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การวิเคราะหศักยภาพทางพลังงานของเชื้อเพลิงแกลบในจังหวัดเพชรบุรี 
An Analysis of Energy Potential of Rice Husk in Phetchaburi Province 

สุนันทศักด์ิ ระวังวงศ 

สาขาฟสิกสและวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
เมือง เพชรบุรี 76000 

 

บทคัดยอ 

 
งานวิจยัน้ีเปนการศกึษาศกัยภาพทางพลังงานของแกลบซึง่เปนวัสดเุหลอืท้ิงจากโรงสขีาวในจงัหวัดเพชรบรุ ี

โดยอาศัยขอมูลสถิติปริมาณแกลบอุตสาหกรรมจังหวัด เพ่ือนำมาคำนวณหาคาพลังงานโดยใชคาความรอน 
ที่ไดจากการวิเคราะหตามมาตรฐาน ASTM D2105 และไดมีการหาปริมาณเทียบเทาน้ำมันของพลังงาน 

จากแกลบ หลังจากน้ันจึงนำขอมูลมาจัดทำเปนแผนท่ีศักยภาพโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป SURFER32 
ผลที่ไดจากการศึกษาบงชี้วาจังหวัดเพชรบุรีมีปริมาณแกลบอยูในชวง 90-110 ตัน/ป โดยมีศักยภาพทางพลังงาน
อยูในชวง 13-17 เทระจูลตอป เทียบเทาน้ำมันดิบ 22-26 กิโลตันเทียบเทาน้ำมัน โดยพ้ืนที่อำเภอบานลาด  
เปนพ้ืนท่ีมีศักยภาพทางพลังงานของแกลบสูงสุด 
 
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 

ปจจุบันโลกเผชิญปญหาส่ิงแวดลอมอยาง
รนุแรงจากการใชเช้ือเพลงิฟอสซลิเปนหลกั ประเทศไทย 
ก็ตองพ่ึงพาการนำเขาเช้ือเพลิงดังกลาวในปริมาณ 
สูงจนกระทบตอเศรษฐกิจ และเปนปญหารุนแรง 
ของสังคม ปจจุบันโลกใชพลังงานชีวมวลมากเปน 
อันดับ 4 หรือ 14% ของพลังงานท้ังหมด ประเทศพัฒนา
แลวตองการใชพลังงานนี้เพ่ิมขึ้น เน่ืองจากชีวมวล 
หางาย จัดเก็บและเปลี่ยนเปนพลังงานไฟฟาหรือ 
ความรอนไดงาย [1] ปจจุบันมูลคาการนำเขาพลังงาน
มีประมาณ 7% ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
ป พ.ศ. 2546 ประเทศไทยใชพลังงานประมาณ 1,000 

พันลานบาท คิดเปน 15% ของมูลคาผลิตภัณฑ 
มวลรวมในประเทศ เปนมูลคาการนำเขาพลังงาน
ประมาณ 500 พันลานบาท [2] จึงมีแนวคิดในการนำ
พลังงานทดแทนมาใช พลังงานชีวมวลเปนผลพลอยได
ของพืชและสัตวที่ไดรับความสนใจอยางกวางขวาง 
เชนในประเทศศรีลังกาชีวมวลเหลือทิ้งจากการเกษตร 
มูลสัตวจากปศุสัตวขนาดใหญ ขยะเทศบาล และ 
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม มีศักยภาพทางพลังงาน 
ป ค.ศ. 1997, 2005 และ 2010 มีคาประมาณ 120 PJ  
133 PJ และ 142 PJ ตามลำดับ เม่ือนำมาผลิตพลังงาน

ไฟฟา จะไดพลังงานประมาณ 8.34 TWh  9.24 TWh 
และ 9.85 TWh ตามลำดับ เม่ือคิดประสิทธิภาพของ
การเปล่ียนพลังงาน 25% [3] โดยเฉพาะอยางย่ิง 
การเผาเช้ือเพลิงชีวมวลในท่ีจำกัดอากาศเพ่ือใหเกิด

แกสออกมาใชประโยชน จังหวัดเพชรบุรีประชากร 
สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมคือการทำนา  
มีวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจำนวนมาก เชน ฟางขาว 
และแกลบ งานวิจัยน้ีไดศึกษาแหลงพลังงาน (Energy 
Resource) และศักยภาพทางพลังงาน (Energy 
Potential) ของแกลบในจังหวัดเพชรบุรี โดยพิจารณา
ผลิตผล (Yield) ของแกลบท่ีไดจากโรงสีขาว แลวนำมา
คำนวณหาคาพลังงานของเช้ือเพลิงแกลบ (Energy 
Yield) หลังจากน้ันจึงนำไปคำนวณหาปริมาณเทียบเทา
น้ำมัน (Ton Oil Equivalent) และจัดทำแผนท่ีศักยภาพ
ของแหลงเช้ือเพลิงแกลบและแผนท่ีศักยภาพทางพลังงาน
ของแกลบ  

อุปกรณและวิธีการ 

การศึกษาศักยภาพทางพลังงานของแกลบ
ในจังหวัดเพชรบุรี อาศัยขอมูลปริมาณแกลบเฉล่ียตอ
วัน (kg/day) จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 
ซึ่งมีผูประกอบการโรงสีขาวรวมกันท้ังสิ้น 174 ราย 
ในป พ.ศ. 2553 (ตารางท่ี 1) 

 
ตารางที่ 1  จำนวนผูประกอบการโรงสีขาวในจังหวัดเพชรบุรี 
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การหาผลิตผลของแกลบรายป ใชขอมูลปริมาณ 
แกลบเฉล่ียตอวัน แลวคำนวณกับจำนวนวันทำการ
ของโรงสีจะไดปริมาณผลิตผลของแกลบในหนวยตัน
ตอป หลังจากน้ันนำไปคำนวณคาความรอนของเช้ือเพลิง
แกลบท่ีไดจากการวิเคราะหตามมาตรฐาน ASTM  
D2105 โดยแกลบมีคาความรอน 14,360 kJ/kg หลังจาก
นั้นจึงนำคาผลิตผลทางพลังงานของแกลบในหนวย
ลานลานจูล (TJ) ที่ไดมาเทียบเทากับน้ำมันโดยใช 
ตวัแปลง 1 ton oil equivalent (toe) = 10,800 kcal/kg 
โดยท่ี 1 cal = 4.184 J สำหรับปริมาณเทียบเทาน้ำมัน
ของแกลบแสดงในรูปของกิโลตันเทียบเทาน้ำมนั (ktoe) 
ในสวนสุดทายไดสรางแผนท่ีปริมาณผลิตผล (Yield) 
และแผนท่ีศักยภาพทางพลังงานของแกลบโดยอาศัย
โปรแกรมสำเร็จรูป SURFER32 

ผลการวิจัย 

 เ ม่ือนำปริมาณแกลบมาคำนวณหา
ปริมาณผลผลิตท้ังป โดยพิจารณาจำนวนวันทำงาน
ของโรงสีขาว พบวาในป พ.ศ. 2553 ปริมาณแกลบใน 

จังหวัดเพชรบุรีมี 90-110 ตัน เปนปริมาณแกลบในอำเภอ
บานลาด 353.00 ตนั อำเภอเมอืงเพชรบรุ ี 216.14 ตนั 
อำเภอเขายอย 123.60 ตัน อำเภอทายาง 84.83 ตัน 
อำเภอชะอำ 80.09 ตัน อำเภอบานแหลม 5.90 ตัน 
อำเภอหนองหญาปลอง 1.81 ตัน และอำเภอแกงกระจาน 
0.48 ตัน (ภาพท่ี 1) นำปริมาณแกลบมาคำนวณหา
พลังงานแยกตามอำเภอไดคาพลังงานจากอำเภอ 
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 ปริมาณแกลบ  ศักยภาพผลิตผลแกลบ  
และศักยภาพทางพลังงานของแกลบ มีมากท่ีสุดใน
อำเภอบานลาด อำเภอเมืองเพชรบุรีและอำเภอ 
เขายอยตามลำดับ (ภาพท่ี 2,  3 และ 4) 

ภาพที่ 1 ปริมาณผลิตผลแกลบในจังหวัดเพชรบุรี 
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ภาพที่ 2   ปริมาณพลังงานจากแกลบและปริมาณเทียบเทาน้ำมัน 

อภิปรายผล 

ปริมาณพลังงานจากแกลบในจังหวัดเพชรบุรี 
มีศักยภาพทางพลังงานของแกลบสูงสุด 3 อำเภอ คือ
อำเภอบานลาด มีคาพลังงาน 50.69 TJ เทียบเทาน้ำมัน 
78.12 ktoe รองลงมาอำเภอเมอืงเพชรบรุ ีมคีาพลังงาน 
31.04 TJ เทียบเทาน้ำมัน 47.83 ktoe และอำเภอ 
เขายอยมคีาพลังงาน 17.75 TJ เทียบเทาน้ำมนั 27.35 ktoe 

จากแผนท่ีศักยภาพทางพลังงานของแกลบ

พบวาอำเภอบานลาดมีศักยภาพมากท่ีสุด 353 ton/
year และรองลงมาคือ อำเภอเมืองเพชรบุรี มีศักยภาพ 
216.14 ton/year พ้ืนท่ีดังกลาวจึงมีความเหมาะสมใน
การกอสรางระบบผลิตไฟฟาจากชีวมวล, อาจเปนระบบ
แยกศูนย (Decentralized) โดยติดต้ังบริเวณท่ีมีศักยภาพ
ผลิตผลแกลบมากท่ีสุด คืออำเภอบานลาด อำเภอเมือง
เพชรบุรีและอำเภอเขายอย เพ่ือลดคาใชจายในการ
ขนสงเชื้อเพลิง 

 

ภาพที่ 3   แผนท่ีศักยภาพของผลิตผลแกลบในจังหวัดเพชรบุรี ป พ.ศ. 2553 

 

 

Rice Husk Content (ton/year)A. Kang Krachan

A.Tha Yang
A. Chaam
A. Nong Ya Plong

A. Ban Lat

A. Khao Yoi

A. Muang Phetchaburi

A. Ban Laem

1

2
3

4

5

6

7

8

2

3

4

5

6

7

8

 
 



7วารสารวิทยาศาสตรแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

Science Journal of Phetchaburi Rajabhat University 

ภาพที่ 4   แผนท่ีศักยภาพทางพลังงานแกลบในจังหวัดเพชรบุรี ป พ.ศ. 2553 

ขอเสนอแนะ 

แหลงพลังงานชีวมวลจากแกลบในจังหวัด
เพชรบุรอียูอยางกระจัดกระจาย โดยมีความหนาแนนสูง 
ในบางพ้ืนท่ี การนำพลังงานชีวมวลไปใชประโยชนควร
เปนระบบการเปล่ียนรูปพลังงานขนาดเล็ก มีความ
เหมาะสมกับศักยภาพของเช้ือเพลิงแกลบดังกลาว 
เปนระบบแยกศูนยโดยนำเตาผลิตแกสชีวมวลไปติดต้ัง
ในอำเภอที่มีผลิตผลของแกลบมากที่สุด จะเหมาะสม
มากกวา เน่ืองจากลดคาใชจายในการขนสงเชื้อเพลิง
ชีวมวล 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยน้ีไดรับทุนอุดหนุนจากสำนักงาน 
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 
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คุณลักษณะทางเชื้อเพลิงของแกลบในจังหวัดเพชรบุรี 
Fuel Characteristics of Rice Husk in Phetchaburi Province 
สุนันทศักด์ิ ระวังวงศ 
สาขาฟสิกสและวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมือง 
เพชรบุรี 76000 
 
 

บทคัดยอ 

 
 แกลบ วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรท่ีสำคัญในจังหวัดเพชรบุรี นำมาใชเปนเชื้อเพลิงชีวมวลกับระบบแกส
ซิฟเคชั่นเพ่ือการผลิตพลังงานไฟฟาได งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาคุณลักษณะทางเช้ือเพลิงของแกลบ โดยการ
วิเคราะหโดยประมาณตามมาตรฐาน ASTM D3172 การวิเคราะหแบบแยกธาตุตามมาตรฐาน ASTM D3176 
และการวิเคราะหคาความรอนตามมาตรฐาน ASTM D2105 ผลการวิเคราะหพบวาแกลบมีปริมาณสารระเหย 
ที่เผาไหมได 57.3% โดยปริมาณคารบอนคงตัวท่ี 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 CH

1.83
O

0.72
N

0.0022
S

0.00024 
สมการเคมี

นี้นำไปคำนวณหาอัตราการไหลท่ีเหมาะสมของอากาศในการเดินเคร่ืองเตาแกสซิไฟเออรสำหรับผลิตไฟฟาดวย
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   
CH

1.83
O

0.72
N

0.0022
S

0.00024
 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 
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บทนำ 

ปจจุบันพลังงานหมุนเวียนไดรับความสนใจ
เปนอยางมาก มีการสงเสริมและสนับสนุนใหใชพลังงาน
หมุนเวียนทดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิล (fossil fuel) ในการ
ผลิตพลังงานไฟฟา เน่ืองจากเช้ือเพลิงฟอสซิลสงผล 
กระทบตอส่ิงแวดลอมหลายดาน เชน สภาวะเรือนกระจก 
ปญหาโลกรอน และปญหาฝนกรดจาก SO

2
 จากการ

เผาไหมเช้ือเพลิงฟอสซิล [1] ประเทศไทยประสบปญหา
ดังกลาวจากกรณีโรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลำปาง โดย
ตั้งเปาการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
ใหไดรอยละ 8 ภายในป พ.ศ.2554  [2] จากเหตุผล
หลายประการ ทำใหทุกฝายกระตือรือรนหาแหลง
พลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน พลังงานลม 
พลังงานแสงอาทิตย พลังงานน้ำ และพลังงานชีวมวล  
ชีวมวลมี 4 กลุม คือ พืชยืนตน (woody plant) พืชลมลุก
และหญา (herbaceous plant and grass) พืชน้ำ  
(aquatic plant) และมูลสัตว (manure) [3] 

ความชื้นในชีวมวลเปนพารามิเตอรสำคัญ 
ที่ใชในการเลือกเทคโนโลยีการเปล่ียนรูปชีวมวล  
ชีวมวลความช้ืนสูงมักอาศัยการหมักในการเปล่ียนรูป
พลังงาน สวนชีวมวลความช้ืนต่ำนำไปใชในกระบวนการ
แกสซิฟเคช่ัน กระบวนการไพโรไลซิสหรือการเผาไหม  
[4] ชีวมวลซึ่งไดรับความสนใจอยางกวางขวางคือ

เชื้อเพลิงชีวมวล (biomass fuel) จากแกลบ เน่ืองจาก
มีศักยภาพและปริมาณเช้ือเพลิงมาก จังหวัดเพชรบุรี 

มีกิจการทางดานเกษตรกรรมมาก และมุงเนนเปน 
เมืองเกษตรกรรม ประชากรสวนใหญทำนา รอยละ 57 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชที่สำคัญมีทั้งพืชสวน 
พืชไร และพืชผัก ผลผลิตใชบริโภคในจังหวัด และสงไป
จำหนายยังจังหวัดใกลเคียง การใชที่ดินสวนใหญเพ่ือ
เกษตรกรรมซ่ึงทำนาเปนหลัก มีวัสดุเหลือท้ิงทางการ
เกษตรมาก เชน ฟางขาว และแกลบ (ภาพท่ี 1)  
การวิจัยน้ีศึกษาการใชประโยชนจากชีวมวลแกลบ  
เพ่ือเปนเช้ือเพลิงในกระบวนการแกสซิฟเคช่ัน เปนการ
เปล่ียนรูปพลังงานจากเช้ือเพลิงของแข็งใหเปนเช้ือเพลิง
แกส ไดเชื้อเพลิงท่ีมีคาความรอนสูงกวาการเผาไหม
โดยตรง [5] การออกแบบระบบแกสซิฟเคชั่นสำหรับ
เช้ือเพลิงแตละชนิดตองศึกษาคุณลักษณะทางเช้ือเพลิง
ของชีวมวลกอน เพ่ือใหการออกแบบและการทำงาน
ของระบบเหมาะสม ชีวมวลแกลบประกอบดวยเซลลูโลส
และลิกนิน สวนประกอบของชีวมวลสงผลตอการเลือกใช 
เทคโนโลยีการเปล่ียนรูปพลังงาน วัตถุประสงคของงาน
วิจัยน้ี เปนการศึกษาคุณลักษณะทางเช้ือเพลิงของชีว
มวลแกลบในจังหวัดเพชรบุรี มุงเนนศึกษาปริมาณ
ความช้ืน คาความรอน ปริมาณคารบอนคงท่ี สารระเหย 
ท่ีเผาไหมได และปริมาณเถา การวิเคราะหโดยประมาณ 
การวิเคราะหแบบแยกธาตุ และการหาคาความรอน
เชื้อเพลิงชีวมวลแกลบ การท่ีเชื้อเพลิงชีวมวลแกลบ
แตละทองท่ีมีปริมาณความช้ืนตางกัน ทำใหผลการ

วิเคราะหท้ังการวิเคราะหโดยประมาณและการวิเคราะห
แบบแยกธาตุแตกตางกัน  

 

 

ภาพที่ 1  แกลบจากโรงสีขาวในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี 
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Moisture  

Content   

Fixed  

Carbon 

Volatile  

Combustible Matter 

Ash  

Content  
 10.0 15.6 57.3 17.1 

 [5] 9.0 17.4 68.5 14.1 

 [6] 11.7 20.4 53.1 14.8 

อุปกรณและวิธีการ 

เชื้อเพลิงชีวมวลรูปเชื้อเพลิงแข็ง (solid fuel) 
คือแกลบจะถูกเปลี่ยนรูปเปนเชื้อเพลิงแกส (gaseous 
fuel) โดยผานกระบวนการแกสซิฟเคชั่น (gasification) 
เพ่ือใหคาความรอนสูงกวาการนำเช้ือเพลิงชีวมวล 
รูปของแข็งไปเผาไหมโดยตรง (direct combustion) 
การวิเคราะหคุณลักษณะ (characteristics) ของ
เชื้อเพลิงจึงเปนสิ่งจำเปนสำหรับการออกแบบระบบ
แกสซิฟเคชั่น การวิเคราะหและทดสอบเช้ือเพลิงแข็งใช
วิธีการตามมาตรฐาน ASTM ในมาตรฐานที่เก่ียวของ 
คือ การวิเคราะหโดยประมาณ (Proximate Analysis) 
การวิเคราะหแบบแยกธาตุ (Ultimate Analysis) และ
การหาคาความรอน (Heating Value) ของเช้ือเพลิง 
ชีวมวลแกลบในจังหวัดเพชรบุรี 

การวิเคราะหโดยประมาณ (Proximate 
Analysis) ตามมาตรฐาน ASTM D3172 หาปริมาณ 
ความชื้น (moisture content) สารระเหยท่ีเผาไหมได  
(volatile combustible matter) คารบอนคงตัว (fixed 
carbon) และเถา (ash content) การทดสอบตาม
มาตรฐานดังกลาว เช้ือเพลิงแข็งถูกบดเปนผง แลวนำ
ไปอบแหงในเตาอบท่ีอุณหภูมิ 110 ํ-105 ํC จนน้ำหนัก
คงท่ี น้ำหนักท่ีหายไปเม่ือเทียบกับน้ำหนักเดิมคือปริมาณ
ความช้ืน เช้ือเพลิงแข็งท่ีแหงแลวถูกทำใหรอน ในภาชนะ

ปดปองกันการเกิดออกซิเดชัน ที่อุณหภูมิ 900 ํC เพ่ือ 
ไลสารระเหยที่เผาไหมได จนน้ำหนักคงที่ น้ำหนัก 
ท่ีหายไปคือปริมาณสารระเหยท่ีเผาไหมได นำเช้ือเพลิง

แข็งท่ีไดไปอบในภาชนะเปดท่ีอุณหภูมิ 750 ํC เพ่ือให
เผาไหมจนน้ำหนักคงท่ีและเปนน้ำหนักของเถา สวน
น้ำหนักท่ีหายไปคือปริมาณของคารบอนคงตัว การ
วิเคราะหโดยประมาณมีประโยชนในการเปรียบเทียบ
เชื้อเพลิง 

การวิเคราะหแบบแยกธาตุ (Ultimate Analysis) 
ASTM D3176 เพ่ือหาปริมาณธาตุที่เปนองคประกอบ
ของเช้ือเพลิงในรูป %db และไมคิดเถา ปริมาณคารบอน
และไฮโดรเจนในเช้ือเพลิงหาโดยการเผาเช้ือเพลิงใน
ภาชนะปดบรรจุออกซิเจนไวอยางเพียงพอ แลววัด
องคประกอบของไอเสียเพ่ือคำนวณยอนกลับไปหา
ปริมาณคารบอนและไฮโดรเจนในเชื้อเพลิง ไนโตรเจน 
และซัลเฟอร หาโดยวิธีทางเคมี สวนออกซิเจนหาโดย
ระบุคา 100 ลบดวยปริมาณธาตุคารบอน ไฮโดรเจน 
ไนโตรเจน และ ซัลเฟอร  

การหาคาความรอน (heating value) ของ
เชื้อเพลิง (ASTM D2105) โดยใชบอมบแคลอรีมิเตอร 
(bomb calorimeter) ไดคาความรอนของเช้ือเพลิงท่ี
ปริมาตรคงที่ และไมแตกตางไปจากคาท่ีความดันคงท่ี 

ผลการวิจัย 

การวิเคราะหโดยประมาณ การวิเคราะหแบบ
แยกธาตุ และ คาความรอนเชื้อเพลิงชีวมวลแกลบ โดย
ในแตละตารางไดรวมเอาผลจากการศึกษาท่ีไดจาก
การสำรวจเอกสารเพ่ือทำการเปรียบเทียบ (ตารางที่ 1  
2 และ 3) 

ตารางที่ 1  การประมาณคาโดยประมาณ (Proximate Analysis) เชื้อเพลิงชีวมวลแกลบในจังหวัดเพชรบุรี (%) 
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Moisture  

Content 
C H O N S 

* 10.0 40.6 5.4 36.5 0.33 0.05 

 [5] 9.0 43.1 4.9 37.3 0.5 0.1 

 [6]  11.7 36.74 5.51 42.55 0.28 0.55 

ตารางที่ 2  การประมาณคาแบบแยกธาตุ (Ultimate Analysis) ของเชื้อเพลิงชีวมวลแกลบในจังหวัดเพชรบุรี (%) 

ตารางที่ 3  คาความรอนของเช้ือเพลิงชีวมวลแกลบ 

         

 [5]

 [6]

 [7]

 [3]

 [8]

HHV = 

 

 

] 

] 

] 

] 

] 

  LHV

Moisture 

Content 

10.0 

9.0 

11.7 

- 

- 

8.83 

V = 

HHV (kJ/kg) 

 

- 

15,700 

- 

21,200 

- 

 

LHV (kJ/kg

14,360 

14,000 

- 

402,133 

- 

12,850 

) 

อภิปรายผล 

การวิเคราะหโดยประมาณแสดงใหเห็นวา
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% ที่คาความช้ืนเดียวกัน ผลการ
วิเคราะหทั้งสองใหคาของตัวแปรตางๆ ใกลเคียงกับ 

ผลการศึกษาของนักวิจัยอื่น เพียงแตมีความแตกตาง

กันเร่ืองความชื้นของเชื้อเพลิงชีวมวลแกลบในแตละ
ทองท่ี แกลบจังหวัดเพชรบุรีมีคาความรอน 14,360 

กิโลจูล/กิโลกรัม เมื่อนำผลการวิเคราะหแบบแยกธาตุ
ไปคำนวณหาสูตรเคมีของเชื้อเพลิงแกลบ พบวาแกลบ
มีสูตรเคมี CH

1.83
O

0.72
N

0.0022
S

0.00024 
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ภาพท่ี 3   อิทธิพลของความช้ืนตอปริมาณ C H O N S ในแกลบ 

ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาพบวา ผลการวิเคราะหโดย

ประมาณ ผลการวิเคราะหแบบแยกธาตุ รวมท้ังคาความ
รอน ขึ้นอยูกับคาความช้ืนของเช้ือเพลิงชีวมวล ดังน้ัน
ควรศึกษาเพ่ิมเติมโดยเก็บตัวอยางเช้ือเพลิงแกลบที่คา
ความช้ืนตางกัน ไปวิเคราะหแบบประมาณ วิเคราะห

แบบแยกธาตุ และหาคาความรอน เพ่ือศึกษาอิทธิพล

ของความชื้นตอคุณลักษณะทางเช้ือเพลิงของชีวมวล
แกลบ จะทำใหการออกแบบระบบทางพลังงานที่ใชชีว
มวลแกลบมีความถูกตองแมนยำมากข้ึน  

ภาพท่ี 2   อิทธิพลของความช้ืนตอปริมาณคารบอนคงตัว สารระเหยท่ีเผาไหมได และเถาในแกลบ 

Moisture Content (%) 

Moisture Content (%) 

Co
nt

en
t (

%
) 

Co
nt

en
t (

%
) 
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การศึกษารอยแตกของกระจกดานขางรถยนตจากการยิงดวยปน 
Study of Cracked Pattern of Lateral Car Windshield from Gun Shooting 
สิทธิชน พิมลศรี และ สันต์ิ สุขวัจน 1 

1 สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เมือง นครปฐม 73000 

บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษารูปแบบรอยแตกของกระจกรถยนตดานขาง จากการยิงดวยปน และ
ความสัมพันธระหวางขนาดรูกระสุนทางเขาออกกับระยะยิง กระจกรถยนตที่ใชทดลองเปนกระจกนิรภัยเทมเปอร
ดานขาง หนา 4 mm ติดฟลมกรองแสงหนา 2 mm อาวุธปนท่ีใชทดลองเปนปนพกขนาด 9 mm กระสุน 9 mm 
ระยะยิง 6 ระยะ วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ยเลขคณิต คาเบ่ียงเบนมาตรฐานความแปรปรวนรวม  
(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 

อาวุธท่ีอาชญากรใชกออาชญากรรมในอนัดบั
ตนคืออาวุธปน ในการสืบสวนคดีเก่ียวกับอาวุธปน  
วัตถุพยานท่ีเก่ียวกับอาวุธปน และเคร่ืองกระสุนปน 
เชน อาวุธปน ซองกระสุนปน กระสุนปน ปลอกกระสุน
ปน หมอนกระสุนปนลูกซอง กระสุน และป]ายกระสุน
ลกูซองจากท่ีเกิดเหตุ ผูบาดเจ็บ หรือศพ และการตรวจ

วิถีกระสุน ตองตรวจพิสูจนเพ่ือเปนขอมูลในการสืบสวน
สอบสวนหาผูกระทำความผิด และทราบถึงเหตุการณ
หรือพฤติกรรมคนราย [1] การวิจัยน้ีเนนการตรวจหา
ระยะยิงในเชิงการตรวจวิถีกระสุนซึ่งเปนสิ่งสำคัญ 
อยางหน่ึง คดีอาชญากรรมของประเทศไทยลวนแตมี
อาวุธปนเขามาเก่ียวของในฐานะเคร่ืองมือทำความผิด 
สถานการณความรุนแรงจากปน ไมไดเกิดถ่ีเฉพาะ 
ในปจจุบัน จากสถิติของสำนักงานยาเสพติดและ
อาชญากรรมแหงสหประชาชาติพบวาประเทศไทยชวง 
พ.ศ. 2541-2543 มีคดีฆาตกรรมใชปนถึงรอยละ 79.58 
ถือวาสูงมากหากเปรียบเทียบกับภูมิภาคอ่ืน อนุมานได
วาคนไทยไมนอยมีอาวุธปนในครอบครอง บางครั้งคน
เหลาน้ันใชปนยุติความขัดแยง สถิติอาวุธปนท่ีได 
รับอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนต้ังแต พ.ศ. 2503-2546 
มีมากกวาลานกระบอกท่ัวประเทศ แตปจจุบันมีการ
ครอบครองอาวุธปนสูงกวา 4 ลานกระบอก จำนวนน้ี
หมายถึงปนท่ีถูกกฎหมาย ไมนับปนเถ่ือนท่ีหาซ้ือได 
ไมยากในตลาดมืด [2] ปจจุบันปญหาอาชญากรรมทวี 

ความรุนแรงข้ึน เกิดความเสียหายตอทรัพยสินและบุคคล 
การกออาชญากรรมมีรูปแบบท่ีหลากหลาย อาชญากรรม

ที่เกิดขึ้นอยางตอเน่ืองคือฆาตกรรมโดยวาจางมือปน 
มือปนมักใชรถจักรยานยนตเปนพาหนะกอเหตุ และ 
ยิงเหย่ือขณะอยูในรถยนต เจาหนาท่ีตำรวจอาจพบ
หลักฐานในท่ีเกิดเหตุที่เชื่อมโยงไปหาตัวคนรายคือ 
รอยแตกกระจกรถยนต และปลอกกระสุนปนที่คนราย
ใชกอเหตุ  

เจาหนาท่ีตำรวจตลอดจนผูเก่ียวของในการ
คล่ีคลายคดี ตองใชประโยชนจากกระจกท่ีเหลืออยูให
มากท่ีสุด จากลักษณะรู และการแตก เพ่ือนำไปสอบสวน
สืบสวนหาผูกระทำผิด เชน บอกทิศทางการยิง ดานท่ี
ยิง ระยะยิง ชนิดกระสุน ระยะยิงหมายถึงระยะระหวาง
ปากลำกลองปนจนถึงเปาท่ีถูกยิง การตรวจหาระยะยิง
มีหลายวิธีดวยกัน เชน ตรวจการกระจายของเขมาดินปน 
การกระจายของลูกปนลูกซอง พิจารณาบาดแผลบน
รางกายเหย่ือ [3] การกออาชญากรรมโดยอาวุธปนมี
สิ่งท่ีนาสนใจซึ่งเปนท่ีมาของงานวิจัยน้ีคือ การยิงคนใน
รถยนตโดยกระสุนผานกระจกรถยนตดานขาง สิ่งที่นา
สนใจคือรูปแบบรอยแตกกระจกรถยนต รอยแตกกระจก
รถยนตจากกระสุนนาจะมีลักษณะเฉพาะท่ีบงชี้ระยะ
ยิง และบอกชนิดอาวุธปนได การตรวจสอบการแตก
ของกระจกและการแปรผล เปนประโยชนตอขบวนการ
สืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรม การแตกของกระจก
มีความสัมพันธกับรอยแตกท่ีเกิดข้ึนบนพ้ืนผิวของกระจก 
ดวยลักษณะลายเสนและรูปแบบ การศึกษาแรงท่ีทำ 
ใหแตก การกระทบของวัตถุไมมีคมความเร็วต่ำ กระสุน
ปน รวมท้ังความรอนจากเพลิงไหม เปนท่ีนาสนใจสำหรับ
นักนิติวิทยาศาสตร คดีที่คนรายยิงเหย่ือในรถยนตจาก
กระจกรถยนตดานขาง สิ่งท่ีเปนหลักฐานคือรอยแตก
ของกระจกจากกระสุน เจาหนาท่ีตำรวจและผูเก่ียวของ
ในการคลี่คลายคดี ตองมีความชำนาญในการสรุปวา

เกิดจากกระสุนและปนประเภทใด งานวิจัยน้ีจะชวย
คลี่คลายปญหาดังกลาวได การทดลองในงานวิจัยน้ี 

ผูทดลองจะยิงกระจกรถยนตในระยะตางกัน แลวบันทึก
รูปแบบรอยแตกของกระจกดวยการถายภาพ จนได 

ขอสรุปถึงลักษณะท่ีเกิดจากการยิงแตละระยะ และ
บอกไดวาลักษณะการแตกของกระจกรถยนตที่พบใน 
ท่ีเกิดเหตุ เกิดจากการยิงท่ีระยะใด อันทำใหเกิดประโยชน

ตองานสืบสวนสอบสวนและทางนิติวิทยาศาสตร 
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วัสดุอุปกรณและวิธีการ 

อุปกรณการทดลอง เคร่ืองมือในการวิจัย
ประกอบดวย กลองถายภาพดิจิตอล ความละเอียด 12 
ลานพิกเซล เวอเนียรคาลิปเปอรชนิดดิจิตอล (electronic 
digital caliper) ผาเทปกาวหนาเดียว แผนพลาสติกใส 
ปากกาหมึกแหง ปากกาหมึกซึม แวนตา ตลับเมตร 
กระจกนิรภัยเทมเปอรหนา 4 mm ย่ีหอซูซูกิ รุน FD  

ST-20 LH ติดฟลมกรองแสงใชฟลมหนา 2 mm ปนพก
ขนาด 9 mm ย่ีหอ CZ 75 D COMPACT (P-01) 
ลำกลองยาว 3.88 inch และกระสุน 9 mm Luger  
แบบหวักลมมน (round nose) 

วิธีการทดลอง สรางกรอบไมขนาดใกลเคียง
กับแผนกระจกเพ่ือใชแทนประตูดานขางรถยนต นำ
กระจกรถยนตดานขางติดฟลมกรองแสง กระจกท่ีติด
ฟลมเรียบรอยในสภาพพรอมยิงนำไปใสในกรอบไม 
ที่เตรียมไว (เปายิง) ใชปนขนาด 9 mm เล็งใหปาก
กระบอกปนต้ังฉากกับผิวกระจก แลวยิงตามระยะที่
กำหนด วัดเสนผาศูนยกลางของรูทางเขาและรูทางออก
ของกระสุนปนโดยใชเวอเนียรคาลิปเปอร ชนิดดิจิตอล 
และถายภาพรูทางเขาออกโดยใชกลองดิจิตอล บันทึก
คาที่อานได วิเคราะหคาท่ีอานไดดวยวิธีการทางสถิติ 
วิเคราะหหาสาเหตุท่ีทำใหรอยแตกของกระจกมีลักษณะ 
ตางกัน (ภาพท่ี 1 2 และ 3) 

ภาพที่ 1 อุปกรณวางมือขณะยิง ภาพที ่2 กระจกในกรอบประตูรถยนตดานขางพรอมยิง 

ภาพที่ 3  การทดลองยิง 

ผลการศึกษา 

 หลังจากการทดลองและการวิเคราะหขอมูล 

มีขอสรุปเก่ียวกับงานวิจัย คือ ลักษณะรูทางเขากระสุน
คอนขางกลม มีขนาดใกลเคียงกับขนาดกระสุน ขอบ 

        

รูเรียบ สวนรูทางออกกระสุนมีรอยบาก (bevelling) 

ขึ้นรอบ และรอยแตกของกระจก (glass fracture)  
มีรูทางเขาเล็กและขอบเรียบกวารอยบากตรงทางออก
ของกระสุน สอดคลองกับงานวิจัยท่ีมีรายงานไว [4]  
(ภาพท่ี 4 และ 5) 
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ภาพที่ 4  รทูางเขากระสุนปน ภาพที่ 5  รอยบากทางออกรูกระสุนปน 

  

(m) 

 ( x )  

(m) 

  

(SD) 

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 

  

Pearson Correlation 0.831** 

P_value 0.000 

N 18 

ตารางที่ 1 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานขนาดเสนผาศูนยกลางรูทางออกกระสุนตามระยะยิง 

ขนาดเสนผาศูนยกลางรูทางเขากระสุน 
ไมสามารถคำนวณระยะยิงได แตขนาดเสนผาศูนยกลาง

ตารางที่ 2   ความสัมพันธระหวางระยะยิงกับขนาดเสนผาศูนยกลางของรูกระจกทางออก 

   ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

      
 

     

รอยบากท่ีทางออกกระสุนบอกระยะยิงได [5] (ตารางท่ี 
1 และ 2) 
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(m) 

 Radial  

fracture  

( ) 

 Concentric  

fracture  

( ) 

 

Radial fracture 

( / cm2) 

 

Concentric fracture 

( /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 

 ระยะยิงกับขนาดเสนผาศูนยกลางของรู
กระจกทางออกมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 (ตารางท่ี 2) ความหนาแนนของ

ตารางที่ 3  ความหนาแนนของ Radial fracture และ Concentric fracture ตามระยะยิง 

รอยแตกของกระจกจากการทดลอง เมื่อ
พิจารณาท้ังแผน มีลักษณะบนผิวกระจกเปนรูปคลาย

ภาพที่ 6  รอยแตกของผิวกระจก 

อภิปรายผล 

 ลักษณะรูทางเขากระสุนคอนขางกลม ขนาด
ใกลเคียงกับขนาดกระสุน ขอบรูเรียบ สวนรูทางออกมี

รอยบากรอบ และรอยแตก รูทางเขาเล็กและขอบเรียบ
กวารอยบากของทางออก ขนาดเสนผาศูนยกลางรู 
ทางเขากระสุนไมสามารถคำนวณระยะยิงได แตขนาด

เสนผาศูนยกลางรอยบากท่ีทางออกกระสุนบอกระยะ

 

ยิงได ระยะยิงกับขนาดเสนผาศูนยกลางรูทางออก 
มีความสัมพันธกัน ความหนาแนนของ Radial fracture 

และ Concentric fracture ตอหนวยพ้ืนท่ีแปรผันกับ 
ระยะยิง และรอยแตกของกระจกท้ังแผนลักษณะคลาย 
ใยแมงมุม 

 

จำนวน Radial fracture และ Concentric fracture 
ตอหนวยพ้ืนท่ีแปรผันตามกับระยะยิง [6] (ตารางท่ี 3)  

ใยแมงมมุ [7] (ภาพท่ี 6) 
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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 

 ไดอะซีแพมเปนยาท่ีใชรักษาความวิตกกังวลและคลายเครียด งานวิจัยน้ีมีจุดประสงคเพ่ือศึกษาปริมาณ 
ไดอะซีแพมในเลือดและปสสาวะ ทีเ่วลาตางๆ หลงัไดรบัยา ในงานวิจยัน้ีตวัอยางเลือดและปสสาวะสกัดโดยใช SPE  
(C18) แลวนำไปวิเคราะหดวยเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวประสิทธิภาพสูง (HPLC) คอลัมนที่ใช คือ reverse 
phase (RP-18) โดยใช UV-Vis เปนเคร่ืองตรวจวัด ไดกราฟมาตรฐานในการหาไดอะซีแพมในเลือดและปสสาวะ 
เปนเสนตรงในชวงความเขมขน 50-500 ng/ml คา r2 มากกวา 0.9620 มคีาขีดจำกัดของการตรวจพบ (LOD) ของการ
วิเคราะหไดอะซีแพมในตวัอยางปสสาวะและเลือด 98.40 ng/ml และ 3 ng/ml ตามลำดับ ในขณะท่ีคาขีดจำกัดของ
การวัดเชิงปริมาณ (LOQ) สำหรับการวิเคราะหไดอะซีแพมในปสสาวะ 138.82 ng/ml และสำหรับการวิเคราะห 
ในเลือด 10 ng/ml ผลการวิเคราะหปรมิาณไดอะซีแพมในตัวอยางปสสาวะของอาสาสมัครท่ีไดรบัยา 4 mg เก็บตวั
อยางท่ีเวลา 6 12 และ 24 ชั่วโมง ตรวจไมพบไดอะซีแพมในตัวอยางปสสาวะ อยางไรก็ตามในตัวอยางเลือด 
อาสาสมัครท่ีไดรับไดอะซีแพม 5 mg เก็บตัวอยางเลือดท่ีเวลา 4  6  12  24 และ 36 ชั่วโมง พบไดอะซีแพม 
ในตวัอยางเลือดในชวงความเขมขน 28-91 ng/ml งานวิจยัน้ีนำมาประยุกตใชในการสืบสวนทางดานนิตวิิทยาศาสตรได 
 
คำสำคญั:   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 
ปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบันทำให

คดีอาชญากรรมเพ่ิมขึ้น คดีอาชญากรรมหลายคดี 
มียากลุมเบนโซไดอะซีปนเขามาเก่ียวของ เชน การผสม
ในอาหารหรือเคร่ืองด่ืม ทำใหผูรับยาขาดสติ หรือความ 
มีสติลดลง ไมรูสึกตัว จำเหตุการณที่ เกิดขึ้นไมได  
เม่ือเกิดกรณีเชนน้ี จะยากในการหาตัวผูทำผิดมาลงโทษ  

ไดอะซีแพมเปนยาในกลุมเบนโซไดอะซีปนท่ี
มีประโยชนทางการแพทย นิยมใชและหาซื้องาย 
ออกฤทธ์ิกดการทำงานของระบบประสาทสวนกลาง 
ใชรักษาการนอนไมหลับ คลายความกังวล แกชัก รักษา
โรคลมบาหมู ยาดูดซึมในทางเดินอาหารเร็ว การขับ
ออกของตัวยาและเมตาบอไลทท่ีไต ขับออกทางปสสาวะ 
อาการขางเคียงท่ีพบ เชน ออนเพลีย ปวดศีรษะ ตาพรา 
วิงเวียน ปากแหง ลิ้นขม คลื่นไส อาเจียน ทองเสีย [1] 

การศึกษาน้ีจะตรวจหาและวิเคราะหยากลุม
เบนโซไดอะซีปน ในตัวอยางเลือดและปสสาวะ 
ของผูไดรับยา โดยศึกษาผลของปริมาณยาและระยะ
เวลาหลังรับยา ตอปริมาณที่ตรวจพบในเลือดและ
ปสสาวะ เพ่ือประโยชนตอการสืบสวนสอบสวนคดี 
ทางนิติวิทยาศาสตร 

 

วัสดุอุปกรณและวิธีการ 

1. ทดสอบความจำเพาะของวธิ ี(specificity) 

เตรียมสารละลายมาตรฐานไดอะซีแพมในปสสาวะท่ี
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) ย่ีหอ AccuBond 
เร่ิมตนลางคอลัมนดวย acetonitril 3 ml ตามดวยน้ำ  
3 ml นำสวนใสจากการ centrifuge มากรองผานคอลัมน

ที่เตรียมไว ชะคอลัมนดวยน้ำ 3 ml methanol 4 ml 
และ acetonitril 2 ml ตามลำดับ นำสวนท่ีไดมา 
ทำใหเขมขนโดยการเปาดวยแกสไนโตรเจน ใหมีปริมาตร  

500 μl นำ vial ทีไ่ดไปทดสอบโดยใชเทคนิค HPLC หา 
retention time  

เตรียมสารละลายมาตรฐานไดอะซีแพมในซีรัม
ท่ีปราศจากไดอะซีแพม 1,000 ng/ml กรองผาน คอลัมน 
SPE (C18) ย่ีหอ Drug Prep เร่ิมตนลางคอลัมนดวย 
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
ปสสาวะ และซีรัม ที่ความเขมขน 50-500 ng/ml  
ไปวิเคราะห นำผลการทดลองไปสรางกราฟระหวาง
ความเขมขนสารมาตรฐานกับพ้ืนท่ีใตพีคของไดอะซีแพม    

3. หารอยละการกลับคืน (% recovery) 
นำสารละลายมาตรฐานไดอะซีแพม ที่เตรียมในซีรัมที่
มีความเขมขน 100  150  200  และ 300 ng/ml  
ตามลำดับไปวิเคราะห ความเขมขนละ 7 ซ้ำ นำคาพ้ืน
ที่ใตพีคท่ีไดจากการวิเคราะหแตละคร้ังไปคำนวณหา
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) กับคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (แกน Y) ไดสมการ

เสนตรง (y = mx + c) ตอกราฟใหตดัแกน y ไดคา SD0  
ไปคำนวณคาขีดจำกัดของการตรวจพบ (LOD =  

3 x SD0) และ ขีดจำกัดของการวัดเชิงปริมาณ  (LOQ 
= 10 x SD0 ) [2] 

5. วิเคราะหตัวอยาง วิเคราะหตัวอยางปสสาวะ
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) ย่ีหอ AccuBond เร่ิมตนลาง
คอลัมนดวย acetonitril 3 ml ตามดวยน้ำ 3 ml นำ 
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สวนใสท่ีไดหลังจาก centrifuge กรองผานคอลัมนท่ีเตรียม
ไว ชะคอลัมนดวย น้ำ 3 ml methanol 4 ml และ acetonitril 
2 ml ตามลำดับ นำสวนท่ีไดมาทำใหเขมขนโดยการเปา
ดวยแกสไนโตรเจน ใหไดปรมิาตร 500 μl ทดสอบดวย
เทคนิค HPLC 

การวิเคราะหตัวอยางซีรัมจากผูไดรับไดอะซีแพม 
5.0 mg เก็บหลงัไดรบัยา 4  6 12  24 และ 36 ชัว่โมง 

ผลการศึกษา  

การหาปริมาณไดอะซีแพมในเลือดและ
ปสสาวะ โดยเทคนิค HPLC มีผลการทดลอง ดังน้ี 

1. การวิเคราะหหาปริมาณ ไดอะซีแพม
ในตัวอยางปสสาวะ  

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

ตามลำดับ ไดสารตัวอยางท้ังหมด 5  ตัวอยาง นำทุก
ตัวอยางมากรองผานคอลัมน SPE (C18) ย่ีหอ Silia prep  
การเตรียมการวิเคราะห เร่ิมตนลางคอลัมนดวย methanol  
1 ml ตามดวยน้ำ 1 ml นำตัวอยาง 1 ml กรองผานคอลัมน 
ทีเ่ตรียมไว ชะดวย 5% methanol 1 ml และ methanol  
1 ml ตามลำดับ  นำไปทดสอบดวยเทคนิค  HPLC   

 

การตรวจวิเคราะหไดอะซีแพมในปสสาวะ  
ที่ความเขมขน  2,000 ng/ml โดยเทคนิค HPLC ได 
โครมาโทแกรม ไดอะซแีพม ม ีretention time 10.31 นาที 
(ภาพท่ี 1)  

 
ภาพที่ 1  โครมาโทแกรมของไดอะซีแพม ความเขมขน 2,000 ng/ml 
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การศึกษาชวงการวิเคราะหที่เปนเสนตรง 
(Linearity) ของไดอะซีแพม ศึกษาท่ีความเขมขน 100  
200  400 และ 500 ng/ml ตามลำดับ (ตารางที่ 1) 
โดยนำคาเฉล่ียพ้ืนท่ีใตพีค กับความเขมขนสารมาตรฐาน

มาสรางกราฟมาตรฐาน (calibration curve) ไดสมการ
เสนตรง คือ  y = 81.551x - 6612.6 มีคาสัมประสิทธ์ิ 
การตัดสินใจ (r2) เทากับ 0.962 (ภาพท่ี 2) 

  (ng/ml)   SD 

100 3,123 612.892 

200 6,497 248.359 

400 29,288 570.285 

500 32,503 385.53 

y = 81.551x - 6612.6
R2 = 0.962
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ตารางที่ 1    ความสัมพันธระหวางคาเฉล่ียพ้ืนท่ีใตพีคกับความเขมขนของไดอะซีแพมในปสสาวะ 

ภาพที่ 2  ความสัมพันธของพ้ืนท่ีใตพีคไดอะซีแพมกับความเขมขน 100 ถึง 500 ng/ml ในปสสาวะ 

การทดสอบขีดจำกัดของการตรวจพบ (LOD) 
และขีดจำกัดของการวัดเชิงปริมาณ (LOQ) คาขีดจำกัด

ของการตรวจในการวิเคราะหไดอะซีแพมดวยเทคนิค 
HPLC หาไดจากคา 3SD

blank 
ของความเขมขนต่ำสุด

ของการวิเคราะห ไดอะซีแพม แลวแทนคาในสมการ
เสนตรงจากสรางกราฟมาตรฐาน (calibration curve) 

หาคา x ไดคาความเขมขนต่ำสุดที่ เทคนิค HPLC 
วิเคราะหได โดยคาขีดจำกัดต่ำสุดของการตรวจวัดได
อะซีแพมในปสสาวะ 98.40 ng/ml และคาขีดจำกัด

ของการวัดเชิงปริมาณ หาไดจากคา 10SD
blank

 ของ
ความเขมขนต่ำสุดในการวิเคราะหไดอะซีแพม แลว

แทนคาลงในสมการเสนตรงจากกราฟมาตรฐาน 
(calibration curve) เพ่ือหาคา x ได 138.82  ng/ml   

จากการวิ เคราะหปริมาณไดอะซีแพม 
ในปสสาวะของผูไดรับไดอะซีแพม 4 mg ผูทดลองหนัก 
43 กิโลกรัม ตามระยะเวลา 6 12 และ 24 ชั่วโมง  
ไมสามารถตรวจวิเคราะหไดอะซีแพมได เน่ืองจากคา
ครึ่งชีวิตของไดอะซีแพมอยูในชวง 20-40 ชั่วโมง  
[3] คาดวาไดอะซีแพมยังตกคางอยูในรางกายจึง 
ไมสามารถตรวจพบไดในปสสาวะ  

2. การวิเคราะหหาปริมาณไดอะซีแพม 

ในตัวอยางซีรัม 
การตรวจวิเคราะหไดอะซีแพมในปสสาวะ  

ที่ความเขมขน 400 ng/ml โดยเทคนิค HPLC ให 

โครมาโทแกรม ที่ไดอะซีแพม มีคาretention time  
8.35 นาที (ภาพท่ี 3)  
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ภาพที่ 3  โครมาโทแกรมของไดอะซีแพม ความเขมขน 400 ng/ml 

 
 

การทดสอบขีดจำกัดของการตรวจพบ จาก
การเติมไดอะซีแพมลลงในซีรัม ระดับความเขมขน  

100 150 200 และ 300 ng/ml ทดลอง 7 ซ้ำ  
(ตารางท่ี  2) 

ตารางที่  2  ผลการทดสอบขีดจำกัดของการตรวจพบของไดอะซีแพมในซีรัม 

 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 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานคือ 103.64 

± 1.39  100.43 ± 1.74  100.30 ± 2.82 และ 99.86  
± 3.64 ตามลำดับ   

การทดสอบขีดจำกัดของการวัดเชิงปริมาณ

จากการเติมไดอะซแีพมลงในซรีมัความเขมขน 150 ng/ml 

ตามวิธีมาตรฐาน วิเคราะหใน 1 วัน ทดสอบดวยเทคนิค 
HPLC ไดคารอยละการเบ่ียงเบนมาตรฐานสัมพัทธของ

ไดอะซแีพมในซรีมั 0.73 (ตารางท่ี 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
ความสัมพันธระหวางความเขมขนของสารละลาย
มาตรฐานไดอะซีแพมในซีรัมกับคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ไดสมการ พบวาขีดจำกัดของการตรวจพบไดของ 
ไดอะซีแพมคือ 3 ng/ml และขีดจำกัดของการวัด 
เชิงปริมาณไดอะซีแพมคือ 10 ng/ml ทดสอบซ้ำ พบวา
ใหคาเทาเดิม     

การทดสอบชวงการวิเคราะหที่มีความเปน
เสนตรง (Linearity) ของไดอะซีแพม ศึกษาท่ีความเขมขน 
100  200  400 และ 500 ng/ml ไดผลการวิเคราะห  
ดังตารางท่ี 1 เมือ่นำคาเฉล่ียพ้ืนท่ีใตพีคกับความเขมขน 
ของสารมาตรฐานมาสรางกราฟมาตรฐาน (calibration 
curve) ไดคาสัมประสทิธ์ิการตัดสินใจ (r2) เทากับ  0.997  
(ภาพท่ี 4) 

ภาพที่ 4   กราฟมาตรฐานสารมาตรฐานไดอะซีแพม 

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

ตัวอยาง พบตัวอยางท่ีตรวจพบไดอะซีแพมในซีรัมมีคา 
28-91 ng/ml (ตารางท่ี 4) 

 ( )  (ng/ml) 

4 28.57 

6 90.28 

12 54.33 

24 53.91 

36 36.86 

ตารางที่ 4   ปริมาณไดอะซีแพมในซีรัมจากการเก็บในซีรัมผูที่ไดรับไดอะซีแพม 5 mg 
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อภิปรายผล  

การวิเคราะหปริมาณไดอะซีแพมในเลือดและ
ปสสาวะใหผลการทดลองท่ีตรวจวัดได ซ่ึงนำไปประยุกต
ใชเพ่ือหาปริมาณยา เก่ียวกับคดีที่มีการใชไดอะซีแพม 
ในการสืบสวนทางดานนิติวิทยาศาสตรได  

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณนายราเมศ กรณีย ที่ให 
คำแนะนำ ชวยเหลือ และตรวจสอบขอบกพรอง ทำ 
ใหงานวิจัยน้ีมีความสมบูรณย่ิงขึ้น ขอบพระคุณ 
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 8 นครสวรรค กลุมงาน
พิษวิทยา ที่สนับสนุนเคร่ืองมือวิจัย 
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การสกัดและการตรวจสอบสารสำคัญทางพฤกษเคมีเบื้องตนจากไมยราบ 
Extraction and Phytochemical Screening from Mimosa pudica L. 

ศรินรัตน ฉัตรธีระนันท และ กฤษณะ พวงระยา1 

1สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมือง เพชรบุรี 76000 

บทคัดยอ 

การศึกษาผลของการเตรียมตัวอยางและตัวทำละลายตอปริมาณสารสกัดหยาบ สารพฤกษเคมี และฤทธ์ิ
ทางชีวภาพของไมยราบ ทำโดยการสกัดสวนเหนือดินของไมยราบสดและแหงดวยตัวทำละลายไดแก เฮกเซน 
เอทิลอะซเิตต เอทานอล 95% เอทานอล 30% และน้ำ พบวาเอทานอล 30% สามารถสกัดสารออกจากสวนเหนือดิน 
ของไมยราบสดและแหงไดมากท่ีสุด สารสกัดหยาบของตัวทำละลายแตละชนิดถูกนำมาทดสอบหาสารพฤกษเคมี
เบ้ืองตน พบสารพฤกษเคมี 5 ประเภทคือ แอลคาลอยด ฟลาโวนอยด ซาโปนิน แทนนิน และเทอรพีนอยด   
เชนเดียวกันท้ังไมยราบสดและแหง ในสารสกัดเอทิลอะซิเตตและเอทานอล 30% พบประเภทสารพฤกษเคมีมาก
ที่สุด และจากการทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพของสารสกัดหยาบพบวาสารสกัดเอทิลอะซิเตตจากสวนเหนือดิน 
ของไมยราบแหงมีฤทธ์ิตานเซลลมะเร็งในชองปาก (KB: human oral cavity carcinoma) และเซลลมะเร็งปอด  
(NCI-H187: human small cell lung carcinoma) และสารสกัดหยาบท้ังหมดไมแสดงความเปนพิษตอ  Vero 
cells ที่ความเขมขน 50 μg/mL 
 
คำสำคัญ: ไมยราบ สารพฤกษเคมี ฤทธ์ิทางชีวภาพ 

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 

พืชสมุนไพรในประเทศไทยท่ีนำมาใชรักษา
อาการเจ็บปวยมีอยูมากมาย บางชนิดมีการศึกษาทาง
วิทยาศาสตรเพ่ือหาโครงสรางของสารสำคัญ และฤทธ์ิ
ทางชีวภาพตางๆ อยางชัดเจน เชน ขมิ้นชัน วาน
หางจระเข ฟาทะลายโจร เปนตน แตยังมีสมุนไพรอีก
เปนจำนวนมากท่ียังไมมีการนำมาทำวิจัยเพ่ือเปนขอมูล
สำหรับพัฒนาสมุนไพรชนิดน้ันๆ เปนยารักษาโรคตอ
ไป ซึ่งสมุนไพรหน่ึงในจำนวนน้ัน ไดแก ไมยราบ 

ไมยราบ (Mimosa pudica L.) เปนพืชในวงศ 
Mimosaceae มีชื่อสามัญวา sensitive plant มีถ่ิน
กำเนิดในประเทศแถบอเมริกากลาง แตปจจุบันพบแพร
กระจายท่ัวไปในประเทศเขตรอนชื้น ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร เปนไมลมลุก เปนเถาเล้ือยไปตามพ้ืนดิน 
ยอดชูตั้งประมาณ 50 cm ตนสีแดง ใบเปนใบประกอบ
แบบขนนก 2 ชั้นรูปไขยาวเล็ก หุบไดเมื่อสั่นสะเทือน 
ดอกชอกระจุกแนน สีชมพูมวง กานชอยาว ผลเปน 
ฝกแบนยาวโคงออกเปนกระจุก เกิดตามที่รกราง 
วางเปลา [1] ภาพที่ 1 ไมยราบ  [2] 

 
 

ในประเทศไทยไมยราบจัดเปนสมุนไพรพ้ืนบาน
ท่ีมีประโยชนในการรักษาโรคตางๆ คือ แกไอ ขับเสมหะ 
แกหลอดลมอักเสบเรื้อรัง ระงับประสาท แกบิด  
ขับปสสาวะ แกทางเดินปสสาวะอักเสบ รักษาอาการ
ปวดเวลามีประจำเดือน ขับระดูขาว แกไตพิการ  
ขับโลหิต แกปวดบวม แผลฝหนอง แกหัด และผ่ืนคัน  
[3] และจากการศึกษาภูมิปญญาทองถ่ินจังหวัดเพชรบุรี
ไดทราบขอมูลเบ้ืองตนวาสารสกัดแอลกอฮอลจาก
ไมยราบ ใชการรักษาโรคเริมและงูสวัดไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
นอกจากน้ียังพบวามีการใชไมยราบเปน 

ยาพ้ืนบานในหลายประเทศ ไดแก ประเทศจีนใชไมยราบ

ทั้งตนเปนยารักษาอาการออนเพลีย นอนไมหลับ  
แผลฟกช้ำ และวัณโรคปอด [4] ในอินเดียใชไมยราบ
ในการคุมกำเนิด โดยมีรายงานการศึกษาในหนูพบวา

สารสกัดจากรากของไมยราบมีผลทำใหหนูเปนหมันได 
[5] นอกจากน้ียังพบวาสารสกัดเอทานอลจากใบไมยราบ

มีผลเพ่ิมระดับน้ำตาลในเลือด [6]  
จากท่ีไดกลาวขางตน ทำใหเชื่อวาสารสกัด

จากไมยราบนาจะมีฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีนาสนใจ ผูวิจัย
จึงไดศึกษาผลของการเตรียมตัวอยางคือตัวอยางสด

และแหงและตัวทำละลายตอปริมาณสารสกัดหยาบ 
สารพฤกษเคมี และฤทธ์ิทางชีวภาพจากสวนเหนือดิน
ของไมยราบ  

วัสดุอุปกรณและวิธีการ 

วัสดุและอุปกรณที่สำคัญท่ีใชในการศึกษา

ประกอบดวย น้ำยาทดสอบแวกเนอร (wagner) น้ำยา
ทดสอบเมเยอร (mayer) น้ำยาทดสอบดราเจนดอรฟ  
(dragendorff) น้ำยาทดสอบเคดเด (kedde) สารละลาย

เฟอรริกคลอไรด (ferric chloride) เฮกเซน เอทิลอะซิเตท 
เอทานอล แกลเชียลอะซีติก กรดซัลฟวริกเขมขน 
คลอโรฟอรม เคร่ืองช่ัง เคร่ืองระเหย สุญญกาศ (vaccum 
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evaporator) เคร่ืองปนเหว่ียง (centrifuge) และตูอบ 
ตัวอยางไมยราบท่ีใชในการศึกษาเก็บมาจาก ตำบล
เวียงคอย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  

การเตรียมสารสกัดหยาบของไมยราบสด
และแหง  

  นำไมยราบสดมาลางใหสะอาด หั่นเปน
ชิ้นเล็กๆ แบงตัวอยางออกเปน 5 สวนๆ ละ 500 กรัม 
สกัดดวยตัวทำละลายตางกัน 5 ชนิดคือ เฮกเซน เอทิล
อะซิเตต เอทานอล 95% เอทานอล 30% และน้ำ 
ปริมาตร 2 ลิตร ตั้งท้ิงไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 2 วัน 
กรอง นำไประเหยตัวทำละลายออก สำหรับการเตรียม
สารสกัดหยาบของไมยราบแหง ทำเชนเดียวกับการ
สกัดไมยราบสด แตตองนำไมยราบสดไปอบท่ีอุณหภูมิ 
50 ํC เปนเวลา 9 ชั่วโมงกอนนำมาสกัด 

การทดสอบสารพฤกษเคมีเบื้องตน [7] 
 การทดสอบแอลคาลอยดใชการตรวจสอบ 

ดวยปฏิกิริยาการเกิดสีหรือเกิดตะกอนดวยน้ำยาทดสอบ 
3 ชนิด ไดแก น้ำยา แวกเนอรใหตะกอนสีน้ำตาล  
 น้ำยาเมเยอรใหตะกอนสีขาว และน้ำยาดราเจนดอรฟ
ใหตะกอนสีสมแดง 

  การทดสอบฟลาโวนอยดใชปฏิกิริยา 
ไซยานิดิน (cyanidin reaction) ใหสารละลายสีสม 

แดง น้ำเงินหรือเขียว ขึ้นกับโครงสรางทางเคมีของ 
ฟลาโวนอยดแตละชนิด  

  การทดสอบซาโปนิน ใชการทดสอบฟอง 
เมื่อนำสารสกัดมาเขยากับน้ำจะทำใหเกิดฟองลักษณะ
คลายรังผึ้ง และฟองน้ีจะคงตัวประมาณ 15-20 นาที  

  การทดสอบคารดิแอกไกลโคไซด การ

ทดสอบจะแบงออกเปน 3 สวนตามโครงสรางทางเคมี 
เพราะสารกลุมนี้ไมมีน้ำยาทดสอบเฉพาะ สวนแรก
ทดสอบลีเบอรแมนเบอรชารด (Liebermann-Burchard 

test) เพ่ือหาสวนสเตียรอยดนิวเคลียส ถาเกิดสีมวง  
หรือสีน้ำเงิน แสดงวามีสเตียรอยดนิวเคลียส การทดสอบ
วงแหวนแลคโทนไมอิ่มตัวจะใชน้ำยาเคดเดจะใหสีมวง 
และการทดสอบน้ำตาลดีออกซี ใชปฏิ กิริยาของ 

เคลเลอร-คิเลียนิ (Keller-Kiliani test) จะใหสีมวง แดง 
หรือเขียว ซึ่งถาการทดสอบท้ัง 3 สวนไดผลบวกจึงจะ
สรุปวาสารสกัดมีคารดิแอกไกลโคไซด 

 การทดสอบแอนทราควิโนนไกลโคไซด 
ใชปฏิกิริยาบอนเทรเกอร (Borntrager reaction) จะ
ปรากฏสีชมพูแดงในชั้นสารละลายดาง 

 การทดสอบแทนนินจะใชสารละลาย
เฟอรรกิคลอไรดจะใหสารละลายสีนำ้เงินดำ หรอืเขียวดำ  

  การทดสอบเทอรพีนอยดใชการทดสอบ
ของซาโควสก้ี (Salkowski test) บริเวณรอยตอของ
สารละลายจะปรากฏสีน้ำตาล เมื่อต้ังท้ิงไวจะเปล่ียน
เปนสีแดงเขมขึ้น 

การทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพ  
 การทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพโดยสงสาร

สกัดหยาบไปทดสอบท่ีศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแหงชาติ โดยมีการทดสอบฤทธ์ิตานมะเร็ง 
ในชองปาก (KB: human oral cavity carcinoma) 
ตานมะเร็งเตานม (MCF-7: human breast 
adenocarcinoma) ตานมะเร็งปอด (NCI-H187: human 
small cell lung carcinoma) ฤทธ์ิตานเช้ือรา Candida 
albicans ดวยวิธี Resazurin microplate assay โดย
ประยุกตจากวิธีของ Brien [8] ฤทธ์ิตานไวรัสเริมชนิด 
HSV-1 (Herpes simplex virus type I) และการทดสอบ
ความเปนพิษตอ Vero cells (cytotoxicity against 
Vero cell) ดวยวิธี Green fluorescent protein (GFP) 
detection [9] วิธีการทดสอบทำไดดังน้ี 

การทดสอบฤทธ์ิตานมะเร็งทำไดโดยนำ cell 
line ของมะเร็งแตละชนิดมาเพาะเล้ียงและเจือจางใหมี

จำนวนเซลลเทากับ 7x10 4 cells/mL สำหรับเซลลมะเร็ง
ในชองปาก และเทากับ 9x104 cells/ml สำหรับเซลล
มะเร็งเตานมและมะเร็งปอด นำเซลลมะเร็งดังกลาว

พรอมกับสารสกัดหยาบท่ีละลายใน 10% DMSO ใส
ลงในถาดหลุม นำไปเพาะเล้ียงท่ีอุณหภูมิ 37 ํC ใน
สภาวะท่ีมี 5% CO

2
 เปนเวลา 3 วันสำหรับเซลลมะเร็ง

ในชองปากและมะเร็งเตานม และเปนเวลา 5 วันสำหรับ
เซลลมะเร็งปอด เม่ือครบกำหนดเวลาเติมสารละลาย 
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รีซาซูริน (resazurin) ความเขมขน 62.5 μg/ml ลงไป 
นำไปเพาะเล้ียงตอที่อุณหภูมิ 37 ํC เปนเวลา 4 ชั่วโมง 
นำไปวัดคาการเรืองแสงดวยเคร่ือง SpectraMax M5  

การทดสอบฤทธ์ิตานเช้ือราทำไดโดยวิธี
เดียวกันกับการทดสอบฤทธ์ิตานมะเร็งเพียงแตเติม 
เช้ือ C. albicans ที่ความหนาแนนของเช้ือเทากับ  
5x105 CFU/ml ลงไปในถาดหลุมพรอมสารละลาย 
ของสารสกัดหยาบแทนเซลลมะเร็ง 

การทดสอบฤทธ์ิตานเช้ือไวรัส HSV-1 ทำได
โดยละลายสารสกัดหยาบดวย 10% DMSO นำ
สารละลายของสารสกัดหยาบ 10 μL ใสลงในถาดหลุม 
แลวเติมสารผสมของ Vero cells ท่ีติดฉลากดวยโปรตีน
เรืองแสงสีเขียว (GFP) ท่ีความหนาแนนของเซลลเทากับ 
1x105 cells/mL และเช้ือไวรัส HSV-1 ท่ีมีความหนาแนน
ของเชื้อเทากับ 5x105 CFU/ml ปริมาตร 190 μL  
นำไปบมที่อุณหภูมิ 37 ํC ในสภาวะท่ีมี 5% CO

2
  

เปนเวลา 4 วัน นำไปวัดคาการเรืองแสงดวยเคร่ือง 
SpectraMax M5 

การทดสอบความเปนพิษตอ Vero cells 
ละลายสารสกัดหยาบดวย 0.5% DMSO นำสารละลาย
ของสารสกัดหยาบ 5 μL ใสลงในถาดหลุม แลวเติม 
Vero cells ที่ติดฉลากดวยโปรตีนเรืองแสงสีเขียว 
(GFP) ท่ีความหนาแนนของเซลลเทากับ 3.3x10 4 cells/

ml ปริมาตร 190 μL นำไปบมท่ีอุณหภูมิ 37 ํC ในสภาวะ
ที่มี 5% CO

2
 เปนเวลา 4 วัน นำไปวัดคาการเรืองแสง

ดวยเคร่ือง SpectraMax M5 

ผลการศึกษา  

การเตรียมสารสกัดหยาบ 
 จากการนำสวนเหนือดินของไมยราบสด

และแหง มาสกัดดวยตัวทำละลาย 5 ชนิด คือ เฮกเซน 
เอทิลอะซิเตต เอทานอล 95 % เอทานอล 30 % และ
น้ำ เม่ือนำมาระเหยตัวทำละลายออกดวยเคร่ือง rotary 
evaporator ไดสารสกัดหยาบทั้งหมด 10 สารสกัด  
ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2 พบวาตัวทำละลาย 
ที่สามารถสกัดสารออกมาไดมากท่ีสุดคือ เอทานอล 
30% สวนเอทิลอะซิเตต เอทานอล 95% และน้ำ สกัด
สารไดรองลงมาและไดปริมาณสารสกัดใกลเคียงกัน 
และเฮกเซนสกัดสารออกมาไดนอยท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบ
ปริมาณสารสกัดหยาบท่ีไดจากไมยราบสดกับไมยราบ
แหง พบวาไดสารสกัดหยาบปริมาณใกลเคียงกัน ดังน้ัน
การเตรียมตัวอยางแบบสดและแบบแหงไมมีผลตอ
ปริมาณสารสกัดหยาบ  

 

   (g) 

  1.626 

  4.456 

 95%  4.735 

 30%  16.816 

  4.253 

ตารางที่ 1 ลักษณะและน้ำหนักของสารสกัดหยาบของไมยราบสด 
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ตารางที่ 2  ลักษณะและน้ำหนักของสารสกัดหยาบของไมยราบแหง 

ตารางที่ 3  ผลการทดสอบสารพฤกษเคมีเบ้ืองตนของสารสกัดหยาบจากสวนเหนือดินของไมยราบสด 

ผลการทดสอบสารพฤกษเคมีเบื้องตน 

การทดสอบสารพฤกษเคมีเบ้ืองตน 7 ประเภท
คือ แอลคาลอยด ฟลาโวนอยด ซาโปนิน คารดิแอก-
ไกลโคไซด แอนทราควิโนนไกลโคไซด แทนนิน และ 
เทอรพีนอยด พบสารพฤกษเคมี 5 ประเภท ไดแก 
แอลคาลอยด ฟลาโวนอยด ซาโปนิน แทนนิน และ 
เทอรพีนอยด ทั้งนี้พบวาในสวนสกัดเอทิลอะซิเตต  
และเอทานอล 30% พบประเภทสารพฤกษเคมี 
มากท่ีสุด โดยในสารสกัดเอทิลอะซิเตต พบแอลคาลอยด 

ฟลาโวนอยด แทนนิน และเทอรพีนอยด และในสวน
สกัดเอทานอล 30% พบแอลคาลอยด ซาโปนิน แทนนิน 
และเทอรพีนอยด สำหรับสารสกัดเอทานอล 95% พบ
แอลคาลอยด แทนนินและเทอรพีนอยด สารสกัดน้ำ
พบแทนนินและเทอรพีนอยด ในขณะท่ีสารสกัดเฮกเซน 
พบเทอรพีนอยดเทาน้ัน เม่ือเปรียบเทียบสารสกัด 
หยาบระหวางไมยราบสดและแหงพบวาทุกสารสกัด 
มีสารพฤกษเคมีที่เปนองคประกอบประเภทเดียวกัน 
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ตารางที่ 4   ผลการทดสอบสารพฤกษเคมีเบ้ืองตนของสารสกัดหยาบจากสวนเหนือดินของไมยราบแหง 
 

    95%  30%  

 - + + + - 

 - + - - - 

 - - - + - 

 - - - - - 

 

 
- - - - - 

 - + + + + 

 + + + + + 
 

: (–)  (+)  

    95%  30%  

 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

  

Vero cells 

Non-cytotoxic Non-cytotoxic Non-cytotoxic Non-cytotoxic Non-cytotoxic 

ผลการทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพ  

การทดสอบฤทธ์ิตานมะเร็งในชองปาก (KB: 
human oral cavity carcinoma) มะเร็งเตานม (MCF-
7: human breast adenocarcinoma) และมะเร็งปอด 
(NCI-H187: human small cell lung carcinoma) 
ฤทธ์ิตานเช้ือรา C. albicans ฤทธ์ิตานไวรัส HSV-1  
(Herpes simplex virus type I) และการทดสอบความ

เปนพิษตอ Vero cells (cytotoxicity against  Vero 
cell) ปรากฏวาสารสกัดหยาบท้ังหมดไมมีฤทธ์ิตานเช้ือ 
C. albicans ฤทธ์ิตานไวรัส HSV-1 และฤทธ์ิตานมะเร็ง
เตานม (MCF-7) ท่ีความเขมขนของสารสกัดสูงสุดเทากับ 
50 μg/mL แตสารสกัดเอทิลอะซิเตตจากสวนเหนือดิน
ของไมยราบแหงมีฤทธ์ิยับย้ังเซลลมะเร็งในชองปาก
และมะเร็งปอดซึ่งยังไมมีรายงานการวิจัยมากอน และ
สารสกัดท้ังหมดไมมีความเปนพิษตอ Vero cells 

ตารางที่ 5   ผลการทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพของสารสกัดไมยราบสด 
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ตารางที่ 6   ผลการทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพของสารสกัดไมยราบแหง 
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อภิปรายผล  

จากการนำสวนเหนือดินของไมยราบสดและ
แหง มาสกัดดวยตัวทำละลาย 5 ชนิด คือ เฮกเซน  
เอทิลอะซิเตต เอทานอล 95%  เอทานอล 30% และน้ำ 
เมื่อเปรียบเทียบน้ำหนักสารสกัดหยาบท่ีได พบวาสวน
สกัดท่ีใชเอทานอล 30% เปนตัวทำละลายสามารถสกัด
สารจากสวนเหนือดินของไมยราบสดและแหงออกมา
ไดมากท่ีสุดดังแสดงในภาพที่ 2 แสดงวาสารท่ีเปน
องคประกอบในสวนเหนือดินของไมยราบเปนสารที่มี
ขั้วคอนขางสูง ซึ่งสอดคลองกับผลการทดลองของ 

Rajendran และ Sundararajan ที่ทำการวิจัยโดยสกัด
สวนใบของไมยราบดวยตัวทำละลายชนิดตางๆ พบวา
ไดสารสกัดชั้นเมทานอลมากท่ีสุด [10] การใชตัวทำ
ละลายในการสกัดเปนเอทิลอะซิเตต เอทานอล 95% 
และน้ำ สกัดสารไดปริมาณใกลเคียงกัน แตนอยกวา
การใชเอทานอล 30% และพบวาการใชเฮกเซนสามารถ
สกัดสารไดในปริมาณนอยท่ีสุด เน่ืองจากเฮกเซนมี 
ขั้วต่ำเกินไปจึงไมเหมาะสมท่ีจะใชเปนตัวทำละลาย 
สำหรับสกัดสารจากสวนเหนือดินของไมยราบ  

 

ภาพที่ 2   ปริมาณสารสกัดหยาบของไมยราบสดและแหงท่ีสกัดดวยตัวทำละลายชนิดตางๆ 
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เมื่อนำสารสกัดหยาบมาจากสวนเหนือดิน
ของไมยราบท้ังสดและแหง มาทดสอบหาสารพฤกษ
เคมีเบ้ืองตนพบสารพฤกษเคมี 5 ประเภทคือ แอลคา 
ลอยด ฟลาโวนอยด ซาโปนิน แทนนิน และเทอรพีนอยด 
ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของกลุมอื่นๆ [11] [12] [13]   
นอกจากน้ียังพบดวยวาในสารสกัดของเอทิลอะซิเตต 
และเอทานอล 30% พบประเภทของสารพฤกษเคมี
มากท่ีสุด โดยในสวนสกัดเอทิลอะซิเตตพบแอลคาลอยด 
ฟลาโวนอยด แทนนิน และเทอรพีนอยด และในสวน
สกัด เอทานอล 30% พบสารแอลคาลอยด ซาโปนิน 
แทนนิน และเทอรพีนอยด   

จากผลการทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพ พบวา
ทุกสารสกัดไมมีฤทธ์ิตานเช้ือรา ตานเช้ือไวรัส HSV-1 
และฤทธ์ิตานมะเร็งเตานม ซึ่งสอดคลองกับผลการ
ทดลองท่ีพบวาสารสกัดเอทานอลจากใบของไมยราบ
ไมมีฤทธ์ิตานเช้ือรา [14] และสารสกัดเอทานอล 80% 
จากท้ังตนของไมยราบใหผลการทดลองท่ีไมแนนอน
ตอการตานเช้ือไวรัส HSV-1 [15]  

จากผลการทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพพบวา 
สารสกัดเอทิลอะซิเตตจากสวนเหนือดินของไมยราบ
แหงมีฤทธ์ิยับย้ังเซลลมะเร็งในชองปากและมะเร็งปอด
ซึ่งยังไมมีรายงานการศึกษาในเรื่องนี้มากอน ในขณะท่ี
สวนสกัดอ่ืนๆ ไมมีฤทธ์ิดังกลาว เม่ือเปรียบเทียบประเภท

ของสารพฤกษเคมีที่พบในสวนสกัดเอทิลอะซิเตต 
กับสวนสกัดอ่ืนๆ พบวาในสวนสกัดเอทิลอะซิเตตพบ 

สารฟลาโวนอยดซึ่งไมพบในสวนสกัดอื่นๆ จึงคาดวา
ฤทธ์ิยับยั้งเซลลมะเร็งนาจะเปนผลเน่ืองมาจากสาร 

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 พบวาฟลาโวนอยดจำนวน  
15 ชนิดจากท้ังหมด 55 ชนิด แสดงฤทธ์ิตานมะเร็ง 

ดังกลาวอยางนอย 1 ชนิด [16] ในขณะท่ีสวนสกัด 
เอทิลอะซิเตตของไมยราบสดไมแสดงฤทธ์ิตานมะเร็ง
ดังกลาว ท้ังท่ีพบสารพฤกษเคมีประเภทเดียวกัน คาด
วาเน่ืองจากในไมยราบสดจะมีน้ำปนอยูจำนวนหน่ึง 
ทำใหความเขมขนของสารพฤกษเคมีในสารสกัด 
หยาบจากไมยราบสดนอยกวาสารสกัดหยาบจาก 
ไมยราบแหง สารสกัดเอทิลอะซิเตตจากไมยราบสด 
จึงไมแสดงฤทธ์ิตานมะเร็งดังกลาว 

จากผลการทดลองท่ีกลาวมาจะพบวาตัวทำ
ละลายมีผลตอปริมาณสารสกัดหยาบและประเภทของ
สารพฤกษเคมีที่สกัดได โดยท่ีการเตรียมตัวอยางแบบ
สดและแหงไมมีผล แตอาจมีผลตอความเขมขนของ
สารพฤกษเคมีในสารสกัดหยาบ ดังนั้นการสกัดสวน
เหนือดินของไมยราบควรใชตัวอยางแหง สำหรับการ
เลือกชนิดของตัวทำละลายเม่ือพิจารณาจากปริมาณ
ของสารสกัดหยาบท่ีไดพบวาเอทานอล 30% เปนตัว
ทำละลายท่ีเหมาะสมที่สุด เพราะสามารถสกัดสาร 
จากสวนเหนือดินของไมยราบสดและแหงไดมากท่ีสุด 
แตถาพิจารณาจากประเภทของสารพฤกษเคมีที่พบ 
ตัวทำละลายท่ีเหมาะสมมี 2 ชนิดคือเอทิลอะซิเตต 
และเอทานอล 30% เพราะสามารถสกัดสารพฤกษเคมี
ออกมาไดมากชนิดท่ีสุด ในขณะท่ีถาพิจารณาผลจาก
การทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพควรเลือกเอทิลอะซิเตต
เปนตัวทำละลายเน่ืองจากสามารถสกัดสารท่ีมีฤทธ์ิ

ทางชีวภาพไดดีกวาตัวทำละลายชนิดอื่น ดังจะเห็นได
จากสารสกัดเอทิลอะซิเตตมีฤทธ์ิตานเซลลมะเร็ง 
ชองปากและมะเร็งปอด  
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บทคัดยอ 

 ขาวตูขนมหวานเมืองเพชรบุรีถูกพัฒนาโดยใชน้ำตาลมอลทิทอล ขาวตูทั้ง 7 สูตรถูกพัฒนาข้ึน 
ตามอัตราสวนของน้ำตาลโตนดตอมอลทิทอล 3:1  1:1  1:3  2:1  1:2  4:1 และ 1:4 โดยน้ำหนักตามลำดับ การวัด
ความหวานของน้ำเช่ือมทั้ง 7 สูตรดวยรีแฟตโตมิเตอรพบวามีระดับความหวานแตกตางกันจากสูตรที่ 1-7 คือ 160,  
135  130  120  100  100 และ 100 ํ Brix ตามลำดับ จากการทดสอบความพึงพอใจหรือความชอบจากกลุม
ประชากรท้ังหมด 100 คน ที่มีตอสี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผัส และความชอบโดยรวมท่ีมีตอขาวตูทั้ง 7 สูตร โดยใช
แบบประเมินการทดสอบความชอบ 9 ระดับ โดยสรุปพบวา  ขาวตูสูตรท่ี 2 มีความชอบปานกลางโดยรวมสูงท่ีสุด
คือรอยละ 83.77 รองลงมาคือสูตรที่ 1 รอยละ 77.77 สูตรท่ี 3 รอยละ 72.11 สูตรท่ี 4 รอยละ 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  

รสหวานเปนรสท่ีสำคัญรสหน่ึงของอาหาร  
ที่ชวยใหผูบริโภคมีการยอมรับในผลิตภัณฑอาหาร 
สารใหความหวานที่รูจักกันดีและนิยมใชกันมากในการ
ทำขนมหวานเมืองเพชรบุรีคือ น้ำตาลโตนด หรือน้ำตาล 
ท่ีไดจากตนตาล (jaggery) ซ่ึงมีน้ำตาลซูโครส (sucrose) 
เปนองคประกอบหลักถึง 50% น้ำตาลซูโครสน้ีเมื่อ
รางกายเมตาโบไลซแลวจะใหพลังงาน 4 กิโลแคลอร่ี
ตอน้ำตาล 1 g [1] ซึ่งไมเหมาะสำหรับผูตองการจำกัด
น้ำหนัก หรือผูที่เปนโรคบางชนิด เชน เบาหวาน [2] 
เพราะจะทำใหน้ำตาลในเลือดสูงข้ึน ซึ่งกระบวนการน้ี
มักจะเกิดภายในคร่ึงถึงหนึ่งชั่วโมงหลังไดรับน้ำตาล
เขาไป [3] สารใหความหวานที่นาสนใจและมีการนำ
มาใชอยางกวางขวางคือ น้ำตาลแอลกอฮอล (sugar 
alcohols หรือ polyols) เปนอนุพันธุน้ำตาลท่ีไดจาก
ปฏิกิริยารีดักชันของน้ำตาลอิสระทำใหหมู –CHO ถูก
แทนท่ีดวย –CH

2
OH โดยเฉพาะอยางย่ิงน้ำตาล 

มอลทิทอล (Maltitol) ซึ่งเปนสารใหความหวานท่ีทำมา
จากน้ำตาลมอลโตส ซึ่งเปนสารธรรมชาติผลิตมาจาก
แปงมันสำปะหลัง โดยขบวนการเทคโนโลยีชีวภาพแลว
นำไปผานขบวนการไฮโดรจิเนช่ัน (Hydrogenation) 
น้ำตาลชนิดน้ีเปนสารใหความหวานแคลอร่ีต่ำตระกูล
เดียวกับ ไซลิทอล (Xylitol) และซอรบิทอล (Sorbitol) 
ซึ่งพบไดตามธรรมชาติในผลไมตระกูลเบอรรี่และผลไม
อีกหลายชนิด และสาหรายทะเล น้ำตาลน้ีไมใชน้ำตาล
สังเคราะห จึงไมมีอันตรายตอสุขภาพ และไมกอใหเกิด

โรคมะเร็ง ไดรับความรอนได และใหแคลอรี่ต่ำกวา
น้ำตาลธรรมดาครึ่งหนึ่ง จึงเหมาะสำหรับคนเปน
เบาหวานและบุคคลท่ีตองการลดอัตราเส่ียงจากการ
เปนเบาหวาน ทั้งยังเหมาะสำหรับคนควบคุมน้ำหนัก
ดวย น้ำตาลชนิดน้ีใชชงกาแฟ ทำอาหารไดอยางดี 

รสชาติไมเปลี่ยน และเน่ืองจากทนความรอนไดดี  

น้ำตาลมอลทิทอลจึงใชประกอบอาหารบนเตาท่ีมี
อุณหภูมิสูงไดอยางขาวตู ซึ่งตองเค่ียวเพ่ือใหสวนผสม
เขากันไดดี นอกจากน้ำตาลแอลกอฮอลใหแคลอรี่ต่ำ
แลว ยังไมทำใหเกิดน้ำตาลในเลือดอยางฉับพลัน และ
ไมตองการอินซูลินในการยอย จึงมีการนำมาใชในกลุม
ผูปวยเบาหวาน เน่ืองจากโรคเบาหวานเกิดจากรางกาย
ขาดอินซูลินมาควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และอาศัย
อินซูลินนำน้ำตาลมาใหพลังงานตอรางกาย [4] เมื่อ 
ไมนานมาน้ีมีงานวิจัยพบวาน้ำตาลแอลกอฮอลหลาย
ชนิด ลดการเกิดคราบพลัคซึ่งเปนสาเหตุทำใหฟนผุได  
[5] งานวิจัยน้ีตองการพัฒนาสูตรขนมหวานเมืองเพชรบุรี
เพ่ือสุขภาพอยางขาวตูโดยใชน้ำตาลมอลทิทอลแทน
การใชน้ำตาลโตนดซ่ึงเปนสวนผสมเดิม 

วัสดุอุปกรณและวิธีการ  

วัตถุดิบและสารเคมี  ประกอบดวย 
ขาวเหนียวค่ัว ขาวเจาค่ัว น้ำตาลโตนด มอลทิทอล 
มะพราวขูดขาว และ มะพราวทึนทึก 

 
วัสดุและอุปกรณ ประกอบดวยกระทะ

ทองเหลือง พายไม เครื่องชั่งดิจิตัล รีแฟตโตมิเตอร  
มือแมว อางผสม แกวตวงของเหลว ถาดสเตนเลส 
เตาแกส แมพิมพขนม ถวยพลาสติก แกวน้ำพลาสติก 
เคร่ืองปน และแบบสอบถาม 

วิธีการทดลอง 

ขั้นตอนท่ี 1 เตรียมสวนผสม นำขาวเจาและ

ขาวเหนียวมาแชน้ำ 2-3 ชั่วโมงจนน่ิม ทิ้งใหสะเด็ดน้ำ 
นำมาค่ัวใหเหลืองกรอบแลวปนใหละเอียด ใชน้ำเปลา
ผสมมอลทิทอลและน้ำตาลโตนด แลวนำมาละลาย 

ในกระทะทองเหลือง ในอัตราสวนท่ีทดสอบแลววา
เหมาะสม 7 สูตร ตามตารางท่ี 1  

 



38 วารสารวิทยาศาสตรแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

The Sci  J of Phetchaburi Rajabhat University 

ตารางที่ 1  อัตราสวนของน้ำตาลโตนดและมอลทิทอลท่ีใชศึกษา 7 สูตร 

เค่ียวจนน้ำเช่ือมเปนยางมะตูม 3-8 นาที 
ทดสอบไดโดยหยดน้ำเช่ือมลงในน้ำ จะเห็นน้ำเช่ือม
เปนสายน้ำเช่ือมหรือ ปนเปนกอนได วัดความหวาน
ของน้ำเช่ือมทั้ง 7 สูตร ดวยรีแฟรคโตมิเตอร ( ํBrix)  
นำน้ำเช่ือมที่ไดไปใชในขั้นตอนท่ี 2 

 
ขั้นตอนท่ี 2 ใชมะพราวขูดขาว 200 กรัม 

และมะพราวทึนทึก 100 กรัม ใสลงในน้ำเช่ือมแตละ
สูตรที่เตรียมในขั้นตอนท่ี 1 เติมน้ำเปลา ตั้งไฟพอเดือด 
คนสวนผสมใหเขากัน 5-10 นาที เติมขาวสารคั่วบด

ละเอียดท่ีเตรียมในขั้นตอนท่ี 1 น้ำหนัก 200 กรัม กวน
จนสวนผสมเปนเน้ือเดียวกัน แลวยกลงจากเตาท้ิงไว

ใหเย็น นำขาวตูที่เย็นแลวมากดใสพิมพ แลวอบดวย
ควันเทียน 2 ชั่วโมง นำขนมที่ไดไปทดสอบความ 
พึงพอใจ 

 

ขั้นตอนท่ี 3 ทดสอบความพึงพอใจของ 
ผูบริโภคและวิเคราะหผล ทดสอบความพึงพอใจตอสี 

กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผัส และความชอบโดยรวมตอขาวตู  
7 สูตร โดยใชแบบประเมนิ 9 Point Hedonic Scaling 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยน้ี คือ ผูบริโภคในจังหวัดเพชรบุรี 
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทั้ง 
เพศชายและเพศหญิง อายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป กลุม
ตัวอยางคือผูบริโภคในจังหวัดเพชรบุรี และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทั้งเพศชายและ 

เพศหญิง จำนวน 100 คน ใชวิธีสุมแบบบังเอิญ 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถาม 

ที่สรางขึ้นมา โดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัย 
ที่เก่ียวของ มี 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 คำถามเก่ียวกับขอมูลพ้ืนฐาน เปน
คำถามปลายปด แบบเลือกตอบ 5 ขอ 

ตอนท่ี 2 คำถามเก่ียวกับความพึงพอใจของ 
ผูบริโภคตอ 7 สูตร 5 ขอ 9 ตัวเลือก แบบสอบถามเปน
แบบมาตราประเมินคา มีเกณฑการใหคะแนนและเกณฑ
การประเมินผล ตามตารางท่ี 2 

 

  ( )   

     

1 300 100 3:1 A1 

2 200 200 1:1 A2 

3 100 300 1:3 A3 

4 200 100 2:1 A4 

5 100 200 1:2 A5 

6 200 50 4:1 A6 

7 50 200 1:4 A7 
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ตารางที่ 2   เกณฑการใหคะแนนและเกณฑการประเมินผล  

นำขอมูลที่ไดมาวิเคราะห ขอมูลพื้นฐาน 
วิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ีและหาคารอยละ 
สวนความพึงพอใจของผูบริโภคตอขาวตู วิเคราะหขอมูล

ผลการศึกษา  

ตอนท่ี 1 การพัฒนาสูตรขาวตู โดยผสม
มอลทิทอลและน้ำตาลโตนด 7 สูตร พบวาขนมท่ีไดขึ้น
รูปไดตามแมพิมพ  มีสีน้ำตาลออนถึงเขม (ภาพท่ี 1-7) 

   

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  

โดยหาคารอยละ คาเฉล่ีย (x) และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) 

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

          
 

          1   1 (A1)                         2   2 (A2) 
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ตอนท่ี 2 ผลการทดสอบความพึงพอใจ

กับกลุมตัวอยาง ตอสี กลิ่น รสชาติ เน้ือสัมผัส และ
ความชอบโดยรวมตอขาวตู 7 สูตร โดยใชแบบประเมิน
การทดสอบ Hedonic Scaling Test 9 ระดับ ไดขอมูล
ทั้งสองตอนดังน้ี 

ขอมูลพื้นฐาน ผูบรโิภคเปนเพศหญิงรอยละ 
70.00 เพศชายรอยละ 30.00 อายุสูงสุดอยูระหวาง 

20-29 ป และ 30-39 ป รอยละ 27.00 รองลงมาอายุ
ระหวาง 40-49 ป รอยละ 19. และอายุระหวาง  

10-19 ป รอยละ 13.00 การศึกษาสงูสุด คอื ปรญิญาตรี 

 

 7   7 (A7) 

 

                5   5 (A5)                               6   6 (A6) 

 

            3   3 (A3)                                  4   4 (A4) 
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รอยละ 37.00 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษารอยละ 
36.00 และสูงกวาปริญญาตรีรอยละ 17.00 การประกอบ
อาชีพมากท่ีสุด คือราชการ/รัฐวิสาหกิจรอยละ 28.00  
รองลงมาคือคาขาย/ธุรกิจสวนตัวรอยละ 19.00 นักเรียน/
นักศึกษา และอาชีพเอกชน/โรงงาน/โรงแรมรอยละ 

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 (ตารางท่ี 3) 
 

ตารางที่ 3   ขอมูลพ้ืนฐานของผูบริโภค  

 

 

 

 

 

30 

 

30.00 

 ( )  

10-19   

70 

13 

70.00 

13.00 
 20-29 27 27.00 

 30-39 27 27.00 

 40-49 19 19.00 

 50-59 8 8.00 

 60  

 

6 

10 

6.00 

10.00 

  36 36.00 

  

 

37 

17 

37.00 

17.00 

 /  17 17.00 

 /  28 28.00 

 / /  17 17.00 

 /  19 19.00 

 /  7 7.00 

  12 12.00 
 ( ) 5,000  

5,001-10,000 

19 

34 

19.00 

34.00 

 10,001-15,000 16 16.00 

 15,001-20,000 11 11.00 

  20,001  20 20.00 

ความพึงพอใจของผูบริโภค ตอสี กล่ิน 
รสชาติ เน้ือสัมผัส และความชอบโดยรวมตอขาวตู 7 

สูตร โดยใชแบบประเมินการทดสอบ Hedonic Scaling 

Test 9 ระดับ ไดผลดังตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 4  ระดับความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑขาวตู ( x  ± SD)

 

ความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอขาวตูสูตรท่ี 1 
อยูในระดับชอบทุกประเด็น ซึ่งแยกเปนแตละดานดังน้ี 
ดานสี  ชอบปานกลาง (7.21± 2.07) ดานกล่ินชอบเลก็นอย 
(6.68±1.78) ดานรสชาติชอบเล็กนอย (6.84±1.71) 
ลักษณะเน้ือสัมผัสชอบเล็กนอย (6.49±1.92) และ
ความชอบโดยรวม  อยู ในระดับชอบปานกลาง
(7.40±1.36) (ตารางท่ี 4) 

ความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอขาวตูสูตร
ที ่2 อยูในระดับชอบปานกลางทุกประเด็นซ่ึงแยกเปนแต
ละดานดังนี ้ ดานสี (7.53±1.13) ดานกล่ิน (7.35±1.23) 
ดานรสชาติ  (7 .47±1.37)  ลักษณะเ น้ือสัมผัส 
(7.49±1.39) และความชอบโดยรวม (7.86±1.05) 
(ตารางท่ี 4) 

ความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอขาวตูสูตร
ที่ 3 อยูในระดับชอบเล็กนอยทุกประเด็น ซึ่งแยกเปน
แตละดานดังน้ี  ดานสี  (6.40±1.77) ดานกล่ิน 
( 6 . 4 1 ± 1 . 8 5 )  ด า น ร สช าติ  ( 6 . 5 0 ± 1 . 8 2 ) 
ลกัษณะเน้ือสมัผสั (6.54±1.73) และความชอบโดยรวม 
(6.61±1.62) (ตารางท่ี 4)

ความพึงพอใจของผูบริ โภคท่ีมีตอขาวตู

สูตรที่  4  อยู ในระดับชอบเล็กนอยทุกประเ ด็น 

ซึ่งแยกเปนแตละดานดังน้ี  ดานสี  (6.63±1.62) 

ดานกล่ิน (6.58±1.78) ดานรสชาติ (6.40±1.84) 
ลกัษณะเน้ือสมัผสั (6.29±1.91) และความชอบโดยรวม 
(6.50 ±1.66) (ตารางท่ี 4)

ความพึงพอใจของผูบริ โภคท่ีมีตอขาวตู
สูตร ท่ี  5  อยู ในระดับชอบเล็กนอยทุกประเ ด็น
ซึ่งเปนแตละดานดังน้ี ดานสี (6.11±1.65) ดานกล่ิน 
( 6 . 1 6 ± 1 . 8 9 )  ด า น ร สช าติ  ( 6 . 1 0 ± 1 . 5 6 ) 
ลกัษณะเน้ือสมัผสั (6.98±1.68) และความชอบโดยรวม 
(6.89±1.69) (ตารางท่ี 4)

ความพึงพอใจของผูบริ โภคท่ีมีตอขาวตู
สูตรที่ 6 อยูในระดับบอกไมไดวาชอบหรือไมทุก
ประเด็น ซึง่แยกเปนแตละดานดังน้ี ดานส ี(5.53±1.97) 
ดานกล่ิน (5.76±2.10) ดานรสชาติ (5.79±1.54) 

ลกัษณะเน้ือสมัผสั (5.67±1.70) และความชอบโดยรวม 
(5.50±1.55) (ตารางท่ี 4) 

ความพึงพอใจของผูบริ โภคท่ีมีตอขาวตู  
สูตรที่ 7 อยูในระดับบอกไมไดวาชอบหรือไมทุก

ประเด็น ซึง่แยกเปนแตละดานดังน้ี ดานส ี(5.18±2.00) 

ดานกล่ิน (5.69±1.98) ดานรสชาติ (5.21±1.61) 
ลกัษณะเน้ือสมัผสั (5.05±1.66) และความชอบโดยรวม 
(5.17±1.56) (ตารางท่ี 4)

 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 7.21 2.07 7.53 1.13 6.40 1.77 6.63 1.62 6.11 1.65 5.53 1.97 5.18 2.00 

 6.86 1.78 7.35 1.23 6.41 1.85 6.58 1.78 6.16 1.89 5.76 2.10 5.69 1.98 

 6.84 1.71 7.47 1.37 6.50 1.82 6.40 1.84 6.10 1.56 5.79 1.54 5.21 1.61 

 6.49 1.92 7.49 1.39 6.54 1.73 6.29 1.91 6.98 1.68 5.67 1.70 5.05 1.66 

 7.40 1.36 7.86 1.05 6.61 1.62 6.50 1.66 6.89 1.69 5.60 1.55 5.17 1.56 
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 ตารางที่ 5  ความพึงพอใจของผูบริโภคตอขาวตู 7 สูตร 

ผูบริโภคสวนใหญยอมรับผลิตภัณฑขาวตูที่
มีสวนผสมของมอลทิทอลสูตรท่ี 2 มากท่ีสุด รอยละ 
83.77 (7.54±0.87) รองลงมาคือสตูรท่ี 1 รอยละ 77.77 
(7.00±1.32) สตูรที ่3 รอยละ 72.11 (6.49±1.32) สตูรท่ี 
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   

ผูบริโภคสวนใหญยอมรับผลิตภัณฑขาวตู

สูตรท่ี 2 ใชน้ำตาลโตนด:มอลทิทอล อัตราสวน 1:1 
โดยน้ำหนักมากท่ีสุดรอยละ 83.77 (7.54±0.87) 

รองลงมาเปนผลิตภัณฑขาวตูสูตรท่ี 1 ใชน้ำตาลโตนด : 
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) สตูรที ่5 รอยละ 67.11 (6.96±1.32) 
สตูรท่ี 6 รอยละ 62.77 (5.65±1.26) และสูตรท่ี 7 รอยละ 
58.44 (5.26±1.35) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการ

ทดสอบประสาทสัมผัสดานสี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผัส 
และความชอบโดยรวมของขาวตูพบวาขาวตูสูตรท่ี 2 
ไดผลการทดสอบกับกลุมตัวอยางดีที่สุด คือผูบริโภค 

 
 

 X SD  

1 77.77 7.00 1.32  

2 83.77 7.54 0.87  

3 72.11 6.49 1.32  

4 72.00 6.48 1.32  

5 67.11 6.04 1.26  

6 62.77 5.65 1.26  

7 58.44 5.26 1.35  

มีความชอบปานกลางตอขาวตูสูตรท่ี 2 ในทุกดาน 
นอกจากน้ีขาวตูสูตรน้ีหวานอยูในเกณฑดี 135 ํBrix 
อยูในลำดับที่สองรองจากสูตรท่ี 1 ซึ่งมีความหวานของ 
นำ้เช่ือมทีเ่ตรียมไดในระดับสงูสุดคอื 160  ํBrix สตูรที ่1 
ผูบริโภคมีความชอบปานกลางตอดานสีและความชอบ
โดยรวมตอขนมสูตรนี้ สวนความชอบดานกล่ิน รสชาติ 
และเน้ือสัมผัสอยูในเกณฑความชอบเล็กนอย สวนสูตร  
3-5 ผลการทดสอบทั้ง 5 ดานพบวาผูบริโภคมีความ 
พึงพอใจเพียงชอบเล็กนอย และในสูตร 6-7 ซึ่งเปนสูตร 
ที่หวานนอยท่ีสุดคือ 100 ํBrix ผูบริโภคไมสามารถ 

บอกไดวาชอบหรือไมทั้ง 5 ดาน ผลการทดสอบความ
หวานกับความพึงพอใจใหผลท่ีสัมพันธกัน พบวาผูบริโภค
มีความพึงพอใจขาวตูสูตร 1 และ 2 ที่หวานมากกวา

ขาวตูสูตร 3-7 ดังน้ันความหวานอาจมีผลตอความ 
พึงพอใจของผูบริโภค จากผลการทดลองน้ีพบวาสามารถ
พัฒนาขาวตูเพ่ือสุขภาพ โดยเติมน้ำตาลแอลกอฮอล
มอลทิทอล ตอน้ำตาลโตนดในอัตราสวน 1:1 โดยน้ำหนัก 
เพ่ือทดแทนน้ำตาลโตนดท่ีใชอยูเดิม ขาวตูท่ีไดมีสี กล่ิน 
รสชาติ เน้ือสัมผัส 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 ในขณะท่ีจังหวัดเพชรบุรีมีตนตาลจำนวนมาก การวิจัยน้ี 
มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิธีสกัดเพคติน และสมบัติทางกายภาพและเคมีของเพคตินท่ีสกัดจากจาวตาลและ 
เมล็ดตาลออน ใชจาวตาลและเมล็ดตาลออน จากอำเภอบานลาด จากผลการวิจัยพบวา การสกัดเพคตินจาก 
จาวตาลสกัดไดโดยใชกรดไฮโดรคลอริกและน้ำ ทั้ง 2 วิธีไมมีความแตกตางกัน เมื่อวิเคราะหสมบัติทางกายภาพ
และทางเคมีของเพคตินจากจาวตาลท่ีสกัดดวยกรดไฮโดรคลอริกและน้ำ อยางไรก็ตาม สมบัติของเพคตินจาก 
จาวตาลที่สกัดดวยกรดไฮโดรคลอริกและน้ำ มีความชื้น เถา methoxy  content และ polygalacturonic acid 
แตกตางกัน สำหรับ equivalent weight ของเพคตินจากจาวตาลท่ีสกัดท้ัง 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
ถ่ินกำเนิดในแอฟริกา นำเขามาปลูกในประเทศไทย
ตั้งแตสมัยสุโขทัย ตาลมีตนแยกเพศ มีเมล็ด 1 ถึง  
3 เมล็ด มีการศึกษาเพศและการงอกของตาลใน  
อำเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี พบวาการออกดอก
ของตนเพศผูและเพศเมียแตกตางกัน [1] สารประกอบ
เพคตินเปนสารท่ีมีในผักและผลไมที่กำลังเจริญเติบโต 
และมีการสะสมเพ่ิมขึ้นเม่ืออายุมากข้ึน เพคตินนำมา
ใชในอุตสาหกรรมอาหารและยาไดอยางกวางขวาง  
ในการทางแพทยและเภสัชกรรมมีประโยชนคือ ใชเปน
ยาแกอาการทองรวงและลดกรดในกระเพาะอาหารได 
เน่ืองจากเพคตินดูดซับสารพิษที่เกิดจากเช้ือจุลินทรีย
ได นอกจากนี้ ยังสงเสริมการทำงานของจุลินทรีย 
ที่มีประโยชนในลำไส ใชเปนตัวชวยในการหามเลือด 
ดูดซึมแรธาตุที่เปนอันตรายตอรางกาย เชน โคบอลต 
และ สตรอนเทียม ใชแกพิษโลหะหนัก เชน ตะก่ัว 
แมงกานีส โคบอลต โดยทำปฏิกิรยิากับโลหะท่ีเปนพิษ
เกิดเปนเกลือที่ละลายไมได ใชทำสารประกอบเชิงซอน
ที่ชวยยืดระยะเวลาการออกฤทธ์ิของยาบางประเภทให
ยาวนานข้ึน เชน ยาเพนนิซิลิน (Penicillin) เอพิเนฟริน 
(Epinephrine) ชวยลดการดูดซึมไขมัน (โคเลสเตอรอล) 

เขาสูรางกายไดประมาณ 11–32% โดยไมมีอันตราย 
ปองกันการเกิดโรคหัวใจเนื่องจากหลอดเลือดตีบตัน 
ลดความดันโลหิตไดประมาณ 10% ชวยปองกัน 
การเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเฉียบพลัน ชวยใหระบบ
ขับถายปกติ และพบวามีการใชเพคตินท่ีมีปริมาณ 
เมธอกซิลต่ำในรูปสารละลายทดแทนไขมันมากข้ึน 

[2] มีรายงานในชวง 5 ปที่ผานมาวาประเทศไทย 
นำเขาเพคตินเพ่ิมขึ้น ในป พ.ศ. 2550 มีการนำเขา 
เพคตินจำนวน 1,379,768 กิโลกรัม คิดเปนมูลคา 

414,504,668 บาท [3] การศึกษาการสกัดเพคติน 
ในประเทศไทยยังมีนอย เปนการศึกษาในพืชท่ีไม
หลากหลาย ประเทศไทยจึงนำเขาเพคตินเปนจำนวน
มาก จากการศึกษาเก่ียวกับตาลโตนดพบวา ยังไมมี

การสกัดเพคตินจากจาวตาล [4]   ผูวิจัยจึงนำตาลโตนด
มาศึกษาปริมาณเพคตินและสมบัติของเพคตินท่ีสกัด
ได จะเปนประโยชนในดานตางๆ มากมาย เพ่ือจะได
ขอมูลท่ีเปนประโยชนนำไปตอยอดความรูงานวิจัยอ่ืนๆ 
ตอไปได และเปนการนำเอาทรัพยากรในทองถิ่น 
มาเพ่ิมประสิทธิภาพ สรางอาชีพใหประชาชนในทองถ่ิน 
ในอนาคตอาจเปนการเพ่ิมมูลคาของจาวตาล และ 
ลดปริมาณการนำเขาเพคตินจากตางประเทศได 

วัสดุอุปกรณและวิธีการ 

ตอนท่ี 1 การเตรียมวัตถุดิบ  
นำเมล็ดตาลออนและจาวตาลมาลางน้ำให

สะอาด หั่นเปนชิ้น ขนาด 0.5 cm ลางดวยน้ำประปา  
3 ครั้ง เพ่ือขจัดส่ิงแปลกปลอมท่ีจาวตาลและเมล็ด 
ตาลออนออก ใชกระชอนตักผ่ึงในถาดท่ีเจาะรู ทิ้งให 
สะเด็ดน้ำ 5 นาที นำไปตากใหแหง 7 วัน นำไปบดให
ละเอียดแลวจึงนำไปสกัดเพคติน [5] 

 

ตอนท่ี 2 การกำจัดส่ิงแปลกปลอมในวัตถุดิบ 
ชั่งตัวอยางแหงบดละเอียด 10 g เติม 95% 

เอทานอลในอัตราสวน 1:2.5 (ตัวอยางแหง:95%  
เอทานอล) นำไป reflux 5 นาที กรองดวยกระดาษ 
กรอง whatman เบอร 1 เก็บกากไวนำไปแชใน 30% 
เอทานอล ในอัตราสวน 1:2  (กาก:แอลกอฮอล) โดย

ปริมาตร ตั้งท้ิงไวที่อุณหภูมิหอง 30 นาที กรองดวย

กระดาษกรอง whatman เบอร 1 ทำซ้ำ 2 ครั้ง แลวลาง
กากคร้ังสุดทายดวย 95% เอทานอล 50 mL  

 
ตอนท่ี  3  การสกัดและตกตะกอนเพคติน
ใชวิธีสกัดเพคติน 3 วิธี คือ สกัดดวยแอลกอฮอล 

สกัดดวยกรดไฮโดรคลอริก และสกัดดวยน้ำ 
 3.1  การสกดัเพคตนิดวยแอลกอฮอล 

และการตกตะกอนเพคติน 
  นำกากตัวอยางจาวตาลและ

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 กรองโดยใชผาขาวบาง บีบแยกเอา
สารละลายเก็บไว แลวทำใหเย็นลงจนอุณหภูมิ 4 ํC  
นำกากตัวอยางเมล็ดตาลออนและจาวตาลไปสกัดตอ
อีก 2 ครั้ง เก็บสารละลายท่ีกรองไดรวมกันแลวจึงนำ
ไปตกตะกอน สกัดตัวอยางเมล็ดตาลออนและจาวตาล
แหงชนิดละ 3 ซ้ำ เมื่อสารละลายเย็นลงจนอุณหภูมิ  
4 Cํ นำไปเตมิ 95% เอทานอลในอตัราสวนสารละลาย :  
เอทานอล เปน 2:1 โดยปริมาตร คนสารละลายเปน
เวลา 10 นาที ทิ้งไว 1 ชั่วโมง เพคตินจะลอยข้ึนดาน
บนของสารละลาย แยกเพคตินออกดวยผาขาวบาง
และบีบใหแหง ลางเพคตินดวย 95% เอทานอล 50 mL 
ทำใหแหงในตูอบทีอ่ณุหภูม ิ55 Cํ ทิง้ใหเย็นในเดซเิคเตอร 
แลวอบซ้ำจนน้ำหนักคงท่ี [6] คำนวณหารอยละของ 
เพคตินในตัวอยางแหง 

 3.2 การสกดัเพคตนิดวยกรดไฮโดร 
คลอริกและการตกตะกอนเพคติน  

  นำกากตัวอยางเมล็ดตาลออน
และจาวตาลเติม 0.02 N HCl โดยใชอัตราสวน 1:2 
โดยน้ำหนักตอปริมาตร (กาก:กรด HCl) วัดความเปน 
กรด-ดาง ของสารละลายใหได 2.6-2.7 ตั้งท้ิงไว 30 
นาที นำไปตมใหไดอุณหภูมิ 100 ํC แลวนำไปสกัด 

ตอใน water bath ที่ควบคุมอุณหภูมิ 100 ํC เชนกัน 
ใชเวลาในการสกัด 1 ชั่วโมง นำออกมากรองดวย 

ผาขาวบาง  ขณะยังรอนอยูเก็บสารละลายท่ีกรองไดไว 
กากท่ีผานการสกัดครั้งแรกนำมาเติมกรด HCl 1.5 เทา

ของกาก นำไปตมใหอุณหภูมิ 100 ํC จึงนำไปสกัดตอ

ใน water bath ที่ควบคุมอุณหภูมิ 100 ํC ใชเวลาใน
การสกัด 1 ชั่วโมง จึงนำมากรองเชนเดียวกับครั้งแรก
เก็บสารละลายไว กากท่ีผานการสกัดคร้ังที่สอง นำมา

เติมกรด HCl 1.5 เทาของกาก นำไปตมใหอุณหภูมิ 
100 ํC แลวนำไปสกัดตอใน water bath ที่ควบคุม
อุณหภูมิ 100 ํC ใชเวลาในการสกัด 1 ชั่วโมง นำ

สารละลายท่ีไดทั้ง 3 คร้ัง มารวมกัน ใชแทงแกวคน 
ใหเขากัน ทำสารละลายใหเย็นแลวจึงนำไปตกตะกอน

เพคติน ทำการสกัดตัวอยางเมล็ดตาลออนและ 
จาวตาลแหงชนิดละ 3 ซ้ำ นำสารละลายท่ีเย็นแลว 
มาตกตะกอนดวย 95% เอทานอล โดยใชอัตราสวน 
40:45 โดยปริมาตร (สารละลาย:95% เอทานอล) 
ทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง 12 ชั่วโมง กรองเพคตินดวย 
ผาขาวบาง ลางตะกอนเพคตินดวย 80% เอทานอล 
200 mL จนหมดอนุมูลคลอไรด (ทดสอบโดยใชสารละลาย 
ซิลเวอรไนเตรต) จากน้ันลางตะกอนเพคตินดวย 95% 
เอทานอล อีก 50 mL นำตะกอนท่ีไดไปอบแหงท่ีอุณหภูมิ 
100 ํC จนน้ำหนักคงท่ี คำนวณหารอยละของเพคติน
ในตัวอยางแหง [5] 

 3.3 การสกัดเพคตินดวยน้ำและ
การตกตะกอนเพคติน 

  นำกากตัวอยางเมล็ดตาลออน
และจาวตาลแหงมาเติมน้ำรอน โดยใชอัตราสวน 1:5 
โดยน้ำหนัก (กาก:น้ำรอน)  ปรับความเปนกรด–ดาง
ของสารละลายใหได 4.5 ดวยกรดซิตริก จากน้ันตม
เดือดออนๆ อีก 20 นาที กรองดวยผาขาวบาง จะได
สารละลายขุน นำกากตัวอยางท่ีสกัดครั้งแรกไปทำการ
สกัดตออีก 2 ครั้ง นำสารละลายท่ีไดทั้ง 3 ครั้ง รวมกัน 
นำไประเหยจนไดสารสกัดขนเหนียว ทำการสกัดตัวอยาง
เมล็ดตาลออนและจาวตาลแหงชนิดละ 3 ซ้ำ แลวจึง
นำไปตกตะกอนนำตะกอนเพคตินท่ีไดมาตกตะกอน
ดวยสารละลาย 75% เอทานอล ปริมาตรเปน 3 เทา
ของสารสกัด กรองเพคตินดวยผาขาวบาง กดใหแหง  
ลางตะกอนวุนของเพคตินดวย 75% เอทานอล อีก  
2 ครั้ง และลางตะกอนคร้ังสุดทายดวย 95% เอทานอล 
อบใหแหงท่ีอุณหภูมิ  65 ํC เปนเวลา 4 ชั่วโมง  
จนน้ำหนักคงท่ี [7] 

 

ตอนท่ี  4 การวเิคราะหสมบตัขิองเพคตนิ 
 4.1 ความชื้น [8]   
       4.2 ปริมาณเถา [8]   
      4.3 Equivalent weight [9]    
       4.4 Methoxy content [9]    
       4.5 ปรมิาณ polygalacturonic acid [10]   
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ผลการศึกษา  

ตอนท่ี 1 การเตรียมวัตถุดิบเปนวัสดุอบแหง 
จากการเตรียมวัตถุดิบเปนวัสดุอบแหง พบ

วาไดน้ำหนักแหงของจาวตาลและเมล็ดตาลออน 
รอยละ 50 และ 10 ตามลำดับ (ภาพท่ี 1) 

ภาพที่ 1 น้ำหนักสดของจาวตาลและเมล็ดตาลออนเปรียบเทียบกับน้ำหนักแหง 

ภาพที่ 2  ปริมาณเพคตินท่ีสกัดไดจากจาวตาลและเมล็ดตาลออน 3 วิธี 

ตอนท่ี  2 การสกัดและตกตะกอนเพคติน 
   จากการนำจาวตาลและเมล็ดต

าลออนมาสกัดเพคตินดวยวิธีตางๆ ทั้ง 3 วิธี พบวา 
เมื่อสกัดเพคตินจากจาวตาลโดยใชแอลกอฮอลไมพบ
เพคติน สำหรับเพคตินจากจาวตาลท่ีสกัดดวยกรด

ไฮโดรคลอริกพบวาไดเพคตินรอยละ 9.2821 ± 0.710 
และสกัดดวยน้ำไดเพคตินรอยละ 12.6524 ± 3.177     
สำหรับเมล็ดตาลออนการสกัดดวยแอลกอฮอลและน้ำ     
ไมไดเพคติน เมื่อสกัดดวยกรดไฮโดรคลอริกพบเพคติน 
รอยละ 2.0342 + 0.091 (ภาพท่ี 2)
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ตอนท่ี 3 การวิเคราะหคุณภาพเพคติน 
ท่ีสกัดได 

   เมือ่นำเพคตินท่ีสกัดไดจากจาวตาล 

และเมล็ดตาลออนดวยวิธีตางๆ มาวิเคราะหความช้ืน 
เถา equivalent weight   methoxy content และ กรด
พอลิกาแลคทูโรนิค ไดผลแสดงดังภาพท่ี 3  4 และ 5  

 

ภาพที่ 3  ปริมาณความช้ืน เถา และ polygalacturonic acid ของเพคตินจากจาวตาลท่ีสกัดไดทั้ง 3 วิธี 

ภาพที่ 4   equivalent weight ของเพคตินจากจาวตาลท่ีสกัดไดทั้ง 3 วิธี 

ภาพที่ 5   methoxy content ของเพคตินจากจาวตาลท่ีสกัดไดทั้ง 3 วิธี 
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ภาพที่ 6 ปริมาณความช้ืน เถา และ polygalacturonic acid ของเพคตินจากเมล็ดตาลออน 

      คา equivalent weight 8841.54 ± 138.82 methoxy content 14.20 ± 0.66

สมบัติของเพคตินท่ีสกัดจากเมล็ดตาลออนดวยน้ำ ปรากฏดังภาพท่ี 6 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาวิธีสกัดเพคตินจากจาวตาล
และเมล็ดตาลออน โดยใชวิธีการสกัดที่แตกตางทำให
ไดปริมาณเพคตินแตกตางกันออกไปดวย ทั้งน้ีเพราะ
เพคตินเปนพอลิเมอรธรรมชาติที่มีโครงสรางท่ีมีขั้ว 
สารประกอบท่ีมีขั้วละลายไดดีในสารประกอบท่ีมีขั้ว
เหมือนกันไมวาจะเปนแอลกอฮอล กรดไฮโดรคลอริก 
และ น้ำ  ซ่ึงน้ำเปนสารประกอบท่ีมีข้ัวสูงท่ีสุด จึงละลาย

เพคตินออกมามากท่ีสุดและสอดคลองกับผลการวิจัย 
แตการสกัดเพคตินจากเมล็ดตาลออนใหผลขัดแยงกับ

ทฤษฎี เพราะการใชกรดไฮโดรคลอริกสามารถสกัด 
เพคตินออกมาไดมากกวาการใชน้ำ อาจเน่ืองจาก 
เน้ือของเมล็ดตาลออนมีลักษณะเปนวุนทำใหการสกัด
เพคตินทำไดยากข้ึน 

เมื่อเปรียบเทียบสมบัติของเพคตินท่ีสกัดได
จากจาวตาลและเมล็ดตาลออน โดยการสกัดดวยกรด

และน้ำ พบวาไดเพคตินท่ีมีคุณภาพแตกตางกัน ซึ่ง
สอดคลองกับหลักการท่ีวา คุณภาพของเพคตินจะข้ึน
อยูกับชนิดของผลไม ความแกออนของผลไม พันธุ 

ของผลไม วิธีการสกัด และวิธีการตกตะกอน [10] 
อยางไรก็ตามเพคตินท่ีสกัดไดจากจาวตาลและเมล็ด
ตาลออน เปนเพคตินท่ีมี methoxy สูง (high methoxyl 
pectin) เปนชนิด rapid set เพราะมี methoxy มากกวา
รอยละ 7 ดังน้ัน เพคตินท่ีสกัดไดจากจาวตาลและเมล็ด
ตาลออนจะสรางเจลเมื่อมีน้ำตาลและกรดท่ีเหมาะสม 
สำหรับ equivalent weight จะข้ึนอยูกับ degree of 

esterification ของโมเลกุลเพคติน ซึ่งเก่ียวของกับ 
ความขนหนืดของเพคตินดวย [11]  

กิตติกรรมประกาศ 
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การพฒันาสตูรอาหารเพือ่เพาะเลีย้งเมลด็ออนซิเดยีมใบพาย (Trichocentrum sp.) 
ในสภาพปลอดเชือ้    
Development of in vitro seed culture medium for Trichocentrum sp.  

บุญสนอง ชวยแกว และ วิชุกร ฤกษดี 

หนวยวจัิยชวีวทิยาพืช คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ีเมอืง เพชรบรุ ี76000  

บทคัดยอ 

ออนซิเดียมใบพาย (Trichocentrum sp.) เปนกลวยไมที่พบไดในเม็กซิโกและอเมริกาเขตรอน นิยมปลูก
เปนไมกระถาง การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาสูตรอาหารเพาะเมล็ดออนซิเดียมใบพาย ในสภาพปลอดเชื้อ 
โดยนำเมล็ดออนซิเดียมใบพายจากฝกออนอายุ 9 เดือน มาเพาะบนอาหารวุนดัดแปลงสูตร VW (1949) เมื่อได 
โพรโทคอรมแลว ยายไปเล้ียงบนอาหารวุนดัดแปลงสูตร VW (1949) เพ่ือทดสอบผลของน้ำตาลซูโครส 2 ระดับ คือ 
10 และ 20 g/L รวมกับการเติมกลวยหอม (100 g/L) และ (50 g/L) รวมกับมันฝร่ัง (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) สวนอาหารท่ี
เติมมันฝรั่งอยางเดียว ใหผลการเจริญเติบโตของตนออนดีที่สุด ในดานจำนวนใบ (11.10 ±  0.71 ใบตอตน)   

 

คำสำคัญ: ออนซิเดียมใบพาย การเพาะเมล็ด สภาพปลอดเช้ือ  

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 ดียมใบพายเปนกลวยไมในสกุล 

Trichocentrum พบในเม็กซิโกและอเมริกาเขตรอน  
มีดอกคอนขางใหญ นิยมปลูกเปนไมกระถาง [1]  
มีทั้งชนิดเกาะอาศัยตนไม เกาะหิน หรือเจริญบน 
พ้ืนดิน เปนกลวยไมที่มีใบ ลำตน และดอกขนาดใหญ 
ในประเทศไทยมีการปลูกแพรหลายเพ่ือตัดดอก [2] 

การขยายพัน ธุ กล วยไมทำไดหลาย วิ ธี  
การผลิตตนกลาจำนวนมาก นิยมเพาะเมล็ดบนอาหาร
สังเคราะหในสภาพปลอดเช้ือ และการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ
เจริญบริเวณปลายยอด [3] มีรายงานการศึกษาพบวา
มันฝรั่งและน้ำตาลซูโครสสงเสริมการเจริญเติบโตของ
โพรโทคอรมกลวยไมสกุลแวนดา (Vanda)[4] นอกจากน้ี 
มีรายงานการใชผงถานรวมกับกลวยหอมบดและมันฝร่ัง
บด ศึกษาการเจริญเติบโตของโพรโทคอรมกลวยไม
กะเรกะรอนปากเปด (Cymbidium findlaysonianum) 
อาหารเพาะเล้ียงท่ีเหมาะสมเปนสิ่งจำเปนสำหรับการ
เพาะเมล็ดกลวยไมในสภาพปลอดเชื้อ การเติมสาร
บางชนิด เชน น้ำมะพราว กลวยหอมบด มันฝร่ังบด 
และผงถาน อยางใดอยางหน่ึง หรือรวมกัน มีผลตอ
การเจริญเติบโตของตนออนกลวยไมหลายชนิด [5]    
ผูวิจัยตองการศึกษาอาหารท่ีเหมาะสม ตอการเพาะ
เลี้ยงตนออนออนซิเดียมใบพายในสภาพปลอดเชื้อ 
โดยไมใชสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช เพ่ือ 
ลดตนทุนการผลิต    

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 นึ่งฆาเช้ือที่ 121 ํC 
15 นาที ทำความสะอาดฝกกลวยไมดวยแอลกอฮอล 
70% นำเขาตูถายเช้ือ จุมในแอลกอฮอล 95%  
แลวเผาไฟ 2 ครั้ง ผาฝกออกนำเมล็ดลงเพาะบน 
อาหาร เพาะเล้ียงในหองอุณหภูมิ 27±1 ํC ความสวาง  
2,000 ลักซ 16 ชั่วโมงตอวัน เปนเวลา 5 เดือน 

การเจริญเติบโตของตนออนซิเดียมใบพาย 

ศกึษาการเจรญิเติบโตของตนออนออนซเิดียม 
ใบพายอายุ 5 เดือน บนอาหารดัดแปลงสูตร VW (1949) 
ที่เติมน้ำมะพราวออน 150 mL/L ปรับ pH 5.2 เติมวุน 
7 g/L ผงถาน 1.5 g/L รวมกับองคประกอบอื่นที่ 
ตางกัน 12 สูตร คือ สูตรท่ี 1-3 ประกอบดวย ซูโครส 
10 g/L รวมกับกลวยหอม 100 g/L กลวยหอมผสม
มันฝร่ังอยางละ 50 g/L และมันฝร่ัง 100 g/L ตามลำดับ 
สูตรท่ี 4-6 เหมือนสูตรท่ี 1-3 แตเติมซูโครส 20 g/L ใน
ทุกสูตร และสูตรที่ 7-12 เหมือนสูตรท่ี 1-6 แตเติมธาตุ
อาหารรองสูตร MS (1962) [7] ในทุกสูตร เพาะเล้ียง

ตนออนออนซิเดียมใบพายสูตรละ 10 ขวด ขวดละ  
5 ตน เปนเวลา 11 เดือน บันทึกจำนวน ความยาว และ
ความกวางใบ จำนวนและความยาวราก วิเคราะหความ
แปรปรวน (ANOVA) ของการเจริญเติบโต วิเคราะห
ความแตกตางดวยวิธี DMRT ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95%  
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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 และมีบางสวนท่ีพัฒนาเปนตนออน โดยเกิดยอด
และราก (Figure 1) และเม่ือศึกษาการเจริญเติบโต

ของตนออนออนซิเดียมใบพายอายุ 11 เดือน ที่เพาะ
เล้ียงบนอาหารตางกัน 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. 

                                 mean number of leaves            leaf length (cm)                  leaf width (cm)    
          medium 
                                       X SE                              X SE                        X SE 

1 (10S+B)                10.00 ± 1.63ab                       0.94 ± 0.08b              0.44 ± 0.04b 

2 (10S+B+P)             8.50 ± 0.78abc                      1.19 ± 0.10b                      0.35 ± 0.02bc 
3 (10S+P)       11.10 ± 0.71a                        1.11 ± 0.05b                      0.39 ± 0.03b 

4 (20S+B)           8.20 ± 0.83bc                       1.19 ± 0.62b                     0.50 ± 0.07a  
5 (20S+B+P)             6.60 ± 0.50c                         1.04 ± 0.14b                     0.26 ± 0.03c 
6 (20S+P)          8.50 ± 0.45abc                      1.25 ± 0.13b                     0.38 ± 0.02b 

7 (10S+B+MS)          6.80 ± 0.33c                         1.27 ± 0.07b                     0.31 ± 0.02bc  
8 (10S+B+P+MS)    10.10 ± 0.85ab                       1.52 ± 0.17b                      0.38 ± 0.03b 

9 (10S+P+MS)          9.30 ± 1.06abc                      1.49 ± 0.08b                     0.32 ± 0.03bc 

       10 (20S+B+MS)          8.90 ± 0.72abc                      1.79 ± 0.11a                     0.52 ± 0.04a       
       11 (20S+B+P+MS)    10.10 ± 1.16ab                       1.92 ± 0.12a                      0.53 ± 0.03a 
       12 (20S+P+Ms)          6.50 ± 0.43c                        0.93 ± 0.19b                      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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ตนออนออนซิเดียมใบพายท่ีเพาะเล้ียงบน
อาหารสูตรท่ี 3 มจีำนวนใบเฉล่ียมากท่ีสดุ 11.10 ± 0.71 
ใบ รองลงมาคือสูตรท่ี 11 มีจำนวนใบเฉล่ีย 10.10 ± 
1.16 ใบ และสูตรที่ 8 มีจำนวนใบเฉล่ีย 10.10 ± 0.85  
ใบ จำนวนใบเฉล่ียนอยท่ีสดุคือสตูรท่ี 12 ม ี6.50 ± 0.43 
ใบ ตนออนออนซิเดียมใบพายท่ีเพาะเล้ียงบนอาหาร
สูตรท่ี 3 มีจำนวนใบเฉล่ียมากกวาสูตรอ่ืนอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ (P ≤ 0.05) (Table 1, Figure 2 3 และ 4)

ตนออนออนซิเดียมใบพายท่ีเพาะเล้ียงบน
อาหารสูตรที่ 11 มีความยาวใบเฉล่ียมากท่ีสุด 1.92 ± 
0.12 cm รองลงมาคือสูตรท่ี 10 มีความยาวใบเฉล่ีย 
1.79 ± 0.11 cm ความยาวใบเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ
สูตรที่ 12 มี 0.93 ± 0.19 cm ตนออนออนซิเดียม
ใบพายท่ีเพาะเล้ียงบนอาหารสูตรที่ 11 และ 10 มีความ
ยาวใบเฉล่ียมากกวาสูตรอื่นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
(P ≤ 0.05) (Table 1, Figure 4)

ตนออนออนซิเดียมใบพายท่ีเพาะเล้ียงบน

อาหารสูตรท่ี 11 มีความกวางใบเฉลี่ยมากท่ีสุด 0.53 ± 
0.03 cm รองลงมาคือสูตรท่ี 10 มีความกวางใบเฉล่ีย 
0.52 ± 0.04 cm และสูตรท่ี 4 มีความกวางใบเฉลี่ย 
0.50 ± 0.07 cm  ความกวางใบเฉลี่ยนอยที่สุดคือ
สูตรที่ 5 มี 0.26 ± 0.03 cm ตนออนออนซิเดียมใบพา
ยท่ีเพาะเล้ียงบนอาหารสูตรที่ 11  10 และ 4 มีความ
กวางใบเฉลีย่มากกวาสตูรอืน่อยางมนียัสำคัญทางสถิต ิ
(P≤0.05) (Table 1, Figure 2 3 และ 4)

ตนออนออนซิเดียมใบพายท่ีเพาะเล้ียงบน
อาหารสูตรที่ 10 มีจำนวนรากเฉล่ียมากท่ีสุด 12.40 ± 
1.59 ราก รองลงมาคือสูตรท่ี 11 มี 11.70 ± 0.67 ราก 
จำนวนรากนอยท่ีสุดคือสูตรที่ 12 มี 4.60 ± 0.52 ราก 
ตนออนออนซิเดียมใบพายท่ีเพาะเล้ียงบนอาหารสูตร

ที่ 10 และ 11 มีจำนวนรากเฉล่ียมากกวาสูตรอื่นอยาง
มีนัยสำคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) (Table 2, Figure 2, 
3 และ 4)

          
 

9 10 11 12 
1 cm 

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

Figure 4.  Plantlets development on media 
    9, 10, 11 and 12 after 11 months. 
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                                                  mean number of roots                     root length (cm) 
              medium 
                                                 X SE                                  X SE 
              1 (10S+B)                          8.70 ± 0.85b                   1.65 ± 0.23d 

              2 (10S+B+P)                   6.00 ± 0.54b                                 1.66 ± 0.32cd 
              3 (10S+P)       6.00 ± 0.58b                                 1.35 ± 0.19d 
              4 (20S+B)        7.40 ± 1.16b                                 2.79 ± 0.54b 
              5 (20S+B+P)      4.80 ± 0.55b                                 0.93 ± 0.13d 
              6 (20S+P)    10.30 ± 0.88ab                                1.94 ± 0.19cd 

              7 (10S+B+MS)       6.20 ± 0.59b                                 1.34 ± 0.14d                        
              8 (10S+B+P+MS)       8.60 ± 0.65b                                 1.85 ± 0.21cd 
              9 (10S+P+MS)       7.00 ± 1.57b                                 1.27 ± 1.15d 
            10 (20S+B+MS)     12.40 ± 1.59a                                 2.54 ± 0.29bc 

            11 (20S+B+P+MS)   11.70 ± 0.67a                                 3.56 ± 0.43a 
            12 (20S+P+MS)      4.60 ± 0.52b                                 1.28 ± 0.15d 

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. 

Mean value in each column followed by different superscript differs significantly by Duncan’s multiple
range test (P ≤ 0.05)

ตนออนออนซิเดียมใบพายท่ีเพาะเล้ียงบน
อาหารสูตรท่ี 11 มีความยาวรากเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 
3.56  ± 0.43 cm รองลงมาคอืสตูรที ่ 4  มคีวามยาวรากเฉล่ีย 
2.79 ± 0.54 cm ความยาวรากเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ
สูตรท่ี 5 มี 0.93 ± 0.13 cm ตนออนออนซิเดียม
ใบพายท่ีเพาะเล้ียงบนอาหารสูตรท่ี 11 มีความยาว
รากตางจากสูตรอ่ืนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05) 

(Table 2, Figure 2 3 และ 4) 
การเจริญเติบโตของตนออนออนซิเดียม

ใบพาย พบวาอาหารท่ีเติมกลวยหอมอยางเดียว 
หรือกลวยหอมผสมมันฝร่ัง ใหผลการเจริญเติบโต
ของตนออนดีที่สุดในดานความยาวใบ (สูตรที่ 11 คือ 
1.92 ± 0.12 cm) ความกวางใบ (สูตรท่ี 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) สวนอาหารท่ีเติมมันฝร่ังอยางเดียว ให
ผลการเจริญเติบโตของตนออนดทีีส่ดุ ในดานจำนวนใบ 

(สูตรที่ 3 คือ 11.10 ± 0.71 ใบตอตน)

อภิปรายผล 

ตนออนออนซิเดียมใบพายเจริญเติบโตไดดี
ในอาหารท่ีเติมกลวยหอมหรือกลวยหอมผสมมันฝรั่ง 
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 และความยาวรากท่ีดี 
แมจะเปนสูตรท่ีไมใหความยาวใบสูงสุด งานวิจัยน้ี
สอดคลองกับการศึกษาในกลวยไมกะเรกะรอนปากเปด  
(Cymbidium findlaysonianum) [5] ที่พบวา 

กลวยหอมผสมมันฝรั่งรวมกับผงถานสงเสริมการเจริญ
เติบโตของโพรโทคอรมกลวยไมกะเรกะรอนปากเปดให
เกิดตนออนไดสูงสุด   

มีรายงานการใชน้ำตมมันฝรั่งในอาหารท่ีใช
ขยายพันธุกลวยไมเข็มขาวและเอ้ืองคำ ดวยการเพาะ
เมล็ด ในสภาพปลอดเชื้อ พบวาเมล็ดเข็มขาวและ 

 X SE 
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เอ้ืองคำเกิดเปนโพรโทคอรมไดดี [8] นอกจากน้ีมี 
การศึกษาอาหารท่ีเหมาะสมตอการงอกของเมล็ด และ
การเจริญเติบโตของตนออนกลวยไมสกุล Phalaenopsis 
เปรียบเทียบการใชน้ำตาลซูโครสรวมกับกลวยหอมบด
และผงถาน พบวาน้ำตาลและผงถานมีผลตอการงอก
ของเมล็ด และการเจริญเติบโตเปนโพรโทคอรม โดย
น้ำตาลซูโครส 10 g/L และไมใสผงถานใหการเจริญ
เติบโตสูงสุด เมื่อยายโพรโทคอรมลงบนอาหารสูตรเดิม  
พบวาอาหารท่ีใสผงถาน มีผลใหโพรโทคอรมเจริญเติบโต
เปนตนกลาไดดี อาหารท่ีเติมน้ำตาล 10 g/L รวมกับ 
ผงถานใหการเจริญเติบโตสูงสุด [9] สอดคลองกับ 
งานวิจัยสูตรอาหารตอการเจริญเติบโตของตนออน 
ออนซิเดียมใบพายนี้ที่พบวาน้ำตาล 20 g/L และ 
ผงถานรวมกับกลวยหอมอยางเดียว หรือกลวยหอม
ผสมมันฝรั่ง  ใหการเจริญเติบโตตนออนออนซิเดียม 
ใบพายดีที่สุด  

การศึกษาผลของสูตรอาหารตอการเจริญ
เติบโตของตนออนออนซิเดียมใบพายท่ีเพาะเล้ียงบน
อาหาร 12 สูตร สูตรอาหารท่ีเหมาะสำหรับการเจริญ
เติบโตของตนออนออนซิเดียมใบพายท่ีสุดคืออาหาร
ดัดแปลงสูตร VW (1949) ที่เติมซูโครส 20 g/L รวมกับ
กลวยหอมผสมมันฝรั่งอยางละ 50 g/L เติมผงถาน  
1.5 g/L และเติมธาตุอาหารรองสูตร MS (1962) 

เอกสารอางอิง 

1.  Croix, I.L. 2008. The New Encyclopedia of  
 Orchids: 1500 Species in Cultivation. Timber 
 Press:  Portland.    

2. ปฐพชีล วายุอคัค.ี 2547. คูมอืกลวยไม. กรุงเทพมหานคร 
 :เพ็ท-แพลน พับลิชชิ่ง.     
3. ครรชติ ธรรมศิร.ิ 2550. เทคโนโลยีการผลิตกลวยไม, 
 ปรบัปรงุครัง้ท่ี 2. กรุงเทพมหานคร: อมรนิทรพร้ินต้ิง  
 แอนดพับลิชชิ่ง.  
4. Wasixsiri, W., P. Limpanavech and M.Vajrabhaya.  
 2003. Modified media for growth and differentiation 
 of Vanda protocorm in vitro. In The 29th Congress 
 on Science and Technology of Thailand. Khon      
 Kean: Khon Kean University.  
5. Tawaro, S., P. Suraninpong and S. Chanprame. 
 2008. Germination and regeneration of Cymbidium 
 findlaysonianum Lindl. on a medium supplemented 
 with some organic sources. Walailak J. Sci. 
 & Tech. 5: 125-135. 
6. Vacin, E.F. and F.W. Went. 1949. Some pH changes 
 in nutrient solutions. Bot. Gaz. 110: 605-613.  
7. Murashige, T. and Skoog, F. 1962. A revised  
 medium for rapid growth and bioassays with  
 tobacco tissue cultures. Physiol Plant. 
 15: 473-497. 
8. วริศา พิลาโฮม และ สุมนทิพย บุนนาค. 2548.  
 การขยายพันธุกลวยไมเข็มขาวและเอ้ืองคำดวย 
 การเพาะเมล็ด ในสภาพปลอดเชื้อ. ว. วิจัย มข. 
 (บศ.). 5 (พิเศษ): 36-45. 
9. จุฑามาศ ศรีสำราญ จิตราพรรณ พิลึก ธัญญะ  

 เตชะศีลพิทักษ และ สุรียา ตันติวิวัฒน. 2548.  
 การพัฒนาสูตรอาหารท่ีเหมาะสมตอการงอก 

 ของเมล็ดกลวยไมสกุลฟาแลนนอบซิสในสภาพ 
 ปลอดเชื้อ. ว. วิทย. กษ. 36: 677-680.    

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยน้ีไดรับเงินสนับสนุนจากสำนักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 



58 วารสารวิทยาศาสตรแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

The Sci  J of Phetchaburi Rajabhat University 

แนวคิดเรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและความตระหนักเก่ียวกับ 
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในชุมชนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
Species Diversity Concepts and Awareness about Species Diversity in Community 
of Grade 12 Students 
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บทคัดยอ 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ สำรวจความเขาใจเรื่อง แนวคิดและความตระหนักเร่ืองความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิตในชุมชน ของนักเรียนโรงเรียนหน่ึงในจังหวัดราชบุรี เคร่ืองมือที่ใชเก็บขอมูลคือแบบสำรวจคำถาม
ปลายเปด 14 ขอ และสัมภาษณแนวคิด ถามแนวคิดเก่ียวกับลักษณะของส่ิงมีชีวิต การจัดจำแนกส่ิงมีชีวิตเปน
หมวดหมู และความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตการใชประโยชนและการอนุรักษ วิเคราะหขอมูลโดยจัดกลุมได  
5 กลุม พบวานักเรียนมากกวาคร่ึงหน่ึงมีแนวคิดวิทยาศาสตรบางสวนแตยังไมสมบูรณ (PU) ในแนวคิดเก่ียวกับ
ความหมายของความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต การจัดจำแนกสัตว พืช และการอนุรักษความหลากหลายของ 
สิ่งมีชีวิต นักเรียนประมาณคร่ึงหน่ึงมีแนวคิดคลาดเคล่ือนจากแนวคิดทางวิทยาศาสตร (SM) ในแนวคิดเร่ืองการ
จัดจำแนกโปรติสตาและมอเนอรา ในดานความตระหนักเก่ียวกับความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตของนักเรียน 
นักเรียนใหความสำคัญกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตวาเปนส่ิงที่จำเปนตอการดำรงชีวิตของมนุษย นอกจากน้ี 
ยังเห็นดวยกับการสงเสริมการใหความรูเก่ียวกับความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตเพ่ือการอนุรักษสิ่งมีชีวิต ผลการ
ศึกษาน้ีเปนประโยชนตอการเรียนการสอนเร่ืองความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต 

 
คำสำคัญ: แนวคิดของนักเรีPน ความตระหนักของนักเรียน ความหลากหลายของส่ิงมชีีวิต แนวคิดคลาดเคล่ือน 
  

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 

ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต (species 
diversity) เปนสาขาวิชาหน่ึงในวิชาชีววิทยาท่ีอธิบาย
เก่ียวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิต การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต
ออกเปนหมวดหมู และความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต 
รวมถึงการใชประโยชนและการอนุรักษสิ่งมีชีวิต [1] 
แนวคิดเรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเชื่อมโยง
กับหลายสาขาวิชา เชน วิวัฒนาการ พันธุศาสตร และ
อนุกรมวิธาน ตลอดจนเปนแนวคิดพ้ืนฐานในการศึกษา
ระดับสูงในสาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 
นอกจากน้ีแนวคิดเร่ืองความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต
ยังมีความสำคัญในชีวิตประจำวัน สามารถนำมาใชใน

การศึกษาความสัมพันธทางวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
การใชสิ่งมีชีวิตทดแทน และใชประโยชนในเรื่องการ
จัดการเก่ียวกับการอนุรักษ [2] 

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตกำลังลดลง
อยางตอเนื่อง สาเหตุสำคัญคือ การใชประโยชน
ทรัพยากรชีวภาพเกินศักยภาพของระบบนิเวศไดแก 
การตัดไมทำลายปา การขุดถม คลอง แมน้ำ ลำธาร 
นอกจากน้ีการคาสัตวและพืช การลักลอบตัดไมสำคัญ

ทางเศรษฐกิจไดแกไมกฤษณา การดักจับและสงขาย
เสือโครง รวมท้ังการลาสัตวปาอยางตอเน่ืองและรุนแรง 
มีผลใหจำนวนประชากรในธรรมชาติลดลงการเปล่ียนแปลง

ท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติจัดวาเปนการคุกคามตอความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางรุนแรงที่สุด การใหการ

ศึกษา และการสรางความตระหนักเร่ืองความหลากหลาย
ทางชีวภาพไมสามารถดำเนินอยางจริงจังและตอเน่ือง 
ประชาชนตระหนักเร่ืองการอนุรักษความหลากหลาย

ทางชีวภาพนอย ขาดการประชาสัมพันธและใหการ
สนับสนุน ผูนำชุมชนหลายแหงยังขาดความสนใจ และ
ความเขาใจเรื่องการอนุรักษความหลากหลายของสิ่ง 
มีชีวิต [2] 

ความตระหนักเก่ียวกับความสำคัญของ
ทรัพยากรทางธรรมชาติ เปนความรับผิดชอบของบุคคล 
ที่สำนึกถึงส่ิงตางๆ ผานการสัมผัส การรับรู ความ
เอาใจใส การใหคุณคา และการเรียนรูส่ิงท่ีเปนประโยชน 
และเปนผลเสียตอตนเองและสวนรวม ความตระหนัก
เปนองคประกอบอันนำไปสูความพรอมที่จะแสดงหรือ
กระทำพฤติกรรมตอไป การใหการศึกษาและความรู 
ที่ถูกตองเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตและส่ิงแวดลอม มีผลตอ 
ความตระหนักตอการอนุรักษทรัพยากรทางธรรมชาติ  
[3] [4] [5] 

พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 
(แกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 2545) และหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 [7] วาดวยการ

จัดการเรียนการสอนท่ีตองยึดความสัมพันธระหวาง 
ผูเรียนกับสังคม ตอบสนองความตองการของสังคม 

รวมถึงการบำรุงรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลย่ังยืน การจัดการ
เรียนการสอนตองใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณ

จริง ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ และประยุกตความรูมาใชปองกันและแกไข
ปญหาในสังคมหรือชุมชนของผูเรียนได รวมถึงมาตรฐาน
การเรียนรู และผลการเรียนรูที่คาดหวังในเร่ืองความ
หลากหลายของส่ิงมีชีวิต โดยนักเรียนสามารถอภิปราย

และอธิบายถึงกระบวนการเกิดความหลากหลายของ
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สิ่งมีชีวิต และประโยชนของความหลากหลายของส่ิง 
มีชีวิตท่ีมีตอสังคม และส่ิงแวดลอม [6]  

งานวิจัยในอดีตบงชี้วานักเรียนมีแนวคิดทาง
เลือก (Alternative conception) ในเรื่องการจัดจำแนก
สิ่งมีชีวิต การศึกษาแนวคิดของนักเรียนเก่ียวกับการจัด
จำแนกสัตว ระหวางสัตวมีกระดูกสันหลัง และสัตวไมมี
กระดูกสันหลัง ในนักเรียนอายุ 12, 14 และ 15 ป พบ

วานักเรียนท้ัง 3 กลุมใหเหตุผลวาสัตวมีกระดูกสันหลัง
ตองมีโครงสรางสวนหัวและคอชัดเจน มีรยางคแขนขา 
จึงจัดจำแนกงูกับปลาไหลไวในกลุมสัตวไมมีกระดูก
สันหลัง นอกจากน้ีนักเรียนใชการดำรงชีวิตของสัตว
เปนเกณฑในการจัดจำแนก โดยจัดเตาอยูในกลุมสัตว
สะเทินน้ำสะเทินบก [7] การศึกษาแนวคิดนักเรียน 
ท่ีมีอายุระหวาง 9-10 ป พบวานักเรียนสวนใหญใชแหลง
ท่ีอยูของส่ิงมีชีวิตมาจัดหมวดหมูแทนลักษณะโครงสราง
พ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต [8] การจำแนกส่ิงมีชีวิตพบปญหา
ในทุกระดับช้ัน นักเรียนไมไดใชแนวคิดทางวิทยาศาสตร
เปนเกณฑในการจัดจำแนกส่ิงมีชีวิต อาจมีสาเหตุมา
จากการจัดการเรียนการสอน ตัวอยางส่ิงมีชีวิต และ
ประสบการณของนักเรียนท้ังในและนอกโรงเรียน ทำให
นักเรียนเกิดแนวคิดคลาดเคล่ือนเก่ียวกับการจัดจำแนก
ส่ิงมีชีวิต [9, 10] การศึกษาแนวคิดเก่ียวกับความสัมพันธ
ระหวางส่ิงมีชีวิต การใชประโยชน และการอนุรักษความ

หลากหลายของสิ่งมีชีวิต พบวานักเรียนมีแนวคิด
คลาดเคล่ือนจากแนวคิดทางวิทยาศาสตรในเร่ืองความ

สัมพันธของสิ่งมีชีวิต โดยนักเรียนคิดวาสิ่งมีชีวิตแตละ

ชนิดเปนอิสระตอกัน ระหวางส่ิงมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม อาจเปนเหตุผลทำใหนักเรียน

มองขามความสำคัญของสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ 
[11] และจากการศึกษาพบวานักเรียนไดเรียนรู 
เก่ียวกับชนิดของพืชและสัตวท่ีใกลสูญพันธุ และทำความ

เขาใจถึงความสำคัญของนิเวศวิทยาตอสิ่งมีชีวิตท่ีใกล
สูญพันธุ สามารถพัฒนาแนวคิดในเร่ืองการอนุรักษ
ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตได [12] 

ในประเทศไทยมีการศึกษาการพัฒนาแนวคิด
เร่ืองความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต ไดแก การศึกษา 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู
วิชาชีววิทยาเร่ืองความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 [13] การศึกษาการ
จัดการเรียนการสอนเร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพ
สำหรับนักเรียนในชวงชั้นท่ี 3 พบวาการจัดการเรียน
การสอนท่ีใหนักเรียนมีสวนรวม ไดลงมือปฏิบัติจริง
ทำใหนักเรียนเขาใจ แนวคิดทางวิทยาศาสตรไดดีขึ้น  
[14] ในเรื่องความตระหนักของนักเรียน ไดมีการศึกษา
การประเมินคาความตระหนักในปญหาส่ิงแวดลอม
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 พบวานักเรียนมีความ
ตระหนักในปญหาส่ิงแวดลอมอยูในระดับสูง [15] สวน
การสำรวจแนวคิดและความตระหนักของนักเรียนเก่ียว
กับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตน้ัน มีงานวิจัยท่ี
เก่ียวของนอยมากในประเทศไทย ทำใหผูวิจัยสนใจ
ศึกษา แนวคิดเร่ืองความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนตองมีแนวคิด
ที่ ถูกตองเ ก่ียวกับความหลากหลายของส่ิงมีชี วิต 
เพ่ือนำความรูไปประยุกตใช และรวมกันดูแลรักษาความ
หลากหลายของส่ิงมีชีวิตในชุมชนของนักเรียน สอดคลอง
กับพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 (แกไข
เพ่ิมเติม พุทธศักราช 2545) และหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 [6] ผลการศึกษาเปนขอมูล
พ้ืนฐานแกครูผูสอนและนักการศึกษา ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนเพ่ือใหนักเรียนมีแนวคิดท่ีถูกตองในเร่ือง
ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

ทำวิจัยเชิงสำรวจโดยใชแบบสำรวจแนวคิด
เก่ียวกับความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต และสัมภาษณ
กับกลุมที่ศึกษาซึ่งเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

จากโรงเรียนแหงหน่ึงสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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 เปนโรงเรียนท่ีเลือกอยางเจาะจงที่จะ
พัฒนาการเรียนการสอนเร่ืองความหลากหลายของ 
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สิ่งมีชีวิตในระยะตอไป 
เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสำรวจแนวคิดและความ

ตระหนัก ประกอบดวยคำถามปลายเปด 14 ขอ 
ครอบคลุมเน้ือหาคือ ความหมายของความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิต สปชีส การจัดจำแนกส่ิงมีชีวิตเปนหมวด
หมู และความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตการใชประโยชน
และการอนุรักษ และสัมภาษณนักเรียนเก่ียวกับแนวคิด
เร่ืองความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต เพ่ือใหไดขอมูล
เพ่ิมเติมในสวนท่ีคำตอบไมชัดเจน ผูวิจัยใหผูเช่ียวชาญ
คือ นักวิทยาศาสตรศึกษา 2 คน และนักวิทยาศาสตร 
1 คน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือ 
และนำเคร่ืองมือไปทดลองกับนักเรียนท่ีเรียนเร่ืองความ
หลากหลายของส่ิงมีชีวิตแลว 5 คน เพ่ือตรวจสอบความ
เหมาะสมของภาษาและเวลาท่ีใชกอน พบวาใชเวลา
ในการทำแบบวัดน้ีประมาณ 60 นาที  

ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยตัวเอง โดยแจกแบบสำรวจ 
ชีแ้จงการทำแบบสำรวจแนวคดิ และใหนกัเรียนทำแบบ
สำรวจแนวคิดเร่ืองความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต หลังจาก
ไดเรียนเร่ืองความหลากหลายของส่ิงมชีวิีตแลว 

ผูวิจัยนำแบบวัดแนวคิดเร่ือง ความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิต ที่ไดรับมาวิเคราะหคำตอบรายขอ โดย
อานคำตอบโดยละเอียดแลวเปรียบเทียบ และจัดกลุม
คำตอบ แลวตีความหมายตามแนวคิดท่ีมีการรายงาน
ไว [17] โดยจำแนกแนวคิดของนักเรียนออกเปน 5 กลุม 
ดังน้ี 

1. แนวคิดวิทยาศาสตร (Sound Understanding 
: SU) หมายถึง นักเรียนมีแนวคิดสอดคลองกับแนวคิด
วิทยาศาสตรถูกตองสมบูรณ 

2. แนวคิดวิทยาศาสตรบางสวน (Partial 
Understanding: PU) หมายถึง นักเรียนมีแนวคิด

สอดคลองกับแนวคิดทางวิทยาศาสตรอยางนอย  
1 องคประกอบ แตไมสมบูรณ 

3. แนวคิดวิทยาศาสตรบางสวนกับแนวคิด 
ท่ีคลาดเคล่ือน (Partial Understanding with Specific 
Misunderstanding: PU with SM) หมายถึง นักเรียน
มีแนวคิดสอดคลองกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร 
อยางนอย 1 องคประกอบและมีแนวคิดคลาดเคล่ือน
จากแนวคิดวิทยาศาสตร  

4. แนวคิดท่ีคลาดเคล่ือนจากแนวคิดวิทยาศาสตร
(Specific Misunderstanding: SM) หมายถึง นักเรียน
มีแนวคิดไมสอดคลองกับแนวคิดวิทยาศาสตร 

5. ไมเขาใจ (No Understanding: NU)  
หมายถึง นักเรียนไมตอบคำถามใดๆ ตอบไมตรงประเด็น 
ไมอธิบายคำตอบ หรือตอบในลักษณะทวนคำถาม 

คำตอบของนักเรียนท่ีจำแนกแนวคิดแลวได
รับการตรวจความถูกตองจากผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา 
2 ทาน ลงความเห็นตอการวิเคราะหคำตอบของนักเรียน
ของผู วิจัย วาเห็นดวยหรือไมกับการตีความหมาย 
ของผูวิจัย ผูวิจัยและผูเชี่ยวชาญประชุมหาขอสรุป
ประเด็นหรือการจัดกลุมคำตอบใหสอดคลองกัน 

ผลการวิจัย 

ผลการสำรวจแนวคิดของนักเรียนพบวา
นักเรียนสวนใหญมีแนวคิดสอดคลองกับแนวคิด
วิทยาศาสตรบางสวน (PU) ในเร่ืองความหมายของ
ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต การจัดจำแนกสัตว พืช 

และแนวคิดเร่ืองการอนุรักษ และมีแนวคิดสอดคลอง
กับแนวคิดวิทยาศาสตรบางสวนและแนวคิดคลาดเคล่ือน

จากแนวคิดวิทยาศาสตร (PU-SM) ในเรื่องเกณฑ 
การจำแนก การจัดจำแนกฟงไจ และความหมายของ

คำวาสปชีสและนอกจากน้ีนักเ รียนยังมีแนวคิด 
ที่คลาดเคล่ือนจากแนวคิดวิทยาศาสตร (SM) ในเรื่อง
การจัดจำแนกโปรติสตาและมอเนอรา และในการจัด

จำแนกมอเนอราไมมีนัก เ รียนคนใดที่มีแนวคิด
วิทยาศาสตร (SU) (Table 1) 
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Table 1  Percentages of students’ understanding in each category of species diversity concepts 

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

แนวคิดเก่ียวกับความหมายของความหลากหลาย
ของส่ิงมีชีวิตนักเรียนรอยละ 49 ใหความหมายสอดคลอง
กับแนวคิดทางวิทยาศาสตรบางสวน (PU) แบงคำตอบ
ของนักเรียนได 2 กลุม นักเรียนคร่ึงหน่ึงใหความหมาย
ของความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตวา หมายถึงความ
แตกตางของชนิดพืชและสัตวที่มีความแตกตางกัน 

และมีนักเรียนท่ีเหลือใหความหมายวาความหลากหลาย

ของสิ่งมีชีวิตหมายถึงความแตกตางของส่ิงมีชีวิตท่ี 
ปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม ตัวอยางคำตอบ “ความ

หลากหลายของส่ิงมีชีวิต หมายถึงความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิตที่อยูในสิ่งแวดลอม ซึ่งมีความแตกตางกัน
ในเรื่องของโครงสรางพ้ืนฐาน และองคประกอบตางๆ 

ของสิ่งมีชีวิตทำใหสามารถแบงสิ่งมีชีวิตออกจากกันได
เปนหลายกลุม” (นักเรียน 20)  

เร่ืองการจัดจำแนกสัตวนักเรียนรอยละ 41 

ใชเกณฑในการจัดจำแนกคลาดเคล่ือนจากแนวคิด
วิทยาศาสตรบางสวน (PU) นักเรียนใชแหลงท่ีอยูอาศัย
ของสัตวจัดจำแนก ตัวอยางคำตอบ “สามารถจัดจำแนก

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)  

เร่ืองเกณฑการจัดจำแนกนักเรียนรอยละ 42 
มีแนวคิดวิทยาศาสตรบางสวนกับแนวคิดท่ีคลาดเคล่ือน 
(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 เม่ือสัมภาษณ

ถึงเหตุผลในการตอบของนักเรียนดังกลาวไดคำตอบวา 
“การท่ีจัดเตาเปนสัตวสะเทินน้ำสะเทินบก เพราะวา 
เตาสามารถดำรงชีวิตอยูไดทั้งในน้ำและบนบกได

เหมือนกับกบจึงจัดอยูในกลุมเดียวกัน” 
การจัดจำแนกพืชนักเรียนรอยละ 52 ใชเกณฑ

การจัดจำแนกคลาดเคล่ือนจากแนวคิดวิทยาศาสตร
บางสวน (PU) ตัวอยางคำตอบ “แบงออกเปน 2 กลุม 

Concept 
Percentages of the Students’ Understanding 

SU PU PU-SM SM NU 

Definition of species diversity  15 49 28 5 3 

Classification  10 14 42 33 1 

Kingdom Animalia 6 41 30 22 1 

Kingdom Plantae 10 52 26 12 0 

Kingdom Protista 5 16 29 40 10 

Kingdom Fungi 4 10 43 22 20 

Kingdom Monera 0 14 25 36 25 

Definition of species 10 31 51 6 2 

Conservation of species 

diversity 
9 48 42 0 1 
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คือ พืชบนบก และพืชในน้ำ” (นักเรียน 33) และนักเรียน 
รอยละ 10 ใชเกณฑการจัดจำแนกพืชสอดคลองกับ
แนวคิดวิทยาศาสตร (SU) โดยใชโครงสรางของพืชเปน 
เกณฑในการจัดจำแนกพืช เชน ทอลำเลียง เมล็ด และดอก 

การจัดจำแนกโปรโตซัวนักเรียนรอยละ 40 
ใช เกณฑการจัดจำแนกคลาดเคล่ือนจากแนวคิด
วิทยาศาสตร (SM) ตัวอยางคำตอบ “โปรโตซัวเปนสัตว 
เพราะสามารถเคล่ือนที่ได” (นักเรียน 56) นักเรียน 
รอยละ 5 ใชเกณฑในการจัดจำแนกโปรโตซัวสอดคลอง
กับแนวคิดวิทยาศาสตร (SU) โดยบอกความแตกตาง 
ระหวางโปรโตซัวกับพืชหรือสัตว 

การจัดจำแนกฟงไจนักเรียนรอยละ 43 ใช
เกณฑการจัดจำแนกมีแนวคิดทางวิทยาศาสตรบาง
สวนกับคลาดเคลื่อน (PU-SM) นักเรียนสวนใหญให
เหตุผลวาฟงไจหรือเห็ดราเปนพืชที่ไมสังเคราะหดวย
แสง จึงกินอาหารโดยการยอยสลาย นักเรียนรอยละ 4 
มีแนวคิดสอดคลองกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร 

การจัดจำแนกมอเนอรานักเรียนรอยละ 36 
ใช เกณฑการจัดจำแนกคลาดเคล่ือนจากแนวคิด
วิทยาศาสตร (SM) ตวัอยางคำตอบ “แบคทเีรียเปนสตัว 
สามารถเคลื่อนที่ได และเปนสาเหตุของโรคตางๆ” 
(นักเรียน 99) ไมมีนักเรียนใชเกณฑการจัดจำแนก 
มอเนอราสอดคลองกับแนวคิดวิทยาศาสตร (SU)  

แนวคิดเก่ียวกับสปชีสนักเรียนรอยละ 51 มี
แนวคิดสอดคลองกับแนวคิดทางวิทยาศาสตรบางสวน
กับแนวคิดคลาดเคล่ือน (PU-SM) นักเรียนใหเหตุผล

เก่ียวกับแนวคิดสปชีสวา “มากับลาผสมพันธุกันจะได
ลูกออกมาเปนหมัน เน่ืองจากเปนการผสมขามสาย

พันธุ” (นักเรียน 57) ความสัมพันธของส่ิงมีชีวิต ตัวอยาง
คำตอบ “สิ่งมีชีวิตทุกอยางลวนมีผลกระทบตอระบบ
นิเวศ หากส่ิงมีชีวิตหน่ึงเกิดสูญพันธุไป สงผลใหสิ่ง 

มีชีวิตอื่นท่ีเก่ียวของกับสิ่งมีชีวิตนั้นมีผลกระทบไปดวย 
เปนแบบลูกโซตอเน่ืองไปเร่ือยๆ” (นักเรียน 14)  

การสำรวจแนวคิดเร่ืองการอนุรักษ และความ
ตระหนักเก่ียวกับความหลากหลายของส่ิงมีชี วิต 
ในเรื่องความสำคัญและการใชประโยชน ผลกระทบ

และแนวทางการอนุรักษนักเรียนรอยละ 48 มีแนวคิด
วิทยาศาสตรบางสวน (PU) โดยใหความคิดเห็นในเร่ือง
ความสำคัญ และการใชประโยชนของความหลากหลาย
ของส่ิงมีชีวิต วามีผลตอตนเองและมนุษยในการดำรง
ชีวิต ตัวอยางคำตอบ “ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต
ในชุมชนมีท้ังพืชชนิดตางๆ และสัตวหลายชนิดกระจาย
กันอยูในชุมชน สามารถนำความหลากหลายของส่ิง 
มีชีวิตมาใชประโยชนได เชน มีพืชที่กินไดหลายชนิด  
มีสัตวที่กินได” (นักเรียน 49) รองลงมาเห็นวาความ
หลากหลายของส่ิงมชีวิีตชวยรักษาสมดลุใหระบบนิเวศ 
ตวัอยางคำตอบ “คดิวาในชมุชนมคีวามหลากหลายของส่ิง
มีชีวิตเพราะวาในชุมชนของผมน้ัน มีส่ิงมีชีวิตท่ีหลากหลาย
และมีความสัมพันธกัน สงผลตอการดำรงชีวิตเปนไปอยาง
สมดลุและมคีวามเหมาะสม” (นกัเรียน 101) 

ผลกระทบจากการสูญเสียความหลากหลาย
ของส่ิงมีชีวิต นักเรียนสวนใหญตระหนักในเร่ืองผล 
กระทบตอสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิต
กับสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยูบริเวณน้ันมากท่ีสุด ตัวอยาง 
คำตอบ “การสูญเสียชีวิตทำใหเสียสมดุลทางระบบ
นิเวศ สัตวในพื้นท่ีนั้นอาจสูญพันธุไปเลยก็ได เมื่อสัตว
ไมมีที่อยูมันก็อยูไมได หากสัตวที่สูญพันธุเปนอาหาร
ของสัตวอีกชนิดก็จะสงผลตอสัตวชนิดน้ันไปดวย” 
(นักเรียน 77) รองลงมานักเรียนเห็นวาการสูญเสียความ
หลากหลายของส่ิงมีชีวิตมีผลกระทบตอมนุษยโดยตรง 
โดยใหเหตุผลในเรื่องสิ่งมีชีวิตท่ีเปนอาหารตัวอยาง 
คำตอบ “การทำลายแหลงท่ีอยูอาศัยของส่ิงมีชีวิตทำให
สัตวลดปริมาณลงจนไมเพียงพอตอการดำรงอยูของ
มนุษย” (นักเรียน 58) 

การอนุรักษความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 
นกัเรียนมากกวาคร่ึงหนึง่ใหคำตอบวา ควรใหความรูเก่ียว
กับความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต เพ่ือไดแนวทางการ

อนุรักษที่ดีและเหมาะสมตอสิ่งมีชีวิต ตัวอยางคำตอบ 
“การเรียนรูผลไดและผลเสียของเราตอสิง่มชีวิีตอืน่ๆ และ
เรียนรูวงจรการอยูรวมกันของส่ิงมชีวิีตบางชนดิ และทำให

เราเขาใจวาส่ิงมชีวิีตแตละชนิดมชีวิีตในสภาพแวดลอม
อยางไรเปนประโยชนตอการอนุรกัษสิง่มชีวิีต” (นกัเรียน 25) 
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อภิปรายผล  

จากการสำรวจแนวคิดและความตระหนักเร่ือง
ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต สรุปไดวาหลังการเรียน
เร่ืองความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต นักเรียนมากกวา
คร่ึงหน่ึงมีแนวคิดวิทยาศาสตรบางสวนแตยังไมสมบูรณ  
(PU) ในแนวคิดเก่ียวกับความหมายของความหลากหลาย
ของส่ิงมีชีวิต การจัดจำแนกสัตว พืช และการอนุรักษ
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต นักเรียนสวนใหญ 
ยังไมไดกลาวถึงความสำคัญของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ   
แนวคิดเร่ืองการจัดจำแนกส่ิงมีชีวิต ทั้งโปรติสตาและ   
มอเนอรา นักเรียนประมาณคร่ึงหน่ึงมีแนวคิดคลาดเคล่ือน
จากแนวคิดทางวิทยาศาสตร (SM) ความคลาดเคล่ือนน้ี
อาจมสีาเหตุมาจากความขัดแยงระหวางเกณฑการจัด
จำแนกส่ิงมีชีวิตทางชีววิทยากับลักษณะการดำรงชีวิต
และการเคล่ือนที่ของสิ่งมีชีวิต จึงยากท่ีนักเรียนจะ
เปล่ียนแปลงแนวคิดเดิม สอดคลองกับงานวิจัยท่ีรายงาน
ไว [7, 8] คือนักเรียนใชแหลงท่ีอยูของส่ิงมีชีวิตเปนเกณฑ
การจัดจำแนก เชน เตา อาศัยอยูทั้งบนบกและในน้ำ 
นักเรียนจึงจัดอยูในกลุมสัตวสะเทินน้ำสะเทินบก 
นอกจากน้ียังใชลักษณะการดำรงชีวิตและการเคล่ือนที่
ของสิ่งมีชีวิตเปนเกณฑในการจัด เชน นักเรียนจัด
คางคาวกลุมเดียวกับนก ซึ่งลักษณะโครงสรางคางคาว
อยูในกลุมสัตวเลี้ยงลูกดวยนม นักเรียนไมไดพิจารณา
เกณฑเรื่องโครงสรางพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิตมาใชใน 
การจัดจำแนก  

เร่ืองความตระหนักเก่ียวกับความหลากหลาย
ของส่ิงมีชีวิตนักเรียนใหความสำคัญกับความหลากหลาย
ของส่ิงมีชีวิต วาเปนส่ิงจำเปนตอการดำรงชีวิตของมนุษย 
นักเรียนนอยมากท่ีตระหนักเร่ืองความสำคัญของ 

สิ่งมีชีวิตที่หลากหลายกับระบบนิเวศ เห็นวาการสูญ
เสียความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตมีผลตอความสัมพันธ
ระหวางส่ิงมีชีวิตและมนุษย นอกจากน้ีนักเรียนเห็น
ดวยกับการสงเสริมใหความรูเก่ียวกับความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิต เปนผลดีตอการอนุรักษสิ่งมีชีวิตอยาง

ตอเน่ืองและเหมาะสม  
เพ่ือใหนักเรียนเขาใจเก่ียวกับแนวคิดและ 

ความตระหนักเร่ืองความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต  
การจัดการเรียนการสอนครูควรตรวจสอบแนวคิดเดิม
ของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดจำแนกส่ิงมีชีวิต ฝกทักษะ
การสังเกต เนนใหนักเรียนมีแนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับ
โครงสรางทางกายวิภาค สรีรวิทยา นิเวศวิทยา และ
วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต เพราะเปนพ้ืนฐานของแนวคิด
เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต [8] ผูสอนเลือกใช
ตัวอยางส่ิงมีชีวิตท่ีเหมาะสม ใหทั้งส่ิงมีชีวิตท่ีเปน
ตัวอยาง และส่ิงมีชีวิตท่ีไมใชตัวอยางในการเรียนแนวคิด 
[7, 17] การใชแหลงเรียนรู และส่ิงมีชีวิตในชุมชน 
ชวยใหนักเรียนตระหนักถึงความสัมพันธของส่ิงมีชีวิต 
การใชประโยชน รวมถึงการอนุรักษความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิต  

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไปควรมีการ
สังเกตการเรียนการสอนในช้ันเรียน เพ่ือใหไดขอมูล 
ท่ีชัดเจน รวมถึงควรเก็บขอมูลของหนวยงานตางๆ บุคคล
ในชุมชนท่ีเก่ียวของกับโรงเรียนและนักเรียน เพ่ือใหได
ขอมูลท่ีหลากหลาย 
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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 

แมลงวันทองเปนแมลงวันผลไมที่สรางความเสียหายตอการผลิตผลไมไทยนับพันลานบาทตอป 
การปองกัน และกำจัดแมลงวันทองมีความสำคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ การทดลองน้ีทำข้ึนเพ่ือการศึกษา 
พืชสมุนไพร 3 ชนิด คือ แมงลัก โหระพา และกะเพรา ที่ใชเปนกับดักแมลงวันทองแทนการใชฟโรโมนเพศเมีย 
ของแมลงวันทอง จากการศึกษาพบวา แมลงวันทองชอบใบกะเพราเพียงชนิดเดียว เม่ือนำใบกะเพราไปเปรียบเทียบ 
กับมะมวงสุก พบวาแมลงวันทองชอบใบกะเพรามากกวา และเมื่อนำใบกะเพราทดสอบเปรียบเทียบกับ ฟโรโมน
เพศเมียพบวาใบกะเพรามีประสิทธิภาพในการดึงดูดแมลงวันทองมากกวาฟโรโมนในอัตราสวน 2:1 เกษตรกร
สามารถนำวิธีการน้ีไปใชในการกำจัดแมลงวันทองได 

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 

 แมลงวนัทอง (Bactrocera dorsalis (Hendel)) 
เปนแมลงวันผลไมชนิดหน่ึงท่ีพบในประเทศไทย ทำลาย
พืชประมาณ 50 ชนิด ซึ่งพบในภาคกลาง คือ มะมวง 
ฝร่ัง ชมพู ละมุด พุทรา นอยหนา และ กระทอน เปนตน 
แมลงวันทองทำลายผลไมที่เปลือกบางหรือออนนุม  
ใชผลไมดังกลาวเปนแหลงขยายพันธุ และหมุนเวียนได
ตลอดป โดยเฉพาะในฤดูรอนที่มีผลไมออกผลเปน 
จำนวนมาก แมลงวันทองเพ่ิมประชากรไดตลอดเวลา 
ทำใหเกษตรกรประสบปญหาในการปองกัน กำจัด  
การพนสารฆาแมลงไมไดผลเทาท่ีควร ผลผลิตเสียหาย 
เกิดการเนาเสีย คุณภาพตกต่ำ ขายไมไดราคา และ
เปนปญหาตอการสงออกไปประเทศที่กฎหมายกักกัน
พืชเขมงวด เชน ญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด ผลไมท่ีนำเขาประเทศเหลาน้ีตองผานการกำจัด
แมลงวันทอง โดยการอบไอน้ำรอน หรือรมยา หลังการ
เก็บเก่ียว ซึง่ตองสิน้เปลอืงคาใชจายเพ่ิมขึน้ แมลงวนัทอง 
จงึเปนแมลงศัตรทูีส่ำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ชนิดหนึ่ง  

แมลงวันทองเปนสัตวกลุมแมลง ดำรงชีวิตได
ทุกสภาวะแวดลอม ปรับตัวในการดำรงชีวิตไดดี วัฏจักร
ชีวิตของแมลงวันทองมี 4 ระยะ คือ ไข (egg) หนอน  
(larva) ดกัแด (pupa) และตัวเต็มวัย (adult) แตละข้ันตอน 
ใชแหลงอาหารท่ีแตกตางกัน ลักษณะของแมลงวันทอง

ตัวเต็มวัยมีสีน้ำตาลปนดำ หรือสีน้ำตาลปนแดง มีแถบ
สีเหลืองที่สวนอก ปกบางใสสะทอนแสง จึงเรียกวา
แมลงวันทอง ระยะตัวเต็มวัย กินน้ำหวาน โปรตีน และ

วิตามิน ในส่ิงขับถายของแมลงอ่ืน นก น้ำยางแผลตนไม 
น้ำหวานจากพืช เปนอาหาร มักหาอาหารในเวลาเชา 
หลบตามรมเงาในตอนแดดจัด ผสมพันธุตอนพลบค่ำ 

วางไขเวลากลางวันโดยวางไขไดตลอดวัน มีชีวิตอยูได
ประมาณ 16-24 วัน ดังน้ันระยะตัวเต็มวัยเปนระยะเดียว

ที่เกษตรกรกำจัดไดดีที่สุด การปองกันกำจัดจะเห็นผล
ชัดเจนหลังการปองกันกำจัดแลวไมนอยกวา 3-4 สัปดาห 
[1] 

เมื่อตัวเต็มวัยออกจากดักแดประมาณ 10 วัน 
ชวงน้ีตองการอาหารท่ีมีโปรตีนเปนองคประกอบเพ่ือ
พัฒนาอวัยวะสืบพันธุ และเมื่อผสมพันธุจะวางไขใน
ผลไมชนิดตาง ๆ ไขมีสีขาวขุน ผิวมันสะทอนแสง รูปราง
คลายผลกลวย ขนาดกวางประมาณ 0.2 mm ยาว 0.4 
mm. ฟกออกจากไขภายใน 2 วัน เปนตัวหนอนท่ีปกติ 
สีขาวแตอาจมีสีตามสีของผลไม รูปรางกลมรีหัวแหลม
ทายปาน ไมมีขา ลำตัวเปนปลอง สวนหัวมีตะขอแข็ง 
สีดำหน่ึงคู งอตัวและดีดตัวไปไดไกล เพ่ือหาแหลงท่ี 
เหมาะสมในการเขาดักแด ระยะตัวหนอนจะไชกินเน้ือ
ผลไมจากผิวลึกลงไปเร่ือย ๆ ใชเวลาประมาณ 5-9 วัน 
จึงเขาสูระยะดักแด ในดินลึก 2-5 cm. รูปรางกลมรี 
เปนปลองตามขวางสีน้ำตาลออน สีเขมขึ้นเร่ือย ๆ ไม
เคล่ือนไหว ขนาดกวาง 2 mm. ยาว 4 mm. ระยะดักแด
ประมาณ 10-12 วัน จึงกลายเปนตัวเต็มวัย เปนระยะ
ที่เหมาะสมในการกำจัดเพราะเปนชวงท่ีแมลงวันทอง
ออกหากิน [1] 

กะเพรา (Ocimum sanctum  L.) วงศ Lamiaceae
ไมพุมขนาดเล็กสูงประมาณ 0.8-1.5 m. โคนตนเน้ือ- 
ไมแข็งก่ิงกานสวนปลายออนและเปนส่ีเหล่ียม ใบเดี่ยว
รูปไข ขอบใบเรียบหรือหยักแบบซี่ฟน กวาง 2-3 cm. 
ยาว 3-4 cm ทุกสวนของตนมีกล่ินหอม ดอกออก 
เปนชอ พบท่ัวไปในเขตรอน เปนพืชสวนครัว มี 3  
สายพันธุ ไดแก กะเพราขาว ก่ิงกานแกเปนสีน้ำตาล 
ก่ิงออนสีเขียว ใบสีเขียวออน ดอกสีขาว กะเพราแดง 
ก่ิงกานใบสีมวงแดงอมน้ำตาล ดอกสีชมพูมวง และ

กะเพราลูกผสม ก่ิงกานสีมวงอมแดง ใบสีมวงแดง 
อมเขียว เกิดจากการผสมระหวางกะเพราขาวและ
กะเพราแดง [2] 

ใบกะเพราสดมีน้ำมันหอมระเหยชนิด Methyl 
eugenol รอยละ 37.7 รองลงมา Caryophyllene  

รอยละ 27.4 Methyl chavical รอยละ 10 และสาร 
อื่นๆ สรรพคุณทางยาใชน้ำค้ันจากใบกินขับเหงื่อ  
แกไข ขับเสมหะ แกทองเฟอ ปวดทอง คล่ืนไส อาเจียน 

สาร eugenol มีฤทธ์ิขับน้ำดี ชวยยอยไขมัน ลดการ 
จกุเสียด ใบสดใชปรงุอาหาร เชน ผดั และ แกง พืชชนดิน้ี 
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ปลกูโดยเมล็ด หรอืโดยการตัดก่ิงปกชำ การตัดก่ิงบอย ๆ 
ทำใหแตกก่ิงกานมากข้ึน [2] [3]  

แมงลัก (Ocimum americanum L.) ไมพุม
ขนาดเล็กคลายกะเพรา มีกล่ินหอม ใบสดสรรพคุณ
ทางยาใชขับลม ขับเหงื่อ น้ำค้ันจากใบใชกินแกหวัด 
น้ำมันแมงลักใชยับย้ังเช้ือวัณโรคได น้ำมันหอมระเหย
ชนิด Methyl cinnamate, d-Camphor และ Citral ใช
ผสมทำสบูและเคร่ืองสำอาง [2] 

โหระพา (Ocimum basilicum L.) ไมพุม 
ขนาดเล็กคลายกะเพรา สรรพคุณทางยาใชเปนยาธาตุ
เสริมอาหาร ขับเหง่ือ ขับเสมหะ แกไขขับลม น้ำมัน
หอมระเหยชนิด Methyl chavical เปนสารหลัก Methyl 
cinnamate, และ Linalool น้ำมันหอมระเหยในโหระพา
คลายกับกะเพรามากกวาแมงลัก คือ สาร Methyl 
chavical พบท้ังในโหระพาและกะเพรา [2] 

ฟโรโมน (pheromone) เปนสารท่ีแมลงสราง
ขึ้นและปลอยออกนอกตัว และมีผลตอพฤติกรรมของ
สัตวชนิดเดียวกัน สวนมากมีผลตอพฤติกรรมทางเพศ 
ในลักษณะการดึงดูดทางเพศ องคประกอบทางเคมี
ของฟโรโมนมักเปนกรดไขมันท่ีระเหยได แมลงชนิด
เดียวกันจะรับรูจากอวัยวะรับสัมผัส เชน หนวด รยางค
รอบปาก แตใชหนวดรับฟโรโมนมากท่ีสุด สรางไดทั้ง
เพศผูและเพศเมีย ฟโรโมนท่ีพบบอย ไดแก ฟโรโมนเพศ 
(sex pheromone) ทำใหเพศตรงกันขามท่ีไดกล่ินติดตาม
มาเพ่ือผสมพันธุ เชน แมลงสาบเพศเมียปลอยฟโรโมน
ลอใหเพศผูมาผสมพันธุ ผีเส้ือกลางคืนเพศเมียสราง 

ฟโรโมนลอเพศผูไดในระยะทางไกลมาก ผึ้งนางพญา
สรางฟโรโมนราชินีลอใหเพศผูมาผสมพันธุและทำให
ผึ้งงานซึ่งเปนเพศเมียเปนหมัน นอกจากฟโรโมนเพศ

ยังพบฟโรโมนตามรอย (trail pheromone) เปนฟโรโมน 
ทีป่ลอยมาเพ่ือบอกใหแมลงตวัอืน่ทราบถงึทศิทางกลบัรงั 
พบในผ้ึง และมด และฟโรโมนเตือนภัย (alarm pheromone)
เปนฟโรโมนท่ีปลอยมาเพ่ือเตือนภัยใหแมลงตัวอื่นและ
ออกมาปองกันตัว พบในผึ้ง 

ปจจบุนัสามารถสังเคราะหฟโรโมนบางชนดิได 
เชน ฟโรโมนเพศของแมลงวันทอง ซึ่งเปนสาร Methyl 
eugenol ใชลอแมลงวันทองเพศผูมาติดกับดัก เปน 
การกำจัดแมลงวันทองวิธีหน่ึง [4]                     

วัสดุอุปกรณและวิธีการ 

 วัสดุและอุปกรณสำคัญท่ีใชในการศึกษา 
ประกอบดวยขวดน้ำพลาสติก หรือขวดโหลปากกวาง 
ใบแมงลัก ใบโหระพา ใบกะเพรา มะมวงสุก ฟโรโมน
แมลงวันทอง แอลกอฮอล การศึกษาใชบริเวณบาน 
ในเน้ือที่ประมาณ 200 m2 

 

 วิธีการมี 9 ขั้นตอนคือ  
 1. ทดสอบพืชสมุนไพร 3 ชนิด คือ แมงลัก 

โหระพา และกะเพรา ใชสมุนไพรอยางละ 2 ก่ิง เด็ด
เอาแตใบ ขย้ีพอช้ำ นำไปใสในขวดพลาสติก พรมน้ำ
เล็กนอย นำไปแขวนใตตนไมบริเวณใกลกัน สังเกต
พฤติกรรมที่แมลงวันทองเขาไปในขวด   

2. เปรียบเทียบใบกะเพรากับมะมวงสุก  

ใสมะมวงสุกในขวดพลาสติกใบท่ี 1 และใบกะเพรา  
2 ก่ิง เด็ดเอาแตใบลางน้ำใหสะอาด แลวขย้ีใหช้ำ  
ใสในขวดพลาสติกใบท่ี 2 พรมน้ำเล็กนอยปองกัน 
ใบกะเพราเห่ียว นำขวดใบท่ี 1 และใบที่ 2 แขวนใต
ตนไมบริเวณใกลกัน สังเกตพฤติกรรมของแมลงวันทอง

จากปริมาณท่ีมารุมตอมขวดใบที่ 1 และใบท่ี 2  
3. ศกึษาระยะเวลาท่ีแมลงวันทองเร่ิมมาตอม 

ใบกะเพรา วิธีการแบบเดียวกับขวดใบท่ี 2 ในขอท่ี 2 

แตใชขวดพลาสติกท่ีมีฝาปด นำไปแขวนใตตนไม จับ 

เวลาท่ีแมลงวันทองเริ่มมา จนถึงเวลา 30 นาที จึงปด
ฝาขวดเพ่ือบันทึกภาพ  

4. สกัดใบกะเพราดวยแอลกอฮอล โดยการ
นำใบกะเพราตำใหละเอียด แลวหยดแอลกอฮอล 10 หยด 

คัน้เอาแตนำ้ นำน้ำท่ีสกัดจากใบกะเพราหยดบนกอนสำลี 

นำไปใสในขวดพลาสติกเหมือนเดิม สังเกตพฤติกรรม
แมลงวันทอง 



69วารสารวิทยาศาสตรแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

The Sci  J of Phetchaburi Rajabhat University 

 
 

    
          1.  -  
                                -  
                                -  

* 
* 
 

 
 
 

 

  
 
* 

          2.  -  
                                                    -  

* 
 

   
* 
 

          3.  - 0   5  
                              - 5   30  

 
 

 

*   
* 

          4.  * 
 

   

          5.  * 
 

   

          6.    * 
 

 

          7.  - +  
                                     - +  

* 
 

 
 

* 

  

 

    2  
 4, 5      

5. นำน้ำท่ีคั้นจากใบกะเพราท่ีตำละเอียดไป
หยดบนแทงวุน 10 หยด แลวนำไปใสในขวดพลาสติก
เหมือนเดิม สังเกตพฤติกรรมแมลงวันทอง 

6. นำน้ำท่ีคั้นจากใบกะเพราท่ีตำละเอียด 
ใชหลอดหยดดูดน้ำหยดบนกอนสำลี 10 หยด สังเกต
พฤติกรรมแมลงวันทอง 

7. ผสมใบกะเพรากับใบแมงลกั เปรียบเทียบ 
กับใบกะเพราผสมกับใบโหระพา สังเกตพฤติกรรม
แมลงวันทอง 

8. หาปริมาณใบกะเพราและฟโรโมนท่ีดงึดดู 
แมลงวันทองไดดีที่สุด ใชใบกะเพรา 51015 และ  

20 ใบ ตำใหช้ำแลวนำใสในจานเพาะเช้ือจำนวน 4 ชุด 
วางในตำแหนงตางกัน ในชวงเวลา 07.00-08.00 น.  
สวนฟโรโมนใชปริมาณท่ีแตกตางกัน 4 ระดับ คือ 10 
20 30 และ 40 หยดบนสำลี วางในตำแหนงตางกัน ใน
ชวงเวลา 07.00-08.00 น. สังเกตพฤติกรรมและปริมาณ
แมลงวันทอง ฟโรโมนท่ีใชในการทดลองคือ Methyl 
eugenol  

9. เปรียบเทียบระหวางใบกะเพรากับฟโรโมน 
โดยนำปริมาณของแตละวิธีที่สามารถดึงดูดแมลงวัน
ทองมากท่ีสุดนำมาเปรียบเทียบกัน แลวสังเกตพฤติกรรม
และปริมาณแมลงวันทอง 

 

ผลการทดลอง 

ตารางที่ 1 ผลการทดลองจากการศึกษา 7 วิธี 

วิธีการทดลอง ระดับปรมิาณแมลงวันทอง 
ไมม ี    นอย    ปานกลาง   มาก 
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( ) 
1 2 3 4   

10 1 0 1 0 2 0.50 

20 3 2 1 0 6 1.50 

30 7 0 3 3 13 3.25 

40 9 2 2 2 15 3.75 

 

( ) 
1 2 3 4   

5 7 4 3 3 17 4.25 

10 6 11 5 5 27 6.75 

15 11 6 9 5 31 7.75 

20 12 13 6 5 36 9.00 

    

ภาพที่ 1 ก. แมลงวันทองภายใตกลองจุลทรรศน ข. แมลงวันทองถูกดึงดูดดวยใบกะเพรา 

ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของใบกะเพราในการดึงดูดแมลงวันทอง 

ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพของฟโรโมนในการดึงดูดแมลงวันทอง 

จากผลการทดลองพบวาระดับของใบกะเพราท่ี

มีประสิทธิภาพสูงสุดคือ 20 ใบ และระดับของฟโรโมน
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคือที่ระดับ 40 หยด (ตารางท่ี  
2, 3) จึงนำระดับของใบกะเพราและของฟโรโมน 

ปรมิาณใบกะเพรา 
(ใบ) 1      2      3    4      รวม     คาเฉล่ีย 

ปรมิาณฟโรโมน 

(หยด) 
1         2        3       4     รวม       คาเฉล่ีย 

ดังกลาวมาทำการเปรียบเทียบ โดยใชจานเพาะเช้ือ
อยางละ 4 ชุด วางในตำแหนงใกลกัน แลวนับจำนวน

แมลงวันทองท่ีชวงเวลาตาง ๆ 
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ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพของใบกะเพรา 20 ใบตอจำนวนแมลงวันทองท่ีระยะเวลาตางๆ 

ตารางที่ 5 ประสิทธิภาพของฟโรโมนท่ีระดับ 40 หยดตอจำนวนแมลงวันทองท่ีระยะเวลาตางๆ 

 

( ) 
1 2 3 4    

15 4 1 4 1 10 2.50  

30 2 3 2 1 8 2.00  

45 1 2 0 1 4 1.00  

60 1 4 0 0 5 1.25  

 

( ) 
1 2 3 4    

15 0 4 8 1 13 3.25  

30 0 3 8 1 12 3.00  

45 1 3 10 1 15 3.75  

60 0 3 10 1 14 3.50  

0

0 .5

1

1 .5

2

2 .5

3

3 .5

4

1 5  3 0  4 5  6 0  

 

ภาพที่ 2 คาเฉล่ียแมลงวันทองตอใบกะเพราและฟโรโมนท่ีเวลาตางกัน 

เวลา 
(นาที) 

เวลา 
(นาที) 

1       2       3       4      รวม       เฉลีย่ 

1         2       3        4         รวม       เฉลีย่ 
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ภาพที ่4 ก. อปุกรณดกัแมลงวันทองกอนใสใบกะเพรา  ข. อปุกรณดกัแมลงวันทองหลังใสใบกะเพราและมีแมลงวนัทองภายใน 

ภาพที่ 3 ก.ปริมาณแมลงวันทองท่ีถูกดึงดูดดวยใบกะเพรา ข. ปริมาณแมลงวันทองท่ีถูกดึงดูดดวยฟโรโมน 

จากขอมูล เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของใบกะเพราท่ี 20 ใบ และระดับฟโรโมนท่ี 40 หยด พบวา 
ใบกะเพรามีประสทิธิภาพในการดึงดูดแมลงวันทองไดมากกวาฟโรโมน คิดเปนอัตราสวน 2:1 

บทสรุป 

จากการทดลองเปรียบเทียบสมุนไพร 3 ชนิด 
คือ แมงลัก โหระพา และกะเพรา พบวาใบกะเพรามี
ประสิทธิภาพในการดึงดูดแมลงวันทองไดดีที่สุด  
เม่ือนำใบกะเพราไปเปรียบเทียบกับฟโรโมนเพศเมีย 
ซึ่งเปนสารที่สังเคราะหขึ้น มีชื่อทางการคาวา Methyl 
eugenol พบวาใบกะเพรามีประสิทธิภาพในการดึงดูด
แมลงวันทองไดดีกวาฟโรโมน ประมาณ 2 เทา เน่ืองจาก
ใบกะเพรามีสาร Methyl eugenol รอยละ 37.7 [2] [3] 
ทำใหใบกะเพราดึงดูดแมลงวันทองไดเชนเดียวกับ 
ฟโรโมนท่ีสรางข้ึน ใบกะเพรานอกจากมีสารดึงดูดทาง

เพศแลว ยังมีน้ำเล้ียงจากใบกะเพราที่แมลงวันทองใช
เปนแหลงอาหารได [1] จึงพบแมลงวันทองท้ังเพศผู
และเพศเมียในใบกะเพรา สวนฟโรโมนจะพบเฉพาะ
แมลงวันทองเพศผู [4] ทำใหปริมาณแมลงวันทอง 
นอยกวาในใบกะเพรา 

การนำผลการทดลองไปใชประโยชนในสวน
ผลไม โดยใชใบกะเพราตำหรือขย้ีพอช้ำ ใสในขวด
พลาสติกท่ีผสมน้ำเล็กนอย นำไปแขวนตามจุดตาง ๆ 
ตามตองการ คอยพรมน้ำอยาใหแหง กล่ินหอมระเหย
มีประสิทธิภาพอยูไดนานตลอดวัน 
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การสงเสริมสุขภาพชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน 
Health Promotion of Village Health Volunteers in Communities  

ศรีงามลักษณ  คำทอง 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมือง 
เพชรบุรี 76000 

บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการสงเสริมสุขภาพชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน
ลุมแมน้ำโขงในชนบทพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
พ้ืนท่ีศึกษาคือ ชุมชนบานหวยไผ ตำบลหวยไผ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูทรงคุณวุฒิ การสนทนากลุมประชาชน กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน 
การสังเกตแบบมีและไมมีสวนรวม เสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห      

ผลการศึกษาพบวาการสงเสริมสุขภาพชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน ในบทบาท
สงเสริมสุขภาพท่ีทำไดดีคือ การแจงขาวราย กระจายขาวดี พูดในสิ่งที่ถูกตอง บทบาทชี้บริการ และประสานงาน
สาธารณสุข บทบาทการบำบัดทุกขประชาชน ชวยเหลือดูแลทุกขสุขของประชาชน การสงเสริมสุขภาพ 6 อยางท่ี
ดำเนินการไดดีคือดานอาหารปลอดภัย การออกกำลังกาย อโรคยา อารมณ อนามัยส่ิงแวดลอม และอบายมุข 
บทบาทเหลาน้ีทำใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานมีความสำคัญ ไดทำงานท่ีมีคุณภาพ ครอบคลุม 
การสงเสริมสุขภาพในบทบาทท่ีดำรงอยู 

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 

ผูมีบทบาทในการพัฒนาและแกไขปญหาสุขภาพ
ประชาชนในชนบท ทั้งเชิงรุกและเชิงรับคือ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) เปนฐานสำคัญของ
การกาวสูผูนำดานสุขภาพ ที่ประชาชนคัดเลือกผูที่มี
ใจเสียสละตอสวนรวม เขาอบรมเปนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบาน ในเร่ืองหลักการและแนวคิด
การสาธารณสุขมูลฐาน การทำงานเปนกลุม การวิเคราะห
ปญหาสาธารณสุขของหมูบาน การใชบริการสาธารณสุข
ของรัฐ โรค อาการของโรค และการปองกันรักษา ถายทอด
ความรูใหประชาชนในหมูบานและการชวยเหลือผูอื่น 
อาสาสมคัรสาธารณสขุประจำหมูบาน จงึเปนผูมคีวามรู 
ความสามารถดานสาธารณสุข เปนผูนำในการแกปญหา
สาธารณสุขชุมชน มีสวนรวมเปนกลุมและระดับบุคคล
ที่มีภารกิจในการสรางความรู ความเขาใจ และความ
สามารถใหแกเพ่ือนบาน ปญหาท่ีพบคือ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบานเหลาน้ี ยังไมมีใครจัดทำ
เปนแบบแผนข้ึนมา การปฏิบัติงานในหมูบานก็ไมสามารถ
สำรวจขอมูลไดชัดเจน ครอบคลุม แมจะมีความรับผิดชอบ
คนละ 10-15 หลังคาเรือนก็ตาม การวิเคราะหปญหา
วามีสาเหตุเก่ียวพันกันอยางไร การจัดลำดับการแกไข
ปญหาสำคัญกอนหลัง การวางแผน การปฏิบัติงาน 
ในบทบาท ที่ไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาท่ีรัฐ 
ดานวิชาการ วัสดุอุปกรณที่จำเปน การเปนท่ีปรึกษา
และรวมมือปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผล ยังมี

ขอบกพรอง ซึ่งอาจเกิดสวัสดิการท่ีรัฐจัดให ทำใหขวัญ
และกำลังใจของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน
ลดลง เพราะคาตอบแทนเดือนละ 600 บาท ไมใชเงิน
มากพอท่ีใชจายไดตลอดเดือน การรักษาพยาบาล 
ซึ่งใชบัตรประกันสุขภาพ การตองทำงานเล้ียงตนเอง

และครอบครัว เพราะฐานะทางเศรษฐกิจไมเอ้ือตอ 
การปฏิบัติงานอยางเต็มที่ในบทบาทที่ไดรับ ทัศนคติ 
ที่มีตอการปฏิบัติงาน ซึ่งบางคนมองวาเปนภาระท่ีตอง

แบกรับไวไมมีอิสระในตนเอง การทอแทตอการทำงาน
เน่ืองจากไมไดรับความรวมมือจากประชาชนในเขต 

ที่รับผิดชอบ    

ถาอาสาสมคัรสาธารณสุขประจำหมูบาน ไมม ี
ศักยภาพในการสงเสริมสุขภาพของประชาชนในความ
รับผิดชอบตามนโยบายของรัฐบาล ก็ทำใหงานสงเสริม
สุขภาพเพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา ไมเปนไป
ตามเปาหมาย ถารอใหรัฐบาลเปนผูดูแลน้ีเพียงองคกร
เดียว ก็ย่ิงทำใหการบริการไมทนัตอภาวะสุขภาพของโลก 
ท่ีนับวันทวีความรุนแรงข้ึน ทำใหรัฐบาลตองใชงบประมาณ
จำนวนมากในแตละป เพ่ือแบกรับภาระการรักษา
พยาบาลประชาชนในประเทศ [1] หากอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบานมีศักยภาพในการสงเสริม
สุขภาพ เปนการติดอาวุธทางปญญาใหอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมูบาน ผู วิจัยตองการศึกษา 
การสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมูบานเพราะเปนผูที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลง 
คานิยมดานสุขภาพ ในการสงเสริมสุขภาพเปนอยางดี 
การทำวิจัยน้ีเปนแนวทางในการสงเสริมศักยภาพ 
การสงเสริมสุขภาพ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมูบานใหมีศักยภาพในการสงเสริมสุขภาพชุมชน 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยคุณภาพ (qualitative 
research) มีขั้นตอนในการทำวิจัยดังน้ี 

ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน (ขอมูลทุติยภูมิ)
ศึกษางานวิจัย ขอมูลเชิงยุทธศาสตร นโยบาย บทความ
วิชาการ รายงานวิจัย และสถิติที่เ ก่ียวของในเรื่อง 

การสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมูบาน 

ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาขอมูลการสงเสริมสุขภาพ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (ขอมูล
ปฐมภูมิ) โดย 

1. สัมภาษณเชิงลึก (in depth interview) 
เพ่ือรวบรวมความคิดเห็น มุมมอง ทัศนะ เก่ียวกับ 

การสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมูบาน กลุมเปาหมายการสัมภาษณเชิงลึก ประกอบดวย
ผูอำนวยการโรงพยาบาลประจำจังหวัดอุบลราชธานี 

นายแพทยหัวหนาแผนกเวชกรรมสังคม โรงพยาบาล
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ประจำจังหวัดอุบลราชธานี และนายแพทยสาธารณสุข
ประจำจังหวัดอุบลราชธานี สาธารณสุขอำเภอโขงเจียม 
หัวหนาสถานีอนามัยหวยไผ นักวิชาการสาธารณสุข 
และเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน ตำบลหวยไผ     

2. สนทนากลุม (focus group discussion) 
ระหวางผูวิจัยกับกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมูบาน และกลุมประชาชนบานหวยไผ ตำบลบานหวยไผ 
อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือรวบรวม 
ความคิดเห็น มุมมอง ทัศนะเก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพ
ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจำหมูบานในพ้ืนท่ีทำวิจยั 
 ขั้นตอนท่ี 3 พัฒนาองคความรูจากข้ันตอน 
ที่ 2 มาทำเปนองคความรูการสงเสริมสุขภาพของ 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน 

ขั้นตอนท่ี 4 ปรับปรุงและพัฒนาองคความรู
เพ่ือใหไดเน้ือหาสมบูรณ ครอบคลุม โดยปรึกษาขอคำแนะนำ
จากผูทรงคุณวุฒิ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมูบาน เพ่ือใหไดองคความรูท่ีนำไปใชพัฒนาการสงเสริม
สุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน 
ตอไป 

สุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน 
บานหวยไผ  

ผลการศึกษา 

1. บริ บทชุ ม ชนขอ งบ า นห ว ย ไ ผ ด า น
มานุษยวิทยาชาติพันธุ ดานท่ีตัง้ชมุชนบรเิวณแมนำ้โขง 
กับแมน้ำมูลบรรจบกันเปนแมน้ำ 2 สี ประชาชน 
ในหมูบานมีภูมิสังคมและบรรพชนเดียวกันกับอำเภอ
โขงเจียม และเมืองชนะสมบูรณสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว อยูในละแวกเดียวกัน แตถูกแยกดวย
แมน้ำโขง มีความเหมือนกันดานลักษณะของโรค และ
การระบาดของโรค เน่ืองจากเปนบริเวณท่ีชุมน้ำ 
ประชากร สีผิว เชื้อชาติ ภาษา เปนภาษาตระกูลไทย-
ลาว มีคำคลองจองสอดแทรกในชีวิตประจำวันเสมอ 
แสดงถึงโครงสรางทางวัฒนธรรม ระบบความคิดใน
ลักษณะเชิงเปรียบเทียบจากส่ิงท่ีตรงกันขาม ที่เรียกวา 
binary opposition เชน พ้ืนบานพ้ืนเมือง ไปไรไปนา 
กินแลงกินงาย เปนตน บรรพชนเคล่ือนยายมาจาก
กวางตุง-กวางสี ผานเวียดนาม มาสูยุคสุวรรณภูมิ 
ไมนอยกวา 2,500 ป นับถือผีและศาสนาพุทธ มีลัทธิ
ความเช่ือ วัฒนธรรม และประเพณีคลายคลึงกลมกลืนกัน 
มีการพัฒนาดานสาธารณูปโภคและระบบสาธารณสุข 
มีลักษณะครอบครัว ความสัมพันธตอกันในชุมชน และ
การติดตอกับชุมชนอื่น วิถีชีวิตในการบริโภคในชุมชน 
การประกอบอาชีพสวนใหญทำนา จึงเปนชุมชนวัฒนธรรม

ขาว [2] สภาพเศรษฐกิจ พหุภาคี องคกรภาครัฐ  
ภาคเอกชน มีความคลายคลึงเก่ียวของปฏิสัมพันธ

เชื่อมโยงผสมกลมกลืนกันมาต้ังแตอดีต 
2. ภูมิปญญาทองถิ่นดานสงเสริมสุขภาพ 

บานหวยไผ มีการรักษาดวยยาสมุนไพร เชน การรักษา
โรคลำไส โรคทอง ริดสีดวงทวาร โดยใชรากไม นอกจากน้ี
มีการสงเสริมสุขภาพระบบการแพทยพ้ืนบาน มีการรักษา
ดวยพิธีเปามนตไลผี หรือรดน้ำมนตใหผูปวยท่ีอาการ
ถูกผีไทเขาสิง ภูมปิญญาทองถ่ินดานอ่ืน มกีลุมทอผาฝาย 

ลายกาบบัว การจักสานไมไผ กานมะพราวเปนของใช
ในครัวเรือน ขายภายในชุมชนและนอกชุมชน  

การวิเคราะหขอมูล 
วิเคราะหขอมูลการสัมภาษณเชิงลึก   
วิเคราะหขอมูลในลักษณะการจำแนก และ

วิเคราะหคำตอบหรือขอความจากการสัมภาษณเชิงลึก 
นำมาเรียบเรียง หาความสอดคลองและความแตกตาง 
เพ่ือนำเสนอบทสรุปจากการสังเคราะหความคิดเห็น 
แนวคิด ทัศนะ  ประสบการณของผูใหสัมภาษณ   

วิเคราะหขอมูลการสนทนากลุม  

วิเคราะหขอมูลการสนทนากลุมโดยถอดเทป
บันทึกเสียง จดบันทึกการสนทนา จำแนกและวิเคราะห

คำตอบหรือขอความจากการสนทนา นำมาเรียบเรียง 
เพ่ือหาความสอดคลองและความแตกตาง เพ่ือนำเสนอ
บทสรุปจากการสังเคราะหความคิดเห็น แนวคิด ทัศนะ  
และประสบการณของผูรวมสนทนา 

ประมวลและวิเคราะหเชิงเน้ือหา (content 

analysis) สังเคราะห ตีความหมาย และสรุปผล 
การศึกษา ประเด็นการวิเคราะหขอมูล การสงเสริม
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3. แหลงถายทอดการสงเสริมสุขภาพบาน
หวยไผ ครอบครัวมีสวนในการถายทอดประสบการณ
การเจ็บปวยของคนในครอบครัวท่ีลักษณะคลายกัน 
โรคเดียวกัน และชวยกันหายา หรือการรักษาท่ีดีที่สุด
ใหแกญาติของตน มกีารเย่ียมเยือนใหกำลังใจ ตลอดจน 
ผูกแขนดวยสายสิญจนมัดกับเงิน นำมาผูกท่ีแขนและ
อวยพร เรียกขวัญใหหายจากเจ็บปวย เปนการใหกำลังใจ
ผูปวย วัดเปนแหลงถายทอดการสงเสริมสุขภาพ  
การรวมกลุมที่วัดมีขึ้นในงานสำคัญทางศาสนา และ
พระท่ีจำพรรษาอยูในวัดไดชวยประชาสัมพันธให
ประชาชนไดดูแลสุขภาพและปองกันโรคท่ีอาจระบาด
ในชุมชน โรงเรียนมีการถายทอดการสงเสริมสุขภาพ 
เกิดจากการเรียนรูดานสุขภาพ ท้ังในตำราและการรณรงค
ทำความสะอาดและพัฒนาโรงเรียนรวมกับอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบาน กิจกรรมเฉพาะกิจใน 
หมูบาน กิจกรรมสวนตัวและกิจกรรมของชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย การมีสวนรวมของประชาชนใน 
งานตางๆ เปนสวนสงเสริมกระบวนการเรียนรู และ
ถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน การพูดคุยกันระหวาง 
ทำกิจกรรมเปนพฤติกรรมทางสังคมทีท่ำรวมกัน 

4. ภาวะสุขภาพของชุมชนเกิดจากวัฒนธรรม
ครอบครัวท่ีผสมผสานระหวางระบบความเช่ือ ศรัทธา 
วิถีชีวิตท่ีสืบตอมาจากบรรพบุรุษ ความเช่ือดานสุขภาพ 
ที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น ที่นำสงเสริมสุขภาพ เชน  
การกินอาหารท่ีไมมีไขมัน กินปลาเปนหลัก กินผัก 
เปนยา กินกลวยน้ำวาบำรุงกำลัง และมีความเชื่อ 

ที่ตางกัน เชน เรื่องอาหารแสลงของมารดาหลังคลอด
ทั้งเน้ือสัตว ผัก ผลไม มีการแบงปนเน้ือวัว เน้ือควาย 
ในชุมชน มีการรักษาใจดวยธรรมจากศาสนา การรักษา 

ผูปวยโดยรำผีฟา ถือวาผีบรรพบุรุษโกรธทำใหโรคภัย
เบียดเบียน การรำผีฟาชวยสรางพลังใจในการตอสู 
โรคภัย มกีารเรียกขวัญซ่ึงเปนสัญลักษณของจิตกลับมา 
ในตัวผูปวย [3] 

5. การสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมูบาน จากการสนทนากลุม
ประชาชน ดานการออกกำลังกาย อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมูบานเปนผูนำการออกกำลังกาย
แบบแอโรบิค ดานอาหารแนะนำใหกินอาหารครบ  
5 หมู ถูกหลักอนามัย หลีกเล่ียงอาหารไมสุก ดาน 
อโรคยาแนะนำเรื่องโรค ทำงานควบคุมไขเลือดออก 
การดูแลความสะอาดบาน กำจัดแหลงเพาะพันธุยุง 
ดานอารมณแนะนำใหสงบจิตใจ นั่งสมาธิ ทำจิตใจให
แจมใส ดานอนามัยส่ิงแวดลอม แนะนำการทำความ
สะอาดบาน ไมเผาขยะในหมูบาน ท้ิงขยะใหเปนท่ี และ
ดานอบายมุข แนะนำใหงดสูบบุหรี่ ดื่มสุรา     

6. การสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบาน การสนทนากลุมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบาน บทบาทการแจงขาวราย 
กระจายขาวดี ไดพูดในสิ่งท่ีถูกตอง ประชาสัมพันธ 
การปองกันไขเลือดออก การตรวจสุขภาพประจำป  
วัดความดันโลหิต ตรวจน้ำตาลในเลือด ตรวจมะเร็ง
ปากมดลูก เตานม สอนตรวจเตานมดวยตนเอง บทบาท
การบำบัดทุกขไดแจกทรายอะเบท พนหมอกควัน  
ชั่งน้ำหนัก หยอดวัคซีนโปลิโอ การปฐมพยาบาล ให
ความรูเร่ืองไขเลือดออก โรคทองรวง การสงเสริมสุขภาพ
ดานอาหารแนะนำเร่ืองอาหารสุก สะอาด ถูกหลักอนามัย 
ดานการออกกำลังกายแนะนำการออกกำลังกาย 
ในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง รณรงคใหชาวบาน
ออกกำลังกาย ดานอโรคยาประชาสัมพันธใหชาวบาน
ตรวจสุขภาพ รวมกันปองกันโรคในชุมชน ดานอารมณ
รณรงคใหผูสูงอายุและประชาชนเขาวัด ฟงธรรม  
ทำจิตใจใหสงบ ดานอนามัยส่ิงแวดลอมรณรงคไมให

เผาขยะ นำมาทำปุยหมัก ทิ้งขยะลงถัง จัดบานใหเปน
ระเบียบ และดานอบายมุขดูแลไมใหขายสุราใหเด็ก
อายุต่ำกวา 18 ป บทบาทเหลาน้ีไมตางจากการสนทนา

กลุมประชาชน เห็นจุดเดนของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมูบานในดานอโรคยา คือ การควบคุมปองกัน
ไขเลือดออก และแนะนำในเร่ืองโรค  

7. การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ ถึงหนาท่ี
ความรับผิดชอบในการสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมูบาน ทีป่ฏบิตังิานไดดคีอืการสราง 
สุขภาพตามบทบาทแจงขาวราย กระจายขาวดี ช้ีบริการ 
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ประสานงานสาธารณสุข และดานอโรคยาโดยการลดโรค 
ปองกันและควบคุมไขเลือดออก ไขหวัดนก สำรวจ ติดตาม
กลุมเปาหมายมาตรวจมะเร็งปากมดลูก ดานอาหาร
โดยตรวจรานคาชุมชน การเลือกซ้ือผลิตภัณฑบริโภค 
เปนการคุมครองผูบริโภค สุขาภิบาลอาหาร ดานอนามัย
ส่ิงแวดลอมโดยช้ีแนะการทำลายขยะและการสรางสวม 
สวนการสงเสริมสุขภาพปฏิบัติงานยังไมครอบคลุม 
เชน ไมเก็บขอมูลระยะยาวแลวนำมาวิเคราะหปญหา
สาธารณสุข สวนใหญทำงานปตอปตามคำส่ัง ไมมีขอมูล
ชัดเจน ดานการออกกำลังกายเต็มรูปแบบมีไมมาก
เน่ืองจากวิถีชุมชน ดานอารมณ การรวมกลุมของผูสูงอายุ
นอย รวมกลุมกันเฉพาะวันสำคัญทางศาสนา เน่ืองจาก
นโยบายผูบริหารเปล่ียน การมีสวนรวมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบานดูที่การมีเจตนคติ ความรู 
และพฤติกรรมที่ถูกตอง บางคนเปนตัวอยางไมดีดาน
พฤติกรรมสุขภาพ ทำใหไมครอบคลุมในงานสาธารณสุข
มูลฐาน ท่ีครอบคลุมบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมูบานอยูแลว   

อภิปรายผล 

 บทบาทการสงเสริมสุขภาพ ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบาน จากการสนทนากลุมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบาน พบวา บทบาทการแกขาวราย 
กระจายขาวดี ไดพูดในสิ่งท่ีถูกตอง ประชาสัมพันธ 
การปองกันโรค การตรวจสุขภาพประจำป การตรวจ
สุขภาพ สอนการตรวจสุขภาพดวยตนเอง [4] การตรวจ

สุขภาพประจำป ควรทำอยางสม่ำเสมอตั้งแตเริ่มเขาสู
วัยกลางคน ทำใหรูจักสภาพรางกายของตนเอง เปนการ
คนหาความผิดปกติในรางกายต้ังแตระยะแรก ทำให

ปองกันรักษาไดทัน บทบาทการบำบัดทุกขประชาชน
ไดแจกทรายอะเบท พนหมอกควัน ชั่งน้ำหนัก วัดความ
ดันโลหิต หยอดวัคซีนโปลิโอ ปฐมพยาบาล ใหความรู

เร่ืองไขเลือดออก โรคทองรวง สงเสริมสุขภาพดานอาหาร 
แนะนำเร่ืองอาหารสุก สะอาด ถูกหลักอนามัย [5] ดาน

การออกกำลังกายแนะนำการออกกำลังกายในผูปวย
โรคความดันโลหิตสูงวาออกกำลังกายแลวดี สอดคลอง

กับการกีฬาแหงประเทศไทย [6] ทีก่ลาววาการออกกำลังกาย 
ปองกันโรคไดหลายชนิด โดยเฉพาะโรคจากความเส่ือม
สภาพของอวัยวะตามอายุ ประกอบกับปจจัยอ่ืน เชน 
ความเครียด สูบบุหร่ี กินอาหารเกิน เชน โรคขอตอเส่ือม  
ผูออกกำลังกายเปนประจำโอกาสเกิดโรคเหลาน้ีชา 
การออกกำลังกายท่ีเหมาะสมชวยรักษาฟนฟูสภาพ
จากโรคได ไดรณรงคการออกกำลังกาย ดานอโรคยา
ไดประชาสัมพันธใหตรวจสุขภาพ รวมกันปองกันโรค
ในชุมชน ดานอารมณรณรงคใหผูสูงอายุและประชาชน
เขาวัด ฟงธรรม ทำจิตใจใหสงบ มีวิธีจัดการความเครียด  
[7, 8] ดานอนามัยสิ่งแวดลอมรณรงคไมใหเผาขยะ  
นำมาทำปุย ทิ้งขยะลงถัง จัดบานใหเปนระเบียบ และ
ดานอบายมุข ดูแลไมขายสุราใหผูอายุต่ำกวา 18 ป 
การด่ืมสุราทำใหเกิดพิษสุราตอรางกาย [9] บทบาท
เหลาน้ีไมแตกตางจากมุมมองของประชาชน เห็นจุดเดน
ของบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน 
ดานอโรคยา คือการควบคุมปองกันไขเลือดออกและ
การแนะนำเร่ืองโรค  

บทบาทการสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบาน จากการสนทนากลุมประชาชน
ดานการออกกำลังกาย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมูบานเปนผูนำออกกำลังกายแบบแอโรบิค ดานอาหาร
แนะนำใหกินอาหารครบ 5 หมู ถูกหลักอนามัย หลีกเล่ียง
อาหารไมสุก สอดคลองกับหลักบริโภคอาหาร [5] ดาน 
อโรคยาแนะนำเร่ืองโรค ไดทำงานควบคุมไขเลือดออก 

การดูแลความสะอาดบาน กำจัดแหลงเพาะพันธุยุง 

ดานอารมณแนะนำใหสงบจิตใจ ทำสมาธิ ทำจิตใจให
แจมใส มีวิธีการจัดการความเครียด [7, 8] ดานอนามัย
ส่ิงแวดลอมแนะนำการทำความสะอาดบาน ไมเผาขยะ

ในหมูบาน ทิ้งขยะเปนท่ี และดานอบายมุขแนะนำให
งดสูบบุหรี่ [9] การด่ืมสุราท่ีทำใหเกิดพิษสุรา ซึ่งไม
แตกตางจากการสงเสริมสุขภาพตนเอง ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบาน แตประชาชนเห็นจุดเดน
ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจำหมูบานดานอโรคยา 

คือการควบคุมปองกันไขเลือดออกและการแนะนำ 
เร่ืองโรค  
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หนาท่ีความรับผิดชอบในการสงเสริมสุขภาพ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน ที่ปฏิบัติได
ดี ในมุมมองของผูทรงคุณวุฒิ คือการสรางสุขภาพตาม
บทบาท แจงขาวราย กระจายขาวดี ชี้บริการ ประสาน
งานสาธารณสุข ที่ดำเนินการไดดีคือดานอโรคยาโดย
การลดโรค ปองกันและควบคุมโรค สำรวจติดตามกลุม
เปาหมายมาตรวจสุขภาพ [4] ดานอาหารไดตรวจ 

รานคาชุมชน การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ สุขาภิบาลอาหาร 
ดานอนามัยส่ิงแวดลอมชี้แนะการทำลายขยะและการ
สรางสวม สวนความรับผิดชอบในการสงเสริมสุขภาพ 
ที่ปฏิบัติไมครอบคลุม เชน ไมเก็บขอมูลระยะยาวแลว
วิเคราะหปญหา สวนใหญทำงานปตอป ตามคำส่ัง 
ดานการออกกำลังกายเต็มรูปแบบมีไมมาก เน่ืองจาก
วิถีชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน 
ทำไมได ดานอารมณ การรวมกลุมของผูสูงอายุนอย 
นโยบายของผูบริหารแตละคนเปล่ียน การมีสวนรวม
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานดูที่เจตนคติ 
ความรู และพฤติกรรมท่ีถูกตอง   
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อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานหวยไผ และ
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อะพอพโทซิส: โปรแกรมจบชีวิตของเซลล 
Apoptosis: programmed cell death 

อรพินทร  เชียงปว 

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมือง เพชรบุรี 76000 

บทคัดยอ 

อะพอพโทซิส หรือโปรแกรมจบชีวิตของเซลล เปนกลไกสำคัญท่ีรางกายใชทำลายเซลลที่ผิดปกติ  
โดยอาศัยสัญญาณกระตุนเอนไซมแคสเพส ทำใหเกิดปฏิกิริยาตอเนื่อง เพ่ือชักนำใหเซลลทำลายตัวเอง  
การกระตุนโปรแกรมส่ังตายของเซลลใหเซลลทำลายตัวเอง มี 2 วิธี คือ วิธีแบบ Extrinsic pathway และวิธี 
แบบ Intrinsic pathway วิธีแบบ Extrinsic pathway เปนการกระตุนโดยอาศัยไลแกนดหรือโมเลกุลสัญญาณ 
จากภายนอกเซลลมากระตุนตัวรับซึ่งอยูที่บริเวณเย่ือหุมเซลล 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  

ส่ิงมีชีวิตหลายเซลล (multicellular organism) 
รวมถึงมนุษย จะมีกลไกสำหรับทำลายตัวเองหรือจบ
ชีวิตตัวเองของเซลล เรียกวา โปรแกรมจบชีวิตของเซลล  
(programmed cell death)  หรือ อะพอพโทซิส  

(apoptosis) [1] คำวา apoptosis ไดถูกนำมาใชใน 
ป 1972 โดยนักวิทยาศาสตรที่ชื่อ John Kerr  Andrew 
Wylie  และ Alistair Currie  เพ่ือเรียกเซลลที่กำลังจะ

จบชีวิตลงโดยกลไกภายในเซลลเอง หรืออีกนัยหน่ึง 
คือ การฆาตัวตายของเซลล (cell suicide) คำวา 
apoptosis มาจาก apo + ptosis โดยคำวา apo มา

จากภาษากรีก หมายถึง หางจาก หรือ ลดต่ำลง และ
คำวา ptosis หมายถึง รวง ทั้งน้ีเน่ืองจาก Kerr เห็น
วาการตายของเซลลมีสภาพไมตางจากใบไมที่กำลังจะ

หลุดรวงออกจากตนในชวงฤดูใบไมรวง [2,3] 
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หลายคนอาจนึกสงสัยวา เหตุใดเซลลถึงตอง
จบชีวิตตัวเอง ทุกอยางท่ีเกิดขึ้นบนโลกลวนมีเหตุ  
มีปจจัย มิใชเกิดเพราะความบังเอิญ การท่ีเซลล 
ยอมจบชีวิตตัวเองน้ีก็เชนกัน ยอมตองมีเหตุผล และ
กลไกน้ียอมตองสำคัญตอชีวิตมิใชนอย เพราะเปนกลไก
อนุรักษของเซลลซึ่งมีบทบาทตอกระบวนการสรีรวิทยา
และการเกิดโรค [4] มิฉะน้ันแลวกลไกน้ีคงจะหายไปใน
ระหวางการเกิดวิวัฒนาการของชีวิต โดยกลไกน้ีจะ
เก่ียวของกับการพัฒนาเปล่ียนแปลงรูปรางของส่ิงมี
ชีวิต การตอบสนองของภูมิคุมกัน และการกำจัดเซลล
ทีผ่ดิปกติออกจากรางกาย [5] ขอสำคญั กลไกน้ีจะชวย 
ใหสิง่มชีวิีตสามารถรักษาภาวะธำรงดุล (homeostasis) 
ไวได [6] เม่ือใดท่ีกลไกน้ีถูกยับย้ังก็จะเปนสาเหตุท่ีชักนำ
ใหรางกายเกิดเซลลมะเร็ง (cancer cell) [7] 

ปจจัยท่ีทำใหเซลลทำลายตัวเอง 

ปจจัยท่ีทำใหเซลลจบชีวิตตนเอง ไดแก  
1) การเกิดพัฒนาการเพ่ือเปลี่ยนแปลงรูปรางของสิ่งมี
ชีวิตในชวงท่ีเปนตัวออน เชน การเปลี่ยนสภาพของ 
ลูกออดไปเปนกบตัวเต็มวัย ทำใหเซลลที่บริเวณหาง
ของลูกออดเปดโปรแกรมจบชีวิตตัวเองเพ่ือกำจัดสวน
หางออกไป ทำใหกบในระยะตัวเต็มวัยไมมีหาง หรือ
การกำจัดเซลลที่เชื่อมระหวางน้ิวมือนิ้วเทาของตัวออน
ในมนุษย เปนตน 2) การมีเซลลที่ผิดปกติเกิดขึ้นใน
รางกาย ก็เปนอีกปจจัยหน่ึงท่ีทำใหเซลลตองจบชีวิต
ตัวเอง อาทิ เซลลมี DNA เสียหาย เซลลถูกเช้ือโรคบุกรุก 

หรือเซลลที่ไดรับสารพิษ เปนตน [1,3] และ 3) การท่ี
เซลลมีอายุมากข้ึน หรือเซลลชรา (cell aging) [3]  

การตายของเซลลแบบ apoptosis จะแตกตาง
จากการตายของเซลลแบบ necrosis คำวา necrosis 
มาจากภาษากรีก หมายถึง ทำใหตาย ดงัน้ันการตายแบบ 
necrosis จึงเกิดข้ึนเน่ืองจากเซลลถูกทำใหตาย ซ่ึงอาจ
เปนผลมาจากเซลลไดรับบาดเจ็บอยางรุนแรง [1,7] 
และทำใหเซลลตายอยางฉับพลัน [7] หรือเซลลขาด
ออกซิเจน [1] เปนตน หากเซลลที่เสียหายยังไมตาย  
เซลลจะเกิดการบวมหรือพองตัวคลายบอลลูน  เน่ืองจาก
ไมสามารถควบคุมของเหลวและไอออนตางๆ ภายใน
เซลลได เมื่อเซลลแตกตัวจะกระตุนใหเม็ดเลือดขาว
ชนิดตางๆ รวมทั้ง macrophage  เขามากำจัดเซลลที่
ไดรับความเสียหายและเซลลที่อยูขางเคียงเพ่ือปองกัน
การติดเชื้อ [1] บริเวณเน้ือเย่ือรางกายท่ีมีเซลลที่เกิด
การตายแบบ necrosis มักจะสังเกตเห็นรอยเลือด ใน
ขณะท่ีเซลลมีการตายแบบ apoptosis นั้น จะสังเกต
ไมเห็นรองรอยการตายของเซลล จึงอาจเรียกการตาย
แบบน้ีวา เปนการตายแบบเงียบ [7] โดยเซลลที่กำลัง
จะจบชีวิตจะไมมีลักษณะบวม ในทางตรงกันขามเซลล
กลับจะหดลีบและเล็กลง จนหลุดออกจากเน้ือเย่ือ และ
เซลลจะแตกตัวออกมาเปนชิ้นสวนเล็กๆ เรียกวา 
apoptotic bodies (ภาพท่ี 1) และ apoptotic bodies 
เหลาน้ีสามารถเขาไปกำจัดหรือทำลายเซลลท่ีอยูขาง
เคียงได โดยไมตองอาศัยเม็ดเลือดขาวในระบบภูมิคุมกัน
เลย [1]   
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ภาพที่ 1 การเกิด apoptotic bodies จากการตายของเซลลแบบ apoptosis [1]  
 

 

ตัวอยางเซลลอะพอพโทซิสหรือเซลลที่มี
โปรแกรมจบชีวิตในรางกาย ไดแก เซลลของเลนสตา 
โดยเฉพาะดวงตาของคนท่ีเปนตอกระจก (cataracts) 
เซลลจะจบชีวิตตัวเองเน่ืองจากภายในเซลลมีโปรตีน 
crystallins สะสมอยูในเซลลมาก ทำใหดวงตามอง
ภาพไมเห็น ขณะท่ีเซลลผิวหนังท่ีถูกแสงอาทิตยมาก
จนผิวเกรียม (sunburn) จะทำใหเซลล keratinocytes 
ซ่ึงอยูท่ีช้ันผิวหนังดานใน เกิดการสะสม keratin กระตุน

ใหเซลลจบชีวิตตัวเอง เมื่อเซลลตายกลไกในรางกาย 
ก็จะดันเซลลดังกลาวใหเคลื่อนตัวมาปกคลุมที่ผิวหนัง
ชั้นบน เพ่ือปกปองผิวจากแสงแดดและทำใหผิวหนัง
ชุมชื่น เน่ืองจากสารเคราติน (keratin) จะชวยในการ
ดูดซับน้ำไว สวนเซลลบุผิวท่ีผนังมดลูก รางกายจะกระตุน
ใหโปรแกรมจบชีวิตตัวเองทำงานในชวงท่ีมีประจำเดือน 

โดยอาศัยสัญญาณจากฮอรโมน ทำใหผนงัมดลกูชัน้นอก 
ทีต่ายหลุดลอกออกมากลายเปนประจำเดือน นอกจากน้ี 
ยังพบเซลลอะพอพโทซิสที่เย่ือบุผิวลำไสเล็ก เซลลเม็ด
เลือดขาวชนิด T lymphocyte และเซลลอื่นๆ ที่ถูกไวรัส

เขาบุกรุก เปนตน [1]   

การทำงานของโปรแกรมจบชีวิตตัวเอง 

การทำงานของโปรแกรมจบชีวิตตัวเอง จะข้ึน
อยูกับ เอนไซมกลุม caspase (เรียกอีกอยางหน่ึงวา 
cysteine aspartate proteases) Cytochrome c และ
โปรตีน Bcl-2 family   

เอนไซม caspase จะอยูใน cytoplasm โดย
อยูในรปูซึง่ยังทำงานไมได ตองไดรบัการกระตุนเสียกอน 
จึงจะทำงานได [4] เอนไซม caspase แบงออกเปน  
2 กลุม กลุมแรกเปนกลุมท่ีชักนำการทำงานของโปรแกรม

จบชีวิตหรือ initiator caspases ไดแก caspase-8 
caspase-9 และ caspase-10 โดย caspase เหลาน้ี
จะตองไปกระตุน caspase อกีกลุมหนึง่คอืกลุมทีด่ำเนินการ 
จบชีวิตเซลลหรือ executioner caspases ไดแก 

caspase-3 caspase-7 และ caspase-6 [8] 
Cytochrome c เปนตัวรับอิเล็กตรอนท่ีเคล่ือนท่ี

ไดโดยเกาะอยูอยางหลวมๆ ที่เย่ือ cristae ซึ่งเปน 

เย่ือหุมชั้นในของไมโทคอนเดรีย (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
เหน่ียวนำใหโปรแกรมจบชีวิตของเซลลเริ่มทำงาน โดย
การกระตุนเอนไซม caspase-3 และ caspase-7 [6, 8] 

โปรตีน Bcl-2 family เปนโปรตีนควบคุม 
การขนสงสารผานเขาออกท่ีเย่ือหุมชัน้นอกของไมโทคอนเดรีย 
โปรตีนกลุมนี้แบงออกเปน 2 กลุม กลุมแรก ทำหนาท่ี
เปนตัวยับย้ังโปรแกรมจบชีวิต (anti-apoptotic) ไดแก
โปรตีน Bcl-2 และ Bcl-xL สวนอีกกลุมหน่ึง เปนตัว
ทำใหเกิดโปรแกรมจบชีวิต (pro-apototic) ไดแก โปรตีน 
Bax และ Bak [8] 

การกระตุนโปรแกรมส่ังตาย  มี 2 วิธี คือ วิธี
แบบ Extrinsic pathway กับวิธีแบบ Intrinsic pathway  
(ภาพท่ี 2) 

1. วิธีแบบ Extrinsic pathway หรือ death 
receptor-mediated pathway เกิดจากการท่ีเซลลได
รับการกระตุนจากโมเลกุลที่อยูภายนอกเซลล เชน 
โมเลกุลของสารพิษ (toxin) เซลลบางชนิดสามารถหล่ัง
สารกระตุนใหมาทำลายตัวเองได เชน เซลลภูมิคุมกัน
จะหล่ังสาร tumor necrosis factor โดยโมเลกุลดังกลาว
จะมากระตุนโดยมาเกาะกับตัวรับโปรแกรมจบชีวิต  
(death receptor) ซึ่งอยูที่เย่ือหุมเซลล เชน ตัวรับ Fas 
และ TNFR เปนตน จากน้ันก็จะเกิดการสงสัญญาณ
เขาไปในเซลล เพ่ือกระตุนใหเอนไซม caspase-8 หรือ 
caspase-10 ไปกระตุนโปรตีน Bid ใหอยูในรูปที่พรอม

ทำงานคือ tBid จากน้ัน tBid จะไปกระตุนโปรตีน Bax 
และ Bak ซึ่งอยูที่เย่ือหุมชั้นนอกของไมโทคอนเดรีย ทำ
ใหเย่ือหุมไมโทคอนเดรียฉีกขาด และปลดปลอย 
Cytochrome c ออกมาและ Cytochrome c ทำหนาท่ี
กระตุนโปรตีน Apaf- และ pro-caspase-9 ใหมารวมกัน 

กลายเปน apoptosome หลังจากน้ันเอนไซม caspase-3 
และ caspase-7 ก็ถูกกระตุนใหดำเนินการจบชีวิตของ
เซลล [5, 6, 8, 9] โดยการกระตุนใหเอนไซม nuclease 

ออกมาทำลาย DNA เสนใยโปรตีน และเย่ือหุมตางๆ 
ทำใหสวนประกอบของเซลลแตกหักเสียหายและกอให
เกิดการตายของเซลลในท่ีสุด [2] 

2. วิธีแบบ Intrinsic pathway หรอื mitochondria 
dependent pathway เกิดจากเซลลมีความผิดปกติ 
เชน มี DNA เสียหาย มีโปรตีนมะเร็ง (oncoprotein) 
เซลลจะสงโมเลกุลสารสงสัญญาณกระตุนจากภายใน
เซลล ซึ่งก็คือ โปรตีน p53 เพ่ือมากระตุนโปรตีน BH3  
(ไดแก โปรตีน Bad  Bim  Puma และ Noxa) ใหไป
ยับย้ังการทำงานของโปรตีน Bcl-2 และกระตุน โปรตีน 
BAX และ BAK ทำใหเย่ือหุมไมโทคอนเดรียฉีกขาด
และปลดปลอย Cytochrome c ออกมากระตุนโปรตีน 
Apaf-1 ใหเขามารวมกับเอนไซม caspase-9 กลายเปน 
apoptosome เพ่ือไปกระตุนเอนไซม caspase-3 และ 
caspase-7 ใหดำเนินการทำลายเซลล [8, 10] การท่ี
เซลลอยูในสภาวะเครียด ก็เปนอีกสาเหตุหน่ึงท่ีทำให
เซลลจบชีวิต ทั้งน้ีเน่ืองจากเซลลมีกระบวนการ 
เมแทบอลิซึมสูง ทำใหไมโทคอนเดรียตองทำงาน 
อยางหนัก จึงเกิดอนุมูลอิสระ (free radical) เปน 
จำนวนมาก  และอนุมลูอสิระเหลาน้ีจะไปทำลายเย่ือหุม
ไมโทคอนเดรยี รวมถึง DNA และสวนประกอบตางๆ 
ของเซลล เปนเหตุใหเซลลตองจบชีวิตตนเอง [7] 

ปกติเซลลที่มี DNA เสียหาย จะถูกตรวจพบ
โดยอาศัยโปรตีน ATM และ Chk2 เปนตัวสงสัญญาณ
ไปกระตุนโปรตีน p53 ดวยการเติมหมูฟอสเฟต เพ่ือให

เซลลมีกระบวนการซอมแซม DNA (DNA repair) ให
เปนปกติ แตหาก DNA เสียหายจนไมอาจซอมแซมได 
โปรตีน p53 ก็จะสงสัญญาณไปยังโปรตีน Puma Noxa 

หรือ Bax เพ่ือไปยับยั้งการทำงานของโปรตีน Bcl-2 

ทำให Cytochrome c หลุดออกมาจากไมโทคอนเดรีย 
ไปกระตุนโปรตีน Apaf-1 ใหมารวมกับเอนไซม 
pro-caspase-9 กลายเปน apoptosome สงผลทำให
กลไกทำลายตัวเองของเซลลเกิดการทำงานในท่ีสุด  
[1, 3, 9, 10] 
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ภาพที่ 2 การกระตุนโปรแกรมจบชีวิตตัวเอง : ดัดแปลงจาก [8] 

ไวรัสกับโปรแกรมส่ังตายของเซลล 

เม่ือไวรัสบุกเขาโจมตีเซลล ไวรัสจะเขาไปยับย้ัง

ไมใหเซลลสรางโปรตีนชนิดอื่น ยกเวนโปรตีนท่ีไวรัส
ตองการ  นอกจากน้ันไวรัสยังหาทางยับย้ังไมใหโปรแกรม
จบชีวิตของเซลลทำงาน ดวยการกระตุนใหเซลลผลิต
โปรตีน Bcl-2  เปนจำนวนมาก เน่ืองจากโปรตีนดังกลาว
เปนโปรตีนท่ียับยั้งการจบชีวิตตัวเองของเซลล ไวรัส
บางชนิด เชน papillomavirus ซึ่งเปนไวรัสชักนำให

เกิดมะเร็งท่ีปากมดลูก จะยับย้ังโปรแกรมจบชีวิตโดย

การยับยั้งไมใหโปรตีน p53 ทำงาน [1] ดังนั้นการเกิด
เซลลมะเร็งจึงเก่ียวของกับการท่ีโปรแกรมจบชีวิต 
ตัวเองของเซลลแบบ intrinsic pathway ถูกยับย้ัง  

จากการศึกษาพบวา เซลลมะเรง็ในรางกายคนสวนใหญ 
มักมีสาเหตุมาจากยีนท่ีสรางโปรตีน p53 เกิดการ 
กลายพันธุ (mutation) นอกจากน้ียังเก่ียวของกับยีน 
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
สงสัญญาณเพ่ือทำลายตัวเองได เซลลผิดปกติที่กลาย
มาเปนเซลลมะเร็งจะมีความสามารถพิเศษแตกตาง
จากเซลลทัว่ไป คอื มคีวามสามารถในการกระตุนตัวเอง 
ใหแบงตัวเพ่ิมจำนวนไดอยางไมจำกัด ทำใหเกิดเปน 
เน้ืองอก (tumor) มีความสามารถในการทำลายตัวรับ
สัญญาณตางๆ ที่เย่ือเซลล เชน ทำใหยีนท่ีสรางตัวรับ
สัญญาณจบชีวิตที่เย่ือเซลลเกิดการกลายพันธุ (เชน 

CD95 และ TRAIL) ทำใหรางกายไมสามารถยับย้ัง
การเพ่ิมจำนวนของเซลลมะเร็งได [1,10] เซลลมะเร็ง 
ที่รุนแรงบางชนิดสามารถทำลาย lymphocyte ของ
ระบบภูมิคุมกัน ดวยการยับย้ังโปรตีน Bcl-2 หรือมีกลไก
ปองกันการตรวจจับจากตัวรับ Fas หรือไลแกนด Fas 
ของ lymphocyte ทำใหระบบภูมิคุมกันไมสามารถ
ทำลายเซลลมะเร็งได [1] 

ภาพที่ 3 การตรวจจับเซลลที่ถูกเช้ือโรคบุกรุกของ helper T cell : ดัดแปลงจาก [1] 

 

อยางไรก็ดีรางกายของสัตวและคนก็มีระบบ
ภูมิคุมกัน เพ่ือคอยจัดการกับเช้ือโรคท่ีบุกรุก โดยมีเม็ด
เลือดขาวชนิด T ซ่ึงทำหนาท่ีเปนยามคอยตรวจหาเซลล 
ท่ีถูกเช้ือโรคบุกรุกและหาทางกำจัด การท่ี T cell สามารถ
ตรวจเจอเซลลที่ถูกบุกรุกน้ี เน่ืองจากตัวรับเย่ือหุมเซลล

ที่ถูกบุกรุกจะมีแอนติเจน (antigen) ซึ่งเปนชิ้นสวนของ
เชื้อโรคท่ีถูก macrophage ทำลาย มาเกาะติดอยู เมื่อ 
T cell ซึ่งมีตัวรับตรวจจับแอนติเจนตรวจพบเซลล 

ดงักลาว มนัจะชกันำใหเซลลเหลาน้ันทำลายตัวเอง ซึง่มี 
กลไกชักนำอยู 2 วิธี คือ การชักนำผานสาร cytokine 
คือ interleukin หรือ การชักนำผานโปรตีน Fas [1] 

วิธีแรกคือการชักนำผานสาร cytokine คือ 
interleukin หลังจากท่ี killer T cell เจอเซลลท่ีถูกบุกรุก 

มันจะทำใหเย่ือเซลลที่ถูกบุกรุกเปนรูเพ่ือท่ีจะปลอย
เอนไซม granzymes ใหเขาไปกระตุน interleukin-1 
converting enzyme (ICE) [1]  ทั้งน้ีเน่ืองจาก ICE ก็

คือเอนไซม caspase I [3] เพ่ือชักนำใหเซลลดังกลาว
ทำลายตัวเอง แตหากกลไกน้ีทำใหเซลลท่ีผิดปกติทำลาย

ตัวเองไมสำเร็จ killer T cell ก็จะปลอย Ca2+ ใหไป
เกาะกับเอนไซม granzymes ทำใหเซลลเกิดการตาย
แบบ necrotic  แทน สวนวิธีที่ 2 คือการชักนำโปรตีน 
Fas โดย T cell สรางไลแกนด Fas (หรือ CD95) ย่ืน
ออกจากเย่ือเซลล เพ่ือใหไปเกาะกับตัวรับ Fas ของ

เย่ือเซลลที่ผิดปกติ ทำใหเกิดการสงสัญญาณชักนำให
เซลลที่ผิดปกติทำลายตัวเอง [1]  
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                 ภาพที่ 4 (A) เช้ือ HIV กระตุน helper T cell สรางไลแกนด Fas  
   (B) ไลแกนด Fas เกาะกับตัวรับ Fas ทำใหโปรแกรมจบชีวิตของ helper T cell ทำงาน 

   ดัดแปลงจาก [1]  

 
 

บทสรุป  

อยางไรก็ตาม แมโปรแกรมสั่งตายจะมีขอดี
ตอชีวิต เน่ืองจากชวยปองกันไมใหมีเซลลที่ผิดปกติ
เกิดขึ้นในรางกาย แตโปรแกรมนี้อาจสงผลเสียตอชีวิต
ไดเชนกัน เมื่อที่รางกายใชโปรแกรมนี้มากหรือนอยจน
เกินไปยอมสงผลตอการเกิดโรค ดังเชนโรคบางชนิดใน
รางกายท่ีเก่ียวของการตายของเซลล ซึ่งทำใหเซลล 
ในรางกายขาดความสมดุล อาทิ โรคท่ียับย้ังการตาย
ของเซลลทำใหเซลลในรางกายตายนอยเกินไป ไดแก 
โรคมะเร็ง โรคกลามเนื้อออนแรง (Myastenia gravis) 
และโรค SLE (Systemic lupus erythematosus) เปนตน 
สวนโรคท่ีทำใหเซลลในรางกายตายมากเกินไป ไดแก 

โรคเอดส (AIDS, Acquired Immunodeficiency 
Syndrome) โรคอัลไซเมอร (Alzheimer’s disease) 

โรคพารคินสัน (Parkinson’s disease) โรคไขกระดูก
ฝอ (Aplastic anaemia) และโรคถุงน้ำท่ีไต (Polycystic 
kidney) เปนตน [8] ตัวอยางเชน โรคเอดส  เมื่อผูปวย
ไดรบัเชือ้ไวรสั HIV (human immunodeficiency virus) 
เขาสูรางกาย เช้ือชนิดน้ีจะทำใหระบบภูมิคุมกันในรางกาย
ทำงานบกพรอง โดยไวรัสจะกระตุนใหเม็ดเลือดขาว
ชนิด helper T cell สรางไลแกนด Fas ข้ึนมาท่ีเย่ือเซลล
เพ่ือมาเกาะกับตัวรับ Fas ที่เย่ือเซลลของมันเอง ทำให 
helper T cell เกิดกลไกทำลายตัวเอง นอกจากน้ีไลแกนด
ของ Fas ที่สรางข้ึนน้ียังไปกระตุนให helper T cell  
ตัวอื่นๆ ทำลายตัวเองเชนกัน สงผลใหไมมี helper  

T cell คอยสงสัญญาณให Killer T cell เปนเหตุใหระบบ
ภูมิคุมกันของรางกายไมทำงาน  [1]   
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ภาพที่ 5 โรคท่ีเก่ียวของกับการตายของเซลลที่ทำใหเซลลในรางกายขาดความสมดุล : 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
เปนเปาหมายท่ีนาสนใจในการรักษาโรคมะเร็งดวยยา  ในปจจุบันมีการคนพบสารยับย้ังการสรางหลอดเลือด 
ทั้งสารผลิตภัณฑธรรมชาติ และสารสังเคราะหโดยถูกนำมาประเมินฤทธ์ิการเปนสารตานมะเร็ง พบวาสารที่เปน 
ตัวยับย้ังการสรางหลอดเลือดที่มีประสิทธิภาพดีบางชนิดไดถูกนำไปใชเปนยารักษาผูปวยมะเร็งในทางคลินิก ใน
บทความนี้ไดกลาวถึงการใชสารยับยั้งการสรางหลอดเลือดบางชนิดท่ีมีกลไกออกฤทธ์ิโดยยับย้ังสาร Vascular 
Endothelial Growth Factor (VEGF) และผลขางเคียงจากการใชในการรักษามะเร็ง 

คำสำคัญ : สารยับย้ังการสรางหลอดเลือด ตัวยับย้ังการสรางหลอดเลือด 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 เปนสาเหตุของการเสีย ชี วิตของ
ประชากรโลกในลำดับตนๆ ของโรคท่ีเปนสาเหตุท้ังหมด 
คนที่ปวยเปนมะเร็งสวนมากมักจะตรวจพบวาตัวเอง

เปนมะเร็งเมื่อมีการกระจายของเซลลมะเร็ง (cancer 
metastasis) ไปยังอวัยวะอ่ืนที่สำคัญ เชน ปอด ตับ 
กระดูก และสมอง [1] มักพบนอยมากท่ีจะสามารถ

ตรวจพบมะเร็งในระยะแรกเร่ิมท่ีเซลลตนกำเนิด (primary 

tumour) อันเปนสาเหตุใหการรักษามะเร็งยังเปนปญหา

ใหญมากในวงการแพทย เปนเหตุผลักดันใหนักวิจัย 
ไดระดมความคิดเพ่ือคนหายารักษาชนิดใหมที่มี
ประสิทธิภาพสูงในการรักษา เน่ืองจากยาสวนใหญที่มี

การคนพบและนำมาเปนยารักษามะเร็งสวนมากจะ
ออกฤทธ์ิทำลายเซลลโดยตรงซึ่งเรียกวา cytotoxic 
agents แมวายาท่ีมีสมบัติเชนน้ีจะสามารถทำลายเซลล

มะเร็งได และสามารถยืดอายุของผูปวยไวใหนานข้ึน
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ไดแตยาท่ีใชมักมีผลขางเคียงคือ การทำลายเซลลปกติ
ของรางกาย นับตั้งแต Folkman ไดวางแนวคิดท่ีเปน
รากฐานในการคนหายาตานมะเร็งใหกับนักวิจัย 
รุนปจจุบันท่ีวา “เซลลมะเร็งเม่ือมีการแบงตัวจะเหน่ียวนำ
ใหมีการสรางหลอดเลือดข้ึนมาใหมเปนจำนวนมาก
เพ่ือใหมีปริมาณของสารอาหารและออกซิเจนปริมาณ
เพียงพอกับความตองการในการเติบโตและแพรกระจาย
ไปยังเซลลอื่นของกอนมะเร็งนั้น” ดังนั้นถายับยั้งไมให
มีการสรางหลอดเลือดข้ึนมาใหมก็จะทำใหมะเร็งขาด
อาหารและออกซเิจนสงผลใหการเจรญิของมะเรง็ชะงกัลง 
และอาจตายไปในท่ีสุด [2] เมื่อป 1990 กลุมวิจัยของ 
Ingber ไดพัฒนาแนวคิดของ Folkman จนสามารถ 
คนพบสารท่ีมีฤทธ์ิในการยับย้ังการสรางหลอดเลือด
อยางมีความจำเพาะ นับตั้งแตนั้นมาการวิจัยท่ีมุงเนน
ถึงการศึกษากลไกตางๆ ของการยับย้ังการสรางหลอด
เลือดไดมีความต่ืนตัวเปนอยางมากนำไปสูการคนพบ
สารท่ีมีฤทธ์ิยับย้ังการสรางหลอดเลือดใหม (angiogenesis 
inhibitors) หลายชนิด บางชนิดกำลังอยูในระหวางการ
วิจัยทางคลินิก บางชนิดถูกนำไปใชรวมกับยาตามะเร็ง
อื่นๆ ในการบำบัดผูปวยมะเร็ง [3] angiogenesis  
เปนคำท่ีมีรากศัพทมาจากภาษากรีก 2 คำ คือคำวา 
angio  หมายถึง หลอดเลือด และคำวา genesis  

หมายถึงการเร่ิมตน ซ่ึงหมายความวา กระบวนการสราง
หลอดเลือดใหม (neovascularization) โดยมีจดุเร่ิมตน 
ที่หลอดเลือดเดิม การสรางหลอดเลือดใหมมักพบใน
ระยะการพัฒนาของตัวออน (embryonic development) 

ซึ่งจำเปนตองสรางหลอดเลือดไปเล้ียงและเสริมสราง
การสรางอวัยวะตางๆ แตในคนปกติการสรางหลอด
เลือดใหมมักเกิดในบางสภาวะเทาน้ัน เชน การซอมแซม

เน้ือเย่ือท่ีไดรับบาดเจ็บ (wound healing) หรือแมกระท่ัง
การมีรอบเดือนของเพศหญิง (menstrual cycle) เปนตน 
ดังน้ันการคนพบสารท่ีมีฤทธ์ิยับย้ังการสรางหลอดเลือด
จึงกลายเปนเปาหมายใหมในการทำวิจัยของนักวิทยาศาสตร
เพ่ือคนหายาตานมะเร็งท่ีมีกลไกการออกฤทธ์ิแบบใหม 

ความสำคัญของ angiogenic factors กับการสราง 

หลอดเลือดใหมของเซลลมะเร็ง  

การสรางหลอดเลือดใหมเกิดจากกลไกท่ีมี
ความซับซอนมากโดยมาจากการทำงานรวมกันของ
สารกระตุนหลักสองกลุมคือ กลุมท่ีมีฤทธ์ิในการกระตุน
การสรางหลอดเลือดใหม (angiogenic factors) และ
กลุมท่ีมีสมบัติตานการสรางหลอดเลือดใหม (antiangiogenic
factors) สารท้ังสองกลุมจะทำงานรวมกันในแบบรักษา
สมดุล เม่ือเกิดความผิดปกติกับระบบสมดุลของการทำงาน
รวมกันของตัวกระตุนท้ังสองจะกอใหเกิดความผิดปกติ
ของรางกายได เชน การเปนโรคเบาหวาน การอักเสบ
เร้ือรงัของแผลจากโรคเบาหวาน และโดยเฉพาะอยางย่ิง 
การเปนโรคมะเร็ง     

angiogenic factors เปนกลุมสารที่มีหนาท่ี
หลักคือ กระตุนใหเย่ือบหุลอดเลือด (Endothelial Cell, 
EC) เกิดการแบงตัวและเคล่ือนที่มารวมกันเปนหลอด
เลือดใหม  พบในสัตวท่ีสำคัญคือ 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
เปนสารท่ีมีความสำคัญมากท่ีสุดในการเกิดการสราง
หลอดเลือดใหมของสัตวเล้ียงลูกดวยน้ำนม ซ่ึงพบท้ังหมด 
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 

เซลลมะเร็งจะหลั่งสารกระตุนท่ีเปน growth 
factors ออกมาเพ่ือทำงานรวมกับตัวรับสัญญาณ 

ภายในเซลลนั่นคือ Receptor Tyrosine Kinases  
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(RTKs) ซึ่งเปนโปรตีนท่ีพบในเซลลเย่ือบุหลอดเลือด
ชนิด cell surface receptor tyrosine kinase (RTKs) 
และทำหนาท่ีควบคมุกลไกการสงสญัญาณจากภายใน
สูภายนอก เซลลกอใหเกิดการเหน่ียวนำการสรางหลอด 
เลือดใหมซึ่งมีหลายชนิด ไดแก VEGFR-1/Flt-1  
VEGFR-2/Flk-1/KDR และ VEGFR-3/Flt-4  [5] เมื่อ 
growth factor จับกับ receptor จะกระตุนใหเกิด 
การรวมตัวกันของ receptor 2 โมเลกุล ตามดวยการเติม 
หมูฟอสเฟตไปท่ีตำแหนงธัยโรซีนเบสใน cytoplasmic 
domain ของสาร receptor [6] ทำใหเกิดการสราง 
สารสงสญัญาณข้ึน เชน สาร PI3K MAPK และ HIF-1 

โดยจะกอใหเกิด VEGF ขึ้น ซึ่งเปนจุดเร่ิมตนของ 
การเกิด angiogenesis หรือมีการสรางหลอดเลือด  
(ภาพท่ี 1) เมื่อเซลลมะเร็ง มีการสรางหลอดเลือด 
ข้ึนมาจำนวนมาก เซลลมะเร็ง จะไดรับสารอาหารและ
ออกซิเจนอยางเพียงพอทำให มะเร็งมีการขยายขนาด
ใหโตข้ึนโดยการเพ่ิมจำนวนเซลล อยางรวดเร็วในขณะ
เดียวกันเซลลมะเร็งจะปลด ปลอยสารเคมีบางชนิด 
ที่เปนสารสื่อสัญญาณ ไปตามกระแสเลือด โดยตรง
เพ่ือใหมีการแพรกระจายของเซลลมะเร็งไปยังเซลล
ของอวัยวะอ่ืนๆ กอใหเกิดการคุกคามและการแพร
กระจายของมะเร็งในที่สุด α

 

สารยับย้ัง VEGF บางชนิดกับการพัฒนาเปน
สารตานมะเร็ง 

สารยับยั้ง VEGF จากการสังเคราะห 
สารหลายชนิดไดจากการสังเคราะหข้ึนในหอง

ปฏบิตักิารแสดงสมบัตเิปนสารยับย้ังการสรางหลอดเลือด 

ของเซลลมะเร็ง (ภาพท่ี 2) ท่ีผานการทดสอบทางคลินิก
และมีการนำไปใชรักษาผูปวยมะเร็งจริง และยังมีสาร

ภาพที่ 1 การสรางหลอดเลือดของเซลลมะเร็งท่ีเรงโดย growth factor [6] 

บางชนิดอยูในระหวางการศึกษาสมบัติทางยาเพ่ือนำ
ไปพัฒนาตอ ตัวอยางเชน  

Semaxanib (SU5416, 1) เปนสารสังเคราะห
สารแรกที่สามารถยับยั้งการสรางหลอดเลือดของ 
เซลลมะเร็ง ของหนูทดลอง โดยออกฤทธ์ิยับย้ัง VEGF 
แตอยางไรก็ตามการทดสอบทางคลินิกเฟส II พบวา
สาร SU5416 มีความเปนพิษสูงจึงไมไดมีการนำมา

ศึกษาตอในทางคลินิก [7] 
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SU6668 (2) เปนสารท่ีแสดงฤทธ์ิแบบ broad 
spectrum โดยออกฤทธ์ิยับย้ังการทำงานของเอนไซม 
tyrosine kinase ของ growth factor หลายชนิด กอให
เกิดการตายแบบอะพอพโทซิส (apoptosis) ของเซลล
มะเร็ง ในการทดลองใชยาน้ีกับผูปวยมะเร็งประเภท
ตางๆ ทั้งหมด 56 คน พบวาผูปวยมีการตอบสนองตอ
ฤทธ์ิยาไดนอย แสดงใหเห็นวายา SU6668 ยังมี
ประสิทธิภาพไมดีเทาท่ีควร [8] 

Sunitinib (SU011248, 3) มีฤทธ์ิในการยับย้ัง 
growth factor หลายชนิดเชนกัน เชน ยับย้ัง VEGFR-1 
และ PDGF-R จากการวิจัยท่ีผานมาพบวาการใหยาใน
ปริมาณท่ีสูงยังสามารถยับย้ังตัวกระตุนการสรางหลอดเลือด
ตัวอื่นไดอีกดวย เชน ยับย้ังเอนไซม TKR และ FGFR-1 
นอกจากน้ียังมีงานวิจัยท่ีรายงานวาการใหยา SU011248 
รวมกับการฉายรังสีกับหนูที่เปนมะเร็ง พบวาสามารถ
ควบคุมขนาดของกอนมะเร็งได [9] ในการศึกษาทาง
คลินิกเฟส II ของการใหยา SU011248 กับผูปวยมะเร็ง
ในไต 63 คน พบวาผูปวยจำนวน 21 คนเทาน้ันท่ีตอบสนอง
ตอยา สวนอีก 23 คนไมตอบสนองตอการใหยา จาก
การศึกษาพบวา คิดเปน 65% ของผูปวยท่ีไดรับยา
สามารถมีชีวิตอยูได 1 ป [10] สิ่งที่นาสนใจมากคือ  
ยา SU011248 ยังแสดงฤทธ์ิยับย้ังเซลลมะเร็งลำไสเล็ก 
และไมกอใหเกิดการกลายพันธุ 

Vandetanib (ZD6474, 4) เปนสารยับยั้ง 
การสรางหลอดเลือดซ่ึงมีกลไกคือการเขายับย้ัง growth 

factor ชนิด VEGFR-2 ในการทดลองทางคลินิกมี 
รายงานวาการใชยาน้ีกับผูปวยมะเร็งมีความปลอดภัย
ที่สูง แตผูปวยมะเร็งไมตอบสนองตอการรักษา [7] 

Votalanib (PTK787/ZK222584, 5) เปนยา

รักษามะเร็งท่ีใหโดยการกิน ยาน้ีมีฤทธ์ิยับย้ังเอนไซม 
tyrosine kinase ของ growth factor ชนิด VEGFR-1 
และ VEGFR-2 จากการทดสอบทางคลินิกเบ้ืองตนพบ

วาสามารถยับยั้งการสรางหลอดเลือดของมะเร็งหลาย
ชนิดไดดีมากโดยอาจใชรักษาแบบเด่ียวหรืออาจใช

รวมกับยารักษามะเร็งตัวอ่ืน หรือใชรวมกับการทำรังสี
บำบัดแตบางงานวิจัยกลาววาการใหยา PTK/ZK รวม

กับการฉายรังสีจะทำใหผลการรักษามะเร็งเปนไปใน
ทางบวก [11]  ยังพบวาการใชยาน้ีจะมีผลขางเคียงตอ
ผูปวยคือ ทำใหคล่ืนไส  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
เทาน้ัน จากการทดสอบกับผูปวยมะเร็งหลายประเภท
จำนวน 28 คน พบวามีจำนวน 14 คนเทาน้ันท่ีอาการ
ทรงตัว และผูปวยทุกคนท่ีไดรับยาสามารถดำรงชีวิต
ตอไดอีกประมาณ 16 เดือน [13] 

CP-547,632 (6) เปนยาท่ีใชรักษาผูปวยมะเร็ง
โดยใหทางการกิน สารน้ีมีฤทธ์ิในการยับยั้ง growth 
factor ชนิด VEGFR-2 โดยการเขาจับกับสาร EGFR 
ในการทดสอบทางคลนิกิกับผูปวยมะเร็งจำนวน 22 คน 
พบวามีผูปวย 1 คน ที่ทนตอยาได 8 สัปดาห และมี  
1 คนเทาน้ันท่ีทนตอยาไดประมาณ 6 เดือน [7] 

Bevacizumab (7) ผลิตขึ้นจากแอนติบอดี
ของหนูที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมบางสวนให
เหมือนกับของมนุษย ดวยเทคโนโลยีชีวภาพท่ีกาวหนา 
กลไกการออกฤทธ์ิของ bevacizumab คือ VEGF  
ซึ่งมีหนาท่ีเปนสารกระตุนการสรางหลอดเลือดดำใหม 
โดย VEGF จะไปกระตุนเอนไซม tyrosine kinase  
ซึ่งอยูบนผิวของเซลลเย่ือบุหลอดเลือดใหมีการสราง

เซลลผนังหลอดเลือด (Angiogenesis) เมื่อยาจับกับ 
VEGF ทำให VEGF ไมสามารถจับกับ receptor ของ
มันได สงผลใหเกิดการยับย้ังการเจริญของเซลลเย่ือบุ

หลอดเลือด และยับย้ังการเกิดใหมของเสนเลือด  
bevacizumab สามารถลดการเจริญของหลอดเลือด
ฝอยและยับยั้งการแพรกระจายของโรคมะเร็งได ตอมา

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2543 ไดแสดงใหเห็นวา 
bevacizumab มีประสิทธิภาพในการปองกันการเจริญ
ของเซลลมะเร็งในสัตวทดลองเม่ือใหรวมกับยา cisplatin 
หรือ trastuzumab ในขนาดท่ีต่ำกวาขนาดท่ีใหผลใน
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การรักษา การทดลองทางคลินิกในการรักษาโรคมะเร็ง
ลำไสใหญ ในผูปวย 813 ราย โดยการใหยาbevacizumab 
หรือ ยาหลอก (Placebo, สารท่ีใชเทียบในการทดสอบ
สมบัติของยาอ่ืนในทางคลินิก) ฉีด IV รวมกับการรักษา
ดวยยา IFL (Irinotecan 125 mg/m2 IV, 5-fluorouracil 
500 mg/m2 IV และ Leucovorin 20 mg/m2 IV สัปดาห 
ละคร้ังเปนเวลา 4 สัปดาห ทุกๆ 6 สัปดาห) ผลการศึกษา
พบวา อัตราการรอดชีวิต (survival rate) โดยเฉล่ีย 
ในผูปวยท่ีไดรับยา IFL รวมกับยาหลอกเพ่ิมขึ้น 
เปน 15.6 เดือน และในผูปวยท่ีไดรับยา IFL รวมกับยา 
bevacizumab เพ่ิมขึ้นเปน 20.3 เดือน ซึ่งระยะเวลา
โดยเฉล่ียท่ีมะเร็งไมมีการแพรกระจาย (non progress 
survival rate) ในผูปวย ท่ีไดรับยา IFL รวมกับยาหลอก
เพ่ิมขึ้น 6.2 เดือน และในผูปวยท่ีไดรับยา IFL รวมกับ
ยา bevacizumab เพ่ิมขึ้น 10.6 เดือน นอกจากน้ี 
ผูปวยท่ีไดรับยา IFL รวมกับยา bevacizumab มี 
กอนมะเร็งท่ีขนาดเล็กลงอยางนอยคร่ึงหน่ึงคิดเปน 
45% ซึ่งมีคาสูงกวาเม่ือเทียบกับผูปวยท่ีไดรับยา IFL 
รวมกับยาหลอกที่กอนมะเร็งมีขนาดเล็กลงอยางนอย
ครึ่งหน่ึงเปน 35% และผูปวยโดยรวมมีการตอบสนอง
ตอยา 39% และมีระยะเวลาตอบสนองตอยาโดยเฉล่ีย
เทากับ 8.5 เดือน สวนใหญผูปวยทนตอยา bevacizumab 
ไดด ีสวนอาการ ขางเคียง ของยา bevacizumab ที่อาจ
พบได ไดแก ความดันโลหิตสูง เสนเลือดขอด ออนเพลีย 
ปวดทอง ปวดรางกาย ทองเสีย ทองผูก เปนตน [14]  

Sorafenib (BAY-43-9006, 8) มีฤทธ์ิยับย้ัง

การทำงานของ VEGFR สองชนิดคือ VEGFR-2 และ 
VEGFR-3  จากรายงานการวิจัยพบวา sorafenib มี
ความสามารถในการยับย้ังการเจริญของเซลลมะเร็ง

หลายชนิด เชน มะเร็งลำไส มะเร็งทอน้ำดี และมะเร็ง
เตานม ในการทดลองใชยาน้ีกับผูปวยมะเร็งในไต 
โดยใหยา sorafenib เทียบกับการให  placebo กับ 
ผูปวยเปนเวลา 12 สัปดาห พบวาผูปวยท่ีไดรับยา 
sorafenib สามารถมีชีวิตอยูไดเปนปกติ 23 สัปดาห 
แตการให placebo ผูปวยทนตอฤทธ์ิยาไดเพียงแค  
6 สัปดาห เมื่อป ค.ศ. 2005 องคการอาหารและยาของ
สหรัฐอเมริกาไดนำยา sorafenib ไปใชรักษาผูปวย 
มะเร็งท่ีไต และเม่ือป ค.ศ. 2007  ไดนำยาน้ีไปใชรักษา
มะเร็งตับ [15] 

Erlotinib (OSI-774, 9) เปนสารยับย้ัง EVGF 
ที่นาสนใจอีกชนิดหน่ึง สารน้ีมีสมบัติยับย้ังการหล่ัง
ของสาร proagiogenesis factor ตางๆ หลายชนิด  
ในการทดสอบสมบัติการเปนยาทางคลินิกกับผูปวย
มะเร็งเทียบกับการให placebo พบวาผูปวยทนตอยา 
erlotinib ได 2.2 เดือน และทนตอการให placebo  
ได 1.8 เดือน  การตอบสนองตอยาของผูปวยท่ีไดรับ 
ยา erlotinib คิดเปน 8.9 เปอรเซ็นต และประมาณ  
1 เปอรเซ็นต ของการไดรับ placebo  [16] จากรายงาน
การทดลองทางคลินิกเฟส III พบวาการใหยา erlotinib 
ในผูปวยมะเร็งตับออนรวมกับยา gemcitabine ใหผล
ของการรักษาท่ีดีอยางมีนัยสำคัญ [17] และการคนพบ
นี้ถูกนำไปใชรักษาผูปวยมะเร็งตับออนที่ไมสามารถ 
รับยาตานมะเร็งชนิดอื่นๆ ได 

นอกจากตัวอยางของสารยับย้ัง VEGF ท่ีกลาว

ไปแลวขางตนก็ยังมีสารอีกจำนวนมากท่ีถูกรายงานวา
เปนสารยับย้ัง VEGF และใชในการรักษาโรคมะเร็ง
ประเภทตางๆ เชน สาร regorafenib (10) pazopanib 
(11) และ leflunomide (12) เปนตน (ภาพท่ี 2) [18] 
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ภาพที่ 2 โครงสรางทางเคมีของสารสังเคราะหที่มีฤทธ์ิยับย้ัง VEGF บางชนิด 

สารยับยั้ง VEGF จากผลิตภัณฑธรรมชาติ 

การคนหาสารท่ีมีฤทธ์ิทางยาท่ีดีจากธรรมชาติ
ถูกใหความสำคัญมากในปจจุบัน เน่ืองจากแหลง

ธรรมชาติใหสารท่ีมีโครงสรางท่ีหลากหลายและมีฤทธ์ิ

ทางชีวภาพท่ีนาสนใจ โดยเฉพาะอยางย่ิงสารผลิตภัณฑ
ธรรมชาติบางชนิดมีฤทธ์ิยับย้ังการสรางหลอดเลือด
ของเซลลมะเร็งและอาจสามารถนำไปพัฒนาตอเพ่ือใช

เปนยาตานมะเร็ง  (ตาราง 1) 
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ตารางที่ 1 สารผลิตภัณฑธรรมชาติบางชนิดท่ียับย้ัง VEGF  
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แหลงท่ีพบในธรรมชาติ                                               สารออกฤทธ์ิ                                          เอกสารอางอิง 
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เคยมีรายงานการวิจัยท่ีกลาวถึงอาหารบาง
ประเภทท่ีมีสารท่ียับย้ังการสรางหลอดเลือด เชน ในป 
พ.ศ. 1999 กลุมวจิยัของ Cao และ Cao [25]  ไดกลาวถึง 
สารยับยั้งการสรางหลอดเลือดในชาเขียว และสารเคม ี
ทีเ่ปนองคประกอบในชาเขียว นัน่คือ epigallocatechin- 
3-gallate (EGCG) โดยออกฤทธ์ิยับย้ัง angiogenic 
factor เชน  VEGF ในกระบวนการเติบโตของมะเร็ง  
ปริมาณของชาเขียวในเคร่ืองด่ืม 4.68 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 
จะมีสาร EGCG อยูประมาณ 708 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร  
นอกจากน้ียังมีรายงานอีกวา ปริมาณของ EGCG ใน
กระแสเลือดจะมีประมาณ 0.1-0.3  ไมโครโมลาร ซึ่ง
เทียบเทากับปริมาณของการด่ืมชาเขียว 3 ถวย ซ่ึงแสดง
ใหเห็นวาการด่ืมชาเขียวอาจจะปองกันโรคท่ีเกิดจาก
กระบวนการสรางหลอดเลือดจำนวนมาก เชน โรคมะเร็ง 
แตก็ตองมกีารพิสจูนในทางคลินกิเพ่ิมเตมิเพ่ือยืนยันผล     
นอกจากนี้มีรายงานวาสาร genistein (16) เปนสาร
ประเภทไอโซฟลาโวน (isoflavone) ซ่ึงแยกไดจากถ่ัวเหลือง
แสดงฤทธ์ิยับย้ังตัว receptor ของเอนไซม tyrosine 
kinase phosphorylation ในกระบวนการสรางหลอด
เลือดใหมของเซลลมะเร็งน่ันคือสาร VEGF จากการทดสอบ
สมบตัขิองสาร 16 ทำใหนกัวิทยาศาสตรสรปุวาเปนสาร 
ที่อาจมีการพัฒนาตอเปนยาบำบัดโรคมะเร็งได [22] 
ย่ิงไปกวาน้ียังมสีารท่ีสามารถยับย้ังการสรางหลอดเลือด 
โดยพบใน ถ่ัวลันเตา ไวทแดง และพืชสมุนไพรหลายชนิด
เชน Polygonum cuspidatum น่ันคือ สาร resveratrol  
(14) ซึ่งแสดงฤทธ์ิยับยั้งกระบวนการสรางหลอดเลือด

ของมะเร็ง จากการใหผูปวยมะเร็งกินยาน้ีพบวาไมมี
ผลขางเคียงใดๆ [20] และสารนี้ ยังอยูในระหวาง 
การนำไปศึกษาสมบัติการเปนยาตานมะเร็งในหอง
ปฏิบัติการทางคลินิกตอ จากการคนพบน้ีทำใหเปน
ขอมูลเบื้องตนแกนักเคมีในการคนหายาใหมที่มีฤทธ์ิ

ตานมะเร็งซ่ึงไดสรุปวาสารท่ีเปนพอลิฟนอล (polyphenols)
นาจะมีสมบัติที่ดีในการยับย้ังการสรางหลอดเลือดของ
เซลลมะเร็ง   

กิจกรรมของมะเร็งถูกหยุดโดยสารยับยั้ง 

VEGF  

 สารท่ีมีบทบาทสำคัญมากตอการสรางหลอด
เลือด คือ VEGF และตัว receptor tyrosine kinase 
ตามท่ีไดกลาวไปแลวขางตนวา VEGF ประกอบไปดวย
สารยอยอีกหลายสารและสาร VEGF-A คอนขางมีความ
สำคัญมากท่ีสุดตอการเกิด กิจกรรมตางๆ ของเซลลมะเร็ง 
เชน angiogenesis การเคล่ือนที่ของเซลล (cell 
migration)  การรวมตัวกันของเซลล (cell proliferation) 
และการมีชีวิตอยูของเซลล (cell survival) นัก-
วิทยาศาสตรยังพบอีกวา VEGF-A ยังประกอบไปดวย 
4 ไอโซฟอรมยอย คอื VEGF121  VEGF165 VEGF159 
และ VEGF206 ในสารยอยท้ังหมดน้ีสาร VEGF165  
มีบทบาทสำคัญมากกวาสารอ่ืน  ๆในการเกิดangiogenesis
กลไกของการทำงานของ VEGF ท่ีมีผลตอ angiogenesis 
และกิจกรรมอื่นๆ ของเซลลมะเร็งคือ  เมื่อเซลลมะเร็ง 
มีการหล่ัง VEGF ออกมา สารน้ีจะเขาจับกับ receptor 
tyrosine kinase ชนิดตางๆ (VEGFR-1 และ VEGFR-2) 
ซึ่งอยูบนผิวหนาของเย่ือบุหลอดเลือด  สาร receptor 
เหลาน้ีจะมีความเฉพาะตอ VEGF บางชนิดเทาน้ัน 
เชน สาร VEGFR-2 จะมีความจำเพาะตอ VEGF-A ใน
การเกิด angiogenesis ในขณะท่ีหนาท่ีของ VEGFR-1 
ยังไมทราบแนนอนทราบแตเพียงวาเปนสารท่ีมีโครงสราง
ซับซอน  นอกจากน้ีนักวิจัยยังพบวาสาร VEGFR165 
จะหล่ังออกมาเปนจำนวนมากจากเซลลมะเร็งเม่ือเทียบ

กับเซลลทัว่ๆไป ซึง่การหล่ังน้ีจะมคีวามสำคัญตอการเกิด 
การคุกคาม การแพรกระจายของมะเร็ง และเปนสาเหตุ
ใหผูปวยมะเร็งมีอายุสั้นลง ดังนั้นการศึกษาเพ่ือหาสาร
ยับย้ัง angiogenesis จะมุงใหความสำคัญกับการยับย้ัง 

VEGF-A และตัว receptor VEGFR-2 เปนกรณีพิเศษ 
จากภาพท่ี 3 จะเห็นไดวาเมื่อเซลลมะเร็งหลั่ง VEGF 
จะเขาจับกับ VEGFR ชนิดตางๆ แลวเกิดปฏิกิริยา 
การรวมตัวกันเรียกวาเกิด dimerization ตามดวย 
การเติมหมูฟอสเฟต (auto-phosphorylation)  หลังจาก
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น้ันสาร receptor ท่ีถูกเติมหมูฟอสเฟตจะเขาทำปฏิกิริยา
ตอกับสารสื่อสัญญาณภายในเซลลชนิดตางๆ ซึ่งเปน
ผลใหเกิดกิจกรรมตางๆ ของเซลลมะเร็งข้ึน  ในการศึกษา
ทางพลีคลินิก และทางคลินิกของสารยับย้ัง angiogenesis
ชนิดตางๆ พบวามีเปาหมายในการยับย้ังแตกตางกัน 
เชน sunitinib จะเขายับย้ัง VEGFR โดยตรง tipifarnib 

และ lonafarnib จะยับยั้ง Ras (เปนสาร dimer ของ 
receptor) สาร wortmannin LY294002 ยับย้ัง PI3k  
(phosphoinoside 3-kinase) สาร FARA-A ยับย้ัง 
ATK และสาร rapamycin และอนุพันธจะยับย้ัง mTOR  
(mammaliant target of rapamycin) เปนผลใหกิจกรรม
ของเซลลมะเร็งหยุดชะงักลง [6] 

ภาพที่ 3 การยับย้ัง VEGF เปนการหยุดกิจกรรมของเซลลมะเร็ง [6] 

 

การใชสารยับย้ังการสรางหลอดเลือดในการรักษามะเร็ง 
เม่ือมีการคนพบสารท่ีสามารถยับย้ังการสรางหลอด

เลือดของมะเร็ง แพทยไดมีการนำเอาสารท่ีมีฤทธ์ิยับย้ัง
ชนิดตางๆ มาใชในการรักษาผูปวยมะเร็ง ซึ่งทาง 
การแพทยมีความหวังวาจะสามารถใชแทนยาตานมะเร็ง

ชนิดเดิมที่เคยใช และอาจมีประสิทธิภาพในการรักษา
ที่ดีกวา มีความเปนพิษนอยกวา แตในการศึกษาพบวา 
การใชสารเหลาน้ีไมไดทำใหเซลลมะเร็งเกิดการหดตัว 

หรือหายไป แตบางครั้งการใชสารยับยั้งการสราง 
หลอดเลือดเพ่ือรักษามะเร็งดูเหมือนวาเซลลมะเร็ง 
มีการหดตัวและไมมีการเจริญเติบโตเพ่ือขยายขนาด 
อาจเนื่องมาจากการไดรับอาหารและออกซิ เจน 
ไมเพียงพอ แตยังมีขอดีตรงที่ยังสามารถยืดอายุของ 

ผูปวยมะเร็งใหดำรงชีวิตอยูได แพทยไดพยายามหา
แนวทางใหมเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการรักษามากย่ิงขึน้ 
โดยการใชสารยับยัง้การสรางหลอดเลือดรวมกับการให 
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ยาตานมะเร็งชนิดอื่นท่ีเคยใชมากอนแลว หรือใหยา 
รวม กับการทำรังสีบำบัด แทนการใหยาเพียงลำพัง 
เชน การใชสาร bevacizunib (7) ในการรักษาผูปวย
มะเร็งพบวาไมมีผลในการยืดอายุของผูปวยมะเร็ง  
แตเม่ือใหยารวมกับยาตานมะเร็งชนิดอ่ืนๆ สามารถ
ทำใหผูปวยมะเร็งสามารถมีอายุยาวนานข้ึนได 

อาการขางเคยีง (side effects) ท่ีมาจากการใช 

สารยับยั้งการสรางหลอดเลือดรักษามะเร็ง 

 การใชยายับยั้งการสรางหลอดเลือดในการรักษา 
มะเร็ง ยาเหลาน้ันจะเขาขัดขวางการทำงานของ growth 
factor ตางๆ หรือกลไกอื่นๆ ที่เก่ียวของ จึงเปนผลให
เกิดอาการขางเคียงตางๆ ขึ้นได เชน อาการเลือดออก
ตามชองลำไส และประสิทธิภาพในการสมานแผล 
ลดลง (bleeding and disturbed wound healing) 
การใชยายับยั้งการสรางหลอดเลือดอาจจะทำให 
เน้ือเย่ือบุหลอดเลือดของเซลลปกติบางลง ทำใหเกิด
อาการเลือดออกตามทอลำไสเล็ก หรือระบบปสสาวะ 
เชน การใหยา 7 กับผูปวยมะเร็งพบวาผูปวยท่ีมีอาการ
เลือดออกมากกวา 44 เปอรเซ็นต  [25] ปกติเม่ือรางกาย
เปนแผล เกล็ดเลือดจะหล่ังสารพวก VEGF เพ่ือใหเกิด
การสรางหลอดเลือดใหมมีรายงานวาผูปวยมะเร็งท่ีเขา
รับการผาตัดและไดรับยา bevacizunib รวมกับยาตาน
มะเร็งชนิดอื่นจะมีความสามารถในการสมานแผล 
ลดลง จาก 13 เปอรเซ็นต เปน 0.5  เปอรเซ็นต เมื่อ

เทียบกับการไมใหยา bevacizunib [25] แสดงให 
เห็นวาการรักษามะเรง็ดวยสารตานการสรางหลอดเลอืด 
ทำใหประสิทธิภาพในการสมานแผลลดลง และกอให

เกิดอาการเลือดออกตามเย่ือบุตางๆ นอกจากน้ี ยังมี
ผลขางเคียงอ่ืน  ๆ เชน มอีาการไทรอยดเปนพิษ เหน่ือยงาย 
มีอาการชัก เสนเลือดเลี้ยงหัวใจอุดตัน เปนตน  [25]  

สรุป 

 การยับยั้งการสรางหลอดเลือดใหมเปนการยับยั้ง
การเจริญเติบโตของเซลลมะเร็งโดยการหยุดเสนทาง
การลำเลียงอาหารและออกซิเจนท่ีจะนำไปใชใน 
การเพ่ิมขนาดและการแพรกระจายของมะเร็ง  กลไก
การออกฤทธ์ิของสารยับยั้งสวนใหญจะเขาทำลายสาร
ในกลุม growth factor ที่สำคัญคือ VEGF ดวยกลไก 
ที่มีความซับซอนและจำเพาะเจาะจงตอเซลลมะเร็ง
เทาน้ัน ซึ่งเปนขอดีเมื่อเทียบกับสารตานมะเร็งท่ัวไป 
และไมคอยพบปญหามากในเร่ืองของการดื้อยา แตมี
ยาบางชนิดเทาน้ันท่ีมีการนำมาใชในการรักษาจริงและ
ไดรับอนุญาตจากองคการอาหารและยาของสหรัฐ-
อเมริกา เชน ยา bevacizunib (7) สวนยาชนิดอื่นๆ 
แพทยยังมีความระมัดระวังในการนำไปรักษาผูปวย
อยางมาก เน่ืองจากยังมีความเปนพิษสูง ดังน้ันเพ่ือ
ความปลอดภัยในการนำไปรักษาผูปวยมะเร็งเพ่ือความ
ปลอดภัยยังคงตองมีการรักษารวมกับยาชนิดอ่ืนๆ หรือ
แมแตรวมกับการทำรังสีบำบัดจะใหผลท่ีดีกวาการรักษา
โดยใหยาตานการสรางหลอดเลือดเพียงชนิดเดียว 
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การจัดการความรูเรือ่ง อัตลกัษณและภมิูปญญาทองถ่ินท่ีสมัพันธกับลกัษณะท่ีปรากฏ 
และการเลี้ยงวัวลาน (โคพ้ืนเมืองไทย) 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 การจัดการความรูเรื่องอัตลักษณและภูมิปญญาทองถิ่นท่ีสัมพันธกับ
ลักษณะท่ีปรากฏและการเล้ียงวัวลานในจังหวัดเพชรบุรีโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกรอบแนวคิดท่ีนำมา ซึ่งการ
วิจัย 4 แนวคิด คือ 1. แนวคิดเก่ียวกับอัตลักษณของวัวลานในจังหวัดเพชรบุรี 2. แนวความคิดเก่ียวกับภูมิปญญา
ทองถ่ิน 3. แนวคิดการจัดการความรู และ 4. แนวคิดการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู  โดยทำการ
สำรวจและรวบรวมองคความรูเก่ียวกับลักษณะภายนอกท่ีปรากฏ ของวัวลาน และภูมิปญญาในการเล้ียงดู แลว
นำขอมูลเหลาน้ีมาวิเคราะห และสังเคราะหอยางเปนระบบ   รวมท้ังทำการถายทอดความรูโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ นำมาซ่ึงการเพ่ิมศักยภาพการใชประโยชนความรูเก่ียวกับอัตลักษณของวัวลานในทองถ่ินเพชรบุรี 
ตลอดจนสามารถบูรณาการองคความรูทองถ่ินสูการเรียนการสอนไดและยังเปนตนแบบการจัดการความรูที่
สามารถนำไปประยุกตใชกับสัตวพ้ืนเมืองอื่นๆ เพ่ือการอนุรักษตอไป 

คำสำคัญ: การจัดการความรู อัตลักษณและภูมิปญญาทองถ่ิน 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) 
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บทนำ  

โคพ้ืนเมืองเปนโคเน้ือพันธุดั้งเดิมของไทยที่มี
การเล้ียงดูมาเปนเวลานาน มีขนาดเล็ก ทนทานตอ
สภาพอากาศรอน โรคพยาธิ และแมลงรบกวนไดดี 
หากินเกง ใชประโยชนอาหารหยาบคุณภาพต่ำไดดี  
มีความสำคัญตอคนในทองถ่ินดานใชเปนอาหาร เปน
แหลงรายไดเสริม เปนสวนหน่ึงของอารยธรรมและ

ทรัพยากรพันธุกรรม [1] ปจจุบันประเทศไทยประสบ
ปญหาโคพ้ืนเมืองจำนวนลดลง ขอมูลเศรษฐกิจการ
ปศุสัตวป พ.ศ. 2549 พบวาประเทศไทยมีโคพ้ืนเมือง 
5,655,470 ตัว ป พ.ศ. 2553 จำนวนโคพ้ืนเมืองเหลือ
เพียง 4,610,395 ตัว [2] อาจมีสาเหตุจากนโยบายการ
เล้ียงโคของรัฐบาลท่ีเนนการผลิตเพ่ือบริโภคและทดแทน
การนำเขาเน้ือโค ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบ
การเกษตรและการเล้ียงสัตว เกิดการผสมขามพันธุ
ระหวางโคพ้ืนเมืองกับโคพันธุตางประเทศ ทำใหสญูเสีย 
แหลงพันธุกรรมโคพื้นเมือง ประกอบกับเกษตรกรนิยม
เล้ียงโคพันธุตางประเทศท้ังพันธุแทและลูกผสม ทำให
โคพ้ืนเมืองซึ่งเจริญเติบโตและขยายพันธุไดดีในสภาพ
แวดลอมทองถิ่นถูกละเลย ไมมีการอนุรักษสายพันธุ  
[3] มีการจัดแบงโคพ้ืนเมืองไทยตามลักษณะรูปราง
ภายนอก ภูมิภาค และวัตถุประสงคของการเล้ียงออก
เปน 4 กลุม คือ กลุมภาคเหนือ (วัวขาวลำพูน) กลุม
ภาคใต (วัวชน) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วัวอีสาน) 
และกลุมภาคกลาง (วัวลาน) [4]  

จังหวัดเพชรบุรีมีความหลากหลายทาง
ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นท่ีเก่ียวกับ
โคพ้ืนเมืองที่เรียกวาวัวลาน สะทอนวิถีชีวิตที่อาศัย 
วัวลานสรางความสนุกสนานในรูปเกมกีฬา เชน การว่ิง 
วัวลาน [5] ซึ่งเปนกีฬาพ้ืนบานท่ีเปนเอกลักษณของ

จังหวัดเพชรบุรี ประเพณีวัวลานเปนกีฬาของลูกผูชาย
เมืองเพชรท่ีไดรับความนิยมสูง วัวลานคลุกคลีกับความ
เปนอยูของชาวบาน มีความเก่ียวของกับความเช่ือ 
ทัศนคติ มีการส่ังสมภูมิปญญาเก่ียวกับวิถีชีวิตและ 
วัวลาน [6] เชน การคัดเลือกวัวลานดวยการดูลักษณะ

ที่ปรากฏภายนอก (phenotype) ซึ่งเปนลักษณะเชิง

คุณภาพ (qualitative) มีการสืบทอดองคความรูหรือ
ภูมิปญญาการเ ล้ียงวัวเ พ่ือวิ่ งลานที่มีอัตลักษณ  
องคความรูน้ีเกิดจากการส่ังสม ผานการเลือกสรร เรียนรู 
ปรุงแตง และถายทอดตอกันมา เปนภูมิปญญาทองถ่ิน
หรือภูมิปญญาไทย ภูมิปญญามักเปนความรูเฉพาะ
บุคคล มักถายทอดผานบุตรหลาน หรือญาติใกลชิด
ผานการบอกเลา ทำใหดู หรือการปฏิบัติ ผูเรียนใชวิธี
จดจำ และฝกทักษะดวยการลองผิดลองถูก มักไมมี
การบันทึกองคความรูเปนลายลักษณอักษร เม่ือเจาของ
ภูมิปญญาเสียชีวิตองคความรูเหลาน้ีก็สูญหายไป เปน
ภูมิปญญาท่ีมีคุณคา หากใชกระบวนการรวบรวม วิเคราะห
และสังเคราะหขอมลูอยางเปนระบบ ก็จะไดองคความรู 
สำคัญข้ึนมา [7] ปจจุบันกลุมเกษตรกรที่เลี้ยงวัวลาน
บางกลุมเลี้ยงวัวลูกผสมเพ่ือนำมาว่ิงลานทดแทนวัว
พ้ืนเมือง [8] จึงจำเปนอยางย่ิงที่ควรศึกษาลักษณะ
ภายนอกของวัวลานพันธุแทท่ีเปนอัตลักษณของทองถ่ิน 
และบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นการเล้ียงดูวัวลาน 
เพ่ือเปนแนวในการสงเสริมและอนุรักษการเล้ียงวัวลาน 
สอดคลองกับแนวนโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554)  
ในการพัฒนาสังคมที่อยู เย็นเปนสุขรวมกัน เปนมี 
การดำเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ยึดหลักความพอเพียงของวิถีชีวิตท่ีสัมพันธและพ่ึงพิง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของบุคคล ชุมชน 
และสังคมน้ันๆ มุงความสมดุลระหวางการอนุรักษและ
การใชประโยชน ใหความสำคัญกับการเขาถึงขอมูล

และพัฒนาองคความรู เพ่ือการบริหารจัดการ ควบคู
กับการร้ือฟนภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการฐาน
ทรัพยากรของตนเอง และสรางทางเลือกของการพัฒนา

บนความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมท่ีสะทอนถึงความเขมแข็งและภูมิปญญา
ทองถ่ิน [9]  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีพันธกิจใน 
การผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ ปจจุบันการศึกษาไมจำกัด

อยู เพียงในหองเรียน แตเปนการเรียนรูตลอดชีวิต  

ทุกคนมีโอกาสไดเรียนรูทุกเร่ือง ตามพระราชบัญญัติ
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การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 66 กลาววา  
ผู เรียนมีสิทธ์ิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถใน 
การใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู
ดวยตนเองไดตลอดชวิีต ดงันัน้ควรมกีารศึกษาเก่ียวกับ 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
มีพันธกิจในการสงเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ังการบูรณาการภูมิปญญา
ทองถ่ินกับการวิจัยและการเรียนการสอน [10] [11]  
การวิจัยและพัฒนาการจัดการความรูเร่ืองอัตลักษณ
และภูมิปญญาทองถ่ินท่ีสัมพันธกับลักษณะท่ีปรากฏ
และการเล้ียงวัวลาน (โคพ้ืนเมืองไทย) ในจังหวัดเพชรบุรี
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนการบูรณาการภูมิปญญา 
ทองถ่ินรวมกับการเรียนการสอน เปนแนวทางท่ีจะเขาถึง
ขอมูล และพัฒนาองคความรู เพ่ืออนุรักษและบริหาร
จัดการความรูเก่ียวกับวัวลานในจังหวัดเพชรบุรีใหย่ังยืน 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการใชประโยชนความเปนอัตลักษณ
ของลักษณะท่ีปรากฏภายนอกของวัวลาน 

แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

คำวาวัวคนไทยสวนใหญหมายถึงวัวพ้ืนเมือง 
บางทองท่ีเรียกวา งัว ทางราชการเรียก โค [5] โคพ้ืนเมือง
คือโคท่ีมีถ่ินกำเนิดและอยูในเมืองไทยมานานแลว  
อาจอยูในทองถิ่นหรือนำมาจากที่อื่น หรือเกิดจาก 
การผสมขาม ซึ่งไมอาจแยกแยะหรือแจกแจงเขากับ
พันธุซึ่งมีอยูในทองถ่ิน [12] เช่ือวามนุษยทำใหโคเชื่อง
ไดในยุคนีโอลิธิกประมาณ 18,000 ปมาแลว มนุษย

โบราณใชโคเปนแรงงาน ใชเน้ือเปนอาหาร และรีดนม
บริโภค และใชบอกความร่ำรวยในยุคน้ันดวย บันทึก

เก่ียวกับโคมีมาประมาณ 4,000 ปมาแลว โดยเฉพาะ
เก่ียวกับพันธุโค [13] โคพ้ืนเมืองไทยเปนชนิด Bos 
indicus สันนิษฐานวาสืบเชื้อสายมาจากโคซ่ึงมีชีวิตอยู
เมื่อหลายรอยปมาแลว บรรพบุรุษไทยมีความเก่ียวกับ  
โคต้ังแตโบราณกาล [12] หลักศิลาจารึกพอขุนรามคำแหง
เก่ียวกับการคาวัว ดังขอความท่ีวา ใครใครคามาคา 
ใครใครคาวัวคา แสดงใหเห็นวาวัวมีความสำคัญตอ
เศรษฐกิจไทยมาแตโบราณ [5] สมัยกอนคนไทยเลี้ยง
โคเพ่ือใชแรงงาน เชน ไถนา ลากเกวียน นวดขาว  
ลากจูงสัมภาระในการยายถ่ินฐาน ขนเสบียง ขนอาวุธ 
ในการทำสงคราม โคพ้ืนเมืองนอกจากมีความสำคัญ
ทางการเกษตรแลว สมัยโบราณโคยังมีความสำคัญตอ
ความม่ันคงของประเทศดวย การเล้ียงโคพ้ืนเมืองด้ังเดิม
ไมไดมีการวางแผนดานการคัดเลือกและแผนการผสม
พันธุที่ชัดเจน เพียงแตมีการสังเกตขวัญในการคัดเลือก 
เพราะสมัยกอนไมมกีารทำพันธุประวัตโิค ภูมปิญญาไทย 
สมัยโบราณจึงใชตำแหนงขวัญในการคัดเลือกโคพ้ืนเมือง 
เหมือนการใชพันธุประวัติ ดังน้ันการคัดเลือกโคพ้ืนเมือง
ในอดีตมีการคัดเลือกโดยพันธุประวัติ (ใชตำแหนงขวัญ) 
และคัดเลือกโดยธรรมชาต ิ ซึ่งโคตัวท่ีแข็งแรงและ 
อยูรอดได จะไดรับการคัดเลือกและผสมพันธุ ทำให 
โคพ้ืนเมืองมีความอดทน แข็งแรง เล้ียงงาย ตนทุน 
การผลิตต่ำ ตานทานตอโรคและแมลง โดยเฉพาะ 
อยางย่ิงเห็บโค ทั้งยังทนรอน มีความสมบูรณพันธุสูง 
ใหลูกไดทุกป  

การจัดการความรู เ รื่ อ งอัตลักษณและ

ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีสัมพันธกับลักษณะท่ีปรากฏและ
การเล้ียงวัวลานในจังหวัดเพชรบุรี สรุปเปนกรอบแนวคิด
ได 4 แนว (ภาพท่ี 1) 
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ภาพที่ 1 แบบจำลองกรอบแนวคิด การจัดการความรูเร่ืองอัตลักษณและภูมิปญญาทองถ่ิน 
ที่สัมพันธกับลักษณะท่ีปรากฏ และการเล้ียงวัวลานในจังหวัดเพชรบุรี 

 

 1. แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณของ

วัวลานในจังหวัดเพชรบุรี 

  1.1 แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ   
            อัตลักษณ (identity) หมายถึง

ลกัษณะเฉพาะ [14] มาจากภาษาบาลีวา อตตฺ+ลกัษณ 
อัตตะ มีความหมายวา ตัวตน ของตน สวนลักษณะ
หมายถึง สมบัติเฉพาะตัว ตามรูปศัพท อัตลักษณ 
หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล สังคม ชุมชน 
หรือสิ่งใดสิ่งหน่ึง [15] อัตลักษณหมายถึงผลรวมของ

ลักษณะเฉพาะของส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ทำใหสิ่งนั้นเปนท่ีรูจัก 
[16] อัตลักษณเก่ียวของกับวัฒนธรรมเสมอ [14] แนว 
ความคิดหลังสมัยใหมนิยม (postmodern) ไดอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่เขาสูยุคหลังสมัยใหม 
เปนผลมาจากพัฒนาการของทุนนิยมและอุตสาหกรรม

ในยคุหลงัสมยัใหม [17] ชวิีตของปจเจกบคุคลถกูมองวา 

มีลักษณะเปนสุนทรียศาสตร คือ การสรางอัตลักษณ
ของปจเจกบุคคล ซ่ึงสรางตามทางเลือกของแตละบุคคล
มากกวาในชวงท่ีผานมา ปจจบุนัการต้ังคำถามเก่ียวกับ 
อัตลักษณวาตัวเราเปนใคร คำตอบไมไดมาจากพ้ืนฐาน
ความเขาใจที่มีตอตัวเราในเรื่องพันธุกรรมและชีววิทยา
ทีส่ะทอนธรรมชาติของเราเทาน้ัน แตคำตอบจะครอบคลุม 
วัฒนธรรม และการหลอหลอมบุคลิกภาพ (personality) 

ของคน ไมวาจะเปนความเชื่อ คานิยม โลกทัศน 
วัฒนธรรม จึงเปนปจจัยในการสรางอัตลักษณดวย  
[14] มีการนิยามวัฒนธรรมวา คือพฤติกรรมการเรียนรู

รวมกัน ซึ่งสืบทอดจากคนรุนหน่ึงมายังคนอีกรุนหน่ึง
ในการสนับสนุนการดำเนินชีวิตของบุคคลและสังคม 
การปรับตัว การเจริญเติบโตและพัฒนาการ วัฒนธรรม
เปนตัวแทนส่ิงท่ีอยูภายนอกและภายใน เชน คานิยม 
ทัศนคติ ความเช่ือ [18] 
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 1.2 แนวคิดเกีย่วกับลกัษณะประจำพนัธุ 
หรือลักษณะท่ีปรากฏภายนอกและการเล้ียงดูวัวลาน 
    มนุษยนำสัตวมาเล้ียงต้ังแตยุคกอน
ประวัติศาสตรเม่ือประมาณ 10,000 ปมาแลว สันนิษฐาน
วาผูที่ออกลาสัตวนำลูกสัตวมาเล้ียง หรือนำสัตวพิการ
มาขงัไว และเรียนรูการเล้ียงสัตว การนำสัตวจากธรรมชาติ 
มาเล้ียงในท่ีขัง ทำใหสัตวเช่ืองและอยูในสภาพแวดลอม 
ทีค่วบคมุได กอใหเกิดผลทางพนัธุกรรมจากการผสมพนัธุ 
และคัดเลือกพันธุ สัตวที่แข็งแรงหรือสมบูรณมีโอกาส
ขยายพันธุมากกวาสัตวที่ขนาดเล็กและออนแอ มนุษย
จะคัดเลือกสัตวท่ีมีลักษณะตามตองการเปนพอแมพันธุ
ตอไป เน่ืองจากการคมนาคมสมัยน้ันไมสะดวก การ
ผสมพันธุจึงทำในกลุมเดียวกัน ทำใหสัตวแตละกลุมมี
รูปรางลักษณะเหมือนกันมากข้ึน ไมวาพอแมหรือลูก 
ที่เกิดมาซึ่งเรียกวาพันธุ (breeds) สัตวเล้ียงในปจจุบัน
มีหลายชนิด แตละชนิดมีหลายพันธุ ซึ่งมีลักษณะและ
คุณสมบัติแตกตางกัน การกำหนดช่ือพันธุยึดถือจาก
กลุมของสัตวที่รูปรางลักษณะใกลเคียงกันเปนหลัก  
[13] ลักษณะประจำพันธุหรือลักษณะภายนอกของ
สัตวจำแนกเปน 2 ประเภทคือ ลักษณะเชิงคุณภาพ  
(qualitative character) และลักษณะเชิงปริมาณ  
(quantitative character) โดยลักษณะเชิงคุณภาพควบคุม
ดวยยีน (gene) ไมก่ีคู ซ่ึงจำแนกหรือแบงกลุมไดชัดเจน 
มีความผันแปรแบบไมตอเน่ือง (discontinuous variation)
เชน สขีน เขา ใบหู เปนตน มีการถายทอดลักษณะจาก

รุนหน่ึงสูรุนถัดไป โดยไดรับอิทธิพลจากส่ิงแวดลอม
นอย (สมการที่ 1) ในขณะที่ลักษณะเชิงปริมาณวัด 
ไดดวยการช่ัง ตวง วัด มีความผันแปรแบบตอเน่ือง  
(continuous variation) ไมสามารถจำแนกเปนกลุมได

ชัดเจน เชน ความยาวลำตัว น้ำหนัก สวนสูง เปนตน 
ลักษณะน้ีควบคุมดวยยีนหลายคู ส่ิงแวดลอมมอิีทธิพล

ตอลักษณะ (สมการท่ี 2) จึงพบวาสัตวแตละตัวมีลักษณะ
แตกตางกัน ทั้งนี้เพราะลักษณะน้ันอยูภายใตอิทธิพล
ของพันธุกรรมและสภาพแวดลอม การถายทอดลักษณะ
เชิงปริมาณดานปจจัยทางพันธุกรรม ถายทอดจาก 

รุนพอแมไปสูรุนลูกได แตปจจัยทางสภาพแวดลอม 

ไมสามารถถายถอดได [19] 
  P = G   (สมการท่ี 1) 
  P = G + E  (สมการท่ี 2) 
เมื่อ   P  =  ลักษณะท่ีปรากฏภายนอก  
  (Phenotype) 
 G  =  ปจจัยทางพันธุกรรม (Genotype)   
 E  =  ปจจัยทางสภาพแวดลอม  
             (Environment) 
 
โคพ้ืนเมืองของไทยเปนประเภทเดียวกับที่พบ

ในจีนและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนลูกผสมระหวาง
ประเภทมีตะโหนก (humped cattle) ซึ่งสืบเชื้อสาย 
มาจากโคเขตรอนหรือโคอินเดีย (Boss indicus) ไดแก
พันธุ South Chinese Zebu และโคพันธุ Taiwan Zebu 
และประเภทไมมีตะโหนก (humpless cattle) ซึ่งสืบ
เช้ือสายมาจากโคเขตหนาวหรือยุโรป (B. taurus) ไดแก
โค Chinese Yellow Cattle แตมีความแตกตางกันตาม
ภูมิประเทศอาณาเขตติดตอ และความนิยมจำเพาะ
ของทองถิ่น [20] โคพ้ืนเมืองมีขนาดเล็ก ตัวผูหนัก  
300-500 กิโลกรัม ตัวเมียหนัก 200-250 กิโลกรัม  
หนายาว หนาผากแคบ ตาขนาดปานกลาง ขนหนาสั้น
เกรียน จมูกแคบ ใบหูแหลม เขาส้ันจนถึงปานกลาง 
หรือไมมีเขา เขาโดยท่ัวไปตั้งขึ้นปลายงุมเขา แตมีตาง
กันออกไปบาง โคไทยลำคอคอนขางยาว บอบบาง 
ใตคอมีเหนียง (dewlap) แตแคบเล็กกวาโคอินเดีย 

สวนตอระหวางคอกับไหลเห็นไดชัด สวนหลังเหนือไหล 
(wither) มีตะโหนก (hump) เปนกลุมเน้ือเย่ือที่แทรก
ดวยไขมันบางมีตั้งแตขนาดเล็กถึงขนาดโต ตัวเมีย 
ตะโหนกไมเดนชัดหรือไมมี กระดูกขาคอนขางยาวและ

บอบบาง ขอเทาระหวางกีบและแขงคอนขางยาว แต
ออนแอ มีกลามเน้ือนอย ซอกขาอยูสูงและเปนมุมลึก 

ลำตัวปองตรงกลาง พ้ืนท่ีสันหลังแคบไมเปนรูปส่ีเหล่ียม 
เปนมุมแหลมพุงออกจากดานทายสูดานหนา ดานหลัง
คอนไปทางซาย (loin) คอนขางส้ัน บั้นทาย (rump) 
ลาดลงเล็กนอย โคนหางสูงขึ้น บั้นทายคอนขางเปนรูป

หกเหล่ียม กลามเน้ือขาหลังนอย หางเล็กแตยาว 
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กลามเน้ือขนออน (round) มีนอย ขาหลังคอนขางโกง 
เปนรูปเคียว ขนโคไทยส้ันเกรียน มีสีดำ น้ำตาลออน 
ดาง สีที่พบท่ัวไปคือน้ำตาลแกมแดง ขนใตทองและ
ซอกขาสีจางกวาสวนอ่ืน ขนโคไทยสวนใหญบังคับโดย
หนวยพันธุกรรมหรือยีนดอยเม่ือผสมกับโคเผาอื่น 
อุปนิสัยโคพ้ืนเมืองขี้ตื่น ปราดเปรียว บางคร้ังดุราย 
โดยเฉพาะเวลาออกลูกออน เม่ือเล้ียงแบบฝูงจะมีความ
รักฝูงมากและมีความจำฝูงอยางพิเศษ ทั้งนี้โดยอาศัย
กลิ่นเปนสวนใหญ โคพ้ืนเมืองไทยเมื่อนำมาเลี้ยงใน
โรงเรือนอาจเช่ืองข้ึนไดแตเช่ืองยากกวาโคเผาอ่ืน [21] 
การเล้ียงวัวพ้ืนเมืองสวนใหญเล้ียงโดยเกษตรกร 
รายยอยซึ่งไมเปนอาชีพหลัก แตเล้ียงไวเสริมรายได
ครัวเรือนละ 3–8 ตัว การเล้ียงวัวพ้ืนเมืองนิยมเลี้ยง
แบบพ้ืนบาน ไมมีการลงทุนมาก สวนใหญใชใตถุนบาน
เปนคอก บางสวนท่ีมีคอกก็เปนคอกท่ีสรางงายๆ ใกล
บริเวณบาน บางรายผูกไวตามตนไมใกลบริเวณบาน 
เพ่ือสะดวกในการดูแล และปองกันขโมย อาหารท่ีเล้ียงดู
ผันแปรไปตามฤดูกาลเพาะปลูก อาหารหลักไดแกหญา
ตามธรรมชาติ เศษเหลือทิ้งของพืชที่เก็บเก่ียวแลว ซึ่งมี
ฟางเปนหลัก [5] โคพ้ืนเมืองภาคกลาง หรือวัวลานเปน
โคท่ีมีถ่ินกำเนิดภาคกลาง นิยมเล้ียงมากโดยเฉพาะ
จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ กาญจนบุรี ราชบุรี 
นครปฐม และสุพรรณบุร ี เปนโคขนาดเล็ก ลำตัวยาวบาง 
ขนตัวสีแดง น้ำตาลออน น้ำตาลแก ดำ และดาง ขนตา  
ขนพูหาง เน้ือเขา เน้ือกีบ ขอบตา และเน้ือจมูกมีดำ

หรือสีน้ำตาลไมมีเหนียงสะดือ มีเหนียงคอบาง (ภาพ 
ที่ 1) นิสัยเปรียว ตื่นตกใจงาย น้ำหนักเพศผู 280-300 
กิโลกรัม เพศเมีย 200-260 กิโลกรัม การศึกษาในภาค
ตะวันตกพบวา การเล้ียงโคพ้ืนเมืองเกษตรกรจะปลอย

โคพ้ืนเมืองเขาไปแทะเล็มตามพื้นท่ีสาธารณะในตอน
กลางวัน แลวไลเขาคอกในชวงกลางคืน ในชวงท่ีมีพืช

อาหารสัตวตามธรรมชาติ คือ ฤดูฝน และ ฤดูหนาว ใน
ชวงท่ีพืชอาหารสัตวขาดแคลน เชน ฤดูแลงเกษตรกร
จะซื้อ อาหารหยาบสด เชน ตนขาวโพด หรือ อาหาร

หยาบแหง เชน ฟางขาว [22] ในอดีตการเล้ียงวัวลาน 
เลี้ยงไวใชงานในไรนา ใชเพ่ือการกีฬาว่ิงลานนอกฤดู

การทำนา และเปนแหลงรายไดเสริม แตปจจุบัน 
การเลี้ยงเพ่ือใชไถนาลดความสำคัญลง อีกท้ังในชวง 
ที่ผานมาเกษตรกรเล้ียงวัวลานท่ีมีลักษณะประจำพันธุ
ตามภูมิปญญาทองถ่ินมีจำนวนนอยลง จึงควรอนุรักษ
ไวเพ่ือใชประโยชนอยางย่ังยืน จากแนวคิดเก่ียวกับ 
อัตลักษณของวัวลานในจังหวัดเพชรบุรี จึงควรมีการสำรวจ
เก่ียวกับอัตลักษณของลักษณะภายนอกของวัวลานใน
จังหวัดเพชรบุรี โดยรวบรวมขอมูล รูปราง น้ำหนัก อายุ 
และขนาดรางกาย รวมถึงลักษณะเชิงคุณภาพ เชน  
สีตัว เขา ขวัญ และนำความรูท่ีไดมาพัฒนาเปนลักษณะ
ท่ีปรากฏภายนอกของวัวลานในจังหวัดเพชรบุรี ท่ีแสดง
ลักษณะทางกายภาพของวัวลาน รวมท้ังการจัดการ
เล้ียงดูวัวเพ่ือว่ิงลานท่ีมีความเปนอัตลักษณของทองถ่ิน 
นำขอมูลดังกลาวมาจัดการความรู โดยการคนควาและ
รวบรวมความรู จัดหมวดหมูความรูใหเหมาะสม จัด
เก็บความรูเพ่ือสะดวกในการคนควา วิเคราะห สังเคราะห
ความรู สรางองคความรูใหมในเร่ืองอัตลักษณของ 
วัวลานและการเล้ียงวัวลานในจังหวัดเพชรบุรี และ
เผยแพรความรูเพ่ือแลกเปล่ียนความรู แยกแยะวิเคราะห 
และเผยแพรสูสาธารณะโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชวยเผยแพรขอมูลสารสนเทศและองคความรู  

 2. แนวคิดเกีย่วกับภมิูปญญาทองถ่ิน 

 ภูมปิญญาเปนคำท่ีรูจกักันมานาน แตเร่ิม 
ใหความสำคัญและใชกันแพรหลายหลังเกิดภาวะวิกฤติ

ทางเศรษฐกิจป พ.ศ. 2540 คำท่ีใชกันคือ ภูมิปญญา
ชาวบาน (folk wisdom) ภูมิปญญาทองถิ่น (local 
wisdom) หรือภูมิปญญาไทย (Thai wisdom) ซึ่งไดรับ

แรงผลักดันจากกระแสสังคมท่ีตองการทัดทานการไหลบา
ของกระแสโลกาภิวัตน มีการเนนความสำคัญของ

วัฒนธรรมพ้ืนฐาน ยกยองความรูและวิถีชีวิตทองถ่ิน 
หรือชาวบานคนธรรมดาสามัญ [23] แนวคิดเก่ียวกับ
ภูมิปญญาทองถ่ินมีการศึกษามายาวนาน จากแนวคิด

หลังสมัยใหมนิยม (postmodern) [24] ไดกลาวถึง 
การเปล่ียนแปลงความรูที่เขาสูยุคหลังสมัยใหม คือ 
การลมสลายของเร่ืองเลาขนาดใหญหรืออภิมหาเร่ืองเลา 
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ลักษณะเดนของความรูหลังสมัยใหมนิยม คือความรู 
ที่มีลักษณะเฉพาะถ่ินหลากหลาย ใชการวิเคราะหใน
ระดับจุลภาค เปนเร่ืองเลาในขอบเขตแคบ และอยูใน
โลกท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา มีการกลาววาภูมิปญญา
ทองถ่ินสั่งสมมาตั้งแตอดีต เปนเร่ืองของการจัดการ
ความสัมพันธมนุษยกับสิ่งตางๆ ผานจารีต ประเพณี 
วิถีชีวิต การทำมาหากิน พิธีกรรม เพ่ือใหเกิดความสมดุล 
[25] ภูมิปญญาหมายถึงประสบการณในการประกอบ
อาชีพ การท่ีชาวบานรูจักทำนา ไถนา และนวดขาว 
โดยใชควาย รูจักสานกระบุง ตะกรา เอาไมไผมาทำ
เครื่องใช รูจักเอาดินข้ีกระทามาแชน้ำ ตมใหแหง 
ทำเกลือสินเธาว เปนภูมิปญญาท้ังสิ้น [26] วัวลานเปน
โคพ้ืนเมืองไทยที่มีความสำคัญในดานวัฒนธรรม
ประเพณีไทยและเก่ียวของกับคานิยม ความเช่ือและ
ทัศนคติ คนชนบทยังใชวัวลานใหความสนุกสนานใน
รูปเกมกีฬา การแขงขันกีฬาว่ิงวัวลานเปนการละเลน
พ้ืนบาน หรือกีฬาพ้ืนบานของจังหวัดเพชรบุรี ในจังหวัด
เพชรบุรีองคความรูดานการคัดเลือกพันธุวัวลานใช
ภูมิปญญาทองถิ่น ความเชื่อในลักษณะวัวลานและ
การเล้ียงดูวัว เพ่ือวิ่งลานของชาวเพชรบุรีแตกตางไป
จากภูมิภาคอื่น มีผลใหวัวลานเพชรบุรีมีลักษณะ
เฉพาะตัว เชน ว่ิงทน ทำงานเกง กระฉับกระเฉง
ปราดเปรียว นักเลงวัวลานเมืองเพชรดูลักษณะวัวลาน
วา ลักษณะวัวลานที่ดีตองหัวไหลหนาแข็งแรง บั้นเอว
คอดเล็ก ขาเรียว หนายาว ตากลมสดใส มีแววฉลาด  

หูเล็ก ผิวหนังบาง แลงชายธง ดังที่ปราชญชาวบาน
กลาวไววา หนาหนู หูกระตาย อกต้ัง สันหลังตึง  
กีบกะลา ขอเหมือนมา ตาเหมือนหนู แลงชายธง 

นอกจากน้ียังดูลักษณะวัวท่ีเล้ียงวาจะใหคุณ

หรือใหโทษกับคนเล้ียง โดยดูจาก ขวัญหรือขนท่ีวน
เปนกนหอยในตำแหนงบนลำตัววัว ไดสั่งสอนกันมา

อยางตอเน่ืองจนเปนศาสตรในการพิจารณาลักษณะ
วัวลานท่ีมีจารึกในสมุดขอย วัวตัวหน่ึงมีขวัญหลาย
แหงบนลำตัว มีช่ือเรียกเฉพาะไมปะปนกันท้ังหมดเกือบ 

30 ขวัญ แบงออกเปนขวัญดีและขวัญราย ขวัญดีหรือ

ขวัญท่ีใหคณุกับเจาของ เชน ขวัญบนยอดหนอกเรียกวา 

จอมปราสาท แกมแกว ตลุงพาด สวนขวัญรายมีความ
เช่ือวาถาเล้ียงไวจะเกิดอาเพศภัยกับเจาของ เชน  
ไฝอาทิตย ษีจักร ธรณีจม ชาววัวลานเมืองเพชรให 
ความเช่ือถืออยางเครงครัดมานาน เพราะเหตุการณ
รายหรือดีเคยเกิดข้ึนกับเจาของวัวมาแลว [27]  

การถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน [28] สอดแทรก
อยูกับวิถีชีวิตคนในทองถ่ิน มี 2 ลักษณะ คือ แบบเปน
ลายลักษณอักษร เชน การจารหรือเขียนบนใบลาน 
สมุดขอย หนังสือ และแบบไมเปนลายลักษณอักษร
โดยการบอกเลา เชน การส่ังสอนวิชาชีพ การถายทอด
ภูมิปญญาทองถ่ินผานพิธีกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 
และแฝงในรูปการบันเทิง การถายทอดความรูในชุมชน
มี 3 แบบ [29] คือ การบอกเลาจากบรรพบุรุษสูลูกหลาน 
การเรียนรูจากคนอายุใกลเคียงกัน และคนรุนใหมที่มี
ความรูถายทอดให ผูใหญอาจเรียนรูจากลูกหลาน  
การถายทอดและเรียนรูภูมิปญญาชาวบาน เปนเร่ือง
ของชาวบานรุนหน่ึงถายทอดสูอีกรุน ดวยวิธีการหลาย
ลักษณะ เปนกระบวนการคอยเปนคอยไป ภูมิปญญา
มักเปนความรูเฉพาะตัวบุคคล สวนใหญถายทอดผาน
บุตรหลาน หรือเครือญาติ โดยการบอกเลา ทำใหดู 
หรือปฏิบัติจริง ผูเรียนใชวิธีจดจำ และฝกทักษะดวย
การลองผิดลองถูก ไมคอยบันทึกองคความรู เปน
ลายลักษณอักษร เปนภูมิปญญาท่ีมีคุณคา หากได
รวบรวม วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ 
จะไดองคความรูสำคัญข้ึนมา ภูมิปญญาชาวบานเปน
องคความรูท่ีมีอยูท่ัวไป แตเม่ือถูกละเลย ขาดการยอมรับ 

การสืบทอด ในท่ีสุดจะขาดการตอโยงระหวางของเกา
กับของใหม การอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินไมเพียงแต
รักษาใหคงเดิม องคการอาหารและเกษตรสหประชาชาติ 

ใชคำวาการอนุรักษและใชประโยชน (conservation 
and use) เนนวาการอนุรักษเนนใหเกิดประโยชนสำหรับ
มนุษย สอดคลองกับรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 [30] ใหความสำคัญกับการอนุรักษ
และบูรณาการภูมปิญญาทองถ่ินอาทิ มาตรา 46 ระบวุา 
บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม ยอมมีสิทธิ

อนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน 
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ศิลปะ หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติ 
และมีสวนรวมในการจัดการบำรุงรักษาและใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุล
และย่ังยืน ดานการศึกษามีบทบัญญัติเก่ียวกับการจัด 
การศึกษาเพ่ือปวงชนและประการสำคัญท่ีสุด ชุมชน 
สังคม ตองมีสวนรวมในการจัดการศึกษา พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 [10] มาตรา 23 
(3) การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนความ
สำคัญท้ังความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และ
บูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา 
ในเรือ่ง ความรูเก่ียวกับศาสนา ศลิปวฒันธรรม การกีฬา 
ภูมิปญญาไทยและการประยุกตใช 

แนวคิดภูมิปญญาทองถ่ินเก่ียวกับการเล้ียง
วัวลาน หมายถึง รากฐานความรู ความคิด คานิยม 
ความเชื่อ รวมทั้งสวนหน่ึงของวัฒนธรรมที่สั่งสมกันมา 
เปนเร่ืองของการจัดการความสัมพันธมนุษยกับสิ่ง 
ที่เก่ียวกับการเล้ียงวัวลาน โดยผานจารีต ประเพณี  
วิถีชีวิต การทำมาหากิน การศึกษาภูมิปญญาทองถ่ิน
เก่ียวกับการเล้ียงวัวลานในจังหวัดเพชรบุรี เปนการศึกษา
ภูมิปญญาทองถ่ินเก่ียวกับการคัดเลือกวัวลาน โดยดู
ลักษณะภายนอก ภูมิปญญาทองถ่ินเก่ียวกับการคัดเลือก
วัวเพ่ือว่ิงลาน โดยดูขวัญ ภูมิปญญาทองถ่ินเก่ียวกับ
การคัดเลือกลานโดยดูลักษณะท่ีเปนกาลกิณีหรือ
ลักษณะอัปมงคล และภูมิปญญาทองถ่ินเก่ียวกับการ
จัดการและเล้ียงดูวัวลาน ท่ีบงบอกความเปนอัตลักษณ 

สังคมไทยละเลยภูมิปญญาด้ังเดิมที่ทรงคุณคา ดวย
การอนุรักษและฟนฟูภูมิปญญาทองถ่ินดวย ศึกษาวิจัย
เพ่ือพัฒนาองคความรู และการถายทอดภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

3. แนวคิดการจัดการความรู 

 การจัดการความรูแพรหลายในทุกวงการ 
ภาคธุรกิจ การเกษตร การจัดการภาครัฐ และภาคชุมชน
และสังคม ตางเห็นความจำเปนและความสำคัญท่ีตอง

มีความรูความสามารถในการจัดการความรู การจัดการ

ความรูคือกระบวนการท่ีองคกรระบุ คัดเลือก จัดระบบ 
เผยแพร และถายโอนสารสนเทศและความเช่ียวชาญ 
ที่สำคัญตอคนในองคกร [31] เปนกลไกสำคัญในการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตรการจัดการความรูขององคกรให
บรรลุวัตถุประสงค กระบวนการจัดการความรูเปนวิธี
การหรือขัน้ตอนในการปฏิบตักิิจกรรมการจัดการความรู 
กำหนดไวในองคกร การจดัการความรูเปนกระบวนการ 
เริ่มตั้งแตการกำหนดความรูที่ตองการ (knowledge 
identification) ขั้นท่ีสองการจัดหาความรูที่ตองการ  
(knowledge acquisition) ขั้นท่ีสามการพัฒนาความรู 
(knowledge development) ขั้นท่ีสี่การแบงปนหรือ
กระจายความรู (knowledge sharing & distribution) 
ขั้นท่ีหาการจัดเก็บความรู (knowledge storing) และ
ขั้นท่ีหกการนำความรูมาใชประโยชน (knowledge 
utilization) [32] ดังตัวแบบ (model) กระบวนการจัดการ
ความรู (ภาพท่ี 2 [33]) การจัดการความรูคือกระบวนการ
สรางความรูใหมอยางตอเน่ือง เผยแพรความรูท่ัวองคกร 
และนำไปเปนสวนประกอบของผลิตภัณฑบริหาร
เทคโนโลยีและระบบใหมๆ การปฏิสัมพันธกันระหวาง
ความรูประเภทตางๆ นำไปสูกระบวนการสรางสรรค
ความรู เรียกวา เกลียวความรู (knowledge spiral)  
(SECI model ในภาพท่ี 3) ท่ีแบงรูปแบบการสรางความรู
เปน 4 ประเภท ไดแก การแลกเปล่ียนความรู  
(socialization) การแบงปนและสรางความรูโดยนัย 
หรือการแลกเปลี่ยนประสบการณ การถอดความรู  
(externalization) เปนการแลกเปล่ียนความรูโดยนัย
หรือความรูที่มองเห็นไมชัดมาเปนความรูที่ชัดแจงหรือ
ความรูเปนทางการ การผสมผสานความรู (combination) 
เปนการแปลงความรูที่ชัดแจงหรือความรูที่เปนทางการ

จากหลายแหลงความรู มาบูรณาการเปนความรูที่เปน
ทางการใหม และการประมวลความรู (internalization) 
เปนการแปลงความรูที่ชัดแจงหรือเปนทางการมาเปน 
ความรูโดยนัยหรือความรูที่มองเห็นไมชัด เกิดจากการ
นำความรูมาปฏิบัติ คือแปลงความรูโดยนัยท่ีมองเห็น

ไมชัด เปนความรูโดยนัยหรือมองเห็นไมชัดของคนอื่น
ตอไป หมุนเวียนไปไมมีที่สิ้นสุด 
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ภาพท่ี 2 กระบวนการจัดการความรู Model [32] 
                                                     

ภาพที่ 3 เกลียวความรู หรือ SECI [33] 
 

การจัดการความรูเปนการบูรณาการความรู
และการบริหารจัดการเขาดวยกัน เนนกระบวนการจัดการ
ขอมูลสารสนเทศและความรู และการใหความสำคัญ
กับบุคคล โดยใชเทคโนโลยีในการจัดการความรูผาน
ชองทางตางๆ ซึ่งใชทั้งศาสตรและศิลปในการจัดการ
มาใชประโยชนตอองคกร เปนการนำความรูมาจัดการ
โดยการคนควารวบรวม จัดหมวดหมูใหเหมาะสม จัด
เก็บเพ่ือสะดวกในการคนควา วิเคราะห สังเคราะห 
สรางองคความรูใหม ส่ือสารเผยแพรเพ่ือการแลกเปล่ียน
ความรู แยกแยะวิเคราะห และเผยแพรสูสาธารณะ 
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเผยแพรขอมูลสารสนเทศ
และองคความรู 

 4. แนวคิดการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการจัดการความรู 

 การจัดการความรูเปนกระบวนการไมใช
เทคโนโลยี แตเทคโนโลยีเปนปจจัยสำคัญในการจัดการ
ความรู การใชเทคโนโลยีเหมาะสมมีผลตอความสำเร็จ
ในระบบการจัดการความรู โดยเฉพาะอยางย่ิงการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศกับกระบวนการจัดการความรู  

มีความสำคัญตอการจัดการความรูใหประสบความสำเร็จ
[34]   

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการความรู 
เปนการประยุกตความรูทางวิทยาศาสตรมาจัดการ
สารสนเทศท่ีตองการ การดำเนินงานจัดการสารสนเทศ 
ตั้งแตการเสาะแสวงหา การวิเคราะห การจัดเก็บ  
การจัดการ และการเผยแพร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
(อางจาก [33]) พระราชทานคำนิยามเทคโนโลยี
สารสนเทศวา การจัดการกระบวนการดำเนินงานสารนิเทศ
หรือสารสนเทศตามในข้ันตอนการเสาะแสวงหา  
การวิเคราะห การจัดเก็บ การจัดการ และการเผยแพร 
เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ ความถูกตอง ความแมนยำ และ
ความรวดเร็ว ทันตอการนำไปใชประโยชน 

เทคโนโลยีสารสนเทศใชสรางสรรค จัดหา  
จัดเก็บ เผยแพร คนคืน จัดการ และถายทอดขอมูล

สารสนเทศ [35] เปนเคร่ืองมือจัดการความรูโดยการ
แบงปนความรู (knowledge sharing) ระบบสารสนเทศ 
ที่ชวยสนับสนุนขององคกร เชน กรุปแวร (groupware) 
เปนซอฟแวรท่ีสนับสนุนความรวมมือของกลุมคน [33]  
การศึกษาน้ีเนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน

การแบงปนความรู และสงเสริมการรวมมือการแลกเปล่ียน
ความเห็นของส่ืออิเล็กทรอนิกส กรุปแวร ที่นิยมใช  
เชน อินเทอรเน็ตเอ็กซพลอเรอร (internet explorer) 

นอกจากน้ีเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีสวนสำคัญชวยให
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กระบวนการจัดการความรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
และการถายทอด ความรูดำเนินการไดรวดเร็วและมี
ประสทิธิภาพนำมาบูรณาการในกระบวนการเรียนการสอน
ที่มุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยอาศัยแหลงเรียนรู 
เปนฐาน (resources-based learning: RBL) [33] 
ปจจุบันการศึกษามิใชจำกัดอยูในหองเรียน แตเปนการ
เรียนรูตลอดชวิีตท่ีคนทุกคนมีโอกาสไดเรียนรู ตามพระราช
บญัญัติ การศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 [10] มาตรา 66 
กลาววา ผูเรียนมีสิทธ์ิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหา 
ความรูดวยตนเอง ไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต เทคโนโลยี
สารสนเทศเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ไดในรูปแบบตางๆ เชน นักเรียนท่ีเรียนรูไดชาใชเวลา
เพ่ิมเติมกับบทเรียน สื่อ ซีดีรอม เพ่ือตามใหทันเพ่ือน
นักเรียน ในขณะท่ีนักเรียนท่ีรับขอมูลไดปกติ สามารถ
เพ่ิมศักยภาพในการเรียนรูดวยตัวเอง (independent 
learning) เทคโนโลยีสารสนเทศยังลดความเหลื่อมล้ำ
ของโอกาสทางการศึกษา จึงมีความจำเปนอยางย่ิง 
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาดานการเรียน การสอน แนวคิดการจัดการ
ความรู ในการวิจัยและพัฒนาน้ี เปนการศึกษาการใช
รูปแบบการจัดการความรู เร่ืองอัตลักษณและภูมิปญญา
ทองถิน่ทีส่มัพนัธกับลกัษณะ ที่ปรากฏและการเลี้ยงวัว
ลานในจังหวัดเพชรบุรีโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การแบงปนความรู ซึ่งจะพัฒนาในรูปแบบของเว็บไซต
วัวลานเมืองเพชร (WWW.WOALAN.COM) ที่นำมา

บูรณาการสูการเรียนการสอน ได และเปนตนแบบ 
การจัดการความรูที่นำไปใชกับสัตวพ้ืนเมืองอื่นเพ่ือ
การอนุรักษ  

บทสรุป 

จงัหวัดเพชรบุรมีคีวามหลากหลายทางประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมปิญญาทองถ่ิน ทีเ่ก่ียวของกับววัลาน 
ในรูปแบบกีฬาว่ิงวัวลาน มีการส่ังสมภูมิปญญาท่ีเก่ียวของ
กับวิถีชีวิตและวัวลาน โดยเฉพาะอยางย่ิงการคัดเลือก
วัวลานดวยการดูลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฏภายนอก 
ทั้งยังมีการสืบทอดภูมิปญญาการเล้ียงดูวัวเพ่ือวิ่งลาน 
ที่มีอัตลักษณของทองถ่ินมาอยางตอเน่ืองท่ียังไมมี 
การบันทึกองคความรูไวเปนลายลักษณอักษร องคความรู
เหลาน้ีก็อาจสูญหายไป ถือวาเปนภูมิปญญาท่ีมีคุณคา 
หากใชกระบวนการ รวบรวม วิเคราะห และสังเคราะห
ขอมูลอยางเปนระบบ และพัฒนาองคความรูสำคัญข้ึน
มาอีกแขนงหน่ึง และมีการแบงปนความรูโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงควรศึกษาการจัดการความรู เรื่อง  
อัตลักษณและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีสัมพันธกับลักษณะ
ที่ปรากฏและการเล้ียงวัวลานในจังหวัดเพชรบุรีโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีกรอบแนวคิดการวิจัยได 4 
แนวคิด คือ แนวคิดเก่ียวกับอัตลักษณของวัวลานใน
จังหวัดเพชรบุรี แนวคิดเก่ียวกับภูมิปญญาทองถ่ิน 
แนวคิดการจัดการความรู และแนวคิดการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการความรูที่เปนแนวทางหลัก 
ที่เขาถึงขอมูล และพัฒนาองคความรู เพ่ือการอนุรักษ
และบริหารจดัการความรูเก่ียวกับววัลานในจังหวัดเพชรบุรี 
ใหเกิดความย่ังยืน เปนการเพ่ิมศักยภาพการใชประโยชน

ความเปนอัตลักษณของลักษณะภายนอกท่ีปรากฏ
ของวัวลานอยางย่ังยืน ตลอดจนบูรณาการองคความรู
ทองถ่ินสูการเรียนการสอนได และเปนตนแบการจัดการ
ความรูที่นำไปประยุกตใชกับสัตวพ้ืนเมืองอื่น เพ่ือ 
การอนุรักษ 
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บทคัดยอ 

 การเกิดอุบัติเหตุทางถนนสวนใหญเกิดจากรถจักรยานยนต ทำใหเกิดความพิการหรือเสียชีวิต สาเหตุ 
ที่สำคัญคือการไมสวมหมวกนิรภัย การสวมหมวกนิรภัยท่ีไดมาตรฐานชวยปองกันความรุนแรงบริเวณศีรษะได 

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 

องคการสหประชาชาติประกาศใหป พ.ศ. 
2554 - 2563 เปนทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน 
และประเทศสมาชิกกวา 150 ประเทศไดใหการรับรอง
คำประกาศเจตนารมณปฏิญญามอสโก และต้ังเปาลด

อัตราผูบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทองถนน
ลงเหลือรอยละ 50 ภายในป พ.ศ. 2563 ซึ่งรัฐบาลไทย
ไดรวมลงนามกรอบปฏิญญาดังกลาวน้ีดวย จากมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ได
ประกาศใหป พ.ศ. 2554 - 2563 เปนทศวรรษแหงความ
ปลอดภัยทางถนน โดยมีเปาหมายลดอัตราการเสีย-
ชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่ำกวา 10 คน ตอประชากร
แสนคน ในป พ.ศ. 2563 มาตรการสำคัญท่ีตองเรง

ผลักดันเปนอันดับแรกคือ การสงเสริมใหผูขับขี่และ
ซอนทายรถจักรยานยนต สวมหมวกนิรภัย (safety 

helmet) ทุกคน กำหนดใหป พ.ศ. 2554 เปนปแหง 
การรณรงคสงเสริมการสวมหมวกนิรภัยทุกคน [1] ขอมูล
ทางการแพทยพบวา ผูที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจาก 
การขับขี่รถจักรยานยนต สาเหตุรุนแรงท่ีสุดคือไดรับ

บาดเจ็บที่ศีรษะจนโลหิตคั่ง และโอกาสท่ีจะรอดชีวิต
หรือกลับมาเปนปกติมีนอยมาก เน่ืองจากกอนเลือดไป
กดทับเน้ือสมอง หากสมองตายบางสวนจะสงผลให
เปนอัมพาต ถาสมองตายทั้งหมดก็จะทำใหเสียชีวิต 

หมวกนิรภัยไมใชเคร่ืองมือปองกันอุบัติเหตุ แตชวยลด
ความรุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุที่บริเวณศีรษะ ซึ่งเปน

ตำแหนงท่ีบรรจุสมองอยูภายใน และเปนอวัยวะท่ีสำคัญ 
เพ่ือมิใหไดรับความกระทบกระเทือนหรือบาดเจ็บ ถา 
สมองตายหรือพิการไปแลวจะไมสามารถกลับฟนคืนดี 

เหมือนกับบาดแผลท่ีอื่นของรางกายได 
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จะถูกอัดกระแทก ยืดเวลาท่ีศีรษะใชกอนหยุดเคล่ือนไหว
ประมาณ 6 มิลลิวินาที มีผลในการควบคุมพลังงาน
จากการชน หมวกนิรภัยยังกระจายแรงการกระแทกไป
ยังพ้ืนท่ีท่ีกวางข้ึน ทำใหแรงกระแทกไมไปรวมอยูท่ีพ้ืนท่ี
สวนใดสวนหน่ึงของกะโหลก ทำใหแรงกระแทกตอ 
เน้ือสมองลดลง แรงหมุนและความตึงเครียดภายใน 
ก็ลดลงดวย นอกจากน้ียังปองกันการสัมผัสโดยตรง
ระหวางกะโหลกกับสิ่งที่กระทบ โดยเปนกลไกปองกัน
ศีรษะจากวัตถุที่มาชน [5] 

การขับขี่รถจักรยานยนตใหปลอดภัย 

ขอปฏิบัติของการขับขี่รถจักรยานยนตให
ปลอดภัย คือ ควรสวมหมวกนิรภัย ในการเกิดอุบัติเหตุ
แตละคร้ัง ผูสวมหมวกนิรภัยสามารถลดการเสียชีวิตได
รอยละ 30 และลดโอกาสบาดเจ็บรุนแรงในศีรษะไดถึง 
4 เทา [3] การขับขี่รถจักรยานยนตระยะไกลตองสวม
หมวกนิรภัยและแตงกายรัดกุมมากกวารอยละ 80 แต
ถาขับขี่ระยะใกลจะลดการสวมหมวกนิรภัยลงพบเพียง
รอยละ 28 และการแตงกายไมรัดกุม ผูขับขี่ระยะใกล
มักประสบอุบัติเหตุดวยความประมาท การขับแซงซาย
ของผูขับขี่รถจักรยานยนตเปนสาเหตุใหญในการเกิด
อุบัติเหตุ ในขณะแซงซายผูขับขี่รถยนตอีกคันจะมอง
ไมชัด โดยเฉพาะรถบรรทุก เพราะคนขับรถบรรทุก 
จะมองไมชัด ประกอบกับรถจักรยานยนตมีขนาดเล็ก 
ขนาดของเคร่ืองยนตไมควรเกิน 100 cc การบังคับรถ

จักรยานยนตเวลาขับขี่จะมีประสิทธิภาพมากข้ึน    

บทสรุป 

อุบัติเหตุเกิดข้ึนโดยคาดไมถึง เปนความบังเอิญ
ที่เกิดขึ้นโดยไมตั้งใจและไมคาดฝนมากอน โดยเฉพาะ

ความปลอดภัยของบุตรหลานท่ีพอแมไมควรมองขาม 
ซ่ึงมีอยูหลายเร่ือง แตเร่ืองหน่ึงท่ีนาสนใจและควรรณรงค
ใหมาก คือการใหบุตรหลานเห็นประโยชนของการสวม
หมวกนิรภัย เด็กไมสามารถปกปองตนเองจากภัยอันตราย
หลายรูปแบบได เปนหนาท่ีของพอแมท่ีตองใหการคุมครอง

เพ่ือใหเขาเกิดความปลอดภัย ดังน้ันการมีเด็กซอนทาย
รถจักรยานยนต ตองสวมหมวกนิรภัยใหแกเด็กทุกคร้ัง 
หากฝาฝนมีความผิด ตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก
มาตรา 26(2) โทษสูงสุดคือ จำคุกไมเกิน 3 เดือน ปรับ
ไมเกิน 30,000 บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ [8] ผูปกครอง
ควรสงเสริมและสนับสนุนใหบุตรหลานสวมหมวกนิรภัย 
ในการไปและกลับจากโรงเรียน สวนผูปกครองท่ีมารับ
บุตรหลานก็ตองสวมหมวกนิรภัยดวย เพราะการเกิด
อุบัติเหตุทางดานการจราจรนำมาซ่ึงความสูญเสียชีวิต
และทรัพยสินเสมอ ปจจุบันหนวยงานท่ีเก่ียวของได
รณรงค และสงเสริมใหประชาชนรวมมือกันปฏิบัติอยู
เสมอ จึงควรใหความสำคัญและสวมหมวกนิรภัย โดย
เลือกใชหมวกนิรภัยท่ีไดมาตรฐาน 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 พบวาผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต 
ที่เขารักษาในโรงพยาบาล มีผูขับขี่รอยละ 14 และ 
ผูซอนทายรอยละ 4.7 ที่สวมหมวกนิรภัย โดยคร่ึงหน่ึง
เปนการบาดเจ็บที่ศีรษะ การสวมหมวกนิรภัยชวยลด
ความเส่ียงและความรุนแรงของการบาดเจ็บไดรอยละ 
72 ลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตรอยละ 39 ซึ่งขึ้นอยู
กับความเร็วของรถจักรยานยนตในขณะขับขี่ [5] 

ผลการสำรวจพฤติกรรมการรับรู และทัศนคติ
ของผูใชรถจักรยานยนตโดยเฉพาะการบังคับใชกฎหมาย 
และบทลงโทษตอการไมสวมหมวกนริภัยขณะน่ังซอนทาย
จากการสนับสนุนของศูนยวิชาการเพ่ือความปลอดภัย
ทางถนน มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ และสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ โดยศูนยวิจัย
อุบัติเหตุแหงประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย 
พบวากลุมตัวอยางผูใชรถจักรยานยนตเขตกรุงเทพมหานคร
และในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี สุพรรณบุรี ชลบุรี 
นครศรีธรรมราช สงขลา เชียงใหม พิษณุโลก และ 
นครศรีธรรมราช รวม 3,757 คน เปนผูขับขี่ 2,429 คน 
ผูโดยสาร 1,328 คน อายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป ระหวาง

เดือนพฤศจิกายน-มิถุนายน พ.ศ. 2552 พบวาคนไทย
รอยละ 85 รูกฎหมายท่ีเพ่ิงออกมาวาผูซอนทายรถ
จักรยานยนตตองสวมหมวกนิรภัย แตจำนวนรอยละ 

32 ระบุวาแมผิดแตตำรวจไมจับกุม ขณะท่ีรอยละ 15 
ไมรูกฎหมาย ดังน้ันผูใชรถจักรยานยนตรอยละ 47  

ไมใหความสำคญัตอการสวมหมวกนริภยัของผูซอนทาย 
และรอยละ 46 ที่ทราบวามีบทลงโทษทั้งผูขับขี่และ 
ผูซอนทาย จากกลุมตัวอยางรอยละ 66 เห็นดวย 
ตอการเขมงวดของเจาหนาท่ี รอยละ 28 เห็นวาควรมี
ขอยกเวน เชน ขับขี่ในที่ใกล หรือผูซอนทายเปนเด็ก  
ผูสูงอายุ การไมสวมหมวกนิรภัยสวนใหญใหเหตุผลวา
เปนการขับข่ีระยะใกล รองลงมาคือไมมีหมวกนิรภัย 
อึดอัดไมสบายตัว และการบังคับใชกฎหมายไมตอเน่ือง 
อยางไรก็ตาม ผูขับข่ีและผูซอนทายมีแนวโนมจะสวม
หมวกนิรภัยเปนประจำ หากมีการต้ังดานตรวจทุกวัน 

และรูวาหากไมสวมหมวกนิรภัยมีโอกาสถูกตำรวจ 
เรียกจับ ดังน้ันการสวมหมวกนิรภัยมากหรือนอย  
ขึ้นอยูกับความรูสึกท่ีอาจถูกจับกุมของผูขับขี่ [4] 

สาเหตุท่ีคนไทยไมสวมหมวกนิรภัย 

การสำรวจขอมูลของมูลนิธิไทยโรดสและ
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 ไมมีท่ีเก็บพกพาลำบาก
กลัวหาย ตำรวจไมกวดขัน ไมมีหมวกนิรภัย คิดวาโอกาส
เกิดอบุตัเิหตุมนีอย และบุคคลทีม่าดวยกันไมไดสวม [5] 

ชนิดของหมวกนิรภัย 

หมวกนิรภัยมี 3 ชนิดคือ หมวกคร่ึงใบ ลักษณะ
คลายหมวกเจาหนาท่ีตำรวจ มีน้ำหนักเบาปกปองได

แตครึ่งบนของศีรษะ หมวกเปดหนา ปกปองศีรษะ 
ทั้งสวนบน สวนลาง และสวนหลัง ตลอดจนบริเวณหู  
มีน้ำหนักประมาณ 700 กรัม ถึง 1 กิโลกรัม และหมวก

เต็มหนา ปกปองศีรษะท้ังดานหนา ดานหลัง และบริเวณ
คาง มีน้ำหนักต้ังแต 1.2 ถึง 1.5 กิโลกรัม  
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        หมวกคร่ึงใบ                     หมวกเปดหนา                            หมวกเต็มหนา  

ภาพที่ 1 ชนิดของหมวกนิรภัย 

การสวมหมวกนิรภัยใหพอดีกับขนาดของศีรษะ

วิธีการวัดศรีษะใหใชสายวัดวัดบริเวณหนาผาก 
วนไปรอบศีรษะ การทดสอบวาหมวกนิรภัยมีขนาดพอดี
กับศีรษะหรือไมใหลองสวมหมวกและรัดสายรัดคาง 
ใหเรียบรอย ลองสายศีรษะไปทางซายขวาอยางตอเน่ือง 
ถาหมวกไมแกวงเลย แสดงวาหมวกขนาดน้ีพอดีกับ
ศีรษะ หรือวาแกวงเล็กนอยก็ไมมีปญหา แตถาแกวง
มากจนหมุนไดจะเปนอันตราย ใชมือขางท่ีถนัดจับดาน
หลังหมวก แลวออกแรงดันหมวกเล็กนอยไปขางหนา 
โดยใหเกร็งคอไว แลวใชน้ิวกอยของมืออีกขางแหยเขาไป
บริเวณสวนหนาผาก ถามีชองวางแสดงวาหมวกใหญ

เกินไป ใชมอืขางหน่ึงจบับรเิวณดานหลังหมวก มอือกีขาง 
จับที่คางของหมวก แลวผลักหมวกข้ึนลงอยางตอเน่ือง  
ถาศีรษะเงยข้ึนและกมลงตามจังหวะท่ีผลกัแสดงวาใชได 

แตถาทำแลวศีรษะไมไปตามหมวกแสดงวาหมวกหลวม
อยางเห็นไดชัด เมื่อลองใสและทดสอบผานท้ัง 3 วิธี 
โดยไมมีการบีบรัดศีรษะที่ทำใหอึดอัดแสดงวาใชได 

ผวินอกทำจาก polyethylene หรอืพลาสติกคุณภาพต่ำ 
หนาเพียง 2-3 cm. ตำแหนงท่ียึดสายรัดคางของ 
หมวกนิรภยัท่ีไดมาตรฐานเปนโลหะ หมวกนิรภยัท่ีไมได 
มาตรฐาน ยึดสายรัดคางกับเปลือกในของหมวกดวย
นอตกับแผนยางกระชากใหหลุดจากกันไดงาย หมวกนิรภัย
ที่ไดมาตรฐานตองผานการทดสอบแรงกระแทก ควร
เลือกท่ีมกีารรับรองจาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม โดยสังเกตเคร่ืองหมาย มาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (มอก.) หมวกนิรภัยท่ีไดมาตรฐานใชหวง
คูครึ่งวงกลมโลหะ (Double D-ring) ทำใหสายรัดคาง
ไมหลุดงาย หมวกนิรภัยท่ีใชพลาสติกเปนตัวยึดสายรัดคาง 
มโีอกาสเปราะเสียไดงาย หมวกนริภยัท่ีไมไดมาตรฐาน 
บางคร้ังพบปุมภายในซ่ึงกดฟองน้ำภายในและเปน
อันตรายตอศีรษะได หมวกนิรภัยควรเลือกสีที่สดใส
หรือติดเทปสีคาดติดไวเพ่ือใหเห็นไดงาย และหมวกนิรภัย
ควรเปล่ียนใบใหมเมื่อใชไปแลว 3-5 ป 

หมวกนิรภัยท่ีดีสำหรับเด็ก 

หมวกนิรภัยสำหรับเด็กควรมีคุณสมบัติท่ีผาน
มาตรฐานดานความปลอดภัย อยางนอยตองเทากับ 

ที่ใชอยูในปจจุบัน มีน้ำหนักเบาเหมาะสมกับชวงอายุ
ของเด็ก และพัฒนาเร่ืองความสวยงามใหสอดคลอง
กับความชอบของเด็ก [7]   

หมวกนิรภัยถูกออกแบบมาใหจัดการกับพลังงาน
ที่เกิดข้ึนจากการชน ภายในมีโฟมซึ่งมีคุณสมบัติยืดหด

ไดเมื่อเกิดการชนและกระแทก โฟมท่ีอยูภายในหมวก

 

ลักษณะของหมวกนิรภัยท่ีดี 

หมวกนิรภัยท่ีไดมาตรฐานมีความหนาของ

ฟองน้ำบุภายในต้ังแต 2.5 cm. ขึ้นไป เปลือกนอก
ประกอบจาก fiberglass หรือ ABS (Acrylonitrile- 
butadiene-styrene) ที่มีความหนา 4 cm. ขึ้นไป  

หมวกนิรภัยท่ีไมไดมาตรฐานมคีวามหนาของฟองน้ำต่ำ 
ชนิดท่ีใชผลิตกลองอาหารบุภายในเพียง 1.5 cm.  
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มาตรการรณรงคสงเสรมิการสวมหมวกนิรภยั 

หนวยงานภาครัฐทกุแหง ควรกำหนดใหสถานท่ี 
ราชการ เปนพ้ืนท่ีสวมหมวกนิรภัยท้ังหมด ในการขับข่ี
รถจักรยานยนต โดยถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี 
วันท่ี 28 เมษายน พ.ศ.2546  ท่ีกำหนดมาตรการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย นโยบายความปลอดภัยทางถนนของ
ขาราชการและเจาหนาท่ีรัฐ โดยใหทุกหนวยงานแจง
กำชับใหขาราชการและเจาหนาท่ีในสังกัด ปฏิบัติตน
เปนตัวอยางท่ีดี ในการปฏิบัติตามกฎหมายนโยบาย
ความปลอดภัยทางถนน เร่ืองการขับขี่รถจักรยานยนต
ตองสวมหมวกนิรภัยทุกคร้ัง หากไมปฏิบัติตามถือวา
ฝาฝนกฎหมาย ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาลงโทษทาง
วินัย และเพ่ือเปนการลดความสูญเสียในกลุมที่มี 
ความเส่ียงสูงตอการบาดเจ็บ เสียชีวิตจากการขับขี่ 
รถจักรยานยนต จึงใหหนวยราชการท่ีเก่ียวของ เชน 
กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ศกึษาธิการ กระทรวงสาธารณสขุ ปฏบิตัติามนโยบายนี ้
อยางเครงครัด [2] 

สถติกิารเกดิอุบตัเิหตแุละการสวมหมวกนิรภยั 

คนไทยบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนนจำนวนมากในแตละป รายงานสถานการณและ
แนวโนมการบาดเจ็บรุนแรงในประเทศไทย ของสำนักงาน
ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  
ในป พ.ศ. 2548 พบวาคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

จราจร 12,858 คน ในจำนวนน้ีเปนผูใชรถจักรยานยนต
ประมาณรอยละ 80 และเกือบทั้งหมดเปนวัยรุน [3] ใน
ป พ.ศ. 2552 มีผูเสียชีวิต 11,751 คน เฉล่ียวันละ

ประมาณ 30 คน คิดเปนอัตราการตาย 18 คนตอ
ประชากรแสนคน ซึ่งสูงกวาระดับสากลที่มีอัตราการ
ตายไมเกิน 10 คนตอประชากรแสนคน  โดย 3 ใน 4 
เปนผูขับขี่รถจักรยานยนต ซึ่งคร่ึงหน่ึงของผูเสียชีวิต
เกิดจากบาดเจ็บที่ศีรษะอยางรุนแรง เน่ืองจากไมสวม

หมวกนิรภัย [1] ขอมลูผูบาดเจ็บรนุแรงอายุ 15 ปขึน้ไป 
ที่รับไวรักษาในโรงพยาบาล เชน โรงพยาบาลศูนย 

โรงพยาบาลขนาดใหญ 30 แหงท่ัวประเทศ พบวา 
ผูซอนทายรถจักรยานยนตบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิต
สูงกวาผูขับขี่ถึง 2.5 เทา ทั้งนี้ผูขับขี่รถจักรยานยนต 
ที่ไมสวมหมวกนิรภัยเส่ียงตอการเสียชีวิตรอยละ 92.8 
และผูซอนทายเส่ียงตอการเสียชีวิตรอยละ 96.8 และ
ในผูบาดเจ็บกลุมนี้ไดรับการบาดเจ็บที่ศีรษะถึงรอยละ 
80.6 อัตราการเสียชีวิตในชวงกลางวันสูงถึงรอยละ 85 
นอกจากน้ีพบวาคาใชจายในการรักษาพยาบาลของผูปวย
ที่ไมสวมหมวกนิรภัยอยูที่ 15,992 บาท หรือประมาณ 
3 เทา ของผูที่สวมหมวกนิรภัย [4] 

ขอมูลศูนยวิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน
มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ พบวารถจักรยานยนตเปนพาหนะ

ที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุสูงกวายานพาหนะ
อื่น แตเปนพาหนะยอดนิยมของคนไทย [5] ขอมูลจาก
สถาบันหมวกนิรภัย คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร [6] พบวารูปแบบการชนที่พบบอยท่ีสุดคือ 
รถจักรยานยนตชนทายคูกรณี พบในกรุงเทพมหานคร
และตางจังหวัดรอยละ 14.4 และ 9.2 ตามลำดับ และ
รถคูกรณีเล้ียวตัดหนารถจักรยานยนต พบในกรุงเทพ- 
มหานครและตางจังหวัดรอยละ 7.5 และ 4.7 ตามลำดับ 
การสวมหมวกนิรภัยในกรุงเทพมหานครในกลุมอุบัติเหตุ
ผูขับข่ี 723 คน พบสวมหมวกนิรภัยรอยละ 66 กลุม
อุบัติเหตุผูโดยสารสวมหมวกนิรภัยรอยละ 29 กลุมเส่ียง 
ผูขับขี่ 65,515 คน สวมหมวกนิรภัยรอยละ 86 กลุม

เส่ียงผูโดยสาร 20,249 คน สวมหมวกนิรภัยรอยละ 48 
การสวมหมวกนิรภัยในตางจังหวัดในกลุมอุบัติเหตุ 
ผูขับข่ี 359 คน สวมหมวกนิรภัยรอยละ 22 กลุมอุบัติเหตุ
ผูโดยสารสวมหมวกนิรภัยรอยละ 4 กลุมเส่ียงผูขับขี่ 

27,997 คน สวมหมวกนิรภัยรอยละ 40 กลุมเส่ียง
ผูโดยสาร 12,923 คน สวมหมวกนิรภัยรอยละ 11  

การฝกขับขี่รถจักรยานยนตพบมากท่ีสุดในกรุงเทพ-
มหานครและตางจังหวัดคือการฝกดวยตนเองรอยละ 
87.8 และ 76.3 ตามลำดับ 

ผลสำรวจพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของ
มูลนิธิไทยโรดส 30 จังหวัดในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
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ปมปญหาสามเหลี่ยมกล 
Magic Triangle 

วัชรี  กาญจนกีรติ 

สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
เมืองเพชรบุรี 76000 

บทคัดยอ 

สามเหล่ียมกลเปนเกมทางคณิตศาสตรอยางหน่ึง มีระบบของตัวเอง เกมน้ีชวยใหมีทักษะในกระบวนการ
คิดวิเคราะห ฝกการใชไหวพริบในการวางแผนแกปญหา รวมท้ังเปนกิจกรรมคณิตศาสตรที่ทาทายและพาเพลิน 
ไดอีกดวย    

คำสำคัญ : สามเหล่ียมกล  

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 

คณิตศาสตรมีธรรมชาติของตัวเองเชนเดียว
กับธรรมชาติของสัตวที่เล้ียงลูกดวยน้ำนม ธรรมชาติ

ของปาเขาลำเนาไพร แตธรรมชาติของคณิตศาสตร 
มีความแตกตาง ไมใชเร่ืองของพฤติกรรม หรือปรากฏการณ
ที่มองเห็นไดโดยงาย ธรรมชาติของคณิตศาสตรคือ 

การเปนนามธรรม ตองมกีารถอดความแปลความออกมา 
แลวคนพบเปนกฎเกณฑทางคณิตศาสตร นอกจากน้ี

คณิตศาสตรยังมีความเปนระบบ ทำใหคาดคะเนถึง
ขอเท็จจริงอันใหมใหเกิดขึ้นมาไดเร่ือย ๆ 

สามเหลี่ยมกล 

สามเหล่ียมกลเปนเกมทางคณิตศาสตรอยางหน่ึง
มีระบบของตัวเอง ผูเลนเกมน้ีชวยใหมีทักษะในกระบวนการ

คิดวิเคราะห ฝกการใชไหวพริบในการวางแผนแกปญหา 
รวมทั้งเปนกิจกรรมคณิตศาสตรพาเพลินไดอีกดวย   
ความยากจะเพ่ิมขึ้นเม่ือเพ่ิมจำนวนในแตละดาน 

ในเบ้ืองตนกำหนดใหเติมตัวเลขลงในแผนภาพ
รูปสามเหลี่ยมท่ีกำหนดให โดยเง่ือนไขใหผลบวกใน

แตละดานเทากัน ดังน้ี 
จงเติมเลข 1-6 ลงในวงกลมของแผนภาพ 

ที่กำหนดให โดยผลบวกของทุกจำนวนในแตละดาน 

มีคาเทากัน 
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เน่ืองจากมีคณิตศาสตรเขามาเก่ียวของ ใน
การเติมตัวเลขลงในวงกลมใชหลักการทางคณิตศาสตร
ชวย โดยผานขบวนการวิเคราะห ดกีวาการลองถูกลองผดิ 

แนวทางวิเคราะห เพ่ือความสะดวกในการคำนวณ
จึงใชอักษร a  b  c  d  e และ f แทนจำนวน 1-6 และ
ใหผลบวกของตัวเลขในแตละดานเทากับ k ดังภาพ    

                     a + d + b   =    k          . . . (1) 

                     b + e + c   =    k           . . . (2) 

                     c +  f  + a   =    k           . . . (3) 

(1) + (2) + (3)   

 (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 

                                                  k  =  
3

)cba(21

                                  (a + b + c)   =   3k – 21 

       k  =  
3

)cba(21  

    k   a + b + c   

    a + b + c  =  6   

             k  =  
3

621   =  9 

  

    k   a + b + c   

    a + b + c  =  15    

             k  =  
3

1521   =  12 

 

  

b 

a 

e c 

f d 
ดังนั้นผลบวกของตัวเลขในแตละดานเทากับ 

9  10  11 และ 12 นำมากำหนดเปนเง่ือนไขได 4 กรณี 

กรณีท่ี 1 ผลบวกของตัวเลขในแตละดาน

เทากับ  9 

a + b + c  =  3 X 9  – 21  =  6 
     a  b  c  จะตองเปนตัวใดตัวหน่ึงใน  1  2  3  

จากตัวเลข  1-6 
     d  e  f   จะตองเปนตัวใดตัวหน่ึงใน  4  5  6  

จากตัวเลขท่ีเหลือ 
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 2    10 

 a + b + c  =  3  10  – 21  =  9 

                 a  b  c    1  2  6    1  3  5    2  3  4 

                 d  e  f    3  4  5    2  4  6    1 5 6 

 

 

 

    
 

            a  b  c    1  2  6    2  3  4    

                     a  b  c    1  3  5 

                          d  e  f     2 , 4 , 6   
   

 

 

 

 
 

                 
 

 3    11 

 a + b + c  =  3  11  – 21  =  12 

                 a  b  c    1  5  6    2  4  6    3  4  5 

                 d  e  f    2  3  4     1  3  5    1  2  6 
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บทสรุป 

ผลสรุปท้ัง 4 รูปแบบท่ีได จะชวยใหเติมตัวเลข
ไดงายและรวดเร็วข้ึน ขณะเดียวกันแนวทางการวิเคราะห
ปญหาน้ีใชเปนแนวทางกับรูปแบบอ่ืนๆ เชน เพ่ิมจำนวน
ในแตละดาน หรือการเติมจำนวนในแผนภาพที่เปน 
รูปสี่เหล่ียม   หาเหล่ียม เปนการทาทายและพัฒนา
ทักษะการคิดท้ังเด็กและผูใหญ 
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