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Abstract 
 The purpose of this research was to evaluation Bachelor of Science Program (2006), 
Faculty of Science and Technology Rajabhat Nakhonsawan University.  The evaluation covered the 
program’ inputs, processes, outputs  and components. The 121 the fourth year students samples 
consisted of  Mathematics Program, Chemistry Program, Biology Program, Industrial Physics 
Program, Computer Science Program, Information Technology and Communication Program, 
Environment Science Program and Public Health Program. The research instrument was 5 rating-
scale questionnaire. Data were analyzed using mean and standard deviation. 
   Research findings were as follows: 
 Regarding the inputs,  processes, outputs  and components it were found that the samples’s 
opinions  at a high-level rating scale on Bachelor of Science Program of 2006. The samples’s 
opinions at a high-level rating scale on Mathematics Program,  Biology Program, Industrial Physics 
Program, Computer Science Program, Information Technology and Communication   Program, 
Environment Science Program, and Public Health Program, while the Chemistry students’ opinions at 
the highest-level rating scale on Chemistry Program. 
 

Keywords: Curriculum Evaluation, Bachelor of Science Program  
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บทนํา 
 

การพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาในดานตาง ๆ ใหทัดเทียมบรรดาอารยประเทศนั้นจะตอง
อาศัยปจจัยที่สําคัญหลายประการ ปจจัยที่สําคัญอยางยิ่งคือ ทรัพยากรมนุษย กลาวคือพลเมืองตองมี
คุณภาพดี มีระเบียบวินัย ไดรับการฝกฝนอบรมทั้งดานวิชาการ ดานคุณธรรม และจริยธรรม หรือเปน
พลเมืองที่ไดรับการศึกษาดี ซ่ึงจะสงผลใหประเทศประเทศมีความเจริญรุงเรือง( พรธรรมปฎก. 2541: 
17) การจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพดีนั้นตองคํานึงถึงองคประกอบหลายดาน เชน สถานศึกษา 
ผูบริหาร ครู นักเรียน หลักสูตร แตละองคประกอบที่กลาวมานั้นจะตองมีการประสานเชื่อมโยงกันและ
กันอยางสอดคลอง รวมทั้งตองไดรับการปรับปรุงพัฒนาใหทันกับการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอโดยเฉพาะ
อยางยิ่งหลักสูตรซึ่งมีความสําคัญมาก เพราะเปนกรอบที่กําหนดขอบขายการเรียนการสอนดานตาง ๆ 
(ธํารง บัวศรี. 2542: 6)  
 สภาวการณโลกในปจจุบัน ทุกประเทศไดมีการแขงขันกันในดานตางๆ เพื่อความเจริญกาว 
หนาทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการศึกษาซึ่งเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยใหมีคุณภาพเพื่อเปนกําลังสําหรับพัฒนาประเทศตอไป และเพื่อใหมีศักยภาพเพียงพอที่จะ
แขงขันกับประเทศอื่นๆ ดังนั้นประเทศไทยจึงไดมีการวางแผนปฏิรูปการศึกษาไวในแผนพัฒนา 
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) โดยจัดทําภายใตกรอบของแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปแลว มุงเนนการจัดทําแผน 
ในระบบเปด โดยเปดโอกาสใหประชาชนทุกภูมิภาค อุดมศึกษาทุกสังกัด หนวยงานและผูที่เกี่ยวของ
กับอุดมศึกษา และการศึกษาที่เชื่อมโยงกับอุดมศึกษาทั้งหมด ไดมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย 
อยางทั่วถึงทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาคครอบคลุมใน 4 ภูมิภาคของประเทศ 

ดังนั้นทบวงมหาวิทยาลัยจึงไดสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ใชหลักการวางแผน
เชิงกลยุทธเปนหลักในการปรับปรุงกระบวนการวางแผนในระดับสถาบัน โดยทบวงมหาวิทยาลัย 
จะกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และยุทธศาสตรหลักไวเปนกรอบในการดําเนินงาน ซ่ึงเริ่มดวยการ
วางแผนยุทธศาสตรและใหองคกรทุกสวนรวมมือกันกําหนดวิสัยทัศน บทบาท และภารกิจ เพื่อเปน
หลักยึดและทิศทางพัฒนาองคกรที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีกระบวนการวิเคราะหสภาพแวดลอม
(Environmental Scanning) สําหรับกําหนดประเด็นหลักของการพัฒนาและการวิเคราะหจุดแข็ง 
(Strong Point) จุดออน (Weak Point) โอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threateningly) เพื่อใหงาย
ตอการจดจําจึงเรียกการวิเคราะหดังกลาวอยางยอๆ วา การวิเคราะห SWOT (ทบวงมหาวิทยาลัย: 2543; 
อางอิงจาก ปราโมทย ประเสริฐและคณะ. 2550: 2)  
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การประเมินหลักสูตรถือไดวา เปนวิธีการที่สําคัญยิ่งในการพัฒนาหลักสูตร เพราะการประเมิน
หลักสูตรจะทําใหทราบถึงขอบกพรองและขอดีของหลักสูตรวามีการวางแผน และการดําเนินงาน 
ใหสอดคลองกับจุดมุงหมายที่ตั้งไวหรือไม   ควรจะปรับปรุงในสวนใด เพื่อใหไดหลักสูตรที่สมบูรณ
ที่สุด และไดผลผลิตตรงตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เปนคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีวิสัยทัศน 
มุงมั่นพัฒนานักศึกษา นําวิชาการและวิจัยสูชุมชน รวมมือกับมวลชนใหเขมแข็งและยั่งยืนและปรัชญา
คือ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เปนศูนยกลางในการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ 
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหกับทองถ่ินและมีพันธกิจอยู 5 ประการไดแก 1) ผลิตบัณฑิต 
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2) สงเสริมการวิจัย 3) บริการชุมชนและทองถ่ิน 4) สนับสนุน 
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และ  5) สนับสนุนการผลิตครูวิทยาศาสตรและบุคลากร 
ทางการศึกษา ในป พ.ศ. 2549 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึง ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาตางๆ 8 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชาเคมี สาขาวิชา
ชีววิทยา สาขาวิชาฟสิกสอุตสาหกรรม  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศสาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ทั้งนี้ เพื่อใหมี 
ความสอดคลองกับปรัชญา  วิสัยทัศนและพันธกิจของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและ 
ใหสอดคลองกับการใหความสําคัญกับคนซึ่งเปนศูนยกลางการพัฒนาประเทศและสามารถตอบสนอง
ความตองการดานบุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

ในป พ.ศ. 2552 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา  
(Thai Quality Framework ; TQF)โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนกรอบมาตรฐานใหสถาบันอุดมศึกษา 
ใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษา ใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเพื่อประโยชนตอการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิ
ในระดับอุดมศึกษาประกอบกับ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดจัดการเรียนการสอน 
โดยใชหลักสูตร พ.ศ. 2549  ตั้งแตป พ.ศ. 2549 จนถึงป พ.ศ. 2553  ซ่ึงครบรอบของการใชหลักสูตร 
คณะจึงดําเนินการประเมินหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2549  โดยนําผลที่ไดจากการประเมิน 
ไปเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2554   เพื่อใหไดหลักสูตรที่เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษา และมีความทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณตาง ๆ และเปนไปตามความ
ตองการของสังคม   
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วัตถุประสงค 
การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  พ .ศ .  2549  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  ในดานปจจัยนําเขาของหลักสูตร  
กระบวนการของหลักสูตร ผลผลิตของหลักสูตร และองคประกอบของหลักสูตร 
 

ประโยชนของงานวิจัย 
งานวิจัยในครั้งนี้คาดวาจะไดรับประโยชนดังนี้คือ ไดขอมูลดานปจจัยนําเขาของหลักสูตร 

กระบวนการของหลักสูตร ผลผลิตของหลักสูตร และองคประกอบของหลักสูตร สามารถใชเปน
แนวทางในการพิจารณาและปรับปรุงหลักสูตรในโอกาสตอไป รวมทั้งยังเปนแนวทางในการประเมิน
หลักสูตรครั้งตอไป 
 

ขอบเขตของงานวิจัย 
1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี  8  สาขาวิชา 
ไดแก สาขาวิชาคณิตศาสตร   สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟสิกสอุตสาหกรรม สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม และ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ที่กําลังศึกษาอยูช้ันปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 121 คน 
 2. ขอบเขตดานตัวแปร 
 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย มี 4 ตัวแปร ไดแก ปจจัยนําเขาของหลักสูตร กระบวนการของ
หลักสูตร ผลผลิตของหลักสูตร และองคประกอบของหลักสูตร 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามชนิดมาตรสวนประมาณคา 4 ระดับ ดังนี้  

4     หมายถึง   เห็นดวยอยางยิ่ง 
 3   หมายถึง    เห็นดวย 

        2    หมายถึง   ไมเห็นดวยนอย 
           1     หมายถึง   ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
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โดยแบงออกเปน 4 ตอนตามองคประกอบทั้ง 4 ดานดังนี้ 
 ตอนที่ 1  ดานปจจัยนําเขาของหลักสูตร  
 ตอนที่ 2  ดานกระบวนการของหลักสูตร   
 ตอนที่ 3  ดานผลผลิตของหลักสูตร  
 ตอนที่ 4  ดานองคประกอบของหลักสูตร ซ่ึงมีองคประกอบยอย 4 องคประกอบดังนีค้ือ 
  4.1 วัตถุประสงคของหลักสูตร  
  4.2  เนื้อหาสาระของหมวดวิชาเฉพาะ 
   4.2.1 ความทันสมัยของเนื้อหา 
   4.2.2 ความครอบคลุมของเนื้อหาตามคําอธิบายรายวิชา 
 

การดําเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแจกแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตร  
ใหแกนักศึกษาชั้นปที่ 4  ใน 8 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาคณิตศาสตร  สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาชีววิทยา 
สาขาวิชาฟสิกสอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  แลวนําคะแนนความคิดเห็น 
มาหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลความหมาย  
 

ผลการวิจัย 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในการประเมินหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยใชกลุมที่
ศึกษาเปนนักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ช้ันปที่ 4 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 
จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 100.0 ผลการประเมินดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1   แสดง คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2549 จําแนกตามดานและ
สาขาวิชาโดยภาพรวม 

           
                 ดาน 
 
สาขาวิชา 

 
 

N 
 

ปจจัยนําเขา
ของหลักสูตร 

กระบวนการ
ของหลักสูตร 

ผลผลติของ
หลักสูตร 

องคประกอบ
ของหลักสูตร μ  

รวม 
σ  
รวม 

ระดับ
ความ 

เหมาะสม 
 μ  σ  μ  σ  μ  σ  μ  σ  

คณิตศาสตร 5 3.16 0.23 3.21 0.22 2.98 0.22 3.11 0.20 3.12 0.22 มาก 
เคม ี 4 3.65 0.34 3.66 0.82 3.56 0.57 3.62 0.73 3.62 0.61 มากท่ีสุด 
ชีววิทยา 4 2.95 0.10 3.04 0.07 2.98 0.04 2.99 0.17 2.99 0.09 มาก 
ฟสิกสอุตสาหกรรม 3 3.27 0.39 3.25 0.29 3.13 0.28 3.45 0.29 3.28 0.31 มาก 
วิทยาการคอมพิวเตอร 32 3.11 0.65 3.09 0.64 3.09 0.60 3.22 0.56 3.13 0.61 มาก 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

16 3.03 0.54 3.13 0.47 3.07 0.40 3.35 0.65 3.15 0.51 มาก 

วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม 

5 3.23 0.38 3.10 0.17 2.93 0.05 3.49 0.51 3.19 0.28 มาก 

สาธารณสุขศาสตร 52 2.96 0.60 3.11 0.54 2.97 0.52 3.26 0.55 3.08 0.55 มาก 
รวม 121 3.17 0.40 3.20 0.40 3.09 0.34 3.31 0.46 3.20 0.40 มาก 

 

 จากตารางที่ 1 พบวา 
  1. หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร  มีองคประกอบ ดานปจจัยนําเขาของหลักสูตร  
ดานกระบวนการของหลักสูตร ดานผลผลิตของหลักสูตร และดานองคประกอบของหลักสูตร  
มีเหมาะสมอยูในระดับมาก  
  2. หลักสูตรสาขาวิชาเคมี หลักสูตรมีองคประกอบ ดานปจจัยนําเขาของหลักสูตร  
ดานกระบวนการของหลักสูตร ดานผลผลิตของหลักสูตร และดานองคประกอบของหลักสูตร  
มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด  
  3 .  หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยามีองคประกอบ  ดานปจจัยนํา เขาของหลักสูตร  
ดานกระบวนการของหลักสูตร ดานผลผลิตของหลักสูตร และดานองคประกอบของหลักสูตร  
มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
  4.  หลักสูตรสาขาวิชาฟสิกสอุตสาหกรรม มีองคประกอบ ดานปจจัยนําเขาของหลักสูตร  
ดานกระบวนการของหลักสูตร ดานผลผลิตของหลักสูตร และดานองคประกอบของหลักสูตร 
มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
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  5. หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มีองคประกอบ ดานปจจัยนําเขา 
ของหลักสูตร ดานกระบวนการของหลักสูตร ดานผลผลิตของหลักสูตร และดานองคประกอบของ
หลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
  6. หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีองคประกอบ ดานปจจัยนําเขา 
ของหลักสูตร ดานกระบวนการของหลักสูตร ดานผลผลิตของหลักสูตร และดานองคประกอบของ
หลักสูตร มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
  7. หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม มีองคประกอบ ดานปจจัยนําเขาของหลักสูตร 
ดานกระบวนการของหลักสูตร ดานผลผลิตของหลักสูตร และดานองคประกอบของหลักสูตร  
มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
  8. หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร มีองคประกอบ ดานปจจัยนําเขาของหลักสูตร 
ดานกระบวนการของหลักสูตร ดานผลผลิตของหลักสูตร และดานองคประกอบของหลักสูตร  
มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
  9 .  ภาพรวมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
มีองคประกอบ ดานปจจัยนําเขาของหลักสูตร ดานกระบวนการของหลักสูตร ดานผลผลิตของ
หลักสูตร และดานองคประกอบของหลักสูตรมีความ เหมาะสมมาก 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยมีขอสังเกตและอภิปรายเพิ่มเติมดังนี้ 
 ผลการประเมิน พบวา หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา 
สาขาวิชาฟสิกสอุตสาหกรรม  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สาขาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ยกเวน
สาขาวิชาเคมี  มีองคประกอบ  ดานปจจัยนําเขาของหลักสูตร ดานกระบวนการของหลักสูตร  
ดานผลผลิตของหลักสูตร และดานองคประกอบของหลักสูตรเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด  
 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา หลักสูตรทั้ง 8  สาขาวิชาไดรับการพัฒนาหลักสูตรโดยมีการกําหนด
ปจจัยนําเขาของหลักสูตรที่เปนมาตรฐานเดียวกัน และอาจารยที่สอนในสาขาวิชาเหลานี้เปนอาจารย
ที่มาจากสาขาวิชาตาง ๆ ในคณะวิทยาศาสตรซ่ึงมีคุณวุฒิและประสบการณตรงตามสาขา นอกจากนี้
สถานที่ เ รียนยังใชหองเรียนในอาคารเรียนเดียวกันหรือคลายคลึงกัน  และใชหองเรียนและ 
หองศึกษาคนควาเดียวกันหรือคลายคลึงกัน  จึงทําใหนักศึกษาทั้ง 7  หลักสูตรมีความคิดเห็น 
ไมแตกตางกันมาก  และนอกจากนี้สถานที่ เรียนยังไดมาตรฐานมีหองปฏิบัติการใหไดทดลอง 
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และฝกปฏิบัติคือ อาคารศูนยวิทยาศาสตร และอาคารเรียนคอมพิวเตอร ทําใหผลการประเมินพบวา 
หลักสูตรทั้ง 7 สาขาวิชามีความเหมาะสมมากทั้ง 4 องคประกอบ 
 เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานกระบวนการของหลักสูตร นักศึกษามีความคิดเห็นวา 
มีความเหมาะสมมากเปนอันดับแรก  แสดงใหเห็นวาดานอาจารยผูสอนนั้น อาจารยสวนใหญ 
มีโครงการสอนที่ชัดเจน สอนไดตรงตามคําอธิบายรายวิชา เปดโอกาสใหนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ประสบการณและสรางองคความรูรวมกัน นอกจากนี้ยังใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติหรือประยุกตใช
ความรู มีการตรวจผลงานและใหขอเสนอแนะ  สรางบรรยากาศใหเกิดการเรียนรูและมีวิธีวัด 
และประเมินผลที่เหมาะสม ซ่ึงเปนลักษณะเดนของทุกสาขาวิชา   
 สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาเคมี มีผลการประเมินทั้ง4 ดานอยูในระดับมีความเหมาะสมมาก
ที่สุด ซ่ึงแตกตางไปจาก 7 สาขาวิชา ทั้งนี้อาจมีส่ิงที่แตกตางไปจากสาขาวิชาอื่น ๆ บางประการซึ่งเปน
จุดเดนของสาขาวิชาเคมี คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมีไดเปดสอนมานานแลว 
หลักสูตร พ.ศ. 2549 เปนฉบับปรับปรุง จึงทําใหอาจารยผูสอนมีประสบการณการสอนสูง ยิ่งไปกวานั้น
ในสาขาวิชาเคมีอาจารยผูสอนสวนใหญสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกและมีตําแหนง 
ทางวิชาการตั้งแตระดับผูชวยศาสตราจารยถึงรองศาสตราจารย ทําใหอาจารยมีความรูความชํานาญ 
ในเนื้อหาวิชาเปนอยางดี   จึงทําใหองคประกอบของหลักสูตรดานกระบวนการของหลักสูตรมีความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุด เปนอันดับแรก  

******************** 
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เปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับของถานกัมมันตท่ีไดรับจาก 
วิธีการผลิตและวัสดุท่ีแตกตางกัน 

 
พีระพงษ   เนยีมเสวก* 

บทคัดยอ 
 ไดศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการผลิตถานกัมกัมมันตจากวิธีการผลิต  2  วิธีและวัสดุ
ที่แตกตางกัน 3 ชนิด  คือการผลิตโดยวิธีทางกายภาพโดยใชไอน้ําความรอนสูงที่อุณหภูมิ 600-800 °C 
และการผลิตโดยวิธีชุบดวยซิงคคลอไรดที่ที่อุณหภูมิ 600-800 °Cโดยใชเวลาในการคารบอไนซ 
3 ช่ัวโมง ในวัสดุ 3 ชนิดไดแก กะลามะพราว เปลือกทุเรียน และเปลือกมังคุด สภาวะที่เหมาะสม
ในดานตาง ๆ คือ ดานปริมาณความชื้น ถานที่ผลิตจากกะลามะพราวผลิตโดยวิธีไอน้ําความรอนสูง
ที่อุณหภูมิ 600 °C มีปริมาณความชื้นนอยที่สุดมีคาเทากับรอยละ 6.48   ดานปริมาณความหนาแนน
เชิงปริมาณ  คือถานที่ผลิตจากเปลือกทุเรียนโดยวิธีไอน้ําความรอนสูงที่อุณหภูมิ 800 °C 
มีความหนาแนน นอยที่สุด มีคาเทากับ 0.458  กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร  ดานปริมาณเถา  คือ 
ถานที่ผลิตจากเปลือกทุเรียนโดยวิธีไอน้ําความรอนสูงที่อุณหภูมิ 800 °C มีคาต่ําสุด มีคาเทากับ 
รอยละ 11.61  คาไอโอดีนนัมเบอร  คือถานที่ผลิตจากเปลือกทุเรียนโดยวิธีไอน้ําความรอนสูง
ที่อุณหภูมิ 800 °C มีคาเทากับ 917.44   กลาวโดยสรุปถานกัมมันตที่มีคุณสมบัติดีที่สุดคือถานกัมมันต
ที่ผลิตจากวัสดุเปลือกทุเรียนโดยวิธีไอน้ําความรอนสูงที่อุณหภูมิ 800 °C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*ผูชวยศาสตราจารย ประจําสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
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บทนํา 
ถานกัมมันต มีช่ืออ่ืน ๆ อีกวา คารบอนกอกัมมันต ถานไว ถานดูดซับ ถานที่มีปฏิกิริยามีช่ือ

เรียนในภาษาอังกฤษวา activated carbon หรือ active carbon ถานกัมมันตมีคุณสมบัติในการดูดซับได
ทั้งสารอินทรีย และสารอนินทรีย การที่ดูดซับไดดี เพราะ ผิวของถานมีรูพรุน และมีพื้นที่ผิวมาก  
(อยูในชวง 300-500 m2/s)  จึงมีสมบัติในการดูดซับ อนุภาคสารตาง ๆ ไดเปนอยางดี (มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ถานกัมมันต , 2542) 

กระบวนการไพโรไลซีสของชีวมวล (Babu and Chaurasia, 2003; Prauchner et al., 2005) 
เปนการสลายชีวมวลดวยความรอนในสภาพไมมีออกซิเจนหรืออากาศในชวงอุณหภูมิประมาณ 600- 
800 °Cทําใหสารระเหยงายสลายออกมา และสวนที่เหลือเปนของแข็งมีลักษณะเปนถาน ซ่ึงมีรูพรุน
เกิดขึ้น ในการผลิตถานกัมมันต (Mozammel et al., 2002) เปนการนําถานหลังจากที่ทําการไพโรไลซีส
แลวมาทําการกระตุน เพื่อเพิ่มความสามารถในการดูดซับใหสูงขึ้น โดยกระบวนการกระตุนถาน 
เพื่อผลิตถานกัมมันตประกอบดวยการกระตุนทางกายภาพและทางเคมี กระตุนทางกายภาพ คือ กระตุน
ดวยแกสที่มีคุณสมบัติชวยกระตุน ไดแก ไอน้ํา หรือแกสคารบอนไดออกไซดการกระตุนทางเคมี  
เปนวิธีที่มีการใชสารเคมีในขั้นตอนการกระตุน ซ่ึงจะใชอุณหภูมิในการไพโรไลซีสที่ต่ํา ถานกัมมันต 
ที่ไดหลังจากกําจัดสารกระตุนแลวจะไดถานกัมมันตที่มีคุณภาพดี สารเคมีที่ใชกระตุน ไดแก ZnCl2 , 
K2S , KCN , H3PO4 , H2SO4 เปนตน  

 

 

สภาวะสําหรับการทําใหเปนถานและกระตุนสําหรับวัตถุดิบบางชนิด 

วัตถุดิบ อุณหภูมิและเวลาของ 
การทําใหเปนถาน (oC) 

อุณหภูมิและเวลาของการ
กระตุน สารที่ใชกระตุน 

กากน้ําตาล 
ลิกไนต 
ถานหิน 
ไม 

กากปโตรเลียม 
 

ชานออย 
กะลามะพราว 

110-120 
700  เวลา  1  ชม. 

400-900 
400-600 เวลา  2  ชม. 

100-400 
 

480-500 
300-700 

800-1000 
800  เวลา  1  ชม. 

700-900 
700  เเวลา  1  ชม. 

900-920 เวลา 1-2  ชม. 
900-950 เวลา 3-4  ชม. 

800-950 
700-1050 เวลา 0.5-1 ชม. 

Ca(OH)2Ca(PO4)3 
ไอน้ํา 
ไอน้ํา 
ไอน้ํา 
ไอน้ํา 

 
ไอน้ํา 
ไอน้ํา 
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โดยทั่วไปการผลิตถานกัมมันตที่ไดจากวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรเราตองนําวัสดุเหลือใช 
ที่มีลักษณะเปนของเหลือทิ้ง หรือของที่มีราคาถูก มีปริมาณคารบอนและปริมาณสารอนินทรียต่ํา  
มาผลิตเปนถานกัมมันตในการทําวิจัยคร้ังนี้  เราจึงไดนําวัสดุ เหลือใชทางการเกษตรจําพวก 
เปลือกทุเรียน เปลือกมังคุด และเปลือกถ่ัวลิสง มาผลิตเปนถานกัมมันต ซ่ึงเศษวัสดุดังกลาวนี้เปนผลไม
ที่ คนไทยนิยมบริโภคกันเปนจํานวนมากเพราะเปนผลไมที่ปลูกในประเทศไทย  และพบเห็น 
อยูจํานวนมาก จึงทําใหผลที่ตามมาเกิดเปนวัสดุเหลือใช จึงทําใหผลที่ตามมามีเปลือกผลไมมากมาย 
จึงกลายมาเปนขยะที่พบเห็นเปนจํานวนมากเราจึงนําเปลือกมาใชทําประโยชนโดยนํามาผลิต 
เปนถานกัมมันต 

 

วัสดุ 
 กะลามะพราว เปลือกทุเรียน  และเปลือกมังคุด 
 

วิธีการทดลอง 
การเตรียมวัตถุดิบ 

ทําความสะอาดกะลามะพราว เปลือกทุเรียน  และเปลือกมังคุดดวยน้ํากลั่น ทําใหช้ินเล็กลง 
ใหมีขนาดประมาณ 1-2 เซนติเมตรและอบใหแหงในตูอบที่อุณหภูมิ 110 °C  เปนเวลา 24 ช่ัวโมง  
นําวัตถุดิบไปวิเคราะหหาสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ ไดแกปริมาณสารระเหย ตามวิธี ASTM D 
5832 - 95 (1996) ปริมาณเถา ตามวิธี ASTM D2867 - 95 (1996) และปริมาณคารบอนคงตัว โดยวิธี 
ASTM D 3172-89 (1994) 
 

การเตรียมถาน 
นําใบวัตถุดิบ มาทําการคารบอไนซในเตาเผาความรอนสูงที่อุณหภูมิ  400, 500 และ 600 °C 

เปนเวลา 1 ช่ัวโมง ตามลําดับ ถานที่ไดนําไปศึกษาสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ เชน ปริมาณ 
สารระเหย ปริมาณเถา ปริมาณคารบอนคงตัว คาเลขไอโอดีนโดยวิธี AWWA B604-74 (1974) 
 

การเตรียมถานกัมมันต 
บดถานตัวอยางที่คารบอไนซที่ 600 °C แลวคัดขนาดดวยตะแกรงรอนใหไดขนาด ขนาด 20-

90 mesh แลวอบถานที่อุณหภูมิ 105 °C เปนเวลา 2 ช่ัวโมง ช่ังถานที่อบแลว 50 กรัม นําไปทํา 
การไพโรไลซิสโดยการกระตุนวิธีทางกายภาพดวยไอน้ําที่มีความรอนสูงถึง 600 , 700 และ 800 °C  
เปนเวลา  1  ช่ัวโมง  และการกระตุนโดยวิธีทางเคมี โดยแชในกรด ZnCl2 (Merck Germany) 0.25 N 
นาน 12 ช่ัวโมง โดยใชอัตราสวนของถานตอ ZnCl2 เปน 1 : 2 โดยน้ําหนักตอปริมาตร แลวนําไประเหย
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ใหแหงในตูอบ แบงถานตัวอยางที่แชกรดแลวออกเปน 3 ถวย บันทึกน้ําหนักที่แนนอนไว แลวนําไปทํา
การไพโรไลซิสอีกครั้งที่อุณหภูมิ 600, 700 และ 800 °C จากนั้นนําถานที่ไพโรไลซีสทั้ง  2  วิธี 
ไปลางสิ่งเจือปนตามวิธีของ Starck และคณะ (2006) โดยแชในกรด HCl (Merck Germany) 5 N    และ
น้ํารอนเปนเวลา 1  ช่ัวโมงแลวทําใหเปนกลางโดยการลางดวยน้ํากลั่นหลาย ๆ คร้ังจนไดคา pH  
เปนกลาง นําถานกัมมันตที่ไดไปวิเคราะหเชนเดียวกับถานขางตน  นําไปอบที่อุณหภูมิ 200 °C 
 เปนเวลา 1 ช่ัวโมง และนํามาใสโถดูดความชื้นเปนเวลา 30 นาที จนน้ําหนักถานและถวยทนไฟคงที่ 
นําถานกัมมันตที่ไดไปทดสอบขั้นตอไป  
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
ในการวิจัยนี้กระบวนการผลิตถานกัมมันตผลิตใน  2  วิธี  คือ ทําการไพโรไลซิสแบบกายภาพ  

โดยวิธีการผานไอน้ําความรอนสูงผานไปยังถานที่ใชเปนวัตถุดิบ  และอีกวิธีหนึ่งคือแบบเคมี  
โดยวิธีการชุบดวยซิงคคลอไรดและนําไปไพโรไลซิสตอ  และในดานของวัสดุที่ใชในการผลิตใชวัสดุ
ที่แตกตางกัน 3 ประเภท ไดแก กะลามะพราว เปลือกทุเรียน และ เปลือกมังคุด ทําการไพโรไลซิส 
ที่อุณหภูมิที่แตกตางกัน  3   ชวงอุณหภูมิ คือ 600, 700 และ 800 °C   เปนเวลา  1  ชั่วโมง  ผลของการ
หาคุณสมบัติของถานกัมมันตที่ผลิตสรุปผลการทดลองไดดังนี้ 
5.1 ผลการวิเคราะหหาปริมาณความชื้น 

ผลการวิเคราะหถานกัมมันตที่ผลิตจากวัสดุที่มีคารบอนต่ําจะมีความชื้นสูง ไดแกถานจาก 
เปลือกทุเรียน มีคารอยละ 8.87 และ 8.68 จากถานที่ผลิตโดยใชไอน้ําความรอนสูงและถานที่ชุบดวย
ซิงคคลอไรดที่ไพโรไลซิสที่อุณหภูมิ 800 °C ตามลําดับ สวนถานที่มีคาความชื้นรอยละต่ําสุด ไดแก
ถานที่ผลิตจากกะลามะพราว มีคารอยละ 7.42  และ 7.45 จากถานที่ผลิตโดยใชไอน้ําความรอนสูง 
และถานที่ชุบดวยซิงคคลอไรดที่ไพโรไลซิสที่อุณหภูมิ 600 °C ตามลําดับ  ในเชิงเปรียบเทียบจาก
วิธีการผลิตที่แตกตางกัน  การผลิตโดยการไพโรไลซิสดวยไอน้ําความรอนสูงคาความชื้นจะสูงกวา 
โดยวิธีชุบดวยซิงคคลอไรด ในทุกชวงอุณหภูมิ เนื่องดวยคาความชื้นเปนผลมาจากไอน้ําที่ถูกพนเขาไป
โดยตรงจึงทําใหโมเลกุลของน้ําเขาไปแทรกอยูชองวางของถานกัมมันตที่ได 
5.2 ผลการวิเคราะหหาปริมาณความหนาแนนเชิงปริมาณ 
       คาความหนาแนนเชิงปริมาณ  ความหนาแนนที่ เกิดขึ้นกับถานกัมมันตซ่ึงวิเคราะหไดจาก 
มวลคารบอนของถานที่นํามาเตรียมเปนถานกัมมันตถานที่มีมวลคารบอนสูงจะมีความหนาแนน 
เชิงปริมาณสูง  เปรียบเทียบไดดังนี้ ในดานของวิธีการผลิตที่แตกตางกันถานที่ผลิตโดยชุบดวย 
ซิงคคลอไรดจะมีคาความหนาแนนเชิงปริมาณสูงกวาถานที่ผลิตโดยใชไอน้ําความรอนสูงในทุกชวง
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อุณหภูมิที่ใชในการไพโรไลซิสและทุกวัสดุที่นํามาผลิต  มีคาสูงสุดเทากับ 0.759  และ 0.625  จากถาน
ที่ผลิตโดยชุบดวยซิงคคลอไรดและถานที่ผลิตโดยใชไอน้ําความรอนสูง ที่อุณหภูมิ 600 °C  ตามลําดับ 
ในดานการเปรียบเทียบในวัสดุที่แตกตางกัน   ถานกัมมันตที่ผลิตไดจากกะลามะพราวมีคา 
ความหนาแนนสูงสุด ตามดวย จากเปลือกมังคุดและเปลือกทุเรียนตามลําดับ ในทุกชวงอุณหภูมิ 
และวิธีการที่ผลิต 
5.3 ผลการวิเคราะหหาปริมาณเถา 
      คาปริมาณเถาของถานกัมมันตจะสัมพันธโดยตรงกับความหนาแนนเชิงปริมาณ  สามารถ
เปรียบเทียบไดดังนี้   ในดานของวิธีการผลิตที่แตกตางกัน ถานที่ผลิตโดยชุบดวยซิงคคลอไรดจะมีคา
ปริมาณเถาสูงกวาถานที่ผลิตโดยใชไอน้ําความรอนสูงในทุกชวงอุณหภูมิที่ใชในการไพโรไลซิส และ
ทุกวัสดุที่นํามาผลิต  โดยมีคาสูงสุดเทากับ 27.27  และ 24.73  จากถานที่ผลิตโดยชุบดวยซิงคคลอไรด
และถานที่ผลิตโดยใชไอน้ําความรอนสูง ที่อุณหภูมิ 600 °C  ตามลําดับ  ในดานการเปรียบเทียบในวัสดุ
ที่นํามาผลิตแตกตางกัน  ถานกัมมันตที่ผลิตไดจากกะลามะพราวมีคาความหนาแนนสูงสุด ตามดวย 
จากเปลือกมังคุดและเปลือกทุเรียนตามลําดับ ในทุกชวงอุณหภูมิและวิธีการที่ผลิต 
5.4 ผลการวิเคราะหหาคาไอโอดีนนัมเบอร  

สรุปคาไอโอดีนนัมเบอรของถานกัมมันตที่ผลิตจากวัตถุดิบและวิธีการผลิตที่แตกตางกัน 

 

 

ถานกัมมันตท่ีผลิตโดยวิธี คาคาไอโอดีนนัมเบอรจากถานที่ผลิตจาก 
กะลามะพราว เปลือกทุเรียน เปลือกมังคุด 

ที่  activate ดวยไอน้ํา ที่อุณหภูมิ 600 °C 555.47 607.14 597.14 
ที่  activate ดวยไอน้ํา ที่อุณหภูมิ 700 °C 682.53 862.53 695.86 
ที่  activate ดวยไอน้ํา ที่อุณหภูมิ 800 °C 805.77 917.44 802.44 
ที่  activate ดวย ZnCl2 ที่อุณหภูมิ 600 °C 530.24 581.24 552.57 
ที่  activate ดวย ZnCl2 ที่อุณหภูมิ 700 °C 605.05 705.39 682.05 
ที่  activate ดวย ZnCl2 ที่อุณหภูมิ 800 °C 634.98 834.98 784.98 
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คาการดูดซับตอไอโอดีนหรือคาไอโอดีนนัมเบอรเปนคาที่บอกใหทราบถึงความสามารถในการ 
ดูดซับของถานกัมมันตที่ผลิตได ซ่ึงเปนคุณสมบัติที่สําคัญในการบอกถึงคุณภาพของถาน ผลการ
ทดลองเปรียบเทียบคุณสมบัติในดานนี้  เปรียบเทียบในในดานของวิธีการผลิตที่แตกตางกัน ถานที่ผลิต
โดยวิธีใชไอน้ําความรอนสูงมีคาไอโอดีนนัมเบอรสูงกวาถานที่ผลิตโดยวิธีชุบดวยซิงคคลอไรด  
ในทุกชวงอุณหภูมิที่ผลิตและในวัสดุที่ใชตางกันในการผลิต  โดยคาสูงสุดเทากับ  917.44  และ  834.98  
ในถานที่ผลิตโดยวิธีใชไอน้ําความรอนสูงและถานที่ผลิตโดยวิธีชุบดวยซิงคคลอไรดที่ไพโรไลซีส 
ที่อุณหภูมิ 800°C ตามลําดับ   เมื่อเปรียบเทียบโดยใชวัสดุในการผลิตที่แตกตางกัน  ถานที่ผลิตจากวัสดุ
เปลือกทุเรียน มีคาสูงสุด รองลงมาคือเปลือกมังคุด  และกะลามะพราว  ตามลําดับ 

 

             
 

ภาพที่วิเคราะหดวย SEM ของถานกัมมันตจากเปลือกทุเรียน ไพโรไลซิสที่ 800 °C 
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สรุปผลการวิจัย 
ถานกัมมันตที่มีคุณสมบัติที่ดีคือมีคาความชื้นที่ต่ํา มีความหนาแนนเชิงปริมาณต่ํา มีปริมาณเถาต่ํา 

และมีคาไอโดดีนนัมเบอรสูง จากผลการทดลองจะไมมีถานกัมมันตที่มีคุณสมบัติที่ดีไดทั้ง  4  ดาน ซ่ึง
ผลการทดลองที่ไดจะมีแนวโนมที่แตกตางอยู 1  คุณสมบัติ คือดานความชื้น แตในดานอื่นจะมี
แนวโนมที่สัมพันธกัน  เนื่องดวยถานที่มีคุณสมบัติที่ดีคือถานที่มีโครงสรางที่เปนรูพรุนอยูสูงจะดูดซับ
ไดดีซ่ึงสามารถดูดซับไอน้ําเขาไปในโครงสรางไดดวยจึงมีผลทําใหคาความชื้นนั้นสูงและสวนทางกับ
คุณที่ดีในดานอื่น ๆ ไป แตในทางปฏิบัติเปนคุณสมบัติที่แกไขไดคือสามารถนําถานกัมมันตนั้นไปอบ
คาความชื้นก็สามารถลดลงได   

ดังนั้นถานกัมมันตที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดก็ไดแกถานกัมัมนตที่ผลิตจากวัสดุเปลือกทุเรียนและผลิต
โดยวิธีการใชไอน้ําความรอนสูงที่อุณหภูมิ 800 °C  มีคาความหนาแนนเชิงปริมาณต่ําสุดเทากับ 0.458 
คาปริมาณเถาเทากับ 11.61  และคาไอโอดีนนัมเบอรเทากับ 917.44   ถึงแมวาความชื้นจะมีปริมาณ 
ไมต่ําที่สุดแตคาดานอื่นมีคุณสมบัติตามเกณฑทั้ง   3 ดาน 
       เมื่อเปรียบเทียบกับคามาตรฐานของ  มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ถานกัมมันตที่ผลิตไดมีคา
ตาง ๆ ตามเกณฑที่กําหนดดีกวา 
 

******************** 
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ความมีชีวิตรอดของสาหรายท่ีผลิตพอลิแซค็คารไรดในดนิ 
ดร. สุมิตรา  หมูพยัคฆ * 

 

บทคัดยอ 
                    จากการคัดเลือกสาหรายจากดินจังหวัดนครสวรรค 3  สายพันธุ ( Anabaena sp., Nostoc 
commune and N. paludosum) ที่ผลิตพอลิแซ็กคารไรดในอาหารเพาะเลี้ยง  สาหรายแตละสายพันธุ
ถูกเพาะเลี้ยงดวยความเขมแสงที่เหมาะสมเพื่อการผลิตมวลชีวภาพปริมาณสูง  สําหรับปจจัยการเจริญ
ดานอื่นเหมือนกันคืออาหารสูตร BG-11 อุณหภูมิ 30๐ ± 2๐C  นํามวลชีวภาพของสาหรายไปจัดชุด
การทดลองในหองปฏิบัติการเพื่ออธิบายลักษณะความรอดชีวิตของสาหรายในดินจากอําเภอตากฟา  
หลังจากบมดินดวยมวลชีวภาพของสาหรายเปนเวลา  14  วัน  วัดความมีชีวิตอยูรอดของสาหราย  
พอลิแซ็กคารไรดที่ละลายออกมาสูน้ําดิน  คารโบไฮเดรตทั้งหมดในดิน  ขอมูลที่ไดจากการทดลอง
และลักษณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวของจะถูกนํามาเปรียบเทียบกัน  เพื่อนําสาหรายทั้ง  3 สายพันธุ
ไปวางแผนการทดลองในขั้นตอ ๆ ไป   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*ผูชวยศาสตราจารย ประจําสาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
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The survival of polysaccharide-producing  algae in soil 
Asst. Prof. Dr. Sumitra moopayuk 

 

Abstract 
                    The screening process of 3 soil algal strains ( Anabaena sp., Nostoc commune and 
N. paludosum) carried in NS province of Thailand, based on their ability to produce EPS in culture. 
Each of the algal strains were cultivated under suitable light intensity for high biomass  production. 
For the other same growth factors were media (BG-11) and temperature (30๐± 2๐C).  The  cell 
biomass were carried  a set of the laboratory experiments describes the survival characteristic of the 
algal strains in Tak Fa soils. Following inoculation of soil samples with cellular biomass, inoculant 
survival, soil water EPS production and total carbohydrate in soil were evaluated over a 14 day 
period. The data from experiment  were then compared and, on the basis of these comparisons,  all of 
them were planed to organize for further experiments.  
 

Key words: EPS : Extracellular polysaccharide, Soil polysaccharides, Capsular polysaccharide   
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บทนํา 
จากการที่สาหรายมีความสามารถเจริญเติบโต   และทนทานไดในสภาพแวดลอมที่

เปลี่ยนแปลงชวงกวาง ๆ  เชน  สาหรายสีน้ําเงินแกมเขียว  Oscillatoria  และ  Phormidium  เจริญไดใน
ดินทราย  และดินภูเขาไฟที่เปนแผนแข็ง ๆ ได  (Painter,  1993)   จึงคาดวาดินตัวอยางที่มีคุณภาพต่ํา  
(Anon, 1998)  จากอําเภอตากฟา  เปนดินปลูกมันสําปะหลังจะตอบสนองตอการบมสาหราย 
ที่มีคุณสมบัติผลิตพอลิแซ็กคารไรดไดลงไป  ดังนั้นวัตถุประสงคของการวิจัยคร้ังนี้เพื่อนี้จัดการวัด
ความสามารถของสาหรายทั้ง  3  สายพันธุ  ( Anabaena sp., Nostoc commune and N. paludosum: เปน
สาหรายสีน้ําเงินแกมเขียว)  เร่ืองความมีชีวิตอยูรอดในดิน และจะผลิตพอลิแซ็กคารไรดขณะที่อยู 
ในดินไดหรือไม ความรูที่ไดจะนําไปสูการทดลองในเรือนเพาะชํา  การผลิตสาหรายปริมาณมาก   
การผลิตผลิตภัณฑสารปรับสภาพดิน (soil conditioner)  มีประโยชนตอการปรับปรุงคุณภาพดินตอไป  
 

วิธีทดลอง 
                    การออกแบบการทดลอง 
                   เปนการทดสอบเพื่อใหทราบการเจริญของสาหรายหลังจากบมดนิดวยสาหรายนาน  14  วัน  
หาขนาดประชากรสาหรายที่ยังมีชีวิตอยูไดในดินในรูปคาประมาณการ  (The Most Probable Number 
counts :MPN),  การนับจํานวนเซลลโดยตรง (directly counting cell),  วัดปริมาณเอกซตราเซลลูลารพอ
ลิแซ็กคารไรดที่ ผิวหนาดิน   หรือเอกซตราเซลลูลารพอลิแซ็กคารไรดในน้ําดิน(extracellular 
polysaccharide on soil surface or soil water EPS)  เปนพอลิแซ็กคารไรดที่ออกมาจากเซลลของ
สาหราย  ละลายออกนอกเซลลสูน้ําดิน และยังมีพอลิแซ็กคารไรดที่ผิวของเซลล (cell surface) ซ่ึงจะ
ออกมาจากแคปซูล  หรือ กลุมของเซลล (clump cells)  และวัดปริมาณพอลิแซ็กคารไรดในดิน  
   

                   การเตรียมสาหรายท่ีใชบมดิน 
                  นําหัวเชื้อสาหรายแตละสายพันธุมาขยายปริมาตรจาก  100  มล.  ใหได  3-4  ลิตรเพื่อให
เพียงพอที่จะใชบมดิน  การขยายขนาดใชฟลาสตขนาด  2  ลิตร  2  ใบตอ  สาหราย 1  สายพันธุ   
เล้ียงนาน  15  วันสภาวะการเพาะเลี้ยง :  เล้ียง  Anabaena sp. ใน BG-11 medium ที่อุณหภูมิ 30๐± 2๐C,  
ตั้งบนเครื่องเขยาๆ  ที่ความเร็วรอบ 165 รอบ/ นาที ที่ความเขมแสง 80 ไมโครโมลโฟตอล/ เมตร2/

วินาที  (μmol photon·m-2·s-1) สําหรับ  N. commune และ  N. paludosum  เล้ียงเหมือนกันกับ  
Anabaena sp. แตใชความเขมแสง 60 ไมโครโมลโฟตอล/ เมตร2/วินาที  เล้ียงครบ 15  วันใชเครื่องปน
หมุนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ  165 รอบ/ นาที ปนนาน  20  นาทีเพื่อเก็บเกี่ยวเซลล  รินอาหารเลี้ยงเชื้อ
ออกใสน้ํากลั่นที่นึ่งฆาเชื้อแลวลงไปแทน  นําไปปนหมุนเหวี่ยงอีกดวยเวลาและความเร็วรอบเทาเดิม
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เพื่อลางอาหารเพาะเลี้ยงออกไป (de Caire, de Cano, de Mule, Palma, & Colombo, 1997)  นําเซลล
สาหรายแตละชนิดหนัก  1.8  กรัมใสลงในหลอดที่มีน้ํากลั่นที่นึ่งฆาเชื้อแลว  18  มล. ใชแทงแกวคน 
ใหสาหรายและน้ําเขากัน  สําหรับเตรียมรินใสหนาดินใชน้ํากลั่นที่นึ่งฆาเชื้อแลวอีก  2  มล.  ลางหลอด
เพื่อชะสาหรายที่ติดขางหลอดออกสัดสวน (ดังกลาวนี้คํานวณมาแลววาจะทําใหดินจากอําเภอตากฟา 
มีคาความสามารถในการอุมน้ํา  (water holding capacity ) 20 % 
 

                    การเตรียมดินและการบมดินดวยสาหราย 
                   ใชดินจากหมูบานพุมวง ตําบลอุดมธัญญา  อําเภอตากฟา  จังหวัดนครสวรรค  เปนดิน 
จากแปลงปลูกมันสําปะหลัง  เพื่อทดสอบความมีชีวิตอยูรอดของสาหรายในดินดินปลูกมันสําปะหลัง
จากแหลงนี้มีคาระดับความสมบูรณของดินต่ํา  (Krutkun , 1996)  สภาพเปนทรายหยาบปนมาก   
มีคาอินทรียวัตถุ 2.6%  เปนบริเวณที่นาจะไดรับการปรับสภาพดวยสาหราย  โดยเฉพาะในชวงฤดูฝน
ดินไดรับความชื้นจากน้ําฝนปริมาณมากเหมาะกับการเจริญของสาหรายเตรียมดินตัวอยางหนัก 60 กรัม
ลงจานแกว (1.5 cm. in height, 9.5 cm. diameter)  4  ซํ้าตอสาหราย  1  สายพันธุ  มี  3  สายพันธุ และ
จานควบคุม  3  ซํ้า  3 ซํ้าที่จะเติมสาหรายใชวัดคาตาง ๆ เกี่ยวกับสาหราย และดิน  นําดินรวม  12  จาน
ไปสเตอไรลที่ 121๐ซ 15 ปอนด/ นิ้ว2 15 นาทีในหมอนึ่งความดันไอน้ํา    
 

                    การบมดินและการเก็บตัวอยางดิน 
                  เมื่อดินที่สเตอไรลเย็นลงแลว  นําสาหรายที่เตรียมไวในหลอดแกวมารินใสใหคลุมหนาดิน 
(ดัดแปลงจากการใชวิธีพนสาหรายลงดินของ  Roger & Burns, 1994)บมดินดวยสาหรายดังกลาวนาน  
14  วันที่อุณหภูมิ  25๐ซ  ในตูเพาะเลี้ยง (growth cabinet), ใหแสงสวางตอเนื่อง  ความเขมแสง  60  
ไมโครโมลโฟตอล / เมตร2/วินาที  ความชื้นอากาศในตูมีคา 70%  เติมน้ํากลั่นนึ่งฆาเชื้อแลวลงในจาน
เพื่อรักษาความชื้นของดินดวยปริมาตร 10  มล.  ทุก ๆ  3  วัน  นับจากเริ่มบมดินดวยสาหรายเมื่อครบ   
14 วัน  สังเกตความมีชีวิตอยูรอดของสาหรายไดที่วาสาหรายจะเจริญปกคลุมหนาดิน, น้ําดินมีพอลิ
แซ็กคารไรดปนอยู รินรินออกมากอน,  ตอมาใชปากกาเขียนแกวทําเครื่องหมายที่ขอบของจานแบงดิน
ในจานออกเปน  3  สวนเทา ๆ กัน  ดินสวนที่ 1   วัดคา  MPN และจํานวนเซลลทั้งหมด  ดินสวนที่ 2  
วัดคาแคบซูลลารพอลิแซ็กคารไรด  (capsular PS)  ดินสวนที่ 3 วัดคาคารโบไฮเดรตทั้งหมดของดิน  
(ซ่ึงสวนที่ 3 นี้จะนํากลับไปบมตอในตูใหครบ  72  วัน แลววัดอีกครั้ง)  การวัดคาตาง ๆ ดังกลาวมานั้น
ทําใหครบดิน  3  ซํ้าของสาหรายแตละสายพันธุ   
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                  การวัดความมีชีวิตอยูรอดของสาหราย 
                 • MPN และการนับเซลล 
                 การวัดความมีชีวิตอยูรอดของสาหราย วัดได  2 วิธี  วิธีแรกวัดขนาดของประชากร
โดยประมาณ หรือคา  MPN  วิธีที่ 2  การนับจํานวนเซลลโดยตรง วัดคา  MPN ตามวิธีของ  Woomer, 
(1994)  ดังนี้  ใชดินบมดวยสาหรายแลว  10  กรัมผสมกับอาหารเลี้ยงสาหรายสูตร  BG-11  90 มล.  
แลวทําสารละลายดินใหเจือจางลง  10  เทา  ทั้งหมดจะมีสารละลายดิน  54  หลอดแกว/ สาหราย  
 1  สายพันธุ   นําไปบมในตูเพาะเลี้ยง 21 วัน  สภาพแวดลอมตูเพาะเลี้ยง เหมือนการบมจานดิน  จํานวน
หลอดที่มีสาหรายเจริญขึ้นมาถือวาเปนคาบวก (positive)  ถาหลอดใดสาหรายไมเจริญ  ภายในหลอด 
จะใสถือวาเปนคาลบ (negative) (no algal growth) นําคาที่ไดไปเปรียบเทียบกับตาราง MPN ที่เปน  ten 
fold 3 replicates วิธีที่ 2  การนับจํานวนเซลลโดยตรง  ใช  Sedwick-Rafter counting chamber. นับเซลล
จากสารละลายหลอดของ MPN คาจํานวนเซลลมีหนวยเปน  จํานวนเซลล/ดิน  1  กรัม x 105 
 

                  การวัดพอลิแซ็กคาร ไรด   และคาร โบไฮเดรตในดิน (พอลิแซ็กคาร ไรด   ในดิน : 
(soil polysaccharide content)  
                 • พอลิแซ็กคารไรด ในน้ําดิน (soil water polysaccharide) 
นําน้ําดินที่ผิวหนาดินออกมาปนหมุนเหวี่ยงแลวนําไปวัดคาพอลิแซ็กคารไรด ในน้ําดินดวยวิธี phenol 
sulfuric acid method ดัดแปลงจากวิธีของ  Dubois, Gilles, Hamilton, Rebers & Smith (1956) 
               • แคปซูลลารพอลิแซ็กคารไรด (capsular polysaccharide) 
วัดคาแคปซูลลารพอลิแซ็กคารไรดสกัดจากผิวของเซลลดัดแปลงจากวิธีของ  Huang, Liu & Palusen, 
(1998). ดังนี้   ใสสาหราย  1  กรัมลงในหลอดขนาด  10  ซม.  เติมน้ํากลั่น  2  มล.  ตมที่  100  นาน   
10 นาที   นําของเหลวที่มีพอลิแซ็กคารไรดไปวัดคา 
 

              •  คารโบไฮเดรตทั้งหมดในดิน  (total carbohydrates in soil) 
จากจานที่บมดินดวยสาหรายตักดิน  1  กรัมใสฟลาสตขนาด  25 มล.  เติม 12 M H2SO4  ปริมาตร   
1.2   มล. ทําใหคารโบไฮเดรตยอยสลายตั้งฟลาสตบนเครื่องเขยานาน  16  ช่ัวโมง  ที่อุณหภูมิหอง  
เติมน้ํากลั่นลงไป  17.5 มล.ดังนั้นสารละลายจะเจือจางลงเปน 1M H2SO4  ปลอยใหเกิดการยอยสลายตอ
ที่อุณหภูมิ 100๐ซ    นาน  ช่ัวโมง ปลอยใหเย็นแลวกรองดวยกระดาษกรอง  (GF/ F filter membrane)  
ปรับสิ่งที่กรองไดดวย 3 M NaOH  ใหได  pH  7  เติมน้ํากลั่นใหสารละลายครบ 100 มล.  นําไป
วิเคราะหดวยวิธี colorimetric assay ใช phenol sulfuric reagent  และ  glucose standards คารโบไฮเดรต
ทั้งหมดในดินมีหนวยเปน  mg.g-1 ดิน  
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3. การวิเคราะหขอมูล  
                  ใช  One-way ANOVA (SPSS Version 10)  วิเคราะหขอมูลความแตกตางระหวางสาหราย  
ถามีความแปรปรวนที่ไมปกติจะมีการแปลงขอมูลใหเปน natural log (ln)  และจะใชคา p< 0.01   แทน
การใช <0.05 (Fowler et.al, 1998)  มีใช Bonferroni post hoc tests เพื่อความเหมาะสมในการหาความ
แตกตางระหวางจานที่มีสาหรายและที่เปนจานควบคุม 
 

4. ผลการวิจัย  
                   ความมีชีวิตรอดของสาหราย 
                  สาหรายประสบผลสําเร็จในการมีชีวิตรอดหลังจากใสบมดินได  14  วัน  Anabaena sp.,  
N.  commune และ N. paludosum  เจริญไดดีที่ผิวหนาดินจากอําเภอตากฟา ดังภาพที่  1  
 
 
 

 
 
 
 
              

ภาพที่ 1      a. Anabaena sp., b. N. commune, c. N. paludosum และ d. จานควบคุม(ไมเติมสาหราย)  
ถูกเติมลงดินจากตากฟาตั้งบมไวในตูเพาะเลี้ยง ที่อุณหภูมิ 25˚ซ ความชื้นอากาศ  70%,  ความ

เขมแสง  60 ไมโครโมลโฟตอล/ ม2/วินาที  สาหรายเจริญขึ้นเต็มผิวหนาดิน 
ในเวลา 14  วัน 

 

Anabaena sp. เจริญขึ้นมามีความหนาปกคลุมผิวหนาดินไดมากกวา   N. paludosum  หรือ N. commune 
ทั้ง N. commune และ  N. paludosum เจริญเปนแผนฟลมบาง ๆ   ยังมองเห็นผิวดินได Anabaena sp.  
มีสีเขียวแกมน้ําเงินเขม ( dark blue-green )  N. commune มีสีเขียวแกมน้ําเงิน และ  N. paludosum  
มีสีเหลืองแกมน้ําตาล  (yellowish-brown)  ไมมีสาหรายอื่นใดเจริญในจานควบคุม  ตารางที่ 6 แสดง 
MPN และการนับจํานวนเซลลหลังจากบมในดิน  14  วัน  MPN of Anabaena sp., N. commune  และ 
 N. paludosum มีคา 14× 103, 9× 103  และ 3 × 103  g-1 ดินตามลําดับ  ทั้งหมดนี้จึงยืนยันไดวาสาหราย 

b

dc 

a 
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ทั้ง  3  สายพันธุสามารถเจริญไดในดินที่ปลูกมันสําปะหลังเมื่อใช  One-way ANOVA พบวามีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของคา MPN ของสาหรายทั้ง  3  สายพันธุ  (Fdf=2 = 20.117); p<0.05) 
  

ตารางที่ 1  MPN  จํานวนเซลล  soil water EPS  capsular EPS  และคารโบไฮเดรตทั้งหมดของดินที่บม  
                                                                                                                    สายพันธุสาหราย 

คาท่ีวัด ระยะเวลาบมดิน (วัน) จานควบคุม Anabaena sp. N. commune N. paludosum

MPN 
(No. cells× 103 g-1 soil) 

14 0.0 ± 0.0 14 ± 1.3a 9 ± 1.3a 3 ± 0.3b 

       MPN cell counts 
(No. cells× 103 g-1soil) 14 0.0 ± 0.0 18 ± 0.58a

 
9.0 ±  0.22b 7.0  ± 0.58b

 
Soil water EPS (mg.g-1) 14 0.0 ± 0.0 22.98 ± 0.85a 

 
8.54 ±  0.21b 27.22 ± 0.98a 

Capsular PS 
(mg.g-1 fresh cells) 
 

14 0.0 ± 0.0 0.51 ± 0.01a 
 

3.31± 0.47b 1.14 ± 0.38c 

Total carbohydrates in soil 
(mg.g-1 soil)  
 

14 0.16 ± 0.01 0.18 ± 0.02 
 

0.25 ± 0.05 
 

0.26  ± 0.02 

Total carbohydrates in soil 
(mg.g-1 soil)   
 

72 0.16 ± 0.02 0.67 ± 0.03a 
 

0.82 ± 0.02b 
 

0.68 ± 0.01a 

คาในแถวเดียวกันที่ไมมีเครื่องหมายตัวยกแสดงวามีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (α=0.05) 
                     Post hoc tests แสดงใหเห็นวา Anabaena sp. and N. paludosum were significant from 
 N. commune. The MPN of Anabaena sp. was significant similar to N. commune. 
มีความตางกันอยางมีนัยสําคัญระหวางการนับจํานวนเซลลของสาหรายทั้ ง   3   สายพันธุ  
(Fdf3 = 307.063; p<0.001). Post hoc tests แสดงใหเห็นวา จํานวนเซลลAnabaena sp. มากกวา  
Nostoc ทั้ง  2  สายพันธุอยางมีนัยสําคัญ (p<0.001)   และมากกวา  2  เทา (ตารางที่  6)  
 

                   พอลิแซ็กคารไรดในน้ําดิน 
                  พอลิแซ็กคารไรดในน้ําดินที่บมดวย   Anabaena sp., N. commune and N. paludosum มีคา  
22.98, 8.54  และ 27.22  ตามลําดับ  ไมไดวัดคานี้จากจานควบคุมมีการแปลงคาไปเปน natural log 
เพื่อใหได equality of variance  เพราะมีคาความแปรปรวนที่ไมปกติจึงตั้งคาความคลาดเคลื่อนที่  0.01  
แทน 0.05  Post Hoc Tests  แสดงใหเห็นวา (Fdf=2 = 357.325; p<0.001) พอลิแซ็กคารไรดในน้ําดินที่มี  
Anabaena sp. และ N. paludosum ไมมีความแตกตางกัน (P = 0.33). สวนการเปรียบเทียบเปนคู ๆ ของคู
อ่ืน ๆ  พบความแตกตางกัน (p< 0.001) ดังนั้นจัดเรียงลําดับคาพอลิแซ็กคารไรดในน้ําดินไดดังนี้   
N. paludosum = Anabaena sp.> N. commune. 



26 
 

 

 

 
วารสารวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

                  แคบซูลลารพอลิแซ็กคารไรด 
                 คาของแคบซูลลารพอลิแซ็กคารไรด  ของ  Anabaena sp., N. commune  และ  N. paludosum   
0.51, 3.31 and 1.14 mg.g-1 ของเซลลสด   แปลงคาขอมูลและตั้งคาความคลาดเคลื่อนที่  0.01  แทน 0.05    
Post Hoc Tests  (Fdf=2 = 14.692; p=0.01)  แสดงใหเห็นวาการผลิต แคบซูลลารพอลิแซ็กคารไรด 
ของ Anabaena sp. แตกตางจาก  N. commune อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  การผลิตแคบซูลลารพอลิ
แซ็กคารไรดของทั้ง  Anabaena sp.  และ  N. commune  แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ  
 N. paludosum. 
 

                      คารโบไฮเดรตทั้งหมดในดิน  
                     คารโบไฮเดรตทั้งหมดในดินของ  Anabaena sp., N. commune และ N. paludosum มีคา 
0.18, 0.25, และ  0.26 mg•g-1 ดินตามลําดับ(ตารางที่  6)   การเจริญของในดิน  14  วัน ไมมีผลตอคาของ                      
คารโบไฮเดรตทั้งหมดในดิน และทั้ง  3  สายพันธุกับจานควบคุมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (Fdf3 = 3.002; p=0.095) ที่เวลา  72  วันคารโบไฮเดรตทั้งหมดในจานควบคุม  และ  Anabaena sp., 
N. commune และ  N. paludosum มีคา  0.16, 0.67, 0.82  และ 0.68  mg•g-1 ของดินตามลําดับ  One-way 
ANOVA แสดงใหเห็นวา  natural log  ของ  คารโบไฮเดรตทั้งหมดในดินถูกแปลงคาเพื่อใหแนใจวา
ความแปรปรวนเปนปกติ ดังนั้นตั้งคาความคลาดเคลื่อนที่ 0.01 แทนที่ 0.05  คารโบไฮเดรตทั้งหมด 
ในดินของสาหรายทั้ง  3  สายพันธุ (Fdf2 = 215.903; p<0.001) Post Hoc Test’s แสดงใหเห็นวา 
คารโบไฮเดรตทั้งหมดในดินแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ Anabaena sp. nเหมือนกับ   
N.paludosum ทั้ง Anabaena sp. และ N.paludosum แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ   
N.commune. 
 

                     ชนิดของชีท (type of sheath) 
                    หลังจากที่สาหรายอยูในดินตัวอยางนาน  14 วัน  ใชสีดําของอินเดียนยอมสีสาหรายทั้ง  3  
สายพันธุ  สองดูดวยกลองจุลทรรศน  จะสังเกตชีทหรือพอลิแซ็กคารไรดไดชัดเจนขึ้น (ภาพที่  2) 
 
 
 
 
 

N. paludosum Anabaena N.commun

Polysacchari
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การใชกลองจุลทรรศนสังเกตเซลลสาหรายที่กําลังขยาย x 40  หลังจากบมสาหรายไวในดิน  14  วัน 
พบความแตกตางของบริเวณที่มีพอลิแซ็กคารไรดของ Anabaena sp. 2  สายพันธุของ  Nostoc. ที่ผนัง
เซลลของสาหรายเปน  murein (peptidoglycan)  เหมือนที่พบในแบคทีเรียที่แทจริง ( Eubacteria)  
สวนชั้นนอกเปนชั้นของไลโพพอลิแซ็กคารไรด ( lypopolysaccharide )  เซลลฝงตัวอยูในชีทที่เปน
เมือก (Hoek, Mann, & Jahns, 1995)   ชีทของ  Anabaena sp. เปนบริเวณสีขาวทึบอยูรอบ ๆ เสนสาย 
ดังรูปที่   จัดเปนพอลิแซ็กคารไรดแบบ watery sheath  สําหรับ  N. commune เปนโคโลนี (ประมาณ 
10-11 โคโลนี) ที่จับกลุมกันมีพอลิแซ็กคารไรดลอมรอบเปนกอนกลม  โคโลนีเหลานี้มีขนาดใหญกวา
ที่อยูในอาหารเลี้ยงเชื้อ  N. paludosum มีรูปรางของเซลลแตกตางออกไปจากสาหราย  2  สายพันธุ  
ซ่ึงประกอบดวยเซลลธรรมดา,  เซลลเฮเทอโรซีสต ( vegetative cells, heterocyst cells) บริเวณสีขาวทึบ
เปนบริเวณกวางและลอมรอบกลุมเสนสายไว   พอลิแซ็กคารไรดของทั้ง  N. commune  และ 
 N. paludosum  ถูกจัดเปน  capsular polysaccharide หรือ firm sheath  ดังแสดงที่ภาพ 2 
5. สรุปการทดสอบความมีชีวิตรอดของสาหรายในดิน 
                    สาหรายทั้ง  3  สายพันธุมีชีวิตและเจริญไดในดินที่มีความชื้นแมวาดินนั้นจะมีความ 
อุดมสมบูรณที่ต่ํา  Anabaena sp. มีชีวิตอยูรอดและเจริญในดินมีจํานวนเซลลมากที่สุด แคบซูลลารพอลิ
แซ็กคารไรด และพอลิแซ็กคารไรดในน้ําดินจากสาหราย Anabaena sp. มากกวาสาหรายอีก  2 สาย
พันธุที่เวลา  14  วัน  แตที่  72  วัน  N. commune มีคาคารโบไฮเดรตทั้งหมดมากที่สุดดังตารางที่ 2 
ดังนั้นสามารถใชคุณสมบัติของสาหราย  3 สายพันธุนี้ทําการวิจัยเพื่อใชเปนสารปรับสภาพดินในครั้ง
ตอ ๆ ไปไดทั้งในเรือนเพาะชําและภาคสนาม 
ตารางที่ 2  เปรียบเทียบคาตาง ๆที่วัดไดจากการทดสอบความมีชีวิตรอดของสาหรายในดิน 

 Anabaena sp. N. commune N. paludosum 
Soil experiments    
       Cell count * NS NS 
       Capsular EPS * * * 
       Polysaccharide ( soil water EPS) * * * 
       Total carbohydrate in soil (72 day ) NS * NS 
* แตกตางมีนัยสําคัญทางสถิติ     

ภาพที่ 2   ยอม  Anabaena sp. (x400), N. commune   (x100) และ  N. paludosum (x200) ดวยหมึก
อินเดียนหลังจากบมในดินนาน 14 วัน  บริเวณสีขาวคือพอลิแซ็กคารไรดที่อยูรอบ ๆ 

เซลลของสาหราย
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6. อภิปรายผลการทดลอง 
iความมีชีวิตอยูรอดของสาหรายและการผลิตพอลิแซ็กคารไรดในดิน  

การศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวาสาหรายทั้ง  3  สายพันธุสามารถมีชีวิตอยูรอดไดหลังจาก 
ใสลงไปในดิน  นอกจากนี้ยังเจริญเติบโตและผลิตพอลิแซ็กคารไรดลงสูดินในเวลาอันสั้น  14  วัน 
ในสภาพแวดลอมของหองปฏิบัติการ จํานวนเซลลที่นับไดมากวารายงานของ  Drew and Anderson 
(1977) ในรายงานกลาวาการเพิ่มขึ้นของจํานวนเซลลของเชื้อผสมของสาหรายในทองถ่ิน  
( indigenous algae)  ทีอายุ 14 วันมีคา 3.2x105 cell g-1 ของดินที่ความเขมของแสง 1000 ลักซ และ  2.1 
x104 cell g-1  ที่ความชื้นของดิน  100 % การศึกษาครั้งนี้แสดงวาสาหราย 3  สายพันธุจากนาขาว 
ในจังหวัดนครสวรรคมีประสิทธิภาพในการปรับตัวอยูในดินของอําเภอตากฟาที่เปนดินจากแปลงปลูก
มันสําปะหลัง ซ่ึงดินนี้แตกตางจากดินที่ปลูกขาวเปนอยางมาก  

 

คาคารโบไฮเดรตทั้งหมด  
ที่  14  วัน คารโบไฮเดรตทั้งหมดจากจานที่มี  Anabaena sp., N. commune และ N. paludosum   
มีคา0.18, 0.25  และ 0.26  mg .g-1 ดินตามลําดับ คาเหลานี้เพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มเวลาในการบมดินเปน 0.67, 
0.82 0.2 and 0.68 mg-1 ดิน  ที่ 72 วัน   การเจริญของสาหรายที่  14  วันจนถึง  72  วัน มีผลตอคาของ
คารโบไฮเดรตทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นดังตารางที่ 6  คาดังกลาวจาก  2  ชวงของเวลานั้นมีคาสูงกวาที่มี  
Rogers and Burns (1994)  ที่รายวางานไดใช Nostoc muscorum  บมลงดินที่ไมสเตอไรล  เปนดิน 
ที่ไมมีโครงสรางแบบ silt loam soil (1:2.5 ดิน:น้ํา) มีอัตราที่ต่ํา  (1.61 × 10 5 cell g-1 น้ําหนักแหง 
ของดิน) และอัตราที่สูง (4.04 × 10 5 cell g-1 น้ําหนักแหงของดิน) นาน  300 วัน วัดคาคารโบไฮเดรต
ทั้งหมด มีคา  0.01 mg .g-1 ดินของอัตราที่ต่ํา  และ 0.01 mg .g-1 ดินอัตราที่สูงตามลําดับ คานี้ไมมี 
ความแตกตางกัน 
 

******************** 
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การเปล่ียนแปลงคาบการแปรแสงของระบบดาวคูแบบแตะกัน 5 ระบบ คือ CE Leonis, DF Hydrae, 

FZ Orion, YY Eridani และ FG Hydrae 
    ปกิจ สังสิริ* 

บทคัดยอ 
 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคาบการแปรแสงของระบบดาวคูแบบแตะกันทั้ง 5 ระบบนี้ ไดทํา
การสังเกตการณในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ พ.ศ. 2552 ณ หอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
โดยใชกลองโทรทรรศนแบบสะทอนแสงชนิดริชชี-เครเทียน (Ritchey-Chretien) ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 0.5 เมตร ตอเขาดวยกลองซีซีดีโฟโตมิเตอร SBIG ST10-XME ขนาด 1024x1024 พิกเซล 
โดยใชแผนกรองแสงระบบยูบีวี (UBV System) เฉพาะสีน้ําเงิน สีเหลือง และสีแดง จากการวิเคราะห
พบวา ระบบดาวคู CE Leonis มีคาบการแปรแสงลดลงดวยอัตรา 7.09x10-4 วินาทีตอป ซ่ึงสอดคลองกับ
ทฤษฎี Angular Momentum Loss (AML) สวนระบบดาวคู DF Hydrae, FZ Orion, YY Eridani และ FG 
Hydrae มีคาบการแปรแสงเพิ่มขึ้นดวยอัตรา 0.011982 , 0.004113 , 0.011324 และ 0.013541  วินาทีตอ
ปตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎี Thermal Relaxation Oscillation (TRO) สําหรับระบบดาวคู DF 
Hydrae ยังมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงแบบเปนคาบซอนอยู นั่นหมายความวาระบบดาวคูนี้มีแนวโนมที่
จะมีวัตถุที่สาม (Third Body) อยูในวงโคจร โดยมีระยะหางจากระบบดาวคูนี้ประมาณ 6.808 AU และมี
คาบการโคจรประมาณ 62.43 ป 
 
คําสําคัญ: การเปลี่ยนแปลงคาบ / CE Leonis / DF Hydrae / FZ Orion / YY Eridani / FG Hydrae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*อาจารย ประจําสาขาวิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
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Period Change of 5 Contact Binary Systems; CE Leonis, DF Hydrae, FZ Orion, YY Eridani 
and FG Hydrae 

Pakit sungsiri 
Abstract 

 Period change study of these 5 contact binary systems were observed in January – February 
2009 at Princess Sirindhorn Observatory, Chiang Mai University. The observation used 0.5 metres 
Ritchey-Chretien reflecting telescope and CCD Photometer SBIG ST10-XME 1024x1024 pixels with 
blue, visual and red filters of UBV system. The analysis shows that the period change of CE Leonis is 
decreasing with 7.09x10-4 seconds/year that is corresponding to Angular Momentum Loss (AML) 
theory but DF Hydrae, FZ Orion, YY Eridani and FG Hydrae are increasing with 0.011982, 
0.004113, 0.011324 and 0.013541 seconds/year, respectively. These are corresponding to Thermal 
Relaxation Oscillation (TRO) theory. For the binary system DF Hydrae shows that a periodic 
oscillation is superimposed on this curve. This change can be explained by the presence of a third 
body with distance about 6.808 AU and period around 62.43 years. 
 
Keywords: Period Change / CE Leonis / DF Hydrae / FZ Orion / YY Eridani / FG Hydrae 
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บทนํา 
 ระบบดาวคู (Binary Star) คือ ระบบที่ประกอบไปดวยสมาชิก 2 ดวง โคจรรอบจุดศูนยกลาง
มวลเนื่องจากแรงโนมถวงรวมกัน ดาวบนทองฟามากกวา 50 เปอรเซ็นตเปนระบบดาวคู ระบบดาวคูที่
ปรากฏโดยทั่วไปนั้น  ความจริงแลวมีเพียง 2 ลักษณะเทานั้น กลาวคือเปนระบบดาวคูแบบมองเห็น
แยกกัน (Visual Binary Systems)  ซ่ึงเปนระบบดาวคูที่มองดูผานกลองดูดาวหรือบางกรณีดวยตาเปลา  
จะเห็นเปนดาว 2 ดวงอยางชัดเจน กับอีกระบบหนึ่งคือระบบดาวคูแบบใกลชิด (Close Binary Systems)  
ซ่ึงเปนระบบดาวคูที่เมื่อมองดูดวยตาเปลาหรือผานกลองดูดาวขนาดใหญเพียงใดก็ตาม  จะเห็นเปนดาว
เพียงดวงเดียวเทานั้น  เนื่องจากดาวทั้ง 2 ดวงอยูใกลกันมาก จนกลองดูดาวไมสามารถแยกภาพได  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคาบการโคจรและวิวัฒนาการของระบบดาวคูแบบใกลชิด 5 ระบบ 
คือ CE Leonis, DF Hydrae, FZ Orion, YY Eridani และ FG Hydrae  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ง านวิ จั ย นี้ ไ ด ทํ า ก า รสั ง เ ก ตก า รณ ร ะบบด า วคู ทั้ ง  5 ร ะบ  ณ  หอดู ด า วสิ ริ น ธ ร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยใชกลองโทรทรรศนแบบสะทอนแสงชนิดริชชี-เครเทียน (Ritchey-
Chretien) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.5 เมตร ตอเขาดวยกลองซีซีดีโฟโตมิเตอร SBIG ST10-XME 
ขนาด 1024x1024 พิกเซล โดยใชแผนกรองแสงระบบยูบีวี (UBV System) เฉพาะสีน้ําเงิน สีเหลือง 
และสีแดง แลวนํามาวิเคราะหหา Time of Minimum ของกราฟแสง โดยถาสังเกตการณระบบดาวคูคาบ
ส้ันดวยระยะเวลานาน กราฟแสงที่ไดจะมีคาต่ําสุดหลายจุดซึ่งวนเปนคาบตามการโคจรบังกันของ
ระบบ ซ่ึง Time of Minimum ของกราฟแสงจะมีการแปรตามจํานวนเทาของคาบตามสมการเชิงเสนเอ
ฟรีเมอริส (Linear Ephemeris Equation) สําหรับการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงคาบเชิงมุม จะใช
แผนภาพ CO − โดยที่ 
  ( )EEPHJDO += 0     
  EPHJDC est+= 0     
โดยที่ O        คือ Time of Minimum Light ที่สังเกตการณ (Observe) ได 
 C        คือ Time of Minimum Light ที่ไดจากการคํานวณ (Calculate)  

estP      คือ คาบการโคจรของระบบดาวคูที่คํานวณไดจากการคํานวณ 
( )EP   คือ คาบการโคจรจริงของระบบที่ไดจากการสังเกตการณ 
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( )( )EPEPcbEaECO est−=++=− 2  
จากนั้นดิฟเฟอเรนชิเอทสมการ (2.6) เทียบกับ E 

 ( )( ) baEPEPE
dE
dP

est +=−+ 2    

เทียบสัมประสิทธิ์ของทั้งสองขางของสมการ ทําใหได 

  a
dE
dP 2=      

การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงคาบการโคจรของระบบดาวคูนี้ เปนหลักฐานที่นําไปสูทฤษฎี
เกี่ยวกับวิวัฒนาการของระบบดาวคู ซ่ึงแบงออกเปนสองมุมมอง คือ 

1. มุมมองจากทฤษฎี Angular Momentum Loss (AML) 
ทฤษฎีนี้พิจารณาวา วิวัฒนาการของระบบดาวคูเกิดจากการที่ดาวสองดวงอยูใกลกันมากจนมี

การโคจรรอบจุดศูนยกลางมวลรวมกันเปนระบบดาวคูแบบแยกกัน ตอมาระบบดาวคูนี้ไดวิวัฒนาการ
มาเรื่อยๆ ตั้งแตการที่สมาชิกดวงที่หนึ่งกลายเปนดาวยักษแดง มีการขยายตัวของชั้นบรรยากาศจนเต็ม
ผิวหอหุมของโรชช กลายเปนระบบดาวคูแบบกึ่งแตะกัน เกิดการถายเทมวลสารระหวางกันจนกระทั่ง
ดาวทั้งสองมีอุณหภูมิพื้นผิวเทากัน กลายเปนระบบดาวคูแบบแตะกัน และในที่สุดก็จะคอยๆ รวมกัน
เปนดาวเดี่ยวที่มีอัตราการหมุนรอบตัวเองสูง โดยตลอดวิวัฒนาการจะมีการเสียโมเมนตัมเชิงมุมผาน
ทอรกแมเหล็กที่เกิดจากการเหนี่ยวนําของสนามแมเหล็ก ซ่ึงดาวทั้งสองจะมีระยะหางระหวางวงโคจร
ลดลง นั่นหมายถึงคาบการโคจรของระบบดาวจะมีคาลดลงดวย ดังนั้นระบบดาวคูที่มีแผนภาพ CO −  
เปนรูปพาราโบลาคว่ํา จึงเปนหลักฐานที่รองรับทฤษฎีนี้ 

2. มุมมองจากทฤษฎี Thermal Relaxation Oscillation (TRO) 
ทฤษฎีนี้เสนอขึ้นโดย Lucy ในป ค.ศ. 1976, Flannery ในป ค.ศ. 1976 และ Robertson และ 

Eggleton ในป ค.ศ. 1979 โดยการพิจารณาวา ในระบบดาวคูที่เพิ่งจะแตะกัน (Marginal Contact) จะเกิด
การถายเทพลังงานระหวางดาวทั้งสอง ถาพิจารณาความสัมพันธระหวางมวลและรัศมีของดาวทั้งสองนี้
เปรียบเทียบกับดาวที่อยูในแถบกระบวนหลัก จะพบวา มวลของดาวทั้งสองมีคาต่ํากวาดาวฤกษในแถบ
กระบวนหลักที่อยูในสมดุล ดังนั้นถาดาวดวงหนึ่งอยูในสมดุลทางอุณหภูมิแลว ดาวอีกดวงหนึ่งจะตอง
มีขนาดเล็กลง ดาวทั้งสองดวงจึงจะอยูภายในผิวสมศักดิ์เดียวกันได นอกจากนี้อัตราการแผพลังงานของ
ดาวดวงที่สองจะตองมีคาเทากับอัตราพลังงานที่ไหลผานไปยังผิวหอหุมรวม และทําใหเกิดการถายเท
มวลไปยังดาวดวงที่หนึ่ง ทําใหคาอัตราสวนมวลมีคาลดลง  ถาพิจารณาวามวลและโมเมนตัมเชิงมุมของ
ระบบมีคาคงที่ จะพบวา ระยะทางระหวางดาวทั้งสองจะมีคาเพิ่มขึ้น ทําใหคาบการโคจรของดาวทั้ง



35 
 

 
วารสารวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สองมีคาเพิ่มขึ้นดวย ระยะทางระหวางดาวทั้งสองนี้จะมีคาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนดาวทั้งสองแยกออกจากกนั 
ดังนั้น จึงเกิดการเปลี่ยนประเภทของระบบดาวคูจากระบบดาวคูแบบติดกันไปเปนระบบดาวคูแบบกึ่ง
แตะกัน และกลับมาเปนระบบดาวคูแบบติดกันอีก สลับกันไปเรื่อยๆ 

 

ผลการวิจัย 
 จากการสังเกตการณระบบดาวคูทั้ง 5 ระบบนี้ในเดือนมกราคม และกุมภาพันธ พ.ศ. 2552 เมื่อ
วิเคราะหกราฟแสงแลวไดผลดังนี้ 

CE Leonis อยูที่ตําแหนง R.A. 11h 44m 24.23s และ Dec. 23o 21' 22.9" มีคาแมกนิจูดปรากฎ
ในชวงสวางสุด (V) คือ 11.88 มีคาTime of Minimum Light คือ 2454876.3935 และสามารถคํานวณ
และสรางแผนภาพ ( )CO −  จาก Linear Ephemeris ที่ Samec et.al คํานวณไวในป ค.ศ. 1993 
คือ EMinIHJD 303429.04325.2445047. +=  ซ่ึงจะไดดัง ภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 แสดงแผนภาพ CO − ของระบบดาวคูแบบแตะกัน CE Leonis 

 

จากการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงคาบการโคจรของระบบดาวคู CE Leonis พบวาขอมูล CO −  
สอดคลองกับสมการ  

( ) 2127 1040864.31073099.100401.0 EpochEpochCO −− ×−×−=−  
จากสมการที่ไดนี้แสดงใหเห็นวาอัตราการเปลี่ยนแปลงคาบการแปรแสงมีคาลดลงในอัตรา 7.09x10-4 

วินาทีตอป ซ่ึงหมายถึงการลดลงของระยะหางระหวางดาวทั้งสอง จึงเปนไปไดวาวิวัฒนาการของระบบ
ดาวคู CE Leonis นี้ สอดคลองกับทฤษฎี Angular Momentum Loss 

DF Hydrae อยูที่ตําแหนง R.A. 08h 55m 02.24s และ Dec. 06o 05' 37.687" มีคาแมกนิจูดปรากฎ
ในชวงสวางสุด (V) คือ 10.739 มีคา Time of Minimum Light ได 2454880.14524 และสามารถ
คํานวณหาคา ( )CO − จาก Linear Ephemeris คือ EMinIHJD 3306005.0883.2430676. +=  
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(ขอมูลจาก The American Association of Variable Star Observers; AAVSO) จากสมการนี้ นํามาสราง
แผนภาพ ( )CO −  ซ่ึงจะไดดัง ภาพที่ 2 
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ภาพที่  2 แสดงแผนภาพ CO − ของระบบดาวคูแบบแตะกัน DF Hydrae 

 

จากการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงคาบการโคจรของระบบดาวคู DF Hydrae พบวาขอมูล CO −  
สอดคลองกับสมการ  

( ) 2116 1027601.61048698.401205.0 EpochEpochCO −− ×+×−−=−  
( )10787.0101093.9sin0394.0 5 +×+ − Epoch  

จากสมการที่ไดนี้แสดงใหเห็นวาอัตราการเปลี่ยนแปลงคาบการแปรแสงมีคาเพิ่มขึ้นในอัตรา 0.011982  

วินาทีตอป ซ่ึงหมายถึงการเพิ่มขึ้นของระยะหางระหวางดาวทั้งสอง จึงเปนไปไดวาระบบดาวคู DF 
Hydrae นี้มีวิวัฒนาการที่สอดคลองกับทฤษฎี Thermal Relaxation Oscillation และจากรูปที่ 2 นี้ยังมี
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงคาบแบบเปนคาบซอนอยู นั่นหมายความวาระบบดาวคูนี้มีแนวโนมที่จะมีวัตถุ
ที่สาม (Third Body) อยูในวงโคจร โดยมีระยะหางจากระบบดาวคูนี้ประมาณ 6.808 AU และมีคาบการ
โคจรประมาณ 62.43 ป  

FZ Orion อยูที่ตําแหนง R.A. 05h 41m 21.0092s และ Dec. 02o 36' 22.975" มีคาแมกนิจูปรากฎ
ในชวงสวางสุด (V) คือ 10.7 หาคา Time of Minimum Light ได 54860.09844 และ 54860.23098 โดย
คํานวณคา ( )CO −  ไดจากสมการ EMinIHJD 3999866.04583.2444024. +=  (ขอมูลจาก 
AAVSO) แลวนํามาสรางแผนภาพ ( )CO −  ซ่ึงจะไดดัง ภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 แสดงแผนภาพ CO − ของระบบดาวคูแบบแตะกัน FZ Orion 

 

จากการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงคาบการโคจรของระบบดาวคู FZ Orion พบวาขอมูล CO −  
สอดคลองกับสมการ  

( ) 2116 1060687.21022735.102374.0 EpochEpochCO −− ×+×+=−  
จากสมการที่ไดนี้แสดงใหเห็นวาอัตราการเปลี่ยนแปลงคาบการแปรแสงมีคาเพิ่มขึ้นในอัตรา 0.004113 
วินาทีตอป ซ่ึงหมายถึงการเพิ่มขึ้นของระยะหางระหวางดาวทั้งสอง จึงเปนไปไดวาระบบดาวคู FZ 
Orion นี้มีวิวัฒนาการที่สอดคลองกับทฤษฎี Thermal Relaxation Oscillation  

YY Eridani อยูที่ตําแหนง R.A. 04h 12m 08.8497s และ Dec. -10o 28' 09.962" มีคาแมกนิจูด 
ปรากฎในชวงสวางสุด (V) คือ 8.0 หาคา Time of Minimum Light ได 2454861.06629 และ
2454861.22618 สามารถวิเคราะหหาคา ( )CO −  จากสมการ HJD.Minl = 2441581.642+0.321494E 
(ขอมูลจาก AAVSO) และสรางแผนภาพ ( )CO −  ไดภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4 แสดงแผนภาพ CO − ของระบบดาวคูแบบแตะกัน YY Eridani 

 

จากการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงคาบการโคจรของระบบดาวคู YY Eridani พบวาขอมูล CO −  
สอดคลองกับสมการ  
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( ) 2117 1076833.51026313.900466.0 EpochEpochCO −− ×+×+−=−  
 

จากสมการที่ไดนี้แสดงใหเห็นวาอัตราการเปลี่ยนแปลงคาบการแปรแสงมีคาเพิ่มขึ้นในอัตรา 0.011324 
วินาทีตอป ซ่ึงหมายถึงการเพิ่มขึ้นของระยะหางระหวางดาวทั้งสอง จึงเปนไปไดวาวิวัฒนาการของ
ระบบดาวคู YY Eridani นี้ สอดคลองกับทฤษฎี Thermal Relaxation Oscillation  

FG Hydrae อยูที่ตําแหนง R.A. 08h 27m 03.9431s และ Dec. 03o 30' 52.333" มีคาแมกนิจูด
ปรากฎในชวงสวางสุด (V) คือ 10.0 หา Time of Minimum Light ได 2454859.20658, 2454859.37265 
และ 2454861.34042 และสรางแผนภาพ ( )CO −  จาก Linear Ephemeris ที่มีในฐานขอมูล AAVSO 
คือ EMinIHJD 327832.02764.2444968. +=  ดัง ภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5 แสดงแผนภาพ CO − ของระบบดาวคูแบบแตะกัน FG Hydrae 

 

จากการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงคาบการโคจรของระบบดาวคู FG Hydrae พบวาขอมูล CO −  
สอดคลองกับสมการ  

( ) 2116 1003365.71009641.403159.0 EpochEpochCO −− ×+×+=−  
 

จากสมการที่ไดนี้แสดงใหเห็นวาอัตราการเปลี่ยนแปลงคาบการแปรแสงมีคาเพิ่มขึ้นในอัตรา 0.013541 
วินาทีตอป ซ่ึงหมายถึงการเพิ่มขึ้นของระยะหางระหวางดาวทั้งสอง จึงเปนไปไดวาวิวัฒนาการของ
ระบบดาวคู FG Hydrae นี้ สอดคลองกับทฤษฎี Thermal Relaxation Oscillation  
 

สรุปผลการวิจัย 
จากการสังเกตการณ ณ หอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อทําการวิเคราะหกราฟแสง 

และวิเคราะหแผนภาพ CO −  เพื่อศึกษาถึงวิวัฒนาการของระบบดาวคูแบบแตะกันทั้ง 5 ระบบแลว 
พบวาระบบดาวคู CE Leonis มีวิวัฒนาการที่สอดคลองกับทฤษฎี AMLโดยมีคาบการเปลี่ยนแปลงคาบ
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การแปรแสงลดลงดวยอัตรา 7.09x10-4 วินาทีตอป ระบบดาวคู DF Hydrae มีอัตราการเปลี่ยนแปลงคาบ
การแปรแสงเพิ่มขึ้น 0.011982  วินาทีตอป ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎี TRO และจากแผนภาพ CO −  ยัง
พบวาระบบดาวคูนี้มีแนวโนมที่จะมีวัตถุที่สามอยูในระบบดวย โดยวัตถุดังกลาวอยูหางจากระบบดาวคู
นี้ประมาณ 6.808 AU และมีคาบการโคจรประมาณ 62.43 ป สวนระบบดาวคู FZ Orion, YY Eridani 
และ FG Hydrae มีคาบการแปรแสงเพิ่มขึ้นดวยอัตรา 0.011982 , 0.004113 , 0.011324 และ 0.013541  

วินาทีตอปตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎี TRO 
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การศึกษาปริมาณฟอรบอลเอสเทอรในปุยหมักท่ีผลิตจากกากสบูดํา 

 

อนุวัตน   แสงออน, ฤทัยรัตน   โพธิ, ปฏิวิชช   สาระพนิ* 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปริมาณฟอรบอลเอสเทอรในปุยหมักที่ผลิตจากกากสบูดํา
ซ่ึงเปนพืชพลังงานที่มีรายงานผลการศึกษาวาในกากที่เหลือจากกระบวนการแยกน้ํามันแลวมีธาตุ
อาหารหลักของพืช (NPK) ในปริมาณที่สูง แตมีการรายงานความเปนพิษเนื่องจากฟอรบอลเอสเทอรซ่ึง
เปนสารที่มีความเปนพิษปนเปอนอยู โดยทําการทดลองผลิตปุยหมักที่มีสวนผสมของกากสบูดําจํานวน 
7 สูตร ประกอบดวย สูตรที่ 1 กากสบูดํา + พด.1 สูตรที่ 2 ปุยกากสบูดํา + ขยะสารอินทรีย + พด.1 สูตรที่ 
3 ปุยกากสบูดํา + มูลโค + พด.1 สูตรที่ 4 ปุยกากสบูดํา + ขยะสารอินทรี + มูลโค + พด.1 สูตรที่ 5 ปุย
ขยะสารอินทรีย + พด.1 สูตรที่ 6 ปุยขยะสารอินทรีย + มูลโค + พด.1 และสูตรที่ 7 ปุยมูลโค + พด.1 แลว
นําปุยหมักที่ไดไปวิเคราะหหาปริมาณฟอรบอลเอสเทอรดวยเครื่อง HPLC ผลการศึกษาพบวาปริมาณ
สารฟอรบอลเอสเทอรในตัวอยางกากสบูดํา 0.7746 มิลลิกรัมตอกรัม ในสวนของปุยหมักผลการศึกษา
พบวาปุยหมักสูตร กากสบูดํา + มูลโค + พด.1 ตรวจพบปริมาณสารฟอรบอลเอสเทอรสูงสุด 0.9074 
มิลลิกรัมตอกรัม และยังพบสารฟอรบอลเอส-เทอรในปุยหมักสูตรอื่นที่ไมมีสวนผสมของกากสบูดํา
ดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*อาจารย ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
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บทนํา 
 ในปจจุบันแหลงของพลังงานประเภทเชื้อเพลิงฟอสซิล (fossil fuel) มีความตองการใชเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็วประกอบกับมีการคาดการณกันวาแหลงสํารองของเชื้อเพลิงดังกลาวจะถึงขีดจํากัดในราวป 
ค.ศ.2020 (M. Calvin, 1977) ประกอบกับวิกฤติการณดานน้ํามันเชื้อเพลิงในป ค.ศ.1970 และ ค.ศ.1990 

ตามลําดับสงผลใหราคาน้ํามันเพิ่มสูงขึ้น สงผลใหมีการพัฒนาแหลงพลังงานอื่น ๆ ขึ้นมาทดแทน 
เรียกวา พลังงานทดแทน (Renewable Energy) พลังงานทางเลือกหนึ่งที่มีการใหความสนใจคือพืชที่มี
เมล็ดใหน้ํามัน ชนิดตาง ๆ เชน ถ่ัวลิสง ถ่ัวเหลือง เมล็ดทานตะวัน และมะพราว ซ่ึงในปจจุบันพืชตาง ๆ 
เหลานี้ไดมีการพัฒนามาใชแทนปโตรเลียมในหลายพื้นที่ทั่วโลก (R. Banerjee et.al., 1983) 

 สบูดํา หรือช่ือทางวิทยาศาสตรวา Jatropha Curcus Linn. เปนพืชที่มีเมล็ดใหน้ํามันชนิดหนึ่งซึ่งมี
การนํามาใชเปนแหลงพลังงานทดแทนในประเทศตาง ๆ เชน ประเทศอินเดีย (V. Nallathambi Gunaseelan, 

2009) สบูดําเปนพืชโตเร็วที่ไมตองการการบํารุงรักษามากนัก ความสูงของลําตนประมาณ 3-8 เมตร  
ภูมิอากาศที่เหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโตของสบูดําคืออากาศรอนชื้น ปริมาณไมเกิน 600 มิลลิเมตร 
อุณหภูมิไมต่ํากวา 0 องศาเซลเซียส และไมชอบพื้นที่น้ําขัง (S. Biswas et.al., 2006) กากสบูดําที่ผานการ
หีบเมล็ดนําน้ํามันไปใชประโยชนเปนพลังงานทดแทนแลว ไดมีผลการศึกษาพบวากากดังกลาวมี
ปริมาณธาตุอาหารพืชสูงมากโดยเฉพาะธาตุไนโตรเจนคิดเปนรอยละ 3.2 – 4.44 รวมถึงฟอสฟอรัสและ
โพแทสเซียมที่มีปริมาณสูงกวาในมูลสัตวที่นิยมใชทําปุยหมัก (Delgado และ Parado, 1989) จึงมีการนํา
กากสบูดํามาใชประโยชนเปนปุยสําหรับเพาะปลูกพืช ซ่ึงมีรายงานผลการใชปุยกากสบูดําในการเพิ่ม
ผลผลิตในนาขาว (Sherchan et.al., 1989) 

อยางไรก็ตามมีรายงานการศึกษาวาเมล็ดสบูดํามีสวนประกอบที่เปนสารยับยั้งการเจริญเติบโต
ของมนุษยและสัตว (Anti-nutritional factor) เชน แซพอนิน (saponin), ไฟเตต (phytate), สารที่ขัดขวางการ
ทํางานของน้ํายอยโปรตีน (trypsin inhibitor), กลูโคซิโนเลต (glucosinolate), สารที่ขัดขวางการทํางานของ
เอนไซมอะไมเลส (amylase inhibitor), และไซยาโนเจนิกไกลโคไซด (cyanogenic glycoside) (Rakshit et.al., 
2006) นอกจากนี้ยังพบสารพิษที่สําคัญในเมล็ดสบูดําดวย ไดแก β-D-glycosidesofsitosterol (Bose et.al., 

1961), curcin (Stripe et.al., 1976), flavonoids, vitexine และ isovitexine (Sankara et.al., 1971) และ 12-deoxy 
16-hydroxy phorbol (Adolfetal., 1984) แตจากรายงานการศึกษาของ Makkar และ Becker (1997) และ 

Makkar et.al. (1997) พบวาสารพิษสําคัญในเมล็ดสบูดํา คือ สารฟอรบอลเอสเทอร (phorbal esters) และใน
รายงานดังกลาวพบวาแมใหความรอนกับเมล็ดสบูดําที่ 160 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที ยังไมสามารถ
ทําลายสารฟอรบอลเอสเทอรได 



43 
 

 
วารสารวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 เพื่อใหการใชประโยชนจากกากสบูดําเปนไปอยางสมบูรณและไมกอผลกระทบขางเคียงจาก
สารฟอรบอลเอสเทอร ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปริมาณฟอรบอลเอสเทอรในปุยหมักที่ผลิตจากกากสบู
ดํา โดยมีวัตถุประสงคหลักในการวิจัยเพื่อศึกษาการสะสมของสารฟอรบอลเอสเทอรในปุยหมักซึ่งมี
สวนประกอบของกากสบูดํา เพื่อเปนขอมูลประกอบการพัฒนาการใชประโยชนจากกากสบูดําตอไป 
 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อประยุกตใชกากสบูดําในการทําปุยหมัก 

2. เพื่อหาปริมาณฟอรบอลเอสเทอรตกคางในปุยหมักที่ทําจากกากสบูดํา 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
1.  การทําปุยหมักจากกากสบูดํา และขยะสารอินทรีย 
 ทําการผสมวัสดุที่ใชในการหมักทําปุย คือ กากสบูดํา ขยะสารอินทรีย มูลโคพด.-1 จํานวน 7 
สูตรที่แตกตางกัน คือ 

  สูตรที่ 1  ปุยกากสบูดําและพด.-1 

       สูตรที่ 2  ปุยกากสบูดําและขยะสารอินทรียและพด.-1 

       สูตรที่ 3  ปุยกากสบูดําและมูลโคและพด.-1 

       สูตรที่ 4  ปุยกากสบูดําและขยะสารอินทรีและมูลโคและพด.-1 

       สูตรที่ 5  ปุยขยะสารอินทรียและพด.-1 

       สูตรที่ 6  ปุยขยะสารอินทรียและมูลโคและพด.-1 

       สูตรที่ 7  ปุยมูลโคและพด.-1 

    ทําการพลิกกลับกองปุยหมักทุก ๆ 7 วัน จนครบระยะเวลา 45 วันจึงนําปุยหมักที่ไดไป
วิเคราะหหาปริมาณธาตุอาหารพืชและปริมาณฟอรบอลเอสเทอร 
2.  การวิเคราะหปริมาณธาตุอาหารหลัก 

 2.1 การวิเคราะหหาปริมาณธาตุไนโตรเจน โดยวิธีเจดาลห ( Kjedahl  Method )   

  1) ช่ังตัวอยางปุยบดละเอียดแลวจํานวน 2 กรัม ใสใน Kjeldahl  digestion  flask 

  2) ใส Potassium  sulfate - catalyst  mixture 1.1 กรัม 

  3) เติม conc. H2SO4 (commercial  grade)  5 มิลลิลิตร  เขยาใหเขากัน 
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  4) นําเขาเตายอยโดยใชอุณหภูมิต่ํา ประมาณ 1 ชม. จึงเพิ่มอุณหภูมิใหสูงจนกวา
ตัวอยางจะใชได  (clear)   ซ่ึงจะใชเวลาประมาณ  2-3  ชม.  ตัวอยางจะเปนสีเขียวใส  และไมมีควันของ
กรดซัลฟูริคปนอยู 
  5) เมื่อตัวอยางใชไดแลวนําออกจากเตายอยทิ้งไวใหเย็น เติมน้ํากลั่นลงไปประมาณ  
10 มิลลิลิตร (อยาเติมน้ํากลั่นในขณะที่ flask ยังรอนอยู) เขยาใหเขากันแลวนําไปปรับปริมาตร 100 
มิลลิลิตรในขวดปรับปริมาตร ( volumetric  flask )  ใชน้ํากลั่นลาง digestion  flask  ประมาณ 3 คร้ัง  เพื่อให
แนใจวาไมมีตัวอยางเหลืออยูใน digestion  flask 

  6) ดูดสารละลายที่ไดดวย ขวดปรับปริมาตร (volumetric flask) 5 หรือ 10 มิลลิลิตร ใส 
distillation flask  นําไปกลั่นหาปริมาณไนโตรเจนโดยวิธีการตอไปนี้ 
  7) นําขวดรูปชมพู  (erlenmeyer flask) 125 มิลลิลิตร  ซ่ึงมี boric  acid - indicator  บรรจุอยู 
5 มิลลิลิตร มารองรับใต Condenser ของเครื่องกล่ัน พยายามใหปลายของ condenser จุมอยูใน boric acid 

  8) นําตัวอยางที่ใสใน Distillation flask แลว เติม 10 N NaOH ประมาณ 10 มิลลิลิตร 

  9) ทําการกลั่นจนกวาปริมาตรของสารใน ขวดรูปชมพู (erlenmeyer  flask) เพิ่มถึงขีด 50 
มิลลิลิตร 

              10) นําสารละลายที่ไดมาไทเทรตกับ standard  0.005 N H2SO4 จดปริมาตรของ standard 

H2SO4 ที่ใช เพื่อนํามาคํานวณหาปริมาตร total  nitrogen ในตัวอยางปุย 

 2.2 การวิเคราะหหาปริมาณธาตุฟอสฟอรัส                                                                                                        
  1)  ช่ังปุยซ่ึงบดผานตะแกรงรอนขนาด 2 มม. หนัก 2 กรัม ใสใน ขวดรูปชมพู                     
(erlenmeyer flask) ขนาด 50 มิลลิลิตร 

  2)  เติมน้ํายาสกัด 20 มิลลิลิตร( bray II ) 

  3)  เขยาดวยมือ 60 วินาที แลวกรองทันที ดวยกระดาษกรอง NO. 24 หรือ 5 

  4) ดูดสารละลายปุยที่กรองไดประมาณ  5 มิลลิลิตร  ใสในขวดปรับปริมาตร 
(Volumetric flask) 25 มิลลิลิตร 

  5)  เติมน้ํากลั่นพอประมาณ 

  6)  เติม murphy reagent 2 มิลลิลิตร 

  7)  เติม boric acid 2% 5 มิลลิลิตร 

  8)  เติม Ascorbic acid solution 1 มิลลิลิตร 

  9)  ปรับปริมาตรดวยน้ํากลั่นใหไดปริมาตร 25 มิลลิลิตร 
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 10)  เขยาใหสารละลายเขากันทิ้งไวอยางนอย 10 นาที จะไดสารละลายสีน้ําเงิน 

 11) ทิ้งสารละลายไวประมาณ  30 นาที  จึงนําไปอานคาดวยเครื่อง  Spectrophotometer  
ที่ wavelength 882 nm 

 12) เตรียม standard solution 5 ppm P จํานวน 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 และ 1 ppm P 

 2.3 การวิเคราะหหาปริมาณธาตุโปแตสเซียม 

 1) ช่ังตัวอยางดิน  2  กรัม ใส ขวดรูปชมพู (Erlenmeyer flask ) 125 มิลลิลิตร 

 2) เติมน้ํายาสกัด 0.05 N HCL จํานวน 20 มิลลิลิตร 

 3) เขยานาน 15 นาท ี

 4) แลวนําไปกรองโดยใชกระดาษกรอง เบอร 5 

 5) ใช ปเปตวัดปริมาตร (Volumetric pipet) ดูดสารละลายที่กรองไดจํานวน 10 มิลลิลิตร  
ใส กระบอกตวง (Volumetric flask) 25 มิลลิลิตร 

 6) เติม  Sodium cobatinitrite จํานวน 4 มิลลิลิตร เขยาใหเขากัน 

 7) เติม  Isopropyl alcohol 10 มิลลิลิตร 

 8) ปรับปริมาตรใหเปน 25 มิลลิลิตรดวยน้ํากลั่น 

 9) เขยาใหเขากันตั้งทิ้งไวในน้ําแข็งประมาณ 20 นาที 
 10) นําไปอานโดยใช Spectrophotometer ที่ wavelength 650 nm. 

 11) เตรียม Standard curve ใหความเขมขน 0,8,16,24,32,40 ppm K 

3.  การวิเคราะหปริมาณฟอรบอลเอสเทอรในผักกวางตุง 

 วิธีการวิเคราะหจะใชเครื่อง HPLC ซ่ึงจะใชวิธีวิเคราะหตาม Haas และคณะ (2002) โดยใช
คอลัมนเปน reversed phase column ขนาด 125x4 mm สภาวะที่ใชคือคอลัมนถูกควบคุมใหมีอุณหภูมิ 
25oC ใชของผสมของ acetonitrile (HPLC grade) กับน้ํากลั่น โดยใชอัตราสวน 80:20 (v/v) เปนตัว 
eluent ดวยอัตราเร็วในการไหลเทากับ 1 ml/min Detector จะใช uv-detector โดยตั้งคาความยาวคลื่นไว
ที่ 280 nm การฉีดตัวอยางวิเคราะหจะใชปริมาตร 20 μl ฉีดตัวอยาง 
 การทํา Calibration curve ทําโดยใช 4β, 9α, 12β, 13α, 20-pentahydroxytiglia-1, 6-dian-3-
on-12β-myristate-13 acetate (TPA) ของบริษัท Sigma เปน internal standard ซึ่งสาร standard   นี้
ละลายไดในเมทานอล (HPLC grade) (รยากร นกแกวและคณะ, 2550) 
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ผลการศึกษา 
1. ปริมาณธาตุอาหารหลัก 

 การทดลองทําปุยหมักจากกากสบูดําและขยะอินทรียโดยวิธีหมักแบบใชออกซิเจน ตามวิธีการ
ของกองอนุรักษดินและน้ําในโครงการปรับปรุงบํารุงดินดวยอินทรียวัตถุ กรมพัฒนาที่ดิน   โดยใชสาร
เรง (พด.1) รวมระยะเวลาการหมักทั้งสิ้น 45 วันและไดทําการสุมเก็บตัวอยางปุยสงตรวจวิเคราะหที่
สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท เพื่อหาปริมาณธาตุอาหารหลักของปุยหมัก คือ 
ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P2O5) และโพแทสเซียม (K2O) โดยเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานที่ดีของ
ปุยหมักไมนอยกวา 0.5, 0.5 และ 1 ตามลําดับ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2546) ดังตารางที่ 1 และภาพที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ปริมาณธาตุอาหารหลักของปุยหมักกาสบูดําและขยะอินทรีย 

วัสดุท่ีใชทําปุยหมัก 
N 

(เปอรเซ็นต) 
P2O5 

(เปอรเซ็นต) 
K2O 

(เปอรเซ็นต) 
กากสบูดํา + พด.1 + ดิน 0.828 0.944 1.482 

กากสบูดํา + ขยะอินทรีย + พด.1+ ดิน 1.084 1.025 1.662 

กากสบูดํา +มูลโค + พด.1+ ดิน 1.103 1.066 1.708 

กากสบูดํา + ขยะอินทรีย + มูลโค + พด.1+ ดิน 1.197 1.196 1.828 

ขยะอินทรีย + พด.1+ ดิน 0.235 0.192 1.027 

ขยะอินทรีย +มูลโค + พด.1+ ดิน 0.506 0.479 1.358 

มูลโค + พด.1 + ดิน 0.386 0.435 1.151 

คามาตรฐาน 0.5 0.5 1.0 
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ภาพที่ 1 ปริมาณธาตุอาหารหลักของปุยหมักกากสบูดําและขยะอินทรีย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ A1 คือ กากสบูดํา + พด.1 + ดิน 

  A2 คือ กากสบูดํา + ขยะอินทรีย + พด.1 + ดิน 

  A3 คือ กากสบูดํา + มูลโค + พด.1 + ดิน 

A4 คือ กากสบูดํา + ขยะอินทรีย + มูลโค + พด.1 + ดิน 

  A5 คือ ขยะอินทรีย + พด.1 + ดิน 

  A6 คือ มูลโค + พด.1 + ดิน 

  A7 คือ ขยะอินทรีย + มูลโค + พด.1 + ดิน 

 

2. การตรวจหาปริมาณฟอรบอลเอสเทอรในปุยหมัก 

 การตรวจสอบปริมาณฟอรบอลเอสเทอรในวัสดุที่ใชทําปุย ปุยที่หมักจากกากสบูดําและ 
ในผักกวางตุงที่ผานการปลูกโดยใหปุยหมักจากกากสบูดําไดผลดังตารางที่ 2 โดยพบปริมาณสารฟอร
บอลเอสเทอรในตัวอยางกากสบูดํา 0.7746 มิลลิกรัมตอกรัม และไมพบในตัวอยางดินและตัวอยาง
ปุยเคมี ในสวนของปุยหมักที่ใชในการศึกษาพบวาปุยหมักสูตร กากสบูดํา + มูลโค + พด.1 ตรวจพบ

ปริมาณธาตุอาหารหลัก 

ชนิดปุยหมัก 

0

0.5

1

1.5

2

A1 A2 A3 A4 A5 A 6 A7

   
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม 
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ปริมาณสารฟอรบอลเอสเทอรสูงสุด 0.9074 มิลลิกรัมตอกรัม และยังพบสารฟอรบอลเอสเทอรในปุย
หมักที่ไมมีสวนผสมของกากสบูดําดวย ทั้งนี้เพราะสารฟอรบอลเอสเทอรเปนสารประกอบที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติและพบไดในพืชหลายชนิด (Beutler et.al., 1989) 
 

ตารางที่  2 ปริมาณสารฟอรบอลเอสเทอรในวัสดุและปุยหมัก 

ชนิดของวัสดุ 
ปริมาณสารฟอรบอลเอสเทอร 

หนวยเปน 
มิลลิกรัมตอกรัม 

หนวยเปน 
รอยละโดยน้ําหนัก 

สบูดํา 
ดิน 
สบูดํา+พด.1+ดิน 
สบูดํา+ขยะอินทรีย+พด.1+ดิน 
สบูดํา+มูลโค+พด.1+ดิน 
สบูดํา+ขยะอินทรีย+มูลโค+พด.1+ดิน 
ขยะอินทรีย+พด.1+ดิน 
ขยะอินทรีย+มูลโค+พด.1+ดิน 
มูลโค+พด.1+ดิน 

0.7746 
ND 

0.3790 
0.7129 
0.9074 
0.7042 
0.2639 
0.3972 
0.0670 

0.08 
ND 
0.04 
0.07 
0.09 
0.07 
0.03 
0.04 
0.01 

 

สรุปผลการทดลอง 
 จากผลการศึกษาพบวาปุยหมักที่ไดจากกากสบูดําทุกสูตรมีปริมาณธาตุอาหารหลักของพืช 
(NPK) เปนไปตามเกณฑมาตรฐานของปุยหมัก โดยสูตรที่มีปริมาณธาตุอาหารพืชสูงสุด คือปุยหมักที่ใช 
กากสบูดํา + ขยะอินทรีย + มูลโค + พด.1 ซ่ึงมีปริมาณไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P2O5) และ
โพแทสเซียม (K2O) เทากับรอยละ 1.197, 1.196 และ 1.828 ตามลําดับ ในสวนของปริมาณฟอรบอลเอส
เทอรในปุยหมักตรวจพบปริมาณฟอรบอลเอสเทอรสูงสุด 0.9074 มิลลิกรัมตอกรัม และยังพบฟอรบอล
เอสเทอรในปุยหมักที่ไมมีสวนผสมของกากสบูดําดวย 
 

ขอเสนอแนะ 

ในการดําเนินการวิจัยตอไปควรไดศึกษาการตกคางของฟอรบอลเอสเทอรในพืชที่ใชปุยหมัก
จากกากสบูดําและระดับของฟอรบอลเอสเทอรที่เปนอันตรายเพื่อประกอบการนํากากสบูดําไปใช
ประโยชนตอไป 

******************** 
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การใชโปรแกรม Excel สําหรับวิเคราะหขอมูลเบื้องตน 

 

 ภัทริณี  คงช*ู 
 

 โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชสําหรับการคํานวณทางสถิติในปจจุบันที่นิยมใชมีอยูหลาย
โปรแกรม เชน  SAS, SPSS, MINITAP, STATA ฯลฯ โดยแตละโปรแกรมมีขอดีแตกตางกันไป 
แลวแตประเภทหรือลักษณะการใชงานของผูใช นอกจากโปรแกรมที่กลาวขางตนแลว โปรแกรม Excel 
ที่มีใน Microsoft Office ซ่ึงเปนโปรแกรมที่มีใชทั่วๆไปในเครื่องคอมพิวเตอรก็สามารถใช 
ในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติไดเชนกัน ขอปฏิบัติในการใชโปรแกรม Excel ในการวิเคราะห 
ขอมูลมีดังตอไปนี้ 
 กอนการใชโปรแกรม ตองมีการติดตั้ง Data Analysis ซ่ึงจะอยูในแถบเครื่องมือ (Tools)  
ถาเครื่องใดที่ไมมี ใหปฏิบัติดังนี้  

1. คลิกซายที่เครื่อง Tools แลวเลือกที่ Add-In… 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 
 

 
*  อาจารยประจําสาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  
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2. จะปรากฏหนาตาง Add-Ins ใหคลิกถูกที่ชอง Analysis ToolPak แลวคลิกที่ OK 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2 
 

การใชโปรแกรม Excel วิเคราะหขอมูลเบื้องตน 
เมื่อผูวิเคราะหตองการวิเคราะหขอมูลซ่ึงไดเก็บขอมูลลงใน Exccl และใหช่ือไฟลวา data  

ในการเรียกไฟลขอมูลที่ตองการวิเคราะหทางสถิติทําไดดังนี้ 
1. นําลูกศรไปคลิกที่ File แลวเลือก Open หรือกด Ctrl+O เลือกไฟลที่ตองการ ซ่ึงในที่นี้ 

ใหเลือก ไฟลช่ือ data ( เก็บขอมูลใน Excel ) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 3 
 



53 
 

 
วารสารวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2. จะปรากฏหนาตางดังรูป ซ่ึงประกอบดวย ขอมูลดังนี้ ลําดับ เพศ อายุ การศึกษา รายได  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 
 

3. นําลูกศรไปคลิกที่ เครื่องมือ แลวเลือกที่ Data Analysis  ดังรูปดานลาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 5 
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4. เมื่อปรากฏหนาตาง Data Analysis ใหเลือกที่ Descriptive Statistics จากนั้นใหคลิก OK 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 
จะปรากฏหนาตางดังตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 
 

สวนท่ี 1 Input  
ผูใชจะตองระบุ Input Range ซ่ึงเปนการใสชวงของ cell  ของตัวแปรที่ตองการหาคาสถิติตาง   

สวนท่ี 2  Output Range 
สวนที่ใหผูใชระบุถึงที่ที่ตองการเก็บผลลัพธไว ซ่ึงมีทางเลือกดังนี้ 
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 Output Range: ใหผูใชระบุพื้นที่ที่ตองการแสดงผลลัพธใน worksheet เดียวกับ
ขอมูล 

 New Worksheet Ply: เปนการใหเก็บผลลัพธใน worksheet ใหมที่จะสรางขึ้น 
โดยใหผูใชระบุช่ือ worksheet ใหมดวย โดย worksheet ใหมนี้ อยูใน workbook 
เดียวกับขอมูล 

 New workbook: เปนการใหเก็บผลลัพธใน worksheet ใหมที่จะสรางขึ้น แยก
จากแฟมขอมูล 

 Summary Statistics ใหคาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คามัธยฐาน คาฐานนิยม 
คาแปรปรวน คาความโดง ความเบ พิสัย คาสูงสุด คาต่ําสุด ผลบวก จํานวน
ขอมูล  

4. แลวคลิก OK จะไดผลลัพธดังแสดงในรูป 
 

 
 

ภาพที่ 8 
 
 
 
 
 

รายไดเฉลี่ย 4,486.66 บาท 

รายไดตํ่าสุด 2,200 บาท 

รายไดสูงสุด 7,800 บาท  
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ความหมาย 
Mean : คือคาเฉลี่ยของขอมูลทั้งหมด  
Standard Error :  แสดงลักษณะการกระจายตัวของขอมูล  
Median : คามัธยฐาน คือคาของขอมูลที่จุดกึ่งกลางของการกระจายของขอมูลโดย 50% ของขอมูลมีคา
สูงกวาคา มัธยฐาน และ 50% มีคาต่ํากวาคามัธยฐาน และมักใชในกรณีที่ การกระจายของขอมูลมี
ลักษณะไมเทากันทั้งสองขาง (Asymmetry) หรือมีลักษณะเบไปทางซายหรือทางขวา 
Mode : คาฐานนิยม คือคาของขอมูลที่มีความถี่มากที่สุดในขอมูลของชุดนั้นๆ ซ่ึงอาจมีมากกวาหนึ่งคา
หรือไมมีเลยก็ได 
Standard Deviation :  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนการวัดการกระจายของขอมูลวาจะเบี่ยงเบนไปจาก
คาเฉลี่ยมากนอยเทาใด 
Sample Variance : คาความแปรปรวน  
Kurtosis : เปนการวัดลักษณะความโดงของขอมูล 
Skewness : เปนการวัดการกระจายของขอมูลในลักษณะทิศทางของขอมูลวามีความเบไปในทิศทางใด 
Minimum : คาต่ําสุดของขอมูลชุดนั้น 
Maximum : คาสูงสุดของขอมูลชุดนั้น 
Sum : ผลรวมของคาทั้งหมดของขอมูลชุดนั้น 
Count : จํานวนขอมูลทั้งหมด 
 

ตัวอยาง  คะแนนสอบวิชาสถิติธุรกิจ ของนักศึกษาจํานวน 20 คน เปนดังนี้ 23, 22, 25, 12, 28, 18, 20, 
23, 18, 17, 15, 16, 14, 11, 9, 17, 18, 28, 20, 21 จงหาคาเฉลี่ย คาฐานนิยม คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของ
ขอมูลตอไปนี้ 
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วิธีทํา 
1. พิมพขอมูลลงใน Excel ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 
 

2. นําลูกศรไปคลิกที่ เครื่องมือ แลวเลือกที่ Data Analysis  จะไดหนาจอดัง ภาพที่ 6 
3. ในหนาจอ ภาพที่ 6 ใหเลือกที่ Descriptive Statistics จากนั้นใหคลิก OK 
4. ในสวนของ Input Range ใส “ $A$1: $A$21” ( ภาพที่ 10 ) 
5. ในสวนของ Output options เลือก New Worksheet Ply ใน box พิมพช่ือ worksheet เปน 

“คะแนนสอบ” ( ภาพที่ 10 ) 
6. ในสวนของสถิติเลือก Summary statistics ( ภาพบที่ 10 ) 

 

 
 

ภาพที่ 10 
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7. คลิก OK จะไดผลลัพธดังแสดงใน ภาพที่ 11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 
 

******************** 
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******************** 
 

จากขอมูลสรุปไดวาคะแนนสอบ 
วิชาสถิติธุรกิจ ของนักศึกษาจํานวน 20 คน มี

คะแนนเฉลี่ย 18.75 คะแนน ฐานนิยม 18 คะแนน 
คะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.22 คะแนน 

คะแนนต่ําสุด 9  คะแนน คะแนนสูงสุด  2 คะแนน 
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มาตรการวัดหรือระดับการวัดของขอมูล  

(Level of measurements of data) 
 

นิดานชุ แกวเทพ* 

ปนัดดา  แยมเผือก* 
 

 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ เราจําเปนตองทราบถึงลักษณะของขอมูลที่เราสนใจศึกษา วาเปน
ขอมูลประเภทใด มีคุณสมบัติ  หรือทราบลักษณะของขอมูล  เพื่อทําใหการเลือกใชสถิติสําหรับ 
การวิเคราะหขอมูลมีความถูกตองและเหมาะสม 
 

ประเภทของขอมูล 
 ขอมูล (Data) หมายถึง ขอเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่สนใจศึกษา หรือกลุมของคาของตัวแปร 
ที่รวมอยูดวยกัน ซ่ึงเรียกวา ชุดคาสังเกต โดยขอมูลจะถูกพิจารณาวาเปนวัตถุดิบของสถิตินั่นเอง  
ถาขอมูลนั้นไดมาจากการวัดหรือการนับ (Measurement) เชน วัดระดับความดัน และอุณหภูมิของ
คนไข เปนตน จะเรียกวา ขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) แตถาไดมาจากการแยกประเภท  เชน 
การปวยเปนโรคไขเลือดออก (เปน / ไมเปน) ความพึงพอใจในคุณภาพของการบริการ (พอใจ/ เฉยๆ / 
ไมพอใจ) เปนตน จะเรียกวา ขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) ซ่ึงการรูจักประเภทของขอมูล จะทํา
ใหสามารถเลือกใชสถิติในการวิเคราะห และเลือกวิธีการนําเสนอไดอยางถูกตองและเหมาะสม  
(เกตุจันทร จําปาไชยศรี. 2550) 
 

มาตรการวัดหรือระดับการวัด 
การวัด เปนการกําหนดตัวเลขใหกับสิ่งที่ตองการศึกษาภายใตกฎเกณฑที่แนนอน ผูวิจัยจําเปนจะตอง
ทราบคุณลักษณะของขอมูลที่จะทําการวัด เพื่อใชในการพิจารณาวาจะเลือกใชวิธีการทางสถิติใดจึงจะ
เหมาะสม ดังนั้นจึงควรทราบวา ขอมูลที่นํามาวิเคราะหอยูในมาตรการวัดระดับใด ซ่ึงมาตรการวัดแบง
ออกเปน 4 ระดับดังนี้ 

1. มาตรนามบัญญัติ (Nominal Scale) เปนระดับที่ใชจําแนกความแตกตางของสิ่งที่ตองการวัด
ออกเปนกลุมๆ เปนการกําหนดสัญลักษณ (ซ่ึงอาจเปนตัวเลข ตัวอักษร ก็ได) ขึ้นเพื่อใชเรียกชื่อกลุมที่มี
คุณสมบัติเหมือนกัน เชนในการตอบแบบสอบถามใหผูตอบแบบสอบถามระบุเพศ 
 

––––––––––––––––––––––– 
*อาจารย ประจําสาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
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1.    เพศชาย  2    เพศหญงิ 
จะเห็นไดวาถาผูตอบแบบสอบถามเลือกหมายเลข 1 นั่นคือผูสอบแบบสอบถามเปนเพศชาย และ 
ถาผูตอบแบบสอบถามเลือกหมายเลข 2 นั่นคือผูสอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง เปนตน ซ่ึงถือเปน
ตัวเลขจะไมมีความหมายใดในทางคณิตศาสตร ไมสามารถนํามาบวก ลบ คูณ หาร หรือหาสัดสวนได 
ดังนั้นถาขอมูลที่เราเก็บรวบรวมมาไดอยูในมาตรการวัดนี้เราทําไดโดยการแจงนับ หรือแจกแจงความถี่
เพื่อเปนดูวาขอมูลในแตละกลุมแตละประเภทมีความถี่หรือมีจํานวนเทาใด ขอมูลในมาตรบัญญัติ 
ไดแก ศาสนา สีของรถยนต ชนิดของดอกไม เปนตน 

2. มาตรเรียงอันดับ (Ordinal Scale) เปนระดับของการวัดที่สูงกวามาตรานามบัญญัติ เปนการ
กําหนดตัวเลขหรือสัญลักษณเพื่อช้ีถึงอันดับ เชน หลังจากพิจารณาภาพที่นักเรียนวาดมาแลวก็ไดอันดับ
จากภาพที่ดีที่สุดเปนอันดับ 1 รองลงมาเปนอันอับ 2 , 3 ,…… ตามลําดับ เปนตน  จะเห็นไดวาในมาตรา
นี้มีคุณสมบัติของมาตรานามบัญญัติคือ ความแตกตาง อันดับ 1 และอันดับ 2 จะเปนคนละคน 
ไมเหมือนกัน ส่ิงที่เราทราบเพิ่มขึ้นจากมาตรานามบัญญัติคือ ทิศทางของความแตกตาง อันดับ 1  
อยูเหนือกวาอันดับ 2 เนื่องจากมีปริมาณหรือคุณภาพมากกวา อยางไรก็ตาม แมจะทราบวาใครมากกวา 
นอยกวา แตไมอาจทราบวามากกวากันเทาใด และชวงระหวางอันดับตาง ๆ มักไมเทากัน เชนที่ 1 อาจมี
คุณภาพเหนือกวาที่ 2 มากขณะที่ 2 มีคุณภาพหางจากที่ 3 เพียงเล็กนอย เปนตน จากการที่ชวงอันดับ 
ไมเทากันดังกลาว จึงไมสามารถนําเอาตัวเลขในมาตรานี้มาบวก ลบ คูณ หรือหารกันได เชน จากการ
สอบถามระดับการศึกษา 

1.  มัธยมศึกษา2.  ปริญญาตรี 3.  สูงกวาปริญญาตรี 
จะเห็นวาระดับการศึกษาสามารถบอกความแตกตางไดวาแตละระดับการศึกษามีความแตกตางกัน 
โดยเรียงลําดับ นั่นคือระดับมัธยมศึกษาตองมีความรูนอยกวาระดับปริญญาตรี และนอยกวาระดับสูง
กวาปริญญาตรี ตามลําดับ แตไมสามารถบอกระดับความรูไดวาแตกตางกันมากนอยเพียงใด 

3. มาตรอันตรภาค (Interval Scale) เปนระดับของการวัดที่สูงกวาสองมาตราที่กลาวมาโดยมี
คุณสมบัติเพิ่มขึ้นอีก 2 ประการ คือ มี ศูนยสมมติ (Arbitrary Zero or Relative Zero) และมีหนวยของ
การวัดที่เทากัน สามารถกําหนดคาตัวเลขโดยมีชวงหางระหวางตัวเลขเทาๆ กัน สามารถนําตัวเลขมา
เปรียบเทียบกันไดวา มีปริมาณมากนอยเทาใด แตไมสามารถบอกไดวาเปนกี่เทาของกันและกัน เชน  
ในแบบทดสอบที่มีจํานวน 60 ขอ ถา ก สอบได 50 คะแนน ข สอบได 30 คะแนน ค สอบได 25 
คะแนน และ ง สอบได 5 คะแนน กลาวไดวา ก ไดคะแนนมากกวา ข 20 คะแนน ข ไดคะแนนมากกวา  
ง 25 คะแนน ก ไดคะแนนมากกวา ข เทากับ ค ไดคะแนนมากกวา ง (ตางกันมากกวา 20 คะแนน)  
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แตไมสามารถตีความไดวา ก มีความรูเปน 2 เทาของ ค เพราะจุดเริ่มตนไมใชศูนยแท ผูสอบไดคะแนน
ศูนยไมไดหมายความวาไมมีความรูในวิชานั้น เปนเพียงแตวาทําขอสอบชุดนั้นไมได ถาออกขอสอบ
มากกวานั้น หรืองายกวานั้นเขาอาจทําไดบาง หรือ การวัดอุณหภูมิ เชน ในหนวยวัดอุณหภูมิแบบ
เซลเซียส จะกําหนดจุดที่น้ํากลายเปนน้าํแข็งเปน 0° C. เปนศูนยเทียมไมไดหมายความวาถึง ณ อุณหภูมิ 
0° C. นี้ไมมีความรอนอยูเลยแตเปนเพียงจุดที่น้ํากลายเปนน้ําแข็ง  จากการที่มีหนวยของการวัดที่เทากัน 
และมีศูนยเทียมจึงสามารถเปรียบเทียบปริมาณ หรือคุณภาพไดวามากกวากันเทาไร ตัวอยางเชน 40° C. 
จะมีอุณหภูมิสูงกวา 30° C. อยู 10° C. และสามารถพูดไดวาอุณหภูมิ 20° C. สูงกวาอุณหภูมิ 15° C. 
เทากับอุณหภูมิ 14° C. สูงกวาอุณหภูมิ 9° C. เพราะตางก็สูงกวากัน 5° C. (ไมอาจพูดไดวาอุณหภูมิ 60° 
C. รอนเปนสองเทาของอุณหภูมิ 30° C. เพราะความรอนไมไดเร่ิมที่จุด 0° C.) หรือ 60° C. = 2 (30° C.) 
แตปริมาณความรอนของสสาร 60° C. ? 2 (ความรอนของสสาร 30° C.) มาตราอันตราภาคนับวาเปน
มาตราที่เปนปริมาณอยางแทจริงไมเหมือนมาตรานามบัญญัติและมาตราเรียงลําดับ เชน คะแนนสอบ 
อุณหภูมิ เวลา ระดับ IQ 

4. มาตรอัตราสวน (Ratio Scale) เปนระดับของการวัดที่สูงที่สุด มีความสมบูรณ  มากกวา
มาตราวัดอันตรภาค นอกจากจะมีคุณสมบัติเหมือนมาตราวัดอันตรภาคแลวยังมี ศูนยแท (Absolute 
Zero) ในขณะที่มาตราอันตรภาคมีเพียงศูนยสมมติ ตัวอยางการวัดในมาตรานี้ไดแก การวัดความยาว 
น้ําหนัก สวนสูง อายุแตละหนวยของความยาวจะมีชวงเทากันแตละหนวยของ น้ําหนักมีขนาดเทากัน 
เชน เอื้อมพร หนัก 40 กิโลกรัม จะหนักเปน 2 เทาของนิตยารัตน ซ่ึงหนัก 20 กิโลกรัม การที่กลาวเชนนี้
ไดเนื่องจากแตละหนวยกิโลกรัมมีน้ําหนักเทากัน และเริ่มจากศูนยแท น้ําหนักศูนยกิโลกรัมก็คือไมมี
น้ําหนักเลยเนื่องจากการวัดระดับนี้มีความสมบูรณทุกประการ จึงสามารถนํามาจัดกระทําตามหลัก
คณิตศาสตรไดทุกประการ เชน บวก ลบ คูณ หาร ถอดราก และยกกําลังได เชน  ระยะทาง เวลา  
น้ําหนัก  สวนสูง  อายุ 
ตารางแสดงคุณสมบัติของมาตรการวัด 

มาตรการวัด 
คุณสมบัติ 

แบงกลุมได 
สามารถบอก
ลําดับได 

แบงเปนชวง 
เทาๆ กันได 

มีศูนยสัมบูรณ บวกลบได คูณหารได 

นามบัญญัติ  - - - - - 
เรียงอันดับ  - - - - 
อันตรภาค  -  - 
อัตราสวน   
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การเลือกใชสถิต ิ
มาตรการวัด สถิติเชิงบรรยาย สถิติเชิงอนุมาน 

นามบัญญัติ • แจกแจงความถี่ 

• วัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง (ฐานนิยม) 

• วัดความสัมพันธ (Phi Correlation) 

test−2χ  

เรียงลําดับ • แจกแจงความถี่ 

• วัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง (ฐานนิยม, มัธยฐาน) 

• วัดการกระจาย (Standard Deviation) 

• วัดความสัมพันธ (Spearman Rank Correlation) 

test−2χ  

อันตรภาค • แจกแจงความถี่ 

• วัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง (คาเฉลี่ย) 

• วัดการกระจาย (Standard Deviation) 

• วัดความสัมพันธ (Pearson Correlation) 

• test−2χ  
• testt −  
• testF −  
 

อัตราสวน • แจกแจงความถี่ 

• วัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง (คาเฉลี่ย) 

• วัดการกระจาย (Standard Deviation) 

• วัดความสัมพันธ (Pearson Correlation) 

• test−2χ  
• testt −  
• testF −  

 ดังนั้นเมื่อผูวิจัยทราบคุณลักษณะ และคุณสมบัติที่เกี่ยวกับมาตรการวัดของขอมูลดังกลาว
แลว ผูวิจัยจึงควรเลือกใชการวิเคราะหขอมูลใหถูกตองและเหมาะสม  
 

******************** 
รายการอางองิ 

 

เกตุจันทร จําปาไชยศรี.2550. เอกสารประกอบการสอนวชิาชีวสถิติ. มหาวิทยาลัยนเรศวร 
บุญเรือง เกิดอรุณเดช. (มปป). มาตรฐานการวัด คุณภาพตวัช้ีวดั และสถติิ.(ออนไลน). เขาถึงไดจาก, 
http://203.157.7.36/datafile/fileArticle/1249374160_p915-5.pdf, สืบคนเมื่อ 5 ส.ค. 2553 
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ถานไม 

ดร. สุนันท วทิิตสิริ∗ 
 
         ปจจุบัน แมวาประชาชนทั่วไปจะนิยมใชแกสหุงตมเปนเชื้อเพลิง แตก็ยังมีประชาชนจํานวนหนึ่ง
ยังคงใชถานไมเปนเชื้อเพลิง เห็นไดจากมีการขายถานไมเปนสินคาอยูทั่วไป   
         ถานไมคือผลผลิตที่ไดจากการเผาไมภายในสภาพแวดลอมที่มีอากาศนอย ทําใหเกิดการกําจัดน้ํา 

ทาร∗∗ (tar) และสารอื่นออกจากไม ถานไมมีปริมาณคารบอนสูงถึง 80 เปอรเซ็นต และมีพลังงานสูง
กวาพลังงานในไมแหง นับเปนเชื้อเพลิงที่มีราคาประหยัดกวาแกสหุงตม เนื่องจากราคาของแกสหุงตม
จะเพิ่มขึ้นเรื่อย  ๆ  การใชความรอนจากถานไมมีความสะดวก  ไมมีควันและใหความรอนสูง  
เมื่อเปรียบเทียบกับการใชฟน  จิระพงษ  คูหากาญจน (2550 : 8,  38) กลาววา โดยทั่วไปวัสดุประเภทไม
ที่จะนํามาผลิตถาน ควรไดมาจากแหลง 2 แหลง แหลงแรกคือเศษเหลือที่ไดจากการทําสวนและปา เชน
กิ่ง ตอ ราก ใบและเปลือก อีกแหลงหนึ่งเปนเศษเหลือที่ไดจากโรงเลื่อย โรงงานไมอัดและโรงงาน
อุตสาหกรรมกระดาษ การนําไมมาเผา ไมควรแหงหมาด เพราะการนําไมสดมาเผาจะใชเวลาเผานาน
และใชฟนหนาเตามาก แตถาไมมีลักษณะแหงเกินจะติดไฟไดงาย ไมทุกชนิดสามารถนํามาเผาได เชน
กาบของตนมะพราว หรือกาบของตนปาลม เปนตน  สวนการเผาผลไมใหใสเขาไปในเตาทั้งลูก ไมตอง
นําไปผึ่งแดดกอน อีกทั้งเทคโนโลยีที่เหมาะสม, สมาคม (2549: 19) ไดกลาววาไมที่จะนํามาเผาเพื่อให 
ไดถานควรเปนตนไมโตเร็ว เนื่องจากถาตัดแลวจะแตกกิ่งไดดี และไมควรมีอายุไมต่ํากวา 2 ปขึ้นไป 
ร วมทั้ ง ค ว รนํ า ไ ม ผ่ึ ง แ ดด  1 5  วั น ก อน จ ะ เ ผ า  สุ ดท า ย คื อ ไ ม ค ว รมี ค ว า ม ย า วพอดี กั บ 
ความยาวของเตา เมื่อไมสลายตัวดวยความรอนจะไดถานประมาณ 25 เปอรเซ็นต ของเหลวที่กล่ันได 
50 เปอรเซ็นต และแกสที่กล่ันไมได 25 เปอรเซ็นต 

                                                  
∗ รองศาสตราจารย สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
∗∗ ทารมีสีดําหนืด ไดจากการสลายตัวของสารอินทรีย สวนมากทารเปนผลพลอยไดจากการเผาถานหินจนหมดควัน ทารยังไดจากการเผา
น้ํามันปโตรเลียมและไมทารที่ไดจากน้ํามันปโตรเลียมและถานหินประกอบดวยเบนซีน(benzene) จํานวนมากและมีกลิ่นฉุน ทารใชเปน
สารฆาเชื้อและใชทํายาแกโรคผิวหนัง ทารที่ไดจากถานหินสามารถใชฆาเชื้อโรคที่ผิวหนังไดผลดี และในความเขมขนต่ําสามารถใช
ประโยชนเปนยาได ในสมัยกอนใชทารที่ไดจากน้ํามันปโตรเลียมดองศพไมใหเนา ในประเทศฟนแลนด (Finland) ใชทารที่ไดจากไมเปน
ยาแกสารพัดโรค ทารที่ผลิตไดจากไมเมื่อทําใหเจือจางลง สามารถนําไปใชประโยชนเปนสารปรุงแตงกลิ่นในลูกกวาดและในแอลกอฮอล 
ใชผสมในแชมพูเพื่อกําจัดรังแค ใชอบรางกายดวยไอน้ํา เปนสวนผสมในเครื่องสําอาง รวมทั้งใชทําเปนเครื่องเทศ เมื่อนําทารผสมกับ
น้ํามันลีนสีด (linseed oil) จะไดสีเปนสีน้ําตาลและกึ่งโปรงแสง ใชปองกันเนื้อไมไมใหเปยก สีนี้สามารถใชผสมกับสียอมอื่นไดสีที่กึ่ง
โปรงแสงสามารถถนอมเนื้อผาใหคงทน (tar, 2008) 
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         ถานไมจําแนกเปนชนิดตามกรรมวิธีการผลิตได 2 ชนิด  ดังนี้ 
           1. ถานขาวหรือถานแข็ง ผลิตจากการเผาวัสดุไมโดยใชความรอนที่ประมาณ 1,000 - 1,100 องศา
เซลเซียส แลวนําถานที่กําลังลุกไหมออกมาดับนอกเตา โดยใชขี้เถาผสมดินและน้ํา 10-20 เปอรเซ็นต 
ขี้เถาจะติดแนนที่ผิวถานเปนสีขาวปนเทา ถานขาวมีสมบัติแข็งกวาถานดํา รวมทั้งมีเนื้อถานสุกเทากัน
และมีปริมาณคารบอนเทากันทั่วทั้งกอนถาน จุดติดไฟไดยากแตลุกไหมไดนาน  
                ถานขาวมีประโยชน ดังนี้ 
                   1.  ชวยดูดสารและกลิ่นหืนในขาว  ใชถานขาวประมาณ  100 กรัมตอขาว  1  ลิตร 
ใสในหมอหุงขาว จะไดขาวสวยที่หุงขึ้นหมอและรสดี รวมทั้งเพิ่มธาตุอาหารในขาว 
                   2. ทําน้ําแร โดยใชถานขาวใสในกาตมน้ํา อัตราสวนประมาณ 100 กรัมตอน้ํา 1 ลิตร  
ถานขาวจะดูดกลิ่นและสารที่ปนมาในน้ํา อีกทั้งแรธาตุที่อยูในถานขาวจะละลายออกมาไดน้ํา 
ที่มีคุณภาพและมีรสดี 
                   3.  ใชอาบน้ํา โดยเปดน้ํารอนผานถุงผาที่บรรจุถานขาวไว น้ํารอนจะละลายแรธาตุ 
ออกจากถานขาว  
                   4. ใชเปนเชื้อเพลิงในการปงหรือยางอาหารทําใหอาหารมีรสดี เนื่องจากถานขาว 
ใหความรอนโดยการแผรังสีซ่ึงไมมีเปลวไฟ  รสของอาหารจะไมสูญเสีย 
                   5. ใชทําผงขัดโลหะที่มีคา โดยไมทําใหโลหะมีรอยขูด 
           2. ถานดําหรือถานออน ผลิตจากการเผาวัสดุไมโดยใชความรอนที่ประมาณ 400-700 องศา
เซลเซียส แลวปดเตาไมใหอากาศเขา ปลอยถานไวในเตาจนกวาจะเย็นลง ถานที่ไดจะมีสีดํา ถานดํา 
มีความแข็งนอยกวาถานขาว ถาไมเปลี่ยนเปนถานดําอยางชา ๆ จะไดถานดําที่มีความแข็งมาก ถานดํา 
มีเนื้อถานสุกไมเทากันทั่วทั้งกอน อีกทั้งถานที่ไดรับความรอนสูงกวาคือถานที่อยูสวนบนของเตาเผา  
มีคารบอนมากประมาณ  85 เปอรเซ็นต ถานที่ไดรับความรอนนอยลงมาคือถานที่อยูสวนกลาง 
ของเตาเผา จะมีคารบอนประมาณ 80 เปอรเซ็นต ถานที่ไดรับความรอนต่ําสุดคือถานที่อยูพื้น 
ของเตาเผา จะมีคารบอนประมาณ 75-78 เปอรเซ็นต 
 

ประโยชนของถานดํามีดังนี้ 
                  1. ถานดําที่ผลิตดวยอุณหภูมิต่ําและใชเวลาในการเผาสั้น เหมาะที่จะใชเปนเชื้อเพลิง    
                  2. ถานดําที่ผลิตดวยอุณหภูมิสูง และใชเวลาในการเผานาน   มีประโยชนมาก  เนื่องจาก 
มีจํานวนคารบอนมากถึง 82 เปอรเซ็นต  และสารที่ระเหยไดนอยกวา 10 เปอรเซ็นต  เชนใชปงยาง
อาหารแทนถานขาว ใชผลิตสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรมและผลิตถานกัมมันต (activated carbon) 
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ถานกัมมันตมีประโยชนในการดูดกลิ่น ดูดความชื้น การกรองน้ํา รวมทั้งใชประโยชนในโรงงาน
อุตสาหกรรม  เชนเปนตนกําเนิดของพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม จะไดแกสที่สะอาดมีน้ํามันดิน
นอย และกําจัดสิ่งเจือปนในโลหะ  ถานกัมมันตผลิตจากเผาถานดําดวยไอน้ําที่อุณหภูมิ 1,000-1,100 
องศาเซลเซียส   
         ถานไมจําแนกเปนชนิดตามวัตถุดิบ ดังนี้ 
            1. ถานผลไม เปนถานที่ไดจากการเผาผลไมสดในเตาเผาถาน    จนผลไมกลายเปนถานมีรูปทรง
ตามผลไมที่ไปเผา ใชเปนของประดับ ดูดกลิ่นและดูดความชื้น 
            2. ถานไมไผ เปนถานที่ไดจากการเผาไมไผที่อุณหภูมิสูงกวา 1,000 องศาเซลเซียส จะได 
ถานไมไผเพื่อสุขภาพ  โดยใชดูดกลืนรังสีจากคอมพิวเตอร   ใสในหมอนหนุนศีรษะหรือเบาะนอน  
            นอกจากนี้ยังมีถานไมมะขาม และไมโกงกาง เปนตน ซ่ึงแตละชนิดจะมีสมบัติที่แตกตางกัน 
เชนถานที่ผลิตจากไมเนื้อแข็ง จะไดถานที่มีความแข็งกวาถานที่ผลิตจากไมเนื้อออน  
            ถานไมจะมีสมบัติแตกตางกนัตามสมบัติเฉพาะตัวของไมแตละชนิดดังในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 สมบัติของถานไม 
ชนิดไม ความหนาแนน 

(กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร) 
คารบอนเสถียร 

(เปอรเซ็นต) 
สารระเหย 

(เปอรเซ็นต) 
ขี้เถา  

(เปอรเซ็นต) 
ความรอน 

(กิโลแคลอรีตอกรัม) 
สีเสียดแกน 0.48 75.2 20.8 4.0 7.240 
กระถินณรงค 0.41 71.1 24.0 4.9 7.24 
สนประดิพัทธ 0.70 83.3 13.8 2.9 7.890 
สนทะเล 0.45 77.8 18.9 3.3 7.590 
สะแก 0.40 79.9 16.2 3.9 6.9 
ยูคาลิปตัส 0.42 79.8 16.7 3.5 7.350 
กระถินยักษ 0.44 78.3 18.9 2.7 7.430 
เล่ียน 0.34 73.2 24.1 2.8 7.43 
นนทรี 0.33 75.8 20.5 3.7 7.030 
โกงกางใบเล็ก 0.49 79.9 17.2 2.9 7.500 
มะกอก 0.30 73.8 21.6 4.6 7.190 

ที่มา : (เทคโนโลยีที่เหมาะสม, สมาคม., 2549: 2) 

         ถานไมที่มีคุณภาพสูงจะมีปริมาณคารบอนคงตัวและมีปริมาณสูง รวมทั้งมีความรอนสูงและ 
ติดไฟนาน มีความแข็งแกรง เวลาเคาะมีเสียงดังกังวาน และรอยหักจะมีความมันวาว แตปริมาณสาร
ระเหยไดและเถาจะต่ํา ถานไมที่ใชหุงตมในครัวเรือนไมจําเปนตองมีคาความรอนสูงสุด แตในขณะ 
ติดไฟควรไมมีการแตกหรือแตกเพียงเล็กนอย ลุกไหมใหความรอนแรงและนาน ไมมีควันหรือไมมี
กล่ินฉุนขณะเผาไหม รวมทั้งสภาพทั่วไปควรมีความแข็งแกรง  
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         ถานจากกะลามะพราวมีสมบัติแตกตางจากถานไมทั่วไปมาก เนื่องจากใหไฟแรงและไมเปลือง
ถาน ถาน 1 กอนสามารถใหความรอนไดนานถึง 2 ช่ัวโมง ขอดีอีกคือมีขี้เถานอย ไมมีควัน ไมมีกล่ิน 
เหมาะที่จะนําไปเปนเชื้อเพลิงแทนแกสหุงตม ขณะหุงตมดวยถานจากกะลามะพราว ถาน้ําในภาชนะ
แหง ภาชนะอาจทะลุได จึงมีการผลิตถานจากกะลามะพราวจนกลายเปนสินคาที่มีคุณภาพ  
(ถานกะลามะพราวแสงอรุณ ทดแทนกาซ-ลดการใชพลังงาน, 2548) สุภาวดี นาหัวนิล (2547)  
รายงานวาโครงสรางของกะลามะพราวมีเนื้อเยื่อแบบถาวร ชนิดไมมีความสามารถในการแบงตัว  
แตมีการเปลี่ยนแปลงรูปรางและขนาดเพื่อไปทําหนาที่เฉพาะอยาง เปนเนื้อเยื่อที่ประกอบดวยกลุม
เซลลเพียงชนิดเดียว และมีผนังเซลลที่หนามากประกอบดวยเซลลูโลสและ/หรือลิกนิน จัดเปนเนื้อเยื่อ 
ที่สรางความแข็งแรงใหกับพืช  เรียกเซลลที่ เปนสวนประกอบของกะลามะพราวนี้วาเซลลหิน  
(stone cell) เซลลชนิดนี้จะมีความแข็งแรงเหมือนหิน เซลลมักประกอบดวยผนังเซลลทั้งหมด  
มีหลุมบนผนังเซลลเรียกวาแรมอิฟอม (ramiform)  ดังภาพที่ 1 หลุมนี้จะแตกแขนงมองเห็นได 
                                  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 1 ลักษณะเซลลหิน 

ที่มา : (สุภาวดี นาหัวนิล, 2547) 
 

                  สรุป ถานไมจึงจําแนกไดมากกวาหนึ่งชนิด ขึ้นกับกรรมวิธีการผลิตและชนิดของวัตถุดิบ 
ที่นํามาใชผลิต ถานไมที่ไดจากไมแตละชนิดมีคาพลังงานความรอนแตกตางกัน อีกทั้งสามารถ 
นํากะลามะพราวใชทําถานซึ่งใหพลังงานความรอนไดดี 

******************** 
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"พรีออน" โปรตีนมัจจุราช 

รัตนะ ยศเมธากุล* 

พรีออนคืออะไร 
 พรีออน (prion)  คือ โปรตีนขนาดเล็ก ไมละลายน้ํา ทนความรอน ทนการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิทั้งรอนและเย็น ทนตอความ แหง ทนตอแสงยูวี ทนตอการยอยสลายโดยเอนไซมทั้ง protease 
และ nuclease  (ดังภาพที่ 1)    สามารถติดตอระหวางสิ่งมีชีวิตและกอโรคได ภาษาอังกฤษ เรียกวา 
proteinaceous infectious particle เปนอนุภาคโปรตีนที่สามารถทําใหเกิดการติดเชื้อในเนื้อเยื่อ 
ระบบประสาทของสัตว และคน ในปจจุบันคนพบแลววาพรีออนเปนสาเหตุของการเกิดโรคกับเนื้อเยื่อ 
ของระบบประสาทอยางนอย 9 โรค ในจํานวนนี้รวมถึงโรควัวบา (mad cow disease ) ที่เคยระบาด 
ในประเทศอังกฤษมาแลวในป ค.ศ.1990 พรีออนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื ่อประสาท 
ในสมอง โดยพบวาเซลลที่ติดเชื้อจะบวมโต และมีแวคิวโอลใหญมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1   ภาพถายจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแสดงลักษณะของพรีออน 
ที่มา   :  Voyles, 2000, p. 332 

 
 
 
 
*ผูชวยศาตราจารย ประจําสาขาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
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ประวัติการคนพบพรีออน 
 ค.ศ. 1732  ที่ประเทศ Iceland เกิดโรคประหลาดในแกะ โดยแกะที่ปวยจะสูญเสีย 
การประสานงานของอวัยวะทําใหกาวเดินตามปกติไมได ที่สําคัญคือ จะมีอาการคันมากจนตอง 
เอาตัวไปครูด (scrape) กับสิ่งที่อยูรอบตัวจนขนรวงหมด โรคนี้จึงมีช่ือวาโรค Scrapie เมื่อตรวจดู 
สมองจะเห็นเปนรูพรุนคลายฟองน้ํา (sponge) โรคนี้จึงจัดอยูในกลุม Spongiform Encephalopathy 
 ค.ศ. 1921 Alfons Maria Jakob (1884-1931) และ Hans-Gerhard Creutzfeldt (1885-1964) 
แพทยผูเชี่ยวชาญดานประสาทวิทยาชาวเยอรมัน ตางก็รายงานผูปวยที่มีความจําเสื่อมและสูญเสีย 
การทรงตัวซ่ึงตอมาไมนานก็เสียชีวิต เมื่อตัดชิ้นเนื้อของสมองไปตรวจดูจะพบรูพรุนกระจายโดยทั่ว 
โรคนี้ไดรับการตั้งชื่อวา Creutzfeldt-Jakob disease (CJD) และบนที่ราบสูงของปาปวนิวกินี 
มีชนเผาหนึ่งมีประเพณีกินเนื้อมนุษย ค.ศ. 1955 Vincent Zigas แพทยชาวเอสโทเนีย พบวา 
คนในชนเผานี้โดยเฉพาะเด็กและผูหญิงปวยเปนโรคประหลาดคือ  เดินสะเปะสะปะ  ตอมา 
เกิดอาการสมองเสื่อมและเสียชีวิตในที่สุด โรคนี้ถูกเรียกวาโรค "Kuru" เปนภาษาพื้นเมืองแปลวา  
"ตัวสั่นดวยความกลัว"แตจากการศึกษาดวยวิธีทั่วไปเขาไมพบเชื้อกอโรค 
                     ค.ศ. 1956  Daniel Carleton Gajdusek แพทยชาวอเมริกันไดเขาไปศึกษาโรคนี้ พบวา 
ทางชนเผามีประเพณีกินสมองสดๆ ของคนตายเพื่อเปนการคารวะผูตาย ปกติผูชายจะออกไปลาสัตว 
ดังนั้นเมื่อมีคนเสียชีวิต เด็กๆ และผูหญิงจึงมีโอกาสไดกินสมองผูตายมากกวา   เขาสงสัยวานาจะติดตอ
ผานการกินเนื้อสมองจึงนําสารจากสมองคนตายไปใหแกสัตวทดลองขนาดเล็กแตไมมีสัตวทดลอง 
ตัวใดเกิดโรค Kuru เลย 
 ค.ศ. 1959 William J. Hadlow  สัตวแพทยชาวอังกฤษเสนอวาโรค Kuru คลายคลึงกับ 
โรค Scrapie และใน ค.ศ. 1962 Gajdusek จึงเปลี่ยนไปทดลองในสัตวที่ใหญขึ้นนั่นคือ ลิงชิมแปนซี  
เขาอดทนรอปคร่ึง (บางตัวใชเวลาถึง 3 ป) กวาที่ลิงจะเกิดอาการของโรค Kuru แสดงใหเห็นวาโรคนี้
สามารถติดตอไดและใชเวลานานกวาจะเกิดโรคทําใหตอนนั้นเชื่อกันวาเชื้อที่เปนสาเหตุนาจะเปน
ไวรัส จากผลการทดลองของ Gajdusek ทําใหชนเผานี้ยกเลิกประเพณีดังกลาว เด็กรุนตอมาจึงไมมี 
ใครเปนโรคนี้อีกเลย นอกจากนี้เขายังพิสูจนวา CJD สามารถติดตอไดเชนกัน ทําใหเขาไดรับรางวัล
โนเบลสาขาการแพทยประจําป ค.ศ. 1976 
  ค.ศ. 1972 แพทยชาวอเมริกัน Stanley B. Prusiner  เร่ิมปฏิบัติงานเปนแพทยประจําบาน 
ที่คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัย California 2 เดือนตอมาเขารับผูปวย CJD คนหนึ่งไวใน 
ความดูแล เขาไดทราบวาโรคนี้ยังไมรูสาเหตุและทําไดเพียงรอใหเธอถึงวันสุดทายของชีวิต  
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จึงเปนแรงบันดาลใจใหเขาศึกษาโรคกลุมนี้   Prusiner ทําการวิจัยรวมกับ Hadlow และ Carl Eklund  
ในการที่จะสกัดสารกอโรค Scrapie ซ่ึงคาดวานาจะเปนไวรัส  แตเขาตองประหลาดใจเพราะสิ่งที่ได
เปนเพียงโปรตีนที่ไมมีสารพันธุกรรมใดๆ เลย เขาตั้งชื่อวา Prion (ออกเสียงวา พรีออน โดย Pr มาจาก 
Protein และ I มาจาก Infection แลวลงทายดวย-on เพื่อใหคลายคลึงกับคําวา virion)   
ผลงานนี้ไดรับการตีพิมพในปค.ศ. 1982     
 

การเพิ่มจํานวนของพรีออนและการกอโรค 
 Prusiner และคณะ ไดศึกษาโปรตีนของพรีออน ไดตั้งชื่อวา PrP (ยอมาจาก protease-
resistant protein) ค.ศ. 1984 ทีมงานของเขารวมกับทีมของ Leroy E. Hood คนพบลําดับกรดอะมิโน
ของ PrP และตอมา Bruno Oesch คนพบยีนที่สรางโปรตีนชนิดนี้ เรียกวายีน PRNP  โดยยอมาจาก 
PRioN Protein (ในมนุษยจะอยูบนโครโมโซมคูที่ 20) ส่ิงที่ทําใหเขาประหลาดใจอีกอยางคือ PrP  
พบทั้งในสมองปกติและสมองที่เปนโรค   โดย PrP ปกติคือ common หรือ cellular PrP ใหใชตัวยอวา 
PrPC สวน PrP ที่กอโรคคือ scrapie PrP ใหใชตัวยอเปน PrPSC ซ่ึงสามารถทําใหเกิดความผิดปกติกับ
เนื้อเยื่อของระบบประสาทได สวนกลไกที่ใชอธิบายการเพิ่มจํานวนและการกอโรคที่เกิดจากพรี
ออน(แสดงดังภาพที่ 2 )  มีขั้นตอนดังตอไปนี้ (Tortora,  et al., 2004) 
 1) โดยปกติเซลลคนเราจะมียีนสําหรับสังเคราะหไกลโคโปรตีน PrPC อยูบนโครโมโซม  
คูที่ 20 ซ่ึงภายหลังจากสังเคราะห PrPC ไดแลว ไกลโคโปรตีนดังกลาวจะถูกสงออกไปที่ผิวเซลล  
(ดังภาพที่ 2 (ก)) ทําหนาที่ตาง ๆ เชน เกี่ยวของกับการเกาะติดกันของเซลลที่อยูรอบ ๆ จดจําโมเลกุล
จําเพาะ และการดูดซึมแรธาตุเอามาใช 
 2) แตถามีไกลโคโปรตีน PrPSC  ที่ไดรับมาจากการบริโภค  เขาสูรางกายของคน PrPSC  
จะสามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของไกลโคโปรตีน PrPC ที่ผิวเซลลไปเปนไกลโค
โปรตีน PrPSC   (ดังภาพที่ 2  (ข)-(จ)) ทําใหไกลโคโปรตีน PrPSC   เกิดการสะสมเปนจํานวนมาก 
 3) เซลลจะเกิดกระบวนการเอนโดไซโทซีส นําเอาโมเลกุลของ ไกลโคโปรตีน PrPSC  
เขาสูเซลล   เก็บสะสมไวในเอนโดโซมจํานวนมาก (ดังภาพที่ 2 (ฉ)-(ซ)) จะทําใหเซลลดังกลาวบวมโต 
และทําใหการสงสัญญาณตางๆที่เกิดขึ้นภายในเซลลผิดปกติไปดวย ซ่ึงจะทําใหเซลลดําเนินการฆา 
ตัวตาย (apoptosis) ถาพรีออนไปเพิ่มจํานวนมากแพรกระจายทั่วทั้งสมอง ทําใหเซลลสมองโปงเต็มไป
ดวยของเหลว เมื่อดูลักษณะเซลลแลวเปนรูพรุนคลายฟองน้ํา (spongioform encephalitis) (ดังภาพที่ 3 )  
เมื่อทิ้งไวก็จะพบวาโปรตีนเหลานั้นจับกันเปนกอนในสมอง ซ่ึงจะทําใหเนื้อสมองโดนทําลาย ผูปวย 
ก็จะมีอาการ เชน ปวดหัว ไมสามารถควบคุมรางกายได หรือ กระทั่งความจําเสื่อม และถึงแกชีวิต 
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ในที่สุด โดยอาการแมจะคลายกับโรคทางสมองอื่นๆและเกิดคอนขางชาเพราะใชเวลาฟกตัวนาน 
แตเมื่อมีอาการแลวอาการจะพัฒนาอยางรวดเร็ว 
 อนุภาคของพรีออน สามารถแพรกระจายจากสัตวสูคน หรือจากสัตวดวยกันเอง โดยการ
รับประทานเนื้อ หรือผลิตภัณฑของสัตวที่ติดเชื้อเขาไป เชน ผลิตภัณฑนมชนิดตาง ๆ เปนตน 
 

การรักษา 
 ปจจุบันยังไมมีการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ที่มีอยูมีเพียงการใหยาลดอาการ  แตยังไมมียา
หรือวัคซีนใดที่กําจัดพรีออนไดโดยตรงอยางมีประสิทธิภาพและไมมีผลขางเคียง   สําหรับในพรีออน
ในสัตวทําไดเพียงแตกันสัตวทีติดโรคออกไปเทานั้นหรือทําลายสัตวนั้นทิ้ง    อยางไรก็ตาม ในป  
พ.ศ. 2542 (1999) คณะวิจัยของ Dale Schenk ไดจุดประกายความหวังของวัคซีนในการรักษาขึ้นมา  
โดยเขาและคณะคนพบวัคซีนที่ใชรักษาโรคอัลไซเมอรได ซ่ึงทําการทดลองแลวในคนขั้นตน พบวา 
สามารถลดปริมาณโปรตีนที่ผิดรูปไดจริง ดวยเหตุนี้จึงเปนที่คาดหวังวา หลักการจากการสรางวัคซีนนี้
จะสามารถนํามาประยุกตกับพรีออนที่มีกลไกการเกิดใกลเคียงกันไดในอนาคตได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2    แสดงการเพิ่มจํานวนของพรีออน 
ที่มา  :  Tortora, et al., 2004, p. 402 
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ภาพที่ 3    ภาพจากกลองจุลทรรศนแสดงเนื้อเยื่อสมองที่เกิดรูพรุนคลายฟองน้ําโดยพรีออน 
ที่มา  :  http://www.cdc.gov/ncidod/dvrd/prions/ 

 

******************** 
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เทคโนโลยีชีวภาพตอการพฒันาทางดานการแพทย 

          
ณัฐพงษ  สงิหภูงา* 

 

บทนํา 
จากแนวโนมของประชาคมทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยที่ใหความสําคัญในการดูแลสุขภาพ

มากขึ้น  และความกาวหนาของเทคโนโลยีฐาน  (platform  technology)  เชน  จีโนมิกส  (genomics)  
ฟารมาโคจีโนมิกส  (pharmacogenomic)  ดีเอ็นเอไมโครแอเรย  (DNA  microarray)  มีผลตอทิศทาง
ตลาดและการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ  จึงมีงานวิจัยตางๆ ในหนวยงานทั้งภาครัฐและเอชนมากมาย 
ที่ทําการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางดานการแพทยและสาธารณสุขอยูเร่ือยมา   เชน  การพัฒนา
วัคซีน  ยา  และชุดทดสอบตรวจวินิจฉัยโรค เปนตน  เปนความจําเปนสําหรับประเทศไทยในการ
พึ่งตนเองระยะยาว ในการปองกัน ควบคุม รักษาโรคภัยไขเจ็บที่เปนปญหาตอสุขภาพของประชาชน
ไทย นอกจากนั้นยังเปนประโยชน ในการสงเสริมสุขภาพ ใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ตลอดจนเปนการคุมครองความปลอดภัย ของประชาชน เชน การนําเทคโนโลยีชีวภาพ 
มาตรวจหาอาหาร GMO (Genetically Modified Organisms)  และการสงเสริมทางดานเศรษฐกิจทั้งใน
ดานการลดการนําเขาวัคซีน ยา ชุดทดสอบ ตลอดจนการสงเสริมการสงออก ทั้งทางดานอาหาร และ
ผลิตภัณฑชีวภัณฑทางการแพทย  
 

คํานิยามของคําวา  “เทคโนโลยีชีวภาพ”   
เทคโนโลยีชีวภาพ  (Biotechnology)  เปนเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการนําสิ่งมีชีวิตมาใชใหเกิด

ประโยชน ซ่ึงหมายถึงเทคนิคการนําสิ่งมีชีวิตหรือช้ินสวนของสิ่งมีชีวิตมาพัฒนาเพื่อปรับปรุงพันธุพืช
และสัตว  รวมถึงทําใหเกิดเปนผลิตภัณฑตางๆ  ถามองอยางกวางๆ บานเรามีเทคโนโลยีดังกลาวมานาน
มากแลว ตั้งแตสมัยสุโขทัยโดยเริ่มจากการหมักดอง  เชน  การทําน้ําปลา ซีอ๊ิว การหมักอาหาร หมัก
เหลา เปนตน  ผลิตภัณฑเหลานี้ลวนเปนเทคโนโลยีชีวภาพแบบดั้งเดิม  เชนเดียวกับการปรับปรุงพันธุ
พืช  สัตว  ใหมีผลผลิตมากขึ้น  คุณภาพดีขึ้น การนําสมุนไพรมาใชรักษาโรค บํารุงสุขภาพ ก็จัดไดวา
เปนเทคโนโลยีชีวภาพแบบดั้งเดิม  อยางไรก็ดี  ปจจุบันเมื่อพูดถึงเทคโนโลยีชีวภาพ  เรามักหมายถึง 

 
 

 
*อาจารยประจําสาขาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
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เทคโนโลยีสมัยใหมที่มีการใชเทคนิคในการตัดแตงยีนพัฒนาพันธุพืชหรือสัตว  หรือ
ผลิตภัณฑที่ตองการ  ดังนั้นการใชประโยชนจากเทคโนโลยีชีวภาพจึงมีตั้งแตระดับงายๆ ไปจนถึง 
การตัดตอยีนของสิ่งมีชีวิตตางสายพันธุ   
   เทคโนโลยีชีวภาพเขามามีบทบาททางดานการแพทยเร่ิมตั้งแตป  ค.ศ. 1920  Louis  Pasteur  
นักวิทยาศาสตรชาวฝร่ังเศส  คนพบวัคซีนที่ปองกันและตานทานโรคกลัวน้ํา (โรคพิษสุนัขบา)  ตอมา
ในป  ค.ศ.1928  Sir Alexander Fleming  นักวิทยาศาสตรชาวสกอตแลนด  คนพบสารที่เรียกวา  “เพนนิ
ซิลิน”  (penicillin) จนกระทั่ง  Howard Walter Florey นักวิทยาศาสตรชาวออสเตรเลีย  และ  Ernst 
Boris Chain   นักวิทยาศาสตรชาวเยอรมัน  พัฒนาเพนนิซิลินเพื่อใชเปนยารักษาโรคในป  ค.ศ.1960  
จนเปนที่รูจักกันอยางแพรหลายทั่วโลก   ในปจจุบันนี้ความกาวหนาของเทคโนโลยีชีวภาพมีการ
พัฒนาขึ้นอยางมาก  ซ่ึงมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชควบคุมกระบวนการแยกเซลลหรือยีน  
สามารถคัดเลือกจุลินทรียหรือแยกเฉพาะ  DNA  ออกจากเซลลที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามตองการออกมา
เพื่อนํามาใชในการสรางผลิตภัณฑใหมใหมีคุณสมบัติดีกวาเดิม  ส่ิงที่เปนแรงผลักดันใหมีการพัฒนา
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพคือความมุงหมายที่จะพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรโลก   
ทั้งทางดานโภชนาการ  การแพทย  และสาธารณสุข   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Sir Alexander Fleming   
ที่มา :  http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1945/fleming.jpg 
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บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมการแพทยและการสาธารณสุข ที่สําคัญและ 
เห็นไดชัดมี  3  ดานดวยกันคือ  

1.  การผลิตยา สารปฏิชีวนะเปนผลผลิตตัวแรกที่ใชเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิต 
เชิงอุตสาหกรรม 

2.  การผลิตวัคซีน  ตองพึ่งพาอาศัยกระบวนการทางพันธุวิศวกรรมเปนสวนใหญ โดยทําการ
ตัดตอยีนสที่ใชในการผลิตแอนติเจนเอาไปเปนตนแบบในการผลิตวัคซีน  

3. การผลิตสารวินิจฉัยโรค เปนการใชเทคโนโลยีชีวภาพในการสรางแอนติบอดีที่มี
ความจําเพาะสูงกับแอนติเจน  ไดแก  โมโนโคลนอล แอนติบอดี้ (Monoclonal antibody)   ซ่ึงใชในการ
ตรวจวินิจฉัยโรค มะเร็งบางชนิด  โรคติดเชื้อและโรคหัวใจบางชนิด  
 

การสรางยาปฏิชีวนะและวัคซีนชนิดใหม  (Design  of  new  antimicrobial  agents  and  vaccines) 
เทคโนโลยีดีเอ็นเอในปจจุบันนี้ไดมีการคนพบลําดับเบสตางๆ ในจีโนมของแบคทีเรียทั้งที่มี

ประโยชนและโทษหลายสายพันธุ  เชน  เชื้อ  Streptococus  aureus,  S.  pneumonia,  Mycobacterium  
tuberculosis,  Helicobacter  pylori,  Pseudomonas  aeruginosa,  Streptomyces  coelicolor  และ  
Vibrio  cholera  การคนพบนี้เปนแหลงขอมูลที่มีประโยชนตอการวินิจฉัยโรคผลิตยาปฏิชีวนะและ
วัคซีนชนิดใหม ในขณะนี้มีปญหาการดื้อยาของแบคทีเรียที่เกิดขึ้นมากทั้งในคนและสัตวซ่ึงกอใหเกิด
การระบาดของโรคและยากตอการวินิจฉัยสาเหตุของเชื้อแบคทีเรียที่กอใหเกิดโรค แบคทีเรีย 
ที่กอใหเกิดโรคในคนบางชนิดจะสรางแอนติเจนนิกโปรตีน (Antigenic protein) ในระหวางการแบง
เซลล  วิวัฒนาการของเทคโนโลยี  DNA ซ่ึงนําไปสูการคนพบลําดับเบสตางๆทั้งหมดบนจีโนม 
ของแบคทีเรียที่กอใหเกิดโรคทั้งในคนและสัตวจึงทําใหทราบถึงกลไกการสรางโปรตีนแตละชนิด 
ที่เกิดขึ้นบนผนังเซลลของแบคทีเรีย ซ่ึงทําใหการวินิจฉัยโรคไดงายและสามารถผลิตวัคซีนออกมาได
รวดเร็วขึ้นเมื่อเกิดการระบาดของโรค ตัวอยางของการผลิตยาปฏิชีวนะและวัคซีนชนิดใหมโดยอาศัย
ประโยชนจากการรูลําดับเบสตางๆทั้งหมดบนจีโนมของแบคทีเรียที่กอใหเกิดโรค เชน การผลิตวัคซีน
ตาน  Serogroup B  ของเชื้อ  Neisseria  meningitides (MenB)  ซ่ึงถูกศึกษาโดย  Fraser  และคณะในป  
ค.ศ.  2000   ยีนในจีโนมทั้งหมดของเชื้อ  Neisseria meningitides  ถูกนํามาวิเคราะหและพบโปรตีน 
ที่ผลิตที่ผนังเซลลของแบคทีเรียทั้งหมดมี  570  ชนิด โปรตีนทั้งหมดถูกนํามาโคลนเขาไปใน  E.coli   
พบวาประมาณ 61% (350 โปรตีน) สามารถแสดงออกใน E.coli ซ่ึงโปรตีนกลุมนี้จะถูกฉีดเขาไปในหนู  
หนูจะมีการสรางโปรตีนภูมิคุมกันขึ้น และจะมีการวิเคราะหหาปริมาณโปรตีนภูมิคุมกันที่หนูสรางขึ้น
ในโปรตีนแตละชนิด แลวนํากลับไปจับที่บริเวณผิวของ Neisseria meningitides   จากการศึกษาพบวา 
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มีโปรตีนเพียง 7 ชนิดที่สามารถจับที่บริเวณผิวและสามารถตานเชื้อ Neisseria meningitides ไดดี 
โปรตีน 7 ชนิดนี้ถูกนําศึกษาเพื่อใชในการผลิตวัคซีนปองกันเชื้อ Neisseria meningitides และ 2 โปรตีน
ใน 7 โปรตีนไดถูกนํามาใชในการผลิตวัคซีนปองกันโรคในขณะนี้ 

 

     
 

ภาพที่  2  เช้ือ  Neisseria meningitides 
ที่มา :  http://www.textbookofbacteriology.net/N.meningitidis.jpeg 

 

นอกจากนี้การผลิตยาปฏิชีวนะตัวใหมอาจทําไดจาก 
1. การนํายาปฏิชีวนะตางๆมารวมกัน (Combination of antibiotics) จะกอใหเกิดเปนยา

ปฏิชีวนะตัวใหมๆ เชน ยา Augmentin,  Unasyn,  Timentin และ  Zocin  เปนตน  ตัวอยางของการผลิต
ยาปฏิชีวนะตัวใหมเชนการนําเอายา  Clavulanate  ที่ผลิตขึ้นมาจากเชื้อ Streptomycete sp.  และไมทน

ตอเอนไซม β-lactamase  สวนยา Unasyn  จะไดจากการรวมกันของ Sulbactam และ Ampicilin 
2. การสังเคราะหยาปฏิชีวนะใหมที่มีโครงสรางพื้นฐานคลายยาปฏิชีวนะเดิม  ซ่ึงสามารถ

เรียกไดวาเปนการผลิต Semisynthetic analogue ของยาปฏิชีวนะ เชน การผลิตยา Erythromycins รุนที่ 3 
(Third-generation forms) ซ่ึงทําโดยการเหนี่ยวนํา 3-keto เขาไปในวง Macrolide ring  หรือการนําเอา 
LY333328 ซ่ึงมีหมู Pheny ที่ไมชอบน้ําอยู (Hydrophobic bipheny) เขาไปแทน Vancosamine sugar  
ซ่ึงเปน Amino sugar ก็จะทําใหไดยาที่สามารถฆาเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยา Vancomycin ได  
 สําหรับงานวิจัยในทางการแพทยที่มีความโดดเดนในการพัฒนาวิทยาการในดาน
เทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทยนั้นมีหลายเรื่องที่สรางชื่อเสียงใหกับวงการแพทย  ซ่ึงผูเขียนจะขอ
นํามากลาวในที่นี้  2   เร่ืองคือ  “การตรวจทางพันธุกรรมเพื่อลดความเสี่ยงและปองกันการเกิดโรค
กระดูกพรุน”  และ  “การตรวจภาวะปญญาออนของทารกในครรภและเด็ก”   ซ่ึงเปนงานวิจัยที่ไดรับ
การสนับสนุนจากศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ  (ไบโอเทค) 
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การตรวจทางพันธุกรรมเพื่อลดความเสี่ยงและปองกันการเกิดโรคกระดูกพรุน 
การตรวจทางพันธุกรรมเพื่อลดความเสี่ยงและปองกันการเกิดโรคกระดูกพรุน  เปนงานวิจัย

โดยกลุมนักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร  โรงบาลรามาธิบดี  นําโดย  ศ.นพ.บุญสง  องคพิพัฒนกุล  ศึกษา
และพัฒนาวิธีการตรวจลักษณะทางพันธุกรรมเพื่อประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรค  ทั้งนี้เพราะ 
โรคกระดูกพรุนมีปจจัยทางพันธุกรรมเกี่ยวของอยูถึงรอยละ  60 - 80  การใชลักษณะทางคลินิกเพียง
ลําพังเพื่อทํานายวาสตรีรายใดเกิดโรคกระดูกพรุนในอนาคต  จึงอาจมีความแมนยําไมมากเพียงพอ 
จึงจําเปนตองพัฒนาการตรวจทางพันธุกรรม   เพื่อใชรวมกับปจจัยเสี่ยงทางคลินิก   ทั้งนี้ เพื่อ 
ใหการวางแผนปองกันการเปนโรคกระดูกพรุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดความคุมคา
มากกวาในปจจุบัน 

   
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่  3  ลักษณะของโรคกระดูกพรุน 

ที่มา :   http://www.prfocus.co.th/images/news/1253087027-osteoporosis.jpg 
 

การตรวจทางพันธุกรรมจําเปนตองมียีนเครื่องหมายสําหรับโรคนั้นๆ  ในหลักการยีน
เครื่องหมายตองมีความสัมพันธหรือความเกี่ยวพันกบัการเกดิโรค  เชน  ถามีความผิดปกติที่ยีน  หรือยีน
ทํางานบกพรอง  ทําใหเกิดโรคที่ เกี่ยวของได  นอกจากปฏิสัมพันธระหวางยีนดวยกันเองแลว  
ปฏิสัมพันธระหวางยีนกับสิ่งแวดลอม  (สภาวะแวดลอมอาหาร)  ยังเปนสาเหตุสําคัญในการเกิดโรค  
เชน  ถามีความผิดปกติที่ยีน  หรือหากยีนทํางานบกพรอง  ทําใหเกิดโรคที่เกี่ยวของได  นอกจาก
ปฏิสัมพันธระหวางยีนดวยกันเองแลว  ปฏิสัมพันธระหวางยีนกับสิ่งแวดลอม  (สภาวะแวดลอมอาหาร)  
ยังเปนสาเหตุสําคัญของการเกิดโรค  หรือในขณะเดียวกัน  อาจนําไปสูการรักษาหรือปองกันได  
ตัวอยางเชน  ถามีการพบยีนเครื่องหมายของโรค  การเกิดยีนเครื่องหมายพบวามีความปกติ  (กอนที่จะ
เปนโรค)  อาจนําผลนี้ไปใชวางแผนในการปองกันเพื่อลดความเสี่ยงของการที่จะเปนโรคในอนาคต  
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เชน  การดูแลในดานอาหาร  เปนตน  จากการศึกษาพันธุศาสตรของคนไขโรคกระดูกพรุนที่มีวัยตั้งแต  
55  ปขึ้นไป  กลุมวิจัยพบยีนเครื่องหมาย  3  ยีน  ที่มีความสัมพันธกับโรคกระดูกพรุน  พบวาสตรีที่เปน
โรคกระดูกพรุน  (ดูจากลักษณะคลินิก  เชน  สะโพกราว  หรือมีปญหาจากกระดูก  และความหนาแนน
ของกระดูก)  มีความผิดปกติของยีนทั้ง  3  (ลักษณะทางพันธุกรรม)  เมื่อเทียบสตรีในวัยเดียวกัน 
ที่ไมเปนโรคกระดูกพรุน  เพื่อเปนการยืนยันวาการผิดปกติของยีนทั้ง  3  ในสตรีอายุประมาณ  20-40  
ป  (ที่ยังไมแสดงอาการ)  พบวา  ในกลุมสตรีที่มีความผิดปกติของยีน  จะมีความหนาแนนของกระดูก
ต่ํากวากลุมสตรีในวัยเดียวกันที่ไมมีความผิดปกติของยีน  สตรีที่มีความเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคกระดูก
พรุน  จะประสบปญหาอยางมากเมื่อเกิดอุบัติเหตุ  เชน  การหกลม  และเมื่อเกิดปญหาเมื่อถึงวัย  มีผล
ตอการดํารงชีวิต  รวมทั้งเสียคารักษาพยาบาล  ทั้งในแงการผาตัด  และการใหยารักษา  ดังนั้นการตรวจ
กรองหาความผิดปกติของยีนตั้งแตตน  จะชวยใหวางแผนในการปองกันในอนาคต  ไมวาจะในดาน
ของการดูแลสุขภาพในเรื่องอาหาร  การใหแคลซียม  สงผลตอสุขภาพชีวิตในบั้นปลายเปนอยางมาก  
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีการคาดการณวาประชาชนไทยมีอายุเฉลี่ยยืนนานขึ้น 
 

การตรวจภาวะปญญาออนของทารกในครรภและเด็ก 
การตรวจภาวะปญญาออนของทารกในครรภและเด็กโดย  นพ.วีรยุทธ  ประพันธพจน   

จากสถาบันราชานุกูล  กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข  จากการศึกษาการเกิดภาวะปญญาออน
พบวา  ความผิดปกติขนาดเล็กที่บริเวณปลายของโครโมโซม  เปนสาเหตุของการเกิดภาวะปญญาออน
ชนิดที่ไมเขากับกลุมอาการใดๆ  ซ่ึงพบประมาณ  7-10%  การตรวจวิเคราะหโครโมโซมโดยวิธีทั่วไป  
ไมสามารถตรวจหาความผิดปกติของสวนนี้ไดอยางแมนยํานัก  เนื่องจากในการวิเคราะหนั้นบริเวณ
สวนปลายของเกือบทุกโครโมโซมเปนบริเวณที่ติดสีจาง  และการยอมสีเพื่อตรวจดูเฉพาะสวนปลาย
ของโครโมโซมมีความไวคอนขางต่ํา  ในการตรวจหาความผิดปกติขนาดเล็ก  ทําใหจําเปนตองหา
เทคโนโลยีใหมๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการตรวจวิเคราะหความผิดปกติขนาดเล็ก  ที่บริเวณ 
สวนปลายของโครโมโซม  โดยพัฒนาชุดตรวจ "Subtelomeric FISH" เพื่อหาความผิดปกติของปลาย
โครโมโซมมนุษย ซ่ึงมีจํานวน 41 ปลาย โดยใชเทคนิค "Fluorescence in situ Hybridization" (FISH) 
ในการตรวจการเรืองแสงของสารเรืองแสงที่ยอมติดกับตัวตรวจจับดีเอ็นเอที่จําเพาะสําหรับแตละปลาย
โครโมโซม เร่ิมวิจัยตั้งแตป 2546   
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ในการพัฒนาวิธีการตรวจหาความผิดปกติของปลายโครโมโซมมนุษย  โดยใชเทคนิคพื้นฐาน
ที่มีความแมนยําสูง  โดยตรวจดูการเรืองแสงของสารเรืองแสงที่ยอมติดกับตัวตรวจจับดีเอ็นเอที่จําเพาะ
สําหรับแตละปลายของโครโมโซม  จากการศึกษานํารองการตรวจตัวอยางในบุคคลปญญาออน   
หรือผูมีความพิการแตกําเนิดจํานวน  200  ราย  พบวา  มีความแมนยําโดยพบผูที่มีความผิดปกติ 
ของปลายโครโมโซมถึงรอยละ 5  ซ่ึงเปนจํานวนใกลเคียงกับการรายงานในตางประเทศ ทั้งยังมีความ
รวดเร็วโดยใชเวลาในการตรวจไมเกิน 2 สัปดาห และคาใชจายในการตรวจต่ํากวาตางประเทศ  
โดยอยูที่เกือบ 30,000 บาท ขณะที่ในตางประเทศอยูที่ 40,000 บาท  ซ่ึงเปนประโยชนตอครอบครัว  
 ทั้งในแงของการบําบัดรักษาการฟนฟูสมรรถภาพ  และการปองกันการเกิดซ้ํา  รวมทั้งลดปญหา 
ในดานเศรษฐกิจและสังคมที่อาจเกิดขึ้นตอประเทศชาติ  ปจจุบันสถาบันราชนุกูลใหบริการ 
การตรวจดังกลาวแลว 
 

สรุป 
เนื่องดวยความอุดมสมบูรณและความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรธรรมชาติ   

ประเทศไทยของเราจึงมีศักยภาพที่เอื้อตอการนําเอาความหลากหลายทางชีวภาพเหลานี้ มาใชใหเกิด
ประโยชนตอทุกคนในชาติในดานตางๆไดภายใตนโยบายสาธารณสุขเชิงรุกที่มุงเนนการสนับสนุน
และสงเสริมใหเกิดการวิจัยและพัฒนาทางดานเทคโนโลยีชีวภาพในทางการแพทยและสาธารณสุข  
เพื่อนําผลที่ไดจากการวิจัยและพัฒนานี้ขึ้นมาใชในดานการใหบริการสุขภาพ แกประชาชน และเล็งเห็น
ถึงความจําเปนที่กระทรวงสาธารณสุขจะแสวงหาความรวมมือกับหนวยงานอื่นที่มีความพรอม   
และศักยภาพในดานนี้เพื่อความรวมมือในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพรวมกัน
อยางจริงจังเปนรูปธรรม  โดยมีเปาหมายที่ชัดเจนในการนําผลผลิตที่ไดจากการวิจัยและพัฒนาไปใช 
ใหเกิดประโยชนตอสังคมในการแกปญหาทางสุขภาพของประเทศตอไปเพื่อการพึ่งพาตนเอง ตลอดจน

ภาพที่  4  การเรืองแสงของโครโมโซม 
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การผลิตในเชิงพาณิชย เพื่อการสงออกในอนาคต เปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและ
ยกระดับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทยในประเทศใหเทียบเทากับระดับนานาชาติ  

 

******************** 
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จุลินทรียกับการเกษตร 

 
วิไลลักษณ  โคมพันธุ* 

 
 

จุลินทรียเปนสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมากจนไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา สามารถพบได
ทั่วไปในสิ่งแวดลอมที่อยูรอบๆ ตัวเรา จุลินทรียมีทั้งพวกที่มีประโยชนและพวกที่กอเกิดโทษ แตพวกที่
มีประโยชนจะมีจํานวนมากกวา โดยปกติในธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณจะมีความหลากหลาย 
ของชนิดและจํานวนจุลินทรียมาก เชน แบคทีเรีย ยีสต เชื้อรา แอคติโนมัยซีส และสาหราย เปนตน           
ซ่ึงจุลินทรียพวกนี้มักจะมีบทบาทเกี่ยวของกับการเปนผูยอยสลายอินทรียวัตถุตางๆ ในสิ่งแวดลอม  
และการยอยสลายอินทรียวัตถุนี้จะเกิดการปลดปลอยธาตุอาหารออกมา ซ่ึงเปนธาตุอาหารในรูปที่พืช
สามารถนําไปใชประโยชนได (ภาพที่ 1) ตลอดสามารถเปลี่ยนแปลงสารประกอบที่เปนพิษ 
ไปเปนสารอื่นและไมตกคางในธรรมชาติได  ดังนั้นปจจุบันจุลินทรียจึงถูกนํามาประยุกตใชในงาน 
ดานตางๆ มากขึ้น โดนเฉพาะทางดานการเกษตรที่มีการนําจุลินทรียมาทําปุยหมักแหง ทําปุยหมักน้ํา 
ทําน้ําสกัดชีวภาพ ทําปุยพืชสด ทําปุยชีวภาพ ที่ใชควบคุมศัตรูพืช ทําวัคซีนสัตว ใชปรับปรุงคุณภาพน้ํา 
และใชในการหมักดองอาหาร แตรูปแบบการใชประโยชนนี้จะขึ้นอยูกับคุณสมบัติของจุลินทรีย 
แตละชนิด  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1   การหมุนเวียนไนโตรเจนในระบบนิเวศ 
(http://www.bwc.ac.th/pan/m5site/web_site/508/ecosystem/nitrogen%20cycle.htm. สิงหาคม 2553) 

 
 
*อาจารยประจําสาขาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
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การใชประโยชนจากจุลินทรียเพื่อการเกษตรในปจจุบัน 
1. ปุยอินทรียชีวภาพ                     
     เปนจากการยอยสลายเศษวัสดุเหลือใชจากสวนตางๆ ของพืชหรือสัตว โดยผาน

กระบวนการหมักในสภาพที่ไมมีออกซิเจน (anaerobic condition) (ภาพที่ 2)ซ่ึงมีจุลินทรีย 
ทําหนาที่ยอยสลายเศษซากพืชและซากสัตว เพื่อใหไดสารอาหารและธาตุอาหารตางๆ ออกมา เชน
โปรตีน กรดอินทรีย  ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง จุลธาตุ ฮอรโมนเรงการเจริญเติบโต หรือ วิตามิน 
ซ่ึงพืชสามารถนําไปใชในการเจริญเติบโตไดอยางมีประสิทธิภาพ  จุลินทรียสวนใหญที่พบ ไดแก  
กลุมแบคทีเรีย Bacillus sp., Lactobacillus sp., Streptococcus sp. นอกจากนี้ยังอาจพบเชื้อรา ไดแก 
Aspergillus niger, Penicillium, Rhizopus และ ยีสต ไดแก Candida sp. ปุยอินทรียชีวภาพนี้มีประโยชน
ตอการเกษตรเปนอยางมากโดยเฉพาะการเพิ่มปริมาณธาตุอาหารใหแกดินใหเหมาะสําหรับ 
การเพาะปลูก และยังเปนการเพิ่มปริมาณจุลินทรียที่มีประโยชนเพื่อชวยในการยอยสลายและ 
เพิ่มปริมาณธาตุอาหารใหแกดินอีกทางหนึ่งดวย นอกจากนี้ยังชวยในการเรงการเจริญเติบโตของพืช 
การงอกของเมล็ด และการติดดอกและออกผลของพืชอีกดวย 

 

       
 

ภาพที่ 2   ปุยอินทรียชีวภาพ 
(http://www.oknation.net/blog/print.php?id=489505  และ http://www.rakbankerd.com/agriculture 

/open.php?id=923&s=tblanimal. สิงหาคม 2553) 
 

                  2. กําจัดเชื้อกอโรคพืช 
                        จุลินทรียพวกที่มีกลไกการทํางานในการยับยั้งหรือทําลายเชื้อกอโรคพืช เรียกจุลินทรีย
พวกนี้วา จุลินทรียปฏิปกษ (antagonistic microorganisms) มีกลไกการควบคุมเชื้อโรคมี 4 ลักษณะ คือ 
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-  การแขงขัน (competition) เชื้อแบคทีเรียปฏิปกษมีความสามารถแขงกับเชื้อโรค  
เชน แยงอาหาร 

-  การทําลายชวีิต (antibiosis) คือ เชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ ผลิตสารที่ทําลายเชื้อโรคได 
-  การเปนปรสิต (parasitism) 
-  การชักนําใหเกิดความตานทานโรค (induced olisease resistance) คือ เชื้อที่เปนเชือ้โรคแตถูก

ทําใหเสียความสามารถในการทําใหเกดิโรค และสามารถทําใหพืชสรางความตานทานของเชื้อโรคนั้น
ได 
              ตัวอยางของจุลินทรียปฏิปกษทีใ่ชกันอยางแพรหลายในปจจบุัน 

   1. เชื้อราปฏิปกษที่รูจักกันดีคือ เชื้อราไตรโคเดอรมา (Trichoderma spp.) (ภาพ ที่ 3)  
เปนจุลินทรียชนิดหนึ่งที่จัดอยูในจําพวกของเชื้อราชั้นสูง เสนใยมีผนังกั้น มีประโยชนสําหรับใช
ควบคุมโรคพืชที่มีสาเหตุมาจากเชื้อราไดอยางกวางขวางทั้งเชื้อราสาเหตุโรคพืชที่เปนเชื้อราชั้นสูงและ
ช้ันต่ํา ซ่ึงมีกลไกในการควบคุมเชื้อราโรคพืช คือ แขงขันกับเชื้อราโรคพืชในดานแหลงของที่อยูอาศัย 
อาหาร อากาศ และปจจัยอ่ืน ๆ ที่จําเปนตอการเจริญเติบโต  หรือ เสนใยของไตรโคเดอรมาจะพันรัด
และแทงเขาไปในเสนใยของเชื้อราสาเหตุโรคพืช ประสิทธิภาพของเชื้อราไตรโคเดอร เชน ควบคุมโรค
เมล็ดเนา โรคเนาระดับดิน  โรคกลาไหม โรครากเนา โรคโคนเนา บนพืชหลายชนิด เชน มะเขือเทศ  
ถ่ัวเหลือง พริก ฝาย ขาวบารเลย สม และทุเรียน เปนตน พบวามีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมโรค
ตางๆ นอกจากนี้ยังมีเชื้อรา Gliocladium virens สามารถควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืชไดหลายชนิด เชน 
Pythium spp., Sclerotium rolfsii Phytophthora sp. และ Fusarium oxysporum 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3   Trichoderma spp. 
(http://www.bwc.ac.th/pan/m5site/web_site/508/ecosystem/nitrogen%20cycle.htm. สิงหาคม 2553) 
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      2. แบคทีเรียปฏิปกษ ที่รูจักการอยางแพรหลายคือ  Bacillus subtilis เปนแบคทีเรีย 
แกรมบวก รูปทอนที่สามารถสรางแคปซูล (capsule) และสรางแอนโดสปอร (endospore) ที่มี 
ความทนทานตอสภาวะแวดลอมที่ไมเหมาะสมตอการเจริญได (ภาพที่ 4) แหลงที่อยูอาศัยพบไดทั่วไป   
ในดิน ปกติใช Bacillus subtilis ในการปองกันและควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา  เชน Alternaria 
spp., Phytophthora palmivora, Fusarium spp., Rhizoctonia sp., Cercospora spp., Acrocylindrium 
oryzae, Erwinia spp., Pyricularia oryzae Colletotrichum spp. และแบคทีเรีย เชน 
Ralstonia  solanacearum และ Xanthomonas campestris คุณสมบัติพิเศษของ Bacillus subtilis คือ 
สามารถเขาทําลายเชื้อกอโรคในพืชไดโดยตรง หรือสามารถแกงแยงธาตุอาหารไดดีกวาจุลินทรียอ่ืน ๆ 
นอกจากนี้บางสายพันธุมีความสามารถในการผลิตสารพวก toxic metabolite และบางชนิดที่มี
ประโยชนในการนํามาใชกระตุนการเกิดความตานทานของพืชตอเชื้อสาเหตุโรคพืชที่เขาทําลายได     

 
 

ภาพที่ 4   Bacillus subtilis  
(http://www.omoide.nu/school/images/BI362L/2-3-04/Bsubt.jpg สิงหาคม 2553) 

 

สรุป 
 จุลินทรียมีประโยชนอยางมากสําหรับการเกษตรทั้งดานการยอยสลายซากพืชและสัตวเพื่อเพิ่ม
ธาตุอาหารตางๆ ในดิน ดานการเจริญเติบโต ติดดอกและออกผลของพืชหรือ การกําจัดแมลงหรือเชื้อ
กอโรคในพืช ดังนั้นจึงทําใหมีผูสนใจและมีการนําเอาจุลินทรียไปใชประโยชนมากขึ้นเพื่อลดปริมาณ
การใชสารเคมีตางๆ และปุยเคมี ซ่ึงชวยใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนในการผลิตไดอีกดวย 
 

******************** 
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มองวันสิ้นโลกแบบฟสิกส 

Doomsday in Physics Aspect 
สุรศักย  รําพึงกิจ* 

ความนํา 
            มีคําถามเกิดขึ้นในหมูผูใชอินเตอรเน็ตวาโลกจะถึงแกกาลอวสานในป ค.ศ. 2012  จริงหรือไม 
และดวยเหตุใด  อีกทั้งในชวงปลายป พ.ศ. 2552 มีภาพยนตเร่ือง 2012 ที่สรางขึ้นโดยเดินเรื่องวา  
มีซุปเปอรโนวา(supernova) ที่มาทําใหมีกิจกรรมที่รุนแรงผิดปกติเกิดขึ้นบนดวงอาทิตยจนทําให 
พวยพลาสมาจากชั้นโคโรนาของดวงอาทิตยพนเอาอนุภาคนิวตริโนประหลาดที่สามารถมีอันตรกิริยากับ
แกนเหลวภายในโลกไดตรงมายังโลก  (ที่จริงอนุภาค ชนิดนี้เปนอนุภาคที่แทบจะไมมีอันตรกิริยากับ
สสารใดเลย) และสงผลใหเปลือกโลกเคลื่อนตัวในแบบฉับพลันในวันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ.2012 ทําให 
ทั้งโลกเผชิญกับหายนะ   เหตุการณ มหาวิบัติของโลกในภาพยนตเร่ือง 2012 นี้  ผูเขียนคาดวาเขานาจะ
สรางจากจินตนาการเพื่อ ที่จะใหสอดคลองกับคําทํานายของชาวมายาโบราณที่ปรากฎบนหลักศิลาจารึก
ที่ 6 นั่นเอง 
 

        จารึกคําทํานายเหตุการณที่จะเกิดขึ้นในป ค.ศ. 2012 โดยชาวมายาโบราณปรากฏอยูบนหลักศิลา
หมายเลข 6 (Monument 6) แหงเมืองทอรทูกัวโร (Tortuguero)  ศิลาแผนนี้มีลักษณะเหมือนรูปตัวที (T)  
ที่แขนดานซายหายไปจึงเหลือเพียงรูปตัวแอล (L) กลับหัว คําจารึกนั้นถูกแปลความออกมาวา เมื่อถึง 
13.0.0.0.0 ซ่ึงตรงกับวันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ.2012 นั้นจะเกิดความมืดมิด เมื่อองคเทพเจาแหงการทําลาย
ลางลงมาประทับที่...  ในกลุมตัวเลข13.0.0.0.0  นั้นเลข 13 มีหนวยเปนบักตุน (Bak’tun)  ซ่ึงพออธิบายได
วาชาวมายานับวา 1 ป ของดวงอาทิตยเปนเวลาเทากับ 13 บักตุน ซ่ึงเทากับ (13 ×144000) วัน  หรือ
1872000 วัน  ซ่ึงเทากับ 5200 ปของชาวมายาที่เปนแบบปฏิทินแบบนับยาว (Long Count Calendar) ซ่ึง  
1 ปของปฏิทินชนิดนี้จะมี 360 วัน แบงออกเปน 18 เดือน และเดือนละ 20 วัน ทุกๆ 20 ป จะใชหนวย
เรียกเฉพาะที่เรียกวาคาตุน (K’atun) และทุกๆ 20 คาตุน (เทากับ400 ป) ก็จะเปน 1 บักตุน  ดังนั้นเวลา 
5200 ปของชาวมายานั้นจึงเทียบเทา 5125.36 ปของระบบปฏิทินที่เราใชกันอยู 
 
 
 
*ผูชวยศาสตรจารย สาชาวิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
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ภาพที่ 1  (ซาย) แสดงรูปจําลองอักขระบนศิลาจารึกหมายเลข 6 ที่เช่ือกันวาหมายถึงวันสิ้นโลก 
(ขวา) หลักศิลาจารึกที่เมืองควิริกัว 

 

นักโบราณคดีไดศึกษาจนทราบวา บักตุนที่ 13 หรือวงรอบใหญที่ผานมาครั้งที่แลวนั้น เกิดขึ้นในวันที่  
11 สิงหาคม 3114 ปกอนคริสตศักราช และจะดําเนินไปสู บักตุนที่ 13 หรือวงรอบใหญอีกครั้งหนึ่ง 
เมื่อ 12.19.19.17.20 เมื่อเขียนดวยปฏิทินแบบมายา หรือที่นักวิจัยบางคนชอบเขียนวา 13.0.0.0.0 หรือ 
ในวันที่ 21 ธันวาคม ป ค.ศ.2012 ที่กําลังจะถึงนี้ 
  

        ถึงแมวาศิลาจารึก ช้ินนี้จะมีขอความที่กลาวถึงวันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ.2012 ไวอยางชัดเจน แตมัน 
ก็แตกหัก ทําใหถอดความไดไมครบถวน เชนคําวา "เอค"  (Ek) ในภาษามายาโบราณที่หมายถึงความมืด
หรือสีดํา นั้นก็ขาดหายไปครึ่งหนึ่ง ทําใหไมสามารถระบุไดวาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันนั้นคือ ความมืด หรือ
อะไร ที่สําคัญ   ตัวอักษรในศิลาหลักที่บอกวาเทพเจาแหงการทําลายลางจะลงมาประทับนั้น ไปประทับ 
ที่ไหน หรือลงมาทําอะไร ก็เลอะเลือนไปเสียอีกดวย ทําใหไมสามารถตีความใหชัดเจนได 
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ภาพที่ 2  แสดงฉากสภาพวันสิ้นโลก  จากภาพยนตร เรื่อง 2012 
   

        อยางไรก็ตาม   ไดมีการคนพบศิลาจารึกอีกหลักหนึ่งที่เมืองโคบา (Coba) ที่มีช่ือของหนวยเวลา 
ที่วงรอบใหญวาบักตุน ขึ้นไปอีก 19 ลําดับ โดยวงรอบใหญที่สุดของปฏิทินมายาโบราณ เทียบไดกับ
เวลาถึง 13 เทาของ 20 21 ป ซ่ึงเปนเวลาหลายลานลานลานปกอนที่จักรวาลจะกําเนิดเสียอีก ดังนั้นโลก
จึงไมนาจะจบสิ้นลงในปลายป ค.ศ.2012 
 

เหตุปจจัยทางฟสิกสท่ีอาจนํามาสูวันสิ้นโลก 
        การเกิด การตั้งอยู และการดับไปซึ่งเปนสภาวะธรรมนั้นพระพุทธองคตรัสไววามีเหตุปจจัยทั้งสิ้น  
ดังนั้น เราอาจกลาวไดวา วันสิ้นโลกจะเกิดขึ้นไดก็ตองมีเหตุและปจจัยเชนกัน  กอนอื่นขอนิยามเอาเอง
เพื่อใหเขาใจตรงกันเสียกอนวา “การสิ้นโลก”นั้นหมายถึงอะไรโดยขอใหนิยามวา  การสิ้นโลก คือการ
สูญสิ้นของสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลาย ไมวาจะเปนคน สัตว และพืชพรรณทุกชนิดไปอยางนอยรอยละ 90   
         การสิ้นโลกอาจจะมีทางเปนไปไดเนื่องจากหลายเหตุปจจัย เชน เหตุปจจัยที่มาจากนอกโลก ไดแก 
สภาพการเปลี่ยนแปลงของดวงอาทิตย  การขยายตัวของจักรวาล การชนกันของดาราจักรทางชางเผือกกับ
ดาราจักรอื่น ๆ ซุปเปอรโนวา  การพุงชนของวัตถุขนาดใหญที่มาจากอวกาศ การบุกรุกโดยมนุษยตางดาว  
อีกอยางหนึ่ง คือเหตุปจจัยจากภายในโลก เชน การระเบิดของภูเขาไฟใหญ ๆ การเปลี่ยนขั้วของแมเหล็ก
โลก   สภาวะโลกรอน สงครามหุนยนต  การตัดตอพันธุกรรม การทําลายชั้นโอโซนทําใหบรรยากาศ
สูญเสียความสามารถในการกรองรังสีอันตรายจากนอกโลก  สงครามนิวเคลียร  สงครามชีวภาพ  และ
โรคระบาดรายแรง เปนตน   
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        อยางไรก็ตาม ขอจํากัดของการเขียนบทความนี้คือ พื้นที่หนากระดาษที่มีอยูไมอาจรองรับขอมูล 
ที่เปนรายละเอียดทั้งหมดได  จึงขอกลาวโดยสังเขปถึงสิ่งที่อาจเกี่ยวของบางประการเทานั้น    
ดวงอาทิตย 
          เปนที่ทราบกันดีในหมูผูศึกษาวิชาดาราศาสตรวา ดวงอาทิตยกอกําเนิดมาจากการระเบิดครั้งใหญ 
ที่เรียกวา บิกแบง (Big Bang) โดยดวงอาทิตยกอกําเนิดระบบของตนเองที่เรียกวา ระบบสุริยะ เมื่อราว 
4500 ลานปมาแลว ปจจุบันดวงอาทิตยเปนแหลงพลังงานของบริวารทั้งหมดรวมทั้งโลกของเราเองดวย  
โดยเชื่อกันวาดวงอาทิตยใชกระบวนการเทอรมอนิวเคลียร(thermonuclear) หลอมไฮโดรเจนใหเปน
ฮีเลียมพรอมกับปลดปลอยพลังงาน ซ่ึงพลังงานสวนที่เขามาสูบรรยากาศโลกมีคาเฉลี่ย ถึง 1.366 kW/m     
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3  ภาพจากจินตนาการของศิลปนแสดงโลกเรา 
ที่ลอยอยูหนาดวงอาทิตยที่กําลังขยายใหญเปนดาวยักษ 

 

         ปจจุบันดวงอาทิตยอยูในวัยกลางคนแลวอีกไมนานเมื่อไฮโดรเจนบนตัวมันถูกใชหมดไปมันก็จะ
ใชธาตุอ่ืน ๆที่หนักกวาไฮโดรเจนตั้งแตฮีเลียมเปนตนไป เชน คารบอน ฟลูออรีน ไนโตรเจน ฯลฯ หลอม
เปนธาตุที่หนักกวาและปลอยพลังงานที่มากกวาออกมา  ในสภาวะดังกลาวความสมดุลระหวางแรงโนม
ถวงกับแรงจาก “ระเบิดนิวเคลียร” บนดวงอาทิตยจะไมพอดีที่จะทําใหขนาดของมันเทาเดิมไดอีกตอไป 
มันจึงขยายตัวพองออกพรอมกับปลอยพลังงานออกมามากกวาเดิม  นักวิทยาศาสตรคาดวาดวงอาทิตยจะ
ใหญขึ้นจนกลืนดาวพุธและดาวศุกรเขาไป  สวนโลกของเรานั้นจะขยายตัวจากความรอนและเมื่อรวมเขา
กับผลที่ดวงอาทิตยมีมวลนอยลงจนมีแรงดึงดูดโลกลดลง ก็จะทําใหวงโคจรของโลกถอยหางไกลออกไป  
แตโลกก็ยังอยูในสภาพถูกเผาจากความรอนแรงของดวงอาทิตยจนบรรยากาศมีอุณหภูมิสูงเสียจนไมมีส่ิง
ที่มีชีวิตใดแบบที่เรารูจักกันจะสามารถทนอยูไดอีกตอไป  นั่นคือการสิ้นโลกตองเกิดขึ้นกับโลกเราโดย
สมบูรณอยางแนนอน  แตถายังมีส่ิงมีชีวิตใดทนไดก็ตองพบกับดวงอาทิตยที่ดับตัวลงหลังจากที่ใช 



93 
 

 
วารสารวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 “เชื้อเพลิง” ทุกชนิดหมดไปจนกลายเปนเหล็กทั้งกอน ซ่ึงหมายความวา จะไมมีพลังงานใด ๆ จากดวง
อาทิตยสงมาใหโลกอีกตอไป แตก็ตองใชเวลากวาที่จะไปถึงสภาวะนั้นอีกราว ๆ 5,000 ลานป 
          ภัยพิบัติจากดวงอาทิตยที่อาจใชเวลานอยกวานั้นมาก ๆ ก็คือการพนมวลสารจํานวนมากจาก 
ดวงอาทิตยมายังโลกดวยความเร็วสูงซึ่งเกิดจากสภาวะปนปวนของสนาม แมเหล็กบนดวงอาทิตย     
ทุกรอบ 11 ปโดยประมาณ จะเกิด “จุดดับ” จํานวนมากบนดวงอาทิตย บนจุดดับเหลานี้เองที่
สนามแมเหล็กจะมวนตัวกักขังเอาพลาสมาเขาไว  และมวลสารมากกวาพันลานตันในสภาวะพลาสมานี้
จะถูกสลัดออกจากดวงอาทิตยโดยผลจากของการหมุนของดวงอาทิตยและการเชื่อมตอของ
สนามแมเหล็กของจุดดับเดิมกับจุดดับใหม  ความเร็วเฉลี่ยของอนุภาคที่มีประจุนี้อุปกรณในยาน SOHO 
วัดได 489 กิโลเมตรตอวินาที  ในขณะที่ขอมูลของ wikipedia        
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 4 แสดงพวยพลาสมา(ที่มุมบนขวา) 

 

กลาวถึงความเร็วของพลาสมาที่ “ระเบิด” ออกมาจากดวงอาทิตยในวันที่ 20 มกราคม ค.ศ. 2005  
นั้นทําใหมันมาถึงโลกภายในเวลา 15 นาที  ซ่ึงหมายความวาอนุภาคโปรตอนในพวยพลาสมานั้น 
คงจะมีความเร็วถึงครึ่งหนึ่ง ของความเร็วของแสง  และความเร็วขนาดนี้ยอมทําใหมันมีโมเมนตัม 
มหาศาลทีเดียว ซ่ึงถาโปรตอนนี้พุงชนสิ่งที่มีชีวิตก็อาจกอใหเกิดความเสียหายทางชีววิทยาอยางรายแรง
จนถึงขั้นลมตายได นอกจากอันตรายที่จะมาจากพายุโปรตอนแลว ปรากฏการณดังกลาวยังมีการ 
แผรังสีเอกซที่เราทราบกันดีวาเปนอันตรายตอส่ิงมีชีวิตอีกดวย   อันตรายจากการพนมวลจากชั้นโคโรนา
ที่เคยมีรายงานในป ค.ศ. 1989 คือการทําใหไฟฟาดับไปหมดทั้งประเทศแคนาดา   อยางไรก็ตาม นอกจาก
ยังไมมีการประชุมทางวิชาการเกี่ยวกับการศึกษาผลของกิจกรรมบนดวงอาทิตยที่รุนแรงในระดับ X คร้ัง
นี้แลว  ยังเปนสิ่งที่นาแปลกใจอีกวาการสาดพลาสมาของดวงอาทิตยในครั้งนี้ เกิดขึ้นในชวงของ 
minimum ของวงรอบ 11 ปอีกดวย ปรากฏการณธรรมชาตินี้ทําใหมีการคาดหมายถึงความรุนแรง 
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ของกิจกรรมบนดวงอาทิตยที่จะถึงเวลาของ  maximum ในครั้งตอไปในป ค.ศ. 2012 วาอาจเปนปจจัยอีก
หนึ่งอยางที่จะทําใหโลกถึงจุดจบก็ได 

 
                
 
 
 
 
 
 

               ก  แสดงจุดดับบนดวงอาทิตย                            ข   แสดงสภาพสนามแมเหล็กบนผิวดวงอาทิตย                    
              
 
  
 
 
 
 

 

 ค แสดงสภาพสนามแมเหล็กที่เปดออกเมื่อพนพลาสมา           ง  แสดงพายุสุริยะที่ถูกพนเขาใสโลก   
      

ภาพที่   5   แสดงขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการเกิด Solar Flare  
และอันตรกิริยาของมันกับสนามแมเหล็กโลก 
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การขยายตัวของจักรวาล  
 

  เปนที่ยอมรับกันแลววาจักรวาลที่เราอาศัยอยูกําเนิดมาจากการระเบิดครั้งใหญของสิ่งที่รอน
(ประมาณ 1020 องศา) หนาแนน และขยายตัวอยางฉับพลัน  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 6  การระเบิดที่เรียกวา Big Bang วาดโดย Stephen van Vuuren 

อนุภาคในจักรวาลที่เกิดใหมนั้นมีพลังงานขนาดมหึมาและเคลื่อนที่หางจากอนุภาคอื่นไปอยางรวดเร็ว
เทาที่มันจะไปได  ขณะเดียวกันก็มีแรงโนมถวงคอยดึงอนุภาคเหลานั้นใหกลับมายุบตัวรวมกัน  เมื่อดู
ในระดับสเกลขนาดเล็ก เราจะเห็นวาแรงโนมถวงสามารถเอาชนะจนทําใหเกิดดวงดาว   ดาราจักร และ
กลุมของดาราจักรทั้งหลายที่เราเห็นกันอยูในทุกวันนี้ (ภาพที่ 7) 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 7 ดวงดาวและดาราจักร 
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แตในระดับสเกลที่ใหญที่สุด อาจพิจารณาไดเปน 3 ทาง คือ 
1.  ถาแรงโนมถวงมีพลังมากพอ  จักรวาลก็จะถูกดึงกลับมายุบรวมกันและถึงจุดสิ้นสุดที่ เรียกวา 

big crunch 
2. อีกดานหนึ่ง ถาแรงของการขยายตัวมีพลังมากจริง ๆ บางทีแรงโนมถวงอาจทําใหการขยายตัว

นั้นชาลง แตยังไมสามารถหยุดการขยายตัวได และจักรวาลไมอาจกลับคืนจุดเริ่มตนได   ในกรณีนี้ 
จักรวาลจะอยูในสภาวะfreeze to death 

3.ในกรณีที่แรงโนมถวงสมดุลกับการขยายตัวทําใหอัตราการขยายตัวเปนศูนย แตไมไดทําให
จักรวาลยุบตัวลงไดอีก  สภาวะนี้เรียก critical Universe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8   สถานะ 3 แบบ ของจักรวาล 

ในชวงทายของป ค.ศ. 1990 องคการนาสาไดสงกลองโทรทรรศนฮับเบิลข้ึนไปลอยในอวกาศ  ดวย
ประสิทธิภาพท่ีสูงของกลองนี้ทําใหประมาณระยะหางของวัตถุในทองฟาไดดวยการสังเกตจากระดับ
ความสวางของวัตถุนั้น  โดยหลักการที่วา ถาอยูใกลความสวางจะมาก ถาอยูไกลความสวางจะลดลง   
และใชหลักการนี้สังเกตซูเปอรโนวาแบบวันเอ (Type Ia supernovae) ส่ิงที่เราตองการคือดาวแคระขาว
สักดวงที่โคจรรอบดาวฤกษขนาดใหญดวงหนึ่ง  
 



97 
 

 
วารสารวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 9  กลองโทรทรรศนอวกาศฮับเบิล 

 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 10  แสดงภาพดาวแคระขาวกําลังดูดมวลของดาวฤกษที่มันโคจรอยูรอบ ๆ 
 

ดาวแคระขาวจะเริ่มโขมยมวลของดาวฤกษนั้น และเมื่อมวลของดาวแคระขาวมีขนาดเขาสูมวลวิกฤติ 
คือราว 1.4 เทาของมวลดวงอาทิตยของเรา  ดาวแคระขาวนั้นก็จะเริ่มไมเสถียรโดยยุบตัวลงแลวก็ระเบิด
ออกเปนซูเปอรโนวา  กระบวนการนี้พบไดทั่วไปในจักรวาล จนถือเปนมาตรฐานในการวัดระยะทาง
ไดดีเชนเดียวกันกับวิธีวัดระยะหางของหลอดไฟ มาตรฐานสักหลอดหนึ่ง โดยดูไดจากความสวาง 
ที่ปรากฎของมัน 
     ดวยการวัดอัตราเร็วที่ซูเปอรโนวากําลังเคลื่อนที่หางออกจากเรา จะทําใหทราบทั้งระยะหางและ
อัตราเร็วของซูเปอรโนวา  และเมื่อรวมขอมูลอยางนี้ของซูเปอรโนวาจํานวนมาก เราก็จะไดเรียนรู
ประวัติการขยายตัวของจักรวาล ส่ิงที่นาแปลกใจคือ มีการพบวาจักรวาลไมไดเปนไปในแบบใดแบบ
หนึ่งใน 3 ทางนั้น 
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ภาพที่ 11 สองทีมงานผูประกาศวา จักรวาลกําลังอยูในสถานะเรงตัว 

 

ในป ค.ศ. 1998  คณะทํางานของเพิลมัทเทอร (Saul Perlmutter) กับคณะของรีซ (Adam Riess) ประกาศ
การคนพบตรงกันวา จักรวาลดูเหมือนวาเคยอยูในสภาวะวิกฤติ แทนที่จะยุบตัวลงหรือแลนไหลออกไป
เร่ือย ๆ หรือเกือบจะเปนทั้งสองแบบ จักรวาลไดเรงตัวเองและกําลังเรงอยูเร่ือยจนในปจจุบันนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12  สถานะของจักรวาลทั้ง 4 แบบ 
 

ดังนั้น จักรวาลจะไมจบที่การบีบอัดเขาดวยกันหรือคอย ๆ แผออกไป แตจะมีอัตราเรงของการขยายตัว
อยางตอเนื่องที่ทําใหทุกสิ่งไกลออกจากเราไปเรื่อย ๆ  ถาเราอยูไดอีก 1 แสนลานป โดยรอดมาได
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หลังจากจักรวาลของเรารวมเขากับดาราจักรแอนโดรเมดาแลว เราจะพบวา ทุกๆ ดาราจักรจะหายไป
จากสายตาของเราเนื่องจากการขยายตัวที่มีความเรงนี้  และนี่คือชะตากรรมที่โลกเราอาจจะตองพบ 
 

การระเบิดรังสีแกมมา (Gamma Ray Burst) 
             การระเบิดรังสีแกมมา หรือ GRB คือการระเบิดชวงสั้นและเขมขนของรังสีแกมมาพลังงานต่ํา
ซ่ึงมาในทองฟาทุกทิศทาง ความสวางของมันจะสอดคลองกับความรุนแรงของการระเบิดที่เกิดขึ้นใน
จักรวาล  นอกจากนี้มันยังเปนสัญญาณบงชี้วามีการเกิดขึ้นของหลุมดําแหงใหม และมันอาจมีบทบาท
ในการทําลายลางชีวิตบนโลกไดอีกดวย  นับตั้งแตป ค.ศ.1962  เปนตนมาหลังจากสหรัฐอเมริกาและ
สหภาพโซเวียตรัสเซียไดลงนามขอตกลงหามการทดลองระเบิดนิวเคลียรในอวกาศ  สหรัฐอเมริกาก็ได
สงดาวเทียมชื่อวีลา(Vela) ขึ้นไปตรวจจับรังสีแกมมาอยางออนที่เกิดจากระเบิดนิวเคลียรในอวกาศ  
จากนั้น สตรอง และรอย โอลสัน (Strong and Roy Olson)แหงหองปฏิบัติการแหงชาติลอส อลามอส 
ไดรายงานวาตรวจพบการระเบิดรังสีแกมมาจากจักรวาลที่ เปนแกมมาอยางออนนานในระดับ
มิลลิวินาทีจนถึงสองสามพันวินาที  ทุกวันนี้ดาวเทียมตรวจพบอัตราการระเบิดนี้วันละ 1 คร้ัง ซ่ึงอาจ
ตีความไดวามีการระเบิด 1 คร้ังตอหนึ่งดาราจักรตอ 10 ลานป 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 13 กราฟแสดงอัตรานับ GRB เปนฟงกชันกับเวลาของ   

แรกที่พบโดยดาวเทียม เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ค.ศ.1967 
 

เกอรี และชิพ(Gerry Fishman and Chip Meegan) จากฮันสวิล (Huntsville) พบวาการระเบิดรังสีแกมมา
แจกแจงอยางสม่ําเสมอไปบนทองฟา ปจจุบันเชื่อกันวา GRB ตามรูปแบบอยูหางออกไปจากเรานับ
พันลานปแสง  
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ภาพที่ 14  แสดงภาพการแจกแจงอยางสม่ําเสมอของ GRB จากดาวเทียมBATSE 2704 
 

การที่ดาราจักรภายนอกใหกําเนิด GRB ในชวงเวลาไมกี่วินาทีดวยจํานวนพลังงานมหาศาลจนยากที่จะ
จินตนาการทําใหนักวิทยาศาสตรสรางแบบจําลองลูกบอลไฟที่อธิบายวาอนุภาคอยางเชนอิเล็กตรอนที่
ถูกพนออกมาดวยความเร็วเชิงสัมพัทธภาพสามารถใหรังสีไดโดยเกิดคลื่นกระแทกที่ปราศจากการชน
กันตามภาพที่ 15 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 15  แบบจําลองคลื่นกระแทกจากลูกบอลไฟที่ภายในและภายนอก   
 คลื่นกระแทกภายในกอใหเกิดรังสีแกมมาทันที คลื่นกระแทกภายนอกที่เกิดกับสสารแวดลอมจะทําใหใหเกิดรังสี

แกมมาพลังงานต่ํากวาแตเกิดไดนานกวา นอกจากใหรังสีแกมมาแลว GRB ยังทําใหมี 
รังสีเอกซ แสงที่เรามองเห็น  และคลื่นวิทยุไดอีกดวย 
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ภาพที่  16 รังสีที่เกิดตามมาของ  GRB 970228 
ที่ตรวจไดจากกลองอวกาศฮับเบิลหลังการระเบิดนานกวาครึ่งป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 17  คลื่นวิทยุที่แผออกมาภายหลังของGRB   

แสดงวามันมีรูปแบบขยายตัวและมีการเคลื่อนที่เชิงสัมพัทธภาพ 
 

ปจจุบันนักวิทยาศาสตรไดคนพบวาการปลดปลอยรังสีแกมมาจาก GRB ไมไดแผออกแบบสม่ําเสมอ  
แตมันพุงเปนลําโดยทํามุมกรวยแคบ ๆ โดย GRB ตามรูปแบบมีการปลดปลอยพลังงานออกมาถึง 1044 
จูล ในเวลาสั้นเพียง 2- 3 วินาทีที่เกิดเหตุการณระเบิดขึ้น พลังงานนี้มีขนาดนอยกวาดาวนิวตรอนหรือ
หลุมดําแค 2 ระดับ นี่อาจแสดงวาการระเบิดเกี่ยวของกับอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยางนี้ แตหลัง 
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ค.ศ. 1993 ก็ลงความเห็นวามันเกี่ยวของกับการกําเนิดหลุมดําใหม  กลาวคือในขณะที่ดาวมวลราวหนึ่ง
ในสิบของระบบสุริยะหมุนยุบตัวลงเปนหลุมดําก็จะสามารถทําใหเกิด GRB เพราะพลังความโนมถวง
ได  
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 18  แสดงการพนลํา GRB เมื่อขนาดจานหมุนของหลุมดํามีขนาดเพิ่มขึ้น 

 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 19  การระเบิดแกมมาที่ใหแสงวาบขนาดอันดับ 5  
ที่เห็นไดดวยตาเปลาของ  GRB080319b ซึ่งหางจากโลก 7 พันลานปแสง 

 

ลองคิดดูวา ถาแหลงกําเนิด GRB อยูในดาราจักรของเรา และมันเกิดแคคร้ังหนึ่งทุก ๆ 100,000 ป มันจะ
มีโอกาสพุงตรงมาที่โลกเราไดแคหนึ่งครั้งในทุก 10 ลานป ถาเหตุการณนี้เกิดขึ้น รังสีแกมมาพลังงาน
มหาศาลนี้สามารถที่จะทําใหบรรยากาศบางสวนกลายเปนไอออน ซ่ึงจะทําใหบรรยากาศของโลก
ระเหยไป และนอกจากนี้มันก็จะทะลุทะลวงสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายในโลกเราอีกดวย  เมื่อเทียบกับซูเปอร
โนวาที่มีพลังนอยกวานับพันเทาแตเกิดขึ้นไดบอยกวาแลว ผลรายของ GRB ก็ยังอาจถือไดวาเปนสิ่งชี้
ชะตาวันสิ้นโลกของเราไดเชนกัน 

******************** 
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สมุนไพรอาหารไทยรักษาความสุข 

 
                                                                                   สิรภัทร  สิริบรรสพ* 

 

 
ในอาหารไทยแตละจาน มักจะมีการใชสมุนไพรการปรุงอาหารรับประทาน ที่มีคุณสมบัติ 

สรรพคุณทางยา จัดอยูในกลุม พืชสมุนไพร ซ่ึงพืชเหลานี้ นอกจากจะเปนผูสรางเอกลักษณ ของกลิ่น 
และรสชาติอาหารไทย จนชื่อเสียงเลื่องลือไปไกลทั่วโลกแลว ยังอุดมไปดวย คุณประโยชนมากมาย ตอ
สุขภาพของผูที่ไดรับประทานอาหารไทยมีพืชสมุนไพรที่เขามาปวนเปยน วนเวียน อยูในวิถีชีวิตของ
คนไทย เชนเราอยูทุกเมื่อเชื่อวัน 
  เพื่อปรุงแตงรส และกล่ินมากกวา 1 ชนิด อาจเพราะดวยความที่คนไทย ชอบรสชาติ
หลากหลาย หรือแมแตในการจัดสํารับแตละมื้อ ยังตองผสมผสานเมนูที่มีรสชาติหลายหลาย เขาไว
ดวยกัน คนไทยสมัยโบราณชาญฉลาด รูจักธรรมชาติของสมุนไพร สามารถผสมผสานรสชาติ อาหาร
ไทยออกมาไดอยางกลมกลอม เราลองมาวิเคราะหการใชสมุนไพรพูดถึงสมุนไพร คงอดไมไดที่จะ
พาดพิง ไปถึงเครื่องเทศ เพราะหลาย ๆ คนอาจสับสนปนเป ระหวางเครื่องเทศกับสมุนไพร เอ...แลวมัน
เหมือน หรือแตกตางกันยังไง เพราะทั้งสอง ก็ลวนผสมกันอยูในเครื่องปรุงอาหารไทย ถาจะวากันแบบ
ภาษาชาวบาน เครื่องเทศก็คือสวนตาง ๆ ของพืชซ่ึงถูกทําใหแหง และใชในการทําอาหาร อยางเชน 
พริกไทย, อบเชย, กระวาน ซ่ึงเครื่องเทศสวนมาก มักจะมาจากพืชเขตรอน ซ่ึงมีกล่ินฉุนและรสเผ็ดรอน  
 
 
 
 
* อาจารยประจําสาขาวิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค   
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สวนสมุนไพร ในแงของสมุนไพรเพื่อการปรุงอาหารนั้น หมายถึงพืชสด ซ่ึงพบในเขตรอน ซ่ึง
อาจจะเปนสวนใบ ลําตน ผล ราก หรือเหงา ที่สวนใหญใชเพื่อปรุงแตงกลิ่น และรสของอาหาร 
โดยมากสมุนไพร ไมไดใชเพื่อ เปนสวนผสมหลัก ซ่ึงขอนี้เองคือ จุดที่แยกสมุนไพรออกจากผัก แต
อยางไรก็ตาม สมุนไพรตองมีสรรพคุณทางยา อาจเปนสรรพคุณ จากตํารายาพื้นบาน หรือจากการวิจัย
สมัยใหมก็ได แตที่เราเอามาเลาขาน กันวันนี้ คือเร่ืองของ สมุนไพรในอาหาร  

สมุนไพรไทย เคล็ดลับของอาหารไทย ช่ือเสียงของอาหารไทย เกรียงไกรไปทั่วโลก ดวยความ
เปน ที่ยอมรับวาเปนอาหารสุขภาพ ที่มีรสชาติอรอยอยาง มีเอกลักษณ ดวยการผสมผสานของ 5 รสชาติ 
อันไดแก เปรี้ยว หวาน เผ็ด เค็ม และขม ซ่ึงถาพินิจพิเคราะหใหดี จะเห็นวานอกจากรสเค็มแลว อีกสี่
รสชาติ ที่เหลือลวนแลวแตมาจากสมุนไพรทั้งสิ้น รสเปรี้ยว จากมะขาม มะกรูด และมะนาว รสหวาน 
จากหอมแดง รสเผ็ด แนนอนจากพริก ขิง หรือวาขา รสขมจากมะระ เปนตน 

ในเมนูอาหารไทยแตละประเภทดังนี้  เร่ิมตนดวย อาหารประเภทตม แกงแมตามตํานานจะเลา
ขานกันวา อาหารไทยประเภทแกง ไดรับอิทธิพล มาจากอินเดีย แตคนไทยโบราณ หลักแหลมในการ
ปรับเครื่องปรุง ใหถูกรสปากของตน โดยการใชสมุนไพรสดหรือเครื่องเทศสด ที่มีอยูในทองถ่ิน และ
ลดเครื่องเทศที่มีกล่ินแรงลงไป เราจะสังเกตไดวาแกงเผ็ดของไทย จะมีรสชาติคอนไปทางรสสมุนไพร 
มากกวารสเครื่องเทศ     

การตมหรือการแกงสมุนไพร หลาย ๆ ชนิดในหมอเดียวกัน เปดตํานาน อาหารชื่อดังกระฉอน
โลก อยาง "ตมยํากุง"  เพียงแตมีน้ําซุปนําขบวนสมุนไพร  ดวยตะไคร ตามดวย ขา และใบมะกรูด ปรุง
รสเปรี้ยวดวยน้ํามะนาว เติมความเผ็ดดวยพริกขี้หนูสด ก็จะไดตมยํา สวนเนื้อสัตวจะเปนอะไร  

อีกหนึ่งเมนูอาหารประเภทตมที่อรอยไมแพกัน เพียงแตเปลี่ยนผูนํารสชาติ เปนหอมแดง แลว
ใหขา ตะไคร ใบมะกรูด ถอยลงไปเสมอกัน ใชความเปรี้ยว จากน้ํามะขามเปยก ปรุงกลิ่นดวยพริกแหง
เผา  "ตมโคลง" 

แตถาดึงขาขึ้นมาเปนผูนํา ปรับน้ําซุบเปนน้ํากะทิ ก็จะไดตมขา กับสมุนไพรเพียงไมกี่ชนิดอยาง 
ขา ตะไคร ใบมะกรูด มะนาว มะขาม หอมแดง พริกแหง พริกสด พลิกสลับสับเปลี่ยนไปมา ก็ได
เมนูอาหารประเภทตม หลายหลาย ที่แตกตางอยางมีเอกลักษณ 

แตถาเราเอาสมุนไพรหลาย ๆ อยางมาบดละเอียดผสมกัน ก็จะเกิดเปนน้ําพริกแกง เจาน้ําพริก
แกงนี่แหละคะ เอาไปใสในน้ําตม ก็จะเกิดอาหารอีกประเภทหนึ่งขึ้นที่เรียกวา "แกง"  ซ่ึงมีทั้งแกงน้ําใส 
ที่เกิดจากพริกแกง ตมกับน้ําซุบหรือแกงน้ําขน (แกงกะทิ) ซ่ึงเกิดจากการตมน้ํากะทิ แลวใสพริกแกงลง
ไปผัดกะเพรา ผัดโหระพา ผัดพริกสด ผัดฉา ผัดพริกแกง อาหารจานผัดรสเผ็ดรอน ที่ขานชื่อมาใหฟง 
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พอเรียกน้ํายอยในทอง ใหออกมาปนปวนกระเพาะของทั้งคนเขียนและคนอานนี้ ฟงแบบผาน ๆ ก็รูสึก
วาเปนเมนูอาหารไทยธรรมดา ๆ  

ความโดดเดนของอาหารจานผัดสมุนไพร หลักใหญเกิดจากการใช พืชสมุนไพร สวนของใบใน
การปรุงรสและแตงกลิ่น (สวนใหญหนักไปในทางแตงกลิ่น) โดยจะใชสมุนไพรใบ ชนิดใดชนิดหนึ่ง
เปนเครื่องปรุงหลัก ผัดผสมกับสมุนไพรพื้นฐานประเภท กระเทียม พริก โดยใชไฟแรงและเร็ว จึงจะชู
รสและกลิ่นของสมุนไพรใหยิ่งโดดเดน  

พระเอกในกลุมสมุนไพรใบ หนีไมพนสมุนไพรในกลุมที่ฝร่ังเรียกวา เบซิล (Basil) อยางใบ
กะเพรา ใบโหระพา (สวนใบแมงลักขอละไว เพราะไมนิยมใช ในอาหารจานผัด) สวนเนื้อสัตวก็
หมุนเวียนเปลี่ยนไปไมใหเกิดความซ้ําซากจําเจ จะเปนผัดกะเพราหมู ผัดกะเพราไก ผัดกะเพรากุง ผัด
กะเพราปลาหมึก ผัดกะเพราทะเล หรือจะเปนหอยลายผัดโหระพา หอยกะพงผัดโหระพา หรือจะขาม
ไปผัดกับผัก อยางมะเขือยาวผัดใบโหระพา   

เร่ืองรสชาติผัดกะเพราจะใหอรอยตองออกรสเผ็ดดวย โดยจะเปนรสเผ็ดจากพริกขึ้หนู แตถา
เราผัดเนื้อสัตวโดยไมใสใบกะเพรา แลวลดความเผ็ดโดยเปลี่ยนจากพริกขี้หนู เปนพริกชี้ฟา หรือภาษา
บาน ๆ เรียกพริกสด ก็จะไดผัดพริกสด บางคนใสพริกหยวกลงผัดผสม อรอยไปอีกแบบ อีกหนึ่งผัดที่
ถาไมพูดถึงคนอาจจะถามหา คือ ผัดฉา อันวาชื่อผัดฉานั้น ไมทราบที่มาเหมือนกัน จะเกิดจากเสียงเวลา
ผัดดังฉา ๆ หรือเปลาก็ไมอาจทราบได แตที่แน ๆ ผัดจานนี้เกิดจากการผสมผสานของผัก สมุนไพร 
หลายหลาย ทั้งพริกสด กระชายฝอย ใบมะกรูด ใบโหระพา บางเติมพริกไทยเม็ดสด มะเขือพวง มะเขือ
เปราะ ผสมผสานรส และกลิ่นที่เผ็ดรอน หอมหวล แบบแตกตาง ผัดฉานี้ใชใบโหระพาที่สามารถกลบ
กล่ินคาวเนื้อสัตวประเภทอาหารทะเล ไดเปนอยางดี แตจะเอามาผัดหมู ผัดไก ก็ไมวากัน นอกจากการ
ผัด โดยใชสมุนไพรประเภทใบแลว ในอาหารไทยมีการใช น้ําพริกแกงหลากหลาย ซ่ึงไมจํากัดการใช
เพียงเมนูแกง สามารถเอามาใชนําอาหารประเภทผัด ไดอยางอรอยไมแพกัน ไมวาจะเปนผัดเผ็ด ผัด
เขียวหวาน ซ่ึงมีเครื่องปรุง เหมือนกันกับการแกง แตลดปริมาณการใชน้ํากะทิลง เหลือเพียงผัดแบบ
แหง ๆ พลิกแพลงมากขึ้นในยุคปจจุบัน โปะขาวสวยลงผัดผสม ไดขาวผัดน้ําพริกแกง อรอยงาย ๆ ไป
อีกแบบ ก็คงพูดกันไดเต็มปากเต็มคําวา "อาหารแบบไทย ๆ อาหารผัดสมุนไพรแท และมีงานวิจัยลาสุด 
มารองรับสรรพคุณของอาหารไทย  จากมหาบัณฑิต สาขาพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ 
สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล พบวา 22 ตํารับอาหารไทยชวยปองกันและลดความเสี่ยง
มะเร็งได อาหารไทยที่ปองกันมะเร็งไดดีท่ีสุด ตามลําดับ ไดแก  
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1.คะนาน้ํามนัหอย  
   2.ไกทอดสมุนไพร  
              3. ทอดมันปลากราย  
              4. แกงเลียง  
              5. ไขเจียวใสหอมหัวใหญพรอมมะเขือเทศ  
              6. กะเพรากุงใสถ่ัวฝกยาว  
              7.แกงเผ็ดเปดยาง  
              8. แกงจดืตําลึง  
              9. ไกผัดเม็ดมะมวงหิมพานต  
              10. สมตําไทย   
              11. ผัดผักรวมน้ํามันหอย   

 

สวนอาหารไทยที่ปองกันมะเร็งไดดีในระดบักลาง ตามลําดับไดแก  
             12. ฉูฉี่ปลาทับทิม  
             13. น้ําพริกลงเรือ  
             14. หอหมกปลาชอนใบยอ  
             15. แกงจดืวุนเสน  
             16. แกงเขียวหวานไก  
             17. แกงสมผักรวม  
             18. ตมยําเหด็   

 

และอาหารไทยที่ปองกันมะเร็งไดต่ํา มีอยู  4  ชนิดตามลําดับ คือ  
             19. เตาเจี้ยวหลน  
            20. น้ําพริกกุงสด  
             21. ตมยํากุง  
             22. ยําวุนเสน  
[   ขอมูลนี้ยืนยันไดอยางชัดเจนวา อาหารไทยไมแพใครในโลก ท้ังรสชาติและประโยชนตอรางกาย  ] 

******************** 
 



109 
 

 
วารสารวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เอกสารอางอิง 
 

1. ที่มา :http://www.nutried.grad.cmu.ac.th/ 
2. ที่มา : http://www.thaihealth.or.th/node/16420 
3. ที่มา  http://www.healthcarehealthy.com/.../อาหารเพื่อสุขภาพ/22-ตํารับอาหารไทยลดความ

เสี่ยงโรคมะเร็ง 
4. ที่มา :www.keawjai.com/website/home/home_thai.html 
5. ที่มา :www.the-human-news.com/police/dono.php 

 

******************** 
 

 


	pokindex.pdf
	ปกรอง สารบัณ บรรณาธิการ.pdf
	เนื้อหา1.pdf
	เนื้อหา2.pdf
	เนื้อหา3.pdf
	เนื้อหา4.pdf
	เนื้อหา5.pdf
	เนื้อหา6.pdf
	เนื้อหา7.pdf
	เนื้อหา8.pdf
	เนื้อหา9.pdf
	เนื้อหา10.pdf
	เนื้อหา11.pdf
	เนื้อหา12.pdf
	เนื้อหา13.pdf

