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คาริโอไทปของพืชในวงศ  คาริโอไทปของพืชในวงศ  คาริโอไทปของพืชในวงศ  AAAmmmaaarrryyylllllliiidddaaaccceeeaaaeee   
KKKaaarrryyyoootttyyypppiiiccc   ssstttrrruuuccctttuuurrreee   ooofff   sssooommmeee   pppaaarrrtttiiicccuuulllaaarrr   ppplllaaannntttsss   iiinnn   fffaaammmiiilllyyy         

AAAmmmaaarrryyylllllliiidddaaaccceeeaaaeee...    
 

สราวุฒ ิ    สิทธิกุล 
 

บทคัดยอบทคัดยอ   
 

 พืชท่ีอยูในวงศ Amaryllidaceae เปนไมหัวลมลุกมีลักษณะดอกคลายดอกลิลล่ีนิยมปลูกเปนไมประดับ
เน่ืองจากมีดอกขนาดใหญ รูปทรง สี และลวดลายบนกลีบดอกแตกตางกัน งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เ พ่ือศึกษา
จํานวนและลักษณะโครโมโซม ตลอดจนเทคนิคท่ีเหมาะสมในการศึกษาโครโมโซมระยะเมทาเฟส ของพืชใน
วงศ Amaryllidaceae 3 สกุล คือสกุล Hymenocallis 3 ชนิดไดแก วานงู (H. caribaea) วานรางทอง (H. littorais 
Jacq. Salisb cv. Variegata) และวานสิทธิโชค (Hymenocallis sp.) สกุล Crinum 2 ชนิด ไดแก พลับพลึงเ ตือน
ตา (C. rubra) และ วานไชยมงคล(Crinum sp.) และ Hippeastrum 1 ชนิด คือ วานรางนาก ( Hippeastrum sp. ) 
โดยนําตัวอยางปลายรากพืชแตละชนิดมาศึกษาโครโมโซมในระยะเมทาเฟส ดวยวิธี Feulgen sguash  
 ผลการศึกษาพบวา เวลาท่ีเหมาะสมในการเก็บตัวอยางปลายรากพืชอยูในชวง 11. 00 – 15. 30 น.  ซ่ึง
แตกตางกันไปในพืชแตละชนิด คือ วานสิทธิโชค วานรางทอง วานงู วานไชยมงคล พลับพลึงเตือนตา และวาน
รางนาก มีชวงเวลาท่ีเหมาะสมในการเก็บตัวอยางปลายคือ 11.00 น., 11.30 น., 12.00 น.-15.00 น. ,  13. 00น. , 
13.00น. – 15.00 น. และ 15.30 น. ตามลําดับ  
 
 เมื่อศึกษาจํานวนและลักษณะโครโมโซมในระยะเมทาเฟส พบวาวานไชยมงคล มีจํานวนโครโมโซม
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AABBSSTTRRAACCTT  
 

The plants in family  Amaryllidaceae  are  herbaceous  perennials  that grow from bulbs,  a flower  
petal like lily.  Distnguishing field  characteristics such as texture, color of tepal and shape of the staminal 
corona, are popular flowering plants grown. 
 This educational pursuit is numeration and particular to chromosome  as well as  an appropriate 
technique to study in metaphase chromosome of some particular plants in  family  Amaryllidaceae on 3 
species of Hymenocallis, that is Wan ngu (H. caribaea), Wan rangtong (H. littoralis  (Jacq.) Salisb ev. 
Variegata)  and Wan sittichok (Hymenocallis sp.), 2 species of Crinum,that is  Phlap phlueng  tuanta  
(C. rubra)  and Wan Chaiyamongkol  (Crinum sp.)  and 1 species of Hippeastrum than is Wan rang nak 
(Hippeastrum sp.).  The root tips of plant materialused in metaphase  chromosome study are prepared with 
Feulgen squash method. 
 
               Recent studies on the karyotypes of some particular plants in family Amaryllidaceae  confirmed 
that the appropriate period to collect the root tips are during 11 a.m. to 3.30 p.m.  depends on each species. 
The chromosome number  and karyotypes formula for each species is Wan Chaiyamongkol  2n = 22 =  Lm

2 + 
L4

sm+ L2
ac+ M4

m+  M6
sm+  Sm

4
  Phlap phlueng  tuanta 2n = 22 =  Lm

2+ Lsm
8+  Mm

4
 + Msm

6 + Sm
2 Wan rang 

nak 2n = 22 =  Lsm
4 + Lac

6 +  Mac
4 +  Mm

6 +  Sm
2
  Wan sittichok 2n = 52 =  Lm

2 + Lsm
2 + Lac

4+  Mm
2 + Sm

12 +  

Ssm
24 Wan rangtong 2n = 49 =  Lm

18 + Mm
6  +  Msm

2  +  Sm
18 +  Sac

2 + St
3and Wan ngu 2n = 33 = Lm

2 + Lsm
9 + 

Lac
3 + Mm

6 + Msm
8 + Sm

6
 + t(4q8q)1. 

 
บทนําบทนํา   

Amaryllidaceae  เปนวงศใหญวงศหน่ึงของพืชใบเล้ียงเด่ียว (monocotyledonous plant) ประกอบดวย 
85 สกุล และ 1,100 ชนิด  พืชวงศ Amaryllidaceae พบอยูท่ัวโลก แตพบมากในแถบเมืองรอนและใกล เขตรอน 
ในอเมริกาเหนือ ทางเหนือของเม็กซิโก Amaryllidaceae ท่ีพบมากท่ีสุดคือHypoxis , Narcissus , Hymenocallis, 
Allium,  Crinum,  Manfreda ,  Habranthus  และ Zephyranthes เปนตน  

พืชท่ีอยูในวงศ Amaryllidaceae เปนไมหัวลมลุก ดอกคลายดอกลิลล่ี ชอดอกแบบรม  ( umbel)   ขอ
แตกตางจากลิลล่ี คือมีรังไขอยูตํ่า (inferior ovary)  พืชในวงศน้ีท่ีพบในประเทศไทย  ไดแก วานสี่ทิศ วานราง
เงิน วานสี่ทิศดาง พลับพลึง มหาโชค มหาลาภ  เปนตน พืชเหลาน้ีออกดอกไดปละหลายคร้ัง  อีกกลุมหน่ึงเปน
กลุมลูกผสมจากตางประเทศ ซ่ึงไดรับความนิยมมากเน่ืองจากมีดอกขนาดใหญ  รูปทรงของดอกแตกตา งกัน
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ออกไป สีและลวดลายบนกลีบดอกสวยงาม ซ่ึงพันธุเหลาน้ีไดจากการปรับปรุงพันธุอยา งตอเ น่ืองมา ต้ังแตป 
ค.ศ. 1799 (Huxley และคณะ, 1992) ในประเทศแถบยุโรป อเมริกา แอฟริกาและญ่ีปุน จนกระ ท่ังปจจุ บันมี
พันธุลูกผสมมากกวา 300 พันธุ ซ่ึงสวนใหญไดรับการปรับปรุงพันธุท่ีประเทศเนเธอรแลนด  และแอฟริกาใต 
(Okubo, 1993) (Huxley และคณะ, 1992)   Amaryllidaceae จัดเปนพืชลมลุกท่ีมีอายุยืน (perennial plant) ลําตน
ใตดินอาจเปนเหงา (rhizome) หรือเปนหัวคลายหัวหอม (bulb) หรือเปนหัวชนิดท่ีมีขอและปลองเห็นได ชัดเจน 
(corm) ใบมักจะเกิดซอนกันแนนใกลผิวดิน (basal leaves)  เพราะลําตนมีขอ (node) ถ่ีและปลอง  ( internode) 
ส้ันมาก  ใบมักจะเปนแผนยาวและแคบ (linear) บางคร้ังใบมีลักษณะแข็ง แตอาจจะเปนใบอวบนํ้า (succulant) 
ซ่ึงมีลักษณะเปนเสนใย (fibrous) อยูภายใน  ดอกเกิดบนกานชอดอกท่ีโผลข้ึนมาจากหัวในดินโดยไมมีใบติด
เลย (scape) ดอกมีท้ังเกสรตัวผู (androecium) และวงเกสรตัวเมีย (gynoecium)  อยูในดอกเ ดียว กัน ( perfect 
flower) กลีบเล้ียง (sepal) และกลีบดอก (petal) มีอยางละ 3 กลีบ แตละกลีบมีลักษณะและสีคลายคลึงกันเ รียก 
กลีบรวม (tepal) และเรียกวงของกลีบวา วงกลีบรวม (perianth)  บางคร้ังสวนโคนของกลีบรวมเ ช่ือมกันเ กิด
เปน เพอริแอน ทิว (perianth tube)  และอาจพบสวนของ เพอริแอน ทิว เจริญเปนรูปถวยหรือมงกุฎ  เ รียกสวน
น้ีวา โคโรนา (corona)  (กันยารัตน ไชยสุต,2532) 

สําหรับการศึกษาโครโมโซมของพืชในวงศ  Amaryllidaceae  ในตางประเทศ   มีการศึกษามาอยา ง
ตอเน่ือง  เน่ืองจากพืชในวงศ  Amaryllidaceae  มีการเพาะปลูกกันอยางกวางขวางเพราะในปจจุบันถือวาพืชใน
วงศ  Amaryllidaceae  เปนไมดอกไมประดับท่ีมีความสําคัญ มีการผลิตเพ่ือการคา และสามารถสรา งรายได
ใหกับเกษตรกรไดเปนอยางดี เน่ืองจากมีความสวยงาม ปลูกงาย บางชนิดเปนวาน บางชนิดเปนไมมงคล จึงทํา
ใหตลาดมีความตองการเพ่ิมข้ึน  และเน่ืองจากโครโมโซมของพืชในวงศ   Amaryllidaceae  มีขนาดใหญจึง
เหมาะท่ีจะใชในการศึกษาจํานวนโครโมโซมในระยะเมทาเฟส  (metaphase) ซ่ึงเปนระยะท่ีโครโมโซมมีการ
หดส้ันมากท่ีสุด ทําใหเราสามารถศึกษาจํานวน  ขนาด และรูปรางโครโมโซมอยางชัดเจน  

งานวิจัยน้ีมุงเนนท่ีจะศึกษาจํานวนโครโมโซม  ลักษณะโครโมโซม  และจัดทําคาริโอไทปของพืชใน
วงศ  Amaryllidaceae  เพ่ือใหไดขอมูลเปนพ้ืนฐานในการจําแนกชนิด  การอนุรักษ  และการปรับปรุงพันธุ พืช
ตอไป 
 
วิธีดําเนินการวิจัยวิธีดําเนินการวิจัย  
 
 นําหัวของพืชตัวอยางท้ัง 6 ชนิด คือ วานไชยมงคล  พลับพลึงเตือนตา  วานรางนาก  วานงู   วานราง
ทอง วานสิทธิโชค  ชนิดละ 10 หัวมาเพาะในกระถางท่ีบรรจุดินสําหรับเพาะไวประมาณคร่ึงกระถางโดยวาง
หัวใหสวนรากสัมผัสบนผิวดิน แลวใชดินกลบดานขางใหสูงประมาณ 3 ใน 4 ของหัว  รดนํ้า ให ดินชุม ช้ืนอยู
เสมอ ประมาณ 1-2  สัปดาหจะมีรากใหมงอกออกมาศึกษาโครโมโซมจากปลายรากโดยใช เทคนิค Feulgen 
squash  
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 นําสไลดท่ีเตรียมได มาศึกษารายละเอียดของโครโมโซมโดยการนับจํานวนโครโมโซมจากเซลล ท่ีมี
การแบงตัวในระยะเมทาเฟส  โดยเลือกเซลลท่ีโครโมโซมกระจายดี  ไมซอนทับกัน  หรือซอนทับกันโดยไม
ทับตําแหนงเซนโทรเมียร  เมื่อนับจํานวนโครโมโซมภายในเซลล ครบแลว นําแผนสไลด น้ันไปถา ย รูปจาก
กลองจุลทรรศน นําภาพท่ีอัดขยายแลวมาจับคูโครโมโซม  วัดความยาวโครโมโซม  โดยวัดจากโครโมโซมคู
ยาวท่ีสุดไปหาคูท่ีส้ันท่ีสุด  วัดความยาวของแขนโครโมโซมขางยาว (Ll) ความยาวของแขนโครโมโซมขางสั้น 
(Ls) โดยวัดจากเซนโทรเมียรเปนหลัก  ความยาวของแขนโครโมโซมขางยาวรวมกับความยาวของแขนขางสั้น  
เทากับความยาวของโครโมโซมแตละแทง นําคา Ll , Ls และ LT มาคํานวณหาคา Relative Length ( RL)  และ
คา  Centromeric  Index (CI)   
  
ผลการวิจัยผลการวิจัย  
 

จากการศึกษาโครโมโซมของพืชวงศ   Amaryllidaceae  สกุล Hymenocallis 3 ชนิด ไดแก  วานงู  
(H. caribaea) วานรางทอง (H. littoralis (Jacq.) Salisb cv.  Variegata) และวานสิทธิโชค (Hymenocallis  sp.)  
สกุล Crinum 2 ชนิด  ไดแก  พลับพลึงเ ตือนตา  ( C. rubra)  และ  วานไชยมงคล ( Crinum sp.)  และสกุล 
Hippeastrum 1 ชนิดคือวานรางนาก (Hippeastrum sp.)  โดยวิธี Feulgen  squash  เมื่อนับจํานวนโครโมโซม  
สรุปสูตรคาริโอไทปไดดังน้ี 

 
วานไชยมงคล (Crinum sp.) 2n = 22 =  Lm

2 + L4
sm+ L2

ac+ M4
m+  M6

sm+  Sm
4

   

พลับพลึงเตือนตา (Crinum rubra) 2n = 22 =  Lm
2+ Lsm

8+  Mm
4
 + Msm

6 + Sm
2
 

วานรางนาก( Hippeastrum spp.)  2n = 22 =  Lsm
4 + Lac

6 +  Mac
4 +  Mm

6 +  Sm
2
   

วานงู (H.  caribaea) 2n = 33 = Lm
2 + Lsm

9 + Lac
3 + Mm

6 + Msm
8 + Sm

6
 + t(4q8q)1 

วานรางทอง (Hymenocallis littoralis ) 2n = 49 =  Lm
18 + Mm

6  +  Msm
2  +  Sm

18 +  Sac
2 + St

3 
วานสิทธิโชค (Hymenocallis  sp.) 2n = 52 =  Lm

2 + Lsm
2 + Lac

4+  Mm
2 + Sm

12 +  Ssm
24 
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           ก. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ข.  
 
 
 
     
 
 
ภาพท่ี 1  ก.  mitotic  metaphase  จากเซลลปลายรากวานไชยมงคล (Crinum sp. 2n = 22 )กําลังขยาย 3,500  เทา 
               ข.. คาริโอแกรมของวานไชยมงคล 
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ภาพท่ี 2  ก.  mitotic  metaphaseจากเซลลปลายรากพลับพลึงเตือนตา (Crinum rubra 2n =22 ) )  กําลัง ขยาย  

3,500 เทา   
 ข.  คาริโอแกรมของพลับพลึงเตือนตา 
 
 
 

ก. 

ข. 
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ภาพท่ี 3  ก.  mitotic  metaphaseจากเซลลปลายรากวานรางนาก (Hippeastrum spp. 2n = 22) 

          กําลังขยาย  3,500  เทา  
 ข.  คาริโอแกรมของวานรางนาก 

ข. 

ก. 
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ภาพท่ี 4     ก.   mitotic  metaphase จากเซลลปลายรากวานง ู(Hymenocallis  caribaea 2n = 33)    
                        กําลังขยาย  3,500  เทา 
                  ข.  คาริโอแกรมของวานงู 

ก. 

ข. 
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ภาพท่ี 5  ก.  mitotic  metaphaseจากเซลลปลายรากวานรางทอง (Hymenocallis littoralis (Jacq.) Salisb cv.   
                     Variegata 2n =49) กําลังขยาย  3,500  เทา 

  ข. คาริโอแกรมของวานรางทอง  

ข. 

ก. 
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ภาพท่ี  6    ก.   mitotic  metaphaseจากเซลลปลายรากวานสิทธิโชค  (Hymenocallis  sp. 2n = 52) 
                        กําลังขยาย  3,500  เทา 
                  ข.   คาริโอแกรมของวานสิทธิโชค 

ก. 

ข. 
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ภาพท่ี 7  อิดิโอแกรมเปรียบเทียบคาริโอไทปของพืชสกุล Amaryllidaceae ท่ีนํามาศึกษา 
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ตารางท่ี 1  การเปรียบเทียบคาริโอไทปของพืชในวงศ  Amaryllidaceae  ท่ีทําการศึกษา  
 

ชนิดวาน คูท่ี 
1 

คูท่ี 
2 

คูท่ี 
3 

คูท่ี 
  4 

คูท่ี 
5 

คูท่ี 
6 

คูท่ี 
7 

คูท่ี 
8 

คูท่ี 
9 

คูท่ี
10 

คูท่ี 
11 

คูท่ี
12 

คูท่ี
13 

วานไชยมงคล 
(Crinum sp.) 

Lm Lsm Lac Lsm Msm Msm Msm Mm Mm Sm Sm   

พลับพลึงเตือนตา 
(Crinum rubra) 

Lm Lsm Lsm Lsm Lsm Msm Msm Msm Mm Mm Sm   

วานรางนาก  
 (Hippeastrum spp.) 

Lsm Lsm Lac Lac Lac Mac Mac Mm Mm Mm Sm   

วานงู 
(HymenocallisCaribaea) 

Lm Lsm Lsm Lsm Lsm Lac Lsm Lac Msm Msm Msm Msm Mm 

วานรางทอง 
(Hymenocallis littoralis 
(Jacq.) Salisb cv.  
Variegata) 

Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Mm Mm Msm Mm 

วานสิทธิโชค
(Hymenocallis  sp.) 

Lm Lac Lac Lsm Msm Msm Mm Msm Ssm Sm Ssm Ssm Sm 

 
ชนิดวาน คูท่ี

14 
คูท่ี
15 

คูท่ี 
16 

คูท่ี
17 

คูท่ี
18 

คูท่ี
19 

คูท่ี
20 

คูท่ี
21 

คูท่ี
22 

คูท่ี
23 

คูท่ี
24 

คูท่ี
25 

คูท่ี 
26 

วานไชยมงคล  
(Crinum sp.) 

             

พลับพลึงเตือนตา 
(Crinum rubra) 

             

วานรางนาก  
 (Hippeastrum spp.) 

             

วานงู 
(HymenocallisCaribaea) 

Mm Sm Sm Sm          

วานรางทอง 
(Hymenocallis littoralis 
(Jacq.) Salisb cv.  
Variegata) 

Sm Sm Sm Sm Sm Sm Sm Sm Sm Sac St
   St

    

วานสิทธิโชค
(Hymenocallis  sp.) 

Sm Ssm Sm Ssm Ssm Ssm Sm Ssm Ssm Ssm Sm Ssm Ssm 
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สรุปสรุปอภิปรายผล อภิปรายผล   
  
 จํานวนโครโมโซมของพืชในวงศ  Amaryllidaceae ท่ีทําการศึกษาพบวา จํานวนโครโมโซมแบง
ออกเปน 2 กลุมคือ 
  กลุมท่ีมีจํานวนโครโมโซม  2n = 22 ไดแก  วานไชยมงคล  พลับพลึงเตือนตา และวานรางนาก โดย
พืช กลุมน้ีมีจํานวนโครโมโซมเปนดิพลอยด (diploid) และมีเบสิกนัมเบอร  เทากับ 11 ประภัสสร  อารยะกิจ
เจริญชัย และฉันทนา  สุวรรณธาดา (2544)  ศึกษาจํานวนโครโมโซมของวานสี่ทิศจากเซลลปลายรากพบวา
พันธุพ้ืนบานดอกเ ล็กสีแดง  ( R)  มีจํานวนโครโมโซม   2n =22  พันธุ  Apple Blossom ( P) และ  Orange 
sovereign (O) มีจํานวนโครโมโซมเทากับ 2n = 44  ลูกผสม R x P P x O  และ O x R มีจํานวนโครโมโซม  2n 
= 33,2n = 24 และ 2n = 36 ตามลําดับ 

 กลุมท่ีมีจํานวนโครโมโซมมากกวา 2n = 22 ไดแกวานสิทธิโชค 2n = 52  โดยมีจํานวน   โครโมโซม
เปน ดิพลอยดมีเบสิกนัมเบอรเทากับ 26  สวนวานงู   2n = 33  เน่ืองจากเกิด translocation  ระหวางแขนขางยาว
ของโครโมโซมคูท่ี 4 กับ แขนขางยาวของโครโมโซมคูท่ี 8 (t(4q 8q))  ซ่ึงพบในเชลลระยะ เมทา เฟสของทุก
ตัวอยาง ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากวานงูมีการขยายพันธุโดยใชหัว   จึงทําใหลักษณะของโครโมโซมท่ีผิดปกติน้ี
ยังคงอยู  การแลกเปล่ียนสวนของโครโมโซมไม เทา กันท่ีเ รียกวา   unequal  reciprocal translocation ถา เ กิด  
unequal  reciprocal translocation หน่ึงคร้ัง  ทําใหจํานวนโครโมโซมลดไปหน่ึงแทง  แตถา เ กิด  translocation  
สองคร้ังจะเปนการเพ่ิมจํานวนโครโมโซมหน่ึงแทง  ในธรรมชา ติจะพบวิวัฒนาการแบบลดเบสิกนัม เบอร 
มากกวาการเพ่ิมเบสิกนัมเบอร  เชนพืชสกุล  Crepis  ถาเปน   Crepis  แบบโบราณมีเบสิกนัมเบอร   เทา กับ  6 
ไดแก  Crepis kashmirica  และ  Crepis  mungieri  และเมื่อมีวิวัฒนาการไปเปน  Crepis  sibrica  และ  Crepis  
leontodontoides  พบวาเบสิกนัมเบอร เหลือเพียง 5 สวน  Crepis  ชนิดท่ีมีวิวัฒนาการไปมากและเปนชนิดใหม  
จะเบสิกนัมเบอร เหลือเพียง 4 และ 3 ตามลําดับ  นอกจากน้ีความแปรผันภายในสกุล  Crepis  ยังพบวามี  
asymmetrical  karyotype  เพ่ิมข้ึนพรอมกับลดจํานวนโครโมโซม  (กันยารัตน  ไชยสุต, 2523)   

Canio และ Palmer (1979) ไดทําการวิเคราะหโครโมโซมของของพืชสกุล Haemanthus (2n = 16) 
จํานวน 9 สปชีส และสกุล Scadoxus (2n = 18) จํานวน4 ชนิด โดยใช เทคนิคการยอมแบบ  conventional, 
Quinacrine fluorescence และ c-banding พบวา  ในพืช 2 สกุลน้ีมีบริเวณของ  heterochromatin ท่ีตา งกัน  
ถึงแมวาพืชท้ัง 2 สกุลน้ีความสัมพันธท่ีใกลชิดแตเน่ืองจากเกิดการ translocation จึงทํา ให เ กิดการลดจํานวน
โครโมโซมลง จากสกุล Scadoxus ท่ีมีจํานวนโครโมโซม 2n = 18 เปน 2n = 16 ในสกุล Haemanthus  

วานรางทอง มีจํานวนโครโมโซม 2n = 49  จากการสังเกต  เซลลระยะเมทาเฟสของวานรางทองพบ
โครโมโซมแทงท่ี 49 มีลักษณะเปนกอนกลม  ไมเ ห็นเซนโทรเมีย ร   และไมมี คูฮอมอ โลกัสในชวงแรก
สันนิษฐานวาเปนช้ินสวนโครโมโซม (chromosome fragment)  แตไดดูจากหลายๆ  ตัวอยางก็พบโครโมโซม
ในลักษณะเดียวกัน  จึงทําใหตัดสินไดวาช้ินสวนโครโมโซมน้ีเปนบี-โครโมโซม  เ น่ืองจากสามารถเ กิดการ
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จําลองโครโมโซม  และ  มีตําแหนงท่ียึดของสปลเดิลไฟเบอร  จึงทําใหโครโมโซมแทงน้ีสามารถถา ยทอดไป
ยังเซลลลูก  หลังจากเกิด  ไมโทซิส 
 บี-โครโมโซม   (B- chromosome หรือ  supernumary chromosome  หรือ accessory chromosome)  คือ
โครโมโซมท่ีเพ่ิมมาจากโครโมโซมมาตรฐาน  (standard chromosome  หรือ A – chromosome หรือ autosome)  
โดยโครโมโซมท่ีเพ่ิมมาน้ีจะแตกตางจากโครโมโซมมาตรฐานบี-โครโมโซม   จะมีขนาดเล็กกวา เอ-โครโมโซม   
จํานวนของบี-โครโมโซมไมแนนอนอาจมีไดต้ังแต 1 – 30 แทง  พบไดท้ังในโซมาติกเซลล  เยิรมไลนเซลลและ
เซลลสืบพันธุ  ซ่ึงสวนใหญบี-โครโมโซม เปน  เฮเทอโรโครมาทินและเปนเทโลเซนทริกโครโมโซม  หรือ ไอ
โซโครโมโซม 
 Lewis (1963)  พบวาส่ิงมีชีวิตพวกดิพลอยด มีบี-โครโมโซมมากกวาพอลิพลอยด    Darlington (1965)  
ใหความเห็นวาการท่ีเกิดความแปรผันมากในสิ่งมีชีวิตชนิดใดก็ตามเน่ืองจากอิทธิพลของบี-โครโมโซม   ถามี
จํานวน บี-โครโมโซมมากจะทําใหการเจริญพันธุลดลง  ยีนบน บี-โครโมโซม  ควบคุมเก่ีย ว กับ  non-disjunction  
คือทําใหการแยกของโครมาติดชาลง  เชนเดียวกับขา วโพดซึ่ง  พบวาปริมาณของเฮเทอโรโครมา ทินในบี-
โครโมโซม   เก่ียวกับ non-disjunction  ของเอ-โครโมโซมดวย บี-โครโมโซม   ในขา วโพดทําให เ พ่ิม  genetic 
recombination ของ เอ-โครโมโซม เน่ืองจากเพ่ิมความถ่ีของ  chiasmata  การเพ่ิม genetic recombination น้ีทําให
ลูกหลานมีความแปรผันมาก (variation)  แต บี-โครโมโซม ของ  Lolium perenne  ใหผลตรงกันขามคือ เมื่อมี บี-
โครโมโซมมากข้ึน กลับทําใหความถ่ีของ chiasmata ในหญา  Cymbopogon เชนเ ดียว กันคือใน Cymbopogon 
martiniivar.motia  ท่ีมีบี-โครโมโซมมากภายในเซลล ทําใหความถ่ีของ  chiasmata  เพ่ิมข้ึนนอกจากน้ีจํานวนบี-
โครโมโซม  ในสกุล Cymbopogon  ยังมีผลตอความยาว ท้ังหมดของโครมา ทินของ  เอ-โครโมโซม   คือใน  
C. jwarancusa  เมื่อมีจํานวนบี-โครโมโซมเพ่ิมพบวาความยาวท้ังหมดของโครมาทินเพ่ิม ข้ึน แตใน C. martini  
var.  motia  กลับมีความยาวท้ังหมดของโครมาตินในเอ-โครโมโซมลดลงถามีจํ านวนบี-โครโมโซมเ พ่ิม ข้ึน 
Verma (1985)  จึงสรุปผลของบี-โครโมโซม  ท่ีมีตอความถ่ีของ chiasma  และความยาวท้ังหมดของโครมา ทิน
ในเอ-โครโมโซม  จะใหผลตางกันในสกุล Cymbopogon  ท้ังน้ีข้ึนอยูกับความแตกตางของจีโนม (genome) 
  Stebbins  (1950)  เรียกคาริโอไทปของสิ่งมีชีวิ ติท่ีมีขนาดของโครโมโซมท่ีใกล เ คีย งกัน  และมี
โครโมโซมชนิด  metacentric  กับ  submetacentric  chromosome  เทาน้ันวา   symmetrical  karyotype  แตถา
เปน  asymmetrical  karyotype  จะประกอบดวยโครโมโซมแตกตา งกันมากคือมี ท้ังโครโมโซมชนิด  
mtacentric,  submetacentric,  acrocentric  และ  telocentric  chromosome  ซ่ึงจากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา  วาน
ไชยมงคล  และวาพลับพลึงเตือนตา  มีคาริโอไทปแบบ  symmetric  karyotype  สวนวานรางนาก  วานงู  วาน
รางทอง  และวาสิทธิโชค  มีคาริโอไทปแบบ  asymmetric  karyotype    Levitzky (อางโดยกันยารัตน  ไชยสุต, 
2532)  มีความเห็นเก่ียวกับ symmetrical  karyotype  และ  asymmetrical  karyotype   วาการเพ่ิม  asymmetrical  
karyotype   เกิดจากการเล่ือนตําแหนงของเซนโทรเมีย รจ าก  median  ไปเปน  subterminal  หรือ  terminal  
หรือมีการสะสมโครโมโซมท่ีมีขนาดแตกตางกันมากข้ึน  จึงทําใหมีคาริโอไทปแบบ   heterogeneous  มากข้ึน  
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การเปล่ียนตําแหนงของเซนโทเมียร  และความแตกตา งกันของขนาดของโครโมโซมท้ังสองขอน้ีไมมี
ความสัมพันธซ่ึงกันและกัน  แตอาจพบวามีความสัมพันธกันในสิ่งมีชีวิตบางชนิด  ถา ใชขนาดและชนิดของ
โครโมโซมจัดชนิดคาริโอไทปประกอบกับวิวัฒนาการ สปซีส ด้ัง เ ดิมมีคา ริโอไทปแบบ   homogeneous  
karyotype  คือใน  chromosome  complement  ประกอบโครโมโซมขนาดเทาๆ กัน สวนสปซีสท่ีมีโครโมโซม
ขนาดแตกตางกันมาก  คือมีท้ังขนาดใหญและเล็ก  จะมีคาริโอไทปแบบ  heterogeneous  karyotype   
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การวิเคราะหทางเคมีไฟฟาของซัลโฟนาไมดดวยการวิเคราะหทางเคมีไฟฟาของซัลโฟนาไมดดวยการวิเคราะหทางเคมีไฟฟาของซัลโฟนาไมดดวย
ระบบ ระบบ ระบบ FFFIIIAAA///HHHPPPLLLCCC   ควบคูกับการตรวจวัดทางแอมควบคูกับการตรวจวัดทางแอมควบคูกับการตรวจวัดทางแอม
เเเพพพอรอรอรโรเมทริกโดยใโรเมทริกโดยใโรเมทริกโดยใชขั้วไฟฟาชขั้วไฟฟาชขั้วไฟฟาไดมอนดไดมอนดไดมอนดเจือโบรอนเจือโบรอนเจือโบรอน   

EEEllleeeccctttrrroooaaannnaaalllyyysssiiisss   ooofff   sssuuulll fffooonnnaaammmiiidddeeesss   bbbyyy   ffflllooowww   iiinnnjjjeeeccctttiiiooonnn   
sssyyysssttteeemmm///hhhiiiggghhh---pppeeerrrfffooorrrmmmaaannnccceee   llliiiqqquuuiiiddd   ccchhhrrrooommmaaatttooogggrrraaappphhhyyy   cccooouuupppllleeeddd   

wwwiiittthhh   aaammmpppeeerrrooommmeeetttrrriiiccc   dddeeettteeeccctttiiiooonnn   uuusssiiinnnggg      
bbbooorrrooonnn---dddooopppeeeddd   dddiiiaaammmooonnnddd   eeellleeeccctttrrrooodddeee   

 
แปลโดย  

อัญชนา  ปรีชาวรพันธ  
 

คณะผูวิจัย 
อัญชนา  ปรีชาวรพันธ  

สุชาดา จูอนุวัฒนกุล  

ยาซึกิ อินากา  

เกตุ กรุดพันธ  

โชจิ  โมโตมิซึ  
อรวรรณ  ชัลภากุล  

 
บทคัดยอบทคัดยอ   
  

การตรวจวัดซัลโฟนาไมดทางเคมีไฟฟาโดยใชเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมทรีบนข้ัวไฟฟา ไดมอนด เ จือ
โบรอน (boron doped diamond; BDD) เปรียบเทียบกับข้ัวไฟฟาแกลสสิคารบอน (glassy carbon; GC)  พบวา
ข้ัวไฟฟา BDD ในระบบโฟลวอินเจคชัน (FI) ควบคูกับการตรวจวัดแอมเพอรโรเมทริกไดแสดงศักยไฟฟา ท่ี
เหมาะสมจากไฮโดรไดนามิกโวลแทมโมแกรมเปน 1100 mV เ ทียบกับซิลเวอร /ซิลเวอรคลอไรด  และ
ศักยไฟฟาน้ีจะนําไปใชในระบบไฮเพอฟอรแมนลิควิดโครมาโทกราฟฟ (HPLC) รวมกับแอมเพอรโรเมทริก  
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ผลของชวงความสัมพันธท่ีเปนเสนตรงและขีดจํากัดในการตรวจวัดไดรับผลการทดลองเปนอยา งดี  วิ ธีการน้ี
ใชสําหรับการตรวจวัดซัลโฟนาไมดในตัวอยางไข  สารละลายมาตรฐานท่ี 5 10 และ15 ppm ไดเติมในตัวอยา ง
ไขจริงพบวาไดรับเปอรเซนตการกลับคืนอยูระหวาง 90.0 ถึง 107.7 
 
คําสําคัญ:  ซัลโฟนาไมด; ข้ัวไฟฟาเพชรเจือโบรอน; ไซคลิกโวแทมเมทรี; ระบบโฟลอินเจกชัน HPLC; การ
ตรวจวัดแอมเพอรโรเมทริก 
 
AABBSSTTRRAACCTT  
  

Sulfonamides (SAs) were electrochemically investigated using cyclic voltammetry at a boron-doped 
diamond (BDD) electrode. Comparison experiments were carried out using a glassy carbon electrode. The 
BDD electrode provided well-resolved oxidation, irreversible cyclic voltammograms and higher current 
signals when compared to the glassy carbon electrode. Results obtained from using the BDD electrode in a 
flow injection system coupled with amperometric detection were illustrated. The optimum potential from a 
hydrodynamic voltammogram was found to be 1100 mV versus Ag/AgCl, which was chosen for the HPLC-
amperometric system. Excellent results of linear range and detection limit were obtained. This method was 
also used for determination of sulfonamides in egg samples. The standard solutions of 5, 10, and 15 ppm 
were spiked in a real sample, and percentage of recoveries was found to be between 90.0 and 107.7. 
 
Keywords: Sulfonamides; Boron-doped diamond thin film electrode; Cyclic voltammetry; Flow injection 
system; HPLC; Amperometric detection 
 
บทนําบทนํา  
  
 ซัลโฟนาไมด (SAs) เปนสารตอตานแบคทีเรียมาเปนเวลานานกวา 60 ป  สารน้ีจะใชสําหรับรักษาโรค
ลิวโคซัยโตซูโนซิส (leucocytozoonosis) และ โรคบิด (coccidiosis) ในไก และโดยท่ัวไปจะใสรวมในอาหาร  
European Union (EU) ไดกําหนดคาตกคางสูงสุด (MRL,100 ng g-1) สําหรับ SAs ในอาหารสัตวเชน เ น้ือ นม 
และไข  ดังน้ันการตรวจวัดสารตกคางในเน้ือและผลิตภัณฑรวม (นม และ ไข) สําหรับการบริโภคจึงเปนส่ิงท่ีมี
ความสําคัญอยางมาก 
 การยืนยันผลการตกคางของซัลโฟนาไมดในผลิตภัณฑท่ีเปนอาหารของสัตวตรวจวัดไดดวย เทคนิค
อิมมูโนแอสเส  ทินเลเยอรโครมาโทกราฟฟ (TLC)  แกสโครมาโทกราฟฟ  และแกสโครมาโทกราฟฟตอ
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กับแมสสเปคโทรเมทรี และไฮเพอฟอรแมนลิควิดโครมาโทกราฟฟ (HPLC) และ HPLC ตอกับแมสสเปคโทร
เมทรี (HPLC-MS)  HPLC กับตัวตรวจวัด UV และฟลูออโรเมทรีจะ เปนวิ ธี ท่ัวไปสําหรับตรวจวัดทางย า  
ทางเลือกใหมสําหรับการตรวจวัด SAs คือ HPLC รวมกับตัวตรวจวัดทางเคมีไฟฟา (HPLC-EC) โดยใชเทคนิค
แอมเพอรโรเมทรี  HPLC-EC จัดไดวาชวยเพ่ิมความไวและชวยลดตนทุนในการวิเคราะห 
 ไดมอนดจัดวาเปนฉนวนแตเมื่อเราทําการเจือดวยโบรอนจะพบวา วัสดุน้ันมี คุณสมบัติเปนวัสดุก่ึง
ตัวนําไฟฟา ซ่ึงข้ึนอยูกับปริมาณการเจือ  ดังน้ันข้ัวไฟฟา BDD จึงแสดงคุณสมบัติจํา เพาะ ท่ีนาสนใจในการ
นําไปประยุกตใชทางเคมีไฟฟาดังน้ี (1) ใหกระแสพ้ืนหลังท่ีเสถียรและตํ่า  ซ่ึงสงผลในการเ พ่ิม สัดสวนของ
สัญญาณตอพ้ืนหลัง  (2) มีการตอบสนองท่ีเสถียรตอรีดอกซสปชีส  (3) มีความไวตอออกซิเจนตํ่า   (4) ใหชวง
ของศักยไฟฟาทํางานท่ีกวางในสารละลายท่ีมีนํ้าเปนตัวทําละลาย  (5) มีการดูดซับโมเลกุลของสารอินทรีย ท่ีมี
ข้ัวเพียงเล็กนอย   และ (6) ยากตอการเสียสภาพ  จากคุณสมบัติท่ีนาสนใจเหลาน้ีจึงทําใหคณะผูวิจัย ได ศึกษา
และพัฒนามาเปนข้ัวไฟฟาไดมอนดสําหรับประยุกตใชทางเคมีไฟฟา  ไดมีผลงานวิจัย ท่ีนําวัสดุน้ีไปใชทาง
เคมีไฟฟาเพ่ือวิเคราะหในเชิงปริมาณท่ีหลากหลายดวยกัน เชน การวิเคราะหในระบบโฟลอินเจคชัน (FIA) 
และลิควิดโครมาโทกราฟฟ (LC)  ยิ่งไปกวาน้ันไดมีการนําไปใชเพ่ือการบําบัดนํ้าเสียดวย 
 ในงานวิจัยน้ีไดใชข้ัวไฟฟา BDD สําหรับตรวจวัด 4 SAs น่ันคือ ซัลฟาไดอะซีน (SDZ)  ซัลฟา เมทา
ซีน (SMZ) ซัลฟาโมโนเมทอกซีน (SMM) และซัลฟาไดเมทอกซีน (SDM)  โครงสรางสําหรับสารประกอบท้ัง 
4 น้ีแสดงดังรูปท่ี 1  ไดศึกษาถึงเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมทรี  การวิเคราะหดวย FIA และ HPLC ท่ีมีแอมเพอร
โรเมทริกเปนตัวตรวจวัด  และนําวิธีการน้ีไปประยุกตในการวิเคราะหหาซัลฟาท้ัง 4 SAs ในตัวอยางไข 
 

 
 
 

รูปท่ี 1  โครงสรางทางเคมีของ 4 SAs ท่ีศึกษาในงานวิจัยน้ี 
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วิธีดําเนินงานวิจัยวิธีดําเนินงานวิจัย  
  

เครื่องมือ 
 ระบบ  FIA  และ  HPLC  ใชในการศึกษาน้ีประกอบไปดวยระบบนําพาสารละลายดวยปม   Water 
Model 510  (Water Associates Inc, Milford, MA, USA)  ระบบอินเจคเตอร  (Rheodyne no.7125)  พรอมลูป
ขนาด 20 µL คอลัมนแบบ  Inertsil C4 (GL Science, 150mm×4.6 mm i.d.; particle size, 5 µm) โฟลว เซลล 
(Science Inc.) และตัวตรวจวัดแอมเพอรโรเมทริก (Autolab Potentiostat 30; Metrohm, Switzerland) เคร่ืองมือ
ท่ีใชในการเตรียมตัวอยางประกอบดวยเคร่ืองไมโครเซนติฟว (Cole Parmer, USA) เคร่ืองผสมสารใหเปนเ น้ือ
เดียวกัน (Ney Dental, USA)  เคร่ืองมิกเซอร (Mixer; National, Matsushita Electric industrial Co. Ltd., Japan) 
และหลอดไมโครเซนติฟว  (Ultrafree-MC/PL, regenerated cellulose ultra-filtration membrane, nominal 
molecular mass limit = 5000, capacity ≤0.5 µL, Millipore, Bedford, MA, USA) 
 

สารเคมี 
 อะซิโทไนไตร (ACN; Acetonitrile) และ กรดออรโธฟอสฟอริก (ortho-phosphoric acid) ในเกรดของ 
HPLC ซ้ือจากบริษัทเมอรก (Darmstad, Germany)  นํ้าปราศจากไอออนจาก  Milli-Q-gradient system 
(Millipore, R≥18.2M_ cm)  โซเ ดียม ไดไฮโดรเจนออรโธฟอสเฟต 1-ไฮเดรท  (Sodium dihydrogen 
orthophosphate 1-hydrate) และไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (disodium hydrogen phosphate) ซ้ือจาก BDH 
(VWR international Ltd., England)   สารมาตรฐาน SMM SDM  SMZ และ SDZ ไดรับจากบริษัทซิกมา  (St. 
Louis, MO, USA) สารละลายมาตรฐานสตอกเตรียม ท่ี  500 ppm ของแตละ  SA โดย เตรียมใน ACN : นํ้า
ปราศจากไอออน (50:50, v/v)  จากน้ันเก็บท่ี 4 ˚C  สารละลายมาตรฐานผสมท่ีใชงานท้ัง 4 SAs เตรียมจากการ
เจือจางสารละลายมาตรฐานสตอกใน 0.1 M สารละลายฟอสเฟต 
 

ขั้วไฟฟา 
 ข้ัวไฟฟา BDD ท่ีปลูกข้ึนบนฐาน Si (1 0 0) โดยใชระบบของเคร่ือง  microwave plasma-assisted 
chemical vapor deposition (MPCVD) ไดรับจากแลปของ รศ.ดร.ยาซึกิ อินากา  (Associate Professor Yasuaki 
Einaga’s laboratory)  สารผสมของอะซิโตนและเมทานอลท่ีอัตราสวน 9:1 (v/v) ใช สําหรับเปนแหลงของ
คารบอน  โบรอนไตรออกไซด (B2O3) ใชเปนแหลงโบรอนละลายอยูในสารละลายของอะซิโตนและเมทานอล
ท่ีสัดสวนของอะตอม B/C 1:100    ข้ัวไฟฟา  BDD ลา งดวยไอโซโพรพานอล และ นํ้าปราศจากไอออน
ตามลําดับกอนนําไปใช 

ข้ัวไฟฟาแกลสสิคารบอน (GC) ซ้ือจาก Bioanalytical System Inc. (พ้ืนท่ี  0.07 cm2) กอนใชจะ ขัด
ผิวหนาบนแผนขัดท่ีมีสเลอรร่ีของ 1 และ 0.3 µm อะลูมินา/นํ้า จากน้ันลางดวยนํ้าปราศจากไอออน  
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การตรวจวัดทางเคมีไฟฟาการตรวจวัดทางเคมีไฟฟา  
ไซคลิกโวลแทมเมทร ี
การตรวจวัดทางเคมีไฟฟาประกอบไปดวยเซลลแกวสามคอปริมาตร 50 mL มีข้ัวไฟฟา BDD จะติดอยู

ท่ีดานลางของเซลล และแยกดวย O-ring (พ้ืนท่ี 0.07 cm2)  ตัวเช่ือมตอสัญญาณไฟฟาจะตอท่ีดานหลังของฐาน 
Si บนแผนทองเหลือง  อีกข้ัวหน่ึงของข้ัวไฟฟาทํางานคือ GC ท่ีใชศึกษาเปรียบเทียบกับข้ัวไฟฟา  BDD  ลวด
แพลทินัมและซิลเวอร/ซิลเวอรคลอไรดรวมกับสะพานเกลือใชเปนข้ัวไฟฟาชวยและข้ัวไฟฟาอางอิงตามลํา ดับ  
ไซคลิกโวลแทมเมทรีใชเคร่ืองAutolab Potentiostat 30  และมีกลองฟารา เดใช สําหรับลดสัญญาณไฟฟา
ภายนอกท่ีรบกวน 

 
FIA และ HPLC รวมกับการตรวจวดัแอมเพอรโรเมทริก 
การตรวจวัด FIA ใชข้ัวไฟฟา BDD เปนแอมเพอรโรเมทริกเซนเซอรท่ีมี 0.1 M สารละลายฟอสเฟต 

(pH 3.0) เปนตัวนําพาตรวจวัดท่ีศักยไฟฟา 1100 mV เทียบกับซิลเวอร /ซิลเวอรคลอไรด   ระบบ  FIA และ 
HPLC ใชในการศึกษาน้ันจะประกอบดวยระบบนําพาสารละลายเปนปมของ  Water Model 510 รวม กับอัตรา
การไหลท่ี 1.0 mL min-1 มีสายทอตอไปยังอินเจคเตอรและตัวตรวจวัดในระบบ  FIA เปน 20 cm ระบบฉีดจะ
เปนลูปขนาด 20 µL  มีโฟลวเซลล  และตัวตรวจวัดแอมเพอรโรเมทริก  ศักยไฟฟาของตัวตรวจวัดทาง
เคมีไฟฟาจะต้ังคาดวยคอมพิวเตอรควบคุมโพเทนชิโอสแตท   ระบบโฟลว เซลลจะประกอบดวย ข้ัวไฟฟา
อางอิงซิลเวอร/ซิลเวอรคลอไรด และมีข้ัวไฟฟาชวยเปนสแตนเลสสติล  มียางซิลิโคนหนา  1 mm เปนชองวา ง
ในเซลล  พ้ืนท่ีของข้ัวไฟฟาในเซลลประมาณ  0.6 cm2  ระหวางการตรวจวัดโฟลเซลลจะอยูท่ีอุณหภูมิหอง ( 25 
± 1˚C)  คอลัมน Intertsil C4 ใชสําหรับการแยก SAs   0.1 M สารละลายฟอสเฟต (pH 3.0) : ACN (80:20; v/v) 
ใชเปนเฟตเคล่ือนท่ีสําหรับการทดลอง FIA และตัวชะในระบบ HPLC 
 

 การเตรียมไขตัวอยาง 
 วิธีการน้ีมีการใชตัวทําละลายอินทรียท่ีนอยมาก  ช่ังตัวอยาง 0.2 g ใสในหลอดไมโครเซนติฟวขนาด 
1.5 mL และทําใหเปนเน้ือเดียวกันกับ 0.4 mL ของ 10% (v/v) สารละลายกรดเพอคลอริก (ในนํ้า )   ดวย เคร่ือง
ผสมสารใหเปนเน้ือเดียวกันเปนเวลา 1 นาที หลอดไมโครเซนติฟวน้ีจะนําไปหมุนเหวี่ย งท่ี  6000 รอบตอนา ที 
เปนเวลา 3 นาที  แบงสารละลายในสวนท่ีใสมา  0.3 mL ใสลงในหลอดกรองของ  Ultrafree-MC/PL จากน้ัน
เซนติฟวท่ี 6000 รอบตอนาทีเปนเวลา 5 นาที  สารละลาย 20 µL ท่ีไดจากการกรองจะฉีดเขาสูระบบ HPLC 
 

การหาคาเปอรเซนตการกลับคืน 
การกลับคืนของ  SAs  ตรวจวัดจากไขท่ีเปนแบล็ง  (ไขท่ีไดรับจากชาวบานท่ีไมไดฉีดย าปฏิ ชีวนะ

ใหกับไก)  3 ตัวอยาง  ช่ังตัวอยางไขใหไดนํ้าหนัก 1.0 g  และเติมสารมาตรฐานผสมความเขมขน 5 10 และ    
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15 ppm ตามลําดับ  จากน้ันแบงไขตัวอยางนํ้าหนัก 0.2 g ท่ีผานการผสมให เขา กันแลวใสลงในหลอดไมโค
รเซนติฟวขนาด 1.5 mL และผสมใหเขากับ 0.4 mL ของ 10% (v/v) สารละลายกรดเพอคลอริก ( ในนํ้า )  ดวย
เคร่ืองผสมแบบพิเศษเปนเวลา 1 นาที  จากน้ันทําการเตรียมตามข้ันตอนการเตรียมไขตัวอยาง 
 
ผลการทดลอผลการทดลองและการวิจารณผลการทดลองงและการวิจารณผลการทดลอง   
  

การศึกษาผลกระทบจาก pH  
การทดลองเบ้ืองตนของพฤติกรรมทางเคมีไฟฟาของท้ัง 4 SAs ไดรับการตรวจวัดบนข้ัวไฟฟา  BDD 

ใน 0.1 M สารละลายฟอสเฟต จาก 2.0 ถึง 7.0 ดวยไซคลิกโวลแทมโมแกรมพบวาการเปล่ียนแปลง  pH ของ
ฟอสเฟตมีผลตอกระแสออกซิเดชันพีค สัญญาณสูงสุดของแอโนดิก SAs ได รับท่ี  pH 3 ดังน้ัน pH 3 จะได รับ
เลือกเปน pH ท่ีเหมาะสมสําหรับการตรวจวัดตอไป  
  

ไซคลิกโวลแทมเมทร ี
 รูปท่ี 2A และ B แสดงไซคลิกโวลแทมโมแกรมสําหรับ 50 µM SDM รวม กันกับโวลแทมโมแกรม
ของการตอบสนองพ้ืนหลังใน 0.1 M สารละลายฟอสเฟต (pH 3.0)  ท่ีข้ัวไฟฟา BDD และ  GC  พบวากระแส
พ้ืนหลังของข้ัวไฟฟา GC สูงกวาถึง 10 เทาจากข้ัวไฟฟา BDD  และข้ัวไฟฟา  BDD ไดแสดงพีคออกซิ เดชัน
อยางชัดเจนกวาข้ัวไฟฟา GC ท่ี 1100 mV เทียบกับซิลเวอร/ซิลเวอรคลอไรด และไมพบพีคแคโทดิกภายใน
ชวงศักยไฟฟาท่ีแสกน (+500 ถึง +1300 mV) 
 

 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 2  ไซคลิกโวแทมโมแกรมสําหรับข้ัวไฟฟา (A) BDD และ (B) GC เทียบกับซิลเวอร/ซิลเวอรคลอไรดใน 
50 mM SDM ใน0.1 M สารละลายฟอสเฟต pH 3.0 (a) และ0.1 M สารละลายฟอสเฟต pH 3.0 (b)  ท่ีอัตราการ
สแกน 50 mV s-1 พ้ืนท่ีข้ัวไฟฟาอยูท่ี 0.07 cm2  
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FIA รวมกับการตรวจวัดแอมเพอรโรเมทริก 
ศักยไฟฟาท่ีเหมาะสมสําหรับการตรวจวัดแอมเพอรโรเมทริกใน FIA ศึกษาจากผลไฮโดรไดนามิก

ของ SAs   รูปท่ี 3 ไดแสดงไฮโดรไดนามิกโวลแทมเมทริก I-E เคอรฟท่ีไดรับบนข้ัวไฟฟา  BDD ดวยการฉีด 
20 µL ของ 10 ppm ในแตละ SA ใน 0.1 M สารละลายเฟตเฟต (pH 3.0) : ACN (80:20; v/v) เปนสารละลาย
นําพา  แตละขอมูลไดจากคาเฉล่ียในการฉีด 4 คร้ัง  สัดสวน S/B ท่ีคํานวณจากรูป 3A ของในแตละ ศักยไฟฟา
ไดแสดงผลในรูปท่ี 3B พบวาสัดสวน S/B สูงสุดอยูท่ี 1100 mV  ดังน้ันศักยไฟฟาน้ีจะใชสําหรับการวิ เคราะห
เชิงปริมาณดวยการตรวจวัดทางแอมเพอรโรเมทริกระบบ HPLC 

 
 

 
 

 
 
 
รูปท่ี 3  ผลไฮโดรไดนามิกโวลแทมเมทริกของ 10 ppm แตละ SA  กระแสพีคเฉล่ียไดจากการฉีด ( n=4) ของ 
( A) พ้ืนหลัง  ( 0.1M สารละลายฟอสเฟต (pH 3.0) : ACN (80:20; v/v)) SDZ, SMZ, SMM และ  SDM  
สารละลายฟอสเฟตใชเปนตัวพา  อัตราการไหลเปน 1 mL min-1 ไฮโดรไดนามิกโวลแทมโมแกรมของ
อัตราสวนสัญญาณตอพ้ืนหลัง 



 

23 

วารสารวิทยาศาสตร  ปท่ี 9  ฉบบัท่ี 1 – 2 มกราคม – ธันวาคม  2551 

การวิเคราะห HPLC ดวยการตรวจวัดแอมเพอรโรเมทริก 
มีงานวิจัยท่ีตีพิมพกอนหนาน้ีไดใชระบบ HPLC แบบรีเวอรสเฟสสําหรับวิเคราะห  SAs ดวยคอลัมน 

C18 หรือ C8   ท้ัง C18 and C8 ตองการปริมาตรของตัวชะท่ีเปนเฟสเคล่ือนท่ีในปริมาณมาก  การแยกใน
งานวิจัยน้ีไดนําคอลัมน C4 มาใช ซ่ึงจะชวยลดปริมาตรตัวชะ และจัดไดวาใหสัญญาณท่ีสูงและสามารถแยกได
อยางชัดเจน 

ผลการวิเคราะหดวยเทคนิค HPLC ควบคูกับการตรวจวัดแอมเพอรโรเมทริกบนข้ัวไฟฟา  BDD  เฟส
เคล่ือนท่ีท่ีใชเลือกท่ี pH 3.0  โครมาโทแกรมของสารละลายมาตรฐานของทั้ ง  4 SAs ใน 0.1 M สารละลาย
ฟอสเฟต (pH 3.0) : ACN (80:20; v/v) ใชเปนเฟสเคล่ือนท่ีผลท่ีไดแสดงดังรูปท่ี 4  เวลารีเทนชันของท้ัง  4 SAs; 
SDZ  SMZ  SMM และ SDM ท่ีความเขมขน 10 µg mL-1 เปน 4.0  5.2  7.5  และ 18.0  นาที ตามลําดับ  ดังน้ัน 
20 นาที ท่ีตองการสําหรับการแยกท่ีสมบูรณของท้ัง 4 SAs 

 

 
รูปท่ี 4  โครมาโทแกรมของสารมาตรฐานผสมที่ประกอบดวย 10 ppm ของ (a) SDZ; (b) SMZ; (c) SMM; และ 
(d) SDM บนข้ัวไฟฟา  BDD  เฟสเคล่ือนท่ีเปน 0.1 M สารละลายฟอสเฟต (pH 3.0) : ACN (80:20; v/v)  
ปริมาตรท่ีฉีด 20 µL และอัตราการไหลท่ี 1 mL min-1 
 

คุณลักษณะในวิธีการวิเคราะห 
ลักษณะชวงท่ีเปนเสนตรงของ SAs บนข้ัวไฟฟา BDD ไดแสดงดังในตารางท่ี  1  ขีดจํา กัดในการ

ตรวจวัด (DL) และขีดจํากัดเชิงปริมาณ (QL) สําหรับ 4 SAs ภายใตสภาวะน้ีจะได DL = 3 SB/b และ  QL = 10 
SB/b  เมื่อ SB คือสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานจากคากลางใน 10 สัญญาณของแบลงค และ b คือความชันของเสนตรง
ในเคอรฟท่ีวิเคราะหได  จากสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SB)  ความชันเสนตรงของเคอรฟท่ีวิเคราะห (b) สามารถ
คํานวณคา DL และ QL แสดงผลในตารางท่ี 1  การตอบสนองของกระแส  SAs ในชวงความสัมพันธ ท่ี เปน
เสนตรงของ SDZ SMZ และ SMM อยูท่ี 0.05–100 ppm  สวน SDM เปน 0.1–300 ppm  ผลท่ีได น้ีช้ีให เ ห็นวา
วิธีการวิเคราะหน้ีสามารถนําไปประยุกตใชสําหรับตรวจวัด 4 SAs ในไขตัวอยางได 
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ตารางท่ี 1 

 
 
การประยุกตในการวิเคราะห 

 ไขตัวอยางไดรับการวิเคราะหดวยระบบ HPLC/EC  ผลท่ีไดแสดงดังรูปท่ี 5 พบวา โครมาโทแกรมท่ี
ไดจากคอลัมน C4 ปรากฎพีกท่ีสามารถแยกอยางชัดเจน ใชเวลาในการวิเคราะหท่ีส้ันดวยเฟสเคล่ือนท่ีเปน 0.1 
M สารละลายฟอสเฟต (pH 3.0) : ACN (80:20; v/v)  ในการทดลองของตัวอยางจริงได ทํา ซํ้า  3 คร้ัง   คาการ
กลับคืนของ 4 SAs ตรวจวัดไดโดยฉีดไขตัวอยางแบลงคท่ีไดรับการเติมสารมาตรฐาน  คาการกลับคืนและ 
%RSD ท่ี 3 ความตางของความเขมขน SDZ SMD SMM และ SDM ไดแสดงผลดังตารางท่ี 2  วิธีการน้ีจัดไดวา
ใชเวลานอยและมีประสิทธิภาพตอการทําให SAs บริสุทธ์ิสูงสงผลใหไดผลของการกลับคืนสูง  (คา เฉ ล่ียของ
เปอรเซนตการกลับคืนพบไดระหวาง 90.0 -107.7)  และคาการวัดซํ้า (%R.S.D. < 4.9% and S.D. < ±4.7) 
 
 

 
 
 
รูปท่ี 5  โครมาโทแกรมของ HPLC-EC ท่ีไดจากไขตัวอยาง: (A) ไขตัวอยางแบลงค และ (B) ตัวอยางไขท่ีเ ติม 
10 ppm ของ (a) SDZ; (b) SMZ; (c) SMM และ (d) SDM ท่ีข้ัวไฟฟา SDD  เฟสเคล่ือนท่ีเปน 0.1 M สารละลาย
ฟอสเฟต (pH 3.0) : ACN (80:20; v/v)  ปริมาตรท่ีฉีด 20 µL และอัตราการไหลท่ี 1 mL min-1
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ตารางท่ี 2 

 
 
สรุปผลการวิจัยสรุปผลการวิจัย   
 
 ข้ัวไฟฟา BDD ไดแสดงประสิทธิภาพท่ีดีเยี่ยมสําหรับการตรวจวัดทางเคมีไฟฟาของ SAs (SDZ  SMZ  
SMM และ SDM) ในไขตัวอยาง  ศักยไฟฟาท่ีเหมาะสมจากไฮโดรไดนามิกโวลแทมโมแกรมพบท่ี  1100 mV 
เทียบกับซิลเวอร/ซิลเวอรคลอไรดท่ีเลือกสําหรับระบบ HPLC-แอมเพอรโรเมทริก  ชวงเสนตรง  และขีดตํ่า สุด
ในการตรวจวัดและขีดตํ่าสุดในการตรวจวัดเชิงปริมาณ ไดรับผลอยางดีเยี่ยม   วิ ธีการน้ียังสามารถประยุกต
นําไปใชตรวจวัด SAs ในตัวอยางไขจริงได และพบวาไดเปอรเซนตการกลับคืนอยูในชวงท่ียอมรับได 
 

 
เอกสารอางอิงเอกสารอางอิง   

  
Anchana Preechaworapun, Suchada Chuanuwatanakul, Yasuaki Einaga, Kate Grudpan, Shoji Motomizu, and Orawon 

Chailapakul, “Electroanalysis of sulfonamides by flow injection system/high-performance liquid chromatography 
coupled with amperometric detection using boron-doped diamond electrode” Talanta 68 (2006) 1726–1731. 
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การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชในการการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชในการการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชในการ
ยับยั้งแบคทีเรียกอโรคในอาหารและการประยุกตใชยับยั้งแบคทีเรียกอโรคในอาหารและการประยุกตใชยับยั้งแบคทีเรียกอโรคในอาหารและการประยุกตใช   
SSStttuuudddyyy   ooonnn   EEEffffffiiiccciiieeennncccyyy   ooofff   PPPlllaaannnttt   LLLeeeaaafff   EEExxxtttrrraaaccctttsss   tttooo   IIInnnhhhiiibbbiiittt    

FFFoooooodddbbbooorrrnnneee   BBBaaacccttteeerrriiiaaa   aaannnddd   ttthhheeeiiirrr   AAAppppppllliiicccaaatttiiiooonnn 
 

วันเพ็ญ     เพ็ชรจันทร 
ธีรพร    กงบังเกิด 

 

บทคัดยอบทคัดยอ   
 
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบพืช ไดแก ชะมวง ชะพลู ชุมเห็ดเทศ มะกรูด พลู  หวา และ

ฝร่ัง โดยใชนํ้าในการสกัดในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย ท่ีกอให เ กิดโรค 4 ชนิดไดแก   Staphylococcus 
aureus,  Bacillus cereus, Salmonella typhimurium  และ  Escherichia coli  เมื่อทดสอบดวยวิ ธี  paper disc 
diffusion พบวาสารสกัดจากใบชะมวงมีประสิทธิภาพดีท่ีสุดโดยสามารถยับยั้งการเจริญของเ ช้ือท้ัง  4 ชนิดได 
จากการหาคาความเขมขนตํ่าสุดในการยับยั้งเช้ือ (MIC)  ของสารสกัดจากใบชะมวงท่ีสามารถยับยั้งแบคทีเ รีย
ในหลอดทดลองท่ีมีปริมาณเช้ือประมาณ 4 log CFU/mL พบวามีคาเทากับ   15 % (v/v) และคาความ เขมขน
ตํ่าสุดในการฆาเช้ือ (MBC) มีคาเทากับ 20 % (v/v)  การประยุกตใชสารสกัดใบชะมวงโดยนํามาจุมแคนลูปตัด
แตงท่ีมีแบคทีเรียกอโรคประมาณ 3 – 4  log CFU/g พบวาสามารถลดปริมาณเช้ือ S. aureus ,  S. typhimurium , 
B. cereus  และ E. coli  ได 17.99, 53.99 , 24.32  และ 72.54%  จากเช้ือเร่ิมตนเมื่อเก็บรักษาเปนเวลา    4   วัน   
ท่ีอุณหภูมิ   4 ± 2 องศาเซลเซียส 

 
คําสําคัญ   สารสกัดจากใบพืช   แคนตาลูปตัดแตง   การยับยั้งแบคทีเรีย   
  
AAbbss ttrraacctt  
 

The antibacterial activity of crude water extract from the leaves of Garcinia cowa, Roxb, Piper 
sarmentosum Roxb, Cassia alata Linn, Citrus hystrix DC, Piper betle Linn, Syzygium cumini L. Skeels and 
Psidium guajava Linn. on Staphylococcus aureus,  Bacillus cereus, Salmonella typhimurium  and  
Escherichia coli  were investigated. Garcinia leaf extract provided the highest efficiency to inhibit all 
bacteria studied with the minimal inhibition concentration (MIC) of 15% (v/v) and the minimal bactericidal 
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concentration (MBC) of 20% (v/v) when the initial load of about  4 log CFU/mL was used. When the 
Garcinia leaf extract was applied in inoculated fresh cut cantaloupe cubes containing 3 - 4 log CFU/g of S.  
aureus, B. cereus, S. typhimurium  and  E. coli , they were reduced 17.99, 53.99, 24.32 and 72.54% from the 
initial amount when kept  the product for 4 days at  4 ± 2 oC.  
   
Keywords   plant leaf extract,  fresh cut cantaloupe,  antibacterial activity 
  
บทบทนํานํา  
  

อนามัยของอาหารเปนปญหาสําคัญอยางยิ่งในปจจุบัน  เน่ืองจากมีความสําคัญตอสุขภาพของรา งกาย 
ท้ังน้ีเพราะวารางกายไมเพียงแตตองการสารอาหารครบถวนเทาน้ัน แตยังตองการอาหารท่ีถูกสุขลักษณะท่ีจะ
รับประทานอีกดวย  การรับประทานอาหารท่ีปนเปอนจากสารพิษและจุลินทรียนอกจากจะทําใหรางกายไมได
รับประโยชนเทาท่ีควรแลว ยังกอใหเกิดโทษตอรางกายท่ีเรียกวาอาหารเปนพิษ   การปนเปอนของจุ ลินทรีย 
(microbial contamination) กําลังไดรับความสนใจจากผูบริโภคท้ังในระดับชาติและนานาชา ติอยา งตอเ น่ือง 
จากการศึกษาของสถาบันการตลาดอาหาร ( Food Marketing Institute - FMI ) พบวาในป พ.ศ. 2548 ผูบริโภค
ชาวอเมริกันรอยละ 11.0 งดการซื้อผลิตภัณฑอาหารเน่ืองจากการตระหนักดานความปลอดภัย  โดยมีสา เหตุ
หลักคือ การปนเปอนของจุลินทรียและสารตกคางจากยาฆาแมลง ซ่ึงมีสัดสวนของผลิตภัณฑ ท่ีเ ก่ีย วของคือ 
ผลิตภัณฑเน้ือรอยละ 53.0  ผลิตภัณฑอาหารทะเลรอยละ 13.0 ผักและผลไมรอยละ 12.0  และผลิตภัณฑอาหาร
ท่ีผานการเตรียมรอยละ 4.0  พบวา ผูบริโภคตระหนักถึง  จุ ลินทรีย ท่ีกอให เ กิดโรคไดแก  Salmonella sp., 
Escherichia coli O157: H7 และ Listeria monocytogenes  รอยละ 93.0, 89.0  และ  40.0  ตามลํา ดับ    เปนท่ี
ทราบกันโดยท่ัวไปวาอาหารสดตามธรรมชาติเปนอาหารท่ีมีคุณภาพและคุณคาทางอาหารท่ีดีท่ีสุด แตอาหาร
สดเกิดการเสื่อมเสียไดงาย จึงตองมีการนํากระบวนการแปรรูปอาหารมาใชเพ่ือยืดอายุการเก็บรักษา  ไดมีการ
ใชกรรมวิธีการตางๆ มากมายท่ีสามารถชวยชะลอการเปล่ียนแปลงคุณภาพท่ีดีเชน การใชสารมีฤทธ์ิฆา เ ช้ือใน
นํ้าลาง การควบคุมอุณหภูมิใหตํ่าในระหวางกระบวนการผลิต การแชในสารละลายกรด สารละลายแคลเซียม 
การใชสารธรรมชาติเพ่ือยับยั้งจุลินทรียและการบรรจุในภาชนะท่ีมีการปรับสภาพบรรยากาศ เปนตน การใช นํ้า
ในการลางและกําจัดส่ิงสกปรกท่ีผิวผักและผลไมชวยยืดอายุการเก็บรักษาไดวิธีหน่ึงเน่ืองจากชวยลดจํานวน
จุลินทรียท่ีผิวและการเติมสารฆาเช้ือลงในนํ้าลางจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการกําจัดจุ ลินทรีย ท่ีผิว เ พ่ิม ข้ึน
ประมาณ 100 เทา (Burnett and Beuchat, 2001)  

ในปจจุบันยังคงมีการใชสารเคมีเพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร ซ่ึงการเ ติมสารเคมีบางคร้ังอาจไม
จําเปนและเปนการสิ้นเปลือง สารเคมีบางชนิดท่ีไมอนุญาตใหใชในอาหาร เชน บอแรกซ  ฟอรมา ลีน มี
ความผิดตามกฏหมาย  การเติมสารเคมีเหลาน้ีอาจเกิดเพราะความรูเทาไมถึงการณหรือโดยจงใจ สารเคมีหรือ
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สารเจือปนอาหารจัดเปนอาหารควบคุมเฉพาะตามพระราชบัญญัติอาหาร ดังน้ัน กระทรวงสาธารณสุขจึงทํา
การควบคุมชนิดและปริมาณการใชในอาหารแปรรูปหลายชนิด ตามประกาศกระทรวงสาธารณะสุขเ ร่ืองวัตถุ
เจือปนอาหาร  (กรมการคาตางประเทศ, ม.ป.ป.) 

สารตานจุลินทรียหรือวัตถุกันเสียหมายถึง สารเคมีท่ีเติมลงในอาหารเพ่ือปองกันหรือชะลอการเสื่อม
เสียของอาหาร อันเน่ืองมาจากจุลินทรีย ซ่ึงอาจเปน ยีสต รา หรือแบคทีเรีย คุณสมบัติของสารตานจุ ลินทรีย ท่ี
นํามาใชในอาหารน้ัน ตองเปนสารท่ีใหผลในการยับยั้งจุลินทรียไดดี ภายใตเง่ือนไขกวา งขวาง  มีชวงในการ
ทํางานอยางเพียงพอ มีความคงตัวในอาหารและ ไมทําปฏิกิริยากับสารอ่ืน ๆ ท่ีเติมลงไป หรือองคประกอบของ
อาหาร ไมกอใหเกิดสี กล่ิน รส ท่ีไมตองการ นอกจากน้ีตองไมเปนสารท่ีทําใหเกิดพิษตอรางกายดวย สวนใหญ
วัตถุกันเสียจะไปออกฤทธิ์ท่ีผนังเซลล รบกวนการทํางานของเอนไซมท่ีผนังเซลลของจุ ลินทรีย  หรือรบกวน
กลไกทางพันธุกรรมในเซลล  เปนผลใหจุลินทรียไมสามารถเจริญเพ่ิมจํานวนไดหรืออาจตายไดในท่ีสุด การใช
วัตถุกันเสียในอาหารอาจใสรวมลงไปในอาหารเลย หรือใชการรม  พน หรือฉาบรอบๆ  ผิวของอาหารหรือ
ภาชนะบรรจุ ปริมาณของวัตถุกันเสียท่ีใชน้ันจะแตกตางกันออกไปข้ึนกับชนิดของอาหารและชนิดของวัตถุกัน
เสียท่ีใช ท้ังน้ีกระทรวงสาธารณสุขเปนผูกําหนดปริมาณท่ีอนุญาตใหใชได ซ่ึงโดย ท่ัวไปจะอนุญาตใหใชใน
ปริมาณแคพอทําใหเกิดผลตามตองการเทาน้ัน ดังน้ันในระหวางกระบวนการผลิตอาหารจะตองระมัดระวังการ
ปนเปอนของจุลินทรีย   เพราะถาอาหารมีจุลินทรียปนเปอนมาก หรืออาหารมีการเนาเสียมากอนแลว  การใช
วัตถุกันเสียจะไมเกิดประโยชน การใชวัตถุกันเสียในปริมาณท่ีมากเกินคาท่ีกําหนดไวจะทํา ให ผูบริโภคได รับ
สารเหลาน้ันมากเกินความจําเปนและไมเปนผลดีตอรางกาย 
 
พืชสมุนไพรไทยตอการยับย้ังเจริญของแบคทีเรียพืชสมุนไพรไทยตอการยับย้ังเจริญของแบคทีเรีย   
  

พืชสมุนไพรไทย เปนพืชท่ีคนไทยรูจักและนํามาใชเปนยารักษาโรคมาแตโบราณ แตความนิยมในการ
ใชพืชสมุนไพรรักษาโรคลดนอยลงไป เมื่อมีการนําวิธีการรักษาโรคตามแบบประเทศทางตะวันตกมาใช 
เน่ืองจากยาแผนปจจุบันใหผลในการรักษาโรคไดรวดเร็ว และรูปแบบของยาสะดวกในการใช  ปจจุ บันย า
สมุนไพรเร่ิมกลับมาไดรับความนิยม ท้ังน้ีเน่ืองจากเหตุผลทางดานเศรษฐกิจ  ส่ิงแวดลอม  และ ท่ีสํา คัญคือ
ประสิทธิภาพของตัวยาในพืชสมุนไพรท่ีเปนสารเคมีธรรมชาติ มีอันตรายนอยและไมคอยมีผลขางเคีย ง  ฉะน้ัน
คงไมเปนการยากเกินไปท่ีจะกลับมาร้ือฟนการใชยาสมุนไพรไทยในการรักษาโรค ท้ังในดานแหลงทรัพยากร
วัตถุทางดานพืชพันธุ และทรัพยากรบุคคลผูท่ีมีความรูดานการรักษาโรคแบบด้ังเดิม (เต็ม สมิตินันทน, 2523) 

สารสกัดท่ีไดจากพืชน้ันมีหลายประเภท ถาจะแบงสารประกอบทางเคมีในพืชสมุนไพร สามารถ
จําแนกไดเปน 2 พวกใหญ ๆ คือ primary metabolite และ secondary metabolite สาร primary metabolite เปน
สารท่ีมีอยูในพืชช้ันสูงท่ัวไป เปนผลิตผลท่ีไดจากการสังเคราะหแสง สวนสาร secondary metabolite เปนสาร
ท่ีมีลักษณะพิเศษและแตกตางกันไปตามแตชนิดของพืช ซ่ึงโดยสวนใหญแลวสารพวก secondary metabolite 
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จะมีสรรพคุณทางยา   เชน สารไกลโคไซด, นํ้ามันหอมระเหย, แทนนิน และอัลคาลอยด  (สุนทรี สิงหบุตรา , 
2535)   ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงมุงศึกษาความเปนไปไดในการประยุกตใชสารสกัดจากพืชทองถ่ินในธรรมชา ติท่ีมี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียท่ีกอใหเกิดโรคในอาหาร  เพ่ือเปนอีกทางเลือกหน่ึงในการลดความเสี่ย ง
ในการเกิดโรคอาหารเปนพิษ 

          ชะมวง                                                                 ชะพลู 

                                
 

       ชุมเห็ดเทศ                                                             มะกรดู 

                       
                                    
                   ฝรั่ง          หวา 

                                
 

                                                                        พลู                         
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วิธีดําเนินการทดลอง 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย แบงเปน 3 ข้ันตอน ไดแก  ข้ันตอนการสกัดสารจากใบพืช การทดสอบ
ประสิทธิภาพของสารสกัด  และการประยุกตใชในอาหาร 
 
ขั้นตอนท่ี 1   การสกัดสารจากใบชะมวง  ชะพลู   ชุมเห็ดเทศ มะกรูด พลู  หวา   และฝร่ัง  

การสกัดสารจากใบพืชท้ัง 7 ชนิด  ทําโดยนําใบพืชชนิดตางๆมาลางทําความสะอาดดวยนํ้าประปาแลว
ผ่ึงจนสะเด็ดนํ้า นําเขาตูอบลมรอนท่ีอุณหภูมิ  60  องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ช่ัวโมง  ( ดัดแปลงจากสุภาพร 
พงษมณี  และกัญณาญาภัค สนามพล, 2550)  จนแหงใหมีความช้ืนประมาณ  6.0  เปอร เ ซ็นต  บดใบพืชให
ละเอียดดวยเคร่ืองปน แลวนํามาสกัดดวยนํ้ากล่ันโดยใชใบพืช 10  กรัมตอนํ้า 100 มิลลิลิตร นํามาสกัดในอา ง
ควบคุมอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ช่ัวโมง กรองหยาบดวยกระดาษกรองเบอร 1  นําสารสกัดมาทํา
ใหปราศจากเช้ือดวยการกรองดวยกระดาษกรองแบคทีเ รียขนาด 0.45 ไมโครเมตร ( ดัดแปลงจาก Pilar 
Almajano et al, 2008)  เก็บตัวอยางไวท่ี 4 ± 2 องศาเซลเซียสจนกวาจะนํามาใชทดสอบ  นอกจากน้ันยังนําสาร
สกัดมาวัดคาพีเอชหาปริมาณกรดท่ีไตเตรทไดในรูปของกรดซิตริก  และวิ เคราะหปริมาณฟนอลิกท้ังหมด  
(Shahidi and Naczk,1995)  
 
ขั้นตอนท่ี  2   การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบพืชชนิดตางๆ  แบงเปน  2   ข้ันตอน  ไดแก 

2.1    การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดใชวิธีทดสอบแบบ   paper disc diffusion โดยดัดแปลงวิ ธี
ของ Pilar Almajano et al,(2008)    โดย นํา เ ช้ือแบคทีเ รียชนิดตา งๆ    ไดแก  S. aureus ATCC 25923,   S. 
typhimurium ,  B. cereus    และ E. coli  ATCC 25922  ท่ีใชในการทดสอบมาเล้ียงในอาหาร Nutrient  broth    
ท่ีอุณหภูมิ 36 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24  ช่ัวโมง นําเช้ือมาเจือจางมีปริมาณ เ ช้ือ 104 CFU/mL มา เกล่ียบน
อาหาร Nutrient  agar แลวนํากระดาษกรองขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 มิลลิเมตร ท่ีผานการฆาเช้ือแลวมาจุมใน
สารสกัดและวางบนอาหาร Nutrient     agar  ท่ีมีเช้ือนําไปบมท่ีอุณหภูมิ 36 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24  ช่ัวโมง 
แลวตรวจผลโดยวัดบริเวณโซนใสโดยวัดเสนผานศูนยกลางหนวยเปนเซนติเมตร 

2.2   การทดสอบคาความเขมขนตํ่าสุดของสารสกัดคือคา  Minimal inhibitory concentration (MIC) 
และความเขมขนตํ่าสุดในการฆา เ ช้ือแบคทีเ รีย คือคา  Minimal bactericidal concentration  (MBC)  โดยวิ ธี
ดัดแปลงจาก Lorian (1991)คัดเลือกสารสกัดจากใบพืชท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุดในการยับยั้ ง เ ช้ือแบคทีเ รีย ท่ี
ทดสอบจาก ขอ 2.1 และนํามาศึกษาความเขมขนตํ่าท่ีสุดท่ีสามารถยับยั้งเช้ือ โดยเติมสารสกัดจากใบพืชใหมี
ความเขมขนเทากับ 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50 %   (v/v)   ในหลอดทดลองท่ีมีปริมาณเช้ือ S. aureus ATCC 
25923,   S. typhimurium ,  B. cereus    และ E. coli  ATCC 25922   104 CFU/mL นําไปบมเช้ือท่ีอุณหภูมิ  36 
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องศาเซลเซียส เปนเวลา 24  ช่ัวโมง  จากน้ันนําเช้ือแตละชนิดไป spread บนอาหาร Nutrient  agar ตรวจผลโดย
บันทึกความเขมขนของสารสกัดท่ีมีประสิทธิภาพในการยับยั้งและทําลายแบคทีเรียท่ีใชทดสอบ 
ขั้นตอนท่ี  3   การประยุกตใชในอาหาร 

นําสารสกัดจากใบพืชในข้ันตอนท่ี  2  มาประยุกตใชในการจุมอาหารโดยเลือกทดลองกับแคนตา ลูป
พันธุซันเลด้ีตัดแตง โดยดัดแปลงวิธีของ Frances pouch downes keith it o, (2001) เตรียมแคนตา ลูปตัดแตงให
มีขนาด 1x1x1 เซนติเมตร โดยใชวิธีปลอดเช้ือจากน้ันเติมแบคทีเ รียตา งๆไดแก เ ช้ือ S. aureus ATCC 25923,   
S. typhimurium ,  B. cereus    และ E. coli  ATCC25922   ลงในแคนตาลูปตัดแตงใหมีประมาณเช้ือเร่ิมตน 104 
CFU/g นําแคนตาลูปตัดแตงมาจุมในสารสกัดท่ีคัดเลือกได 2 นาที นําข้ึนมาสะเ ด็ดนํ้าและ เ ก็บรักษา ท่ี  4 ± 2  
องศาเซลเซียส ตรวจวิเคราะหปริมาณเช้ือตางๆทุกวันเปนระยะเวลา  4 วัน (APHA, 2001)  ดวยเทคนิค  pour 
plate บนอาหาร Plate count agar (PCA)  
 
ผลการทดลอง และอภิปรายผลการทดลอง 
 

3.1 ลักษณะของสารสกัดจากใบพืชชนิดตางๆ 
เมื่อสกัดใบพืชชนิดตางๆ พบวาลักษณะของสารสกัดมีสีสมออนจนถึงนํ้าตาลเขม โดยสารสกัดจากใบ

ชะมวงมีสีสมออนและสารสกัดสีเขมไดแกพลู  มะกรูด  ชุมเห็ดเทศ  หวา ฝร่ัง และชะพลู 
 

   
 
ภาพ  1   สีของสารสกัดจากใบพืชดวยนํ้าท้ัง   7 ชนิด ไดแก   ชะพลู(1)   ชุมเห็ดเทศ(2)   หวา(3)   ชะมวง(4)  
              มะกรูด(5)   ฝร่ัง(6)   พลู(7)     

   
 

1 2 3 4 5 6 7 
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ตาราง  1   สมบัติทางดานเคมีของสารสกัดจากใบพืชชนิดตางๆ 
ชนิดของพชื คา pH ปริมาณกรด 

 (%กรดซิตรกิ) 
ปริมาณฟนอลิคท้ังหมด 

(mg gallic acid/g) 
ชะพล ู

ชุมเห็ดเทศ 
หวา 

ชะมวง 
มะกรูด 
ฝรั่ง 
พล ู

5.4±0.04 
4.9±0.03 
4.5±0.03 
2.6±0.03 
5.3±0.02 
5.4±0.03 
5.6±0.01 

1.8±0.2 
1.3±0.2 
2.5±0.2 
6.4±0.6 
1.5±0.1 
1.2±0.1 
1.4±0.2 

77.5±8.4 
51.9±3.3 
80.8±1.9 
110.4±2.0 
41.8±1.6 
63.1±1.9 
100.8±4.2 

 
มีรายงานวาองคประกอบทางเคมีท่ีพบในใบชะมวงเมื่อใชนํ้าเปนตัวทําละลายจะเปนกรดอินทรีย เมื่อ

วิเคราะหดวยเคร่ือง  High-performance liquid chromatography (HPLC) พบวากรดในใบชะมวงสวนใหญจะ
เปน (-) -hydroxycitric acid และ citric acid  (Bhabani S.   , Guddadarangavvananhally K., and Kunnumpurath 
T. ,2002) 

 
3.2.  การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบพืชท้ัง 7 ชนิด 
       การทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือแบคทีเ รียชนิดตา งๆ  ไดแก   S. aureus  ATCC 25923, S. 

yphimurium, B. cereus, และ E. coli ATCC 25922 ดวยวิธี paper disc diffusion 
   

ตาราง 2  ประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบพืชในการยับยั้งแบคทีเรียชนิดตางๆ โดยวิธี paper disc diffusion 
บนอาหารเล้ียงเช้ือ Nutrient  agar ท่ีอุณหภูมิ 36 องศาเซลเซียส   เปนเวลา 24 ช่ัวโมง  

สารสกัด เสนผานศูนยกลางโซนใส  (cm) 

S. aureus B. cereus  S. typhimurium E. coli 
นํ้ากลั่น - - - - 
ชะพล ู - - - - 

ชุมเห็ดเทศ - - - - 
หวา 2.6 ±0.4 2.5±0.1 1.0 ±0.1 - 

ชะมวง 2.5±0.0 1.7±0.3 2.1±0.1 1.6 ±0.4 
มะกรูด - - - - 
ฝรั่ง 1.3 ±0.5 - - - 

พล ู - - - - 



 

33 

วารสารวิทยาศาสตร  ปท่ี 9  ฉบบัท่ี 1 – 2 มกราคม – ธันวาคม  2551 

จากการศึกษาเปอรเซ็นตความเปนกรดขางตนพบวาในใบชะมวงมีปริมาณกรดสูงกวาพืชชนิดอ่ืนและ
มีการรายงานวาสารสกัดจากใบชะมวงเปนกรดซิตริกเปนสวนใหญจึงมีความสามารถในการยับยั้ งการเจ ริญ
ของแบคทีเรียได  ซิตริกเปนกรดอินทรียชนิดออนจึงมีผลตอการทําลายจุลินทรียโดยเมื่อกรดอินทรีย เขา สู เซลล
ของแบคทีเรียแลวจะทําใหความเปนกรดภายในเซลลสูงข้ึนทําใหเซลลตายลงและยังมีสวนในการยับยั้ งการ
สังเคราะหสารตางๆภายในเซลลเชน อารเอ็นเอ, ดีเอ็นเอ, โปรตีน รวมท้ังขัดขวางการขนสงสารตา งๆในเซลล 
ทําใหเซลลตายลง 
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ภาพ   3   ความเขมขนตํ่าสุดของสารสกัดจากใบชะมวงท่ีสามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียชนิดตางๆ บน 
               อาหารเหลว 

 
เน่ืองจากเมื่อทดสอบสารสกัดจากใบพืชท้ัง 7 ชนิดคือ ชะพลู ชุมเห็ดเทศ  หวา   ชะมวงมะกรูด ฝร่ัง 

และพลูพบวาสารสกัดจากใบชะมวงมีประสิทธิภาพในการยับยั้ งการเจ ริญของเ ช้ือแบคทีเ รียกอโรคท่ีได
คัดเลือกมาทดสอบดีท่ีสุดคือสามารถยับยั้งเช้ือท้ัง 4 ชนิด  จึงนําสารสกัดจากใบชะมวงมาหาความเขมขนท่ี
เหมาะสมโดยการทดสอบหาความเขมขนตํ่าสุดในการยับยั้งเช้ือของสารสกัดท่ีสามารถยับยั้งการเจ ริญของเ ช้ือ
คือคา MIC (Minimal inhibitory concentration) และความเขมขนตํ่าสุดท่ีสามารถฆา เ ช้ือแบคทีเ รีย ได คือคา 
MBC (Minimal bactericidal concentration)  (มาลิน จุลศิริ, 2540)  ดังน้ันสารสกัดจากใบชะมวงท่ีความเขมขน 
15% เปนคาความเขมขนตํ่าสุด (MIC)ยับยั้งแบคทีเรียท่ีกอโรคท่ีใชในการทดสอบ  สวนท่ีความ เขมขน 20% 
เปนคาความเขมขนท่ีสามารถฆาเช้ือได (MBC) และเปนคาท่ีเลือกมาประยุกตใชกับแคนตา ลูปตัดแตงเพราะ
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เช้ือท่ีใชในการทดสอบเปนแบคทีเรียท่ีกอโรคและไมควรพบในอาหารจึงเปนเหตุผลในการเ ลือกใชคา  ( MBC) 
ในการประยุกตใชกับอาหารในข้ันตอไป 

 

3.3  ผลการประยุกตใชสารสกัดจากใบชะมวงในแคนตาลูปตัดแตงพันธุซันเลด้ี 
แคนตาลูปตัดแตงมีโอกาสปนเปอนจากเช้ือจุลินทรียไดงายเพราะตองผานกระบวนการแปรรูปโดย

การตัดแตง ถาหากกระบวนการและอุปกรณในการตัดแตงไมสะอาด  อีกท้ังเมื่อตัดแตงแลวนําจําหนา ย เลยโดย
ไมผานกระบวนการลดความเสี่ยงของเช้ือท่ีปนเปอนมาจากการตัดแตงจึงนาสนใจท่ีจะนําแคนตาลูปตัดแตงมา
ทดสอบใชสารสกัดจากใบชะมวงเพ่ือลดปริมาณเช้ือกอโรคท่ีมีโอกาสท่ีจะปนเปอนมากับแคนตาลูปตัดแตง   
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ภาพ  4    ปริมาณ S. aureus ATCC 25923 ในแคนตาลูปตัดแตงท่ีจุมและไมจุมสารสกัดใบชะมวง   ความ 
             เขมขน 20%   เก็บท่ี 4 ±2  องศาเซลเซียส ระยะเวลา 4 วัน 
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ภาพ  5   ปริมาณ B. cereus ในแคนตาลูปตัดแตงท่ีจุมและไมจุมสารสกัดใบชะมวง ความเขมขน   20%  เก็บท่ี  
                 4±2  องศาเซลเซียส ระยะเวลา 4 วัน 
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ภาพ  6  ปริมาณ S.typhimurium ในแคนตาลูปตัดแตงท่ีจุมและไมจุมสารสกัดใบชะมวง ความเขมขน 20%   
                   เก็บท่ี 4±2  องศาเซลเซียส ระยะเวลา 4 วัน 
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ภาพ   7  ปริมาณ E. coli  ในแคนตาลูปตัดแตงท่ีจุมและไมจุมสารสกัดใบชะมวง ความเขมขน 20%    
              เก็บท่ี  4±2   องศาเซลเซยีส ระยะเวลา 4 วัน 
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สรุปผลการทดลอง 
 

จากการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบพืช 7 ชนิด คือ ชะมวง ชะพลู ชุมเห็ดเทศ มะกรูด พลู  
หวา ฝร่ัง ในการยับยั้งเช้ือแบคทีเรียท่ีกอใหเกิดโรค 4 เช้ือคือ S. aureus ATCC 25923,   S. typhimurium ,  B. 
cereus    และ E. coli  ATCC 25922 สามารถสรุปผลได ดังน้ีคือ 

1) สารสกัดดวยนํ้าจากใบชะมวงมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด สามารถยับยั้ งแบคทีเ รีย ได ท้ัง  4 ชนิดเมื่อ
ทดสอบดวยวิธี paper disc diffusion  

2)   คาความเขมขนตํ่าสุดของสารสกัดจากใบชะมวง (MIC) เทากับ 15 % (v/v) และความเขมขนตํ่าสุด
ในการฆาเช้ือ (MBC)  เทากับ 20 % (v/v)  

3) เมื่อนําสารสกัดจากใบชะมวงความเขมขน 20% (v/v) มาประยุกตใชโดยนํามาใชจุมแคนตา ลูปตัด
แตงท่ีมีเช้ือเร่ิมตนประมาณ 3 – 4 log CFU/mL   พบวาสามารถลดปริมาณเช้ือ 
S. aureus  ATCC 25923,   B. cereus ,  S. typhimurium และ  E. coli  ATCC 25922  ลดลงได  17.99, 53.99 , 
24.32 และ 72.54% ตามลําดับเมื่อเก็บรักษาเปนเวลา 4 วัน     ท่ีอุณหภูมิ  4 ± 2  องศาเซลเซียส 

 
   

เอกสารอางอิงเอกสารอางอิง   
 
กระทรวงสาธารณสุข . ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 84 ,2537 .25 ธันวาคม 2527.  

สืบคนเมื่อวันท่ี 2  กุมภาพันธ พ.ศ.2551, จาก http://www.pharm.chula.ac.th /niti/p4/answer_case/st_case14.htm. 
เต็ม สมิตินันทน . (2523). ชื่อพรรณไมแหงประเทศไทย (ชื่อพฤกษศาสตร – ชื่อพื้นเมือง). กรมปาไม. 379 .  
มาลิน จุลศิริ. (2540) .ยาตานจุลชีพ (พิมพครั้งท่ี 2) สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน:คณะเภสัชศาสตร  
                มหาวิทยาลัยมหิดล. 
สุนทรี  สิงหบุตรา . (2535). สรรพคณุสมุนไพร 200 ชนิด. บริษัท คุณ 39, กรุงเทพฯ. 260. 
APHA. (2001).Standard methods for the examination of water and wastewater, 19th ed. American Public Health  
                 Association, Washington, DC 8.  
Burnett, S.L. and Beuchat, L.R. (2001). Food-borne pathogens : human pathogens  associated with raw procuce and 
                 unpasteurized juices and difficulties in decontamination.   Journal of Industrial Microbiology and  
                 Biotechnology 27, 107-110.   
Pilar Almajano M., Rosa Carbo, J. Angel Lopez Jimenez  and Michael H. Gordon c.  (2007). Antioxidant and antimicrobial 
                activities of tea infusions Food. Food Chemistry,108,55–63. 
Shahidi and Naczk . (1995)  Phenolics in Food  and Nutraceuticals . Food and  

Nutraceuticals Phenolics Handbook from C.H.I.P.S. 576. 
   



 

37 

วารสารวิทยาศาสตร  ปท่ี 9  ฉบบัท่ี 1 – 2 มกราคม – ธันวาคม  2551 

โครงการเขื่อนแควนอยโครงการเขื่อนแควนอยโครงการเขื่อนแควนอย.........มุมมองดานความปลอดภยัมุมมองดานความปลอดภยัมุมมองดานความปลอดภยั
จากแผนดินไหวจากแผนดินไหวจากแผนดินไหว   

 
นพวรรณ    ศรรีัตนประสิทธ์ิ 

 
บทนําบทนํา  
 โครงการเข่ือนแควนอยอันเน่ืองมาจากพระราชดําริดําเนินการโดยกรมชลประทาน  เปนโครงการอา ง
เก็บนํ้าเอนกประสงคขนาดใหญดวยปริมาณกักเก็บนํ้าสูงสุด 769 ลานลูกบาศกเมตร โดยสรางเปนเข่ือนปดก้ันลํา
นํ้าแควนอยท่ีบานปากพาน อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก เข่ือนแควนอยจัดเปนเ ข่ือนกักเ ก็บนํ้าขนาดใหญ
เพ่ือเกษตรกรรมและปองกันนํ้าทวม จากวัตถุประสงคดังกลาวจะทําใหประชาชนไดรับประโยชนจากโครงการ
เข่ือนแควนอยอยางกวางขวาง แตในอีกมุมมองหน่ึงท่ีนาสนใจ  คือ เ ข่ือนแควนอยจะทํา ให เ กิดอันตราย
เน่ืองมาจากแผนดินไหวหรือการมีรอยเล่ือนรอยแยกของเปลือกโลกไดหรือไม  
 ดังน้ันในฐานะท่ีผูเขียนเปนสวนหน่ึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามซึ่ งมีหนา ท่ีใหบริการแก
นักศึกษาและประชาชนในชุมชนท้ังเชิงความรู การพัฒนา และ การรับใช สังคม  ขอเสนอขอมูลเ ก่ีย ว กับเ ร่ือง
ดังกลาวพอเปนสังเขป พรอมน้ีขอขอบคุณนักศึกษาผูปอนคําถามและผลักดันใหเกิดขอเขียนน้ีข้ึน  
  
สาเหตุการเกิดแผนดินไหวในประเทศไทยสาเหตุการเกิดแผนดินไหวในประเทศไทย  

1. แผนดินไหวขนาดใหญท่ีเกิดจากนอกประเทศสงแรงสั่นสะเทือนมา ถึงประ เทศไทย  เชนสาธารณ รัฐ
ประชาชนจีน พมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทะเลอันดามัน และตอนเหนือของเกาะ 
สุมาตรา เปนตน 

2. แผนดินไหวเกิดจากแนวรอยเล่ือนในประเทศไทย ท่ียังสามารถเคล่ือนตัว  ตัวอยา งเชน การเ กิด
แผนดินไหวขนาด 2.4 ริกเตอรในพ้ืนท่ีอําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย เมื่อวันท่ี 7 มิถุนายน 2551 ซ่ึง
จากการตรวจสอบพบวาเปนการเคล่ือนตัวของเปลือกโลกบริเวณรอยเล่ือนแมทา 
 

รอยเล่ือนกับการเกิดแผนดินไหวรอยเล่ือนกับการเกิดแผนดินไหว   
 รอยเล่ือนหรือรอยแตกในเปลือกโลกเปนแหลงกําเนิดแผนดินไหว  หนวย สํารวจธรณีวิทย าประ เทศ
สหรัฐอเมริกาใหนิยามศัพทของคําวา “รอยเล่ือนมีพลัง” (active fault) ไววา รอยเล่ือนมีพลัง หมายถึง รอยเ ล่ือน
ท่ีจะมีแผนดินไหวเกิดข้ึนอีกในอนาคต รอยเล่ือนท่ีจัดวาเปนรอยเล่ือนมีพลังตองมีการเคล่ือนท่ีอยา งนอยหน่ึง
คร้ังภายในระยะเวลา 10,000 ป สวนรอยเล่ือนท่ีไมมีการเคล่ือนท่ีภายในระยะเวลา  10,000 ปจัดเปนรอย เ ล่ือน 
(fault) ผูสนใจขอมูลเพ่ิมเติมสามารถคนควาไดท่ีเว็บไซต  http://earthquake.usgs.gov/image_glossary 
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ท่ีมา http://clustrmaps.com/map-key.htm 

รูปท่ี 1  แผนท่ีแสดงรอยเล่ือนของโลก 
 

  ในรูปท่ี 1 เปนแผนภาพแสดงรอยเล่ือนของเปลือกโลกซึ่งเปนรายงานระดับนานาชา ติ รายงานระบุวา
พบรอยเล่ือนในแถบเอเชียอยูจํานวนมาก ในรูปท่ี 2 เปนแผนภาพแสดงรอยเล่ือนของประเทศไทย  จากรายงาน
ดังกลาวจะสังเกตเห็นวาพบรอยเล่ือนมากบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันตก และ ภาคใต สวนแถบภาคกลางและ
ภาคตะวันออกแทบไมปรากฏ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2  แผนภาพแสดงรอยเลื่อนของประเทศไทย 
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  ในตารางท่ี 1 เปนขอมูลแสดงรอยเล่ือนมีพลังจํานวน 13  รอยเล่ือนซ่ึงรายงานโดยกรมทรัพยากรธรณี 
หน่ึงในจํานวนรอยเล่ือนมีพลังดังกลาว คือ รอยเล่ือนอุตรดิตถ ซ่ึงอยูใกล เ คีย งกับจังหวัดพิษณุโลก ในรูปท่ี  3 
เปนแผนท่ีกลุมรอยเล่ือนอุตรดิตถซ่ึงอยูในเขตรอยตอจังหวัดอุตรดิตถและพิษณุโลก สวนรูปท่ี  4 เปนภาพขยาย
แสดงแนวของกลุมรอยเล่ือนอุตรดิตถ ซ่ึงจะสังเกตวามีรอยเล่ือนประมาณ 3 รอยเล่ือนพาดอยูใกลเคียงกับบริเวณ
โครงการเข่ือนแควนอย จังหวัดพิษณุโลก จากทิศทางการวางตัวของรอยเล่ือนอาจกลา วไดวา อิทธิพลของรอย
เล่ือนคงมีผลตอโครงการเข่ือนไมมากนัก เน่ืองจากรอยเล่ือนตามปกติท่ัวไปจะมีโอกาสเกิดการขยาย ตัว เ พ่ิม ข้ึน
ตามแนวรอยแยกเดิม  
 
ตารางท่ี 1 ขอมูลแสดงรอยเล่ือนซ่ึงมีพลังอยู 13  รอยเล่ือนซ่ึงรายงานโดยกรมทรัพยากรธรณี  
 

ชื่อรอยเล่ือน ตําแหนงท่ีพบรอยเล่ือน 
รอยเล่ือนแมจันและแมอิง  จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม 
รอยเล่ือนแมฮองสอน แมฮองสอนและตาก 
รอยเล่ือนเมย ตากและกําแพงเพชร 
รอยเล่ือนแมทา เชียงใหม, ลําพูนและเชียงราย 
รอยเล่ือนเถิน ลําปางและแพร  
รอยเล่ือนพะเยา ลําปาง, เชียงรายและพะเยา 
รอยเล่ือนปว  นาน 
รอยเล่ือนอุตรดิตถ  อุตรดิตถ  
รอยเล่ือนเจดียสามองค กาญจนบุรีและราชบุรี 
รอยเล่ือนศรีสวัสด์ิ กาญจนบุรีและอุทัยธานี 
รอยเล่ือนทาแขก หนองคายและนครพนม 
รอยเล่ือนระนอง  ประจวบคีรีขันธ , ชุมพร, ระนอง , และพังงา  
รอยเล่ือนคลองมะรุย สุราษฎรธานี, กระบ่ีและพังงา 

   

อยางไรก็ตามจากงานวิจัยหัวขอการศึกษา เ บ้ืองตนของกลุมรอย เ ล่ือนอุตรดิตถ  (นํ้าปาด)  บริเวณ
โครงการเข่ือนแควนอย จังหวัดพิษณุโลก” โดย สุวิทย โคสุวรรณ และ ประดิษฐ นูเล กรมทรัพยากรธรณี  ( 2546) 
รายงานวารอยเล่ือน ณ บริเวณแกนเข่ือนแควนอยน้ีเปนรอยเล่ือนเกา (Inactive fault) ท่ีไมสงผลใหแกนเ ข่ือนมี
การเคล่ือนตัวแตมีผลตอการกักเก็บนํ้าเน่ืองจากนํ้าในอางสามารถร่ัว ซึมตามแนวรอย เ ล่ือนน้ีได  แตไดมีการ
ปองกันและแกปญหาแลวโดยวิธีการอัดฉีดนํ้าปูนลงไปประสานรอย เ ล่ือนให เปนผนังทึบก้ันนํ้า ได  จากการ
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กระทําดังกลาวแสดงวาโครงการเข่ือนแควนอยไมควรเกิดปญหาจากรอยเล่ือนอุตรดิตถ เ น่ืองจากมี เตรียมการ
รับมือผลกระทบจากรอยเล่ือนอุตรดิตถน้ีไวเรียบรอยแลว 

หมายเหตุ      การตรวจพบรอยเล่ือนอุตรดิตถ เปนขอมูลหน่ึงของรายงานรอยเล่ือนในประเทศไทยซึ่ งปรากฏใน
ฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษา ธิการ (2546) การ
ตรวจสอบจัดทําโดยใชเคร่ืองตรวจแผนดินไหว  ( Incorporated Research Institutions for Seismology) ซ่ึง ต้ังอยู 
ณ สถานีตรวจแผนดินไหวเชียงใหม เชิงดอยสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ประกอบกับขอมูลแผนดินไหว
ท่ีเกิดข้ึนมาแลวในอดีต 
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ท่ีมา   :   สุวิทย โคสุวรรณและประดิษฐ นูเล “การศึกษาเบ้ืองตนของกลุมรอยเลื่อนอุตรดิตถ (นํ้าปาด)   บริเวณโครงการเขื่อน 
  แควนอย จังหวัดพิษณุโลก” กรมทรัพยากรธรณี (2546) 
รูปท่ี 4  แผนท่ีแสดงแนวของกลุมรอยเล่ือนอุตรดิตถ แนวพาดของรอยเล่ือนไมอยูในแนวกอสรางเขื่อนแควนอย 
   

กลาวโดยสรุป    โครงการเข่ือนแควนอยจัดเปนโครงการท่ีใหประโยชน กับประชาชนชาวจังหวัด
พิษณุโลก และเปนโครงการท่ีปลอดภัยจากอันตรายเน่ืองจากแผนดินไหว 

 

เอกสารเอกสารอางอิงอางอิง   

1.  สุวิทย   โคสุวรรณและประดิษฐ    นูเล     “การศกึษาเบ้ืองตนของกลุมรอยเลือ่นอุตรดิตถ ( นํ้าปาด) บริเวณโครงการเขื่อนแคว
นอย จังหวัดพิษณุโลก” กรมทรัพยากรธรณี (2546) 
2.  อดศิร   ฟุงขจร  การตรวจสอบรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย 
3.  http://clustrmaps.com/map-key.htm 
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ประวัติของจํานวประวัติของจํานวประวัติของจํานวนและตัวเลขนและตัวเลขนและตัวเลข   
   

รัตนพร  บอคํา 
 

จํานวนและตัวเลข  จํานวนและตัวเลข  ((   NNuummbbeerr  aanndd  NNuummeerraall  ))     

           ในชีวิตประจําวันมีการใชคําวาจํานวนและตัวเลขอยูเสมอแตบางคร้ังอาจใชไมถูกตอง ดังเชนคํากลาวท่ีวา   
“เลขค่ีบวกเลขค่ีเปนเลขคู”   “เลขสองจํานวนรวมกันได  20”   “ นักเรียนคนน้ีคิดเลขเร็ว”   

         จากขอความดังกลาวน้ี ไดกลาวถึงการคํานวณ  ในความเปนจ ริงแลว เราไมสามารถนํา ตัว เลขมา
ดําเนินการกันได    ดังน้ันจึงขอความขางตนจึงหมายถึงนําจํานวนมาดําเนินการกัน  คําวาจํานวนแสดงความมาก
นอยของปริมาณใดปริมาณหน่ึง  เชนกลาววา    มีนักเรียนมาโรงเรียนสายยี่สิบคน คําวายี่สิบคนแสดงปริมาณ 
ของนักเรียน จํานวนยี่สิบคน  จํานวนเปนคําอนิยาม ไมสามารถใหคําจํากัดความได แตสามารถรูความหมายได 
เมื่อกลาวถึงจํานวน จะใช  “สัญลักษณ” แทนจํานวน เรียกสัญลักษณท่ีใชแทนจํานวนวา   “ ตัว เลข  ”  โดย ตัว
เลขท่ีใชจะแตกตางกันข้ึนกับลักษณะ  ระบบ  และวิธีการเขียนของแตละภาษา 

ความเปนมาของตัวเลขความเปนมาของตัวเลข         

      แนวคิดเก่ียวกับจํานวนและการนับมีมาแตโบราณ มนุษยสามารถนับจํานวนสิ่งตางๆ   โดยมีความคิดวา
เมื่อเพ่ิมส่ิงใดสิ่งใด ก็จะไดส่ิงน้ัน “มากข้ึน” และถาเอาสิ่งน้ันออกไปจะทําใหส่ิงน้ัน “ลดลง”  ตอมา เมื่อสังคม
เจริญข้ึนก็ใชวิธีการจับคูส่ิงน้ัน เชน อาจใชน้ิวมือแทนสิ่งเหลาน้ัน เชน หน่ึงน้ิวแทน สัตวหน่ึงตัว  และอาจใช
กอนหินบันทึกจํานวนสิ่งน้ัน หรืออาจใชการขีดเขียนบนพ้ืนดิน หรือสลักบนตนไม  ตอมาจึงใช สัญลักษณ  แทน
จํานวนข้ึน และจะพบวาการนับและการเขียนในสมัยโบราณน้ันจะไมมี “ศูนย”   

ระบบการเขียนตัวเลขแทนจํานวนระบบการเขียนตัวเลขแทนจํานวน  

  ระบบการเขียนตัวเลขแทนจํานวนอาจจําแนกได เปน   4  ลักษณะดังน้ี 

1.  ระบบการรวมพวกอยางงาย     (Simple Grouping System)   

      ตอไปน้ีจะยกตัวอยางตัวเลขในระบบรวมพวกอยางงาย  4  แบบดังน้ี 

 ก.  ตัวเลขอียิปตโบราณ  (Egyptian Hieroglyphics) 
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     ตัวเลขน้ีใชในราว   3400   ปกอนคริสตศักราช โดยมีฐานสิบ และไมมีคาประจําตําแหนง และไมมี ศูนย  
สัญลักษณท่ีใชเปนดังน้ี 

จํานวน สัญลักษณ รูปภาพ 
1       | ขีดต้ัง  

10    กระดูกสนเทา 
102 

   มวนกระดาษ 
103 

    ดอกบัว  
104 

    น้ิวช้ี 
105 

    ปลา 
106 

     
คนตกใจ  

     ชาวอียิปตจะเขียนจํานวนอ่ืน ๆ โดยนําสัญลักษณในตารางมารวมกันโดยมักเ ขียนสัญลักษณ ท่ีแทน
จํานวนนอยไวทางซาย  เชน   

6  เขียนแทนดวย    ||||||                         50  เขียนแทนดวย    

107  เขียนแทนดวย  |||||||          234 เขียนแทนดวย  ||||  

12345 เขียนแทนดวย    | | | | |  

ข.  ตัวเลขของซูเมอรและบาบิโลน ( Sumer and Babylon)  

  เปนวิธีการเขียนท่ีใชฐาน 60  ไมมีศูนย   แตถาตองการเขียนจํานวนท่ีนอยกวา 60 จะใชวิธีการรวมพวก
อยางงายท่ีมีฐาน 10  และใชสัญลักษณแทน “หักออก” ดวย ดังน้ี 

ใช      |   หรือ     แทน   1        ใช  แทน “หักออก”  
ใช      แทน  10   และใชบอกวามี 60 หรือ 602 อยูเปนจํานวนเทาใด ก็ได 
 ใช     แทน  ตําแหนงวางเปลา 

 นอกจากน้ี สัญลักษณ  อาจแทน 60 หรือ 602  หรือ 1
60

 ก็ได  โดยใช สัญลักษณ ท่ีเ ล็กแทนจํานวน
นอยและใชสัญลักษณใหญกวาแทนจํานวนท่ีมาก  และเมื่อตองการเขียนจํานวนมาก ๆ  ยังใชเคร่ืองหมายวรรค 
ตอน  คือ   “,”  เพ่ือแสดงวาตอน ใด เปน  60,602,… ดวย    ดังน้ี   
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32    แทนดวย         48    แทนดวย     หรือ        

 63    แทนดวย       หรือ อาจใชแทน   602 +3(60)  หรือ   11 3( )
60

+   ก็ได 

 180  =   3(60)  แทนดวย     ( หรืออาจหมายถึง   31  ก็ได) 

3601   =  602 + 0(60) + 1     =   

2,504, 631   =   3 211 60 35 60 43 60 51× + × + × +    

                  =              

ค. ตัวเลข กรีกโบราณ  (Herodianic Greek)   

   เปนตัวเลขท่ีเขียนแบบรวมพวกอยางงาย ใชฐาน 10  มีสัญลักษณดังน้ี              

จํานวน สัญลักษณ 
1 I 

10  
102 H 
103 X 
104 M 
5 Π   หรือ  Γ  

ตัวอยาง         3,454     =   XXX  HHHH   IIII 
                       1,873     =   X  HHH III      
                     73,425     =  MM XXX HHHH Γ  

ง.  ตัวเลขโรมัน (Roman)  
               ระบบตัวเลขโรมัน เปนการเขียนตัวเลขท่ีมีฐานเปน 10 ตอนเ ร่ิมตนไดมีการเขียนโดยใชสัญลักษณเรียง 
บวกกันไปแตตอมาใชการหักลบกันดวย เชน 4  เกิดจาก  5 หักออก 1 โดยการเขียน 1 นําหนา 5  หรือ 9  เกิดจาก 
10 หักออก 1  จะเขียน 1 นําหนา 10  เปนตน  สัญลักษณมีท่ีใชมี 7  ตัวดังน้ี 
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จํานวน สัญลักษณ 
1 I 
5 V 

10 X 
50 L 

102 หรือ100 C 
500 D 

103 หรือ M  
  ตัวเลข 5  น้ัน เดิมใชสัญลักษณ      ( มือ ) ตอมาดัดแปลงใหมใหเขียนงา ย ข้ึน  จะ เ ห็นไดวาภาพ

ตัวเลขโรมัน แทนจํานวน  1 -  5  มาจากน้ิวมือดังภาพตอไปน้ี 
 

 
 
และ จํานวน  50, 100  ,500  ไดมาจากรูปภาพท่ีพัฒนาการมาจาก  ตัว V และ  X น่ันเอง ดังภาพขางลางน้ี 

 

การเขียนจํานวน ตางๆ  ชาวโรมันใช ระบบการบวก   เชน 

V + I + I = VII      แทน    7        C + X + X + I       แทน  121 

นอกจากน้ียังใชระบบการลบ   เชน  

IX            ( I  อยูหนา X )    แทน  9  
 XCIV     (X  อยูหนา  C   แทน 90  และ  I   อยูหนา  V แทน  4  )      แทน   90 + 4 = 94 . 

 ตัวอยาง     8   =     VIII                         17    =      XVII 
51    =    LI                         1266    =     MCCLXVI 
104    =    CIV                      4449    =     MMMMCDXLIX 
 695    =   DCXCV               6794     =    MMMMMMDCCXCIV 
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2  ระบบการรวมพวกโดยการคูณ  ( Multiplicative Grouping System) 

เปนระบบท่ีเขียนโดยเลือกฐานข้ึนมากอนแลว เชนฐาน  a   จะไดเลขโดดเปน  1,2,3,..a-1   จากน้ันจะมี
สัญลักษณท่ีแทน  a,a2,a3,… แลวเขียนสัญลักษณเหลาน้ีผสมกันแบบคูณกัน ตัวอยางของการเขียนตัวเลขน้ีไดแก 
ตัวเลขจีน และญ่ีปุน  ซ่ึงมี 10  เปนฐาน  สัญลักษณท่ีใชมี12 ตัว ดังน้ี 

 
จํานวน สัญลักษณ จํานวน สัญลักษณ จํานวน สัญลักษณ 

1  5  9  
2  6  10  
3  7  102 

 
4  8  103 

 
 

 ตัวอยางเชน  6,345  เขียนดังน้ี  

ตัวเลขจีน ความหมาย วิธีเขียน 

 หก 6 1000 6000× =  

 พัน 

 สาม 3 100 300× =  
 รอย 

 ส่ี 4 10 40× =  
 สิบ 
 หา  5 1 5× =  
แทนจํานวน  6,3 45 

 

3.  ระบบไซเฟอร (Cyphered Numeral  System)   

 เปนระบบท่ีใชสัญลักษณเปนจํานวนมากโดย เ ลือกฐานข้ึนมากอน   เชนฐาน  b  สมมุ ติได ตัว เลข  
1,2,..b-1  จากน้ันคิดสัญลักษณแทน   b ,2b,3b,4b,…,(b-1) b, b2,2b2,3b2,4b2 ,…  , (b-1)b2  ตัวอยา งเชนตัว เลข
แบบพราหมณฮินดู แบบยิว  ไอโอนิกกรีก (Ionic Greek)       ตอไปน้ีจะเปนสัญลักษณของระบบน้ีเรียกวาตัวเลข
แบบไอโอนิกกรีก 
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จํานวน สัญลักษณ อาน จํานวน สัญลักษณ อาน 
1 A   α  Alpha 60 ξΞ  Xi 
2 B  β  Beta 70 οΟ  Omcron 
3 Γ   γ  Gammma 80 πΠ  Pi 
4 ∆   δ  Delta 90 ς  Obsolete Koppa 
5 Ε     ε  Epsilon 100 ρΡ  Rho 
6 ς  Obsolete digamma 200 σΣ  Siggma 
7 Ζ    ζ  Zeta 300 τΤ  Tau 
8 Η η  Eta 400 υϒ  Upsilon 
9 θ ϑ  Theta 500 φ ϕΦ  Phi 
10 ιΙ  Iota 600 χΧ  Chi 
20 κΚ  Kappa  700 ψΨ  Psi 
30 λΛ  Lambda  800 ωΩ  Omega 
40 µΜ  Mu 900  Obsolete Sampi  
50 Ν    ν  Nu    

 
ตัวอยาง   14    =  γ δ           ,       41   = δ γ      ,      458    =  ν ηϒ  

 689  = χπ θ          ,     568   =  φ ξ ε   ,      237   =   σ λζ  

4.  ระบบตําแหนง (Positional Numeral System)  

เปนระบบท่ีใชกันอยูในปจจุบัน คือระบบฮินดูอาระบิก (Hindu Arabic System)  เปนระบบท่ีตัว เลขใน
ระบบตําแหนง แตละตัวมีคาไดหลายคาข้ึนกับตําแหนงท่ีอยูน้ัน เร่ิมแรกไมมีเลขศูนย    โดยท่ัวไปจะ เ ลือกฐาน
กอน เชนฐาน b  จะมีตัวเลขอยู b ตัว จากน้ันก็มีสัญลักษณแทนตัวเลข 0,1,2,…,b-1    สวนจํานวนอ่ืน ๆ  จะใช
สัญลักษณ b ตัวน้ี   โดยเขียนในรูปผลบวกของกําลังของ b  

เชน ถา   N  =  anbn+an-1bn-1 +… + a1b1+ a0    a≤0 < bi   , i=0,1,2,...,n  

แลวจะแทน N ดวย      1 1 0...n na a a a−    

ตัวอยางของตัวเลข ระบบน้ีไดแก ระบบการเขียนดังตอไปน้ี 
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ก.      แบบ  sumer  และ  babylon   ( Sumer and Babylon)   ซ่ึงไดกลาวมาแลว  

ข.     แบบมายัน   (Mayan Numeral System)   เปนระบบท่ีมีฐานเปน  20  การเขียนตัวเลขแทนจํานวนใหญ ๆ  จะ
ใชวิธีเดียวกันกับของจีน คือเขียนในแนวต้ังเรียงจากมากไปหานอย  ดังน้ันหลักหนวยจะอยู ตํา แหนงลา งสุด    
หลักท่ีสองจะอยูเหนือหลักหนวย และมีคาประจําตําแหนงเปน20 เทาของจํานวนในหลักน้ี หลักท่ีสามมีคา
ประจําตําแหนงเปน 18 20×  เทาของจํานวนในหลักน้ี    คาประจํา ตําแหนงของหลักท่ีส่ี  หา  หก … จะ เปน 

2 3 418 20 ,18 20 ,18 20 ,...× × × เทาของจํานวนในแตละหลัก 

  สัญลักษณ 20 ตัวเปนดังน้ี 

 
 

 ตัวอยาง        54367   =  27 18 20 10 18 20 18 20 7× × + × × + × +   

                ดังน้ันจะเขียนเรียงจากมากไปหานอยจากบนลงลางไดดังน้ี 

                       365   =  1 18 20 0 20 5× × + × +    เขียนไดดังน้ี   

 
ค.  ระบบฮินดูอาระบิก  (Hindu Arabic System) 
 
       มีหลักฐานยืนยันเมื่อปคศ. ท่ี 9  วาตัวเลขอาระบิกเปนช่ือท่ีเรียกตัวเลขท่ีประดิษฐข้ึน  ในประเทศอินเ ดียยุค
โบราณ  โดยนักคณิตศาสตรชาวอินเดียนประมาณ 500  ปกอนคริสตศักราช ( AD) จากน้ันจึงไปถายทอดไปยัง
ประเทศในแถบยุโรปในยุคกลาง (Middle age) ท้ัง ๆ ท่ีเร่ิมตนท่ีประเทศอินเดีย  แตเร่ิมรูจักในฝงตะวันตกในช่ือ 
วา ตัวเลข    อาระบิก  ท้ังน้ีเน่ืองจาก ในยุโรปไดใชตํารา ของอาหรับ   (Arabic Texts)  เชน “ The Calculation 
with Hindu Numerals” เปนตน   ทําใหชาวยุโรปพากันเรียกตัวเลขน้ีวาตัวเลขอาระบิกและในปจจุ บัน จึงเ รียก
ตัวลขน้ีวาตัวเลขฮินดูอาระบิก ดวย   ตัวเลขอาระบิกน้ีเรียกในภาษาอาระบิกวา   "Hindu numerals","       أرقام 
ตอมาเรียกวา Hindu-Arabic numerals  หรือ  Indian numerals อันเปนสัญลักษณ .(arqam hindiyyah) ,هندية
ท่ีใชแทนจํานวน (numbers) กันท่ัวโลก 
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             ตัวเลขท่ีใชอยูในปจจุบันซ่ึงเรียกวาตัวเลขฮินดูอาระบิกน้ีใช แทนดวยตัวเลข 10 ตัว  คือ  1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, และ 0  ตัวเลขเหลาน้ีไดมีข้ึนในยุโรปในศตวรรษท่ี  12  โดย  Leonardo Pissano(aka Fibonacci) ซ่ึง เปน
นักคณิตศาสตรชาวอิตาเลียน เขาไดรับการศึกษาจากประเทศในแถบแอฟริกาเหนือ แลวนําความรูกลับมาใชใน
ประเทศอิตาลี  ระบบตัวเลขฮินดู เปนระบบท่ีมีคาประจําตําแหนง คาของตัวเลขข้ึนกับตําแหนงของตัว เลขน้ัน  
เชน  “2”  ใน  205  มีคา เปน 10 เทาของ “2” ใน 25   ดังน้ันจึงตองมี  “0”  เพ่ือบอกตําแหนงหรือหลักสิบ  ใน 
“205” ดวย    การคนพบตัวเลข 0  เกิดข้ึนหลังจากมีสัญลักษณแทนจํานวนเต็ม 9  จํานวนแลว ตัวเลข  0  ใชแทน
ตําแหนงวางเปลา เรียกวา   “ตัวร้ังตําแหนง”  (place holder)  
 
ภาพขางลางน้ีแสดงการใช ตัวเลขอาระบิกในปจจุบันตัวเลขท่ีเห็นเปนปายทะเบียนรถของประชาชนในประเทศ

อียิปตท่ีผูเขียนไดมีโอกาสไปถายภาพมาเมื่อเดือน  พฤศจิกายนป  พ.ศ. 2550 
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ตารางขางลางน้ีแสดงตัวเลขท่ีเปนสัญลักษณใชแทนจํานวน ของชนชาติตาง ๆ ในปจจุบัน 

Value 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Western Arabic                     

Eastern Arabic ٣ ٢ ١ ٠ ۴ ۵ ۶ ٩ ٨ ٧ 

Bengali 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kannada ౦ ౧ ౨ ౩ ౪ ౫ ౬ ౭ ౮ ౯ 

Malayalam ൦ ൧ ൨ ൩ ൪ ൫ ൬ ൭ ൮ ൯ 

Tamil (Grantha) ౦ ௧ ௨ ௩ ௪ ௫ ௬ ௭ ௮ ௯ 

Thai ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 

Lao ໐ ໑ ໒ ໓ ໔ ໕ ໖ ໗ ໘ ໙ 

 
เอกสารอางอิงเอกสารอางอิง   

  
ประชุม  สุวัตถี.  (2514).  ระบบจํานวน.  กรุงเทพฯ :  สมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทย .   
St_Andrews University.(2008).Greek number systems . [Online].Available: http://www-      
               history.mcs.st-andrews.ac.uk/HistTopics/Greek_numbers.html . [2008,June 6]. 
St_Andrews University.(2008).  Egyptian numberals. [Online] .Available: [http://www-      
               history.mcs.st-andrews.ac.uk/HistTopics/Egyptian_numbers.html  [2008,June 6]. 
Wikipedia.(2008). Arabic numerals.[Online]. Available.  
               http://en.wikipedia.org/wiki/Hindu-Arabic_numeral_system.[2008,May 28] 
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เทคนิคการพัฒนาบทเรียนตามแนว  เทคนิคการพัฒนาบทเรียนตามแนว  เทคนิคการพัฒนาบทเรียนตามแนว     
CCCooonnnssstttrrruuuccctttiiiooonnniiisssmmm   

  
กฤติกา  สังขวด ี

   
การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการพัฒนาการศึกษาเปนบทบาทสําคัญในการจัดการเ รียนการสอนท้ัง

ในหองเรียนและนอกหองเรียน ธรรมชาติการเรียนรูของผูเรียนมีการเปล่ียนแปลงไปโดยใหความสํา คัญกับ
ปจจัยภายนอกมาสูปจจัยภายในของผูเรียน ปจจัยภายนอก หมายถึง องคประกอบตาง ๆ ท่ีสนองการเรียนรูของ
ผูเรียน องคประกอบท่ีเปนปจจัยหลักในปจจุบันเห็นจะหนีไมพนการเรียนการสอนท่ีผานคอมพิว เตอร ท่ีผูสอน
พยามนํามาเสนอ บทเรียนมัลติมีเดีย ใหแกผูเรียนเพ่ือใหผูเรียนมีความใฝรู และกระตือรือรนในการเรียนรู   สวน
ปจจัยภายในของผูเรียน หมายถึง ขีดความสามารถทางสมอง ทางความจํา ตามธรรมชาติของผูเรียนท่ีไดจากการ
เรียนรูท่ีสรางมโนทัศนในการจัดการเก่ียวกับขอมูลของตัวผูเรียนเอง  ตลอดจนการสรา งความคิด สรา งพลัง
ความรูและนําองครวมไปพัฒนาสรางสรรคช้ินงานโดยอาศัยส่ือและเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรท่ีเหมาะสมตาม
แบบแผนทางปญญาของผูเรียน (Cognitive Styles) 

 
ทฤษฏีการเรียทฤษฏีการเรียนรูตามแนวนรูตามแนว CCoonnss ttrruuccttiioonniissmm 

 
 ทฤษฏี Constructionism มีรากฐานมาจากทฤษฏี  Constructivism ผู พัฒนาทฤษฏี  Constructionism น้ี 
ไดแก ศาสตราจารย ซีมัวร เพเพอรท (Seymour Papert) แหงสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส   ( Massachusetts 
Institute of Technology)  (ทิศนา  แขมมณี :96) 
 การเรียนรูตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคช่ันนิสซ่ึม เปนเทคนิคการเรียนรู ท่ีผูเรียนพยายามจะนําพลังแหง
ความรู ความคิด ความเขาใจและประสบการณท่ีไดรับเก่ียวกับเหตุการณมาสรา งเปนโครงสรา งทางปญญา 
(Cognitive Structure) อยางเปนรูปธรรม ดวยการนําไปสรา งสรรค ช้ินงานมัลติมี เ ดีย ท่ีอา ศัยโปรแกรมทาง
คอมพิวเตอรเปนส่ือในการถายทอดใหผูอ่ืนเขาใจความคิดของตน  

ปฏิสัมพันธกับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ผูเรียนสรางความหมายโดยใชกระบวนการทางปญญา  (Cognitive 
apparatus)  ของตนเอง ท่ีเรียนรูจากสิ่งใดสิ่งหน่ึงจากการสะสมพลังความรูไมสามารถถา ยทอดจากครูไปสู
ผูเรียนได แตจะถูกสรางข้ึนในสมองของผูเรียนเองจากความสัมพันธระหวางประสาทสัมผัสของผู เ รียนกับโลก
ภายนอก โครงสรางทางปญญาหรือความรูท่ีผูเรียนมีและผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนไดสรา งสรรค ช้ินงานโดย
อาศัยส่ือ โปรแกรมทางคอมพิวเตอรเชน โปรแกรม 3D Max , Photoshop , Illustrator, Swish,Phoshow,Premiere 
,Flashc และ  โปรแกรมเทคโนโลยีอ่ืน ๆ เพ่ือสรางสรรคผลงานของตนเอง 
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ทฤษฎีคอนสตรัคช่ันนีสซ่ึม มีเทคนิคในการพัฒนาการสอน สาระสํา คัญวา  การพัฒนาการเ รียน
มัลติมีเดียตามแนวน้ี เปนการเรียนรูท่ีผูเรียนใชความพยายามทางความคิด (Mental effort)  อยางมีวิจารณญาณ 
หรือการคิดตามกฎเกณฑ การเรียนรูพัฒนาตามสภาพความเปนจริง เปนการเรียนรูท่ีไดรับความรวมมือกัน การ
ใฝรูสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดใหม ๆ  หลากหลายมิติและหลากหลายทิศทาง  ซ่ึงนํา ไปสูการสรา งความรู
ใหม ๆ ท่ีแตกตางกันไปสตรัคช่ันนีสซ่ึมมี เอกลักษณในการสรา งสรรค ช้ินงานการใช ส่ือ เทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร การสรางช้ินงานโดยอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสรางสรรค 

 
กระบวนการสรางบทเรียนมัลติมีเดียกระบวนการสรางบทเรียนมัลติมีเดีย   

 
การเรียนการสอนแนวสตรัคช่ันนีสซ่ึมเปนท่ีทราบกันดีวาผูท่ีศึกษาทฤษฎีน้ีและนํามาใชยอม เขา ใจวา

การเรียนรูของเราแตละคนมีความแตกตางกัน มีองคประกอบหลาย  ๆ  ดานท่ีมารวมและสรา งสรรคให เ กิด
ประโยชนในสิ่งท่ีตางกันออกไป ดังน้ันจึงจะเ ห็นวาการนําทฤษฎีแนวสตรัคช่ันนีสซ่ึมมาสอนโดยการนํา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรรวมกับการนําเสนอบทเรียนเพ่ือสรางสรรคช้ินงาน ซ่ึงยังสามารถใชไดกับหลาย  ๆ  วิชา
ท่ีผูสอนนํามาประยุกตใหเกิดประโยชนแกผูเรียน ดังมีกระบวนการดังตอไปน้ี 

1. การสอนท่ีคนหาความรูเดิมจากผูเรียนใหออกมาในรูปของการสรางสรรค ช้ินงาน โดย เปดโอกาส
ใหผูเรียนไดนําเสนอปญหาตาง ๆ ของตนเองหรือกลาวคือผูเรียนตองพยายามดึงความรู เ ดิม ท่ีมีอยู
ออกมาถายทอดใหผูอ่ืนไดมีโอกาสในการรับรูโดยอาจนํามา เสนอในรูปแบบของนิทาน เพลง
ประกอบภาพ เปนการนําเสนอแนวคิดของผูเรียนออกมาในรูปของช้ินงานท่ีถูกสรา งข้ึน โดยอา ศัย
องคประกอบรวมของหลาย ๆ โปรแกรมในการนําเสนอ เชน ผู เ รียนอาจนําโปรแกรม  Photoshop 
มาใชเพ่ือการวาดภาพ ตัดตกแตง , โปรแกรม Illustrator , โปรแกรม  Flash , โปรแกรม  Premiere 
เปนตน 

2. เมื่อผูเรียนนําเสนอถายทอดช้ินงานของตนเองออกมาในรูปแบบมัลติมีเดียแลวยังมีโอกาสในการ
แลกเปล่ียนความรูกับเพ่ือนในหองเพ่ือการสรา งสรรคความ รูใหมให เ กิดข้ึนหรือแมกระ ท่ังตัว
ผูสอนเองก็ยังมีโอกาสในการแลกเปล่ียนความรูกับผูเรียนทําใหผูสอนเ กิดเทคนิคการสอนท่ีสนุก
และนาสนใจในบทเรียนท่ีเรียน และยังกอใหเกิดองคความรูใหมข้ึนเร่ือย ๆ เพ่ือใหผูสอนนํา เทคนิค
ท่ีไดจากผูเรียนหองหน่ึงไปถายทอดแลกเปล่ียนกับผูเรียนอีกหองหน่ึงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. การนําแนวทฤษฏี สตรัคช่ันนีสซ่ึม มาเปนเทคนิคในการพัฒนาบทเรียนมัลติมี เ ดีย  ผูสอนสามารถ
ชวยผูเรียนปรับเปล่ียนโครงสรางทางการเรียนรูของผูเ รียนได  โดย ผูสอนสรา งเสริมโครงสรา ง
ความรูผานกระบวนการทางแบบฝกใหแกผูเรียน ผูเรียนมีโอกาสในการสํารวจตนเอง  การทําแบบ
ฝกซํ้า ๆ หรือการจิตนาการในตัวละครเพ่ือสรางตัวละครมีการใชศิลปะในการสรา งสรรค ช้ินงาน
เนนการกระทํา เพ่ือเปนการกระตุนปรากฏการณ ท่ีเ กิดข้ึนทางปญญา  ใหมีการปรับเปล่ียน
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โครงสรางทางปญญาท่ีสอดคลองกับประสบการณท่ีไดรับจากแบบฝกท่ีผูสอนชวย ผู เ รียนในการ
ปรับเปล่ียนทําใหผูเรียนเรียนรูดวยการสรางความรูใหมของตนเอง 

 
CCoonnss ttrruuccttiioonniissmm   กับการสอนมัลติมีเดียกับการสอนมัลติมีเดีย 
 

 การเรียนคอมพิวเตอรไมใชการทองจําขอมูลเพียงอยางเดียวแตเปนการแสวงหาความรูใหม เ พ่ือใหได
โครงสรางทางปญญาของผูเรียนใหเกิดจินตนาการสรางสรรคช้ินงานใหสอดคลองกับขอมูลทางทฤษฎี ท่ีได รับ
เพ่ือใหประจักษ ผูเรียนตองมีประสบการณทางประสาทสัมผัสและมีโอกาสในการปรับภาวะท่ีไมสมดุลท่ีเ กิดข้ึน
เพ่ือใหไดองคความรูใหม ลักษณะโปรแกรมการสอนคอมพิวเตอรเพ่ือใหไดช้ินงานมัลติมีเดีย ประกอบดวย 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพวงจรสรางสรรคความรู 

  
 

1. การนําแนวทฤษฏี Constructionism มาประยุกตใชในการสรา งโปรแกรมคอมพิว เตอรทางดาน
มัลติมีเดียผูเรียนตองอาศัยโครงสรางทางปญญาเกาเปนทุนเดิมในการสรางเสริม ช้ินงานใหม  ตาม
บทเรียนหรือตามผูสอนท่ีชวยในการจัดหองเรียนท่ีอาศัยสภาพการณโดย เปดโอกาสให ผู เ รียนได
สํารวจ ตรวจสอบ ความสามารถ ความถนัดของผูเรียนเอง  โดย ผูสอนอาจ เสนอบทเ รียนนิทาน 
เพ่ือใหผูเรียนไดจิตนาการในตัวการตูนเพ่ือใหเกิดภาพซ้ํา ๆ  ในการเนนปรากฏการณ เกา  ๆ  แก
ผูเรียนกระตุนใหผูเรียนจินตนาการตามเพ่ือใหสรางช้ินงานตามภาพท่ีสรา งสรรค  ผู เ รียนจะได รับ 
การนําเสนอบทเรียนมัลติมีเดียทางนิทาน การสรางตัวละคร สรางฉากตลอดจนการสรา งบทเ รียน
การสอนแบบการแบงเน้ือหาบทเรียนออกเปนหนวยยอยจากงา ยไปสูย าก ในลักษณะเสนตรง 
(Linear) โดยมีการบอกเปาหมายและจุดประสงคของแตละหนวยอยางชัดเจน มีเกณฑการวัดผลท่ี
ชัดเจนและตอเน่ือง และการใหขอมูลปอนกลับในรูปแบบท่ีนาสนใจทันที การนํา เสนอเ น้ือหาและ
การใหขอมูลยอนกลับ ควรใหความแปลกใหม  ซ่ึงอาจใชภ าพ เ สีย ง  หรือกราฟก แทนท่ีจะใช

ผูสอน/ผูเรียนรวมมือกนัทํากิจกรรม 
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ขอความเพียงอยางเดียว การใชทฤษฎีคอนสตัคช่ันนิสซ่ึม กอใหเกิดการลงมือปฏิบัติช้ินงาน ( Hands 
on investigation labs) เปนตน 

- ผูเรียนมีประสบการณตรง  
- ลงมือปฏิบัติการวาดสรางสรรค ช้ินงานดวยตนเอง  
- เกิดกิจกรรมในการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. ผูเรียนมีโอกาสในกิจกรรมการคิด ( Thinking out loud)  มีการปรึกษาโดย ผูสอนเปดโอกาสให
ผูเรียนไดมีโอกาสในการเสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมเพ่ือใหผูเรียนไดคิดแบบออกเสีย ง  มีการ
ออกแบบการสรางช้ินงานท่ีหลากหลาย มีการใชเคร่ืองมือท่ีแตกตางออกไปโดย ผู เ รียนมีโอกาสใน
การเสนอเคร่ืองมือท่ีใชในการจัดการช้ินงานมัลติมีเดีย 

3. การรวมทํางานเปนกลุม (group work)    ผูสอนเสนอกิจกรรมการคิดแบบกลุม   โดยให ผู เ รียน
รวมกลุมกันเพ่ือการสรางสรรคช้ินงานท่ีเสนอโดยอาจเปนบทเรียนมัลติมีเดียท่ีแบงเปนตอน ๆ  หรือ 
นิทานชาดกท่ีใหขอคิด เพ่ือใหผูเรียนรวมกลุมกันสรางช้ินงานใหมในการสรา งตัวละคร การให
ขอคิด ทําใหผูเรียนท้ังหลายในช้ันเรียนมัลติมีเดียมีโอกาสในการปรับโครงสรางทางปญญาได 

  
แนวทางดําเนินกิจกรรมการสอนแนวทางดําเนินกิจกรรมการสอน   

 
ผูสอนตามแนวทฤษฎี  คอนสตัคช่ันนิสซ่ึม มี บทบาทในการสอนท่ีเ ช่ือมโยงความคิดของผูเรียนท่ีสําคัญ 

5 ประการ คือ 
1.    สงเสริมสภาพแวดลอมของผูเรียนใหเกิดความพรอมในการจัดการกับโครงสรางทางการเรียนรู  เชน 

                   ตัวอยางช้ินงาน  แบบฝกโปรแกรมท่ีหลากหลาย โปรแกรมการสรางช้ินงานท่ีแตกตา งกันออกไป  
                   เพ่ือเสริมสรางความรูท่ีหลากหลายของผูเรียน 

2.    วางแผนกิจกรรมการเรียนของผูเรียน ท้ังน้ีมีขอเตือนใจท่ีสําคัญ คือ “ไมลืมความแตกตางของ แตละ 
                   บุคคล”  กระบวนการดําเนินกิจกรรมการสอนจะมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ผู เ รียนไดประกอบ 
                   กิจกรรมดวยตนเอง 

3.    พัฒนาศักยภาพการมีโอกาสในการเรียนของผูเรียนโดยมีการพัฒนาบทเ รียนและกิจกรรมตามขีด 
                   ความสามารถของผูเรียน “ความรูเปนส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึนดวยตนเอง  สามารถเปล่ียนแปลงและ 
                   พัฒนาใหงอกงามไปไดเร่ือยๆ”  ใหผูเรียนมีโอกาสในการสรางความรูใหมดวยตนเอง  โดย เปด 
                  โอกาสใหใชโปรแกรมในการสรางสรรคช้ินงานท่ีแตกตางจากแบบฝกของผูสอน 

4.   ชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสในการสํารวจตนเองเพ่ือการพัฒนาโดยให 
- ทักษะการแสวงหาความรู 
- ทักษะการศึกษาดวยตนเองการฝกปฏิบัติ 
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- ทักษะการคิดและจิตนาการสรางสรรคช้ินงาน 
- ทักษะดานการจัดการและการทํางานเป นทีม 

5.   ประเมินผล และใหผลปอนกลับแกผูเรียนเสริมสรางความมั่นใจใหแก ผู เ รียนเทคนิคการสอนการ 
                  พัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียตามแนวคอนสตัคช่ันนิสซ่ึมเปนการพัฒนาการจัดองคความรูตามแนวการ 
                  สรางสรรคช้ินงานมัลติมีเดียทางคอมพิวเตอรเพ่ือใหผูเรียนเกิดกระบวนทัศนใหมทางปญญา มีความ 
                  คงทนในการเรียนเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาตนเองในการศึกษาในรายวิชาอ่ืน ๆ ตอไป 
  
บทบาทผูสอนบทบาทผูสอน   
 
 
 
 
 
 

1. ผูสอนเปนแรงผลักใหผูเรียนเกิดความยากในการเรียนรู ครูชวยเสริมแรงโดย นํา เสนอแบบฝก ใบ
งาน ตามองคประกอบของบทเรียน โดยครูเปนผูกําหนดชุดฝกอบรม หรือฝกปฏิบัติ เ พ่ือให ผู เ รียน
ไดรับส่ิงแวดลอมท่ีดี เปนแรงกระตุนใหผูเรียนไดทําช้ินงานตามกําหนด 

2. ผูสอนกระตุนผูเรียนโดยการแบงกลุมนําเสนอช้ินงานโดยใหผูเรียนเปนผู คิดเคา โครงของเ ร่ืองใน
งานมัลติมีเดีย  

3. ผูสอนสนองความตองการของผูเรียนโดยนําเสนอโปรแกรมการใชงานในรูปแบบตา ง  ๆ  กัน เชน 
โปรแกรม Photoshop ,Illustrator , Flash ,3D Max 

4. ผูสอนเปนผูสรางแบบฝกใหผูเรียนเปนผูปฏิบัติและครูแบงกลุมปฏิบัติ หรือ ให ผู เ รียนปฏิบัติเ ดีย ว 
โดยครูใหช้ินงานโดยใหผูเรียนไดเลือกสรางช้ินงานเองตามความถนัด เชน นิทานในจินตนาการ  
การวาดการตูน การสรางภาพ   ผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติเอง 

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู ขอมูล กระบวนการสรางสรรคชิ้นงาน 
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กระบวนการสอนกระบวนการสอน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
สรุปสรุป   
 ทฤษฎีคอนสตัคช่ันนิสซ่ึม หรือ ทฤษฎีการสรา งความรูดวยตนเองโดยการสรา งสรรค ช้ินงาน มี
เอกลักษณในตัวทฤษฎีการสอนโดยใชส่ือ เทคโนโลยี ใชทรัพยากรรวมในคอมพิวเตอร  เปนทฤษฏี ท่ีอา ศัยองค
ความรูดวยตนเองมาพัฒนาเปนสาระสําคัญ ความรูไมใชมาจากการสอนของครูเพียงอยา งเ ดียวแต เปนการนํา
โครงสรางทางปญญาของผูเรียนเองมาสรางสรรคช้ินงานโดยการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  ( Learning by doing) มี 
3กระบวนการดวยกัน กลาวคือ กระบวนท่ีผูเรียนสรางความรูใหมดวยตนเอง กระบวนการท่ีสอง คือ ผูสอนเปด
โอกาสและใหโอกาสสรางสรรคช้ินงานแกผูเรียน กระบวนการสุดทาย คือกระบวนการเรียนรู ท่ีมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุดเกิดการถายทอด ดวยเทคโนโลยีคอมพิวเตอรท่ีอาศัยโปรแกรมในการนําเสนอช้ินงาน 

ผูเรียน 

ความรูใหม/ผูสอน 
+ 

ความรูเดิม/ผูเรียน 
+ 

ผูเรียนสรางองคความรู
ใหมท่ีถายทอดสู
เทคโนโลยี 

ผูสอน 

ไดองคความรูใหมจากผูเรียน 
+ 

ถายทอดสูผูเรียน 
+ 

ผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูท่ี
มีประสิทธิภาพ 
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วิกฤตการณโลกรอนวิกฤตการณโลกรอนวิกฤตการณโลกรอน   
 

ฤดีวรรณ   บุญยะรัตน  
 

 มนุษยเคยใชชีวิตรวม กับธรรมชา ติ  สัตว  
ตนไม  บนโลกอยางมีความสุขมาเปนเวลานาน  โดย
อาศัยความรอนและแสงสวางจากดวงอา ทิตย เปน
แหลงพลังงานสําคัญ  แตการไดรับพลังงานจากดวง
อาทิตยก็ยังทําใหส่ิงมีชีวิตอาศัยอยูบนโลกไมได  ถา
หากไมมีกลไกสําคัญทางธรรมชาติชวยกักเก็บความ
รอนบางสวนไวในโลกแทนท่ีจะสะทอนออกไป
ท้ังหมด  ทํา ให ส่ิงมี ชีวิตสามารถอยูรอดไดใ น
อุณหภูมิท่ีเหมาะสม   กลไกน้ีเปนท่ีรูจักกันดีใน
ปจจุบันวาปรากฏการณเรือนกระจก  โดยอาศัยกาซเรือนกระจก  เชน  คารบอนไดออกไซด   มี เทน  ไนตรัส
ออกไซด  โอโซน  ไอนํ้าและอ่ืนๆ  ทําตัวเหมือนกระจกท่ียอมใหพลังงานจากดวงอา ทิตยผานทะลุมายัง
พ้ืนผิวโลกได  แลวแผกลับไปสูอวกาศในรูปรังสีอินฟราเรด  แตกาซเรือนกระจกดูดซับรังสีอินฟรา เรดบางสวน
ไวไมใหหลุดหายไปในอวกาศ  ทําใหพ้ืนผิวโลกยังคงรอนแมจะเปนชวงเวลากลางคืนก็ตาม  โลกจึงไดฉาย าวา
ดาวเคราะหท่ีเอ้ือตอสรรพชีวิต  หรือพิภพท่ีอบอุนพอเหมาะ  ไมรอนเกินไปเหมือนดาว ศุกร ท่ีมี ช้ันบรรยากาศ
พิษหนาแนน  หรือหนาวเย็นเกินไปเหมือนดาวอังคารท่ีปราศจากช้ันบรรยากาศโดยสิ้นเชิง 
 

 แต.....ในชวง  50  ปท่ีผานมา   อุณหภูมิ
เฉล่ียรายปของโลกเ พ่ิม ข้ึนรวดเ ร็ว เ กินไปจน
ผิดปกติจากอดีตท่ีผานมา   และไมมี ทีทา วา จะ
ลดลงอีกเลย  จนทําใหอากาศของโลกมีความ
แปรปรวนมากกวาปกติ  มี เหตุการณภัย พิบัติท่ี
เก่ียวของกับสภาพอากาศมากมาย  นับต้ังแตพายุ
เ ฮอร ริเคนแคท รินา พั ดถลม เมือ งนิวออร ลี น  
ประเทศสหรัฐอเม ริกา   คล่ืนความรอนระลอก
ใหญในยุโรปไดคราชีวิตผูคนไปถึง   35, 000  คน  

นํ้าแข็งยักษอายุนับพันปของโลกแหงอารเจนตินาต้ังตระหงานอยูมีลักษณะคลายเข่ือนธรรมชาติ  มีความสูง   60  
เมตร  และพ้ืนท่ีประมาณ  6,000  ตารางกิโลเมตร  พังครืนลงมาเสียงดังสน่ันหวั่นไหวไปท่ัวบริเวณ   ในคืนวัน
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จันทรท่ี  13  มีนาคม  พ.ศ. 2549  มาจนถึงโคลนถลมท่ีจังหวัดอุตรดิตถ  นํ้าทวมท่ีราบภาคกลาง   วิกฤตการณ
หมอกควันในภาคเหนือของประเทศไทย  และลาสุดไตฝุนนากีสพัดถลมพมา   แผนดินไหวในจีน  คําถาม ท่ี
ตามมาซ้ําแลวซํ้าเลาก็คือ  เกิดอะไรข้ึนกับโลก  และอะไรทําใหโลกรอน 
 นักวิทยาศาสตรมีความเห็นเกือบเปนเอกฉันทวาสา เหตุของภาวะโลกรอนเ กิดจากนํ้ามือมนุษย
ปลดปลอยกาซเรือนกระจกสูช้ันบรรยากาศมากเกินไป  แตมีกลุมผลประโยชนท่ีไมตองการใหมีการควบคุมการ
ปลอยมลพิษ  เพ่ือใหพวกเขายังทําธุรกิจตอไปไดตามปกติ  รณรงคเพ่ือบิดเบือนหลักฐานท่ีมีอยู  ทําใหประชาชน
สับสนถึงสาเหตุท่ีแทจริง  เหตุการณทํานองน้ีเคยเกิดข้ึนแลว  คือ  เร่ืองการสูบบุหร่ี  งานวิจัยทางวิทย าศาสตร
พิสูจนวาการสูบบุหร่ีเปนอันตรายรายแรงตอสุขภาพของเรา  เปนสาเหตุของโรคหัวใจและมะเ ร็ง   การตอบโต
ของอุตสาหกรรมยาสูบ  คือ  จัดรณรงคบิดเบือนขอมูลเพ่ือให ผูคนสับสน  และไมแนใจในขอมูลความจ ริง
เหลาน้ี  มีผูกลาววา  “ความไมรูไมใชปญหา  แตความรูไมจริงตางหากท่ีเปนปญหา”  หลายคนเช่ือมั่นอยางผิดๆ  
วา  โลกน้ีกวางใหญไพศาลมนุษยไมอาจสรางความเสียหายรายแรงได  ขอความน้ีอาจเปนความจริงในอดีตแต
ไมใชปจจุบัน  ประชากรมากมายบนโลกและเทคโนโลยีท่ีทรงพลังสามารถสรางความเสียหายใหแกส่ิงแวดลอม
ไดมหาศาล 
 
 ในเวลาไมถึงรอยปมาน้ีจํานวนประชากรของโลกพุงข้ึนอยา งรวดเ ร็ว   ท้ังๆ  ท่ีอัตราการเ กิดก็ลดลง
โดยเฉพาะประเทศท่ีพัฒนาแลว  ประกอบกับเปนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม  ผลกระทบท่ีมีตอโลกจึงมากมาย นัก  
ทําใหเกิดความตองการอาหาร  ท่ีพัก  นํ้า  พลังงานจํานวนมหาศาล  จึงกอบโกยทรัพยากรจากโลก  ดูดนํ้ามัน  
ตัดตนไม  เปล่ียนภูเขาใหเปนตึก  เปล่ียนปาใหเปนทะเลทราย  และยังทําอะไรอีกมากมายหลายประการ  มนุษย
จึงเปนสาเหตุหลักของปญหาโลกรอน  เมื่อเผาผลาญเช้ือเพลิงฟอสซิล  ไดแก  นํ้ามัน  กาซถานหิน  และถานหิน  
ท่ีใชในรถยนต  บาน  โรงงาน  โรงไฟฟา  ตลอดจนการตัดตนไม ทําลายปา เมื่อเนาสลายแลว ก็ปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดออกมา เ พ่ิมในบรรยากาศ
ท้ัง ส้ิ น  ใ นบรรด า ก าซ เ รื อนกระ จ ก   ก า ซ
คารบอนไดออกไซดถูกกลาวถึงมากท่ีสุด  เพราะมี
ปริมาณถึงรอยละ  80  ของกาซเ รือนกระจกท่ีถูก
ปลอยออกมาท้ังหมด  เมื่อช้ันบรรยากาศมีกาซ
เ รือนกระจกมาก เ กินไป   สภ าพกั กเ ก็ บรัง สี
อินฟราเรดไวในบรรยากาศของโลกจึงมากมาย
แทนท่ีจะปลดปลอยสูอวกาศ  หรืออาจเปรียบกาซ
เรือนกระจกเสมือนผาหมของโลก  ซ่ึงผาหม ผืนน้ี
นับวันจะเพ่ิมช้ันใหหนา ข้ึนซ่ึงทํา ใหโลกรอนจน
ยากจะทนทาน 
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 เพ่ือใหสมมติฐานท่ีวากาซคารบอนไดออกไซดมี
ผลตอการเพ่ิมอุณหภูมิของโลก  นักวิทย าศาสตรได เ ก็บ
ขอมูลสภาพอากาศและปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด
ยอนหลังไปในอดีตมากวา   100  ป   โดยสามารถ รู
องคประกอบของกาซในอากาศเมื่อหลายรอยหลาย พันป
ไปจนถึงหลายแสนป  ดวยการศึกษาจากฟองกาซในแทง
นํ้าแข็งท่ีขุดลึกลงไป  3270  เมตร  จากธารนํ้าแข็งท่ีเกาะ
กรีนแลนด   และเขตวอสทอคในทวีปแอนตารกติกา  
ขอมูลสําคัญเหลาน้ีเร่ิมจากหิมะ ท่ีเบาและฟูเ ต็มไปดวย
ฟองอา กาศใน ตัว เอง ตกลงม าในบริ เวณ ท่ีมี นํ้า แข็ ง
หนาแนน  ซ่ึงในบริเวณเชนน้ีหิมะจะไมมีวันละลาย   เมื่อ
หิมะตกทับถมกันปแลวปเลา  หิมะของปกอนๆ   จะถูกฝง
อยูช้ันลางและอัดแนนจนกลายเปนแผนนํ้าแข็ง  แตละแผน
นํ้าแข็งก็ยังมีฟองอากาศอยูขางในเชนเดิม  และมี ช้ันใหม
เกิดข้ึนทุกป  นักวิทยาศาสตรจะ ขุดนํ้าแข็งข้ึนมาโดยใช
เคร่ืองมือชนิดเดียวกับขุดเจาะ นํ้ามัน  แลว ดึงข้ึนมา เปน
แทง  สามารถนับเวลายอนหลังไปไดทีละป  เชนเ ดียว กับ
พนักงานปาไมผูเช่ียวชาญอานวงปของตนไม   โดยอา ศัย

การสังเกตเสนเดนชัดแบงแยกการทับถมในแตละปออกจากกัน  จากกราฟขอมูลของแทงนํ้าแข็งแสดงให เ ห็นวา
อุณหภูมิเฉล่ียรายปของโลก  (อุณหภูมิของโลกเปนคาเฉล่ียทางภูมิศาสตรซ่ึงสวนใหญจะใชคา  30  ป   เปนคา
พ้ืนฐาน  เพ่ือใชอางอิงเทียบกับอุณหภูมิท่ีสูงหรือตํ่ากวา  ซ่ึงคา  30  ปท่ีใชในท่ีกลาวถึงน้ีคือ  พ.ศ.  2504 – 2533  
ซ่ึงเปนเวลาท่ีมีการเก็บอุณหภูมิโลกอยางจริงจังท่ีสุด)  เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ และเพ่ือให เ ห็นภาพท่ีชัดเจนของภาวะ
อุณหภูมิเพ่ิมข้ึน  นักวิทยาศาสตรจึงจัดทําขอมูลของอุณหภูมิของโลกในชวง  1,000  ปท่ีผานมา  ผลปรากฏวา ใน
อดีตเมื่อ  1,000  ปกอน  อุณหภูมิโลกตํ่ากวาอุณหภูมิเฉล่ีย  จนกระท่ังประมาณ  200  ปท่ีผานมาอุณหภูมิโลกเร่ิม
ขยับตัวสูงข้ึน  ซ่ึงอยูในยุคอุตสาหกรรมของเราน่ีเอง  แตกราฟท่ีสูงข้ึนน้ีชางเล็กนอยเมื่อเทียบกับอุณหภูมิ ท่ี เ พ่ิม
สูงข้ึนมหาศาลในชวง 50 ป  ซ่ึงรวดเร็วเกินไปจนผิดปกติจากอดีตท่ีผานมา  อุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึนเกิดจากกาซเ รือน
กระจกใชหรือไม  นักวิทย าศาสตรไดตรวจสอบฟองอากาศท่ีติดอยู ในแทงนํ้าแข็งเ พ่ือวัดปริมาณกาซ
คารบอนไดออกไซดในช้ันบรรยากาศของโลกท่ีผานมาปตอป  พบวาปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด ท่ีเ พ่ิม ข้ึน
มีความสัมพันธกับอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนจริงๆ  ตราบใดท่ีมนุษยยังคงอางเร่ือง  “ความจําเปนไมมีวันพอ”  ของตนเอง
อยูเชนน้ี  สุดทายความรอนจะทําใหโลกปวยหนัก  ธรรมชาติจะหมดความอดทนและแสดงความกราดเกรียว
ออกมาเปนภัยพิบัติท่ีทารุณโหดราย  ซ่ึงส่ิงมีชีวิตจะไมมีทางอยูรอดไดในสถานการณเชนน้ี 
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 มีสถานท่ีสองแหงบนโลกท่ีออนไหวเปนพิเศษตอภาวะโลกรอน  น่ันคือ อารกติก (ข้ัวโลกเหนือ)   และ
แอนตารกติกา (ข้ัวโลกใต)  อารกติกเปนบริเวณท่ีไดรับผลจากภาวะโลกรอนอยา งหนักหนวงท่ีสุด  เพราะมี
ความหนาของนํ้าแข็งเพียง 10 ฟุต  และลอยอยูในนํ้า  น่ีคือสถานการณอันตรายสําหรับพวกเรา ทุกคน  เพราะ
นํ้าแข็งข้ัวโลกท่ีอารกติกมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการทําใหอุณหภูมิท่ัวโลกเย็นลง  โดยนํ้าแข็งเหมือนกระจกบาน
ใหญทําหนาท่ีสะทอนแสงอาทิตย  แตนํ้าทะเลกลับดูดซับความรอนจากแสงอาทิตยมาเก็บไวเปนสวนใหญ   เมื่อ
นํ้ามีอุณหภูมิสูงข้ึนทําใหนํ้าแข็งละลายมากข้ึน  เมื่อ
นํ้าแข็งละลายอุณหภูมิก็พุงสูงข้ึนรวดเ ร็วกวา ท่ีใด
ในโลก  มีผลการศึกษาท่ีแสดงวาถาหากเรายังคง
ปลอยกาซเรือนกระจกในอัตราท่ีเปนอยู   นํ้า แข็งท่ี
อารกติกจะหายไปหมดในชวงฤดูรอนแตละป   
เปนเวลา  20  ป  แลวท่ีอุณหภูมิบนเกาะกรีนแลนด
แหงมหาสมุทรอารกติกสูงข้ึนถึง  3  องศาเซลเซียส  
นักวิทยาศาสตรเช่ือวา  อุณหภูมิท่ีสูงข้ึนน้ีทําใหเ กิด
การละลายของนํ้าแข็งบริเวณขอบโดยรอบแผน
นํ้าแข็งอยางรวดเร็ว  เปนเหตุใหแผนนํ้าแข็งเ ล่ือน
ตัวเปนธารนํ้าแข็งลงสูมหาสมุทร  ระดับนํ้าทะเลจึงสูงข้ึนเร็วกวาท่ีควร  และระดับนํ้าทะเลอาจเพ่ิม ข้ึน  20  ฟุต
ท่ัวโลกหากกรีนแลนดละลายหรือแตกตัวแลวจมลงไปในทะเล  เหตุการณน้ียังหมายความวาตองมีการรางแผนท่ี
โลกข้ึนใหมดวย  เพราะบางเมืองอาจจมหายไปในทะเล  น่ีคือเหตุผลหน่ึงท่ีระ ดับนํ้าทะ เลจะยังคงเ พ่ิม สูงข้ึน
ตอเน่ืองท่ัวโลก  หากไมมีการแกปญหาเร่ืองโลกรอน  สําหรับข้ัวโลกใตหรือทวีปแอนตารกติกามีปริมาณ นํ้าแข็ง
มากท่ีสุดในโลก   ก็มีสัณญาณเตือนภัยท่ีเก่ียวของกับภาวะโลกรอนเชนกัน  ห้ิงนํ้าแข็งท่ีช่ือวาลารเซนบี   (Larsen 
B ice shelf)  เปนแผนนํ้าแข็งท่ีมีพ้ืนท่ีประมาณ  3250  ตารางกิโลเมตร  หนากวา  200  เมตร  ละลายและถลมลง
มาเมื่อตนป  พ.ศ.  2545  น้ีเอง   สาเหตุของการถลมเน่ืองจากอุณหภูมิเฉล่ียในบริเวณแหลมแอนตารกติกาสูง ข้ึน
ประมาณ  2.5  องศาเซลเซียส  ในชวง  50  ปท่ีผานมา  โชคดีท่ีห้ิงนํ้าแข็งน้ีเคยอยูบนนํ้ามากอน  เมื่อละลาย
ออกไปก็จะไมมีผลกระทบตอระดับนํ้าในโลก  แตนํ้าแข็งซ่ึงเดิมวางตัวอยูบนบกและละลายลงสูทะเลน้ัน   จะทํา
ใหเกิดผลกระทบท่ีนาหวาดหวั่นตามมาได  ดังเชนเทือกเขาหิมาลัยซ่ึงอยูบนท่ีราบสูงธิเบต  เปนตนกํา เ นิดแม นํ้า
สายใหญในเอเซียถึง  7  สาย  ไดแก  แมนํ้าเหลือง  แมนํ้าแยงซี   แมนํ้าโขง   แมนํ้าสาละวิน  แมนํ้าพรหมบุตร 
แมนํ้าสินธุ  และแมนํ้าคงคา  หากเปนสมัยกอนท่ีอุณหภูมิของโลกอยูในระดับท่ีพอเหมาะ   การหมุนเวียนเ พ่ือ
ละลายและเกิดเปนนํ้าแข็งข้ึนใหมจะเปนไปอยางสมดุล  แตตอนน้ีเมื่อโลกรอนข้ึน  ความรอนเรงให นํ้าแข็ง
ละลายจนธรรมชาติสรางกลับคืนไมทัน  ถาคนท้ังโลกไมลงมือแกปญหาอยางจริงจังและรวดเ ร็ว   ธารนํ้าแข็ง
เหลาน้ีอาจหายไป  ประชากรโลก  2.6  พันลานคนจะประสบปญหาขาดแคลนนํ้าด่ืมข้ันรายแรงย ากท่ีจะ ดํา เ นิน
ชีวิตอยูในโลกน้ีได 
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 แนวปะกา รังซ่ึงมีความสํา คัญตอ
ส่ิงมีชีวิตในมหาสมุทร  เชนเดียวกับนํ้าฝนมี
ความสําคัญตอส่ิงมีชีวิตบนพ้ืนดินกํา ลังถูก
ทําลายในปริมาณมหาศาล   เน่ืองจากภาวะ
โลกรอน  ปะการังเปนสัตวไมมีกระดูกสัน
หลังชนิดหน่ึงอาศัยอยู ในทะเลตามโขดหิน  
มีสีสันสวยงาม  เช้ือเชิญใหนักทองเท่ียวแวะ
เวียนไปชมกันถึงใตทองทะเล  ความจริงแลว
สีสันของปะการังเกิดจากซูซานเทลเลซึ่ ง เปน

สาหรายทะเลขนาดเล็ก  มีชีวิตอยูรวมกับปะการังแบบพ่ึงพาอาศัยกัน  สาหรา ยจะใชสารท่ีปะกา รังหามาได
ประกอบกับแสงท่ีไดรับทําการสังเคราะหแสง  แตสาหรายท่ีอาศัยอยูรวมกับปะการังมีความไวตออุณหภูมิของ
นํ้าทะเลอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนเพียงเล็กนอยก็ทําใหสาหรายเหลาน้ีหยุดสังเคราะหแสงและตายไป  เมื่อปะกา รังไมได
รับอาหารจากการสังเคราะหแสงของสาหรายจะออนแอและคอยๆ  สูญเสียสีท่ีสวยงาม  จะเห็นแตโครงสรา งสี
ขาวหรือเทาไรชีวิตชีวา  การเปล่ียนแปลงน้ีรูจักกันในช่ือ  “การฟอกขาว”   และตายตามสาหรายไปในท่ีสุดหาก
ปะการังสูญสลายไปจะทําใหสัตวทะเลและปลาบางชนิดท่ีตองอาศัยแนวปะกา รังเปนท่ีอยูอา ศัย   ท่ีหลบภัย  
แหลงอาหาร  และพ้ืนท่ีวางไข  มีจํานวนลดนอยลง  และตองอพยพไปยังถ่ินฐานใหม  แตบางชนิดอาจสูญพันธุ
ไปไมชาก็เร็ว 
 ความรอนท่ีเพ่ิมข้ึนในบริเวณมหาสมุทรมีสวนสําคัญตอการเพ่ิมความรุนแรงและระยะเวลาพายุจากทอง
ทะเล  ท่ีเปนเชนน้ีเพราะความอุนของนํ้าทําใหพายุมีกําลังแรงข้ึนและมีความช้ืนมากข้ึน  ฝนท่ีมากับพายุจึงสงผล
ใหเกิดนํ้าทวมฉับพลันตามมา  เพราะฉะน้ันหากมีพายุกําลังแรงเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีใด  พ้ืนท่ีน้ันไมเพีย งได รับความ
เสียหายจากอํานาจการทําลายลางของลมพายุเทาน้ัน  แตยังถูกกระหนํ่าซํ้าเติมดวยหาฝนขนานใหญท่ีพวงมาใน
คราวเดียวกัน  เปนเหตุใหความพินาศยอยยับตองถูกทบซ้ําเขาไปอีก  จากการศึกษาของสถา บันเทคโนโลยี
แมสซาชูเสตสหรือเอ็มไอที (MIT)  ต้ังแตป  พ.ศ.  2513  เปนตนมา  พายุลูกใหญโดย เฉพาะพายุ เ ฮอร ริเคนท่ี
เกิดข้ึนในมหาสมุทรแอตแลนติกและแปซิฟกเพ่ิมความรุนแรงของแตละลูกมากกวาเดิม  50% หากเรายังนอนใจ
และปลอยใหอุณหภูมิของโลกเพ่ิมข้ึนในอัตราเชนน้ีตอไป  สักวันหน่ึงโลกจะเจ็บปวยแสนสา หัสจนไรหนทาง
เยียวยา 
 ภาวะโลกรอนกําลังทําลายจังหวะของฤดูกาลบนโลกท่ีดําเนินมานานแสนนาน  ฝนท่ีควรเกิดในฤดูฝนก็
กลับตกในฤดูรอน  อากาศหนาวเย็นก็เกิดข้ึนในชวงท่ีไมใชฤดูหนาว  ความแหงแลงในบางพ้ืนท่ีย าวนานข้ึน  
ขณะท่ีบางท่ีกลับมีฝนตกหนักจนนํ้าทวม  ทุกอยา งแปรปรวนไปหมด  ภูมิอากาศท่ีเ สียสมดุลเชนน้ีทํา ให
ส่ิงมีชีวิตสายพันธุตางๆ  ท่ัวโลกเผชิญกับปญหาใหมๆ  มีรายงานจากเนเทอรแลนดอธิบายสิ่ ง ท่ี เ กิดข้ึนวา   เมื่อ  
25  ปกอนนกจับแมลงขาว – ดํา เปนนกอพยพ  วันท่ีนกบินมาถึงเนเทอรแลนดมากท่ีสุด  คือวันท่ี   25  เมษายน  
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เกือบ 6 สัปดาหตอมาลูกนกก็ฟกเปนตัวและมีจํานวนมากท่ีสุดในวันท่ี  3  มิถุนายน  และวันน้ียังเปนวันท่ีหนอน
ชุกชุมมากท่ีสุดดวย  นับเปนเวลาพอเหมาะ   เพราะหนอนเปนแหลงอาหารด้ังเ ดิมของลูกนก  แตตอนน้ี
ตารางเวลาพังครืนแลวหลังจากเผชิญภาวะโลกรอนมากกวาสองทศวรรษวันท่ีหนอนชุกชุม ท่ีสุดเ ล่ือนเ ร็ว ข้ึนถึง  
2  สัปดาห  นกยังคงมาถึงชวงปลายเดือนเมษายน  สวนวันท่ีลูกนกฟกเปนตัวมากท่ีสุดก็เล่ือนเร็วข้ึนเล็กนอย   แต
ไมเร็วพอท่ีจะสอดคลองกับชวงท่ีมีจํานวนหนอนมากท่ีสุด  ผลท่ีตามมาก็คือแมนกหาอาหารมา เ ล้ีย งลูกไดย าก
ข้ึน 
 ภาวะโลกรอนไมเพียงสงผลกระทบในเร่ืองท่ีเห็นชัดเจนเทาน้ัน  แตยังสงผลกระทบอ่ืนๆ  ตามมา อีก
มากมาย  เชนโรคระบาดรุนแรงท่ีคราชีวิตผูคนเปนจํานวนมาก  โดยเฉพาะไขมาลา เ รีย ซ่ึงมียุงลาย เปนพาหะ  
เน่ืองจากการขยายพันธุของยุงจะมากข้ึนในสภาพแวดลอมท่ีมีอุณหภูมิสูงข้ึน  อีกโรคหน่ึงคือไขสา เ กิดจากเ ช้ือ
ไวรัสโดยมียุงซ่ึงออกหากินในเวลากลางวันเปนพาหะ   โรคน้ีเคยระบาดรุนแรงมาแลวในประเทศไทย  
ฟลิปปนส  และสิงคโปร  ยุงแพรโรคหลายชนิดนอกจากไขมาลาเรีย  ไขสา  ยังมีโรคไขสมองอักเสบ  ไข เหลือง  
เปนตน  เน่ืองจากแพรพันธุและอาศัยในบริเวณอาการรอน  ทําใหตอนน้ีพวกมันเดินทางไปยังสถานท่ีซ่ึงไม เคย
ไปมากอนได  เชน  ในทวีปอาฟริกา  เมืองไนโรบีเมืองหลวงของเคนยา   และเมืองฮารา เร  เมืองหลวงของ
ซิมบับเว  อยูในท่ีสูงมีอากาศเย็นจึงไมเคยมียุงอาศัยอยู  แตปจจุบันภาวะโลกรอนทําใหยุงยายข้ึนไปอยูได 

  
มหันตภัยจากภาวะโลกรอนเปนท่ีประจักษชัดแลว

ในปจจุบัน  ไมวาจะเปนนํ้าแข็งท่ีข้ัวโลกละลาย  เกิดพายุใน
ระดับท่ีรุนแรงข้ึน  ผืนดินบางแหงแหงแลง  ในขณะท่ีบาง
แหงนํ้าทวม  กลไกธรรมชาติท่ีเคยสมดุลกลับแปรปรวนไป
หมด  ผลกระทบแผกระจายไปสูว งกวา ง   ได รับความ
เดือดรอนกันท่ัวหนาไมวา จะ เปนมนุษย   พืช  และสัตว
ตางๆ  หนทางเดียวท่ีจะทําไดในตอนน้ีก็คือรวม รับรูใน
ความผิดท่ีทุกคนมีสวนกระทําตอโลกของเรา   โดย เรา ทุก
คนคือสาเหตุของภาวะโลกรอน  และหันมากระทํา ในสิ่ ง ท่ี
พึงกระทํา  โดยไมตองรอใหประเทศมหาอํานาจ เ ร่ิม คิดได

และริเร่ิมส่ิงตางๆ  ใหกับเรา  และไมตองรอใหรัฐบาล  นักวิทยาศาสตร  หรือบุคคลตางๆ   ออกมาตอกย้ํ า เ ร่ือง
ซํ้าๆ น้ีอีกตอไป  ทุกอยางเร่ิมตนท่ีตัวเราเอง  ดวยการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตของตนเอง  ไมวาการเปล่ียนแปลงน้ีจะ
เก่ียวกับเร่ืองเล็กนอยอยางการเปล่ียนหลอดไฟ  ใชขวดนํ้าด่ืมแบบเติมแทนท่ีจะซื้อขวดพลาสติกแบบใชไดคร้ัง
เดียว  เมื่ออยูบานจําไววาปดไฟท่ีไมใช  และอยายืนแชหนาตูเย็นท่ีเปดอยูเพราะการเปดตู เ ย็นท้ิงไว เ พีย งไม ก่ี
วินาทีก็ทําใหสูญเสียพลังงานมากมาย  ข่ีจักรยานหรือเดินบางแทนการขับรถยนต  ในบริเวณบานมีท่ีเหลือก็ปลูก
ตนไมซ่ึงนอกจากจะใหความรมเย็นแลวยังใหดอกผลไวรับประทาน  หรือเ ร่ืองใหญ   เชน การเปล่ียนมาใช



 

64 

วารสารวิทยาศาสตร  ปท่ี 9  ฉบบัท่ี 1 – 2 มกราคม – ธันวาคม  2551 

เช้ือเพลิงชนิดอ่ืนแทนนํ้ามันและถานหินใชพลังงาน  แสงอาทิตย  ใชพลังลม  ใชพลังความรอนใตพิภพ  ทํา ใน
ส่ิงท่ีแตละคนทําไดจนสุดความสามารถ  โชคดีเรายังพอมีทางออกบางสําหรับแกปญหาโลกรอน  เ พ่ือปกปอง
โลกใบน้ีใหลูกหลานไดใชประโยชนตอไป  ถาหากทุกคนไมรวมใจกันลงมือแกปญหาเสียต้ังแตวันน้ี    เกรงวา
พะสุบินนิมิตของพระเจาปเสนทิโกศล  กษัตริยแหงแควนโกศล  ท่ีพระพุทธเจาทรงทํานายไว เมื่อสองพันกวาป
มาแลวจะเปนความจริง 
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อาหารท่ีชอาหารท่ีชอาหารท่ีชวยฟนตัวของนักกีฬา วยฟนตัวของนักกีฬา วยฟนตัวของนักกีฬา    
(((NNNuuutttrrriiittt iiiooonnn      fffooorrr      rrreeecccooovvveeerrryyy)))    

   
พิเชฐ     สยมภวูนาถ     

 
 หลังจากจบการแขงขันและหลังจากการฝกซอม 
นักกีฬาอาจมี เ วลา  1 – 3 วันท่ีจะตองแขงขันอีกคร้ังหรือ
ฝกซอมตอในวันรุงข้ึน   อาหารท่ีมีสวนนักกีฬามีการฟนตัวได
เร็ว   ได แก   คารโบไฮเดรตแตละประ เภท  และชวงเวลา ท่ี
เหมาะสมในการบริโภคจะ เปนปจจัย สํา คัญในการชวย ให
นักกีฬาฟนตัวไดเร็ว   และกลามเน้ือมีการสะสมไกลโคเจนได
ดีข้ึน   นัก กีฬา ท่ีฝ กซ อม หนัก ทุกวันคว รได อา หา รท่ี มี
คารโบไฮเดรตสูง และเมื่อใกลวันแขงขัน 1-2 วัน การฝกซอม
จะเบาลง ถานักกีฬาไดรับอาหารท่ีมีคารโบไฮเดรตสูงจะชวย

ใหรางกายสรางไกลโคเจนเก็บสะสมในกลามเน้ือไดมากข้ึน   ชวงระยะเวลา ท่ีกินอาหารวา งท่ีประกอบดวย
คารโบไฮเดรตสูงหลังการฝกซอมทันทีจะชวยใหรางกายสรางไกลโคเจนไดเร็ว  

Lvy 1991  แสดงใหเห็นวา  เมื่อด่ืมเคร่ืองด่ืม ท่ีมีคารโบไฮเดรตในปริมาณ  2 กรัมตอนํ้าหนักตัว  1 
กิโลกรัม ใหด่ืมทันทีหลังฝกซอมหนักพบวา รางกายมีอัตราการสรางไกลโคเจนใหมเพ่ิมข้ึน 300 % แตถา ด่ืมชา
ไป 2 ช่ัวโมงจะพบวาอัตราการสรางไกลโคเจนจะชาลงเหลือเพียง 47 % นอกจากน้ีมีการศึกษาของ  

Bloom 1987 พบวา อัตราการสรา งไกลโคเจนสูงสุดจะ เ กิดข้ึนได เมื่อนักกีฬา  ด่ืม เคร่ืองด่ืม ท่ีมี
คารโบไฮเดรตในประมาณ 0.7  กรัม ตอนํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัม  โดย ด่ืมทุก 2 ช่ัวโมง  ในชวง  6 ช่ัวโมงแรก
หลังจากการฝกซอมหนัก  

Robergs 1991 ศึกษาในกลุมนักวิ่งโดยใหด่ืมเคร่ืองด่ืมคารโบไฮเดรต 1 กรัม ตอนํ้าหนักตัว  1 กิโลกรัม 
ทันทีหลังจากวิ่งดวยเคร่ือง Trademill เปนเวลา 90 นาที ท่ี 70% Vo2max หลังจากน้ันพัก 4 ช่ัวโมง  และกลับมา
วิ่งอีกคร้ังพบวา วิ่งได 62 นาที ตรงขามกับอีกกลุมหน่ึงท่ีใหด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีสารใหความหวานแตไมใหพลังงาน
ทันทีหลังจากทําการวิ่งแบบเดียวกัน และเมื่อพักไป 4 ช่ัวโมง กลับมาวิ่งใหมพบวาได  40 นา ที   ดังน้ันการด่ืม
เคร่ืองด่ืมท่ีมีคารโบไฮเดรตทันทีหลังฝกซอมจะมีประโยชนตอสมรรถภาพทางกายของนักกีฬามากกวา 

Jacob 1982 ไดศึกษาในนักฟุตบอล   ถึงการเปล่ียนแปลงของไกลโคเจนในกลามเ น้ือหลังจากจบเกมส
การแขงขันไปแลว 24 ช่ัวโมง พบวานักกีฬาฟุตบอลมีระ ดับไกลโคเจนในกลาม เ น้ือตํ่า ในชวงทา ยของการ
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แขงขัน และสามารถสรางเพ่ิมข้ึนไดใน 24 ช่ัวโมง เมื่อไดอาหารท่ีมีคารโบไฮเดรตสูง  แตถากลาม เ น้ือได รับ
บาดเจ็บ มีการเสื่อมของเซลลกลามเน้ือจากการฝกซอมท่ีหนักมากเกินไป จะมีผลทําใหอัตราการสรางไกลโคเจน
ในกลามเน้ือเปนไปไดไมดี 

คารโบไฮเดรตท่ีเลือกใชหลังฝกซอมทันทีควรเปนแบบนํ้ามากกวาประ เภทแปง  ขนมปง  เพราะวา
เคร่ืองด่ืมท่ีมีคารโบไฮเดรตจะเปนตัวใหนํ้าตาลกลูโคสท่ีรางกายนําไปสรางพลังงานได แลวยังเปนการให นํ้าแก
รางกายดวยในชวงหลังฝกซอมท่ีมีการสูญเสียนํ้าออกไปทางเหงื่อ โดยปกติเมื่อหลังฝกซอมหนักทันทีจะ เพลีย 
รับประทานอาหารไมไดมาก การทดแทนดวยเคร่ืองท่ีมีคารโบไฮเดรตจะด่ืมไดงายกวา สะดวกกวา หลังจากน้ัน
ใหเลือกอาหารท่ีบริโภคในมื้อตอไปเปนอาหารปกติท่ีเคย รับประทาน แต เ พ่ิมปริมาณคารโบไฮเดรตในมื้อ
อาหารมากข้ึน แตปญหาท่ีพบคือ ไมสามารถบริโภคคารโบไฮเดรตไดมากพอถึง  9 กรัม  ตอนํ้าหนักตัว  1 
กิโลกรัมตอวัน เพราะจะรูสึกแนนทอง อึดอัด ดังน้ัน การเสริมอาหารวางจากมื้ออาหารท่ัวไปจึงมีประโยชนมาก 
อาหารท่ีควรได คือ ขนมปง มันฝร่ัง ผลไมแหง เชน ลูกเกด ธัญพืชอัดแทง ชอคโกแลตแทงอาหารวา งระหวา ง
มื้อควรไดประมาณ  22 %  ของคารโบไฮเดรตท่ีไดรับตอวัน 

จากความเขาใจเดิม ท่ีกลัววาการได รับกลูโคสใน
ปริมาณเขมขนกอนการแขงขันหรือกอนฝกซอม  1 ช่ัวโมง  มี
ผลทําใหสมรรถภาพทางกายและทางการกีฬาลดลงได เพราะ
เมื่อนักกีฬาด่ืมกลูโคส  ทําใหระดับนํ้าตาลในเลือดเ พ่ิม สูงข้ึน 
เมื่อนํ้าตาลในเลือดสูงจะกระตุนใหมีการหล่ังอินสุลินเ พ่ิม ข้ึน 
อินสุลินเปนฮอรโมนท่ีควบคุมการเอากลูโคสเขา เซลลไขมัน
และเซลลกลามเน้ือ ดังน้ันเมื่อมีการเพ่ิมข้ึนของอินสุลินแลว 
จะทําใหระดับนํ้าตาลในเลือดลดตํ่าลง ลดการหล่ังกรดไขมัน
อิสระจากเซลลไขมัน จึงมีผลตอการเพ่ิมการสลายไกลโคเจน 
รางกายจะเหน่ือยเร็วข้ึน 

แตปจจุบันมีขอมูลการศึกษาของ   Coyle 1991  ศึกษาในนักวิ่งระยะไกล   พบวาการไดรับกลูโคสความ
เขมขนสูงกอนวิ่ง 30 นาที ไมมีผลท่ีทําใหระดับนํ้าตาลตํ่า ท้ังน้ีเมื่อรางกายมีการออกกําลังกายจะยับยั้งมิให อินสุ
ลินหล่ังมากน่ันเอง อยางไรก็ตามการด่ืมกลูโคสในความเขมขนสูง 1 ช่ัวโมง กอนแขงไมใชวิ ธี ท่ีดีท่ีสุด เพราะ
กลูโคสท่ีมีความเขมขนสูงจะมีการดูดซึมชากวากลูโคสท่ีมีความเขมขนเจือจาง ดังน้ันการด่ืมกลูโคสในความ
เขมขนเจือจางท่ีเหมาะสม กอน และขณะแขงขัน จะชวยรักษาระดับนํ้าตาลในเลือดไมใหตํ่าลง  และชะลอการ
สลายไกลโคเจนได 
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ภาวะเหน่ือยลาเร้ือรังจะเกิดข้ึนกับนักกีฬาท่ีไดรับการฝกซอมอยา งหนัก พักผอนไม เ พีย งพอได รับ
อาหารไมเพียงพอ หรือเก็บตัวฝกซอมหนักเปนระยะเวลานาน ถานักกีฬามีอาการดังตอไปน้ี 2 อยา งข้ึนไป  จะ
แสดงวามีภาวะเหน่ือยลาเร้ือรังเกิดข้ึน อาการดังกลาว คือ 

1. การฝกซอมไมชวยใหนักกีฬาพัฒนาสมรรถภาพทางกายและกีฬาใหดีข้ึน 
2. เบ่ืออาหาร นํ้าหนักตัวลดลง  
3. นอนไมหลับ  
4. เจ็บกลามเน้ือและขอโดยหาสาเหตุไมพบ  
5. เปนหวัด เจ็บคอบอย มีการติดเช้ือในระบบทางเดินหายใจ 
6. เครียด กระวนกระวาย บางคร้ังซึมเศรา 
 
การปองกันการเกิดภาวะออนลาเร้ือรัง เปนแนวทางท่ีดีท่ีจะชวยใหนักกีฬามีความพรอมตอการแขงขัน

แนวทางปองกันมีดังน้ีคือ 
1. รับประทานอาหารใหเ พียงพอท้ังคารโบไฮเดรตและโปรตีน 
2. มีชวงพักใหเพียงพอระหวางท่ีมีการฝกซอมหนัก 
3. วางแผนใหมีการพักผอนนอนหลับใหเพียงพอ 
4. พยายามลดความเครียดท่ีเกิดข้ึน 
 
 

เอกสารอางอิงเอกสารอางอิง   
 

สารวิทยาศาสตรการกีฬา ปท่ี 7 ฉบับท่ี 73 เดือนพฤษภาคม 2549 ฝายวิทยาศาสตรการกีฬา 
อรวรรณ    ภูชัยวัฒนานนท   หนวยโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบด ี

 
 


	cover_51.JPG
	Journal of Science51.pdf

