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An Analysis of Energy Potential of Rice Husk in Phetchaburi Province
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บทคัดยอ
งานวิจยั นีเ้ ปนการศึกษาศักยภาพทางพลังงานของแกลบซึง่ เปนวัสดุเหลือทิง้ จากโรงสีขา วในจังหวัดเพชรบุรี
โดยอาศัยขอมูลสถิติปริมาณแกลบอุตสาหกรรมจังหวัด เพื่อนำมาคำนวณหาคาพลังงานโดยใชคาความรอน
ที่ ไ ด จ ากการวิ เ คราะห ต ามมาตรฐาน ASTM D2105 และได มี ก ารหาปริ ม าณเที ย บเท า น้ ำ มั น ของพลั ง งาน
จากแกลบ หลังจากนั้นจึงนำขอมูลมาจัดทำเปนแผนที่ศักยภาพโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป SURFER32
ผลที่ไดจากการศึกษาบงชี้วาจังหวัดเพชรบุรีมีปริมาณแกลบอยูในชวง 90-110 ตัน/ป โดยมีศักยภาพทางพลังงาน
อยูในชวง 13-17 เทระจูลตอป เทียบเทาน้ำมันดิบ 22-26 กิโลตันเทียบเทาน้ำมัน โดยพื้นที่อำเภอบานลาด
เปนพื้นที่มีศักยภาพทางพลังงานของแกลบสูงสุด
คำสำคัญ: ศักยภาพ แกลบ ผลผลิต

Abstract
The aim of this research was to investigate energy yield of rice husk, residue from rice mill,
in Phetchaburi Province. Data obtained from Provincial Industry Office were used for computing
energy yield based on the heating value, analyzed under ASTM D2105 standard. Ton oil equivalent of
energy from rice husk was also investigated. Hence, energy potential maps were created using
computer software, namely, SURFER32. Results showed that rice husk yield in Phetchaburi Province
was in the range of 90-110 ton/yr and energy potential was in the range of 13-17 TJ/yr corresponding
to 22-26 ktoe. The results also revealed that, Ban Lat district was the area of highest energy potential
of rice husk.
Keywords: Potential, Rice Husk, Yield
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บทนำ
ปจจุบันโลกเผชิญปญหาสิ่งแวดลอมอยาง
รุนแรงจากการใชเชือ้ เพลิงฟอสซิลเปนหลัก ประเทศไทย
ก็ ต อ งพึ่ ง พาการนำเข า เชื้ อ เพลิ ง ดั ง กล า วในปริ ม าณ
สู ง จนกระทบต อ เศรษฐกิ จ และเป น ป ญ หารุ น แรง
ของสั ง คม ป จ จุ บั น โลกใช พ ลั ง งานชี ว มวลมากเป น
อันดับ 4 หรือ 14% ของพลังงานทัง้ หมด ประเทศพัฒนา
แล ว ต อ งการใช พ ลั ง งานนี้ เ พิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากชี ว มวล
หาง า ย จั ด เก็ บ และเปลี่ ย นเป น พลั ง งานไฟฟ า หรื อ
ความรอนไดงาย [1] ปจจุบันมูลคาการนำเขาพลังงาน
มีประมาณ 7% ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
ป พ.ศ. 2546 ประเทศไทยใชพลังงานประมาณ 1,000
พั น ล า นบาท คิ ด เป น 15% ของมู ล ค า ผลิ ต ภั ณ ฑ
มวลรวมในประเทศ เป น มู ล ค า การนำเข า พลั ง งาน
ประมาณ 500 พันลานบาท [2] จึงมีแนวคิดในการนำ
พลังงานทดแทนมาใช พลังงานชีวมวลเปนผลพลอยได
ของพื ช และสั ต ว ที่ ไ ด รั บ ความสนใจอย า งกว า งขวาง
เชนในประเทศศรีลังกาชีวมวลเหลือทิ้งจากการเกษตร
มู ล สั ต ว จ ากปศุ สั ต ว ข นาดใหญ ขยะเทศบาล และ
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม มีศกั ยภาพทางพลังงาน
ป ค.ศ. 1997, 2005 และ 2010 มีคาประมาณ 120 PJ
133 PJ และ 142 PJ ตามลำดับ เมือ่ นำมาผลิตพลังงาน

ไฟฟา จะไดพลังงานประมาณ 8.34 TWh 9.24 TWh
และ 9.85 TWh ตามลำดับ เมื่อคิดประสิทธิภาพของ
การเปลี่ ย นพลั ง งาน 25% [3] โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง
การเผาเชื้อเพลิงชีวมวลในที่จำกัดอากาศเพื่อใหเกิด
แก ส ออกมาใช ป ระโยชน จั ง หวั ด เพชรบุ รี ป ระชากร
ส ว นใหญ ป ระกอบอาชี พ เกษตรกรรมคื อ การทำนา
มีวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจำนวนมาก เชน ฟางขาว
และแกลบ งานวิจัยนี้ไดศึกษาแหลงพลังงาน (Energy
Resource) และศั ก ยภาพทางพลั ง งาน (Energy
Potential) ของแกลบในจังหวัดเพชรบุรี โดยพิจารณา
ผลิตผล (Yield) ของแกลบที่ไดจากโรงสีขาว แลวนำมา
คำนวณหาคาพลังงานของเชื้อเพลิงแกลบ (Energy
Yield) หลังจากนัน้ จึงนำไปคำนวณหาปริมาณเทียบเทา
น้ำมัน (Ton Oil Equivalent) และจัดทำแผนทีศ่ กั ยภาพ
ของแหลงเชือ้ เพลิงแกลบและแผนทีศ่ กั ยภาพทางพลังงาน
ของแกลบ

อุปกรณและวิธีการ
การศึกษาศักยภาพทางพลังงานของแกลบ
ในจังหวัดเพชรบุรี อาศัยขอมูลปริมาณแกลบเฉลี่ยตอ
วัน (kg/day) จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ซึ่ ง มี ผู ป ระกอบการโรงสี ข า วรวมกั น ทั้ ง สิ้ น 174 ราย
ในป พ.ศ. 2553 (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 จำนวนผูประกอบการโรงสีขาวในจังหวัดเพชรบุรี
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การหาผลิตผลของแกลบรายป ใชขอ มูลปริมาณ
แกลบเฉลี่ยตอวัน แลวคำนวณกับจำนวนวันทำการ
ของโรงสีจะไดปริมาณผลิตผลของแกลบในหนวยตัน
ตอป หลังจากนัน้ นำไปคำนวณคาความรอนของเชือ้ เพลิง
แกลบที่ ไ ด จ ากการวิ เ คราะห ต ามมาตรฐาน ASTM
D2105 โดยแกลบมีคา ความรอน 14,360 kJ/kg หลังจาก
นั้นจึงนำคาผลิตผลทางพลังงานของแกลบในหนวย
ล า นล า นจู ล (TJ) ที่ ไ ด ม าเที ย บเท า กั บ น้ ำ มั น โดยใช
ตัวแปลง 1 ton oil equivalent (toe) = 10,800 kcal/kg
โดยที่ 1 cal = 4.184 J สำหรับปริมาณเทียบเทาน้ำมัน
ของแกลบแสดงในรูปของกิโลตันเทียบเทาน้ำมัน (ktoe)
ในสวนสุดทายไดสรางแผนที่ปริมาณผลิตผล (Yield)
และแผนที่ศักยภาพทางพลังงานของแกลบโดยอาศัย
โปรแกรมสำเร็จรูป SURFER32

ผลการวิจัย
เมื่ อ นำปริ ม าณแกลบมาคำนวณหา
ปริมาณผลผลิตทั้งป โดยพิจารณาจำนวนวันทำงาน
ของโรงสีขาว พบวาในป พ.ศ. 2553 ปริมาณแกลบใน

5

จังหวัดเพชรบุรมี ี 90-110 ตัน เปนปริมาณแกลบในอำเภอ
บานลาด 353.00 ตัน อำเภอเมืองเพชรบุรี 216.14 ตัน
อำเภอเขายอย 123.60 ตัน อำเภอทายาง 84.83 ตัน
อำเภอชะอำ 80.09 ตัน อำเภอบานแหลม 5.90 ตัน
อำเภอหนองหญาปลอง 1.81 ตัน และอำเภอแกงกระจาน
0.48 ตัน (ภาพที่ 1) นำปริมาณแกลบมาคำนวณหา
พลั ง งานแยกตามอำเภอได ค า พลั ง งานจากอำเภอ
บานลาด 50.69 TJ เทียบเทาน้ำมัน 78.12 ktoe อำเภอ
เมืองเพชรบุรี 31.04 TJ เทียบเทาน้ำมัน 47.83 ktoe
อำเภอเขายอย 17.75 TJ เทียบเทาน้ำมัน 27.35 ktoe
อำเภอทายาง 12.18 TJ เทียบเทาน้ำมัน 18.77 ktoe
อำเภอชะอำ 11.50 TJ เทียบเทาน้ำมัน 17.72 ktoe
อำเภอบานแหลม 0.85 TJ เทียบเทาน้ำมัน 1.31 ktoe
อำเภอหนองหญาปลอง 0.26 TJ เทียบเทาน้ำมัน 0.40
ktoe และอำเภอแกงกระจาน 0.07 TJ เทียบเทาน้ำมัน
0.11 ktoe ปริ ม าณแกลบ ศั ก ยภาพผลิ ต ผลแกลบ
และศักยภาพทางพลังงานของแกลบ มีมากที่สุดใน
อำเภอบ า นลาด อำเภอเมื อ งเพชรบุ รี แ ละอำเภอ
เขายอยตามลำดับ (ภาพที่ 2, 3 และ 4)

ภาพที่ 1 ปริมาณผลิตผลแกลบในจังหวัดเพชรบุรี
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ภาพที่ 2 ปริมาณพลังงานจากแกลบและปริมาณเทียบเทาน้ำมัน

อภิปรายผล

พบวาอำเภอบานลาดมีศักยภาพมากที่สุด 353 ton/
year และรองลงมาคือ อำเภอเมืองเพชรบุรี มีศักยภาพ
216.14 ton/year พื้นที่ดังกลาวจึงมีความเหมาะสมใน
การกอสรางระบบผลิตไฟฟาจากชีวมวล, อาจเปนระบบ
แยกศูนย (Decentralized) โดยติดตัง้ บริเวณทีม่ ศี กั ยภาพ
ผลิตผลแกลบมากทีส่ ดุ คืออำเภอบานลาด อำเภอเมือง
เพชรบุรีและอำเภอเขายอย เพื่อลดคาใชจายในการ
ขนสงเชื้อเพลิง

ปริมาณพลังงานจากแกลบในจังหวัดเพชรบุรี
มีศักยภาพทางพลังงานของแกลบสูงสุด 3 อำเภอ คือ
อำเภอบานลาด มีคา พลังงาน 50.69 TJ เทียบเทาน้ำมัน
78.12 ktoe รองลงมาอำเภอเมืองเพชรบุรี มีคา พลังงาน
31.04 TJ เทียบเทาน้ำมัน 47.83 ktoe และอำเภอ
เขายอยมีคา พลังงาน 17.75 TJ เทียบเทาน้ำมัน 27.35 ktoe
จากแผนที่ศักยภาพทางพลังงานของแกลบ
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แหล ง พลั ง งานชี ว มวลจากแกลบในจั ง หวั ด
เพชรบุรอี ยูอ ยางกระจัดกระจาย โดยมีความหนาแนนสูง
ในบางพื้นที่ การนำพลังงานชีวมวลไปใชประโยชนควร
เป น ระบบการเปลี่ ย นรู ป พลั ง งานขนาดเล็ ก มี ค วาม
เหมาะสมกั บ ศั ก ยภาพของเชื้ อ เพลิ ง แกลบดั ง กล า ว
เปนระบบแยกศูนยโดยนำเตาผลิตแกสชีวมวลไปติดตั้ง
ในอำเภอที่มีผลิตผลของแกลบมากที่สุด จะเหมาะสม
มากกวา เนื่องจากลดคาใชจายในการขนสงเชื้อเพลิง
ชีวมวล
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คุณลักษณะทางเชื้อเพลิงของแกลบในจังหวัดเพชรบุรี
Fuel Characteristics of Rice Husk in Phetchaburi Province

สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ
สาขาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมือง
เพชรบุรี 76000

บทคัดยอ
แกลบ วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่สำคัญในจังหวัดเพชรบุรี นำมาใชเปนเชื้อเพลิงชีวมวลกับระบบแกส
ซิฟเคชั่นเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟาได งานวิจัยนี้เปนการศึกษาคุณลักษณะทางเชื้อเพลิงของแกลบ โดยการ
วิเคราะหโดยประมาณตามมาตรฐาน ASTM D3172 การวิเคราะหแบบแยกธาตุตามมาตรฐาน ASTM D3176
และการวิเคราะหคาความรอนตามมาตรฐาน ASTM D2105 ผลการวิเคราะหพบวาแกลบมีปริมาณสารระเหย
ที่เผาไหมได 57.3% โดยปริมาณคารบอนคงตัวที่ 15.6% และปริมาณเถา 17.1% ที่คาความชื้น 10.0% ผลการ
วิเคราะหแบบแยกธาตุแสดงใหเห็นวาแกลบมีคา C 40.6% H 5.4% O 36.5% N 0.33% และ S 0.05% แกลบ
มีคาความรอน 14,360 กิโลจูล/กิโลกรัม ตามผลการวิเคราะหแกลบมีสูตรเคมี CH1.83O0.72N0.0022S0.00024 สมการเคมี
นี้นำไปคำนวณหาอัตราการไหลที่เหมาะสมของอากาศในการเดินเครื่องเตาแกสซิไฟเออรสำหรับผลิตไฟฟาดวย
ระบบแกสซิฟเคชั่น
คำสำคัญ: คุณลักษณะ แกลบ ชีวมวล

Abstract
Rice husk, important agricultural residue in Phetchaburi province, can be used as biomass
fuel for power generation by means of gasification system. The aims of this research were to investigate the
fuel characteristic of rice husk by mean of analysis i.e. proximate analysis based on ASTM D3172
standard, ultimate analysis based on ASTM D3176 standard and analysis of heating value based on
ASTM D2105 standard. Results showed that rice husk is composed of volatile matter 57.3%, fixed
carbon 15.6% and ash content 17.1% at the moisture content of 10.0%. Results by ultimate analysis
indicated that rice husk is composed of C 40.6%, H 5.4%, O 36.5%, N 0.33% and S 0.05%. The
heating value of rice husk is 14,360 KJ/Kg. The result from analysis, chemical formula of rice husk is
CH1.83O0.72N0.0022S0.00024 This chemical formula can be used for investigating an optimal air flow rate in
operation of a gasifier for power generation.
Keywords: characteristics, rice husk, biomass
The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University
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บทนำ
ปจจุบันพลังงานหมุนเวียนไดรับความสนใจ
เปนอยางมาก มีการสงเสริมและสนับสนุนใหใชพลังงาน
หมุนเวียนทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล (fossil fuel) ในการ
ผลิตพลังงานไฟฟา เนื่องจากเชื้อเพลิงฟอสซิลสงผล
กระทบตอสิง่ แวดลอมหลายดาน เชน สภาวะเรือนกระจก
ปญหาโลกรอน และปญหาฝนกรดจาก SO2 จากการ
เผาไหมเชือ้ เพลิงฟอสซิล [1] ประเทศไทยประสบปญหา
ดังกลาวจากกรณีโรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลำปาง โดย
ตั้งเปาการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
ใหไดรอยละ 8 ภายในป พ.ศ.2554 [2] จากเหตุผล
หลายประการ ทำให ทุ ก ฝ า ยกระตื อ รื อ ร น หาแหล ง
พลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน พลังงานลม
พลังงานแสงอาทิตย พลังงานน้ำ และพลังงานชีวมวล
ชีวมวลมี 4 กลุม คือ พืชยืนตน (woody plant) พืชลมลุก
และหญา (herbaceous plant and grass) พืชน้ำ
(aquatic plant) และมูลสัตว (manure) [3]
ความชื้ น ในชี ว มวลเป น พารามิ เ ตอร ส ำคั ญ
ที่ ใ ช ใ นการเลื อ กเทคโนโลยี ก ารเปลี่ ย นรู ป ชี ว มวล
ชีวมวลความชื้นสูงมักอาศัยการหมักในการเปลี่ยนรูป
พลังงาน สวนชีวมวลความชืน้ ต่ำนำไปใชในกระบวนการ
แกสซิฟเคชั่น กระบวนการไพโรไลซิสหรือการเผาไหม
[4] ชี ว มวลซึ่ ง ได รั บ ความสนใจอย า งกว า งขวางคื อ
เชื้อเพลิงชีวมวล (biomass fuel) จากแกลบ เนื่องจาก
มีศักยภาพและปริมาณเชื้อเพลิงมาก จังหวัดเพชรบุรี
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มี กิ จ การทางด า นเกษตรกรรมมาก และมุ ง เน น เป น
เมืองเกษตรกรรม ประชากรสวนใหญทำนา รอยละ 57
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชที่สำคัญมีทั้งพืชสวน
พืชไร และพืชผัก ผลผลิตใชบริโภคในจังหวัด และสงไป
จำหนายยังจังหวัดใกลเคียง การใชที่ดินสวนใหญเพื่อ
เกษตรกรรมซึ่งทำนาเปนหลัก มีวัสดุเหลือทิ้งทางการ
เกษตรมาก เช น ฟางข า ว และแกลบ (ภาพที่ 1)
การวิ จั ย นี้ ศึ ก ษาการใช ป ระโยชน จ ากชี ว มวลแกลบ
เพื่อเปนเชื้อเพลิงในกระบวนการแกสซิฟเคชั่น เปนการ
เปลีย่ นรูปพลังงานจากเชือ้ เพลิงของแข็งใหเปนเชือ้ เพลิง
แกส ไดเชื้อเพลิงที่มีคาความรอนสูงกวาการเผาไหม
โดยตรง [5] การออกแบบระบบแกสซิฟเคชั่นสำหรับ
เชือ้ เพลิงแตละชนิดตองศึกษาคุณลักษณะทางเชือ้ เพลิง
ของชีวมวลกอน เพื่อใหการออกแบบและการทำงาน
ของระบบเหมาะสม ชีวมวลแกลบประกอบดวยเซลลูโลส
และลิกนิน สวนประกอบของชีวมวลสงผลตอการเลือกใช
เทคโนโลยีการเปลี่ยนรูปพลังงาน วัตถุประสงคของงาน
วิจัยนี้ เปนการศึกษาคุณลักษณะทางเชื้อเพลิงของชีว
มวลแกลบในจั ง หวั ด เพชรบุ รี มุ ง เน น ศึ ก ษาปริ ม าณ
ความชืน้ คาความรอน ปริมาณคารบอนคงที่ สารระเหย
ทีเ่ ผาไหมได และปริมาณเถา การวิเคราะหโดยประมาณ
การวิเคราะหแบบแยกธาตุ และการหาคาความรอน
เชื้อเพลิงชีวมวลแกลบ การที่เชื้อเพลิงชีวมวลแกลบ
แตละทองที่มีปริมาณความชื้นตางกัน ทำใหผลการ
วิเคราะหทง้ั การวิเคราะหโดยประมาณและการวิเคราะห
แบบแยกธาตุแตกตางกัน

ภาพที่ 1 แกลบจากโรงสีขาวในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
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อุปกรณและวิธีการ
เชื้อเพลิงชีวมวลรูปเชื้อเพลิงแข็ง (solid fuel)
คือแกลบจะถูกเปลี่ยนรูปเปนเชื้อเพลิงแกส (gaseous
fuel) โดยผานกระบวนการแกสซิฟเคชั่น (gasification)
เพื่ อ ให ค า ความร อ นสู ง กว า การนำเชื้ อ เพลิ ง ชี ว มวล
รูปของแข็งไปเผาไหมโดยตรง (direct combustion)
การวิ เ คราะห คุ ณ ลั ก ษณะ (characteristics) ของ
เชื้อเพลิงจึงเปนสิ่งจำเปนสำหรับการออกแบบระบบ
แกสซิฟเคชั่น การวิเคราะหและทดสอบเชื้อเพลิงแข็งใช
วิธีการตามมาตรฐาน ASTM ในมาตรฐานที่เกี่ยวของ
คือ การวิเคราะหโดยประมาณ (Proximate Analysis)
การวิเคราะหแบบแยกธาตุ (Ultimate Analysis) และ
การหาคาความรอน (Heating Value) ของเชื้อเพลิง
ชีวมวลแกลบในจังหวัดเพชรบุรี
การวิ เ คราะห โ ดยประมาณ (Proximate
Analysis) ตามมาตรฐาน ASTM D3172 หาปริมาณ
ความชื้น (moisture content) สารระเหยที่เผาไหมได
(volatile combustible matter) คารบอนคงตัว (fixed
carbon) และเถา (ash content) การทดสอบตาม
มาตรฐานดังกลาว เชื้อเพลิงแข็งถูกบดเปนผง แลวนำ
ไปอบแหงในเตาอบที่อุณหภูมิ 110 ํ-105 ํC จนน้ำหนัก
คงที่ น้ำหนักทีห่ ายไปเมือ่ เทียบกับน้ำหนักเดิมคือปริมาณ
ความชืน้ เชือ้ เพลิงแข็งทีแ่ หงแลวถูกทำใหรอ น ในภาชนะ
ปดปองกันการเกิดออกซิเดชัน ที่อุณหภูมิ 900 ํC เพื่อ
ไล ส ารระเหยที่ เ ผาไหม ไ ด จนน้ ำ หนั ก คงที่ น้ ำ หนั ก
ทีห่ ายไปคือปริมาณสารระเหยทีเ่ ผาไหมได นำเชือ้ เพลิง

แข็งที่ไดไปอบในภาชนะเปดที่อุณหภูมิ 750 ํC เพื่อให
เผาไหมจนน้ำหนักคงที่และเปนน้ำหนักของเถา สวน
น้ำหนักที่หายไปคือปริมาณของคารบอนคงตัว การ
วิเคราะหโดยประมาณมีประโยชนในการเปรียบเทียบ
เชื้อเพลิง
การวิเคราะหแบบแยกธาตุ (Ultimate Analysis)
ASTM D3176 เพื่อหาปริมาณธาตุที่เปนองคประกอบ
ของเชือ้ เพลิงในรูป %db และไมคดิ เถา ปริมาณคารบอน
และไฮโดรเจนในเชื้อเพลิงหาโดยการเผาเชื้อเพลิงใน
ภาชนะป ด บรรจุ อ อกซิ เ จนไว อ ย า งเพี ย งพอ แล ว วั ด
องค ป ระกอบของไอเสี ย เพื่ อ คำนวณย อ นกลั บ ไปหา
ปริมาณคารบอนและไฮโดรเจนในเชื้อเพลิง ไนโตรเจน
และซัลเฟอร หาโดยวิธีทางเคมี สวนออกซิเจนหาโดย
ระบุคา 100 ลบดวยปริมาณธาตุคารบอน ไฮโดรเจน
ไนโตรเจน และ ซัลเฟอร
การหาคาความรอน (heating value) ของ
เชื้อเพลิง (ASTM D2105) โดยใชบอมบแคลอรีมิเตอร
(bomb calorimeter) ไดคาความรอนของเชื้อเพลิงที่
ปริมาตรคงที่ และไมแตกตางไปจากคาที่ความดันคงที่

ผลการวิจัย
การวิเคราะหโดยประมาณ การวิเคราะหแบบ
แยกธาตุ และ คาความรอนเชื้อเพลิงชีวมวลแกลบ โดย
ในแตละตารางไดรวมเอาผลจากการศึกษาที่ไดจาก
การสำรวจเอกสารเพื่อทำการเปรียบเทียบ (ตารางที่ 1
2 และ 3)

ตารางที่ 1 การประมาณคาโดยประมาณ (Proximate Analysis) เชื้อเพลิงชีวมวลแกลบในจังหวัดเพชรบุรี (%)
Moisture Fixed
Volatile
Ash
Content Carbon Combustible Matter Content
Â¨Ä´®ª´Á¡¦»¦¸ 10.0
15.6
57.3
17.1
Â¨ [5]
9.0
17.4
68.5
14.1
Â¨ [6]
11.7
20.4
53.1
14.8
¸ª¤ª¨
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ตารางที่ 2 การประมาณคาแบบแยกธาตุ (Ultimate Analysis) ของเชื้อเพลิงชีวมวลแกลบในจังหวัดเพชรบุรี (%)
Moisture
C
H
O
N
S
Content
Â¨Ä´®ª´Á¡¦»¦¸* 10.0
40.6 5.4 36.5 0.33 0.05
Â¨ [5]
9.0
43.1 4.9 37.3 0.5 0.1
Â¨ [6]
11.7
36.74 5.51 42.55 0.28 0.55
¸ª¤ª¨

ตารางที่ 3 คาความรอนของเชื้อเพลิงชีวมวลแกลบ
Moisture
HHV (kJ/kg) LHV (kJ/kg)
Content
Â¨Ä´´®ª´Á¡¦»¦¸ 10.0
14,360
Â¨ [5]]
9.0
14,000
Â¨ [6]]
11.7
15,700
Â¨ [7]]
402,133
Â¨ [3]]
21,200
Â¨ [8]]
8.83
12,850
¸ª¤ª¨

° Îµ
®¤µ¥Á®» HHV = nµªµµ¤¦o°¼ LHVV = nµªµ¤¦o°É

อภิปรายผล
การวิ เ คราะห โ ดยประมาณแสดงให เ ห็ น ว า
แกลบมีปริมาณสารระเหยที่เผาไหมได 57.3% โดย
ปริมาณ คารบอนคงตัว 15.6% และปริมาณเถา 17.1%
ที่คาความชื้น 10.0% สวนการวิเคราะหแบบแยกธาตุ
แสดงใหเห็นวาแกลบมี C 40.6% H 5.4% O 36.5%
N 0.33% และ S 0.05% ที่คาความชื้นเดียวกัน ผลการ
วิเคราะหทั้งสองใหคาของตัวแปรตางๆ ใกลเคียงกับ

ผลการศึกษาของนักวิจัยอื่น เพียงแตมีความแตกตาง
กันเรื่องความชื้นของเชื้อเพลิงชีวมวลแกลบในแตละ
ทองที่ แกลบจังหวัดเพชรบุรีมีคาความรอน 14,360
กิโลจูล/กิโลกรัม เมื่อนำผลการวิเคราะหแบบแยกธาตุ
ไปคำนวณหาสูตรเคมีของเชื้อเพลิงแกลบ พบวาแกลบ
มีสูตรเคมี CH1.83O0.72N0.0022S0.00024
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Moisture Content (%)

Content (%)

ภาพที่ 2 อิทธิพลของความชื้นตอปริมาณคารบอนคงตัว สารระเหยที่เผาไหมได และเถาในแกลบ

Moisture Content (%)
ภาพที่ 3 อิทธิพลของความชื้นตอปริมาณ C H O N S ในแกลบ

ขอเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาพบว า ผลการวิ เ คราะห โ ดย
ประมาณ ผลการวิเคราะหแบบแยกธาตุ รวมทัง้ คาความ
รอน ขึ้นอยูกับคาความชื้นของเชื้อเพลิงชีวมวล ดังนั้น
ควรศึกษาเพิ่มเติมโดยเก็บตัวอยางเชื้อเพลิงแกลบที่คา
ความชื้นตางกัน ไปวิเคราะหแบบประมาณ วิเคราะห
The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University

แบบแยกธาตุ และหาคาความรอน เพื่อศึกษาอิทธิพล
ของความชื้นตอคุณลักษณะทางเชื้อเพลิงของชีวมวล
แกลบ จะทำใหการออกแบบระบบทางพลังงานที่ใชชีว
มวลแกลบมีความถูกตองแมนยำมากขึ้น
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การศึกษารอยแตกของกระจกดานขางรถยนตจากการยิงดวยปน

Study of Cracked Pattern of Lateral Car Windshield from Gun Shooting
สิทธิชน พิมลศรี และ สันติ์ สุขวัจน 1
1

สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เมือง นครปฐม 73000

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษารูปแบบรอยแตกของกระจกรถยนตดานขาง จากการยิงดวยปน และ
ความสัมพันธระหวางขนาดรูกระสุนทางเขาออกกับระยะยิง กระจกรถยนตที่ใชทดลองเปนกระจกนิรภัยเทมเปอร
ดานขาง หนา 4 mm ติดฟลมกรองแสงหนา 2 mm อาวุธปนที่ใชทดลองเปนปนพกขนาด 9 mm กระสุน 9 mm
ระยะยิ ง 6 ระยะ วิ เ คราะห ข อ มู ล โดยหาค า เฉลี่ ย เลขคณิ ต ค า เบี่ ย งเบนมาตรฐานความแปรปรวนร ว ม
(One Way Anova) เปรียบเทียบรายคูดวยวิธี LSD หาคาความสัมพันธระหวางตัวแปรดวย Pearson Correlation
ผลการวิจัยพบวารูทางเขากระสุนปนคอนขางกลม ขนาดใกลเคียงกับขนาดกระสุนปนและขอบรูเรียบ รูทางออก
กระสุนปนมีรอยบากเกิดขึ้นรอบรอยแตก รูทางเขาเล็กขอบเรียบกวารอยบากตรงทางออกของกระสุนปน ขนาด
เสนผาศูนยกลางรูทางเขากระสุนปนไมสามารถบอกระยะยิงได แตขนาดเสนผาศูนยกลางรอยบากรูทางออก
กระสุนปนบอกระยะยิงได
คำสำคัญ: รอยแตกกระจกรถยนต กระสุนปน รูกระสุน

Abstract
The objective of this research was to study cracked pattern of lateral car windshield from gun
shooting and relation between size of the entrance and the exit of bullet hole and shoot distance. The
lateral car windshields that were used in this experiment were 4 mm thick car Temper windshield whit
2 mm thick film. The 9 mm gun and 9 mm bullets were used and 6 gunshot distances were examined.
In data analysis, mean, SD, and One Way Anova were tested, compare pair data with LSD and find out
the relation between variables with Pearson Correlation. It was found that bullet entrance holes have
quite round feature and similar in size to bullet size and the edges of the hole are smooth. The exit
holes have bevellings. Entrance holes are smaller and smoother than the bevelling of the exit holes.
The diameter size of bullet entrance holes cannot predict gunshot distances, whereas diameter size of
exit hole bevelling can predict.
Keywords: cracked pattern of car windshield, bullet, bullets hole
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บทนำ
อาวุธทีอ่ าชญากรใชกอ อาชญากรรมในอันดับ
ต น คื อ อาวุ ธ ป น ในการสื บ สวนคดี เ กี่ ย วกั บ อาวุ ธ ป น
วัตถุพยานที่เกี่ยวกับอาวุธปน และเครื่องกระสุนปน
เชน อาวุธปน ซองกระสุนปน กระสุนปน ปลอกกระสุน
ปน หมอนกระสุนปนลูกซอง กระสุน และป]ายกระสุน
ลูกซองจากที่เกิดเหตุ ผูบาดเจ็บ หรือศพ และการตรวจ
วิถกี ระสุน ตองตรวจพิสจู นเพือ่ เปนขอมูลในการสืบสวน
สอบสวนหาผูกระทำความผิด และทราบถึงเหตุการณ
หรือพฤติกรรมคนราย [1] การวิจัยนี้เนนการตรวจหา
ระยะยิ ง ในเชิ ง การตรวจวิ ถี ก ระสุ น ซึ่ ง เป น สิ่ ง สำคั ญ
อยางหนึ่ง คดีอาชญากรรมของประเทศไทยลวนแตมี
อาวุธปนเขามาเกี่ยวของในฐานะเครื่องมือทำความผิด
สถานการณ ค วามรุ น แรงจากป น ไม ไ ด เ กิ ด ถี่ เ ฉพาะ
ในป จ จุ บั น จากสถิ ติ ข องสำนั ก งานยาเสพติ ด และ
อาชญากรรมแหงสหประชาชาติพบวาประเทศไทยชวง
พ.ศ. 2541-2543 มีคดีฆาตกรรมใชปน ถึงรอยละ 79.58
ถือวาสูงมากหากเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่น อนุมานได
วาคนไทยไมนอยมีอาวุธปนในครอบครอง บางครั้งคน
เหล า นั้ น ใช ป น ยุ ติ ค วามขั ด แย ง สถิ ติ อ าวุ ธ ป น ที่ ไ ด
รับอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนตั้งแต พ.ศ. 2503-2546
มีมากกวาลานกระบอกทั่วประเทศ แตปจจุบันมีการ
ครอบครองอาวุธปนสูงกวา 4 ลานกระบอก จำนวนนี้
หมายถึงปนที่ถูกกฎหมาย ไมนับปนเถื่อนที่หาซื้อได
ไมยากในตลาดมืด [2] ปจจุบันปญหาอาชญากรรมทวี
ความรุนแรงขึน้ เกิดความเสียหายตอทรัพยสนิ และบุคคล
การกออาชญากรรมมีรปู แบบทีห่ ลากหลาย อาชญากรรม
ที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องคือฆาตกรรมโดยวาจางมือปน
มือปนมักใชรถจักรยานยนตเปนพาหนะกอเหตุ และ
ยิงเหยื่อขณะอยูในรถยนต เจาหนาที่ตำรวจอาจพบ
หลั ก ฐานในที่ เ กิ ด เหตุ ที่ เ ชื่ อ มโยงไปหาตั ว คนร า ยคื อ
รอยแตกกระจกรถยนต และปลอกกระสุนปนที่คนราย
ใชกอเหตุ
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เจาหนาที่ตำรวจตลอดจนผูเกี่ยวของในการ
คลี่คลายคดี ตองใชประโยชนจากกระจกที่เหลืออยูให
มากทีส่ ดุ จากลักษณะรู และการแตก เพือ่ นำไปสอบสวน
สืบสวนหาผูกระทำผิด เชน บอกทิศทางการยิง ดานที่
ยิง ระยะยิง ชนิดกระสุน ระยะยิงหมายถึงระยะระหวาง
ปากลำกลองปนจนถึงเปาที่ถูกยิง การตรวจหาระยะยิง
มีหลายวิธดี ว ยกัน เชน ตรวจการกระจายของเขมาดินปน
การกระจายของลูกปนลูกซอง พิจารณาบาดแผลบน
รางกายเหยื่อ [3] การกออาชญากรรมโดยอาวุธปนมี
สิ่งที่นาสนใจซึ่งเปนที่มาของงานวิจัยนี้คือ การยิงคนใน
รถยนตโดยกระสุนผานกระจกรถยนตดานขาง สิ่งที่นา
สนใจคือรูปแบบรอยแตกกระจกรถยนต รอยแตกกระจก
รถยนตจากกระสุนนาจะมีลักษณะเฉพาะที่บงชี้ระยะ
ยิง และบอกชนิดอาวุธปนได การตรวจสอบการแตก
ของกระจกและการแปรผล เปนประโยชนตอขบวนการ
สืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรม การแตกของกระจก
มีความสัมพันธกบั รอยแตกทีเ่ กิดขึน้ บนพืน้ ผิวของกระจก
ดวยลักษณะลายเสนและรูปแบบ การศึกษาแรงที่ทำ
ใหแตก การกระทบของวัตถุไมมคี มความเร็วต่ำ กระสุน
ปน รวมทัง้ ความรอนจากเพลิงไหม เปนทีน่ า สนใจสำหรับ
นักนิติวิทยาศาสตร คดีที่คนรายยิงเหยื่อในรถยนตจาก
กระจกรถยนตดานขาง สิ่งที่เปนหลักฐานคือรอยแตก
ของกระจกจากกระสุน เจาหนาที่ตำรวจและผูเกี่ยวของ
ในการคลี่คลายคดี ตองมีความชำนาญในการสรุปวา
เกิดจากกระสุนและปนประเภทใด งานวิจัยนี้จะชวย
คลี่คลายปญหาดังกลาวได การทดลองในงานวิจัยนี้
ผูท ดลองจะยิงกระจกรถยนตในระยะตางกัน แลวบันทึก
รูปแบบรอยแตกของกระจกดวยการถายภาพ จนได
ขอสรุปถึงลักษณะที่เกิดจากการยิงแตละระยะ และ
บอกไดวาลักษณะการแตกของกระจกรถยนตที่พบใน
ทีเ่ กิดเหตุ เกิดจากการยิงทีร่ ะยะใด อันทำใหเกิดประโยชน
ตองานสืบสวนสอบสวนและทางนิติวิทยาศาสตร
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วัสดุอุปกรณและวิธีการ
อุปกรณการทดลอง เครื่องมือในการวิจัย
ประกอบดวย กลองถายภาพดิจิตอล ความละเอียด 12
ลานพิกเซล เวอเนียรคาลิปเปอรชนิดดิจติ อล (electronic
digital caliper) ผาเทปกาวหนาเดียว แผนพลาสติกใส
ปากกาหมึกแหง ปากกาหมึกซึม แวนตา ตลับเมตร
กระจกนิรภัยเทมเปอรหนา 4 mm ยี่หอซูซูกิ รุน FD
ST-20 LH ติดฟลมกรองแสงใชฟลมหนา 2 mm ปนพก
ขนาด 9 mm ยี่ ห อ CZ 75 D COMPACT (P-01)
ลำกล อ งยาว 3.88 inch และกระสุน 9 mm Luger
แบบหัวกลมมน (round nose)

วิธกี ารทดลอง สรางกรอบไมขนาดใกลเคียง
กับแผนกระจกเพื่อใชแทนประตูดานขางรถยนต นำ
กระจกรถยนตดานขางติดฟลมกรองแสง กระจกที่ติด
ฟลมเรียบรอยในสภาพพรอมยิงนำไปใสในกรอบไม
ที่เตรียมไว (เปายิง) ใชปนขนาด 9 mm เล็งใหปาก
กระบอกปนตั้งฉากกับผิวกระจก แลวยิงตามระยะที่
กำหนด วัดเสนผาศูนยกลางของรูทางเขาและรูทางออก
ของกระสุนปนโดยใชเวอเนียรคาลิปเปอร ชนิดดิจิตอล
และถายภาพรูทางเขาออกโดยใชกลองดิจิตอล บันทึก
คาที่อานได วิเคราะหคาที่อานไดดวยวิธีการทางสถิติ
วิเคราะหหาสาเหตุทท่ี ำใหรอยแตกของกระจกมีลกั ษณะ
ตางกัน (ภาพที่ 1 2 และ 3)

ภาพที่ 2 กระจกในกรอบประตูรถยนตดา นขางพรอมยิง

ภาพที่ 1 อุปกรณวางมือขณะยิง

ภาพที่ 3 การทดลองยิง

ผลการศึกษา
หลังจากการทดลองและการวิเคราะหขอมูล
มีขอสรุปเกี่ยวกับงานวิจัย คือ ลักษณะรูทางเขากระสุน
คอนขางกลม มีขนาดใกลเคียงกับขนาดกระสุน ขอบ
The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University

รูเรียบ สวนรูทางออกกระสุนมีรอยบาก (bevelling)
ขึ้ น รอบ และรอยแตกของกระจก (glass fracture)
มีรูทางเขาเล็กและขอบเรียบกวารอยบากตรงทางออก
ของกระสุน สอดคลองกับงานวิจัยที่มีรายงานไว [4]
(ภาพที่ 4 และ 5)

วารสารวิทยาศาสตรแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

17

ภาพที่ 4 รูทางเขากระสุนปน

ภาพที่ 5 รอยบากทางออกรูกระสุนปน

ขนาดเส น ผ า ศู น ย ก ลางรู ท างเข า กระสุ น
ไมสามารถคำนวณระยะยิงได แตขนาดเสนผาศูนยกลาง

รอยบากที่ทางออกกระสุนบอกระยะยิงได [5] (ตารางที่
1 และ 2)

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานขนาดเสนผาศูนยกลางรูทางออกกระสุนตามระยะยิง
¦³¥³¥· nµÁ¨¸É¥ ( x ) nªÁ¸É¥Á¤µ¦µ
(SD)
(m)
(m)
0
2.64
0.27
1
3.06
0.26
3
3.27
0.16
5
3.48
0.11
7
3.57
0.13
9
3.60
0.12

ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวางระยะยิงกับขนาดเสนผาศูนยกลางของรูกระจกทางออก
··
Pearson Correlation
P_value
N
** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

nµ··
0.831**
0.000
18
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ระยะยิงกับขนาดเสนผาศูนยกลางของรู
กระจกทางออกมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 (ตารางที่ 2) ความหนาแนนของ

จำนวน Radial fracture และ Concentric fracture
ตอหนวยพื้นที่แปรผันตามกับระยะยิง [6] (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 ความหนาแนนของ Radial fracture และ Concentric fracture ตามระยะยิง
ªµ¤®µÂn
Îµª Radial Îµª Concentric ªµ¤®µÂn
¦³¥³¥·
fracture Á¨¸É¥
fracture Á¨¸É¥
Radial fracture Concentric fracture
(m)
(Áo/cm2)
(Áo)
(Áo)
(Áo/ cm2)
0
108
135
0.95
1.19
1
112
151
0.99
1.33
3
118
164
1.04
1.45
5
126
170
1.11
1.50
7
132
199
1.17
1.76
9
145
210
1.28
1.86

รอยแตกของกระจกจากการทดลอง เมื่ อ
พิจารณาทั้งแผน มีลักษณะบนผิวกระจกเปนรูปคลาย

ใยแมงมุม [7] (ภาพที่ 6)

ภาพที่ 6 รอยแตกของผิวกระจก

อภิปรายผล
ลักษณะรูทางเขากระสุนคอนขางกลม ขนาด
ใกลเคียงกับขนาดกระสุน ขอบรูเรียบ สวนรูทางออกมี
รอยบากรอบ และรอยแตก รูทางเขาเล็กและขอบเรียบ
กว า รอยบากของทางออก ขนาดเส น ผ า ศู น ย ก ลางรู
ทางเขากระสุนไมสามารถคำนวณระยะยิงได แตขนาด
เสนผาศูนยกลางรอยบากที่ทางออกกระสุนบอกระยะ
The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University

ยิ ง ได ระยะยิ ง กั บ ขนาดเส น ผ า ศู น ย ก ลางรู ท างออก
มีความสัมพันธกนั ความหนาแนนของ Radial fracture
และ Concentric fracture ตอหนวยพื้นที่แปรผันกับ
ระยะยิง และรอยแตกของกระจกทั้งแผนลักษณะคลาย
ใยแมงมุม
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การวิเคราะหปริมาณไดอะซีแพมในเลือดและปสสาวะโดยเทคนิค HPLC
Analysis of Diazepam in Blood and Urine by HPLC Technique
ทิพยาภรณ วินิจสร และ ศิริรัตน ชูสกุลเกรียง
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เมือง นครปฐม 73000

บทคัดยอ
ไดอะซีแพมเปนยาที่ใชรักษาความวิตกกังวลและคลายเครียด งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาปริมาณ
ไดอะซีแพมในเลือดและปสสาวะ ทีเ่ วลาตางๆ หลังไดรบั ยา ในงานวิจยั นีต้ วั อยางเลือดและปสสาวะสกัดโดยใช SPE
(C18) แลวนำไปวิเคราะหดวยเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวประสิทธิภาพสูง (HPLC) คอลัมนที่ใช คือ reverse
phase (RP-18) โดยใช UV-Vis เปนเครื่องตรวจวัด ไดกราฟมาตรฐานในการหาไดอะซีแพมในเลือดและปสสาวะ
เปนเสนตรงในชวงความเขมขน 50-500 ng/ml คา r2 มากกวา 0.9620 มีคา ขีดจำกัดของการตรวจพบ (LOD) ของการ
วิเคราะหไดอะซีแพมในตัวอยางปสสาวะและเลือด 98.40 ng/ml และ 3 ng/ml ตามลำดับ ในขณะทีค่ า ขีดจำกัดของ
การวัดเชิงปริมาณ (LOQ) สำหรับการวิเคราะหไดอะซีแพมในปสสาวะ 138.82 ng/ml และสำหรับการวิเคราะห
ในเลือด 10 ng/ml ผลการวิเคราะหปริมาณไดอะซีแพมในตัวอยางปสสาวะของอาสาสมัครทีไ่ ดรบั ยา 4 mg เก็บตัว
อยางที่เวลา 6 12 และ 24 ชั่วโมง ตรวจไมพบไดอะซีแพมในตัวอยางปสสาวะ อยางไรก็ตามในตัวอยางเลือด
อาสาสมัครที่ไดรับไดอะซีแพม 5 mg เก็บตัวอยางเลือดที่เวลา 4 6 12 24 และ 36 ชั่วโมง พบไดอะซีแพม
ในตัวอยางเลือดในชวงความเขมขน 28-91 ng/ml งานวิจยั นีน้ ำมาประยุกตใชในการสืบสวนทางดานนิตวิ ทิ ยาศาสตรได
คำสำคัญ: ไดอะซีแพม ปสสาวะ เลือด โครมาโทกราฟของเหลวประสิทธิภาพสูง

Abstract
Diazepam is widely used for the therapy of anxiety and for a hypnotic. The purpose of this
study was to determine the amount of diazepam in blood and urine samples at various times after drug
administering. In this research, urine and blood samples were extracted using SPE (C18) and then were
analyzed by High-performance liquid chromatography (HPLC) using reverse phase (RP-18) column with
UV-Vis Spectrophotometer as the detector. The calibration curves for both diazepam in urine and in blood
samples showed a good linearity (r2>0.9620) over the 50-500 ng/ml concentration range. The limits of
detection (LOD) were 98.40 ng/ml and 3 ng/ml while the limits of quantification (LOQ) were 138.82 ng/ml in
urine and 10 ng/ml for diazepam in blood. Diazepam was not detected in the urine samples of those who
received 4.0 mg of diazepam collecting at 6, 12 and 24 hours after drug administering. However, in blood
samples of those who received 5.0 mg of diazepam collecting at 4, 6, 12, 24 and 36 hours after drug
administering. The amount of diazepam in the range of 28-91 ng/ml can be found. The method used in this
work can be applied to forensic investigation of cases involving diazepam usage.
Keywords: Diazepam, urine, blood HPLC
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บทนำ
ปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบนั ทำให
คดี อ าชญากรรมเพิ่ ม ขึ้ น คดี อ าชญากรรมหลายคดี
มียากลุม เบนโซไดอะซีปน เขามาเกีย่ วของ เชน การผสม
ในอาหารหรือเครือ่ งดืม่ ทำใหผรู บั ยาขาดสติ หรือความ
มี ส ติ ล ดลง ไม รู สึ ก ตั ว จำเหตุ ก ารณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ไม ไ ด
เมือ่ เกิดกรณีเชนนี้ จะยากในการหาตัวผูท ำผิดมาลงโทษ
ไดอะซีแพมเปนยาในกลุมเบนโซไดอะซีปนที่
มี ป ระโยชน ท างการแพทย นิ ย มใช แ ละหาซื้ อ ง า ย
ออกฤทธิ์กดการทำงานของระบบประสาทสวนกลาง
ใชรกั ษาการนอนไมหลับ คลายความกังวล แกชกั รักษา
โรคลมบาหมู ยาดูดซึมในทางเดินอาหารเร็ว การขับ
ออกของตัวยาและเมตาบอไลททไ่ี ต ขับออกทางปสสาวะ
อาการขางเคียงทีพ่ บ เชน ออนเพลีย ปวดศีรษะ ตาพรา
วิงเวียน ปากแหง ลิ้นขม คลื่นไส อาเจียน ทองเสีย [1]
การศึกษานี้จะตรวจหาและวิเคราะหยากลุม
เบนโซไดอะซี ป น ในตั ว อย า งเลื อ ดและป ส สาวะ
ของผูไดรับยา โดยศึกษาผลของปริมาณยาและระยะ
เวลาหลั ง รั บ ยา ต อ ปริ ม าณที่ ต รวจพบในเลื อ ดและ
ป ส สาวะ เพื่ อ ประโยชน ต อ การสื บ สวนสอบสวนคดี
ทางนิติวิทยาศาสตร

วัสดุอุปกรณและวิธีการ
1. ทดสอบความจำเพาะของวิธี (specificity)
เตรียมสารละลายมาตรฐานไดอะซีแพมในปสสาวะที่
ปราศจากไดอะซีแพม 2,000 ng/ml ตัวอยางปสสาวะ
2 ml มาปรับใหมีคา pH 5.0 ดวย 1 M กรด acetic
นำไป vortex 30 วินาที centrifuge 1,000 rpm 5 นาที
กรองสวนใสผานคอลัมน SPE (C18) ยี่หอ AccuBond
เริ่มตนลางคอลัมนดวย acetonitril 3 ml ตามดวยน้ำ
3 ml นำสวนใสจากการ centrifuge มากรองผานคอลัมน
ที่เตรียมไว ชะคอลัมนดวยน้ำ 3 ml methanol 4 ml
และ acetonitril 2 ml ตามลำดั บ นำส ว นที่ ไ ด ม า
ทำใหเขมขนโดยการเปาดวยแกสไนโตรเจน ใหมปี ริมาตร
500 μl นำ vial ทีไ่ ดไปทดสอบโดยใชเทคนิค HPLC หา
retention time
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เตรียมสารละลายมาตรฐานไดอะซีแพมในซีรมั
ทีป่ ราศจากไดอะซีแพม 1,000 ng/ml กรองผาน คอลัมน
SPE (C18) ยี่หอ Drug Prep เริ่มตนลางคอลัมนดวย
methanol 1 ml ตามดวยน้ำ 1 ml นำตัวอยางซีรัม
1 ml กรองผานคอลัมนที่เตรียมไว ชะคอลัมนดวย 5%
methanol 1 ml และ methanol 1 ml นำ vial ที่ไดไป
ทดสอบ HPLC หา retention time
2. สรางกราฟสารละลายมาตรฐา (calibration
curve) นำสารละลายมาตรฐานไดอะซีแพม ที่เตรียมใน
ป ส สาวะ และซี รั ม ที่ ค วามเข ม ข น 50-500 ng/ml
ไปวิเคราะห นำผลการทดลองไปสรางกราฟระหวาง
ความเขมขนสารมาตรฐานกับพืน้ ทีใ่ ตพคี ของไดอะซีแพม
3. หารอยละการกลับคืน (% recovery)
นำสารละลายมาตรฐานไดอะซีแพม ที่เตรียมในซีรัมที่
มี ค วามเข ม ข น 100 150 200 และ 300 ng/ml
ตามลำดับไปวิเคราะห ความเขมขนละ 7 ซ้ำ นำคาพื้น
ที่ใตพีคที่ไดจากการวิเคราะหแตละครั้งไปคำนวณหา
รอยละการกลับคืน
4. หาขีดจำกัดของการตรวจพบ (Limit of
Detection: LOD) และขีดจำกัดของการวัดเชิงปริมาณ
(Limit of Quantitation:LOQ) นำสารสารละลาย
มาตรฐานไดอะซีแพม ที่ความเขมขน 100 150 200
และ 300 ng/ml ตามลำดับ ไปวิเคราะห ความเขมขน
ละ 7 ซ้ำ สรางกราฟความสัมพันธระหวางความเขมขน
(แกน X) กับคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (แกน Y) ไดสมการ
เสนตรง (y = mx + c) ตอกราฟใหตดั แกน y ไดคา SD0
ไปคำนวณค า ขี ด จำกั ด ของการตรวจพบ (LOD =
3 x SD0) และ ขีดจำกัดของการวัดเชิงปริมาณ (LOQ
= 10 x SD0 ) [2]
5. วิเคราะหตวั อยาง วิเคราะหตวั อยางปสสาวะ
ของผูไดรับไดอะซีแพม 4.0 mg เก็บปสสาวะหลังได
รับยา 6 12 และ 24 ชั่วโมง นำตัวอยาง 2 ml มาปรับ
ใหมีคา pH 5.0 ดวย 1 M กรด acetic นำไป vortex
30 วินาที centrifuge 1,000 rpm 5 นาที กรองสวนใส
ผานคอลัมน SPE (C18) ยี่หอ AccuBond เริ่มตนลาง
คอลัมนดวย acetonitril 3 ml ตามดวยน้ำ 3 ml นำ
Science Journal of Phetchaburi Rajabhat University
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สวนใสทีไ่ ดหลังจาก centrifuge กรองผานคอลัมนทเ่ี ตรียม
ไว ชะคอลัมนดว ย น้ำ 3 ml methanol 4 ml และ acetonitril
2 ml ตามลำดับ นำสวนทีไ่ ดมาทำใหเขมขนโดยการเปา
ดวยแกสไนโตรเจน ใหไดปริมาตร 500 μl ทดสอบดวย
เทคนิค HPLC
การวิเคราะหตวั อยางซีรมั จากผูไ ดรบั ไดอะซีแพม
5.0 mg เก็บหลังไดรบั ยา 4 6 12 24 และ 36 ชัว่ โมง

ตามลำดับ ไดสารตัวอยางทั้งหมด 5 ตัวอยาง นำทุก
ตัวอยางมากรองผานคอลัมน SPE (C18) ยีห่ อ Silia prep
การเตรียมการวิเคราะห เริม่ ตนลางคอลัมนดว ย methanol
1 ml ตามดวยน้ำ 1 ml นำตัวอยาง 1 ml กรองผานคอลัมน
ทีเ่ ตรียมไว ชะดวย 5% methanol 1 ml และ methanol
1 ml ตามลำดับ นำไปทดสอบดวยเทคนิค HPLC

สภาวะที่ใชในการทดลองเครื่อง HPLC
สภาวะสำหรับเทคนิค HPLC ของการวิเคราะหในตัวอยางปสสาวะ
Column
: RP-18 GP 4.6 x 150 mm, 5 μm ยี่หอ Mightysil
Mobile phase
: Acetonitril: DI water (45:55)
Flow rate
: 1.0 ml/min
Detector wavelength
: 240 nm
Injection volume
: 20 μl
สภาวะสำหรับเทคนิค HPLC ของการวิเคราะหในตัวอยางซีรัม
Column
: RP-18 3.9 × 150 mm ยี่หอ Symmetry
Mobile phase
: Methanol: DI water (60:40)
Flow rate
: 1.0 ml/min
Detector wavelength
: 254 nm
Injection volume
: 20 μl

ผลการศึกษา
การหาปริ ม าณไดอะซี แ พมในเลื อ ดและ
ปสสาวะ โดยเทคนิค HPLC มีผลการทดลอง ดังนี้
1. การวิเคราะหหาปริมาณ ไดอะซีแพม
ในตัวอยางปสสาวะ

การตรวจวิ เ คราะห ไ ดอะซี แ พมในป ส สาวะ
ที่ความเขมขน 2,000 ng/ml โดยเทคนิค HPLC ได
โครมาโทแกรม ไดอะซีแพม มี retention time 10.31 นาที
(ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 โครมาโทแกรมของไดอะซีแพม ความเขมขน 2,000 ng/ml
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การศึ ก ษาช ว งการวิ เ คราะห ที่ เ ป น เส น ตรง
(Linearity) ของไดอะซีแพม ศึกษาที่ความเขมขน 100
200 400 และ 500 ng/ml ตามลำดับ (ตารางที่ 1)
โดยนำคาเฉลีย่ พืน้ ทีใ่ ตพคี กับความเขมขนสารมาตรฐาน
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มาสรางกราฟมาตรฐาน (calibration curve) ไดสมการ
เสนตรง คือ y = 81.551x - 6612.6 มีคาสัมประสิทธิ์
การตัดสินใจ (r2) เทากับ 0.962 (ภาพที่ 2)

ตารางที่ 1 ความสัมพันธระหวางคาเฉลี่ยพื้นที่ใตพีคกับความเขมขนของไดอะซีแพมในปสสาวะ
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ภาพที่ 2 ความสัมพันธของพื้นที่ใตพีคไดอะซีแพมกับความเขมขน 100 ถึง 500 ng/ml ในปสสาวะ
การทดสอบขีดจำกัดของการตรวจพบ (LOD)
และขีดจำกัดของการวัดเชิงปริมาณ (LOQ) คาขีดจำกัด
ของการตรวจในการวิเคราะหไดอะซีแพมดวยเทคนิค
HPLC หาไดจากคา 3SDblank ของความเขมขนต่ำสุด
ของการวิเคราะห ไดอะซีแพม แลวแทนคาในสมการ
เสนตรงจากสรางกราฟมาตรฐาน (calibration curve)
หาค า x ได ค า ความเข ม ข น ต่ ำ สุ ด ที่ เ ทคนิ ค HPLC
วิเคราะหได โดยคาขีดจำกัดต่ำสุดของการตรวจวัดได
อะซีแพมในปสสาวะ 98.40 ng/ml และคาขีดจำกัด
ของการวัดเชิงปริมาณ หาไดจากคา 10SDblank ของ
ความเขมขนต่ำสุดในการวิเคราะหไดอะซีแพม แลว
แทนค า ลงในสมการเส น ตรงจากกราฟมาตรฐาน
(calibration curve) เพื่อหาคา x ได 138.82 ng/ml

จากการวิ เ คราะห ป ริ ม าณไดอะซี แ พม
ในปสสาวะของผูไ ดรบั ไดอะซีแพม 4 mg ผูท ดลองหนัก
43 กิ โ ลกรั ม ตามระยะเวลา 6 12 และ 24 ชั่ ว โมง
ไมสามารถตรวจวิเคราะหไดอะซีแพมได เนื่องจากคา
ครึ่ ง ชี วิ ต ของไดอะซี แ พมอยู ใ นช ว ง 20-40 ชั่ ว โมง
[3] คาดว า ไดอะซี แ พมยั ง ตกค า งอยู ใ นร า งกายจึ ง
ไมสามารถตรวจพบไดในปสสาวะ
2. การวิเคราะหหาปริมาณไดอะซีแพม
ในตัวอยางซีรัม
การตรวจวิ เ คราะห ไ ดอะซี แ พมในป ส สาวะ
ที่ ค วามเข ม ข น 400 ng/ml โดยเทคนิ ค HPLC ให
โครมาโทแกรม ที่ ไ ดอะซี แ พม มี ค า retention time
8.35 นาที (ภาพที่ 3)
Science Journal of Phetchaburi Rajabhat University
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ภาพที่ 3 โครมาโทแกรมของไดอะซีแพม ความเขมขน 400 ng/ml
การทดสอบขีดจำกัดของการตรวจพบ จาก
การเติ ม ไดอะซี แ พมลลงในซี รั ม ระดั บ ความเข ม ข น

100 150 200 และ 300 ng/ml ทดลอง 7 ซ้ ำ
(ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบขีดจำกัดของการตรวจพบของไดอะซีแพมในซีรัม
¨µ¦° Std 100 ng/ml Std 150 ng/ml Std 200 ng/ml Std 300 ng/ml
AVERAGE
103.64
150.64
200.59
299.58
SD
1.39
1.74
2.82
3.64
% Recovery
103.64
100.43
100.30
99.86

จากการทดลองพบวาคารอยละการกลับคืน
ของไดอะซีแพม และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 103.64
± 1.39 100.43 ± 1.74 100.30 ± 2.82 และ 99.86
± 3.64 ตามลำดับ
การทดสอบขีดจำกัดของการวัดเชิงปริมาณ

จากการเติมไดอะซีแพมลงในซีรมั ความเขมขน 150 ng/ml
ตามวิธมี าตรฐาน วิเคราะหใน 1 วัน ทดสอบดวยเทคนิค
HPLC ไดคารอยละการเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธของ
ไดอะซีแพมในซีรมั 0.73 (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบขีดจำกัดของการวัดเชิงปริมาณของไดอะซีแพมในซีรัม
Concentration
(ng/ml)

Within-day
Mean ± SD (ng/ml)

%RSD

150

149.94 ± 1.09

0.73
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การทดสอบขีดจำกัดของการตรวจพบ (LOD)
และขีดจำกัดของการวัดเชิงปริมาณ (LOQ) จากกราฟ
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งความเข ม ข น ของสารละลาย
มาตรฐานไดอะซีแพมในซีรัมกับคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ได ส มการ พบว า ขี ด จำกั ด ของการตรวจพบได ข อง
ไดอะซี แ พมคื อ 3 ng/ml และขี ด จำกั ด ของการวั ด
เชิงปริมาณไดอะซีแพมคือ 10 ng/ml ทดสอบซ้ำ พบวา
ใหคาเทาเดิม
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การทดสอบชวงการวิเคราะหที่มีความเปน
เสนตรง (Linearity) ของไดอะซีแพม ศึกษาทีค่ วามเขมขน
100 200 400 และ 500 ng/ml ไดผลการวิเคราะห
ดังตารางที่ 1 เมือ่ นำคาเฉลีย่ พืน้ ทีใ่ ตพคี กับความเขมขน
ของสารมาตรฐานมาสรางกราฟมาตรฐาน (calibration
curve) ไดคา สัมประสิทธิก์ ารตัดสินใจ (r2) เทากับ 0.997
(ภาพที่ 4)

ภาพที่ 4 กราฟมาตรฐานสารมาตรฐานไดอะซีแพม
นำตัวอยางซีรัมจากผูไดรับไดอะซีแพม 5 mg
ผูทดลองหนัก 45 กิโลกรัม ตามระยะเวลา 4 6 12 24
และ 36 ชั่วโมง 5 ตัวอยาง มาเตรียมตามวิธีเตรียม

ตัวอยาง พบตัวอยางที่ตรวจพบไดอะซีแพมในซีรัมมีคา
28-91 ng/ml (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 ปริมาณไดอะซีแพมในซีรัมจากการเก็บในซีรัมผูที่ไดรับไดอะซีแพม 5 mg
¦³¥³Áª¨µ (´ÉªÃ¤)
4
6
12
24
36

¦·¤µÅ°³¸Â¡¤ (ng/ml)
28.57
90.28
54.33
53.91
36.86
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อภิปรายผล

เอกสารอางอิง

การวิเคราะหปริมาณไดอะซีแพมในเลือดและ
ปสสาวะใหผลการทดลองทีต่ รวจวัดได ซึง่ นำไปประยุกต
ใชเพื่อหาปริมาณยา เกี่ยวกับคดีที่มีการใชไดอะซีแพม
ในการสืบสวนทางดานนิติวิทยาศาสตรได

1. ณัฐ ตันศรีสวัสดิ์ และ ศิรินันท เอี่ยมภักดิ์. 2550.
นิติพิษวิทยา. กรุงเทพมหานคร: วีพริ้นท.
2. Azzam, R.M. et al. 1998. Rapid and simple
chromatographic method for the determination
of diazepam and its major metabolite in human
plasma and urine. Journal of Chromatography.
708: 304-309.
3. Mullet, W.M. and Pawliszyn, J. 2001. Direct
LC analysis of five benzodiazepines in
human urine and plasma using an ADS
restricted access extraction column. Journal
of Pharmaceutical and Biomedical Analysis.
26: 899-908.
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การสกัดและการตรวจสอบสารสำคัญทางพฤกษเคมีเบื้องตนจากไมยราบ
Extraction and Phytochemical Screening from Mimosa pudica L.
ศรินรัตน ฉัตรธีระนันท และ กฤษณะ พวงระยา1
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมือง เพชรบุรี 76000

1

บทคัดยอ
การศึกษาผลของการเตรียมตัวอยางและตัวทำละลายตอปริมาณสารสกัดหยาบ สารพฤกษเคมี และฤทธิ์
ทางชีวภาพของไมยราบ ทำโดยการสกัดสวนเหนือดินของไมยราบสดและแหงดวยตัวทำละลายไดแก เฮกเซน
เอทิลอะซิเตต เอทานอล 95% เอทานอล 30% และน้ำ พบวาเอทานอล 30% สามารถสกัดสารออกจากสวนเหนือดิน
ของไมยราบสดและแหงไดมากที่สุด สารสกัดหยาบของตัวทำละลายแตละชนิดถูกนำมาทดสอบหาสารพฤกษเคมี
เบื้องตน พบสารพฤกษเคมี 5 ประเภทคือ แอลคาลอยด ฟลาโวนอยด ซาโปนิน แทนนิน และเทอรพีนอยด
เชนเดียวกันทั้งไมยราบสดและแหง ในสารสกัดเอทิลอะซิเตตและเอทานอล 30% พบประเภทสารพฤกษเคมีมาก
ที่สุด และจากการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบพบวาสารสกัดเอทิลอะซิเตตจากสวนเหนือดิน
ของไมยราบแหงมีฤทธิ์ตานเซลลมะเร็งในชองปาก (KB: human oral cavity carcinoma) และเซลลมะเร็งปอด
(NCI-H187: human small cell lung carcinoma) และสารสกัดหยาบทั้งหมดไมแสดงความเปนพิษตอ Vero
cells ที่ความเขมขน 50 μg/mL
คำสำคัญ: ไมยราบ สารพฤกษเคมี ฤทธิ์ทางชีวภาพ

Abstract
Effect of sample preparation and solvents on quantity, phytochemical and biological activities
of crude extracts of Mimosa pudica L. have been studies. The fresh and dried aerial parts of M. pudica
were extracted with different solvents, including hexane, ethyl acetate, 95% ethanol, 30% ethanol and
water. The 30% ethanolic extract showed the highest amount of crude extract in both fresh and dried
sample. Phytochemical screening revealed the presence of alkaloids, flavonoids, saponins, tannins,
and terpenoids. Results obtained indicated that ethyl acetate and 30% ethanolic extracts found the
most of phytochemical. The ethyl acetate extracts from dried aerial parts exhibited anticancer activity
against KB: human oral cavity carcinoma and (NCI-H187: human small cell lung carcinoma in vitro and
all of extracts did not show any cytotoxicity against Vero cells at the tested concentration 50 μg/mL
Keywords: Mimosa pudica, phytochemical, biological activities
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บทนำ
พืชสมุนไพรในประเทศไทยที่นำมาใชรักษา
อาการเจ็บปวยมีอยูมากมาย บางชนิดมีการศึกษาทาง
วิทยาศาสตรเพื่อหาโครงสรางของสารสำคัญ และฤทธิ์
ทางชี ว ภาพต า งๆ อย า งชั ด เจน เช น ขมิ้ น ชั น ว า น
หางจระเข ฟาทะลายโจร เปนตน แตยังมีสมุนไพรอีก
เปนจำนวนมากทีย่ งั ไมมกี ารนำมาทำวิจยั เพือ่ เปนขอมูล
สำหรับพัฒนาสมุนไพรชนิดนั้นๆ เปนยารักษาโรคตอ
ไป ซึ่งสมุนไพรหนึ่งในจำนวนนั้น ไดแก ไมยราบ
ไมยราบ (Mimosa pudica L.) เปนพืชในวงศ
Mimosaceae มีชื่อสามัญวา sensitive plant มีถิ่น
กำเนิดในประเทศแถบอเมริกากลาง แตปจ จุบนั พบแพร
กระจายทั่ ว ไปในประเทศเขตร อ นชื้ น ลั ก ษณะทาง
พฤกษศาสตร เปนไมลมลุก เปนเถาเลื้อยไปตามพื้นดิน
ยอดชูตั้งประมาณ 50 cm ตนสีแดง ใบเปนใบประกอบ
แบบขนนก 2 ชั้นรูปไขยาวเล็ก หุบไดเมื่อสั่นสะเทือน
ดอกชอกระจุกแนน สีชมพูมวง กานชอยาว ผลเปน
ฝ ก แบนยาวโค ง ออกเป น กระจุ ก เกิ ด ตามที่ ร กร า ง
วางเปลา [1]
ในประเทศไทยไมยราบจัดเปนสมุนไพรพืน้ บาน
ทีม่ ปี ระโยชนในการรักษาโรคตางๆ คือ แกไอ ขับเสมหะ
แก ห ลอดลมอั ก เสบเรื้ อ รั ง ระงั บ ประสาท แก บิ ด
ขับปสสาวะ แกทางเดินปสสาวะอักเสบ รักษาอาการ
ปวดเวลามี ป ระจำเดื อ น ขั บ ระดู ข าว แก ไ ตพิ ก าร
ขับโลหิต แกปวดบวม แผลฝหนอง แกหัด และผื่นคัน
[3] และจากการศึกษาภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ จังหวัดเพชรบุรี
ได ท ราบข อ มู ล เบื้ อ งต น ว า สารสกั ด แอลกอฮอล จ าก
ไมยราบ ใช ก ารรั ก ษาโรคเริ ม และงู ส วั ด ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ยั ง พบว า มี ก ารใช ไ มยราบเป น
ยาพืน้ บานในหลายประเทศ ไดแก ประเทศจีนใชไมยราบ
ทั้ ง ต น เป น ยารั ก ษาอาการอ อ นเพลี ย นอนไม ห ลั บ
แผลฟกช้ำ และวัณโรคปอด [4] ในอินเดียใชไมยราบ
ในการคุมกำเนิด โดยมีรายงานการศึกษาในหนูพบวา
สารสกัดจากรากของไมยราบมีผลทำใหหนูเปนหมันได
[5] นอกจากนีย้ งั พบวาสารสกัดเอทานอลจากใบไมยราบ
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ภาพที่ 1 ไมยราบ [2]
มีผลเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด [6]
จากที่ไดกลาวขางตน ทำใหเชื่อวาสารสกัด
จากไมยราบนาจะมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่นาสนใจ ผูวิจัย
จึงไดศึกษาผลของการเตรียมตัวอยางคือตัวอยางสด
และแหงและตัวทำละลายตอปริมาณสารสกัดหยาบ
สารพฤกษเคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพจากสวนเหนือดิน
ของไมยราบ

วัสดุอุปกรณและวิธีการ
วัสดุและอุปกรณที่สำคัญที่ใชในการศึกษา
ประกอบดวย น้ำยาทดสอบแวกเนอร (wagner) น้ำยา
ทดสอบเมเยอร (mayer) น้ำยาทดสอบดราเจนดอรฟ
(dragendorff) น้ำยาทดสอบเคดเด (kedde) สารละลาย
เฟอรรกิ คลอไรด (ferric chloride) เฮกเซน เอทิลอะซิเตท
เอทานอล แกลเชี ย ลอะซี ติ ก กรดซั ล ฟ ว ริ ก เข ม ข น
คลอโรฟอรม เครือ่ งชัง่ เครือ่ งระเหย สุญญกาศ (vaccum
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evaporator) เครื่องปนเหวี่ยง (centrifuge) และตูอบ
ตัวอยางไมยราบที่ใชในการศึกษาเก็บมาจาก ตำบล
เวียงคอย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
การเตรียมสารสกัดหยาบของไมยราบสด
และแหง
นำไมยราบสดมาลางใหสะอาด หั่นเปน
ชิ้นเล็กๆ แบงตัวอยางออกเปน 5 สวนๆ ละ 500 กรัม
สกัดดวยตัวทำละลายตางกัน 5 ชนิดคือ เฮกเซน เอทิล
อะซิ เ ตต เอทานอล 95% เอทานอล 30% และน้ ำ
ปริมาตร 2 ลิตร ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 2 วัน
กรอง นำไประเหยตัวทำละลายออก สำหรับการเตรียม
สารสกัดหยาบของไมยราบแหง ทำเชนเดียวกับการ
สกัดไมยราบสด แตตองนำไมยราบสดไปอบที่อุณหภูมิ
50 ํC เปนเวลา 9 ชั่วโมงกอนนำมาสกัด
การทดสอบสารพฤกษเคมีเบื้องตน [7]
การทดสอบแอลคาลอยดใชการตรวจสอบ
ดวยปฏิกริ ยิ าการเกิดสีหรือเกิดตะกอนดวยน้ำยาทดสอบ
3 ชนิ ด ได แ ก น้ ำ ยา แวกเนอร ใ ห ต ะกอนสี น้ ำ ตาล
น้ำยาเมเยอรใหตะกอนสีขาว และน้ำยาดราเจนดอรฟ
ใหตะกอนสีสมแดง
การทดสอบฟลาโวนอยด ใ ช ป ฏิ กิ ริ ย า
ไซยานิดิน (cyanidin reaction) ใหสารละลายสีสม
แดง น้ ำ เงิ น หรื อ เขี ย ว ขึ้ น กั บ โครงสร า งทางเคมี ข อง
ฟลาโวนอยดแตละชนิด
การทดสอบซาโปนิน ใชการทดสอบฟอง
เมื่อนำสารสกัดมาเขยากับน้ำจะทำใหเกิดฟองลักษณะ
คลายรังผึ้ง และฟองนี้จะคงตัวประมาณ 15-20 นาที
การทดสอบคาร ดิ แ อกไกลโคไซด การ
ทดสอบจะแบงออกเปน 3 สวนตามโครงสรางทางเคมี
เพราะสารกลุ ม นี้ ไ ม มี น้ ำ ยาทดสอบเฉพาะ ส ว นแรก
ทดสอบลีเบอรแมนเบอรชารด (Liebermann-Burchard
test) เพื่อหาสวนสเตียรอยดนิวเคลียส ถาเกิดสีมวง
หรือสีนำ้ เงิน แสดงวามีสเตียรอยดนวิ เคลียส การทดสอบ
วงแหวนแลคโทนไมอิ่มตัวจะใชน้ำยาเคดเดจะใหสีมวง
และการทดสอบน้ ำ ตาลดี อ อกซี ใ ช ป ฏิ กิ ริ ย าของ
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เคลเลอร-คิเลียนิ (Keller-Kiliani test) จะใหสีมวง แดง
หรือเขียว ซึ่งถาการทดสอบทั้ง 3 สวนไดผลบวกจึงจะ
สรุปวาสารสกัดมีคารดิแอกไกลโคไซด
การทดสอบแอนทราควิโนนไกลโคไซด
ใชปฏิกิริยาบอนเทรเกอร (Borntrager reaction) จะ
ปรากฏสีชมพูแดงในชั้นสารละลายดาง
การทดสอบแทนนิ น จะใช ส ารละลาย
เฟอรรกิ คลอไรดจะใหสารละลายสีนำ้ เงินดำ หรือเขียวดำ
การทดสอบเทอรพีนอยดใชการทดสอบ
ของซาโควสกี้ (Salkowski test) บริเวณรอยตอของ
สารละลายจะปรากฏสีน้ำตาล เมื่อตั้งทิ้งไวจะเปลี่ยน
เปนสีแดงเขมขึ้น
การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ
การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพโดยสงสาร
สกัดหยาบไปทดสอบทีศ่ นู ยพนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยี
ชี ว ภาพแห ง ชาติ โดยมี ก ารทดสอบฤทธิ์ ต า นมะเร็ ง
ในชองปาก (KB: human oral cavity carcinoma)
ต า นมะเร็ ง เต า นม (MCF-7: human breast
adenocarcinoma) ตานมะเร็งปอด (NCI-H187: human
small cell lung carcinoma) ฤทธิต์ า นเชือ้ รา Candida
albicans ดวยวิธี Resazurin microplate assay โดย
ประยุกตจากวิธีของ Brien [8] ฤทธิ์ตานไวรัสเริมชนิด
HSV-1 (Herpes simplex virus type I) และการทดสอบ
ความเปนพิษตอ Vero cells (cytotoxicity against
Vero cell) ดวยวิธี Green fluorescent protein (GFP)
detection [9] วิธีการทดสอบทำไดดังนี้
การทดสอบฤทธิ์ตานมะเร็งทำไดโดยนำ cell
line ของมะเร็งแตละชนิดมาเพาะเลี้ยงและเจือจางใหมี
จำนวนเซลลเทากับ 7x10 4 cells/mL สำหรับเซลลมะเร็ง
ในชองปาก และเทากับ 9x104 cells/ml สำหรับเซลล
มะเร็งเตานมและมะเร็งปอด นำเซลลมะเร็งดังกลาว
พรอมกับสารสกัดหยาบที่ละลายใน 10% DMSO ใส
ลงในถาดหลุม นำไปเพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิ 37 ํC ใน
สภาวะที่มี 5% CO2 เปนเวลา 3 วันสำหรับเซลลมะเร็ง
ในชองปากและมะเร็งเตานม และเปนเวลา 5 วันสำหรับ
เซลลมะเร็งปอด เมื่อครบกำหนดเวลาเติมสารละลาย
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รีซาซูริน (resazurin) ความเขมขน 62.5 μg/ml ลงไป
นำไปเพาะเลี้ยงตอที่อุณหภูมิ 37 ํC เปนเวลา 4 ชั่วโมง
นำไปวัดคาการเรืองแสงดวยเครื่อง SpectraMax M5
การทดสอบฤทธิ์ ต า นเชื้ อ ราทำได โ ดยวิ ธี
เดี ย วกั น กั บ การทดสอบฤทธิ์ ต า นมะเร็ ง เพี ย งแต เ ติ ม
เชื้ อ C. albicans ที่ ค วามหนาแน น ของเชื้ อ เท า กั บ
5x105 CFU/ml ลงไปในถาดหลุมพรอมสารละลาย
ของสารสกัดหยาบแทนเซลลมะเร็ง
การทดสอบฤทธิ์ตานเชื้อไวรัส HSV-1 ทำได
โดยละลายสารสกั ด หยาบด ว ย 10% DMSO นำ
สารละลายของสารสกัดหยาบ 10 μL ใสลงในถาดหลุม
แลวเติมสารผสมของ Vero cells ทีต่ ดิ ฉลากดวยโปรตีน
เรืองแสงสีเขียว (GFP) ทีค่ วามหนาแนนของเซลลเทากับ
1x105 cells/mL และเชือ้ ไวรัส HSV-1 ทีม่ คี วามหนาแนน
ของเชื้ อ เท า กั บ 5x10 5 CFU/ml ปริ ม าตร 190 μL
นำไปบ ม ที่ อุ ณ หภู มิ 37 ํ C ในสภาวะที่ มี 5% CO 2
เปนเวลา 4 วัน นำไปวัดคาการเรืองแสงดวยเครื่อง
SpectraMax M5
การทดสอบความเป น พิ ษ ต อ Vero cells
ละลายสารสกัดหยาบดวย 0.5% DMSO นำสารละลาย
ของสารสกัดหยาบ 5 μL ใสลงในถาดหลุม แลวเติม
Vero cells ที่ ติ ด ฉลากด ว ยโปรตี น เรื อ งแสงสี เ ขี ย ว
(GFP) ทีค่ วามหนาแนนของเซลลเทากับ 3.3x10 4 cells/

ml ปริมาตร 190 μL นำไปบมทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 37 Cํ ในสภาวะ
ที่มี 5% CO2 เปนเวลา 4 วัน นำไปวัดคาการเรืองแสง
ดวยเครื่อง SpectraMax M5

ผลการศึกษา
การเตรียมสารสกัดหยาบ
จากการนำสวนเหนือดินของไมยราบสด
และแหง มาสกัดดวยตัวทำละลาย 5 ชนิด คือ เฮกเซน
เอทิลอะซิเตต เอทานอล 95 % เอทานอล 30 % และ
น้ำ เมือ่ นำมาระเหยตัวทำละลายออกดวยเครือ่ ง rotary
evaporator ไดสารสกัดหยาบทั้งหมด 10 สารสกัด
ดั ง แสดงในตารางที่ 1 และ 2 พบว า ตั ว ทำละลาย
ที่สามารถสกัดสารออกมาไดมากที่สุดคือ เอทานอล
30% สวนเอทิลอะซิเตต เอทานอล 95% และน้ำ สกัด
สารไดรองลงมาและไดปริมาณสารสกัดใกลเคียงกัน
และเฮกเซนสกัดสารออกมาไดนอ ยทีส่ ดุ เมือ่ เปรียบเทียบ
ปริมาณสารสกัดหยาบที่ไดจากไมยราบสดกับไมยราบ
แหง พบวาไดสารสกัดหยาบปริมาณใกลเคียงกัน ดังนัน้
การเตรี ย มตั ว อย า งแบบสดและแบบแห ง ไม มี ผ ลต อ
ปริมาณสารสกัดหยาบ

ตารางที่ 1 ลักษณะและน้ำหนักของสารสกัดหยาบของไมยราบสด
´ªÎµ¨³¨µ¥
Á±Á
Á°·¨°³·Á
Á°µ°¨ 95%
Á°µ°¨ 30%
ÊÎµ

¨´¬³µ¦´®¥µ
°Á®¨ª
°Á®¨ª
°Á®¨ª
°Á®¨ª
°Á®¨ª
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o®º¸ÊÎµµ¨Îµ
o®º¸Á ¸¥ªÎµ
o®º¸Á ¸¥ªÎµ
o®º¸Á ¸¥ªÎµ
o®º¸ÊÎµµ¨Îµ

ÊÎµ®´ (g)
1.626
4.456
4.735
16.816
4.253
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ตารางที่ 2 ลักษณะและน้ำหนักของสารสกัดหยาบของไมยราบแหง
´ªÎµ¨³¨µ¥
Á±Á
Á°·¨°³·Á
Á°µ°¨ 95%
Á°µ°¨ 30%
ÊÎµ

¨´¬³µ¦´®¥µ
°Á®¨ª
°Á®¨ª
°Á®¨ª
°Á®¨ª
°Á®¨ª

o®º¸ÊÎµµ¨Îµ
o®º¸Á ¸¥ªÎµ
o®º¸Á ¸¥ªÎµ
o®º¸Á ¸¥ªÎµ
o®º¸ÊÎµµ¨Îµ

ÊÎµ®´ (g)
1.598
5.098
4.288
16.249
5.718

ผลการทดสอบสารพฤกษเคมีเบื้องตน
การทดสอบสารพฤกษเคมีเบือ้ งตน 7 ประเภท
คือ แอลคาลอยด ฟลาโวนอยด ซาโปนิน คารดิแอกไกลโคไซด แอนทราควิโนนไกลโคไซด แทนนิน และ
เทอร พี น อยด พบสารพฤกษเคมี 5 ประเภท ได แ ก
แอลคาลอยด ฟลาโวนอยด ซาโปนิน แทนนิน และ
เทอร พี น อยด ทั้ ง นี้ พ บว า ในส ว นสกั ด เอทิ ล อะซิ เ ตต
และเอทานอล 30% พบประเภทสารพฤกษเคมี
มากทีส่ ดุ โดยในสารสกัดเอทิลอะซิเตต พบแอลคาลอยด

ฟลาโวนอยด แทนนิน และเทอรพีนอยด และในสวน
สกัดเอทานอล 30% พบแอลคาลอยด ซาโปนิน แทนนิน
และเทอรพีนอยด สำหรับสารสกัดเอทานอล 95% พบ
แอลคาลอยด แทนนินและเทอรพีนอยด สารสกัดน้ำ
พบแทนนินและเทอรพนี อยด ในขณะทีส่ ารสกัดเฮกเซน
พบเทอร พี น อยด เ ท า นั้ น เมื่ อ เปรี ย บเที ย บสารสกั ด
หยาบระหวางไมยราบสดและแหงพบวาทุกสารสกัด
มีสารพฤกษเคมีที่เปนองคประกอบประเภทเดียวกัน

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสารพฤกษเคมีเบื้องตนของสารสกัดหยาบจากสวนเหนือดินของไมยราบสด
µ¦°
Â°¨µ¨°¥r
¢¨µÃª°¥r
µÃ·
µ¦r·Â°Å¨ÃÅr
Â°¦µª·Ã
Å¨ÃÅr
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-

+
+
-

+
-

+
+
-

-

-

-

-

-

-

+

+
+

+
+

+
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+
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ตารางที่ 4 ผลการทดสอบสารพฤกษเคมีเบื้องตนของสารสกัดหยาบจากสวนเหนือดินของไมยราบแหง
µ¦°
Â°¨µ¨°¥r
¢¨µÃª°¥r
µÃ·
µ¦r·Â°Å¨ÃÅr
Â°¦µª·Ã
Å¨ÃÅr
Â·
Á°¦r¡¸°¥r

Á±Á Á°·¨°³·Á Á°µ°¨ 95% Á°µ°¨ 30% ÊÎµ
-

+
+
-

+
-

+
+
-

-

-

-

-

-

-

+

+
+

+
+

+
+

+
+

®¤µ¥Á®»: (–) ¨°Á}¨ (+) ¨°Á}ª

ผลการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ
การทดสอบฤทธิ์ตานมะเร็งในชองปาก (KB:
human oral cavity carcinoma) มะเร็งเตานม (MCF7: human breast adenocarcinoma) และมะเร็งปอด
(NCI-H187: human small cell lung carcinoma)
ฤทธิ์ตานเชื้อรา C. albicans ฤทธิ์ตานไวรัส HSV-1
(Herpes simplex virus type I) และการทดสอบความ

เปนพิษตอ Vero cells (cytotoxicity against Vero
cell) ปรากฏวาสารสกัดหยาบทั้งหมดไมมีฤทธิ์ตานเชื้อ
C. albicans ฤทธิต์ า นไวรัส HSV-1 และฤทธิต์ า นมะเร็ง
เตานม (MCF-7) ทีค่ วามเขมขนของสารสกัดสูงสุดเทากับ
50 μg/mL แตสารสกัดเอทิลอะซิเตตจากสวนเหนือดิน
ของไมยราบแหงมีฤทธิ์ยับยั้งเซลลมะเร็งในชองปาก
และมะเร็งปอดซึ่งยังไมมีรายงานการวิจัยมากอน และ
สารสกัดทั้งหมดไมมีความเปนพิษตอ Vero cells

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดไมยราบสด
µ¦°§·Í
oµÁºÊ°¦µ
oµ¤³Á¦ÈÄn°µ
oµ¤³Á¦ÈÁoµ¤
oµ¤³Á¦È°
oµÅª¦´Á¦·¤¸É°
ªµ¤Á}¡·¬n°
Vero cells

Á±Á
Á°·¨°³·Á Á°µ°¨ 95% Á°µ°¨ 30%
ÊÎµ
Inactive
Inactive
Inactive
Inactive
Inactive
Inactive
Inactive
Inactive
Inactive
Inactive
Inactive
Inactive
Inactive
Inactive
Inactive
Inactive
Inactive
Inactive
Inactive
Inactive
Inactive
Inactive
Inactive
Inactive
Inactive
Non-cytotoxic Non-cytotoxic Non-cytotoxic Non-cytotoxic Non-cytotoxic
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ตารางที่ 6 ผลการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดไมยราบแหง
µ¦°§§·Í
oµÁº
µ Ê°¦µ
oµ¤³Á¦È
µ
Än°µ
oµ¤³Á¦È
µ
Áoµ¤
oµ¤³Á¦È
µ
°
oµÅª¦´
µ Á¦·¤¸É°
ªªµ¤Á}¡·¬n°
Veero cells

Á±Á
Á°·¨°³·Á Á°µ°¨ 955% Á°µ°¨ 30%
ÊÎµ
Inactive
Inactive
Inactive
Inactivve
Inaactive
Inactive
Active
Inactive
Inactivve
Inaactive
Inactivve
Inaactive
Inactive
Inactive
Inactive
Inactivve
Inaactive
Inactive
Active
Inactive
Inactivve
Inaactive
Inactive
Inactive
Inactive
Non-cytotoxic Non-cytotoxic Non-cytotoxxic Non-cytootoxic Non-ccytotoxic

อภิปรายผล
จากการนำสวนเหนือดินของไมยราบสดและ
แห ง มาสกั ด ด ว ยตั ว ทำละลาย 5 ชนิ ด คื อ เฮกเซน
เอทิลอะซิเตต เอทานอล 95% เอทานอล 30% และน้ำ
เมื่อเปรียบเทียบน้ำหนักสารสกัดหยาบที่ได พบวาสวน
สกัดทีใ่ ชเอทานอล 30% เปนตัวทำละลายสามารถสกัด
สารจากสวนเหนือดินของไมยราบสดและแหงออกมา
ได ม ากที่ สุ ด ดั ง แสดงในภาพที่ 2 แสดงว า สารที่ เ ป น
องคประกอบในสวนเหนือดินของไมยราบเปนสารที่มี
ขั้ ว ค อ นข า งสู ง ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ผลการทดลองของ

Rajendran และ Sundararajan ที่ทำการวิจัยโดยสกัด
สวนใบของไมยราบดวยตัวทำละลายชนิดตางๆ พบวา
ไดสารสกัดชั้นเมทานอลมากที่สุด [10] การใชตัวทำ
ละลายในการสกัดเปนเอทิลอะซิเตต เอทานอล 95%
และน้ำ สกัดสารไดปริมาณใกลเคียงกัน แตนอยกวา
การใชเอทานอล 30% และพบวาการใชเฮกเซนสามารถ
สกั ด สารได ใ นปริ ม าณน อ ยที่ สุ ด เนื่ อ งจากเฮกเซนมี
ขั้วต่ำเกินไปจึงไมเหมาะสมที่จะใชเปนตัวทำละลาย
สำหรับสกัดสารจากสวนเหนือดินของไมยราบ

ภาพที่ 2 ปริมาณสารสกัดหยาบของไมยราบสดและแหงที่สกัดดวยตัวทำละลายชนิดตางๆ
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เมื่อนำสารสกัดหยาบมาจากสวนเหนือดิน
ของไมยราบทั้งสดและแหง มาทดสอบหาสารพฤกษ
เคมีเบื้องตนพบสารพฤกษเคมี 5 ประเภทคือ แอลคา
ลอยด ฟลาโวนอยด ซาโปนิน แทนนิน และเทอรพนี อยด
ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของกลุมอื่นๆ [11] [12] [13]
นอกจากนี้ยังพบดวยวาในสารสกัดของเอทิลอะซิเตต
และเอทานอล 30% พบประเภทของสารพฤกษเคมี
มากทีส่ ดุ โดยในสวนสกัดเอทิลอะซิเตตพบแอลคาลอยด
ฟลาโวนอยด แทนนิน และเทอรพีนอยด และในสวน
สกัด เอทานอล 30% พบสารแอลคาลอยด ซาโปนิน
แทนนิน และเทอรพีนอยด
จากผลการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ พบวา
ทุกสารสกัดไมมีฤทธิ์ตานเชื้อรา ตานเชื้อไวรัส HSV-1
และฤทธิ์ ต า นมะเร็ ง เต า นม ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ผลการ
ทดลองที่พบวาสารสกัดเอทานอลจากใบของไมยราบ
ไมมีฤทธิ์ตานเชื้อรา [14] และสารสกัดเอทานอล 80%
จากทั้งตนของไมยราบใหผลการทดลองที่ไมแนนอน
ตอการตานเชื้อไวรัส HSV-1 [15]
จากผลการทดสอบฤทธิ์ ท างชี ว ภาพพบว า
สารสกัดเอทิลอะซิเตตจากสวนเหนือดินของไมยราบ
แหงมีฤทธิ์ยับยั้งเซลลมะเร็งในชองปากและมะเร็งปอด
ซึ่งยังไมมีรายงานการศึกษาในเรื่องนี้มากอน ในขณะที่
สวนสกัดอืน่ ๆ ไมมฤี ทธิด์ งั กลาว เมือ่ เปรียบเทียบประเภท
ของสารพฤกษเคมี ที่ พ บในส ว นสกั ด เอทิ ล อะซิ เ ตต
กับสวนสกัดอื่นๆ พบวาในสวนสกัดเอทิลอะซิเตตพบ
สารฟลาโวนอยดซึ่งไมพบในสวนสกัดอื่นๆ จึงคาดวา
ฤทธิ์ยับยั้งเซลลมะเร็งนาจะเปนผลเนื่องมาจากสาร
ฟลาโวนอยด ทั้งนี้เคยมีรายงานการศึกษาคนควาใน
หลอดทดลองโดยนำสารในกลุมฟลาโวนอยดจำนวน
55 ชนิด มาทดสอบกับเซลลมะเร็งจำนวน 5 ชนิดคือ
A-549 lung carcinoma MCF-7 breast carcinoma
HT-29 colon adenocarcinoma SKMEL-5 melanoma
และ MLM melanoma พบว า ฟลาโวนอยด จ ำนวน
15 ชนิดจากทั้งหมด 55 ชนิด แสดงฤทธิ์ตานมะเร็ง
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ดังกลาวอยางนอย 1 ชนิด [16] ในขณะที่สวนสกัด
เอทิลอะซิเตตของไมยราบสดไมแสดงฤทธิ์ตานมะเร็ง
ดังกลาว ทั้งที่พบสารพฤกษเคมีประเภทเดียวกัน คาด
วาเนื่องจากในไมยราบสดจะมีน้ำปนอยูจำนวนหนึ่ง
ทำให ค วามเข ม ข น ของสารพฤกษเคมี ใ นสารสกั ด
หยาบจากไมยราบสดน อ ยกว า สารสกั ด หยาบจาก
ไมยราบแหง สารสกัดเอทิลอะซิเตตจากไมยราบสด
จึงไมแสดงฤทธิ์ตานมะเร็งดังกลาว
จากผลการทดลองที่กลาวมาจะพบวาตัวทำ
ละลายมีผลตอปริมาณสารสกัดหยาบและประเภทของ
สารพฤกษเคมีที่สกัดได โดยที่การเตรียมตัวอยางแบบ
สดและแหงไมมีผล แตอาจมีผลตอความเขมขนของ
สารพฤกษเคมีในสารสกัดหยาบ ดังนั้นการสกัดสวน
เหนือดินของไมยราบควรใชตัวอยางแหง สำหรับการ
เลือกชนิดของตัวทำละลายเมื่อพิจารณาจากปริมาณ
ของสารสกัดหยาบที่ไดพบวาเอทานอล 30% เปนตัว
ทำละลายที่ เ หมาะสมที่ สุ ด เพราะสามารถสกั ด สาร
จากสวนเหนือดินของไมยราบสดและแหงไดมากที่สุด
แตถาพิจารณาจากประเภทของสารพฤกษเคมีที่พบ
ตั ว ทำละลายที่ เ หมาะสมมี 2 ชนิ ด คื อ เอทิ ล อะซิ เ ตต
และเอทานอล 30% เพราะสามารถสกัดสารพฤกษเคมี
ออกมาไดมากชนิดที่สุด ในขณะที่ถาพิจารณาผลจาก
การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพควรเลือกเอทิลอะซิเตต
เปนตัวทำละลายเนื่องจากสามารถสกัดสารที่มีฤทธิ์
ทางชีวภาพไดดีกวาตัวทำละลายชนิดอื่น ดังจะเห็นได
จากสารสกั ด เอทิ ล อะซิ เ ตตมี ฤ ทธิ์ ต า นเซลล ม ะเร็ ง
ชองปากและมะเร็งปอด
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การพัฒนาขาวตูขนมหวานเมืองเพชรบุรีดวยมอลทิทอล
Development of Kowtu, Phetchaburi Sweet, by Using Maltitol
พูนศิริ ทิพยเนตร1 พัชรี เสริมทรัพย2 สนิท จันทรแกว2 และ ณปภา หอมหวล2
1
หนวยวิจัยเคมีผลิตภัณฑธรรมชาติ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมือง เพชรบุรี 76000
2
สาขาวิชาวิทยาศาสตรอาหารประยุกตและการบริการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมือง เพชรบุรี 76000

บทคัดยอ
ขาวตูขนมหวานเมืองเพชรบุรีถูกพัฒนาโดยใชน้ำตาลมอลทิทอล ขาวตูทั้ง 7 สูตรถูกพัฒนาขึ้น
ตามอัตราสวนของน้ำตาลโตนดตอมอลทิทอล 3:1 1:1 1:3 2:1 1:2 4:1 และ 1:4 โดยน้ำหนักตามลำดับ การวัด
ความหวานของน้ำเชื่อมทั้ง 7 สูตรดวยรีแฟตโตมิเตอรพบวามีระดับความหวานแตกตางกันจากสูตรที่ 1-7 คือ 160,
135 130 120 100 100 และ 100 ํ Brix ตามลำดับ จากการทดสอบความพึงพอใจหรือความชอบจากกลุม
ประชากรทั้งหมด 100 คน ที่มีตอสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมที่มีตอขาวตูทั้ง 7 สูตร โดยใช
แบบประเมินการทดสอบความชอบ 9 ระดับ โดยสรุปพบวา ขาวตูสูตรที่ 2 มีความชอบปานกลางโดยรวมสูงที่สุด
คื อ ร อ ยละ 83.77 รองลงมาคื อ สู ต รที่ 1 ร อ ยละ 77.77 สู ต รที่ 3 ร อ ยละ 72.11 สู ต รที่ 4 ร อ ยละ 72.00
สูตรที่ 5 รอยละ 67.11 สูตรที่ 6 รอยละ 62.77 และสูตรที่ 7 รอยละ 58 ตามลำดับ
คำสำคัญ: ขาวตู มอลทิทอล

Abstract
The Kowtu, Phetchaburi sweet was developed by using maltitol. Seven recipes of Kowtu were
made by very jaggery and maltitol ratios with 3:1, 1:1, 1:3, 2:1, 1:2, 4:1 and 1:4 weight by weight,
respectively. The sweetness of all Kowtu recipes was measured by using refractometer. It was shown
that sweetness of seven recipes of Kowtu is 160, 135, 130, 120, 100, 100 and 100 ํ Brix, respectively.
The 9 point Hedonic Scaling for seven recipes of Kowtu were tested by 100 peoples. In conclusion,
second recipes of Kowtu had moderate favored with 83.77% higher than first recipes of Kowtu with
77.77%, third recipes of Kowtu with 72.11%, fourth recipes of Kowtu with 72.00%, fifth recipes of Kowtu
with 67.11%, sixth recipes of Kowtu with 62.77%, and seventh recipes of Kowtu with 58%, respectively.
Keywords: Kowtu, Maltitol
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บทนำ
รสหวานเป น รสที่ ส ำคั ญ รสหนึ่ ง ของอาหาร
ที่ ช ว ยให ผู บ ริ โ ภคมี ก ารยอมรั บ ในผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหาร
สารใหความหวานที่รูจักกันดีและนิยมใชกันมากในการ
ทำขนมหวานเมืองเพชรบุรคี อื น้ำตาลโตนด หรือน้ำตาล
ทีไ่ ดจากตนตาล (jaggery) ซึง่ มีนำ้ ตาลซูโครส (sucrose)
เปนองคประกอบหลักถึง 50% น้ำตาลซูโครสนี้เมื่อ
รางกายเมตาโบไลซแลวจะใหพลังงาน 4 กิโลแคลอรี่
ตอน้ำตาล 1 g [1] ซึ่งไมเหมาะสำหรับผูตองการจำกัด
น้ำหนัก หรือผูที่เปนโรคบางชนิด เชน เบาหวาน [2]
เพราะจะทำใหน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น ซึ่งกระบวนการนี้
มักจะเกิดภายในครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงหลังไดรับน้ำตาล
เขาไป [3] สารใหความหวานที่นาสนใจและมีการนำ
มาใชอยางกวางขวางคือ น้ำตาลแอลกอฮอล (sugar
alcohols หรือ polyols) เปนอนุพันธุน้ำตาลที่ไดจาก
ปฏิกิริยารีดักชันของน้ำตาลอิสระทำใหหมู –CHO ถูก
แทนที่ ด ว ย –CH 2OH โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง น้ ำ ตาล
มอลทิทอล (Maltitol) ซึ่งเปนสารใหความหวานที่ทำมา
จากน้ำตาลมอลโตส ซึ่งเปนสารธรรมชาติผลิตมาจาก
แปงมันสำปะหลัง โดยขบวนการเทคโนโลยีชีวภาพแลว
นำไปผานขบวนการไฮโดรจิเนชั่น (Hydrogenation)
น้ำตาลชนิดนี้เปนสารใหความหวานแคลอรี่ต่ำตระกูล
เดียวกับ ไซลิทอล (Xylitol) และซอรบิทอล (Sorbitol)
ซึ่งพบไดตามธรรมชาติในผลไมตระกูลเบอรรี่และผลไม
อีกหลายชนิด และสาหรายทะเล น้ำตาลนี้ไมใชน้ำตาล
สังเคราะห จึงไมมีอันตรายตอสุขภาพ และไมกอใหเกิด
โรคมะเร็ง ไดรับความรอนได และใหแคลอรี่ต่ำกวา
น้ ำ ตาลธรรมดาครึ่ ง หนึ่ ง จึ ง เหมาะสำหรั บ คนเป น
เบาหวานและบุคคลที่ตองการลดอัตราเสี่ยงจากการ
เปนเบาหวาน ทั้งยังเหมาะสำหรับคนควบคุมน้ำหนัก
ด ว ย น้ ำ ตาลชนิ ด นี้ ใ ช ช งกาแฟ ทำอาหารได อ ย า งดี
รสชาติ ไ ม เ ปลี่ ย น และเนื่ อ งจากทนความร อ นได ดี
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น้ ำ ตาลมอลทิ ท อลจึ ง ใช ป ระกอบอาหารบนเตาที่ มี
อุณหภูมิสูงไดอยางขาวตู ซึ่งตองเคี่ยวเพื่อใหสวนผสม
เขากันไดดี นอกจากน้ำตาลแอลกอฮอลใหแคลอรี่ต่ำ
แลว ยังไมทำใหเกิดน้ำตาลในเลือดอยางฉับพลัน และ
ไมตองการอินซูลินในการยอย จึงมีการนำมาใชในกลุม
ผูป ว ยเบาหวาน เนือ่ งจากโรคเบาหวานเกิดจากรางกาย
ขาดอินซูลนิ มาควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และอาศัย
อินซูลินนำน้ำตาลมาใหพลังงานตอรางกาย [4] เมื่อ
ไมนานมานี้มีงานวิจัยพบวาน้ำตาลแอลกอฮอลหลาย
ชนิด ลดการเกิดคราบพลัคซึ่งเปนสาเหตุทำใหฟนผุได
[5] งานวิจยั นีต้ อ งการพัฒนาสูตรขนมหวานเมืองเพชรบุรี
เพื่อสุขภาพอยางขาวตูโดยใชน้ำตาลมอลทิทอลแทน
การใชน้ำตาลโตนดซึ่งเปนสวนผสมเดิม

วัสดุอุปกรณและวิธีการ
วั ต ถุ ดิ บ และสารเคมี
ประกอบด ว ย
ขาวเหนียวคั่ว ขาวเจาคั่ว น้ำตาลโตนด มอลทิทอล
มะพราวขูดขาว และ มะพราวทึนทึก
วั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ ประกอบด ว ยกระทะ
ทองเหลือง พายไม เครื่องชั่งดิจิตัล รีแฟตโตมิเตอร
มื อ แมว อ า งผสม แก ว ตวงของเหลว ถาดสเตนเลส
เตาแกส แมพิมพขนม ถวยพลาสติก แกวน้ำพลาสติก
เครื่องปน และแบบสอบถาม

วิธีการทดลอง
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมสวนผสม นำขาวเจาและ
ขาวเหนียวมาแชน้ำ 2-3 ชั่วโมงจนนิ่ม ทิ้งใหสะเด็ดน้ำ
นำมาคั่วใหเหลืองกรอบแลวปนใหละเอียด ใชน้ำเปลา
ผสมมอลทิทอลและน้ำตาลโตนด แลวนำมาละลาย
ในกระทะทองเหลื อ ง ในอั ต ราส ว นที่ ท ดสอบแล ว ว า
เหมาะสม 7 สูตร ตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 อัตราสวนของน้ำตาลโตนดและมอลทิทอลที่ใชศึกษา 7 สูตร
¼¼¦¦
1
2
3
4
5
6
7

ÊÎµµ¨¸ÉÄo (¦´¤)
ÊÎµµ¨Ã
¤°¨·°¨
300
100
200
200
100
300
200
100
100
200
200
50
50
200

เคี่ ย วจนน้ ำ เชื่ อ มเป น ยางมะตู ม 3-8 นาที
ทดสอบไดโดยหยดน้ำเชื่อมลงในน้ำ จะเห็นน้ำเชื่อม
เปนสายน้ำเชื่อมหรือ ปนเปนกอนได วัดความหวาน
ของน้ำเชื่อมทั้ง 7 สูตร ดวยรีแฟรคโตมิเตอร ( ํBrix)
นำน้ำเชื่อมที่ไดไปใชในขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 2 ใชมะพราวขูดขาว 200 กรัม
และมะพราวทึนทึก 100 กรัม ใสลงในน้ำเชื่อมแตละ
สูตรที่เตรียมในขั้นตอนที่ 1 เติมน้ำเปลา ตั้งไฟพอเดือด
คนสวนผสมใหเขากัน 5-10 นาที เติมขาวสารคั่วบด
ละเอียดที่เตรียมในขั้นตอนที่ 1 น้ำหนัก 200 กรัม กวน
จนสวนผสมเปนเนื้อเดียวกัน แลวยกลงจากเตาทิ้งไว
ใหเย็น นำขาวตูที่เย็นแลวมากดใสพิมพ แลวอบดวย
ควั น เที ย น 2 ชั่ ว โมง นำขนมที่ ไ ด ไ ปทดสอบความ
พึงพอใจ
ขั้ น ตอนที่ 3 ทดสอบความพึ ง พอใจของ
ผูบริโภคและวิเคราะหผล ทดสอบความพึงพอใจตอสี
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1:4

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

กลิน่ รสชาติ เนือ้ สัมผัส และความชอบโดยรวมตอขาวตู
7 สูตร โดยใชแบบประเมิน 9 Point Hedonic Scaling
ประชากรทีใ่ ชในการวิจยั นี้ คือ ผูบ ริโภคในจังหวัดเพชรบุรี
และบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี ทั้ ง
เพศชายและเพศหญิ ง อายุ ตั้ ง แต 15 ป ขึ้ น ไป กลุ ม
ตัวอยางคือผูบริโภคในจังหวัดเพชรบุรี และบุคลากร
ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี ทั้ ง เพศชายและ
เพศหญิง จำนวน 100 คน ใชวิธีสุมแบบบังเอิญ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย คื อ แบบสอบถาม
ที่ ส ร า งขึ้ น มา โดยศึ ก ษาจากเอกสารและงานวิ จั ย
ที่เกี่ยวของ มี 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐาน เปน
คำถามปลายปด แบบเลือกตอบ 5 ขอ
ตอนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ผูบริโภคตอ 7 สูตร 5 ขอ 9 ตัวเลือก แบบสอบถามเปน
แบบมาตราประเมินคา มีเกณฑการใหคะแนนและเกณฑ
การประเมินผล ตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 เกณฑการใหคะแนนและเกณฑการประเมินผล
Árµ¦Ä®o³Â Árµ¦¦³Á¤·¨
1
1.00-1.99
2
2.00-2.99
3
3.00-3.99
4
4.00-4.99
5
5.00-5.99
6
6.00-6.99
7
7.00-7.99
8
8.00-8.99
9
9.00

นำข อ มู ล ที่ ไ ด ม าวิ เ คราะห ข อ มู ล พื้ น ฐาน
วิ เ คราะห โ ดยการแจกแจงความถี่ แ ละหาค า ร อ ยละ
สวนความพึงพอใจของผูบ ริโภคตอขาวตู วิเคราะหขอ มูล

¦³´ªµ¤¡¹¡°Ä
Å¤n°¤µ¸É»
Å¤n°¤µ
Å¤n°µ¨µ
Å¤n°Á¨Èo°¥
°Å¤nÅoªnµ°®¦º°Å¤n
°Á¨Èo°¥
°µ¨µ
°¤µ
°¤µ¸É»

โดยหาค า ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย ( x ) และส ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (SD)

ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 การพัฒนาสูตรขาวตู โดยผสม
มอลทิทอลและน้ำตาลโตนด 7 สูตร พบวาขนมที่ไดขึ้น
รูปไดตามแมพิมพ มีสีน้ำตาลออนถึงเขม (ภาพที่ 1-7)

£µ¡¸É 1 oµª¼ ¼¦¸É 1 (A1)

จากการวัดดวยรีแฟรคโตมิเตอรพบวามีความหวาน
แตกตางกันจากสูตรที่ 1-7 คือ 160, 135, 130, 120,
100, 100 และ 100 ํ Brix ตามลำดับ

£µ¡¸É 2 oµª¼ ¼¦¸É 2 (A2)
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£µ¡¸É 3 oµª¼ ¼¦¸É 3 (A3)

£µ¡¸É 4 oµª¼ ¼¦¸É 4 (A4)

£µ¡¸É 5 oµª¼ ¼¦¸É 5 (A5)

£µ¡¸É 6 oµª¼ ¼¦¸É 6 (A6)

£µ¡¸É 7 oµª¼ ¼¦¸É 7 (A7)

ตอนที่ 2 ผลการทดสอบความพึงพอใจ
กับกลุมตัวอยาง ตอสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และ
ความชอบโดยรวมตอขาวตู 7 สูตร โดยใชแบบประเมิน
การทดสอบ Hedonic Scaling Test 9 ระดับ ไดขอมูล
ทั้งสองตอนดังนี้
The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University

ขอมูลพื้นฐาน ผูบ ริโภคเปนเพศหญิงรอยละ
70.00 เพศชายรอยละ 30.00 อายุสูงสุดอยูระหวาง
20-29 ป และ 30-39 ป รอยละ 27.00 รองลงมาอายุ
ระหว า ง 40-49 ป ร อ ยละ 19. และอายุ ร ะหว า ง
10-19 ป รอยละ 13.00 การศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาตรี
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รอยละ 37.00 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษารอยละ
36.00 และสูงกวาปริญญาตรีรอ ยละ 17.00 การประกอบ
อาชีพมากที่สุด คือราชการ/รัฐวิสาหกิจรอยละ 28.00
รองลงมาคือคาขาย/ธุรกิจสวนตัวรอยละ 19.00 นักเรียน/
นักศึกษา และอาชีพเอกชน/โรงงาน/โรงแรมรอยละ
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17.00 สวนใหญมีรายไดระหวาง 5,001-10,000 บาท
รอยละ 34.00 รองลงมาคือมากกวา 20,001 บาทรอย
ละ 20.00 และรายได 5,000 บาทหรือต่ำกวารอยละ
19.00 ตามลำดับ (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 ขอมูลพื้นฐานของผูบริโภค
o°¤¼¨¼o¦·Ã£

¦µ¥¨³Á°¸¥
Îµª
Á¡«
µ¥
30
®·
70
°µ¥» (e)
10-19
13
20-29
27
30-39
27
40-49
19
50-59
8
6
¦³´µ¦«¹¬µ
60 ¹ÊÅ
¦³¤«¹¬µ
10
¤´¥¤«¹¬µ
36
¦·µ¦¸
37
¼ªnµ¦·µ¦¸ ¹ÊÅ 17
°µ¸¡
´Á¦¸¥/´«¹¬µ
17
¦µµ¦/¦´ª·µ®·
28
Á°/Ã¦µ/Ã¦Â¦¤
17
oµ µ¥/»¦·nª´ª
19
¦³¤/Á¬¦¦¦¤
7
¦´oµ´ÉªÅ
12
¦µ¥Åon°Áº° (µ) 5,000 ®¦º°ÉÎµªnµ
19
5,001-10,000
34
10,001-15,000
16
15,001-20,000
11
20
20,001 ¹ÊÅ

ความพึ ง พอใจของผู บ ริ โ ภค ต อ สี กลิ่ น
รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมตอขาวตู 7

¦o°¥¨³
30.00
70.00
13.00
27.00
27.00
19.00
8.00
6.00
10.00
36.00
37.00
17.00
17.00
28.00
17.00
19.00
7.00
12.00
19.00
34.00
16.00
11.00
20.00

สูตร โดยใชแบบประเมินการทดสอบ Hedonic Scaling
Test 9 ระดับ ไดผลดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ระดับความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑขาวตู ( x ± SD)
¦µ¥µ¦¦³Á¤·

¼¦ oµª¼
1

2

3

4

5

6

7

7.21 r 2.07 7.53 r 1.13 6.40 r 1.77 6.63 r 1.62 6.11 r 1.65 5.53 r 1.97 5.18 r 2.00
6.86 r 1.78 7.35 r 1.23 6.41 r 1.85 6.58 r 1.78 6.16 r 1.89 5.76 r 2.10 5.69 r 1.98

¸
¨·É
¦µ·
6.84 r 1.71 7.47 r 1.37 6.50 r 1.82 6.40 r 1.84 6.10 r 1.56 5.79 r 1.54 5.21 r 1.61
ÁºÊ°´¤´
6.49 r 1.92 7.49 r 1.39 6.54 r 1.73 6.29 r 1.91 6.98 r 1.68 5.67 r 1.70 5.05 r 1.66
ªµ¤°Ã¥¦ª¤ 7.40 r 1.36 7.86 r 1.05 6.61 r 1.62 6.50 r 1.66 6.89 r 1.69 5.60 r 1.55 5.17 r 1.56

ความพึงพอใจของผูบ ริโภคทีม่ ตี อ ขาวตูสตู รที่ 1
อยูในระดับชอบทุกประเด็น ซึ่งแยกเปนแตละดานดังนี้
ดานสี ชอบปานกลาง (7.21± 2.07) ดานกลิน่ ชอบเล็กนอย
(6.68±1.78) ดานรสชาติชอบเล็กนอย (6.84±1.71)
ลักษณะเนื้อสัมผัสชอบเล็กนอย (6.49±1.92) และ
ความชอบโดยรวม อยู ใ นระดั บ ชอบปานกลาง
(7.40±1.36) (ตารางที่ 4)
ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอขาวตูสูตร
ที่ 2 อยูใ นระดับชอบปานกลางทุกประเด็นซึง่ แยกเปนแต
ละดานดังนี้ ดานสี (7.53±1.13) ดานกลิน่ (7.35±1.23)
ด า นรสชาติ (7.47±1.37) ลั ก ษณะเนื้ อ สั ม ผั ส
(7.49±1.39) และความชอบโดยรวม (7.86±1.05)
(ตารางที่ 4)
ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอขาวตูสูตร
ที่ 3 อยูในระดับชอบเล็กนอยทุกประเด็น ซึ่งแยกเปน
แต ล ะด า นดั ง นี้ ด า นสี (6.40±1.77) ด า นกลิ่ น
( 6 . 4 1 ± 1 . 8 5 ) ด า น ร ส ช า ติ ( 6 . 5 0 ± 1 . 8 2 )
ลักษณะเนือ้ สัมผัส (6.54±1.73) และความชอบโดยรวม
(6.61±1.62) (ตารางที่ 4)
ความพึ ง พอใจของผู บ ริ โ ภคที่ มี ต อ ข า วตู
สู ต รที่ 4 อยู ใ นระดั บ ชอบเล็ ก น อ ยทุ ก ประเด็ น
ซึ่ ง แยกเป น แต ล ะด า นดั ง นี้ ด า นสี (6.63±1.62)
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ดานกลิ่น (6.58±1.78) ดานรสชาติ (6.40±1.84)
ลักษณะเนือ้ สัมผัส (6.29±1.91) และความชอบโดยรวม
(6.50 ±1.66) (ตารางที่ 4)
ความพึ ง พอใจของผู บ ริ โ ภคที่ มี ต อ ข า วตู
สู ต รที่ 5 อยู ใ นระดั บ ชอบเล็ ก น อ ยทุ ก ประเด็ น
ซึ่งเปนแตละดานดังนี้ ดานสี (6.11±1.65) ดานกลิ่น
( 6 . 1 6 ± 1 . 8 9 ) ด า น ร ส ช า ติ ( 6 . 1 0 ± 1 . 5 6 )
ลักษณะเนือ้ สัมผัส (6.98±1.68) และความชอบโดยรวม
(6.89±1.69) (ตารางที่ 4)
ความพึ ง พอใจของผู บ ริ โ ภคที่ มี ต อ ข า วตู
สู ต รที่ 6 อยู ใ นระดั บ บอกไม ไ ด ว า ชอบหรื อ ไม ทุ ก
ประเด็น ซึง่ แยกเปนแตละดานดังนี้ ดานสี (5.53±1.97)
ดานกลิ่น (5.76±2.10) ดานรสชาติ (5.79±1.54)
ลักษณะเนือ้ สัมผัส (5.67±1.70) และความชอบโดยรวม
(5.50±1.55) (ตารางที่ 4)
ความพึ ง พอใจของผู บ ริ โ ภคที่ มี ต อ ข า วตู
สู ต รที่ 7 อยู ใ นระดั บ บอกไม ไ ด ว า ชอบหรื อ ไม ทุ ก
ประเด็น ซึง่ แยกเปนแตละดานดังนี้ ดานสี (5.18±2.00)
ดานกลิ่น (5.69±1.98) ดานรสชาติ (5.21±1.61)
ลักษณะเนือ้ สัมผัส (5.05±1.66) และความชอบโดยรวม
(5.17±1.56) (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 5 ความพึงพอใจของผูบริโภคตอขาวตู 7 สูตร
¼¦ oµª¼
1
2
3
4
5
6
7

¦o°¥¨³
77.77
83.77
72.11
72.00
67.11
62.77
58.44

ªµ¤¡¹¡°Ä °¼o¦·Ã£
X r SD
¦³´ªµ¤¡¹¡°Ä
7.00 r 1.32 °µ¨µ
7.54 r 0.87 °µ¨µ
6.49 r 1.32 °Á¨Èo°¥
6.48 r 1.32 °Á¨Èo°¥
6.04 r 1.26 °Á¨Èo°¥
5.65 r 1.26 °Å¤nÅoªnµ°®¦º°Å¤n
5.26 r 1.35 °Å¤nÅoªnµ°®¦º°Å¤n

ผูบริโภคสวนใหญยอมรับผลิตภัณฑขาวตูที่
มีสวนผสมของมอลทิทอลสูตรที่ 2 มากที่สุด รอยละ
83.77 (7.54±0.87) รองลงมาคือสูตรที่ 1 รอยละ 77.77
(7.00±1.32) สูตรที่ 3 รอยละ 72.11 (6.49±1.32) สูตรที่
4 รอยละ 72.00 (6.48±1.32) สูตรที่ 5 รอยละ 67.11
(6.04±1.26) สูตรที่ 6 รอยละ 62.77 (5.65±1.26) และ
สูตรที่ 7 รอยละ 58.44 (5.26±1.35) ตามลำดับ

อภิปรายผล
ผู บ ริ โ ภคส ว นใหญ ย อมรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ ข า วตู
สูตรที่ 2 ใชน้ำตาลโตนด:มอลทิทอล อัตราสวน 1:1
โดยน้ ำ หนั ก มากที่ สุ ด ร อ ยละ 83.77 (7.54±0.87)
รองลงมาเปนผลิตภัณฑขา วตูสตู รที่ 1 ใชนำ้ ตาลโตนด :
น้ำตาลมอลทิทอล 3:1 รอยละ 77.77 (6.96±1.32)
สูตรที่ 3 รอยละ 72.11 (6.49±1.32) สูตรที่ 4 รอยละ
72.00 (6.48±1.32) สูตรที่ 5 รอยละ 67.11 (6.96±1.32)
สูตรที่ 6 รอยละ 62.77 (5.65±1.26) และสูตรที่ 7 รอยละ
58.44 (5.26±1.35) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการ
ทดสอบประสาทสัมผัสดานสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส
และความชอบโดยรวมของขาวตูพบวาขาวตูสูตรที่ 2
ไดผลการทดสอบกับกลุมตัวอยางดีที่สุด คือผูบริโภค

มี ค วามชอบปานกลางต อ ข า วตู สู ต รที่ 2 ในทุ ก ด า น
นอกจากนี้ขาวตูสูตรนี้หวานอยูในเกณฑดี 135 ํBrix
อยูในลำดับที่สองรองจากสูตรที่ 1 ซึ่งมีความหวานของ
น้ำเชือ่ มทีเ่ ตรียมไดในระดับสูงสุดคือ 160 ํ Brix สูตรที่ 1
ผูบริโภคมีความชอบปานกลางตอดานสีและความชอบ
โดยรวมตอขนมสูตรนี้ สวนความชอบดานกลิ่น รสชาติ
และเนือ้ สัมผัสอยูใ นเกณฑความชอบเล็กนอย สวนสูตร
3-5 ผลการทดสอบทั้ง 5 ดานพบวาผูบริโภคมีความ
พึงพอใจเพียงชอบเล็กนอย และในสูตร 6-7 ซึ่งเปนสูตร
ที่ห วานน อยที่ สุดคื อ 100 ํB rix ผู บริ โ ภคไม สามารถ
บอกไดวาชอบหรือไมทั้ง 5 ดาน ผลการทดสอบความ
หวานกับความพึงพอใจใหผลทีส่ มั พันธกนั พบวาผูบ ริโภค
มีความพึงพอใจขาวตูสูตร 1 และ 2 ที่หวานมากกวา
ขาวตูสูตร 3-7 ดังนั้นความหวานอาจมีผลตอความ
พึงพอใจของผูบ ริโภค จากผลการทดลองนีพ้ บวาสามารถ
พัฒนาขาวตูเพื่อสุขภาพ โดยเติมน้ำตาลแอลกอฮอล
มอลทิทอล ตอน้ำตาลโตนดในอัตราสวน 1:1 โดยน้ำหนัก
เพือ่ ทดแทนน้ำตาลโตนดทีใ่ ชอยูเ ดิม ขาวตูทไ่ี ดมสี ี กลิน่
รสชาติ เนื้อสัมผัส ความชอบโดยรวม และความหวาน
อยูในเกณฑที่ผูบริโภคพึงพอใจหรือชอบปานกลางมาก
ที่สุด
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การสกัดเพคตินจากจาวตาลและเมล็ดตาลออน
Extraction of Pectin from Borassus flabellifer L. Cotyledon and Young Seed
สุธิดา ทองคำ

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

บทคัดยอ
ประเทศไทยนำเขาเพคตินปละหลายลานบาท ในขณะที่จังหวัดเพชรบุรีมีตนตาลจำนวนมาก การวิจัยนี้
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิธีสกัดเพคติน และสมบัติทางกายภาพและเคมีของเพคตินที่สกัดจากจาวตาลและ
เมล็ดตาลออน ใชจาวตาลและเมล็ดตาลออน จากอำเภอบานลาด จากผลการวิจัยพบวา การสกัดเพคตินจาก
จาวตาลสกัดไดโดยใชกรดไฮโดรคลอริกและน้ำ ทั้ง 2 วิธีไมมีความแตกตางกัน เมื่อวิเคราะหสมบัติทางกายภาพ
และทางเคมีของเพคตินจากจาวตาลที่สกัดดวยกรดไฮโดรคลอริกและน้ำ อยางไรก็ตาม สมบัติของเพคตินจาก
จาวตาลที่สกัดดวยกรดไฮโดรคลอริกและน้ำ มีความชื้น เถา methoxy content และ polygalacturonic acid
แตกตางกัน สำหรับ equivalent weight ของเพคตินจากจาวตาลที่สกัดทั้ง 2 วิธี ไมมีความแตกตางกัน สวนการ
สกัดเพคตินจากเมล็ดตาลออนสามารถสกัดไดโดยใชกรดไฮโดรคลอริก
คำสำคัญ: เพคติน จาวตาล เมล็ดตาลออน

Abstract
Thailand imported pectin many millions Baht a year, while Phetchaburi province have abundance
of Borassus flabellifer L. trees. The purposes of this research were to study extraction method and
physical and chemical properties of pectin from cotyledon and young seed of B. flabellifer. Cotyledon
and young seed of B. flabellifer form Banlad district were used, it was found that, hydrochloric acid
and water can be used in the extraction of pectin from B. flabellifer cotyledon, both methods not
significantly different. In contrast, moisture, ash, methoxy content and quantity of polygalacturonic acid
from both methods are significantly different. For the equivalent weight of pectin extracted from
B. flabellifer cotyledon in two methods are different, and in extraction of pectin from young can perform
by using hydrochloric acid.
Keywords: pectin, B. flabellifer cotyledon, B. flabellifer young seed
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บทนำ
ตาล (Barassus flabellifer L.) ภาษาฮินดู
เรียกวาตาละหรือตาลี เปนพืชในวงศ Arecaceae มี
ถิ่นกำเนิดในแอฟริกา นำเขามาปลูกในประเทศไทย
ตั้ ง แต ส มั ย สุ โ ขทั ย ตาลมี ต น แยกเพศ มี เ มล็ ด 1 ถึ ง
3 เมล็ ด มี ก ารศึ ก ษาเพศและการงอกของตาลใน
อำเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี พบวาการออกดอก
ของตนเพศผูและเพศเมียแตกตางกัน [1] สารประกอบ
เพคตินเปนสารที่มีในผักและผลไมที่กำลังเจริญเติบโต
และมีการสะสมเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น เพคตินนำมา
ใชในอุตสาหกรรมอาหารและยาไดอยางกวางขวาง
ในการทางแพทยและเภสัชกรรมมีประโยชนคือ ใชเปน
ยาแกอาการทองรวงและลดกรดในกระเพาะอาหารได
เนื่องจากเพคตินดูดซับสารพิษที่เกิดจากเชื้อจุลินทรีย
ได นอกจากนี้ ยั ง ส ง เสริ ม การทำงานของจุ ลิ น ทรี ย
ที่มีประโยชนในลำไส ใชเปนตัวชวยในการหามเลือด
ดูดซึมแรธาตุที่เปนอันตรายตอรางกาย เชน โคบอลต
และ สตรอนเที ย ม ใช แ ก พิ ษ โลหะหนั ก เช น ตะกั่ ว
แมงกานีส โคบอลต โดยทำปฏิกิรยิ ากับโลหะที่เปนพิษ
เกิดเปนเกลือที่ละลายไมได ใชทำสารประกอบเชิงซอน
ที่ชวยยืดระยะเวลาการออกฤทธิ์ของยาบางประเภทให
ยาวนานขึ้น เชน ยาเพนนิซิลิน (Penicillin) เอพิเนฟริน
(Epinephrine) ชวยลดการดูดซึมไขมัน (โคเลสเตอรอล)
เขาสูรางกายไดประมาณ 11–32% โดยไมมีอันตราย
ปองกันการเกิดโรคหัวใจเนื่องจากหลอดเลือดตีบตัน
ลดความดั น โลหิ ต ได ป ระมาณ 10% ช ว ยป อ งกั น
การเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเฉียบพลัน ชวยใหระบบ
ขั บ ถ า ยปกติ และพบว า มี ก ารใช เ พคติ น ที่ มี ป ริ ม าณ
เมธอกซิ ล ต่ ำ ในรู ป สารละลายทดแทนไขมั น มากขึ้ น
[2] มี ร ายงานในช ว ง 5 ป ที่ ผ า นมาว า ประเทศไทย
นำเขาเพคตินเพิ่มขึ้น ในป พ.ศ. 2550 มีการนำเขา
เพคติ น จำนวน 1,379,768 กิ โ ลกรั ม คิ ด เป น มู ล ค า
414,504,668 บาท [3] การศึ ก ษาการสกั ด เพคติ น
ในประเทศไทยยั ง มี น อ ย เป น การศึ ก ษาในพื ช ที่ ไ ม
หลากหลาย ประเทศไทยจึงนำเขาเพคตินเปนจำนวน
มาก จากการศึกษาเกี่ยวกับตาลโตนดพบวา ยังไมมี
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การสกัดเพคตินจากจาวตาล [4] ผูว จิ ยั จึงนำตาลโตนด
มาศึกษาปริมาณเพคตินและสมบัติของเพคตินที่สกัด
ได จะเปนประโยชนในดานตางๆ มากมาย เพื่อจะได
ขอมูลที่เปนประโยชนนำไปตอยอดความรูงานวิจัยอื่นๆ
ต อ ไปได และเป น การนำเอาทรั พ ยากรในท อ งถิ่ น
มาเพิม่ ประสิทธิภาพ สรางอาชีพใหประชาชนในทองถิน่
ในอนาคตอาจเป น การเพิ่ ม มู ล ค า ของจาวตาล และ
ลดปริมาณการนำเขาเพคตินจากตางประเทศได

วัสดุอุปกรณและวิธีการ
ตอนที่ 1 การเตรียมวัตถุดิบ
นำเมล็ดตาลออนและจาวตาลมาลางน้ำให
สะอาด หั่นเปนชิ้น ขนาด 0.5 cm ลางดวยน้ำประปา
3 ครั้ ง เพื่ อ ขจั ด สิ่ ง แปลกปลอมที่ จ าวตาลและเมล็ ด
ตาลออนออก ใชกระชอนตักผึ่งในถาดที่เจาะรู ทิ้งให
สะเด็ดน้ำ 5 นาที นำไปตากใหแหง 7 วัน นำไปบดให
ละเอียดแลวจึงนำไปสกัดเพคติน [5]
ตอนที่ 2 การกำจัดสิง่ แปลกปลอมในวัตถุดบิ
ชั่งตัวอยางแหงบดละเอียด 10 g เติม 95%
เอทานอลในอั ต ราส ว น 1:2.5 (ตั ว อย า งแห ง :95%
เอทานอล) นำไป reflux 5 นาที กรองดวยกระดาษ
กรอง whatman เบอร 1 เก็บกากไวนำไปแชใน 30%
เอทานอล ในอัตราสวน 1:2 (กาก:แอลกอฮอล) โดย
ปริมาตร ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง 30 นาที กรองดวย
กระดาษกรอง whatman เบอร 1 ทำซ้ำ 2 ครั้ง แลวลาง
กากครั้งสุดทายดวย 95% เอทานอล 50 mL
ตอนที่ 3 การสกัดและตกตะกอนเพคติน
ใชวธิ สี กัดเพคติน 3 วิธี คือ สกัดดวยแอลกอฮอล
สกัดดวยกรดไฮโดรคลอริก และสกัดดวยน้ำ
3.1 การสกัดเพคตินดวยแอลกอฮอล
และการตกตะกอนเพคติน
นำกากตั ว อย า งจาวตาลและ
เมล็ดตาลออนเติม 95% เอทานอลในอัตราสวน 1:50
โดยน้ำหนักตอปริมาตร (กาก:เอทานอล) ปรับคาความ
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เปนกรด-ดาง ของสารละลายดวยกรดซิตริกเขมขน 6.2
g/100 mL ใหได 2.5 reflux ที่อุณหภูมิ 97 ํC เปน
เวลา 30 นาที กรองโดยใช ผ า ขาวบาง บี บ แยกเอา
สารละลายเก็บไว แลวทำใหเย็นลงจนอุณหภูมิ 4 ํC
นำกากตัวอยางเมล็ดตาลออนและจาวตาลไปสกัดตอ
อีก 2 ครั้ง เก็บสารละลายที่กรองไดรวมกันแลวจึงนำ
ไปตกตะกอน สกัดตัวอยางเมล็ดตาลออนและจาวตาล
แหงชนิดละ 3 ซ้ำ เมื่อสารละลายเย็นลงจนอุณหภูมิ
4 Cํ นำไปเติม 95% เอทานอลในอัตราสวนสารละลาย :
เอทานอล เปน 2:1 โดยปริมาตร คนสารละลายเปน
เวลา 10 นาที ทิ้งไว 1 ชั่วโมง เพคตินจะลอยขึ้นดาน
บนของสารละลาย แยกเพคตินออกดวยผาขาวบาง
และบีบใหแหง ลางเพคตินดวย 95% เอทานอล 50 mL
ทำใหแหงในตูอ บทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 55 Cํ ทิง้ ใหเย็นในเดซิเคเตอร
แลวอบซ้ำจนน้ำหนักคงที่ [6] คำนวณหารอยละของ
เพคตินในตัวอยางแหง
3.2 การสกัดเพคตินดวยกรดไฮโดร
คลอริกและการตกตะกอนเพคติน
นำกากตั ว อย า งเมล็ ด ตาลอ อ น
และจาวตาลเติม 0.02 N HCl โดยใชอัตราสวน 1:2
โดยน้ำหนักตอปริมาตร (กาก:กรด HCl) วัดความเปน
กรด-ดาง ของสารละลายใหได 2.6-2.7 ตั้งทิ้งไว 30
นาที นำไปตมใหไดอุณหภูมิ 100 ํC แลวนำไปสกัด
ตอใน water bath ที่ควบคุมอุณหภูมิ 100 ํC เชนกัน
ใช เ วลาในการสกั ด 1 ชั่ ว โมง นำออกมากรองด ว ย
ผาขาวบาง ขณะยังรอนอยูเก็บสารละลายที่กรองไดไว
กากที่ผานการสกัดครั้งแรกนำมาเติมกรด HCl 1.5 เทา
ของกาก นำไปตมใหอุณหภูมิ 100 ํC จึงนำไปสกัดตอ
ใน water bath ที่ควบคุมอุณหภูมิ 100 ํC ใชเวลาใน
การสกัด 1 ชั่วโมง จึงนำมากรองเชนเดียวกับครั้งแรก
เก็บสารละลายไว กากที่ผานการสกัดครั้งที่สอง นำมา
เติมกรด HCl 1.5 เทาของกาก นำไปตมใหอุณหภูมิ
100 ํC แลวนำไปสกัดตอใน water bath ที่ควบคุม
อุ ณ หภู มิ 100 ํ C ใช เ วลาในการสกั ด 1 ชั่ ว โมง นำ
สารละลายที่ไดทั้ง 3 ครั้ง มารวมกัน ใชแทงแกวคน
ใหเขากัน ทำสารละลายใหเย็นแลวจึงนำไปตกตะกอน
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เพคติ น ทำการสกั ด ตั ว อย า งเมล็ ด ตาลอ อ นและ
จาวตาลแหงชนิดละ 3 ซ้ำ นำสารละลายที่เย็นแลว
มาตกตะกอนดวย 95% เอทานอล โดยใชอัตราสวน
40:45 โดยปริ ม าตร (สารละลาย:95% เอทานอล)
ทิ้ ง ไว ที่ อุ ณ หภู มิ ห อ ง 12 ชั่ ว โมง กรองเพคติ น ด ว ย
ผาขาวบาง ลางตะกอนเพคตินดวย 80% เอทานอล
200 mL จนหมดอนุมลู คลอไรด (ทดสอบโดยใชสารละลาย
ซิลเวอรไนเตรต) จากนั้นลางตะกอนเพคตินดวย 95%
เอทานอล อีก 50 mL นำตะกอนทีไ่ ดไปอบแหงทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
100 ํC จนน้ำหนักคงที่ คำนวณหารอยละของเพคติน
ในตัวอยางแหง [5]
3.3 การสกั ด เพคติ น ด ว ยน้ ำ และ
การตกตะกอนเพคติน
นำกากตั ว อย า งเมล็ ด ตาลอ อ น
และจาวตาลแหงมาเติมน้ำรอน โดยใชอัตราสวน 1:5
โดยน้ำหนัก (กาก:น้ำรอน) ปรับความเปนกรด–ดาง
ของสารละลายใหได 4.5 ดวยกรดซิตริก จากนั้นตม
เดือดออนๆ อีก 20 นาที กรองดวยผาขาวบาง จะได
สารละลายขุน นำกากตัวอยางที่สกัดครั้งแรกไปทำการ
สกัดตออีก 2 ครั้ง นำสารละลายที่ไดทั้ง 3 ครั้ง รวมกัน
นำไประเหยจนไดสารสกัดขนเหนียว ทำการสกัดตัวอยาง
เมล็ดตาลออนและจาวตาลแหงชนิดละ 3 ซ้ำ แลวจึง
นำไปตกตะกอนนำตะกอนเพคตินที่ไดมาตกตะกอน
ดวยสารละลาย 75% เอทานอล ปริมาตรเปน 3 เทา
ของสารสกัด กรองเพคตินดวยผาขาวบาง กดใหแหง
ลางตะกอนวุนของเพคตินดวย 75% เอทานอล อีก
2 ครั้ง และลางตะกอนครั้งสุดทายดวย 95% เอทานอล
อบให แ ห ง ที่ อุ ณ หภู มิ 65 ํ C เป น เวลา 4 ชั่ ว โมง
จนน้ำหนักคงที่ [7]
ตอนที่ 4 การวิเคราะหสมบัตขิ องเพคติน
4.1 ความชื้น [8]
4.2 ปริมาณเถา [8]
4.3 Equivalent weight [9]
4.4 Methoxy content [9]
4.5 ปริมาณ polygalacturonic acid [10]
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ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 การเตรียมวัตถุดบิ เปนวัสดุอบแหง
จากการเตรียมวัตถุดิบเปนวัสดุอบแหง พบ

ว า ได น้ ำ หนั ก แห ง ของจาวตาลและเมล็ ด ตาลอ อ น
รอยละ 50 และ 10 ตามลำดับ (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 น้ำหนักสดของจาวตาลและเมล็ดตาลออนเปรียบเทียบกับน้ำหนักแหง
ตอนที่ 2 การสกัดและตกตะกอนเพคติน
จากการนำจาวตาลและเมล็ ด ต
าลออนมาสกัดเพคตินดวยวิธีตางๆ ทั้ง 3 วิธี พบวา
เมื่อสกัดเพคตินจากจาวตาลโดยใชแอลกอฮอลไมพบ
เพคติ น สำหรั บ เพคติ น จากจาวตาลที่ ส กั ด ด ว ยกรด

ไฮโดรคลอริกพบวาไดเพคตินรอยละ 9.2821 ± 0.710
และสกัดดวยน้ำไดเพคตินรอยละ 12.6524 ± 3.177
สำหรับเมล็ดตาลออนการสกัดดวยแอลกอฮอลและน้ำ
ไมไดเพคติน เมื่อสกัดดวยกรดไฮโดรคลอริกพบเพคติน
รอยละ 2.0342 + 0.091 (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 ปริมาณเพคตินที่สกัดไดจากจาวตาลและเมล็ดตาลออน 3 วิธี
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ตอนที่ 3 การวิเคราะหคุณภาพเพคติน
ที่สกัดได
เมือ่ นำเพคตินทีส่ กัดไดจากจาวตาล
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และเมล็ดตาลออนดวยวิธีตางๆ มาวิเคราะหความชื้น
เถา equivalent weight methoxy content และ กรด
พอลิกาแลคทูโรนิค ไดผลแสดงดังภาพที่ 3 4 และ 5

ภาพที่ 3 ปริมาณความชื้น เถา และ polygalacturonic acid ของเพคตินจากจาวตาลที่สกัดไดทั้ง 3 วิธี

ภาพที่ 4 equivalent weight ของเพคตินจากจาวตาลที่สกัดไดทั้ง 3 วิธี

ภาพที่ 5 methoxy content ของเพคตินจากจาวตาลที่สกัดไดทั้ง 3 วิธี
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สมบัติของเพคตินที่สกัดจากเมล็ดตาลออนดวยน้ำ ปรากฏดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 ปริมาณความชื้น เถา และ polygalacturonic acid ของเพคตินจากเมล็ดตาลออน
คา equivalent weight 8841.54 ± 138.82 methoxy content 14.20 ± 0.66

อภิปรายผล
จากการศึ ก ษาวิ ธี ส กั ด เพคติ น จากจาวตาล
และเมล็ดตาลออน โดยใชวิธีการสกัดที่แตกตางทำให
ไดปริมาณเพคตินแตกตางกันออกไปดวย ทั้งนี้เพราะ
เพคติ น เป น พอลิ เ มอร ธ รรมชาติ ที่ มี โ ครงสร า งที่ มี ขั้ ว
สารประกอบที่มีขั้วละลายไดดีในสารประกอบที่มีขั้ว
เหมือนกันไมวาจะเปนแอลกอฮอล กรดไฮโดรคลอริก
และ น้ำ ซึง่ น้ำเปนสารประกอบทีม่ ขี ว้ั สูงทีส่ ดุ จึงละลาย
เพคตินออกมามากที่สุดและสอดคลองกับผลการวิจัย
แตการสกัดเพคตินจากเมล็ดตาลออนใหผลขัดแยงกับ
ทฤษฎี เพราะการใชกรดไฮโดรคลอริกสามารถสกัด
เพคติ น ออกมาได ม ากกว า การใช น้ ำ อาจเนื่ อ งจาก
เนื้อของเมล็ดตาลออนมีลักษณะเปนวุนทำใหการสกัด
เพคตินทำไดยากขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบสมบัติของเพคตินที่สกัดได
จากจาวตาลและเมล็ดตาลออน โดยการสกัดดวยกรด
และน้ำ พบวาไดเพคตินที่มีคุณภาพแตกตางกัน ซึ่ง
สอดคลองกับหลักการที่วา คุณภาพของเพคตินจะขึ้น
อยู กั บ ชนิ ด ของผลไม ความแก อ อ นของผลไม พั น ธุ
The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University

ของผลไม วิ ธี ก ารสกั ด และวิ ธี ก ารตกตะกอน [10]
อยางไรก็ตามเพคตินที่สกัดไดจากจาวตาลและเมล็ด
ตาลออน เปนเพคตินที่มี methoxy สูง (high methoxyl
pectin) เปนชนิด rapid set เพราะมี methoxy มากกวา
รอยละ 7 ดังนัน้ เพคตินทีส่ กัดไดจากจาวตาลและเมล็ด
ตาลออนจะสรางเจลเมื่อมีน้ำตาลและกรดที่เหมาะสม
สำหรับ equivalent weight จะขึ้นอยูกับ degree of
esterification ของโมเลกุ ล เพคติ น ซึ่ ง เกี่ ย วข อ งกั บ
ความขนหนืดของเพคตินดวย [11]
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การพัฒนาสูตรอาหารเพือ่ เพาะเลีย้ งเมล็ดออนซิเดียมใบพาย (Trichocentrum sp.)
ในสภาพปลอดเชือ้
Development of in vitro seed culture medium for Trichocentrum sp.
บุญสนอง ชวยแกว และ วิชุกร ฤกษดี
หนวยวิจยั ชีววิทยาพืช คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมือง เพชรบุรี 76000

บทคัดยอ
ออนซิเดียมใบพาย (Trichocentrum sp.) เปนกลวยไมที่พบไดในเม็กซิโกและอเมริกาเขตรอน นิยมปลูก
เปนไมกระถาง การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาสูตรอาหารเพาะเมล็ดออนซิเดียมใบพาย ในสภาพปลอดเชื้อ
โดยนำเมล็ดออนซิเดียมใบพายจากฝกออนอายุ 9 เดือน มาเพาะบนอาหารวุนดัดแปลงสูตร VW (1949) เมื่อได
โพรโทคอรมแลว ยายไปเลี้ยงบนอาหารวุนดัดแปลงสูตร VW (1949) เพื่อทดสอบผลของน้ำตาลซูโครส 2 ระดับ คือ
10 และ 20 g/L รวมกับการเติมกลวยหอม (100 g/L) และ (50 g/L) รวมกับมันฝรั่ง (50 g/L) หรือมันฝรั่งอยาง
เดียว (100 g/L) และการเติมธาตุอาหารรองสูตร MS (1962) ผลการศึกษาพบวา อาหารที่เติมกลวยหอมหรือ
กลวยหอมผสมมันฝรั่ง ใหผลการเจริญเติบโตของตนออนดีที่สุดในดานความยาวใบ (1.92 ± 0.12 cm) ความกวาง
ใบ (0.53 ± 0.03 cm) จำนวนราก (12.40 ± 1.59 รากตอตน) และความยาวราก (3.56 ± 0.43 cm) สวนอาหารที่
เติมมันฝรั่งอยางเดียว ใหผลการเจริญเติบโตของตนออนดีที่สุด ในดานจำนวนใบ (11.10 ± 0.71 ใบตอตน)
คำสำคัญ: ออนซิเดียมใบพาย การเพาะเมล็ด สภาพปลอดเชื้อ

Abstract
Orchid in the genus Trichocentrum can be found in Mexico and tropical America. Plants can
be grown potted. The purpose of this study was to develop in vitro seed culture medium for Trichocentrum
sp. Seeds from 9 month old immature pod were cultured on modified VW (1949) agar medium. Protocorms
developed from the seeds were then transplanted to the modified VW (1949) agar medium supplemented
with 10 or 20 g/L sucrose. The banana at the concentration of 100 g/L, and (50 g/L) with potato (50 g/L),
potato (100 g/L) and micronutrients of MS (1962) medium were tested. Culture media supplemented
with banana or banana with potato were the best for increasing leaf length (1.92 ± 0.12 cm), leaf width
(0.53 ± 0.03 cm), number of roots (12.40±1.59 roots per plantlet) and root length (3.56 ± 0.43 cm).
Whereas culture media with potato gave the best results in the number of leaves (11.10 ± 0.71 leaves per
plantlet).
Keywords: Trichocentrum sp., in vitro, seed culture
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บทนำ
ออนซิ เ ดี ย มใบพายเป น กล ว ยไม ใ นสกุ ล
Trichocentrum พบในเม็กซิโกและอเมริกาเขตรอน
มี ด อกค อ นข า งใหญ นิ ย มปลู ก เป น ไม ก ระถาง [1]
มี ทั้ ง ชนิ ด เกาะอาศั ย ต น ไม เกาะหิ น หรื อ เจริ ญ บน
พื้นดิน เปนกลวยไมที่มีใบ ลำตน และดอกขนาดใหญ
ในประเทศไทยมีการปลูกแพรหลายเพื่อตัดดอก [2]
การขยายพั น ธุ ก ล ว ยไม ท ำได ห ลายวิ ธี
การผลิตตนกลาจำนวนมาก นิยมเพาะเมล็ดบนอาหาร
สังเคราะหในสภาพปลอดเชือ้ และการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่
เจริญบริเวณปลายยอด [3] มีรายงานการศึกษาพบวา
มันฝรั่งและน้ำตาลซูโครสสงเสริมการเจริญเติบโตของ
โพรโทคอรมกลวยไมสกุลแวนดา (Vanda)[4] นอกจากนี้
มีรายงานการใชผงถานรวมกับกลวยหอมบดและมันฝรัง่
บด ศึกษาการเจริญเติบโตของโพรโทคอรมกลวยไม
กะเรกะรอนปากเปด (Cymbidium findlaysonianum)
อาหารเพาะเลี้ยงที่เหมาะสมเปนสิ่งจำเปนสำหรับการ
เพาะเมล็ดกลวยไมในสภาพปลอดเชื้อ การเติมสาร
บางชนิด เชน น้ำมะพราว กลวยหอมบด มันฝรั่งบด
และผงถาน อยางใดอยางหนึ่ง หรือรวมกัน มีผลตอ
การเจริญเติบโตของตนออนกลวยไมหลายชนิด [5]
ผูวิจัยตองการศึกษาอาหารที่เหมาะสม ตอการเพาะ
เลี้ ย งต น อ อ นออนซิ เ ดี ย มใบพายในสภาพปลอดเชื้ อ
โดยไม ใ ช ส ารควบคุ ม การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช เพื่ อ
ลดตนทุนการผลิต
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วัสดุอุปกรณและวิธีการ
การเตรียมตนออนออนซิเดียมใบพาย
เพาะเมล็ดออนซิเดียมใบพายจากฝกออนอายุ
9 เดือน บนอาหารดัดแปลงสูตร VW (1949) [6] ที่เติม
น้ำมะพราวออน 150 mL/L ซูโครส 20 g/L ปรับ pH
5.2 เติมวุน 7 g/L ผงถาน 1.5 g/L นึ่งฆาเชื้อที่ 121 ํC
15 นาที ทำความสะอาดฝกกลวยไมดวยแอลกอฮอล
70% นำเข า ตู ถ า ยเชื้ อ จุ ม ในแอลกอฮอล 95%
แล ว เผาไฟ 2 ครั้ ง ผ า ฝ ก ออกนำเมล็ ด ลงเพาะบน
อาหาร เพาะเลี้ยงในหองอุณหภูมิ 27±1 ํC ความสวาง
2,000 ลักซ 16 ชั่วโมงตอวัน เปนเวลา 5 เดือน
การเจริญเติบโตของตนออนซิเดียมใบพาย
ศึกษาการเจริญเติบโตของตนออนออนซิเดียม
ใบพายอายุ 5 เดือน บนอาหารดัดแปลงสูตร VW (1949)
ที่เติมน้ำมะพราวออน 150 mL/L ปรับ pH 5.2 เติมวุน
7 g/L ผงถ า น 1.5 g/L ร ว มกั บ องค ป ระกอบอื่ น ที่
ตางกัน 12 สูตร คือ สูตรที่ 1-3 ประกอบดวย ซูโครส
10 g/L รวมกับกลวยหอม 100 g/L กลวยหอมผสม
มันฝรัง่ อยางละ 50 g/L และมันฝรัง่ 100 g/L ตามลำดับ
สูตรที่ 4-6 เหมือนสูตรที่ 1-3 แตเติมซูโครส 20 g/L ใน
ทุกสูตร และสูตรที่ 7-12 เหมือนสูตรที่ 1-6 แตเติมธาตุ
อาหารรองสูตร MS (1962) [7] ในทุกสูตร เพาะเลี้ยง
ตนออนออนซิเดียมใบพายสูตรละ 10 ขวด ขวดละ
5 ตน เปนเวลา 11 เดือน บันทึกจำนวน ความยาว และ
ความกวางใบ จำนวนและความยาวราก วิเคราะหความ
แปรปรวน (ANOVA) ของการเจริญเติบโต วิเคราะห
ความแตกตางดวยวิธี DMRT ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95%
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ผลการศึกษา
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Figure 1. Plantlet development after 5 mounts.

Figure 2. Plantlets development on media
1, 2, 3 and 4 after 11 months.

การเพาะเมล็ดออนซิเดียมใบพายจากฝกออน
บนอาหารดัดแปลงสูตร VW (1949) จนตนออนอายุ 5
เดือน พบวา เมล็ดพัฒนาเปนโพรโทคอรมสีเขียว จำนวน
มาก และมีบางสวนที่พัฒนาเปนตนออน โดยเกิดยอด
และราก (Figure 1) และเมื่อศึกษาการเจริญเติบโต

ของตนออนออนซิเดียมใบพายอายุ 11 เดือน ที่เพาะ
เลี้ยงบนอาหารตางกัน 12 สูตร พบวาจำนวน ความ
ยาวและความกวางใบ จำนวนและความยาวราก มี
ความแตกตางกันในอาหารแตละสูตร

Table 1 Mean number of leaves per plantlet, leaf length, and leaf width of G. speciosum
cultured on VW medium supplemented with various combinations after 11 months.

medium

mean number of leaves

1 (10S+B)
2 (10S+B+P)
3 (10S+P)
4 (20S+B)
5 (20S+B+P)
6 (20S+P)
7 (10S+B+MS)
8 (10S+B+P+MS)
9 (10S+P+MS)
10 (20S+B+MS)
11 (20S+B+P+MS)
12 (20S+P+Ms)

X r SE
ab
10.00 ± 1.63abc
8.50 ± 0.78
11.10 ± 0.71abc
8.20 ± 0.83
6.60 ± 0.50cabc
8.50 ± 0.45
6.80 ± 0.33cab
10.10 ± 0.85abc
9.30 ± 1.06abc
8.90 ± 0.72
10.10 ± 1.16abc
6.50 ± 0.43

leaf length (cm)
X r SE
0.94 ± 0.08bb
1.19 ± 0.10
1.11 ± 0.05bb
1.19 ± 0.62 b
1.04 ± 0.14
1.25 ± 0.13bb
1.27 ± 0.07
1.52 ± 0.17bb
1.49 ± 0.08a
1.79 ± 0.11
1.92 ± 0.12ba
0.93 ± 0.19

leaf width (cm)
X r SE
0.44 ± 0.04bbc
0.35 ± 0.02 b
0.39 ± 0.03
0.50 ± 0.07ac
0.26 ± 0.03
0.38 ± 0.02bbc
0.31 ± 0.02 b
0.38 ± 0.03
0.32 ± 0.03abc
0.52 ± 0.04 a
0.53 ± 0.03
0.36 ± 0.02b

Mean value in each column followed by different superscript differs significantly by Duncan’s multiple
range test (P ≤0.05)
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ต น อ อ นออนซิ เ ดี ย มใบพายที่ เ พาะเลี้ ย งบน
อาหารสูตรที่ 3 มีจำนวนใบเฉลีย่ มากทีส่ ดุ 11.10 ± 0.71
ใบ รองลงมาคือสูตรที่ 11 มีจำนวนใบเฉลี่ย 10.10 ±
1.16 ใบ และสูตรที่ 8 มีจำนวนใบเฉลี่ย 10.10 ± 0.85
ใบ จำนวนใบเฉลีย่ นอยทีส่ ดุ คือสูตรที่ 12 มี 6.50 ± 0.43
ใบ ตนออนออนซิเดียมใบพายที่เพาะเลี้ยงบนอาหาร
สูตรที่ 3 มีจำนวนใบเฉลีย่ มากกวาสูตรอืน่ อยางมีนยั สำคัญ
ทางสถิติ (P ≤ 0.05) (Table 1, Figure 2 3 และ 4)
ต น อ อ นออนซิ เ ดี ย มใบพายที่ เ พาะเลี้ ย งบน
อาหารสูตรที่ 11 มีความยาวใบเฉลี่ยมากที่สุด 1.92 ±
0.12 cm รองลงมาคือสูตรที่ 10 มีความยาวใบเฉลี่ย
1.79 ± 0.11 cm ความยาวใบเฉลี่ ย น อ ยที่ สุ ด คื อ
สูตรที่ 12 มี 0.93 ± 0.19 cm ตนออนออนซิเดียม
ใบพายที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตรที่ 11 และ 10 มีความ
ยาวใบเฉลี่ยมากกวาสูตรอื่นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
(P ≤ 0.05) (Table 1, Figure 4)
ต น อ อ นออนซิ เ ดี ย มใบพายที่ เ พาะเลี้ ย งบน

5

6

7

Figure 3. Plantlets development on media
5, 6, 7 and 8 after 11 months.

8

1 cm
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อาหารสูตรที่ 11 มีความกวางใบเฉลี่ยมากที่สุด 0.53 ±
0.03 cm รองลงมาคือสูตรที่ 10 มีความกวางใบเฉลี่ย
0.52 ± 0.04 cm และสูตรที่ 4 มีความกวางใบเฉลี่ย
0.50 ± 0.07 cm ความกวางใบเฉลี่ยนอยที่สุดคือ
สูตรที่ 5 มี 0.26 ± 0.03 cm ตนออนออนซิเดียมใบพา
ยที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตรที่ 11 10 และ 4 มีความ
กวางใบเฉลีย่ มากกวาสูตรอืน่ อยางมีนยั สำคัญทางสถิติ
(P≤0.05) (Table 1, Figure 2 3 และ 4)
ต น อ อ นออนซิ เ ดี ย มใบพายที่ เ พาะเลี้ ย งบน
อาหารสูตรที่ 10 มีจำนวนรากเฉลี่ยมากที่สุด 12.40 ±
1.59 ราก รองลงมาคือสูตรที่ 11 มี 11.70 ± 0.67 ราก
จำนวนรากนอยที่สุดคือสูตรที่ 12 มี 4.60 ± 0.52 ราก
ตนออนออนซิเดียมใบพายที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร
ที่ 10 และ 11 มีจำนวนรากเฉลี่ยมากกวาสูตรอื่นอยาง
มีนัยสำคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) (Table 2, Figure 2,
3 และ 4)

9

10

11

Figure 4. Plantlets development on media
9, 10, 11 and 12 after 11 months.
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Table 2 Mean number of roots per plantlet, and root length of G. speciosum cultured on VW medium
supplemented with various combinations after 11 months.

medium
1 (10S+B)
2 (10S+B+P)
3 (10S+P)
4 (20S+B)
5 (20S+B+P)
6 (20S+P)
7 (10S+B+MS)
8 (10S+B+P+MS)
9 (10S+P+MS)
10 (20S+B+MS)
11 (20S+B+P+MS)
12 (20S+P+MS)

mean number of roots

root length (cm)
XX rrSE
SE
1.65 ± 0.23cdd
1.66 ± 0.32
1.35 ± 0.19db
2.79 ± 0.54d
0.93 ± 0.13
1.94 ± 0.19cdd
1.34 ± 0.14
1.85 ± 0.21cdd
1.27 ± 1.15
2.54 ± 0.29bca
3.56 ± 0.43d
1.28 ± 0.15

X r SE
8.70 ± 0.85bb
6.00 ± 0.54b
6.00 ± 0.58b
7.40 ± 1.16b
4.80 ± 0.55
10.30 ± 0.88abb
6.20 ± 0.59b
8.60 ± 0.65
7.00 ± 1.57ba
12.40 ± 1.59a
11.70 ± 0.67b
4.60 ± 0.52

Mean value in each column followed by different superscript differs significantly by Duncan’s multiple
range test (P ≤ 0.05)
ต น อ อ นออนซิ เ ดี ย มใบพายที่ เ พาะเลี้ ย งบน
อาหารสู ต รที่ 11 มี ค วามยาวรากเฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ
3.56 ± 0.43 cm รองลงมาคือสูตรที่ 4 มีความยาวรากเฉลีย่
2.79 ± 0.54 cm ความยาวรากเฉลี่ยนอยที่สุดคือ
สูตรที่ 5 มี 0.93 ± 0.13 cm ตนออนออนซิเดียม
ใบพายที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตรที่ 11 มีความยาว
รากตางจากสูตรอืน่ อยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (P≤0.05)
(Table 2, Figure 2 3 และ 4)
การเจริ ญ เติ บ โตของต น อ อ นออนซิ เ ดี ย ม
ใบพาย พบว า อาหารที่ เ ติ ม กล ว ยหอมอย า งเดี ย ว
หรื อ กล ว ยหอมผสมมั น ฝรั่ ง ให ผ ลการเจริ ญ เติ บ โต
ของตนออนดีที่สุดในดานความยาวใบ (สูตรที่ 11 คือ
1.92 ± 0.12 cm) ความกวางใบ (สูตรที่ 11 คือ 0.53
± 0.03 cm) จำนวนราก (สูตรที่ 10 คือ 12.40 ± 1.59
รากตอตน) และความยาวราก (สูตรที่ 11 คือ 3.56
± 0.43 cm) สวนอาหารที่เติมมันฝรั่งอยางเดียว ให
ผลการเจริญเติบโตของตนออนดีทสี่ ดุ ในดานจำนวนใบ
(สูตรที่ 3 คือ 11.10 ± 0.71 ใบตอตน)
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อภิปรายผล
ตนออนออนซิเดียมใบพายเจริญเติบโตไดดี
ในอาหารที่เติมกลวยหอมหรือกลวยหอมผสมมันฝรั่ง
สูตรอาหารที่เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของตนออน
ออนซิเดียมใบพายที่มากสุดคืออาหารดัดแปลงสูตร
VW (1949) ที่เติมซูโครส 20 g/L รวมกับกลวยหอม
ผสมมันฝรั่งอยางละ 50 g/L เติมผงถาน 1.5 g/L และ
เติมธาตุอาหารรองสูตร MS (1962) เพราะใหจำนวน
ใบ ความกวางใบ จำนวนราก และความยาวรากที่ดี
แม จ ะเป น สู ต รที่ ไ ม ใ ห ค วามยาวใบสู ง สุ ด งานวิ จั ย นี้
สอดคลองกับการศึกษาในกลวยไมกะเรกะรอนปากเปด
(Cymbidium findlaysonianum) [5] ที่ พ บว า
กลวยหอมผสมมันฝรั่งรวมกับผงถานสงเสริมการเจริญ
เติบโตของโพรโทคอรมกลวยไมกะเรกะรอนปากเปดให
เกิดตนออนไดสูงสุด
มีรายงานการใชน้ำตมมันฝรั่งในอาหารที่ใช
ขยายพันธุกลวยไมเข็มขาวและเอื้องคำ ดวยการเพาะ
เมล็ ด ในสภาพปลอดเชื้ อ พบว า เมล็ ด เข็ ม ขาวและ
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เอื้ อ งคำเกิ ด เป น โพรโทคอร ม ได ดี [8] นอกจากนี้ มี
การศึกษาอาหารที่เหมาะสมตอการงอกของเมล็ด และ
การเจริญเติบโตของตนออนกลวยไมสกุล Phalaenopsis
เปรียบเทียบการใชน้ำตาลซูโครสรวมกับกลวยหอมบด
และผงถาน พบวาน้ำตาลและผงถานมีผลตอการงอก
ของเมล็ด และการเจริญเติบโตเปนโพรโทคอรม โดย
น้ำตาลซูโครส 10 g/L และไมใสผงถานใหการเจริญ
เติบโตสูงสุด เมื่อยายโพรโทคอรมลงบนอาหารสูตรเดิม
พบวาอาหารทีใ่ สผงถาน มีผลใหโพรโทคอรมเจริญเติบโต
เปนตนกลาไดดี อาหารที่เติมน้ำตาล 10 g/L รวมกับ
ผงถ า นให ก ารเจริ ญ เติ บ โตสู ง สุ ด [9] สอดคล อ งกั บ
งานวิ จั ย สู ต รอาหารต อ การเจริ ญ เติ บ โตของต น อ อ น
ออนซิ เ ดี ย มใบพายนี้ ที่ พ บว า น้ ำ ตาล 20 g/L และ
ผงถานรวมกับกลวยหอมอยางเดียว หรือกลวยหอม
ผสมมันฝรั่ง ใหการเจริญเติบโตตนออนออนซิเดียม
ใบพายดีที่สุด
การศึ ก ษาผลของสู ต รอาหารต อ การเจริ ญ
เติบโตของตนออนออนซิเดียมใบพายที่เพาะเลี้ยงบน
อาหาร 12 สูตร สูตรอาหารที่เหมาะสำหรับการเจริญ
เติบโตของตนออนออนซิเดียมใบพายที่สุดคืออาหาร
ดัดแปลงสูตร VW (1949) ที่เติมซูโครส 20 g/L รวมกับ
กลวยหอมผสมมันฝรั่งอยางละ 50 g/L เติมผงถาน
1.5 g/L และเติมธาตุอาหารรองสูตร MS (1962)
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แนวคิดเรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและความตระหนักเกี่ยวกับ
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บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อ สำรวจความเขาใจเรื่อง แนวคิดและความตระหนักเรื่องความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิตในชุมชน ของนักเรียนโรงเรียนหนึ่งในจังหวัดราชบุรี เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูลคือแบบสำรวจคำถาม
ปลายเปด 14 ขอ และสัมภาษณแนวคิด ถามแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิต การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตเปน
หมวดหมู และความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตการใชประโยชนและการอนุรักษ วิเคราะหขอมูลโดยจัดกลุมได
5 กลุม พบวานักเรียนมากกวาครึ่งหนึ่งมีแนวคิดวิทยาศาสตรบางสวนแตยังไมสมบูรณ (PU) ในแนวคิดเกี่ยวกับ
ความหมายของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต การจัดจำแนกสัตว พืช และการอนุรักษความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต นักเรียนประมาณครึ่งหนึ่งมีแนวคิดคลาดเคลื่อนจากแนวคิดทางวิทยาศาสตร (SM) ในแนวคิดเรื่องการ
จัดจำแนกโปรติสตาและมอเนอรา ในดานความตระหนักเกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตของนักเรียน
นักเรียนใหความสำคัญกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตวาเปนสิ่งที่จำเปนตอการดำรงชีวิตของมนุษย นอกจากนี้
ยังเห็นดวยกับการสงเสริมการใหความรูเกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเพื่อการอนุรักษสิ่งมีชีวิต ผลการ
ศึกษานี้เปนประโยชนตอการเรียนการสอนเรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
คำสำคัญ: แนวคิดของนักเรีPน ความตระหนักของนักเรียน ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต แนวคิดคลาดเคลื่อน

Abstract
This research explored students’ understanding concepts and awareness about species
diversity in community from a public secondary school in Ratchaburi province were presented with a
14 item written concept and awareness survey and were interviewed about species diversity concepts.
The concepts were developed to investigate in the following areas: characteristic of organisms;
classifications; systematic and conservation. The items were open-ended questions. Data was analyzed
and categorized into 5 groups. The results revealed that most students had partial understanding (PU)
with definition of species diversity, kingdom animalia, kingdom plantae and conservation. In the
concept of classifications of kingdom protista and kingdom monera, most students had specific
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misunderstanding (SM). In the students’ awareness of species diversity, most students expressed that
the species diversity were important for human life. In addition, students agreed with to enhance the
knowledge of species diversity for species conservation. The results of this study will be benefit for
teaching and learning about the species diversity concepts.
Keywords: students’ conception, students’ awareness, species diversity, specific misunderstanding

บทนำ
ความหลากหลายของสิ่ ง มี ชี วิ ต (species
diversity) เปนสาขาวิชาหนึ่งในวิชาชีววิทยาที่อธิบาย
เกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิต การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต
ออกเปนหมวดหมู และความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต
รวมถึงการใชประโยชนและการอนุรักษสิ่งมีชีวิต [1]
แนวคิดเรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเชื่อมโยง
กับหลายสาขาวิชา เชน วิวัฒนาการ พันธุศาสตร และ
อนุกรมวิธาน ตลอดจนเปนแนวคิดพืน้ ฐานในการศึกษา
ระดับสูงในสาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วของ
นอกจากนี้แนวคิดเรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
ยังมีความสำคัญในชีวิตประจำวัน สามารถนำมาใชใน
การศึกษาความสัมพันธทางวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
การใชสิ่งมีชีวิตทดแทน และใชประโยชนในเรื่องการ
จัดการเกี่ยวกับการอนุรักษ [2]
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตกำลังลดลง
อย า งต อ เนื่ อ ง สาเหตุ ส ำคั ญ คื อ การใช ป ระโยชน
ทรัพยากรชีวภาพเกินศักยภาพของระบบนิเวศไดแก
การตัดไมทำลายปา การขุดถม คลอง แมน้ำ ลำธาร
นอกจากนี้การคาสัตวและพืช การลักลอบตัดไมสำคัญ
ทางเศรษฐกิจไดแกไมกฤษณา การดักจับและสงขาย
เสือโครง รวมทัง้ การลาสัตวปา อยางตอเนือ่ งและรุนแรง
มีผลใหจำนวนประชากรในธรรมชาติลดลงการเปลีย่ นแปลง
ทีอ่ ยูอ าศัยตามธรรมชาติจดั วาเปนการคุกคามตอความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางรุนแรงที่สุด การใหการ
ศึกษา และการสรางความตระหนักเรือ่ งความหลากหลาย
ทางชีวภาพไมสามารถดำเนินอยางจริงจังและตอเนื่อง
ประชาชนตระหนักเรื่องการอนุรักษความหลากหลาย

ทางชีวภาพนอย ขาดการประชาสัมพันธและใหการ
สนับสนุน ผูนำชุมชนหลายแหงยังขาดความสนใจ และ
ความเขาใจเรื่องการอนุรักษความหลากหลายของสิ่ง
มีชีวิต [2]
ความตระหนั ก เกี่ ย วกั บ ความสำคั ญ ของ
ทรัพยากรทางธรรมชาติ เปนความรับผิดชอบของบุคคล
ที่ ส ำนึ ก ถึ ง สิ่ ง ต า งๆ ผ า นการสั ม ผั ส การรั บ รู ความ
เอาใจใส การใหคณ
ุ คา และการเรียนรูส ง่ิ ทีเ่ ปนประโยชน
และเปนผลเสียตอตนเองและสวนรวม ความตระหนัก
เปนองคประกอบอันนำไปสูความพรอมที่จะแสดงหรือ
กระทำพฤติกรรมตอไป การใหการศึกษาและความรู
ที่ ถู ก ต อ งเกี่ ย วกั บ สิ่ ง มี ชี วิ ต และสิ่ ง แวดล อ ม มี ผ ลต อ
ความตระหนักตอการอนุรักษทรัพยากรทางธรรมชาติ
[3] [4] [5]
พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542
(แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2545) และหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 [7] วาดวยการ
จัดการเรียนการสอนที่ตองยึดความสัมพันธระหวาง
ผูเรียนกับสังคม ตอบสนองความตองการของสังคม
รวมถึงการบำรุงรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดลอมอยางสมดุลยัง่ ยืน การจัดการ
เรียนการสอนตองใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณ
จริง ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ และประยุกตความรูม าใชปอ งกันและแกไข
ปญหาในสังคมหรือชุมชนของผูเ รียนได รวมถึงมาตรฐาน
การเรียนรู และผลการเรียนรูที่คาดหวังในเรื่องความ
หลากหลายของสิง่ มีชวี ติ โดยนักเรียนสามารถอภิปราย
และอธิบายถึงกระบวนการเกิดความหลากหลายของ
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สิ่งมีชีวิต และประโยชนของความหลากหลายของสิ่ง
มีชีวิตที่มีตอสังคม และสิ่งแวดลอม [6]
งานวิจัยในอดีตบงชี้วานักเรียนมีแนวคิดทาง
เลือก (Alternative conception) ในเรื่องการจัดจำแนก
สิ่งมีชีวิต การศึกษาแนวคิดของนักเรียนเกี่ยวกับการจัด
จำแนกสัตว ระหวางสัตวมีกระดูกสันหลัง และสัตวไมมี
กระดูกสันหลัง ในนักเรียนอายุ 12, 14 และ 15 ป พบ
วานักเรียนทั้ง 3 กลุมใหเหตุผลวาสัตวมีกระดูกสันหลัง
ตองมีโครงสรางสวนหัวและคอชัดเจน มีรยางคแขนขา
จึงจัดจำแนกงูกับปลาไหลไวในกลุมสัตวไมมีกระดูก
สันหลัง นอกจากนี้นักเรียนใชการดำรงชีวิตของสัตว
เปนเกณฑในการจัดจำแนก โดยจัดเตาอยูในกลุมสัตว
สะเทิ น น้ ำ สะเทิ น บก [7] การศึ ก ษาแนวคิ ด นั ก เรี ย น
ทีม่ อี ายุระหวาง 9-10 ป พบวานักเรียนสวนใหญใชแหลง
ทีอ่ ยูข องสิง่ มีชวี ติ มาจัดหมวดหมูแ ทนลักษณะโครงสราง
พืน้ ฐานของสิง่ มีชวี ติ [8] การจำแนกสิง่ มีชวี ติ พบปญหา
ในทุกระดับชัน้ นักเรียนไมไดใชแนวคิดทางวิทยาศาสตร
เปนเกณฑในการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต อาจมีสาเหตุมา
จากการจัดการเรียนการสอน ตัวอยางสิ่งมีชีวิต และ
ประสบการณของนักเรียนทัง้ ในและนอกโรงเรียน ทำให
นักเรียนเกิดแนวคิดคลาดเคลือ่ นเกีย่ วกับการจัดจำแนก
สิง่ มีชวี ติ [9, 10] การศึกษาแนวคิดเกีย่ วกับความสัมพันธ
ระหวางสิง่ มีชวี ติ การใชประโยชน และการอนุรกั ษความ
หลากหลายของสิ่ ง มี ชี วิ ต พบว า นั ก เรี ย นมี แ นวคิ ด
คลาดเคลือ่ นจากแนวคิดทางวิทยาศาสตรในเรือ่ งความ
สัมพันธของสิ่งมีชีวิต โดยนักเรียนคิดวาสิ่งมีชีวิตแตละ
ชนิดเปนอิสระตอกัน ระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม อาจเปนเหตุผลทำใหนักเรียน
มองขามความสำคัญของสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ
[11] และจากการศึ ก ษาพบว า นั ก เรี ย นได เ รี ย นรู
เกีย่ วกับชนิดของพืชและสัตวทใ่ี กลสญ
ู พันธุ และทำความ
เขาใจถึงความสำคัญของนิเวศวิทยาตอสิ่งมีชีวิตที่ใกล
สูญพันธุ สามารถพัฒนาแนวคิดในเรื่องการอนุรักษ
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตได [12]
ในประเทศไทยมีการศึกษาการพัฒนาแนวคิด
เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ไดแก การศึกษา
The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู
วิชาชีววิทยาเรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 [13] การศึกษาการ
จัดการเรียนการสอนเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ
สำหรับนักเรียนในชวงชั้นที่ 3 พบวาการจัดการเรียน
การสอนที่ใหนักเรียนมีสวนรวม ไดลงมือปฏิบัติจริง
ทำใหนักเรียนเขาใจ แนวคิดทางวิทยาศาสตรไดดีขึ้น
[14] ในเรื่องความตระหนักของนักเรียน ไดมีการศึกษา
การประเมินคาความตระหนักในปญหาสิ่งแวดลอม
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปท่ี 3 พบวานักเรียนมีความ
ตระหนักในปญหาสิ่งแวดลอมอยูในระดับสูง [15] สวน
การสำรวจแนวคิดและความตระหนักของนักเรียนเกี่ยว
กั บ ความหลากหลายของสิ่ ง มี ชี วิ ต นั้ น มี ง านวิ จั ย ที่
เกี่ยวของนอยมากในประเทศไทย ทำใหผูวิจัยสนใจ
ศึกษา แนวคิดเรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนตองมีแนวคิด
ที่ ถู ก ต อ งเกี่ ย วกั บ ความหลากหลายของสิ่ ง มี ชี วิ ต
เพือ่ นำความรูไ ปประยุกตใช และรวมกันดูแลรักษาความ
หลากหลายของสิง่ มีชวี ติ ในชุมชนของนักเรียน สอดคลอง
กับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา พุทธศักราช 2542 (แกไข
เพิ่มเติม พุทธศักราช 2545) และหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 [6] ผลการศึกษาเปนขอมูล
พืน้ ฐานแกครูผสู อนและนักการศึกษา ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนมีแนวคิดที่ถูกตองในเรื่อง
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

วิธีการดำเนินการวิจัย
ทำวิจัยเชิงสำรวจโดยใชแบบสำรวจแนวคิด
เกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และสัมภาษณ
กับกลุมที่ศึกษาซึ่งเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
จากโรงเรียนแหงหนึง่ สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
เขต 2 จังหวัดราชบุรี 123 คน อายุ 17-18 ป ชาย 45
คน หญิง 78 คน ผลการเรียนวิชาชีววิทยา ระดับ 4
จำนวน 32 คน ระดับ 3 จำนวน 55 คน และระดับ 2
จำนวน 36 คน เปนโรงเรียนที่เลือกอยางเจาะจงที่จะ
พัฒนาการเรียนการสอนเรื่องความหลากหลายของ
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สิ่งมีชีวิตในระยะตอไป
เครือ่ งมือทีใ่ ชเปนแบบสำรวจแนวคิดและความ
ตระหนั ก ประกอบด ว ยคำถามปลายเป ด 14 ข อ
ครอบคลุมเนือ้ หาคือ ความหมายของความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิต สปชีส การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตเปนหมวด
หมู และความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตการใชประโยชน
และการอนุรกั ษ และสัมภาษณนกั เรียนเกีย่ วกับแนวคิด
เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต เพื่อใหไดขอมูล
เพิม่ เติมในสวนทีค่ ำตอบไมชดั เจน ผูว จิ ยั ใหผเู ชีย่ วชาญ
คือ นักวิทยาศาสตรศึกษา 2 คน และนักวิทยาศาสตร
1 คน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือ
และนำเครือ่ งมือไปทดลองกับนักเรียนทีเ่ รียนเรือ่ งความ
หลากหลายของสิง่ มีชวี ติ แลว 5 คน เพือ่ ตรวจสอบความ
เหมาะสมของภาษาและเวลาที่ใชกอน พบวาใชเวลา
ในการทำแบบวัดนี้ประมาณ 60 นาที
ผูว จิ ยั เก็บขอมูลดวยตัวเอง โดยแจกแบบสำรวจ
ชีแ้ จงการทำแบบสำรวจแนวคิด และใหนกั เรียนทำแบบ
สำรวจแนวคิดเรือ่ งความหลากหลายของสิง่ มีชวี ติ หลังจาก
ไดเรียนเรือ่ งความหลากหลายของสิง่ มีชวี ติ แลว
ผูว จิ ยั นำแบบวัดแนวคิดเรือ่ ง ความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิต ที่ไดรับมาวิเคราะหคำตอบรายขอ โดย
อานคำตอบโดยละเอียดแลวเปรียบเทียบ และจัดกลุม
คำตอบ แลวตีความหมายตามแนวคิดที่มีการรายงาน
ไว [17] โดยจำแนกแนวคิดของนักเรียนออกเปน 5 กลุม
ดังนี้
1. แนวคิดวิทยาศาสตร (Sound Understanding
: SU) หมายถึง นักเรียนมีแนวคิดสอดคลองกับแนวคิด
วิทยาศาสตรถูกตองสมบูรณ
2. แนวคิ ด วิ ท ยาศาสตร บ างส ว น (Partial
Understanding: PU) หมายถึ ง นั ก เรี ย นมี แ นวคิ ด
สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ทางวิ ท ยาศาสตร อ ย า งน อ ย
1 องคประกอบ แตไมสมบูรณ
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3. แนวคิดวิทยาศาสตรบางสวนกับแนวคิด
ทีค่ ลาดเคลือ่ น (Partial Understanding with Specific
Misunderstanding: PU with SM) หมายถึง นักเรียน
มี แ นวคิ ด สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ทางวิ ท ยาศาสตร
อยางนอย 1 องคประกอบและมีแนวคิดคลาดเคลื่อน
จากแนวคิดวิทยาศาสตร
4. แนวคิดทีค่ ลาดเคลือ่ นจากแนวคิดวิทยาศาสตร
(Specific Misunderstanding: SM) หมายถึง นักเรียน
มีแนวคิดไมสอดคลองกับแนวคิดวิทยาศาสตร
5. ไม เ ข า ใจ (No Understanding: NU)
หมายถึง นักเรียนไมตอบคำถามใดๆ ตอบไมตรงประเด็น
ไมอธิบายคำตอบ หรือตอบในลักษณะทวนคำถาม
คำตอบของนักเรียนที่จำแนกแนวคิดแลวได
รับการตรวจความถูกตองจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา
2 ทาน ลงความเห็นตอการวิเคราะหคำตอบของนักเรียน
ของผู วิ จั ย ว า เห็ น ด ว ยหรื อ ไม กั บ การตี ค วามหมาย
ของผู วิ จั ย ผู วิ จั ย และผู เ ชี่ ย วชาญประชุ ม หาข อ สรุ ป
ประเด็นหรือการจัดกลุมคำตอบใหสอดคลองกัน

ผลการวิจัย
ผลการสำรวจแนวคิ ด ของนั ก เรี ย นพบว า
นั ก เรี ย นส ว นใหญ มี แ นวคิ ด สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด
วิทยาศาสตรบางสวน (PU) ในเรื่องความหมายของ
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต การจัดจำแนกสัตว พืช
และแนวคิดเรื่องการอนุรักษ และมีแนวคิดสอดคลอง
กับแนวคิดวิทยาศาสตรบางสวนและแนวคิดคลาดเคลือ่ น
จากแนวคิ ด วิ ท ยาศาสตร (PU-SM) ในเรื่ อ งเกณฑ
การจำแนก การจัดจำแนกฟงไจ และความหมายของ
คำว า สป ชี ส แ ละนอกจากนี้ นั ก เรี ย นยั ง มี แ นวคิ ด
ที่คลาดเคลื่อนจากแนวคิดวิทยาศาสตร (SM) ในเรื่อง
การจัดจำแนกโปรติสตาและมอเนอรา และในการจัด
จำแนกมอเนอราไม มี นั ก เรี ย นคนใดที่ มี แ นวคิ ด
วิทยาศาสตร (SU) (Table 1)
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Table 1 Percentages of students’ understanding in each category of species diversity concepts
Concept
Definition of species diversity
Classification
Kingdom Animalia
Kingdom Plantae
Kingdom Protista
Kingdom Fungi
Kingdom Monera
Definition of species
Conservation of species
diversity

Note:

SU
15
10
6
10
5
4
0
10

Percentages of the Students’ Understanding
PU
PU-SM
SM
49
28
5
14
42
33
41
30
22
52
26
12
16
29
40
10
43
22
14
25
36
31
51
6

9

48

42

0

NU
3
1
1
0
10
20
25
2
1

SU = Sound Understanding, PU = Partial Understanding, PU-SM = Partial Understanding
with Specific Misunderstanding, SM = Specific Misunderstanding, NU = No Understanding

แนวคิดเกีย่ วกับความหมายของความหลากหลาย
ของสิง่ มีชวี ติ นักเรียนรอยละ 49 ใหความหมายสอดคลอง
กับแนวคิดทางวิทยาศาสตรบางสวน (PU) แบงคำตอบ
ของนักเรียนได 2 กลุม นักเรียนครึ่งหนึ่งใหความหมาย
ของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตวา หมายถึงความ
แตกต า งของชนิ ด พื ช และสั ต ว ที่ มี ค วามแตกต า งกั น
และมีนกั เรียนทีเ่ หลือใหความหมายวาความหลากหลาย
ของสิ่ ง มี ชี วิ ต หมายถึ ง ความแตกต า งของสิ่ ง มี ชี วิ ต ที่
ปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม ตัวอยางคำตอบ “ความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต หมายถึงความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิตที่อยูในสิ่งแวดลอม ซึ่งมีความแตกตางกัน
ในเรื่องของโครงสรางพื้นฐาน และองคประกอบตางๆ
ของสิ่งมีชีวิตทำใหสามารถแบงสิ่งมีชีวิตออกจากกันได
เปนหลายกลุม” (นักเรียน 20)
เรื่องการจัดจำแนกสัตวนักเรียนรอยละ 41
ใช เ กณฑ ใ นการจั ด จำแนกคลาดเคลื่ อ นจากแนวคิ ด
วิทยาศาสตรบางสวน (PU) นักเรียนใชแหลงทีอ่ ยูอ าศัย
ของสัตวจดั จำแนก ตัวอยางคำตอบ “สามารถจัดจำแนก
The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University

สัตวออกได 3 กลุม คือ สัตวบก ไดแก งู แมงมุม ไสเดือน
คน มด นก และคางคาว สัตวน้ำ ไดแก หอย ฟองน้ำ
พยาธิไสเดือน ปลาไหล และปู เปนตน และสัตวสะเทิน
น้ำสะเทินบก ไดแก เตา และกบ เปนตน” (นักเรียน 3)
เรื่องเกณฑการจัดจำแนกนักเรียนรอยละ 42
มีแนวคิดวิทยาศาสตรบางสวนกับแนวคิดทีค่ ลาดเคลือ่ น
(PU-SM) ตัวอยางคำตอบ “แบงสัตวออกได 6 กลุม คือ
สัตวเลี้ยงลูกดวยนม (คน) สัตวเลื้อยคลาน (งู) สัตว
สะเทินน้ำสะเทินบก (เตา กบ) สัตวน้ำ (ปลาไหล ปู
และหอย) สัตวปก (นก คางคาว) และแมลง (แมงมุม
มด)” (นักเรียน 15) ในการจัดจำแนกสัตว เมือ่ สัมภาษณ
ถึงเหตุผลในการตอบของนักเรียนดังกลาวไดคำตอบวา
“การที่จัดเตาเปนสัตวสะเทินน้ำสะเทินบก เพราะวา
เต า สามารถดำรงชี วิ ต อยู ไ ด ทั้ ง ในน้ ำ และบนบกได
เหมือนกับกบจึงจัดอยูในกลุมเดียวกัน”
การจัดจำแนกพืชนักเรียนรอยละ 52 ใชเกณฑ
การจัดจำแนกคลาดเคลื่อนจากแนวคิดวิทยาศาสตร
บางสวน (PU) ตัวอยางคำตอบ “แบงออกเปน 2 กลุม
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คือ พืชบนบก และพืชในน้ำ” (นักเรียน 33) และนักเรียน
รอยละ 10 ใชเกณฑการจัดจำแนกพืชสอดคลองกับ
แนวคิดวิทยาศาสตร (SU) โดยใชโครงสรางของพืชเปน
เกณฑในการจัดจำแนกพืช เชน ทอลำเลียง เมล็ด และดอก
การจัดจำแนกโปรโตซัวนักเรียนรอยละ 40
ใช เ กณฑ ก ารจั ด จำแนกคลาดเคลื่ อ นจากแนวคิ ด
วิทยาศาสตร (SM) ตัวอยางคำตอบ “โปรโตซัวเปนสัตว
เพราะสามารถเคลื่ อ นที่ ไ ด ” (นั ก เรี ย น 56) นั ก เรี ย น
รอยละ 5 ใชเกณฑในการจัดจำแนกโปรโตซัวสอดคลอง
กับแนวคิดวิทยาศาสตร (SU) โดยบอกความแตกตาง
ระหวางโปรโตซัวกับพืชหรือสัตว
การจัดจำแนกฟงไจนักเรียนรอยละ 43 ใช
เกณฑการจัดจำแนกมีแนวคิดทางวิทยาศาสตรบาง
สวนกับคลาดเคลื่อน (PU-SM) นักเรียนสวนใหญให
เหตุผลวาฟงไจหรือเห็ดราเปนพืชที่ไมสังเคราะหดวย
แสง จึงกินอาหารโดยการยอยสลาย นักเรียนรอยละ 4
มีแนวคิดสอดคลองกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร
การจัดจำแนกมอเนอรานักเรียนรอยละ 36
ใช เ กณฑ ก ารจั ด จำแนกคลาดเคลื่ อ นจากแนวคิ ด
วิทยาศาสตร (SM) ตัวอยางคำตอบ “แบคทีเรียเปนสัตว
สามารถเคลื่ อ นที่ ไ ด และเป น สาเหตุ ข องโรคต า งๆ”
(นั ก เรี ย น 99) ไม มี นั ก เรี ย นใช เ กณฑ ก ารจั ด จำแนก
มอเนอราสอดคลองกับแนวคิดวิทยาศาสตร (SU)
แนวคิดเกี่ยวกับสปชีสนักเรียนรอยละ 51 มี
แนวคิดสอดคลองกับแนวคิดทางวิทยาศาสตรบางสวน
กับแนวคิดคลาดเคลื่อน (PU-SM) นักเรียนใหเหตุผล
เกี่ยวกับแนวคิดสปชีสวา “มากับลาผสมพันธุกันจะได
ลูกออกมาเปนหมัน เนื่องจากเปนการผสมขามสาย
พันธุ” (นักเรียน 57) ความสัมพันธของสิง่ มีชวี ติ ตัวอยาง
คำตอบ “สิ่งมีชีวิตทุกอยางลวนมีผลกระทบตอระบบ
นิเวศ หากสิ่งมีชีวิตหนึ่งเกิดสูญพันธุไป สงผลใหสิ่ง
มีชีวิตอื่นที่เกี่ยวของกับสิ่งมีชีวิตนั้นมีผลกระทบไปดวย
เปนแบบลูกโซตอเนื่องไปเรื่อยๆ” (นักเรียน 14)
การสำรวจแนวคิดเรือ่ งการอนุรกั ษ และความ
ตระหนั ก เกี่ ย วกั บ ความหลากหลายของสิ่ ง มี ชี วิ ต
ในเรื่องความสำคัญและการใชประโยชน ผลกระทบ
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และแนวทางการอนุรักษนักเรียนรอยละ 48 มีแนวคิด
วิทยาศาสตรบางสวน (PU) โดยใหความคิดเห็นในเรือ่ ง
ความสำคัญ และการใชประโยชนของความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิต วามีผลตอตนเองและมนุษยในการดำรง
ชีวิต ตัวอยางคำตอบ “ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
ในชุมชนมีทง้ั พืชชนิดตางๆ และสัตวหลายชนิดกระจาย
กันอยูในชุมชน สามารถนำความหลากหลายของสิ่ง
มีชีวิตมาใชประโยชนได เชน มีพืชที่กินไดหลายชนิด
มีสัตวที่กินได” (นักเรียน 49) รองลงมาเห็นวาความ
หลากหลายของสิง่ มีชวี ติ ชวยรักษาสมดุลใหระบบนิเวศ
ตัวอยางคำตอบ “คิดวาในชุมชนมีความหลากหลายของสิง่
มีชวี ติ เพราะวาในชุมชนของผมนัน้ มีสง่ิ มีชวี ติ ทีห่ ลากหลาย
และมีความสัมพันธกนั สงผลตอการดำรงชีวติ เปนไปอยาง
สมดุลและมีความเหมาะสม” (นักเรียน 101)
ผลกระทบจากการสูญเสียความหลากหลาย
ของสิ่ ง มี ชี วิ ต นั ก เรี ย นส ว นใหญ ต ระหนั ก ในเรื่ อ งผล
กระทบตอสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูบริเวณนั้นมากที่สุด ตัวอยาง
คำตอบ “การสูญเสียชีวิตทำใหเสียสมดุลทางระบบ
นิเวศ สัตวในพื้นที่นั้นอาจสูญพันธุไปเลยก็ได เมื่อสัตว
ไมมีที่อยูมันก็อยูไมได หากสัตวที่สูญพันธุเปนอาหาร
ของสั ต ว อี ก ชนิ ด ก็ จ ะส ง ผลต อ สั ต ว ช นิ ด นั้ น ไปด ว ย”
(นักเรียน 77) รองลงมานักเรียนเห็นวาการสูญเสียความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิตมีผลกระทบตอมนุษยโดยตรง
โดยให เ หตุ ผ ลในเรื่ อ งสิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ เ ป น อาหารตั ว อย า ง
คำตอบ “การทำลายแหลงทีอ่ ยูอ าศัยของสิง่ มีชวี ติ ทำให
สัตวลดปริมาณลงจนไมเพียงพอตอการดำรงอยูของ
มนุษย” (นักเรียน 58)
การอนุรักษความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
นักเรียนมากกวาครึง่ หนึง่ ใหคำตอบวา ควรใหความรูเ กีย่ ว
กับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต เพื่อไดแนวทางการ
อนุรักษที่ดีและเหมาะสมตอสิ่งมีชีวิต ตัวอยางคำตอบ
“การเรียนรูผ ลไดและผลเสียของเราตอสิง่ มีชวี ติ อืน่ ๆ และ
เรียนรูว งจรการอยูร ว มกันของสิง่ มีชวี ติ บางชนิด และทำให
เราเขาใจวาสิง่ มีชวี ติ แตละชนิดมีชวี ติ ในสภาพแวดลอม
อยางไรเปนประโยชนตอ การอนุรกั ษสงิ่ มีชวี ติ ” (นักเรียน 25)
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อภิปรายผล
จากการสำรวจแนวคิดและความตระหนักเรือ่ ง
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต สรุปไดวาหลังการเรียน
เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต นักเรียนมากกวา
ครึง่ หนึง่ มีแนวคิดวิทยาศาสตรบางสวนแตยงั ไมสมบูรณ
(PU) ในแนวคิดเกีย่ วกับความหมายของความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิต การจัดจำแนกสัตว พืช และการอนุรักษ
ความหลากหลายของสิ่ ง มี ชี วิ ต นั ก เรี ย นส ว นใหญ
ยังไมไดกลาวถึงความสำคัญของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
แนวคิดเรื่องการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต ทั้งโปรติสตาและ
มอเนอรา นักเรียนประมาณครึง่ หนึง่ มีแนวคิดคลาดเคลือ่ น
จากแนวคิดทางวิทยาศาสตร (SM) ความคลาดเคลือ่ นนี้
อาจมีสาเหตุมาจากความขัดแยงระหวางเกณฑการจัด
จำแนกสิ่งมีชีวิตทางชีววิทยากับลักษณะการดำรงชีวิต
และการเคลื่ อ นที่ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต จึ ง ยากที่ นั ก เรี ย นจะ
เปลีย่ นแปลงแนวคิดเดิม สอดคลองกับงานวิจยั ทีร่ ายงาน
ไว [7, 8] คือนักเรียนใชแหลงทีอ่ ยูข องสิง่ มีชวี ติ เปนเกณฑ
การจัดจำแนก เชน เตา อาศัยอยูทั้งบนบกและในน้ำ
นั ก เรี ย นจึ ง จั ด อยู ใ นกลุ ม สั ต ว ส ะเทิ น น้ ำ สะเทิ น บก
นอกจากนี้ยังใชลักษณะการดำรงชีวิตและการเคลื่อนที่
ของสิ่ ง มี ชี วิ ต เป น เกณฑ ใ นการจั ด เช น นั ก เรี ย นจั ด
คางคาวกลุมเดียวกับนก ซึ่งลักษณะโครงสรางคางคาว
อยูในกลุมสัตวเลี้ยงลูกดวยนม นักเรียนไมไดพิจารณา
เกณฑ เ รื่ อ งโครงสร า งพื้ น ฐานของสิ่ ง มี ชี วิ ต มาใช ใ น
การจัดจำแนก
เรือ่ งความตระหนักเกีย่ วกับความหลากหลาย
ของสิง่ มีชวี ติ นักเรียนใหความสำคัญกับความหลากหลาย
ของสิง่ มีชวี ติ วาเปนสิง่ จำเปนตอการดำรงชีวติ ของมนุษย
นั ก เรี ย นน อ ยมากที่ ต ระหนั ก เรื่ อ งความสำคั ญ ของ
สิ่งมีชีวิตที่หลากหลายกับระบบนิเวศ เห็นวาการสูญ
เสียความหลากหลายของสิง่ มีชวี ติ มีผลตอความสัมพันธ
ระหวางสิ่งมีชีวิตและมนุษย นอกจากนี้นักเรียนเห็น
ดวยกับการสงเสริมใหความรูเ กีย่ วกับความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิต เปนผลดีตอการอนุรักษสิ่งมีชีวิตอยาง
ตอเนื่องและเหมาะสม
เพื่ อ ให นั ก เรี ย นเข า ใจเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด และ
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ความตระหนั ก เรื่ อ งความหลากหลายของสิ่ ง มี ชี วิ ต
การจัดการเรียนการสอนครูควรตรวจสอบแนวคิดเดิม
ของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต ฝกทักษะ
การสังเกต เนนใหนักเรียนมีแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ
โครงสรางทางกายวิภาค สรีรวิทยา นิเวศวิทยา และ
วิวฒ
ั นาการของสิง่ มีชวี ติ เพราะเปนพืน้ ฐานของแนวคิด
เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต [8] ผูสอนเลือกใช
ตั ว อย า งสิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ เ หมาะสม ให ทั้ ง สิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ เ ป น
ตัวอยาง และสิง่ มีชวี ติ ทีไ่ มใชตวั อยางในการเรียนแนวคิด
[7, 17] การใช แ หล ง เรี ย นรู และสิ่ ง มี ชี วิ ต ในชุ ม ชน
ชวยใหนักเรียนตระหนักถึงความสัมพันธของสิ่งมีชีวิต
การใชประโยชน รวมถึงการอนุรักษความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิต
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไปควรมีการ
สังเกตการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพื่อใหไดขอมูล
ทีช่ ดั เจน รวมถึงควรเก็บขอมูลของหนวยงานตางๆ บุคคล
ในชุมชนที่เกี่ยวของกับโรงเรียนและนักเรียน เพื่อใหได
ขอมูลที่หลากหลาย
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การใชใบกะเพราดึงดูดแมลงวันทองแทนฟโรโมน
The Utilization of Ocimum sanctum L. Leaf Instead of Using Pheromones
to Attract Bactrocera dorsalis (Hendel)
อนงค ทองทับ
สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เมือง เพชรบุรี 76000

บทคัดยอ
แมลงวั น ทองเป น แมลงวั น ผลไม ที่ ส ร า งความเสี ย หายต อ การผลิ ต ผลไม ไ ทยนั บ พั น ล า นบาทต อ ป
การปองกัน และกำจัดแมลงวันทองมีความสำคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ การทดลองนี้ทำขึ้นเพื่อการศึกษา
พืชสมุนไพร 3 ชนิด คือ แมงลัก โหระพา และกะเพรา ที่ใชเปนกับดักแมลงวันทองแทนการใชฟโรโมนเพศเมีย
ของแมลงวันทอง จากการศึกษาพบวา แมลงวันทองชอบใบกะเพราเพียงชนิดเดียว เมือ่ นำใบกะเพราไปเปรียบเทียบ
กับมะมวงสุก พบวาแมลงวันทองชอบใบกะเพรามากกวา และเมื่อนำใบกะเพราทดสอบเปรียบเทียบกับ ฟโรโมน
เพศเมียพบวาใบกะเพรามีประสิทธิภาพในการดึงดูดแมลงวันทองมากกวาฟโรโมนในอัตราสวน 2:1 เกษตรกร
สามารถนำวิธีการนี้ไปใชในการกำจัดแมลงวันทองได
คำสำคัญ: แมลงวันทอง กะเพรา ฟโรโมน

Abstract
Bactrocera dorsalis (Hendel) is a fruit fly that damage Thai fruit production for a million baht
a year. Prevention and get rid of B. dorsalis are important to the economy of the country. The purpose
of this experiment was to study 3 herbs; Ocimum americanum, O. basilicum and O. sanctum which
used as a trap to B. dorsalis instead of using B. dorsalis female pheromone. It was found that
B. dorsalis prefer O. sanctum leaves. When compared O. sanctum leaves white ripe mango,
B. dorsalis also prefer O. sanctum leaves. Lastly O. sanctum leaves and B. dorsalis female pheromone
were compared, and it was also found that, O. sanctum leaves were more attracting in attracting
B. dorsalis in the ratio of 2:1. The farmers can adopt this approach to be used to eliminate B. dorsalis.
Keywords: Bactrocera dorsalis, Ocimum sanctum L., pheromone
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บทนำ
แมลงวันทอง (Bactrocera dorsalis (Hendel))
เปนแมลงวันผลไมชนิดหนึง่ ทีพ่ บในประเทศไทย ทำลาย
พืชประมาณ 50 ชนิด ซึ่งพบในภาคกลาง คือ มะมวง
ฝรัง่ ชมพู ละมุด พุทรา นอยหนา และ กระทอน เปนตน
แมลงวั น ทองทำลายผลไมที่ เปลือ กบางหรือ ออ นนุม
ใชผลไมดังกลาวเปนแหลงขยายพันธุ และหมุนเวียนได
ตลอดป โดยเฉพาะในฤดู ร อ นที่ มี ผ ลไม อ อกผลเป น
จำนวนมาก แมลงวันทองเพิ่มประชากรไดตลอดเวลา
ทำให เ กษตรกรประสบป ญ หาในการป อ งกั น กำจั ด
การพนสารฆาแมลงไมไดผลเทาที่ควร ผลผลิตเสียหาย
เกิดการเนาเสีย คุณภาพตกต่ำ ขายไมไดราคา และ
เปนปญหาตอการสงออกไปประเทศที่กฎหมายกักกัน
พืชเขมงวด เชน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด ผลไมทน่ี ำเขาประเทศเหลานีต้ อ งผานการกำจัด
แมลงวันทอง โดยการอบไอน้ำรอน หรือรมยา หลังการ
เก็บเกีย่ ว ซึง่ ตองสิน้ เปลืองคาใชจา ยเพิม่ ขึน้ แมลงวันทอง
จึงเปนแมลงศัตรูทสี่ ำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ชนิดหนึ่ง
แมลงวันทองเปนสัตวกลุมแมลง ดำรงชีวิตได
ทุกสภาวะแวดลอม ปรับตัวในการดำรงชีวติ ไดดี วัฏจักร
ชีวิตของแมลงวันทองมี 4 ระยะ คือ ไข (egg) หนอน
(larva) ดักแด (pupa) และตัวเต็มวัย (adult) แตละขัน้ ตอน
ใชแหลงอาหารที่แตกตางกัน ลักษณะของแมลงวันทอง
ตัวเต็มวัยมีสีน้ำตาลปนดำ หรือสีน้ำตาลปนแดง มีแถบ
สีเหลืองที่สวนอก ปกบางใสสะทอนแสง จึงเรียกวา
แมลงวันทอง ระยะตัวเต็มวัย กินน้ำหวาน โปรตีน และ
วิตามิน ในสิง่ ขับถายของแมลงอืน่ นก น้ำยางแผลตนไม
น้ำหวานจากพืช เปนอาหาร มักหาอาหารในเวลาเชา
หลบตามรมเงาในตอนแดดจัด ผสมพันธุตอนพลบค่ำ
วางไขเวลากลางวันโดยวางไขไดตลอดวัน มีชีวิตอยูได
ประมาณ 16-24 วัน ดังนัน้ ระยะตัวเต็มวัยเปนระยะเดียว
ที่เกษตรกรกำจัดไดดีที่สุด การปองกันกำจัดจะเห็นผล
ชัดเจนหลังการปองกันกำจัดแลวไมนอ ยกวา 3-4 สัปดาห
[1]
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เมื่อตัวเต็มวัยออกจากดักแดประมาณ 10 วัน
ชวงนี้ตองการอาหารที่มีโปรตีนเปนองคประกอบเพื่อ
พัฒนาอวัยวะสืบพันธุ และเมื่อผสมพันธุจะวางไขใน
ผลไมชนิดตาง ๆ ไขมสี ขี าวขุน ผิวมันสะทอนแสง รูปราง
คลายผลกลวย ขนาดกวางประมาณ 0.2 mm ยาว 0.4
mm. ฟกออกจากไขภายใน 2 วัน เปนตัวหนอนที่ปกติ
สีขาวแตอาจมีสีตามสีของผลไม รูปรางกลมรีหัวแหลม
ทายปาน ไมมีขา ลำตัวเปนปลอง สวนหัวมีตะขอแข็ง
สีดำหนึ่งคู งอตัวและดีดตัวไปไดไกล เพื่อหาแหลงที่
เหมาะสมในการเขาดักแด ระยะตัวหนอนจะไชกินเนื้อ
ผลไมจากผิวลึกลงไปเรื่อย ๆ ใชเวลาประมาณ 5-9 วัน
จึงเขาสูระยะดักแด ในดินลึก 2-5 cm. รูปรางกลมรี
เปนปลองตามขวางสีน้ำตาลออน สีเขมขึ้นเรื่อย ๆ ไม
เคลือ่ นไหว ขนาดกวาง 2 mm. ยาว 4 mm. ระยะดักแด
ประมาณ 10-12 วัน จึงกลายเปนตัวเต็มวัย เปนระยะ
ที่เหมาะสมในการกำจัดเพราะเปนชวงที่แมลงวันทอง
ออกหากิน [1]
กะเพรา (Ocimum sanctum L.) วงศ Lamiaceae
ไมพุมขนาดเล็กสูงประมาณ 0.8-1.5 m. โคนตนเนื้อไมแข็งกิ่งกานสวนปลายออนและเปนสี่เหลี่ยม ใบเดี่ยว
รูปไข ขอบใบเรียบหรือหยักแบบซี่ฟน กวาง 2-3 cm.
ยาว 3-4 cm ทุ ก ส ว นของต น มี ก ลิ่ น หอม ดอกออก
เป น ช อ พบทั่ ว ไปในเขตร อ น เป น พื ช สวนครั ว มี 3
สายพันธุ ไดแก กะเพราขาว กิ่งกานแกเปนสีน้ำตาล
กิ่งออนสีเขียว ใบสีเขียวออน ดอกสีขาว กะเพราแดง
กิ่งกานใบสีมวงแดงอมน้ำตาล ดอกสีชมพูมวง และ
กะเพราลู ก ผสม กิ่ ง ก า นสี ม ว งอมแดง ใบสี ม ว งแดง
อมเขี ย ว เกิ ด จากการผสมระหว า งกะเพราขาวและ
กะเพราแดง [2]
ใบกะเพราสดมีนำ้ มันหอมระเหยชนิด Methyl
eugenol ร อ ยละ 37.7 รองลงมา Caryophyllene
รอยละ 27.4 Methyl chavical รอยละ 10 และสาร
อื่ น ๆ สรรพคุ ณ ทางยาใช น้ ำ คั้ น จากใบกิ น ขั บ เหงื่ อ
แกไข ขับเสมหะ แกทองเฟอ ปวดทอง คลื่นไส อาเจียน
สาร eugenol มีฤทธิ์ขับน้ำดี ชวยยอยไขมัน ลดการ
จุกเสียด ใบสดใชปรุงอาหาร เชน ผัด และ แกง พืชชนิดนี้
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ปลูกโดยเมล็ด หรือโดยการตัดกิง่ ปกชำ การตัดกิง่ บอย ๆ
ทำใหแตกกิ่งกานมากขึ้น [2] [3]
แมงลัก (Ocimum americanum L.) ไมพุม
ขนาดเล็กคลายกะเพรา มีกลิ่นหอม ใบสดสรรพคุณ
ทางยาใชขับลม ขับเหงื่อ น้ำคั้นจากใบใชกินแกหวัด
น้ำมันแมงลักใชยับยั้งเชื้อวัณโรคได น้ำมันหอมระเหย
ชนิด Methyl cinnamate, d-Camphor และ Citral ใช
ผสมทำสบูและเครื่องสำอาง [2]
โหระพา (Ocimum basilicum L.) ไมพุม
ขนาดเล็กคลายกะเพรา สรรพคุณทางยาใชเปนยาธาตุ
เสริมอาหาร ขับเหงื่อ ขับเสมหะ แกไขขับลม น้ำมัน
หอมระเหยชนิด Methyl chavical เปนสารหลัก Methyl
cinnamate, และ Linalool น้ำมันหอมระเหยในโหระพา
คล า ยกั บ กะเพรามากกว า แมงลั ก คื อ สาร Methyl
chavical พบทั้งในโหระพาและกะเพรา [2]
ฟโรโมน (pheromone) เปนสารทีแ่ มลงสราง
ขึ้นและปลอยออกนอกตัว และมีผลตอพฤติกรรมของ
สัตวชนิดเดียวกัน สวนมากมีผลตอพฤติกรรมทางเพศ
ในลักษณะการดึงดูดทางเพศ องคประกอบทางเคมี
ของฟโรโมนมักเปนกรดไขมันที่ระเหยได แมลงชนิด
เดียวกันจะรับรูจากอวัยวะรับสัมผัส เชน หนวด รยางค
รอบปาก แตใชหนวดรับฟโรโมนมากที่สุด สรางไดทั้ง
เพศผูแ ละเพศเมีย ฟโรโมนทีพ่ บบอย ไดแก ฟโรโมนเพศ
(sex pheromone) ทำใหเพศตรงกันขามทีไ่ ดกลิน่ ติดตาม
มาเพื่อผสมพันธุ เชน แมลงสาบเพศเมียปลอยฟโรโมน
ลอใหเพศผูมาผสมพันธุ ผีเสื้อกลางคืนเพศเมียสราง
ฟโรโมนลอเพศผูไดในระยะทางไกลมาก ผึ้งนางพญา
สรางฟโรโมนราชินีลอใหเพศผูมาผสมพันธุและทำให
ผึ้งงานซึ่งเปนเพศเมียเปนหมัน นอกจากฟโรโมนเพศ
ยังพบฟโรโมนตามรอย (trail pheromone) เปนฟโรโมน
ทีป่ ลอยมาเพือ่ บอกใหแมลงตัวอืน่ ทราบถึงทิศทางกลับรัง
พบในผึง้ และมด และฟโรโมนเตือนภัย (alarm pheromone)
เปนฟโรโมนที่ปลอยมาเพื่อเตือนภัยใหแมลงตัวอื่นและ
ออกมาปองกันตัว พบในผึ้ง
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ปจจุบนั สามารถสังเคราะหฟโ รโมนบางชนิดได
เชน ฟโรโมนเพศของแมลงวันทอง ซึ่งเปนสาร Methyl
eugenol ใชลอแมลงวันทองเพศผูมาติดกับดัก เปน
การกำจัดแมลงวันทองวิธีหนึ่ง [4]

วัสดุอุปกรณและวิธีการ
วั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ ส ำคั ญ ที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษา
ประกอบดวยขวดน้ำพลาสติก หรือขวดโหลปากกวาง
ใบแมงลัก ใบโหระพา ใบกะเพรา มะมวงสุก ฟโรโมน
แมลงวันทอง แอลกอฮอล การศึกษาใชบริเวณบาน
ในเนื้อที่ประมาณ 200 m2
วิธีการมี 9 ขั้นตอนคือ
1. ทดสอบพืชสมุนไพร 3 ชนิด คือ แมงลัก
โหระพา และกะเพรา ใชสมุนไพรอยางละ 2 กิ่ง เด็ด
เอาแตใบ ขยี้พอช้ำ นำไปใสในขวดพลาสติก พรมน้ำ
เล็กนอย นำไปแขวนใตตนไมบริเวณใกลกัน สังเกต
พฤติกรรมที่แมลงวันทองเขาไปในขวด
2. เปรี ย บเที ย บใบกะเพรากั บ มะม ว งสุ ก
ใสมะมวงสุกในขวดพลาสติกใบที่ 1 และใบกะเพรา
2 กิ่ ง เด็ ด เอาแต ใ บล า งน้ ำ ให ส ะอาด แล ว ขยี้ ใ ห ช้ ำ
ใส ใ นขวดพลาสติ ก ใบที่ 2 พรมน้ ำ เล็ ก น อ ยป อ งกั น
ใบกะเพราเหี่ยว นำขวดใบที่ 1 และใบที่ 2 แขวนใต
ตนไมบริเวณใกลกนั สังเกตพฤติกรรมของแมลงวันทอง
จากปริมาณที่มารุมตอมขวดใบที่ 1 และใบที่ 2
3. ศึกษาระยะเวลาทีแ่ มลงวันทองเริม่ มาตอม
ใบกะเพรา วิธีการแบบเดียวกับขวดใบที่ 2 ในขอที่ 2
แตใชขวดพลาสติกที่มีฝาปด นำไปแขวนใตตนไม จับ
เวลาที่แมลงวันทองเริ่มมา จนถึงเวลา 30 นาที จึงปด
ฝาขวดเพื่อบันทึกภาพ
4. สกัดใบกะเพราดวยแอลกอฮอล โดยการ
นำใบกะเพราตำใหละเอียด แลวหยดแอลกอฮอล 10 หยด
คัน้ เอาแตนำ้ นำน้ำทีส่ กัดจากใบกะเพราหยดบนกอนสำลี
นำไปใสในขวดพลาสติกเหมือนเดิม สังเกตพฤติกรรม
แมลงวันทอง
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5. นำน้ำที่คั้นจากใบกะเพราที่ตำละเอียดไป
หยดบนแทงวุน 10 หยด แลวนำไปใสในขวดพลาสติก
เหมือนเดิม สังเกตพฤติกรรมแมลงวันทอง
6. นำน้ำที่คั้นจากใบกะเพราที่ตำละเอียด
ใชหลอดหยดดูดน้ำหยดบนกอนสำลี 10 หยด สังเกต
พฤติกรรมแมลงวันทอง
7. ผสมใบกะเพรากับใบแมงลัก เปรียบเทียบ
กั บ ใบกะเพราผสมกั บ ใบโหระพา สั ง เกตพฤติ ก รรม
แมลงวันทอง
8. หาปริมาณใบกะเพราและฟโรโมนทีด่ งึ ดูด
แมลงวั น ทองได ดี ที่ สุ ด ใช ใ บกะเพรา 51015 และ

20 ใบ ตำใหช้ำแลวนำใสในจานเพาะเชื้อจำนวน 4 ชุด
วางในตำแหนงตางกัน ในชวงเวลา 07.00-08.00 น.
สวนฟโรโมนใชปริมาณที่แตกตางกัน 4 ระดับ คือ 10
20 30 และ 40 หยดบนสำลี วางในตำแหนงตางกัน ใน
ชวงเวลา 07.00-08.00 น. สังเกตพฤติกรรมและปริมาณ
แมลงวันทอง ฟโรโมนที่ใชในการทดลองคือ Methyl
eugenol
9. เปรียบเทียบระหวางใบกะเพรากับฟโรโมน
โดยนำปริมาณของแตละวิธีที่สามารถดึงดูดแมลงวัน
ทองมากทีส่ ดุ นำมาเปรียบเทียบกัน แลวสังเกตพฤติกรรม
และปริมาณแมลงวันทอง

ผลการทดลอง
ตารางที่ 1 ผลการทดลองจากการศึกษา 7 วิธี
ª·วิธ¸กี µ¦¨°
ารทดลอง

¦³´บปริ
¦·ม¤าณแมลงวั
µÂ¤¨ª´นทอง
°
ระดั
Å¤nม¤ี ¸ oน°อ¥ย µ¨µ
¤µ
ไม
ปานกลาง มาก

1. ¡º¤»Å¡¦ - ÄÂ¤¨´
- ÄÃ®¦³¡µ
- Ä³Á¡¦µ

*
*

2. ¤³¤nª»Â¨³Ä³Á¡¦µ - ¤³¤nª»
- Ä¦³Á¡¦µ

*

*

*
*

3. ¦³¥³Áª¨µ - 0 µ¸ ¹ 5 µ¸
- 5 µ¸ ¹ 30 µ¸

*

4. Ä³Á¡¦µ´oª¥Â°¨°±°¨r

*

5. ÊÎµ´ÊÄ³Á¡¦µ®¥Ânª»o

*
*

6. ÊÎµ´ÉÄ³Á¡¦µ®¥Îµ¨¸
7. Ä³Á¡¦µ¤ - Ä³Á¡¦µ+ÄÂ¤¨´
- Ä³Á¡¦µ+ÄÃ®¦³¡µ
®¤µ¥Á®»
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*
*

°o 2 Â¤¨ª´°Äo¤³¤nªÁ}Â®¨nªµÅ n
o° 4, 5 Â¤¨ª´°Å¤n°µ¦Â¨¨°¤ º° Â°¨°±°¨r Â¨³ª»o
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ภาพที่ 1 ก. แมลงวันทองภายใตกลองจุลทรรศน ข. แมลงวันทองถูกดึงดูดดวยใบกะเพรา
ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของใบกะเพราในการดึงดูดแมลงวันทอง
ปริ¤มµÄ³Á¡¦µ
าณใบกะเพรา
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ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพของฟโรโมนในการดึงดูดแมลงวันทอง
¦·ปริ¤มµ¢e
าณฟÃโ¦Ã¤
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0
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2

จากผลการทดลองพบวาระดับของใบกะเพราที่
มีประสิทธิภาพสูงสุดคือ 20 ใบ และระดับของฟโรโมน
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคือที่ระดับ 40 หยด (ตารางที่
2, 3) จึ ง นำระดั บ ของใบกะเพราและของฟ โ รโมน
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0.50
1.50
3.25
3.75

ดังกลาวมาทำการเปรียบเทียบ โดยใชจานเพาะเชื้อ
อยางละ 4 ชุด วางในตำแหนงใกลกัน แลวนับจำนวน
แมลงวันทองที่ชวงเวลาตาง ๆ
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ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพของใบกะเพรา 20 ใบตอจำนวนแมลงวันทองที่ระยะเวลาตางๆ
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ตารางที่ 5 ประสิทธิภาพของฟโรโมนที่ระดับ 40 หยดตอจำนวนแมลงวันทองที่ระยะเวลาตางๆ
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ภาพที่ 2 คาเฉลี่ยแมลงวันทองตอใบกะเพราและฟโรโมนที่เวลาตางกัน
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ภาพที่ 3 ก.ปริมาณแมลงวันทองที่ถูกดึงดูดดวยใบกะเพรา ข. ปริมาณแมลงวันทองที่ถูกดึงดูดดวยฟโรโมน
จากขอมูล เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของใบกะเพราที่ 20 ใบ และระดับฟโรโมนที่ 40 หยด พบวา
ใบกะเพรามีประสิทธิภาพในการดึงดูดแมลงวันทองไดมากกวาฟโรโมน คิดเปนอัตราสวน 2:1

บทสรุป
จากการทดลองเปรียบเทียบสมุนไพร 3 ชนิด
คือ แมงลัก โหระพา และกะเพรา พบวาใบกะเพรามี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการดึ ง ดู ด แมลงวั น ทองได ดี ที่ สุ ด
เมื่อนำใบกะเพราไปเปรียบเทียบกับฟโรโมนเพศเมีย
ซึ่งเปนสารที่สังเคราะหขึ้น มีชื่อทางการคาวา Methyl
eugenol พบวาใบกะเพรามีประสิทธิภาพในการดึงดูด
แมลงวันทองไดดกี วาฟโรโมน ประมาณ 2 เทา เนือ่ งจาก
ใบกะเพรามีสาร Methyl eugenol รอยละ 37.7 [2] [3]
ทำให ใ บกะเพราดึ ง ดู ด แมลงวั น ทองได เ ช น เดี ย วกั บ
ฟโรโมนที่สรางขึ้น ใบกะเพรานอกจากมีสารดึงดูดทาง



เพศแลว ยังมีน้ำเลี้ยงจากใบกะเพราที่แมลงวันทองใช
เปนแหลงอาหารได [1] จึงพบแมลงวันทองทั้งเพศผู
และเพศเมียในใบกะเพรา สวนฟโรโมนจะพบเฉพาะ
แมลงวั น ทองเพศผู [4] ทำให ป ริ ม าณแมลงวั น ทอง
นอยกวาในใบกะเพรา
การนำผลการทดลองไปใชประโยชนในสวน
ผลไม โดยใช ใ บกะเพราตำหรื อ ขยี้ พ อช้ ำ ใส ใ นขวด
พลาสติกที่ผสมน้ำเล็กนอย นำไปแขวนตามจุดตาง ๆ
ตามตองการ คอยพรมน้ำอยาใหแหง กลิ่นหอมระเหย
มีประสิทธิภาพอยูไดนานตลอดวัน

ภาพที่ 4 ก. อุปกรณดกั แมลงวันทองกอนใสใบกะเพรา ข. อุปกรณดกั แมลงวันทองหลังใสใบกะเพราและมีแมลงวันทองภายใน
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การสงเสริมสุขภาพชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน
Health Promotion of Village Health Volunteers in Communities
ศรีงามลักษณ คำทอง
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมือง
เพชรบุรี 76000

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการสงเสริมสุขภาพชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน
ลุมแมน้ำโขงในชนบทพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
พื้นที่ศึกษาคือ ชุมชนบานหวยไผ ตำบลหวยไผ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูทรงคุณวุฒิ การสนทนากลุมประชาชน กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน
การสังเกตแบบมีและไมมีสวนรวม เสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห
ผลการศึกษาพบวาการสงเสริมสุขภาพชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน ในบทบาท
สงเสริมสุขภาพที่ทำไดดีคือ การแจงขาวราย กระจายขาวดี พูดในสิ่งที่ถูกตอง บทบาทชี้บริการ และประสานงาน
สาธารณสุข บทบาทการบำบัดทุกขประชาชน ชวยเหลือดูแลทุกขสุขของประชาชน การสงเสริมสุขภาพ 6 อยางที่
ดำเนินการไดดีคือดานอาหารปลอดภัย การออกกำลังกาย อโรคยา อารมณ อนามัยสิ่งแวดลอม และอบายมุข
บทบาทเหลานี้ทำใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานมีความสำคัญ ไดทำงานที่มีคุณภาพ ครอบคลุม
การสงเสริมสุขภาพในบทบาทที่ดำรงอยู
คำสำคัญ: การสงเสริมสุขภาพชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน

Abstract
The purposes of this research were to study health promotion of village health volunteers in
Ban Huay Phai, Huay Phai Sub District, Kong Chiam District, Ubon Ratchathani Province. The qualitative
research approach was attempted by in-depth interview, grouped discussion and observing both
participative and non-participative, a descriptive analysis was applied in the research result.
The result revealed that health promotion of village health volunteers are in good role for
inform bad news, spread good news, and talk corrected things. Role of service and health co-operation,
people’s treatment and sharing to take care of people’s trouble and happiness also performed.
Six items of health promotion were well managed in suggestion of safe food, exercise, Arokaya,
emotion, environmental health and narcotic. These roles make village health volunteers as an important
people, performed a quality duties, cover health promotion as a role of village health volunteers.
Keywords: health promotion, village health volunteer
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บทนำ
ผูม บี ทบาทในการพัฒนาและแกไขปญหาสุขภาพ
ประชาชนในชนบท ทั้งเชิงรุกและเชิงรับคือ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) เปนฐานสำคัญของ
การกาวสูผูนำดานสุขภาพ ที่ประชาชนคัดเลือกผูที่มี
ใจเสี ย สละต อ ส ว นรวม เข า อบรมเป น อาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจำหมูบ า น ในเรือ่ งหลักการและแนวคิด
การสาธารณสุขมูลฐาน การทำงานเปนกลุม การวิเคราะห
ปญหาสาธารณสุขของหมูบ า น การใชบริการสาธารณสุข
ของรัฐ โรค อาการของโรค และการปองกันรักษา ถายทอด
ความรูใหประชาชนในหมูบานและการชวยเหลือผูอื่น
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ า น จึงเปนผูม คี วามรู
ความสามารถดานสาธารณสุข เปนผูน ำในการแกปญ
 หา
สาธารณสุขชุมชน มีสวนรวมเปนกลุมและระดับบุคคล
ที่มีภารกิจในการสรางความรู ความเขาใจ และความ
สามารถใหแกเพื่อนบาน ปญหาที่พบคือ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบานเหลานี้ ยังไมมีใครจัดทำ
เปนแบบแผนขึน้ มา การปฏิบตั งิ านในหมูบ า นก็ไมสามารถ
สำรวจขอมูลไดชดั เจน ครอบคลุม แมจะมีความรับผิดชอบ
คนละ 10-15 หลังคาเรือนก็ตาม การวิเคราะหปญหา
วามีสาเหตุเกี่ยวพันกันอยางไร การจัดลำดับการแกไข
ปญหาสำคัญกอนหลัง การวางแผน การปฏิบัติงาน
ในบทบาท ที่ ไ ด รั บ การสนั บ สนุ น จากเจ า หน า ที่ รั ฐ
ดานวิชาการ วัสดุอุปกรณที่จำเปน การเปนที่ปรึกษา
และรวมมือปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผล ยังมี
ขอบกพรอง ซึ่งอาจเกิดสวัสดิการที่รัฐจัดให ทำใหขวัญ
และกำลังใจของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน
ลดลง เพราะคาตอบแทนเดือนละ 600 บาท ไมใชเงิน
มากพอที่ ใ ช จ า ยได ต ลอดเดื อ น การรั ก ษาพยาบาล
ซึ่งใชบัตรประกันสุขภาพ การตองทำงานเลี้ยงตนเอง
และครอบครั ว เพราะฐานะทางเศรษฐกิ จ ไม เ อื้ อ ต อ
การปฏิบัติงานอยางเต็มที่ในบทบาทที่ไดรับ ทัศนคติ
ที่มีตอการปฏิบัติงาน ซึ่งบางคนมองวาเปนภาระที่ตอง
แบกรับไวไมมีอิสระในตนเอง การทอแทตอการทำงาน
เนื่องจากไมไดรับความรวมมือจากประชาชนในเขต
ที่รับผิดชอบ

75

ถาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ า น ไมมี
ศักยภาพในการสงเสริมสุขภาพของประชาชนในความ
รับผิดชอบตามนโยบายของรัฐบาล ก็ทำใหงานสงเสริม
สุขภาพเพื่อใหประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา ไมเปนไป
ตามเปาหมาย ถารอใหรัฐบาลเปนผูดูแลนี้เพียงองคกร
เดียว ก็ยงิ่ ทำใหการบริการไมทนั ตอภาวะสุขภาพของโลก
ทีน่ บั วันทวีความรุนแรงขึน้ ทำใหรฐั บาลตองใชงบประมาณ
จำนวนมากในแต ล ะป เพื่ อ แบกรั บ ภาระการรั ก ษา
พยาบาลประชาชนในประเทศ [1] หากอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบานมีศักยภาพในการสงเสริม
สุขภาพ เปนการติดอาวุธทางปญญาใหอาสาสมัคร
สาธารณสุ ข ประจำหมู บ า น ผู วิ จั ย ต อ งการศึ ก ษา
การสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู บ า นเพราะเป น ผู ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การเปลี่ ย นแปลง
คานิยมดานสุขภาพ ในการสงเสริมสุขภาพเปนอยางดี
การทำวิ จั ย นี้ เ ป น แนวทางในการส ง เสริ ม ศั ก ยภาพ
การสงเสริมสุขภาพ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมูบานใหมีศักยภาพในการสงเสริมสุขภาพชุมชน

วิธีการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยคุณภาพ (qualitative
research) มีขั้นตอนในการทำวิจัยดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลพืน้ ฐาน (ขอมูลทุตยิ ภูม)ิ
ศึกษางานวิจยั ขอมูลเชิงยุทธศาสตร นโยบาย บทความ
วิ ช าการ รายงานวิ จั ย และสถิ ติ ที่ เ กี่ ย วข อ งในเรื่ อ ง
การสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมูบาน
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาขอมูลการสงเสริมสุขภาพ
ของอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจำหมู บ า น (ข อ มู ล
ปฐมภูมิ) โดย
1. สัมภาษณเชิงลึก (in depth interview)
เพื่ อ รวบรวมความคิ ด เห็ น มุ ม มอง ทั ศ นะ เกี่ ย วกั บ
การสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมูบ า น กลุม เปาหมายการสัมภาษณเชิงลึก ประกอบดวย
ผูอำนวยการโรงพยาบาลประจำจังหวัดอุบลราชธานี
นายแพทยหัวหนาแผนกเวชกรรมสังคม โรงพยาบาล
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ประจำจังหวัดอุบลราชธานี และนายแพทยสาธารณสุข
ประจำจังหวัดอุบลราชธานี สาธารณสุขอำเภอโขงเจียม
หัวหนาสถานีอนามัยหวยไผ นักวิชาการสาธารณสุข
และเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน ตำบลหวยไผ
2. สนทนากลุม (focus group discussion)
ระหวางผูวิจัยกับกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมูบ า น และกลุม ประชาชนบานหวยไผ ตำบลบานหวยไผ
อำเภอโขงเจี ย ม จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี เพื่ อ รวบรวม
ความคิดเห็น มุมมอง ทัศนะเกีย่ วกับการสงเสริมสุขภาพ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ า นในพืน้ ทีท่ ำวิจยั
ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาองคความรูจากขั้นตอน
ที่ 2 มาทำเป น องค ค วามรู ก ารส ง เสริ ม สุ ข ภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน
ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาองคความรู
เพือ่ ใหไดเนือ้ หาสมบูรณ ครอบคลุม โดยปรึกษาขอคำแนะนำ
จากผูทรงคุณวุฒิ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมูบ า น เพือ่ ใหไดองคความรูท น่ี ำไปใชพฒ
ั นาการสงเสริม
สุ ข ภาพของอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจำหมู บ า น
ตอไป
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลการสัมภาษณเชิงลึก
วิเคราะหขอมูลในลักษณะการจำแนก และ
วิเคราะหคำตอบหรือขอความจากการสัมภาษณเชิงลึก
นำมาเรียบเรียง หาความสอดคลองและความแตกตาง
เพื่อนำเสนอบทสรุปจากการสังเคราะหความคิดเห็น
แนวคิด ทัศนะ ประสบการณของผูใหสัมภาษณ
วิเคราะหขอมูลการสนทนากลุม
วิเคราะหขอมูลการสนทนากลุมโดยถอดเทป
บันทึกเสียง จดบันทึกการสนทนา จำแนกและวิเคราะห
คำตอบหรือขอความจากการสนทนา นำมาเรียบเรียง
เพือ่ หาความสอดคลองและความแตกตาง เพือ่ นำเสนอ
บทสรุปจากการสังเคราะหความคิดเห็น แนวคิด ทัศนะ
และประสบการณของผูรวมสนทนา
ประมวลและวิเคราะหเชิงเนื้อหา (content
analysis) สั ง เคราะห ตี ค วามหมาย และสรุ ป ผล
การศึกษา ประเด็นการวิเคราะหขอมูล การสงเสริม
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สุ ข ภาพของอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจำหมู บ า น
บานหวยไผ

ผลการศึกษา
1. บ ริ บ ท ชุ ม ช น ข อ ง บ า น ห ว ย ไ ผ ด า น
มานุษยวิทยาชาติพนั ธุ ดานทีต่ งั้ ชุมชนบริเวณแมนำ้ โขง
กั บ แม น้ ำ มู ล บรรจบกั น เป น แม น้ ำ 2 สี ประชาชน
ในหมูบานมีภูมิสังคมและบรรพชนเดียวกันกับอำเภอ
โขงเจียม และเมืองชนะสมบูรณสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว อยูในละแวกเดียวกัน แตถูกแยกดวย
แมน้ำโขง มีความเหมือนกันดานลักษณะของโรค และ
การระบาดของโรค เนื่ อ งจากเป น บริ เ วณที่ ชุ ม น้ ำ
ประชากร สีผิว เชื้อชาติ ภาษา เปนภาษาตระกูลไทยลาว มีคำคลองจองสอดแทรกในชีวิตประจำวันเสมอ
แสดงถึงโครงสรางทางวัฒนธรรม ระบบความคิดใน
ลักษณะเชิงเปรียบเทียบจากสิ่งที่ตรงกันขาม ที่เรียกวา
binary opposition เชน พื้นบานพื้นเมือง ไปไรไปนา
กินแลงกินงาย เปนตน บรรพชนเคลื่อนยายมาจาก
กวางตุ ง -กวางสี ผ า นเวี ย ดนาม มาสู ยุ ค สุ ว รรณภู มิ
ไมนอยกวา 2,500 ป นับถือผีและศาสนาพุทธ มีลัทธิ
ความเชือ่ วัฒนธรรม และประเพณีคลายคลึงกลมกลืนกัน
มีการพัฒนาดานสาธารณูปโภคและระบบสาธารณสุข
มีลักษณะครอบครัว ความสัมพันธตอกันในชุมชน และ
การติดตอกับชุมชนอื่น วิถีชีวิตในการบริโภคในชุมชน
การประกอบอาชีพสวนใหญทำนา จึงเปนชุมชนวัฒนธรรม
ข า ว [2] สภาพเศรษฐกิ จ พหุ ภ าคี องค ก รภาครั ฐ
ภาคเอกชน มี ค วามคล า ยคลึ ง เกี่ ย วข อ งปฏิ สั ม พั น ธ
เชื่อมโยงผสมกลมกลืนกันมาตั้งแตอดีต
2. ภูมิปญญาทองถิ่นดานสงเสริมสุขภาพ
บานหวยไผ มีการรักษาดวยยาสมุนไพร เชน การรักษา
โรคลำไส โรคทอง ริดสีดวงทวาร โดยใชรากไม นอกจากนี้
มีการสงเสริมสุขภาพระบบการแพทยพน้ื บาน มีการรักษา
ดวยพิธีเปามนตไลผี หรือรดน้ำมนตใหผูปวยที่อาการ
ถูกผีไทเขาสิง ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ดานอืน่ มีกลุม ทอผาฝาย
ลายกาบบัว การจักสานไมไผ กานมะพราวเปนของใช
ในครัวเรือน ขายภายในชุมชนและนอกชุมชน
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3. แหลงถายทอดการสงเสริมสุขภาพบาน
หวยไผ ครอบครัวมีสวนในการถายทอดประสบการณ
การเจ็บปวยของคนในครอบครัวที่ลักษณะคลายกัน
โรคเดียวกัน และชวยกันหายา หรือการรักษาที่ดีที่สุด
ใหแกญาติของตน มีการเยีย่ มเยือนใหกำลังใจ ตลอดจน
ผูกแขนดวยสายสิญจนมัดกับเงิน นำมาผูกที่แขนและ
อวยพร เรียกขวัญใหหายจากเจ็บปวย เปนการใหกำลังใจ
ผู ป ว ย วั ด เป น แหล ง ถ า ยทอดการส ง เสริ ม สุ ข ภาพ
การรวมกลุมที่วัดมีขึ้นในงานสำคัญทางศาสนา และ
พระที่ จ ำพรรษาอยู ใ นวั ด ได ช ว ยประชาสั ม พั น ธ ใ ห
ประชาชนไดดูแลสุขภาพและปองกันโรคที่อาจระบาด
ในชุมชน โรงเรียนมีการถายทอดการสงเสริมสุขภาพ
เกิดจากการเรียนรูด า นสุขภาพ ทัง้ ในตำราและการรณรงค
ทำความสะอาดและพัฒนาโรงเรียนรวมกับอาสาสมัคร
สาธารณสุ ข ประจำหมู บ า น กิ จ กรรมเฉพาะกิ จ ใน
หมูบาน กิจกรรมสวนตัวและกิจกรรมของชาติ ศาสนา
พระมหากษั ต ริ ย การมี ส ว นร ว มของประชาชนใน
งานตางๆ เปนสวนสงเสริมกระบวนการเรียนรู และ
ถ า ยทอดภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น การพู ด คุ ย กั น ระหว า ง
ทำกิจกรรมเปนพฤติกรรมทางสังคมทีท่ ำรวมกัน
4. ภาวะสุขภาพของชุมชนเกิดจากวัฒนธรรม
ครอบครัวที่ผสมผสานระหวางระบบความเชื่อ ศรัทธา
วิถชี วี ติ ทีส่ บื ตอมาจากบรรพบุรษุ ความเชือ่ ดานสุขภาพ
ที่ เ ป น ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ที่ น ำส ง เสริ ม สุ ข ภาพ เช น
การกิ น อาหารที่ ไ ม มี ไ ขมั น กิ น ปลาเป น หลั ก กิ น ผั ก
เป น ยา กิ น กล ว ยน้ ำ ว า บำรุ ง กำลั ง และมี ค วามเชื่ อ
ที่ตางกัน เชน เรื่องอาหารแสลงของมารดาหลังคลอด
ทั้งเนื้อสัตว ผัก ผลไม มีการแบงปนเนื้อวัว เนื้อควาย
ในชุมชน มีการรักษาใจดวยธรรมจากศาสนา การรักษา
ผูปวยโดยรำผีฟา ถือวาผีบรรพบุรุษโกรธทำใหโรคภัย
เบียดเบียน การรำผีฟาชวยสรางพลังใจในการตอสู
โรคภัย มีการเรียกขวัญซึง่ เปนสัญลักษณของจิตกลับมา
ในตัวผูปวย [3]
5. การส ง เสริ ม สุ ข ภาพของอาสาสมั ค ร
สาธารณสุ ข ประจำหมู บ า น จากการสนทนากลุ ม
ประชาชน ด า นการออกกำลั ง กาย อาสาสมั ค ร
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สาธารณสุขประจำหมูบานเปนผูนำการออกกำลังกาย
แบบแอโรบิ ค ด า นอาหารแนะนำให กิ น อาหารครบ
5 หมู ถู ก หลั ก อนามั ย หลี ก เลี่ ย งอาหารไม สุ ก ด า น
อโรคยาแนะนำเรื่องโรค ทำงานควบคุมไขเลือดออก
การดูแลความสะอาดบาน กำจัดแหลงเพาะพันธุยุง
ดานอารมณแนะนำใหสงบจิตใจ นั่งสมาธิ ทำจิตใจให
แจมใส ดานอนามัยสิ่งแวดลอม แนะนำการทำความ
สะอาดบาน ไมเผาขยะในหมูบ า น ทิง้ ขยะใหเปนที่ และ
ดานอบายมุข แนะนำใหงดสูบบุหรี่ ดื่มสุรา
6. การส ง เสริ ม สุ ข ภาพของอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจำหมูบ า น การสนทนากลุม อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบาน บทบาทการแจงขาวราย
กระจายข า วดี ได พู ด ในสิ่ ง ที่ ถู ก ต อ ง ประชาสั ม พั น ธ
การป อ งกั น ไข เ ลื อ ดออก การตรวจสุ ข ภาพประจำป
วัดความดันโลหิต ตรวจน้ำตาลในเลือด ตรวจมะเร็ง
ปากมดลูก เตานม สอนตรวจเตานมดวยตนเอง บทบาท
การบำบั ด ทุ ก ข ไ ด แ จกทรายอะเบท พ น หมอกควั น
ชั่งน้ำหนัก หยอดวัคซีนโปลิโอ การปฐมพยาบาล ให
ความรูเ รือ่ งไขเลือดออก โรคทองรวง การสงเสริมสุขภาพ
ดานอาหารแนะนำเรือ่ งอาหารสุก สะอาด ถูกหลักอนามัย
ด า นการออกกำลั ง กายแนะนำการออกกำลั ง กาย
ในผู ป ว ยโรคความดั น โลหิ ต สู ง รณรงค ใ ห ช าวบ า น
ออกกำลังกาย ดานอโรคยาประชาสัมพันธใหชาวบาน
ตรวจสุขภาพ รวมกันปองกันโรคในชุมชน ดานอารมณ
รณรงค ใ ห ผู สู ง อายุ แ ละประชาชนเข า วั ด ฟ ง ธรรม
ทำจิตใจใหสงบ ดานอนามัยสิ่งแวดลอมรณรงคไมให
เผาขยะ นำมาทำปุยหมัก ทิ้งขยะลงถัง จัดบานใหเปน
ระเบียบ และดานอบายมุขดูแลไมใหขายสุราใหเด็ก
อายุตำ่ กวา 18 ป บทบาทเหลานีไ้ มตา งจากการสนทนา
กลุมประชาชน เห็นจุดเดนของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมูบานในดานอโรคยา คือ การควบคุมปองกัน
ไขเลือดออก และแนะนำในเรื่องโรค
7. การสั ม ภาษณ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ถึ ง หน า ที่
ความรับผิดชอบในการสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบ า น ทีป่ ฏิบตั งิ านไดดคี อื การสราง
สุขภาพตามบทบาทแจงขาวราย กระจายขาวดี ชีบ้ ริการ
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ประสานงานสาธารณสุข และดานอโรคยาโดยการลดโรค
ปองกันและควบคุมไขเลือดออก ไขหวัดนก สำรวจ ติดตาม
กลุมเปาหมายมาตรวจมะเร็งปากมดลูก ดานอาหาร
โดยตรวจรานคาชุมชน การเลือกซื้อผลิตภัณฑบริโภค
เปนการคุม ครองผูบ ริโภค สุขาภิบาลอาหาร ดานอนามัย
สิง่ แวดลอมโดยชีแ้ นะการทำลายขยะและการสรางสวม
ส ว นการส ง เสริ ม สุ ข ภาพปฏิ บั ติ ง านยั ง ไม ค รอบคลุ ม
เชน ไมเก็บขอมูลระยะยาวแลวนำมาวิเคราะหปญหา
สาธารณสุข สวนใหญทำงานปตอ ปตามคำสัง่ ไมมขี อ มูล
ชัดเจน ดานการออกกำลังกายเต็มรูปแบบมีไมมาก
เนือ่ งจากวิถชี มุ ชน ดานอารมณ การรวมกลุม ของผูส งู อายุ
นอย รวมกลุม กันเฉพาะวันสำคัญทางศาสนา เนือ่ งจาก
นโยบายผูบริหารเปลี่ยน การมีสวนรวมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบานดูที่การมีเจตนคติ ความรู
และพฤติกรรมที่ถูกตอง บางคนเปนตัวอยางไมดีดาน
พฤติกรรมสุขภาพ ทำใหไมครอบคลุมในงานสาธารณสุข
มูลฐาน ทีค่ รอบคลุมบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมูบานอยูแลว

อภิปรายผล
บทบาทการสงเสริมสุขภาพ ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบ า น จากการสนทนากลุม อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบ า น พบวา บทบาทการแกขา วราย
กระจายข า วดี ได พู ด ในสิ่ ง ที่ ถู ก ต อ ง ประชาสั ม พั น ธ
การปองกันโรค การตรวจสุขภาพประจำป การตรวจ
สุขภาพ สอนการตรวจสุขภาพดวยตนเอง [4] การตรวจ
สุขภาพประจำป ควรทำอยางสม่ำเสมอตั้งแตเริ่มเขาสู
วัยกลางคน ทำใหรจู กั สภาพรางกายของตนเอง เปนการ
คนหาความผิดปกติในรางกายตั้งแตระยะแรก ทำให
ปองกันรักษาไดทัน บทบาทการบำบัดทุกขประชาชน
ไดแจกทรายอะเบท พนหมอกควัน ชั่งน้ำหนัก วัดความ
ดันโลหิต หยอดวัคซีนโปลิโอ ปฐมพยาบาล ใหความรู
เรือ่ งไขเลือดออก โรคทองรวง สงเสริมสุขภาพดานอาหาร
แนะนำเรื่องอาหารสุก สะอาด ถูกหลักอนามัย [5] ดาน
การออกกำลังกายแนะนำการออกกำลังกายในผูปวย
โรคความดันโลหิตสูงวาออกกำลังกายแลวดี สอดคลอง
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กับการกีฬาแหงประเทศไทย [6] ทีก่ ลาววาการออกกำลังกาย
ปองกันโรคไดหลายชนิด โดยเฉพาะโรคจากความเสือ่ ม
สภาพของอวัยวะตามอายุ ประกอบกับปจจัยอื่น เชน
ความเครียด สูบบุหรี่ กินอาหารเกิน เชน โรคขอตอเสือ่ ม
ผูออกกำลังกายเปนประจำโอกาสเกิดโรคเหลานี้ชา
การออกกำลังกายที่เหมาะสมชวยรักษาฟนฟูสภาพ
จากโรคได ไดรณรงคการออกกำลังกาย ดานอโรคยา
ไดประชาสัมพันธใหตรวจสุขภาพ รวมกันปองกันโรค
ในชุมชน ดานอารมณรณรงคใหผสู งู อายุและประชาชน
เขาวัด ฟงธรรม ทำจิตใจใหสงบ มีวธิ จี ดั การความเครียด
[7, 8] ดานอนามัยสิ่งแวดลอมรณรงคไมใหเผาขยะ
นำมาทำปุย ทิ้งขยะลงถัง จัดบานใหเปนระเบียบ และ
ดานอบายมุข ดูแลไมขายสุราใหผูอายุต่ำกวา 18 ป
การดื่มสุราทำใหเกิดพิษสุราตอรางกาย [9] บทบาท
เหลานีไ้ มแตกตางจากมุมมองของประชาชน เห็นจุดเดน
ของบทบาทอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจำหมู บ า น
ดานอโรคยา คือการควบคุมปองกันไขเลือดออกและ
การแนะนำเรื่องโรค
บทบาทการสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบ า น จากการสนทนากลุม ประชาชน
ดานการออกกำลังกาย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมูบ า นเปนผูน ำออกกำลังกายแบบแอโรบิค ดานอาหาร
แนะนำใหกนิ อาหารครบ 5 หมู ถูกหลักอนามัย หลีกเลีย่ ง
อาหารไมสุก สอดคลองกับหลักบริโภคอาหาร [5] ดาน
อโรคยาแนะนำเรื่องโรค ไดทำงานควบคุมไขเลือดออก
การดูแลความสะอาดบาน กำจัดแหลงเพาะพันธุยุง
ดานอารมณแนะนำใหสงบจิตใจ ทำสมาธิ ทำจิตใจให
แจมใส มีวิธีการจัดการความเครียด [7, 8] ดานอนามัย
สิง่ แวดลอมแนะนำการทำความสะอาดบาน ไมเผาขยะ
ในหมูบาน ทิ้งขยะเปนที่ และดานอบายมุขแนะนำให
งดสูบบุหรี่ [9] การดื่มสุราที่ทำใหเกิดพิษสุรา ซึ่งไม
แตกตางจากการสงเสริมสุขภาพตนเอง ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบาน แตประชาชนเห็นจุดเดน
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ า นดานอโรคยา
คื อ การควบคุ ม ป อ งกั น ไข เ ลื อ ดออกและการแนะนำ
เรื่องโรค
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หนาที่ความรับผิดชอบในการสงเสริมสุขภาพ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน ที่ปฏิบัติได
ดี ในมุมมองของผูทรงคุณวุฒิ คือการสรางสุขภาพตาม
บทบาท แจงขาวราย กระจายขาวดี ชี้บริการ ประสาน
งานสาธารณสุข ที่ดำเนินการไดดีคือดานอโรคยาโดย
การลดโรค ปองกันและควบคุมโรค สำรวจติดตามกลุม
เป า หมายมาตรวจสุ ข ภาพ [4] ด า นอาหารได ต รวจ
รานคาชุมชน การเลือกซื้อผลิตภัณฑ สุขาภิบาลอาหาร
ดานอนามัยสิ่งแวดลอมชี้แนะการทำลายขยะและการ
สรางสวม สวนความรับผิดชอบในการสงเสริมสุขภาพ
ที่ปฏิบัติไมครอบคลุม เชน ไมเก็บขอมูลระยะยาวแลว
วิเคราะหปญหา สวนใหญทำงานปตอป ตามคำสั่ง
ดานการออกกำลังกายเต็มรูปแบบมีไมมาก เนื่องจาก
วิ ถี ชุ ม ชน อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจำหมู บ า น
ทำไมได ดานอารมณ การรวมกลุมของผูสูงอายุนอย
นโยบายของผูบริหารแตละคนเปลี่ยน การมีสวนรวม
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานดูที่เจตนคติ
ความรู และพฤติกรรมที่ถูกตอง
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อะพอพโทซิส: โปรแกรมจบชีวิตของเซลล
Apoptosis: programmed cell death
อรพินทร เชียงปว
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บทคัดยอ
อะพอพโทซิ ส หรื อ โปรแกรมจบชี วิ ต ของเซลล เป น กลไกสำคั ญ ที่ ร า งกายใช ท ำลายเซลล ที่ ผิ ด ปกติ
โดยอาศั ย สั ญ ญาณกระตุ น เอนไซม แ คสเพส ทำให เ กิ ด ปฏิ กิ ริ ย าต อ เนื่ อ ง เพื่ อ ชั ก นำให เ ซลล ท ำลายตั ว เอง
การกระตุนโปรแกรมสั่งตายของเซลลใหเซลลทำลายตัวเอง มี 2 วิธี คือ วิธีแบบ Extrinsic pathway และวิธี
แบบ Intrinsic pathway วิธีแบบ Extrinsic pathway เปนการกระตุนโดยอาศัยไลแกนดหรือโมเลกุลสัญญาณ
จากภายนอกเซลลมากระตุนตัวรับซึ่งอยูที่บริเวณเยื่อหุมเซลล โดยจะแตกตางจากแบบ Intrinsic pathway
ซึ่งเปนการกระตุนจากโมเลกุลสัญญาณภายในเซลล
คำสำคัญ: อะพอพโทซิส โปรแกรมจบชีวิตของเซลล แคสเพส

Abstract
Apoptosis, or programmed cell death is a crucial physiological process to eliminate abnormal
cells or dysfunctional cells. Mechanisms of apoptosis regulation by a series of signal cascade,
in which caspase activation. The two apoptotic pathways are extrinsic and intrinsic pathways.
The binding activated the extrinsic pathway of death receptors, located on the cell membrane,
with their ligand. In contrast, signals mediated the intrinsic pathway originating from inside the cell.
Keywords: apoptosis, programmed cell death, caspase

บทนำ
สิง่ มีชวี ติ หลายเซลล (multicellular organism)
รวมถึงมนุษย จะมีกลไกสำหรับทำลายตัวเองหรือจบ
ชีวติ ตัวเองของเซลล เรียกวา โปรแกรมจบชีวติ ของเซลล
(programmed cell death) หรื อ อะพอพโทซิ ส
(apoptosis) [1] คำวา apoptosis ไดถูกนำมาใชใน
ป 1972 โดยนักวิทยาศาสตรที่ชื่อ John Kerr Andrew
Wylie และ Alistair Currie เพื่อเรียกเซลลที่กำลังจะ
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จบชีวิตลงโดยกลไกภายในเซลลเอง หรืออีกนัยหนึ่ง
คื อ การฆ า ตั ว ตายของเซลล (cell suicide) คำว า
apoptosis มาจาก apo + ptosis โดยคำวา apo มา
จากภาษากรีก หมายถึง หางจาก หรือ ลดต่ำลง และ
คำวา ptosis หมายถึง รวง ทั้งนี้เนื่องจาก Kerr เห็น
วาการตายของเซลลมีสภาพไมตางจากใบไมที่กำลังจะ
หลุดรวงออกจากตนในชวงฤดูใบไมรวง [2,3]
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หลายคนอาจนึกสงสัยวา เหตุใดเซลลถึงตอง
จบชี วิ ต ตั ว เอง ทุ ก อย า งที่ เ กิ ด ขึ้ น บนโลกล ว นมี เ หตุ
มี ป จ จั ย มิ ใ ช เ กิ ด เพราะความบั ง เอิ ญ การที่ เ ซลล
ยอมจบชีวิตตัวเองนี้ก็เชนกัน ยอมตองมีเหตุผล และ
กลไกนีย้ อ มตองสำคัญตอชีวติ มิใชนอ ย เพราะเปนกลไก
อนุรักษของเซลลซึ่งมีบทบาทตอกระบวนการสรีรวิทยา
และการเกิดโรค [4] มิฉะนั้นแลวกลไกนี้คงจะหายไปใน
ระหวางการเกิดวิวัฒนาการของชีวิต โดยกลไกนี้จะ
เกี่ยวของกับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปรางของสิ่งมี
ชีวิต การตอบสนองของภูมิคุมกัน และการกำจัดเซลล
ทีผ่ ดิ ปกติออกจากรางกาย [5] ขอสำคัญ กลไกนีจ้ ะชวย
ใหสงิ่ มีชวี ติ สามารถรักษาภาวะธำรงดุล (homeostasis)
ไวได [6] เมือ่ ใดทีก่ ลไกนีถ้ กู ยับยัง้ ก็จะเปนสาเหตุทช่ี กั นำ
ใหรางกายเกิดเซลลมะเร็ง (cancer cell) [7]

ปจจัยที่ทำใหเซลลทำลายตัวเอง
ป จ จั ย ที่ ท ำให เ ซลล จ บชี วิ ต ตนเอง ได แ ก
1) การเกิดพัฒนาการเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปรางของสิ่งมี
ชีวิตในชวงที่เปนตัวออน เชน การเปลี่ยนสภาพของ
ลูกออดไปเปนกบตัวเต็มวัย ทำใหเซลลที่บริเวณหาง
ของลูกออดเปดโปรแกรมจบชีวิตตัวเองเพื่อกำจัดสวน
หางออกไป ทำใหกบในระยะตัวเต็มวัยไมมีหาง หรือ
การกำจัดเซลลที่เชื่อมระหวางนิ้วมือนิ้วเทาของตัวออน
ในมนุษย เปนตน 2) การมีเซลลที่ผิดปกติเกิดขึ้นใน
รางกาย ก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทำใหเซลลตองจบชีวิต
ตัวเอง อาทิ เซลลมี DNA เสียหาย เซลลถกู เชือ้ โรคบุกรุก
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หรือเซลลที่ไดรับสารพิษ เปนตน [1,3] และ 3) การที่
เซลลมีอายุมากขึ้น หรือเซลลชรา (cell aging) [3]
การตายของเซลลแบบ apoptosis จะแตกตาง
จากการตายของเซลลแบบ necrosis คำวา necrosis
มาจากภาษากรีก หมายถึง ทำใหตาย ดังนัน้ การตายแบบ
necrosis จึงเกิดขึ้นเนือ่ งจากเซลลถกู ทำใหตาย ซึง่ อาจ
เปนผลมาจากเซลลไดรับบาดเจ็บอยางรุนแรง [1,7]
และทำใหเซลลตายอยางฉับพลัน [7] หรือเซลลขาด
ออกซิเจน [1] เปนตน หากเซลลที่เสียหายยังไมตาย
เซลลจะเกิดการบวมหรือพองตัวคลายบอลลูน เนือ่ งจาก
ไมสามารถควบคุมของเหลวและไอออนตางๆ ภายใน
เซลลได เมื่อเซลลแตกตัวจะกระตุนใหเม็ดเลือดขาว
ชนิดตางๆ รวมทั้ง macrophage เขามากำจัดเซลลที่
ไดรับความเสียหายและเซลลที่อยูขางเคียงเพื่อปองกัน
การติดเชื้อ [1] บริเวณเนื้อเยื่อรางกายที่มีเซลลที่เกิด
การตายแบบ necrosis มักจะสังเกตเห็นรอยเลือด ใน
ขณะที่เซลลมีการตายแบบ apoptosis นั้น จะสังเกต
ไมเห็นรองรอยการตายของเซลล จึงอาจเรียกการตาย
แบบนี้วา เปนการตายแบบเงียบ [7] โดยเซลลที่กำลัง
จะจบชีวิตจะไมมีลักษณะบวม ในทางตรงกันขามเซลล
กลับจะหดลีบและเล็กลง จนหลุดออกจากเนื้อเยื่อ และ
เซลล จ ะแตกตั ว ออกมาเป น ชิ้ น ส ว นเล็ ก ๆ เรี ย กว า
apoptotic bodies (ภาพที่ 1) และ apoptotic bodies
เหลานี้สามารถเขาไปกำจัดหรือทำลายเซลลที่อยูขาง
เคียงได โดยไมตอ งอาศัยเม็ดเลือดขาวในระบบภูมคิ มุ กัน
เลย [1]
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ภาพที่ 1 การเกิด apoptotic bodies จากการตายของเซลลแบบ apoptosis [1]
ตั ว อย า งเซลล อ ะพอพโทซิ ส หรื อ เซลล ที่ มี
โปรแกรมจบชีวิตในรางกาย ไดแก เซลลของเลนสตา
โดยเฉพาะดวงตาของคนที่เปนตอกระจก (cataracts)
เซลลจะจบชีวิตตัวเองเนื่องจากภายในเซลลมีโปรตีน
crystallins สะสมอยูในเซลลมาก ทำใหดวงตามอง
ภาพไมเห็น ขณะที่เซลลผิวหนังที่ถูกแสงอาทิตยมาก
จนผิวเกรียม (sunburn) จะทำใหเซลล keratinocytes
ซึง่ อยูท ช่ี น้ั ผิวหนังดานใน เกิดการสะสม keratin กระตุน
ใหเซลลจบชีวิตตัวเอง เมื่อเซลลตายกลไกในรางกาย
ก็จะดันเซลลดังกลาวใหเคลื่อนตัวมาปกคลุมที่ผิวหนัง
ชั้นบน เพื่อปกปองผิวจากแสงแดดและทำใหผิวหนัง
ชุมชื่น เนื่องจากสารเคราติน (keratin) จะชวยในการ
ดูดซับน้ำไว สวนเซลลบผุ วิ ทีผ่ นังมดลูก รางกายจะกระตุน
ใหโปรแกรมจบชีวติ ตัวเองทำงานในชวงทีม่ ปี ระจำเดือน
โดยอาศัยสัญญาณจากฮอรโมน ทำใหผนังมดลูกชัน้ นอก
ทีต่ ายหลุดลอกออกมากลายเปนประจำเดือน นอกจากนี้
ยังพบเซลลอะพอพโทซิสที่เยื่อบุผิวลำไสเล็ก เซลลเม็ด
เลือดขาวชนิด T lymphocyte และเซลลอื่นๆ ที่ถูกไวรัส
เขาบุกรุก เปนตน [1]
The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University

การทำงานของโปรแกรมจบชีวิตตัวเอง
การทำงานของโปรแกรมจบชีวิตตัวเอง จะขึ้น
อยูกับ เอนไซมกลุม caspase (เรียกอีกอยางหนึ่งวา
cysteine aspartate proteases) Cytochrome c และ
โปรตีน Bcl-2 family
เอนไซม caspase จะอยูใน cytoplasm โดย
อยูใ นรูปซึง่ ยังทำงานไมได ตองไดรบั การกระตุน เสียกอน
จึงจะทำงานได [4] เอนไซม caspase แบงออกเปน
2 กลุม กลุม แรกเปนกลุม ทีช่ กั นำการทำงานของโปรแกรม
จบชีวิตหรือ initiator caspases ไดแก caspase-8
caspase-9 และ caspase-10 โดย caspase เหลานี้
จะตองไปกระตุน caspase อีกกลุม หนึง่ คือกลุม ทีด่ ำเนินการ
จบชี วิ ต เซลล ห รื อ executioner caspases ได แ ก
caspase-3 caspase-7 และ caspase-6 [8]
Cytochrome c เปนตัวรับอิเล็กตรอนทีเ่ คลือ่ นที่
ได โ ดยเกาะอยู อ ย า งหลวมๆ ที่ เ ยื่ อ cristae ซึ่ ง เป น
เยื่อหุมชั้นในของไมโทคอนเดรีย (mitochondria) [7]
เมื่อ Cytochrome c หลุดออกมาจากไมโทคอนเดรีย
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ก็จะไปกระตุนโปรตีน Apaf-1 (apoptotic protease
activating factor) และเอนไซม pro-caspase-9 ให
รวมกันกลายเปนโครงสราง apoptosome ซึ่งจะไป
เหนี่ยวนำใหโปรแกรมจบชีวิตของเซลลเริ่มทำงาน โดย
การกระตุน เอนไซม caspase-3 และ caspase-7 [6, 8]
โปรตี น Bcl-2 family เป น โปรตี น ควบคุ ม
การขนสงสารผานเขาออกทีเ่ ยือ่ หุม ชัน้ นอกของไมโทคอนเดรีย
โปรตีนกลุมนี้แบงออกเปน 2 กลุม กลุมแรก ทำหนาที่
เปนตัวยับยั้งโปรแกรมจบชีวิต (anti-apoptotic) ไดแก
โปรตีน Bcl-2 และ Bcl-xL สวนอีกกลุมหนึ่ง เปนตัว
ทำใหเกิดโปรแกรมจบชีวติ (pro-apototic) ไดแก โปรตีน
Bax และ Bak [8]
การกระตุนโปรแกรมสั่งตาย มี 2 วิธี คือ วิธี
แบบ Extrinsic pathway กับวิธแี บบ Intrinsic pathway
(ภาพที่ 2)
1. วิธีแบบ Extrinsic pathway หรือ death
receptor-mediated pathway เกิดจากการที่เซลลได
รั บ การกระตุ น จากโมเลกุ ล ที่ อ ยู ภ ายนอกเซลล เช น
โมเลกุลของสารพิษ (toxin) เซลลบางชนิดสามารถหลั่ง
สารกระตุนใหมาทำลายตัวเองได เชน เซลลภูมิคุมกัน
จะหลัง่ สาร tumor necrosis factor โดยโมเลกุลดังกลาว
จะมากระตุ น โดยมาเกาะกั บ ตั ว รั บ โปรแกรมจบชี วิ ต
(death receptor) ซึ่งอยูที่เยื่อหุมเซลล เชน ตัวรับ Fas
และ TNFR เปนตน จากนั้นก็จะเกิดการสงสัญญาณ
เขาไปในเซลล เพื่อกระตุนใหเอนไซม caspase-8 หรือ
caspase-10 ไปกระตุนโปรตีน Bid ใหอยูในรูปที่พรอม
ทำงานคือ tBid จากนั้น tBid จะไปกระตุนโปรตีน Bax
และ Bak ซึ่งอยูที่เยื่อหุมชั้นนอกของไมโทคอนเดรีย ทำ
ให เ ยื่ อ หุ ม ไมโทคอนเดรี ย ฉี ก ขาด และปลดปล อ ย
Cytochrome c ออกมาและ Cytochrome c ทำหนาที่
กระตุน โปรตีน Apaf- และ pro-caspase-9 ใหมารวมกัน
กลายเปน apoptosome หลังจากนัน้ เอนไซม caspase-3
และ caspase-7 ก็ถูกกระตุนใหดำเนินการจบชีวิตของ
เซลล [5, 6, 8, 9] โดยการกระตุนใหเอนไซม nuclease
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ออกมาทำลาย DNA เสนใยโปรตีน และเยื่อหุมตางๆ
ทำใหสวนประกอบของเซลลแตกหักเสียหายและกอให
เกิดการตายของเซลลในที่สุด [2]
2. วิธแี บบ Intrinsic pathway หรือ mitochondria
dependent pathway เกิดจากเซลลมีความผิดปกติ
เชน มี DNA เสียหาย มีโปรตีนมะเร็ง (oncoprotein)
เซลลจะสงโมเลกุลสารสงสัญญาณกระตุนจากภายใน
เซลล ซึ่งก็คือ โปรตีน p53 เพื่อมากระตุนโปรตีน BH3
(ไดแก โปรตีน Bad Bim Puma และ Noxa) ใหไป
ยับยั้งการทำงานของโปรตีน Bcl-2 และกระตุน โปรตีน
BAX และ BAK ทำใหเยื่อหุมไมโทคอนเดรียฉีกขาด
และปลดปลอย Cytochrome c ออกมากระตุนโปรตีน
Apaf-1 ใหเขามารวมกับเอนไซม caspase-9 กลายเปน
apoptosome เพื่อไปกระตุนเอนไซม caspase-3 และ
caspase-7 ใหดำเนินการทำลายเซลล [8, 10] การที่
เซลลอยูในสภาวะเครียด ก็เปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให
เซลล จ บชี วิ ต ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากเซลล มี ก ระบวนการ
เมแทบอลิ ซึ ม สู ง ทำให ไ มโทคอนเดรี ย ต อ งทำงาน
อย า งหนั ก จึ ง เกิ ด อนุ มู ล อิ ส ระ (free radical) เป น
จำนวนมาก และอนุมลู อิสระเหลานีจ้ ะไปทำลายเยือ่ หุม
ไมโทคอนเดรีย รวมถึง DNA และสวนประกอบตางๆ
ของเซลล เปนเหตุใหเซลลตองจบชีวิตตนเอง [7]
ปกติเซลลที่มี DNA เสียหาย จะถูกตรวจพบ
โดยอาศัยโปรตีน ATM และ Chk2 เปนตัวสงสัญญาณ
ไปกระตุนโปรตีน p53 ดวยการเติมหมูฟอสเฟต เพื่อให
เซลลมีกระบวนการซอมแซม DNA (DNA repair) ให
เปนปกติ แตหาก DNA เสียหายจนไมอาจซอมแซมได
โปรตีน p53 ก็จะสงสัญญาณไปยังโปรตีน Puma Noxa
หรือ Bax เพื่อไปยับยั้งการทำงานของโปรตีน Bcl-2
ทำให Cytochrome c หลุดออกมาจากไมโทคอนเดรีย
ไปกระตุ น โปรตี น Apaf-1 ให ม ารวมกั บ เอนไซม
pro-caspase-9 กลายเปน apoptosome สงผลทำให
กลไกทำลายตัวเองของเซลลเกิดการทำงานในที่สุด
[1, 3, 9, 10]
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ภาพที่ 2 การกระตุนโปรแกรมจบชีวิตตัวเอง : ดัดแปลงจาก [8]

ไวรัสกับโปรแกรมสั่งตายของเซลล
เมือ่ ไวรัสบุกเขาโจมตีเซลล ไวรัสจะเขาไปยับยัง้
ไมใหเซลลสรางโปรตีนชนิดอื่น ยกเวนโปรตีนที่ไวรัส
ตองการ นอกจากนัน้ ไวรัสยังหาทางยับยัง้ ไมใหโปรแกรม
จบชีวิตของเซลลทำงาน ดวยการกระตุนใหเซลลผลิต
โปรตีน Bcl-2 เปนจำนวนมาก เนือ่ งจากโปรตีนดังกลาว
เปนโปรตีนที่ยับยั้งการจบชีวิตตัวเองของเซลล ไวรัส
บางชนิด เชน papillomavirus ซึ่งเปนไวรัสชักนำให
เกิดมะเร็งที่ปากมดลูก จะยับยั้งโปรแกรมจบชีวิตโดย
The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University

การยับยั้งไมใหโปรตีน p53 ทำงาน [1] ดังนั้นการเกิด
เซลล ม ะเร็ ง จึ ง เกี่ ย วข อ งกั บ การที่ โ ปรแกรมจบชี วิ ต
ตั ว เองของเซลล แ บบ intrinsic pathway ถู ก ยั บ ยั้ ง
จากการศึกษาพบวา เซลลมะเร็งในรางกายคนสวนใหญ
มั ก มี ส าเหตุ ม าจากยี น ที่ ส ร า งโปรตี น p53 เกิ ด การ
กลายพันธุ (mutation) นอกจากนี้ยังเกี่ยวของกับยีน
ที่สรางโปรตีน Bax Bak Aparf-1 ATM Chk2 และ
Mdm2 เปนตน [10] โดยเซลลที่มีความบกพรองของ
โปรตีน Apaf-1 และเอนไซม caspase-9 จะทำใหเซลล
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สราง apoptosome ไมได จึงเปนเหตุใหเซลลไมสามารถ
สงสัญญาณเพื่อทำลายตัวเองได เซลลผิดปกติที่กลาย
มาเปนเซลลมะเร็งจะมีความสามารถพิเศษแตกตาง
จากเซลลทวั่ ไป คือ มีความสามารถในการกระตุน ตัวเอง
ใหแบงตัวเพิ่มจำนวนไดอยางไมจำกัด ทำใหเกิดเปน
เนื้องอก (tumor) มีความสามารถในการทำลายตัวรับ
สัญญาณตางๆ ที่เยื่อเซลล เชน ทำใหยีนที่สรางตัวรับ
สัญญาณจบชีวิตที่เยื่อเซลลเกิดการกลายพันธุ (เชน
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CD95 และ TRAIL) ทำใหรางกายไมสามารถยับยั้ง
การเพิ่มจำนวนของเซลลมะเร็งได [1,10] เซลลมะเร็ง
ที่รุนแรงบางชนิดสามารถทำลาย lymphocyte ของ
ระบบภูมคิ มุ กัน ดวยการยับยัง้ โปรตีน Bcl-2 หรือมีกลไก
ปองกันการตรวจจับจากตัวรับ Fas หรือไลแกนด Fas
ของ lymphocyte ทำใหระบบภูมิคุมกันไมสามารถ
ทำลายเซลลมะเร็งได [1]

ภาพที่ 3 การตรวจจับเซลลที่ถูกเชื้อโรคบุกรุกของ helper T cell : ดัดแปลงจาก [1]
อยางไรก็ดีรางกายของสัตวและคนก็มีระบบ
ภูมิคุมกัน เพื่อคอยจัดการกับเชื้อโรคที่บุกรุก โดยมีเม็ด
เลือดขาวชนิด T ซึง่ ทำหนาทีเ่ ปนยามคอยตรวจหาเซลล
ทีถ่ กู เชือ้ โรคบุกรุกและหาทางกำจัด การที่ T cell สามารถ
ตรวจเจอเซลลที่ถูกบุกรุกนี้ เนื่องจากตัวรับเยื่อหุมเซลล
ที่ถูกบุกรุกจะมีแอนติเจน (antigen) ซึ่งเปนชิ้นสวนของ
เชื้อโรคที่ถูก macrophage ทำลาย มาเกาะติดอยู เมื่อ
T cell ซึ่ ง มี ตั ว รั บ ตรวจจั บ แอนติ เ จนตรวจพบเซลล
ดังกลาว มันจะชักนำใหเซลลเหลานัน้ ทำลายตัวเอง ซึง่ มี
กลไกชักนำอยู 2 วิธี คือ การชักนำผานสาร cytokine
คือ interleukin หรือ การชักนำผานโปรตีน Fas [1]
วิธีแรกคือการชักนำผานสาร cytokine คือ
interleukin หลังจากที่ killer T cell เจอเซลลทถ่ี กู บุกรุก

มันจะทำใหเยื่อเซลลที่ถูกบุกรุกเปนรูเพื่อที่จะปลอย
เอนไซม granzymes ใหเขาไปกระตุน interleukin-1
converting enzyme (ICE) [1] ทั้งนี้เนื่องจาก ICE ก็
คือเอนไซม caspase I [3] เพื่อชักนำใหเซลลดังกลาว
ทำลายตัวเอง แตหากกลไกนีท้ ำใหเซลลทผ่ี ดิ ปกติทำลาย
ตัวเองไมสำเร็จ killer T cell ก็จะปลอย Ca2+ ใหไป
เกาะกับเอนไซม granzymes ทำใหเซลลเกิดการตาย
แบบ necrotic แทน สวนวิธีที่ 2 คือการชักนำโปรตีน
Fas โดย T cell สรางไลแกนด Fas (หรือ CD95) ยื่น
ออกจากเยื่อเซลล เพื่อใหไปเกาะกับตัวรับ Fas ของ
เยื่อเซลลที่ผิดปกติ ทำใหเกิดการสงสัญญาณชักนำให
เซลลที่ผิดปกติทำลายตัวเอง [1]
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ภาพที่ 4 (A) เชื้อ HIV กระตุน helper T cell สรางไลแกนด Fas
(B) ไลแกนด Fas เกาะกับตัวรับ Fas ทำใหโปรแกรมจบชีวิตของ helper T cell ทำงาน
ดัดแปลงจาก [1]

บทสรุป
อยางไรก็ตาม แมโปรแกรมสั่งตายจะมีขอดี
ตอชีวิต เนื่องจากชวยปองกันไมใหมีเซลลที่ผิดปกติ
เกิดขึ้นในรางกาย แตโปรแกรมนี้อาจสงผลเสียตอชีวิต
ไดเชนกัน เมื่อที่รางกายใชโปรแกรมนี้มากหรือนอยจน
เกินไปยอมสงผลตอการเกิดโรค ดังเชนโรคบางชนิดใน
รางกายที่เกี่ยวของการตายของเซลล ซึ่งทำใหเซลล
ในรางกายขาดความสมดุล อาทิ โรคที่ยับยั้งการตาย
ของเซลลทำใหเซลลในรางกายตายนอยเกินไป ไดแก
โรคมะเร็ง โรคกลามเนื้อออนแรง (Myastenia gravis)
และโรค SLE (Systemic lupus erythematosus) เปนตน
สวนโรคที่ทำใหเซลลในรางกายตายมากเกินไป ไดแก
โรคเอดส (AIDS, Acquired Immunodeficiency
Syndrome) โรคอัลไซเมอร (Alzheimer’s disease)
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โรคพารคินสัน (Parkinson’s disease) โรคไขกระดูก
ฝอ (Aplastic anaemia) และโรคถุงน้ำทีไ่ ต (Polycystic
kidney) เปนตน [8] ตัวอยางเชน โรคเอดส เมื่อผูปวย
ไดรบั เชือ้ ไวรัส HIV (human immunodeficiency virus)
เขาสูร า งกาย เชือ้ ชนิดนีจ้ ะทำใหระบบภูมคิ มุ กันในรางกาย
ทำงานบกพรอง โดยไวรัสจะกระตุนใหเม็ดเลือดขาว
ชนิด helper T cell สรางไลแกนด Fas ขึน้ มาทีเ่ ยือ่ เซลล
เพื่อมาเกาะกับตัวรับ Fas ที่เยื่อเซลลของมันเอง ทำให
helper T cell เกิดกลไกทำลายตัวเอง นอกจากนีไ้ ลแกนด
ของ Fas ที่สรางขึ้นนี้ยังไปกระตุนให helper T cell
ตั ว อื่ น ๆ ทำลายตั ว เองเช น กั น ส ง ผลให ไ ม มี helper
T cell คอยสงสัญญาณให Killer T cell เปนเหตุใหระบบ
ภูมิคมุ กันของรางกายไมทำงาน [1]
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ภาพที่ 5 โรคที่เกี่ยวของกับการตายของเซลลที่ทำใหเซลลในรางกายขาดความสมดุล : ดัดแปลงจาก [8]
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สารยับยั้ง VEGF ในการสรางหลอดเลือด: เปาหมายใหมสำหรับการคนพบยา
ตานมะเร็ง
Inhibitors of VEGF in Angiogenesis: New Target for Anti-Cancer Drugs Discovery
พิชิต สุดตา
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมือง เพชรบุรี 76000

บทคัดยอ
การสรางหลอดเลือดใหม (angiogenesis) เปนกลไกสำคัญในการเจริญเติบโตของมะเร็งและไดกลาย
เปนเปาหมายที่นาสนใจในการรักษาโรคมะเร็งดวยยา ในปจจุบันมีการคนพบสารยับยั้งการสรางหลอดเลือด
ทั้งสารผลิตภัณฑธรรมชาติ และสารสังเคราะหโดยถูกนำมาประเมินฤทธิ์การเปนสารตานมะเร็ง พบวาสารที่เปน
ตัวยับยั้งการสรางหลอดเลือดที่มีประสิทธิภาพดีบางชนิดไดถูกนำไปใชเปนยารักษาผูปวยมะเร็งในทางคลินิก ใน
บทความนี้ไดกลาวถึงการใชสารยับยั้งการสรางหลอดเลือดบางชนิดที่มีกลไกออกฤทธิ์โดยยับยั้งสาร Vascular
Endothelial Growth Factor (VEGF) และผลขางเคียงจากการใชในการรักษามะเร็ง
คำสำคัญ : สารยับยั้งการสรางหลอดเลือด ตัวยับยั้งการสรางหลอดเลือด ยาตานมะเร็ง

Abstract
Angiogenesis has become an attractive target for drug therapy because of its key role in
tumor growth. Recently, both of natural and synthetic angiogenesis inhibitors were found and evaluated as
anti cancer drugs, some of potent angiogenesis inhibitors currently are being used as drug for human
cancer treatment. In this review article, the clinical use of some small molecules as inhibitors of
vascular endothelial growth factor (VEGF) in angiogenesis for cancer treatment and their toxic side
effect were described.
Keywords: Angiogenesis, Angiogenesis inhibitor, Anti cancer drug.

บทนำ
มะเร็ ง เป น สาเหตุ ข องการเสี ย ชี วิ ต ของ
ประชากรโลกในลำดับตนๆ ของโรคทีเ่ ปนสาเหตุทง้ั หมด
คนที่ปวยเปนมะเร็งสวนมากมักจะตรวจพบวาตัวเอง
เปนมะเร็งเมื่อมีการกระจายของเซลลมะเร็ง (cancer
metastasis) ไปยังอวัยวะอื่นที่สำคัญ เชน ปอด ตับ
กระดูก และสมอง [1] มักพบนอยมากที่จะสามารถ
ตรวจพบมะเร็งในระยะแรกเริม่ ทีเ่ ซลลตน กำเนิด (primary
The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University

tumour) อันเปนสาเหตุใหการรักษามะเร็งยังเปนปญหา
ใหญมากในวงการแพทย เปนเหตุผลักดันใหนักวิจัย
ได ร ะดมความคิ ด เพื่ อ ค น หายารั ก ษาชนิ ด ใหม ที่ มี
ประสิทธิภาพสูงในการรักษา เนื่องจากยาสวนใหญที่มี
การคนพบและนำมาเปนยารักษามะเร็งสวนมากจะ
ออกฤทธิ์ทำลายเซลลโดยตรงซึ่งเรียกวา cytotoxic
agents แมวา ยาทีม่ สี มบัตเิ ชนนีจ้ ะสามารถทำลายเซลล
มะเร็งได และสามารถยืดอายุของผูปวยไวใหนานขึ้น
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ไดแตยาที่ใชมักมีผลขางเคียงคือ การทำลายเซลลปกติ
ของรางกาย นับตั้งแต Folkman ไดวางแนวคิดที่เปน
รากฐานในการค น หายาต า นมะเร็ ง ให กั บ นั ก วิ จั ย
รุน ปจจุบนั ทีว่ า “เซลลมะเร็งเมือ่ มีการแบงตัวจะเหนีย่ วนำ
ใหมีการสรางหลอดเลือดขึ้นมาใหมเปนจำนวนมาก
เพื่อใหมีปริมาณของสารอาหารและออกซิเจนปริมาณ
เพียงพอกับความตองการในการเติบโตและแพรกระจาย
ไปยังเซลลอื่นของกอนมะเร็งนั้น” ดังนั้นถายับยั้งไมให
มีการสรางหลอดเลือดขึ้นมาใหมก็จะทำใหมะเร็งขาด
อาหารและออกซิเจนสงผลใหการเจริญของมะเร็งชะงักลง
และอาจตายไปในที่สุด [2] เมื่อป 1990 กลุมวิจัยของ
Ingber ไดพัฒนาแนวคิดของ Folkman จนสามารถ
คนพบสารที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการสรางหลอดเลือด
อยางมีความจำเพาะ นับตั้งแตนั้นมาการวิจัยที่มุงเนน
ถึงการศึกษากลไกตางๆ ของการยับยั้งการสรางหลอด
เลือดไดมีความตื่นตัวเปนอยางมากนำไปสูการคนพบ
สารทีม่ ฤี ทธิย์ บั ยัง้ การสรางหลอดเลือดใหม (angiogenesis
inhibitors) หลายชนิด บางชนิดกำลังอยูในระหวางการ
วิจัยทางคลินิก บางชนิดถูกนำไปใชรวมกับยาตามะเร็ง
อื่ น ๆ ในการบำบั ด ผู ป ว ยมะเร็ ง [3] angiogenesis
เปนคำที่มีรากศัพทมาจากภาษากรีก 2 คำ คือคำวา
angio หมายถึ ง หลอดเลื อ ด และคำว า genesis
หมายถึงการเริม่ ตน ซึง่ หมายความวา กระบวนการสราง
หลอดเลือดใหม (neovascularization) โดยมีจดุ เริม่ ตน
ที่หลอดเลือดเดิม การสรางหลอดเลือดใหมมักพบใน
ระยะการพัฒนาของตัวออน (embryonic development)
ซึ่งจำเปนตองสรางหลอดเลือดไปเลี้ยงและเสริมสราง
การสรางอวัยวะตางๆ แตในคนปกติการสรางหลอด
เลือดใหมมกั เกิดในบางสภาวะเทานัน้ เชน การซอมแซม
เนือ้ เยือ่ ทีไ่ ดรบั บาดเจ็บ (wound healing) หรือแมกระทัง่
การมีรอบเดือนของเพศหญิง (menstrual cycle) เปนตน
ดังนัน้ การคนพบสารทีม่ ฤี ทธิย์ บั ยัง้ การสรางหลอดเลือด
จึงกลายเปนเปาหมายใหมในการทำวิจยั ของนักวิทยาศาสตร
เพื่อคนหายาตานมะเร็งที่มีกลไกการออกฤทธิ์แบบใหม
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ความสำคัญของ angiogenic factors กับการสราง
หลอดเลือดใหมของเซลลมะเร็ง
การสรางหลอดเลือดใหมเกิดจากกลไกที่มี
ความซับซอนมากโดยมาจากการทำงานรวมกันของ
สารกระตุน หลักสองกลุม คือ กลุม ทีม่ ฤี ทธิใ์ นการกระตุน
การสรางหลอดเลือดใหม (angiogenic factors) และ
กลุม ทีม่ สี มบัตติ า นการสรางหลอดเลือดใหม (antiangiogenic
factors) สารทัง้ สองกลุม จะทำงานรวมกันในแบบรักษา
สมดุล เมือ่ เกิดความผิดปกติกบั ระบบสมดุลของการทำงาน
รวมกันของตัวกระตุนทั้งสองจะกอใหเกิดความผิดปกติ
ของรางกายได เชน การเปนโรคเบาหวาน การอักเสบ
เรือ้ รังของแผลจากโรคเบาหวาน และโดยเฉพาะอยางยิง่
การเปนโรคมะเร็ง
angiogenic factors เปนกลุมสารที่มีหนาที่
หลักคือ กระตุน ใหเยือ่ บุหลอดเลือด (Endothelial Cell,
EC) เกิดการแบงตัวและเคลื่อนที่มารวมกันเปนหลอด
เลือดใหม พบในสัตวทส่ี ำคัญคือ Vascular Endothelial
Growth Factor (VEGF) basic Fibroblast Growth
Factor (bFGF) Platelet-derived Growth Factor
(PDGF) Epidermal Growth Factor (EGF) และ
Transforming Growth Factors (TGF) ในกลุมของ
angiogenic factor ทั้งหมด สารพวก VEGF ถือไดวา
เปนสารที่มีความสำคัญมากที่สุดในการเกิดการสราง
หลอดเลือดใหมของสัตวเลีย้ งลูกดวยน้ำนม ซึง่ พบทัง้ หมด
6 ชนิด คือ VEGF-A (ปกติเรียกวา VEGF) PIGF (เปน
สารพวก Placenta Growth Factor) VEGF-B VEGF-C
VEGF-D และ VEGF-E [4]

กลไกของการเกิด VEGF และการสรางหลอดเลือด
ใหมของเซลลมะเร็ง
เซลลมะเร็งจะหลั่งสารกระตุนที่เปน growth
factors ออกมาเพื่ อ ทำงานร ว มกั บ ตั ว รั บ สั ญ ญาณ
ภายในเซลล นั่ น คื อ Receptor Tyrosine Kinases
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(RTKs) ซึ่งเปนโปรตีนที่พบในเซลลเยื่อบุหลอดเลือด
ชนิด cell surface receptor tyrosine kinase (RTKs)
และทำหนาทีค่ วบคุมกลไกการสงสัญญาณจากภายใน
สูภ ายนอก เซลลกอ ใหเกิดการเหนีย่ วนำการสรางหลอด
เลื อ ดใหม ซึ่ ง มี ห ลายชนิ ด ได แ ก VEGFR-1/Flt-1
VEGFR-2/Flk-1/KDR และ VEGFR-3/Flt-4 [5] เมื่อ
growth factor จั บ กั บ receptor จะกระตุ น ให เ กิ ด
การรวมตัวกันของ receptor 2 โมเลกุล ตามดวยการเติม
หมูฟอสเฟตไปที่ตำแหนงธัยโรซีนเบสใน cytoplasmic
domain ของสาร receptor [6] ทำใหเกิดการสราง
สารสงสัญญาณขึน้ เชน สาร PI3K MAPK และ HIF-1α

โดยจะก อ ให เ กิ ด VEGF ขึ้ น ซึ่ ง เป น จุ ด เริ่ ม ต น ของ
การเกิด angiogenesis หรือมีการสรางหลอดเลือด
(ภาพที่ 1) เมื่ อ เซลล ม ะเร็ ง มี ก ารสร า งหลอดเลื อ ด
ขึ้นมาจำนวนมาก เซลลมะเร็ง จะไดรับสารอาหารและ
ออกซิเจนอยางเพียงพอทำให มะเร็งมีการขยายขนาด
ใหโตขึ้นโดยการเพิ่มจำนวนเซลล อยางรวดเร็วในขณะ
เดียวกันเซลลมะเร็งจะปลด ปลอยสารเคมีบางชนิด
ที่เปนสารสื่อสัญญาณ ไปตามกระแสเลือด โดยตรง
เพื่อใหมีการแพรกระจายของเซลลมะเร็งไปยังเซลล
ของอวั ย วะอื่ น ๆ ก อ ให เ กิ ด การคุ ก คามและการแพร
กระจายของมะเร็งในที่สุด

ภาพที่ 1 การสรางหลอดเลือดของเซลลมะเร็งที่เรงโดย growth factor [6]

สารยับยัง้ VEGF บางชนิดกับการพัฒนาเปน
สารตานมะเร็ง
สารยับยั้ง VEGF จากการสังเคราะห
สารหลายชนิดไดจากการสังเคราะหขน้ึ ในหอง
ปฏิบตั กิ ารแสดงสมบัตเิ ปนสารยับยัง้ การสรางหลอดเลือด
ของเซลลมะเร็ง (ภาพที่ 2) ทีผ่ า นการทดสอบทางคลินกิ
และมีการนำไปใชรักษาผูปวยมะเร็งจริง และยังมีสาร
The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University

บางชนิดอยูในระหวางการศึกษาสมบัติทางยาเพื่อนำ
ไปพัฒนาตอ ตัวอยางเชน
Semaxanib (SU5416, 1) เปนสารสังเคราะห
สารแรกที่ ส ามารถยั บ ยั้ ง การสร า งหลอดเลื อ ดของ
เซลลมะเร็ง ของหนูทดลอง โดยออกฤทธิ์ยับยั้ง VEGF
แตอยางไรก็ตามการทดสอบทางคลินิกเฟส II พบวา
สาร SU5416 มีความเปนพิษสูงจึงไมไดมีการนำมา
ศึกษาตอในทางคลินิก [7]

วารสารวิทยาศาสตรแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

SU6668 (2) เปนสารทีแ่ สดงฤทธิแ์ บบ broad
spectrum โดยออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม
tyrosine kinase ของ growth factor หลายชนิด กอให
เกิดการตายแบบอะพอพโทซิส (apoptosis) ของเซลล
มะเร็ง ในการทดลองใชยานี้กับผูปวยมะเร็งประเภท
ตางๆ ทั้งหมด 56 คน พบวาผูปวยมีการตอบสนองตอ
ฤทธิ์ ย าได น อ ย แสดงให เ ห็ น ว า ยา SU6668 ยั ง มี
ประสิทธิภาพไมดีเทาที่ควร [8]
Sunitinib (SU011248, 3) มีฤทธิใ์ นการยับยัง้
growth factor หลายชนิดเชนกัน เชน ยับยัง้ VEGFR-1
และ PDGF-R จากการวิจัยที่ผานมาพบวาการใหยาใน
ปริมาณทีส่ งู ยังสามารถยับยัง้ ตัวกระตุน การสรางหลอดเลือด
ตัวอื่นไดอีกดวย เชน ยับยั้งเอนไซม TKR และ FGFR-1
นอกจากนีย้ งั มีงานวิจยั ทีร่ ายงานวาการใหยา SU011248
รวมกับการฉายรังสีกับหนูที่เปนมะเร็ง พบวาสามารถ
ควบคุมขนาดของกอนมะเร็งได [9] ในการศึกษาทาง
คลินกิ เฟส II ของการใหยา SU011248 กับผูป ว ยมะเร็ง
ในไต 63 คน พบวาผูป ว ยจำนวน 21 คนเทานัน้ ทีต่ อบสนอง
ตอยา สวนอีก 23 คนไมตอบสนองตอการใหยา จาก
การศึกษาพบวา คิดเปน 65% ของผูปวยที่ไดรับยา
สามารถมีชีวิตอยูได 1 ป [10] สิ่งที่นาสนใจมากคือ
ยา SU011248 ยังแสดงฤทธิย์ บั ยัง้ เซลลมะเร็งลำไสเล็ก
และไมกอใหเกิดการกลายพันธุ
Vandetanib (ZD6474, 4) เปนสารยับยั้ง
การสรางหลอดเลือดซึง่ มีกลไกคือการเขายับยัง้ growth
factor ชนิ ด VEGFR-2 ในการทดลองทางคลิ นิ ก มี
รายงานวาการใชยานี้กับผูปวยมะเร็งมีความปลอดภัย
ที่สูง แตผูปวยมะเร็งไมตอบสนองตอการรักษา [7]
Votalanib (PTK787/ZK222584, 5) เปนยา
รักษามะเร็งที่ใหโดยการกิน ยานี้มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม
tyrosine kinase ของ growth factor ชนิด VEGFR-1
และ VEGFR-2 จากการทดสอบทางคลินิกเบื้องตนพบ
วาสามารถยับยั้งการสรางหลอดเลือดของมะเร็งหลาย
ชนิ ด ได ดี ม ากโดยอาจใช รั ก ษาแบบเดี่ ย วหรื อ อาจใช
รวมกับยารักษามะเร็งตัวอื่น หรือใชรวมกับการทำรังสี
บำบัดแตบางงานวิจัยกลาววาการใหยา PTK/ZK รวม
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กับการฉายรังสีจะทำใหผลการรักษามะเร็งเปนไปใน
ทางบวก [11] ยังพบวาการใชยานี้จะมีผลขางเคียงตอ
ผูปวยคือ ทำใหคลื่นไส อาเจียน ปวดหัว และมีอาการ
หนามืด [12] การใชยา PTK/ZK รวมกับยาตานมะเร็ง
บางชนิด เชน oxaliplatin 5-fluorouracil (5-FU) หรือ
กรด folinic โดยใหยา PTK/ZK รวมทุกๆ 14 วัน ใน
ปริมาณ 500-20,000 มิลลิกรัม/วัน พบวาการใหยา
รวมกับ oxaliplatin หรือ 5-FU ไมแสดงความเปนพิษ
ตอเซลลปกติเมื่อใชยา PTK/ZK แค 15,000 มิลลิกรัม
เทานั้น จากการทดสอบกับผูปวยมะเร็งหลายประเภท
จำนวน 28 คน พบวามีจำนวน 14 คนเทานั้นที่อาการ
ทรงตัว และผูปวยทุกคนที่ไดรับยาสามารถดำรงชีวิต
ตอไดอีกประมาณ 16 เดือน [13]
CP-547,632 (6) เปนยาทีใ่ ชรกั ษาผูป ว ยมะเร็ง
โดยใหทางการกิน สารนี้มีฤทธิ์ในการยับยั้ง growth
factor ชนิด VEGFR-2 โดยการเขาจับกับสาร EGFR
ในการทดสอบทางคลินกิ กับผูป ว ยมะเร็งจำนวน 22 คน
พบวามีผูปวย 1 คน ที่ทนตอยาได 8 สัปดาห และมี
1 คนเทานั้นที่ทนตอยาไดประมาณ 6 เดือน [7]
Bevacizumab (7) ผลิตขึ้นจากแอนติบอดี
ของหนู ที่ ไ ด รั บ การดั ด แปลงพั น ธุ ก รรมบางส ว นให
เหมือนกับของมนุษย ดวยเทคโนโลยีชีวภาพที่กาวหนา
กลไกการออกฤทธิ์ ข อง bevacizumab คื อ VEGF
ซึ่งมีหนาที่เปนสารกระตุนการสรางหลอดเลือดดำใหม
โดย VEGF จะไปกระตุนเอนไซม tyrosine kinase
ซึ่งอยูบนผิวของเซลลเยื่อบุหลอดเลือดใหมีการสราง
เซลลผนังหลอดเลือด (Angiogenesis) เมื่อยาจับกับ
VEGF ทำให VEGF ไมสามารถจับกับ receptor ของ
มันได สงผลใหเกิดการยับยั้งการเจริญของเซลลเยื่อบุ
หลอดเลื อ ด และยั บ ยั้ ง การเกิ ด ใหม ข องเส น เลื อ ด
bevacizumab สามารถลดการเจริญของหลอดเลือด
ฝอยและยับยั้งการแพรกระจายของโรคมะเร็งได ตอมา
ในเดื อ นมกราคม พ.ศ. 2543 ได แ สดงให เ ห็ น ว า
bevacizumab มีประสิทธิภาพในการปองกันการเจริญ
ของเซลลมะเร็งในสัตวทดลองเมือ่ ใหรว มกับยา cisplatin
หรือ trastuzumab ในขนาดที่ต่ำกวาขนาดที่ใหผลใน
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การรักษา การทดลองทางคลินิกในการรักษาโรคมะเร็ง
ลำไสใหญ ในผูป ว ย 813 ราย โดยการใหยาbevacizumab
หรือ ยาหลอก (Placebo, สารที่ใชเทียบในการทดสอบ
สมบัติของยาอื่นในทางคลินิก) ฉีด IV รวมกับการรักษา
ดวยยา IFL (Irinotecan 125 mg/m2 IV, 5-fluorouracil
500 mg/m2 IV และ Leucovorin 20 mg/m2 IV สัปดาห
ละครัง้ เปนเวลา 4 สัปดาห ทุกๆ 6 สัปดาห) ผลการศึกษา
พบวา อัตราการรอดชีวิต (survival rate) โดยเฉลี่ย
ในผู ป ว ยที่ ไ ด รั บ ยา IFL ร ว มกั บ ยาหลอกเพิ่ ม ขึ้ น
เปน 15.6 เดือน และในผูปวยที่ไดรับยา IFL รวมกับยา
bevacizumab เพิ่มขึ้นเปน 20.3 เดือน ซึ่งระยะเวลา
โดยเฉลี่ยที่มะเร็งไมมีการแพรกระจาย (non progress
survival rate) ในผูป ว ย ทีไ่ ดรบั ยา IFL รวมกับยาหลอก
เพิ่มขึ้น 6.2 เดือน และในผูปวยที่ไดรับยา IFL รวมกับ
ยา bevacizumab เพิ่ ม ขึ้ น 10.6 เดื อ น นอกจากนี้
ผู ป ว ยที่ ไ ด รั บ ยา IFL ร ว มกั บ ยา bevacizumab มี
ก อ นมะเร็ ง ที่ ข นาดเล็ ก ลงอย า งน อ ยครึ่ ง หนึ่ ง คิ ด เป น
45% ซึ่งมีคาสูงกวาเมื่อเทียบกับผูปวยที่ไดรับยา IFL
รวมกับยาหลอกที่กอนมะเร็งมีขนาดเล็กลงอยางนอย
ครึ่งหนึ่งเปน 35% และผูปวยโดยรวมมีการตอบสนอง
ตอยา 39% และมีระยะเวลาตอบสนองตอยาโดยเฉลี่ย
เทากับ 8.5 เดือน สวนใหญผปู ว ยทนตอยา bevacizumab
ไดดี สวนอาการ ขางเคียง ของยา bevacizumab ที่อาจ
พบได ไดแก ความดันโลหิตสูง เสนเลือดขอด ออนเพลีย
ปวดทอง ปวดรางกาย ทองเสีย ทองผูก เปนตน [14]
Sorafenib (BAY-43-9006, 8) มีฤทธิ์ยับยั้ง
การทำงานของ VEGFR สองชนิดคือ VEGFR-2 และ
VEGFR-3 จากรายงานการวิจัยพบวา sorafenib มี
ความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเซลลมะเร็ง
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หลายชนิด เชน มะเร็งลำไส มะเร็งทอน้ำดี และมะเร็ง
เต า นม ในการทดลองใช ย านี้ กั บ ผู ป ว ยมะเร็ ง ในไต
โดยใหยา sorafenib เทียบกับการให placebo กับ
ผู ป ว ยเป น เวลา 12 สั ป ดาห พบว า ผู ป ว ยที่ ไ ด รั บ ยา
sorafenib สามารถมีชีวิตอยูไดเปนปกติ 23 สัปดาห
แตการให placebo ผูปวยทนตอฤทธิ์ยาไดเพียงแค
6 สัปดาห เมื่อป ค.ศ. 2005 องคการอาหารและยาของ
สหรัฐอเมริกาไดนำยา sorafenib ไปใชรักษาผูปวย
มะเร็งที่ไต และเมื่อป ค.ศ. 2007 ไดนำยานี้ไปใชรักษา
มะเร็งตับ [15]
Erlotinib (OSI-774, 9) เปนสารยับยั้ง EVGF
ที่นาสนใจอีกชนิดหนึ่ง สารนี้มีสมบัติยับยั้งการหลั่ง
ของสาร proagiogenesis factor ตางๆ หลายชนิด
ในการทดสอบสมบัติการเปนยาทางคลินิกกับผูปวย
มะเร็งเทียบกับการให placebo พบวาผูปวยทนตอยา
erlotinib ได 2.2 เดือน และทนตอการให placebo
ได 1.8 เดือน การตอบสนองตอยาของผูปวยที่ไดรับ
ยา erlotinib คิดเปน 8.9 เปอรเซ็นต และประมาณ
1 เปอรเซ็นต ของการไดรบั placebo [16] จากรายงาน
การทดลองทางคลินิกเฟส III พบวาการใหยา erlotinib
ในผูปวยมะเร็งตับออนรวมกับยา gemcitabine ใหผล
ของการรักษาที่ดีอยางมีนัยสำคัญ [17] และการคนพบ
นี้ถูกนำไปใชรักษาผูปวยมะเร็งตับออนที่ไมสามารถ
รับยาตานมะเร็งชนิดอื่นๆ ได
นอกจากตัวอยางของสารยับยัง้ VEGF ทีก่ ลาว
ไปแลวขางตนก็ยังมีสารอีกจำนวนมากที่ถูกรายงานวา
เปนสารยับยั้ง VEGF และใชในการรักษาโรคมะเร็ง
ประเภทตางๆ เชน สาร regorafenib (10) pazopanib
(11) และ leflunomide (12) เปนตน (ภาพที่ 2) [18]
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ภาพที่ 2 โครงสรางทางเคมีของสารสังเคราะหที่มีฤทธิ์ยับยั้ง VEGF บางชนิด
สารยับยั้ง VEGF จากผลิตภัณฑธรรมชาติ
การคนหาสารทีม่ ฤี ทธิท์ างยาทีด่ จี ากธรรมชาติ
ถู ก ให ค วามสำคั ญ มากในป จ จุ บั น เนื่ อ งจากแหล ง
ธรรมชาติใหสารที่มีโครงสรางที่หลากหลายและมีฤทธิ์

ทางชีวภาพทีน่ า สนใจ โดยเฉพาะอยางยิง่ สารผลิตภัณฑ
ธรรมชาติบางชนิดมีฤทธิ์ยับยั้งการสรางหลอดเลือด
ของเซลลมะเร็งและอาจสามารถนำไปพัฒนาตอเพื่อใช
เปนยาตานมะเร็ง (ตาราง 1)
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ตารางที่ 1 สารผลิตภัณฑธรรมชาติบางชนิดที่ยับยั้ง VEGF
แหลงที่พบในธรรมชาติ
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เคยมีรายงานการวิจัยที่กลาวถึงอาหารบาง
ประเภทที่มีสารที่ยับยั้งการสรางหลอดเลือด เชน ในป
พ.ศ. 1999 กลุม วิจยั ของ Cao และ Cao [25] ไดกลาวถึง
สารยับยั้งการสรางหลอดเลือดในชาเขียว และสารเคมี
ทีเ่ ปนองคประกอบในชาเขียว นัน่ คือ epigallocatechin3-gallate (EGCG) โดยออกฤทธิ์ยับยั้ง angiogenic
factor เชน VEGF ในกระบวนการเติบโตของมะเร็ง
ปริมาณของชาเขียวในเครือ่ งดืม่ 4.68 มิลลิกรัม/มิลลิลติ ร
จะมีสาร EGCG อยูป ระมาณ 708 ไมโครกรัม/มิลลิลติ ร
นอกจากนี้ยังมีรายงานอีกวา ปริมาณของ EGCG ใน
กระแสเลือดจะมีประมาณ 0.1-0.3 ไมโครโมลาร ซึ่ง
เทียบเทากับปริมาณของการดืม่ ชาเขียว 3 ถวย ซึง่ แสดง
ใหเห็นวาการดื่มชาเขียวอาจจะปองกันโรคที่เกิดจาก
กระบวนการสรางหลอดเลือดจำนวนมาก เชน โรคมะเร็ง
แตกต็ อ งมีการพิสจู นในทางคลินกิ เพิม่ เติมเพือ่ ยืนยันผล
นอกจากนี้มีรายงานวาสาร genistein (16) เปนสาร
ประเภทไอโซฟลาโวน (isoflavone) ซึง่ แยกไดจากถัว่ เหลือง
แสดงฤทธิ์ยับยั้งตัว receptor ของเอนไซม tyrosine
kinase phosphorylation ในกระบวนการสรางหลอด
เลือดใหมของเซลลมะเร็งนัน่ คือสาร VEGF จากการทดสอบ
สมบัตขิ องสาร 16 ทำใหนกั วิทยาศาสตรสรุปวาเปนสาร
ที่อาจมีการพัฒนาตอเปนยาบำบัดโรคมะเร็งได [22]
ยิง่ ไปกวานีย้ งั มีสารทีส่ ามารถยับยัง้ การสรางหลอดเลือด
โดยพบใน ถัว่ ลันเตา ไวทแดง และพืชสมุนไพรหลายชนิด
เชน Polygonum cuspidatum นัน่ คือ สาร resveratrol
(14) ซึ่งแสดงฤทธิ์ยับยั้งกระบวนการสรางหลอดเลือด
ของมะเร็ง จากการใหผูปวยมะเร็งกินยานี้พบวาไมมี
ผลข า งเคี ย งใดๆ [20] และสารนี้ ยั ง อยู ใ นระหว า ง
การนำไปศึ ก ษาสมบั ติ ก ารเป น ยาต า นมะเร็ ง ในห อ ง
ปฏิบัติการทางคลินิกตอ จากการคนพบนี้ทำใหเปน
ขอมูลเบื้องตนแกนักเคมีในการคนหายาใหมที่มีฤทธิ์
ตานมะเร็งซึง่ ไดสรุปวาสารทีเ่ ปนพอลิฟน อล (polyphenols)
นาจะมีสมบัติที่ดีในการยับยั้งการสรางหลอดเลือดของ
เซลลมะเร็ง
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กิ จ กรรมของมะเร็ ง ถู ก หยุ ด โดยสารยั บ ยั้ ง
VEGF
สารที่มีบทบาทสำคัญมากตอการสรางหลอด
เลือด คือ VEGF และตัว receptor tyrosine kinase
ตามที่ไดกลาวไปแลวขางตนวา VEGF ประกอบไปดวย
สารยอยอีกหลายสารและสาร VEGF-A คอนขางมีความ
สำคัญมากทีส่ ดุ ตอการเกิด กิจกรรมตางๆ ของเซลลมะเร็ง
เช น angiogenesis การเคลื่ อ นที่ ข องเซลล (cell
migration) การรวมตัวกันของเซลล (cell proliferation)
และการมี ชี วิ ต อยู ข องเซลล (cell survival) นั ก วิทยาศาสตรยังพบอีกวา VEGF-A ยังประกอบไปดวย
4 ไอโซฟอรมยอย คือ VEGF121 VEGF165 VEGF159
และ VEGF206 ในสารยอยทั้งหมดนี้สาร VEGF165
มีบทบาทสำคัญมากกวาสารอืน่ ๆ ในการเกิดangiogenesis
กลไกของการทำงานของ VEGF ทีม่ ผี ลตอ angiogenesis
และกิจกรรมอื่นๆ ของเซลลมะเร็งคือ เมื่อเซลลมะเร็ง
มีการหลั่ง VEGF ออกมา สารนี้จะเขาจับกับ receptor
tyrosine kinase ชนิดตางๆ (VEGFR-1 และ VEGFR-2)
ซึ่งอยูบนผิวหนาของเยื่อบุหลอดเลือด สาร receptor
เหลานี้จะมีความเฉพาะตอ VEGF บางชนิดเทานั้น
เชน สาร VEGFR-2 จะมีความจำเพาะตอ VEGF-A ใน
การเกิด angiogenesis ในขณะที่หนาที่ของ VEGFR-1
ยังไมทราบแนนอนทราบแตเพียงวาเปนสารทีม่ โี ครงสราง
ซับซอน นอกจากนี้นักวิจัยยังพบวาสาร VEGFR165
จะหลัง่ ออกมาเปนจำนวนมากจากเซลลมะเร็งเมือ่ เทียบ
กับเซลลทวั่ ๆไป ซึง่ การหลัง่ นีจ้ ะมีความสำคัญตอการเกิด
การคุกคาม การแพรกระจายของมะเร็ง และเปนสาเหตุ
ใหผูปวยมะเร็งมีอายุสั้นลง ดังนั้นการศึกษาเพื่อหาสาร
ยับยัง้ angiogenesis จะมุง ใหความสำคัญกับการยับยัง้
VEGF-A และตัว receptor VEGFR-2 เปนกรณีพิเศษ
จากภาพที่ 3 จะเห็นไดวาเมื่อเซลลมะเร็งหลั่ง VEGF
จะเข า จั บ กั บ VEGFR ชนิ ด ต า งๆ แล ว เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย า
การรวมตั ว กั น เรี ย กว า เกิ ด dimerization ตามด ว ย
การเติมหมูฟ อสเฟต (auto-phosphorylation) หลังจาก
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นัน้ สาร receptor ทีถ่ กู เติมหมูฟ อสเฟตจะเขาทำปฏิกริ ยิ า
ตอกับสารสื่อสัญญาณภายในเซลลชนิดตางๆ ซึ่งเปน
ผลใหเกิดกิจกรรมตางๆ ของเซลลมะเร็งขึน้ ในการศึกษา
ทางพลีคลินกิ และทางคลินกิ ของสารยับยัง้ angiogenesis
ชนิดตางๆ พบวามีเปาหมายในการยับยั้งแตกตางกัน
เชน sunitinib จะเขายับยั้ง VEGFR โดยตรง tipifarnib

และ lonafarnib จะยับยั้ง Ras (เปนสาร dimer ของ
receptor) สาร wortmannin LY294002 ยับยั้ง PI3k
(phosphoinoside 3-kinase) สาร FARA-A ยับยั้ง
ATK และสาร rapamycin และอนุพนั ธจะยับยัง้ mTOR
(mammaliant target of rapamycin) เปนผลใหกจิ กรรม
ของเซลลมะเร็งหยุดชะงักลง [6]

ภาพที่ 3 การยับยั้ง VEGF เปนการหยุดกิจกรรมของเซลลมะเร็ง [6]
การใชสารยับยัง้ การสรางหลอดเลือดในการรักษามะเร็ง
เมื่อมีการคนพบสารที่สามารถยับยั้งการสรางหลอด
เลือดของมะเร็ง แพทยไดมกี ารนำเอาสารทีม่ ฤี ทธิย์ บั ยัง้
ชนิ ด ต า งๆ มาใช ใ นการรั ก ษาผู ป ว ยมะเร็ ง ซึ่ ง ทาง
การแพทยมคี วามหวังวาจะสามารถใชแทนยาตานมะเร็ง
ชนิดเดิมที่เคยใช และอาจมีประสิทธิภาพในการรักษา
ที่ดีกวา มีความเปนพิษนอยกวา แตในการศึกษาพบวา
การใชสารเหลานี้ไมไดทำใหเซลลมะเร็งเกิดการหดตัว
The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University

หรื อ หายไป แต บ างครั้ ง การใช ส ารยั บ ยั้ ง การสร า ง
หลอดเลื อ ดเพื่ อ รั ก ษามะเร็ ง ดู เ หมื อ นว า เซลล ม ะเร็ ง
มีการหดตัวและไมมีการเจริญเติบโตเพื่อขยายขนาด
อาจเนื่ อ งมาจากการได รั บ อาหารและออกซิ เ จน
ไมเพียงพอ แตยังมีขอดีตรงที่ยังสามารถยืดอายุของ
ผูปวยมะเร็งใหดำรงชีวิตอยูได แพทยไดพยายามหา
แนวทางใหมเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการรักษามากยิง่ ขึน้
โดยการใชสารยับยัง้ การสรางหลอดเลือดรวมกับการให
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ยาตานมะเร็งชนิดอื่นที่เคยใชมากอนแลว หรือใหยา
รวม กับการทำรังสีบำบัด แทนการใหยาเพียงลำพัง
เชน การใชสาร bevacizunib (7) ในการรักษาผูปวย
มะเร็ ง พบว า ไม มี ผ ลในการยื ด อายุ ข องผู ป ว ยมะเร็ ง
แตเมื่อใหยารวมกับยาตานมะเร็งชนิดอื่นๆ สามารถ
ทำใหผูปวยมะเร็งสามารถมีอายุยาวนานขึ้นได

อาการขางเคียง (side effects) ทีม่ าจากการใช
สารยับยั้งการสรางหลอดเลือดรักษามะเร็ง
การใชยายับยั้งการสรางหลอดเลือดในการรักษา
มะเร็ง ยาเหลานัน้ จะเขาขัดขวางการทำงานของ growth
factor ตางๆ หรือกลไกอื่นๆ ที่เกี่ยวของ จึงเปนผลให
เกิดอาการขางเคียงตางๆ ขึ้นได เชน อาการเลือดออก
ตามช อ งลำไส และประสิ ท ธิ ภ าพในการสมานแผล
ลดลง (bleeding and disturbed wound healing)
การใช ย ายั บ ยั้ ง การสร า งหลอดเลื อ ดอาจจะทำให
เนื้อเยื่อบุหลอดเลือดของเซลลปกติบางลง ทำใหเกิด
อาการเลือดออกตามทอลำไสเล็ก หรือระบบปสสาวะ
เชน การใหยา 7 กับผูปวยมะเร็งพบวาผูปวยที่มีอาการ
เลือดออกมากกวา 44 เปอรเซ็นต [25] ปกติเมือ่ รางกาย
เปนแผล เกล็ดเลือดจะหลั่งสารพวก VEGF เพื่อใหเกิด
การสรางหลอดเลือดใหมมีรายงานวาผูปวยมะเร็งที่เขา
รับการผาตัดและไดรบั ยา bevacizunib รวมกับยาตาน
มะเร็ ง ชนิ ด อื่ น จะมี ค วามสามารถในการสมานแผล
ลดลง จาก 13 เปอรเซ็นต เปน 0.5 เปอรเซ็นต เมื่อ
เที ย บกั บ การไม ใ ห ย า bevacizunib [25] แสดงให
เห็นวาการรักษามะเร็งดวยสารตานการสรางหลอดเลือด
ทำใหประสิทธิภาพในการสมานแผลลดลง และกอให
เกิดอาการเลือดออกตามเยื่อบุตางๆ นอกจากนี้ ยังมี
ผลขางเคียงอืน่ ๆ เชน มีอาการไทรอยดเปนพิษ เหนือ่ ยงาย
มีอาการชัก เสนเลือดเลี้ยงหัวใจอุดตัน เปนตน [25]
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สรุป
การยับยั้งการสรางหลอดเลือดใหมเปนการยับยั้ง
การเจริญเติบโตของเซลลมะเร็งโดยการหยุดเสนทาง
การลำเลี ย งอาหารและออกซิ เ จนที่ จ ะนำไปใช ใ น
การเพิ่มขนาดและการแพรกระจายของมะเร็ง กลไก
การออกฤทธิ์ของสารยับยั้งสวนใหญจะเขาทำลายสาร
ในกลุม growth factor ที่สำคัญคือ VEGF ดวยกลไก
ที่มีความซับซอนและจำเพาะเจาะจงตอเซลลมะเร็ง
เทานั้น ซึ่งเปนขอดีเมื่อเทียบกับสารตานมะเร็งทั่วไป
และไมคอยพบปญหามากในเรื่องของการดื้อยา แตมี
ยาบางชนิดเทานั้นที่มีการนำมาใชในการรักษาจริงและ
ไดรับอนุญาตจากองคการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา เชน ยา bevacizunib (7) สวนยาชนิดอื่นๆ
แพทยยังมีความระมัดระวังในการนำไปรักษาผูปวย
อยางมาก เนื่องจากยังมีความเปนพิษสูง ดังนั้นเพื่อ
ความปลอดภัยในการนำไปรักษาผูป ว ยมะเร็งเพือ่ ความ
ปลอดภัยยังคงตองมีการรักษารวมกับยาชนิดอื่นๆ หรือ
แมแตรว มกับการทำรังสีบำบัดจะใหผลทีด่ กี วาการรักษา
โดยใหยาตานการสรางหลอดเลือดเพียงชนิดเดียว
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การจัดการความรูเ รือ่ ง อัตลักษณและภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ทีส่ มั พันธกบั ลักษณะทีป่ รากฏ
และการเลี้ยงวัวลาน (โคพื้นเมืองไทย) ในจังหวัดเพชรบุรี
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
Knowledge Management of the Identity and Local Wisdom Related to Phenotype and Husbandry
of Woalan (Thai Native Cattle) in Phetchaburi by Information Technology
มนัญญา ปริยวัชญภักดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมือง เพชรบุรี 76000

บทคัดยอ
แนวทางในการศึกษาและวิจัย การจัดการความรูเรื่องอัตลักษณและภูมิปญญาทองถิ่นที่สัมพันธกับ
ลักษณะที่ปรากฏและการเลี้ยงวัวลานในจังหวัดเพชรบุรีโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกรอบแนวคิดที่นำมา ซึ่งการ
วิจัย 4 แนวคิด คือ 1. แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณของวัวลานในจังหวัดเพชรบุรี 2. แนวความคิดเกี่ยวกับภูมิปญญา
ทองถิ่น 3. แนวคิดการจัดการความรู และ 4. แนวคิดการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู โดยทำการ
สำรวจและรวบรวมองคความรูเกี่ยวกับลักษณะภายนอกที่ปรากฏ ของวัวลาน และภูมิปญญาในการเลี้ยงดู แลว
นำขอมูลเหลานี้มาวิเคราะห และสังเคราะหอยางเปนระบบ รวมทั้งทำการถายทอดความรูโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ นำมาซึ่งการเพิ่มศักยภาพการใชประโยชนความรูเกี่ยวกับอัตลักษณของวัวลานในทองถิ่นเพชรบุรี
ตลอดจนสามารถบูรณาการองคความรูทองถิ่นสูการเรียนการสอนไดและยังเปนตนแบบการจัดการความรูที่
สามารถนำไปประยุกตใชกับสัตวพื้นเมืองอื่นๆ เพื่อการอนุรักษตอไป
คำสำคัญ: การจัดการความรู อัตลักษณและภูมิปญญาทองถิ่น วัวลาน

Abstract
There are four components for the conceptual framework of knowledge management of the
identity and local wisdom related to phenotype and husbandry of Woalan (Thai native cattle) in
Phetchaburi by information technology. The first concept is on phenotype identity of Woalan in Phetchaburi,
the second is on local wisdom, the third is on knowledge management, and the forth concept is in
information technology. The cattle phenotype characteristic and local wisdom of husbandry will be
surveyed, corrected and synthesized systematically, and then was information technology used
for transferring this knowledge. In the result will come up with more efficient in using the knowledge
about phenotype identity of Woalan in Phetchaburi. Moreover this knowledge can be integrated
the local wisdom for both studying in the class and also use as model for applying the knowledge
management to conserve other animal species.
Keywords: knowledge management, identity and local wisdom, Woalan (Thai native cattle)
The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University
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บทนำ
โคพื้นเมืองเปนโคเนื้อพันธุดั้งเดิมของไทยที่มี
การเลี้ยงดูมาเปนเวลานาน มีขนาดเล็ก ทนทานตอ
สภาพอากาศร อ น โรคพยาธิ และแมลงรบกวนได ดี
หากินเกง ใชประโยชนอาหารหยาบคุณภาพต่ำไดดี
มีความสำคัญตอคนในทองถิ่นดานใชเปนอาหาร เปน
แหล ง รายได เ สริ ม เป น ส ว นหนึ่ ง ของอารยธรรมและ
ทรัพยากรพันธุกรรม [1] ปจจุบันประเทศไทยประสบ
ปญหาโคพื้นเมืองจำนวนลดลง ขอมูลเศรษฐกิจการ
ปศุสัตวป พ.ศ. 2549 พบวาประเทศไทยมีโคพื้นเมือง
5,655,470 ตัว ป พ.ศ. 2553 จำนวนโคพื้นเมืองเหลือ
เพียง 4,610,395 ตัว [2] อาจมีสาเหตุจากนโยบายการ
เลีย้ งโคของรัฐบาลทีเ่ นนการผลิตเพือ่ บริโภคและทดแทน
การนำเข า เนื้ อ โค ทำให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงระบบ
การเกษตรและการเลี้ยงสัตว เกิดการผสมขามพันธุ
ระหวางโคพืน้ เมืองกับโคพันธุต า งประเทศ ทำใหสญ
ู เสีย
แหลงพันธุกรรมโคพื้นเมือง ประกอบกับเกษตรกรนิยม
เลี้ยงโคพันธุตางประเทศทั้งพันธุแทและลูกผสม ทำให
โคพื้นเมืองซึ่งเจริญเติบโตและขยายพันธุไดดีในสภาพ
แวดลอมทองถิ่นถูกละเลย ไมมีการอนุรักษสายพันธุ
[3] มีการจัดแบงโคพื้นเมืองไทยตามลักษณะรูปราง
ภายนอก ภูมิภาค และวัตถุประสงคของการเลี้ยงออก
เปน 4 กลุม คือ กลุมภาคเหนือ (วัวขาวลำพูน) กลุม
ภาคใต (วัวชน) กลุม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วัวอีสาน)
และกลุมภาคกลาง (วัวลาน) [4]
จั ง หวั ด เพชรบุ รี มี ค วามหลากหลายทาง
ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวกับ
โคพื้ น เมื อ งที่ เ รี ย กว า วั ว ลาน สะท อ นวิ ถี ชี วิ ต ที่ อ าศั ย
วัวลานสรางความสนุกสนานในรูปเกมกีฬา เชน การวิ่ง
วัวลาน [5] ซึ่งเปนกีฬาพื้นบานที่เปนเอกลักษณของ
จังหวัดเพชรบุรี ประเพณีวัวลานเปนกีฬาของลูกผูชาย
เมืองเพชรทีไ่ ดรบั ความนิยมสูง วัวลานคลุกคลีกบั ความ
เป น อยู ข องชาวบ า น มี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ ความเชื่ อ
ทัศนคติ มีการสั่งสมภูมิปญญาเกี่ยวกับวิถีชีวิตและ
วัวลาน [6] เชน การคัดเลือกวัวลานดวยการดูลักษณะ
ที่ปรากฏภายนอก (phenotype) ซึ่งเปนลักษณะเชิง
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คุณภาพ (qualitative) มีการสืบทอดองคความรูหรือ
ภู มิ ป ญ ญาการเลี้ ย งวั ว เพื่ อ วิ่ ง ลานที่ มี อั ต ลั ก ษณ
องคความรูน เ้ี กิดจากการสัง่ สม ผานการเลือกสรร เรียนรู
ปรุงแตง และถายทอดตอกันมา เปนภูมิปญญาทองถิ่น
หรือภูมิปญญาไทย ภูมิปญญามักเปนความรูเฉพาะ
บุคคล มักถายทอดผานบุตรหลาน หรือญาติใกลชิด
ผานการบอกเลา ทำใหดู หรือการปฏิบัติ ผูเรียนใชวิธี
จดจำ และฝกทักษะดวยการลองผิดลองถูก มักไมมี
การบันทึกองคความรูเ ปนลายลักษณอกั ษร เมือ่ เจาของ
ภูมิปญญาเสียชีวิตองคความรูเหลานี้ก็สูญหายไป เปน
ภูมปิ ญ
 ญาทีม่ คี ณ
ุ คา หากใชกระบวนการรวบรวม วิเคราะห
และสังเคราะหขอ มูลอยางเปนระบบ ก็จะไดองคความรู
สำคัญขึ้นมา [7] ปจจุบันกลุมเกษตรกรที่เลี้ยงวัวลาน
บางกลุมเลี้ยงวัวลูกผสมเพื่อนำมาวิ่งลานทดแทนวัว
พื้นเมือง [8] จึงจำเปนอยางยิ่งที่ควรศึกษาลักษณะ
ภายนอกของวัวลานพันธุแ ททเ่ี ปนอัตลักษณของทองถิน่
และบู ร ณาการภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น การเลี้ ย งดู วั ว ลาน
เพื่อเปนแนวในการสงเสริมและอนุรักษการเลี้ยงวัวลาน
สอดคลองกับแนวนโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554)
ในการพั ฒ นาสั ง คมที่ อ ยู เ ย็ น เป น สุ ข ร ว มกั น เป น มี
การดำเนิ น งานตามแนวปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ยึดหลักความพอเพียงของวิถีชีวิตที่สัมพันธและพึ่งพิง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของบุคคล ชุมชน
และสังคมนั้นๆ มุงความสมดุลระหวางการอนุรักษและ
การใชประโยชน ใหความสำคัญกับการเขาถึงขอมูล
และพัฒนาองคความรู เพื่อการบริหารจัดการ ควบคู
กั บ การรื้ อ ฟ น ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ในการจั ด การฐาน
ทรัพยากรของตนเอง และสรางทางเลือกของการพัฒนา
บนความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมทีส่ ะทอนถึงความเขมแข็งและภูมปิ ญ
 ญา
ทองถิ่น [9]
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี มี พั น ธกิ จ ใน
การผลิตบัณฑิตใหมคี ณ
ุ ภาพ ปจจุบนั การศึกษาไมจำกัด
อยู เ พี ย งในห อ งเรี ย น แต เ ป น การเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต
ทุกคนมีโอกาสไดเรียนรูทุกเรื่อง ตามพระราชบัญญัติ
Science Journal of Phetchaburi Rajabhat University

102

วารสารวิทยาศาสตรแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 66 กลาววา
ผู เ รี ย นมี สิ ท ธิ์ ไ ด รั บ การพั ฒ นาขี ด ความสามารถใน
การใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู
ดวยตนเองไดตลอดชีวติ ดังนัน้ ควรมีการศึกษาเกีย่ วกับ
การใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มีพันธกิจในการสงเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ รวมทัง้ การบูรณาการภูมปิ ญ
 ญา
ทองถิ่นกับการวิจัยและการเรียนการสอน [10] [11]
การวิจัยและพัฒนาการจัดการความรูเรื่องอัตลักษณ
และภูมิปญญาทองถิ่นที่สัมพันธกับลักษณะที่ปรากฏ
และการเลีย้ งวัวลาน (โคพืน้ เมืองไทย) ในจังหวัดเพชรบุรี
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนการบูรณาการภูมปิ ญ
 ญา
ทองถิน่ รวมกับการเรียนการสอน เปนแนวทางทีจ่ ะเขาถึง
ขอมูล และพัฒนาองคความรู เพื่ออนุรักษและบริหาร
จัดการความรูเ กีย่ วกับวัวลานในจังหวัดเพชรบุรใี หยง่ั ยืน
เพื่อเพิ่มศักยภาพการใชประโยชนความเปนอัตลักษณ
ของลักษณะที่ปรากฏภายนอกของวัวลาน

แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
คำวาวัวคนไทยสวนใหญหมายถึงวัวพื้นเมือง
บางทองทีเ่ รียกวา งัว ทางราชการเรียก โค [5] โคพืน้ เมือง
คื อ โคที่ มี ถิ่ น กำเนิ ด และอยู ใ นเมื อ งไทยมานานแล ว
อาจอยู ใ นท อ งถิ่ น หรื อ นำมาจากที่ อื่ น หรื อ เกิ ด จาก
การผสมขาม ซึ่งไมอาจแยกแยะหรือแจกแจงเขากับ
พันธุซึ่งมีอยูในทองถิ่น [12] เชื่อวามนุษยทำใหโคเชื่อง
ไดในยุคนีโอลิธิกประมาณ 18,000 ปมาแลว มนุษย
โบราณใชโคเปนแรงงาน ใชเนื้อเปนอาหาร และรีดนม
บริโภค และใชบอกความร่ำรวยในยุคนั้นดวย บันทึก
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เกี่ยวกับโคมีมาประมาณ 4,000 ปมาแลว โดยเฉพาะ
เกี่ยวกับพันธุโค [13] โคพื้นเมืองไทยเปนชนิด Bos
indicus สันนิษฐานวาสืบเชื้อสายมาจากโคซึ่งมีชีวิตอยู
เมื่อหลายรอยปมาแลว บรรพบุรุษไทยมีความเกี่ยวกับ
โคตัง้ แตโบราณกาล [12] หลักศิลาจารึกพอขุนรามคำแหง
เกี่ยวกับการคาวัว ดังขอความที่วา ใครใครคามาคา
ใครใครคาวัวคา แสดงใหเห็นวาวัวมีความสำคัญตอ
เศรษฐกิจไทยมาแตโบราณ [5] สมัยกอนคนไทยเลี้ยง
โคเพื่ อ ใช แ รงงาน เช น ไถนา ลากเกวี ย น นวดข า ว
ลากจูงสัมภาระในการยายถิ่นฐาน ขนเสบียง ขนอาวุธ
ในการทำสงคราม โคพื้นเมืองนอกจากมีความสำคัญ
ทางการเกษตรแลว สมัยโบราณโคยังมีความสำคัญตอ
ความมัน่ คงของประเทศดวย การเลีย้ งโคพืน้ เมืองดัง้ เดิม
ไมไดมีการวางแผนดานการคัดเลือกและแผนการผสม
พันธุที่ชัดเจน เพียงแตมีการสังเกตขวัญในการคัดเลือก
เพราะสมัยกอนไมมกี ารทำพันธุป ระวัตโิ ค ภูมปิ ญ
 ญาไทย
สมัยโบราณจึงใชตำแหนงขวัญในการคัดเลือกโคพืน้ เมือง
เหมือนการใชพนั ธุป ระวัติ ดังนัน้ การคัดเลือกโคพืน้ เมือง
ในอดีตมีการคัดเลือกโดยพันธุประวัติ (ใชตำแหนงขวัญ)
และคั ด เลื อ กโดยธรรมชาติ ซึ่ ง โคตั ว ที่ แ ข็ ง แรงและ
อยูรอดได จะไดรับการคัดเลือกและผสมพันธุ ทำให
โคพื้นเมืองมีความอดทน แข็งแรง เลี้ยงงาย ตนทุน
การผลิ ต ต่ ำ ต า นทานต อ โรคและแมลง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเห็บโค ทั้งยังทนรอน มีความสมบูรณพันธุสูง
ใหลูกไดทุกป
การจั ด การความรู เ รื่ อ งอั ต ลั ก ษณ แ ละ
ภูมิปญญาทองถิ่นที่สัมพันธกับลักษณะที่ปรากฏและ
การเลีย้ งวัวลานในจังหวัดเพชรบุรี สรุปเปนกรอบแนวคิด
ได 4 แนว (ภาพที่ 1)
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ภาพที่ 1 แบบจำลองกรอบแนวคิด การจัดการความรูเรื่องอัตลักษณและภูมิปญญาทองถิ่น
ที่สัมพันธกับลักษณะที่ปรากฏ และการเลี้ยงวัวลานในจังหวัดเพชรบุรี

1. แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ อั ต ลั ก ษณ ข อง
วัวลานในจังหวัดเพชรบุรี
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ
อั ต ลั ก ษณ (identity) หมายถึ ง
ลักษณะเฉพาะ [14] มาจากภาษาบาลีวา อตฺต+ลักษณ
อัตตะ มีความหมายวา ตัวตน ของตน สวนลักษณะ
หมายถึ ง สมบั ติ เ ฉพาะตั ว ตามรู ป ศั พ ท อั ต ลั ก ษณ
หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล สังคม ชุมชน
หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง [15] อัตลักษณหมายถึงผลรวมของ
ลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทำใหสิ่งนั้นเปนที่รูจัก
[16] อัตลักษณเกี่ยวของกับวัฒนธรรมเสมอ [14] แนว
ความคิดหลังสมัยใหมนิยม (postmodern) ไดอธิบาย
การเปลี่ ย นแปลงวั ฒ นธรรมที่ เ ข า สู ยุ ค หลั ง สมั ย ใหม
เปนผลมาจากพัฒนาการของทุนนิยมและอุตสาหกรรม
ในยุคหลังสมัยใหม [17] ชีวติ ของปจเจกบุคคลถูกมองวา

มีลักษณะเปนสุนทรียศาสตร คือ การสรางอัตลักษณ
ของปจเจกบุคคล ซึง่ สรางตามทางเลือกของแตละบุคคล
มากกวาในชวงทีผ่ า นมา ปจจุบนั การตัง้ คำถามเกีย่ วกับ
อัตลักษณวา ตัวเราเปนใคร คำตอบไมไดมาจากพืน้ ฐาน
ความเขาใจที่มีตอตัวเราในเรื่องพันธุกรรมและชีววิทยา
ทีส่ ะทอนธรรมชาติของเราเทานัน้ แตคำตอบจะครอบคลุม
วัฒนธรรม และการหลอหลอมบุคลิกภาพ (personality)
ของคน ไม ว า จะเป น ความเชื่ อ ค า นิ ย ม โลกทั ศ น
วั ฒ นธรรม จึ ง เป น ป จ จั ย ในการสร า งอั ต ลั ก ษณ ด ว ย
[14] มีการนิยามวัฒนธรรมวา คือพฤติกรรมการเรียนรู
รวมกัน ซึ่งสืบทอดจากคนรุนหนึ่งมายังคนอีกรุนหนึ่ง
ในการสนับสนุนการดำเนินชีวิตของบุคคลและสังคม
การปรับตัว การเจริญเติบโตและพัฒนาการ วัฒนธรรม
เปนตัวแทนสิ่งที่อยูภายนอกและภายใน เชน คานิยม
ทัศนคติ ความเชื่อ [18]
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1.2 แนวคิดเกีย่ วกับลักษณะประจำพันธุ
หรือลักษณะทีป่ รากฏภายนอกและการเลีย้ งดูววั ลาน
มนุษยนำสัตวมาเลี้ยงตั้งแตยุคกอน
ประวัตศิ าสตรเมือ่ ประมาณ 10,000 ปมาแลว สันนิษฐาน
วาผูที่ออกลาสัตวนำลูกสัตวมาเลี้ยง หรือนำสัตวพิการ
มาขังไว และเรียนรูก ารเลีย้ งสัตว การนำสัตวจากธรรมชาติ
มาเลีย้ งในทีข่ งั ทำใหสตั วเชือ่ งและอยูใ นสภาพแวดลอม
ทีค่ วบคุมได กอใหเกิดผลทางพันธุกรรมจากการผสมพันธุ
และคัดเลือกพันธุ สัตวที่แข็งแรงหรือสมบูรณมีโอกาส
ขยายพันธุมากกวาสัตวที่ขนาดเล็กและออนแอ มนุษย
จะคัดเลือกสัตวทม่ี ลี กั ษณะตามตองการเปนพอแมพนั ธุ
ตอไป เนื่องจากการคมนาคมสมัยนั้นไมสะดวก การ
ผสมพันธุจึงทำในกลุมเดียวกัน ทำใหสัตวแตละกลุมมี
รูปรางลักษณะเหมือนกันมากขึ้น ไมวาพอแมหรือลูก
ที่เกิดมาซึ่งเรียกวาพันธุ (breeds) สัตวเลี้ยงในปจจุบัน
มีหลายชนิด แตละชนิดมีหลายพันธุ ซึ่งมีลักษณะและ
คุณสมบัติแตกตางกัน การกำหนดชื่อพันธุยึดถือจาก
กลุ ม ของสั ต ว ที่ รู ป ร า งลั ก ษณะใกล เ คี ย งกั น เป น หลั ก
[13] ลักษณะประจำพันธุหรือลักษณะภายนอกของ
สัตวจำแนกเปน 2 ประเภทคือ ลักษณะเชิงคุณภาพ
(qualitative character) และลั ก ษณะเชิ ง ปริ ม าณ
(quantitative character) โดยลักษณะเชิงคุณภาพควบคุม
ดวยยีน (gene) ไมกค่ี ู ซึง่ จำแนกหรือแบงกลุม ไดชดั เจน
มีความผันแปรแบบไมตอ เนือ่ ง (discontinuous variation)
เชน สีขน เขา ใบหู เปนตน มีการถายทอดลักษณะจาก
รุนหนึ่งสูรุนถัดไป โดยไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอม
นอย (สมการที่ 1) ในขณะที่ลักษณะเชิงปริมาณวัด
ไดดวยการชั่ง ตวง วัด มีความผันแปรแบบตอเนื่อง
(continuous variation) ไมสามารถจำแนกเปนกลุมได
ชัดเจน เชน ความยาวลำตัว น้ำหนัก สวนสูง เปนตน
ลักษณะนีค้ วบคุมดวยยีนหลายคู สิง่ แวดลอมมีอทิ ธิพล
ตอลักษณะ (สมการที่ 2) จึงพบวาสัตวแตละตัวมีลกั ษณะ
แตกตางกัน ทั้งนี้เพราะลักษณะนั้นอยูภายใตอิทธิพล
ของพันธุกรรมและสภาพแวดลอม การถายทอดลักษณะ
เชิ ง ปริ ม าณด า นป จ จั ย ทางพั น ธุ ก รรม ถ า ยทอดจาก
รุนพอแมไปสูรุนลูกได แตปจจัยทางสภาพแวดลอม
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ไมสามารถถายถอดได [19]
P=G
(สมการที่ 1)
P=G+E
(สมการที่ 2)
เมื่อ P = ลักษณะที่ปรากฏภายนอก
(Phenotype)
G = ปจจัยทางพันธุกรรม (Genotype)
E = ปจจัยทางสภาพแวดลอม
(Environment)
โคพื้นเมืองของไทยเปนประเภทเดียวกับที่พบ
ในจีนและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนลูกผสมระหวาง
ประเภทมีตะโหนก (humped cattle) ซึ่งสืบเชื้อสาย
มาจากโคเขตรอนหรือโคอินเดีย (Boss indicus) ไดแก
พันธุ South Chinese Zebu และโคพันธุ Taiwan Zebu
และประเภทไมมีตะโหนก (humpless cattle) ซึ่งสืบ
เชือ้ สายมาจากโคเขตหนาวหรือยุโรป (B. taurus) ไดแก
โค Chinese Yellow Cattle แตมีความแตกตางกันตาม
ภูมิประเทศอาณาเขตติดตอ และความนิยมจำเพาะ
ของท อ งถิ่ น [20] โคพื้ น เมื อ งมี ข นาดเล็ ก ตั ว ผู ห นั ก
300-500 กิ โ ลกรั ม ตั ว เมี ย หนั ก 200-250 กิ โ ลกรั ม
หนายาว หนาผากแคบ ตาขนาดปานกลาง ขนหนาสั้น
เกรียน จมูกแคบ ใบหูแหลม เขาสั้นจนถึงปานกลาง
หรือไมมีเขา เขาโดยทั่วไปตั้งขึ้นปลายงุมเขา แตมีตาง
กั น ออกไปบ า ง โคไทยลำคอค อ นข า งยาว บอบบาง
ใตคอมีเหนียง (dewlap) แตแคบเล็กกวาโคอินเดีย
สวนตอระหวางคอกับไหลเห็นไดชัด สวนหลังเหนือไหล
(wither) มีตะโหนก (hump) เปนกลุมเนื้อเยื่อที่แทรก
ด ว ยไขมั น บางมี ตั้ ง แต ข นาดเล็ ก ถึ ง ขนาดโต ตั ว เมี ย
ตะโหนกไมเดนชัดหรือไมมี กระดูกขาคอนขางยาวและ
บอบบาง ขอเทาระหวางกีบและแขงคอนขางยาว แต
ออนแอ มีกลามเนื้อนอย ซอกขาอยูสูงและเปนมุมลึก
ลำตัวปองตรงกลาง พืน้ ทีส่ นั หลังแคบไมเปนรูปสีเ่ หลีย่ ม
เปนมุมแหลมพุงออกจากดานทายสูดานหนา ดานหลัง
คอนไปทางซาย (loin) คอนขางสั้น บั้นทาย (rump)
ลาดลงเล็กนอย โคนหางสูงขึ้น บั้นทายคอนขางเปนรูป
หกเหลี่ ย ม กล า มเนื้ อ ขาหลั ง น อ ย หางเล็ ก แต ย าว

วารสารวิทยาศาสตรแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กลามเนื้อขนออน (round) มีนอย ขาหลังคอนขางโกง
เปนรูปเคียว ขนโคไทยสั้นเกรียน มีสีดำ น้ำตาลออน
ดาง สีที่พบทั่วไปคือน้ำตาลแกมแดง ขนใตทองและ
ซอกขาสีจางกวาสวนอื่น ขนโคไทยสวนใหญบังคับโดย
หน ว ยพั น ธุ ก รรมหรื อ ยี น ด อ ยเมื่ อ ผสมกั บ โคเผ า อื่ น
อุปนิสัยโคพื้นเมืองขี้ตื่น ปราดเปรียว บางครั้งดุราย
โดยเฉพาะเวลาออกลูกออน เมือ่ เลีย้ งแบบฝูงจะมีความ
รักฝูงมากและมีความจำฝูงอยางพิเศษ ทั้งนี้โดยอาศัย
กลิ่นเปนสวนใหญ โคพื้นเมืองไทยเมื่อนำมาเลี้ยงใน
โรงเรือนอาจเชื่องขึ้นไดแตเชื่องยากกวาโคเผาอื่น [21]
การเลี้ ย งวั ว พื้ น เมื อ งส ว นใหญ เ ลี้ ย งโดยเกษตรกร
รายยอยซึ่งไมเปนอาชีพหลัก แตเลี้ยงไวเสริมรายได
ครัวเรือนละ 3–8 ตัว การเลี้ยงวัวพื้นเมืองนิยมเลี้ยง
แบบพืน้ บาน ไมมกี ารลงทุนมาก สวนใหญใชใตถนุ บาน
เปนคอก บางสวนที่มีคอกก็เปนคอกที่สรางงายๆ ใกล
บริเวณบาน บางรายผูกไวตามตนไมใกลบริเวณบาน
เพือ่ สะดวกในการดูแล และปองกันขโมย อาหารทีเ่ ลีย้ งดู
ผันแปรไปตามฤดูกาลเพาะปลูก อาหารหลักไดแกหญา
ตามธรรมชาติ เศษเหลือทิ้งของพืชที่เก็บเกี่ยวแลว ซึ่งมี
ฟางเปนหลัก [5] โคพื้นเมืองภาคกลาง หรือวัวลานเปน
โคที่มีถิ่นกำเนิดภาคกลาง นิยมเลี้ยงมากโดยเฉพาะ
จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ กาญจนบุรี ราชบุรี
นครปฐม และสุพรรณบุรี เปนโคขนาดเล็ก ลำตัวยาวบาง
ขนตัวสีแดง น้ำตาลออน น้ำตาลแก ดำ และดาง ขนตา
ขนพูหาง เนื้อเขา เนื้อกีบ ขอบตา และเนื้อจมูกมีดำ
หรือสีน้ำตาลไมมีเหนียงสะดือ มีเหนียงคอบาง (ภาพ
ที่ 1) นิสัยเปรียว ตื่นตกใจงาย น้ำหนักเพศผู 280-300
กิโลกรัม เพศเมีย 200-260 กิโลกรัม การศึกษาในภาค
ตะวันตกพบวา การเลี้ยงโคพื้นเมืองเกษตรกรจะปลอย
โคพื้นเมืองเขาไปแทะเล็มตามพื้นที่สาธารณะในตอน
กลางวัน แลวไลเขาคอกในชวงกลางคืน ในชวงที่มีพืช
อาหารสัตวตามธรรมชาติ คือ ฤดูฝน และ ฤดูหนาว ใน
ชวงที่พืชอาหารสัตวขาดแคลน เชน ฤดูแลงเกษตรกร
จะซื้อ อาหารหยาบสด เชน ตนขาวโพด หรือ อาหาร
หยาบแหง เชน ฟางขาว [22] ในอดีตการเลี้ยงวัวลาน
เลี้ยงไวใชงานในไรนา ใชเพื่อการกีฬาวิ่งลานนอกฤดู
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การทำนา และเป น แหล ง รายได เ สริ ม แต ป จ จุ บั น
การเลี้ยงเพื่อใชไถนาลดความสำคัญลง อีกทั้งในชวง
ที่ผานมาเกษตรกรเลี้ยงวัวลานที่มีลักษณะประจำพันธุ
ตามภูมิปญญาทองถิ่นมีจำนวนนอยลง จึงควรอนุรักษ
ไวเพื่อใชประโยชนอยางยั่งยืน จากแนวคิดเกี่ยวกับ
อัตลักษณของวัวลานในจังหวัดเพชรบุรี จึงควรมีการสำรวจ
เกี่ยวกับอัตลักษณของลักษณะภายนอกของวัวลานใน
จังหวัดเพชรบุรี โดยรวบรวมขอมูล รูปราง น้ำหนัก อายุ
และขนาดรางกาย รวมถึงลักษณะเชิงคุณภาพ เชน
สีตวั เขา ขวัญ และนำความรูท ไ่ี ดมาพัฒนาเปนลักษณะ
ทีป่ รากฏภายนอกของวัวลานในจังหวัดเพชรบุรี ทีแ่ สดง
ลักษณะทางกายภาพของวัวลาน รวมทั้งการจัดการ
เลี้ยงดูวัวเพื่อวิ่งลานที่มีความเปนอัตลักษณของทองถิ่น
นำขอมูลดังกลาวมาจัดการความรู โดยการคนควาและ
รวบรวมความรู จัดหมวดหมูความรูใหเหมาะสม จัด
เก็บความรูเ พือ่ สะดวกในการคนควา วิเคราะห สังเคราะห
ความรู สร า งองค ค วามรู ใ หม ใ นเรื่ อ งอั ต ลั ก ษณ ข อง
วั ว ลานและการเลี้ ย งวั ว ลานในจั ง หวั ด เพชรบุ รี และ
เผยแพรความรูเ พือ่ แลกเปลีย่ นความรู แยกแยะวิเคราะห
และเผยแพรสูสาธารณะโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชวยเผยแพรขอมูลสารสนเทศและองคความรู

2. แนวคิดเกีย่ วกับภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
ภูมปิ ญ
 ญาเปนคำทีร่ จู กั กันมานาน แตเริม่
ใหความสำคัญและใชกนั แพรหลายหลังเกิดภาวะวิกฤติ
ทางเศรษฐกิจป พ.ศ. 2540 คำที่ใชกันคือ ภูมิปญญา
ชาวบาน (folk wisdom) ภูมิปญญาทองถิ่น (local
wisdom) หรือภูมิปญญาไทย (Thai wisdom) ซึ่งไดรับ
แรงผลักดันจากกระแสสังคมทีต่ อ งการทัดทานการไหลบา
ของกระแสโลกาภิ วั ต น มี ก ารเน น ความสำคั ญ ของ
วัฒนธรรมพื้นฐาน ยกยองความรูและวิถีชีวิตทองถิ่น
หรือชาวบานคนธรรมดาสามัญ [23] แนวคิดเกี่ยวกับ
ภูมิปญญาทองถิ่นมีการศึกษามายาวนาน จากแนวคิด
หลังสมัยใหมนิยม (postmodern) [24] ไดกลาวถึง
การเปลี่ยนแปลงความรูที่เขาสูยุคหลังสมัยใหม คือ
การลมสลายของเรือ่ งเลาขนาดใหญหรืออภิมหาเรือ่ งเลา
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ลักษณะเดนของความรูหลังสมัยใหมนิยม คือความรู
ที่มีลักษณะเฉพาะถิ่นหลากหลาย ใชการวิเคราะหใน
ระดับจุลภาค เปนเรื่องเลาในขอบเขตแคบ และอยูใน
โลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงตลอดเวลา มีการกลาววาภูมปิ ญ
 ญา
ทองถิ่นสั่งสมมาตั้งแตอดีต เปนเรื่องของการจัดการ
ความสัมพันธมนุษยกับสิ่งตางๆ ผานจารีต ประเพณี
วิถชี วี ติ การทำมาหากิน พิธกี รรม เพือ่ ใหเกิดความสมดุล
[25] ภูมิปญญาหมายถึงประสบการณในการประกอบ
อาชีพ การที่ชาวบานรูจักทำนา ไถนา และนวดขาว
โดยใชควาย รูจักสานกระบุง ตะกรา เอาไมไผมาทำ
เครื่ อ งใช รู จั ก เอาดิ น ขี้ ก ระทามาแช น้ ำ ต ม ให แ ห ง
ทำเกลือสินเธาว เปนภูมิปญญาทั้งสิ้น [26] วัวลานเปน
โคพื้ น เมื อ งไทยที่ มี ค วามสำคั ญ ในด า นวั ฒ นธรรม
ประเพณีไทยและเกี่ยวของกับคานิยม ความเชื่อและ
ทัศนคติ คนชนบทยังใชวัวลานใหความสนุกสนานใน
รูปเกมกีฬา การแขงขันกีฬาวิ่งวัวลานเปนการละเลน
พืน้ บาน หรือกีฬาพืน้ บานของจังหวัดเพชรบุรี ในจังหวัด
เพชรบุ รี อ งค ค วามรู ด า นการคั ด เลื อ กพั น ธุ วั ว ลานใช
ภูมิปญญาทองถิ่น ความเชื่อในลักษณะวัวลานและ
การเลี้ยงดูวัว เพื่อวิ่งลานของชาวเพชรบุรีแตกตางไป
จากภู มิ ภ าคอื่ น มี ผ ลให วั ว ลานเพชรบุ รี มี ลั ก ษณะ
เฉพาะตั ว เช น วิ่ ง ทน ทำงานเก ง กระฉั บ กระเฉง
ปราดเปรียว นักเลงวัวลานเมืองเพชรดูลักษณะวัวลาน
วา ลักษณะวัวลานที่ดีตองหัวไหลหนาแข็งแรง บั้นเอว
คอดเล็ก ขาเรียว หนายาว ตากลมสดใส มีแววฉลาด
หูเล็ก ผิวหนังบาง แลงชายธง ดังที่ปราชญชาวบาน
กลาวไววา หนาหนู หูกระตาย อกตั้ง สันหลังตึง
กีบกะลา ขอเหมือนมา ตาเหมือนหนู แลงชายธง
นอกจากนี้ยังดูลักษณะวัวที่เลี้ยงวาจะใหคุณ
หรือใหโทษกับคนเลี้ยง โดยดูจาก ขวัญหรือขนที่วน
เปนกนหอยในตำแหนงบนลำตัววัว ไดสั่งสอนกันมา
อยางตอเนื่องจนเปนศาสตรในการพิจารณาลักษณะ
วัวลานที่มีจารึกในสมุดขอย วัวตัวหนึ่งมีขวัญหลาย
แหงบนลำตัว มีชอ่ื เรียกเฉพาะไมปะปนกันทัง้ หมดเกือบ
30 ขวัญ แบงออกเปนขวัญดีและขวัญราย ขวัญดีหรือ
ขวัญทีใ่ หคณ
ุ กับเจาของ เชน ขวัญบนยอดหนอกเรียกวา
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จอมปราสาท แกมแกว ตลุงพาด สวนขวัญรายมีความ
เชื่ อ ว า ถ า เลี้ ย งไว จ ะเกิ ด อาเพศภั ย กั บ เจ า ของ เช น
ไฝอาทิ ต ย ษี จั ก ร ธรณี จ ม ชาววั ว ลานเมื อ งเพชรให
ความเชื่อถืออยางเครงครัดมานาน เพราะเหตุการณ
รายหรือดีเคยเกิดขึ้นกับเจาของวัวมาแลว [27]
การถายทอดภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ [28] สอดแทรก
อยูกับวิถีชีวิตคนในทองถิ่น มี 2 ลักษณะ คือ แบบเปน
ลายลักษณอักษร เชน การจารหรือเขียนบนใบลาน
สมุดขอย หนังสือ และแบบไมเปนลายลักษณอักษร
โดยการบอกเลา เชน การสั่งสอนวิชาชีพ การถายทอด
ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ผานพิธกี รรมขนบธรรมเนียมประเพณี
และแฝงในรูปการบันเทิง การถายทอดความรูในชุมชน
มี 3 แบบ [29] คือ การบอกเลาจากบรรพบุรษุ สูล กู หลาน
การเรียนรูจากคนอายุใกลเคียงกัน และคนรุนใหมที่มี
ความรู ถ า ยทอดให ผู ใ หญ อ าจเรี ย นรู จ ากลู ก หลาน
การถายทอดและเรียนรูภูมิปญญาชาวบาน เปนเรื่อง
ของชาวบานรุนหนึ่งถายทอดสูอีกรุน ดวยวิธีการหลาย
ลักษณะ เปนกระบวนการคอยเปนคอยไป ภูมิปญญา
มักเปนความรูเฉพาะตัวบุคคล สวนใหญถายทอดผาน
บุตรหลาน หรือเครือญาติ โดยการบอกเลา ทำใหดู
หรือปฏิบัติจริง ผูเรียนใชวิธีจดจำ และฝกทักษะดวย
การลองผิ ด ลองถู ก ไม ค อ ยบั น ทึ ก องค ค วามรู เ ป น
ลายลักษณอักษร เปนภูมิปญญาที่มีคุณคา หากได
รวบรวม วิเคราะห และสังเคราะหขอ มูลอยางเปนระบบ
จะไดองคความรูสำคัญขึ้นมา ภูมิปญญาชาวบานเปน
องคความรูท ม่ี อี ยูท ว่ั ไป แตเมือ่ ถูกละเลย ขาดการยอมรับ
การสืบทอด ในที่สุดจะขาดการตอโยงระหวางของเกา
กับของใหม การอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นไมเพียงแต
รักษาใหคงเดิม องคการอาหารและเกษตรสหประชาชาติ
ใชคำวาการอนุรักษและใชประโยชน (conservation
and use) เนนวาการอนุรกั ษเนนใหเกิดประโยชนสำหรับ
มนุษย สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 [30] ใหความสำคัญกับการอนุรักษ
 ญาทองถิน่ อาทิ มาตรา 46 ระบุวา
และบูรณาการภูมปิ ญ
บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม ยอมมีสิทธิ
อนุ รั ก ษ ห รื อ ฟ น ฟู จ ารี ต ประเพณี ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น
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ศิ ล ปะ หรื อ วั ฒ นธรรมอั น ดี ข องท อ งถิ่ น และของชาติ
และมีสว นรวมในการจัดการบำรุงรักษาและใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล
และยั่งยืน ดานการศึกษามีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาเพื่อปวงชนและประการสำคัญที่สุด ชุมชน
สังคม ตองมีสว นรวมในการจัดการศึกษา พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 [10] มาตรา 23
(3) การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนความ
สำคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และ
บูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา
ในเรือ่ ง ความรูเ กีย่ วกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา
ภูมิปญญาไทยและการประยุกตใช
แนวคิดภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับการเลี้ยง
วัวลาน หมายถึง รากฐานความรู ความคิด คานิยม
ความเชื่อ รวมทั้งสวนหนึ่งของวัฒนธรรมที่สั่งสมกันมา
เป น เรื่ อ งของการจั ด การความสั ม พั น ธ ม นุ ษ ย กั บ สิ่ ง
ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงวัวลาน โดยผานจารีต ประเพณี
วิถีชีวิต การทำมาหากิน การศึกษาภูมิปญญาทองถิ่น
เกีย่ วกับการเลีย้ งวัวลานในจังหวัดเพชรบุรี เปนการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับการคัดเลือกวัวลาน โดยดู
ลักษณะภายนอก ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ เกีย่ วกับการคัดเลือก
วัวเพื่อวิ่งลาน โดยดูขวัญ ภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับ
การคั ด เลื อ กลานโดยดู ลั ก ษณะที่ เ ป น กาลกิ ณี ห รื อ
ลักษณะอัปมงคล และภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับการ
จัดการและเลีย้ งดูววั ลาน ทีบ่ ง บอกความเปนอัตลักษณ
สังคมไทยละเลยภูมิปญญาดั้งเดิมที่ทรงคุณคา ดวย
การอนุรกั ษและฟน ฟูภมู ปิ ญ
 ญาทองถิน่ ดวย ศึกษาวิจยั
เพื่อพัฒนาองคความรู และการถายทอดภูมิปญญา
ทองถิ่น

3. แนวคิดการจัดการความรู
การจัดการความรูแพรหลายในทุกวงการ
ภาคธุรกิจ การเกษตร การจัดการภาครัฐ และภาคชุมชน
และสังคม ตางเห็นความจำเปนและความสำคัญที่ตอง
มีความรูค วามสามารถในการจัดการความรู การจัดการ
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ความรูคือกระบวนการที่องคกรระบุ คัดเลือก จัดระบบ
เผยแพร และถายโอนสารสนเทศและความเชี่ยวชาญ
ที่สำคัญตอคนในองคกร [31] เปนกลไกสำคัญในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการจัดการความรูขององคกรให
บรรลุวัตถุประสงค กระบวนการจัดการความรูเปนวิธี
การหรือขัน้ ตอนในการปฏิบตั กิ จิ กรรมการจัดการความรู
กำหนดไวในองคกร การจัดการความรูเ ปนกระบวนการ
เริ่มตั้งแตการกำหนดความรูที่ตองการ (knowledge
identification) ขั้นที่สองการจัดหาความรูที่ตองการ
(knowledge acquisition) ขั้นที่สามการพัฒนาความรู
(knowledge development) ขั้นที่สี่การแบงปนหรือ
กระจายความรู (knowledge sharing & distribution)
ขั้นที่หาการจัดเก็บความรู (knowledge storing) และ
ขั้นที่หกการนำความรูมาใชประโยชน (knowledge
utilization) [32] ดังตัวแบบ (model) กระบวนการจัดการ
ความรู (ภาพที่ 2 [33]) การจัดการความรูค อื กระบวนการ
สรางความรูใ หมอยางตอเนือ่ ง เผยแพรความรูท ว่ั องคกร
และนำไปเป น ส ว นประกอบของผลิ ต ภั ณ ฑ บ ริ ห าร
เทคโนโลยีและระบบใหมๆ การปฏิสัมพันธกันระหวาง
ความรูประเภทตางๆ นำไปสูกระบวนการสรางสรรค
ความรู เรียกวา เกลียวความรู (knowledge spiral)
(SECI model ในภาพที่ 3) ทีแ่ บงรูปแบบการสรางความรู
เป น 4 ประเภท ได แ ก การแลกเปลี่ ย นความรู
(socialization) การแบงปนและสรางความรูโดยนัย
หรื อ การแลกเปลี่ ย นประสบการณ การถอดความรู
(externalization) เปนการแลกเปลี่ยนความรูโดยนัย
หรือความรูที่มองเห็นไมชัดมาเปนความรูที่ชัดแจงหรือ
ความรูเ ปนทางการ การผสมผสานความรู (combination)
เปนการแปลงความรูที่ชัดแจงหรือความรูที่เปนทางการ
จากหลายแหลงความรู มาบูรณาการเปนความรูที่เปน
ทางการใหม และการประมวลความรู (internalization)
เปนการแปลงความรูที่ชัดแจงหรือเปนทางการมาเปน
ความรูโดยนัยหรือความรูที่มองเห็นไมชัด เกิดจากการ
นำความรูมาปฏิบัติ คือแปลงความรูโดยนัยที่มองเห็น
ไมชัด เปนความรูโดยนัยหรือมองเห็นไมชัดของคนอื่น
ตอไป หมุนเวียนไปไมมีที่สิ้นสุด
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ภาพที่ 3 เกลียวความรู หรือ SECI [33]
ภาพที่ 2 กระบวนการจัดการความรู Model [32]
การจัดการความรูเปนการบูรณาการความรู
และการบริหารจัดการเขาดวยกัน เนนกระบวนการจัดการ
ขอมูลสารสนเทศและความรู และการใหความสำคัญ
กับบุคคล โดยใชเทคโนโลยีในการจัดการความรูผาน
ชองทางตางๆ ซึ่งใชทั้งศาสตรและศิลปในการจัดการ
มาใชประโยชนตอองคกร เปนการนำความรูมาจัดการ
โดยการคนควารวบรวม จัดหมวดหมูใหเหมาะสม จัด
เก็บเพื่อสะดวกในการคนควา วิเคราะห สังเคราะห
สรางองคความรูใ หม สือ่ สารเผยแพรเพือ่ การแลกเปลีย่ น
ความรู แยกแยะวิเคราะห และเผยแพรสูสาธารณะ
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเผยแพรขอมูลสารสนเทศ
และองคความรู

4. แนวคิดการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการความรู
การจัดการความรูเปนกระบวนการไมใช
เทคโนโลยี แตเทคโนโลยีเปนปจจัยสำคัญในการจัดการ
ความรู การใชเทคโนโลยีเหมาะสมมีผลตอความสำเร็จ
ในระบบการจัดการความรู โดยเฉพาะอยางยิ่งการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศกับกระบวนการจัดการความรู
มีความสำคัญตอการจัดการความรูใ หประสบความสำเร็จ
[34]

The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการความรู
เป น การประยุ ก ต ค วามรู ท างวิ ท ยาศาสตร ม าจั ด การ
สารสนเทศที่ตองการ การดำเนินงานจัดการสารสนเทศ
ตั้ ง แต ก ารเสาะแสวงหา การวิ เ คราะห การจั ด เก็ บ
การจัดการ และการเผยแพร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
(อ า งจาก [33]) พระราชทานคำนิ ย ามเทคโนโลยี
สารสนเทศวา การจัดการกระบวนการดำเนินงานสารนิเทศ
หรื อ สารสนเทศตามในขั้ น ตอนการเสาะแสวงหา
การวิเคราะห การจัดเก็บ การจัดการ และการเผยแพร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกตอง ความแมนยำ และ
ความรวดเร็ว ทันตอการนำไปใชประโยชน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศใช ส ร า งสรรค จั ด หา
จัดเก็บ เผยแพร คนคืน จัดการ และถายทอดขอมูล
สารสนเทศ [35] เปนเครื่องมือจัดการความรูโดยการ
แบงปนความรู (knowledge sharing) ระบบสารสนเทศ
ที่ชวยสนับสนุนขององคกร เชน กรุปแวร (groupware)
เปนซอฟแวรที่สนับสนุนความรวมมือของกลุมคน [33]
การศึกษานี้เนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน
การแบงปนความรู และสงเสริมการรวมมือการแลกเปลีย่ น
ความเห็ น ของสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส กรุปแวร ที่ นิ ย มใช
เชน อินเทอรเน็ตเอ็กซพลอเรอร (internet explorer)
นอกจากนี้เทคโนโลยีสารสนเทศยังมีสวนสำคัญชวยให
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กระบวนการจัดการความรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และการถายทอด ความรูดำเนินการไดรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพนำมาบูรณาการในกระบวนการเรียนการสอน
ที่ มุ ง ให ผู เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู โดยอาศั ย แหล ง เรี ย นรู
เปนฐาน (resources-based learning: RBL) [33]
ปจจุบันการศึกษามิใชจำกัดอยูในหองเรียน แตเปนการ
เรียนรูตลอดชีวติ ทีค่ นทุกคนมีโอกาสไดเรียนรู ตามพระราช
บัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 [10] มาตรา 66
กลาววา ผูเ รียนมีสทิ ธิไ์ ดรบั การพัฒนาขีดความสามารถ
ในการใช เ ทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษาในการแสวงหา
ความรูด ว ยตนเอง ไดอยางตอเนือ่ งตลอดชีวติ เทคโนโลยี
สารสนเทศเปนเครือ่ งมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ไดในรูปแบบตางๆ เชน นักเรียนที่เรียนรูไดชาใชเวลา
เพิ่มเติมกับบทเรียน สื่อ ซีดีรอม เพื่อตามใหทันเพื่อน
นักเรียน ในขณะที่นักเรียนที่รับขอมูลไดปกติ สามารถ
เพิ่มศักยภาพในการเรียนรูดวยตัวเอง (independent
learning) เทคโนโลยีสารสนเทศยังลดความเหลื่อมล้ำ
ของโอกาสทางการศึกษา จึงมีความจำเปนอยางยิ่ง
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดานการเรียน การสอน แนวคิดการจัดการ
ความรู ในการวิจัยและพัฒนานี้ เปนการศึกษาการใช
รูปแบบการจัดการความรู เรือ่ งอัตลักษณและภูมปิ ญ
 ญา
ทองถิน่ ทีส่ มั พันธกบั ลักษณะ ที่ปรากฏและการเลี้ยงวัว
ลานในจังหวัดเพชรบุรีโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การแบงปนความรู ซึ่งจะพัฒนาในรูปแบบของเว็บไซต
วัวลานเมืองเพชร (WWW.WOALAN.COM) ที่นำมา
บู ร ณาการสู ก ารเรี ย นการสอน ได และเป น ต น แบบ
การจัดการความรูที่นำไปใชกับสัตวพื้นเมืองอื่นเพื่อ
การอนุรักษ
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บทสรุป
จังหวัดเพชรบุรมี คี วามหลากหลายทางประเพณี
วัฒนธรรม และภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ทีเ่ กีย่ วของกับวัวลาน
ในรูปแบบกีฬาวิง่ วัวลาน มีการสัง่ สมภูมปิ ญ
 ญาทีเ่ กีย่ วของ
กับวิถีชีวิตและวัวลาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการคัดเลือก
วัวลานดวยการดูลกั ษณะทางกายภาพทีป่ รากฏภายนอก
ทั้งยังมีการสืบทอดภูมิปญญาการเลี้ยงดูวัวเพื่อวิ่งลาน
ที่ มี อั ต ลั ก ษณ ข องท อ งถิ่ น มาอย า งต อ เนื่ อ งที่ ยั ง ไม มี
การบันทึกองคความรูไ วเปนลายลักษณอกั ษร องคความรู
เหลานีก้ อ็ าจสูญหายไป ถือวาเปนภูมปิ ญ
 ญาทีม่ คี ณ
ุ คา
หากใชกระบวนการ รวบรวม วิเคราะห และสังเคราะห
ขอมูลอยางเปนระบบ และพัฒนาองคความรูสำคัญขึ้น
มาอีกแขนงหนึง่ และมีการแบงปนความรูโ ดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึ ง ควรศึ ก ษาการจั ด การความรู เ รื่ อ ง
อัตลักษณและภูมิปญญาทองถิ่นที่สัมพันธกับลักษณะ
ที่ปรากฏและการเลี้ยงวัวลานในจังหวัดเพชรบุรีโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีกรอบแนวคิดการวิจัยได 4
แนวคิด คือ แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณของวัวลานใน
จั ง หวั ด เพชรบุ รี แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น
แนวคิดการจัดการความรู และแนวคิดการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจั ด การความรู ที่ เ ป น แนวทางหลั ก
ที่เขาถึงขอมูล และพัฒนาองคความรู เพื่อการอนุรักษ
และบริหารจัดการความรูเ กีย่ วกับวัวลานในจังหวัดเพชรบุรี
ใหเกิดความยัง่ ยืน เปนการเพิม่ ศักยภาพการใชประโยชน
ความเป น อั ต ลั ก ษณ ข องลั ก ษณะภายนอกที่ ป รากฏ
ของวัวลานอยางยั่งยืน ตลอดจนบูรณาการองคความรู
ทองถิน่ สูก ารเรียนการสอนได และเปนตนแบการจัดการ
ความรู ที่ น ำไปประยุ ก ต ใ ช กั บ สั ต ว พื้ น เมื อ งอื่ น เพื่ อ
การอนุรักษ
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หมวกนิรภัย
Safety Helmet
เพ็ญศรี เปลี่ยนขำ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมือง
เพชรบุรี 76000

บทคัดยอ
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนสวนใหญเกิดจากรถจักรยานยนต ทำใหเกิดความพิการหรือเสียชีวิต สาเหตุ
ที่สำคัญคือการไมสวมหมวกนิรภัย การสวมหมวกนิรภัยที่ไดมาตรฐานชวยปองกันความรุนแรงบริเวณศีรษะได
คำสำคัญ: หมวกนิรภัย การบาดเจ็บที่ศีรษะ

Abstract
The majority of road accidents are caused by motorcycles, resulting in disability or death.
The importance problem of this incident is due to not wearing a helmet. To wear a standard safety
helmet can prevent the violence of head injury.
Keywords: safety helmet, head injury

บทนำ
องค ก ารสหประชาชาติ ป ระกาศให ป พ.ศ.
2554 - 2563 เปนทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน
และประเทศสมาชิกกวา 150 ประเทศไดใหการรับรอง
คำประกาศเจตนารมณปฏิญญามอสโก และตั้งเปาลด
อัตราผูบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทองถนน
ลงเหลือรอยละ 50 ภายในป พ.ศ. 2563 ซึ่งรัฐบาลไทย
ไดรวมลงนามกรอบปฏิญญาดังกลาวนี้ดวย จากมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ได
ประกาศใหป พ.ศ. 2554 - 2563 เปนทศวรรษแหงความ
ปลอดภัยทางถนน โดยมีเปาหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่ำกวา 10 คน ตอประชากร
แสนคน ในป พ.ศ. 2563 มาตรการสำคัญที่ตองเรง
ผลักดันเปนอันดับแรกคือ การสงเสริมใหผูขับขี่และ
ซอนทายรถจักรยานยนต สวมหมวกนิรภัย (safety
The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University

helmet) ทุกคน กำหนดใหป พ.ศ. 2554 เปนปแหง
การรณรงคสง เสริมการสวมหมวกนิรภัยทุกคน [1] ขอมูล
ทางการแพทย พ บว า ผู ที่ บ าดเจ็ บ หรื อ เสี ย ชี วิ ต จาก
การขับขี่รถจักรยานยนต สาเหตุรุนแรงที่สุดคือไดรับ
บาดเจ็บที่ศีรษะจนโลหิตคั่ง และโอกาสที่จะรอดชีวิต
หรือกลับมาเปนปกติมีนอยมาก เนื่องจากกอนเลือดไป
กดทับเนื้อสมอง หากสมองตายบางสวนจะสงผลให
เปนอัมพาต ถาสมองตายทั้งหมดก็จะทำใหเสียชีวิต
หมวกนิรภัยไมใชเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุ แตชวยลด
ความรุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุที่บริเวณศีรษะ ซึ่งเปน
ตำแหนงทีบ่ รรจุสมองอยูภ ายใน และเปนอวัยวะทีส่ ำคัญ
เพื่อมิใหไดรับความกระทบกระเทือนหรือบาดเจ็บ ถา
สมองตายหรือพิการไปแลวจะไมสามารถกลับฟนคืนดี
เหมือนกับบาดแผลที่อื่นของรางกายได

116

วารสารวิทยาศาสตรแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

จะถูกอัดกระแทก ยืดเวลาทีศ่ รี ษะใชกอ นหยุดเคลือ่ นไหว
ประมาณ 6 มิลลิวินาที มีผลในการควบคุมพลังงาน
จากการชน หมวกนิรภัยยังกระจายแรงการกระแทกไป
ยังพืน้ ทีท่ ก่ี วางขึน้ ทำใหแรงกระแทกไมไปรวมอยูท พ่ี น้ื ที่
ส ว นใดส ว นหนึ่ ง ของกะโหลก ทำให แ รงกระแทกต อ
เนื้อสมองลดลง แรงหมุนและความตึงเครียดภายใน
ก็ลดลงดวย นอกจากนี้ยังปองกันการสัมผัสโดยตรง
ระหวางกะโหลกกับสิ่งที่กระทบ โดยเปนกลไกปองกัน
ศีรษะจากวัตถุที่มาชน [5]

การขับขี่รถจักรยานยนตใหปลอดภัย
ข อ ปฏิ บั ติ ข องการขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต ใ ห
ปลอดภัย คือ ควรสวมหมวกนิรภัย ในการเกิดอุบัติเหตุ
แตละครั้ง ผูสวมหมวกนิรภัยสามารถลดการเสียชีวิตได
รอยละ 30 และลดโอกาสบาดเจ็บรุนแรงในศีรษะไดถึง
4 เทา [3] การขับขี่รถจักรยานยนตระยะไกลตองสวม
หมวกนิรภัยและแตงกายรัดกุมมากกวารอยละ 80 แต
ถาขับขี่ระยะใกลจะลดการสวมหมวกนิรภัยลงพบเพียง
รอยละ 28 และการแตงกายไมรัดกุม ผูขับขี่ระยะใกล
มักประสบอุบัติเหตุดวยความประมาท การขับแซงซาย
ของผูขับขี่รถจักรยานยนตเปนสาเหตุใหญในการเกิด
อุบัติเหตุ ในขณะแซงซายผูขับขี่รถยนตอีกคันจะมอง
ไม ชั ด โดยเฉพาะรถบรรทุ ก เพราะคนขั บ รถบรรทุ ก
จะมองไมชัด ประกอบกับรถจักรยานยนตมีขนาดเล็ก
ขนาดของเครื่องยนตไมควรเกิน 100 cc การบังคับรถ
จักรยานยนตเวลาขับขี่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บทสรุป
อุบตั เิ หตุเกิดขึน้ โดยคาดไมถงึ เปนความบังเอิญ
ที่เกิดขึ้นโดยไมตั้งใจและไมคาดฝนมากอน โดยเฉพาะ
ความปลอดภัยของบุตรหลานที่พอแมไมควรมองขาม
ซึง่ มีอยูห ลายเรือ่ ง แตเรือ่ งหนึง่ ทีน่ า สนใจและควรรณรงค
ใหมาก คือการใหบุตรหลานเห็นประโยชนของการสวม
หมวกนิรภัย เด็กไมสามารถปกปองตนเองจากภัยอันตราย
หลายรูปแบบได เปนหนาทีข่ องพอแมทต่ี อ งใหการคุม ครอง
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เพื่อใหเขาเกิดความปลอดภัย ดังนั้นการมีเด็กซอนทาย
รถจักรยานยนต ตองสวมหมวกนิรภัยใหแกเด็กทุกครั้ง
หากฝาฝนมีความผิด ตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก
มาตรา 26(2) โทษสูงสุดคือ จำคุกไมเกิน 3 เดือน ปรับ
ไมเกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ [8] ผูปกครอง
ควรสงเสริมและสนับสนุนใหบตุ รหลานสวมหมวกนิรภัย
ในการไปและกลับจากโรงเรียน สวนผูปกครองที่มารับ
บุตรหลานก็ตองสวมหมวกนิรภัยดวย เพราะการเกิด
อุบัติเหตุทางดานการจราจรนำมาซึ่งความสูญเสียชีวิต
และทรัพยสินเสมอ ปจจุบันหนวยงานที่เกี่ยวของได
รณรงค และสงเสริมใหประชาชนรวมมือกันปฏิบัติอยู
เสมอ จึงควรใหความสำคัญและสวมหมวกนิรภัย โดย
เลือกใชหมวกนิรภัยทีไ่ ดมาตรฐาน และมีขนาดเหมาะสม
กับผูสวมใส
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2553 พบผูสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต
รอยละ 60 ผูซอนทายสวมหมวกนิรภัยรอยละ 30 ใน
กลุมผูใชรถจักรยานยนต 17 ลานคัน มีผูขับขี่ที่สวม
หมวกนิรภัยประมาณ 10 ลานคน สวนคนซอนทาย
ไมใสถึง 12 ลานคน โดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชน
สวมหมวกนิรภัยนอยกวาผูใหญประมาณ 3 เทา ชวง
กลางคืนสวมหมวกนิรภัยนอยกวากลางวัน [1]
ขอมูลการเฝาระวังการบาดเจ็บของกระทรวง
สาธารณสุข พบวาผูบ าดเจ็บจากอุบตั เิ หตุรถจักรยานยนต
ที่ เ ข า รั ก ษาในโรงพยาบาล มี ผู ขั บ ขี่ ร อ ยละ 14 และ
ผูซอนทายรอยละ 4.7 ที่สวมหมวกนิรภัย โดยครึ่งหนึ่ง
เปนการบาดเจ็บที่ศีรษะ การสวมหมวกนิรภัยชวยลด
ความเสี่ยงและความรุนแรงของการบาดเจ็บไดรอยละ
72 ลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตรอยละ 39 ซึ่งขึ้นอยู
กับความเร็วของรถจักรยานยนตในขณะขับขี่ [5]
ผลการสำรวจพฤติกรรมการรับรู และทัศนคติ
ของผูใ ชรถจักรยานยนตโดยเฉพาะการบังคับใชกฎหมาย
และบทลงโทษตอการไมสวมหมวกนิรภัยขณะนัง่ ซอนทาย
จากการสนับสนุนของศูนยวิชาการเพื่อความปลอดภัย
ทางถนน มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ และสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ โดยศูนยวิจัย
อุบัติเหตุแหงประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย
พบวากลุม ตัวอยางผูใ ชรถจักรยานยนตเขตกรุงเทพมหานคร
และในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี สุพรรณบุรี ชลบุรี
นครศรี ธ รรมราช สงขลา เชี ย งใหม พิ ษ ณุ โ ลก และ
นครศรีธรรมราช รวม 3,757 คน เปนผูขับขี่ 2,429 คน
ผูโดยสาร 1,328 คน อายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป ระหวาง
เดือนพฤศจิกายน-มิถุนายน พ.ศ. 2552 พบวาคนไทย
ร อ ยละ 85 รู ก ฎหมายที่ เ พิ่ ง ออกมาว า ผู ซ อ นท า ยรถ
จักรยานยนตตองสวมหมวกนิรภัย แตจำนวนรอยละ
32 ระบุวาแมผิดแตตำรวจไมจับกุม ขณะที่รอยละ 15
ไม รู ก ฎหมาย ดั ง นั้ น ผู ใ ช ร ถจั ก รยานยนต ร อ ยละ 47
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ไมใหความสำคัญตอการสวมหมวกนิรภัยของผูซ อ นทาย
และรอยละ 46 ที่ทราบวามีบทลงโทษทั้งผูขับขี่และ
ผู ซ อ นท า ย จากกลุ ม ตั ว อย า งร อ ยละ 66 เห็ น ด ว ย
ตอการเขมงวดของเจาหนาที่ รอยละ 28 เห็นวาควรมี
ขอยกเวน เชน ขับขี่ในที่ใกล หรือผูซอนทายเปนเด็ก
ผูสูงอายุ การไมสวมหมวกนิรภัยสวนใหญใหเหตุผลวา
เปนการขับขี่ระยะใกล รองลงมาคือไมมีหมวกนิรภัย
อึดอัดไมสบายตัว และการบังคับใชกฎหมายไมตอ เนือ่ ง
อยางไรก็ตาม ผูขับขี่และผูซอนทายมีแนวโนมจะสวม
หมวกนิรภัยเปนประจำ หากมีการตั้งดานตรวจทุกวัน
และรู ว า หากไม ส วมหมวกนิ ร ภั ย มี โ อกาสถู ก ตำรวจ
เรี ย กจั บ ดั ง นั้ น การสวมหมวกนิ ร ภั ย มากหรื อ น อ ย
ขึ้นอยูกับความรูสึกที่อาจถูกจับกุมของผูขับขี่ [4]

สาเหตุที่คนไทยไมสวมหมวกนิรภัย
การสำรวจข อ มู ล ของมู ล นิ ธิ ไ ทยโรดส แ ละ
เครือขาย Road Safety Watch โดยสัมภาษณผูขับขี่
และซอนทาย จำนวน 76,124 คน ใน 73 จังหวัด ระหวาง
เดือนมีนาคม-กรกฎาคม พ.ศ. 2553 พบวาสาเหตุที่ไม
นิยมสวมหมวกนิรภัย เรียงลำดับจากมากไปนอยคือ
มองวาเปนการเดินทางระยะใกล อยูในภาวะเรงรีบ
รอนและอึดอัด กระทบตอทรงผม ไมมที เ่ี ก็บพกพาลำบาก
กลัวหาย ตำรวจไมกวดขัน ไมมหี มวกนิรภัย คิดวาโอกาส
เกิดอุบตั เิ หตุมนี อ ย และบุคคลทีม่ าดวยกันไมไดสวม [5]

ชนิดของหมวกนิรภัย
หมวกนิรภัยมี 3 ชนิดคือ หมวกครึง่ ใบ ลักษณะ
คลายหมวกเจาหนาที่ตำรวจ มีน้ำหนักเบาปกปองได
แต ค รึ่ ง บนของศี ร ษะ หมวกเป ด หน า ปกป อ งศี ร ษะ
ทั้งสวนบน สวนลาง และสวนหลัง ตลอดจนบริเวณหู
มีน้ำหนักประมาณ 700 กรัม ถึง 1 กิโลกรัม และหมวก
เต็มหนา ปกปองศีรษะทัง้ ดานหนา ดานหลัง และบริเวณ
คาง มีน้ำหนักตั้งแต 1.2 ถึง 1.5 กิโลกรัม
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หมวกครึ่งใบ

หมวกเปดหนา
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หมวกเต็มหนา

ภาพที่ 1 ชนิดของหมวกนิรภัย

การสวมหมวกนิรภัยใหพอดีกบั ขนาดของศีรษะ
วิธกี ารวัดศีรษะใหใชสายวัดวัดบริเวณหนาผาก
วนไปรอบศีรษะ การทดสอบวาหมวกนิรภัยมีขนาดพอดี
กับศีรษะหรือไมใหลองสวมหมวกและรัดสายรัดคาง
ใหเรียบรอย ลองสายศีรษะไปทางซายขวาอยางตอเนือ่ ง
ถาหมวกไมแกวงเลย แสดงวาหมวกขนาดนี้พอดีกับ
ศีรษะ หรือวาแกวงเล็กนอยก็ไมมีปญหา แตถาแกวง
มากจนหมุนไดจะเปนอันตราย ใชมือขางที่ถนัดจับดาน
หลังหมวก แลวออกแรงดันหมวกเล็กนอยไปขางหนา
โดยใหเกร็งคอไว แลวใชนว้ิ กอยของมืออีกขางแหยเขาไป
บริเวณสวนหนาผาก ถามีชองวางแสดงวาหมวกใหญ
เกินไป ใชมอื ขางหนึง่ จับบริเวณดานหลังหมวก มืออีกขาง
จับที่คางของหมวก แลวผลักหมวกขึ้นลงอยางตอเนื่อง
ถาศีรษะเงยขึน้ และกมลงตามจังหวะทีผ่ ลักแสดงวาใชได
แตถา ทำแลวศีรษะไมไปตามหมวกแสดงวาหมวกหลวม
อยางเห็นไดชัด เมื่อลองใสและทดสอบผานทั้ง 3 วิธี
โดยไมมีการบีบรัดศีรษะที่ทำใหอึดอัดแสดงวาใชได

ลักษณะของหมวกนิรภัยที่ดี
หมวกนิรภัยที่ไดมาตรฐานมีความหนาของ
ฟองน้ ำ บุ ภ ายในตั้ ง แต 2.5 cm. ขึ้ น ไป เปลื อ กนอก
ประกอบจาก fiberglass หรือ ABS (Acrylonitrilebutadiene-styrene) ที่ มี ค วามหนา 4 cm. ขึ้ น ไป
หมวกนิรภัยทีไ่ มไดมาตรฐานมีความหนาของฟองน้ำต่ำ
ชนิ ด ที่ ใ ช ผ ลิ ต กล อ งอาหารบุ ภ ายในเพี ย ง 1.5 cm.

ผิวนอกทำจาก polyethylene หรือพลาสติกคุณภาพต่ำ
หนาเพี ย ง 2-3 cm. ตำแหน ง ที่ ยึ ด สายรั ด คางของ
หมวกนิรภัยทีไ่ ดมาตรฐานเปนโลหะ หมวกนิรภัยทีไ่ มได
มาตรฐาน ยึดสายรัดคางกับเปลือกในของหมวกดวย
นอตกับแผนยางกระชากใหหลุดจากกันไดงา ย หมวกนิรภัย
ที่ไดมาตรฐานตองผานการทดสอบแรงกระแทก ควร
เลือกทีม่ กี ารรับรองจาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม โดยสังเกตเครือ่ งหมาย มาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (มอก.) หมวกนิรภัยที่ไดมาตรฐานใชหวง
คูครึ่งวงกลมโลหะ (Double D-ring) ทำใหสายรัดคาง
ไมหลุดงาย หมวกนิรภัยทีใ่ ชพลาสติกเปนตัวยึดสายรัดคาง
มีโอกาสเปราะเสียไดงา ย หมวกนิรภัยทีไ่ มไดมาตรฐาน
บางครั้งพบปุมภายในซึ่งกดฟองน้ำภายในและเป น
อันตรายตอศีรษะได หมวกนิรภัยควรเลือกสีที่สดใส
หรือติดเทปสีคาดติดไวเพือ่ ใหเห็นไดงา ย และหมวกนิรภัย
ควรเปลี่ยนใบใหมเมื่อใชไปแลว 3-5 ป

หมวกนิรภัยที่ดีสำหรับเด็ก
หมวกนิรภัยสำหรับเด็กควรมีคณ
ุ สมบัตทิ ผ่ี า น
มาตรฐานดานความปลอดภัย อยางนอยตองเทากับ
ที่ใชอยูในปจจุบัน มีน้ำหนักเบาเหมาะสมกับชวงอายุ
ของเด็ก และพัฒนาเรื่องความสวยงามใหสอดคลอง
กับความชอบของเด็ก [7]
หมวกนิรภัยถูกออกแบบมาใหจดั การกับพลังงาน
ที่เกิดขึ้นจากการชน ภายในมีโฟมซึ่งมีคุณสมบัติยืดหด
ไดเมื่อเกิดการชนและกระแทก โฟมที่อยูภายในหมวก
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มาตรการรณรงคสง เสริมการสวมหมวกนิรภัย
หนวยงานภาครัฐทุกแหง ควรกำหนดใหสถานที่
ราชการ เปนพื้นที่สวมหมวกนิรภัยทั้งหมด ในการขับขี่
รถจักรยานยนต โดยถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2546 ทีก่ ำหนดมาตรการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย นโยบายความปลอดภัยทางถนนของ
ขาราชการและเจาหนาที่รัฐ โดยใหทุกหนวยงานแจง
กำชับใหขาราชการและเจาหนาที่ในสังกัด ปฏิบัติตน
เปนตัวอยางที่ดี ในการปฏิบัติตามกฎหมายนโยบาย
ความปลอดภัยทางถนน เรื่องการขับขี่รถจักรยานยนต
ตองสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง หากไมปฏิบัติตามถือวา
ฝาฝนกฎหมาย ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาลงโทษทาง
วิ นั ย และเพื่ อ เป น การลดความสู ญ เสี ย ในกลุ ม ที่ มี
ความเสี่ยงสูงตอการบาดเจ็บ เสียชีวิตจากการขับขี่
รถจักรยานยนต จึงใหหนวยราชการที่เกี่ยวของ เชน
กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข ปฏิบตั ติ ามนโยบายนี้
อยางเครงครัด [2]

สถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุและการสวมหมวกนิรภัย
คนไทยบาดเจ็บและเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทาง
ถนนจำนวนมากในแตละป รายงานสถานการณและ
แนวโนมการบาดเจ็บรุนแรงในประเทศไทย ของสำนักงาน
ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ในป พ.ศ. 2548 พบวาคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
จราจร 12,858 คน ในจำนวนนีเ้ ปนผูใ ชรถจักรยานยนต
ประมาณรอยละ 80 และเกือบทั้งหมดเปนวัยรุน [3] ใน
ป พ.ศ. 2552 มีผูเสียชีวิต 11,751 คน เฉลี่ยวันละ
ประมาณ 30 คน คิ ด เป น อั ต ราการตาย 18 คนต อ
ประชากรแสนคน ซึ่งสูงกวาระดับสากลที่มีอัตราการ
ตายไมเกิน 10 คนตอประชากรแสนคน โดย 3 ใน 4
เปนผูขับขี่รถจักรยานยนต ซึ่งครึ่งหนึ่งของผูเสียชีวิต
เกิดจากบาดเจ็บที่ศีรษะอยางรุนแรง เนื่องจากไมสวม
หมวกนิรภัย [1] ขอมูลผูบ าดเจ็บรุนแรงอายุ 15 ปขนึ้ ไป
ที่ รั บ ไว รั ก ษาในโรงพยาบาล เช น โรงพยาบาลศู น ย
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โรงพยาบาลขนาดใหญ 30 แห ง ทั่ ว ประเทศ พบว า
ผูซอนทายรถจักรยานยนตบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิต
สูงกวาผูขับขี่ถึง 2.5 เทา ทั้งนี้ผูขับขี่รถจักรยานยนต
ที่ไมสวมหมวกนิรภัยเสี่ยงตอการเสียชีวิตรอยละ 92.8
และผูซอนทายเสี่ยงตอการเสียชีวิตรอยละ 96.8 และ
ในผูบาดเจ็บกลุมนี้ไดรับการบาดเจ็บที่ศีรษะถึงรอยละ
80.6 อัตราการเสียชีวิตในชวงกลางวันสูงถึงรอยละ 85
นอกจากนีพ้ บวาคาใชจา ยในการรักษาพยาบาลของผูป ว ย
ที่ไมสวมหมวกนิรภัยอยูที่ 15,992 บาท หรือประมาณ
3 เทา ของผูที่สวมหมวกนิรภัย [4]
ขอมูลศูนยวชิ าการเพือ่ ความปลอดภัยทางถนน
มูลนิธสิ าธารณสุขแหงชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ พบวารถจักรยานยนตเปนพาหนะ
ที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุสูงกวายานพาหนะ
อื่น แตเปนพาหนะยอดนิยมของคนไทย [5] ขอมูลจาก
สถาบันหมวกนิรภัย คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร [6] พบวารูปแบบการชนที่พบบอยที่สุดคือ
รถจักรยานยนตชนทายคูกรณี พบในกรุงเทพมหานคร
และตางจังหวัดรอยละ 14.4 และ 9.2 ตามลำดับ และ
รถคูกรณีเลี้ยวตัดหนารถจักรยานยนต พบในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัดรอยละ 7.5 และ 4.7 ตามลำดับ
การสวมหมวกนิรภัยในกรุงเทพมหานครในกลุม อุบตั เิ หตุ
ผูขับขี่ 723 คน พบสวมหมวกนิรภัยรอยละ 66 กลุม
อุบตั เิ หตุผโู ดยสารสวมหมวกนิรภัยรอยละ 29 กลุม เสีย่ ง
ผูขับขี่ 65,515 คน สวมหมวกนิรภัยรอยละ 86 กลุม
เสี่ยงผูโดยสาร 20,249 คน สวมหมวกนิรภัยรอยละ 48
การสวมหมวกนิ ร ภั ย ในต า งจั ง หวั ด ในกลุ ม อุ บั ติ เ หตุ
ผูข บั ขี่ 359 คน สวมหมวกนิรภัยรอยละ 22 กลุม อุบตั เิ หตุ
ผูโดยสารสวมหมวกนิรภัยรอยละ 4 กลุมเสี่ยงผูขับขี่
27,997 คน สวมหมวกนิ ร ภั ย ร อ ยละ 40 กลุ ม เสี่ ย ง
ผู โ ดยสาร 12,923 คน สวมหมวกนิ ร ภั ย ร อ ยละ 11
การฝกขับขี่รถจักรยานยนตพบมากที่สุดในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัดคือการฝกดวยตนเองรอยละ
87.8 และ 76.3 ตามลำดับ
ผลสำรวจพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของ
มูลนิธิไทยโรดส 30 จังหวัดในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
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ปมปญหาสามเหลี่ยมกล
Magic Triangle
วัชรี กาญจนกีรติ
สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร แ ละสถิ ติ คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี
เมืองเพชรบุรี 76000

บทคัดยอ
สามเหลี่ยมกลเปนเกมทางคณิตศาสตรอยางหนึ่ง มีระบบของตัวเอง เกมนี้ชวยใหมีทักษะในกระบวนการ
คิดวิเคราะห ฝกการใชไหวพริบในการวางแผนแกปญหา รวมทั้งเปนกิจกรรมคณิตศาสตรที่ทาทายและพาเพลิน
ไดอีกดวย
คำสำคัญ : สามเหลี่ยมกล

Abstract
Magic triangle is one of mathematical games which has its own system. This game can
develop cognitive skills, analytical skills and training in the use of cunning plan to solve the problem,
as well as a challeng and enjoyable mathematical activity.
Keywords : Magic Triangle

บทนำ

สามเหลี่ยมกล

คณิตศาสตรมีธรรมชาติของตัวเองเชนเดียว
กับธรรมชาติของสัตวที่เลี้ยงลูกดวยน้ำนม ธรรมชาติ
ของปาเขาลำเนาไพร แตธรรมชาติของคณิตศาสตร
มีความแตกตาง ไมใชเรือ่ งของพฤติกรรม หรือปรากฏการณ
ที่มองเห็นไดโดยงาย ธรรมชาติของคณิตศาสตรคือ
การเปนนามธรรม ตองมีการถอดความแปลความออกมา
แลวคนพบเปนกฎเกณฑทางคณิตศาสตร นอกจากนี้
คณิตศาสตรยังมีความเปนระบบ ทำใหคาดคะเนถึง
ขอเท็จจริงอันใหมใหเกิดขึ้นมาไดเรื่อย ๆ

สามเหลีย่ มกลเปนเกมทางคณิตศาสตรอยางหนึง่
มีระบบของตัวเอง ผูเ ลนเกมนีช้ ว ยใหมที กั ษะในกระบวนการ
คิดวิเคราะห ฝกการใชไหวพริบในการวางแผนแกปญ
 หา
รวมทั้ ง เป น กิ จ กรรมคณิ ต ศาสตร พ าเพลิ น ได อี ก ด ว ย
ความยากจะเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มจำนวนในแตละดาน
ในเบือ้ งตนกำหนดใหเติมตัวเลขลงในแผนภาพ
รูปสามเหลี่ยมที่กำหนดให โดยเงื่อนไขใหผลบวกใน
แตละดานเทากัน ดังนี้
จงเติมเลข 1-6 ลงในวงกลมของแผนภาพ
ที่กำหนดให โดยผลบวกของทุกจำนวนในแตละดาน
มีคาเทากัน

The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University

วารสารวิทยาศาสตรแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

119

(1) + (2) + (3) Åo
(a + b + c + d + e + f) + (a + b + c) = 3k
(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) + (a + b + c) = 3k
21 + (a + b + c) = 3k
¹Åo

k=

21  (a  b  c)
3

®¦º° (a + b + c) = 3k – 21
µ k =

เนื่องจากมีคณิตศาสตรเขามาเกี่ยวของ ใน
การเติมตัวเลขลงในวงกลมใชหลักการทางคณิตศาสตร
ชวย โดยผานขบวนการวิเคราะห ดีกวาการลองถูกลองผิด
แนวทางวิเคราะห เพือ่ ความสะดวกในการคำนวณ
จึงใชอักษร a b c d e และ f แทนจำนวน 1-6 และ
ใหผลบวกของตัวเลขในแตละดานเทากับ k ดังภาพ

b

?k=

c

e

21  6
3

=9

ÄÎµ°Á¸¥ª´
³Á®ÈÅoªnµ k ¤¸nµ¤µ¸É»Á¤ºÉ° a + b + c ¤¸nµ¤µ¸É»
¹É a + b + c = 15
21  15
3

= 12

ดังนั้นผลบวกของตัวเลขในแตละดานเทากับ
9 10 11 และ 12 นำมากำหนดเปนเงื่อนไขได 4 กรณี

f

µ£µ¡¦oµ¦³¤µ¦Åo´¸Ê
a+d+b = k
b+e+c = k
c+ f +a = k
Å

³Á®ÈÅoªnµ k ¤¸nµo°¥¸É»Á¤ºÉ° a + b + c ¤¸nµo°¥¸É»
¹É a + b + c = 6

?k=

a
d

21  (a  b  c)
3

. . . (1)
. . . (2)
. . . (3)

กรณีที่ 1 ผลบวกของตัวเลขในแตละดาน
เทากับ 9
a + b + c = 3 X 9 – 21 = 6
a b c จะตองเปนตัวใดตัวหนึง่ ใน 1 2 3
จากตัวเลข 1-6
d e f จะตองเปนตัวใดตัวหนึง่ ใน 4 5 6
จากตัวเลขที่เหลือ
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a
f

d

c

e

b
Îµ¨µ¦ª·Á¦µ³®rÁ·¤´ªÁ¨ Åo 6 Â´¸Ê

1

1
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6
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¹É´Ê 6 Â Á}Îµ°Á¸¥ª´
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¦¸¸É 2 ¨ª °´ªÁ¨ ÄÂn¨³oµÁnµ´ 10
? a + b + c = 3 u 10 – 21 = 9
a b c ³o°Á}´ªÄ´ª®¹ÉÄ 1 2 6 ®¦º° 1 3 5 ®¦º° 2 3 4
d e f ³o°Á}´ªÄ´ª®¹ÉÄ 3 4 5 ®¦º° 2 4 6 ®¦º° 1 5 6

2

1
5

3

4

3

6

2

Á¤ºÉ°Îµnµ a b c Ä» 1 2 6 Â¨³ 2 3 4 Änµ¤Â£µ¡¡ªnµ ´ªÁ¨ ¸ÉÁ®¨º°Å¤nµ¤µ¦ÄoÅo
¹Á®¨º° a b c ³o°Á}´ªÄ´ª®¹ÉÄ 1 3 5
Â¨³
d e f ³o°Á}´ªÄ´ª®¹ÉÄ 2 , 4 , 6

11
4

6
2

3

5

Â¨³ÅoÎµ°¸ÉÁ}¦·

¦¸¸É 3 ¨ª °´ªÁ¨ ÄÂn¨³oµÁnµ´ 11
? a + b + c = 3 u 11 – 21 = 12
a b c ³o°Á}´ªÄ´ª®¹ÉÄ 1 5 6 ®¦º° 2 4 6 ®¦º° 3 4 5
d e f ³o°Á}´ªÄ´ª®¹ÉÄ 2 3 4 ®¦º° 1 3 5 ®¦º° 1 2 6
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5

5

Á¤ºÉ°Îµnµ a b c Ä» 1 5 6 Â¨³ 3 4 5 Änµ¤Â£µ¡¡ªnµ ´ªÁ¨ ¸ÉÁ®¨º°Å¤nµ¤µ¦ÄoÅo
¹Á®¨º° a b c ³o°Á}´ªÄ´ª®¹ÉÄ 2 4 6
Â¨³
d e f ³o°Á}´ªÄ´ª®¹ÉÄ 1 3 5

2
3

5
1

4

6

Â¨³ÅoÎµ°¸ÉÁ}¦·

¦¸¸É 4 ¨ª °´ªÁ¨ ÄÂn¨³oµÁnµ´ 12
? a + b + c = 3 u 12 – 21 = 15
a b c ³o°Á}´ªÄ´ª®¹ÉÄ 4 5 6
d e f ³o°Á}´ªÄ´ª®¹ÉÄ 1 2 3
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3
5
Â¨³ÅoÎµ°¸ÉÁ}¦·
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µ¨µ¦ª·Á¦µ³®r¤{®µ oµo Ã¥µ¦¡·µ¦µÎµ°µÂ£µ¡´Ê 4 Â¸É¦µ¡ªnµ

1

14
5

6
4

2

2

3
3

1

5

Â¸É 1

Â¸É 2

12
4

11
3

5
1

6

4

6
6

3

Â¸É 3

2

5

Â¸É 4

จากการวิเคราะหทั้ง 4 กรณี สามารถสรุปเปนรูปแบบไดดังนี้
Â¸É 1 ¨ª °Îµª¸É»¥°¤»¤¤¸nµo°¥¸É»
Â¸É 2 ¨ª °Îµª¸É»¥°¤»¤¤¸nµ¤µ¸É»
Â¸É 3 Îµª¸É»¥°¤»¤Á}Îµª¼n
Â¸É 4 Îµª¸É»¥°¤»¤Á}Îµª¸É

µ¦Á·¤Îµª¸ÉÁ®¨º°¡·µ¦µÅo´¸Ê
Â¸É 1 ¨ª °Îµª¸É»¥°¤»¤¤¸nµo°¥¸É»
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Â¸É 2 ¨ª °Îµª¸É»¥°¤»¤¤¸nµ¤µ¸É»
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Â¸É 4 Îµª¸É»¥°¤»¤Á}Îµª¸É

1

1

5

3

4

6

nµ¨µ

nµ¤µ¸É »

3

2

5

nµo°¥¸É»

บทสรุป

เอกสารอางอิง

ผลสรุปทัง้ 4 รูปแบบทีไ่ ด จะชวยใหเติมตัวเลข
ไดงา ยและรวดเร็วขึน้ ขณะเดียวกันแนวทางการวิเคราะห
ปญหานีใ้ ชเปนแนวทางกับรูปแบบอืน่ ๆ เชน เพิม่ จำนวน
ในแตละดาน หรือการเติมจำนวนในแผนภาพที่เปน
รูปสี่เหลี่ยม หาเหลี่ยม เปนการทาทายและพัฒนา
ทักษะการคิดทั้งเด็กและผูใหญ

Trotter, T.J. 1972. Normal Magic Triangles
of Order n. Journal of Recreational Mathematics.
5: 28-32.
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คำชีแ้ จงการสงบทความลงตีพมิ พในวารสารวิทยาศาสตรแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(The Science Journal of Phetchaburi Rajabhat University)
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. Ã¥µ¥°¦¦µ·µ¦
ªµ¦µ¦ª·¥µ«µ¦rÂ®n¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´Á¡¦»¦¸ ¤¸ª´»¦³rÁ¡ºÉ°Á¥Â¡¦nªµ¤¦¼oµª·¥µ«µ¦r
ªµ¤°µ°¥¼nÄ¦¼ ªµ¤ª·´¥ (research article) ªµ¤ª·´¥°¥nµ¥n° (short report) ªµ¤¦·´«r
(review article) Â¨³ ªµ¤·Á®È (opinion article) ªµ¦µ¦ª·¥µ«µ¦rÂ®n¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´Á¡¦»¦¸
Îµ®oµ¸É¦³µªµ¤´¤¡´r¦³®ªnµ»¤ª·¥µ«µ¦r´´¤ °Á·Äoªµ¦µ¦¸ÊÄ®oÁ}¦³Ã¥r Ã¥µ¦
Á¸¥¨³Îµ¨´ªµ¤· oªoµ Â¨³Á ¸¥ªµ¤n¤µÁ¡º°É ¡·µ¦µÎµ¨¡·¤¡r
2. ®¨´µ¦´ªÉ Å
Á¡ºÉ°Ä®oªµ¤°¥¼Än ¤µ¦µÁ¸¥ª´ °¸ÊÂ®¨´µ¦Á ¸¥Â¨³nªµ¤¨¡·¤¡r´¸Ê
2.1 ¡·¤¡rªµ¤oª¥Ã¦Â¦¤Å¤Ã¦°¢rÁª·¦r (Microsoft Word for Windows) Áª°¦r´ 2000
®¦º° XP Ã¥Äo¦¼Â°´¬¦Á} Cordia New ¥Áªo´ª°´¬¦¸ÉÁ}´¨´¬r Ä®oÄo¦¼Â°´¬¦Á} Symbol
¹É¦µ¥¨³Á°¸¥ÄnªnµÇ Á}´¸Ê
µ¦³µ¬o´ Äo¦³µ¬ µ A4 ¸ µª ¡·¤¡rÂ Portrait Ã¥´Ênµ®oµ¦³µ¬ (page
setup) nª¦³¥³ ° (Margins) ´¸Ê oµ (Top)
1 ·Êª oµ¨nµ (Bottom)
0.75 ·Êª
oµ ªµ (Right)
0.75 ·Êª
oµoµ¥ (Left)
1 ·ªÊ
°Á¥È¦³µ¬ (Gutter) 0 ·Êª ®´ª¦³µ¬ (Header) 0.5 ·Êª oµ¥¦³µ¬ (Footer) 0.5 ·Êª
o´¡·¤¡r¦³µ¬ A4 ®oµÁ¸¥ªªµ¤¥µªÅ¤nÁ· 10 ®oµ
2.2 ºÉ°Á¦ºÉ°ª¦´Ê ´Á ÅoÄªµ¤ ¦µ¤ÁºÊ°®µ ÁºÊ°Á¦ºÉ°Äo£µ¬µnµ¥ Ç ´«´¡r£µ¬µÅ¥Ä®o¤µ
¸É» Ã¥ªÁ¨È£µ¬µ°´§¬Åªo¦´ÊÂ¦¦´ÊÁ¸¥ª Îµ´«´¡r£µ¬µÅ¥¸ÉÄoÂ¡¦n®¨µ¥ Án °³°¤ ·ªÁ¨¸¥
Á}o Å¤no°ªÁ¨È£µ¬µ°´§¬ Îµ¥n°Äo£µ¬µ°´§¬Ã¥¤¸ÎµÁÈ¤°Åªo Îµ®¦´ºÉ°®nª¥¸É¦µÄÁºÊ°Á¦ºÉ°
ª¦ÄoÎµÁÈ¤Ä£µ¬µÅ¥ ´ª¥n° Â¨³´¨´¬r ª¦ÄoÄµ¦µ ®¦º°¦µ¢Ánµ´Ê ¦³®nª¥Äo¦³Á°Å°
2.3 ºÉ°ª·¥µ«µ¦r Ä®o¡·¤¡r´ªÁ°µ¤µ¦¡·¤¡rºÉ°ª·¥µ«µ¦r Án Afgekia sericea Craib
2.4 o´o°ÂºÉ°¼oÁ ¸¥ Ã¥ÂoºÉ° µ¤»¨¦· µ¸ÉÎµµ ´®ª´ ¦®´Å¦¬¸¥r
2.5 £µ¡¦³°ª¦Á}¦¼nµ¥ ®¦º°Å¢¨r o°¤¼¨¦¼£µ¡ ªµ¤¨³Á°¸¥Å¤no°¥ªnµ 200 »n°·Êª
(®µo°µ¦Ä®onºÃ¦¦³»)
2.6 o´³Åo¦´µ¦°¦´Â¨³¦ª¡·µ¦µÃ¥³¦¦µ·µ¦ o´Å¤n¤¸µ¦nº ¼oÁ ¸¥
ª¦ÎµÎµÁµÅªooª¥
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3. o°Îµ®Äµ¦Á¦¸¥¤o´
¦³¥³¦³®ªnµ¦¦´ ®¹ÉÁnµ (Single Space) ´ª°´¬¦ Äo Cordia New µ¤¸ÉÎµ®´¸Ê
3.1 ºÉ°Á¦ºÉ° Â¨³ Title
£µ¬µÅ¥ µ 18 point Îµ®·oµ¥ ´ª®µ
£µ¬µ°´§¬ µ 18 point Îµ®·oµ¥ ´ª®µ
3.2 ºÉ°¼oÁ ¸¥ Â¨³ Author
º°É ¼oÁ ¸¥ £µ¬µÅ¥-°´§¬ µ 14 point Îµ®·oµ¥ ´ª®µ
¸É°¥¼n¼oÁ ¸¥ µ 14 point Îµ®·oµ¥ ´ª®µ Â¨³Áªo 1 ¦¦´
3.3 ´¥n° Â¨³ Abstract
º°É ´¥n° Â¨³ Abstract µ 16 point Îµ®¹É¨µ ´ª®µ Â¨³Áªo 1 ¦¦´
ÁºÊ°®µ ´¥n°£µ¬µÅ¥ µ 14 point Îµ®· ° ´ª¦¦¤µ
ÁºÊ°®µ ´¥n°£µ¬µ°´§¬ µ 14 point Îµ®· ° ´ª®µ
¥n°®oµ 0.5 ·Êª
3.4 ÎµÎµ´ Â¨³ Keywords ¡·¤¡rn°µnª´¥n° ®¦º° Abstract Á¨º°ÎµÎµ´ Â¨³ Keywords
¸ÉÁ¸É¥ª o°´ªµ¤ 3 Îµ Äo´ª°´¬¦ £µ¬µÅ¥ ®¦º° °´§¬ µ 14 point
3.5 ¦µ¥¨³Á°¸¥ªµ¤ (Body)
®´ª °o ®¨´ µ 16 point Îµ®·oµ¥ ´ª®µ
®´ª o°¥n°¥ µ 14 point Îµ®·oµ¥ ´ª®µ
ÁºÊ°®µ µ 14 point Îµ®· ° ´ª¦¦¤µ
¥n°®oµ 0.5 ·Êª
ªµ¤ª·¥´ (research article) Â¨³ ªµ¤ª·´¥°¥nµ¥n° (short report) ¦³°oª¥º°É Á¦ºÉ°£µ¬µÅ¥
Â¨³£µ¬µ°´§¬ ´¥n°£µ¬µÅ¥ Â¨³£µ¬µ°´§¬ (¦ª¤´Å¤nÁ· 1 ®oµ) Îµ (Introduction) ª´»°»¦r
Â¨³ª·¸µ¦ (Materials and methods) ¨µ¦«¹¬µ (Results) °£·¦µ¥¨ (Discussion) ··¦¦¤¦³µ«
(Acknowledgements) Â¨³Á°µ¦°oµ°· (References) nªªµ¤°ºÉ°µ¤¸°r¦³°nµÅµ¸Ê Â¨³Äo
¦¦µ»¦¤ (Bibliography) ¦³°
Îµ«´¡r Ä®oÄo«´¡r´´· °¦µ´·¥µ
£µ¡Â¨³µ¦µ ®´ªµ¦µ´·oµ¥ °°¨´¤r Îµ¦¦¥µ¥£µ¡°¥¼nÄo£µ¡ Â¨³´¹É¨µ°¨´¤r
Îµ¦¦¥µ¥£µ¡Â¨³µ¦µÄo´ª°´¬¦ µ 14 point ´ª· Îµ¦¦¥µ¥£µ¡Â¨³µ¦µÁ ¸¥Á}£µ¬µ°´§¬
4. µ¦°oµ°·
ªµ¤ª·´¥ (research article) ªµ¤ª·¥´ °¥nµ¥n° (short report) Á°µ¦°oµ°·»´o°¤¸
µ¦°oµ°·®¦º°¨nµª¹Äªµ¤ µ¦Á¦¸¥¨Îµ´Á¨ µ¦°oµ°·µ¤Á°µ¦°oµ°·oµ¥ªµ¤ ¦¼Â¸ÄÉ oÄ®o
°oµ°·Ã¥µ¦Á¦¸¥¨Îµ´®¤µ¥Á¨ °oµ°·Ã¥ÄoÁ¨ °µ¦· £µ¥ÄoªÁ¨ÈÄ®n n°µ o°ªµ¤¸°É oµ°· Án ...
¨´¬³µ¦Á¦·Á·Ã¨oª¥Å¤o»¨oµ¤¸µ¦«¹¬µ´¤µoµÂ¨oª [1]…
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5. µ¦Á ¥¸ Á°µ¦°oµ°·
5.1 ¦¼Âµ¦¡·¤¡rÁ°µ¦°oµ°·Ä®oÁ¦¸¥¨Îµ´µ¤®¤µ¥Á¨ °oµ°·
5.2 °oµ°·µªµ¦µ¦
£µ¬µÅ¥Ä®oÁ¦¸¥¨Îµ´µºÉ°o ºÉ°»¨. e¸É¡·¤¡r . ºÉ°Á¦ºÉ°. ºÉ°ªµ¦µ¦. e¸É: ®oµÂ¦-®oµ»oµ¥. ´ª°¥nµÁn
»° µ·µª·. 2527. µ¦Äo¸ÂÃ¦·°¥rµ¡¦·Â®o¥o°¤Å ¤´. ªµ¦µ¦ª·¥µ«µ¦r. 39: 442-444.
£µ¬µ°´§¬ Ä®oÁ¦¸¥¨Îµ´´¸Ê ºÉ°»¨, ºÉ°o¥n°, ºÉ°¨µ¥n°. e¸É¡·¤¡r. ºÉ°Á¦ºÉ°. ºÉ°®¦º°ºÉ°¥n°ªµ¦µ¦. e¸É:
®oµÂ¦-®oµ»oµ¥. ´ª°¥nµÁn
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 °oµ°·µ®´º°
Ä®o°oµ°·´¸Ê ºÉ°¼oÁ ¸¥ ®¦º°°ºÉ Ç µ¤Ân¦¸. e¸É¡·¤¡r. ºÉ°Á¦ºÉ°. ºÉ°®´º°. Á¤º°¸É¡·¤¡r: ºÉ°Îµ´¡·¤¡r ®¦º°
¼o´¡·¤¡r. ´ª°¥nµÁn
°´r Å¥°. 2548. ¨oª¥Å¤oÁ¤º°Å¥. ¦»Á¡¤®µ¦: °¤¦·¦r¡¦·Ê·ÊÂ°r¡´¨··É.
Teoh, E, S. 2005. Orchids of Asia. Singapore: Times Editions-Marshall Cavendish.
5.4 °oµ°·µª·¥µ·¡r
Ä®o°oµ°·´¸Ê ¼oÂn e¸É¡·¤¡r ºÉ°ª·¥µ·¡r º°É ¦·µ ®nª¥µ ´ª°¥nµÁn
Choomchuay, S. 1993 Algorithm and Architecture for Reed-Solomon Decoding. Ph.D. Thesis,
Imperial Colleg, University of London, UK.
5.5 µ¦°oµ°·µ ÁªÅr
Ä®o°oµ°·´¸Ê ¼oÂn ºÉ°Á¦ºÉ° [online] Á oµ¹Åoµ ª·¸µ¦Á oµ¹Â¨³µ¸É ° o°¤¼¨ e ¡.«. ¸ÉÁ¥Â¡¦n (®¦º°ºo)
´ª°¥nµÁn
Texas Instruments. Speech Synthesis Processors. [online] available:
http://www.ti.com/sc/does/msp/speech/index.htm. 1998.
6. µ¦nªµ¤
no´Á} Microsoft Word for Windows ´¹¨Ân CD-ROM Îµª 1 » ¡¦o°¤Á°µ¦Îµª
4 » Ã¥Á°µ¦»¸É 1 Ä®o¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥¦µ¤Â¢°¦r¤ °ªµ¦µ¦ nªÁ°µ¦°¸ 3 » Å¤no°¡·¤¡rºÉ°
Áoµ °ªµ¤Â¨³µ¸ÉÎµµ
nªµ¤¸É °µµ¦¥r ¦. »° nª¥Âoª «¼¥rª·¥µ«µ¦rÂ¨³ª·¥µ«µ¦r¦³¥»r ³ª·¥µ«µ¦r
Â¨³ÁÃÃ¨¥¸ ¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´Á¡¦»¦¸ Á¤º° Á¡¦»¦¸ 76000 Ã¦. 032-493266 Ã¦µ¦ 032-493266
°¸Á¤¨r bsnck@hotmail.com

´Ê¸ÊÁ¤ºÉ°ªµ¤Åo¦´µ¦¸¡·¤¡r ¼oÁ ¸¥³Åo¦´ªµ¦µ¦´¸É ªµ¤´Ê¸¡·¤¡r 1 ´ Ã¥³Ä®o¼oÁ ¸¥
¸ÉÁ}ºÉ°Â¦
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(´ª°¥nµ)

µ¦Á¡µ³Á¤¨ÈÁ µªµ°n° (Phalaenopsis cornucervi (Breda) Blume & Rchb. f.)
Ä£µ¡¨°ÁºÊ° (18)
In vitro seed culture of Phalaenopsis cornucervi (Breda) Blume & Rchb. f. (18)
»° nª¥Âoª Â¨³ ¦¦¡ °·³´´¥ (14)
®nª¥ª·´¥¸ªª·¥µ¡º ³ª·¥µ«µ¦rÂ¨³ÁÃÃ¨¥¸ ¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´Á¡¦»¦¸ Á¤º° Á¡¦»¦¸ 76000 (14)

´¥n° (16)

¦³¥³®nµ¦¦´ 12p

¦³¥³®nµ¦¦´ 12p
´¥n° (14)
............................................................................................................................................................
¦³¥³®nµ¦¦´ 12p
ÎµÎµ´: (14)

Abstract (16)

¦³¥³®nµ¦¦´ 12p

Abstract (14)
.........................................................................................................................................
Keywords: (14)

Îµ (Introduction) (16)

¦³¥³®nµ¦¦´ 12p

¦³¥³®nµ¦¦´ 12p
(14)......................................................................................................................................................
¦³¥³®nµ¦¦´ 12p

ª´»°»¦rÂ¨³ª·¸µ¦ (Materials and methods) (16)

¦³¥³®nµ¦¦´ 12p
(14)......................................................................................................................................................
¦³¥³®nµ¦¦´ 12p

¨µ¦«¹¬µ (Results) (16)

¦³¥³®nµ¦¦´ 12p
(14)......................................................................................................................................................
¦³¥³®nµ¦¦´ 12p

°£·¦µ¥¨ (Discussion) (16)

¦³¥³®nµ¦¦´ 12p
(14)......................................................................................................................................................
¦³¥³®nµ¦¦´ 12p
··¦¦¤¦³µ« (Acknowledgements) (16)
¦³¥³®nµ¦¦´ 12p
(14).....................................................................................................................................................
¦³¥³®nµ¦¦´ 12p

Á°µ¦°oµ°· (References) (16)

¦³¥³®nµ¦¦´ 12p

(14).................................................................................
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