที่รับการสัมผัสกับ
กรดแอเซติก และไพลเจลมีฤทธิ์แก้ปวด เมื่อใช้เป็นยา
ทาภายนอก [30] ส่วนสรรพคุณของไพลที่ออกฤทธิ์ต้าน
เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา (antibacterial and antifungal) จากการศึกษาของ Koysookoc et al. พบว่า
สารสกัดจากไพลด้วยไดคลอโรมีเทนแสดงฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ
แบคทีเรียแกรมบวก Bacillus substilis และแบคทีเรีย
แกรมลบ Pseudomonas aeruginosa โดยมีค่าความ
เข็มข้นตํ่าสุดที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ (MIC) เท่ากับ 250 และ
125 ไมโครกรัมต่อแผ่น [27]  นอกจากนี้ สารสกัดจาก
ไพลด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ แสดงฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
ที่ทำ�ให้เกิดโรคของระบบทางเดินหายใจคือ b-streptococcus group A ได้ [32] สำ�หรับฤทธิ์ ต้านเชื้อรา จาก
การศึกษาของ Ficker et al. พบว่าสกัดไพลจาก เมทานอล
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ไดคลอโรมีเทนและเฮกเซนมีฤทธิ์ต้านการเจริญของรา
Epidermophyton floccousm, Microsporum gypseum, Trichophyton mentagrophytes และ Trichophyton rubrum ซึ่งเป็นเชื้อราโรคผิวหนังได้ [33]  
จากการรวบรวมข้ อ มู ล ข้ า งต้ นจะเห็ น ได้ ว่ า
ภูมปิ ญ
ั ญาการตอนมีความสอดคล้องกับวิธสี มัยใหม่ทม่ี กี าร
ใช้ในการตอนในปัจจุบนั แม้การตอนตามวิธขี องภูมปิ ญ
ั ญา
อาจทำ�ให้เกิดการฟกชํ้าได้มากกว่าแต่ก็ด้วยภูมิปัญญา
การใช้สมุนไพรลดการฟกชํ้าบริเวณขั้นอัณฑะด้วยไพล
ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ ที่ แ สดงถึ ง สารออกฤทธิ์ ในพื ช สมุ น ไพรมี ฤ ทธิ์ ที่
บรรเทาความเจ็บปวดและป้องกันการอักเสบได้

สรุป
ภูมิปัญญาท้องถิ่นการเลี้ยงวัวลาน (โคพื้นเมือง
ไทย) ในจังหวัดเพชรบุรีที่ได้ถูกนำ�มารวบรวม และนำ�
เสนอนีค้ รอบครลุมภูมปิ ญ
ั ญาไว้  2  ด้าน คือ 1. ภูมปิ ญ
ั ญา
การการดูลกั ษณะวัวลานทีป่ รากฎภายนอกเพือ่ การคัดเลือก
และการระบุตัววัว 2. ภูมิปัญญาท้องถิ่นการตอนวัวลาน
ในส่วนแรกภูมิปัญญาการดูลักษณะวัวลานที่ปรากฎภาย
นอก พบว่าเกณฑ์การเลือกวัวเพือ่ ให้ได้ววั ทีเ่ หมาะต่อการ
นำ�มาวิ่งลาน มีลักษณะที่เฉพาะตัวคือคัดเลือกลักษณะ
ทางกายภาพของวัวที่มีความ อดทน มีพละกำ�ลัง และ
ปราดเปรียว” สำ�หรับภูมิปัญญาการดูลักษณะที่ปรากฎ
เพื่ อ การระบุ ตั ว จะดู จ ากตำ�หนิ รู ป พรรณของจมู ก และ
ขวัญเป็นหลัก ซึ่งการดูที่ลักษณะจมูกมีทั้งการดูรูปร่าง
และการดูภาพพิมพ์จมูกซึ่งสอดคล้องกับการระบุตัววัว
ที่ใช้ในต่างประเทศซึ่งมีหลักฐานการใช้รูปแบบดังกล่าว
เป็นสากล สำ�หรับการดูขวัญซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับ
ทัศนะคติความเชื่อ ลักษณะแนวคิดเช่นนี้ปรากฏพบใน
ต่างประเทศด้วย อย่างไรก็ตามมีงานวิจัยที่เชื่อมโยงถึง
ขวั ญ บริ เวณใบหน้ า อาจมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งสั ม พั นธ์ กั บ
พฤติกรรมทีว่ วั แสดงออก และสำ�หรับภูมปิ ญ
ั ญาการตอน
วัวลาน โดยหลักทางกายวิภาคและสรีรวิทยาคนปราชญ์
ท้องถิ่นใช้การทำ�ลาย spermatic cord ซึ่งเป็นวิธีเดียว
กับการตอนในปัจจุบันที่ใช้เครื่องมือที่เรียกว่า burdizzo
หากแต่ด้วยความฟกชํ้าที่อาจเกิดขึ้นได้มากกว่า ปราชญ์

41

ท้องถิน่ ได้ทดแทนด้วยการใช้สมุนไพรประคบ ซึง่ ในสมุนไพร
มีสารออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่เป็นที่ยอมรับในวงการ
แพทย์ว่าลดการอักเสบ ลดความเจ็บปวด และป้องกัน
การติดเชื้อ ด้วยเหตุดังนี้ศาสตร์ทางภูมิปัญญาการเลี้ยง
วัวลาน ในจังหวัดเพชรบุรีไม่เพียงมีความเป็นเอกลักษณ์
ของท้องถิน่ เพชรบุรี แต่ยงั คงไว้ซง่ึ ความลึกซึง้ แห่งศาสตร์
ที่มีความเป็นเหตุเป็นผลและสามารถเชื่อมโยงอธิบาย
ด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์ได้ โดยการใช้สมุนไพรในการ
เลี้ยงวัวลานนับเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถต่อยอดสู่การ
พัฒนาการใช้สมุนไพรในท้องถิ่น   สอดคล้องตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งพาตนเอง ลดราย
จ่าย   และลดการพึ่งพาปัจจัยจากภายนอก และเหมาะ
สมกับการเลี้ยงสัตว์พื้นถิ่นในครัวเรือน ดังนั้นการศึกษา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นการเลี้ยงวัวลานในจังหวัดเพชรบุรีนับ
เป็ น แนวทางหลั ก สำ�คั ญ ในการบู ร ณาการองค์ ค วามรู้
เฉพาะถิ่นที่มีการสั่งสมสืบทอดอย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น
ร่วมกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ ทั้งยัง
สามารถทำ�ให้เข้าถึงข้อมูล และพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อ
การอนุรักษ์และเป็นการบริหารจัดการความรู้เกี่ยวกับ
วัวลานในจังหวัดเพชรบุรี โดยการเพิ่มศักยภาพการใช้
ประโยชน์ความเป็นอัตลักษณ์ของลักษณะทางพันธุกรรม
วั ว ลานและการใช้ ส มุ น ไพรในการเลี้ ย งวั ว ลานให้ เ กิ ด
ความยั่งยืนในท้องถิ่นต่อไป
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การวิเคราะห์ระดับของฮีโมโกลบิน เพื่อประมาณอายุเด็กทางนิติวิทยาศาสตร์
Analysis of Hemoglobin Levels for Children Age Estimation in Forensic Science
พีรพงษ์ ตัวงาม1, ธงชัย เตโชวิศาล2 และ พันธนา ภาโส3
1สำ�นักงานการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ราชเทวี กรุงเทพฯ
2ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
3บริษัท พีซีที ลาบอราตอรี่ เซอร์วิส จำ�กัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

บทคัดย่อ
การวิเคราะห์ระดับ Hemoglobin A  Hemoglobin A2 และ Hemoglobin F ด้วยวิธี Low pressure liquid chromatography ในซีรัมเด็กไทยอายุแรกเกิดถึงสองปี วิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นที่ไม่เป็นเส้นตรงหาสมการ
ระหว่างปริมาณ Hemoglobin กับอายุ แล้ววิเคราะห์ผลด้วย Multiple Regression Analysis หาความสัมพันธ์
ระหว่าง Hemoglobin A และ F ได้ R = 0.781 แสดงว่า Hemoglobin F และ A สัมพันธ์กับอายุ R Square
= 0.609 แสดงว่าตัวแปรอิสระมีผลต่ออายุ 60.9 % ส่วน 39.1 % เป็นผลจากตัวแปรนอกตัวแบบ Sig. = 0.015
แสดงว่าตัวแปรต้นในตัวแบบบางตัวใช้ทำ�นายที่ระดับนัยสำ�คัญ 0.05 อิทธิพลของตัวแปรต้นแต่ละตัวต่อตัวแปรตาม
ของ Hemoglobin F = 1.363 และ Beta ของ Hemoglobin A = 0.587 สรุปว่าปริมาณ Hemoglobin F มีอิทธิพล
ต่ออายุมากกว่า Hemoglobin A วิเคราะห์ Stepwise Regression ได้ตัวแบบที่ คือ Hemoglobin F มีอิทธิพลต่อ
อายุ 56.6 % ความคลาดเคลื่อน 43.4 % ที่ระดับนัยสำ�คัญ 0.05 ความน่าจะเป็นของ Model = 0.003 ตัวแปรต้น
ใช้ทำ�นายได้ การศึกษาพบว่า Hemoglobin A และ F สัมพันธ์กับช่วงอายุ  
คำ�สำ�คัญ: ฮีโมโกลบิน  อายุ  เด็ก  เครื่องวิเคราะห์ฮีโมโกลบินอัตโนมัติ

Abstract
Analysis of the Hemoglobin typing (Hemoglobin A, Hemoglobin A2 and Hemoglobin F) by
Low pressure liquid chromatography in serum of Thai children from birth to two years old by linear
regression analysis between independent  variable and dependent variable for equation of quantity of
Hemoglobin on age. When analyzed by multiple regression analysis for correlation between variables
2 (Hemoglobin A and F), it was found that the R = 0.781, Hemoglobin F and A related with age. R
square = 0.609 indicating that all independent variables influencing age 60.9% and the other 39.1%
is influenced by other variables out of the model. Consider the probability Sig. = 0.015 concluded
that some independent variables in the model can be used to predict the significance level 0.05, for
influence of each independent variable to dependent variable of Hemoglobin F = 1.363 and Beta of
Hemoglobin A = 0.587 concluded that amount of Hemoglobin F influence age over Hemoglobin A.
Stepwise Regression showed that the model for the variable Hemoglobin F influencing age = 56.6%
with a deviation 43.4% at significance level 0.05.  Probability of Model 0.003, independent variables
can use for predicted. Studies show that Hemoglobin A and F are correlated with age.  
Keywords: Hemoglobin, Age, Children, Low pressure liquid chromatography      
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บทนำ�
ปั ญ หาเด็ ก ถู ก ทิ้ ง พบทั้ ง ในประเทศที่ พั ฒ นา
แล้วและกำ�ลังพัฒนา ในประเทศไทย จากการสำ�รวจ
ของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท พบว่าแต่ละเดือน
พบเด็กถูกนำ�มาทิ้ง 20-25 คน 5% เด็กตายระหว่างถูก
ทิ้ง สถานที่ทิ้งได้แก่ โรงพยาบาล 28% ทิ้งกับผู้รับเลี้ยง
เด็กหรือสถานรับเลี้ยงเด็ก 21% และที่สาธารณะ 18%
ส่วนใหญ่เป็นความตัง้ ใจของพ่อแม่ทต่ี อ้ งการทิง้ โดยจำ�นวน
เด็กถูกทอดทิง้ มีแนวโน้มสูงขึน้ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน
พญาไทได้รับเด็กที่ถูกทิ้งเข้ามาเลี้ยง เฉลี่ย 44-45 คนต่อ
เดือน 80% ถูกส่งตัวจากโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดภาคกลาง 20% รับตัวมาจากตำ�รวจหรือ
กลุ่มที่พ่อแม่ทิ้งไว้กับคนรับจ้างและสถานที่สาธารณะ
จากการศึกษาพบว่าพ่อแม่เด็กส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น โดย
เฉพาะนักเรียนนักศึกษาที่ยังเรียนไม่จบ ลูกจ้างโรงงาน
ที่ไม่สามารถลูกเลี้ยงได้ และกลุ่มวัยรุ่นที่ติดสารเสพติด
ปัจจัยทีก่ ล่าวมานีม้ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้ โดยมีผลมาจากสภาวะ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ทิ้งเด็ก คือ
การรู้กฎหมายมากขึ้นจึงไม่ฆ่าเด็ก แต่จะทิ้งตามสถาน
พยาบาล ตามสถานทีต่ า่ งๆ หรือนำ�มาทิง้ ทีส่ ถานสงเคราะห์
ทำ�ให้จำ�นวนเด็กที่ถูกทิ้งเพิ่มมากขึ้น กฎหมายระบุไว้ว่า
ผู้ใดที่นำ�เด็กไปทิ้งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
306 ผู้ใดทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน 9 ปี ไว้ ณ ที่ใด เพื่อให้
เด็กพ้นไปเสียจากตน โดยการที่ทำ�ให้เด็กนั้นปราศจาก
ผู้ดูแลต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน
6,000 บาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ และมาตรา 307 ผู้ที่
มีหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น เป็นบิดา มารดา หรือตาม
สัญญา ต้องดูแลผู้ซึ่งพึ่งตนเองไม่ได้ เพราะอายุ ความ
ป่วยเจ็บ กายพิการ หรือจิตพิการ ทอดทิ้งผู้พึ่งตนเองไม่
ได้นั้นเสียโดยประการที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่
ชีวิต ต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน
6,000 บาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ ถ้าการกระทำ�ความผิด
มาตรา 306 หรือ มาตรา 307 เป็นเหตุให้ผู้ถูกทอดทิ้ง
ถึงแก่ความตาย หรือบาดเจ็บสาหัส ผู้กระทำ�ต้องระวาง
โทษ ตามมาตรา 290 จำ�คุกตั้งแต่ 3-15 ปี [1]
จากปัญหาที่พบเด็กจำ�นวนหนึ่งที่ถูกทิ้งแล้ว
ไม่มีผู้พบเห็นหรือได้รับการดูแลอย่างล้าช้า พบว่าเด็ก

ส่วนใหญ่ที่ถูกทิ้งเป็นเด็กแรกเกิดที่พ่อแม่ไม่พร้อมดูแล
จึงนำ�มาทิ้งตามที่สาธารณะ ทำ�ให้เด็กถูกมด แมลง สัตว์
มีพิษต่อยจนตาย การคลอดที่ไม่สะอาดและผิดวิธีส่งผล
ให้เด็กได้รับอันตรายจากการติดเชื้อจากสภาพแวดล้อม
เด็ ก บางคนพิ ก ารตั้ ง แต่ ค ลอดเพราะพ่ อ แม่ พ ยายาม
ทำ�แท้งและบางรายติดเชื้อจากการที่แม่ทำ�แท้งเองโดย
ไม่มีแพทย์ดูแล ทำ�ให้เด็กอาจได้รับอันตรายจนถึงแก่
ชีวิตได้ ปัญหาตามมาคือ การประมาณอายุของเด็กที่
ถูกทิ้งทั้งที่มีชีวิตและเสียชีวิต เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำ�คัญ
ในการดำ�เนินการทางกฎหมาย การประมาณอายุเด็กมี
หลายวิธี เช่น การตรวจดูด้วยตาเปล่าโดยให้แพทย์ตรวจ
ลักษณะกายภาพภายนอก หรือการตรวจด้วยภาพถ่าย
รังสีของฟัน เพือ่ ดูลำ�ดับการขึน้ ของฟันโดยต้องทันตแพทย์
เป็นผู้ตรวจ นอกจากการสังเกตจากสภาพภายนอกแล้ว
ยังมีการตรวจโดยดูจากระดับการเปลี่ยนแปลงของสาร
เคมีในร่างกาย การศึกษานี้สนใจศึกษาระดับ Hemoglobin ที่พบในเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงสองปี ซึ่งมีการ
เปลีย่ นแปลงระดับในแต่ละช่วงอายุ ในต่างประเทศมีการ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับ Hemoglobin A  Hemoglobin F และ Hemoglobin A2 ที่มีความสัมพันธุ์กับ
อายุ ในเด็กตั้งแต่แรกเกิด [2, 3] แต่งานวิจัยลักษณะ
ดังกล่าวในประเทศไทยยังไม่มีการรวบรวมข้อมูล ข้อมูล
ความสัมพันธ์ระหว่างอายุและปริมาณ Hemoglobin
นำ�มาสร้างเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ เพื่อใช้ในการ
ทำ�นายอายุของเด็กไทยได้ ในการวิจัยนี้วัดปริมาณของ
Hemoglobin ด้วยเครื่อง Low pressure liquid chromatography (LPLC) รุ่น Hemoglobin Gold analyzer, Drew Scientific, UK พร้อมชุดนํ้ายาสำ�เร็จรูป [4]
ซึ่งเป็นเครื่องที่ใช้หลักการ Cation Exchange Liquid
Chromatography ในการแยกชนิดของ Hemoglobin
โดยเกิดแรงระหว่างไอออนของ Hemoglobin ที่มีประจุ
บวกกับหมู่แลกเปลี่ยนไอออนบนซิลิกาเจลในคอลัมน์ที่
มีประจุเป็นลบ และด้วยการอาศัยสารละลายบัฟเฟอร์
ซึ่งมี Ionic Strength สูงกว่า Hemoglobin เป็นตัวชะ
ให้ Hemoglobin หลุดออกจากผิวของซิลิกาเจล ผ่าน
ออกจากคอลัมน์ เนื่องจากแต่ละ Hemoglobin มี Ionic
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Strength ไม่เท่ากัน จึงทำ�ให้มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
ในการผสมของบัฟเฟอร์ทั้ง 2 ชนิด เพื่อให้เหมาะสม
กับการชะ ทำ�ให้ Hemoglobin แต่ละชนิดแยกออก
จากกันได้อย่างสมบูรณ์ ที่ระยะเวลาต่างๆ กัน Retention Time ที่แน่นอน ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของ
Hemoglobin แต่ละชนิด และเลือกการวิเคราะห์แบบ
Hemoglobin A2/Var ซึ่งเหมาะสำ�หรับตรวจหาชนิด
และปริมาณ Hemoglobin A, Hemoglobin F และ
Hemoglobin A2 [5] การวิจัยเริ่มตั้งแต่การศึกษาถึง
ชนิดและปริมาณของ Hemoglobin ในเด็กไทยที่สุภาพ
ดี โดยมีอายุระหว่างแรกเกิด ถึง 2 ปี ที่ไม่เป็นโรคจาก
ความผิดปกติทางเลือด จำ�นวน 20 คน ซึ่งเป็นผู้มา
ขอรับบริการตรวจวิเคราะห์ชนิดของ Hemoglobin ที่
บริษัท PCL Laboratory และโรงพยาบาลบางปะกง
แล้ววิเคราะห์ระดับของ Hemoglobin เพื่อหาความ
สัมพันธ์กับอายุจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลของเด็กไทยปกติ
แล้วสร้างสมการทางคณิตศาสตร์ที่ได้จากฐานข้อมูล
เพื่อใช้ในการทำ�นายอายุเด็กที่ถูกทิ้ง
วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้คือ เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ และระดับ Hemoglobin
ชนิดต่างๆ ในเด็ก ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 2 ปี ใช้
เป็นข้อมูลเหมาะสมในการทำ�นายอายุ

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย
เครื่อง Hb Gold  ปิเปตอัตโนมัติ ขนาด 200 µL  Disposable pasteur pipet ภาชนะบรรจุ EDTA tube
(Ethylenediaminetetra-acetate) คอลัมน์ทอง (Gold
column) 1 อัน และ หลอดสำ�หรับใส่สิ่งส่งตรวจ สาร
เคมีใช้ในการทดลองประกอบด้วย ชุดนํ้ายา นํ้ากลั่น
(Deionized water) นํ้ายา A ปริมาตร 1.5 L นํ้ายา B
ปริมาตร 0.8 L และ ฮีโมลัยเซอร์ 125 mL
วิธีการ
ใช้ตัวอย่างเลือดจากเด็กที่ไม่มีความผิดปกติ
ของเลือด ทีผ่ ปู้ กครองมาขอรับบริการตรวจทีบ่ ริษทั PCL
Laboratory และโรงพยาบาลบางปะกง จำ�นวน 30
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คน โดยมีช่วงอายุระหว่าง แรกเกิดถึง 2 ปี วิเคราะห์
ด้วยเครื่อง Low pressure liquid chromatography
(LPLC) รุ่น Hemoglobin Gold analyzer, Drew Scientific, UK พร้อมชุดนํ้ายาสำ�เร็จรูป วัดการดูดกลืนแสง
ที่ 415 นาโนเมตร โครมาโตแกรมที่ได้ถูกบันทึกและ
เก็บโดยระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรมซอฟท์แวร์ ทำ�การ
วิเคราะห์โครมาโตแกรมและแสดงผลบนจอ CRT และ
ทางพริ้นเตอร์ โดยเครื่องจะแสดง % ของฮีโมโกลบิน
ทุกตัว ทุกชนิดทั้ง Hemoglobin A  Hemoglobin A2
และ Hemoglobin F
วิ เคราะห์ ความสั ม พั นธ์ ร ะหว่ า งอายุ แ ละปริ
มาณฮีโมโกลบินชนิดต่างๆ ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่
และมีความสัมพันธ์กันอย่างไร ตัวแปรอิสระที่มีความ
สัมพันธ์กับตัวแปรตาม ตัวใดมีความสัมพันธ์สูง ตัวใดมี
ความสัมพันธ์น้อย หรือไม่มีความสัมพันธ์ และต้องการ
สร้างแบบจำ�ลองเพื่อใช้ทำ�นายตัวแปรอายุ โดยรูปแบบ
จำ�ลองดังกล่าวในรูปสมการทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ ใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบไม่เป็น
เส้นตรง พิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2)
เพื่อหาสมการถดถอยที่ดีที่สุด ที่ทำ�นายค่าตัวแปรตาม
ได้ใกล้เคียงที่สุด และมีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด
กำ�หนดระดับนัยสำ�คัญ a = 0.05 การวิจัยนี้เน้นที่การ
ศึ ก ษาถึ ง ความสั ม พั นธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรอิ ส ระเพี ย งตั ว
เดียวที่คัดเลือกมาแล้ว ว่ามีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม
สูงสุด ซึ่งจะทำ�ให้การทำ�นายมีความถูกต้องมากขึ้น

ผลการศึกษา
การตรวจสอบรู ป แบบความสั ม พั น ธ์ ข อง
ตัวแปรเชิงปริมาณ 2 ตัว จากกราฟทั้ง 3 เมื่อพิจารณา
แล้วพบว่าอายุและปริมาณ Hemoglobin A2 ไม่มีความ
สัมพันธ์กันแต่ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ และปริมาณ
Hemoglobin F และความสัมพันธ์ระหว่างอายุ และ
ปริมาณ Hemoglobin A มีความสัมพันธ์กันโดยพบว่า
ความสัมพันธ์ไม่อยู่ในรูปเชิงเส้น อาจเป็น Quadratic
Cubic หรือรูปแบบอื่น จึงต้องวิเคราะห์เพื่อหารูปแบบ
ความสัมพันธ์ที่เหมาะสมต่อไป
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Figure 1. The relationship of age and the amount of Hemoglobin A

Figure 2. The relationship of age and the amount of Hemoglobin A2

Figure 3. The relationship of age and the amount of Hemoglobin F
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จากการวิเคราะห์ข้างต้นพบว่า ปริมาณ Hemoglobin A และ ปริมาณ Hemoglobin F เหมาะ
สมที่จะนำ�มาวิเคราะห์ด้วยคำ�สั่งทางสถิติ Curve Esti-

mation เพื่อหา Model ที่เหมาะสมในการสร้างสมการ
ทำ�นาย  

Figure 4. Regression line between Hemoglobin A and age
Table 1 Statistical analysis between Hemoglobin A and age.

จากตารางที่ 1 พบว่าจากการวิเคราะห์ทาง
สถิติ Model Cubic เหมาะสมที่จะนำ�มาใช้ในการสร้าง
สมการพยากรณ์จากตารางวิเคราะห์ทางสถิติ R2 (Rsq)
ของ Cubic model คือ  AGE = b0 + b1 Hb A +
b2 Hb A2 + b3 Hb A3 (AGE = อายุที่พยากรณ์ได้,
HbA = ปริมาณ Hemoglobin A ที่วัดได้, b0 b1 b2
และ b3 = ค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ทางสถิติ) เนื่องจาก
มีค่า R2  เป็น 0.958 หรือ 95.8% เมื่อพิจารณาจากค่า
Sig. ตัวอื่นจะพบว่าทั้ง 3 Model น่าจะเหมาะสม แต่
เมื่อพิจารณาค่า R2 จะพบว่า R2 ของ Cubic model
(0.958) มีค่าสูงกว่าค่า R2 ของ Linear model (0.591)
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และ Quadratic model (0.850) เป็นอย่างมาก และ
ผลการตรวจสอบเงื่อนไขการวิเคราะห์ความถดถอย โดย
วิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อนพบว่ามีการแจกแจงแบบ
ปกติด้วยค่าเฉลี่ยศูนย์ และมีค่าแปรปรวนเป็น s2 โดย
ค่าทั้ง 3 model มีการแจกแจงแบบปกติ เนื่องจาก Sig.
= 0.2, 0.187 และ 0.2 ตามลำ�ดับ และสอดคล้องกับ
Normal Q-Q Plot ของ Cubic model (Figure 5) ซึ่ง
ค่าคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบปกติ ค่าสังเกตต่างๆ
จะต้องอยู่บนเส้นตรง จะพบว่า ใน Figure 5 ค่าสังเกต
ต่างๆ ส่วนใหญ่อยู่บนเส้น
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Figure 5. Normal QQ Plot of Cubic model

Figure 6. Regression line between Hemoglobin F and age
จากตารางที่ 2 พบว่าจากการวิเคราะห์ทาง
สถิติ Model Cubic เหมาะสมที่จะนำ�มาใช้ในการสร้าง
สมการพยากรณ์จากตารางวิเคราะห์ทางสถิติ R2 (Rsq)
ของ Cubic model คือ   AGE =b0 + b1 Hb F +
b2 Hb F2 + b3 Hb F3   (AGE=อายุที่พยากรณ์ได้,
HbA=ปริมาณ Hemoglobin A ที่วัดได้ b0 b1 b2 และ
b3 = ค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ทางสถิติ) เนื่องจากมี
ค่า R2 เป็น 0.818 หรือ 81.8%  เมื่อพิจารณาจากค่า

Sig. ตัวอื่นจะพบว่าทั้ง 3 Model น่าจะเหมาะสม แต่
เมื่อพิจารณาค่า R2 จะพบว่า R2 ของ Cubic model
(0.958) มีค่าสูงกว่าค่า R2 ของ Linear model (0.494)
และ Quadratic model (0.729) เป็นอย่างมาก และ
ผลการตรวจสอบเงื่อนไขการวิเคราะห์ความถดถอย โดย
วิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อนพบว่ามีการแจกแจงแบบ
ปกติด้วยค่าเฉลี่ยศูนย์ และมีค่าแปรปรวนเป็น s2  โดย
ค่าทั้ง 3 model มีการแจกแจงแบบปกติ และสอดคล้อง
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กับ Normal Q-Q Plot ของ Cubic model (ภาพที่
7) ซึ่งค่าคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบปกติ ค่าสังเกต

ต่างๆ จะต้องอยู่บนเส้นตรง จะพบว่า ในภาพที่ 7 ค่า
สังเกตต่างๆ ส่วนใหญ่อยู่บนเส้น

Table 2 Statistical analysis between Hemoglobin F and age
Dependent Mth
AGE
LIN
AGE
QUA
AGE
CUB

Rsq
0.494    
0.729    
0.818    

d.f.
F
Sigf
18   17.59   0.001
17 22.90   0.000
16 24.04   0.000

b0

b1

430.261   -6.6544
556.240 -24.010
615.795 -42.326

b2

0.2204
0.8881

b3

-0.0057

Figure 7. Normal QQ Plot of Cubic model

สรุปผลการทดลอง
ในการวิจยั ครัง้ นีท้ ำ�การวัดปริมาณของ Hemoglobin A   Hemoglobin F และ Hemoglobin A2
ด้วยเครื่อง low pressure liquid chromatography
(LPLC) โดยหาความสัมพันธ์ระหว่างอายุของเด็กกับ
ปริมาณของ Hemoglobin พบว่า เมื่อพิจารณาจาก
กราฟขั้นต้น Hemoglobin A2 ไม่มีความสัมพันธ์ทาง
สถิติ ซึ่งตรงกันข้ามกับความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ
ของ Hemoglobin A และ Hemoglobin F กล่าวคือ
Hemoglobin A มีความสัมพันธ์ทางสถิติอย่างมีนัย
สำ�คัญ โดย Cubic Model เหมาะสมที่จะนำ�มาใช้ใน
การสร้างสมการพยากรณ์ โดยมีค่า R2 เท่ากับ 95.8%
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หรือ 0.958 ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่า R2 ของ Linear model
(0.591) และ Quadratic model (0.850) เป็นอย่าง
มากทำ�ให้มีความเหมาะสมในการนำ�มาสร้างสมการค่า
สัมประสิทธิ์ความถดถอย AGE =  -85.040 + 14.5263
Hb A +(-0.5393) Hb A2 + 0.0055 Hb A3 ส่วนใน
กรณีของ Hemoglobin F นั้น พบว่า Cubic Model
เหมาะสมที่ จ ะนำ�มาใช้ ในการสร้ า งสมการพยากรณ์
เช่นเดียวกันโดยจากตารางวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า R2
(Rsq) ของ Cubic model มีค่าสูงกว่าค่า R2 ของ Linear model (0.494) และ Quadratic model (0.729)
จึงเหมาะสมในการสร้างสมการค่าสัมประสิทธิ์ความ
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ถดถอย AGE = 615.795 + (-42.326)Hb F +(0.8881)
Hb F2 + (-0.0057)Hb F3 โดยลักษณะของกราฟความ
สัมพันธ์ที่ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยที่มีรายงานไว้ [6] ใน
การศึกษาปริมาณการเปลี่ยนแปลงของ Hemoglobin F
ในทารกปกติ ช่วงอายุ 25 - 44 สัปดาห์ ซึ่งพบว่า ความ
สัมพันธ์ของ Hemoglobin F กับช่วงเวลา จะมีการลด
ลงของปริมาณ Hemoglobin F เมื่อเวลาผ่านไป แต่
จากการศึกษาดังกล่าวนั้นไม่ได้วิเคราะห์ Hemoglobin
A จึงไม่สามารถนำ�มาเปรียบเทียบกันได้ นอกจากนี้
ยังพบว่า เมื่อเด็กมีอายุมากขึ้นร่างกายจะลดการสร้าง
Hemoglobin F จนเหลือ น้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง
ผกผัน กับปริมาณ Hemoglobin A ที่เพิ่มปริมาณขึ้น
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย [7] ที่พบว่าระดับ globin
ชนิดต่างๆ และระยะเวลาจะมีความสัมพันธ์กันโดย
พบว่า เด็กในระยะตัวอ่อนและหลังคลอดจะมีการผลิต
z-globin และ e-globin ในช่วงเวลาสั้น a-globin,
g-globin และ b-globin จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงโดย
a-globin จะมีการเพิ่มปริมาณและคงที่ตลอดชีวิต แต่
g-globin จะมีการสร้างมากขึ้นและคงที่จากนั้นจะลด
ปริมาณลงจนเหลือประมาณ 1% โดยระดับ a-globin
และ g-globin จะเพิ่มปริมาณสูงขึ้นในขณะที่ระดับของ
b-globin ตํ่าทำ�ให้เด็กในครรภ์และหลังคลอดใหม่ๆ มี
Hb typing เป็น HbF (a2 , g2) เป็นส่วนใหญ่ประมาณ
80% และมี Hb A (a2 , b2) เป็นส่วนน้อยประมาณ
10% [8] โดยชนิดและปริมาณของสาย globin ที่สร้าง
ขึ้ น นั้ น จะขึ้ น อยู่ กั บ อายุ ข องตั ว อ่ อ นจนกระทั่ ง คลอด
ทำ�ให้ระดับของ Hemoglobin ในเด็กเล็กยังไม่แน่นอน
ซึ่งเมื่ออายุครรภ์มากขึ้นเป็นระดับของ g-globin จะ
ลดลงในขณะที่ระดับของ b-globin จะเพิ่มสูงขึ้น และ
จะขึ้นสูงสุดที่ประมาณ 24 สัปดาห์หลังคลอด ในขณะ
เดียวกัน d-globin ก็จะเริ่มสร้างขึ้นหลังคลอดเช่นกัน
แต่ในปริมาณไม่มากนักทำ�ให้ตรวจพบ Hb typing ใน
คนปกติเป็น A2A โดยมี % HbA (a2, b2) ประมาณ
80 - 99% Hb A2 ประมาณ 2-3.5% และ HbF (a2,
g2) < 1.5%[3]
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การอภิปรายผล
ฮีโมโกลบินเอ มีความสัมพันธ์ทางสถิติอย่างมี
นัยสำ�คัญ แบบ Cubic Model สมการค่าสัมประสิทธิ์
ความถดถอย คือ AGE = -85.040 + 14.5263 Hemoglobin A+(-0.5393) Hemoglobin A2+ 0.0055
Hemoglobin A3 และ Hemoglobin F นั้น พบว่า Cubic Model เหมาะสมที่จะนำ�มาใช้สร้างสมการทำ�นาย
ค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย คือ AGE = 615.795 +
(-42.326) Hemoglobin F+(0.8881) Hemoglobin
F2+ (-0.0057) Hemoglobin F3
จากสมการที่ได้ ได้นำ�มาทดสอบสมการการ
ทำ�นายด้วยการแทนค่าลงในสมการพบว่าสมการการ
ทำ�นายของ Hemoglobin A เมื่อเปรียบเทียบกับอายุ
จริงมีความแตกต่างกัน 23 12 และ 74 วันตามลำ�ดับ
ส่วนสมการการทำ�นายของ Hemoglobin F เมื่อเปรียบ
เทียบกับอายุจริงมีความแตกต่างกัน 18  55 และ 150
วันตามลำ�ดับ พบว่ามีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น โดย
อาจเกิดจากจำ�นวนตัวอย่างที่ใช้น้อยเกินไปทำ�ให้ค่าการ
ทำ�นายมีความน่าเชื่อถือน้อย หรืออาจเป็นนํ้าหนักการ
เลี้ยงดู และสารอาหารที่ได้รับ และพัฒนาการของเด็ก
อาจมีผลต่อความคลาดเคลื่อนของการวิจัยนี้ ซึ่งควร
ศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

ข้อเสนอแนะ
ควรมีการเพิ่มจำ�นวนตัวอย่างเพื่อให้สมการ
การทำ�นายน่าเชื่อถือ และลดความคลาดเคลื่อนที่เกิด
รวมไปถึงการศึกษาปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ระดับฮีโมโกลบินในเลือดเด็ก ซึ่งอาจเป็นปัจจัยให้เกิด
ความคลาดเคลื่อนของสมการการทำ�นาย
นอกจาก
ข้ อ มู ล อายุ แ ละฮี โมโกลบิ นจะใช้ เพื่ อ สร้ า งสมการการ
ทำ�นายอายุเด็กแล้ว ข้อมูลดังกล่าวยังเป็นฐานข้อมูลการ
เจริญเติบโตของเด็กไทยด้วย
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สารโปรดรักส์ที่ถูกกระตุ้นในสภาวะพร่องออกซิเจนกับการรักษามะเร็ง
Hypoxia-activated Prodrugs and Cancer Treatment

พิชิต สุดตา
หน่วยวิจัยเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมืองเพชรบุรี 76000

บทคัดย่อ
มะเร็งเป็นหนึง่ ในสาเหตุการตายทีม่ ากทีส่ ดุ ทีเ่ กิดขึน้ ทัว่ โลก วิธกี ารรักษามะเร็งในปัจจุบนั มักใช้การให้ยาเพือ่
ยับยั้งการเพิ่มจำ�นวนของเซลล์มะเร็งแต่ยาส่วนใหญ่มักมีความเป็นพิษสูงจึงเป็นข้อจำ�กัดของความจำ�เพาะในการ
รักษามะเร็งด้วยยา ก้อนมะเร็ง (solid tumour) ที่พบในบริเวณที่มีปริมาณของออกซิเจนตํ่า ซึ่งเรียกว่าตำ�แหน่งพร่อง
ออกซิเจน (hypoxia regions)  มักดื้อต่อการรักษาทั้งการฉายรังสีและการให้ยา  ถึงอย่างไรก็ตามการมีสภาวะพร่อง
ออกซิเจนในมะเร็งนับเป็นโอกาสทีด่ ใี นการค้นพบวิธรี กั ษามะเร็งอย่างจำ�เพาะเจาะจง prodrugs ทีถ่ กู กระตุน้ ในสภาวะ
พร่องออกซิเจนได้ถูกออกแบบขึ้นให้มีความสามารถในการออกฤทธิ์ยับยั้งมะเร็งที่มีสภาวะพร่องออกซิเจนซึ่งถือว่า
เป็นตำ�แหน่งทีม่ ปี ริมาณของเอนไซม์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการเกิดปฏิกริ ยิ ารีดกั ชันจำ�นวนมาก ส่วนใหญ่สาร prodrugs เหล่านี้
มักมีหมู่ฟังก์ชันที่สำ�คัญได้แก่ nitroaromatic N-oxide และ metal complexes ซึ่งบางชนิดอยู่ในระหว่างการศึกษา
ในระดับคลินิก บทความนี้ได้มุ่งเน้นการกล่าวถึงสมบัติเคมีการแพทย์ของ prodrugs ที่ถูกกระตุ้นในสภาวะพร่อง
ออกซิเจนบางชนิด ตลอดทั้งกลไกการกระตุ้นและการปลดปล่อยโมเลกุลของยาที่แสดงฤทธิ์
คำ�สำ�คัญ: มะเร็ง   โปรดรักส์  มะเร็งพร่องออกซิเจน
Abstract
Cancer is one of the most leading causes of death worldwide. Conventional cancer therapies
has traditionally involved maximum tolerated dose of combinations of highly toxic antiproliferative
agents that show limited selectivity for tumours. Solid tumours contain regions at very low oxygen
concentration (hypoxic regions). The cells in these hypoxic regions are resistant to both radiotherapy
and chemotherapy. However, the existence of hypoxia provides an opportunity for tumour-selective
therapy. The prodrugs activated by hypoxia have been designed to target hypoxic tumour tissues,
which are known to overexpress several endogenous reductive enzymes. These prodrugs often contain functional groups such as nitroaromatic , N-oxide and metal complexes which are in various
stages of clinical trial. This review mainly focuses on the medicinal chemistry aspects of some of
hypoxia-activated anti-cancer prodrugs including the mechanism of activation and release of active
drug molecules.
Keywords:  cancer, prodrug, hypoxic tumour
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บทนำ�
ในปัจจุบันมะเร็งยังเป็นโรคร้ายแรงที่ยากต่อ
การรักษาให้หายขาด เนื่องมาจากเซลล์มะเร็งมีการกระ
จายตัวอย่างรวดเร็วและเกิดการคุกคามไปยังเซลล์ข้าง
เคียงอื่นๆ ส่งผลให้ผู้ป่วยส่วนมากกว่าจะรู้ตัวว่าป่วยเป็น
มะเร็งก็อยู่ในระยะที่อันตรายแล้วและยากต่อการรักษา
ให้หายขาดมีเพียงแต่การหาแนวทางเพื่อยื้อชีวิตของผู้
ป่วยให้อยู่อย่างยาวนานเท่าที่จะเป็นไปได้เท่านั้น เมื่อมี
จำ�นวนของผู้ป่วยมะเร็งเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปีทำ�ให้นัก
วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ มี ค วามตื่ นตั ว มากขึ้ น ในการ
คิ ด ค้ น หาวิ ธีที่ ดี ที่ สุ ด ในการรั ก ษาผู้ ป่ ว ยมะเร็ ง ได้ ให้ มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ปัจจุบันการรักษาผู้ป่วยมะเร็งทำ�ได้
โดยการผ่าตัด (surgery) การทำ�รังสีบำ�บัด (radiotherapy) หรือเคมีบำ�บัด (chemotherapy) หรือแม้แต่
การรักษาโดยใช้หลายวิธีเหล่านี้ร่วมกัน (combination
method)  ขึน้ อยูก่ บั สภาพพยาธิของมะเร็งแต่ละชนิด และ
สภาพของผู้ป่วยมะเร็งเอง และเมื่อกล่าวถึงการใช้วิธี
แบบร่วมรักษานิยมใช้วิธีเคมีบำ�บัดร่วมกับการทำ�รังสี
บำ�บัด ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะใช้แก้ปัญหาในกรณีที่มะเร็ง
บางชนิดไม่สามารถรักษาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งได้ เนื่องมา
จากการมีข้อจำ�กัดบางประการของแต่ละวิธี เช่น มะเร็ง
ที่เป็นก้อน (solid tumour) จะมีข้อจำ�กัดในการรักษา
ด้วยการทำ�รังสีบำ�บัดเนื่องจากมะเร็งประเภทนี้มีสภาพ
พร่องออกซิเจน และเรียกมะเร็งที่มีสภาพดังกล่าวนี้
ว่า hypoxic tumour หรือมะเร็งบางชนิดไม่สามารถ
ใช้ยาต้านมะเร็งในการรักษาในปริมาณยาที่เพียงพอได้
เนื่องจากยามีการสลายตัวในระหว่างการลำ�เลียงสู่เซลล์
เป้าหมาย
หรือยาบางชนิดออกฤทธิ์อย่างไม่จำ�เพาะ
เจาะจงต่อเซลล์เป้าหมายแล้วก่อให้เกิดความเป็นพิษ
สูงหรือเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรง นักวิทยาศาสตร์จึงได้
คิดค้นเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนายาต้านมะเร็งที่มี
ความจำ�เพาะเจาะจงต่อเซลล์เป้าหมายขึ้นในรูปแบบที่
เรียกกันว่า anti-cancer prodrugs ทั้งที่ใช้เป็นยาเดี่ยว
และใช้ร่วมกับการทำ�รังสีบำ�บัด
prodrug  คือ โมเลกุลของสารทีไ่ ม่แสดงสมบัติ
ทางยา (inactive form) เมื่ออยู่ภายนอกเซลล์ แต่จะ
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แสดงสมบัติทางยา (active form) เมื่อโมเลกุลเกิดการ
เปลีย่ นแปลงด้วยกระบวนการเคมีภายในเซลล์ทง้ั ปฏิกริ ยิ า
ที่อาศัยและไม่อาศัยเอนไซม์ (Figure 1) เทคโนโลยีการ
เตรียม prodrugs ได้ถูกนำ�มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และแก้ปัญหาบางประการของสารบางชนิดซึ่งเดิมเคย
เป็นสารทีม่ ฤี ทธิท์ างชีวภาพสูงแต่ไม่สามารถนำ�ไปพัฒนา
ต่อเป็นยารักษาโรคได้เนือ่ งมาจากคุณสมบัตทิ างจลนเภสัช
วิทยา (pharmacokinetic) บางอย่างไม่เหมาะสม เช่น
การละลายนํ้าตํ่า สลายตัวได้ง่ายภายในระบบหมุนเวียน
เลือด มีความเป็นพิษสูงเนื่องจากการออกฤทธิ์อย่างไม่
จำ�เพาะ [1] เป็นต้น ในบางครั้งการให้ความหมายของ
prodrug ก็แตกต่างกันไปขึน้ อยูก่ บั โมเลกุลยาเริม่ ต้น และ
รูปแบบของการเชือ่ มต่อระหว่างโมเลกุลของยา เช่น สาร
dual action prodrug หรือ co-drug หมายถึง โมเลกุล
สารที่ เ กิ ด จากการนำ�เอาโมเลกุ ล ของยาสองชนิ ด มา
เชื่อมต่อกันโดยวิธีทางเคมีให้เป็นสารเพียงหนึ่งโมเลกุล
และไม่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ ซึ่งเรียกแต่ละโมเลกุลว่า promoiety ในกรณีซึ่งสารบางชนิดมีลักษณะของการเป็น
prodrug ที่ต่างจากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น นั่นคือเป็น
prodrug ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีของ
สารโดยการเชื่อมต่อกับ promoiety หรือ โมเลกุลที่เป็น
ตัวพา (carriers) แต่อย่างใดก็ตามเมื่อสารนี้ผ่านเข้าสู่
เซลล์แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยปฏิกิริยาทางชีวเคมี
หรือกระบวนการเมแทบอลิซึม (metabolism) ต่างๆ จะ
เกิดเป็นโมเลกุลที่แสดงฤทธิ์เป็นยาขึ้นภายในเซลล์โดย
เรียกโมเลกุลของสารนี้ว่า bioprecursor prodrugs [2]
การค้นพบความรู้ใหม่เรื่องของการสังเคราะห์ prodrug นี้นับเป็นการค้นพบที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำ�
มาประยุกต์ใช้ในการค้นหายาต้านมะเร็งโมเลกุลใหม่ๆ
และมี ก ลไกการออกฤทธิ์ ที่ มี ค วามจำ�เพาะเจาะจงต่ อ
เซลล์มะเร็งมากยิ่งขึ้น ทำ�ให้มีงานวิจัยทางเคมีจำ�นวน
มากได้ให้ความสนใจในการเตรียม prodrug เพื่อพัฒนา
โมเลกุลของยาต้านมะเร็งให้มีประสิทธิภาพในการรักษา
สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเซลล์มะเร็งที่มีสภาวะพร่อง
ออกซิเจน หรือที่เรียกว่า  hypoxic cells
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Figure 1. Prodrugs and the formation of active drugs inside the cells
เนื้อเยื่อหรือเซลล์ที่มีสภาวะพร่องออกซิเจน
(tissue hypoxia หรือ cell hypoxia) เป็นผลมาจากการ
ที่เนื้อเยื่อหรือเซลล์นั้นมีระดับของออกซิเจนตํ่ากว่าปกติ
มาก ซึ่งสภาวะเช่นนี้มักเกิดกับเซลล์ที่มีการเจริญเติบโต
อย่างรวดเร็วอย่างเช่นเซลล์มะเร็งและโดยมากจะพบใน
มะเร็งที่เป็นก้อน (solid tumours) การที่มะเร็งมีสภาวะ
พร่องออกซิเจนนี้ทำ�ให้มะเร็งเกิดการดื้อหรือต้านต่อการ
รักษาทั้งการทำ�เคมีบำ�บัด และรังสีบำ�บัดเนื่องมาจาก
การมีลักษณะเฉพาะ และกิจกรรมของเซลล์บางอย่าง
ที่แตกต่างจากเซลล์ปกติ ส่งผลให้การออกแบบโมเลกุล
ยา หรือการคิดค้นวิธีใหม่เพื่อใช้ในการรักษามะเร็งของ
นักวิทยาศาสตร์โดยอาศัยสมบัติบางประการที่โดดเด่นนี้
ในเซลล์มะเร็งมาสร้างโมเลกุลยาหรือเทคนิคการรักษา
มะเร็งที่มีความจำ�เพาะเจาะจงสูง [3] ในบทความนี้
จึงได้กล่าวถึงความสำ�คัญของสภาวะพร่องออกซิเจน
ของมะเร็งกับปัญหาในการรักษามะเร็ง อันนำ�ไปสู่การ
ออกแบบการสังเคราะห์โมเลกุลของ prodrugs ที่มี

ความจำ�เพาะเจาะจงต่อ hyproxic  tumour  ทั้งที่เป็น
โมเลกุลที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา หรือมีการนำ�มาใช้ใน
การรักษาผู้ป่วยมะเร็งแล้ว
สภาวะพร่องออกซิเจนในมะเร็ง
สภาวะพร่องออกซิเจนของเซลล์ เกิดจากการ
มีระดับของออกซิเจนภายในเซลล์ตํ่า ซึ่งอาจเกิดมาจาก
หลายปัจจัยเช่น การมีภาวะโลหิตจาง (anemia) ทำ�ให้
ประสิทธิภาพในการลำ�เลียงแก๊สออกซิเจนตํ่าลง หรือ
ความสามารถในการแพร่ผา่ นของออกซิเจนจากเส้นเลือด
สู่เนื้อเยื่อต่างๆ ลดลงเนื่องจากมีระยะห่างมาก [4] และ
มักพบลักษณะเช่นนี้มากในเซลล์มะเร็งที่เป็นก้อน เมื่อ
มะเร็งมีการเจริญเติบโตโดยการเพิ่มจำ�นวนเซลล์อย่าง
รวดเร็ ว จึ งจำ�เป็ นต้ อ งมี ก ารสร้ า งเส้ นเลื อ ดขึ้ นมาใหม่
เป็ นจำ�นวนมากเพื่ อ ให้ มี ก ารลำ�เลี ย งสารอาหารและ
แก๊สออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์อย่างเพียงพอ
และจาก
การศึกษาของนักวิทยาศาสตร์พบว่าภายในเซลล์มะเร็ง
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บริ เวณที่ มี ป ริ ม าณของเส้ น เลื อ ดแดงตํ่ า จะเกิ ด ภาวะ
พร่องออกซิเจนขึ้น เรียกว่า hypoxic region [5] จาก
การศึ ก ษาถึ ง สภาพธรรมชาติ ข องก้ อ นมะเร็ ง ของนั ก
วิทยาศาสตร์พบว่าบริเวณศูนย์กลางของกลุ่มเซลล์ของ

ก้อนมะเร็งเป็นบริเวณที่เซลล์มักมีการตายแบบ necrosis (Figure 2) ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการมีปริมาณของ
ออกซิเจน และนํ้าตาลกลูโคสตํ่า [6]

Figure 2. The characteristics of hypoxic tumours mass [6]
จาก Figure 2 แสดงให้เห็นว่า เส้นเลือด
แดงทำ�หน้าที่ขนส่งแก๊สออกซิเจนให้กับเซลล์มะเร็งซึ่ง
มีอัตราการเพิ่มจำ�นวนเซลล์สูงมาก (บริเวณ A ) และ
มีเซลล์บางกลุ่มที่มีระยะห่างจากเส้นเลือดค่อนข้างมาก
ทำ�ให้ออกซิเจนแพร่มายังบริเวณนี้ในปริมาณน้อยทำ�ให้
เกิดสภาวะพร่องออกซิเจนซึ่งเรียกเซลล์กลุ่มนี้ว่า hypoxic cells (บริเวณ B) ส่วนบริเวณศูนย์กลางของกลุ่ม
เซลล์มะเร็งซึ่งถูกล้อมรอบด้วย hypoxic cells และเป็น
บริเวณที่มีปริมาณออกซิเจน และกลูโคสตํ่าสุดจึงทำ�ให้
เซลล์ในบริเวณนี้เกิดการตายของเซลล์แบบ necrosis
เรียกเซลล์บริเวณนี้ว่า necrotic cells และบริเวณนี้จะ
พบเอนไซม์ และตัวกระตุ้นการทำ�งานของเซลล์มะเร็ง
หลายชนิด เช่น hypoxia-inducible factor (HIF-a)
[7] นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าที่สภาวะพร่องออกซิเจน
ของมะเร็งมีค่า pH ค่อนข้างเป็นกรด (pH 7.05) เมื่อ
เทียบกับค่า pH ของเซลล์ปกติ (pH 7.3) [8] โดยค่า
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pH ที่ลดลงนี้เนื่องมาจากการมีกระบวนการไกลโคลิซิส
(glycolysis) ค่อนข้างสูงเกิดเป็นกรดแลกติก (lactic
acid) [9] หรือแม้แต่การเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชัน (hydration) ของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นกรดคาร์บอนิก
(carbonic acid) โดยเอนไซม์ carbonic anhydrases
[10] การมีลักษณะบางประการที่แตกต่างจากเซลล์ปกติ
ของ hypoxic tumours ดังได้กล่าวแล้วข้างต้นและ
สมบัติอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวในที่นี้ทำ�ให้มะเร็งที่มีสภาวะ
พร่องออกซิเจนมีความสามารถในการต้านการรักษาทั้ง
การรักษาโดยเคมีบำ�บัด และการทำ�รังสีบำ�บัด
การต้านการทำ�รังสีบ�ำ บัดของ hypoxic tumour cells
ในช่วงปี ค.ศ. 1970 นักวิทยาศาสตร์ได้
พยายามหาเทคนิคใหม่ๆในการฉายรังสีให้กับ hypoxic
tumours   จนกระทั่งได้มีการค้นพบสารเคมีโมเลกุล
ขนาดเล็ก นั่นคือสาร nitroimidazoles และสารนี้ถูก
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ใช้เป็นสาร photo sensitizer แทนออกซิเจนในการ
ฉายรังสี ผลการทดลองจากการใช้สารในกลุ่ม nitroimidazoles เช่น metronidazole   misonidazole และ
etanidazole ร่วมกับการฉายรังสีพบว่าให้ผลที่ไม่แตก
ต่างกันกับการไม่ใช้ photo sensitizers ซึ่งอาจเนื่อง
มาจากสารเหล่านี้มีความเป็นพิษสูงจึงไม่สามารถให้กับ
ผู้ป่วยในปริมาณที่สูงได้  [11]  เมื่อการใช้สาร photo
sensitizers ร่วมกับการทำ�รังสีบำ�บัดในการรักษามะเร็ง
ไม่ได้ผลตามที่คาดหวังทำ�ให้นักวิจัยพยายามตั้งคำ�ถาม
นานาประการเพื่อนำ�ไปสู่การหาคำ�ตอบในการแก้ปัญหา
การรักษา solid cancer ด้วยการทำ�รังสีบำ�บัด เมื่อ
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วิวฒ
ั นาการด้านการแพทย์มคี วามทันสมัยขึน้ เมือ่ ปี ค.ศ.
1990 ได้มีการนำ�เอาอิเล็กโทรดที่เรียกว่า “Eppendorf
electrode” มาใช้ในการวัดระดับของแก๊สออกซิเจนทีถ่ กู
ต้องในเซลล์มะเร็งของมนุษย์ ปกติระดับของออกซิเจนที่
บริเวณเซลล์มะเร็งจะตํ่ามาก คือประมาณ 5 มิลลิเมตร
ของปรอท (5 mmHg) หรือประมาณ 0.7%  ของแก๊ส
ทั้งหมดในเซลล์ และจัดว่าอยู่ในระดับตํ่าเมื่อเทียบกับ
เซลล์ปกติ ดังแสดงใน Table 1 ทำ�ให้สรุปได้ว่ายิ่งมี
สภาวะพร่องออกซิเจนในเซลล์เพิ่มมากขึ้นทำ�ให้การทำ�
รังสีบำ�บัดมีแน้วโน้มประสบกับความล้มเหลวเพิ่มมาก
ขึ้นเช่นกัน

Table 1 The comparison of oxygen partial pressures of cancer with normal cells [11]
          ประภทเซลล์มะเร็ง
  มะเร็งสมอง (glioblastoma)
  มะเร็งปอด (lung cancer)
  มะเร็งเต้านม (breast cancer)
  มะเร็งตับอ่อน (pancreatic cancer)
  มะเร็งปากมดลูก (cervical cancer)
  มะเร็งต่อมลูกหมาก (prostate cancer)

ค่าเฉลี่ยปริมาณออกซิเจน
ของมะเร็ง*
5.6
7.5
10.0
2.7
5.0
2.4

ค่าเฉลี่ยปริมาณออกซิเจน
ของเซลล์ปกติ*
38.5
51.6
51.0
30.0

* The oxygen partial pressures were measured by Eppendorf electrode and recorded as mean values in mmHg
  (millimeters of mercury)

กลไกการต้านการถูกทำ�ลายด้วยการฉายรังสี
ของมะเร็งที่มีสภาวะพร่องออกซิเจน (hypoxic condition) เทียบกับสภาวะที่มีออกซิเจน (aerobic condition) มีดังนี้   เมื่อเซลล์มะเร็งได้รับการฉายรังสีจะ
ทำ�ให้ดีเอ็นเอ (DNA) ของมะเร็งเปลี่ยนเป็น DNA free
radical (DNA•) ซึ่งจะเกิดปฏิกิริยาแบบมีการแข่งขัน
ระหว่างสภาวะที่มีออกซิเจน และ ในสภาวะพร่อง
ออกซิเจน  ในสภาวะพร่องออกซิเจน  DNA free radical (DNA•) ที่เกิดขึ้นจะทำ�ปฏิกิริยารีดักชัน (reduction reaction) กับสารประกอบไธออล (R-SH) ที่อยู่
ภายในเซลล์ทำ�ให้ DNA free radical (DNA•) ของ

มะเร็งเปลี่ยนกลับไปเป็นดีเอ็นเอที่มีสภาพปกติ   ดังนั้น
ในสภาวะพร่องออกซิเจนจึงไม่สามารถทำ�ให้เซลล์มะเร็ง
ถูกทำ�ลายได้   ในกรณีของสภาวะที่มีออกซิเจน DNA
free radical (DNA•) ที่เกิดจากการฉายรังสีจะถูกออก
ซิไดซ์ด้วยออกซิเจนเป็น DNA peroxy free radicals
(DNA-OO•) ซึ่งทำ�ให้สายดีเอ็นเอเกิดความเสียหาย
(DNA damage) และนำ�ไปสู่การตายของเซลล์มะเร็ง
ในที่สุด (Figure 3) ดังนั้นการทำ�รังสีบำ�บัดผู้ป่วยมะเร็ง
ด้วยการทำ� ionizing radiation จะได้ผลดีก็ต่อเมื่อเซลล์
ไม่มีสภาวะพร่องออกซิเจน  
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ถึ ง อย่ า งไรก็ ต ามนอกจากมะเร็ ง ที่ มี ส ภาวะ
พร่องออกซิเจนจะต้านการรักษาด้วยการทำ�รังสีบำ�บัด
แล้ว ยังต้านการรักษาด้วยยาเช่นเดียวกัน ซึ่งอาจเนื่อง
มาจากเซลล์ ม ะเร็ ง มี แนวโน้ ม ที่ จ ะเกิ ด การกลายพั นธุ์   
มี ก ารสร้ า งยี น ส์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสร้ า งหลอดเลื อ ด
ใหม่ และสร้างยีนส์ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่กระจายของ

เซลล์มะเร็งที่ยากต่อการทำ�ลาย [12] จึงทำ�ให้มะเร็ง
เหล่านี้ลงท้ายต้องรักษาด้วยการผ่าตัดซึ่งเป็นวิธีที่เป็น
อันตรายมากต่อผู้ป่วย ดังนั้นจึงทำ�ให้การมีสภาวะพร่อง
ออกซิเจนของเซลล์มะเร็งได้กลายเป็นกุญแจสำ�คัญที่จะ
นำ�ไปสู่การออกแบบสังเคราะห์ยาที่มีฤทธิ์รักษาอย่างมี
ความจำ�เพาะ

ionizing radiation

Restitution
DNA-H

R-SH

DNA-H

reduction in hypoxic condition

DNA•

O2

DNA free radicals

oxidation in aerobic conditions

DNA-OO•

DNA breaks

cell
death
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Figure 3. The ionizing radiation of cancer cells in  normal and hypoxic condition [12]
ขั้นการทดลองในมนุษย์ของ prodrugs ที่ถูกกระตุ้นใน
สภาวะพร่องออกซิเจน
โมเลกุล prodrug ของยาต้านมะเร็งซึ่งไม่มี
ฤทธิ์ ท างชี ว ภาพถู ก ออกแบบและสั ง เคราะห์ ขึ้ น ให้
สามารถเปลี่ ย นเป็ น โมเลกุ ล ที่ มี ฤ ทธิ์ ท างยาโดยอาศั ย
สมบั ติ ก ารมี อ อกซิ เจนต่ำ� ในเซลล์ ม ะเร็ ง ซึ่ ง มี ก ลไกที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นดังแสดงใน Figure 4 และพบว่าใน
สภาวะพร่องออกซิเจน โมเลกุลของ prodrug ต้องใช้
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อิเล็กตรอน 1 อิเล็กตรอนจากเอนไซม์ one-electron
reductase เช่น cytochrome P450 reductase  ใน
การรีดิวซ์ให้กลายเป็น prodrug radical  (prodrug-•)
แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในโมเลกุลเพื่อปลดปล่อย
ยาที่แสดงฤทธิ์ต้านมะเร็ง ในขณะที่สภาวะที่มีออกซิเจน
prodrug radical  (prodrug-•) ที่เกิดขึ้นจะทำ�ปฏิกิริยา
กั บ โมเลกุ ล ของออกซิ เ จนเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าย้ อ นกลั บ ให้
โมเลกุลของ prodrug ที่ไม่แสดงฤทธิ์ทางชีวภาพ
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Figure 4.  Reduction of prodrugs inside the cells (a)  oxic cells (b) hypoxic cells
ในปัจจุบันมีการนำ�เอา prodrugs ที่ถูกกระตุ้น
ในสภาวะพร่องออกซิเจนบางชนิดมาทำ�การศึกษาสมบัติ
ในขั้นก่อนการทดลองในมนุษย์ (preclinical trials) เพื่อ
พัฒนาต่อในการเป็นยารักษามะเร็ง เช่น
- Tirapazamine (TPZ, 1)
tirapazamine (TPZ,1) เป็น prodrug ที่มี
ฤทธิ์ ค วามเป็ น พิ ษ ต่ อ เซลล์ ม ะเร็ ง ที่ มี ค วามจำ�เพาะใน
สภาวะพร่องออกซิเจน โดยกลไกการออกฤทธิม์ าจากการ
เกิดเป็น tirapazamine free radical (TPZ•) เมื่อ
โมเลกุลของ tirapazamine ทำ�ปฏิกิริยากับเอนไซม์ 1ereductases ในสภาวะพร่องออกซิเจน และสารไม่เสถียร
นี้จะเกิดปฏิกิริยาต่อภายในเซลล์ให้ hydroxyl radical
[OH•] [13] หรืออาจมีการสูญเสียโมเลกุลของนํ้าแล้วได้
benzothiazinyl radical (BTZ•) ดัง Figure 5  อนุมูล

อิสระทั้ง 2 ชนิดนี้จะเข้ายับยั้งการทำ�งานของเอนไซม์
topoisomerase II ทำ�ให้มะเร็งไม่สามารถจำ�ลองสาย
ดีเอ็นเอได้เป็นผลให้มะเร็งเกิดการตายในที่สุด การนำ�
เอาสาร tirapazamine มาใช้เป็น prodrug ในการ
ศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งมีทั้งการใช้เป็นยาเดี่ยว และ
ใช้ร่วมกับยาต้านมะเร็งชนิดอื่นๆ เช่น ใช้ร่วมกับยา cisplatin ในการยับยั้งมะเร็งปอดประเภท non small-cell
lung พบว่าผลการยับยั้งของ cisplatin มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น [14]  แต่อย่างไรก็ตามการใช้  tirapazamine ยัง
ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงกลไกการออกฤทธิ์ในสภาวะ
พร่องออกซิเจนเนื่องจากการให้ยาในปริมาณสูงทำ�ให้
เกิดผลข้างเคียง เช่น การมีภาวะเม็ดเลือดขาวตํ่า (neutropaenia) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสารที่เป็นอนุพันธ์
ของ tirapazamine อีกหลายชนิดที่อยู่ในระหว่างการ
O
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Figure 5. The formation of active molecules from the transformation of tirapazamine (TPZ, 1)
in hypoxic regions [11]
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ทดสอบการเป็น prodrug ที่มีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งใน
สภาวะพร่องออกซิเจน เช่น benzo-1,2,4-triazine

1,4-dioxide (2)  quinoxaline 1,4-dioxide  (3) และ
phenazine 5,10-dioxides (4) (Figure 6) [15]

N
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N
N
O

N
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N

R

N
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N

N
Br

N
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N
O

N

2
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4

3

Figure 6.  Structures of tirapazamine prodrug derivatives 2-4
- AQ4N (5)
AQ4N (5) เป็น prodrug ที่ถูกออกแบบมา
ให้มีความจำ�เพาะเจาะจงต่อการทำ�ลายเซลล์มะเร็งใน
สภาวะพร่องออกซิเจน และเป็นโมเลกุลที่อยู่ในระหว่าง
การทดลองทางคลินิก สาร 5 มีโครงสร้างหลักเป็นสาร
ในกลุม่ แอนทราควิโนน (antraquinone) และมีโซ่กง่ิ เป็น
หมู่ alkyl tertiary amine N-oxides (Figure 7) ซึ่ง
เป็นส่วนที่สารนี้มีความคล้ายคลึงกับ tirapazamine (1)
แต่กลไกการออกฤทธิ์ของ AQ4N (5) ค่อนข้างมีความ
ชัดเจนและแตกต่างจากของสาร 1 โดยมีเอนไซม์ในกลุม่
cytochrome C P450 reductase ทำ�หน้าที่ที่สำ�คัญ
ในการเกิดปฏิกิริยารีดักชันของ prodrug 5 ในสภาวะ
พร่องออกซิเจน สารนีจ้ ะเกิดการสอดแทรก (intercalation)
N
OH O

ในเกลียวคูข่ องดีเอ็นเอ โดยหมู่ tertiary amine N-oxide
ของสาร 5 จะถูกออกซิไดซ์ด้วยเอนไซม์ cytochrome
C P450 reductase ให้เป็นหมู่ tertiary amine (AQ4)
ในสภาวะพร่องออกซิเจนแล้วเกิดอันตรกิริยากับสาย
ดีเอ็นเอแบบ electrostatic binding ทำ�ให้การแบ่งเซลล์
และการเพิม่ จำ�นวนเซลล์ของมะเร็งหยุดชะงักลง นักวิจยั
พบว่าการเปลีย่ นแปลงโมเลกุลของ prodrug 5 นีม้ คี วาม
เฉพาะเจาะจงกับเซลล์มะเร็งประเภท hypoxic cells
สูงมากและกระบวนการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้โมเลกุลที่
แสดงฤทธิ์นี้จะชงักลงเมื่อมีออกซิเจนเข้าร่วมในการเกิด
ปฏิกิริยา [16] และที่สำ�คัญ prodrug AQ4N (5) ได้
ผ่านการทดสอบสมบัติการเป็นสารยับยั้งมะเร็งในทาง
คลินิกเฟส 1 แล้ว [17]
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Figure 7. Enzymatic reduction of AQ4N (5) into active AQ4 in hypoxic condition
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- Nitracrine (6)
nitracrine (6) หรือ 1-nitroacridine เป็นสาร
ในกลุ่ม acridine (Figure 8) ที่แสดงฤทธิ์ต้านมะเร็งใน
หลอดทดลอง (in vitro) โดยมีกลไกการออกฤทธิแ์ บบเกิด
การแทรกสอด (intercalation) ในสายดีเอ็นเอเช่นเดียว
กับสาร 5 จากผลการวิจัยเพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งใน
สิ่งมีชีวิต (in vivo) ของสาร 6 พบว่ามีฤทธิ์ในการยับยั้ง
เซลล์มะเร็งที่ตํ่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีความจำ�เพาะใน
สภาวะพร่องออกซิเจน [18]
- Nitroacrine (7)
โมเลกุลของ nitroacrine (7) ถูกดัดแปลงมา
จากสาร  6 โดยเตรียมให้มีโครงสร้างหลักเป็น acridine
และมีโซ่กิ่งเป็น tertiary amine N-oxide (Figure 8)

สารนี้มีกลไกการออกฤทธิ์เหมือนกับ AQ4N (5) นักวิจัย
พบว่าสารนีม้ ฤี ทธิใ์ นการต้านมะเร็งอย่างมีความจำ�เพาะใน
สภาวะพร่องออกซิเจนที่สูงกว่า AQ4N (5) ถึง 1,000
เท่า แต่สารนีม้ ขี อ้ เสียบางประการทีท่ ำ�ให้ตอ้ งมีการพัฒนา
ต่อเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเนื่องจากสารนี้สลายตัว
ได้ง่ายมากและมีอัตราการแพร่ถึงเซลล์เป้าหมายที่ตํ่า
ทำ�ให้ประสิทธิภาพในการแสดงฤทธิ์ลดลง [18]
นอกจากนี้แล้วยังมีงานวิจัยหลายงานวิจัยที่
ได้พยายามออกแบบโมเลกุลของ prodrugs ใหม่ๆ โดย
ยังอาศัยข้อดีของการมีหมู่ alkyl tertiary amine Noxides ในโมเลกุลเพื่อเพิ่มความจำ�เพาะในการออกฤทธิ์
และเพื่อลดการมีอาการข้างเคียงต่างๆ เช่น ความเป็น
พิษต่อระบบประสาท ความสามารถในการผลิตเม็ดเลือด
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ลดลง (myelosuppression) อาการอาเจียน และการมี
ผื่นแดง (erytherma) เป็นต้น จึงได้สังเคราะห์สารใหม่ที่
มีโครงสร้างหลักเป็น naphthalimide เช่น prodrug 8
และ prodrug 9 (Figure 8) ขึ้นเพื่อศึกษาฤทธิ์ในการ
เป็นสารต้านมะเร็ง จากรายงานการวิจัยพบว่าสารเหล่า
นี้ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ topoisomerase I และยับยั้ง
การสร้างดีเอ็นเอของมะเร็ง โดยผ่านปฏิกิริยารีดักชันที่
อาศัยเอนไซม์ให้โมเลกุลที่มีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งนั่นคือ
สาร amonafide (10) และ mitonafide (11) ตามลำ�ดับ
แต่ prodrugs ทัง้ สองชนิดมีความจำ�เพาะต่อมะเร็งประเภท
hypoxic cell ค่อนข้างตํา่ มากจึงอยูใ่ นระหว่างการพัฒนา
ต่อ [19]
Hypoxia prodrugs ซึ่งอยู่ในช่วงการศึกษาในระดับ
ก่อนการทดลองในมนุษย์
ตามที่ ได้ ก ล่ า วไปแล้ ว ถึ ง ความสนใจของนั ก
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการทำ�รังสี
บำ�บัดกับมะเร็งที่มีสภาวะพร่องออกซิเจน ซึ่งนำ�ไปสู่การ
สังเคราะห์และนำ�เอา prodrugs เข้ามามีบทบาทมากขึน้
และพบว่า prodrug บางชนิดให้ผลการรักษาที่ดีแต่ยัง
มีข้อเสียหลายประการที่ทำ�ให้กลุ่มนักเภสัชวิทยาทั้งใน
ภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพพยายามคิดค้นและพัฒนา
สารทีเ่ ป็น prodrugs ชนิดใหม่ขน้ึ เพือ่ หาสารทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ที่มีประสิทธิภาพสูงในการใช้เป็นยารักษามะเร็งโดยที่
การออกแบบโมเลกุลของ prodrugs ชนิดใหม่ได้ยดึ กลไก
การออกฤทธิ์ที่เป็นไปได้ของโมเลกุลที่สังเคราะห์ขึ้นเป็น
สำ�คัญ เช่น
1. prodrugs ที่มีเป้าหมายของการออกฤทธิ์ที่
ดีเอ็นเอ (DNA targeting)
1.1 อนุพันธ์ nitroimidazole
การเข้ายับยัง้ การจำ�ลองสายดีเอ็นเอของมะเร็ง
เป็นเป้าหมายที่สำ�คัญในการออกแบบโมเลกุลของสาร
ต้านมะเร็งในปัจจุบัน โดยนักวิทยาศาสตร์คาดว่าสาร
เหล่านี้อาจเข้ายับยั้งการทำ�งานของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างดีเอ็นเอ การสร้างโปรตีนหรือแม้แต่การแบ่ง
เซลล์ของเซลล์มะเร็ง หรือโมเลกุลของยาอาจเกิดการ
สอดแทรก (intercalation) ในเกลียวคู่ของสายดีเอ็นเอ
The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University

ทำ�ให้การจำ�ลองดีเอ็นเอมีความผิดเพีย้ นไปส่งผลให้มะเร็ง
เกิดการตายในที่สุด และที่สำ�คัญการสร้างโมเลกุลของ
prodrugs ส่วนใหญ่จะถูกออกแบบให้มคี วามจำ�เพาะกับ
มะเร็งที่มีสภาวะพร่องออกซิเจนซึ่งส่วนมากจะดื้อต่อ
การรักษา ตัวอย่างโมเลกุลทีม่ กี ลไกการออกฤทธิด์ งั กล่าว
ได้แก่   สาร NLCQ-1 (12) (Figure 9)  สาร 12 เป็น
สารในกลุ่ม chloroquinoline ที่ถูกออกแบบขึ้นให้มี
ความจำ�เพาะต่อมะเร็งที่มีสภาวะพร่องออกซิเจน และ
จากการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการใช้สารนี้เพื่อศึกษาฤทธิ์
ยับยัง้ มะเร็งในหลอดทดลองให้ผลการยับยัง้ ทีด่ ี โดยกลไก
การเกิด biotransformation ของสาร 12 แสดงใน Figure 9 แต่การทดลองในสิ่งมีชีวิตพบว่าให้ผลการทดลอง
ที่ไม่สอดคล้องกัน นักวิจัยได้อธิบายว่าการที่มีหมู่  2nitroimidazole จะทำ�ให้ประสิทธิภาพในการผ่านเข้าสู่
เซลล์มะเร็งลดลงอันส่งผลให้การเกิดอันตรกิริยากับสาย
ดีเอ็นเอของเซลล์มะเร็งลดตํ่าลงด้วย [20] ดังนั้นการนำ�
โมเลกุลของสาร NLCQ-1 (12) ไปใช้ประโยชน์ในเชิง
การแพทย์จึงยังต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
1.2 อนุพันธ์ nitrobenzene
หมู่ไนโตร (nitro groups) เป็นหมู่ฟังชันก์ที่
สำ�คัญในการทำ�ให้โมเลกุลของ prodrugs มีความว่องไว
มากยิ่งขึ้น โดยที่หมู่ไนโตรเป็นหมู่ที่ดึงอิเล็กตรอน (electron-withdrawing group) และสามารถเปลี่ยนเป็นหมู่
hydroxylamino ด้วยปฏิกิริยาที่อาศัยเอนไซม์ ตัวอย่าง
ของ prodrugs ในกลุ่มนี้ได้แก่ 5-aziridinyl-2,4-dinitrobenzamide (CB1954, 13)  SN23862 (14)  และ
PR-104 (15) เคยถูกนำ�มาศึกษาการเกิดรีดักชันด้วย
เอนไซม์ nitroreductase ในสภาวะพร่องออกซิเจน พบ
ว่าสารนี้แสดงฤทธิ์ในการต้านมะเร็งในหนูทดลองชนิด
Walker rat ได้ดีโดยมีกลไกการออกฤทธิ์เนื่องมาจากหมู่
ไนโตรบนโครงสร้างหลักถูกเปลี่ยนเป็นหมู่อะมิโนโดย
เอนไซม์ DT-diaphorase แต่เอนไซม์นพ้ี บในคนในปริมาณ
ทีต่ า่ํ กว่าในหนูทดลอง และเคยมีรายงานว่า CB1954 (13)
เป็นสารตั้งต้นที่ดีมากในการเกิดปฏิกิริยากับเอนไซม์ E.
coli nitroreductase ให้สารออกฤทธิ์ 2 ชนิดได้แก่สาร
อนุพันธ์  2- และ 4-hydroxylamine (Figure10) ในการ
เกิดปฏิรีดักชันจะให้ สารอนุพันธ์ 4-hydroxylamine  
ในปริมาณมากกว่าและนับว่าโชคดีมากเนื่องจากสารนี้
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แสดงฤทธิ์ยับยั้งมะเร็งได้ดีกว่า 2-hydroxylamine  [21]  
สาร SN 23862 (14, Figure 11) เป็น prodโดยที่สารทั้งสองชนิดจะเข้าทำ�ลายเซลล์มะเร็งโดยเกิด   rug ที่ต้องอาศัยเอนไซม์ใน hypoxic cells ในการกระ
DNA-crosslink  
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Figure 9. The biotransformation of prodrug NLCQ-1 (12) in hypoxic cells
into DNA-targeted reactive molecule
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Figure 10. The formations of active molecules from biotransformation of prodrug CB1954 (13)
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The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University

64

วารสารวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ตุ้นให้เป็นสารออกฤทธิ์ และจัดเป็นสารในกลุ่มอนุพันธ์
nitrogen mustard  บนโครงสร้างหลักของ SN 23862
(14) จะมีหมูไ่ นโตรซึง่ ทำ�หน้าทีท่ ำ�ให้เกิดการกระจายความ
หนาแน่นของอิเล็กตรอนในวงแอโรมาติก โดยทีห่ มูไ่ นโตร
จะถูกรีดิวซ์เป็นหมู่อะมิโนในสภาวะพร่องออกซิเจนซึ่ง
เป็ นการทำ�ให้ ได้ โมเลกุ ล ที่ แ สดงฤทธิ์ ในการเข้ า ยั บ ยั้ ง
การจำ�ลองดีเอ็นเอของมะเร็งโดยทำ�หน้าที่เป็น alkylating agent จากรายงานการวิจัยพบว่าสารเมแทบอไลต์
ที่ได้จากปฏิกิริยารีดักชันของ SN23862 (14) จะเป็น
อนุพันธ์ 2-amino เพียงชนิดเดียวเท่านั้นและพบว่า
ความสามารถในการเป็น alkylating agent   ของดีเอ็น
เอจะมากกว่ายาตั้งต้นถึง 2,000 เท่าทำ�ให้ประสิทธิภาพ
ในการยับยั้งมะเร็งที่สภาวะพร่องออกซิเจนสูงขึ้น [22]
สิง่ ทีส่ ำ�คัญคือ การกระตุน้ โมเลกุลของ prodrug SN23862
NO2

2

NO2

Cl

NO2

CONH2

CONH2

ด้วยเอนไซม์ one-electron reductases จะถูกยับยั้ง
เมื่ออยู่ในสภาวะออกซิเจนตํ่ามากๆ  จึงมีงานวิจัยอีก
หลายงานที่ พ ยายามปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งของสาร
SN23862 ให้มคี วามเสถียรและมีความจำ�เพาะในสภาวะ
พร่ อ งออกซิ เจนมากยิ่ ง ขึ้ นจึ ง นำ�ไปสู่ ก ารสั ง เคราะห์
prodrug PR-104 (15)
PR-104 (15, Figure 12) เป็น prodrug
ประเภท phosphate ester ซึ่งจะปลดปล่อยโมเลกุล
ของสารทีอ่ อกฤทธิใ์ นสภาวะทีม่ เี อนไซม์ phosphatases
เป็นตัวเร่งแล้วเกิดเป็นสารเมแทบอไลต์ 5-hydroxylamino
และ 5-amino ซึ่งเป็นหมู่ที่ช่วยทำ�ให้หมู่ mustard มี
ความว่องไวมากยิ่งขึ้น [23] โดยมีเอนไซม์หลายชนิดที่
เกี่ยวข้อง เช่น DT-diaphorase  NADPH: cytochorm
P450 oxidoreductase หรือ afl voprotiens เป็นต้น [24]
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Figure 11. The formation of active nitrogen mustard from enzymatic reduction of SN23862 (14)
in the hypoxic cells
สาร nitrogen mustard อีกกลุ่มที่สำ�คัญ คือ
nitrogen mustard quaternary ammonium salts
ซึ่งถูกออกแบบให้มีความจำ�เพาะต่อ hypoxic tumour
cells โดยที่โมเลกุลจะมีประจุบวกเพื่อเพิ่มการละลาย
นํ้า เช่น prodrugs 16 17 และ 18 (Figure 13a)
จากการทดลองในหลอดทดลองพบว่าสารเหล่านี้ออก
ฤทธิ์โดยมีกลไกการปลดปล่อยโมเลกุลที่ว่องไวที่คล้าย
กันคือ เริ่มต้นจากโมเลกุลของ prodrug เข้าทำ�ปฏิกิริยา
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กับเอนไซม์ในสภาวะพร่องออกซิเจนแล้วเกิดการแตก
ออกของโมเลกุลให้สารที่มีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง
ประเภท nitrogen mustard mechlorethamine และ
aromatic radical (Figure 13b)   แต่จากการทดลอง
ในระดับเซลล์พบว่า prodrugs เหล่านี้มีฤทธิ์ค่อนข้าง
ต่ำ�โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาร 17 และ 18   จึงต้องมีการ
พัฒนาคุณสมบัติหลายประการต่อไปอีก [25]
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แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า จะเกิ ด อิ เ ล็ ก ตรอนอิ ส ระขึ้ น เรี ย กว่ า
aquated electron (eaq-) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการเกิด
รีดักชันที่สูงกว่าการทำ�งานของเอนไซม์และว่องไวใน
การถูกยับยั้งด้วยออกซิเจนใน oxic cells ดังนั้นจึงเป็น
ข้อดีของการใช้ prodrugs บางชนิดร่วมกับการฉายรังสี
ในการบำ�บัดมะเร็งทีม่ สี ภาวะพร่องออกซิเจน นักวิจยั พบว่า
prodrugs ที่อยู่ในระหว่างการศึกษามี 3 กลุ่ม ได้แก่
nitrobenzyl quaternary ammonium salts (Figure
13b) cobalt (III) complexes 19-21  Fe (III) complex 22 Cu(II) complex 23 และ oxypropyl-substituted-5-fluorouracil [15] (Figure 14) เป็นต้น แต่ยังไม่
สามารถสรุปฤทธิ์ทางชีวภาพของ prodrugs เหล่านี้ได้
อย่างแน่นอนและอยู่ระหว่างการวิจัยเพิ่มเติม

2. สาร prodrugs ทีถ่ กู กระตุน้ ด้วยการฉายรังสี
การใช้  prodrugs ในการเป็นสารยับยัง้ มะเร็งที่
มีสภาวะพร่องออกซิเจนยังมีข้อจำ�กัดหลายประการที่
ทำ�ให้ไม่ประสบผลสำ�เร็จเนื่องจากมะเร็งประเภทนี้มี
ลักษณะเฉพาะทีไ่ ม่สามารถทำ�ให้ prodrugs เกิดกระบวน
เมแทบอลิซมึ (metabolism) ให้ยาทีอ่ อกฤทธิไ์ ด้ เนือ่ งจาก
เซลล์พร่องออกซิเจนมีเอนไซม์หรือโคเอนไซม์ทเ่ี กีย่ วข้อง
ในปริมาณที่ตํ่ามาก ดังนั้นการกระตุ้นให้ prodrugs ปลด
ปล่อยสารออกฤทธิ์ด้วยวิธีการฉายรังสีจึงเป็นแนวคิด
ใหม่ที่นักวิจัยพยายามศึกษาค้นคว้าเพื่อแก้ปัญหาของ
prodrugs ที่อาศัยเอนไซม์เป็นตัวเร่ง ปกติแล้วในเซลล์
ทุกเซลล์จะมีนํ้าเป็นองค์ประกอบและนักวิจัยพบว่าการ
เกิด radiolysis ของนํ้าหรือการสลายตัวของนํ้าด้วยรังสี
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สรุป
การทราบถึงลักษณะเฉพาะ และเอนไซม์ทม่ี มี าก
ของมะเร็งประเภท solid tumours ที่มีสภาวะพร่อง
ออกซิเจนประกอบกับความรู้และเทคนิคที่ทันสมัยใน
การออกแบบโมเลกุลของยาให้มีความเฉพาะเจาะจงต่อ
มะเร็งมากยิ่งขึ้นทำ�ให้ในปัจจุบันมีการสังเคราะห์สารที่
เรียกว่า prodrugs ขึ้นเพื่อให้ออกฤทธิ์อย่างจำ�เพาะต่อ
มะเร็งแต่ละประเภท การสังเคราะห์ prodrugs อาจเพือ่
เพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งมะเร็ง หรือเพื่อลดอาการ
ข้างเคียงต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ยาต้นแบบ  ดังนั้น
prodrugs ที่ถูกเตรียมขึ้นอาจมีเป้าหมายหรือกลไกการ
ออกฤทธิ์ ที่ แตกต่ า งกั น ออกไปแต่ มี จุ ด มุ่ ง หมายหลั ก ที่
ใกล้เคียงกันคือ ทำ�อย่างไรให้โมเลกุลของยาออกฤทธิ์
ที่เซลล์เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ตาม
ที่ได้กล่าวไปแล้วถึงประเภทของ prodrugs ต่างๆ ที่
ออกแบบขึ้นโดยเน้นการออกฤทธิ์ที่เซลล์มะเร็งพร่อง
ออกซิเจนจะเห็นได้ว่า prodrugs แต่ละประเภทให้ผล
การทดลองที่ดีและคาดว่าน่าจะนำ�ไปสู่การพัฒนาเป็น
ยาต้านมะเร็งที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งการรักษาและการ
ยือ้ การมีชวี ติ อยูร่ อดของผูป้ ว่ ยมะเร็ง แต่ prodrugs บาง
ประเภทที่นักวิจัยให้ความสนใจเพื่อสร้างเป็นโมเลกุลที่มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นและมีกลไกในการออกฤทธิ์แบบใหม่
ทีม่ คี วามเฉพาะเจาะจงต่อมะเร็งทีด่ กี ว่ายังต้องอาศัยการ
ศึกษาสมบัติในทางคลินิกอีกหลายขั้นตอน  ถึงอย่างไรก็
ตามการพัฒนาโมเลกุลของยาให้อยูใ่ นรูปของ prodrugs
ที่มีความจำ�เพาะต่อ hypoxic cells อาจนำ�ไปสู่ความ
สำ�เร็ จ ในการรั ก ษาโรคร้ า ยอย่ า งโรคมะเร็ ง ด้ ว ยยาได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงอย่างแน่นอนในอนาคตอันใกล้นี้
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ประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพของข้าวกล้องงอกและข้าวฮางงอก

Health Benefits of Germinated Brown Rice and Germinated Parboiled Rice
มัณฑนา นครเรียบ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44150

บทคัดย่อ
ข้าว (Oryza sativa L.) นอกจากจะเป็นอาหารหลักหรือสินค้าส่งออกที่สำ�คัญของประเทศไทยแล้ว ใน
ด้านโภชนาการ เมล็ดข้าวเป็นแหล่งที่ดีของสารอาหารต่างๆ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน เส้นใยอาหาร ไขมัน
วิตามิน สารกาบ้า   และสารกลุ่มฟีนอลิก ทั้งนี้ปริมาณสารอาหารจะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และการขัดสีข้าว การศึกษา
ในปัจจุบันพบว่าข้าวที่มีสีต่างๆหรือข้าวกล้องเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิด เช่น สารแกมม่า-โอไรซา
นอล สารเบต้าแคโรทีน กรดไฟติก และสารแอนโทไซยานินส์ ซึ่งเป็นสารที่ไม่พบในข้าวขัดสีจนขาวทั่วไป  สารเหล่า
นี้มีประโยชน์และมีสรรพคุณทางยา ทำ�หน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยการหมุนเวียนของกระแสโลหิต ชะลอ
การเสื่อมของเซลล์ร่างกาย สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งและโรคเรื้อรังหลายโรคได้ ปัจจุบันพบ
ว่าประชากรโลกเกิดภาวะความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและการเกิดโรคต่างๆ ดังนั้นการบริโภคข้าวที่ผ่านกระบวนการ
ทำ�ให้งอกซึ่งได้แก่ ข้าวกล้องงอก (การงอกจากข้าวกล้อง) และข้าวฮางงอก (การงอกจากข้าวเปลือก) จึงเป็นอีกทาง
เลือกที่ดีสำ�หรับผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพของตัวเอง เพราะในช่วงที่ข้าวมีการงอกนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี
ดังนั้นในข้าวงอกจะมีสารอาหารต่างๆเพิ่มขึ้นมากกว่าข้าวกล้องธรรมดา และเมื่อนำ�ไปหุง ข้าวจะมีลักษณะอ่อนนุ่ม
กว่าข้าวกล้อง ง่ายต่อการรับประทาน โดยสารอาหารหลักที่เพิ่มขึ้นในข้าวงอกคือ สารกาบ้า เส้นใยอาหาร วิตามินอี
วิตามินบี 1 บี 6 สังกะสี แมกนีซียม แกมมา-ออไรซานอล กรดไฟติก และกรดเฟอรูลิก ซึ่งสารกาบ้าเป็นสารที่ช่วย
ให้การทำ�งานของไตดีขึ้น ช่วยลดความดันโลหิต ช่วยในการไหลเวียนของโลหิตในสมองดีขึ้น ป้องกันการเสื่อมของ
สมอง ป้องกันโรคเบาหวานและช่วยลดไขมันในเลือด เป็นต้น
คำ�สำ�คัญ: ข้าวกล้องงอก ข้าวฮางงอก สารกาบ้า

Abstract
Rice (Oryza sativa L.) is not only the staple food or the important export commodity of
Thailand, in the nutrition, grain is the good source of nutrition such as carbohydrate, protein, fiber, fat
vitamin, Gaba and phenolic compounds. However the nutrient, amount depends on the species and
mill friction. The current studies showed that unpolished rice or brown rice is a good source of many
antioxidants such as g-oryzanol, b-carotene, phytic acid and anthocyanins. These compounds are
not generally found in white rice. The useful compounds are medicinal properties, antioxidant activities, improve blood circulation, reduce the degeneration of body cells, inhibit the growth of cancer
cells and prevent many chronic diseases. As the current, world populations are risk of illness and
various diseases. Thus, consumption of germinated brown rice and germinated parboiled rice is a
good choice for consumers who care about their own health. This is because of during the proliferaThe Sci J of Phetchaburi Rajabhat University
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tion of rice there are the biochemical changes in the grain. Therefore, germination rice contains more
nutrients than regular brown rice. In addition, after cooking, the germinated rice is softer than typical
unpolished one. The main nutrients which are increased in rice seed include GABA, dietary fiber, vitamin E, B1, B 6, zinc, magnesium, g-oryzanol, phytic acid and ferulic acid. GABA is the substance that
improves kidney function, reduces the blood pressure, improves brain’s blood circulation, prevents
deterioration of the brain and diabetes and reduces the cholesterol in blood.
Keywords: germinated  brown rice,  germinated parboiled rice,  GABA       

บทนำ�
ข้าวเป็นธัญพืชชนิดอาหารหลักของชาวไทย
และชาวโลกมาเป็นเวลาช้านาน มีชื่อทางวิทยาศาสตร์
ว่า Oryza sativa L. จัดอยู่ในวงศ์ Poaceae   ข้าวที่
ปลูกในประเทศไทยเป็นพวก Indica [1] ปัจจุบันจัด
เป็นสินค้าที่ทำ�รายได้ให้กับประเทศไทยมากกว่าสินค้า
เกษตรอื่นๆ ถ้าแบ่งข้าวตามชนิดของแป้งที่รวมกันเป็น
เอ็นโดสเปิร์มจะแบ่งได้เป็นข้าวเหนียวและข้าวเจ้า ถ้า
แบ่งตามลักษณะของสีเมล็ดข้าวจะแบ่งได้เป็น ข้าวขาว
ข้าวแดงและข้าวดำ�  เป็นต้น ข้าวมีสารอาหารที่เป็น
ประโยชน์ต่อร่างกายทั้งสารปฐมภูมิ ได้แก่ คาร์โบไฮ
เดรต  โปรตีน วิตามิน โดยเฉพาะวิตามินบีรวม  แร่ธาตุ
ที่จำ�เป็น เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส ฟอสฟอรัส เหล็ก
และสังกะสี ไนอะซีน (niacin) เส้นใยอาหาร และสาร
ทุติยภูมิ ได้แก่ สารประกอบฟีนอลิก  เช่น กรดเฟอรูลิก
(ferulic acid) และสารกาบ้า (GABA) [2] นอกจากนี้
ยังพบสารอาหารไขมัน เช่น g-oryzanol, tocophrol,
phytosterol และ carotenoid เป็นต้น ซึ่งพบมากใน
รำ�ข้าว ทั้งนี้ปริมาณของสารอาหารดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับ
ชนิดของข้าว สภาวะการปลูก การขัดสีข้าวและสาย
พันธุ์ข้าว [3] มีรายงานการวิจัยพบว่าข้าวกล้องและ
ข้าวที่มีสีชนิดต่างๆ เป็นแหล่งของสารที่เป็นประโยชน์
ต่อร่างกายที่ดีมากหลายชนิด เช่น สารโพลีฟีนอล ฟลา
โวนอยด์ แอนโทไซยานิน เบต้าแคโรทีน กาบ้า วิตามิน
ต่างๆ แร่ธาตุและแกมม่าโอไรซานอล เป็นต้น [4] [5]
แต่น่าเสียดายที่คนไทยส่วนใหญ่ยังรับประทานข้าวที่ขัด
The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University

สีจนขาวอยู่ การขัดสีของเมล็ดข้าวจะเกิดการสูญเสีย
ส่วนที่ดีของข้าว สารอาหารอาจถูกขัดออกไปถึง 75%
ทำ�ให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆ เช่น โรคเหน็บชา โรค
ปากนกกระจอก โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง
เป็นต้น ในปัจจุบันนี้จึงได้มีการค้นคิดการผลิตและการ
แปรรูปข้าวในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับคุณค่า
ทางโภชนาการมากขึ้นเรื่อยๆ   เช่น   ข้าวกล้อง   ข้าว
กล้องงอก  ข้าวฮาง  ข้าวฮางงอก นํ้ามันรำ�ข้าว เป็นต้น  
ส่วนประกอบและคุณค่าทางโภชนาการของเมล็ดข้าว
เมล็ดข้าว (Figure 1) ประกอบด้วย เนื้อเมล็ด
ข้าวสารหรือเนื้อข้าว เป็นส่วนที่มีมากที่สุดในเมล็ดข้าว
ประมาณร้อยละ 80 ของนํ้าหนักเมล็ดทั้งหมด มีคาร์โบ
ไฮเดรตเป็นส่วนประกอบหลัก โดยมีโปรตีน วิตามินบี
วิตามินอี และแร่ธาตุที่เป็นส่วนประกอบรองโดยจะแยก
ไปอยูใ่ นส่วนต่างๆ ของเมล็ดข้าว ส่วนสารอาหารประเภท
ไขมันจะพบมากในรำ�ข้าว [2] เมล็ดข้าวประกอบ ด้วย 2
ส่วนหลัก คือส่วนที่ห่อหุ้มเมล็ดข้าวหรือเปลือกหุ้มเมล็ด
เรียกว่าแกลบ (Hull หรือ Husk) ซึ่งอยู่ภายนอกสุด
ประกอบไปด้วยเปลือกใหญ่ (lemma) เปลือกเล็ก (palea)
ขน (pubescence) หาง (awn) ขั้วเมล็ด (rachilla)
และกลีบรองเมล็ด (sterile lemmas) ส่วนนี้จะไม่มี
คุณค่าทางโภชนาการ และส่วนเนื้อผลหรือผลแท้ หรือ
ข้าวกล้อง (true fruit หรือ caryopsis หรือ brown
rice) ซึ่งอยู่ภายในเมล็ดข้าวที่กะเทาะเปลือกออกแล้ว
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จะประกอบด้วย จมูกข้าวหรือคัพภะ (embryo) จะอยู่
ที่โคนเมล็ดด้านเปลือกใหญ่ ส่วนท้องของเมล็ดมีส่วน
ประกอบเป็นรากอ่อน (radicle) ต้นอ่อน (plumule)
เยื่อหุ้มต้นอ่อน (coleoptile) ท่อนํ้าท่ออาหาร (epiblast) และใบเลี้ยง (scutellum) ซึ่งเป็นใบเลี้ยงเดี่ยว
จมูกข้าวเป็นแหล่งสะสมอาหารสำ�หรับการเจริญเติบโต
ของต้นอ่อน จึงมีปริมาณสารอาหารต่างๆ  เช่น โปรตีน  
ไขมัน  แร่ธาตุ   และสารพฤกษเคมี (phytochemical)
สูงกว่าส่วนอื่นๆของเมล็ด นอกจากนี้ ในจมูกข้าวยัง
ประกอบด้วยสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่แตกต่างกัน
ได้แก่   สาร ประกอบฟีนอลิก (phenolic compound)
โทโคฟีรอล (tocopherol) โทโคไตรอีนอล (tocotrienol)  ออไรซานอล (oryzanol)  และฟลาโวนอยด์ (flavonoid) เป็นต้น [6]  เยื่อหุ้มเมล็ด (seed coat) หรือรำ�
ข้าว (bran) ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อชั้นนอก เป็นชั้นที่มีสารสีหรือ
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รงควัตถุปนอยู่ ทำ�ให้ข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือมีสีต่างๆ
เช่น สีนํ้าตาล สีนํ้าตาลปนแดง หรือปนม่วง หรือสีอื่นๆ
ขึ้นอยู่กับชนิดและส่วนประกอบของเมล็ดข้าวประมาณ
ร้อยละ 10 ของเมล็ดข้าวทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยไขมัน
และสารสี เช่น เดียวกับเยื่อหุ้มผล ทำ�ให้ข้าวกล้องมีสี มี
สารอาหารและเส้นใยอาหารในปริมาณสูง [1]  และเนื้อ
เมล็ดข้าวสาร (endosperm) ในข้าวกล้องหรือข้าวซ้อม
มือจะมีสารอาหารต่างๆ อยู่มาก โดยพบมากในบริเวณ
ใกล้เปลือกของข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือและจมูกข้าว  
[7]  ซึ่งสารเหล่านี้ เป็นสารที่มีประโยชน์มาก ทำ�หน้าที่
ป้องกันความเสื่อมสภาพ ความชราหรือการแก่ก่อนวัย
รวมทั้ง โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคหัวใจ
และหลอดเลือด ดังนั้นการขัดสีของเมล็ดข้าวจนขาวจะ
ทำ�ให้ชิ้น ส่วนของข้าวที่มีความอุดมสมบูรณ์หลุดหายไป
ทำ�ให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆ ตามมา

Figure 1. Structure of grain
จากการศึกษาการเจริญเติบโตของเมล็ดข้าว
(Figure 2) พบว่า เมล็ดข้าวเมือ่ อยูใ่ นสภาวะทีม่ กี ารเจริญ
เติบโตจะมีการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีและสารอาหารที่
อยูใ่ นเมล็ดข้าว [8] ซึง่ การเปลีย่ นแปลงจะเริม่ ขึน้ เมือ่ นํา้
ได้แทรกซึมเข้าไปในเมล็ดข้าว จะไปกระตุ้นให้เอนไซม์

ภายในเมล็ดข้าวเกิดการทำ�งาน เมื่อเมล็ดข้าวเริ่มงอก
(malting)  สารอาหารที่ถูกเก็บไว้ในเมล็ดข้าวก็จะถูก
ย่อยสลายไปตามกระบวนการทางชีวเคมี  จนเกิดเป็น
สารประเภทนํ้าตาลรีดิวซ์ (reducing sugar) และ
คาร์โบไฮเดรตที่มีโมเลกุลเล็กลงหรือโอลิโกแซคคาไรด์
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(oligosaccharide) ซึง่ สารนีจ้ ะทำ�หน้าทีเ่ ป็นสารพรีไบโอติก
(prebiotic)  ช่วยในการย่อยอาหารและดูดซึมอาหาร
นอกจากนี้ โปรตีนภายในเมล็ดข้าวก็จะถูกย่อยให้เกิดเป็น
เปปไทด์และกรดอะมิโน  รวมทั้งยังพบการสะสมสาร
สำ�คัญต่างๆ เช่น แกมมาออริซานอล โทโคฟีรอล โทโค
ไตรอีนอล และสารกาบ้า [9] เมื่อต้นข้าวเจริญเติบโต
ต่อไปในระยะที่มีการแทงยอดอ่อน จะมีการสร้างสารที่
เรียกว่าสารทุติยภูมิ ซึ่งได้แก่ คลอโรฟิลล์, oryzadione,

7-oxostigmasterol, ergosterol peroxide เป็นต้น ซึ่ง
สารเหล่านี้มีความ สำ�คัญต่อการดำ�รงชีวิตของต้นข้าว
โดยทั่วไปกระบวน การทำ�ให้เมล็ดข้าวงอกสามารถทำ�ได้
2 วิธีได้แก่ การทำ�ให้งอกจากข้าวกล้อง ซึ่งเรียกว่าข้าว
กล้องงอกและถ้าเป็นการทำ�ให้งอกจากข้าวเปลือก จะ
เรียกว่าข้าวเปลือกงอกหรือข้าวฮางงอกนั่นเอง และการ
ทำ�ข้าวงอกนี้สามารถทำ�ได้ทั้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้า

Figure 2. Biochemical changes in rice through stages of growth
ข้าวกล้องงอก (Germinated Brown Rice) และ
สาระสำ�คัญที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ในสมัยโบราณ ข้าวที่ชาวบ้านใช้วิธีตำ�เพื่อเอา
เปลือกออก จะเรียกว่าข้าวซ้อมมือ (unpolished rice)
ซึง่ เมล็ดส่วนใหญ่จะแตกหัก แต่ในปัจจุบนั ได้นำ�เครือ่ งจักร
มาใช้ในการสีขา้ วมากขึน้ การสีขา้ วทีเ่ อาแต่เปลือกแข็งออก
เพียงครั้งเดียว ข้าวที่ได้เราจะเรียกว่าข้าวกล้อง (brown
rice) ข้าวกล้องจะมีเมล็ดที่แตกหักน้อยกว่าข้าวซ้อมมือ

ดั ง นั้ น ในข้ า วกล้ อ งยั ง มี ส่ ว นของจมู ก ข้ า วและเยื่ อ หุ้ ม
เมล็ดข้าวติดอยู่ (Figure 3A-B) อุดมด้วยสารอาหารที่
มีประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งโดยปกติแล้วในตัวเมล็ดข้าว
กล้อง จะประกอบด้วยสารอาหารที่มีคุณค่าจำ�นวนมาก
เช่น ใยอาหาร กรดไฟติก  วิตามินซี วิตามินอี วิตามินบี
1, 2, 6 และ 12 สารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และสาร

Figure 3. A; Germinated brown rice, B; Germinated parboiled rice
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กาบ้าปริมาณสารต่างๆ ทีพ่ บในข้าวชนิดต่างๆ (Table 1)  
ซึ่งสารเหล่านี้ช่วยป้องกันโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง โรค
เบาหวาน และช่วยในการควบคุมนํ้าหนัก เป็นต้น [10]
แต่ข้าวกล้องมักมีปัญหาในการนำ�มาบริโภค เนื่องจากมี
ความแข็งมากกว่าข้าวขัดสี จึงมีการนำ�ข้าวกล้องไปแช่นา้ํ
1–2 วัน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการงอกของเมล็ดข้าว เมื่อนำ�
ไปปรุงเพื่อบริโภคจะทำ�ให้ข้าวมีความความนุ่มเพิ่มขึ้น  
เราจะเรียกข้าวที่ได้จากกระบวนการนี้ว่าข้าวกล้องงอก
นักวิจัยชาวญี่ปุ่นกล่าวว่าข้าวกล้องงอกสามารถผลิตได้
โดยการแช่ข้าวกล้องในนํ้าและเพาะให้งอกในระยะเวลา
สั้นๆ ซึ่งในระหว่างการงอก สารอาหารที่ถูกเก็บไว้ใน
เมล็ดข้าวจะมีการย่อยสลายไปตามกระบวนการชีวเคมี
ทำ�ให้สารอาหารในเมล็ดข้าวกล้องเกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างมาก โดยสารอาหารหลักที่เพิ่มขึ้นในข้าวกล้องงอก
คือ สารกาบ้า เส้นใยอาหาร อิโนซิทอล (inositols)
กรดเฟอรูลิก โทโคไตรอีนอล แมกนีเซียม โพแทสเซียม
สังกะสี กรดไฟติก แกมม่าออไรซานอล วิตามินอี และ
วิตามินบี [11] ซึ่งมีรายงานว่าข้าวกล้องงอกมี กาบ้า

73

มากกว่าข้าวขัดสี ถึง 10 เท่า และนอกจากนี้ยังมีใย
อาหาร วิตามินอี ไนอะซิน ไลซีน วิตามินบี 1 บี 6  และ
แมกนีเซียมมากกว่าข้าวขัดสี 3-4 เท่า [12] สารเหล่านี้
จะช่วยป้องกันเส้นเลือดในสมองแตก ลดความตึงเครียด
ภายหลังการใช้สมอง รักษาความดันโลหิตตํ่า ป้องกัน
ความผิดปกติในช่วงเปลี่ยนวัยหมดประจำ�เดือน รักษา
กิจกรรมการทำ�งานของไต และยับยั้งการกระจายของ
เซลล์มะเร็ง [12] [13] นอกจากนีย้ งั ได้มงี านวิจยั ทีร่ ายงาน
ว่า การรับประทานข้าวกล้องงอกอย่างต่อเนือ่ ง จะส่งผลดี
ต่อสมอง สามารถป้องกันอาการปวดหัว บรรเทาอาการ
ท้องผูก ป้องกันมะเร็งในลำ�ไส้ ควบคุมระดับนํ้าตาล
ในเลือด ป้องกันโรคหัวใจ ลดความดันโลหิต [14] ใน
ปัจจุบันข้าวกล้องงอกกำ�ลังได้รับความนิยมและเป็นที่
สนใจ เพราะนอกจากจะได้รบั ประโยชน์จากการทีม่ ปี ริมาณ
สารอาหารที่มีคุณค่าสูงแล้ว ยังทำ�ให้ข้าวกล้องงอกที่หุง
สุกมีเนื้อสัมผัสที่อ่อนนุ่ม น่ารับประทานกว่าข้าวกล้อง
ธรรมดาและง่ายแก่การหุง โดยไม่ต้องผสมกับข้าวขาว
ตามความนิยมของผูบ้ ริโภคทีช่ อบข้าวทีม่ ลี กั ษณะอ่อนนุม่

Table 1 ปริมาณสารอาหารบางชนิด (มิลลิกรัม/100 กรัม) ในข้าวหอมมะลิ 105 ชนิด ข้าวขัดสีขาว ข้าวกล้อง
และข้าวกล้องงอก
           สารอาหาร
           (Nutrient)
  ใยอาหาร (Fiber)
  วิตามินบี 1 (Vitamin B1)
  วิตามินบี 2 (Vitamin  B2)
  วิตามินบี 6 (Vitamin B6)
  แคลเซียม (Calcium)
  เหล็ก (Iron)
  ไนอะซีน (Niacine)
  ฟอสฟอรัส (Phosphorus)
  แมกนีเซียม (Magnesium)
  กาบ้า (GABA)

ข้าวขาว
(White rice)
400
0.0163
0.013
0.073
10
0.42
1.476
43
12
-

ข้าวกล้อง
(Brown rice)
1800
0.096
0.025
0.145
10
0.42
1.528
83
43
0.27

ข้าวกล้องงอก
(Germinated brown rice)
3520
0.08
0.01
2.13
3.39
0.46
2.49
131.13
48.9
2.51

ที่มา: บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) และสำ�นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว
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สารกาบ้า (GABA) และคุณประโยชน์

อุณหภูมิ ที่มีผลต่อคุณภาพของข้าวกล้องงอก [19]

สารกาบ้ามีชื่อเต็มว่า g-aminobutyric acid
มีสูตรโมเลกุลคือ H2N(CH2)3COOH ละลายนํ้าได้และ
สลายตัวที่อุณหภูมิ 195 ºํC  สารกาบ้าจัดเป็นกรดอะมิโน
ชนิดหนึ่งซึ่งไม่ใช่กรดอะมิโนที่ก่อให้เกิดการเป็นโปรตีน
[15] พบในธรรมชาติทั้งในพืชและสัตว์ สำ�หรับมนุษย์พบ
มากที่สุดในสมองส่วน encephalon และ medulla oblongate การสังเคราะห์สารกาบ้าในเมล็ดข้าว เกิดขึ้น
จากกระบวนการดีคาร์บอกซิเลชั่น (decarbox¬ylation)
ของกรดกลูตามิก (glutamic acid) หรืออะมิโนแอลกลูตาเมท (amino acid L-glutamate) ในระหว่างการ
งอกด้วยเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า กลูตาเมทดีคาร์บอก
ซิเลส (Glutamate decarboxylase) [15] สารกาบ้า
พบมากที่สุดในจมูกข้าว มีรายงานวิจัยได้ค้นพบว่า สาร
กาบ้ามีความสําคัญในการทำ�หน้าที่เป็นสารสื่อประสาท
(neurotransmitter) ประเภทสารยับยั้ง (inhibitor) ใน
ระบบประสาทส่วนกลาง โดยจะทำ�หน้าที่รักษาสมดุล
ในสมองที่ได้รับการกระตุ้น ช่วยบำ�รุงเซลล์ประสาท ทั้ง
ยังทำ�ให้สมองเกิดการผ่อนคลายและนอนหลับ สามารถ
ป้องกันการถูกทำ�ลายของมันสมอง เนื่องมาจากสาร
เบต้าอไมลอยด์เปปไทด์ (beta-amyloid peptide) ซึ่ง
เป็นสาเหตุของโรคอัลไซเมอร์ [16] นอกจากนี้ยังทำ�
หน้าที่ ช่วยกระตุ้นต่อมไร้ท่อในสมองส่วนหน้า(anterior
pituitary) ซึ่งทำ�หน้าที่ผลิตฮอร์โมนที่ช่วยในการเจริญ
เติบโต (HGH) ทำ�ให้เกิดการสร้างเนื้อเยื่อ ทำ�ให้กล้าม
เนื้อเกิดความกระชับ ลดไขมันในเลือด [17] ช่วยในการ
ไหลเวียนของโลหิตในสมอง ช่วยลดความดันโลหิต ช่วย
ให้การทำ�งานของไตดีขึ้น  [14] ดังนั้นใน ต่างประเทศได้
นำ�สารกาบ้า มาใช้ในวงการแพทย์ เพื่อรักษาโรคเกี่ยว
กับระบบประสาทต่างๆ เช่น โรควิตกกังวล โรคนอนไม่
หลับ โรคลมชัก  เป็นต้น แต่เนื่องจากกระบวนการผลิต
ข้าวกล้องงอกนั้นยังไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากนัก
เพราะว่าข้าวกล้องงอกที่ผลิตได้มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ ไม่
เหมาะต่อการนำ�ไปบริโภค  ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
เมตาบอลิซึมที่เกิดระหว่างการงอก และการเจริญของ
เชื้อจุลินทรีย์ที่ผิวเมล็ดข้าวกล้อง [18] โดยมีปัจจัยหลาย
อย่าง เช่น สายพันธุ์ข้าว นํ้า ความชื้น ออกซิเจน และ

ข้าวฮางงอก (Germinated Parboiled Rice) และ
สารสำ�คัญที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
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ข้าวฮางเป็นกระบวนการแปรรูปข้าวจากข้าว
เปลือก เป็นภูมิปัญญาของคนท้องถิ่นในแถบภาคอีสาน
ข้าวฮางเป็นข้าวที่เก็บไว้ได้นาน ในสมัยก่อนนิยมทำ�ข้าว
ฮางเก็บไว้บริโภคกันเมื่อเกิดการขาดแคลน เช่น นํ้าท่วม
ฝนแล้งหรือแมลงระบาด ทำ�ให้ไร่นาเสียหาย เป็นต้น มี
รายงานการวิจัยพบว่าข้าวฮาง มีฤทธิ์ต้านมะเร็ง ต้าน
อนุมูลอิสระ และกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้
มากกว่าข้าวกล้องงอก ข้าวกล้อง และข้าวขาวตามลำ�ดับ
[20] ข้าวฮางงอกหรือบางคนเรียกว่าข้าวเปลือกงอก คือ
ข้าวที่เพาะงอกจากข้าวเปลือก ซึ่งมีขั้นตอนในการทำ�
ดังนี้ คือ นำ�ข้าวเปลือกไปแช่นํ้า 24 ชั่วโมง หลังจากนั้น
นำ�มาบ่มไว้จนเห็นรากข้าวงอกยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร
นำ�ข้าวไปนึ่งจนสุก นำ�ไปผึ่งลมหรืออบให้แห้ง แล้วนำ�ไป
สีด้วยเครื่องสีข้าวแบบกะเทาะเปลือก (Figure 3 (B))
และจากการนำ�ข้าวเปลือกไปนึ่งให้สุก ทำ�ให้เมล็ดข้าว
มีลักษณะเหนียว ไม่มีรอยแตกร้าว ทำ�ให้จมูกข้าวและ
เยื่อหุ้มเมล็ดข้าวยังอยู่ครบ เมื่อนำ�ไปสีจึงมีเพียงเปลือก
ข้าวเท่านั้นที่ถูกสีออก ไป วิธีการนี้จะทำ�ให้องค์ประกอบ
ที่เป็นปะโยชน์ของเมล็ดข้าว ได้แก่ เส้นใย โปรตีนและ
สารอาหารยังอยู่ครบถ้วนเมื่อเทียบกับข้าวกล้องงอก ใน
การนึ่งข้าวเปลือก ส่วนที่เป็นสีเหลืองของเปลือกข้าวจะ
ซึมเข้าไปในเมล็ดข้าว ทำ�ให้ข้าวฮางงอกมีสีเหลือง ซึ่ง
คนในสมัยก่อนจะเรียกข้าวในลักษณะนี้ว่าข้าวหอมทอง
การนำ�ข้าวเปลือกมาแช่นํ้าให้เกิดการงอก จะทำ�ให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีในเมล็ดข้าว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเพิ่มขึ้นของปริมาณสารกาบ้า นอกจากนี้ยัง
อุดมไปด้วยแร่ธาตุ และวิตามินต่างๆ รวมกว่า 20 ชนิด
อีกทั้งข้าวฮางงอกมีเส้นใยอาหารปริมาณสูง ซึ่งช่วยใน
การทำ�งานของระบบขับถ่ายได้ดีมาก ด้วยความโดดเด่น
ของข้าวฮางงอก ซึ่งนอกจากจะได้ประโยชน์จากการที่
มีปริมาณสารอาหารที่มีคุณค่าต่างๆ สูงแล้ว ยังทำ�ให้
ข้าวฮางงอกที่หุงสุกมีเนื้อสัมผัสที่อ่อนนิ่ม อร่อย คล้าย
ข้าวขาวทั่วๆไป สามารถหุงรับประทานได้เหมือนกัน
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กับข้าวขาวแต่จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ของข้าวเปลือกด้วย  
สารอาหารที่เพิ่มขึ้นทั้งชนิดและปริมาณหลายเท่าตัว ที่
สำ�คัญ ได้แก่ สารกาบ้า ซึ่งมีมากกว่าข้าวกล้องประมาณ
15 เท่า มีโปรตีนที่มีประโยชน์ต่อร่างกายสูงกว่าข้าวขาว
6-12 เท่า มีธาตุแมงกานีสในปริมาณที่สูง ซึ่งจะช่วยต่อ
ต้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง  มี
เส้นใยอาหารสูงกว่าข้าวขาว 3-8 เท่า ช่วยในการย่อย
อาหารเป็นไปอย่างช้าๆ ทำ�ให้นํ้าตาลเข้าสู่กระแสเลือด
ได้ทีละน้อย ค่า glycemic index จึงตํ่า การรับประทาน
ข้าวฮางงอกจึงเหมาะสำ�หรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน
[21] จะเห็นได้ว่าข้าวฮางงอกมีสีเข้มกว่าข้าวกล้องงอก
เนือ่ งจากกระบวนการเกิดสีนา้ํ ตาลแบบเมลลาร์ด (Maillard
reaction) โดยนํ้าตาลจะรีดิวซ์กรดอะมิโน โดยมีความ
ร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา หรืออาจเกิดจากไอนํ้าที่บริเวณ
ผิวของเปลือกทำ�ให้สีของเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวซึมเข้าสู่เนื้อ
เมล็ดข้าว [22] ข้าวฮางงอกมีข้อได้เปรียบกว่าข้าวกล้อง
งอก ในเรือ่ งของกระบวนการผลิต คือไม่จำ�เป็นต้องมีการ
เฝ้าระวังปริมาณจุลินทรีย์ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการ
แช่ขา้ วเหมือนข้าว กล้องงอก [23] นอกจากนีข้ า้ วฮางงอก
ยังสามารถผลิตได้ในปริมาณมากได้ เพราะข้าวฮางงอก
ไม่ต้องคัดเลือกเมล็ดข้าวที่จะนำ�มาทำ�เหมือนข้าวกล้อง
งอก ซึ่งเป็นอุปสรรคที่สำ�คัญในกระบวนการผลิตในเชิง
อุตสาหกรรม
งานวิจัยที่รายงานถึงการศึกษาปริมาณสารอาหารและ
การใช้ประโยชน์จากข้าวงอก
ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว เป็นอาหารเพื่อ
สุขภาพชนิดหนึ่งที่กำ�ลังได้รับความนิยม และมีแนวโน้ม
ในการตลาดที่ดีมาก โดยเฉพาะข้าวงกล้องงอกและข้าว
ฮางงอก ซึ่งในปัจจุบันนี้มีการนำ�ข้าวกล้องงอกไปใช้ใน
การผลิตอาหารหลากหลายชนิด เช่น ข้าวพร้อมบริโภค
ซุบ เค้ก คุกกี้ ข้าวหมัก ชา เครื่องดื่มนํ้าข้าวกล้อง
เครื่อง ดื่มนํ้าข้าวกล้องงอกผสมธัญพืช อาหารเสริมจาก
ข้าวกล้องงอก และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว
จากแป้งข้าวกล้องงอก โดยมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ
ดังนี้
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ขนมปังที่ใช้แป้งเอกซ์ทรูเดต (extrudate) จากข้าวกล้อง
งอก ร้อยละ 30 มี GABA และนํ้าตาลรีดิวซิ่งมากกว่า
ขนมปังที่ผลิตจากข้าวสาลีและข้าวกล้อง และมีคะแนน
ความหวานและความชอบโดยรวมมากกว่าขนมปังจาก
แป้งสาลีโดยมีนัยสำ�คัญทางสถิติ [18] Liu และคณะ
ศึกษาการสะสมของ GABA ในเมล็ดข้าวที่มีจมูกข้าว
หรือคัพภะ พบว่าข้าวกล้องทีม่ ี คัพภะขนาดใหญ่มปี ริมาณ
การสะสมของ GABA สูงที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับข้าว
กล้องที่มีคัพภะขนาดเล็กและไม่มีคัพภะ [24] Seki และ
คณะพบว่ า ข้ า วกล้ อ งงอกของข้ า วพั นธุ์ เมล็ ด สั้ นของ
ญี่ปุ่นมี GABA สูงกว่าข้าวสารถึง 20 เท่า [25]  Varanyanond และคณะ ได้ตรวจหาสาร GABA ในข้าว
หอมไทยพันธุ์ ขาวดอกมะลิ 105 และปทุมธานี 1 พบ
สาร GABA สูงสุดในข้าวปทุมธานี 1 แต่ข้าวพันธุ์ขาว
ดอกมะลิ 105 มีตํ่ากว่าเล็กน้อย เมื่อแช่นํ้า 4 ชั่วโมง ที่
อุณหภูมิ 40 °C [19]  
เมื่อปี พ.ศ. 2549 Miura พบว่าข้าวกล้อง
งอกมี GABA 10 เท่าของข้าวกล้องที่ไม่ได้งอก มีใย
อาหาร,วิตามินอี ไนอะซิน และ ไลซีน 4 เท่าของข้าว
กล้องที่ไม่ได้งอก มีวิตามินบี1 บี6 และแมกนีเซียม 3
เท่าของข้าวกล้องธรรมดา [26]
ปี พ.ศ. 2550   Liang และคณะ ได้ศึกษา
ผลกระทบของการแช่ การทำ�ให้งอก และการหมักต่อ
ปริมาณสังกะสีทั้งหมด พบว่าปริมาณสังกะสีทั้งหมด ใน
ข้าวที่ผ่านการแช่สูงกว่าในข้าวที่ไม่ผ่านกระบวนการแช่
แต่น้อยกว่าในข้าวกล้องงอก การหมักและการทำ�ให้งอก
ไม่มีผลต่อการละลายของสังกะสี แต่ เมื่อเทียบกับข้าว
ขาว การบริโภคข้าวกล้องทำ�ให้ร่างกาย ได้รับสังกะสี
และธาตุเหล็กมากกว่า 3 และ 1.7 เท่า ตามลำ�ดับ [27]  
พัชรีและคณะ ศึกษาวิธกี ารเพิม่ ปริมาณสารกาบ้าในคัพภะ
ข้าว พบปริมาณ GABA ในข้าวเจ้าที่มีแอมิโลสตํ่า (31.0
-37.2 มก. ต่อ 100 กรัมคัพภะ) มีค่าสูงกว่าข้าวเจ้าที่มี
แอมิโลสสูง (21.4-28.8 มก. ต่อ 100 กรัมคัพภะ) ส่วน
ข้าวเหนียวมีปริมาณ GABA สูงกว่าข้าวเจ้าที่มีแอมิโลส
ตํ่า ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 29.6-72.8 มก. ต่อ 100 กรัม
คัพภะ และอัตราการเพิ่มของ GABA ในข้าวทุกสาย
พันธุ์จะค่อนข้างสูงโดยเฉพาะใน 1 ชั่วโมงแรกของการ
แช่ข้าว อาจเนื่องมาจากแอมิโลสจะละลายนํ้าได้ค่อน
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ข้างน้อย แต่เนื่องจากในกระบวนการงอกนี้นํ้าเป็นส่วน
สำ�คัญที่สุดเพราะก่อให้เกิดกระบวนการแยกสลายด้วย
นํ้า (hydrolysis) เพื่อส่งถ่ายสารอาหารจากส่วนต่างๆ
ของเมล็ด โดยเฉพาะส่วนเนื้อในเมล็ดมาสู่ส่วนคัพภะ
ซึ่งมีผลทำ�ให้เกิดการสังเคราะห์โปรตีน การเพิ่มขึ้นของ
ใยอาหาร วิตามินและส่วนประกอบอื่นๆ ดังนั้นคัพภะ
ข้าวทีม่ ปี ริมาณแอมิโลสตํา่ จะมีปริมาณสารกาบ้าสูงกว่า
คัพภะข้าวที่มีแอมิโลสสูง [28]
ปี พ.ศ. 2551 ปาริชาตและวรรณา ศึกษา
สภาวะที่เหมาะสม ในการผลิตข้าวกล้องงอกไทย พบ
ว่าอุณหภูมิ 35 ํ°C ระยะเวลาการงอก 24 ชั่วโมง ข้าว
กล้องสายพันธุ์ กข 23 มีคุณภาพในการผลิตโภชนสาร
บางชนิดที่ดีกว่า และข้าวกล้องงอกพันธุ์ชัยนาท 1 มี
ปริมาณกาบ้าสูงที่สุด [29] สุภาณีและคณะ ผลิตโจ๊ก
กึ่งสำ�เร็จรูปจากข้าวกล้องงอก โดยใช้ข้าวขาวดอกมะลิ
105 และปทุมธานี 1 ที่เพาะให้งอกในสภาพต่างกัน พบ
ว่าการใช้เวลาเพาะข้าวกล้องงอกในที่มืด อุณหภูมิ 30 ํ°C
เป็นเวลา 26 ชั่วโมง ทำ�ให้มีปริมาณสารอาหาร เพิ่มขึ้น
สูงสุดในข้าวที่ทดสอบทั้ง 2 พันธุ์ [30] Rossaporn และ
คณะ ศึกษาผลของแป้งข้าวกล้องเริ่มงอกต่อคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์คุกกี้ไส้สับปะรด พบว่าแช่เวลา 72 ชั่วโมง มี
นํ้าตาลรีดิวซ์และ GABA สูงสุดคือ 505.0 และ 38.90
mg/100g ตามลำ�ดับ ผลของอัตราส่วนของแป้งข้าว
กล้องงอก และแป้งสาลีที่เหมาะสมคือ 60:40 สำ�หรับ
คุกกี้ไส้สับปะรดที่ผลิต ความชอบโดยรวมได้รับการจัด
อันดับที่ชอบปานกลาง [31]
ปี พ.ศ. 2553 Watchararparpaiboon และ
คณะ ศึกษาหาปริมาณสารอาหารในข้าวกล้องงอกของ
ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และชัยนาท 1 พบว่าสภาวะที่
ดีที่สุดสำ�หรับการผลิตข้าวกล้องงอกของพันธุ์ทั้งสองคือ
การแช่ในนํ้าที่มีค่า pH 6 และอุณหภูมิ 35 °ํC เป็นเวลา
24 ชั่วโมง พบว่าข้าวกล้องงอกดอกมะลิ 105 มีสาร
กาบ้า  โปรตีนและไขมันสูงที่สุด รองมาคือวิตามิน B1
และกรดไฟติก (IP6) [2] Shallan  และคณะ ได้ศึกษา
หาปริมาณโปรตีน แร่ธาตุ เส้นใยอาหารรวม (total
dietary fiber) กรดไฟติก แกมม่าออไรซานอล สังกะสี
แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก และฟีนอลรวม (total
phenols) ในข้าวขาว, ข้าวกล้องงอก และขนมปังข้าว  
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พบว่าข้าวกล้องงอกมีสารดัง  กล่าวมากกว่าข้าวขัดสี
หรือขนมปังข้าว [2]
ปี พ.ศ. 2554 กฤษณาและคณะ ศึกษาและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากข้าวกล้องงอกของข้าว
พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ในรูปแบบนํ้าข้าวกล้องงอก และ
ปรับปรุงสูตรเพิ่มเติม โดยผสมแป้งข้าวกล้องงอกข้าว
เหนียวดำ�  ในอัตราส่วนของปริมาณที่เป็นที่ยอมรับของ
ผู้บริโภคคือ ข้าวกล้องงอกอบแห้งของข้าวขาวดอกมะลิ
105 : ข้าวเหนียวดำ� เท่ากับ 2.5 : 1 โดยนํ้าหนัก [32]
สำ�หรับข้าวฮางงอก มีงานวิจัยค่อนข้างน้อยที่
มีการกล่าวถึง ได้แก่ เมื่อปี พ.ศ. 2551 วรนุช  ศึกษาวิธี
เพาะข้าวกล้องงอกที่ได้สารกาบ้า มากขึ้น  ซึ่งพบว่าการ
งอกทั้งเปลือก จะทำ�ให้ได้สารกาบ้า สูงขึ้น ในพันธุ์ข้าว
หลายชนิด รวมทั้งข้าวมะลิแดงมีสารกาบ้า เพิ่มขึ้นสูง
ที่สุด เป็น 12 มิลลิกรัม ต่อ100 กรัมนํ้าหนักแห้ง [33]
ปี พ.ศ. 2552 ชาญวิทย์และคณะ ได้ศึกษากระบวนการ
งอกของข้าวเปลือกหอมมะลิ 105 พบว่าเมื่ออุณหภูมิใน
การแช่และงอกเพิ่มขึ้นในช่วง 30-50° ํC ปริมาณสารกา
บ้าจะเพิ่มขึ้นด้วยและมีค่าสูงสุด 95.6 มิลลิกรัมต่อ 100
กรัมน้ำ�หนักแห้ง [34]  ปี พ.ศ. 2553 อภิชาติ ศึกษาการ
เพิ่มขึ้นของปริมาณสารกาบา ในข้าวเปลือกงอกหอม
มะลิ 105 โดยการเติมสารเร่งนํ้าหมักชีวภาพในกระบวน
การแช่ (อัตราส่วนนํ้าหมักชีวภาพต่อนํ้าเป็น 1:100) พบ
ว่า เมื่อใช้อุณหภูมินํ้าแช่   40 °C ระยะเวลา 24 ชั่วโมง  
ปริมาณสารกาบ้าจะเพิ่มขึ้นและมีค่าสูงสุด [35]  
เนื่องจากข้าวงอก มีสารอาหารต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อร่างกายสูงกว่าข้าวทั่วๆ  ไปที่ไม่ได้ผ่าน
กระบวนการทำ�ให้งอก  ประกอบกับช่วงทีผ่ า่ นมากระแส
ความนิยมข้าวงอกจากผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้
เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมตัวกันเพื่อก่อ
ตั้งวิสาหกิจชุมชนดำ�เนินกิจการการผลิตข้าวงอกในรูป
แบบต่างๆ ได้แก่ ข้าวฮางงอก ข้าวกล้องงอก เพื่อตอบ
สนองความต้องการของตลาดและเป็นการเพิ่มมูลค่าให้
แก่ผลผลิตทางการเกษตรอีกทางหนึ่ง โดยนำ�ข้าวงอกมา
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ มากมาย และมีการวางจำ�หน่าย
ตามท้องตลาด เช่น เครื่องดื่มจากนํ้าข้าวกล้องงอก นํ้า
ข้าวกล้องงอกผสมธัญพืชหรือสมุนไพรต่างๆ ไอศกรีม
นํ้าข้าวกล้องงอก โจ๊กข้าวกล้องงอก ข้าวกล้องงอกผง
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กาแฟสูตรข้าวกล้องงอก ซีเรียลข้าวกล้องงอก อาหาร
เสริมแป้งจากข้าวกล้องงอกชนิดต่างๆ เช่น บัวลอยจาก
ข้าวกล้องงอก ขนมครกจากแป้งข้าวกล้องงอก  กระทง
กรอบนนทรีจากแป้งข้าวกล้องงอก ลูกประคบข้าวกล้อง
งอก การทำ�เจลล้างมือจากข้าวกล้องงอก สบู่จากข้าว
กล้องงอก แชมพูเข้ากล้องงอก ครีมบำ�รุงผิวจากข้าว
กล้องงอก เป็นต้น  

บทสรุป
ข้ า วกล้ อ งงอกและข้ า วฮางงอกนอกจากจะ
เป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน
และเกลือแร่แล้ว การศึกษาในปัจจุบันพบว่า ข้าวกล้อง
งอกและข้าวฮางงอกจะมีการสะสมสารที่เป็นประโยชน์
ต่อ เช่น กาบ้า โทโคฟีรอล โทโคไตรอีนอล แกมม่า
ออไรซานอล เป็นต้น โดยสารเหล่านี้มีสมบัติเปนสาร
สื่อประสาท ควบคุมการทำ�งานของไตและสมอง ลด
ความดันโลหิต และช่วยป้องกันโรคต่างๆ เช่น โรค
มะเร็ง เบาหวาน เป็นต้น นอกจากนี้ข้าวกล้องงอกหุง
ได้แบบข้าวขาว เมื่อสุกแล้วจะมีเนื้อสัมผัสที่อ่อนนุ่ม
และรับประทานได้ง่ายกว่าข้าวกล้องธรรมดา ส่วนข้าว
ฮางงอกจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆของข้าวเปลือกด้วย   ด้วย
คุณประโยชน์เหล่านี้
จึงมีการนำ�ข้าวมาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อจำ�หน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อ
สุขภาพกันมากขึ้น เช่น ข้าวกล้องงอก ข้าวฮางงอก
เครื่องดื่มข้าวกล้องงอก ผงข้าวงอก อาหารว่างจากข้าว
งอก  เครื่องสำ�อางผสมข้าวงอก เป็นต้น แต่ยังมีการส่ง
ออกน้อยและจำ�กัดในบางสถานะและเวลา หากมีการ
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพทางโภชนาการให้มากยิ่งขึ้น ซึ่ง
มีความสำ�คัญต่อการส่งเสริมสุขภาพ และเศรษฐกิจของ
ประเทศมากขึ้นในอนาคต
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ความสวยงามวางนัยทั่วไป : ผลบวกของผลการยกกำ�ลังสองของจำ�นวนที่
ทุกหลักเป็นเลข 6 กับจำ�นวนที่ทุกหลักเป็นเลข 6

Generalized Beauty : The Sum of The Square of The Numbers That Every
Digit as 6 and The Numbers That Every Digit as 6
แสงประทีป นนกระโทก และ อัยเรศ เอี่ยมพันธ์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและหารูปแบบทั่วไปของผลคูณของจำ�นวนที่ทุกหลักเป็นเลข 6 กับ
จำ�นวนเต็มบวกถัดไป เพื่อเพิ่มความสะดวกในการคำ�นวณและแสดงให้เห็นถึงความงดงามของการพิสูจน์และรูป
แบบทั่วไปของผลคูณนี้ โดยทฤษฎีบทที่ใช้เป็นหลักในการพิสูจน์ คือหลักการอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ผลการศึกษาพบ
ว่ารูปแบบทั่วไปของผลคูณของจำ�นวนที่ทุกหลักเป็นเลข 6 กับจำ�นวนเต็มบวกถัดไปที่ได้จากการพิสูจน์จะขึ้นอยู่กับ
จำ�นวนของเลข 6 กับผลคูณของ 6 กับ 7 ยิ่งกว่านั้น ยังได้ศึกษารูปแบบทั่วไปของผลบวกของผลการยกกำ�ลังสองของ
จำ�นวนที่ทุกหลักเป็นเลข 6 กับจำ�นวนที่ทุกหลักเป็นเลข 6 พร้อมทั้งเสนอแนวทางการขยายการศึกษาของบทความนี้
ด้วย
คำ�สำ�คัญ: หลักการอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ จำ�นวนที่ทุกหลักเป็นเลข 6

Abstract
The objective of this article is to study and find a general form of the product of the numbers
that every digit as 6 and the next positive integers, for ease of calculation and show the beauty of a
proof and a general form of this product. The main theorem for proof is the Principle of Mathematical
Induction. The results showed that the general form of the product of the numbers that every digit
as 6 and the next positive integers obtained from the proof is depended on the number of 6 and the
product of 6 and 7 . Moreover, a general form of the sum of the square of the numbers that every
digit as 6 and the numbers that every digit as 6 was studied. The extension of this study was suggested in this article.
Keywords: Principle of Mathematical Induction, number that every digit as   
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บทนำ�และทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้อง
การคำ�นวณหาค่าของผลบวก ผลคูณ หรือผล
การยกกำ�ลังสองของจำ�นวนที่มีหลายหลัก ถึงแม้ว่าจะ
เข้าใจในวิธกี ารทีไ่ ม่ยากนัก แต่กลับเป็นเรือ่ งทีย่ งุ่ ยากอย่าง
มากในการคำ�นวณ  ฉะนั้นหากสามารถหาเครื่องมือที่
เหมาะสมสำ�หรับการคำ�นวณที่ยุ่งยากบางอย่างได้ก็จะ
เป็นเรื่องที่เพิ่มความสะดวกให้มากขึ้น ด้วยเหตุนี้ จึงจะ
ศึกษาและหารูปแบบทั่วไปที่แน่นอนสำ�หรับการคำ�นวณ
หาผลคูณของจำ�นวนที่ทุกหลักเป็นเลข 6 กับจำ�นวนเต็ม
บวกถัดไป (จำ�นวนทีท่ กุ หลักเป็นเลข 6 ยกเว้นหลักหน่วย
เป็นเลข 7) ที่ได้สังเกตพบความสัมพันธ์บางอย่างที่น่า
สนใจ ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป และหากสามารถ
หารูปแบบทั่วไปที่แน่นอนหรือสูตรได้ ก็จะเป็นการเพิ่ม
ความสะดวกให้มากขึ้นสำ�หรับการคำ�นวณหาผลคูณนี้
นั่นเอง โดยเครื่องมือหลักที่ใช้ในการสร้างจำ�นวนเศษ
เหลือและการพิสูจน์ คือ ขั้นตอนวิธีการหาร และหลัก
การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ซึ่งกล่าวไว้ดังนี้
ทฤษฎีบท 1 ขั้นตอนวิธีการหาร (The Division Algorithm) [1] ถ้า a   และ b เป็นจำ�นวนเต็ม
ซึ่ง b ≠ 0 แล้วมีจำ�นวนเต็ม q และ r เพียงจำ�นวน
เดียว ซึ่ง =
a bq + r   และ 0 ≤ r < | b |
=
0
=
1
=
2
 
=
9

=
0
10
1
11
0=
2
12
0=

 
9
19
0=
0

=
0
20
1
21
1=
2
22
1=

 
9
29
1=
1

ทฤษฎีบท 2 หลักการอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์
(The Principle of Mathematical Induction) [1]
กำ�หนดให้ P(n) แทนข้อความเกีย่ วกับจำ�นวนเต็มบวก
n และกำ�หนดให้ n0 เป็นจำ�นวนเต็มบวก ซึ่งสอดคล้อง
กับข้อความต่อไปนี้
(1) P(n0 ) เป็นจริง
(2) ถ้า P(k ) เป็นจริง k ≥ n0 สำ�หรับ
จำ�นวนเต็มบวก แล้ว P(k + 1) เป็นจริง
สรุปได้ว่า P(n) เป็นจริง สำ�หรับทุกจำ�นวน
เต็มบวก n ≥ n0
ต่ อ ไปจะแนะนำ�ให้ รู้ จั ก กั บ จำ�นวนเศษเหลื อ
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำ�คัญสำ�หรับการขยายการศึกษาของ
บทความนี้ โดยดูการศึกษาของจำ�นวนเศษเหลือได้จาก
[3] และ [4]
จากขัน้ ตอนวิธกี ารหาร ณัฐวุฒิ และอัยเรศ [2]
และอัยเรศ [4] ได้นิยาม จำ�นวนเศษเหลือ (remainder
number) ดังนี้ กำ�หนดให้ a เป็นจำ�นวนเต็มบวกใดๆ
และ b = 10 จะได้ว่ามีจำ�นวนเต็ม q (ผลหาร) และ   
r (เศษเหลือ) ซึ่ง a = 10 ⋅ q + r และ 0 ≤ r < 10
ฉะนั้น r เป็นเลขหนึ่งหลักหรือเลขโดดนั่นเอง นิยาม
จำ�นวนเศษเหลือสำ�หรับ a โดย a := q r (I) เช่น

0=
100 10 0=
250 25 0 =
3600
101 101=
251 251 =
3601
21=
102 10 2=
252 25 2 =
3602
2 2=

  
  
 
109 10 9=
259 25 9 =
3609
2 9=
2

เพือ่ ความสะดวก สามารถเขียนจำ�นวนเศษเหลือ
0 r ด้วย r สำ�หรับทุกจำ�นวนเต็ม 0 ≤ r < 10 และ
เพื่อให้เข้าใจในผลลัพธ์ของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทจาก
บทความนี้ จะแนะนำ�การแปลงจำ�นวนเศษเหลือทีไ่ ด้จาก
(I) กลับเป็นเลขฐานสิบปกติ เนื่องจากจำ�นวนเศษเหลือ
เป็นจำ�นวนที่เลขในแต่ละหลักอาจจะไม่ใช่เลขโดด ซึ่งมี
ค่ามากกว่าหรือเท่ากับสิบ แต่จำ�นวนในระบบเลขฐานสิบ
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0
3601
360 2

360 9
360

เป็นจำ�นวนที่เลขในแต่ละหลักเป็นเลขโดด และจากหลัก
การบวกเลขปกติ หากผลบวกมีคา่ มากกว่าหรือเท่ากับสิบ
และเขียนเป็นจำ�นวนเศษเหลือ q r เมื่อ q คือผล
หาร และ r คือเศษเหลือ (เลขโดด) จากการหารด้วย
เลข 10 แล้วนำ�ผลหาร q ไปทดที่หลักหน้า ฉะนั้นจึง
สรุปเป็นวิธีการแปลงจำ�นวนเศษเหลือกลับเป็นเลขฐาน
สิบปกติได้โดยการบวกทแยงจากเศษเหลือตัวขวากับผล
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หารตัวซ้าย ซึง่ ก็คอื การทดเลขปกตินน่ั เอง เพือ่ ให้เข้าใจได้
ง่ายขอยกตัวอย่างการแปลงจำ�นวน 2 3 57 1 9 8 9 2 645
2 3 57 1 9 8 9 2 645 =
=
=
=

ที่ได้จากการเรียงกันของจำ�นวนเศษเหลือกลับเป็นเลข
ฐานสิบ ดังนี้

(2 + 3)5(7 + 1)(9 + 8)(9 + 2)645
558 1 7 11645
55(8 + 1)(7 + 1)1645
55981645

ในการศึกษาหัวข้อถัดไปจะใช้สัญลักษณ์ #(n) แทน
จำ�นวนของ n ที่เรียงติดกัน สำ�หรับทุกจำ�นวนเต็ม
n เช่น #(6)   แทนจำ�นวนของเลข 6 ที่เรียงติดกัน,   
แทนจำ�นวนของเลข #(4) ที่เรียงติดกัน และ #(2)
แทนจำ�นวนของเลข 2 ที่เรียงติดกันในสมการ

และจะแสดงผลการศึกษาหลักของบทความนี้ ซึง่ ประกอบ
ด้วยข้อสังเกตที่พบความสัมพันธ์ของผลคูณของจำ�นวน
ที่ทุกหลักเป็นเลข 6 กับจำ�นวนเต็มบวกถัดไป จนนำ�
ไปสู่การศึกษาและการพิสูจน์ทฤษฎีบทหลัก อีกทั้งยังให้
ตัวอย่างที่ได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทหลักด้วย

66666
44444
7 =
 22222

 × 6666
#(6) =5

#(6) = 4

=
#(4) 5=
#(2) 5

ข้อสังเกตของรูปแบบทั่วไปที่แน่นอน
จากการสังเกตผลคูณของจำ�นวนที่ทุกหลักเป็นเลข 6 กับจำ�นวนเต็มบวกถัดไป ทำ�ให้พบความสัมพันธ์ที่น่า
สนใจ ดังนี้
#(6)
= 0:
#(6)
= 1:
#(6)
= 2:
#(6)
= 3:
#(6)
= 4:
#(6)
= 5:
#(6)
= 6:
#(6) = 7 :
#(6) = 8 :
#(6) = 9 :

6
66

: #(4)
= #(2)
= 1 
: #(4)
= #(2)
= 2 
666
×
667 =
444222
: #(4)
= #(2)
= 3 

6666
×
6667 =
44442222
: #(4)
= #(2)
= 4 
66666
×
66667 =
4444422222
: #(4)
= #(2)
= 5 

666666 × 666667 =
444444222222
: #(4)
= #(2)
= 6 
6666666 × 6666667 =
44444442222222
: #(4)
= #(2)
= 7 

66666666=
× 66666667
4444444422222222
=
: #(4) #(2) = 8 
= #(2)
= 9 
666666666 × 666666667 =
444444444222222222 : #(4)

= #(2)
= 10 
6666666666 × 6666666667 =
44444444442222222222 : #(4)
×
×

7
67

=
=

จากผลคูณใน (II) จะสังเกตเห็นว่าจำ�นวนของ
666
6 7


เลข 6 ของจำ�นวน            มี
ผลต่อผลคูณของจำ�นวน
#(6) = n
ที่ทุกหลักเป็นเลข 6   กับจำ�นวนเต็มบวกถัดไป โดยผล
คูณนีจ้ ะเป็นจำ�นวนทีม่ จี ำ�นวนหลักเป็นเลขคู่ ซึง่ หลักครึง่
ซ้ายเป็นเลข 4   ทั้งหมด  และหลักครึ่งขวาเป็นเลข 2
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4422

(II)

4 222
2




ทั้งหมดเช่นกัน นั่นคือ ผลคูณนี้เท่ากับ 444
เมื่อ 0 ≤ n ≤ 9
ตัวอย่างต่อไปนีส้ นับสนุนข้อสังเกต และนำ�ไปสู่
การศึกษาหารูปแบบทัว่ ไปทีแ่ น่นอนของผลคูณของจำ�นวนที่
ทุกหลักเป็นเลข 6 กับจำ�นวนเต็มบวกถัดไปในบทความนี้
=
#(4) n=
#(2) n
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 6 × 6666666666


7
ตัวอย่าง 3 ผลลัพธ์ของ 6666666666
สามารถคำ�นวณหาได้ถูกต้องจากข้อสังเกต เนื่องจาก
#(6) = 10 จะได้วา่ ผลคูณนีม้ จี ำ�นวนหลักเท่ากับยีส่ บิ สอง

83

โดยสิบเอ็ดหลักทางซ้ายเป็นเลข 4 ทั้งหมด และสิบเอ็ด
หลักทางขวาเป็นเลข 2   ทั้งหมด นั่นคือ

=
#(6) 10=
#(6) 10

6666666666
44444444444


 22222222222





 6 × 6666666666


7 =

=
#(6) 10=
#(6) 10

=
#(4) 11=
#(2) 11

ตรวจคำ�ตอบด้วยคอมพิวเตอร์

			Figure 1. Multiplier of

6666666666


 6 × 6666666666


7

=
#(6) 10=
#(6) 10

จากข้อสังเกตและตัวอย่าง 3 จึงสรุปเป็นข้อ
สงสัยดังต่อไปนี้
(1) สามารถเขียนรูปแบบทั่วไปที่แน่นอนของ
ผลคูณของจำ�นวนที่ทุกหลักเป็นเลข 6 กับจำ�นวนเต็ม
บวกถัดไป ได้หรือไม่
(2) หากสามารถเขียนรูปแบบทั่วไปที่แน่นอน
ของผลคูณของจำ�นวนที่ทุกหลักเป็นเลข 6 กับจำ�นวน
เต็มบวกถัดไปได้ แล้วรูปแบบทั่วไปของผลคูณที่ได้จะมี
ลักษณะเหมือนกับข้อสังเกตที่พบหรือไม่
ก่อนทีจ่ ะตอบข้อสงสัยสองข้อ จะกล่าวถึงบทตัง้
4 และ 6 ซึ่งเป็นบทตั้งที่มีความสำ�คัญอย่างมากสำ�หรับ
การพิ สู จ น์ ท ฤษฎี บ ทหลั ก เพื่ อ ตอบข้ อ สงสั ย ทั้ ง สองข้ อ  
พร้อมทั้งให้ตัวอย่างที่ได้ประยุกต์ใช้บทตั้งทั้งสองและ
ตรวจคำ�ตอบที่ได้จากบทตั้งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

บทตั้ง 4 สำ�หรับทุกจำ�นวนเต็มบวก n จะได้ว่า  
6 000
0 × 666
6 7 =
4 000
0 2 000
0








#(0) =
n
#(6) =
n −1

(III)

#(0) =
n −1
#(0) =
n

การพิสูจน์ กำ�หนดให้ P(n) แทนข้อความ
6 000
0 × 666
6 7 =
4 000
0 2 000
0








#(0) =
n
#(6) =
n −1

#(0) =
n −1
#(0) =
n

สำ�หรับทุกจำ�นวนเต็มบวก n   พบว่า
60 × 7= 420= 4 000
0 2 0


#(0) =1−1= 0

#(0) =1

จะได้ว่า P(1) เป็นจริง กำ�หนดให้ k เป็นจำ�นวนเต็ม
บวก ซึ่ง P(k ) เป็นจริง จะได้ว่า
6 000
0 × 666
6 7 =
4 000
0 2 000
0








#(0) =
k
#(6) =
k −1

#(0) =
k −1
#(0) =
k

จะแสดงว่า P(k + 1)    เป็นจริง
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พิจารณา
6 000
=
0 × 666





6 7

#(0) =
k +1
#(6) =
k


 

0 ×10  ×  6 000
0 + 666
6 7 
 6 000








 

k
k
#(6) =
k −1
 #(0) =
  #(0) =



 

0 ×10  +  6 000
0 × 666
6 7 ×10 
 36 000








 

#(0)= 2 k
#(6)= k −1

  #(0)= k


 

0
4
000
0
2
000
0
10
+
×


=  36 000





  

 


 

2 k +1 
k −1
#(0) =
k
 #(0) =
 #(0) =

= 36 000
0 + 4 000
0 2 000
0






=

#(0) =
2 k +1

#(0) =
k −1
#(0) =
k +1

= 4 000
0 2 000
0




#(0)= k

#(0)= k +1

ฉะนั้น P(k + 1) เป็นจริง โดยหลักการอุปนัยเชิง
คณิตศาสตร์ จะได้ว่า
6 000
0 × 666
6 7 =
4 000
0 2 000
0








#(0) =
n
#(6) =
n −1

=
#(0) 50=
#(6) 49

วิธีทำ� โดยบทตั้ง 4 จะได้ว่า  
6 000
0 × 666
6 7 =
4 000
0 2 000
0









#(0) =
n −1
#(0) =
n

=
#(0) 50=
#(6) 49

สำ�หรับทุกจำ�นวนเต็มบวก n

			

0 × 666
6 7
ตัวอย่าง 5  จงหา  6 000





ตรวจคำ�ตอบด้วยคอมพิวเตอร์

Figure 2. Multiplier of

6 000
0 × 666
6 7





=
#(0) 50=
#(6) 49
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พบว่า

บทตั้ง 6 สำ�หรับทุกจำ�นวนเต็มบวก n จะได้ว่า
666
6 6 × 6 000
0 =
3999
9 6 000
0








#(6) =
n −1

#(0) =
n
#(9) =
n −1
#(0) =
n

(IV)

6 × 60 = 360 = 3999
9 6 0


#(9) =1−1= 0

#(0) =1

จะได้ว่า P(1)   เป็นจริง k กำ�หนดให้   เป็นจำ�นวนเต็ม
บวก ซึ่ง P(k ) เป็นจริง
จะได้ว่า 666
6 6 × 6 000
0 =
3999
9 6 000
0









การพิสูจน์ กำ�หนดให้ P(n) แทนข้อความ
666
6 6 × 6 000
0 =
3999
9 6 000
0








#(6) =
n −1
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#(6) =
k −1

#(0) =
n
#(9) =
n −1
#(0) =
n

สำ�หรับทุกจำ�นวนเต็มบวก n

#(0) =
k
#(9) =
k −1
#(0) =
k

จะแสดงว่า P(k + 1) เป็นจริง พิจารณา


 

0 + 666
6  ×  6 000
0 ×10 
 6 000







 

#(6) =
k
#(0) =
k +1
k
#(6) =
k −1  
#(0) =
k
 #(0) =


 

=  36 000
0 ×10  +  666
6 × 6 000
0 ×10 










 

#(0) =
2k
k −1
#(0) =
k

  #(6) =


 


0 ×10 
=  36 000
0  +  3999


9 6 000


 
  

2 k +1 
k −1
#(0) =
k
 #( 0) =
 #(9) =

= 36 000
0 + 3999

0




9 6 000



666
6 6 × 6 000
0 =





#(0) =
2 k +1

#(9) =
k −1
#(0) =
k +1

= 3999

0


9 6 000


#(9)= k

#(0)= k +1

ฉะนั้น P(k + 1) เป็นจริง โดยหลักการอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ จะได้ว่า
สำ�หรับทุกจำ�นวนเต็มบวก n
ตัวอย่าง 7  จงหา   666
6 6 × 6 000
0





666
6 6 × 6 000
0 =
3999
9 6 000
0








#(6) =
n −1

#(0) =
n
#(9) =
n −1
#(0) =
n

วิธีทำ� โดยบทตั้ง 6 จะได้ว่า  

=
#(6) 49
=
#(0) 50

666
6 6 × 6 000
0 =
3999
9 6 000
0









=
#(6) 49

=
#(0) 50 =
#(9) 49
=
#(0) 50

ตรวจคำ�ตอบด้วยคอมพิวเตอร์

			Figure 3. Multiplier of

666
6 6 × 6 000
0





=
#(6) 49
=
#(0) 50
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โดยบทตั้ง 4 และ 6 ทำ�ให้สามารถพิสูจน์ทฤษฎีบทหลักของบทความนี้ได้ ดังนี้
ทฤษฎีบท 8 สำ�หรับทุกจำ�นวนเต็มบวก n จะได้ว่า
666
6 6 × 666
6 7 =
444
4 222
2
(V)








#(4) n=
#(2) n
=
#(6) =
#(6) =
n −1
n −1

การพิสูจน์ กำ�หนดให้ P(n) แทนข้อความ

พบว่า

6 × 7 = 42 =

4

2

=
#(4) 1 =
#(2) 1

จะได้ว่า P(1) เป็นจริง กำ�หนดให้ k เป็นจำ�นวนเต็ม
บวก ซึ่ง P(k ) เป็นจริง จะได้ว่า

666
6 6 × 666
6 7 =
444
4 222
2









666
6 6 × 666
6 7 =
444
4 222
2









#(4) n=
#(2) n
=
#(6) =
#(6) =
n −1
n −1

#(4) k =
#(2) k
=
#(6) =
#(6) =
k −1
k −1

สำ�หรับทุกจำ�นวนเต็มบวก n

จะแสดงว่า P(k + 1) เป็นจริง พิจารณา


 

0 + 666
6 6  ×  6 000
0 + 666
6 7 
 6 000










 

#(6) =
#(6) =
#(6) =
#(6) =
k
k
k
k −1
k
k −1
 #(0) =
  #(0) =


 

=
0  +  6 000
0 × 666
6 7  +
 36 000






  
#(0)= 2 k  
#(0)= k
#(6)= k −1



 

6 6 × 6 000...0
6 6 × 666
6 7 
 666


  +  666





k −1
#(0) =
k   #(6) =
k −1
#(6) =
k −1
 #(6) =

36 000
=
0 + 4 000
0 2 000
0 +







666
6 6 × 666
6 7 =





k −1
k
#(0) =
2k
#(0) =
#(0) =

3999
9 6 000
0 + 444
4 222
2








#(4) = k
k −1
k
#(9) =
#(0) =

#(2) = k

36 000
=
0 + 7 999
98000
0 + 444
4 222
2










#(4) k =
#(2) k
k −1
k =
#(0) =
2k
#(9) =
#(0) =

=

444
4 222
2





k +1
k +1
#(4) =
#(2) =

ฉะนั้น P(k + 1) เป็นจริง โดยหลักการอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ จะได้ว่า
สำ�หรับทุกจำ�นวนเต็มบวก n

666
6 6 × 666
6 7 =
444
4 222
2








#(4) n=
#(2) n
=
#(6) =
#(6) =
n −1
n −1

ต่อไปจะให้ตัวอย่างการคำ�นวณหาผลคูณของจำ�นวนที่ทุกหลักเป็นเลข 6 กับจำ�นวนเต็มบวกถัดไป โดย
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีบท 8 และตรวจคำ�ตอบที่ได้จากทฤษฎีบท 8 ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ตัวอย่าง 9 จงหา  666
6 6 × 666
6 7




=
#(6) 49
=
#(6) 49

วิธีทำ� โดยทฤษฎีบท 8 จะได้ว่า  
666
6 6 × 666
6 7 =
444
4 222
2









=
#(6) 49
=
#(6) 49

=
#(4) 50=
#(2) 50
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ตรวจคำ�ตอบด้วยคอมพิวเตอร์

		

Figure 4. Multiplier of

666
6 6 × 666
6 7





=
#(6) 49
=
#(6) 49

โดยทฤษฎีบท 8 สามารถจัดรูปผลคูณให้อยู่ในพจน์ของจำ�นวนที่ทุกหลักเป็นเลข   ได้และสรุปเป็นบทแทรก
10 ได้ดังนี้
บทแทรก 10 สำ�หรับทุกจำ�นวนเต็มบวก n จะได้ว่า
2



444
6  + 666
6 =
4 222
2
 666







 
#(4) n=
#(2) n
=
#(6) n =
 #(6) n=


(VI)

การพิสูจน์ โดยทฤษฎีบท 8 จะได้ว่า
2





6  + 666
6 = 666
6 ×  666
6 + 1
 666






 


=
=
#(6) n
#(6) n=
 #(6) n =

 #(6) n

6 6 × 666
6 7
= 666





n −1
n −1
#(6) =
#(6) =

4 222
2
= 444




=
#(4) n=
#(2) n

ในทำ�นองเดี ย วกั นกั บ การศึ ก ษาหารู ป แบบ ทั่วไปที่แน่นอนของผลคูณของจำ�นวนที่ทุกหลักเป็นเลข   
ทั่วไปที่แน่นอนของผลคูณของจำ�นวนที่ทุกหลักเป็นเลข    กับจำ�นวนเต็มบวกถัดไปได้ และได้รับผลการศึกษาดังนี้
กับจำ�นวนเต็มบวกถัดไป สามารถศึกษาและหารูปแบบ
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ทฤษฎีบท 11 สำ�หรับทุกจำ�นวนเต็มบวก n จะได้ว่า
333


111
1222
2
(VII)






33 × 333



34 =


ตัวอย่าง 12 จงหา  333



33 × 333...34

=
#(3) 39=
#(3) 39

วิธีทำ� โดยทฤษฎีบท 11 จะได้ว่า  

#(1) n=
#(2) n
=
#(3) =
#(3) =
n −1
n −1

333


111
1222
2






33 × 333



34 =

=
#(3) 39=
#(3) 39

=
#(1) 40
=
#(2) 40

ตรวจคำ�ตอบด้วยคอมพิวเตอร์

			Figure 5. Multiplier of

333




33 × 333...34


=
#(3) 39=
#(3) 39

โดยทฤษฎีบท 11 จะได้รับบทแทรก 13 ทันที ดังนี้
บทแทรก 13 สำ�หรับทุกจำ�นวนเต็มบวก n จะได้ว่า

2



111


1222
2
 333






3  + 333



3 =
#(1) n=
#(2) n
=
#(3) n =
 #(3) n=


(VIII)

จึงเขียนแสดงความสัมพันธ์ของผลคูณของจำ�นวนทีท่ กุ หลักเป็นเลข 3 กับจำ�นวนเต็มบวกถัดไปได้เช่นเดียว
กับ (II) โดยขึ้นอยู่กับจำ�นวนของเลข 3 ของจำ�นวน 333




34   เมื่อ n   เป็นจำ�นวนเต็มบวก ดังนี้
#(3) = n

#(3)
3
4
12
= 0:
×
=
: #(1)
=
#(3)
= 1:
33
×
34
=
1122
: #(1)
=
#(3)
= 2:
333
×
334 =
111222
: #(1)
=
#(3)
= 3:
3333
×
3334 =
11112222
: #(1)
=
#(3)
= 4:
33333
×
33334 =
1111122222
: #(1)
=
#(3)
= 5:
333333 × 333334 =
111111222222
: #(1)
=
#(3)
= 6:
3333333 × 3333334 =
11111112222222
: #(1)
=
#(3) = 7 : 33333333 =
× 33333334
1111111122222222
=
: #(1)
=
#(3) = 8 : 333333333 × 333333334 =
111111111222222222
: #(1)
=
#(3) = 9 : 3333333333 × 3333333334 =
11111111112222222222 : #(1)

The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University

#(2)
= 1 
#(2)
= 2 
#(2)
= 3 

#(2)
= 4 
#(2)
= 5 

#(2)
= 6 
#(2)
= 7 

#(2) = 8 
= 9 
#(2)

= 10 
#(2)

(IX)
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บทสรุปและแนวทางการพัฒนาการศึกษา
จากข้อสงสัยดังกล่าวจนกระทั่งสามารถพิสูจน์
ข้ อ สั ง เกตเป็ น รู ป แบบทั่ ว ไปที่ แน่ น อนของผลคู ณของ
จำ�นวนที่ทุกหลักเป็นเลข 6 (เลข 3 ) กับจำ�นวนเต็ม
บวกถัดไป โดยอาศัยหลักการอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์เป็น
เครือ่ งมือสำ�คัญในการพิสจู น์ ทำ�ให้สามารถตอบข้อสงสัย
ทั้งสองข้อข้างต้นได้ ดังนี้
(1) สามารถเขียนรูปแบบทั่วไปที่แน่นอนของ
ผลคูณของจำ�นวนที่ทุกหลักเป็นเลข 6 (เลข 3 ) กับ
จำ�นวนเต็มบวกถัดไป ได้ตามทฤษฎีบท 8 (ทฤษฎีบท 11)
และสรุปเป็นสูตรสำ�หรับทุกจำ�นวนเต็มบวก n ได้ดังนี้
666
6 6 × 666
6 7 =
444
4 222
2








#(4) n=
#(2) n
=
#(6) =
#(6) =
n −1
n −1

และ

333


111
1222
2






33 × 333



34 =
#(1) n=
#(2) n
=
#(3) =
#(3) =
n −1
n −1

นอกจากนี้ ยังสามารถจัดรูปผลคูณให้อยูใ่ นพจน์
ของจำ�นวนที่ทุกหลักเป็นเลข 6 (เลข 3 ) ได้และสรุป
เป็นสูตร ดังนี้
2



444
6  + 666
6 =
4 222
2
 666







 
#(4) n=
#(2) n
=
#(6) n =
 #(6) n=


และ

2



111


1222
2
 333






3  + 333



3 =
#(1) n=
#(2) n
=
#(3) n =
 #(3) n=


#(9)= 0 :
9
#(9)= 1:
99
#(9)= 2 :
999
#(9)= 3 :
9999
#(9)= 4 :
99999
#(9)= 5 :
999999
#(9)= 6 :
9999999
#(9) = 7 : 99999999
#(9) = 8 : 999999999
#(9) = 9 : 9999999999
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(2) รูปแบบทั่วไปที่แน่นอนที่ได้ตามทฤษฎีบท
8 (ทฤษฎีบท 11) นั้นมีลักษณะเหมือนกับข้อสังเกตที่พบ
ใน (II)  (ใน (IX))
และจากทฤษฎีบท 8 พบว่าถ้า #(6)= n − 1
สำ�หรับจำ�นวนเต็มบวก n แล้วผลคูณของจำ�นวนที่ทุก
หลักเป็นเลข 6 กับจำ�นวนเต็มบวกถัดไปจะขึ้นอยู่กับผล
42 โดยหลักครึ่งซ้ายของผลคูณจำ�นวน
คูณ 6 × 7 =
n หลักเป็นเลข 4 ทั้งหมด และหลักครึ่งขวาของผลคูณ
จำ�นวน n หลักเป็นเลข 2   ทั้งหมดเช่นกัน สำ�หรับผล
คูณของจำ�นวนที่ทุกหลักเป็นเลข 3 กับจำ�นวนเต็มบวก
ถัดไปก็พิจารณาในทำ�นองเดียวกัน ฉะนั้นการคำ�นวณ
หาผลคูณของจำ�นวนที่ทุกหลักเป็นเลข 6 (เลข 3 )
กับจำ�นวนเต็มบวกถัดไปด้วยสูตรจากบทความนี้จึงเป็น
เรื่องที่มีความสะดวกมากขึ้นนั่นเอง แต่ผลคูณลักษณะนี้
ไม่จริง สำ�หรับจำ�นวนที่ทุกหลักเป็นเลข 4,5, 7 และ 8
กับจำ�นวนเต็มบวกถัดไป โดยพิจารณาได้จากตัวอย่าง
ขัดแย้งต่อไปนี้
44 × 45=
55 × 56=
77 × 78=
88 × 89=

1980
3080
6006
7832

≠
≠
≠
≠

2200
3300
5566
7722

สำ�หรับผลคูณของจำ�นวนทีท่ กุ หลักเป็นเลข 9 กับจำ�นวน
เต็มบวกถัดไป เห็นได้ชัดว่าเป็นจริง เนื่องจากผลคูณ
9 ×10 =
90 และจำ�นวนเต็มบวกถัดไปจากจำ�นวนที่
ทุกหลักเป็นเลข 9 คือ 10,100,1000, ฉะนั้น

×
10
=
90
×
100
=
9900
×
1000
=
999000
×
10000 =
99990000
×
100000 =
9999900000
× 1000000 =
999999000000
× 10000000 =
99999990000000
× 100000000 =
9999999900000000
× 1000000000 =
999999999000000000
× 10000000000 =
99999999990000000000

: #(9)
= #(0)
= 1
: #(9)
= #(0)
= 2
: #(9)
= #(0)
= 3
: #(9)
= #(0)
= 4
: #(9)
= #(0)
= 5
: #(9)
= #(0)
= 6
: #(9) = #(0) = 7
: #(9)
= #(0)
= 8
: #(9)
= #(0)
= 9
: #(9)
= #(0)
= 10
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สำ�หรับบทความเรื่องต่อไป สามารถนำ�ไปสู่
พั ฒ นาการศึ ก ษาของบทความนี้ โดยศึ ก ษาและหารู ป
แบบทั่ ว ไปที่ แน่ น อนของผลคู ณของจำ�นวนที่ ทุ ก หลั ก
เป็นเลขสองหลักที่เลข 3 หารลงตัวกับจำ�นวนเต็มบวก
ถัดไปสองจำ�นวน อาทิ เลข 12 โดยอาศัยจำ�นวนเศษ
#( 1 2) =
0:

1

2

×

#( 1 2) =
1:
×
1212
#( 1 2) =
2 : 121212 ×

1

4

เหลื อ ที่ ได้ ก ล่ า วไว้ ข้ า งต้ น เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการพิ สู จ น์
และแปลงเลข 12   เป็นจำ�นวนเศษเหลือ 1 2 และจาก
การสังเกตผลคูณเช่นเดียวกับบทความนี้ ทำ�ให้พบความ
สัมพันธ์ที่น่าสนใจ ดังนี้
= 1 68

214 =
1 6 1 688
=
121214
1 6 1 6 1 6888
1

: #( 1 6) =
#(8) =
1
: #( 1 6) =
#(8) =
2
: #( 1 6) =
#(8) =
3

#( 1 2) =
3 : 12121212 × 12121214 =
: #( 1 6) =
#(8) =
4
1 6 1 6 1 6 1 68888

ด้วยเหตุน้ี หากผูอ้ า่ นเริม่ ทำ�การศึกษาลักษณะทางพีชคณิต
ของจำ�นวนเต็มเช่นเดียวกับบทความนี้ก็คาดว่าน่าจะได้
สูตรการคำ�นวณเช่นกันและสูตรที่ได้จากการศึกษาจะ
เป็นการช่วยเพิ่มความสะดวกในการคำ�นวณต่าง ๆ และ
นอกจากผลการศึกษาที่ได้แล้ว ผู้อ่านจะได้พบกับความ
สวยงามของคณิตศาสตร์อีกด้วย
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ฟังก์ชันก่อกำ�เนิด
Generating Function

รองศาสตราจารย์วัชรี กาญจน์กีรติ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เมือง เพชรบุรี 76000

บทคัดย่อ
ฟังก์ชันก่อกำ�เนิดเป็นแนวทางหนึ่งที่ใช้แก้ปัญหาการนับ โดยเชื่อมโยงกับฟังก์ชันพีชคณิตและสัมประสิทธิ์
ทวินามเป็นเครื่องมือเพื่อหาคำ�ตอบที่เป็นไปได้ทั้งหมดของปัญหาเหล่านั้น    
คำ�สำ�คัญ: ฟังก์ชันก่อกำ�เนิด การแก้ปัญหาการนับ  

Abstract

The method of generating functions as it pertains to solving counting problems. Generating functions can be  regarded as algebraic objects whose formal manipulation allows to count the
number of possibilities by mean of algebra.  
Keywords: Generating functions, Solving counting problems   

บทนำ�
อนันต์

ให้  a0, a1, a2, a3,  . . .  , an, . . .   เป็นลำ�ดับอนันต์ของจำ�นวนจริง แล้วฟังก์ชนั ก่อกำ�เนิดอยูใ่ นรูปของอนุกรม
∞

g(x)   =   a0  +  a1 x +  a2 x2 + . . .  +  an xn + . . .   = ∑ a r x r
r=0
เมื่อสัมประสิทธิ์ของ xn ใน g(x)  คือ  an
1
ดังนั้น  xn เป็นนิพจน์ที่มี an เป็นสัมประสิทธ์
จึงได้ g(x)   =        เป็
นฟังก์ชันก่อกำ�เนิด
1− X
ในลำ�ดับจำ�กัด  a0, a1, a2, a3,  . . .  , an
และเมื่อนำ�ฟังก์ชันก่อกำ�เนิด
1
ที่สามารถเขียนลำ�ดับนี้ให้เป็นลำ�ดับอนันต์ a0, a1, a2, a3,
= 1 + x + x2 + x3 + . . . +  xn + . . .
1− X
,  . . .  , an, 0, 0, 0, . . .
ไปหาอนุพันธ์ทั้งสองข้างได้
ดังเช่น  ฟังก์ชันก่อกำ�เนิดของลำ�ดับอนันต์
					
d
1
1, 1, 1, 1, . . . , 1, . . .  คือ
  
= 1 + 2x + 3x2 + 4x3 + . . .
dx (1 − x )
g(x)  =  1 + x + x2 + . . .  + xn + . . .
d
(1 − x ) −1 = 1 + 2x + 3x2 + 4x3 + . . .
แต่ g(x) เป็นอนุกรมเรขาคณิตที่อนันต์ มีอัตราส่วนร่วม
dx
1
เป็น x  และผลบวกของอนุกรมเท่ากับ         เมื
่อ
(–1) (1 – x )–2(–1) = 1 + 2x + 3x2 + 4x3 + . . .
1− X
= 1 + 2x + 3x2 + 4x3 + . . .
x <1
1
นั่นคือ       =
1 + x + x2 + x3 + . . . +  xn + . . .
1− X
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นั่นคือ        เป็นฟังก์ชันก่อกำ�เนิดของลำ�ดับ         ซึ่ง
1,2,3,4,...
และจากฟังก์ชันก่อกำ�เนิด
เมื่อแทน x ด้วย –x
      จึงได้

นั่นคือ      เป็นฟังก์ชันก่อกำ�เนิดของลำ�ดับ  1, 0, 1,
0, 1, 0, . . .

จากทฤษฎีบททวินาม(Binomial Theorem) กล่าวว่า

จึงได้  g(x)    =   ( 1 + x )n
เป็นฟังก์ชันก่อกำ�เนิดของลำ�ดับ
  ,  ,  , . . . ,  , 0, 0, 0, . . .
เมื่อพิจารณาฟังก์ชันต่อไปนี้
2
( 1 – x )    =  ( 1 – x ) ( 1 + x )
( 1 – x3 )    =  ( 1 – x ) ( 1 + x + x2 )
( 1 – x4 )    =  ( 1 – x ) ( 1 + x + x2+ x3  )
( 1 – x5 )    =  ( 1 – x ) ( 1 + x + x2+ x3 + x4)
เพราะฉะนั้น
( 1 – xn+1)  = ( 1 – x ) ( 1 + x + x2+ x3 + . . . +  xn )
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พบว่า
เป็นฟังก์ชันก่อกำ�เนิดของลำ�ดับ
1, 1, 1, . . . , 1, 0, 0, 0, . . .
จากแนวคิ ด ดั ง กล่ า วฟั ง ก์ ชั นก่ อ กำ�เนิ ด มี ที่ ม าได้ ห ลาก
หลาย   ทำ�ให้มีความจำ�เป็นที่จะต้องหาสัมประสิทธิ์ของ
x ที่ยกกำ�ลังในแต่ละพจน์ของฟังก์ชันดังกล่าว จึงเป็น
ที่มาของการหาสัมประสิทธิ์ของ x  กำ�ลังต่างๆ ดังนี้
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การหาสัมประสิทธิ์ของ xk
เพื่อให้การคำ�นวณหาสัมประสิทธิ์ของ  xk  เป็นไปได้สะดวก  จึงจำ�เป็นต้องศึกษาสมบัติ  และเอกลักษณ์ต่อ
ไปนี้

จากสมบัติดังกล่าวใช้หาสัมประสิทธิ์ของ  x8  ในฟังก์ชันก่อกำ�เนิด  ( 1 + x + x2 + x3 + . . .  )10  ได้ดังต่อไปนี้
  

     เนื่องจาก    1 + x + x2 + x3 + . . .

=   

                         จึงได้   ( 1 + x + x2 + x3 + . . . )10
=    
												
=    ( 1 – x )– 10
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−10



8
สัมประสิทธิ์ของ x8  ใน (1 – x ) – 10 =            (–1)


8


											
=     −10 
 8 
												
=    (–1)8 10 + 8 − 1
8 

					
=    17 
 
8
						
=     121,550

กำ�หนดฟังก์ชันก่อกำ�เนิด ( x4 + 2x5 + 3x6+ . . . )5
จงหาสัมประสิทธิ์ของ  x27
เนื่องจาก
x4 + 2x5 + 3x6+ . . . = x4 ( 1 + 2x + 3x2 +  . . . )
                        = x4 × 1
(1 − x )
จึงได้
1
( x4 + 2x5 + 3x6+ . . . )5= [ x4 (         )
]5
(1 − x )
						
       = x20  (1 −1x) 
2

2

5



2

2

x − 3x
เนื่องจาก             =  x
( x – 3 ) ( 1 – x )– 4
(1 − x )
				
ถ้าต้องการหาสัมประสิทธิ์ของ   x12  ใน   x − 3x
1− x
จึงหาสัมประสิทธิ์ของ x12 ใน ( x – 3 ) ( (1 – x) )-4
แทน
จาก (x–3) (1–x )-4
= (x–3) (a0 + a1(– x) + a2(– x)2 + … )
สัมประสิทธิ์ของ x11  คือ                       
4

2

4



       = x20( 1 – x)– 10
สัมประสิทธิ์ของ  x27=  สัมประสิทธิ์ของ  x7
ใน  ( 1 – x )– 10
ประเด็นสำ�คัญอยู่ที่การนำ�ไปประยุกต์ใช้กับ
ปัญหาการนับ ด้วยนำ�ปัญหามาสร้างเป็นฟังก์ชนั ก่อกำ�เนิด
โดยที่สัมประสิทธิ์ของ x ที่ยกกำ�ลังต่างๆ ที่เกิดจากการ
กระจาย คือคำ�ตอบของปัญหาที่ต้องการ  ดังนี้
ในกรณีที่ฟังก์ชันก่อกำ�เนิดมีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น
x − 3x
จะต้องมีการจัดรูปฟังก์ชันใหม่
2

(1 − x )

4

เพื่อให้หาสัมประสิทธิ์ได้ง่ายขึ้น
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ตัวอย่างปัญหาการนับ
          จงสร้
างฟังก์ชันก่อกำ�เนิดเพื่อหาจำ�นวนวิธีใส่
1
ลูกบอล 16 ลูกที่เหมือนกันลงในกล่อง 4 ใบที่แตกต่าง
กันโดยกล่องใบแรกต้องมีลูกบอลไม่มากกว่าสามกล่อง
ที่เหลือรวมกัน   และกล่องใบสุดท้ายจะต้องมีลูกบอลไม่
น้อยกว่าสามกล่องแรกรวมกัน
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ให้ x1 , x2 , x3 และ x4 แทนจำ�นวนลูกบอลที่
นำ�มาใส่กล่อง
ซึ่ง   x1 + x2 + x3 + x4 = 16
จากเงื่อนไข   กล่องใบแรกต้องมีลูกบอลไม่มากกว่าสาม
กล่องที่เหลือรวมกัน  
จึงได้              x1 x2 + x3 + x4
แต่     x2 + x3 + x4 =  16  – x1
x1     16  – x1
x1      8  
และกล่ อ งใบสุดท้ายจะต้อ งมีลูก บอลไม่น้อ ยกว่ า สาม
กล่องแรกรวมกัน
จึงได้              x4 x1 + x2 + x3
x1 + x2 + x3  =  16 – x4
x4     16 – x4
x4     8
นั่นคือ ภายใต้เงื่อนไข x1    8  , x4   8 ขณะที่ x2 , x3
ไม่มีข้อจำ�กัดใดๆ สร้างฟังก์ชันก่อกำ�เนิดได้ดังนี้
     ให้เลขยกกำ�ลังของ x แทนจำ�นวนลูกบอล
     นิพจน์ที่แจกแจงการใส่ลูกบอลในกล่องใบที่ 1
คือ 1 + x + x2 + … + x8
     นิพจน์ที่แจกแจงการใส่ลูกบอลในกล่องใบที่ 2
คือ 1 + x + x2 + …
     นิพจน์ที่แจกแจงการใส่ลูกบอลในกล่องใบที่ 3
คือ 1 + x + x2 + …
     นิพจน์ที่แจกแจงการใส่ลูกบอลในกล่องใบที่ 4
คือ x8 + x9 + x10…
      ฟังก์ชันก่อกำ�เนิดคือ
g(x) = (1+x+x2+…+x8)(1+x+x2+…)2(x8+x9+ x10…)

เมื่อเพิ่มเงื่อนไขมากขึ้นแนวทางการสร้างฟังก์ชันยังเป็น
หลักการเดิม เช่น
2 จะมีวธิ จี ดั ดินสอเหมือนกัน 25 แท่งลงในกล่อง
7 กล่องได้กว่ี ธิ ี ถ้ากล่องใบแรกใส่ดนิ สอได้ไม่เกิน 10 แท่ง
ส่วน  6  กล่องที่เหลือใส่ได้ไม่จำ�กัด และมีบางกล่องอาจ
จะไม่ได้ใส่ดินสอเลยก็ได้

95

     นิพจน์ที่แจกแจงการจัดดินสอใส่กล่องใบแรก
คือ ( 1 + x + x2 + … + x10 )
     นิพจน์ที่แจกแจงการจัดดินสอใส่กล่อง 6 ใบหลัง
คือ  ( 1 + x + x2 + … )6
ฟังก์ชันก่อกำ�เนิดสำ�หรับการจัดดินสอใส่กล่อง 7 ใบ คือ
g(x) = (1+ x + x2+ … + x10) ( 1 + x + x2 + … )6

ในที่นี้ต้องการสัมประสิทธิ์ของ
x25  ใน  ( 1 – x11 ) ( 1 – x )-7
     ให้   ( 1 – x11 ) ( 1 – x )-7
=  ( 1 – x11 ) ( a0 – a1x + a2x2 – a3x3 + … )
สัมประสิทธิ์ของ x25 คือ
– a25 – a14

จำ�นวนวิธีจัดดินสอใส่กล่องเท่ากับ  697,521  วิธี

สรุป
ฟังก์ชันก่อกำ�เนิดช่วยแก้ปัญหาการนับที่เกิด
ขึ้นได้เสมอคือ นับได้ไม่ครบหรือนับขาดไปจากความ
เป็นจริง   นับเกินอันเนื่องมาจากการนับที่ซ้ำ�ซ้อน  โดย
เปลี่ยนปัญหาเหล่านั้นเป็นฟังก์ชันทางพีชคณิต  และใช้
สัมประสิทธิ์ทวินามหาคำ�ตอบ
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วัตถุประสงค์ ขอบเขต และคำ�ชี้แจงการส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร
วิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร

วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   เป็นวารสารที่จัดทำ�โดย คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่า เพื่อนำ�
ไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมที่ทันสมัย ซึ่งผลงานที่เผยแพร่เป็นทั้งบทความวิจัย (research article)
บทความวิจัยอย่างย่อ (short report) บทความปริทัศน์ (review article) และ บทความคิดเห็น (opinion article)   ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายสาขา เช่น ฟิสิกส์ เคมี   ชีววิทยา จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์ศึกษา ทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ และทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบทความที่จะ
ขอรับการตีพิมพ์ต้องเป็นผลงานที่ไม่ได้ทำ�การคัดลอกจากผลงานของผู้อื่น    ต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน
และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น   โดยทุกบทความจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบความถูก
ต้องทางวิชาการจากคณะผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาที่เกี่ยวข้อง    

2. หลักการทั่วไป

เพื่อให้บทความอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน  ขอชี้แจงหลักการเขียนและส่งบทความลงพิมพ์ดังนี้
2.1 พิมพ์บทความด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word for Windows) เวอร์ชัน 2000 หรือ
XP โดยใช้รูปแบบอักษรเป็น Cordia New ยกเว้นตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์ ให้ใช้รูปแบบอักษรเป็น Symbol ซึ่งราย
ละเอียดในส่วนต่างๆ เป็นดังนี้
ขนาดกระดาษต้นฉบับ ใช้กระดาษขนาด A4 สีขาว พิมพ์แบบ Portrait โดยตั้งค่าหน้ากระดาษ
(page setup) ส่วนระยะขอบ (Margins) ดังนี้
ด้านบน (Top)                1    นิ้ว
ด้านล่าง (Bottom)          0.75 นิ้ว  
                    ด้านซ้าย (Left)               1    นิ้ว   
ด้านขวา (Right)             0.75 นิ้ว  
ขอบเย็บกระดาษ (Gutter)   0    นิ้ว  
หัวกระดาษ (Header)
0.5 นิ้ว
ท้ายกระดาษ (Footer)       0.5   นิ้ว
ต้นฉบับพิมพ์บนกระดาษ A4 หน้าเดียวความยาวไม่เกิน 10 หน้า  
2.2 ชื่อเรื่องควรสั้น ชัดเจน ได้ใจความ ตรงตามเนื้อหา เนื้อเรื่องใช้ภาษาง่าย ๆ ทับศัพท์ภาษาไทยให้มาก
ที่สุด โดยวงเล็บภาษาอังกฤษไว้ครั้งแรกครั้งเดียว คำ�ทับศัพท์ภาษาไทยที่ใช้แพร่หลาย เช่น อะตอม นิวเคลียส เป็นต้น
ไม่ต้องวงเล็บภาษาอังกฤษ คำ�ย่อใช้ภาษาอังกฤษโดยมีคำ�เต็มบอกไว้ สำ�หรับชื่อหน่วยที่ปรากฏในเนื้อเรื่องควรใช้คำ�
เต็มในภาษาไทย ตัวย่อ และสัญลักษณ์ ควรใช้ในตาราง หรือกราฟเท่านั้น ระบบหน่วยใช้ระบบเอสไอ
2.3 ชื่อวิทยาศาสตร์ ให้พิมพ์ตัวเอนตามกฎการพิมพ์ชื่อวิทยาศาสตร์ เช่น Afgekia sericea Craib
2.4 ต้นฉบับต้องแสดงชื่อผู้เขียน โดยแจ้งชื่อ นามสกุลจริง สถานที่ทำ�งาน จังหวัด รหัสไปรษณีย์
2.5 ภาพประกอบควรเป็นรูปถ่าย หรือไฟล์ข้อมูลรูปภาพ ความละเอียดไม่น้อยกว่า 200 จุดต่อนิ้ว
(หากต้องการให้ส่งคืนโปรดระบุ)
2.6 ต้นฉบับจะได้รับการตอบรับและตรวจพิจารณาโดยคณะบรรณาธิการ ต้นฉบับไม่มีการส่งคืน ผู้เขียน
ควรทำ�สำ�เนาไว้ด้วย
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3. ข้อกำ�หนดในการเตรียมต้นฉบับ

ระยะระหว่างบรรทัด  หนึ่งเท่า (Single Space) ตัวอักษร ใช้ Cordia New ตามที่กำ�หนดดังนี้
3.1 ชื่อเรื่อง และ Title
           
ภาษาไทย ขนาด 18 point กำ�หนดชิดซาย ตัวหนา
ภาษาอังกฤษ ขนาด 18 point กำ�หนดชิดซาย ตัวหนา  
3.2 ชื่อผูเขียน และ Author  
ชื่อผูเขียน ภาษาไทย-อังกฤษ ขนาด 14 point กำ�หนดชิดซาย ตัวหนา
           
ที่อยูผูเขียน ขนาด 14 point กำ�หนดชิดซาย ตัวหนา และเวน 1 บรรทัด
3.3 บทคัดยอ และ Abstract  
ชื่อ บทคัดยอ และ Abstract ขนาด 16 point กำ�หนดกึ่งกลาง ตัวหนา และเวน 1 บรรทัด
เนื้อหา บทคัดยอภาษาไทย ขนาด 14 point กำ�หนดชิดขอบ ตัวธรรมดา
เนื้อหา บทคัดยอภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point กำ�หนดชิดขอบ ตัวหนา ยอหนา 0.5 นิ้ว
3.4 คำ�สำ�คัญ และ Keywords พิมพ์ต่อจากส่วนบทคัดย่อ หรือ Abstract เลือกคำ�สำ�คัญ และ Keywords
ที่เกี่ยวข้องกับบทความ 3 คำ� ใช้ตัวอักษร ภาษาไทย (เว้นวรรคระหว่างคำ�) หรือ อังกฤษ
(ใช้ “,” ระหว่างคำ�) ขนาด 14 point
3.5 รายละเอียดบทความ (Body)
หัวข้อหลักขนาด 16 point กำ�หนดชิดซาย ตัวหนา
หัวขอยอยขนาด 14 point กำ�หนดชิดซาย ตัวหนา
เนื้อหาขนาด 14 point กำ�หนดชิดขอบ ตัวธรรมดา      ยอหนา 0.5 นิ้ว
บทความวิจัย (research article) และ บทความวิจัยอย่างย่อ (short report) ประกอบด้วยชื่อเรื่องภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (รวมกันไม่เกิน 1 หน้า) บทนำ� (Introduction) วัสดุอุปกรณ์
และวิธีการ (Materials and methods) ผลการศึกษา (Results) อภิปรายผล (Discussion) กิตติกรรมประกาศ
(Acknowledgements) และเอกสารอ้างอิง (References) ส่วนบทความอื่นอาจมีองค์ประกอบต่างไปจากนี้ และใช้
บรรณานุกรม (Bibliography) ประกอบ
คำ�ศัพท์  ให้ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน
ภาพและตาราง หัวตารางจัดชิดซ้ายของคอลัมน์ คำ�บรรยายภาพอยู่ใต้ภาพ และจัดกึ่งกลางคอลัมน์
คำ�บรรยายภาพและตารางใช้ตัวอักษรขนาด 14 point ตัวปกติ
คำ�บรรยายภาพและตารางเขียนเป็นภาษาอังกฤษ

4. การอ้างอิง

บทความวิจัย (research article) บทความวิจัยอย่างย่อ (short report) เอกสารอ้างอิงทุกฉบับต้องมีการ
อ้างอิงหรือกล่าวถึงในบทความ การเรียงลำ�ดับเลขการอ้างอิงตามเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ รูปแบบที่ใช้ให้อ้างอิง
โดยการเรียงลำ�ดับหมายเลขอ้างอิงโดยใช้เลขอารบิค ภายใต้วงเล็บใหญ่ ต่อจากข้อความที่อ้างอิง เช่น ...ลักษณะการ
เจริญเติบโตกล้วยไม้สกุลช้างมีการศึกษากันมาบ้างแล้ว [1]…
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5. การเขียนเอกสารอ้างอิง

5.1 รูปแบบการพิมพ์เอกสารอ้างอิงให้เรียงลำ�ดับตามหมายเลขอ้างอิง
5.2 อ้างอิงจากวารสาร
ภาษาไทยให้เรียงลำ�ดับจากชื่อต้น ชื่อสกุล. ปีที่พิมพ์ . ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร. ปีที่: หน้าแรก-หน้า
สุดท้าย. ตัวอย่างเช่น
1. สุดสนอง ผาตินาวิน. 2527. การใช้สีแคโรทินอยส์จากพริกแห้งย้อมไขมัน. วารสารวิทยาศาสตร์.
   39: 442-444.
ภาษาอังกฤษ ให้เรียงลำ�ดับดังนี้ ชื่อสกุล, ชื่อต้นย่อ, ชื่อกลางย่อ. ปีที่พิมพ์. ชื่อเรื่อง. ชื่อหรือชื่อย่อ
วารสาร. ปีที่: หน้าแรก-หน้าสุดท้าย. ตัวอย่างเช่น
1. Chourykaew, B., Khunwasi, C., Boonkerd, T. and Seelanan, T. 2004. Floral Visitors and Fruit
    Set in Afgekia sericea Craib (Fabaceae). The Natural History Journal of Chulalongkorn University.
             4: 31-44.
5.3 อ้างอิงจากหนังสือ
ให้อ้างอิงดังนี้ ชื่อผู้เขียน หรืออื่น ๆ ตามแต่กรณี. ปีที่พิมพ์. ชื่อเรื่อง. ชื่อหนังสือ. เมืองที่พิมพ์: ชื่อ
สำ�นักพิมพ์ หรือผู้จัดพิมพ์. ตัวอย่างเช่น   
1. อบฉันท์ ไทยทอง. 2548. กล้วยไม้เมืองไทย. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.
1.Teoh, E, S. 2005. Orchids of Asia. Singapore: Times Editions-Marshall Cavendish.
5.4 อ้างอิงจากวิทยานิพนธ์
ให้อ้างอิงดังนี้ ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ชื่อวิทยานิพนธ์ ชื่อปริญญา หน่วยงาน ตัวอย่างเช่น
1. Choomchuay, S. 1993 Algorithm and Architecture for Reed-Solomon Decoding. Ph.D. Thesis,
   Imperial Colleg, University of London, UK.
5.5 การอ้างอิงจาก เวปไซต์
ให้อ้างอิงดังนี้ ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง [online] เข้าถึงได้จาก วิธีการเข้าถึงและสถานที่ของข้อมูล ปี พ.ศ.
ที่เผยแพร่ (หรือสืบค้น) ตัวอย่างเช่น
1. Texas Instruments. Speech Synthesis Processors. [online] available:   
   http://www.ti.com/sc/does/msp/speech/index.htm. 1998.

6. การส่งบทความ

สงตนฉบับเปน Microsoft Word for Windows บันทึกลงแผน CD-ROM จำ�นวน 1 ชุด พร้อมเอกสาร
จำ�นวน 4 ชุด โดยเอกสารชุดที่ 1 ให้มีรายละเอียดครบตามแบบฟอร์มของวารสาร ส่วนเอกสารอีก 3 ชุด ไม่ต้อง
พิมพ์ชื่อเจ้าของบทความและสถานที่ทำ�งาน
ส่งบทความที่ อาจารย์ ดร.พิชิต สุดตา ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมือง เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493266 โทรสาร 032-493266 อีเมล์
pichitsud@gmail.com
ทั้งนี้เมื่อบทความได้รับการตีพิมพ์ ผู้เขียนจะได้รับวารสารฉบับที่บทความนั้นตีพิมพ์ 1 ฉบับ โดยจะให้ผู้
เขียนที่เป็นชื่อแรก
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(ตัวอย่าง)

การเพาะเมล็ดเขากวางอ่อน (Phalaenopsis cornucervi (Breda) Blume & Rchb.
f.) ในสภาพปลอดเชื้อ (18)
In vitro seed culture of Phalaenopsis cornucervi (Breda) Blume & Rchb. f. (18)
บุญสนอง ช่วยแก้ว*, บรรพต อินทะนันชัย (14)
หน่วยวิจัยชีววิทยาพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมือง เพชรบุรี 76000 (14)
ระยะห่างบรรทัด 12 pt
}
บทคัดยอ (16)
} ระยะห่างบรรทัด 12 pt

บทคัดยอ (14)
............................................................................................................................................................
ระยะห่างบรรทัด 12 pt
คำ�สำ�คัญ: (14)

}

Abstract (16)

}

ระยะห่างบรรทัด 12 pt
Abstract (14)
.........................................................................................................................................
Keywords: (14)

} ระยะห่างบรรทัด 12 pt
} ระยะห่างบรรทัด 12 pt
(14)......................................................................................................................................................
ระยะห่างบรรทัด 12 pt
}
วัสดุอุปกรณและวิธีการ (Materials and methods) (16)
} ระยะห่างบรรทัด 12 pt
(14)......................................................................................................................................................
} ระยะห่างบรรทัด 12 pt
ผลการศึกษา (Results) (16)
} ระยะห่างบรรทัด 12 pt
(14)......................................................................................................................................................
} ระยะห่างบรรทัด 12 pt
อภิปรายผล (Discussion) (16)
} ระยะห่างบรรทัด 12 pt
(14)......................................................................................................................................................
ระยะห่างบรรทัด 12 pt
}
กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) (16)
} ระยะห่างบรรทัด 12 pt
(14).....................................................................................................................................................
} ระยะห่างบรรทัด 12 pt
เอกสารอางอิง (References) (16)
} ระยะห่างบรรทัด 12 pt
บทนำ� (Introduction) (16)

(14).................................................................................
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แบบส่งบทความลงตีพิมพ์
(การกรอกโปรดใช้วิธีการพิมพ์หรือเขียนให้อ่านง่าย)
เรียน บรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ข้าพเจ้า       นาย       นาง       นางสาว       อื่น ๆ ...........................................................................................................
ชื่อ – สกุล.................................................................................................................................................................................
ตำ�แหนงทางวิชาการ
     ศาสตราจารย        รองศาสตราจารย       ผูชวยศาสตราจารย        อาจารย
     อื่น ๆ ....................................................................................................................................................................................................
สถานที่ทำ�งาน ...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ที่ทำ�งาน ................................................................... โทรศัพทมือถือ......................................................................................
โทรสาร ..................................................................................... E-mail...................................................................................................
มีความประสงค์ขอส่งบทความ
บทความวิจัย          บทความปริทัศน์           อื่นๆ
เรื่อง : (ภาษาไทย) ................................................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)...........................................................................................................................................................................
กองบรรณาธิการสามารถติดตอข้าพเจ้าได้ที่       สถานที่ทำ�งานที่ระบุข้างต้น       ที่อยู่ดังต่อไปนี้
...................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์  .................................................................................. โทรสาร ................................................................................................
ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ กองบรรณาธิการสามารถติดต่อบุคคลดังต่อไปนี้
ชื่อ – สกุล.....................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท........................................................โทรสาร.....................................................E-mail...............................................................
มีความเกี่ยวข้องเป็น..................................................................................................................................................................................
.........................................................ลายมือชื่อ
(........................................................)
        เจ้าของบทความ
ส่งบทความไปยัง  อาจารย์ ดร.พิชิต  สุดตา
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมือง เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-493266 โทรสาร 032-493266 E-mail pichitsud@gmail.com
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